


 کتاب های دیگر این نویسنده:

 « ۲۰۱۱به وسیلۀ روح خدای زنده سال  :تبدیل شوید » 
 

«  ازهشروعی ت »دنباله کتاب «   صیاد مردم، شاگردان پویای عیسای مسیح شوید »کتاب 

سطح  شخص را به« صیاد مردم»انتشار یافته است.  کتاب  ۲۰۱۸می باشد که از  سال 

 هز میبرد و او را برای خدمت واالتری به خداوند مجعمیق تری از دانش مسیحیت می 

 سازد.  

ر حی قرابا موفقیت مورد استفادۀ افراد بسیاری از فرقه های مسی« تبدیل شوید»کتاب 

ست و انان زگرفته است.  این کتاب منبع مطالعاتی و آموزشی بسیاری خوبی برای مردان و 

 زندگی بی شماری را تبدیل کرده است.  

«  دای زندهختبدیل شوید: به وسیلۀ روح  »تحت عنوان « شرون »نتشار اولین کتابِ پس از ا

 پایه گذاری گردید. ۲۰۱۱در سال « تبدیل شوید»سازمان خدمات 

ریق مأموریت این سازمان، شناسانیدن انجیل عیسای مسیح به گمشدگان روحانی از ط

 زوات می باشد.  سخنرانی، تعلیم گروه های کوچک، ادامه انتشارات و چاپ ج

دی ه افرابارسال رایگان هزاران کتاب این سازمان « تبدیل شوید»بخش بسیار مهم خدمات 

 به سر می برند.   (rehabs)است که در زندان ها و مکان های بازپروری 

مریکا موسسه گوناگون در سراسر آ  ۴۰کتاب های این خدمات به بیش از  ۲۰۱۷از سال 

 کتاب به زندان های لس آنجلس توزیع شده است.  ۹۰۰ز ارسال شده است و بیش ا

ا بجهت همراهی در خدمت با ما و یا کمک های مالی به این خدمات خواهشمند است 

 د.مایینوبسایت ما در ذیل تماس حاصل فرمایید یا از طریق آدرس پستی با ما مکاتبه 

 

 
Website: Betransformedministries.com  
Facebook Address:  Facebook.com/betransformedministries 

betransformed@betransformedministries.comEmail Address:   
Mailing Address:  P.O. Box 597, Grover Beach, CA  93458 

 

 م !از کمک ها و همراهی شما بسیار سپاسگزاری
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 مـــدیــقــت
*** 

نها تم به آر داشکنم که در طول سالیان افتخااین کتاب را به تمام مردان و زنانی تقدیم می

 لیم دهم. تع

ق تشوی آموختم شما مرا حمایت کردید. با محبت خود مرازمانی که تعلیم دادن را می

ر دیداری شما با صبر و حوصله و پا . بسیار به شما سخت گرفتمنمودید، حتی زمانی که 

 را یاری و همراهی کردید.مآموزش کالم  درتعهد خود 

 هککه تا آنجا  اید،ام بودهییتوانا همرحل بخش من در رسیدن به باالترینالهام وارهشما هم

 ممکن است با فیض خداوند بهترین آموزگار و نویسنده باشم.

شما  همه. از صمیم قلب از ندپذیر نبودامکان هااین کارهیچیک از بدون حمایت شما  

 سپاسگزارم.

ن ر مکا ها صرف خواندن، تصحیح و تنظیمکه ساعت سپاسگزارم ویژه از تمام افرادیه ب

 اند. کرده

 کنم. م میبرای من است تقدی خدا هکه بهترین هدی «لمایکِ»به شوهرم  نیزاین کتاب را 

م از ه وی مسیح، کامال بیهوده اخرید و بخشش خداوند عیسالبته زندگی من بدون باز و

مام ترم و را ای عیسای خداوند دوست بدا گترین آرزویم این است که تورخته بود. بزیگس

 م را تقدیمت نمایم.ایزندگ
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 نویسنده هدربار
*** 

 ود که ازپناه و معتاد به مواد مخدر بخانمان و بیزمانی یک نفر بی «شرون دوترا» 

 سره بچندین بار دست به خودکشی زد. در دورانی که در زندان  .ش نفرت داشتازندگی

 ش تغییر کرد.اس زندگیی مسیح را به قلب خود راه داد و از آن پابرد، عیسمی

تند. یا هساین عطا ثمرۀهایش عطایای تعلیم و بشارت را از خداوند دریافت نمود و کتاب

ا را و آنهد این است که مردم را به ایمان به مسیح هدایت نمای «شرون» خواستۀبزرگترین 

ست و یح ای مسیح باشند. این کتاب ساده و صراآماده سازد که شاگردان فعالی برای عیس

 دهد.ایمان از کالم خدا یاری می اصول یادگیری تعالیممسیحیان را در 

 الت دستمشک رویاروئی با مسائل نامطلوب زندگی کار آسانی نیست، اما شرون دوترا با این

ه و با ا پوشیدند رکامل خداو هکند، بلکه اسلحشود. او نه تنها با آنها مقابله میگریبان میه ب

ر خود در مسی که ابزاری اپردازد. او شما را بما برای ایمان شما به نبرد میشما و در کنار ش

ور ی در امتربا استفاده از تعلیمات شرون، مسیحی موفقمن نماید. نیاز دارید مجهز می

 القدس صلح ووحربا استعدادی است که امیدوار است با هدایت  هاو نویسند .امام شدهروزانه

 سائلترین مدهد که با سختیگران بیاورد. او شما را یاری میآرامش را به زندگی د

ونی تان روبرو شوید. شهادت زندگی او امیدبخش است. تعلیمات و آثارش دگرگزندگی

خاب بخش افرادی است که انتو محبت آشکار و جذابش برای خدا الهام کنندایجاد می

ب و به همراه تجار را ودی مسیح ایمان آورند. شرون قلب و روح خانمودند به عیس

کند که قابل می سادهای گونهه هایش را ببرد. او کتابکار میه هایش بدیدگاهش در نوشته

ن است و ایی و آرزوی قلبی اید. هدف نهانگردتعلیم، استفاده و موجب تغیر در زندگی می

ا به م  ."دگرگون شوند"تا در زندگی هر روزه شان با مسیح که به دیگران کمک نماید 

دهیم که در نیز شهادت می ایم و مابوده «شرون»مدت یک سال و نیم تحت آموزش 

رون م: شیگویمان تغییر و تبدیل صورت گرفته است. اکنون میهای زندگیبسیاری از جنبه

دعا  .شتیبا ما در میان گذا سپاسگزاریم که عطیه خود را که دگرگون کنندۀ زندگی است

ان و همچنات و خدمات تهای آیندهاز طریق کتاب یافته ای عیسی از نوری که یم آنکنمی

ح، در ای سرباز مسیبرای فعالیت های آینده ات برکات فراوان خواستاریم. بدرخشد. 

 نمایکل و سوزادلهایی پر امتنان و جان هایی تسکین یافته،با مسیرت با عزم به جلو برو!  

 پو، کالیفرنیا.سابی ین، سن لوئیویگ
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ه ببه آسمان صعود کند، عیسی نکه آاز  پیشاش کامل شد، زمانی که خدمات زمینی

دید گردان جها شاگرد بسازید، و به شاتمام ملت بروید و از"پیروانش چنین دستور داد: 

 "د.نبیاموزید که آنچه را که به شما تعلیم دادم اطاعت کن

مقدس تابآموزش ک« ایپایه هدور» با در نظر گرفتن این فرمان، شرون دوترا کتابی جهت

ری ند، یاامسیح بازگشتهایمان نوشته است که به ایمانداران جدید یا شاگردانی که به 

 است ما برای گروهی از ممتازی هبا عیسی رشد کنند. این وسیل سلوک خودکند که در می

  دند.یح گرمس ی عیسیمبدل به شاگردان با تجربهایمانداران جدید  به بینیم که مشتاقیم

 

 گرانده، کالیفرنیا ورویاَ ،ست وهارکلیسای  ، شبان«  دی رانِ» 
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 ریمبچگونه این کتاب را به کار ب
*** 

رین بهت گروهی که به هاین کتاب برای آموزش گروهی و یا فردی بسیار مناسب است. شیو

یات به ندن آدر گروه در خوانحوی برای ما به کار رفته است به این صورت است که هر نفر 

 کند.مقدس پیدا میکار رفته است در کتابه کند و آیاتی را که در درس بنوبت شرکت می

ا رها صلاین کتاب اضافه کنم، اما این ف هتوانستم بمیمطالب دیگری وجود دارند که 

معموال  نم.هفته مناسب باشد تهیه ک ۱۲موزش کالم را که برای آانتخاب کردم که بتوانم 

 وکشد. این دروس طوالنی هستند دقیقه طول می چهل و پنج هر کالس یک ساعت و 

وی گفتگ گیرند، از این رو احتماال فرصت کافی برای بحث وآیات بسیاری را در بر می

توانید یمد، انجام دهی نیز گروهی نخواهد بود. اما، اگر مایل هستید که گفتگوی گروهی را

 هفته تنظیم کنید.  ۱۲ش از این دوره را به بی

ال استفاده شده است. معمو تفسیری همقدس ترجماز کتاب «تازه یشروع» برای کتاب

ردن کمقدس خود جستجو کنند تا با پیدا دهم که شاگردان آیات را در کتابترجیح می

 ،ادی استبنی حقایق هاز آنجا که این کتاب دربار ،ها و آیات در کالم آشنا شوند. امافصل

و جستجوی  شوند،افرادی در کالس هستند که شاید برای اولین بار با آیات کالم آشنا می

 آیات کالم مستلزم صرف وقت است.

صتی را گر فرباشد. اها میمقدس نیروی اصلی این آموزشلطفا تمام آیات را بخوانید! کتاب

هید خوا هایشراه خدا و هحقایق بسیاری دربار ،در نظر گیرید و کالم را مطالعه کنید

 د. دهیمی نظر کنید، بهترین قسمت این مطالعات را از دستآیات صرف از اما اگر آموخت.

ان ت عنوخوبی بیاموزند. در فصلی تحه مقدس را بآرزوی من برای همه این است که کتاب

ن تریکالم خدا یکی از اساسی ههر روز هکه مطالع دآموزیمی «مقدس چیست؟کتاب»

ر طبق گیرید، اما اگای برای گروه خود در پیش میشیوه زندگی مسیحی است. هدیدگا

ی را برا هاشیوه بهترینکند که ، شما را هدایت مینماییدآنچه پیشنهاد شده است عمل 

 گروهی انتخاب کنید. همطالع
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 فهرست مطالب 

*** 

 8 فصل  اول : گـنـاه

 19 فصل دوم : تــوبــه

 27 مانیفصل سوم : ا

 36 فصل چهارم : نـجــات

 45 ست؟یمقدس چ فصل پنجم : کتاب

 54 ـت؟سیفصل ششم : خـدا ک

 65 ـت؟سیک یـسیفصل هفتم : ع

 78 ـت؟سیالقـدس کفصل هشتم : روح 

 90 ـت؟سیـان کطیفصل نهم : ش

 106 ـدیفصل دهم : تعم

 116 ـکی: ده  ازدهمیفصل 

 126 شـام خداونـد ای یربانـ یفصل دوازدهم : عشـا
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 : فصل  اول

 اهـنـگ

*** 

ید که مردم کنید؟ آیا عقیده دارشنوید به چه چیزی فکر میرا می «گناه» هوقتی که کلم

شتر که بی کنیددهند؟ شاید فکر میرهای نادرست انجام میبد هستند و به همین دلیل کا

که  «سازدیم ارآنها را واد»گیرند که نامساعدی قرار می مردم خوب هستند، اما در شرایط

 ای جزهچار یا امکان دارد که ما طبیعتا با گناه دنیا آمده و .کارهای بدی انجام دهند

 ای جز گناه کردن نداریم؟ما چاره - شرارت نداریم

 گناه چیست؟

که در ورزش تیر و کمان به  لغتییعنی  .باشد «زدنبه هدف ن» تواندمعنی اصلی گناه می

آورد. دست میه امتیاز کامل را ب «درست به هدف زدن» که انیمدما می هرود. همکار می

است که خداوند آدم و حوا را آفرید. هدف خداوند این  خلقتاین مثال در رابطه با داستان 

نزدیک و  iجا آورند و رابطه کامل او را ب هاراد ،بود که آنها با او در اتحاد کامل زندگی کنند

 یا نعی چون تقصیر، شرم، بدی، غرور، طمع، خودخواهی وکاملی با او داشته باشند. موا

حوا سیب را گاز زد و از شوهرش آدم  - دانیمما داستان را می هعقوبتی در کار نبود. اما هم

مار از همه حیواناتی که ۱ :۱۹-۱: ۳)پیدایش  .دعوت کرد که در نافرمانی او سهیم شود

آیا حقیقت دارد »نزد زن آمده، به او گفت:  تر بود. روزی مار خداوند به وجود آورد، زیرک

زن در جواب گفت:  ۳و۲« تمام درختان باغ منع کرده است؟ هکه خدا شما را از خوردن میو

درختی که در وسط باغ است.  هدرختان بخوریم، به جز میو ههم هما اجازه داریم از میو»

لمس نکنیم وگرنه آن درخت نخوریم و حتی آن را  هخدا امر فرموده است که از میو

داند زمانی که از بلکه خدا خوب می ۵مطمئن باش نخواهید مُرد! »مار گفت:  ۴« میریم.می

توانید خوب را شوید و میشود و مانند خدا میآن درخت بخورید، چشمان شما باز می همیو

این  همیو»آن درخت در نظر زن، زیبا آمد و با خود اندیشید:  ۶« از بد تشخیص دهید.

درخت چید  هپس از میو« تواند خوش طعم باشد و به من دانایی ببخشد.درختِ دلپذیر، می

آنگاه چشمانِ هر دو باز شد و از برهنگی  ۷و خورد و بـه شوهرش هم داد و او نیز خورد. 

عصر  ۸های درختِ انجیر پوششی برای خود درست کردند. خود آگاه شدند؛ پس با برگ

رفت شنیدند و خود را البالی دای خداوند را که در باغ راه میهمان روز، آدم و زنش، ص
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 ۱۰« کنی؟ای آدم، چرا خود را پنهان می»خداوند آدم را ندا داد:  ۹درختان پنهان کردند. 

صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم؛ پس خود را پنهان »آدم جواب داد: 

آن درختی  های؟ آیا از میوه تو گفت که برهنهچه کسی ب»خداوند فرمود:  ۱۱« کردم.

این زن که یار من »آدم جواب داد:  ۱۲« خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری؟

این چه »آنگاه خداوند از زن پرسید:  ۱۳« ساختی، از آن میوه به من داد و من هم خوردم.

به »د به مار فرمود: پس خداون ۱۴« مار مرا فریب داد.»زن گفت: « کاری بود که کردی؟

ای تر خواهی بود. تا زندهسبب انجام این کار، از تمام حیوانات وحشی و اهلی زمین ملعون

بین تو و زن، و نیز بین نسل تو و  ۱۵روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد. 

گذارم. نسـلِ زنْ سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهـی نسل زن، خصـومت می

کنم و تو با درد فرزندان درد زایمان تو را زیاد می»آنگاه خداوند به زن فرمود:  ۱۶« زد.

سپس  ۱۷« خواهی زایید. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت.

چون گفته زنت را پذیرفتی و از میوه آن درختی خوردی که به تو »خداوند به آدم فرمود: 

، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت با رنج و گفته بودم از آن نخوری

از زمین خار و خاشاک برایت خواهد رویید و  ۱۸زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد. 

ات نان خواهی خورد و تا آخر عمر به عرق پیشانی ۱۹گیاهان صحرا را خواهی خورد. 

فته شدی؛ زیرا تو از خاک سرشته سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گر

دردآور گناه )جدائی از خداوند( است. اگر  هنتیج «(شدی و به خاک هم برخواهی گشت.

اید، ممکن است این جدائی به نظرتان چندان مهم نباشد. شما جدا از خداوند زندگی کرده

خوشی،  دهد و نبودن خداوند به معنی نداشتن محبت،ها را مینیکویی هاما خداوند هم

، تنهاییباشد. به این دلیل در دل احساس تهی بودن، مان میآرامش و امید در زندگی

هدفی داریم. از زمانی که توسط آدم و حوا گناه وارد زندگی نوع بشر گردید، نوع وگاهی بی

-. این دوری در زندگانی ما باقی میدبشر از هنگام تولد از نظر روحانی از خداوند دور شدن

ا ما بتوانیم با آگاهی تصمیم بگیریم که تسلیم خداوند شویم. ما خود قادر نیستیم که ماند ت

از این شرایط خارج شویم زیرا طبیعت ذاتی ما در جستجوی خود و خدمت به خود است، و 

 «خود» یابیم کهمعتقدیم که خودمان قادریم نیازهای خود را برآورده سازیم. اما در می

هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور : ۹: ۱۷ارمیا )! استتمام مشکالت ما  هریش

 .(گذرد آگاه باشد؟نیست؛ کیست که از آنچه در آن می



 شروعی تازه

 

10 
 

وح ، ریمنمایگوید که قبل از آنکه عیسی را به قلب خود دعوت مقدس میدر حقیقت، کتاب

تان، زیر هاننیز به علت خطایا و گنا روزگاری شما: ۱: ۳-۱: ۲افسسیان ) ما عمال مرده است

ان غرق در شما هم مانند دیگر ۲لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.   

م کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و هگناه بودید و شیطان را اطاعت می

ا بودیم. طرز زندگی ما نیز همگی مانند آنه ۳کند.   اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می

 ست به هرها و افکار کثیف خود بودیم و دذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس هدهندما، نشان

، زیر زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگرانکار زشتی می

و  زمانی شما در گناهان خود مرده بودید،: ۱۳: ۲ کولسیان -خشم و غضب خدا بودیم. 

داند، ود. اما خدا شما را در حیات مسیح سهیم گران مسلط بآلود بر وجودتهای گناههوس

ایم هده کردهد، زیرا کسانی را مشاتوان باور کربه سختی می (تان را آمرزید.گناهان هزیرا هم

 یاشخاص» را ودکه ظاهرا بدون خدا خوشحال هستند. حتی ممکن است این افراد خ

ده حانی زنظر روتوانیم از ناه واقعی که میبه حساب آورند. اما از نظر خدا تنها ر «روحانی

 القدس در درون ما زندگی کند. باشیم این است که عیسی از طریق روح

ازد سور میاوند دایم ما را از خددنیا آمدهه آلود ما که با آن بدلیل دیگری که طبیعت گناه

ا هرگز من که مه ایاز ه و بدتر .تواند گناه را در حضور خود بپذیرداین است که، خدا نمی

اشیم ب «خوب کافی قدربه »توانیم بهای گناهان خود را بپردازیم. ما حتی قادرنیستیم نمی

ش م که تالدر هتا بدون دخالت او با او رابطه داشته باشیم. او کامال مقدس است و ما هر ق

ز در این نی کتاب آسمانی: ۱۰: ۳رومیان ) نماییمارهای او عمل یکنیم قادر نیستیم طبق مع

ول ا -شود.گناه هم یافت نمیفرماید: هیچکس نیکوکار نیست، در تمام عالم، یک بیباره می

زیرا  به همین جهت، در تمام رفتار و کردار خود، پاک و مقدس باشید،: ۱۵: ۱پطرس 

 (.اشیدبخداوند نیز پاک و مقدس است، همان خداوندی که شما را خوانده تا فرزند او 

: ۵رومیان ) نماییمست که ما به هیچ وجه قادر نیستیم بر گناهان خود غلبه واقعیت این ا

گناه محسوب ایمان به عیسای مسیح در نظر خدا پاک و بی هپس چون به وسیل ۱: ۱-۲۱

مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که آمیزی با خدا بهرهمسالمت هایم، از رابطشده

به سبب همین ایمان  ۲وی صلیب در راه ما فدا کرد.   خداوند ما عیسای مسیح جانش را ر

است که عیسای مسیح ما را در چنین مقام و موقعیت عالی و ممتازی قرار داده است، مقام 

و موقعیتی که اکنون نیز در آن قرار داریم؛ و با اطمینان و شادی فراوان، مشتاق هستیم به 

اما نه تنها از این بابت شادیم، بلکه  ۳ت.   صورتی درآییم که خدا برای ما در نظر گرفته اس
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شویم، باز خوشحال هستیم زیرا های روزگار نیز روبرو میوقتی با مشکالت زندگی و سختی

آموزند که صبر و تحمل ها به خیر و صالح ما هستند چون به ما میدانیم این سختیمی

شود و به ما یاری ت ما میصبر و تحمل نیز باعث رشد و استحکام شخصی ۴داشته باشیم.   

تر گردد. چنین ایمانی سرانجام امید ما را نیز مان به خدا روز به روز قویکند تا ایمانمی

تا بتوانیم در برابر هر مشکلی بایستیم و اطمینان داشته  ۵سازد،   نیرومند و پایدار می

چقدر نسبت به ما دانیم که خدا باشیم که هر پیش آمدی به خیر و صالح ماست، زیرا می

کنیم، زیرا او مهربان است. ما این محبت گرم او را در سراسر وجود خود احساس می

پس  ۶های ما را از عشق و محبتش لبریز سازد.   القدس را به ما عطا فرموده تا دلروح

کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب، مالحظه می

هایی خوب و حتی اگر ما انسان ۷د و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد!   مسیح آم

بودیم، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند، هر چند پرهیزکار می

ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند.   

ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را اما ببینید خدا چقدر  ۸

اگر آن زمان که گناهکار بودیم، مسیح با ریختن خون  ۹فرستاد تا در راه ما فدا شود.   

گناه به حساب آورده، چه کارهای خود این فداکاری را در حق ما کرد، حاال که خدا ما را بی

خدا رهایی خواهد بخشید.    ها را از خشم و غضب آیندبزرگتری برای ما انجام خواهد داد و م

مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛  ههنگامی که دشمنان خدا بودیم، او به وسیل ۱۰

کند، چه ایم و عیسای مسیح هم در قلب ما زندگی میپس اکنون که دوستان خدا شده

عالی و جدیدی  هدر از رابطحال، چق ۱۱برکات عالی و پُر شکوهی به ما عطا خواهد کرد.   

که با خدا داریم، شادیم! اینها همه از برکت وجود خداوند ما عیسای مسیح است که در راه 

وقتی آدم گناه کرد، گناه  ۱۲گناهکاران، جان خود را فدا کرد تا ما را دوستان خدا سازد.   

در نتیجه، همه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. 

یقین داریم که ) ۱۳ها همه گناه کردند.   چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان

گناه آدم تمام این مسایل را به وجود آورد، زیرا اگرچه مردم از زمان آدم تا موسی گناه 

کردند، اما خدا در آن زمان ایشان را به سبب زیر پا گذاشتن احکام خود محکوم می

با وجود این،  ۱۴د، چون هنوز احکام و دستورات خود را به ایشان عطا نکرده بود.   کرنمی

درخت  هآنها نیز همه مردند، اما نه به همان علتی که آدم مرد، زیرا ایشان مانند او از میو

بایست ظهور ممنوع نخورده بودند(. چه تفاوت بزرگی است میان آدم و مسیح موعود که می
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فرق بزرگی است میان گناه آدم و بخشش خدا! آدم با گناه خود، باعث و چه  ۱۵کند!   

بسیاری شد؛ اما عیسای مسیح از روی لطف خدا، سبب بخشش گناهان بسیاری  همرگ عد

یک گناه آدم موجب شد که عده بسیاری محکوم به مرگ گردند، درحالی که  ۱۶گشت.   

« گناهبی»شود خدا ایشان را عث میکند و بامسیح گناهان بسیاری را به رایگان پاک می

گناه یک انسان یعنی آدم، مرگ و نابودی همه چیز را در چنگال  هدر نتیج ۱۷بشناسد.   

پذیرند، خدا یعنی آمرزش و پاکی کامل از گناه را می هخود گرفت؛ اما تمام کسانی که هدی

 ۱۸دند.   گراز آن پس شریک حیات و سلطنت یک انسان دیگر یعنی عیسای مسیح می

بلی، گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد، ولی عمل شایسته و مقدسی که مسیح 

آدم باعث  ۱۹بخشد.   دهد و به ایشان زندگی میانجام داد، همه را از محکومیت رهایی می

به « گناهبی»زیادی گناهکار شوند، اما مسیح باعث شد که خدا بسیاری را  هشد که عد

پس ده فرمان  ۲۰زیرا از خدا اطاعت کرد و بر روی صلیب کشته شد.    حساب آورد،

موسی چه نقشی در نجات انسان از گناه دارد؟ ده فرمان به این دلیل عطا شد تا بر تمام 

اند. اما هر چه بیشتر به طبیعت مردم مسلم شود که تا چه حد احکام خدا را زیر پا گذاشته

قبال  ۲۱کنیم.   پایان خدا را درک میلطف و بخشش بیبریم، بیشتر گناهکار خود پی می

شد، اما اکنون لطف و مهربانی خدا حکومت کرد و باعث مرگ میگناه بر انسان حکومت می

خداوند ما عیسای مسیح، ما  هکند تا نه تنها ما را در نظر او شایسته سازد، بلکه به وسیلمی

پس، شریعت خوب است و اشکالی  ۱۴: ۸: ۸-۱۴: ۷رومیان  -را به زندگی جاوید برساند. 

 ۱۵ام.   در آن وجود ندارد. اشکال در من است که همچون یک برده به گناه فروخته شده

کوشم کار درست را انجام دهم بنابراین، من اختیار عمل خود را ندارم، زیرا هر چه می

دانم که آنچه به خوبی میمن  ۱۶دهم که از آن متنفرم!   توانم، بلکه کاری را انجام مینمی

دهد که خوب بودن شریعت را کنم، اشتباه است و وجدان ناراحت من نیز نشان میمی

این کارها من نیستم. این  هآید، زیرا کننداما کاری از دستم بر نمی ۱۷کنم.   تصدیق می

ن کند مرتکب این اعمال زشت گردم، زیرا او از مگناه درون من است که مرا وادار می

اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت  ۱۸تر است.   قوی

توانم خود را به انجام اعمال نیکو کنم، نمینفسانی، از سر تا پا فاسد است. هر چه تالش می

خواهم کار درست و خوب انجام دهم، می ۱۹توانم.   خواهم خوب باشم، اما نمیوادارم. می

 ۲۰کنم.   اختیار گناه میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم، اما بینیستم. سعی می اما قادر

خواهم، واضح است که اشکال در کجاست: گناه دهم که نمیپس اگر کاری را انجام می
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رسد که در زندگی، این به نظر می ۲۱هنوز مرا در چنگال خود اسیر نگاه داشته است.   

اختیار کار بد از ما سر خواهیم کار نیک انجام دهیم، بیییک واقعیت است که هرگاه م

اما  ۲۵و۲۴و۲۳ام مایل است خواست خدا را انجام دهد،   البته طبیعت تازه ۲۲زند.   می

باشد چیزی در عمق وجودم، در طبیعت نفسانی من هست که با فکرم در جنگ و جدال می

سازد، گناهی که هنوز در درون من وجود میگناه  هشود و مرا بردو در این مبارزه پیروز می

بینم که هنوز خدا باشم، اما می هکنم که خدمتگزار از جان گذشتدارد. در فکرم اراده می

بینید که من در چه حال زاری هستم: طبیعت جدید من به من . پس میاسیر گناه هستم

نوز در من است، به کند که اعمالم پاک و خوب باشد، اما آن طبیعت کهنه که هامر می

! چه کسی امشود. وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شدهسوی گناه کشیده می

تواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ خدا را شکر، این کار را خداوند، عیسی می

بنابراین، چون به عیسای مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و : 8دهد. مسیح انجام می

القدس که به لطف مسیح به ما بخش روحزیرا قدرت حیات ۲اتی در انتظار ما نیست.   مجاز

در واقع، ما با دانستن احکام  ۳گناه و مرگ آزاد کرده است.    هعطا شده، ما را از سلط

مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. به همین علت 

ای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسای مسیح را در بدنی مانند خدا طرح دیگری بر

گناه  هبدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلط

گناه آزاد  هنبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد، تا ما را نیز از سلط

م احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم، زیرا عنان زندگی ما در پس حال، قادری ۴سازد.   

آنانی که عنان زندگی خود  ۵آلود ما.   دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه

جویند. اما آنانی دهند، چیزی جز ارضای شهوات خود نمیشان میرا به دست طبیعت کهنه

اگر از  ۶سازد.   آورند که خدا را خشنود میمیکه تابع روح خدا هستند، اعمالی را به جا 

گردد؛ اما اگر از طبیعت کهنه خود مان میروح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیب

آلود زیرا طبیعت گناه ۷پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هالکت به دست نخواهیم آورد.   

از این رو، آنانی  ۸کرد.    ما، بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد

های آلودشان است و هنوز در پی خواهشگناه هشان در دست طبیعت کهنکه عنان زندگی

هر که  ۴: ۱۰-۴: ۳اول یوحنا  -۹توانند خدا را راضی کنند. ناپاک سابق خود هستند، نمی

ا و شکند، زیرا گناه چیزی نیست جز شکستن احکام خدکند، احکام خدا را میگناه می

دانید که مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما را اما می ۵رفتار کردن برخالف خواست او.   
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گناه بود، چون هرگز کاری برخالف دانید که او کامال پاک و بیپاک سازد؛ و این را نیز می

 ای نزدیک داشته باشیم، در گناهپس اگر همواره با مسیح رابطه ۶خواست خدا انجام نداد.   

کند، علتش اینست که هرگز با او زندگی نخواهیم کرد. اگر کسی در گناه زندگی می

فرزندان عزیزم، مراقب باشید کسی شما را در  ۷ای نداشته و او را نشناخته است.   رابطه

دهد، به این علت است که این مورد فریب ندهد: هر که اعمال نیک و راست انجام می

اما کسی که در گناه به  ۸ونه که مسیح نیک و درستکار بود.   درستکار و نیک است، همانگ

دهد که فرزند شیطان است، زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به برد، نشان میسر می

کند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل گناه آلوده ساخت، تا به حال گناه می

رود، گردد، به راه گناه نمیشود و فرزند خدا مییخدا ملحق م ههر که به خانواد ۹سازد.   

تواند گناه کند، زیرا شود. بنابراین، دیگر نمیزیرا او از طبیعت و حیات االهی برخوردار می

پس به این ترتیب  ۱۰یابد.   ای شکل گرفته است که از خدا جریان میدر او زندگی تازه

ی فرزند شیطان است. هر که زندگی توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسمی

(. اگر آلودی داشته باشد و همنوع خود را نیز دوست نداشته باشد، فرزند خدا نیستگناه

اد، طمع، نفرت، قتل و یگذرد نگاه کنید. اعتدنیا می در کنید، به اموری کهاین را باور نمی

ط کافی است یک کشت و کشتار، دروغ، وحشت و خشم همه جا را فرا گرفته است یا فق

این  «طبعا»اند اما موختهاساله را در نظر گیرید که به آنها خودخواهی و مبارزه نی ۲کودک 

-دیگر این کار را نمی»ید: یخودتان میگوه ب شماد. یا این که همیشه نکنگونه عمل می

ها این .زنیدکند، دست میاما بازهم به همان اعمال و رفتار که شما را ناراحت می «کنم!

 طبیعتی که گناه در مرکز آن است.  - از طبیعت انسانی است یهای کاملهمه نمونه

-می ۹:۱۶ا حندور نیستند. یوه هستند، از گناه ب« خوب»کنیم حتی اشخاصی که تصور می

این برای  گوید که بزرگترین گناه این است که به عیسی، که خود خداست ایمان نیاورید.

 حضوره تواند بدون او بمیاست. و هیچ کس ن «راستی و حیاتراه، »این است که عیسی 

ی منم. هیچ راه منم، راستی منم، زندگ»عیسی به او فرمود: : ۶: ۱۴یوحنا خداوند برود )

 (. «من. هتواند به خدا برسد مگر به وسیلکس نمی

 شودگناه دشمن سرسختی است که اگر در مقابل  او مقاومت نکنیم، بر ما پیروز می 

شدی؟ اما چون چنین نکردی، کردی، آیا مقبول نمیاگر درست عمل می: ۷: ۴پیدایش )

دوم پطرس  -خواهد بر تو مسلط شود؛ ولی تو بر آن چیره شو! گناه در کمین توست و می

خواهد بکند و هیچ کار کسی که نجات یافته، آزاد است هر کاری می»گویند: و می: ۱۹: ۲
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در حالیکه خودشان نیز آزاد نیستند بلکه اسیر شهوات « مد.او گناه به حساب نخواهد آ

به همین دلیل، هرگز  (باشد.باشند، زیرا انسانی که تحت تسلط چیزی است، اسیر آن میمی

کنیم به تمایالت خود کنیم زیرا همیشه کوشش میرا دریافت نمی واقعیرضایت و آرامش 

و ثروت  لنسی، قدرت، شهرت، هوس یا ماسوی پول، مقام، امور جه دست یابیم که ما را ب

همیشه نوعی تهی بودن در روح ما ایجاد  خودمانکشاند. کوشش در برآوردن تمایالت می

نزدیک  هکند زیرا ما برای این خلق شدیم که خوشی و رضایت زندگی را در داشتن رابطمی

 بیابیم.  ه اوبا خداوند، دوست داشتن خدا، و خدمت ب

لزم ن مستمردم دنیا هرگز به مسیح ایمان نخواهند آورد. ایمان آوردمتاسفانه، بیشتر 

ی دن براخواهد. زندگی کربهائی سنگین است و خداوند وفاداری کامل ما را میپرداخت 

ه د، اراا هواستهاز افکار، خ است گیرد که عبارتهای زندگی ما را در بر میعیسی تمام جنبه

 ما. هو آیند ، امور مالی  ،ها بدنها ، انتخاب، احساسات، 

 ! من این کار را نکردم

ا به رود خلیت گناهان سئویکی از بزرگترین موانع زندگی کردن با مسیح این است که ما م

آن  تر از، و سخت کنیمگیریم. بیشتر ما به سختی به اشتباهات خود اقرار میعهده نمی

 اگر ما ریم کهبباین پیه . و باید بنادرست خود را تغییر دهیم رفتارهنگامی است که باید 

-یرتکب نمقیدی در روابط جنسی، یا دزدی ماز قبیل دروغ گفتن، قتل، بی «بزرگی»گناه 

ل غیبت ز قبیهای بسیاری ازیرا تخلف .شویم به این معنی نیست که از اسارت گناه آزادیم

ود ن وجو امثال آآمیز، خودخواهی، تعصب، غرور نفرت داشتن، رفتار توهین ،کردن، ترس

 کنند. پیدا می هما را به قلب دارند که

از قبیل  .گوید که اشکال دیگری از گناه وجود دارندمقدس به ما میگذشته از آن، کتاب

بدانیم کاری اشتباه است اما به »، و «را انجام ندهیم دانیم چه کاری درست است و آنمی»

پس، این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه  :۱۷: ۴یعقوب ) «هر حال آن کار را انجام دهیم.

اما کسی که : ۲۳: ۱۴رومیان  -اید.کاری درست است، اما آن را انجام ندهید، گناه کرده

کند ناراحت است، به هیچ وجه نباید به آن کار دست بزند، چون در وجدانش از آنچه می

داند. پس اگر قصد اه میاین صورت مرتکب گناه شده است، زیرا وجدانش آن کار را گن

پندارید، آن را انجام ندهید، زیرا کاری که با وجدان انجام کاری را دارید که آن را گناه می

ا حندرستی در اول یوه تواند بآلوده ما می( شرایط گناهناراحت انجام شود، گناه است.

بندید. کسی که به آلود و به آنچه به آن تعلق دارد، دل نبه این دنیای گناه ۱۵) ۱۵:۲-۱۷
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زیرا  ۱۶دهد که به خدا دلبستگی ندارد.   این چیزها دل ببندد، در واقع نشان می

های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر های این دنیا و خواستهوابستگی

آید، و غرور ناشی از ثروت و مقام، هیچ یک از خدا نیست؛ بلکه از این دنیای جالب می

آلود آن نیز از بین خواهند دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه ۱۷باشد.   آلود میگناه

 خالصه شود.( رفت، اما هر که طبق خواست خدا زندگی کند، همیشه برقرار خواهد ماند

این قسمت  ، به بخشش از جانب خدا و دیگران بسیار نیازمندیم.چه بپذیریم یا نپذیریم 

 و دب دانیم که خوب ومی غریزهسالم است، بر حسب  هرابطزندگی کردن در یک  هعمد

ش د بخشداریم که برای اعمال نادرست خود مور درست و نادرست وجود دارند و ما نیاز

 ین ما وبا که دهد زیرا موانعی از قبیل تقصیر و شرم رقرار گیریم. بخشش به ما آرامش می

م که کنیمتوبه بحث  هفصل بعد، دربار در .داردمی دیگران و خدا قرار دارد از میان بر

 مان در دستانو آگاهانه قراردادن زندگی «خود»تمرکز به تصمیم ما را در برگشتن از 

 دهد. خداوند، توضیح می

 کندانتخاب ما ابدیت ما را تعیین می

است که وقتی گناه  کنند که خدا تندخو وخشمگین است و فقط منتظرای تصور میعده

که در  یل استرا از بین ببرد. اما این حقیقت ندارد. خدا ما را دوست دارد و ما کنیم مامی

مردم را به جهنم »خواهد فهمند که خدا نمیای نزدیک با ما باشد. بیشتر مردم نمیرابطه

رومیان ) تسلیم کنند او هزندگی خود را ب خواهندنمیروند زیرا آنها به جهنم می. «بفرستد

ا از سوی دیگر، خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و ام ۱۸ :18-25: 1

برای آنان حقیقت وجود خدا کامال  ۱۹کند.   نادرست که از حقیقت گریزانند، نازل می

انسان از  ۲۰شان را از این حقیقت آگاه ساخته است.   هایروشن است، زیرا خدا وجدان

تواند به آفریده، دیده است و با دیدن آنها می ابتدا، آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا

وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور 

بلی، درست است که  ۲۱ای ندارد.    ایمانی خود هیچ عذر و بهانهایستد، برای بیخدا می

به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت  دانند، اما هیچگاه حاضر نیستندمردم این حقایق را می

 هکند، او را شکر گویند. در عوض دربارنمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می

شان، تاریک کنند. به همین علت ذهن نادانای ابداع میوجود خدا و اراده او، عقاید احمقانه

خرد اما همگی، نادان و بی پنداشتند،خود را دانا و خردمند می ۲۲و مغشوش شده است.   

هایی از چوب و سنگ به به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت ۲۳شدند.   
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 ۲۴شکل انسان فانی، پرندگان، چهارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند.   

آتش  خواهند بکنند و دربنابراین، خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده تا هر چه می

ایشان  ۲۵آور شوند.   های خود مرتکب گناهان شرمآلود خود بسوزند و با بدنشهوات گناه

اند و مخلوق به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند، عمدا عقاید باطل را پذیرفته

 (کنند.پرستند و خدمت میخدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است، می
خاب انت ست که آغوش خداوند برای آنان که از گناهان خود متاسف هستند وحقیقت این ا

مردمی که »فرماید: اوند میخد ۱ :۲-۱: ۶۵اشعیا ) کردند که او را دوست بدارند بازاست

هایی که در صدد یافتن من طلبند؛ و قومقبال در پی شناخت من نبودند، اینک مرا می

ت آغوشم برای اما قوم خاص خودم که تمام مد ۲  اند. نبودند، اکنون مرا پیدا کرده

 .(«روند.های کج خود میاند و به راهپذیرفتن آنان باز بوده است، نسبت به من یاغی شده

ر درا  دیته ابکبرای ما بسیار مهم است که بدانیم که این کامال بستگی به انتخاب ما دارد 

ما ما ا .ستامیشه با راه خدا در تضاد . گناهی که در ما وجود دارد هکجا به سر می بریم

 ای داریم که به همین منظور آمد که ما را از گناه برهاند.دهندهنجات
ر پکه آنا د. برو روی صلیب مُ گرفتعیسی که گناه نکرد، گناه و تقصیر و شرم ما را بر خود 

ف نظر ا صرماز محبت است، همچنین عدالت کامل دارد. او ما را دوست دارد، اما از گناه 

ن یم، ایگواست.  بازهم می هالکت ابدیکند اگر او را انتخاب نکنیم، سرنوشت ما نمی

ما  همهید که بریم. روزی خواهد رسبسر ه بستگی به انتخاب ما دارد که ابدیت را در کجا ب

زیرا  ۱۱ :12-11: 14رومیان ) گیریمشویم و مورد داوری او قرار میلق خود روبرو میابا خ

ن ابل مبه حیات خود قسم که تمام مردم در مق»وند در کتاب آسمانی فرموده است: خدا

ید به خدا حساب بلی، هر یک از ما با ۱۲«   زانو زده، به زبان خود مرا ستایش خواهند کرد.

 (پس بدهیم.

 

 تا زنده هستید او را انتخاب کنید

یا اگر قبال عیسی را  ،ایداگر تا به حال عیسی را به زندگی و قلب خود دعوت نکرده

توانید از این دعا برای راهنمائی استفاده کنید، میاید و حال دور از او زندگی میشناخته

یکی از القابی است « ارباب یا خدا»زندگی شما گردد.  اربابکرده و از عیسی بخواهید که 

حترم را شامل م یمحبت و ارباب از رود و این لقب معنی دوست پرکه برای عیسی به کار می
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شما  همحبت و ارباب محترم را در رابط ها یعنی دوست پرباید جای هردوی این اوشود. می

 با او داشته باشد. 

 

 ی عزیز،اعیس

اه رکه با  کنم خود زندگی هام  و انتخاب کردم که به شیودانم که آگاهانه تو را رد کردهمی

ام مرا اب کردهانتخ دانم راهی راکهام. و مییدهدانم که گناه ورزتو کامال فرق دارد و حاال می

-یطلبم. م، خشم، تهی بودن و نارضایتی رسانده است. اکنون از تو بخشش میتنهاییبه 

حیات  ی کهخواهم از خوشی، آرامش و امید لبریز شوم و عقیده دارم که تو تنها کسی هست

را از موی و به قلب من وارد ش کنم کهدهی. از این رو از تو دعوت میواقعی را به من می

یات حم و مرا یاری ده که زندگی کهنه و گذشته را پشت سر بگذار .روح خود سرشار سازی

مام با ت کنم کهای را که تو برای من در نظر داری در آغوش گیرم. من انتخاب میتازه

نم. کمیدهی درک نوجودم راه تو را در پیش گیرم حتی زمانی که آنچه را که انجام می

م کال هایپ ی که بریو در دعا جستجو کنم و کلیسا در کتاب مقدسرا  تو کنم که تعهد می

 ن.تو باشد پیدا کنم تا بتوانم در ایمان جدیدم رشد نمایم. در نام عیسی، آمی

 

امروز از گناه خود توبه کنید تا بخشش خدا و قدرت برای حیات نو را 

 .نماییددریافت 
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 : فصل دوم

 هــوبــت

*** 

ندگی زسراسر ن آنا  .احتراز می کنندبا خدا رابطه تماما از داشتن افراد بسیاری هستند که 

با اما  ،شوند «یضخوشحال و را»خود را صرف امتحان کردن هر چیز ممکنه می نمایند تا 

یق و عموشی ختواند میحقیقتا که بندند  میتنها کسی را به روی در  از روی قصد،نادانی و 

 به آنها ببخشد.را  پایدار

 امل کآنقدر خوب و  کنندبعضی تصور می .شوداغلب در معنی واقعی توبه اشتباه می

 ر که بایدفکبسیاری از این  . به زانو در آیند هیچکس برابردر  ندنیست که حاضرهستند 

 لذتو  خوشی به نظرشان چنین کاری تمامزیرا  منزجر هستنددهند زندگی خود را تغییر 

ت زادی دسبه آ توانیماما حقیقت این است که از طریق توبه می  .هاشان را از آنها می گیرد

یوه ش. با این کسب می کنیماین صورت است که آرامش واقعی و خوشی را  هیابیم، و ب

 ای راهت تازخود را کنار بگذاریم و حیا هگیریم رفتار قدیم و گذشتاست که ما تصمیم می

به  دنروی آوربه گناه و  پشت کردنبخشد در آغوش گیریم. این عمل ما می هکه خدا ب

  عیسی است. 

 هدهندتواقعی را تجربه کرده و به نجا هضروری وجود دارد که بتوانیم توب هسه مرحل

ری در تمیقفصل ع خودمان نزدیک شویم. این مراحل عبارتند از: ایمان، فروتنی و تسلیم. 

ا رورت آن که ضر امرا به کار برده تاب وجود دارد، اما من این عنوانمورد ایمان در این ک

 در راه توبه توضیح دهم.

 ایمان

کند. مان آغاز میزیبای ما را با خالق هعاملی است که رابط ،ما به خداست اعتقادایمان که 

 هشود بوجود دارد. زیرا هر آنچه که پس از آن واقع می اوداشته باشیم که  باورابتدا باید 

شود؛ الزم است که این اعتقاد متصل است. اما این امر فقط با اعتقاد فکری ما متوقف نمی

 محکم از او بخواهیم که به زندگی ما حکومت کند هداریم و با اراد قدم بعدی را بر

 ۲۱اما مسیح چنین روشی برای زندگی به شما نیاموخته است.    ۲۰: ۲۴-۲۰: ۴افسسیان )

اید،   خود فرموده است، درک کرده هاید و حقایقی را که دربارای او را شنیدهاگر واقعا صد

آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه ۲۲
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فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به  ۲۳شود، از خود بیرون نمایید،   فاسدتر می

بلی، شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید، شخصی مقدس  ۲۴ سوی کمال پیش رود.  

 (و درستکار؛ و این طبیعت نو را که به صورت خداست، بپوشید.

ایمان حقیقی نیست.  ،«خدا آن باال در جائی هست»به سادگی اعتراف کردن که 

 «لرزند، و از ترس می«که خدا وجود دارد» دحتی دیوها باوردارن»گوید: مقدس میکتاب

ا یکی من ایمان دارم که خد»ممکن است کسی به خود ببالد و بگوید: : ۱۹: ۲یعقوب )

نان ند، چچنین شخصی باید به خاطر داشته باشد که دیوها نیز به این ایمان دار« است!

 این نوع است از جانب خدا، و ای(. ایمان حقیقی هدیهلرزند!ایمانی که از ترس به خود می

شتن دا به سوی به خدا اعتماد کرده تاکند می تصمیم فعالتبدیل به ا ما ر «اعتقاد»ایمان 

 . نماییمیک رابطه با او حرکت 
ر دسته ایمان اصیل مانند یک عضو زنده است و در راه تغییرات ضروری و هدفمندی پیو

 ر آنبحال رشد است. مهم نیست که این سفر چقدر ترسناک باشد. ایمان حقیقی ما را 

ند تر با خداوی مسیح در جستجوی اتحادی عمیقامام عمر از طریق عیسدارد که تمی

 باشیم.

 فروتنی

جود ونها تتوبه مستلزم فروتنی است. فروتنی در حقیقت فقط اعتراف به این است که خدا 

 در نظر ما چه او براینکامل و بدون نقص در دنیاست و ما قادر نیستیم زندگی خود را چنا

« فروتنی»تضاد بریم که نقطه مقابل یا مموفقیت ادامه دهیم. پی می با اودارد، بدون کمک 

یم. در دهن نمیبریم فروتنی از خود نشاسر میه که در گناه ب یاست. تا زمان «نافرمانی»، 

 . «کنمخود زندگی می همن به میل و شیو» گوییماصل می

هستیم. و  غروراز  پر باشیم، عمال نافرمانگزینیم که در مقابل خدا می که بر هنگامی

دهد، به هیچگونه زمانی که غرور بر ما مسلط است که ما را به نافرمانی از خدا سوق می

گاه  :10: 7دوم قرنتیان کنیم و مایل نیستیم راه خود را تغییر دهیم )نصیحتی توجه نمی

ان از شود که انسدهد که انسان دچار غم و اندوه گردد. چنین غمی سبب میخدا اجازه می

گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. 

( اما غم این دنیا، غمی نیست که باعث توبه از گناه شود، و از هالکت ابدی جلوگیری کند.

دهیم. اما غیر ممکن خود را در مقابل هیچکس حتی در برابر قادر مطلق تغییر نمی هاراد

 «جایگاه قدرت» زیرا همواره برای نگاه داشتن ،ون فروتنی با مسیح زندگی کنیماست که بد
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آن  سبیا رشدی را که در ک و نزدیکی با او در ستیز هستیم و این هرگونه صمیمیت

 کند.، نابود میکوشیممی

 تسلیم

اپسند نتار که خود را به خدا تسلیم کنند، زیرا مایل نیستند از رف دترسنمردم اغلب می

حساب   خدا بهد دانند که اگر بایای مردم از روی غریزه میتا اندازه «.دست بردارند» خود

زیرا  ک باشدتواند ترسناوجود آورند. این میه شان براتی در زندگییبدهند بایستی تغیپس 

 هیم. ان بددست کسی غیر از خودمه وارد شدن در رابطه با خداوند یعنی باید کنترل را ب

ا تین که مانیم صرف نظر از ااغلب در همان شرایط کهنه و قدیمی می است کهعجیب این 

ه ک «رسدبه نظر می»مان زشت و غیر قابل تحمل است. گاهی اوقات فقط چه اندازه زندگی

 ه و ازتر است تا اینکه زندگی کهنه را پشت سر گذاشتها ماندن راحتدر همان آشوب

ردم مست که همان اصل استوار ا ستقبال کنیم. این بربخشد احیاتی نو که عیسی به ما می

 د.زیرا در هراس هستن مانند آمیز یا محیط و شرایط مسموم می شونتدر روابط خ

ت یکنواخ کنند مسیحی شدنکنند زیرا تصور میخدا اجتناب می دیگران از نزدیک شدن با

یا  و بزنند. «طاقت کم»یا  «غیرعادی»کننده است، یا دیگران به آنها برچسب و خسته

ان گویند مسیحی هستند، اما آن شخص مسیحی چنکنند که میاشخاصی را مشاهده می

-رد نمیده مسیحیت ب»کند می تصور اکند که شخصی که ناباور است اشتباهرفتار می بد

یف یسی ضععشوند که اشخاص ناباور فکر کنند که متاسفانه این ریاکاران سبب می. «خورد

یان ه مسیحکنند این است کاست. دلیل عادی دیگر که مردم از خدا اجتناب می ارزشو بی

 اند. ثمر دیدهرا نامناسب یا بی کلیسااند. یا آنها را ناراحت کرده

ن نند ایکی مسیح را رد میاترین دلیلی که مردم عیسکنم واقعیبه هرحال، من فکر می

برو قیقت روحتر شوند با تر و صمیمینزدیک به اواست که او حقیقت است. از این رو هرچه 

یقی و حق به طورخواهند تواند ترسناک باشد زیرا نمیخواهند شد. این رویاروئی می

-که می ز آنچهاترسند اگر درون خود را به دقت نگاه کنند، را ببینند. می خودشانصادقانه 

 . ند ترس استکنا رد میدلیلی که مردم خدا ر ترینمهمشان نیاید. احتماال بینند خوش

 هشیوه هائی را که در اثر زندگی بما نتایج منفی و رنج هله روبرو شویم: همئبیائید با این مس

از این رو، به شما توصیه  ۱۶: ۱۷-۱۶: ۵غالطیان ایم )شود، تجربه کردهخودمان حاصل می

چه بکنید و کجا کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید؛ او به شما خواهد آموخت که می

زیرا ما  ۱۷امیال نفس سرکش خود نخواهید بود.    هبروید. در این صورت دیگر برد
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ها، به طور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را به جا آوریم، امیالی که مخالف انسان

خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و اراده و خواست روح خداست. برعکس، هرگاه می

پردازد. این دو نیرو، مدام او را به جا بیاوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها میخواست 

ما مسلط شوند. در نتیجه، هر کاری  هکوشند بر اراددر ما در حال کشمکش هستند و می

هنگامی  ۱۹: ۲۱-۱۹: ۵غالطیان  -بخواهیم انجام دهیم، از تأثیر این نیروها خالی نیست. 

کنید، این گناهان وارد زندگی شما های نادرست خود پیروی میواستهکه از امیال و خ

پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ بت ۲۰عفتی؛   شوند: زنا و انحرافات جنسی و بیمی

طلبی، شکایت و انتقاد و توزی و خشم؛ خودخواهی و نفعدشمنی و دو به هم زنی؛ کینه

 ۲۱بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛   جویی؛ در اشتباه دانستن دیگران و بهانه

کشی؛ مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبال هم اشاره حسادت و آدم

کنم هر که این چنین زندگی کند، هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد کردم، باز تکرار می

جستجوی خدا  بریم کهاین پی میه ما اغلب ب هخبرخوب این است که، هم   (داشت.

به  یا نداشتن کنترل شود که احساس نارضایتی، تهی بودن، اندوه، تقصیرهنگامی آغاز می

های بیشتری وجود دارد و ما دهد که در زندگی جنبهدهد. چیزی ندا میدست می ما

تسلیم واقعی به خداوند قلب  ایم.آنچه که وجود دارد از دست داده دانیم که ما هرعمیقا می

دهد به طوری که بیشتر شخصیت عیسی را از خود زندگی ما را تغییر می هو شیو و فکر

کسی که محبت  ۴: ۷-۴: ۱۳)اول قرنتیان  کنیم همانطور که در اول قرنتیانمنعکس می

برد؛ مغرور نیست و هیچگاه دارد، صبور است و مهربان؛ حسود نیست و به کسی رشک نمی

کند؛ خودخواه نیست و باعث رنجش کسی بدی نمیبه دیگران  ۵کند؛   خودستایی نمی

جا ندارد؛ عصبی و شود. کسی که محبت دارد، پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بینمی

عدالتی خوشحال انصافی و بیهرگز از بی ۶گیرد؛   زودرنج نیست و کینه به دل نمی

ت دارد در هر وضعی کسی که محب ۷گردد.   شود، بلکه از پیروز شدن راستی شاد مینمی

دهد و در هر شرایطی ماند، همیشه اعتماد دارد، هرگز امیدش را از دست نمیوفادار می

اما هرگاه روح خدا زندگی ما را  ۲۲: ۲۴-۲۲: ۵غالطیان )طیان و غال (کند.تحمل می

هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، 

هیچ یک از این صفات  ۲۳ری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.   بردبا

آنانی که از آن مسیح  ۲۴پسندیده، تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند.   

ذکر ( اند.های ناپاک خود را بر صلیب مسیح میخکوب کردهباشند، امیال نفسانی و هوسمی
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قلب او را بطلبیم و در جستوی او باشیم، او را  با تمام ما ه اگرگوید کشده است. خدا می

تان کنید، ولی اگر شما دوباره شروع به طلبیدن خداوند، خدای: ۲۹: ۴تثنیه خواهیم یافت )

 ه(. داشتن رابطتان او را طلبیده باشید.زمانی او را خواهید یافت که با تمام دل و جان

بخشد که همیشه در آرزوی و آرامش می ،، هدف، خوشیرواف نزدیک با خداوند به ما حیات

ایم. اگر خود را در زندگی مشاهده کرده ههای خودخواهانما نتایج انتخاب ایم.آن بوده

خدا در تضاد است.  هکنیم که تصمیمات ما همیشه با ارادصداقت داشته باشیم، اعتراف می

 هشیو به زندگی است که هنارضایتی ثمربریم، ناراحتی و سر میه و هنگامی که دور از او ب

چند بار باید خود را در »: شودگیریم. بنابراین چنین سوالی مطرح میخودمان در پیش می

که ما را دوست دارد تسلیم  خداییو یا درد ببینیم تا آنکه به  تنهاییشرم، بدبختی، 

 «شویم؟

 به توبه روی آوریم

امی در حقیقت توبه در سیستم نظ است.  «درجه ۱۸۰چرخش »توبه در حقیقت به معنی 

و  رفتندزدند. سربازان در یک جهت رژه میرفت که سربازان بایستی دور میبه کار می

 زکردند. به معنی روحانی، توبه نیگشتند و در جهت مخالف حرکت میمی سپس بر

-می ره بناقلبی و هم از نظر اعمال ماست. ما از گ هاست که هم از نظر خواست «دورزدن»

 آوریم. گردیم و به خداوند روی می

برای آنکه عیسی را به قلب خود دعوت کنیم و از او بخواهیم که زندگی ما را تغییر دهد، 

 ایمباید این حقیقت را بپذیریم که گناهکار هستیم و از زندگی گناه آلود خود شرمنده

من در »گوید: ین میخدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است، چن: ۱۵: ۵۷اشعیا )

کار دارد، تا های بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبهمکان

عیسی از آن روز به بعد، به : ۱۷: ۴متی  -« دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او بخشم.

گشت کنید، از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا باز»گفت: اعالم پیغام خدا پرداخت و می

هر یک از شما »پطرس جواب داد: : ۳۸: ۲اعمال  -« زیرا ملکوت آسمان نزدیک شده است.

تان دست کشیده، به سوی خدا باز گردید و به نام عیسی تعمید بگیرید تا باید از گناهان

القدس را عطا خواهد تان را ببخشد. آنگاه خدا به شما نیز این هدیه، یعنی روحخدا گناهان

کردم که الزم است از به یهودیان و غیر یهودیان نیز اعالم می: ۲۱: ۲۰اعمال  -« د.فرمو

 این و (گناه دست بکشند و از راه ایمان به خداوند ما عیسای مسیح، به سوی خدا بازگردند.



 شروعی تازه

 

24 
 

رود. هم چنین باید این را بدانیم که تازمانی که بدون توبه به شمار می «قلب و مرکز»

 داریم. سوی نا امیدی ابدی قدم بر میه ب ،نیمکمسیح زندگی می

کار  ه بایدک، بلرساندمهمی است که در ابتدا ما را به شناخت خداوند می هتوبه نه تنها مرحل

یامد پباید  به گناهان و خطاهایماناعتراف اندوه بار باشد.  یهمیشگی ما در زندگی مسیح

. توبه م داردتوبه نا« عمل»شتن از آن، . اعتراف به گناهان و برگکارهای نادرست ما باشد

سازی ران بازدیگ ما را با خدا و هست روح ما را پاک سازد و رابطا بسیار زیباست، زیرا قادر

 نماید.

لب، قمیم صتوبه وجود دارد این است که وقتی ما از  هانگیز دیگری که دربارحقیقت حیرت

ری روه کثیبخشد. گسرعت ما را میه بکنیم، او مان باور میپرداخت عیسی را جهت گناهان

 ارخود  انهکه هنوز باید جریمه گنا کنندپذیرند و فکر میسختی میه از مردم این را ب

رای ب «ایتبه قدرکف»دارد که عیسی  مسئلهاما این امر اساسا اشاره به این  «بپردازند»

 هریماید جبطبیعتا  در حالی که ما. «به کمک ما احتیاج دارد»گناهان ما پرداخت نکرد و 

ه کقتی و، نماییمگناهان خود را بپردازیم، و سعی کنیم که پس از آن از گناه اجتناب 

 د. بخشیمکنیم، خداوند کامال ما را صمیمانه نزد خدا به گناه اعتراف کرده توبه می

 کمتر که یمنمایکنیم زیرا هیچ کس کامل نیست، اما باید کوشش بدون تردید ما اشتباه می

ین امر انیم، کدرستی توبه ه صورت عادت در آید. اگر بیاموزیم که به نه آنکه ب ،گناه کنیم

 ، روح ماکنیمیآن صورت هرگاه که اشتباه م درسازد. پذیر میقلب ما را نرم کرده و انعطاف

ما اگر گناهان خود را به او اعتراف ا ۹: ۱۰-۹: ۱اول یوحنا ) گیردبا بخشش خداوند آرام می

سازد. بخشد و از هر ناراستی پاک میتوانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را میماییم، مین

ن کرد این کار خدا کامال منصفانه و درست است، زیرا عیسای مسیح برای شستن و پاک

سر نزده است،  اگر ادعا کنیم که گناهی از ما ۱۰گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.   

 هی( آفرماید که ما گناهکاریم.شماریم، زیرا خدا میم و خدا را نیز دروغگو میگوییدروغ می

از  نیم وز باز گوید که اگر مکررا از توبه سرسخن می «سخت دلی ما»در این قسمت از  ۱۰

عملی  ما هر ای باشد کههرگز بهانه نبایدافتد. بخشش خداوند راه خدا برگردیم اتفاق می

 اهمیت بشماریم.دهیم، و بخشش و رحمت خداوند را بیخواهیم انجام که می

  بکن! کاری

کنیم زندگی خود را از راه و عنوان آقا و سرور خود انتخاب میه هنگامی که مسیح را ب

کنیم که او را دهیم. اموری را انتخاب میسوی خداوند تغییر میه کهنه و قدیمی ب هشیو
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دنبال لذات خود باشیم. و این هنگامی است ه بجای آنکه خودخواهانه ه سازد، بخشنود می

کنیم. اما ما فقط با قدرت تجربه می بخشدری را که عیسی به ما میفکه ما حیات وا

بدون روح  یتوانیم به آن برسیم. تالش در زندگی مسیحهم خداست می القدس که اوروح

 همعنی است. دربارگی تو خالی و بیدشود. که در واقع نوعی براغلب به مذهب منجر می

 های آینده خواهیم آموخت. القدس در درسروح

اشند. باشته دمهم و پیوندی حیاتی  های، دوطرف باید سعی نمایند که رابطمانند هر رابطه

حال  .خدا محبت خود را برای ما از طریق مرگ عیسی روی صلیب ثابت کرده است

او را  یم وتا با خداوند نزدیک باش مسئولیت ماست که هر کاری در توان خود انجام دهیم

ر چیز، به هاگر شما قبل از : ۳۳: ۶متی ) اول اهمیت در زندگی خود قرار دهیم هدر مرحل

 (اخت.ساین نیازهای شما را برآورده خواهد  هملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او هم

 دهد ویامه ما ادکنیم، او به قدم زدن در کنار مطور فعال مسیح را پیروی میه وقتی که ب

ست امشتاق  اقع اوواش قدم برداریم. در نماید که طبق ارادهبه ما نیرو داده ما را هدایت می

و مرا نجات داد، او مرا به جای امنی برد، ا: ۲۰: ۲۲دوم سموئیل که این کار را انجام دهد )

تم داد زیرا مرا او مرا به جای امنی برد و نجا: ۱۹: ۱۸مزمور  -داشت. زیرا مرا دوست می

کند و خداوند مردم را به راهی که باید بروند هدایت می: ۲۳: ۳۷مزمور  -داشت. دوست می

ز زندگی ا «بعد قبل و»از  زیبایی(! تصویر نماید.آنانی را که از ایشان راضی باشد، حفظ می

« ترک شدهزن »نخواهند خواند و اسرائیل را « متروک»تو را دیگر : ۴: ۶۲اشعیا )در اشعیا 

 ود، زیراخواهد ب« عروس»و نام جدید اسرائیل، « مرغوب»نخواهند نامید. نام جدید تو 

-یمده مشاه ؛(خداوند به تو رغبت خواهد داشت و اسرائیل را همسر خود خواهد دانست.

د د خواهیداونپرارزش خ ه)تنها، ناامید و تهی( نخواهید بود، بلکه گنجین منزویشود. دیگر 

تان تعلق دارید و او شما را از میان شما منحصرا به خداوند، خدای: ۲: ۱۴ تثنیه) بود

خداوند امروز : ۱۸: ۲۶ثنیه ت -های روی زمین برگزیده است تا قوم خاص او باشید. قوم

و را ااش اعالم فرموده است که شما قوم خاص او هستید و باید تمامی قوانین طبق وعده

 (اطاعت کنید.

ئیم. در آمی در ، بیشتر به شباهت اونماییمخود را تسلیم منجی خود  ههرچه بیشتر اراد

 همان در حضور خدا بخش عمدهایمیان گذاشتن و اعتراف کردن به گناهان و شکست

کند که زندگی عیسی تعهد نمی .باشدرشد و زندگی ما در حیات پر برکت مسیحی می

دهد که در را تغییر ندهد، اما قول می مسیحی و پیروی از او آسان است. او شاید شرایط ما
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ترین و بخشخدمت به او بدون تردید رضایت شرایط دشوار با ما باشد. لذت داشتن او و

کنیم به طور معمول توبه میه وقتی که ب توان تصور کرد!ترین حیاتی است که میشادمانه

 سربه م مقدس، دعا و خواندن کال کلیسا،شویم. و از طریق شرکت در تر میخداوند نزدیک

گذارند، افکار و اعمال ما بیشتر های مسیحی را احترام میبردن با کسانی که حقیقتا ارزش

 شود. خداوند هماهنگ می هبا اراد

یز انجام سرعت نه حتی ب آید ووجود نمیه خودی به طور خود به جدید زندگی ب هاین نحو

و  خوب هلزم زمان و کوشش است که نمونگیرد! رفتار و برخورد جدید در زندگی مستنمی

نچه را ه هر آدهد کیاد داشته باشید که عیسی قول میه ب زندگی را ارائه دهد. اما هشایست

ندگی یرا ززالقدس دریافت کنیم. گذارد که از طریق روحکه نیاز داریم در اختیار ما می

استقبال  ،نمایدعطا میما ه کهنه را پشت سر گذاشته و از حیات نو که با سخاوتمندی ب

 کنیم.می

 خواهد زندگی خود را برای خیریت خودمان و جالل او تغییر دهیم!عیسی می
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 : فصل سوم

 ایمان

*** 

های ه شیوهبتواند است. ایمان می «کامل توکل، وفاداری، و اعتماد»ایمان به معنی  هکلم

ه ند، یا برسایماشین شما، شما را به مقصد م کار رود از قبیل اعتقاد ساده کهه گوناگون ب

 توانید ببینید. که نمی خداییتر مانند اعتماد کامل به صورتی پیچیده

د: گوییکنیم، که مرانیان مشاهده میعبرا در کتاب  یمقدسبهترین تعریف درست و کتاب

ن عنی یقییان یما ؛اریم، واقع خواهد شدد ایمان یعنی اطمینان داشتن به اینکه آنچه امید»

آنها : ۱۱: ۱عبرانیان ) «باشیمداشتن به آنچه اعتقاد داریم، هر چند قادر به دیدنش نمی

 وسیده وه، پنیست و نابود خواهند شد، اما تو تا ابد باقی هستی. آنها همچون لباسی کهن

-یعت ماطا کنیم و از او(. زمانی که از طریق ایمان عیسی را باور میمندرس خواهند شد.

، ن هستیموی زمیکنیم که چرا ما اینجا در رشویم، زیرا درک میامیدوار می هبه آیند ،کنیم

 و پس از مرگ به کجا خواهیم رفت. 

ا را او مخواهد باشد، به ما داد زیرا میمقدس میخدا کالم مکتوب خود را که در کتاب

 ن منطبقیماندگی کنیم. ابشناسیم. او مایل است که ما بیاموزیم که چگونه طبق اصول او ز

کند، یاظت مشود که ما را هدایت و حفبر کالم در اعتماد ما به محبت خدا نشان داده می

هر  هد کهخواچنان ایمانی است که خداوند میدهد. اینو در تمام شرایط به ما قدرت می

 مسیحی آن را تجربه نماید. 

دا بدون ایمان و توکل به او محال اما خشنود ساختن خ» خوانیم:می ۶:۱۱در عبرانیان 

خواهد به سوی خدا بیاید، باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به هر که می است.

 هکنندایمان ما عمال تعیین .«دهدکه با دل پاک در جستجوی او هستند، پاداش می آنهایی

ئیم در آمیاوند آنکه نزد خد زای است که ما با خداوند خواهیم داشت. اکثر ما پس ارابطه

 ۱۳: ۱۶-۱۳: ۲اول قرنتیان مان بسته بود )ما قبل از ایمان «چشمان روحانی»بیم که یامی

توانیم به کار این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان می هبه هنگام گفتگو دربار

ا به ما الهام بریم که روح خدکنیم، بلکه عینا همان کلماتی را به کار میببریم، استفاده نمی

اما  ۱۴نماییم.   القدس بیان میالقدس را با کلمات روحکند. به این ترتیب، حقایق روحمی

آموزد، درک کند و القدس به ما میایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روحشخص بی



 شروعی تازه

 

28 
 

ا در آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدمعنی میبپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی

توانند مقصود او را درک کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب وجودشان قرار دارد، می

کند و همین امر دهد و درک میشخص روحانی هر چیز را تشخیص می ۱۵را بفهمند.   

توانند او را درک کنند.   گردد، مردمی که هرگز نمیموجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می

اند افکار و مشیت کن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکردهچگونه مم ۱۶

خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر 

آن  ه(. ما قادر نبودیم اصولی را که عیسی دربارکنیم.باشیم و افکار او را درک میمسیح می

رسد که با اصول و حکمت انسانی ما در زیرا به نظر می منماییصحبت کرد، درک 

 تضاداست. 

انی که . آنکندما کار می هایبه سبب ایمان، عقیده داریم که عیسی زنده است و در زندگی

را ما چد که توانند بفهمنعیسی را ندارند و بنابراین روح خدا در آنها ساکن نیست، نمی

 داوندخهای دهیم و چرا طبق خواسته و نقشهار میزندگی خود را در دستان خداوند قر

 کنیم.زندگی می

مان شروع که با پذیرفتن عیسی به قلب چندایمان آوردن تصمیمی یک باره نیست. هر 

های اها بر ررهای خدا طور مداوم راهه رشد آن مراحل پویائی دارد. در حالی که ب ،شودمی

 نیم. اینکتدریج تجربه می به «روافزندگی » هخدا را دربار هدهیم، وعدخود ترجیح می

ه ک نانباشد. و همچمان میفراوانی شامل آرامش، خوشی، امید و معنی و هدف در زندگی

ما ه ها بتیدهیم، او وفاداری خود را در تمام سخخدا ادامه میبا نزدیک خود  هدر رابط

بق د، او طزندگی ما روی دهبریم که صرف نظر از آنچه در یدهد. سرانجام پی منشان می

 ماند. این ایمان فعال نام دارد.کالمش با ما می

 شود؟ایمان من از کجا ناشی می

به عنوان پیام آور : ۳: ۱۲رومیان ) ۳:۱۲در رومیان  ؟آیدحال ببینیم که ایمان ما از کجا می

به حساب کنم که خود را بزرگتر از آنچه که هستید خدا، از جانب او شما را نصیحت می

خود درست قضاوت کنید و خود را با آن مقدار ایمانی بسنجید که خدا  هنیاورید، بلکه دربار

 گیرد و نه از خودخوانیم که ایمان ما از خداوند سرچشمه میمی (به شما عطا کرده است.

ما  هما نیست، وظیف هدست آوردن ایمان در عهده کنیم که بما. بنابراین مشاهده می

آید گوید که ایمان از جانب عیسی میمقدس هم چنین میردن آن است. کتابدریافت ک

از طرف من، شمعون پطرس، خدمتگزار و رسول : ۱: ۱دوم پطرس ) که او نیز خداست
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کنم که رحمت و آرامش شما که با ما ایمانی یکسان دارید. دعا می هعیسای مسیح، به هم

( و گاهی خداوند راوانی به شما عطا شود.در اثر شناخت خدا و خداوندمان عیسی، به ف

 از ای فوق طبیعی است کهاین نوع ایمان، هدیه .دهدایمان بیشتری به بعضی از مردم می

او به : ۹: ۱۲اول قرنتیان ) شودخوانده می «عطای روحانی»دهد که القدس میجانب روح

(. بخشد.ماران را مینماید، و به دیگری قدرت شفای بیالعاده عطا مییکی ایمانی فوق

که  گویدمی ؛(آید.با اینحال، ایمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می) ۱۰:۱۷ نرومیا

مقدس و آید. بنابراین ایمان ما با خواندن کتابایمان همچنین از شنیدن کالم خدا می

 گردد. در هر حال ما باید ازگوش دادن به تعلیمات کالم همواره پاک شده و تقویت می

انگیز تا ایمان ما بیشتر رشد نماید چه حیرت نماییمموزیم اطاعت آمیآنچه که از کالم خدا 

 آید!القدس و کتاب مقدس میعیسی، روح است که ایمان ما از خدا،

 ایمان عملی

 هچگونه ایمان من باید در زندگی روزمر» از است پرسند عبارتالت مهمی که مردم میاسو

به شود؟ زندگی کردن مانند یک شخصی ایماندار چه معنی دارد؟ و  من در این دنیا آشکار

-۱۴: ۲یعقوب )۲۶-۱۴:۲یعقوب « از رفتن به بهشت ایمان داشتن چه اهمیتی دارد؟ غیر

، اما «من ایمان دارم و مسیحی هستم»ای دارد که بگویید برادران عزیز، چه فایده ۱۴: ۲۶

تواند ان نشان ندهید؟ آیا این نوع ایمان میاین ایمان را از طریق کمک و خدمت به دیگر

اگر دوستی داشته باشید که محتاج خوراک و پوشاک باشد،    ۱۵باعث رستگاری شود؟   

، اما خوراک و «برو به سالمت! خوب بخور و خودت را گرم نگهدار»و به او بگویید:  ۱۶

ایمانی که منجر به  کنیدپس مالحظه می ۱۷ای دارد؟   پوشاک به او ندهید، چه فایده

اعمال خیر نگردد، و با کارهای نیک همراه نباشد، اصال ایمان نیست، بلکه یک ادعای پوچ و 

گویید که راه شما می»این ایراد، به جا خواهد بود اگر کسی بگوید:  ۱۸توخالی است.   

زیرا  گویم که اعمال نیک نیز مهم است.رسیدن به خدا، فقط ایمان است و بس! اما من می

توانند از روی توانید ثابت کنید که ایمان دارید. اما همه میشما بدون اعمال نیک نمی

ممکن است کسی به خود ببالد و  ۱۹«   اعمال و رفتار من، ببینند که من ایمان دارم.

چنین شخصی باید به خاطر داشته باشد که « من ایمان دارم که خدا یکی است!»بگوید: 

ای نادان! آیا  ۲۰لرزند!   ایمان دارند، چنان ایمانی که از ترس به خود می دیوها نیز به این

ثمر است؟ بلی، ایمانی فایده و بیخدا، بی هخواهی درک کنی که ایمان بدون انجام ارادنمی

مگر به یاد ندارید که جدمان ابراهیم  ۲۱که اعمال خیر به بار نیاورد، ایمان واقعی نیست.   
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ال خود در نظر خدا عزّت یافت؟ چون او حاضر شد پسر خود اسحاق را نیز به سبب اعم

بینید که ایمان او به خدا باعث شد که او از خدا کامال پس می ۲۲برای خدا قربانی کند.   

از این رو، نتیجه همان  ۲۳اطاعت کند؛ در واقع، ایمان او با اعمال و رفتارش کامل گردید.   

ابراهیم به خدا ایمان آورد و مقبول او واقع گردید، و »ید: فرماشد که کتاب آسمانی می

 هبینید که انسان عالوه بر ایمان، به وسیلپس می ۲۴«   نامیده شد.« دوست خدا»حتی 

دیگری است برای این  هفاحشه نیز نمون« راحاب» ۲۵گردد.   اعمال خود نیز رستگار می

أموران قوم خدا را پناه داد و بعد، ایشان را موضوع. او در اثر اعمال خود رستگار شد، زیرا م

خالصه، همانطور که بدن بدون روح، مرده است،  ۲۶از راه دیگر به سالمت روانه نمود.   

-صحبت می «ایمان در عمل» هدربار ؛(ایمانی هم که اعمال نیک به بار نیاورد، مرده است.

آنها  و دهند.و را نشان میکند. اشخاصی که ایمان فعال حقیقی به عیسی دارند شباهت ا

او برخوردارند که محصول رابطه شان با خداوند  هدهند زیرا از میوکارهای نیکو انجام می

دانید، باید همواره مهربان و نیکوکار اگر خود را خردمند و حکیم می: ۱۳: ۳یعقوب ) است

ستی خردمند باشید؛ و اگر به سبب داشتن اینگونه اعمال به خود نبالید، آنگاه به را

 (. باشید.می
رد. اثیر داشان واقعا تشان دارند این است که آیا دعاهایایمان هسوال دیگری که مردم دربار

ان معاهایدشنود. وقتی که جواب کنید که آیا خدا اصال دعاهای شما را میشاید فکر می

م. یاوریبال و ممکن است ایمان خود را زیر سو مشویرسد واقعا نگران و ناراحت میمین

د و بنگر قادر است آینده را تنهاییپاسخ این مورد به شخصیت خدا بستگی دارد. او به 

 ما را در نظر گیرد.  خیریت

عا دی آن مان داریم و براکنیم که بهترین راه حل را برای مشکالتهر چند ما تصور می

ن آدر  ا برای ماکنیم، حقیقت این است که راه حل ما ممکن است مطابق آنچه که خدمی

 دیگران ما و های ما بهترین راه حل برایشرایط ویژه در نظر دارد نباشد و احتماال نقشه

نتظار ه اکی مرا آنطور ادانم که بسیاری اوقات خوشحال شدم که خدا دعاهنخواهد بود. می

 هده عها بعا ردهمه چیز دعا کنیم، اما نتیجه و جواب  هداشتم پاسخ نداد. ما بایستی دربار

 خدا بگذاریم.

 تو فقط ایمان کافی نداری!

تو به قدر کافی ایمان نداری و به » اند:شما گفتهه شاید شما شخصی مسیحی هستید که ب

یل این اظهارات برخالف کالم خداست. دال« .ماندهمین دلیل دعاهایت بدون پاسخ می
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شود. ایمان ما از اجابت نمیصورت که انتظار داریم آن  هبسیاری وجود دارد که دعاهای ما ب

 او اعتقاد دارند، بسیار ایمان دارند.  هکه مستقیما ب آنهایی هجانب خداست بنابراین هم

 ییچیزهای ماند این است که ما براجواب میدعاهای ما بی ممکن استیکی از دالیلی که 

ما جنگ و دعواهای ش علت ۱: ۳-۱: ۴یعقوب ) کنیم که در خیریت ما نیستدعا می

ر حسرت د ۲چیست؟ آیا علت آنها، آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارد؟   

کنید تا آن را به چنگ تان را به خون آلوده میبرید که ندارید؛ پس دستچیزی به سر می

اشته توانید دآورید. در آرزوهای چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است، و شما نمی

شان بیرون بکشید. علت اینکه آنچه پردازید تا از چنگگ و دعوا میباشید؛ پس به جن

هم درخواست  وقتی ۳کنید.   خواهید ندارید، اینست که آن را از خدا درخواست نمیمی

تان نادرست است؛ شما فقط در پی به دهد، زیرا هدفتان جواب نمیکنید، خدا به دعایمی

هان (. یا شاید گناهان پنشود.تان میی و لذتدست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوش

د نیده شوشای ما قبل از آنکه دعاه نماییمو توبه  همان داریم که باید اعتراف کرددر زندگی

نید عتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کانزد یکدیگر به گناهان خود  ۱۶: ۱۷-۱۶: ۵یعقوب )

« الیاس» ۱۷انگیز دارد.   تاثیر شگفت تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار، قدرت و

ی رد، برانبا انسانی بود همچون ما. با اینحال، هنگامی که با تمام دل دعا کرد که باران

 (. مدت سه سال و نیم باران نبارید.

گی بست خدا هاین امر صد در صد به اراد .کنیمشاید ما برای نجات شخص دیگری دعا می

د، کننیمدر هر حال اگر مردم عیسی را در زندگی خود رد  .دارد که آن شخص نجات یابد

ودشان ت خرارتباطی به ایمان ما و دعای ما ندارد، بلکه بیشتر مربوط به مقاومت و شرا

اجابت  ای مااست که دعاه به این صورتکند او را بپذیریم. است. خداوند ما را مجبور نمی

رنوشت تلخی ایم تا به چنان س ا برنگشتهولی ما هرگز از خد: ۳۹: ۱۰عبرانیان ) شودنمی

ایم و این ایمان، نجات جانمان را تضمین مان را حفظ کردهدچار شویم، بلکه ایمان

 (. کند.می

ین شیم. همر بانزدیک و صمیمی با خدا باشیم تا از احساس و فکر او باخب هما باید در رابط

 .دنکنیمه تغییر بدعاهای ما شروع  م،آییمی شباهت او در به که از طریق این اتحاد بیشتر

غییر تی ما های قلبوقتی که خواسته د.گیراو قرار می هبه طوری که بیشتر در مسیر اراد

 کنیم.کر نمیهای بزرگ و حساب بانکی باالتر فهای آخرین مدل، خانهکند، دیگر به ماشین
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. ی ماستهااز نیازمندیشان بیشتر مردم دیگر خواهد بود که مشکالت تمرکز جدید ما بر

 دان کمکیازمنقدرت دهد تا به گمشدگان و ن ه ماکنیم که خداوند بشروع می اما نیز دعا ر

ا نیز تا آنه گذاریمببخشد که ایمان خود را با دیگران در میان می تواناییکنیم. خداوند به ما 

 راوانبرکت ف تواند به دعاهای مامیخدا را بشناسند. فقط در آن صورت است که خدا 

 .کنیماو در خواست می هبدهد، زیرا ما طبق اراد

 ایمان، نه اعمال 

 راسممذاهب بسیاری زیادی وجود دارند که در آن مردم ناگزیرند خدمات مختلف یا م

دان ب فرزنسازند. گاهی اوقات، مردم باید صاح خشنودجا آورند تا خدا را ه مشخصی را ب

 هضرب درهای معینی به یا مستلزم این است که .یرندبسیاری شوند تا در بهشت جای گ

خدا  «ار نیکوک»ز ایا بایستی تعدادی مردم را به دین خود بیاورند که با مقدار معینی  .بزنند

دانند نمی بینیم مردمرا خشنود سازند و مورد لطف او قرار گیرند. جای تاسف است که می

ه ب وحشت خشنود سازد و از این رو در اینست که خدا را ا شان آنقدر خوبکه آیا اعمال

 برند که مبادا راه نجات نداشته باشند.سر می

 هشان اعتماد دارند که عیسی کفارمقدس اشخاصی را که به ایماناما، خدای کتاب

یسی ع .ستشان را پرداخته است دوست دارد. بهای گناهان ما کامال پرداخت شده اگناهان

 هیمکه جر «دست آوریمه قدر کفایت به ب»ر نخواهیم بود که ما هرگز قاد ستدانمی

 ا انجاممحق  مان را خودمان بپردازیم. از این رو، او از روی محبت این کار را درخطاهای

 داد. 

ه نشوند و شان عادل محسوب میمردم به جهت ایمان» گوید:مقدس میدر حقیقت، کتاب

 او هیچگونه تأثیری اعمال نیک ابراهیم در نجات اما آیا: ۵: ۴رومیان « )شانبه دلیل اعمال

توانست خداوند است. اگر کسی می هات و رستگاری، هدی؟ نه! به این دلیل که نجنداشت

بود. نمی نجات و آمرزش گناهان خود را با انجام کارهای خوب به دست آورد، نجات هدیه

ه ست آوردن آن، ببه د شود که برایخداوند است و به کسانی عطا می هاما نجات هدی

گناه به حساب کنند. بلی، خدا در صورتی گناهکاران را بیاعمال نیک خود تکیه نمی

ا ب ما هابط(. درحالی که اعمال خوب ما در اثر راورند.آورد که به عیسای مسیح ایمان بیمی

ه ک رس ماتگیرد، نه از از محبت ما برای او سرچشمه می «اعمال»این  ،ی مسیح استاعیس

  .ایمقدر کفایت کارهای نیکو انجام دادهه آیا ب
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 ایمان هثمر هدربار

درخت سالم  :۱۷: ۷متی آورد )ایم که ایمان واقعی، ایمانی است که میوه میما آموخته

خص نیک، چون خوش قلب ش: ۴۵: ۶لوقا  -دهد و درخت فاسد میوه بد.خوب می همیو

ر نچه دآبد باطن است، اعمالش نیز بد است. است، اعمالش نیز نیک است. شخص بد، چون 

برد که میوه را به کار می همقدس کلمکتاب (.گردد!دل شخص باشد، از سخنانش آشکار می

یوه مکند، درست همانطور که یک درخت قابل رویت کار ما را برای خدا توصیف می هنتیج

ایت هداین است که طبق  ینیم. بخشی از این میوه شاملتوانیم آن را ببآورد و ما میمی

کنیم یمین یعنی در هر کاری که اعیسی با دیگران گفتگو کنیم.  هالقدس، مکررا دربارروح

، حتی جواب سوال شما اینست: کارهای شما: ۳۱: ۱۰اول قرنتیان خدا را جالل دهیم )

ل (. این همچنین شامبرای جالل و بزرگی خدا باشد. تان، همه بایدخوردن و نوشیدن

گردد. این نوع میوه ابدی است و تا ابد باشد، میمت کردن به بدن مسیح که کلیسا میخد

 برقرار است. 

آورند که خدای پدر را فراوان می هاند، میوآنانی که به تاک )که عیسی است( وصل شده

های من. هر که در بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه» ۵: ۸-۵: ۱۵یوحنا دهد )جالل می

دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته فراوان می هد و من نیز در او، میومن بمان

اندازند بُرند، دور میفایده آن را میای بیاگر کسی از من جدا شود، مانند شاخه ۶نیست.   

کنند و در آتش ها جمع میشود؛ سپس، آن را با سایر شاخهو آن شاخه خشکیده می

ر در من بمانید و از کالم من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما ولی اگ ۷سوزانند.   می

دهند و این، باعث بزرگی و شاگردان واقعی من محصول فراوان می ۸داده خواهد شد.   

آورد، قطع شده و نیکو نمی هگوید هر درختی که میو(. عیسی می«شود.جالل پدرم خدا می

درختان گذاشته  هداوری خدا بر ریش ه، تیشو حال: ۱۰: ۳متی شود )به آتش افکنده می

ای را (. خدا میوهشده است. هر درختی که ثمر نیاورد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد.

خواهد که گردد، و از ما میخواهد که در زندگی ما برای او موجب سپاس و ستایش میمی

شخصی که  ۲۰: ۴۵-۲۰: ۲۵ متیای نزدیک با او نزد او بیاوریم )گمشدگان را برای رابطه

ارباب به او گفت: آفرین، آفرین!  ۲۱طال تحویل داد    هطال گرفته بود، ده کیس هپنج کیس

حال که در این مبلغ کم درستکار بودی، مبلغ بیشتری به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی 

کیسه  سپس آن که دو کیسه گرفته بود جلو آمد و گفت: آقا، شما دو ۲۲من شریک شو.   

اربابش به او گفت: آفرین! تو  ۲۳ام.   دیگر هم سود آورده هطال داده بودید؛ دو کیس
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خدمتگزار خوب و با وفایی هستی. چون در این مبلغ کم، امانت خود را نشان دادی، حاال 

آنگاه آخری با یک  ۲۵و۲۴دهم. بیا و در شادی من شریک شو.   مبلغ بیشتری به تو می

دانستم که شما آنقدر مرد سختگیری هستید که حتی گفت: آقا، من میکیسه جلو آمد و 

تان را زیر اید انتظار محصول دارید. پس، از ترسم پولاز زمینی که چیزی در آن نکاشته

ارباب جواب داد:  ۲۶سنگ مخفی کردم تا مبادا از دست برود. بفرمایید این هم پول شما.   

دانستی که من آنقدر سختگیر هستم که حتی از زمینی ای آدم تنبل و بیهوده! اگر تو می

پس چرا پولم را الاقل نزد صرافان  ۲۷ام انتظار محصول دارم،   که چیزی در آن نکاشته

سپس اضافه کرد: پول این مرد را بگیرید و به آن  ۲۸اش را بگیرم؟   نگذاشتی تا بهره

واند آنچه که دارد خوب به چون کسی که بت ۲۹طال دارد.    هشخصی بدهید که ده کیس

شود. ولی کسی که کارش را درست انجام ندهد، آن را کار ببرد، به او باز هم بیشتر داده می

حاال این خدمتگزار را که به درد هیچ  ۳۰هر چقدر هم کوچک باشد از دست خواهد داد.   

هایش را بر دندانخورد، بگیرید و در تاریکی بیندازید، تا در آنجا از شدت گریه، کاری نمی

هنگامی که من، مسیح موعود، با شکوه و جالل خود و همراه با تمام ۳۱«  هم بفشارد.

های روی سپس تمام قوم ۳۲فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست.   

زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که 

گوسفندها را در طرف راستم قرار  ۳۳کند؛   ان، گوسفندان را از بزها جدا مییک چوپ

آنگاه به عنوان پادشاه، به کسانی که در طرف راست  ۳۴دهم و بزها را در طرف چپم.   می

منند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدرم! بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم 

زیرا وقتی من  ۳۵ز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود.   گردانم، برکاتی که از آغا

گرسنه بودم، شما به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، مرا به 

برهنه بودم، به من لباس دادید؛ بیمار و زندانی بودم، به عیادتم  ۳۶تان بردید؛   ه خان

گفت: خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما نیکوکاران در پاسخ خواهند  ۳۷آمدید.   

کی غریب بودید تا شما را به  ۳۸خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم؟   

کی بیمار یا زندانی بودید تا به مالقات  ۳۹منزل ببریم یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم؟   

ها را به کوچکترین برادران خدمت آنگاه به ایشان خواهم گفت: وقتی این ۴۰شما بیاییم؟   

سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار  ۴۱نمودید.   کردید، در واقع به من میمن می

ها از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای دارند، خواهم گفت: ای لعنت شده

ن خوراک زیرا گرسنه بودم و شما به م ۴۲شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است.   
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غریب بودم و به من جا ندادید؛ برهنه بودم و  ۴۳ندادید؛ تشنه بودم و به من آب ندادید؛   

جواب خواهند داد:  ۴۴مرا نپوشانیدید؛ بیمار و زندانی بودم و شما به مالقاتم نیامدید.   

 خداوندا، کی شما گرسنه و تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا خدمتی به

در جواب خواهم گفت: وقتی به کوچکترین برادران من کمک نکردید، در  ۴۵شما بکنیم؟   

 (.واقع به من کمک نکردید.

رویم، بکنیم تا بتوانیم به خدا نزدیک شویم و برای همیشه به بهشت ما نجات دریافت می

اهی او دشکنیم برای گسترش قلمرو پا، استعداد و پولی که دریافت میاما همچنین از زمان

ستش رانه دوفاداخداوند هستند و او افرادی را که عمیقا و و هاستفاده کنیم. مردم هدف اولی

 نند. برد تا از جانب او و برای او گمشدگان سرتاسر دنیا را خدمت کدارند به کار می

 !با اعتقاد به عیسی ایمان آورید و به او اعتماد کنید
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 : فصل چهارم

 تاــجـن

*** 

 رسد؟شنوید چه چیزی به فکرتان میمیرا  «شما باید نجات بیابی»وقتی که عبارت 

ر دکه  «قفرزند عش»بیاندیشید که چیزی شبیه  «دمسیحیانی که تولد تازه دارن»شاید به 

شحال و طور غیر عادی خوه رایج شده بود، از آن قبیل مردمی بودند که ب ۶۰های سال

ه در کند عشق )فرز د.نکنزندگی نمی «در دنیای واقعی» ااما حقیقت هستند، نگرانیعاری از 

 -آید.خارج از قانون ازدواج به وجود میی است که رایج شده بود، فرزند ۱۹۶۰های سال

ن را توانند خودشاشان مطلوب است، و میبعضی دیگر عقیده دارند که زندگی مترجم(

پذیرند که به زده و آسیبری وحشتکنند. و گروهی به قدنجات دهند، و تشکر می

ه کاما ببینیم  .کنندیافتن فکر نمی «نجات»کنند و حتی به هیچکس اعتماد نمی

 دهد.مسیحیت چه تعلیمی می هاین بخش عمد همقدس دربارکتاب

 نجات محبت تائید شده است.

ت را نجا انودمایم و قادر نیستیم خگناه بود آموختیم که ما گمشده هاز فصل اول که دربار

ریم. مان داما احتیاج شدید به نجات از گناهان هدهیم. چه بپذیریم و چه نپذیریم، هم

ه کویند گدوست داریم و وقتی که دیگران می بخشی از مشکل در این است که ما گناه را

  .شویمخودمان که راه خدا نیست، زندگی کنیم، ناراحت می هشیو به ما نبایستی

داریم که هرگونه مایلیم زندگی کنیم، اما  «آزادی» که فکر کنیم دهیمما ترجیح می

اول پطرس ) سر بردن استه باط نفسانی در واقع در بردگی بضبدون توجه به ان «آزادی»

اید، اما این به آن معنی درست است که شما از قید و بند احکام مذهبی آزاد شده: ۱۶: ۲

ت بزنید، بلکه آزادی خود را باید برای اجرای توانید به هر کار نادرستی دسنیست که می

کسی که نجات یافته، آزاد »گویند: می: ۱۹: ۲دوم پطرس  -خواست خدا به کار ببرید. 

در حالیکه « خواهد بکند و هیچ کار او گناه به حساب نخواهد آمد.است هر کاری می

که تحت تسلط چیزی باشند، زیرا انسانی خودشان نیز آزاد نیستند بلکه اسیر شهوات می

، اما پس از «یدددست آوره خواستید بآنچه را که می»(. چند بار باشد.است، اسیر آن می

بریم اغلب اوقات پی می .معنی بوده استن دریافتید که چقدر پوچ و بیه آدست یافتن ب

شود. حقیقت دنبال لذت خود هستیم، فضای خالی در درون ما ایجاد میه که وقتی که ب
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ی مسیح اکنیم که به خداوند عیساست که ما در صورتی آزادی واقعی را احساس می این

ما اینست که به عیسای مسیح  هتنها راه آزادی برای هم: ۲۲: ۳غالطیان ) تسلیم شویم

بینیم که نیاز خودمان تسلیم شویم. بنابراین می هوسیله اما ما قادر نیستیم ب (.ایمان آوریم.

 م. به نجات یافتن داری

ناه گباید  و پاک است. از این رو ،قدوس ،است. خدا کامل «رهانیدن»نجات به معنی  هکلم

ای گینی برای سنایم و بهمان از خدا دور شدهعلت گناهانه نماید. از آنجا که ما ب تنبیه را

بهای  ید وکسی که ما را آزاد نما .دهنده نیاز داریمبه یک نجات ،مان بدهکاریمگناهان

عیسی در  ۱۲: ۱۳-۱۲: ۹متی ) سوی خدا برگردانده قرض ما را پرداخته ما را ب سنگین

 اران بهه بیمبه این دلیل که افراد سالم احتیاج به پزشک ندارند، بلک»جواب ایشان گفت: 

آسمانی  کتاب هبروید، کمی در مورد این آی»سپس اضافه کرد:  ۱۳«   پزشک نیاز دارند.

حم خواهم، بلکه دلسوزی و ترن از شما هدیه و قربانی نمیم»فرماید: فکر کنید که می

انم، نه رسالت من در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگرد« خواهم.می

دا به قدری زیرا خ ۱۶: ۱۷-۱۶: ۳یوحنا  - «کنند عادل و مقدسند!آنانی را که گمان می

رد، یمان آوااو  ا فرستاده است، تا هر که بهمردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود ر

ه برای اینکه خدا فرزند خود را فرستاده است ن ۱۷هالک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.   

ه دلیل عیسی ب فقط به همین (.شان دهد.او نجات همردم را محکوم کند بلکه به وسیل

دهنده و یا نجات» معنیبه  زمین آمد در واقع نام عیسیه صورت انسان به عنوان خدا ب

عنی او پسری خواهد زایید، و تو نام او را عیسی )ی: ۲۱: ۱متی ) باشدمی «نجات

 (. شان خواهد رهانید.دهنده( خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهاننجات

خود  رخداوند خودش از روی محبت برای ما واسطه شد و تنبیهی که ما سزاوار آن بودیم ب

چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما  ۳: ۸-۳: ۱افسسیان ) دهموار نمو

برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن  هعیسای مسیح است، و هم

های بسیار دور، حتی پیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را خدا از زمان ۴مسیح هستیم.   

فداکاری که مسیح در راه ما کرد، از آن او گردیم. خدا از همان زمان، برگزید تا در اثر آن 

اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود، 

غیر قابل  هنقش ۵شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم.   تا وقتی در حضور او حاضر می

االهی خود به فرزندی بپذیرد؛ و برای  هکه ما را در خانوادتغییر خدا همواره این بوده است 

این منظور، عیسای مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط 
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پس خدا را ستایش  ۶این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند!   

ن اندازه در حق ما لطف کرده است، آن کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا ایمی

لطف و فیض خدا نسبت  ۷هم فقط به خاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم.   

به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را 

ری سازد. آه، و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جا ۸ببخشد و ما را نجات دهد،   

اما : ۱۳: ۳غالطیان  -که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است! 

مسیح، لعنتی را که در اثر گناهان ما به وجود آمده بود، بر خود گرفت و ما را از هالکتی که 

پدید آورده بود، رهایی بخشید، روشی که انجامش غیر ممکن بود. « شریعت»این روش 

ملعون است هر که به دار »سیح، لعنت ما را بر خود گرفت، زیرا در تورات آمده است: بلی، م

او کسی : ۲: ۲اول یوحنا  -)عیسای مسیح نیز به دار صلیب آویخته شد.( « آویخته شود.

ای دوستانه است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هالک نسازد؛ او با این کار، رابطه

به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام  میان خدا و ما

ای را با ما رابطه دکه مرگ بود پرداخت تا بتوان را ما ه(. عیسی کفارمردم جهان فدا شد.

گردد، تبدیل به کسی که از آن مسیح می ۱۷: ۲۱-۱۷: ۵دوم قرنتیان ) بازسازی نماید

ای را آغاز کرده انسان قبلی نیست؛ او زندگی کامال تازهشود. او دیگر آن شخص جدیدی می

ها از سوی خدایی است که به خاطر فداکاری عیسای مسیح، تمام این نیکویی ۱۸است.   

ما را با خود آشتی داده است، و این مسئولیت را به ما سپرده تا پیغام این آشتی را به 

پیغام ما اینست  ۱۹ی رهنمون شویم.   دیگران نیز برسانیم و ایشان را به سوی لطف االه

شان را ببخشاید و خواند تا گناهانکه خدا در مسیح بود و مردم را به آشتی با خود فرا می

گوید. ما با شما سخن می هما سفیران مسیح هستیم. خدا به وسیل ۲۰آثار آن را پاک نماید. 

مسیح آن را از شما  کنیم، مانند اینست کهوقتی ما چیزی را از شما درخواست می

خواهیم که لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او خواهد. بنابراین، از جانب او از شما میمی

گناه گذاشت، تا ما به عنوان زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی ۲۱آشتی نمایید.   

او بر : ۲۴: ۲اول پطرس  -پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم.

روی صلیب، بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته، زندگی 

این عمل آشتی دادن نام  (.های او نیز دوای دردهای ما گردید.پاکی داشته باشیم. زخم

 حیات مام به آییمیبریم و با توبه نزد او نیاز خود برای خدا پی می به وقتی که .دارد
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باز  «ما هپرداخت جریم»شویم. این عمل خداوند متولد می هو در خانواد دبخشجدیدی می

 خرید نام دارد.

 ما را بپردازد؟  هچرا خدا جریم 

ه ب .ردمُ ی مادرک این مسئله بسیار دشوار است که چرا خدا ما را آنقدر دوست دارد که برا

 ت یابیمنجا اوست که ما اشتیاقاین  ،ویژه زمانی که ما اصال شایستگی آن را نداریم. اما

ا رما خدا  هدهنداست که نجات دعا کردن برای دیگران، کاری ۳: ۴-۳: ۲اول تیموتائوس )

به این حقیقت پی  مردم نجات یابند و هزیرا او مشتاق است که هم ۴سازد،   خشنود می

 را درک حبتم این م(. محبت خدا برای ما بسیار عمیق و وسیع است و ما قادر نیستیببرند.

 .ستت شده ارداخگناهان ما پ هوجود آورده است که بپذیریم کفاره اما، او راهی را ب .نماییم

ر ما دخدا  توانیم بدون احساس شرم و تقصیر به حضورش وارد شویم. کار روحبنابراین می

س او و در تقدبا اه بتوانیم ک - با تقوا، قابل احترام و صادق - ادامه دارد که ما را عادل سازد

 گفتگو کنیم. 
 لوقا) «جو کنم و نجات دهمتام که گمشده را جسمن آمده»گوید: عیسی خودش به ما می

ه دهد که امروز نجات به اهل این خاناین نشان می»عیسی به او فرمود:  ۱۰و۹: ۹-۱۰: ۱۹

ام تا دهن آممروی آورده است. این مرد، یکی از فرزندان ابراهیم است که گمراه شده بود. 

ی ارابطه کسانی هستند که دور از «گانگمشده»(. «چنین اشخاص را بیابم و نجات بخشم!

ان خود ز گناهبرند. او قدم اول را برداشت که شما اسر میه حقیقی ب هنزدیک با خدای زند

ا شما بدیکی های گناه شما را پاک سازد که بتواند پیوند نزدور شوید. او مایل است لکه

رما و گناهانم را بر من رحم ف ای خدای رحیم و کریم، ۱: ۲-۱: ۵۱مزمور داشته باشد )

ر را ه و تقصیگنا (.مرا از عصیانم کامال شستشو ده و مرا از گناهم پاک ساز. ۲محو کن.   

ت بردن د و لذهستند که ما را از جستجوی خداون مانعیها تنها باید برطرف نمود زیرا این

 دارند.می از خداوند باز

 چرا عیسی ناگزیر شد که برای من بمیرد؟ 

همانطور که پیش از این اشاره شد، خداوند نسبت به گناه به شدت خشمگین است. 

 و ،کنیم. داستان سیل در زمان نوحاز خشم خدا را در عهد عتیق مشاهده می هایینمونه

-می .باشنددا بر علیه گناه میدوم و غموره اتفاق افتاد، دو نمونه از داوری خسنیز آنچه در 

علت ه شان ببعضی شهرها و فرهنگ ،تاریخی نظر مقدس و هم ازدانیم که هم از نظر کتاب

کلی نابود شدند. حتی در کشور خودمان سقوط و نابودی را ه کارهای خالف اخالقی ب
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 نیک بد ایم. اکنون خوب وعنوان امری عادی و مرسوم پذیرفتهه ایم، زیرا گناه را بدیده

وای بر شما که : ۲۰: ۵اشعیا ) آیدشود و بدی و شرارت خوب به حساب میخوانده می

 (. خوانید.دانید؛ تلخی را شیرینی و شیرینی را تلخی میخوب را بد و بد را خوب می

ود را شم خخ ستتوانگناهان ما را بپردازد زیرا تنها خدا می هعیسی انتخاب شد که جریم

ا م .ایستداوند بداند که انسان به هیچ وجه قادر نیست در مقابل داوری خدیاو م .نشاند فرو

ه ب .داختا پررما  هبه همین دلیل عیسی جریم .نماییمهرگز قادر نبودیم از این داوری عبور 

ارد دن ما که از گناهارا  یعنوان خدا، عیسی تنها کسی بود که قادر بود بارسنگین نفرت

 برطرف نماید. 

رد و جای من مُه ب است که عیسی نای هانجیل مژد - همین است هدقیقا دربارو انجیل 

رفت و ا گاو شرارت مر ،نزدیک با خدا داشته باشم. در نتیجه ایحال من قادرم که رابطه

: ۳وس تیت) عدالتی که حق اوست تا در حضور خداوند باشد ؛عدالت خویش را به من داد

ا رو ما  ۵ما خدا آشکار شد،    هدهندی و لطف نجاتاما زمانی رسید که مهربان ۴: ۴-۷

سبت به نکه  نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی

القدس، به ما تولدی روح هاخت و به وسیلسمان شست و طاهر ما داشت، ما را از گناهان

جام داد، خدا ما عیسای مسیح ان هدهنددر اثر کاری که نجات ۶تازه و حیاتی نو بخشید.   

اه خداوند تا به لطف عیسای مسیح، در پیشگ ۷طا فرمود،   عالقدس را به فراوانی به ما روح

توانیم در برکات زندگی جاوید شریک شده، با اشتیاق گناه به حساب بیاییم. اکنون میبی

  (.ر خواهیم شد.در انتظار روزی باشیم که به طور کامل از این زندگی برخوردا
 ۲۲و۲۱: ۲۶-۲۱: ۳رومیان ) هیچکس آنقدر خوب نیست که با خداوند رابطه داشته باشد

کردیم با اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات به ما نشان داده است. ما تا به حال سعی می

اجرای مقررات و تشریفات مذهبی، به این نجات و رستگاری دست یابیم و در حضور خدا 

گناه شمرده شویم. اما در این راه نوین، دیگر چنین نیست، هر چند که این راه، بی پاک و

های گذشته نوید آن را داده بود. اینک چندان هم تازه نیست، زیرا کتاب آسمانی ما از زمان

خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را 

شان، ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقانسان هبه حساب آوَرَد. هم« ناهگبی»کامال 

زیرا همه گناه  ۲۳نجات یابند.   « ایمان به عیسای مسیح»توانند از همین راه، یعنی می

اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پُر جاللی که خدا انتظار دارد، نرسیده است.   کرده

به حساب « گناهبی»ای مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کامال اما اکنون اگر به عیس ۲۴
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 ۲۵آورد، چون عیسای مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است.   می

خدا عیسای مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را 

ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. سیلهاز ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را و

های گذشته گناه به این ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی را که در زمان

کرده بودند مجازات نکرد، این هم کامال عادالنه بود، زیرا او منتظر زمانی بود که مسیح 

نیز خدا از همین راه گناهکاران  در زمان حاضر ۲۶بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد.   

پذیرد، زیرا عیسای مسیح گناهان ایشان را برداشته است. اما آیا این را به حضور خود می

گناه بشمارد؟ نه، زیرا خدا این کار را بر اساس انصافی نیست که خدا گناهکاران را بیبی

ا خون خود دهد، یعنی ایمان به کسی که بشان به عیسای مسیح انجام میایمان

ایم، او ما را دوست (. با این حال صرف نظر از آنچه که کردهشان را پاک کرده است.گناهان

پیش گیریم، او  دارد. هرچند که ما مسئولیت داریم که در رابطه با او بمانیم و راه او را در

وان عنه و حال ب .کاری برای ما انجام داد که ما اصال قادر نبودیم خودمان انجام دهیم

این صلح  ۲۱: ۲۲-۲۱: ۱کولسیان ی با پدر آسمانی داریم )ملمسیحیان واقعی موقعیت کا

شود. بلی، شما روزگاری از خدا شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می

تان، شما را از او جدا کرده بود. اما های بد و اعمال زشترویگردان و با او دشمن بودید؛ نیت

عیسای مسیح با فدا کردن بدن انسانی  ۲۲را به حضور خود پذیرفته است.    اکنون او شما

این  های را با خدا ممکن ساخته است. در نتیجخود بر روی صلیب، ایجاد چنین رابطه

فداکاری است که مسیح، شما را به پیشگاه خدا آورده است؛ و شما بدون هیچ اتهام و 

بیند تا به طوری که دیگر او خالفی در شما نمی اید، بهمحکومیتی در حضور خدا ایستاده

 (.سبب آن، شما را سرزنش کند.

 رسد!ها به خدا نمیتمام راه 

ها راه ههم»اید که قدیمی را شنیده همذاهب زیادی در دنیا وجود دارند و احتماال این گفت

: ۶: ۱۴حنا یورسد )خدا میه اما عیسی گفت که او تنها راهی است که ب «.رسندبه خدا می

تواند به خدا برسد راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچکس نمی»عیسی به او فرمود: 

آید که تو را که زندگی جاوید از این راه به دست می: ۳: ۱۷یوحنا  -« من. همگر به وسیل

 -ای، بشناسند.نظیر هستی و عیسای مسیح را که به این جهان فرستادهخدای واقعی و بی

کتاب آسمانی، عیسای مسیح همان سنگی است  هچون بنا به گفت ۱۱: ۱۲-۱۱: ۴اعمال 

غیر از عیسای مسیح  ۱۲که شما معمارها دور انداختید، ولی سنگ اصلی ساختمان شد.   
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کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد! چون در زیر این آسمان، نام دیگری وجود ندارد 

قلب خود ه کسانی که عیسی را ب .(«ان نجات یابند.که مردم بتوانند توسط آن از گناه

کنند که بسیاری از مردم ادعا می .توانند درک نماینداند این حقیقت را نمیدعوت نکرده

نادرستی در ایشان کار  «روح»عمال  د.انروحانی هستند اما نجات را از عیسی دریافت نکرده

 یکنند که ادعای عیسی از روکند و اشخاصی که روح خدا را ندارند تصور میمی

ایمان قادر نیست اما شخص بی: ۱۴: ۲اول قرنتیان و احمقانه است ) ،بینی، تعصبکوته

آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او القدس به ما میافکار و اسرار خدا را که روح

توانند دارد، میآیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار معنی میپوچ و بی

 (.مقصود او را درک کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند.
ه کین امر ا اییزیبهب به غیر از مسیحیت از امذ مامبه هرحال، اگر در این باره فکر کنید، ت

اساس  بر دیگر «باورهای»اند. تمام بهرهورد، بیآمیسوی ما ه دهنده بخدا دست یاری

 خشنود کردن»برای  هاییراهممکن است  .انسان در رسیدن به سرنوشت خود است توانایی

 .کندوجود داشته باشد، که خود تالش و کوشش عظیمی را از انسان طلب می «خدا

ندگی ز «برتخت یا پادشاه»دهند که خودمان را مذاهب دیگر این اندیشه را گسترش می

ه بوند، زندگی را بدون هیچ کمکی از خداخویش قرار دهیم، تا بتوانیم تمام تصمیمات 

ما  کاربیعت گناهط - رساندهر دو شیوه ما را به مشکلی بزرگ می این دست بگیریم. اما

 هد. دغییر تکند. تنها خدا قادر است حقیقتا قلب ما را هنوز فعال است و در ما کار می

فوق طبیعی  هجنب یابیم تا بتوانیم «تولد هدوبار»گوید ما بایستی عیسی خودش می

یک شب، یکی از روحانیون بزرگ یهود برای  ۲و۱:   ۸-۱: ۳یوحنا پادشاهی او را ببینیم )

ها بود. نیقودیموس به فریسی هگفت و شنود نزد عیسی آمد. نام او نیقودیموس و از فرق

دانیم که شما از طرف خدا برای استاد، ما روحانیون این شهر، همه می»عیسی گفت: 

عیسی جواب داد:  ۳«   دهد که خدا با شماست.تان نشان میاید. معجزاتما آمدههدایت 

گویم عین توانی ملکوت خدا را ببینی. اینکه میاگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی»

منظورتان از تولد تازه چیست؟ چگونه »نیقودیموس با تعجب گفت:  ۴«   حقیقت است.

عیسی  ۵«   شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟امکان دارد پیرمردی مثل من، به 

تواند گویم عین حقیقت است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد، نمیآنچه می»جواب داد: 

کند، ولی زندگی روحانی را زندگی جسمانی را انسان تولید می ۶وارد ملکوت خدا شود.   

 ۸باید تولد تازه پیدا کنی.    پس تعجب نکن که گفتم ۷بخشد.   روح خدا از باال می
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آید و به کجا توانی بگویی از کجا میشنوی ولی نمیدرست همانگونه که صدای باد را می

تواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا رود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیمی

ای از امور تازهالقدس او درک آوریم، روح(. هنگامی که ما به عیسی ایمان می«کند.می

 یمقدس را در سطحکنیم که کتابطور مثال، ما شروع میه بخشد. بما میه روحانی ب

 تواند آیات کالم را بر ما آشکار سازد.میکه  القدس تنها کسی استجدید بفهمیم، زیرا روح
-دگی میهای جدیدی به امور زنکنیم و از راهجدیدی را تجربه می اتبه تدریج احساس

د و در شومی «زنده»تبدیل فوق طبیعی، روح ما  هوسیله یم. با دریافت نجات، باندیش

 ود پیشخکنیم. در حالی که در ایمان مسیحی ای از خداوند کسب مینتیجه آگاهی تازه

 ر زندگیخواهیم دورزیم و میتر عشق میای عمیقخود به گونه هدهندرویم، به نجاتمی

 . خود او را بیشتر خشنود سازیم

آزادی و با محبت از او اطاعت  دربتوانیم  ما دیه کرده تافعیسی حیات خود را برای ما 

توانیم القدس، میکنیم، اما حاال با قدرت روح گناهداشتیم که  «اختیار»کنیم. ما همیشه 

حال که خدا شما  ۱۲: ۱۵-۱۲: ۳کولسیان مان نشان دهیم )شخصیت عیسی را در زندگی

ی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است، شما نیز باید نسبت را برای این زندگ

و رفتار دیگران را تحمل  ۱۳به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، مالیم و بردبار باشید؛   

کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید 

تر از همه، مهم ۱۴ست؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید.   که مسیح شما را بخشیده ا

بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است.   

 ههای شما مسلط باشد، چون همکند، همواره بر دلبگذارید آرامشی که مسیح عطا می ۱۵

ا زندگی کنیم. در ضمن، همیشه ما باید مانند اعضای یک بدن، در هماهنگی و صف

بر خود قرار دهیم، و  م(. نشان دادن شخصیت عیسی یعنی دیگران را مقدشکرگزار باشید.

، وفاداری و مالیمت، خوبی، نیکوییاو را که محبت، خوشی، آرامش، صبر،  هشخصیت ویژ

 ایم کهگوید ما نجات یافتهمقدس میداری است از خود منعکس سازیم. کتابخویشتن

-۸: ۲افسسیان جا آوریم )ه بتوانیم کاری را که خدا ما را برای انجام آن فراخوانده است، ب

تان به مسیح است که بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمان ۸:   ۱۰

اعمال خوب ما  هنجات نتیج ۹خداست.    هاید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدینجات یافته

این خداست که ما را از نو آفریده و  ۱۰تواند به خود ببالد.   ز این رو هیچکس نمینیست، ا
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های دور دست، این زندگی جدید را از فیض وجود عیسای مسیح به ما داده است؛ و از زمان

  (.خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. هنقش

 

 .ی تمام جنبه های زندگی شما را تغییر خواهد داددوست داشتن و اطاعت از عیس
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 : فصل پنجم

 مقدس چیست؟ کتاب

*** 
 

ر دست. مقدس تنها کتاب روی زمین است که عمال و کامال از خداوند الهام شده اکتاب

 «خداکالم » و از این رو کتاب مقدس «الهینفس »عنی م به« الهام شده»یونانی  هواقع کلم

شکار آیق آن های اولیه است که خداوند خود را از طرشود. و این یکی از شیوهنامیده می

 سازد. می

ال س ۱۵۰۰نویسنده دارد و در طول مدت  ۳۳است که حدود  کتاب ۶۶مقدس شامل کتاب

ده شته انسان نوش همقدس فقط به وسیلنوشته شده است. بعضی از مردم معتقدند که کتاب

ین القدس از ادهد که روحارزش است. اما آیات کالم به روشنی نشان میرو بیو از این 

: ۲ن یکیااول تسالونخواست بنویسند )اشخاص استفاده کرد تا دقیقا آنچه را که خدا می

ا یم، آن رکنیم که وقتی پیغام خدا را به شما اعالم نمودهمچنین دائما خدا را شکر می: ۱۳

ه البته های ما را به عنوان کالم خدا پذیرفتید، ک، بلکه گفتهسخنان انسانی نپنداشتید

 -رد. کگون همینطور نیز هست. این پیغام، وقتی به آن ایمان آوردید، زندگی شما را دگر

، های کتاب آسمانییک از پیشگویی این را بدانید که هیچ ۲۱و۲۰: ۲۱-۲۰: ۱دوم پطرس 

گرفت و یمالقدس در وجود این مردان خدا قرار ح، بلکه رواز فکر خود انبیاء تراوش نکرده

 (. کرد تا بازگو نمایند.حقیقت را به ایشان عطا می

ست امل، قدوس و حقیقی است. بنابراین کالمی که به ما داده اک - کندخدا اشتباه نمی

ه ب»مقدس را شویم وقتی که کتابخطرناکی وارد می هحقیقت محض است. ما در زمین

نتخاب اکنیم  گیریم که هرچه را که بخواهیم و یا نخواهیم باوردر نظر می «یداستان هشیو

ا ر حضور خداین معنی نیست که ده کند، برا رد می کسی آن اینکه خاطره فقط ب .کنیممی

 گیرد.مورد مواخذه قرار نمی

 هرا بن اید آبرد، بکار میه خود ب همقدس را برای توضیح دادن درباراز آنجا که خدا کتاب

م، ظیر جهنتی نعاوهی او بپذیریم. حتی اگر از موضاال هکاشفمعنوان کتاب کامل با اقتدار و 

 آنچه آید، پذیرفتن، باورکردن و عمل کردن بهمان نمیداوری یا مسئولیت شخصی خوش

 این مسائل جدی گفته است بسیار اهمیت دارد. هخدا دربار
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 عیسی است هکتاب مقدس تماما دربار

 هرها درباانت مقدس از ابتدا تااصلی کالم درسرتاسر کتاب هنگیز است که بدانیم رشتشگفت ا

 مقدس طبیعتکند کتابی مسیح است. این امر فقط یکی از موارد است که ثابت میاعیس

موضوع  هبارآسمانی دارد، زیرا از نظر انسانی غیر ممکن است که تمام این نویسندگان در

ی بین اذاکرهمشناختند و گفتگو و ویژه هنگامی که یکدیگر را نمیه ب ؛واحدی نوشته باشند

 وی زمینیسی رعها قبل از آنکه فراتر از آن، بیشتر آیات کالم حتی قرن .آنها وجود نداشت

 قدم بگذارد نوشته شده بود. 

 . داست که دو سوم کالم خدا را تشکیل می دهعهد عتیق  همان بخش اول کتاب مقدس

 نها راآم اسرائیل را انتخاب نمود و و، قکردنکه خدا نوع بشر را خلق پس از آمدتی 

: ۶: ۷ثنیه ت) اردرا به دنیا اعالم د یهودیان نام نهاد که محبت و جالل خود یااسرائیلیان، 

اید. او از بین تمام تان اختصاص یافتهچون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند، خدای

نها آبدی با ی ا(. او میثاقاب کرده است تا برگزیدگان او باشید.مردم روی زمین شما را انتخ

 هد خداعشود. در این طرف برقرار می نامه یا تعهدیست که بین دومیثاق موافقت .بست

هد نها خواآدای خشان را تماما در اختیار او بگذارند، او حقیقتا به آنها گفت که اگر زندگی

اه خواهم رفت ردر میان شما : ۱۲: ۲۶الویان آیند )می شماره م محبوب او بوبود و ایشان ق

ای بنی اسرائیل  ۴: ۹-۴: ۶ثنیه ت -و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. 

تمامی دل و  شما باید او را با ۵گوش کنید: تنها خدایی که وجود دارد، خداوند ماست.   

دهم باید دایم در ی که امروز به شما میاین قوانین ۶جان و توانایی خود دوست بدارید.   

واه خحبت کنید آنها ص هآنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه دربار ۷فکرتان باشد.   

ها را روی آن ۸در خانه باشید خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح.   

تان هایخود و بر دروازهآنها را بر سر در منازل  ۹انگشت و پیشانی خود ببندید؛   

 (. تمام عهد عتیق بر اساس این رابطه قرار دارد.بنویسید.
مرتبا  و با خداوند داشتند «وصل شده، قطع شد»ای متاسفانه اسرائیلیان صدها سال رابطه

پرستی کردن در بین دوست داشتن و خدمت کردن خدا و روی برگرداندن از او و بت

شدت تنبیه کرد، اما تنبیه ه خوانیم که خدا آنها را بیشماری میهای ب. داستانندنوسان بود

این دلیل بود که آنها را دوست  هخداوند برای این نبود که از آنها متنفر بود، برعکس، بلکه ب

شان محبت، آرامش، خواست بدانند که روی گرداندن از او هرگز برایداشت و میمی

رو  نیز در بین پیروان او وجود دارد. از این روزامشکلی مآورد. چنین خوشی و حیات نمی
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سر او ه خواهد که کامال باز ما می اودارد.  بسیاری همیتاو اخدا و کالم  جدی گرفتن

 باشیم. سپرده 

فرت نها شیطان از آن .ترین مردم دنیا هستندرجالب است که یهودیان هنوز یکی از منفو

ا تد. این رت دارنروند از آنها نفخدا نمی ه راهبدنبال آن، بسیاری از مردم که ه دارد، و ب

از  ه عیسیحدی نیز به علت اینک که محبوب خدا هستند و تا است ای به این دلیلاندازه

لوریدا ت فیک سوم ایال هفقط به انداز هاآساست که کشور آنقوم یهود برخاست. این معجزه

وب نگه و کشور کوچک خود را خاند، ها پیروز شدهجنگ است، و با این حال در تمام

 اند. خداوند واقعا آنها را حفظ کرده است.داشته

 عهد جدید

 ادی کهاست بین خدا و افر نوینی پیمانمقدس عهد جدید نام دارد که آخرین بخش کتاب

اوست : ۶: ۳ن دوم قرنتیا) کننددوست دارند و عیسی را خدمت میاو را به او ایمان دارند، 

 عهد و پیمان یی بخشیده تا به مردم اعالم نماییم که خدا برای نجات بشر،که ما را توانا

مام سی تجدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید، این نیست که اگر ک

دگی و میرد؛ بلکه پیام اینست که روح خدا به انسان، زنقوانین خدا را اطاعت نکند می

احکام موسی را اطاعت  هبایست همبرای نجات میبخشد. مطابق پیمان قدیم، حیات می

توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ کرد؛ و چون هیچکس نمی

 -بخشد. بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می

 واهم بست:رائیل خاینست آن پیمان جدیدی که در آن روز با خاندان اس: ۱۶: ۱۰عبرانیان 

خنی سنکه آاحکام خود را در فکر ایشان خواهم نهاد و در دل ایشان خواهم نوشت، تا بی 

 یحیانمساین مردمان  (.خواهم، و از من اطاعت کنند.گفته باشم، بدانند از ایشان چه می

ه ل، چد. حادهنعهد نوین است تشکیل می هکلیسا را که بدن این رابط مسیحیاننام دارند. 

ده ز خانوااخشی شما مرد باشید یا زن، سیاه یا سفید، غنی یا فقیر، یهودی یا غیر یهودی، ب

 هق ارادگر حقیقتا ایمان خود را در مسیح قرار دهید و طبا - دیآیشمار میه خدا ب هبرگزید

 . نماییداو زندگی 

دا را در خود ترس سالم از خ یشویم، بسیار مهم است که نوعزمانی که وارد این رابطه می

بلکه احترام و ستایشی است  - به معنی وحشت داشتن نیست «ترس»این  .به وجود آوریم

پر  خداییپرستش نموده و اطاعت کنیم. خداوند،  را یابیم تا واقعا خداکه در خود می
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باشد. در واقع، انسان قادر نیست عظمت است و سزاوار جالل، حرمت و ستایش انسان می

 ا برای همیشه نادیده بگیرد، رد نماید و یا مسخره کند.          ر خدای زنده

 مقدسقدرت کتاب

کالم خدا زنده و با نفوذ است و : ۱۲: ۴عبرانیان است ) زندهمقدس خوانیم که کتابمی

کند، زیرا افکار پنهانی و تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا میبرّنده

(. شکافد تا ما را آنچنانکه هستیم، به خودمان نشان دهد.ما را می های مخفی دلنیت

گناه را در قلب انسان آشکار کرده و با آن  هکتابی است فوق طبیعی که قادر است ریش

کالم او برای ما تنها منبع  .تواند دروغ بگویدروبرو شود. زیرا خدا حقیقت است و نمی

القدس مقدس نیز مانند پدر، پسر و روحتابکه ک شگفت انگیز استحقیقت در دنیاست. 

آسمان و زمین از میان خواهد رفت، ولی سخنان من : ۳۱: ۱۳مرقس طبیعتی ابدی دارد )

ماند. این اما کالم خدا تا ابد پا بر جا می: ۲۵: ۱اول پطرس  -تا به ابد پا بر جا خواهد ماند. 

برای آنکه  (.بشارت داده شده است.بخش انجیل است که به شما نیز کالم، همان پیام نجات

کسانی که  .القدس معنی آنها را بر ما آشکار سازدآیات کالم را درک کنیم، باید روح

اول قرنتیان مقدس را بفهمند )القدس در آنها ساکن نیست، قادر نیستند محتوای کتابروح

ست، زیرا روح خدا اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته ا ۱۰: ۱۰-۱۶: ۲

تواند هیچکس نمی ۱۱سازد.   ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار میاز عمیق

گذرد، مگر خود آن شخص. به همین ترتیب، بداند که در باطن شخصی دیگر چه می

خدا در واقع  ۱۲های خدا را درک کند، مگر روح خدا.   تواند افکار و نقشههیچکس نمی

خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه روح 

هدایای پُر شکوهی از لطف و برکت خود، نصیب ما ساخته است. بدیهی است روحی که ما 

این هدایا نیز از کلماتی  هبه هنگام گفتگو دربار ۱۳ایم، با روح این دنیا تفاوت دارد.   یافته

کنیم، بلکه عینا همان کلماتی توانیم به کار ببریم، استفاده نمیانسان میکه به عنوان یک 

القدس را با کند. به این ترتیب، حقایق روحبریم که روح خدا به ما الهام میرا به کار می

ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا اما شخص بی ۱۴نماییم.   القدس بیان میکلمات روح

معنی آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بیما میالقدس به را که روح

توانند مقصود او را درک آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد، میمی

شخص روحانی هر چیز را  ۱۵کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند.   

گردد، امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا میکند و همین دهد و درک میتشخیص می
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چگونه ممکن است که بتوانند او را درک  ۱۶توانند او را درک کنند.   مردمی که هرگز نمی

اند افکار و مشیت خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده

 (.کنیم.باشیم و افکار او را درک میراز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می

کننده به همین دلیل آنان که به عیسی ایمان ندارند کالم خدا را درک نکرده و آن را خسته

دهد سازد و اجازه میالقدس تنها کسی است که کالم را زنده میپندارند. روحو نامربوط می

احکام خداوند کامل است و  ۷: ۹-۷: ۱۹مزمور که افکار ما و قلب ما شکل و فرم بیابد )

 ۸بخشد.   دالن حکمت میسازد، کالم خداوند قابل اعتماد است و به ساده جان را تازه می

سازد، اوامر خداوند پاک است و بصیرت فرامین خداوند راست است و دل را شاد می

حکام خداوند ماند. اقوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد برقرار می ۹بخشد.   می

 (. تماما حق و عدل است.
دهیم،  قرار مان را براساس آنشدت به یک حقیقت محکم و ابدی نیاز داریم تا زندگیه ما ب

ع ت و طم، نفرتغییر و فریباز دروغ،  کنیم پرزیرا سیستم دنیایی که در آن زندگی می

ما ، کارفرنوادهوستان، خاایم؟ توسط علوم، دارو، دشدهنمید اما توسط دولت نا هاست. آیا هم

ه نا شدبطور کلی مردم؟ این از این جهت است که این دنیا براساس حکمت انسانی ه و ب

د دل انسان هیچ چیز مانن: ۹: ۱۷ارمیا کار است )طبیعت درونی انسان شریر و فریب و است

تی در واقع، ح. (گذرد آگاه باشد؟فریبکار و شرور نیست؛ کیست که از آنچه در آن می

ز قالب اند که زشویم، هنوز اشتباهاتی از ما سر میهای خدا را جویا میزمانی که ما شیوه

 گیرد. ما سرچشمه می انسانی فکر

 توان طبق اصول خداوند زندگی کرد؟پس چگونه می

شود که قادر است ذهن و وجدان و این مشکل پاسخی دارد که در آیات کالم خدا یافت می

سوزاند و مثل چکش خرد کالم من مثل آتش می: ۲۹: ۲۳ارمیا سازد ) ما را پاک هانگیز

و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور  ۲۵: ۲۶-۲۵: ۵افسسیان  -کند. می

دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا 

 -مید و کالم خدا آن را شستشو دهد. تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تع ۲۶کند،   

اما منظور من از این حکم اینست که مسیحیان آنجا، از محبتی لبریز : ۵: ۱اول تیموتائوس 

اگر هر روز  (.گیرد.ای درست و ایمانی اصیل سرچشمه میشوند که از دلی پاک و انگیزه

که ما را پاک و مقدس کالم خدا را بخوانیم و از صمیم قلب از آن اطاعت کنیم، قادر است 

 (.کالم راستی خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس شوند.: ۱۷: ۱۷یوحنا سازد )
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: ۶یوحنا ) القدس قدرت دارند که حیات واقعی را به ما منتقل نمایند.مقدس و روحکتاب

ا اند، بدهد. کسانی که فقط یک بار متولد شدهفقط روح خدا به انسان زندگی جاوید می: ۶۳

آن تولد جسمانی، هرگز این هدیه را دریافت نخواهند کرد. ولی اکنون به شما گفتم که 

زیرا از : ۲۳: ۱اول پطرس  -توانید به دست آورید. چگونه این زندگی روحانی و واقعی را می

اید؛ چه، در این اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافتهای برخوردار شدهزندگی تازه

شد؛ این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از پس از چند صباحی تباه می صورت،

کالم خدا شناخت  (.ها.خدا برای انسان همسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زند

دوم آموزد و قادر است که افکار نادرست ما را تصحیح کند )درست و نادرست را به ما می

مقدس را خدا الهام فرموده است. های کتابدر واقع تمام قسمت ۱۶: ۱۷-۱۶: ۳تیموتائوس 

آموزد، اعمال باشد، زیرا کارهای راست را به ما میاز این جهت، برای ما بسیار مفید می

کند، و ما را به سوی زندگی خداپسندانه دهد و اصالح مینادرست را مورد سرزنش قرار می

سازد تا به کالمش ما را از هر جهت آماده و مجهز می هخدا به وسیل ۱۷نماید.   هدایت می

مان درک خدا را در زندگی هدهد تا بتوانیم ارادطرز تفکر ما را تغییر می (.همه نیکی نماییم.

زندگی مردم دنیا را  هرفتار و کردار و شیو: ۲: ۱۲رومیان نموده و راه او را در پیش گیریم )

ار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افک

تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و 

اند، زیرا از طریق روح نامیده مشیر(. کتاب مقدس را شمورد پسند اوست، کشف کنید.

و طرز فکر قدیمی ما را تغییر  دفالقدس، قادر است راست و دروغ را از هم بشکاقدرت روح

را که همان « شمشیر روح»را بر سر بگذارید و « کالهخود نجات: »۱۷: ۶افسسیان دهد )

(. باور کردنی نیست که عیسی نیز درست مانند کالم خداست، به دست گیرید.

وجود « کلمه»در ازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید، : ۱: ۱یوحنا مقدس، کالم خدا )کتاب

 هکلم»آلودی در برداشت و لقبش خون هاو جام: ۱۳: ۱۹مکاشفه  -ت و نزد خدا بود.داش

بخش خدا وجود حیات« هکلم»از ابتدا، : ۱: ۱اول یوحنا حیات نام دارد ) هو کلم (بود.« خدا

های ام؛ من با دستام، و سخنان او را شنیدهداشته است، من او را با چشمان خود دیده

مقدس کالم اوست! او کالم زنده است و (. مانند خدا، کتابام.خود او را لمس کرده

 مقدس، کالم مکتوب اوست. کتاب
کالم تو چراغ : ۱۰۵: ۱۱۹مزمور های ما و نور راه زندگی ما است )آیات کالم چراغ قدم

مقدس چراغی (. کتابسازد!راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن می
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کند، اگر از آن نماید و ما را محافظت میدر زندگی مسیحی ما آشکار میاست که خطر را 

نگذار به راه خطا روم؛ احکام : ۲۹: ۱۱۹مزمور دارد )باز می خودفریبیما را از  .اطاعت کنیم

از  ،(. قادر است روح ما را در ضمن خواندن کالم و انجام دستوراتشخود را به من تعلیم ده.

بنابراین، هر نوع ناپاکی و عادت زشت را که هنوز در : ۲۱: ۱ یعقوبخطر حفظ نماید )

تان کاشته شده وجودتان باقی است، از خود دور کنید؛ و با فروتنی کالم خدا را که در دل

(. ما را از گناه باز های شما را نجات بخشد.است، بپذیرید، زیرا این کالم قدرت دارد جان

سپارم تا مبادا کنم و به خاطر میا در دل خود حفظ میکالم تو ر: ۱۱: ۱۱۹مزمور دارد )می

 نسبت به تو گناه ورزم!

تواند زندگی خود را پاک نگاه مرد جوان چگونه می: ۹: ۱۱۹مزمور دارد )(. و پاک نگه می

 یم کالمه ده(. و چنانچه اجازخواندن کالم خدا و اطاعت از دستورات آن! هدارد؟ به وسیل

 :۱۴: ۲ حنااول یوود قدرت دارد که ما را از شریر محافظت نماید )خدا در قلب ما ساکن ش

ی شناسید، و به شما جوانانخواهم بگویم به شما پدرانی که خدای ازلی را میپس این را می

 (. اید.کنید و قوی هستید و بر شیطان پیروز شدهکه کالم خدا را در دل خود حفظ می

کنیم، اما ی مسیح دریافت میاطریق ایمان به عیس خاطر داشته باشید، ما نجات را ازه ب

-باید همواره پاک باشیم تا در او بمانیم، که این امری است که کالم خدا برای ما انجام می

نماید که باید از کالم خدا اطاعت کنیم و در غیر این دهد. آیات کالم به ما یادآوری می

اما فراموش نکنید که این کالم را نه  ۲۲: ۲۵-۲۲: ۱یعقوب دهیم )د را فریب میوصورت خ

زیرا کسی که  ۲۳فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید،   

کند، مانند شخصی است که صورت خود را در شنود ولی به آن عمل نمیکالم را فقط می

خود را فراموش  هچهر شود،اما به محض اینکه از مقابل آینه دور می ۲۴کند؛   آینه نگاه می

اما کسی که به کالم خدا که قانون کامل آزادی بشر است، توجه داشته باشد،  ۲۵کند.   می

نه تنها آن را همیشه به خاطر خواهد داشت، بلکه به دستوراتش نیز عمل خواهد کرد، و 

همچنین، در کتاب آسمانی آمده : ۸: ۲اول پطرس  -خدا عمل او را برکت خواهد داد. 

افتند، و تخته سنگی است که خورد و میاو سنگی است که پای بعضی به آن می»ست: ا

شان است که بیفتند و سقوط کنند، زیرا از کالم خدا حق« کنند.بعضی از آن سقوط می

در واقع، ما عمال محبت خود را نسبت به عیسی از طریق اطاعت از  (.نمایند.اطاعت نمی

 -گویم اطاعت کنید. اگر مرا دوست دارید، آنچه می: ۱۵: ۱۴یوحنا دهیم )کالمش نشان می

گویم اطاعت کند؛ و چون مرا دوست کسی مرا دوست دارد که آنچه می: ۲۱: ۱۴یوحنا 
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دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را 

تواند واقعا خدا را بشناسد و با او ی میفقط کس: ۵: ۲اول یوحنا  -به او نشان خواهم داد. 

و از  (.نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته، کالم او را به جا آورد. هرابط

خوشا به حال کسی که این : ۳: ۱مکاشفه شود )اطاعت کردن او برکات فراوان نصیب ما می

ن که به آن گوش فرا دهند، زیرا ها را برای دیگران بخواند؛ و خوشا به حال آناپیشگویی

فرماید: عیسای مسیح می: ۷: ۲۲مکاشفه  -زمان وقوع این رویدادها چندان دور نیست. 

آیم. خوشا به حال کسانی که آنچه را که در این کتاب گوش کنید! من به زودی می»

گاه های خود نبدون تردید خداوند ما را محکم در دست (.«کنند.پیشگویی شده، باور می

 ه، اما اگر سعی نکنیم که ب«کنیمسقوط می»پس نباید نگران باشیم که  .داشته است

 ما با او تیره و کدر خواهد شد.  هعیسی نزدیک شویم و نزدیک بمانیم، بدون تردید رابط

 هعمطال . اما اهمیت و ضرورتنیست مقدسناپذیری از خوبی و قدرت کتابیست پایانلاین 

 همرروز هطالعمقدر کفایت تاکید نمایم که به توانم نمی .دهدقرار میکالم را مورد توجه 

را  قت آنکنم که بدون توجه و دکالم خدا در زندگی ما چقدر اهمیت دارد. و تاکید می

نید. سوال ک ید ودر ضمن خواندن دعا کن و موزید و فرا گیریدانخوانید، بلکه آن را دقیقا بی

ی من خدایا چه پیامی برا»یا  «ی من ارتباط دارد؟این قسمت چگونه با زندگ»مثال 

-می .فتدااق میخوانید در کجا اتفبه نقشه نگاه کنید و ببینید که بخشی را که می «.؟یدار

 طابقتاند، ممقدس آمدههای مشابه دیگر که در داخل کتابتوانید مراجع را با قسمت

ی را خیل ق خدارگی است و از این طریبز هتجرب .نماییددهید. افکار و دعای خود را یاداشت 

 بیشتر خواهید شناخت و در نظر بگیرید که صبح قدری زودتر از خواب برخیزید.

مقدس را در دار هستید، کتابوز خود را با کتاب حیات آغاز کنید اگر شخصی شب زندهر

خوانید طور معمول و روزانه کالم خدا را نه حقیقت این است که اگر ب .هنگام شب بخوانید

هرگز زندگی خوبی را با خدا که در آرزویش هستید، نخواهید داشت. اگر به تازگی ایمان 

سازد. فراگیری ا شروع کنید زیرا شخصیت عیسی را آشکار میحناید از کتاب یوآورده

سازد و تا تر میزندگی شما را در مسیح بسیار عمیق .بخش استمقدس بسیار لذتکتاب

ای است که شما بخشد این خط ارتباطات مستقیم با خداست و صخرهنهایت حیات میبی

ای  ۳: ۴-۳: ۲۶اشعیا سازد )شود، ثابت و پابرجا میرا در این دنیا که همواره دگرگون می

خداوند، تو کسانی را که به تو توکل دارند و در عزم خود راسخند در آرامش کامل نگاه 

(. کالم خدا پناه جاودانی ماست!کنید؛ او جان همیشه بر خداوند توکل ۴خواهی داشت.   
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 دستوراتسازد، و دهد، هدفی که برای ما دارد بر ما آشکار میقلب خدا را به ما انتقال می

 نمقدس و شناختکتاب هدهد. هرگز در صرف وقت و مطالعآن را به ما نشان می آمیزمحبت

شی است که شما برای شناخت او بیشتر خدا، پشیمان نخواهید شد. او سزاوار وقت و کوش

 برید.کار میه ب

 

 گردد.با مطالعه و فراگیری کالم خدا، زندگی شما عمال تبدیل می
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 : فصل ششم

 ت؟ـدا کیسـخ

*** 

 «لیثتث» .است تثلیث الهی دراول  آموزیم که شخصمی پدر یخدا هدر این فصل دربار

القدس سوم شخص در این ی دومین شخص و روحعیس .(یگانگی سه شخص الهییعنی )

است. هر سه شخص جداگانه و مشخص هستند که در قدرت و عظمت  شکوهمنداتحاد 

ین اند. ما ه داشتر بوده و دنیا را با یکدیگر نگاضها در خلقت حااین هباشند. هرسیکسان می

 ت.یار دشوار اسبس. درک این خدا مانند درک جریان برق نامیممی تثلیثهیت را وجوهر ال

 ما همه عقیده داریم که جریان برق وجود دارد. و

واند تد میطور مثال یک مره ب .خدای پدر از ابعاد بسیاری در شخصیت خود برخوردار است

ختلف های منقش هاسامی خدا نمایند .باشد پسریک  و یک شوهر، یک پدر، یک کارمند،

ن نیمچری، او هبباشد. در زبان عمی «مالک»یا  «آقا»او ارباب نام دارد که به معنی  .اوست

ی خدا»وست که اای نام دیگر دششود. النامیده می «کندخدا فراهم می» یعنی رایهوه یای

خدای  یا «عظمارباب ا»باشد که به معنی دهد. نام دیگر او ادونای میمعنی می «قادر مطلق

 متعالی است.

 در آغاز 

در : ۱:۱پیدایش شده است که خدا خالق جهان است )مقدس گفته از ابتدای کتاب

زمین و هر آنچه در آنست، از آن  ۱: ۲-۱: ۲۴مزمور  -ها و زمین را آفرید. ابتدا، خدا آسمان

(. او خالق نوع بشر نیز او اساس و بنیاد زمین را بر آب دریاها قرار داد. ۲باشد.   خداوند می

ها و زمین آفریده شد. هنگامی که یب آسمانبه این ترت ۴: ۷-۴: ۲پیدایش باشد )می

هیچ بوته و گیاهی بر زمین نروییده بود، زیرا  ۵ها و زمین را ساخت،   خداوند آسمان

خداوند هنوز باران نبارانیده بود، و همچنین آدمی نبود که روی زمین کشت و زرع نماید؛   

آنگاه خداوند از  ۷کرد.   میها را سیراب آمد و تمام خشکیاما آب از زمین بیرون می ۶

خاک زمین، آدم را سرشت. سپس در بینی آدم روح حیات دمیده، به او جان بخشید و آدم، 

تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به  ۱۳: ۱۶-۱۳: ۱۳۹مزمور  -ای شد. موجود زنده

با تمام وجود ای! انگیز آفریدهکنم که مرا اینچنین شگفتتو را شکر می ۱۴وجود آوردی.   

هایم در رحم مادرم وقتی استخوان ۱۵انگیز است.   ام که کارهای تو عظیم و شگفتدریافته
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بلی،  ۱۶کردم، تو از وجود من آگاه بودی؛   گرفت و من در نهان نمو میبه دقت شکل می

حتی پیش از آنکه من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آنکه روزهای زندگی من 

 ممکن است ما هم قبول کنیم که  (.آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. هغاز شود، تو همآ

اما چون در مدارس به ما تعلیم دادند که ما در اثر  !  «البته خدا همه چیز را خلق کرد»

فقط و یا از نسل میمون به وجود آمده ایم و «  Big bangبیگ بنگ  »انفجار عظیم جهانی 

 یاز امور ضد و نقیض در هم برهمیبقاء یافتند، ناگزیر عقاید  زنده مانده  هادترین نژاقوی

باور هرگونه  لیکن ایم. و یا آموخته هخلقت خداوند شنید هداریم که در طول سالیان دربار

خلق  منحصر به فردنظیر و های خدا به نحوی بیحقیقت دیگری غیر از آنچه که ما با دست

های روانی شناسی و ناهنجاریما را به نظریات گوناگون و نادرست روانتواند ایم، میشده

خود  نکار خدا را که در زمان معی زیباییجز خلقت، ه ای بهرگونه نظریه .هدایت نماید

 سازد.اعتبار میشخصا نوع بشر را آفرید، بی
ه که است توان یافت، از دست دادن این دیدگاهای تخریبی که مییکی از بدترین ذهنیت

را است زی مهم چه اندازه برای خدا عزیز و با ارزش هستیم. زندگی ما بسیار تا هریک از ما

 انگیزی شکل داد، و شخصا وحیرت یهای خود ما را به نحوخداوند خودش به دست

های تو بود که مرا سرشت و اکنون دست: ۸: ۱۰ایوب صمیمانه روح خود را در ما دمید )

و  زیرا روح خدا مرا آفریده است: ۴: ۳۳یوب ا -کند. ه مرا نابود میهاست کهمان دست

 (.نفس قادر مطلق به من زندگی بخشیده است.

 انسان در مقابل خدا 

 ه کسیو شرور است. ما ب کاردر فصل اول این کتاب آموختیم که قلب انسانی ما فریب

تا  داریم زنیا تر از ما باشدخارج از وجود خودمان که قدرتمند و قادر و از نظر اخالقی بر

ندگی که ز رسد که کسی قادر استنظر میه آلود ما را تغییر دهد. با اینکه بشرایط گناه

دا در دور از خدا داشته باشد، اما واقعیت این است که بدون حضور خ «خوبی»نسبتا 

تر از ممه. مان، قادر نیستیم که قلبی پاک با انگیزه و اهدافی درست داشته باشیمزندگی

ست که ن ام، غیر ممکیی مسیح در رابطه با خداوند نیستاهمه اینکه اگر ما از طریق عیس

تی منم، زندگی راه منم، راس»عیسی به او فرمود: : ۶: ۱۴یوحنا به بهشت و نزد خدا برویم )

 (. «.من هوسیل تواند به خدا برسد مگر بهمنم. هیچ کس نمی

ایم، گناه ما را از هر چند که ما به شباهت او خلق شده .دخدا از هر نظر با ما تفاوت دار

طور مثال، او از کارهای زشت ما ه نشان دادن جالل او در این دنیا ناتوان ساخته است. ب
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ها را مشاهده کنید و درس های تنبل، زندگی مورچهای آدم ۶: ۹-۶: ۶امثال متنفر است )

ولی با این همه در طول تابستان  ۸سی ندارند،   آنها ارباب و رهبر و رئی ۷عبرت بگیرید.   

اما ای آدم تنبل، کار تو فقط  ۹کنند.   کشند و برای زمستان آذوقه جمع میزحمت می

های های خود و راه(. ما گناهان خود، بتخواهی بیدار شوی؟خوابیدن است. پس کی می

مردم  هندارد هرچند که همخود را دوست داریم. اما خدا طاقت گناهان ما را  هخودپسندان

داند که ای که او از گناه متنفر است، محبت است. زیرا او میرا دوست دارد. دلیل عمده

 .سازدگناهان ما، ما را از او جدا می

ا و هریخاطر دشواه خدا عدالت را دوست دارد و همیشه عادل است. مردم اغلب خدا را ب

 هایییبساماننا هکنند، اما قسمت عمدد سرزنش میدهمطلوبی که در دنیا رخ میاتفاقات نا

ز انفرت و شهوت و عدم تسلیم و اطاعت  ،مستقیم طمع انسان هنتیجکه وجود دارد 

 یاییدنر دخدا این بود که ما  ه و نیتنقش ،خداست. زمانی که خدا نوع بشر را خلق کرد

اه ی که گنیم. درحالکه اکنون آرزویش را دار دنیایی - کامل و بدون نقص به سر ببریم

ان و جشمن دمرگ، نابودی و ویرانی را به زندگی ما وارد ساخته است. و فراموش نشود که 

 .زایدافکنیم به زندگی ما میی را که مشاهده مییهاشیطان، مستقیما بدی ،روح ما

 صفات ممتاز خدا

اتی ذهای ای از خصوصیات، رفتار اکتسابی و طبیعی، وابستگیانسان مجموعه «صفات»

ا ت زیرانتخاب ماس هکنندطور عمده تعیینه باشد. شخصیت ما باست که هر شخص دارا می

در  -« گوییممی»کنیم برابر است. مهم نیست که چه آنچه که هستیم با آنچه که می

م بدون ست داریدهیم. اغلب آنچه را که دومی «انجام» نهایت آنچه را که واقعا دوست داریم

  .دهیمن دیگران انجام میدر نظر گرفت

 .داهد بویکسان خو ابددارد. همیشه یکسان بوده و تا  «کاملی»برعکس ما، خداوند صفات 

در  شهو همیاکند. مکان، شرایط یا تاثیر و نفوذهای بیرونی تغییر نمی ،اتبر اثر احساس

ت او چنین است او این چنین است. صفا «صفات»کند. محبت و عدالت کامل عمل می

 شخصی و اعمال او موضوع این فصل است. 

کنیم، روح خدا در ما مان دریافت میگوید پس از آنکه عیسی را در زندگیمقدس میکتاب

دهد طور فوق طبیعی تغییر میه خصوصیات و صفات ما را ب بیشتر شود وساکن می

لکه بگذارید خدا زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، ب هرفتار و کردار و شیو: ۲: ۱۲رومیان )

افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد 
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(. خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست، کشف کنید. هاراد

افت داشتن رابطه با خالق قادر و توانا بایستی شما را از بنیان تغییر دهد! ما عمال با دری

گردد، کسی که از آن مسیح می: ۱۷: ۵دوم قرنتیان )شویم خلقت جدیدی می ،نجات

ای را شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کامال تازهتبدیل به شخص جدیدی می

: ۳۶حزقیال کنیم )ای دریافت میهای تازه(. قلب تازه، فکر تازه و خواستهآغاز کرده است.

ا قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل به شم ۲۶: ۲۶-۲۷

روح  ۲۷سنگی و نامطیع را از شما خواهم گرفت و قلبی نرم و مطیع به شما خواهم داد.   

اما : ۱۰: ۸عبرانیان  -خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. 

ز با خاندان اسرائیل خواهم بست: احکام خود را در اینست آن پیمان جدیدی که در آن رو

فکر ایشان خواهم نهاد و در دل ایشان خواهم نوشت، تا بی آنکه سخنی گفته باشم، بدانند 

خواهم، و از من اطاعت کنند. آنگاه من خدای ایشان خواهم بود و ایشان از ایشان چه می

 (.قوم من.

 هرگزیدبنها قوم آخاطر داشته باشید که ه کند. بمیرانیان به یهودیان اشاره عباین آیات در 

یرا زوند شخدا در عهد عتیق بودند. یهودیان و غیر یهودیان دو گروه متفاوت محسوب می

ها و که راه رگزیدخدا از سایر مردم دنیا جدا شده بودند. خدا آنها را ب هوسیله مردم یهود ب

احد دای وخا گروه قومی بودند که به یک آنها تنه جالل خود را به دیگران نشان دهد. و

سیار ها بفرهنگ میانپرستی که در همه جا وجود داشت و در عقیده داشتند، در مقابل بت

 عادی بود. 

ین مر به این ااگرفتند. اما از زمان عهد جدید یهودیان و غیر یهودیان را با هم در نظر می

ز ازادی آیب رفت تا آنها قادر باشند ها روی صلقوم هدلیل پیش آمد که عیسی برای هم

قوم »ما  - ث خودصرف نظر از میرا - گناه را انتخاب کنند. حال، اگر ما تولد تازه داریم،

 ایم تا او را در دنیا جالل دهیم. هستیم و از دیگران جدا شده« خدا

که  رما دارانگیز این امتیاز حیرت یطوره برحسب واقعه هر چند که من یهودی نیستم و ب

 اهود نگ، معتقدم که خدا همیشه جای خاصی برای مردم یهودی در قلب خباشمفرزند خدا 

 داشته است.

ما  ی، سعی کنید در نظر آورید که چقدر خدامپردازیاین درس می هدر حالی که به مطالع

یاد آورید که خدا ه و  نیز ب. داشتنی، زیبا، حقیقی و وفادار و نیکو استدر حقیقت دوست
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ارید، و په باشکوه، قدرتمند، عادل و قدوس است! سپس تمام وجود خود را به او بسچ

 د.یشباهت او در آی به بگذارید که شما را چنان تبدیل نماید که بیشتر

*** 

 بپرستد، باید زیرا خدا روح است، و هر که بخواهد او را: ۲۴: ۴یوحنا خدای پدر روح است )

ن نیستی که تو مثل من انسا: ۳۲: ۹ایوب ناپذیر است )افن(. او به روح و راستی بپرستد.

ریده نسان آفاانند ، یعنی او انسان نیست و م (بتوانم به تو جواب دهم و با تو به محکمه روم.

ی ما نام دارد که درک آن برا «موجودیت ازلی»نشده است. این حالت و وضعیت ابدی 

جود ومان زشته است. او قبل از شروع بسیار دشوار است، اما خدا همیشه زنده و حیات دا

. این نامیممی «ناپذیر فنا»داشت و برای همیشه وجود خواهد داشت که این حالت را 

ر کاری هدیدم که خداوند برای : ۱۱: ۳جامعه آرزوی ما برای ابدیت است ) منشأوضعیت 

هاده نرا  زمان مناسبی مقرر کرده است. همچنین، او در دل انسان اشتیاق به درک ابدیت

ز است انگیرتحی (. بسیاراست، اما انسان قادر نیست کار خدا را از ابتدا تا انتها درک کند.

. کلمه با ودبدر ازل کلمه : ۱:۱یوحنا که عیسی نیز وجود ازلی داشته و فنا ناپذیر است )

 «.سمخدا در ج» - ، چنانکه خود عیسی نیز خداست (خدا بود و کلمه خود خدا بود.

در مقابل هیچ بتی سجده مکن و آن را پرستش : ۵: ۲۰خروج خدای حسودی است ) خدا،

کنم و انتقام گناه منما، زیرا من خداوند، که خدای تو هستم هیچ رقیبی را تحمّل نمی

(. اما این حسادت گیرم.کسانی را که از من متنفّرند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان می

! این از آن نوع حسادت است که شوهری با محبت نسبت به نیست یمانند حسادت انسان

که از همسر محافظت و  حاصل می گرددخود دارد که از محبتی سالم  محبوب همسر

کند که امور دنیوی به مراقبت نماید. شوهر از اتحادی که با زن خود دارد نگاهبانی می

اج در مورد مردم خویش استفاده ازدو هخداوند اغلب از رابط .ای وارد نکنداتحاد آنها صدمه

 مایتدرست مانند شوهری که محبت دارد و ح نامد.می «عروس خود»کرده و قوم خود را 

خدا پناهگاه و قوّت ماست، : ۱: ۴۶مزمور باشد )کند، همچنین پناه و قوت ما میمی

ارد (. تنها یک خدای حقیقی وجود درسد.مددکاری که هنگام سختی فوراً به فریاد ما می

ای خداوند متعال، تو خدای بزرگواری هستی. مثل و مانندی نداری. : ۲۲: ۷دوم سموئیل )

با اقتدار یا » ه(. کلمایم که کسی شریک و همتای تو نیست.ما به گوش خود شنیده

 به او خود .است« ، مستقلدر کنترل کامل، عالی و باال»در این آیات به معنی  «فرمانروا

ای قوم اسرائیل، شما شاهدان من هستید. من : ۱۰: ۴۳اشعیا مت دارد )بر دنیا حکو تنهایی
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من باشید، تا اینکه مرا بشناسید و به من ایمان آورید، و بدانید که  هشما را برگزیدم تا بند

 ۶: ۸-۶: ۴۴اشعیا  -من تنها خدا هستم. غیر از من خدایی نیست، نبوده و نخواهد بود. 

من »گوید: د و حامی اسرائیل است، خداوند متعال چنین میکنخداوندی که فرمانروایی می

آیا کس دیگری  ۷اول و آخر و تنها خدا هستم، و خدایی غیر از من وجود ندارد.   

توانست مثل من تمام وقایع را، از ابتدا ام، بکند؟ چه کسی میتوانست آنچه را من کردهمی

دانی که از ترسان نباش. تو می ای قوم من ۸تا روز آخر این طور پیشگویی کند؟   

بایست واقع شود، از پیش گفتم، و شما های قدیم تا امروز من هر چه را که میزمان

شاهدان من هستید. آیا خدای دیگری هست؟ آیا خدای توانای دیگری وجود دارد که من 

عمل ی یآساهای معجزهفوق طبیعی است که از راه خداییاو  (.«اش نشنیده باشم؟درباره

اقوام  هکنی. تو قدرت خود را به همتو خدایی هستی که معجزه می: ۱۴: ۷۷مزمور کند )می

(. هیچ امری برای خدا بسیار دشوار یا چندان بزرگ نیست که نتواند جهان نشان دادی.

سازد، اما در یک مورد به ما انسان را نابود می ههای احمقانانجام دهد و ضمن این که نقشه

دوست داشتن او و اطاعت از اوست. محبت  ،کند و آن انتخاب ما در پذیرفتن اوتحمیل نمی

ما نام دارد زیرا همیشه در  هگذارد. خداوند صخرمان آزاد میواقعی همیشه ما را در انتخاب

ای خداوند، ای توانایی من! تو را  ۱: ۳-۱: ۱۸مزمور هایش کامال ثابت است )تمام راه

وند پشتیبان من است؛ پناهگاه مستحکم من، خدای من خدا ۲دارم.   دوست می

کند کند؛ او مرا حمایت میمن است. او همانند یک پناهگاه از من محافظت می هدهندنجات

طلبم و سپاس و ستایش است، می هخداوند را که شایست ۳دارد.   و مرا در امنیّت نگاه می

خداوند قابل  هراه خدا کامل و وعد ۳۰ :۳۳-۳۰: ۱۸مزمور  -از شرّ دشمنان در امان هستم. 

خداوند تنها خداست؛  ۳۱آورند.   اطمینان است. او حافظ کسانی است که به او پناه می

خداست که مرا قدرت بخشیده، و راه مرا امن ساخته است.    ۳۲گاه ماست.   خدا تنها تکیه

او پناه و مدافع  (.ده است.ها استوارم نمو پاهای مرا مانند پاهای آهو ساخته و بر کوه ۳۳

نمایند. او تنها کنند و از او اطاعت میاو اعتماد می هآنانی است که او را دوست دارند، ب

واقعی است و از این رو تنها کسی است که نجات حقیقی را برای ما فراهم  هدهندنجات

ید؛ بگذارید بیایید و دعوی خود را در دادگاه ارائه کن ۲۱: ۲۲-۲۱: ۴۵اشعیا سازد )می

آنچه به وقوع  ههای گذشته دربارمدافعان با هم شور و مشورت کنند. چه کسی در زمان

دهد خداوند، خدای عادل که قومش را نجات می -خواهد پیوست، پیشگویی کرد؟ آیا من 
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ای تمام مردم جهان، به سوی من » ۲۲چنین نکردم؟ خدای دیگری وجود ندارد.    -

 (. «ید! من تنها خدا هستم و خدای دیگری نیست.بازگردید و نجات یاب

 شخصی است. خداییاو 

کند. در حقیقت شنود و اجابت میکنیم او دعای ما را میوقتی که نزد خدا دعا می

-۱: ۱۱۶مزمور ) «شود که صدای ما را بشنودسوی ما خم میه او ب» گوید:مقدس میکتاب

او به دعای من گوش  ۲شنود.   التماس مرا میخداوند را دوست دارم، زیرا او دعا و  ۱: ۲

(. البته، او روح است و عمال خم دهد، پس تا پایان عمرم به درگاهش دعا خواهم کرد.می

توانیم تصور کنیم تا چه حد خدا تصویری است که ما می هشود، اما خم شدن کلمنمی

 رحم و نسبت به ما با توجه است. دل

ه بغلب اهی داشته باشیم که دعاهای ما االزم است که آگ و هنگامی که در دعا هستیم،

 یز دعاچگیرد. هرچند که بایستی برای همه ایم پاسخ نمیصورتی که ما درخواست کرده

: ۵ ل یوحنااو) او صورت گیرد هکرد، باید انتظار داشته باشیم که جواب خدا کامال طبق اراد

او  هاراد ز او چیزی بخواهیم که مطابقاطمینان ما در حضور خدا این است که اگر ا: ۱۴

ندگی در ز پس ما باید ،(. حتی عیسی در رنج و عذاب افتاد.باشد به ما گوش خواهد داد

زمین نهاد و  عیسی کمی جلوتر رفت، رو به: ۳۹: ۲۶متی کمتر از آن انتظار نداشته باشیم )

لکه من ب هدارا ن اما نه بهای پدر اگر ممکن است این پیاله را از من دور ک»دعا کرده گفت: 

  .(«.به اراده تو

ا رای مو مصلحتی که ب خیریتداند که خدا همیشه به دعاهای ما طبق انسان هوشمند می

و  هاختیسداند که باید در هی خود میتنها اوست که طبق حکمت اال .دهددارد پاسخ می

عجب ند. و تمان پاک گرداهایلودگیتر شویم، یا آنکه ما را از آها باشیم تا به او نزدیکرنج

 درتمند،ق داییخشود زیرا او های باورنکردنی برآورده میتان از راهیهانکنید وقتی که دعا

همان خدایی  وافتخار شما  هاو مای: ۲۱: ۱۰تثنیه ) !ابدی است خداییانگیز، توانا و هیجان

 .(.ی به شما نشان دادتان معجزات بزرگاست که در برابر چشمان

خبر است، اما، آن که محبت ندارد از خدا کامال بی: ۸: ۴اول یوحنا خداوند محبت است )

طبیعت او بر  ندارد. بنیا «را دوست ما»(. مسئله تنها این نیست که .زیرا خدا محبت است

محبت است، از این رو ما را بسیار دوست دارد. اما این از آن قبیل محبتی نیست که شما 

گیرد و همیشه در حال تغییر است. که از روی احساسات و در شرایطی قرار میشناسید می

نظیر خواهد. این نوع بیمحبت خداوند همیشگی است و همیشه بهترین را برای ما می
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محبت بردبار  ۴: ۷-۶-۴: ۱۳اول قرنتیان )نام دارد. که در اول قرنتیان  پهمحبت، محبت آگا

محبت از ناراستی  ۶. و خود بینی و تکبر نیست. در محبت حسادت و مهربان است

کند و محبت در همه حال صبر می ۷.   گرددشود ولی از راستی شادمان میخوشحال نمی

آن صحبت شده  هدربار( .کنددر هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل می

 است. 

ز اک جنبه حتی ی د که تا چه حد معموالپرسیباید، اما از خود شاید این آیات را قبال شنیده

نبه ج تی یکتوانم حدانم که دائما به سختی میاید. من شخصا میاین صفات را نشان داده

گران و دی خواهد برای اومحبت را نشان دهم. این نوع محبتی است که خداوند می از این

 یست. پذیر نامکان ،ماالقدس در اما از نظر انسانی، بدون کمک و کار روح ،داشته باشیم

رک این بخش از خصوصیت خدا را ما د .خدا، عدالت است هیکی دیگر از صفات برجست

ست د. درباید عادل باش ،یا حتی دوست نداریم. اما چون او خدای قدوس است ،کنیمنمی

 «هن»رگز د که هنباش «با محبت»خوب آنقدر  درما یاهمانطور که انتظار نداریم یک پدر 

 ما بایداارد دیا کودک را درست تربیت کنند، خدا نیز ما را بدون قید و شرط دوست  نگویند

نی از افرمانهای شدیدی برای مقدس مجازاتنماید. از این رو در کتاب بیخنافرمانی را تو

! خداوند افراد ای قوم خداوند، او را دوست بدارید: ۲۳: ۳۱مزمور کنیم )خداوند مشاهده می

: ۱۴۵زمور م -رساند. شان میکند، اما متکبران را به سزای اعمالرا حفظ می وفادار و امین

  (.کند.دارد، اما بدکاران را نابود میداران خویش را محفوظ میخداوند دوست: ۲۰

یز چ مههیعنی بر  ،گوید که خدا تنها کسی در دنیاست که دانای مطلق استکالم خدا می

ر همه . خدا داد کندتواند ما را از گناه و خطر آزمی تنهاییه آگاهی دارد. بنابراین او خود ب

-ه مییک بار او حاضر مطلق است یعنی او همه چیز را در تمام اوقات به - جا حضور دارد

 بیند. 

ق و از طریوجود ندارد. ا «چیزدر همه »کنند اما او آنطور که در بعضی مذاهب ادعا می

 از ،ردهید کی مسیح آنها را باز خرااجازه دادند عیس القدس خود، فقط درون آنانی کهروح

 .شودیاکن مسشود. او تنها در قلب آنان که او را دوست دارند گناه آزاد سازد، ساکن می

رچه ست هاعالوه برآن خدا کامال پرقدرت است که قادر مطلق نام دارد. بنابراین قادر 

 بخواهد انجام دهد.

انیم که کنترل تمام دنیا در دست دبخشد زیرا ما میامش میصفات خداوند به ایمانداران آر

: ۲۸: ۲۲مزمور رسد همه چیز از کنترل خارج شده است )اوست. حتی زمانی که به نظر می
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(. امید نهائی ما این است کند.ها حکومت می زیرا فرمانروایی از آن خداوند است و او بر قوم

تا ابد بر جهان حکومت خواهد کرد.  نیکوییو  که بدون تردید روزی خدا با حقیقت کامل

کلی نابود ه ر، شیطان فرمانروای این جهان است، و تا زمانی که شیطان بضاما در حال حا

فکرهای من »فرماید: خداوند می ۸: ۹-۸: ۵۵اشعیا نشود، شرارت را تجربه خواهیم کرد )

به همان اندازه که آسمان  ۹های شما نیست.   های من هم راهفکرهای شما نیست، و راه

های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و های من نیز از راهبلندتر از زمین است، راه

 (.برتر است.

 خداوند عظیم و باشکوه است

 را درک ن امرهای خدا و افکار خدا با ما بسیار تفاوت دارد. خیلی اهمیت دارد که ایراه

م است اقعا الزدر حالی که و« دهیم خدارا در قلمرو خود جا»خواهیم ، زیرا اغلب مینماییم

لب نند و اغخواهند به میل خود زندگی کمردم می. «دهیم ما خود را در قلمرو او جا»که 

خوانند، می« مسیحی»مثال آنهایی که خود را  «.چسبانندمی» در زندگی خود را فقط خدا

ا در ند. اماحساس خوبی داشته باش «بودن با خدا» هفقط برای این است که بتوانند دربار

 ر زندگییت خطرناکی دقعاند. این موسپردهندست او ه خود را ب هحقیقت زندگی و اراد

داوند خید. و محکم است که آیا شما با او هستید یا برعلیه او هست دیاست. خدا بسیار ج

و با تمام  دمت کنیم،سازد. ما باید او را دوست بداریم، خاین را در کالم خود روشن می

ود دارد پس بدانید که تنها خدایی که وج: ۹: ۷تثنیه ) نماییموجودمان از او اطاعت 

های خود را تان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعدهخداوند، خدای

کنند دارند و دستوراتش را اطاعت مینگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می

ها توجه کرده، آنها را اطاعت نمایید، ین فرماناگر به ا: ۱۲ :۷تثنیه  -نماید. بت میمح

خواهد  تان عهدی را که از روی رحمت خویش با پدران شما برقرار نمود اداخداوند، خدای

خواهد، جز اکنون ای قوم اسرائیل، خداوند از شما چه می ۱۲: ۱۳-۱۲: ۱۰تثنیه  -کرد. 

ی را که و برای خیر و آسایش خود، فرامین ۱۳و به دقت گوش کنید   اینکه به سخنان ا

ا پرستش دهد اطاعت کنید و او را دوست داشته، با تمامی دل و جان او رامروز به شما می

. وست بدارید و اوامرش را همیشه اطاعت کنیدخداوند، خدایتان را د: ۱: ۱۱تثنیه  -کنید. 

 دهم اطاعت کرده، خداوند،ستوراتی را که به شما مید هاگر با دقت هم: ۲۲: ۱۱تثنیه  -

    (.خواهد انجام داده، از او جدا نشوید.تان را دوست بدارید و آنچه را که او میخدای
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ما  می کهاز رحم و بخشش است. هنگا خدا سزاوار ستایش ماست. او مهربان، دلسوز، و پر

ارد وست دداو  ،کنیمکرده، توبه میو پشت به گناه  هستیم حقیقتا از گناهان خود متاسف

ه خود را به من نشان ده و احکام خود ای خداوند، را ۴: ۱۵-۴: ۲۵مزمور که ما را ببخشد )

 هدهندرا تو نجاتراستی خود را به من تعلیم ده و مرا هدایت فرما، زی ۵را به من بیاموز.   

لی و محبت عظیم ، رحمت ازای خداوند ۶ام.   من هستی و من همیشه به تو امیدوار بوده

ه ام را ببخش! ای خداوند، به رحمت خویش و بخطایا و گناهان جوانی ۷خود را به یاد آر!   

ود را به خداوند نیکو و عادل است؛ او راه راست خ ۸خاطر نیکویی خود مرا یاد کن!   

م کارهای ااو شخص فروتن را در انج ۹کسانی که از راه منحرف شوند نشان خواهد داد.   

مام کسانی را خداوند ت ۱۰درست هدایت خواهد کرد و راه خود را به او تعلیم خواهد داد.   

کنند، با وفاداری و محبت هدایت دارند و از اوامرش پیروی میکه عهد او را نگاه می

گر ا ۱۲ا بیامرز!   رای خداوند، گناه من بزرگ است، به خاطر نام خودت آن  ۱۱کند.   می

امیاب او همیشه ک ۱۳خداترس باشد، خدا راه راست را به او نشان خواهد داد.   کسی 

عتماد دارد که خداوند به کسانی ا ۱۴خواهد بود و فرزندانش در دنیا پایدار خواهند شد.   

مید من همیشه اچشم  ۱۵کند.   کنند. او عهد خود را با ایشان تحکیم میاز او اطاعت می

او چه خوب و : ۵: ۱۱۶زمور م -تواند مرا از خطر برهاند. تنها او میبر خداوند است، زیرا 

ت: او نزد خداوند دعا کرد و گف: ۲: ۴ونس ی -مهربان است! آری، خدای ما رحیم است. 

ز اکه تو  دانستمخداوندا، وقتی در مملکت خود بودم و تو به من گفتی به اینجا بیایم، می»

بناک تو خدایی مهربان و بخشنده هستی و دیر غضتصمیم خود منصرف خواهی شد، زیرا 

(. او «کنی. برای همین بود که خواستم به ترشیش فرار کنم.شوی و بسیار احسان میمی

ه کا کنیم ادع توانیمهمیشه علیرغم خطاهای ما، ما را دوست دارد. اما، با این حال ما نمی

 عیارهایمطبق  دانیم و برمقدم نمیخودمان  هاو را بر اراد هدر مشارکت او هستیم اگر اراد

ای نزدیک داریم، اما پس اگر بگوییم که با خدا رابطه: ۶: ۱اول یوحنا کنیم )او زندگی نمی

ورت صید اشتباه (. بدون تردگوییم.در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می

 با او باشد. ما هرابط هدهندعمومی زندگی ما بایستی نشان هگیرد، اما شیومی

! او بسیار اشتیاق دسازیاو را بسیار خشنود می دگذاریخدا قدم می ههنگامی که به خانواد

غیر قابل  هنقش: ۵: ۱افسسیان ) !دارد که شما را هدایت کند، تعلیم دهد، و قدرت بخشد

رای االهی خود به فرزندی بپذیرد؛ و ب هتغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواد

این منظور، عیسای مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط 
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دانید که چگونه باید اگر نمی .(این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند!

نشان خواهد داد. خدا قول  شماه زندگی خود را به خداوند تسلیم کنید، از او بپرسید و او ب

زیرا خدا خودش در : ۱۳: ۲فیلیپیان ) نماییدشما قدرت بخشد تا از او اطاعت ه دهد بمی

کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید وجود شما کار می

توانید بیاموزید که خدا از شما مقدس میخواندن کتاب و(. با مطالعه که مورد پسند اوست.

که  کلیساییواهد و چه چیزی برای شما دارد. در دعا با او صحبت کنید، و در خچه می

 .                                                                                   نماییدمرکزیت مسیحی دارد شرکت 

 !ای بسیار صمیمی و نزدیک با شما داشته باشدخداوند مشتاق است که رابطه
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 : فصل هفتم

 ت؟ـی کیسـعیس

*** 

ز اصل است. عیسی نام یونانی اوست، اما ا «دهندهنجات»نام عیسی در واقع به معنی 

ان از آسم آمده است. عیسی «دهدیهوه نجات می» ا یا جاشوا به معنیعشوهیری، از نام بع

 هابطد که راصلی او این بوهدف  .صورت انسان شد، و در میان نوع بشر زندگی کرده آمد ب

ا شده ور و جدند دگناه از خداو همردم را با خداوند دوباره برقرار سازد، زیرا مردم به واسط

 مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند زیرا خدا به قدری ۱۶:  ۱۷-۱۶: ۳یوحنا بودند )

   بیابد. ویدندگی جاخود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هالک نشود بلکه ز

او  هیله وسبخدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه  ۱۷

 (. شان دهد.نجات

 عنیه به مکباشد رود یاشا میکار میه ری است و برای عیسی ببع هدیگری که از ریش هکلم

جات ست. نا «ا پیروز شدنداشتن ی حفظ کردن، آزاد کردن، دفاع کردن، رها ساختن، نگاه»

یم. مان آزاد شونرا انتخاب کنیم تا از گناها رایگانی است از جانب خدا که ما باید آن ههدی

 نآعنی شخصی است، و این به م هدهندنجات برای تمام مردم دنیا است. اما عیسی نجات

ه خدا بکه  د. فقط آناندای با خداوند با آگاهی کامل برقرار گراست که الزم است رابطه

دست  هبدی باشوند و حیات کنند و او را دوست دارند از گناه و جهنم آزاد میاعتماد می

-ت میرا نجا قعا ماابندکه او وایاند در میکه به این اتحاد با عیسی پیوسته آنهاییآورند. می

 بخشد! ی مییروزپما ه دارد و بکند، نگاه میکند، رها میسازد، ازما دفاع میآزاد می ،دهد

نام  است. این «شدهمسح»یا  «منتخب»شود که به معنی عیسی همچنین مسیح نامیده می

ز خوانده نی «خداوند»یک معنی است. عیسی ه یا ماشیح ب (Messiah) «مسایا» یبربا نام ع

که نام  ترجمه شده «یهوه»نیز به  عهد عتیق دربا حروف درشت  «خداوند»شده است. نام 

  کند که خدا خلق نشد.معنی ابدی یا وجود ازلی است و تائید می خداست و به

است که  (Kurios) ارباب کوریوس هنامیده شده، کلم «خداوند»عیسی در عهد جدید 

ز این تند امقدس اسامی بسیار مهم هسدهد. در کتاب، ارباب، یا آقا معنی میخدای متعال

ه ند باین اسامی همان .ار مهم استرو این که خدا و عیسی یک نام داشته باشند بسی

 ستند.هدهد که عیسی و خدا دارای موقعیتی یکسان بوده و هر دو خدا روشنی نشان می
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انی( در آسمپ) یهوهدر فرهنگ و مذهب یهود،  .سازدبسیار مهمی را روشن می هاین امر نکت

ز ا .اشتدله دلیل قدرت و اقتدارش از نوع بشر بسیار فاصه قدری مقدس بود که به خدا ب

وقتی قوم  ۱۸:  ۱۹-۱۸: ۲۰خروج ترسیدند با او صحبت کنند )این رو یهودیان حتی می

از ترس  دند،اسرائیل رعد و برق و باال رفتن دود را از کوه دیدند و صدای شیپور را شنی

ر یام خدا را بگیتو پ»به موسی گفتند:  ۱۹دند و   ای دور از کوه ایستالرزیدند. آنها در فاصله

ترسیم کنیم. خدا مستقیما با ما صحبت نکند، چون میو به ما برسان و ما اطاعت می

-ن نمیزبا ربوجود آوردند که حتی نام او را ه (. در واقع چندی بعد نوعی سنت ب«بمیریم.

 ردند کهکویر میند، زیرا تصبردکار میه را یعنی )ی ه و ه( بیهوه  هآنها حروف کلم .آوردند

شده نم حکم یات کالآاین مسئله در  .اوسته احترامی بنام کامل او نوعی بی کار بردنه ب

 خدا داشتند.  هدربار یاحساس عظمت و قدرت هدهد که چاست، اما نشان می

ای هژه نامویه خدا استناد شده ب هکه ب یعالوه بر آن قوم اسرائیل عقیده داشتند که کلمات

ر مثال، طوه هر منظور یا هر چیزی نبوده است. ب هر کس، هاو به غیر از خدا برای استفاد

چیز  هر نامیدشود، یهودیان از ننام برده می «خدای قادر مطلق»عنوان ه وقتی که از او ب

ه بدن عیسی ند. بنابراین به تصور آنها، نامینکاری میدخود «قادر مطلق»نام ه دیگری ب

هین به د. کفر یا توآمبه شمار میعنوان خدای قادر مطلق، نوعی کفر و توهین به مقدسات 

 ردناحترامی کالمی یا خوارشمبی»معنی به مقدس لغتی است کهمقدسات از نظر کتاب

مرگ  تنبیه احترامی یا نفرت از خدا غیر قابل تصور و تحمل بود و سزاواراست. بی «خدا

اه ببر و به او را بیرون اردوگ»ی فرمود: خداوند به موس ۱۴و۱۳: ۱۶-۱۳: ۲۴الویان ) !بود

وم قعد تمام های خود را بر سر او بگذارند. بتمام کسانی که کفر او را شنیدند، بگو که دست

ی خود کفر به قوم اسرائیل بگو که هر کس به خدا ۱۶و۱۵اسرائیل او را سنگسار کنند.   

 هماین قانون  بگوید باید سزایش را ببیند و بمیرد. تمام جماعت باید او را سنگسار کنند.

  .(«ها.شود و هم شامل غریبهها میشامل اسرائیلی

 عیسی خدا است

در ازل کلمه : ۱: ۱یوحنا آموزد که عیسی خداست، خدای در جسم )مقدس به ما میکتاب

شود که می هنامید  «کلمه»(. در این آیه عیسی . کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود.بود

خلقت توصیف  هح و سازنداه همچنین به عنوان طراست. کلم «فرینشآعامل »به معنی 

 هتواند حیات را خلق کند و نگاه دارد. این حقیقت دربارشده است. البته، فقط خدا می

بخش خدا وجود حیات« هکلم»از ابتدا، : ۱: ۱اول یوحنا )۱: ۱ احناول یو هرسال عیسی در
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های ام؛ من با دستا شنیدهام، و سخنان او رداشته است، من او را با چشمان خود دیده

نامیده شد. « حیات هکلم»تکرار شده است، که در این آیه نیز او  (ام.خود او را لمس کرده

گوید که قادر است حیات جاودان ببخشد و او و پدر هر دو در واقع، عیسی خودش به ما می

رگز هالک بخشم تا همن به ایشان زندگی جاوید می ۲۸: ۳۰-۲۸: ۱۰یوحنا یکی هستند )

چون پدرم ایشان را به من  ۲۹تواند ایشان را از دست من بگیرد.   نشوند. هیچکس نیز نمی

من  ۳۰تواند ایشان را از پدرم بگیرد.   تر است؛ هیچ انسانی نمیداده است و او از همه قوی

 (. «و پدرم خدا یک هستیم.

 ازد.سمسیحیت جدا می این پایه )اساس و بنیان( حقیقتی است که تمام مذاهب را از

دقت  اگر به اما .«پیامبر»بود یا یک  «مرد خوبی»بیشتر مذاهب در دنیا معتقدند که عیسی 

سی وسط عیتبرید که خالق بودن عیسی و راه به حیات ابدی را آنها سوال کنید پی می از

 کنند. انکار می

است:  کالم این هصکنند مسیحی هستند اما خالمی «ادعا»حتی عقایدی وجود دارند که 

 واقعی یاعتقاد دارند؟ قبل از آنکه کسی مسیحو تثلیث ی مسیح اعیس آیا به خدا بودن

ه ست کبا این حقیقت روبرو گردد. زیرا این مسئله بنیان واقعی حقیقتی ا باید شود

؛ اما کسی هرگز خدا را ندیده است: ۱۸: ۱یوحنا مسیحیت واقعی بر آن استوار است )

ر باشد. او هیمیگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا  عیسی، فرزند

 (.آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است.

-ا میفقط خد «توبه» و «گناه» ههای گذشته درباراگر به خاطر داشته باشید در درس

 شد.می بودهی نادون طبیعت االتوانست خشم خود را بر علیه گناه فرو نشاند. یک انسان ب

 د! تمام خشم خدا را برای گناهان دنیا متحمل ش ،که عیسی روی صلیب رفتهنگامی

، خداوند گوسفند سالم و کامل و یا گاو را برای قربانی گناهان عتیقعالوه بر آن در عهد 

در این  .اشدبایستی کامل ب ما،بنابراین عیسی به عنوان قربانی خون . انسان مقرر کرده بود

نبود. یعنی  شدن ش مرتکب شده بود، واجد شرایط قربانیاصورت اگر او گناهی در زندگی

او اصال کامل نبود که قربانی گناهان ما شود. بنابراین خدا خودش که تنها شخص کامل 

یعنی عیسی است، به صورت انسان آمد تا مانع گناه را که انسان را از او جدا کرده بود از 

گناه گذاشت، زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی: ۲۱: ۵دوم قرنتیان بردارد )میان 

 گوییم(. اگر بتا ما به عنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم.
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 ،هی و انسانی عیسی عقیده داشته باشیمکه تا چه حد ضرورت دارد که به طبیعت اال

 گوئی نشده است.گزاف

 آشکار خواست انجام دهد برای عیسیگوید که خدا آنچه را که میمقدس به ما میکتاب

کند، به من ت دارد و هر چه میزیرا پدرم خدا مرا دوس ۲۰: ۲۳-۲۰: ۵یوحنا کرد )

های بزرگتر از شفای این مرد انجام خواهم داد تا شما تعجب کنید.   گوید. من معجزهمی

 پدرم ۲۲کند.   کار را می ده خواهم ساخت همانگونه که خدا اینها را نیز زنحتی مرده ۲۱

ترام بگذارند تا همه به من اح ۲۳خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده،   

ذارید، گذارند. اگر به من که فرزند خدا هستم احترام نگهمانطور که به خدا احترام می

رستاده اید، زیرا اوست که مرا نزد شما فنگذاشتهدرواقع به خدا که پدر من است احترام 

-یه میین آابازهم در  !تواند چنین اطالعاتی را درک نمایدنمی ی(. یک انسان معمولاست.

را  (، که فقط خدا قدرت چنین کاری۲۱ هخوانیم که عیسی قادر است حیات بخشد )آی

ست که تر ار برتر و باالدارد. همچنین عیسی اختیار داوری کردن دارد که فقط خدا آنقد

فتخارات و خوانیم که تمام ان میآعالوه بر  .(۲۲ هیآتواند انسان را داوری کند )می

ر عظمت انها ( که این امر خود د۲۳ هیآاحتراماتی که پدر دارد به عیسی داده خواهد شد )

 سازد.را یکسان می

یهودیان هرگز به هیچکس . «با ما خدا»ل است یعنی یمانوئعنام دیگر عیسی  ،در ادامه

دیگری غیر از خود خدا این قبیل احترام قائل نیستند. رهبران مذهبی به شدت عصبانی 

 ۶۰: ۶۵-۶۰: ۱۴مرقس بودند زیرا عیسی به روشنی خود را با خدای پدر برابر دانست )

به این اتهام جواب »آنگاه کاهن اعظم در حضور شورای عالی برخاست و از عیسی پرسید: 

عیسی هیچ جواب نداد. پس کاهن  ۶۱«   دهی؟ چه داری در دفاع از خودت بگویی؟نمی

هستم، و »عیسی گفت:  ۶۲«   آیا تو مسیح، فرزند خدای متبارک هستی؟»اعظم پرسید: 

ام و در ابرهای آسمان به زمین باز یک روز مرا خواهید دید که در دست راست خدا نشسته

خواهید؟ دیگر چه می»اس خود را پاره کرد و گفت: کاهن اعظم لب ۶۴و۶۳«   گردم.می

پس به « دهید؟هنوز هم شاهد الزم دارید؟ خودتان شنیدید که کفر گفت. چه رأی می

آنگاه به آزار و اذیت او پرداختند. بعضی بر  ۶۵اتفاق آراء او را به مرگ محکوم کردند.   

تند و به صورتش سیلی بسانداختند. بعضی دیگر چشمانش را میصورتش آب دهان می

سربازان نیز او را « اگر پیغمبری، بگو چه کسی تو را زد؟»گفتند: زدند و با ریشخند میمی

احترامی به خدا )خود را خدا دانست( به صلیب خواستند او را به جرم بی(. آنها میزدند.می
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 ۳۲کشند.   ها برداشتند تا او را بباز سران قوم سنگ ۳۱: ۳۳-۳۱: ۱۰یوحنا ) !بکشند

ام. برای کدام یک از های بسیار کردهبه امر خدا برای کمک به مردم، معجزه»عیسی فرمود: 

گویی ما به خاطر کفری که می»جواب دادند:  ۳۳«   خواهید مرا بکشید؟ها میآن معجزه

خواهیم تو را بکشیم، نه برای کارهای خوبت. چون تو یک انسانی ولی ادعای خدایی می

 (. «.کنیمی

ت و ا از قدرکردند. امو فقط یک دیوانه بود، به او توجهی نمیاگر ا - در این باره فکر کنید

ی که ایهآاقتدار او در وحشت بودند: در حقیقت همان عبارتی که او در توصیف خودش در 

 دهد. هی او شهادت میگوید من هستم بر موقعیت االخواندیم که می

خدا به  کند. در عهد عتیقبه عهد عتیق اشاره می «ن هستمم» گویدزمانی که عیسی می

ا عنی خدتو فرستاده است. )ی «من هستم»اسرائیلیان بگوید که  هموسی دستور داد که ب

من با تو خواهم بود و وقتی »رمود: خدا ف ۱۲:  ۱۵-۱۲: ۳خروج ) خودش تو را فرستاد(

ای شانهناسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این بنی

بنی اسرائیل بروم و  اگر پیش»موسی عرض کرد:  ۱۳«   ام.خواهد بود که من تو را فرستاده

ز من نها افرستاده است، و آبه ایشان بگویم که خدای اجدادشان، مرا برای نجات ایشان 

که هستم! هستم آن»خدا فرمود:  ۱۴«   به آنها چه جواب دهم؟« نام او چیست؟»بپرسند: 

داوند یعنی خبلی، به ایشان بگو:  ۱۵مرا نزد شما فرستاده است.   « هستم»به ایشان بگو 

ام ن نیاخدای اجداد شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا پیش شما فرستاده است. 

-ن مین آیه همچنیی(. ا«ها مرا به این نام خواهند شناخت.جاودانه من است و تمام نسل

د. عیسی دهمعنی می «خداوند»یهوه تو را فرستاده است(.  نها بگو که یهوهه آب»گوید 

که  داشت عیسی حتی شهامت آن را ،کار برد! فراتر از آنه همین آیه را در مورد خود ب

تولد عیسی  سال قبل از ۲۰۰۰ابراهیم وجود داشته است که ابراهیم حتی  بگوید او پیش از

این حقیقت محض است »ان فرمود: عیسی به ایش ۵۸: ۵۹-۵۸: ۸یوحنا ) !کردزندگی می

ان قوم که سر ۵۹«   که قبل از اینکه حتی ابراهیم به این جهان بیاید، من وجود داشتم.

از  عیسی سنگ برداشتند تا او را بکشند. ولیدیگر طاقت شنیدن سخنان او را نداشتند، 

  (.کنار ایشان گذشت و از خانه خدا بیرون رفت و از نظرها پنهان شد.

کار برد: من نان حیات ه را برای توصیف خود ب «من هستم»عیسی با پا فشاری عبارت 

من نان حیات هستم. هر که نزد من آید، دیگر »عیسی جواب داد: : ۳۵: ۶یوحنا هستم )

من نور  (؛«گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند، هرگز تشنه نخواهند گردید.
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من نور جهان »عیسی در یکی از تعالیم خود، به مردم فرمود: : ۱۲: ۸یوحنا جهان هستم )

بخش راهش را روشن هستم، هر که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات

پس برای ایشان توضیح داد و فرمود:  ۷: ۹-۷: ۱۰یوحنا ر هستم )من د ؛(«کند.می

دیگران که  ۸شوند.   مطمئن باشید که من آن دری هستم که گوسفندان از آن وارد می»

پیش از من آمدند، همه دزد و راهزن بودند. به همین جهت، گوسفندان واقعی به سخنان 

شوند، نجات پیدا که از این در وارد می بلی، من در هستم. کسانی ۹ایشان گوش ندادند.   

من شبان نیکو  ؛(«یابند.گردند و چراگاه سبز و خرم میکنند و در داخل و بیرون میمی

گذرد تا من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می: ۱۱: ۱۰یوحنا هستم )

من : ۱: ۱۵یوحنا من تاک حقیقی هستم ) ؛(ها نجات دهد.گوسفندان را از چنگال گرگ

اند کار رفتهه کلمات من هستم که در این باره ب .(تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است.

 کلماتی پر -ری و یونانیباز زبان ع هترجم .نیست «من گرسنه هستم»کلمات عادی مانند 

 !زمین افتند ها بربه قدری پر قدرتند که عمال باعث شدند انسان - از قدرت آسمانی است

دانست چه سرنوشتی در انتظار اوست، جلو رفت و از عیسی با اینکه می ۴: ۶-۴: ۱۸ یوحنا)

عیسی « عیسای ناصری!»جواب دادند:  ۵«   خواهید؟چه کسی را می»ایشان پرسید: 

به  ۶گفت یهودا نیز آنجا ایستاده بود.   وقتی عیسی این را می« من خودم هستم!»فرمود: 

  .(همه عقب عقب رفتند و بر زمین افتادند. محض اینکه گفت من خودم هستم،

طور ه عیسی در عهد عتیق آمده است )ب هنبوت دربار ۳۰۰انگیز است که بیش از یرتح

زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده! پسری به ما بخشیده شده! او بر ما : ۶: ۹اشعیا مثال 

سرور »و « جاودانی پدر»، «خدای قدیر»، «مشیر»، «عجیب»سلطنت خواهد کرد. نام او 

درخت خاندان داود بریده شده است؛ اما یک  ۱: ۵-۱: ۱۱اشعیا  -خواهد بود. « سالمتی

روح  ۲تازه خواهد رویید.   « ایشاخه»روز کنده آن جوانه خواهد زد! بلی، از ریشه آن 

قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت، و « شاخه»خداوند بر آن 

تمام خوشی او در اطاعت از خداوند خواهد بود. او بر  ۳شناخت و ترس از خداوند.   روح 

بلکه از حق فقرا و مظلومان  ۴شود داوری نخواهد کرد؛   اساس آنچه دیده یا شنیده می

او با  ۵کنند انتقام خواهد گرفت.   دفاع خواهد کرد و از بدکارانی که بر ایشان ظلم می

اما چه کم هستند کسانی که این  ۱: ۵۳اشعیا  -خواهد کرد.  عدالت و صداقت حکومت

اند کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار ساخته کنند! چه کمحقیقت را باور می

در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک و شوره زار روئیده و  ۲است!   
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ما او  ۳ای نداشت که مشتاقش باشیم.   و جلوه ریشه دوانده باشد؛ اما در نظر ما او زیبایی

را خوار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او رو برگردانیدیم. او 

این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این  ۴خوار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم.   

ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی  کرد؛ اماهای ما بود که او بر خود حمل میرنج

برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت  ۵است که خدا بر او فرستاده است.   

های او ما شفا ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سالمتی کامل داشته باشیم. از زخم

مراه شده بودیم؛ راه خدا را ترک ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند، گ ۶یافتیم.   

های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به کرده به راه

رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت با او با بی ۷حساب او گذاشت!   

اش ه نزد پشم برندهنگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند؛ و او همچون گوسفندی ک

به ناحق او را به مرگ محکوم کرده،  ۸زبان است، خاموش ایستاد و سخنی نگفت.   بی

شد بلی، او به جای مردم کشتند و مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می

ردی هنگامی که خواستند او را همراه خطاکاران دفن کنند، او را در قبر م ۹مجازات شد.   

ثروتمند گذاشتند؛ اما هیچ خطایی از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرستی از دهانش 

این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. »فرماید: خداوند می ۱۰بیرون نیامده بود.   

شمار او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد، بنابراین صاحب فرزندان بی

 ۱۱من به دست او اجرا خواهد شد.    هاو زندگی را از سر خواهد گرفت و اراد خواهد شد.

هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خشنود خواهد شد. 

خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او 

او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خود را به  ۱۲آنها را خواهم بخشید.   

فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بر دوش گرفت و برای خطاکاران 

ای بیت لحم افراته، هر چند که در »فرماید: خداوند می ۲: ۴-۲: ۵میکاه  -« شفاعت کرد.

ز تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که یهودا روستای کوچکی بیش نیستی با وجود این ا

خدا قوم خود را به  ۳«   از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.

دست دشمن تسلیم خواهد کرد تا زمانی که زن حامله فرزند خود را به دنیا آورد. آنگاه 

خود ملحق خواهند  قوم اسرائیل که در اسارت هستند باز خواهند گشت و به برادران هبقی

خود را خواهد چرانید. قوم  هوقتی او بیاید با قوت و جالل خداوند، خدای خود گل ۴شد،   

 .(او در امنیت زندگی خواهند کرد.
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ی در سال پیش از آنکه عیس ۲۰۰۰تا  ۴۰۰بین  یزمان درفراموش نکنید که این آیات 

ر صد ا صد دها بین نبوتا بیشتراند. و از آنجا که زمین آمد نوشته شده رب یجسم انسان

 ،ت(د گرفها در آینده صورت خواهدقت و درستی صورت گرفته است، )و بعضی از این نبوت

 یم.طور حقیقت خالص خداوند اطمینان کنه مقدس بتوانیم به کتابدانیم که میمی

 عیسی شایسته است

: ۲کولسیان است )شکل انسان ساکن ه گوید که در عیسی، خدای کامل بمقدس میکتاب

دن انسانی ظاهر شده در مسیح طبیعت و ذات االهی، به طور کامل، در یک ب ۹: ۹-۱۰

لبریز  ضور خدابنابراین، وقتی مسیح را دارید، همه چیز دارید و وجود شما از ح ۱۰است.   

د که این امر فکر کنیه (. بهاست.ها و قدرتاست. مسیح در واقع حاکم بر تمامی ریاست

آن  نبود با تمام قدرت و شکوهش در عیسی زندگی کرد. اگر عیسی آسمانی نبود قادرخدا 

ی عیس ،عنوان خداه گوید که بفشار و مسئولیت را تحمل کند. این آیه همچنین می همه

   .(۱۰ هیآهاست )خیلی باالتر از حاکمان و قدرت

کنیم و ت تالش میما سخ: ۱۰: ۴اول تیموتائوس دهنده است )عیسی خدای زنده و نجات

کشیم تا مردم به این حقیقت ایمان بیاورند، زیرا امید ما به خدای زنده است که زحمت می

: ۱: ۱دوم پطرس  -اند. باشد، خصوصا آنانی که راه نجات او را پذیرفتههمه می هدهندنجات

شما که با ما  هاز طرف من، شمعون پطرس، خدمتگزار و رسول عیسای مسیح، به هم

کنم که رحمت و آرامش در اثر شناخت خدا و خداوندمان مانی یکسان دارید. دعا میای

عنوان ه جالب است که هم خدای پدر و هم عیسی ب (.عیسی، به فراوانی به شما عطا شود.

دهنده من خداوند هستم و غیر از من نجات : ۱۱: ۴۳اشعیا شوند )دهنده نامبرده مینجات

توانیم با امید و اشتیاق، اگر چنین زندگی کنیم، می ۱۳: ۱۴-۱۳: ۲تیتوس  -ای نیست. 

مان عیسای مسیح با شکوه دهندهمنتظر روز مبارکی باشیم که در آن، خدای بزرگ و نجات

او جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع  ۱۴و جالل ظاهر خواهد شد.   

می خاص برای خود به وجود آورد، قومی که دلی پاک آلودمان آزاد سازد، و از ما قوگناه 

: ۲: ۲اول سموئیل اند. )نامیده شده «صخره»(. هردو داشته، مشتاق خدمت به مردم باشند.

هیچکس مثل خداوند مقدس نیست، غیر از او خدایی نیست، مثل خدای ما پناهگاهی 

ر دست خدا، در بنای آن های زنده دتا شما نیز مانند سنگ ۵: ۸-۵: ۲اول پطرس  -نیست. 

تر اینکه شما در این عبادتگاه، کاهن مقدس نیز عمارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. مهم

های مقبول و مورد پسند خدا را توسط عیسای مسیح تقدیم کنید.   باشید. پس قربانیمی
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 هنگ زاویاو، س هدر کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خان ۶

برای « سنگ»این  ۷گرانبها باشد، و هر که به او ایمان بیاورد، نومید و پشیمان نشود.   

اش ایمانان همان سنگی است که دربارهشما که ایمان دارید، بسیار گرانبهاست، اما برای بی

همچنین،  ۸«   سنگی که معماران دور افکندند، سنگ اصلی ساختمان گردید.»گفته شده: 

افتند، و خورد و میاو سنگی است که پای بعضی به آن می»تاب آسمانی آمده است: در ک

شان است که بیفتند و سقوط حق« کنند.تخته سنگی است که بعضی از آن سقوط می

این آیه در اول پطرس در واقع اشاره به اشعیاء  (.نمایند.کنند، زیرا از کالم خدا اطاعت نمی

دهنده و ا نه برای یهودا و اسرائیل. برای آنان من سنگی لغزشمن پناهگاه هستم، ام)۱۴:۸

س رسول لکند. اما پوخدای پدر صحبت می هدارد، زمانی که دربار( دامی پنهان خواهم بود.

در بیابان، خدا ) ۴-۳:۱۰عهد عتیق به عنوان مسیح اشاره دارد که در اول قرنتیان  هبه صخر

کرد، نوشیدند که مسیح عطا میدید. آنان آبی را میوار برای ایشان نان تدارک میمعجزه

ای بود که خدا در بیابان از آن برای قوم اسرائیل آب بیرون زیرا مسیح در واقع همان صخره

-۱۵:۱سیان لی مسیح را به عنوان خدای متعالی در کواما زیبایی و عظمت عیس (آورد.

ت و بر تمام موجودات برتری دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداس همسیح چهر)۲۰

عیسای مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در  هدر واقع، تمام هستی به وسیل ۱۶دارد.   

آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان، 

پیش  ۱۷دند.   مسیح و برای جالل او آفریده ش هشان، همه به وسیلو فرماندهان و بزرگان

از آنکه چیزی به وجود آید، او وجود داشت، و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ 

او سر این بدن یعنی کلیساست، کلیسایی که از مجموع مومنین او تشکیل  ۱۸کند.   می

شده است. او نخستین فردی است که پس از مرگ زنده شد و ثابت کرد که در هر چیز 

زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار  ۱۹ مقام نخست را دارد؛  

در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد، خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را،  ۲۰گیرد.   

چه در آسمان و چه بر زمین، به سوی خود باز آورد؛ جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی 

کنیم. عیسی شاه شاهان مشاهده می( ا خدا صلح داده است.که او در راه ما ریخت، همه را ب

زیرا خدای متبارک و قادر کل و واحد، شاه : ۱۵: ۶اول تیموتائوس االرباب است )رب و

(. در حقیقت خدای پدر شاهان و سرور سروران، در زمان معین مسیح را خواهد فرستاد.

همچنین، در جای دیگر،  ۶: ۱۲-۶: ۱عبرانیان داند )عمال پسر خود عیسی را خدا می

فرشتگان خدا او را پرستش  ههم»آمد، فرمود: هنگامی که فرزند ارشد او به جهان می
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برند، و چون همچون باد، به سرعت پیغام می»فرماید: فرشتگان می هخدا دربار ۷«   نمایند!

ای »ید: گوفرزندش می هاما دربار ۸«   کنند.های آتش، با شور و حرارت خدمت میشعله

راستی را  ۹خدا، سلطنت تو تا ابد برقرار است؛ اساس حکومت تو، بر عدل و راستی است؛   

داری، و از ناراستی تنفر داری. بنابراین، خدا، یعنی خدای تو، بیش از هر کس دوست می

نامیده است. از « خداوند»خدا همچنین او را  ۱۰«   دیگر تو را از شادی لبریز کرده است.

ها خداوندا، تو در ابتدا زمین را آفریدی، و آسمان»هت در کتاب آسمانی آمده است: این ج

آنها نیست و نابود خواهند شد، اما تو تا ابد باقی هستی. آنها  ۱۱های توست.   دست هساخت

روزی آنها را در هم خواهی  ۱۲همچون لباسی کهنه، پوسیده و مندرس خواهند شد؛   

های عمر تو پایان اد. اما تو هرگز تغییر نخواهی یافت و سالپیچید و تغییر خواهی د

است و تا ابد زنده  همانعیسی همیشه »گوید که مقدس به ما می(. کتاب«نخواهد پذیرفت.

او مستقیم از آسمان  .کند که او ابدی است و وجودی خلق شده نیستو تاکید می «است

ن آفریده شد، اما آدم دوم یعنی مسیح، از آدم اول از خاک زمی: ۴۷: ۱۵اول قرنتیان آمد )

  (.آسمان آمد.

اما عیسی، از آنجا که تا ابد زنده  ۲۴: ۲۸-۲۴: ۷عبرانیان عیسی تا ابد کاهن اعظم ماست )

بنابراین، قادر است همه  ۲۵باشد و نیازی به جانشین ندارد.   است، برای همیشه کاهن می

یند، بطور کامل نجات بخشد؛ و چون همیشه زنده آآنانی را که بوسیله او به حضور خدا می

گردد که کند و این حقیقت را یادآور میاست، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می

این درست همان کاهن اعظمی  ۲۶تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است.   

باشد و در گناهکاران جدا می گناه و ازعیب و بیاست که ما نیاز داریم؛ زیرا او پاک و بی

او هرگز احتیاج ندارد مانند سایر کاهنان،  ۲۷آسمان از مقامی پُر افتخار برخوردار است.   

هر روز ابتدا برای گناهان خود و بعد برای گناهان قوم، قربانی کند؛ زیرا وقتی بر روی 

کاهنان  ۲۸ا پایان داد.   هصلیب، خود را در راه ما قربانی کرد، برای همیشه به تمام قربانی

باشند که رسند، افرادی ضعیف میاعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام می

ها بعد از اعطای شریعت، خدا فرزند خود توانند خود را از گناه دور نگاه دارند. اما مدتنمی

باشد، در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص را که برای همیشه کامل می

بین  ه(. کاهن اعظم در عهد عتیق یک میانجی و واسطه بود که واسطوگند یاد کرد.س

یکی از  گوییمهم می گرفت. اکنون عیسی آن کاهن اعظم است. بازانسان و خدا قرار می

حقایق عمیق و اسرارآمیز انجیل این است که عیسی انسان کامل است، اما او همچنان 
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و بر دنیا قدرت و اقتدار دارد. به عنوان یک انسان او قادر خدای کامل است. به عنوان خدا، ا

تواند ما پس دیگر چه کسی می: ۳۴: ۸رومیان به حضور خدا برد ) «را مادرخواست »است 

را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در 

 (. کند.ا شفاعت میباالترین مقام، در کنار خدا نشسته است و برای م

گناه و عاری از هر گوید که عیسی قدوس و بینیز به ما می ۷رانیان عبهای قبلی در قسمت

فقط خدا این چنین پاک است. خدای پدر قبل از آفرینش جهان عیسی را بر  .گناه است

-۱۸: ۱اول پطرس گزید تا قربانی گناهان ما گردد تا ما بتوانیم حیات ابدی داشته باشیم )

خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که  ۱۸: ۲۰

از اجداد خود به ارث برده بودید، آزاد سازد؛ بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت 

گناه و ای بیبلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره ۱۹پرداخت، طال و نقره نبود،   

برای این منظور، خدا او را پیش از آفرینش جهان تعیین کرد، اما  ۲۰نی شد.   عیب قربابی

 هکنند (. او بازخریدهای آخر او را به جهان فرستاد تا شما را رستگار سازد.در این زمان

هرگز  ۲۲: ۲۵-۲۲: ۲اول پطرس های ماست )او شفادهنده، و محافظ جان .گناه ماستبی

گفتند، وقتی به او ناسزا می ۲۳غی از دهان او بیرون نیامد.   از او گناهی سر نزد، و درو

کرد، بلکه زندگی دادند، تهدید به انتقام نمیداد؛ و زمانی که او را عذاب میپاسخی نمی

او بر روی صلیب، بار  ۲۴باشد.   خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می

ا بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته، زندگی پاکی داشته گناهان ما را بر دوش گرفت تا م

شما مانند گوسفندانی بودید که  ۲۵های او نیز دوای دردهای ما گردید.   باشیم. زخم

اید، شبانی که نگهبان جان شماست تان بازگشتهاند. اما اکنون نزد شبانشان را گم کردهراه

دانید که مسیح انسان شد تا اما می: ۵: ۳ا اول یوحن -کند. و شما را از خطرات حفظ می

گناه بود، چون دانید که او کامال پاک و بیبتواند گناهان ما را پاک سازد؛ و این را نیز می

(. در عظمت و شکوه کامل او، سرانجام هر هرگز کاری برخالف خواست خدا انجام نداد.

مان را از ترس دارد که زانوهای شد. این بسته به انتخاب ما ی در حضور او خم خواهدیزانو

او با اینکه ماهیت خدایی  ۶: ۱۱-۶: ۲فیلیپیان ) نماییمیا از روی محبت در مقابلش خم 

بلکه قدرت و جالل خود  ۷داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند؛   

تی بیش از این و ح ۸ها شد؛   را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد، و شبیه انسان

نیز خود را فروتن ساخت، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام 

نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام به همین جهت، خدا او را بی ۹شود.   
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، هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین «عیسی»تا به نام  ۱۰دیگری واالتر است،   

و برای جالل خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف کنند که  ۱۱است، به زانو درآید،   

 (. عیسای مسیح، خداوند است.

-می مهربان و خادمی است که رنج همحبت ماست، بر پر هدهنددر حالی که عیسی نجات

قابل ا در مم هزیرا هم: ۱۰: ۵دوم قرنتیان باشد )می نیز برد، در عین حال او داور اعظم

انجام  ندگیزتخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این 

یش ر ستا، و بر همه جا حاکم است. او سزاوا (داده است، خواهد دید، چه نیک، چه بد.

زرگ مردان ب: ۵: ۹رومیان ) اینگونه ستایش پایدار است هو فقط خدا شایست - ابدی است

بیعت طبودند. مسیح نیز که اکنون بر همه چیز حاکم است، از لحاظ خدا، اجداد شما 

ین کسی اول (. عیسی هم چنینبشری خود، مانند شما یهودی بود. خدا را تا ابد سپاس باد!

عیسای  و از جانب: ۵: ۱مکاشفه است که با بدنی روحانی جالل یافته از مرگ برخاست )

ست افرماید. مسیح نخستین کسی آشکار می مسیح که تمام حقیقت را به طور کامل بر ما

ست. اهان که پس از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد، و برتر از تمام پادشاهان این ج

هانمان نماید و با خون خود ما را شست و از گناسپاس و ستایش بر او که ما را محبت می

  (.طاهر ساخت.

دنیا تحت فرمان و اختیار او قرار دارد او باالتر از هر رهبر و قدرتی است و همه چیز در 

مقامی که برتر از منزلت هر پادشاه و رئیس و سلطان و رهبر این : ۲۱: ۱افسسیان )

دنیاست. بلی، مقام او بسیار شکوهمندتر از هر مقام دیگری، چه در این دنیا و چه در دنیای 

یان زمان او بر دشمن یک در پا و تمام حکام و پادشاهان است ه(. او فرماندباشد.آینده می

سپس دیدم که آسمان  ۱۱: ۱۶-۱۱: ۱۹مکاشفه بار و برای همیشه پیروز خواهد شد. )

نام داشت، زیرا به حق و « امین و حق»گشوده شد. در آنجا اسبی سفید بود که سوارش 

های آتش بود و بر سرش چشمان او مانند شعله ۱۲کند.   عدل مبارزه و مجازات می

اش نیز نامی نوشته شده بود که فقط خودش معنی اوانی قرار داشت. بر پیشانیهای فرتاج

 ۱۴بود.   « خدا هکلم»آلودی در برداشت و لقبش خون هاو جام ۱۳دانست.   آن را می

های سفید، های کتان سفید و پاک بر تن داشتند، سوار بر اسبلشکرهای آسمانی که لباس

های آمد تا با آن قومدهان او شمشیر تیزی بیرون میاز  ۱۵آمدند.   به دنبال او می

های ایمان را سرکوب کند. او با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهد نمود و با پایبی

بر لباس و ران او نیز این  ۱۶خود، شراب خشم خدای توانا را در چرخشت خواهد فشرد.   
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ای در هیچ شخص، مذهب یا عقیده .(«شاه شاهان و سرور سروران.»لقب نوشته شده بود: 

  این دنیا با او قابل مقایسه نیست!

عیسی به او  ۶: ۹-۶: ۱۴یوحنا برای همین است که عیسی تنها راه به سوی خداست )

سیله تواند به خدا برسد مگر بوراه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی»فرمود: 

عد، او بدانستید پدرم کیست. اما از حاال به یدانستید من کیستم، آنگاه ماگر می» ۷من.   

دهید که  خداوندا، پدر را به ما نشان»فیلیپ گفت:  ۸«   اید.شناسید و او را دیدهرا می

ن مدتی که با فیلیپ، آیا بعد از تمام ای»عیسی جواب داد:  ۹«   همین برای ما کافی است.

ست. پس ارا ببیند، خدای پدر را دیده دانی من کیستم؟ هر که مام، هنوز هم نمیشما بوده

 (.خواهی او را ببینی؟دیگر چرا می

 

 نام عظیم و پر قدرت عیسی را ستایش کنید.
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 : فصل هشتم

 ت؟ـدس کیسـالق روح

*** 

اه شده شتباو بسیار ا هست که دربارالقدس احتماال ناآشناترین شخص در تثلیث الهی اروح

ده القدس تدریس نشروح هاست که اغلب در کلیساها دربار است. بخشی از مشکل این

ی اه گونهالقدس را بزیادی در اطراف او وجود دارد. گاهی اوقات روح مابها این رواست، از 

جوی ه در جستای برای آنان ککنندهتواند فضای ناراحتاند و این میکار بردهه نادرست ب

 خدا هستند ایجاد نماید. 

د به توانیمکنند، بنابراین، گرایش طبیعی فهمند دوری میز آنچه که نمیمعموال مردم ا

یژه در والم به کیات اما از آنجا که آ .این صورت باشد که آن را نادیده گرفته یا کنار بگذارند

کرده،  قیقاو تح هاو سخن گفته است، الزم است طی مراحلی دربار هعهد جدید بسیار دربار

اشته درسی مسیحی دست هتا به نیروی او برای یک زندگی پیروزمندان نماییماو را مالقات 

ید شیم، باشته باموفق و حیاتی با خداوند دا هخواهیم رابطگوید اگر میباشیم. کالم خدا می

آنانی که عنان  ۵: ۸-۵: ۸رومیان القدس را بشناسیم و با او صمیمی باشیم )از نزدیک روح

دهند، چیزی جز ارضای شهوات خود شان مینهزندگی خود را به دست طبیعت که

نود آورند که خدا را خشجویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند، اعمالی را به جا مینمی

گردد؛ اما اگر از مان میاگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیب ۶سازد.   می

زیرا  ۷ دست نخواهیم آورد.   خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هالکت به هطبیعت کهن

 ۸رد.   کآلود ما، بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد طبیعت گناه

آلودشان است و هنوز در گناه ههنشان در دست طبیعت کاز این رو، آنانی که عنان زندگی

 (.توانند خدا را راضی کنند.های ناپاک سابق خود هستند، نمیپی خواهش

این است که نباید  مبسیار مهم که در درس خود باید به آن توجه داشته باشی هیک نکت

یا موضوع اصلی تمرکز خود قرار دهیم و یا آن را باال ببریم. گروهی  مرکزالقدس را روح

که مردم در کلیسا  حالتی، «جنبش خنده»ای مانند کنند و سرانجام با پدیدهچنین می

ای در یک ام که عدهچنین شاهد بودههم گردند.غلطند، روبرو میاف میرطا هروی زمین ب

، اما هیچ ترتیب یا اتحادی وجود «کنندها صحبت میبا صدای بلند به زبان»ی که یگردهما
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روح خدا به این صورت با نادرستی که کند. وقتی ندارد. این عمل عموما خدا را تقدیس نمی

 نماید. یسی دور میرود، در عمل مردم را از عکار میه ب

-اکت میترسند و او را سمیالقدس در سوی دیگر این دیدگاه کسانی هستند که از روح 

ه بحساس ا ،گیردسا انجام میجلسه عبادتی کلیاین افراد ممکن است در حالی که  .کنند

ز اژه پس ویه ای بسوی محراب بروند یا در لحظهه خصوصی در خود بیابند که برای دعا ب

ترسند یمکنند، زیرا می خفه. اما آنها آن احساس را نیز کنند درنگرود پرستشی، یک س

یاری از این است که بس آورتاسف هنتیج که کنترل احساسات خود را از دست بدهند.

 ا انجاملیسا رککه فقط کار  مراسم کلیسایی اجرا می کنندطور اتوماتیک ه کلیساها امروزه ب

از  اقعی کهتحاد وکه لذت، آرامش یا ابدون آن، ادامه داردهر هفته  یکنواخت دهند و این کارِ

 شود.احساس  آیدمیالقدس روح

 پس، بگذارید پی ببریم که این شخص مهربان و دلنشین کیست.

 روح القدس خودش خداوند است

ها آب القدس تمام سطحبینیم که در آغاز قبل از شروع زمان یا شکل گرفتن زمین، روحمی

ها و زمیـن را کـه خـدا آسمان در آغاز، هنگامـی ۱: ۲-۱: ۱پیدایش گرفته بود ) فرارا 

های تاریک بخار حرکت شکل بود، و روح خدا روی تودهزمین، خالی و بی ۲آفرید،   

 .ه شده استنیز خواند «حرکت کرد»به  «فراگرفتن» ههای دیگر کلمترجمه در(. کرد.می

ه است، اما کار رفته مرتبه در کالم خدا ب ۷۴تقریبا  «ت کردحرک» هجالب این است که کلم

ه به کاف، این کلمه راک هوجود دارد. ریش آیات این معنی در تمام هری ببفقط یک لغت ع

یا « حرکت کردن» ،«در اهتراز بودن»، «در استراحت بودن» ،«به فکر فرورفتن» معنی

 باشد.می «تکان دادن»

د القدس در خلقت جهان با پدر و پسر شرکت داره روحگوید کمقدس به ما میکتاب

و  وانات زمینانسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حی»سرانجام خدا فرمود: : ۲۶: ۱پیدایش )

ا آفریده زیرا روح خدا مر: ۴: ۳۳یوب ا -« ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند.

 «ما» هم(. در این آیه از پیدایش کلاست و نفس قادر مطلق به من زندگی بخشیده است.

که  سازدکند! این امر مشخص میخودشان صحبت می هاست که دربار ثهمان خدای تثلی

فقط  یم کهدانفرینش فعالیت داشت، بلکه میآالقدس ابدی است: که نه تنها در هنگام روح

 وجود آورد. ه تواند چیزی را از نیستی بخدا می
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یرا ز ،تهیت اوسوخدا بودن یا ال هکننداست حیات بخشد که بیانالقدس همچنین قادر روح

ه تنها من کبدانید : »۳۹: ۳۲تثنیه فقط خدا قادر است خلق نماید و حیات را نگاه دارد )

کنم و سازم، مجروح میمیرانم و زنده میخدا هستم و خدای دیگری غیر از من نیست. می

خداوند : ۶: ۲ول سموئیل ا -« برهاند. تواند از دست منبخشم، و کسی نمیشفا می

روح را  ه(. همچنین قدرت ویژخیزاند.براند و بر میرو میکند، به گور فمیراند و زنده میمی

و : ۱۱: ۸ان رومیکنیم، مانند برخیزاندن یا زنده کردن مرده )در سرتاسر آیات مشاهده می

دا مان خهدر وجود شما باشد، اگر روح خدایی که عیسای مسیح را پس از مرگ زنده کرد، 

ه همین روح که در وجود شماست، زند هگ به وسیلهای فانی شما را نیز پس از مربدن

 (. خواهد کرد.

رت و قدکه صفات ذاتی  وجود دارند القدسخدا، عیسی و روح هشماری دربارآیات بی

را  شابهیمار و شمهای بیالقدس اسامی و نقش، عیسی و روحیکسان آنها را نشان می دهند

 هربارالقدس در کار خلقت سهیم است، این حقیقت د. حتی همانطور که روحدارا هستند

دیدنی خدای نادیده است. او  ههرمسیح چ ۱۵: ۲۰-۱۵: ۱کولسیان مسیح نیز صحت دارد )

سیله عیسای ودر واقع، تمام هستی به  ۱۶فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد.   

لم ی؛ عاوجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنمسیح به 

یح مس هسیلوشان، همه به روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان، و فرماندهان و بزرگان

د داشت، و پیش از آنکه چیزی به وجود آید، او وجو ۱۷و برای جالل او آفریده شدند.   

لیساست، کاو سر این بدن یعنی  ۱۸کند.   را حفظ میقدرت اوست که عالم هستی 

از  کلیسایی که از مجموع مومنین او تشکیل شده است. او نخستین فردی است که پس

راده فرمود زیرا خدا ا ۱۹مرگ زنده شد و ثابت کرد که در هر چیز مقام نخست را دارد؛   

ر حق ما در کاری که مسیح در اث ۲۰که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد.   

به سوی خود  انجام داد، خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین،

ح خدا صل ا باباز آورد؛ جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت، همه ر

 ست( درنی نیو ابدیت )موقعیتی که دارای آغاز و پایا خدایی(. این به موقعیت داده است.

 ند. فریایزیرا فقط خدا قادر است ب ،بخشدالقدس اعتبار میمورد خدای پدر، پسر و روح
های قبل گفتیم که نسبت دادن قدرت، اقتدار و اختیار و فراموش نکنید که در درس

-۳:۵در اعمال رسوالن  ،ی است. در حقیقتیاز خدا کفرگو کسی غیر ره عظمت یکسان به

حنانیا، شیطان قلب تو را از طمع پر کرده است. وقتی »پطرس گفت:  ۳: ۴-۳: ۵اعمال ) ۴
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زمین مال خودت  ۴القدس دروغ گفتی.   گفتی این تمام قیمت زمین است، در واقع به روح

بود که بفروشی یا نفروشی. بعد از فروش هم دست خودت بود که چقدر بدهی یا ندهی. 

القدس، خدا روح («تی، بلکه به خدا دروغ گفتی.چرا این کار را کردی؟ تو به ما دروغ نگف

و در  - القدس دروغ گفتگوید که او به روحمی حنانیاشود. در این آیه پطرس به نامیده می

 .«تو به خدا دروغ گفتی»گوید همین جمله می

 روح القدس یک شخص است.

-ت میاقعیا در وبینیم. امالقدس روح است، ما او را مانند یک شخص نمیاز آنجا که روح

و نیز زیرا ا بینیمبینیم، او را نیز با بصیرت بتوانیم همانطور که خدای پدر را با بصیرت می

آید، و در واقع همین االن است، که اما زمانی می ۲۳: ۲۴-۲۳: ۴یوحنا روح است )

چنین  طالب« پدر»را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. « پدر»پرستندگان واقعی، 

ح و اید به روزیرا خدا روح است، و هر که بخواهد او را بپرستد، ب ۲۴دگانی هست.   پرستن

ک یخصیت ، اما این از شنماییم(. شاید ما فقط بر پدر و عیسی تمرکز «راستی بپرستد.

ه کین است اسازد. واقعیت شدت ایمان ما را ضعیف و ناتوان میه کاهد و بمی تثلیث سوم

را به  قدرت ونیاز داریم. زیرا او حقیقت، آرامش، هدایت، عقیده  القدسشدت به روحه ما ب

 وواسته توانیم طبق خنماید. احتماال این تنها راهی است که میمان منتقل میزندگی

 فراخوانی عیسی زندگی کنیم. 
 ح تاوانمسی پس از آنکه ،توانیم زندگی پاکی داشته باشیم. بنابراینفقط با قدرت خدا می

ت تا ل ساخرا پرداخت و پس از آن به آسمان رفت، روح خود را به پیروانش منتقگناه ما 

شته ا داحکمت و شهامت و نیروی یک زندگی پاک و عادالنه ر یی،بتوانند قدرت، راهنما

 باشند.

ان ر زمالقدس فعال بود، اما معموال قدرتش در افراد مشخص، ددر عهد عتیق هنوز روح

ا پدر ی . در فرهنگ یهود از خدا تصوری مانند یکشدار میی خاص آشکاهمعینی و واقع

غیر  و، خیلی دوردست و کامال جداگانه، کامال مقدس خدایییک دوست نداشتند، بلکه 

 قابل دسترسی بود. 

در درون پیروانش  و خدا وقتی که روح شخصا آمد هالعاداعمال خارق هدرعهد جدید دربار

 باشد،پنت می که دارد. بخش اول کلمه نامت سنتیکابریم این واقعه پساکن شد، پی می

یا  (Passover) پسحد یاه روز پس از عجو این واقعه پن «پنجاه»لغتی یونانی است به معنی 

: ۲اعمال اتفاق افتاد که در حقیقت یک روز قبل از مصلوب شدن عیسی بود ) «عید عبور»
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فرا رسید. به این « پنطیکاست»هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح، روز  ۱: ۱-۲۱

گفتند، یعنی پنجاه روز بعد از عید پسح. در این روز یهودیان نوبر می« عید پنجاهم»روز، 

 ۲آوردند. آن روز، وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند،   خدا می هغله خود را به خان

آن جمع بودند، پر  ای را که درناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد از آسمان آمد و خانه

های آتش ظاهر شده، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت.   سپس چیزی شبیه زبانه ۳کرد.   

هایی القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانآنگاه همه از روح ۴

روزها، آن  ۵کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد.   

پس وقتی  ۶ها به اورشلیم آمده بودند.   یهودیان دیندار برای مراسم عید از تمام سرزمین

صدا از آن خانه به گوش رسید، گروهی با سرعت آمدند تا ببینند چه شده است. وقتی 

آنان با  ۷گویند، مات و مبهوت ماندند!   شنیدند شاگردان عیسی به زبان ایشان سخن می

این چگونه ممکن است؟ با اینکه این اشخاص از اهالی جلیل »گفتند: یگر میتعجب به یکد

هایی که ما در کنند به زبان همان سرزمینهای محلی ما تکلم میولی به زبان ۸هستند،   

ها، اهالی بین النهرین، یهودیه، ها، مادها، ایالمیما که از پارت ۹ایم!   آنجا به دنیا آمده

فریجیه و پمفلیه، مصر، قسمت قیروانی زبان لیبی،  ۱۱و۱۰آسیا،    کپدوکیه، پونتوس،

اند هم یهودی و هم آنانی که یهودی کریت، عربستان هستیم و حتی کسانی که از روم آمده

شنویم که این اشخاص به زبان خود ما از اعمال عجیب خدا سخن ما می هاند همشده

ای این چه واقعه»پرسیدند: د، از یکدیگر میهمه در حالی که مبهوت بودن ۱۲«   گویند!می

آنگاه پطرس با  ۱۴«  اینها مست هستند!»گفتند: بعضی نیز مسخره کرده، می ۱۳«   است؟

ای اهالی اورشلیم، ای »یازده رسول دیگر از جا برخاست و با صدای بلند به ایشان گفت: 

گویید که ما ی از شما میبعض ۱۵برید، گوش کنید!   زائرینی که در این شهر به سر می

مست هستیم! این حقیقت ندارد! چون اکنون ساعت نه صبح است و هنگام شرابخواری و 

ها قبل پیشگویی آنچه امروز صبح شاهد آن هستید، یوئیل نبی قرن ۱۶مستی نیست!   

هم در روزهای آخر، تمام مردم را از روح خود پر خوا»خدا از زبان او فرمود:  ۱۷کرده بود.   

ها ساخت تا پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خواب

بله، تمام خدمتگزارانم را، چه مرد و چه زن، از روح خود پر خواهم کرد، و  ۱۸ببینند.   

در آسمان و زمین عالمات  ۱۹ایشان نبوت نموده، از جانب من سخن خواهند گفت.   

بر زمین خون جاری خواهد شد، از هوا آتش خواهد بارید و دود  عجیب ظاهر خواهم نمود؛

پیش از آن روز بزرگ و پُر شکوه خداوند، خورشید تاریک  ۲۰غلیظ برخواهد خاست.   
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اما هر که خداوند را به کمک بطلبد، خداوند او  ۲۱شده، ماه به رنگ خون در خواهد آمد.   

 (. را نجات خواهد داد.

ر، خدای پس)یرد مانند ما زندگی کند و برای ما بم ،ر( نزدیک ما بیایدپد) فکر کنید که خدا

ود! ور بغیر قابل تص .القدس(عیسی( و اینکه حتی او در درون ما ساکن شود )خدای روح

 کنیم در آن زمان قابل درک نبود. ن فکر نمیه آب هآنچه که امروز

 ز )عماله روهد عتیق بود. پنجاع اعیاد در ت در اصل یکی ازسجالب است بدانیم که پنتیکا

 را «ن یا محصولعید خرم»ح بود که یهودیان پس کامل( پس از عید ههفت هفت - روز ۴۹

ا نوبر گرفتند. در این جشن قوم خدجشن می دشنامیده می «هاهفته عید»که همچنین 

ی راسگزادست آوردن محصول سپبه خود را به حضور خداوند تقدیم کرده از او برای  هغل

عید دیگری در  ۱۰فصل درو،    هفت هفته پس از شروع ۹: ۱۰-۹: ۱۶تثنیه کردند )می

 هشود. در این عید هدیها خوانده میتان خواهید داشت که عید هفتهحضور خداوند، خدای

 (.ای مطابق برکتی که خداوند به شما داده است نزد خداوند بیاورید.داوطلبانه

. ورندآجا میه ن عهد عتیق است که امروزه هنوز آن را بعید خرمن یا محصول تنها جش

دور  گناه، ی از قبیل ریختن خون حیوانات براییهاها در اطراف قربانیجشن بیشتر زیرا

حال ما به هرکه عیسی با قربانی کردن خود روی صلیب آن را از میان برداشت. ا زندمی

نوز هن است عقیده ندارند، امروزه ممکدهنده عنوان نجاته ی مسیح باکه به عیس ییهودیان

 ند. ندار کنند، زیرا به آمدن مسایا یا ماشیح، اعتقاداین عیدهای کهن را برگزار می

رد. ت جشنی است که با عهد جدید مطابقت داسها یا پنتیکادر حال حاضر جشن خرمن

که  ستآورد و اوزندگی مناسب را برای ما می «محصول»است که  کسیالقدس  چون روح

ت ستیکاجشن پن دست آوریم. وه ها را برای مسیح بجان «محصول»کند تا به ما کمک می

ار مان از او سپاسگزدست آوردن برکت و کار خداوند در زندگیه دهد که از بفرصتی می

 باشیم.

 القدسعملکردهای روح

ی تسلیم القدس عطایای بسیار مهم و عالی را به کسانی که زندگی خود را به عیسروح

پس از دریافت هدیه نجات، روح القدس تأثیر اصلی را در زندگی روحانی ،  .بخشدکنند، می

 القدس این است که تا زمانی کهمسئولیت روحفکری ، احساسی و جسمانی ما می گذارد. 

راه را  ی کند، هدایت نماید، قدرت بخشد ویدر اتحاد با مسیح باقی بمانیم همواره راهنما ما

ثابت  ،در اینجا نشان از صداقت «باقی ماندن»و  «اطمینان کردن»نشان دهد. کلمات  به ما
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خواهیم قدرت و برکت او را میتعهد صمیمانه است که ما با خدا داریم اگر  قدم بودن، و

 .نماییمدریافت 

فیلیپ، آیا بعد از تمام این »یسی جواب داد: ع ۹: ۱۱-۹: ۱۴یوحنا )۱۱-۹:۱۴ احندر یو

دانی من کیستم؟ هر که مرا ببیند، خدای پدر را ام، هنوز هم نمیبا شما بوده مدتی که

یا ایمان نداری که من در خدای آ ۱۰خواهی او را ببینی؟   دیده است. پس دیگر چرا می

داست گویم، از خودم نیست بلکه از پدر من خپدر هستم و او در من است؟ سخنانی که می

ن داشته باش که فقط ایما ۱۱کند.   که این کارها را میکه در من ساکن است؛ و اوست 

ن ماز  من در خدای پدر هستم و او در من است؛ و گرنه به خاطر این معجزات بزرگ که

ید که گونجا میای دردر یک هستند. گوید که او و پعیسی می( ای، به من ایمان آور.دیده

ه ب .ستح نیز با پدر و پسر یک هآنها مساوی هستند! نه تنها مساوی هستند، بلکه رو

اند در تومی ی که فقط خدایاز آنجا. «القدسدر نام پدر، پسر و روح»: گوییمهمین دلیل می

د دهالقدس نسبت مییت خداوندی را به روحعاتحاد با خودش باشد، این موق هماهنگی و

 یعنی در قدرت و جالل با پدر و پسر همانند است.

 ۵: ۸-۵: ۳یوحنا دهد، تولد روحانی است )القدس به ما میروح ای کهترین هدیهعالی

گویم عین حقیقت است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد، آنچه می»عیسی جواب داد: 

کند، ولی زندگی زندگی جسمانی را انسان تولید می ۶تواند وارد ملکوت خدا شود.   نمی

عجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی.   پس ت ۷بخشد.   روحانی را روح خدا از باال می

آید و به کجا توانی بگویی از کجا میشنوی ولی نمیدرست همانگونه که صدای باد را می ۸

تواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا رود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیمی

ما خدا  هدهندنی و لطف نجاتاما زمانی رسید که مهربا ۴: ۶-۴: ۳تیتوس  -« کند.می

و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و  ۵آشکار شد،   

 همان شست و طاهر ساخت و به وسیلدلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهان

ما  هدهنددر اثر کاری که نجات ۶القدس، به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید.   روح

همچنین به ما  (.القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود.عیسای مسیح انجام داد، خدا روح

دهد. کسانی فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید می: ۶۳: ۶یوحنا بخشد )حیات ابدی می

اند، با آن تولد جسمانی، هرگز این هدیه را دریافت نخواهند که فقط یک بار متولد شده

توانید به دست ولی اکنون به شما گفتم که چگونه این زندگی روحانی و واقعی را میکرد. 

بخش همان این پشتیبان و تسلی: ۱۷: ۱۴یوحنا )۱۷:۱۴ا حنبگذارید به یو .(آورید.
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القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی روح

شناسند. ولی شما در جستجوی او تند و نه او را میندارند، چون نه در جستجوی اوهس

نگاهی ( شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود.هستید و او را می

)روح القدس را( زیرا اکنون  شناسیدشما او را می»گوید بیافکنیم. توجه کنید که عیسی می

یاد داشته ه کند. بشما زندگی می «در»گوید اما عیسی نمی «.کنداو با شما زندگی می

القدس هنوز شخصا در زندگی مسیحیان آزاد نشده بود تا بعد از مرگ، باشید که روح

یوحنا زندگی مسیحیان وارد شد ) به ت بود کهستدفین و رستاخیز مسیح و نهایتا در پنتیکا

شود اده میالقدس بود که به کسانی دمنظور عیسی از نهرهای آب زنده، همان روح: ۳۹: ۷

القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی هنوز که به عیسی ایمان آورند. ولی روح

 (. به جالل خود در آسمان بازنگشته بود.

حانی ر رونجات به درون ما وارد شده ما را از نظ هالقدس در لحظفراموش نکنید که روح

 ۵: ۸-۵: ۱اعمال سازد )ود پر میالقدس ما را با وجود خدر آن زمان روح .دهدد میمیتع

واهید القدس تعمید خیحیی شما را با آب تعمید داد ولی تا چند روز دیگر شما با روح»

مین ه، آیا در خداوندا»هنگامی که عیسی با شاگردان بود آنان از او پرسیدند:  ۶«   یافت.

اب داد: جو ۷   «اسرائیل را باز برقرار خواهی کرد؟ هزمان است که حکومت از دست رفت

زم ولی آنچه ال ۸کند و دانستن آنها کار شما نیست.   ها را پدرم خدا تعیین میاین زمان»

در  القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تااست بدانید این است که وقتی روح

 من شهادت هدنیا دربار ه، و تا دورترین نقط«سامره»، «یهودیه»، در سراسر «اورشلیم»

یم. این یابد میمیی مسیح تعاین، ما از نظر جسمانی و روحانی در عیسئدر این آ (.«دهید.

: ۳۸ :۲اعمال حیات ابدی است )  هشهادت عمومی و بیرونی از نجات ما و دریافت هدی

ردید گتان دست کشیده، به سوی خدا باز هر یک از شما باید از گناهان»پطرس جواب داد: 

دیه، یز این هتان را ببخشد. آنگاه خدا به شما ند بگیرید تا خدا گناهانو به نام عیسی تعمی

ر چیزهای زودگذر این اینقدر در فک :۲۷: ۶یوحنا  -القدس را عطا خواهد فرمود. یعنی روح

جاوید  ندگیدنیا نباشید، بلکه نیروی خود را در راه کسب زندگی جاوید صرف کنید. این ز

  (.است. ن جهان فرستادهپدر من، خدا، مرا برای همین به ای بخشم، زیرارا من به شما می

بخش همان این پشتیبان و تسلی: ۱۷: ۱۴یوحنا ) فکنیمابی ۱۷:۱۴ ایوحننگاهی دوباره به 

القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی روح

شناسند. ولی شما در جستجوی او می ندارند، چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را
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. سومین (شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود.هستید و او را می

کرد بود. زیرا او در عیسی زندگی می «حاال اینجا با آنها»گوید که روح آیه می یکجمله در 

 «روحدر »گوید او می طور جسمانی با شاگردانش بود. اما این قسمت ادامه داده وه که ب

بعدا در آنها خواهد بود. این گواه بیشتری است که عیسی و روح یک بودند زیرا هنگامی که 

 القدس نیز با ماست. گوید که او با ماست، پس روحعیسی می

در : ۱۸: ۱۴یوحنا ) خواهد آمد «نزد ما»گوید که عیسی می۱۸:۱۴ا حنفراتر از آن، یو

سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم را یتیم و بیهای زندگی، شما طوفان

 در «رۀ آمدن دوبا »صورت عملی و جسمانی تا ه یاد داشته باشید که عیسی به . ب(آمد.

رم فکل و ش به« آمدن نزد ایمانداران» هآینده نزد ما نخواهد آمد. بنابراین او دربار

 کرد.القدس صحبت میروح

 القدس بتواندوید که او مخصوصا زمین را ترک کرد تا اینکه روحگدر واقع، عیسی به ما می

بخش تسلی رفتن من به نفع شماست، چون اگر نروم، آن روح: ۷: ۱۶یوحنا نزد ما بیاید )

(. تاد.اهم فرسا خونزد شما نخواهد آمد. ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم او را نزد شم

 بد، امارسی یاتوانست به تمام دنیا دستن یک انسان نمیعنواه این خاطر بود که عیسی ب هب

و  عنوان خداونده تواند شخصا در هر کس که تصمیم بگیرد عیسی را بروح خدا می

 -« نم شما و»گوید تر اینکه عیسی میدهنده بپذیرد، زندگی کند و از همه جالبنجات

ا از روقتی زندگی : ۲۰: ۱۴ا حنیو) !القدس یک خواهیم بودبا پدر، پسر و روح - پیروانش

ر یز دسر گیرم، خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در من هستید و من ن

 .(شما هستم.

 صفات دیگر روح پر قدرت خدا

اع دف»ن چیزی که بسیار با ارزش است این است که عنوا .کندقدس از ما دفاع میلاروح

م، اینها را فرزندان عزیز: ۱: ۲اول یوحنا ود )رشمار میه همچنین از صفات عیسی ب «کردن

د ای ما نزنویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سر زند، کسی هست که بربه شما می

سیح مخدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسای 

 ند یاترکه ضعیف هاییآن(. مدافع کسی است که از است که مظهر راستی و عدالت است.

ف و ن ضعیدر برابر شیطا ،آلودی داشتهکند. ما که طبیعت گناهتجربه هستند دفاع میکم

 اریم کهدیاز ی برتر برای حمایت احتیاج داریم. به کسی نیپذیر هستیم شدیدا به نیروآسیب

 های انسانی نباشد. و برای ما بجنگد و از ما محافظت نماید. محدود به ضعف
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قعیت ام واتم هرا ب شود، و اوست که ماالقدس، روح حقیقت نامیده میوه بر این، روحعال

ها است همه راستی هالقدس که سرچشمولی وقتی روح: ۱۳: ۱۶یوحنا کند )رهبری می

 ر چه ازکه هبیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از جانب خود، بل

یز نسی (. عی. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت.من شنیده است خواهد گفت

ندگی منم. راه منم، راستی منم، ز»عیسی به او فرمود: : ۶: ۱۴یوحنا حقیقت نام دارد )

-یگوید که خدا نممقدس می(. کتاب«ن.م هتواند به خدا برسد مگر به وسیلهیچکس نمی

، خدا به ما، هم به این ترتیب: ۱۸: ۶نیان عبراتواند دروغ بگوید برای آنکه او حقیقت است )

توانیم در خصوص کمک داده است و هم در مورد آن قسم خورده است، پس ما می هوعد

گوید. بروغ داین دو عامل، یعنی وعده و قسم، یقین داشته باشیم، زیرا محال است که خدا 

ینانی، افت چنین اطمآورند، با دریاکنون، تمام کسانی که برای رستگاری به خدا پناه می

اش، توانند اطمینان کامل داشته باشند که خدا مطابق وعدهیابند، و میجرأتی تازه می

ست را» هشنویم دربارمی را «حقیقت» ه(. اغلب اوقات وقتی که کلمشان خواهد داد.نجات

ا یم. امکنیم، چیزی که ممکن است ما در زمان الزم انجام دهیم یا ندهفکر می «گفتن

 ویند.گمی تثلیت حقیقت هستند. آنها حقیقت واقعی بوده، و تمام اوقات حقیقت را یعضاا
-کند و برای ما شفاعت میالقدس این است که برای ما دعا مینقش بسیار عالی دیگر روح

ایمان ما، روح خدا ما را در  هبه این وسیله، یعنی به وسیل ۲۶: ۲۷-۲۶: ۸رومیان کند )

دانیم چگونه و برای چه دهد، زیرا ما حتی نمیمان یاری میدعاهایمشکالت زندگی و در 

کند که با کلمات باید دعا کنیم. اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می

القدس چه داند که روحو خدا که از دل ما با خبر است، می ۲۷قابل توصیف نیست؛   

(. عیسی نیز چنین کند، طبق خواست خداست.ا میگوید، زیرا آنچه که او به جای ما دعمی

اما عیسی، از آنجا که تا ابد زنده است،  ۲۴: ۲۵-۲۴: ۷عبرانیان کند )کاری برای ما می

آنانی  هبنابراین، قادر است هم ۲۵باشد و نیازی به جانشین ندارد.   برای همیشه کاهن می

ل نجات بخشد؛ و چون همیشه زنده آیند، به طور کاماو به حضور خدا می هرا که به وسیل

گردد که کند و این حقیقت را یادآور میاست، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می

القدس آموزگار ما نیز (. در پایان، روحتاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است.

ویسم تا بدانید که ناین اشخاص می هاین مطالب را دربار ۲۶: ۲۷-۲۶: ۲اول یوحنا هست ) 

دانم که روح خدا در شماست و به همین اما می ۲۷خواهند شما را گمراه کنند.   ایشان می

جهت نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما 



 شروعی تازه

 

88 
 

شود. گوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمیتعلیم خواهد داد؛ هر چه او می

س، همانگونه که به شما تعلیم داده است، همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور پ

شما مرا استاد و : ۱۳: ۱۳یوحنا )(. و جالب است که عیسی نیز آموزگار ماست در نشوید.

  ؛.(گویید چون همینطور نیز هست.خوانید، و درست میخداوند می

 کنیم: ن میالقدس را چنین بیابنابراین، شخصیت عالی روح

ن جها القدس(. او در کار آفرینشاو سومین شخصیت خدای تثلیت است )پدر، پسر و روح

 کند. مان ملزم میشریک است. او ما را به گناهان

ج جات احتیاسازد که به ناعد میمتق گشاید. او ما رامیایمان را او چشمان روحانی افراد بی

ا ی خود رزندگ صمیمانه کند. هنگامی که ما واقعا ویداریم. او حقیقت کالم خدا را تایید م

 ند محکمداوخما را با  هما را تضمین نموده و رابط ، او نجاتار کنیمذی مسیح واگابه عیس

 سازد.می

 روح القدس هم چنین:

 بخشدبه ما ایمان می. 

 نماییمخداوند زندگی  هدهد تا طبق خواستقدرت الزم را به ما می. 

  دهدهای نادرست پایان میبرابر خواستهبه بردگی ما در. 

  های روح در ما ایجاد شده است، میوه ۲۳-۲۲:۵طبق توصیفی که در غالطیان

وح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، اما هرگاه ر ۲۲: ۲۳-۲۲: ۵غالطیان ) کندمی

بردباری،  این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش،

ین هیچیک از ا ۲۳نی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.   مهربا

 .(صفات پسندیده، تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند.

 مشاوری عالی، با حکمت و با محبت است. 

 دهددر زمان نیازمندی به ما کمک نموده به ما دلداری و تسکین می. 

خود با عیسی تمرکز  هرابط ی داشته باشیم که بریتوانیم زندگی پارساما فقط در صورتی می

روی  از کالم خدا، اعتراف به گناهان که یرا با دعای روزانه، فراگیر رابطه کنیم. این

توانیم نگاه داریم و با ایمانداران واقعی دیگر در مشارکت کار باشد میصمیمیت و قلبی توبه

ما این  هآید. وظیفالقدس میب روحباشیم. اما قدرت این چنین زندگی کردن فقط از جان

ی و هدایت او یوجود آورد و از راهنماه است که به او اجازه دهیم تغییرات الزم را در ما ب

 .نماییمخواهد تجربه القدس آرزو دارد که ما آزادی را که خدا برای ما میروح .اطاعت کنیم



 شروعی تازه

 

89 
 

نیم خدای پدر را جالل دهیم. و یم، تا بتوایخواهد که ما بیشتر به شباهت عیسی در آاو می

القدس آرزو دارد که ما در انجام نقش مسیحی خود کوشا بوده و دیگران را به پادشاهی روح

 کنیم. واردخداوند 

 بخشد!زندگی مسیحی ما قدرت حیاتی می هالقدس تنها کسی است که بروح
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 : فصل نهم

 ت؟ـان کیسـشیط

*** 

 «بد صشخ»کنند که شیطان عموما تصور می .شیطان کنجکاوی دارند هدربار بیشتر مردم

 کنند اویا فکر می ،کننداست. گروهی هم به وجود او شک می «خوب شخص»و خدا 

ا قت رن است که چنگالی در دست دارد. اما تا آنکه حقیوشخصیت کوچک قرمزی در کارت

بسیار  . اوشیطان نداریم هصحیحی دربار مقدس نخوانیم احتماال اطالعاو در کتاب هدربار

 .و خطرناک است رواقعی است، بسیار شری

 های ستار ۱۲: ۱۷-۱۲: ۱۴اشعیا شاید تعجب کنید که شیطان در آغاز در آسمان بود )

های جهان مسلط بودی، چگونه بر درخشان صبح، چگونه از آسمان افتادی! ای که بر قوم

تا به آسمان باال خواهم رفت، تخت »گفتی: می در دل خود ۱۳زمین افکنده شدی!   

کوهی در شمال که خدایان بر آن  هسلطنتم را باالی ستارگان خدا خواهم نهاد و بر قل

به باالی ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال  ۱۴کنند جلوس خواهم کرد.   اجتماع می

 ۱۶ت، سرنگون شدی.   اما تو به دنیای مردگان که در قعر زمین اس ۱۵«   خواهم شد.

آیا این همان کسی است »پرسند: بینند به تو خیره شده، میاینک وقتی مردگان تو را می

آیا این همان کسی است که دنیا را ویران  ۱۷لرزاند؟   های جهان را میکه زمین و قدرت

: ۱۷-۱۲: ۲۸حزقیال  -« کرد؟برد و بر اسیران خود رحم نمیکرد و شهرها را از بین میمی

تو مظهر »فرماید: ای انسان خاکی، برای پادشاه صور گریه کن. به او بگو که خداوند می ۱۲

و در عدن که باغ خدا بود، قرار داشتی. خود را با انواع  ۱۳کمال حکمت و زیبایی بودی   

های گرانبها از قبیل عقیق سرخ، یاقوت زرد، الماس، زبرجد، جزع، یشم، یاقوت کبود، سنگ

کردی. زیورهای تو همه از طال بود. تمام اینها در آن روزی وت سرخ و زمرد تزیین مییاق

نگهبان انتخاب کردم. تو در  هتو را به عنوان فرشت ۱۴که به وجود آمدی به تو داده شد.   

از روزی که » ۱۵رفتی.   های درخشان راه میکوه مقدس من بودی و در میان سنگ

 ۱۶نقص بودی تا اینکه شرارت در تو راه یافت.   ایت کامل و بیآفریده شدی در تمام کاره

تجارت زیاد تو با دیگران باعث شد تو ظالم و گناهکار شوی. به این سبب تو را از کوه خود 

های درخشان بیرون انداخته، نگهبان، من تو را از میان سنگ هبیرون انداختم. ای فرشت

مغرور شد، و شکوه جاللت باعث شد حکمتت به  اتدل تو از زیبایی ۱۷هالک ساختم.   
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حماقت تبدیل شود. به همین علت تو را بر زمین انداختـم و در برابر چشمان پادشاهان، 

پادشاهان عهد عتیق است، بیشتر  هها دربار(. هرچند که این بخشات کردم.درمانده

 دهند. مقدس آنها را به شیطان نیز نسبت میدانشمندان کتاب

 وا دیگر مود. نامند بای بسیار قدرتبود. او فرشته یکی از زیباترین مخلوقات خداوند شیطان

ها زارشگاست. اما، در این  «روشن صبح هستار»یا  «ییروشنا»به معنی لوسیفر بود که 

د. د کننبر یخوانیم که او از زیبایی خود مغرور شد و تصمیم گرفت با خدای متعالمی

و  «یاندر دروغگوپ» داشتنی تغییر کرده وزیبا و دوست هک فرشتغرورش سبب شد که از ی

باشید و تان شیطان میشما فرزندان پدر واقعی: ۴۴: ۸یوحنا ) !میده شودان «باستانی مار»

 قت نفرتحقی دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از

شود، چون ذاتا دروغگو و پدر تمام نمی ای حقیقت پیداداشت. در وجود او ذره

له، این اژدهای بزرگ، یعنی آن مار قدیمی که اسمش ب: ۹: ۱۲مکاشفه  -دروغگوهاست. 

م دار دهد، با تماابلیس یا شیطان است و همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می

  .(اش بر زمین افکنده شد.و دسته

ست که ابد، این ها دسترسی یاکند به زندگی انسانسعی میی که او یهاهدر واقع، یکی از را

ریر و چقدر ش داند که اگر ما دریابیم کهاو می .کندنور آشکار می هشکل فرشته خود را ب

کنند یوی مکه از شیطان پیر هایینااو نخواهیم داشت. و انس هواقعا ترسناک است کاری ب

اما به این روش  ۱۲: ۱۵-۱۲: ۱۱دوم قرنتیان کنند )های خود را نیز آشکار نمیتیاغلب ن

کنند می های مالی شما را نخواهم پذیرفت، تا آنانی که ادعاخود ادامه خواهم داد و کمک

ین قبیل ا ۱۳کنند، امکان چنین ادعایی را نداشته باشند.   که همانند ما خدا را خدمت می

وء گی شما سی هستند که از سادبکاراناند. ایشان فریافراد هرگز از جانب خدا فرستاده نشده

عجب نیست. چون اگر اما جای ت ۱۴اند.   استفاده کرده، خود را رسوالن مسیح معرفی کرده

توانند خود خدمتکارانش نیز می ۱۵د،   نور درآور هتواند خود را به صورت فرشتشیطان می

د خو ی اعمال زشترا به شکل خدمتگزاران خدا درآورند. اما سرانجام، ایشان به سزا

به  ازد.س(. به هرحال، این امر اغلب تشخیص بین خوب و بد را دشوار میخواهند رسید.

 .ندیمیازمالقدس و کالم خدا در این مورد نقدرت و هدایت روح به شدت به همین دلیل ما

 صداقت و یا فریب.  شناخت حقیقت از دورغ ، تشخیص یعنی 

پس از  ۱۷: ۱۸-۱۷: ۱۰لوقا شیطان را از آسمان دید )گوید که او سقوط عیسی به ما می

خداوندا، حتی »مدتی هفتاد شاگرد برگشتند و با خوشحالی به عیسی خبر داده، گفتند: 
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بلی، من شیطان را »عیسی فرمود:  ۱۸«   کنند!ارواح پلید نیز به نام تو، از ما اطاعت می

 وز آن زمان، شیطان اصل و بنیاد بدی (. و ا«دیدم که همچون برق، از آسمان به زیر افتاد!

اما کسی که در : ۸: ۳اول یوحنا پلیدی است که سبب نابودی و ویرانگری زمین شده است )

دهد که فرزند شیطان است، زیرا شیطان از همان ابتدا که برد، نشان میگناه به سر می

آمد تا اعمال شیطان را  کند. اما فرزند خداخود را به گناه آلوده ساخت، تا به حال گناه می

(. در واقع، عیسی به خاطر همین هدف که مردم را از چنگال شیطان آزاد سازد باطل سازد.

او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به  ۱۳: ۱۴-۱۳: ۱کولسیان زمین آمد )ه ب

د همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزا ۱۴ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت،   

 (. مان را بخشید.کرد و گناهان

زد: سامی را برای زندگی ما عمال آشکار تی، پطرس رسول یکی از اهداف اصلی خداسراه ب

تا  دارد، نژادی برگزیده هستید، ملتی مقدس، قومی که به خدا تعلق «مسیحیان»اما شما 

و ی )قلمرریکز تاکسی که شما را ا ،اعالم دارید. عیسی )عیسی( بتوانید مقاصد عالی او را

 (.۹:۱رس جالل خویش )پادشاهی خداوند( وارد کرد )دوم پطر شیطان( خارج نمود و به نو

مانی که ز ازباشد. چیزی یا کسی می «علیه بر»نام شیطان به معنی دشمن است که یعنی 

اند که دو میباشد. اآنچه که خدا خلق کرده است می علیه خدا و هر از بهشت رانده شد، بر

نها آ به د وستیزیجای آن با قوم خدا مه تواند بر علیه خدا بجنگد، از این رو بستقیما نمیم

ر رؤیا، یهوشع، کاهن اعظم را به سپس خداوند د ۱: ۲-۱: ۳زکریا زند )یروز اتهام م شب و

ست ت راخداوند ایستاده بود. شیطان نیز آنجا در سم همن نشان داد که در حضور فرشت

ه شیطان بخداوند  هفرشت ۲زد.   شع میهای زیادی به یهوه بود و تهمتفرشته ایستاد

یده برگز ای شیطان، خداوند تو را محکوم کند. خداوند که اورشلیم را برای خود»گفت: 

ن ای است که از میان آتش بیرواست تو را محکوم کند. یهوشع مانند چوب نیم سوخته

ه در آسمان صدایی بلند شنیدم که اعالم آنگا: ۱۰: ۱۲مکاشفه  -« کشیده شده باشد.

ن زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و حکومت بر حق مسیح او رسیده است! چو»کرد: می

وط زد، سقمدعی برادران ما که روز و شب در پیشگاه خدای ما به برادران ما تهمت می

 دخواهیخو کنیم در اثری که در دنیا مشاهده مییهاترهر چند که بیشتر شرا (،«کرد.

و بدتر  تروببسیاری از وقایع و شرایط در اثر اعمال شیطان به صورتی نامطل ،هاستانسان

 آیند. در می
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 چرا شیطان بسیار موفق است؟

س را هر ک اش این است که هرچیز وشریرانه هشیطان از خدا و قوم خدا نفرت دارد و نقش

ینست که اکار دزد : ۱۰: ۱۰یوحنا د )که خدا دوست دارد، بکشد، صدمه زند و نابود نمای

(. او ایم.ی عطا نمام تا به شما حیات واقعی را به فراوانبدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده

 نهاییآاو از  . اماایمشباهت خداوند آفریده شده به طور کلی از نوع بشر بیزار است زیرا ماه ب

  .که عیسی را دوست دارند نفرت خاصی دارد

 ه انکاره است ککند که ما را از راه خدا دور سازد. احمقانای استفاده میاز هر وسیلهاو 

ه مردم امی کو فریب هنگ خدعهعنوان استاد ه که او بسیار قدرتمندتر از ماست. و ب نماییم

ن وجود شیطا شود. ما باید باور کنیم کهباور کنند که او وجود ندارد، بسیار خوشحال می

 واقعی دارد. 

ت بگیرد این است که در ذهن ما شک و تردید نسی که شیطان در پیش مییهاهیکی از را

-دم و حوا مشاهده میآکند. این امر را در داستان مشهور حقیقت خدا ایجاد می به خدا و

بد نخورید، اما مار )شیطان( در فکر حوا رخنه  کنیم. خدا به آنها گفت که از درخت نیک و

د به خیلی چیزها پی نخواهد برد زیرا خدا از روی خود خواهی این دستور کرد که اگر نخور

آن  هکرد که نتیج باور حرف شیطان را ،جای حرف خداه را به حوا داده است. بنابرین حوا ب

حیواناتـی که خداوند به وجود آورد،  همـار از هم ۱: ۲۴-۱: ۳پیدایش بسیار ویرانگر بود )

آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن »زن آمده، به او گفت:  تر بود. روزی مار نزدزیرک

 هما اجازه داریم از میو»زن در جواب گفت:  ۳و۲«   تمام درختان باغ منع کرده است؟ همیو

درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده است که از  هدرختان بخوریم، به جز میو ههم

مار گفت:  ۴«   میریم.س نکنیم وگرنه میآن درخت نخوریم و حتی آن را لم همیو

آن درخت  هداند زمانی که از میوبلکه خدا خوب می ۵مطمئن باش نخواهید مُرد!   »

توانید خوب را از بد تشخیص شوید و میشود و مانند خدا میبخورید، چشمان شما باز می

این درختِ دلپذیر، میوه »آن درخت در نظر زن، زیبا آمد و با خود اندیشید:  ۶«   دهید.

درخت چید و خورد و بـه  هپس از میو« طعم باشد و به من دانایی ببخشد.تواند، خوشمی

آنگاه چشمانِ هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه  ۷شوهرش هم داد و او نیز خورد.   

عصر همان روز،  ۸های درختِ انجیر پوششی برای خود درست کردند.   شدند؛ پس با برگ

رفت شنیدند و خود را البالی درختان و زنش، صدای خداوند را که در باغ راه می آدم

آدم  ۱۰«   کنی؟ای آدم، چرا خود را پنهان می»خداوند آدم را ندا داد:  ۹پنهان کردند.   
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صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم؛ پس خود را پنهان »جواب داد: 

آن درختی  های؟ آیا از میوچه کسی به تو گفت که برهنه»رمود: خداوند ف ۱۱«   کردم.

این زن که یار من »آدم جواب داد:  ۱۲«   خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری؟

این »آنگاه خداوند از زن پرسید:  ۱۳«   ساختی، از آن میوه به من داد و من هم خوردم.

پس خداوند به مار فرمود:  ۱۴«   ب داد.مار مرا فری»زن گفت: « چه کاری بود که کردی؟

تر خواهی بود. تا به سبب انجام این کار، از تمام حیوانات وحشـی و اهلـی زمیـن ملعون»

بیـن تـو و زن، و نیـز بین  ۱۵ای روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد.   زنده

 هکوبیـد و تو پاشنـ گذارم. نسـلِ زنْ سر تـو را خواهدنسـل تو و نسل زن، خصـومت می

کنم و تو با درد زایمان تو را زیاد می»آنگاه خداوند به زن فرمود:  ۱۶«   وی را خواهـی زد.

«   درد فرزندان خواهـی زایید. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت.

ی خوردی آن درخت هزنت را پذیرفتی و از میو هچون گفت»سپس خداوند به آدم فرمود:  ۱۷

که به تو گفته بودم از آن نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت 

از زمین خار و خاشاک برایت خواهد  ۱۸با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد.   

ات نان خواهی تا آخر عمر به عرق پیشانی ۱۹رویید و گیاهان صحرا را خواهی خورد.   

جام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شدی؛ زیرا تو از خاک خورد و سران

«( زندگی»آدم، زن خود را حَوّا )یعنی  ۲۰«   سرشته شدی و به خاک هم برخواهی گشت.

هایی از پوست حیوان خداوند لباس ۲۱زندگان شود.    هبایست مادر همنامید، چون او می

حال که آدم مانند ما »سپس خداوند فرمود:  ۲۲.   تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید

نیز بخورد و تا « درخت حیات» هشناسد، نباید گذاشت از میوشده است و خوب و بد را می

پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از  ۲۳«   ابد زنده بماند.

او آدم را بیرون کرد و در سمت  بدین ترتیب ۲۴خاک آن سرشته شده بود، کار کند.   

چرخید، راه شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف می

  (.را محافظت کنند.« درخت حیات»

 قادر چند که بینیم که شیطان قادر است در ذهن ما رخنه کند، هرطبق این گزارش می

است. ا با خبرمهای گیرد و از ضعفدر نظر میاو رفتار ما را . «افکار ما را بخواند»نیست 

ک ش هوزکند و حتی امرعملکرد استفاده می هآور است که هنوز شیطان از این شیوتعجب

 رند. ها نفر از خداوند فاصله بگیشود که میلیوننماید و سبب میدر ما ایجاد می
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 محدود شیطانقدرت 

نیز اجازه دارد که قوم خدا را که و  .شیطان اجازه دارد که به حضور خداوند برود

در سرزمین عوص مردی زندگی  ۱: ۱۲-۱: ۱ایوب هستند وسوسه نماید ) «ایمانداران»

 ۳و۲ورزید.   کرد به نام ایوب. او مردی بود درستکار و خداترس که از گناه دوری میمی

 ایوب هفت پسر و سه دختر داشت و صاحب هفت هزار گوسفند، سه هزار شتر، پانصد

جفت گاو، پانصد االغ ماده و نوکران بسیار بود. او ثروتمندترین مرد سراسر آن ناحیه به 

کردند و خود جشنی برپا می ههر یک از پسران ایوب به نوبت در خان ۴رفت.   شمار می

وقتی  ۵نمودند تا در آن جشن شرکت کنند.   بـرادران و خواهـران خود را دعوت می ههم

خاست و برای طهارت هر کدام از رسید، ایوب صبح زود بر مییان میروزهای جشن به پا

داد، تا اگر احیانًا کرد. ایوب این کار را مرتب انجام میفرزندانش به خداوند قربانی تقدیم می

 ۶شان آمرزیده شود.  پسرانش ندانسته نسبت به خدا گناه کرده باشند، بدین وسیله گناه

 ۷خداوند حاضر شده بودند، شیطان نیز همراه ایشان بود.    یک روز که فرشتگان در حضور

گشتم و در آن دور زمین می»شیطان پاسخ داد: « کجا بودی؟»خداوند از شیطان پرسید: 

من ایوب را دیدی؟ بر زمین، کسی  هآیا بند»آنگاه خداوند از او پرسید:  ۸«   کردم.سیر می

 ۹«   ورزد.خداترس است و از گناه دوری می شود. او مردی درستکار وهمچون او پیدا نمی

ایوب و  ۱۰کرد.   داشت این کار را نمیاگر خداترسی برای او سودی نمی»شیطان گفت: 

ای و ثروت ای. دسترنج او را برکت دادهخانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشته

ه خواهی دید که آشکارا به تو کفر اش را از او بگیر، آنگادارایی ۱۱ای.   زیاد به او بخشیده

خواهی با برو و هر کاری که می»خداونـد در پاسخ شیطان گفت:  ۱۲«   خواهد گفت!

(. پس شیطان از بارگاه خداوند بیرون رفت.« اش بکن، فقط آسیبی به خود او نرسان.دارایی

یمانداران کند که ااما خدا را شکر که مسیحیان تحت محافظت عیسی هستند و او دعا می

ای شمعون، ای شمعون، شیطان » ۳۱: ۳۲-۳۱: ۲۲لوقا ها موفق شوند )این آزمایش در

اما من برای تو دعا  ۳۲خواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم، غربال کند؛   می

کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و به سوی من بازگشتی، ایمان برادرانت 

خدا  ی مسیح، باا(. اما به هرحال، اگر شما از طریق نجات در عیس«استوار کن! را تقویت و

شوید. روح غیر توانید انتظار داشته باشید که از شیطان محافظت میای ندارید، نمیرابطه

این  هتواند تحت تسلط شیطان قرار گیرد. بایمانداران )کسانی که نجات ندارند( در واقع می
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در : ۳: ۲۲لوقا انسان را در کنترل خود گیرد ) هتواند عمال افکار و ارادصورت که شیطان می

 (. همین زمان، شیطان وارد وجود یهودا اسخریوطی یکی از دوازده شاگرد عیسی شد.

در  القدسشیطان قرار گیرند زیرا روح هغیر ممکن است که ایمانداران حقیقتی تحت سلط

ی ناراحت دسر وتواند دردا در مشارکت باشد. اما میتواند با خآنها ساکن است و شیطان نمی

دانید که خدا بدون شک می: ۳۸: ۱۰اعمال آنها را تحت فشار قرار دهد ) ه،وجود آورده ب

 د. او بهالقدس و قدرت خود به این دنیا فرستاعیسای ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح

ارواح ناپاک بودند  کسانی را که اسیرداد و تمام یرفت، کارهای نیک انجام مهمه جا می

ودیم به همین منظور بسیار مایل ب: ۱۸: ۲سالونیکیان تاول  -ود.بداد، زیرا خدا با او شفا می

: ۵اول پطرس  -نزد شما بیاییم، و من، پولس، بارها سعی کردم بیایم، اما شیطان مانع شد. 

ه بری گرسنه، غرّان مچون شیهشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما، شیطان، ه ۸: ۸-۹

خداوند  پس در برابر حمالت او، به ۹ای بیابد و آن را ببلعد.   گردد تا طعمههر سو می

لکه ه، بتکیه کنید و استوار بایستید؛ بدانید که این زحمات فقط به سراغ شما نیامد

دهد  جازهن است اخداوند ممک (.باشند.مسیحیان در تمام دنیا با چنین مصائبی مواجه می

ه شتر بب شود ما بیبوجود آورند که سه ی در زندگی ما بیهاشیطان و دستیارانش سختی

ه از این اما برای آنک: ۷: ۱۲دوم قرنتیان خدا توکل کنیم و شخصیت ما را بنا سازد )

ه داد العاده و مشاهدات روحانی، احساس غرور به من دست ندهد، خدا اجازمکاشفات خارق

نج دهد ریطان مرا مچون خار در بدنم به وجود آید. او اجازه داد فرستاده شای هکه عارضه

 (.و بدین وسیله مانع غرور من گردد.

: ۵مرقس شود )های روانی ظاهر میصورت ناهنجاریه ب یهای تسلط شیطانبعضی از نشانه

که  هنگامی ۲ها رسیدند.   به این ترتیب به آن طرف دریاچه، به سرزمین جدری ۱: ۱-۱۵

گذاشت، شخصی که گرفتار روح ناپاک بود از قبرستان بیرون آمد و عیسی پا به ساحل می

توانست برد، و هیچکس نمیاین مرد همیشه در قبرستان به سر می ۳به سوی او دوید.   

چون بارها او را به زنجیر کشیده و دست و پایش را نیز  ۴حتی با زنجیر نیز او را ببندد،   

ها را هم شکسته بود. او به قدری ه بودند، ولی زنجیرها را پاره کرده و کندهدر کنده بست

روز و شب در کوهستان و قبرستان  ۵توانست او را رام کند.   نیرومند بود که کسی نمی

وقتی عیسی را از دور  ۶کرد.   زد و زخمی میهای تیز میکشید و خود را به سنگنعره می

عیسی به روح ناپاکی  ۷ه او رساند و در مقابلش به خاک افتاد.   دید، دوان دوان خود را ب

روح ناپاک از  ۸«   ای روح ناپاک از این مرد خارج شو!»که در آن مرد بود فرمان داد: 
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ای عیسی، ای فرزند خدای متعال، برای چه به »دهان آن مرد فریادی بلند برآورد و گفت: 

روح « نام تو چیست؟»عیسی از او پرسید:  ۹«   نده! ای؟ تو را بخدا مرا عذابسراغ ما آمده

زیادی هستیم که داخل ه نام من قُشون است، چون ما عد»ناپاک از زبان مرد جواب داد: 

ارواح پلید شروع به خواهش و تمنا کردند که از آن سرزمین  ۱۰«   ایم.این مرد شده

پس  ۱۲چریدند.   دریاچه میخوک در بلندی کنار  هاتفاقا یک گل ۱۱شان نکند.   بیرون

عیسی خواهش  ۱۳«   ها بفرست!ما را داخل خوک»ارواح پلید از او استدعا کرده، گفتند: 

ها شدند و های ناپاک از آن مرد بیرون آمدند و داخل خوکروح هآنها را پذیرفت؛ پس هم

تند و خفه بزرگ که حدود دو هزار خوک بود، از سراشیبی تپه به دریاچه ریخ هتمام آن گل

رسیدند، به ها به شهر و دهات اطراف فرار کردند و به هر جا که میچرانخوک ۱۴شدند.   

 هطولی نکشید که عد ۱۵آمدند تا ماجرا را ببینند.   دادند، مردم با عجله میمردم خبر می

زیادی دور عیسی جمع شدند. ولی وقتی آن دیوانه را که روح ناپاک داشت، دیدند که آرام 

مقدس همچنین گزارشی کتاب (.نشسته، لباسی پوشیده و کامال عاقل شده است، ترسیدند.

-۲۶: ۸لوقا آمیز ذکر کرده است )های شیطان به صورت عملیات خشونتاز اعمال و فعالیت

ها رسیدند که مقابل ایالت به این ترتیب به آن سوی دریاچه، به سرزمین جدری ۲۶: ۲۹

ها دیوانه بود از شهر به سی از قایق پیاده شد، مردی که مدتوقتی عی ۲۷جلیل بود.   

کرد.   ها زندگی میماند بلکه در قبرستانپوشید و نه در خانه میسوی او آمد. او نه لباس می

های او بر زمین افتاد و با صدای بلند به محض اینکه عیسی را دید، نعره زد و پیش پای ۲۸

کنم مرا عذاب عال، با من چه کار داری؟ التماس میای عیسی، فرزند خدای مت»گفت: 

داد که از وجود آن مرد بیرون بیاید. این زیرا عیسی به روح پلید دستور می ۲۹«   ندهی!

های او را با ها و پایروح پلید بارها به آن مرد حمله کرده بود و حتی موقعی که دست

گذاشت. او به طور سر به بیابان میگسیخت و بستند، به آسانی زنجیرها را میزنجیر می

در آنجا : ۱۱: ۱۳لوقا ها یا نواقص بدنی در )(. و بیماریکامل در چنگال ارواح پلید اسیر بود.

زنی حضور داشت که مدت هجده سال، روحی پلید او را علیل ساخته بود به طوریکه 

سپس، : ۲۲: ۱۲متی  -توانست راست بایستد. پشتش خمیده شده، به هیچ وجه نمی

ای را نزد عیسی آوردند که هم کور بود و هم الل. عیسی او را شفا بخشید، به طوری دیوانه

این معنی نیست که  هبدون تردید این امر ب (.که او توانست هم سخن بگوید و هم ببیند.

تحت نفوذ  ،کند، یا ناراحتی روانی داردشود، یا با خشونت رفتار میاگر کسی مریض می

  تواند به نفوذ شیطان کمک کند.های جسمانی میضعف ت! اما بدون شکشیطان اس



 شروعی تازه

 

98 
 

 لزباببعاه عظیمی از فرشتگان سقوط کرده دارد. لقب دیگر شیطان پسشیطان 

(Beelzebub)   ۱۲تی مباشد )می «شاه ارواح شریر»یا  «رئیس ارواح خبیث»که به معنی :

 ین دلیلاعیسی به »رسید، گفتند: ولی هنگامی که خبر این معجزه به گوش فریسیان : ۲۴

(. البته «تواند ارواح ناپاک را از مردم بیرون کند زیرا خودش شیطان و رئیس دیوهاست.می

ظورشان ها نسبت به عیسی داشتند و منریسیفنفرتی است که  هخصوص دربارهب هاین آی

شاه » یطانند شکار بردند که بگویه این بود که قدرت خدا از شیطان است و این آیه را ب

 نام دارد. «دیوان

است  تواند در آن واحد همه جا باشد. فقط خداست، نمییاچون شیطان وجود خلق شده

ز یعنی در یک زمان همه جا حاضر است. بنابراین شیطان ا ،است« حاضر مطلق»که 

ریر رواح شدهد. در حقیقت، الیدش را انجام میپدستیاران خود استفاده کرده و کارهای 

:  ۱۳: ۱۰ال دانیی در اختیار دارند )یجغرافیا هی هستند یا به عبارتی یک منطقیدارای قلمرو

کند بیست و یک روز با من مقاومت کرد و ای که بر مملکت پارس حکمرانی میاما فرشته

 -د. ن آمممانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است، به یاری 

خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون در خاتمه از شما می ۱۰: ۱۲-۱۰: ۶افسسیان 

های خدا مجهز کنید تا بتوانید خود را با تمام سالح ۱۱خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید!   

با  بدانید که جنگ ما ۱۲های شیطان ایستادگی نمایید.   ها و نیرنگدر برابر وسوسه

جنگیم دارند؛ بلکه ما با موجودات نامرئی می گوشت و خونهایی که ها نیست، انسانانسان

ور کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرکه بر دنیای نامرئی حکومت می

ی اح زندگارو تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای

  (.کنند.می

سپس  ۵: ۶-۵: ۴لوقا شود )نامیده می «این دنیاحاکم »و یا  «خدای این جهان»شیطان 

و  ۷و۶کوهی برد و در یک آن، تمام ممالک جهان را به او نشان داد،    هشیطان او را به قل

شان، به ها را با شکوه و جاللاگر فقط زانو بزنی و مرا سجده کنی، تمام این مملکت»گفت: 

 -« کنم.ه هر که بخواهم واگذار میآنها از آن من است و ب هتو خواهم بخشید؛ چون هم

چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمانروای این : ۳۱: ۱۲یوحنا 

اما اگر پیغام نجاتی که  ۳:  ۴-۳: ۴دوم قرنتیان  -دنیا، یعنی شیطان را از قدرت بیندازد. 

آنانی چنین است که به باشد، فقط برای کنیم، مبهم است و درک آن دشوار میاعالم می

شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این  ۴روند.   سوی هالکت می
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ایمان را بسته است تا نتوانند نور پُر جالل انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را اشخاص بی

 :۵اول یوحنا  -جالل مسیح که چهره قابل رویت خدای نادیده است، درک کنند.  هدربار

شیطان  همردم دنیا، تحت قدرت و سلط هدانیم که ما فرزندان خدا هستیم و بقیمی: ۱۹

در این متن عبارت است از امور عادی، اجتماعی، اقتصادی،  «دنیا» ه(. کلمقرار دارند.

کند. به همین دلیل سیاسی و دنیای فیزیکی و جسمانی که انسان در آن زیست می

شود زیرا ی که به عیسی ایمان ندارند مشاهده میهای زیادی در میان مردمشرارت

روزگاری شما نیز به علت  ۱:  ۲-۱: ۲افسسیان افکارشان عمال در کنترل شیطان است )

شما هم  ۲تان، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.   خطایا و گناهان

ردید، شیطانی که رئیس کمانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می

 (. کند.نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می

 صمیمکردند. اما تحتی مسیحیان قبل از ایمان و پذیرفتن مسیح از شیطان اطاعت می

ا را آنه جدی و مهمی گرفتند دشمن روح خود را ترک کرده و به عیسی روی آورند که روح

اب انتخ ماست که هبه عهددانیم که این ببسیار اهمیت دارد که  دوست دارد. این مسئله

ین و توجه کنید که آیات زیر فقط از خدایان دروغ .نماییمکنیم چه کسی را خدمت ب

د را بگیرید. آیا امروز تصمیم خو: ۱۵: ۲۴یوشع کند )آن صحبت می یایا این  -« خدا»

ود فرات ره اجداد شما در آن سوی هایی کنید یا از بتکخواهید از خداوند پیروی می

شان ساکنید؟ ولی این را بدانید که هایی که در سرزمینهای اموریپرستیدند، و یا از بتمی

 (. نمود. ام خداوند را عبادت خواهیممن و خانواده

 کنید؟چه کسی را خدمت می

و است و تواند دروغ بگوید، شیطان یک دروغگدرست همانطور که خدا حقیقت است و نمی

توانند انتخاب تکار است. و درست همانطور که مردم مییاجندر عمق وجودش یک قاتل و 

توانند از کنند که از خدا تقلید کرده و شخصیت او را از خود منعکس سازند، همچنین می

و با  ۲۵: ۲۶-۲۵: ۲دوم تیموتائوس شیطان تقلید کنند و شخصیت او را نشان دهند )

با فروتنی و ادب گفتگو نماید؛ شاید به این ترتیب به یاری خداوند،  مخالفین و گمراهان

توانند در اینصورت می ۲۶آنها از عقاید نادرست خود بازگردند و به حقیقت ایمان آورند.   

از خواب غفلت بیدار شوند و از دام شیطان خود را رها سازند، زیرا شیطان ایشان را اسیر 

است که  ی(. این انتخاب شخصی هر کساو را به جا آورند. هدسازد که اراکرده، وادار می

زندگی خود را تقدیم چه کسی بکند. حقیقت این است که شما ممکن است عیسی را 
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هر کس به من : ۳۰: ۱۲متی روی دشمن روح و جان خود باشید )هبرگزینید و یا دنبال

 (. رساند.کند، به من ضرر میکمک نمی
ن ایمابیشخص از  رادار نایماآن چیزی که شخص گوید که مقدس به روشنی میکتاب

: ۱۰-۹: ۳وحنا اول ی)روش عمدۀ زندگی پارسایانه یا گناه آلود او می باشد سازد می متمایز

رود، زیرا او از گردد، به راه گناه نمیشود و فرزند خدا میخدا ملحق می ههر که به خانواد ۹

ا در او تواند گناه کند، زیرود. بنابراین، دیگر نمیشطبیعت و حیات االهی برخوردار می

توان ن ترتیب میپس به ای ۱۰یابد.   ست که از خدا جریان میای شکل گرفته ازندگی تازه

 آلودیگفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه

 شک (. بدونرزند خدا نیست.داشته باشد و همنوع خود را نیز دوست نداشته باشد، ف

ز جانب اما  وییپارسایی و نیکاما فراموش نکنید که  ، سر می زند ما مسیحیاناشتباهاتی از 

نید نتخاب کاتوانید می تنهاییخود به  آید و نه در اثر کوششش خودمان. اما شمامسیح می

 تان در کدام طرف زندگی کنید. افکار و اعمال و ،هاطبق انگیزه بر که

هم تش نخواکنم، اما شیطان را پرسمن از عیسی پیروی نمی»اندیشید که شاید با خود می

ا ب - ییروشنا بریم یا درسر میه طرف باشیم. یا در تاریکی بیتوانیم بولی ما نمی «!کرد

پرسیدم: آقا شما » ۱۵: ۱۸-۱۵: ۲۶اعمال کنیم یا برای مسیح )شیطان زندگی می

 ۱۶ دهی.  : من عیسی هستم، همان که تو او را اینقدر آزار میخداوند فرمود»کیستید؟ 

ن باشی. مام تا تو را انتخاب کنم که خدمتگزار و شاهد حال، برخیز! چون به تو ظاهر شده

ی.   عالم کناردم امروز و اموری را که در آینده به تو نشان خواهم داد، به م هتو باید واقع

ا رخواهم تو های بیگانه حمایت خواهم کرد. بلی، میو قوم و من از تو در برابر قوم خود ۱۷

ی خود پی تا چشمان ایشان را بگشایی تا به حالت واقع ۱۸نزد غیر یهودیان بفرستم،   

د. و کنن ببرند و از گناه دست کشیده، از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی

 ر برکاتد، داطر ایمانی که به من دارنمن گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خ

گی برد (. تنها انگیزه و هدف شیطان این است که ما را بهمقدسین سهیم خواهم ساخت.

 است که ا کسیتواند ما را آزاد کند. زیرا او تنهفقط مسیح می .بکشاند و نابودمان سازد

 عالقه و قدرت چنین کاری را دارد.

گیرد. رد کردن او مورد داوری خداوند قرار میط گزینش ما در دوست داشتن عیسی یا

ی مسیحی باشیم. در واقع خداوند از این متوانیم یک کبینابین قرار ندارد. ما نمی همنطق

و صادقانه او را انکار  راست روطور ه دهد که شما بو ترجیح میا .رفتار ریاکارانه نفرت دارد
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شناسم؛ من تو را خوب می ۱۵: ۱۶-۱۵ :۳مکاشفه ) !نماییدکنید تا تظاهر به مسیحیت 

اما چون نه سرد  ۱۶دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی!   می

  .(هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده، بیرون خواهم ریخت.

: ۸ لوقادفاع هستند )خصوص در مقابل حمالت شیطان ضعیف و بیه ایمانداران جدید ب

دهد که ها در آنجا افتاد، دل سخت کسانی را نشان میگاه مزرعه که بعضی از تخمگذر: ۱۲

گذارد ایمان برد و نمیرباید و میشنوند، اما بعد شیطان آمده، کالم را میکالم خدا را می

ورد مدر  ( و از این رو ضروری است که پس از دریافت نجاتبیاورند و نجات پیدا کنند.

ا بکه  مسیحیت آموزش ببینند. ایمانداران جدید احتیاج دارند دتعالیم و اصول عقای

مالت حانند تر هستند در مشارکت باشند تا بتوایمانداران با تجربه، که در ایمان محکم

خود  هذشتهای گخواسته رد، چگونه بنموزند که چگونه دعا کناشیطان را تشخیص داده، بی

 نند.تسلط یابند و چگونه کالم خدا را مطالعه ک

 چگونه باید با شیطان برخورد کنیم؟

ام هد بودوجه با شیطان گفتگو کنیم. شاه شخصی من این است که ما نباید به هیچ هعقید

ستور د، و دننزسر شیطان داد می ند، بروشکه بعضی از مسیحیان با شیطان وارد گفتگو می

ن و داد زد» هکرده و کلممقدس مراجعه ند که از آنها اطاعت کند! در واقع به کتابهدمی

 ه استرا جستجو کردم. پی بردم که در مورد داد زدن فقط یک بار گفته شد «جیغ زدن

واح ار ورددر م بار آمده است، و آن فقط یک «جیغ زدن»ین مردم اتفاق افتاد. و ر بکه د

 رواحاند و در مورد یکی دو نفر که تحت تاثیر یدکه بر علیه عیسی شور ی استشیطان

 بودند! یانشیط

او  از و رمدهم به خداوند روی آوترجیح می ،نکه با شیطان دست به گریبان شومآجای ه ب

قرب م هتل فرشیدرخواست کنم که از من محافظت نماید و با شیطان نبرد کند. حتی میکائ

، رئیس «یلمیکائ»در حالیکه : ۹: ۱یهودا ) !ا خواست که با شیطان روبرو شودخدخدا از 

تهمت  کرد، به خود اجازه نداد به او، وقتی با شیطان بر سر جسد موسی بحث میفرشتگان

 (. «خداوند تو را توبیخ فرماید!»بزند و اهانت کند؛ بلکه فقط گفت: 

ری، یاسرارآمیز سرکار دارد از قبیل فالگ مورطور قطع از هرچه که با اه در پایان باید ب

-۹: ۱۸تثنیه ) نماییمها دوری ر ارواح و واسطهاحضا هبینی، جلسای، طالعهای تختهبازی

انگیز وقتی وارد سرزمین موعود شدید، مواظب باشید که از آداب و رسوم نفرت ۹: ۱۴

های خود را مثل آنها بچه ۱۱و۱۰کنند پیروی نکنید.   هایی که در آنجا زندگی میقوم
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وگری بپردازد یا غیبگویی و روی آتش قربانگاه قربانی نکنید. هیچ یک از شما نباید به جاد

خداوند از تمام کسانی که  ۱۲رمالی و فالگیری کند و یا ارواح مردگان را احضار نماید.   

زنند متنفر است. به خاطر انجام همین کارهاست که خداوند، دست به چنین کارها می

تان پاک یشما باید در حضور خداوند، خدا ۱۳کند.   ها را ریشه کن میتان این قومخدای

گویان و کنید به غیبشان را تصرف میهایی که شما سرزمینقوم ۱۴عیب باشید. و بی

 -دهد چنین کنید. تان به شما اجازه نمیدهند، ولی خداوند، خدایفالگیران گوش می

گویند که با فالگیران و جادوگرانی که زیر لب ورد وقتی مردم به شما می: ۱۹: ۸اشعیا 

زندگان مشورت  هآیا از مردگان دربار»ورت کنید، شما در جواب بگویید: خوانند مشمی

های صورت سرگرمیه اموری که ب (.«بخواهیم؟ چرا از خدای خود مشورت نخواهیم؟

رحمی های بیطراح نقشه شیطان سازد.یر خود میسکند در واقع شما را اخطر جلوه میبی

شیطان که  خچیزی را که الزم است دربارسازد. هر است و هیچ چیزی او را متوقف نمی

خواهد تنها کسی باشد که به خداوند می .مقدس وجود دارددشمن ماست، بدانیم در کتاب

 ی کند.یشما حکمت دهد و راهنما

 کندرار میاو ف ، و  در برابر شیطان مقاومت کنند که گویدمقدس به ایمانداران میکتاب

نی به خدا بنابراین، خود را با فروت: ۷: ۴یعقوب ) گویدیعنی با عجله شما را ترک می

روتنی ف با یدا باماما اول،  (.بسپارید، و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود.

-ربهابل حتوانیم در مقزندگی خود را تسلیم خداوند کنیم. فقط در آن صورت است که می

دن ما با و ماست که قلب ما، فکر ما، جان های شیطان بایستیم، خداوند طالب تمام وجود م

 .های او باشدتحت کنترل محبت

ز گزند اوانیم تبریم، میسر میه طور روزانه در رابطه و گفتگو با خداوند به وقتی که ما ب

 و هستیم، وبروشیطان در امان باشیم. البته همانطور که قبال اشاره شد، هنوز با مشکالت ر

 ت دلخواهصوره گیریم! اما زندگی کردن باین مار فریبکار قرار می هحتی احتماال مورد حمل

ما  ا بهزده که ما را از مشکالت آزاد سازد امنیت واقعی رشتاب و سپس دعایی خودمان

 بخشد. نمی

م. این شدی روحانی بخشیده است که به نبرد روحانی وارد هاز این رو خداوند به ما اسلح

با  و رتبمطور ه گذارند که بند و تنها در صورتی تاثیر میابزار جنگی، فوق طبیعی هست

 هیطان بز با شای که ما در ستیترین اسلحهالقدس از آنها استفاده شود. پر قدرتقدرت روح

 و دعای روزمره. ؛نام دارد «شمشیر روح»بریم، کالم خداست که کار می
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 ۱۳: ۱۸-۱۳: ۶افسسیان ) اندشده ذکر۱۸-۱۳:۶یان سهای روحانی دیگری در افسسالح

د، تا تان، شیطان، استفاده کنیدشمن ههای خدا به هنگام حملبنابراین، از یک یک سالح

رای باما  ۱۴های خود محکم بایستید.   های او را دفع نمایید و در آخر، بر پایبتوانید حمله

 ایید.  ر بر نمد را« زره عدالت خدا»را به کمر ببندید و « کمربند محکم راستی»این منظور، 

ه همه برا به پا کنید تا به همه جا رفته، پیغام انجیل را « بخشکفش انجیل آرامش» ۱۵

ظ ن شیطان محفورا نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشی« سپر ایمان» ۱۶اعالم نمایید.   

را که همان کالم « شمشیر روح»را بر سر بگذارید و « خود نجاتکاله» ۱۷بمانید.   

بخواهید  همیشه دعا کنید! در دعا از خدا آن چیزهایی را ۱۸خداست، به دست گیرید.   

همه  القدس است. مسایل و نیازهای خود را به او بگویید، و برایکه مطابق خواست روح

ید که گوی، توجه کنید که این قسمت نم(ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید.

اده د دستور اه مبین بیاورید. ییا سر دشمن داد بزنید، یا دشمن را پا بیرون بروید و بجنگید،

-که می مقدس استبرده شده، کتاب دفاعی که نام هشده که محکم بایستیم. تنها اسلح

حبت الم صآیات ک هگیریم دربارشیطان قرار می هخوانیم و هنگامی که مورد حملبتوانیم 

 کنیم.

 ای دیدمکنم معجزهفکر می

-یدیک می مسیح برای دومین بار نزایت عیسروی که به آمدن جسمانی و قابل یوزهادر ر

ای هرارتششوند. آفات طبیعی و کنند که به پایان زمان نزدیک میشود، مردم احساس می

ند د خواهرطکنند پیرو مسیح هستند، او را دهد. حتی آنان که ادعا میبزرگتری روی می

و  هستند گیر دارد. مردم در جستجوی پاسخیگسترده و همهکرد. این نشانی از یک فریب 

خود  . و اینذیرندپای که ترس و ناامنی آنها را از بین ببرد، میهرگونه فکر و عقیده و شیوه

 شیطان است. هآخرین حمل

ها و اقدامات فوق فعالیت هیابد که ما باید دربارروزهای آخر، وقوع معجزات افزایش می

قدرت  هاین مرد خبیث به وسیل ۹: ۱۰-۹: ۲دوم تسالونیکیان ت کنیم )طبیعی بسیار دق

انگیز شیطان ظهور خواهد کرد و آلت دست او خواهد بود؛ او با کارهای عجیب و حیرت

کسانی که فریب او را  ۱۰خود همه را فریب داده، معجزات بزرگ انجام خواهد داد.   

اند. ایشان ده و راه جهنم را در پیش گرفتهخورند، آنانی هستند که راه راست را رد کرمی

های این روح: ۱۴: ۱۶مکاشفه  -پذیرند تا نجات یابند. حقیقت را دوست ندارند و آن را نمی

توانند معجزه نیز بکنند، به سراغ تمام فرمانروایان جهان رفتند تا در آن روز ناپاک که می
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ضد مسیح  هاین آیات دربار (.کنند.عظیم داوری خدا، آنها را به ضد خداوند وارد جنگ 

همه را در مسیر خود فریب داده  پایان زمان آمده و کسی که در هدربار - کنندصحبت می

گیرد. اما آگاه باشید که شیطان و دستیارانش حتی از شیطان قدرت می سازد وو نابود می

 توانند معجزه کنند.حاال می

مکاشفه لیل بر این نیست که از جانب خداست )بینیم دای میکنم، اگر معجزهتکرار می

 هاما جاندار خبیث با پیامبر دروغینش گرفتار آمدند و هر دو زنده زنده به دریاچ: ۲۰: ۱۹

سوزد انداخته شدند؛ بله، همان پیامبری که در حضور جاندار معجزات آتش که با گوگرد می

اش را اندار را داشتند و مجسمهداد تا تمام کسانی را که عالمت جکننده انجام میخیره

کند که مردم را های ساختگی استفاده میشیطان از این شیوه .(پرستیدند، فریب دهد.می

دهد که کسی را از مرگ برخیزاند ر واقع، حتی خدا به او قدرت میداز خدا دور سازد. 

ون آمد. سپس، جانور عجیب دیگری دیدم که از داخل زمین بیر ۱۱: ۱۵-۱۱: ۱۳مکاشفه )

های بره، و صدای وحشتناکش مثل صدای اژدها بود.   این جانور دو شاخ داشت، مانند شاخ

گرفت خود خوب شده بود، به کار می هاو تمام قدرت آن جانور اول را که از زخم کشند ۱۲

او پیش چشمان همه دست به  ۱۳خواست که جانور اول را بپرستند.   و از تمام دنیا می

او در حضور جانور اول  ۱۴آورد!   زد و از آسمان آتش به زمین میر نکردنی میمعجزات باو

یافت تا این کارهای عجیب را انجام داده، مردم دنیا را فریب دهد و ایشان را وادار قدرت می

بزرگی از جانور اول بسازند، همان جانوری که از زخم شمشیر جان سالم به  هسازد مجسم

 هتی او توانست به آن مجسمه جان ببخشد تا بتواند سخن گوید، و همح ۱۵در برده بود.   

(. خبر بسیار خوب این است که سرانجام پرستند، به مرگ محکوم کند.کسانی که او را نمی

مکاشفه شوند )گوگرد و آتش افکنده می هشیطان و ارواح شریرش برای همیشه به دریاچ

او بیرون  ۸طان از زندان آزاد خواهد شد.   پس از پایان آن هزار سال، شی ۷: ۷-۱۰: ۲۰

های جهان یعنی جوج و ماجوج را فریب داده، برای جنگ متحد سازد. خواهد رفت تا قوم

های ساحل دریا آنان سپاه عظیمی را تشکیل خواهند داد که تعدادشان همچون ماسه

رشلیم را از هر ایشان در دشت وسیعی، خلق خدا و شهر محبوب او ۹شمار خواهد بود.   بی

سو محاصره خواهند کرد. اما آتش از آسمان، از سوی خدا خواهد بارید و همه را خواهد 

آتش افکنده خواهد  هسپس شیطان که ایشان را فریب داده بود، به دریاچ ۱۰سوزاند.   

سوزد و آن جاندار خبیث و پیامبر آتش همان جایی است که با گوگرد می هشد. دریاچ

که در  آنهایینهایت تاسف  (. اما، باکشند.بانه روز، تا به ابد، در آنجا عذاب میدروغین او ش
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سوزان که  هپذیرند، در این دریاچنی مسیح اشان نجات خداوند را از طریق عیسزمان حیات

سپس : ۴۱: ۲۵متی پیوندند )ه شیطان و دستیارانش بود، به شیطان مییدر اصل برای تنب

ها از اینجا بروید و من قرار دارند، خواهم گفت: ای لعنت شده به کسانی که در طرف چپ

 (.به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است.

یطان شسوی خدا یا ه توانیم تصمیم خود را عوض کنیم که بردیم دیگر نمیوقتی که مُ

 مانیاتاب فقط در زمان حبرویم. یا این که در بهشت یا جهنم زندگی کنیم. این انتخ

 ان طبق هدایتیگیرد. از این رو بسیار اهمیت و ضرورت دارد که مسیحصورت می

ا ابد ا تم .القدس، از ایمان خود با هر کس صحبت کنند. شیطان و جهنم واقعیت دارندروح

ی ایسعریق زنده هستیم. اما باید سرنوشت ابدی خود را انتخاب کنیم. و تنها خدا، از ط

رای ه و بتواند راه ما را هموار و مستقیم سازد تا بتوانیم پیروزی کسب کردیح میمس

ل خود به خداوند اعتماد کن و بر دبا تمام  ۵: ۶-۵: ۳امثال بریم ) سره همیشه با خداوند ب

 دهی خدا را در نظر داشته باش و او دردر هر کاری که انجام می ۶عقل خود تکیه منما.   

سرم به من گوش کن و پ ۱۰: ۱۳-۱۰: ۴مثال ا -و را موفق خواهد ساخت. تمام کارهایت ت

وختم و من به تو حکمت آم ۱۱مری طوالنی داشته باشی.   گویم بپذیر تا عآنچه به تو می

واهد بود و وقتی راه روی مانعی بر سر راهت نخ ۱۲تو را به سوی راستی هدایت نمودم.   

ای حفظ کن و آن را از دست نده؛ آنچه را که آموخته ۱۳چون بدوی پایت نخواهد لغزید.   

 (. آن را نگه دار، زیرا حیات توست.

ی مسیح در تمام عمر خود، با شیطان مبارزه ابا تصمیم خدمت به عیس

 کنید.
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 : فصل دهم

 دـتعمی

*** 

ن که گیرد پس از آرات روحانی است که در قلب ما صورت مییتغی نشان ظاهریتعمید 

-می یدتعمم معموال پس از طی مراحلی به انجا .کنیماز خداوند مسیح دریافت می نجات را

و اه بخشش بیم و اشویم که در مقابل خداوند گناه کردهاین امر آگاه می هرسیم. در ابتدا، ب

پیش  که در کنیم که از راهیی انتخاب میدطور عمه نیازمندیم. پس از آن توبه است که ب

متی ) گیریمبعدی این است که باید تعمید ب هبه خدا روی آوریم. مرحلداشتیم برگردیم و 

مید ایشان به گناهان خود اعتراف کرده، به دست یحیی در رود اردن غسل تع: ۶: ۳

حیی پس از دریافت پیغام خدا، رسالت خود را آغاز کرد. او در ی: ۳: ۳لوقا  -یافتند. می

گفت که توبه کنند و نمود و میارشاد میگشت و مردم را مناطق اطراف رود اردن می

 (. شان را بیامرزد.تعمید بگیرند تا خدا گناهان

است که خداوند به پیروان خود داد و دارای اهمیت عمیق  دودیتعمید یکی از فرامین مع

 «درونی و تمایل ما به دوست داشتن خدا است هن، نمای عمومی توبیآی»روحانی است. این 

کرد و به مردم شخص همان یحیای پیامبر بود که در بیابان زندگی می این: ۴: ۱مرقس )

تان دست توبه کنید و غسل تعمید بگیرید تا به همه نشان دهید که از گناهان»گفت: می

(. تعمید «تان خواهد گذشت و شما را خواهد بخشید.اید. آنگاه خدا از سر تقصیراتکشیده

عنوان شاگردان عیسی ه است که ما ب «رستاخیز»و  «تدفین»، «مرگ» هسمبل و نمایند

مقدس این  کنیم. این مرحله ممکن است که وحشتناک به نظر برسد، اما کتابتجربه می

این صورت  هب .است ،کنددر عمل تولد تازه بیان می یاباره دنیا آمدن وعنوان ده مرحله را ب

رفتن  فرو»ندگی کهنه یا قدیم، در ز «ردنمُ» هآوریم که نمایندتعمید را چنین در نظر می

رومیان در زندگی جدیدمان در مسیح است ) «از آب بیرون آمدن»، «برخاستن»و ، «در آب

آلود خود ادامه خوب، اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی گذشته و گناه ۱: ۱-۱۴: ۶

دانید که هرگز! مگر نمی ۳و۲دهیم تا خدا نیز لطف و بخشش بیشتری به ما نشان دهد؟   

وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ 

آلود ما نیز مرد؟ پس، حال، که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه او، طبیعت گناه

هنگامی که مسیح مرد،  ۴توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟   می
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داشت، با او در آب تعمید دفن شد؛ و زمانی که ما هم که گناه را دوست می ههنطبیعت ک

خدای پدر با قدرت پر جالل خود، مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و 

ایم. به عبارت دیگر، هنگامی بنابراین، ما جزئی از وجود مسیح شده ۵عالی شریک شدیم.   

ب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم؛ و اکنون که او پس از مرگ زنده که مسیح بر روی صلی

شده است، ما نیز در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد.   

های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از آن خواسته ۶

کسته شد، به طوری که بدن ما که قبال اسیر گناه وجود ما که خواهان گناه بود، درهم ش

زیرا وقتی  ۷بود، اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است.   

و از آنجا که طبیعت  ۸شویم؛   میریم، از کشش و قدرت آن آزاد مینسبت به گناه می

زندگی جدید مسیح نیز شریک دانیم که باید در کهنه و گناهکار ما با مسیح مرد، می

مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی  ۹باشیم.   

مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا  ۱۰ندارد.   

د را به همین ترتیب، شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خو ۱۱ابدی داشته باشد.    هرابط

 ۱۲عیسای مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید.    هبرای گناه مرده بدانید، اما به وسیل

خالصه دیگر اجازه ندهید که گناه بر این بدن فانی شما حکمرانی کند و به هیچ وجه 

ای اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله ۱۳آلود نشوید.   های گناهتسلیم خواهش

اه کردن، بلکه خود را کامال به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او باشد برای گن

ای مفید در دست خداوند اید و باید وسیلهتقدیم کنید؛ زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته

پس گناه دیگر ارباب شما نباشد، زیرا  ۱۴های نیکوی او را تحقق بخشید.   باشید تا هدف

نیستید تا گناه شما را اسیر خود سازد بلکه به فیض و لطف  اکنون دیگر در قید شریعت

در مورد شما نیز همین امر صادق است، به این : ۴: ۷رومیان  -اید. خدا از قید آن آزاد شده

ترتیب که شریعت یهود در گذشته همچون شوهر و صاحب اختیار شما بود. اما شما همراه 

اید و آزاد شده« ازدواج و تعلق به شریعت یهود» مسیح بر روی صلیب مردید، از اینرو از قید

شریعت دیگر بر شما تسلط و حکمرانی ندارد. سپس همانطور که مسیح زنده شد، شما هم 

توان گفت که شما با آن کسی که از زنده شدید و اکنون شخص جدیدی هستید. حال، می

توانید برای خدمت خدا ، و از این رو می«ایدازدواج کرده»مردگان برخاست و زنده شد، 

  (.مفید باشید و ثمر بیاورید.
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گی ا تازت «کشیمآن را بُ»است که الزم است  آمیختهگناه و خودخواهی چنان در وجود ما 

ز آن مسیح کسی که ا: ۱۷: ۵دوم قرنتیان ) نماییمکند دریافت را که عیسی عطا می یحیات

یست؛ او زندگی کامال نانسان قبلی  شود. او دیگر آنی میگردد، تبدیل به شخص جدیدمی

؛ پس به گناهان این دنیا نزدیک نشوید: ۵: ۳ولسیان ک -ای را آغاز کرده است. تازه

کنند، نابود سازید؛ هرگز خود را با گناهانی های ناپاک را که در وجودتان کمین میهوس

به چیزهای خوش لوده نکنید. های ننگین دیگر آرانی و هوسعفتی، ناپاکی، شهوتچون بی

ه ما لبته، هرچند ک(. اپرستی است.ظاهر این دنیا نیز طمع نورزید، چون طمع نوعی بت

-خابام انتاین معنی نیست که از این به بعد تم هکنیم باز خدا دریافت می جدیدحیاتی 

 ستخشی از ما که همیشه در تضاد با خداب - ما ههای ما خوب و کامل باشد! طبیعت کهن

 سر بریم.ه که در ابدیت با او ب وقتیخواهد بود تا با ما  -

همان  داوندیابیم، خپذیر است! هنگامی که تولد تازه میاما به هر حال، حیات نو امکان

ه ما ب - القدس استقدرت خدا که روحیعنی  - قدرتی که عیسی را از مرگ برخیزاند،

تان دست هاناز شما باید از گناهر یک »پطرس جواب داد: : ۳۸: ۲اعمال نماید )منتقل می

. ا ببخشدتان رکشیده، به سوی خدا باز گردید و به نام عیسی تعمید بگیرید تا خدا گناهان

ریم قتا قاد(. ما حقیالقدس را عطا خواهد فرمود.آنگاه خدا به شما نیز این هدیه، یعنی روح

اال ححیان، عنوان مسیه بدست آوریم زیرا ه افکار جدید، احساسات، اعمال و گفتار جدید ب

مواره یرا هشدت به چنین نیروئی در خود نیازمندیم، زه القدس در ما ساکن است. ما بروح

حتی  تیم.و شیطان همواره در جدال هس ،خود، تاثیر و نفوذ دنیای خارج هبا طبیعت کهن

یکی از  ۹: ۱۳-۹: ۱مرقس تعمید یافت )، عیسی قبل از آنکه در بیابان با شیطان روبرو شود

دن رود ار و دراهمان روزها، عیسی از شهر ناصره، واقع در ایالت جلیل، نزد یحیی رفت و از 

آمد، دید که آسمان باز شد و هنگامی که عیسی از آب بیرون می ۱۰تعمید گرفت.   

در رسید  و ندایی از آسمان ۱۱وتری فرود آمد و بر او قرار گرفت،   القدس به شکل کبروح

پس از این  بالفاصله ۱۳و۱۲«   تو فرزند عزیز من هستی که از تو بسیار خشنودم.»و گفت: 

حشی وانات وط حیرویداد، روح خدا، عیسی را به بیابان برد. در آنجا چهل روز تنها ماند. فق

ت کرد، اما فرشتگان از او مراقببا او بودند. در این مدت شیطان او را وسوسه می

 (.نمودند.می

یابیم و ی در خود مییتدریج نیروه شویم، بسط تعمید با عیسی متحد میزمانی که تو

شویم که خدا را بر علیه شیطان برگزیده، اطاعت را در مقابل شورش کردن، و مند میعالقه
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ما که تعمید  ههم: ۲۷: ۳غالطیان ) نماییمحیات روحانی را بر مرگ در روح انتخاب 

تری کسب (. آگاهی عمیقایم.یم و مسیح را پوشیدهاایم، جزئی از وجود مسیح شدهگرفته

دست ه ی بیکنیم، و حکمت و نیرو، قدرت بیشتری برای نبرد با گناه احساس مینماییممی

زندگی کهنه را کنار بگذاریم. حتی قادر خواهیم بود که برترس از مرگ  هآوریم که شیومی

جا بود که خدا، همان خدایی که  و این درست و به ۱۰: ۱۵-۱۰: ۲عبرانیان ) نماییمغلبه 

همه چیز را برای جالل خود آفرید، اجازه دهد که عیسی عذاب ببیند، زیرا با این کار، 

نماید. در واقع، عذابی که بسیاری از فرزندان خدا را به سوی جالل آسمان هدایت می

به سوی تواند ایشان را عیسی کشید، باعث شد او پیشوایی کامل گردد، پیشوایی که می

ایم، پدر او، پدر ما نیز عیسی، مقدس شده هحال که ما به وسیل ۱۱نجات رهبری نماید.   

 ۱۲شود. به همین علت، عیسی عار ندارد که ما را برادران خود بخواند؛   محسوب می

پدرم خدا، با برادرانم سخن خواهم گفت، و  هدربار»چنانکه در کتاب زبور نیز فرموده است: 

من »در جای دیگر نیز فرموده است:  ۱۳«   م او را حمد و سپاس خواهیم گفت.همگی با ه

ببینید، »همچنین در جای دیگر گفته است: « با برادران خود، بر خدا توکل خواهم نمود.

از آنجا که این فرزندان  ۱۴«   این من و این هم فرزندانی که خدا به ما عطا فرموده است.

باشند، او نیز گوشت و خون شد و به شکل گوشت و خون میخدا، انسان هستند و دارای 

توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد، و با انسان درآمد؛ زیرا فقط با انسان شدن می

تنها از  ۱۵مرگ خود، قدرت شیطان را نابود سازد، شیطانی که صاحب اختیار مرگ بود.   

بردند و مام عمرشان در وحشت مرگ به سر میتوانست آنانی را که در تاین راه بود که می

 (.اسیر ترس بودند، رهایی بخشد.

شویم. یعنی هر آنچه خدا به عیسی وعده داده عیسی می «شریک میراث» عالوه برآن، ما

زیرا همگی ما در اثر ایمان به  ۲۶: ۲۹-۲۶: ۳غالطیان گیرد )است به ما نیز تعلق می

ایم، جزئی از وجود ما که تعمید گرفته هو هم ۲۷؛   باشیمعیسای مسیح فرزندان خدا می

کند که یهودی باشیم یا غیر دیگر فرقی نمی ۲۸ایم.   ایم و مسیح را پوشیدهمسیح شده

ما مسیحیان در عیسای مسیح یکی  هیهودی، غالم باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن؛ زیرا هم

باشیم و در زندان واقعی ابراهیم میایم، فرو اکنون که از آن مسیح شده ۲۹هستیم؛   

به جدیدی  امید (.گیرد.هایی که خدا به ابراهیم داد، به ما نیز تعلق مینتیجه، تمام وعده

 .را روی زمین داشته باشیم ییابد، زیرا اکنون قادریم که حیات ارزشمندراه می ماندل

هم چنین  «م کردیملوب شده، دفن شدیم و قیاصم»زمانی که ما توسط تعمید با مسیح 



 شروعی تازه

 

110 
 

های رستاخیز شده، پس از مرگ تا ابد دست آوردیم که با دریافت بدنه نده را ببه آیامید 

ایم. به بنابراین، ما جزئی از وجود مسیح شده ۵: ۷-۵: ۶رومیان با مسیح زنده خواهیم بود )

و اکنون که عبارت دیگر، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم؛ 

او پس از مرگ زنده شده است، ما نیز در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از 

های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب آن خواسته ۶مرگ زنده خواهیم شد.   

میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود، درهم شکسته شد، به طوری که 

اسیر گناه بود، اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه بدن ما که قبال 

 -شویم. میریم، از کشش و قدرت آن آزاد میزیرا وقتی نسبت به گناه می ۷آزاد است.   

او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم، خواه : ۱۰: ۵اول تسالونیکیان 

  (.زنده باشیم، خواه نباشیم. به هنگام بازگشت او

 ما خانواده هستیم

م، یابییمکنیم و تعمید گوید زمانی که ما عیسی را به قلب خود دعوت میمقدس میکتاب

 ود نشویم که با مسیح و کلیسایش وصل شده، متحد هستخداوند می حقیقیفرزندان 

ند که کمی دارند، اعالمجدید ما که عیسی را دوست  هشوند. تعمید به خانوادی مییشناسا

ک از ما هر ی: ۱۳: ۱۲اول قرنتیان شود ) خواهیم زندگی ما با زندگی آنها متحدما می

باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی؛ بعضی عضوی از بدن مسیح می

 ت یک بدناده و به صوردما را کنار هم قرار  هالقدس همغالم هستیم و بعضی آزاد. اما روح

القدس، در بدن مسیح تعمید روحیک روح، یعنی  هدرآورده است. در واقع ما به وسیل

من که به  ۱: ۶-۱: ۴افسسیان  -ما، از همان روح عطا کرده است.  هایم و خدا به همگرفته

کنم طوری زندگی و برم، از شما التماس میسبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر می

روتن و ف ۲تان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است.   ته مقامرفتار کنید که شایس

 ز خطاهااید، مهربان باشید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به هم دار

دا هدایت خسعی کنید همواره متفقاً از روح  ۳و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید.   

بدنیم و در  ما همه، اعضای یک ۴صلح و صفا باشید.    شوید، تا بتوانید همیشه با هم در

یدن به یک امید ما برای رس هالقدس؛ و همساکن است، یعنی روح« روح»همگی ما یک 

قط یک فبرای ما  ۵ایم، یعنی به آن جاللی که خدا برای ما تدارک دیده است.   دعوت شده

ما و  ههم ک خدا داریم که پدرما ی ههم ۶خداوند، یک ایمان و یک تعمید وجود دارد.   

  (.کند.ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می هما و در هم هباالتر از هم
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مال با ، )ع«چسبیدن به»، «کلیو»، «هم پیوستنه ب»به معنی  یدر یونان «اتحاد» هکلم

صمیمانه متصل شدن در یک دوستی »یا  «پیوستن به»، «هم چسباندنه چسب ب

از یک  تریقحقیقی ماست زیرا پیوند روحانی حتی بسیار عم هلیسا خانوادحاال ک. «روحانی

ا با هر یای هتوانیم مسیحی دیگری را از قومی، قبیلپیوند خونی است. به این دلیل ما می

 و با آنها احساس نزدیکی و ارتباط داشته باشیم. نماییمزبانی مالقات 

کنند فرزندان قانونی و پدر رفتار می هادگوید تنها مردمی که طبق اردر واقع، عیسی می

سر نخواهیم ه دنیوی خود ب هرسمی او هستند. به این معنی است که ما ابدیت را با خانواد

: ۱۳: ۱۲اول قرنتیان برد مگر آنکه آنها توبه کرده و زندگی خود را به عیسی تقدیم کنند )

دی هستیم و بعضی غیر باشیم. بعضی از ما یهوهر یک از ما عضوی از بدن مسیح می

ما را کنار هم قرار داده و به  هالقدس همیهودی؛ بعضی غالم هستیم و بعضی آزاد. اما روح

القدس، در بدن روحیک روح، یعنی  هصورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیل

: ۶-۱ :۴افسسیان  -ما، از همان روح عطا کرده است.  هایم و خدا به هممسیح تعمید گرفته

کنم برم، از شما التماس میمن که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر می ۱

تان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقام

فروتن و مهربان باشید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به  ۲است.   

سعی کنید همواره متفقًا  ۳اها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید.   هم دارید، از خط

ما همه،  ۴از روح خدا هدایت شوید، تا بتوانید همیشه با هم در صلح و صفا باشید.   

ما برای  هالقدس؛ و همساکن است، یعنی روح« روح»اعضای یک بدنیم و در همگی ما یک 

به آن جاللی که خدا برای ما تدارک دیده است.    ایم، یعنیرسیدن به یک امید دعوت شده

ما یک خدا داریم  ههم ۶برای ما فقط یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید وجود دارد.    ۵

کند. ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می هما و در هم هما و باالتر از هم هکه پدر هم

خانه این سخنان را برای مردم  در همان حال که عیسی در آن ۴۷و۴۶: ۵۰-۴۷: ۱۲متی 

کرد، مادر و برادرانش بیرون منتظر او ایستاده بودند. پس، یک نفر برای عیسی بیان می

مادر »عیسی گفت:  ۴۸«   باشند.مادر و برادرانت بیرون، منتظر تو می»پیغام آورد و گفت: 

اینها » سپس به شاگردانش اشاره کرد و گفت: ۴۹«   من کیست؟ برادرانم کیستند؟

هر که از پدر آسمانی من اطاعت کند، برادر، خواهر و مادر  ۵۰هستند مادر و برادران من.   

کند و تنها (. به عبارت دیگر، واقعیت روحانی بر واقعیت جسمانی غلبه می«من است.

بریم، کسانی هستند که شاگردان سر میه ای که در ابدیت در حضور خدا با آنها بخانواده
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خواهم که و اینک برادران عزیز، می ۱۳: ۱۸-۱۳: ۴اول تسالونیکیان سیح هستند )واقعی م

کند، میرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما فوت میشما از وضعیت ایماندارانی که می

زیرا ما  ۱۴شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرو نروید.   

یسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام که ایمان داریم ع

اند، همراه وی به این جهان باز خواهد آورد.   بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده

گویم: ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، این را من از جانب خداوند می ۱۵

 هدهندزیرا صدای فرمان االهی و آوای تکان ۱۶هیم رفت.   زودتر از مردگان به آسمان نخوا

رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به 

اند زنده خواهند شد تا خداوند را زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه، مسیحیانی که مرده

و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ایم سپس، ما که هنوز زنده ۱۷مالقات کنند.   

 ۱۸ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی، خداوند را در هوا مالقات کنیم و تا ابد با او باشیم.   

(. امید است که این امر شما را پس با این سخنان، یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید.

عیسی با آنها گفتگو  هید و دربارخود دعا کن هنیافت نجات هتشویق نماید تا برای خانواد

 کنید. 

 

 آب یا آب پاشیدن؟

کامال »، «دنتماما پر ش»که واقعا به معنی  «تیزوپب» اصلی یونانی برای تعمید دادن هکلم

وقات ای تعمیددهنده اغلب ااست. یحی «با آب یا مایع کامال پوشاندن»یا  «خیس شدن

یحیی در : ۲۳: ۳یوحنا داد )بود تعمید میی که آب فراوان یمردم را در رود اردن و یا جا

ر داد، چون داین هنگام نزدیک سالیم در محلی به اسم عینون مردم را غسل تعمید می

سی عی اعالی م هنمون هنگامی که، .(آمدند.آنجا آب زیاد بود و مردم برای تعمید نزد وی می

 ب فروآاو تماما در  یعنی «او از آب بیرون آمد» مقدستعمید گرفت، طبق روایت کتاب

آمد، ظه که عیسی از آب بیرون میپس از تعمید، در همان لح ۱۶: ۱۷-۱۶: ۳متی رفت )

رار سی قآسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عی

ز او ااین فرزند عزیز من است که »آنگاه ندایی از آسمان در رسید که  ۱۷گرفت.   

 (. توجه کنید که خدا در این واقعه کامال از پسرش خشنود بود. «خشنودم.

بعضی ایمانداران عقیده دارند که پاشیدن آب روی یک شخص یا فروکردن آنها در آب 

ی تعمید دهد. یجا توانست هری تعمیددهنده میاچنین بود، یحی اگر تعمید دادن است. اما
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رود کامال ن به کار میدکه برای تعمید دایونانی برای پاشیدن، با آنچه  هکلم ،در حقیقت

است که در عهد عتیق، پاشیدن خون را بر جایگاه  «نتیسموسرها»تفاوت دارد. کلمه 

به همین دلیل، حتی پیش از آنکه پیمان  ۱۸: ۲۲-۱۸: ۹عبرانیان کند )عبادت توصیف می

به این ترتیب  ۱۹اجرا درآید، به نشان جانبازی مسیح، خون پاشیده شد.    هقدیم به مرحل

ها و بزها که موسی ابتدا تمام احکام خدا را به قوم اسرائیل اعالم کرد؛ سپس خون گوساله

و  ۲۰را گرفت و با آب و گیاه زوفا و پشم قرمز، بر کتاب تورات و بر سر مردم پاشید،   

عت خواهد از آن اطااین خون، نشان آن عهد و پیمانی است که خدا عطا کرده و می»گفت: 

مقدس و تمام وسایلی که در مراسم عبادت  هسپس به همان صورت، بر خیم ۲۱«   نمایید.

توان گفت که مطابق پیمان اول، تقریبا همه در واقع می ۲۲رفت، خون پاشید.   به کار می

(. شود.گردد و بدون ریختن خون، هیچ گناهی بخشیده نمیخون پاک می هچیز به وسیل

زبان یونانی است، اما اغلب به عهد عتیق اشاره دارد(. در هر  به صلرانیان در اعب)کتاب 

دادن خون خود  با مصلوب شدن مسیح و «پاشیدن خون یا سیستم قربانی حیوانات» ،حال

 ۱۱: ۱۸-۱۱: ۱۰عبرانیان خویش، منسوخ شد ) قومبرای پاک شدن و بخشش از گناهان 

هایی ایستند و قربانیل قربانگاه میمطابق شریعت و روش سابق، کاهنان هر روز در مقاب

اما مسیح خود را فقط  ۱۲توانند گناهان را برطرف نمایند.   کنند که هرگز نمیتقدیم می

یک بار به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد؛ و پس از آن، در باالترین 

است تا دشمنانش به زیر  و منتظر ۱۳مکان عزت و افتخار، به دست راست خدا نشست،   

شان پاک آنانی را که از گناهان هاو با یک قربانی، هم ۱۴های او افکنده شوند.   پای

 ۱۶فرماید:   القدس نیز این را تصدیق کرده، میروح ۱۵گرداند.   شوند، تا ابد کامل میمی

کام خود را در اینست آن پیمان جدیدی که در آن روز با خاندان اسرائیل خواهم بست: اح»

فکر ایشان خواهم نهاد و در دل ایشان خواهم نوشت، تا بی آنکه سخنی گفته باشم، بدانند 

فرماید: سپس اضافه کرده، می ۱۷«   خواهم، و از من اطاعت کنند.از ایشان چه می

پس  ۱۸«   شان را دیگر به یاد نخواهم آورد.خطایای ایشان را خواهم بخشید و گناهان»

گناهان ما به طور دایمی بخشیده و فراموش شده است، دیگر چه نیازی است که حال که 

 (.برای آمرزش گناهان، بار دیگر قربانی تقدیم کنیم؟

هم هیچگونه  باز .در پایان، بعضی عقیده دارند که نوزادان را تعمید دهند )پاشیدن آب(

توان ادان و کودکان را میشود. نوزتعمید نوزادان دیده نمی همقدس دربارگزارشی در کتاب

کرد. دلیل آنکه نوزادان و کودکان در چنین  «تقدیم» درحضور مردم در کلیسا به خداوند
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دارد که ما باید پیش از تعمید مقدس اعالم مییابند این است که کتابسنی تعمید نمی

 یافتن، توبه کرده و به ایمان خود به مسیح اعتراف کنیم. 

ده گاهی رسیآسطح مشخصی از  به این است که برای تعمید باید هدهنداین امر نشان

گی سال ۱۰ تا ۸د که معموال حدود نامنمی «سن شناخت و مسئولیت»باشیم که آن را 

تی ا طبیعطور یقین نوزادان به افتد و بستگی به رشد فکری هر کودک دارد. باتفاق می

ود خکنترل  ادر بهقطاعت بگیرند. نوزادان توانند تصمیم به اشوند، اما میآلود متولد میگناه

ر دوزادان ید ناز انجام گناه و یا توبه نیستند تا زمانی که بزرگتر شوند. از این رو تعم

 شود. مقدس یافت نمیکتاب

ت عله ا بند، یادانم که بسیاری از مردم که زمان نوزادی با پاشیدن آب تعمید یافتهمن می

ی به وقتراد ین افااند. شان پذیرفتهآب فرو روند، تعمید را در قلببیماری قادر نبودند که در 

مان د ایسن تشخیص و بلوغ می رسند با شرکت در کالس های فراگیری عقاید دینی و تأیی

(confirmation classes)وصد بحث ق. من در این باره ، تعمید خود را نیز تأیید می نمایند 

شده  ذکر مقدس در مورد تعمید یافتنچه که در کتابآن همجادله ندارم. بلکه فقط دربار

 کنم.است، یادآوری می

 محبت است هاطاعت نشان

او  سبت بهنکنیم، محبت خود را میهنگامی که از دستورات خداوند در مورد تعمید اطاعت 

 «بله»گفتن است به عیسی، که بیشتر مانند  «بله»دهیم. اطاعت کردن نوعی نشان می

لق او تع هگوید که ما کامال بباشد. این به عیسی میاش میشوهر آینده گفتن عروس به

در  ر خداخود دست برداریم و هویت جدید خود را د هخواهیم از زندگی گذشتداریم و می

 یابیم. کنیم همیشه برکت میآغوش گیریم. وقتی که از خدا اطاعت می

سپس به همه  ۲۳: ۲۴-۲۳: ۹لوقا ا )دنبال من بیه گوید: صلیب خود را بردار و بعیسی می

ها و آسایش خود چشم بپوشد و خواهد مرا پیروی کند، باید از خواستههر که می»فرمود: 

هر  ۲۴ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید.   هر روز، زحمات و سختی

هر که بکوشد که در راه من جانش را از دست بدهد، حیات جاودان را خواهد یافت، اما 

خواهد که ما کامال تسلیم (. او میجانش را حفظ کند، حیات جاودان را از دست خواهد داد.

ای  ۴: ۹-۴: ۶تثنیه )او را با تمام قلب، فکر، جان و نیروی خود دوست بداریم( ) - او باشیم

ا با شما باید او ر ۵بنی اسرائیل گوش کنید: تنها خدایی که وجود دارد، خداوند ماست.   

دهم این قوانینی که امروز به شما می ۶تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید.   



 شروعی تازه

 

115 
 

آنها صحبت  هآنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه دربار ۷باید دایم در فکرتان باشد.   

آنها  ۸کنید خواه در خانه باشید خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح.   

تان هایآنها را بر سر در منازل خود و بر دروازه ۹را روی انگشت و پیشانی خود ببندید؛   

خداوند را که خدای توست، با تمام »عیسی جواب داد:  ۳۷: ۴۰-۳۷: ۲۲متی  -بنویسید. 

ترین دستور این اولین و مهم ۳۹و۳۸قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش.   

خود را دوست بدار، به همان  هنیز مانند اولی است: همسایخداست. دومین دستور مهم 

تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در این دو حکم  ۴۰داری.   اندازه که خود را دوست می

(. وقتی که «اید.شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام دادهخالصه می

کنیم که او را دوست بداریم و از او اطاعت ب میما صرف نظر از نتایج و پیامدها، انتخا

 شود.کنیم، او خشنود می

 

 دیگری است  نیکویتعمید راه 

 دهدکه تعهد ما را به عیسی نشان می
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 : فصل یازدهم

 کـده ی

*** 

 از تریشاش صحبت کرد. پول بتوان دربارهترین موضوعی است که میاحتماال پول مشکل

ست س لیدر رأ عمال مالی هشود. مسئلیز دیگری در زندگی موجب اضطراب میتقریبا هر چ

 ر طبیعیه طواختالفات مردم قرار دارد و روابط بیشماری را نابود کرده است. بنابراین ب

ز مد حاصل ابه معنی بخشی از درآ - ای بدهیمخواهد که هدیههنگامی که خدا از ما می

نین چیم! چرا پول کنهای مختلفی از خود دفاع میبهانهبا  - کارخود را به او برگردانیم

 آورد.جوش میه عواطف عمیقی را در ما ب

یسی عپول صحبت کرد.  همقدس تقریبا بیشتر از هر چیز دیگری، دربار عیسی در کتاب

و  مان برای اوو بخشیدن پول ،دانست که ما در مورد تقسیم کردن، دادن، خرج کردنمی

که  است از ما نیازمند هستند، اوقات سختی خواهیم داشت. برای این دیگران که بیشتر

مری نمایانگری عخون، عرق و اشک و کار و زحمت ماست. در حقیقت پول  هپول نمایند

 است که ما صرف کرده ایم تا برای زندگی خود تآمینی فراهم کنیم.

ند توایمبخشد. اما شود و نوعی احساس امنیت به ما میتی و آسایش ما میحپول سبب را

 ا اجازهمکه  زمان به راه نادرست به کار رفته و بیش از اندازه مورد توجه قرار گیرد. هر

قابل  ل غیرافتیم، زیرا پودهیم که ارزش خودمان به دارائی ما سنجیده شود، به خطر می

 هانی درگی ناتوانیم ثروت خود را در اثر بیماری، آسیب یا صدمه یا بالبینی است. میپیش

 یک لحظه از دست بدهیم. 

-می م. اوبدهی اوخواهد که بخشی از دارائی خود را به دقیقا به همین دلیل خداوند می

ایدار پنیا داند که او تنها کسی است که در این دخواهد آرامش و امنیت ما شود زیرا می

 سی باشدها کاست تن تر، او مایلکند و از همه مهماست. همه چیز به غیر از خدا تغییر می

 دهد. که ارزش واقعی را به زندگی ما انتقال می

 ده یک چیست؟

این یک دستور است بر طبق کالم خدا که در اوایل عهد  «.یک دهم» ده یک یعنی هکلم

و این ستون که به عنوان یاد بود بر پا کردم، مکانی : ۲۲: ۲۸پیدایش ) عتیق آغاز شد

(. ه یک هر چه را که به من بدهی به تو باز خواهم داد.خواهد بود برای عبادت تو و د
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گذاری کرد که قومش بتوانند سپاسگزاری خود را نسبت به خداوند، خودش ده یک را پایه

همچنین خداوند به  ۲۶و۲۵: ۲۹-۲۵: ۱۸اعداد آنچه که برای آنها کرده است، نشان دهند )

را که از بنی اسرائیل دریافت هایی یک دهم عشریه»ها بگوید: موسی فرمود به الوی

 هخداوند، این هدی ۲۷مخصوص به خداوند تقدیم کنید.    هکنید به صورت هدیمی

 ۲۹و۲۸نوبر محصوالت غله و شراب شما، منظور خواهد نمود.    همخصوص را به عنوان هدی

شود باید از بهترین قسمت ها که به عنوان سهم خداوند تقدیم میاین یک دهم عشریه

(. و قوم اسرائیل بایستی بخشی از آنچه که ها باشد. آن را به هارون کاهن بدهید.یهعشر

 خدا به آنها داده بود به او برگردانند تا بدانند که خودکفا نیستند. 

خواهی خود وشان به خداوند، راهی بود که مردم را از غرور دادن یک دهم از کار و محصول

ین و الک زممه به خدا احترام بگذارند زیرا عمال خدا آموخت کداشت. به آنها میباز می

از تمامی  ۲۲: ۲۳-۲۲: ۱۴تثنیه احترام است ) هآسمان است و بنابراین، او شایست

د تا در این عشریه را بیاوری ۲۳ک دهم را کنار بگذارید.   تان هر ساله باید یمحصوالت

ب خواهد کرد در حضورش تگاه خود انتخاتان به عنوان عبادمحلی که خداوند، خدای

ها و گله هزادهای غله، شراب تازه، روغن زیتون و نخستبخورید. این شامل عشریه

باشد. منظور از این کار این است که بیاموزید همیشه خداوند را در زندگی تان میهایرمه

ز آن ده یک محصول زمین، چه از غله و چه از میوه، ا: ۳۰: ۲۷الویان  -خود احترام کنید. 

 (.باشد.خداوند است و مقدس می

پول  دا بهدهد. حقیقت این است که خبه همین طریق، امروزه دادن ده یک به ما برکت می

-یمپنهان  یم وما نیازی ندارد! اما وقتی که ما با عالقمندی آنچه را که محکم در دست دار

گامی م. هندهیکاهش میمان اموال هاو برگردانیم، کنترل شدید خود را در زمین هکنیم، ب

به  وداست، خکنیم که هر چه داریم از جانب پردازیم، در اصل اعتراف میکه ده یک را می

 کار و «محصول»بهترین  هدانیم که او شایستکند اعتماد داریم و میآنچه برای ما فراهم می

 زندگی ماست.

 خواهم این کار را بکنم!اما من نمی

کنند اما حاضر نیستند خوانند و دعا میمقدس میآیند، کتابمیمن با کسانی که به کلیسا 

ام. طرز فکر و برخورد واقعی که در پشت این شورش بر ده یک را بپردازند، صحبت کرده

کفایت  هگویند که ما به اندازای میعلیه خدا قرار دارد، غرور، ترس و یا طمع است. عده

 من به :دارندپولی به خدا بدهیم؟ و اظهار می توانیمچطور می ،برای زندگی خود نداریم
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سختی این پول را ساختم و بدون شک حاضر نیستم که آن را به فقرا و یا به کلیسا بدهم! 

یا ممکن است بگویند: ده یک رسمی قدیمی و از عهد عتیق است و هیچ ارتباطی به 

  «.شرایط زندگی امروزی ما ندارد

توانند از آنچه خدا مقرر داشته است است که مردم میی یهاها بهانهدر هر حال، این

دهد که نتایج اطاعت و نافرمانی از خدا مقدس به روشنی توضیح میاجتناب کنند. کتاب

 هخدا دربار - اشتباه نکنید .گیریم و یا منفیمثبت می هچیست. از انتخاب خود یا نتیج

قیقت چون روز روشن است که این ح: ۵: ۵افسسیان کار بسیار گفته است )اشخاص طمع

عفت، ناپاک و طمعکار نیست؛ بلی، کسی که به مال ملکوت خدا و مسیح، جای اشخاص بی

پرست است، زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و ناموس دیگران طمع دارد، بت

پاک را های ناپس به گناهان این دنیا نزدیک نشوید؛ هوس: ۵: ۳کولسیان  -پرستد. و می

عفتی، کنند، نابود سازید؛ هرگز خود را با گناهانی چون بیکه در وجودتان کمین می

های ننگین دیگر آلوده نکنید. به چیزهای خوش ظاهر این دنیا رانی و هوسناپاکی، شهوت

این را نیز  ۱: ۵-۱: ۳دوم تیموتائوس  -پرستی است. نیز طمع نورزید، چون طمع نوعی بت

زیرا مردم،  ۲های آخر، مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود   ه در زمانباید بدانی ک

خودپرست، پول دوست، مغرور و متکبر خواهند بود؛ و خدا را مسخره کرده، نسبت به 

مردم،  ۳والدین نامطیع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتی خواهند زد.   

و متنفر از خوبی خواهند بود، و کسانی را  زن، ناپرهیزگار، خشنرحم، تهمتسنگدل و بی

در آن زمان،  ۴خواهند زندگی پاکی داشته باشند، به باد تمسخر خواهند گرفت؛   که می

ها خود رأی، تندخو و مغرور خیانت در دوستی امری عادی به نظر خواهد آمد؛ انسان

به ظاهر افرادی  ۵خواهند بود، و عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت؛   

در  (.ایمان خواهند بود. فریب اینگونه اشخاص خوش ظاهر را نخور.مومن، اما در باطن بی

: ۱رومیان ردیف قتل و جنایت و نفرت آمده است )واقع در کالم خدا حرص و طمع هم

زندگی آنان پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل و  ۲۹: ۲۹-۳۲

شود. ایشان دشمنان شان دور نمیغیبت از زبان ۳۰چینی.   وغ و کینه و سخنجدال، در

های تازه کنند. همیشه به دنبال راهخدا هستند. با غرور و گستاخی، خودستایی می

احساسند و بی ۳۱شوند.   گردند تا بیشتر گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمیمی

دانند خدا برای چنین اعمالی، مجازات مرگ با اینکه می ۳۲رحم.   عاطفه و بیبدقول و بی
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گردند، بلکه دیگران را نیز به انجام این تعیین کرده است، نه فقط خودشان مرتکب آنها می

 (.کنند!کارها تشویق می

شی و ه خوبرند که چعالوه بر آن، افرادی که حاضر نیستند ده یک را بپردازند، پی نمی

رس ما شتر تاوست، وجود دارد. بی هتعلق به خداوند و شایستمه که آزادی در پرداختن آنچ

قتصادی اامور  هیابد اگر بمان کاهش میمان و یا از دست دادن پولیهااز هدر دادن دارائی

 خود طبق دستور خداوند رسیدگی کنیم.

 ده یک و هدایا

حال شما ای  وای به: ۲۳: ۲۳متی گوید که ده یک را بپردازیم )عیسی خود به ما می

تان را علمای دینی و فریسیان ریاکار! شما حتی ده یک محصول نعناع و شِوید و زیره باغچه

ترین احکام خدا را که نیکویی، گذشت و صداقت دهید، اما از طرف دیگر مهمزکات می

تر خدا را نیز فراموش اید. شما باید ده یک را بدهید، ولی احکام مهماست فراموش کرده

قدر ن(. تنها تفاوت بین عهد قدیم و جدید در مورد ده یک این است که بخشیدن آد.نکنی

از آن است. اگر زیاد دارید، زیاد  «بخشی» همان نیست، بلکه دربارپول «یک دهم» هدربار

حال ای  ۱: ۱۵-۱: ۸دوم قرنتیان ) خود بپردازید تواناییپردازید و اگر کم دارید، مطابق ب

هم شما را آگاه سازم که فیض و لطفی که خدا به کلیساهای مقدونیه خواایمانداران، می

ایمانداران مقدونیه با اینکه دچار  ۲عطا فرموده، چه ثمرات خوبی به بار آورده است.   

برند، اند، همواره شادند؛ و با اینکه در نهایت تنگدستی به سر میزحمات شدیدی شده

های ایشان، من خود شاهد هستم که کمک ۳دست هستند.   بسیار سخاوتمند و گشاده

های از ما خواستند که کمک ۴شان بود. آنان با تمایل و رضایت کامل،   بیش از حد توانایی

شان را برای مسیحیان اورشلیم ببریم، تا در شادی کمک به ایمانداران شریک شوند.   مالی

ان در ابتدا قول دادند که خواست کاری که آنان انجام دادند، بیش از انتظار ما بود. ایش ۵

خداوند را به جا آورند، و سپس اعالم آمادگی کردند که هر خدمتی از آنان بخواهیم، انجام 

تان به این سبب از تیتوس خواهش کردیم که باز به دیدن شما بیاید تا تشویق ۶دهند.   

او خود قبال این  کند که شما نیز سهمی در این خدمت نیکوکارانه به عهده بگیرید، چون

شما در بسیاری از مسایل، از دیگران جلوترید:  ۷کار را در میان شما آغاز کرده بود.   

تان تر است، اشتیاقتان عمیقتان بیشتر است، سخنرانان بیشتری دارید، معلوماتایمان

خواهم در این برای خدمت بیشتر است و نسبت به ما نیز محبت زیادی دارید. پس می

این یک دستور نیست  ۸نیکوکارانه یعنی هدیه دادن نیز، از دیگران جلوتر باشید.    خدمت
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آورم، تا گویم که حتماً این کار را بکنید. بلکه اشتیاق کلیساهای دیگر را نمونه میو نمی

زیرا خود  ۹تان واقعی است و فقط حرف نیست.   شما نیز بتوانید نشان دهید که محبت

د ما عیسای مسیح چقدر بخشنده و مهربان است؛ او با اینکه در آن مقام دانید که خداونمی

اش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد، تا با فقر خود آسمانی

پس حال نظر من اینست که کاری را که سال گذشته آغاز  ۱۰شما را ثروتمند سازد. 

ا نه فقط نخستین کسانی بودید که موضوع کمک کردید، اکنون به پایان برسانید. زیرا شم

پس با  ۱۱به دیگران را مطرح نمودید، بلکه پیشقدم شدید و آن را نیز عملی کردید.   

همان شور و شوقی که این خدمت را شروع کردید، آن را تکمیل کنید، و از آنچه دارید تا 

فراوان پیشنهاد کردید، اکنون  توانید کمک کنید. کاری را که در ابتدا با اشتیاقآنجا که می

مقدار کمک مهم نیست، بلکه عالقه و توجه شما به این امر  ۱۲عمل درآورید.    هبه مرحل

برای خدا اهمیت دارد. درضمن، او انتظار ندارد که شما بیش از توانایی خود هدیه بدهید، 

به قیمت ناراحتی و البته منظورم این نیست که دیگران  ۱۳توانید.   بلکه تا آن حد که می

ای به یکدیگر کمک کنید که همه به یک بلکه به گونه ۱۴زحمت شما، در رفاه باشند!   

توانید به ایشان اندازه و یکسان داشته باشید. در حال حاضر شما اضافی دارید؛ بنابراین، می

ه خواهند کمک کنید. در آینده نیز اگر شما احتیاج داشته باشید، آنان نیاز شما را برآورد

به یاد آورید کالم  ۱۵کرد. به این ترتیب، هر کس به اندازه احتیاج خود خواهد داشت.   

آن که زیاد جمع کرد، زیادی نداشت، و آن که کم جمع »فرماید: خدا را که در این باره می

طور ه توانید ب(. میپس شما نیز باید شریک نیازهای دیگران بشوید.« کرد، کمبود نداشت.

 گی یا ماهانه ده یک را بپردازید. هفت

یار مقدس نیست، بلکه کاری است بسگذشته از آن، دادن ده یک تنها امری طبق کتاب

این  ،عالوه بر آن امور کلیسا نیاز به پول دارند. همنطقی. کلیسا و کارکنان کلیسا برای ادار

نظر  د ازکننت میطرح خداوند است که قوم او برای کسانی که برای پادشاهی خداوند خدم

شک به یاد دارید که خدا به بی ۱۳: ۱۴-۱۳: ۹اول قرنتیان مالی کمک نمایند )

آورند، و میاش اجازه داد که خوراک خود را از هدایایی که مردم به خانه اخدمتگزاران خانه

 به همین ۱۴های مردم سهمی ببرند.   تأمین نمایند، و خدمتگزاران قربانگاه نیز از قربانی

اش باید کند، هزینه زندگیترتیب، خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعالم می

بینند، آنانی که از کالم خدا تعلیم می: ۶: ۶الطیان غ -توسط مسیحیان تأمین شود. 

  (.موظفند به معلم خود پاداش خوبی بدهند.
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ی را دوست دارم. این برای من، دلیل مهم و اصلی که ده یک را بپردازم این است که عیس

او برگردانم که  هافتخار و امتیازی است که آنچه را که او با سخاوتمندی به من داده است، ب

گوید که طرز رفتار و مقدس به ما میخیلی بیشتر از برکت مالی است گذشته از آن کتاب

ای خداوند دهیم برمقدار پولی که می هفکری که ما در هنگام دادن ده یک داریم، به انداز

پس الزم دیدم که از این برادران خواهش کنم که  ۵: ۱۵-۵: ۹دوم قرنتیان ) اهمیت دارد

پیش از من بیایند و هدایایی را که وعده داده بودید، آماده سازند. به این ترتیب، هنگام 

تان آماده خواهد بود، و این نشان خواهد داد که شما نه از روی اجبار، هایآمدن من، کمک

فراموش نکنید که هر که کم بکارد، کم نیز درو خواهد  ۶اید.   لکه از روی میل هدیه دادهب

کرد؛ و هر که زیاد بکارد، زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید، کم نیز دریافت خواهید 

کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبًا در نظر دارد، بدهد بلکه بگذارید  ۷کرد.   

کند.   مایل است، بدهد زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می همانقدر که

اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید، تا نه فقط احتیاجات  ۸

خودتان برآورده شود، بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران 

دستی نیازمندان را مرد خدا با گشاده»فرماید: نانکه کتاب آسمانی میچ ۹استفاده کنید.   

اما  ۱۰«   مباهات او خواهد بود. هکند و محبت و نیکوکاری او همواره مایدستگیری می

کند تا بکارد و درو کند و بخورد، به شما نیز بذر فراوان خدا که برای کشاورز بذر آماده می

تان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هر چه بیشتر محصول عطا خواهد کرد تا بکارید، و

بلی، خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا  ۱۱برای کمک به دیگران استفاده کنید.   

شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید. و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمندند 

بنابراین، از هدایای  ۱۲خدا را سپاس خواهند گفت.   برسانیم، به خاطر نیکوکاری شما، 

گردد، و دیگر شود: یکی آنکه احتیاجات مومنین برطرف مینیکو حاصل می هشما دو نتیج

کنید، کسانی که به آنان کمک می ۱۳شود به سبب آن، خدا را شکر کنند.   آنکه باعث می

شوند بلکه دهید، شاد میمگان میای که به ایشان و هنه فقط برای هدایای سخاوتمندانه

 هتان به اندازکند که اعمالگویند، چون این کار شما ثابت میخدا را نیز سپاس می

هدیه، بخشی  شادمان  را دوست دارد! ه(. خداوند بخشندتان، نیکو و صحیح است.اعتقادات

شه همی .توانید بدهیداست که با ده یک تفاوت دارد. هدیه را در هر زمانی می

کند که های دیگری در کلیسا وجود دارد، یا هر زمان که خدا شما را هدایت مینیازمندی

، افراد مرسلین مسیحیای است که برای خدمات به کسی کمک کنید. این پول اضافه



 شروعی تازه

 

122 
 

ایشان به سبب ) تواند صرف شودمستمند، و یا سایر ایمانداران که در نیازمندی هستند، می

گر شده، با اشتیاق و محبتی عمیق برای شما خدا که در شما جلوه پایان و عجیبلطف بی

ای عالی که با کلمات اش عیسای مسیح، هدیهخدا را شکر برای هدیه ۱۵کنند.   دعا می

عید  ۱۰هفت هفته پس از شروع فصل درو،    ۹: ۱۰-۹: ۱۶تثنیه  -۱۴ قابل وصف نیست!

شود. در این ها خوانده میکه عید هفته تان خواهید داشتدیگری در حضور خداوند، خدای

 (. ای مطابق برکتی که خداوند به شما داده است نزد خداوند بیاورید.داوطلبانه هعید هدی

 وشوم یکنم سخاوتمندتر مکنم، احساس میهنگامی که بیشتر کامال به خدا اعتماد می

این  در کردن از خدا خداوند هرگز مرا تنها نگذاشته است. من از دوست داشتن و اطاعت

وشی، رم، خسپاوقتی که کنترل امور مالی را به خداوند می .امزمینه بسیار برکت یافته

ر ، اما د«کنمبرای دریافت کردن بخشش نمی»کنم. من آرامش و رضایت دریافت می

 ورکت کنیم، باو زندگی می ههی، اطمینان داریم که زمانی که طبق خواستاقتصاد اال

 گردد.ه ما بر میب نیکویی

ده دی داین است: ده یک و هدایای ما بایستی با روحی پر محبت و عالقمناکالم  هخالص

 ها بخشندهد مخواشود تا واقعا به خداوند احترام بگذاریم. حقیقت این است که خداوند نمی

ها ای فریسی وای بر شما: ۴۲: ۱۱لوقا ) یا از روی وظیفه ببخشیم ،ناراحت و ناراضی باشیم

الت و دهید، اما عدکه هر چند با دقت کامل، یک دهم تمام درآمدتان را در راه خدا می

دالت و اید. یک دهم درآمد را البته باید داد، اما عمحبت خدا را به کلی فراموش کرده

 خواهدلکه میبآنچه داریم نیست،  «هباقیماند»(. او طالب محبت را نیز نباید فراموش کرد.

فند مریض و هرگز گاو یا گوس: ۱: ۱۷تثنیه ) ش محصول خود را به او برگردانیمبهترین بخ

 (.تان قربانی نکنید. خداوند از این کار متنفر است.معیوب، برای خداوند، خدای

 فتنراصول و قوانین خدا در مورد دادن و گ

 ۸: ۹-۸: ۵۵اشعیا ) ها و افکار خدا خیلی فراتر از ما استگوید که راهکتاب مقدس می

های شما نیست.   های من هم راهفکرهای من فکرهای شما نیست، و راه»فرماید: خداوند می

های شما و فکرهای های من نیز از راهبه همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راه ۹

های اخالقی خداوند پاک و خالص هستند. (. ارزش«من از فکرهای شما بلندتر و برتر است.

-اندیشیم به نظر میهای او برای انجام کارهایش اغلب بر عکس آنچه که ما میابراین راهبن

عبرت جاهالن شود. اشتباهات  همسخره کننده را تنبیه کن تا مای: ۲۵: ۱۹امثال ) رسد

از  تر(. در هیچ موردی این امر بیشتر شود.شخص فهمیده را به او گوشزد نما تا فهمیده
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به نظر نمی رسد چیزی برای دادن داریم به شود. وقتی که نمیهنگام بخشیدن دیده 

نظرمان امری احمقانه است که خدا از ما می خواهد هدیه بدهیم.  اما هنگامی که طبق 

فرمان او رفتار می کنیم و با از خود گذشتگی هدیه می دهیم آن خوشی را که در کتاب 

بینید که من هرگز نه می» ۳۳: ۳۵-۳۳: ۲۰اعمال )مقدس بیان شده تجربه خواهیم کرد.  

کردم تا خرج ها همیشه کار میبلکه با این دست ۳۴طمع پول داشتم و نه طمع لباس،   

از لحاظ کار سخت و کمک به فقرا نیز پیوسته برای  ۳۵خود و همراهانم را تأمین کنم.   

دادن بهتر از شما نمونه بودم، چون کلمات عیسای خداوند را به خاطر داشتم که فرمود: 

   («گرفتن است.

 عیسی . مایدنل و افکار ما را تعیین میاعما ،تمایالت ما است، گفتار هقلب ما که سرچشم

ص شخ: ۴۵: ۶لوقا ) «گرددآنچه در دل شخص باشد از سخنانش آشکار می»گوید: می

نیک، چون خوش قلب است، اعمالش نیز نیک است. شخص بد، چون بد باطن است، 

مین ه (. بهگردد!نیز بد است. آنچه در دل شخص باشد، از سخنانش آشکار میاعمالش 

به ه کقتی وشود ما منعکس می تواناییما و  هصورت، نشان واقعی شرایط درونی ما در عالق

ی ما نیت قلب .خداوند احترام بگذاریمه ب رسانیم وبدون خودخواهی یاری میدیگران 

: ۲۳ :۴امثال ) ست که بسیار مورد نظر خداوند استزندگی است و چیزی هترین جنبمهم

 ۱۶: ۲۰-۱۶: ۱۵تی م -گیرد. مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می

ه آنچه انسان کآیا متوجه نیستید  ۱۷کنید؟!   آیا شما نیز درک نمی»عیسی گفت: 

دل بد  اما سخنان بد از ۱۸گردد؟   دن دفع میاش شده، و بعد از بهخورد، وارد معدمی

رون زیرا از دل بد این قبیل چیزها بی ۱۹سازد.   آید و گوینده را نجس میبیرون می

.   کشی، زنا و روابط نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگرانآید: فکرهای پلید، آدممی

های آب سازند، و نه غذا خوردن با دستبلی، این چیزها هستند که انسان را نجس می ۲۰

  (.«نکشیده!

 به رد، اگگیریخدا نتیجه می هخدا انجام دهید، به شیو هاگر به شیو»یم: گومن اغلب می

ه ه از راایجی کبسیاری از اوقات نت .«کنیدخود را دریافت می هخود انجام دهید، نتیج هشیو

اه رته و به برگشد افراد ناشناسی هستند که عمال از راه خو امیدی انجامید.خود گرفتم، به نا

 اند. اند، از این رو خوشی، آرامش و رضایت را تجربه کردهخدا روی آورده

طور طبیعی از او فرمان برده و ه وقتی که خدا را دوست بداریم و کامال به او اعتماد کنیم، ب

کنیم. زمانی که سخاوتمندانه از وقت، استعداد و دیگران، او را خدمت میه با خدمت ب
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مالی خود برای خدمت استفاده کنیم خوشی عظیمی در خود احساس کرده و مورد  توانایی

خداوند را سپاس باد! خوشا به حال کسی که از  ۱: ۱۱۲مزمور گیریم )لطف خداوند قرار می

فرزندان شخص درستکار در دنیا  ۲دهد.   ترسد و احکام او را با رغبت انجام میخداوند می

اش صاحب مال و ثروت خانواده ۳او برکت خواهند یافت.    نیرومند خواهند شد و نسل

برای کسی که درستکار و بخشنده،  ۴های او هرگز از یاد نخواهد رفت.   خواهد شد و خوبی

خوشبخت است  ۵کند.   مهربان و نیکوکار است، حتی در تاریکی شب نیز نور طلوع می

او در زندگی  ۶ا انصاف باشد.   دهنده باشد و در کسب و کارش بکسی که دلسوز و قرض

او  ۷پیوسته ثابت قدم و پایدار خواهد بود و نام نیکش همیشه در یادها باقی خواهد ماند.   

او نگران  ۸ترسد، زیرا ایمان او قوی است و بر خداوند توکل دارد.   از شنیدن خبر بد نمی

با  ۹د دید.   ترسد زیرا مطمئن است که شکست دشمنانش را خواهشود و نمینمی

ماند و همیشه نزد مردم بخشد؛ اثرات نیکوکاری او تا ابد باقی میسخاوتمندی به فقیران می

های شوند؛ دندانبینند و خشمگین میبدکاران این را می ۱۰باشد.   سربلند و محترم می

نیست این معنی  ه(. ولی بروند.شان از بین میفشارند و همراه آرزوهایخود را به هم می

نیازهای خودمان به  شویم، بلکه تمرکز ما از خودمان وکه اگر سخاوتمند باشیم ثروتمند می

 .به دیگران توجه می کنیمباشیم  مهورجای آنکه خود ه کند و بسوی دیگران تغییر می

کنیم که در واقع پاداش ما برای خدمت به بسیاری اوقات، آرامش و رضایتی کسب می

تر از آن است که هی را دست کم نگیرید زیرا با شکوهفراوان پاداش االدیگران است. قدرت 

زندگی سخاوتمند طرح عظیم خدا برای ماست و  هحتی بتوانیم تصورش را بکنیم. این شیو

ای بدهید تا خدا هم به شما بدهد. هدیه: ۳۸: ۶لوقا ی را در نظر دارد )یهااو چنین زندگی

ای پر، لبریز، فشرده و تکان داده گشت، آن هم با پیمانه دهید، به خودتان بر خواهدکه می

شده! با هر دستی که بدهید با همان دست دریافت خواهید کرد. اگر با دست پر بدهید، با 

(. کنید و اگر با دست خالی بدهید، با دست خالی دریافت خواهید کرد.دست پر دریافت می

این : ۱۹: ۱امثال آورد )بار نمیه دوه بخسیس بودن، برعکس چیزی جز ناراحتی و غم و ان

است سرنوشت تمام کسانی که در پی سود نامشروع هستند. چنین اشخاص خود را نابود 

کسی که نجات یافته، آزاد است هر کاری »گویند: و می: ۱۹: ۲دوم پطرس  -کنند. می

ن نیز آزاد در حالیکه خودشا« خواهد بکند و هیچ کار او گناه به حساب نخواهد آمد.می

باشند، زیرا انسانی که تحت تسلط چیزی است، اسیر آن نیستند بلکه اسیر شهوات می

 گوید:مقدس میاست، اما در حقیقت کتاب بد اید که پولاحتماال شنیده (.باشد.می
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دوست هرگز قانع آدم پول ۱۰: ۱۱-۱۰: ۵جامعه ) «هاستتمام بدی هدوستی ریشپول»

هر چه ثروت  ۱۱ر جمع کردن ثروت است. این نیز بیهودگی است.   شود و دایم به فکنمی

شود؛ پس آدم ثروتمند که با چشمانش خرج شدن بیشتر شود، مخارج نیز بیشتر می

اما ثروتمند  ۶: ۱۰-۶: ۶اول تیموتائوس  -برد؟ بیند، چه سودی از ثروتش میثروتش را می

ما  ۷آنچه دارد قانع و خرسند است.   خود، به  هواقعی کسی است که در زندگی خداپسندان

پس اگر خوراک و  ۸ایم و چیزی نیز نخواهیم برد.   چیزی با خود به این دنیا نیاورده

زیرا آنانی که  ۹پوشاک کافی داریم، باید راضی باشیم، حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم؛   

زنند؛ این کارها به رست میدوند، دیر یا زود دست به کارهای ناداندوزی میبه دنبال ثروت

کند و سرانجام ایشان را راهی جهنم خواهد خود ایشان صدمه زده، فکرشان را فاسد می

عشق به ثروت، نخستین قدم به سوی سایر گناهان است. بعضی حتی برای  ۱۰ساخت.   

ست، طرف ایپول خود ب (.اند.پول، از خدا روگردان شده و خود را گرفتار انواع دردها کرده

را خطرناک و ویرانگر  اما احساسی که نسبت به آن داریم، دارای این قدرت است که آن

. در واقع، خدا خود بخشنده نماییمگی دوری دخواهد ما از این نوع برسازد. خداوند میمی

 .دگردگذریم خشنود میی خود مییاست و وقتی که ما آزادانه از خود و دارا

 

 ودن ، آزادی و شادی عظیمی  به بار می آوردبخشندۀ شاد و سخاوتمند ب
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 : فصل دوازدهم

 دـام خداونـشی یا ـای ربانـعش

*** 

 اری استاند و ممکن است تصور کنند که کرا شنیده «عشای ربانی» هاکثر مسیحیان کلم

ور ب انگآخوردن یک قطعه نان خشک و قدری شراب یا  با گیرد کهکه در کلیسا انجام می

 شاما یشود. این توضیح صحیح است. اما حقیقتی که در پشت این عشای ربانی را میاج

ا از رجات نوجود دارد، تصویر بسیار زیبای خداست که شخصیت خود را با آنان که  خداوند

 سازد. اند، منتقل میی مسیح دریافت کردهاعیس

-یم «عموم سهیم شدن با» معنیه ید که بآمی «نونیایکو»یونانی  هکامیونیون از کلم هکلم

غت ل .دباش تواند نشانی از سهیم شدن در فکر، احساس، یا آداب و رسومباشد. این عمل می

 (King James Version)شاه جیمز ترجمه پادمقدس فقط در کتاب «همبستگی»واقعی 

 اونینت، کویمرتبه در عهد جدید به کار رفته است. در غیر این صور ۴شود و فقط دیده می

د، کن)یعنی کسی که شرکت می «شریک کردن»یا  ،«بودن شریک» ،«مشارکت»تواند می

 پیوندد( ترجمه شود.یا می شودسهیم می

 مقدسعشای ربانی یا همبستگی بر طبق کتاب

شاگردانش گفت که همیشه عشای ربانی را انجام ه دهد که عیسی بعهد جدید تعلیم می

 هاین است آنچه خود خداوندمان عیسای مسیح دربار ۲۳: ۲۶-۲۳: ۱۱اول قرنتیان ) دهند

ام: خداوند ما عیسی، در شبی این شام فرموده است و من هم قبال آن را به شما تعلیم داده

و پس از شکرگزاری، آن را پاره  ۲۴که یهودا به او خیانت کرد، نان را به دست گرفت،   

و بخورید. این بدن من است که در راه این را بگیرید »کرد و به شاگردان خود داد و گفت: 

همچنین پس از شام، پیاله را به  ۲۵«   کنم. این آیین را به یاد من نگاه دارید.شما فدا می

ای است میان خدا و شما، که با خون این پیاله، نشان پیمان تازه»دست گرفت و فرمود: 

به این ترتیب، هر بار  ۲۶   «نوشید، به یاد من باشید.من بسته شده است. هرگاه از آن می

کنید که نوشید، در واقع این حقیقت را اعالم میخورید و از این پیاله میکه این نان را می

مسیح برای نجات شما، جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند، این 

 لوب شدنشدر همان شب که به عیسی خیانت شد، درست قبل از مص .(آیین را نگاه دارید.

یاد آورند. ه خواست آنها او را بشاگردانش بیان کرد که میه آخرین سخنان خود را ب -
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ی بود که با آنها ینام دارد، زیرا این آخرین غذا «خرآشام » خورد شامی که عیسی با آنها

سپس جام شراب را به دوستان  و خورد. نزدیک به پایان شام، عیسی نان را پاره کردمی

 اد.محبوبش د

 کستهشبدن اوست که روی صلیب برای گناهان دنیا  هعیسی توضیح داد که نان به نشان

ون خشود. های آینده ریخته میخون اوست که برای آنها و نسل هجام شراب نشان .شودمی

 شسته شود.  شود تا گناهان ما پاک واو ریخته می

و در تعلیمی  ۴۲: ۴۷-۴۲: ۲ اعمالشود )نیز خوانده می «شام خداوند»نام ه همبستگی ب

کت دادند و در آئین شام خداوند و دعا، با سایر ایمانداران مرتب شرکه رسوالن می

آمد، در دل عمل می در ضمن، در اثر معجزات زیادی که توسط رسوالن به ۴۳کردند.   می

ران ایمانداتمام  به این ترتیب، ۴۴همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا ایجاد شده بود.   

رایی خود را نیز ایشان دا ۴۵کردند.   با هم بودند و هر چه داشتند با هم قسمت می

عبادت  خدا با هم هو هر روز مرتب در خان ۴۶نمودند؛   فروختند و بین فقرا تقسیم میمی

شدند، و با خوشحالی و شکرگزاری هر چه ها برای شام خداوند جمع میکردند، در خانهمی

گفتند. اهالی شهر نیز به ایشان احترام و خدا را سپاس می ۴۷خوردند،   با هم می داشتند

(. عیسی به افزود.داد و به جمع ایشان میای را نجات میگذاشتند و خدا هر روز عدهمی

: ۲۲ لوقا) جا آورنده یادبود او به ، بمرگششاگردانش دستور داد که این آئین را پس از 

  ه رسول بر سر سفره نشست. که وقت شام فرا رسید، عیسی با دوازدهنگامی  ۱۴: ۱۴-۲۰

از یش از آغپای بودم، تا با اشتیاق زیاد، در انتظار چنین لحظه»آنگاه به ایشان فرمود:  ۱۵

گویم که دیگر از این زیرا به شما می ۱۶سح را با شما بخورم.   پها و زحماتم، این شام رنج

.«   پوشدبان که در ملکوت خدا، مفهوم واقعی آن جامه تحقق شام نخواهم خورد تا آن زم

بگیرید و »ای به دست گرفت و شکر کرد و آن را به شاگردان داد و فرمود: آنگاه پیاله ۱۷

 محصول انگور زیرا تا زمان برقراری ملکوت خدا، دیگر از این ۱۸میان خود تقسیم کنید،   

رد و به کو خدا را شکر نمود و آن را پاره  سپس نان را برداشت ۱۹«   نخواهم نوشید.

ن به جا شود. این را به یاد ماین بدن من است که در راه شما فدا می»ایشان داد و گفت: 

یاله، پاین »ای دیگر به ایشان داد و گفت: به همین ترتیب، پس از شام، پیاله ۲۰«   آرید.

ی نجات شما ود، خونی که براشخداست که با خون من مهر می هپیمان تاز هدهندنشان

 که داهند آوریاد خوه ب شراب را بخورند، فداکاری او را (. اما هرگاه که  نان وشود.ریخته می

 را بنیان گذاشت. « پیمان جدید»
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این  .بینی شده بودصدها سال پیش از ظهور عیسی در عهد عتیق پیش« پیمان جدید»

بار و برای همه است.  ای بخشش گناهان یکقربانی خون مسیح بر هپیمان یا وعده دربار

القدس او روح یابیم،گیریم و توسط خداوند نجات میوقتی که ما مورد بخشش قرار می

اما اینست آن عهد  ۳۳: ۳۴-۳۳: ۳۱ارمیا ) سازدما را با خدا کامل می ههمبستگی یا رابط

ان خواهم نوشت تا با شای که با قوم اسرائیل خواهم بست: دستورات خود را بر قلبتازه

تمام وجود مرا پیروی کنند؛ آنگاه ایشان به راستی قوم من خواهند بود و من خدای ایشان.   

در آن زمان دیگر نیازی نخواهد بود کسی به دیگری تعلیم دهد تا مرا بشناسد، چون  ۳۴

و همه از کوچک تا بزرگ، مرا خواهند شناخت. من نیز خطایای ایشان را خواهم بخشید 

توانند ببینند همه می ۳: ۱۱-۳: ۳دوم قرنتیان  -« شان را دیگر به یاد نخواهم آورد!گناهان

روح  هایم، نه با قلم و جوهر، بلکه به وسیلای که ما نوشتهمسیح هستید، نامه هکه شما نام

کنیم که اما اگر جرات می ۴ای سنگی، بلکه بر دل انسان.   خدای زنده؛ و نه روی لوحه

مسیح به خدا اعتماد  هخودمان بکنیم، علتش اینست که به وسیل هن ادعاهایی دربارچنی

در غیر  ۵مان نیز عمل کنیم؛   دهد تا بتوانیم به ادعاهایکامل داریم که او ما را یاری می

این صورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود، کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم، 

اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم  ۶های ما از خداست.   و موفقیتها چون قابلیت

اعالم نماییم که خدا برای نجات بشر، عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و 

محتوای این پیمان جدید، این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند 

بخشد. مطابق پیمان ه انسان، زندگی و حیات میمیرد؛ بلکه پیام اینست که روح خدا بمی

احکام موسی را اطاعت کرد؛ و چون هیچکس  هبایست همقدیم، برای نجات می

توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان نمی

روش و پیمان  با اینحال، آن ۷بخشد.  جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می

شد، با چنان شکوه و جاللی شروع شد که مردم قدیم که منجر به مرگ و مجازات ابدی می

طاقت نداشتند به صورت نورانی موسی نگاه کنند؛ زیرا وقتی موسی احکام االهی را که بر 

ای سنگی حک شده بود، از حضور خدا برای مردم آورد، صورت او در اثر جالل روی لوحه

پس اکنون که روح خدا به  ۸شد.   رخشید. اما این درخشش به تدریج محو میدخدا می

اگر  ۹بخشد، آیا نباید انتظار جالل بیشتری را داشته باشیم؟   انسان زندگی حقیقی می

شد، با چنان جالل و شکوهی همراه بود، پس روشی که باعث محکومیت و هالکت می

در  ۱۰جالل و شکوه بیشتری داشته باشد!    گردد، بایدطریقی که سبب نجات انسان می
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درخشید، در مقایسه با جالل برتر این واقع آن جالل دوران گذشته که در صورت موسی می

پس اگر آن روش قدیم که  ۱۱ای است در مقابل اقیانوس!   پیمان جدید، همچون قطره

نی بود، این راه جدید شد، پر از جالل و شکوه آسماموقتی بود و به تدریج محو و نابود می

  (.تر خواهد بود.خدا برای نجات ما، که همیشگی و جاودانی است، قطعاً بسیار با شکوه

ود و بدیم قربانی خون گاو و گوسفند، متعلق به پیمان ق هبه خاطر داشته باشید که شیو

جالل  نی پربینی قرباشد. اما تمام این شیوه فقط پیشبایستی هر روز و هر سال اجرا می

 با خدا وند بخشیده شو دمسیح بود که خود را قربانی نمود تا کسانی که به او ایمان آورن

 ه است.خ شدقدیم نیازی نیست و منسو همصالحه نمایند. با ظهور خداوندمان، دیگر به شیو

 )Passover(  حپسعید  شام

: ۱۵: ۲۲لوقا ) نامید «حپسغذای »عیسی همبستگی را ؛۱۵:۲۲ لوقاجالب توجه است که در 

ها رنج از آغاز ای بودم، تا پیشبا اشتیاق زیاد، در انتظار چنین لحظه»آنگاه به ایشان فرمود: 

ز تولد اقبل  هاح در عهد عتیق قرنپس ه. واقع(«و زحماتم، این شام پسح را با شما بخورم.

 دودحی که یجا ،عیسی رخ داد. داستان چنین است که یهودیان در حال ترک مصر بودند

سرزمین »به  خواست که آنها را آزاد نماید وسر بردند. اما خدا میه سال در بردگی ب ۴۰۰

ن طراف آا هدر حقیقت همان کشور اسرائیل امروزی و منطق «سرزمین»بیاورد. این  «موعود

 است. 

یرفتن ا پذباتفاقا، مناسب است که داستان آزادی یهودیان از بردگی را به آزادی که ما 

انطور ت، همکنیم، ارتباط دهم. و به همان نسبمان دریافت میرید عیسی برای گناهانبازخ

 هابطهمان ر «سرزمین موعود»رزمین موعود رسیدند، برای مسیحیان نیز سکه آنها به 

 داریم. در حیات آینده در ابدیت با خدا و نیزصمیمی و نزدیکی است که حاال 

رانی را از کشور عبصر است که حاضر نبود بردگان شاه مدپا ،ح، داستان فرعونپسداستان 

وجود آوردن آفات بیشماری او را مجبور ساخت که یهودیان را ه خود آزاد کند. خداوند با ب

مرگ بود. این فرشته فرستاده  هی که خداوند به آنها فرود آورد، فرشتیرها کند. آخرین بال

-۱۱: ۱۲خروج ) ، در آن منطقه بکشدمذکر چه انسان و چه حیوان را هزادشد تا هر نخست

قبل از خوردن بره، کفش به پا کنید، چوبدستی به دست گیرید و خود را برای » ۱۱: ۱۳

 ۱۲سفر آماده کنید، و بره را با عجله بخورید. این آیین، پِسَح خداوند خوانده خواهد شد.   

م پسران ارشد چون من که خداوند هستم، امشب از سرزمین مصر گذر خواهم کرد و تما

های حیوانات ایشان را هالک خواهم نمود و خدایان آنها را زادهنخست همصریان و هم
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ای پاشید، نشانههای خود میخونی که شما روی تیرهای در خانه ۱۳مجازات خواهم کرد.   

گذرم و فقط مصریان را تان خواهد بود. من وقتی خون را ببینم از شما میهایبر خانه

ن مناسبت نام گرفته است زیرا ی(. جالب است که بدانید کتاب خروج به همکنم.یهالک م

 است.  «ترک کردن»خروج به معنی 

د که ور داخواست از قوم خود محافظت نماید. از این رو به قوم اسرائیل دستخداوند می

به  مرگ هد که وقتی فرشتنشان را رنگ کنهاید و با خونش سر در خانهنگوسفندی را بکش

 هزادنخستو  «خواهد گذشت» ی که رنگ خون داردیهاشود از خانهها نزدیک میخانه

 .نی استبه این مع «گذشتن» هکلم. انسان و یا حیوان آن خانواده را هالک نخواهد کرد

 میر ترشون خعالوه بر آن، یهودیان بایستی قبل از آغاز سفرشان، گوشت بره و نانی که بد

د، ر کننآمدن خمیر نان صب ورد. چون وقت کافی نداشتند که برای تهیه شده بود بخورن

ر هر دتی بایس . آنهاناگزیر بودند خمیر نان را بدون استفاده از خمیر ترش درست کنند

  سفر باشند. هلحظه آماد

ست، که اذکر م هها بسیار اهمیت دارد زیرا در ارتباط با عیسی است. زیرا او برتمام این

حیی، عیسی را دید که به سوی او روز بعد، ی ۲۹: ۳۰-۲۹: ۱یوحنا ) ستقربانی کامل ا

ای است که خدا فرستاده تا برای نگاه کنید! این همان بره»آید. پس به مردم گفت: می

بعد از من  این همان کسی است که گفتم ۳۰آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود.   

ن (. عیسی خو«بل از من وجود داشته است.قچون  آید ولی مقامش از من باالتر است،می

 داوری از باشد و با آنزندگی ایمانداران می «هشدرنگ در سر»نشانی از  خود را داد که

ی یدای و جبا ارزش، مسیحیان از مرگ روحان هسبب این هدی به کند.زندگی ما )عبور( می

 ابدی از خداوند آزاد شدند. 

ت همان ، درسخوردندح را قبل از آنکه رنج بردن آغاز شود، پسفراتر از آن، یهودیان غذای 

یاد، در انتظار زبا اشتیاق »آنگاه به ایشان فرمود: : ۱۵: ۲۲لوقا ) طور که عیسی انجام داد

و  (.«ها و زحماتم، این شام پسح را با شما بخورم.ای بودم، تا پیش از آغاز رنجچنین لحظه

ما  دند،ترک کردن مصر بو هستان خروج هر لحظه آماددرست همان طور که قوم خدا در دا

شما به خوبی  زیرا: ۲: ۵اول تسالونیکیان ) شت خداوند باشیمگباز هنیز باید هر لحظه آماد

، همچون دزد شب، «روز خداوند»داند. دانید که هیچکس زمان بازگشت او را نمیمی

 (. رسد.خبر سر میبی
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 اوندبرگزاری شام خد هدلیل و انگیز 

کنیم. چیست، به اهمیت جدی بودن آن اشاره می شام خداونددانیم که می لحا

وبه تا بدون اهمیت بنگریم، یرا بی شام خداوند همسئلگوید که در واقع اگر مقدس میکتاب

بنابراین، اگر کسی  ۲۷: ۳۲-۲۷: ۱۱اول قرنتیان زنیم )خودمان آسیب میه انجام دهیم، ب

ای مان عیساوندین نان بخورد و از این پیاله بنوشد، به بدن و خون خدبه طور ناشایست از ا

لیل است به همین د ۲۸مسیح بی احترامی کرده و نسبت به آنها مرتکب گناه شده است.   

ا د آیکه شخص پیش از شرکت در این آیین، باید با دقت خود را امتحان کند تا ببین

سته از نان زیرا اگر کسی به طور ناشای ۲۹  شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه. 

ر درکت شبخورد و از پیاله بنوشد، یعنی تشخیص ندهد که بدن مسیح همان کلیساست، با 

 حرمتی نمودهاین آیین، خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون به مرگ مسیح بی

اما  ۳۱اند.   مردهاز اینروست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و حتی بعضی  ۳۰است.  

اما حتی اگر  ۳۲اگر خود را امتحان کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود.   

د نیا موردردم مخداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر 

 ت که بااس ست(. این قسمت از آیات کالم در باره مردم قرنمحاکمه و داوری قرار نگیریم.

-یکردند و مست مسیر میرا شان های، شکمشام خداونداستفاده از نان و شراب در هنگام 

 شدند. 

دهد که به این دالیل بسیار نامناسب است. اما از طرفی به ما هشدار می شام خداوندانجام 

ید بدون تفکر نان و شراب را بدون اعتراف به گناهان و توبه از گناهان استفاده نکنیم. ما نبا

لب ق «شام خداوند» دقت با خداوند گفتگو کنیم. دستور بر این است که قبل از خوردنو بی

پس : ۲۹: ۱۰عبرانیان ) خود را جستجو کرده مطمئن باشیم که با خداوند صادق هستیم

کنند، و تری در انتظار کسانی خواهد بود که فرزند خدا را تحقیر میچه مجازات وحشتناک

شمارند، و به ارزش میگناهان ایشان است، بی هکنندا که نشان عهد خدا و پاکخونی ر

(. به عنوان فردی نمایند.احترامی میرحمت االهی است، بی هالقدس که عطاکنندروح

بنابراین نباید آنچه را که با چنین محبت و  ایم.مسیحی به بهای سنگینی خریداری شده

خدا برای  ۱۸: ۲۰-۱۸: ۱اول پطرس ) همیت در نظر آوردادست آمده است، بیه فداکاری ب

نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به 

ارث برده بودید، آزاد سازد؛ بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت، طال و نقره 

عیب قربانی شد.   گناه و بیای بیون برهبلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچ ۱۹نبود،   
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های آخر برای این منظور، خدا او را پیش از آفرینش جهان تعیین کرد، اما در این زمان ۲۰

(. در حالی که زمان در زندگی مسیحی در او را به جهان فرستاد تا شما را رستگار سازد.

صورت ه های او را بیشتر بیید عیسی و راهنمامطور غیر عه توانیم بگذر است، ما می

حیاتی، برگزار کنیم. وقتی که ایمان ما  هروندعنوان راه پویا و پیشه ب و نه مراسم یا عادت،

این  ،«آوریمجا میه اعمال خود را ب»اما ما  - شودبدون محبت، یا بدون قدرت می ،کهنه

ای خواهد رابطهمیشود. عیسی از مذهب نفرت دارد. او نوع ایمان، اساسا مذهب خوانده می

د. ما باید این پیوند محبت را هر روز شبخش با ما داشته بازنده، در حال رشد و رضایت

 سازد.ی را برگزینیم که اتحاد او را با ما محکم مییهانگهبانی کنیم و عمدا راه

آن اری دنگاه کنید. امابای باشد که تصور انگیزترین تجربهانیجتواند هزندگی با عیسی می

ایق کنم که این کتاب شما را در فهمیدن حقاحتیاج به زمان و کوشش دارد. دعا می

فت کنم که قدرت روح القدس را دریااساسی زندگی مسیحی یاری کرده باشد. دعا می

تان را دگیکنم که زنزندگی شما خداوند مسیح را خشنود سازد. و دعا می هتا شیو نمایید

سی را ه عیمیشه در زندگی مشکالت وجود دارد، اما هنگامی ککامال به او تسلیم کنید. ه

 تی ادامهراحه و ب نماییدتوانید بر مشکالت غلبه اهمیت قرار دهید، می هدر باالترین مرحل

 کردید. دهید که هرگز تصورش را نمی

 
 !را هر روزه  اولویت خود بسازیدبکوشید تا عیسی 

 

با  ایدختهس آموتوانید آنچه را که در این درو، میاگر بعد از این آخرین درس فرصتی دارید

ت سوا درتوانید عیسی ی را که امروز توسط آن مییاهگروه خود در میان بگذارید. راه

 ، یادداشت کنید. نماییدبدارید و خدمت 
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