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 قدرداني
 

 را  ١ بزرگ ان توماس  ي وقتي دوازده ساله بودم براي اولين بار سرگرد          
 .مالقات كردم

آن مالقات در تاالر شهر بود كه از او تقاضا كردم كتاب عهد                 در پايان   
خدا هر كه هست،    «:  نوشت  من چنين  او در كتاب عهد جديد    . جديد مرا امضاء كند   

من در  » .ي احتياج داري و نه چيز كمتري        بيشتر تو او را داري ديگر نه به چيز        
كنم  دا تشكر مي  دانستم، ولي اينك عميقاً از خ       آن لحظه معني اين جمالت را نمي       

هاي بعد ياد گرفتم و ديگر اينكه          براي آنچه كه از سرگرديان توماس در سال         
 زندگي و خدمت به او بمن آموخت كه مسيحي واقعي بودن يعني چه؟

 Capern توسط يان توماس دعوت شدم كه در            ١٩٧٥وقتي در سال     

wary hall              در  به عضويت گروهي درآيم كه در بسياري از كشورهاي جهان
گذارم و دوستشان دارم و آنها       خدمت كساني باشيم كه عميقاً به آنها احترام مي        

كه در اين   را  بسياري از حقايقي     . كنم، شادي بزرگي برايم بود      را ستايش مي  
 .ام اند از همين مردم آموخته كتاب آمده

هايش،  كنم براي همدردي   ي بطور مخصوص تشكر مي     راز همسرم هيال  
هاي من در مراحل مختلف نگارش اين           اندن دست نوشته   هايش و خو    دلگرمي

 اين كتاب .هايم نوشته چنين پيشنهادهاي ارزشمندش و تصحيح دست        كتاب و هم  
 در سالي پر مشغله نوشته شده است

هائي از اين كتاب همچنان در ساك كوچكم در سفرهايم به ژاپن،                 بخش

                                                           
1- Major Ian Thomas 
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غلب آنها را هم در اين سفرها       نيوزلند، استراليا و آمريكا با من همسفر بودند و ا         
شود گفت كه بخش عظيم اين كتاب را در خانه           پس در حقيقت مي   . گذاشتم جا مي 
ها  ي تشكر كنم كه بعد از هفته      رخواهم از هيال   ام، و بيشتر از همه چيز مي       نوشته

داد  گشتم، با اشتياق فراوان به من اجازه مي         دوري از خانه وقتي به خانه برمي       
ود را صرف كارهاي ناتمام كتاب كنم و از حق مسلم خودش                بيشتر وقت خ  

 .كرد مبني بر هر چه بيشتر با من بودن صرفنظر مي

هاي او بود كه اين كتاب نوشته شد و اينك در اختيار             بخاطر او و دلگرمي   
 .شما است
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 ديباچه

هاي جهان    واعظي است كه خدمات او در بسياري از قسمت          سچارلز پراي 
هاي او را در     اي است كه ريشه    سخنان او به گونه   .  واقع شده است   مورد تحسين 

دهندة   كند ولي محتواي كالمش نشان        انگلستان نفي مي    مثليك كشور غربي     
 . گرفته است قرارانگيز خدا هائي است كه در كالم اعجاب ريشه

هايش را براي      هاي صميمي او، نوشته        قّوه تعقل سريع و شوخي         
ليس ساخته است و در عين حال پشت كار عملي و                  خوانندگان روان و س     

تفسيرهاي او  . هاي مناسب او، خوانندگان را به مبارزه مي طلبد          تصويرپردازي
كننده است و    الهيات او نه خسته   . در عين حال كه ساده است ولي سطحي نيست        

 .نه مجادله برانگيز

در عصري كه حتي مسيحيت نيز در خطر انسان محوري قرار گرفته                  
اگر انگيزه او بنظر غير عملي      . كند ست، چارلز پرايس بر خدا محوري تاكيد مي        ا

كنيد  هاي فراواني پيدا مي     الهيات او را مطالعه كنيد، نمونه       .رسد، عجله نكنيد   مي
فهمد چگونه به مردم نشان دهد كه مسيح در            كند مي  مبني بر اينكه او ثابت مي      

 .خدمت حقيقت و مردم حقيقي است

وشتة روشن و كتاب تمثيلي اميدواركننده، چارلز پرايس آنگونه           در اين ن  
 بر پيام انجيل و دعوت ما مبني بر         نهاي بشارتي را كه هدفشان فائق آمد       افسانه

عدم زيستن در عيسي مسيح و كشف مسيح در زندگي ما بوده است، عريان                  
 .نها منبع واقعي پيروزي روحاني و حقيقتتيعني انكار : كرده است

 .كنم ا شادي كامل خواندن اين كتاب را به تمام مسيحيان توصيه ميمن ب

Doug Barett 
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 ايسته استباي باشيد كه  آنگونه مسيحي

 
ايد يك قطعه صابون را در حمام در چنگ خود نگه               آيا تاكنون كوشيده  

كشد و از چنگ شما ليز          داريد؟ نگه داشتن آن قطعه صابون زياد طول نمي            
 .ها، مشابه مورد فوق است ربة مسيحي بسياري از انسانتج! خورد مي

هميشه در كشف نقش عيسي مسيح بعنوان يك عامل زنده و مرتبط با                 
اي از حقايق در     فرا گرفتن پاره  . تري وجود دارد   هاي تازه   هيجان ،زندگي انسان 

 عيسي مسيح مبني بر ارزش و معني بخشيدن به مسير عادي                فطه با هد  برا
 .انگيز است  هيجانزندگي، بسيار

دلي و شادابي كه     در هر تجربه زنده و بانشاطي كه از اميد پايدار و زنده            
پايد  ولي ديري نمي  . آوريم، شادي عظيمي نهفته است      در خدا هست، بدست مي     

هاي ناشي از اين تجربيات مانند آن قطعه صابون از             ها و شادي   كه اين هيجان  
اين . شوند  در ماوراي زندگي رها مي      بصورت يك خاطره    و خورند چنگ ليز مي  

 الزم براي حفظ     و كند فاقد توانائي كافي    مرحله وقتي است كه انسان حس مي       
 .هاي اين تجارب پرهيجان است دستاوردي

 در ماوراي ترس ناشي از اينكه هيچ چيز         اًبخش غالب  هاي شادي  اين تجربه 
دانيد چه   آيا مي . دهند ت و تازگي خود را از دست مي        ّيباجذعوض نخواهد شد،    

 خواهم بگويم؟ مي
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 .گنجد هاي اوليه زندگي مسيحي من به خوبي در توصيف فوق مي سال

من در آن روز شنبه در تاالر شهر و مالقات با يان توماس، مطمئن شدم                
در آن شب به سينما رفتم و يك فيلم بسيار مهيج را             . ام كه نجات را كسب كرده    

هاي  بود كه در استراليا در اثر بشارت          قهرمان اصلي فيلم شخصي        . ديدم
 پر از تماشاچي شده     هرش آن شب تاالر  . گراهام، زندگيش عوض شده بود     بيلي
 براي نشستن پيدا كنم و در طول مدت نمايش فيلم در              جائيمن نتوانستم   . بود

داستان فيلم  .  ايستاده بودم و مجذوب داستان فيلم شده بودم         نكنار ديوار سال  
گرچه . ستراليائي بود كه نياز خود را به مسيح كشف كرده بود            دربارة مردي ا  

 من به طور عجيبي متوجه       ولي هيچ تشابهي بين زندگي من و او وجود نداشت،         
اي  شد، مطلب تازه   تا آنجا كه مربوط به پيام فيلم مي          . اين نياز در خود شدم     

، ولي پيام آن    بالً شنيده بودم  قهاي مشابه آن را      وجود نداشت، چونكه اكثراً پيام    
من فهميدم كه   . رسيد فيلم در آن شب بطور عجيبي تازه و شاداب به نظر مي              

اي به خدا    كند و اين من هستم كه بايد پاسخ شايسته         خدا دارد با من صحبت مي     
 .بدهم

در پايان نمايش فرصتي داده شد تا كساني كه احتياج به كمك و مشورت               
من همچنان مبهوت در    . ا مطرح كنند  دارند روي صحنه بروند و تقاضاي خود ر       

دانستم كه آيا مسيحي هستم يا        در آن لحظه من نمي    . كنار ديوار ايستاده بودم   
نيستم، زيرا حتي وقتي كه خيلي جوان بودم انجيل را خوانده بودم و آن را                     

رفتند و تقاضاي كمك       پذيرفته بودم، ولي وقتي ديگران به روي صحنه مي             
اي عيسي مسيح خداوند    « :م كه بسادگي چنين دعا كردم      آور كردند، بياد مي   مي

من در آن   » !كنم امشب  مرا مسيحي كني        اگر من مسيحي نيستم خواهش مي       
من مسيحي شده   . شب با يك  اطمينان خاصي كه قبالً نداشتم به خانه برگشتم             

 گرچه مفاهيم فوق براي چندين       .بودم و كوچكترين شكي در اين مورد نداشتم        
خدا  بهت  بگي من مصداق پيدا نكرده بود ولي اينك عشق جديدي نس          سال در زند  
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 يك اشتياق تازه براي جلب رضايت خدا و ديدگاهي              ـ در من ايجاد شده بود     
 .تازه نسبت به انسان و زندگي

ها و     اينطور شروع شد، از تحول واقعي در ديدگاه                ماجرابهرحال   
اين . خدا و جلب رضايت او      اي براي زيستن بخاطر         تازه  طلبي  جاه .ها اشتياق

تحول در واقع مرا آگاه كرد كه تاكنون تا چه اندازه زندگي خود را تسليم                       
 من  هاي شادي. هائي كرده بودم كه بر زندگي من چنگ انداخته بودند              آل ايده

 .ها شدند ناگهان تبديل به مصيب

چونكه من صراحتاً جرأت اعتراف به اين تحول عظيم را نداشتم، مسيحيت           
من . ماي در من انجام نداد و من در اين تحول شكسته خورد                ازة من كار تازه   ت

: گويد دانستم كه مي    نمي  را ١٣:٢هرگز در آن زمان مفهوم اين آيه از فيلپيان             
زيرا خدا است كه در شما بر حسب رضامندي خود، هم اراده و هم فعل را                     «

خطاناپذير خدا براي   » ادهار«من داشتم به كشف جديدي از       » .كند بعمل ايجاد مي  
دانستم كه خدا هم     اّما نمي . شدم هاي خودم، نائل مي    طلبي ها و جاه   تحول اشتياق 

خود در كار است، و اين من بودم كه در               » نقش«همزمان با من در ايفاي         
هاي خود   كردم الگوهاي رفتاري خود را با خواسته          هاي خود تقال مي     ضعف

اي كه حقيقت را        تفاوتي بود بين اراده       و بدين جهت هميشه     . مدهمطابقت  
 .كرد  عقيم ميه راجستجو كرد و عملي كه اراد

تمام » پرستش«شدند كه در درك يك         هاي قوي اكثراً موجب مي      ظهموع
كوشيدم با يك ارادت خالص      ر به عيسي مسيح، دچار نااميدي شوم، ولي مي        اعي

عف در اين    احساس ض . و صادقانه خود را به عيسي مسيح اختصاص دهم            
مورد خاص قدم مثبتي بود كه برداشتم، يك شوق تازه در خود احساس كردم                

 بهاري تازه آغاز      من جوئي و شايد در همين اوقات بود كه در ديدگاه حقيقت            
كردم باز هم به      احساس مي  ،كردم ولي در اين دوران هرگاه كه شروع مي        . شد

 و بزودي خود را مجدداً به       كنم مشكلي نيست، دوباره شروع مي    . ام عقب برگشته 
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بخاطر ندارم چه مدتي در آن مرحله بودم، و هر باري             . دهم خدا اختصاص مي  
درست مانند آن قطعه صابودن گريزان      . كردم با يك ارادت خالصانه شروع مي      

لغزيد و   باز هم از دستم مي     كوشيدم ولي  از چنگ، عليرغم اينكه در حفظ آن مي        
 .اين مرحله را پاياني نبود

ام، مشكل بنظر     مدتي بعد تشخيص اينكه من واقعاً چگونه آدمي شده             
آيا خيلي بلندنظر شده بودم؟ صادقانه بگويم بسياري از مسيحياني را           . رسيد مي

كنند،   زندگي نمي  ،ام، آنطوريكه شايسته مسيحي بودن است       كه تا بحال شناخته   
شايسته انجيل است   ولي با اين وجود تعداد اندكي را سراغ دارم كه آنطوريكه              

 معيارند؟ آيا خدا يك      ا ه بود نامعقولهاي كتاب مقدس    معيارآيا  . كنند زندگي مي 
، ولي در پيروي از آن الگو        واال به ما داد تا ما را برانگيزد آن را متابعت كنيم              

؟ اگر چنين بود نشانه اين بود كه خدا ما را به                   خود فشار نياوريم    زياد به 
اي از علوفه كه در مقابل    ست مانند بافه  ررده است، د  هاي مضحكي مجاب ك    وعده

ي مان بگيرد، گا  ندد هبيني گوسفند گرفته شود، و هرگاه گوسفند بخواهد آنرا ب            
 .د و هيچگاه در دسترسش نباشديديگر از او فاصله بگير

. اين كشف ساده و آشكارا نبود         . طلوع اميد با يك كشف آغاز شد           
 با توجه به آن اصطالحات مسيحي كه من            چرا كه  ،اي نامحسوس بود   مكاشفه

در تشريح زندگي مسيحائي آموخته بودم، شامل حقايقي بودند كه چه لفظاً و                
آن سوي  . چه عمالً بعنوان يك تجربه مسيحي در آنها شكست خورده بودم              

عيسي مسيح آمده بود تا در من         : محسوس و آسان اين مكاشفه اين بود كه         
سيدند آيا مسيح در من هست يا نه، پاسخ من اين             پر اگر از من مي   . زيست كند 

كرد مانند يك شريك     ميي كه در من زيست      »مسيح«ولي در عمل    » بله«بود كه   
ي، در اين زمان كه مرا از مجازات گناهانم              لاعخاموش بود كه هيچ نقش ف        

 .كرد رهانيده و راه بهشت را در پيش پاي من نهاده بود، در من بازي نمي
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 برنامة كارينامه،  يوروديه، گواه

در نام او   .  تنها يك محافظ مسيحيت من بود        من تا آن زمان مسيح براي    
من با خودم فكر كردم الزم است       . كرديم، ولي نه قدرت او     بود كه ما زندگي مي    

هاي بخصوصي از مسيح بگيرم تا بتوانم مسيحي باشم و به                  كه من نشانه   
 .توسط آنها زندگي مسيحائي داشته باشم

ردي كه نياز به كسب آن داشتم عبارت بودند از يك            ا و يا مو   ها  نشانه اين
 .برنامة كاريبليط ورودي، يك گواهينامه و يك 

يك راه براي رفتن به بهشت وجود          «: بليط ورودي نشانه اين بود كه        
 .دانستم بدست آوردن اين وروديه بخش حياتي، ماجرا است من مي» .دارد

 در مقابل خدا و درك اشتياقم براي             دمخواز طريق شناخت گناهان        
برگشت از گناه، اين اطمينان در من بوجود آمده بود كه وارث هديه حيات                     

من ايمان داشتم كه تحقق اين مرحله،         . رفتم من به بهشت مي    . جاوداني هستم 
هدف نهائي كار مسيح است، بدين دليل كه او مرده بود و موجبات نجات مرا                   

 .فراهم كرده بود

شود كه تمام گناهان     بدينوسيله گواهي مي  « :نامه نشانه اين بود كه     گواهي
اين مرحله نياز مطلقي بود      » .خداـ  امضاء  . چارلز پرايس، بخشيده شده است     

اي كه با خون     براي احراز صالحيت دريافت بليط ورودي به بهشت، گواهينامه          
سيح ما را   خون پسر او عيسي م    «: گويد دس مي قنوشته شده بود، چونكه كتاب م     

 ).٧:١اول يوحنا (» سازد از هر گناه پاك مي

 منبعدنامه، چرا كه بايد       اينك يقيناً زندگي من پاسخي بود به آن گواهي           
كردم كه قدرداني خود را در ستايش آنچه كه براي من انجام              آنطور زندگي مي  

 .دادم شده بود، نشان مي

 برنامة كاري وقتي   بود ولي    لالبته زندگي كردن براي مسيح بسيار مشك       
كتاب  «برنامة كاري اين  . به من داده شد، توانستم بخاطر مسيح زندگي كنم            
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 .شد ناميده مي» مقدس

خدا در نظر من كسي بود كه در عرش اعال و در پشت پيشخوان                        
هاي آن مملو از تنقالت روحاني        فروشگاه بسيار بزرگي نشسته است كه قفسه       

 من  !مسئله ساده است  » .القدس روح«ارد بنام   و ديگر اينكه خدا يك پادو د       . است
توانست از   خواندم و آنچه را كه خدا مي          بايد نخست صورت اجناس را مي        

پس با درخواست سكردم و  يادداشت مي  ،فروشگاه بزرگش در اختيار من بگذارد     
در اينجا ديگر وظيفه    . كردم اجناس مورد نظرم را درخواست مي      ) دعا(از خدا   

 .ام را برايم بياورد ه بعنوان شاگرد خدا كاالهاي درخواستيالقدس بود ك روح

سپس از خدا   . هستم» محبت«من به اين نتيجه رسيدم كه نيازمند داشتن          
به گمان من   . بفرستدكه از اين كاال مقداري براي من         ) دعا كردم (تقاضا كردم   

ات اين  د و محتوي  ماي بزرگ، شبيه لوله خمير دندان پيش من آ         القدس با لوله   روح
لوله را تا آخرين قطره در احساسات من تزريق كرد و اينجا بود كه حس كردم                 

كنم دريافت سفارش اندكي طوالني شد، ولي وقتي به آن           فكر مي . ام مهربان شده 
سپس ضمن خواندن كتاب مقدس فهميدم به        . دست يافتم لحظة پر شكوهي بود     

كردم و   ساس نااميدي مي   اندكي اح . نياز دارم » شادي«يك كاالي ديگر بنام       
اي كمك كنم و چنين كردم و           قاضاز خدا ت   » شادي«بايد براي مقداري       مي
آمد و بعد از اينكه آن را       ) اين در ذهن من بود    (القدس با يك بطري از شادي        روح

بخش در افكار و احساست خود حس كردم و بدين            به من داد، يك ارتعاش لذت     
بود و  » نيرو«بزرگترين احتياجات من     يكي از    ! طريق بود كه شادمان شدم      

د تا بتوانم از    بفرستبرايم  » نيرو«كردم كه مقداري     بايد از خدا درخواست مي     مي
القدس با يك عصاي     طريق درستي او را خدمت كنم، و من حس كردم كه روح             

اي كوتاه   درخشيد نزد من آمد و براي لحظه       نيروبخش كه مانند مشعلي آبي مي     
 .سوختم، پرداخت هاي قدرت تازه مي  در اين شعله من كهتماشايبه 

قتضاي زمان اين نياز    اين كاالها هميشگي نبودند و به        االبته هيچ يك از      
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كننده  كاري خسته . د كه باز هم از سوپرماركت خداوند از آنها بخرم          مآ پيش مي 
ديدم كه خدا اين كاالها را         ولي اينك مي   ! هاي نزديك  و هميشگي و به فاصله      

 گسترده به من نداده است و تنقالت روحاني خود را به فراواني بر من                    بطور
و هر چه را كه از خدا           ! را به من داده بود      » خودش«خدا  . يده است نارانب

امكان يك زندگي   . كردم نشانة اين بود كه خدا در من زيسته است          درخواست مي 
الش من در   ت. مسيحائي مستلزم حضور فعال و كار خود خدا در زندگي من بود           

ام به خدائي كه هنوز در فراسوي من و آسمان با آن                دگي زميني نتخصيص ز 
يد، بلكه ترجيحاً دوام    ئپا هاي نيكويش قرار داشت، دير زماني نمي        تّي و ن  فاهدا

القدس در من بود تا امكان يك زيستن مسيحائي          اين مرحله مستلزم حضور روح    
صيت نهفته در عيسي مسيح و اثرات        با همان ثمرات و شخ      ـ را برايم فراهم كند   
آنچه را كه الزم بود من به نوبة        . ل زندگي دنيائي و خاكي    طوچون او بودن، در     

 زندگي كنم، بلكه نسبت     كنم تا براي خدا   نخود انجام دهم، اين بود كه زياد تالش         
 همه چيز را به خدا واگذارم تا بر         هاي فردي خودم بميرم و     خودم و شايستگي   به

پولس رسول به   . ده و عمل خود براي رضامندي خود در من كار كند            طبق ارا 
ايم، دائماً بخاطر عيسي به موت سپرده        زيرا كه ما زنده   «: كليساي قرنتس نوشت  

 ).١١:٤دوم قرنتيان  (»شويم تا حيات عيسي نيز در جسد فاني ما پديد آيد مي

 

 پيشكش يا مرگ؟

كساني هستيم كه بجاي    در كتاب مقدس شاهد وقايع دردناكي در زندگي          
اينكه بگذارند خدا در آنها كار كند، مصمم شدند زندگي خود را به خدا تقديم                    

تر بوده است، داستان      بزرگتر و صادقانه  كار   آغاز   هرچهبعضي اوقات   . كنند
بگذاريد دو نمونه از دو مرد بسيار بزرگ در عهد          . انگيزتر بوده است   آنها هم غم  

 .عتيق به شما بدهم

ابراهيم هفتاد و پنج سال و همسرش سارا شصت و پنج سال                   وقتي  
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هاي  ستارگان آسمان و ريگ    . داشت، خدا به ابراهيم يك وعدة قابل توجه داد           
شود شمرد؟ به ابراهيم وعده داده شد كه نسل او مانند                  كنار درياها را مي    

فقط اشكال كار در    . شمار خواهد شد   هاي كنار دريا بي    ستارگان آسمان و ريگ   
هاي سال بود كه با هم ازدواج كرده بودند و            اينجا بود كه ابراهيم و سارا سال       

  و تمام اميدهائي كه قبالً نسبت به داشتن فرزندي در خودِ                 ندفرزندي نداشت 
اي داد، خود    ولي چون كسي كه چنين وعده      . دوپرورانيده بودند، از بين رفته ب      

و . …اميد بسيار منتظر ماندند   خدا بود، وعدة او را باور كردند و با شادي و               
 ساله و   ٨٥ابراهيم اينك   . ده سال گذشت  !  و منتظر ماندند    …همچنان منتظر   

آنها بسيار شرمگين   .  ساله شده بودند ولي هنوز خبري از فرزند نبود          ٧٥سارا  
توانستند  كردند؟ چه كاري مي    چه كار بايد مي   . و در عين حال نااميد شده بودند      

 كتاب پيدايش گفتگوي آن دو را در رابطه با اين مسئله            ١٦ انجام دهند؟ در فصل   
 .خوانيم هايشان را مي و نقشه

. هاجر كنيز سارا صاحب فرزندي بشود      آنها تصميم گرفتند كه ابراهيم از     
بسياري . اقدام به چنين كاري در فرهنگ و سنت آن دوره كار ناشايستي نبود              

ي از كنيزان همسر خود        ديگر از مردان در كتاب پيدايش صاحب فرزندان             
هر حال يك رسم     البته عمل آنها از نظر خداوند شايسته نبود، ولي به          . شدند مي

هاجر حامله شد و فرزند      هاجر ازدواج كرد و    بنابراين ابراهيم هم با   . متداول بود 
انگيزه ابراهيم از اين كار      . پسري براي ابراهيم زائيد كه او را اسماعيل ناميدند          

 او تمام اميد خود را به وعدة خدا مبني بر اعطاي فرزندي به او                 .مخلصانه بود 
آورد،  اينك وقتي كه صداي آن وعده را در اين ده سال بياد مي                  . بسته بود 

تصميم گرفت تا خودش دست بكار شود و ارادة خدا را در رابطه با خودش                    
ود، تولد اسماعيل ناشي از يك عمل عصيانگرانه در مقابل خدا نب            . تحقق بخشد 

تولد اسماعيل نه كاري از روي       . بلكه حاصل ديدگاه موافق ابراهيم با خدا بود         
.  بلكه اقدامي بود ناشي از خود سپردن ابراهيم و سارا به اهداف خداوند               ،تمرد
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. يت نشناخت و وعدة خود را در او پياده نكرد             سمولي خدا اسماعيل را به ر       
ست بيست و پنج سال     ر شد، د   ساله بود كه سارا به اسحاق حامله       ١٤اسماعيل  

بعداً وقتي كه خدا ايمان ابراهيم      . بعد از روزي كه خدا وعدة تولد او را داده بود           
را آزمود و از او خواست كه پسرش اسحاق را قرباني كند، از اسحاق به عنوان                 

خدا، اسماعيل را به رسميت        ). ٢:٢٢پيدايش  (ابراهيم نام برد      » پسر يگانه «
خدا .  كه او چگونه شخصي بود و چه ارتباطي با خدا داشت            مهم نيست  .نشناخت
اسماعيل حاصل  . خواهد كه از كانال ارادة او عمل كنيم و نه بجاي او              از ما مي  

ها  تولد اسماعيل جزء برنامه   . عمل ابراهيم بود ولي اسحاق حاصل كار خدا بود         
.  متولد شد  هاي ابراهيم بود، ولي اسحاق تنها با دخالت خدا و كار خدا               و نقشه 

ام تحقق  مقهاي خدا، تصور اينكه او تنها در         ها و وعده   در مواجهه با درخواست   
آنچنانكه بعداً خواهيم   . وعده است و دخالتي ديگر ندارد، بسيار نابخردانه است         

ديد ما نبايد حالت انفعالي به خود بگيريم، زيرا با وجوديكه كالم خدا به ما                      
، اين مرحله وقتي سازنده     » و لرز به عمل آوريد     نجات خود را به ترس    «: گويد مي

زيرا خدا است كه در شما بر حسب         «: است كه بر اين اساس استوار باشد كه         
 ).١٣ـ١٢:٢فيليپيان (» كند عمل ايجاد مي رضامندي خود، هم اراده وهم فعل را به

 پسر يك غالم     ـ  سالگي سرنوشت خود را تشخيص داد      ٤٠موسي در سن    
 تمام امتيازات   ازنوشت او را به بارگاه مصر آورده بود تا          مصري كه دست سر   

ماجرا از آن روز بياد ماندني         . فرزند يك خانواده سلطنتي برخوردار شود        
اش براي گريز از فرمان فرعون مبني بر قتل عام             شروع شده بود، كه خانواده     

 و  ندود عبرانيان، او را در زنبيلي نهاده و به رود نيل انداخته ب                ذكوركودكان  
دختر فرعون هم بر حسب اتفاق او را يافته بود و او را به فرزندي خود پذيرفته                 

 سالگي از هويت خود آگاه شد و به خود آمده و               ٤٠بله، موسي در سن      . بود
هائي كه بر    ي و ظلم  نوحشت بردگان عبرا  . تصميم گرفت از عبرانيان دفاع كند      

به دست او ايشان      «ه خدا     موسي را به اين فكر وا داشت ك              ،شد آنها  مي   
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او خود را به انجام ارادة خدا        ). ٢٥:٧اعمال  (» را نجات خواهد داد   ) اسرائيل بني(
ود، ارادت او خالصانه بود، ولي عمل او         بانگيزه او بسيار خوب     . اختصاص داد 
خواهد انجام دهد  خواست به تصور خود آنچه را كه خدا مي       او مي . خطرناك بود 

بنابراين وقتي ديد يك مرد مصري      . ست مصريان خالص كند   م خود را از د    وو ق 
ي را كه در حال كار كردن و رنج كشيدن سختي است، كتك                   نيك مرد عبرا   

نگاهي به اطراف انداخت و وقتي ديد هيچ كس در آنجا              . زند، وارد كار شد    مي
ور شد و او را بقتل رسانيد، و سپس جسد او را             نيست به آن مرد مصري حمله     

د و اين خبر به سرعت منتشر        نولي عمل او مخفي نما    . ها دفن كرد   ريگدر زير   
خروج (» سي كرد وقصد قتل م  «شد و به فرعون رسيد و چون ماجرا را شنيد             

 سال در   ٤٠موسي فرار كرد و وارد صحراي مديان شد و براي مدت               ). ١٥:٢
وكش اسرائيل از بردگي مصر در او فر       م بني ورؤياي رهائي ق  . آنجا ماندگار شد  

خدا به دست او ايشان را نجات         «كرد، با اين وجود هنوز هم مطمئن بود كه             
 ».خواهد داد

موسي هم مانند ابراهيم تنها خود را وقف كار براي خدا كرده بود، ولي                 
هائي از   رهوآن زمان كه خدا د     . خدا را در كارهاي خود به كناري نهاده بود           
. ر كرد، موسي هشتاد ساله بود      زندگي موسي را برگزيد و در او شروع به كا           

در او را    وقتي خدا، چهل سال بعد از اينكه موسي از مصر گريخته بود،                      
او ديگر نسبت به    .  مالقات كرد، موسي، آن موساي سابق نبود       فروزانهاي   بوته

هاي خود مرده بود، چرا كه او كوشيده بود مأموريت               ها و شايستگي   توانائي
د، ولي منجر به خفت و         انجام ده  هاي خود  گرمي شايستگي  پشتخود را با     

دن نيبيچارگي شد و اولين پاسخ او به درخواست خدا مبني بر برگشتن و رها                
من كيستم كه نزد فرعون بروم و       «: د كه ووم خدا از قيد اسارت مصريان اين ب       ق

 ).١١:٣خروج (» اسرائيل را از مصر بيرون آورم؟ بني

تقاضائي كرده بود، احتماالً پاسخ     اگر چند سال پيش خدا از موسي چنين          
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حال پاسخ  » .دهم هر چه بگوئي انجام مي     ! من مرد عمل هستم    «او اين بود كه      
را فراموش كن، مسئله اين      » من كيستم «خدا به فروتني موسي چنين بود كه           

منابع مورد نياز براي    )! ١٢آيه  (» من با تو خواهم كرد    «نيست، مسئله اينست كه     
ه ـود ك ـود، بلكه در اين ب     ـه كسي ب  ـوسي چ ـه م ـين نبود ك  ه كار در ا   ـشروع ب 

ن بپرسند نام   ـر از م  ـاگ«: بدين جهت موسي هم در جواب خدا گفت        ! خدا كيست 
ايد از خدا سؤال كنيد كه او        آيا هرگز خواسته  » ت چيست چه بگويم؟   ا]فرستنده[

: گفتكيست و واقعاً و از ته دل به پاسخ او گوش داده باشيد؟ خدا به موسي                     
» مرا نزد شما فرستاد   ) هستم(اسرائيل چنين بگو اهيه      به بني . هستم آنكه هستم  «
اينك خدا خود را به عنوان يك وجود اليزال و يگانه به موسي                ). ١٤:٣خروج  (

هاي مشتعل پنهان شده باشد و به          معرفي كرد، نه يك خدائي كه در پس بوته          
 تقدير نهائي و در سرزمين       نه خدائي كه در    . موسي اوامر خود را صادر كند      

چه در زمان عمل و چه      و  » هست«موعود حضور خواهد داشت، بلكه خدائي كه        
ها و حضور هميشگي او حساب باز          شايستگي رويتوان   در حال حاضر و مي    

 .كرد

خدا تنها در روي صليب      . اين اولين قانون بنيادي زندگي مسيحائي است       
يم و براي آنچه كه در روي صليب انجام         دگربرفعال نبود، تا ما هميشه به عقب        

شسته است تا منتظر ورود     ناو هم اينك در بهشت بيكار ن       . داد از او تشكر كنيم    
هاي شما و در     هدف خدا اينست كه در حال حاضر در تجربه         . ما به آنجا باشد   

امين است  «: پولس رسول نوشته است     . هر مرحله از زندگي شما كار كند          
 چرا كه او    ،)٢٤:٥اول تسالونيكيان   (» ين را هم خواهد كرد    كننده شما كه ا    دعوت

ما را به كاري خوانده است نه بدين منظور كه بجايش انجام دهيم، بلكه تا كانالي      
موسي اين اصل را خوب ياد       ! باشيم تا از طريق ما اهداف خود را انجام بدهد           

ا سرانجام از   اسرائيل موكول به دخالت مستقيم خدا شد و آنه         رهائي بني . گرفت
همه چيز خوب پيش     . مصر خارج و به سوي سرزمين كنعان رهسپار شدند           
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اسرائيل بعد از چهارصد سال بندگي در مصر طعم آزادي را                   بني. رفت مي
 بدست آوردند و پشت سر      دوبارهچشيدند و مقامي را كه از دست داده بودند           

د و خدا براي آنها     ز آنها مصر و پيش روي آنها افقي پر جالل كه صدايشان مي            
.  ولي براي بسياري از آنها جشن رهائي به سرانجام نرسيد                 .»در كار بود   

 كه ششصد هزار نفر اسرائيلي شامل مرد و زن و كودك به                 ديرزماني نپاييد 
موسي آنها را به اين ساحل رسانيده بود، ولي            . ساحل درياي سرخ رسيدند    

شد خود    به دريا زد و نه مي       شد پلي  نه مي . متوجه شدند كه راه عبوري نيست      
رزدن غُاي از قوم شروع به        عده. شد ساحل را دور زد      را به آب زد و نه مي        

ناگهان از افق دور متوجه گرد و غبار زيادي شدند و             . نمودند و شكايت كردند   
فرعون تغيير عقيده   !  متوجه سياهي لشكر مصريان شدند      در ميان گرد و غبار     

 تا همچنان   مصر برگرداند  خود آمده بود تا آنها را به       داده بود و اينك با لشكر        
درياي سرخ پيش رو بود كه گذشتن از آن غير ممكن بود و                 . بردة او باشند  

ارتش كار آزموده فرعون در پشت سر كه مقاومت در برابرشان غير ممكن                  
آيا اين يك حيله بود؟ آيا موسي دست         . مردم دچار وحشت شديدي شدند    . بود

ماندند تا اينكه در ساحل درياي         ؟ بهتر نبود در مصر مي       بودن  نشاندة فرعو 
 .اش عظيمي در ميان بوجود آمدشت و اغتشسرخ بميرند؟ وح

يد دش  واكنش موسي چگونه بود؟ اگر شما در چنين شرايطي گرفتار مي             
بايستيد و نجات خداوند را      ! مترسيد«: كرديد؟ موسي به مردم گفت      چكار مي 

را كه امروز ديديد تا      را براي شما خواهدكرد، زيرا مصريان     ببينيد، كه امروز آن     
). ١٤ـ١٣:١٤خروج  (» خداوند براي شما جنگ خواهدكرد    . ابد ديگر نخواهيد ديد    به

 گفتن اينكه    ظاهراًچگونه موسي توانست اينطور با اطمينان سخن بگويد؟                
دن مسئوليتي و شانه خالي كر      ينشانة ب » خداوند براي شما جنگ خواهد كرد      «

ي بود كه در بهترين حالت ممكن منجر به اسارت دوباره             ددر چنان شرايط حا   
ترين حالت ممكن منجر به كشته شدن       دشد و در ب    اسرائيل و بردگي آنها مي     بني
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اي تصور كنند، يك سخنراني      ولي موسي آنچنانكه ممكن است عده     . شد آنها مي 
 طوري شده يك كاري      ما بايد هر  «: چنين نگفت كه   شيواي روحاني نكرد و هم     

 موسي به   ،زنم بجاي اين گونه سخنان      مي حدسمن  » !ديانجام دهيم، تنبل نباش   
ما دچار مشكل بزرگي    ! خداوندا«: حضور خدا زانو زده و چنين دعا كرده است         

. توانيم از آن عبور كنيم      درياي سرخ در پيش روي ما است و ما نمي           . ايم شده
توانيم در مقابل آنان از خود        و ما نمي   سپاهيان مصري در پشت سر ما هستند      

اند و من قادر به انجام هيچ          مردم تا حد مرگ دچار وحشت شده        . دفاع كنيم 
اين . خواهم بعضي چيزها را به حضورت يادآوري كنم          ولي مي . كاري نيستم 

تو مرا از ميان بوته سوزان      . بلكه نقشه تو بود   : نقشه من نبود كه به اينجا بيائيم      
 دعوت كردي و منم به تو گفتم قادر به اين كار نيستم، ولي تو به                   صدا زدي و  

رويم، ولي   چنين به من گفتي ما به كنعان مي         هم. من گفتي كه با من خواهي بود       
آنكه به   تصور اينكه ما در اينجا در ساحل درياي سرخ همگي كشته شويم، بي               

. معني نيست  كنعان برسيم، باور نكردني است، چونكه سخنان تو هيچگاه بي             
شويم، تو يك    دانم چگونه از اين بحران خالص مي        بنابراين گرچه من واقعاً نمي    

خدايا بسيار از تو     . اين وظيفه تو است و من به تو اطمينان دارم            . كاري بكن 
 ».آمين. متشكرم

خداوند «:  جمعيت بازگشت و توانست بگويد        سويو سپس موسي به       
، و شايد آهي    )١٤:١٤خروج  (»  ش باشيد براي شما جنگ خواهد كرد و شما خامو       

كنم از من نپرسيد چطور؟ زيرا        ولي خواهش مي  «: كشيده است و افزوده است     
 ».دانم من چيزي نمي

آيا متوجه تفاوت بين اين موسي با موساي چهل ساله شديد؟ در آن                   
اينك نسبت به    . زمان او تصميم گرفت خود را وقف آزادسازي قومش كند              

هاي خود مرده است و به كسي توكل كرده است كه او             رنامههاي خود و ب    روش
ونه گاينك خواهيد ديد كه خدا چ   . اسرائيل نموده است   را دعوت به آزادسازي بني    
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درياي  سرخ را از هم گشود و اولين سد را براي رفع مشكل دوم به كار برد،                     
اي  طرهاسرائيل بدون اينكه ق    يعني اينكه ارتش مصر در دريا غرق شدند و بني           

! خدا اينك وارد عمل شده بود     . د به زمين خشك رسيدند    پاشيده شو آب بر آنها    
اينست جوهرة زندگي و     ! خدا در كار بود    . خدا برنده و فاتح اين مرحله بود         

 ،اين همان چيزي است كه من در تجربه ساليان اول از مسيحيت           . اعمال مسيحي 
م خدا را نفهميده بودم كه         من معني اين عبارت از كال        . آن را نفهميده بودم    

» كننده ايمان، يعني عيسي مسيح نگران باشيم        به سوي پيشوا و كامل    «: گويد مي
بود و هم بود كه مرا قادر         » ينبا«دانستم كه مسيح      من مي ). ٢:١٢عبرانيان  (

و يا به عبارت ديگر     » كننده كامل«دانستم   ساخته بود كه مسيحي شوم، ولي نمي      
كردم اين وظيفه من است كه ايمانم را           قبالً فكر مي  . ما است ايمان  » كننده تمام«

من معني  . تمام يا كامل كنم، ولي اينك به او اجازه دادم در من شروع به كار كند               
او كه عمل نيكو را در شما شروع كرد، آن را            «:گويد دانستم كه مي   اين آيه را نمي   

البته اين عيسي    ). ٦:١فيلپيان  (» تا روز عيسي مسيح به كمال خواهد رسانيد          
. كوشيدم آن را تكميل كنم      مسيح بود كه عمل نيكو را شروع كرد، ولي من مي            

پس چنانكه مسيح عيسي خداوند را پذيرفتيد، در وي رفتار           «: دانستم كه  من نمي 
، و اينكه توانائي من در تداوم زيستن در او موكول به               )٦:٢كولسيان  (» نمائيد

در . ودم، يعني تحصيل ديدگاه ايماني و توبه كار          آنچه بود كه از او گرفته ب        
توانستم آنها   حقيقت كتاب مقدس سرشار از آيات و بياناتي است كه هرگز نمي             

و » زندگي«هائي كه در مورد عيسي مسيح در قالب             را درك كنم ـ آن بخش       
 .كند تمام اعمال روحاني صحبت مي» سرچشمه«

 بيشتر از ساير اديان نموده      اين همان واقعيتي است كه مسيحيت را چيزي       
پايان براي خوب  است، چيزي فراتر از آرزوهاي مشتاقانه، فراتر از يك تالش بي     

هاي زندگي   ترين لحظه  زيستن نموده است كه به زعم من حتي در صادقانه              
 . انسان بودن به مفهوم واقعي انسانيت، غير ممكن است
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ا زيستن در خدا را شروع       ها نيست، آنجا كه م     اين مفهوم فرار از واقعيت    
ت خدا هميشه اين بوده است هاست، آنچنانكه نّي كنيم، شيرجه زدن در واقعيت    مي

 بتوانيم مردان و زناني تاكه ما در او زيست كنيم و به كشف منابعي دست يابيم            
 .باشيم، كه در آغاز آفرينش بوديم ـ بدون گناه و به شكل خدا

عهد جديد   . يلي زود باشد    هر حال شايد براي كسب نتيجه خ               به
مستعد باشيد تا هر كه سبب      «: خوانندگانش را به اين چالش فرا خوانده است كه        

تنها يك  ). ١٥:٣اول پطرس   (» اميدي را كه داريد از شما بپرسد، او را جواب دهيد          
در جائيكه ديگران هم داليلي     . تواند اميد بدهد و واقعيت را تشريح نمايد        چيز مي 

 ! دارند، شما بايد بتوانيد جواب دهيد كه چرا اين اميد واقعي استبراي اميدواري

صحبت كردن در مورد حضور خدا و كار خدا در زندگي ما شايد                      
موضوع جالبي باشد، ولي آنچه كه مهم است اينست كه ما بايد بفهميم كه چرا و                

توانيم به درك كامل منافع آن         يابد و چگونه مي     چگونه اين مرحله تحقق مي      
 .رسيمب
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 بدرد نخور

 
هاي تجربة مسيحي، بهتر اين است كه        ي در مورد شاخصه   حثقبل از هر ب   

مسيحيت  «:كافي نيست كه بپرسيم     . در مورد هدف مسيحيت صحبت كنيم         
ي »چرا«درك ما از      » چرا بايد مسيحي بود؟      «:بلكه بايد بپرسيم   » چيست؟

ابطه با قدرداني و درك لذت       ما در ر   يها مسيحي بودن، اثرات مهمي بر توانائي     
اي خدائي دست   ه ها از خدا و تجربه      بسياري از انسان  . گذارد از تحقق آن، مي    

 نيستند و   كشند زيرا هرگز درصدد درك خواسته واقعي خدا از خودشان              مي
 .، انتظار ندارندهيچ دگرگوني بزرگي را در زندگي خودشان

روند، و آنگاه كه ما چيزي       يهاي ما به ندرت از انتظارات ما فراتر م         تجربه
بيشتر از بخشش گناهان در زمان گذشته و دور نماي بهشت در آينده را انتظار               

. ها باشد  آور نيست كه زندگي مسيحي ما سرشار از محروميت            نداريم، تعجب 
داليل خدا براي آفرينش انسان در روز  . نقشه خدا براي انسان تغيير نكرده است      

اولين .  كه براي جاودانگي انسان در حال حاضر دارد        نخست، همان داليلي است   
آدم «:  اين است كه    در كتاب مقدس ثبت شده است       كه كالم خدا در مورد انسان    

اين نظريه به ظاهر    ). ٢٦:١پيدايش  (» را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم         
 دهد و مقام و اهميت و حق زيستن انسان،         ساده نقش نهائي انسان را تشكيل مي      
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» شبيه خدا «و  » صورت خدا «البته وقتي سخن از       . از آن مشتق شده است      
عيسي .  تشابه فيزيكي نيست، چونكه خدا يك وجود فيزيكي ندارد          دشود، مرا  مي

چنين گفته   و هم ). ١٨:١يوحنا  (» خدا را هرگز كسي نديده است     «: گويد مسيح مي 
 ندارد و هر      خدا، بدني چون بدن ما      ). ٢٤:٤يوحنا  (» خدا روح است   «: است
خدا شده است،   » چشم«يا  » بازو«يا  » گوش«اي كه در كتاب مقدس از          اشاره

هدف اين نيست كه اعمال خدا را در يك جسم فيزيكي                 و  اي است     استعاره
خدا هم نه يك اشاره فيزيكي بلكه يك اشارة اخالقي               » صورت«. محدود كند 

ز اخالقيات خدائي    هائي ا  يعني اينكه در خصايص اخالقي انسان بارقه         . است
هاي  طلبي شخصيت انسان، الگوهاي رفتاري انسان، جاه        . وجود داشته است   

 .داد انسان طوري طراحي شده بود كه تصويري از شخصيت خدا را نشان مي

ايم،  بنابراين آيا ما در عمل بر اساس آن نقشي كه بخاطر آن آفريده شده              
 يم؟ ا  هرفتار كرد

 ،ها يت و مواظبت از خانواده، پرورش بچه       كار كردن و امرار معاش، حما      
رفتار كارفرما نسبت به كارگر و واكنش كارگر نسبت به كارفرما، خرج كردن                

 ..و…پول، گذرانيدن اوقات، برخورد با همسايگان، و

هاي ما كار    وقتي ذات خدا در نهايت زيبائي و شفقت و لطافتش در زندگي            
 .دا مصداق پيدا كرده است آنگاه شباهت آن مخلوقات اوليه با خ،كند

. ستاو» موجوديت«گويد نيست، بلكه در       انسانيت انسان در آنچه كه مي      
 .اي از خدا باشد انسان طراحي شد تا مكاشفه

 اين  ،اگر من و شما امروز به صورت يك موجود كامالً بيگانه به زمين                
ستيم دان يم و هيچ چيز در مورد اين زمين نمي        دش سيارة كوچك كائنات وارد مي    

 و بر روي    هخلق كرد » آدم«جز اينكه خدا موجودي به شكل خودش و به اسم             
بهرحال . يمدش  شايد دچار شوك ناخوشايندي مي      ه،اين كره خاكي اسكان داد     

 .خيلي تو نخ اين رفتن كه خدا شبيه چيست، نشانه زياده خواهي است
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در حال   مردم را در حين كار،       فقطاگر ما در قالب همان موجودات بيگانه        
ي كه از   ا انگارهيم، بنابر   ديد مينشستن در خانه، در حال قدم زدن در خيابان            

اند، آنگاه كشف     فريده شده  يم مبني بر اينكه آنها بصورت خدا آ            شتپيش دا 
يم به  دش ميها دقيق    ولي اگر بيشتر در انسان     !  كه خدا شبيه چيست     يمكرد مي

ي خدا هستند، بهتر بود كه هرگز       ها اگر اينها نمونه  ! يمدش شدت دچار وحشت مي   
چنين خواهد بود   ! دانستيم؟ خدا اينقدر حريص است و ما نمي      ! شناختيم او را نمي  

 او خدائي   :ها خدا را بخواهيم بشناسيم      ما اگر با معيارهاي اين انسان       گيري نتيجه
او گاهي اوقات متجاوز، قاتل، دزد و جنگ           . توز است  حسود، حريص و كينه    

او خدائي مغرور، نژادپرست و خودپسند است و تنها به خودش و             . افروز است 
؟ چرا  !اي كند، اّما چرا؟ چرا چنين تصوير تحريف شده           منافع خودش فكر مي    

، اينچنين فاسد شد؟     كه شبيه خدا باشد     مقامي آفريده شد   نانساني كه براي چنا   
ا چرا نحوة زندگي و رفتار او براي هميشه چنين خصايص دروغي را به خد                  

اگر نقش انسان   . نسبت داد؟ اما كار از يك نقطه بطور تأسف باري خراب شد              
داد تا مشابهت     انجام مي  بايد  مي بيان مشابهت با خدا بود، مفهوم آنچه را كه           

اين مسئله در مورد من و       . ه است از دست داد  كامالً  خود را به خدا نشان دهد        
گران را به شناخت خدا وا       آن عامل اساسي كه دي    . كند شما هم مصداق پيدا مي    

دسته از صفات و خصايص خدا است كه در انسان پيدا               دارد، حضور آن   مي
 .گردد  اي بنام خدا مي شود، و اينست كه انسان بدنبال گم شده نمي

 

 بيگانگي با خدا

 نقش او    تا خدا انسان را نيافريد   . اصل گم شده در اين ميان خود خدا است        
كن خدا شود، تا حضور     سفريد تا م   هد، بلكه او را آ     انجام د  خودشرا مستقل از    

پولس رسول بدرستي وضعيت كنوني     . واقعي و زندگي خدا در انسان تجلي يابد       
در عقل خود تاريك    «: كند دهد و او را چنين توصيف مي        انسان را تشخيص مي   
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تي كه بجهت سخت دلي ايشان، در       لهستند و از حيات خدا محروم، به سبب جها        
 ).١٨:٤افسسيان (» تايشان اس

كه را  و شما   . …«: قبالً او به كساني كه اينك مسيحي هستند نوشته بود          
منظور پولس  ). ١:٢افسسيان  (» در خطايا و گناهان مرده بوديد، زنده گردانيد         

 گرچه از نظر جسمي زنده بودند ولي از نظر زندگي روحاني كه               آنها اينست كه 
 .ظور نظر خدا است، مرده بودندناشد كه مكند تا آنچه ب كه انسان را مجهز مي

اما از  . ممانعت بخور  از همة درختان باغ بي    «: در باغ عدن خدا به آدم گفت      
درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينه                 

صحبت خدا در مورد مرگ جسماني نبود، بلكه        ). ١٧ـ١٦:٢پيدايش  (» خواهي مرد 
 خداگونه  ويژگييعني اگر اطاعت نكند، آن      .  بود »آدم«نافرماني  صحبت از نتايج    
 . خواهد شدكاسته وبودن از زندگي ا

اين نوع  . آنگاه انسان در حالي كه جسماً زنده است ولي روحاً مرده است            
» مزد گناه « گفته است همان       ٢٣:٦مرگ آنطوريكه پولس رسول در روميان          

م بجاي اطاعت از خدا، از او تمرد كرد، و          اين مزد در باغ عدن، آنگاه كه آد       . است
در آدم همه   «بجاي توكل به خدا، جدا از او عمل كرد، به او داده شد و در نتيجه                  

 ).٢٢:١٥اول قرنتيان (» ميرند مي

مردند، و از نو متولد شدند و اين بار در              » آدم«تمامي نژاد انسان در      
گوئيم انسان بخاطر   امروز اين سخن درستي نيست كه ب      . مرگ روحاني وضعيت  

ميرد، زيرا مجازات مرگ براي گناهان          گناهانش در طي حوادث مختلف مي        
توانيم بخاطر ارتكاب    ولي بهتر است بگوئيم گرچه ما نمي        . بود» آدم«مختص  

يعني در وضعيت بيگانگي با خدا و        . توانيم در گناه بميريم    گناه بميريم ولي مي   
 تنها راه گريز از مرگ ابدي، راهي بسيار         .آمدهاي ابدي آن قرار گيريم     تحمل پي 

اي است كه خواهيم ديد انجيل        و اين مرحله  !  است نو آن زنده شد   ! ساده است 
دعوتي از مرگ به زندگي در نتيجه تبديل شدن             . كند ما را به آن دعوت مي       



 ٢٥ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

 .گناهان به عدالت

 
 گنجايش و توانايي

كوشد  ان مي وقتي انس .  در خدا است     يستنمشكل انسان بيگانگي از ز      
استعداد او براي خدائي    . دهد خدائي باشد، توانائي خدائي بودن را از دست مي          
شود، ولي عدم      آشكار مي   ،شدن در هراس او از بدي و اشتياق او به نيكي               

 .شود خواهد، آشكار مي هاي مكرر در انجام آنچه كه مي توانائي او در شكست

 خودش در رابطه    يانائپولس رسول در مورد كشمكش بين استعداد و تو         
كنم  آنچه مي «: با خداگونه بودن، در رساله به روميان چنين نوشته است                

كنم، بلكه كاري را كه از آن نفرت دارم بجا              خواهم نمي  دانم زيرا آنچه مي     نمي
 پولس  مي گويد چيزهائي  در زندگي  هست  كه  مي دانم          .)١٥ :٧(روميان   (  »آورم مي

و چيزهائي  در    !  ، ولي  انجام  نمي دهم   هم  آنها را انجام  دهم    درست  هستند ومي خوا  
 ، ولي  انجام    م  آنها را انجام  دهم    خواه ميو ن . زندگي  هست  كه  مي دانم غلط هستند    

يك  . آنچه  كه  مي خواهم  و آنچه كه  مي كنم  دائماً در كشمكش  هستند               ! مي دهم
نجام امور نيكو كه  عميقاً به آن  معتقد          استعداد  براي  ا    :مشكلي  در اينجا هست     

 ، در عدم  توانائي  من براي  انجام  عمل  نيكو         هستم  و دوست  دارم  انجامشان  دهم      
  .خنثي  شده  است  و بدينوسيله  دائماً لغزش  مي خورم

 ، ظرفيت    ، امكان  تحقق  آن      خدا آفريده  شدن      تصورت  و شباه    بهچون   
آن   . زاهداف  آن  در ماوراي  ذات  من  پنهان  و غير فعال  است           احراز آن  و آگاهي  ا    

 ،ظرفيت  واقعي  كه  مرا برمي انگيزد و من  به الهام  مي بخشد تا درست  كار باشم               
 .اينك  در قالب  آگاهي  از كوتاهي ها وگناهانم  مرا محكوم  مي كند

ربيت  نوجوانان   چندي  پيش مدت  چند روز به بازديد يك  كانون  اصالح  و ت            
ي ها ئعلت  رفتن  من  به آنجا شركت  در يك  سري  گردهم آ    . در جنوب انگلستان  رفتم  

 بود، بدين  جهت  از طرف  مقامات  آن  كانون  دعوت  شدم            جا در كليساي  مجاورآن   
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من  معموال در هنگام  صرف  شام         . كه  چندين  جلسه  در هفته  به آن كانون  بروم        
 .  ساله  مشاركت  مي كردم    ١٦ تا ١٤ نفر از جوانان  بين         ٣٠ مي رفتم  و با      به آنجا

 نفر از ساكنين     ١٥٠ ، فرصتي  بود براي  مشورت  با       جلسات  اينهدف  از تشكيل     
 و در مورد چيزهائي      جلسه  بسيار مفيدي  داشتيم     ظهريك  روز بعد از   . كانونآن   

من . ريم در زندگي انجام دهيم    كرديم كه بيشتر از هرچيز دوست دا        صحبت مي 
 آنچه  را كه  آنهادر مورد مفهوم  زندگي  و شادي  نوشته  بودند،             روي تخته سياه  

كي  از جوانان    ي  هبحث  مي كرديم  ك   يادداشت  كرده  بودم  و داشتيم  در مورد آنها        
و مشكل  عمده  خودم  هستم       «:با يك  عبارت  جالب  توجه  سخنان  ما را قطع  كرد          

پس  او گفت كه  براي      س ».رد نميشه ك   تا زماني  كه  اينجوري  هستم  هيچ  كاري         
حاال من     «:و گفت  . كانون  اصالح  و تربيت  آمده  است        بهسومين  بار است  كه        

 ، چونكه  هميشه  مي بينم  در وضعيتي  هستم  كه  نمي توانم  از انجام                 اينجاهستم
 نمي خواهم  كار    قلب ، واقعاً و از صميم       ودداري  كنم كاري  كه  مي دانم غلط است  خ    

مادام  كه   .  كنم  از خودم  بدم  مي آيد      ي ، من  مي دانم كه  اگر كار بد      دهمانجام  بدي   
 ».شودب ، فكر نمي كنم كه  اوضاع  بهتر از اين  نتوانم  خودم  را كنترل  كنم

ه  آيا آنها هم  چنين       من  از بيشتر جوانان  حاضر در آن  جمع  پرسيديم  ك            
 دارند و چندنفر از آنها به اين  نتيجه  رسيده اند كه  بزرگترين  مشكل                   سياحسا

منهم  با  . خودشان  هستند؟ و ديدم  كه  اكثريت آنها با نظر آن  جوان  موافق  هستند            
. آنچه  كه  گفته  شد دقيقاً موافق  هستم  و شك ندارم  كه  شما هم  موافق  هستيد                   

 ،ولي  توانائي  انجام  آن       ، موجود است  تعداد و اشتياق  انجام  كارهاي  درست       اس
شايد شما هرگز به زندان  نرفته  باشيد، ولي  مشكل  واقعي در زندگي           . وجود ندارد 

يك  المپ  وقتي  از منبع  الكتريكي  جدا شود، ظرفيت  و                   .  هستيد خود شما 
بخشي   يهد، ولي  ديگر توانائي  روشن      استعدادروشنائي  خود را از دست  نمي د       

اين  داستان  زندگي  هر انساني  است  كه  از خدا          ! ندارد و با يك  شلغم فرقي  ندارد      
زيرا مي دانم  كه  در من  يعني  جسدم  هيچ           «  :چنانچه  پولس گفته  است  . جدا مي شود 
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رت  نيكو كردن     ، اما صو   ، زيرا كه  اراده  در من حاضر است       ساكن  نيست نيكوئي  
 ).١٨ :٧روميان  (»   ين

يك  زمان  اين     ». گم  كردن  هدف    « گناه  يعني     كلمة .اينست  طبيعت  و ذات  گناه    
تيرانداز  هدف  را   شخص  وقتي   . ورزش  تيراندازي  بكار برده  مي شد     الح  در طاص

: مي گفتند. نشانه  مي رفت  و تير رامي انداخت  ولي  تير به هدف  اصابت  نمي كرد             
 يك  متر، خواه  ده       هاو، يك  سانتيمتراشتباه  كرده  بود، خ      واهخ. كرد» گناه   «فالني

بدين  سبب  است    . بود» گناه   «، زيرا عدم  اصابت  تيربه هدف      ،متر، هيچ  فرقي  نداشت   
 باشد به مفهوم  عدول  از    كه   ان زهر مي  ههاي  خدا ب  دكه  عدول  از هر يك  از استاندار      

بدين  دليل است  كه  يعقوب     .  خواه  كم  و خواه  زياد      ـ تمام  استانداردهاي  خدا است   
زيرا هر كه  تمام  شريعت  را نگاه  دارد و در يك  جزو بلغزد،ملزم  همه                 « :مي نويسد
اگر شما يك  دقيقه  يا يك  ساعت  يا يك  روزديرتر          ). ١٠ :٢رساله  يعقوب    (» مي باشد

 فرقي  نمي كند، اتوبوس  را از دست              يچاتوبوس  برسيد، نتيجه  ه     به ايستگاه   
  يچاگرشما اهداف  خداوند را چه  كم  و چه  زياد، فراموش  كنيد، نتيجه  ه              ! داده ايد

گناه  مقدمتاً ميزان  بدي  ما را        ! فرقي  نمي كند، شماخداوند را فراموش  كرده ايد       
  .ما هدف  را گم  كرده ايم ! دازه  خوب  نيستيمنمي سنجد، بلكه  آشكار مي كند تاچه  ان

 ، تنها موقعي  مي توانيم  گناه  را          اگر گناه  به مفهوم  نزدن  به هدف  است         
 . تشخيص  دهيم  كه  آن هدفي  را كه  برايش  طراحي  شده ايم  تشخيص  داده  باشيم             

 پرتاب  كنيم  و نه        نه  چيزي  دراختيار داريم  كه  به آن  تير          ،بدون  هدف  و نشانه    
 ، نيمبز چه چيزي  را مي خواهيم       تن  اينكه نسبدون  دا  . چيزي  را از دست  داده ايم     

بدين  جهت  است  كه نمي توانيم  بدون  اطالع        . نمي دانيم  چه  وقت  از دستش  داده ايم     
كتاب  . در اينصورت  گناه  مفهومي ندارد    .  ، از گناه  آگاهانه  صحبت  كنيم      از نشانه 

 گناه  كرده اند و از         ههم  «  :مقدس  اين  نشانه  را اينگونه  توصيف  كرده  است            
هدفي  را كه  گناه  را از دست  مي دهد،         ). ٢٣ :٣روميان   (» جالل خدا قاصر مي باشند  

 ، گناه   گناه . معياري  كه بوسيله  آن  خوبي  و بدي  تعيين  مي شود، جالل  خدا است            
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جالل  خدا     «: جالل  خدامنافات  دارد، بنابراين  بايد بپرسيم               است  زيرا با    
تا بدانوسيله   ،    آگاهي از جالل  خدا است        ،زيرا تنها راه  شناختن  هدف      » چيست ؟

  .بتوانيم  گناه  را نيز بشناسيم
 

 جالل  خدا
با تعبيرات  كم  و بيش  متفاوتي  در كتاب  مقدس  آمده              » جالل  خدا  «عبارت   

هدف  از   .  ، موضوع  ديگري  است     بهر حال اينكه  معني  دقيق  آن  چيست         . است
ذات  و اعمال  خدا در پروسه  خود        «، اساساًصحبت  در مورد     »جالل  خدا «عبارت   

 ».١ آنچه  كه  ذاتاًانجام  مي دهد ـمكاشفه سازي  او است
م  اولين  نشانه  اين     و اين  مفهو  . يعني  ذات  خدا  » جالل  خدا  «بنابراين  نشانه  و    

 نخستين  آفرينش  خود، بازتاب  ذات  خدا بوده           ةحقيقت  است  كه انسان  در مرحل     
اين  است  همان شباهت  و صورت  خدائي  كه  ما در موردش  فكر كرديم  و                 . است

 هدفي  را كه بخاطر آن  آفريده  شديم  از دست  داديم  و               كه ست  ا  ما اين  كوتاهي
خوبي  يك  نظريه  دلبخواهي و قراردادي  نيست  كه  هر كس           . جود آوريم گناه  را بو  

بطور يكسان  اين  حق  را داشته  باشد كه  تصميم  بگيرد چه چيزي  خوب  است  و                 
عيسي   . و نه  خوبي  و بدي  در شعور اجتماعي  قابل  تعريف است           . چه  چيزي  بد  

اي  استاد نيكوچه  كنم       « :د از او پرسيد    را وقتي  كه  آن  جوان  ثروتمن        نيكيمسيح   
  :او در جواب  آن  جوان  ثروتمند گفت      . تشريح  كرد » تا وارث  حيات  جاوداني  شوم     

ـ١٧:١٠مرقس  (»  آنكه كسي نيكو نيست جز خدا فقط       چرا مرا نيكو گفتي  و حال     «
ند بعضي  چيزها نيكو هست    .  ذات  خدا است    نيكي يك مورد مطلق است و آن      ). ١٨

زيرا با ذات  خدا همخواني  دارند و بر عكس  بعضي  چيزها بد هستند زيرا با ذات                  
 ، تنها راهي  كه  من       ، جالل  خدا است   چونكه معيار سنجش  گناه  . خدا منافات  دارند  

 كه  در ابتدا خدا مرا آفريد        مفهميده ام  اينست  كه  چگونه مي توانم  آن  انساني  باش       
                                                           

 .واين ـ فرهنگ تفسيري عهد جديد. اي. ـ دبليو١
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عداً چه  شد كه  جالل  خدابه تجربه هاي  انساني  بازگشت ؟ بهتر             ب . تا نيكو باشم   
  .اينست  كه  نگاهي  به انسان  كامل  كنيم

 
 انسان  كامل 

عليرغم  شكستي  كه  فرزندان  آدم  در نشانه گيري  اين  هدف  متحمل  شدند،             
انسان   «شخص  عيسي مسيح   با نشانه گيري  دقيق  تير را به هدف  زد و بدينوسيله              

كلمه  جسم  گرديد و ميان  ما          « :يوحنادرباره  عيسي  مسيح  مي گويد    . شد» كامل 
 ، جاللي  شايسته  پسر يگانه      مي ،و جالل  او را ديد    ض  و راستي  فيساكن  شد، پر از     

در طول  سال هائي  كه يوحنا ناظر عيساي  ناصري  بود در او           ). ١٤ :١يوحنا  (» پدر
اين  جالل  بدان  معني  نبود     . كرد كه  بقيه  انسان ها فاقد آن  بودند       جاللي  را مشاهده   

آنچنانكه  بعضي  از نقاشان او را با حلقه         (كه  يك  حلقه  نوراني  دور سرش  باشد         
 ، ذات  خدا نشان داده     ، بلكه  در الگوهاي  رفتاري  عيسي     )نوراني  گرد سر كشيده اند   

 نجاري  در ناصره  كار مي كرد، چه  آن  زمان  كه              چه  آن  زمان  كه  در يك       :مي شد
عضوي  ازخانواده  يوسف  و مريم  بود، چه  آن  زماني  كه  با دوستانش  در                     
كوچه ها توپ  بازي  مي كرد،چه  آن  زماني  كه  خدمت  عمومي  خود را شروع  كرد ـ              

س  به آنها توجهي    گام  در راه  نهادن  و صحبت  كردن  بامطرودان  جامعه  كه  هيچك          
نمي كرد، لمس  جذامياني  كه  سال هاي  سال هيچكس  جرأت  نزديك  شدن  به آنها را            

 ، دست  نوازش  برسر فاسدان  و دزدان  و خائنان           ، دست  نهادن  بر بيماران    نداشت
ي  كه  مردمان  مذهبي  و مغرور آن روزگار از آن ها            كارهائ ، يعني  همان      كشيدن

 .كردند ـ اين  بود تصوير واقعي  و منطبق  با خدادوري  مي 
 زبان  آورد، دقيقاً خدا را آشكار       رعيسي  در آنچه  انجام  داد و آنچه  كه  ب          

 . خدا را هرگز كسي  نديده  است       « :بدين  جهت  بودكه  يوحنا توانست  بنويسد     . كرد
خدا را  ). ١٨ :١يوحنا  (»  ، همان  او را ظاهر كرد     پسر يگانه اي  كه  در آغوش  پدراست     

 خود را به ما      مسيح، نمي توان  جسماً ديد ولي  خدا در ذات خود در زندگي  عيسي          
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 ]خدا[دراين  ايام  آخر     «:نويسنده  رساله  به عبرانيان  مي نويسد    . شناسانيده  است 
كه  فروغ جاللش  و خاتم        « :و ادامه  مي دهد  » د متكلم  شد  وبه ما بوساطت  پسر خ    

 ).٣ :١عبرانيان  ( » هرش  بودجو
 . اعمال  پدر را آشكار مي كندي كه پسر،خدا چيست ؟ پسر پر فروغ 

  رستاخيزشصرفنظر از آنچه  كه  عيسي  مسيح  بر روي  صليب  و از طريق              
 و   ي ، زندگي  س   از مردگان  انجام  داد، كه اوج  رسالتش  بر روي  زمين  بوده                

، جالل   آنچه كه كرد   آنچه  كه  بود و آنچه كه  گفت  و           ، در ساله اش  بر روي  زمين   
ن  چگونه   يبنابراين  اگر مي خواهيم بدانيم  انسان  راست    . خدا را بر زمين  آشكار كرد     

 ، چرا كه  جالل  خدارا بر روي  زمين            كنيم بايد باشد، بايد به عيسي  مسيح  نگاه       
  .ز نتوانسته ايم  انجام  دهيممتجلي  كرد، چيزي  كه  ما به عنوان  انسان  هرگ

گرچه  عيسي  مسيح  با توجه  به نحوه  تولدش  و آغاز پيدايشش  در رابطه  با              
 ولي  در   ،ي  و هم  جاودانگي اش  با پدر، با ما بسيار متفاوت  بود           برابر هم زيستي  و 

ن  او چنين  خواست  كه  بصورت  يك  انسا       . عمل  به عنوان  يك انسان  شبيه  ما بود      
ي  زندگي  كند و چيزي بيشتر از آنچه  كه  انسان  از ابتدا مي بايد مي بود، از                  عواق

 ، نه  بخاطر اينكه  كار بدي  نكرد،         عيسي  مسيح  بي گناه زيست  . خود نشان  ندهد   
بلكه  بيشتر بدين  جهت  كه  مجري  اعمال  درست  بودـ يعني  اينكه  زندگي  و رفتار                

لحظه  خدا بود به كساني  كه  او را مي شناختندو به او توجه              او مكاشفه  لحظه  به     
 .داشتند

 ، ولي  مهمتر از آن  درك       آگاه  شدن  از چگونگي  زندگي  مسيح  يك  چيز است        
آگاهي  از چگونگي  زندگي  عيسي  مسيح  ممكن  است           . چراي  اينگونه زيستن  است  

 ، ولي  اگر بخواهم  آن  الگوي        كنمتحسين  مرا برانگيزد، ويا حتي  او را ستايش             
 . دچار ترس  و ناتواني  و حيرت  مي شوم        ،رفتاري  را در زندگي  خود تسري  دهم      

و وقتي  با دوستانش  بازي  مي كند       ممكن  است  كسي  يك  فوتباليست  خوب  باشد       
،  در يك تيم  حرفه اي  بازي  كند       دخواهبحسادت  آنها را بر انگيزد، ولي  وقتي             
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فوتباليست  ماهري     آنطوريكه  فكر مي كرده  است     كه احتماال به اين  نتيجه  مي رسد   
وقتي  كه  بخواهد در تيم  ملي  كشورش  در مسابقات  جام جهاني                 ! نبوده  است 

بازي  كند، به سختي  دچار اضطراب  مي شود، حتي  ممكن  است  توپ  را                       
! گران  حاضر در ميدان  قرار گيرد        هم به درستي  نبيند و مورد ريشخند تماشا        

 چرا؟
چونكه  اگر تماشاچيان  انتظار باالترين  استاندارد بازي  را در يك  ميدان                

. پي  مي برد   بيشتر به ناتواني ها و ضعف هاي  خود      ،بين المللي از اوداشته  باشند    
او را  اگر ما فقط بدانيم  عيسي مسيح  چگونه  زندگي  مي كرد، ممكن  است  عميقاً                

تحسين  كنيم  و مخلصانه  خود را درخدمت  او قرار دهيم  و حداكثر كوشش  خود               
ولي  اقدام به چنين  كاري  تنها پريشاني  ما را           . را بكار ببريم  تا چون  او شويم         

 زيرا هر چه  بيشتر زندگي  كامل  او را بررسي  كنيم و سعي  خود را                   ،مي افزايد
 ، بيشتر به كوتاهي ها و ناتوانائي هاي  خودآگاه       از او شويم  به كار بريم  تا نسخه اي      

 كسي  كه  زيست  تا     ،شاد و   ست  كه  به اين  مرد عجيب      ا  ، بهترين  راه  اين   مي شويم
 ، بي آنكه  اميدوار باشيم  چون  او خواهيم           خيره  شويم  ،خدا را كامل  كند     اهداف
  .زيست
 

 مسيح  آنچنانكه  بايد، زيست 
 نگاه  عميق تري  به اين  مورد بياندازيم  كه  چرا عيسي  مسيح  در قالب               بيائيد
 از آنچه  كه  از اين  بررسي         ممن  مطمئن  .  ، چنان زندگي  بي عيبي  داشت    يك  انسان 

 . باعث تعجب  و دلگرمي  شما خواهد شد دعميق  بدست  مي آوري
توانست  در مورد   ر چنين  ويژگي هاي  اعجاب انگيزي      خاط بهعيسي  مسيح    

پسر   «  :در رابطه  با اعمالش  چنين  گفت . خود سخنان حيرت انگيزي  بر زبان  بياورد    
از خود هيچ  نمي تواندكرد مگر آنچه  بيند كه  پدر به عمل  آرد، زيرا كه  آنچه  او                   

 ).١٩ :٥يوحنا (» مي كند، همچنين  پسر نيزمي كند) خدا(
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 كه  چكيده  ذات  رسالتش  بود، از        يي  عجيب با وجوديكه  عيسي  مسيح  كارها    
 ، غذا دادن  به پنج  هزار نفر، آرام          ن  بيماران دمعجزات  بزرگي  مثل  شفا دا      جمله

و  .  نكرده  است  ي مي گويد كار   انجام داد، باز    ، زنده كردن  مردگان   و كردن  طوفان  
 ».پسر از خود هيچ  نمي تواندكرد  « :گويد ميمهم تر اينكه  

من  از خود هيچ  نمي توانم  كرد، بلكه           «  :در رابطه  با داوري اش  چنين  گفت      
چنانچه  شنيده ام داوري  مي كنم  و داوري  من  عادل  است  زيرا كه  اراده  خود را                 

عيسي  مسيح   ). ٣٠ :٥يوحنا  (»  اراده  پدري كه  مرا فرستاده  است       ، بلكه الب  نيستم ط
اوانسان  را از پشت  نقابي  كه  بر چهره            . هي  عجيبي  بود   داراي  بصيرت  و آگا    

او ماهيت  انسان  را فهميده       .اش  مي كرد فافكنده  بود مي ديد و غالباً ماهيت  او را           
نقطه  نظرهاي  او هميشه  بحق بود، ولي  در          . بود و انسان  نيز اين  را مي دانست        

  .ري  انجام  نداده  استرابطه  با قدرت  داوري اش  مي گويد، هيچ  كا
وقتي  پسر انسان  را بلند كرديد آنوقت           «  :در رابطه  با سخنانش  چنين  گفت     

و از خود    ) توجه  كنيد به مكالمه  خدا با موسي       ( هستم     منكه    خواهيد دانست 

). ٢٨ :٨يوحنا  (» كاري  نمي كنم  بلكه  به آنچه  كه پدرم  مرا تعليم  داد، تكلم  مي كنم               
هيچكس  چون  او     « :وقتي  عيسي  صحبت  مي كرد شنوندگان حيرت  زده  مي گفتند        

ي  مشاهدات  خود را در      تّ م » .او از موضع  قدرت  صحبت مي كند     . سخن  نمي گويد 
 الب  يكنفر از انبوه  شنوندگان  سخنان  عيسي  مسيح در موعظه  مشهور به                  ق
 نوشته  است  كه  وقتي  عيسي در         لوقا . ت  كرده  است    ثب » سخنراني  سر كوه    «

همه  بر وي  شهادت  دادند و از سخنان  فيض آميزي  كه             «ناصره  صحبت  مي كرد    
 ، سخنان  عيسي  مسيح  ). ٢٢ :٤لوقا  ( »]مي  كردند [از دهانش صادر مي شد تعجب      

جمعيت  در پي  عيسي  مسيح  بودند تا          . نداصابت كننده  بود   ، نافذ و   بكر، ژرف 
ش  را بشنوند، ولي  در هرسخني  كه  بر زبانش  جاري  شد، فروتنانه  ادعا               سخنان

 ، باعث  دلسردي    يك لغت  تهي  و پوچ  است     » هيچ  « . كرد كه  هيچ  كاري  نكرده  است      
 ، ولي  با اين وجود واژه اي  بسيار مهم           مي شود و كامال بر خالف  انتظار است         
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 .ناشي  از فروتني  عيسي  مسيح  است 
چون  در    « :مي نويسد ) در جسم  رفتن   (پولس  رسول  در مورد تجسد          

ن  خود را خالي  كرد،      كصورت  خدا بود، با خدابرابر بودن  را غنيمت  نشمرد، لي           
اگر دليل   ). ٧ـ٦ :٢فيليپيان   (» صورت  غالم  را پذيرفت  و در شباهت مردمان  شد          

اين  . باشد» هيچ  «نچه كه  ادعانمود    بود، جاي  تعجبي  نيست  آ      » هيچ  «وجودي  او    
ادعاي  عيسي    . يما ردهاظهارات  را جدي  بگيريد، آنچنانكه  ما آن  را جدي تلقي  ك             

شد و هيچ     » يچ ه «او!  هيچ  كاري  نمي خورد   دمبني  بر انسان  بودنش  اين  بود به در      
 .كاري  نكرد

 براي   ، آزمايش  كنيم    قبل  از اينكه  اين  فاز از زندگي  عيسي  مسيح  را                
! آياتاكنون  حس  كرده ايد كه  به درد هيچ  كاري  نمي خوريد         . لحظه اي  سكوت  كنيم  

 ،  است »بودن «آيا هرگز از بيهودگي  خود و اينكه نمي توانيد آنطوريكه  شايسته              
تأصل  شده ايد؟ آيا هرگز احساس شمعون  پطرس  را بعد از آن  شب              سم. باشيد

و بي حاصل  ماهي گيري  داشته ايد؟ وقتي  كه به عيسي  كه  در ساحل               پر تالش     
 كار  .)٥ :٥لوقا  (» استاد، تمام  شب  را رنج  برده  چيزي  نگرفتيم         «  :ايستاده  بود گفت  

  ! ، شوق  زياد، ولي  نتيجه اش  هيچ ، كوشش  فراوانسخت
 رضايت    شايد تنها موردي  كه  موجب  مي شود شما از كار خود احساس             

نكنيد، اين  باشد كه حس  مي كنيد خدا از شما انتظار انجام  كاري  را دارد و شما                  
در . بجاي  اينكه  به ناتواني  خوداعتراف  كنيد، مي كوشيد سخت تر از پيش  كار كنيد          

اگر شما در انجام  خواسته  خدا       . اشاره  مي كنيم ل  اينجا به خبرهاي  خوبي  از انجي    
 مي كنيد، در وضعيت  و گروه شايسته اي  قرار داريد، يعني  هم                احساس  بطالت 
بود، و با   » هيچ  «عيسي  در قالب انسان     .  عيسي  مسيح  هستيد    ما گروه  با خداوند  

عيسي  نيز در   د  آيا تعجب  مي كنيد اگر بداني    . منابع  انسانيش  هيچ  كاري  انجام  نداد     
نمي توانست  انجام  دهد؟ و آيا اين            قالب  انسانيتش  كاري  فرارتر از شما             

مسئله باعث  تشويق  و دلگرمي  شما مي شود اگر بدانيد كه  عيسي  خودش  چنين               
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 خواست  كه چيزي  فراتر از شما نباشد؟
 عيسي  را به شاگردانش  بياد      ة ، گفت  من  شما را متعجب  كرده  است       ةاگر گفت 

وقتي  ). ١٥ :٥يوحنا  ( » چ  نمي توانيد كرد   جدا از من  هي      « : كه  گفت   ، آنجا بياوريد
  دهد، پولس  به اين  مشكل  بزرگ  اشاره مي كند كه  آنچه  را كه  مي خواهد انجام                

در من     « : مي دهد، ازخودش  مي گويد     دهد، نمي دهد و آنچه  را كه  نمي خواهد انجام      
تاآنجا كه  مربوط   . )١٨ :٧روميان   ( »  ، هيچ  نيكوئي  ساكن  نيست      يعني  در جسدم  

 يكي  از بزرگترين    . به نيكوئي  مي شود، پولس  اعتراف  مي كند كه  فاقد آنست            
فقر  « لحظات  زندگي  يك  شخص  مسيحي  وقتي  است  كه  صادقانه  به                       

 در قدرت  و     و نتيجه  مي گيرد كه  وقتي     ) ٣ :٥متي   (خود اعتراف مي كند   » روحاني 
گر آن آدمي  نيست  كه  روز اول  بدين  منظور آفريده            منابع  خودش  رها شود، دي     

 .شد تا مجري  اهداف  خدا باشد
اگر بيانات  عيسي  واقعيت  داشته       ! ولي  عجله  نكنيد، اين  پايان  داستان  نيست      

ناميم ؟ شفايافتن  بيماران     بباشد، پس  آن اعمال  خارق العاده  و فراوانش  را چه              
تغذيه  هزاران  نفر در دو مرحله  با چند قرص  نان  و چند              بود؟ » هيچ  «بدست  او،   

عيسي  مسيح  قرص هاي  نان  و       ( بود؟» هيچ  «عدد ماهي  توسط عيسي  مسيح       
ماهي ها را بركت  داد و در دو نوبت  هزاران  نفر از كساني  راكه  بدنبالش  آمده                    

 بود؟ » هيچ  «زنده  كردن  ايلعاذر، ). بودند، غذا داد
در مورد افراد فراواني  كه  از تعليمات  و موعظه هاي  او مبهوت  مانده                    

 خود را تحقير شده  مي ديدند و متقابال          ،بودند، يا كساني  كه  دراثر سخنان  او        
 ، چه  بايد گفت ؟ بگوئيم  كه  او خود را          ندقصد ضربه زدن  به او و كشتن  او راداشت      

او شوكي  به قوم    ! نين  سخناني را به زبان  آورد   البته  او چ   ! بدرد نخور مي دانست  
اثر او از دو هزار سال        . وارد كرد كه  تاكنون  هيچ  كس  به آنها وارد نكرده  بود           

زندگي  او   .پيش  تاكنون  بيشتر از هر كس  ديگري  در تاريخ  جهان  بوده  است                 
رغم  خودش    هه  ب البت.  از ميالد   و پس  تاريخ  را به دو بخش  تقسيم  كرد ـ پيش           
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ولي  هيچكس  در طول  تاريخ  بيشتر از او كاري  انجام               !! كاري انجام  نداده  است  
  .نداده  است

توانيد انجام   جدا از من كاري نمي     «: آيا مسيحياني كه عيسي به آنها گفت       
 ، كاري انجام دادند؟»دهيد

 ايهتاريخ پر از مردان و زناني است كه كار             ! بله.پاسخ روشن است   
دانيم و سرگذشت انها را       ما نام آنها را مي     . بزرگي براي خدا انجام داده اند       

چگونه عيسي  . ولي الزم است بدانيم چگونه اين كارها ممكن است          . خوانده ايم 
الب انساني چنان كارهاي عظيمي انجام داد؟چگونه اعجاز كرد؟               ق مسيح در 

 توانيم انجام دهيم؟ ميچگونه با اقتدارصحبت كرد؟ ما چگونه چنان اعمالي 

اي كه عيسي مسيح صحبت از عدم توانائي           ايد در هر آيه    آيا توجه كرده  
 كند؟ هم صحبت مي» پدر«كند، در مورد  خودش مي

كند، همچنين پسر    مي) پدر( از خود هيچ نتواند كرد زيراآنچه كه او        رپس«: 
را كه اراده   يز..……توانم كرد  من از خود هيچ نمي    «). ١٩: ٥يوحنا   (»كند نيز مي 

من «). ٣٠: ٥يوحنا   (»است خود را طالب نيستم بلكه اراده پدري كه مرا فرستاده          
يوحنا  ( »كنم  تكلم مي  كنم، بلكه به آنچه پدرم مرا تعليم داد         از خودم كاري نمي   

اورا قادر ساخت كه     ) پدر(گويد كه كه كار     درهرقسمت از سخنانش مي    ). ٢٨:٨
كني  آيا باور نمي  «: عداً مسئله را كامالً توضيح داد      ب. چنين اعمالي را انجام دهد    

گويم از   هايي را كه من به شما مي       كه من درپدر هستم و پدر درمن است؟ سخن        
يوحنا (»كند گويم لكن پدر كه در من ساكن است اواين اعمال را مي                خود نمي 

تاه داد در اين آيه كو     تفسير آنچه كه عيسي بودوآ نچه كه او انجام مي          ). ١٠:١٤
عيسي مسيح  »  .كند پدر كه در من ساكن است او اين اعمال را مي            «: آمده است 

 به اين آگاهي رسيد كه حضور و           و نقش خود را بعنوان يك انسان انجام داد         
 . اجتناب ناپذير است،عمل خدا براي انسان واقعي بودن

  المپ به همين   .دهد؟ البته جواب مثبت است     آيا يك المپ الكتريكي نور مي     
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المپ . خريم منظور ساخته شده است و به همين منظور ما آنرا از فروشگاه مي             
هاي مختلف باشد و ممكن است نورهاي متفاوتي          اندازه وممكن است در اشكال     

داشته باشدولي عليرغم اينكه المپ براي دادن روشنايي طراحي شده است، به              
مپ بخريد و آنرا روي     اگر يك ال  . تواند انجام دهد   صرف المپ بودنش كاري نمي    

  و ان بيهوده است   تميز كارتان بگذاريدو منتظر باشيد نورافشاني كند، انتظار          
علتش اين است كه گرچه المپ براي روشن شدن ساخته          . شود المپ روشن نمي  

شده است كه خودبه خود روشن شود و           ناست ولي هيچگاه طوري ساخته        
 .مستقل باشد

 فقط با اتصال به يك منبع الكتريكي         ساختمان المپ به گونه اي است كه       
اگر المپ را درظرف كره بگذاريد و روشن نشود، اشكال از              . شود روشن مي 

المپ فقط وقتي   ! المپ نيست، چون المپ براي آن منظور ساخته نشده است            
 مورد استفاده قرار     ،شود كه شما آنرا بخاطر آنچه كه بايد باشد             روشن مي 

 آنگاه المپ    ،نيدو دوشاخه را وارد پريز كنيد       دهيد، آنرا به سر پيچ وصل ك         
بدين ترتيب انسان بدين منظور آفريده شده كه بتواند                  . شود روشن مي  

انسان مستقالً و   . درحضور خدا و درخدا باشد و قدرت خدا از اوساطع شود             
بدون ارتباط باخدا، درست مانند همان المپي كه به منبع الكتريكي وصل نشده               

 ،ماهيت وجودي خود را كه براي آن منظور طراحي شده است          تواند    نمي  و است
هاي انسان فراتر از يك المپ برقي است ولي فضيلت              البته توانايي . نشان دهد 

جدا از من   «: بدين جهت بود كه عيسي به شاگردانش گفت       .  است »هيچ «نهايي او 
 يك  البق بدين جهت بود كه عيسي مسيح در          ».توانيد انجام دهيد   هيچ كاري نمي  

» .توانيد انجام دهيد   جدا از من هيچ كاري نمي       « :انسان به شاگردانش گفته بود     
 ما براساس تكميل شدن كار عيسي مسيح برصليب، با خدا              رابطة نظر به اينكه  

القدس خدا در ما ساكن شده         تجديد شد، گناهان ما هم بخشيده شده و روح            
شويم كه بايد در      اني مي القدس در ما، تبديل به انس        در اثر حضور روح     .است
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منبع الكتريكي متصل     بهبوديم و به منزله همان المپي هستيم كه                 ابتدا مي 
 كاري  هيچبنابراين اگر    . شود  مي عادهشويم وهدف و غايت آفرينش ما ا          مي
توانيم انجام دهيم، حضور و كار خدا در ما پاره اي از كارها را ايجاب                      نمي
 .)٣٧:١لوقا (»ي محال نيستزيرا نزد خدا هيچ امر« :كند مي

 
 هيچ چيز غيرممكن نيست

سازد  كند و از او همه چيز مي       اگر خدا در انسان زيست كند، در او كار مي         
 انجام هر كاري غير      ،نآقبل از   .  هيچ چيز غيرممكن نيست     جا و ديگر در اين    

ما در انتخاب اين    ! شود ممكن بود، ولي اينك انجام ندادن هر كاري غيرممكن مي         
 اجتناب ناپذير است ودر اتصال و         »هيچ بودن  «خارج از خدا  : وگزينه آزاديم د

بديهي است كه ما از خود هيچ كاري          .  محال است  »هيچ بودن  «ارتباط با خدا  
يا بعبارت ديگر اين امكان براي ما فراهم شده است تا              و  دهيم توانيم انجام  نمي

 .درخود هيچ اختياري نداشته باشيم

 بدانيم، بخشوده شدن گناهان، سكونت خدا        وقتي است   چقدر حيرت انگيز  
 مقام ما را احياء     ،براي هدايت زندگي خودمان    در ما و دست او را باز گذاشتن        

گيريم كه هيچ چيز     كند و اينك فرا مي     كند و خدا مارا با روح خود مجهز مي          مي
 ،كند ميدهد، زندگي ما مفهوم پيدا       خدا كارهايي در ما انجام مي     ! غيرممكن نيست 

اگر . كنند د كه آن ارزش جاودانه خود را حفظ مي            نرو كارها طوري پيش مي    
، »توانيد انجام دهيد    جدا از من هيچ كاري نمي       «: عيسي مسيح توانست بگويد    

قدرت هر چيز را دارم درمسيح كه مرا           «:  رسول نيز توانست بنويسد      پولس
 ).١٣:٤ انيلپيف(» بخشد تقويت مي

انست وت   اين نيست كه ديگر مي       »ت هرچيز را دارم   قدر«هدف او از بيان     
به روي كره ماه بپرد، بلكه امكان انجام آنچه كه خدا براي او درنظر داشت، و                   

خارج از عيسي    . اين امكان در قدرت عيسي مسيح برايش بوجود آمده بود              
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ما در پيشگاه خدا با     » پايان زمان «در  .  غير قابل اجتناب است    »هيچ بودن «مسيح  
پايان «در  . در مسيح هيچ چيز غيرممكن نيست        . ان تهي خواهيم ايستاد    دست
هاي خود بخاطر آنچه كه خدا براي ما انجام داد، در               ما با تمام قدرداني    »زمان

»  هيچ بودن  «كنيد كه     آيا شما طوري زندگي مي       . حضور او خواهيم ايستاد     
برايتان »  هيچ بودن «كنيد كه    برايتان غيرقابل اجتناب باشد، يا طوري زندگي مي        

 غير ممكن باشد؟

يك ) اً خواهيم ديد  بعدآنچنان كه   ( بخشش گناهان     .ست هدف انجيل   ا اين
 دهنده  درآسمان، دورنمايي تكان   يدورنماي جاودانگ . مرحله اعجاب انگيز است   

بخشش سرچشمه  . است، ولي واقعيتي است كه در پروسه نجات نهفته است             
ان نتيجه نجات است، ولي مفهوم اصلي         منجات است و زندگي جاويد در آس        

زيرا خدا ما راتعيين نكرد براي         «:نجات اصالح رابطه و آشتي با خدا است           
 كه براي   ،غضب بلكه به جهت تحصيل نجات، به وسيله خداوند ما عيسي مسيح            

اول (  .»ما مرد تا خواه بيدار باشيم و خواه خوابيده، همراه وي زيست كنيم                 
قبل از آمدن مسيح (  بله خواه از نظر جسمي مرده باشيم       .)١٠ ـ   ٥:٩يان  نيكتسالو

با « ،)در زمان آمدن عيسي مسيح زنده باشيم      (و خواه زنده باشيم     )مرده باشيم 
 .  و آن نجات را تجربه كرده ايم»كنيم هم در او زيست مي

عيب باشد، بنابراين بخشش     خدا از ابتدا انسان را نيافريده تا فقط پاك وبي         
خدا انسان را نيافريد تا       . كند  ما را شايسته نيت واقعي خدا نمي           خود خودبه
 ما را شايسته    خود خودبهبهشت    را از او پر كند، بنابراين چشم دوختن به         تبهش

ست هدف   ا ني ا .انسان آفريده شد تا بصورت خدا باشد      . كند نيت واقعي خدا نمي   
و پايدار نهفته است    اوليه و نهائي خدا، چونكه در اين شباهت يك هشدار دائمي             

ايم و هدف    ما از جالل خدا ساقط شده      . مبني براينكه خدا چيست وچگونه است      
يحي واقعي بودن، و اين كار      مساحياء اين جالل از دست رفته است و نشانه يك           

  :گويد س رسول راجع به انجيل مي        لوپ. يح است مسو رسالت اصلي عيسي       
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 ، يعني عليرغم تعبير متداول    .)٢٧:١انسيلكو(»   است مسيح در شما و اميد جالل     «
اثر گناه كردن   درچيزي است كه ما     »  جالل «. انجيل به معني اميد آسماني نيست     

 است كه اين    خصاز دستش داده ايم و حضور احياء كننده عيسي مسيح در ش            
تواند   مي وست  هانساني   هر ن اميد و اشتياقي را كه در      آ  ـ كند جالل را احياء مي   

ت نشانه گيري كند و به آن معنايي كه براي موجوديت  او در نظر               هدف را درس  
 .باشد مي نشان دهنده ذات خدا ، برسد،گرفته شده است

آني نيست، بلكه يك مرحله در       اي   واقعهي و   روفاين مرحله، يك مرحله      
زندگي ما يك رشد تدريجي است به سوي شباهت شدن با               . حال رشد است  

ن رشد به كمال نخواهد رسيد، مگر اينكه براي            خداوندمان عيسي مسيح، و اي     
 ليكن همه ما چون با     «: نويسد س رسول مي  لوپ. هميشه در حضور او باشيم     

همان صورت   نگريم، از جالل تا جالل به       را در آينه مي    انقاب  جالل خد    چهره بي 
رشد در  ). ١٨:٣دوم قرنتيان (» شويم، چنانكه از خداوند كه روح است        متبدل مي 
ي رشد در خدا گونگي، كه در اين مرحله الگوهاي رفتاري            نسيحايي يع زندگي م 

ولي چگونه اين راه را شروع      . مابيان كننده هماهنگي و پايداري ما در خدا است         
ي در زندگي مسيحايي وجود دارد كه هيچ چيزي درآن غير ممكن     عامل چه   ؟كنيم

 نيست؟

 .در بخش بعد به اين سوال مهم خواهيم پرداخت
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٣ 
 زيستن در اصطالح خدا

 
آيا «: كردم و از او پرسيدم     يك روز داشتم با يك دختر جوان صحبت مي         

 زماني بود كه ما كنفرانسي براي جوانان در كليسا ترتيب             »تو مسيحي هستي؟  
داده بوديم، و من فكر كردم كه طرح چنين سوالي در آن حال و هوا بي مناسبت                 

 اي ن مسيحي هستم، ولي نه آنطور مسيحي      بله م «: گفتن  او در جواب م   . نباشد
 از جوابي كه به من داد واقعاً جا خوردم، بنابراين از او                     »!كه شما هستيد   

اين يك مسئله    «:  او جواب داد     » هستي؟ اي تو چه جور مسيحي     «: پرسيدم
كاري از من ساخته    » .دهم درباره اش صحبت نكنيم     خصي است و ترجيح مي    ش

ي من مهم نيست كه مسيحيت مرا داشته باشي، يا            برا« :نبود جز اينكه بپرسم   
 اين است كه آيا يك         ، آنچه كه برايم مهم است         را، مسيحيت خاص خودت   

 »؟مسيحي خدا گونه هستي يا نه

گرچه واژه مسيحي ممكن است از نظر گروههاي زيادي مفاهيم مختلفي             
معتبر  تنها مسيحيتي    ،تاكنون بررسي كرديم  كه  داشته باشد، با توجه به آنچه        

هايي از مكاشفه خدا را كه براي         ما مختارنيستيم جنبه  . است كه خدا گونه باشد    
نيست،  د عالقه ما   مورهايي كه     خودمان جذاب است انتخاب كنيم و از جنبه           

هم انتخاب خود را مسيحيت بناميم و انتظار داشته              پوشي كنيم، و باز     چشم
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يحيت را در اصطالح خدا زندگي      توانيم مس   ما تنها مي   .باشيم موثر و معتبر باشد    
 . فاقد قدرت استشته باشد،داهم هرگزينه ديگري گرچه سيماي مذهبي . كنيم

خواهم با    فرض كنيم  من مي      :حاال بيائيد كمي با هم خيال پردازي كنيم         
كنم و   هواپيما از لندن به نيويورك بروم و با يك آژانس مسافرتي مشورت مي              

نين از ميزان باري كه مجاز به حمل آن هستم،          چون از قيمت گزاف بليط و همچ      
هر حال اين سفر را بايد رفت، چاره             به. شوم كنم، ناراحت مي    اطالع پيدا مي   

 هولي چه بايد كرد؟ شرايط آژانس مسافرتي خواسته مرا برآورد                 . نيست
افتم ـ بليطي كه به اصطالح خودم،              به فكر جعل بليط مي         كند، پس   نمي

بليط را با تمام مشخصات      . كند  مي هژانس را برآورد  آ هاي مورد نظر   خواسته
تمام كه  ئن هستم   ممط. روم مي كنم و به فرودگاه هيترو     يك بليط واقعي جعل مي    

 هواپيما  پس صندلي خود را در    سجزئيات يك بليط واقعي را يادداشت كرده ام،          
به با لبخندي گرم بليط خود را         هواپيما    و هنگام سوار شدن به      ١كنم رزور مي 

كند بعد نگاهي به من      ، او احتماالً نگاهي به بليط مي       مده مامور كنترل نشان مي   
توانيد با اين بليط     متاسفم شما نمي  «: دهد كند و سپس بليط را به من پس مي          مي

چرا؟ در بليط من       «:گويم با لحن اعتراض آميزي مي      »  .سوار هواپيما شويد   
ركت هواپيمايي شما روي آن چاپ      نوشته شده است از لندن به نيويورك، نام ش        

شده است، شماره پرواز و زمان پرواز در روي آن درج شده است و قيمت آن                 
 ».هم سمت راست قسمت پائين نوشته شده است

 خيلي متاسفم، ممكن است اين اطالعات درست باشد، ولي            …متاسفم«: 
  ».توانيد با آن سفر كنيد اين بليط معتبر نيست و شما نمي

شركت «  :نويسم طم مي يشوم، در پشت بل     از در ديگري وارد مي      حاال من 
و كاغذ را به    »  ها در انگلستان است    هواپيمائي شما بهترين و بزرگترين شركت      

                                                           
گذارند، ولي در فرودگاه و قبل از سوار شدن و  ـ شماره صندلي را در اژانس خالي مي 1

 .كنند هنگام تحويل بار، شمارة صندلي را مشخص مي



 ٤٢ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

 كنترل  رموأم. دهم ولبخند به لب منتظر عكس العمل او هستم           دست مامور مي  
به ما لطف    كسي تا به حال اينقدر       ،متشكرم«: گويد خواند و مي   يادداشت مرا مي  

 »!توانيد سفر كنيد نداشته است ـ با اين وجود شما نمي

گذارم و در همان جائي كه         گيرم و در جيب مي       بليط را از او پس مي       
كنم، سپس چند ترانه جديد به او ياد              ام شروع به آواز خواندن مي         ايستاده

را چه پرواز پرشكوهي ـ چه صداي دلنوازي از موتور هواپيما گوشم             «: دهم مي
من زماني روي   .…اين هواپيما حامل مرد بينوائي چون من است        .…نوازد و  مي

زماني در  .. … هستم  افالك ولي اينك در حال پرواز در      .. …زدم خاك قدم مي  
پس از او   س »…كنم آسمانها پرواز مي  پهنة  دم ولي اينك در     وكلبه تاريكم اسير ب   

 باهم بخوانيم ـ او       كنم دست در دست هم بگذاريم و اين ترانه را              دعوت مي 
كنم و او هم با من همصدا         پذيرد ـ  و من شروع  به خواندن مي            دعوت مرا مي  

در پايان به   . كنيم شود و ما واقعاً يك همخواني پر شكوهي با هم ايجاد مي               مي
خيلي خيلي ازت ممنونم كه به اين جا آمدي و باعث شادي من                 «: گويد من مي 
ولي متاسفم شما   .…ولي.…زيبائي نشنيده ام     من هرگز ترانه اي به اين         .شدي
توانيد سوار هواپيما بشويد، بفرمائيد اين هم بليط شما ـ  حاال خواهش                    نمي
 »!كنم تشريف ببريد مي

ندرجات بليط من غلط     مچرا من واجد شرايط مسافرت نيستم؟ چونكه           
 شايد احساسات   . بعلت احساسات غلطي بود كه نشان دادم؟ خير           .است؟ خير 

علتش اين  . راي آن مامور كنترل بيشتر از قيمت بليط ارزش داشته است             من ب 
 آنها ممكن بود آنقدرصداي      .صدايم بد بود و ترانه ام مناسب نبود؟ نه           بود كه 

تي در   ح برايشان بخوانم و    مرا دوست داشته باشند تا از من دعوت كنند             
 توانم  من نمي  فقط يك دليل وجود دارد كه     . هاي تبليغاتي شان شركت كنم     برنامه

 بليط من از مرجعي غلط صادر        : كنم و آن دليل بسيار ساده اي است         مسافرت
تنها بليطي معتبر است كه يك شركت مسافرتي با درنظر گرفتن تمام            . شده است 
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 .شرايط صادر كرده باشد، و هرچيزي غير از آن معتبر نيست

شته توانند احساسات صادقانه اي نسبت به عيسي مسيح دا              مردم مي 
باشند و سرودهاي درستي بخوانند، به كليساهاي درستي بروند و درهنگام                
صحبت كردن از كلمات درستي استفاده كنند، ولي تا زيستني منطبق با تعريف               
آن در قاموس خدا، نداشته باشد، تا بليط آنها درست و منطبق با شرايط آماده                 

هند فهميد كه قبل از      حيتي هستند كه موثرنيست و خوا      ينشده باشد، داراي مس   
نها آهيچ قدرتي در زندگي        . شود شان پرتاب مي   سوينها به    آ بليط    »پرواز«

كتاب مقدس برايشان يك كتاب خشك و       . نخواهد بود و نه آگاهي نسبت به خدا        
 تحول هيچگاه شاهد يك      . خواهد بود  كننده  دعا كردن برايشان خسته      و روح بي

 مسيحي چيزي   »اصطالح زندگي «.  بود خدا گونه و فعال در زندگيشان نخواهند       
من يا  .  د آن تصميم بگيريم   مورنرا به بحث بنشينيم و در        آنيست كه بخواهيم    

بنابراين ! كنم يا اينكه بطور كلي زنده نيستم       در زندگي به تعريف خدا زيست مي      
 . وظيفه ما پيدا كردن شرايط خدا و دقيقاً عمل كردن به آن است

 

 بهاي نجات مجاني

د واقع بينانه به اين حقيقت بينديشيم كه مسيحي بودن و مسيحي                 بيايي
است و اين يك     » مجاني«گوييم كه     د نجات مي    مور ما در . بهائي دارد  شدن

كه ون  نجات مجاني است، چ    ،  شعوري محدود   در زيراحقيقت عجيب است،     
هاي خود   توانيم آنرا بخريم و يا بدستش آوريم  و نه بر اساس نيكوئي                   نمي
، و اين از    داي  نجات يافته  فيضزيرا كه محض    «: انيم راجع به آن چانه بزنيم     تو مي

» شما نيست، بلكه بخشش خداست و نه از اعمال تا هيچكس فخر نكند                        
 ).٩ ـ ٢:افسسيان(

 .از اين ديدگاه زندگي مسيح مطلقاً مجاني است

 .و اگر غير از اين بود، هيچ اميدي براي نجات يافتن ما، وجود نداشت
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 ).٢٣:٦يانمرو(» نعمت خدا« عبارت است از پولسگي جاويد، در بيان زند

بهرحال عيسي مسيح در طول خدمتش  هيچگاه نگفت كه نجات مجاني                
عالوه بر  . كرد او هميشه از نجات به عنوان يك نعمت گرانبها صحبت مي           . است
مجاني بودن  .  او مردم را آموخت كه بهاي الزم را با اشتياق بپردازند                  ،آن
ن نيست كه فقط با يك جنبش سر           آندگي مسيحايي دليل كم ارزش بودن          ز

نجات .  يا  با باور چند حقيقت در مورد او، بدست بيايد           ،بعنوان تائيد رهبري خدا   
 .يك بهائي دارد كه بايد پرداخت شود

رفتند، روي گردانيده بديشان      و هنگامي كه جمعي كثير همراه او مي          
 مادر و زن و اوالد و برادران و خواهران،           اگر كسي نزد من آيد و     «: گفت

و هركه  . تواند بود  حتّي جان خود را نيز دشمن ندارد، شاگرد من نمي            
 ».تواند شاگرد من گردد صليب خود را برندارد و از عقب من نيايد، نمي

زيرا كيست از شما كه قصد بناي برجي داشته باشد و اّول ننشيند             «
ه آيا قّوت تمام كردِن آن را دارد يا نه؟ كه             تا برآُورِد خرج آن را بكند ك       

مبادا چون بنيادش نهاد و قادر بر تمام كردنش نشد، هركه بيند                     
تمسخركنان گويد، اين شخص عمارتي شروع كرده، نتوانست به                

يا كدام پادشاه است كه براي مقاتله با پادشاه ديگر              . انجامش رساند 
ه آيا ده هزار سپاه، قدرِت        برود، جز اينكه اّول نشسته تأّمل نمايد ك          

آيد؟ واال چون او   مقاومت كسي را دارد كه با بيست هزار لشكر بر وي مي           
اي فرستاده، شروط صلح را از او درخواست            هنوز دور است، ايلچي    

  )٣٢ ـ ٢٥:١٤لوقا(. كند

 
ما بايد آن را درك      .  قيمت را جدي بگيريم      اين بنابراين ما بايد پرداخت    

خت كنيم و تنها بر اساس پرداخت بهاي نجات است كه اين حق             كنيم وآن را پردا   
 بناميم و براي برخورداري از شادي و لذت         »مسيحي«را خواهيم داشت خود را      

 .ارتباط با خدائي كه عمالً در كار است، مجهز شويم

يكروز شخصي به سوي عيسي مسيح آمد و از او زندگي ابدي را                      
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. او بدون نتيجه برگشت   ! ا از خود راند   درخواست كرد ولي عيسي خداوند او ر       
 به پرداخت قيمت آن موهبت مورد         اي  ولي عالقه  ،درخواست او صادقانه بود    

رفت شخصي دوان دوان آمده، پيش او        چون به راهي مي   «. درخواستش نداشت 
زانو زده سوال نمود كه اي استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاوداني                        

خواست خوبي بود، و به آن طريقي كه آنرا مطرح          البته در ). ١٧:١٠مرقس(“شوم؟
 جمع اخالص او بود كه ممكن بود اگر من و شما در آن                 و نمود نشانه اشتياق  

يت توجهي  جمعآنكه به     بي هاو دوان دوان آمد   . گرفتيم بوديم تحت تاثير قرار مي    
. اوتقاضاي درستي داشت  . كند و يا از آن جمع خجالت بكشد به پاي عيسي افتاد           

آن »  . داري متو فقط يك چيز ك    «:  از يك گفتگوي مختصر عيسي به او گفت         پس
بقيه سخنان عيسي   . مرد تنها براي تحصيل حيات تنها به يك چيز احتياج داشت           

مسيح هم احتماالً آن جمع و آن مرد متقاضي حيات جاويد را دچار تعجب و                   
ان گنجي  برو و آنچه داري بفروش و به فقرا بده كه در آسم                 «: شوكه كرد 

چه ). ٢١:١٠مرقس( “خواهي يافت و بيا صليب را برداشته و مرا پيروي كن               
 و مختصر عيسي مسيح براي         زبخواهيد چه نخواهيد اين بود فرمان موج          

ليكن او از   «: آن مرد نخواست و نيز رفت     ! برخوردار شدن از نعمت زندگي ابدي     
»  بسيار داشت  الواين سخن ترش رو و محزون گشته و روانه گرديد زيرا ام              

 ).٢١:١٠مرقس(

محبت  را عيسي به وي نگريسته، او      «كه  بود  پيش از اين مرقس گفت        
 ).٢١آيه(» نمود

ولي وقتي او تصميم گرفت تقاضاي خود را پس بگيرد و ازآنجا برود،                 
حيات تا آنجا كه ما اطالع داريم او هرگز              . عيسي به او اجازه داد تا برود         

او را صدا نزد كه برگردد و چنين چيزهايي به او           عيسي  .  را كسب نكرد   جاويدان
 امتاسفم من مسئله را براي تو خيلي سخت كردم، من قصد نداشتم تو ر             « :بگويد

 اي بترسانم، بيا كمي بيشتر با هم صحبت كنيم، دوست داري چگونه مسيحي               
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بفروشي اشكالي ندارد، چقدرپول       باشي؟ اگر دوست نداري همه چيزت را          
قابل بحث   نهدرك و كسب زندگي ابدي      »   حيات ابدي را بخري؟    همراهت داري كه  

 .است و نه چانه زدن و نه مصالحه

 كتاب مقدس    !موضوع چيست؟ آياثروتمند بودن كار غلطي است؟ خير           
چه دشوار  «: عيسي مسيح گفت  . هرگز نگفته است كه ثروتمند بودن غلط است         

 .)٢٣:١٠مرقس( “است كه توانگران وارد ملكوت خدا شوند

كه  اما آناني «: كند كتاب مقدس در رابطه با خطر ثروتمند شدن اخطار مي          
شوند و در تجربه و دام و انواع شهوات            خواهند دولتمند شوند، گرفتار مي      مي
سازند، زيرا كه طمع      هم و مضر كه مردم را به تباهي و هالكت غرق مي                ف بي

، از ايمان گمراه    كوشيدند ن مي آها است كه بعضي چون در پي          ريشه همه بدي  
 ) ١٠ ـ ٩:٦ ستيموتاواول (» سفتند گشته، خود را به  اقسام دردها

اخطارهاي زيادي در رابطه با خطر مال اندوزي در كتاب مقدس آمده                 
از نظر كتاب مقدس محترم است و حتي در بعضي             »  مالكيت «است، اما اصل  

. بنيادي است كندو موضوع ثروت يك مورد         اوقات خدا انسان را ثروتمند مي       
 ».ثروت « مورد نظر است ثروت انسانها است نه اصل اآنچه كه در اين ج

هيچكس دو آقا را      «: گفت»  سركوه «عيسي مسيح در موعظه موسوم به         
حبت، ويا به يكي    متواند كرد، زيرا يا از يكي نفرت دارد و با ديگري              نميخدمت  

را خدمت  ) پول(و ممونا   شمارد، محال است خدا       چسبد و ديگر را حقير مي       مي
را »  خدا « رد پاي يك     ،مسيح در طي گفتگو با آن مرد ثروتمند        ).٢٤:٦متي  (» كنيد

خواهي  اگر مي « :بدين جهت، به او گفت     . دارائيهاي او را    - در زندگي او ديد    
يك بايد  ات   زندگي جاويد داشته باشي، بايد بداني كه براي رسيدن به خواسته            

زندگي جاويد يك كاال نيست، بلكه يك         .  انتخاب كني  ارباب جديد براي خودت    
شود،   مي توشخص است ـ كسي از خدا و خدا از طريق عدالت او، ارباب زندگي                

 توولي او جايگاهي كمتر از خدا بودن و چون خدا عمل كردن، در زندگي                       
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 او يك خدا     . داشت باو يك اربا   . ولي آن مرديك مشكل داشت      »  .خواهد نمي
هاي او بود و تصميمات خود را به او القاء                كه انگيزه فعاليت    داشت ـ عاملي  

هاي او بود، پول او      »دارائي«اين خدا   . كرد كرد و ارزشهاي او را تعريف مي        مي
نجا كه در خدمت دو ارباب بودن غير ممكن است،              آبود، كاالي اوبود، و از        

اند مورد  نمود كه از خدمت ارباب كنوني خود استعفا دهد تا بتو                 ايجاب مي 
 واقعي، يعني خدايي كه حضور او در انسان فيض و عطيه زندگي              اربابپذيرش  

 . قرارگيرد ،جاوداني است

خواهي وارث زندگي ابدي       اگر مي «: ابراين عيسي مسيح به او گفت        نب
 يا به كالمي     ،»شوي، بايد هرچه داري بفروشي و پول آنرا به بينوايان بدهي              

چه »  .خود خلع يدكني و سپس آمده مرا متابعت كني        بايد از ارباب كنوني     «: ديگر
 مربوط به اساس زندگي         يولي هرچه كه هست مورد         !تكليف دشواري؟  

خداوند چيزي كمتر از    . مسيحائي است و جاي بحث و مصالحه در آن نيست            
هاي واالي خودش به او پيشنهاد ننمود و در قوانين خودش براي او               داستاندار

 با قاطعيت و محبت مرد ثروتمند را بدون اينكه ابهامي              او. استثنائي قائل نشد  
 چيزي را كه درخواست كرده بود،          مرد آن. برايش باقي بگذارد مرخص كرد     

 .او يك شخص مسيحي نبود. نتوانست بدست آورد

تر نگاهي به وضعيت اين مرد بياندازيم،           بيائيد قبل از اينكه موشكافانه      
آمد،   كسي نظير او به كليساهاي ما مي           دانم اگر  من نمي . قدري انديشه كنيم   

: كرد افتاد و تقاضا مي     دويد و به زانو مي      سراسيمه به جلو محراب كليسا مي       
شد؟ و چه جوابي     چه مي » من چه كار بايد بكنم تا وارث حيات جاوداني شوم؟         «

داديد؟ با توجه به گستردگي طيف           را مي او  شما چگونه پاسخ      . گرفت مي
جود داشت كه هزاران پاسخ مختلف به درخواست او داده          مسيحيت اين امكان و   

ها قواعد زيادي از مسيحيت استنتاج شده است كه در              در طي اين سال    . شود
، كافيست  ندگفت اي شايد به او مي     عده. اند عمل رفته رفته كم ارزش و آسان شده       
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در . هاي كليسائي شركت كند     تصميم بگيرد و عضو كليسا شود و در فعاليت           
كردند و به    شناسم، او را دعوت به نشستن مي       اري از كليساهائي كه من مي     بسي

تواني انجام دهي اينست كه از       بسيار ساده است، تنها كاري كه مي      «: ندگفت او مي 
گرچه اين اظهارنظر در هيچ كجاي       » .عيسي مسيح بخواهي وارد زندگيت شود      

 حوزة امور بشارتي    ي در فنت  رشود، ولي در واقع يك عبا       عهد جديد پيدا نمي   
كس تقاضا نشده است كه از عيسي بخواهد وارد           در كتاب مقدس از هيچ    . است

تقاضاي فوق برگرفته از اظهار ايمان درست و به عنوان تنها راه            . زندگيش شود 
م عدة زيادي مفهوم باال را       زعمسيحي شدن، مدنظر بوده است، ولي امروزه ب         

 .رساند نمي

يد، اين مسئله كامالً حقيقت دارد كه مسيح وارد           آنچنانكه بعداً خواهيم د    
كند، ولي گفتن اينكه عيسي        شود و در او كار مي        زندگي شخص ايماندار مي    

شود، نابخردانه، غير كتاب      مسيح به صرف تقاضاي كسي وارد زندگيش مي          
 به   هم ولي ممكن بود چنين پاسخي    .  و لوث نمودن اصل موضوع است       يمقدس

كرديم و از عيسي مسيح با اين كلمات          ديم و با او دعا مي     دا تقاضاي آن مرد مي   
نظر تو واقع   نظور م خصخداوندا آيا اين ش    «: كرديم تقاضاي پذيرش او را مي     

مشكل كار اينجاست كه چگونه پاسخ خدا را         (اگر پاسخ مثبت بود     » شده است؟ 
 داديم كه اينك تبديل به يك شخص مسيحي شده           به او اطمينان مي   !) گرفتيم مي

شد در مسيحيت و ايمان و با راست، سپس اطالعات مختصر و مفيدي در رابطه      
داديم و سپس     عضويت در كليسا در اختيار او قرار مي            و خواندن كالم، دعا  

 !كرديم اش مي روانه

ولي اگر طرف جوان      ! از نظر كليسا ديگر اين مرد متحول شده بود              
! كرديم، همه از اين تحول تازه      بود، با بوق و كرنا همه را خبر مي          ثروتمندي مي 

حتي ! شديم، بخصوص ثروتمندان و گنج اندوزان        خوشحال و هيجان زده مي     
ممكن بود جشن با شكوهي ترتيب دهيم و چندين هفته دربارة اين اعجاز                     
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ايمان به  رچونكه او يك ماهي بزرگ و لذيذ بود كه از آسمان ب               ! موعظه كنيم 
يم و از اين گنج       ادد ت او تشكيل مي      جلساتي براي شهاد     .زمين رسيده بود   

 تنها مشكل موجود اين بود كه اگر            اّما .كرديم آورده نهايت استفاده را مي     دبا
شديد كه   ه مي جرفتيد، متو  شش ماه بعد براي شركت در جلسه دعا به كليسا مي          

، يدپرسيد وقتي علت را مي     . كنند آنها براي  آن مرد جوان ثروتمند دعا مي              
برگشته است، ايمانش سرد شده است، عالقه خود را از دست داده            او   «:گفتند مي

او حتي مسيحي نبوده است كه بخواهد        . ولي در واقع او برنگشته است      » .است
كوشيد با او    شد و مي   مصيبت اينجاست كه اگر بار ديگر كسي پيدا مي         . برگردد

شم نزن نه حرف …«: گفت در مورد مسيح صحبت كند، احتماالً آن جوان به او مي          
 ».اي نداشت  يكبار سعي كردم ولي فايده… متشكرم…

در هنگام  . و تقاضاي خود را مطرح كرد        رفت  يسي  عمردي كه نزد      
. او فهميده بود كه مسيحي نيست      . برگشتن هيچ شكي برايش باقي نمانده بود        

او در عيسي مسيح نبود و نه عيسي مسيح         . نكوشيد از طريق ديگري وارد شود     
 .دانست  مي خوب حيات جاوداني نبود، و اين رااو وارث. در او

 

 ثروتمند، جوان و حكمران

بيائيد با هم در قالب آن جوان ثروتمند وارد شويم و احساسات او را                   
او ثروتمند بود،   : دانيم، بجز سه چيز     ما چيز زياي دربارة او نمي       . درك كنيم 

دانيم،  د او مي  اينها تمام چيزهائي است كه در مور        . جوان بود و حكمران بود     
وقتي شما  در اين      ! ناميم مي» جوان ثروتمند حاكم  «بدين جهت است كه او را         

ثروتمند بودن يك مسئله     . مورد فكر كنيد، هر سه مورد بسيار جذاب هستند           
نسبي است، و احتماالً بيشتر ماها خواب ثروتمند شدن در استانداردهاي جامعه            

سيار جذاب است، بخصوص براي كساني      جوان بودن نيز ب   . بينيم  مي  را خودمان
ها اينست كه به     يكي از زيباترين تعارف   ! اند كه چهل سالگي را پشت سر گذاشته      
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فرمانروا بودن  . رسد اش به نظر مي    تر از سن واقعي    شخصي بگوئيد خيلي جوان   
هم جذاب است، كتاب مقدس نگفته است كه او بر چه كساني فرمانروا بود، اما                  

 نشانه اينست كه داراي مقامي بوده است كه به ديگران             ،استهر چه كه بوده      
 اين مرد با ير حال وقته به. بگويد چكار كنند و از آنها انتظار اطاعت داشته است       

خودش خلوت كرد و كاله خود را قاضي كرد متوجه مشكل بزرگي در زندگيش              
ها  ابيت گرچه او ثروتمند و جوان و فرمانروا است، ولي روزي همة اين جذ               :شد

 ديگر ثروت   ،او فهميد كه اگر بميرد    . يك روز خواهد مرد   . را از دست خواهد داد    
او جوان  . بدردش نخواهد خورد و كس ديگري ثروتش را به ارث خواهد برد               

قدرت و نفوذ او به       . د ماند هنخواهد ماند و هميشه هم فرمانروا باقي نخوا           
لزاماً  در هنگام پيري       چنين فهميد كه ا     هم. شخص ديگري منتقل خواهد شد      

 و همين   نخواهد مرد و ممكن است مرگ در همان سنين جواني به سراغ او بيايد             
  .فردا از روي شتر سقوط كند و بميرد

حل دارد و آن داشتن يك        مشكل من تنها يك راه      «:پس با خود انديشيد    
 ».ناپذير است زندگي پايان

 :شايد كسي به او گفته بوده است

 اي؟  به عيساي ناصري شنيدهجعزي راآيا تاكنون چي -

 عيساي ناصري ديگر كيست؟! نه -

 .او يك واعظ است -

 كند؟ دربارة چه چيزي صحبت مي -

 !زندگي ابدي -

اگر . اين درست همان چيزي است كه من به آن نيازمندم          !! زندگي ابدي؟  -
شود و ديگر    ايل مي زهاي من     تمام ترس  ،رسم م كه به آن مي    ومطمئن ش 

و . بايد هر چه زودتر بروم و او را مالقات كنم          . ز ندارم به هيچ چيزي نيا   
او در مقابل جمعيت خود را كوچك كرد و به سوي مسيح              . او چنين كرد  
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من نيازي دارم كه پاسخش در تو       «: دويد، به زانو افتاد و نفس زنان گفت       
 »است، چكار بايد انجام دهم كه براي هميشه زنده بمانم؟

 . داد، او را دست خالي روانه كرد              پاسخي كه عيسي مسيح به او          
زندگي مسيحائي با تسليم    . همانطوريكه دست خالي آمد، دست خالي بازگشت       

آمدن او به اين دنيا، مرگ او بر        . شود شدن به خداوندي عيسي مسيح شروع مي      
روي صليب و قيام او از مردگان، رويدادهائي بودند براي بنيان يك ارتباط بين               

زيرا براي همين   « :پردگي انسان و خداوندي مسيح    سس سر خدا و انسان بر اسا    
). ٩:١٤روميان  (»  مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت كند             مسيح

اند، از اين ببعد براي      و براي همه مرد تا  آناني كه زنده         « :چنين پولس نوشت   هم
 دوم(» بلكه براي او كه براي ايشان مرد و برخاست            . خويشتن زيست نكنند   

 ).١٥:٥قرنتيان 

آيا متوجه مشكل اساسي آن فرمانرواي جوان شديد؟ او مسيح را                    
خواست تا نيازش را      او مسيح را مي    . خواست تا خادمش باشد، نه اربابش       مي

چنين انتظاراتي از مسيح داشتن،      . امر و نهي كند    او  مرتفع سازد، نه اينكه به        
خواهم  من مي  «:د و بگويد  اگر كسي به سوي مسيح بياي     . اي خدائي نيست   تجربه

ام باشي، ولي دوست ندارم مالك زندگي من باشي و به من                دهنده كه تو نجات  
 اين شخص دقيقاً هيچ چيزي      ،»امر و نهي كني كه چكار كنم و چگونه زندگي كنم          

از مسيح نخواهد گرفت، و اگر ما چنين شخصي را بطريقي به عنوان كسي كه                  
م، پس بايد روزي عيسي مسيح از آن مرد           داشتي ، قبول مي  استمسيحي شده   

ر نقطه جهان كه براي      ه با اين وجود، من به     ! جوان و ثروتمند، عذرخواهي كند     
شوم كه اين نگرش در ميان بسياري         كنم متوجه مي   موعظه و بشارت سفر مي     

اي هست مبني بر وجود دو نوع             فرضيه. از ايمانداران متداول شده است       
دهندة خود    كه عيسي مسيح را بعنوان نجات         يك مسيحي متوسط   : مسيحيت

ميرد به بهشت    اش بخشوده شده است، و وقتي كه مي        قبول دارد، گناهان گذشته   
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است كه عيسي   » سوپر دولوكسي «و اما نوع ديگر مسيحي، آن مسيحي        . رود مي
دهنده بلكه بعنوان خداوند و ارباب خود پذيرفته         مسيح را نه تنها به عنوان نجات      

است و اين   » دهنده نجات«ها در رابطه با عيسي مسيح         ياري از موعظه  بس. است
گي  شود، ولي ويژ   خداونديش، يكسان در نظر گرفته مي       جنبة  گي اكثراً با      ويژ

موضوع .  نتيجه نقش او به عنوان خداوند است           ،نجات بخشي عيسي مسيح    
ت، و   نقش عيسي مسيح بعنوان خداوند اس       ،اساسي كه ما بايد بدان توجه كنيم       

 .تواند كار نجات را هم انجام دهد در نتيجه اين ويژگي مي

كنيم چه منظوري داريم؟ ما  مي» خداوندي عيسي مسيح«وقتي ما سخن از     
 وفق مراد باشد و هيچ       رها كه در آن همه چيز ب        در مورد يك ارتباط فاقد تنش      

شدن ما حتي در مورد پر       . كنيم خبري از گناه و گناهكاري نباشد، صحبت نمي        
اي از شناخت مسيح به عنوان خداوند        القدس آنچنانكه معموالً آنرا نشانه     از روح 

كنيم كه منجر به      ما از شعور خاصي صحبت مي       . كنيم گويند، صحبت نمي   مي
 .شود گرايش به او مي

 

 شناخت او

عد ذهني و    كنيم، معموالً از بُ      وقتي ما صحبت از خداوندي مسيح مي          
كتاب . كند  كتاب مقدس از ٌبعد مرئي آن صحبت مي         گوئيم ولي  دروني سخن مي  

مقدس از خداوندي و اربابي عيسي مسيح به عنوان يك حقيقت قابل ديدن                    
 مسيح ايمان    هن ب مشود كه     كند، و اين حقيقت زماني آشكار نمي          صحبت مي 

چنين اگر به او ايمان نداشته باشم، اين         بياورم و خود را به او تسليم كنم، و هم          
خداوندي عيسي مسيح    . دهد و همچنان حقيقت است       لب ماهيت نمي   حقيقت ق 

حقيقتي است بنيادي خواه من به او ايمان داشته باشم، خواه نداشته باشم، خواه              
پولس رسول در روز     . خود را به او تسليم كرده باشم، خواه نكرده باشم               

پس جميع خاندان    «: د از انجيل را چنين بيان كرد          وبرداشت خ ،  طيكاستنپ
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وب كرديد، خداوند و    لاسرائيل يقيناً بدانند كه خدا همين عيسي را كه شما مص            
عيسي مسيح، خداوند و ارباب و مالك ما          ). ٣٦:٢اعمال  (» مسيح ساخته است  

گويد، او خداوند است، نه بخاطر اينكه ما او را خداوند              پطرس رسول مي  . است
زندگي، .  ما نموده است   ايم، بلكه بدين جهت كه خدا، او را خداوند           خود ساخته 

كار، مرگ، رستاخيز و سرافرازي عيسي مسيح در دست راست خدا، نشانه                 
 .اينست و در نتيجه بايد بعنوان خداوند با او ارتباط برقرار كنيم

 صرف اينكه در     ههاي آمريكا بوديد، ب     اگر شما شهروند يكي از ايالت        
ايد،  ا انتخاب نكرده    ايد و يا او ر         انتخابات گزينش فرماندار شركت نكرده        

! توجه داشته باشيد   ! توانستيد بگوئيد من او را به فرماندهي قبول ندارم             نمي
ويض شده  فر در اختياري كه به او ت       داخواه بخواهيد، خواه نخواهيد، آن فرمان      

كند، صرفنظر از اينكه شما او را انتخاب كرده باشيد، يا               است اعمال قدرت مي   
 نيست كه شما يا ديگران او را به عنوان فرماندار             صحبت از اين  . نكرده باشيد 

د، سخن بر سر اينست كه آيا شما خود را براي اطاعت و                     يا خود برگزيده 
ايد، يا نه؟ فرض كنيم كه شما بگوئيد كه حاضر به     فرمانبرداري از او آماده كرده    

شود كه او وضع     اطاعت از او نيستيد، آيا مخالفت شما موجب فسخ قوانيني مي           
كنيد و متوجه يك  اي داريد رانندگي مي    فرض كنيد در جاده   ! كند؟ البته كه خير    يم

 ٧٠ سرعت ماشين از        ،شويد كه نوشته است      عالمت رانندگي در جاده مي       
 ٩٠كنيد با سرعت       در ساعت ممنوع است، ولي شما هوس مي           باال  به كيلومتر

دهيد، و ناگهان    ار مي  گاز فش   پدال كيلومتر رانندگي كنيد، بنابراين پا را بر روي        
ي گردان  بهاي آ  چراغبا  شويد كه     سفيد مي  مبيلاز آينه پشت سر متوجه يك اتو      

از شما سبقت   . شود و آژيركشان با سرعت صد كيلومتر دارد به شما نزديك مي          
شويد و دو    شما هم متوقف مي   . دهد كه توقف كنيد    گيرد و به شما عالمت مي      مي

كي از آنها    ي. آيند اده شده و به سوي شما مي         پليس راهنمائي از اتومبيل پي      
 :پرسد مي
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 كرديد؟ ميدانيد با چه سرعتي رانندگي مي -

 . كيلومتر در ساعت٩٠بله،  -

 :دگوي آن پليس با قبض جريمه در يكدست و قلم در دست ديگر مي -

كنيد كه سرعت مجاز      كيلومتر حركت مي   ٩٠ولي شما در خطي با سرعت        -
 . كيلومتر در ساعت است٧٠آن 

بله درست است، ولي من يك سؤال از شما دارم، چه كسي مقرر كرده                  -
  كيلومتر رانندگي نكنم؟٧٠است كه من در اين اتوبان بزرگ بيشتر از 

 اين  هاين يك مصوبه حكومتي است و قانون آن بوسيله هيئت حاكم                 -
 .كشور وضع شده است

 و  انيندگبسيار خوب، پس من ملزم به اطاعت از آن نيستم، من به اين نما              -
 .ام، و با اين قانون هم موافق نيستم حاكمان كشور رأي نداده

 !شويد؟ البته كه خير آيا با اين اظهارنظر از جريمه شدن معاف مي

قانون يك كشور پايدار و قابل اجراء است، خواه با آن موافق باشيد يا                  
نيد و اينجاست كه عليرغم اعتراض خودتان بايد بر حسب وظيفه عمل ك            . مخالف

 .و چنانچه از پرداخت جريمه خودداري كنيد به زندان خواهيد رفت

حكومت و قوانين كشور شما به صورت يك واقعيت مشهود به ملت                   
تحميل شده است، و موضوعي كه مهم است، اين نيست كه شما به آن رأي داده                

نه باشيد يا نداده باشيد و يا با آن موافق يا مخالف باشيد، بلكه اينست كه چگو                 
بهمين ترتيب خداوندي   . ايد كه به قدرت آن سر فرود بياوريد        خود را آماده كرده   

عيسي مسيح  . عيسي مسيح نيز بايد به عنوان يك واقعيت مشهود، شمرده شود           
ند نيست كه ما او را خداوند كرده باشيم، بلكه به اين دليل                   وبدين دليل خدا   

 را  اين حقيقت ه من شخصاً     خوا .خداوند است كه خدا او را خداوند كرده است          
رود كه در پيش      قبول داشته باشم يا نداشته باشم، تاريخ جهان به سوئي مي             

از «: گويد پولس رسول مي  . پاي مسيح بپايان برسد و به او پاسخگو خواهد شد          



 ٥٥ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

اين جهت خدا نيز او را بغايت سرافراز نمود و نامي را كه فوق از جميع نامها                    
م عيسي هر زانوئي از آنچه كه در آسمان و بر زمين             است بدو بخشيد، تا به نا     
 .)١٠ـ٩:٢فيلپيان (» و زيرزمين است خم شود

دهد كه خداوندي مسيح بصورت يك حقيقت         كتاب مقدس به ما تعليم مي      
يابد كه هر شخصي كه زنده است، آن را خواهد               بنيادي تا آنجا گسترش مي     

ه خاطر اينكه مؤثراست،      ما انجيل را ب     . اهميت انجيل در اين است      . شناخت
هر كسي الزم است كه مسيحي      . بلكه بدين دليل كه واقعي است     . كنيم موعظه نمي 

شود، نه بخاطر برآورده شدن نيازهاي زندگيش، بلكه بدين جهت كه عيسي                 
اگر ما انجيل را فقط بخاطر تأثيرش       . و ارباب و خداوند است    ناب  مسيح حقيقت   

شود مؤثرند، مقايسه    عوامل ديگري كه ادعا مي    موعظه كنيم، آنرا با بسياري از       
كند،  را برآورده ميانسان اگر ما انجيل را فقط بدين سبب كه احتياجات      . ايم كرده

توانند بر مشكالت و مسائل زندگي       كنند مي  موعظه كنيم، به كساني كه تصور مي      
يك . انجيل مهم است، چونكه واقعيت دارد      . ايم يزي نگفته چ هيچ   ،خود فايق آيند  

روز تاريخ به اين حقيقت آگاه خواهد شد كه عيسي مسيح خداوند است و                     
پذيرفتن اين  .  است كه اين درك و فهم هم اكنون باشد            اين دعوت ما در امروز   

ايد كه ديگر   يحقيقت در آزادي كامل و بطور اختياري بهتر است تا اينكه روزي ب            
پذيرفتن عيسي مسيح به    بحث ما   . فرصت انتخابي براي شما وجود نداشته باشد      
پذيري از او بعنوان يك خداوند          عنوان خداوندي و ارباب نيست، بلكه فرمان         

 .است

 را دوست نداشته باشيم، ولي       هاين امكان وجود دارد كه ما قدرت حاكم         
اين امكان وجود   .  است طلقناچاريم كه آن را اطاعت كنيم چونكه يك واقعيت م           

ردن ننهيم، ولي با اين وجود همراه با تمامي         دارد كه ما قدرت عيسي مسيح را گ       
نژاد انسان تحت تسلط او هستيم و يك روز با شرمندگي زياد اين حقيقت را                   

ما تنها يك گزينه را در پيش داريم و آن عيسي مسيح است،                  . خواهيم فهميد 
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 چون سرانجام    ،خواه با آزادي و اختيار مطيع او شده باشيم خواه با اجبار                
سم كه هر زانوئي نزد من خم خواهد شد و           قبه حيات خودم    «: يدگو خداوند مي 

ولي اگر تا آن روز صبر       ). ٢٣:٤٥اشعياء  (» هر زباني به خدا اقرار خواهد نمود       
! كنيم، آخرين كاري كه بايد انجام دهيم اقرار به خداوندي عيسي مسيح است                

 .مسيحي شدن شامل تابعيت اختياري خداوند در همين لحظه است

 

 اهي در مورد اوديدگ

 مكشوف شود، الزم است كه ما        مسيح بر اساس حقيقتي كه بايد در مورد      
اين موردي بود كه جوان ثروتمند         . ديدگاه درستي نسبت به او اتخاذ كنيم          

 ما بايد از    با شناخت عيسي مسيح به عنوان خداوند       . حكمران با آن مواجه شد    
 آگاه شويم و با توجه به       حق انحصاري او مبني بر حاكميت بر زندگي خودمان        

هاي او و كسب رضايت او، خود را در بست به او اختصاص                 اهداف او، نقشه  
 .دهيم

قبل از اينكه ازدواج كنم، چندين دختر بودند كه احتمال داشت با يكي از                 
كنند، بسياري   افزون بر دو ميليارد نفر زن در جهان زندگي مي         . آنها ازدواج كنم  

فرض . اي بسيار پير هستند    اند، برخي بسيار جوان و عده       از آنها ازدواج كرده   
يعني (آنها متحمل بود    % ١ امكان ازدواج من با      ،كنيم كه از ميان اين تعداد زنان       

پس من داراي دو ميليون     ).  با من ازدواج كند    امكان داشت از هر هزار زن يكي       
 به اسم   هر حال روزي آمد كه عاشق دختري        به! امكان بودم و فقط يك انتخاب     

او با خوشحالي تقاضاي    . ي شدم و از او تقاضا كردم با من ازدواج كند            رهيال
بقيه «مرا پذيرفت، وقتي با هم ازدواج كرديم، من نزد او خود را متعهد كردم كه                 

حساب كنيد » .زنان را فراموش كنم و تا زماني كه زنده هستم، متعلق به او باشم   
 يك ميليون نهصد و نود و نه هزار و نهصد            ناگهان. ند امكان را از دست دادم     چ

همة آن امكانات را از     . و نود و نه امكان ازدواج براي من و آنها از دست رفت              
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 بعنوان همسر خود برگزيدم و نسبت به او           را يرذهن خودم پاك كردم و هيال      
 .متعهد شدم

توانيم به   اين مرحله تصويري از آن نوع ارتباطي است كه از طريق آن مي            
به او اين حقوق انحصاري داده شده است كه در زندگي           . يسي مسيح بپيونديم  ع

حتي (ما اعمال قدرت كند و ما را از هر مورد ديگري بجز خودش محروم كند                   
اگر كسي نزد من آمد و پدر و مادر          «: گويد  بدين جهت است كه مي    ). امور خوب 

 دشمن ندارد، شاگرد    و زن و اوالد و برادران و خواهران، حتي جان خود را نيز            
مراد از اين عبارت اين نيست كه دوست داشتن         ). ٢٦:١٦لوقا  (» دوتواند ب  من نمي 

! قطعاً اينطور نيست  . مادر، همسر و فرزند و برادر و خواهر كار اشتباهي است           
باشند و بهترين ارتباطي هستند       خانوادگي بسيار خوب و درست مي       عالئقاين  

، هم   است ولي عيسي بر آنچه كه خوب و درست       . كه در روي زمين وجود دارند     
 .چنانكه بر آنچه كه بد است، ارجحيت دارد

 با او در مورد خوب بودن و يا بد              ،ي ازدواج كردم  رروزي كه با هيال    
 بود با يكي از آنها ازدواج كنم، صحبت نكردم، بلكه           كنبودن زنان اين دنيا كه مم     

 هر  سوي كه فرا  ،پيدا كرده است  تشخيص دادم كه آن روز جايگاهي در زندگيم          
 . ام نوع ديگر ارتباط انساني است كه من تا آن روز داشته

 ازدواج، بيانگر اين نيست كه هرگز تنش،        فرد هر حال طبيعت منحصر به     به
در ارتباطي تنگاتنگ مثل    . سوء تفاهم يا كشمكشي در زندگي بوجود نخواهد آمد        

آيد زوجين از هم     رند، گاهي الزم مي    موارد غير قابل اجتنابي وجود دا       ،ازدواج
. عذرخواهي كنند و مرزهائي را كه موجب جدائي آنها شده است، ويران كنند                

. كند ولي تعهد به قوت خود باقي است و ارتباط روال سابق خود را حفظ مي                   
بهمين ترتيب در ارتباط ما با عيسي مسيح، تسليم شدن به او بدين معني است                 

تواند  يگاه واالئي در قلب ما است كه هيچ فرد ديگري نمي            كه او داراي چنان جا    
ولي اين بدين معني نيست كه ديگر مشكلي نخواهد بود،               . جاي او را بگيرد    
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بروز اين موارد در زندگي       . ها مرتفع خواهند شد     كشمكش و گناه و كوتاهي      
اگر گوئيم كه   «: يوحنا خطاب به مسيحيان چنين نوشته است      . ناپذير است  اجتناب

ولي ). ٨:١اول يوحنا   (» كنيم و راستي در ما نيست      گناه نداريم خود را گمراه مي     
هرگاه گناه كنيم و به آن اعتراف كنيم و گناه خود را بپذيريم از ديدگاه خداوند                  

هاي ما، اين ارتباط به قوت خود باقي است،          با وجود كوتاهي  . شويم بخشيده مي 
دهيم هدف ما در زندگي       كه انجام مي  گوئيم و آنچه      ولي بايد در آنچه كه مي       

 .كسب رضايت خدا و خدمت به او باشد

براي مسيحي شدن از چه چيزهائي بايد صرفنظر        «: پرسند مياكثراً از من    
 »…گي داردتسب«ها معموالً اينست كه  به اين قبيل پرسشمن پاسخ » .كنم؟

و هم  كننده را نرماند     پاسخ الزم به اين سؤال پاسخي است كه هم سؤال           
 ،اي باشد به آنچه كه براي ما ناشايست است و پاسخ من به اين سؤال                   اشاره

: كه دربرگيرنده اهداف فوق است، چونكه عيسي مسيح گفت           » همه چيز است  «
تواند   خود را ترك نكند، نمي        يملكچنين هر يك از شما كه تمام ما            پس هم «

ه عيسي مسيح همه    آيه فوق بدين معني نيست ك     ). ٣٣:١٤لوقا  (» شاگرد من شود  
گيرد، بلكه بدين مفهوم است كه هر چه دارم تحت قدرت او                چيز را از من مي     

كند، در غير    گيرد و بخاطر پيشبرد اهداف خودش از آن استفاده مي              قرار مي 
 تميز بين ،منويش آنچنانكه بعضي اوقات مي  . توانم شاگرد او باشم    اينصورت نمي 

ين عقيده نيست كه شاگردي در سطح        مسيحي بودن و شاگر بودن بر اساس ا        
: كلمه مسيحي از ابتدا به شاگردان عيسي مسيح اطالق شد         . تري قرار دارد   عميق

تنها ). ٢٦:١١اعمال  (» و شاگردان نخست در انطاكيه به مسيحي مسمي شدند          «
مسيح باشد، بنابراين اگر من      پيرو  كسي حق استفاده از اين لقب را دارد كه              

 .ئف شاگردي را انجام نمي دهم، مسيحي نيستمشاگرد نيستم، و وظا

 كار سختي است؟ آيا تنها من بايد به سهم خود همه چيز را               يآيا شاگرد 
به مسيح بدهم؟ وظيفه او به عنوان خداوند نسبت به من چيست؟ شايد شما                   
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انگيز  انديشيم، ولي تمام منافع هيجان      اينك در اين مورد مي     !. چنين سؤال كنيد  
شود كه به بررسي بهاي آن           ر زندگي ما وقتي ممكن مي         مالكيت مسيح ب   

 .پردازيم و تمايل ما نسبت به پرداخت اين بهاءب
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٤ 
 خداوندي عيسي مسيح

 
تريا رفتيم كه با جواناني      چندين سال پيش با يكي از دوستانم به يك كافه          
ها تريا ها كافه  در آن سال  . كه در آنجا بودند راجع به عيسي مسيح صحبت كنيم          

من تازه كار بودم و مدت كمي بود كه   . مركز اصلي تجمع و ميعادگاه جوانان بود      
كردم، ولي دوست من بسيار باتجربه       راجع به عيسي مسيح با مردم صحبت مي       

بود و من از اينكه همراه او بودم و بجاي منهم صحبت مي كرد، بسيار خوشحال               
 كه نشان مي داد عالقه مند به       ساله ١٧ يا   ١٦داشتيم با يك جوان در حدود       . بودم

دوست من با دقت و ماليمت، به او تفهيم           .  ما است، صحبت مي كرديم     سخنان
 .كرد كه معني و هدف واقعي زندگي ما را مي شود در عيسي مسيح يافت

صحبت دوست من با آن جوان چند ساعت به درازا كشيد و چنين به نظر                
. د را به عيسي مسيح تسليم كند       رسيد كه آن جوان آماده شده است تا خو           مي

دوست من كه بدون شك متوجه اين تحول در آن جوان شده بود، ناگهان از او                 
هائي كه امروز با هم داشتيم، چه داليلي وجود دارد           با توجه به صحبت   «: پرسيد

جوان چند دقيقه به فكر فرو      » ؟باشندكه مانع مسيحي شدن شما در همين لحظه         
 ».كنم، هيچ دليلي ندارم مينفكر . نه«: ن گفترفت و سپس به دوست م

من بسيار هيجان زده شدم و در اين لحظه دوستم دست بر شانه آن                    
كني مانعي در بين نيست،         حاال كه حس مي      «: جوان گذاشت و به او گفت         
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 و سپس براي چند دقيقه راجع به بهاي ».خواهم بعضي چيزها را به تو بگويم     مي
ر مورد لزوم تخصيص همة زندگي، آينده،             د. مسيحي شدن صحبت كرد      

ها و همه چيز ديگر به خدا صحبت كرد و سپس                ها، دارائي  ها، رابطه  طلبي جاه
اي تا از همه چيز دست بكشي، عيسي           دوست من اگر حاال آماده شده      «: افزود

من كه روبروي آن جوان     » .شود مسيح هم بطور مؤثر در زندگيت وارد عمل مي        
كه او با شنيدن اين اظهارات در جاي خود وا رفت، و نه تنها               نشسته بودم ديدم    

دوست من به او    ! او منهم با كمال شرمندگي از اظهارات دوست خودم وا رفتم            
شدنت وجود  نكني دليلي براي مسيحي      هنوز هم فكر مي   «: تر شد و گفت    نزديك
د كنم داليلي وجو    حاال فكر مي   «: پسر جوان بعد از كمي تفكر گفت          » ندارد؟
 مگر اينكه با هر يك از        ،در اينصورت مسيحي نشو    «: دوستم به او گفت   » .دارند

سپس آدرس  » .آن داليل كنار بيائي و همه چيزت را به عيسي مسيح تسليم كني             
 .و داديمابه يكديگر داديم و ترتيب مالقات ديگري را با 

 تريا خارج شديم من خيلي عصباني شده بودم و به دوستم             وقتي از كافه  
كني؟ من دارم از دست تو ديوانه ميشم، اون جوانك داشت      چكار داري مي  «گفتم  

وقتي » !كرد، ولي تو او را اون طور ترساندي          خود را عيسي مسيح تسليم مي      
عيسي مسيح در شرايطي اينچنين چه       «: جواب او را شنيدم خيلي تعجب كردم       

 تعليم كتاب مقدس    من هرگز راجع به آن فكر نكرده بودم، چونكه در          » كار كرد؟ 
او مردم را دعوت    «:  جواب من به او بديهي بود       .زياد به آن پرداخته نشده بود      

عيسي مسيح،  ! كني اشتباه مي «: او گفت » .كرد كه فوراً او را پيروي كنند           مي
اول تقاضاي خود را مبني بر بهاي         . هيچگاه پيروي خود را آسان نكرده بود        

 ». پيروي او بود اعالم مي كردشاگرد بودن به هر كس كه مايل به

آنشب با هم نشستيم و به مطالعه كتاب مقدس و بخش مربوط به پاسخ                 
آنچه كه  . پرداختيمخواستند او را پيروي كنند،        عيسي مسيح را به آناني كه مي       

ما آن جوان حكمران و ثروتمند را ديديم كه               ! آميز بود  ياد گرفتيم اعجاب   
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ما مردي  . يسي آمده بود، دست خالي برگشت     همانطور كه با دست خالي پيش ع      
.  كرد كه او را متابعت كند       ارا ديديم كه مشتاقانه به سوي مسيح آمد و تقاض           

ها  ها و مرغان هوا را آشيانه       روباهان را سوراخ  «: پاسخ مسيح به او چنين بود      
 و او را به      ،)٢٠ـ١٩:٨متي  (» است، ليكن پسر انسان را جاي سر نهادن نيست          

كس ديگري را ديديم كه پيش عيسي مسيح آمد و           . ني خود دعوت كرد   خانما بي
تقاضاي پيروي از او را كرد، ولي مهلتي خواست تا برود و پدر خود را كه                      

مرا «: مرده بود دفن كند و برگردد او را پيروي كند، اما عيسي به او گفت                      
پس از  ). ٢٢:٨متي  (» گان، مردگان خود را دفن كنند        متابعت كن و بگذار مرد     

شود به   ناميده مي » تعليمات سخت «اينكه عيسي سخنان فوق را كه باصطالح          
در همان وقت بسياري از شاگردان او برگشته ديگر         «: زبان آورد، يوحنا نوشت   

عيسي آنها را صدا نكرد بلكه به سوي آن          ). ٦٦:٦يوحنا  (» با او همراهي نكردند   
آيا شما نيز    «: آنها گفت  برگشت و به        نددوازده نفري كه باقي مانده بود         

من تازه متوجه شدم كه عيسي مسيح            ). ٦٧:٦يوحنا  (» خواهيد برويد؟  مي
خواست  اصراري نداشت تا نتيجه رسالت خود را مشاهده كند، بلكه او مي                  

مسئوليتي را كه خداي پدر مبني بر نشان دادن حقيقت به او سپرده بود، به                     
او .  ديگران نسبت به او چگونه باشد      العمل كمال برساند، صرفنظر از اينكه عكس     

او آنقدر مردم را دوست داشت       . مردم را بيشتر از كسب نتيجه دوست داشت        
كه نسبت به آنها روراست باشد و من به اين نتيجه رسيدم كه پيش از اينكه                     

 .ام ، مايل به سياهي لشگر بودهممردم را دوست داشته باش

، ديدگاه آمارگرانه او بود كه      هاي جالب رسالت عيسي مسيح     يكي از جنبه  
علت اين عدم موفقيت اين نبود كه           ! آميز نبود  رسد چندان موفقيت    بنظر مي 

.  اختيار نداشت، يا با تعداد زيادي از مردمان صحبت نكرد               در فرصت زيادي 
تنها در يك نوبت او با پنجهزار مرد و زن و كودك صحبت كرد و آنها را بطور                   

در يك نوبت ديگر او     . قرص نان و اندكي ماهي غذا داد       پنج    با آسائي فقط  معجزه
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هر كجا كه   .  هفت قرص نان و اندكي ماهي غذا داد            با چهار هزار نفر را فقط     
هاي او گوش كنند و      افتادند تا به موعظه    رفت گروه انبوهي بدنبال او راه مي        مي

او آوردند و    بيماران و مردگان را به حضور او مي         . شاهد معجزات او باشند    
از جليل تا اورشليم همه او را          ). ١٦:٨متي  (» همة مريضان را شفا بخشيد      «

وقتي كه چند   . كردند دوستان و دشمنانش دربارة او صحبت مي       .  شناختند مي
 مردمان زيادي بر      ،رفت روز قبل از مصلوب شدنش به سوي اورشليم مي             

او  جمع شده و به او خوش آمد گفتند و رداهاي خود زير پاي                        شسرراه
هاي   و به زير قدم    ه بريد مزارع خود را  هاي درختان    انداختند و برخي هم شاخه    

 مبارك باد كسي كه     …هوشيعانا.. هوشيعانا«: زدند  فرياد مي  ه و هم  هاو گذاشت 
. آيد به اسم خداوند    مبارك باد ملكوت پدر ما داود كه مي        . آيد به نام خداوند مي   

با اين وجود عليرغم آن هم         ). ١٠ـ٩:١١ رقصم(» هوشيعانا در اعلي عليين     
 به   كه هوراها و تمام كساني كه شفا يافته بودند، عليرغم آن گروه عظيمي                 

دادند و كساني كه شاهد معجزات او بودند، عده كمي                تعليمات او گوش مي    
تخمين تعداد آنها مشكل است، ولي پس از مرگش و             . شاگردي او را پذيرفتند    

 و به آسمان صعود كند، كساني كه بعنوان             قبل از اينكه از مردگان برخيزد       
القدس بودند،   در اورشليم گرد هم آمدند و منتظر آمدن روح           عيسي  شاگردان  

 شاگرد، يعني هر    ١٢٠بعد از سه سال خدمت عمومي تعداد        .  نفر بودند  ١٢٠تنها  
كرد و   اگر عيسي مسيح در قرن بيستم موعظه مي          ! هفته كمتر از يك شاگرد     

 مسيحي فراهم   هاي رسانهبود، خبر قابل توجهي براي         مينتيجه كارش چنين     
چرا بعد از آن سه سال تنها عده كمي شاگرد پيدا كرد؟ حتي وقتي                   . كرد نمي
خواستند او را مصلوب كنند، انتخاب را به عهده مردم گذاشته و او با رأي                   مي

ميان  اتفاقاً آن روز مصادف بود با يكي از اعياد رو          .اكثريت محكوم به مرگ شد    
دستور حاكم رومي يهوديه، يك نفر زنداني آزاد          مرسوم بود كه در آن روز به       

 و برابا كه       عيسي  كه از بين      پيالطس به مردم پيشنهاد كرد        بنابراين. شود
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و با كمال تعجب    . بدنام بود، يكي را انتخاب كنند تا آزاد نمايد           دزد و    شخصي
استار مصلوب شدن عيسي     خو مشاهد كرد كه مردم برابا را انتخاب كردند و          

كرد اگر مردم رهائي برابا      او تصور مي  . پيالطس از رأي مردم شوكه شد     . شدند
وقتي . ترسيدند ا مردي بود كه بسياري از او مي       براب. را بطلبند، غير عقالني است    

ها را به داخل     بستند، بچه  هاي خود را مي     خانه گذشت مردم درِ   ها مي  او از كوچه  
ها ظاهر    شد، زنان در كوچه       ا وارد شهر مي      براب هرگاه     بردند و   خانه مي  

كردند كه اگر روميان     احتماالً عده زيادي فكر مي    . او مرد شريري بود   . شدند نمي
ولي پيالطس اين انتخاب را     . ا را مصلوب كنند، عدالت را اجراء خواهند نمود        براب

 زندان بيرون بيايد    گذاشت و انها هم برابا را انتخاب كردند كه از         در اختيار آنها    
ها بگردد و اگر دوست داشت از مردم عذرخواهي             دوباره آزادانه در كوچه     و

 آنها  در حالي كه  ! دو ولي عيسي مسيح با رأي اكثريت بجاي او مصلوب ش           ،كند
 خانة خود را    توانستند مسيح را انتخاب كنند تا ديگر الزم نباشد هيچ كس درِ            مي

هاي خود را پنهان نكند،       نگام آمدن او بچه    بر روي او ببندد و هيچكس در ه          
ها هم او را دوست داشتند و مردم             را دوست داشت و بچه       ها  بچه  او چونكه

آنها نيازهاي خود را       . هاي خود بپذيرند     توانستند عيسي را در خانه         مي
توانستند بيماران   آنها مي . كرد ستند به او بگويند و مسيح آنها را درك مي         نتوا مي

 را لمس كرد كه ساليان سال          كسانياو  . ه حضور مسيح بياورند    خود را ب   
 .هيچگاه تاكنون كسي به آنها دست نزده بود

هاي  گان جامعه را مالقات كند و در خانه          تا طرد شد   رفت هر سو مي   بهاو  
خود عادل پنداران از او متنفر بودند، ولي مردم         . ن بدنام غذا صرف كند    رااكگناه

 .ندعادي او را دوست داشت

 رأي آنها وقتي پيالطس انتخاب عيسي يا برابا را به عهد مردم گذاشت، از              
اما با اين مرد «: پيالطس گفتو ! آنها برابا را انتخاب كردند. به سختي شوكه شد  

مصلوبش .. مصلوبش كن «: و جمعيت فرياد زدند   » ؟كه عيسي نام داد چكار كنم     
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 ».كن

 شد؟ قبل از اينكه عيسي       چرا چنين واكنشي به عيسي مسيح نشان داده         
. ح براي آخرين بار به اورشليم برگردد، علت آن را در يك مثل بيان كرد                  يمس

» خواهيم اين شخص بر ما سلطنت كند        نمي «: ساده بود  واكنش بسيار علت اين   
 كه  اميدمردم به سوي مسيح آمدند بدين       . اين يعني نفي پادشاهي   ). ١٤:١٩لوقا  (

نشيني  طلبيد عقب  تي كه او وفاداري آنها را مي          از او چيزي بگيرند، ولي وق        
مسيح تعداد اندكي را متحول كرد، ولي بسياري از دشمنانش در پايان               . كردند

مردم به  » بنا نگس«يا  » سنگ زاويه «ل  ثََمتوجه به   رسالتش متحول شدند، زيرا با      
من و . اند اند ولي آنرا درك نكرده تدريج متوجه شدند كه پادشاهي مسيح را ديده     

 . بلكه دركي تدريجي،شما بايد آن را درك كنيم، نه دركي يكباره

 
 ترسيم؟ چرا از خدا مي

ها از خداوند بودن مسيح در زندگيشان وحشت            چرا بسياري از انسان    
اند با خدا روراست     ام كه دوست داشته    دارند؟ من با عده زيادي صحبت كرده       

 .ت دارندباشند، ولي از تسليم نمودن خودشان به او وحش

زماني من يك دختر هيجده ساله را با چشمان گريان در يك مدرسه در                 
به من گفت كه چقدر مشتاق است خود را دربست          و  ولز جنوبي مالقات كردم و ا     

ترسيد  مي. ترسد خواهد، مي  در اختيار خدا بگذارد، ولي از آنچه كه خدا از او مي            
ترسيد خدا او را      اشد، مي خدا او را به كاري دعوت كند كه دوست نداشته ب               

 واردياينها م .! دعوت به ازدواج با كسي كند كه او را دوست نداشته باشد                 
هائي دارد، ولي    خدا براي ما نقشه   . شوند هستند كه موجب نگراني عدة زيادي مي      

. هاي خيري نباشند   ها، نقشه  آن نقشه مبادا   نهفته است كه      جا ترسي كه در اين    
ه را براي شخص خاصي در نظر گرفته باشد       حرفيك  ترس در اينجاست كه خدا      

دانم چرا همه دوست دارند      من نمي (كه او از آن بيزار باشد ـ مثل دندان پزشك            
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 ما  جترس در اينجاست كه خدا طرحي را در مورد ازدوا           !) دندان پزشك شوند  
دانيم كه شخص    ، ولي ما نمي    و كسي را براي ما درنظر گرفته باشد        كشيده باشد 

ترس در اينجاست كه ازدواج ما توأم با عشق            . ظر چگونه فردي است    موردن
نظريه اساسي اينست كه اگر      . نباشد، بلكه تحت تأثير يك اطاعت صرف باشد         

پسندد، ارادة احتمالي خدا است و اگر چيزي           چيزي هست كه كسي آن را نمي        
 !پسندد، احتماالً مورد پسند خدا نيست هست كه كسي آن را مي

 .ام شناسم، زيرا خود درگير آن بوده  ميمن ترس را

 سال بود   ١٤ الي   ١٣بخاطر دارم از شاگردان يك كالس كه سن آنها بين            
اي كه از    پرسيدم، زندگي چگونه خواهد شد اگر آنها از همين  امروز از لحظه               

روند فقط خواسته خدا را       شوند تا زماني كه به رختخواب مي         خواب بيدار مي  
ها جالب بودند ولي همه منفي بودند، همراه با ترس و نگراني              پاسخ. انجام دهند 

 !شود  در آنصورت زندگي چقدر وحشتناك مي- كننده از يك نوع زندگي كسل

حداقل اينست كه هيچ كاري      «: تنها پاسخي مثبتي كه شنيدم اين بود كه         
ولي در آنصورت هيچ تفريحي   «: دنوشته بو يكي ديگر   » .كرديم كه غلط باشد    نمي
» ؟ايد ها را از كجا ياد گرفته      اين حرف ! خداي من  «:پس من پرسيدم  س» !اشتيمند

من فهميدم كه آنها واقعاً يك شخص مسيحي را             » !از مسيحيان «: آنها گفتند 
هاي تلويزيوني در رابطه با        شناسند و عقيده آنها از يك تصوير برنامه            نمي
شوند،  يده مي نام» پدر«ي سرچشمه گرفته است كه       صفتي كسان  وزن    و فضع

پوشيد ـ بعضي اوقات بسيار بسيار متفاوت با امور           لباس مي » مادر«ولي مانند   
 !واقعي

ها تصوير وحشتناكي از خدا در ذهن خود دارند و                بسياري از انسان   
هاي جوان و غير مسيحي رواج دارد، بسياري           گرچه اين اتفاق در مورد گروه      

 .ا در مورد انجام اراده خدا دارندكنند، همين ترس ر هم كه ادعاي مسيحيت مي

ن دليل ساده   يهاي خدا وحشت داشته باشيم، تنها به ا          هرگاه ما از نقشه   
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هاي منفي ما از     بيشتر ترس ! ايم  كافي خدا را درك نكرده      اندازة ما به     كه است
وقتي كه من    . شناسيم خدا ناشي از اينست كه خدا را آنطوريكه هست نمي               

 داراي يك فرزند كوچك هستم كه در           ،ها هستم  تمشغول نوشتن اين يادداش    
ترسد  جهت مي ن  يكند، و هميشه هم بد     حضور افراد خاصي احساس ناامني مي      

حل براي غلبه بر اين ترس وجود         فقط يك راه  . شناسد  آنها را به خوبي نمي      كه
من معتقدم كه   . دارد و آن اينست كه فرصتي به او بدهم تا مردم را بشناسد                

شويم، ناشي از     مي روبروشكالتي كه ما در زندگي مسيحائي با آن         بسياري از م  
اين مسئله بطور قطعي در زندگي من مصداق          . عدم شناسائي كافي خدا است     

حال بيائيد به سخنان پولس      . كند و براي عده فراواني هم صادق است          پيدا مي 
چون  بلكه عار ندارم     مكش و از اين جهت اين زحمات را مي        «: رسول گوش كنيد  

دانم به كي ايمان آوردم و مرا يقين است كه او قادر است كه امانت مرا تا به                    مي
گويد از دو چيز مطمئن       پولس مي ). ١٢:١دوم تيموتاوس   (» آن روز حفظ كند    

د كسي كه به او ايمان دارد       ندا مي) ٢داند به كي ايمان دارد، و        مي) ١: شده است 
باور او به   .  محافظت كند  ،ل شده است  قادر است او را در آنچه كه به آن متوك           

 .قسمت دوم بر اساس باور او به قسمت اول است

شود كه به او اطمينان        شناخت كسي كه به او ايمان داريم موجب مي            
دانم به چه ايمان دارم، ولي كسي        مي«گويد   پولس نمي ! توجه كنيد . داشته باشيم 

 ».شناسم را كه به او ايمان دارم مي

دانم  مي«ي دنيائي در اختالف بين آن دو عبارت فوق است ـ            ها تمام تفاوت 
 من خوشحالم كه ازدواج       ».دانم به چه ايمان دارم       مي« و    »به كي ايمان دارم    

ام و   هاي مفيد را دربارة ازدواج خوانده        ام، نه بخاطر اينكه بعضي كتاب        كرده
هت كه  توانم يك يا چند سخنراني در مورد آن ترتيب بدهم، بلكه بدين ج                   مي

زندگي مسيحائي چيزي فراتر از دانستن حقايق است و           . شناسم همسرم را مي  
هايمان ارتباط مستقيم دارد با        و عمق و واقعيت تجربه       ،آن شناخت خدا است    
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در واقع هر بخش از زندگي مسيحائي در شناخت خدا،            . ميزان درك ما از خدا     
و حيات  «:  تعريف كرد   را بدين ترتيب   جاودانيعيسي مسيح زندگي    . كند رشد مي 

جاوداني جاوداني اين است كه تو را خداي واحد حقيقي، و عيسي مسيح را كه                 
» خصش« نيست، بلكه     شيءزندگي جاويد   ). ٣:١٧يوحنا  (» فرستادي بشناسند 

قابل دسترسي است، و آن شناخت خدا       » شخص«است و تنها از طريق شناخت       
 .و عيسي مسيح است

 بخش دوم سخنان پولس     حقانيتتوانيم    مي شناخت او است كه   ة  در نتيج 
و مرا يقين است كه او قادر است كه امانت مرا تابه              «: گويد كه مي م  يرا باور كن  

ديگر ترسي در مورد آنچه كه پولس موكول به عيسي               » .آن روز حفظ كند    
اگر » .او قادر است آنها را محافظت كند      «مسيح نموده است وجود ندارد، چونكه       

توانستم آن را در بانك        ند مازاد بر نياز در اختيار داشتم، مي          من هزاران پو   
گذاشتم،  اگر آن را به حساب بانكي مي      .  آن باشم  ببگذارم و يا اينكه خودم مواظ     

توانستم در مورد    دادم كه پول مرا محافظت كند و مي         اين امكان را به بانك مي      
تواند، آنچه را    ك مي  كه بان  شدم ميآن احساس واقعي و امنيت كنم زيرا متقاعد          

 .ام محافظت كند كه به او سپرده

م و آن را در خامه و زير تشك           دسپر نميبهرحال، اگر پولم را به بانك        
در اينصورت بانك هيچ      . بودم ، بايد هميشه مواظب آن مي         گذاشتم ميخود  

مسئوليتي در قبال گم شدن آن نداشت، چرا كه من به مسئوليت بانك در اين                   
ام مواظبت  بانك موظف است از آنچه كه به او سپرده  .  بودم  ن نكرده مورد اطمينا 

 .كند، ولي وقتي به بانك اعتماد نكنم، ناچارم خودم از پولم مواظبت كنم

سپارم، او مسئوليت حفاظت از      آنچه را كه من در دستان عيسي مسيح مي        
. مراقبت كنم  خودم از آنها      بايد سپارم ناچار نآنچه را كه به او      . پذيرد آن را مي  

اگر من از طرز حفاظت عيسي       . اين يك انتخاب ساده است كه بايد انجام دهيم          
تواند بدين دليل باشد كه يا او را به            ترسم، فقط مي   مسيح از امور زندگيم مي     
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 .قبول ندارم، و يا او را مشناس اندازه كافي نمي

 
 

 هاي خدا، خيريت است طرح

حال نكند، ولي هر چه باشند         هاي خدا هميشه ما را خوش         شايد نقشه 
هاي خدا هميشه دلپذير نباشند، ولي         شايد نقشه ! خيريتي در آنها نهفته است      

ارادة نيكوي  «: پولس رسول اراده خدا را چنين توصيف كرده است        ! كامل هستند 
 ).٢:١٢روميان (» پسنديدة كامل خدا

عتراف بينيم و به كامليت آن ا        وقتي ما ارادة خدا را در قالب نيكي مي            
بعضي اوقات خواستة خدا، مردم     . كنيم، دلپذيري آن را كشف خواهيم نمود        مي

اي براي تكميل ارادة او باشند، درگير           دهند وسيله  خدا را كه بخود اجازه مي       
عيسي مسيح خداوند ارادة پدر خود را بدون در نظر             . كند ها مي  دردها و رنج  

 با آن طريق ظالمانه،      گرفتن مالحظات شخصي، از طريق تحمل عذاب صليب          
سيماني به   ت در باغ ج      ،كوتاه زماني قبل از مصلوب شدنش          . تكميل كرد  

). ٣٨:٢٦متي(» لم مشرف به موت شده است     انفس من ازغايت    «: شاگردانش گفت 
اطاعت خداوند ما   . اطاعت خداوند بهائي دارد   . بين باشيم  ما بايد روراست و واقع    

فرستد، و ما از     ان و انصارش مي   واعرا به خط مقدم جبهه جنگ با شيطان و            
ولي در طي اين نبرد،     . بودها، دردها مستثني نخواهيم      ا، اشك همواجهه با خطر  

جواب، در ماوراي     هاي بي  اي، در ماوراي سؤال      هاي لحظه  ي رنج ادر ماور 
 كامليت و آن     دهد انجام مي هاي نبرد، خيرتي نهفته است كه خدا آن را               زخم

تمام قد آن را ببينيم، شكي در مورد دلپذير بودن آن              است، و وقتي ما عكس       
اشعياء نبي ناظر اين كريدور زمان بوده است و بخشي از           . وجود نخواهد داشت  

بيني كرده است و نوشته       يل پيش صهاي خداوند ما عيسي مسيح را به تف          رنج
اما خداوند را پسند آمد كه او را مضروب نموده، به دردها مبتال سازد،                «: است
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آنگاه ذريت خود را خواهد ديد و عمر او           . چون جان او را قرباني گناه ساخت       
ثمره مشقت  . دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او ميسر خواهد بود              

جان خويش را خواهد ديد و سير خواهد شد و بندة عادل من به معرفت خود                    
 خويشتن حمل   بسياري را عادل خواهد گردانيد زيرا كه او گناهان ايشان را بر             

 ).١١ـ١٠:٥٣اشعياء (» خواهد نمود

ت خدا را ديد و از آن        ّيعيسي مسيح خداوند در ماوراي شكنجه صليب، ن        
 كه در شما توضيح دهد     و  خدا هيج التزامي ندارد به من         . ها، راضي بود   رنج

بعضي اوقات خدا، چشمة كوچكي از       . زندگي ما قصد انجام چه كاري را دارد         
دهد، آنچنانكه به مردمان مذكور در كتاب مقدس نشان            ن مي ارادة خود را نشا   

داد، ولي غير از آن استثنائات، هيچ توضيح و تشريحي از آسمان به ما نرسيده                
 ).٧:٥دوم قرنتيان (»  نه به ديدار]كنيم[به ايمان رفتار «است و ما بايد 

رسد در كتاب مقدس بيشترين درگيري را با امور              مردي كه بنظر مي    
. او در زندگي درگير دو مرحله بحراني شد        . ست داشته است، يوسف است    نادر

بدين .  برادر يازدهم بود و بسيار مورد عالقه پدرش بود          ، برادر ١٢او در ميان    
يك شب  . كردند جهت برادرانش او را دوست نداشته و نسبت به او حسادت مي            

او در خواب   .  داد اش به او   هندخدا رؤيائي از آي   . هنگامي كه يوسف در خواب بود     
ناگهان بافة او ايستاد و      : كند  مي ينيچ خرمنديد كه در صحرا و با برادرانش          

بار ديگر رويائي ديد كه روياي اول را          . ها در جلو بافة او خم شدند         بقيه بافه 
. كردند مياين بار خورشيد وماه و يازده ستاره در مقابل او تعظيم             . تأئيد نمود 

برداشت آنها از اين     . ود را به برادران خود گفت        ماجراي روياهاي خ    يوسف
الزم به گفتن نيست    . روياها اين بود كه روزي آنها در مقابل او خم خواهند شد            

 ندها، به نفرت آنها نسبت به او افزود، تا آنجا كه تصميم گرفت             كه بيان اين خواب   
 ه را طوري ترتيب دادند يك روز او را           نآنها صح . از دست او خالص شوند     

همراه خود به دنبال گوسفندان به صحرا ببرند، و او را به تاجران برده                        
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 آنها طرح خود را       .فروشي مصر حراج كنند     بفروشند تا او را در بازار برده         
 سپس پيراهن رنگارنگي را كه پدرش براي او دوخته بود از تنش                اجراء كردند 

ه خانه برده به     بيرون آوردند و آنرا به خون يك بزغاله آغشتند و آن را ب                  
پدرشان يعقوب نشان دادند و به او گفتند كه يوسف توسط يك حيوان وحشي                

دل يعقوب شكست و آنها هم عليرغم جرينگ جرينگ بيست            . دريده شده است  
به بهاي يوسف گرفته بودند، تظاهر به ماتم          برده   كه از تاجران      اي سكه نقره 

 .ريختند نموده و اشك تمساح مي

تيفار كه  فو در مصر به باالترين پيشنهاد به مردي بنام           يوسف ،از آن سو  
در آن وقت يوسف هفده سال       . فرمانده گارد محافظ فرعون بود، فروخته شد        

در ) ٣٨:٤١پيدايش  (» ]بود[روح خدا در وي     «هائي دال بر اينكه      داشت و نشانه  
. دكر ميداد خدا او را كامياب        ميدر هر كار كه يوسف انجام         . شد او ديده مي  

اّما همسر  . اش گمارد  تيفار مجذوب او شده بود و او را به سرپرستي خانه             فو
او سعي  .  متفاوت مجذوب يوسف شد      يگاهدفوتيفار بيشتر از او ولي از دي         

كرد تا يوسف را وسوسه كند، و يك روز وقتي يوسف در خانه تنها بود،                    مي
ستر شود، ولي   پيراهنش را در چنگ گرفته و او را دعوت كرد تا با او هم ب                    

يوسف از دست او گريخت و قسمتي از پيراهنش پاره شد و در دست آن زن                   
تيفاز به خانه برگشت همسرش به دروغ به يوسف تهمت زد            فووقتي  . باقي ماند 

تيفار هم خشمگين شد و يوسف را به         فو. كه قصد تجاوز به او را داشته است        
كه توسط  زماني  ه سال از    سيزد. ها در زندان ماند    يوسف سال . زندان انداخت 

.  سال داشت   ٣٠او اينك    . برادرانش بصورت برده فروخته شد، گذشته بود         
فرعون . تواند روياي او را تعبير كند يا نه         فرعون او را احضار كرد تا ببيند مي        

[ «: خوابي ديده بود كه هيچ كس قادر به تعبير آن نبود، ولي يوسف به او گفت                 
» خدا فرعون را به سالمتي جواب خواهد داد            .  از من نيست     ]تعبير خواب 

خدا تعبير خواب فرعون را به او آموخت و او براي فرعون                ). ١٦:٤١پيدايش  (
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 هفت سال فراواني در پيش است و بعد آن مدت              هفتپيشگوئي كرد كه مدت      
 هفتهاي فراواني، غله كافي براي        سال قحطي خواهد شد و بايد در طي سال           

در نتيجه اين تعبير درست، يوسف به عنوان           .  شود سال قحطي، تدارك ديده    
 سال فراواني، يوسف      آن هفت در طي    . دومين شخصيت مصر گمارده شد      

قحطي .  سال قحطي آماده و در انبارها ذخيره كند         هفتتوانست غله كافي براي     
بسيار گسترده بود و وقتي يعقوب در كنعان شنيد كه مصر پر از انبارهاي غله                

به محض  .  فرستاد تا مقداري غله از مصر خريداري كنند            است، پسرانش را   
او اينك مردي   . ورود پسران يعقوب به مصر، آنها را به حضور يوسف بردند            

.  سال پيش برادرانش او را به عنوان برده فروخته بودند             ٢٢ ساله بود كه      ٣٩
حال رنجيده مشويد و    «: يوسف به تدريج خود را به آنها معرفي كرد و افزود            

 و  …ّير نگرديد كه مرا بدينجا فروختيد، زيرا خدا مرا پيش روي شما فرستاد            متغ
بعدها وقتي كه    ). ٨ـ٥:٤٥پيدايش  (» االن شما مرا اينجا نفرستاديد، بلكه خدا          

برادران يوسف دچار وحشت شدند كه مبادا يوسف انتقام عملي را كه در اين                 
شما دربارة من بد    «: ا گفت ها نسبت به او انجام داده بودند، بگيرد، به آنه            سال

او در وراي    ). ٢٠:٥٠پيدايش  (» ، ليكن خدا از آن قصد نيكي كرد            يدانديشيد
چه . هاي زندگيش دستان خدا و مهمتر از آن خيريت خدا را ديده بود                مصيبت
رفت و اين آيه     شد اگر كسي به زندان و سلول انفرادي يوسف مي          آور مي  تعجب

دارند و   انيم كه بجهت آناني كه خدا را دوست مي         د و مي «: خواند را براي او مي   
با هم در كار    ) ايشان(اند، همه چيزها براي خيريت       بحسب ارادة او خوانده شده    

. شد  قطعاً او مستقيماً به گوينده اين سخنان خيره مي          .)٢٨:٨روميان  (» باشند مي
بهترين ! رسيد، هيچ چيز براي خيريت او اتفاق نيفتاده بود          تا آنجا كه عقلش مي    

 جرمي كه مرتكب نشده      سبب ههاي زندگيش در غالمي براي ديگران و ب           سال
 بعد از شنيدن     ،در اين حال پدرش دور از او        . بود، در زندان سپري شده بود      

 :پرسيد خوانندة اين آيه مي    احتماالً از   او  خبر مردن او، دل شكسته شده بود،          
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دانست،  ظه او كل ماجرا را نمي     در آن لح  » ها خيريت هستند؟   آيا اين همه مصيب   «
[ليكن خدا از آن     «:  توانست بگويد  ،ها بعد به كنه ماجرا پي برد        ولي وقتي سال  

خدا مسئول جوابگوئي و تشريح آنچه كه در رابطه » . نيكوئي كرد  د قص ]ماجراها
بعضي اوقات توضيحي براي آنچه كه در زندگي ما          . دهد، نيست  با ما انجام مي   

ايوب كه بيشتر از هر كس ديگري در عهد           .  نخواهد داشت  آيد، وجود  پيش مي 
اي  اي مبني بر اينكه خدا چه نقشه         عتيق متحمل مصائب شديد شد، هيچ نظريه        

تواند خدا را در همه جا و همه          براي او دارد، بيان نكرد، و گر چه گفت كه نمي            
بيابم و بدي   آيا نيكوئي را از خدا       «:وقت ببينيد ـ با اين وجود توانست تأئيد كند        

 خدا نيكوئي   فرجامين خدا خير است و اثر       فرجامينكار  ). ١٠:٢ايوب  (» را نيابم؟ 
. شود، الزاماً براي من خوب نيست  توصيف مي »  يا خيريت  يخوب«آنچه كه   . است

هائي از   ما بايد كار خدا را در كامل شدن پردة نقاشي مشاهده كنيم و نه در تكه                
آنچه . در جهت خيريت و رفاه ما انجام داده است         آن، تا بدانيم خدا چه كارهاي       

كه خدا با شخص من انجام داده است، نخست براي خيريت خود اوست و سپس              
احتماالً بجهت خيريت ديگران و اين يعني خيريت ما، آنگاه كه بخاطر منافع خدا                

 .باشد كنيم و نيكوئي و خيريت آنها نگراني اوليه ما مي و ديگران زندگي مي

تسليم شدن به خدا بدين معني نيست كه           . بين باشم  خواهم واقع  من مي 
شخص مسيحي از مشكالت معاف      . رود همه چيز رو به آسايش و راحتي مي         

او . هر چه بايد باشد، او نيز بايد براي روياروئي با آن مجهز شود                  . نيست
 افتد، و ديگر   توانسته است بپذيرد كه بدون اجازة خدا هيچ اتفاقي برايش نمي              

كند نه بخاطر اينكه راحت و آسوده باشد، بلكه           كند و كار مي    اينكه او زندگي مي   
ها،  سختي. بدين خاطر كه موثر باشد و به جهت اهداف خدا اهميت داشته باشد              

اي از    چونكه دست خدا در پاره       ،باشند ها پايان داستان نمي     مشكالت و اشگ   
 .امور نيكو، كامل و دلپذير در كار است

 رادة خداشناخت ا
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كنم يكي از سؤاالتي كه پيش از هر سؤال ديگري بخصوص از             من فكر مي  
توانم ارادة   چگونه مي «: شود اينست كه   طرف مسيحيان جوان از من پرسيده مي      

خواهيم خود را به ارادة خدا بسپاريم، بنظر             اگر ما مي   » خدا را درك كنم؟     
.  را به روشني درك كنيم       هميشه به ما اجازه دهد كه ارادة او         ارسد كه خد   مين

طلبيد  ايد؟ شما هدايت و راهنمائي او را مي        آيا بعضي اوقات به اين نتيجه رسيده      
بهر حال اگر بزرگترين اشتياق خدا اينست       . گيريد ولي پاسخ الزم و كافي را نمي      

كه شما ارادة او را تكميل كنيد، و بزرگترين اشتياق شما انجام و تكميل ارادة                   
وجود نخواهد داشت، و اگر هم مشكلي در اين طريق بوجود آيد،            اوست، مشكلي   

ارادة مخصوص خدا دربارة ما، تنها در اراده قلبي          . از سوي شما است، نه خدا     
عهد جديد به چهار مورد خاص اشاره كرده        . او براي تمام مردمانش نهفته است     

كارگيري اين  توانند به معني ارادة خدا براي من و شما باشند، و به               است كه مي  
هاي يكايك   تواند ارادة او را براي زندگي       خداست كه مي   خصوصرهنمودهاي م 

 .ما، مكشوف كند

 
 ـ ما بايد مقدس باشيم١

تا هر  . زيرا كه اين است ارادة خدا يعني قدوسيت شما تا از زنا بپرهيزيد             «
» كسي از شما بداند چگونه بايد ظرف خويشتن را در قدوسيت و عزت دريابد                

 يكي از معيارهاي انجام ارادة خدا، جسمي است كه به           .)٤ـ٣:٤ تسالونيكيان   اول(
هرگاه در گذشته در محدودة امور جنسي سوء رفتار و            . زنا آلوده نشده است   

جالب است بدانيد كه    . گناهي بوده است، الزم است بخشوده شده و پاك گردد           
است كه خارج   بسياري از گناهان مذكور در كتاب مقدس حاصل تمنيات جسمي           

 .باشند از كنترل مي

بسياري از  . تواند موجب گناه شود     اشتها به غذا مانند ميل جنسي، مي         
 مرتكب گناه    پرستي ها از زمان حّوا در باغ عدن تاكنون، بعلت شكم                 انسان
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 .اند شده

اي بود كه شيطان براي فريفتن مسيح           اشتياق به خوردن اولين اسلحه      
يك جسم مقدس الزاماً متعلق به ارادة        . ود، بكار برد   كه در بيابان تنها ب      زماني

لهذا اي برادران، شما را به       «: پولس رسول به كليساي روم نوشت      . خدا است 
هاي خود را قرباني زندة مقدس پسنديدة        كنم كه بدن   هاي خدا استدعا مي    رحمت

 بلكه به   ،خدا بگذرانيد كه عبادت معقول شما است و همشكل اين جهان مشويد             
زگي ذهن خود صورت خود را تبديل دهيد تا شما دريافت كنيد كه ارادة                     تا

رابطه بين بدن پاك و       ). ٢ـ١:١٢روميان  (» نيكوي پسنديدة كامل خدا چيست      
 .يوسف اين مورد را ثابت كرد. برخورداري از ارادة خدا، بسيار روشن است

 
 ـ شاكر باشيم٢

 حق شما در مسيح      در هر اموري شاكر باشيد كه اينست ارادة خدا در           «
گويد كه ما بايد براي تمام        اين آيه به ما نمي     ). ١٨:٥اول تسالونيكيان   (» عيسي

ما بايد در   . ها شاكر باشيم   ها شاكر باشيم، بلكه بايد در تمام موقعيت          موقعيت
خدا هميشه از تمام    . هاي دشوار كفايت و مشّيت خدا را ببينيم         ماوراي موقعيت 

است خدا اينست كه ما هرگز از تشخيص ارادة او            مشكالت بزرگتر است و خو    
غافل نباشيم و هميشه براي آنچه كه هست و آنچه كه انجام داده است از او                    

 .تشكر كنيم

 
 ـ نيكو باشيم٣

لهذا هر منصب بشري را بخاطر خداوند اطاعت كنيد، خواه پادشاه را كه              «
نتقام كشيدن از   فوق همه است، و خواه حكام را كه رسوالن وي هستند، بجهت ا            

نيكوكاري به  ن و تحسين نيكوكاران، زيرا كه همين است ارادة خدا كه              رابدهكا
با انجام  ). ١٥ـ١٣:٢اول پطرس   (» فهم را ساكت نمائيد     خود، جهالت مردمان بي    
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توانيم ارادة خدا را     هاي احمقان، مي   عدالتي  با بي  روياروئياعمال نيكو، حتي در     
يوسف در خانه فوتيفار به     .  اين مورد را ثابت كرد     و باز هم يوسف   . انجام دهيم 

باشد و هر    و آقايش ديد كه خداوند با وي مي       «. سختي كار كرد و زحمت كشيد     
پس يوسف درنظر وي     . آورد كند، خداوند در دستش راست مي         آنچه او مي   

كرد، و او را به خانة خود برگماشت و تمام               التفات يافت، و او را خدمت مي        
در زماني كه در زندان بود،      ). ٤ـ٣:٣٩پيدايش  (»  را بدست وي سپرد    لك خود يمما

عليرغم اينكه به اتهامي واهي زنداني بود، نيكوئي و خداشناسي خود را همچنان             
داروغة زندان همة زندانيان را كه در زندان بودند،             «داد، تا جائيكه      نشان مي 

دگي پيش نگيريم،   اگر نيكوئي را در زن     ). ٢٢:٣٩پيدايش  (» بدست يوسف سپرد  
 .مانيم آيد، باز مي در آنجا كه مسئله پرداخت بهاي درك ارادة خدا پيش مي

 
 ـ زحمت بكشيم٤

هاي خود را در     پس كساني نيز كه بر حسب ارادة خدا زحمت كشند، جان          «
ارادة خدا اين نيست كه      ). ١٩:٤اول پطرس   (» نيكوكاري به خالق امين بسپارند     

آيد كه   زندگي ما تخفيف يابند، زيرا زماني پيش مي         ها و زحمات در       تمام رنج 
اين مسئله در مورد    . گيرد كه ما متحمل زحمات شويم      ارادة خدا بر اين قرار مي     

هر شخصي متفاوت است، ولي هرگاه دچار زحمات و مشكالت شويم، خواست             
لكه بايد خود را    ب كنيم،   غرولندخدا اين نيست كه از آن زحمات شاكي شويم و            

 .لق خود متعهد بدانيمبه خا

باشند كه عهد جديد آنها را به عنوان           اين چهار مورد، موارد خاصي مي      
شود، ما از  ارادة خدا براي ما بيان كرده است، رعايت اين موارد شامل ما هم مي     

براي كشف ارادة خدا در رابطه با زندگي خصوصي               . آن مستثني نيستيم   
هاي مقدسي   بايد انسان . زندگي كنيم خودمان، الزم است در محدودة ارادة او          

بايد خود را   . هاي خوبي باشيم   بايد انسان  .هاي شاكري باشيم   بايد انسان . باشيم
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ة خاص  ادتوانيم ار  در اين محدوده است كه مي      . آماده پذيرش زحمات بنمائيم    
خدا را براي زندگي خصوصي خود كشف كنيم، و در همين محدوده است كه                 

 در  :بگذاريد توضيح بدهم  . شود  ارادة خدا، متوقف مي    مسئوليت ما براي كشف   
كتاب مقدس هرگز به ما گفته نشده است كه از خدا بخواهيم ارادة خود را در                    

آيا هرگز متوجه اين مسئله شده      . رابطه با زندگي شخصي ما، به ما نشان دهد         
كه اي براي ما است، و وظيفة  ما اينست كه شرايطي را               بوديد؟ ارادة خدا وعده   

: سليمان نبي نوشته است    . تواند به وعدة خود عمل كند، فراهم سازيم          خدا مي 
» هايت را راست خواهد گردانيد     هاي خود او را بشناس و او طريق         در همة راه  «
 بلكه بايد او را مشده است كه هدايت او را بطلبي    نبه ما نگفته    ). ٦:٣امثال سليمان   (

ناخت، ما را به راههاي خود، هدايت         بشناسيم، و او نيز در واكنش به اين ش           
هاي درست، مسئوليت خدا است و اين همان مسئوليت           هدايت ما به راه   . كند مي

آنچه كه در اين     . خدائي است كه ارادة مي كند ما را به بهشت خود فرا خواند               
دهد كه به ما      مرحله هدايت نمودن مهم است، اينست كه خدا هيچ تعهدي نمي              

خدا به يوسف وقتي كه خواب ديد بافة            . كند دارد مي توضيح دهد چه كار       
اي ولو كوچك را در مورد آينده        اند، دريچه  ش در مقابل بافة او خم شده      نبرادرا

هائي كه در زندان بود به زندگي         او، بر او گشود و بدون شك يوسف در سال           
جهت كرد كه خدا او را ب      انديشيد، بلكه به آن امور مهمي فكر مي        كنوني خود نمي  

وقتي خدا رؤيائي در مورد اهداف خودش در زندگي         . انجام آن مقرر كرده است    
هائي  دهد، بدين جهت است كه حتي در شرايط سخت و موقعيت           شما، به شما مي   

خدا اراده  . كند، آن را باور داشته باشيد       مل مي تا غير مح  ركه تحقق آن اهداف      
راه تحقق اين ارادة خداوند، در      د و تنها    راه ياب نمود كه يوسف به بارگاه فرعون       

بر . را پوشش داد  آن  پشت درهاي زندان بود و تحقق آن سيزده سال اسارت             
 ههم عكس مورد يوسف، خدا هيچ رؤيائي به ايوب نداد تا او بتواند فراسوي آن              

خدا ممكن است چيزهائي به من و       . بار را كشف كند    هاي دردناك و مصيب    سال
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ولي در هر    . او هيچ التزامي ندارد    . كه نگويد شما بگويد و ممكن هم هست          
شويم بايد با شكرگزاري و قبول اينكه اين روزي كه           بامدادي از خواب بيدار مي    

كه اهداف خدا    نآغاز شده است در دستان اوست، به سوي او رو كنيم، چو                 
شايد امروز درگيرودار   . ها است  ها و دلپذيرترين   ها، برترين  آشكاركننده خوبي 

ممكن است  . شود ت و بال غافلگير شويم، ولي خدا غافلگير نمي               يك مصيب 
هاي ما تغيير كند و سرنوشت ما مانند يوسف به يك زندان خارجي منتهي               نقشه

 شما مانند عيسي    ممكن است . هائي خود را دارد    شود، با اين وجود، خدا نقشه      
 به  نه بخواستة من، بلكه    «:  دعا كرد  مسيح، كسي كه در آخرين ساعت زندگي        

اگر امروز  : توانيد بدانيد  ولي مي . ، بر صليب روميان جان بسپاريد     »ارادة خودت 
 !همه چيز - ايد و آنگاه همه چيز را خواهيد دانست بميريد، در وقت معين مرده

كند كه چنين ديدگاه مثبت و       زده نمي   شما را هيجان   حقايقآيا دانستن اين    
ة معمولي هر شخص مسيحي       اي از زندگي، بعنوان بخشي از تجرب           سازنده

 طراحي شده است؟

هاي خود را تماماً در اختيار عيسي مسيح            اشتياق ما اينست كه زندگي     
بگذاريم و در خدمت او كه بما اين حق را داده است كه خود را مسيحي بناميم،                   

خواهيم كه او بر ما حكومت كند، شما چطور؟ آيا هر روز               ما مي . كاهيده شويم 
 كنيد؟ گي ميبر اين اساس زند
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٥ 
 تحول فكري

 
:  روز يكنفر از كساني كه موعظه مرا شنيده بودند، به من گفت                      يك

موعظه شما مثل اين بود كه يكنفر يك اتومبيل آخرين مدل و بسيار شيك را به                «
ها و ساختمان آن كلي تعريف كند، ولي             كسي اهداء كند، و در مورد قابليت         

 ».يل دهدفراموش كند سوئيچ آن را تحو

ما اخيراً اشاره كرديم كه عيسي مسيح نقطه تمركز زندگي مسيحائي                 
او در قالب يك انسان كامل آنچه را كه بايسته يك انسان واقعي بود،                    . است

 .نشان داد

قرار كليسا در روز    استاش بعد از     پولس رسول در اولين مراسم سخنراني     
اي مردان اسرائيلي اين     «: پنطيكاست، با اين سخنان به اين حقيقت تأكيد كرد           

عيسي ناصري مردي كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت           . سخنان را بشنويد  
به قوات و عجايب و آياتي كه خدا در ميان شما از او صادر گردانيد، چنانكه                     

خدا در هيأت انساني عيسي مسيح كار كرد، و            ). ٢٢:٢اعمال  (» دانيد خود مي 
 عيسي مسيح گفت، انجام داد و بود، آنچنانكه          اينست تشريح و تفسير آنچه كه      

چنين ديديم كه كارهاي خداوند در زندگي         و هم . در فصل دوم مشاهده كرديم     
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 .من و شما منشأ ارزش آن نوع زندگي است كه ما بدان خوانده شديم

كند؟ من   يابند؟ چگونه خدا در زندگي ما كار مي         ولي اين مراحل تحقق مي    
ند آن گروهي كه در روز پنطيكاست به سخنان پطرس            ايمان دارم شما هم مان     

نويسنده كتاب اعمال رسوالن در      . ايد دادند، درگير اين سؤاالت بوده      گوش مي 
: گويد رابطه با زندگي، مرگ، رستاخيز، عروج و خداوندي عيسي مسيح چنين مي   

اي برادران چه   ‹‹چون شنيدند دلريش گشته، به پطرس و ساير رسوالن گفتند            «
بينم  اي من اين آيه را بسيار جالب مي         بدليل بسيار ساده  ). ٣٧:٢اعمال  (››» ؟كنيم

او به آنها نگفته بود كه همه چيز        ! دنو آن اينكه پطرس به آنها نگفته بود چكار كن         
اي حقايق در رابطه با        فقط اشاره به پاره     .ايشان تشريح نمايد  رخواهد ب  را مي 

عي آنها از عيسي مسيح بود كه نياز به         عيسي مسيح نمود و اين تنها شناخت واق       
» گم كردن هدف  «ما اخيراً گناه را در تمثيل         . كردند يك كاري را احساس مي     
يك واژة نسبي است و بر اساس هدفي          » گناه«واژه  . مورد بررسي قرار داديم   

و اين  ) ٢٣ :٣روميان  (است  » جالل خدا «هدف  . ايم قرار دارد كه از دست داده       
.  كه آن را در قالب صورت انساني اعالم و آشكار نمود             است معني ذات خدائي  

در زندگي او آشكار شده است، و         و  اينك اين جالل در شخص عيسي مسيح          
خدا، ناميده است   »  و خاتم جوهر   لفروغ جال «نويسنده رساله به عبرانيان او را       

موعظه پطرس و تشريح شخصيت عيسي مسيح، با ديدگاه آنها           ). ٣:١عبرانيان  (
مغايرت داشت، و همين موجب شد تا خواهان             » انسان كامل « رابطه با      در

 .اطالعات بيشتري در مورد عيسي مسيح باشند

تواند نياز خود را     شود مي  انسان تنها زماني كه از عيسي مسيح آگاه مي         
ما تنها از طريق مشاهدة جالل خدا در زندگي و شخصيت عيسي            . تشخيص دهد 

كوتاهي انداز آن زندگي مشاهده كنيم و          را در چشم   توانيم نياز خود   مسيح، مي 
 .خود را از آن شكوه و جالل تشخيص دهيم

دهد كه عيسي مسيح او را به         هاي خود شهادت مي    پطرس در اثر تجربه   
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به كالمي ديگر اين    ). ٣:١دوم پطرس   (دعوت كرده است    » جالل و فضيلت خود   «
دگي مسيح بود كه پطرس     تنها نيكوئي محض و جالل مسيح و تجلي خدا در زن           

ت ما به مسيح ـ زندگي او،       ربدين دليل است علت بشا    . را چنين مجذوب او نمود    
توانند خود را در  شخصيت او، كارهاي او ـ زيرا تنها وقتي مردم او را ببينند، مي        

آلودة خود و نيازهاي خود آگاه         نور واقعي او مشاهده كنند و از طبيعت گناه           
 موعظه در رابطه با گناه، بندرت پي به گناه كار بودن                مردم با شنيدن  . شوند

اي درباره عيسي مسيح و مقايسه خود با او          ولي با شنيدن موعظه    .برند خود مي 
 .توانند گناهان خود را تشخيص دهند مي

شد كه در آن مردي با پيراهني سفيد         زماني يك آگهي تلويزيوني پخش مي     
او از  . آمد شده بود، به صحنه مي     كه با يك پودر رختشوئي معمولي شسته           

سپس مرد  . پيراهن شسته و رفته و سفيد خود خيلي راضي و خشنود بود                 
آمد كه پيراهنش را در پودر رختشوئي موردنظر، شسته            نه مي ح ص بهديگري  

. رسيد زد و او هم راضي و خشنود به نظر مي          پيراهن او از سفيدي برق مي     . بود
 رفت كه پيراهنش را با پودر معمولي شسته          وقتي كه قدم زنان به سوي مردي       

 و وقتي تماشاچي آن دو را در كنار هم           ،بود، ناگهان چهره آن مرد در هم رفت        
 مشاهده كند، پيراهن مردي كه در پودر رختشوئي         درستيتوانست به    ديد مي  مي

معمولي شسته شده بود در مقايسه با پيراهن مردي كه پيراهنش را در پودر                  
و در اينجا بود كه     ! رسيد دنظر شسته بود، خاكستري به نظر مي      رختشوئي مور 

 او در مقايسه با درخشندگي پيراهن مرد دوم، آشكار             نرنگ خاكستري پيراه  
، به سختي   »پيراهن شما خيلي كثيف است     «:گفتيد اگر شما به مرد اول مي      . شد

بح كرد كه پيراهن خود را همان روز ص          كرد و شما را متقاعد مي       اعتراض مي 
ولي وقتي در كنار آن مردي ايستاد كه پيراهنش در پودر             . بخوبي شسته است  

من پيراهن كثيفي    «: مخصوص شسته شده بود، با شرمندگي اعتراف كرد            
 ».ام پوشيده
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خواهيد از انجيل با مردم      شناختم كه معتقد بود اگر مي      من شخصي را مي   
كرد كه مشكل    د، و فكر مي   سخن بگوئيد، هميشه بايد اول به گناهان آنان بپردازي        

توانند داوطلبانه   اصلي مردم گناه است و تا مشكل خود را تشخيص ندهند نمي             
در نتيجه سخنانش با مردم در نهايت منجر به چيزهائي             . به رفع آن بپردازند    

د و  سداني كه چه آدم كثيف، هرزه، بوگندو، بيچاره، فا         آيا مي «: شد شبيه اين مي  
خواهد چيزي   رسيد كه او هيچگاه نمي         به نظر مي     چنين»  هستي؟ يگناهكار

دارم بخاطر عدالت زحمت    «: گفت بيشتر از آن به مردم بگويد و هميشه هم مي           
ورزيد كه   بله او چنين تصوري داشت و بقدري بر اين ايده اصرار مي           » .كشم مي

 !ي او شك كردمروانمن به سالمت 

ي مسيح و زندگي او و       ام كه هرگاه شما از عيس       من به اين نتيجه رسيده    
كار او به مردم بگوئيد و براي آنها اين فرصت را بوجود بياوريد كه بدانند                     

اين را  «: پايد كه به شما خواهند گفت          دير زماني نمي     ،مسيح چگونه زيست   
كنم آدمي كثيف، هرزه، بوگندو، بيچاره و فاسد و گمراهي            دانيد؟ من فكر مي    مي

ردم برافرازيم و خود نيز درخشندگي و زيبائي        اگر ما عيسي را براي م     » .هستم
  ـ  شويم زندگي مسيح را ببينيم، آنگاه است كه از خاكستري بودن خود آگاه مي            

 !البته در صورتيكه سياه نباشيم

 سني  يانگيناي رفتم تا به شاگردان آنجا كه م          مدتي پيش من به مدرسه     
 در حدود يك ساعت     ديداراين  . ي داشته باشم  ديدار سال بود،    ١٨ تا   ١٧آنها بين   

 . دقيقه ادامه داشت٢٠و 

و » مسيح كيست؟ «: من گفتگوي خود را با طرح يك سؤال شروع كردم            
سپس در مورد    . مبدنبال آن شروع به تشريح و توضيح عينّيت مسيح نمود             

نحوة زندگيش صحبت كردم، در مورد رفتارش با مردم، در مورد اينكه چگونه              
در مورد اينكه چگونه دستگير شد      . يران را حمايت كرد   بيماران را شفا داد و فق     

از آنجا به بعد ما      . و محاكمه شد و سرانجام مصلوب شد و آنگاه زنده شد              
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هاي رستاخيز و مفهوم كنوني آن در مسيح زنده          شروع به بحث در مورد نشانه     
د شاز من دعوت    . جلسة ما تا ظهر ادامه داشت     . ن، نموديم او برخاسته از مردگ   

اي از آنها بعد از ناهار در اطاق كوچك كنفرانس صحبت كنم، و در                   با عده تا  
سپس به من گفتند سوپرماركتي در آن             . آنجا به گفتگويمان ادامه دهيم        

توانم به آنجا رفته و چيزهاي بخرم و            ها است و اگر مايل باشم مي          نزديكي
فروشي   اغذيه ها يك  از آنجا كه در آن نزديكي      . بخورم و سپس به آنها بپيوندم      

.  ناچاراً به مقداري چيپس قناعت كردم و بعد از آن به اطاق كنفرانس رفتم               ،نبود
وقتي وارد اطاق كنفرانس شدم ديدم دو نفر زن جوان در آنجا بودند كه يكي از                 

نگاه «: نفر ديگر به محض اينكه وارد شدم به من گفت          . كرد آنها داشت گريه مي   
من به آنها نزديك شدم و از آنها          » .نجانيديتو دوست مرا ر   . كن چكار كردي  

. پرسيدم موضوع چيست و چه چيزي باعث ناراحتي آن زن جوان شده است               
چرا  «: اش جاري بود، با ناله گفت   آن زن جوان در ميان قطرات اشگي كه بر گونه         

ا را زدي كه ما اينقدر خود را كثيف احساس كنيم؟ چرا گفتي كه                   م اين حرف 
 »م؟همة ما بد هستي

ورم كه چنين حرفي زده باشم، و نه كسي را كثيف            آ من گفتم، بخاطر نمي   
ولي به  .  چنين حرفهائي نزدم   كس من اصالً در كالس در مورد هيچ      . ناميده باشم 

او يادآوري كردم كه من فقط در كالس راجع به خوبي و مهرباني عيسي مسيح                
داشتم در كالس   وقتي كه   . در آن لحظه متوجه كل ماجرا شدم        . صحبت كردم 

القدس واقعيت عيسي مسيح را براي ان دختر آشكار              كردم، روح  صحبت مي 
كرده بود، و اين مكاشفه دختر را آشفته كرده بود و به اين نتيجه رسيده بود                   

آن دختر در   . كه خيلي گناهكار و كثيف است و از خودش بشدت متنفر شده بود            
اين اكتشاف قسمتي از    . شده بود گناهان خود  مقايسه زندگي خود بامسيح متوجه    

 آگاه نمودن ما از گناهانمان از طريق تمركز ما برعيساي           :است القدس وظيفه روح 
 .ايم هاي زندگيش كوتاه آمده  هماني كه در رسيدن به ارزش ـمسيح خداوند
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رفتم و آن جوانان را بخاطر گناهانشان محكوم           اگر من به آن كالس مي      
كردند و بسيار آزرده خاطر       كردند، از خود دفاع مي      كردم، آنها مقاومت مي    مي
گفتند اگر بكوشي استخواني از سگي بدزدي، احتماالً به تو            اي مي  عده. شدند مي

كند، ولي اگر يك استيك آبدار را روي زمين             كند و پاره پاره ات مي       حمله مي 
ح القدس وقتي رو ! بگذاري، بالفاصله استخوان را رها مي كند و استيك را مي قاپد         

گناهانمان را بر ما آشكار مي كند، بدين جهت است كه بايد با آنها مقابله شود،                  
جهان را بر گناه و عدالت و داوري        «ولي وظيفه او اينست كه      .  پاك شوند   و رانده

استيك «وظيفه ما گفتن از مسيح است، نهادن         ). ٨:١٦يوحنا  (» ]سازد[خدا ملزم 
القدس گناه را آشكار     وقتي كه روح  . دم است بر زمين و در معرض ديد مر      » آبدار
كند، بدين منظور نيست كه ما را محكوم كند يا اينكه ما را شرمنده كند و يا                    مي

هاي خودمان وادارد، بلكه اين           كثافت  ةبارركردن د   اينكه ما را به شكايت        
هاي  اي است براي پاك شدن و مجهز نمودن ما براي ارزش               افشاگري مقدمه 

 .تازة زندگي

» چكار بايد بكنيم؟  «وقتي آن جمع در روز پنطيكاست از پطرس پرسيدند           
توبه كنيد و هر يك از شما به اسم عيسي            «:او پاسخ بسيار روشني به آنها داد       

» القدس را خواهيد يافت    مسيح بجهت آمرزش گناهان تعميد گيريد و عطاي روح         
 ).٣٨:٢اعمال (

 
 برگشت كردن

بيان . بود» توبه«ايت مردم به زبان آورد      اولين كالمي كه پطرس براي هد     
 چون اولين كالمي هم كه بعنوان بشارت و موعظه          ،او نبايد باعث تعجب ما شود     

از زبان يحيي تعميددهنده است كه در بيابان يهوديه           . در عهد جديد آمده است     
توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك       «: ظاهر شد و موعظه كرد و چنين گفت         

هاي  و سپس اولين كلمه اي كه در يك مراسم موعظه از لب            ). ٢ـ١:٣متي  (» است
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توبه كنيد زيرا   «:  و در عهد جديد ضبط گرديد، اين بود كه            بيرون آمد مسيح  
اين كلمه سازنده را در روز      پطرس هم ). ١٧:٤متي  (» ملكوت آسمان نزديك است   

: ز او بپرسند  زبان آورد و مردم را برانگيخت تا ا         بهپنطيكاست، روز تولد كليسا     
بعدها پولس در موعظه اش    » ! كنيد هجتو«: و پاسخ اين بود   » حاال چكار بكنيم؟  «

هاي جهالت چشم پوشيده، االن تمام خلق         پس خدا از زمان   «: در آتن اعالم كرد   
» حكم«توبه، سپس   ). ٣٠:١٧اعمال  (» فرمايد كه توبه كنند    را در هر جا حكم مي      

 اينست واژة كليدي در واكنش ما          ـ »جا مهتمام خلق در ه    «نمودن به آن براي      
 .نسبت به خدا

دعوت كرد و ظاهراً      » توبه«به  » همه جا «را در    » تمام خلق «توان   مي
اي از عدم پذيرش هم مشاهده ننمود، ولي هر گونه اقدامي در اين جهت                  نشانه

 .، تالشي بيهوده است»توبه«بدون تحقق 

مسيحيشان زنده و مؤثر به     هايم با مردم عادي كه زندگي        من در صحبت  
ام كه صحبت كردن دربارة توبه، بسيار به           رسد، به اين نتيجه رسيده      نظر نمي 

ست يبعد از يك مالقات عصرانه در اسكاتلند، زن جوان ب              . كند آنها كمك مي   
او به من گفت كه براي مدت دو سال مسيحي بوده              . اي به ديدن من آمد      ساله

بينيد مسيح در او     ايل است كاري انجام دهد، مي     است، ولي حاال عليرغم اينكه م     
اي از    ولي مانند سايرين، عالقه    هرفت او قبالً به كليسا مي    . هيچ كاري نكرده است   

او كوشيده بود كتاب مقدس را بخواند، ولي به سختي          . داده است  خود نشان نمي  
رد كرد و دعاهاي او تنها اصواتي بودند كه به سقف خانه برخو             آن را درك مي   

 شه مشكل ككرد   او فكر مي   . گشت كردند و بازتابشان به سوي او برمي           مي
. بنابراين از من تقاضاي كمك و همفكري داشت       . نشده است » انتخاب«اينست كه   

من به او گفتم، هرگاه مشكلي در ارتباط بين ما و خدا پيش بيايد، آن مشكل                      
ز او تقاضا كردم    و سپس ا  . هيچگاه از طرف خدا نيست، بلكه از سوي ما است          

او به من گفت كه در يك خانوادة            . اي از زندگي خود را به من بگويد            شمه
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.  سالگي تصميم به ترك خانه گرفته است        ١٨مسيحي متولد شده  ولي در سن         
 و قصدي هم نداشته است كه مسيحي شود و از            هاو در آن زمان مسيحي نبود     

از ترك خانه به يك پانسيون      بعد  . نحوة تربيت و كليساي خود بسيار شاكي بود       
رفته بود و براي دو سال در آنجا زندگي كرده بود و براي اولين بار در زندگي                  

كرد  ديگر هيچكس بيخ گوشش وز وز نمي       . كرد احساس راحتي و آسودگي مي    
ولي آن  . توانست آنطوريكه دوست داشت زندگي كند      كه چنين و چنان كند، و مي      

يري نپائيد، و بعداً خود را اسير امور ديگري           دوران آسايش و راحتي خيال د      
او به من نگفت كه چرا به . ديد و بعد از دو سال سر و كارش به بيمارستان افتاد  

 .بيمارستان رفته است

 دارد به   :ولي زماني رسيد كه جداً به تفكر و بررسي زندگي خود پرداخت            
سپس به  . رده بود كند؟ او خانوادة خود را گم ك        رود؟ و دارد چكار مي      كجا مي 

من گفت كه به اين نتيجه رسيده است كه بعضي افراد در گذشته چه در خانه و                  
اند، ولي اينك    چه در كليسا كه با آنها بزرگ شده بود، در واقع چيزهائي داشته              

: ند و به  من گفت      بودگذراند كه چون او پوچ        بيشتر وقت خود را با كساني مي       
كردم كه رويهم رفته شايد مسيحيت         فكر مي  در روي تخت بيمارستان به اين      «

پس از اينكه از بيمارستان     .  شوم يدرست باشد، بنابراين تصميم گرفتم مسيح      
او سپس از   » .مرخص شدم به سوي خانواده خود رفتم تا از نو شروع كنم                

 ولي حال كه به خانه برگشته بود         ،اش شود  دهنده مسيح خواسته بود كه نجات     
 رساله ٥:١٧او به من گفت كه آيه .  او بوجود نيامده بود  تحول خاصي در زندگي   

پس اگر كسي در     «: كند، آنجائيكه پولس نوشته است      دوم قرنتيان را باور نمي     
اي است، چيزهاي كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه            مسيح باشد، خلقت تازه    

كرد، چيزي تغيير نكرده بود و چيز           ، چون آنطور كه او فكر مي         »شده است 
تغيير زيادي در خود حس     » خلقت تازه «شد و او به عنوان يك        اي ديده نمي   زهتا

 .كرد نمي
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با شنيدن داستان او فهميدم كه واقعاً عيسي در او و در زندگيش كاري                 
 زيرا به اين نتيجه     ،نكرده است و حدس زدم كه او واقعاً تولد تازه را نيافته است            

گفتم كه انگيزه او براي برگشت به خانه،        من به او    . نرسيده بود كه بايد توبه كند     
او خواهان،  . همان انگيزه بوده است كه او را وادار به ترك خانه كرده است                 

او . ها ذهن او را پر كرده اند      تكامل، آزادي و شادماني بوده است و اين خواسته         
ولي من از مسيح خواستم كه به زندگي من بيايد، و واقعاً                 «: معترضانه گفت 

 ».اين بودمنظورم 

منهم مطمئنم همين منظور داشته است، ولي داليل او براي نيل به اين                   
من . دهنده اش شود  اند، او انتظار داشته است كه مسيح نجات        منظور خوب نبوده  

. به او گفتم كه عيسي به صرف تقاضاي شخصي به زندگي شما وارد نمي شود              
ه زندگي شما ايجاد     ي در مقابل ورود مسيح ب       دمسائلي هستند كه تاكنون س     

سپس سعي كردم كه آن موانع را از ديدگاه       . ديكرده اند و بايد به رفع آنها بپرداز      
اين موانع عبارتند از گناهان، خود اتكائي و             . كتاب مقدس برايش نام ببرم       

كنم مشكالت من اين موارد        بسيار خوب من فكر نمي      «: او گفت . استقالل ما 
 »!من آدم بدبختي هستم. باشند

گفتگوي ما حدود يكساعت به طول انجاميد و در آخر به درستي متوجه               
اي باشيد، ولي چرا؟      شايد شما آدم بيچاره     «:و به او گفتم    . مسائل او شدم   

بيچارگي شما از جانب خدا است يا كوتاهي خودتان؟ آخر شما به من هيچ                    
يد و  چيزي نگفتيد كه نشانه اين باشد كه خواسته خدا را برآورده كرده باش                 

خواهيد شما را راضي كند، من مطمئن نيستم شما هم به همان              گرچه از خدا مي   
شما هيچگاه از   . : مشكل شما ساده است   . اندازه در قيد راضي نمودن خدا باشيد      

: او مصرانه جوابم داد    » .ايد خود مختاري و گناهان خودتان دست برنداشته         
من ياد  » .دهد انجام نمي ولي اينطور نيست، اين خدا هست كه كار خود را                 «

اي برعظمت و وفاداري خدا وارد        ام كه هيچوقت با اشخاصي كه خدشه         گرفته
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بحث ما لحظه به لحظه     . كند آورند، همدردي نكنم، زيرا خدا هرگز كوتاهي نمي        مي
كرد و با توجه به جزئيات كار، اينقدر مطمئن شدم كه               مشكل را آشكارتر مي    

اي و تا توبه نكني      تو هرگز توبه نكرده    «: دم و گفتم  مستقيماً به چشمانش نگاه كر    
آورم تاكنون با كسي      بخاطر نمي  ».اي با خدا نخواهي داشت     هيچوقت رابطة زنده  

پرده صحبت كرده باشم، ولي اميدوارم كه او را از خود نرنجانيده                 آنطور بي 
ت خواهيد اينطور با من صحب      اگر مي «: در آن لحظه او بلند شد و گفت         . باشم

ي به عقب    هو بالفاصله بدون اينكه نگا      » .مانم م اينجا نمي    ه كنيد، يك لحظه   
 …بياندازد و خداحافظي كند، اطاق را ترك كرد

كشيش كليسا هنوز در كليسا منتظر من بود و من جريان را براي او                    
 آن خانم عصباني شد و بدون خداحافظي از            هتعريف كردم و گفتم كه چگون       

نوز نسبت به صداقت ديدگاه من مطمئن نبود، اما خودش هم           او ه . آنجا رفته بود  
شده بود  نعليرغم اينكه چندين بار با او به اندازه كافي صحبت كرده بود، موفق               

 .او را كمك كند

ام، بنابراين او را     كردم آنچه را كه الزم بوده است به او گفته            من فكر مي  
ود يك ساعت و نيم بعد       حد. به خانم ديگري معرفي كردم كه با او صحبت كند          

كرد و در حال گريه به من          آن خانم داشت گريه مي     . ديدم آنها نزد من آمدند     
او به من گفت كه شب قبل وقتي به خانه رفته است،            » .ام امشب توبه كرده  «: گفت

ولي واقعيت چيز ديگري بوده و او از         . بسيار از دست من عصباني بوده است       
 پيش نتوانسته بود بخوابد، تمام شب را به اين            او شب .  دل از آن آگاه بود      ته

روزي كه براي كارش به      » .اي تو تاكنون توبه نكرده   «: جمله فكر كرده بود كه     
 از  قطارهاي   ، صداي عبور چرخ   ) بود قطاراو ميهماندار   ( رفته است    قطار  داخل

تو تا كنون توبه     «: نواخته است كه    ها در نظر او، اين آهنگ را مي           روي ريل 
و ناگهان تصميم به توبه گرفته است       . تمام روز را آشفته بوده است     » .اي ردهنك

 وهاي خود بردارد و به ا      خواهد دست از خودپسندي    و به خدا گفته است كه مي      
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بله . ت نيكويش در زندگي او كار كند      ّياين اختيار را بدهد تا بمنظور حصول به ن        
كه جان خود را بخاطر من        هر  «: او تازه به كشف اين حقيقت رسيده بود كه           

او تازه با آن تكامل، هدف و مفهومي كه         ). ٢٥:١٦متي  (» هالك كند، آن را دريابد    
من چندين بار ديگر آن خانم را مالقات         .  بدانها مشتاق بود، پي برده بود       هآنهم

نوشت، تا اينكه شنيدم به جنوب شرقي آسيا رفته            به من نامه مي    يكردم و گاه  
همة ما بهمان اندازه به خدا نزديكيم       . ونري تحصيل كند  يسيماست تا در مدرسه     

 در اينصورت   ،شايد آنچنانكه مايل هستيم نزديك به خدا نباشيم        . خواهيم كه مي 
كنيم، ولي عمالً هرگز به آن        است كه نياز بيشتري به نزديكي به خدا حس مي           

پاسخي است توبه . پردازيم رسيم و بهاي الزم را نمي مرزي كه بايسته است نمي   
بنابراين اينك الزم است كه به   . سازد كه در زندگي ما كار كند       كه خدا را قادر مي    

 چيست؟» توبه« منظور دقيق ما از :تشريح كامل كلمه توبه بپردازيم

 
 تفكر درست

ترجمه شده است،   ) هـتوب (Repent  هـه در انگليسي ب    ـوناني ك ـكلمه ي 
Metanoeo شده است   و از دو كلمه مشتق      . باشد  مي  :Meta    عوض « يعني

» .عوض شدن فكر  « پس روشن است كه توبه يعني        ».فكر« يعني   Nousو  » شدن
. توبه يك احساس نيست بلكه يك ديدگاه فكري است، يك مرحله فكري است                 

هم شكل اين جهان     «: كليد شروع كار خدا در زندگي ما، در فكر ما قرار دارد               
 را تبديل دهيد تا شما دريافت كنيد         مشويد، بلكه بتازگي ذهن خود صورت خود      
سليمان نبي راجع   ). ٢:١٢روميان  (» كه ارادة نيكوي پسنديدة كامل خدا چيست       

كند، خود او همچنان     زيرا چنانكه در دل خود فكر مي        «: به انسان نوشته است    
كند،  د كه انسان همانطور نيست كه فكر مي        نگوي مي). ٧:٢٣امثال سليمان   (» است

به . كند، دوباره به دقت جمله فوق را بخوانيد            كه فكر مي     است بلكه همانطور 
توبه يعني  . انديشيم كالمي ديگر، آنچه كه ما هستيم نتيجه آنچه هست كه مي              
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توبه تنها احساس بدي در رابطه با گناهان من و يا احساس خوبي               . تغيير تفكر 
 .فوق استراجع به خدا نيست، بلكه تغيير فكر من در رابطه با هر دو مورد 

من . ام كه گريستن نشانة درستي از توبه كردن نيست              من ياد گرفته   
هايشان، به تلخي    ام كه بخاطر زندگيشان، گناهانشان و كوتاهي        كساني را ديده  

اند و در نتيجه     اند، ولي فكرشان را در رابطه با آن موارد، عوض نكرده            گريسته
گناه در تفكر انسان،       . دان هايشان، عوض نشده     ها و غم     عليرغم تمام اشگ    

تواند  نظر باشد و مي   م تواند خوش  نما باشد، مي   تواند خوش  مي. سخاوتمند است 
اگر جذاب نبود،   . در واقع مفهوم وسوسه جذابيت دارد     . احساس خوبي بيافريند  

اگر من گناه را دوست نداشتم، با آن مشكلي نداشتم، بلكه            . نامش وسوسه نبود  
شوم،  ا دوست دارم، و تنها دليلي كه مرتكب گناه مي         مشكل من اينست كه گناه ر     

دهد، كه خارج از     برم و يا طريقي به من نشان مي          اينست كه يا از آن لذت مي       
اين مورد هم حقيقت    . طريق متعادل و متعارف و بر اساس شرايط زمان است           

دارد كه ممكن است در هنگام ارتكاب گناه بسيار احساس تأسف و تأثر كنم،                  
م، بدين جهت است كه در آن لحظه آن را              وش  گناهي كه مرتكب مي      ولي هر 

بدين . آفريند آيد و احساس خوبي در من مي         خواهم، زيرا بنظرم خوب مي      مي
 .جهت الزم است براي برگشتن از آن، از قدرت خدا استفاده كنم

چنان جذاب و گيرا     گناه هم (توبه تغيير احساسات در رابطه با گناه نيست          
اگر مردم بخاطر گناهانشان اشگ بريزند ولي هنوز        . كه تغيير فكر است   ، بل )است

توانند  از سوي ديگر، مردم مي     . اند افكار خود را عوض نكنند، آنها توبه نكرده         
اي اشك بريزند، عوض كنند، و        بدون اينكه قطره   ،افكار خود را در رابطه با گناه      

 .اند در اين صورت است كه توبه كرده

در » انجمن مسيحيان «رانس يك هفته اي بشارتي كه توسط       اواسط يك كنف  
 او جواني بود كه      .كردم آموز صحبت مي   يك كالج برپا شده بود، با يك دانش         
اش به عيسي مسيح به آن كنفرانس آمده          بخاطر كنجكاوي و شايد بدليل عالقه      



 ٩١ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

بعد از يك گفتگوي طوالني كه تقريباً تمام عصر بطول انجاميد، من حس                 . بود
قبل از اينكه از او جدا       . مند شده است   ردم قلب او باز شده و به انجيل عالقه          ك

شوم به او گفتم مسيحي شدن بهائي دارد و آن اينست كه قبل از اينكه هر                       
عصر روز بعد اميدوار بودم     . پاسخي به عيسي مسيح بدهي بايد صادق باشي        

هر حال شب بعد خيلي زود  به. ولي او به كنفرانس نيامده بود    ،  او را دوباره ببينم   
به جلسه آمده و به من گفت خيلي در مورد سخنان من فكر كرده است و به اين                  

تواند زندگي خود را دربست در اختيار عيسي مسيح          نتيجه رسيده است كه نمي    
من از  . بگذارد و بنابراين تصميم گرفته است از مسيحي شدن چشم بپوشد               

رك حقيقت تشكر كردم، ولي افزودم كه       صراحت و صداقت و اشتياق او براي د       
مايلم باز هم با او صحبت كنم و ترتيب مالقات ديگر را براي عصر روز بعد                     

 .داديم

بيني او در رابطه     روز بعد در حال نوشيدن قهوه، مجدداً از صداقت و واقع          
بار از او خواستم      ا بهاي مسيحي شدن تشكر كردم، ولي اين          ببا روياروئي   

ا كه در روياروئي با بهاي مسيحي شدن نشان داده است، در              همان صداقتي ر  
ما تا اواخر شب صحبت كرديم      !  با بهاي مسيحي شدن نيز بكار ببرد       روياروئي
اگر آنچه  . شما مرا متقاعد كرديد   ! بسيار خوب  «:هاي شب به من گفت     و در نيمه  

ينطور  ا .گوئيد واقعيت داشته باشد، ظاهراً شانس انتخاب ديگري ندارم            كه مي 
من حس كردم كه قدري با        » .نيست؟ من ديگر تصميم گرفته ام مسيحي شوم        

ه دلسردي و شايد به قصد خاتمه دادن به اين گفتگوي طوالني، تصميم گرفت                 
ما با هم دعا كرديم و او به خدا قول داد كه از اين لحظه به بعد زندگيش                    . است

 او بتواند به تصميم خود       من هنوز مطمئن نبودم كه     . گذارد را در اختيار او مي     
ولي . بر اساس عقل بود   و  تصميم آني او بنظرم خالي از احساسات         . عمل كند 

او فكر  . آن شاگرد در همان شب فكر خود را عوض كرد           . كردم من اشتباه مي  
او . خود را دربارة خدا عوض كرد و به خدا اجازه داد كه وارد زندگيش شود                 
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هاي  و اعتراف كرد كه با اتكاء به توانائي        عوض كرد    شفكر خود را دربارة خود    
مي خواهد، زندگي كند، و از آن لحظه از صميم قلب          خدا  خود نمي تواند آنطوريكه    

او فكرش را در مورد گناهانش عوض كرد،             . به عيسي مسيح متوكل شد       
گناهانش را به عيسي مسيح اعتراف كرد و از عيسي مسيح تشكر كرد كه                     

مي ديدم كه سخنانش نه    .  از دوش او برداشته است      روي صليب  رگناهانش را ب  
و . هاي ايمان را در او ديدم      بر اساس عقل بلكه بر اساس شيفتگي است و نشانه         

 !تعويض ديدگاه: اين همان بود كه انتظارش را داشتم

سال بعد در مدرسه خود به عنوان رئيس انجمن مسيحي                آن جوان    
ي است از كالج كتاب     ندسم، او چ  ينو ميحاال كه دارم اين مطالب را       . انتخاب شد 

التحصيل شده است و بصورت كشيش و مبشر         مقدس در جنوب انگلستان فارغ    
تا آنجا كه من مي دانم او در مورد گناهانش دچار              . تمام وقت خدمت مي كند    

 و  ،احساسات نشد، بلكه تنها كاري كه كرد فكر خود را در مورد گناه عوض كرد              
 .اين توبه است

اگر تغييري در رفتار بوجود       . فكر منجر به تغيير رفتار مي شود       تغيير  
آنچه كه انجام   . نيايد، نشانه اينست كه تغييري در نحوة تفكر ايجاد نشده است            

موقعي كه يحيي تعميددهنده آمد تا       . مي دهيم، واقعيت فكر ما را نشان مي دهد        
 از آنها    مردم را به توبه دعوت كند، ضمن دعوت به توبه و تعويض فكر،                    

 اردن از وي تعميد       ]رود[به گناهان خود اعتراف كرده و در            «: خواست كه 
اعتراف به گناه يعني صراحتاً اشاره به گناه كردن و ناميدن           ). ٦:٣متي  (» بگيرند«

توبه گرچه يك تغيير ديدگاه عمومي راجع به        . آن و مخصوصاً نفي و طرد گناه      
رد آن كامالً مشخص باشد كه توبه از         باشد، ولي بايد مو    خدا، خودم و گناه مي    

اگر من دروغ    . نام بردن از گناه موجب مي شود كه آن را بشناسيم             . چيست
كوشم چيزي را پنهان كنم؟ آيا در         گويم؟ آيا مي    به چه دليل دروغ مي      ،گويم مي

كنم؟ يعقوب حتي ما را تشويق كرده           با حقيقت احساس ناامني مي       روياروئي



 ٩٣ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

و در آن   ) ١٦:٥يعقوب  (» به گناهان خودمان اعتراف كنيم     نزد يكديگر   «است تا   
 . بخش مربوطه از كتابش حتي گفته است كه گناه موجب بيماري مي شود

گناهي كه بدان اعتراف نشده و نام برده نشده، در نهايت موجب اختالالت              
اعتراف به گناه الزاماً دليل بخشش       . جسمي و روحي شخص گناهكار مي شود      

). ٨:٣لوقا  (» پس ثمرات مناسب توبه بياوريد     «. وعي درمان است  نيست، بلكه ن  
يحيي اين تغيير    . ير الگوي رفتاري نشان داده شود        غيتوبه نمودن بايد در ت      

لوقا نوشته است، سه گروه از مردم       . هاي مختلف بيان كرد    رفتاري را در زمينه   
م عادي جمعي   توانند ثمرات توبه را بياورند ـ مرد         از يحيي پرسيدند چگونه مي    

يحيي در پاسخ آنها به سه جنبه از زندگي           . گيران و جمعي از سپاهيان      از باج 
آنها اشاره نمود كه ثمرات توبه درآن نشان داده مي شود ـ زندگي اجتماعي،                 

 .زندگي كاري و ديدگاه آنها نسبت به پول

 
 :ديدگاه اجتماعي

 دهر كه دو جامه دار‹‹: يحيي پاسخ داد›› چه كنيم؟ ‹‹: مردم از او پرسيدند   «
 ). ١١ـ١٠:٣لوقا  (»››.ه ندارد، بدهد و هر كه خوراك دارد نيز چنين كندكه آنـب

بهترين نشانة ديدگاه واقعي ما نسبت به خدا در ديدگاه ما نسبت به مردم               
در رابطه با روز داوري، كتاب مقدس اشاره اي به اين موضوع              . يافت مي شود 

 بلكه  ،رهايشان مورد بازخواست قرار گيرند      نكرده است كه مردم بخاطر باو       
عمدتاً از مردمي صحبت كرده است كه هميشه بخاطر رفتارشان با ديگران و                 

تري از آنها قرار دارند، مورد            بخصوص با كساني كه در درجات پائين            
و نه اعمال   ! توانيم از آن بازخواست فرار كنيم      ما نمي . گيرند بازخواست قرار مي  

شوند، بلكه اعمال نيكوي ما نتيجه         ايم باعث نجات ما مي       دادهنيكي كه انجام     
ن ادر مثل گوسفند  . نجات ما است و ارزش نجات ما دراثرات آن آشكار مي شود          

و بزها در باب بيست و پنجم انجيل متي، اساس دعوت گوسفندان مبني بر                     
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 ،» آماده شده است    ]ايشان[ملكوتي كه از ابتداي عالم براي          «برخورداري از    
زيرا چون گرسنه   «: گويد اعمال نيكوي آنها بوده است چونكه عيسي مسيح مي          

يد، دبودم مرا طعام داديد، تشنه بودم سيرابم نموديد، غريب بودن مرا جا دا                 
عريان بودم مرا پوشانيديد، مريض بودم به عيادتم آمديد، در حبس بودم، به                 

ان، از  ناي ملعو «: گويد بر عكس به بزها مي     ). ٣٦ـ٣٥:٢٥متي  (» ديدن من آمديد  
. من دور شويد در آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان او مهيا شده است               

زيرا گرسنه بودم مرا خوراك نداديد، تشنه بودم مرا آب نداديد، غريب بودم مرا              
جا نداديد، عريان بودم مرا نپوشانيديد، مريض بودم و محبوس، عيادتم                     

 اشارة اين مثل در رابطه با اينست كه ديدگاه             تمام). ٤٣ـ٤١:٢٥متي  (» ننموديد
واقعي ما نسبت به مسيح در ديدگاه ما نسبت به مردم، نشان داده مي شود و                   

 .چنين توبه ما منوط به رعايت اين مورد است صداقت و هم

وقتي مردم از من سؤال مي كنند چگونه مي توانند نسبت به نجات خود                
هاي نجات در الگوهاي رفتاري آنان نشان        انهمطمئن باشند، به آنها مي گويم نش     

كتاب هائي نظير رساله اول يوحنا و يعقوب عموماً به اين مورد              . داده مي شود 
 .پرداخته اند

وجدان اجتماعي چيزي افزوده شده بر زندگي مسيحائي نيست كه فقط به            
جهت بشارت و خودنمائي بوجود آمده باشد، بلكه در صورتي كه واقعي باشد               

 .هاي ما است ه اي از كار عيسي مسيح در دلجلو

اي استاد چه   ‹‹: و باجگيران نيز براي تعميد آمده بدو گفتند        «:زندگي كاري 
توبه ). ١٣ـ١٢:٣لوقا  (›› زيادتر از آنچه مقرر است، مگيريد     ‹‹: و يحيي گفت  ›› .كنيم

 .در درستي و صداقت زندگي كاري ما آشكار مي شود

سوء استفاده هاي  ) يا جمع كردن ماليات   (ري  گي ة باج حرفدر آن دوره از      
زيادي مي شد و باجگيرها معموالً ماليات دهندگان را سخت تحت فشار قرار                 

در آن حرفه چنين سوء استفاده هاي آسان       . مي دادند و از آنها اخاذي مي كردند     
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تر اينكه مردم هم آن را پذيرفته بودند و خواه ناخواه تسليم اين ظلم ها               بدبود و   
 و  ابرخورد خداوند ما عيسي مسيح با يك مرد باجگير به نام زك              . ده بودند ش

الحال «:  در ستايش عيسي مسيح، در انجيل چنين آمده است           ااولين واكنش زك  
اي خداوند، نصف مايملك خود را به فقرا مي دهم و اگر چيزي ناحق از كسي                   

و عيسي مسيح به او     ). ٨:١٩لوقا  (» گرفته باشم، چهار برابرش را بدو رد مي كنم       
چونكه نشانة نجات او را در تغيير         » امروز نجات در اين خانه پيدا شد        «: گفت

يك شخص مسيحي در هر حرفه اي كه خدمت مي كند           . ديدگاهش مشاهده كرد  
پولس حتي بردگاني را كه به تعداد       . بايد امين ترين شخص در روي زمين باشد      
به نّيت  خاص خداوند را       «: گويد ميفراواني در روم بودند، تشويق مي كند و           

رده داري نبود،  بمنظور او دفاع از     ) ٧:٦افسسيان   (»بندگي مي كنند، نه انسان را    
 خواه   ـ بلكه مي خواست بگويد كه رفتار يك شخص مسيحي چگونه بايد باشد             

 .برده و خواه آزاد

واب او ج ›› ما چه كنيم؟  ‹‹: سپاهان نيز از او پرسيده گفتند       «:ديدگاه مالي 
زنيد و به مواجب خود اكتفاء       مر هيچ كس افترا      و ب بر كسي ظلم مكنيد      ‹‹«: داد
رفتار كردن نسبت   : دو مورد قبلي نيز شامل اين آيه است        ). ١٤:٣لوقا  (››» .كنيد

، ولي در اينجا     )يزندگي كار (اي   و صداقت حرفه  ) زندگي اجتماعي (به ديگران   
پول نقش  » . مواجب خود اكتفاء كنيد     به …«: اي به ديدگاه مالي آمده است      اشاره
ها است كه بعضي     زيرا كه طمع ريشة همة بدي      «: اي در توبه كردن دارد      عمده

كوشيدند، از ايمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها               چون در پي آن مي     
پول يك خادم مفيد است ولي يك ارباب ظالم         ). ١١ـ١٠:٦اول تيموتاوس   (» تندفس

 ثروتمند از عيسي روي گردانيد زيرا نمي خواست به پول           آن جوان حاكم  . است
خود پشت كند، آنگاه عيسي به شاگردانش كه از مكالمه آن دو متعجب شده                   

مرقس (» چه دشوار است كه توانگران وارد ملكوت خدا شوند             «: بودند گفت 
هاي   عظيمي است دانستن اينكه هر چه را كه براي اجراي نقشه           نويدچه  ). ٢٣:١٠
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گيرند كه   د الزم داريد، او براي شما تهيه خواهد كرد، و توبه كاران ياد مي             خداون
توانستيم يك فصل كامل را به آنچه كه كتاب مقدس در اين                ما مي . قانع باشند 

 قول يحيي تعميددهنده  ازباره گفته است اختصاص دهيم، ولي كافيست در اينجا           
 ».توبه كردن بعني قانع بودن«: بكوشيم

هاي رفتاري بر اثر      اينها فرآورده . باشند  از ثمرات توبه مي     اينها بخشي 
مسيح خداوند به جهان نيامد تا       .   كه منظور نظر خدا مي باشد        ،توبه مي باشند 

فقط به او ايمان آوريم و عقايد خود را اصالح كنيم، بلكه آمد تا بر اساس ايمان                  
.  فراهم آورد   موردنظر خودش را   و  واقعي، امكان يك الگوي رفتاري پر ثمر           

تعويض ديدگاه بايد تغيير    . ها يك وسيله است، محصول نهائي عمل است       نايمان ت 
روش را ببار آورد، در غير اينصورت اين تعويض ديدگاه دروغ است و به                    

» از طال يا نقره يا جواهر يا چوب يا گياه يا كاه             «منزلة همان عمارتي است كه       
 . از عيسي مسيح بنا شودكه بر بنياني غير). ١٢:٣اول قرنتيان (
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٦ 
 بخشش و عدالت خدا

 
يكي از مديران يك مؤسسه روان درماني در يك مصاحبه راديوئي در                

مجرمين از  % ٥٠ آمار عجيبي را بيان كرد مبني بر اينكه اگر                B.B.Cشبكه  
بخشوده شدن جرم خود اطمينان حاصل كنند، همين فردا صحيح و سالم به                 

موارد بسيار زيادي از سقوط هاي اخالقي ناشي از عدم         . روند هاي خود مي   خانه
آنچه كه مسلم است جرم و گناه مخرب          . برخورد درست با جرم وجود دارند      

داود نبي سرايندة مزامير،    .  برخورد كنيم  ها و ما بايد ياد بگيريم با آن         باشد مي
 هنگاميكه«: اثرات گناه را طبق تجربه خود، بيان كرد، در آنجائيكه نوشت                  

. اي كه تمام روز مي زدم     خاموش مي بودم، استخوانهايم پوسيده مي شد از نعره       
چونكه دست تو روز و شب بر من سنگين مي بود، رطوبتم به خشكي تابستان                

گناه، انسان را از پا در         ! گناه سنگين است   ). ٤ـ٣:٣٢مزمور  (» مبدل گرديد 
ر با آن برخورد     ولي مسئله اينست كه چطو      ! گناه آزاردهنده است   ! مي آورد
 كنيم؟

روانشناسان از دو روش اصلي براي معالجه بيماران خود استفاده                  
يكي تعريف جرم بصورتي كه حس مسئوليت فردي را در رابطة با                 : مي كنند

قت خود  ودر نتيجه بسياري از روانشناسان، بيشتر       . جرم در بيمار كاهش دهند    
احساس گناه در بيمار     را صرف بررسي عوامل بيروني كه موجب برانگيختن           

 مثل نحوة تربيت، خانواده، والدين، همسايگان،             يعوامل. نمايند مي شود، مي  
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و در اين صورت بيماران مي توانند، عقدة         ..  و …كليسا، جامعه، هيئت حاكم      
ها،  ا سرزنش و لعن و نفرين اين علت        بخود را بر سر اين عوامل خالي كنند و            

. نمايند و آرام شوند    بروع به بخشش خود      بار گناه خود را سبك كنند، و ش          
د احساس جرم را در خود كاهش دهند، زيرا ديگر جرم             نريسپس آنها ياد مي گ   

. نه از ناحيه آنها بلكه برآمده از ساير عوامل است كه بر آنها تحميل شده است                 
اين روش موجب مي شود تا احساس آرامش بيشتري كنند و با خود راحت تر                

ون شك اين حداقل اقدامي است كه در جهت آرامش آنان بكار                بد. دنكنار بياي 
برده مي شود، ولي عمالً راه حل نهائي مشكل نيست، بلكه استقرار مجدد آن در               

 .بعد ديگري است

 مقابله با آن از جايگاه      ،راه ديگر مواجهه شدن با گناه به عنوان يك حقيقت         
ه دوم و مسئوليت پذيري    از نقطه نظر مسيحيت، گزينش را     . مسئوليت پذيري است 

اينست كه بخشش اولين     . گردد منجر به اعتراف به گناه و بخشوده شدن مي           
اي برادران  «: ند بعداز اينكه جمعيت پرسيد    ،طيكاستپندر روز   . پي آمد توبه است  

توبه كنيد و هر يك از شما به اسم عيسي مسيح            «: پطرس جواب داد  » چه كنيم؟ 
 بخشش  ،از اين ديدگاه   ). ٣٨:٢اعمال  (» ديدبه جهت آمرزش گناهان تعميد گر       

اينك ما ديگر براي گناهان گذشته خود         . يعني اينكه گناهان ما پاك شده است        
نيستيم و آنها ديگر بر ضد ما بكار نمي روند و بعنوان نشانه اي دال بر               » مجرم«

پذيرفتن اينكه بخشش يك موضوع     . محكوميت ما مورد استفاده قرار نمي گيرند      
 و عقيدتي است، ساده است ولي در اينكه در مورد ما مصداق پيدا              يقدسكتاب م 

» بخشش«نگاه بسياري از انسان ها به پروسه       . مي كند، ادعاي ترديدآميزي است   
 براي آنها امكان بخشوده شدن ديگران وجود           . نه عملي  ،از بعد عقيدتي است    

 .ان باشنددارد ولي خيلي به سختي مي توانند معتقد به بخشوده شدن خودش

درتمام اين چند سالي كه به نقاط مختلف جهان مسافرت كرده و بشارت              
ي كه سال هاي سال    نداده ام و با مردم صحبت كرده ام، از تعداد فراوان مسيحيا          
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كه بايد و      بخشش كامل خود، آنطوري      نسبت به مسيحي بوده اند ولي هنوز       
 مرتباً احساس جرم و گناه       آنها. شايد به باور كامل نرسيده اند، متعجب شده ام       

مي كنند و مورد حمله قرار مي گيرند، و بعضي اوقات به جرائم و گناهان خود                 
 .بارها و بارها اعتراف مي كنند، ولي باز هم از بخشش خود مطمئن نيستند

يك خانم پنجاه ساله نزد من اعتراف كرد كه سي سال پيش هنگامي كه                 
او در زمان ارتكاب آن كار غلط       . استجوان بوده است مرتكب كار غلطي شده         

مسيحي بوده است و احساس گناه در او با توجه به اين حقيقت هر روز تشديد                 
ها را با احساس گناهي زندگي كرده است كه هيچوقت           تمام اين سال  . شده است 

او به من گفت هر شب قبل از اينكه         . نتوانسته است، خود را از آن حس رها كند        
 به آن گناه كهنه شدة سي سال پيش اعتراف مي كند، ولي                به رختخواب برود  

او شخصي بود   . نمي تواند اطمينان حاصل كند كه گناهش بخشوده شده باشد          
كه مرتباً به كليسا مي آمد ولي هيچگاه نمي خواست مسئوليت خود را در اين                  

چندين بار از او دعوت كرده بودند كه در          . ارزش پنداري خود، بپذيرد    حس بي 
 تدريس كند، ولي با توجه به اين        (Sunday school)هاي يكشنبه كليسا     سكال

به . داد كه در آن كالس ها تدريس كند          بخود اجازه نمي    ،حسي كه در او بود     
اعتقاد او اين حس مجرميت مانع اين مي شد كه براي شوهرش همسري خوب و              

شده است  براي سه فرزندش مادري خوب باشد، و اينك دچار يك نوع بيماري              
به اعتقاد او دليل اين بيماري كامالً        . اند كه پزشكان از درمان  آن قطع اميد كرده        

پنداشت به آخر    او مي . انجام يقه او را گرفته بود      رس ادداوري خ . مشخص بود 
من تصميم گرفتم تجربة خود را با بسياري از افرادي كه               . خط رسيده است  

دند و با آنها صحبت كرده بودم، به آن         كردند و در شرايط او بو      چون او فكر مي   
در وراي ظاهر آرام بسياري از         . شايد شما هم چون او باشيد        . زن بگويم 
.  مشكل گناه و جرم حل نشده و بخشوده نشده اي قرار گرفته است               ،مسيحيان

عده اي درگير اين ترس هستند كه شايد مرتكب گناهي غير قابل بخشش شده اند              



 ١٠٠ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

و با وجوديكه مسيحي هستند، با ترس تمام در           ) ٢٩:٣مراجعه كنيد به مرقس      (
من حقايقي را كه اينك مي خواهم براي شما بگويم،         . انتظار روز داوري مي باشند   
 . با آن زن در ميان گذاشتم

. دو كس هستند كه دوست دارند با شما در مورد گناهانتان صحبت كنند              
القدس  بطه با روح  عيسي مسيح در را    . القدس است و ديگري شيطان      يكي روح 

» و چون او آيد جهان را بر گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود                   «: گفت
هيچ تعارفي گناهان را يادآوري      القدس اينست كه بي    يعني كار روح  ). ٨:١٦يوحنا  (

شيطان در مكاشفه   . ولي شيطان به طريقه ديگري وارد صحبت مي شود       . مي كند
 بلكه  ،ه است و كار او نشان دادن گناه نيست         ناميده شد » مدعي برادران  «١٠:١٢

آيه فوق ادامه مي يابد و معلوم مي كند كه شيطان          . محكوم نمودن گناهكار است   
به كالمي ديگر، او     » .شبانه روز در حضور خداي ما، برايشان دعوي مي كند          «

هاي ما   هميشه در حال دروغ پراكني در مورد من و شما نزد خدا است تا انگيزه              
 ١١ـ٩:١براي مثال به رساله ايوب       . (دوش و شخصيت ما را محكوم كند       را مخ 

هاي نادرست   مراجعه كنيد كه در آنجا شيطان ايوب را متهم كرد كه با انگيزه                
م مي كند،  هتمآنچنان كه شيطان در حضور خداوند ما را             ). پرستد خدا را مي   

فاوت بزرگي هست بين    ت. دارد كه به خود اتهام وارد كنيم       مطمئناً ما را نيز وا مي     
محكوميت شيطان هيچ   . القدس به گناه و محكوم نمودن شيطان       ملزم نمودن روح  

القدس ما را از     اي در جهت آزاد نمودن ما از قيد گناه ندارد، ولي الزام روح              فايده
 نشان  ما كند و در عين حال راه و امكان بخشيده شدن را به               آگاه مي  گناهانمان
ناهان را نشان نمي دهد تا ما را محكوم كند، بلكه هميشه              القدس گ  روح. مي دهد

 . آزاد نمودن و پاك نمودن ما از گناه است،هدفش از رو نمودن گناهان ما

هرگاه آگاهي ما از گناه دائماً موجب نااميدي و محكوميت خودمان شود،             
و هيچ راهي براي خالصي از آن حس نباشد و هيچ موفقيتي بجز زيستن در آن                

مشكل در  . گيرد جود نداشته باشد، آن احساس از شيطان سرچشمه مي         حس و 
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هاي شيطان نسبت    اينجاست كه بعضي از ما، آمادگي بيشتري براي درك ارزش         
ما آمادگي بيشتري براي شنيدن اخبار بد نسبت به          ! هاي خدائي داريم   به ارزش 

نكه بخشش را   ش از اي  بيما  . اخبار خوب داريم و اخبار بد را ساده تر مي پذيريم         
باور داشته باشيم و از آزادي و رهائي از گناه برخوردار شويم، داراي يك                    

بافي و پذيرش گناه و        ديدگاه منفي ذاتي مي باشيم و اكثراً مهيا براي منفي             
 .محكوميت هستيم

رنگ بنمايم،   من با اين سخنان نمي خواهم واقعيت و وخامت گناه را كم              
با گناه مي شود برخورد    . ه آخر خط نرسيده ايم   بلكه مي خواهم نشان دهم كه ب      

 !جرم ها مي توانند زدوده شوند. نمود

شناسم كه وقتي رانندگي مي كند، هرگاه راننده ديگري           من خانمي را مي    
بوق مي زند، بطور غريزي حس مي كند كه اين بوق خطاب به اوست و حتماً كار                

اه اتومبيل در حال تردد       آن واحد پنج    درممكن است   .  انجام داده است    خالفي
زند به او اخطار مي كند كه دارد        باشند، ولي او فكر مي كند هر كسي كه بوق مي          

 .كار غلطي انجام مي دهد

هاي زيادي دچار مشكل      آيا متعجب مي شويد، اگر بگويم اين خانم مدت         
بزرگي در طرز تفكرش نسبت به گناه شد؟ او يك مسيحي بود، ولي به عنوان                  

پنداشت كه خدا    هميشه با خود در حال نبرد بود و طبيعتاً چنين مي            يك انسان   
كند و   گذاري مي  هاي منفي سرمايه   شيطان روي ديدگاه  . هميشه با او درگير است    

تر از ديگران    تسلط او بر كساني كه هميشه از گناهان خود ترسان هستند، ساده           
 .است

او از اول   «:  گويدناميده مي شود، عيسي راجع به او مي      » دروغگو«شيطان  
هرگاه . باشد، از آن جهت كه در او راستي نيست         قاتل بود و در راستي ثابت نمي      

گويد، زيرا دروغگو و پدر دروغگويان       گويد، از ذات خود مي     به دروغ سخن مي   
 ).٤٤:٨يوحنا (» است
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گويد كه با ما در مورد گناهان ما صحبت             شيطان فقط وقتي دروغ نمي     
 است كه گناهان ما را كه به وساطت خون عيسي                 اين ندروغ شيطا . كند مي

 دوباره بقصد   ،مسيح بر صليب زدوده شد، بخشوده شده و فراموش شده اند            
جالب اينجاست كه شيطان گناه شخص          . كشد  مي رخمحكوم نمودن ما به        

نيازي چون  . بي ايمان را كه فديه عيسي مسيح را نپذيرفته است، محكوم نمي كند           
ست او دروغگو است و گناه خارج از ايمان به عيسي مسيح                   به اين كار ني    

بهر حال آگاه نمودن شخصي كه به زيستن         . محكوم و غير قابل بخشش است      
اي باشد   در گناهان خود قانع شده است، كاري بيهوده است، شايد هم انگيزه               

اي كه به عيسي مسيح ايمان آورده و            ا در همان لحظه    ام. براي طلب آمرزش  
ي شويم، طبيعت فريبنده شيطان آنچه را كه خدا دفن كرده است،                بخشوده م 

اي براي محكوم كردن و تباه نمودن          بيرون مي كشد و از آن به عنوان اسلحه         
ايم،  آزادي و نشاطي كه در نتيجه بخشوده شدن گناهانمان بدست آورده                   

 .كند استفاده مي 

 اساس بخشش

. ود درك كافي از آن است     يكي از موانع عدم برخورداري ما از بخشش، نب        
اي در ذات خدا، كه ما او را مقدس و عادل مي پنداريم وجود دارد كه                  چه انگيزه 

 به موجب آن مي تواند گناه مرا ببخشايد؟

ام و   هائي از مردم صحبت كرده     من در چندين فرصت مختلف كه با گروه        
 است يا    ام كه به اعتقاد آنها بخشش خدا ناشي از رحمت او                از آنها پرسيده   

عدالت او؟ آيا بخشش خدا ناشي از سخاوت و شفقت او و يا اينكه برآمده از                    
آور نيست كه اكثريت آنها   باشد؟ تعجب  حقانيت و عدالت مطلق او نسبت به ما مي        

! كنند ولي اشتباه مي  . اند كه بخشش خدا ناشي از رحمت او است           بر اين عقيده  
اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او         «:بخشد خدا ما را به دليل عدالت خود مي         

» امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد                   
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بخشيد، مصلوب شدن    اگر خدا بر اساس رحمت خود ما را مي        ). ٩:١اول يوحنا   (
عيسي مسيح ضرورتي نداشت، زيرا مرگ مسيح بر روي صليب تنها سبب                  

يابد، نه با    بخشش خدا در عدالت او امكان مي       . تبخشش گناهان توسط خدا اس    
 خود با هم     ذاتعدالت و رحمت در      . بگذاريد بيشتر توضيح بدهم    . رحمت او 

 عدالت و رحمت نسبت به يك نفر بطور همزمان              بكار بردن . سازگار نيستند 
اگر من در دادگاه بخاطر تخطي از سرعت          . براي بخشيدن او، غير ممكن است      

هاي زير حكم    راه، داور يا قاضي مختار است از يكي از              مجاز محاكمه شوم  
 با من برخورد كرده و مرا آزاد كند و يا                مهربانيتواند با    او مي . صادر كند 

تواند براساس عدالت خود با من عادالنه رفتار كند و مرا وادار به پرداخت                  مي
 آن دو روش    تواند ولي در آن واحد نمي    . ام بنمايد  جريمه خطائي كه انجام داده    

كرد و مرا آزاد     اگر او بنابر مالحظات شخصي به من رحم مي          . دبكار بگير را  
توانست عادل   كرد و ديگر نمي      كرد، نفس عمل و وظيفه خود را نفي مي              مي

خواست  از سوي ديگر اگر او مي     . محسوب شود و عدالت را بخوبي اجراء نمايد       
جريمه خود را بپردازم، در آن       ورزيد كه من بايد       عدالت را اجراء و اصرار مي      

 .ايندو صفت با يكديگر سازگار نيستند. توانست به من رحم كند حال نمي

قاضي عليرغم تمايلي كه به اظهار محبت به من دارد ولي تعهد خود را به                
كند و بنابراين بدقت خطاهاي مرا محاسبه و بر               عنوان يك قاضي حس مي      

اقدام او سراسر حاكي    . نويسد رايم مي اساس آن يك قبض جريمه پنجاه پوندي ب       
اي است كه صادر     از عدالت است و آزاد شدن من مستلزم پرداخت قبض جريمه          

العاده  حاال فرض كنيد كه قاضي بر اساس رحمت و مهرباني فوق             . كرده است 
آورد و يك چك پنجاه پوندي صادر        خود، دسته چك خود را از جيب بيرون مي        

آنچه كه در دفتر دادگاه ثبت شده، حاكي از            . ردازدپ كند و جريمه مرا مي      مي
اي به مبلغ پنجاه     ام كه مستلزم پرداخت جريمه     اينست كه من مرتكب جرمي شده     

ديدگاه قاضي نسبت به من از نقطه       . ند است و اين جريمه پرداخت شده است       وپ
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نظر رحمت و شفقت بوده است و همين ديدگاه او را برانگيخته است كه جريمه                 
 . بپردازدمرا

اينك من از ديدگاه قانون صرفاً بخاطر عمل مشفقانه آن قاضي مهربان،              
. ام كه عدالت اجراء شده است       ام، بلكه بدين دليل آزاد شده       آزاد محسوب نشده  

شايد مثال فوق خيلي ساده     . جريمه پرداخت شده است و من قانوناً آزاد هستم         
مطلب را برسانم؟ من بر اساس       باشد، ولي آيا توانستم با اين مثل ساده اصل            

واقعيت اينست كه محبت و رحمت      ! ام نه بر اساس محبت قاضي      عدالت آزاد شده  
 مصلوب شدن عيسي مسيح را به يك ماجراي تاريخي            ةخدا نسبت به ما، واقع     

زيرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را              «: تبديل كرده است  
تادن مسيح كه بجاي ما بر صليب مرد، اينك بر              ولي فرس  .)١٦:٣يوحنا  (» داد

پطرس رسول  . كند اساس عدالتي است كه خدا در برابر گناهان ما اجراء مي               
زيرا كه مسيح نيز براي گناهان يك بار زحمت كشيد، يعني عادلي                 «: گويد مي

 ).١٨:٣اول پطرس (» براي ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد

عدالت خودش، قانوناً و اخالقاً خود را ملزم        بدين ترتيب خدا ضمن اجراي      
اين همان بنيادي است كه ما بر آن اساس بخشش را                 . به بخشش ما نمود    

يست كه   ن  اين مرحله پيش فرضي بر اين باور           .كنيم م و اعالم مي     يا پذيرفته
گناهان من بخشيده شده است، بلكه بر اساس اعتقاد من به صداقت و عدالت                  

 .يابد خدا، تحقق مي

كند و من دادگاه را ترك          بعد از اينكه قاضي جريمه مرا پرداخت مي            
ام ولي با اين وجود قانوناً و بر اساس عدالت           م نپرداخته ي ه كنم، گرچه يك پن    مي

ام و ديگر هيچ كس حق ندارد مرا بازداشت كند و بخاطر راحتي                     آزاد شده 
رت قانون را نقض     در اينصو .  از من مطالبه كند      يوجدانم مثالً مبلغ پنجاه پن      

كرده است، چونكه در قانون تاوان خطاي من پنجاه پوند مقرر شده است ولي                 
 در اينجا   . است و اين يعني نقض قانون       يمبلغ اخذ شده پنجاه پوند و پنجاه پن        
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اصرار ورزيدن به هر نوع طلب بخشايش         . ديگر طلب بخشايش لزومي ندارد     
توانم سهمي از    من ديگر نمي  . مسيحيعني نديده گرفتن كفايت كار خدا در عيسي         

زيرا جريمه به طور    . جريمه مقرر شده را بپردازم و نيازي هم به اين كار نيست           
. توانم بخشوده شوم   بنابراين بر اساس عدالت خدا مي      . كلي پرداخت شده است   

مادام كه من بخشش را نتيجه رحمت خدا نسبت به خودم تصور كنم و نه                      
رسم كه خدا تعهد اخالقي نسپرده است كه مرا براي             مي  به اين نتيجه   ،عدالت او 

بنابراين گرچه گناهان من رحمت او را نسبت به من برانگيخته             . هميشه ببخشد 
است ولو كه گناهان مرا از قبل بخشيده باشد، شايد ديگر مايل نباشد گناهان                  

ه اي در پس احساس دائمي مجرم بودن، نهفت          چنين انديشه . آينده مرا ببخشايد  
ه از افراد راجع به برخورد خدا با گناهان خود            ستد نيدر نتيجه وقتي ا    . است

شيطان به كفايت و    . گذرند تفاوت مي  كنند، از كنار صليب و اهميت آن بي        فكر مي 
كند، چرا كه بر روي صليب گناه محو و شيطان از طريق               تأثير صليب حمله مي   

.  اين مسئله را باور ندارند     مصيب در اينجاست كه عده زيادي     . صليب نابود شد  
. عدالتي است  بخشايد چونكه عادل است و بنابراين عدم بخشش خدا بي           خدا مي 

ما . ترديد در مورد بخشش خدا يعني ترديد كردن درباره عدالت و صداقت او               
 .هرگز نبايد در اين مورد ترديدي به خود راه دهيم

خدا وجود  خواهم يادآوري كنم كه شرايطي براي تجربه بخشش                مي
اعمال (»  بجهت آمرزش گناهان    …توبه كنيد «: گويد پطرس رسول مي   . دارند
اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است            «نويسد   يوحنا مي ). ٣٨:٢

). ٩:١اول يوحنا   (» ه گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد               ك
دم را  مرزيرا هرگاه تقصيرات     «: عيسي در مراسم سخنراني كوه زيتون گفت        

اما اگر   . بديشان بيامرزيد، پدر آسماني شما، شما را نيز خواهد آمرزيد                  
» تقصيرهاي مردم را نيامرزيد، پدر شما هم تقصيرهاي شما را نخواهد آمرزيد            

كتاب مقدس بروشني گفته است كه ما بايد به گناهان خود                ). ١٥ـ١٤:٦متي  (
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ز آن توبه كنيم و به همان اندازه كه انتظار              اعتراف كنيم و در حضور خدا ا        
بخشم نمن هرگاه كسي را       . داريم خدا ما را ببخشايد، ديگران را ببخشائيم           

عيسي مسيح بدرستي اين    . توانم از بخشش خداوند برخوردار شوم      هيچگاه نمي 
گناهان ما را    «: بگوئيم مسئله را روشن كرده است و در دعا به ما آموخته است            

بنابراين اگر  ). ١٢:٦متي  (» بخشيم ا كه ما نيز قرض داران خود را مي        ببخش، زير 
در واقع  . بخشيم، حق نداريم در انتظار بخشش خداوند باشيم           ديگران را نمي  

 .تمايل ما به بخشش ديگران بخشي از توبه ما است

 
 گناه نابخشودني

مسيحياني وجود دارند كه در زندگي دستخوش وحشت عظيمي قرار                
اند كه قابل    كنند گناهي مرتكب شده    ين ترس ناشي از اينست كه فكر مي        ا. دارند

باشند، و   آنها از روز داوري و فرجام داوري در هراس مي              . بخشش نيست 
اند و ديگر    كنند از نظر اخالقي صدمه ديده      ه فكر مي  كترسند چون  درعين حال مي  

بل بخشش  عيسي مسيح در مورد يك گناه غير قا          . باشند براي خدا مفيد نمي    
. سخن گفته است و سخن او توسط متي و مرقس و لوقا ضبط گرديده است                   

القدس كفر گويد، تا     ليكن هر كه به روح    «بيان واقعه از زبان مرقس چنين است،         
موضوع ). ٢٩:٣مرقس  (» به ابد آمرزيده نشود، بلكه مستحق عذاب جاوداني بود        

مفاد اين بيانيه حاكي از     » .القدس است  كفر به روح  «در اينجا درك ما از مفهوم        
القدس در زندگي عيسي مسيح بوده         انكار مداوم كاتبان از تصديق كار روح         

 بر اين    ،القدس در عيسي مسيح     آنها بجاي پذيرفتن و تائيد اعمال روح         . است
ورزيدند كه قدرت اعجازانگيز عيسي ناشي از قدرت              عقيده خود اصرار مي     

درك مفهوم يك عبارت خاص در        .  است )شياطين (يا رئيس ديوها  » بعلزبول«
اهميت . كتاب مقدس با توجه به مفهوم گسترده آن در كالم خدا بسيار مهم است             

اين مسئله وقتي است كه آن عبارت ظاهراً با روح كتاب مقدس منافات داشته                  
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و سعي ما بايد بر        يك كتاب است   فقطكتاب مقدس با تمام رساالت آن        . باشد
جزئيات را از اين كليت يگانة بدست آوريم و هميشه بخاطر           اين باشد كه مفهوم     

داشته باشيم كه مبادا با گزينش يك مفهوم جزئي از اين كليت يگانه، از آن به                   
 هر جا در     .ثبات اموري كه واقعيت ندارند  استفاده كنيم         اعنوان ابزاري براي     

 شود، اين بخشش فراگيرنده است و شامل        كتاب مقدس صحبت از بخشش مي      
خون پسر او عيسي مسيح ما را        «: يوحنا نوشته است  . شود تمام گناهان ما مي   

پس «: نويسد پولس رسول هم مي    ). ٧:١اول يوحنا   (»  گناه پاك مي سازد    رهاز  
 ).١:٨روميان (» هيچ قصاص نيست بر آناني كه در مسيح عيسي هستند

بسيار مهم است كه متوجه اين نكته باشيم كه هيچ عبارت شرطي و                    
اي در اين آيات وجود ندارند و هيچگاه مفهوم اين آيات اينطور                ستثني كننده م

خون پسر او عيسي ما را از هر گناه پاك مي سازد، بجز گناهان غير              «: نيست كه 
 كه در صورت ارتكاب چنين گناهي، همچنان در گناه باقي خواهيد             ،قابل بخشش 

 است و نيازي نيست      بخشش گناهان فراگير و مشمول هر گناهي        ! خير» .ماند
چيزي بر آن بيفزائيم دال بر اينكه كسي كه مرتكب يك گناه غير قابل بخشش                   

 .اين مهم را بايدهميشه در مدنظر داشت. شود، بخشش او كامل نيست مي

تنها معني آمرزش گناهان لزوم مرگ عيسي مسيح بر روي صليب در                
تواند  القدس مي  ا روح تنه. القدس است  كننده روح  واكنش سخنان و اعمال محكوم    

ما را از گناهانمان آگاه كند و راه رهيدن از آنها را از طريق فديه عيسي مسيح                   
القدس هر گونه امكان برخورداري      مقاومت در برابر كار روح    . به ما نشان دهد   

كند، و اين دقيقاً همان كاري است كه كاتبان انجام دادند و              از نجات را منتفي مي    
آنها بقدري در   .  با آنها از عدم امكان بخشش سخن بگويد         موجب شد كه عيسي   

العادة رسالت او را     مقابل عيسي مسيح سخت دل بودند كه حتي مراحل خارق           
. پنداشتند القدس منتسب بدانند، ناشي از قدرت ديوها مي            بجاي اينكه به روح    

القدس بدين ترتيب، هر گونه امكان را براي               مقاومت و كفر گفتن به روح         
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و اين بدين معني است كه گناه        . كرد ورداري از نجات براي آنها منتفي مي       برخ
اي نيست كه شخصي مرتكب شده         غير قابل بخشش، ارتكاب يك گناه لحظه         

 پذيرش و    عدمباشد و هيچ گونه امكاني براي رفع و رجوع آن نباشد، بلكه                   
ش و رد   القدس و باقي ماندن در آن گناه غير قابل بخش            مقاومت در برابر روح   

 .باشد كردن هر گونه امكان پاك شدن از گناه مي

تواند مرتكب چنان     بدين دليل است كه شخصي كه مسيحي است نمي             
القدس، همان روحي كه او را قادر ساخته            زيرا پاسخ او به روح       ،گناهي شود 

اه محكوم  نچنين او را قادر ساخته است كه به گ             است كه مسيحي شود، هم      
نوان يك شخص مسيحي درگير وحشت انجام يك گناه غير            اگر شما بع  . نگردد

 ظاهراً عليرغم مفاد كلي      كه اي باشيد، فكر خود را متمركز به آيه       قابل بخشش مي  
كند، ننمائيد، بلكه به طبيعت و ذات فراگير              كتاب مقدس شما را محكوم مي        

يد كه  خواهيد رس و سپس به اين باور      . بخشش خداوند نسبت به خود بينديشيد     
 .باشيد، آنچنانكه هستيد گناه مي ما پاك و بيش

 
 كند؟ خدا با گناه ما چه مي

 مبني بر برخورد خدا با      يدر كتاب مقدس آياتي تفسيري و بسيار جاندار       
دهنده  كننده و تسلي    خواندن اين آيات بسيار دلگرم       . گناهان ما وجود دارند     

 .باشد مي

 گناهان ما   ]خدا[ اندازه     اي كه مشرق از مغرب دور است، بهمان        به اندازه «
در اين آيه شاهد تصوير زيبا و پر         ). ١٢:١٠٣مزمور  (» را از ما دور كرده است     

در اينجا سخن از دور شدن گناهان از ما به          . شكوهي از بخشش خداوند هستيم    
بلكه صحبت از فاصله بين     . اي كه شمال از جنوب دور است، نرفته است          اندازه

باشند ولي مشرق و      قاطي ثابت مي  ن و جنوب     شمال. است» مشرق و مغرب  «
هنگام ترك لندن   . اخيراً من پروازي از لندن به ژاپن داشتم        . مغرب ثابت نيستند  
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به سوي شمال پرواز كرديم، سرزمين اصلي انگلستان را پيموديم و از جزاير                
 منتهي عليه شمال اسكاتلند گذشته و به تدريج به قطب شمال نزديك                 ١اوركني
گذشت  مدت زيادي از پرواز ما نمي      . كرديم  به خط مستقيم پرواز مي      ما. شديم

ترين قسمت آالسكا گذشته و به سمت جنوب               كه متوجه شديم از شمالي       
 به زمين نشستيم، سپس برخاسته و مسير هواپيما         Anchorage2در  . رويم مي

بله، شمال و جنوب    . جهت رفتن به توكيو به سمت جنوب غربي تغيير داده شد            
شما مي توانيد در يك    . باشند، ولي مشرق و مغرب اينطور نيستند       اط ثابتي مي  نق

سفر هوائي به سمت غرب پرواز كنيد و همچنان به پرواز ادامه دهيد و كره                     
ايد برسيد، بدون    اي كه از آنجا پرواز كرده      زمين را دور بزنيد و باز به آن نقطه         

توانيد به سمت شرق پرواز       بهمين ترتيب هم مي   . آنكه به مشرق رسيده باشيد     
ه نقطه آغاز پرواز برسيد،     بكنيد مستقيم پيش رويد و كره زمين را دور بزنيد و            

نقاطي واقعي به نام مشرق و مغرب وجود خارجي         . آنكه به غرب رفته باشيد     بي
و خدا گناهان ما را به      ! فاصله اين دو نقطه مفروض چقدر است؟ بيكران       . ندارند

 ما دور  دو نقطه ناديدني و نابودني از هم فاصله دارند، از               همان اندازه كه آن   
ايم،  آيا اين تصوير باشكوهي نيست؟ ما و گناهانمان از هم جدا شده           ! كرده است 

عنوان  هبنابراين ب ! به همان اندازه كه آن دو نقطه ناسازگار با هم فاصله دارند              
اند   شما فاصله گرفته   يك گناهكار بخشوده شده، سعي نكنيد گناهاني را اينقدر از         

دوباره احياء كنيد، و قاطعانه در مقابل هر اقدامي كه شيطان در جهت محكوم                 
 .دهد، مقاومت كنيد نمودن شما انجام مي

اه چاز راه لطف جانم را از       . اينك تلخي سخت من باعث سالمتي من شد       «
ياء اشع(» هالكت برآوري زيرا كه تمامي گناهانم را به پشت سر خود انداختي              

در همه جا و    (اگر خدا قادر مطلق است      . اين نيز يك تصوير واقعي است     ). ١٧:٣٨

                                                           
1- Orkney 
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شود كجاست؟ هر كجا كه باشد،       چنين مكاني كه پشت سر او گفته مي       ) همه وقت 
  عبارت آنچنان دور است كه خارج از فضا است و در جائي است كه آنجا را در                

شايد شما احساس كنيد    ! دكنن تعريف مي » در ماوراي هر چيزي كه وجود دارد      «
 آيه اينست كه خدا      اينتر   كنم و مفهوم ساده    من دارم خيلي اديبانه صحبت مي      

احتماالً . افكند مي آنها را پشت سر خود       وآورد    نمي حساب هديگر گناهان ما را ب    
بينم، تصويري بيكران از يك      گوئيد، ولي تصويري كه من مي      شما هم درست مي   
 خدا گناهان ما را از ما گرفته است و به آنجا پرتاب                  كه :فاصله بيكران است  

من هستم كه بخاطر خود خطاياي تو را محو ساختم و گناهان تو              «. كرده است 
او . همتائي دارد  خدا قدرت و توانائي بي    ). ٢٥:٤٣اشعياء  (» را بياد نخواهم آورد   

بخاطر تر بگوئيم چيزي      كند يا دقيق    بخشايد، بلكه فراموش هم مي       نه تنها مي   
من از يك نقطه نظر در اين مورد گيج شده بودم و چنين استدالل                   . آورد نمي
كند، وقتي ما از گناهان گذشته خود        كردم اگر خدا  گناهان ما را فراموش مي         مي

گوئيم، چونكه او    كنيم، ممكن است خدا فكر كند ما دروغ مي          با كسي صحبت مي   
كار  عيت اينست كه او فراموش     بهر حال، واق  ! همه چيز را فراموش كرده است       

يعني خدائي كه همه چيز را       . انديشد  به آن نمي     و آورد نيست ولي بخاطر نمي    
كند گناهانم   هرگز از من دعوت نمي    . آورد داند هرگز آن گناهان مرا بياد نمي        مي

برد و   گناهانم را هرگز بصورت يك اسلحه بر عليه من بكار نمي           . را بياد بياورم  
آورد و با    او ديگر گناهان مرا بياد نمي     . كند ر گناهانم محكوم نمي   هرگز مرا بخاط  

واقعيت اينست كه ما     . ام كند كه گوئي هرگز گناه نكرده        من طوري رفتار مي    
 .توانائي بخشش را داريم ولي توانائي فراموش كردن را نداريم

كليسا مملو از    . كردم يتي وعظ مي   س يكروز در يك كليسا در نيويورك       
هاي وعظ بود كه مردي كه در رديف آخر پهلوي ديوار               هيمود، در ن  جمعيت ب 

ه صف نشينندگان كرد و چنين بنظر       بنگاهي  . نشسته بود، از جاي خود بلند شد      
د كه قصد بيرون رفتن از كليسا را دارد، ولي هيچ كس حركتي نكرد تا                 يرس مي
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 بود از جايش    اي بعد يكنفر كه در پشت سر او نشسته         لحظه. او بتواند عبور كند   
بلند شد و دست بر شانه او نهاد، با صداي بلند كه منهم توانستم بشنوم به او                    

و او هم     مرد اولي به سوي او برگشت     » .ايد لطفاً بنشينيد، جلوي مرا گرفته    «: گفت
 پس  يا برو يا   « : دومي  گفت »  .مي خواهم  خارج  شوم  « : متقابال با صداي  بلند گفت     

ي  مشتان  خود را گره  كرد و به عقب  برگشت  و يقه  آن  مرد را                 مرد اول »   .بشين
گرفت  و محكم به صورت  او كوفت  و او را سرنگون  كرد و سپس  با زانو روي                    

دو سه  نفر   !  كرد و ضربه ديگري  به او زد     دراز رفت  و دست خود را       خود صندلي 
ند و در آخر ديدم  كه  او با        از مردان  بالفاصله  آن  شخص  مهاجم  رادر ميان  گرفت        

 . محكم  وارد يكي  ازاطاق هاي  پشت  كليسا شدهاي قدمحالت  وحشيانه اي  با 
 آن  مرد يادداشتي  براي  من  فرستاد و از من  اجازه                    ،در پايان  جلسه   

خواست  كه  وارد كليساشود و از اينكه  نظم  كليسا را مختل  كرده  است  از من                    
 .كندمعذرت خواهي  

 نوشيده    ب برايم  گفت  كه  مشرو     ،وقتي  كه  او وارد شد و به سمت  من  آمد          
من  (بوده  است  و نتواسته است  خود را كنترل  كند و رفتار معمولي  داشته  باشد                

و از  !) از پيش  حدس  مي زدم  كه  مست باشد، ولي  رفتار او برايم  غيرمنتظره  بود            
 را پيش  از    نّيتمن  هم  او رابخشيدم  و همين          . ببخشممن  خواهش  كرد كه  او را        

ولي  با كمال  تعجب  عصر روزبعد درست  وقتي  كه           . آنكه  از من  تقاضا كند داشتم     
 كليسا با سروصداي  زيادباز شد و        ، ناگهان  درِ  مي خواستم  شروع  به موعظه  كنم   

 .همان  مرد وارد كليسا شد
 » !مواظب  باش، بال نازل  شد« : نيدم  كه  مي گفتصدايي  آهسته  از درون  ش

من  او را بخشيده       ! چطور شد؟ چرا؟ مگر من  او را نبخشيده  بودم ؟ بله             
قت  مي كردم  فاصله    داگر نزديك  من  مي آمد، من        .  ، ولي  فراموش نكرده  بودم   بودم

گرچه  ! اك  اوت  كند   ، مبادا با هوك  راست  مرا هم  ن       كنم مناسب  خود را با او حفظ     
 ، ولي ظرفيت  اين  را ندارم  كه  ماجرائي  را به ياد نياورم  و           من  ظرفيت  بخشش  دارم   
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 ، خدااينچنين  كرده  است  و داراي        ولي  خدا چون  من نيست    . كامال فراموشش  كنم  
  .ظرفيت هاي  الزم براي  بخشودن  و فراموش كردن  است

 ه و گناهكار سابق  با من  برخورد نمي كند، گذشت          او به عنوان  يك  نفر مجرم    
 ، اكنون  از نظر او مفهومي       هرچه  كه  بوده است  و هر جرمي  كه  زدوده  شده  است         

ي  هرگز گوئ ، وخدا طوري  با من  و شما رفتار مي كند كه      زمان  درگذر است  . ندارد
 .اين  است مفهوم  بخشايش  خدا . گناهي  مرتكب  نشده ايم

روميان  (»    هستند ه  در مسيح  عيسي    ـ ك  ـر آناني ست  ب يپس  هيچ  قصاص  ن   «
ل  اين  آيه  در     عف! عت  ناديده  انگاشتن  گناهان  ما توسط خدا        ساين  است و ). ١ :٨

 ديگر محكوميتي  در بين  نيست  و خدا هيچ  چيزي           .امروز  همين  ـ زمان  حال  است   
جرم  و گناهان  برگرفته  شده اند و من         . شده  است كشمكش  تمام  . بر عليه  ما ندارد   

د هرگاه  يك  شخص  مسيحي  احساس         يبخاطر داشته  باش   . ديگر محكوم  نيستم  
بايد در رابطه     .  شيطاني  است  ونه  خدائي      حس  در اصل  يك    حس او رميت  كند،   جم

 .با اين  مورد مهم  در مقابل  شيطان  ايستادگي  نمود
همين  با ما كامل  شده  است  تا در روز جزا ما را دالوري  باشد،      محبت  در    «

اين  ). ١٧ :٤اول  يوحنا   (»  ، ما نيز در اين  جهان  همچنين  هستيم        زيرا چنانكه  اوهست  
محبت  خدا به آن  اندازه  در زندگي  ما متجلي  مي شود كه            . يك  آيه  بسيار مهم است   

 با خدا، به پيشگاه  او       روبروشدن هراسان  از     در روز داوري  ترسان  و لرزان و      
چرا؟ آنچنان  كه  يوحنا مي گويد       . ، شجاعت  و اطمينان     ، بلكه  با فروتني    نمي رويم

در اين   «ميزان  محبت  خدا نسبت  به ما در اين  حقيقت  نشان  داده شده  است  كه                   
 »  .جهان  ما نيز چون  او هستيم

ند خداوندمان  عيسي  مسيح  عادل  و پاك  شده          ما در حضور خداي  پدر مان     
خواهيم  ايستاد،و همان  گونه  كه  پدر پسر را خوش آمد مي گويد و مي پذيرد،                  

 .به من  و شما نيز خوش آمدمي گويد
ولي  در  ! ؟ البته خيرت  را خود به دست  آورده ايم    ّيمزجريان  چيست ؟ آيا اين      
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كه  آسمان  سياه  شد و پدر روي  از پسر                وقتي   ،   تاريخ  جهان   ازيك  روز    
شد، تمام  پليدي ها و كوتاهي ها     » گناه « ، مقدس  و عادل  خدا      برگردانيد و پسر منزه   

 و در عوض  تمام  نيكي ها     و گناهان  من  بر شانه هاي  عيساي  خداوند قرار گرفت         
 .  ، شدم شوده شده پاكي هاي  او بر من  قرار گرفت  و من  تبديل  به يك  گناهكار بخ             و

 ، در راه  ما     اختن نش  را زيرا او را كه  گناه       « : پولس  رسول  چنين  گفته  است      
 ).٢١ :٥دوم  قرنتيان  ( » گناه ساخت  تا ما در وي  عدالت  خدا شويم 

چون  كه  خدا مسيح      «:   مي گويد Liviny Bible؟ ترجمه     !چه  معامله  عجيبي  
 ما را بر او ريخت  و در عوض  خوبي هاي  خود را بر ما       بي گناه  را گرفت و گناهان    

 »   . ريخت
 آيا اين    !خدا گناهان  ما را از ما گرفت  و ما عدالت  او را صاحب  شديم                   

موضوع  شما رامرتعش  و فروتن  نمي كند؟ به شيطان  اجازه  ندهيد شادي  پاك                
 .شدن  هميشگي  گناهتان  را ازشما بستاند

 ، هدف  كامل     و زدوده  شدن  گناه     اينجاست  كه  بخشوده  شدن    اما شگفتي  در  
پاك  . عيسي  مسيح  به جهان  نيامد كه  فقط ما را پاك  كند           ! زندگي مسيحائي  نيست 

 ، اما خالصي  از گناه  يك  مرحله  نهائي  است  و وقتي               كردن  ما الزم  ومهم  است     
، تحقق  يافته  باشد و چنين  است  كه         ما تحقق  مي يابد كه  نيت  واقعي بخشوده  شدن     

  .اينك  متحول  شده ايم
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٧ 
 روحي  كه  در شما است 

 
منظور از آمدن  عيسي  مسيح  و مرگ  او بر روي  صليب  چيزي  فراتر از                  

عيسي  مسيح  آمد تا به يكي  از         . زدود شدن  گناهان انسان  و بخشش  او است         
 .، جامه عمل  بپوشاندت ژرف ترين  نيازهاي  بشرّي

  عدالت و   ةبشريت  گزين  . نياز انسان  تنها بخشوده  شدن  گناهانش  نيست        
آگاهي  انسان  به تقصيرات  و گناهان  خودش  ناشي  از نياز او                   .خوبي هاست

 است  كه  هدف  غائي  كار عيسي            ها اين  خوبي  به خوب  بودن  است  و استقرار      
 .باشدمسيح  بر روي  صليب  مي 

 را مي بخشد، و اين  پاك  شدن  و بخشوده  شدن                گناهان ما  عيسي  مسيح 
 ، بلكه  ما رامي بخشد تا امكان  آن  فراهم  شود كه  از طريق                 پايان  كار او نيست    

 تطهير دروني  انسان  است  كه          ،روح القدس آمدن. روح القدس  در ما زيست  كند     
 . مي كند عمال او را تبديل  به شخصي  مسيحي

به صرف  پاك  شدن  گناهان  كسي  مسيحي  نمي شود، بلكه  حلول  روح القدس           
هرگاه  «: پولس  رسول  مي نويسد  ! در درون  انسان است  كه  او را مسيحي  مي كند        

 ).٩ :٨روميان  (» كسي  روح  مسيح  را نداردوي  از آن  او نيست 
اب  پنج  پوندي خريداري  كنم  و در       اگر من  به يك  كتابفروشي  بروم  و يك  كت       

هنگام  خروج  ازكتاب فروشي با يكي  از دوستان  مواجه  شوم  و او از من  بپرسد                



 ١١٥ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

پنج  پوند  «من  به او مي گويم        يا  .  دو حالت ممكن  است  واقع  شود      ي؟چكار مي كن 
دوستم  البته  اين  پاسخ  درستي است  ولي  من  چنين  پاسخي  به               » م ا هخرج  كرد 
گرمي گفتم  پنج  پوند خرج       ا »  .يك  كتاب  خريده ام  «كه  مي گويم       و يا اين   ،  نمي دهم

 ، پاسخ  من  حاكي  از نفس  عمل  نمي بود، چونكه  مراد ازحضور من  در آن                ما هكرد
 به همين  ترتيب  .  نه  خرج  كردن  پول     ه است، فروشگاه  به دست  آوردن  كتاب  بود     

و حتي  براي    (ه اي  اعجاب انگيز و پرشكوه  است        مرحل از گناهان     بخشوده  شدن  
كه  در عين  حال  نه        )  به خود جرأت  نمي دهيم  كه  از ارزش  آن  بكاهيم          يك  لحظه 

بخشوده   . موجب  مسيحي  شدن ما و نه  تمام  كننده  هدف  مسيحي  بودن  است               
بخشوده  شدن  گناهان  امكان       . دفشدن  تنها يك  وسيله  است  براي رسيدن  به ه        

ن  ا تا بد   ،آمدن  روح القدس  را در زندگي  اشخاص بخشوده  شده  فراهم  مي كند            
وسيله  عيسي  مسيح  در شخص  مسيح  زيست  كند وشخصيت  و ذات  عيسي                   

 .مسيح  در او ديده  شود
 هميشه    بسيار تأسف آور است  وقتي  مسيحياني  را مي بينيم  كه  ضمن  اينكه         

 ولي  به دنبال    ،خداوند يافته اند سپاسگزاري  و تشكر مي كنند       از بخششي  كه  از    
روح القدس  نيستندتا از هدف  بخشوده  شدن  خودشان  بهره مند         از  كسب  انرژي    

اين  حالت  به منزله  همان  پاسخ  اول است  ـ خرج  كردن  پنج  پوند و نه                     . شوند
  ! عمل فسراموش  كردن  نخريدن  كتاب  و حتي  ف

وقتي  عيسي  مسيح  بر روي  صليب  جان  داد، نياز ما به بخشوده  شدن  را                
ولي وقتي  در روز پنطيكاست  روح القدس  آمد و شرايط الزم  براي           . برآورده  نمود 

ن  مسيح  در انسان  فراهم شد، نياز ما به قدرت  و خداگونه  زيستن  برآورده                 آمد
 .رست  در همين  نقطه  است  كه انسان  عمال مسيحي  مي شودو د. گرديد
 

 روح القدس  و مسيح 
يوحنا سخنان    .  ، بسيار مهم  است    رابطه  بين  كار روح القدس  و كار مسيح        



 ١١٦ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

و من  از پدر سؤال       « !  شاگردانش  چنين  ضبط كرده  است     ه  مسيح  را خطاب  ب    
خواهد كرد تا هميشه  با شما بماند،         مي كنم  و تسلي  دهنده اي  ديگربرشما عطا         

ترجمه  » ديگر«واژه  يوناني  كه  در اينجا به        ).١٧ـ١٦ :١٤يوحنا  ( » يعني  روح  راستي   
كلمه  »  .يكي  از همان  نوع    «: مي باشد كه  معني  آن  اين  است        " Allos"شده  است     

يكي  از نوع    « : ن است مي باشد كه  معني  آن  اي     Beteros،  » ديگر«يوناني  ديگر براي       
 » .ديگر

قاشق  چاي خوري  در اختيار داشته  باشيد و به زبان  يوناني  و          يك  اگر شما   
 تقاضاي  قاشق  ديگري  نمائيد، ممكن  است  براي  شما          Beterosبا استفاده  از واژه      

د، البته  آنها هم  قاشق  مي باشن    .  ، يا يك قاشق  چوبي  بياورند    يك  قاشق  غذاخوري  
به همين  طريق  اگر با استفاده       . ولي  از نوع  متفاوت  با آنچه  كه  در دست شما است         

 تقاضاي  قاشق  ديگر بنمائيد، بدين وسيله  تأكيد كرده ايد از همان              Allosاز واژه    
يك  قاشق    نوع  قاشقي  كه  در اختيار داريد براي  شما بياورند و بنابراين                   

 هويت  و مأموريت  روح القدس  همان  هويت  و        . ند داد چاي خوري  به شما خواه  

 ، تضاد و برخوردي  در بين  كار        گونه  اختالف  هيچ . مأموريت  عيسي  مسيح  است   
از  در كتاب  مقدس  مي بينيم  كه        غالباً. عيسي مسيح  و كار روح القدس  وجود ندارد     

. فهوم  استفاده  مي شود   به يك  م  » روح القدس  درما «و      » عيسي  درما «عبارات      
 و يا اشاره  به حضور دوگانه اي  به مفهوم          چنين  ديدگاهي  به خاطر ايجاد ابهام      

هويت  مختلف  و ايفاي        حضور عيسي  مسيح  و حضور روح القدس  با دو             
در ما زيست     حياين  روح القدس  است  كه  در غالب  مس        .  ، نيست نقش هاي  جداگانه 

 . جلوه  دادن  شخصيت  مسيح  از طريق  ما مي باشد         ق كه  مشتا   وست ا مي كند و هم  
  .ح  و وابسته  به مسيح  استي متمركز در مس كالًحضور و كار روح القدس  در ما

واقعيت  زندگي  روحاني  ما در شناخت  عيسي  مسيح  است  و نشانه  زندگي              
 كه  ما در مورد        الزم  است   . روحاني  درشباهت  بودن  به عيسي  مسيح  است        

 ، متمركز باشد،    حيتي  كه  بر اساس  اعمال روح القدس  جداي  از ذات  مسيح            يمس



 ١١٧ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

روح القدس شخصيت  عيسي  را در ما مي آفريند تا ديگران            . دقت  بيشتري  نمائيم  
 .ديننمسيح  را در ما بب

 يك  وقت  داستان  مردي  را شنيدم  كه  به يك  سفر دريايي  بسيار طوالني                 
او به دخترمورد عالقه اش  قول  داد كه  هر روز يك  نامه  براي  او خواهد                   . رفت

هر روز يك  نامه  به صندوق  پست  مي انداخت  و        . نوشت  و به قول  خود هم  وفاكرد     
وقتي  سفر آن  مرد      . هر روز پست چي  يك  نامه  به دست دخترك  مي رسانيد           

توجه  شد كه  دخترمورد عالقه اش  با همان          به پايان  رسيد و به خانه  برگشت  م       
 ،  وقتي  كه  عيسي  مسيح  خداوند زمين را ترك  گفت           !پست چي  ازدواج  كرده  است   

 ).٨ :١٥يوحنا ( » آشكار شود ]جالل  پدرش[«روح القدس  را به ما وعده  داد تا  

 ةدنكاركن ، آش به روح القدس ! ديگر لزومي  ندارد ما با پست چي  ازدواج  كنيم        
عيسي  مسيح اجازه  دهيد در قلب  شما محبت  عميقي  نسبت  به او بيافريند و                    

 .جلوه اي  از زيبايي  او را درشخصيت  شما، بنماياند

 

 نشانه هاي  روح القدس  

چگونه  متوجه  مي شويد كه  روح القدس  را در خود داريد؟ اين  مورد بسيار             
گذشته  از آن  اگر روح القدس  جنبه اي  از خدا         . ميممهمي  است  كه  مابايد آن  را بفه      

اند و از    است  و ما مدعي  هستيم  كه در قلب  كساني  كه  به گناهان  خود واقف  شده              
 بايدبعضي  نشانه ها را دال  برحضور او در                ، ، كار مي كند    دآن  توبه كرده ان  

است  كه  به خواب  زمستاني     روح القدس  در ما حلول نكرده       . خودمان  داشته  باشيم  
آنچه  را كه ما در مورد روح القدس       . فرو رود، بلكه  آمده  است  تا زندگي  و كار كند         

 . ، آشكارمي كندبدان  اعتقاد داريم  كيفيتي  است  كه  او در تجربه هاي  عملي

ما بايد حقايق  روح القدس  را آنچنان  كه  در كتاب مقدس  آشكار شده  است               
حقيقت  از جانب  كتاب مقدس  فقط       . ولي  اين  هم  كافي  نيست       ، و باور كنيم     درك

.  عرضه  مي گردد تا تبديل  به تجربه زندگي  كردد        يكتاب مقدس به صورت  حقيقت 
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 از مبدائي  به مبدأ ديگر در اختيار        را ممكن  است  من  يك  برنامه حركت  اتوبوس ها     
 ، ولي  نمي توانم     اتوبوس ها واقعي  و معتبر است     برنامه  حركت  خوِد . داشته  باشم 

برنامه  حركت اتوبوس ها واقعي  است  و من  مي توانم            ! توسط آن  مسافرت  كنم    
شده اطالعات  الزم  را از آن  به دست  آورم  تا بتوانم  دروقت  الزم  سوار اتوبوس                

زندگي   تجربه  از ئيجز در اينجاست  كه  حقيقت  آن  برنامه           و  ،و به مقصد برسم  
اين  برگه  برنامه  حركت  اتوبوس ها، در صورتي  كه  سوار                  ! من  مي شود  

 .اتوبوس نشوم  ارزش  ندارد

 ، بر اساس    تأسف  بار است  كه  بسياري  از مردم  در كليساي  عيسي  مسيح           
ات  باور آنها به حقيقت ارزيابي  مي شوند، ما بايد با تمام  وجود و براساس مكاشف           

عيني  كتاب مقدس  استوار شويم  و چيزي  از آن  كم  نكنيم  و چيزي  هم                           
 تفسيري  از تجربه و عمل  ما در           ، ، بلكه  بايد حقايق  كتاب مقدس        به آن نيفزائيم

 .زندگي  واقعي  گردد

 ، وقتي  كه  پولس  رسول  در سومين  سفر بشارتي اش  به افسس  رفت                  
هستند و از آنها سؤال        » شاگرد« ادعا مي كردند       اشخاصي  را مالقات  كردكه     

 ).٢ :١٩اعمال( » د؟ي آورديد، روح القدس  را يافت آيا هنگامي  كه  ايمان«: د پرسيجالبي

 ، بلكه  سؤالي  كامال بي پرده  و      تصور نكنيد كه  اين  يك  سؤال  زيركانه  است        
اگر » سيحي  هستيد؟ آيا شما م   «: درحقيقت  او مي خواست  بپرسد     . صريح  است 

ؤال خود را مطرح  مي كرد، ممكن  بود آنها به دليل  نداشتن            سپولس  به اين  طريق      
 ، پاسخ  مثبت  بدهند ولي  چون  به آن           اطالعات  كافي  از چگونگي  مسيحي بودن      

طريق  سؤال  خود را مطرح  كرد، ديگر به سادگي نمي شد از پاسخ  به آن  طفره                   
سؤال  عقيدتي  از آنها نپرسيده  بود، بلكه  سؤالي بود در رابطه  با               او يك     . رفت

آيا نشانه اي  دال  بر حضور روح القدس  در آنهاديده            . ناشخصي  خودش  تجربه
. مي شد؟ پولس  انتظار داشت  كه  پاسخ  آنها براساس  تجربه هاي  خودشان  باشد            

 روح  بر روح هاي  ما شهادت         همان« : بعدهاپولس  رسول  به كليساي  روم  نوشت     



 ١١٩ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

 به شهادت    نبايد در اينجا تنها  ). ١٦ :٨روميان   ( » خدا هستيم   مي دهد كه  فرزندان  
 ، اكتفا نمود، بلكه  بايد        عيني  كتاب مقدس  مبني  بر اينكه  ماتولد تازه  يافته ايم            

يوحنا . به شهادت  عيسي  و حضور روح  در تجربه هاي روزانه  توجه  نمود                
 ، يعني  از آن روح  كه  به ما      و از اين  مي شناسيم  كه  در ما ساكن  است         «: مي نويسد
از اين  مي دانيم  كه  در وي ساكنيم       « : و بعدا نوشت  ). ٢٣ :٣اول  يوحنا   ( » داده  است  

 او مي گويد ). ١٣ :٤نا  حاول  يو ( » و او در ما، زيرا كه  از روح  خود به ما داده  است             
  . ، چون  كه  مي دانيم  روح القدس  در ما است دانيم  كه  مسيحي  هستيماينك  مي

من  بارها شنيده ام  كه  مي گويند اگر شما يك  آدم  مسيحي  هستيد، بايد                  
اين  عبارت  از يك  نظر درست  است  ولي  من          . روح القدس  را در خودداشته  باشيد    

 اگر روح القدس  را در خود         : است  هعكس آن را گفت   فكر مي كنم  كه  كتاب  مقدس        
مسيحي  بودن  مجوزي  براي  برخورداري  از            .داريد، پس  مسيحي  هستيد       

  . ، بلكه  داشتن  روح القدس علت  و سبب  مسيحي  بودن  استروح القدس  نيست

 ، ولي  اينطور    شايد شما فكر كنيد كه  اين  سخنان  بازي  با كلمات  است                
  .ع مهمي  است ، بلكه  موضونيست

ان  كنيد كه  در ايمان  هستيد يا       حخود را امت  « : پولس  رسول  به قرنتيان  گفت   
آيا خود را نمي شناسيد كه  عيسي  مسيح  در شما است            .خود را بازيافت  كنيد    . نه

 ).٥ :١٣ دوم  قرنتيان( »  داگر مردود نيستي

د كه  در ايمان  هستيد يا       كتاب مقدس  را امتحان  كنيد تا ببيني      « : گفتنپولس   
من كامالً مطمئنم كه آنها كتاب مقدس را         » .خود را امتحان كنيد   «: گفت ، بلكه » نه 
 ما    : اصل  كلي  حاكي  از اين  است  كه        اند، ولي  صورت امروزي در اختيار نداشته     به

   ، نه  از جاي   بايد در زندگي  خود انتظار نشانه هاي  حضورروح  را داشته  باشيم           
 .ديگر

از آزمايش  حضور روح القدس  چه  انتظاري  داريم ؟ انواع  نشان هاي               ما  
 ، ولي  من  مي خواهم  تنها به سه  مورد اشاره  كنم  كه              مختلف  پيشنهاد شده است  



 ١٢٠ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

مواردي  كه    . است ائييمشمول  كليه  نشانه هاي  كارروح القدس  درتجربه  مسيح       
 ،به هيچ  وجه  بررسي  كلي  كار و نقش               كنم   مي خواهم  در ذيل  بدان  اشاره        

 ، بلكه  طرح هائي  كليدي مي باشند مبني  بر انتظاراتي  كه  ما         روح القدس  در ما نيست   
  . داريم  كه  روح القدس  و آزادي  عمل  به او داده شده  استياز شخص

 
 ـ عطش  درك  عيسي  مسيح ١

تازه اي  است  براي  شناخت  و      اولين  نشانه  حضور روح  در انسان  عطش           
الل  نمي دهد، بلكه  عيسي  مسيح  جروح القدس  خود را تعالي  و   . درك  عيسي  مسيح  

اول  قرنتيان   (وظايف  روح القدس  آشكارسازي  مسيح       . مي دهد اللجرا تعالي  و    
  ، شهادت  به مسيح   )٢٦ :١٤يوحنا  (يادآوري  آنچه  كه  مسيح  به ما گفت            ،  )٣ :١٢

و گرفتن  آنچه  كه  از مسيح        ) ١٤ :١٦يوحنا  (،جالل  دادن  به مسيح      )٢٦ :١٥يوحنا  (
 .مي باشد) ١٥ :١٦يوحنا(است  و اعالم  آن  به ما 

 ، نشان  دادن    يكي  ديگر از اولين  نشانه هاي  كار روح القدس  در زندگي  انسان         
ر نمي خواهد از ما جدا و      مسيح  از طريق  روح القدس  ديگ     . جذابيت هاي مسيح  است 

 .در وراي  پرده اي اسرارآميز باشد، بلكه  صورت  حقيقت  به خود مي گيرد

 ، خانمي  را    ، من  و همسرم   هنگامي  كه  من  مشغول  نوشتن  اين  مطالب  هستم       
 ، م  كه  ازآن  هنگام  كه  روح القدس  او را به طرف  مسيح  سوق  داده  است              يمي شناس
ما ايمان    .  جديدي  درباره  عيسي  مسيح  در زندگي  پيدا كرده  است            كامال ديدگاه

 تسليم  خواهد   داريم  كه  او به زودي  به حضور مسيح مي رود و خود را به مسيح            
تعويض ديدگاه  او نسبت  به مسيح      . كرد و در يك  ارتباط زنده  با او خواهد بود            

  .دگي  او بوده  استتاكنون  نشانه اي  از كار روح القدس  در زن

به چه  دليل  بسياري  از كساني  كه  ادعاي  مسيحي  بودن  مي كنند از بردن  نام              
د؟ آنها درمورد كليسا و نكات  جالب تري  از عقايد مسيحي           نمي كش مسيح  خجالت 

 ، راحت  و    باهم  صحبت  مي كنند،ولي  در هنگام  صحبت  كردن  از عيسي  مسيح             
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 .صريح  نيستند

ه  من  براي  ايراد چندين  سخنراني  به كليسائي  در جنوب  انگلستان  رفت           خيراًا
 ساله  را كه  با آنها       ١٨خانواده اي  را مالقات  كردم  كه  يك  دختر          در آنجا . بودم

 و شناختي  از      عطالآن  دختر تا آن  زمان  هيچ  ا        .زندگي  مي كرد نزد من  آوردند     
او يك  كتاب  مقدس     .  زندگي  او شروع به كار كرده  بود      ولي  خدا در    ،انجيل  نداشت 

  ادر طول  مدتي  كه  م    . ن  پرداخته بود آقرض  كرده  بود و يك  روز تمام  به مطالعه           
و آن  خانواده  با هم  صحبت  مي كرديم  آن  دختر با عالقه به سخنان  ما گوش                     

چ  كس  نمي خواهدحرفي  از     مي داد، ولي  براي  او مشكل  بود كه  بفهمد چرا هي              
مردم  وقت  خود را صرف  نوشيدن  قهوه  و گفتگو           . عيسي  مسيح  به ميان  آورد    

ازوضع  آب  و هوا و بيان  خاطرات  روز تعطيل  مي كنند، ولي  چنين  به نظر مي رسد        
 .كه  هيچكس نمي خواهد در مورد مسيح  صحبت  كند

 بودند، بسياري  از     اي  افراد فوق العاده  در آن  كليسائي  كه  من  موعظه  كردم       
درك عيسي   برداشت آن دختر مشتاق به      آنها خيلي  متقي  وخداپرست  بودند         

اش رد و بدل شد و از مشاركت اعضاي          مسيح از سخناني كه بين ما و خانواده       
شود، جز   كليسا در صرف چاي و شيريني، اين بود كه از همه چيز صحبت مي               

 وقتي  اشتياق    .كند رداشتي در مورد ما هم مصداق پيدا مي        چنين ب ! عيسي مسيح 
به مسيح  و تمايل  به شناخت  بهتر و عميق تر او وجود نداشته  باشد،روح  خدا هم                

ما اخيرا اشاره كرديم    . حضور نخواهد داشت  و يا حضور او كمرنگ  خواهد شد          
 زندگي    .و احساس  ، نه  فقط تجربه      كه  زندگي  مسيحائي گونه اي  ارتباط است       

 : ان  پولس  رسول  ببلكه  به ز  . مسيحائي تنها درك  آنچه  كه  بدان  ايمان  داريم  نيست        
لقدس و شناخت  بهتر اوست  كه  مبين  حضور روح ا       » من  مي دانم  به كي ايمان  دارم    «

  .در ماست

 قمعشو ، اشتياق  شديد به شناختن        يكي  از اولين  نشانه هاي  عاشق  بودن       
هر يك  ازطرفين  با شادماني  از طرف  مقابل  خود صحبت  مي كنند و                    . است
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مي دهند و مهمتر از    فرا  به سخنان  ديگران  راجع به شخص  مورد عالقه  خود گوش         
 . ، بيشترين  وقت  خود را به يكديگراختصاص  مي دهندآن

و جلوگيري  از   واقعيت  اين  است  كه  ممكن  است  مواردي  از قبيل  كمروئي              
شود كه  خود را آنطور كه  دوست  دارند              ميغليان  احساسات عاشقانه  مانع       

بي پرده  به يكديگر نشان  دهند، وهمين  امر موجب  مي شود كه  هميشه  ميل  شديدي      
 .به شناخت  كامل  يكديگر داشته  باشند

داشتن  عيسي   ست   و براي  شناخت  بهتر و عميق تر و د        نگي شديد آيا اين  تش  
 اندكي    شيان  اين  اشتياق  و عط     بمسيح  خداوند،در شما وجود دارد؟ شايد از           

مي ترسيد، ولي  به هرحال  اگرچنين  اشتياقي  باشد، نشانه اي  از كار روح القدس  در           
 ، خود را    هائي  كه  اشتياق ما به شناخت  عيسي  مسيح           از راه    يكي . شما است 

كتاب مقدس  در نهايت     . ل  جديد براي  خواندن  كتاب  مقدس است      مي نماياند، يك  مي  
عيسي  روزي  با عده اي  از يهوديان در مورد بيهوده            . مكاشفه اي  از مسيح  است    

كتب  را تفتيش  كنيد، زيراشما     « : بودن  قرائت  كتاب مقدس  صحبت  مي كرد و گفت       
د، و آنها است  كه  به من  شهادت          گمان  مي بريد كه  در آنها حيات  جاوداني  داري         

طوطي وار ). ٤٠ـ٣٩ :٥يوحنا  (» مي دهندو نمي خواهيد نزد من  آئيد تا حيات  يابيد          
خواندن كتاب مقدس  بدون  درنظر گرفتن  مكاشفه  نهائي  آن  و تسليم  شدن  به آن               

  . ، بيهوده استمكاشفه

ند كتاب مقدس  را بدانند    آنها كتاب مقدس  را مي خواندند، چون  كه  مي خواست      
عيسي  به آنها گفت  كه  هدف  از         !  اين  كاربراي  آنها فايده اي  دربر نداشت         ليو

 .  ، چون  كه  كتاب مقدس  مكاشفه  او است         مطالعه  كتاب مقدس  كشف مسيح  است    
كتاب مقدس  الزم  است  ـ ولي  نه  در قالب  يك            بدين  جهت  است  كه  مطالعه  روزانه     

مقدس  خود را نخوانيد، آن       كتاب م  و اينكه  تصور كنيد اگر يك  روز        عزايد و   ور
 عيسي   ،كتاب مقدس   بلكه  بدين  جهت  كه      ،روز با يك  ماشين  تصادف  مي كنيد        

نكه  اين  اشتياق  در قلب  شما هست  كه  اورا بيشتر           ومسيح  را نشان  مي دهد و چ      
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 عيسي  در كتاب مقدس  بر خواننده اش          بدين  جهت  است  كه  هرگاه        . ديبشناس
كتاب مقدس  تنها در نور     ! آشكارنگردد، كتابي  كسل كننده  به نظر خواهد رسيد        

وقتي  مردم  مسيح  را بشناسند، كتاب  مقدس         . احساس  برانگيز است   عيسي  مسيح 
 .برايشان  يك  كتاب  تازه خواهد بود

 ،  سفر مي كنم    مختلفيورهاي   من  اكثرا در حال  مسافرت  هستم  و به كش           
در اين   . سفرهاي  من  ممكن است  چندين  هفته  و يا چندين  ماه  به طول  بيانجامد              

 از  گونه  مواقع  مكاتبه  و نامه نگاري برايم  بسيار مهم  است  و دوست  دارم  هميشه            
اين  مورد  (م   من  هميشه  از خواندن  نامه هاي  او لذت  مي بر        . بگيرم  يهمسرم  نامه ا 

ولي   . و چندين  بار آنها را مي خوانم     ) !يكي  از الف هائي  است  كه در غربت  مي زنند      
بخواند، احتماال براي  او بسيار خسته كننده         اگر آنها را به كس  ديگري  بدهم  كه        

نويسنده  آن  نامه ها كسي  است  كه  من           .دليل  آن  بسيار ساده  است    . خواهند بود 
 هستم  وداراي  عالئق  مشترك        او را مي شناسم  و او را دوست  دارم  و مراقب         او  

اين  نامه ها براي  من  ارزشمند مي باشند زيرا شخصي  را كه دوست  دارم              . هستيم
 دوست  داشتن عيساي     .هم چنين  است  در مورد كتاب مقدس    . به من  نشان  مي دهند  

وي  كالمش  سوق  مي دهد، بدين  منظور كه          مسيح  خداوند هميشه  شما را به س       
 خود عيسي  مسيح  خداوند      زنده، يعني  كشف  كالم      نكام ا  ،درخالل  كالم  مكتوب  

 .فراهم  شود

من  شديدا نگران  كساني  هستم  كه  ادعا مي كنند كار روح القدس  وقفه اي  در             
 ، چون   يك  سوء ظن  است   اين    . ده  است كتاب مقدس ايجاد كر   به مطالعه    تمايل  آنها 

كه  كار روح القدس هرچه  بيشتر نزديك  كردن  به  عيسي  مسيح  از طريق  خواندن               
  .كتاب مقدس  است

 
 ـ عطش  دوست  داشتن  عيسي  مسيح  ٢

نشانه هاي  حضور روح القدس  در انسان  نه  تنها در اشتياق  او به  درك                   
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پولس  از   . داشتن  عيسي  مسيح  ديده  مي شود     ، بلكه  در اشتياق او به  دوست        مسيح
همانا » ثمره «مراد از        . زندگي  مسيحيان صحبت  كرده  است      در    » ثمره  روح  «

ليكن  « : پيامدهاي  غيرقابل  اجتناب  حضور روح القدس  درزندگي  مسيحيان  است         
يمان  و   ، محبت  و خوشي  و سالمتي  و حلم  و مهرباني  ونيكويي  و ا                ثمره  روح 

غالطيان  ( »  ، كه  هيچ  شريعت  مانع  چنين  كارها نيست          و پرهيزكاري  است    عتواض
 .   تمام  اقالم  اين  ليست  مفرد است          كه به  اين  نكته  مهم  توجه  كنيد        ). ٢٣ـ٢٢ :٥
 ه  ثمره  متفاوت  ، نُثمره  فوق » ...ثمرات  روح  هستند  «، نه  اين  كه        »  ... هست  حثمره رو«

پاره اي  از آن ها ممكن  است  در يك  زندگي  ظاهر شوند و پاره اي  در يك                 نيستند،
 ، جلوه اي  از حضور روح القدس       زندگي  ديگر،ولي  تمام  آن  ارزش ها در كنار هم         

 .در زندگي  ما مي باشد

است  و آن  به     » ذات «مورد فوق  را مي توان  در يك  كلمه  خالصه  كرد و آن                
 ، زيرا روحي  كه  چنين  ارزشهائي  در  ، ذات  وماهيت  عيسي  مسيح  است      اخص طور

آورد، همان روحي  است  كه  مي خواهد همان  ارزش ها را به             ميزندگي  به  وجود    
 .زندگي  ما بياورد

شيطان  مي تواند موهبت هاي  روح القدس  را جعل  كند، ولي  قادر به  جعل                 
، چون  كه  ثمره  روح  جلوه اي  از ذات  واقعي  خداست  و                ثمره  روح القدس نيست  

  :اين تغيير شخصيت  به  سه  طريق  نشان  داده  مي شود        ! شيطان  آن  را نمي پسندد   
يت ها و تغيير ديدگاه      ع ، تغيير ديدگاه نسبت  به  موق     تغيير ديدگاه  نسبت  به  مردم     

  .نسبت  به  خودمان

است  » محبت « به  مردم  ـ اولين  كلمه  اين  ليست               الف  ـ تغيير ديدگاه  نسبت     
تمام  اين  موارد    »  عمهرباني  و نيكوئي  و ايمان  و تواض        «كه  ادامه  مي يابد وبا         

.  مي شود جلوه اي  از محبتي  مي باشند كه  درديدگاه  ما نسبت  به  مردم  ديده                 
 بودن  تعريف     ي اي  از مسيح   محبت  رانشانه  ٣٥ :١٣عيسي  مسيح  در انجيل  يوحنا      

 خواهند فهميد كه  شاگرد من  هستيد، اگرمحبت  يكديگر را             هبه  همين  هم  «: كرد
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و اظهار محبت  نشانه اي     » خدا محبت  است    «  :دليل  آن  روشن  است    » .ديداشته  باش 
هاي   و ما در قسمت     ،)٥ :٢اول  يوحنا    ( از كامل  شدن  ذات  خدا در ايمانداران  است       

  .مقوله اي  از پروسه  نجات  است قبل  مشاهده  كرديم  كه  بنا شدن  در شفقت  خدا

در عهد جديد وجود دارد و        ) دوست داشتن (" Love"دو كلمه  براي  بيان       
 »هپآگا«اين  عشق     . است" Agape"استفاده  شده  است      كلمه اي  كه  در انجيل  از آن      

ي  ـيعني  كه  فقط يك  نوع  احساس  عالقه مندي  به           بيشتر ارادي  است  تا احساسات    
پولس   .  است او فكري  و اشتياق  به  سوي         ، بلكه  يك  ديدگاه   شخص  ديگري  نيست  

ه  را بيان  كرده  است  و          پبهترين  تعبير آگا    هيدر رساله اش  به  كليساي  فيلپ       
لكه  با فروتني  ديگران  را     نكنيد، ب  جبو هيچ  چيز را از راه  تعصب  و عُ        «: مي نويسد

از خود بهتر بدانيد و هر يك  از شما مالحظه  كارهاي  خودرا نكند، بلكه  هر كدام                  
 » بهتر بدانيد  ديگران  را از خود    «ةاز جمل ). ٤ـ٣ :٢فيليپان    (»كارهاي  ديگران  را نيز   

است مبني  شايد چنين  برداشتي  شود كه  حاوي  يك  نوع  ارزشيابي  محكوم  كننده              
بله  چنين  طرز تفكري  الزمه       . بر اينكه  خود را حقيرتر و بدتر از ديگران  بپنداريم          

  .آگاپه است  ـ ديگران  را از خود برتر دانستن

كار  .  ، درك  اهميت  آنها است     يكي  از نشانه هاي  محبت  ورزيدن  به  ديگران       
براي  ما اهميت  پيدا كنند و اين        روح القدس  درزندگي  ما موجب  مي شود كه  مردم         

چيزي  فراتر از احساس     » آگاپه « .  بطور كلي  يك  ديدگاه جديد نسبت  به  مردم  است       
ديگران است،    تازه نسبت به   آگاپه  يك  ديدگاه    . دوست  داشتن  شخص  ديگري است   

په   آگا .حتي اگر آنها را دوست نداشته باشيم و يا ذاتاً با آنها اُخت نباشيم                    
 تو بسي    فهمم، ولي ارزش    خود را مي   در با تو بودن  است  كه  ارزش        «: مي گويد

 »  .بيشتر ازارزش  من  است

بيشتر مردم  به  سوي  كساني  جلب  مي شوند كه          . بيائيد واقع بينانه  فكر كنيم   
ل  ت  خدا در دمحباما . دوستشان  دارندو اين  كار نيازي  به  كمك  روح القدس  ندارد        

  .انسان  بسي  عميق تر از اين روابط عادي  دوستانه  است
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روزي  كنفرانسي  دو هفته اي  در اتريش  داشتيم  كه  تعدادي  انگليسي  در آن              
يكي  از آنها با من  در مورد كارهاي  عظيم  خدا در بين               . كنفرانس  حضورداشتند 

 ، ر سايه  محبت  واقعي   جوانان  كليساي  خودش  وبخصوص  در مورد اتحاد آنها د        
سخنان  او بسياردلچسب  بودند و من  از او تقاضا كردم            . كرد ميبا من  صحبت     

هاي  خود را در     كه  روز بعد چند دقيقه اي  با شركت كنندگان  صحبت كند و تجربه           
اين  مورد با آنان  در ميان  بگذارد، چون  فكر مي كردم  حرف هاي او براي  ما                    

 . كننده  و تشويق آميز خواهد بودبسيار دلگرم

به  هرحال  وقتي  روز بعد صحبت  كرد متوجه  شدم  كه  همه اش  در مورد                 
جوانان  كليسايش صحبت  مي كند و هيچ  ذكري  از افراد مسن  كليسا در ميان                   

آيادر كليساي  شما افراد مسن  هم  شركت            « : روز بعد از او پرسيدم       . نيست
جوانان  و   ! اين  داستان جداگانه اي  است   ... اوه« : خندي  زد و گفت    او لب  » مي كنند؟

 جلسات  جداگانه اي غير از روزهاي        آنها. پيران  در كليسا باهم  سازگار نيستند       
من  به  او گفتم  كه  گرچه  او در سخنانش  اشاره  كرد كه روح القدس         » .يكشنبه  دارند 

 كرده  است  كه  يكديگر را دوست  داشته باشند،          محبت  عظيمي  به  جوانان  افاضه      
 اينطور نيست  كه   . ولي  انتساب  اين  فيض  به  روح القدس  شايد اشتباه  باشد              

 ، زمينه هاي   روح القدس  فقط در ميان  گروهي  از جوانان  كه  داراي  عالئق  مشترك           
. ا گسترش  دهد  مشترك  وتجربه هاي  مشترك  هستند كار كند و محبت  بين  آنها ر          

 كه  روح القدس  موجب  جذب      و هم چنين  اينطور نيست    . اين  يك  محبت  طبيعي است   
شدن  افراد مسن  به  يكديگرو احساس  راحتي  آنها، در جدا بودن  از جوانان  به                   

وقتي  كه  محبت  ناشي  ار كار      . گرددب ،نمي كنند خاطر اينكه  آنها را به  خوبي  درك      
 درك    جوانان چه  نمي توانند گرمي گويند    ديد كه  پيران    د باشد، خواهي   روح القدس

نمي كنند، ولي  جوانان  را مهم تر      كنند و بخصوص  با آنها كامال احساس  راحتي        
آنها مي خواهند كه جوانان  را بنا كنند و به  آنان     . از خود و آسودگي  خود مي دانند     

 ،گرچه  عالقه اي  به     واهند گفت  كه  پيران     خدمت  كنند، همچنين  جوانان  هم  خ         
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موضوعات  مورد عالقه  آنان  ندارند، ولي  آنها را دوست  دارند و آنها راخيلي                  
برتر و مهم تر از خود و آزادي هاي  خود مي دانند و دوست  دارند آنها را بنا                     

فكر متفاوت    ، دلگرمي  دادن  دو گروه  با طرز ت       كوششي  در جهت  بناي  متقابل    (كنند
 ).به  يكديگر

دوست  داشتن  كساني  كه  ما را دوست  دارند در بيان  عيسي  مسيح                       
زيرا هرگاه  كساني  را محبت  نمائيد كه  شما را محبت            «  :است » انه شركدوستي  م «

نيز چنين  نمي كنند؟ و هرگاه  برادران          انگيرد؟ آيا باج   ي دار اجرمي نمايند، چه     
 » چنين  نمي كنند؟  ) كافران( سالم  گوئيد چه  فضيلت  داريد؟ آيا امت ها      خود را فقط    

 ).٤٧ـ٤٦ :٥متي  (

آن  نوع  دوست  داشتن  كه  آن  مرد از آن  به  عنوان  يك  تحول  اعجاب انگيز                 
ي  چنداندر ميان  جوانان كليسايش  از آن  صحبت  مي كرد، به  نظر مي رسد تفاوت              

 ، نداشته   شتني  كه در باشگاه هاي  خصوصي  متداول  است       با آن  نوع  دوست  دا      
باشد ـ دوست  داشتن  براساس  معياري مشخص  و اعتقاد بر اينكه  هر كس  بايد               
عضو ديگر باشگاه  را دوست  داشته  باشد، و هر كس كه  نخواهد اين  قانون  را                  

 !پيروي  كند به  جاي  ديگر برود

ي  و ذاتي    يعبطمحبتي  نيست  كه  اين  تفاوت هاي       دوست  داشتن  خدا، آن  نوع       
 ، را با تشديدمحبت  ورزيدن  به  كساني  كه  از پيش  به  آنها محبت  مي نموديم                   

ي  كه  موجب  دوري  اقشار     طبيع است  كه  سدهاي       يتقويت  كند، بلكه  دوست داشتن   
هش  مي كنم    خوا. يكديگر مي شوند، درهم  مي شكند       و عقيده هاي  مختلف  از      

من  نمي گويم  كه  دوست  داشتن  موجب          .سخنان  مرا طور ديگري  تعبير نكنيد        
 ، بلكه  اين محتواي  محبت  است  كه  در         گيريمنتفاوت ها را درنظر     ما  مي شود كه    

ي  كه تفاوت هاي  واقعي  در بين       ئدر جا .  ، با تفاوت ها كنار مي آيد     چنان  شرايطي 
 ، مهرورزيدن  به  بهاي  از دست  دادن حقيقت  و عقيده         . باشدمردم  وجود داشته      

اگر ما تفاوت هاي  اساسي  را به  بهاي جذابيتي  كه  در        . دوست  داشتن  واقعي  نيست   
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 ، اين  تفاوت ها در جاي  ديگري  وبه            ، ناديده  بگيريم    دوست  داشتن  هست    سح
وست  داشتن  ما بايد صادقانه       در مقوله  د  . گونه  ديگري  دوباره  ظاهر مي شوند     

جه  شدن با مشكالت  را بپذيريم  و حتي  لحظاتي  پيش  مي آيند كه  جدائي                     امو
 ،درست  مانند عدم  توافق  بين  پولس  و برنابا  كه  شرح  آن  را               اجتناب ناپذير است 

ترين  راه    اين  عدم  توافق  به  حدي  بود كه  به          و ،  در اعمال  باب  پانزدهم مي خوانيم   
ولي  در مقوله  عدم  سازش  و جدائي  هم  كه          . از يكديگر بود    آنها  ، جدا شدن   حل  آن 

همچنان يكديگر را دوست      طرفين در نتيجه  اختالف  عقيده  پيش  مي آيد، بايد         
اين كار مستلزم حضور     . تر بدانند  داشته باشند و طرف مقابل را از خود مهم          

 .ان ثمره و ميوه اي است كه موردنظر او استالقدس مي باشد، چون هم روح

تشريح كالسيك محبت در كتاب مقدس و در نامة اول پولس به قرنتيان                
حبت حسد  ممحبت حليم و مهربان است،        «: باب سيزدهم حاكي از اينست كه       

حبت مكر و غرور ندارد، اطوار ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب               منمي برد،  
تي خوشوقت نمي گردد، ولي    ساز نارا . رد و سوءظن ندارد   نمي شود، خشم نمي گي  

 در  ،در همه چيز صبر مي كند و همه را باور مي نمايد           . با راستي شادي مي كند   
محبت هرگز ساقط    .همه حال اميدوار مي باشد و همه چيز را متحمل مي باشد            

اهد نمي شود، اّما اگر نبوت ها باشد، نيست خواهد شد و اگر زبانها، انتها خو                  
اگر دوباره آن آيات را بخوانيد و بجاي كلمه محبت كلمه               ). ٨ـ٤:١٣(» پذيرفت

عيسي مسيح تجسم    . را بگذاريد، مفهوم كامل آن آيات را مي فهميد           » مسيح«
القدس تحقق اين نوع      هدف نهائي روح   » .خدا محبت است   «محبت بود، چونكه     

ستلزم حقير شدن    م اوجشايد رسيدن به اين     . محبت در زندگي من و شما است      
يد و بجاي   نو تنش هاي فراواني باشد، ولي بهتر است كه گاهي اين آيات را بخوا             

اين مسئله بستگي به اين دارد كه چقدر امين             . اسم خود را بگذاريد    » محبت«
ا از   م ، چون ميزان شرمندگي ما نشان دهندة ميزان فاصله          ستيماست ه رورو

اهد وي كامل نخواهيم شد، ولي روزي خ      ما در اين زندگ   . رشد در اين زمينه است    
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ولي اينك هدف ما و      . آمد كه ما كامالً نو مي شويم و مانند مسيح خواهيم شد             
 .القدس در ذات ما مي باشد حضور و عمل روحاز  ناشي ،مسيح اشتياق ما به

 .چون مسيح شدن، در تقوا و پرهيزگاري و پارسائي آشكار نمي شود                
 خودستائي آشكار نمي شود، بلكه در ديدن         چون مسيح شدن، در خودبيني و       

ان نسبت به خودمان و آماده شدن       ديگرت  رجحيسايرين و در اعتقاد داشتن به ا      
ص، آشكار  لبراي شستن دل هاي آلوده خود در جلوه هاي جذاب اين محبت خا            

 .مي شود

نيز » حلم«و  » سالمتي«،  »خوشي«ب ـ تغيير ديدگاه نسبت به موقعيت ها ـ          
ما  همة. مره روح، ارزش هاي ديگري در ليست پولس رسول مي باشند        به عنوان ث  

موقعيت هاي دشواري كه شادي را از ما مي ستانند و آسايش ما را مختل                 در  
كتاب مقدس  . پذير هستيم  ند، آسيب ن صبر ما را لبريز مي ك        سةمي كنند و كا   

.  است تصويري كامالً تازه و ديدگاهي كامالً جديد از مشكالت ما نشان داده                
شخص مسيحي آنچنانكه عده اي به غلط مي پندارند، از مواجه شدن با مشكالت             
 .مستثني نيست، بلكه او آماده است تا به قلب مشكالت بزند و سالم بيرون بيايد

شادي يك نوع احساس راحتي است       . متفاوت است » شادي«با  » خوشي«
 گرم با يك بستني     اگر شما در يك روز    . كه در شرايط دلخواه قابل تعريف است      

بزرگ در يك دست و در كنار كسي كه دوستش داريد در ساحل دريا لميده                    
گنجيد، ولي اگر يك ابر سياه در آسمان            باشيد، بخوبي در تعريف شادي مي       

 آفتاب به شما بشود و شروع به باريدن كند و هوا                تابشظاهر شود و مانع      
بلند شود و برود و      سرد شود و بساط شما خيس بشود و سپس دلدار شما               

 شن ها پخش و پال شود و يك موج بلند تمام لباس شما را                   يبستني شما رو  
شاد بودن  ! خيس كند، ممكن است كامالً احساس شاد بودن را از دست بدهيد              

چيزي » خوشي«ولي  . وابسته به شرايط دلخواه و يك مورد سطحي است             
ي است كه آنسوي تمام     خوشي اعتماد نمودن به خدائ    . است» شادي«عميق تر از   
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كليساي فيلپيه   اش را به   وقتي پولس رسول نامه   . بينيد شرايط و موقعيت ها را مي     
ل و زنجير اسير است، او     غاو گفت كه در     . نوشت در زندان روم محبوس بود      مي

از كساني صحبت كرد كه براي او مشكل مي آفرينند، او اعتراف كرد در هنگام                
ه شده است، هم مي خواهد بميرد و با مسيح باشد و            نوشتن نامه اش دلش دوپار   

هم مي خواهد زنده باشد و با مردم باشد، با اين وجود در همين رساله نوشته                 
پولس ). ٤:٤(» در خداوند دائماً شاد باشيد و باز مي گويم شاد باشيد             «است،  

بلكه چون مي توانست    ! نمي خواست بگويد كه از رنج هاي خود لذت مي برد            
ي سختي هايش را ببيند و مي توانست به خيريت خدا اميدوار باشد، پس                ماورا

مياء نبي، حتي وقتي    نحدر ايام   . مي توانست مشكالت را هم با آغوش باز بپذيرد       
خداوند قوت شما   ) شادي(رور  س«: شرايط بسيار وخيم بو د، مي تواست بگويد      

 ).١٠:٨ مياءنح (».است

 .از درد و آسايش خاطر استا رها بودن بچيزي متفاوت » سالمتي«

» Peace«يك وقت يك مسابقه نقاشي برپا شده بود و موضوع آن                       
يكي از نقاشان به نواحي درياچه اي شمال غربي               . بود) آرامش=سالمتي(

انگلستان رفته بود و يك دورنماي زيبا از آن مناطق ترسيم كرده بود ـ                        
يده از درخنان كاج در      درياچه اي ساكت و آرام در جلو و تپه هاي سرسبز پوش          

كه تا ساحل درياچه گسترش يافته بود و درياچه تصوير آن همه               زمينه تابلو   
 يك دو تودة ابر سفيد در آسمان          نهات. زيبائي را مانند آينه منعكس كرده بود        

 و دو قوي سفيد و زيبا با جوجه هاي خود بر سطح آرام درياچه                ندديده مي شد 
 . بخش خورشيد شنا مي كردندبه آرامي در پناه انوار گرمي

 . جايزة دوم مسابقه را بردتابلونقاش اين 

.  برق را كشيده بود     و عدرو تصوير يك    ه   رفت ١نقاش ديگري به كورن وال    
شد كه تصوير آن در دريا         در سمت چپ تا جلو صخره اي پيچاپيچ ديده مي           

                                                           
1- Cornwall  
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ره در نوك صخ  . افتاده بود و امواج به شدت به صخره برخورد كرده بودند              
 ٤٥درختي ديده مي شد كه در اثر وزش تند باد سختي با سطح زمين يك زاويه                 

 بود و باران به شدت  شدهآسمان از ابر سياهي پوشيده . درجه را تشكيل مي داد   
 .در حال بارش بود و يك رعد و برق سمت راست باالي تابلو مشاهده مي شد                 

در آن شكاف قرار     ده مي شد و آشيانه اي       يدر ميانه صخره شكافي نشان د       
نقاش . گرفته بود و يك مرغ نوروزي با چشماني بسته در آشيانه ديده مي شد              

 !نهاده بود و جايزه اول مسابقه را ربود» صلح«نام تابلو خود را 

سالمتي خدا به معني خالصي ما از مشكالت نيست، بلكه تحمل مشكالت              
ش در قايق بر     درست مانند عيسي مسيح در آن زمان كه با شاگردان             . است

ناگاه اضطراب عظيمي در دريا پديد آمد،       «بالشي آرام و آسوده خوابيده بود كه        
 ).٢٤:٨متي (» گرفت  ميدبحدي كه امواج كشتي را فر

زدند، همه در روي       شان هر لحظه به پيكر قايق ضربه مي           خروامواج  
. كشتي از ترس نفسشان بند آمده بود، ولي عيسي مسيح آرام خوابيده بود                  

شاگردانش او را بيدار كردند و او را سرزنش كردند كه چرا احساس مسئوليت               
ولي او مي دانست در پناه دستاني بزرگتر از عوامل طبيعي قرار دارد و              ! نمي كند

 .بدين جهت او نيز شروع به سرزنش شاگردان بخاطر بي ايماني شان نمود

شه مكنيد، بلكه   براي هيچ چيز اندي   «: پولس رسول به كليسا فيلپيه نوشت      
در هر چيز با صالت و دعا با شگرگزاري مسئوالت خود را به خدا عرض كنيد                 
و سالمتي خدا كه فوق از تمامي عقل است، دلها و ذهن هاي شما را در مسيح                   

پولس اعالم كرد كه خواه ناخواه در       ). ٧ـ٦:٤فيليپيان  (» عيسي نگاه خواهد داشت   
موجب نگراني ما خواهد شد، ولي بهتر        زندگي ما شرايطي پيش خواهد آمد كه         

 مشكالت را به حضور خدا بياوريم و همه چيز را به او                 ،جاي نگراني  هاست ب 
 ديگر نيازي به نگراني و پريشاني       ،اگر شما بتوانيد به خدا اعتماد كنيد      . بسپاريم

او نگران مشكالت ما نيست،     . نخواهد بود، زيرا او تمام شرايط را زيرنظر دارد         
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فوق «ين بجاي ترس، سالمتي خواهيد داشت و اين نوعي سالمتي است كه             بنابرا
ند سالمتي خدا   ن، يعني بيان آن براي كساني كه فكر مي ك          »از تمامي عقل است    

 . استدشواريعني مستثني شدن از هر نوع رنج و مشكالت، 

  بايد خدا از ما نخواسته است كه از مسائل و مشكالت فرار كنيم، بلكه                 
 .ا در شرايط دشوار به اثبات برسانيمكفايت او ر

وقتي ما نگران اموري هستيم كه      . حلم نيز ارتباط نزديكي با سالمتي دارد      
وقتي ما به    . ممكن است براي ما اتفاق بيفتند، سالمي خود را تهديد مي كنيم               

 حلم و    .ماي متفاوتي خواهيم ديد    سي آنها را در       ،ماوراي مشكالت فكر كنيم    
جالب . م و صبور باشيم   ي مي كند كه ماوراي مشكالت را ببين      شكيبائي ما را كمك   

مصيب صبر را پيدا    «: پولس نوشت . اينست كه مشكالت حلم را به ما مي آموزند       
 ).٣:٥روميان (» مي كند

روزي خانمي از يك واعظ مشهور تقاضا كرد تا برايش دعا كند، زيرا                  
يرفت و وقتي هر دو     واعظ تقاضاي او را پذ    . بسيار نيازمند صبر و تحمل است     

خداوندا، اين زن را در زندگي       «: زانو زدند و شروع به دعا كردند، واعظ گفت          
» …دچار لحظات سختي بنما و او را دچار چنان زحماتي كن تاكنون نديده است              

قبل از اينكه دعاي واعظ تمام شود، زن از جا پريد، يقه واعظ را به چنگ گرفت                   
واعظ به  » . اندازه كافي درگير مشكالت هستم     من به ! چي داري ميگي؟  «: و گفت 
نگران نباشيد پولس رسول گفته است كه مصيبت صبر را پيدا مي كند             «: او گفت 

 ».و شما تنها مي توانيد از طريق رنج هاي خود، تحمل را پيدا كنيد

بيشتر مواقع مشكالت ما ناشي از رهنمودهاي دوستان نزديك ما                    
 نسبت به     ما زندگي ما در ديدگاه جديد        درالقدس   حضور روح . مي باشند

موقعيت ها آشكار مي شود و شخصيت ما در خوشي، سالمتي و حلم شكل                  
 .مي گيرد

القدس در    ج ـ تغيير ديدگاه نسبت به خودمان ـ ثمرة حضور روح                    
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كتاب مقدس از تحت سلطه قرار گرفتن             . آشكار مي شود  » خويشتن داري«
القدس خويشتن داري را    ه است كه روح   القدس صحبت نكرده است، بلكه گفت      روح

القدس بودن، متداول    سال ها است كه ايدة تحت نفوذ روح       . دارد به ما عرضه مي   
. يت اينست كه اين ايده، يك فرضيه كتاب مقدسي نيست            قعاوشده است، ولي     

القدس به آن مفهوم كه ما را وادار به انجام كاري كند، ما را كنترل نمي كند،                  روح
ا كمك مي كند تا برخود كنترل داشته باشيم، عوامل زيادي هستند كه              بلكه ما ر  

اين خويشتن داري را تهديد مي كنند ـ عادت هاي ما، طمع كاري، خودپسندي و               
القدس ما را قادر مي سازد تا بجاي اينكه تسليم خواسته هاي             غرور ـ ولي روح   

له و اين خودداري،     و البته اين مرح    . گناه آلود خود شويم، خود را كنترل كنيم        
كسي كه بر روح خود تسلط ندارد،       «: سليمان نبي مي نويسد  . آزادي واقعي است  

 ).٢٨:٢٥امثال (» مثل شهر منهدم و بي حصار است

ساكن خودجوش نيستند،    هاي ثمرة روح در ما ابتدا به         هيچ يك از جلوه    
د تا كار   استارت زدن دار   باشد كه احتياج به    بلكه به منزلة موتوري خاموش مي      

دهد كه بتوانيم ثمره     ما مي  آفريند و قدرتي به    القدس در ما اشتياق مي      روح. كند
روح را در زندگي خود نشان دهيم، ولي اين مورد نبايد دستاويزي باشد براي                

كناري نشستن و منتظر بودن براي كار           شانه خالي كردن از مسئوليت و به         
 .القدس روح

 الهّيه او همه چيزهائي را كه براي           چنانكه قوت «: پطرس رسول نوشت   
حيات و دينداري الزم است به ما عنايت فرموده است به معرفت او كه ما را به                   

 بهمين جهت، كمال سعي نموده، در ايمان        …جالل و فضيلت خود دعوت نموده       
صحبت برادرانه . … دينداري … صبر …عفت. … علم …. يدئخود فضيلت پيدا نما   

بر اساس اين صفات كه در مسيح داريم و             ). ٧ـ٣:١دوم پطرس    (»  محبت …
كمال «كفايت مي كند براي زندگي و دينداري ما، پطرس مي گويد كه ما بايد با                  

 .براي افزايش اين ارزش ها در عمل اقدام نمائيم» سعي
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القدس ايجاد اشتياق در ما به جهت شباهت شدن           قسمت ديگر از كار روح    
كه زندگي مسيح را براي مردم جذاب نمود        به عيسي مسيح است، تا ارزش هائي       

ما به  .  در زندگي ما نشان داده شوند        ،چنين موجب رضايت خداوند شد      و هم 
. ميوه و گل با هم تفاوت دارند      ! القدس نگاه كرديم، نه به گل روح القدس       ميوة روح 

گل زيباست و وجود گل محيط را زيبا و         . گل زينتي است و ميوه خوردني است      
ما از ارزش هائي كه مسيحيان     ! كند، ولي ميوه مصرف كردني است     خوش بو مي  

را در نظر زيبا جلوه مي دهند، صحبت نمي كنيم، بلكه از ارزش هائي صحبت                  
ما به مالقات    . مي كنيم كه موجب مي شوند آنها به نيازهاي ديگران بينديشند            

بت ما  حم ميوة    از كساني مي رويم كه تشنة محبت هستند، و اين حق را دارند             
آنها را  ما  بخورند، كساني هستند كه تشنة خوشي، سالمتي و حلم مي باشند و              

كساني هستند كه در    . از اين ارزش هاي نهفته در زندگي خود، بهره مند مي كنيم         
هنگام دلسردي و مصيبت زده از اموري كه خارج از كنترل آنهاست، نياز به                  

. داري خود، آنها را تسلي دهيم       تكيه گاهي دارند و ما بايد با ثبات و خويشتن            
هد تا اينكه ديگران بيايند و از آن ميوه              دالقدس در زندگي ما ميوه مي          روح

القدس آماده كرده ايد؟ خود را براي       آيا شما خود را براي پذيرفتن روح      . بخورند
 القدس مجهز كرده ايد؟ خدمت به روح

 :ت ازالقدس در زندگي ما عبارتس  آزمون حضور روح درگام سوم

 
 ـ اشتياق براي خدمت نمودن به عيسي مسيح٣

يكروز عيسي  . القدس در ما وارد مي شويد تا از طريق ما جريان يابد             روح
هر «: مسيح در آخرين روزهاي عيد فصح به معبد اورشليم رفت و چنين گفت               

كسي كه به من  ايمان آورد، چنانكه كتاب          . كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد        
اما اين را گفت دربارة     »  از بطن او نهرهاي آب زنده  جاري خواهد شد          مي گويد،

 ).٣٩ـ٣٧:٧يوحنا (» و را خواهد يافتاروح كه هر كه به او ايمان آرد 
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 نهرهاي آب زنده تشريح كرده است       عبارتالقدس را در     عيسي مسيح روح  
ه شود،   ليوان ريخت هالقدس مانند آبي كه ب      روح. كه از ايمانداران جاري مي شود     

وقتي ليواني پر    . بيشتر شبيه جريان آب در يك آوند است            . ا نمي ريزد مبر
 ،ولي هر مايعي كه از طريق لوله يا آوند ريخته شود           ! مي شود، سرريز مي شود  

نشانه حضور اين   . اين تصويري از زندگي ما است     . در طول آن جريان مي يابد    
 .ن و ديگران است اشتياق به بركت و غناي خدا در زندگي خودما،روح

وقتي عيسي مسيح قدرت را به شاگردان خود وعده داد و گفت كه كمي                  
القدس را برايشان خواهد فرستاد، اين قدرت،         بعد از حضورش به آسمان روح      

القدس به شما آيد قوت خواهيد يافت و            ليكن چون روح    «:قدرت شهادت بود   
و سامره و تا اقصاي      شاهدان من خواهيد بود، در اورشليم و تمامي يهوديه             

وعده مسيح به آنها اين نبود كه خدا آنها را قوي مي سازد              ). ٨:١اعمال  (» جهان
تا به خود بپردازند، بلكه آنها را مجهز مي كند تا خدا را خدمت كنند و نقشه خدا                  

اگر روح  . را با شهادت به عيساي مسيح خداوند بر روي زمين، بكمال برسانند             
اه شوق جديدي را براي خدمت به خدا در خود احساس            خدا در شما است، آنگ    

 . در صورتيكه روح را افسرده و پژمرده نكرده باشيد ـخواهيد نمود

ه كليسا داده    ببدين دليل است كه كتاب مقدس مي گويد عطاي روحاني              
نام » عطاء«در عهد جديد از بيست و دو توانائي مختلف با عنوان               . شده است 

 ديگري هستند كه ذكري از آنها به ميان نيامده است و             عطاياي. برده شده است  
صحبتي از عطاي خواندن     . ما بايد بنابر شرايط زمانه به آن ليست بيافزائيم           

چنين مشاوره نشده است ولي ما اينك در اين            سرود و سرائيدن سرود و هم      
شايد بهتر باشد كه    . زمانه اين موارد را براي رشد يك كليسا ضروري مي دانيم         

اين . جاي اينكه از محتويات اين ليست صحبت كنيم، از اهداف آنها صحبت كنيم            ب
 عيسي مسيح خداوند به ما داده         هعطايا به عنوان ابزاري مؤثر براي خدمت ب         

و هر يك به حسب نعمتي كه يافته باشد، يكديگر را            «: پطرس مي نويسد . شده اند
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). ١٠:٤اول پطرس (» اوند امين فيض گوناگون خد    ءدر آن خدمت نمايد، مثل وكال     
» ولي هر كس را ظهور روح به جهت منفعت عطا مي شود            «: پولس رسول گفت  

عطاياي روحاني هيچگاه به منظور كسب لذت و منفعت             ). ٧:١٢اول قرنتيان    (
بنابراين . د، بلكه به جهت بناي كليساي عيساي مسيح          نشخصي داده نمي شو   

من ترجيح  . متوجه كني ايد به خدمت     نمود، بلكه ما ب     زركم را مت  انمي توان عطاي 
از او  » عطاي مخصوص تو چيست؟    « : مي دهم به جاي اينكه از كسي بپرسم         

من هرگز نخواسته ام و      » چه خدمتي براي عيسي مسيح نموده اي؟        «بپرسم  
نكوشيده ام به تجزيه و تحليل عطائي كه از خداوند يافته ام بپردازم، بلكه                      

چه را كه خدا از من خواسته است انجام دهم،            كوشيده ام بقدر كفايت خودم آن     
م كه از اين طريق     باورمن بر اين    . حاال يا موفق شده ام يا نه، امري جداگانه است        

 .مي توانيم به ميزان كفايت خود و درك عطاي خاص خود از خداوند برسيم

وقتي مردم از من مي پرسند چگونه مي توانند قابليت و عطاي مخصوص              
 ولي وقتي از من بپرسند در كجا و          ،ايندي ندارم ش، احساس خو  خود را بفهمند  
ول شغد خدا را خدمت كنند، خوشنود مي شوم، چونكه هرگاه م            نچگونه مي توان 

شويم و گام برداريم، آنگاه متوجه خواهيم شد كه در چه زمينه اي مي توانيم خدا              
 .را خدمت كنيم و داراي چه عطايائي از خداوند هستيم

روز .  هستيد نارمند يك شركت خدماتي و نظافت ساختما        تصور كنيد ك  
ما در اينجا جمع شده ايم كه اين كار را         «:  رئيس شركت به شما مي گويد     ،اول كار 

انجام دهيم و ابزار خاصي داريم كه به كمك اين ابزارها كار خود را بطور مؤثر                
، يك چوب     ي معمولي  ما داراي دو جاروي برقي، يك جارو            . انجام دهيم  

ردگيري، دو عدد فرچه، دو قوطي رنگ، يك پنجره پاك كن و سه عدد خشك                  گ
 حاال هر يك از شما يكي از اين وسائل را بر داريد و مشغول كار                    .كن هستيم 

بنظر مي رسد چنين فرصتي در ماوراي انديشه و اصرار پولس رسول             » .شويد
اول (» بيدعطاياي روحاني را به غيرت بطل       «: بوده است، در آنجا كه مي گويد       
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پولس در اينجا مي گويد يك كاري است كه بايد انجام شود، خدا             ). ١:١٤قرنتيان  
ما را با توانائي هاي مختلفي تجهيز كرده است تا آن كار را به سامان برسانيم،                 

گرچه كارها متفاوت   . بنابراين ما بايد با اشتياق تمام برنامه خدا را انجام دهيم            
ي فرصت خدمت كردن به عيسي مسيح موجود           مي باشند، ولي براي هر كس      

آن دو نفري كه جاروبرقي را بر مي دارند مهم تر از كساني كه خشك كن ها             . است
 هر يك از آنها تكه هائي از كار را انجام مي دهند و                  .را بر مي دارند، نيستند    

خدا براي هر يك از شما كارهائي دارد كه          . مجموعه آنها كار را تكميل مي كنند      
القدس  حضور روح . د انجام دهيد، و هر كاري ارزش مخصوص خود را دارد          باي
 زندگي شما با اشتياق به خدمت نمودن خدا و كشف عطيه او، نشان داده                    در

 .مي شود

در اين مورد فراوان مي شود صحبت كرد، ولي هدف ما يافتن نشانة فعال              
ياقي در قلب   آيا اشت . القدس در زندگي خودمان است      بودن و آزادي عمل روح     

شما براي خدمت به عيسي مسيح خداوند و تكميل اموري كه باعث خوشنودي               
 او مي شود، حتي اگر عده كمي سهم شما را تشخيص دهند، وجود دارد؟

ولي اعمال  . القدس قرار دارند     عمل روح    در حيطة   امور فراوان ديگري   
اين سه عمل   كه بر عيسي مسيح متمركز مي باشند، مي توان در           را  القدس   روح

اشتياق به شناختن عيسي مسيح و اشتياق به چون او شدن و                : خالصه كرد 
 .اشتياق به خدمت نمودن براي او به مفهوم كامل

 اشتياق براي رسانيدن مفهوم دقيق ديدگاه  ما نسبت به اين سه            لمةمن از ك  
اشتياق به چيزي داشتن يعني نيازمند بودن به آن و              . مورد، استفاده كرده ام  

اشتياق يك احساس ارضاء شده نيست، بلكه در طلب چيزي             . طلب نمودن آن  
 عيسي مسيح در اين      ،مياگر آن را مترادف با گرسنگي تصور كن         . بودن است 

گرچه ). ٦:٥متي  (» خوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت       «مورد گفته است،     
س، مشكل  القد رسيدن به اين مرحله و برخورداري از اين نشانه هاي واالي روح           
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عيسي مسيح نگفت   . است، ولي در آرزو و اشتياق ماندن نيز نوعي ارزش است           
خوشا بحال گرسنگان و تشنگان        »:  بلكه گفت   ،»خوشا به حال عادالن     «كه  

 ».عدالت

 كه اين گرسنگان و تشنگان را سير خواهد           ه است عيسي مسيح قول داد    
 و دعوت كردن او به        القدس  با اجازه دادن به روح        بايد كرد، و اين مائيم كه     

 مشاركت با عيسي مسيح در تحقق اين مهم، بكوشيم و آنگاه              و زندگي خودمان 
خواهيم ديد كه در آنچه كه بدان گمارده شده ايم و آنچه كه خدا در اختيار ما                    
نهاده است، تحقق وعدة سيراب شدن و ارضاء گرسنگي عادالن توسط خداوند،             

 .القدس در ما ضور روحاينست نشانه ح. جلوتر خواهد افتاد
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 پر شدن از روح
 

 چيزهاي  .القدس است  كن روح سهر شخص مسيحي از ابتداي تولدش م         
پولس رسول به مسيحيان     . كن مي گزينند سديگري نيز هستند كه در انسان م        

مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از           «: كليساي افسس فرمان داد   
 مفهوم دقيق اين آيه چيست؟). ١٨:٥افسسيان (» روح پر شويد

: نها چهارده بار در عهد جديد بكار رفته است         ت» پر شدن از روح   «عبارت  
. چهار بار در انجيل لوقا، نه بار در كتاب اعمال و يكبار در رساله به افسسيان                 

 .)١٥:١(القدس   چهار مورد لوقا عبارتند از پيش بيني پر شدن يحيي از روح                 
اين ). ١:٤(و عيسي مسيح    ) ٦٧:١(كريا پدر يحيي    ز ،)٤١:١(اليصابات مادر يحيي    

 بعد از واقعه پنطيكاست وقتي       لي و ،موارد قبل از روز پنطيكاست اتفاق افتادند       
قرار گرفت گروهاي    ) ١٧:٢اعمال  (» تمام بشر «القدس در دسترسي       كه روح 

 ،قبل از واقعه پنطيكاست    . القدس پر شدند   زيادي و در دفعات مختلف از روح        
 ولي مانند   ،القدس به افراد خاصي براي انجام مأموريت خاصي داده مي شد          روح

 .واقعه پنطيكاست به عنوان نشانه اي از ارتباط با خدا به همه كس داده نمي شد

با شما  «: القدس به شاگردانش گفت     يكبار عيسي مسيح در رابطه با روح        
بودن، مربوط به قبل از      » در شما «اين  ). ١٧:١٤يوحنا  (» مي ماند و شما در او     

 .پنطيكاست است
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 . صحبت شده است  »پر شدن از روح   «بعد از واقعه پنطيكاست، ده بار از          
بهتر است قبل از اينكه به مفهوم هر يك از اين موارد و كاربرد آن در زندگي                     

من چهار  . يم، اجماالً از نظر تاريخي به بررسي آنها بپردازيم           يشخودمان بيند 
 .ين بررسي پيشنهاد مي كنمزمينه را براي ا

ين اتفاقي است كه براي پاره اي از مردم بعد          بالقدس م  ـ پر شدن با روح    ١
 .از حلول روح مي افتد

همه از   «:چنين بود واقعيت آن انتظاري كه در روز پنطيكاست تحقق يافت           
القدس پر گشته، به زبان هاي مختلف، به نوعي كه روح بديشان قدرت تلفظ               روح

القدس با   تا آن زمان روح    ). ٤:٢اعمال  (» ه سخن گفتن شروع كردند     بخشيد، ب 
وقتي كه عيسي    . در آنان بود   القدس   آنان بود، ولي از آن لحظه به بعد روح            

القدس را   روح «: شاگردانش دميد و گفت      مسيح بعد از قيامش از مردگان به          
كاست بود،  ، اين عمل اقدامي سمبليك بجهت انتظار پنطي         )٢٢:٢٠يوحنا  (» بيابيد

از اورشليم جدا مشويد، بلكه منتظر آن وعدة پدر              «: چونكه بعداً چنين گفت    
. ، اشاره اش هم به هديه روح و هم به روز پنطيكاست بود              )٤:١اعمال  (» باشيد

القدس را كه وعده داده شده بود دريافت          وقتي روز پنطيكاست رسيد، آنها روح     
 .ر شدند اينكه از روح پ،كردند، ولي مهمتر از آن

شق دمسولس طرسوسي عيسي مسيح قيام كرده از مردگان را در راه                
عمالً در روح تولد تازه نيافته بود و اين واقعه سه روز بعد                   او   .مالقات كرد 

او مدت سه روز نابينا بود و نه           . وقتي كه حنانيا به ديدن او آمد اتفاق افتاد           
فراگير روح المقدس در طي     غذايي خورد و نه آبي نوشيد، و اين به نشانة كار              

بعد از آن بود كه خدا حنانيا را با اين دستور به               . اين سه روز زندگي او بود      
خود را از    , برخيز تعميد بگير و نام خداوند را خوانده             «: سوي او فرستاد   
بديهي است كه گناهانش تا آن زمان پاك          ) ١٦ : ٢٢اعمال  (» گناهانت غسل ده  

 مرا فرستاد تا بينايي     ]خداوند[نانيا به سولس گفت     نشده بود و عالوه بر آن ح       
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بنابراين بمحض اينكه سولس      ) ١٧:٩اعمال  (القدس پرشوي     بيابي و از روح     
 .القدس را در راه دمشق دريافت كرد، همزمان با روح پرشد روح

القدس تجربه اي معمولي      از ابتدا تصور بر اين بود كه پرشدن از روح              
آيد كه   آيد تا در كسي ساكي شود، بدين نيت مي            مي القدس وقتي كه روح  . گردد

اي را تجربه نكنيم ناشي از        وقتي ما چنين مرحله   . او را با زندگي مسيح پركند      
عدم آگاهي ما و عدم آموزش كافي از هدف انجيل و يا ناشي از نافرماني و                     

 .ايم بازداشتن او از اجراي هدفي است كه بخاطر تحقق آن هدف روح را يافته

بلكه سخن از    , صحبت تنها از پاك شدن و آشتي نمودن با خدا نيست               
توانايي روح در تكميل هدف خدا و مجهز نمودن ما است تا در پيري روح                      

 .زيست كنيم

ـ پرشدن از روح  يعني مداومت در آن ـ در آن گيرو دار روز پنطيكاست                 ٢
ررسي شاگردان بسيار مشغول بودند و شروع به انتخاب هفت نفر براي ب                  

: اين انتخاب براساس اين آيه بود كه      . نيازهاي بيوه زنان و يتيمان كليسا نمودند      
, القدس و حكمت را از ميان خود انتخاب كنيد             هفت نفر نيكنام و پر از روح         «

 ).٣: ٦اعمال (» ايشان را بر اين مهم بگماريم

ده القدس پرش  هفت نفر نيكنام را كه از روح       «در اينجا گفته نشده است كه        
هفت نفر  «: بلكه گفته گفته شده است    , كه حاكي از يك اتفاق گذشته باشد      » باشند

. القدس هستند  يعني كساني كه هم اينك در روح         » نيكنام و پر از روح القدس       
نيست، صحبت از اكنون است،     , صحبت از يك واقعه كه در ذهن آنها مانده است         

گر شما آنها را روز       ا, صحبت از شرايطي است كه هم اكنون در آن هستند             
القدس بودند اگر روز دوشنبه آنها در          ديديد، پر از روح     يكشنبه در كليسا مي    

اگر سه شنبه آنها را در           . القدس بودند   ديديد، پر از روح       سركارشان مي  
اگر سرنزده به سراغ آنها        . القدس بودند  ديديد، پر از روح      هايشان مي  خانه
القدس شدن يك واقعه آني نيست،         پر از روح   .القدس بودند  رفتيد، پر از روح    مي
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 .بلكه يك شرايط استمراري در زندگي است

استيفان يكي از آن هفت نفر بود كه براي بررسي نياز بيوه زنان و يتيمان                
 . او اولين شهيد در ايمان مسيح شد. انتخاب شده بود

دس الق از روح  «او در هنگام مرگ     . جمعيت خشمگيني او را سنگسار كردند      
پر بوده و به سوي آسمان نگريست و جالل خدا را ديد و عيسي را به دست                     

در  آن لحظه گرچه پر از روح بود و             ): ٥٥: ٧اعمال  (» راست خداوند ايستاده   
ولي اين امر او را از       , گرچه رؤيائي از مسيح را در دست راست خداوند ديد            

نانش به سوي او    هاي كه دشم   او توسط سنگ  . تحمل رنج و آن مرگ معاف نكرد      
. القدس بود  با اين وجود در لحظه مرگ هم پر از روح          , پرتاب كردند بقتل رسيد   

نام برده شده   » مرد صالح «مردي ديگري كه در كتاب اعمال از او به عنوان               
 ).٢٤:١١اعمال(…» القدس و ايمان بود مردي صالح و پراز روح«او . بود» برنابا«

درست مانند استيفان پر    . ديدند ابا را مي  هر زمان و هركجا  كه ديگران برن        
 . القدس بود از روح

 
  معياري است براي خدمت موثرس ـ  پر شدن از روح القد٣

وقتي .  رفته است  سخندر اين رابطه و اين موضوع بارها در كتاب اعمال             
دانست كه    در اورشليم حضور يافت، مي       »سنهدريان«كه پطرس در شوراي       

 پرشده بديشان   سالقد از روح «ار گرفته است، ولي      زندگيش در معرض خطرقر   
 ولي  ، از روح پر شده بود       پنطيكاست البته پطرس در روز   ). ٤:٨اعمال   (»...گفت

القدس او را قادر ساخت       روح ،كرد ر شوراي سنهدريان از خود دفاع مي       دوقتي  
بعداًًوقتي كه از زندان آزاد شد، به            . كه با شجاعت و قدرت صحبت كند           

چون ايشان دعا كرده بودند،  مكاني كه در           «ران در اورشليم پيوست و       ايماندا
القدس پر شده كالم خدا را به         آن جمع شده بودند به حركت آمد و همه با روح           

القدس منحصر به يكبار      پر شدن آنها از روح      ). ٣١: ٤اعمال  (» ندگفت دليري مي 
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پيش  آنها    براي ت كه در رابطه با شرايطي بوده اس      و   نبوده است، بلكه مستقيما   
 .آمده و بدينوسيله توانسته اند كالم خدا را با شجاعت اعالم نمايند

پولس در اولين سفر بشارتي اش به قبرس با مردي يهودي كه جادوگر بود             
) عليما(القدس شده بر او        كه پولس باشد، پر از روح        سولسولي  «: روبرو شد 

 خباثت، اي فرزند ابليس و دشمن       اي پر از هر نوع مكر و       ”:نيك نگريسته و گفت   
الحال دست خداوند بر توست و كور شده و آفتاب را تا مدتي                 . …هر راستي 

كه در همان ساعت تاريكي او را فرو گرفت و دور زده را هنمائي              ،  “نخواهي ديد 
دانيم كه پولس مردي بود كه پيش از          ما مي ). ١١ ـ   ٩: ١٣اعمال  ( »كرد طلب مي 

شودو  القدس مي  از روح پر  ود، ولي دراينجا باز هم         اين از روح پر شده ب        
بعد وقتي كه پولس و     . تواند با چنان اقتداري با عليما صحبت كند         بدينوسيله مي 

 ،انطاكيه اخراج شدند به ديگر شاگردان پيوستند         پيسيديه  همراهش برنابا از     
 اعمال و     و )٥٢: ١٣اعمال  (» القدس گرديدند  شاگردان پر از خوشي و روح        «
 .القدس بوقوع پيوست دمات مخصوصي از طريق روحخ

ه مورد در كتاب اعمال اشاره مستقيمي است به پر شدن از                       اين نُ  
او به طور عام وجود      كار  القدس و     اشارات فراوان ديگري به روح      .القدس روح

ند كه بطور اخص به پرشدن از          شاب ه مورد موقعيت هايي مي    دارند، اما اين نُ    
 شدهالقدس    روح در ي اشاره ديگر  ،عالوه بر آن موارد    .  اندالقدس پرداخته  روح

 :استافسسيان است و آن در رساله پولس رسول به  

 

 ي است كه بايد اطاعت شودن فرما، ـ  پر شدن از روح٤

از اين جهت بي فهم نباشيد، بلكه بفهميد كه ارادة خداوند            « نويسد پولس مي 
القدس پر   ت، بلكه از روح    چيست و مست شراب مشويد كه در آن فجور اس             

اين ارادة خدا است  و         !اين يك فرمان است     . )١٨ ـ    ١٧: ٥افسسيان  (»شويد
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بنابراين زمان اصلي آن در يوناني بايد در  زمان حال استمراري ترجمه شود،                
نه در قالب يك واقعه كه زماني در تاريخ اتفاق افتاده است، بلكه در قالب يك                    

 .مستمرو تجربه روزانه 

در مفهوم  »يعني چه؟ «: شود هر حال ،يك سؤال مهم در اينجا مطرح مي         در  
القدس نشده  است، بلكه اشاره به          فرمان پولس صحبت از اولين تجربه روح        

از  «:گفته بود افسس   به كليساي     او اخيراً . ده است شموارد زيادي در گذشته      
) ١٣: ١ان  فسسيالقدس مهر شويد ـ ا       با روح (»القدس وعده، مختوم شويد      روح

. )١٨:١ان  فسسيا( »زيرا كه بوسيله او هر دو نزد پدر در يك روح دخول داريم              «
» خدا شويد مسكن  كرده مي شويد تا در روح        بنا  و در وي شما نيز با هم           «
كه به حسب دولت جالل خود به شما عطا كند كه در انسانيت             « )٢٢:٢ان  فسسيا(

و سعي كنيد   « )١٦:٣ان  سسيفا( »باطني خود از روح او به قوت زورآور شويد          
روح قدوس  «و   )٣:٤ان  فسسيا( »كه يگانگي روح را در رشتةسالمتي نگه داريد        

ان فسسيا( »ه به او تا روز رستگاري مختوم شده ايد، محزون مسازيد          ـخدا را ك  
از «: داند كه بگويد   القدس،  هنوز هم الزم مي       با وجود تمام اين اعمال روح      .)٣٠: ٤

 ».دالقدس پر شوي روح

اول . خواهم دو ابهام را برطرف كنم        براي درك اين موضوع نخست مي       
مفهوم آيه اين نيست كه بيشتر از آنچه كه قبال داشته اند روح دريافت                  اينكه  

شود، پر شدن باك يك اتومبيل از بنزين         مي» پرشدن«وقتي صحبت از    . كرده اند 
ما يا  .  است نه مايع   » شخص«القدس    ولي روح  .شود يا يك سطل با  آب تداعي مي      

توانيم نيمي از او را داشته باشيم و نيم ديگرش            او را داريم و يا نداريم ،ما نمي        
ممكن است شما كم و بيش اعتماد داشته باشيد، كم و              !  صاحب شويم  را بعداً 

حبت مبيش اطمينان داشته باشيد،  كم و بيش توجه داشته باشيد، كم و بيش                   
القدس  روح. را داشته باشيد  »شخص«يد كم و بيش       ولي نمي توان  ،داشته باشيد 
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برآن بلغزد، بنزين نيست كه ماشيني را بحركت              گاليدري   هوا نيست كه       
 .درآورد،بخار نيست كه موتوري را بكار بياندازد

 .ستين» خالي شدن از خود   «القدس مستلزم نوعي      پر شدن از روح      ـ دوم
ش مي  دادم كه گيالسي    من وقتي يك جوان مسيحي بودم به سخنان واعظي گو          

پرسيد چكار بايد انجام دهد      از آب را در دست خود نگهداشته بود و از مردم مي           
بايد اول ليوان را ازآب خالي      :  جوابش روشن بود   .تا آن ليوان پر  از شير شود       

 استفاده مي كرد و    ديهياو از اين  پاسخ ب     . كرد كردو سپس با شير پرش مي      مي
.  ما بايد اول از خودمان خالي شويم تا با روح پر شويم               گفت، متقابال به ما مي   

رسيد،بنابراين من نتيجه گرفتم خودم را از خودم            تشبيه او جالب به نظر مي       
 مشكل  چندبهر حال، بزودي  متوجه      . القدس پر شوم   خالي كنم تا بتوانم با روح     

ت خودم  از چه چيزي تشكيل شده ام و دوم اينكه اگر ماهي          »من«اول اينكه   . شدم
 چگونه بايد از خودم خالي شوم؟ اين مسئله مشكل بزرگي براي من             ،را شناختم 

شده بود و به شدت دلسرد شده بودم و سرانجام به كشف اين حقيقت نائل                    
زيرا خواهش جسم به خالف روح است و خواهش روح به خالف               « :شدم كه   

» خواهيد نمي كنيد جسم، و اين دو با يكديگر منازعه مي كنند بطوريكه آنچه مي              
 ).١٧: ٥ غالطيان(

نشيند و   هر چه كه هست آسوده نمي     » من«من به اين نتيجه رسيدم كه اين        
 .هميشه در بين منيت من و روح كشمكش دائمي برقرار است

، بررسي  »پرشدن از روح القدس     «يك راه حل مهم براي درك عبارت             
ه ما نُ . سوالن است در ساير قسمت هاي كتاب اعمال ر       » پرشدن«رد كلمه   كارب

 . بررسي كرديمپنطيكاسترا بعد از »» پرشدن از روح القدس«مورداز 

همه «:  آنجا كه مي گويد   ، است ٤٣: ٢در اعمال   » پرشدن«هاي   ويژگييكي از   
 ١٠:٣ ديگر اعمال    ويژگييعني همه مردم پر از ترس شدند، و          » .مردم ترسيدند 
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رشليم توسط پطرس و يوحنا شفا      آنجائيكه مرد مفلوج در دروازه معبد او       است،
گرديدند، يعني  » متعجب و متحير   «ندشناخت يافت و كساني كه آن مفلوج را مي         

 هنگاميكه رهبران   . است ١٧:٥ ديگر دراعمال     ويژگي ».پر از تعجب و تحير شدند     «
به غيرت   «مذهبي در اورشليم به مخالفت با اين جنبش جديد برخاستند،                    

پيسيديه  و بعد از خروج پولس از          ٥٢:١٣ اعمال   در  ديگر را  ويژگي» .رگشتندپ
شاگردان پر  «بينيم كه    در اولين سفر بشارتي اش مي    ايقونيه  انطاكيه و ورود به     

معني جمالت پرشدن از ترس، تعجب، حيرت، غيرت، شادي         . گرديدند» از شادي 
 چيست؟

توانيم معني    متوجه شده باشيم، آنگاه مي        درستاگر ما اين جمالت را         
 .را درك كنيم» شدن از روح القدسپر«

 چونكه هرگاه كسي با چنين         ،معني جمالت فوق خيلي سرراست است        
دهد شخصيت او را تسخير كند و        اجازه مي » حس«شود به آن    » پر«احساساتي  

اگر آن جماعت پس از شفا يافتن آن مرد مفلوج در              . رفتار او را تعريف نمايد     
، »با تعجب و حيرت پر شدند       «وحنا  دروازه معبد اورشليم توسط پطرس و ي        

يعني اينكه تعجب و حيرت چنان شخصيت آنها را تسخير كرد كه رفتارشان را               
 اين واقعه   ندتوانست چشمان مردم از   تعجب فراخ گشت بود و نمي          . توجيه نمود 

 ».از تعجب و حيرت پر شدند «:مي نويسدلوقا را باور كنند و در اينجاست كه 

 بيت روزافزون شاگردان در اورشليم بودند، آنها          صدوقيان ناظر محبو   
نمودند و   دادند و نشانه هاي بزرگي از خود آشكار مي         انجام مي كارهاي مهمي   

 شدند، بنابراين آنها     جماعت مردم براي شنيدن  موعظه هايشان جمع مي               
حسادت شخصيت آنها را تسخير       ».پر شدند ) حسادت(از غيرت     «)صدوقيان(

وبر رسوالن دست انداخته، ايشان را درزندان       «توجيه گرديد  كرد ودر رفتارشان  
 .شده اند» پر«رفتار آنها نشان داد كه از حسادت ).١٨:٥اعمال ( »عام انداختند
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القدس  يعني اجازه دادن به روح      » پر شدن از روح القدس      «بهمين ترتيب    
 و همين رفتار     ،باشد ا و توجيه كردن رفتار ما مي          م براي تسخير شخصيت   

 .باشد ميالقدس  ارج از اختيار ما است كه نشانةپر شدن از روحخ

القدس مقدمتا در رفتار و روش ما در ميان ساير مسيحيان            پر شدن از روح   
. شود آشكار نمي شود، بلكه در رفتار و روش خودمان در تنهائي آشكار مي                

 ها وقتي كه با دشمني ها و ضربت      . وقتي در زير فشار هستيم آشكار مي شود        
القدس   نكته جالب اينجاست كه پر شدن از روح        .مواجه مي شويم، آشكار مي  شود   

:  رسول نوشت   پولس .ه شده است  يشبت مست شدن     هار در عهد جديد ب     دو ب 
در » .القدس پر شويد   مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از روح            «

 مثال در روز     .اينجاپولس ايندو حالت را با هم مقابله كرده است، نه مقايسه               
از «كردند كه    عده اي واقعة پر شدن شاگردان  را اينطور تفسير مي           پنطيكاست  

 بنابراين وقتي پولس سخنراني كرد،       ،)١٣:٢اعمال  (» خمر تازه مست شده اند    
اينها مست نيستند چنانكه  شما       «: و گفت  اولين سخن او تكذيب ادعاي آنان بود،      

). ١٥: ٢اعمال  ( »)صبح٩ساعت  (ز است   زيرا ساعت سوم از رو      بريد، گمان مي 
 .ستي با پرشدن از روح القدوس استرولي مست بودن هم مقايسه د

كند؟مست شدن يعني نوشيدن مايعات         چه چيزي شخص را مست مي         
مسكر تا آنجا كه كيف و سرمستي ناشي از اين نوشيدن شخصيت ما را پر كند                

كه دانشجو بودم در مركز     چندين سال پيش زماني     . و در رفتارمان آشكار شود    
ديدم كه در اثر نوشيدن      در آنجا من اكثر مردم را مي       . كردم گالسكو زندگي مي  

 .شد شان خيلي خراب ميحالمشروب 

فهميدم كه شخصي مست است؟ اگر او به من چيزي نمي گفت               چگونه مي 
رفت و فرياد     ي نمي سكوم و او هم به روي          دتي او نمي ش   مسهرگز متوجه    

فهميدم چه   با اين وجود من اكثرا مي      » !توجه كنيد، من امروز مستم     «:نمي كشيد
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چگونه مي فهميدم؟ من به كمك سه نشانه شخص مست را از           . كسي مست است  
 شخص مست در حال     . اول شيوه راه رفتنش    :دادم شخص هشيار تشخيص مي   

 خورد و به چپ و راست متمايل مي شد، گاه با تير چراغ برق             راه رفتن تلوتلو مي   
دوم، شيوه صحبت   . زد تكيه مي  كرد، و گاهي هم به ويترين مغازه ها       برخورد مي 

 پريشان گوئي اش او    ،كرد بمحض اينكه شخص مست دهانش را باز مي       . كردنش
شد و   اگر شخص مست به كسي نزديك مي        . سوم بوي دهانش  . را لو مي داد  

چگونه مي توانيد   .كرد، بوي گند الكل از دهانش بيرون مي زد         تقاضائي از او مي   
القدس پر شده است؟ من سه طريق را            ا يك زن از روح     يبفهميد كه يك مرد      

 !دهد گويدو بوئي كه مي رود، سخني كه مي راهي كه مي: كنم پيشنهاد مي

 

 رود راهي كه مي

 ).١٦: ٥ غالطيان(» به روح رفتار كنيد«: رسول به ما مي گويدپولس 

ايد نشانه اي از خصوصيات برجسته      پيمائيم ب  راهي را كه در زندگي مي       
القدس انگيزه رفتار ما و       روح. كند، القدس ما را هدايت مي      روح. زندگيمان باشد 

 روحاني در حالت ايستايي ما قابل تشخيص        هاي واقعيت. مفسر قدم هاي ما است   
 و اين   سلوك ما در زندگي،    گي چگون ـنيست، بلكه در رفتن و رفتار كردن ما           

در محبت رفتار نمائيد، چنانكه     « :رسول نوشت پولس  . ري است شامل عوامل ديگ  
قدم زدن در روح يعني قدم زدن        ).٥:٢ افسسيان   (»مسيح همه ما را محبت نمود      

حبت ما شكل   مرفتار مانسبت به مردم و نگاه ما نسبت به زندگي در             . در محبت 
 .مي گيرد

 از ذات خدا    اي در تحت تسلط روح خدا بودن اينست كه بايد رفتار ما نمونه           
، خصوصيت  )١٦: ٤اول يوحنا (»  خدا محبت است   «باشد، و فراموش نكنيم كه        

لكن اگر درنور   «: يوحنا در رسالة خود نوشت    . ديگر گام نهادن در اين نور است      
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با يكديگر شراكت داريم و خون پسر       , چنانچه او در نور است      , نماييم سلوك مي 
گام زدن در   ). ٧: ١اول يوحنا   (» سازد ميعيسي، ما را  از هر گناه پاك          ) خدا(او  

روح، يعني گام زدن در محبت و گام زدن در محبت يعني گام زدن در                           
 . ريا، صادق و شفاف است كند، بي شخصي كه در روح رفتار مي. روشنائي

چندي پيش در مراسم تدفين كه از دوستان يكي از سخنرانان در مورد او               
ديديد، تنها به يك دليل ساده، چون        ه حمله نمي  شما هرگز اين مرد را آماد     «: گفت

القدس يعني   پرشدن از روح   » .او هرگز احتياجي به دفاع از خودش نداشت            
هائي در زندگي ما باشند كه بخواهيم         اگر بخش . زيستن در صداقت و شفافيت     

القدس  ها هنوز تحت تسلط روح     ماندكه آن بخش   آنها را پنهان كنيم، مثل اين مي       
 .اند تهقرار نگرف

 

 گويد سخني كه مي

زبان از  «كه  : عيسي گفت . القدس، نحوة سخن گفتن است     نشانه دوم پرشدن روح   
خواهيد احساسات قلبي    اگر شما مي  ). ٣٤: ١٢متّي  (» گويد زيادتي دل سخن مي    

آيد گوش   كسي را بدانيد، كنار او باشيد و به سخناني كه از دهانش بيرون مي                
جالب اينجاست كه تقريباً هربار كه      . ا ر انسان است   سخن گفتن، مبين رفت   . دهيد

القدس سخن گفته است، تحولي در سخن          عهد جديد از پرشدن مردم با روح         
القدس پرگشته به   همه از روح  «در روز پنطيكاست    . وجود آمده است   گفتن آنها به  

سخن گفتن   به. زبانهاي مختلف، به نوعي كه روح بديشان قدرت تلفظ بخشيد             
هاي  نتيجه اين پديده عجيب اين بود كه مردم مليت          ). ٤: ٢اعمال  (دند  شروع كر 

مختلف كه در اورشليم ساكن بودند، در روز پنطيكاست كلمات خود را از زبان               
شنويم كه   اينها را مي  «: و گفتند ) ١١ـ٩:  ٢مراجعه كنيد به اعمال   (رسوالن شنيدند   

اينها زبانهائي بودند كه    ). ١١:٢اعمال  (» كنند زبانهاي ما ذكر كبريائي خدا مي       به
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القدس  شاگردان پر شده از روح     . دانستند نه گويندگان   شنوندگان معني آنرا مي   
قبل از شوراي    . دانند هاي مفهومي در رابطه با كارهاي عجيب خدا مي              پيام

پر شدن  ). ٨: ٤اعمال  (» :.....القدس پر شده بديشان گفت     پطرس از روح  «سنهدرين  
 نحوة سخن گفتن آنان اثر گذاشته و پيام آنها را مفهوم و نافذ               القدس بر  از روح 
از روح  «: در يك فرصت ديگر پولس به مسيحيان افسس فرمان داد كه           . گردانيد
با يكديگر به مزامير و تسبيحات و سرودهاي             «: و بالفاصله گفت   » پرشويد

»  دروحاني گفتگو كنيد و در دلهاي خود به خداوند بسراييد و ترنم نمايي                      
القدس بالفاصله بر نحوه سخن گفتن اثر            پرشدن از روح   ). ١٩: ٥  انفسسيا(

از . سراييم اي چيزها را مي    نويسيم و پاره   اي چيزهايي را مي    ما پاره . گذارد مي
باشند كه در نحوه     هاي بزرگ خدايي ناشي از تحولي مي       بعد تاريخي اكثر جنبش   

 .اند هسرود خواندن و شكرگزاري و عبادت بوجود آمد

 

 دهد بويي كه مي

ليكن شكر خدا راست كه ما را در         «: نويسد پولس رسول به كليساي قرنتس مي     
برد و عطر معرفت خود را در هرجا به              مسيح دائما در موكب ظفر خود مي         

هم در  . باشيم كند زيرا خدا را عطر خوشبوي مسيح مي            وسيله ما ظاهر مي    
طر موت الي موت و آنها را عطر حيات الي          اما اينها را ع   . هالكان ناجيان و هم در   

 ). ١٦ ـ  ١٤:  ٢ اندوم قرنتي(» حيات

»  دهيم ما بوي مسيح را مي     «گويد كه    پولس در اينجا به طور ضمني مي        
اين عطر براي   . كند ها تداعي مي   يعني جو و فضاي زندگي ما، مسيح را در ذهن          

.  دلگرم كننده است    است كه سازنده و    » عطر حيات «اند   كساني كه نجات يافته    
 .ولي براي نجات نيافتگان مخرب و تهديد كننده است

دانيد مسيحي است، ولي مدتها قبل از اينكه         مالقات با شخصي كه شما نمي     
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به شما بگويد مسيحي است از طريق ارزشها و مزايائي كه در زندگي او                       
 .ايد، هميشه تجربه جالبي است مسيحي بودن او برده ايد، پي به ديده

 ١يكروز من در ترن بودم و از بنگالور در مركز هندوستان به كراال                      
در كوپة شلوغي كه نشسته بودم، مردي نشسته بود كه صورت او با              . رفتم مي

در تمام  . تشريح اين تفاوت براي من خيلي مشكل است          . ديگران متفاوت بود  
 به  موارد سطحي، او هم مانند يكي از مسافرين بود، مگر اينكه وقتي كه                     

نظر من اين     به! كردي در وطن خود هستي       كردي حس مي    چشمانش نگاه مي   
با او شروع به صحبت كردم و در طي صحبت از او                ! يعني حيات و زندگي      

او از سوال من تعجب كرد، ولي به من گفت كه            . پرسيدم كه مسيحي است يا نه     
اب ها متوجه شدم كه در كار ترجمه كت            بعداً در طي صحبت    . مسيحي است 

او (كنند   مقدس به يك نوع زبان محلي است كه  عده كمي با آن زبان صحبت مي               
و به بنگالور رفته است تا دركنفرانسي در رابطه با كارش            ) هم يكي از آنان بود    

ما در اين سفر طوالني اوقات خوشي با هم داشتيم و اين براي من               . شركت كند 
 كه تنها نشانة مسيحي       يك تجربه درخشان بود كه مردي را مالقات كردم             

شخصي كه از    . بود»  عطر خوشبوي مسيح   «بودنش به قول پولس رسول         
ولي بدبختي  ! كند القدس پرشده است، از خود رايحه مسيح را متصاعد مي            روح

اگر ! اينجا بود كه وقتي من به او گفتم كه من هم مسيحي هستم او متعجب شد                 
ر شخصيت ما باشد، بدين       پرشدن از روح اجازه دادن به روح براي تسخي             

وسيله اولين نشانه چه از طريق رفتار، گفتار و زندگي متمركز شده ما بر مسيح               
 .دهد ، رفتار ما را شكل مي)بوي مسيح داشتن(
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 چگونه از روح پرشويم؟

. جالب اينجاست كه كتاب مقدس در رابطه با اين موضوع چيزي نگفته است                 
توانيم با در كنار     به هرحال ما مي   . گنجد پرشدن از روح در يك فرمول ساده نمي       

هم نهادن اظهار نظرهاي مختلف بعد از روز پنطيكاست، تصويري از اين                    
القدس ا ز ديدگاه كتاب مقدس حاوي يك         پر شدن از روح   . موضوع بدست آوريم  

 . هاي بيروني است سري شرايط دروني و نمونه

ان وسيله دونفر در يك     است كه بد  » گذاري دست«هاي بيروين    يكي از نمونه  
القدس كه در آسمانها     اقدام به منظور نشان دادن يگانگي در عيسي مسيح و روح          

به هيچوجه سنتي متداول در     » دست گذاري «. شوند باهم متحد مي  . ساكن است 
. كتاب اعمال رسوالن نبوده است و در واقع تنها سه بار به آن اشاره شده است               

گذاري كردند و     يوحنا ايمانداران سامره را دست     خوانيم كه پطرس و    بار اول مي  
خوانيم كه حنانيا سولس     و ديگر اينكه مي   ) ١٧:  ٨اعمال  (القدس را يافتند     آنها روح 

و مورد سوم آنجاست كه پولس      ). ١٧: ٩اعمال  (طرسوسي را دست گذاري كرد      
بهرحال موارد  ). ٦: ١٩اعمال( دوازده  مرد را در افسس دست گذاري كرد                

» دست گذاري «بينيم كه بدون     را در كتاب مقدس مي    » پرشدن روح «واني از   فرا
القدس را گرفت و از آن       مثال گفته شده وقتي كه كرنليوس روح      . اند  صورت گرفته 

: ١٠اعمال( اي بود كه پطرس در حال صحبت كردن بود           پرشد، درست در لحظهً   
روز پنطيكاست  در  ! و اين مورد باعث تعجب پطرس و كرنليوس گرديد           ). ٤٤

دادند، هيچ نامي از        وقتي كه سه هزار نفر به موعظه پطرس گوش مي                   
يك اقدام  » دست گذاري  «. و حتي لزوم آن به ميان نيامده است         » گذاري دست«

القدس و   تشريفاتي و سمبوليك است، ولي يك اقدام ضروي براي كسب روح              
 .باشد پرشدن از آن نمي

اي  القدس تعليمات متعصبانه   ز روح درمورد شرايط دورني جهت پرشدن ا      
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بعد از جاري شدن روح در روز          . وجود دارد، از جمله لزوم توبه و ايمان           
توبه كنيد و هريك از شما به اسم عيسي به  جهت                «: پنطيكاست پطرس گفت  

توبه يك  » .القدس را خواهيد يافت     آمرزش گناهان تعميد بگيريد و عطاي روح        
گناه عمدي و ارادي با     . س و پرشدن از آن است     القد نياز براي حصول روح    پيش

پرشدن از روح همخواني ندارد و به همين ترتيب است كه توبه حقيقي                        
پولس . همانطوريكه صحبت كرديم مستلزم يك سري مراحل مختلف است              

خواهم از شما بفهمم كه      فقط اين را مي   «: رسول از غالطيان سوالي ساده نمود      
گيري  نتيجه). ٢:  ٣غالطيان  (» ايد تا از خبر ايمان؟     تهروح را از اعمال شريعت ياف      

توبه و ايمان اقداماتي     . روشن اينست كه با ايمان بود كه آنها روح را يافتند              
توبه و  . نيستند كه در يك مرحلة خاص از تجربه مسيحيت واقع شده باشند               

 باشند و شامل برگشت از آنچه كه          ايمان اقداماتي مستمر در برابر خدا مي         
اين مراحله ممكن است به      . باشند هستيم و اعتماد به آنچه كه خدا هست مي            

پس اگر  «: عيسي مسيح به شاگردانش گفته بود     . سادگي در اثر دعا انجام شود     
دانيد چيزهاي  نيكو را به اوالد خود بايد داد، چند             شما با آنكه شرير هستيد مي     

 داد به هركه از او سوال         القدس را خواهد   مرتبه زيادتر پدرآسماني شما روح     
ً  دعا زمينه توبه و ايمان است و سپس باور بر اينكه خدا دقيقا             ). ١٣: ١١لوقا(» كند

پرشدن از  . دهد، بسيار الزامي است     آنچه را كه وعده داده است به شما مي            
القدس ربطي به اين مسئله ندارد كه ما نسبت به خود احساسات خوبي                   روح

هاي غيرطبيعي    هميشه هم همراه با بعضي از پديده           داشته باشيم و احتماالً    
هاي جديد زندگي و مشاهدة         القدس عمدتاً در ارزش      پرشدن از روح   . نيست

برخورداري . شود شخصيت عيسي مسيح در ما، توسط ساير مردم ديده مي            
القدس ارزشي   اما پرشدن از روح    . القدس موردي جدي است     اي از روح    لحظه

پس چنانچه مسيح عيسي خداوند را        «: ولس نوشت مستمر در زندگي است پ      
پذيرفتيد، دروي رفتار نماييد، كه در او ريشه كرده و بنا شده و در ايمان راسخ                 
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» نماييد ايد و در آن شكرگزاري بسيار مي              بطوريكه تعليم يافته    . ايد گشته
گويد و همان     ـ اينست آنچه كه پولس مي        »رفتار نمودن « ـ    )٧ـ٦:٢كولسيان  (

او را به عنوان     . پذيريم  است كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند مي             طريقي
پذيريم، بنابراين بايد هر روز بطور مستمر در وضعيت           اساس توبه و ايمان مي    

توانيم توبه كنيم و از      در اين تمرين ايماني است كه اينك مي       . توبه و ايمان باشيم   
 .راه خود برگرديم
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٩ 
 

 زيستن در ايمان
 

گفتند ده تا از كلماتي را كه در محاوره مسيحي، بيشترين موقعيت             به من مي  اگر  
ايمان . بود مي»  ايمان«انتخاب كنم، اولين انتخاب من واژه        . سوء تعبير را  دارند    

اي است كه به عنوان واژه كليدي در زندگي مسيحائي به ما معرفي شده و                 كلمه
با اين وجود،   .  ما مطرح شده است    هاي به عنوان منشاء آزادي و قدرت در تجربه       

 .اين واژه حاوي دلسردي و نااميدي و حتي حس محكوم كننده مردم است

اثر،  شود و بدون حقيقت، ايمان بي      در سايه ايمان است كه حقيقت تجربه مي       
نويسندًه رساله به عبرانيان، اسرائيل عهد      . غيرعملي و يك فرضيه صرف است      

زيرا كه به ما نيز به مثال         «: گويد ه كرده و مي    عتيق را با خوانندگانش مقايس     
از اينرو با   » ايشان بشارت داده شد، لكن كالمي كه شنيديد بديشان نفع نبخشيد،          

 )٢: ٤عبرانيان (» شنوندگان به ايمان متحد نشدند

اين حقايق براي گروه اول     . دو گروه از مردم چنان حقايقي را شنيده بودند        
علت .  ولي براي گروه دوم بطوركلي ارزشي نداشتند       داراي ارزش فراواني بودند   

چه بود؟ گروه اول آنچه را كه فراگرفته بودند با ايمان تركيب كردند، ولي گروه               
تركيبي از حقيقت و ايمان در زندگي گروه اول مصداق پيدا             . دوم چنين نكردند  

 .كرد و به زندگي آنان اثر گذاشت
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توانيم فرار كنيم و     از يك چيز نمي   خوانيم   موقعي كه ما كتاب مقدس را مي       
كتاب مقدس به ما    . آن اينكه ايمان يك بخش ضروري در تجربه مسيحي است           

ايم  ايم، يعني به وسيله ايمان عادل شده       گويد كه ما به وسيله ايمان پاك شده         مي
 .ايم و ديگر اينكه از طريق ايمان به خدا دست يافته

ايم كه با ايمان     و بدين نتيجه رسيده   ايم   هرچند از طريق ايمان نجات يافته      
ايم كه ما در حال جنگ هستيم ـ         داريم، ولي پي برده    كنيم و گام برمي    زندگي مي 

و بايد سپر ايمان را برداريم و به وسيله ايمان بر دنيا  غلبه               . يك جنگنده ايماني  
ايم كه بدون ايمان راضي نمودن خدا غيرممكن است و               و سپس فهميده  . كنيم

بنابراين جدا از هر      . اينكه هرچه كه از جنس ايمان نيست، گناه است             ديگر  
تصوري كه ممكن است از ايمان داشته باشيم، اصل اينست كه بپذيريم ايمان                 

گذشته از  آن، اگر ما در زندگي مسيحي مشكالتي داريم، به احتمال              . مهم است 
 .قوي مشكالت ما در رابطه با ِاعمال ايمان و يا فقدان آن است

 

 ايمان چيست؟

توانند منبع بسياري    معني مي  كلمات بي . پردازيم نخست به تعريف واژه ايمان مي     
از ابهامات شوند، بخصوص زماني كه شنونده كلماتي را بشنود كه توسط                  

 . شود گوينده به منظورهاي مختلفي بكار گرفته مي

اشتباه بپردازيم اجازه بدهيد برداشت و        » ايمان«قبل از اينكه به تعريف        
 .مصطلح  از معني كلمه ايمان را بررسي كنيم

 

 .ـ ايمان يك قدرت جادوئي نيست١

پندارند  برخي ايمان را نوعي قدرت و پديده ناشي از تسلط برعالم مادي مي            
 .باشد اي از اوقات عملكرد واقعي ايمان مصداق نظريه آنها مي كه پاره



 ١٥٧ ثمر ما و كار پرثمر مسيح تالش بي

اران از شب پيش     يكروز در وسط تابستان در شمال انگلستان بارش ب            
پيش گوئي هواشناسي حاكي از اين بود       . شروع شده بود و همچنان ادامه داشت      

من به يكي از دوستانم گفتم كه         . آيد كه فعال تغييري در آن وضع بوجود نمي         
او ناراحت شد و مرا سرزنش كرد كه چنين حرفي            . امروز چه روز بدي است     

تعبير من  . ز روز زيبايي است     گفتم كه امرو    زدم، بلكه به زعم او بايد مي          
بيني اين بود كه اوضاع بهتر از اين نخواهدشد و ما روز بدي در                 براساس واقع 

گفتم روز   دوست من بعد از سرزنش و هدايت من گفت من بايد مي            . پيش داريم 
نه اينطور نيست، امروز هم سرد       «: خوبي درپيش داريم،  من هم با بيان اينكه            

بيني هواشناسي حاكي از اينست كه اين وضعيت            است و هم شرجي و پيش       
تو بايد بگويي «: دوستم دوباره مرا مالمت كرد. ، كار را خرابتر كردم    »ادامه دارد 

. اين ايمان است  «: و او جواب داد   «چرا؟ من   «من گفتم   » .امروز، روز زيبايي است   
روزمان خوب  . اگر ايمان داشته باشي كه روز خوبي درپيش خواهيم داشت             

 ».هد شدخوا

ولي اين حقيقت ندارد، اين يك تفكر مشتاقانه است ولي بيشتر به حماقت                
واقعيت موجود حاكي از سردي و رطوبت هواست           ! نزديك است تا به ايمان      

داشته باشم چون هوا     » ايمان«دليلي وجود ندارد كه من به تابش خورشيد             
 واقعيت را   ايمان در ذات خودش هرگز     . ماند همچنان سرد و مرطوب باقي مي      

ايمان يك قدرت جادويي نيست كه اموري را در اثر نيروي                . كند عوض نمي 
 .صرف باورداشتن تغيير دهد

 

 شود ـ  ايمان جايگزين واقعيت نمي٢

شود كه   پندارند كه تنها وقتي وارد عمل مي         اي مي  بعضي ايمان را پديده    
اما وقتي  . هستيممادام كه حقيقت را بشناسيم در امان        . دست از حقيقت برداريم   
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قادر به درك حقيقت نباشيم و يا اينكه اوضاع  اندكي نامطمئن باشد، آنگاه است               
به كالمي ديگر بخش اصلي تجربًه ايمان           . كه ما نيازبه تجربه ايمان داريم        

 .توان آنها را اثبات نمود بيني است ـ اشتياق به باورداشت اموري كه نمي خوش

 ايمان شكل ديگري از حقيقت نيست         .عكس مورد فوق عمال صادق است       
ايمان بايد متمركز به چيزي      . ولي وقتي معتبراست كه براساس واقعيت باشد        

شود كه تبديل به      خود مفهومي ندارد بلكه وقتي مفهوم مي         ايمان خودبه . باشد
عشق . با اين تعبير ايمان مانند عشق است      . ديدگاهي نسبت به يك موضوع باشد     

اي نسبت به چيزي و يا كسي     داشت مگر اينكه ديدگاه تازه    مفهومي دربر نخواهد    
 .متجلي شود

بينيد  حاال پيش خودتان تصور كنيد يك جوان ضعيف را با پاهان لرزان مي            
آيد و شما از     كه چشمانش گود افتاده است و پنداري همين لحظه به زانو در مي             

من عاشق  «: دگوي پرسيد چه بالئي به سرش آمده است و او در جواب مي             او مي 
هيچكس فقط عاشق    «: گويد و او مي   » اي عاشق كي شده   «: پرسيد مي» .ام شده
عشق وقتي  ! شود اين وضعيت از محاالت است و عشق ناميده نمي            » .ام شده

 .كند كه متمركز بر چيزي يا كسي باشد مفهوم پيدا مي

اينچنين است در مورد ايمان، ايمان، بستن چشم و فشردن دست و باور                
ن چيزي و مجسم نمون آن در ذهن نيست، بلكه ترجيحاً ديدگاهي است                  كرد

داشته ) ايمان(اگر من به اتومبيلم اطمينان       . حاكي از توكل به يك مورد خاص        
باشم، يعني ديدگاه من نسبت به اتومبيلم اعتماد به اينست كه مرا به مقصدم                   

 .رساند مي

قم سوار آن شوم تا     دهد و من مشتا    اتومبيل بهرصورت كار مرا انجام مي      
يك موضوع  .مرا به مقصد برساند و اين يعني ايمان داشتن به كاركرد اتومبيل             

كند كه ايمان ما      ايم و آن موضوع مشخص مي       هست كه ما به آن ايمان آوره        
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اگر من اطمينان كمي به يك صندلي خراب داشته باشم و                . موثر است يا نه    
.  خود را نقش زمين خواهم ديد        گذرد كه  بخواهيم روي آن بنشينم چيزي نمي       

مسئله من نبود اعتماد نيست ،بلكه ضعف آن چيزي است كه من به آن اعتماد                  
هاي موجود در جهان ضعف آن موضوعي را كه بران ايمان            تمام اعتماد . ام كرده
برعكس ايمان و اعتماد ضعيف، از قوت موردي        . توانند درست كنند   ام نمي  آورده

اگر من اعتماد كمي به اليه ضخيمي از يخ داشته          . كاهد نميكه برآن ايمان داريم     
باشم و با يك جليقه نجات ترسان و لرزان برآن قدم بگذارم و سر يك طناب را                  

توانم  هم كه به نزديكترين درخت بسته شده است در دست بگيرم، آنگاه مي                 
 كمبود  و اين به دليل   ! توانم برروي آن يخ راه بروم      اطمينان داشته باشم كه مي    

. ام قوي است   ايمان نيست بلكه به خاطر اينست كه چيزي كه به آن اعتماد نموده            
ايم  مهمترين بخش ايمان اعتماد نيست، بلكه آن هدفي است كه تصميم گرفته                

 .بدان اعتماد كنيم

ابراز . در زندگي مسيحائي موضوع ايمان ما عيسي مسيح خداوند است             
سازد  عيسي مسيح است كه او را قادر مي         هنظري حاكي از اعتماد ب      ايمان نقطه 

وقتي كه كتاب   . خواهد، در ما انجام دهد     آنچه كه هست باشد و آنچه را كه مي         
بدين معني است كه ما اوج        » ايم بوسيله ايمان نجات يافته     «گويد ما    مقدس مي 

ايم و در توكل به عيسي         ناتواني خود را از نجات دادن خود تشخيص داده            
تواني مرا   توانم خود را نجات دهم ولي تو مي        خداوندا من نمي  «: مگويي مسيح مي 

نتيجه ايمان به او اينست كه او وارد         » .تواني نجات دهي من ايمان دارم كه مي       
تواند براي ما و      شود، زيرا كه نتيجه تجربه ايماني اينست كه خدا مي             عمل مي 

 .درما و از طريق ما كار كند

. ي كه براساس ارتباط طراحي شده است        اينست چگونگي زندگي مسيحائ    
كنند و مسيحي    مسيح براي نجات درك مي     بسياري از مسيحيان نياز خود را به       
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بهرحال مشكالت موقعي   . شدن از طريق ايمان، ايده اساسي و بنيادي آنان است         
آيند كه درشناخت اهميت زيستن هر روزه در ايمان، از همان طريقي كه              پيش مي 

 !اند قصور نمايند آنها مسيحي شده

اش به مسيحيان     چنين مشكالتي پولس رسول را برانگيخت تا در نامه             
خواهم از شما بفهمم كه روح را از اعمال          فقط اين را مي   «: غالطيه از آنها بپرسد   

: اينك موضوع اساسي اينست   ). ٢: ٣غالطيان  (» ايد يا از خبر ايمان     شريعت يافته 
 ايم يا با ايمان ؟  اناييهاي خود يافتهآيا ما روح را براساس اعمال و تو

آيا «: دهد سپس پولس ادامه مي   . ايم پاسخ اينست كه ما روح را با ايمان يافته        
» شويد؟ فهم هستيد كه به روح شروع كرده، االن به جسم كامل مي                 اينقدر بي 

 ). ٣: ٣غالطيان (

ق ايمان  فهمان شما نيازخود را به يافتن روح از طري         اي بي «: گويد پولس مي 
هاي خود در مسيح       كوشيد از طريق توانائي      ايد ولي گويا مي      تشخيص داده 

 » .كنيد خدا به كناري ايستاده است و نقشي ندارد چنانكه تصور مي. زندگي كنيد

كنيد كه خطاي آنها در اين مورد چقدر جدي بوده است كه پولس              تصور مي 
يكي از مهمترين   ). ١: ٣غالطيان(رسول آنها را افسون شده خطاب كرده است            

خواهد روي   موارد زندگي مسيحايي و موردي كه شيطان بيشتر از هرچيز مي            
اگر زندگي  . دهد آن كار كند، كنار زدن مسيح از كاري است كه انجام مي                   

مسيحايي چيزي بيشتر از زيستن براي خدا نبود آنگاه در حد يك مذهب                      
گي مسيحايي زيستن ما در      زند. يافت شريعت گرا چون ساير مذاهب تقليل مي        

و از ابتدا تا انتهاي زندگي در ايمان به          . خدا نيست بلكه زيستن خدا در ما است        
 .كند هاي  خدا را كار مي توانائي

بزعم بسياري از مسيحيان تبديل به        » زيستن در ايمان   «متاسفانه عبارت   
را دانند كه مسيح     يك عبارت فني شده است و آن را خاص دعوت شدگاني مي             
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بايد  بنابراين مي . كنند و هيچ منبع درآمدي جز ُمزد خدمت خود ندارد           خدمت مي 
ولي اينچنين  . براي گذران زندگي و اموراتشان هميشه به خدا متوكل باشند              

خدا همه مسيحيان را دعوت نكرده است در ازاي خدمت خود حقوقي از              . نيست
 با اين طرز تفكر نام          »زيستن در ايمان   «او بگيرند، بنابراين اطالق عبارت          

 اند كه در ايمان زندگي كنند و اين           همه مسيحيان خوانده شده   . مسمائي است  بي
بلكه وابسته به ديدگاه ما نسبت به        . هيچ ربطي به كار و كسب و درآمد ندارد          

 .خداست

يا زيستن در ايمان يا زيستن در گناه،          : تنها دو نوع زيستن و جود دارد        
از ديدگاه كتاب مقدس    ). ٢٣: ١٤روميان(»  نيست گناه است  هرچه از ايمان    «زيرا  

 . نيست» كارگناه«بناميم صرفاً به اين دليل است كه » كار ايمان«هرگاه عملي را 

در «منظور اينست كه     » كند در ايمان زيست مي    «شود فالني    وقتي گفته مي  
نين ، بخصوص اگر طرف خادم تمام وقت خداوند باشد، چ          »كند گناه زيست نمي  

زيستن در ايمان   . كند برداشت نكنيد كه او در ايمانداري خود كسب روزي مي            
 . اند تا بر آن بنيان زندگي كنند بنياني است كه همه مسيحيان دعوت شده

و چون او آيد جهان را       «: القدس، عيسي مسيح گفته است      در رابطه با روح   
آورند  ه من ايمان نمي   زيرا كه ب  » ...برگناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود         

بپردازيم زيرا  »  ايمان«خواهيم به تعريف       در اين بخش مي     ). ٩ـ٨: ١٦يوحنا  (
 .شود معموالً به دو طريق از اين واژه استفاده مي

 يا نه و يا     د باور مي كني   Lochnessاگـر مـن از شـما بپرسـم آيا غول درياچه             
از شما متفاوت  كامالً  يـا نـه، دو سؤال  درا بـاور مـي كنـي      » رينيآسـپ «ايـنكه آيـا     
 اسكاتلند را   Lochnessوقتي از شما مي پرسم آيا غول دريائي درياچه          . پرسـيده ام  

 يا نه، قصدم اينست كه بدانم آيا واقعاً يك غول دريائي را با گردني               دباور مي كني  
 كه بر سر راه كمين د بـزرگ بـر پشـت را بـا چشـم خود ديده اي             گـوژ دراز و دو    
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 كرده است؟

، قصدم اينست كه    درا قبول داري  » رينيآسپ«تي از شما مي پرسم آيا       ولي وق 
رين را به عنوان يك داروي مسكن قبول   يپاسـخي از شـما بشـنوم كـه آيـا آسـپ            

ي بنام آسپيرين   چيز ربطـي به آگاهي شما از وجود         مـن  يـا نـه و سـؤال         دداريـ 
اي نـدارد، بلكـه مـي خواهـم بدانـم وقتـي دچار سردرد مي شويد از اين قرص بر                   

در اين حس يعني خود را آماده       » باور«تسـكين سـردرد اسـتفاده مي كنيد يا نه؟           
 اينست .بـاور كـرده ايـد   را  آن  يـت كـردن بـراي اثـرگذاري آن عـامل كـه موجود           

 در عصر جديد از آن استفاده شده        با مسيح ي كـه بـراي بيان ارتباط ما         »بـاور «
البته ما  .  اوست »عمل كرد «  نيست بلكه باور به     او »وجود«اين تنها باور به     . اسـت 

زيرا هر كه  «:يا همان تعريف اول از باور را داشته باشيم» وجود«بـايد بـاور به     
 .)۶:۱۱انيانرعب(» تقـرب به خدا جويد، الزم است كه ايمان آورد براينكه او هست            

تو ايمان داري   «:  يعقوب مي گويد   .ولـي باور در اين ديدگاه باوري كارآمد نيست        
يعقوب (» شياطين نيز ايمان دارند و مي لرزند      !  است؟ نيكو مي كني    كـه خـدا واحد    

۱۹:۲.( 

هـر حـال براسـاس باور نوع اول است كه ما مي توانيم باور نوع دوم را                   بـه 
 .استوار سازيم، يعني باور به وجود او و كار او در زندگي هاي خودمان

رچشمة  در ايمان و اين كار س      كوتاهيردن از كـار خدا، يعني       كـ جلوگـيري   
وقتـي ما بجاي وابستگي به خدا در استقالل زندگي كنيم هر چند كه      . گـناه اسـت   

 چون  ،ممكـن اسـت زندگـي ما صادقانه باشد، ولي در واقع مرتكب گناه شده ايم               
 زيرا  ،روح القدس جهان را به گناه ملزم مي كند        «: عيسـي مسيح قول داده است كه      
 خدااخت وجود   شن در   كوتاهي تصور نكنيد كه  » .كـه بـه مـن ايمـان نمـي آورنـد           

بزرگتريـن گـناه است، بلكه بدين معني است كه هر اقدامي جداي از وابستگي به                
آنچه كه خدا را خوشنود مي كند اينست كه به          . خـدا صـورت بگـيرد، گـناه اسـت         

باشد و در ما و از طريق ما         » خدا«سوي او توجه كنيم و اجازه دهيم او همچنان          
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عبرانيان (» بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است      «اينست كه   . خدائي كند 
۶:۱۱.( 

تن در ايمـان همچنيـن عـبارت اسـت از توجه به عيسي مسيح و درك             سـ زي
 و اين   ،ي او در زندگي من و در من است        توانائقـدرت او بـه صـورت خداونـد و           

ما بعداً به آن    .  بلكه وابسته به علت هاي آن است       ،ربطـي بـه نفـس عمـل ما ندارد         
 هرگاه صحبت از    :پردازيم ديگر مي الً بـه يـك مشكل       فعـ اهـيم پرداخـت ولـي       خو

ايمان آورد كه  غالباً اين فكر را در انسان بوجود مين مـي شود،   مـا اير  دزيسـتن   
و يا به » ...اگر فقط كمي بيشتر ايمان داشتم    «: مـردم غالباً مي گويند    . كافـي نـدارد   

اي كاش  «  خود فكر مي كنند     با ند و اطراف خود نگاه مي كنند و كسي را پيدا مي كن          
خداوندا، «: بيشتر ما انسانها غالباً چنين دعا مي كنيم       » .مـنهم مـثل او ايمان داشتم      

اگر تاكنون شما هم چنين دعائي كرده ايد، در وضعيت خوبي به        » .ايمان مرا بيفزا  
ن مسيح است، كه   اردشاگسـر مي بريد، چرا كه درخواست شما دقيقاً درخواست           

واكنش عيسي مسيح در مقابل درخواست آنها احتماالً آنها         .  نمودند ز او  ا زمانـي 
جريان واقعه را در    . را متعجب كرد، آنچنانكه ممكن است شما را هم متعجب كند          

ايمان ما را زياد    ” :آنگاه رسوالن به خداوند گفتند    «: يمن مي خوا  چنين ۶ ـ ۵:۱۷لوتا  
خردلي مي داشتيد، به اين درخت افراغ       اگر ايمان به قدر دانة      ”:  خداوند گفت  “.كـن 

ان م ز در آن  “».مـي گفتـيد كـه كنده شود و در دريا نشانده شود، اطاعت مي كرد               
در خاورمـيانه دانـة خردل كوچكترين دانة گياهي شناخته شده بود، بنابراين در          

براي بيان ميزاِن الزم ايمان     پاسـخ به تقاضاي اندكي ايمان بيشتر، عيسي مسيح          
منظور عيسي مسيح چه بود؟     .  به آن دانة كوچك اشاره نمود      ردانشبـراي شـاگ   

دي موراگر در مبحث ايمان اصل مهم       «: بـه احـتمال قـوي مـنظورش اين بود كه          
اسـت كه بايد بر آن ايمان داشت، آنگاه ميزان واقعي ايمان در درجه دوم اهميت                

ت، نيسهم  مشيد  اگر شما به يك منبع بسيار مهم ايماني اندك داشته با          . قرار دارد 
بـه كالمـي ديگـر خداونـد مـي گويند شاگردان با             .  اسـت  در كـار  آن منـبع هـنوز      
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آنچه كه  .  نشان دادند كه هنوز نفس ايمان را نشاخته اند         ،درخواست ايمان بيشتر  
. مهـم اسـت ميزان ايمان نيست، بلكه ارزش آن چيزي است كه بدان ايمان داريم               

در جهت برخورداري از علت هاي آن منبع        ايمان اندك هم يك منبع قدرتمند است        
 .ايماني

 
  هندوانه وخردل، سيب زميني

 اولين باري را كه سوار هواپيما شدم        :اجـازه دهـيد مسـئله را روشـن كـنم          
وقتي بزرگ شدم خيلي دوست داشتم يك هواپيما را از          . مكن هرگـز فراموش نمي   

 ۱۸وقتي  . شومبا  نـزديك ببيـنم و رؤياي روزي را مي ديدم كه سوار يك هواپيم             
ساله شدم داراي شغلي در يك مزرعه بزرگ واقع در زيمبابوه در جنوب آفريقا              

بخاطـر دارم كـه بـراي سفر به آنجا به فرودگاه هيترولندن رفتم و كامالً                . شـدم 
من راجع به سقوط هواپيماها بسيار      . هـيجان زده و در عيـن حال هراسان بودم         

من به قسمت   ! م سقوط كند  مـا ه  اپـيماي   ترسـيدم مـبادا هو     مـي شـنيده بـودم، و      
هواپيماي ما يك   . بازرسـي رفـتم و كـارت ورود بـه هواپـيما را دريافـت كـردم                

صندلي من  .  بـود كـه در هر طرفش سه رديف صندلي قرار داشت            ۷۰۷يـنگ   بوئ
وقتـي سـوار شدم، يك خانم مسن در         . رديـف وسـط سـمت چـپ هواپـيما بـود           

 ممحض اينكه در جاي خود نشست      به.  من و لب پنجره نشسته بود      رصـندلي كـنا   
او چنان دستة   . مـتوجه شـدم كـه او بسـيار آشـفته و عصـبي بـه نظـر مي رسد                   

لحظه اي بعد   ! صـندلي را در دسـتانش فشرده بود كه ناخن هايش سفيد شده بود             
او از مـن پرسـيد كه آيا تاكنون سوار هواپيما           . مـا بـا هـم وارد صـحبت شـديم          

او . ه او هـم تاكنون سوار هواپيما شده باشد        مـن شـك كـردم كـ       . شـده ام يـا نـه      
توضـيح داد كـه دخـتر و دامـادش به زيمبابوه مهاجرت كرده اند و اكنون داراي                  

 براي او   هسردوآنها يك بليط    . سـه فـرزند مي باشند كه هرگز آنها را نديده است           
بـه عـنوان كـادو فرستاده بودند كه بدان وسيله مي توانست به زيمبابوه برود و                 
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اگر بخاطر «:  و بعـد آهسـته بـه مـن گفت      ،ر و دامـاد و نـوه هـايش را ببيـند           دخـت 
 .او واقعاً ترسيده بود» .نوه هايم نبود هرگز زندگي خودم را به خطر نمي انداختم

چـند لحظـه بعـد يك تاجر آفريقاي جنوبي وارد شد در صندلي بغل من جا                 
ابي از  ت وقتي نشست ك   .او قـبالً بارهـا و بارهـا با هواپيما سفر كرده بود            . گرفـت 

چنين به نظر مي رسيد كه همه چيز        . رون آورده و شروع به مطالعه كرد      يكيفش ب 
از نظـر او عـادي و معمولـي بود و هيچ نشانه اي از ترس و نگراني در چهره او                     

 .ديده نمي شد

هواپـيما تكانـي خـورد و به سمت پايانه باند براه افتاد تا براي پرواز آماده                 
نكه موتورهاي هواپيما شروع به كار كرد، ديدم كه زن از شدت            بمحض اي . شـود 

هـر چقـدر صداي موتور هواپيما بلندتر مي شد، او           . وحشـت بـه خـود مـي لـرزد         
وقتـي از زمين جدا شديم ديدم سرش در داخل لباسش           . شـد  بيشـتر مچالـه مـي     

در آن لحظه من در     ! پـنهان شـده اسـت و فقـط منتظر است ناگهان اتفاقي بيافتد             
مردي كه در   .  تركيبي از ترس و امنيت را تجربه مي كردم         مفيـن خـودم داشـت     طر

سـمت راسـت مـن نشسـته بـود برعكس ما دو نفر كامالً راحت و آسوده بود و                   
 سه  ا ساعت پرواز داشتيم ب    ۱۲ما تا زيمبابوه    . فقـط كـتابش را مطالعـه مـي كرد         

زن اندكي  تـنها در لحظـات نشسـتن هواپـيما بـر روي زميـن بود كه آن                  . فـرود 
احساس راحتي مي كرد، منهم بيشتر از او احساس راحتي مي كردم و مرد سمت               
راست من همچنان آسوده و آرام، غذا مي خورد، مطالعه مي كرد، چاي مي نوشيد               

 .يا مي خوابيد

علـت اينكه اين خاطره را براي شما تعريف مي كنم اينست كه هر سه نفر ما                 
. كدام داراي ظرفيت مختلفي از اعتماد بوديم      كـه در آن رديـف نشسته بوديم هر          

 بود كه اي اعتماد او به اندازه  .  بود »خردل«زن مسـن اعـتمادش بـاندازه يك دانة          
فقـط به خود جرأت داد سوار هواپيما شود و وقتي به نفع و ضرر اين سفر فكر                  

از اعتماد من . احتمال دارند زنده بماند% ۵۱كرد به اين نتيجه رسيده بود كه فقط        
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 »سيب زميني « كمـي بيشـتر بـود و در مقايسه با دانة خردل به اندازه يك دانه                  وا
مـن بـه هيچ وجه اطمينان نداشتم كه همه چيز مرتب پيش برود ولي چنين                . بـود 

موفقيت كلي پرواز اطمينان داشتم و  بهبنظر مي رسيد كه كمي از او بيشتر نسبت          
. جام سالم به مقصد مي رسيم     مـي دانسـتم كـه احـتمال قـوي اينسـت كه ما سران              

مـردي كـه در سـمت راسـت مـن نشسـته بود، در هنگام سوار شدن به هواپيما               
احـتماالً حتـي بـه كوچكتريـن امكاني كه رسيدنش را به مقصد به خطر بياندازد                 

ولي مسئله قابل .  بود»هندوانه« چون كه ايمان او به اندازه يك     ،فكـر نكـرده بـود     
اد آن خانم مسن به اندازة دانه خردلي بود و اعتماد            گر چه اعتم   .توجـه ايـن بود    

مـن بـاندازه يـك سـيب زميني بود و مرد سمت راست من اعتمادي به اندازه يك                   
مردي كه اعتماد فراواني    . هـندوانه داشـت، همـة مـا سر موقع به مقصد رسيديم            

 بسيار كمي   عتماد كمتري داشتم و آن زن كه ا       عتماد كـه ا   زودتـر از مـن    داشـت،   
آنچه . رسيدن ساعت پس از من به مقصد      ۶رسيد و آن زن هم      ن به مقصد    داشـت 

آن موضوعي   بهكـه حائـز اهميت فراوان بود، نه ميزان اعتماد ما، بلكه اعتماد ما               
اعتماد به هواپيما، خواه    . ه بوديم كرد با هر درجه اي اطمينان       ،بـود كـه مـا به آن       

ه، هر چه كه بود، اين هواپيما       بـاندازه يـك دانـه خـردل، يا سيب زميني، يا هندوان            
اگر . بـود كـه كـار خـودش را به درستي انجام داد و ما را به مقصدمان رسانيد                  

كسـي در هـنگام ورود از مـن مـي پرسيد از لندن تا زيمبابوه چگونه آمده ام، من               
با « بلكه مي گفتم     ، گرچه اين پاسخ همه منطقي بود      ،»بـا ايمـان   «جـواب نمـي دادم      

هواپـيما عاملي بود كه به آن اعتماد كرده بودم و وظيفه خود را    زيـرا    ،»هواپـيما 
 .بدرستي انجام داده بود

بديـن جهـت بـود كـه در واكـنش به تقاضاي شاگردان براي افزايش ايمان،                 
نتـيجه پاسـخ عيسـي چنيـن بود كه كمّيت ايمان آنها نسبت به ايمان به موضوع                  

ر آنها ايمان كمي هم به خدا       اگ. مـورد اعـتماد، در درجـه دوم اهميت قرار داشت          
مـي داشـتند، خـدا هـم چـنان كـار خـود را انجـام مـي داد و آنهـا هم كار خدا را                           
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» ايمان كم«در چـند فرصت ديگر وقتي كه عيسي شاگردان را بخاطر   . مـي ديدنـد   
سـرزنش نمـود، اشاره اش به كميت ايمان آنها نبود، بلكه منظورش عدم پايداري               

براي مثال، وقتي كه پطرس با      . يدشد به درازا نمي ك    آنهـا بـود و ايـن حالـت زيـا          
سـاير شـاگردان در هـنگام طوفانـي شـدن در قايق بر روي درياي جليل بودند،                  

پطرس . عيسـي از سـاحل قـدم زنـان بـر روي آب راه افتاد و به سوي آنها آمد                   
) ٢۸:۱۴متي(» خداوندا اگر تويي مرا بفرما تا بر روي آب نزد تو بيايم           «: فرياد زد 

و پطرس هم از قايق پياده شده و متوجه شد كه مانند            » !بيا«: و عيسي جواب داد   
. عيسـي دارد اعجـاز مي كند و بر روي آب راه مي رود و به سوي عيسي مي رود    

مـا نمي دانيم پطرس چه مدت و چه مقدار بر آب راه رفت، ولي متي در اين مورد   
، ن و مشرف به غرق شد     ليكـن چـون باد را شديد ديد، ترسان گشت         «: مـي گويـد   

 عيسي بي درنگ دست آورده او را        “.خداوندا مرا درياب  ”: فـرياد بـرآورد و گفت     
پطرس مدت  ). ۳۱ ـ   ۳۰:۱۴متي   (“»!اي كم ايمان چرا شك آوردي     ”: بگرفت و گفت  

 اطرافش نگاه كرد و موقعيت را       هكمـي با اطمينان قدم بر امواج نهاد، ولي وقتي ب          
 را ديـد، چنيـن انديشيد كه ديگر قدرت عيسي بر            سـنجيد و شـدت تالطـم امـواج        

نتـيجه از پا افتاد و غرق شد و بخاطر ايمان كمش توبيخ          در ،امـواج نـافذ نيسـت     
شـد، نـه بـه خاطـر اينكه ايمان زيادي نداشت، بلكه بخاطر اينكه تا آخر مقاومت                  

 نه بخاطر ايمان    ،ت مـتوقف شـد كـه تحملش كم بود         هـ  ج بديـن اعـتماد او    . نكـرد 
 .اندكش

مهم » خردلي«نسبت به ايمان    » هنداونه اي «گفتـيم كه تشخيص ارزش ايمان       
در هواپيما گرچه ما سه نفر در يك ساعت معين به مقصد رسيديم، مردي              . است

ا بكـه اعـتماد بيشـتري داشـت راحـت تـر از مـا بود و توانست نسبت به آن زن                       
هم چنين . ببرداعـتماد اندكـش و من با اعتماد متوسطم، لذت بيشتري از سفرش         

 يك درخواست منطقي است، ولي تنها راه رسيدن به          ندر پـي ايمـان بيشـتر رفت       
 افـزوده شـدن اعـتماد نسـبت بـه آن عاملـي اسـت كـه ما را به مقصد                      ،مقصـود 
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مردي كه در هواپيما پهلوي من      . ايـن يك قانون بديهي و ساده است       . مـي رسـاند   
 مسافرت كرده بود و با شناخت       نشسـته بـود احـتماالً بارهـا و بارها با هواپيما           

. كافـي از سـفر هوائـي، مـي توانسـت اطميـنان بيشتري نسبت به ما داشته باشد                  
پولس . راه ديگري وجود ندارد   . ايمـان بخـدا از شـناخت خـدا حاصـل مـي شـود              

روميان (» لهـذا ايمان از شنيدن است و شنيدن از كالم خدا     «:  مـي نويسـد    رسـول 
 اين كلمات را مي نوشت، مردم متوسط جامعه      سپولي كه   يدر آن روزها  ). ۱۷:۱۰

بنابراين وقتي كه در    .  را بخوانند و يا در اختيار داشته باشند        منمـي توانستند كال   
نكته .  را براي آنها مي خواندند و آنها گوش مي دادند          م كال ،يكجـا جمـع مـي شدند      

اعتماد ا  ماينجاست كه در مواجهه با كالم خدا كه مسيح آن را بر ما آشكار كرد،                
يم و بنابراين مي توانيم به او       نك ميو اطميـنان و فهـم بيشـتري نسـبت به او پيدا              

 .اطمينان كنيم و ايمان به او را تجربه كنيم

اينسـت دلـيل اولـيه اصرار ما مبني بر خواندن كتاب مقدس كه بدان وسيله                
تنها موقعي كه شناخت كافي از مسيح بدست        . عيسـي مسـيح را بهـتر بشناسـيم        

وريم راحت تر مي توانيم به او توكل كنيم و با شناخت بيشتر او، توكل ما نسبت                 آ
 .به او هر چه بيشتر منطقي تر و غيرقابل اجتناب مي شود

 انجام  ،بخشـي از امـوري كـه در ايـن چـند سال اخير بدان مشغول بوده ام                 
 ولي هرگز نگران نشده ام ، سفر هوائي در طي سال بوده است      ۳۵ الـي    ۲۵حـدود   

خلبان يكي از پروازهائي كه من در آن بودم،   . و كامالً آسوده خاطر سفر كرده ام      
: هنگامـي كـه بـه مقصـد رسـيديم و چرخ هاي هواپيما به زمين رسيد اعالم كرد                  

 انجام شد، لطفاً در روي      اينك مسافرت شما     بخش خـانم هـا و آقايـان، امن ترين        «
اطمينان من به   .  درست مي گفت   البته او كامالً  » !جـاده هـا بـا دقـت رانندگـي كنـيد           

هـر چقدر كه شناخت بيشتر از هواپيما به         . هواپـيما ناشـي از تجـربه مـن اسـت          
 حتي اگر يك     ـ دسـت مـي آورم، بـه همان اندازه ياد مي گيرم كه بدان اعتماد كنم               

. موتـورش خـاموش شـود، آنچنانكه در هنگام پرواز در آسمان كانادا، واقع شد              
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 ديگري وجود ندارد و اين      منبع هيچ   كتاب مقدس  جز   براي شناخت عيسي مسيح   
نـياز بـزرگ زندگـي مـا اسـت، نـه بخاطـر ايـنكه قهرمان ايمان شويم و او را از               

دسـت سـتايش كنيم بلكه بدين جهت كه به او اجازه آزادي عمل بدهيم تا در               دور
 .آنچه باشد كه واقعاً هستما تجربه ها و زندگي 

ايمان تنها وقتي   . ته ايم تعريف ايمان است    تاكـنون آنچـه كه در اين بخش گف        
هرگز از فهميدن چيزي . ارزشـمند اسـت كـه مـا كشـف كنـيم چگونه كار مي كند              

راضـي نباشـيد، فقـط موقعـي راضـي شـويد كه آن چيز شامل تجربه هاي شما                   
ت را  مسيحيفهميدن الزم است، ولي من با تعداد مسيحياني كه حقايق           . مـي شـود   

ند ولي آن حقايق هيچگاه جزئي از تجربه هاي زندگيشان          به بحث و جدل مي نشين     
عقيده وقتي ارزشمند است كه ما را مجهز كند كه به           . نشـده اسـت، مشـكل دارم      

 .درستي زندگي كنيم
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 آنچه را كه خدا مي گويد اطاعت كنيد و

 او اعتماد كنيد  به 
 

تست از  ايمان عبار . در بخـش پـيش راجـع بـه نفـس ايمـان صـحبت كرديم               
 به يك موضوع كه بدان وسيله آن موضوع را قادر مي سازد با              نسـبت ديدگاهـي   

اگر من به يك اتومبيل ايمان داشته باشم        . شـخص ايمـاندار ارتـباط برقـرار كند        
 ماشين را قادر مي سازد كه مرا به مقصدم          ،ايمـان يـا اعـتمادي كـه بـر آن دارم           

ايمان يا اعتمادي كه بر آن      . اشماگـر مـن بـه يك هواپيما ايمان داشته ب          . برسـاند 
اگر من به يك صندلي     . دارم، هواپـيما را قـادر مـي سـازد كه مرا به آسمان ببرد              

ايمـان داشـته باشـم، ديدگـاه اعتمادي من موجب مي شود كه روي آن بنشينم و              
در هـر حالتي نتيجه به كار بردن ايمان اينست كه موضوعي كه بر              . ايمـن باشـم   

آزادانه كار  ما  هاي  ر، موجب مي شود كه آن موضوع در باو        آن اعـتماد كـرده ايم     
بلكه در عمل آن . ايمـان در ابـتدا در نحـوة رفـتار مـا نشـان داده نمي شود          . كـند 

 :هم چنين است در مورد خدا     . موضوعي كه بدان اعتماد كرده ايم آشكار مي شود        
ه او ايمـان بـه خـدا نقطـه نظـري حاكـي از توكـل و اعتماد به اوست و بدينوسيل               
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 .مي تواند در ما كار كند

ولـي ايـن مـرحله چگونـه عملـي مـي شود؟ سهم ما در قادر ساختن خدا به                  
 اطاعت از آنچه كه خدا      :ل اساسـي در ايـنجا الزم است       صـ ادو  كـارش چيسـت؟     

اين دو اصل بايد بطور جداگانه فهميده       . مـي گويـد و توكل به آنچه كه خدا هست          
اطاعت از احكام عيسي    .  تفكيك نمي باشند   د، ولـي هـيچگاه از يكديگـر قـابل         نشـو 

ت و توانائي او در تكميل آنها، تنها        قدرمسـيح خداونـد بـدون اعـتماد مـتقابل به            
اگر ما احكام عيسي    . ي به بطالت و در دام وسوسه رياكاري افتادن مي شود          منته

مسيح را بطور جدي بياموزيم، ولي نقش او را در تكميل احكامش نديده بگيريم،              
احكام عيسي مسيح از ديدگاه انساني      .  يـاس و نوميدي را بدست مي آوريم        تـنها 

غيرقابل اجراء است و تنها او مي تواند اين قدرت را در انسان بيافريند كه مجري                
بديـن جهـت اسـت كـه مسـيحيت آنگاه كه مردم نوميدانه و به                . احكـامش باشـد   

درت خدائي براي    را اطاعت كنند، ولي از منبع ق       خـدا سـختي مـي كوشـند احكـام         
تكـامل آنچه كه گفته است، غافل مي مانند، تبديل به مزرعه اي آماده و شخم زده                 

از سوي ديگر توكل به     .  بـذر انـواع رياكـاري ها و ادعاها مي شود            كاشـتن  بـراي 
مسيح بدون يك اطاعت مشتاقانه و فعال منجر به نوعي صوفي گري مي شود كه               

 شناخته شده است، و     (Quietism)»  سكون مكتب« ميالدي تحت عنوان     ۱۷ن  راز قـ  
ود فكري  مآنچـنانكه از نـامش پيداسـت، يك ايده و عقيده بي تحرك، انفعالي و ج               

 آنچه را كه شخص حس مي كند با جبر و اضطرار انجام             ونسـبت بـه خـدا است        
هر دو حالت فكري فوق ناسالم و موجب عدم         . مـي دهد و تابع فرامين روح است       

موضوع اساسي وناب درتجربة      اطاعت يك  .مي شوند  رايمان د نمفهوم زيست  درك
ي با تسليم شدن به مسيح و شناخت مسيح به          ئزندگـي مسـيحا   .  اسـت  مسـيحي 

ولي اولين قدم تسليم    . عنوان خداوند و مالك زندگي همه انسانها شروع مي شود         
 و بخصوص هدايت خدا     مقدسايد تـوأم با اطاعت فعال از هدايت كتاب          ــ شـدن ب  

تجربه ما از قدرت و كفايت خدا تنها در . ي خصوصـي مـا، آغـاز شـود     در زندگـ  
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قدرت خدا فقط به جهت انجام ارادة خدا در كار          . مقولـة اطاعـت خالصه مي شود      
 .است

 
 شاول، كسي كه شكست خورد

پاي ردگـر چـه از واژه ايمان در عهد عقيق بندرت استفاده شده است، ولي                
اجازه دهيد با توجه به تجربه داود و        . ديق ديده مي شو   تايمـان در سراسر عهد ع     

شاول به تشريح يك اصل كلي بپردازيم ـ كسي كه شكست مي خورد و كسي كه                
شاول اولين پادشاه اسرائيل بود، و وقتي كه به تخت نشست،           . موفـق مـي شـود     

 من  برقوماو را مسح نما تا      «: خـدا در مـورد داود بـه سموئيل وعدة خاصي داد           
اول سموئيل  (» م مرا از دست فلسطينيان رهائي دهد      و و ق  اسـرائيل رئـيس باشد    

نيان مـردمان متوحشي بودند كه در جنوب غربي اسرائيل زندگي           يفلسـط ). ۱۶:۹
اين وعده اي بود    . مـي كـردند و در آن زمان دائماً با اسرائيل در حال جنگ بودند              

د باي مي   ، وظيفه شاول به عنوان پادشاه     ناولي. كـه خدا در مورد وظيفه شاول داد       
شاول با فروتني به سموئيل قول داد كه بر اسرائيل با           . نيان باشد يشكست فلسط 

انصاف سلطنت كند و سپس سموئيل او را با روغن مسح كرد و روح خدا بر او                 
 تاخته بودند،   »ادلعيا بيش ج  «آنگاه عازم جنگ شد و با عمالقه كه به اهالي           . آمـد 

اي مردم را مبني بر كشتن تمام عمالقه         ولي تقاض  ،جنگـيد و آنهـا را شكست داد       
كسـي امـروز كشـته نخواهـد شـد زيرا كه خداوند امروز در               «:  كـرد و گفـت     در

البته او درست   ). ۱۳:۱۱اول سموئيل   (» اسـرائيل نجـات را بـه عمـل آورده است          
خداوند شاول را قدرت   . او در حفـظ حرمـت خداوند دقت زياد مي كرد          : مـي گفـت   
 » وي مسـتولي شـده خشـمش به شدت افروخته شد           روح خداونـد بـر    «: بخشـيد 

)۶:۱۱.( 

شاول بسيار خوب آغاز    . روح خدا در ماوراي خشم و قدرت او قرار داشت         
و شـاول عـنان سلطنت اسرائيل را        «:  آمـده اسـت    ۴۷:۱۴در اول سـموئيل     . كـرد 
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بدست گرفت و با جميع دشمنان اطراف خود يعني با موآب و بني عمون و اَدوم                
و فلسـطينيان جـنگ كـرد و بهـر طرف كه توجه مي كرد، غالب                و ملـوك صـوفه      

 ».مي شد

. بهرحال، عليرغم آن شروع خوب، رفته رفته اوضاع براي شاول وخيم شد           
در چـند سـالي كـه او بر اسرائيل سلطنت كرد، دائماً در حال جنگيدن با اسرائيل          

سموئيل اول  (» و در تمامي روزها شاول با فلسطينيان در جنگ سخت بود          «: بود
يان فلسطين، ولـي بجـز سـالهاي اولـيه پادشـاهيش هميشـه در جـنگ بـا                   )۵۲:۱۴

 بار اول   :تنها دو بار اسرائيل توانست مزة پيروزي را بچشد        . شكسـت مـي خورد    
اول سموئيل باب   (زمانـي بود كه يوناتان پسر شاول، فلسطينيان را شكست داد            

داد و فلسطينيان را وادار     و بـار دوم وقتي بود كه داود، جوليات را شكست            ) ۱۴
ه خدا  گزيدكه بر  ولي شاول با وجودي   ). ۱۷ :اول سموئيل (بـه عقـب نشـيني كرد        

 . خود موفق به كسب پيروزي نشد،براي سلطنت بود

وعـده هاي خدا زماني تحقق مي يابند كه شرايط الزم و كافي براي تحقق آن                
ا داده است از    وعـده هـا آمـاده شـده باشـد و ايـن واقعيـت كـه خـدا قولـي به م                      

 .مسئوليت ما نسبت به خدا نمي كاهد

صحبت مي كنند   »  وعده الفباي«بعضـي اوقـات مي شنويم كه مردم در مورد           
فـت، ولـي وعـده هـاي خدا هميشه          پذيرو ايـن كـار درسـتي اسـت و بـايد آن را               

ا د وعده هاي خ   حققمشـروط است و تنها در آن موقعيت ها است كه مي شود به ت              
ي شـاول و مـردانش كافـي نـبود كـه بـا هـم جمع شوند و بر         بـرا . مطمئـن بـود   

 پسمي بايست نخست اطاعت از خدا و س       آنها  . فلسـطينيان ادعـاي پـيروزي كنند      
 .درا بياموزتوكل به خدا 

 :اول سموئيل (ر نزولـي زندگـي شاول، با درگيري با عمالقه شروع شد             سـي 
دستور خداوند را    خداونـد رهـنمودهاي روشني به شاول داده بود، ولي او             .)۱۵

شاول . به سليقه خود تغيير داد و آنچه را كه منظور نظر خدا نبود، به عمل آورد            
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بـا توجـه بـه گذشـته اش و تجـربه هـاي بـزرگش بـا خدا، آنقدر به خدا احساس                       
ما بايد بسيار   . نزديكي مي كرد كه بخود حق مي داد كه آزادانه عمل و انتخاب كند             

 هايي كه از خدا داريم موجب شوند كه ناخواسته          مواظـب باشـيم كه مبادا تجربه      
 خود  ،وقتي پيروزي هاي خدا   .  انجـام دهـيم كـه مـورد نظر خداوند نباشد           يكـار 

بسياري از كسان در    . بـاوري را در مـا بيافريـند، آنگـاه دچار خطر خواهيم شد             
تـاريخ بخاطـر چـنان بركات بزرگي، بدست فراموش سپرده شدند، زيرا آنها به                

 . رسيدند و به غلط پيروزي هاي خدا را به خود نسبت دادندخود باوري

:  تواريــخ چنيــن آمــده اســتدومياي پادشــاه در عــزدر رابطــه بــا زندگــي 
). ۵:۲٦تواريخ دوم(» مادامي كه خداوند را مي طلبيد، خدا او را كامياب مي ساخت           «

را كه  زي«:  او مي پردازد و ادامه مي دهد       هـاي  سـپس بـه بـيان پـاره اي از توانائـي           
ليكن چون زورآور شد دل او براي . رت عظيمـي يافـته، بسـيار قـوي گرديد       صـ ن

تجـربه هائـي كه او از خدا        ). ۱۶ و   ۱۵:۲۲ تواريـخ    دوم(» هالكـتش متكـبر گـرديد     
داشـت، موجـب شـدند كـه مغـرور شـود و بدينوسيله او را تباه كردند، زيرا بر                    

تي خداي از خدا به ستوانائي هاي خود متكي شد، و نتوانست تشخيص دهد كه ج       
 .ورشكست مي شود

وقتـي شاول از اطاعت بي چون و چرا سرباز زد، قدرت خدا نيز او را ترك                 
چونكه كالم خداوند را    «: اينك اين وظيفه سموئيل بود كه به او چنين بگويد         . گفت

اساس ). ۲۳:۱۵اول سموئيل   (» تـرك كـردي، او نـيز تـو را از سـلطنت رد نمـود               
ترك اطاعت از ارادة خدا، يعني از دست دادن         . ان، اطاعت است  زندگي توأم با ايم   

در ايـن صـورت آن مـنابع خدائـي بـه سادگي از زندگي شخص                . مـنابع خدائـي   
 .دنمتمرد، خارج مي شو

 
  شدقفوداود، كسي كه م

 ضـبط شـده انـد ـ نه       ،بـرعكس كوتاهـي شـاول، فـتوحات داود جانشـين او           
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 مقـدس از كوتاهـي هـاي بزرگترين         كـتاب . ي نورزيـد  كوتاهـ بخاطـر ايـنكه داود      
 كه   را  مي گويد، و آنچه    سخنرده  پ يو ب شخصيت هاي عهد عتيق بسيار صادقانه       

 اينجاست كه داود    نولي سخ . در مورد داود نبي اتفاق افتاد مستثني نكرده است        
ت خدا در انجام وعده هايش و به حقيقت پيوستن          يـ اف بارهـا از ك     كـه  مـردي بـود   

 .ود، احساس سرافرازي مي كردآنچه كه وعده داده ب

 در ايمان را    نشـايد بهتريـن نمونـه از ايـن افتخار و موردي كه اصل زيست              
داود گرچه قبالً به عنوان پادشاه . نشـان مـي دهـد، نبرد داود با جوليات مي باشد       

شـده بـود، ولي با اين وجود هنوز پسر          ) دسـت گـذاري   (هيـن   دآيـنده اسـرائيل ت    
ن بـود كه به ارتش بپيوندد، بلكه در آن زمان كه            آز  او جوانـتر ا   . نوجوانـي بـود   

بـرادرانش بـه جـبهه جـنگ رفـته بودنـد، در خانـه مانده و از گوسفندان پدرش                    
پدرش او را براي دادن مقداري غذا و توشه به برادرانش به            . نگهـداري مـي كـرد     
 .پشت جبهه فرستاد

 كرد كه   وقتـي كـه او بـه جـبهه جـنگ واقـع در درة ايـال وارد شد، مشاهده                   
سـپاهيان ترسـان و هراسـان در خـيمه هـاي خود نشسته اند و جنگي در جريان                  

 هفته پيشتر تاكنون هر صبحگاه و هر عصرگاه         ۶نيسـت و علتش اين بود كه از         
مـردي بنام جوليات از خيمه هاي فلسطينيان بيرون مي آمد و رجزخواني مي كرد               

جـنگ تن به تن كرده بود و        او پيشـنهاد    . و از سـپاه اسـرائيل مـبارز مـي طلبـيد           
 بجنگد و   يك نفر از سپاه فلسطين    خواسـته بـود كـه يـك نفر از سپاه اسرائيل با              

اگر مبارز فلسطيني پيروز مي شد،      . بـرنده ايـن جـنگ، برنده كل جنگ خواهد بود          
د ننهببايد سپاه اسرائيل بكلي تسليم شوند و بندگي فلسطينيان را گردن             ميپـس   

 بود تا از خونريزي فراوان جلوگيري       طرحيليات مطمئناً   پيشنهاد جو . و بالعكس 
بداليلي شاول به عنوان پادشاه     . شـود و ارتش فلسطينيان بسادگي پيروز شوند       

 فلسطينيان در اين جنگ تن به        اول نمايندة. اسـرائيل پيشنهاد جوليات را پذيرفت     
 پوند  ۱۲۵  وزن اسلحه او   ،) ذراع ۶(اندازه قامت او نه فوت      . تـن خود جوليات بود    
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) ششصد مثقال آهن  ( پوند   ۱۵بود و سر نيزه اش تنها       ) پـنج هـزار مـثقال بـرنج       (
 !وزن داشت

جوليات مدت  . در مـيان سـپاه اسـرائيل هيچ كس داود طلب نبرد با او نبود              
 روز و هـر روز دو بـار، از خـيمه اش بـيرون مـي آمـد تـا داوطلبـي از سـپاه          ۴۰

دشمن اصلي در سپاه اسرائيل . نمي آمد ولي هيچكس پيش ،اسـرائيل با او بجنگد   
 .شخص شاول بود، زيرا او فرمانده سپاه اسرائيل بود

 روز در خيمه خود ترسان ۴۰ولـي او هـم مانند ديگر سربازان در تمام آن     
 بار در اين چند روز، سپاهيان       ۸۰  ـ دو بار در هر روز    . و هراسـان خـزيده بـود      

ني و مبارز طلبي جوليات تحقير شدند        نعره هاي رجزخوا    با اسـرائيل در درة ايال    
از ] مي ديدند [را  ) جولـيات (مـردان اسـرائيل چـون آن مـرد          «و هـر روز دو بـار        

شاول ). ۲۴:۱۷اول سموئيل   (» ]مي ترسيدند [و بسيار   ] مي كردند [حضورش فرار   
ت او وعده ثروت    نخس. كوشـيد يـك نفـر را تطمـيع كند تا به جنگ جوليات برود              

واقـع گـيرنده اي در مـيان نـبود و باحتمال قوي هر كس كه                 كـه در   ،فراوانـي داد  
داوطلـب نـبرد با جوليات و دريافت پاداش مي شد، در اين نبرد مي مرد ـ درواقع                  
او از ايـن ثـروت بـاد آورده هـيچ نصـيبي نمـي بـرد، مگر اينكه آنرا خرج كفن و                       

ه يـن بـه نظـر مي رسيد كه كسي توجهي به پيشنهاد شاول ننمود   چن. دفـنش كـند   
بعـداً شـاول از دخـترش صـحبت به ميان آورد و قول داد هر كس كه به                   . اسـت 

و در آخر شاول اعالم     .  به او به زني خواهد داد       را جـنگ جوليات برود، دخترش    
كـرد كـه هـر كـس كـه بـه جـنگ جولـيات بـرود، تمـام خـانواده اش، برادرانش،                       

ئنم كه بعضي   من مطم . خواهـرانش همه و همه از دادن ماليات معاف خواهند شد          
از خـانواده ها گوشهايشان تيز شد و فوراً يكي از اعضاي بخت برگشته خانواده             
را بـراي جنگـيدن ترغيب كردند تا اينكه با كشته شدن او بقيه فاميل تا آخر عمر                  

عيدها هيچ كس ترغيب    وبهرحال با تمام اين وعده      . از دادن مالـيات معاف شوند     
 .يات نشدبه رفتن مبارزه تن به تن با جول
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 كه داود با غذاهائي كه      ،چـند روز اين معماي پيچيده الينحل باقي مانده بود         
من بخوبي مي توانم صحبت هائي      . بـراي بـرادرانش آورده بود، وارد صحنه شد        

 :را كه بين داود و برادرانش بميان آمد پيش خودم مجسم كنم

 » نمي كنيد؟جنگچرا امروز بيكار نشسته و «: داود

 ».ما يك مشكل داريم«: دبرادر داو

 »مشكل شما چيست؟«: داود

 »!جوليات«: برادر داود

 »!؟ببخشيد، متوجه نشدم«: داود

 »!گفتم جوليات«: برادر داود

 »جوليات ديگر كيست؟«: داود

، كـه از تـه دل نعره   ء اسـت او يـك مـرد وحشـي در درة ايـال    «: بـرادر داود  
 »...مي كشد

 ». مثل يك درخت بلوط استاو... نه... نه«:  داود ديگربرادر

 »خوب، اين چه ربطي به مشكل شما دارد؟«: داود

و ... او مـي خواهد با يكنفر از سپاه اسرائيل نبرد تن به تن كند             «: بـرادر داود  
 ».هر كسي كه در اين جنگ پيروز شود، بمنزله پيروزي كشور اوست

 »خوب كجاي اين كار مشكل است؟«: داود

 ... خي.  يـك غـول است، خيلي خيلي تنومند است         چـون او مـثل    «: بـرادر داود  
 »!است... مند... تنو... ي ي... لي ... خي

مشكل كار  ... ولـي هـنوز جـواب سؤال مرا نداده ايد         ... ايـنرا مـي بيـنم     «: داود
 »كجاست؟

 ».كسي در بين ما نيست كه بتواند به جنگ او برود«: برادر داود

 نه تنها ارتش اسرائيل بلكه خدا       ولي مگر خدا با شما نيست؟ جوليات      «: داود
 فلسطينيان شكست مي خورند     هخدا قول داده است ك    . د بـه مبارزه مي طلبد     ررا دا 
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د ر جوليات دا  !شما كه نمي خواهيد بجنگيد    . و اسـرائيل را از فالكت نجات مي دهد        
 ».خدا را به مبارزه مي خواند

اي آدم هاي   داود، زيـاد حـرف هـاي گـنده گـنده مـي زنـي و اد                «: بـرادر داود  
همـة مـا مـي دانـيم كـه خدا با ماست، ولي ما هم بايد                 . روحانـي را در مـي آوري      

خوب است كه تو آمدي و با سادگي و بي آاليشي و            ! واقـع بيـن باشـيم ـ مي داني        
روحانيت خودت به اين معضل پرداختي، ولي چيزي كه هست اينست كه ما بايد              

كه وعدة خدا چيست و ما هم مدعي        در هر صورت ما مي دانيم       . واقـع بين باشيم   
درواقع جمعة بعد ما يك جلسة      . مـا هـر روز صبح زود دعا مي كنيم         . آن هسـتيم  

ما مي دانيم كه تو خيلي از خود      . شـبانه دعا در اين باره با هم ترتيب خواهيم داد          
تـو ايـنجا آمـده اي تـا صحنه جنگ را تماشا كني، بهرحال               . راضـي هسـتي داود    

 ».گ خبري نيست پس برو و به گوسفندانت برسمي بيني كه از جن

به طرف ديگر روي گردانيده،     «ولي  . سـپس برادران داود او را روانه كردند       
). ۳۰:۱۷اول سموئيل   (» هميـن طور گفت و مردمان او را مثل پيشتر جواب دادند           

شاول . رفته رفته خبر ورود داود و حرف هاي جسورانه اش بگوش شاول رسيد            
دل كسي به سبب او     «: ادر خـود دعوت كرد و او به شاول گفت         هـم او را بـه چـ       

اول سموئيل  (» ات مـي رود و با اين فلسطيني جنگ مي كند           ، بـنده  دنيفـت ) جولـيات (
تو هنوز خيلي جواني ولي     «: شـاول تقاضـاي او را رد كرد و به او گفت           ). ۳۲:۱۷

د ولي داو » .جولـيات از همـان نوجوانـي اش جـنگ آزمـوده و ماهـر شـده اسـت                  
شاول . همچـنان اصـرار مـي كرد كه شاول به او اجازه بدهد تا با جوليات بجنگد        

احـتماالً از اصرار او تعجب كرده بود و به اين نتيجه رسيده بود كه با ورود اين           
اگر موافقت كند و داود را به       .  شد  خواهد جوان دير يا زود، يك اتفاق مهمي واقع       

 اسرائيل خواهد بود ولي از دست       جـنگ جولـيات بفرسـتد، گر چه موجب تحقير         
بدين ترتيب  . دادن يـك پسـر بچه بهتر است تا اينك يك سرباز را از دست بدهد               

 .با تقاضاي داود موافقت كرد
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در كجاي آن قرار    » زندگي در ايمان  «: لحظـه اي روي اين صحنه توقف كنيد       
ل از  گرفـته اسـت؟ آيـا تـنها اعـالم وعـده اي است كه خدا مبني بر رهائي اسرائي                   

دسـت فلسطينيان داده است؟ آيا تشكيل جلسات دعا براي شكست دادن جوليات   
اسـت؟ گذشـته از آن، خـدا مـي توانست طي يك معجزه ناگهان جوليات را دچار                  
سـكته قلبـي و يـا خـون دمـاغ شديدي نمايد و يا حتي بدون هيچ عالمت ديگري                    

بيائيد براي  «: ويندو در آنصـورت سربازان مي توانستند بگ       ! ناگهـان او را بكشـد     
چنين نيست، آنچه كه سربازان بدان نياز       ! خير» .ايـن كار خدا، به او ايمان آوريم       

، كسي بود كه آنچه را كه خدا گفته بود اطاعت كند و به او اعتماد كند كه       ندداشـت 
 .واقعاً خدا است

پيشرفت از  خـدا از طـريق اطاعـت صـرف آنهـا وارد عمل نشد و نشانه اي                  
بـراي شكسـت جولـيات يكي بايد وارد عمل مي شد، يكي مي بايد               . مشـاهده نشـد   

خطـر را مـي پذيرفـت خـواه بـا ايمان به وعده خداوند و اعتماد به كار خداوند و                     
 .خواه با اقدام شخصي

مـا بعـداً خواهـيم ديد كه خدا وارد عمل نخواهد شد مگر اينكه ما خطرپذير                 
و جداي از آنچه كه خدا گفته       منظور من دست زدن به اقدامات خطرناك        . باشـيم 

اسـت، و آزمـايش او نيسـت، بلكـه خطرپذيري در ايمان محض و گام نهادن در                  
يم و  و پيش بر  تا خدا به ما گفته است       كهي  تشـرايط امكـان پذيـر و اتكاء به حقيق         

آنچنانكه يان . در اينصـورت اسـت كه خدا پيامدهاي اقدام ما را به عهده مي گيرد   
اگر ما  » .نـبال امور ممكن نرويد، فقط حقيقت را بجوئيد        بد«: تومـاس گفـته اسـت     

فقـط در حـوزة امـور امكان پذير زندگي كنيم به ندرت شاهد تحول و هيجان در                  
اما اگر ما خود را آماده پذيرش خطرات در رابطه با           . زندگـي خـود خواهـيم بود      

شند، امـور درسـت بنمائـيم و بـه آن اقـدام نمائيم، حتي اگر اموري فوق العاده با                  
 . خدا و هيجاني توأم با فروتني خواهيم بودانگيزشاهد عمل اعجاز

پرسـش ايـنكه مقابلـه بـا جولـيات امكان پذير است يا نه، زياد وقت داود را                   
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 چنگال  ازاو در مـورد ايـن مبارزه انديشيد و بخاطر آورد كه خدا او را                . نگرفـت 
يكي از بزرگترين   . دا و خرس هائي كه به گله پدرش حمله مي كردند، رهاني           هشـير 

دلگرمـي هـا اجـازه دادن به خدا براي كار كردن در زندگي ما، اينست كه هر بار                   
چنيـن كنـيم، تجـربة امانـت خدا است كه پشتوانة اي است براي تجربه هاي آيندة                  

 .زندگي

و چون  . موضوعي كه در اينجا حائز اهميت فراوان است، صداقت داود بود          
داود كالهي را كه    . مدهاي اقدام او را در نظر داشت      داود صـادق بود، خدا هم پيا      

شـاول بـه او داده بود بعلت اينكه بسيار سنگين و دست و پاگير بود، نپوشيد و                  
 زاهدانه و از    ميشاول با كال  . بـا همـان لـباس معمولـي خود به ميدان نبرد رفت            

 ).۳۷:۱۷اول سموئيل (» برو خدا با تو باد«: سر اخالص داود را به ميدان فرستاد

بـاور يـك شخص از آمادگي خدا براي كار در زندگي خودش و يا ديگران،                
ما همه به خداي بزرگي     . هرگـز معـيار مـيزان ايمـان يـك شـخص به خدا نيست              

استاد، جرج  .يت.هادسن تيلور، سي   ايمان داريم كه به اندازه كافي در افرادي نظير        
ايت كار همان خدا در     مـودي، كـار كـرده است ولي به كف         . ال.يمالـر يـا دكـتر د      

مـا دل به سرگذشت كارهاي خدا در افراد معاصر خود           . خودمـان بـاور نداريـم     
ولي تصديق و   . بسـته ايـم و اعـالم مي كنيم كه كارهاي بزرگي انجام گرفته است              

تأيـيد خـدا در زندگـي هاي خودمان است كه نشان دهندة ايمان واقعي ما به خدا                  
را قبول داشت، چند روز پيش خودش       »  تو باد  خدا با «اگر شاول جملة    . باشد مـي 

 .ه بودبه نبرد با جوليات رفت

بمحـض ايـنكه داود از سـپاه اسـرائيليان بـه مـيدان نـبرد رفـت، مـن چنين                     
برادران داود در اين فكر     . مـي پـندارم سكوت سنگيني لشكر اسرائيل را فراگرفت         

 آوردن غذا براي    داود فقط براي  . بودنـد كـه چگونـه ماجرا را به پدرشان بگويند          
آنهـا بـه جـبهه آمـده بـود ولي اينك داشت به ميدان جنگ و به مبارزه با مردي                     

ر اسرائيل جرئت رويارويي با او را     گمي رفت كه هيچ يك از سربازان آزموده لش        
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بعضي از مردان بزرگ نظير شاول در       ! او قطعاً به سوي مرگ مي رفت      . نداشـتند 
دان مي كردند، نوجواني كه مي رفت       مـورد ايـن پسـر جـوان احسـاس عـذاب وج            

فلسطينيان هم از آن سو     . مجـري كاري باشد كه خداوند برايش تعيين كرده بود         
از ديـدن ايـن صحنه متعجب شده بودند و جوليات آمدن داود را به ميدان براي                 

آيـا من سگ هستم كه با چوب دستي نزد من           «: خـود نوعـي توهيـن تلقـي كـرد         
 ).۴۳آيه (» مي آئي

 راقمزتو با شمشير و نيزه و       «: داود نشـان دهندة راز شجاعت او بود       پاسـخ   
رهاي اسرائيل كه او را به   گ صبايوت خداي لش   ه من مي آئي، اما من به اسم يهوّ        نـزد 

 ...نگ آورده اي نزد تو مي آيم و خداوند امروز تو را به دست من تسليم خواهد كردن
رغان هوا و درندگان زمين خواهم      و الشـه هاي لشكرهاي فلسطينيان را امروز به م         

 خواهند  نو تمامي اين جها   . داد تـا تمامـي زمين بدانند كه در اسرائيل خدائي هست           
ت كه خداوند به شمشير و نيزه خالصي نمي دهد زيرا كه جنگ از آن خداوند                نسـ دا

و با آن كالم داود به      ). ۴۷ ـ   ۴۵آيات  (» اسـت و او شـما را بـه دسـت ما خواهد داد             
يات هجوم برد و به پشت او چرخيد و يكي از آن پنج سگ صافي را كه                 سـوي جول  

ن خود پرتاب كرد كه مستقيماً به پيشاني جوليات برخورد   خدر جيـب داشـت با فال      
سنگ به پيشاني او فرو رفت كه بر        «: كـتاب مقـدس در ايـن مـورد مي نويسد          . كـرد 

 ).۴۹آيه (» روي خود بر زمين افتاد

 
 توكل و اطاعت

ــ  ــا سرگذش ــرمانان را دم ــي از   وت قه ــم، و سرگذشــت داود يك ســت داري
اما آنچه را كه بايد از اين واقعه فرابگيريم         . هـيجان تريـن ايـن داسـتان هـا اسـت           

اينسـت كـه مـن و شما هم بايد زندگي خود را بر آن اصولي بنيان نهيم كه داود                
ــاد  ــيان نه ــه بن ــن واقع ــذرا از   . در اي ــة گ ــك لحظ ــوم ي ــه مفه سرگذشــت داود ب

ازي و فرار از واقعيت نيست، بلكه چگونگي اين واقعيت است كه چطور             د پر خـيال 
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 يداود پيروز شد زيرا توانست كار   .  خواهد شد   خدا فـرزند خـدا تـبديل بـه مـرد         
او قبل از هر    . انجام دهند ند  انجـام دهد كه هيچ يك از سربازان اسرائيلي نتوانست         

را در آن شرايط درك كرده      او ارادة خدا    . چـيز آنچه را كه خدا گفت اطاعت كرد        
بـود و قـدم بـه مـيدان نهـاد و دست به عملي زد كه مي توانست بسيار خطرناك                   

او آنچه را كه حقيقت پنداشت، انجام داد، حتي گرچه به           . باشـد، ولي اطاعت كرد    
ت فايداود به ك  . اما اطاعت بايد همراه با توكل باشد      . تنهائي قدم به ميدان گذاشت    

رمز كار در مهارت او در كار با        . وزي خـود مـتوكل بـود      كـامل خـدا بـراي پـير       
ن نـبود، گرچه او مطمئناً به كار خود وارد بود، بلكه در خداي او بود كه او    خـ فال

ـ را در آن شـرايط صـدا زد و ن          مجدداً مي گويم،   . ت خـود را توسط او انجام داد       ّي
 داود خدا را    ه اطاعت خود از خدا، كفايت خدا را ثابت كرد چنانچه          ــ داود در مقول  

ت خداوند از طريق خودش     قدراطاعـت نمـي كـرد، هرگـز شـاهد و ناظـر اعمـال                
اره اي از مسيحيان    ـه پ ـوجب نشده است ك   ـچنين ايماني م  كمبود  ا  ـآي. ودـنمـي بـ   

 نشان  خودو كليسـاها هرگـز نتوانسـته انـد نشـانه كافي از وجود و كار خدا در                   
 دهند؟

 مخاطره آميز است، ولي وظيفه اي است        اًآيـا آنهـا از اقدام به كاري كه ظاهر         
كـه خـدا برايشان معين كرده است بسيار مي ترسند؟ و بجاي اقدام عملي تنها به             
برگـزاري جلسات دعا اكتفاء مي كنند؟ البته دعا كردن مهم است، ولي اگر ما خدا                
را اطاعـت نكنـيم و از مسـئوليتي را كـه خدا ما را بدان خوانده است شانه خالي                    

 .ي براي نافرماني مي شودفرتبديل به مما   موقعيِت،كنيم

جالـب اينست كه بمحض اينكه جوليات به زمين افتاد، سپاهيان اسرائيلي از             
خيمه هاي خود بيرون آمدند و تمام دره را محاصره كردند و سپاهيان فراري و               

.  تعقيب كردند  شكسـت خـوردة فلسـطينيان را تـا بـيرون دروازه هـاي شهر جتّ               
وقتي .  نـيز در سـايه پـيروزي ايمـانداران از مـنافع آنها بهره مند مي شود              كليسـا 

 ما  ،شخصـي از طـريق تجربـيات خـود كارهاي عظيم خدا را به اثبات مي رساند                
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 او صحبت كنيم و در مورد       او را بشـنويم، در مـورد         او دوسـت داريـم داسـتان     
.  را بپردازيم خود بهاي الزم كهبخوانـيم، ولـي غالـباً آمادگـي نشـان نمـي دهـيم             

رقص  ، و يكي از آن سروده ها هم با        نداسرائيليان حتي براي داود سرودها نوشت     
شاول هزاران خود را و داود ده       «: اجـراء مـي شد كه با اين كلمات شروع مي شد           

ديگر در تمام اوقات اسرائيليان ). ۱۱:۲۱اول سموئيل (» هـزار سال خود را كشت   
داسـتان داود را بـه يكديگـر مي گفتند، ولي           دربـارة داود سـرود مـي خواندنـد و           

احـتماالً فـراموش كـرده بودنـد كـه هر يك از آن مردان جنگدة سپاه اسرائيل از         
 .چهل فرصت الزم برخوردار بوده اند، تا چون داود باشند

 ايـنكه، شاول نه تنها نتواست خودش پيروزي خدا را تجربه             رورتـ آ فسـ تأ
بعد از اينكه   . شك برد ر وبا جوليات بجنگد، برا   كـند، بلكه وقتي داود آماده شد تا         

دم را دربارة داود و خود شنيد كه      مرشـاول بـراي اوليـن بـار سـرود و رقـص              
شاول هزاران خود و داود ده هزاران خود را كشت، بسيار غضبانك            «: مـي گفتند  

اول سموئيل (» و از آن روز به بعد، شاول بر داود به چشم بد مي نگريست            ... شد
وقتـي كه مسيحيان اجازه ندهند خدا در زندگيشان خدائي كند، شروع      ). ۹  ـ ۸:۱۸

مـا چنين قهرمانان زن و مردي را در كتب          . بـه مخالفـت بـا ارادة خـدا مـي كنـند            
تاريخـي و دور از دسـترس خـود مـي آفرينـيم، ولـي مسيحياني كه عالقه مند به                    

ر آنها در   شخصـيت هايـي هسـتند كـه ديـنداري و اعمال آنها نشان دهندة حضو               
 هتن گر چه داود يك   . پذيـرش جـدي خـدا، بـه عـنوان خداونـد مـي باشـد، اندك اند                 

. دشـمنان را در درة ايلـيا شـكت داد، ولي اقدامات او منجر به تحول بزرگي شد                 
ي با خدا   كسوقتي رابطه   . ريان اسـرائيلي افـرادي با خدا بودند       گبسـياري از لشـ    

 مي كنند ـ مخصوصاً اگر جوان       پيشـرفت مـي كـند، ديگـران نسبت به او حسادت           
ي بود كه براي ئ بها، مبارزه با قويترين سرباز دشمن   ،امـا در مـورد داود     . باشـد 

 .اطاعت خود پرداخت

بدبختـي زندگـي شـاول اين بود كه گرچه وعده هاي خدا را مي دانست و از                  
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اميـن بـودن خـدا در انجـام وعده هايش تجربه هائي در زندگي داشت، ولي وقتي                  
 چونكه اطاعت او لغزان بود،      ،اعـت از خـدا پـيش آمـد عقـب نشـيني كـرد              پـاي اط  

وقتي شخصي از نقشه    . خواسـته خدا نيز در نظر او غيرمعقول به نظر مي رسيد           
. مشكل شاول اين بود   . خـدا فاصـله مـي گـيرد، كفايت خدا را تجربه نخواهد كرد             

دگي خود به اكنون شاول در كنار موفقيت هاي اوليه اش، يك شكست در تاريخ زن       
ثبـت رسـانيد و عالوه بر آن بعلت غرور و نافرمانيش اين واقعيت را كه خودش                 
موجـب شكسـت خودش شده بود نپذيرفت، چونكه او به كفايت خدا شك آورده               

در مواجهـه با جوليات، او مي دانست چگونه رفتار كند، ولي برخالف داود،              . بـود 
و را از فراگرفتن اينكه چقدر      او وارث يـك اطاعـت گزينشـي شـد كه بدينوسيله ا            

 مي كنيد؟   زيستايمان  در  آيا شما   . خـدا اسـتوار و قـابل اعتماد است، باز داشت          
اين مسئله . دي اسـت كـه داود آن را بـراي مـا به تصوير كشيده است       رومـ ايـن   

مورد دواطاعت شما از خدا و توكل شما به خدا، مربوط مي شود، چرا كه اين                 هبـ 
اين مسئله با شناخت شما از عيسي مسيح به عنوان . تنسارا نـبايد از هـم جدا د      

ايـن مسـئله با شناخت شما از عيسي مسيح          . تان، مرتـبط اسـت    بـ بارخداونـد و ا   
هر آنچه را كه خدا براي شما مقرر كرده         . بعـنوان منـبع زندگيـتان، مرتبط است       

شما با  . اسـت و مقـرر خواهـد كـرد، كفايـت خـدا براي آن مأموريت كافي است                 
. ن در كليسا، آموختن در كالس يا خواندن اين كتاب، محك زده نمي شويد             نشست

شايد شما اصول الزم را در آن حدود فرا گرفته باشيد، ولي آزمايشگاهي كه در      
 شما است، با ي»درة ايليا« اين اصل در تجربه هاي شما به حقيقت مي پيوندد،      ،آن

 دل او در    رواري به پيروزي ب    براي اميد  يغولي كه در خود مي بينيد كه هيچ دليل        
ولـي بـا توجه به وعده خدا در ماوراي شما و زندگي خدا در شما، پيش       . نداريـد 

شما بهاي آن را خواهيد داد،      ! بـرويد و جالل و نيكوئي خدا را به نمايش بگذاريد          
 مانتقاترس  آنچـنانكه داود نيز بهايش را پرداخت و براي چندين سال خود را از               

 .، ولي ارزش آن را داشتشاول مخفي كرد
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ايـن، بدين مفهوم نيست كه همة ايام در آسايش سپري خواهد شد، و يا هر                
داستاني به پيروزي منجر خواهد شد، زيرا ايامي وجود دارند كه خدا شما را در               

د توضيحي به شما نخواهد داد، و در آن         مورشـرايطي قـرار مـي دهد، كه در آن           
 .دبيني در آنها نمي  هائي خواهيد شد اهميتي     شـرايط اسـت كـه شـما درگير ماجرا         

، و خدا تعهد    )۷:۵يان  نت قر دوم(» ايمـان رفـتار مـي كنيم، نه به ديدار         «مـا بـه      ،ااّمـ 
 .نداده است كه همه چيز را براي ما توضيح دهد
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  و در عملحيمسدر 
 

 .خـدا نـه تـنها براي اين جهان نقشه هائي دارد، بلكه در اين جهان نقش دارد                 
ولي چگونه  . هـر روز جديـدي كـه شـروع مي شود، حاصل نقشه اي از خدا است                

ايـن طـرح ها تكميل مي شوند؟ پاسخ قابل توجه اينست كه اين نقشه ها نخست از                  
وقتي . طـريق مردمان تكميل مي شوند و قابل توجه اينكه از طريق مردمان عادي             

د دارند كه خدا مـن يـك مسـيحي جوان بودم معتقدم بودم كه افراد خاصي وجو          
آنها به  . دوسـت دارد آنهـا را بكار ببرد و از طريق آنها اهداف خود را عملي كند                

زعــم مــن كســاني بودنــد كــه مجهــز بــه شخصــيت و قــدرت تــازه اي بودنــد و  
  كــهمــي توانســتند مــردم را بــه ســوي مســيح هدايــت كنــند و بهتريــن كــاري را

ي بود كه خدا آنها را بكار       مـي توانسـتم انجـام دهـم دعـا بـراي آندسته از افراد              
ولي انتظار . مـي بـرد ـ گـوش سـپردن بـه آنـان، تشـويق آنـان و حمايت از انان               

من به غلط نتيجه گيري كرده بودم كه خدا . نداشـتم كـه خدا از طريق من كار كند      
و مي پنداشتم كه وظيفه     . بـراي اجـراي اهدافـش مـردم عـادي را انتخاب نمي كند             

ت هاي خدا    نيّ قق تح شاهدهدا و به كناري نشستن و م      مـردم عادي حفظ قوانين خ     
است عيسي مسيح از مردم عادي به عنوان ابزاري         اين  واقعيت  . استدر ديگران   

بـراي اجـراي مأموريـت خـود استفاده مي نمايد، چرا كه او مي خواهد خود را از                   
او مي خواهد   . خدا برگزيدگان بخصوصي ندارد   . طـريق ديگران به جهان بنماياند     
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گر چه اين   . از طـريق هـر كسـي كه به او اجازه كار را در خودش بدهد، كار كند                 
امـر واقعيـت دارد كـه مـردمان نقشه هاي خدا مي باشند، ولي اين مورد در نفس                   

صحيح تر  . خـودش در رابطـه بـا استراتژي خدا در اين جهان، بياني نارسا است              
ز عيسي مسيح طرحي    خدا، خارج ا  . است كه گفته شود كه طرح خدا، مسيح است        

شريك » در مسيح بودن  «در دسـت نـدارد و مـا نيز از نتايج آن نقشه در تقواي                
اتحـاد در مسـيح اسـت كه مشاركت ما را در استراتژي خداوند ارزش               . هسـتيم 

مورد فوق . مـن مـي خواهـم در ايـن بخش نهائي به يك كشف برسم        . مـي بخشـد   
 براي من و شما بطور انفرادي چه مفهومي دارد؟

وقتي شخص مسيحي مي شود، دو مورد به تجربه هاي او اضافه مي شود ـ               
ما در مورد زيستن    . مسـيح در او زندگـي مـي كـند و او در مسيح زيست مي كند                

در مسيح  « مسـيحي بسـيار سـخن گفتـيم ولـي درك مفهوم              خصمسـيح در شـ    
گر چه اين عبارت مخصوص در      . هـم بـه انـدازه مورد فوق اهميت دارد         » بـودن 

رسول است، با اين حال كاربردي ترين س ديـد منحصـر بـه رسـاالت پول        عهـد ج  
گر چه  . عـبارت بـراي بـيان ارتباط بين ايماندار و عيسي مسيح خداوند مي باشد              

رسول عمالً بكار نرفته است ولي      پولس  در خارج از رساالت     » در مسيح «عبارت  
 .ايده آن در ساير متون كتاب مقدس مشهود است

ظه پطرس واكنش نشان موع گـروه انبوهي از مردم به   در روز پنطيكاسـت،   
در همان روز تخميناً سه     «: دادنـد و كتاب اعمال رسوالن در اين مورد مي نويسد          

نسخه اصلي مشخص   ). ۴۱:۲ايمان آوردند ـ اعمال     (» هـزار نفر بديشان پيوستند    
نكـرده اسـت كـه اين گروه بزرگ به چه كساني پيوسته شدند، گر چه بعضي از                  

به عدد  «تي نظير   ا ها به جهت مفهوم بخشيدن به آيه از نظر آماري از عبار            همترج
بهرحال، بعداً مي بينيم كه همان عبارت با        . اسـتفاده كـرده اند    » شـد افـزوده   آنهـا   

اين ). ۲۴:۱۱ و   ۱۴:۵اعمال  (در آيات ديگري آمده اند      » پيوسته شدن «همان كيفيت   
ن دادند، تنها به يك نوع سازمان       ظه پطرس چنان واكنشي نشا    موعافرادي كه به    
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به مفهوم واقعي   . يـا باشگاه مذهبي افزوده نشدند، بلكه به خود خداوند پيوستند          
. ا ذات مسيح يكي شود   بو عالي تري آنها با عيسي مسيح متحد شدند تا ذات آنها             

جميع ما به   «ناميده است و اينكه     » هيكل مسيح « در رسـالة خود كليسا را        سپولـ 
 يافتيم، خواه يهود خواه يوناني، خواه غالم خواه آزاد          ديك بدن تعمي  يك روح در    

اين اتحاد با مسيح    ). ۱۳:۱۲اول قرنيتان   (» و همـه از يـك روح نوشـانيده شـديم          
 ناميده شده است، يك عامل عملي فيزيكي        »بدن مسيح «آنچـنان اسـت كـه كليسا        

 نيازي  ممن مطمئن .  اعالم و تكميل مي گردد      خدا كـه از طـريق آن زندگي و اهداف        
 تأكيد كنم كه كليسا در عهد جديد يك ساختمان و           ي اين مسئله  باره رو وت د نيس

يـا يـك سـازمان نيسـت، بلكه كليسا از مردان و زنان، جوانان و كودكان، با هر                   
پيشـينه و رنـگ پوسـت كه از گناهان خود توبه كرده و به عيسي مسيح خداوند                 

 وارد شده و با بدن خدا يكي شده اند، تشكيل           ايمـان آورده اند و روح خدا بر آنها        
يك اتحاد  . بلكه يك موجود زنده است    . كليسـا يك سازمان نيست    . گـرديده اسـت   

كليسـا مشـاركت و اتحـاد كسـاني اسـت كه از حيات عيسي مسيح           . زنـده اسـت   
كليسـا عبارتسـت از مشـاركت در حـيات عيسـي مسيح و           . بـرخوردار شـده انـد     

 .بخشي از بدن او هستيمهمين دليل است كه ما  هب

 
 ارزش بدن

حـال كه اين حقيقت را فهميديم كه كليسا بدن مسيح است، براي لحظه اي به                
 شما نيست، بلكه قالبي     بدن شما خودِ  .  خودتـان بينديشـيد    يارزش جسـم فيزيكـ    

اين خانة  «: پولس رسول در اين مورد مي نويسد      . اسـت كه در آن زندگي مي كنيد       
 كـه شايد تعبير مناسبي براي شكل بعضي از      ،)۱:۵ان  يرنتـ دوم ق (» ....زمينـي مـا   

بـدن ها نباشد، ولي با اين حال مبين اين حقيقت است كه جسم هاي فيزيكي كه ما                  
وقتي خداي نكرده شما دو پاي خود   . ا است م» منّيت«داريم تنها خانة     در اختـيار  

ز دست داده ايد    و يا دو دست خود را از دست دهيد، تقريباً نيمي از بدن خود را ا               
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شايد ارتباطات شما دچار اختالل     . ولـي همـان شخصـي هسـتيد كه قبالً بوده ايد           
 .شود، ولي تماماً همان شخصيتي هستيد كه از پيش بوده ايد

من به  . يـك روز در خانـه اي بـودم كـه يـك خـانم مسـن وفـات كـرده بود                     
 شدم كه   آن بـانو تسـليت گفتم، ولي متوجه       » فقـدان «خـانواده آنهـا بـه مناسـب         

مانند صحبت كردن از كسي است كه براي        » نيستي«و  » فقدان«صحبت كردن از    
البته واقعيت اين بود كه يك شخص حقيقي از بين          . هميشـه از دسـت رفـته است       

رفـته بـود، ولـي واقعـي تـر اينست كه آن زن، تنها جسم خود را پشت سر نهاده       
 جسم نيست و جسم هم      شخص،.  آن به سر مي برد     نبـود، و در انـتظار بازيافتـ       

 .شخص نيست

ايـن مسـئله در مـورد شـما هـم مصداق پيدا مي كند، و در مورد مسيح هم                    
.  شما نيست  »منّيت«بـدن شـما خانة شما است، ولي         . مصـداق پـيدا كـرده اسـت       

 .كليسا خانة عيسي مسيح خداوند است، ولي خود او نيست

ي شما بسيار مهم    هـر حـال، بايد اقرار نمود كه بدن و جسم فيزيكي برا             بـه 
. دام هاي خود انجام مي دهيد     نكاري كه انجام مي دهيد توسط ا      هر  اسـت، چـنانكه     

وقتـي شـما اسـتراحت مـي كنـيد، يـا بازي مي كنيد و يا يك فيلم سينمايي را نگاه             
هر نوع جاه طلبي كه     . مـي كنيد، همة اين اعمال را توسط بدن خود انجام مي دهيد            

ي كه واقعيت شما    ئاجبدن يعني   . ء اين بدن است   در ذات شـما است بخاطر ارضا      
در آن قـرار دارد، در آن سـاكن هسـتيد و مـي تواند افكار و سخنان و طرح ها و                      

. بدون بدن هيچ يك از موارد فوق محقق نمي شود         . كارهاي شما را تحقق ببخشد    
 تماس با من دوستيوقتـي كـه مـن بـه جائـي جهت موعظه مي روم، ممكن است              

متأسفم كه نمي توانم امروز با شما باشم، ولي مطمئن باشيد كه            «: يدبگيرد و بگو  
 من ممنون او مي شوم، حضور       ،وقتـي كه چنين بگويد    » . هسـتم  ماشـ  در روح بـا   

در جسم  . از قابليت هاي جسم نمي كاهد     ) اگر مقدور باشد  (روحاني فارغ از جسم     
 اين دنيا مطلقاً    درواقـع بدنها براي انجام امور     . ارزش هـاي فراوانـي نهفـته اسـت        
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 .ضروري مي باشند

عيسـي مسـيح نقشـه هـاي بزرگـي بـراي ايـن دنـيا دارد، و او براي اجراي                     
 ـ بدني كه در آن      و بود اين روش جسم ا   . نقشـه هـايش روشـي ابـداع كرده است         

ــ  ــي ك ــ رزندگ ــيم درد و صــحبت ك ــام د  اد و تعل ــود را انج ــاي خ ــش ه د اد و نق
 سال در   ٣٣ همان بدني نيست كه او       اين بدن . ديش را بـه كمـال رسان      تومأموريـ 

 زندگــي كــرد، بلكــه بــدن جديــدي اســت كــه در روز  ئيل در حوالــي اســرا وآن
يكاست طدر روز پن  .  روز تولد تازة او بود     منزلةپنطيكاست به او داده شد، كه به        

، بلكه در بدنهاي جديدي زندگي را آغاز        ندنـه تـنها شـاگردان زندگـي جديـد يافت          
 .كردند

پاهاي . ستان جديدي براي كار كردن يافت ـ دست شاگردان        عيسي مسيح د  
يافت لبهاي جديدي براي سخن گفتن      . جديدي براي پيمودن يافت ـ پاي شاگردان      

 .ـ قلب هاي شاگردانيافت  جديد براي دوست داشتن يقلب. ـ لب هاي شاگردان

از آن بـه بعـد، همـان عيسـي مسـيح خداونـد كـه در طـي سـالهاي زندگي                      
ار كرده بود، از طريق بدن جديد خود يعني كليسا كار خود را ادامه              زمينـي اش ك   

 او سـر كليسـا اسـت، ولـي مفهـوم فيزيكـي كـار او از طريق زندگي و                   .مـي دهـد   
بـدن هـاي اعضـاي كليسـا كـه بـراي اجراي مقاصدش در اختيار او قرار دارند،                   

. ي دهد اين مقوله موضوع اصلي كتاب اعمال رسوالن را تشكيل م         . تحقـق مي يابد   
صحيفه اول را انشاء نمودم، «: ا كتاب اعمال را معرفي مي كند مي گويد   قـ وقتـي لو  

اي تـيوفلس، دربـاره همـة امـوري كـه عيسـي به عمل نمودن و تعليم دادن آنها                    
ا را قــوقتــي كــه صــحيفه اول او را، يعنــي انجــيل لو). ۱:۱اعمــال (» شــروع كــرد

مشاهده مي كنيم كه با صعود او       مـي خوانيم، داستان كلي زندگي و كار عيسي را           
ا توضيح مي دهد كه گزارش      قولي لو . بـه آسمان و نزد خداي پدر، كامل مي شود         

مستلزم » همـة امـوري كـه عيسـي بـه عمل نمودن و تعليم دادن آن شروع كرد           «
نوشـتن بخش ديگري است، يعني همان كتاب اعمال رسوالن كه حاوي كارهائي             
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ا انجام داد، ولي اين بار نه در بدن         قجيل لو اسـت كـه همـان مسـيح مذكور در ان          
قبلـي خود، بلكه با بدن جديد خود كه كليسا مي باشد و در روز پنطيكاست به او                  

چنين بود تأثير روز پنطيكاست از ديدگاه خدا، زيرا روز آفرينش بدن            . داده شـد  
جديـدي بـود كـه ابـزاري خواهـد شد تا به وسيله آن حيات، شخصيت، اعمال و           

 . عيسي مسيح نشان داده شود و به كمال برسداهداف

پولس در  .  ايـن تـن تـازه از ديدگـاه خداونـد براي ما بسيار مهم است                كدر
تا چشمان دل شما روشن     ] مـن دعا مي كنم    [«: يان مـي نويسـد    فسسـ رسـاله بـه ا    

ته، بدانـيد كـه امـيد دعـوت او چيست و كدام است دولت جالل ميراث او در                   شـ گ
بسيار نيكو است، و پولس     » ميراث ما «تن به   ساميد ب ). ۱۸:۱ نافسسيا(» ينسمقد

وي شما نيز چون     ر د و«: ايـن مـورد مي گويد     در   از رسـاله اش      فصـل در همـان    
ي چون ايمان آورديد، از     وكـالم راستي، يعني بشارت نجات خود را شنيديد، در         

روح قـدوس وعـده مخـتوم شـديد كه بيعانه ميراث ما است، براي فداي آن ِملِك                  
، ولي الزم است كه ما      )۱۴ ـ   ۱۳:۱يان  فسسا(» اص او، تا جالل او ستوده شود      خـ 

را » ينسدولت جالل ميراث او در مقد     «را ببينيم و معني     » مـيراث خود  «مـاوراي   
ما ذينفع نيستيم، بلكه خدا نيز در اين نجات          انهولـي در امـر نجات ت      . درك كنـيم  
انند خدا چه ميراثي در     بدنها  يان اينست كه آ   فسسدعاي پولس براي ا   . ذينفع است 

ه خود و   بآنهـا نهـاده اسـت و از آن قدردانـي كنـند، تـا ايـنكه گـرايش خـود را                       
زندگانـي مسـيحائي خـود بـا عطـف توجـه بـه آنچه كه از خدا دريافت كرده اند،                

 .متوقف كنند و درصدد تكميل آنچه باشند كه از مسيح دريافت كرده اند

ا بدن مسيح شده است، همان نشانه هائي        نشـانه هائـي كه بموجب آنها كليس       
بدن شما بمنظور   . هسـتند كـه بـدن شما را اعم از گوشت و استخوان ساخته اند              

. ادامـة حيات زميني طراحي شده است و تحت نظر و هدايت فكر شما كار مي كند           
يان صحبت  فسسد واقعيت اتحاد با ا    مورميـن ترتيـب نـيز پولـس رسول در           ه بـه 

ما نيز با هم بنا كرده مي شويد تا در روح خدا، مسكن خدا             ي ش  و و در «: مـي كـند   
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) ۱۰:۱يانفسسا(» در مسيح، يعني در او    «و تا اينكه آنها     ). ٢۲:۲يان  فسسا(» شويد
 . شوندمتحد

ات عيسي مسيح در كليسا به بحث بپردازيم،        حية عملي   وقـبل از اينكه از جل     
 ي كافي براي مسيح   ط الزم و  ر ش طلقمي خواهم بگويم كه اين موضوع به طور م        

حضور عيسي  . شـدن اسـت و نـه چيزي كه بعداً به مسيحيت افزوده شده باشد              
 در زندگـي مـا و زيسـتن مـا در عيسـي مسيح بايد يك واقعه همزمان                   يمسـيح 
بگذار اين موضوع را در يك اعجاز پزشكي مدرن كه اخيراً صورت گرفته             . باشد

ــنم و آن ج   ــما روشــن ك ــراي ش ــاســت ب ــكپي راح ــي . اســتي ميكروس جراح
ي عمل جراحي است كه براي پيوند زدن انگشتان و دستان و            عـ ميكروسـكپي نو  

پاهـاي قطـع شـده بكـار مـي رود به نحوي كه اين اعضاء قطع شده بعد از مدتي                   
زماني كه مشغول نگارش اين     . مـي توانـند فعاليـت عـادي خـود را از سر بگيرند             

جراحي انجام  گونه اعمال   ي از اين  كـتاب هسـتم، نمونـه هـاي بسـيار حـيرت انگيز            
 انگلستان به خود جلب كرده      رگرفـته اسـت كـه توجـه رسـانه هـاي عمومي را د              

ــا ماشــين    . اســت ــه ب ــندي علوف ــزرعة خــود مشــغول بســته ب كشــاورزي در م
او براي  . هنگام كار متوجه شد كه ماشين به خوبي كار نمي كند          . مخصوصي بود 

ر رفتن با آن شد،     وشغول به   تعمـير ماشـين، بـدون ايـنكه آن را خاموش كند، م            
 نقاله گذاشت و   نوار وقتـي كـه مشـغول بررسـي ماشـين بـود، دسـتش را روي               

. ناگهـان ماشين دستش را به درون خود كشيده و آن را از ناحيه آرنج قطع كرد  
او بالفاصـله دسـت قطـع شـدة خـود را با دست ديگر برداشت و تا نزديك ترين                    

وقتي به آن خانه رسيد . ل راه رفتخانـه بـا همـان وضـع حـدود يـك سـوم ماي              
شـروع بـه كوفتـن در كـرد و زنـي كه در خانه بود در را به روي او باز كرد و                        

آن زن  . ت او شد، تلفن كرد و تقاضاي يك آمبوالنس نمود         وضـعي وقتـي مـتوجه     
 را برداشت و آنرا در زير هر مقدار         هضمن درخواست آمبوالنس دست قطع شد     

آمبوالنس رسيد  . يزر جمع آوري كرده بود، قرار داد      يـخ كه از داخل يخچال و فر       
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مـرد مجـرح و دست قطع شده او را برداشته و به نزديك ترين بيمارستان برد و             
 دست قطع شده او را به محل        ،در آنجـا طـي يـك عمل جراحي دشوار و طوالني           

 ديدم كه    را خودش بخيه كردند ـ چند ماه بعد من در يك مجله عكسي از آن مرد              
 او هنوز با آن دستش قادر به كار نبود، ولي نشانه ها   . كارش برگشته بود   به سر 

وقايعي . حاكـي از آن بـود كـه دسـت او بـه تدريـج بـه وضع اوليه باز مي گردد                     
 خوراك جالبي براي رسانه هاي خبري       ،مشـابه مـورد فـوق در اين ماه هاي اخير          

و يا مردي كه هر دو      د ديگري از قطع شدن دستان       مور شده اند و من مي توانم به      
بهرحال موارد فوق و نظاير آن در اين        . پـايش را از دسـت داده بـود اشاره كنم          

مـاه هـاي اخـير بـه خير و خوشي پايان پذيرفته و اندام هاي قطع شده مجدداً به                     
 طبيعي اي نزديك فعاليت  در آينده بـدن اشـخاص صـدمه ديـده وصـل شده اند و              

 .خود را از سر مي گيرند

 وقتي كه دست او به بدنش بخيه شد،       :آن مـرد كشـاورز بپردازيم     حـاال بـه     
دسـت قطـع شـده جـريان زندگي را از بدن بازيافت و     . همـزمان دو اتفـاق افـتاد     

وقتي كه دست از بدن جدا      .  آن بخـش قطـع شده خود را بازيافت         ،همـزمان بـدن   
د، شما مي توانستيد كف آن را بخاراني      . شـد، در حقيقـت زندگيش را از دست داد         

يد آنرا زير پا لگد كنيد      ستشما مي توان  . يدكنولي هيچ عكس العملي از آن مشاهده ن       
آن دست ديگر به تمام معني مرده       . ديولـي هـيچ عكـس العملي از آن مشاهده نكن          

در خطا يا   «: مـورد فـوق شـرايطي است كه من و شما جدا از مسيح داريم              . بـود 
نكه  دست قطع شده به بدن       بمحـض ايـ   ). ۱:۲يان  فسسـ ا(» گـناهان مـرده بوديـد     

وصـل شـد، موفقيت عمل جراحي در نتيجه بازگشت حيات به آن دست محاسبه     
زندگي دقيقاً در همان لحظه اي كه دست قطع شده به بدن متصل گرديد،              . گـرديد 

پزشك . در آن جـريان يافـت، چـرا كه زندگي آن دست حاصل آن بدن زنده بود                
 لحظه كه مرد مجروح در خارج از اطاق         جراح عليرغم مهارت فراوانش، در همان     

 نشسـته و چاي مي نوشيد، نتوانست در يك عمل جراحي جداگانه دست را               عمـل 
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ا موفقيت دست را زنده كند و مرد مجروح را          بپزشك جراح نتوانست    . زنـده كند  
آيا مي توانيد يك دست زنده را       . صدا زند و دست زندة او را به بدنش متصل كند          

م مي كند، مشتش را جمع مي كند،      خد مچش را    ر كنيد، كه دا    مجسـم  مـيز در روي   
 جدا است؟ اين    تن ولي از    ،بـا انگشتش اشاره مي كند و يا دور خودش مي چرخد           

، ن يافت تعميدهمين ترتيب تولد تازة روحاني نمي تواند جدا از           هب! غيرممكـن اسـت   
.  است مشاركت در حيات عيسي مسيح براي ما، همزمان       . در روح القـدوس باشد    

در همان لحظه ما تبديل به بدن او مي شويم و           . ن زندگي ما با بدن او     د ش يكيبـا   
 .اين دو واقعه نمي توانند جدا از هم اتفاق بيفتند. او تبديل به زندگي ما مي شود

 
 خدا شما را بكار مي برد

راه هـاي زيـادي وجـود دارنـد كـه خـدا بـدان وسـيله اهداف خود را بكمال             
هر . مفهـوم اوليه كار او در ميان انسانها، از طريق كليسا است مـي رسـاند، ولـي     

كـاري كـه مـا انجـام مـي دهـيم توسـط اندام هاي خودمان است، و هر كاري كه                      
عيسـي مسـيح خداونـد در مـيان مردم انجام مي دهد از طريق بدن خودش يعني                  

 . تحقق اهداف خدا براي انسان شود      كانالاو چنين خواسته است كه      . كليسا است 
بنابرايـن مـا نـبايد انـتظار داشته باشيم كه خارج از كليسا و جدا از كليسا و در                    

من نمي دانم شما تا چه حد عيسي مسيح را          . كليسـاي خـودش، كاري انجام دهد      
شـناخته ايـد، فقط يك چيز را مي دانم و آن اينكه شناخت شما مستلزم وجود يك                  

د انجيل گوش كرده ايد و به       شايد به موعظه كسي در مور     . نفـر ديگـر بوده است     
ايـن طـريق روح القـدس شما را ملزم به شناخت نيازهاي خودت و كفايت مسيح                 

شايد كتابي را كه شخص ديگري نوشته    . بـراي تحقـق آن نـيازها، نمـوده باشـد          
است و يا كتاب مقدس را كه بدست انسان و با هدايت و الهام روح القدس نوشته                 

 كار و يا    حلشايد در م  . بـا مسـيح آشـنا شده ايد       شـده، خوانـده ايـد و در نتـيجه           
تحصيل خود و يا مشاهده همسايه خود، شاهد يك زندگي كامالً متفاوت بوده ايد         
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كه اشتياق شما نسبت به آنچه كه او انجام مي دهد، برانگيخته شده است و بدين                
هر چه كه باشد، در جائي و به        . نتـيجه رسـيده است كه مسيح در او كار مي كند           

من .  انسان را بكار برده است تا با شما در مورد خودش صحبت كند   اطريقي خد 
شته اي از   فركـامالً اطميـنان دارم كـه وقتـي در حـال قـدم زدن بـوده ايد ناگهان                    

آسمان جلو شما ظاهر نشده است كه بالهايش را بر پشت خود جمع كرده باشد               
آيا » . شما صحبت كنم   ببخشيد، من مي خواهم در مورد مسيح با       «: و گفـته باشـد    

اعجـاب انگـيز نـبود اگـر خدا چنين مي كرد؟ آيا فكر نمي كنيد اگر اينطور مي كرد،                    
بسـيار مـتقاعد كنـنده تـر بود؟ درواقع خداوند هزاران فرشته در اختيار دارد كه                 

خدا در قدرت و حكمت خود      . منـتظر فرصـتي هسـتند تـا فرمان او را اجراء كنند            
ي هائ زمانتگان را بفرستد تا كار او را انجام دهند، و           كـامالً قـادر اسـت كه فرش       

نـيز بوده اند كه چنين كرده است، ولي مفهوم كلي كار او بر روي زمين از طريق                  
 از مردمي نظير     ـ بـدن خـودش يعنـي كليسا است كه از مردم تشكيل شده است             

 .من و شما

قشه او   ن ،اگـر خـدا بـراي دسـت يابـي بـه شـما از طريق مردم اقدام مي كند                   
در رابطه با آنچه كه تاكنون      . اينسـت كـه از طـريق شما نيز در سايرين كار كند            

خدمت به عيسي مسيح يك     . انديشـيديم، اين مرحله مي تواند يك امر بديهي باشد         
بخـش الحاقـي در زندگـي مسيحائي نيست، بلكه بخش غيرقابل اجتناب رابطه اي               

بخاطر داشته باشيد كه    . ست عيسي مسيح برقرار گرديده ا      بيـن مـا و     اسـت كـه   
بنابراين نگران .  مايل است خود را از طريق بدنش يعني كليسا، نشان دهد مسـيح 

 مي شود كه ما     كسينباشـيد، چون خدمت به او تبديل به يك اطاعت داوطلبانه از             
 ياينسـت بخش حياتي مسيح    . خـود را تحـت فـرمان و خدمـت او قـرار داده ايـم               

تي كه فرصمي گويند كه اگر بيشتر از يكبار مردم از          من شنيده ام كه مردم      . شدن
ت، استفاده نكنند، خدا آن  سـ خـدا بـراي خدمـت نمـودن در اختـيار آنهـا نهـاده ا               

البته در مورد اين عقيده     .  ديگري محول مي كند    سخدمـت و وظيفه را به دست ك       
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مـن فكـر نمـي كـنم كه صف بزرگي از مسيحيان در صف       . زيـاد مطمئـن نيسـتم     
عيسي . اشند و منتظر باشند خدا آنها را بجاي مسيحيان متمرد بفرستد      ايستاده ب 

به ). ۳۷:۹متي  (» له كم م فراوان است ليكن ع    دحصا«: مسـيح بـه شاگردانش گفت     
 .كالمي ديگر براي مردم مشتاق خدمت، هميشه فرصت هاي زيادي وجود دارند

: تال نبـي در كـتاب خـودش از وقتي صحبت مي كند كه خدا به او گف                 يقـ حز
ن در ميان شما كسي را طلبيدم كه ديوار را بنا نمايد و براي زمين به حضور                 م«

پس خداوند  . مـن در شـكاف بايسـتد تـا آن را خـراب ننمايم، اما كسي را نيافتم                 
خشـم خـود را برايشـان ريخـته ام و ايشـان را به آتش غضب                 :  مـي گويـد    هيهـوّ 

 ـ  ۳۰:۲۲ال  حزقي(» ه ام خويـش هالك ساخته، طريق ايشان را بر سر ايشان آورد          
خـدا مـي گويـد چونكه كسي را در ميان آنها نيافته است كه از طريق او كار          ). ۳۱

 ندارند و خدا خشم خود را به آنان         عذريديگر   .كـند، كـارش انجـام نشده است       
نست اي كلي   صلخدا از عدم اطاعت ما فريب نمي خورد، ولي ا         . نـازل خواهد نمود   

 .نسان كار كند، نه اينكه از انسان غافل بماندكه او مي خواهد از طريق ا

چنديـن سـال پيش براي اولين بار يك افسانه جعلي در مورد صعود مسيح               
البته همانطوريكه گفتم اين افسانه ساختگي است و من در نقل           . به آسمان شنيدم  

. قـول آن تـرديد دارم، ولي پيام آن براي آنچه كه مي خواهم بگويم مناسب است                
 بمحـض ايـنكه مسـيح بـه آسمان برمي گردد، تمام             : اسـت  همـد آفسـانه   در ايـن ا   

 خوش آمد   ت سال غيب  ۳۳فرشـتگان دور او جمـع مي شوند و آمدن او را بعد از               
فرشتگان از او در مورد زندگي انسانيش سؤال مي كنند و اينكه مردم             . مـي گويند  

يه خود، چـه واكنشـي نسـبت به او نشان داده اند و سپس او در مورد شهرت اول     
پس سو  . لوب شدنش و قيامش از مردگان صحبت مي كند        صآنگاه طرد شدن و م    

 مرد ديگر زندگي مي كرد و   ۱۱ش صـحبت مـي كند كه با         يام روز بعـد از قـ      ۴۰از  
ايـنكه قـدرت رسـتاخيز خود را به آنها داد و در مورد ملكوت خدا به آنها تعليم                   

حاال كه به   «: رشتگان مي پرسد  در ايـن افسانه آمده است كه يكي از ف         . داده اسـت  
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عيسـي در پاسـخ آن فرشته   » آسـمان برگشـته اي، چـه نقشـه اي در سـر داري؟            
 ».من آن يازده نفرد را در روي زمين گذاشته ام تا كارم را ادامه بدهند«: مي گويد

ولي اگر آنها شكست بخورند     ! فقط يازده نفر؟  «: يكـي از فرشـتگان مي گويد      
اگر آن يازده مرد شكست بخورند،      «: سي پاسخ مي دهد   عي» چـه اتفاقـي مـي افتد؟      

 ».هيچ كار ديگري نمي توانم انجام بدهم

همـانطور كه گفتم من اين افسانه را قبول ندارم ولي پاسخ عيسي مسيح را               
 البـته آن يـازده مـرد بـا روح القدس پر شدند و كار عيسي مسيح از                   .قـبول دارم  

دند، و دليل آن اينست كه ما امروز در         آنها شكست نخور  . طـريق آنها ادامه يافت    
 .اينجا هستيم

يكـي از دروغ هاي شيطان اينست كه اين تصور را به بسياري از مسيحيان               
هاي خدا را در     ما مي توانيم توانائي   . القـاء مـي كـند كـه خـدا آنها را بكار نمي برد              

ابراين نه  روز آن توانائي ها را نداريم و بن       بديگـران ببينـيم، ولـي از خـود انتظار           
تـنها روح القـدس را محـزون مـي كنـيم، بلكـه مطمئـناً بزرگترين فرصت ها را در                     

 .زندگي براي خدمت از دست مي دهيم

چنديـن سـال پـيش از مـن دعـوت شـد كـه سرپرستي روحاني يك اردوي              
.  ساله بودند، به عهده بگيرم۱۶ تا   ۱۲پسـران را كه در حدود صد نفر بين سنين           

 در گــروه هــاي ده نفــري در هاگ چــادر زديــم و پســرمــا در يــك مــزرعه بــزر
چادرهاي كوچكتر اسكان يافتند و در وسط مزرعه چادر بزرگي قرار داشت كه             

در نيم ساعت آخر هر روز،      . ما روزها در آنجا جمع مي شديم و غذا مي خورديم          
» وقــت آزاد«خــود جلســه اي داشــتند كــه مــا آن را » سرپرســت«هــر گــروه بــا 

هـا در ايـن فرصـت بـه بررسـي كارهاي آن روز مي پرداختند و                 آن. مـي نامـيديم   
دربـارة آنچـه كـه ياد گرفته بودند با هم تبادل نظر مي كردند، و احتماالً خواندن                  

 عصر كه اين جلسه روزيك . خواب بروندتخت دعا، قبل از اينكه به    مقدس و كتاب  
مي كردم،  تشـكيل شـده بود، وقتي من در چادر اصلي با يكي از رهبران صحبت                
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ناگهـان سرپرسـت يكـي از چادرهـا بـا عجله وارد چادر شد و بالفاصله به من                   
چـند دقيقه وقت داريد كه با شما صحبت كنم؟ پسري در چادر من هست       «: گفـت 

كه مي گويد دوست دارد مسيحي شود، من در طول روز با او صحبت كرده ام، و                 
تصاص دهد، و او اعالم     سـپس از او پرسيدم آيا مايل است خود را به مسيح اخ            

 ».آمادگي كرد

بسيار عالي ولي چرا با اين عجله ميان حرفهاي ما          ! چـه خـوب   «: مگفـت مـن   
 »؟دپريدي

 »!چون شما پدر روحاني اين اردو هستيد«: او گفت

چرا شما خودتان   !... ا كه نيست  مولي پدر روحاني ما   ... درست است «: گفـتم 
 »او را هدايت نمي كنيد؟

 »!و نمي دانم چه به او بگويم... ز قبالً اين كار را نكرده اممن هرگ«: او گفت

ولـي اگـر قـرار باشـد در هـر فرصتي كه براي هدايت شخص ديگري به                  «: 
مسـيح بـراي شـما پيش مي آيد، به ديگران متوسل شويد، هرگز نمي توانيد كسي      

د، من  البته كه مي توانيد وظيفه خو را انجام دهي        ... را بـه سوي مسيح هدايت كنيد      
 ».مطمئنم

سـپس بـه او پيشنها كردم كه بهتر است بجاي اينكه من بروم و با آن پسر                  
سپس با هم زانو زده     . صـحبت كنم، او برود و به تنهائي با آن پسر صحبت كند            

 من هاو هنوز هم آمادگي اين كار را نداشت بنابراين ب         . و بـراي آنهـا دعـا كـرديم        
 برويم و من با آن پسر صحبت كنم و او           پيشـنهاد كـرد كه به اتفاق نزد آن پسر         

هـم بـه آنچـه كـه مـن به آن پسر مي گويم گوش كند و قول داد كه بار ديگر اگر           
ولي يك حس   . د بـه وظـيفه خـود عمل مي كند         بـياي  پـيش    بـرايش چنيـن فرصـتي     

م و موضوع را به او گفتم، ولي به       برودرونـي قـوي بـه من مي گفت كه من نبايد             
او از حرف من ناراحت شد و       .  آن براي آنها دعا مي كنم      او قـول دادم كـه بجـاي       

در حدود نيم . بيشـتر اصـرار كـرد، ولـي مـن نپذيرفتم، تا اينكه با دلخوري رفت       
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هرگز «: سـاعت بعد او را ديدم كه دوان دوان به چادر اصلي برگشت و فرياد زد           
 »!نمي توانيد حدس بزنيد چه اتفاقي افتاده است

 »!مان برايمان آمده است؟چند نفر ميه«: من گفتم

 »!يكنفر«: 

 »آخرش پسرك را مسيحي كردي؟«: 

 كه مي خواست زندگي خود را       ياو نشسـت و آنچه را كه بين او و آن پسر           
جريان اين بود كه . بـه عيسـي مسيح تسليم نمايد، گذشته بود، برايم تعريف كرد   

 با هم دعا    وقتـي آن پسـر تمـايل خـود را براي مسيحي شدن اعالم مي كند، آنها                
 .پس از عيسي مسيح مي طلبد كه خداوند و ارباب زندگيش بشودسمي كنند و 

 ».من واقعاً گريه كردم... صحنه باشكوهي بود«: سرپرست چادر به ما گفت

اواخر همان هفته، همين شخص دو يا سه نفر از جوانان را به سوي مسيح               
ك شخص مسيحي   اين شخص در چندين سال گذشته اش بعنوان ي        . هدايـت كـرد   

در آن اردو اشتياق خدمت     . فكـر مي كرد كه خدا او را مانند ديگران بكار نمي برد            
در ان شـخص برافروخـته شد، از حاشيه وارد متن شد و شروع به عمل كرد و                  

خدا توانست او را بكار ببرد و . از يـك تحـول بـزرگ در زندگيش برخوردار شد      
 .چنين كرد

واقعيت اينست كه خدا افراد مختلف      . ود است ايـن امتياز براي شما نيز موج      
را در راه هاي مختلف بكار مي گيرد و هيچ يك از ما از راه هاي يكسان بكار برده                   

ولـي اصـل اينسـت كـه بفهمـيم كـه مهـم نيسـت راجـع به خودم و                     . نمـي شـويم   
 خودم چه فكري مي كنم، بلكه اين عيسي مسيح است كه مرا دعوت              هـاي  توانائـي 

بخشـي از بـدن او شوم و اين يعني اينكه مي تواند از طريق من                كـرده اسـت كـه       
ما نبايد خود را ملزم كنيم كه كاري انجام دهيم، بلكه بايد            . كـارش را انجام بدهد    

باشيم تا بتواند ما را هدايت كند تا هر طرحي را كه دارد        » بدن«ايـن   » سـر «تـابع   
 .تكميل نمائيم
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 فراوان است، ليكن عمله     دحصا«: وقتـي عيسـي مسـيح بـه شاگردانش گفت         
پيش برويد و تا آنجا كه مي توانيد بشارت         «: آموزش او مبني بر اين نبود كه      » كم

پس از صاحب حصاد استدعا نمائيد تا عمله در حصاد خود           «: بلكـه گفت  » !دهـيد 
 ).۳۸:۹متي (» بفرستد

 د و تا آنجا كه مي توانند و برايشان امكان         ابنشتبآنهـا الزم نبود كه هر سو        
 دائم باشند تا    تماسدر  » صاحب حصاد «دارد، كـار كنـند، بلكـه مـي بـايد بايد با              

 تا به سوي هر كس و هر جائي كه در            كند صـاحب حصـاد بتواند آنها را هدايت       
خداوند تدبيركننده است و فقط او مي تواند ما         . نظـر گرفـته است، آنها را بفرستد       

 .ذاردرا در كجا بكار ببرد و چه كاري به عهده ما بگ

در كتاب اعمال رسوالن، رسوالن و رهبران كليساي اوليه، ملزم به طراحي            
 . بلكه ملزم به اطاعت از عيسي مسيح بودند،ودندببرنامه ها ن

هر طرحي كه از خدا صادر مي شد خوب بود، و آنها فقط ملزم به اطاعت از                 
 بشارت  در فصل هشتم كتاب اعمال رسوالن فيلپس عمالً شروع به         . مسيح بودند 

 بزرگترين اقدامات در رابطه با      يكي از متعاقب اقدام او    . انجـيل در سـامره نمـود      
اشـاعه انجـيل در خـارج از اورشـليم صـورت گرفت، و در اين اقدامات رهبر و                   

اما فرشته  «: شرح ماجرا بدين ترتيب ضبط شده است      . واعـظ اصـلي فيلپس بود     
، به راهي كه از     جنوبب  برخيز و جان  ” :خداونـد بـه فيلـپس خطـاب كـرده، گفـت           

 پس برخاسته روانه “.اورشـليم به سوي غزه مي رود كه صحرا است، روانه شو     
شما اگر در چنين شرايطي واقع شويد چگونه واكنشي         ). ۲۷ ـ   ۲۶:۸اعمال  (» شـد 

 نشان مي دهيد؟

ه هاي عظيم   وفيلـپس بطـريقه حيرت انگيزي از سوي خدا براي موعظه به گر            
 ترك سامره    فرمان  زمان همينه شده است و درست در       مردم سامره بكار گرفت   

هيچكس در صحرا زندگي نمي كند كه بدانجا        !  به صحرا صادر مي شود     تركحو  
 !رود و براي او موعظه كند
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فيلـپس بـراي يـك فرصـت بشـارت ماهـرانه انـتخاب شده بود، ولي فيلپس         
ورد برخ» برخاسـته روانـه شـد و ناگاه با شخصي حبشي كه خواجه سرا بود              «

و شايد شما بقيه داستان را بدانيد كه چگونه فيلپس اين مرد       ). ۲۷:۸اعمال  . (دركـ 
را بـه سـوي مسـيح هدايـت كـرد و او را تعمـيد داد و او را به حبشه فرستاد تا                        

 نه  ،فيلـپس در مقابل عيسي مسيح متعهد بود       . انجـيل را در آفـريقا موعظـه كـند         
خود را به بشارت اختصاص مي داد  اگر او وجود    . ايـنكه مـتعهد به بشارت باشد      

 .شر بزرگي شود، نمي بايد سامره را ترك مي كردمبو مي خواست 

را  معلول ها كند، بلكه مي خواهد ما         رعايت  به خـدا نمـي خواهد كه ما را ملزم        
او ممكن ما را    .  در اختيار عيسي مسيح باشيم      و رعايت علت واقعي كند    بـه ملـزم   

 تعهد .هاي يك موقعيت خاصي از دست بدهيمب هدعـوت كـند كـه جـان خـود را ب         
اولـيه ما در مقابل عيسي مسيح است و بدنبال آن به هر خدمتي را به ما سپرده                  

هر روز كه آغاز مي شود ما بايد پيش بيني كنيم كه    . شـده اسـت تـا انجـام دهـيم         
عيسـي مسـيح خداونـد ايـن اختـيار را دارد كه خود را از طريق ما نشان دهد و                     

 تشخيص داده باشيم يا نداده      او را ار خود را تكميل كند، خواه كار        بخشـي از كـ    
ست يز امعيسي براي اينكه در     .  اينست امتياز ما و اينست مسئوليت ما        ـ باشـيم 

ما جز با قدرت نشأت گرفته از حيات مسيح         . كند قدرت خود را به ما عطا مي كند        
جدا از من   «: ه است نمـي توانـيم زندگـي قويـتري داشـته باشيم، چونكه او فرمود             

 او كار خود    ، و براي اينكه ما در مسيح بمانيم       ،)۵:۱۵ يوحنا(» هيچ نمي توانيد كرد   
را بـه مـا داده اسـت و اين قدرتي نيست كه بتواند ما را كمك كند تا بخاطر خود                    
زندگي كنيم، بلكه ما را مجهز مي كند تا نقشه هاي مسيح را كه سر اين بدن است                  

 .به كمال برسانيم

بـراي اينكه عيسي در ما باشد، منابع خود را به ما داده است، هر چيزي را                 
و براي اينكه   . كـه ممكـن اسـت نياز داشته باشيم در عيسي مسيح خداوند داريم             

 .در مسيح باشيم، او مسئوليت خود را به ما سپرده است
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مهمتريـن مـوردي كـه من بعنوان بخشي از بدن عيسي مسيح با آن مواجه                
خداوندا، از من انتظار داري چه كاري برايت        «:  ايـن پرسـش اسـت كه       مـي باشـم   

 »انجام بدهم؟

اگر مسيح . بودن مسيح در ما انرژي است و بودن ما در مسيح تقاضا است 
اگر يك  .  ما را براي انجام كار خود بكار ببرد        داردق  حكـاري در اين جهان دارد       

ق را دارد كه به شما      در صحرا وجود دارد، خدا اين ح      » خواجـه سـراي حبشي    «
ولـي خدا براي هر  . خـود را تـرك كنـيد و بـه ديـدار او بـرويد       » سـامرة «بگويـد   

تقاضـائي كـه از شـما دارد، قـوت روح خود را به شما مي دهد تا آن را به انجام         
 .برسانيد

 شـناخت كوتاهـي هاي خودمان به جهت نشان           ـ زندگـي مسـيحائي اينسـت     
 ما براي بخشايش به سوي صليب مي آئيم         دادن شـباهت و تصوير او به جهان ـ        

و روح القدس در ما ساكن مي شود و با عيسي مسيح متحد مي شويم تا وسيله اي       
جهان نوميدانه نياز به    . شويم به جهت نشان دادن زندگي و اهداف عيسي مسيح         

 مگر اينكه ،درك اين واقعيت دارد، ولي هيچ زمينه اي براي باور بدان وجود ندارد         
 . زندگي و شخصيت عيسي مسيح را در زندگي من و شما مشاهده كندبتواند

اين بود نّيت خدا وقتي كه اولين انسان را خلق          ! اينسـت نّيـت خدا براي شما      
ي است كه در نهايت مفهوم زندگي من و شما را بيان            موردكرد و هم چنين تنها      

يگري را جايگزين آيا شما واقعيت را در عيسي مسيح يافته ايد و يا چيز د       . مي كند 
 او نموده ايد؟

 
 


