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  پيشگفتار

 شماي تازه

  .كند ز فرق مييچ ناگهان همه

 گرفته ي تازه جايش راي شماو رفته براي هميشه قديميشماي 

كنم كه شما را  خدا را شكر مياكنون مسيحي هستيد و . است

 يا تجربه روند گونه هر. كرده است خودش نِداده و از آنجات 

و مهمترين انگيزترين  شگفت د،رشما را به اين مرحله آوكه 

 نهاست، ساز  سرنوشت يرويداد. زندگي شماستدگرگوني 

 كهايندانستن  ي كه بايتاحساس عميق شادي و رضا دليلفقط به 

زيرا تضمين  بلكه، آيد  ميوجودبه  متعلق هستيد خداخانوادة به 

 .شود داده مي  مسيحييبه شما قطعاًجاويدان در آسمان حيات 

  . شماستنِ از آتا ابدخدا به واسطة عيسي مسيح هاي بركت

هر  .دشوار بوده استبسيار  آسان يا اًنسبت تانسفر ايمانشايد 

 رنج كشيديد، هر طول را كه دويبه هر نحسفر كرديد، كه  طور

.  نخواهد كردتان كه هرگز تركداريدهمراه و راهنمايي  كنونا

 .باشدنيز  كننده گيجانگيز و  تواند هراس  مي؛آور است وجديزمان

 دست دادن از  كه مسيحي بودن به قيمتايد بردهپي  تاكنونشايد 

  .دبوخواهد  تان گذشته  سرگرميهايودوستان 
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در عيسي  .باشدشته بها دان يابيشتر از شما ممكن است براي 

اگر كسي «فرمود، وقتي  نمود روشنا ر  آنطايشر 23:9لوقا 

ده، نموخود را انكار نفس بايد  ميبخواهد مرا پيروي كند، 

 شماي ».مرا متابعت كندد و د را هر روزه بردارصليب خو

، رها خواهد مي عيسي از شما ه هرچباشيدمايل بايد مسيحي 

محبت . ستحتي اگر زندگي شما. چيز است  حتي اگر همهكنيد؛

 .خودتان كاملو انكار   داشتنكراهتيعني  براي خدا حقيقي

 نيازمند هدية د هستيارزش بي يكارگناه كهايندرك  ،خودانكار 

 رو به با آن روهمواره ست كه ، بزرگترين مانعي انجات خدا

 — شتيدواگذا  راخيلي چيزهادر آن دنياي ديگر . خواهيد بود
اما .  باور داشته باشيددخواه مي اين چيزي است كه دنيا كم دست

چيز  از هر چيز و همه ارزشمندترار بسيايد،   به دست آوردهآنچه

  .داشتيد قبالًاست كه 

 به ي در گذشته فداكاري بزرگآنچهكه  هيد آموختخواهمچنين 

 كم اهميت ،بوده  براي پيروي از مسيحاگر ، استرسيده نظر مي

دست كشيدن از چيزي به اين  .نيستي فداكاراصالً است يا 

ترك كردن  شايدخواهد، چنان افتخاري است كه  دليل كه او مي

 1فوتبال ،من در دانشكده. به چشمتان نيايد  هيچ عنوان بهنآ

 
   آمريكاييه سبك بفوتبال: مترجم 1
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از  NFL2التحصيل شدم، سه تيم  كردم و هنگامي كه فارغ  ميبازي

. بازي كنم اي به صورت حرفهمايلم من خواستند كه اگر 

خدمت  بهدر عوض تصميم گرفتم اما  فكر كردم، اش درباره

فراخواني خدا  به  پاسخ،تگي نبوداز خودگذش. بپردازمند خداو

  .ام نخوردهآن را هرگز افسوس   وبود؛

 جديد اي خانواده در دنشخوانده فرزندمسيحي شدن مانند 

ي هماننداز اين اش به روميان   رسالهدرپولس رسول . است

شوند،  ي روح خدا هدايت ماني كه ازهمة كسزيرا «: استفاده كرد

ايد تا باز  كه روح بندگي را نيافته رو  از آن. پسران خدايندايشان 

 ؛اَبا’ آن ايد كه به د، بلكه روح پسرخواندگي را يافتهشويترسان 

ادت  ما شههاي روحهمان روح بر. كنيم ندا مي ‘پدريعني، اي 

 راما مسيحيان دا خ .)16 - 14: 8( » هستيمدهد كه فرزندان خدا مي

  ومحبت پدرانهو  است دي خواندهفرزنبه اش  در خانواده

  .رسد به ما مياو  شفقتصميمي، فيض و 

كودكي با به عضويت پذيرفتن  ي كه زن و شوهرچنان

نشان او  محبت و شفقت بهشان،   خانوادهدرسرپرست  بي

اش و بخشيدن تمامي همان   خانوادهبهخدا با آوردن ما ، هندد مي

به ، فيض كه فرزندان ديگرش دارا هستندبه ما  امتيازها و وقحق

 
           National Football League به سبك آمريكايياي  حرفهنام ليگ فوتبال:  مترجم2
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 كودك ،روزگار پولس در فرهنگ روم .دكن عطا ميما 

 ازاعتبار و امتياز بيشتري معموالً  ، به ويژه پسر،واندهخ فرزند

 پدر اگر به خصوص ؛آورد به دست مي خانواده طبيعيرزندان ف

در نتيجة اين چيزي است كه .  بودنااميداز فرزندان خودش 

او  .دهد روي مي ،خدا از جانبشما روحاني فرزندخواندگي 

ست و فرزند خويش ساخت، جشما را  محبتاز راه رئوفانه و 

شما  . عيسي مسيح؛اش  پسر جاودانهتان به اعتماداساسبر تنها 

 شريك مسيح تان در ميراث كامل خودِ  فرزندخواندگيسبببه 

  .خواهيد بود

 آنا به امو «:  شديد نجات يافتيد، فرزندشدر همان دم كه

 ؛گردند فرزندان خدا  قدرت داد تاقبول كردندكساني كه او را 

اكنون ). 12:1يوحنا (» دور آ او ايماناسم به  كه به هر،يعني

 واژةخطاب كنيد، » بااَ«صميمي خدا را شكلي   بهتوانيد مي

  .»بابا« براي 3آرامي

 در صميمانهخدا حيات يعني  به زبان سادهفرزندخواندگي شما 

 والدبه شكلي كه هيچ شماست، » باباي«او .  استشما ساكن

ي را به توانند كودكان  مي والدين بشري.تواند باشد  نمييانسان

شان دوست   فرزندان طبيعياندازةبه   آنها رافرزندي بپذيرند و

 
و است  سال قبل از ميالد مسيح 2000 حدود مبدأ آن .النهرين زبان منطقة بين: مترجم 3

  .زبان رايج آن منطقه گرديداز آن پس 
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 .بدهندوانده  فرزندخ كودكشان را بهذاتتوانند  ، اما نميدارندب

 .ن دقيقاً چيزي است كه خدا براي شما انجام داده استاي ولي

نظر به اينكه روح ، )4:1طرس  پ2(ايد  شده» طبيعت الهي«شريك 

  . استخدا در شما ساكن

 يا تالشفرزندان خدا شديم، نه به واسطة توانايي و شما من 

پيش «برگزيد  ما را در حاكميت مطلقشمان، بلكه چون او خود

ب يع يمقدس و بدر محبت،   او، تا در حضوربنياد عالماز 

، به شويمه  پسرخوانداو راد تا نمو تعيين قبل ما را از كه ؛باشيم

 سيرتدر شما را و ا). 4:1-5افسسيان (» سي مسيحوساطت عي

  و بركات مسيحغنا نه فقط ساخته است،  فرزند خويش،پسرش

  . نيزاو راطبيعت  ،، بلكهكند  عطا ميبه شمارا 

ولي  ،است فرزندخواندگي زيبا و غني ةاستعاره ك  اندازهبه همان

قاصر واقع شد، شما بر  خدا نجاتتان دادوقتي  همة آنچه از بيان

ميان  يتوازنخدا  ،والدين انسانيفرزندخواندگي مانند ه .است

 مه او .كند برقرار مي اصالح كننده تأديب و طشر و قيد محبت بي

سد كه اشن مياي  به گونهاو شما را . تانپدرهم   وان استخالقت

با محبت و  بشناسد؛است  نتوانسته تا به حالدر زميني هيچ پ

خود را فرستاد عيب  بيپسر  در واقع دارد؛ تانوق بشري دوستف

او شما را از مرگ روحاني نجات . جان دهدتا براي گناهان شما 
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 4از نظر روحاني حيات تازه يافتيد، عادل شمرده نتيجه و در ؛داد

يك روز جالل   و هستيد5نون در حال تقديس شدن و اك؛شديد

  .خواهيد يافت

 حسببر «كند  يچرا خدا شما را نجات داد؟ پولس عنوان م

بود »  خود فيضبراي ستايش جالل خشنودي ارادة خود،

كه  داختيار كرخدا  ، ديگرچيز فراتر از هر .)5:1-6 افسسيان(

كه سفر طور  همان .ش نجات دهديشما را براي جالل خو

آن بيشتر بيشتر و  بازتابخودتان  ،يابد  ادامه ميتان روحاني

، دفرماي مي 18:3دوم قرنتيان  .خواهيد ديدتان  جالل را در زندگي

 هآيندر  ب، جالل خداوند رانقا با چهرة بيچون  همة ما ليكن«

 ،شويم  ميبه همان صورت متبدل  جاللتانگريم، از جالل  مي

اين دعاي من اين است كه  ».تاسكه روح  از خداوند چنان كه

  .به شما كمك كند كننده تبديل پيوستهر مسي  آنطولدر كتاب 

 
ن معني است كه حكم خدا بر  به اي(Justification)عادل شمرده شدن :  مترجم4

گناهكاران، كه مرگ است، به واسطة مرگ عيسي مسيح بر صليب اجرا شد و خدا 

آورند، به حساب وي  گناهان و تقصيرات گناهكاراني را كه به عيسي مسيح ايمان مي

گذارد و قدوسيت و پاكي مسيح را به حساب آن گناهكاران گذاشته، آنها را  مي

كند و در حضور خويش، بدون گناه و   و تبرئه شده، اعالم ميتقصير و بدون جرم بي

  .آورد عاري از هر گونه عيب و نقص به حساب مي
 عمل خدا در روند زندگي ايمانداران به ،(Sanctification)تقديس شدن :  مترجم5

القدس و كالمش،   راستي و اطاعت را، از طريق روح، پاكي،مسيح است، كه قدوسيت

  .كند، تا ايشان را به سيرت پسرش؛ عيسي مسيح، درآورد اصل ميدر آنها ح
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  محبت يگانه

.  خودتان—فقط يك نفر را دوست داشتيد عمدتاً  تتاننجاقبل از 

طبيعي محوري  درك خود را از اين خود 2در افسسيان پولس 

از اين  قبل ،در شهوات جسماني خودنيز  همة ما«: دهد نشان مي

را به عمل خود هوسهاي جسماني و افكار  و كرديم زندگي مي

 ليكن. طبعاً فرزندان غضب بوديم، چنان كه ديگران و آورديم مي

 محبت عظيم از حيثيتست، خدا كه در رحمانيت دولتمند ا

 با مسيح ،رده بوديم كه با ما نمود، ما را نيز كه در خطايا مخود

  .)3-5هاي  آيه(» دگردانيزنده 

ايد، اما از نظر  شايد از نظر فيزيكي زنده بوده! شما مرده بوديد

خدا شما . يدداردر مسيح حياتي تازه اكنون . روحاني مرده بوديد

 با ظرفيتي تازه براي روحاني زنده ساخته و قلمروي در را

از   باالتر محبت شمايگانه .تبديلتان نموده استمحبت كردن 

درك و آن را  كه با نوع محبتي كه دنيا ؛ستبراي خدا ،ههم

  .د، كامالً متفاوت استكن تحسين مي

كند كه   را روايت ميفقيهي ميان عيسي و اي مباحثه 10لوقا 

 .دان گردديكند تا وارث حيات جاوب  بايد بداند چهخواهد مي
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 چه وراتدر ت كند فكر ميه د كپرس  ميآن فقيهوقتي عيسي از 

 ه خداي خود را بداوندخ«د، هد مي پاسخ فقيهاست، آن نوشته 

 فكر خود محبت تمامو توانايي  تمام و سفْنَ تمام دل و تمام

. محبت كني »س خودفْمثل نَرا  خود ةهمساي«كه بايد و  »،نما

نيكو جواب گفتي؛ چنين بكن كه خواهي  «پاسخ داد،عيسي 

  ).34:22-40 متي همچنين؛ 25-28هاي  آيه (»زيست

 از انسان، بخشي دل، جان و فكر خدا با تمام حكم محبت كردن

 اي شامل متنهكهنامند   مي1عماشِ آن را انيهودي بود كه چيزي

آشناترين  آنها. دبو 37:15-41اعداد ؛ و 13:11-21؛ 4:6-9تثنيه 

  بوديهودآيين در  مقدس كتاب  شدةقول عبارتهاي نقلن بيشتريو 

 و بازو روي چرميي ها جعبه در  و شدهمكتوبگاهي اوقات كه 

 انيهودي عيسي روزگار حتي در .گرفت جاي مي خانه آستانةدر 

  .خواندند  از حفظ مي راعماشِ در روز مذهبي دو مرتبه

 ،جاويدانحيات  طريق .دسير حصحيپاسخ  بهبه آساني  هفقيآن 

محبت . استم و فكر ، قوت دل، جانتمامبا خدا محبت كردن 

Agape معني  هم يوناني،زبان  درaheb  محبت ي،عبرزبان در 

عيسي اين محبتي است كه . فكر، اراده، احساس و عاطفه است

  . محبتدهد، باالترين نوع شرح مي

 
  .»بشنو«دعاي معروف يهودي، به معني  : مترجم1
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 از بزرگترين حكم اطاعت ه براين است كآداللت بر  اينجا در

 مسيحيان بايد خدا —  وارث حيات جاويدان شدندر نتيجهو  —

براي انسان گناهكار  .دمحبت كنن وجودشان همةرا كامالً با 

 چنيندانست كه خدا را   ميفقيه آن. استهدفي غيرممكن 

كه دانستند  ميهم رهبران مذهبي . ه بودردنكمحبت 

 دانِيات جاوپس حي. توانيم  نمي و شما همو من ؛ندستتوان نمي

  .آيد  فيض خدا به دست ميباتنها ما 

  نشانة نجات

 ممكن انسان براي كه يكامل  آنبه خدا براي محبت كردناما 

 را شيكنيد، روزانه صليب خو ، بايد خودتان را انكارباشد

 كند؛ هدايت مي اوجا كه كهر در پي عيسي برويد، برداريد و 

توانيد خدا را   چگونه مي. ديديم23:9 كه در لوقا طور همان

 نجات. توانيد نمي؟  سد راه هستيد، وقتي شمامحبت نماييد

 انكاري خوددربارة  ؛ نيستخودهاي  خواستهدربارة برآوردن 

 وقتي .بيزاري است  خودبارةدر شيفتگي نيست؛  خودبارةدر. است

براي جايي شك  شود، بي  زندگي گناهكار چيره ميبرغرور 

اينكه او را به طور كامل  به چه رسد، ماند نميخدا محبت كردن 

  .كندمحبت 
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   هيچ  شريعت  اعمال هب«گفت،  وقتي ين بودهمپولس منظور 

 از  كه  نخواهد شد، چون  شمرده  در حضور او عادل بشري

براي گناهكاران ). 20:3روميان (»   است  گناه  دانستن، شريعت

چنان كه بايد، خدا  آن چون من و شما غيرممكن است نگونبختي

  .ممحبت كنيرا 

در توانش بود   همة آنچهدكر فكر ميپولس  اش قبالً در زندگي

 با معيارهاي. ثابت كندرا  خدا براي تا محبتش داد ميانجام 

 شصالحيت، داند  مياعمالانجام  مبتني بر رستگاري را ي كهمذهب

 ة و از قبيل  شده  مختون وز هشتمر«او . كامالً برجسته بود

 ،  شريعت ، از جهت  از عبرانيان ، عبراني  بنيامين ط، از سب يلياسرا

 عدالتِ   از جهت؛كليسا  بر  جفا كننده،  غيرت  از جهت؛فريسي

 يمذهبحكمت  بر طبق). 5:3-6فيليپيان (بود »  عيب ، بي شريعتي

كرد،  يروي ميپصحيح ي از آيينهاپولس ش، وزگارمتداول ر

تبعيت  از سنتهاي صحيح بود؛ سبمنا اي هعضو نژاد و قبيل

 برحق در مذهب ،واقعي بيش از حدِبا شور و هيجاني  كرد، يم

از ، متكي بود خودش 2به عدالتكه  و با غيرتي كرد؛ خدمت مي

  .نمود شريعت واقعي پيروي مي

 
اي   حاكي از اين است كه انسان در رابطهمقدس، مفهوم عدالت در كتاب : مترجم2

و   گناه،ير بدون جرم و تقص قرار داشته باشد؛ ووي با در راستيو  ،با خداصحيح 

  . باشدشي از هر گونه عيب و نقص در حضورعار  و،خطا
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 در  مسيحيان بهبيشتر جفا رساندن برايروز در حالي كه يك اما 

اعمال (با عيسي مسيح مالقات كرد  پولس، حال سفر بود

 كرد و پي برد مشاهدهشكوهش  همة در مسيح را او). 9رسوالن 

 و ؛ندبود ميارزش   بيدآور  ميبه حساب ارزشمندهمة آنچه كه 

  اما آنچه«.  متنفر بود،شتدا دوستش كرد فكر ميكسي كه آن از 

او فرياد » ، دانستم  زيان خاطر مسيح   را به بود، آن مرا سود مي

 تا شمردم فضله و  . . .دانم زيان مي نيز چيز را لكه همهب«. برآورد

.  استانكاري  خوداساساين ). 8 -  7: 3فيليپيان (» مدريابمسيح را 

 چيز؛ هيچ — شده بودوي  هاي بدهي داراييهايشدر ذهن پولس 

حاصل عدالت و نجاتي را توانستند  نميچرا؟ چون . مگر زباله

 او را قادر نبودند بنابراين. توانستند مي كرد قبالً فكر مي كه كنند

 ،  من در  كه دانم زيرا مي«او گفت، . دان برساننديبه حيات جاو

پس ). 18:7روميان (»   نيست  ساكن  نيكويي  هيچ ، در جسدم يعني

 مسيح، از  و صميمانة ثروت آسماني شناخت عميقسببه ب

  .اش دست كشيد  زمينييگنج مذهبتمامي 

 ايمان تشخيصدهد كه نشانة  نمونة پولس به ما نشان مي

يسي مسيح ايمان به ع. ستخدامحبت كردن نجاتبخش به خدا، 

. باشد، ايمان نجاتبخش نيستن متمايز او به  داشتنكه با محبت

 جديد، اشتياق و اي اراده دهد،  كه در نجات روي ميهخلقت تاز

براي خدا  agape ي محبتآورد؛ به وجود مي شما در  عميقنگرشي
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محبت به معني آن . تابد ميما وجود ش درون درست ازكه 

 او باالتر از همة حرمت نهادن به براي خشنودي و ياشتياق

  .چيزهاي ديگر است

ايماندار قرار واقعي  براي خدا را نشانة يوحناي رسول نيز محبت

اگر كسي مرا محبت «فرمود،  نقل قول كرد كه عيسي ازاو . داد

نمايد، كالم مرا نگاه خواهد داشت؛ و پدرم او را محبت خواهد 

و به سوي او آمده، نزد وي مسكن خواهيم گرفت؛ و آن نمود 

كند؛ و كالمي كه  كه مرا محبت ننمايد، كالم مرا حفظ نمي

 »شنويد از من نيست، بلكه از پدري است كه مرا فرستاد مي

  لكن«نوشت، يوحنا اش  در اولين رساله. )23:14-24يوحنا (

   كامل  خدا در وي ت محب الواقع  دارد، في و را نگاه ا  كالم  كه كسي

؛ 5:2 يوحنا 1(»   هستيم  در وي  كه دانيم  مي  و از اين؛  است شده

كه چطور  بينيد يم).  را مشاهده كنيد12:4-13؛ 17:3همچنين 

 نگه داشتن كالمش ربط هببراي خدا را ها محبت  اين آيه

  .دهند مي

و «اد، يد؟ يوحنا شرح دآ  از كجا ميمحبت كردنتوانايي اين 

   زيرا خدا محبت؛شناسد نمايد، خدا را نمي  نمي ت محب  كه كسي

 ،ست امقصودان هم  خود،مامنبع محبت  ).8:4 يوحنا 1(» است

 در تسلياين محبت چه حال  محبت است، اساس كه كس آن

  .يداورو غضب  در چه ،نمايان شود
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براي گناه  ، زيرابپذيريمتا محبتش را توانايي بخشيد   ما بهعيسي

 كهسازد   ميماندرقا  اواكنون.  جان داد، ما از خدانفرتما، گناه 

 خدا در  محبت«از طريق اوست كه ، چون خدا را محبت كنيم

»   است  شده  ريخته، ما عطا شد  به  كه القدس  روح  ما به دلهاي

انگيز را تأييد   اين حقيقت شگفت19:4ل يوحنا او). 5:5روميان (

  ت ما را محب  او اول  زيرا كه، يمنماي  مي تما او را محب«: كند مي

  .»نمود

  منبع شادي

لويت واعيسي مسيح خداوند  براي ، محبتتان نجاتر نتيجةد

 ،در صحبت از مسيح پطرس . شده است شما زندگيبرندة پيش

 ،ايد  نديده  او را اگرچه كه«و گفت،  هكرد خالصه  رالويتاواين 

   بر او ايمان بينيد، لكن  او را نمي  اگرچه ننماييد و اال  مي محبت

 كرد و پر از   بيان توان  نمي  كه اي يم با خر،نماييد  وجد مي آورده

  ).8:1 پطرس 1(»   است جالل

 .طبيعي استشناسيد،  ميخوب  را اومحبت كردن به كسي كه 

 را عيسيهرگز  ما مانندنوشت كه  مسيحياني ميبه اما پطرس 

، با او قدم او را لمس نكردههرگز .  مالقات نكرده بودندرو در ور

 صدايش را نشنيده بودند، ؛با او سهيم نشده بودندنزده، غذايي 

 با اين. ده بودند يا به چشمانش خيره نش،دستانش را حس نكرده
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در نتيجة آن  كه ؛ردندك  و به او اعتمادهحال او را دوست داشت

براي  مسيح دوست داشتن. د به بار آوريناپذير  وصفشادي

هرگز شود، هرچند   ميتان  عظيم زندگياشتياق  مسيحيشماي

  .يدكنتوانيد او را در اين سوي آسمان مالقات  نمي

به استثناي . درك كرد تجربة شخصي را با اصلاين پطرس 

انكار در   كه به عيسي خيانت كرد، پطرسيهوداي اسخريوطي

  اعتماد راميزانمترين ك  از هر شاگرد ديگري،زمانسه مسيح در 

و امحبت  تحاز صمكرراً  و عيسي ؛)69:26-75متي  (نشان داد

ايمان، چرا شك  اي كم «پرسيد،او سوال كرد، يك بار صريحاً از 

  ).31:14متي (» ي؟آورد

 التماس كرد كه مسيح  خوانندگان پطرس به كهطور همان ممطمئن

 محبت كرده و اعتماد نمايند، نديده بودندهرگز  كه را

ري كردن پس از سه سال سپاش را از انجام همان امر،  كوتاهي

 اما  پطرس قصور كرد؛!آورد به ياد ميوقت در حضور وي، 

پطرس ياد . بازگرداندبه خدمت رئوفانه او را بخشيد و خداوند 

ه همان ب.  كنداعتماددوست بدارد و عميقاً مسيح را  فت كهگر

 را وند خدا كهدهد به ما تعليم مي روح خدا صبورانه ،شكل

  .يمكن و به او اعتماد حبتم

را باور  همه«ند كه محبت ك  بيان مي7:13 قرنتيان 1پولس در 

سستني گ نابه شكل چطور   كه محبت و اعتمادبينيم يم ».دنماي مي
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به شما عطا ايمان خدا : ة رشد مسيحي وصل استبه چرخ

مقدسي دربارة عيسي   كتاب ايمان تعليماتبا و شما ؛كند مي

يابد،   از او افزايش ميتان كه دركهمچنان. كنيد  ميدرك مسيح را

 بيش از پيش. دنكن رشد ميو قويتر  عميقتر تانمحبت و اعتماد

، صحبت دل و جاناو با به  كردن  با خدمتشويد ميمشتاق 

  را جالل دهيد؛او، يمشاركت با و  وكردن و خواندن دربارة او

 ش مانندبيش از پيش و شناسيد مياو را بهتر ترتيب  بدين

  .شويد مي

 قرن  درستانكليساي انگلوابسته به اعظم اسقف  ؛نتِيلِبرت ار

  :هفدهم نوشت

و   خواهيد داشت؛ بيشتر ايمان بياوريد؛دوست و ؛ايمان بياوريد

 امورِي و عميق  قوبيشتر دوست خواهيد داشت؛ براي باورهاي

ين  و ازحمت بكشيد، دنگوي سخن مي از مسيح كه يپرجالل

 شارزدر واقع  اگر انسانهامسلماً . كرد خواهد حاصلرا  محبت

زيرا مخلوق . دشتندا ي، طبيعتاً او را دوست مكردند او را باور مي

كه قاطعانه باور اينخواستار چيزي باشد، مگر  تواند ينم منطقي

 . خواستني استامرِ ارزشمندترين  كه آنچه به آن ايمان دارد،كند

سرد و نسبت به خدا انگيز است كه قلب را   فتنهباوريِ اين نا! آه

خودش و  مسيح در كمال پس بجوييد تا به .دساز مرده مي

چنان اين ايمان  و ؛ايمان بياوريد ، اوبه ما مهرمحبتش به ما و 

ما  قرباني محبت به صورتكه  خواهد افروختدر قلب آتشي 
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 تفسير اول پطرس( .نمودخواهد  صعود  به حضور خدااوبه 

]Grand Rapids: Kregel55]1972  تجديد چاپ ,( 

 رابطة اصل ، محبت و اعتمادكند كه  ميدوباره تأييد نتِيلِ سخنان

   كه اي رميخ«پطرس به . دنآور مي و شادي اند حما با مسي

 پطرس 1 (نموداشاره »   است و پر از جالل كرد   بيان توان نمي

دربرگيرندة  »توان بيان كرد نمي«عبارت براي لغت يوناني ). 8:1

  قدرتبيش از حدِسرّي كه  ، استسرّ الهييك  ادراك

 شادي بيان ، انسانيسطح در حتي. است  و انديشهسخنگويي

ترانة عاشقانة به هزاران  — يگران دشوار استمحبت كردن به د

شادي اما  .اند تالش را كرده كنيد كه اين نگاه شمار يب

 كردنمحبت  وجود دارد كه از سطحوراي آن ناپذيري  وصف

 زيرا محبت ما ي آسماني است، پر از جالل؛ شادي.آيد مسيح مي

  .محبتي آسماني است

  قلب مسيحيت

 عميق چنين اينلس محبتش براي مسيح را عجيب نيست كه پو

  :ابراز كرد

   خود مسيح خداوندِ  معرفت  فضيلت سبب  چيز را نيز به همه

   و فضله  كردم چيز را زيان خاطر او همهه  ب  كه دانم  مي  زيان عيسي

 با عدالتِ   نه  شوم  يافت  و در وي؛ را دريابم  تا مسيح شمردم

   مسيح  ايمانِ ةوسيله  ب  كه  با آن  بلكه،  است  از شريعت خود كه
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 و تا او را و ؛  است  از خدا بر ايمان  كه  عدالتي شود، يعني مي

 و با   را بشناسم  وي  در رنجهاي  را و شراكت  وي  قيامت قوت

 .  برسم  قيامتِ از مردگان  به  هر وجه مگر به.   گردم  او مشابه موت

  )8:3-11فيليپيان (

نجات .  محبت ما براي مسيح است جان زندگي مسيحي،قلب و

و كند؛  مي پيشرفت  با اونماتقديس شدنشود،  با او آغاز مي ما

 و از او دليل بودن ماست؛ .دياب  ميپايان او  بانماجالل يافتن

  . استيا هر چيزكس  اتر از هررو براي ما گرانبه اين

 ي بر شناخت،دانست كه قلب زندگي مسيحي ميخوب ولس پ

 بهنيز چيز را  همه« ، وقتي گفتشود مسيح بنا مياز  صميمي

» دانم  مي  زيان  عيسي  خداوند خود مسيح  معرفت  فضيلت سبب 

  ).14آية ( اشتياق و هم هدفش بود هم  ،اين ،)8:3فيليپيان (

ارزشمند ارزش براي چيزي  چيزي بيتعويض نجات،  اساس

ا به گزيند ت كه خدا برمياين چيزي است كه براي آناني . است

آيد،   به سوي خدا ميفردي كه. دهد  روي مي،ملكوتش بياورد

مهم   و برايشكردهرها  كند حكم مياو چه  است هرشتاقم

در نور جالل با گناهش  وقتي. باشدگزاف  چقدر ي آنبهانيست 

شمانش را  خدا كوري چهنگامي كه — شد رو به رومسيح 

هر داشتن نگه كند كه  گهان درك ميناگناهكار نادم  — دارد برمي
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اگر به معني از دست دادن مسيح داشت،   عزيز ميچيزي كه

  .ندارد، ارزش ستا

پي برديد كه عيسي مسيح بسيار  تان  از زندگياي رحلهم در

 و هرت، شهايهمة داراي. بود كه داشتيد يارزشمندتر از هر چيز

 پس همة آنها را .ندارزش شد  بي، با مسيح در قياسها خواسته

. يدبازگشت اوندتان و خدمنجي چونبه سوي او و  شمرديدزباله 

شناخت او، اشتياق تازة شما .  گشتتانتمايالت نهايياو مقصود 

 و مانند او او، اطاعت از اواو، خدمت كردن به حرمت نهادن 

 ؛ا با عيسي مسيحاينها ثمرات رابطة جديد شم. ستا بودن

 و جالل ، مشاركتعدالت، قدرتبه كه است عالم خداوند 

 .انجامد مي

 اليق آن محبت د، محبت نماييشود او را آن كه به شما حكم مي

عطا كرده است به شما  متمركز بر مسيح ه تازيحياتخدا . است

  .دهد هر چيز ديگر را تغيير ميكه 
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  ن سخن هستند رساترياعمال

براي  محبتقلبتان غرق توانيد به خدا نشان دهيد كه  مي گونهچ

نشان  خواهد از شما ميآنچه  به جاي آوردنبا آن را  ؟ستاو

وقتي . گويند گوييم اعمال رساتر از كلمات سخن مي مي. يدده مي

يا ل شيواتر از هر قول  اعما،شود ه ميدآزمو خدا رايمحبتمان ب

بهترين راه . گشايند لب مي كه قادر به انجام آن هستيماعالني 

 اطاعت از او و ، مسيحراي بتان حرمتنشان دادن و اثبات محبت

  .چيز است در همهبودن، تسليم او 

اشتياق و آن ، اكنون تيد هس خانوادة خدا عضو جديدكهشما 

سازد انجام  آنچه او را خشنود ميكه ا در خود داريد رتوانايي 

محبت و . دكني چگونه محبت خود را به او ابرازه كنيز  و ؛دهيد

  .تندسه شدنيناطاعت جدا

 اطاعت ازهاي اهميت  از نمونهمملو  مقدس از ابتدا تا انتها كتاب

 انجام ي شخصآنچهكه است  اين يادآور و است؛ارادة خد

در هيچ هرگز . كند  آشكار ميش راقلب احساسات واقعي دهد، مي

 جدا ،مورد اطاعت ظاهريدر  خدا ،عتيق در عهدزمان يا مكاني 
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تا هزار پشت « 6:20 در خروج خدا. دندااز انگيزة دروني حكم 

ا نگاه دارند، ر] او [دوست دارند و احكامرا ] او[بر آناني كه 

 قلبهاي مشتاق  ازهمواره ،هدش حكم اطاعت. دكن مي» رحمت

  .دآم مي

اگر مرا دوست داريد، احكام «جديد اعالم كرد،  در عهدعيسي 

   كند، آن  حفظ مرا دارد و آنها را  احكام هر كه . . . داريدمرا نگاه 

يوحناي ) 21 ،15:14يوحنا (» نمايد  مي ت مرا محب  كه است

  ، اگر احكام شناسيم  او را مي  كه دانيم  مي و از اين«رسول نوشت، 

  الواقع  دارد، في و را نگاه ا  كالم  كه كسي . . .   داريم او را نگاه

 اگر به ).5، 3:2 يوحنا 1(»   است  شده  كامل  خدا در وي تمحب

به  او  خانوادةعضوچون  اگر در واقع — علق هستيدتخدا م

 خواهيد داشت و از او را دوست — ايد هشديد پذيرفتهندي فرز

  .دخواهيد كر اطاعت يو

 و ريا بيخالي از ابهام، مصمم،  واقعي، ايمانداريك اطاعت 

پطرس در واقع، .  خواهد بودنجات اواز  انشدنيجدبخش 

 خود   نَفْسهاي چون«: طاعت توصيف كرداعمل  نجات را ،رسول

ريا   بية برادران تايد تا محب  طاهر ساخته  راستي تِ اطاع را به

  ، فاني  از تخم  يافتيد نه  تولد تازه رو كه ز آنا  . . . باشيد داشته

   و تا ابداالباد باقي  زنده  خدا كه  كالم  به ، يعني ؛فاني  از غير بلكه

 است كه ، حقيقت مطلقانجيل). 22-23:  1  پطرس1(»  است
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. خداوند عيسي مسيح  توبه و ايمان بهبهاست  يحكمجوهر آن 

د ش مي موعظه حكمچون جديد هميشه  پيغام انجيل در عهد

؛ 38:2؛ اعمال رسوالن 32:5؛ لوقا 12:6؛ مرقس 17:4؛ 2:3متي (

اطاعت فرا  هب ، ما راحكم چونهم ).20:26؛ 30:17؛ 19:3

 روحاني ندگيز، بديا مي كه واقعاً تولد دوباره هر كس. دنَخوا مي

 دآوربه آن ايمان  ،شنيدرا مقدس   زيرا حقيقت كتاب،اردداي  تازه

  .نموداطاعت و از آن 

شامل را اطاعت  كمنف  از عملِ، لحظة نجات بيشبا وجود اين

كالفه  بهترين حالتدر تواند  مياطاعت از خدا در ابتدا . شود مي

شما مانند  . باشدتوانفرساظاهر در  و در بدترين حالت كننده

در  فرامين را درك نخواهيد كرد يا ، فرزندخواندهيپسر يا دختر

به همان .  نخواهيد بودر به اطاعت از همة آنهاهمان زمان قاد

 آنچه در خانواده بايدبه تدريج  فرزندخوانده شكلي كه كودك

بياموزيد چه به تدريج بايد شما نيز  ياد بگيرد،  راهددانجام 

واقعيت كلّ . انجام دهيدمسيحي زمينة جديد ن  در ايچيزي را

در  لگُ مانند .افتد يجا نم برايتان يك مرتبهن به مسيح تعهدتا

مقدس  ارادة خدا در كتاب كه همچنان. شود  باز ميطي زمان

 از حتي بيشتا  شويد  ميترمشتاقو مطيعتر ، گردد آشكارتر مي

  .پيشرفت كنيد اين
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درك را به مسيح هدمان  تعدهايپيامهمة فوراً دليلي كه 

از  را وقف شدن فهم آن دايبخدا ابتدا كنيم، اين است كه  نمي

. دگير نشأت نمي ما ازتعهد . به ما عطا كندالقدس  طريق روح

  در مسير اطاعت از خدا را در قلبسفر براي اشتياقالقدس  روح

  .كند  ميادايجخدمتگزاران عيسي مسيح ما 

 ه ازتازي قلمرو يك بهد، رسيديبه ايمان نجاتبخش در او وقتي 

شيطان از نفس، دنيا و زمان آن تا . ارد شديدوكردن  اطاعت

كنترل شما را  ، مختلف گناههاي جنبهبرديد و همة  فرمان مي

 يشمااكنون اما ). يد مشاهده كن را15:2-16  يوحنا1 (دكر مي

  . مطيع عدالت مسيح باشيديدايماندار مشتاق

  كنيم  مي اطاعتچرا

،  شناسيم  او را مي  كه دانيم  مي و از اين«د، فرماي مي 3:2اول يوحنا 

 به معنيدر اينجا  نگه داشتنلغت » .  داريم  او را نگاه اگر احكام

با  نيست كه ظاهرياطاعت .  با هشياريراههم  استياطاعت

روي  دروني است از اطاعت، بلكه شود ترغيب يا فشاراجبار 

  .سرورآن خالص براي  محبت

 يا مراقبت«به معني  »نگه داشتن«يوناني ترجمه شده براي واژة 

دهد كه  ك مسيحي نشان مي ي. است» گرانبهاچيزي از پاسداري

اطاعت كردن؛  براي اش قلبي اشتياقشناسد، به وسيلة   ميخدا را
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 .كند و از اين اشتياق براي اطاعت، چون گنجي حراست مي

 بهاعتنايي   در بيكنند مسيحي هستند، اما مردمي كه ادعا مي

 تح و صزنند لطمه ميشهادتشان به كنند،   مي زندگي خدااحكام

  .برند زير سوال ميرا  مسيح شناختبر ادعايشان 

 از نيز entole برد، به كار مي» احكام«ي كه يوحنا براي ا كلمه

 1در كم چهارده مرتبه  دست رسولآن  .استبرخوردار اهميت 

 يةروح اگر. برد كار ميبه يح مس فرايضبه اشاره در را آن يوحنا 

 ،دهيد نشان  مسيحفرايض پاسداري از  بهنسبت اطاعتمتداوم 

و عزمي  حرمت نهاده شوند؛ كه آنهاداشته شتياقي هميشگي ا

 عيسي مسيح گاه به شناخت خدا و راسخ براي اطاعت از آنها، آن

كنيد، با  تجليل ميصادقانه را وقتي مسيح  .ايد رسيدهخداوند 

  .شويد مي تسليم اقتدار او خوشحالي

با اگر  ،مسيحيانتازه اري از يبس و براي — ناآشنايك براي 

طرز به تواند  اطاعت از ارادة خدا مي — باشيمصادق خودمان 

 .به نظر برسدحتي غير ممكن  ،ناخوشايند سخت و باور نكردني

آن اما  !گوييد  نمييجد؟ ب برداريدصليانكار كنيد؟ خودتان را 

 بخش ناطمينا و  كنندهحيرمت ييقتحق 2-3:  5  يوحنا1در رسول 

 خدا را  رزندان ف  كه دانيم  مي از اين«: كند را به ما يادآوري مي

 او را   و احكام نماييم  مي  خدا را محبت ، چون نماييم  مي محبت

   او را نگاه  احكام  خدا كه  محبت  است زيرا همين.  آوريم جا مي هب
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 كه عيسي خودش طور  همان».  نيست  او گران و احكام ؛داريم

  ).30:11متي  (» سبك  و بار من  است  خفيف  من يوغ«فرمود، 

به خدا ايمان : دهد روي مي مسيحيان در قلب وقايعاي از  زنجيره

 به بار  ايمان ما محبت،ن داريم كه خداست به مسيح ايما،داريم

اگر ايمان داريد . كند حاصل مي محبت، اطاعت ؛ آنآورد مي

بت، حمد س او همة محكند، پ مسيح آن كسي است كه ادعا مي

شيفتة او و  به خود جلب خواهد كرد قلبتانرا از  و ستايش

 وستد اين شكلبه او را به راستي آناني كه و  ؛خواهيد شد

 و يوغ كنند بيان ميه داشتن احكامش با نگرا محبتشان دارند، 

  .نمايند ميحمل او را با شادي  آسان

اي  پارهچرا اطاعت از احكام خدا بار نيست،   بر اينكهپولس

  :دادتوضيحات 

 او را  كرده   تسليم  كسي  بندگي  را به  اگر خويشتن دانيد كه آيا نمي

  كنيد بنده  مي طاعت او را ا  را كه كس  نماييد، شما آن اطاعت

اما .   عدالت  را براي  اطاعت  خواه؛  مرگ  را براي  گناه ستيد، خواهه

،   از دل  االن بوديد، ليكن  مي  گناه  هرچند غالمان شكر خدا را كه

 و از ؛ايد  شده  سپرده  آن  به ايد كه  گرديده  تعليم  صورت  آن مطيع

  )16:6-18روميان  (.ايد ه گشت  عدالت ، غالمان  آزاد شده گناه

 به او هرچه ارباب انجام —است برده اطاعت وظيفة اولية 

كند، خواه   صدق ميهم روحاني قلمروير داين اصل  .گويد مي
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اما .  ايماندار و بردة مسيحيا، باشد ايمان و بردة گناه  بيفردي

 دل مطيع از« عبارت بسيار مهم  به ساده رابيانن اي سپسپولس 

 و اشتياق نگرشبايست  مياطاعت قلبي  . دادنسبت» داي رديدهگ

نه  ؛خواهيد مي چونبايد اطاعت كنيد، . دباشتان  زندگي غالب بر

اين بدان معني . ندك مي شخصي شما را مجبور دليل كهاين به 

 ؛زندگي تازة شماست اساسي و يدرون ويژگي ،است كه اطاعت

د كه بردة گردي مي مطيع كالم خدا منحصر به فرد چنان آنو 

  .دشوي ميعدالت خوانده 

، زيرا او را دوست كنيد شادي مي خدا قوانيندر اطاعت از 

از روي است لي عم —وظيفه است بله، دوست داشتن . داريد

بخش تلذقدر  نچرا اطاعت از او اي.  نيستآزارندهاما  — ميل

ي كه او طريق خدا بازتابي از خود اوست و قوانيناست؟ چون 

  هم او و هم مسيحياني،و اقوانين اطاعت از .اريمبددوست را 

 خشنود  راجويند  او را ميخشنوديكه او را دوست دارند و 

  .سازد مي

   فيضدر مقابلشريعت 

 كامل  واقعيت ناخوشايند اين است كه هر مسيحي از پيروياما

. استآلود   گناهذاتي، زيرا هر مسيحي داراي استقاصر مسيح 
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 آميز فيض و اطاعت گرا شريعتميان اطاعت تفاوتي مهم  ولي

  .وجود دارد

 اطاعت .نفساني استتالش  نتيجة گرا تشريعاطاعت 

مطالبه   راقصور  بدون وطاعتي كامل و مطلق اگرا شريعت

 زايج خدا را بشكنيد، قوانيناگر حتي يك بار  گويد مي. كند مي

 .آن مرگ است

 ية، روحانگيزد ي كه فيض خدا به ما آن را برمآميز فيضاطاعت 

  آن رامابه  خدا فيض تسليم شدن است كه  و با محبتِريا بي

، خدا  حالاين با ،استكاستي اگرچه اغلب داراي . انگيزد ميبر

 را عيبهايشخون عيسي مسيح پذيرد، زيرا   را مياين اطاعت

  .كند محو مي

كامل بايست  اطاعت مي ،نفساني ي وانسان با تالش! تيتفاوچه 

 نه به نگرد  ميبه قلبخدا با فيض الهي، . باشد ارزشبا باشد تا

 معيار خودش در مقابل مرا گراي شريعتاگر خدا اطاعت . اعمال

 اما خدا به من .كردم يم من ابديت را در جهنم سپري سنجيد، مي

كه مشتاق آن را نجات داده بيند كه مسيح  ميكند و قلبي  نگاه مي

تسليم خداوندي كه است مشتاق  و روحي كه اطاعت از اوست

  .دوش كاملاشتياق  خيلي مانده تا آنچند ، هرباشداو 

  متقاعد نمودن خداونددر كه پطرسآوريد  به ياد مي را زمانيآيا 

 ؟ناكام ماند ،، هرچند نامطيع بود او را دوست داشتبر اينكه
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 اعترافكه   را متقاعد كندخداوندپطرس چه گفت تا سرانجام 

از » به اطاعت من نگاه كن،«او نگفت، د؟ پذيرب محبت او را

چيز  خداوندا، تو بر همه«د، گفت، بواطاعتي  نا تارگرف كه آنجايي

يوحنا (»  دارم  مي  تو را دوست  كه داني تو مي.   هستي واقف

17:21.(  

را  جريمة كامل ؛عيسي جان داد. اين نكتة صليب مسيح است

خونش بتواند هر آنچه   تاتحمل كردهاي ما يگناهان و كاستبراي 

  . بپوشاند،ستداراي كاستي ا ما روز به در محبت و اطاعت روزرا 

همة آنها . دنكردن از خدا اطاعت هميشهحتي رسوالن مسلماً 

زيرا ، كردند اتيو اشتباه نياوردند جا را به خداوند هاي خواسته

ه وانست بتايشان در مورد ولي عيسي .  نيز گناهكار بودندآنها

ه آيا كامالً نگ). 6:17يوحنا (»  داشتند  تو را نگاه كالم«پدر بگويد، 

تسليم شدن براي  ايشاناشتياق و عزم راسخ . نهكه داشتند؟ البته 

مطلق و  يبه عيسي مسيح چيزي بود كه عيسي سنجيد، نه معيار

  .گراتعيشر

رئوفانه ست، اما او  امطلق كامليت معيار قدوسيت خدا هنوز

 ،يمكني اگر اشتباه.  استتدارك ديده ما حتمي قصورهايبراي 

نگرد  ميبه آناني با لطف او . گويد ما ديگر مسيحي نيستيم نمي

مسيحي واقعي براي تسليم .  اطاعت هستنديةكه داراي روح

تواند آن  نميهميشه  هرچند، دارد اشتياقشدن به عيسي مسيح 
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با دهد و  اما خدا تشخيص مي. اشتياق را به تحقق برساند

  .پذيرد آن را ميمهرباني 

 است، چرا كه شريعتش را در قلب شما نوشته آگاهرون دخدا از 

آن را بر و شريعت خود را در باطن ايشان خواهم نهاد «: است

دل ايشان خواهم نوشت و من خداي ايشان خواهم بود و ايشان 

در «، فرمايد مي 8:40مزمور ). 33:31ارميا (» قوم من خواهند بود

دارم و شريعت تو  ا آوردن ارادة تو اي خداي من رغبت ميج هب

 آنچه  كه هركند تأييد ميمقدس  كتاب» .در اندرون دل من است

 زيرا چنان«: كند كنترل مي زندگي او را ، طرزاستآدمي قلب در 

امثال (» كند، خود او همچنان است كه در دل خود فكر مي

 آناني كه —شناسند  ه راستي خدا را ميآناني كه ب). 7:23سليمان 

تا  گرفتد خواهتحت تأثير قرار  قلبشان — ارندداو را دوست 

  . نوشتجانآكه خدا  عت كننداطااز شريعتي 

  الگوي كامل

توانيم و سعي  يم، ميتوانيم كامالً از خدا اطاعت كن هرچند نمي

مان قرار دهيم  زندگيدر تاريخ سرمشق  را يشخصآن كنيم  مي

اگر تنها . عيسي مسيحيعني  —  اطاعت كندمالكوانست به تكه 

  .دهد چه كنيد  شما نشان ميبه با سرمشق ،از او پيروي نماييد
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،  مانم  مي  در وي  گويد كه كه هر«گويد،   به ما مي6:2اول يوحنا 

» . كند نمود، او نيز بايد سلوك  مي  او سلوك  كه  طريقي  همين به

و » ، در نورسلوك» «، اوشناخت« عنيرا به م ماند مييوحنا لغت 

همة اين عبارتها حاكي از نجات . به كار برد »بودنمشاركت در «

كنيد مسيحي هستيد، بايد  اعالم مينكته اين است كه اگر . است

 ه اينب. اشتدنشان دهيد كه او از همان طرز رفتاري را اي  نمونه

اما با د، خواهد بواً مانند او معني نيست كه زندگي شما دقيق

 كه او طور ان، هم خواهيد كردسلوكي خدا ود براي خشناشتياق

تا جايي كه بايست   مي—  مسيح الگوي ماست.چنين كرد

 .كنيم كه او زندگي كرد زيست طور ن ممكن است، آكمابيش

 پيش ،ح شدن مسيمانند وي ما را به س،از روي محبتاطاعت 

  .برد مي

   يافت  انسان  در شكل چون«: يدفرما عيسي مي دربارة 8:2فيليپيان 

   موت  تا به  بلكه ، موت  و تا به  ساخت  را فروتن شد، خويشتن

اما پافشاري عيسي در صورت خدا بود، » . گرديد  مطيع صليب

آنها   بودمشتاق در عوض، . بچسبدازبر آن جالل و امتي نكرد كه

  براي هميشهاين. دكنو خودش را فروتن بگذارد  كنارموقت را 

   نزول از آسمان«عيسي فرمود، . است فروتني نمونةبزرگترين 

»  خود ة فرستندة اراد  به ، بلكه  كنم  خود عمل ة اراد  تا به  نه، كردم

ما  و  اطاعت بود؛ية روحنشان  اونگرشتمامي ). 38:6يوحنا (
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. دهيم قرار مي سرمشق رااز روي محبت اطاعت اين الگوي 

 واقعيت محبت شما براي سند نهايياطاعت از مسيح و كالمش 

نسبتاً ، كنيد بيان مي او برايآنچه دربارة محبتتان . اوست

اين است كه محبتتان آيد   ميبه حساب چهآن — است اهميت بي

  .نشان دهيدتان   زندگيطرزبا براي او را 

توانيد  مييي است كه  روشهاهاي لو از نمونهمممقدس  كتاب

  :چند نمونه از آنها. دابراز كنيرا  خدا يرابمحبتتان 

x  1:18-3مزمور (تمركز كنيد بر جالل خدا(. 

x 23:31مزمور (ماد كنيد اعت قدرت الهي خدا به.( 

x  1:63-8مزمور (را بجوييد مشاركت با خدا(. 

x 165:119مزمور (را دوست بداريد  خدا قوانين(. 

x  9:69مزمور (حساس باشيد  احساسات خدا طرزبه(. 

x  مزمور ( دوست بداريد ،خدا دوست داردرا آنچه

72:119 ،97 ،103.( 

x  1(دوست بداريد  ،دارد كه خدا دوست ميرا آناني 

 ).1:5يوحنا 

x  10:97مزمور (از آنچه خدا متنفراست، متنفر باشيد.( 

x 75:26متي (گناه محزون شويد  بر.( 

x  15:2 يوحنا 1(دنيا را رد كنيد.( 

x  8:4تيموتائوس  2(مشتاق بودن با مسيح باشيد.( 
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x 21:14 ايوحن( از خدا اطاعت كنيد دل و جان با.( 

 چيز همه منبعمقدس   كتاب.خراشد ميسطح را فقط اين فهرست 

 وقتي .بدانندبراي اطاعت از احكام خدا بايد است كه مسيحيان 

خداست، به  محبت نشان دادناطاعت تنها راه كه  يابند درمي

  .شوند مي مشتاق دا چيست،احكام خاينكه طبيعتاً براي درك 

همين حاال تا است ممكن ، اي هستيد  مسيحي تازهكهشما 

داشته  آشناييكالم خدا در  تعليمحكمت عظيم و  بااي  اندازه

يش از چهل بمن . دباشيحيران  آن محضعظمت  ازاما  ،باشيد

در فصل . متحيرم و هنوز ؛ام موعظه كردهآن را  كهسال است 

 حالكنيم  و بررسي مي خواهيم كردنگاه  مقدس به كتاببعدي 

ايم، چگونه اطاعت ما  از خدا كردهمان را وقف اطاعت  كه زندگي

  . وابسته استمقدس كتاب شناختبه 
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3  

  سوزان دل مشاركت

شان به مسير عيسي، دو مرد در رستاخيزلوقا، در روز   گفتةرنا بب

 بود در  دادهخره اي ك ع متحير كنندهدهكدة عموآس دربارة وقاي

 و   در مكالمه ايشانو چون « ،نويسد مياو  .حال گفتگو بودند

   همراه شان، با اي  شده  نزديك  خودِ عيسي بودند، ناگاه  مي مباحثه

لوقا (»  شد تا او را نشناسند  بسته  ايشان  چشمان ولي. شد

 ،كيست كهكند آشكار ايشان  بدون اينكه برعيسي ). 16 - 15 : 24

  پرسيد كه دربارة چه چيزي گفتگونانو از آ ؛پيمودراه  هانآبا 

   است  همين  كه ر بوديمميدواا «بودند  معترفايشان. كردند مي

، اما )21آية (»  دهد  را نجات يليبايد اسرا  مي كه  آن]عيسي[

 همراه ي ومقاصدكردند   آنها فكر مي و؛ او مرده بودكنونا

  .نخواهند يافتتحقق  شاناميدهاي

با دعوت كردند را عيسي به دهكده رسيدند، آن دو مرد  چون

مشغول خوردن شدند، او خود را بر هنگامي كه . نها بماندآ

هاي   آيه (گشتشان ناپديد گاه از ديد آن آشكار نمود و يشانا

العمل آن مردان در آية   در اينجا عكساصلينكتة ). 31-30
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 ما   در درون آيا دل’: با يكديگر گفتند  پس«: بعدي است

ه  را ب نمود و كتب  مي ما ما تكل ب  در راه  كه ، وقتي سوخت نمي

 دل مشاركت وعض بگويم آنها مايلم» ‘كرد؟  ما تفسير مي جهت

شنود،   كالم خدا را ميواقعي يوقتي ايماندار. سوزان بودند

  .افروزد مي قلبآتشي در 

در بسياري موارد .  وجود دارد همين باور در پس مزاميرشك بي

 از 2:1مزمور . فروزان استقلب نويسنده براي كالم خداوند 

شريعت رغبت او در «كه گويد،   سخن ميرستگار يانسان

مزمور » .كند  است و روز و شب در شريعت او تفكر ميخداوند

 رِ خالصِ زز و ا مرغوبترز طالا« كالم خدا فرمايد مي 10:19

  .»ات شانة عسل شيرينتر و از قطرشهد از .بسيار

 و حتي شادي وجود دارد؛در درك كالم خدا شادي عظيمي 

براي ايمانداران  كه يممطالعه كرد. از آنعظيمتري در اطاعت 

 انبه جاي آوردنشاما براي . دارنداشتياق اطاعت از احكام خدا 

براي رشد در بايد  كه هر چيزي. ندستهه آن احكام چ بدانند بايد

 مقدس كتاب. مقدس وجود دارد  در كتاب،ايمان مسيحي بدانيد

و منبع هر  ،تعليمتمامي حكمت روحاني و ابدي و سرچشمة 

 .چيز نيكوست
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   حيات استبعمقدس من كتاب

 هر   به كند، بلكه  مي  زيست  نان حض م  نه سانان«عيسي فرمود، 

 كالم خدا). 4:4متي (»  خدا صادر گردد  از دهان  كه اي كلمه

 الزم است چه همة آنبارا حيات  آن و ؛تأمين كنندة حيات است

 هنگامي كه. ، تا مشتاق زيستن آن حيات باشيدكند سرشار مي

يد، نمايهدايت كالم خدا طبق بر تان را  زندگيكنيد  شروع مي

به خود  ي و شورانگيز كامل، غنيزندگي در مسيح معناي

  .گيرد مي

  مقدس منبع قدرت است كتاب

 در  طبيعيراسويف ي منبع،داريد برميمقدس را   كتابوقتي

تغيير زندگي شما را  ةد هر ناحي كه قدرت دارگيريد مي تانستد

  . كندتانبه مسيح نزديكتركه به شكلي  ،دهد

 و مقتدر و   خدا زنده كالم«، فرمايد مي 12:4عبرانيان  .الزامقدرت 

   تا جدا كند نَفْس  و فرورونده مو در شمشير د از ه تر است رندهب

» .  است  قلب ز افكار و نيتهاي و ممي؛ و مغز را  و مفاصل و روح

وجود دارد، به در جانهاي ما مشكلي گويد كه  ناه به ما ميگالزام 

در بدنهاي ما مشكلي گويد   كه درد فيزيكي به ما ميهمان شكل

را گناه ما قلب هيچ چيزي مانند حقيقت خدا، . هست
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مقدس و   به اين دليل است كه خواندن روزانة كتاب.شكافد نمي

يد همة آنچه باشيد كه وقتي مشتاق. قدر مهم است مطالعة آن اين

در براي رخنه  كالمش ازخواهد، به او اجازه خواهيد داد  خدا مي

 گناهانتانبه شما را د، كناستفاده  تان هاي مخفي زندگي آن ناحيه

  .يدكنچگونه از آنها توبه  دهد تاننشان و م سازد؛لزم

  از انجيل«گويد،   به ما مي16:1پولس در روميان  .قدرت نجات

   هر كس  نجات  براي  خداستت قو كه  چون،  عار ندارم مسيح

ما را از گناه نجات   قدرت داردمقدس كتاب ». آورد  ايمان كه

به ما رد حيات ابدي با خدا در آسمان  قدرت دابنابراين. بخشد

  .عطا كند

اش به كليساي روم  رسالهاز  12 فصل در جلوتر .قدرت تبديل

 رحمتهاي خدا  ، شما را به  برادران لهذا اي«د، گوي ميپولس 

 ة پسنديد  مقدس ة زند ي خود را قربان  بدنهاي  كه كنم استدعا مي

   جهان  اين  و همشكل؛ ست شما  معقول  عبادت  كه،خدا بگذرانيد

»  دهيد  خود را تبديل  صورت، خود  ذهنِ  تازگيِ  به  بلكه،مشويد

مقدس را مطالعه و حقايقش  كه كتابدر حيني ). 1-2هاي  آيه(

شما را از . دساز نماييد، تفكر شما را دگرگون مي را درك مي

ي پارساي شود مشتاق باعث ميو  خواهد گرفت ويخوشيهاي دني

 محبتاز قدرت دارد شما را از سيستم دنيا جدا سازد، . گرديد

. دكارب تاندر قلب الهيمحبتي براي امور  و ؛دكنب وي دنيامور
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، زيرا )16:2 قرنتيان 1(ناميد » فكر مسيح« مقدس را پولس كتاب

از هر كه .  استپديدارد، در آن انديش ميآنچه خداوندمان 

آنچه در همة  راجع به وندر خداافكا، از آگاه است مقدس كتاب

  .باشد ميمطلع  آنجا آشكار است

  مقدس منبع شادي است كتاب

 فكريجريانهاي دگي نتيجة دگرگوني  زنشادي واقعي در

   او و براي ةوسيله  ب همه« كه فرمايد مي 16:1كولسيان . شماست

براي از آنجايي كه . شود ميشامل هم را كه شما » . شد او آفريده

 اينكه تا شناخت نخواهيد راشادي حقيقي خدا آفريده شديد، 

 انستد نخواهيدآن را اما . كند د ميبدانيد چه چيزي او را خشنو

چه  — مقدس كتاب — زيستن براي اوراهنماي بدانيد  اينكه تا

آموزيد با  ميكنيد و  طور كه كالمش را مطالعه مي همان .گويد مي

خواهيد تجربه  را يرضايت و شادي عظيمش زندگي كنيد، اصول

سخنان تو يافت « گفت، وقتي يافتست د آنبه ي ي نبارميا. كرد

» هاج دل من گرديدشد و آنها را خوردم و كالم تو شادي و ابت

  ).16:15ارميا (

 كه  راييها وعدهتمام خواهد و  ميتان  آنچه خدا از زندگيوقتي 

ادي ماوراي شموجب  ،كنيد  درك مي،استمهيا كرده براي شما 

 چه بسا .داريد تياي مشكال شايد در رابطه. خواهد شد تانتصور
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 چيزي شايد براي خريد.  نيست، باشدبايدهمة آنچه  تان وادهخان

ممكن است در مدرسه .  به آن نيازمنديد، پول نداريدبه شدتكه 

رسد در حال  ه به نظر ميبا آنك. دكشمكش داري ارسر كيا 

توانم به  ، ميدر كار نيستچيز براي خيريت شما  حاضر هيچ

چطور .  خواهد رسيدبه نتيجهچيز  دهم در انتها همهشما قول 

هاي خدا در  دهم؟ زيرا وعدهقول  جسورانه چنين نايتوانم  مي

چنين  مقدس اين كتاب. خواهد يافتمسيح در شما تحقق 

  .دهد ميبه هر مسيحي كردن ي يلي براي شاددلاين   وگويد؛ مي

   است خدمتبعمقدس من كتاب

راهكار به تيموتائوس  ، ديگرانبه حقيقت  رساندنبرايپولس 

  ، به  شنيدي  شهود بسيار از من  به آنچه«گفت، كه ي هنگام داد

 2(»  باشند م ه  ديگران  تعليم  قابل  بسپار كه  امين مردمان

در مسابقة يك دونده كه  طور  درست همان).2:2تيموتائوس 

 ما نيز چوبدستيِ ،كند  ميدرچوبدستي را به بعدي  دوي امدادي،

قت پولس حقي. كنيم نتقل ميمحقيقت خدا را از يكي به ديگري 

آن حقيقت را به به ترتيب و تيموتائوس  الهي را به تيموتائوس

نيد آن توا دانيد، مي  كه كالم خدا را ميفقط زماني. دسپرديگران 

 را انجام بتواند همان سپس كه منتقل كنيد يرا به شخص ديگر
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كه از يك سو به   موجهاي كوچكمانند  كالم شكل به اين .دهد

  .شود ميپخش د، در سراسر دنيا نرو سوي ديگر درياچه مي

  مقدس منبع حقيقت است كتاب

چيزي وجود اين روزها . كنيم ما در عصر اطالعات زندگي مي

 ،عالوه بر اين. ندارد كه نتوانيد آن را در اينترنت پيدا كنيد

.  بقية چيزها هستيمتري و.پي.دي، ام.يو.ديصاحب تلويزيون، 

به تيموتائوس گفت،  قبلهزار سال  دوپولس آنچه حال  با اين

  گيرند، لكن  مي ماً تعليميدا«مردم : صادق استامروز درست 

). 7:3 س تيموتائو2(» توانند رسيد  نمي  راستي  معرفت هرگز به

ياب ناحكمت الهي  لي و، اطالعات وجود داردهمه اينهم باز 

  .است

 طرز. ت تغيير دهندة زندگي اس—  حقيقت خدا—  واقعيحقيقت

اين . دهد مي و ابديت تغيير ه شما را به زندگي، مرگ، زماننگا

 از خانوادة خدا هستيد، جزييبدان دليل است كه وقتي 

آسماني  گاهيديدبر پاية  ،در اين دنيا به زندگي تانانداز چشم

عيسي .  تنها منبع آن حقيقت استناتمقدس  كتاب.زميني نه است؛

). 17:17يوحنا (»  استراستيكالم تو «عا كرد و فرمود، به پدر د

 انسان، از تا از خدا — انيددب هر چيزي راجع بهخواهيد  اگر مي
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 در ه هم—  عواطفتاعقل  آينده، از تا زمين، از گذشته تاآسمان 

  .موجود استمقدس  كتاب

توانيم  كه خودمان نمي دهد مي به ماهايي پاسخ مقدس كتاب

 الهي است كه خَالء جهالت روحاني مكشوفاين حقيقت . مبيابي

 9 -  7: 19مور سه آية كوتاه در مز. كند پر مي در همگي مارا 

داراي اقتدار و مقدسي  كند كه چگونه حقيقت كتاب توصيف مي

  .پاسخ دهدهاي مهم زندگي  به سوالاست كهكفايت 

شريعت «يد، فرما  مي7:19 مزمور .بازگردانندة جان وكامل است 

 عبري يلغت از كامل» .گرداند  كامل است و جان را برميخداوند

به اين .  است»كم و كاست بي« يا »جامع«د كه به معني آي مي

 و يرگون دگ برايالزممقدس حاوي همة حقايق  معني كه كتاب

  .ن جان انسان استرداندگباز

 انناكاميهايشاحساس زير بار  همة آناني كه بهمقدس  كتاب

تواند جان  مي ، استنقص بي  حقيقتِچون. دهد مي  اميد،دهستن

هاي با گناه و نقصان به آناني كه  و كنداحياانسان را مردة 

 و تفاوت بياگر . دبخش، حياتي تازه اند ه شده شكستشان زندگي

خواهد كرد و به گناه ملزم ا را شم مقدس كتاب هستيد، حس بي

 اگر هر آينه .دخواهد دانشان تان را به شما   واقعيهاينياز

 كالم خدا ،شما را درهم كوفته است و تشويش چي، تقصيرپو
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با حياتي نوين در  را تانجانتواند   است كه مييحقيقتحاوي 

  .سازد دگرگون مسيح

ت اشهاد«دهد،  مزمورنويس ادامه مي . استحكيمو  مطمئن

هوش ). 7آية (» گرداند جاهل را حكيم مي امين است و خداوند

حتي . لت جهشي است در تاريكيدر بهترين حابيعي ط

در هيچ يقيني  فيلسوف به شما خواهد گفت كه ترين تيزهوش

 درش حالتانسان در بهترين . وجود ندارد يحكمت انسان

تواند  خدا مي .كفايت است  بي كامالًحقيقت الهيجستجوي 

  .دساز  را آشكار، خود خودش، فقط اگرشناخته شود

، مگر اينكه آن شخص با من را بشناسمشخصي توانم   نميمن

تواند  مياو  ، پس در مورد خدا.دبگشايش را دلو كند صحبت 

 و او خودش را آشكار نمايد؛كه  اراده كند  تنها اگرشناخته شود

.  مكاشفة خودِ خدا— است همينمقدس  كتاب. نين كرده استچ

در .  استطمينانقابل ا از هر نظركامالً  از خطا و بريا كالم خد

 است، يتحصيلفعاليت  ةبر پاي كه يحكمت انسانمقايسه با 

 چههمة آن.  را حكيم گرداندساده يتواند انسان مقدس مي كتاب

همة  .، در كالمش مستور استبدانيددر زندگي  خواهد خدا مي

 ، رشد نماييدد تا نجات يابيد و از نظر روحانيآنچه بايد بداني

ي امور و حتي  خدا نياز داريد؛ندگي و خدمتچه براي زهر

بنا كنيد، چگونه مهارتهاي ي ماندگار مانند اينكه چگونه دوستيها
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 مستحكم و چگونه ازدواجي دهيد؛ رورشپرتباط برقرار كردن ا

ي  نياز داريد، ذهن آنچهتمامي .به شما خواهد گفترا  يدكنبنا 

  . است مطيعقلبي و ذيرا پي، روحتعليم پذير

 8:19داوود پادشاه در مزمور  .سازد راست است و دل را شاد مي

هر » .سازد  راست است و دل را شاد ميخداوندفرايض «نوشت، 

مشكل اين است .  استي شاد و خرسندكسي خواستار زندگي

شادي . گرديم ي شادي مبه دنبال اشتباهه ما در همة مكانهاي ك

 مردم .رايي يافت شودگ يدر خوشگذراني و مادتواند  نميواقعي 

به دنبال پول آلود و  ي گناهرضامنددر خودرا شادي ماندگار 

 و مواد مخدر  جنسي، الكلرابطة، دويدن براي لذات شخصي

همة آنها انتهاي ،  آگاهيداكنونكه طور  همان. يافت نخواهند

  .بست است بن

 شالمكند كه از ك  واقعي را تنها به مردمي عطا مييتخدا رضا

منظور را او ما . خواهد ما شاد باشيم او مي. كنند  مياطاعت

 ناشيثمرة اطاعت ما از او  از ،بيشترين شادي ممكنتا  داشت

  .شود

كند از آن نوع نيست كه با به  ، شادي كه او عطا مي بهتراز همه

 كه عميقغني و   استشادي. شودپايان رسيدن مهماني تمام 

هر . كند عمل مي زندگيآزمايشهاي  ترين ميان سخت حتي در
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 باشما را يد، او شو رو به روفشارهايي با در زندگي  مچقدر ه

  . خواهد كردراهنماييكالمش تقويت و 

امر «دهد،   ادامه مي8 آية . است و روشن كنندة چشمپاك

مقدس امور  كتاب» .كند  پاك است و چشم را روشن ميخداوند

پر  ييادنيدر مقدس  كتاب .سازد  ميقابل دركتاريك زندگي را 

تا كند   و مصيبت به ما كمك مي، قتل، جنگفريباز دروغ، 

  .ك نماييمدررا خدا بدون  انسانفساد عمق 

 يتسل چه دهد ردي كه كودكي را از دست ميبه ف فلسفه

 سرطان همسرشبه شخصي كه  يحكمت انسان؟ دهدتواند ب مي

در با اقتدار  كالم خدا قادر است فقطد؟ تواند بگوي  چه ميدارد

، به طوري كه چشم آناني كه سخن گويد عميق زندگي نيازهاي

  .ازدس روشن  راتسليم حقيقتش هستند

هاي پاسخيم، كن مي كه به سوالهاي دشواريمقدس هميشه  كتاب

 از ربسيار برت  كهسازد آشكار ميرا   ولي حقيقتدهد؛ آساني نمي

 شخصيت مقدس كتاب. است يحكمت انسان ساختگيپاسخهاي 

حكيم  ،دلسوز، محبتپادشاهي با او را . كند  مياعالمخدا را 

با  اين دنياي هم هر قدر  كهدارد عرضه مي قادر مطلقمطلق و 

  .ماند مياقي جهان، بدر كنترل او  ،دلگير باشد ،گناه تاريك شده

 خداوندترس «د، كن  آغاز مي9آية .  تا ابداالبادثابت و طاهر است

» شريعت،«با » خداوندترس » «. ثابت تا ابداالبادطاهر است و
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. ستاستاهمر 7-8هاي  آيهدر » حكم« و »،فرايض» «شهادت،«

 به مقدس كتاباين نامهاي ديگري است كه مزمورنويس براي 

 تمامي ه معنيب» وندترس خدا«عبارت عالوه بر اين، . برد ار ميك

واژة ترس . پرستشيعني  — ستواكنش انسان به كالم خدا

  .استپرستش ديگري براي 

به . مقدس بر خالف هر كتاب ديگري تا ابد ماندگار است كتاب

 به  هرگزت،با آنكه سندي باستاني اس. شود ميهر نسلي مربوط 

  اما دو،ه زبانهاي امروزي ترجمه شدهب.  احتياج نداردبازنگري

هرگز تعليماتش . استمانده  همان شاست كه محتوايهزاره 

سخن با ما آشكارا و مقتدرانه قدر  همان. شود نميقديمي 

  .ه استسخن گفت  با هر نسلتاكنونكه  گويد مي

پيوسته ، ادهفتاد و از رواج نشو ل ميواي انساني متدها فلسفه

 ،شناخته شده براي انسانهر رشتة علمي . شوند جايگزين مي

و  اصلكنار گذاشتن يك ، ، رشدتغيير: است حال تغيير در دايم

كند،  ياما يك چيز كه هرگز تغيير نم. جايگزيني آن با ديگري

  . خداستجاودانةكالم 

 احكام«، زدبانگ داوود سرانجام  .حق و تماماً عدل است

 !با جرأتيجملة چه ). 9آية (» عدل است حق و تماماً خداوند

 منظوربه امروزه يافتن چيزي كه بتوانيم . كالم خدا حق است

 و ، سياستمدارانها انهرس. دشوار است آن اتكا كنيمحقيقت به 
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براي در واقع .  معروف هستنداعتمادبه عدم حتي برخي واعظان 

  .كنند مي وجعمكج و حقيقت را دايماً آنها  كه  استت شدهباثما 

 كه در جمهوري چِك متولد با استعدادفرانتس كافكا نويسندة 

 بيهودگي  تارا به كار بردحكايتي  ،ستزي ميآغاز قرن بيستم 

 شهريآوار او .  دهدنشانرا جستجوي انسان براي حقيقت 

مرگ و ويراني جاي آن  كه در هرا توصيف كرد مباران شده رب

در عذابي جانكاه در حال  ،له شدهافتاده و مردم زير سنگها . بود

  و تنها تكمحض، يك انسانِقتل عام ميانة اين  در. مرگ بودند

او . ماهيگير سرسخت ناميدكافكا او را . ستاه شستن ي حمامدر

، روي صندلي توالت نشسته  وانزآويزان ابا ريسمان ماهيگيري 

ما  ا؛ماهي همنه  و بديهي است در وان وجود نداردآبي . است

  .دهد ماهيگير سرسخت در هر صورت به ماهيگيري ادامه مي

 پيگيري معنايي.  استاينقيقت مانند  جستجوي حافكا گفتك

گوشه و كه در حالي  ،ارزش و بيهودة است  بي نداردكه وجود

  .را مرگ فرا گرفته استكنار دنيا 

مقدس   و جستجوي حقيقت، جدا از كتاب بله؛،نااميد يتصوير

 قلمرويدر حقيقت را تواند  نمي يمعمولانسان . مانند اين است

مشتاق خدا و است  همرداز نظر روحاني او . ابدبيروحاني 

 هيابد اين است كدست حقيقت به تواند  تنها راهي كه مي. نيست

  .دبتاز استسش نَفْ ي كه روحاني به تابوتقلمروي
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 اي مكاشفه! دهد مقدس انجام مي  است كه كتابكارياين دقيقاً 

نيازمند خداست كه با همة حقيقت روحاني كه ماوراي طبيعي از 

ر تازد و عدالت به با دانستن آن هستيم، به قلب انسان مي

  .آورد مي

   رشد استمقدس منبع كتاب

 —اش با خدا خواهان رشد كردن باشد  در رابطهبايد هر مسيحي 
خواهيم در تجربة  ما نمي. شود، بيشتر شبيه مسيح  شخصيتدرتا 

  حياتيِپر ازو  رشد كنيمخواهيم  مي.  محدود باشيممان مسيحي

 روزانة كالم تغذية باتواند  تنها مياما اين . روحاني لذت ببريم

بايد كه توصيف كرد  را حالتيپطرس رسول . خدا روي دهد

  چون«: داشته باشيممقدس   طريق كتابنسبت به رشدمان از

   براي  باشيد تا از آنغش  و بي  شير روحاني ، مشتاق دهاطفالِ نوزا

  ).2:2 پطرس 1(»  كنيدو نم نجات

 شديدي ميلبه در زبان يوناني  »مشتاق بودن«ترجمه شدة عبارت 

آنها . ارند دميل شير به كه نوزادان حالتيكند،   اشاره ميكرر مو

 يا مستقيماً از مادر، اتاقشان آيد مياز بطري كنند كه  توجه نمي

 آنها شير — چه رنگي است، يا حتي چه ساعتي از روز است

كشند  ، جيغ ميبه آنها نرسدي فوري به قدر كافخواهند و اگر  مي
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 را راسخميل شديد ن نوع يهمايمانداران بايد . كنند و گريه مي

  .ي كالم خدا داشته باشندبرا

، »مطالعه كنيد« يا آن را »،بخوانيدرا مقدس  كتاب«پطرس نگفت 

اين . آن باشيدمشتاق ؛ او گفت »آن تمركز نماييدبر روي «يا 

 تسالونيكيان 2(ناميد » محبت راستي«زي است كه پولس چي

گويد،  ميكند كه   در قلب شما ايجاد ميدر واقع حالتي. )10:2

  .»ي خواهان كالم هستمبيشتر از هر چيز ديگر«

اشتياق براي ه ب.  شديد باشدطور د درست همانايباشتياق ما 

  :توجه كنيد  است شدهخالصهكه در امثال سليمان حقيقت 

نمودي و اوامر مرا نزد خود   اگر سخنان مرا قبول مي!اي پسر من

داشتي، تا گوش خود را به حكمت فرا گيري و دل خود  نگاه مي

ز كردي و آوا را به فطانت مايل گرداني، اگر فهم را دعوت مي

طلبيدي  نمودي، اگر آن را مثل نقره مي خود را به فطانت بلند مي

 خداوندگاه ترس  كردي، آن هاي مخفي جستجو مي و مانند خزانه

 خداوندزيرا . نمودي  و معرفت خدا را حاصل ميفهميدي را مي

 و از دهان وي معرفت و فطانت حاصل بخشد حكمت را مي

  )1:2-6. (شود مي

 در جستجوي ثروتبا دل و جان مردم برخي  كه طور هماناگر 

مادي هستند، حقيقت الهي را بجوييد، آن را خواهيد يافت، چون 

  .خدا آن را در دسترس قرار داده است
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او . شبا اطاعت از فرامين —رشد كنيد خواهد   ميتان پدر آسماني

 مطلع فرامين از آن كه به شما داده استمنبعي مقدس  در كتاب

كه بايد است يزي چ همة آنكالمش ، نعالوه بر اي. شويد

  . براي اين مشتعل باشدتاندلكنم   دعا مي.اطاعت كنيد
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4  

  نبرد روزانه

ردمي كه براي مشايد پذيرش آن . كنند همة مسيحيان گناه مي

نده دهن تكابودن به معني كامل بودن است،كنند مسيحي  فكر مي

توانستند به آسمان  گناه مي  اما اگر فقط مسيحيانِ بدون. باشد

يست كه پاداشي ن به آسمان رفتن !ماند ميروند، آسمان خالي 

پولس در روميان . ، عطاي فيض خداستبه دست آوريدبتوانيد 

اند و از جالل خدا  همه گناه كرده«: كته اشاره كرداين نبه  23:3

در  ي كهاز زندگي ي مسيحيمن و شما» .ندباش  ميقاصر

  كه اغلب به؛ نيستيمعافماست گناه با  دايمي كشمكش

باز م، كني تالش سخت  همهر چقدر. دانجام مياز خدا ي تنااطاع

رسد  به نظر مي و ؛شويم ميرو  به رو روزانه با گناه يهم با نبرد

  .كند بر ما غلبه مي همواره  گناهكه گويي

  شدن به مسيحه يشببه سوي 

همة ما . كند كه ايمانداران كامل نيستند  ميتصديقمقدس  كتاب

س باشيد، زيرا كه من مقد« خدا كه ل شدن به معيارياز نا
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 پولس گناه را در زندگي .يمرقاص )16:1 پطرس 1(» قدوسم

ر دچه انجام هراز او را  بگذارد كه نپذيرفت، اما يدد خويش

   به حاله ب  تا  اينكه نه«: بازدارد ،به كند غلآن بر  تاتوان داشت

   آن  در پي ، ولي  باشم  شده  كامل حاله ب  يا تا  آورده چنگ

 نيز   مسيح  آن اي بر  كه؛ آورم دسته  را ب  شايد آن  بلكه، كوشم مي

  دسته  ب  من  كه برم  نمي ، گمان  برادران  اي.د آور دسته مرا ب

   فراموش  است  در عقب  آنچه  كه كنم  چيز مي  يك  ليكن، ام آورده

   را كشيده در پي  خويشتن،  است  در پيش  آنچه سوي   و به كرده

  ر مسيح د  بلند خدا كه  دعوت  انعام جهته  ب، كوشم مقصد مي

  ).12:3-14فيليپيان (»  است عيسي

 يبه سوي هدف مانكحر عدم كمال ما بايد م،ربه عبارت ديگ

روندي شدن تقديس . استمسيح   كامل بهيه شدنشب باشد كه

 به واسطةكار كردن در ايمانداران با  — آناز طريق  خدات كه اس

  .برد  آن هدف پيش ميبه سمتما را به تدريج  — القدس روح

 2:12پولس در روميان .  تدريجي استيتغييرتقديس شدن 

 ، خود  ذهنِ  تازگيِ  به  بلكه، مشويد  جهان  اين همشكل«نوشت، 

 كه تقديس  كرديدكتأاو همچنين » . دهيد  خود را تبديل صورت

 و معرفتِ   ايمان  يگانگيِ  به همه«مگر اينكه يابد،  شدن پايان نمي

»   برسيم  مسيح  پري  قامت ة انداز ، به  انسانِ كامل ا و به پسر خدتامِّ

  ).13:4افسسيان (



 نبرد روزانه

51 

هرگز در اين زندگي دهد كه  مقدس آشكارا تعليم مي كتاب

 امثال .امليت بدون گناهي دست يابيدبه چنين كتوانيد  نمي

كيست كه «: دهد در مقابل اين چالش قرار مي ما را 9:20سليمان 

 و از گناه خويش پاك دل خود را طاهر ساختم’ تواند گويد،

  ، نداريم  گناه  كه گر گوييما« كرد، يدكتأيوحناي رسول » ؟‘شدم

). 8:1 يوحنا 1(»   در ما نيست  و راستي كنيم  مي خود را گمراه

فقط  — رسد به كمال نمياين زندگي طي تقديس شدن هرگز در 

  . روي خواهد دادابيمي كه جالل زماني

 كه به معني آيد مياز كلمات عبري و يوناني  كردنتقديس كلمة 

هنگام  .از گناه استدن ش، جدا نشدتقديس . است» جدا كردن«

خدا  رايو ب شوند آزاد ميز جريمة گناه اهمة ايمانداران  ،نجات

 روند جداسازي شما از قدرت گناه در كنونا. ندگرد  ميجدا

كنيد،   همچنان كه در مسيح رشد مي.شده استتان آغاز  زندگي

به خدا اختصاص بيشتر شويد و  بيشتر از تأثير گناه جدا مي

را روندي د، ده  ميروي هنگام نجاتتقديس شدني كه . يابيد مي

ور ه دكه شما را بيشتر و بيشتر از گناكند  آغاز مي براي تمام عمر

عدالت با بيشتر  پيوسته به همساني د و به تدريج وساز مي

  .آورد گونه مي مسيح

 نفس  باقيماندةهايفسادبه د، شوي ميشبيه مسيح كه بيشتر 

شويد،   مي بالغيپارساي كه در طور ناهم. گرديد حساستر مي
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هرچه . شوند آشكارتر ميهم تر و  دردناكهم برايتان  نانتاگناه

 بايدآلودي كه   گناهتمايالتبه بيشتر ، كنار بگذاريدرا گناه بيشتر 

يس  تقدتناقض ظاهرياين .  توجه خواهيد كرد،از بين ببريد

  گناهتانمقاوم هاي هماند شويد، ته ميقدوستر  قدر  هر:شدن است

  .د آوردنبه ستوه خواهشما را بيشتر 

اين به زيبايي  وظيفه شناسي مادر مسيحي ، سال قبل150 از بيش

 محزون اش  آشكار شدهتازه  گناهِازكه  ،براي دخترش را عقيده

محدود به  ،ما پيغام، ااست ي قديميكلمات كم .توضيح داد، بود

  :زمان نيست

 يك چتوانستي هي ، نميه شودكندافقلبت در   اوثيرقبل از اينكه تأ

 نشيمنآمدن به اتاق مثل حالت آن زمانت . از گناهانت را ببيني

 به هم ريختگي اتاق و خاكگرد و . بودابري  تقريباًصبح در 

وارد خورشيد درخشان نور اما بگذار . ندبود نميابل روئيت ق

القدس  روح! آيد گرد و غبار به چشمت مي ةر هر ذرقد چو شود

بيني،  آنجا ميدر و تو از آنچه است چنين به قلبت تابيده  اين

 ت براي پذيرفتناشتياقشقدرت و به اي  براي لحظه. هستيمتحير 

  .نخواهد كرد رها يا تركتو را هرگز او . شك نكن

چند با هر نخواهيم شد، كامل اينجا روي زمين هرگز تقديس 

ه اگر بپيگير آن خواهيم بود،  اما .باشيم آندر پي  جان و دل

 ما را در پشتكار زيرا خدا خودش ؛راستي تولد دوباره داريم

  ، شما را بالكّل  سالمتي خودِ خداي«: كند عدالت تضمين مي
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   محفوظ عيب  شما تماماً بي  و بدن  و نَفْس  گرداند و روح سمقد

 تسالونيكيان 1(»  مسيح  خداوند ما عيسي  آمدن  در وقت،باشد

23:5.(  

  نبرد روزانه با گناه

 يستهز بود كه تاكنون اني يكي از روحانيترين مقدساوه با اينك

پولس و اگرچه خدا از او به شكل عظيمي استفاده كرد،  ؛است

در با گناه شخصي و وسوسه چون هر مسيحي ديگري مه

از اين نبرد  روشنيشرح  14:7-25در روميان  او. كشمكش بود

  :دهد ميبه ما 

 و زير  ني جسما ، من ، لكن  است  روحاني  شريعت  كه دانيم زيرا مي

   زيرا آنچه، دانم  نمي كنم  مي  آنچه  كه؛  هستم  شده  فروخته گناه

جا  ه ب  دارم  نفرت  از آن  را كه  كاري  بلكه ،كنم  نمي خواهم مي

،  آورم جا مي ه ب خواهم  نمي  را كه  كاري  هرگاه پس.  آورم مي

   فاعل ديگر  من  و الحال؛  نيكوست  كه كنم  مي  را تصديق شريعت

   كه دانم زيرا مي.   است  ساكن  در من  كه  گناهي  آن  بلكه ، نيستم آن

   اراده ، زيرا كه  نيست  ساكن  نيكويي  در جسدم هيچ  يعني، در من

   نيكويي زيرا آن.   ني  نيكو كردن ا صورتام ،  حاضر است در من

 . كنم  مي خواهم  نمي  را كه  بدي ، بلكه كنم  نمي خواهم  مي را كه

  ، نيستم  آن  ديگر فاعل ، من كنم  مي خواهم  را نمي  آنچه  چون پس

   كه يابم  را مي  شريعت  لهذا اين.  است  ساكن  در من  كه  گناه كهبل

زيرا .   حاضر است  نزد من  بدي،  كنم  نيكويي خواهم  مي  كه وقتي
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   شريعتي كنل.   خدا خشنودم  شريعت  به  باطني  انسانيت حسب بر

   منازعه  من  ذهن  با شريعت  كه بينم  خود مي ديگر در اعضاي

   من  در اعضاي  كه  گناه  شريعت  آن سازد به كند و مرا اسير مي مي

   اين جسم مرا از   كه كيست!   هستم ي مرد شق  كه  بر من ايو.  است

ا  خداوند م وساطته  ب كنم  خدا را شكر مي بخشد؟  رهايي موت

 خدا را  يعت شر، خود  ذهن  به  من  اينكه  خالصه. مسيح عيسي

  . را  گناه  شريعت، خود  جسم  بها و ام كنم  مي بندگي

حال،   با ايناشت؛دريعت خدا را دوست شش قلبپولس با تمام 

به  و قادر نبود شريعتِ يافتپيچيده  انساني نفسدر خودش را 

همة ايمانداران . دجا آور بهخواست   را به شكلي كه دلش ميحق

براي پيوسته افزاينده  كه پولس ميان عطش شيتنبا بايد  واقعي

 و حساسيت فزاينده براي گناه از سوي ديگر ،عدالت از يك سو

  .در كشمكش باشندتوصيف نمود، 

 نشانة ، و فروتنيشكستگي، ندامتاين سطح از بينش روحاني، 

به نيكويي و هيچ اعتمادي ايماندار روحاني و بالغي است كه 

 كه  استيارسايپ مسيحيِ ةالباين . دستاوردهاي خودش ندارد

معيار آن براي زيستن در هنوز خودش را ،  روحانيدر اوج بلوغ

 در هر ،واقعياين تجربة هر ايماندار . يابد ناتوان مي قدوس

  .استروحاني  پيشرفت ةمرحل

  . است دقيقي و صميمانة پولس درخورِ توجهگفتار آشكار
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ترجمة بهتر » .ام يجسمانمن «پولس گفت،  .جسم ضعيف است

را در اشاره به بدن جسم او » .جسم هستماز من «اين است، 

به  ، انسانبه سرمنشأ ضعفرد، بلكه ب اش به كار نمي فيزيكي

 تا كه بعد از نجاتكرد  اشاره مي  ماآلود ويژه خودخواهي گناه

 است فسادي .ماند با ما باقي مي ،بيماي جالل هايتدر نه زماني ك

 بدن، ذهن، — ما  وجودبه از جنر هبركند و   ميرسوخكه 

 براياين چيزي است كه ما را . دگذار ثير مي تأهعواطف و اراد

، حتي پس از اينكه خدا ما را شريك سازد ميمستعد گناه كردن 

).  كنيدرا مشاهده 4:1پطرس  2(د نگردا  ميي خودشت الهطبيع

 .ماند ميما با اين حال در ، كند  نميسلطنت ما گناه براگرچه 

  .منشأ و محرك گناه ماست» نفس«

 ).9 -  8: 8روميان (هستند » نفسدر «غيرايمانداران شود  گفته مي

 هنوز ولي.  روح هستيم ما در— نيستند نفس ديگر در ،مسيحيان

 و مشكل ؛باشيم  ميكرده ي سقوطانسانها هنوزهستيم، » نفس از«

   نيكويي چ هي  در جسدم يعني،  در من  كه دانم مي«: اين است

 خدا   شريعت، خود  ذهن  به  من  اينكه خالصه . . .   نيست ساكن

روميان (»  را  گناه  شريعت، خود  جسم  و اما به كنم  مي را بندگي

  كه بهكند اشاره مي ما به سقوطدر اينجا » جسم« ).25، 18:7

 و ، عواطفذهنشامل  ؛زند لطمه مي همة وجوه كل شخص

 چيزي است كه ما را — نفس — سقوط ماندة تهاين . ابدنهاي م
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از گناه  مسيحيانما  رچندهكشاند،  ناه مي به سوي گمكرر

  .يممتنفر

 مسيحيهر  .آسان است؛ انجام نيكويي دشوارآرزوي نيكويي 

ست نيكوبله، شريعت خدا . دكن منعكسپولس را البة د توان مي

توانيم خودمان را  ، نمي اينوجودبا . يم از آناطاعتمشتاق  ما و

گناه . كند يممحدود را ما مان  انسانيضعف .  كنيمخالصاز گناه 

 كامل را براي اطاعتِ مان و تالشهاي؛ وجود دارد ماعضو در هر

  .دساز  ميثمر بي دايماًاز خدا، 

 و   است  روح  خالف  به  جسم خواهش«، فرمايد مي 17:5غالطيان 

   دو با يكديگر منازعه ؛ و اين  جسم  خالف  به  روح خواهش

اما آية قبلي » .كنيد  نمي،خواهيد  مي  آنچه  كه طوريه  ب،كنند مي

   رفتار كنيد، پس  روح هب«: گويد چگونه پيروز شويم به ما مي

به القدس   روح.)16آية (» جا نخواهيد آورد  را به  جسم شهوات

  .بخشد ما پيروزي مي

پولس ! رسد فرا مي آرام ياربسرسد اين پيروزي  اما به نظر مي

 .  ني  نيكو كردن  اما صورت ، حاضر است  در من رادها«نوشت، 

   را كه  بدي ، بلكه كنم  نمي خواهم  مي  را كه  نيكويي زيرا آن

اين نيست كه پولس در ). 18:7-19روميان (» كنم  مي خواهم نمي

 براي اطاعت شتياقشا  درستي ناتوان بود؛كارانجام دادن هر 

  . براي اطاعت بوداش تواناييهمواره بيشتر از 
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   وقتي  كه يابم ا مي ر  شريعت لهذا اين«.  در شريعت خداشادماني

 زيرا بر.   حاضر است  نزد من  بدي ، كنم  نيكويي خواهم  مي كه

   شريعتي لكن.   خدا خشنودم  شريعت  به  باطني  انسانيت حسب

   منازعه  من  ذهن  با شريعت  كه بينم  خود مي ديگر در اعضاي

   من ي در اعضا  كه  گناه  شريعت  آن سازد به كند و مرا اسير مي مي

 خلقاز نو  ، پولس درونييتانسان. )21:7-23 روميان(»  است

 را يو ،بودساكن  آن در القدس روح ه كدر شباهت مسيحشده 

  در مقابلشكني نقانو كوچكترين با، زيرا انداخت مي دردسربه 

چقدر  كه فهميد او .گشت دوس خدا محزون ميشريعت ق

 با وجوداما  .زيست ميريعت كامل خدا ش  از قاصرنگونبختانه

 در«عبارت . در شريعت خدا مسرور بودپولس كاستيهايش، 

 پولس. ترجمه شود» قلبماز ته «توانست  مي» ي باطنيتانسان

 از عمق جانشبرخاسته  ي عظيممحبتخداوند ت براي شريع

  .داشت

   كه كيست!   هستم ي مرد شق  كه  بر من واي«. يددست نكشهرگز 

به   كنم خدا را شكر مي بخشد؟   رهايي  موت  اين از جسممرا 

   ذهن  به  من  اينكه خالصه.   مسيح  خداوند ما عيسي وساطت

   شريعت،ود خ  جسم  و اما به كنم  مي  خدا را بندگي  شريعت،خود

پيروزي نهايي بر گناه در مسيح ). 24:7-25روميان (»  را گناه

  ؛دهنده نجات«پولس گفت، . دهد  اطمينان ميبه مارا  جسممان
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 جسد   شكل كه،  كشيم  خداوند را انتظار مي  مسيح  عيسي ،يعني

 ر جسد مجيد او مصو  صورت  خواهد نمود تا به  ما را تبديل ذليل

  ! از آنِ ماست پيروزياميد). 20:3-21فيليپيان (» شود

رهايي كامل تنها با جالل . ادامه داردنبرد  اضردر حال حاما 

به تدريج  پيروزي در اينجا و اكنون فقط. شود حاصل مييافتن 

 ،كشيم ميالقدس   روحاز طريقاعمال جسم را كه در حيني 

  آينه  كنيد، هر  زيست  جسم حسب زيرا اگر بر «:پذير است امكان

  بكشيد، همانا  روح ةوسيله  را ب  بدن  اگر افعال لكن. خواهيد مرد

  ).13:8روميان (»  خواهيد زيست

م كنآگاه را شما   بگذاريد، ديگري مسيحيبهي  مسيحيك از قول

 شديد ميلتان در تجربه كردن قدوسيتي كه   ناتوانيه واسطةبكه 

هر فرزند  حتمي ةن تجرباي. ، سرخورده خواهيد شدبه آن داريد

قدوسيتي كه به آن سطح هرگز تان در جسم. است خدواقعي

 در ايمانتان !پيش رويداما . خواهيد يافت دست ندخواهي مي

 خانوادة خدا ي ازعضو  چونان شما رااستقامتت و د؛يكن استقامت

را در مسيح است زيستن واقعاً  و آنچه كردخواهد  مشخص

  .تجربه خواهيد نمود
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  گناهاعتراف 

بايد اطاعت دانيد   مي كهخدا به نحويناتواني شما در اطاعت از 

طور كه  درست همان. گذارد اثر مي او  در رابطة شما باكنيد،

 پدر  گناه ماسان كند، بدين  مينااميد نامطيع پدرش را يفرزند

گونه كه پدري با آغوش  اما همان. سازد  ميمحزونمان را  آسماني

 كند اش اعتراف مي اطاعتي  به ناكار كه با روح توبهباز به فرزندي 

 نجات را به ما شاديسان خدا  به همينگويد،  آمد مي خوش

مزمور (كنيم   را به او اعتراف ميمان گناهوقتيگرداند،  بازمي

12:51.(  

 آن خواستار حفظ ، تان در مسيح ي از زندگي تازهجزي چونهم

بايد پيوسته  براي انجام اين امر. دخواهيد بورابطة صميمي با او 

كه يوحناي رسول  چنان. گناهانتان را به خدا اعتراف كنيد

   و عادل ، او امين  كنيم  خود اعترافنِ گناها گر بها«، دتوضيح دا

»  سازد  پاك  ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي  تا گناهان است

 پيوستهخدا كند و  ته اعتراف ميمسيحي پيوس). 9:1 يوحنا 1(

  .بخشد مي

 براي دايماً يافته دهد كه مردم نجات دس تعليم ميمق كتاب

آلود زندگي   گناهيتا هنگامي كه در دنياي. كنند بخشش دعا مي

هنوز به نوعي م، داريرا آلودِ خودمان  تمايالت گناهكنيم و  مي
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اگرچه ما مسيحيان به  ،پاك شويم گناه تأثيراتاز روزانه بايد 

  م، هستي پاكطور ابدي

 قاضيي عفواينكه نه  ؛ برگردانيديرواز گناهتان بايد  پيوسته

شنود  ناخ—  راتان، بلكه بخشش پدر با محبترا بجوييد عصباني

  .محبت با همچنان ، اماو محزون

اشتباهي كه  نيست اين پذيرفتنفقط  ،گناهاعتراف حقيقي 

 اين است كه گناه شما عليه خدا و تصديق، بلكه د شديمرتكب

 ،بنابراين مشخصة اولية اعتراف. از او بودرپيچي سبه شخصاً 

در واقع معني . هستيد گناهكار انهعاجز كه شما با خداست توافق

.  است»همان چيزان بي« لغت اعتراف در زبان يوناني الفظي تحت

دربارة آنها ست كه خدا چيزي ان همااعتراف به گناهانتان بيان 

انداز خدا از خطاياي شما   اينكه چشمتصديق. كند  مياظهار

  .صحيح است

از  بازگشت — بر دارد ردنيز را توبه  ،به اين دليل اعتراف حقيقي

 ،ايد  دادهننشان  هانآبراي بازگشت از اشتياق تا  .پليدعمل فكر يا 

اعتراف واقعي . ايد صادقانه به گناهان خود اعتراف نكرده

. انجامد مي به تغيير رفتار كه حتماًدر خود دارد  شكستگيي

شخص كه مسكين و به اين «فرمايد،   مي2:66خداوند در اشعيا 

وقتي دعا » .دل و از كالم من لرزان باشد، نظر خواهم كرد شكسته
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بر  براي پيروزي مشتاق  وشكستن كالمشاز  لرزانكنيد،  مي

  .يدبرو  خدابه سويكاستيهايتان  و هاضعف

 تانردنك تأديبدر را خدا  ارك هتانبا اين همه، اعتراف به گنا

تأديب كنيد، خدا اغلب شما را   اگرچه توبه مي.كند حذف نمي

شما را به اگر  .كنيداصالح رفتارتان را در آينده خواهد نمود تا 

آن اصالح درخور  كه ، بدانيدكند  ميتأديبآلود   رفتار گناهسبب

  .هستيد

. است مانبه نفعكند،   ميتأديبرا فرزندانش دا ما وقتي خ

كند تا   ميتأديب فرزندانش راما  ، اوفرمايد مي 5:12-11عبرانيان 

از تصوير اشتباهي ايمانداران  اوقاتبيشتر . بهتري باشيمفرزندان 

دهد  ميچرا خدا اجازه  نكه از ايحيراندارند،  تأديب كردن

اعتراف به ما . اتفاق افتدبراي آنها  ناخوشايندبسيار يزهاي چ

ن آفقط .  بنگريمتأديب كردندا به  خانداز چشماز دهد  اجازه مي

از طريق نتايج دردناك،  گونها چتوانيد ببينيد كه خد  ميموقع

شكل  عدالت  سويو آوردن به گناه از دور كردنبا شما را 

  .دهد مي

 ،تشكرو ما در پاسخ . اما خداي ما خدايي بخشنده است

 مباد ؛يمگرد ي مزبا و از آن كنيم مياف گناهمان را به او اعتر

نيد گناهتان را بپوشانيد، كاگر سعي . فيض او را پايمال كنيم
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 را از دست خواهيد داد و تان يفقط شاد موفق نخواهيد شد؛

  .خواهيد كردناخشنودي الهي را دِرو 

تضمين  كشيد، كنيد و از گناهتان دست مي  اعتراف ميوقتياما 

 پادشاهِ حكيم در ،كه سليمان  همچنان.وجود داردالهي شفقت 

هر كه گناه خود را بپوشاند، « وعده داد، 13:28سليمان امثال 

برخوردار نخواهد شد؛ اما هر كه آن را اعتراف كند و ترك 

به  را خطاكار مقدسانخدايي كه » . رحمت خواهد يافت،نمايد

كه  دكن شادي مي، همچنين نمايد ميديب  تأآنها  محبتش به سبب

  .كار بباراند دل و توبه  شكسته شخصرحمتش را بر

فقط  ،ست، اما براي مسيحيان زندگي در اين زمين ا واقعيتِ،گناه

تظار در ان  پرجاللينجات.  استي موقتيك سوهان اعصاب

حاضر است شما را براي  كه  با محبتي فيض پدربا ،است

 بدون گناه شما را كه  پدري،دبپذير  خويش حضوربههميشه 

  .استآسمان آمادة پذيرفتن شما در  و ختهسا
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5  

  اجابت شدهدعاي 

 براي نفس كشيدن فكر كنيد، دنباي.  است كردن مانند تنفسدعا

كند   شما را مجبور ميآورده،هايتان فشار   هوا بر ريهچون جو

 يفضايشويد، به  وقتي در خانوادة خدا پذيرفته مي .نفس بكشيد

 زندگي شما بهخدا و فيض حضور د كه يشو  وارد ميروحاني

به اين العمل طبيعي  دعا عكس. گذارد  يا تأثير ميردآو فشار مي

  .فشار است

ملزم  ايمانداري كه به گناهش بررسي كرديم كه چطورما 

. ا اعتراف خواهد كردش در اطاعت از خدا كوتاهي، به شود مي

گونه كه  همان، توانيد اعتراف نكنيد نمي ايماندار هستيد، شما كه

جدا بودن از اميد كردن خدا و  فشار نا — شيدنك نفس توانيد نمي

.  كه بتوان تحمل كردت اساز آنصميميت با او بيشتر 

ه بخواهد  مي خالق، آنعالم، انگيزتر از همه اينكه خداي  شگفت

  .هددپاسخ  شمادعاهاي 
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  1 ما را مذمت،ما  دل ، هرگاه  حبيبان اي«يوحناي رسول نوشت، 

، از او   كنيم لوا س  و هرچه نكند، در حضور خدا اعتماد داريم

   آنچه  و به داريم  مي  او را نگاه  احكام  كه جهت ، از آن يابيم مي

توجه  ).21:3-22  يوحنا1(»  نماييم  مي ، عمل  اوست ةپسنديد

اين به » . نكند  ما را مذمت،ما  دل هرگاه«كنيد كه يوحنا گفت، 

   دل ما، ما را مذمت هرچهدر «يد، فرما مي كه گردد برمي 20آية 

» .داند چيز را مي  و هر  ما بزرگتر است كند، زيرا خدا از دل مي

  ؟كرد يوحنا به چه اشاره مي

 ستاو آنچه در دل ما. ، آگاه استخدا از بدتريني كه در ماست

پولس منظور . كند  ما را محكوم نميا اين حال و ببيند  ميرا

 در   كه  بر آناني  نيست اص قص  هيچ پس« وقتي گفت، ين بودهم

تواند ما را از  چيز نمي هيچ). 1:8روميان (»  هستند  عيسي مسيح

  بااز اين آگاه است كهخدا . محبت خدا در مسيح جدا سازد

مشتاق پيروي از احكام او دن، مان در اطاعت كر كوتاهيوجود 

طور كه از كشمكش پولس با گناه و  هستيم، درست همان

  .راي اطاعت آگاه بودباشتياقش 

،  بازگردد با خدا انجام دهيم تا شادي مشاركتمان بايدآنچه

يم، كرد عمل چنين وقتي اين. اعتراف و توبه از گناهانمان است

 
  .محكوم نكند: مترجم 1
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نظر او ما را در ، استآلود  گناهدلمان با وجود آنكه گاه  آن

داريم و   برميموقتي در اطاعت گا. محكوم نخواهد كرد

در «ايم،  وجدانمان پاك است، چون به گناهانمان اعتراف كرده

وقت است  آن. تا به حضورش بشتابيم» حضور خدا اعتماد داريم

 او را   احكام  كه جهت  از آن؛ يابيم  از او مي، يم كن لوا س هرچه«كه 

 1(»  نماييم  مي  عمل  اوستة پسنديد  آنچه  و به داريم  مي نگاه

  ).21:3-22يوحنا 

. است» بيانآزادي «يا » دليري«در اينجا به معني » عتمادا«لغت 

به   در ذهنمان استآنچهبا توانيم  ميدقيقاً گويد ما  يوحنا مي

 داريم، مانند پرده بياي  هما با خدا رابط. حضور خدا برويم

آزادي داريم تا .  كه با پدرش چنين است با محبتيفرزند

دانيم او به ما   و ميدرخواست كنيمان است  در دلم راهرچه

 ،دهد تعليم ميمقدس به ما   كه كتابطور ناهم. پاسخ خواهد داد

 و   بيابيم  تا رحمت  بياييم  فيض  تخت  به  نزديك  با دليري پس«

»  كند اعانت) ما را (  ضرورت  در وقت  كه  كنيم  را حاصل فيضي

  ).16:4عبرانيان (

  اجابت شدهويژگيهاي دعاي 

 كه طور بايد همان اينكه خدا به دعا پاسخ دهد،براي 

.  شودبه حضور خدا تقديم ،دهد مقدس تعليم مي كتاب
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دعا كنيد و ميليون دالر يك  يا جديد يماشينتوانيد براي  مين

 قبالً در . كندعملني آسما بابا نوئل مانندانتظار داشته باشيد خدا 

 بحثشده اجابت  اساسي دعايمورد يكي از ويژگيهاي 

اگر بدي را در دل «يد، فرما  مي18:66مزمور . اعتراف: يما هكرد

ف گناه اعترابه اگر » .شنيد داشتم، خداوند مرا نمي خود منظور مي

د، بايد آن را اعتراف كنيد تا دهي  ميپناهتان  در زندگياي  نشده

. داشته باشيد براي وارد شدن به حضور خداآن دليري را بتوانيد 

سخن  استمهم  گونه همينكه خصوصيات ديگري از كالم خدا 

  .گويد مي

   دليري  آن  است اين«گويد،  يوحنا به ما مي.  ارادة اودعا بر طبق

، ما را   نماييم الو س او ة اراد حسب بر   هرچه  كه  داريم  نزد وي كه

  شنود، پس را مي ما   كنيم الو س  هرچه  كه انيمد و اگر ؛شنود مي

 يوحنا 1(» يابيم  مي، كنيم  از او درخواست  آنچه  كه دانيم مي

 چون. )ه شده استاضافبه آيه حروف آيتاليك تأكيد  ، 15 -  14 : 5

هر در مورد دليرانه توانيد  ميايد،  به گناه خود اعتراف كرده

  خدابه حضور اش است ه ارادبر حسب تا زماني كه وضوعم

  .بياييد

رساند؛  بيشتر از گوش دادن به تقاضا را مي» شنود مي «كلمةمعني 

به . خواهد داد صحيحخدا پاسخ كند كه  بر اين داللت مي

فقط اما اين چكي است كه . دداري سفيد يچِك  شما،عبارتي
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برداشت ارادة خدا كي باندر حساب   سپردهوجهاز تواند  مي

ارادة تحت اختيار و  راستاموقتي آرزوها و تقاضاهاي ما ه. شود

 ،جوييم  از او ميآنچهدانيم كه او خواهد شنيد و  ، ميستخدا

  .نمايد عطا مي

 خيانت اودر شبي كه به  نگفتة عيسي به شاگردا. دعا در نام او

 چيزي را كه به هر«: با خود دارد را انگيز شگفتاين وعدة  ،شد

 تا پدر در پسر جالل آورد، خواهم جا به ،سوال كنيد من اسم

 خواهم جا بهرا  آنمن  ،طلب كنيدم من ساه اگر چيزي ب .يابد

 جا به، درخواست كنيدچه هرعيسي ). 14 - 13: 14يوحنا (» آورد

اين مطمئناً !  ارادة او درخواست كنيدطبق، اگر بر آوردخواهد 

 و همه چيز را ترك كردهتسكين عظيمي براي شاگرداني بود كه 

 يدنيايآنها بعد از مرگ عيسي در . بودند سرمايهكامالً بدون 

ن اطمينان بخشيد كه ايشا، اما او به ندبود متخاصم تنها مي

ند، شكاف ميان كرد هر وقت دعا مي. نگران باشنداحتياجي نبود 

 آنها به همة بود، ميغايب هرچند . شد  بسته ميدرنگيباو و آنها 

  .داشتند ميهايش دسترسي  اندوخته

در  توضيحياي  جمله. نيست نفس هوايهر  براي اختيار تامن اي

 او .براي تأكيد تكرار شددو مرتبه  كه وجود دارداين مورد 

ما خواهم  درخواست كنيد به شچههرچون و چرا  بي«گويد،  نمي

 ».دآور خواهم جا به درخواست كنيد، در نام منچه آن«بلكه  »داد،
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در نامهاي خدا . او هستكه  چيزي استهمة  ةنشاننام عيسي 

وقتي اشعيا .  همان خصوصيات او هستندمقدس سراسر كتاب

 قدير و پدر   و مشير و خداي عجيب«نبوت كرد كه ماشيح 

 او را  صرفاً،)6:9(خوانده خواهد شد »  سرور سالمتي و سرمدي

 كلي بر ينظر،  اين صفاتبيشتر، بلكه خواند نمياسامي  به اين

روج  در خنامي كه» ،كه هستم نهستم آ«. شخصيت ماشيح بود

نامي است كه با  به همان اندازه كه ؛ شدمكشوف موسي ه ب14:3

   .ستبر ذات ابدي خداصديقي تشود،  آن خوانده مي

صرفاً   اين است كهبيش ازرو دعا كردن در نام عيسي  از اين

راستي در نام ه اگر ب. كنيد ذكردر انتهاي دعاهايتان   رانامش

دعا كنيد كه با  چيزيآن براي توانيد  ميكنيد، تنها  عيسي دعا مي

 او را براي آن چيزي كه و ؛شخصيت كامل او سازگار است

همة داللت بر تصديق  كردن در نام عيسي دعا .دداخواهد جالل 

  . استيو و تسليم شدن به ارادة انجام دادهاو  آنچه

 گونه است كه بايد آن كردن در نام عيسي اين معني واقعي دعا

ما در . ردك  خداوند خودش درخواست ميدعا كنيم كه گويي

 تنها شويم و زديك ميبه تخت پدر نهماننديِ كامل با پسر، 

انداز دعا  ن چشماي وقتي با .دجوي مي او كهجوييم  را ميچيزي 

  كه واقعاً مهماموريبراي كنيم به دعا كردن  شروع ميكنيم،  مي

اگر به اين . كنيم  را حذف ميدخواهانه درخواستهاي خو واست
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 خواهم جا بهن را آمن «دهد،   مياطمينانشكل دعا كنيم، او به ما 

محدودة در  اين ضمانت شماست كه ).14:14يوحنا (» دآور

  . نخواهيد داشتكمبود هيچ چيزي را هرگز اش اراده

  گر در منا«، دهد ميعيسي وعده . مقدس  كتابي از شناختدعا با

   براي  بطلبيد كه خواهيد  در شما بماند، آنچه  من بمانيد و كالم

وجود اين وعده  برايدو شرط ). 7:15يوحنا (» شما خواهد شد

 فعلزمان  »ماندن«يوناني براي كلمة  .بايد بمانيماول اينكه . دارد

و   اتفاق افتادزمانيه  ككند اشاره ميچيزي به  كه ؛است ماضي

كند و   در اينجا به نجات اشاره مي»ماندن«. ادامه دارد اثراتش

  .حاكي از آن است كه اين وعده تنها براي ايمانداران واقعي است

خداوند در . كند اشاره نميمسيح  مختص فقط به كالم» كالم من«

 آن پيغام اوست همة. مقدس سخن گفته است كتاب كلسراسر 

كالم من در شما . . . اگر «فرمايد،  بنابراين وقتي او مي.  ماهب

براي چنين احترام وااليي را  اين است كه بايد شمنظور» بماند،

 ؛ كه باقي بماندما كه بگذاريم در ؛ل شويميقامقدس  تمامي كتاب

از  و اطاعت  شناختبه خودمان راو در دلمان مخفي كنيم آن را 

 براي عطا  وعدة عيسيبه دست آوردناين شرط . كنيممتعهد آن 

كنترل شما را وقتي كالمش . است يمآرزومندآنچه  نمودن

.  كردنخواهيددرخواست بر خالف ارادة خدا چيزي د، كن مي
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 كه خواهد، تضمين داريد خواهيد كه خدا مي چيزي را مي ونچ

  .شود دعاهايتان مستجاب مي

   دل ماهاي خواسته

 و   خياالت كه ]ما[«، بيان كرد 10 قرنتيان 2همچنان كه پولس در 

 زير  افرازد، به  خدا مي  معرفت  خالف  خود را به  را كه هر بلندي

آية (»  سازيم  اسير مي  مسيح  اطاعت  را به  و هر فكري افكنيم مي

اش را   حقيقت خدا و ارادهچهشما بايد ذهن خود را از هر). 5

  آميزتمحب ة رابطبهتر كردنبا .  كنيدزادآگذارد،  زير پا مي

  مشتاق آنومشتاق چيزي خواهيد بود كه اميمي با مسيح ص

. آوردخواهيد  به دست چه درخواست كنيد،گاه هر است؛ آن

 تمتّع ببر، پس مسألت دل تو خداوندو در «مزمورنويس گفت، 

خداوند قتي كامالً در و). 4:37مزمور (» را به تو خواهد داد

هرگز شود و  هاي شما مي  خواستههايش  هستيد، خواستهرمسرو

  . مانددنخواه جواب بي
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6  

  آزمونباالترين 

چگونه ايم كه  صرف كردهاين  بررسيوقتمان را در  ا اينجات

 راحي  مسيي شمايزندگتان با خدا، پسرش و روحش  رابطه

 كه را بررسي كنيم راههايياكنون بگذاريد  .كند ميدگرگون 

تان در رابطه با مردم  توانيد انتظار داشته باشيد زندگي مي

  . متفاوت باشد، غيرايماندارانهم ايمانداران و هماطرافتان، 

 مشخصرين حكم خدا  بر آنچه عيسي آن را بزرگت1در فصل 

   و تمام  دل  تمام  خود را به خداوند خداي«:  تمركز كرديمنمود

). 27:10لوقا ( » نما تب فكر خود مح  و تمام  توانايي  و تمام سفْنَ

 » خود سفْ نَ  خود را مثلةهمساي«ن فرمود او در همان آيه همچني

 تان همسايهدر محبت كردن  مسيحيِ شما مسووليت. محبت كن

   چيست؟و به ويژه مسيحيانبه طور كلي 

را  كمال اخالقيهمان  ،تان همچون خودتان  همسايهمحبت كردن

در تفاوتي  ؛با تمام وجودتان خداوند محبت كردن در بر دارد كه

چنين محبتي . وجود ندارد آن يِدگش وقف يا ، تعهدريايي بي

 نه صرفاً احساساتي و — پوياو  خودخواسته — ارادي است

» خود«با محبت داشتن براي  ، اينعيسي فرمودو  عاطفي؛
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خوريد؛ وقتي تشنه  ، غذا مياگر گرسنه هستيد .شود ميسنجيده 

دارو مصرف يد؛ و هنگامي كه بيمار هستيد، نوش مي هستيد،

دغدغة  همه به اين دليل است كه —رويد  كنيد يا به دكتر مي مي

فقط فكر داريد،   نيازآنچه دربارة .است خودتان مراقبت ازشما 

را  اگر قدرت رسيدگي به نيازهايتان زنيد، كنيد و حرف نمي نمي

 سطح نيمسيحي با هميك  .كنيد ، به آنها رسيدگي ميداريد

  .توجه و تالش، مراقب ديگران است

همچنين مسيحيت و  يهوديتاساسي  ةمطالب ،دو سويهاين حكم 

 .تان همنوعمحبت كردن خدا و محبت كردن: كند را خالصه مي

  ق انبيا متعل  و صحف  تورات ، تمام  دو حكم بدين«عيسي فرمود، 

عتيق و  در عهد ايمانداران از خدا  هرچه.)40:22تي م (»است

  .هاستبر پاية اين، ردك ديد مطالبهج

دربارة محبت براي اش  اولين رساله سراسريوحناي رسول در 

  :يكديگر سخن گفت

   كه  كهنه  حكمي ، بلكه نويسم  شما نمي  به  تازه ، حكمي  حبيبان اي

 از ابتدا   كه  است  كالم  آن  كهنه  را از ابتدا داشتيد؛ و حكم آن

 و در   در وي  آن  كه نويسم  شما مي  به  تازه  و نيز حكمي؛شنيديد

  الن ا  حقيقي و نور  درگذر است  تاريكي ، زيرا كه شما حق است

 و از برادر خود   در نور است گويد كه  مي  كه كسي .درخشد مي

 برادر خود را   كه  و كسي؛  است  در تاريكي  دارد، تا حال نفرت

اما .   نيست  در وي  و لغزش  است  نمايد، در نور ساكن تمحب
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   و در تاريكي  است  دارد، در تاريكي  از برادر خود نفرت  كه كسي

 را   چشمانش تاريكي   زيرا كه،رود داند كجا مي رود و نمي  مي راه

  )7:2-11  يوحنا1( .  است كور كرده

نور و .  نجات ماستاصلي  آزمون،محبت گفت مييوحنا 

تضمين اين . دهد را نشان ميي  و مرگ ابدابديحيات  ،تاريكي

 در نور ساكن محبت نمايد،را ر خود  كه برادكسي«است كه 

  .»است

   قديمييحكم

اين تعليم، كه  گويد به ما مي»  قديمييحكم«از  يوحناتوصيف 

از . دودننشنيده بقبالً هرگز نش مخاطبااي نيست كه  حقيقت تازه

 يهودي  اولين كساني كه به مسيحيت گرويدند،بيشترآنجايي كه 

با  محبت را قانون ،عتيق دانستند كه خدا در عهد بودند، مي

با آنها  آشنايي هبدر فصل اول . بنيان نهاد اشتباه ناپذيري شرايط

براي آنها مهم گونه  نيز همان 18:19الويان . توجه كرديم عماشِ

 من ؛همساية خود را مثل خويشتن محبت نما«، فرمايد يم كه بود

ر مسووليت آنها براي محبت كردن خبپس » .يهوه هستم

  .مترقبه نبودرشان غي همسايه

  :بر اين حقيقت متكي بود رسول پولس
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 با يكديگر،   نمودن تب مح  مشويد جز به  چيزي  به ي احد ديونم

  جا آورده ه را ب  نمايد، شريعت تب را مح  ديگري  كه زيرا كسي

  شهادت« »،  مكن دزدي« »،  مكن قتل« »، زنا مكن « زيرا كه. باشد

  ، همه  هست  ديگر كه و هر حكمي» ، مورز طمع« »،  مده دروغ

  تب خود مح  خود را چون ةهمساي «  كه  كالم  در اين  است شامل

   تكميل  محبت  پس.كند  نمي  خود بدية همساي  به محبت» .نما

 )8:13-10روميان  (.  است شريعت

ان دهد كه محبت  نقل قول كرد تا نش18:19پولس از الويان 

را شريعت  بلكه همسايه فقط قسمتي از شريعت نيست،كردن 

 روابط  خدا در خصوصشريعتهمة شامل . بخشد  ميحققت

فقط داريد، راستي همساية خود را دوست ه  اگر ب.استي انسان

  .دآورخواهيد جا  بهراي او ب است، به نفعشآنچه 

 را تان ولي اگر همسر؛آشكار استمقدس  در كتاب زنا ممنوعيت

 كه زناكار وسوسه نخواهيد شد در درجة اولدوست داريد، 

 اگر او ،خواهيد گذاشتزير پا نهمساية خود را اعتماد و  ؛باشيد

نام س  همين در مورد همة احكامي كه پول.را دوست داريد

كنيد،  نمي اريد، دزديد شتدوساز كسي كه . ، صادق استردب مي

چيزي كه به گوييد، يا  به كسي كه دوستش داريد، دروغ نمي

. دوزيد چشم نميمتعلق به شخصي است كه دوستش داريد، 

  نشدنيجدااز خدا تان و اطاعت   همسايهبهمحبت ارتباط ميان 

  .است
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، بايد بهاي مسيحي شدن را آيد وقتي فردي به سوي مسيح مي

 و  خداقوانينعت، به  به اطاتعهديبداند بايد . حساب كند

پس فرمان محبت كردن . جود داردومحبت براي خدا و قومش 

است كه عهد اطاعت  ءجززيرا از ابتدا روشن باشد، بايستي 

 عيسي خداونديشما از : پذيريد ميشويد،  وقتي مسيحي مي

و  و به اين معني است كه برادران ؛مسيح اطاعت خواهيد كرد

خدا در شما كار خواهد كرد . را دوست خواهيد داشتخواهران 

  .سطحي نباشديا  ياجبارو محبتتان  بارگران تانطاعتتا ا

   تازهيحكم

حكم «رسد  به نظر مي بيان كرد، 8:2 يوحنا 1يوحنا در  چهآن

   تازه و نيز حكمي«: كند نقض ميرا  7آية در اشاره شده » قديميِ

  ، زيرا كه  و در شما حق است  در وي  آن  كه نويسم  شما مي به

در واقع » .درخشد  مي الن ا  و نور حقيقي  درگذر است تاريكي

 تازه از يشرح يوحنا فقط —قديمي است  همان ،اين حكم تازه

ت و ، بلكه در كيفياز نظر زماني جديد نيست .دهد آن مي

  .ويژگي

 به ،»ي حق استودر « كه  آن حكمتازگي.  در مسيحآشكار

در مفهوم آن به روشني  (است در عيسي مسيح آشكار راستي

با وجود تمامي  .)گردد  ميه آساني معلوما ب ي نمايانمسيح
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 تجسم اين در گذشته هرگز عتيق، سراسر عهددر واضح تعليمات 

ح عيسي مسي در كه شفافيچنين به  ،كامليتشهمة در  محبت

به توانست  خداوندمان ميتنها .  استداشتهنوجود  است، نمايان

به طرزي ديگران همه . دنيا نشان دهد كه محبت كامل چيست

حكم خودِ رو تازگي در  از اين. نداز آن معيار قاصر بار رقّت

  .در مسيح استبلكه  نيست؛

رويداد شب قبل از مصلوب شدن خداوندمان از لوقا ت رواي

. است كه چگونه عيسي محبتش را آشكار نمودي مطلوبنمونة 

شدند تا غذاي عيد  در حيني كه او و دوازده شاگردش آماده مي

  يك م كدا  نيز افتاد كه  نزاعي شان اي در ميان«، سح را صرف كنندپِ

  ).24:22(» باشد  بزرگتر مي از ايشان

 جروبحث ، در ميان آن مردان كهدر آن باالخانه اگر كسي

 كهدربارة جاللي  بايست مي كه حق داشت و ؛بود ميكردند،  مي

 يوحنا اما. عيسي بودآن شخص فقط  ،بينديشداست،  شاز آن

 چون عيسي دانست كه ساعت و قبل از عيد فصح،«، فرماييد مي

خود ان صاين جهان به جانب پدر برود، خا او رسيده است تا از

نمود، ايشان را تا به آخر محبت  را كه در اين جهان محبت مي

تا «به اين معني است كه آنها را » تا به آخر «).1:13يوحنا (» نمود

. نمود محبت بيشترين ميزانآنها را به . محبت كرد» به حد كمال

ماهيت محبت اين . اشتددوست  محبت پريتمامي ايشان را با 
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 به فكر خود  فقطهر كس ديگري  كه در آن لحظه.استمسيح 

را  ببيشترين حق، حاضران در آنجا همة كه از عيسي بود، مي

 را فروتن كرد تنشي خو،، جانفشانانهكندادعاي برتري داشت كه 

 ن چنيناي واقعيمحبت . به نيازهاي ديگران رسيدگي كندتا 

  .است

  كهيزمان .دو و شام كشيده شيندنشب كسعيسي منتظر شد تا هر 

 صندلكفش ها خاكي بودند و مردم به طور معمول  جاده

مسوول شستن پاي ميزبانان سنّت آن بود كه پوشيدند،  مي

 كاراين اهل خانه معموالً در پايينترين برده . نانشان بودندمهما

قبل از غذا  كه كرد حكم ميرسم . داد ناخوشايند را انجام مي

اما .  نبوددر دسترس خدمتكاربه داليلي آن روز  وليد، شوانجام 

مقدر  واالمقامي  بزرگي وبراي كردند  ميتصوركه  يشاگردان

 و حقيري را پايين خدمتچنين توانستند   مي چگونه،اند شده

  ؟انجام دهند

بايست شاگردان را   كه مي،تواضعاز  فراموش نشدني يعملدر 

چيز را  پدر همه كهدانست  كه ميبا اينعيسي  «،ه باشد كردمبهوت

خدا  جانب خدا آمده و به نزد و از داده استبه دست او 

 دستمالي و بيرون كرد خود را  و جامة برخاستشاماز  ود،ر مي

 به  شروع كرد،ه ريخت لگنپس آب در ؛گرفته به كمر بست
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 كمر ر كه بدستمالي آنها با انيدنهاي شاگردان و خشكيشستن پا

  ).3:13-5يوحنا (» اشتد

برخاست، عيسي  ،چيزيگفتن احتماالً بدون ، شكوها متانت و ب

رداي سپس .  ريختي و آب را در تشتآب را برداشتپارچ 

 — را درآورد زيرينش جامةو به احتمال زياد  كمربند ،بيروني
 به اي حوله — گشت اي برده لباس مانندپوشش او چنان كه 

  . و زانو زد تا يك به يك پاي شاگردانش را بشويدكمرش بست

آلود  ، تا شستن پاي شاگردان گناه)3آية ( در جالل از خدا بودن

ي فرورفته در گام اما — طوالني است گامي) 4-5هاي  آيه(

 را  محبت«يوحنا نوشت، . محبت كاملابراز  ازتواضع و لبريز 

 يوحنا 1(»   و راستي  در عمل  بلكه ، و زبان  در كالم  نه جا آريم به

، نه فقط ودش ابرازدر عمل  محبتي است كه يواقع محبت). 18:3

  . گفتاردر

است،  »در وي حق «فقط اين حكم تازه نه .نآشكار در ايماندارا

اولين بار در محبت كامل زيرا  .)8:2 يوحنا 1(نيز » در شما«بلكه 

 كس قبالً تا ابعادي كه هيچ و اكنون در ؛ استشدهمسيح آشكار 

 لِك پرجالدراست اين  .است هنمايان شد در ما ،حال نديدهه ب

  .حدر مسيبودن  قت تازهخلمفهوم 

انگيز محبتي را  مان شبي كه عيسي چنين نمونة شگفتدر ه

 و  كنم  مي السو پدر  از من«: فرمود  به شاگردان،دتدارك دي
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شما   با خواهد كرد تا هميشه شما عطا   ديگر به اي  دهنده يلتس

 ، كند تواند او را قبول  نمي  جهان  كه  راستي  روح ، يعني؛بماند

شناسيد،   و اما شما او را مي؛شناسد نمي بيند و  او را نمي زيرا كه

-  16: 14يوحنا (» ماند و در شما خواهد بود  با شما مي زيرا كه

 ،ان و حياتچون منبع حقيقت، ايمالقدس   روحبا اينكه). 17 

عمل خدا تاريخ در سراسر آشكارا با همة آناني بوده است كه 

كند كه   عيسي خاطر نشان ميايمان آوردند، ،براي نجات جانها

» در شما «القدس وحوقتي ر. رسد فرا ميدر خدمتش اي  چيز تازه

 خدا، مسيح و ديگران را كه داشت خواهيد ، ظرفيتآيد مي

  .دوست بداريد

القدس   روح—شديد خانوادة خدا  عضو— يددش مسيحي وقتي

 خدا  تبمح«، فرمايد مي 5:5روميان . مسكن گزيددر زندگي شما 

» .  است  شده  ريخته، ما عطا شد  به  كه القدس  روح  ما به در دلهاي

 به ما گذارد، وديعه ميانگيز خود را درون ما  تخدا محبت شگف

اما «پولس نوشت، . بخشد تا ديگران را دوست بداريم  ميظرفيت

، زيرا   شما بنويسم  به  كه ت نيس ، الزم  برادرانه  محبت در خصوص

 » نماييد ت يكديگر را محب ايد كه  شده وخته شما از خدا آمدِخو

چون هم تازه در مسيح، هايخلقت چونهم). 9:4 تسالونيكيان 1(

  .دارند مييكديگر را دوست  مسيحيانفرزندان خدا، 
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يد، شما يات او شريكحبا اگر كند،  در شما زندگي مياگر خدا 

). 8:4ا  يوحن1(» خدا محبت است«، زيرا كردنيز محبت خواهيد 

 زندگي تغيير  گواه حضور خدا ومسووليت نيست،اين فقط 

 است كه ايمانداران محالايماندار واقعي براي . ة شماستيافت

  .ديگر را دوست نداشته باشد

   راستي  اطاعتِ  خود را به  نَفْسهاي چون«، فزودپطرس رسول ا

   باشيد، پس ريا داشته  بي ة برادران تبايد تا مح طاهر ساخته

اين ). 22:1 پطرس 1(»  بنماييد  محبت تشده  ب يكديگر را از دل

ز ا:  كه هستيدشخصي —ايماندار واقعي است خصوصيت 

واقعي  محبتي اين  و؛ طاهر شديد، جانتانحقيقت اطاعت كرد

حكم محبت كردن . حاصل نمودو خواهران براي برادران 

نهاده فيت تازة شما براي محبت كردن ظراساس بر  ،يكديگر

به «لغت يوناني . جا آوريد بهبه شدت آن را بايد  و استشده 

  كشيده شدهتا بيشترين حدشكه اي   اشاره به ماهيچهدر» شدت

يكديگر را  بايد  است كهاش اين معني. شد مي به كار برده ،است

  .يدمحبت نمايبه بيشترين ميزان 

براي اعضاي خانوادة جديدتان در مسيح  ،اگر براي قوم خدا

 نفسي است كه هنوز محصول روشنتي نداريد، گواه محب

مسيحي اگر .  از حيات و محبت خداآلودتان هستيد، جدا گناه

اگرچه . محبت شما خواهد بوددر واقعي هستيد، اثباتش 
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 هرچه در توان داريد انجام خواهيد ،خواهد بودكوششي ناكامل 

 شما اشتياق .نفرت  بادهيد، نهنشان از خود ت  محبقلبي باداد تا 

 از آنها؛ ، نه مطالبه كردنخدمت كردن به ديگران خواهد بود

 ديگران، نه ؛ تشويقنارساندن به آنزيان به ديگران، نه كمك 

 كه خودتان را چنان آن ، دوست داشتن ديگرانكوبيدن آنها؛

 —ارد د خالقتان شما را دوست ؛ كه خداچنان آنداريد و دوست 
ا قرباني كرد تا اش ر  كه پسر يگانهچنان مطلق و كامل محبتي آن

  . تا ابد،ورزيد و محبت شما زندگي كنيد
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7  

   دوستان جديددوستان قديمي،

 كهمبني بر اين گواه تغييري است ، ديگردوست داشتن مسيحيانِ

شما براي نيز اما گواه ديگري . خدا در دل شما كار كرده است

ي شديدترين آزمايش احتماالًوجود دارد؛ ايماندار تازه هستيد، كه 

 بودند، تانمردمي كه روزي دوستان:  خواهيد شدرو به رو كه با آن

، به نداز شما متنفراكنون  ،تان يشايد حتي اعضاي خانوادة زمين

  .همان شكلي كه دنيا از مسيح متنفر بود

به نزديكترين دوستان عيسي  ،در شب قبل از مصلوب شدن

نياي انسانها توانستند از د آنها مي دربارة آنچه ، شاگردانش؛خود

الهي و هاي  با وجود وعده.  هشدار داد،انتظار داشته باشند

گذر عمر  خواهد يافت، تحقق شان يدر زندگكه  يانگيز شگفت

در خدمت كردن  .خواهد بودي  دور از شادكام،بر روي زمين

 قرار بوددنيا . نخواهد بودآسان  ز مسيحا متنفرو   عصيانگريدنياي

 آنها و قرار بود ؛كردرفتار رفتار كند كه با او گونه  همانبا آنها 

رحمانه  بعضي از آنها بيحتي  —ببينند  باشند و جفا رانزجامورد 

  .كشته شدند
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.  نماييد  تا يكديگر را محبت كنم  مي  چيزها شما را حكم  اين هب

   پيشتر از شما مرا دشمن  دارد، بدانيد كه  شما را دشمن اگر جهان

ا  خود ر نا خاص بوديد، جهان  مي اگر از جهان.   است داشته

 شما را   من  بلكه، نيستيد  از جهان كه  چون لكن.  داشت  مي دوست

 به. كند  مي  با شما دشمني  جهان  سبب ، از اين ام  برگزيده از جهان

 خود   بزرگتر از آقاي غالم«،  شما گفتم  به  را كه خاطر آريد كالمي 

 و خواهند داد؛   دادند، شما را نيز زحمت  اگر مرا زحمت». نيست

 .  خواهند داشت  نگاه  شما را هم  داشتند، كالم  مرا نگاه اگر كالم

 ، شما خواهند كرد  كارها را به  اين  جميع  من  اسم جهته  ب لكن

   ايشان  و به  بودم اگر نيامده. شناسند  مرا نمية فرستند زيرا كه

د  خو  گناه  براي  عذري نداشتند؛ و اما اال  نمي ، گناه  نكرده تكلم

و اگر در ؛  دارد دشمن  پدر مرا نيز، دارد  مرا دشمن هر كه. ندارند

   هرگز نكرده  كسي  غير از من  كه  بودم  نكرده  كارهايي  ايشانميان

 داشتند مرا و   ديدند و دشمن  اكنون وليكن. داشتند  نمي بود، گناه

   ايشان  در شريعت  كه  شود كالمي  تا تمام بلكه. پدر مرا نيز

- 17: 15يوحنا  (». داشتند  دشمن سبب مرا بي«   كه  است مكتوب

 25( 

بود، اين  ميقدر مهم  محبت آنها براي يكديگر اين ي كهيك دليل

 در ميان  محبت.ندهستا دنيمورد انزجار دانستند  بود كه مي

  .شناختند ميشان اي بود كه واقعي تنها محبت ،مسيحيان

مورد رسوالن  .گفت  ميحقيقت راعيسي دهد كه  ريخ نشان ميتا

 پولس را ، امپراطور روم؛روننِ.  شدشهيديعقوب .  بودندرانزجا
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 يآندرياس در موعظه كردن پافشاري كرد و بر صليب. گردن زد

 روايتپطرس نيز مصلوب شد؛  .بسته شد و مصلوب گرديد

 مرگينه مصلوب شد، چون خودش را نااليق او وارواست كه 

ز احتماالً متي و يوحنا جهمة آنها . شمرداش  همچون منجي

بقية پيروان . بودتبعيد موس  جزيرة پاتدر دومي شدند؛شهيد 

چون به آنها  كه ؛مسيح از جفاي دولت روم رنج كشيدند

  .نگريستند مي تهديدي براي اتحاد امپراطوري وخائن شهروندان 

نشود، اما ختم مسيح شايد براي شما به شهادت يا تبعيد  پيروي

. صادق استهمان عداوت نسبت به ايمانداران در دنياي امروز 

 چون انجيل پذيرد، ، مسيحيان را نمي اين جهانفرهنگ

 تتان مسيحيو شما بدون سازش در كند؛ خداوندمان را رد مي

ادامه دادن به  براي يعني. توانيد از اين دشمني بگريزيد نمي

، از جمله  بايد اين واقعيت را بپذيريد كه ديگرانمسيحاز پيروي 

 منزجرشما  ازايد،  تهدر گذشته دوست داش برخي از كساني كه

  .شدخواهند 

 ، مسيحييبراي شماجفا دهد كه چرا  ميعيسي سه دليل 

  .ناپذير است اجتناب
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  جهان نيستيدشما از 

ي از جزين آنها ديگر ، چودپذير مي را نعيسي شاگرداندنيا 

بوديد،   مي اگر از جهان«، فرمود رسوالنعيسي به . نيستند نظامش

   از جهان كه  چون لكن.  داشت  مي  خود را دوست  خاصان جهان

   جهان  سبب ، از اين ام  برگزيده  شما را از جهان  من  بلكه،نيستيد

 kosmosترجمة » دنيا«). 19:15يوحنا (» كند  مي با شما دشمني

هاي يوحنا به  اغلب در نوشته. يوناني استدر تداول  ميلغت

در اينجا . كند  متن تغيير ميباهمراه اش  معنيد و خور چشم مي

به وجود آن را  است كه شيطان ريرآلود و ش  گناهنظامبه معني 

 فساد روزب و تيجهن kosmos. فعال هستند  آن درد و انسانهاورآ

 و ؛است ش برقرار و ملكوتبر ضد مسيح، قومش. انسان است

  .كنند ن شريرش آن را كنترل ميصاشيطان و خا

 وقتي .استناتوان  ،واقعيكردن محبت در دنياي شرير  نظاماين 

 كه فرمود ارد، ميد را دوست كسان خوددنيا فرمود عيسي 

او .  را دوست داردشيخو، خويشتن و امور وي دنيشخصي

. كه به نفعش استدوست دارد ي در صورتفقط را ران ديگ

  .محبت دنيا هميشه خودخواه و سطحي است

از او دنيا خودش را بر ضد آناني كه عيسي را دوست دارند و 

 ماو اعالبه ي كه ايمانشان را آنان؛ دهد  قرار ميكنند ي ميپيرو
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عموماً دنيا . دهند شان نشان ميركرداكنند و آن را با گفتار و  مي

عيسي به . دارد ستم روا نميمش هستند، نظا ءكه جزي كسانبه 

 نداش كه در طول خدمتش از او پيروي نكرد برادران زميني

   مرا دشمن ليكنو ، دارد تواند شما را دشمن  نمي نجها«فرمود، 

»   بد است  اعمالش  كه دهم  مي دت شها  بر آن  من  زيرا كه،دارد مي

  ).7:7يوحنا (

را  عيسي مسيح ي كهافراد اين است كه يرناپذ اجتنابواقعيت 

 و ا، ضد مسيح كه ضد خدمي هستندنظا ءشناسند، جز نمي

 بر ضد جنگد و  عليه خدا و اصولش مينظاماين . شيطاني است

بخشي از اين . مانند است  و مسيحيخداي، اي نيكوهمة چيزه

به نظر مذهبي  ، اگرچه اكثر مردم.اند هب كاذبام، مذنظا

 مذاهب كاذب و .نيستيكي  با عدالت، مذهب آنها رسند مي

 ،با وجود اين. دارند خداامور ي با  سطحسازگاريپيروانشان 

 خودشان را در هاآن.  در جنگش عليه حقيقتنند شيطاهايابزار

با سركوب شان را  ذات واقعيكنند، اما   پنهان ميخداپرستي لواي

 كاذب،هب ادر سراسر تاريخ، مذ. كنند اش ميفحقيقت 

  .اند بوده راستينكليساي دشمن  ترين تهاجمي

پولس به .  استحتمي رستگار شده در مسيح  شخصجفا براي

  خواهند در مسيح  مي  كه  كساني ةو هم«تيموتائوس هشدار داد، 

 2(»  خواهند كشيد  كنند، زحمت  زيست  دينداري  به عيسي
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در ، چون ايستد ايماندار واقعي از دنيا جدا مي). 12:3تيموتائوس 

 زندگي رستگار . است شدهقدوسح  عيسي مسيبا  شدنيكي

 ،يواقع مسيحي چون كه.  متعلق نيستنظام به اين  وكند مي

 ،كند دنيا استفاده مي نظام خدا و مسيح است، شيطان از نمودار

از پدر  ظتِفحامعيسي براي به اين دليل . تا به او حمله كند

،   ببري  را از جهان  ايشان  كه كنم  نمي خواهش«: ا كرددع ،پيروانش

  ).15:17يوحنا (»  داري  را از شرير نگاه  تا ايشان بلكه

افسسيان . باشدآلود   دنياي گناهي بهنكوهش قرار استزندگي ما 

   بلكه، مباشيد  شريك ثمر ظلمت  بي ر اعمالو د«د، فرماي مي 11:5

تجربه از سوي دنيا  را  بسياررد شدن اگر ». كنيد1 آنها را مذمت

ر يثأت جهت. نيستي براي دنيا توبيخ تان ي زندگشايدكنيد،  نمي

 از دايب،  در اين دنياي متخاصم و منحرف،اي مسيح برشتنگذا

 خدا  رزندان و ف دل  و ساده عيب بي«گناه اجتناب كنيد و 

   ميان  در آن  كه رو و گردنكش ج ك  قومي  باشيد، در ميان مالمت يب

  ).15:2فيليپيان (» درخشيد  مي  نيرها در جهان چون

. شما نور عالميد« همين بود، 14:5-16منظور عيسي در متي 

 را   و چراغ؛ كرد  پنهان  بنا شود، نتوان  بر كوهي  كه شهري

   بر چراغدان تا ند، بلكه نه  را زير پيمانه افروزند تا آن نمي

 
  .»افشا كردن«در اينجا به معني : مترجم 1
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   باشند روشنايي  در خانه  كه  كسانية هم  به گاه  آن،گذارند

   تا اعمال، بتابد  بگذاريد نور شما بر مردم همچنين. بخشد مي

 تمجيد ،  است  در آسمان ، پدر شما را كه  شما را ديده نيكوي

 كه عدالت شما براي دنيا قابل روئيت شويد مطمئن» .نمايند

  .نكنيد  پنهان گناهي سازش يا مداراباآن را باشد؛ 

. برگزيده استن هميبراي شما را ، زيرا عيسي يدمتمايزاز دنيا 

» .ام جهان برگزيدهمن شما را از «فرمايد،   مي19:15او در يوحنا 

او شما » .برگزيدما را براي خودم ممن ش«گويد،  مي ييگوعيسي 

 زنده توبيخبقية دنيا  براي پس .تا متفاوت باشيداست را برگزيده 

  .واندخ كه مسيح شما را به آن باشيد

  دنيا از مسيح متنفر است

 كه دنيا از استاين جفا براي مسيحيان حتمي بودن  دليل ندومي

به «عيسي به آن يازده تن فرمود، . خداوند عيسي متنفر است

غالم بزرگتر از آقاي ’ خاطر آريد كالمي را كه به شما گفتم،

اگر مرا زحمت دادند، شما را نيز زحمت خواهند  ‘.خود نيست

داد؛ و اگر كالم مرا نگاه داشتند، كالم شما را هم نگاه خواهند 

اني از ما چون دنيا از او متنفر است، از آن). 20:15يوحنا (» داشت

  .متنفر استم، نامي كه او را خداوند مي
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تعداد .  و همه ما را رد نخواهند كرد؛كنند همه مسيح را رد نمي

 پذيرش بيشترِ اما .كمي گوش خواهند داد و ايمان خواهند آورد

يلمها،  فراكث.  نيستچيزي ظاهري از بيش ،عيسيدنيا از  بديهي

نوشته شده   دنياييديدگاهياز  كه عيسي  دربارةا و كتابهها ترانه

كه  اي ، به گونهدهند كنند و فريب مي گيج ميفقط مردم را  ،است

 كس اما هيچ .ندنماي ميحقيقت را دربارة او درك كنند   ميتصور

واقعاً  ،نجات  و گناه، توبه، داوري دربارةبدون شناختتواند  نمي

  .او را بشناسد

 دولت .بود مورد قبولمسيحيت تنها دين  ،در تاريخ غربزماني 

. دكرتصويب آن را ناگهان بعد از دو قرن جفاي شديد روم 

 و همه بايد ؛ مذهب رسمي امپراطوري روم گرديدمسيحيت

بيشتر محبوبيت سطحي ا  ب،واقعي مسيحيت .بودند مي» مسيحي«

هر » مسيحي كردن« به معني تعميد نوزاد. ا جفبا افتاد، تا طرخ به

 ؛كفرگوييبنياد  ،هيواليي شده بود ،مسيحيت. اتخاذ شد شخص

 شيطان .از چه بودل تشكمايمان نجاتبخش واقعي   نبودروشنو 

 كه براي جفا رساندن به كليسا ميل دارد، از اين نوع قدرهمان 

  .كند  استقبال مي همسردرگمي

وجود   منحصر به فرديشاديكامل با عيسي مسيح بودن  كييدر 

  قرارو تنفر، ريشخند سرزنشوقتي مسيح مورد دارد كه 

را  مسيحيان هرگز اين شادي بيشتر. بريد رنج ميشما  ،گيرد مي
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 در رنجهاي شراكت« آن را 10:3پولس در فيليپيان . شناسند نمي

   همين  براي زيرا كه«يد، فرما  مي21:2اول پطرس . ناميد» يو

 كشيد و شما   ما عذاب  نيز براي  مسيح كه ايد، چون  شده خوانده

اما » . رفتار نماييد  وي  تا در اثر قدمهاي  گذاشت اي را نمونه

بر آناني  ، در شادي اوشويم هنگامي كه در رنجهاي او شريك مي

همة اين  و شويم؛ شريك مينيز  رسند مينجاتبخش  ايمان بهكه 

  .سازد  را ارزشمند ميها ياز خودگذشتگ

  شناسد دنيا خدا را نمي

ه  ب لكن«: داد براي جفا ديدن به شاگردان دليل ديگري عيسي

   زيرا كه، شما خواهند كرد  كارها را به  اين  جميع  من  اسم جهت

ي يهوديان روزگار عيس). 21:15يوحنا (» شناسند  مرا نميةفرستند

 مغرور به خود، ست از خداژرفكردند شناختي   آنچه فكر ميهب

 وقتي عيسي فرمود كه آنها خدا را به هيچ عنوان .بودند

د در راما . خشمگين شدندبسيار شناختند، رهبران مذهبي  نمي

مدعي  ايشان.  كه او حق بودثابت كردند ، خودشانكردن مسيح

شناسند، اما از مسيح كه خدا در جسم انساني   خدا را ميبودند

  .بود  خدا تظاهربه  آنهامحبت. ندبودتنفر مبود، 

خود  اين است كه ندچيزي كه بسياري از مردم از درك آن قاصر

بزرگترين مانع براي شناخت خداي حقيقي چه بسا  مذهب
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اين است كه خدايي را  ،مذهب نسبت بهدنيا طرز برخورد . است

به آن رچند ه، نمايند ميفرض نموده و سپس آن را پرستش 

مذهب عيسي . دندارانسان وجود   تصورازخارج اصطالح خدا، 

، فرمود  وقتي افشا كرد، بودند ساخته كه سران يهودرا كاذبي 

 پدر خود را  باشيد و خواهشهاي  مي شما از پدر خود ابليس«

  ).44:8يوحنا  (» آريد  عمل خواهيد به مي

به حقيقت دربارة خدا دسترسي مشكل اين نيست كه انسانها 

  توان  از خدا مي  آنچه كه چون« ،فرمايد مي 19:1روميان . ندارند

 ظاهر   را بر ايشان  زيرا خدا آن،  ظاهر است  در ايشان شناخت

 طبيعت، راهاز  و هم شناخت فطري از راه خدا هم ». است كرده

 اًعمدمردم  .كند عطا ميكس   هر بهبودنش رااز  اوليه شناخت

 تاريكي را چون، بلكه جهالتسبب  نه به كنند؛ حقيقت را رد مي

 مانند  انسانها حقيقت بهافشاي. دارند ميبيشتر از نور دوست 

  .تاريكي بخزدخواهد به   است كه ميهتاباندن نور به حشر

 تعليمبارة ماشيح درعتيق  عهداز آنچه  زمان عيسي  درمردم

آنچه و شنيدند  ،فرمودمسيح همچنين آنچه .  آگاه بودندداد مي

به شوراي عالي يهود  در مذهبيرهبران اما . ديدند ،انجام داد

عيسي . او را كشتندبه هر جهت  ،يانروم مردم اسراييل و همراه

سبب  مرا بي«: نقل قول كرد 4:69زمور ماز  25:15در يوحنا 

. تحقق كالم داوود بودرد شدن او از سوي مردم » . داشتنددشمن
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به جماعتي غذا داده داده بود؛   را شفابيماري نوع مهعيسي ه

توانست از او متنفر   چگونه كسي مي.بود؛ او كامالً بدون گناه بود

  باشد؟

وقتي .  كردبرمال را بود، چون گناهش ا از عيسي متنفردني

 نِآناني افكند كه از آبر  را  خود، نور عدالتاش قدوسيت الهي

به جاي . را به تاريكي آشكار نمودآنها ، عالقة هستند دنيا

 ضد او ه بايماني و نفرت يمان و محبت، در بي ابااو بازگشت به 

  .شدند

 هنوز از عيسي متنفر —ندارد  فرق همدنيا امروز سيستم شرير 

فر تن ،كنند خدمت ميرا  او راستيه ب و هنوز از آناني كه ؛است

. رنج خواهيد برداز نفرت دنيا هستيد،  پيرو مسيح كهشما . دارد

 خواهند در مسيح ميهمة كساني كه «دهد  ميدار  به ما هشپولس

 2(آزار خواهند ديد رنج و »  دينداري زيست كنندهعيسي ب

  ).12:3تيموتائوس 

 منحصر به فرد است يبا اين حال، جفا ديدن براي او امتيازو 

 و هنگامي ؛) را مشاهده كنيد10:3؛ فيليپيان 41:5اعمال رسوالن (

 خانواده و دوستان —كشيد  عدالت رنج ميخاطر كه حقيقتاً به 

 گاه آن —د گردن سبب متنفر مي  و از شما بيشوند؛  ضد شما ميهب

آزمايش در يك چون كه گويي ، نه خواهيد كردجفا را درك 

چون ، بلكه دنيدوري گزياز آن يا  ،دنيك تمقاوممقابل آن 
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با همة  و بپذيريدآن را و  وييدگ آن خوشامدبه امتيازي عالي 

  .سهيم شويد ،ني كه خانوادة شما در مسيح هستندكسا
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8  

   روحانيحصادي

چون پدر آسماني ما و به مسيحيان هممقدس اغلب به خدا  كتاب

 رايجمقدسي  در تصوير كتاب. كند  اشاره ميهچون خانوادهم

 تغذيه باما : هستندها   تاك و مسيحيان شاخه، عيسيديگري

 ، مابهروحش  دميدن نتيجة دركنيم و  كردن از مسيح رشد مي

 اه تاك و شاخهاين  مفهوم كلي. آوريم ميوة روحاني به بار مي

 كه طور انهم. زندگي مسيحي است براي مطلوب اي استعاره

مسيح هيچ جدا از سان ما  شاخه جدا از تاك چيزي نيست، بدين

 و ما ؛گيرد  شاخه همة قوتش را از تاك مي.توانيم انجام دهيم نمي

  .شويم او قوي ميگرفتن از قوت با 

هاي  پدر شاخه.  تاك است و پدر باغبان15در يوحنا مسيح 

هاي   شاخه؛آنها را پرثمرتر سازدكند تا  ثمرآور را هرس مي

. سوزاند تا باروري تاك افزايش يابد چيند و مي ثمر را مي بي

ي كه حقيقتاً در مسيح آنان —مانند  هايي كه در تاك مي شاخه

با  پدر و ؛آورند كنند و ميوه مي  مي رشد،يابند بركت مي هستند

  .كند  از آنها مراقبت ميمهرباني
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 همچنان.  در شما  بمانيد و من در من«عيسي به شاگردان فرمود، 

 نماند،   آورد اگر در تاك تواند ميوه  از خود نمي  شاخه كه

 ،ماند هر كه مي). 4آية (»  نمانيد  شما نيز اگر در من همچنين

 زنده و نزديك با قوتمند،اي  در رابطههمچنان كه يابد  درمي

 .شود تغذيه ميجانش با حقايق خدا عيسي مسيح مانده است، 

  .، ميوة روحاني است اين روندنتيجة طبيعي

شاخه . وريدبياتوانيد ميوة روحاني  ميبه تنهايي هرگز فكر نكنيد 

حتي قويترين . تواند ميوه دهد جدا از تاكش نمي ،در طبيعت

 ها شاخه ضعيفتريناز  تر ناتوان، اشندجدا باز تاك اگر ها  شاخه

قوي يا ضعيف به آوردن  روحاني ميوة سان به همين. گردند مي

جاهل  يا باهوش يا ترسو بودن، شجاعبودن، خوب يا بد بودن، 

 عيسي مسيح اگر از.  ندارديربطتجربه بودن  بودن، باتجربه يا بي

 ،لتهاي شماها، يا فضيدستاوردجدا هستيد، هر گونه عطايا، 

  .ميوه حاصل كنندد نتوان نمي

 به تاك توانيد  كه مييياجتا بايد  ميوة واقعيبار آوردن براي 

وابستگيهاي همة . دشوي عيسي مسيح نزديك مان خداوند؛حقيقي

 شما راحواس گناهاني كه  .دور كنيداز خود  را دنيا آلود گناه

شما را از هر چيزي كه د و نگير  را ميتان  و انرژيكنند پرت مي

 كنار كند حروم ميبا عيسي م عميق و شخصي اي با محبت، هرابط

دربارة ، آن همهانجام ا با وجود ام. در كالم خدا بمانيد. بگذاريد
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 به عيسي مسيح .يستنشما به  مربوط.  آوردن نگران نباشيدثمر

  .دخواهد كراو در شما ميوه حاصل نيروي  و ؛شويدنزديك 

آن كلمة اصلي براي  .استمقدس   در كتابرايج اي استعاره ميوه

جديد  اد مرتبه در عهدعتيق و هفت صد مرتبه در عهديك به قريب

حال بارها  ، با ايندگرد ياشاره مآن  به بارها. شده است استفاده

اين يك . ميوه، موفقيت ظاهري نيست .شود مينيز سوءتعبير 

 است، بزرگخدمتي  اگر ر كنيم است كه فكي رايجتصور اشتباه

 تنها به اين يمقدس  كليسا يا گروه مطالعة كتاباما.  استپربار

كليسا يك كل . كند دليل موفق نيست كه جمعيتي را جذب مي

اي  عدهموعظة ، در حالي كه مرده باشداز نظر روحاني تواند  مي

 از نظر روحاني مشتاق كه مي از شنوندگان تعداد ك براي،مبشر

شور و شوق يك واعظ پر . وردآبه بار   بسيارميوة هستند،

حرارت، كه در سرايت دادن شور و شوق خود به ديگران ماهر 

صيتي خوش برخورد و مردم پسند دارد، است، و يا كسي كه شخ

 به وجود  مردم خوشحالازآكنده ، پرهياهو تواند جنبشي مي

ميوة واقعي را خدا . ندارند روحاني ميوة هبربطي ورد، اما آنها آ

  .مانيم  در او ميكند، وقتي مان حاصل مي در زندگي

يد، فرما  مي11:1فيليپيان دهد؟   خدا را جالل مياي ميوهچه نوع 

   براي  مسيح  عيسي ةوسيله  ب كه   عدالتةو پر شويد از ميو«

در خدا  است كه اي ميوه ،عدالت» .  خداستتمجيد و حمد
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 اما اين خداست كه ميوة عدالت را در. مشتاق آن است ما زندگي

  .كند تا او جالل يابد ما حاصل مي

دو طريقي كه زندگي شما  —وجود دارد  وهمي گونة مهمدو 

  .بگذاردبر ديگران اثري تواند  مي

  نگرشة ميو

،   روح ة ثمر ليكن« نوشت، 22:5-23پولس رسول در غالطيان 

   و ايمان  و نيكويي  و مهرباني  و حلم  و سالمتي  و خوشي تبمح

 كارها   چنين  مانع  شريعت  هيچ  كه؛  است ي و پرهيزكار و تواضع

ين و اگر ا ؛ خداوندمان بودخصوصيات ههماينها » .نيست

 درپويا  وياعمال نيك ة، ثمرتس زندگي شماة مشخصهانگرش

  .خواهد داشتپي 

در  به تفصيله  محبت است ك،روحانيميوة نشانة اولين . محبت

 دل، جان، فكر و خدا را با تمام بايدما . بررسي كرديم 6فصل 

لوقا (مان را چون خودمان   و همسايه؛ممحبت كنيقوتمان 

 خدا بزرگترين حكم محبت كردن). را مشاهده كنيد 28 - 25: 10

  .است

ميان شما  چيز همه دانستن اينكهي كه از خوش  ژرفحس. شادي

شرايط نتيجة   اين شادي.شود  ناشي مياستراه  به روو خدا 

ي جزيشادي .  نيست، بلكه هدية خدا به ايمانداران استساعدم
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 است كه در فرزندانش آشكار القدس خود خدا و روح ذات از

در  «شود مياي به ماست، به ما نيز حكم  اگرچه هديه. كند مي

اين با قدرشناسي ، )4:4فيليپيان (» شاد باشيددايماً خداوند 

 و پذيريم مي ،اكنون از آن برخورداريم كه هم  رابركتباالترين 

  .باشيم ميمسرور  در آن

با مان  رابطه بودن راست وجد و شعفِ ، شادياگر. آرامش

 است كه خاطر آسودگي ،آرامشدر اين صورت، ، استخد

 مانند همآرامش . باشد ميبا خدا ش تبخنجا رابطةيك  حاصل

  جهته  ب كه«  نددان ميمسيحيان .  نيستشرايطشادي بر مبناي 

   او خواندهة اراد حسبه دارند و ب  مي  خدا را دوست  كه آناني

 در كار  با هم)  ايشان ( تي خير  چيزها برايةاند، هم شده

چه هر انساني داز دي شما شرايط ).28:8روميان (» باشند مي

به اين دليل است كه .  در كنترل استتان ي زندگبر، خدا باشد

بدون قيد و  ،ه آناني كه به او اعتماد كردندبتوانست  ميعيسي 

دليلي ). 1:14يوحنا (» دشودل شما مضطرب ن« بگويد،شرط 

  .براي شما وجود ندارد كه ترسان باشيد

كه را  ييها لطمهصبر داريد، قادر هستيد اگر  .)صبريا (بردباري 

با و  ؛ تحمل كنيدي و بردبارشكيباييبا زنند  ديگران به شما مي

ا ا دردناك ر يآزارندهتوانيد موقعيتهاي  ميمتين  ميل و رغبتي

و انتظار ) 15:86 مزمور(خدا خودش دير خشم است . بپذيريد
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را صبر خداوند مهم است كه . چنين باشنددارد فرزندانش 

  خدا  و محبوب  مقدس  برگزيدگانمانند«: قرار دهيدسرمشق 

به ويژه با ). 12:3كولسيان (» حلم را بپوشيد. . .  احشاي

  ).2:4افسسيان (»  باشيد تب يكديگر در مح متحمل«ايمانداران، 

 به ،اين مهرباني. استبا ماليمت به فكر ديگران بودن . يمهربان

 اشتياق ،مهرباني ربطي ندارد، راسخ اعتقادداشتن عدم ضعف يا 

درست  رفتار كردن با ديگران است، نرمي هخالص براي ب

پولس به تسالونيكيان . كند ما رفتار ميشطور كه خداوند با  همان

   ماليمت  به]آنها[  ر مياند«رسول بود،  چنديادآوري كرد كه هر

 1(» پرورد  خود را مي اطفال   كه اي  دايه ، مثل يمبرد سر ميه ب

» نزاع« را نصيحت كرد كه او تيموتائوس). 7:2تسالونيكيان 

  ).24:2 تيموتائوس 2(»  باشدماليم كس با همه«نكند، بلكه 

 آنچه آن را .كند  اخالقي و روحاني اشاره ميلكما  به.نيكويي

سازد، شيريني روحية ما نسبت به ديگران و پيوسته  مشخص مي

   فرصت  كه قدريه ب« پولس گفت، .در عمل، مهربان بودن است

  بيت   با اهل الخصوص ، علي  بنماييم انسح ا  مردم ، با جميع داريم

   هم  اين براي«او به تسالونيكيان نوشت، ). 10:6غالطيان (» ايمان

ستحق  ما شما را م  خداي  كه كنيم  شما دعا مي جهته  ب پيوسته

 را با   ايمان  و عمل  نيكويي تسرّ م  شمارد و تمام  دعوت اين

  ).11:1 تسالونيكيان 2(»  گرداند  كامل قوت
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كه  كرد مارميا اعال.  استتماد بودن اعدرخور و نامي .وفاداري

شود   آنها هر صبح تازه مي؛زوال است  بياورحمتهاي «خداوند 

ما نيز بايد ). 23 - 22: 3 مراثي ارميا(» و امانت تو بسيار است

  ).2:4 قرنتيان 1(» امين باشيم«

 جديد براي هد كه در عاي واژه. است حلم ترجمة بهتر .ماليمت

ارادة  تسليم: كند مي را توصيف نگرش سه ،شود مي استفاده حلم

مراعات ، و )21:1يعقوب  (يپذير ، تعليم)12:3كولسيان (خدا 

بر عيسي  خدا بود، اواگرچه ). 2:4افسسيان ( حال ديگران كردن

مانند ). 29:11متي (بود  مي »دل فتادهم و احلي«روي زمين 

 1( باشيم ماليمت  وحلمفعاالنه در پي  بايد خداوندمان

كولسيان ( بر تن كنيم ي لباسمانندو آنها را ) 11:6تيموتائوس 

12:3.(  

 و اشتياقها، كند  ميايمانداري كه خويشتنداري. خويشتنداري

اش   انسانيجسميتمسيح در . كند  را مهار ميشيد شداميال

فريب نخورد تا هرگز وسوسه نشد يا  .مظهر خويشتنداري بود

با ارادة پدرش و ذات الهي كه عملي انجام دهد يا سخني گويد 

 . . . ]نمان[ر ايماد« عيسي همچون بايد ما .اشدنب سازگار شدخو

  ).5:1-6 پطرس 2(» مپيدا نمايي تفّع
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. شود  ميناشيالقدس   تنها از روح،نهگو مسيحهاي  اين مشخصه

 — به ترتيب  نه؛آورد  و به عمل مينهد بنيان مياو آنها را در ما 
بلكه  — غيرهو  ،مسرور ايم،  شدها محبتكه بسپس  ،حبتماول 

  .مانيم  مي، همچنان كه در مسيحمان يچون بخشي از زندگبا هم، 

   عملميوة

د؛ و وش ختم مي نهخداپسندا اعمال به ،نهخداپسنداي هاشنگر

  .كنيم تقديم مي به خدا اي سپس آن اعمال را چون هديه

 او ةوسيله  ب پس«فرمايد،   مي15:13عبرانيان . گزاركرستايش ش

   به  را كه  لبهايي ة ثمر ، يعني؛  خدا بگذرانيم را به  قربانيِ تسبيح

براي از او و كنيد  ميوقتي خدا را ستايش » . باشند معترف  او اسم

اي  ثمره ،دنمايي تشكر مياست  نچه انجام دادهو آ  كه هستآن

  .كنيد به او تقديم مي خداپسندانه

به پولس اي  يههد فيليپياعضاي كليساي .  به نيازمندانياري

  نه «:بودخوشحال  كه به خاطرشان فتگايشان  و او به ؛دادند

   حساب  به  كه  هستم  ثمري  طالب ، بلكه  باشم  بخشش  طالب آنكه

 قدرداني نكرد، هديه سبب به او). 17:4فيليپيان (» شما بيفزايد

 رشهديه نموداآن كه  شان در زندگي عطوفت ميوة برايبلكه 

   را انجام  اين  چون پس« نوشت، 28:15روميان  پولس در. بود

 اسپانيا   شما به ، از راه  كنم  ختم  ثمر را نزد ايشان  و اين دهم
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 به ههدي. دكراشاره » ثمر «چوناو دوباره به هديه » . آمد خواهم

از و  الهي نيروي با اگر ،استخداپسندانه  شخص محتاج، ثمر

  .تقديم گردد ،استح در آن ساكن كه مسي تمحببا  يقلب

 در رفتارشان كهپولس به مسيحيان هشدار داد . پاكي در رفتار

 ة شايست طريق  هب «كولسيان را تشويق كرداو . قدوس باشند

 بار ، نيكو  رفتار نماييد و در هر عمل  رضامندي  كمال خداوند به

  ).10:1كولسيان (»  كنيدو خدا نم  كامل  معرفت د و بهآوري

و دادن ايمانداران تازه در مسيح، ثمرات دعا، شهادت  .وكيشانن

اولين  15:16 قرنتيان 1در پولس .  هستندپارسامنشيزندة نمونة 

؛ 3:12همچنين دانيال  (.ناميد» نوبر اخاييه« را در اخاييه وكيشانن

.)  را مشاهده كنيد5:3-9 قرنتيان 1؛ 22:6؛ روميان 36:4يوحنا 

 موفق در اينجا اين حصادي روحانيِ ديگر، كليد اتمانند ثمر

به با تشويش  .مانيدب در مسيح وفادارانهخودتان  است كه چگونه

را به ايمان سي كهرگز  ،ادنادامه د »فعاليتهاي مبشرانه«هياهوي 

بر ارتباطتان با عيسي مسيح تمركز ي آن، به جا .آوردنخواهيد 

 را در ميان تان ايمانتا دادخواهد  به شما كنيد و او فرصتهايي

را از افراد مسلمي  تعداد  كه شويدمشوشنيازي نيست . بگذاريد

به او  تر  شبيه ونزديكتر كه در حالي. ايد نياوردهبه سوي مسيح 

باقي  حاصلبه ديگران انجيل  بيانه  كپي خواهيد بردشويد،  مي
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مشاهده نكنيد، ميوه را فوري  يد هميشهشا .استدر مسيح  ماندن

  .ه بار خواهيد آوردبآن را  با اين حالاما 

مالقات با زني  يچاه، بر سر بودوقتي عيسي رهسپار سامره 

. گفتبا مردم سخن دربارة عيسي  ششهر در زنسپس آن . كرد

 مالقات كنند، يوآمدند تا با  ميشهر از  كه مردم طور انهم

  :ن فرمود به شاگرداعيسي

   به  اينك‘؟ روستدِ  م ديگر موسِ چهار ماه’  وييد كهگ آيا شما نمي

 ،ها را ببينيد  خود را باال افكنيد و مزرعه  چشمان گويم شما مي

   و دروگر اجرت؛  است  درو سفيد شده جهته  بن اال زيرا كه

  تا كارنده كند  مي  جمع  جاوداني  حيات جهته  ب گيرد و ثمري مي

 در اينجا   كالم زيرا اين.  خشنود گردند  هر دو با هم و درو كننده

 شما   من‘.كند  درو مي كارد و ديگري  مي يكي’   كه  است راست

  ديگران. ايد درو كنيد  نبرده  رنج  در آن  را كه  تا چيزي را فرستادم

يوحنا ( .ايد  شده  داخل  ايشان  كشيدند و شما در محنت محنت

38-35:4(  

 آن. كردند زحمت كارگران ديگر را درو ميثمرة شاگردان 

به هر  آنها هايتالش زحمتشان را نديدند، اما ثمرة تمامي ديگران

  .داد ميوه حال

 سال را در پنجسي و  ،ريكِ ويليام ؛معاصرپيشگام ي از مبشرها

 از عضيب .ببيند كيشيك نو نكهآپيش از  ، سپري كردوستانهند

 تقريباً هر اما امروز. اشتدثمر  بي يخدمتاو كنند  مردم فكر مي
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جديد   عهدچون، ست شاخة اواي بر ه ميو،وستان در هندنوكيش

ري آن كِ. ترجمه كردمختلف هندي گويشهاي   ازبسياريرا به 

اش  زندگيدرو كند، اما كاشته بود را آنچه مستقيماً كسي نبود كه 

  .آورد بسي ميوه

اما . بسنجيد راديگران  بر تان ي زندگتوانيد تأثير  نمياغلب

 خود را نةخداپسندا هايوقتي نگرشكه توانيد مطمئن باشيد  مي

و  ؛دآور خواهد به بار نهخداپسنداي دهيد، عملكردها ه ميتوسع

 نقصش با ميوة روحاني شما بر حسب ارادة بيملكوت خدا 

  .خواهد گرديد ترغنيپيوسته 
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9  

  شينيدنبيكار ن

خواهيد   مگر نمي،شويد آگاه مي خاصيانگيز  خبر هيجاناز وقتي 

دانم  مي، بگوييد؟ من شناسيد ميكسي كه هر  و به از جاي بپريد

 !بسيار خوب.  انسان استطبيعتاين . كنم ميچنين خودم كه 

انگيزترين  رين و شگفتعظيمتاز اكنون هستيد،  مسيحي كهشما 

عيب خود را فرستاد تا براي  خدا پسر بي: يدخبر خبر در تاريخ با

، آورند  و همة آناني كه به او ايمان مي؛گناهان جهان جان دهد

  .خواهند زيستتا ابد در آسمان 

  ! به ديگران بگوييد؛بيكار ننشينيدپس 

 به ديگران انگيز در مورد اين خبر شگفت اي شيوهچنين ه ب

اي كه رئوف است، انتقاد پذير است؛ و حاضر  بگوييد؛ به شيوه

اي   به شيوه.اش بپذيرد است رد شدن را با تمامي سرخوردگي

پذيرد، شما با فروتني  بگوييد كه وقتي شخص مقابل انجيل را مي

اي بگوييد كه  به شيوه .دهيد ميدر اين موفقيت واكنش نشان 

  ماندنپابرجا اب. حاضريد با بردباري به سواالت آنان پاسخ دهيد

بر خود داشتن با  ،تانمحبت كردن دشمنانبا  ،احكام مسيح به
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! ولي به آنها بگوييد. به آنها بگوييدالقدس  روح ثمرة كامالً واضح

  .ت مسيح را به آنها بيان كنيدو سپس آماده باشيد تا حقيق

هاي   شاخه—ما فرزندان روحاني خدا هستيم به همان شكلي كه 

 و او سرِ نمايانيم را ميبدن مسيح  ما —اش  تاك حقيقييگانه آن 

شت، محبت، قدوسيت، قدم گذا زمين بر مسيح وقتي. ماست

  كهمسيحيان.  كردنمايانخدا را  و همة اقتدار حكمت، قدرت

 را به دنيا خصوصياتاين بايد  ، هستندبدن مسيحاعضاي 

  .نندكمنعكس 

 ناسهمايمانداران تا  از پيش تعيين كرده استخوانيم كه خدا  مي

اهيت  دربارة م).28:8-29روميان ( گردند پسرش سيرت

كه از مسيح بدنهاي انساني ما را .  اين گفته فكر كنيدآور اعجاب

 و ؛گيرد مي و زير فرمان گناه و مرگ است ضعيف يكينظر فيز

 ودش مياكن سدر آنها به راستي  — سازد ميمعبد خويش آنها را 

 او را به جهان آشكار ، تادهد قرار مي ايشان در  راجاللش و

  .سازند

 قوت«.  باشدي شاهدتواند و بايد  بدن ميبنابراين هر عضو

؛ آيد ميا القدس بر شم چون روح« ،عيسي فرمود» خواهيد يافت،

عيسي همچنين ). 8:1اعمال رسوالن  (»خواهيد بودشاهدان و 

  اسم ه را ب انرد سازيد و ايشگ را شاتها امة، هم  رفته پس«، فرمود

   دهيد كه  را تعليم و ايشان ؛ تعميد دهيد القدس  و روح بناِ و  باَ
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   من و اينك ؛ كنند  حفظ ام  كرده  شما حكم  به  را كه وري امةهم

). 19:28-20متي  (»مباش  شما مي  همراه  عالم انقضاي تا  ر روزهه

 اگر  پس«. ، هيچ عذري پذيرفته نيستشود ميهيچ معافي داده ن

  ههن ك ؛ چيزهاي  است اي  تازه  خلقت باشد،  در مسيح كسي

  چيز از خدا كه  و همه؛  است  شده چيز تازه  همه ، اينك درگذشت

   و خدمت  داده  با خود مصالحه  مسيح  عيسيةواسطه ما را ب

كه  هر كس). 18 -  17: 5قرنتيان  2(»  است  ما سپرده  را به مصالحه

از آنِ  ،به ديگران دربارة او گفتن، خدمت كرد مصالحهبا مسيح 

  .وي است

» وطن ما در آسمان است« اين زمين نيستيم، زيرا انما شهروند

دنيا  ديگري متعلق هستيم، اما در قلمرويبه ). 20:3فيليپيان (

اين  به مردم ؛ تا سفيران باشيمشويم ميكنيم و خوانده  زندگي مي

در توانند با شاه شاهان  آنها نيز ميكه  بگوييم نادر حال فدنياي 

 انآنان را شهرونداو مشتاق است كه اين و مصالحه باشند؛

  .ملكوت جاويدانش سازد

هاي  شما بايد با موعظه كردن در گوشهاين بدان معني نيست كه 

 تجربة دست بر اساستوانم  اگرچه مي —خيابان شهادت دهيد 

ول خودم بگويم كه چنين خدمتي ماجرايي است ا

يا چيزي كه  ، بودننمونه باشايد شهادت شما  .نشدني فراموش

هر اما  .هاي ديگر باشدحالتبه صورت نويسيد، يا  مي روزيك 
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 كه آيا به بهترين شكل شهادت نگران نباشيد ،پيش آيد طور كه

 تواناييما به القدس  روح فقط به ياد داشته باشيد .دهيد يا نه مي

  هندهد ي تسل چون«: شهادت دهيم — فرداً و جمعاً —كه  دبخش مي

   راستي  روح ، يعني؛ آيد فرستم  پدر نزد شما مي جانب او را از  كه

 و شما ؛ خواهد داد  شهادت گردد، او بر من  از پدر صادر مي كه

يوحنا (» ايد  بوده  از ابتدا با من  زيرا كه، خواهيد داد نيز شهادت

15 :26 - 27.(  

  در دست دادرسي

ة كلم. يمبيا ميدر را شهادتمان اصلي مفهوم در اين دو آيه

 بر مسند قضاوت  رايقاضي. برد ميقانون دادگاه  ما را به شهادت

در مورد  دليل و برهان. بينيم  دست دادرسي مير د رايو زنداني

ي هر دو .شنويم مي وكيل مدافعز سپس ا  ودادستان  را ازپرونده

. را ثابت كنند دليل و برهانشان تا كنند احضار ميرا  شاهدان آنها

 در شاهدان به اصطالح ، اين داللت دارد كه مسيحيانربصحنه 

. ت قاضي، دنياس.شود دادگاهي مي  عيسي مسيح. هستندرسيداد

  . شيطان است،دادستان  والقدس وكيل مدافع، روح

را  اومردم برخي . كند  شاهدان قضاوت ميةدنيا مسيح را بر پاي

 يمعلم ديگران ، خوبيانسانبرخي  .كنند قضاوت مي دغلكار

ي ها ادعاي شاهداگر. غيرهدروغگو و  ديگربرخي  ،اخالقي
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كه كند، بهتر است  ميخراب اش  با شيوة زندگيعيسي مسيح را 

 را مغشوش قضيهاو فقط . دادگاه بيرون بروداتاق  از اصالً

 ايمانداران —مسيح اعضاي بدن  از طريقالقدس  روح. سازد مي

ييد أت اعالم وشان  با زندگيمسيح را  شهادتكه  — اوبه 

رو همة  از اين). 27:15يوحنا  (دنماي  از مسيح دفاع ميكنند، مي

سد كنند يا   مسيح كمك ميآرمانمسيحيان شاهدان هستند، يا به 

  .شوند راه آن مي

بر ، دنيابه : كند ا بيان مي ما رشهادتكالم خدا پنج جنبة مثبت 

  . و در بدنالقدس،  روحاز طريق پدر، باپسر، 

 متوجه شديم، دنيا 7 كه در فصل طور انهم. شهادت به دنياست

 دنيا .كشد كند و حتي مي آنها را طرد مي. از مسيحيان منتفر است

انداران بايد به اما عيسي فرمود ايم .است دشمننيز  انجيل با

دنيا با شما » يد،آدهنده  چون تسلي«: دهندچنين عداوتي شهادت 

  . داددخواهيشهادت به آن د و شخواهيد  رو در  رو

العمل  چگونه بايد عكس ،شويد وقتي با ضديت دنيا مواجه مي

به خود از دلسوزي با  خشم تالفي كنيد يا بايا بايد ؟ آنشان دهيد

 در مقابل دنيا شهادت هر قيمتي به بايد! نظر كنيد؟ خير آن صرف

به جاي مسيح  در شادي رنج كشيدن ،آن راتمامي  و —دهيد 

  ).2:1يعقوب  (شمار آوريد
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شما نيز «د، كن اعالم مي 27:15حنا يو.  استپسربر  هادتش

 ادگاهي مسيح د».ايد  با من بودهكه، زيرا خواهيد دادشهادت 

  . باشد اوبرد مسيحي باي شهادت  وشود مي

 .بر عيسي مسيح متمركز استجديد  در سراسر عهدوعظ كردن 

   خدا و به  كالم  داد به  گواهي كه« آنيوحناي رسول خودش را 

شهادت ). 2:1مكاشفه (كند  توصيف مي»   مسيح  عيسي شهادت

حتي در واقع . هميشه مستقيماً به عيسي مسيح مربوط استدادن 

شهادت كه زيرا «:  شهادت داد اوبر قعتي عهدخوانيم كه  مي

  ).10:19مكاشفه (» ت استعيسي، روح نبو

 عيسي .قرار بود بر پسر شهادت دهند نداشتند كه رسوالن شك

). 8:1اعمال رسوالن (» شاهدان من خواهيد بود«به آنان فرمود، 

 انندم ؛ه دربارة او بودهاي آنها در كليساي اوليه هموار موعظه

  : كه پطرس به كرنليوس موعظه كرد و گفتزماني

   عيسي  وساطت  به كه  فرستاد، چون يلياسرا  نزد بني  را كه كالمي

   سخن داد، آن  مي  بشارت  سالمتي  به  است  خداوندِ همه  كه مسيح

   يهوديه  بود و در تمامي  از جليل  آن  شروع دانيد كه ا شما مير

نمود،   مي  موعظه  بدان  يحيي  كه  تعميدي منتشر شد، بعد از آن

 و  القدس  روح  به  خدا او را چگونه  را كه  ناصري  عيسي يعني

آورد و  جا مي ه نيكو ب  اعمال  او سير كرده  نمود كه  مسح قوت

 و ؛بود  مي  زيرا خدا با وي،بخشيد  را شفا مي  ابليس  مقهورين همه

 يهود و در  بوم و  او در مرز  كه  كارهايي  بر جميع ما شاهد هستيم
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 را   كس همان. ، كشتند  كشيده  او را نيز بر صليب  كرد كه اورشليم

اعمال رسوالن . (، ظاهر ساخت  برخيزانيده ميخدا در روز س

10 :36 - 40(  

م اعال.  به عيسي مسيح است شهادت،مقدسي هادت دادن كتابش

زندگي عاري از گناه، مرگ حقايق عظيم تولد او از باكره، 

  . و بازگشت دوباره، صعود جسماني،فيزيكياي، رستاخيز  كفاره

القدس را  وقتي عيسي مسيح روح. پدر استبه واسطة شهادت 

  دهنده  تسلي ونچ«: ان فرستادفرستاد، شهادت خدا را به اين جه

   راستي  روح ، يعني؛ آيد فرستم  پدر نزد شما مي  او را از جانب كه

يوحنا (»  خواهد داد  شهادت گردد، او بر من  از پدر صادر مي كه

 و جالل حرمت پسر راكه بود اين پدر  دغدغةباالترين ). 26:15

گر خود ا«، با بيان اينكهعيسي . ياري دادرا او  القدس حرو و نهد

  مرا  كه  است  آن  پدر من؛ نباشد  چيزي  من ، جالل  دهم لرا جال

 دربارة هويت يانبه سوال يهود، )54:8يوحنا (» بخشد  مي جالل

  .پاسخ داد خويش

ب را تفتيش كت«.  شهادت دادعتيق به پسر  عهد از طريقپدر اول

در بريد كه  زيرا شما گمان مي«عيسي به يهوديان فرمود، » ،كنيد

 »دهد مي من شهادت و آنهاست كه به ي داريد؛ حيات جاودانهاآن

دربارة شهادت را  عيسي چيزهاي بيشتري ).39:5يوحنا (

با دو تن از  كه در حينيآشكار كرد،  عتيق به خودش عهد
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 و   از موسي پس«: كرد صحبت ميدر مسير عموآس شاگردانش 

   ايشان  براي  كتب  خود را در تمام، اخبار  كرده ساير انبيا شروع

  ).27:24لوقا (»  فرمود شرح

:  مسيح بوداعمال باپسرش شهادت داد،  بر كه خدا راهيدومين 

. م و ايمان نياورديدمن به شما گفت’ ، جواب دادبديشانعيسي «

 من اي برآورم، آنها جا مي خود بهم پدر ساه  كه باعمالي را

،  دادمعجزاتي كه عيسي انجام). 25:10يوحنا (» ‘دده شهادت مي

ي بود كه ادعا كسآنها آشكار كردند كه عيسي .  بودپدرشهادت 

  .كرد مي

با  واقعدر  خدا .بود مستقيم بيان ا شهادت پدر بشيوةسومين 

). 5:17متي  (»ب منحبيپسر است اين «ي رسا فرمود، صداي

كه در  دربارة مسيح است، چنانبنابراين، پدر منبع همة شهادتها 

ي كه عيسي اعمال ،عتيق عهدنبوتهاي : است ثبت مقدس كتاب

شهادت  .هاي مستقيم پدر  و گفته؛ كه بيان كردسخنانيانجام داد، 

 و اين زماني ؛ بايد شهادت پدر را منعكس كند،مسيحيِ شما

 مطالعه كنيد و با ديگران تمرانهسكالم را ماتفاق خواهد افتاد كه 

  .در ميان بگذاريد

 او را   كه دهنده يل تس چون« . استالقدس شهادت از طريق روح

 از   كه  راستي روح  ، يعني؛ آيد فرستم  پدر نزد شما مي جانباز 

 نايوح(»  خواهد داد  شهادت گردد، او بر من پدر صادر مي
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هر ). ه استاضافه شد  به آيه حروف آيتاليك، تأكيد26:15

. القدس است دارد، به واسطة روحخداي پدر در دنيا  ي كهشهادت

او . دهندخواند تا شهادت  ميالقدس ايمانداران را به دادگاه  روح

 ،دهد  كه مي را شهادتينوعِ ،اين و ؛است» روح راستي«همچنين 

 باشد؛ او حقيقت گو دروغيشاهدتواند  او نمي. سازد نمايان مي

 در ،اگر عيسي خودش. كند  ميعالماست و هميشه حقيقت را ا

 دادن براي شهادتقدرت روح خدمت كرد، اعضاي بدنش بايد 

  .كي باشندالقدس مت به قدرت روح

ما .  ساكن استايماندارمسيحيان همة القدس امروز درون  روح

القدس  روح به واسطة ،پدراز جانب  كه اريمبا خود دشهادتي 

ي صداالقدس  روح .كنيم بيان مي آن را به دنيا  ماود آي مي

.  ندارد؛ شهادت دادن او شخصاً از طريق ايمانداران استفيزيكي

ماند و در شما  با شما مي«القدس  عيسي تأكيد كرد كه روح

دادن  شهادت 31:4اعمال رسوالن ). 17:14يوحنا (» خواهد بود

 همه«: كند  ميتوصيفالقدس را در كليساي اوليه   روحاز طريق

   دليري  خدا را به ، كالم  پر شده القدس  روح به] ايمانداران[

  .»گفتند مي

 سببمسيحيان صالحيت دارند شهادت دهند، نه فقط به 

 همچنين به اين دليل كه ، بلكه استشاندرون  كهالقدس روح

 براي شهادت دادن در. اند تجربه كردهدست اول عيسي مسيح را 
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؛ يمسر و كار داشته باش پرونده آن بايد شخصاً بادادگاه، دعوي 

  .دست دوم قابل قبول نيست شهادت

كه شاهد آن بودم جرمي دربارة بايست  ميهرگز زماني را كه 

از من سه چيز دادگاه  .خواهم كرد فراموش ن،دادم ميشهادت 

 چون»  داشتيد؟حسيچه » «چه شنيديد؟» «چه ديديد؟«: پرسيد

. صحبت كنم آن سوالها دربارةتوانستم  مي ، عيني بودميشاهد

 زندگي زمينةاين حقيقت دربارة تجربة دست اول را يوحنا 

   و به چشم ايم  شنيده  از ابتدا بود و آنچه نچهآ«: مسيحي قرار داد

 ةكرد، دربار   ما لمس  و دستهاي  نگريستيم  بر آن ، آنچه خود ديده

). 1:1-3يوحنا  1 (»نماييم شما را اعالم مي . . .   حيات ةكلم

نيست؛ در عوض، دربارة عيسي  طرف بي يخنرانيسشهادت ما 

 ام را  و او زندگيام؛  و شنيدهام  ديدهمن مسيح را«كند،   ميماعال

  .»ده استتغيير دا

 طول در ،خيزد  ما برميشخصيتكه از اهد بودن شاين نوع 

كلمة يوناني . ارزشمندتر از خودِ زندگي بوده است اعصار

martus  واژةمرجع  ،است» شهادت دادن«كه به معني martyr 

  يا،ناپذير ازش سموضع در نتيجةكه كسي معني به  ،باشد مي

 هنگامي كه ،سياري مواقعب. دهد مي جان ، دادنششهادت

به قيمت ، ادنديستامسيح براي  شاهدان چون يمانداران اوليها

به كساني احتياج دارد بيشتر كليسا امروز . دش تمام شان زندگي
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به قيمت محبوبيت يا هرچند  ،موثرانه شهادت دهندكه 

  .باشد شان زندگي

 سببمردم به  ،كهدرك كنيم  بسيار مهم است حالبا اين 

القدس   روحكس جدا از كار هيچ. يابند شهادت شما نجات نمي

پولس با اينكه . نخواهد يافت  نجاتهرگزيا نجات نيافته هرگز 

اوند خد« در ميان گذاشت، او نجات نيافت تا انجيل را با ليديه

اعمال رسوالن (»  را بشنود سول پ  او را گشود تا سخنان دل

 جدا از كار يمقدس  حقايق كتابشناخت حتي ).14:16

  .دخواهد داالقدس كسي را نجات ن روح

بستگي اين  به شخصاگر نجات  .استد كننده اآز يحقيقتاين 

اعالم كردن انجيل باري سخت  ،يمكنقاعد ت را ميو كه ما داشت

  تامسووليم فقطما بخش است كه بدانيم  چقدر آرامش. بود مي

 كه از هيماجازه دالقدس  وحر  اينكه بهدر كوشا و وفادار باشيم

  .ما استفاده كند

ر هر عضو كليسا د فرداًالقدس   روحچون.  استدر بدنشهادت 

جمع ايمانداران ساكن كل  در ،به طور منطقيساكن است، پس 

 در   كه،  است  زاويه سنگ«عيسي مسيح  گفت پولس رسول. است

 در  س مقد  هيكل ، به  شده بت مر  با هم  عمارت  تمامي وي

شويد تا   مي  بنا كرده  شما نيز با هم  و در وي؛كند  ميوخداوند نم

 ،كليساكل  ).22 - 20: 2 افسسيان(»  خدا شويد  مسكن ،در روح
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طور كه هر عضوي شخصاً   درست همان،القدس است معبد روح

به دنيا ساكن است تا  بدن جمعي درالقدس  روح. چنين است

  .شهادت دهددربارة پدر و پسر 

 ولا. دهد  مي نشانرا واحدي گروهيِ شهادتِبه دو شكل  جمع

و «عيسي دعا كرد، . دهد  قابل روئيتش شهادت مياتحاد اباينكه 

  وسيلة   به  آنها نيز كه  براي ، بلكه كنم  مي الو س  اينها فقط  براي نه

  گردند چنان  يك  تا همه؛ خواهند آورد  ايمان  من  به شان اي كالم

   نيز در ما يك  تا ايشان؛ در تو  و من  هستي  پدر، در من  تو اي كه

- 20: 17يوحنا (»  تو مرا فرستادي  آرد كه  ايمان  تا جهان،باشند

 21.(  

. ، از طريق محبت استدهد هادت ميش جمعكه  راهيدومين 

 واقعي همة ايمانداران نشانمحبت به شاگردان فرمود كه عيسي 

   و مرا طلب  ديگر با شما هستم  زماني ، اندك  فرزندان يا«: است

 شما  ومر  مي  كه جايي’ ،  يهود گفتم  به  كه د؛ و همچنانخواهيد كر

  تازه   شما حكمي به.  گويم  شما مي  نيز بهالن ا‘توانيد آمد، نمي

   شما را محبت  من كه  نماييد، چنان ت يكديگر را محب  كه دهم مي

   همه  همين به.  نماييد تتا شما نيز يكديگر را محب ، نمودم

 يكديگر را  تحب اگر م، هستيد  شاگرد من خواهند فهميد كه

به  تر منسجممسيحيان چه هر). 33:13-35يوحنا  (»يد باش داشته

. ، تأثير ما بر دنيا قويتر خواهد بودنشان دهند محبت يكديگر
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 شهادت پدر درحلقه ين خرآ ، مسيحبدن ياعضاتك تك 

هر مسيحي . خراب شودما سبب به نبايد شهادت مسيح . هستند

 كه در گونه انهم.  را در شهادت دادن انجام دهدشبايد سهم

مقدس، شهادت دادن   كتابحسب، بر ديديمابتداي اين فصل 

 و اعمال 19:28-20متي خشهايي چون ب.  نيستانتخابيك 

براي يم مسوولهمه  ما سازد كه  اين را روشن مي8:1رسوالن 

  .باشيم انشاهدمسيح 

  تاباشيدماهر خوب  ، الهياتهاي كاري ريزه در همة نبايد

، دادشفا  را يوعيسي  كه آن مرد نابينا.  موثر باشيديشاهد

دانست چگونه به همة سوالهاي الهياتي كه فريسيان  نمي

   كه دانم چيز مي  كي«توانست بگويد،   پاسخ دهد، اما ميندكرد مي

ه او قادر بود آنچ). 25:9يوحنا (»  ام  بينا شده الن و ا كور بودم

اين چيزي است كه .  دهدشرح داده بود را معيسي برايش انجا

چقدر اينكه توجه به توانند انجام دهند، بدون  همة مسيحيان مي

  .آگاه هستنداز الهيات و دفاعيات مسيحي زياد يا چقدر كم 

 حقايق شناختتان ازن و به مطالعه و رشد در ايمانتااين  با وجود

كه طور  هماناميدوارم شما را تشويق كنم، . الهياتي ادامه دهيد

   خود را مقبول  كه  كن و سعي«: پولس تيموتائوس را تشويق كرد

   انجام خوبيه  خدا را ب  نشود و كالم  خجل  كه ، عاملي خدا سازي

 كه وقتتوانيد، هر   كه ميطورهر ). 15:2 تيموتائوس 2(» دهد
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 كه افتخار شماستاين . باشيدبراي مسيح  يشاهدتوانيد،  مي

، دو شمطلعاز آن تواند  ميكه دنيا  ،را  براي هميشهبزرگترين خبر

 . ميان بگذاريد دربا ديگران
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10  

  مسير راهدر آتش 

 راه مسير رود، چيز در زندگي شما خوب پيش مي وقتي همه

قدرت مسيحيت اما . رسد حيت هموار و زيبا به نظر ميمسي

مانند . شود مينمايان  نااميديسختي و زمانهاي در بيشتر 

اش چقدر محكم  ند طناب ايمنيدا ، نمينيفتدكوهنوردي كه تا 

آن تا  داند ايمانش چقدر واقعي است، نمي يسيحماست، 

تان   آتشي كه در مسير زندگيطرز واكنش شما به. ايش نشودآزم

  . است يا نهواقعيكه آيا ايمانتان  سازد آشكار مياست، 

امد سقوط اين پي. دكن را تحمل ميسختي ميزاني چند از  كس ره

فاسد و دنيا و اجتماعي انسان  آلود  گناهذاتاست، نتيجة طبيعي 

ت مولود قّانسان براي مش«يد، فرما  مي7:5 ايوب . شرارتابشده 

  .»پرد ها باال مي كه شراره شود، چنان مي

  حمت شما ز  براي در جهان«عيسي به شاگردان هشدار داد، 

از  ييد،فرزند خداكه شما حتي ). 33:16يوحنا (» خواهد شد

 گيخانوادزندگي در ازدواج و سختي .  معاف نيستيدتمشكال
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توانيد  ميگهگاهي شما نيز ). 28:7 قرنتيان 1(  استناپذير اجتناب

 را هاييبحرانر كليسا انتظار  و حتي دمدرسهدر در شغلتان، 

 سختي اب ايمانتان سببه بباشيد مطمئن توانيد   مي و؛داشته باشيد

  ةمه«پولس به تيموتائوس يادآوري كرد، . يدشو مواجه مي

 كنند،   زيست  دينداري  به  عيسي خواهند در مسيح  مي  كه كساني

 ي ايمانداراگر). 12:3 تيموتائوس 2(»  خواهند كشيد زحمت

در عميقتر  شما را وادار خواهد كرد تا سختيواقعي هستيد، 

شما را از  و اين ؛كر كنيدفتان  واقعيمورد وضعيت روحاني 

 آزاد عدالت خودتان به وابستگي و تاننجات بارةدرخودفريبي 

  .خواهد كرد

  چرا؟:  نهاييسوال

 بخشنده و قادر مطلق يخداياگر چرا مسيحيان بايد رنج بكشند؟ 

 امورتواند اجازه دهد  ، چگونه مياست كنترل درزندگي شما در 

بيشترين سوالي است كه اين شايد شايند روي دهد؟ ناخوبسيار 

مقدس براي همة  كتاب!  شدهكرد هزار سال گذشته در دو

بار زير وقتي . جواب دارد يسوالهاي زندگي از جمله اين يك

آنها متحمل  داينكه چرا باي ، كالم خدا با دركيدهستسختيها 

  :د، به شما تسلي خواهد دادشوي
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 روحانيِ برآورددر ما را خدا . دكن آزمايش  راتا قدرت ايمانتان

وقتي  آناني كه .كند  ميياري ايمانمان  بودنخالصكيفيت و 

 و نسبت به خود احساس دلسوزي شوند ميتلخ آيد  مي سختي

اما افرادي كه . كنند ميبرمال را ايمان ضعيفشان ، آشكارا نندك مي

ايمان دارا بودن ، آورند روي مي خداوند  بههنگام افزايش سختي

  .كنند را ثابت مي قوي

» .نندة دلهاستك ن امتحاخداوند«، 3:17بر طبق امثال سليمان 

،  نماييد، هرچند در حال  وجد مي و در آن«طرس رسول گفت، پ

تا ايد،   شده  محزون  گوناگون هاي  در تجربه  ضرورت  از راه اندكي

،   در آتش  شدن  با آزموده  فاني  از طالي  ايمان شما كهآزمايش

 در ، شود  يافت  و اكرام  و جالل  تسبيح ، براي گرانبهاتر است

  ).6:1-7پطرس  1(»  سيح م  ظهور عيسي حين

خدا نيست، چرا كه او از قبل از آنچه در  خاطربه اين آزمايشها 

آگاه بتوانيد  شماست تا سود به آنها.  آگاه استقلب شماست

 :اما از اين مطمئن باشيد. آيا ايمانتان واقعي است يا نهكه  شويد

تواند ايمان نجاتبخش  شديد باشد، نميقدر هم  هرآزمايش هر

نجات »  انتها صبر كندتا به «د كند، زيرا هر كهرا نابوواقعي 

  ).13:24متي  (يابد مي

كنند كه   به ما يادآوري ميهاآزمايش. ندتا شما را فروتن ك

 خشنودي خودبه جسارت و  خداوند بهان  اعتمادميمنگذار
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 بيشتر باشد، شيطان بيشتر ما انمهايبركتقدر هر. برگرددروحاني 

 دستاوردهاي خودمان يا چونرا وسوسه خواهد كرد تا به آنها 

  به آنينكه ابه جاي نگاه كنيم، استمق منصفانه حچيزي كه 

.  بنگريمايم به دست آورده از خداوند تماماً چيزي كه چون

. فروتن باشيدخواهد   مغرور باشيد؛ خدا ميخواهد شيطان مي

   زياده ، از زيادتيِ مكاشفات تا آنكه«كرد، تصديق  رسول ولسپ

، تا   شيطانة فرشت؛ شد  داده  من  در جسم ، خاري مي ننما سرافرازي

  ).7:12 قرنتيان 2(»   نمايم  سرافرازي  زند، مبادا زياده مرا لطمه

 و ثروت ماديچه بيشتر هر. دگير دنيوي بازنفعا را از تا شم

شويم تا  بيشتر وسوسه ميم، ندوزيبيدنيوي آوازة ، تجربه و دانش

از  دنيوي تهايفعمنشك  بي. يمتكيه كنبه آنها  وندبه جاي خدا

در  شده، بخشيدهافتخارات ، و كارت در ، موفقيت تحصيالقبيل

مركز به آساني توانند  مي چيزهاي بدي نيستند، ولي خودشان

  .گردندتوجه ما و اساس اعتمادمان 

ي و دنينفعاز اينكه چگونه با است  عالينمونة يك موسي 

  با نمود از اينكهاِ شد،   بزرگ  موسي  چون ان ايم هب« :شودبرخورد 

 خدا را   با قوم  بودن  و ذليل؛ شود  خوانده پسرِ دخترِ فرعون

 را ببرد؛ و عار   زمانيِ گناه  لذتِ اندك  از آنكه تر داشت پسنديده
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  سوي   به  زيرا كه ، مصر پنداشت ني بزرگتر از خزا  را دولتي مسيح

  ).24:11-26عبرانيان (» داشت  نظر مي 1مجازات

 دشوارتر ما آزمايشهايهرچه . خواند ب ابديياميد شما را به تا

با خداوند مشتاق بودن بيشتر  ، كشندطولبيشتر و شوند 

  كه ، چون كنيم  فخر مي در مصيبتها هم«پولس گفت،  .شويم مي

 را و  بر امتحان و صكند  صبر را پيدا مي  مصيبت  كه دانيم مي

-  3: 5 روميان(» شود  نمي  شرمساري  و اميد باعث؛ اميد را امتحان

چيزي در اين  هيچ ابهرگز  اگر اميد شما در آسمان است،). 5 

 آن اميد ايجاد اولين قدم در ،رنج.  نخواهيد شدنااميد زندگي

  .است

   اين زيرا كه«گفت،  وقتي به زبان آورداش را  پولس اميد آسماني

 را   جالل ، بار جاوداني  است اي  لحظه  براي زحمتِ سبكِ ما كه

  كنيم  ما نظر نمي  كه در حالي. كند  پيدا مي  و زياده  ما زياده براي

   آنچه كه  زيرا؛  ناديدني  چيزهاي  به ، بلكه ني ديد  چيزهاي به

-  17: 4 قرنتيان 2(»  جاوداني  و ناديدني  است ، زماني  است ديدني

تان   شما بزرگتر باشد، اميد آسمانيهايآزمايش هرچه .)18 

  .شود شيرينتر مي

 
  .است» پاداش«معني اصلي اين كلمه در متن يوناني : مترجم 1
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تمايل ابراهيم . دكن آشكار ،واقعاً دوست داريدرا تا آنچه 

پيدايش  ( اسحاق؛ براي قرباني كردن پسرشكبير 2خرپاتريا

 ثابترا ايمانش اصالت فقط نه ) 17:11-19عبرانيان ؛  14 -  1: 22

هاي  همة وعده.  نيزرا براي خداوند شمحبتباالترين  ، بلكهكرد

اما هنگامي كه خدا .  بودبه اسحاقمنوط خدا و اميدهاي ابراهيم 

د، ابراهيم آمادة بكشقرباني چون اسحاق را به او فرمان داد 

 و ؛چشم پوشيداسحاق از خدا او را بازداشت، . اطاعت بود

ر باالتخدا را  ثابت كرد كه واما تمايل ا. ا نمودقرباني ديگري مهي

.  دوست داشت خويش حتي بيشتر از پسر،از هر چيز ديگر

بينيم كه  در اينجا مي و ؛دوست داشتن خدا بزرگترين حكم است

چنان كه بايد، دوست داشته  آناو را كنند  ها به ما كمك ميآزمايش

  .باشيم

قبل از آنكه «كرد، تصديق مزمورنويس . تا به شما اطاعت بياموزد

 گمراه شدم، ليكن االن كالم تو را نگاه ، منمصيبت را ببينم

مرا نيكوست كه مصيبت را ديدم، تا فرايض تو را . . . داشتم 

 شما  بهد بايرنجش دردناك ني .)71، 67:119 مزمور(» بياموزم

از آزمايشها رو خدا  از اين.  داردپيامدهايادآوري كند كه گناه 

 
  .» بزرگجد«به معني :  مترجم2
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بودن  قدوسيت  پيرد واطاعت را به  تا شما كند استفاده مي

  .وادارد

 به ما عقلمان. بدانيد خدا را تهايبركقدر وزد بيامتا به شما 

 و احساسمان به ما ؛يمبدان را نيا و امور دنيادقدر گويد  مي

ايمان به واسطة آزمايشها، اما . را و آسايش  خوشيقدرگويد  مي

با آن ما را به فراواني كه  ؛مرا بداني  امور خداقدرگويد  به ما مي

 و ، قدرتش،شتأمين مراقبتش،  كالمش،شامل —بركت داده است 

چون كه رحمت تو از حيات «،  داوود اعالم كرد.البته نجاتش

از . پس لبهاي من تو را تسبيح خواهد خواند. نيكوتر است

 و دستهاي ؛رو تا زنده هستم تو را متبارك خواهم خواند اين

  ).4 - 3: 63 مزمور(»  به نام تو خواهم برافراشتخود را

هرچه بيشتر  .دقوت بخش  بيشترسودمنديِبراي تا شما را 

گرديد، در خدمت  مي تصفيهها آزمايش باشويد و  مي امتحان

 و فهاز ضع، ا بنابراين«پولس گفت، . خداوند موثرتر خواهيد بود

  خاطر مسيحه  و تنگيها ب  و زحمات  و احتياجاتيهارسواي

 قرنتيان 2(»  توانا هستم گاه ، آن  ناتوانم  چون  زيرا كه؛ شادمانم

  كه«ستايد   را ميباتقواييو زنان مردان  آن 11ان عبراني). 10:12

 پرداختند و   صالحه  اعمال  كردند و به ، تسخير ممالك  ايماناز
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 را   آتش 3سورت را بستند،   شيران رفتند و دهانها را پذي وعده

   شمشيرها رستگار شدند و از ضعف  كردند و از دم خاموش

  ).33-34 هاي آيه(»  يافتند توانايي

. كمك كنيدآزمايشهايشان در به ديگران  تا شما را قادر سازد

   شيطان ، اينك  شمعون ، اي  شمعون يا«عيسي به پطرس فرمود، 

 تو دعا   براي  من  كند، ليكن  غربال  گندم  شما را چون خواست

  ، كني  تو بازگشت  كه  نشود؛ و هنگامي  تلف  تا ايمانت كردم

خدا اجازه داد ). 31:22-32لوقا (»  خود را استوار نما برادران

قوت  سودمندي بيشتراو را براي  نه فقط  تا،پطرس رنج بكشد

.  ديگران را قوت بخشدكهد، بلكه همچنين او را آماده كند بخش

ن را در زندگي شما ي تا همخواهد كردها استفاده آزمايشخدا از 

زيرا «: بنگريم  الگوي خودچونبه مسيح توانيم  مي و ؛انجام دهد

   دارد كه اعت استط، ديد  تجربه  كشيده  خود عذاب  چون كه

  ).18:2عبرانيان (»  فرمايد  را اعانت شدگان تجربه

  واكنشهاي صحيح

اما . آورد  را در زندگي شما ميآزمايشهادانيد چرا خدا  اكنون مي

به نش صحيح شما چيست؟ ك واكنيد؟ببايد چه  آن  مورددر

 
  .»تيزي«و » تندي«، »شدت«: مترجم 3
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ها آزمايشچرا كه دهد   توضيح ميمقدس كتابهمان شكلي كه 

نيز گويد چگونه   به شما ميد،ساز شما را مسيحي بهتري مي

پنج واكنش جزييات  2:1-12يعقوب .  نشان دهيدالعمل عكس

 طيدر ا كمك خواهد كرد تا كند كه به شم بيان مي را كليدي

  . نماييداستقامتتان آزمايشهاي

  استحكم كردههستيد،  مسيحي كهخدا به شما .  شادينگرش

 در   كه وقتي«: شادي بنگريدكمال يتان با آزمايشها به كه

يعقوب (»  دانيد  خوشي  مبتال شويد، كمال  گوناگون هاي تجربه

كند كه   اشاره مييشادپري منحصر به فرد  يعقوب به). 2:1

، هنگامي كه سازد  براي شما مهيا مياز روي لطفخداوند 

 به اعتماد كردن با همزمانت را زحما ،مشتاقانه و بدون شكايت

 و نيكويي خداوندمان  توانيد به وعده مي. يدكن  تحمل مياو

 چون آزمايشهابه توانيد  گونه است كه مي  اين—اعتماد كنيد 

  .يدبنگر گرامي يدوست

 يِشاد. يمباشواقعاً شاد  بايد — هر به شادي كنيمتظافقط نبايد 

 يتعهدمستلزم . ارادة شماست، نه احساساتتان بهمربوط شما 

از آنجايي كه خدا اين را حكم . از جانب شماستو هشيار قاطع 

توانيد مطمئن باشيد كه در محدودة توانايي شما و   ميكند، مي

 مسيح  بهواقعيايمان . القدس است  روحفراهم سازيِ تحت
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خواهد شكرگزاري و شادماني به ها سختين بدتريحتي در ميان 

  .انجاميد

، بيشتر درك خواهيد ي كنيدشاديتان آزمايشهابيشتر در هرچه 

و  ، سودمندنهايتر  د؛ات بلكه امتياز،ستندنيالزامات كرد كه آنها 

 يحالت وقتي با .اكنون دردناك باشند؛ هرچند شايد بخشنه زيان

 كه بزرگترين درخواهيد يافتشويد،   ميرو به  روآزمايشهاشاد با 

 شما اهآزمايش .است تان  منبع شادي؛خدابه شدن  نزديكتر ،فايده

  كه؛بجوييددر دعا و مطالعة كالمش او را  خواهند كردرا وادار 

  كهدر حيني  افزايش خواهد داد، بيش از اين راشادي شما

  .يدكن مي را تجربه ش و فيضش، محبتاش حضورش، نيكويي

از كنيد،   رشد ميتان مسيحي زندگيدر همچنان كه .  فهيميذهن

كه «خواهيد آموخت تان از كالم خدا   مطالعهو همچنين هتجرب

ترجمة ). 3:1يعقوب (» كند  شما صبر را پيدا مي  ايمان متحانا

صبورانه تحمل كردن .  است»با بردباريتحمل « صبربهتر براي 

ها در حين اعتماد كردن به خداوند، استقامت به وجود آزمايش

 امتحان يا سختي كه باريك . دارد ماندگار كيفيتي و ؛آورد مي

درخواهيد يافت كه نه تنها  كرده باشيد،و تحمل شدن را تجربه 

 ،محك خوردن سبب، بلكه به پابرجاستبه خداوند اعتمادتان 

  .ودش ميقويتر نيز 
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 جز   تجربه هيچ« كه بخشيدپولس به همة ايمانداران اطمينان 

   است اما خدا امين.  را فرو نگرفت بشر باشد، شما   مناسب آنكه

  تجربه  با  شويد، بلكه  خود آزموده  طاقت گذارد شما فوق  نمي كه

 قرنتيان 1(»  باشيد  را داشته  آن  تحمل سازد تا ياراي  نيز مي فرّيم

ا بيك از فرزندانش  هيچخداوند اجازه نخواهد داد ). 13:10

 او  سازيآمادهدر قدرت و نتوانند  شوند كه رو به اي رو تجربه

بدانيد كه هرگز گمان  يتوانيد ب ميترتيب  بدين. دوام بياورند

 شويد كه خداوند شما را مواجه آزمايشيبا  نخواهيد شدخوانده 

  .استآماده نكرده براي تحمل آن 

د، حمل كر را ترنج عظيمپولس با خوشحالي و بدون شرمساري 

 او   كه  است  و مرا يقين  آوردم  ايمان هكِ   به دانم مي«چون گفت، 

 تيموتائوس 2(»  كند  روز حفظ  آن  مرا تا به  امانت  كه قادر است

12:1.(  

 گل در اين جهان، باغدر زندگي مسيحي خدا .  تسليماي هاراد

در حيني قومش  بلكه وعده داده است كه از نداده،سرخ وعده 

 تا صدمة روحاني ،گذرند، مراقبت خواهد كرد كه از آزمايشها مي

قادر نخواهد بود از   مانةغبااتسليم شدن ربدون  ولي خدا .نبينند

 . استفاده كند،يمنياز دار ماآنچه برآوردن براي شها ياين آزما

درك به اين  شاد باشيد و آزمايشهايتاندر آموزيد   وقتي مي

برد نه  ا آنها را به كار ميشم آسماني پر از لطفد كه پدر رسي مي
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 اين زماني ؛گرداندقوي و كامل تا شما را ، بلكه صدمه زدن براي

  .بپذيريدسودمند تان  براي زندگي  آنها راتوانيد است كه مي

 و   خود باشد تا كامل ما ت صبر را عمل«د، فرماي  مي4:1يعقوب 

» بالغ«بهتر است » لماك«» . نباشيدچيز و محتاج هيچ شويد  تمام

 است كه در شبيه شدن به  بلوغ روحانياشاره به ،ترجمه شود

پولس .  استاستقامتو ردباري ب فِهد كه ؛دياب مي تحقق مسيح

ي كه زمان، بيان كردمفهوم كلي بلوغ روحاني را به زيبايي 

 شما   براي  كه من نِ فرزندا اي «گونه توصيف نمود اينغالطيان را 

غالطيان (»  شود ا بسته در شم  مسيح  تا صورت  دارم باز درد زه

19:4.(  

 و وقتي ؛رساند ميرا بودن  مكل يا تامعني  4:1در يعقوب » تمام«

د كرد كه افزود، تأكيرا »  نباشيديزچ  هيچ محتاج«عبارت يعقوب 

 كه از اهميت و ارزش ؛ بلوغ و كامليت استآزمايشها احصلم

حاصل رغبت ما براي تسليم پطرس . يزي كم نداردچ ،روحاني

 ما را   فيضها كهة هم خداي« :گويد  به ما ميآزمايشها را به شدن 

، شما را بعد از   است  خوانده  مسيح ر عيسي خود د  ابدي  جالل به

 1(»   و استوار و توانا خواهد ساخت  كامل ، قليل  زحمتي كشيدن

  ).10:5پطرس 

ا و اگر از شم«د، فرماي مي 5:1يعقوب . حكيم با ايمان و يقلب

   هر كس  كه  بكند از خدايي السو باشد،   حكمت  به  محتاج كسي
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   او داده نمايد و به  نمي كند و مالمت  عطا مي  سخاوت را به

به ميزان خاصي از ، گذريد آزمايشي ميهر از وقتي » .خواهد شد

 اين .تحمل كنيدتا آن را نياز داريد كه به شما كمك كند ادراك 

كه نياز  را تا از خدا بخواهيد حكمتي بياوردبه زانو را شما بايد 

احساسات بنا نيست، بر وي قمحكم و  ايمان .فراهم كند داريد

 چنين دركي، ؛ خداراستينهاي  بر دانش و درك وعدهبلكه 

  .حكمت روحاني است

، عاطفي، يفيزيك —شويد   مواجه ميآزمايش گونه با هر وقتي

 به شما كهد نيازمندي به حكمت خدا —ي، يا روحاني اخالق

به اين سخنان سليمان توجه . تحمل كنيدتا آن را كمك كند 

 توكل نما و بر عقل خود خداوندبه تمامي دل خود بر «: كنيد

 و او طريقهايت ؛در همة راههاي خود او را بشناس. تكيه مكن

 وندخدا  از؛شتن را حكيم مپندارخوي. گردانيد را راست خواهد

 تنها و خدا). 5:3-7امثال سليمان (» بترس و از بدي اجتناب نما

  .خدا منبع حكمت است

: حكم است ،يك انتخاب نيستبراي حكمت  خداوند فراخواني

 در نتيجة اگر. امري استوجه  5:1در يعقوب  »سوال بكند«

زندگي دعايي و  رانده نشويد وندبه سوي خداآزمايشي 

خداوند شما را تحت شايد د، به وجود نياوري ي راعميقتر

در دعا او را  تا آن را تشديد كند نگه دارد و شايد حتي آزمايش



 به خانواده خوش آمديد

134 

به تخت فيض او نزديك است كه  هنگامياين  زيرا. بجوييد

   وقت در  كه  كنيم  را حاصل  و فيضي  بيابيم رحمت«تا شويد  مي

  ).16:4عبرانيان (»  كند اعانت) ما را ( ضرورت

  ن مسكيرِ براد كنل«د، فرماي مي 9:1-11يعقوب . فروتن يروح

 خود، زيرا  ند از مسكنت و دولتم؛ خود فخر بنمايد  سرافرازي به

   طلوع  با گرمي  آفتاب رو كه از آن.   در گذر است  علفگُلِ  مثل

   صورتش سنح ،  زير افتاده  بهگُلَش را خشكانيد و  ، علف كرده

 خود،   دولتمند نيز در راههاي  شخصطور  همين به.  شد زايل

وقتي خدا در حكمت و حاكميتش » . خواهد گرديد پژمرده

توانيد مطمئن  ميد، گير ميفرزندانش داراييهاي مادي را از برخي 

 ي بركت،است از نظر روحاني بالغ ساختن آنها قصدبه  هكباشيد 

اگر خدا . اند  از دست دادههك  ارزشمندتر از هر چيزنهايت بي

توانيد مطمئن  شما را از چيزي در اين زندگي محروم كند، مي

با ميراث الهي كه وقتي  ،اهميت است گذرا و كمباشيد كه 

  .شود ميمقايسه تان  آينده

است كه ما را به آن  مادي به منظور از دست دادن چيزهاي

. سوق دهد مندي و رضاحاني عظيمتر، بركتخداوند و بلوغ رو

نه . مانند هم هستندايمانداران ثروتمند و فقير   شرايط،نايدر 

فرقي  روحاني شما سلوك در ،شانداراييهاي مادي، نه كمبود

 است ي با خداوندتوكلم مهم است، رابطة آنچه. كند ايجاد نمي
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 كه هرگز دارد ارزاني ميبه همة فرزندانش ثروت روحاني  كه

  .دنما نميقاصر كردن جانهاي ما  قناعاِ در شد يا داه نخوكاسته

  پاداش شما

به مبحث خود ، ناستقامت كرديعقوب با اين گفته دربارة پاداش 

   متحمل  كه  كسي حاله ب خوشا«: دادخاتمه دربارة آزمايشها 

   را كه  حياتي  تاج  شد، آن  آزموده  چون  زيرا كه؛ شود تجربه

»   خواهد يافت ، است  فرموده  خود وعده نباحم  خداوند به

 و تأييد او ؛انجامد  ميتأييد خدابه  استقامت ).12:1يعقوب (

در . دآي ميرقابت ورزشي از » تاج« واژة. آورد مي» تاج حيات«

 قامتاست  كه نمادگرفت ميقهرمان تاج گلي  ،ار يعقوبگروز

تاجي كه « ،لفظ به لفظترجمة . بودگرفتن جايزه  براي الزم

پس . اين مورد، حيات ابدي در —باشد  مي» حيات است

استقامت در  ، چرا كهگذارد حه ميصتأييد خدا بر ستقامت، ا

  .حيات ابدي استدارا بودن گواه ايمان، 

 ،نااميديهاا و آزمايشهدر رويارويي با   مسيحييپايداري شما

نتيجه و گواه نجات   اينآورد؛  و حيات جاودان به بار نمينجات

 پايبنديدبه ايمان محكم   كهواقعيتاين . و حيات جاودان است

 افراد قوماين است كه شما يكي از  اثباتِ — كه بشود چههر —

  .ديخدا هست
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 و قديميآمريكايي روحاني سرود نام » يچه زيربناي محكم«

را با مسيحيان  خداوند صحبتاين سرود،  كه اي است، هالعاد فوق

  :گويد  و ميكند تصور مي

   آتشينونهايآزمباشد اندر  ت مسيرچون

  مينأت تو راود ب، كافي بسي مفيض

  تمنظورهمي  كردم، نزند تزندگ هشعل

  تطالي كند  ناب،ناخالصي تگيرد

ه كردن  روند تصفيبا است كه مصرف  بيمادة زايد ناخالصي

 شهايآت. ماند  آن فقط طالي خالص ميسِ و در پشود  ميگرفته

، اما دن در ابتدا ترسناك باششايد سختي، يأس و نااميدي

 ؛دهد انجام ميشما  كه خدا در زندگي هستند كاري هاي هنشان

با براي ابديتي   راآنو سوزاند  مي  راناخالصيهاي روح شما

  .دكن  آماده مي در آسماننشاط
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11  

   زندهيشادي اميد

 نيم،ك زيستبراي آن بايد  چيزي است كه همةاميد اين دنيا اگر 

 و ها تله از پر ،دنياي گذرا. ي قرار داريمبزرگمشكل در 

به بدون اميد زندگي در جسم كنم صور توانم ت نمي. غمهاست

. بود ميشكلي  چه زميني قلمرويوراي اين  ، پرجاللاي هيندآ

ه عيسي كس ديگري كه براي نجات از گناه ب من و شما و هر

  آسمانهاي«در اميد ما . دارد دليل  براي اميدكند، مسيح اعتماد مي

»  خواهد بود  ساكن  در آنها عدالت  كه  جديد جديد و زمين

 تركمان  داريم كه هرگزي آسماني پدر.)13:3 پطرس 2(باشد  مي

 مانهمواره دوست و ؛نخواهد دادفريب ما را هرگز نخواهد كرد، 

كه معمار « يمكش را انتظار ميشهري مانند ابراهيم . خواهد داشت

  ).10:11عبرانيان (»  خداستة آنو سازند

بر مرده است، زيرا  يجدا از عيسي مسيح اميدهمة اميدها 

رو اميدها و روياهاي مردمي كه نجات   ايناز. ستي بنادروغ

 در   جهان  در اين اگر فقط«پولس گفت، . ميرد ندارند، با آنها مي

 قرنتيان 1(» تريم  بدبخت  مردم ، از جميع  اميدواريم مسيح

قادر اي بگذاريم كه  دهنده اد خود را بر نجاتاگر اعتم). 19:15
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به ما  سرشار از عدالت ، جاويدان با خدااي هآيندوعدة نيست 

  .ما تأسف خوردبايد به حال دهد، پس 

 نيست، اميد پوچ دنيويدهد،  تعليم ميمقدس   كتابآنچهاما 

 است كه خدا حقيقتيمقدسي   اميد كتاب.واقعيتي فراگير است

سبب اين اميد . به تحقق خواهد رساندو است ده وعده دا

 با كه كند ترغيب ميرا ما  با شادي به آينده بنگريم و شود مي

. حداكثر تالش، اينجا در زمين در پي مانند مسيح شدن باشيم

  . استي امري اساس،يايمان زندگيِبراي اميد 

  بنيان اميد

 خود   جان  براي  لنگري  را مثل و آن«، گفتنويسندة عبرانيان 

  ، جايي  است  شده  داخل  حجاب  در درون  كه  و پايدار داريم ثابت

اميد . )20 - 19: 6(»   عيسي ، يعني؛ شد  ما داخل  پيشرو براي  آن كه

االقداس   از ما در قدسيابتبه نكه در خودِ مسيح ما مسيحيان 

ل و ، محكم و نامتزلزه استآسماني به حضور خدا وارد شد

 تا ، ماواالي او چون كاهن اعظم). 16 -  14: 4( است تجسم يافته

  ).25:7 (كند  خدمت مي، خدانزددر  ابراي مبا شفاعت كردن ابد 

 امنيت دال بر بيشتري داليلپطرس رسول  ،اش در اولين رساله

   باد خدا و پدر خداوند ما عيسي متبارك«: د كرعرضهاميد ما 

  وساطته  ما را ب، خود  عظيم  رحمت حسبه  ب  كه مسيح
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 اميد   براي، از نو توليد نمود  از مردگان يح مس برخاستن عيسي

  هرگاه«برعكس، . ست مسيح بنارستاخيزاميد ما بر ). 3:1(»  زنده

 در   و شما تاكنون؛  است  شما باطل ، ايمان  است  برنخاسته مسيح

كار كفاره  اوج ،رستاخيز). 17:15 قرنتيان 1(»  خود هستيد گناهان

 مرگ و رستاخيزش گناهان ما را براو با . كنندة مسيح است

در  د، بر مرگ پيروز شد؛ ورآور، عدالت خدا را بگرفتش ود

  تولداب. اميدي زنده را براي ما تضمين نمودزندگي بعدي، 

  .از آنِ ماست هااين ثروت ، اودرروحاني  دوبارة

 انجيل به —گذشته، حال، و آينده  —هر سه جنبة نجات ما 

  ، غالم پولس« نوشت 1:1-2تيتوس رسالة پولس در . است تصلم

 برگزيدگانِ خدا و   ايمان حسب بر   مسيح  عيسي خدا و رسول

» .  جاوداني  اميد حيات ، به  است  در دينداري  كه  راستي  آن معرفت

د و نورآند ايمان ن بتواگانبرگزيدتا پولس انجيل را موعظه كرد 

 آناني .شمردگي ما عادل —اين جنبة گذشته است . دننجات ياب

 و در ورند؛آ مي ايمان ،شنوند ميانجيل را  ،گزيند كه خدا برمي

 معرفت«جنبة كنوني انجيل . شمرد ميعادل  را ايشاناو  ،نتيجه

اين تقديس شدن . باشد مي»  دينداري استدر كه راستيآن 

ل يافتن  كه جالاست؛» يداناميد حيات جاو «،هجنبة آيند. ماست

  .ماست
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پولس در اينجا قيد . ي ماستاز وعده براعظيم  ي فصل8روميان 

اميد ايماندار را به تحقق خواهد رساند و او را به  كه خدا كرد

   در انتظار پسرخواندگي كشيم  مي در خود آه«: خواهد آوردجالل 

   لكن؛  يافتيم  اميد نجات  به زيرا كه.  خود  جسم  خالصي يعني

 بيند چرا   كسي ، زيرا آنچه  شد، ديگر اميد نيست  اميد ديده چون

،  بينيم  نمي  كه  را داريم  باشد؟ اما اگر اميد چيزي ديگر در اميد آن

  ).25 - 23هاي  آيه(»  كشيم  مي با صبر انتظار آن

بدنهايمان را تجربه كنيم رهايي  خواهيم مي.  استل جال،ميد ماا

هنوز . يمشوآلود در جسممان خالص   از نبرد گناهسرانجامو 

. يابيمدست نجاتمان آن واقعيت پرجاللِ به مانده است تا 

با آنچه خدا د توان ن حاضر نمي اينجا و در زما،شاديهاي نجات

سرانجام وقتي . د مقايسه شودر آينده براي ما آماده كرده است

عناصر  عظيمترين، درك خواهيم كرد كه تحقق يابد ماناميد

  .تحقق نيافتندجات ما در اين زندگي ن

جالل . شده استهرچند اميد ما در آينده است، اكنون تضمين 

به اين دليل است كه .  حاضر استيواقعيتبراي ما آينده 

جالل يافتنمان  براياستقامت خواهيم كرد، در حالي كه مشتاقانه 

ا و آزمايشه در حيني كه منتظريم، به هرچند. مكشي انتظار مي

 كه خود خدا توانيم مطمئن باشيم ، ميخوريم برميكشمكشهايي 

  بهما را و رساند خواهد تحققبه  را اش خواندگي ،واندخ ما را
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شمردگي ما  خدا براي عادلاز آنجايي كه  .خواهد آوردجالل 

  .دداتوانيم خاطرجمع باشيم ما را جالل نيز خواهد  ، ميكوشيد

  اميد ما 

تقسيم  بخشچندين  بهوم كلي اميد ما را مقدس مفه كتاب

ي  اميد واقعي كه بايد در قلب هر مسيحويژگي يازده .كند مي

  : چنين است،شادي به بار آورد

مزمور . يذهن است، نه عينياميد ما . شود اميد ما از خدا ناشي مي

 و چرا در من اي اي جان من چرا منحني شده«، پرسد مي 5:43

 زيرا كه او را باز حمد خواهم ، بر خدا داراي؟ اميد پريشان گشته

 أوقتي خدا منش» . كه نجات روي من و خداي من است؛گفت

  . وجود نداردنااميدياميد ماست، دليلي براي 

پولس  16:2-17 تسالونيكيان 2در . اميد ما عطاي فيض است

 ما   و خدا و پدر ما كه ح مسي و خود خداوند ما عيسي«نوشت، 

 ما   خود به  فيض  و اميد نيكو را به  ابدي  نمود و تسلي ترا محب

 و  د و شما را در هر فعلعطا كني  شما را تسل دلهايبخشيد، 

تسلي جاوداني و اميد نيكويي كه خدا » .د استوار گردان، نيكو قول

.  عطاي فيض اوست، باشيم اليق چيزي نيست كهدكن عطا مي

كند،   به آناني كه اراده ميمختارش ةخواستآن را بر حسب خدا 

  .بخشد مي
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د، فرماي مي 4:15روميان . كند  ميمعني مقدس كتابرا  اميد ما

 شد  وشته ما ن  تعليم  شد، براي  مكتوب  از قبل  كه  چيزهايي ةهم«

تشويق تسلي و وقتي به » .  اميدوار باشيم  كتابي صبر و تسل تا به

 داريد، به كالم خدا بنگريد، زيرا در ميان همة احتياج

  .اميد خواهد بخشيدبه شما يتان آزمايشها

 را در  خداوند مسيح«پطرس رسول گفت، .  استمعقولما اميد 

   سبب كه  باشيد تا هرد مستع  نماييد و پيوسته ود تقديس خ دل

 با   ليكن؛ دهيد  از شما بپرسد، او را جواب داريد  را كه اميدي

ست، زيرا به  امعقول ما اميد). 15:3 پطرس 1(»  و ترس حلم

اگر كسي از شما . مشخص است مقدس  در كتابعينيطور 

 برايدر آينده چه اتفاقي كنيد قرار است  سوال كند كه فكر مي

  .مقدس توضيح دهيد از كتابطرح خدا را توانيد  دنيا بيفتد، مي

 بيان كرد به روشني طرسپ.  استمنيا ح رستاخيز مسيبا اميد ما

از نو   عيسي مسيح از مردگانبرخاستن وساطت  هما را ب«كه خدا 

عيسي مسيح از ). 3:1رس  پط1(»  زنده، براي اميدتوليد نمود

و را ديدند ابيش از پانصد نفر در زماني مشخص . مرگ بازگشت

حرف ، با او كردندشاگردانش او را لمس . )6:15 قرنتيان 1(

-  36 : 24لوقا (ش با او غذا خوردند ستاخيزر و حتي بعد از زدند؛

جاي زخمهاي مصلوب شدنش  ا آنه.)19:20-23:21؛ يوحنا 43 

قبل از اينكه مصلوب شود، . مشاهده كردنددر دستهايش را 
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 خواهيد همام، شما   من زندههاز اين جهت ك« فرمود، عيسي

 گذشتمرگ  ازمسيح . اين اميد ماست). 19:14يوحنا (» زيست

  .درراه را براي ما باز كآمد و  بيرون زنده ، ديگرسوي و

د، فرماي  مي13:15روميان . دكن القدس تأييد مي روحرا اميد ما 

 پر در ايمان سالمتيي و شخو خداي اميد، شما را از كمال االن«

مقدس  كتاب» .افزوده گرديد اميد  درالقدس ت روحو قهسازد تا ب

 ،دگذري يم بحران ازدهد و هنگامي كه   ميشرح را تاناميد

 تانناختش. د كه تحمل كنيدبخش توانايي ميشما به القدس  روح

القدس   با قدرت توانبخش روح در هماهنگي،مقدس از كتاب

 و حفظ كند تانين زمانتركتاريدر شما را  تا ،كند عمل مي

  .نگه داريدرا تان اميد سازد تانقادر

شيطان  .هاي شيطان در مقابل حملهدفاعي است اميد ما 

سوال زير نجاتتان دربارة واقعيت خدا را  و نيدخواهد شك ك مي

شما را از  كرده است كه مهيا روحاني  زرههقطع اما خدا. دببري

آن زره را پولس . هاي شيطان محافظت خواهد كرد حمله

). 8:5 تسالونيكيان 1(اميد نجات  ؛كند ميتوصيف كالهخود 

 مقدس در سراسر كتاب چوننيد،  بماايمن تانتوانيد در نجات مي

يوحنا ( .ريدداشناخت تان   ابديرستگاري برايهاي خدا  وعدهاز 

 1؛ 6:1؛ فيليپيان 31:8-39؛ 10:5؛ روميان 28:10-29؛ 39-37:6



 به خانواده خوش آمديد

144 

بايد دهد كه  كالم خدا زيربنايي به شما مي). 3:1-5پطرس 

  .بنا كنيداميدتان را بر آن 

در دنبالة تعليمش در مورد . شود ها تقويت ميآزمايش ااميد ما ب

اي برتعيين نكرد زيرا خدا ما را « نوشت، پولس ،كالهخود نجات

 عيسي د ما خداونوسيلة   نجات بهبه جهت تحصيلغضب، بلكه 

، خواه خوابيدهبيدار باشيم و خواه  تا ما مرد رايكه بمسيح 

يكديگر  تسلي دهيد وديگر را همپس  . كنيمهمراه وي زيست

وقتي ). 9:5-11 تسالونيكيان 1(» كنيد  ميهمكه   كنيد، چنانرا بنا

  ، آنزند ميضربه  ديگري به شما آزمايشيا هر  شيطان حملة

 تا آوريدروي  به كالم خدا مهبيشتر از هبايد ام است كه هنگ

و  ؛مقرر نمودد كه او شما را براي نجاتتان يادآوري شو

از شما را كنيد، خدا  يم بنا كه ديگران را با اين حقيقت طور همان

  .ساختخواهد قويتر حتي  هاآزمايش اينطريق 

حتي در ميان اندوه، اميد ما شادي . آورد شادي به بار مياميد ما 

 اين دو احساس به ظاهر 5:146مزمور . به بار خواهد آورد

كه خداي  آنخوشا به حال «: كند  ميمرتبطمتضاد را به هم 

» .باشد  كه اميد او بر يهوه خداي وي مي؛يعقوب مددكار اوست

 خداوندباد كسي كه بر مبارك «فرمايد،  عالوه بر اين خداوند مي

 وقتي به خدا .)7:17ارميا  (»اشدب اعتماد او خداوندل دارد و توك

  . داريدياميدواريد، شاد
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  اي’«پولس نوشت،  .كند ترس از مرگ را برطرف ميما  اميد

   گناه  موت  نيش‘؟ گور ظفر تو كجا  و اي ستو كجا ت  نيش موت

ه  ما را ب  كه  شكر خدا راست ليكن.  ، شريعت  گناه  و قوت است

- 55: 15  قرنتيان1(» دهد  ظفر مي  مسيح  خداوند ما عيسي ةواسط

صرفاً دري است كه تواند به ما صدمه بزند؛  نمي مرگ ديگر. )57 

  .كند  ميمان  حضور خداوند در آسمان راهنماييبه

ايد كه  ردهفكر كشايد . يابد ت مسيح تحقق مياميد ما در بازگش

 فقطاما مرگ . يابد تحقق مي اميد ميريم،  ميدرست پس از اينكه

 بايد  بدنهاي ما هنوز—رساند  هاي ما را به آن نقطه مي روح

زيرا «:  كليسا هستندعروج چشم به راه نهاآ. خيزانيده شودرب

 و با صور خدا از   فرشتگان يسي با آواز رخود خداوند با صدا و

 خواهند   اول  در مسيح  خواهد شد و مردگان  نازل آسمان

 در ابرها  ، با ايشان  باشيم  و باقي  زنده  ما كه گاه ن آ. برخاست

   و همچنين ؛ كنيم  شد تا خداوند را در هوا استقبال  خواهيم ربوده

آناني ). 17 - 16: 4 تسالونيكيان 1(»  بود  با خداوند خواهيم هميشه

 همين حاال با خداوند است شانروح كه — اند مردهكه در مسيح 

 زماني است اين.  خواهند پيوستشان ي جالل يافتهبدنهابه  —

  .دياب كه اميد ما واقعيت مي

وقتي پولس به اعضاي . دبوعظيم ي يكليسا تسالونيكي كليسا در

 تعليم داد و يشانا فقط به ،آن نوشت، هرگز آنها را توبيخ نكرد
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  ة دربار پيوسته« : اين بوديشهاعريفتاز يكي .  كرداز آنها تعريف

 خود شما را  ماً در دعاهايي و دا كنيم  شما خدا را شكر مي جميع

 رِ و صب  محبتتِ شما و محننِا ايملِ اعما ، چون نماييم ذكر مي

پسر او را از  ]شمامطلع هستيم [ ،كنيم ياد مي. . . را اميد شما 

اين در آيا . )10، 2:1-3 تسالونيكيان 1(» كشيد مي انتظار  آسمان

كنيد كه گويي عيسي  حالت انتظار هستيد؟ آيا چنان زندگي مي

داريد كه   بيايد؟ آيا در چنين مسيري گام برميدتوان ميلحظه هر 

؟ خواهيد بود بيازمايد خشنود را تان از اينكه زندگي ،بيايداگر او 

ممكن  ييگوكه اي زندگي كنيم  من و شما بايد هر لحظه به گونه

  . بيايدديگر اي  لحظهدشاييرا  زد،باشاينجا  اي بعد لحظهاو  است

   پدرةانمحبت جاود

تان را  زندگيآن را داريد كه شادي و امتياز اكنون   مسيحييشما

 صاف پس از باران يمانند روزروح شما  .كنيدآغاز از نو 

 يعيبهااز همة كثيفيها و  شسته شده و تازه ، پاك،يتابستان

ه باش  در خانوادهتان با آغوش باز   پدر آسماني.است اش گذشته

 بعد شما را تغذيه و از اين بهو  ؛ گفته استخوشامدشما 

. مواجه شويد سختيهايي با هرچند محافظت خواهد نمود،

هر  امطمئن از اينكه بيد، گرد رو به باكانه با دنيا رو توانيد بي يم

داناي مطلق و محبت دايي خ، رو شويد به رو  كهييچالشها نوع

هرچه . دهد ي خيريت نهايي شما آنجا قرار ميرا براآنها مطلق، 
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 مسيح مانند به نظر برسند، شما را بيشتر تر بيمناكآن چالشها 

  .ساختخواهند 

 ، برعكس؛ دادخواهدپايان نشما الت مشكبه مسيحي شدن 

ر حادتالت را ايستادن براي مسيح ممكن است برخي از مشك

 وجود تان  در زندگيشكستها و ناكاميهاا و يهباز هم نااميد. كند

 از پشت هر يكدانيد پدري آسماني   مياما اكنون. د داشتخواه

 به شما تعليم  از شما در كار است؛نيابتقرار دارد كه به آنها 

 و شما را براي آسمان ؛كند  ميتان دارد، اصالحتان دوستدهد، مي

ايد، يا  دست كشيدهتان   زندگي گذشتهدرهرچه از . دكن آماده مي

 ابديت با يمتبه قد، كني از خودگذشتگيهرچه در آينده شايد 

  .دارز ميمسيح 

كه او . ردبيشتر از هر پدر زميني دوست دارا شما  ،خداي پدر

 تاريكترين تاشما را  ،بهتر از هر پدر زميني، خالق است

 باز هماين با وجود شناسد،  ميتان آلود گناهزندگي ي ها گوشه

محبتي  —نه به اين دليل كه اليق آن هستيد . شما را دوست دارد

 او بلكه به اين دليل است كه — به دست آورد توان است كه نمي

  .دارد ارزاني مياش   خانوادهچون عضوبه شما تش را نجا فيض و

اما به ياد داشته باشيد . رسد مين نظر بهنزديك گاهي اوقات او 

 رهنمون تان  ارادة وي را براي زندگيهموارهكه محبتش 
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 ؛ او هستيداز آنِهيد كرد كه  هرگز فراموش نخواگاه آن. دساز مي

  .دوام خواهد داشتمحبتش تا ابد  كهاينو 
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  دربارة نويسنده

در  Grace Community Church معلمو  شبانآرتِر  كجان م

،  كنفرانسنويسنده، سخنرانهمچنين . ولي كاليفرنياست سان

  اصلي و معلم  The Master’s College and Seminary رييس

Grace to You است.  

  ازالتحصيل شدن   پس از فارغ1969سال  درجان 

Talbot Theological Seminary  بهبا رتبة ممتازGrace Community 

Churchخدمت منبرش مطالعة دقيق و شرح آيه به آية  كيدتأ.  آمد

به دورنماي  مختص ،مقدس است، همراه با توجه خاص كتاب

دو مراسم پرستش صبحگاهي . عبارت هر ور زباندستتاريخي و 

Grace Community Church  با ظرفيت را ي سالنتحت رهبري جان

 چندين هزار از اعضا نيز هر هفته در .كند پر مي سه هزار صندلي

هاي آموزشي شركت   و برنامه گروههاي مشاركتچندين

شوند كه  هدايت ميغير رسمي  با رهبران  آنهاكه بيشتر كنند مي

 مليبراي تجهيز اعضا به جهت خدمت در سطح محلي، يك هر 

  .اند اختصاص يافته المللي و بين

  سابقاً  (شد The Master’s College رييس 1985  سالجان در
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Los Angeles Baptist College(،هنر و  مسيحي معتبر دانشكدة 

سال در . سانتا كالريتاي كاليفرنيادر   با دورة چهار سالهادبيات

 را The Master’s Seminaryاصي ص مدرسة عالي اخت، جان1986

  وقت شباني و مبشريتمامكار براي آموزش مردان به منظور 

   اصليجان همچنين مدير و معلم  .تأسيس نمود

Grace to You است .Grace to You 1969سال  تأسيس شده در ،

 مسوول گسترش، تهيه و توزيع ؛سازمان غير انتفاعي است

هاي  برنامههاي صوتي و .دي.وارهاي صوتي، سين ،كتابهاي جان

    وGrace to You; Portraits of Graceراديويي 

Grace to You Weekend .وسعة تGrace to You  افزون بر اياالت

، كانادا،  استراليا،ندانگليسي زباندنيا كه سراسر  ،آمريكامتحدة 

  .گيرد را در بر مياروپا، هند، نيوزيلند و آفريقاي جنوبي 

Gracia a Vosotros ترجمة اسپانيايي برنامة ،Grace to You  نيز

رسد،   كشور مي23شود و به   پخش ميمرتبه 450روزانه بيش از 

 .اسپانيا، آرژانتين، شيلي، پرو، ونزوئال و كلمبيامكزيك، از جمله 

Grace to You ميليون نوار 13بيش از اش  در تاريخ سه دهه 

كرده توزيع عنوان راهنماي مطالعه نيز  140صوتي و بيش از 

  .است

 در انجيل بر حسب عيسيين كتاب پر فروشش؛ از تكميل اول

ست؛ و نوشته اهفتاد و دو كتاب  از ، جان بيش1988سال 
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و  Grace to Youاز طريق ميليونها نسخه در سراسر جهان 

 در ميان .توزيع شده استكتابفروشيهاي تك فروش 

 س پژوهشيمقد كتاب: د از قبيلترينها عنوانهايي هستن پرفروش

بازيابي ، تيكيم كَريزآرتر، كفايت ما در مسيح، نابساماني مك

انجيل  از انجيل،  خجل،يافته نجاتبدون شك ، يموعظة توضيح

، آزادي و مالحظه بيبر حسب رسوالن، قوت براي امروز، ايمان 

مجموعة تفسير  عيسي، قتلقدرت بخشش، جالل آسمان، 

گويد،  داري چه مي مقدس دربارة بچه كتابآرتر،  جديد مك عهد

ترين  ؛ و تازهمن به عيسي ايمان دارم ةگرفت جايزه كتاب كودكان

 دعا كردن را به من بياموز، ايمن در !خداوند، هايش هانتشار يافت

 جان در  بسياري از كتابهاي.آغوش خدا؛ و باورش سخت است

لوح فشرده موجود است و عنوانهاي زيادي به چيني، فرانسوي، 

لهستاني، رومانيايي، اي، ماراتي،  آلماني، ايتاليايي، ژاپني، كره

 ترجمه شده مهمروسي، اسپانيايي و بسياري ديگر از زبانهاي 

  .است

كنند   در كاليفرنياي جنوبي زندگي ميجان و همسرش؛ پاتريشيا،

عطا ، كه سيزده نوه به آنها )همه متأهل(ند دارند و چهار فرز

  .اند كرده
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آرتر و  براي جزييات بيشتر دربارة جان مك

 با مقدس وي همة منابع تعليم دهندة كتاب

Grace to You اس بگيريدتم:  

GRACE — 55 — 800  

 www.gty.orgيا 
  


