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فصل یکم

محبّت خدا برای برش

طبیعـت و مکاشـفه، هـر دو مویّد و شـهادت دهنده 

ایـن حقیقـت هسـتند کـه خـدا محبـت اسـت. پدر آسـمانی 

پدیـده  بـه  اسـت.  شـادی  و  حکمـت  حیـات،  منشـاء  مـا 

بیندیشـید  بنگریـد.  طبیعـت  زیبـای  و  آور  شـگفت  هـای 

کـه طبیعـت چگونـه خـود را بـرای رفـع نیازهـا و آسـایش 

بشـر و همـه آفریـده هـا بطـرز حیـرت انگیـزی هماهنـگ 

سـاخته اسـت. آفتـاب و باران کـه زمین را با طـراوت و احیا 

می سـازند، تپه هـا و دریاهـا و دشـت ها، همـه از محبـت 

نیازهـای  خداونـد  آورنـد.  مـی  زبـان  بـر  سـخن  آفریـدگار 

روزانـه تمامـی مخلوقـات خویـش را بـرآورده می سـازد. در 

کالِم دلنشـیِن سـراینده مزامیـر آمـده اسـت: »ای خداونـد 

چشـمان همـه موجـودات زنـده بـه تـو دوخته شـده اسـت 

تـا روزی آنهـا را بـه موقـع به آنها برسـانی. دسـت پـر برکت 

نیـاز همـگان را بـرآورده  خـود را بسـوی آنهـا دراز کـن و 

سـاز« )مزامیـر 1٤۵ آیـات 1۵و 1٦( 

خداونـد، انسـان را بـی عیـب، مقـدس و سـعادتمند 

آفریـد و زمیـن هنگامـی کـه توسـط دسـتان هنرمنـد خالـق 

ازلـی، بـا ظرافتی بـی نظیر آفریده شـد، آثار تباهـی و یا لکه 
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ای از لعنـت برخـود نداشـت. سـرپیچی از قوانین خدا — آن 

احـکام محبـت —  بدبختـی و مـرگ را ببـار آورد. با این حال 

حتـی در خـالل مصایـب ناشـی از گنـاه، محبـت خدا آشـکار 

می شـود. مکتـوب اسـت که خداونـد زمین را بخاطر انسـان، 

لعنـت کـرد. )پیدایش ٣ آیـه 1٧( 

خـار و خـس، سـختیها و آزمونها — مشـقات و محنت 

در زندگـی انسـان – همـه و همـه بـرای خیریـت او مقـرر 

گردیـد کـه بعنـوان بخشـی از تعلیـم اجباری و ضـروری در 

نقشـه خداونـد قـرار داشـت و بدیـن جهـت بـرای تقویـت و 

رفعـت یافتـن او در مقابـل ویرانـی و فسـاد حاصـل از گنـاه 

در نظـر گرفتـه شـده بـود. جهـان گرچه بـه انحطاط کشـیده 

شـده، امـا سراسـر آن نکبـت و بدبختـی نیسـت. 

در طبیعـت پیام هـای امیـد و تسـلی بخشـی وجـود 

دارد. گُلهـا، روی بوتـه هـای خـار را پـر کـرده و گُلهـای ُرز 

خارهـا را پوشـانیده شـده اسـت. 

بر روی هر شـکوفه و هر سـبزه ای نوشـته شـده است 

»خداونـد محبـت اسـت«. پرندگان زیبـا با آوای دلنـواز خود 

فضـا را بـا طنیـن نغمـه هـای خویـش روح افـزا نمـوده اند؛ 

گلهـای رنگارنـگ هـوا را عطـر آگیـن مـی کننـد؛ درختان سـر 

بـه فلک کشـیده جنـگل همگی از مهربانـی و مراقبت پدرانه 

بـرای سـعادتمند کـردن فرزندانـش  او  اشـتیاق  خداونـد و 

حکایـت مـی کنند.

کالم خداونـد، ذات وی را آشـکار مـی سـازد. او خود، 

محبـت و مهربانـی بیکرانـش را اعـالم نمـوده اسـت. آنـگاه 

کـه موسـی دعـا کـرد: »اسـتدعا دارم جـالل خـود را بـه مـن 

بنمایـی«، خداونـد پاسـخ داد: »مـن احسـان خـود را از برابر 
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تـو عبـور می دهـم.« )خـروج ٣٣ آیـات 1۸و 19(. ایـن جـالل 

اوسـت. خداونـد پیـش روی موسـی عبـور کـرده و بشـارت 

داد: »مـن خداونـد هسـتم خـدای رحیـم و مهربـان خـدای 

دیرخشـم و پـر احسـان خـدای امیـن کـه بـه هـزاران نفـر 

میبخشـم«  را  گنـاه  و  عصیـان  و  خطـا  و  میکنـم  رحمـت 

)خـروج ٣٤ آیـات ٦ و٧ (. او» دیـر غضـب و کثیـر احسـان 

اسـت « »زیـرا رحمـت را دوسـت دارد« )یونـس ٤ آیـه ٢( و 

)میـکا ٧ آیـه 1۸( 

عـرش  در  بیشـماری  نشـانه های  و  آیـات  بـا  خداونـد 

آسـمان و بـر فـرش زمیـن، دل هـای ما را بـه خـود پیوند زده 

اسـت. او از طریـق پدیده هـای طبیعـت و بـا عمیق تریـن و 

لطیف تریـن و مهرانگیزتریـن عالیـق خیرخواهانـه قلبـی کـه 

انسـان قـادر بـه درک آن  باشـد، سـعی کـرده اسـت تـا خـود 

را بـه مـا آشـکار کنـد. بـا ایـن حـال و با تمامـی ایـن اوصاف، 

بـه طـور تمـام و کمـال عیـان نگردیـده اسـت.  او  محبـت 

اذهـان  نیکویـی،  دشـمن  شـواهد،  ایـن  تمامـی  علیرغـم 

انسـان ها را منحـرف سـاخت و باعـث شـد تـا آنـان بـا دیـده 

تـرس بـه خداونـد نگریسـته و او را خدایـی سـتمگر و کینـه 

تـوز تصـور کننـد.

کـه  کننـد  تصـور  انسـان ها  تـا  شـد  باعـث  شـیطان 

خداونـد موجودی اسـت که صفت اصلی او مجازات شـدید 

طلبـکاری  خشـن،  داوری  را  خداونـد  او  می باشـد.  انسـان 

نمـود. معرفـی  بی رحـم  و  سـخت گیر 

او خالـق را بعنوان موجودی ترسـیم کـرد که با نگاهی 

دقیـق انسـانها را زیـر نظـر گرفتـه تـا خطاهـا و اشـتباهات 

ایشـان را تشـخیص داده و بـه تبـع آنـان را مـورد محاکمـه و 
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مجـازات قـرار دهـد. بخاطر کنـار زدن این پرده هـای تاریک 

و دهشـت انگیز، عیسـی مسـیح آمد تا دروغ های شـیطان را 

افشـا کنـد و  بـرای نشـان دادن محبـت بیکـران خداونـد بـه 

جهـان آمـد و در میان انسـانها سـاکن شـد.

فرزنـد خـدا از آسـمان نازل گردیـد تا هویـت مهربان 

پـدر را آشـکار کنـد. »کسـی هرگـز خـدا را ندیـده اسـت اما 

عیسـی فرزنـد یگانـه خـدا او را دیـده اسـت زیـرا همـواره 

همـراه پـدر خـود خـدا مـی باشـد.« )انجیـل یوحنـا 1 آیـه 

1۸( » فقـط پـدر آسـمانی اسـت کـه پسـرش را مـی شناسـد 

و کسـانی را کـه پسـر بخواهـد او را بـه ایشـان بشناسـاند« 

)انجیـل متـی 11آیـه ٢٧(. هنگامـی که یکی از شـاگردان از او 

درخواسـت کـرد » پـدر را بـه مـا نشـان بده « عیسـی پاسـخ 

داد: فیلیـپ، آیـا بعـد از تمـام مدتـی کـه با شـما بـوده ام 

هنـوز هـم نمیدانـی مـن کیسـتم؟ هر که مـرا ببینـد خدای 

پـدر را دیده اسـت. پس دیگـر چرا میخواهـی او را ببینی؟« 

)انجیـل یوحنـا 1٤ آیـات  ۸ و 9( 

عیسـی در شـرح رسـالت زمینـی خویش فرمـود: »روح 

خداونـد بـر مـن اسـت، زیـرا مـرا َمسـح کـرده تـا فقیـران را 

بشـارت دهـم، و مـرا فرسـتاده تـا رهایـی را بـه اسـیران و 

بینایـی را بـه نابینایـان اعـالم کنـم و سـتمدیدگان را رهایـی 

بخشـم.« )انجیـل لوقـا ٤ آیـه 1۸(. این مأموریت عیسـی بود. 

او بـرای انجام اعمال نیک و شـفای همه کسـانیکه از سـوی 

شـیطان تحـت سـتم قـرار گرفتـه بودند بـه اطـراف و اکناف 

میرفـت. دهکده هـای بسـیاری وجود داشـت کـه در آنها ناله 

هیـچ مریضی شـنیده نمی شـد، زیـرا او از آنجا عبـور کرده و 

تمامـی مریضـان ایشـان را شـفا داده بود.
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مـی داد.  شـهادت  وی  آسـمانی  َمسـح  بـه  او  کـردار 

وی  زندگـی  اعمـال  تمـام  در  شـفقت  و  رحمـت  محبـت، 

احسـاس  عمیقـاً  آدم  فرزنـدان  بـا  او  قلـب  بـود.  هویـدا 

همـدردی میکـرد. او طبیعـت انسـان را بـر خـود گرفـت تـا 

بتوانـد بـه نیازهـای انسـان دسترسـی پیـدا کنـد. فقیرترین و 

حقیرتریـن افـراد از نزدیـک شـدن بـه او نمی ترسـیدند. حتی 

کـودکان کم سـن و سـال مجـذوب محبت او می شـدند. آنان 

دوسـت داشـتند تا بر زانوی او نشسـته و به سـیمای محزون 

او کـه سرشـار از عطوفـت و مهربانـی بـود، خیـره شـوند.

عیسـی، کلمـه ای از حقیقـت را پنهـان نمـی کـرد، بلکه 

همـواره آن را بـا محبـت بـر زبـان مـی آورد. او در معاشـرت 

بـا مـردم بیشـترین ظرافـت و مالحظـه را به خرج مـی داد و 

هرگـز بـا خشـونت رفتار نمی کـرد. او هرگز  تنـد خویی نکرد، 

بـی جهـت کالمـی تند بـر زبـان نمـی آورد و افراد حسـاس را 

بی دلیـل شـماتت نکرد. 

او  نکـرد.  نکوهـش  را  انسـانی  ضعف هـای  عیسـی 

حقیقـت را همـواره بـا محبت بر زبـان مـی آورد. او ریاکاری، 

حـال  ایـن  بـا  می کـرد.  محکـوم  را  بی عدالتـی  و  بی ایمانـی 

هنگامـی کـه سـرزنش های انتقادآمیـز را بـر زبـان مـی آورد، 

اورشـلیم  بـرای  او  میگرفـت.  را  گلویـش  گریـه  و  بغـض 

از  کـه  شـهری  داشـت.  مـی  دوسـت  کـه  شـهری  گریسـت. 

پذیـرش او کـه راه و راسـتی و حیـات بـود، امتنـاع ورزیـد. 

آنـان، او را کـه منجـی بـود، انـکار کردنـد، اما او بـا مهربانی 

و ترّحـم بـا ایشـان رفتـار می کـرد. 

زندگـی او نمونـه ایثـار و محبـت نسـبت بـه دیگـران 

بـود. هـر فـردی در دیـدگان او ارزشـمند بود. هرچنـد که او 
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از مقـام و مرتبـه الهـی برخـوردار بـود، امـا بخاطـر محبـت 

الهـی  خانـواده  اعضـای  تمامـی  بـه  نسـبت  العـاده  خـارق 

تواضـع نشـان میـداد. در میـان ابناء بشـر، جان هـای فریب 

خـورده و گمراهـی را دیـد که رسـالت وی نجات ایشـان بود.

شـخصیت و ذات مسـیح در طریقـه زندگـی او هویـدا 

بـود. ایـن فطـرت و ذات خداونـد اسـت. از قلـب پدر اسـت 

کـه نهرهـای رحمـت الهـی، در مسـیح نمایـان می شـود و به 

سـوی فرزنـدان آدم جـاری مـی گردد. 

عیسـی منجـی مهربـان و دلسـوز، خـدا بـود کـه »در 

جسـم ظاهـر شـد.« )اول تیموتائـوس ٣ آیـه 1٦( 

بـرای رهایـی و رسـتگاری مـا بـود کـه عیسـی زندگـی 

کـرد و رنـج کشـید  و ُمـرد. او »ماتـم زده شـد« تـا مـا در 

شـادی جاویـدان سـهیم شـویم. خداوند اجـازه داد تا پسـر 

محبوبـش، پـر از فیـض و راسـتی، از جـالل وصـف ناپذیـر 

آسـمان بـه دنیایـی کـه به واسـطه گنـاه ضایـع و آلوده شـده 

بـود و در سـایه لعنـت و مـرگ قـرار داشـت، قدم بگـذارد. 

او بـه پسـر یگانـه خویـش اجـازه داد تـا آغـوش محبـت او 

و سـتایش کروبیـان را رهـا کـرده و ننـگ و عـار، توهیـن و 

حقـارت، نفـرت و مـرگ را تحّمـل کنـد. »او تنبیـه شـد تـا 

مـا سـالمتی کامـل داشـته باشـیم. از زخمهـای او مـا شـفا 

یافتیـم« )اشـعیا ۵٣ آیـه ۵( 

فـراز  بـر  و  جتسـیمانی  بـاغ  خلـوت  در  را  او  اینـک، 

صلیـب نظـاره کنیـد. پسـر بی عیـب خدا بـار سـنگین گناه را 

برخـود گرفـت. او کـه با پدر یکـی بود، جدایی وحشـتناکی را 

کـه گنـاه میـان خـدا و انسـان پدیـد مـی آورد، در روح خـود 

احسـاس کـرد و بـا صدایـی دردنـاک فریـاد بـرآورد: »خـدای 
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مـن، چـرا مـرا  تنهـا گذاشـته ای؟« )انجیـل متی ٢٧ آیـه ٤٦(  

بـار سـنگین گنـاه، زشـتی نفـرت انگیـز آن و جدایـی روح از 

خداونـد، قلـب پسـر خـدا را شکسـته بـود.

امـا ایـن قربانـی عظیـم بـه ایـن منظـور انجام نشـده 

بـود تـا محبـت بـه انسـان را در قلـب پـدر ایجـاد کـرده و یـا 

رضایـت او را بـرای نجـات انسـان جلب کنـد. نه ، اصـالً این 

طـور نیسـت، زیـرا » خـدا جهـان را آنقـدر محبـت نمـود که 

پسـر یگانـه خـود را داد.« )انجیـل یوحنـا ٣  آیـه 1٦( 

پـدر آسـمانی، مـا را دوسـت دارد نه فقـط بخاطر قربانی 

عظیـم، زیـرا خـود او قربانـی را فراهـم کـرد، زیـرا کـه مـا را 

دوسـت دارد. 

خداونـد  وی،  طریـق  از  کـه  بـود  واسـطه ای  مسـیح 

محبـت بیکرانـش را به این جهـان گناهکار اعـالم کرد. »خدا 

در مسـیح بـود و مـردم را بـه آشـتی با خـود فـرا میخواند تا 

گناهانشـان را ببخشـاید.« )دوم قرنتیـان ۵  آیـه 19( 

خـدا بـه همـراه پسـرش رنـج کشـید. در رنـج و انـدوه 

جتسـیمانی، مـرگ جلجتـا، بـا قلب سرشـار از محبـت، بهای 

سـنگین نجـات مـا را پرداخـت کرد.

عیسـی فرمـود: » پـدرم مـرا دوسـت میـدارد چـون من 

جانـم را میدهـم و باز پس میگیرم« )انجیـل یوحنا 1٠آیه 1٧( 

یعنـی »پـدرم شـما را خیلـی دوسـت میدارد حتـی مرا 

بیشـتر دوسـت میـدارد چـرا کـه بـرای رهایـی شـما از جـان 

خـود گذشـته ام. مـن بـا ضامـن شـدن و جایگزیـن شـدن به 

جـای شـما و بـا فـدا کـردن جانـم و بـا گرفتـن بدهـی هـا و 

خطاهـای شـما بـر خـود ، محبـوب پـدر شـده ام. زیـرا بـه 

واسـطه قربانـی شـدن مـن، خداونـد عادل شـمرده می شـود 
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و  بـا ایـن حـال وکیـل مدافـع و دادرس کسـی اسـت کـه بـه 

عیسـی ایمـان آورد«.

هیـچ کـس بجز پسـر خـدا نمـی توانسـت کار نجات ما 

را بـه انجـام رسـاند، زیـرا تنهـا او کـه در آغـوش پـدر بـود، 

می توانسـت او را متجلـی سـازد. تنهـا او کـه انـدازه و میـزان 

محبـت خـدا را می شـناخت، می توانسـت آن را عیـان سـازد. 

هیـچ چیـز نمی توانسـت به انـدازه قربانی عظیمی که مسـیح 

بـه خاطر انسـان گناهـکار تقدیم کرد، محبت پدر را نسـبت 

به بشـریت گمشـده ابـراز نماید.

»خـدا جهـان را آنقـدر محبـت نمـود کـه پسـر یگانـه 

خـود را داد«. او پسـر خـود را فـدا کـرد تـا نـه تنهـا در میـان 

انسـانها سـاکن شـود، بلکـه گنـاه ایشـان را بـر خـود گرفته و 

بـه عنـوان فدیـه و کفـاره ایشـان، جـان خـود را فدا کنـد. او 

پسـر خـود را بـرای نسـل منحـط و گناهـکار بشـر فـدا کـرد. 

مسـیح باید با عالیق و نیازهای بشـریت آشـنا می شـد. او که 

بـا خـدا برابـر بـود، خـودش را بـا پیوندهـای ناگسسـتنی بـه 

فرزنـدان آدم پیونـد داد. عیسـی »عـار نـدارد مـا را بـرادران 

خـود بخوانـد.« )عبرانیـان ٢ آیـه 11( 

در  کـه  ماسـت  بـرادر  و  کننـده  قربانـی، شـفاعت  او 

هیئـت بشـری در کنـار تخت پـدر حضور داشـته و به عنوان 

پسـر انسـان در سرتاسـر اعصـار بـه همـراه نسـلی اسـت که 

نجـات داده اسـت.

همه اینها برای این اسـت که انسـان بتواند از مصیبت 

و تباهـی گنـاه نجـات یابـد و محبـت خـدا را منعکـس کـرده 

و در شـادی قدوسـیت سـهیم شـود. بهـای پرداخـت شـده 

بـرای نجـات مـا و قربانـی عظیمـی کـه پـدر آسـمانی بـا فـدا 

١٠



کـردن پسـرش بـرای مـا انجـام داد، بایـد افـکار مـا را تعالی 

بخشـد تـا بدانیـم که به واسـطه عیسـی به چه چیـزی تبدیل 

خواهیـم شـد. یوحنـای رسـول با مشـاهده ابعاد و وسـعت 

بیکـران محبـت پـدر نسـبت بـه انسـان در حـال هالکـت، از 

سـتایش و حرمـت لبریـز مـی شـود و قـادر نیسـت بـا یافتـن 

کلمـات مناسـب، محبـت عظیم و با شـکوه خداونـد را بیان 

تـا آن را مشـاهده  کنـد. او از همـگان درخواسـت می کنـد 

کننـد. » ببینیـد، پـدر چـه محبتـی به ما ارزانی داشـته اسـت 

تـا فرزنـدان خـدا شـویم.« )اول یوحنـا ٣ آیـه 1( 

بـر سـر بشـر  را  ارزشـمندی  تـاج فخـر  ایـن عبـارت، 

اسـیر شـیطان  اطاعتـی،  نـا  مینهـد! فرزنـدان آدم بخاطـر 

گردیدنـد، امـا بـه واسـطه ایمـان بـه مسـیح و قربانی شـدن 

او، فرزنـدان خداونـد خوانده می شـوند. مسـیح بـا پذیرفتن 

طبیعـت انسـان، او را رفعـت مـی بخشـید. انسـان گناهکار 

مسـیح،  بـا  ارتبـاط  بخاطـر  کـه  گرفـت  قـرار  جایگاهـی  در 

شایسـتگی یافـت تـا »فرزنـد خـدا« خوانـده شـود.

پادشـاه  فرزنـدان  اسـت.  نظیـر  بـی  محبتـی،  چنیـن 

ملکـوت!  ایـن ایده، قـدرت مقهور کننده ای بـر جان دارد و 

ذهـن را مریـد اراده خـدا میکنـد. 

صلیـب  نـور  در  را  الهـی  شـخصیت  بیشـتر  هرچـه 

مطالعـه می کنیـم، آنـگاه رحمـت، مهربانـی و بخشـش خدا 

را کـه بـا عدالـت و انصـاف در هـم آمیختـه اسـت، بیشـتر 

درک می کنیـم و نشـانه های بی شـمار محبـت را کـه بیکـران 

اسـت، واضح تـر تشـخیص می دهیـم. ماننـد شـفقتی کـه از 

مهربانـی یـک مـادر نسـبت بـه فرزنـد سـرکش و لجوجـش، 

می گیـرد. پیشـی 
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فصل دوم

نیاز گناهکاران به مسیح

در نخسـت بـه انسـان ، صفـات بـارز بـا توانائیهـای 

بالقـوِه اصیـِل نیـک منشـی و ذهنـی بصیـر و متعـادل عطـا 

گردیـده بـود.  کمـال در وجـودش مـوج میـزد و درهماهنگی 

کامـل بـا خـدا بـود. افـکار او پـاک و نیـات او مقـدس بـود.  

امـا توانائیهـای اعمـال نیـک او بـه واسـطه نـا اطاعتـی  بـه 

انحطـاط کشـیده شـد و خودخواهـی جای محبـت را گرفت. 

فطـرت او بخاطـر گنـاه، بـه قدری تضعیـف گردید کـه برای 

وی غیرممکـن مـی نمـود تا با قـوت خویش بتوانـد در مقابل 

قـدرت شـریر ایسـتادگی کند.

او توسـط شـیطان بـه اسـارت گرفته شـده بـود و اگر 

اسـارت  در  بـرای همیشـه  بـود،  نکـرده  مداخلـه  خداونـد 

باقـی می مانـد.  قصـد شـیطان ایـن بـود کـه برنامـه الهـی 

را در زمـان خلقـت انسـان نقـش بـر آب نمـوده و زمیـن را 

مملـو از انـدوه و پریشـانی سـازد. آنـگاه تمامی این شـرارت 

را بـه نتیجـه کار خداونـد در آفرینـش انسـان نسـبت دهد.

آدم، در وضعیـت بی گناهـی اش، بـا خداونـد، خدایـی 

کـه »همـه گنج هـای حکمـت و معرفت در او نهفته اسـت« از 

مصاحبتـی شـادی بخـش برخوردار بـود. )کولسـیان ٢ آیه ٣( 
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حـظ  نتوانسـت  دیگـر  گنـاه،  ارتـکاب  از  بعـد  امـا 

قدوسـیت را احسـاس کنـد و بر آن شـد تا خـود را از حضور 

خداونـد پنهـان بـدارد. اوضـاع افـرادی کـه احیـا و تطهیـر 

نشـده باشـند بـر همیـن منـوال خواهـد بـود. چنیـن فـردی 

بـا خداونـد  هماهنگـی نـدارد و از همدلـی و مصاحبـت بـا 

او محظـوظ نمیشـود. فـرد گناهـکار نمی توانـد در محضـر 

خداوند شـادمان باشـد. او خود را از معاشـرت با  مقدسـین 

کنـار می کشـد. اگر به وی اجازه ورود به ملکوت داده شـود، 

دلشـاد نمی گـردد. روح عشـق و محبت خاضعانـه در آنجا — 

کـه هـر قلبـی بـه آن محبـت ازلـی واکنـش نشـان میدهـد — 

احساسـات او را تحـت تاثیـر قـرار نمی دهـد. افـکار، عالیـق 

و نیـات او بـا اندیشـه هـا و انگیزه هـای کسـانیکه آنجـا در 

بیگناهـی سـیر و سـلوک   دارنـد بیگانـه اسـت. او در جمـع 

خنیاگـران ملکـوت مانند سـازی اسـت کـه خارج از پـرده می 

نـوازد.  ملکـوت برای او شـکنجه گاه اسـت. او تمایـل دارد تا  

خـود را از خداونـدی مخفـی کنـد کـه نـور ملکـوت و کانون 

آنجاست.  شـادی 

الهـی نیسـت کـه افـراد  ایـن حکـم مطلـق و قهریـه 

گنهـکار را از ملکـوت مطـرود و محـروم می کنـد، بلکـه آنان 

بخاطـر ناشایسـتگی خـود از همنشـینی با جمـع آن، منع می 

شـوند. جـالل خداونـد بـرای ایشـان آتـش سـوزاننده اسـت. 

آنـان از مـرگ اسـتقبال میکننـد مبـادا کـه روی او را کـه برای 

نجاتشـان جـان خـود را قربانـی کـرد مشـاهده کنند. 

بـرای مـا غیـر ممکـن اسـت که بـا قـدرت خـود از دام 

گناهـی کـه در آن فـرو رفتـه ایـم، رهایـی یابیـم. دل های ما 

پر از شـرارت اسـت و توان  تغییر و تبدیل نداریم.»کیسـت 
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کـه چیـز طاهـر را از چیـز نجـس بیـرون آورد؟« ، »طرز فکر 

انسـان نفسـانی با خدا دشـمنی می ورزد، چرا که از شـریعت 

خـدا فرمـان نمی بـرد و نمی توانـد هـم ببـرد.« )ایـوب 1٤آیـه 

٤( ؛ )رومیـان ۸ آیـه ٧( 

انسـانی،  اراده و تالشـهای  نیـروی  دانـش، فرهنـگ، 

هریـک نقشـی خـاص در مسـیر درسـت کـرداری ایفـا مـی 

کننـد، امـا ایـن چیزها نمـی توانند قلوب را متحـول و زندگی 

مـا را پـاک و منـزه بسـازند. ایـن چیزهـا شـاید بتوانـد رفتـار 

ظاهـری انسـان را تصحیـح کنـد، امـا نمی تواند چشـمه های 

حیـات را پـاک و زالل سـازد. باید نیرویـی از درون عمل کند. 

بایـد نیرویـی حیـات بخـش از سـوی خداونـد اعطـا شـود 

تـا انسـان از گنـاه و پلیـدی بـه قدوسـیت متبـدل شـود. آن 

قـدرت همـان مسـیح اسـت. فیـض او بـه تنهایـی می توانـد 

بـه جانهـای ُمـرده حیـات بخشـد و مـا را به سـوی خداوند و 

قدوسـیت جـذب کنـد.

منجـی فرمـود: »تـا کسـی از نـو زاده نشـود«، تـا قلبی 

تـازه، عالئقـی تـازه، اهـداف و انگیزه هـای تـازه کـه منجر به 

زندگـی تـازه می گردنـد، دریافـت نکنـد، »نمی توانـد ملکوت 

خـدا را ببینـد.« )انجیـل یوحنـا ٣ آیه ٣( 

ایـن تصـور که انسـان، تنها الزم اسـت تا نیکویـی را که 

بـه صـورت فطـری در درون او وجـود دارد، رشـد و پـرورش 

دهـد، یـک فریـب مهلـک اسـت »زیـرا انسـان نفسـانی امور 

مربـوط بـه روح خـدا را نمی پذیـرد. زیـرا در نظـرش جهالـت 

اسـت و قـادر بـه درکشـان نیسـت، چـرا کـه قضاوت درسـت 

در بـاره آنهـا تنهـا از دیدگاهی روحانی میسـر اسـت«. »عجب 

مـدار کـه گفتـم بایـد از نـو زاده شـوید« )اول قرنتیـان ٢ آیـه 
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1٤( )انجیـل یوحنـا ٣ آیـه ٧(. در بـاره مسـیح مکتـوب اسـت: 

»در او حیـات بـود و آن حیـات، نـور آدمیان بـود.« تنها »نامی 

زیـر آسـمان کـه بـه آدمیـان داده شـد تـا بـدان نجـات یابیم.« 

)انجیـل یوحنـا 1 آیـه ٤(، )اعمـال رسـوالن ٤ آیـه 1٢( 

تنهـا درک لطـف و عنایـت خـدا و مشـاهده احسـان و 

عطوفـت پدرانـه ذات الهـی کفایـت نمیکنـد. ادراک حکمـت 

و احـکام عادالنـه او و اینکـه تمامـی ایـن خصائـل برپایـه 

محبـت جاودانـه او اسـتوار اسـت، بسـنده نمـی کنـد، زیـرا 

هنگامـی کـه پولس رسـول همـه اینهـا را دید، فریـاد برآورد، 

نیکوسـت « »شـریعت مقـدس  »مـی پذیـرم کـه شـریعت 

اسـت و حکـم شـریعت نیـز مقـدس، عادالنه و نیکوسـت«.

امـا بـا روحـی دردمنـد و پریشـان اضافـه کـرد: »مـن 

فروختـه  گنـاه  بـه  بـرده  همچـون  و  نفسـانی ام  انسـان 

 )1٦،1٢،1٤ آیـات   ٧ )رومیـان  شـده ام« 

او اشـتیاق داشـت که خالـص و عادل باشـد. چیزی که با 

قـدرت خویـش نمی توانسـت بـه آن نائل شـود، بنابرایـن بانگ 

بـرآورد: »آه کـه چـه شـخص نگون بختی هسـتم...! کیسـت که 

مـرا از ایـن پیکر مـرگ رهایی بخشـد؟« )رومیان ٧ آیـه ٢٤( 

چنیـن فریـادی اسـت کـه از دل هـای آزرده و گرانبـار 

در هـر سـرزمین و هـر عصری به آسـمان برخاسـته اسـت. اّما 

بـرای همـه آنـان تنهـا یـک پاسـخ وجـود دارد »ایـن اسـت بره 

خـدا کـه گنـاه جهان را برمی  دارد ...!« )انجیـل یوحنا 1 آیه ٢9( 

صحنـه هـای بسـیاری وجـود دارنـد کـه از طریـق آن 

روح القـدس سـعی کرده اسـت تا ایـن حقیقت را بـه تصویر 

بـار  از  رهایـی  آرزومنـد  کـه  افـرادی  بـرای  را  آن  و  بکشـد 

سـنگین گنـاه بودنـد، آشـکار سـازد. هنگامیکـه یعقـوب بـا 
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فریـب دادن عیسـو مرتکـب گنـاه شـد و از خانه پـدری خود 

گریخـت، احسـاس گنـاه بـر دوش او سـنگینی مـی کـرد.

او تنهـا و بـی پناه بود و از همه کسـانی که مایه شـادی 

وی بودنـد، جـدا مانـده بـود. اما فکری که بیشـتر از هر چیز 

روح او را آزار مـی داد، تـرس حاصـل از قطـع شـدن رابطـه 

وی بـا خداونـد بـه دلیـل گنـاه و رانـده شـدن از ملکـوت 

خداونـد بـود. او بـا انـدوه و ناراحتـی بـر روی خـاک زمیـن  

بـرای اسـتراحت دراز کشـید. در اطـراف او تنهـا تپه هـا و در 

بـاالی سـرش آسـمان روشـن و پـر سـتاره دیده می شـد. 

بـه محـض اینکـه بـه خـواب رفـت، نـوری عجیـب در 

پیـش روی چشـمانش ظاهـر گشـت، و اینک بـر زمینی که او 

بـر روی آن خوابیـده بـود، تصاویـری سـایه ماننـد از پلکانـی 

وسـیع دیـد که بـه دروازه های بی شـمار ملکـوت، منتهی می 

شـوند و بـر روی آنهـا فرشـتگان خـدا در حـال پاییـن و بـاال 

رفتـن بودنـد، دیـده می شـد و در همـان حـال نـدای الهـی 

بـا پیامـی از امیـد و تسـلی از ملکـوت خداونـد شـنیده شـد. 

بدیـن ترتیـب بـه یعقوب آشـکار شـدکه نیـاز و اشـتیاق جان 

او بـرآورده شـده اسـت، یعنی منجـی او را از کیفر گناهانش 

آشـکار  راهـی  شـکرگزاری  و  شـادمانی  اوج  در  او  رهانیـد. 

دیـد کـه از طریـق آن، فـرد گناهـکار، رابطـه اش بـا خداوند 

ترمیـم و برقـرار گردیـد. نردبـان راز گونـه رویـای او، معرف 

عیسـی بـود کـه تنها واسـطه ارتباط میـان خدا و انسـان بود.

کـه مسـیح در گفتگـوی  ایـن همـان تصویـری اسـت 

خویـش بـا نتنائیـل به آن اشـاره کرد: »آسـمان را خواهی دید 

کـه بـاز شـده و فرشـتگان خـدا نزد من مـی آیند و به آسـمان 

بـاز می گردنـد.« )انجیـل یوحنـا 1 آیـه ۵1(. انسـان بـا ارتـکاب 
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گنـاه، خـود را از خداونـد جـدا کرد و رابطه زمیـن با ملکوت 

منقطـع گردیـد. فاصلـه میـان ملکـوت و زمیـن بقـدری زیـاد 

بـود کـه انسـان نمـی توانسـت بـا خداونـد مصاحبـت کنـد. 

اّمـا مسـیح میانجـی شـد تـا زمیـن و عـرش ملکـوت پیونـدی 

تـازه برقـرار کنند. مسـیح با رحمـت خویش، فاصلـه ای را که 

گنـاه میـان زمیـن و آسـمان ایجـاد کرده بـود،  پلی سـاخت تا 

فرشـتگان خدمتگـزار بتواننـد با انسـان ارتبـاط برقـرار کنند. 

بیکـران  منشـاء  بـه  را  درمانـده  و  انسـاِن ضعیـف  مسـیح، 

قـدرت، پیونـد داد.

کلیـه  و  پیشـرفت  بـرای  انسـان  رویاهـای  تمامـی 

تالش هـای او بـرای تعالـی بشـریت، بیهـوده خواهـد بـود، 

اگـر نسـبت بـه خداونـد کـه تنهـا منبـع امیـد و یـاری بـرای 

انسـان گمـراه اسـت، بـی اعتنایی کنـد. زیرا »تمامـی مواهب 

نیکـو و کامـل« از جانـب خداسـت )یعقوب 1 آیـه 1٧(. تعالی 

شـخصیت انسـان بدون ارتباط بـا خدا، امری ناممکن اسـت 

و تنهـا راه رسـیدن بـه خـدا، مسـیح اسـت. او می گوید: »من 

راه و راسـتی و حیـات هسـتم. هیـچ کـس نمی توانـد به خدا 

برسـد مگـر بـه وسـیله مـن.« )انجیـل یوحنـا 1٤ آیـه ٦(

قلـب خداونـد بـا محبتـی خـارق العـاده در اشـتیاق 

نجـات فرزنـدان زمینـی اش می باشـد تـا اینکـه بـه فکـر مرگ 

آنهـا باشـد. او بـا فـدا کـردن پسـر یگانـه اش، ملکـوت را در 

قالب هدیه ای بسـیار ارزشـمند به ما ارزانی داشـت.  عیسـی 

زندگـی کـرد و ُمـرد و اکنـون کاهـن اعظـم آسـمانی ماسـت.  

فرشـتگان آسـمان  بـی وقفـه برای نجـات مـا کار میکنند. پدر 

آسـمانی و روح القـدس در اتحـاد بـا هـم کار میکننـد تـا مـا 

شویم. رسـتگار 
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بیاییـد بـه قربانـی شـگفت انگیـزی کـه منجـی بـرای ما 

فراهـم  نمـوده، بیندیشـیم! بیاییـد بـه زحمـات و نیرویـی 

کـه کروبیـان بـرای نجات انسـان گمـراه و بازگردانـدن وی به 

خانـه پـدر آسـمانی صـرف می کننـد، ارج نهیـم. مسـیح بـه 

انگیـزه ای کـه مـا را به درسـتکاری هدایت کند اجـر میدهد. 

او بـه مـا وعـده شـادمانی در ملکـوت میدهـد جایـی کـه تـا 

ابـد جسـم و جـان و فکـر مـا پـرورش خواهـد یافـت. مـا در 

جمیـع فرشـتگان خوشـحال خواهیـم بـود و از محبـت خدا 

و فرزنـد او بهـره خواهیـم بـرد. مطمئناً این پـاداش ها کافی 

خواهنـد بـود تـا بـه مـا انگیـزه بدهنـد که قلـوب خـود را به 

خالـق و منجی بسـپاریم.

و از سـویی دیگـر کالم خـدا بـر علیـه کسـانی کـه بـه 

بدیـن  ایـن  اسـت.  داده  هشـدار  میکننـد  خدمـت  شـیطان 

معنـی اسـت کـه گنـاه ، خصایـل خـوب را تباه کـرده و مرگ 

ابـدی را بـه بـار مـی آورد. خداونـد گنـاه را در پایـان جهـان 

کامـالً نابـود خواهـد سـاخت. 

بیاییـد رحمـت خـدا را بیـاد داشـته باشـیم. او چـه کار 

بیشـتری بایـد انجـام میـداد؟ بیاییـد بـا خداونـد کـه مـا را 

خیلـی دوسـت دارد رابطـه ای درسـت برقـرار کنیـم. بیاییـد 

شـده  متحـول  طریـق  بدیـن  تـا  بپذیریـم  را  خـدا  محبـت 

بـه شـباهت او تبدیـل شـویم. آنـگاه بـا کروبیـان دوسـتی و 

مـودت خواهیـم داشـت و احسـاس مـی کنیـم که بـا پدر و 

پسـر در خانـه خـود هسـتیم.  
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فصل سوم

توبه

انسـان چگونه میتواند در برابر خدا عادل شـمرده شود؟ 

یـک فـرد گناهکار چگونه میتواند نیکوکار گـردد؟ تنها از طریق 

مسـیح اسـت که میتوانیـم با خـدا هماهنگ و موزون شـده و 

تقـدس یابیم. اّما چگونه می توانیم به مسـیح ایمـان بیاوریم؟ 

بسـیاری از مردم این سـوال را می پرسـند. 

گردیدنـد،  واقـف  خویـش  گناهـان  بـه  کـه  هنگامـی 

ایشـان و دیگـر رسـوالن بانـگ بـر آورده از پطـرس پرسـیدند 

کـه چـه بایـد بکنیـم؟ پطـرس در پاسـخ یـک کلمـه گفـت: 

»توبـه«. )اعمـال رسـوالن ٢ آیـات ٣٧ و 3۸(. پطـرس اندکـی 

بعـد، دوبـاره بـه ایشـان گفت: »توبه کنیـد ... و به سـوی خدا 

بازگردیـد تـا گناهانتـان پاک شـود«.)اعمال رسـوالن ٣ آیه ١9(  

توبـه یعنـی اظهـار ندامـت از گنـاه و روی گردانـدن 

از آن. نمی توانیـم گنـاه را نفـی کنیـم، مگـر اینکـه بـد بودن 

آن را درک نمـوده و قلبـاً از آن رویگـردان شـویم، در غیـر 

اینصـورت تغییـر واقعی در زندگـی ما اتفـاق نخواهد افتاد.

بسـیارند کسـانی که از درک واقعی توبـه عاجزند. آنان 

بخاطـر ارتـکاب گنـاه تأسـف می خورنـد و حتـی اصالحـات 
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ظاهـری انجـام می دهنـد، چـون می ترسـند کـه گنـاه بـرای 

ایشـان مصیبـت بـه بـار آورد. درحالیکـه مفهـوم توبه، طبق 

آمـوزه هـای کتـاب مقـدس چنین نیسـت. آنـان بیـش از گناه 

بـرای مصایـب خـود سـوگوار هسـتند. مثل داسـتان عیسـو، 

هنگامـی  کـه فهمیـد حـق نخسـت زادگـی را بـرای همیشـه 

از دسـت داده اسـت. بلعـام نیـز بـا دیـدن فرشـته ای کـه بـا 

شمشـیری بـر سـر راه وی ایسـتاده بـود، از بیـم آنکـه مبـادا 

کشـته شـود، بـه گنـاه خویـش اعتـراف کرد، اّمـا توبـه او نیز 

نیـات او تغییـر نکـرده بـود. از شـریر  توبـه واقعـی نبـود. 

منزجـر نشـده نبـود. یهـودای اسـخریوطی بعـد از تسـلیم 

کـردن مسـیح، فریـاد بـرآورد: »گنـاه کـردم و باعـث ریختـن 

خـون بی گناهـی شـدم.« )انجیـل متـی ٢٧ آیـه ٤( 

یهـودا، حاصـل عـذاب روحـی و  ندامـت  و  اعتـراف 

حـس هولنـاک محکومیـت و انتظـار وحشـتناک روز داوری 

بـود. عواقبـی کـه خیانـت او به بـار آورده بود، قلـب او را از 

وحشـت و هـراس لبریـز کـرده بـود. بـا ایـن حـال ، انـدوه و 

پشـیمانی او آنچنـان عمیـق و دردنـاک نبـود، چرا که او پسـر 

معصـوم و بی گنـاه خـدا را تسـلیم کرده و قدوس اسـرائیل 

را انـکار کـرده بـود. فرعـون مصـر هنگامی کـه تحـت بالیـای 

خداونـد متحمـل عـذاب شـده بـود، بـرای گریـز از مجازات 

بیشـتر بـه گنـاه خویش اعتـراف می کـرد. اما به محـض اینکه 

نـزول بالیـا متوقـف می شـد، مجـدداً به عـداوت بـا خداوند 

ماتـم  گنـاه  بـرای عواقـب  افـراد  ایـن  پرداخـت. همـه  مـی 

گرفتنـد، نـه بـرای خـود گناه. 

اّمـا زمانـی کـه دل آدمـی تحـت تأثیـر روح خـدا قـرار 

گناهـکار  شـخص  و  می شـود  تحریـک  وجـدان  می گیـرد، 
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عمـق و قدوسـیّت شـریعت پـاک خـدا را کـه پایـه و اسـاس 

حکومـت او در آسـمان و بـر زمین اسـت، تشـخیص می دهد 

و آن »نـور حقیقـی کـه بـر هـر انسـانی کـه بـه ایـن جهـان 

می آیـد، روشـنی می افکنـد« و حجره های پنهان جـان و روح 

را روشـن می سـازد و همـه چیزهایـی کـه در تاریکـی پنهـان 

بـود آشـکار می شـود. )انجیـل یوحنا ١ آیـه 9(. ایمـان بر ذهن 

و دل مسـلط می شـود و شـخص گناهکار از قدوسـیّت ذات 

ناپاکـی  و  گنـاه  شـدن  آشـکار  از  و  می شـود  آگاه  خداونـد 

خویـش در مقابـل تفتیـش کننـده قلبهـا احسـاس وحشـت 

می کنـد. او محبـت خـدا، جمـال قدوسـیّت و  حـظ نـاب را 

درک کـرده و آرزو می کنـد تـا تطهیـر گردیـده و رابطه اش با 

ملکـوت احیا گـردد.

ماهیـت   ، گنـاه  ارتـکاب  از  پـس  نبـی،  داوود  دعـای 

انـدوه و ماتم واقعی نسـبت بـه گناه را تشـریح میکند. توبه 

او خالصانـه و از عمـق دل بـود. او  در دعـا بـرای  تخفیـف 

گنـاه تـالش نکـرد و نخواسـت  تـا از تـرس عقوبـت بگریـزد. 

داوود بـه زشـتی گنـاه خویش پی برد. او پلشـتی جان خویش 

را مشـاهده نمـود.  و از گنـاه خود منزجر شـد. او فقط برای 

بخشـیده شـدن دعـا نکـرد، بلکـه بـرای تطهیـر دل دعـا کرد. 

او مشـتاق حـظ قدوسـیّت بـود تـا صمیمیـت و هماهنگـی 

خـود بـا خـدا را ترمیـم نمایـد. او آمرزیـده شـد و گناهـان 

وی مسـتور گردید. »خوشـا بحال کسـی که گناهش آمرزیده 

شـده و خطایـش بخشـیده شـده اسـت. خوشـا بحـال کسـی 

کـه خداونـد او را مجـرم نمیشناسـد و حیلـه و تزویـری در 

وجـودش نیسـت«. )مزامیـر ٣٢ آیـات ١ و ٢( 

»خدایـا به خاطـر محبّـت پایـدار خـود بـر مـن رحـم 
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مـرا  ببخـش.  مـرا  گناهـان  بی پایانـت  کـرم  روی  از  و  کـن، 

از گناهانـم شست وشـو ده و از خطاهایـم پـاک سـاز. بـه 

گناهـان خـود اعتـراف می کنـم و خطاهایـی را کـه کـرده  ام 

در نظـر دارم. علیـه تـو ای خداونـد بلـی تنهـا علیـه تـو گناه 

کـرده  ام، و آنچـه را کـه در نظر تو بد اسـت، انجام داده ام. 

اینـک تـو حـق داری که مـرا داوری نمـوده، محکوم سـازی. 

مـن از روزی کـه بـه دنیـا آمـدم گناهـکار بـودم. از همـان 

لحظـه ای کـه نطفـه ام در رحـم مادرم بسـته شـد، بـه گناه 

آلـوده بـودم. تـو طرفـدار صداقـت و راسـتی هسـتی پـس 

فکـر مـرا از حکمـت پُـر سـاز. گنـاه مـرا از مـن دور کـن تـا 

پـاک شـوم مـرا بشـوی تـا از بـرف سـفیدتر گـردم. بگـذار 

تـا صـدای خوشـی و لـّذت را بشـنوم. بـا وجـودی کـه مـرا 

کوبیـده  و ُخـرد کـرده ای، بـار دیگـر شـاد خواهـم بـود. از 

گناهانـم چشـم بپـوش و خطاهایـم را ببخـش خدایـا، دل 

پـاک در مـن بیافریـن و باطنم را با روح راسـتی تـازه گردان. 

مـرا از حضـور خود مـران و روح پاکت را از من مگیر شـادی 

نجـات را بـه مـن بازگـردان و شـوق اطاعت از اوامـرت را در 

مـن ایجـاد نمـا. آنـگاه احـکام تـو را بـه خطـاکاران خواهـم 

آموخـت و آنـان به سـوی تـو بـاز خواهند گشـت. ای خدایی 

کـه نجات دهنـده مـن هسـتی، مـرا از خونریـزی دور کـن تـا 

زبانـم بـار دیگـر سـرود عدالـت تـو را بسـراید.« )مزامیـر ۵1 

آیـات 1 تـا 1٤( 

توبـه ای ایـن چنینـی از تـوان مـا خارج اسـت و فقط از 

طریـق ایمـان بـه مسـیح کسـب می شـود کـه بـه اعلـی علیین 

عـروج کـرده و عطایایی به انسـان بخشـیده اسـت. 

در اینجـا نکتـه ای وجود دارد که بسـیاری ممکن اسـت 

٢٢



بـه غلـط در بـاره آن قضـاوت کننـد و از ایـن رو از امـداد 

مشـتاقانه مسـیح قاصـر مـی ماننـد. آنـان تصور مـی کنند که 

نمی تواننـد بـه حضـور مسـیح بیاینـد، مگـر اینکه ابتـدا توبه 

کننـد. چـرا کـه توبه مقدمـات آمـرزش گناهانشـان را فراهم 

مـی کند. درسـت اسـت که توبـه قبل از آمـرزش گناهان جای 

گرفتـه اسـت، زیـرا تنها دل شکسـته و نادم نیاز بـه منجی را 

احسـاس خواهـد کرد. 

اّمـا آیـا گناهـکار، پیـش از اینکـه بـه حضـور عیسـی 

بیایـد و بـه او ایمـان آورد، بایـد توبـه کنـد؟ آیـا توبـه مـی 

توانـد بـه عنـوان مانعـی میـان گناهـکار و منجی قـرار گیرد؟ 

کتـاب مّقـدس، ایـن گونـه تعلیـم نمی دهـد کـه فـرد 

گناهـکار پیـش از اینکـه بتوانـد دعـوت مسـیح را در نظـر 

بگیـرد، ابتـدا بایـد توبـه کنـد. مسـیح می گویـد: »بیاییـد نزد 

مـن، ای تمامـی زحمتکشـان و گرانبـاران، کـه مـن شـما را 

آرامـی خواهـم بخشـید.« )انجیـل متـی ١1آیـه ٢۸(

بـه  را  گناهـکار  کـه  اسـت  مسـیح  خیرخواهـی  ایـن 

سـوی توبـه اصیـل هدایـت می کنـد. پطـرس، ایـن موضـوع 

را در اظهـارات خـود بـه قـوم بنـی اسـرائیل بـه صراحـت 

بـا قـدرت خـود  را  او  اعـالم کـرده و می گویـد: »خداونـد 

سـرافراز نمـود تـا پادشـاه و نجـات دهنـده باشـد و قـوم 

اسـرائیل فرصـت داشـته باشـند که توبـه کنند تا گناهانشـان 

بخشـیده شـود.« )اعمـال رسـوالن ۵ آیه ٣1( مـا همانطور که 

نمی توانیـم بـدون روح مسـیح کـه وجـدان را بیـدار می کند، 

بـدون مسـیح  نمی توانیـم  کنیـم، همـان طـور هـم  توبـه 

آمـرزش گناهـان را دریافـت کنیـم. 

هـای  نیـت  و  هـا  انگیـزه  تمامـی  سرچشـمه  مسـیح 
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درسـت اسـت. او تنهـا کسـی اسـت کـه مـی توانـد دشـمنی 

بـرای  اشـتیاق  آَورَد.  پدیـد  آدمـی  دل  در  را  گنـاه  علیـه  بـر 

نائـل شـدن بـه حقیقـت و پاکـی و متقاعـد شـدن نسـبت بـه 

گناهـکار بـودن ، گـواه بـر ایـن اسـت کـه روح او در قلبهـای 

مـا در حرکـت اسـت. 

عیسـی گفته اسـت: » اگر من از زمین برداشـته شـوم، 

همـه را به سـوی خود خواهم کشـید.« )انجیـل یوحنا 1٢آیه 

٣٢( مسـیح بایـد در مقابـل فـرد گناهـکار در مقـام نجـات 

دهنـده ای کـه بـرای نجـات گناهـان جهان فدا شـده اسـت، 

آشـکار شـود. زمانـی کـه بّـره خـدا را بـر روی صلیـب جلجلتا 

مـا آشـکار مـی  اذهـان  نظـاره می کنیـم، راز رسـتگاری در 

شـود و نیکویـی و رحمـت خـدا مـا را به سـوی توبـه هدایت 

می کنـد.  مسـیح بـا فدا کردن جـان خویش بـرای گناهکاران، 

کـه  هنگامـی  و  کـرد  آشـکار  را  وصفـی  قابـل  غیـر  محبـت 

گناهـکار ایـن محبت را مشـاهده می کند، رقیق القلب شـده 

، ذهـن وی تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه و الهـام بخـش ندامت 

در جـان وی خواهـد بـود.

بطـور یقیـن انسـانها بعضـی مواقـع از اعمـال گنـاه 

آلـود خود شـرمگین شـده و از برخـی عادات بد خود دسـت 

میکشـند، بدون اینکه آگاه باشـند که به سـوی مسـیح جذب 

شـده انـد. بـه هـر حـال، هـر وقت کـه افـراد سـعی کنند که 

خودشـان را اصـالح کرده و خالصانه بـرای انجام عمل نیکو 

تـالش کننـد، ایـن قـدرت مسـیح اسـت کـه ایشـان را بسـوی 

هسـتند،  بی اطـالع  آن  از  کـه  کششـی  می کنـد.  جـذب  وی 

در باطـن ایشـان عمـل می کنـد و وجـدان ایشـان راتحریـک 

کـرده و رفتارشـان را تهذیـب می کنـد و هنگامـی کـه مسـیح 
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توجـه ایشـان را بـه صلیـب خویـش جلـب می کنـد تـا بـه او 

کـه گناهـان ایشـان قلـب وی را آزرده، نظـاره کننـد، وجدان 

ایشـان تحـت تأثیـر قـرار می  گیـرد. شـرارتهای زندگـی و گنـاه 

ریشـه دار شـده درون، در نظر ایشـان آشـکار می شـود. آنان 

تـا انـدازه ای شـروع بـه درک عدالـت مسـیح کـرده و فریـاد 

برمی آورنـد کـه: »چیسـت گنـاه کـه چنیـن قربانـی عظیمی را 

بـرای گناهـکاران طلـب می کنـد؟ آیـا ایـن همـه محبـت، این 

همـه رنـج، ایـن همه تحقیـر، نیاز بـود تا ما هـالک نگردیم، 

بلکـه حیـات جـاودان یابیم؟«

محبـت  ایـن  مقابـل  در  اسـت  ممکـن  گناهـکار  فـرد 

مقاومـت کند و یا از کشـیده شـدن به سـوی مسـیح اجتناب 

ورزد، اّمـا اگـر مقاومـت نکنـد بـه سـوی او کشـیده خواهـد 

شـد و آگاهـی از نقشـه نجـات، او را بـه پـای صلیـب مسـیح 

هدایـت خواهـد کـرد تا بـه خاطـر گناهانش کـه موجب رنج 

و مـرگ پسـر محبـوب خـدا شـد، توبـه کند.

طبیعـت  برامـور  کـه  الهـی  خـرد  و  اندیشـه  همـان 

سـخن  انسـان ها  دل هـای  بـا  اسـت،  کـردن  عمـل  درحـال 

قابـل وصفـی  غیـر  کـردن عطـش  ایجـاد  و در حـال  گفتـه 

اسـت کـه آنـان از آن محـروم می باشـند. متـاع ایـن جهـان 

نمی توانـد خواهـش هـای ایشـان را ارضا کنـد. روح خداوند 

از ایشـان مـی خواهـد تـا در طلـب چیزهایـی باشـند کـه بـه 

بواسـطه  کـه  کنـد  آرامـش عطـا  و  تنهایـی می توانـد صلـح 

فیـض مسـیح حـظ قدوسـیّت حاصـل مـی شـود. منجـی مـا 

از طریـق عوامـل پیـدا و  پنهـان، دائمـأ در تـالش اسـت تـا 

بـرکات  بـه  گنـاه  ناخوشـایند  امیـال  از  را  انسـان ها  اذهـان 

بیکرانـی کـه می توانـد از طریـق او بـه ایشـان تعلـق گیـرد، 
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جـذب کنـد. پیـام خداونـد بـه همـه جانهایی که بـه عبث در 

تـالش هسـتند تـا از آب انباِر آلـوده این جهان بنوشـند،  این 

پیـام الهـی خطـاب شـده اسـت: »هر که تشـنه اسـت، بیاید 

و هـر کـه طالـب اسـت، از آب حیـات بـه رایـگان بنوشـد.« 

)مکاشـفه ٢٢آیـه 1٧( 

شـما کـه در دل خـود در آرزوی چیـزی هسـتید که این 

جهـان نمی توانـد آن را بـرآورده کنـد، ایـن آرزو را بـه منزلـه 

نـدای خـدا بـه جـان خویـش قبـول کنیـد. از او بخواهیـد تـا 

روح توبـه را بـه شـما عطـا کند و مسـیح را با محبـت بیکران 

و در کمـال قدوسـیت بـه شـما آشـکار کنـد. در شـیوه زندگی 

منجـی، اصـول شـریعت خداونـد — کـه عشـق و محبـت به 

خـدا و  بشـر اسـت، بطـور کامـل نشـان داده شـده اسـت. 

جـان کالم زندگـی او خیرخواهی و محبـت غیرخودخواهانه 

بـود. همچنانکـه بـه منجـی می نگریـم و نـور او بـر مـا مـی 

تابـد، بـه گنـاه آلـوده بـودن دل هایمـان واقف می شـویم.

کـرده  گویـی  تملـق  خـود  بـه  نسـبت  اسـت  ممکـن 

باشـیم کـه زندگـی مـا درسـت بـوده اسـت، همانطـور کـه 

نیقودیمـوس چنیـن تّصـور کرده بـود. اینکه خلـق و خوی ما 

بـی عیـب و نقص بوده اسـت و تصور کنیم که الزم نیسـت 

تـا ماننـد گناهـکار عـادی خـود را در مقابـل خـدا فروتـن 

کنیـم، اّمـا زمانـی که نور مسـیح نیّات قلبـی خودخواهانه ما 

را آشـکار مـی کنـد، خواهیـم دید کـه چقدر ناپاک هسـتیم.  

میتوانیـم نیـات خودخواهانـه و دشـمنی بـا خـدا، کـه همـه 

اعمـال زندگـی را به تباهی کشـیده، تشـخیص دهیم. سـپس 

خواهیـم فهمیـد که پارسـایی و نیکویی مـا در حقیقت مانند 

زیـر انـدازی کثیف اسـت و اینکه خون مسـیح بـه تنهایی می 
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توانـد مـا را از پلیـدی گنـاه پـاک سـازد و دل هـای مـا را بـه 

شـباهت خویـش تازه سـازد.

پرتـوی از جـالل خداونـد و بارقـه ای از پاکـی مسـیح، 

بـا نفـوذ کـردن در جـان، هر گونـه ناپاکـی را بطـور دردناکی 

انسـان  خصلـت  نقایـص  و  هـا  بدشـکلی  و  کـرده  آشـکار 

ناپـاک و بـی وفایـی دل و زبـان  را عریـان سـاخته، امیـال 

در   گناهـکار  فـرد  عهـد شـکنی  می سـازد.  نمایـان  را  ناپـاک 

پـوچ شـمردن شـریعت خداونـد در معـرض دیـد وی قـرار 

داده می شـود و روح او، تحـت تأثیـر روح القـدس محـزون 

بی عیـب  و  پـاک  بـه شـخصیت  کـه  او همانطـور  می شـود. 

مسـیح مـی نگـرد، از خـود بیـزار مـی شـود.

هنگامیکـه دانیال نبی، شـکوه و جالل فرشـته خداوند 

ناتوانـی  و  ضعـف  شـناخت  و  درک  در  کـرد،  رامشـاهده 

خویـش مسـتغرق گشـته و پریشـان حـال شـد. او تأثیـر ایـن 

صحنـه خـارق العـاده را توضیـح داده و می گویـد: »قـوت 

در مـن باقـی نمانـد و خرمـی مـن بـه پژمردگـی مبّـدل گردید 

و دیگـر هیـچ طاقـت نداشـتم.« )دانیـال 10آیـه ۸( کسـی کـه 

و  از خودخواهـی  می گیـرد،  قـرار  تأثیـر  تحـت  چنیـن  ایـن 

خودپسـندی منزجـر خواهـد شـد و از طریق عدالت مسـیح 

در طلـب پاکـی دل خواهـد بـود کـه با شـریعت خـدا و ذات 

مسـیح هماهنـگ اسـت. پولـس از عدالـت خـود نوشـت: تـا 

آنجایـی کـه یک فرد می توانسـت بـا رعایت احکام و شـرایع 

بـودم  تقصیـر  بـی  فـردی  مـن  شـود  خوانـده  عـادل  خـدا 

)فیلیپیـان  ٣ آیـه ٦(.  وقتـی کـه او بـه کلمـات فرامیـن خـدا 

دقـت کـرد و بـه زندگی خود نگریسـت نتوانسـت خطایی در 

خـود ببینـد. ولـی وقتـی که بـه عمق معنـای احکام پـی برد، 
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خـود را آنگونـه کـه خدا دید مشـاهده کرد. او زانـو زده و به 

خطایـای خویـش اعتـراف نمود. 

براسـاس نّـص صریـح شـریعت، آنطـور کـه افـراد آن 

را بـرای اعمـال ظاهـری بـه کار می گیرنـد، پولـس از گنـاه 

اجتنـاب کـرده بود، اّمـا هنگامیکـه به عمـق مفاهیم مقدس 

آن نـگاه کـرد و خـود را آنطـوری دیـد که خـدا او را می دید، 

بـا فروتنـی سـر تعظیـم فـرود آورد و بـه گناهـان خویـش 

اعتـراف کـرد. او مـی گویـد: »مـن تـا زمانـی کـه از احـکام 

شـریعت آگاهـی نداشـتم از زندگـی آسـوده ای بـر خـوردار 

بـودم امـا وقتـی از ایـن احکام آگاهـی یافتم متوجه شـدم 

کـه آنهـا را زیـر پـا گذاشـته ام و بـه همیـن علـت گناهـکار و 

محکـوم بـه مرگ هسـتم.« )رومیان ٧ آیـه 9( هنگامی که او 

ماهیـت روحانـی احـکام را دید، گناه بـا هولناکی واقعی اش 

نمایـان شـد و عزت نفـس از او رخت بربسـت. خداوند همه 

گناهـان را بـه یـک میـزان نمی نگـرد. در نظـر او گنـاه دارای 

مراتـب و درجاتـی اسـت همانطـور کـه از نظـر انسـان نیـز 

همیـن طور اسـت. 

امـا هرچنـد ممکـن اسـت برخـی رفتـار غلـط در نظـر 

نظـر  در  گناهـی  هیـچ  ولـی  شـود،  شـمرده  ناچیـز  انسـان 

نیسـت. بـی اهمیـت  خداونـد کوچـک و 

قضاوت انسـان، غیرمنصفانه و ناقص اسـت، در حالی 

کـه خداونـد همـه چیـز را همـان طـور کـه هسـتند، داوری 

می کنـد. آدم مسـت و میخـواره تحقیر می شـود و بـه او گفته 

می شـود کـه گنـاه، او را از رفتـن بـه آسـمان محـروم خواهـد 

کـرد. اّمـا غـرور، خودخواهـی و طمـع مـورد سـرزنش قـرار 

نمی گیرنـد. در حالـی کـه اینها گناهانی هسـتند کـه مخصوصاً 
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در نظـر خداونـد زشـت و موهـن تلقـی می شـوند، زیـرا بـا 

نیکویـی ذات او و محبـت ایثارگرانـه کـه همانا فضای قدسـی 

کائنـات اسـت مغایرت دارند. کسـی که مرتکب گناه می شـود، 

احسـاس شـرم و فروماندگـی کـرده و نیـاز به فیض مسـیح را 

احسـاس می کنـد. در حالـی کـه شـخص مغـرور، خـود را بـی 

نیـاز احسـاس می کنـد و به ایـن ترتیب دریچه قلب خـود را به 

روی مسـیح و بـرکات بیکـران او می بنـدد.

باجگیـر بیچـاره ای که دعا کرد، »خدایـا، برمن گناهکار 

رحـم کـن.« )انجیـل لوقـا ١۸آیـه ١٣(، خـود را فـردی بسـیار 

بـدکار بشـمار مـی آورد و سـایرین نیز او را با همیـن دید نگاه 

می کردنـد. در حالـی کـه او، نیـاز خویش را احسـاس کرد و با 

بـار سـنگین گناه و شرمسـاری به حضور خـدا آمد و تقاضای 

رحمـت کـرد. قلـب او در مقابـل روح القـدس گشـوده شـده 

بـود تـا کار عالـی و زیبایـش را انجـام دهـد و او را از قدرت 

گنـاه آزاد کنـد. دعـای خودسـتایانه و حـق بـه جانب فریسـی 

نشـان داد کـه قلـب او در مقابـل تأثیـر روح القـدس بسـته 

بـود. او بـه دلیـل فاصلـه  ای کـه از خداونـد داشـت و در 

مقایسـه بـا  کمـال قدوسـیت الهـی ، هیـچ شـناختی از نقص 

و گناهـکار بـودن خـود نداشـت. او خود را نیازمند احسـاس 

نکـرد و بنابرایـن هیـچ چیـزی دریافـت نکرد.

اگـر می دانیـد کـه گناهـکار هسـتید، منتظـر نمانید تا 

خـود را بهتـر سـازید. بسـیارند کسـانی کـه تصـور می کننـد 

کـه بـه انـدازه کافـی خـوب نیسـتند تـا نـزد عیسـی بیاینـد. 

آیـا انتظـار داریـد تـا بـا تالش هـای خودتـان بهتـر شـوید؟ 

»آیـا یـک حبشـی میتواند رنگ پوسـت خود را عـوض کند، 

یـا پلنـگ میتوانـد خالهایـش را پـاک کنـد ؟ آنـگاه شـما نیـز 
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کـه بـه بدی کـردن عـادت کرده ایـد، نیکویـی توانیـد کرد؟« 

)ارمیـا ١٣آیـه ٢٣( 

فقـط خداسـت کـه می توانـد مـا را یـاری دهـد. نبایـد 

در انتظـار دالیـل قویتـر، فرصت هـای بهتـر و یـا انگیزه های 

مناسـب تر، زمـان را از دسـت بدهیـم. بایـد درسـت همـان 

طـوری کـه هسـتیم، بـه مسـیح ایمـان آوریم. 

ندهـد  فریـب  تّصـور  ایـن  بـا  را  اّمـا هیچ کـس خـود 

کـه چـون خـدا محبـت اسـت بنابرایـن بـا رحمـت عظیمـش 

انکارکننـدگان فیـض خـود را نیـز نجات خواهد داد. شـرارت 

و پلیـدی فزاینـده گنـاه، تنهـا در پرتـو نـور صلیـب می تواند 

نشـان  یعنـی صلیـب  گیـرد.  قـرار  داوری  و  ارزیابـی  مـورد 

میدهـد کـه گنـاه چقـدر نامبـارک اسـت. هنگامـی کـه افـراد 

اصـرار بـه ایـن عقیـده دارند کـه خدا بـه انـدازه کافی خوب 

و مهربـان اسـت کـه شـخص گناهـکار را از خـود نخواهـد 

رانـد، بـه ایشـان بگویید بـه صلیـب جلجلتا نـگاه کنند چون 

اگـر گنـاه تحمـل میشـد دیگـر نیـازی به کفـاره صلیـب نبود. 

تنهـا بـه دلیـل اینکـه هیـچ راه دیگـری وجـود نداشـت که به 

وسـیله آن انسـان بتوانـد نجـات یابـد. بـرای اینکه بـدون این 

فدیـه غیـر ممکن بـود که نـژاد انسـان از قدرت فاسـد کننده 

گنـاه رهایـی یابـد و رابطه اش بـرای مصاحبت با  قدوسـیان 

از  بتوانـد  کـه  بـود  غیرممکـن  انسـان  بـرای  گـردد.  ترمیـم 

حیـات روحانـی سـهمی ببـرد. بـه ایـن دلیـل بـود کـه مسـیح 

گنـاه انسـان سـرکش و نافرمـان را برخـود گرفـت و بـه جـای 

گناهـکاران رنـج کشـید. محبـت، رنـج و مـرگ پسـر یگانـه 

خـدا، همگـی بـه عظمـت هولنـاک گنـاه گواهـی می دهند و 

اعـالم می کننـد کـه هیـچ راه گریـزی از قـدرت آن و هیـچ 
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امیـدی بـه زندگـی بهتر وجود نـدارد، مگر اینکـه جان و روح 

خـود را بـه مسـیح تسـلیم کننـد.

بعضـی اوقـات افراد توبـه  ناپذیر بـرای توجیه خویش 

بـه  هـم  »مـن  می گوینـد:   ایمانـدار  مسـیحیان  مقابـل  در 

تـر، موقـر  پرهیـزکار  آنـان   . ایشـان خـوب هسـتم  انـدازه 

تـر و دوراندیش تـر از مـن در کردارشـان نیسـتند. آنـان نیـز 

نحـو،  ایـن  بـه  هسـتند«.  وخوشـگذرانی  عیـش  دنبـال  بـه 

از  اهمـال  و  قصـور  بـرای  بهانـه ای  را  دیگـران  اشـتباهات 

انجـام وظایـف خـود قـرار می دهنـد. در حالـی کـه گناهـان 

و معایـب دیگـران، هیچکـس را از انجـام وظیفـه معـاف 

مـردم  تـا  اسـت  نخواسـته  مـا  از  خداونـد  زیـرا  نمی کنـد. 

خطـاکار را بعنـوان الگـوی خـود قـرار دهیـم. پسـر بی عیب 

خـدا، بـه عنـوان الگو و سرمشـق به ما ارزانی شـده اسـت و 

آنانـی که از اشـتباهات مسـیحیان ایماندار شـکایت می کنند، 

بایـد از خـود الگـوی بهتـری از طریقـه زندگـی نشـان دهند. 

یـک  کـه  آنچـه  از  عالی تـری  تصـور  و  درک  از  اگـر  آنـان 

خـود  گنـاه  آیـا  هسـتند،  برخـوردار  باشـد،  بایـد  مسـیحی 

ایشـان بزرگ تـر نیسـت؟ آنان می داننـد که چه کاری درسـت 

اسـت، بـا ایـن وجـود از انجـام آن امتنـاع می ورزنـد.

از  تعلـل کـردن پرهیـز کنید. نبایـد رویگردانـی از گناه 

را بـه تعویـق بیندازیـم و بایـد از طریـق مسـیح در طلـب 

خلـوص دل باشـیم. اینجـا همـان جایـی اسـت کـه هـزاران 

هـزار نفـر، مرتکـب اشـتباه شـده و حیـات جاودانـی را از 

دسـت داده انـد. مـدت زندگـی در ایـن زمیـن کوتـاه اسـت و 

در کل ثباتـی در آن نیسـت. اّمـا خطـر بسـیار ّجـدی اسـت. 

خطـری کـه بـه انـدازه کافـی درک نشـده اسـت. تأخیـر در 
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تسـلیم شـدن بـه ندای روح القـدس و انتخاب به زیسـتن در 

گنـاه و ایـن همـان تاخیـر و تعلـل اسـت. گنـاه هرچنـد هـم 

کـه ناچیـز تلقی شـود، ممکن اسـت با زیـاده روی بـه گناهی 

بـزرگ مبـدل شـده  و موجـب هالکـت ابـدی گـردد. آنچه که 

مـا بـرآن غلبـه نمی کنیـم، مـا را مغلـوب خواهـد کـرد و بـه 

هالکـت مـا منجـر خواهد شـد.

کـه  بودنـد  سـاخته  متقاعـد  را  خـود  حـوا  و  آدم 

ممنوعـه،  میـوه  خـوردن  ماننـد  اهمیـت  کـم  موضوعـی 

نمی توانـد عواقبـی چنیـن وحشـتناک کـه خـدا اعـالم کـرده 

بـود، بـه دنبال داشـته باشـد. اّما ایـن موضوع کـم اهمیت، 

تخطـی از حکـم مقـدس و غیـر قابـل تغییـر خداونـد بـود 

کـه در نتیجـه آن ، آدم از حضـور خـدا تبعیـد شـد و روزنـه 

هـای مـرگ و بدبختـی بـه روی ایـن جهـان گشـوده شـد. در 

پـی اعصـار، غریـو شـیون و زاری از زمیـن بـه سـوی آسـمان 

آدم  اطاعتـی  نـا  نتیجـه  در  تمامـی مخلوقـات  و  برخاسـت 

بـه مصیبـت و انـدوه دچـار شـدند. ملکـوت اثـرات عصیـان 

آدم بـر علیـه خداونـد را احسـاس کـرده بود. صلیـب جلجتا 

یادبـود قربانـی عظیم و خارق العاده ای اسـت که مقرر شـد 

تـا کفـاره نـا اطاعتـی از احـکام الهـی پرداخـت شـود. نبایـد 

گنـاه را بـه عنـوان یـک موضـوع بی اهمیـت تلقـی کنیـم.

انـکار  یـا  بی اعتنایـی  هرگونـه  خطـاکاری،  نـوع  هـر 

فیـض مسـیح، بـر روی شـما تأثیـر متقابـل می گـذارد. دل را 

سـخت می سـازد، اراده را فاسـد و ذهـن را فلـج مـی کنـد و 

نـه تنهـا میـل شـما بـه مثمرثمـر بـودن را کاهـش می دهـد، 

بلکـه توانایـی تعظیـم در برابر درخواسـتهای مشـفقانه روح 

 القـدس را تقلیـل میدهـد.
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بسـیاری از مـردم میداننـد کـه خطاکارند ولـی راه خود 

را بـه صـراط مسـتقیم تغییر نمیدهنـد. آنان عقیـده دارند که 

هـر وقت بخواهنـد میتوانند تغییـر بوجود آورنـد. آنان خیال 

میکنند که به کرات میتوانند از خدا روی بگردانند و همچنان 

نیـز ندای دعوت حق را بشـنوند. آنان بدنبال شـیطان میروند 

و در خیـال خـود اگـر چیـز بـدی اتفاق افتاد سـریعاً به سـوی 

خـدا بـاز گردنـد. ولی این کار به سـهولت قابل انجام نیسـت. 

گنـاه امیـال و عـادات فرد را تغییـر میدهد. پـس از اینکه گناه 

شـخصیت را شـکل دهد آنـگاه تعـداد اندکی از مـردم تمایل 

خواهند داشـت تا شـبیه عیسـی شوند.  

حتـی یـک خصیصـه غلـط مربـوط بـه شـخصیت، یک 

میـل گناه آلـود کـه بـه طـور  مـداوم بـه آن عالقه نشـان داده 

شـود، سـرانجام تمـام قـدرت انجیـل را خنثـی خواهـد کرد. 

هـر گونـه گنـاه ورزی،  بیـزاری جـان را نسـبت بـه خداونـد 

تقویـت می کنـد. کسـی کـه بی ایمانـی کفرآمیز یا  بـی تفاوتی از 

روی بـی احساسـی را نسـبت بـه حقایـق الهی آشـکار می کند، 

در واقـع محصولـی را درو می کنـد کـه خـود کاشـته انـد. در 

کتـاب مقـدس از سـلیمان نبـی حکیمانـه تریـن و دهشـتناک 

تریـن هشـدار را در باره بی اهمیت دادن شـیطان میخوانیم: 

»گناهـان شـخص بدکار مانند ریسـمان بـه دورش می پیچد و 

او را گرفتـار مـی سـازد.« )امثـال ۵ آیه٢٢(

مسـیح آمـاده اسـت تـا مـا را از گنـاه آزاد کنـد. اّمـا او  

اراده خـود را بـر مـا تحمیـل نمی کنـد. اگـر بـه خاطـر تداوم 

تمایـل  اگـر  باشـد،  داشـته  بـه شـرارت وجـود  میـل  گنـاه، 

نداشـته باشـیم تـا آزاد شـویم، اگـر نخواهیـم فیـض اورا 

بپذیریـم، دیگـر از دسـت او چـه کاری سـاخته اسـت؟ مـا 
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بـا انـکار قاطعانـه محبـت او، خـود را هـالک سـاخته ایـم. 

کالم خداونـد می فرمایـد: »االن همـان زمانی اسـت که درب 

رحمـت خدا بسـوی شـما بـاز اسـت. االن همان روزی اسـت 

کـه خـدا حاضـر اسـت بـه شـما کمـک کنـد«  و »امـروز، اگر 

صدای او را می شـنوید، دل خود را سـخت مسـازید.« )دوم 

قرنتیـان ٦ آیـه ٢(، )عبرانیـان ٣ آیـات ٧ و ۸( 

دل  بـه  خداونـد  و  می نگـرد  ظاهـر  بـه  »انسـان 

می نگـرد.« دل آدمـی، احساسـی و متغیـر، متمـرد و دمدمـی 

مـزاج اسـت. دلی اسـت کـه ناپاکـی و فریب در آن مـاوا دارد. 

نیّـات دل  )اول سـموئیل ١٦آیـه ٧( خداونـد از انگیزه هـا و 

آدمـی باخبـر اسـت. بنابراین بـا همه گناهانتـان و همان گونه 

کـه هسـتید بـه حضـور او برویـد. ماننـد سـراینده مزامیر که 

می گویـد: »ای خـدا، مـن را تفتیـش کـن و دل مـرا بشـناس. 

مـرا بیازمـا و فکرهـای مـرا بـدان  و ببیـن کـه آیـا در مـن راه 

فرمـا.«  جاودانـی هدایـت  بـه طریـق  مـرا  و  اسـت!  فسـاد 

)مزامیـر 1٣9آیـات ٢٣و ٢٤(

بسـیاری، مذهـب روشـنفکرانه را بـاور دارنـد. شـکلی 

از دینـداری، کـه بوسـیله آن دل آدمـی تطهیـر نمی گـردد. اّما 

شـما ایـن گونـه دعـا کنیـد: »خدایـا دلـی پـاک در درون مـن 

بیافریـن و از نـو روحـی راسـت به مـن عطا کـن.« )مزامیر ۵١ 

آیـه ١٠( بـا خـود رو راسـت باشـید. بایـد در ایـن خصـوص به 

همـان انـدازه جدی و مشـتاق باشـیم که گویـی زندگی ما در 

خطر اسـت.  این مسـئله ای اسـت که باید میان خدا و شـما 

بـرای همیشـه حل و فصل شـود.

کالم خـدا را همـراه بـا دعـا و نیایـش مطالعـه کنیـد. 

ایـن کالم، اصـول عظیم قدوسـیّت در احکام خـدا و زندگی 
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مسـیح را در پیـش روی شـما قـرار می دهـد. قدوسـیّتی کـه 

بـدون آن، »هیچ کـس خداونـد را نخواهـد دیـد.« )عبرانیـان 

١٢آیـه ١٤( کالم خـدا، شـما را در مـورد گنـاه متقاعـد می کنـد 

و راه نجـات را بـه روشـنی نشـان می دهـد. هنگامی کـه ندای 

خداونـد با روح و جان شـما سـخن می گوید بـه آن توّجه کنید.

کـه  هنگامـی  می بینیـد،  را  گنـاه  زشـتی  کـه  هنگامـی 

و  آشـفته  می بینیـد،  هسـتید  کـه  طـور  همـان  را  خودتـان 

پریشـان نشـوید. مسـیح برای نجـات گناهکاران بـه این جهان 

آمـد. نیـازی نیسـت تـا تالش کنیـم که با خـدا مصالحـه کنیم 

تـا مـا را دوسـت بـدارد. او هـم اکنـون مـا را دوسـت دارد و 

آیـه  فـرا مـی خوانـد. )دوم قرنتیـان ۵  آشـتی  بـه  را  مـردم 

بـا محبـت عظیمـش، دل هـای فرزنـدان خطـاکارش  او   .)١9

را بـه سـوی خـود جلـب می کنـد. هیـچ پـدر یـا مـادر زمینـی، 

نمی توانـد بـه انـدازه خداونـد در مقابل خطاها و اشـتباهات 

فرزندانـش صبـور و مهربـان باشـد. هیچ کـس نمی توانـد بـه 

انـدازه او گناهـکار را محبت کند. همه وعده هـای او و تمامی 

هشـدار های او نشـان دهنده محبـت غیرقابل وصف اوسـت.

کـه  می گویـد  شـما  بـه  و  می آیـد  شـیطان  هنگامیکـه 

گناهـکار بزرگی هسـتید، آنـگاه به نجات دهنده خود عیسـی 

نـگاه کنیـد و از مهربانـی و فضائـل او بگوییـد. چیـزی کـه 

بـه شـما کمـک خواهد کـرد تـا راه خـود را در تاریکـی بیابید 

ایـن اسـت کـه بـه نـور هدایـت او نـگاه کنیـد. گناهانتـان را 

اعتـراف کنیـد، اّمـا به دشـمن بگویید: »عیسـی بـه این جهان 

آمـد تـا گناهـکاران را نجـات دهـد« و اینکه شـما مـی توانید 

بـا محبـت بـی نظیـر او نجـات یابیـد. )اول تیموتائـوس ١ آیه 

١۵( عیسـی از شـمعون در بـاره دو نفـر کـه بدهـکار بودنـد، 
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سـئوال کـرد. یکـی از آنـان مقـداری کـم و دیگـری مقـداری 

زیـاد بدهـکار بـود. اّمـا طلبـکار قرض هـای هـر دو نفـر را 

بخشـید. مسـیح از شـمعون پرسـید، کـدام یـک از ایـن دو، 

طلبکارش را بیشـتر دوسـت خواهد داشـت. شـمعون پاسـخ 

داد: »آن کـه بدهـی بیشـتر داشـت و بخشـیده شـد.« )لوقـا 

٧ آیـه ٤٣(. مـا گناهـکاران بزرگـی بودیـم، اّمـا مسـیح مرد تا 

مـا بخشـیده شـویم. قربانـی عظیـم او شایسـتگی و کفایـت 

دارد تـا کفـاره گناهـان مـا را بپـردازد. آنانـی را کـه او بیشـتر 

بخشـیده اسـت، او را بیشـتر دوسـت خواهنـد داشـت و بـه 

تخـت رحمت او نزدیکتر خواهند شـد تـا او را بخاطر محبت 

و ایثـار عظیـم او پرسـتش کنند. هرچه بیشـتر محبت خدا را 

درک کنیـم، بیشـتر بـه شـرارت و پلیـدی گنـاه پـی می بریم. 

هنگامـی کـه درازای زنجیـری را کـه بخاطر ما شکسـته شـد، 

می بینیـم و زمانـی کـه به قربانی عظیم مسـیح کـه به خاطر 

مـا انجـام شـد فکر مـی کنیـم، دل ما بـا مهربانی و شـفقت 

نـرم می شـود.
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فصل چهارم

اعرتاف به گناه

»هرکـه گناه خـود را بپوشـاند، هرگز کامیـاب نخواهد 

شـد، امـا کسـی کـه آن را اعتراف کند و از آن دسـت بکشـد، 

خـدا بـر او رحـم خواهـد کـرد.« )امثال بـاب ٢۸ آیه ١٣(

شـروط نائل شـدن به رحمت خداوند، سـاده، عادالنه 

و معقـول اسـت. خداونـد نیازی بـه انجام کارهـای بزرگ و 

عجیـب از سـوی مـا بـرای بخشـیده شـدن گناهانمـان ندارد. 

مـا نیـز بـه دعاهای طوالنی و کسـل کننـده محتـاج نبوده، و 

مجبـور به توبه های بسـیار دردنـاک برای پیونـد دوباره روح 

خـود بـا ملکـوت خداوند و یـا کفـاره گناهان خود نیسـتیم، 

بلکـه، هرکسـی کـه اعتـراف کنـد و از گناهـان خـود دسـت 

بکشـد، بخشـیده خواهد شـد.

گناهـان  بـه  یکدیگـر  »نـزد  می گویـد:  مسـیح  رسـول 

خـود اعتـراف نماییـد و بـرای هـم دعـا کنیـد تـا شـفا یابیـد. 

دعـای صادقانـه مـرد درسـتکار، قـدرت و تأثیر شـگفت انگیز 

دارد.« )یعقـوب بـاب ۵ آیـه ١٦(. گناهان خـود را نزد خداوند 

می توانـد  کـه  اسـت  کسـی  تنهـا  او  چراکـه  کنیـد،  اعتـراف 

گناهان شـما را ببخشـاید. همچنین نـزد یکدیگر گناهان خود 
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را بازگوییـد، چـرا کـه اگـر شـما نـزد دوسـتان، یا همسـایگان 

بـه گنـاه و خطـای خـود اعتـراف کنیـد، بـه ایـن معنی اسـت 

کـه شـما از اشـتباه خـود آگاه هسـتید. اینکـه دیگـران شـما 

را ببخشـند یـا نـه، در انتخـاب خـود آزاد هسـتند، امـا شـما 

در پـی بخشـش خداونـد هسـتید و ایـن کار را بـرای جلـب 

رضایـت خداونـد انجـام می دهیـد. زیـرا انسـانی که شـما او 

را آزرده ایـد، در حقیقـت پـاره ای از وجـود خداونـد اسـت 

و بـا آزار او، در واقـع نسـبت بـه آفریـدگار و منجـی خـود 

گنـاه کرده ایـد. اعتـراف مـا نزد کسـی اسـت کـه تنها واسـطه 

حقیقـی مـا، در پیشـگاه خداونـد اسـت. کاهن اعظـم ما، او 

کـه از هـر حیـث همچـون مـا وسوسـه شـده اسـت، بـدون 

اینکـه گنـاه کنـد. )یعقـوب ٤ آیـه ١٤( »ایـن کاهـن اعظـم از 

ضعف هـای مـا بی خبر نیسـت، زیـرا او خـود در همین امور 

وسوسـه شـد، اّمـا حتی یـک بار هم بـه زانو درنیامـد و گناه 

نکـرد.« )عبرانیـان ٤ یـه ١۵( 

آنـان کـه روح خـود را بـرای اعتـراف گناه خویـش ، در 

برابـر خداونـد فروتـن نسـاخته انـد، در واقـع هنـوز اولیـن 

شـرط پذیرفتـه شـدن در درگاه خـدا را بجـا نیاورده انـد. اگـر 

مـا اعترافـی را کـه بـه توبـه واقعـی منجـر می شـود، تجربـه 

نکنیـم، روح خـود را فروتـن نگردانیـم و بـر نفس جسـمانی 

خـود پیـروز نگردیـم و نیـز گناهـان خـود را اعتـراف نکنیـم 

و از شـرارت و گنـاه خـود منزجـر نباشـیم، در واقـع هرگـز 

در پـی آمـرزش گناهـان خویـش نبـوده و اگـر آنـرا نجوییم، 

هرگـز آرامـش خداونـد را نخواهیـم یافـت.

گناهـان گذشـته اش،  از  انسـان  بازگشـت  دلیـل  تنهـا 

کالم  شـرایط  نپذیرفتـن  و  خویـش  قلـب  نکـردن  فروتـن 
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مـورد  ایـن  در  آشـکار خداونـد  اسـت. دسـتورات  خداونـد 

بیـان شـده اسـت. اعتـراف بـه گنـاه، چه بـه صـورت علنی و 

چـه در شـکل محرمانـه آن بایـد همـراه بـا رضایـت قلبـی و 

بـه صـورت دلخـواه بیان شـود، هرگز نباید شـخص گناهکار 

را وادار بـه اعتـراف کـرد. اعتـراف نبایـد بـه صـورت زشـت 

نبایـد  کننـده  اعتـراف  فـرد  گـردد.  انجـام  بی مالحظـه ای  و 

تحـت تأثیـر و فشـار روانـی افـرادی قـرار گیـرد کـه نسـبت 

بـه شـناخت سرشـت نفـرت انگیـز گنـاه ناتـوان هسـتند. بـا 

اعتـراف بـه گنـاه، کـه مفهـوم آن بیـرون ریختـن مکنونـات 

قلبـی اسـت، روح انسـان، راه خـود را بسـوی آفریـدگاری 

کـه منشـاء بخشـندگی و مهـر بـی انتهاسـت، خواهـد یافت. 

را  مـن  دسـت های  »خداونـد  می گویـد:  مزامیـر  سـراینده 

بـرای جنـگ تقویـت می کند تـا بتوانـم کمان برنجیـن را خم 

کنـم.« )مزامیـر ٣٤ آیـه ١۸( 

و  داشـته  خاصـی  ویژگـی  همـواره  واقعـی  اعتـراف 

گناهانـی خـاص را اذعـان میـدارد. گاهـی اوقـات نـوع گنـاه 

طـوری اسـت که تنها بایـد در حضور خداوند اعتراف شـود. 

گاهـی اوقـات خطاهـا باید نـزد افـرادی که بخاطـر آن زخم 

اگـر گنـاه شـکل عمومـی داشـته  اقـرار شـود.  انـد  خـورده 

باشـد، در آن صـورت بایـد در حضـور عامـه مـردم بـه آن 

اعتـراف شـود. اّمـا تمام ایـن اعترافـات باید به شـکلی دقیق 

انجـام شـود تـا بتوانـد موجبات توبـه و بازگشـت از گناهان 

را فراهـم آورد.

دور  از خداونـد  اسـرائیل  قـوم  روزگار سـموئیل  در 

شـده بودنـد. آنهـا از پیامـد گناهانشـان در رنـج و عـذاب 

بودنـد، چـرا کـه ایمانشـان را نسـبت بـه خداونـد از دسـت 
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داده بودنـد. آنهـا از حکمـت، بصیـرت و توانایـی خداونـد 

بـرای فرمانروائـی بـر قـوم غافـل شـده بودنـد و اعتمـاد و 

تـوکل خـود را نسـبت به خداونـد از دسـت داده بودند. آنان 

از فرمانـروای بـزرگ هسـتی دوری کـرده و آرزو می کردنـد 

تـا حکومتـی شـبیه حکومـت قومهـای همجوارشـان داشـته 

ایـن چنیـن  آرامـش و صلـح،  یافتـن  از  پیـش  آنـان  باشـند. 

اعتـراف کردنـد: »در حضـور خداونـد، خـدای خود بـرای ما 

دعـا کـن تا نمیریـم، زیرا با خواسـتن پادشـاه بارگناهان خود 

را سـنگین تر کردیـم.« )اول سـموئیل ١٢آیـه ١9(. اولین گناهی 

کـه مرتکـب شـده بودند بایـد اعتراف میشـد. ناسپاسـی آنان  

جانشـان را بـه لـب رسـانده بـود و  باعـث جدایـی آنـان از 

خداونـد شـده بود.

اعتـراف بـدون توبه واقعی و اصـالح ، مقبول خداوند 

در  دگرگونـی  بـرای  قطعـی  تصمیمـی  بایـد  بـود.  نخواهـد 

زندگـی وجـود داشـته باشـد و هـر آنچه کـه از نظـر خداوند 

شـود.  گذاشـته  کنـار  الزامـاً  اسـت،  زشـت  و  آمیـز  اهانـت 

ایـن نتیجـه واقعـی دوری از گنـاه اسـت. کاری کـه مـا بایـد 

انجـام دهیـم، به سـادگی بـه ما معرفی شـده اسـت. »خود 

را بشـویید و طاهـر شـوید! گناهانـی را کـه در حضـور مـن 

مرتکـب شـده اید از خـود دور کنید. نیکـوکاری را بیاموزید و 

بـا انصـاف باشـید. به مظلومـان و یتیمـان و بیوه زنـان کمک 

کنیـد.« )اشـعیاء ١ آیـات ١٦و ١٧(. »یعنـی اگـر آنچـه را کـه 

گـرو گرفتـه اسـت، پـس بدهـد، مالـی را کـه دزدیده اسـت، 

بـه صاحبـش برگردانـد، در راه راسـت قـدم بـردارد و بـدی 

نکنـد، در ایـن صـورت حتمـاً زنـده خواهـد مانـد و نخواهد 

مـرد.« )حزقیـال ٣٣ آیـه ١۵(. پولـس در ارتبـاط بـا توبه چنین 
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می گویـد: »ببینیـد ایـن غمی که از سـوی خداوند بـود، برای 

شـما چـه نتایـج خوبـی ببـار آورد. باعـث شـد کـه از حالـت 

بی تفاوتـی بیـرون آمـده، بطـور ّجـدی تصمیـم بگیریـد کـه 

خـود را از قیـد گناهـی کـه درباره اش نوشـته بـودم، رهایی 

دهیـد. آنچنان از آن رویداد وحشـت کردید که آرزو داشـتید 

بـه کمکتـان بشـتابم، و چـه خـوب کـه خودتـان مشـکل را 

از سـر راه برداشـتید و آن شـخص را کـه گنـاه کـرده بـود، 

را  لکـه  آن  تـا  کردیـد  بـود،  الزم  آنچـه  نمودیـد.  مجـازات 

ازدامـن خـود پـاک کنیـد.« )دوم قرنتیـان ٧ آیـه 1١( 

هنگامیکـه گنـاه درک روحانی انسـان را زایـل می کند، 

شـخص خطـاکار نـه تنهـا قـادر بـه فهـم کاسـتی های نهـاد 

خویـش نیسـت، بلکه شـرارت و زشـتی گناهی را کـه مرتکب 

می شـود، نیـز نخواهـد فهمیـد و مادامـی کـه خـود را بـه 

نیـروی بازخواسـت کننـده و بازدارنـده روح القـدس تسـلیم 

نکنـد، نسـبت بـه گناهـان خـود نابینـا خواهـد بـود. بنابراین 

اعتـراف چنیـن شـخصی واقعـی و جـدی نخواهـد بـود، بـه 

طـوری کـه بـه هریـک از اعترافاتـی کـه بـه گناهـان خـود 

می کنـد، عـذری نیـز می افزایـد و اظهـار مـی دارد کـه اگر در 

چنیـن و چنان شـرایطی قـرار نمی گرفـت، او مرتکـب گناهی 

کـه اکنـون بخاطـرش سـرزنش می گـردد، نمی شـد.

پـس از آنکـه آدم و ّحـوا از میـوه ممنوعـه خوردنـد، 

غـرق در شـرم و تـرس گردیدنـد. در ابتـدا همـه افـکار آنها 

در جهـت توجیـه گنـاه خود بـرای گریز از حکم وحشـتناک 

مـرگ بـود. وقتـی خداونـد از آنـان در مـورد علـت تّمـرد و 

نافرمانیشـان پرسـید، آدم کـه قسـمتی از گنـاه را بـر گـردن 

خداونـد و قسـمت دیگـر را برگردن همسـر خـود انداخت، 
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چنیـن پاسـخ داد: »ایـن زن کـه یـار من سـاختی، از آن میوه 

بـه مـن داد و مـن هـم خـوردم.«  زن در حالیکـه گنـاه را 

بـه مـار نسـبت مـی داد، پاسـخ داد: »مـار، مرا فریـب داده 

و مـن نیـز از میـوه درخـت ممنوعـه خـوردم.« )پیدایـش ٣ 

آیـه ١٢ و ١٣(. چـرا مـار را آفریـدی؟ چـرا اجـازه ورود به باغ 

عـدن را بـه او دادی؟ اینهـا پرسـش هایی بـود که ّحـوا برای 

توجیـه گنـاه خـود بـکار می بـرد کـه مسـئولیت آن بـه عهده 

خـودش بـود. روح حـق بجانبـی و خـود را عـادل پنداشـتن 

از پدردروغگویـان یعنـی شـیطان سرچشـمه گرفتـه اسـت 

و بـه تمامـی پسـران و دختـران آدم سـرایت کـرده اسـت. 

از  ُملهـم  و خطاهـا،  گنـاه  کـردن  توجیـه  ترتیـب  ایـن  بـه 

روح الهـی نبـوده و پذیرفتـه درگاه خداونـد نخواهـد بـود. 

توبـه واقعـی، انسـان را بـه اقـرار گناه خـود وا مـی دارد، تا 

آن را بـدون اغـوا یـا ریـاکاری اعتـراف کنـد. ماننـد باجگیـر 

درمانـده ای که از شـرم سـر خود را نتوانسـت بـاال بگیرد و 

گریـه کنـان  گفـت: »خداونـدا، برمـن گناهـکار ترحـم کن.« 

آنانکـه برگنـاه خـود اعتـراف می کننـد، پاک و عادل شـمرده 

خواهنـد شـد، چـرا که مسـیح  با خـون پاک خود بـرای آنها 

شـفاعت خواهـد طلبید.

نمونه هایـی کـه در کالم خداونـد در ارتبـاط بـا توبه ی 

واقعـی همـراه بـا فروتنـی آورده شـده اسـت، روح اعترافـی 

را بـه تصویـر می کشـد کـه در آن هیچگونـه توجیـه گنـاه و 

قصـد خـود عـادل پنداری یـا حق بـه جانبی دیده نمی شـود.

پولـس بدنبـال مخفـی کـردن گناه خـود نبـود و آنرا به 

همـان سـیاهی و زشـتی کـه بود، بـه تصویر کشـید. او بدون 

هیـچ تالشـی در جهـت تخفیف جرم خـود، چنیـن می گوید: 
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»بسـیاری از مّقدسـینی را که مقام رسـالت و بشارت خود را 

از مسـیح دریافـت کـرده بودند، زندانـی کـردم و هنگامیکه 

بسـوی مـرگ بـرده می شـدند، برآنهـا فریـاد می کشـیدم. در 

بسـیاری از کنیسـه ها بـر علیـه آنـان سـخن گفتـه، بـه آنهـا 

توهیـن کـرده، آنـان را به کفر و ناسـزا گویی متهم سـاختم و 

دیوانـه وار در برابـر آنـان ایسـتادگی کـردم. مـن آنهـا را حتی 

در شـهرهای دوردسـت هـم مورد آزار و اذیـت قرار دادم.« 

)اعمـال رسـوالن ٢٦ آیـات ١0و ١١( 

او تردیـدی در بیـان ایـن موضوع نداشـت که »مسـیح 

بـرای نجـات گناهـکاران، کـه مـن مجرم تریـن آنان هسـتم، 

بـه ایـن دنیـا آمـد.« )اّول تیموتائـوس ١ آیه ١۵( 

قلبـی فروتـن و دلـی شکسـته که بوسـیله توبـه واقعی 

مطیـع شـده اسـت، می توانـد تـا حـدودی مظاهـر بی شـمار 

عشـق و محبّـت بیکـران خداونـد و رویـداد بـزرگ جلجتـا 

خـود،  مهربـان  پـدر  نـزد  پسـر،  و همچنانکـه  نهـد  ارج  را 

خطـای خـود را اعتـراف مـی کنـد، یـک توبـه کننده راسـتین 

نیـز تمامـی گناهـان خـود را نـزد خداونـد اعتـراف خواهـد 

کـرد. کالم خداونـد می فرمایـد: »اگـر گناهـان خـود را بـه او 

اعتـراف نماییـم، می توانیـم اطمینـان داشـته باشـیم کـه او 

مـا را می بخشـد و از هـر ناراسـتی پـاک می سـازد. ایـن کار 

خـدا کامـالً منصفانـه و درسـت اسـت، زیـرا عیسـی مسـیح 

بـرای شسـتن و پـاک کـردن گناهـان مـا، جـان خـود را فـدا 

کـرده اسـت.« )اول یوحنـا ١ آیـه 9( 
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فصل پنجم

تقدیس

مـرا  وجـود  تمـام  بـا  »اگـر  اسـت،  ایـن  خـدا  وعـده 

 )١٣ ٢9آیـه  )ارمیـا  یافـت.«  خواهیـد  مـرا  بطلبیـد، 

تمامـی دل بایـد بـه خداونـد تسـلیم شـود، در غیـر 

او  بـه  شـدن  شـبیه  بـرای  مـا  در  تحولـی  هیـچ  اینصـورت 

صـورت نخواهـد گرفـت. ما  ذاتـاً با خداوند بیگانه هسـتیم. 

روح القـدس وضعیـت مـا را در کالم ایـن چنیـن توضیـح 

می دهـد: »روزگاری شـما نیـز بعلـت خطایـا و گناهانتـان، 

زیـر لعنـت خـدا قـرار داشـتید و محکـوم بـه مـرگ ابـدی 

بودیـد.« )افسسـیان ٢ آیـه ١(. » چـرا از گناهـان خـود دسـت 

برنمی داریـد؟ آیـا بـه انـدازه کافـی مجـازات نشـده اید؟ ای 

اسـرائیل، فکـر و دلـت بیمـار اسـت. از سـر تـا پـا مجـروح 

و مضـروب هسـتی. جـای سـالم در بدنـت نمانـده اسـت. 

زخمهایـت بازمانده و عفونی شـده، کسـی آنهـا را بخیه نزده 

و مرهـم نمالیـده اسـت.« )اشـعیا ١ آیـات ۵ و ٦(. »در ایـن 

صـورت مـی تواننـد از خـواب غفلت بیـدار شـوند و از دام 

شـیطان خـود را رهـا سـازند، زیـرا شـیطان ایشـان را اسـیر 

)دوم  آورنـد.«  بجـا  را  او  اراده  کـه  می سـازد  وادار  کـرده، 
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تیموتائـوس ٢ آیـه ٢٦(. اشـتیاق خداونـد ایـن اسـت کـه ما را 

شـفا داده مـا را آزاد و رهـا سـازد. اّمـا بدیـن منظـور بـرای 

تحولـی کامـل و فکـری تـازه ، پیـش از هرچیـز بایـد خـود را 

بطـور کامـل بـه خداونـد تسـلیم کنیـم.

 جنـگ بـا نفـس ، بزرگتریـن نبـرد هـا تـا کنـون بـوده 

اسـت. تسـلیم کـردن نفـس، و واگـذار کـردن همـه چیـز بـه 

اراده خداونـد، نیـاز بـه کوشـش دارد. امـا روح و جـان آدمـی 

پیـش از اینکـه در تّقـدس و پاکـی تـازه شـود، باید خـود را در 

مقابـل خـدا تسـلیم نمایـد.

شـیطان میخواهـد بـاور کنیـم کـه مـا اسـیران سـلطه 

هـای  خواسـته  مطیـع  کورکورانـه  و  هسـتیم  خداونـد 

مـا میخواهـد  از  کـه خـدا  میگویـد  او  نامعقـول هسـتیم. 

کـه از او اطاعـت کنیـم بـدون اینکـه دلیلـی بـرای تبعیت از 

احکامـش بدهـد. ولیکـن چنیـن چیـزی درسـت نیسـت. بلکه 

خداونـد وجـدان و خـرد آدمـی را بسـوی حقیقت خواهـی 

دعـوت می کنـد. خداونـد می فرمایـد: »بحـث و جـدل مـن با 

شـما این اسـت: اگـر چه لکه هـای گناهانتان به سـرخی خون 

اسـت، اّمـا مـن آنهـا را ماننـد پشـم پـاک می کنـم و شـما را 

همچـون بـرف سـفید می سـازم.« )اشـعیا ١ آیـه ١۸(. ایـن آیه 

دعوتـی اسـت از سـوی آفریدگار بـزرگ برای تمامـی  خالیق. 

او بیعتـی را کـه از روی میـل و رغبـت و خردمندانـه نباشـد 

رشـد  از  برابـر خداونـد  در  اجبـاری  تسـلیم  پذیـرد.   نمـی 

واقعـی فکـر و شـخصیت انسـان ممانعـت کرده و انسـان را 

بـه یـک موجـود بـی خـرد تبدیـل می کنـد، در حالیکـه هدف 

خداونـد  چنیـن نیسـت.

عنـوان  بـه  انسـان  کـه  اسـت  ایـن  خواسـته خداونـد 
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اشـرف مخلوقات به باالترین حد از رشـد و تعالی برسـد. او 

عالی تریـن برکتهـا را پیـش روی مـا قـرار مـی دهـد. آن برکتی 

کـه مشـتاق اسـت بواسـطه فیـض خویـش بـه مـا عطـا کند. 

خداونـد از مـا می خواهـد کـه خـود را بـه او بسـپاریم تـا 

اراده وی در سرنوشـت مـا انجـام شـود. انتخـاب با ماسـت. 

می توانیـم رهایـی از گنـاه را انتخـاب و بعنـوان فرزنـدان او 

وارث جـالل وی باشـیم.

در تسـلیم شـدن بـه خداونـد، واجـب اسـت از تمامـی 

چیزهایـی کـه مـا را از او دور می کنـد، دسـت بکشـیم. بـه 

همیـن دلیل اسـت کـه منجی ما می گویـد: »به همیـن طریق، 

کسـی که می خواهد شـاگرد من شـود، نخسـت باید بنشـیند 

و حسـاب کنـد کـه آیـا می توانـد بخاطـر مـن از مـال و دارایی 

خـود چشـم بپوشـد یـا نه.« )لوقـا ١٤آیـه ٣٣(.  هرچیـز که دل 

آدمـی را از خداونـد دور می کنـد، بایـد کنـار گذاشـته شـود. 

ثـروت بـرای بسـیاری بعنـوان بتـی بـزرگ محسـوب می گردد. 

زنجیرهـای  ماننـد  ثـروت،  کسـب  بـه  اشـتیاق  پول دوسـتی، 

طالیـی اسـت کـه آنها را اسـیر شـیطان کرده اسـت. شـهرت و 

افتخارات دنیوی بوسـیله بسـیاری از انسـان ها، مورد ستایش 

و پرسـتش قـرار مـی گیـرد. زندگـی در نـاز و تنّعـم و فـرار از 

مسـئولیت ها بـرای عـده ای دیگـر تبدیـل بـه بت شـده اسـت. 

ایـن بندهای اسـارت باید گسسـته شـود. مـا نمی توانیم نیمی 

از خـود را بـه مسـیح و نیـم دیگـر را بـه دنیا واگـذار کنیم. ما 

نمی توانیـم فرزنـد خداونـد باشـیم، مگر اینکه خـود را  تماماً 

بـه او تسـلیم کنیم.

 بسـیاری هسـتند کـه مـی گویند ما خـدا را خدمت می 

کنیـم ولـی سـعی دارنـد تـا از احـکام اطاعـت کننـد بـدون 
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اینکـه از او مـدد بجوینـد. و بـرای انسـانهای دیگـر عامـل 

نجـات و رسـتگاری شـوند. در دل آنهـا هیـچ جنب و جوشـی 

کـه ناشـی از محبّـت عمیـق مسـیح باشـد، دیـده نمی شـود. 

آنهـا بدنبـال انجـام اعمـال نیک هسـتند کـه بواسـطه آن به 

ملکـوت خداونـد دسـت یابنـد ولـی چنیـن دینی فاقـد ارزش 

اسـت. وقتـی مسـیح در دل آدمـی سـاکن می شـود، جـان از 

محبّـت او لبریـز می گـردد. در شـادی مشـارکت بـا اوسـت 

کـه دل بـه او می پیونـدد و در تعمـق و عبـادت اوسـت کـه 

خویشـتن آدمـی خـود را فرامـوش می کنـد. محبّت به مسـیح 

می توانـد سرچشـمه اعمال ما باشـد. آنانی کـه محبّت بیکران 

خداونـد را احسـاس مـی کننـد، هرگز جویای این نیسـتند که 

بـا دادن کمتریـن چیزهـا رضامنـدی او را جلب کننـد. آنها در 

جسـتجوی معیارهـای بـی ارزش مـاّدی نیسـتند، بلکه هدف 

آنهـا تبدیـل و تغییـر کامـل اسـت، آن تحـول و دگرگونـی کـه 

خواسـت نجـات دهنـده آنهاسـت. آنهـا بـا اشـتیاقی صمیمی 

و صادقانـه، همـه چیـز را تسـلیم خداونـد کـرده تـا محبّـت 

کننـد.  آشـکار  دیگـران  بـه  را  او  رسـتگاری  راز  و  مسـیح 

همـکاری با مسـیح، بدون داشـتن ایـن محبّت عمیق سـخنی 

بیهـوده و ریاکارانـه اسـت.

مسـیح  بـه  کامـل  شـدن  تسـلیم  می کنیـد  فکـر  آیـا 

فداکاری عظیمی اسـت؟ بهتر اسـت از خود بپرسـید، مسـیح 

بـه مـن چه چیـزی داده اسـت؟ فرزند خـدا همه چیـز را داد. 

زندگـی، محبّـت، تحمـل درد و رنـج و همـه اینهـا را بخاطـر 

رهایـی مـا متحمـل گردیـد. چگونـه اسـت که مـا انسـان هایی 

کـه لیاقـت آن محبّـت عظیم را نداشـتیم، دلهایمـان را از او 

دریـغ می کنیـم. در تمامی لحظات زندگیمـان از برکات فیض 
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او بهره منـد می شـویم و بـه همیـن دلیـل نمـی توانیـم عمـق 

جهالـت و تیره بختـی و مصیبتـی را کـه از آن نجات یافته ایم، 

درک کنیـم. آیـا می توانیـم بـه او کـه گناهان مـان پهلـوی او 

را شـکافت، نظـر کـرده و بخواهیـم بـا محبّـت و فـداکاری 

او  مخالفـت کنیـم؟ بـا مطالعه زندگـی متواضعانـه خداونِد 

جـالل، آیـا باز هم مجاز هسـتیم بخاطر مشـکالت زندگی و 

گرفتاری هـا لـب بـه ِشـکوه و شـکایت بگشـاییم؟ دل مغرور 

و خودپسـند این گونـه می اندیشـد: »بـرای مقبـول شـدن در 

حضـور خداونـد چـه نیـازی بـه صبـر و فروتنـی می باشـد؟« 

توجـه شـما را بـه مسـیح جلـب می کنـم: او بـی گنـاه بـود. 

فراتـر از هـر چیز، او سـرور آسـمان بـود، اّما بخاطر انسـان، 

وارد دنیـای پـر از گنـاه شـد، »زیـرا او خـود را فـدا کـرد، از 

خطـاکاران محسـوب شـد، بـار گناهـان بسـیاری را بـردوش 

گرفـت و بـرای خطاکاران شـفاعت کـرد.« )اشـعیا ۵٣ آیه ١٢( 

اّمـا در مقابـل، مـا بـه او چه می دهیم؟ یـک دل آلوده 

بـه گنـاه بـه مسـیح می دهیـم تـا آنـرا پـاک کنـد، بـا خونـش 

بشـوید و بـا محبّـت بی ماننـدش نجـات دهـد. بـا ایـن حـال 

از  بـه عیسـی مشـکل اسـت!  انسـان، تسـلیم شـدن  بـرای 

شـنیدن آن شـرم دارم و از گفتن و نوشتن آن نیز شرمگینم. 

خداونـد مـا را ملـزم نمـی کنـد تـا از هـر چیزی دسـت 

آنهـا منتفـع هسـتیم. ای کاش  از  بـه خیریـت  بکشـیم کـه 

خـود  دهنـده  نجـات  بعنـوان  را  مسـیح  کـه  کسـانی  همـه 

برنگزیده انـد، درک کننـد کـه او مـی توانـد چیزهایـی بسـیار 

بهتـر از آنچـه کـه خـود ایشـان در طلب آن هسـتند، بـه آنان 

ارزانـی کنـد. انسـان بـا ضدیـت فکـری و عملـی برعلیـه اراده 

خداونـد، بزرگتریـن ظلـم و بی عدالتی را به جـان خویش روا 
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مـی دارد. شـادی واقعـی در مسـیری کـه خداونـد منـع کـرده 

اسـت، یافـت نمی شـود. زیـرا خدایی کـه بهترین نقشـه ها را 

بـرای مخلوقـات خـود طراحـی کـرده، می داند که چـه چیزی 

بـرای انسـان بهتریـن اسـت. مسـیر عصیـان، مسـیر فالکت و 

اسـت. نابودی 

انـدوه  و  رنـج  از  خداونـد  کـه  تفکـر  ایـن  پذیرفتـن 

فرزنـدان خـود خشـنود می گـردد، تفکـری باطـل و اشـتباه 

اسـت. تمامـی آسـمان و ملکـوت، بـه سـعادتمندی انسـان 

عالقمنـد اسـت. پـدر آسـمانی مـا، درهای شـادی و سـعادت 

را بـه روی مخلوقـات خـود نمی بنـدد. مقـررات الهـی مـا را 

ملـزم مـی سـازد تـا از تمامـی اعمالـی کـه موجـب عـذاب و 

کـه  اعمالـی  همـان  کنیـم.  اجتنـاب  می شـوند،  امیـدی  نـا 

درهـای سـعادت و ملکـوت را بـر روی مـا می بنـدد. منجـی 

ایـن جهـان، انسـان ها را همانطـور کـه هسـتند، می پذیـرد، 

بـا همـه خواسـته ها، نواقص و ضعف هایشـان. او نـه تنها با 

خونـش گناهانمـان را شسـته و رهایی مـا را تضمین می کند، 

بلکـه دلهـای مشـتاق و آرزومنـدی را کـه یـوغ او را برگـردن 

گرفتـه و بـار او را بـر دوش می کشـند، خشـنود خواهـد کرد. 

هـدف مسـیح اعطای سـالمتی و آرامش به کسـانی اسـت که 

در جسـتجوی نـان حیـات، بـه او ایمـان مـی آورنـد. او مـا را 

ملـزم مـی دارد کـه فقـط آن دسـته از وظایفـی را کـه مـا را 

بـه اوج شـادی و برکـت رهنمـون مـی کننـد، انجـام دهیـم. 

برکتـی کـه هرگـز بـه واسـطه نـا اطاعتـی از خداونـد حاصـل 

نمـی شـود. حیـات و شـادی واقعـی در روح انسـان، زمانـی 

ایجـاد مـی شـود کـه مسـیح بعنـوان امیـد پرشـکوه و جالل، 

در قلـب انسـان سـاکن شـده باشـد. 
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بسـیاری می پرسـند: »چگونه می توانم خود را تسـلیم 

خداونـد کنـم؟«. آنان اشـتیاق دارند تا خود را به او بسـپارند، 

اّما اراده ای ضعیف داشـته و در اسـارت شـک و تردید، تحت 

کنتـرل عـادات زندگـی گناه آلـود قـرار دارنـد. وعده هایشـان 

ماننـد برجـی شـنی اسـت کـه بـا کوچکتریـن موجـی از بیـن 

مـی رود. ایـن افـراد بـه دلیـل عمـل نکردن بـه وعده هایشـان، 

اعتمـاد بـه نفـس خـود را از دسـت داده و احسـاس می کننـد 

کـه خداونـد آنهـا را نمی پذیرد. ایشـان نباید مأیوس و دلسـرد 

شـوند. آنچـه نیـاز دارنـد قـدرت واقعـی اراده اسـت و بایـد 

یـاد بگیرنـد کـه چگونـه فکـر خـود را بـکار بیندازنـد. قـدرت 

انتخـاب، تنهـا قدرتی اسـت کـه در زندگـی انسـان، عالی ترین 

نقـش را بـرای هدایـت او بـه عهـده دارد.

خداونـد به انسـان قدرت انتخاب داده اسـت. انتخاب 

عمـل نیـز بـا ماسـت. مـا نمی توانیم بـا تکیه بر قـدرت خود، 

دل هایمـان را تغییـر داده و خداونـد را محبّـت نماییـم. اّمـا 

می توانیـم خدمـت کـردن بـه او را انتخـاب کنیـم و از او 

بخواهیـم کـه مـا را طبـق اراده خـود رهبـری کنـد. آنـگاه 

خداونـد در انتخـاب راه درسـت ما را مدد خواهـد کرد و آن 

وقـت اسـت کـه تمامی سرشـت مـا تحـت کنترل روح مسـیح 

قـرار می گیـرد و بـه واسـطه روح او هدایـت می شـود. آنـگاه 

می توانیـم بـا عشـق ورزیـدن بـه خداونـد، افکارمـان را بـه 

شـباهت افـکار او در آوریـم.

درسـتی  اشـتیاق   ، بـودن  پـاک  و  نیکـی  بـه  اشـتیاق 

اشـتیاق  داشـتن  نیسـت.  کافـی  خواسـتن  تنهـا  اّمـا  اسـت، 

نـدارد.  سـودی  مـا  بـرای  خـود،  خـودی  بـه  و  تنهایـی  بـه 

نمی تواننـد  اّمـا  باشـند،  مسـیحی  می خواهنـد  بسـیاری 
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تصمیـم قطعـی گرفتـه، بنابـر این شکسـت خـورده و چیزی 

عایدشـان نمی شـود. ایـن قبیـل اشـخاص نمی خواهنـد خود 

را بـا تمامـی دل بـه خداونـد تسـلیم کننـد، بـه همیـن دلیـل 

مسـیحی بـودن را انتخـاب نمی کننـد. بـا بـه کارگیری درسـت 

قـدرت انتخـاب و نیـروی اراده، می توانیـم زندگـی خـود را 

کامـالً عـوض کنیـم. وقتـی بـه خداونـد اجـازه دهیـم افکار 

مـا را هدایـت کنـد، آنوقـت اسـت کـه می توانیـم در حضور 

او بایسـتیم. بـا تسـلیم کامـل اراده خـود به مسـیح، خود را 

بـا قدرتی کـه مافـوق تمامی پادشـاهان و قدرتهاسـت متحد 

خواهیـم کـرد. خداونـد از اعلی به مـا آنچنـان قّوتی خواهد 

داد کـه بتوانیـم پایـدار و اسـتوار بایسـتیم و تنها با تسـلیم 

کامـل بـه اوسـت کـه مـی توانیـم قـّوت یافتـه و زندگـی تازه 

داشـته باشـیم، زندگـی بـا ایمـان.
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فصل ششم

ایامن و مقبولیت

اکنـون که وجدانتان به وسـیله روح القـدس برانگیخته 

شـده اسـت و تـا انـدازه ای از شـرارت گنـاه، از قـدرت آن و 

از کیفـر و مصیبـت حاصـل از آن آگاه شـده اید، می توانیـد 

بـا انزجـار بـه آن نگاه کنیـد. االن این حس را داریـد که گناه، 

شـما را از خداونـد جـدا کـرده اسـت و در اسـارت قـدرت 

اهریمـن قـرار داریـد. هرچه که بیشـتر سـعی می کنیـد از آن 

فـرار کنیـد، بیشـتر بـه ناتوانـی خویـش پـی می بریـد. نیـات 

شـما پلیـد و دلهـای شـما ناپـاک اسـت. متوجه می شـوید که 

زندگـی شـما پـر از خودخواهـی و گنـاه اسـت. آرزو می کنیـد 

تـا آمرزیـده ، تطهیـر و رها شـوید. برای هماهنگـی با خدا و 

نائـل شـدن بـه آن چـه کاری می توانیـد انجـام دهید؟

آن چیـزی کـه شـما بـه آن نیازمندیـد، آرامـش خاطـر 

اسـت — آمـرزش ملکوتـی ، صلح و محبت و صفـای باطنی. 

بـا پـول نمی توانید آنهـا را ابتیاع کنید. عقل و خـرد نمی تواند 

آن را اسـتحصال کنـد. حکمـت نمی توانـد آن را کسـب کنـد، 

تالش هـای  بـا  کـه  باشـید  امیـدوار  نمی توانیـد  هرگـز  شـما 

خویـش، بـه تسـکین باطنـی دسـت یابید. اّمـا خداونـد آن را 
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بعنـوان یـک هدیـه رایگان به شـما عطا می کند. )اشـعیا ۵۵ 

آیـه 1(. آن هدیـه رایـگان بـه شـما تعلـق دارد ولـی منـوط بـر 

اینکـه دسـتانتان را دراز کـرده و آنرا محکـم بگیرید. خداوند 

می فرمایـد: »اگـر چـه لکـه هـای گناهانتـان بـه سـرخی خون 

اسـت، امـا مـن آنهـا را ماننـد پشـم پـاک میکنـم و شـما را 

همچـون برف سـفید میسـازم.« )اشـعیا 1 آیـه 1۸( 

»بـه شـما قلبـی تـازه خواهـم داد و روحـی تـازه در 

٣٦آیـه ٢٦(  )حزقیـال  داد.«  قـرار خواهـم  بطـن شـما 

شـما گناهانتـان را اعتـراف کرده ایـد، و رجاسـات را از 

دل خـود بیـرون رانده ایـد. تصمیـم گرفته ایـد خودتـان را به 

خداونـد بسـپارید. اکنـون بـه حضـور او برویـد و بخواهیـد 

تـا گناهانتـان را تطهیـر نمـوده و دلـی تـازه بـه شـما ارزانـی 

دارد. پـس از آن بـاور داشـته باشـید کـه او ایـن کار را انجام 

می دهد، زیرا این وعده اوسـت. این درسـی اسـت که مسـیح 

هنگامـی کـه در ایـن جهان بود آنـرا تعلیـم داد، آن هدیه ای 

کـه خـدا وعـده آنـرا بمـا داد. بایـد ایمـان داشـته باشـیم کـه 

آنـرا دریافـت می کنیم و به مـا تعلق دارد. مسـیح، مردمی را 

کـه بـه قـدرت او ایمان داشـتند، از امراضشـان شـفا می داد. 

ببیننـد،  می توانسـتند  کـه  چیزهـای  بـاره  در  را  ایشـان  او 

یـاری می کـرد و بـه ایـن نحـو بـه ایشـان الهـام می بخشـید 

تـا در بـاره امـوری کـه نمی توانسـتند ببیننـد، بـه او اعتمـاد 

داشـته باشـند و ایشـان را هدایـت می کـرد تـا بـه قـدرت او 

در آمـرزش گناهـان ایمـان بیاورنـد. او ایـن موضـوع را در 

شـفای مـرد مفلـوج بـه صراحـت بیـان کـرد:  »تـا بدانیـد کـه 

پسـر انسـان بر زمین اقتـدار آمرزش گناهان را دارد«. سـپس 

بـه مـرد مفلـوج گفـت: »برخیـز، بسـتر خـود را برگیـر و بـه 
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خانـه بـرو.« )انجیـل متـی 9 آیـه ۶(. یوحنـا یکـی از شـاگردان 

مسـیح بـا یادآوری معجـزات او می گوید: »اینها نوشـته شـد 

تـا ایمـان آوریـد کـه عیسـی همـان مسـیح، پسـر خداسـت و 

تـا بـا ایـن ایمـان در نـام او حیـات داشـته باشـید.« )انجیـل 

یوحنـا٢٠ آیـه ٣١( 

چگونگـی  مـورد  در  مقـدس  کتـاب  سـاده  روایـت  از 

شـفای مـرد مریض توسـط مسـیح، می توانیم مطالبـی را در 

ارتبـاط بـا نحـوه بخشـیده شـدن گناهـان بـه واسـطه ایمـان 

بـه او یـاد بگیریـم. ابتـدا به سرگذشـت مـرد مفلـوج در بیت 

صیـدا نـگاه کنیـم. او مـردی مریـض و ناتـوان بـود که مدت 

سـی و هشـت سـال نتوانسـته بود بر پاهای خود بایسـتد. تا 

اینکـه عیسـی بـه او فرمـان داد، »برخیز، بسـتر خـود را بگیر 

و راه بـرو«. مـرد مریـض ممکـن بـود بگوید: »خداونـدا، اگر 

مـرا شـفا دهـی، از تـو اطاعـت خواهـم کـرد«. اّما او سـخن 

مسـیح را بـاور کـرد و ایمـان آورد کـه سـالم شـده اسـت و 

بالفاصلـه برخاسـت. او اراده کرد که راه بـرود و راه رفت. او 

طبـق کالم مسـیح عمل کـرد و خدا به او قـدرت داد و کامالً 

سـالمتی را بـاز یافت.

و  هسـتید  گناهـکار  یـک  شـما  مشـابه،  گونـه ای  بـه 

نمی توانیـد کفاره گناهان گذشـته را بپردازید. شـما نمی توانید 

دل خـود را تغییـر دهیـد و خـود را پاک و مقدس سـازید. اّما 

خـدا بـه شـما وعده می دهد تا همه اینها را به واسـطه مسـیح 

بـرای شـما انجـام دهـد. شـما ایـن وعده را بـاور می کنیـد.  به 

گناهانتـان اعتـراف کـرده و خودتان را به خـدا تقدیم می کنید 

و تصمیـم می گیریـد تـا او را عبـادت کنیـد. درسـت بـه همان 

یقیـن و اطمینانـی کـه چنیـن میکنیـد، خـدا کالم خویـش را 
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بـرای شـما محقق خواهد سـاخت. اگر وعـده او را باور کنید، 

ایمـان داشـته باشـید کـه آمرزیـده و تطهیـر شـده ایـد. خـدا 

حقیقـت را در دسـترس شـما قـرار می دهـد و شـفا می یابیـد. 

درسـت همانطـور کـه مسـیح بـه مـرد مفلـوج قدرت بخشـید 

تـا راه بـرود، زمانـی کـه ایمـان آورد کـه شـفا یافتـه اسـت. این 

چنیـن اسـت اگر ایمان داشـته باشـید.

منتظر نباشـید تا احسـاس کنید که کامالً شـفا یافته اید، 

بلکـه بگوییـد: »مـن ایمـان دارم که شـفا یافته ام. نـه به دلیل 

اینکـه احسـاس می کنـم،  بلکه خدا وعده داده اسـت«.

درخواسـت  دعـا  در  آنچـه  »هـر  می گویـد،  عیسـی 

کنیـد، ایمـان داشـته باشـید کـه آن را یافته ایـد و از آن شـما 

خواهـد بـود.« )انجیـل مرقـس ١١ آیـه ٢٤(. بـرای انجـام ایـن 

وعده، شـرطی وجـود دارد. اینکه مطابق با خواسـت و اراده 

خداونـد دعـا  کنیـم. اّما ایـن اراده خداسـت که مـا را از گناه 

پـاک میسـازد تـا مـا را بـه عنـوان فرزندانـش برگزینـد و بـه 

مـا توانایـی بخشـد تا زندگی پاک و مقدسـی داشـته باشـیم. 

ایـن بـرکات دعـا کنیـم و ایمـان  بنابرایـن می توانیـم بـرای 

داشـته باشـیم کـه آنهـا را دریافـت کرده ایـم و خـدا را برای 

دریافـت ایـن بـرکات شـکر کنیـم. ایـن امتیـاز ماسـت کـه به 

حضـور عیسـی رفتـه و  تطهیـر گردیده و بدون حس شـرم، 

احـکام  خداونـد را رعایـت کنیم. » بنابراین چون به عیسـی 

مسـیح تعلـق داریـم هیچ محکومیـت و مجازاتـی در انتظار 

مـا نیسـت.« )رومیـان ۸ آیـه ١(  

از حـاال بـه بعـد، شـما از آن خـود نیسـتید، بلکـه بـه 

بهایـی خریـده شـده اید. »بـا چیزهـای فانـی چـون سـیم و 

زر بازخریـد نشـده اید، بلکـه بـه خـون گرانبهـای مسـیح، آن 
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بـره بی عیـب و بی نقـص.« )اول پطـرس باب ١ آیـات ١۸و ١9(  

بـه واسـطه ایـن ایمـان سـاده بـه خـدا، روح القـدس حیـات 

تـازه ای را در دل شـما پدیـد آورده اسـت. از ایـن پـس، شـما 

ماننـد کودکـی هسـتید که در خانـواده الهی تولـد یافته اید و 

خداونـد شـما را همچـون پسـر یگانـه اش دوسـت دارد.

راه  بـه  سـپرده اید،  مسـیح  بـه  را  خـود  کـه  اکنـون 

گذشـته بـاز نگردیـد، خـود را از او دور مسـازید، بلکـه هـر 

روز بگوییـد: »مـن از آن مسـیح هسـتم، مـن خـود را بـه او 

سـپرده ام.« و از او بخواهیـد تـا روح خویش را به شـما عطا 

کنـد و شـما را بـا فیضش محافظـت کند. اکنون کـه خودتان 

را بـه خداونـد سـپرده اید و بـه واسـطه ایمـان بـه او، فرزنـد 

وی شـده اید، بـه همـان ترتیـب بایـد در او سـلوک نمائیـد. 

پولـس رسـول می گویـد، »پـس همانگونه که عیسـای مسـیح 

را بـه عنـوان خداونـد پذیرفتـه ایـد، در او سـلوک کنیـد«. 

)کولسـیان ٢ آیـه ٦(  

بتواننـد  اینکـه  از  قبـل  کـه  می کننـد  تصـور  برخـی 

بـرکات او را بطلبنـد بایـد تحت آزمـون قرار گرفتـه و باید به 

خداونـد اثبـات کننـد کـه اصـالح شـده اند. در حالی کـه آنها 

می تواننـد همیـن حـاال برکـت خداونـد را مطالبه کننـد. آنان 

بایـد فیـض او و روح مسـیح را داشـته باشـند تـا ضعف های 

ایشـان عـالج گـردد. در غیر این صـورت نمی توانند در مقابل 

شـریر مقاومـت کننـد. عیسـی دوسـت دارد کـه مـا بـه همان 

صورتـی کـه هسـتیم، یعنـی گناهـکار، ناتـوان و نیازمند، به 

سـوی او برویـم. مـا می توانیـم بـا همـه ضعف هـا، جهالت 

و گناهـکار بودنمـان آمـده و بـه پـای او افتـاده و توبه کنیم. 

ایـن فیـض و رحمـت اوسـت که مـا را در میان دسـت های پر 
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از محبـت خـود قـرار داده و زخم های ما را شـفا می بخشـد 

و دل هـای مـا را  از هـر گونـه پلیـدی پـاک می کند. 

شکسـت  احسـاس  نفـر  هـزاران  کـه  اینجاسـت  در 

نمـوده و سـرخورده میشـوند. آنـان بـاور ندارنـد که مسـیح 

ایشـان را بـه طـور خـاص و شـخصاً آمرزیـده اسـت. چنیـن 

افـرادی، بـه خداونـد و کالم او اعتمـاد و تـوکل ندارنـد. 

اجابـت  را  خداونـد  شـرایط  کـه  آنانـی  همـه  ویـژه  امتیـاز 

مـی کننـد، ایـن اسـت کـه بداننـد، بخشـش رایـگان خـدا 

بـه همـه گناهـان تعمیـم داده شـده اسـت. ایـن تردیـد کـه 

وعـده هـای خداونـد بـرای شـما نیسـت را از ذهـن خـود 

دور کنیـد. وعده هـای او بـرای همـه گناهـکاران توبـه کار 

اسـت. قـوت و فیـض از جانـب مسـیح فراهم شـده اسـت 

تـا بـه وسـیله فرشـتگان خدمتگـزار بـه همـه مومنیـن اعطـا 

شـود. هیچ کـس آنقـدر گناهـکار نیسـت کـه نتوانـد قـوت، 

پاکـی و عدالـت در مسـیح را کـه بـرای گناهـکاران انسـان 

ُمـرد، دریافـت نکنـد. او آماده اسـت تـا جامه هـای آلوده به 

گنـاه را از تـن آنـان بیـرون آورده و جامه هـای پاک و سـفید 

بـه سـوی  را  آنـان  او  بپوشـاند.  ایشـان  تـن  بـر  را  عدالـت 

زندگـی فـرا می خوانـد، نـه بسـوی مـرگ و نیسـتی.

رفتـار خداونـد بـا مـا، ماننـد رفتـار انسـان های فانـی با 

یکدیگـر نیسـت. افـکار او، اندیشـه هـای رحمـت، محبـت و 

از  گناهـکاران  او می گویـد، »ای  اسـت.  دلسـوزی مشـفقانه 

کارها و فکرهای فاسـد خود دسـت بکشـید و بسـوی خداوند 

بازگشـت کنیـد زیـرا او بسـیار بخشـنده اسـت و بر شـما رحم 

خواهـد کـرد.« » گناهانت را محو کـرده ام ... بازگرد زیرا بهای 

آزادی تـو را پرداختـه ام« )اشـعیاء  ۵۵ آیـه ٧ و ٤٤ آیـه ٢٢( 
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خداونـد می گویـد: »مـن از مـرگ آن کس کـه می میرد، 

مسـرور نمـی  شـوم. پـس بازگشـت نمـوده، زنـده مانیـد.« 

تـا  اسـت  آمـاده  همـواره  شـیطان   .)٣٢ ١۸آیـه  )حزقیـال 

وعـده هـای متبـارک خداونـد را از دلهـای مومنیـن بربایـد. 

نـور  از  پرتـوی  امیـد و هـر  بارقـه  تـا هـر  اشـتیاق دارد  او 

حقیقـت را از روح و جـان مومـن بـه تـاراج ببرد. اّمـا نباید به 

او اجـازه چنیـن کاری را بدهیـد. بـه سـخنان شـیطان گـوش 

ندهیـد، بلکـه بـه او بگوییـد، »عیسـی ُمـرد تـا مـن حیـات 

یابـم. او مـرا دوسـت دارد و نمـی خواهـد کـه هـالک گردم. 

مـن پـدری دلسـوز و آسـمانی دارم، و هـر چنـد از محبـت 

او سـوء اسـتفاده کـردم، برخواهـم خاسـت و بـه حضـور 

پـدر رفتـه و مـی گویم: »مـن برعلیه آسـمان و در حضور تو 

گنـاه کـردم و بیشـتر از ایـن، شایسـته نیسـتم تـا فرزنـد تـو 

خوانـده شـوم، بـا مـن نیـز همچـون یکـی از خادمیـن اجیر 

شـده ات رفتـار کـن.« َمثَل عیسـی در انجیـل لوقا بـاب ١۵در 

باره پسـر گمشـده به شـما نشـان می دهدکه او، یعنی پسـر 

گناهـکار، چگونه بخشـیده خواهد شـد. »اّما هنـوز دور بود 

کـه پـدرش او را دیـده، دل بـر وی بسـوزاند و شـتابان بـه 

سـویش دویـده، در آغوشـش کشـید و غرق بوسـه اش کرد«.

)لوقـا ١۵آیه ١۸تـا ٢٠( 

ایـن َمثَـل، هرچنـد دل انگیـز و اثرگـذار اسـت، اّمـا از 

بیـان محبـت و شـفقت بیکـران پـدر آسـمانی قاصـر اسـت. 

خداونـد از زبـان نبـی خویـش مـی فرمایـد: »مـن بـا محبـت 

ازلـی تـو را دوسـت داشـتم. از ایـن جهـت تـو را بـه رحمـت 

جـذب نمـودم.« )ارمیـا ٣1 آیـه ٣(. در تمـام مدتـی کـه پسـر 

گناهـکار از خانـه پـدری دور بـوده و در حـال تلـف کـردن 
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دارایـی خویـش در سـرزمینی بیگانه بـود، قلـب مهربان پدر 

در حسـرت دیدار او بود.  شـوق وصال در جان و روح برای 

بازگشـت بـه خدا، چیزی جز خواسـته مشـفقانه روح القدس 

نیسـت کـه با اصـرار و التماس، گمشـده را به سـوی قلب پر 

از محبـت پـدر می کشـاند.

بـا وجـود ایـن همـه وعـده هـای عالـی و ارزشـمند در 

کتـاب مقـدس، آیا هنوز هـم جایی برای شـک و تردید باقی 

می مانـد؟ آیـا بـر ایـن باورید کـه وقتی فـرد گناهـکار، آرزوی 

بازگشـت کـرده و خواهـان تـرک گناهانش شـود، خداوند با 

سـخت گیری از آمـدن او و افتادنـش بـر پـای رحمـت بیکران 

خویـش، جلوگیـری کـرده و از توبـه او ممانعت مـی کند؟ از 

چنیـن اندیشـه ای دوری کنیـد! چـرا کـه هیـچ چیز بـه اندازه 

برخـورداری از چنیـن درکی نسـبت بـه پدر آسـمانی، به روح 

شـما آسـیب نخواهـد رسـاند؛ او از گنـاه بیـزار اسـت، اّمـا 

گناهـکار را دوسـت دارد، او خـود را در شـخص مسـیح فدا 

کـرد تـا همـه آنانی را که بـه او ایمـان آورند، هـالک نگردند، 

بلکـه در ملکـوت پر جاللش حیـات جاودان یابنـد. چه زبانی 

قـوی تـر یـا مالیـم تـر از ایـن بـرای ابـراز محبـت او نسـبت 

بـه مـا می توانسـت بـکار گرفتـه شـود؟ او می فرمایـد: »آیـا 

زن ، بچـه شـیرخواره خـود را فرامـوش کـرده، بر پسـر رَِحم 

خویـش ترّحـم ننمایـد؟ اینـان فرامـوش می کنند، اّمـا من تو 

را فرامـوش نخواهـم کـرد.« )اشـعیاء ٤9 آیه ۵( 

هـان! بنگریـد، ای کسـانی که ُمـرّدد و متزلزل هسـتید. 

زیـرا عیسـی زنـده اسـت تـا بـرای شـما شـفاعت کند. خـدا را 

بخاطـر اهدای پسـر عزیزش شـکر و سـپاس گوییـد و بدانید 

کـه مـرگ او از برای گناهکاران، بیهوده نبـود. روح خداوند، 
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امـروز شـما را دعـوت می کنـد. بـا تمامـی دل بـه نـزد عیسـی 

بیاییـد و بـرکات او را دریافـت کنید.

بـه  همچنـان کـه وعده هـای خداونـد را می خوانیـد، 

یـاد داشـته باشـید کـه آنهـا ابـراز محبّـت و ترحـم غیـر قابل 

وصفـی هسـتند. قلـب بزرگـوار خداونـد بـا شـفقتی بی پایان 

بـه سـوی گناهـکاران رغبـت دارد. »در او، مـا بـه واسـطه 

خـون وی بـاز خریـد شـده ایـم.« )افسسـیان 1 آیـه ٧( 

یـاور  تنهـا  خداونـد،  کـه  باشـید  داشـته  بـاور  بلـه، 

شماسـت. او خواسـتار بازسـازی زندگـی شماسـت تـا ماننـد 

وی زندگـی کاملـی داشـته باشـید. همچنانکـه بـا اعتـراف بـه 

گناهـان و توبـه بـه او نزدیـک می شـوید، او نیـز بـا رحمت و 

آمـرزش بـه شـما نزدیـک خواهـد شـد. 
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فصل هفتم

آزمون ُمریدی

» کسـی کـه از آن مسـیح میگـردد تبدیـل بـه شـخص 

جدیـدی میشـود. او دیگـر آن انسـان قبلـی نیسـت او زندگی 

کامـالً تـازه ای را آغـاز کرده اسـت..« )دوم قرنتیان ۵ آیه 1٧( 

یـک فـرد ممکن اسـت نتواند زمـان و مـکان دقیق و یا 

کلیـه حـوادث مربـوط به نحـوه تغییر کـردن و ایمـان آوردن 

خـود را توضیـح دهـد. اّمـا اینهـا دلیلـی برتغییـر نکـردن فرد 

نیسـت. مسـیح بـه نیقودیمـوس گفـت، »بـاد هـر کجـا کـه 

بخواهـد مـی وزد. صـدای آن را مـی شـنوی، اّمـا نمی دانی از 

کجـا می آیـد و بـه کجـا مـی رود. چنیـن اسـت هرکـس نیـز که 

از روح زاده می شـود.« )یوحنـا ٣ آیـه ۸(. درسـت همانند باد 

کـه غیـر قابـل رویت اسـت، اّما اثـرات آن به روشـنی دیده و 

احسـاس می شود، همچنین اسـت روح القدس که در دلهای 

آدمیـان عمـل می کند. آن نیـروی حیات بخش که چشـم هیچ 

انسـانی نمی توانـد ببینـد، حیاتی تازه در دل پدیـد می آورد و 

مخلوقـی تـازه بـه شـباهت خداونـد می آفرینـد. در حالی که 

کار روح القدس، آرام و نامحسـوس اسـت، اثرات آن آشکار 

اسـت. اگر دل به واسـطه روح خدا تازه شـده باشـد، زندگی 
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و رفتـار شـخص نسـبت به آن شـهادت خواهـد داد. هرچند 

کـه بـرای تغییـر دل هایمـان نمی توانیم کاری انجـام دهیم 

و یـا بـا خداونـد هماهنگ شـویم، هرچند که نبایـد به هیچ 

وجـه بـه خودمـان و یا اعمـال خوبمـان اعتماد کنیم، شـیوه 

زندگـی  مـا نشـان خواهـد داد که فیـض خـدا در درون ما در 

حـال سـاکن شـدن اسـت. تغییـری در شـخصیت، در عادات 

و انگیـزه هـا دیـده خواهـد شـد. شـخصیت و عـادات و نوع 

زندگـی مـا تغییـر خواهـد کـرد. تفـاوت بیـن آنچـه کـه قبـالً 

بـوده ایـم و آنچـه کـه االن  هسـتیم،  بارز و آشـکار خواهد 

بـود. دیگـران متوجـه تغییـر و تحوالت خواهند شـد.

اصـالح ظاهـری رفتـار و سـلوک بـدون قـدرت تبدیل 

کننـده مسـیح ممکـن اسـت صحـت داشـته باشـد. عشـق به 

تحـت تأثیر قرار دادن و اشـتیاق برای محترم شـمرده شـدن 

از سـوی دیگـران ممکـن اسـت یـک زندگـی بـه ظاهـر مرتب 

و سـامان یافتـه را بـه دنبـال داشـته باشـد. احتـرام یـا عـزت 

نفـس، ممکـن اسـت موجـب شـود تـا از تظاهـر بـه گنـاه و 

ممکـن  نیـز  خودخـواه  فـرد  یـک  کنیـم.  اجتنـاب  شـرارت 

اسـت اعمـال سـخاوتمندانه انجـام دهـد. بنابرایـن، چگونـه 

خواهیـم فهمیـد کـه از چـه کسـی جانبـداری مـی کنیـم؟

مـی  کسـی  چـه  بـه  کیسـت؟  بـه  متعلـق  مـا  قلـب 

کنیـم؟   گفتگـو  داریـم  دوسـت  کسـی  چـه  بـا  اندیشـیم؟ 

بهتریـن انـرژی و عواطـف پرشـور خـود را بـرای چـه کسـی 

میگذاریـم؟ اگـر متعلـق بـه مسـیح هسـتیم،  افکار مـا باید 

متعلـق بـه او باشـد و نیکـو تریـن اندیشـه هـای مـا از او و 

از آن او خواهـد بـود. هـر آنچـه داریـم و هسـتیم، وقـف 

اوسـت. در آرزوی شـبیه شـدن بـه او، استنشـاق رایحـه دل 
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انگیـز روح او و انجـام اراده او و خشـنود کـردن او در همـه 

امـور خواهیـم بـود.

آنانـی کـه در مسـیح عیسـی بـه مخلوقاتـی تـازه تبدیـل 

می گردنـد، ثمـرات روح القدس را به بار خواهنـد آورد. ثمراتی 

نظیـر »محبت، شـادی، صبـر، مهربانـی، نیکویی، وفـاداری، 

فروتنـی و خویشـتن داری.« )غالطیـان ۵ آیـه ٢٢و ٢٣(. آنـان، 

هرگـز مطابـق بـا امیال گذشـته رفتـار نخواهنـد کـرد، بلکه با 

ایمـان بـه پسـر خـدا، از او پیـروی خواهنـد نمـود. آنـان ذات 

او را منعکـس خواهنـد کـرد و روح و جـان خویـش را تطهیـر 

خواهنـد سـاخت، همچنان که او مطهر اسـت. آنـان چیزهایی 

دوسـت  اکنـون  داشـتند،  نفـرت  آن  از  گذشـته  در  کـه  را 

دارنـد و بالعکـس چیزهایـی را کـه قبـالً دوسـت داشـته انـد، 

اکنـون از آن بیزارنـد. تکبّـر و خـود بزرگ بینـی بـه تواضـع و 

فروتنـی، بیهودگـی و تندخویـی بـه جدیّـت و آرامش، مسـتی 

بـه هشـیاری و بی بنـد و بـاری بـه پاکـی تبدیـل شـده اسـت. 

آداب و رسـوم باطـل ایـن جهـان، کنار گذاشـته شـده اسـت. 

مسـیحیان در جسـتجوی »آرایندگـی ظاهـری« نخواهند بود، 

بلکـه »باطـن و سـیرت زیبـا را کـه نـزد خدا ارزشـمند اسـت « 

جسـتجو خواهنـد کـرد. )اول پطـرس ٣ آیـات ٣ و ٤( 

هیـچ نشـانه ای بـرای توبـه خالصانـه وجـود نخواهـد 

داشـت، مگـر اینکـه منجـر بـه اصـالح شـخص گـردد. اگـر 

شـخص گناهـکار، پیمـان خویـش را تجدید کنـد، آنچه را که 

بـه سـرقت برده بـود، بـاز گرداند، اگر بـه گناهانـش اعتراف 

کنـد و خـدا و همنوعانش را محبت کند، مـی تواند اطمینان 

داشـته باشـد کـه از مـرگ بـه حیات عبـور کرده اسـت.

هنگامـی که هماننـد افراد گمراه و گناهـکار به حضور 
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عیسـی آمـده و از فیـض آمرزنـده او بهره منـد می شـویم، 

چشـمه محبـت در دل هـای مـا فـوران میکنـد. تمـام بارهـا 

سـبک می شـوند، چـرا که یـوغ مسـیح راحت و بار او سـبک 

اسـت. انجـام وظایـف باعـث شـادی مـی گـردد و ایثـار و از 

مـی  خاطـر  رضایـت  و  موجـب خشـنودی  گذشـتگی  خـود 

گـردد. مسـیری کـه در گذشـته از تاریکـی و ظلمـت پوشـیده 

شـده بـود، اکنـون با انـوار تابنـاک خورشـید عدالت روشـن 

اسـت.  گردیده 

جمـال ذات مسـیح در پیـروان او نیـز مشـهود خواهد 

بـود. او از بجـا آوردن اراده خدا مسـرور می شـود. محبت به 

خداونـد و شـور و حـرارت بـرای جـالل او، قـدرت هدایـت 

ایـن محبـت بـود  کننـده ای در زندگـی منجـی مـا داشـت. 

کـه همـه اعمـال وی را محبانـه و زیبـا کـرده بـود. محبـت از 

سـوی خداسـت. دلـی کـه وقف خـدا نشـده باشـد نمی تواند 

قلبـی  در  محبـت  باشـد.  محبـت  پدیدآورنـده  و  سرچشـمه 

»مـا  باشـد.   آن  سـلطان  عیسـی  فقـط  کـه  می شـود  یافـت 

محبـت می کنیـم، زیـرا او نخسـت مـا را محبـت کـرد.« )اول 

یوحنـا ٤ آیـه 19(. در دلـی کـه بـه واسـطه فیـض الهـی تـازه 

شـده باشـد، محبـت پایـه و اسـاس رفتـار و کـردار اسـت. 

چنیـن محبتـی، شـخصیت را اصـالح، انگیزه هـا و تمایـالت 

را  عاطفـه  و  می کنـد  مهـار  را  دشـمنی  و  کینـه  و  راکنتـرل 

افـزون میکنـد. این گونـه محبت، اگر در دل پرورانده شـود، 

شـیرینی و حـالوت زندگـی را باعـث میشـود کـه بواسـطه آن 

مـی توانیـم تأثیـر مطلوبـی بـر اطرافیـان خـود بگذاریـم.

فرزنـدان خداونـد، بـه ویـژه آنانـی کـه بـه تازگـی و به 

اشـتباه  دو  مقابـل  در  آورده انـد،  ایمـان  او  فیـض  واسـطه 
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عمـده و خطرنـاک قـرار دارند که باید بسـیار مراقب باشـند. 

اولیـن اشـتباه کـه پیـش از این نیـز مـورد تأکید قـرار گرفت، 

ایـن اسـت کـه افـراد بـه اعمال خـود مـی نگرند و تصـور می 

کننـد کـه بـا انجام هـر عملی مـی توانند خـود را بـا خداوند 

هماهنـگ سـازند. یعنـی بـه خیـال باطل مـی اندیشـند که با 

اعمـال رسـتگاری میسـر اسـت. کسـی کـه سـعی می کنـد تا با 

اعمـال خویـش و بجـا آوردن احـکام، خـود را پـاک سـازد، 

ماننـد کسـی اسـت که بـه کاری غیرممکـن مبادرت مـی ورزد. 

زیـرا هـر کاری کـه انسـان بـدون مسـیح انجـام مـی دهـد، 

آلـوده بـه خودخواهـی و گنـاه اسـت. تنهـا ایمـان بـه فیـض 

مسـیح اسـت کـه می توانـد مـا را پـاک و مقـدس سـازد. 

اشـتباه دوم، در مقابـل خطـای اول و بـه انـدازه آن 

خطرنـاک می باشـد، و ایـن اسـت کـه فکـر کنیـم کـه ایمـان 

بـه مسـیح انسـان را از رعایـت احـکام خدا معـاف میدارد و 

اینکـه تنهـا بـا ایمان شـریک فیض مسـیح میشـویم و اعمال 

مـا ربطـی بـه رسـتگاری ما نـدارد.

از  منظـور  اینجـا  در  کـه  باشـید  داشـته  توجـه  بایـد 

اطاعـت، بـه جـا آوردن یـک سلسـله اعمال ظاهـری محض 

و تشـریفاتی نیسـت، بلکـه عبـادت و خدمتـی اسـت کـه از 

روی محبـت انجـام می شـود. احکام و شـریعت خداوند، 

بدیـن  و  اوسـت  عظیـم  محبـت  تجّسـم  و  ذات  مظهـر 

جهـت، پایـه و اسـاس ملکـوت او در آسـمان و بـر زمیـن 

اسـت. اگـر دلهـای مـا به شـباهت خداوند تازه شـده باشـد 

و اگـر محبـت الهـی در نهـاد مـا وجـود داشـته باشـد، آیـا 

نبایـد احـکام و شـریعت خداوند در زندگی ما اجرا شـود؟ 

هنگامـی کـه اصـول محبـت الهـی در دل آدمی نهاده شـده 
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باشـد، هنگامـی کـه انسـان بـه شـباهت آفریـدگار خویـش 

می یابـد.  تحقـق  جدیـد  عهـد  وعـده  باشـد،  شـده  تـازه 

و  نهـاد  خواهـم  ایشـان  دل هـای  در  را  خـود  »احـکام 

برذهن هـای ایشـان خواهـم نگاشـت.« )عبرانیـان 1٠آیه 1٦(  

اگـر احـکام در دل نهـاده شـده باشـد آیـا نبایـد زندگـی و 

رفتـار را شـکل دهـد؟ اطاعـت، خدمت و وفـاداری از روی 

محبـت، نشـانه واقعـی مریـدی اسـت. از ایـن جهـت کتاب 

مقـدس می گویـد: »محبـت خدا همین اسـت کـه از احکام 

او اطاعـت کنیـم.« ، »آن کـه مـی گویـد او را مـی شناسـد، 

اّمـا از احکامـش اطاعـت نمی کنـد، دروغگوسـت و راسـتی 

در او جایـی نـدارد.« )اول یوحنـا ۵ آیـه ٣ و ٢ آیـه ٤(. ایمان 

بـه مسـیح نـه تنهـا انسـان را نسـبت بـه اطاعـت از احـکام 

معـاف نمی کنـد، بلکـه مـا را از فیـض او بهره مند سـاخته و 

قـادر می سـازد تـا مطیـع فرامیـن خـدا باشـیم.

مـا نجـات را بخاطـر اطاعـت کسـب نمی کنیـم، زیـرا 

رسـتگاری هدیـه رایـگان خداوند اسـت که به واسـطه ایمان 

اسـت. »شـما  ایمـان  ثمـره  اطاعـت،  اّمـا  حاصـل می شـود. 

می دانیـد کـه او ظهـور کـرد تـا گناهـان را از میـان بـردارد 

و در او هیـچ گناهـی نیسـت. آن کـه در او می مانـد، گنـاه 

نمی کنـد، اّمـا کسـی کـه گنـاه می کنـد او را نـه دیـده و نـه 

شـناخته اسـت.« )اول یوحنـا ٣ آیـات ۵ و ٦(. آزمـون واقعـی 

همیـن جاسـت. اگـر در مسـیح سـاکن هسـتیم، اگـر محبـت 

خـدا در ما سـاکن اسـت، احساسـات، افکار، نیـات و اعمال 

مـا بـا اراده خداونـد، آنطور کـه در فرامین شـریعت مقدس 

بیـان شـده اسـت، تطابـق خواهـد داشـت. » فرزنـدان  او 

عزیـزم مراقـب باشـید کسـی شـما را فریـب ندهـد: هـر کـه 
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اعمـال نیـک و راسـت انجـام میدهـد بـه ایـن علـت اسـت 

کـه درسـتکار و نیـک اسـت همانگونه که مسـیح درسـتکار و 

نیـک بـود.«.)اول یوحنـا ٣ آیـه ٧(.  عدالـت و درسـتکاری بـا 

معیـار شـریعت مقـدس خداونـد، آن گونـه کـه بر فـراز کوه 

سـینا در ده فرمـان اعطـا شـده ، تعریـف می شـود.

ایمـان کذایـی بـه مسـیح کـه مدعـای خالصی انسـان از 

قیـد اطاعـت احکام خداسـت، ایمان نیسـت، بلکه اسـتنباط 

نجـات  ایمـان  راه  از  و  فیـض  بـه  »زیـرا  اسـت.  فرضیـه  و 

یافته ایـد.« اّمـا »ایمـان به تنهایـی و بدون عمل، ُمرده اسـت«. 

)افسسـیان ٢ آیه ۸( )یعقوب ٢ آیه 1٧(. عیسـی، پیش از اینکه 

بـه ایـن جهان بیایـد در باره خود گفـت: »در بجـا آوردن اراده 

تـو ای خـدای مـن رغبـت مـی دارم و شـریعت تـو در اندرون 

دل مـن اسـت.« )مزامیـر ٤0 آیـه ۸( و درسـت پیـش از اینکـه 

بـار دیگـر بـه آسـمان صعـود کنـد، گفـت: »احکام پـدر خود 

را نـگاه داشـته ام و در محبـت او می مانـم.« )انجیـل یوحنـا 

او  اینجـا می دانیـم  ١۵آیـه 10(. کتـاب مقـدس می گویـد: »از 

را می شناسـیم کـه از احکامـش اطاعـت می کنیـم ... آن کـه 

کـه  کنـد  رفتـار  همان گونـه  بایـد  می مانـد،  او  در  می گویـد 

عیسـی رفتـار می کـرد.« )اول یوحنـا ٢ آیـات ٣ تـا ٦(. »زیـرا 

مسـیح بـرای شـما رنـج کشـید و سرمشـقی گذاشـت تـا برآثار 

قدم هـای وی پـا نهیـد.« )اول پطـرس ٢ آیـه ٢١( 

شـرایط دریافـت حیـات جاودانـی، اکنـون نیـز همـان 

اسـت کـه همـواره بوده اسـت. حتـی پیـش از گنـاه و خطای 

والدیـن اولیّـه مـا در بـاغ عـدن، شـرایط همیـن بـود، یعنـی 

اطاعـت کامـل نسـبت بـه احـکام خـدا و درسـتی در کمـال. 

آنـگاه حیـات جاودانـی براسـاس شـرایطی غیـر از ایـن، اهدا 
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می شـد، آنـگاه سـعادت تمامـی کائنات بـه مخاطـره می افتاد 

و راه گنـاه بـا تمامـی بدبختـی و مصائـب آن بـرای همیشـه 

جاودانـه می شـد.

بـرای آدم، پیـش از ارتـکاب گنـاه، ایـن امـکان وجـود 

داشـت کـه بـا اطاعـت از دسـتور خداونـد، شـخصیتی پارسـا 

اّمـا او ایـن کار را نکـرد و بـه خاطـر گنـاه او،  کسـب کنـد. 

طبیعـت مـا بـه انحطـاط کشـیده شـد و نمی توانیم بـا اعمال 

خـود بـه پارسـائی و عدالـت برسـیم. از آنجـا کـه گناهـکار و 

احـکام خـدا  از  کامـل  ناپـاک هسـتیم، نمی توانیـم بطـور 

پیـروی کنیـم. زیـرا در مـا پارسـایی نیسـت کـه بـه کمـک آن 

بتوانیـم خواسـته هـای احـکام را بجـا آوریـم. اّمـا مسـیح، 

راه نجـات را بـرای مـا آمـاده کـرده اسـت. او نیـز هماننـد مـا 

در معـرض آزمونهـا و وسوسـه هـای ایـن دنیـا قـرار گرفـت، 

اّمـا مرتکـب گنـاه نشـد. او بـه خاطـر مـا ُمـرد و اکنـون حاضر 

اسـت تـا گناهـان مـا را بر خـود بگیـرد و عدالت خویـش را به 

مـا اعطـا کنـد. اگـر خـود را بـه او بسـپارید و او را بـه عنـوان 

منجـی بپذیریـد، آنگاه هـر قدر که گناهکار باشـید، بخاطر او 

عـادل شـمرده خواهید شـد. خوی و سرشـت مسـیح بـه جای 

خوی و سرشـت شـما قـرار می گیرد و در حضـور خدا پذیرفته 

خواهیـد شـد، درسـت ماننـد اینکـه هرگـز گنـاه نکرده ایـد.

و مهمتـر از ایـن، مسـیح قلـوب را متحول مـی کند. او 

به واسـطه ایمان در دل شـما سـاکن می شـود. شـما باید این 

رابطـه را بـا مسـیح از طریـق ایمـان و تسـلیم مـداوم اراده 

خـود بـه او، کسـب کنیـد و مادامـی کـه ایـن کار را انجـام 

دهیـد، او بنـا برخشـنودی اراده خود در شـما عمـل خواهد 

کـرد. آنـگاه می توانیـد بگوییـد: »و ایـن زندگـی کـه اکنون در 
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جسـم می کنـم، بـا ایمـان بـه پسـر خداسـت که مـرا محبت 

کـرد و جـان خـود را بخاطـر مـن داد.« )غالطیـان ٢ آیـه ٢٠(  

از همیـن  رو عیسـی بـه شـاگردانش گفـت: »گوینـده شـما 

نیسـتید، بلکـه روح پـدر شماسـت کـه بـه زبـان شـما سـخن 

خواهـد گفـت.« )متـی ١0آیـه ٢0(. از آن بـه بعـد، همـراه بـا 

همـان  نیـز  شـما  می کنـد  عمـل  شـما  درون  در  کـه  مسـیح 

و  عادالنـه  اعمـال  نیکـو،  اعمـال  همـان  رفتـار،  و  روحیـه 

فرمانبـرداری را نشـان خواهیـد داد.

بنابرایـن در مـا چیـزی نیسـت کـه بـه آن فخـر کنیـم. 

هیـچ دلیلـی بـرای برخـود بالیـدن نداریـم. تنهـا فخـر مـا، 

عدالـت مسـیح و کار روح القـدس اسـت کـه در زندگـی مـا 

عمـل می کنـد. هنگامیکـه از ایمـان حرف می زنیـم، تفاوت و 

تمایـزی وجـود دارد که باید بخاطر داشـته باشـیم، نوعی از 

بـاور وجـود دارد کـه از ایمـان کامالً مجزاسـت. موجودیت و 

قـدرت خداونـد، راسـتی کالم او، حقایقـی هسـتند که حتی 

شـیطان و دیوهـا نیـز ایـن گونـه ایمـان دارنـد و از تـرس بـه 

خـود مـی لرزنـد.« )یعقـوب ٢ آیـه ١9(. اّما این ایمان نیسـت. 

جایـی کـه در آن نـه تنهـا ایمـان بـه کالم خـدا، بلکه تسـلیم 

اراده بـه خواسـت او دیـده مـی شـود، جایـی که دل تسـلیم 

او و عالیـق و دلبسـتگی ها متوجـه او باشـد، در آنجـا ایمـان 

هسـت. ایمانـی کـه بـا محبـت عمـل می کنـد و جـان را طاهر 

می سـازد. به واسـطه چنین ایمانی اسـت که دل به شـباهت 

خـدا تـازه می گـردد. دلـی کـه در وضعیـت عـدم تغییـر از 

احـکام خـدا اطاعـت نمی کـرد و در حقیقـت نمی توانسـت 

هـم اطاعـت کند، اکنـون به واسـطه انجـام فرامین مقدس 

آن مسـرور می گـردد و همصـدا بـا سـراینده مزامیـر اعـالم 
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می کنـد: »شـریعت تـو را چقـدر دوسـت مـی دارم، تمامـی 

روز تفّکـر من اسـت.« )مزامیـر 119 آيـه 97( و عدالت مربوط 

بـه احـکام در او تحقـق یافتـه اسـت» زیـرا کـه نـه بـر طبـق 

نفـس، بلکـه بر طبـق روح رفتار می کنـد.« )رومیـان ۸ آیه ١( 

را  مسـیح  آمرزنـده  محبـت  کـه  افـرادی  بسـیارند 

شـناخته اند و حقیقتـاً شـوق دارنـد تـا فرزنـدان خدا شـوند. 

بـا ایـن حـال پـی بـرده انـد کـه  شـخصیتی ناقـص و زندگـی 

معیوبـی دارنـد و شـرایط مهیـا میشـود تـا تردیـد بـه دل راه 

دهنـد کـه آیـا قلوبشـان بواسـطه روح القدس متحول شـده 

بـوده یـا نـه. بـه چنیـن افـرادی بایـد بگویـم، بـا نـا امیـدی، 

پـای  پیـش  در  بایـد  اوقـات  بعضـی  نکنیـد.  نشـینی  عقـب 

عیسـی زانـو زده و بـه خاطـر خطاهـا و اشـتباهاتمان اشـک 

بریزیـم، اّمـا نبایـد مأیـوس و دلسـرد شـویم. حتّـی اگـر بـه 

وسـیله دشـمن شکسـت خـورده ایـم، نبایـد فکـر کنیـم کـه  

خـدا مـا را رهـا و انـکار کـرده اسـت. زیـرا مسـیح در سـمت 

راسـت پـدر ایسـتاده اسـت تا بـرای ما شـفاعت کنـد. یوحنا، 

شـاگرد محبـوب می گویـد: »ایـن را بـه شـما می نویسـم تـا 

پـدر  نـزد  اگـر کسـی گنـاه کـرد، شـفیعی  اّمـا  نکنیـد.  گنـاه 

داریـم، یعنـی عیسـی مسـیح عـادل.« )اول یوحنـا ٢ آیـه ١(   

سـخنان مسـیح را فرامـوش نکنیـد کـه: »پـدر، خود، شـما را 

دوسـت دارد«.)یوحنـا ١٦آیـه ٢٧(. او اشـتیاق دارد تـا شـما را 

در خـود احیـا کنـد تـا پاکـی و قدوسـیّت خویـش را در شـما 

ببینـد. اگـر شـما خـودرا بـه او بسـپارید، او کـه کار نیکـو را 

در شـما شـروع کـرده اسـت، آن را تـا روز آمـدن مسـیح بـه 

اتمـام خواهـد رسـاند. از صمیم دل دعا کنیـد و کامالً ایمان 

داشـته باشـید. همانطـور کـه نسـبت بـه قـوت خودمـان بـی 
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اعتمـاد می شـویم، بـه قـوت منجـی و نجـات دهنـده  خـود 

اعتمـاد و تـوکل کنیـم، چـرا کـه او نـور زندگـی ماسـت. 

هـر قـدر به عیسـی نزدیکتـر می شـوید، گناهانتـان در 

نظر شـما آشـکارتر خواهد شـد. زیرا قدرت دیدتان وسـیعتر 

میشـود و درمقایسـه بـا باطـن و ماهیـت کامـل و بـی نقـص 

او، ضعف هایتـان را واضح تـر و مشـخص تر خواهیـد دیـد. 

ایـن امـر، نشـان می دهـد کـه فریب هـای شـیطان قدرتشـان 

را از دسـت داده انـد و اثـر حیات بخـش روح خـدا در حـال 

برانگیختـن روح و افـکار شـما می باشـد.

محبـت عمیـق و ریشـه دار نسـبت بـه عیسـی زمانـی 

می توانـد در دل سـاکن شـود که فـرد به گناهـکار بودن خود 

واقـف گـردد. قلبـی کـه بـه واسـطه فیـض مسـیح دگرگـون 

شـده باشـد، شـخصیت الهـی او را تحسـین خواهـد کـرد. 

نشـان  بـه روشـنی  اخالقـی خودمـان،  ندیـدن ضعف هـای 

از  بـه زیبایـی و فضایـل مسـیح ،  خواهـد داد کـه نسـبت 

درک درسـتی برخـوردار نبوده ایـم. هـر چـه از خودپسـندی 

کمـال مسـیح  و  زیبایـی  دورتـر می شـویم،  و خودخواهـی 

را بیشـتر کشـف می کنیـم. درک گناهـکار بودنمـان، مـا را 

بسـوی او کـه مـی توانـد گناهان را ببخشـد، سـوق می دهد. 

دسـت  ناتوانی هایشـان  درک  بـا  جـان  و  روح  هنگامیکـه  و 

نیـاز بـه سـوی مسـیح دراز می کننـد، او خـود را بـا تمـام 

قـدرت آشـکار خواهـد کـرد. احسـاس نیـاز ما هر چه بیشـتر 

مـا را بـه سـوی او و کالم خـدا سـوق دهـد، دیدگاه هـای 

متعالی تـری از شـخصیت او خواهیـم یافـت و بیشـتر بـه او 

شـبیه خواهیـم شـد. 
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فصل هشتم

رشد در مسیح

بـا تحولـی کـه در دل بوجـود می آیـد، الیـق گردیده تا 

فرزنـدان خداونـد خوانـده شـویم. کتاب مقـدس این تحول 

را »تولـد تـازه« مـی نامـد.  ایـن مضمـون بـا داسـتان جوانـه 

زدن بـذر نیکویـی کـه برزگـر کاشـت مقایسـه گردیده اسـت: 

»بـه ایـن ترتیـب آنانـی کـه بواسـطه مسـیح کامـالً دگرگـون 

گشـته اند، بـه عنـوان »فرزنـدان« او خوانده می شـوند، و به 

شـکل مـردان و زنـان آینده، در مسـیح رشـد خواهنـد کرد.« 

)اول پطـرس ٢ آیـه ٢( )افسسـیان ٤ آیـه 1۵(. یـا همچون بذر 

نیکوئـی کـه در مزرعه کاشـته شـد تا رشـد کـرده و ثمـره ببار 

آورد. اشـعیاء نبـی می گویـد کـه: »آنـان درختـان عدالـت و 

مغـروس خداونـد بـه جهـت تمجیـد وی نامیده می شـوند.« 

)اشـعیاء ٦١ آیـه ٣(. بدیـن جهـت، رشـد و نمـو در طبیعـت 

بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت کـه بما کمـک کند تـا حقایق 

اسـرار آمیـز حیـات روحانـی بهتـر درک گردد. 

خویـش،  هـای   مهـارت  و  دانـش  تمامـی  بـا  بشـر   

و  آورده  پدیـد  طبیعـت  در  چیـزی  کوچکتریـن  نمیتوانـد 

بـه آن حیـات ببخشـد.  چنیـن چیـزی تنهـا بـه واسـطه روح 
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زندگی بخشـی اسـت کـه خداونـد، خـود آن را پدیـد آورده تا 

گیاهـان یـا جانـوران بتواننـد زنـده بماننـد. بـه همیـن ترتیب 

تنهـا از طریـق حیـات از سـوی خداسـت کـه حیـات روحانی 

کـه  کسـانی  »تنهـا  شـود.  مـی  مولـود  انسـان ها  قلـوب  در 

»تولـدی تـازه« و آسـمانی دارنـد، می تواننـد در حیاتـی کـه 

مسـیح بـرای اعطـای آن بـه ایـن جهان آمـد، سـهیم گردند.« 

)از یوحنـا ٣ آیـه ٣ حاشـیه نویسـی گردیـده(. رشـد بـدون 

حیـات ممکـن نیسـت. ایـن خداوند اسـت کـه جوانه هـا را به 

شـکفتن و گلهـا را بـه میـوه دادن وا می دارد. به قوت اوسـت 

که دانه پرورده میشـود. »نخسـت سـاقه، سـپس خوشه سبز 

و آنـگاه خوشـه پـر از دانـه.« )مرقـس ٤ آیه ٢۸(. هوشـع نبی 

در بـاره  بنـی اسـرائیل می گویـد کـه »او ماننـد گل سوسـن 

و  سـرزنده  غـالت  هـای  بوتـه  »ِمثـل  شـکفت.«و  خواهـد 

همچـون تـاک نمـو خواهـد نمود.« )هوشـع ١٤آیـات ۵ و ٧(  

و عیسـی از مـا میخواهـد تـا بـه »گلهـای سوسـن بنگریم که 

چگونـه نمـو میکننـد« )لوقـا ١٢ آیـه ٢٧(. درختـان و گیاهـان 

بـا مراقبـت از خـود یـا نگرانـی یـا جهـد یـا کوشـش خـود 

پـرورش نمی یابنـد، بلکـه بـا دریافـت آنچـه کـه خداونـد از 

کننـد.  آنـان فراهـم سـاخته اسـت، رشـد مـی  بـرای  پیـش 

کـودک بـا کوشـش  یـا قـّوت خویـش، نمی توانـد بـر قامـت 

خـود بیافزایـد. شـما نیـز با تالش و کوشـش خـود نمی توانید 

رشـد روحانـی را بـرای خـود  تامیـن نمائیـد. گیـاه یـا کـودک 

بـا مراقبـت هـای پیرامونـی کـه بـرای زندگـی او بـکار گرفتـه 

شـده — ماننـد هـوا ، آفتـاب و غذا رشـد و پـرورش می یابد. 

همانگونـه کـه این عطایـای طبیعت برای گیاهـان و جانوران 

در نظـر گرفتـه شـده ، بـه همیـن ترتیـب مسـیح نیـز  بمثابـه 

٧٣



عطیـه بـرای کسـانی اسـت کـه بـه او تـوکّل می کننـد. او برای 

ایشـان »نـور جاودانـی« — »نـور و حافـظ« اسـت )اشـعیاء 

٦0آیـه ١9( و )مزامیـر ۸٤آیـه ١١(. او »مثـل شـبنم« بـرای قوم 

اسـرائیل اسـت و »مثـل بـاران بر علفـزار چیده شـده، فرود 

خواهـد آمـد.« )هوشـع ١٤آیـه ۵( و )مزامیر ٧٢آیـه ٦(. او آب 

حیـات، »و نـان خداسـت که از آسـمان نازل شـده، به جهان 

حیـات می بخشـد.« )یوحنـا ٦ آیـه ٣٣( 

خداونـد بـا هدیه بی نظیـر فرزند خود، کل جهـان را با 

فضایـی فیض بخش مسـتغنی سـاخت بهمانگونه کـه هوا در 

اطـراف کـره زمیـن در گـردش اسـت، و همـه آنانـی کـه تنفس 

در چنیـن هـوای حیـات بخشـی را  برمی گزیننـد، در قامتی از 

زنـان و مـردان در مسـیح عیسـی زندگـی و رشـد خواهند کرد.

آفتـاب  سـوی  بـه  را  خـود  روی  گلهـا  کـه  همانگونـه 

می گرداننـد تـا در درخشـش نـور خورشـید بـه کمـال زیبایـی 

و تناسـب برسـند، مـا نیـز باید رو به سـوی خورشـید عدالت 

کـرده تـا نـور ملکوت بـر مـا تابیده و سرشـت مـا را همچون 

مسـیح رفعـت بخشـد.

عیسـی نیز همـان مطالـب را تعلیم می دهـد، هنگامی 

کـه می گویـد: »در مـن بمانیـد و مـن در شـما. همچنـان کـه 

شـاخه از خـود نمی توانـد میـوه آورد، اگـر در تـاک نمانـد، 

همچنیـن شـما نیـز اگـر در مـن نمانیـد ... جـدا از مـن هیـچ 

نمی توانیـد کـرد.« )یوحنا ١۵آیات ٤ و ۵(. شـما نیز مسـلماً برای 

پـاک و مقـدس زیسـتن،  بـه مسـیح تکیـه کنید. همانطـور که 

شـاخه هـا بـرای رشـد و ثمـر دادن به تنـه درخت خـود متکی 

هسـتند. جـدا از او حیـات و زندگانـی نخواهد بود. شـما برای 

مقاومت در برابر وسوسـه و یا رشـد در فیض و قدوسـیت از 
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خـود قدرتـی نداریـد. اّما بـا ماندن در مسـیح می توانید رشـد 

کنیـد. اگـر در او زندگـی کنیـد پژمـرده و بی ثمر نخواهید شـد.  

بلکـه هماننـد درختـی کـه در کنـار رودخانه کاشـته می شـود، 

سـیراب و شـاداب خواهیـد بود.

را،  کار  از  قسـمتی  بایـد  کـه  دارنـد  عقیـده  بسـیاری 

خودشـان در دسـت بگیرند. آنان برای بخشـش گناهان خود 

بـه مسـیح تـوکّل کرده انـد، اّمـا اکنـون تـالش می کننـد تـا بـا 

اعمـال خودشـان درسـت زندگـی کننـد. ولی همه این تالشـها 

بـا شکسـت روبـرو میشـود. عیسـی می گویـد: »جـدا از مـن، 

هیـچ نمی توانیـد کـرد.« رشـد ما در فیض، خوشـی مـا، مثمر 

ثمـر بـودن مـا، همـه و همه به اتحاد با مسـیح بسـتگی دارد. 

تنهـا بـا ارتبـاط هـر روزه و دایمـی و در او زیسـتن اسـت کـه 

مـی توانیـم در فیـض بیکـران خـدا رشـد کنیـم. او نـه تنهـا 

آغازگـر، بلکـه کامـل کننـده ایمـان ماسـت. او همـان مسـیح 

اسـت کـه از آغـاز بـوده، هسـت و خواهـد بـود. مسـیح در 

زندگـی بایـد آغـاز و پایان و همیشـگی باشـد. اوسـت که باید 

در وجـود مـا باشـد نـه تنها در شـروع و ختم سـیر زندگی ما 

بلکـه در هـر قـدم از مسـیری کـه طـی میکنیـم. داوود نبـی 

مـی گویـد: »خداونـد همیشـه بـا مـن اسـت او در کنـار مـن 

اسـت و هیـچ چیز نمیتواند مـرا بلرزاند.« )مزامیـر ١٦ آیه ۸( 

مسـیح  در  می توانـم  »چگونـه  کنیـد  سـوال  شـاید 

بمانـم؟« »بـه همـان طریقـی کـه در ابتـدا او را پذیرفته اید، 

زیسـت  ایمـان  بـه  عـادل  فـرد   «  ، نماییـد.«  رفتـار  وی  در 

خواهـد نمـود.« )کولسـیان ٢ آیـه ٦( و )عبرانیـان 1٠ آیـه ٣۸(  

شـما خودتـان را بـه خداونـد سـپرده اید تـا کامـالً متعلـق بـه 

او باشـید، تـا او را خدمـت و اطاعـت کنیـد. شـما مسـیح را 
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کفـاره  نمی توانیـد  و  پذیرفته ایـد،  خـود  منجـی  عنـوان  بـه 

گناهانتـان را بپردازیـد و یـا قلـب خـود را تغییـر دهیـد. ولی 

بـا تسـلیم کـردن خود بـه خـدا ایمان داریـد که او بـه خاطر 

مسـیح همـه اینهـا را بـرای شـما انجـام داده اسـت. شـما بـا 

ایمـان، متعلـق بـه مسـیح می شـوید. بایـد بـا ایمـان،  همـه 

چیـز را بـه او واگـذار کنیـد و خواسـته هـای او را بپذیریـد و 

در او رشـد کنیـد.

بایـد همـه  چیـز را  به او واگـذار کنید؛ قلب، خواسـته 

هـا و کارتـان را، یعنـی همـه هسـتی خویـش را بایـد بـه او 

بسـپارید و همـه خواسـته های او را بـه جا آوریـد. همچنین، 

بایـد همـه چیـز را بسـتانید، یعنـی مسـیح را، پُـری بـرکات 

او را، تـا در دل شـما سـاکن شـود و قـوت، عدالـت و یـاور 

همیشـگی شـما باشـد و بـه شـما قـدرت اطاعـت اعطـا کند.

را  ایـن  و  شـوید  متمرکـز  خداونـد  بـه  صبحگاهـان 

سـرآغاز کار روزانـه خـود قـرار دهیـد. ایـن گونـه دعـا کنیـد: 

»خداونـدا، تمـام وجود مـرا در برگیر. من تمام نقشـه هایم 

را بـه تـو تقدیـم می کنـم، مـرا در خدمـت بـه دیگـران بـکار 

گیـر. در مـن بمـان و بگـذار تمام خدمـات من بـرای تو و در 

راه تـو باشـد.« ایـن کار بایـد هـر روزه انجـام شـود. یعنـی 

بـرای همـان روز وقـف خداونـد  بامـداد،  را هـر  خودتـان 

کنیـد. همـه نقشـه های خـود را بـه او واگذار کنید تـا مطابق 

مشـیّت الهـی تحقـق یابـد. بـه ایـن نحـو، هـر روز، بیـش 

قـرار  خداونـد  توانـای  دسـتان  در  را  زندگی تـان  پیـش،  از 

می دهیـد و زندگـی شـما بیشـتر و بیشـتر شـبیه بـه زندگانـی 

مسـیح خواهـد شـد.

زندگی در مسـیح، یک زندگی سرشـار از آرامش اسـت. 
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ممکـن اسـت در آن شـور و هیجانـات احساسـی نباشـد، اّما 

آرامشـی مطمئن و ماندگار وجود دارد. امید از شـما نیسـت، 

بلکـه از مسـیح اسـت. ضعـف شـما در قـوت مسـیح تلفیـق 

شـده، جهـل شـما بـه حکمـت او و ضعـف شـما بـه قـدرت 

نبایـد  رو،  ایـن  از  می خـورد.  پیونـد  او  بیکـران  و  مانـدگار 

بـه خودتـان نـگاه کنیـد. اجـازه دهیـد ذهنتـان بـه محبـت، 

جمـال و کمـال ذات او بیندیشـد. ایثـار مسـیح، تواضـع و 

فروتنـی مسـیح، پاکی و قدوسـیّت مسـیح و محبـت بی نظیر 

او مـواردی هسـتند کـه بایـد مـورد تفکـر و اندیشـه روح و 

جـان قـرار گیرنـد. زیـرا، تنهـا از طریـق محبـت بـه مسـیح، 

سرمشـق گرفتـن از او و تـوکّل کامل به اوسـت کـه می توانید 

بـه شـباهت او تبدیـل گردیـد.

سـخنان  ایـن  بمانیـد.«  مـن  »در  می گویـد:  عیسـی 

مفهـوم آرامـش، ثبـات و اعتمـاد را بیـان می کننـد. او بـار 

دیگـر می گویـد: »بیاییـد نـزد مـن ای تمامـی زحمتکشـان ... 

مـن به شـما آرامش خواهم بخشـید.«)متی 11 آیـه ٢۸(. کالم 

نگارنـده مزامیـر نیـز، همـان تفکـر را بیـان مـی کنـد: »نـزد 

باشـید.«  اشـعیاء  او  بـوده و منتظـر  خداونـد در سـکوت 

آرامـش خاطـر می دهـد: »قـوت شـما در آرامـش و اعتمـاد 

خواهـد بـود.« )مزامیـر ٣٧ آیـه ٧( و )اشـعیاء ٣٠ آیـه 1۵(  

ایـن آرامـش در کاهلـی یافـت نمی گـردد، چـرا کـه در دعوت 

منجـی، وعـده آرامش همراه با دسـتور تّحمل رنج و مشـقت 

آسـایش خواهیـد  و   ... گیریـد  دوش  بـر  مـرا  »یـوغ  اسـت. 

یافـت.« )متـی 11 آیـه ٢9(. قلبـی که بیشـترین اعتمـاد و توکّل 

را بـه مسـیح دارد، در تحمـل رنـج و زحمـت بـه خاطـر او، 

کوشـا  تریـن و پرشـورترین نقـش را بـه عهده خواهـد گرفت.
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متکـی  خـود  بـه  انسـان  اندیشـه  و  ذهـن  هنگامیکـه 

میشـود، از مسـیح کـه سرچشـمه قـدرت و زندگـی اسـت، 

رویگـردان مـی شـود. از اینـرو شـیطان بـا تـالش بـی وقفـه 

منحـرف  منجـی  از  را  انسـان  توجـه  تـا  مـی خواهـد  خـود 

کـرده و بـه ایـن نحـو، از اتحـاد و مصاحبـت جـان و روح بـا 

مسـیح ممانعـت ورزد. لـذات دنیوی، نگرانی ها، آشـفتگی ها 

و  خطاهـا  یـا  دیگـران،  خطاهـای  زندگـی،  غم هـای  و 

ضعف هـای خودمـان، مـواردی هسـتند کـه او بـا اسـتفاده 

از هریـک و یـا تمامـی آنهـا، سـعی خواهـد کـرد تـا ذهـن و 

فکـر را گمـراه کنـد. بنابرایـن، حیله هـای او شـما را گمـراه 

نکنـد. بسـیاری از افـرادی کـه حقیقتـاً وظیفـه شـناس و بـا 

وجـدان هسـتند و کسـانی کـه خواهـان زندگـی بـرای خـدا 

هسـتند، از طریـق شـیطان وادار میشـوند تـا در ضعف هـا 

و خطاهایشـان بماننـد و بـه ایـن نحـو بـا جـدا کردن ایشـان 

از مسـیح، بـه کسـب پیـروزی امیـدوار اسـت. اگـر در طلـب 

نجـات هسـتید، خودتـان را در کانـون تـرس و نگرانـی قـرار 

ندهیـد. زیـرا تـرس و نگرانـی، روح و جـان را از مسـیح کـه 

سرچشـمه قوت اسـت، دور می کند. حفاظت از روح و جان 

خـود را بـه خـدا بسـپارید و بـه او تـوکّل کنیـد و بـه عیسـی 

بیندیشـید و بـا او راز و نیـاز کنیـد. و هم صـدا بـا پولـس 

رسـول بگوییـد: »بـا مسـیح برصلیـب شـده ام و دیگـر مـن 

نیسـتم کـه زندگـی می کنـم، بلکـه مسـیح اسـت کـه در مـن 

زندگـی می کنـد. ایـن زندگـی که اکنـون در جسـم می کنم، با 

ایمـان بـه پسـر خداسـت کـه مـرا محبت کـرد و جان خـود را 

بخاطـر مـن داد.« )غالطیـان ٢ آیـه ٢٠(. بـه خـدا تـوکّل کنید. 

او قـادر اسـت تـا آنچـه را کـه بـه او سـپرده اید حفـظ کنـد. 
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اگـر خـود را بدسـتهای خدا بسـپاریم او از طریق مسـیح بما 

قـوت خواهـد بخشـید که بـا اطمینـان در نبرد با شـیطان از 

هـر فاتحـی پیـروز تـر شـویم. 

هنگامیکـه مسـیح، طبیعـت انسـانی بـر خـود گرفـت، 

بشـریت را بـا رشـته های ناگسسـتنی محبـت بـه خـود پیونـد 

داد. پیونـدی کـه هیـچ قدرتـی قـادر بـه از میـان بـردن آن 

نیسـت. اّما شـیطان همواره با تطمیع ، سـعی در اغوا کردن 

مـا دارد تـا ایـن پیونـد گسسـته شـود و بـا انتخـاب خـود از 

مسـیح جـدا شـویم. ایـن همـان نکته ای  اسـت کـه احتیاج به 

مراقبـت، مبـارزه و دعـا داریـم تـا هیـچ چیـز نتوانـد مـا را 

فریـب دهـد و هیـچ سـروری بجز مسـیح را انتخـاب نکنیم. 

چـرا کـه در انجـام این کار آزاد هسـتیم. اّمـا بیایید نگاهمان 

را بـه مسـیح معطـوف کنیـم. او از مـا محافظـت خواهـد 

کـرد. بـا نـگاه بـه عیسـی، در امان خواهیـم بـود و هیچ چیز 

بـا نگریسـتن  او جـدا کنـد.  از دسـت های  را  مـا  نمی توانـد 

مـداوم بـه او »از جالل تـا جالل، به همان صـورت دگرگون 

)دوم  اسـت.«  روح  کـه  خداونـد  از  چنانکـه  می شـویم، 

قرنتیـان ٣ آیـه 1۸( 

شـاگردان اولیّـه مسـیح نیـز بـه ایـن نحـو، بـه شـباهت 

اسـتاد و منجـی محبوبشـان درآمدنـد. زمانـی که آنان سـخنان 

عیسـی را شـنیدند، نیازشـان را بـه او احسـاس کردنـد. آنـان 

طلبیدنـد و یافتنـد و از او پیـروی کردنـد. آنان در خانه، برسـر 

میـز غـذا، در خلـوت و در صحـرا بـا او همـراه بودنـد. آنـان 

ماننـد شـاگردانی کـه بـه دنبـال معلمشـان راه می افتنـد، بـا 

او بودنـد و هـر روز از دهـان او تعالیـم مربـوط بـه حقایـق 

الهـی را دریافـت می کردنـد. شـاگردان، چنـان بـا دقـت بـه او 
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می نگریسـتند کـه خادمـان بـه اربابشـان، تـا از وظایفشـان 

آگاه شـوند. آنـان، انسـانهایی بودنـد »صاحـب حـواس، مثـل 

مـا« )یعقـوب ۵ آیـه1٧(. آنـان نیـز هماننـد مـا بـا گنـاه مبـارزه 

می کردنـد و بـه همـان فیـض نیازمنـد بودند تا پـاک و مقدس 

زندگـی کننـد. حتّـی یوحنـا، شـاگرد محبـوب، کسـی کـه آئینـه 

تمـام نمـای منجـی بـود، بـه طـور طبیعـی از  کمـال مطلوب 

ُخلـق و خـو برخـوردار نبـود. او نـه تنهـا فـردی خـود رای و 

جـاه طلـب بـود، بلکـه در مقابـل مشـکالت  فـردی تندخـو و 

کـم طاقـت بـود. امـا هنگامیکه شـخصیت الهی مسـیح به او 

آشـکار شـد، بـه ضعف هـای خویـش پی بـرد و با شـناخت آن 

فروتـن گردیـد. توانایـی و صبـر، قدرت و مهربانـی، عظمت و 

فروتنـی پسـر خداونـد، روح و جـان او را از محبت و شـگفتی 

لبریـز کـرد. قلب او هر روز، بیشـتر و بیشـتر به سـوی مسـیح 

مجـذوب شـد تـا جایـی کـه  تحت شـیفتگی نسـبت به سـرور 

خویـش، از خـود بیخـود شـد. تندخویـی و خـوی جاه طلبانـه 

او، بـه قـدرت دگرگـون کننـده مسـیح تسـلیم شـد. قـدرت 

او را شـکل داد. چنیـن تحولّـی،  محبـت مسـیح شـخصیت 

نتیجـه قطعـی ارتبـاط بـا عیسـی اسـت. هنگامیکه مسـیح در 

دل سـاکن می شـود، سرشـت انسـان دگرگـون مـی گـردد. روح 

مسـیح و محبت او دلها را نرم میکند، روح را آرام و اندیشـه 

هـا و آمـال را بسـوی خـدا و ملکـوت رفعـت مـی بخشـد.

کـرد، حضـور  آسـمان صعـود  بـه  مسـیح  هنگامیکـه 

چنیـن  می شـد.  احسـاس  پیروانـش  میـان  در  همچنـان  او 

بـود.  و محبـت  نـور  از  ویـژه و سرشـار  بسـیار  احساسـی، 

عیسـای نجـات دهنـده، کـه همراه و هم سـخن و با ایشـان 

دعـا کـرده بـود، کسـیکه از امیـد و تسـلی بـا قلبهـای ایشـان 
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و  آرامـش  پیـام  همچنـان  حینیکـه،  در  بـود.  گفتـه  سـخن 

تسـلی بـر لبـان او جـاری بـود، از میان ایشـان بـا جماعتی از 

فرشـتگان بـه آسـمان برده شـد و طنیـن صدای او، به سـوی 

آنـان بازگشـته، می گفـت: »اینـک، من هـر روزه تـا پایان این 

عصـر بـا شـما هسـتم!« )متـی ٢1 آیـه ٢٠(

او بـا هیئـت انسـانی بـه آسـمان صعـود کـرده بـود. 

آنـان می دانسـتند کـه او در پیشـگاه تخـت رحمـت خداوند، 

اینکـه  و  بـود  خواهـد  ایشـان  منجـی  و  دوسـت  کمـاکان 

دلسـوزی و شـفقت او تغییـر نکـرده بـود، کسـیکه بعنـوان 

یک بشـر رنج کشـیده شـناخته شـد. او در پیشـگاه خداوند، 

و  می سـازد  نمایـان  را  خـود  گرانبهـای  خـون  شایسـتگی 

دسـت ها و پاهـای مجـروح خـود را بـه یـاد بـود بهایـی کـه 

بـرای نجـات یافتـگان پرداختـه بـود، نشـان می دهـد. آنـان 

می دانسـتند کـه او بـه آسـمان صعـود کـرده بـود تـا جایـی 

بـرای ایشـان مهیـا کنـد و زمانـی کـه بازگـردد، ایشـان را بـا 

خـود خواهـد بـرد.

شـاگردان عیسـی بعـد از صعـود او به آسـمان، هرگاه 

کـه بـرای دعـا جمـع می شـدند، خواسته هایشـان را در نـام 

عیسـی بـه حضـور پـدر تقدیـم می کردنـد. آنـان در هنـگام 

نیایـش و دعـا، سـرهای خـود را به نشـانه احتـرام خم کرده 

و وعـده عیسـی را تکـرار می کردنـد،» هـر چه از پـدر به نام 

مـن بخواهیـد، آن را بـه شـما خواهـم داد. تاکنـون بـه نـام 

مـن چیـزی نخواسـته اید، بخواهیـد تـا بیابیـد و شـادی تان 

کامـل شـود.« )یوحنـا 1٦ آیـه ٢٣و ٢٤(. آنـان دسـتهای ایمـان 

خـود را بلنـد کرده و بـا برهانی قاطع، اعالم کردند »مسـیح 

کـه ُمـرد، بلکـه نیـز برخاسـت، آنکـه بـه دسـت راسـت خـدا 
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هـم هسـت و مـا را نیـز شـفاعت می کنـد.« )رومیـان ۸ آیـه 

٣٤( و در روز پنطیکاسـت، روح القـدس، روح تسـلی بخش، 

همـان کـه مسـیح در بـاره اش گفته بـود که »در شـما خواهد 

بـود«، بـه ایشـان اعطـا شـد. او پیـش از ایـن به ایشـان گفته 

بـود: »رفتـن مـن بـه سـود شماسـت، زیـرا اگـر نـروم، آن 

مدافـع نـزد شـما نخواهـد آمـد، اّمـا اگـر بـروم، او را نـزد 

شـما می فرسـتم.« )یوحنـا 1٤ آیـه 1٦و 11٧و آیـه ٧(. از حـاال 

بـه بعـد، و از طریـق روح القـدس، مسـیح بـرای همیشـه 

در دل هـای فرزندانـش سـاکن می شـد. پیونـد آنـان با مسـیح 

نزدیکتـر از زمانـی بـود کـه او شـخصاً بـا ایشـان همـراه بود. 

نـور محبـت و قـدرت حضـور مسـیح در چهره هـای ایشـان 

نمایـان بـود، طـوری که مردم با مشـاهده آنان »در شـگفت 

شـده و دریافتنـد کـه آنـان یـاران عیسـی هسـتند.« )اعمـال 

رسـوالن ٤ آیـه 1٣( 

مسـیح همان رابطه ای را که در گذشـته با شـاگردانش 

داشـته  فرزندانـش  بـا  می خواهـد  نیـز  امـروز  داشـت، 

گـروه  کـه  زمانـی  دعایـش،  آخریـن  در  او  کـه  چـرا  باشـد. 

کوچـک شـاگردان در اطـراف او جمـع شـده بودنـد، گفـت: 

»درخواسـت مـن تنهـا برای آنها نیسـت، بلکـه همچنین برای 

کسـانی اسـت که به واسـطه پیـام آنها به من ایمـان خواهند 

آورد.« )یوحنـا 1٧آیـه ٢٠( 

عیسـی بـرای مـا دعـا کـرد و درخواسـت نمـود تـا بـا 

او یکـی گردیـم، همـان گونـه کـه او بـا پـدر یکـی اسـت. 

بـاره  در  منجـی  اسـت.  شـگفت انگیزی  و  زیبـا  پیونـد  چـه 

خـود گفتـه اسـت: »پسـر، از خـود کاری نمی توانـد کـرد.« 

»پـدری کـه در مـن سـاکن اسـت، اوسـت کـه کارهـای خود 
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  )1٠ 1٤آیـه  آیـه19و   ۵ )یوحنـا  می رسـاند.«  انجـام  بـه  را 

در  او  اسـت،  مـا سـاکن  دلهـای  در  اگـر مسـیح  بنابرایـن، 

مـا عمـل خواهـد کـرد، »هـم برحسـب رضامنـدی خـود و 

هـم اراده اش.« )فیلیپیـان ٢ آیـه 1٣(. مـا همانگونـه عمـل 

خواهیـم کـرد که او کـرد و همان روحیه را نشـان خواهیم 

داد و بدیـن ترتیـب، بـا محبـت کـردن و مانـدن در او »از 

هـر حیـث تـا بـه ّحـد او که َسـر اسـت، یعنی مسـیح، رشـد 

خواهیـم کـرد.« )فیلیپیـان ٤ آیـه 1۵(  
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فصل نهم

کار و زندگی

خداونـد منشـاء حیـات، نـور و شـادی بـرای کل جهان 

اسـت. بـرکات او همچـون تابـش نـور خورشـید و نهرهـای 

آب از چشـمه حیـات، بـه سـوی تمامـی مخلوقاتـش جـاری 

می شـود. هرجـا حیاتـی که از خداوند اسـت در دلهـای افراد 

یافـت شـود،  آنـگاه محبـت و برکـت از طریـق ایشـان بـه 

زندگـی دیگـران نیـز جـاری خواهـد شـد.

آن ناجـی عظیـم، بـا رفعـت بخشـیدن و نجـات بشـر 

بـه انحطـاط رسـیده، محظـوظ گردیـد. بـه همین خاطـر، به 

زندگـی خویـش بهایی نـداد، بلکـه متحّمل صلیـب گردیده و 

خـوار و سـر افکنـده شـد. هـم چنیـن فرشـتگان نیـز بخاطر 

سـعادت دیگـران بـرای همیشـه بـه خدمـت گمـارده شـده 

انـد. ایـن کار مایـه شـادی آنـان اسـت. آنچـه را کـه دل هـای 

خودخـواه، خدمـت حقیرانه تلقی می شـود، یعنی پرسـتاری 

وظائـف  از  اجتماعـی،  زیریـن  طبقـات  و  فقـرا  تیمـار  و 

فرشـتگان منـزّه اسـت. روح محبـت فداکارانه مسـیح، روحی 

اسـت که در ملکوت آشـکار اسـت و جوهر سـعادتمندی آن 

می باشـد. ایـن همـان روحـی اسـت کـه پیـروان مسـیح بـرای 
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خدمـت بـه دیگـران، از آن برخـوردار خواهند شـد. هنگامی 

کـه محبـت مسـیح در دل تقدیـس مـی شـود، ماننـد عطـری 

خوشبوسـت کـه نمی توانـد پنهـان نگـه داشـته شـود و تأثیـر 

پـاک و مقـدس آن از سـوی همـه کسـانی کـه با مـا در ارتباط 

هسـتند، احسـاس خواهـد شـد. روح مسـیح در دل ماننـد 

چشـمه ای اسـت در کویـر کـه جـاری می شـود تـا بـه همـه 

آنانـی کـه در آسـتانه هالکت قرار داشـته و مشـتاق نوشـیدن 

از آب حیـات هسـتند، زندگـی تـازه اعطـا کنـد.

محبـت بـه عیسـی در میـل بـه خدمـت آشـکار خواهد 

شـد، همانطـور کـه او بـرای برکـت دادن و تعالی بخشـیدن 

بشـریت خدمـت کـرد. چنین محبتـی مـا را وادار خواهد کرد 

تا نسـبت بـه تمام مخلوقاتـی که تحت مراقبت پدر آسـمانی 

قـرار دارنـد، بـا محبـت، مهربانی و شـفقت خدمـت کنیم.

زندگـی منجـی در ایـن جهـان، یـک زندگـی راحـت و 

وقـف بـه خویشـتن نبـود، بلکـه او بـا اسـتقامت و جدیّـت و 

تـالش خسـتگی ناپذیـر بـرای نجـات انسـان گمشـده رنـج و 

مشـقت کشـید. او از آخـور محقـر تـا صلیـب جلجتـا، مسـیر 

ایثـار و فـداکاری را پشـت سـر گذاشـت و هرگـز سـعی نکـرد 

تـا از وظایـف سـخت و طاقت فرسـا، سـفرهای دشـوار و کار 

و مسـئولیت های جانـکاه شـانه خالی کنـد. او گفـت: »نیامده 

ام تـا بـه مـن خدمـت کنند مـن آمده ام تـا به مـردم خدمت 

کنـم و جانـم را در راه نجـات بسـیاری فـدا سـازم.« )متی ٢٠ 

آیـه ٢۸(. ایـن یکـی از بزرگتریـن اهـداف زندگـی او بـود. هـر 

چیز دیگری امری فرعی و مادون محسـوب میشـد.  به تحقق 

رسـاندن اراده خـدا و اتمـام کار برای وی نان و آب محسـوب 

میشـد. نفـس و عالقه بنفس هیـچ  جایی در کار وی نداشـت.
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بـه همیـن  ترتیـب، آنانـی کـه در فیـض مسـیح شـریک 

هسـتند، بـرای انجـام هرگونه فـداکاری آمـاده خواهند بود 

تـا سـایرین نیـز که مسـیح به خاطـر ایشـان ُمـرد، بتوانند در 

ایـن هدیـه آسـمانی سـهیم شـوند. آنـان همـه تالش خـود را 

بـکار خواهنـد گرفـت تـا ایـن جهـان را بـه مکانـی بهتـر برای 

کننـد. چنیـن روحیـه ای، محصـول  تبدیـل  دیگـران  زندگـی 

مـورد اعتمـاد قلبـی اسـت کـه کامـالً دگرگون شـده اسـت. به 

محـض اینکـه کسـی بـه مسـیح ایمـان مـی آورد، در دل وی 

ایـن اشـتیاق پدیـد می آیـد تـا بـه دیگـران نشـان دهـد کـه 

چـه دوسـت عزیـز و ارزشـمندی را در عیسـی یافتـه اسـت و 

حقیقـت نجات بخـش و ایثار گرانـه در دل او پنهان نمی ماند. 

اگـر جامـه پارسـایی مسـیح را برتـن کـرده باشـیم، نخواهیم 

توانسـت آرامـش و سـالمتی را در درونمان حبـس کنیم. اگر 

دیـده و چشـیده ایم که خداوند نیکوسـت، بایـد چیزی برای 

گفتن داشـته باشـیم. درسـت مانند فیلیپ هنگامیکه عیسـی 

را یافـت. از دیگـران خواهیـم خواسـت تـا او را بشناسـند. 

واقعیت هـای  و  مسـیح  جاذبه هـای  کـرد  خواهیـم  سـعی 

نادیدنـی مربـوط بـه جهـان آینده را بـه ایشـان معرفی کنیم 

و میل شـدیدی برای دنبال کردن مسـیری که عیسـی پیمود، 

در درون مـا ایجـاد خواهـد شـد. بزرگتریـن آرزوی مـا ایـن 

خواهـد بـود کـه اطرافیـان مـا بـه »بّـره خداونـد کـه گناهان 

جهـان را بر مـی دارد« ایمـان بیاورنـد. )یوحنـا 1 آیـه ٢9( 

تـالش بـرای برکت بخشـیدن بـه دیگـران، بـا برکاتی به 

خودمـان منعکـس خواهـد شـد. هـدف خداوند ایـن بود که 

بخشـی از کار نقشـه نجـات را بـه مـا محـول کنـد. او امتیـاز 

سـهیم شـدن در کار ملکـوت را بـه انسـان بخشـیده اسـت 
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تـا آنـان نیـز بـه نوبـه خـود، آن را در میـان همنوعانشـان 

اشـاعه دهنـد. ایـن بزرگتریـن افتخـار مسـرت بخشـی اسـت 

کـه خداونـد بـه بشـر ارزانـی داشـته و آنانی کـه به ایـن نحو 

در کار محبـت مشـارکت میکننـد، بـا آفریـدگار خـود ارتبـاط 

بسـیار نزدیکـی برقـرار می کننـد.

خداونـد می توانسـت کار انتقـال پیـام انجیـل و امـور 

بشـارِت محبـت را به فرشـتگان آسـمانی مّحول کنـد. او برای 

تحقـق اهدافـش می توانسـت روش هـای دیگـری را بـه کار 

گیـرد. اّمـا به واسـطه محبّـت بیکرانش، ما را بعنـوان همکار 

خـود برگزیـد تـا به همـراه او، مسـیح و فرشـتگان، در برکت 

ایثارگرانـه  ایـن ماموریـت  از  کـه  تعالـی روحانـی  و  شـادی 

حاصـل می شـود، سـهیم شـویم. بـا مشـارکت در مصایـب 

مسـیح اسـت کـه میتوانیـم بـا او ابـراز همـدردی کنیـم. هر 

گونـه فـداکاری بـرای خیریّـت دیگـران، روحیه نیکـوکاری را 

در دل فـرِد خیّـر تقویـت می کنـد و او را بـه اتحـاد بـا منجـی 

جهـان کـه »هـر چنـد دولتمند بود، به خاطر شـما فقیر شـد 

تـا در نتیجـه فقر او دولتمند شـوید« نزدیکتـر می کند. )دوم 

قرنتیـان ۸ آیـه 9(. و فقـط زمانـی کـه نقشـه الهـی را در ایـن 

و  مایـه خیـر  زندگـی می توانـد  تحقـق می بخشـیم،  جهـان 

برکـت ما شـود.

اگر بخواهید آنطوری که مسـیح از شـاگردانش انتظار 

بـرای او صیـد  دارد، خدمـت کـرده و جان هـای زیـادی را 

کنیـد، نیـاز بـه تجربـه و معرفـت الهـی را عمیقـاً احسـاس 

خواهیـد کـرد و گرسـنه و تشـنه عدالـت خواهید بـود. آنگاه 

تقویـت  ایمانتـان  نمـود و  اسـتغاثه خواهیـد  نـزد خداونـد 

خواهـد گردیـد و جـان شـما از نهرهـای رسـتگاری سـیراب 
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خواهـد شـد. مواجـه شـدن با مشـکالت و مخالفت ها، شـما 

را بـه سـوی مطالعـه کتـاب مقـدس و دعـا کـردن هدایـت 

خواهـد کـرد و در فیـض و شـناخت مسـیح رشـد کـرده و 

تجربیـات ارزشـمندی را کسـب خواهیـد نمـود.

روحیـه خدمـت ایثارگرانـه بـرای دیگـران شـخصیت، 

باعـث  و  می بخشـد  مسـیح گونه  زیبایـی  و  تعالـی  ثبـات، 

آرامش، سـالمتی و سـعادت مالک آن می گردد. خواسـته ها 

متعالـی می گردنـد. دیگـر جایـی بـرای سسـتی و خودخواهی 

باقـی نمی مانـد. آنانـی کـه بـه ایـن نحـو زیبایی هـای زندگـی 

مسـیحی را تجربـه می کننـد، رشـد کـرده و بـرای خدمـت بـه 

خداونـد قوی خواهند شـد. درک روحانـی آنان زالل خواهد 

بـود و از ایمانـی مسـتحکم و رو به رشـد برخـوردار گردیده 

و قـدرت دعـا در آنـان افزایـش خواهـد یافـت. روح خدا در 

بطـن آنـان جـاری گردیـده جـان را بـرای مـوزون شـدن بـا 

قدوسـیت الهـی فـرا میخواند. بدیـن جهت کسـانیکه خود را 

وقـف تالشـهای متواضعانه بـرای خیریت دیگـران نموده اند 

مسـلماً بـرای رسـتگاری خویـش کوشـش میکنند.

تنهـا راه برای رشـد کـردن در فیـض، انجـام صادقانه 

کاری اسـت کـه مسـیح به ما محـول کرده اسـت، یعنی اینکه 

تمـام توانایی هایمـان را بـرای یـاری کردن و برکت بخشـیدن 

بـه آنانـی کـه بـه کمـک مـا نیازمنـد هسـتند، بـکار بگیریـم. 

قـوت بـا ورزش و تحـرک بدسـت می آیـد و فعالیـت الزمـه 

حیـات اسـت. آنانـی کـه سـعی می کننـد بـا دریافـت برکاتـی 

کـه از طریـق فیـض مسـیح حاصـل می شـود بـه زندگـی در 

رکـود و ناپویـای خـود ادامـه دهند و هیچ کاری برای مسـیح 

انجـام نمی دهنـد، ماننـد کسـانی هسـتند کـه قصـد دارنـد 
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بـدون کار کـردن شـکم خـود را سـیر کننـد. چنیـن کاری، چه 

در امـور روحانـی و چـه در امـور مـادی، همـواره موجـب 

فسـاد و تباهـی می شـود. کسـی کـه دسـتان و پاهـای خود را 

بـه ورزش و حرکـت وادار نکنـد، در مـدت کوتاهـی قـدرت 

اسـتفاده از آنهـا را از دسـت خواهـد داد. بـه همیـن ترتیب، 

فـرد مسـیحی کـه از عطایای الهی اسـتفاده نمی کنـد، نه تنها 

در مسـیح رشـد نمـی کنـد، بلکـه همـان قدرتـی را کـه قبـالً 

داشـت، از دسـت می دهـد.

تـا  شـده  تعییـن  خداونـد  سـوی  از  مسـیح  کلیسـای 

انتقـال  کلیسـا  رسـالت  کنـد.  تـالش  انسـان  نجـات  بـرای 

مـژده خـوش انجیـل بـه جهـان اسـت. چنیـن وظیفـه ای بـه 

همـه مسـیحیان محـول شـده اسـت. هـر کـس بـه انـدازه 

اسـتعداد و توانایـی خویـش باید در ادامـه ماموریت منجی 

نقـش خـود را ایفـا کنـد. محبتـی کـه مسـیح بـه مـا نشـان 

داده اسـت، مـا را مدیـون همـه کسـانی می سـازد کـه او را 

نمی شناسـند. خـدا نـور را بـه مـا داده اسـت، نه فقـط برای 

خودمـان، بلکـه تـا برهمـه آنـان تابانـده شـود.

اگـر پیروان مسـیح نسـبت به وظایفشـان واقـف بودند، 

امروزه در سـرزمین هایی که خدا را نمی شناسـند، به جای یک 

نفـر، هـزاران نفر باید خبر خـوش را اعالم می کردنـد. آنانی که 

نمی تواننـد شـخصاً در ایـن کار شـرکت کننـد باید بـا حمایت ها 

و دلسـوزی و دعاهایشـان در تداوم آن سـهیم شوند. حتی در 

کشـورهای مسـیحی نشـین کار های زیادی مانده اسـت.

سـفر  مسـیحی  غیـر  هـای  سـرزمین  بـه  نیسـت  الزم 

کنیـم و یـا حتـی محفـل کوچـک خانـواده را ترک کنیـم. اگر 

در آنجـا وظایفـی بـه عهـده مـا گذاشـته شـده اسـت، بـرای 
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مسـیح انجـام دهیـم. مـا می توانیـم ایـن کار را در محفـل 

خانـواده، در کلیسـا، در میـان کسـانی کـه بـا ایشـان رفـت و 

آمـد داریـم و یـا در بین افـرادی که با ایشـان  کار می کنیم، 

دهیم. انجـام 

قسـمت اعظـم زندگـی منجـی در ایـن جهـان، در کار 

سـخت و طاقت فرسـا در کارگاه نجاری در ناصره سـپری شـد. 

هنگامیکـه سـرور حیـات در کنـار فرشـتگان،  پهلو بـه پهلوی 

روسـتاییان و زحمتکشـان راه می رفت، شناخته نشد و شهرتی 

نداشـت. او در انجام رسـالتش همـان انـدازه وفادارانه رفتار 

مـی کـرد کـه در هنـگام کار کـردن در پیشـه محقـرش و چـه 

هنگامـی کـه مریضـان را شـفا مـی داد و یـا بـر روی امـواج 

خروشـان دریـای جلیـل راه می رفت. مـا نیز به همیـن ترتیب، 

بایـد در معمولی تریـن وظایـف و پسـت ترین موقعیت هـای 

زندگـی، بـا عیسـی گام برداشـته و خدمـت کنیم.

پولـس رسـول میگویـد: »هر کسـی کـه ایمان مـی آورد 

در هـر موقعیـت و شـرایطی کـه هسـت باقـی بمانـد زیـرا 

خـدا در هـر حالتـی بـا اوسـت و او را یـاری میکنـد.« )اول 

قرنتیـان ٧ آیـه ٢٤(. مـرد بـازرگان می تواند تجـارت خویش را 

در مسـیری هدایـت کند کـه به خاطر صداقـت و وفاداریش 

باشـد،  پیـرو راسـتین مسـیح  او  اگـر  خـدا را جـالل دهـد. 

ایمـان خویـش را در تمامـی اعمالـی کـه انجـام می دهـد، 

نشـان خواهـد داد و بـه ایـن نحـو، روح مسـیح را بـه همـه 

اطرافیانـش آشـکار خواهـد سـاخت. یـک تعمیـرکار خـودرو 

می توانـد همچـون مسـیح کـه همـراه بـا طبقـات محـروم 

در میـان تپه هـای جلیـل زحمـت کشـید، بـرای او نماینده ای 

امیـن و سـخت کوش باشـد. هـر کـس کـه نـام مسـیح را بـر 
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خـود دارد، بایـد طـوری عمـل کنـد کـه دیگـران بـا دیـدن 

اعمـال نیکـوی او، نـام خـدا و منجـی را جـالل دهنـد. 

جهـت  خویـش  عطایـای  کـردن  عرضـه  از  بسـیاری 

کـه  می کننـد  فکـر  و  می کننـد  اجتنـاب  مسـیح  بـه  خدمـت 

دیگـران از عطایـای برتـر و امتیـازات بهتـری بـرای خدمـت 

آنانـی  تنهـا  کـه  باورنـد  برایـن  عـده ای  هسـتند.  برخـوردار 

بایـد  هسـتند،  برخـوردار  ویـژه ای  اسـتعدادهای  از  کـه 

اختصـاص  خداونـد  بـه  خدمـت  بـرای  را  خـود  اسـتعداد 

دهنـد. آنـان اینطـور فهمیـده انـد کـه عطایـا و اسـتعدادها 

فقـط بـه عـده ای ممتـاز و مـورد عنایـت ، عطـا شـده اسـت 

و بـه اسـتثنای ایشـان، هیچ کـس خوانـده نشـده اسـت تا در 

زحمـات و اجر هـای خدمـت سـهیم شـود. اّما چنیـن تفکری 

در َمثَل هـای عیسـی در کتـاب مقـدس ارائـه نشـده اسـت. 

هنگامیکـه اربـاب خانـه، خدمتکارانش را فـرا خواند، به هر 

کـدام، وظیفـه ای را مّحـول کـرد. بـا روح محبـت می توانیم 

کوچکتریـن وظایـف زندگـی را انجام دهیم کـه »گویی برای 

خداونـد کار می کنیـم.« )کولسـیان ٣ آیـه٢٣( 

اگر محبت خدا در دل سـاکن باشـد، در زندگی آشـکار 

خواهـد شـد. طعـم شـیرین حضـور مسـیح مـا را احاطـه 

خواهـد کـرد و تاثیرگـذاری مـا رفعـت یافتـه و مایـه برکـت 

خواهـد شـد. پیـش از اینکـه خدمـت بـه خداونـد را آغـاز 

کنیـد، انتظـار فرصت هـای عالـی و کسـب توانایی هـای غیـر 

عـادی و خارق العـاده را نداشـته باشـید. الزم نیسـت تصور 

کنیـد کـه دیگـران دربـاره شـما چگونـه فکـر می کننـد. زندگی 

روزانـه شـما بـه پاکـی و خلـوص ایمانتـان شـهادت خواهـد 

داد و اگـر دیگـران متقاعـد شـوند کـه شـما می خواهیـد بـه 
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ایشـان کمـک کنیـد، تالش هایتـان بی ثمـر نخواهـد مانـد.

شـاگردان  میـان  در  شـاگرد  فقیرتریـن  و  کوچکتریـن 

مسـیح می توانـد مایـه برکت دیگران باشـد. آنان ممکن اسـت 

متوجـه نباشـند کـه چـه خدمـت مهـم و پـر برکتـی را انجام 

میتواننـد  خـود  ناخـودآگاه  تاثیرگـذاری  بـا  اّمـا  می دهنـد. 

امـواج بـرکات را بـه حرکـت درآورنـد. امواجـی که هـر لحظه 

عمیـق تـر و گسـترده تـر خواهد شـد و متبـارک خواهد بود. 

نتایجـی کـه آنان شـاید از آن آگاه نشـوند تـا روز اجر اخروی 

فـرا برسـد. آنـان نـه می داننـد و نـه احسـاس می کننـد کـه 

چـه خدمـت بزرگـی را انجـام می دهنـد. امـا نبایـد بخاطـر 

نگرانـی از عـدم موفقیـت، مایـوس و خسـته شـوند. بلکـه 

بایـد بـا آرامـش بـه پیش رفتـه و کاری کـه خداوند با مشـیت 

خویـش به ایشـان مّحـول کرده را بـا وفاداری انجـام دهند. 

زندگـی ایشـان در بیهودگـی سـپری نخواهـد شـد. جانهـای 

ایشـان هـر روز بیـش از پیـش به مسـیح شـبیه خواهد شـد. 

آنـان کارگرانـی هسـتند کـه در ایـن جهـان به همـراه خداوند 

کار می کننـد و بـه ایـن نحـو، شایسـتگی می یابنـد تـا بـرای 

کاری عالی تـر و بـرای خوشـی نـاب آن زندگـی اخـروی که فرا 

خواهـد رسـید در جهـان آینـده آمـاده شـوند.

٩٢



فصل دهم

شناخت خداوند

خداونـد از راههـای مختلفـی تـالش می کنـد تـا ذات و 

ماهیـت الهـی خـود را بـه مـا بشناسـاند و مـا را بـه مصاحبـت 

بـا خویـش دعـوت کنـد. طبیعـت بطـور بی وقفـه، همـواره از 

طریـق حـواس و ادراک مـا، بـا مـا سـخن مـی گویـد. قلب های 

گشـوده در برابر محبّت و شـکوه خداوند که به واسـطه اعمال 

آفرینش او آشـکار شـده اسـت، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 

گوش هـای شـنوا پیام هـای خداونـد را از طریـق مخلوقـات 

عالی و زیبای او، شـنیده و درک می کنند. دشـت های سرسـبز، 

درختـان سـر بـه فلـک کشـیده ، غنچه هـا و گل هـا، ابرهـای 

در حـال گـذر، بـارش بـاران، رودهـای خروشـان و زیبائی هـای 

کهکشـان، بـا قلب های ما سـخن گفتـه و از مـا می خواهند تا با 

او کـه همـه آنهـا را آفرید، آشـنا شـویم.

مظاهـر  بـا  را  خـود  ارزشـمند  تعالیـم  مـا،  منجـی 

زیبـای طبیعـت، پیونـد می دهـد. درختـان، پرنـدگان، گلهـا، 

درّه هـا، تپه هـا، دریاچه هـا و آسـمان های زیبـا، و همین طور 

رویدادهـا و وقایـع مربوط به زندگی روزانـه، همگی با کالم 

حقیقـت پیونـد خورده انـد، به طوری که تعالیـم او حتی در 
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میـان نامالیمـات فراوان زندگی انسـان به او یادآوری شـوند.

تـا  دارد  انتظـار  خـود  زمینـی  فرزنـدان  از  خداونـد 

قدردان آفریده های او باشـند، و از سـادگی و زیبایی کاملی 

کـه او خانـه زمینـی مـا را بـا آن آراسـته کـرده اسـت، لـذت 

ببرنـد. او دوسـتدار زیبایـی اسـت و مهمتـر اینکـه در میـان 

همـه زیبایی هـا، زیبایـی شـخصیت را دوسـت دارد و از مـا 

انتظـار دارد تـا پاکی و سـادگی  را در درونمان پرورش دهیم 

و از زیبایـی کامـل گلهـا درس بگیریـم.

اگـر بخواهیـم و گوش شـنوا داشـته باشـیم، آفرینش 

مـا  بـه  را  تـوکّل  و  اطاعـت  ارزشـمند  درسـهای  خداونـد، 

راه هـای  در  کـه  آسـمان  سـتارگان  از  داد.  خواهـد  تعلیـم 

در  را در طـول قرن هـا  تعییـن شـده خـود  ناپیـدا، مسـیر 

فضـای الیتناهـی پیمـوده، تـا کوچکتریـن اتم هـا، همگـی از 

خواسـت و اراده خالـق اطاعـت می کننـد. خداونـد از همـه 

چیـز مراقبـت کـرده و هرچـه را کـه آفریـده اسـت، حفـظ 

می کنـد. او کـه بـا عظمـت خویش، کائنـات بیشـماری را برپا 

داشـته، در همـان زمان، به خواسـته ها و نیازهای گنجشـک 

قهـوه ای رنـگ کوچکـی کـه آواز فروتنـی اش را بـدون نگرانی 

می خوانـد، اهمیـت می دهـد. هنگامـی کـه انسـان ها بـه کار 

سـخت روزمـره می پردازنـد، هنگامـی کـه بـه دعـا مشـغول 

مـی شـوند، هنگامـی کـه در شـب بـه خـواب می رونـد و یـا 

سـحرگاهان از خـواب برمی خیزند، هنگامی کـه مرد ثروتمند 

در قصـر خـود بـه جشـن و شـادمانی مشـغول اسـت و یـا 

سـفره  دور  بـه  را  فرزندانـش  تهیدسـت  مـرد  کـه  هنگامـی 

فقیرانـه خـود جمـع می کند، همگـی با مهربانی و دلسـوزی، 

بـه وسـیله پـدر آسـمانی مراقبـت و نگریسـته می شـود. هیچ 
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اشـکی نیسـت کـه ریختـه شـود و خداوند بـه آن توجـه نکند 

و هیـچ لبخنـدی نیسـت کـه بـه آن التفـات نکنـد.

اگـر بـه تمامی این موارد کامالً ایمان داشـته باشـیم، همه 

نگرانی هـای بی مـورد ما از بین خواهد رفـت. زندگی ما، همانند 

آنچـه امـروزه هسـت از نگرانـی و پریشـانی لبریز نخواهـد بود. 

چـرا کـه همـه چیز، چه کوچک و یـا بزرگ، به دسـتهای خداوند 

سـپرده می شـود. خداوندی که با تعدد مسئولیت ها و مراقبتها، 

پریشـان نمی شـود و یا از سـنگینی آن درهم شکسته نمیشود. با 

چنیـن اندیشـه ای می توانیـم از آرامش خاطر بهره مند شـویم، 

آرامشـی که بسـیاری با آن بیگانه اند.

ایـن جهـان  در  آفرینـش  زیبایی هـای  از  کـه  هنگامـی 

لـذت می بریـد، بـه جهان آینـده که خواهـد آمد، فکـر کنید. 

دنیایـی کـه مصیبـت گناه و مـرگ را هرگز نخواهد شـناخت، 

جایـی کـه دیگر هرگز چهره طبیعت از سـایه لعنت پوشـیده 

نخواهـد بـود. در ذهن تـان، مـکان نجات یافتـگان را تصویـر 

کنیـد. بیـاد داشـته باشـید کـه آنجـا بسـیار بـا شـکوهذتر از 

تصویـری اسـت که شـما در ذهنتان مجّسـم کرده ایـد. تمام 

عطایـای زیبـای خداونـد در طبیعت، صرفاً پرتوی از شـکوه 

و جـالل آنجاسـت. در بـاره آن نوشـته شـده اسـت: »آنچـه 

را هیـچ چشـمی ندیـده، هیـچ گوشـی نشـنیده و بـه هیـچ 

اندیشـه ای نرسـیده، خـدا برای دوسـتداران خـود مهیا کرده 

اسـت.« )اول قرنتیـان ٢ آیـه 9( 

شـاعران و طبیعـت گرایـان، مطالـب زیـادی را در مورد 

طبیعـت بـرای گفتـن دارنـد، اّمـا شـخص مسـیحی اسـت کـه 

می توانـد بـا نهایـت سپاسـگزاری، از زیبایی هـای زمیـن لـذت 

برده و شـادمان باشـد. چرا که او حاصل کار پدر آسـمانی خود 
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را بیـاد آورده و عشـق و محبّـت او را بـه واسـطه گلها ، بوته ها 

و درختـان احسـاس مـی کنـد. کسـی کـه بـه تپـه هـا، درّه هـا، 

رودهـا و دریاهـا بـه عنـوان جلوه ای از اظهار عشـق و محبت 

خداونـد نسـبت بـه انسـان نمی نگـرد، نمی توانـد سپاسـگزار 

اهمیـت و ارزش ایـن هدایـای گرانبهـای الهـی باشـد. خداونـد 

از طریـق آفرینـش خـود و نیز به واسـطه تأثیـر روح القدس بر 

قلـب انسـان، بـا مـا سـخن می گویـد. در رویدادهـا و وقایعـی 

کـه در اطـراف مـا و در زندگـی روزانـه مـا اتفـاق می افتـد، 

درس هـای ارزشـمندی نهفتـه اسـت که اگـر قلب های مـا برای 

شـناخت آنهـا آمـاده باشـد، می توانـد آنهـا را تشـخیص بدهد. 

تعمـق  طبیعـت  در  خـود  مشـاهدات  در  مزامیـر  سـراینده 

میکنـد: »جهـان از رحمـت خداونـد پـر اسـت.« ، »کیسـت 

خردمنـد تـا بدیـن چیزها تفکـر نماید؟ کـه ایشـان رحمت های 

خداونـد را خواهنـد فهمیـد.« )مزامیـر ٣٣ آیـه ۵ و 1٠٧آیه ٤٣( 

خداونـد بـه واسـطه کالمـش با ما سـخن می گویـد. در 

کالم اوسـت کـه می توانیـم بـا خطوط روشـن تری مکاشـفه 

ذات او، رابطـه او بـا انسـان و کار عظیـم او در نجـات و 

رسـتگاری انسـان را ببینیـم. در همین جاسـت که سرنوشـت 

مشـایخ و انبیـاء و مـردان و زنـان مقـدس در عهـد عتیق، در 

برابـر مـا آشـکار می شـود. آنان نیـز »مردانی بودنـد همچون 

مـا.« )یعقوب ۵ آیـه 1٧( 

بـا مطالعه سرگذشـت ایـن افراد، متوجه می شـویم که 

آنـان نیـز ماننـد ما با نومیدی ها دسـت و پنجه نـرم میکردند. 

آنـان نیـز هماننـد ما در تجربـه و آزمایش قـرار گرفتنـد، اّما با 

توکل به خداوند و به واسـطه فیض او پیروز شـدند. مطالعه 

سرگذشـت آنـان، ما را در مبارزه برای کسـب پارسـایی ترغیب 
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می کنـد.  همچنانکـه تجربیـات گرانبهـای آنـان را مطالعـه می 

کنیـم و از نـور و محبـت و برکتـی کـه بـه جهـت خوشـی بـه 

ایشـان داده شـده بود و از کاری که به واسـطه فیض خداوند 

انجـام داده بودنـد، آگاه می شـویم، همـان روحی کـه الهام 

بخـش آنـان بـود، شـوقی از رقابـت مقـدس را در دل هایمـان 

ایجاد می کند، تا از نظر شـخصیت شـبیه به ایشـان شـویم و 

ماننـد آنان بـا خداونـد گام برداریم.

عیسـی  از عهد عتیق گفت و سـخنان او چقدر بیشـتر 

در مـورد عهـد جدیـد واقعیـت دارد. اینکه »کتـب مقدس را 

تفتیـش کنیـد. آنهاسـت که به من شـهادت می دهنـد.« منجی 

همـان کسـی اسـت کـه امیـد مـا بـه زندگـی جاودانـی در او 

متمرکـز شـده اسـت. )یوحنـا ۵ آیـه ٣9( آری سراسـر کتـاب 

مقـدس در بـاره مسـیح سـخن می گویـد. از نخسـتین شـرح 

مربـوط بـه آفرینـش »همه چیز به واسـطه او پدیـد آمد و از 

هـر آنچـه پدیـد آمـد، هیـچ چیـز بـدون او پدیدار نگشـت تا 

آخریـن وعـده او کـه می گویـد، اینـک بـه زودی می آیـم.« ما 

در مـورد اعمـال او می خوانیـم و صـدای او را می شـنویم. 

)یوحنـا 1 آیـه ٣( و )مکاشـفه ٢٢ آیـه 1٢(.  اگـر می خواهیـد بـا 

منجی آشـنا شـوید، کتـاب مقـدس را مطالعـه کنید.

تمـام قلـب خـود را بـا کالم خداونـد پـر سـازید. چـرا 

کـه آب حیـات اسـت و عطـش سـوزان جان شـما را فـرو می 

نشـاند. کالم خـدا، نـان زنـده اسـت که از آسـمان فـرود می 

آیـد. عیسـی می گویـد: »تـا بـدن پسـر انسـان را نخوریـد و 

خـون او را ننوشـید، در خـود حیـات نداریـد.«

او در بـاره خـود چنیـن توضیـح می دهـد: »سـخنانی 

کـه مـن به شـما گفتـم، روح و حیات اسـت.« )یوحنـا ٦ آیات 
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می نوشـیم،  و  می خوریـم  آنچـه  از  مـا  جسـم   .)٦٣ و   ۵٣

تقویـت می شـود و همانطـور کـه در امور جسـمی و فیزیکی 

مصـداق دارد، همانطـور نیز در امور روحانـی. یعنی اینکه، 

هـر چـه را کـه بـر روی آن تفکـر و تعمـق کنیـم، همـان بـه 

طبیعـت روحانـی مـا قـدرت و نیـرو خواهد بخشـید.

کـه  اسـت  مطلبـی  رسـتگاری،  و  نجـات  موضـوع 

فرشـتگان نیـز بـه آن عالقـه دارنـد. ایـن موضـوع، دانـش و 

سـرود تمامـی نجـات یافتـگان در سراسـر قـرون و اعصـار 

دقیـق  تفکـر  ارزش  موضوعـی،  چنیـن  آیـا  بـود.  خواهـد 

و  و محبـت مسـیح  بیکـران  نـدارد؟ رحمـت  را  و مطالعـه 

قربانـی کـه او بـه خاطـر مـا تقدیـم کـرد، مـا را بـه مطالعـه 

جـّدی و عمیـق کتـاب خداونـد، فـرا می خوانـد. مـا بایـد بـر 

روی شـخصیت مسـیح کـه منجـی و شـفیع و شـفا دهنـده 

ماسـت، تعمـق و تفکـر کنیـم. بایـد بـه رسـالت او کـه آمـد 

تـا قـوم خـود را از گناهانـش نجـات دهـد، فکـر کنیـم. بـه 

ایـن نحـو، هنگامی که به موضوعات آسـمانی می اندیشـیم، 

ایمـان و محبـت مـا تقویت خواهد شـد و دعاهایمان بیشـتر 

و بیشـتر آمیختـه بـه ایمـان و محبـت خواهـد گردیـد. ایـن 

دعاهـا، هوشـمندانه و پرشـور خواهنـد بـود. همـه آنانی که 

در نـام مسـیح بـه سـوی خداونـد می آینـد، در اطمینـان بـه 

او اسـتوار خواهنـد مانـد و قـدرت نجـات دهنـده او را در 

زندگـی روزانـه خویـش مشـاهده خواهنـد کـرد. هنگامی که 

بـه جمـال و کمـال منجـی می اندیشـیم، آرزو می کنیـم تا در 

شـباهت به قدوسـیّت او کامالً تبدیل و تازه شـویم. اشـتیاق 

و عطـش روح بـرای شـبیه شـدن بـه کسـی کـه او را پرسـتش 

می کنیـم، در مـا افزایـش می یابد و هرچه بیشـتر به مسـیح 
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فکـر می کنیـم، در سـخن گفتن از او به دیگـران و معرفی او 

بـه جهانیـان مشـتاق تر خواهیـم شـد.

نشـده  نوشـته  محققیـن  بـرای  تنهـا  مقـدس،  کتـاب 

اسـت، بلکـه برعکـس بـرای اسـتفاده مـردم عـادی در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت. حقایـق عظیـم مربـوط بـه نجـات، بـه 

و  آن  مطالعـه  در  و هیچ کـس  بیـان شـده اند  روز  روشـنی 

یافتـن طریـق نجات، دچار اشـتباه نخواهد شـد، مگـر آنانی 

کـه بجای پیروی از اراده روشـن و صریـح خداوند، از عقاید 

خودشـان پیـروی می کننـد. مـا نبایـد شـهادت هیچ فـردی را 

بـه مثابـه تعلیم کتاب مقـدس بپذیریم، بلکـه باید خودمان 

کالم خـدا را مطالعـه کنیـم. اگـر بـه دیگران اجـازه دهیم تا 

بـه جـای مـا فکـر کننـد، در نتیجـه، انـرژی فکـری مـا تحلیل 

رفتـه و توانایی هـای مـا محـدود خواهـد شـد. افـق ذهـن 

گسـترده خواهـد شـد چنانچـه در رصـد کـردن ارتبـاط بیـن 

موضوعـات کتـاب مقـدس تمرکـز نمـوده، آیـه هـا را بـا هم 

مقایسـه کـرده و مباحـث روحانـی را بـا هـم ارزیابـی کنـد. 

هیـچ چیزی بیشـتر از مطالعه کتاب مقـدس نمی تواند 

عقـل و حکمـت انسـان را تقویـت کنـد و هیچ کتـاب دیگری 

مقـدس،  کتـاب  ارزشـمند  و  گسـترده  حقایـق  انـدازه  بـه 

و  بخشـیده  تعالـی  چنیـن  ایـن  را  انسـان  افـکار  نمی توانـد 

اسـتعدادهای او را شـکوفا سـازد. اگر کالم خداوند آنطوری 

کـه شایسـته اسـت، مطالعه می شـد، انسـان می توانسـت از 

ذهنـی آمـاده، شـخصیتی عالـی و هدفمنـد برخوردار شـود. 

نمی توانـد سـودمند  مقـدس  کتـاب  مطالعـه عجوالنـه  اّمـا 

باشـد. یـک فـرد ممکن اسـت همـه کتـاب مقدس را بـه طور 

کامـل مطالعـه کنـد، اّمـا همچنـان از دیـدن زیبایی هـای آن 

٩٩



ناتـوان باشـد و یـا معانـی عمیـق و پنهـان آن را درک نکنـد. 

بـه ایـن ترتیـب، اگـر تنهـا یک بخـش، طـوری مطالعه شـود 

کـه اهمیـت آن درک شـده و رابطـه آن بـا نجات و رسـتگاری 

خوانـدن  از  ارزش تـر  بـا  بسـیار  گـردد،  مشـخص  انسـان 

بخش هـای زیـادی از کتـاب مقـدس اسـت کـه بـدون درک 

مقاصـد آنهـا و دریافـت حقایـق آن صـورت گرفتـه باشـد. 

کتاب مقدس خود را همیشـه همراه داشـته باشـید و در هر 

فرصتـی آن را مطالعـه کنید و مطالـب آن را در حافظه خود 

ثبـت کنیـد. حتّـی هنگامـی کـه در خیابـان قـدم مـی زنیـد، 

می توانیـد قسـمتی از کتـاب را خوانـده و دربـاره آن تفکـر 

کنیـد. بـه ایـن ترتیـب، آن را در ذهنتـان ثبـت خواهیـد کـرد. 

بـدون توّجـه جـدی و مطالعـه همـراه بـا دعـا، نمـی 

توانیـم از حکمـت و دانـش کتـاب مقـدس بهره مند شـویم. 

درواقـع، بعضـی از قسـمت های کتاب مقدس آنچنان سـاده 

هسـتند کـه ممکن اسـت سـوء تعبیر شـوند. اّمـا بخش هایی 

نیـز وجـود دارنـد کـه مفهـوم و معنـی آن سـطحی نبـوده 

و نمی تـوان بـا یـک مـرور گـذرا بـه مفهـوم آن پـی بـرد. بـه 

همیـن دلیـل، بخش هـای گوناگـون کتـاب مقـدس بایـد بـا 

بایـد تحقیـق  یکدیگـر مقایسـه شـوند و بـرای مطالعـه آن 

دقیـق و همـراه بـا دعـا انجـام شـود.

بخـش  نتیجـه  و  ارزشـمند  بسـیار  مطالعـه ای  چنیـن 

خواهـد بـود. همانطـور کـه معدنچـی، رگه هـای مربـوط به 

فلـزات گرانبهـا را کـه در قسـمت های زیریـن زمیـن پنهـان 

شـده اند، کشـف میکند، همچنان اسـت کسـی که کالم خدا 

را بـرای یافتـن گنج هـای پنهـان حقیقـت کـه از دیـد جوینده 

بی دقـت پوشـیده می مانـد، بـا پشـتکار تفحـص  کنـد. کالم 
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الهـام بخـش خداونـد، اگـر مورد تعمـق و تفکر قـرار گیرد، 

ماننـد جویبـاری از چشـمه حیـات جـاری خواهنـد شـد.

هرگـز نبایـد کتـاب مقـدس را بـدون دعا مطالعـه کرد. 

پیـش از مطالعـه آن بایـد دعـا کنیم که روح القدس چشـمان 

ذهـن و دل مـا را بـاز کنـد و دعـای مـا پاسـخ داده خواهـد 

منجـی  آمـد،  عیسـی  بـه سـوی  نتنائیـل  کـه  شـد. هنگامـی 

دربـاره اش گفـت: »بـه راسـتی کـه ایـن مـرد اسـرائیلی اسـت 

کـه در او هیـچ فریـب نیسـت.« نتنائیـل به او گفـت: »مرا از 

کجـا می شناسـی؟« عیسـی در جـواب گفـت: »پیـش از آنکـه 

فیلیـپ تـو را بخوانـد، هنگامـی کـه هنـوز زیـر آن درخـت 

انجیـر بـودی، تـو را دیدم.« )یوحنا 1 آیات ٤٧ و ٤۸(. عیسـی 

مـا را نیـز در خلوتـگاه دعـا و نیایـش خواهـد دیـد، به شـرط 

آنکـه او را بطلبیـم و از او بخواهیـم تا نـور حقیقت را به ما 

عطـا کنـد. آنانـی کـه بـا فروتنـی در جسـتجوی هدایـت الهی 

باشـند، از همراهی فرشـتگان آسـمان بهره مند خواهند شـد.

می دهـد.  جـالل  و  تعالـی  را  عیسـی  روح القـدس، 

زیـرا ایـن وظیفـه اوسـت تـا مسـیح و قدوسـیّت مربـوط بـه 

پارسـایی او و نجـات عظیمـی را که ما به واسـطه او دریافت 

کردیـم، بـه همـگان آشـکار کنـد. عیسـی می گویـد: »او مـرا 

جـالل خواهـد داد، زیـرا آنچـه را از آن مـن اسـت گرفته، به 

شـما اعـالم خواهد کـرد.« )یوحنا 1٦آیه 1٤(. روح راسـتی تنها 

معلـم تاثیـر گذارحقایـق الهـی اسـت. خداوند آنچنـان عزت 

و تکریمـی بـرای انسـان قائـل شـده که فرزنـد یگانـه خود را 

بـرای نجـات او قربانـی کـرد و روح خـود را به عنـوان معلم 

و راهنمـای دایمـی فرسـتاد.
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فصل یازدهم

مزیت  دعا

خداونـد از طریـق طبیعـت و مکاشـفه،  از روی آینده 

نگـری و بـه واسـطه تأثیـر روح القدس بـا ما سـخن می گوید. 

محبـت،  ابـراز  بـا  بایـد  نیـز  مـا  نیسـتند.  کافـی  اینهـا  اّمـا 

حاجتهـای خویـش را بـا او در میـان گـذارده،  قلوب خویش 

و  روحانـی  حیـات  اسـتحصال  بمنظـور  بسـپاریم.   بـاو  را 

قـوت بایـد با پدر آسـمانی  مـراوده ای قلبی و واقعی داشـته 

باشـیم. افـکار مـا ممکـن اسـت به سـوی او معطوف باشـد. 

ممکـن اسـت بـه اعمـال او، رحمت و بـرکات او، فکـر کنیم. 

اّمـا چنیـن چیـزی بـه مفهـوم کامـل مصاحبـت با او نیسـت. 

بـرای معاشـرت بـا خداونـد، بایـد چیـزی بـرای گفتن بـه او، 

در مـورد زندگـی واقعـی داشـته باشـیم.

دعـا به معنی گشـودن دل بـه روی خداونـد، همچون 

یـک دوسـت واقعـی اسـت. ضرورت چنیـن کاری فقـط برای 

ایـن نیسـت کـه بـه خداونـد بگوییـم  چـه کسـی هسـتیم، 

بلکـه گشـودن دل مـا را قـادر می سـازد تـا او را بشناسـیم و 

بپذیریـم. دعـا، خداونـد را بـه نـزد مـا نمـی آورد، بلکـه ما را 

بـه حضـور او می بـرد.
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هنگامـی که عیسـی بـر روی زمیـن بود، به شـاگردانش 

تعلیـم داد کـه چگونـه دعا کننـد. او ایشـان را راهنمایی کرد 

تـا نیازهـای روزانـه خـود را به حضـور خداونـد ببرند و همه 

بـه  بسـپارند. همچنیـن  او  بـه  را  و مشکالتشـان  نگرانی هـا 

آنـان اطمینـان داد کـه دعاهای ایشـان شـنیده و پاسـخ داده 

خواهـد شـد. چنیـن اطمینانـی بـرای ما نیز هسـت.

عیسـی، خـود هنگامـی که در میـان مردم سـاکن بود، 

اغلـب اوقـات در حـال دعـا کـردن بـود. منجی ما، خـود را با 

نیازهـا و ضعف هـای ما نزدیک احسـاس می کـرد و به خاطر 

آن، ملتمـس و حاجتمنـد می شـد. او ذخایـر تازه قـدرت را از 

پـدر آسـمانی درخواسـت کـرد تـا بتوانـد درانجام رسـالت و 

وظایـف طاقت فرسـا، تقویت شـود. او در همه امـور الگوی 

ماسـت و در سـختی ها و رنـج های مـا، برادر ماسـت. او »از 

هـر حیـث همچون ما وسوسـه شـده اسـت.«  اّما گنـاه نکرد 

و طبیعـت او از گنـاه و شـرارت دوری ُجسـت. او نیـز در 

ایـن دنیـای پـر ازگنـاه، مبـارزه کـرد و جـان و روح او متحمل 

شـکنجه گردیـد. جسـمانیت او، دعـا کـردن را امـری الزم و 

مفیـد تلقـی کـرد. عیسـی در مصاحبـت بـا پـدرش، شـادی و 

تسـلی می یافـت و اگر او یعنـی نجات دهنده آدمیان و پسـر 

خـدا، نیـاز بـه دعا کـردن را احسـاس می کرد، چقدر بیشـتر، 

انسـان گناهـکار که ناتوان و فانی اسـت بایـد ضرورت دعای 

مـداوم و خالصانـه را احسـاس کند.

پـدر آسـمانی مـا اشـتیاق دارد تـا پـری بـرکات خـود را 

بـه مـا ارزانـی دارد. ایـن امتیاز ماسـت کـه از چشـمه بیکران 

محبـت الهـی، سـیراب گردیـم و شـگفتا که عبادت مـا اندک 

اسـت. خداونـد آماده و مشـتاق اسـت تـا دعاهـای خالصانه 
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و فروتنانـه فرزندانـش را بشـنود، در حالـی کـه همچنـان 

خداونـد  سـاختن  آگاه  بـرای  مـا  ازجانـب  شـدید  بی میلـی 

نسـبت بـه نیازهایمـان دیـده می شـود.

فرشـتگان آسـمان، در بـاره انسـان ضعیـف و نیازمنـد 

کـه در معرض وسوسـه قـرار دارد، چه فکـری خواهند کرد؛ 

هنگامیکـه قلـب سرشـار از محبـت خداونـد آرزو می کنـد تـا 

برکاتـی بیشـتر از آنچـه کـه بـه ذهنشـان خطـور می کنـد و یا 

می تواننـد درخواسـت کننـد، بـه آنـان اعطـا کنـد. اّمـا آنـان 

ایماننـد؟  کـم  و  ورزیـده  کاهلـی  کـردن  دعـا  در  همچنـان 

فرشـتگان دوسـت دارنـد تـا در مقابـل خداونـد سـر تعظیم 

فـرود آورنـد و به او تقرب جویند. آنـان مصاحبت با خداوند 

اّمـا فرزنـدان زمینـی  را اوج طـرب و سرخوشـی میداننـد، 

خداونـد کـه نیازمنـد کمک بیشـتری هسـتند، بـه ظاهر قانع 

بـه نظـر می رسـند و بـرای مصاحبـت بـا او و گام برداشـتن 

در نـور روح القـدس هیچ اشـتیاقی از خود نشـان نمیدهند.

تاریکـی شـرارت و گمراهی، همه کسـانی را که نسـبت 

زمزمـه  و  می کنـد  احاطـه  می کننـد،  بی اعتنایـی  دعـا  بـه 

وسوسـه های دشـمن، آنـان را بـه گناه ترغیـب می کند و همه 

اینهـا بـه این علت اسـت کـه آنـان از امتیازی کـه خداوند در 

وعـده خویـش دربـاره دعـا بـه ایشـان داده اسـت، اسـتفاده 

نمی کننـد. پسـران و دختـران خداونـد، چـرا نسـبت بـه دعـا 

بی توجـه هسـتند، در حالـی کـه دعا کلیدی اسـت در دسـت 

گنج هـای  کـه  جایـی  آسـمان،  منابـع  گشـودن  بـرای  ایمـان 

بی شـمار و ارزشـمنِد قادر مطلق در آنها ذخیره شـده اسـت. 

بـدون دعـای مـداوم و مراقبـت جـّدی، در خطـر فزاینـده 

القیدی ، و منحرف شـدن از مسـیر درسـت، قرار می گیریم. 
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خصـم بطـور دائم سـعی می کند تـا راه نزدیک شـدن ما به 

تخـت رحمـت خداوند را مسـدود کند تا نتوانیـم با دعاهای 

خالصانـه و ایمـان، فیـض و قدرتی را که برای ایسـتادگی در 

مقابـل وسوسـه ها بـه آن نیازمندیـم، دریافـت کنیـم.

آنهـا  براسـاس  کـه  دارنـد  وجـود  مشـخصی  شـرایط 

مـی توانیـم انتظـار داشـته باشـیم کـه خداونـد دعاهـای ما 

را شـنیده و پاسـخ خواهـد داد. اّولیـن شـرط ایـن اسـت کـه 

نیازمـان بـه خداوند و دریافت کمک از سـوی او را احسـاس 

کنیـم. خداونـد وعـده داده اسـت، »بـه او که تشـنه اسـت، 

آب خواهـم داد و زمیـن تشـنه را سـیراب خواهـم کـرد.« 

)اشـعیاء ٤٤آیـه ٣(. آنانـی کـه گرسـنه و تشـنه عدالـت بـوده 

و در طلـب خداونـد هسـتند، می توانند یقین داشـته باشـند 

تأثیـر  دریافـت  بـرای  بایـد  دل  شـد.  خواهنـد  سـیراب  کـه 

روح القـدس آمـاده باشـد، در غیـر ایـن صـورت، نمی توانـد 

بـرکات خداونـد را دریافـت کنـد. ضروری اسـت کـه حاجتها 

و نیازهایمـان را بـه حضـور خداونـد اعـالم کنیـم. مسـیح 

در ایـن مـورد بـه مـا می گویـد: »بخواهیـد، که به شـما داده 

خواهـد شـد. بجویید، کـه خواهید یافت. بکوبیـد، که در به 

رویتـان گشـوده خواهـد شـد.« و »او که از پسـر خـود دریغ 

نکـرد، بلکـه او را در راه همـه مـا فـدا سـاخت، آیا همـراه با 

او همـه چیـز را بـه مـا نخواهـد بخشـید؟« )متی ٧ آیـه ٧( و 

)رومیـان ۸ آیـه ٣٢( 

ُمعـّزز  قلبهایمـان  در  را  و شـرارت  انصافـی  بـی  اگـر 

بشـماریم و اگـر بـه هر نـوع گناه دانسـته ای ُمقیّد باشـیم، 

خداونـد بـه دعاهـای مـا گـوش نخواهـد داد، در حالیکـه 

دعـای شـخص نـادم و توبـه کار همـواره پذیرفتـه خواهـد 
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شـد. زمانی که تمام خطاهای آشـکار، اصالح شـده باشـند، 

بـه دعاهایمـان  کـه خـدا  باشـیم  ایمـان داشـته  می توانیـم 

پاسـخ خواهـد داد. شایسـتگی خـود مـا، هرگز نمـی تواند ما 

را مـورد تأییـد خداونـد قـرار دهـد، بلکـه شایسـتگی عیسـی 

اسـت کـه مـا را رسـتگار میسـازد و خـون اوسـت کـه مـا را 

تطهیـر می کنـد ، بـا ایـن وجـود،  شـرط کار ایـن اسـت کـه 

بـرای پذیرفتـه شـدن و مقبولیـت بایـد کاری انجـام دهیـم.

یکـی دیگـر از عناصـر ویـژه دعـا، ایمـان اسـت. »هـر 

کـه بـه او نزدیـک می شـود، بایـد ایمـان داشـته باشـد کـه او 

هسـت و جوینـدگان خـود را پـاداش می دهـد.« )عبرانیـان 

1١ آیـه ٦(. عیسـی بـه شـاگردانش گفـت: »هـر آنچـه در دعـا 

درخواسـت کنیـد، ایمـان داشـته باشـید کـه آن را یافته اید و 

از آن شـما خواهـد بود.«)مرقـس ١١ آیـه ٢٤( 

آیا کالم او را باور می کنید؟آیا کالم او را باور می کنید؟

ایـن تضمیـن، بسـیار گسـترده و نامحـدود اسـت و او 

کـه وعـده داده اسـت، در انجـام آن امیـن اسـت. درسـت 

همـان موقعـی کـه پاسـخ دعاهایمـان را دریافـت نمی کنیم، 

بایـد ایمـان داشـته باشـیم که خداونـد دعاهای ما را شـنیده 

انـدازه ای دچـار  بـه  اوقـات  داد. بعضـی  پاسـخ خواهـد  و 

اشـتباه و کوته نظـری می شـویم کـه از خداونـد چیزهایـی را 

درخواسـت می کنیـم کـه نمی تواننـد مایـه برکت ما باشـند و 

بـا ایـن حـال، پـدر آسـمانی مـا، بـا اعطا کـردن آن چیـزی که 

بـرای مـا مفیدتریـن و بهترین اسـت، بـا مهربانـی ومحبت به 

دعاهـای مـا پاسـخ می دهـد. هنگامی کـه دعاهایمـان به نظر 

نبایـد وعـده خداونـد را فرامـوش  پاسـخ داده نمی شـوند، 
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کنیـم، زیـرا زمـان پاسـخ یقینـاً فراخواهـد رسـید و برکتـی را 

کـه بیشـتر از همه بـه آن نیازمندیم، دریافـت خواهیم کرد. 

اّمـا ادعـا کـردن در ایـن مـورد کـه دعـای مـا بایـد بـه همـان 

طریقـی کـه خواسـته ایم اجابـت گردند، فرض محال اسـت. 

بـرکات خـود را  از آن اسـت کـه  خداونـد بسـیار حکیم تـر 

از آنانـی کـه در راه راسـت قـدم برمی دارنـد، دریـغ کنـد. 

بنابرایـن بـدون نگرانـی و تـرس، بـه او تـوکل کنیـد. حتی اگر 

جـواب دعاهایمـان بـه فوریت داده نمی شـوند، بـه وعده او 

اعتمـاد کنیـد. »بطلبیـد، و بـه شـما داده خواهـد شـد«.

اگـر بـا خـود رایـی بخواهیـم بـا تردیـد و تـرس مقابلـه 

کنیـم و یـا بـه جای آنکه ایمان داشـته باشـیم، سـعی کنیم تا 

مسـئله ای را کـه نمی توانیـم ببینیـم و بفهمیـم، حـل کنیم، 

در آن صـورت، فقـط سـردرگمی ها افزایـش یافتـه و عمیـق 

خواهنـد شـد. اّمـا اگر بـه حضور خداونـد آمده و با احسـاس 

درماندگـی و وابسـتگی، همـان طـور کـه واقعـاً هسـتیم و بـا 

فروتنـی و ایمانـی مطمئـن، نیازمـان را بـه او کـه معرفـت و 

حکمتـش بیکـران اسـت مطـرح کنیـم، او کـه همه چیـز را در 

ازل و آفرینـش دیـده و او کـه بـا اراده و کالمـش برهمـه چیـز 

حاکم اسـت، می تواند و مشـتاق اسـت تـا فریاد ما را بشـنود 

و اجـازه خواهـد داد تـا نـور حقیقـت بردل هایمـان بتابـد. بـه 

واسـطه دعـای خالصانـه اسـت که در ارتبـاط با اندیشـه عالی 

خداونـد قـرار می گیریـم. شـاید بطـور شـایان ذکـری متوجـه 

زمانـی کـه منجـی از روی شـفقت و مهربانی به مـا نظر میکند 

نشـویم. اّمـا ایـن یـک واقعیت اسـت. شـاید نتوانیـم حضور 

آشـکار او را احسـاس کنیـم، اّمـا دسـت محبـت و مشـفقانه 

او همـواره برسـر مـا قـرار دارد. هنگامـی کـه بـرای دریافـت 
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رحمـت و برکـت بـه حضـور خداونـد می رویـم، بایـد روح 

محبـت و بخشـش را در دل هایمـان داشـته باشـیم. چگونـه 

می توانیـم دعـا کنیـم کـه »قرض هـای مـا را ببخـش، چنانکه 

مـا نیـز قـرض داران خـود را می بخشـیم.« اّمـا همچنـان روح 

نابخشـودگی را در دل هایمـان بپروریـم؟ اگـر انتظـار داریـم 

کـه دعاهایمـان شـنیده شـود، باید دیگـران را به همـان روش 

و همـان اندازه ببخشـیم که خودمان انتظار داریم بخشـیده 

شـویم. )متـی ٦ آیـه ١٢( 

اگـر انتظـار داشـته باشـیم تا دعاهایمان شـنیده شـود 

بایـد دیگـران را بهمیـن طریـق کـه امیـد بـه آمرزیـده شـدن 

داریـم ببخشـیم. ثابـت قـدم بـودن در دعـا، یکـی دیگـر از 

شـرایط مسـتجاب شـدن آن اسـت. اگر بخواهیم در ایمان و 

تجربیـات مربـوط بـه آن رشـدکنیم، باید همـواره دعا کنیم. 

بایـد »در دعـا ثابـت قـدم باشـیم« و»خودمـان را وقف دعا 

کنیم.«)رومیـان١٢ آیـه ١٢( و )کولسـیان ٤ آیـه ٢( 

پطـرس رسـول، ایمان داران را تشـویق می کنـد که »در 

دعـا، جـّدی و منضبط باشـند.« )اول پطـرس ٤ آیه ٧(. پولس 

رسـول از ایمـان داران می خواهـد کـه »در همه چیـز با دعا و 

اسـتغاثه، همـراه با شـکرگزاری، درخواسـت های خـود را به 

خـدا ابراز کننـد.« )فیلیپیان ٤ آیه٦( 

در رسـاله یهـودا آمـده اسـت کـه »شـما ای عزیـزان، 

خـدا  محبّـت  در  را  خـود  و  نماییـد  دعـا  روح القـدس  در 

اتحـاد  بی وقفـه،  دعـای   .)٢1 آیـه   ٢٠ )یهـودا  داریـد.«  نـگاه 

ناگسسـتنی روح با خداسـت کـه از طریق آن حیـات خداوند 

بـه زندگـی مـا جـاری می شـود و از زندگـی ما، به سـوی خدا 

می گـردد. بـاز 
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اسـت.  ضـروری  امـری  دعـا،  در  جدیّـت  و  تـالش 

بنابرایـن، اجـازه ندهیـد، چیـزی مانع دعا کردن شـما بشـود. 

تمامـی سـعی خـود را بـه کار گیریـد تـا رابطه میان عیسـی با 

روح و جـان خـود را زنـده نگه داریـد. از هـر موقعیتی برای 

رفتـن بـه مکان هایی که در آنها مراسـم دعا برگزار می شـود، 

اسـتفاده کنیـد. آنانـی که براسـتی در طلب رابطه بـا خداوند 

هسـتند، در جلسـات دعـا و نیایـش حضـور خواهنـد یافـت 

و در انجـام وظایفشـان جـّدی خواهنـد بـود و بـرای کسـب 

ثمراتـی کـه می توانـد از ایـن جلسـات حاصل شـود، اشـتیاق 

خواهنـد داشـت. آنـان از هر فرصتـی اسـتفاده خواهند کرد 

تـا خـود را در موقعیتـی قرار دهنـد که بتوانند انـوار حقایق 

آسـمانی را دریافـت کنند.

بایـد در محفـل خانـواده دعـا کنیـم و مّهم تـر اینکـه 

نبایـد نسـبت بـه دعـا کـردن در نهـان بی توجهـی کنیـم، زیرا 

دعا در خلوت، تغذیه روح و جان اسـت. زمانی که دعا کردن 

مـورد بی توجهـی قـرار گیـرد، تغذیـه روح و جـان غیرممکـن 

خواهـد بـود. دعاهـای خانوادگـی و عمومـی به تنهایـی کافی 

نیسـت. بنابرایـن در خلـوت دعا کنیـد و اجازه بدهیـد روح و 

جـان در مقابـل دیـدگان تفتیـش کننـده خداوند قـرار گیرند. 

دعـا در خلـوت، فقـط بایـد بـه وسـیله خداونـد کـه شـنونده 

دعاهاسـت، شـنیده شـود. هیچ گـوش کنجکاوی نبایـد انبوه 

خواسـته ها و اسـتغاثه های روح را بشـنود. در خلـوت دعـا، 

روح از تأثیـرات محیـط و از هیجانـات رهـا خواهـد بـود و با 

آرامـی و اشـتیاق، بـه جسـتجوی خداونـد خواهـد پرداخـت. 

آنکـه مـا را در نهانخانه دل و هنـگام رازگاهان نظاره میکند، 

شـهد حضـورش شـیرین و مانـدگار خواهـد بـود، هـم او که 
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دعاهـای برخاسـته از دل را مـی شـنود. در چنیـن شـرایطی 

اسـت کـه روح بـا ایمانـی سـاده و در آرامـش، به مشـارکت با 

خداونـد ادامـه داده و انـوار درخشـان حقایـق آسـمانی را به 

سـوی خـود جـذب می کند تـا از آن برای تقویـت و محافظت 

خویـش در مبـارزه با شـیطان، اسـتفاده کنـد. خداوند، قلعه 

امـن و تکیه گاه ماسـت.

مـی  کـه  هنگامـی  و  کنیـد  دعـا  خویـش  خلـوت  در 

دهیـد  اجـازه  بپردازیـد،  روزمـره  کارهـای  بـه  خواهیـد 

دلهایتـان در حضـور خداونـد تقویت شـود. به ایـن نحو بود 

کـه خنوخ بـا خداونـد راه می رفت. دعاهای شـما در خلوت، 

و  فیـض  تخـت  مقابـل  در  کـه  ماننـد عطـری خوشبوسـت 

پیچـد و شـیطان نمی توانـد  رحمـت خداونـد در هـوا مـی 

برکسـی کـه قلب خـود را به خداوند می سـپارد، پیروز شـود.

دعـا  تقدیـم  بـرای  کـه  نیسـت  مکانـی  و  زمـان  هیـچ 

بـه درگاه خداونـد نامناسـب باشـد. هیـچ چیـزی نمی توانـد 

مـا را از تقدیـم دل هایمـان بـه خداونـد و از دعـا کـردن در 

روح اخـالص، بـاز دارد. در شـلوغی خیابـان، در حیـن کار 

بـه حضـور خداونـد  را  دعاهایمـان  می توانیـم  فعالیـت  و 

تقدیـم کـرده و بـرای هدایـت الهـی دعـا کنیـم. همانطـور 

کـه نحمیـای نبـی در حضـور اردشـیر، پادشـاه فـارس، نیـاز 

خـود را از خداونـد درخواسـت نمـود. بنابرایـن، هـر کجـا 

کـه باشـیم، مـی توانیـم مـکان خلوتـی را بـرای مصاحبت با 

خداونـد پیـدا کنیـم. بایـد بـه طـور دایم درهـای قلبمـان را 

بـاز نگـه داریـم و از خداونـد بخواهیم تا عیسـی بـه عنوان 

مهمـان آسـمانی آمـده و در قلـب مـا سـاکن شـود.

هـر چنـد ممکـن اسـت محیـط اطـراف مـا را فضایـی 
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مسـموم و آلـوده احاطـه کـرده باشـد، امـا الزم نیسـت کـه 

از ایـن هـوای آلـوده و متعفـن تنفـس کنیـم، بلکـه  حتمـاً 

می توانیـم از هـوای پـاک و مقـدس آسـمان استنشـاق کرده 

بـه  کـردن روح و جـان  تقدیـم  بـا  کنیـم.  زندگـی  آن  و در 

حضـور خداونـد و از طریـق دعاهـای خالصانـه می توانیـم 

درهـای اندیشـه را به روی تصورات ناپـاک و افکار نامقدس 

ببندیـم. آنانی که دل هایشـان برای دریافـت حمایت و برکت 

خداوند گشـوده اسـت، همـواره در فضـای مقدس تری گام 

برخواهنـد داشـت و بـرای مصاحبت دایمی بـا ملکوت تالش 

خواهنـد کـرد. نیـاز مـا ایـن اسـت کـه دیـدگاه  شـفاف تـری 

نسـبت بـه عیسـی داشـته و نسـبت بـه ارزش هـای مربـوط 

بـه حقایـق جاودانـی، درک کاملتـری کسـب کنیـم. زیبایـی 

قدوسـیّت بایـد دل هـای فرزنـدان خداونـد را لبریـز کنـد و 

بـرای تحقـق ایـن امـر، بایـد دعا کنیـم تـا حقایق الهـی بر ما 

روشـن و آشـکار شـود.

و  رهـا شـده  امیـال جسـم  از  روح  تـا  اجـازه دهیـد 

در امـور الهـی اندیشـه کنـد تـا خداونـد هـوای ملکـوت را 

بـه مـا عطـا کنـد. در تقـرّب جسـتن بـه خداونـد تـالش کنیـد 

تـا بتوانیـد در زمـان مواجـه شـدن بـا سـختی ها و تجربیـات 

غیرمنتظـره زندگـی بـه او روی آورید، درسـت همانند گلهای 

زیبـا کـه بـه سـوی خورشـید میچرخنـد.

و  ترس هـا  هـا،  غـم  شـادی ها،  نیازهـا،  همـه 

نگرانی هایتـان را بـه حضـور خداونـد بیاوریـد. او نـه خسـته 

میشـود و نـه بسـتوه می آیـد. او که تعداد موهای سـر شـما 

بی توجهـی   ، فرزندانـش  نیازهـای  بـه  نسـبت  می دانـد،  را 

نمی کنـد، »زیـرا خداونـد بـه غایـت مهربان و رحیم اسـت.« 
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)یعقـوب ۵ آیـه 11(. قلـب مهربـان او بـه واسـطه رنج هـا و 

غم هـای مـا و حتـی بـه خاطـر بـر زبـان آوردن آنهـا، متأثـر 

می شـود. هـر آن چـه کـه فکـر و ذهنتان را آشـفته می سـازد، 

بـه او بسـپارید. هیـچ چیـز برای او آنچنان سـخت نیسـت که 

نتوانـد آن را تحمـل کنـد، چـرا کـه او آسـمان ها را برپـا نـگاه 

مـی دارد و برتمامـی امـور هسـتی حاکـم اسـت. هـر چیز که 

بـه طریقـی آرامـش و سـالمتی مـا را مختـل کنـد، بـرای او 

بی اهمیـت نیسـت. هیـچ فصلـی از کتـاب زندگـی مـا آنقـدر 

مخـدوش نیسـت کـه او نتوانـد آن را بخوانـد. هیـچ مشـکلی 

نیسـت کـه بـرای او قابـل حـل نباشـد. هیـچ بالیـی نمیتواند 

بـر کوچکتریـن فرزنـدان او بیایـد ، هیـچ نگرانـی نمیتواند او 

را آزار دهـد، هیـچ خوشـی نمیتواند هیجان بـر انگیزد، هیچ 

دعـای خالصانـه از لـب خـارج نمیگـردد کـه خداونـد نتوانـد 

ناظـر آنهـا باشـد و  یـا آنـاً بـر سـر شـوق نیایـد. او بـه همـه 

آنهـا توجـه دارد. زیـرا که او، »شکسـته دالن را شـفا می دهد 

آیـه ٣(    1٤٧ )مزامیـر  می بنـدد.«  را  ایشـان  و جراحت هـای 

رابطـه میـان خداوند و هـر جانی چنان خاص و کامل اسـت 

کـه گویـی بـه جـز او هیـچ جـان دیگـری بـر روی زمیـن نبود 

کـه از مراقبـت و محافظـت او بهره منـد شـود، و هیـچ جان 

دیگـری بـر روی زمیـن نبـوده کـه خداونـد بخاطـر او، پسـر 

محبوبـش را نـداده باشـد.

عیسـی فرمـود: » بـه نام مـن درخواسـت خواهید کرد 

و بـه شـما نمی گویـم کـه مـن از جانب شـما از پـدر خواهم 

را دوسـت مـی دارد.«  پـدر، شـما  کـه خـود  خواسـت. چـرا 

، »مـن شـما را برگزیـدم ... تـا هرچـه از پـدر بـه نـام مـن 

درخواسـت کنیـد، به شـما عطـا کنـد.« )یوحنا 1٦ آیـات ٢٦ و  
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٢٧و 1۵آیـه 1٦(. دعـا کـردن بـه نـام عیسـی ، چیزی بیشـتر از 

آن اسـت کـه صرفاً نـام او در ابتدا و انتهای دعا گفته شـود. 

بلکـه هنگامـی کـه دعـا می کنیـم، باید بـا فکر و روح عیسـی 

دعـا کنیـم و بـه وعـده او ایمان داشـته باشـیم. بـه فیض او 

تـوکل کنیـم و  اعمـال او را انجـام دهیـم.

هـدف خداونـد ایـن نیسـت کـه راهـب یا گوشه نشـین 

و تارک دنیـا شـویم، تـا بتوانیـم خودمـان را وقـف دعـا و 

نیایـش کنیـم. بلکـه زندگـی مـا بایـد ماننـد زندگـی مسـیح 

باشـد، یعنـی در دعـا و خدمت به مردم سـپری شـود. کسـی 

کـه هیـچ کاری انجـام نمی دهـد و فقط دعا می کنـد، بزودی 

از دعـا کـردن دسـت خواهـد کشـید و یـا دعـا کـردن او بـه 

یـک کار تشـریفاتی روزمـره تبدیـل خواهـد شـد. زمانـی کـه 

انسـان ها، خودشـان را از زندگـی اجتماعی محـروم می کنند 

و از حـوزه وظایف مسـیحی و مسـئولیت صلیـب کناره گیری 

می کننـد و هنگامـی کـه از فعالیـت خالصانـه بـرای اسـتاد 

و سرورشـان مسـیح کـه ایثارگرانـه بـه ایشـان خدمـت کـرد، 

دسـت می کشـند، هـدف اصلـی دعا کـردن را از دسـت داده 

و دیگـر هیـچ انگیـزه ای بـرای نیایـش نخواهنـد داشـت. دعا 

تبدیـل  خودخواهانـه  و  شـخصی  کاری  بـه  ایشـان  کـردن 

خواهـد شـد. آنـان دیگـر نمی تواننـد در ارتبـاط بـا نیازهـای 

بشـریت و یـا برقـراری پادشـاهی مسـیح، دعـا کننـد.

هنگامیکه امتیاز مشـارکت دسـت جمعـی برای تقویت 

و تشـویق کـردن یکدیگـر را نادیده می گیریـم، متحّمل ضرر 

و زیـان می شـویم و حقایـق مربوط بـه کالم خداوند، تازگی 

و اهمیـت خـود را در ذهـن از دسـت می دهنـد. دل های ما، 

از پذیـرش تأثیـرات تقدیـس کننـده روح القدس باز ایسـتاده 
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و در نتیجـه، در معنویـت افـول میکنیم و در مشـارکت های 

خـود بـه عنوان افرادی مسـیحی، به خاطر فقـدان همدردی 

بـا یکدیگـر، متحّمـل ضـرر و زیـان فراوان می شـویم. کسـی 

کـه خـود را از فعالیـت محـروم می کنـد، وظیفـه ای را کـه 

خداونـد بـرای او مقـرر کرده اسـت، انجام نمی دهـد. غریزه 

مشـارکت و رفتـار اجتماعـی درونی، ما را به سـوی همدردی 

بـا دیگـران رهنمـون سـاخته و عاملـی موثر برای پیشـرفت و 

تقویـت شـخصیت مـا در خدمت بـه خداونـد می گردد.

اگر مسـیحیان با یکدیگر مشـارکت داشـته باشـند و در 

بـاره محبـت خداوند و حقایق ارزشـمند نجـات گفتگو کنند، 

دل هایشـان تـازه خواهـد شـد و می تواننـد دل هـای یکدیگـر 

را طـراوت بخشـند. مـا می توانیـم هـر روز چیزهـای تـازه ای 

را در مـورد پـدر آسـمانی یـاد بگیریـم و تجربـه تـازه ای از 

فیـض او را دسـت آوریـم. در ایـن صـورت مشـتاق خواهیم 

شـد تـا از محبـت او گفتگـو کنیـم و همانطـور که ایـن کار را 

انجـام مـی دهیـم، دلگـرم و تشـویق خواهیـم شـد. هرچه 

بیشـتر در مـورد مسـیح فکر کـرده و از او بگوییـم و کمتر در 

مـورد خودمـان گفتگـو کنیـم، حضـور او را بیشـتر احسـاس 

خواهیـم کرد.

و  رحمـت  تـا  هسـتیم  خدایـی  اندیشـه  اگرخواهـان 

مراقبـت او را بیشـتر در دل هایمـان احسـاس کنیـم، بایـد 

همیشـه بـه او فکـر کنیـم و سـخن گفتـن از او و پرسـتش 

وی را مایـه خوشـی و سـرزندگی بدانیـم. مـا در بـاره امـور 

فانـی و زودگـذر سـخن می گوییم، چـون که به آنهـا عالقمند 

هسـتیم. یـا در مورد دوسـتانمان صحبت می کنیـم، چون که 

ایشـان را دوسـت داریـم و شـادی ها و غمهـای مـا به ایشـان 
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بسـتگی دارد. در حالـی کـه دالیـل بسـیار بزرگتـر و مهمتـری 

بـرای عشـق ورزیـدن بـه خداونـد نسـبت بـه دوسـتان زمینی 

مـا وجـود دارد. طبیعی تریـن چیـز در ایـن دنیا باید این باشـد 

کـه بیشـتر از همـه بـه خداونـد اهمیـت بدهیـم و همـواره 

از نیکویـی و قـدرت او سـخن بگوییـم. مواهـب ارزشـمندی 

کـه خداونـد بـه مـا عطـا کرده اسـت بـه ایـن منظور نبـود که 

افـکار و محبـت مـا را آن چنـان جـذب کنـد کـه چیـزی بـرای 

تقدیـم بـه خداونـد نداشـته باشـیم. ایـن مواهب بایـد دائماً 

فیـض او را بـه مـا خاطرنشـان سـازد و مـا را بـا رشـته های 

ناگسسـتنی محبت و شـکرگزاری به ولینعمت آسـمانی متصل 

کنـد. متاسـفانه، نـگاه مـا همیشـه بـه امـور  فانـی و دنیـوی 

اسـت. بیاییـد، نگاهمـان را به درهای گشـوده خیمه آسـمانی 

بدوزیـم. جایـی کـه نـور جـالل خداونـد، در چهـره مسـیح 

می درخشـد. کسـی کـه »قـادر اسـت آنـان را کـه از طریق وی 

نـزد خـدا می آینـد، جاودانـه نجات بخشـد.« )عبرانیـان ٧ آیه 

٢۵(. مـا، بایـد از خداونـد بـه خاطـر »رحمتـش و بـه سـبب 

کاری که برای فرزندان آدم کرد« سپاسـگزار باشـیم. )مزامیر 

١٠٧ آیـه ۸(. ممارسـتهای دینـی مـا نبایـد صرفـاً به درخواسـت 

کـردن و دریافـت کـردن محـدود شـود. مـا فقـط بـه منافعی 

کـه کسـب میکنیـم مـی اندیشـیم. مـا نـه تنهـا زیاد دعـا نمی 

کنیـم بلکـه از شـکرگزاری هم مضایقـه میکنیم. مـا دریافت 

کننـدگان دائمـی رحمتهـای خـدا هسـتیم و بـا ایـن وجـود 

چقـدر انـدک ابراز سـپاس مـی کنیم. چقدر کـم او را بخاطر 

کاری کـه بـرای مـا انجـام داد سـتایش مـی کنیـم. 

خداونـد در ایـام عهـد عتیـق، هنگامـی کـه قـوم بنی 

اسـرائیل بـرای عبـادت او گرد هم آمدند، به ایشـان دسـتور 
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داد »بـه حضـور یَُهـَوه خـدای خـود بخوریـد و شـما و اهـل 

یَُهـَوه خـدای  کـه  خانـه شـما، در هـر شـغل دسـت خـود 

شـما، شـما را در آن برکـت دهـد، شـادی نمایید.«)تثنیـه ١٢ 

آیـه ٧(. چیـزی کـه بـرای جـالل خداونـد انجـام شـود باید با 

شـکرگزاری، سـرودهای پرستشـی و حمـد و سـپاس انجـام 

شـود، نـه با غـم و انـدوه.

خداونـد، پـدر رحیـم و مهربـان اسـت و عبـادت او 

نبایـد بـا غـم و انـدوه همراه باشـد. بلکـه باید مایه خوشـی 

و شـادمانی گـردد. خداونـد از فرزندانـش، کـه چنین نجات 

عظیمـی را بـرای آنـان فراهـم کـرده اسـت، انتظـار نـدارد 

کـه او را ماننـد یـک کارفرمـای خشـن و سـخت گیر عبـادت 

کننـد. او بهتریـن دوسـت ایشـان اسـت و هنگامـی کـه او را 

پرسـتش می کننـد، میـل دارنـد کـه بـا آنـان باشـد و ایشـان 

و  از محبـت  را  ایشـان  دلهـای  تسـلّی دهـد و  و  برکـت  را 

شـادی لبریـز کنـد. خداونـد می خواهـد تـا فرزندانـش در 

خدمـت و عبـادت او، آرامـش و تسـلّی یابنـد، نـه سـختی و 

نـه ناراحتـی. او از همـه آنانـی که وی را پرسـتش مـی کنند، 

و  محبـت  و  ارزشـمند  افـکار  تأثیـر  تحـت  کـه  می خواهـد 

مراقبـت او قـرار گیرنـد تـا در تمـام اعمـال زندگـی روزانه، 

تقویـت شـده و از چنـان فیضـی برخـوردار گردنـد کـه در 

همـه امـور صـادق و وفـادار باشـند. 

باید در اطراف صلیب جمع شـویم. مسـیح و مصلوب 

شـدن او بایـد موضـوع تفکـر و گفتگـو و شـادی بخش ترین 

انگیـزه زندگـی مـا باشـد و بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کـه 

تمامـی بـرکات خداوند و محبت عظیم او نسـبت به انسـان، 

حاصـل کار عظیـم مسـیح بـر روی صلیب  باشـد.
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روح انسـان مـی توانـد بـر بال هـای پرسـتش خداونـد 

بـه آسـمان صعـود کنـد. خداونـد در بارگاههـای آسـمانی بـا 

سـرودها و موسـیقی فرشـتگان پرسـتش می شـود و هنگامی 

فوجهـای  بـه  می کنیـم،  ابـراز  را  خـود  سپاسـگزاری  کـه 

ملکوتـی بـرای پرسـتش نزدیـک می شـویم. »هـر کـه قربانـی 

تشـکر بگذرانـد مـرا تمجیـد مـی کنـد.« )مزامیـر ۵٠ آیـه ٢٣(  

آفریدگارمـان  حضـور  بـه  شـادمانی  و  احتـرام  بـا  بیاییـد 

شـرفیاب شـویم و بـا »تسـبیح و آواز ترنّـم« او را بسـرائیم. 

)اشـعیاء ۵١ آیـه ٣( 
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فصل دوازدهم

مقابله با شک و 

تردید

گاهـی اوقـات عـده کثیـری از مـردم، بـه ویـژه آنانـی 

کـه زندگـی مسـیحی را بتازگـی شـروع کـرده انـد، بـا شـک و 

تردید مواجه شـده و دچار مشـکل و سـر در گمی میشـوند. 

آنـان  کـه  دارد  وجـود  زیـادی  مطالـب  مقـدس،  کتـاب  در 

قـادر بـه توجیـه و حتّـی درک آن نیسـتند و شـیطان از ایـن 

موضـوع اسـتفاده می کند تا ایمان ایشـان را نسـبت به کتاب 

مقـدس کـه وحـی خداوند اسـت، متزلـزل کند. آنـان از خود 

می پرسـند، چگونه مسـیر درسـت را بشناسـیم؟ و اگر کتاب 

مقـدس، واقعـاً کالم خداسـت، چگونـه از ایـن تردیدهـا و 

آشـفتگی ها خـالص شـویم؟

خداونـد هرگـز بـدون ارائه شـواهد کافی کـه ایمان ما 

براسـاس آن بنـا می شـود، از مـا انتظـار نـدارد تـا چیـزی را 

بـاور کنیـم. وجـود او، ذات او و حقیقـت کالم او، همگـی 

بـر اسـاس شـواهدی بنیـان نهـاده شـده اند و ایـن شـواهد 

بسـیار فـراوان اسـت. بـا ایـن وجـود، خداونـد هرگز شـک و 
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تردیـد را از میـان برنداشـته اسـت. ایمـان مـا بایـد براسـاس 

شـواهد اسـتوار گـردد نـه بـه تظاهـر. آنانـی کـه بخواهنـد 

شـک کننـد، فرصـت خواهنـد داشـت، در حالیکـه آنانـی که 

واقعـاً مشـتاق شـناخت حقیقـت هسـتند، شـواهد و قرائـن 

فراوانـی خواهنـد یافـت تـا ایمانشـان را مسـتحکم نماینـد.

 کوتـه فکـری و ذهن محدود بشـر فانـی، از درک ذات 

و اندیشـه هـای آن یگانه سـرمدی قاصر اسـت. ذات مقدس 

خداونـد، بایـد همـواره بـرای باهوش تریـن و فرهیخته تریـن 

اندیشـه ها، در هالـه ای از اسـرار باقـی بمانـد. »آیا عمق های 

خـدا را می توانـی دریافـت نمـود؟ یـا بـه عمـق قـادر مطلـق 

توانـی رسـید؟ مثـل بلندی هـای آسـمان اسـت، چـه خواهـی 

کـرد؟ عمیق تـر از هاویه اسـت، چـه توانی دانسـت؟« )ایوب 

١١آیـات ٧ و ۸( 

اسـت  ژرف  چـه  کـه  »وه  می گویـد:  رسـول  پولـس 

او کاوش ناپذیـر  تقدیرهـای  دولـت، حکمـت و علـم خـدا. 

اسـت و راه هایـش درک ناشـدنی!« )رومیـان ١١ آیـه ٣٣(. هر 

چنـد کـه »ابرهـا و ظلمـت غلیـظ گرداگرد اوسـت«، »عدل و 

انصـاف قاعـده تخـت اوسـت« )مزامیـر 9٧ آیـه ٢(. تـا کنون 

توانسـته ایـم از ارتباطـات او بـا خـود و انگیزه هایـی کـه او 

بـه واسـطه آنهـا عمـل می کنـد، بـه  قـدری درک کنیـم کـه 

بتوانیـم محبـت و رحمـت بیکران او را  تشـخیص دهیم. آن 

انـدازه از اهـداف او را می توانیم درک کنیم که دانسـتن آن 

بـرای خیریّت ماسـت و بیـش از این باید همچنان به دسـتان 

پـر قـدرت و قلـب پـر از محبـت او اعتمـاد کنیـم.

اسـت،  آن  مولـف  ذات  بیانگـر  کـه  آسـمانی،   کتـاب 

اسـراری را ارائـه می کنـد کـه مخلوقـات فانی و اندیشـه های 
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محـدود، هرگـز نمـی تواننـد آنـرا درک کننـد. ورود گنـاه بـه 

جهـان، تجّسـم خـدا بـه صـورت انسـان، عطیـه حیـات و 

تولـد تـازه، قیامـت و بسـیاری از موضوعـات دیگـر کـه در 

کتاب مقدس بیان شـده اسـت، اسـراری هسـتند که اندیشـه 

و ذهـن محدود انسـان نمی تواند آن را تحلیـل و بطور کامل 

درک کنـد. بـا ایـن حـال، چـون نمی توانیـم اسـرار مشـیت 

الهـی را درک کنیـم دلیلـی نـدارد کـه بـه کالم خـدا شـک 

کنیـم. در عالـم طبیعـی نیز همواره اسـراری وجـود دارد که 

نمی توانیـم آن را درک کنیـم. ابتدایی تریـن شـکل حیات، در 

میـان موجـودات زنـده، آنقـدر پیچیـده اسـت کـه دانشـمند 

تریـن افـراد در میـان زیسـت شناسـان، از شـرح و تحلیـل 

آن عاجزنـد. هـر جـا کـه بنگریـد، شـگفتی هایی وجـود دارد 

کـه فراتـر از درک و فهـم مـا هسـتند. بنابرایـن، اگـر متوجه 

شـویم کـه در دنیـای روحانـی نیـز اسـراری وجـود دارنـد که 

قـادر بـه درک آنهـا نیسـتیم، آیـا بـاز هـم بایـد شـگفت زده 

شـویم؟ مشـکل اصلـی، تنهـا در صـدف ناتوانـی و محـدود 

بـودن اندیشـه انسـانی نهفته اسـت. خداوند در آیـات کتاب 

مقـدس شـواهد کافـی در مـورد ماهیـت الهـی ایـن آیـات به 

مـا داده اسـت و مـا نبایـد بـه کالم او شـک کنیـم چـرا کـه 

قـادر بـه فهـم همـه اسـرار آفرینـش او نیسـتیم.

مقـدس،  کتـاب  در  کـه:  گویـد  مـی  رسـول  پطـرس 

»بعضـی چیزهاسـت کـه فهمیـدن آنهـا مشـکل اسـت .... و 

مردمـان بی علـم و ناپایـدار، آنهـا را مثل سـایر کتـب تحریف 

می کننـد  تـا بـه هالکـت خـود برسـند.« )دوم پطـرس ٣ آیـه 

١٦(. موضوعـات مشـکل کتاب مقدس از سـوی شـک گرایان 

بـه عنـوان یـک حربـه برعلیـه آن بـکار گرفتـه شـده اسـت.
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بـا ایـن وجـود، مخالفـت آنـان، دالیـل قویتـری را در 

تأییـد الهـام بـودن آن فراهـم کـرده اسـت. اگـر ایـن کتـاب 

شـامل رازهـای شـگفت انگیز آفرینـش نبـود، بـه نحـوی کـه 

می توانسـتیم آن را بـه راحتـی درک کنیـم، و اگـر عظمـت و 

بزرگـی آن بـا اندیشـه های محـدود انسـانی قابـل فهـم بـود، 

در آن صـورت، ایـن کتاب نمی توانسـت اعتبار راسـتین اقتدار 

الهی باشـد. عظمت و اسـرارآمیز بودن موضوعات ارائه شـده 

در کتـاب مقـدس، بایـد ایمـان را بـه خواننـده آن الهـام کند.

کتـاب مقـدس، حقایـق الهـی را بـه سـادگی و متناسـب 

بـا نیازهـا و خواسـته های قلبـی انسـان آشـکار می کنـد. همـان 

حقایقـی کـه متعالی تریـن و با  اسـتعدادترین افکار را آشـفته و 

محصـور کرده اسـت. کالم خدا عامی تریـن و ناآگاه ترین اذهان 

را قـادر مـی سـازد تـا طریـق نجـات و رسـتگاری را تشـخیص 

دهنـد. بـا این وجـود، حقایقی که به سـادگی ارائه شـده اند، بر 

روی مفاهیمی آنچنان رفیع، وسـیع و الیتناهی و ماورای درک 

و فهـم انسـانی اسـتوار گردیده انـد کـه می توانیم آنهـا را فقط 

بـه ایـن دلیل کـه خداونـد فرموده اسـت، بـاور کنیم.

بـه ایـن نحـو، نقشـه نجـات بـرای مـا آشـکار می شـود 

تـا هـر کـس بتوانـد اقداماتـی را کـه بایـد بـرای توبـه کـردن 

عیسـای  بـه خداوندمـان  آوردن  ایمـان  و  خـدا  در حضـور 

از  بـه طریقـی کـه  بـه عمـل آورده، درک کـرده و  مسـیح، 

سـوی خداونـد معیـن گردیـده، نجـات یابـد. بـا ایـن وجود، 

در قفـای ایـن حقایق سـاده و قابـل فهم، اسـراری نهفته که 

در جـالل وی مسـتور اسـت؛ اسـراری که ذهـن از کنکاش آن 

بـاز میمانـد، اّمـا جوینـده مخلص و صـادق را که بـا احترام 

و ایمـان در طلـب حقیقت می باشـد، الهام خواهد بخشـید. 
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چنیـن شـخصی، هـر چـه بیشـتر در کتـاب مقـدس جسـتجو 

می کنـد، باور او بیشـتر  می شـود کـه این کتـاب، کالم خدای 

انسـانی در مقابـل عظمـت و  زنـده اسـت و عقـل و ِخـرَد 

ُشـکوِه مکاشـفه الهـی، سـر تعظیـم فـرود مـی آورد. 

کتـاب  اینکـه نمی توانیـم حقایـق عظیـِم  بـه  اعتـراف 

مقـدس را بطـور کامل درک کنیم، تنهـا پذیرفتن این حقیقت 

اسـت که اندیشـه انسـانی در فهم حقایق ازلی محدود است. 

از درک  بـا دانـش محـدود و بشـری خـود  انسـان  اینکـه  و 

اهـداف و نیـات خـدای قـادر مطلـق عاجـز اسـت.

نمی تواننـد  بی ایمـان  و  شـکاک  افـراد  کـه  آنجـا  از 

تمامـی اسـرار آن را درک کننـد، بـه ناچـار، کالم خداونـد 

را انـکار می کننـد. هم چنیـن، همـه آنانـی کـه ادعـا می کنند 

بـه کتـاب مقـدس ایمـان دارنـد، از ایـن خطـر نیـز در امان 

هشـیار  بـرادران،  »ای  می گویـد:  رسـول  پولـس  نیسـتند. 

نداشـته  بی ایمـان  و  َشـرور  دل  کسـی  از شـما  کـه  باشـید 

باشـد، کـه از خـدای زنـده رویگـردان شـود.« )عبرانیـان ٣ 

آیـه ١٢(. مطالعـه دقیـق تعالیـم کتـاب مقـدس و تفّحـص 

در »اعمـاق خـدا« تـا آنجـا کـه در کتـاب مقـدس مکاشـفه 

شـده اسـت، امـری صحیـح و منطقـی اسـت .)اول قرنتیان 

٢ آیـه ١٠(، بـا ایـن حال »اسـراری هسـت کـه خداونـد بر ما 

مکشـوف نفرمـوده اسـت.« )تثنیـه ٢9 آیه ٢9(. کار شـیطان 

این اسـت که اسـتعدادهای جسـتجوگر اندیشـه را منحرف 

سـازد، بـه طـوری کـه تحقیـق در کتـاب مقـدس بـا نوعـی 

غـرور خـاص آمیختـه می گـردد. بنابراین اگـر افـراد نتوانند 

همـه قسـمتهای کتـاب مّقـدس را بـه شـکل قانع کننـده ای 

بـرای خـود تحلیـل نماینـد، احسـاس بـی  تابـی و شکسـت 
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خواهنـد کـرد. اعتـراف به ایـن حقیقت کـه نمی توانند کالم 

وحـی خداونـد را درک کننـد، بـرای ایشـان مایـه حقـارت 

بسـیار خواهـد بـود. آنـان نمـی خواهنـد بـا شـکیبایی در 

انتظـار بماننـد تـا خداونـد حقایـق را بـرای ایشـان آشـکار 

کنـد. چنیـن افـرادی، تصـور مـی کنند کـه حکمـِت ناقص و 

محـدود انسـانی، می توانـد ایشـان را قادر سـازد تـا حقایق 

کتـاب مقـدس را درک کننـد، و بـا شکسـت در ایـن امـر، 

سـندیّت و معتبـر بـودن آن را انـکار می کننـد. حقیقـت این 

بـه  کـه  رایـج  تعالیـم  و  از فرضیه هـا  بسـیاری  کـه  اسـت 

گمـان عمـوم از کتـاب مقـدس اسـتخراج شـده اسـت، در 

واقـع فاقـد پایـه و اسـاس تعلیمـی بـوده و بـا مفـاد کالم 

خداونـد کامـالً مغایـرت دارد. ایـن مـوارد، باعـث تردیـد و 

آشـفتگی بسـیاری گردیـده اسـت. به هـر حال باید دانسـت 

مربـوط  خداونـد  کالم  بـه  تردیدهـا  اصلـی  ریشـه  کـه 

غلـط  وتحلیل هـای  تعبیـر  سـوء  از  ناشـی  بلکـه  نبـوده، 

می باشـد. انسـانی 

اگـر بـرای انسـان امکان پذیر می شـد تـا درک کاملی از 

خداوند و اعمال او داشـته باشـد، در آن صورت، با رسـیدن 

بـه چنیـن جایگاهـی، هیچ گونه پیشـرفتی در کشـف حقایق، 

رشـد علـم و دانـش و توسـعه افـکار و اندیشـه ها حاصـل 

نمی شـد. در آنصـورت، خداونـد نمی توانسـت قـدرت برتـر 

تلقـی گـردد، و انسـان بـا رسـیدن به َسـرّحد دانایـی و کمال، 

از توسـعه و پیشـرفت بـاز می مانـد. بنابرایـن، بیائیـد خدا را 

شـکر کنیـم کـه چنیـن چیـزی اتفـاق نیفتـاد. خداونـد، قـادر 

مطلـق و سـرمدی اسـت کـه در او »همـه گنج هـای حکمـت 

و معرفـت نهفتـه اسـت.« )کولسـیان ٢ آیـه ٣(. انسـان حتـی 
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اگـر تـا بـه ابدیت، در بـاره او تفحص کـرده و دانش اندوزد، 

هرگـز نخواهـد توانسـت به عمـق حکمت، معرفـت، قدرت 

و نیکویی هـای او دسـت یابـد.

خداونـد مـی خواهـد کـه حقایـق کالم بـرای همیشـه 

بـه قومـش آشـکار شـود. اّمـا بـرای کسـب ایـن حقایـق تنهـا 

یـک راه وجـود دارد و آن، هدایـت روح القـدس اسـت. او 

کـه خـود، الهـام بخـش کالم خداسـت. »زیـرا کیسـت که از 

افـکار آدمـی آگاه باشـد، جز روح خـود او« ،»که حتی اعماق 

خـدا را نیـز مـی کاود.« )اول قرنتیـان ٢ آیـات ١٠و ١١(. و وعـده 

منجـی بـه پیروانـش ایـن بـود کـه »چـون روح راسـتی آیـد، 

شـما را بـه تمامـی حقیقـت راهبـری خواهـد کرد، زیـرا او از 

جانـب خـود سـخن نخواهد گفـت، بلکـه آنچه را می شـنود، 

بیـان خواهـد کـرد و از آنچـه در پیـش اسـت، با شـما سـخن 

خواهـد گفـت. زیـرا آنچـه را از آِن مـن اسـت گرفته، به شـما 

اعـالم خواهـد کـرد.« )یوحنـا ١٦ آیـات ١٣و ١٤( 

خداونـد مـی خواهـد کـه انسـان قـدرت اندیشـه خود 

را بـکار گرفتـه و تقویـت نمایـد. مطالعـه کتاب مقـدس فکر 

و اندیشـه انسـان را بـه قـدری تعالـی بخشـیده و تقویـت 

می کنـد کـه هیـچ کتاب دیگـری نمی توانـد ایـن کار را انجام 

دهـد. بـا ایـن وجـود، بایـد از اولویـت بخشـیدن به اندیشـه 

یـا غـرور فکـری که انسـان را در معرض ضعـف  و افول قرار 

میدهـد، برحـذر باشـیم. اگـر نمی خواهیـم کـه آیـات کتاب 

مقـدس برای ما پوشـیده و مبهم بمانـد، آن طور که از درک 

سـاده تریـن حقایـق آن درمانـده شـویم، بایـد ایمـان سـاده 

و صمیمـی یـک کـودک را داشـته و آمـاده بـرای یادگیـری و 

مشـتاق دریافـت کمـک از روح القدس باشـیم. درک قدرت 
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و حکمـت خداونـد و پـی بردن بـه ضعف هایمان بـرای فهم 

عظمـت و بزرگـی او، بایـد روح فروتنـی را در ما پدید آورد تا 

کالم او را طـوری مطالعـه کنیـم کـه گویـی در محضـر پاک 

و مقـدس الهـی وی وارد شـده ایم. بدین ترتیـب، هنگامیکـه 

بـه مطالعـه کتـاب مقـدس می پردازیـم، بایـد بـه برتری ها و 

قـدرت مطلـق خداونـد اعتـراف کـرده و با تمامـی دل و جان 

در مقابـل آن مقـام کبریائـی سـر تعظیـم فـرود آوریم.

و  مشـکل  ظاهـراً  کـه  دارنـد  وجـود  زیـادی  مـوارد 

مبهـم بـه نظـر می رسـند، اّمـا خداونـد آنهـا را برای کسـانی 

کـه در جسـتجوی درک حقیقـت هسـتند، روشـن و قابـل 

فهـم خواهـد سـاخت. اّمـا بایـد دانسـت کـه بـدون هدایت 

روح القـدس، همـواره نسـبت بـه حقایـق کتـاب مقـدس در 

معـرض کج فهمـی قـرار خواهیم داشـت و ممکن اسـت آنها 

را بـه غلـط تفسـیر و تحلیـل کنیـم. گاهـی اوقـات مطالعـه 

کتـاب مقـدس نـه تنها سـودمند نخواهـد بود، بلکـه موجب 

خداونـد  کالم  کـه  هنگامـی  گـردد.  مـی  جـدی  آسـیب های 

بـدون دعا و درخواسـت اجابـت مورد مطالعه قـرار می گیرد 

و یـا هنگامـی کـه افکار و اندیشـه های فرد به سـوی خداوند 

معطـوف نیسـت و یـا در هماهنگی با اراده او نیسـت، ذهن 

بـه واسـطه تردیدهای فراوان، آشـفته و مغشـوش می شـود. 

بـه نحـوی که شـخص با مطالعه بیشـتر کالم خـدا، در هاله 

ابهـام بیشـتری قـرار می گیرد. ودر نتیجه آن، شـیطان کنترل 

می دهـد  ارائـه  را  تفسـیرهایی  و  گرفتـه  دسـت  در  را  فکـر 

کـه واقعـی و صحیـح نیسـت. سـخنان و کـردار افـرادی کـه 

خواهـان هماهنگـی  بـا خـدا نیسـتند، هـر قـدر هـم کـه 

دانـش آموختـه باشـند، در فهـم کتاب مقدس دچـار خطا و 
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اشـتباه خواهند شـد و اعتماد کردن به تفاسـیر و توضیحات 

ایشـان در مـورد کالم خداونـد، خطرناک خواهـد بود. آنانی 

کـه تنهـا بـرای یافتـن اختالفـات و تضادهای ظاهـری، کتاب 

مقـدس را مـورد مطالعه قرار می دهنـد، از بصیرت روحانی 

دالیـل  باطـل،  دیـدگاه  ایـن  بـا  شـد.  نخواهنـد  برخـوردار 

زیـادی را بـرای تشـکیک بـه موضوعـات سـاده و قابـل فهم 

کتـاب مقـدس خواهنـد یافت. آنـان بـرای توجیـه تردیدهای 

باطـل خویـش، حقایـق کالم خداوند را غیـر واقعی و تردید 

آمیز نشـان خواهنـد داد.

از  بسـیاری  در  تردیـد،  و  شـک  واقعـی  دلیـل 

مـوارد، عالقـه و دلبسـتگی بـه گنـاه اسـت. زیـرا تعالیـم و 

محدودیت هـای کالم خداونـد از نظـر انسـان های مغرور و 

دوسـتدار گنـاه، ناخوشـایند اسـت و آنانـی کـه در اطاعت از 

احـکام آن کاهـل و بی میل هسـتند، همـواره آماده انـد تا به 

معتبـر بـودن کالم، تردیـد کننـد. بـرای رسـیدن بـه حقیقـت 

بایـد اشـتیاق خالصانه ای برای شـناخت آن داشـته باشـیم و 

بـا تمامـی دل از آن پیـروی کنیـم.  همـه کسـانی کـه بـا چنین 

روحیـه ای، بـه مطالعـه کتـاب مقدس مـی پردازند، شـواهد 

فراوانـی خواهنـد یافـت که مویـد الهی بودن آن اسـت. آنان 

از حقایـق مربـوط بـه آن آگاهـی خواهند یافـت. حقایقی که 

ایشـان را بـه سـوی نجـات و رسـتگاری هدایت خواهـد کرد.

مسـیح گفتـه اسـت: »اگـر کسـی بـه راسـتی بخواهـد 

اراده او را بـه عمـل آورد، درخواهـد یافت که آیا این تعالیم 

از خداسـت.« )یوحنـا ٧ آیـه ١٧(. بـه جـای سـئواالت بی مورد 

و ُخرده گیری هـای نابجـا در بـاره چیزهایـی که قـادر به فهم 

آنهـا نیسـتید، بـه نـور حقایقـی توجـه کنیـد کـه از ایـن پـس 
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برشـما می تابـد و شـما حقایـق بزرگتـری خواهیـد یافـت. بـا 

فیـض مسـیح، هـر وظیفـه ای را کـه بـرای درک حقایق کالم 

خـدا بـه شـما مّحـول کـرده اسـت، انجـام دهیـد و بـه ایـن 

نحـو، قـادر خواهیـد شـد تا حقایـق دیگـری را که اکنـون به 

آنهـا تردیـد داریـد، بـه درسـتی درک کنیـد. مطلبـی کـه برای 

تمامـی افـراد، چـه باسـواد و چه عامـی، روشـن و قابل فهم 

اسـت، مفیـد بـودن تجربـه در همـه مسـائل زندگـی اسـت. 

خداونـد از مـا مـی خواهد تـا واقعیـت کالم او را در زندگی 

خودمـان تجربـه و اثبـات کنیم.

ببینیـد  امتحـان کنیـد و  بـه مـا می گویـد: »بیائیـد  او 

پنـاه  او  بـه  کـه  کسـانی  خوشـابحال  نیکوسـت!  خداونـد 

می برنـد!« )مزامیـر بـاب ٣٤ آیـه ۸(. بـه جـای اینکـه سـخن 

دیگـران را بـاور کنیـم، بایـد خودمـان آن را تجربـه کنیـم. 

خداونـد می فرمایـد: »بطلبیـد تـا بیابیـد و شـادی تان کامـل 

خواهنـد  تحقـق  او  وعده هـای   .)٢٤ 1٦آیـه  )یوحنـا  شـود.« 

بـا شکسـت  وعده هایـش  انجـام  در  زیـرا خداونـد  یافـت. 

مواجـه نمی شـود و نخواهـد شـد.  همانطـور کـه بـه عیسـی 

نزدیکتـر می شـویم و در پُـری محبـت او شـادی مـی کنیـم، 

تردیدهـا و تاریکی هـا در نـور حضور او ناپدید خواهد شـد.

پولـس رسـول مـی گویـد کـه خداونـد »مـا را از قـدرت 

تاریکـی رهانیـد و بـه پادشـاهی پسـر عزیـزش منتقل سـاخته 

اسـت.« )کولسـیان ١ آیـه ١٣( و هـر کـس که از مـرگ به حیات 

منتقـل شـده اسـت، قـادر اسـت تا »بـه راسـتی خداونـد ُمهر 

تاییـد بزنـد.« )یوحنـا ٣ آیـه ٣٣(. او می توانـد شـهادت دهـد 

کـه »بـه کمـک نیازمنـد بـودم و آن را در عیسـی یافتـم. همه 

نیازهایـم بـرآورده شـد و روح گرسـنه مـن ارضـاء گردیـد و 
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اکنـون کتـاب مقـدس بـرای مـن، مکاشـفه مربوط به عیسـای 

مسـیح اسـت. آیـا می دانی چرا به مسـیح ایمـان دارم؟ زیرا او 

بـرای مـن، منجی آسـمانی اسـت. چرا بـه کتاب مقـدس ایمان 

دارم؟ زیـرا دریافتـم کـه ایـن کتـاب، نـدای خداونـد بـه روح 

مـن اسـت.« مـا بایـد بـا تمامـی دل ایمـان داشـته باشـیم کـه 

کتـاب مقـدس، حقیقت اسـت و مسـیح نیـز فرزند خداسـت. 

بـه ایـن ترتیب، خواهیم دانسـت کـه از افسـانه های دروغین 

پیـروی نمی کنیـم. پطرس برادرانش را تشـویق میکنـد که »در 

فیـض و شـناخت خداونـد و نجات دهنده ما، عیسـی مسـیح 

رشـد کنیـد.« )دوم پطـرس ٣ آیـه ١۸( 

هنگامـی کـه قـوم خداونـد در فیـض رشـد می کنـد، 

همواره در حال کسـب درک روشـنی از کالم او خواهند بود. 

آنـان نـوری تـازه و زیبـا در حقایق پـاک و مقـدس آن خواهند 

یافـت. چنیـن حقیقتـی در تمامی اعصـار در تاریخ کلیسـا و تا 

بـه ابـد ادامـه خواهد یافت. »شـاهراه راسـتی و عدالت مانند 

نـور سـحرگاهان اسـت کـه هـر چـه روز کامل تـر می گـردد، 

درخشـش آن بیشـتر می گـردد.« )امثـال ٤ آیـه ١۸( 

بواسـطه ایمـان میتوانیـم بـه حیات اُخـروی بنگریم و 

بـه عهـد و وعـده خداونـد برای رشـد عقل ُمتمسـک شـویم 

تـا اسـتعدادهای بشـری با قـوای الهی تلفیق گردیـده و جان 

بشـری بـا تمـام تـوان مسـتقیماً بـا سرچشـمه فیـض و نـور 

الهـی مرتبـط گـردد. باید شـکرگزار باشـیم که همـه چیزهایی 

کـه االن درک نمیکنیـم در ملکـوت اعلـی روزی تشـریح و 

توضیـح داده خواهنـد شـد. مـا شـادمان خواهیـم شـد، از 

آن رو کـه موضوعاتـی کـه سـبب آشـفتگی و سـر در گمـی ما 

شـده بودنـد، از ایـن پـس ، با مشـیت الهی، روشـن و سـاده 
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خواهنـد بـود و مسـائلی که درک آنها بسـیار مشـکل به نظر 

مـی رسـید، از ایـن پـس بسـیار آسـان و قابـل حـل خواهنـد 

بـود. بجـای درکـی گُنـگ و بی معنـی، به واسـطه اندیشـه ای 

الهـی، می توانیـم در هماهنگـی بسـیار زیبایـی بـا آفریـدگار 

هسـتی قـرار گیریـم، چرا کـه »من تاکنـون از پس شیشـه ای 

تیـره و تـار بـه حقایق نگریسـته ام، اّمـا از این پـس به همان 

روشـنی کـه خداونـد مرا می بیند، مـن نیـز او را درک کرده و 

خواهـم دیـد.« )اول قرنتیـان ١٣آیه ١٢( 
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فصل ١٣

وجد و شادمانی در 

خداوند

بـرای  مسـیح  نماینـدگان  بعنـوان  خداونـد  فرزنـدان 

نشـان دادن نیکوئـی و رحمـت آفریـدگار جهـان فـرا خوانده 

شـده اند. همانطـور کـه عیسـی ذات و شـخصیت حقیقـی 

خداونـد را بـرای مـا آشـکار کـرد، بنابراین ما نیـز باید محبت 

مشـفقانه و دلسـوزانه مسـیح را به دنیا که او را نمی شناسـد 

معرفـی کنیـم. عیسـی در پیشـگاه پـدر آسـمانی اینگونـه دعا 

کـرد: »همانطـور کـه تـو مرا به ایـن جهان فرسـتادی، من نیز 

ایشـان را بـه میـان مـردم می فرسـتم... و مـردم دنیـا بدانند 

که تو مرا فرسـتاده ای و بفهمند که ایشـان را دوسـت داری، 

بـه همـان انـدازه که مـرا دوسـت داری.« )یوحنـا 17 آیات 1۸ 

و 23(. پولـس رسـول بـه شـاگردان مسـیح می گویـد: »همـه 

می تواننـد ببیننـد کـه شـما نامـه مسـیح هسـتید. نامـه ای کـه 

بلکـه بوسـیله روح  بـا قلـم و جوهـر،  نـه  مـا نوشـته ایم، 

خـدای زنـده و نـه روی لـوح سـنگی، بلکـه بـر دل انسـان.« 

)دوم قرنتیـان 3 آیـه 2 و ٣(. تمامـی فرزنـدان مسـیح، ماننـد 
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نامه هایـی هسـتند کـه بـه اطـراف و اکنـاف دنیـا فرسـتاده 

شـده اند. اگـر پیـروان مسـیح هسـتیم، او مـا را بـه شـکل 

نامـه ای بـرای خانواده هـا و روسـتاها ، کوچـه هـا و جایـی 

مـا  در  و  مـا  بـا  کـه  عیسـی  میفرسـتد.  میکنیـد  زندگـی  کـه 

سـاکن اسـت، دوسـت دارد بوسـیله مـا بـا افـرادی کـه او را 

نمی شناسـند، گفتگـو کنـد. شـاید ایـن افـراد کتـاب مقـدس 

طریـق  از  کـه  را  خداونـد  نـدای  و  نمی کننـد  مطالعـه  را 

کالمـش می خواهـد با ایشـان سـخن بگوید، نمی شـنوند. اگر 

نماینـدگان راسـتین مسـیح هسـتیم، باید به ایـن افراد کمک 

کنیـم تا عیسـی و حقیقت را ببیننـد و عدالت و نیکویی او را 

درک کننـد. آنـگاه ایشـان نیـز به مسـیح عشـق ورزیـده و در 

راه او خدمـت کننـد.

مومنیـن بـه مسـیح، مشـعل داران راه ملکـوت هسـتند 

و ماموریـت دارنـد تـا نـور مسـیح را بـه ایـن جهـان بتاباننـد. 

مفهومـی  رفتـار خـود،  نـوع  و  زندگـی  بـا شـیوه  بایـد  آنهـا 

درسـت از محبـت و خدمـت مسـیح را ارائه کننـد. اگر معرف 

و نماینـده مسـیح هسـتیم بایـد خدمـت بـرای او را جـذاب 

جلـوه دهیـم همانگونه که واقعاً چنین اسـت. مسـیحیانی که 

دائمـاً غمگیـن بوده و در حال ِشـکوه و گالیه هسـتند، الگوی 

غلطـی در مـورد خداونـد و زندگـی روحانـی بـرای دیگـران 

ترسـیم می کنند. چنین ایمان دارانی سـبب تصورات نادرسـت 

و خوشـبختی  از شـادی  کـه خداونـد  میشـوند  اشـتباهی  و 

فرزنـدان خویش، خشـنود نیسـت. بـا چنین کاری آنـان حامل 

شـهادت کذبـی بـر علیـه پـدر آسـمانی خواهنـد بود.

شـیطان مسـرور میشـود هنگامـی کـه بتوانـد فرزندان 

خـدا را بـه بـی ایمانـی و دلسـردی هدایـت کنـد. او عالقمند 
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اسـت کـه در دل فرزنـدان خـدا، شـک و تردیـد ایجـاد کنـد. 

تردیـد مـا نسـبت بـه نقشـه نجـات خداونـد و بـی اعتمـادی 

مـا نسـبت بـه آفریدگار جهان، شـیطان را خشـنود می سـازد. 

شـیطان همـواره تـالش می کنـد تـا مـا را متقاعـد سـازد کـه 

بلکـه  نخواسـته،  مـا  بـرای  خیریتـی  هیچگونـه  خداونـد 

می خواهـد دائمـاً در رنـج و عـذاب باشـیم. او دائمـاً بـه مـا 

دروغ گفتـه و افـکار مـا را نسـبت بـه خداوند از ریـا و دروغ 

پـر می سـازد. شـیطان از مـا انتظـار دارد بجای ایمان داشـتن 

بـه نیکویـی و رحمـت خداونـد، دروغ های او را بـاور کرده و 

اعتمـاد و تـوکل خـود را نسـبت بـه آفریدگار جهان از دسـت 

بدهیـم. او سـعی می کنـد زندگـی ایمـان دار را تاریـک و پـر 

درد و رنـج نشـان داده و بـا ایمـان زیسـتن را بسـیار مشـکل 

ِجلـوه دهـد. به همین شـکل، اگر یـک فرد مومن به مسـیح، 

کنـد،  تلقـی  مشـکل  را  خداونـد  راه  در  و خدمـت  زندگـی 

ناخواسـته دروغ هـای شـیطان را تاییـد می کنـد.

بسـیاری از مردم، در مسـیر زندگی خود در اشتباهات 

و شکسـت ها و نومیـدی هـای خود خیمـه زده اند و دل های 

ایشـان سرشـار از انـدوه و نومیـدی اسـت. هنگامـی کـه در 

اروپـا بـودم، خواهـری بـا مشـکالت ذکـر شـده، بـرای مـن 

نامـه ای  نوشـت و جویـای کالمـی دلگـرم کننـده شـد. یـک 

شـب بعـد از خوانـدن نامـه او، رویایـی دیـدم کـه در باغـی 

بـودم و شـخصی کـه بـه نظـر می رسـید صاحـب باغ باشـد، 

مـرا در مسـیر بـاغ راهنمایـی می کـرد. مـن مشـغول چیـدن 

و جمـع آوری گل هـا و لـذت بـردن از عطـر گل هـا بـودم. 

لحظـه ای بعـد ایـن خواهـر که در کنـار من قدم مـی زد، مرا 

صـدا کـرده و توجـه مـرا به نسـترن هایی کـه پر از خـار بوده 
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و جلـوی راهـش را سـد کـرده بودند، جلب کـرد. این خواهر 

در حالـی کـه بـا انـدوه بسـیار مشـغول گریـه کردن بـود، در 

میـان خارهـا افتـاده و فریـاد مـی زد: »در چنیـن بـاغ زیبایی، 

وجـود ایـن خارهـا چقدر تاسـف آور اسـت.« سـپس صاحب 

بـاغ بـه او گفـت: »خارهـا را بـه حـال خـود بگـذار، زیـرا کـه 

تـو را مجـروح خواهنـد کـرد. گلهـای رز و سوسـن و صورتی 

را جمـع آوری کـن.«

بیاییـد بـه روزهـا و لحظه هـای روشـنی کـه در زندگـی 

خود داشـته ایم، بیندیشـیم. آیـا در زندگی شـما لحظاتی که 

قلب تـان در پاسـخ بـه نـدای روح خداونـد بـه تپـش افتـاده 

باشـد، وجـود نـدارد؟ بـا مـرور زندگـی خـود در گذشـته آیـا 

لحظه های خوشـایندی وجود نداشـته اسـت؟  آیـا وعده های 

خداونـد، همـان گلهـای زیبایـی کـه بر سـر راه مـا می رویند، 

ایـن  لطافـت  و  زیبایـی  نمی دهیـم  اجـازه  چـرا  نیسـتند؟ 

گلهـا قلب هـای مـا را سرشـار از شـادی کننـد؟ خارهـا باعـث 

جراحـت شـده و مـا را دچـار افسـردگی و ناامیـدی می کننـد. 

اگـر خارهـا را جمـع آوری کـرده و بـه دیگـران بدهیـم، از 

رحمـت و نیکویـی خداونـد دور شـده و موجـب دور شـدن 

اطرافیـان خـود از مسـیر حیـات خواهیـم شـد. از یـادآوری 

اشـتباهات گذشـته دوری کنیـم. از خطاهایی که در گذشـته 

مرتکـب شـده ایم، سـخن نگوییـم و بـرای آنهـا غمگسـاری 

نکنیـم. در غیـر ایـن صـورت، پـس از مدتی شکسـت خورده 

و تمامـی امیـد خـود را از دسـت خواهیـم داد و تنهـا چیزی 

کـه خواهیـم دیـد تاریکی اسـت کـه اطرافمـان را فـرا گرفته 

اسـت. بـا ایـن کار، جهـان را نیـز از نـور روشـنی خداونـد 

محـروم کـرده و بـر سـر راه دیگـران نیـز سـایه تاریکـی و 
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ظلمـت خواهیـم گسـترد. خداونـد را بـرای تمامـی برکاتـش 

شـکرگزار باشـیم. بـرای تصویـر روشـنی کـه بـه مـا نشـان 

داده، سپاسـگزار باشـیم. بیاییـد بـرکات او را کـه از محبـت 

بیکرانـش سرچشـمه می گیـرد، بـه یـاد داشـته باشـیم: پسـر 

خـدا، تخـت پـدر را ترک کـرده و جامه الوهیت را بر جسـم 

انسـانی مـی پوشـد تـا انسـانیت را از تسـلط شـیطان نجـات 

دهـد. بـا پیـروزی  او درهـای آسـمان بر روی انسـان گشـوده 

می شـود تـا بـرای انسـان فروتنی عیسـی که خـود را از جالل 

گنـاه  کـه در  انسـانی  تهـی کـرد، آشـکار گـردد.  الوهیـت  و 

سـقوط کـرده و محکـوم بـه نابودی بـود، به محبـت بیکران 

الهـی و آغـوش خداونـد بازگشـته و لبـاس عدالـت مسـیح را 

پوشـید. اینهـا تصاویـری هسـتند کـه خداونـد بـه مـا نشـان 

می دهـد تـا محبـت او را درک کـرده و بـه آنهـا تفکـر کنیـم.

هنگامـی  کـه نسـبت بـه محبـت خداونـد دچـار شـک 

می شـویم،  بی اعتمـاد  او  وعده هـای  بـه  و  شـده  تردیـد  و 

ُحرمـت او را شکسـته و روح القـدس را محـزون می کنیـم. 

از وی گلـه و شـکایت  او دائمـاً  اگـر فرزنـدان  یـک مـادر، 

کننـد، چـه احساسـی خواهـد داشـت؟ بـه ویـژه زمانـی کـه 

ایـن مـادر هیچگونـه رفتـار بـدی نسـبت بـه ایشـان نکـرده 

باشـد؛ مـادری کـه زندگـی اش را وقـف مواظبـت و نگهداری 

آنـان نمـوده اسـت. تردیـد فرزنـدان نسـبت بـه محبـت  از 

مـادر، قلـب وی را جریحـه دار خواهـد نمـود. آیـا والدین از 

فرزنـدان خـود توقـع چنیـن رفتـاری را دارنـد؟ وقتی نسـبت 

بـه محبـت پدر آسـمانی خـود بی اعتماد می شـویم، در مورد 

مـا چگونـه رفتـار خواهـد کـرد؟ محبتـی کـه موجـب شـد تـا 

یگانـه فرزنـد خـود را بدهـد تـا مـا حیـات جاودانـی بیابیـم. 
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یگانـه  پسـر  کـه  »او  می نویسـد:  مسـیح  رسـوالن  از  یکـی 

خـود را دریـغ نداشـت، بلکـه او را در راه جمیـع مـا تسـلیم 

نمـود، چگونـه بـا وی همـه چیـز را به مـا نخواهد بخشـید.« 

)رومیـان بـاب ۸ آیـه 32( و هنـوز افـرادی هسـتند کـه نـه با 

حـرف، بلکـه بـا اعمالشـان می گوینـد: »خداونـد ایـن کار را 

بخاطـر مـن انجـام نـداد. ممکن اسـت او دیگران را دوسـت 

داشـته باشـد، امـا مـرا دوسـت نـدارد.«

ایـن نـوع تفکر به روح و جسـم شـما آسـیب می رسـاند. 

هـر سـخن تردیـد آمیـز، دعوتـی از شـیطان اسـت و بـه منزله 

را  مـا  شـیطان  هنگامی کـه  اوسـت.  وسوسـه های  پذیـرش 

امتنـاع  برانگیـز  شـک  سـخنان  گفتـن  از  می کنـد،  وسوسـه 

کنیـم. اگـر در را به روی شـیطان بگشـاییم، او افـکار ما را از 

پرسـش های تردیدآمیـز سرشـار خواهـد کـرد و بـا ایجاد شـک 

و بی اعتمـادی، بـه مـا آسـیب خواهد رسـاند. هر سـخن تردید 

آمیـز، ماننـد دانـه ای اسـت سـمی، کـه در زمیـن می کاریـم و 

ثمـره آن در زندگـی مـا و دیگـران اثـرات تخریبی بسـیار به بار 

خواهـد آورد. اثراتـی که خنثـی کردن آن در بسـیاری از اوقات 

غیرممکـن خواهد بود. شـاید خود قادر باشـیم پس از چندی 

از وسوسـه های شـیطان رهایـی یابیـم، امـا دیگـران کـه بـه 

واسـطه ی مـا دچـار شـک و بی ایمانـی شـده اند، ممکن اسـت 

نتواننـد خالصـی یابنـد. کالم مـا در تقویـت ایمـان دیگـران 

بسـیار با اهمیت اسـت. گزارشـی که در باره پدر آسـمانی خود 

بـه ایـن جهـان می دهیـم، همواره بوسـیله فرشـتگان آسـمان 

تعقیـب و پیگیـری می شـود. بکوشـیم تـا سـخنان مـا در بـاره 

او باشـد کـه در حضـور پـدر ایسـتاده و قـادر اسـت بـرای مـا 

شـفاعت کنـد. هنگامـی که دسـت دوسـتی را می گیریم، حمد 
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و سـتایش خداونـد بـر لب هایمـان باشـد. دعـای مـا می توانـد 

دوسـتانمان را بـه آغـوش عیسـی بازگرداند.

در زندگی همه ما، مشکالت، افسردگی ها، دلتنگی ها 

و وسوسه وجود دارد. مشکالت خود را نه به انسان، بلکه 

از طریق دعا کردن به خداوند بگویید. تصمیم بگیرید که 

تا  نیاورید  زبان  بر  کننده  دلسرد  و  تردیدآمیز  کالمی  هرگز 

نجات  برای  باشید  وسیله ای  خداوند،  دست  در  بتوانید 

شما،  امید  از  پر  و  کننده  دلگرم  کالم  و  دیگران  زندگی 

قوت بخش دیگران باشد.

افـرادی وجـود دارنـد کـه در مبـارزه بـا قدرت شـریر، 

خسـته و مایـوس گشـته، در لبـه پرتگاه سـقوط ایسـتاده اند. 

بـه جـای مایـوس کردن ایـن افراد، بـا ایشـان از کالم محبت 

نـور  آنـگاه  کنیـد.  تشـویق  را  آنهـا  بگوییـد.  سـخن  امیـد  و 

مسـیح بواسـطه  اعمـال شـما آشـکار خواهـد شـد، »بـه هـر 

حـال فرامـوش نکنیـم کـه ما صاحـب اختیـار خود نیسـتیم 

و نمیتوانیـم هـر طـور کـه میخواهیـم زندگـی کنیـم و یـا 

هـر طـور کـه مـی خواهیـم بمیریـم.« )رومیـان بـاب 1۴ آیه 

7(.  گاهـی اوقـات بـدون اینکـه آگاه باشـیم، ممکن اسـت با 

سـخنان و رفتارمـان دیگـران را تشـویق کـرده و یـا بالعکـس 

باعـث نـا امیـدی و دور شـدن ایشـان از مسـیح گردیـم.

بسـیاری در بـاره زندگـی و شـخصیت مسـیح، دارای 

تفکـر و برداشـتی غلـط می باشـند. آنـان تصـور می کننـد کـه 

او شـاد و صمیمـی نبـوده، بلکه سـرد و عبوس، سـخت گیر و 

اندوهگیـن بـود. اغلـب گفته می شـود که عیسـی می گریسـته 

و هرگـز لبخنـدی بـر لب هایـش دیـده نشـده اسـت. منجـی 

مـا براسـتی انسـانی دردمنـد بـود. او مفهـوم انـدوه و درد 
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انسـانی را درک می کـرد، زیـرا قلـب خـود را بـه روی انـدوه 

تمامـی بشـر گشـوده بـود. اگرچـه زندگـی او در سـایه درد و 

از خودگذشـتگی بـود، روح او هرگـز افسـرده و اندوهگیـن 

نبـود. در سـیمای او آرامـش و شـادی آشـکار بـود. قلـب او 

چشـمه حیـات بـوده و بـه هـر جـا کـه قـدم می گذاشـت، 

آرامـش، سـالمتی، شـادی و خوشـبختی بـه همـراه داشـت.

منجـی ایـن جهـان، در مقابـل رنج هـای عمیق انسـانی 

بسـیار جـدی و سـخت گیر بـود و ایـن بـه مفهـوم افسـرده 

بـودن و یـا عبـوس بـودن وی نیسـت. پیـروان او نیـز بایـد 

هماننـد او رفتـار کننـد. کسـانی کـه از او پیـروی می کننـد، 

می کننـد.  درک  را  فـردی  مسـئولیت های  عمیـق  مفهـوم 

مباالتـی دوری می جوینـد. صلـح، شـادی  بـی  و  نادانـی  از 

چـون  کـرده،  عطـا  ایشـان  بـه  عیسـی  کـه  را  سـالمتی  و 

می شـود.  جـاری  دیگـران  زندگـی  در  روان  چشـمه هایی 

آرامشـی کـه او عطـا می کنـد، خوشـبختی راسـتین و لبخنـد 

پیـروزی را بـه همـراه دارد. مسـیح نیامـد تـا خدمـت شـود، 

دهـد.  نجـات  را  بشـریت  تـا  آمـد  او  کنـد.  خدمـت  بلکـه 

هنگامـی کـه محبـت او در دل های ما باشـد، قـادر خواهیم 

بـود از الگـوی او پیـروی کنیـم.

بـه رفتـار نادرسـت و بـی  اگـر در ذهـن خـود دائمـاً 

مهـر دیگـران توجـه کنیـم، نمی توانیـم آنطـور که مسـیح ما 

را محبـت کـرد، مـا نیـز بـه ایشـان محبـت کنیـم. اگر عشـق 

الهـی و خارق العـاده مسـیح در افکار ما سـاکن شـود، همان 

بـا  روح نیـز از سـوی مـا بـه دیگـران جـاری خواهـد شـد. 

محبـت عیسـی می توانیـم از خطاهای یکدیگر چشم پوشـی 

نماییـم.  محبـت  را  یکدیگـر  کـردن،  داوری  بجـای  و  کـرده 
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تـا  کنـد  کمـک  مـا  بـه  می توانـد  دیگـران  تحمـل خطاهـای 

بـر خودخواهـی خویـش غلبـه یافتـه و نسـبت بـه دیگـران 

گردیـم. مهربـان  و  خوش قلـب 

و  نمـا  تـوکل  خـدا  »بـر  می گویـد:  مزامیـر  در  داوود 

نیکویـی کـن تـا در زمیـن خـود در کمـال امنیت زندگـی کنی.« 

)مزامیـر 37 آیـه 3(. بـه خـدا تـوکل کنیـد. هـر روز، مشـکالت 

و نگرانی هـای خـاص خـود را دارد. و هنگامـی کـه یکدیگـر را 

مالقـات می کنیم، عموماً از مشـکالت خود سـخن می گوییم. 

از نگرانیهـای خـود حـرف مـی زنیـم زیـرا از زمانهـای سـخت 

پیـش رو هـراس داریـم. فـرد مقابـل ممکـن اسـت فکـر کنـد 

کـه مـا منجـی دلسـوز و مشـفقی نداریـم کـه منتظر شـنیدن 

دعاهـای مـا باشـد. مـا بگونـه ای سـخن میگوئیم گویـی که او 

در زمانهـای نیـاز آمـاده نیسـت تـا بمـا کمـک کند. 

برخـی افـراد دائمـاً در ترس بسـر مـی برنـد و گوئی که 

در انتظار مشـکالت هسـتند. محبت خداوند هر روز ایشـان 

را احاطـه می کنـد. بـا این حـال از برکات خداونـد غافل بوده 

و آن را نمی بیننـد. نـگاه بـه آینـده، وجودشـان را از تـرس 

لبریـز کـرده و بـا مشـاهده کوچکترین مشـکلی دچـار نگرانی 

می شـوند و بـه خاطـر همیـن نگرانی هـا، قـادر نیسـتند برای 

برکاتـی کـه در زندگـی خـود دریافـت می کننـد، خداونـد را 

شـکر و سـپاس گوینـد. در مشـکالت بجـای نزدیک شـدن به 

خداونـد، از او دور می شـوند. آیـا بـا بـی ایمانـی باید نسـبت 

عیسـی  شـویم؟  بی اعتمـادی  و  تردیـد  دچـار  خداونـد  بـه 

بـه سـعادتمند شـدن  دوسـت ماسـت و ملکـوت عالقمنـد 

ماسـت. اجـازه ندهیـم اتفاقـات و نگرانی هـای روزمـره ما را 

بـه انسـان هایی ترسـو و بی ایمـان تبدیـل کنـد تـا نتوانیـم بـا 
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مشـکالت دسـت و پنجـه نـرم کنیـم. در ایـن جهـان همواره 

مسـائلی وجـود دارد کـه مـا را نگـران و ناراحـت می کننـد. 

نگـران بـودن و تـرس از مشـکالت هیچ کمکی به مـا نمی کند.

و  بـوده  نگـران  خـود  کار  مـورد  در  اسـت  ممکـن 

دورنمـای زندگـی خـود را تیـره و تـار ببینیـم. ممکن اسـت با 

تصـور شکسـت در آینـده، دچـار تـرس و نـا امیـدی شـویم. 

نبایـد امیـد خـود را از دسـت داده، بلکـه نگرانـی و تـرس 

خـود را بـه خداونـد بسـپاریم و آرام و بَّشـاش باشـیم. از 

خداونـد حکمـت طلبیـده تـا بتوانیـم بـا بصیـرت امـورات 

خـود را مدیریـت نمائیم تا بدین سـبب از شکسـت و فاجعه 

جلوگیـری کنیـم. هـر آنچـه کـه در تـوان دارید، سـهم خود 

را ایفـا نمائیـد تـا نتایـج مطلوب اسـتحصال گردد. عیسـی به 

مـا وعـده یـاری داده اسـت، امـا او انتظـار دارد کـه مـا نیـز 

بـه وظایـف خـود عمـل کـرده و بـا امیـدواری به تـالش خود 

ادامـه دهیـم. وقتـی که به مـدد رسـان تکیه می کنیـد، آنچه 

را کـه در تـوان داشـته اید انجام داده ایـد، پس از نتیجه ای 

کـه حاصل میشـود خشـنود باشـید.

خداونـد نمـی خواهـد کـه امـت وی در زیـر بـار لـه 

شـوند. خداونـد مـا را فریـب نمی دهـد. او بـه مـا نمی گوید: 

»کـه نترسـید، چـون کـه هیـچ خطـری در مسـیرتان وجـود 

نـدارد.« او از خطـرات و سـختی هایـی کـه در مسـیر زندگی 

مـا وجـود دارنـد، آگاه اسـت. او پیشـنهاد نمـی کنـد که امت 

خویـش را از دنیـای گنـاه و شـرارت بیـرون خواهد بـرد ولی 

فـرو  کـه هرگـز  ملجـای مسـتحکمی  بـه  را  ایشـان  نظـر  او 

بـرای  دعـا  در  عیسـی  میـدارد.  معطـوف  ریخـت  نخواهـد 

شـاگردان خـود می گویـد: »نمی خواهـم کـه ایشـان را از این 
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جهـان بیـرون ببـری، بلکـه می خواهـم  آنـان را از قـدرت 

شـیطان حفـظ کنـی.« )یوحنـا 17 آيـه 1۵( و در جایـی دیگـر 

می گویـد:  » ایـن چیزهـا را گفتـم تـا خیالتـان آسـوده باشـد. 

در ایـن دنیـا بـا مشـکالت و زحمـات فـراوان روبـرو خواهید 

شـد، بـا ایـن حـال شـجاع باشـید، چـون مـن بـر دنیـا پیـروز 

شـده ام.« )یوحنـا 1۶ آیـه 33( 

عیسـی در موعظـه باالی کوه به شـاگردان خـود میزان 

اهمیـت تـوکل بـه خداونـد را بـه شـکل بسـیار ارزشـمندی 

تعلیـم داد. ایـن تعالیـم و اندرزهـا، امـروز نیـز بـرای کمک 

شـوند.  گرفتـه  کار  بـه  می تواننـد  خداونـد،  فرزنـدان  بـه 

خداونـد درسـت بـودن ایـن تعالیم را تـا به امروز بـا اعطای 

آرامـش و سـالمتی بـه فرزنـدان خویـش، بـه اثبـات رسـانده 

اسـت. نجـات دهنـده ایـن جهـان، در مـورد پرندگان آسـمان 

نیـز سـخن گفتـه اسـت. پرندگانی که نگـران هیچ چیـز نبوده 

و بـا شـادی سـرود پرسـتش و حمـد آفریـدگار ایـن جهـان را 

ترنـم میکننـد. »بـه پرنـدگان نگاه کنیـد. غصه ندارنـد که چه 

بخورنـد. نـه می کارنـد و نـه درو می کننـد. ولـی پـدر آسـمانی 

شـما خـوراک آنهـا را فراهـم می سـازد. آیـا شـما بـرای خـدا 

بیشـتر از ایـن پرنـدگان ارزش نداریـد؟« )متـی ۶ آیـه 2۶(

آفریدگار جهان با بخشـندگی و گشـاده دسـتی نیازهای 

پرنـدگان  فکـر  بـه  او  می کنـد.  بـرآورده  را  مخلوقـات خـود 

پرنـدگان  دهـان  در  را  دانه هـا  او  می باشـد.  نیـز  آسـمان 

می کنـد.  تامیـن  را  آنهـا  نیازهـای  تمامـی  امـا  نمی گـذارد، 

پرنـدگان نیـز بایـد تـالش کننـد. تالش بـرای جمـع آوری دانه، 

جوجه هـا،  تغذیـه  و  آن  از  محافظـت  و  آشـیانه  سـاختن 

وظیفـه آنهاسـت. پرنـدگان در حالـی که مشـغول جمع آوری 
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بـا نغمـه هـای شـادی سـتایش  را  دانـه هسـتند، خداونـد 

می کننـد. زیـرا »پـدر آسـمانی مـا خـوراک ایشـان را فراهـم 

می سـازد.« آیـا مـا از ایـن پرنـدگان بـا ارزش تـر نیسـتیم؟  آیـا 

خدایـی کـه مـا را آفریـد و بـه مـا حیـات بخشـید، بـه فکـر 

مـا نیسـت؟ اگـر بـه خداونـد تـوکل کنیـم، تنهـا اوسـت کـه 

می توانـد تمامـی احتیاجـات مـا را بـرآورده کنـد.

مسـیح در مـورد گُل هـای صحـرا نیـز با شـاگردان خود 

سـخن گفتـه اسـت. پـدر آسـمانی بـرای نشـان دادن عشـق و 

محبـت خـود بـه انسـان ها، زیباتریـن گل ها را آفرید. مسـیح 

می گویـد: »بـه گلهـای سوسـن صحـرا نـگاه کنیـد. آنهـا برای 

لبـاس غصـه نمی خورنـد. بـا ایـن حـال بـه شـما می گویـم که 

سـلیمان هـم با تمام شـکوه و ثـروت خود، هرگز لباسـی به 

زیبایـی ایـن گلهـای صحرایی نپوشـید. پـس اگر خـدا در فکر 

گلهایـی اسـت کـه امـروز هسـتند و فـردا از بیـن می رونـد، 

چقـدر بیشـتر در فکـر شماسـت، ای کم ایمانـان.« )متـی ۶ 

آیـات 2۸ تـا 30( 

خداونـد هنرمندانـه گلهـای صحـرا را نقاشـی کـرده و 

آنهـا را بـه رنگ هـای زیبایـی آراسـته اسـت. بعضـی از ایـن 

گلهـا عمـری یـک روزه دارنـد، امـا خداونـد آنهـا را نیـز بـه 

شـکل عالـی و بی نظیـری خلـق می کنـد. خدایـی کـه انسـان 

را بـه شـباهت خویـش آفریـد، بیشـتر از ایـن گلها به انسـان 

بـه  خـود  اندرزهـای  و  پندهـا  بـا  عیسـی  می کنـد.  توجـه 

مـا تعلیـم می دهـد کـه نگـران نباشـیم و شـک و تردیـد و 

بی ایمانـی بـه خـود راه ندهیـم.

و  خوشـبختی  در  فرزندانـش  می خواهـد  خداونـد 

آرامـش زندگـی کنند. از او اطاعت کرده و به او توکل داشـته 
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باشـند. عیسـی می گویـد: »مـن هدیه ای نـزد شـما می گذارم 

و مـی روم. ایـن هدیـه آرامـش فکـر و دل اسـت. آرامشـی 

کـه مـن بـه شـما می دهـم، ماننـد آرامـش دنیـا، بـی دوام و 

زودگـذر نیسـت. پـس آسـوده خاطـر باشـید و نترسـید.« ، 

»ایـن را گفتـم تـا شـما نیـز از شـادی لبریـز شـوید. بلـه، تـا 

سرشـار از خوشـی گردیـد.« )یوحنـا 1۴ آیـه 27 و 1۵ آیـه 11( 

گذراسـت.  و  موقتـی  خودخواهـی،  از  ناشـی  شـادی 

فـرد خودخـواه همـواره دچـاره انـدوه و تنهایـی اسـت. تنهـا 

در خدمـت بـه خداونـد شـادی دائمـی و ابـدی وجـود دارد. 

ایمـان داران مسـیح هر جا کـه بروند، بدون پیشـوا نخواهند 

مانـد و لزومـی نـدارد که به خاطـر اعمال بد گذشـته، نگران 

کـه  اسـت  آسـمانی  شـادی های  بـه  تفکـر  بـا  تنهـا  باشـند. 

می توانیـم بـر دلتنگی هـای ایـن دنیـا پیـروز شـویم.

مسـیحیان در این جهان نیز با سـخن گفتن و مشـارکت 

زیـرا  یافـت،  خواهنـد  آرامـش  و  شـادی  مسـیح،  بـاره  در 

نـور مسـیح بـه آنـان تعلـق دارد و هـر گامـی کـه در زندگـی 

برمی دارنـد، ایشـان را بـه مسـیح نزدیک تـر می کند و بیشـتر 

از هـر زمانـی شـریک محبـت وی خواهنـد بـود. هـر گامـی 

کـه برمی دارنـد بـه راه صلـح و آرامـش نزدیک تـر می شـوند. 

ایمـان و توکلمـان بـه خداوند را از دسـت ندهیـم. در ایمان 

و تـوکل بـه خداونـد محکـم و اسـتوار بـوده و بیشـتر از هر 

زمانـی امیـدوار باشـیم زیـرا »تـا بـه حـال، خداونـد مـا را 

کمـک کـرده اسـت و برای همیشـه مـا را یاری خواهـد داد.« 

)اول سـموئیل 7 آیه 12(. بیائید اعمال خداوند را در آرامشـی 

کـه بـه مـا عطا کـرده و مـا را از دسـت اهریمن نجـات داده، 

همـواره بیـاد آوریـم. بیائیـد فیـض رایـگان او را همـواره در 
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افکارمـان تـازه کنیـم. بـه او بیندیشـیم کـه اشـک های مـا 

را پـاک کـرده و مـا را از درد و رنـج نجـات داد. بـه او کـه 

تـرس و نگرانی هـای مـا را برداشـت و تمامـی احتیاجات ما را 

برطـرف نمـود. تفکـر و تعمـق در برکت هایـی کـه خداوند به 

مـا عطـا کـرده، می توانـد در ادامـه راه زندگـی، در برخـورد 

بـا مشـکالت و مصائـب مـا را قـوی و اسـتوار سـازد. پیش از 

رسـیدن زمـان آخـر و پایـان کار جهان، بـه آینده بیندیشـیم. 

بـا تفکـر در بـاره آینـده بـه گذشـته نیـز نگاهـی بیندازیـم و 

بگوییـم »شـهرهایش بـا دروازه هـای آهنیـن محصـور شـود 

و تـا وقتـی زنـده اسـت از قدرتش کاسـته نگـردد.« )تثنیه 33 

آیـه 2۵(. سـختیها و مشـقات عظیـم تـر از قوتـی نیسـت که 

خداونـد بمـا عطـا خواهـد نمـود. پـس بایـد وظایفـی را کـه 

خداونـد بـه مـا محول کـرده، با تمامـی وجود انجـام دهیم 

و ایمـان داشـته باشـیم کـه هـر چـه پیـش آیـد قـوت کافـی 

بـرای مقابلـه بـا آن نیـز عطـا خواهـد گردید.  

دروازه هـای آسـمان یکـی پـس از دیگری بـرای پذیرش 

خیـر  دعـای  و  شـد  خواهنـد  گشـوده  خداونـد  فرزنـدان 

پادشـاه جـالل همچـون نغمـه ای دلپذیر گوشـهای فرزندان 

خـود را پـر خواهـد سـاخت کـه »آنـگاه بـه عنـوان پادشـاه، 

بـه کسـانی کـه در طـرف راسـت مـن قـرار دارنـد، خواهـم 

گفـت: بیاییـد ای عزیـزان! بیاییـد تـا شـما را در ملکـوت خدا 

سـهیم گردانـم. برکاتـی کـه از آغـاز آفرینـش دنیا برای شـما  

آمـاده شـده بـود.« )متی 2۵ آیـه 3۴(. آنـگاه نجـات یافتگان، 

بـه خانـه ای که عیسـی برایشـان آماده کـرده، وارد می شـوند. 

در آنجـا هیـچ انسـان شـریر، دروغگـو، بت پرسـت و ناپـاک 

همنشـین آنـان نخواهـد بـود  بلکـه بـا کسـانی کـه بـا لطـف 
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یافته انـد،  نیکـو  پیـروز شـده و سرشـتی  بـر شـیطان  خـدا 

سـلوک خواهنـد نمـود. هـر گونـه تمایـل بـه گناه، هـر گونه 

قصور و ناپاکی به واسـطه خون عیسـی شسـته شـده و پاک 

می گـردد. نجات یافتـگان بواسـطه نور عیسـی، درخشـنده تر 

عالـی  سـیرت  آنکـه،  زیباتـر  و  شـد  خواهنـد  خورشـید  از 

مسـیح، سـیرت و شـخصیت آنـان خواهـد شـد. ایشـان بـه 

دور از هـر گونـه گنـاه و شـرارت، در حضـور تخـت فیـض 

خداونـد خواهنـد آمـد و با فرشـتگان در برکات الهی سـهیم 

خواهنـد شـد. خانـه آسـمانی زیبـا و بـا شـکوه بـرای آنـان که 

نجـات یافته انـد، مهیا شـده اسـت »برای شـما چـه فایده ای 

دارد اگـر تمام دنیا را داشـته باشـید ولی زندگـی جاوید را از 

دسـت بدهیـد.« )متـی 1۶ آيـه 2٦( 

ممکن اسـت امروز کسـانی در این جهان فقیر باشـند، 

بـا ایـن وجـود از ثـروت و کرامتـی برخـوردار خواهنـد بـود 

کـه جهـان هرگـز به آنـان نخواهـد بخشـید. جانی کـه از قید 

گنـاه آزاد و تطهیـر گردیـد بـا تمامـی اسـتعدادهای نابـی کـه 

بـرای خدمـت بـه خـدا وقـف آن گردیـده اسـت ارزشـی بس 

متعالـی تـر دارد. و بخاطـر آن جـان نجات یافتـه، در حضور 

خداونـد و فرشـتگان مقـدس وجـد و شـادی خواهـد بـود. 

شـادی عظیمـی کـه در آن سـرودها و نغمـه هـای ظفرمندی 

مقدسـانه تَرنّـم خواهنـد گردید.
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