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دکتر روبین. آ. تورى.

مقدمه 

اى پر از روحمبشرى آتشین و نویسنده

توان او ) یکى از بزرگترین مبشران در طول تاریخ مسیحى بوده است، کسى که مىTorreyورى (دکتر ت
را هم شأن با بزرگانى چون مارتین لوتر، جان وسلى، چارلز.جى.فینى و دوایت .ل مودى دانست. او نیز مانند 

به او داده بود. هزاران اى بود که روح خدا او را فراخوانده قوت خودش را همدیگر پیشینیانش ظرف برگزیده
آورند که تنها پنجاه سال پیش، جلسات نفرى که نجات خویش را به وى مدیون هستند به خوبى به یاد مى

اش به استرالیا، نیوزیلند، الکساندر چگونه مسیحیان جهان را برانگیخت و تور بشارتى سه ساله-بشارتى تورى
صد هزار نفر در مالء عام به خداوندى مسیح اقرار کنند و او را هندوستان و بریتانیا باعث شد که بیش از یک

یگانه منجى خویش بخوانند.
همراه دکتر تورى در جلسات بیدارى یعنى چارلز دبلیو. الکساندر، خواننده پرجاذبه سرودهاى مسیحى به 

شروع به سخن گفتن کرد؛ سپس دکتر تورى پشت تریبون قرار گرفته کمک دسته سرایندگان جلسه را گرم مى
توانست در اشتیاق و صداقت او شک کند؛ کمتر کسى بود که با سخنان منطقى و روشن کرد. هیچکس نمىمى

او در هنگام بیان پیغام انجیل، متقاعد نشود. هر انسان گناهکار از نظر او موکلى بود که وى ملزم به قبول وکالت 
وى و دفاع از روحش بود.

بندى درشت و قوى او، گرفتند. استخوانایستاد جماعت تحت تأثیر او قرار مىوقتى تورى روى جایگاه مى
چشمان نافذش موها و ریش سپیدش، صداى رسا و شخصیت پر کشش او همه دست به دست هم داده بودند 

اند، پیغام تورى را شنیدهتا چنان جوى از غیرت مذهبى بوجود آورند که هنوز این غیرت در میان کسانى که 
شدند. نخشکیده است. شنوندگان سخنان او در مورد گناه و طریق نجات بطور کامل متقاعد مى

رساله به عبرانیان از ایشان نام برده شده است. هرگز 11ایمان دکتر تورى مثل ایمان بزرگانى بود که در باب 
ها که کرد که به خاطر ایمانش متحمل چه کشمکشعریف مىکنم زمانى را که براى شنوندگانش تفراموش نمى

خواهد خود را باال بکشد؛ ولى نشده است. ایمان او در مراحل اولیه مثل کسى بود که بدون کمک دیگران مى
». از شنیدن است و شنیدن از کالم خدا«ایمانى که - بعدها وى به سر ایمان پى برد و هرگز در این ایمان نلغزید
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ور شد که توانست جماعتهاى کثیر از سرزمینهاى مختلف را انش چنان در توکل به مکاشفه الهى غوطهآنوقت ج
به سوى همان ملجایى که خود یافته بود، رهنمون شود.

الکساندر در استرالیا و بریتانیا، من بعنوان خبرنگار -در هنگام برگزارى جلسات بیدارى روحانى تورى 
هاى شیکاگو مشغول به کار بودم و براى تهیه گزارش از این جلسات به بریتانیا روزنامهبخش مذهبى در یکى از

دعوت شدم. وقتى به انگلیس رسیدم، جلسات مزبور در چادر برزنتى بزرگى در شهر بولتون برپا شده بود و در 
د. بعد در لیورپول، همین جا بود که دو مبشر با فصاحت و آواز دلنشین خود مردم را اسیر خویش ساخته بودن

لندن و کاردیف شاهد برپایى جلسات مشابه بودم. در همه جا وضع به همین منوال بود. به یقین جلسات 
الکساندر در کاردیف بود که شعله بیدارى روحانى را در ولز برافروخت.-بیدارى تورى

لند، ایرلند و ولز به همراه داشت را یکبار دکتر تورى راز بیدارى روحانى که جلساتشان در انگلستان، اسکات
رمز قدرت این جلسات، دعا بود. در سرتاسر بریتانیا بیست هزار نفر در «براى من بازگو کرد. او گفت: 

کردند، به عالوه در هر شهرى که قرار بود جلساتى گروههاى دعا جمع شده براى ما و جلسات بیدارى دعا مى
بله، رمز نزول روح خدا بر مجمع الجزایر «کردند. خصوص براى آنجا دعا مىبرگزار کنیم، ایمانداران به طور م

بریتانیا که منجر به بیدارى دینى شد، دعا بود.
مقدس مودى و مبشرى آتشین دکتر تورى نه تنها شبان کلیساى مودى در شیکاگو، بلکه مدیر مؤسسه کتاب

ش هم به اندازه موعظاتش فصیح و گیرا بود. او هم با هایاى پرکار بود که نوشتهبود؛ وى همچنین نویسنده
کالمش و هم با قلبش جانهاى بسیارى را براى خداوندش صید کرد.

دیویس222جورج ت.ب.
فیالدلفیا

فصل اول

درست آغاز کردن
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تر از شروعى درست نیست. اگر قدم اول را درست برداریم، تا به آخر در زندگى مسیحى هیچ چیز مهم
درست پیش خواهیم رفت. اگر از اول قدم اشتباه برداریم، باقى زندگى را هم در اشتباه بسر خواهیم برد. اگر 

ند به سادگى برگشته از نو و درست توااى که مشغول خواندن این سطور است اشتباه آغاز کرده، مىخواننده
اما به آن «توانیم بیابیم: مى12:1شود را در یوحناآغاز کند. آنچه در زندگى مسیحى سرآغاز درست خوانده مى

قبول کردن » کسانى که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنى به هر که به اسم او ایمان آورد.
درنگ قدرت آغاز کردن زندگى مسیحى است. او به هر کس که وى را قبول کند، بىعیسى مسیح، راه درست 

دهد تا فرزندخدا شود. اگر خواننده این کتاب شریرترین انسان روى زمین باشد و در همین لحظه عیسى مى
طعیت هر اى که در باال نقل گردید با قامسیح را بپذیرد، در همین دم فرزند خدا خواهد شد. خود خدا در آیه

توان  فرزند خدا گشت. هیچکس بدون توجه به اینکه گوید. به هیچ  طریق دیگرى نمىتر چنین مىچه تمام
چقدر به دقت پرورش یافته، بدون توجه به اینکه تا  چه حد در برابر خباثتها و شرارتهاى این جهان محافظت 

بوسیله ایمان در مسیح عیسى پسران «شود. ما گردیده، مادامى که عیسى مسیح را قبول نکند، فرزند خدا نمى
) و راه دیگرى وجود ندارد.26:3(غالطیان » باشیمخدا مى

قبول کردن عیسى مسیح به چه معنا است؟ یعنى آنکه مسیح را بطور خاص براى خودتان بدانید و ایمان 
زیرا خدا جهان را اینقدر «ه خداست. داشته باشید که خدا او را به همه انسانها هدیه داده است. عیسى مسیح هدی

» محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هالك نگردد بلکه حیات جاودانى یابد
شود. پذیرند. هر کس این هدیه را قبول کند فرزند خدا مى). برخى این هدیه شگرف خدا را مى16:3(یوحنا

گردد. کنند و هر کس که این هدیه را نپذیرد هالك مىالهى خوددارى مىبسیارى دیگر از قبول هدیه ارزشمند
آنکه به او ایمان آرد، براو حکم نشود. اما هر که ایمان «محکومیت چنین انسانى از پیش صادر شده است. 

).18:3(یوحنا» نیاورد، االن بر او حکم شده است به جهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده

کند، چیست؟اى که خدا به ما هدیه مىماهیت پسر یگانه
کند تا حمل کننده گناهان ما باشد. همه ما انسانها گناهکاریم. اول از همه، خدا عیسى را به ما هدیه مى-1

). اگر هر کدام از ما 23ù22:3هیچ مرد یا زن، پسر یا دخترى نیست که مرتکب گناه نشده باشد (رومیان 
). 10ù8:1ایم (اول یوحناایم و خدا را دروغگو دانستهایم، درواقع خودمان را اغفال کردهه گناه نکردهبگوییم ک

حال یا باید خودمان بار گناهانمان را بر دوش بکشیم و یا کسى دیگر آن را به جاى ما حمل کند. اگر بنا بود ما 
از حضور خدا دور بمانیم، چون خدا قدوس خودمان گناهان خویش را حمل کنیم، آنوقت مجبور بودیم تا ابد 
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). اما خود خدا کس دیگرى را فراهم 5:1(اول یوحنا» خدا نور است و هیچ ظلمت در وى هرگز نیست«است. 
کرده تا به جاى ما متحمل گناهانمان شود، تا دیگر الزم نباشد خودمان بار گناهان خویش را بر دوش بکشیم. 

زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه «جز پسر خدا، عیسى مسیح: این حمل کننده گناهان کسى نبود
). هنگامى که عیسى مسیح بر صلیب جلجتا مرد، ما 21:5(دوم قرنتیان » ساخت تا ما در وى عدالت خدا شویم

). پس قبول کردن مسیح یعنى ایمان13:3را از لعنت شریعت فدا کرد، چونکه در راه ما لعنت شد (غالطیان 
آوردن بر این شهادتى که خدا در مورد پسرش داد، یعنى ایمان آوردن براینکه عیسى مسیح بر صلیب، گناهان ما 

) و به خدا اعتماد داشته باشیم که خدا گناهان ما را آمرزیده 24:2را بر دوش خود حمل نمود (اول پطرس 
یع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و جم«است، چرا که عیسى مسیح به جاى ما آنها را بر خود گرفته است. 

). کارهاى نیک، 6:53(اشعیا» هر یکى از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وى نهاد
شوند، ولى نه گذشته، اکنون و آینده ما هیچکدام تأثیرى بر آمرزیده شدن گناهان ما ندارند. گناهان ما آمرزیده مى

دهیم، بلکه چون مسیح بر صلیب جلجتا گناهان ما را کفاره نموده است. یکویى که انجام مىبه خاطر کارهاى ن
اگر در سایه این عمل کفاره کننده مسیح باقى بمانیم، اعمال نیک هم انجام خواهیم داد، ولى اعمال نیکو ثمره 

ت که مسیح متحمل گناهان ما نجات ما هستند، نه مایه نجاتمان. کار نیک کردن نتیجه ایمان به این واقعیت اس
شده است. باید خیلى مراقب باشیم که کارهاى نیک خود را بعنوان مایه نجات به عمل کفاره کننده مسیح 

شویم، نه مرگ مسیح و اعمال نیکو. اگر دیدگاهمان نیفزاییم. فقط به خاطر مرگ مسیح است که آمرزیده مى
ایم.دم درست آغاز کردهچنین باشد، زندگى حقیقى مسیحى را در اولین ق

خدا عیسى را بعنوان رهاننده از قدرت گناه به ما تقدیم کرده است. عیسى نه تنها مرد بلکه دوباره از -2
مردگان برخاست او امروز منجى زنده است. تمامى قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده است (متى 

قادر است آنانى را که «). او 24از لغزش محفوظ بدارد (یهوداترین گناهکاران را ). او قادر است ضعیف18:28
(عبرانیان » نهایت بخشد، چونکه دایماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکندآیند نجات بىبوسیله وى نزد خدا مى

ان ). قبول کردن عیسى یعنى ایم36:8(یوحنا» پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود). «25:7
گوید، ایمان آوردن به اینکه او از مردگان برخاسته آوردن به آن چیزى که خدا در کالمش درباره او به ما مى

است، ایمان آوردن به اینکه او هم اکنون زنده است، ایمان آوردن به اینکه او قدرت دارد تا ما را از لغزش حفظ 
روز از قدرت گناه برهاند.کند، ایمان آوردن به اینکه او قدرت دارد که ما را هر

این است رمز پیروزى هر روزه بر گناه. اگر بکوشیم تا با توان خودمان به جنگ گناه برویم، به سختى 
کند، چشم بدوزیم، در امان شکست خواهیم خورد. اگر فقط به مسیح قیام کرده که هر روزه ما را حفظ مى
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شوند و از یابیم و گناهان ما جملگى محو مىانمان رهایى مىخواهیم ماند. بواسطه مسیح مصلوب از شر گناه
ها گردیم؛ ولى پیروزى هر روزه بر گناه تنها از طریق مسیح قیام کرده میسر است. بعضىمحکومیت آزاد مى

شوند ولى از این حد فراتر پذیرند و مورد آمرزش واقع مىمسیح را بعنوان حمل کننده گناهان خویش مى
ه همین دلیل زندگیشان هر روزه با شکست و ناکامى همراه است. دیگران عالوه بر این، مسیح را روند، بنمى

گردند. براى درست شروع پذیرند و بدین ترتیب وارد تجربه پیروزى بر گناه مىبعنوان منجى قیام کرده نیز مى
یعنى کسى که هم گناهان ما را کردن هم باید مسیح را متحمل بار گناهان خود بدانیم و هم منجى زنده خویش، 

کند. آمرزد و هم قوت غلبه بر گناه را به ما عطا مىمى
پس جمیع «خوانیم: چنین مى36:2خدا عیسى را بعنوان خداوند و پادشاه به ما تقدیم کرده است. در اعمال -3

» و مسیح ساخته است.خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسى را که شما مصلوب کردید خداوند 
خداوند یعنى سرور آسمانى، و مسیح یعنى پادشاه مسح شده. قبول کردن عیسى یعنى اینکه او را به عنوان سرور 
آسمانى خود بپذیریم و تمام اعتماد و اعتقاد خویش را بر او استوار سازیم و به کالمش ایمان کامل بیاوریم. 

قیقت تعالیم وى را زیر سؤال ببرند یا منکر شوند؛ و اینکه او را به حتى اگر بسیارى از خردمندترین انسانها ح
عنوان پادشاه خود بپذیریم و کنترل زندگى خویش را تماماً به دستهاى او بسپاریم و هرگز این پرسش را مطرح 

انجام گویند تا ما انجام دهیم، یا دیگران چه نکنیم که چه کارى دوست داریم انجام دهیم، یا دیگران چه مى
قید و خواهد تا من برایش انجام دهم؟ درست آغاز کردن مستلزم تسلیم بىدهند؟ بلکه: پادشاه عیسى چه مىمى

شرط به خداوندى و پادشاهى عیسى است.
ناکامى در درك خداوندى و پادشاهى عیسى در کنار منجى بودنش، به اشتباه آغاز کردن زندگى مسیحى 

کنیم، ولى نباید به امان از قدرت گناه شروع مىبه عنوان منجى، متحمل گناهان و رهانندهشود. ما با او منتهى مى
همین جا ختم نماییم؛ باید او را بعنوان خداوند و پادشاه نیز بشناسیم. براى درست آغاز کردن زندگى مسیحى 

همه براى «و مرتباً بگویید: قید و شرط اندیشه و رفتار به عیسى نیست. از ته دلتر از تسلیم بىهیچ چیز مهم
توانند چون در برابر این تسلیم کامل قادر به تاب آوردن نیستند و از این رو عقب ها نمىخیلى». عیسى

اشان عیسى را خدمت کنند. خواهند با بخشى از قلبشان، بخشى از خودشان و بخشى از دارایىکشند. آنان مىمى
ست با زندگى فالکت بارى که سراسرش لغزش و شکست است.چیزى را از عیسى دریغ داشتن مساوى ا

اید، زندگى توأم با تسلیم کامل پیوسته زندگى پرنشاط است. اگر پیش از این خود را بطور کامل تسلیم نکرده
و مصمم سر حرف خود بایستید. این جمله را در » همه براى عیسى«امروز با خدا خلوت کنید؛ زانو زده بگویید: 

صداقت به زبان آورید؛ آن را از ته دل بگویید. آنقدر روى زانوان بمانید تا منظور این حرف و کارى که کمال
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اید، باز هم آن اید. اگر قبالً این کار را کردهمشغول انجامش هستید را دریابید. با این کار، گامى شگرفت برداشته
آورد. کلید حقیقت در همین ید با خود به همراه مىرا تکرار کنید چون هر بار معنایى تازه دارد و برکتى جد
). 17:7شوند (یوحناشود، تردیدها به یکباره ناپدید مىتسلیم محض نهفته است. براى کسى که تسلیم محض مى

). در همین تسلیم محض است که 22:3سر قدرت دعا را نیز باید در همین تسلیم محض جست (اول یوحنا
).32:5ت (اعمال القدس را یافتوان روحمى

مسیح را خداوند و پادشاه خویش ساختن مستلزم اطاعت از اراده اوست. باید تا حدى که شناخت دارید، در 
گویند مسیح را بعنوان پادشاه کوچکترین جزئیات زندگى از اراده وى اطاعت نمایید. کسانى هستند که به ما مى

کار روزانه، زندگى خانوادگى، زندگى اجتماعى و رفتارهاى اند درحالیکه در کسب وو خداوند خود پذیرفته
فریبند. اگر براى اطاعت از مسیح کنند. چنین افرادى تنها خودشان را مىشخصى خویش از او نافرمانى مى

چون است که مرا «فرماید: اید. خود مسیح مىاشتیاق ندارید، درواقع او را بعنوان خداوند و پادشاه نپذیرفته
).46:6(لوقا » آوریدگویم به عمل نمىگویید و آنچه مىا، خداوندا مىخداوند

خالصه راه درست آغاز کردن زندگى مسیحى آن است که عیسى مسیح را بعنوان حمل کننده گناهتان 
بپذیرید و در مورد آمرزش گناهان خویش به خدا اعتماد نمایید چون عیسى مسیح به جاى شما مرد: او را 

نجى قیام کرده خویش یعنى کسى که همواره زنده است تابرایتان شفاعت کند و قدرت محافظت از بعنوان م
تواند هر روزه حفظتان کند؛ و او را بعنوان خداوند و پادشاه شما را دارد بپذیرید و به او اعتماد کنید چون مى

رست آغاز کردن است، تنها راه بپذیرید و کنترل کامل افکار و زندگى خویش را به او تسلیم نمایید. این د
اید، پس هرآنچه متعاقباً انجام درستى که براى شروع زندگى مسیحى وجود دارد. اگر چنین آغازى داشته

اید، از همین حاال شروع کنید. گیرد، به نسبت آسان خواهد بود. اگر اینگونه آغاز نکردهمى
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فصل دوم 

نگران به سوى عیسى

اى که پیش روى ما مقرر شده است بدویم، باید همیشه به سوى اگر قرار است که با صبر در میدان مسابقه
ترین اسرار ماندن در خوشى و ترین و در عین حال عظیم). یکى از ساده1:12-2عیسى نگران باشیم (عبرانیان 

پیروزى این است که هیچوقت گناه خود را از عیسى برنگیریم.
اول از همه، باید به عیسى بعنوان عامل یا مسبب پذیرفته شدنمان نزد خدا نگاه کنیم. شیطان بارها و -1

کوشد هاى خویش دلسرد شویم و بدین ترتیب مىبارها ما را وسوسه خواهد کرد تا با یادآورى گناهان و ناکامى
ایم. اگر او دربرگرفتن نگاه ما از مسیح موفق تا ما را متقاعد سازد که فرزند خدا نیستیم. یا اصالً نجات نیافته

ایم جلب کند، به زودى مأیوس خواهیم شد و یأس یعنى شکست. شود و نظرمان را به گناهانى که مرتکب شده
کند، یعنى مرگ عیسى مسیح به جاى ما که بطور ولى اگر پیوسته نگاهمان به آن چیزى که خدا بدان نگاه مى

تواند موجبات دلسردى و یأس ما را ه کرد باشد، آنوقت هرگز حتى بزرگترین گناه نمىکامل گناهانمان را کفار
اند. هر اشان قبالً کفاره شدهفراهم نماید. خواهیم دیدى که هرچند گناهانمان بزرگ هستند، ولى با همه بزرگى

نیم که ما را از لعنت فدا کند، تنها کافى است به عیسى مسیح نگاه کبار که شیطان یکى از گناهان ما را رو مى
). او را خواهیم دید که هر چند هیچ عدالتى در ما نیست، ما را 13:3کرد، چون که در راه ما لعنت شد (غالطیان 

). خواهیم دید که هر گناهى که 21:5عدالت خدا ساخته است، چون مسیح در راه ما گناه شد (دوم قرنتیان 
). همیشه 6:53؛ اشعیا24:2اى همیشه برداشته شده است (اول پطرس کند برشیطان ما را بخاطرش ریشخند مى

توانیم این سرود را بسراییم:مى

عیسى قرضم را پرداخت
هر دینى که داشتم

گناه لکه سرخى بر دامنم نشانده بود
او آن را چون برف سپیدى ساخت.
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اید، تنها به عیساى چه در زمان حال مرتکب شدهاگر در این لحظه گرفتار گناهى هستید که چه در گذشته و 
گوید، ایمان بیاورید. باورى کنید که او هر گناه ما را بر خود اش مىمصلوب نگاه کنید؛ به آنچه خدا درباره

). خدا را شکر کنید که گناهتان را برداشته و نسبت به عیسى که متحمل گناه شما شده، 6:53گرفته است (اشعیا
اى به دل راه ندهید. دغدغه داشتن براى گناهانى که خدا به خاطر محبت اس باشید و دیگر دغدغهکامالً قدرشن

اش آمرزیده، عین قدرشناسى است بر مسیح مصلوب چشم بدوزید و پیوسته در پرتو آفتاب لطف خدا اندازهبى
م آن است که همیشه پیش بروید. این لطف خدا به قیمتى بسیار گزاف خریدارى شده است. قدرشناسى مستلز

بدان ایمان داشته باشیم و در پرتواش راه بپیماییم.
در وهله دوم، باید به عنوان منجى قیام کرده خود به عیسى نگاه کنیم، یعنى کسى که تمامى قدرت در -2

آسمان و بر زمین به او داده شده و قادر است هر روز و هر ساعت ما را حفظ کند. آیا در این لحظه براى انجام 
یسى از مردگان برخاست، به خاطر آورید که شوید؟ اگر چنین است، به یاد آورید که ععمل اشتباه وسوسه مى

او در همین لحظه زنده و بر دست راست خدا در جالل نشسته است؛ به یاد بیاورید که تمامى قدرت در آسمان 
تواند در همین لحظه پیروزى عطا کند. به آنچه خدا در کالمش گفته و بر زمین در اختیار اوست و از این رو مى

خواهد بخشید (عبرانیان » نهایتنجات بى«یسى آنانى را که بوسیله وى نزد خدا آیند ایمان داشته باشید: ع
). باور کنید که او قدرت پیروزى بخشیدن به شما در برابر گناهى که هم اکنون شما را احاطه کرده، دارد. 25:7

شید. بدین ترتیب با نگران شدن از او بخواهید تا به شما پیروزى عطا کند؛ از او انتظار انجام این کار را داشته با
توانید هر روز، هر ساعت و هر لحظه بر هر گناه غلبه و پیروزى داشته باشید. به سوى مسیح قیام کرده مى

).8:2عیسى مسیح را به خاطر دار که ...از مردگان برخاست (دوم تیموتاؤس «
زندگى پیروزمند، همواره نگاه کردن به خدا تک تک ما را به زندگى پیروزمند دعوت کرده است، و راز این

گردیم و هم از مسیح قیام کرده است. از طریق نگاه کردن به مسیح مصلوب هم مشمول آمرزش  الهى مى
شویم. از طریق نگاه کردن به مسیح قیام کرده است که قدرت غلبه بر گناه را بدست آرامش برخوردار مى

اید، به گناه خویش اعتراف کرده اید و تسلیم وسوسه شدهرا نادیده گرفتهآوریم. اگر تاکنون مسیح قیام کرده مى
)، و بعد به عیساى قیام کرده 9:1بدانید گناهتان آمرزیده شده است، چون خدا چنین فرموده است (اول یوحنا

نگاه کنید تا پیروزى خود را به شما عطا کند.
براى رفتارهاى روزمره خود بنگریم. خداوند ما عیسى در مرحله سوم، باید به عیسى بعنوان الگویى -3

تمام سر رفتار حقیقى ». از عقب من بیایید«فرماید: اش مىمسیح به ما شاگردان امروزى همچون شاگردان اولیه
مانم، به هر که گوید که در وى مى». از عقب من بیایید«توان در همین چند کلمه خالصه کرد: مسیحى را مى
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ترین علل ناکامى در ). یکى از شایع6:2(اول یوحنا» نمود، او نیز باید سلوك کندکه او سلوك مىهمین طریقى 
کوشیم از آدمهاى خوبى که به شدت مورد ستایش ما هستند، پیروى زندگى مسیحى این است که معموالً مى
ت پیروى کرد. تنها یک نفر توان در بسکند که چقدر خوب باشند، نمىکنیم. از هیچ مرد یا زن خوبى، فرقى نمى

توان بعنوان انسانى کامل از او پیروى نمود و این فرد کسى نیست جز عیسى مسیح. بر روى زمین هست که مى
اگر تالش کنید تا از کس دیگرى تبعیت نمایید، بیش از آنکه سجایاى پسندیده او را تقلید کنید، خطاهاى او را 

ى نگاه کنید، او که یگانه راهنماى شماست.تکرار خواهید کرد. فقط و فقط به عیس
هر وقت دچار سردرگمى شدید که چه باید بکنید، تنها کافى است از خود بپرسید که اگر عیسى بود چه 

مقدس را کرد. کتابالقدس به شما نشان دهد که اگر عیسى بود چه مىکرد؟ از خدا بخواهید تا بواسطه روحمى
داد را دریابید و بعد از او پیروى کنید. حتى اگر هیچکس از عیسى پیروى ى انجام مىمطالعه کنید تا آنچه عیس

نکند، شما از او متابعت نمایید. وقت یا فکرتان را صرف انتقاد از دیگران نکنید که چرا از عیسى پیروى 
تلف کنید به یاد بیاورید کنند. مواظب کار خودتان باشید. هر زمان خواستید وقتتان را براى انتقاد از دیگران نمى

). مسئله مهم براى شما این نیست که 22:21(یوحنا» تو را چه؟ تو از عقب من بیا«گوید: که عیسى چه مى
پیروى دیگران از مسیح در برگیرنده چه چیزى است. مسئله این است که پیروى از عیسى براى شما چه معنایى 

دارد؟
اى به سراغتان بیاید، ولى اگر پى عیسى. ممکن است پرسشهاى پیچیدهزندگى واقعى یعنى همین، زندگى در 

ها هم خیلى ترین پرسشتصمیم بگیرید که در هر امرى از صمیم قلب از عیسى مسیح پیروى کنید، حتى پیچیده
فالن انسان خوب چنین «شود. شیطان همیشه آماده است تا درگوشتان چنین نجوا کند: زود مثل روز روشن مى

کند. به من ربطى ندارد که چه کسى چکار مى«ولى تنها کافى است این پاسخ را به او بدهید. » کند.نان مىو چ
زندگى کردن در پیروى از عیسى آزادى عجیبى به ما » کند؟تنها مسئله مهم برایم این است که عیسى چکار مى

را با توجه به رفتار دیگران شکل کوشد رفتارشبخشد. طریقى راست و هموار است. ولى راه کسى که مىمى
کند اتان مىدهد، پر از پیچ و خم و دست انداز و تله است. نگاهتان پیوسته بر عیسى باشد. به هر جا که رهبرى

با ساده دلى بروید. این است طریق عادالن که مثل نور مشرق است که تا نهار کامل، روشنایى آن در تزاید 
ور عالم است، کسى که او را متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را ). او ن18:4باشد (امثال مى

).12:8یابد (یوحنا
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فصل سوم

القدسشخصیت روح

القدس را درك کند، باید نخست خود او را بشناسد. در اکثر موارد انسان پیش از آنکه بتواند عملکرد روح
کنند عملکرد او را مورد القدس این است که تالش مىسر منشاء اشتباه و تعصب افراد در مورد عملکرد روح

را بشناسند.بررسى قرار داده، بفهمند در صورتى که اول از همه باید شخصیت او
القدس از نظر ما شخصیت از چشم انداز پرستش این نکته بسیار حائز اهمیت است که معلوم شود آیا روح

الهى است که شایسته حمد و تمجید، ایمان، محبت، تسلیم کامل ما به خودش باشد، یا اینکه صرفاً عاملى مؤثر 
القدس یک نماید. اگر روحکه خدا به ما منتقل مىاست که از خدا نشأت گرفته، یا نیرویى یا نورى است 

شناسیم، پس این وجود الهى را از شخصیت، آنهم شخصیتى الهى است و ما او را به معناى دقیق کلمه نمى
سازیم.باشد، محروم مىپرستش، ایمان، محبت و تسلیم خویش به او سزاوارش مى

القدس صرفاً نیرویى یت بسیار است که معلوم شود آیا روحهمچنین از چشم انداز عملى این نکته حایز اهم
کنیم یا اینکه گیریم و از او استفاده مىانگیز است که ما در مواقع ضعف و نادانى به کمک مىاسرارآمیز و شگفت

را اندازه مهربان است که مااندازه عظیم و بىاندازه حکیم، بىاندازه قدوس، بىالقدس شخصیتى واقعى، بىروح
کند. برداشت اول به کلى کفرآمیز است و هیچ تفاوت بنیادینى با اندیشه بتواره گرفته و از وجودمان استفاده مى

تراشند. پرستان هم براى استفاده شخصى خود، خدایى براى خویش مى(فیتیش) پرستى آفریقایى ندارد. بتواره
القدس چنین بیندیشیم ى از افراد دیگر در مورد روحبرداشت دوم، برداشتى واال و مسیحى است. اگر مانند خیل

القدس اى بیشتر از روحتوانم بهرهچگونه مى«که او تنها نیرویى تأثیرگذار است، همیشه فکرمان این خواهد بود: 
دهد، یعنى او را داراى مقدس تعلیم مىالقدس آنگونه بیندیشیم که کتابولى اگر در مورد روح» بدست آورم؟

اى بیشتر از مرا مورد استفاده تواند بهرهالقدس مىچگونه روح«بدانیم، آنوقت فکرمان این خواهد بود: شخصیت 
القدس به صورت نیرو یا عاملى الهى که با انگیزه استفاده کردن از آن همراه برداشت ما از روح» قرار دهد؟

اندیشد و در عین حال قدس چنین مىالانجامد. کسى که در مورد روحاست، به خودستایى و خودبسندگى مى
خواهد که شود و چنان با افاده مىالقدس را نیز یافته، ناگزیر از غرور روحانى ماالمال مىکند روحتصور مى

من مرد/زن «گویند: اید که مىاى برتر از مسیحیان تعلق دارد. حتماً از اینگونه افراد به کرات شنیدهگویى به طبقه
القدس به عنوان یک شخصیت الهى با عظمت، جالل، تقدس و . ولى اگر برداشت ما از روح»القدس هستمروح
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اندازه باشد که از سر لطف و مرمت حاضر شده به قلبهاى ما وارد شود و مالکیت تمام وجود ما را در قدرتى بى
نشین آستان او خواهیم اختیار گرفته هرگونه که مایل است از آن استفاده کند، آنوقت در کمال فروتنى خاکستر

تر و مقاومت ناپذیرتر از این نیست که شخصیتى الهى با تمام عظمت و شد. به تصور من، هیچ فکرى فروتنانه
قدرت خویش در قلبم ساکن شود و حاضر باشد حتى از وجود من استفاده کند.

بشناسیم. هزاران هزار زن و القدس را بعنوان یک شخصیت از چشم انداز تجربه هم خیلى مهم است که روح
درست مثل خود -القدس بعنوان یک شخصیت واقعىتوانند شهادت بدهند که به مجرد شناختن روحمرد مى

عیسى مسیح، شخصیتى همیشه حاضر، دوستى پر محبت و مددکارى بزرگ که همیشه در درون دلشان ساکن و 
نه فقط نیرویى تأثیر گذار و البته فیاض، برکات و -آماده قبول مسئولیت در هر شرایط اضطرارى زندگى است

شناسم که حضوراً یا کتباً به من گفته یا زیادى به زندگیشان جارى شده است. هزاران خادم مسیحى را مى
القدس را (نه فقط بطور نظرى، بلکه به شیوه تجربى) اند که وقتى اندیشه داراى شخصیت بودن روحنوشته

نبه در تجربه مسیحى خویش مشاهده کردند.پذیرفتند، تحولى همه جا
القدس داراى شخصیت است.کند روحمقدس وجود دارد که ثابت مىدست کم چهار دلیل مشخص در کتاب

اند.القدس نسبت داده شدهمقدس همه صفات بارز شخصیت به روحدر کتاب-1
احساس یا عاطفه، و اراده. هر موجودى که هاى شخصیت چه چیزهایى هستند؟ دانش،صفات بارز یا نشانه

القدس شخص است، گوییم روحبیندیشد و احساس و اراده داشته باشد، یک شخصیت است. وقتى ما مى
القدس داراى دست و پا و چشم و گوش و دهان کنند که روحکسانى هستند که از حرف ما چنین استنباط مى

باشند. هم در عهدعتیق و هاى جسمانیت مىنیستند بلکه،نشانهاست، ولى هیچکدام از اینها مشخصات شخصیت
11ù10:2القدس اشاره شده است. در اول قرنتیان هم در عهدجدید مکرراً به صفات شخصیتى روح

اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است زیرا که روح همه چیز حتى عمقهاى خدا را «خوانیم: مى
باشد. همچنین یرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وى مىکند. زنیز تفحص مى

القدس، دانش نسبت داده شده است و در اینجا به روح» نیز امور خدا را هیچکس ندانسته است جز روح خدا.
ا روشن سازد تا حقیقت القدس صرفاً عاملى تأثیر گذار نیست که ذهن ما رشود روحصراحتاً به ما تعلیم داده مى

داند. را درك کنیم بلکه او خودش حقیقت را مى
لکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است که هر کس را فرداً به «خوانیم. مى11:12در اول قرنتیان 

دهد مىالقدس اراده نسبت داده شده و کالم خدا به ما تعلیم در اینجا به روح» کند.حسب اراده خود تقسیم مى
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القدس نیرویى نیست که ما آنرا در دست گرفته از آن بر طبق خواست خودمان استفاده کنیم، بلکه روح
کند. این تمایز در نحوه برقرارى رابطه صحیح با اش از ما استفاده مىشخصیتى قدرتمند است که بر طبق اراده

از جویندگان صدیق قوت و تأثیر در خدمت القدس اهمیتى بنیادین دارد. در همین مقطع است که بسیارى روح
کنند تا قدرى نیروى اسرارآمیز براى زنند و تالش خود را مىروند. ایشان دست به هر اقدامى مىبه بیراهه مى

انجام خدمات خویش بدست آورند و مطابق خواست خویش از آن استفاده کنند. اما تا زمانى که نفهمند چنین 
اش قرار دهند، وجود ندارد و تا زمانى که یرند و چشم و گوش بسته مورد استفادهنیرویى که در اختیارش بگ

خواهد اختیار ایشان اندازه است که مىالقدس وجودى داراى شخصیت، با حکمت و عظمتى بىدرك نکنند روح
ت. باید را در دست گرفته مطابق اراده خویش از آنها استفاده کند، هرگز به چنین قدرتى دست نخواهند یاف

خرد و جایزالخطا باشد. چون در اختیار گرفتن القدس نیرویى الهى نیست که مثل ما بىخوشحال باشیم که روح
تواند پیامدهاى بسیار هولناکى به دنبال داشته باشد. اما چه جاى خوشوقتى است چنین نیروى نافذ شخصیتى مى

اهان در دست گرفتن وجود و اختیار ما و مایل به که بدانیم شخصیتى الهى، بدور از هر خطا و اشتباه و خو
شود و با حکمت و اراده آمیخته به محبت خویش ما آید و در درون ما ساکن مىبخشیدن عطایاى گوناگون، مى

گیرد.را به کار مى
سین بر داند زیرا که او براى مقدو او که تفحص کننده دلهاست، فکر روح را مى«خوانیم: مى27:8در رومیان 

» فکر«القدس فکر نسبت داده شده است. واژه یونانى که در اینجا به روح» ند.كحسب اراده خدا شفاعت مى
اى است که در اى است، از جمله اندیشه، احساس و مقصود. این همان واژهترجمه شده داراى معناى گسترده

جسم دشمنى خدا است چون که شریعت خدا را زان رو که تفکر«خوانیم: بکار رفته: آنجایى که مى7:8رومیان 
بنابراین در عبارت مزبور تمام مشخصات یک شخصیت به » تواند هم بکند.کنند، زیرا نمىاطاعت نمى

توان در رومیان ترین وجه مىالقدس را به مؤثرترین و پرمعنىشود. شخصیت روحالقدس نسبت داده مىروح
القدس ما التماس دارم که به خاطر خداوند ما عیسى مسیح و به محبت روحلکن اى برادران، از ش«یافت: 30:15

القدس، محبت نسبت داده شده است. بینیم که به روحدر اینجا مى» براى من نزد خدا در دعاها جد و جهد کنید.
تعمق بیشترى» القدسمحبت روح«خوب است که خواننده گرامى براى لحظاتى درنگ کرده براین دو کلمه: 

کنیم. محبت خداى پدر موضوع فکرى همیشگى ماست. نماید. ما اغلب روى محبت خداى پدر تأکید مى
کنیم. کیست که نام خودش را مسیحى بگذارد همینطور غالب اوقات بر محبت عیسى مسیح پسر خدا تأکید مى

آیا ما در مورد اش تفکر کند، سپرى شود؟ ولى و حتى یک روز از عمرش بدون آنکه در مورد محبت منجى
ایم؟ اگر زندگى ما زندگى مسیحى به معناى واقعى باشد، هر روز در حضور اندیشیده» القدسمحبت روح«
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خداى پدر به خاطر محبت عظیمت که تو را برآن داشت «گوییم: خداى پدر زانو زده به رویش چشم دوخته مى
همچنین هر روز به چهره » کنم.، شکرت مىتا پسر یگانه خود را بدهى تا براى من بر صلیب جلجتا بمیرد

اى عیسى، خداوند و منجى پرجالل، اى پسر «گوییم: امان عیسى مسیح نگاه کرده مىخداوند و نجات دهنده
خدا، به خاطر محبت عظیمت که تو را برآن داشت تا با خدا برابر بودن را غنیمت نشمارى بلکه خود را خالى 

نموده به زمین آیى و گناهان مرا برخود بگیرى و بر صلیب جلجتا به عوض من کرده تمام جالل آسمان را ترك
کران خدا، اى روح ازلى و بى«گوییم: زنیم و مىالقدس زانو مىاما چقدر در برابر روح» کنم.بمیرى، شکرت مى

مرا بجویى و به خاطر محبت عظیمت که تو را برآن داشت  تا به این دنیاى پراز گناه و تاریکى پاى گذارده
ام آیى تا باالخره به وضعیت اسفناکم پى ببرم و بعد عیسى مسیح منجى و خداوند زندهآنقدر صبورانه دنبالم مى

ما نجات خود را به همان اندازه که به محبت خداى پدر و عیسى » کنم؟را بر من مکشوف نمایى. شکرت مى
باشیم. اگر بخاطر محبت خدایى نبود که از دیون مىالقدس نیز ممسیح خداوند مدیون هستیم، به محبت روح

آسمان بر فالکت ما نظر افکنده پسر یگانه خود را به جهت کفاره گناهان ما فرستاد تا بر صلیب جلجتا بمیرد، 
اکنون من در دوزخ بودم. اگر به خاطر محبت عیسى مسیح کلمه، ازلى خدا نبود که به دنبال من آمد تا در 

پدر و با کنار گذاشتن جالل آسمانى خویش عار صلیب را پذیرفته جان خود را فدا سازد، من اطاعت کامل از 
القدس نبود که در اجابت دعاى پسر از جانب پدر فرستاده شد اکنون در دوزخ بودم. اگر به خاطر محبت روح

ال کند تا در زمان ور بودم همه جا دنب): تا من چشم و گوش بسته را که در فالکت گناه غوطه16:14(یوحنا
مناسب چشمانم را به روى واقعیت گناه باز کند و مسیح منجى را بر من مکشوف سازد، اگر چنین محبت 

القدس صرفاً نیرویى تأثیر گذار یا یک کران نبود، من اکنون در دوزخ بودم. روحناپذیر و بىبردبارانه، خستگى
مسیح یک شخصیت واقعى است.نور نیست، بلکه درست مثل خداى پدر و پسرش عیسى 

خوانیم: مى20:9القدس را دریافت، زیرا در نحمیا توان شخصیت روحاز متن عهدعتیق هم مثل عهدجدید مى
روح نیکوى خود را به جهت تعلیم ایشان دادى و منّ خویش را از دهان ایشان بازنداشتى و آب براى تشنگى «

ها القدس نسبت داده شده است. بعضىروحدر  اینجا هم خرد و هم نیکویى به » ایشان به ایشان عطا فرمودى.
القدس اشاره شده ولى در عهدعتیق حرفى از گویند درست است که در عهدجدید به شخصیت روحمى

القدس در آیه فوق کامالً محرز است. البته القدس زده نشده است. اما اشاره به شخصیت روحشخصیت روح
وان یک امر بدیهى مثل عهدجدید بطور کامل ساخته و القدس در عهدعتیق بعنآموزه شخصیت داشتن روح

پرداخته نشده است، ولى این آموزه در آن وجود دارد.
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القدس اینقدر ملموس و واضح شخصیت روح30:4مقدس به اندازه افسسیان شاید در هیچ جاى کتاب
در اینجا ». ید، محزون مسازیداو روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگارى مختوم شده«تشریح نشده باشد. 

القدس نیرویى کر و کور ولى تأثیر گذار نیست که به زندگى ما القدس، حزن نسبت داده شده است. روحبه روح
اندازه فراتر از اینهاست. او شخصیتى وارد شده روشنگرى ببخشد، تقدیسمان کند و قوت عطا کند. خیر، بى

گوییم، شویم، هر کالمى که مىگردد و هر عملى که مرتکب مىکن مىمقدس است که آمده و درون دلهایمان سا
کند؛ اگر این شخص ترین خیاالت ما را به روشنى مالحظه مىشویم و حتى سطحىهر فکرى که مشغولش مى

نهایت مقدس کوچکترین چیز ناپاك، نامقدس، نامهربان، خودخواهانه، پست، پیش پاافتاده یا ناراست در بى
تواند اندازه این فکر نمىاى بهشود. به نظر من هیچ اندیشهتار یا اندیشه ما ببیند، شدیداً محزون مىرفتار، گف

انسان را به سمت یک زندگى مقدس و سلوك کردن در حضور خدایى قدوس، هدایت کند. همانطور که یک 
القدس هم از دیدن رفتار یا شوند، روحپدر یا مادر از شنیدن اینکه فرزندشان مرتکب گناهى شده، محزون مى

تر است. شود. حال آنکه او از پاکترین پدران و مادران پاکتر و مقدسگفتار نامقدس یا گناه آلود ما محزون مى
شود و هر کارى انجام دهیم چه در روز روشن باشد اگر ما واقعاً مسیحى باشیم، او در درون دلهایمان ساکن مى

ماند. هر چه در حضور جمع یا در خلوت بگوییم، تیزبین وى مخفى نمىو چه در شب تار، از زیر چشمان
فهمد؛ از هر خیال و سودایى در سر داشته باشیم و به آن اجازه جا خوش کردن شنوند؛ هر فکرى بکنیم مىمى

نه، شود و اگر در رفتار، گفتار یا اندیشه یا حتى خیاالت ما چیزى ناپاك، نامقدس، خودخواهابدهیم، آگاه مى
روح «شود. اگر به کلمات پا افتاده، ناراست یا برخاسته از حکمت شریرانه مشاهده کند، محزون مىپست، پیش

اجازه دهیم تا در دلهایمان رسوخ کنند و شعار زندگیمان شوند، همین کلمات ما » قدوس خدا را محزون نسازید
خیاالت باطل پشت درهاى ذهنمان آمده در را را از ارتکاب گناه مصون خواهند نمود. آنوقت هر وقت افکار و

بدین » خواند و ممکن است از آن محزون شود.القدس هر فکرى را مىروح«بکوبند، بالفاصله خواهیم گفت: 
روند.ترتیب خیاالت باطل به راه خویش مى

ود:شالقدس نسبت داده مىتواند انجام دهد، به روحبسیارى از افعالى که فقط یک شخص مى-2
معنا و یاوه خواهند شد. مثالً در اول القدس شویم، بسیارى از عبارات کالم خدا بىاگر منکر شخصیت روح

اما خدا آنها را به روح خود برما مکشوف نموده است زیرا که روح همه چیز حتى «خوانیم: مى10:2قرنتیان 
زند، نه از نیرو یا نورى که به ما قوت ف مىالقدس حراین آیه از روح» کند.عمقهاى خدا را نیز تفحص مى
کند و بعد بخشد، بلکه یک شخص که خودش عمقهاى خدا را تفحص مىدستیابى به عمقهاى خدا را مى

نماید.کشفیات پیشین را براى ما مکشوف مى
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لب آید به او گوید، هر که غاآنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه مى«خوانیم: مى7:2در مکاشفه 
القدس پیش در اینجا روح» این را خواهم بخشید که از درخت حیاتى که در وسط فردوس خدا است، بخورد.

گوید و شود، بلکه چون شخصى که سخن مىروى ما نه بصورت عامل روشنگر غیرشخصى که وارد ذهنمان مى
کند، ترسیم گشته است.از اعماق رحمت خویش در گوش خادمان شنوایش حقایق الهى را نجوا مى

اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهاى شما فرستاد که ندا «خوانیم: مى6:4در غالطیان 
القدس بصورت شخصى تصویر شده که در دل فرد ایماندار ندا در اینجا هم روح» کند یا ابا یعنى اى پدر.مى
کند که فرزندان خدا هستیم، شخصى است که در دلهاى ما ندا مىکند. آنکه در دلهاى ما اطمینان ایجادمى
)، نه یک نیروى مؤثر 16:8دهد که ما فرزندان خدا هستیم (نگاه کنید به رومیان کند و با روح ما شهادت مىمى

الهى ولى فاقد شخصیت.
چنین 26:8رومیان کند، معرفى شده است. در القدس همچنین بصورت کسى که دعا مىدر کالم خدا روح

دانیم، باید نمىکنیم بطورى که مىکند، زیرا که آنچه دعا مىو همچنین روح نیز ضعف ما را مدد مى«خوانیم: مى
القدس کند که روحاین آیه تصریح مى» شود بیان کرد.هایى که نمىکند به نالهلکن خود روح براى ما شفاعت مى

ه دعا کردن ترغیب نماید، و نیز صرفاً نورى نیست که چگونه دعا کردن را صرفاً نیرویى محرك نیست که ما را ب
کند، آنهم در درون ما و نیز بواسطه ما. هر مسیحى از دانستن به ما بیاموزد، بلکه شخصى است که خود دعا مى

سى شود. یکى عیکنند، غرق در آرامشى اعجاب آور مىاین که دو وجود الهى بطور همزمان برایش دعا مى
مسیح خداوند، پسر خدا که زمانى به زمین آمد، مثل همه ما انسانها طعم رنج و مصیبت و وسوسه را چشید و 
بدون آنکه گناهى مرتکب شود به آسمان صعود کرده بر دست راست خداى پدر در آن مکان عالى نشسته و 

که به همان اندازه پسر از مرتبه )؛ دیگرى شخصى است 1:2؛ اول یوحنا25:7کند (عبرانیان براى ما شفاعت مى
شود و از همه نیازهاى ما با رود، در اعماق وجود ما ساکن مىالوهیت برخوردار است، هر روز کنار ما راه مى

خبر است، حتى اگر خودمان به این نیازها واقف نباشیم و هم اوست که از اعماق وجود ما به حضور پدر 
کنند، موقعیت وى حقیقتاً دو شخصیت الهى که براى فرد ایماندار دعا مىکند. با وجود اینبرایمان شفاعت مى

لیکن چون تسلى دهنده که او را از جانب پدر نزد «خوانیم: مى26:15در امنیت کامل قرار دارد. باز در یوحنا
نجا در ای» گردد، او بر من شهادت خواهد داد.فرستم، آید یعنى روح راستى که از پدر صادر مىشما مى

دهد. او صرفاً نیرویى القدس بصورت کسى پیش روى ما ترسیم شده که در مورد عیسى مسیح شهادت مىروح
دهد؛ و در این آیه و تأثیر گذار نیست که ما را وادارد تا در مورد عیسى شهادت دهیم، بلکه شخصاً شهادت مى

اند تمایز به ز ابتدا شاهد زندگى مسیح بودهالقدس و شهادت ایماندارانى که اآیه بعد کامالً میان شهادت روح
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و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا که از ابتدا با من «خوانیم: خورد، چون که در آیه بعد چنین مىچشم مى
دهد و دیگرى ایماندار که به القدس که به ایماندار شهادت مىپس دو شاهد وجود دارند، یکى روح» اید.بوده

د.دهجهان شهادت مى
لیکن تسلى دهنده «خوانیم: مى26:14القدس گفته شده که او معلم است. در یوحناهمینطور در مورد روح

فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما القدس که پدر او را به اسم من مىیعنى روح
و بسیار چیزهاى دیگر نیز دارم به «خوانیم: ابه مىو باز در جایى دیگر عبارتى مش» گفتم به یاد شما خواهد آورد.

شما بگویم، لکن االن طاقت تحمل آنها را ندارید. و لیکن چون او یعنى روح راستى آید شما را به جمیع راستى 
کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده هدایت خواهد کرد. زیرا که از خود تکلم نمى

ر خواهد داد. او مرا جالل خواهد داد، زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر به شما خب
» روح نیکوى خود را به جهت تعلیم ایشان دادى«خوانیم: ). در عهدعتیق هم مى12:16-14(یوحنا» خواهد داد

ى نیست که به ما توانایى القدس صرفاً نیروی).در همه این عبارات به روشنى تصریح شده که روح20:9(نحمیا 
القدس بعنوان دهد. همچنین روحبخشد، بلکه شخصاً و هر روزه راستى خدا را به ما تعلیم مىدرك راستى را مى

زیرا همه کسانى که از روح «خوانیم: مى14:8رهبر و هدایت کننده فرزندان خدا معرفى شده است. در رومیان 
القدس فقط یک نیروى مؤثر نیست که به ما توانایى مشاهده روح» یند.شوند، ایشان پسران خداخدا هدایت مى

خواهد ما در آن راه بپیماییم، عطا کندو یا قدرت طى آن طریق را ببخشد، بلکه او شخصى طریقى که خدا مى
برد. است که دست ما گرفت گام به گام در طریقهاى خدا پیش مى

فرمان دادن به افراد براى خدمت به عیسى مسیح را دارد، معرفى القدس بعنوان شخصى که اقتدارنیز روح
و چون از فریجیه و دیار غالطیه «خوانیم: مى7ù6:16شود. درباره پولس رسول و همراهانش در اعمال مى

القدس ایشان را از رسانیدن کالم به آسیا منع نمود. پس به میسیا آمده سعى نمودند که به عبور کردند، روح
بینیم که عنان اختیار و هدایت در اینجا شخصیتى را مى» یا بروند، لیکن روح عیسى ایشان را اجازت نداد.بطین

کنند.درنگ متابعتش مىگیرد و ایشان اقتدار وى را به رسمیت شناخته بىپولس و همراهانش را در دست مى
ختیار کلیسا است و افراد را براى القدس بصورت کسى معرفى شده که برترین صاحب ااز این گذشته،روح

چون ایشان در «خوانیم: چنین مى2:13گمارد. در اعمال کند و به مناصب گوناگون مىانجام خدمت دعوت مى
القدس گفت برنابا و سولس را براى من جدا سازید از بهر آن عمل بودند. روحعبادت خدا و روزه مشغول مى

پس نگاه دارید خویشتن و تمامى آن گله را که «آمده: 28:20همچنین در اعمال » ام.که ایشان را براى آن خوانده
» القدس شما را برآن اسقف مقرر فرمود تا کلیساى خدا را دعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.روح
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ست که القدس شخصیتى الهى و بسیار عظیم اماند که روحبراى یک جوینده صادق حقیقت هیچ شکى باقى نمى
پیش روى ما قرار دارد.

القدس تنها از یک شخصیت شود که  اعمال منتسب به روحاز تمام عبارتى که در اینجا نقل شد آشکار مى
تواند سر بزند. مى
توان به یک شخص نسبت داد.شود را تنها مىالقدس نسبت داده مىمقامى که به روح-3

اى دیگر به کنم و تسلى دهندهو من از پدر سؤال مى«فرماید: مى17ù16:14نجات دهنده ما در یوحنا
تواند  او را قبول کند. زیرا که او را شما عطاخواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنى روح راستى که جهان نمى

. خداوند ما از »ماند و در شما خواهد بودشناسید، زیرا که با شما مىشناسد و اما شما او را مىبیند و نمىنمى
پیش به شاگردانش اعالم کرد که به زودى ایشان را ترك خواهد کرد. حس انزوا و تنهایى شدیدى بر آنان 

) و در این اندیشه فرورفته بودند که اگر عیسى 6:16مستولى شد. دلهایشان از اندوه ماالمال گشت (یوحنا
ببرند. خداوند براى آسوده کردن خیال آنها، بدیشان کسى چه کنند و به کجا پناه ترکشان گوید با تنهایى و بى

گوید که تنها نخواهند ماند، بلکه او به مجرد رفتن از پدر خواهد خواست تا تسلى دهنده دیگرى به آنان عطا مى
اى که عیسى وعده آمدنش را داد، تنها نیرویى غیر کند تا در غیابش جاى خالى وى را پر سازد. اگر تسلى دهنده

اى که عیسى بود، آیا ممکن بود خداوند با چنین لحنى حرف بزند؟ از این گذشته، اگر تسلى دهندهشخصى 
و من به شما راست «بگوید: 7:16حرفش را زد صرفاً نیرویى فاقد شخصیت بود، آیا ممکن بود در یوحنا

آمد، اما اگر بروم او را گویم که رفتن من براى شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلى دهنده نزد شما نخواهدمى
نه، کسى که عیسى در موردش سخن گفت وجودى الهى و داراى شخصیت بود که » فرستم؟نزد شما مى

خواست به زمین آمده جاى خالى او را پر سازد. به صالح شاگردان بود که یکى به پیشگاه پدر رفته دیگرى مى
اى که خداوند و نجات دهنده ما در مورد آمدن تسلى هاشان بخشد. وعداز حضور پدر به نزدشان بیاید و تسلى

).4:1دهنده دیگر و ماندنش با ما داد، بهترین و بزرگترین تدبیر الهى براى ما بود. این وعده پدر است (اعمال 

تواند به یک شخص نسبت دادهالقدس نسبت داده شده، تنها مىرفتارى که به روح-4
شود.

اما ایشان عاصى شده روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته دشمن «خوانیم: مى10:63در اشعیا 
القدس عصیان تواند علیه روحشود که مىدر اینجا به ما گفته مى» ایشان شد و او خود با ایشان جنگ نمود.

خصى ). تنها بر ضد یک شخص، آنهم ش30:4صورت بگیرد و او محزون گردد (مقایسه کنید با افسسیان 
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29:10گردد. در عبرانیان توان عاصى شد. تنها یک وجود داراى شخصیت محزون مىصاحب اقتدار مى
تر شمرده خواهد شد که پسر کنید که آن کس مستحق عقوبت سختپس به چه مقدار گمان مى«خوانیم: مى

حرمت نعمت را بىخدا را پایمال کرد و خون عهدى را که به آن مقدس گردانیده شده ناپاك شمرد و روح
حرمتى توان اهانت یا بىشود. تنها به کسى مىالقدس مىروح» حرمت کردنبى«در این آیه صحبت از » کرد؟

آمیز داشتن با یک نیرو، فاقد شخصیت، خیالى باطل است. باز در کرد که داراى شخصیت باشد. رفتار اهانت
القدس را چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روحآنگاه پطرس گفت: اى حنانیا «خوانیم: مى3:5اعمال 

شود که القدس به عنوان کسى معرفى مىدر اینجا روح» فریب دهى و مقدارى از قیمت زمین را نگاه دارى؟
توان دروغ گفت. شود. فقط به یک شخص مىخطاب به او دروغ گفته مى

شود، گویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده مىاز این رو شما را مى«خوانیم: مى32ù31:12در متى 
القدس از انسان عفو نخواهد شد. و هر که برخالف پسر انسان سخنى گوید، آمرزیده شود اما لیکن کفر به روح

گوید این آیه مى» القدس گوید در این عالم و در عالم آینده هرگز آمرزیده نخواهد شد.کسى که برخالف روح
القدس القدس کفر گفت. محال است بتوانیم به وجودى فاقد شخصیت کفر بگوییم. اگر روحه روحتوان بکه مى

تواند آنقدر جدى و حیاتى تلقى گردد که کفر گفتن به پسر یک شخص نیست، پس یقیناً کفر گفتن به او نمى
شود.انسان یعنى خود خداوند و نجات دهنده ما عیسى مسیح جدى فرض مى

القدس یک اینجا چهار سلسله دلیل قاطع و تعیین کننده براى اثبات این واقعیت داریم که روحپس ما در 
اندیشیم، شخصیت است. اکثر ما از نظر تئورى این واقعیت را باور داریم، ولى آیا در عمل هنگامى که به او مى

مقدس اى که در همایش کتابکنیم؟ سالها پیش در پایان خطابهآیا همچون یک شخص، حقیقى با او برخورد مى
ترین القدس ایراد شد، کسى که سالیان متمادى عضو کلیسا، آنهم یکى از ارتودکسدر باب شخصیت روح

کردم. القدس به دیده یک شخص نگاه نمىمن قبالً هرگز به روح«هاى امروزى بود، پیش من آمده گفت: فرقه
اش با پدر سر خوانده بود.القدس و برابرىیقیناً او بارها و بارها در کلیسا در وصف روح

ولى سرود خواندن یک چیز است و باور عملى داشتن به کلمات آن سرود چیزى دیگر. اگر از آن بانوى 
پدر، پسر و -کرد که به وجود سه شخصیتتردید اقرار مىشد، بىمسیحى در مورد آموزه مزبور پرسش مى

ن دارد، ولى اعتراف نظرى یک چیز است و درك عملى از حقیقت چیز دریک ذات الوهیت ایما-القدسروح
دیگر. پس صرف نظر از اینکه تا چه حد داراى اعتقادات ارتودکس هستید، ضرورى است این سؤال را از 

القدس براى شما به همان اندازه عیسى مسیح شخصیتى واقعى، پرمحبت، حکیم، قادر خودتان بکنید که آیا روح
القدس به این دنیا آمد تا براى شاگردان مسیح و نیز براى ما در خالل غیبت عتماد هست؟ روحو شایسته ا
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). آیا او براى 17ù16:14فیزیکى مسیح، جاى او را پر کند و همراه و همنشین شخصى آنها و ما باشد (یوحنا
شنوید: اى فیض را مىشناسید؟ هر هفته در کلیسا هنگام خاتمه جلسه دعشما چنین کسى است؟ ایا او را مى

). 14:13(دوم قرنتیان » القدس با جمیع شما باد، آمینفیض عیسى مسیح خداوند و محبت خدا و شرکت روح«
دانید شرکت یا آورد آیا به اهمیت کلمات آن واقف هستید؟ آیا مىدرحالى که شبان کلیسا این دعا را به زبان مى

القدس یعنى چه؟ همه دانید دوستى صیمیمانه و مشارکت با روحىالقدس یعنى چه؟ آیا مشراکت یا رفاقت روح
سر زندگى مسیحى واقعى یعنى زندگى سرشار از آزادى و شادى و قدرت و پرى در همین است. زندگى 

یعنى -راستین مسیحى یعنى داشتن دوستى همیشه حاضر و آگاه بودن به حضور همیشگى این دوست
القدس به همان اندازه شئون این زندگى به وى. آموزه شخصیت روحو تسلیم کردن تمام -القدسروح

هاى دیگر چون الوهیت و کفاره مسیح، حایز اهمیت است ولى تنها اعتقاد داشتن به این آموزه کافى نیست آموزه
القدس را به القدس را شناخت. هدف من از نوشتن مطالب این فصل نیز همین بوده که دوستم روحباید روح

معرفى کنم.شما
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فصل چهارم

قدرت دعا

2:4کنید. یعقوب ندارید از این جهت که سؤال نمى

پیغامى که از جانب خدا برایتان دارم تنها حاوى هفت کلمه کوتاه است. هفت کلمه ساده و آشنایى که 
فهمش براى همه آسان است. با این وجود همین هفت کلمه ساده داراى مفهومى بس عمیق هستند و زندگى 

اند.کفایت، قدرتى عظیم بخشیدهاند و به خیلى از خادمین بىبسیارى را عوض کرده
مقدس در نیویورك در مورد این هفت کلمه موعظه کردم. چند ماه بعد از کسى سالها پیش در همایش کتاب

اى که ریاست همایش مزبور را بر عهده داشت و یکى از نامدارترین خادمان انجیل در آمریکا است، نامه
مایش نیویورك در مورد این هفت کلمه از وقتى که تو در ه«اش چنین نوشته بود: دریافت کردم. او در نامه
ام از فکر آنها بیرون بیایم؛ این کلمات روز و شب با من هستند. این هفته اى نتوانستهموعظه کردى، حتى لحظه

از زمانى » اند.توانم بگویم خدمتم را دستخوش تحول نمودهکلمه افکارم، روشهایم، زندگیم و حتى به جرأت مى
شته تاکنون چنان در خدمت پیشرفت کرده که شبان بزرگترین کلیساى انجیلى در سراسر که وى این نامه را نو

دنیا شده است. من اطمینان دارم همانطور که این کلمات زمانى به دل آن خادم نشست، به دل بعضى از شما نیز 
از وقتى این «خواهد نشست و پس از گذشت چند ماه یا چند سال خواهید توانست این شهادت را بدهید که: 

ام از فکر آنها بیرون بیایم،؛ این کلمات روز و شب با من هستند. این اى نتوانستهام، حتى لحظهمطالب را خوانده
»اند.هفت کلمه افکارم، روشهایم، زندگى و حتى خدمتم را دستخوش تحول نموده

»کنید.ه سؤال نمىندارید، از این جهت ک«خواهید یافت: 2:4این هفت کلمه را در یعقوب 
راز فقر و ناتوانى مسیحیان عادى، خادمان عادى و کلیساى عادى در همین هفت کلمه نهفته است. بسیارى از 

توانم بر گناه کنم؟ چرا نمىام اینقدر کم پیشرفت مىچرا من در زندگى مسیحى«پرسند: مسیحیان از خودشان مى
ام؟ چرا در شبیه خداوند و نجات کمى را براى مسیح صید کردهآنطور که باید غلبه پیدا کنم؟ چرا جانهاى 

بخاطر غفلت از دعا. «گوید: روم؟ و خدا در کالمش به ما چنین پاسخ مىام شدن اینقدر کند پیش مىدهنده
»کنید.ندارید از این جهت که سؤال نمى
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کنم؟ چرا تعداد کسانى که به مسیح چرا در خدمتم ثمره چندانى مشاهده نمى«پرسند: بسیارى از خادمین مى
شود و نه تالشهاى من گروند اینقدر کم است؟ چرا نه بر تعداد اعضاى کلیسایم تعداد قابل توجهى افزوده مىمى

بخاطر غفلت از دعا. «افزاید؟ و باز پاسخ خدا همان است: چیز زیادى بر معرفت و حیات مسیحى ایشان مى
»کنید.ىندارید از این جهت که سؤال نم

چرا در دنیاى امروز کلیساى عیسى مسیح از رشدى چنین کند برخوردار «پرسند: هم خادمین و کلیساها مى
ایم؟ چرا بر دنیا، جسم و ایمانى و اشتباه به هر شکلش پیشرفت چندانى نداشتهاست؟ چرا در مقابله با گناه، بى

برند؟ چرا ترین سطح زندگى مسیحى بسر مىر پایینایم چرا اعضاى کلیسا دشریر پیروزى چندانى نداشته
خداوند عیسى مسیح در کلیساى امروز از آن حرمتى که باید، برخوردار نیست؟ و باز خدا پاسخ خویش را 

»کنید.بخاطر غفلت از دعا. ندارید، از این جهت که سؤال نمى«کند: تکرار مى
خوانیم، به رشته تحریر درآورده (کتاب اعمال رسوالن) را مىهنگامى که یگانه تاریخ الهامى کلیسا که لوقا

47:2یابیم. بطور مثال به عباراتى چون اعمال یابیم؟ داستان پیروزى پیاپى و پیشرفت دایمى را مىچه مى
م اما بسیارى از آنانى که کال: «4:4همچنین اعمال ». افزودخداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا مى«خوریم: برمى

و بیشتر ایمانداران به : «14:5و همینطور اعمال » را شنیدند، ایمان آوردند و عدد ایشان قریب به پنج هزار رسید.
»شدند، انبوهى از مردان و زنان.خداوند متحد مى
افزود و و کالم خدا ترقى نمود و عدد شاگردان در اورشلیم به غایت مى«خوانیم: مى7:6باز در اعمال 

»گروهى عظیم از کهنه مطیع ایمان شدند.
رویم، در پى باب اول، در هر بیست و هفت باب بعدى بدون استثناء و همینطور که باب به باب جلو مى

اعمال رسوالن را از دیدگاه پیروزى مورد بررسى قرار دادم و هر بار من کتابشاهد همان پیروزى هستیم. یک
پیروزى مذکور در بابهاى آن را یادداشت کردم و جالب است که بدانید که حتى یک باب پیدا نکردم که در آن 

خ کلیساى آواى فتح و ظفر طنین انداز نباشد. چقدر تاریخ ثبت شده کلیساى رسوالن تحت الهام روح، با تاری
خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا «امروز متفاوت است. مثالً آیه اول مذکور در باال را در نظر بگیریم: 

چرا این روزها اگر سالى یکبار بیدارى در کلیسا بوقوع بپیوندد، پنجاه، شصت نفر به اعضا افزوده » افزودمى
پنداریم که اوضاع  بر وفق مراد است؟ درحالى که در مىبریم وشوند و بعد مابقى سال را در خواب بسر مىمى

شدند، بلکه صدر مسیحیت، بیدارى دایمى و همیشگى وجود داشت و مردم نه تنها تحت تأثیر کلیسا منقلب مى
یافتند.به معناى واقعى نجات مى
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چون امروزه مخالفت «چرا میان کلیساى اولیه و کلیساى امروز چنین تفاوتى وجود دارد؟ یکى خواهد گفت:
ترین رحمانهترین و بىترین، قاطعولى در آن روزگار هم مخالفت زیاد بود: تلخ» با کلیسا خیلى زیاد است.

مخالفتها، مخالفتهایى که مخالفتهاى امروزه با کلیسا در برابرشان بازى بچگانه است. اما کلیساى اولیه به خوبى از 
شکل و مانعى غلبه کرد، بر هر دشمنى پیروز شد و این پیروزى را همیشه و در پس همه مخالفتها برآمد، بر هر م

پرستان، حفظ کرد. باز سؤالم را ترین ملحدان و بتهمه جا از اورشلیم گرفته تا روم و رودررو با سرسخت
سؤال را خواهید اگر به بابهایى که از آنها نقل قول کردم، مراجعه کنید پاسخ این» چرا چنین بود؟«کنم: تکرار مى

یافت.
و در تعلیم رسوالن و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها «برویم: 42:2براى نمونه به سراغ اعمال 

این تصویرى کوتاه ولى بسیار پرمعنا از کلیساى اولیه است. کلیساى اولیه، کلیساى اهل دعا » نمودند.مواظبت مى
همگى کلیسا دعا » نمودند.در...دعاها مواظبت مى«ه، بلکه پیوسته بود. کلیسایى بود که در آن نه هزار گا

کردند، به قول اعمال کردند، نه فقط گروهى برگزیده؛ همگى و در همه حال با عزمى راسخ و پشتکار دعا مىمى
ردیم سپردند. حاال بیایید به سراغ آخرین بابى که از آن نقل کمى» خود را به عبادت و خدمت کالم«ایشان 4:6

اما ما خود را به عبادت و «یعنى باب ششم آیه چهارم برویم و در آنجا باقى پاسخ خود را پیدا خواهیم کرد: 
؛ کلیسایى اهل »این تصویرى است از خدمت رسوالن، خدمت دعا و عبادت پیوسته» خدمت کالم خواهیم سپرد.

هر آنچه دستیافتنى است، دست بیابند. اینگونه دعا و خادمینى اهل دعا! چنین کلیسا و چنین خادمینى باید هم به
توان از پس تمام مخالفتها برآمد، بر موانع غلبه کرد و بر دشمنان پیروز شد.مى

تر بگویم من و شما با کلیساى پردهدر هیچ موردى جز دعا نیست که کلیساى امروزى، خادمین امروزى و بى
اى از اى با دعا ندارد. بخش قابل مالحظهکنیم که چندان میانهى مىایم. ما در عصرى زندگاولیه فاصله گرفته

اعضاى کلیساهاى انجیلى ما حتى به لحاظ نظرى به دعا ایمان ندارند، چه رسد به اینکه به تحقق یافتن دعا 
روحى اى سودمند براى تسکین و فرونشاندن هیجانات اعتقاد داشته باشند. تنها قبول دارند که دعا کردن وسیله

کشد، ولى دعا قادر به تغییر دادن کند، از نظر روحانى خودش را قدرى باال مىاست. یعنى کسى که دعا مى
رودربایستى بگویم امروز، حتى بعضى از خادمین نیز چنین اى نیست. بىچیزى یا تحقق بخشیدن به خواسته

اى دارند.عقیده
و خدا را شکر که هنوز این گروه -نظرى به دعا ایمان دارندو آن بخش از اعضاى کلیسا که الاقل از لحاظ 

دهند تا از سالح دعا هیچوقت به خود این زحمت را نمى-دهنداکثریت اعضاى کلیساهاى انجیلى را تشکیل مى
بریم که مردم میانه چندانى که خدا در دستانشان گذاشته استفاده کنند. همانطور که گفتم، ما در عصرى بسر مى
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هاى خود متکى است و در گیرىکنیم که بشر به تالشها و تصمیماى پرغوغا زندگى مىدعا ندارند. ما در زمانهبا 
ها و تشکیالت مورد خود به این باور رسیده که توان دستیابى به هر چیز را دارد. دوره، دوره اتکا به سازمان

آیند. نظر خدا به هیچ وجه دستاورد به شمار نمىها و دستاوردهاى بشرى که ازریزىانسانى است؛ دوره برنامه
توانم بگویم که کلیساى مسیح در طول تاریخ حیاتش هرگز چون امروز به تر مىبا قاطعیت هر چه تمام

تشکیالت و نهادها و مهارتهاى انسانى مجهز نبوده است. اکنون تشکیالت ما عالى و کامل است ولى افسوس که 
باشد؛ وقتى کارها درست پیش نرود، بجاى آنکه به سراغ ریشه اصلى مشکل مىاین تشکیالت فاقد قدرت 

کنیم، تا اگر برویم که همانا غفلت از وابستگى به خدا و انتظار کسب قوت از او است، به پیرامونمان نگاه مى
ازه بسازیم. ما از هنوز تشکیالتى برپا نشده باقى مانده، فوراً برپایش کنیم و براى ماشین مکانیکى کلیسا چرخى ت

پیش چرخهاى بسیارى براى به حرکت درآوردن کلیسا داریم. آنچه الزم است نیروى محرکه است، نه چرخهاى 
اضافى.

ریز و قوت تشکیالتى و ایستد و از دیدن آنکه اعضاى کلیسا چطور به برنامهبه اعتقاد من امروز، شیطان مى
هه، شما انجمن مردان/زنان هه«گوید: خندد. با ریشخند مىل خود مىاند، در دمهارتهاى انسانى خود وابسته

) و غیره و ساختمانهاى عظیم و گرانبها دارید، ارگهاى Y.M.C.A/Y.W.C.Aجوان مسیحى (
کلیساهایتان صدها هزار دالر قیمت دارد، واعظان برجسته و تحصیل کرده و دسته سرایندگان آن چنانى دارید؛ 

دهید و خدمات مقدس هم تشکیل مىمقدس هم دارید و هراز گاه همایشهاى کتاببکالسهاى آموزش کتا
اینها بسیار خرسند هستید، ولى هیچکدام اینها براى من بشارتى ویژه هم در دستور کارتان قرار دارد و از همه

قوت او را اسباب زحمت نیست، به شرط اینکه از خداى قادر مطلق در دعاى خالصانه و مستمر و با ایمان، 
بیند که شود. اما وقتى شریر مرد یا زنى را مىنطلبید؛ دعایى که هرگز با پاسخ منفى از جانب خدا روبرو نمى

بیند که کل کلیسا داند چگونه و به درگاه چه کسى دعا کند، و از همه مهمتر وقتى مىواقعاً به دعا ایمان دارد، مى
داند که روزش در آن کلیسا یا چون مى» لرزدمى«ش از پیش دست به دعا به حضور خدا برداشته است، بی

جماعت به آخر رسیده و دیگر آنجا جایى ندارد.
امروزه دعا همان اندازه قدرت دارد که درگذشته داشته. خدا عوض نشده، هم گوشش مثل همیشه براى 

هان دست خداوند کوتاه نیست «شنیدن دعاى واقعى تیز  است و هم دستش براى رهانیدن ما بلند و قوى است.
تا نرهاند و گوش او سنگین نى تا نشنود لیکن خطایاى شما در میان شما و خداى شما حایل شده است و 

). دعا کلیدى است که قفل همه 2ù1:59(اشعیا » گناهان شما روى او را از شما پوشانیده است تا نشنود
با تمام وجود خود را در اختیار دعا گذاشته است. منتها گشاید. خداکران خدا را مىخزاین فیض و قدرت بى
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تواند در برابر شخصى که آید. هیچکس نمىآید، از دعا هم برمىباید از کلید استفاده کنیم. هر آنچه از خدا برمى
خداوند خداى قادر«گیرد، ایستادگى کند. داند چگونه دعا کند و از دعا براى رفع تمام مشکالتش بهره مىمى

کند.براى و از طریق چنین فردى عمل مى» مطلق

تواند به اندازه دعا کردن تقدس شخصى را در ما باال ببرد.به استثناى مطالعه کالم خدا هیچ چیز نمى-1
ایم؛ حال بیایید وارد جزئیات دهد؟ تا به اینجا ما فقط به کلیات پرداختهولى دعا مشخصاً چه کارى انجام مى

دهد.الم خدا پاسخ این پرسش را خیل ساده و صریح مىشویم. ک
بخشد و ما را تا حد شباهت خداوند و اول از همه، دعا پارسایى شخصى و تقدس فردى ما را ارتقا مى

دهد. این کار جز از دعا و مطالعه کالم خدا از هیچ چیز دیگرى امان عیسى مسیح رشد مىنجات دهنده
دو یعنى دعا و مطالعه کالم همیشه دست در دست یکدیگر دارند چون بدون مطالعه کالم آید؛ درواقع این برنمى

کند. خدا هیچ دعایى راستین نیست و بدون دعا هم هیچ مطالعه کالمى معناى واقعى خود را پیدا نمى
ت قرار امان در درجه دوم اهمیموارد دیگرى که در رشد من و شما تا حد شباهت خداوند و نجات دهنده

ها گوییم وقت و دل دادن به دعا؟ چون خیلىیکى وقت است و دیگرى دل دادن به دعا است. چرا مى7دارند
سپارند؛ همینطور کسانى هستند که کنند، اما به دعا چندان دل نمىزیادى را صرف دعا کردن مىهستند که وقت

نمایند و نتایجى کسب ى دل خود دعا مىکنند ولى همان مدت اندك را با تماموقت چندانى صرف دعا نمى
و مرا «گوید: به ما مى13:29آورند. خود خدا در ارمیا نمایند که دیگران با صرف زمان بسیار بدست نمىمى

»خواهید طلبید و چون مرا به تمامى دل خود جستجو نمایید، مرا خواهید یافت.
هر برکت روحانى در جایهاى آسمانى در مسیح مبارك گوید که خدا مار به مى3:1کالم خدا در افسسیان 

اى خویش و با قیامتش از مردگان و صعودش ساخته است. معنى این آیه آن است که عیسى مسیح با مرگ کفاره
به دست راست پدر، امکان کسب هر برکت روحانى را در مسیح براى همه ایمانداران فراهم نموده است. هیچ 

مند شوید. این برکات روحانى از به ایمانداران باشد، نیست که شما نتوانید از آن بهرهبرکت روحانى که متعلق 
اش برایتان خریدارى کرده و خدا  آن اىهم اکنون از آن شماست، چون مسیح آن را با خون خود و مرگ کفاره

نجام دهید، یعنى دست را در اختیارتان گذاشته است. تنها کافى است سهم خود را که مطالبه این برکات است ا
خویش را دراز کرده آنها را بگیرید. روشى که خدا براى مطالبه حق هر ایماندار از برکات روحانى در مسیح، 

تعیین فرموده دعا کردن است.
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مقدستان را خوب بگردید درخواهید یافت که دقیقاً در کالم خدا قید شده که هر برکت قابل تصور اگر کتاب
خوانیم که در پاسخ به مى24ù23:139توان از طریق دعا بدست آورد. بطور مثال در مزمور ىروحانى را م

داند، هرگناهى آزماید و فکرهاى ما را مىشناسد، ما را مىکند و دل ما را مىدعا است که خدا ما را تفتیش مى
13ù12:19ست که در مزمور رهاند. در پاسخ به دعا اسازد و ما را از آن مىکه در وجود ماست آشکار مى

همین 14نماید. درآیه سازد و خدا از گناهان عظیم مبرا مىامان طاهر مىخوانیم ما را از خطایاى مخفىمى
5ù4:25در پاسخ به دعا است که مزمور ». سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد«مزمور نوشته شده: 

دهد و ما را به راستى آموزد و راههاى خویش را به ما تعلیم مىمىخوانیم که خدا طریقهاى خود را به مامى
آورد و از گرداند. در پاسخ به دعا است که بنا به تعلیم خود خداوند، خدا ما را در آزمایش نمىخود سالک مى

نوشته که در پاسخ به دعا است که خدا روح قدوس13:11). در لوقا 13:6دهد (متى قدرت شریر رهایى مى
مقدس را ورق توانیم فهرست برکات روحانى مندرج در کتابدهد. و به همین ترتیب مىخویش را به ما مى

تواند خواسته خویش را بیابد. درواقع فرمایش بزنیم و ببینیم که تنها در پرتو سؤال کردن است که هر کس مى
دادن بخششهاى نیکو را به اوالد پس هرگاه شما که شریر هستید«چنین است: 11:7خود خداوند ما در متى 

کنند، خواهد دانید چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است، چیزهاى نیکو را به آنانى که از او سؤال مىخود مى
»بخشید؟

مقدس که قدرت عظیم دعا را در تبدیل نمودن ما به ترین عبارات کتابترین و پرمعنىیکى از آموزنده
نقاب لیکن همه ما چون با چهره بى«است: 18:3دهد، دوم قرنتیان ى مسیح نشان مىشباهت خداوندمان عیس

شویم چنانکه از خداوند که نگریم، از جالل تا جالل به همان صورت متبدل مىجالل خداوند را در آینه مى
اى سر بچهاندیشه این آیه چنین است که خداوند خورشید است و ما آینه هستیم و همانطور که پ» روح است.

تاباند، ما اى آینه پرتوهاى خورشید را به چشمان من و شما باز مىبازیگوش در یک روز آفتابى با استفاده از تکه
تابانیم. این جالل با هم وقتى با خدا همنشینى و مؤانست داشته باشیم، انوار جالل او را گرفته به دنیا باز مى

تاباند. را به جهان باز مى» از جالل تا جالل)«(وین از جالل خدا جالل قبلى متفاوت است و هر بار پرتوى ن
آورید که چطور به فراز کوه سینا برآمد و تک و تنها چهل روز را در حضور حتماً داستان موسى را به یاد مى
ناپذیر وى چشم دوخت و مقدار زیادى از جالل او در چهره وى نقش بست، خدا گذراند و به جالل وصف

درخشید که قوم که وقتى از کوه فرود آمد بدون اینکه خودش هم خبر داشته باشد صورتش چنان مىبطورى 
توانستند به رویش نگاه کنند، از این رو مجبور شد نقابى بر چهره بزند وجالل کورکننده خدا را از دیدگان نمى
ا فاصله گرفته با خدا خلوت کنیم، اسرائیل مخفى سازد. ما هم اگر از کوه دعا باال برویم و قدرى از دنیبنى
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پرتوهاى تابناك جالل او را جذب خواهیم نمود و وقتى از کوه دعا فرود بیاییم نه تنها صورتمان خواهد 
درخشید، بلکه ویژگیهایمان جالل خدا را باز خواهند تابانید. راز شبیه خدا شدن درماندن در حضور خدا است. 

، چندان شبیه او نخواهید شد.اگر مدت زیادى را با او نگذرانید
، داماد جان ناکس John welchترین شخصیتهاى تاریخ اسکاتلند جان ولچ (یکى از برجسته

)Knoxها ) اصالحگر بزرگ اسکاتلندى است که همچون پدر زنش شناخته شده نیست ولى از برخى جنبه
اگر اسکاتلند «کنند که این جمله: ها فکر مىتر بوده است. خیلىتوان گفت که از خود جان ناکس هم برجستهمى

دعاى جان ناکس بوده است، درصورتى که این حرف را جان ولچ داماد وى زده » را بمن ندهى، خواهم مرد
کرد، آن روزش را تلف شده است. او پیش از مرگش اعالم کرد که اگر روزى هفت یا هشت ساعت دعا نمى

شناخت در موردش گفت: ، پیر مردى اسکاتلندى که او را از کودکش مىپنداشته است. وقتى جان ولچ مردمى
البته لحن و کالمى که آن پیر مرد بکار برد درست نیست ولى منظورش این بوده » جان ولچ از جنس مسیح بود.«

که مسیح مهر خود را بر شخصیت جان ولچ زده بوده است. عیسى مسیح چه وقت این کار را کرده بود؟ در 
روزى هفت یا هشت ساعت دعا و همنشینى با او. من معتقد نیستم که خدا همه ما را به روزى هفت همان 

هشت ساعت دعا کردن خوانده است. ولى مطمئنم که اگر نه همه، الاقل بیشتر ما ایمانداران به صرف وقت 
قدس شدن و مقدس بیشتر براى دعا فراخوانده است. یکى از اسرار تقدس همین است؛ در حقیقت تنها راه م

ماندن همین است.
اى کاش امروز هم آن سرود » بردمقدس شدن وقت مى«گفت: خواندیم که مىسالها پیش اغلب سرودى مى

تواند تند و شتاب زده مقدس شود و این وقت را باید برد. هیچکس نمىخواندیم مقدس شدن وقت مىرا مى
کنند یان امروزى شباهت اندکى به مسیح دارند، اظهار شگفتى مىصرف دعا کرد. بعضى از مردم از اینکه مسیح

ولى این تعجب ندارد، سر شبیه مسیح شدن در دعا کردن و وقت و دل سپردن به دعا نهفته است.

کنددعا قدرت خدا را در کارهاى ما وارد مى-2
نماید. در بخشد، بلکه قدرت خدا را در کارهاى ما دخیل مىاما نه تنها دعا تقدس شخصى را در ما ارتقا مى

باشند، قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز آنانى که منتظر خداوند مى«خوانیم: چنین مى31:4اشعیا
»و درمانده نخواهند گردید.خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید 

داشتن قدرت خدا در خدمت امتیازى است که هر یک از فرزندان خدا از آن برخوردارند و آیه فوق به ما 
هیچوقت براى خدمت به » با منتظر خداوند ماندن.«توانیم این قدرت را بدست آوریم: گوید که چگونه مىمى
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شود. نباشید چون در این صورت خدمتتان با شکست روبرو مىخدا به قدرت و طریقهاى انسانى خود متکى 
هاى طبیعى دل نبندید بلکه به قدرت مافوق طبیعى براى خدمت به خدا، قوت خود خدا الزم است. به توانایى

بسیار » گویید: هیچ استعداد طبیعى ندارم.خدا. دین عیسى مسیح از آغاز تا انجام دینى مافوق طبیعى است. مى
دهد، استفاده کنید. خود القدس در اختیارتان قرار مىعطایاى روحانى و مافوق طبیعى که روحخوب، از

القدس به ایمانداران وعده داده که آنان را به عطایاى روحانى تجهیز خواهد کرد تا براى خدمت خاصى که روح
فاعل است که هر کس را فرداً به لکن در جمیع اینها همان یک روح«خدا ایشان را بدان فراخوانده آماده باشند. 

). قدرت خدا از آن ماست به شرط آنکه در دعا آن را 11:12(اول قرنتیان » کندحسب اراده خود تقسیم مى
بطلبیم.

تأدیب و نصیحت «آیا شما پدر یا مادر هستید؟ آیا دوست دارید قدرت داشته باشید تا فرزندانتان را در 
دهد. خدا دهد که چنین کنیم، خصوصاً به پدران این دستور را مىبه ما فرمان مىخدا» خداوند تربیت نمایید؟

اى پدران فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت «فرماید: مى4:6در افسسیان 
مادران دستور دهد. وقتى خدا به پدران و نیزحال آنکه خدا هرگز فرمانى محال نمى» خداوند تربیت نمایید.

دهد که فرزندانشان را در تأدیب و نصیحت خداوند تربیت کنند، این کار برایمان امکان پذیر است. اگر یکى مى
به «از فرزندانتان نجات نیافته، پیش از هر چیز باید خودتان را سرزنش کنید. پولس به زندانبان فیلپى گفت: 

).31:16(اعمال » ات نجات خواهید یافتهخداوند عیسى مسیح ایمان آور که تو و اهل خان
بله این وظیفه خطیر هر پدر و مادرى است که تمام فرزندانش را نجات دهد. ولى تا زمانى که زیاد دعا 

توانیم به این مهم تحقق ببخشیم. هنگامى که براى اولین بار شبانى کلیسایى را بر عهده گرفتم در نکنیم نمى
رفت ولى همین زن پسرى شش ساله ه معناى واقعى یک مسیحى عالى به شمار مىجماعتمان زنى بود که ب

ام. وجود او جماعت را به هایى بود که من تاکنون در زندگیم دیدهداشت که یکى از اصالح ناپذیرترین بچه
پسرم«انداخت. یک روز یکشنبه پس از اتمام جلسه کلیسایى، مادر این بچه پیش من آمده گفت: هراس مى

شناختند و بعد  آن زن در آن شهر همه او را مى» شناسم.بله او را مى«گفتم: » شناسى؟(اسم او را گفت) را مى
پسر نه چندان » دانم که پسر خوبى نیست.بله مى«جواب دادم: » دانى که او پسر چندان خوبى نیست.مى«گفت: 

رفت. ور عامل هراس همسایگانش به شمار مىخوب درواقع عبارتى محترمانه براى او بود؛ چون پسر بچه مزب
البته که من دعا «گفت: » اى؟آیا تاکنون دعا را امتحان کرده«گفتم: » با او چه کنم؟«دار گفت: سپس مادر غصه

اى که پسرت را از درون تغییر دهد و آیا با منظورم این نبود آیا بطور خاص از خدا خواسته«گفتم: » کنم.مى
» فکر نکنم آنطور که باید و شاید در این مورد مصمم بوده باشم.«گفت: » اى؟ز او طلب کردهانتظار این را ا
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او به خانه رفت و با عزم و تصمیم قطعى » خوب، همین حاال به خانه برو و با عزم راسخ برایش دعا کن.«گفتم: 
ى خوب و مؤدب از براى پسرش دعا کرد. از همان روز پسر شیطان دچار تحول شد و وقتى بزرگ شد پسر

آب درآمد.
مادران و پدران عزیز، این حق شماست که تمام فرزندانتان نجات یابند. ولى نجات یافتن ایشان مستلزم 
پرداخت بها از جانب شماست. باید وقت زیادى را در خلوت با خدا سپرى کنید، خیلى دعا کنید و نیز خیلى 

دگیتان نادرست است اصالح نمایید. اگر به خدا در دعا نشان  دهید که چیزها را قربانى کرده امورى را که در زن
مسئول شرایط فعلى فرزندانتان هستید و امور نادرست را اصالح کنید و سپس با دعایى خالصانه از خدا تحول 

تازه ایشان را خواستار شوید، و از هیچ تالشى فروگذار نکنید، یقین بدانید که فرزندانتان در جهت مثبت تولد
خواهند یافت.

آیا معلم کانون شادى هستید؟ آیا آرزویتان این نیست که ببینید تمام شاگردان کالستان به مسیح ایمان 
اند؟ در وهله اول هدف از تشکیل کالسهاى کانون شادى همین است، نه آموزش جغرافیا و تاریخ آورده
اهید از اعلى به قوت آراسته شده آنها را نجات دهید؟ از خومقدسى. آیا مىهاى کتابمقدس، یا حتى آموزهکتاب

خدا این را سؤال کنید.
در زمانى که من به اتفاق آقاى الکساندر جلسات بشارتى در سیدنى استرالیا برپا کرده بودیم، جلسات در 

که بعضى روزها شد که گنجایش پنج هزار نفر را داشت. اما جمعیت چنان زیاد بودتاالر شهردارى برگزار مى
مجبور بودیم. جماعت را تقسیم کنیم یعنى خانمها را بعدازظهر و آقایان را شبها بپذیریم. بعدازظهر یکشنبه تاالر 
شهردارى سیدنى ماالمال از زنان بود. وقتى از حاضران دعوت کردم تا به جلوى سکو آمده توبه کنند و زندگى 

ند و او را به دنیا اعتراف نمایند و هر روز در جهت خشنودى خویش را تسلیم عیسى مسیح نجات دهنده بکن
وى بکوشند، در سمت چپم یک ردیف از دختران جوان تقریباً هم سن و سال یکباره از جا بلند شدند و پیش 

مقدس اینها مال یک کالس کتاب«اند با خود گفتم: آمدند. وقتى آنها را دیدم که دوشادوش یکدیگر ایستاده
مى بعد از اتمام جلسه به همراه آنها زنى جوان پیش آمد تا از طرف آن جمع اعتراف ایمان به مسیح ک» هستند.

مقدس من اینها شاگردان کالس کتاب«را اعالم کند. لبخند تمام صورت او را پوشانده بود. او چنین گفت: 
سى مسیح را در قلب خود کردم و امروز همگى آنان عیهستند؛ من براى ایمان آوردن ایشان مدتها دعا مى

»پذیرفتند.
مقدسى دار سرشناس اهل اگزیتر کالس کتابدر خالل برگزارى جلساتمان در بریستون انگلیس یک کارخانه

کرد. او همه شاگردانش را به بریستون دعوت کرده بود تا آمده را که بیست و دو نفر شاگرد داشت اداره مى
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ز آنها حاضر به آمدن شده بودند. در جلسه بشارتى بیست نفر از شاگردان به وعظ مرا بشنود. بیست و یک نفر ا
مسیح ایمان آوردند. نفر بیست و یکم در قطار برگشت به اگزیتر مسیح را پذیرفت. وقتى شاگردان به شهر خود 

نیز به مسیح برگشتند جملگى به سراغ نفر بیست و دوم که به بریستون نیامده بود رفتند و دورش را گرفتند و او
دار براى ایمان آوردن شاگردانش دعا کرده بود و حاضر بود براى استجابت دعایش ایمان آورد. آن کارخانه

قربانى الزم را نیز بگذراند. اگر تمام معلمان کانون شادى براى شاگردانشان دعا کنند شاهد بیدارى عظیمى 
خواهیم بود!

تر است، یعنى به خدمت موعظه مشغول هستید؟ آیا براى این خدمت مشتاق داشتن آیا خدمت شما عمومى
اى را که سالها پیش در شهر بریستون شاهد بودم، قوت هستید؟ از خدا این قوت را بطلبید. هیچوقت صحنه

Termoutتمپل (المللى خادمین مسیحى در ترمونت فراموش نخواهم کرد. در آن موقع مجمع بین
Templeشد و من افتخار گردانندگى این ) که ظرفیت نشستن سه هزار و پانصد نفر را داشت برگزار مى

هاى اشغال شده مجمع را داشتم. در ساعت یازده صبح شنبه ترمونت تمپل مملو از جمعیت بود؛ تمام صندلى
ف جاى سوزن انداختن نبود. بیرون سالن هم بود و هر جا امکان ایستادن بود، کسى ایستاده بود و بقول معرو

بسیارى براى داخل شدن جنجال به پا کرده بودند. کیفیت حضار هم مثل کمیت آنان باال بود. در حالى که از 
کردم بنظرم رسید که تمام رهبران کلیساها و روحانیون نه تنها بریستون، بلکه باالى سکو به حاضران نگاه مى

اند. در پیش چشمانم رهبران کلیسا، افراد معروف و متشخص در اموراجتماعى، مع شدهنیرانگلند آن پایین ج
اقتصادى و سیاسى بوستون و سراسر ایاالت متحده نشسته بودند.

از جایم برخاستم و پشت تریبون آمدم تا سخنران بعدى را معرفى کنم ولى به محض اینکه چشم به برنامه از 
م ناگهان فرو ریخت، چون سخنران یک زن بود. در آن روزها من شخصى متعصب و پیش تعیین شده افتاد، دل

اى خدمت مخالف سخنرانى زنان در جمع، تحت هر شرایطى بودم، غافل از اینکه او مسیحى بود که بطور حرفه
» دوستمسیحى دنیا «پردازد و یک پرسبیترى واقعى است. ولى او از آن جمله مسیحیانى بود که ما به آنها مى
اى داشت که من نامیم، اهل رقص، ورق بازى، تماشاى تئاتر و پوشیدن لباس دکلته. با این وجود، او تجربهمى

هرگز نشنیده بودم. این زن ثروتمند شبى در خانه زیبایشان در نیویورك نشسته بوده یکباره به سوى شوهرش 
ام که میسیون جرى مک اولى م، شنیدهشوهر«گوید: گردد و مىکه مشغول خداوند روزنامه بوده برمى

)Jerry McAuley امشب برنامه دارند. بیا به آنجا برویم و به آنان کمک کنیم. آن مرد هم مثل (
بسیار خوب، «همسرش فردى خوش قلب و سخاوتمند ولى دنیا دوست بود. روزنامه را کنار گذاشت و گفت: 

روند.جلسه مىپوشند و به محل برگزارى هر دو لباس مى». برویم
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بینند که تاالر پر از جمعیت است و حتى مردم در آستانه در ورودى رسند مىوقتى به تاالر مزبور مى
گویند، گوش آیند و از نجات خود مىنشینند و به شهادت کسانى که پشت سر هم مىاند. همانجا مىنشسته

دنیاى تازه مقابلشان گشوده شده است. سرانجام زن به شوند انگار که دهند و در همین حین پر از اشتیاق مىمى
به گمانم آنها باید به ما کمک کنند نه اینکه ما به آنها کمک کنیم. آنها چیزى بدست «گوید: شوهرش رو کرده مى

شود که جلو آمده زندگى خود را به مسیح وقتى در انتهاى جلسه از حضار دعوت مى» اند که ما نداریم.آورده
و مست و دیگر » ولگرد«روند و در البالى آدمهاى کنند، زن و مرد بافرهنگ و اشرافى پیش مىتسلیم 

یابند.زنند و نجات حقیقى را مىاره زانو مىهاى واتراستریت روى خاكخانمانبى
صفحه کردم. وقتى نام او را بر دانستم. فقط به ظاهرش نگاه مىاما در آن موقع من چیزى از این مطلب نمى
شود: این همه واقعاً افسوس که فرصتى به این مهمى تلف مى«اعالن برنامه دیدم دلم فرو ریخت و اندیشیدم: 

ولى عوض کردن برنامه در حدود » خادم برجسته و سرشناس اینجاست و آنوقت یک زن باید سخنرانى کند!
توانستم نیروى خودم را جمع کردم و که مىاختیارات من نبود؛ وظیفه من تنها اعالن برنامه بود و بس. تا جایى 

با لحنى محترمانه آن بانو را معرفى نمودم و سپس در صندلى ریاست جلسه فرو رفتم و صورتم را پشت 
دستمانم مخفى کرده شروع به دعا کردن نمودم تا خدا ما را از بروز فاجعه نجات دهد. سالها بعد زمانى که در 

کنان مسیحى آن شهر که در مجمع بوستون حضور داشت، پیش من آمد و خندهآتالنتا بودم یکى از رهبران 
توانم فراموش کنم که آن روز خانم...را چگونه معرفى کردى و بعد بالفاصله درون هیچوقت نمى«گفت: 
اى که از ارتکابش ات فرو رفتى و صورتت را پشت دستانت پنهان کردى، گویى که عملى مرتکب شدهصندلى
»ى.اشرمنده

گفتم که شروع به دعا کردن نمودم. هنوز اندکى نگذشته گفت، همین حالت را داشتم. بله مىاو درست مى
بود که سرم را بلند کردم و در حال دعا کردن به چهره حضار خیره شدم. در مقابل خود سه هزار و پانصد 

دیدم که زند. مردان و زنانى را مىریجفت چشم گریان دیدم که به حرفهاى آن بانوى کوچک اندام اشک مى
کردند بدون جلب توجه دیگران اشکهاى خود را پاك خواستند گریه نکنند. لذا دستمالى گرفته سعى مىمى

دادند و سرهایشان را به پشت صندلى جلویى گذشت توان خوددارى را از دست مىکنند؛ ولى هرچه بیشتر مى
ت کالم آن زن تمام سالن مجمع را به گریه انداخته بود.دادند. قدرگذاشته هق هق گریه را سرمى

) که در Broadbeckزمانى این اتفاق شنبه صبح بود. پس فرداى آن روز یعنى دوشنبه دکتر براودبک (
برادر «ترین کلیساى متدیست شهر بوستون بود، پیش من آمده با صدایى گرفته گفت: آن زمان شبان اصلى

خواست دهانم را بگشایم و براى اعضاى کلیسایم حرف بزنم، سیل اشک مجال نداد، تورى، دیروز هر وقت 
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پس از اینکه صحبتهاى تکان » العاده تأثیر گذار بودهاى که روز شنبه شاهدش بودیم فوقکنم صحنهچون فکر مى
آور بطرزى شگفتخدا امروز شما را«دهنده آن خانم تمام شد، من و بعضى از خادمین دیگر نزد او رفته گفتیم: 

خواهید سرآن را بدانید؟ دیشب وقتى که به جماعتى که قرار است در آه، آیا مى«او در پاسخ گفت: » بکار برد.
بله، خانمها » حضورشان صحبت کنم فکر کردم، ترسیدم به همین خاطر شب را در حضور خدا در دعا گذراندم.

ید، در مواقع سخت قوت مضاعف خواهید یافت!و آقایان، اگر در حضور خدا وقت بیشترى را بگذران
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فصل پنجم

دعاى ایمان

شنود و اگر دانیم که و اینست آن دلیرى که نزد وى داریم که هرچه برحسب اراده او سؤال نماییم ما را مى
1514:5یابیم. اول یوحنا دانیم که آنچه از او درخواست کنیم، مىشنود، پس مىهرچه سؤال کنیم ما را مى

شود که گوید، کامالً توجه کنید. در اینجا به ما گفته مىلطفاً به آنچه که خدا در این آیات بطور دقیق به ما مى
خواهند دعا کنند، بلکه توانند براى بدست آوردن آنچه که مىاى هست که افرادى خاص نه تنها مىشیوه

اند را بدیشان عطا فرموده است. بار توانند از پیش بدانند که خدا دعایشان را شنیده و آنچه از او خواستهمى
اینست آن دلیرى که نزد وى «القدس به یوحنا الهام فرموده گوش بسپارید: این کلمات عالى که روحدیگر به

شنود و اگر دانیم که هرچه سؤال کنیم، (یعنى نزد خدا) داریم که هرچه برحسب اراده او سؤال نماییم، ما را مى
قطعاً این » یابیم.تر: سؤال کنیم) مىفظىکنیم (تحت اللدانیم که آنچه از او درخواست مىشنود پس مىما را مى

توانند به دهد که بعضى از کسانى که مىآور است. خیلى ساده و روشن به ما این اطمینان را مىعبارتى شگفت
توانند از پیش یقین بدانند که خدا دعایشان را یابند، بلکه مىخواهند مىاى خاص دعا کنند، نه تنها آنچه مىشیوه

ئلت آنها را بدانها عطا فرموده است. یقیناً جاى بسى خوشوقتى است که یکى دعا کند و بداند که شنیده و مس
اش را عمالً دعایش شنیده شده و مسئلتش به او داده شده است. آنهم با اطمینانى که گویى هم اکنون خواسته

گرفته است.

این وعده به چه کسانى داده شده است-1
یش از هر چیز در نظر داشته باشید که خدا این وعده را به چه کسانى داده است. همچنان خواهشمندم که پ

مقدس داده و بکار بردن آنها براى خود تالش ایى که خدا در کتابام، وقتى براى درك وعدهکه بارها نیز گفته
ده است. در همین متنى که کنید، همیشه باید مواظب باشید که اول بفهمید آن وعده را خدا به چه کسانى دامى

این را «در باال بدان اشاره کردیم یعنى درست در آیه پیشین گفته شده که این وعده به چه کسانى تعلق دارد. 
اید، تا بدانید که حیات جاودانى دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده

دهد. پس مثل روز روشن است که این وعده به چه کسانى آن وعده مزبور را مىو بالفاصله بعد از» بیاورید
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، و نه به هیچ کس دیگر. کسى که به اسم پسر خدا ایمان ندارد، حق »به اسم پسر خدا ایمان دارند«داده شده که 
دش تحقق ندارد این وعده را از آن خویش بداند یا اگر این وعده را مال خود دانست و وعده خدا در مور

اى را از آن خود دانسته که از نیافت، کالم خدا را قاصر بینگارد. اشکال از خود اوست، نه از کالم خدا او وعده
آن دیگرى است. منظور از ایمان آوردن به اسم پسر خدا در انجیل یوحنا یعنى نویسنده همین رساله شرح داده 

قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنى به هر که به اسم او اما به آن کسانى که او را قبول کردند،«شده است: 
).12:1(یوحنا» ایمان آورد

کند. یعنى قبول را به معناى قبول کردن پسر خدا تعبیر مى» ایمان آوردن به اسم پسر خدا«پس خود یوحنا 
گرفته و باالى صلیب کردن این واقعیت که مسیح نجات دهنده شخصى ما و کسى است که گناهانمان را برخود 

بخاطر ما مرده و اکنون خداوند و سرورماست و ما تمام افکار، گفتار و رفتار خودمان را تماماً تحت کنترل او 
ایم. در این صورت آن وعده مال ماست و هیچ کس دیگر حتى حق ندارد این وعده را مطالبه کند.درآورده

» انداو را قبول نکرده«و واقعاً » به اسم پسر خدا ایمان ندارند«درست در همین جا است که بسیارى که واقعاً
روند. اینان هرچند وعده مزبور را به خود اختصاص دهند ولى باز این وعده برایشان تحقق نخواهد به بیراهه مى

یافت.

براى دانستن اینکه خدا دعاهایمان را شنیده و مسئلت ما را عطا کرده است، چگونه باید دعا کنیم-2
چگونه باید دعا کنند تا مطمئن شوند خدا » کنندآن کسانى که او را قبول مى«رسیم: حال به این پرسش مى

و اینست آن «را بخوانید: 14؟ باز آیه اند را بدشان عطا فرموده استدعایشان را شنیده و آنچه مسئلت کرده
خواهیم بدانیم که آیا اگر مى» شنود.دلیرى که نزد وى داریم که هرچه برحسب اراده او سؤال نماییم، ما را مى

خدا دعایمان را شنیده و مسئلتمان را به ما عطا کرده باید در طبق اراده وى دعا کنیم. وقتى ما که به اسم پسر 
توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که او دعاى م مطمئن شویم که دعایمان مطابق اراده اوست، مىخدا ایمان داری

القدس چنین گوید بلکه روحما را شنیده و مسئلتمان را به ما عطا فرموده است. این را احساسمان به ما نمى
»تواند دروغ بگوید.مىخدا ن«فرماید که سازد و نیز کالم خدا مىحقیقتى را در درونمان آشکار مى

دعا کنیم؟ بله در بسیارى از » برحسب اراده او«ولى آیا تشخیص اراده خدا برایمان امکان پذیر هست تا 
توان اراده خدا را تشخیص داد؟توانیم اراده خدا را بطور قطع و یقین بدانیم. چگونه مىموارد مى

مقدس به ما داده خدا در کالمش داده به اراده او پى ببریم. کتابهایى که توانیم او وعدهدر وهله اول مى-1
شده تا در موارد خاص اراده خدا را مکشوف سازد، وقتى دریابیم که موردى خاص در کالم خدا وعده داده 
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توانیم بفهمیم که آن اراده خداست. پس هرگاه ما که به اسم پسر خدا ایمان داریم دقیقاً همان شده، آنوقت مى
خدا -توانیم یقین بدانیم که او دعاى ما را شنیده و آن را به ما عطا فرموده استعده خدا را مسئلت کنیم، مىو

چنین گفته و همین براى ما کافى است.
اگر از شما کسى محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از «فرماید: مى5:1براى نمونه، خدا در کالمش، یعقوب 

پس وقتى من به نزد » نماید و به او داده خواهد شد.کند و مالمت نمىه سخاوت عطا مىخدایى که هر کس را ب
توانم خدا رفته او او طلب حکمت کنم، و اگر به اسم پسر خدا ایمان داشته باشم، با یقین و قطعیت کامل مى

اطمینان داشته باشم که خدا دعایم را شنیده و حکمت را عطا خواهد کرد.
) در بیرلیک Y.M.C.Aمقدس که به همت انجمن مردان جوان مسیحى (در کنفرانس کتابسالها پیش

) برگزار شده بود سخنرانى کردم. موضوع سخنرانى من دعا بود. Bearlake Minnesotaمینسوتا (
بعد از اتمام سخنرانى مجبور بودم با عجله خودم را به راه آهن برسانم تا قطار برگشت را از دست ندهم. 

) را که Minneapolisرحال خارج شدن از آمفى تئاتر بودم که خادمى دیگر اهل مینیاپولیس (د
آقاى تورى، «سخنرانیش بالفاصله بعد از من بود، را دیدم. او بشدت هیجان زده بود. جلویم را گرفت و گفت: 

هایم اگر گفته«درجوابش گفتم: »اى، پنبه کنم.اى و به خورد این جوانان دادهخواهم در آنچه را که رشتهاالن مى
ام، مقدس سخن گفتههایم توسط شما پنبه شود. ولى اگر مطابق کتاببر طبق کالم خدا نبوده، امیدوارم که رشته

توانند براى اید که مىولى شما به این جوانان القا کرده«فریاد زد: » کنید.بهتر است متوجه باشید که چه مى
اى کاش چنین چیزى به آنها القا شده «جواب دادم: » اند را بدست آورند.چه درخواستهچیزهایى دعا کنند و هرآن

» باشد.
» گفتید اگر دعایى مطابق اراده خدا باشد جواب خواهد داشت.ولى این درست نیست. شما باید مى«او گفت: 

توانید اده خداست یا خیر، مىدانید که مطابق ارکنید، نمىاگر در مورد موضوعى که دعا مى«در پاسخ گفتم: 
اگر ارده تو است کرده «دانید، دیگر چه لزومى به گفتن ، ولى اگر اراده خدا را مى»اراده تو کرده شود«بگویید 

اگر قرار بود اراده خدا «جواب دادم: ». وانیم اراده خدا را بدانیمتولى ما نمى«او گفت: » باشد؟مى» شود
اى مشخص از جانب مقدس وعدهمقدس به ما داده شد؟ پس وقتى در کتابابمکشوف نگردد پس براى چه کت

را مثال 5:1بعد برایش یعقوب » شوید که طلبیدن آن وعده مطابق اراده خداست؟یابید، آیا متوجه نمىخدا مى
دانستى که دیگر نیازى به درخواست حکمت اگر مى«گفتم: » دانم حکمت چیست.وى من نمى«زدم. او گفت: 

هیچ جوابى نداد. هرگز نشنیدم » خواهد آن را به تو بدهد؟دانى که خدا مىنبود، اما حکمت هرچه باشد، آیا نمى
کرد هاى من تالشى کرده باشد، ولى خبر دارم که بعدها خودش با دلیرى موعظه مىکه او براى پنبه کردن رشته
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د با یقین کامل از خدا بطلبیم و آن را خواهیم که اگر چیزى احتیاج داریم و آن چیز مطابق اراده خداست بای
یافت.

همه »...اگر«اى مشخص قید شده دیگر الزم نیست در دعا بگوییم بله، درحالى که در کالم خدا وعده
شود ). این براى شما امتیازى محسوب مى20:1هاى خدا در مسیح عیسى بلى و آمین است (دوم قرنتیان وعده

اش باشد، از همین حاال آن را دارید.اید، به شرط آنکه مطابق ارادهخدا سؤال کردهکه بدانید آنچه از 
شوم و در مسیرم از خیابانى فرض کنید در یک صبح سرد زمستانى من از منزلم در شهر شیکاگو خارج مى

ز آنها ناگهان به لرزند. یکى اکنم که مملو از افراد فقیر است که در گوشه خیابان از شدت سرما مىعبور مى
آقاى تورى، هوا خیلى سرد است و من پالتو ندارم آیا ممکن است پالتویى به من «گوید: جهد و مىسویم مى

ام به آدرس فالن بیایى، من به خانه2اگر بعدازظهر امروز رأس ساعت «گویم: و من در جوابش مى» بدهید؟
شود و من  او را به داخل زظهر سرو کله ولگرد مزبور پیدا مىبعدا2یقیناً سر ساعت » پالتویى به تو خواهم داد.

آقاى تورى امروز صبح در فالن خیابان به من گفتید که سراین «گوید: کنم سپس او به من مىخانه دعوت مى
من چه » ساعت به خانه شما آمده و پالتویى از شما بگیرم حال اگر زحمتى نیست آن پالتو را مرحمت کنید.

عرض کردم اگر زحمتى نیست آن پالتویى را که وعده داده «او تکرار خواهد کرد: » تو چه گفتى؟«ت:خواهم گف
آیا به کالم ». «بله» «؟ آیا من به تو قول نداده بودم؟»اگر«گویى اما چرا مى«خواهم گفت: » بودید مرحمت کنید.

گذاریم اى که خود خدا داده مىعدهوقتى ما دست روى و» به کار بردى؟"اگر"پس چرا ». «نه» «من شک دارى؟
گوید؟ خیلى موارد هست که ما اراده  خدا را چرا بایستى در آن اگر بیاوریم؟ آیا خدا هیچ وقت دروغ مى

اشکالى نخواهد داشت. در واقع درمواردى که از » اگر اراده توست کرده شود«دانیم و در این موارد گفتن نمى
ار این است که تسلیم اراده او شویم زیرا پسر خدا که عزیزترین وجود براى او اطالعیم بهترین کاراده خدا بى

الزم نیست. در این موارد » اگر«دانیم گفتن بود در برابر اراده پدر تسلیم شد، اما در مواردى که اراده او را مى
خدا دروغگو است.به معناى شک کردن در وجود خدا و کالم خدا و پذیرفتن این مطلب است که » اگر«آوردن 

هایى است که بیش از هر جاى دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته  این بخش از کالم خدا یکى از قسمت
دعا کنیم ولى آنقدر مورد سوءبرداشت قرار گرفته که بیشتر » اطمینان«است. خدا آنرا در کالمش جاى داده تا با 

ایماندارى جوان و پرشور با اطمینان زیاد براى موضوعى دعا شود. در غالب مواقع هر وقت باعث تردید ما مى
خوب برادر جوانم شما نباید «گوید: کند بعد از خاتمه جلسه، برادرى محتاط سروقت او رفته، در گوشش مىمى

اینقدر با اطمینان دعا کنى، شاید اراده خدا نباشد و ما باید مطیع اراده خدا باشیم. شما بایستى در دعایت 
اى هستند که همیشه در دعایشان عاملى از شک و عدم از ظرف دیگر عده» اگر اراده تو چنین باشد.«گفتى:مى
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این است آن تردیدى که «خوانند: را اینگونه مى14:5کند آنان اول یوحنایقین وجود دارد بطوریکه آدم خیال مى
توانیم مطمئن باشیم که او دعاهاى ما را رو نمىتوانیم اراده خدا را بدانیم و از ایننزد وى داریم که هرگز نمى

این است آن دلیرى که نزد «خوانیم: مى14:5ولى در کالم خدا چنین چیزى گفته نشده. در اول یوحنا» شنود.مى
شنود. و اگر دانیم که هر چه سؤال کنیم ما را وى داریم که هرچه برحسب اراده او سؤال نماییم ما را مى

بینیم که شریر چقدر موذیانه عبارتى از پس مى» یابیم.دانیم که آنچه از او درخواست کنیم مىشنود پس مىمى
نماید.کالم خدا را که باید در ما ایجاد یقین کند گرفته، تبدیل به عامل شک مى

اى مشخص در کالم خدا وجود نداشته باشد آیا ولى حتى اگر در ارتباط با موضوع مورد نظرمان وعده-2
توانیم. چگونه؟ پاسخ به این سؤال توانیم به هنگام دعا اراده خدا را بفهمیم؟ بله در بسیارى از موارد مىازهم مىب

کند زیرا که آنچه دعا کنیم بطوریکه و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد مى«یابیم: مى26:8را در رومیان 
شود بیان کرد و او که تفحص کننده هاییکه نمىه نالهکند بدانیم لکن خود روح براى ما شفاعت مىباید نمىمى

کنیم وقتى ما دعا مى» کند.داند زیرا که او براى مقدسین برحسب اراده خدا شفاعت مىدلهاست فکر روح را مى
دهد سازد و به ما نشان مىالقدس این است که اراده خدا را پیرامون موضوع دعایمان برما مکشوف مىکار روح
اى مشخص مقدس وعدهعا آیا برطبق اراده خداست یا خیر. ما به خیلى چیزها احتیاج داریم که در کتابکه آن د

باشد. یکى توانیم بگوییم که آن احتیاجات برخالف اراده خدا مىدر موردشان داده نشده و چون چنین است نمى
باشد زیرا القدس مىروشنگرى مستقیم روحبرداش به ما در دعا بکار مىاز راههاییکه خدا براى نشان دادن اراده

داند.مقدس وجود ندارد مىاى صریح در کتابالقدس اراده او را حتى در مواردیکه وعدهروح
بطور مثال زمانیکه من شبان کلیساى مودى شیکاگو بودم فرزند زن و مردیکه هر دو عضو کلیساى ما بودند 

و بعد از سرخک به مننژیت مبتال شد. او آنقدر ضعیف شده بود به شدت بیمار شد. بچه، اول سرخک گرفت
مادر » توانم کارى براى فرزند تو بکنم، او زنده نخواهد ماند.من دیگر نمى«که دکتر به مادرش گفته بود: 

سراسیمه به خانه من آمده بود تا مرا به بالین فرزندش ببرد تا برایش دعا کنم. اما من در آن زمان در شهر 
گرى مشغول موعظه بودم پس کسى را به سراغ دستیارم فرستاد و او به اتفاق یکى از همکارانم در انجمن دی

مقدس به خانه ایشان رفت و بر بالین کودك در حال مرگ دعا کرد. آن شب وقتى من از پیتزبورگ به کتاب
آقاى تورى اگر من «رده چنین افزود: امان آمد و آنچه گذشته بود را برایم تعریف کخانه برگشتم دستیارم به خانه

او » در تمام عمرم فقط یکبار جواب دعا گرفته باشم همین امروز بود که براى فرزند خانواده دلف دعا کردم.
اطمینان کامل داشت که خدا دعایش را شنیده و کودك شفا خواهد یافت. همینطور هم شد. آن روز شنبه بود 

تا کودك را ویزیت کند ولى در او چنان تغییر چشمگیرى مشاهده کرد که به فردا صبح دکتر به منزل آنها آمد
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مادر هر آنچه اتفاق افتاده بود را براى دکتر بازگو کرد سپس » اى؟براى فرزندت چکار کرده«خانم دلف گفت: 
و این نه ت«مادر گفت: » کنم.ات تجویز مىبسیار خوب حاال من یک سرى داروى دیگر براى بچه«دکتر گفت: 
کنى تو دیروز گفتى که دیگر هیچ کارى از دستت ساخته نیست و فرزندم باید بمیرد و ما به نزد خدا کار را نمى

خواهى با تجویز چند قلم داروى دیگر افتخار آنرا نصیب رفته دعا کردیم و او فرزندم را شفا داد حاال مى
ه اگر بخاطر باد و بوران شدید آنروز نبود مادر در حقیقت حال کودك چنان روبه بهبودى نهاد ک» خودت کنى؟

آورد. بچه را به کلیسا مى
توانیم با همان اطمینان براى هر کودك بیمار دعا کنیم چون اما حاال نه من و نه دستیارم در موارد دیگر نمى

همگى تندرست و اراده خدا این نیست که همه را شفا دهد. اراده کلى خدا در مورد فرزندانش این است که 
بیند که بیمارى را شفا دهد. سالم باشند اما مواردى هم وجود دارد که خدا بنابرحکمت خویش صالح نمى

دهیم و کامالً در  دعا تسلیم القدس گوش مىمواردى هم هست که وقتى به خدا نزدیک هستیم و به آواز روح
فهمیم که دعایمان شنیده و زد و آنوقت مىساباشیم، روح خدا اراده خدا را براى ما آشکار مىوى مى

درخواستمان اجابت خواهد گردید.
آورم که کامالً با مثال قبلى متفاوت است چونکه شفاى جسم یکى از راههایى است که خدا مثالى دیگر مى

ه دهد ولى مهمترین آنها نیست. در دوره اولین خدمت شبانیم براى متحد کردن همبه دعاى ما جواب مى
کلیساهاى شهرمان، جلساتى برپا کرده بودیم. در جریان برگزارى جلسات یک روز را به دعا و روزه اختصاص 
داده بودیم. در حین جلسه صبح وقتى سرگرم دعا بودیم، خدا مرا هدایت کرد که امروز کسى به کلیسا آمده و 

کرد. تقریباً ها زندگى مىمثل وحشىتوبه خواهد کرد که هیچکس انتظارش را نداشت. او مرد ولگردى بود که
کرد که او روزى نجات یابد. اما زمانى که اش مسیحى نبودند و اصالً کسى باور نمىهیچیک از اعضاى خانواده

کردیم خدا بارى سنگین بر قلبم گذاشت تا براى نجات وى دعا کنم و من دعا کردم تا او ما زانو زده دعا مى
کردم خدا اطمینان قلبى عمیقى به من بخشید که او توبه کند. درحالى که دعا مىهمین امروز به کلیسا آمده

نجات خواهد یافت. همینطور هم شد. او همان شب نجات یافت. درآن شهر هیچ کس نبود که احتمال نجات 
ش سال پیش به وقوع پیوست ولى چند سال پی40یافتنش به اندازه آن مرد ضعیف باشد. این داستان حدوداً 

وقتى من در چاتانوگاى ایالت تنسى بودم با شخصى مالقات کردم که او هم در همان زمان نجات یافته بود و او 
کند. به من گفت که آن ولگرد سابق هنوز در ایمان خود ثابت قدم مانده است و در همین شهر تنسى زندگى مى

نجات هر کس دعا  کنم او همان روز شد که من براىآن مورد یک نوع هدایت خاص بود و دیگر دلیل نمى
نجات یابد. در مورد اخیر روح خدا اراده او را در مورد نجات آن فرد به من آشکار نمود.
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کردم یک روز از آقاى فیت داماد باز هم مثالى دیگر بزنم. زمانیکه در نورث فیلد ماساچوست زندگى مى
فت کردم. او در آن نامه برایم نوشته بود که براى کارى که در اى دریاآقاى مودى که در شیکاگو ساکن بود نامه

باشند. و از من خواسته بود که براى این مطلب دعا کنم. هزار دالر پول نیازمند مى5پیش دارند خیلى فورى به 
برد. من و او آن شب به مقدس در نورث فیلد به سر مىدر همان زمان یکى دیگر از اعضاى انجمن کتاب

هزار دالر بفرستد و خدا به دوستم اطمینان قلبى داد که این پول 5امان رفتیم و دعا کردیم تا خدا ق خانهآالچی
» هزار دالر خواهد فرستاد.5خدا دعاى ما را شنیده و «حتماً خواهد رسید. بعد از دعا او روبه من کرد و گفت: 

) دعا کرده بودند و خدا به آقاى گیلورد Gaylordاز آن طرف در شیکاگو آقاى فیت به اتفاق آقاى گیلورد (
دانستیم که خدا همین اطمینان را داده بود. دیگر یقین حاصل کرده بودیم که مبلغ الزم فراهم شده است. مى

دعاى ما را شنیده. فرداى آن روز از ایندیاناپلیس تلگرافى بدستم رسید با این مضمون که به حساب بانکى ما در 
الر واریز شده است و آنها منتظر دستور ما هستند. با وجودیکه براى پول دعا کرده و منتظر آن هزار د5آن شهر 

توانست باور کند که پول اینقدر سریع فراهم شده. به همین خاطر کسى را به بودیم آقاى فیت به سختى مى
جائیکه من خبر دارم کسى بانک فرستاد تا ببیند خبر صحت دارد یا نه. و آن شخص با جواب مثبت بازگشت. تا 

مقدس که پول را به حساب ما در بانک ایندیاناپلیس واریز کرد، پیش از آن حتى یک پنى هم به انجام کتاب
توانم هر دفعه به دانستم که اصالً چنین کسى در دنیا وجود دارد. حاال من نمىکمک نکرده بود و من نمى

ا همان اطمینان انتظار داشته باشم که پول را فراهم کند، اما در حضور خدا بروم از او درخواست پول نمایم و ب
دهد.القدس تأیید قلبى را به هنگام دعا مىبعضى موارد روح

القدس هاى مشخص درکالمش و چه به واسطه روحاش را چه از طریق وعدهخالصه اینکه وقتى خدا اراده
شویم که دعایمان بر طبق اراده اوست آنوقت اگر واقعاً به سازد و متوجه مىبه هنگام دعا براى ما مکشوف مى

ایم.اسم پسر خدا ایمان داشته باشیم باید بدانیم که دعایمان مستجاب شده و حقیقتاً به خواسته خود رسیده

دعاى ایمان-3
ارد که در آن خود عبارتى را که مورد بررسى قرار دادیم با عبارتى دیگر از انجیل مرقس ارتباط تنگاتنگ د

است: 24:11نماید. منظورم عبارت معروف مرقس دهد که خدا دعاى ما را اجابت مىخداوند ما وعده مى
این » اید و به شما عطا خواهد شد.گویم آنچه در عبادت سؤال کنید یقین بدانید که آنرا یافتهبنابراین به شما مى«

مان داریم داده است یعنى ما که به واسطه ایمانى زنده با مسیح وعده را خداوند به ما که به اسم پسر خدا ای
دهد. ایم و این ایمان زنده خود را در قالب محبت توأم با اطاعت نشان مىعیسى یکى شده
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کنیم چگونه باید دعا نماییم؟ باید با ایمان دعا کنیم. باید با اطمینان کامل انتظار براى یافتن آنچه که سؤال مى
گویند هر دعایى که در اطاعت و تسلیم به اراده خدا صورت ت درخواست خود را داشته باشیم. برخى مىاجاب

نیست. دعاى ایمان دعایى است که در » دعاى ایمان«مقدسى بگیرد دعاى ایمان است ولى این به معناى کتاب
همین مطلب را 5:1-7ب مورد شنیده شدن دعا توسط خدا و اجابت خواسته تردید به خود راه ندهد. یعقو

کند و اگر از شما کسى محتاج به حکمت باشد سؤال کند از خدائیکه هر کس را به سخاوت عطا مى«گوید: مى
نماید و به او داده خواهد شد لکن به ایمان سؤال بکند وهرگز شک نکند زیرا هر که شک کند مانند مالمت نمى

د زیرا چنین شخصى گمان نبرد که از خداوند چیزى خواهد شوموج دریاست که از باد رانده و متالطم مى
ها اعتقاد باشند مادامى که ما به این وعدههاى خدا تا چه اندازه قاطع و صریح مىکند که وعدهفرقى نمى» یافت.

. توانیم آنها را در زندگیمان تجربه کنیم. دعایى جواب دارد که با ایمان آمیخته باشدکامل نداشته باشیم نمى
کنیم و دعایمان بر طبق اراده اوست دعایى که در آن شک و تردید جایى ندارد.وقتى ما به حضور خدا دعا مى

ایم) بایستى با اطمینان کامل ایمان داشته القدس دریافته(و این مطلب را یا از کالم خدا و یا روشنگرى روح
ایم. ایم را یافتهباشیم که آنچه خواسته

را در نظر بگیرید. وقتى کسى که به واسطه ایمان زنده با مسیح » القدستعمید روح«نه دعا براى به عنوان نمو
اى اش پذیرفته  و براى آمرزیده شدن گناهانش به واسطه مرگ کفارهعیسى کى شده، مسیح را به عنوان منجى

اهدافش را تحت کنترل خدا مسیح به خدا توکل کرده، مسیح را خداوند و سرور خودش دانسته و تمام افکار و 
کند، زیرا خود مسیح صراحتاً در کند باید بداند که بر طبق اراده خدا دعا مىدرآورده، براى تعمید روح دعا مى

داند چیزهاى نیکو را به اوالد خود باید داد، چند پس اگر شما با آنکه شریر هستید مى«فرموده: 13:11لوقا 
پس وقتى کسى دعایى » القدس را خواهد داد به هر که از او سؤال کند؟وحمرتبه زیادتر پدر آسمانى شما ر

آنچه «تواند با خیال آسوده بگوید: کند که بنا به وعده خدا در کالمش کامالً بر طبق اراده اوست، دیگر مىمى
ها باید یقین این اصالً ربطى به احساس وى ندارد. تن». القدس را دارمطلبیدم را از همین حاال دارم. من روح

اى چشمگیر توأم القدس با تجربهبداند که آنچه را سؤال کرده، از خدا گرفته است. اصالً الزم نیست تعمید روح
کند باید دعایش را مستجاب شده تلقى نماید؛ چه در آن لحظه آن باشد. کسى که با ایمان خالص دعا مى

گوید که خدا دروغگو نیست.ناپذیر خدا به او مىاحساس را داشته باشد و چه نداشته باشد. کالم تغییر 
ایم. این ایم قطعاً یافتهچون و چرا همراه است که آنچه سؤال کردهدعاى ایمان دعایى است که با این باور بى

کنیم. یعقوب هایى است که در دعا به حضور خدا مطرح مىباور یکى از مهمترین عوامل در دستیابى به خواسته
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7ù6:1لکن به ایمان سؤال بکند و هرگز شک نکند زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از «گوید: ىم
»شود زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزى خواهد یافت.باد رانده و متالطم مى

توانیم با اطمینان توان دعاى ایمان کرد؟ چطور مىشود. چگونه مىبدین ترتیب پرسشى بسیار مهم مطرح مى
و قطعیت محض بپذیریم که خدا دعاى ما را شنیده و مسئلتمان را عطا فرموده است؟ درخالل مطالبى که 

نکه موضوع کامالً روشن شود اجازه دهید اى پاسخ این سؤال را دادیم اما براى آتر عنوان کردیم تا اندازهپیش
یک بار دیگر این مطلب را تکرار کنیم.

هاى خدا را مطالعه کنیم و اراده خدا را از براى دعاى ایمان قبل از هر چیز باید کالم خدا به ویژه وعده-1
مند تنها ایمانى است که هاى مکتوب خدا دعا کنیم. ایمان هوشمقدس دریابیم و برمبناى وعدهالبالى آیات کتاب

توانیم به چیزى اعتقاد کند باید داراى مجوز باشد. با قبوالندن یک باور به خودمان نمىخدا رویش حساب مى
است.» باورسازى«لوحى و به عبارت دیگر پیدا کنیم این دیگر نامش ایمان نیست بلکه ساده

ایمان از «گوید: مى17:10ونه که پولس در رومیان مجوز بزرگ ما براى ایمان هوشمند کالم خداست. همانگ
ایمانى که بر پایه کالم خدا استوار شده باشد ایمانى هوشمند است. ایمانى ». شنیدن است و شنیدن از کالم خدا

هاى خواهیم دعاى ایمان کنیم باید کالم خدا را خیلى بخوانیم و وعدهتوان بدان تکیه کرد. بنابراین اگر مىکه مى
خص خدا را پیدا کنیم و سپس با درنظر گرفتن وعده خدا در فکرمان، به نزد خدا آمده آنچه وعده داده است مش

را از وى مطالبه نماییم.
ام به بیراهه شوند. در همین جاست که من در ابتداى زندگى مسیحىها گمراه مىدر همین جاست که خیلى

24:11نگذشته بود که این وعده خداوند عیسى را که در مرقس رفتم. هنوز از ایمان آوردنم به مسیح مدتى
اید و به شما گویم آنچه در عبادت سؤال کنید یقین بدانید که آنرا یافتهبنابراین به شما مى«مکتوب است یافتم: 

را در هرچه که بخواهم تنها الزم است آنرا از خدا سؤال کنم و بعد این باور «با خودم گفتم: » عطا خواهد شد.
طلبیدم و سعى خواستم آنرا از خدا مىبدین ترتیب هر وقت چیزى مى» خودم ایجاد کنم که آنرا خواهم یافت.

بود و در » باورسازى«یافتم؛ زیرا کار من تنها کردم در خود این باور را ایجاد کنم که آنرا خواهم یافت اما نمىمى
و اگر ». خداایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم«گرفتم که واقعیت اصالً بدان باور نداشتم. ولى بعدها یاد 

توانم ترین مجوزى که مىکرده باشم باید براى ایمان مجوزى دست و پاکنم. مطمئن» دعاى ایمان«خواهم مى
خواستم اول کالم او را جستجو برمبناى آن دعاى ایمان کنم کالم خداست. از اینرو هر وقت چیزى از خدا مى

ام باشد و آنوقت نزد خدا رفته وعده خودش را از او اى پیدا کنم که متناسب با خواستهم تا در آن وعدهکردمى
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توانستم باور کنم که خدا دعایم را شنیده و در حقیقت هم او دعایم کردم؛ حال با تکیه بر آن وعده مىطلب مى
کرد.شنید و مسئلتم را اجابت مىرا مى

) اهل بریستون انگلستان George Mullerدان دعا در نسل پیش جرج مولر (یکى از بزرگترین مر
سال زندگى کرد) به پول رایج انگلیس چیزى معادل هفت میلیون و 93یا92و1سال آخر عمرش (60بود که در 

چهارصد هزار دالر از طریق دعا بدست آورد. ولى جورج مولر هیچ وقت فقط بخاطر خواست خودش براى 
گرفت براى خواست آن چیز را در کار خدا صرف کند. او وقتى تصمیم مىکرد حتى اگر مىنمىچیزى دعا 

اى متناسب با آن خواسته پیدا کند. گاهى روزها کرد تا وعدهمطلبى دعا کند اول کالم خدا را جستجو مى
کرد، دسش را باز مىمقیافت در حضور خدا زانو زده، کتابگشت و بعد از آنکه وعده را مىمقدس را مىکتاب

خواست کرد و بدین ترتیب آنچه را مىگذاشت و آن وعده را از خدا طلب مىانگشتش را روى وعده مزبور مى
مقدس پیش رویش باز بود.گرفت، همیشه به هنگام دعا کتاباز خدا مى

توان رد نیز مىاما مواردى هم هست که هیچ وعده مشخصى در کالم خدا داده نشده ولى در این موا-2
تردید آنرا اجابت خواهد کرد. براى روشن شدن دعاى ایمان کرد و یقین کامل داشت که خدا دعا را شنیده و بى

کند زیرا که آنچه همچنین روح نیز ضعف ما را مدد مى«رجوع کنیم: 27ù26:8مطلب کافى است به رومیان 
شود بیان کرد و او هاییکه نمىکند به نالهاى ما شفاعت مىدانیم لکن خود روح برباید نمىدعا کنیم بطوریکه مى

» کند.داند زیرا که او براى مقدسین برحسب اراده خدا شفاعت مىکه تفحص کننده دلهاست فکر روح را مى
القدس به هنگام دعا اراده خدا دارند که در غالب مواقع روحهمانگونه که قبالً گفتیم. این آیات چنین اظهار مى

توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که خدا دهیم مىسازد، پس درحالى که به صداى او گوش مىبرما آشکار مىرا
دعایمان را شنیده و مسئلت ما را عطا فرموده است.

کرد، اولین بارى که امتیاز فهمیدن اراده خدا را در موردى که هیچ وعده روشنى در کالم آن را تأیید نمى
تجربه کردم و مطمئن شدم خدا دعایم را شنیده، در همان ابتداى خدمتم بود. در کلیساى ما دندان پزشکى بود 

ور روزى به حصبه مبتال شد و بیمارى رفت. دندان پزشک مزبکه پدرش یکى از اعضاى کلیسا به شمار مى
طورى شدت گرفت که تا آستانه مرگ پیش رفت. وقتى براى مالقاتش رفتم دیدم از شدت تب بیهوش شده. 

ماند. از مرحله بحرانى گذشته او زنده نمى«دکتر و پدرش باالى سرش نشسته بودند. دکتر به من رو کرده گفت: 
ده دعا کردم و وقتى دعایم تمام شد اطمینان قلبى زیادى وجودم را زانو ز» و دیگر امکان بهبودى نیست.

فراگرفت، اطمینانى عمیق و تزلزل ناپذیر در این مورد که خدا دعایم را شنیده و بیمار شفا خواهد یافت. 
» حال ابى خوب خواهد شد و فعالً نخواهد مرد.«هنگامى که از روى زانوان بلند شدم، به پدر و دکتر گفتم: 
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خوب، این نظر شما است آقاى تورى، اما به عقیده من او زنده نخواهد ماند. مرگش «تر لبخندى زده گفت: دک
بعد به خانه » این نظر شماست دکتر، ولى او نخواهد مرد بلکه زنده خواهد ماند.«حتمى است. به او پاسخ دادم: 

زند که دادن است و حرکاتى از او سر مىپزشک در حال جان رفتم. هنوز مدتى نگذشته بود که خبر رسید دندان
او نخواهد مرد، بلکه حالش خوب خواهد «دهد. با خیالى آرام و آسوده گفتم: فقط یک شخص محتضر انجام مى

دانستم که نخواهد مرد و همینطور هم شد. آخرین بارى که از او خبر داشتم، هنوز زنده بود و البته من مى» شد.
توانم با چنین اطمینان و چهل و پنج سال پیش به وقوع پیوست. ولى هر دفعه من نمىاین رویداد حدود چهل یا

گیرد. البته بطور معمول اراده خدا گیرد و گاه نمىقطعیتى دعاکنم. اراده خدا گاهى بر شفا دادن افراد تعلق مى
یابد. خدا در یعقوب نمىشفاى افراد است، به شرط اینکه تمام شرایطش فراهم باشد. اما همیشه و هر کسى شفا

کردن همیشه فراهم » دعاى ایمان«اما  امکان » دعاى ایمان مریض را شفا خواهد بخشید.«فرماید: مى15:5
القدس آن را امکان پذیر سازد. توان دعاى ایمان کرد که خدا با هدایت روحنیست؛ تنها زمانى مى

بخشید، بلکه بسیارى برکات دیگر به همراه خواهد آورد که نه تنها مریض را شفا خواهد » دعاى ایمان«اما 
بخشد. پولها دهد؛ به خدمت مسیحى قوت مىاهمیتشان از شفاى جسمانى بیشتر است. گمشدگان را نجات مى

کند. زمانى که براى اولین بار شبان کلیسایى کند؛ بیداریهاى عظیم دینى ایجاد مىبه خزانه خداوند سرازیر مى
زنى بود که تازه به مسیح ایمان آورده بود. او سابقاً زنى منحرف بود و سالها بدین طرز زندگى کرده شده بودم،

بود. اما بعد از ایمانش بطور کامل وارد طریق صحیح شد و دست از پا خطا نکرد. هنوز مدت زیادى از ایمان 
امان دعا کند. یک سالى از یسا و جامعهآوردن وى نگذشته بود که خدا به او بار قلبى داد تا براى میارى در کل

گذشت که از او دعوت کردند تا به اتفاق دوستى بیمار به کالیفرنیا برود، ولى پیش از شبانى من در آن کلیسا مى
خدا دعاى مرا براى بیدارى شنیده است. به زودى در این «عزیمتش در جلسه دعاى همان شب چنین گفت: 

و ما شاهد بیدارى بزرگى نه تنها در کلیسا، بلکه در کل اجتماعمان » اهید بود.کلیسا شاهد بیدارى عظیمى خو
شدیم. بطورى که همه کلیساهاى آن شهر متحول شدند و جانهاى بسیارى براى مسیح صید شد. این بیدارى 

امه یافت.سال بعد و سال بعد و سال بعد ادامه پیدا کرد و حتى بعد از اینکه من از آن کلیسا رفتم، همچنان اد
است. دعاى ایمان بدون هیچ محدودیتى قادر به انجام » دعاى ایمان«هایمان از خدا، بله، رمز یافتن خواسته

توانیم تر دعا کنیم و دعایمان دعاى ایمان باشد، در آن صورت هر کارى مىهر کارى هست. اگر بیشتر و آگاهانه
ما همانطور که گفته شد، براى دعاى ایمان کردن اول باید بعنوان کلیسا یا هر نهاد مسیحى انجام دهیم. ا

ها را بشناسیم و بفهمیم که هاى خدا را در آن بیابیم. ماهیت آن وعدهمقدس را خوب مطالعه کنیم تاوعدهکتاب
اند. بعالوه باید نزدیک به خدا زندگى کنیم و کامالً تسلیم اراده خدا باشیم و به در چه موردى ابراز هم شده



12

سازد. وقتى اراده خدا برایمان روشن القدس اراده خدا را براى ما آشکار مىروح او اتکا داشت باشیم، چون روح
ایم.توانیم اطمینان داشته باشیم که او دعایمان را شنیده و مسئلتمان را از او یافتهباشد مى

دعا کردن «شویم: یا از امتیاز مىدر همین جاست که بسیارى از ما در زندگى ایمانى خویش، دچار شکست 
ایم. به همین القدس را خوب درك نکردهو دعا کردن تحت هدایت روح خبر نداریم و یا اتکا به روح» در روح

کنیم، بدون اینکه اراده خدا را در آن مورد گذرد و خواهش نفسمان است دعا مىدلیل بنا به آنچه در دلمان مى
بدانیم.

شود آگاه نصیب ما، کلیسا، دوستانمان و حتى جهان مى» دعاى ایمان«اى که بواسطه اندازهبىباید از برکات 
هایش جستجو کنیم و رابطه نزدیکان را با خدا حفظ نماییم تا شویم آن وقت باید کالم خدا را براى یافتن وعده

کنیم، جوابى جز ایمان نخواهیم اش شویم. در آن صورت هر دعایى اش را کشف نموده تماماً تسلیم ارادهاراده
هاى خشک روحانى کلیساها و شهرهایمان شکوفه خواهند آورد. شنید و بیابان
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فصل ششم

چگونه دعا کنیم

5:12کردند.  اعمال اما کلیسا به جهت او نزد خدا پیوسته دعا مى

کنم از این فکر نمى» طلبیم را بدست آوریم.چگونه دعا کنیم تا آنچه مى«موضوع این فصل این است که 
تر موضوع دیگرى باشد که من آنرا با شما در میان بگذارم. تصور کنید که قرار بود من در جمع موضوع مهم

ه فالن بانک مراجعه کرده، در هر موقع از توانند ببازرگانان این شهر حاضر شوم و به آنها بگویم که چگونه مى
سال هرگونه تسهیالت مالى را که احتیاج دارند از آن بانک دریافت کنند؛ و باز تصور کنید که من واقعاً راز 

تر از آنچه من قرار بود دانم. آیا از نظر بازرگانان موضوعى مهمالذکر را مىگرفتن تسهیالت بانکى با شرایط فوق
جود داشت؟ دعا کردن هم یک جور رفتن به بانک است. بانکى که بیشترین سرمایه جهان را در بازگو کنم و

اش نامحدود است. اکنون اگر من بتوانم به شما نشان بدهم که خود ذخیره کرده؛ بانک آسمان، بانکى که سرمایه
ز مراجعه کرده به هر میزان توان به بانک آسمان آن هم در هر لحظه از شبانه روچگونه از همین امروز صبح مى

هایم پى خواهید برد.اندازه گفتهخواهید برداشت نمایید، یقیناً به اهمیت بىکه مى
دهد که چگونه در هر لحظه از شبانه مقدس به ما نشان مىکند. کتابمقدس هم همین مطلب را بیان مىکتاب
خواهیم از آن حساب برداشت نماییم. در طول ان که مىتوانیم به بانک آسمان مراجعه کرده و به هر میزروز مى

اند. و شخصاً صحت آن تعالیم مقدس در این زمینه را در بوته آزمایش نهادهتاریخ دهها هزار انسان تعالیم کتاب
اند و این همان حقیقتى است که ما قصد داریم از مطالعه کالم خدا کشف کنیم.را تجربه نموده

ترین دعاها ثبت شده است. قابل مالحظه هم از کتاب اعمال رسوالن، یکى از قابل مالحظهدر باب دوازدهم
لحاظ آنچه که در دعا از خدا خواسته شده و هم از لحاظ نتایج بدست آمده. در آن زمان هیرودیس پادشاه، 

ا قدمى فراتر نهاده، ، پس او تصمیم گرفت ت»یهود را پسند آمد«یعقوب برادر یوحنا را کشته بود. این عمل وى 
پطرس که رهبرى رسوالن و کل جامعه مسیحى را به عهده داشت نیز دستگیر کند و او را نیز بکشد ولى 

اى مقدس بود صورت گرفت. هر چند یهود از صمیم دستگیرى او در خالل هفته پسح که براى یهودیان هفته
حرمتى کنند. با مرگ فجیع او به عید پسح بىخواستندقلب راضى به قتل پطرس بودند، اما در عین حال نمى
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پس پطرس را در زندانى به بند کشیدند تا هفته مقدس به پایان برسد و بعد از آن او را بکشند. هفته پسح تقریباً 
به اتمام رسیده بود درواقع شب آخر بود و قرار بود در سپیده دم فردا سر از تن پطرس جدا کنند.

براى رهایى پطرس وجود نداشت. او را در سیاهچالى امن در میان دژى تسخیرناپذیر به در ظاهر هیچ امیدى
بند کشیده بودند و شانزده سرباز محافظ داشت که دوتاى آنها زنجیرى از بدن پطرس به مچ دستشان کشیده 

یان اورشلیم تصمیم بودند و پیرامونش خوابیده بودند. ظاهراً هیچ امیدى براى پطرس باقى نمانده بود. اما مسیح
گرفتند براى رهایى پطرس از آن وضعیت خطیر کارى بکنند ایشان دست به چه اقدامى زدند؟ آیا لشگرى انبوه 
فراهم آورده، دژ را تسخیر کردند؟ نه از این راه هیچ امیدى به موفقیت نبود. آن دژ در برابر هر لشکرى 

تعلیم دیده رومى که براى رویارویى با هر لشگرى زیاد هم تسخیرناپذیر بود از آن گذشته پادگانى از سربازان
کردند. آیا مسیحیان دادخواستى تنظیم کرده رهبرانشان پاى آن دادخواست را امضاء بودند از آن دژ محافظت مى

نموده به حضور هیرودیس تقدیم کردند و از او آزادى پطرس را خواستار شدند؟ البته که خیر. این کار براى 
شد چون در آن هنگام شمار زیادى از مسیحیان افراد فاقد نفوذ در دستگاه ان اورشلیم بسیار گران تمام مىمسیحی

شد. ولى اى محسوب نمىکرد چندان وزنهدولتى بودند و اگر هزار نفر از آنها هم پاى دادخواست را امضاء مى
آورى داد. آیا به جمعودى آنان مىاى براى نابگرى چون هیرودیس حربهدر عوض بدست سیاست مدار حیله

اعانه پرداخته از ایمانداران اورشلیم مبلغ قابل توجهى پول گرفتند تا در ازاى خالصى پطرس به هیرودیس رشوه 
شدند چون هیرودیس سخت کردند به احتمال قریب به یقین با موفقیت روبرو مىبدهند؟ البته اگر این کار را مى

ا مسیحیان این کار را هم نکردند.اهل رشوه خوارى بود. ام
پس آنها چه کردند؟ براى رهایى پطرس از زندان جلسه دعا تشکیل دادند. آیا در ظاهر هر امر کارى 

توانست توسط گروهى متعصب مذهبى انجام گیرد؟ دعا کردن براى مردى که در تر از این مىتر و مسخرهبیهوده
چند ساعت فاصله ندارد. اگر دشمنان پطرس و کلیسا از تالش آنان با خبر زندان اسیر است و تا اعدام بیش از 

شد و به فکر این مسیحیان متعصبى که براى آزادى اشان فراهم مىشدند، بدون شک اسباب سرگرمىمى
خواهیم دید که دعاهاى «گفتند: خندیدند و قطعاً به همدیگر مىاند مىرهبرشان از زندان دست به دعا برداشته

»این مسیحیان احمق چه کارى از پیش خواهد برد.
آمیز بود. از قرار معلوم خود پطرس هیچ ولى تالش مسیحیان براى رهایى پطرس از طریق دعا کامالً موفقیت

بیمى از مرگ نداشته چرا که درست در شبى که قرار بود فردایش کشته شود با خیال آسوده به خوابى عمیق فرو 
اش کرده بودند به خواب رفته بود میکه پولس در غل و زنجیز در حالیکه شانزده سرباز احاطهرفته بود. هنگا

به پهلوى پطرس «فرشته » فرشته خدا در مقابل پطرس ظاهر شد.«ناگهان نورى آسمانى در زندان درخشید و 
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انش فرو ریخت و در دم زنجیرهاى پطرس از دست» به زودى برخیز.«و او را از خواب بیدار کرده گفت: » زد
پطرس چنان کرد و سپس فرشته » کمر خود را ببند و نعلین برپا کن.«بالفاصله به پا خاست. فرشته بدو گفت: 

پطرس که گیج و سردرگم شده بود با خود اندیشید که خواب » رداى خود را بپوش و از عقب من بیا.«گفت: 
خدا اطاعت کند. پس بدنبال فرشته روانه شد هرچند که بیند؛ اما او آنقدر عاقل بود که حتى درخواب هم از مى

سربازان همه در خواب بودند و فرشته و پطرس بدون هیچ مانعى از قراوالن اول » بیند.گمان برد که خواب مى
شد. دروازه به اشاره انگشت خدا و دوم گذشته به دروازه آهنین محکمى رسیدند که به سوى شهر باز مى

آنها از دروازه بیرون رفته وارد خیابانى شدند.» ایشان باز شد.خودبخود پیش روى «
اکنون دیگر پطرس در امان بود و فرشته هم از نظر وى غایب گردید. هواى خنک شبانگاهى پطرس را به 

اکنون به تحقیق دانستم که «خود آورد و تازه متوجه شد که آنچه دیده خواب نبوده پس پیش خود گفت: 
بعد از اینکه چند » ه خود را فرستاده مرا از دست هیرودیس و از تمامى انتظار قوم یهود رهانید.خداوند فرشت

حتماً امشب جلسه دعایى در خانه مادر مرقس برپا «حرکت به فکر کردن پرداخت با خود گفت: اى بىدقیقه
ا بودند از بیرون صداى اندکى بعد جماعتى که در خانه مادر مرقس مشغول دع» بوده، بهتر است آنجا بروم.

کوفت شنیدند. کنیزکى بنام رودا که در میان دعا کنندگان زانو زده بود هاى سنگینى را که فردى به در مىضربه
حتماً پطرس است، بله خود «گفت: درنگ از جاى خود جست و به سمت در خانه دوید درحالیکه با خود مىبى

وقتى پاى » شنود. خدا او را رهانیده و  او  اکنون پشت در است.مىدانستم که خدا دعاهاى ما رااوست! من مى
کنیزك با شنیدن صداى پطرس به قدرى خوشحال ». بله» «تو هستى پطرس؟«در رسید با هیجان زیاد فریاد زد: 

دعاى ما مستجاب شد «شد که فراموش کرد در را باز کند با عجله به داخل خانه برگشته به دعا کنندگان گفت: 
من دیوانه «رودا گفت: » آه رودا تو دیوانه شدى.«جماعت باناباورى فریاد زدند: » زد پطرس بود.آنکه در مى

آید و دانستم که او مىشناسم مىنیستم خود پطرس است خدا دعاهاى ما را مستجاب کرده، من صداى او را مى
ست، حتماً روح اوست. امشب او را در زندان او پطرس نی«آنان جملگى فریاد برآوردند که: » او اکنون اینجاست.

کوفت تا اینکه باالخره در و اما پطرس همچنان به در مى» کوبد.اند و روح او اکنون به اینجا آمده، در را مىکشته
را باز کردند و پطرس را صحیح و سالم یافتند. شاهدى زنده از اینکه خدا دعاهاى ایشان را مستجاب فرموده 

است.
اى که در آن خانه جمع بودند تنها نام یک اید که در میان آن همه افراد برجستهضمن حتماً متوجه شدهدر 

نفر برده شد و او کسى نیست جز رودا، یک کنیزك. بدون تردید اسقفان، کشیشان کلیساى اورشلیم، همگى در 
هاى با نفوذ اورشلیم که ى از شخصیتآن جلسه حضور داشتند اما نام حتى یکى از آنها برده نشده. احتماالً برخ
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تا آن زمان مسیحى شده بودند هم در آن خانه حضور داشتند. اما از ایشان هم ذکرى به میان نیامده است. رودا و 
فقط رودا. چرا؟ چون رودا تنها کسى بود که واقعاً ایمان داشت و از این رو تنها کسى بود که شایسته آن شمرده 

و این رودا براى خدا » رز«یعنى » رودا«خدا ثبت شود در صورتیکه کنیزى بیش نبود. شد که نامش در کالم
تر از بوى ایمان نیست.رزى بسیار خوشبو بود چرا که از نظر خدا هیچ بویى دلچسب

اکنون اگر دریابیم که این جماعت چگونه دعاکردند آنوقت مانیز دعا کردن را یاد خواهیم گرفت و طورى 
دقیقاً به نحوه دعا کردن اشاره شده. بگذارید یکبار 5دعا خواهیم کرد که دعاى ما جواب داشته باشد. در آیه 

خواهد سر دعائیکه هرچه مى» کردند.وسته دعامىکلیسا به جهت او نزد خدا پی«دیگر این آیه را با هم بخوانیم. 
کنیم و هر یک را جزء گیرد در همین چند کلمه نهفته است ما این آیه را به چهار عبارت کوچکتر تقسیم مىمى

نزد «، عبارت سوم »به جهت او«است. عبارت دوم » کلیسا«دهیم. عبارت نخست به جزء مورد بررسى قرار مى
باشد.مى» پیوسته«و عبارت چهارم» خدا

نزد خدا-1
تر است. دعایى که هر چه رویم چونکه از همه مهمعبارت فوق نخست به سراغ عبارت سوم مى4از میان 
مگر همه دعاها نزد «یابد، دعایى است که نزد خدا مطرح شود. اما ممکن است سؤال کنید. کند مىمسئلت مى

روزه کمتر دعایى هست که از زمین به نزد خدا باال رود. من گاهى تصور خیر در مقام مقایسه ام» خدا نیست؟
منظور من دقیقاً » منظورت چیست؟«پرسید نیست. البد مى» نزد خدا«کنم که از هر صد دعا حتى یک دعا هم مى

بر پرستان است که در براآه منظورت را فهمیدم. منظور تو دعاهاى بت«گویید همان چیزى بود که گفتم. مى
خیر منظور من دعاى کسانى است که خود را مسیحى » دارند.ها و خدایان دروغین دست به دعا برمىبت
ها به درگاه حاال فهمیدم منظورت چیست؛ منظور تو دعاهایى است که کاتولیک«نامند. باز ممکن است بگوییدمى

نامند. من باور ه خود را پروتستان مىباز هم خیر. منظور من کسانى هستند ک» کنند.مریم باکره و قدیسین مى
ندارم که حتى یک دعا از صد دعاى ایمانداران پروتستان به معناى واقعى نزد خدا مطرح شود. بهتر است چند 

کند پیش لحظه دست  فکر کنید. آیا در اغلب موارد که شخصى در جمع ایستاده و یا در خلوت زانو زده دعا مى
وضوعات پراکنده باشد و به هر چیزى بیندیشد جز خداى بزرگى که آسمانها و آید که افکارش متوجه منمى

زمین را آفریده و تمامى قدرت از آن اوست؟ آیا در غالب موارد چنین نیست که بدون فکر کردن راجع به اینکه 
در آوریم درحالیکه حواسمان پرت است وخواهیم یک مشت کلمات از پیش تعیین شده را بر زبان مىچه مى

اى به خدا نداریم. آوریم ولى در دلمان هیچ رویکرد آگاهانهکنیم؟ نام خدا را بر لب مىعالم هپروت سیر مى
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خواهیم در دعایمان قوت باشد و کنیم. اگر مىبریم و دلمان خوش است که دعا مىفقط نام خدا را به باطل مى
شود و واقعاً اصل کنیم که دعایمان به حضور خدا بلند مىطلبیم بیابیم، قبل از هر چیز باید اطمینان حآنچه را مى

ایم که در حضور خدا قرار داریم، حتى نباید یک کلمه دعا مشغول گفتگو با او هستیم. تا زمانیکه مطمئن نشده
در وجودتان عمیقاً نقش ببندد و از » نزد خدا«چه در جمع و چه در خلوت به زبان آوریم. بگذارید این عبارت 

اید که در حضور خدا هستید حتى یک کلمه هم دعا نکنید.به بعد تا مطمئن نشدهاین 
ها براى بیدارى در چند سال پیش در کلیسایمان در شیکاگو تا پیش از اینکه جلسات بزرگ دعاى شنبه شب

دعا شدند و براى جلسه روز بعد سراسر جهان را آغاز کنیم هر شنبه شب گروه کوچکى در کلیسا جمع مى
کرد اما همیشه دعاى ایشان با کردند. تعداد دعا کنندگان در این جلسات از تعداد انگشتان دست تجاوز نمىمى

آورد. یک شب پس از آنکه همه دور هم جمع شویم من به پا خاسته با گفتن این خود برکاتى عالى به همراه مى
ده دعا کنیم و هر کس آزاد است تا هر چه در دل خواهیم زانو زعزیزان اکنون مى«جمالت جلسه را آغاز کردم 

اید که در حضور خدا قرار دارید و واقعاً مشغول گفتگو دارد در دعا مطرح کند. اما تا زمانیکه کامالً مطمئن نشده
سپس زانو زده دعا کردیم، دوست کاسبى داشتم که آن » اى به عنوان دعا بر زبان نیاورید.با او هستید حتى کلمه

آقاى تورى از اعتراف این مطلب «ر آن جلسه حضور داشت. هفته بعد وقتى او را دیدم به من گفت: شب د
دانستید مطلبى که شنبه شب گذشته پیش از شروع دعا گفتید براى من به شرمسارم ولى باید بگویم که آیا مى

راحتى منظور او را بفهمم چون توانستم به مى» کلیسا مطلبى تازه بود و نحوه دعا کردن مرا به کلى عوض کرد؟
توانم زمانى که نحوه دعا کردن خودم نیز عوض شد را به یاد آورم. من از کودکى با دعا بزرگ شدم. وقتى مى

آورم که چه کسى دعا کردن را به من آموخته. بدون دعا کردن را یاد گرفتم آنقدر بچه بودم که هرگز به یاد نمى
اى از آن ندارم از همان عنفوان کودکى عادت دعا کردن چنان من هیچ خاطرهشک او کسى جز مادرم نبوده ولى

در وجودم ریشه دوانید که یاد ندارم در تمام عمرم شبى را بدون دعا کردن به صبح رسانیده باشم. البته به 
هوش بودم.استثناى یک شب که مرا بیهوش به خانه آوردند تا فرداى آن شب همچنان بى

یکه از خدا دور افتاده بودم و جداً تصمیم داشتم تا عیسى مسیح را پیروى نکنم باز هر شب دعا حتى زمان
مقدس بعنوان کالم خدا، عیسى مسیح به عنوان پسر خدا و کردم. حتى هنگامیکه به جایى رسیدم که در کتابمى

اینگونه از کودکى کردم. خوشحالم کهحتى در وجود خداى داراى شخصیت شک کردم، باز هر شب دعا مى
تربیت شده و عادت دعا کردن در وجود من به طور قوى شکل گرفته و خصلتى ماندگار شده چون به برکت 
وجود همین عادت بود که از ورطه تاریک ناشناسانه انگارى به سوى نور ایمان به خدا و کالمش بازگشتم. با 

شد و نه نه اندیشه واقعى از خدا در آن یافت مىهمه این حرفها دعاى من تنها صورت ظاهرى دعا را داشت. 
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رویکردى واقعى به خدا. حتى بعد از آنکه ایمان آوردم و وارد خدمت شدم باز دعایم صورت ظاهر یک دعاى 
حقیقى را داشت ولى روزى فرا رسید که مفهوم دعاى واقعى را یافتم و فهمیدم که دعا یعنى شرفیاب شدن به 

اقعى وارد شدن به محضر او و مسئلت کردن چیزى از او و گرفتن آن چیز از وى. از حضور خدا و به معناى و
آن زمان به بعد طرز دعا  کردنم به کلى عوض شد. تا پیش از آن، دعا برایم تکلیفى بسیار خسته کننده بود؛ ولى 

ترین از ارزندهرفت؛ یکى از آن زمان به بعد نه تنها دیگر تکلیف نبود بلکه یک جور موهبت به شمار مى
اکنون تنها فکرى که در » چه مدت باید صرف دعا کنم؟«اندیشیدم که موهبات زندگى. قبل از آن با خود مى

ها توانم از این موهبت استفاده کنم که از دیگر موهبتچقدر مى«ذهن مرا به خود مشغول داشته این است که 
»بهره نمانم؟بى

هام فراخوانده شود تا با پادشاه انگلستان دیدار کند. او اخ باکینگفرض کنید یک نفر انگلیسى به ک
نشیند تا پادشاه او را به حضور خود بپذیرد. به نظر رود و در اتاق انتظار مىفراخوان را پذیرفته به کاخ مىهم

گوید: ه به خود مىکنید کاندیشد؟ آیا فکر مىبرد به چه چیز مىشما در مدتیکه آن مرد در اتاق انتظار به سر مى
دانم پادشاه تا کى مرا در نمى«گوید: نه. اتفاقاً برعکس مى» دانم چه مدتى باید به پادشاه وقت بدهم؟نمى«

در صورتیکه دعا شرفیاب شدن به حضور پادشاهى است که شاه شاهان و قادر » حضور خود خواهد پذیرفت.
شود که با درك این چند. آیا هیچ آدم عاقلى پیدا مىمطلق است و درمقایسه با او همه پادشاهان زمینى هی

شاه شاهان «خیر بلکه سؤال او این است که » من چقدر باید به دعا وقت بدهم؟«واقعیت باز از خود بپرسد که 
»تا چه مدت مرا به حضور خود خواهد پذیرفت؟

ه بعد بر دعاى شما مسلط باشد. هر در اعماق قلبتان رسوخ کند و از امروز ب» نزد خدا«پس بگذارید عبارت 
خواهید زانو زده یا ایستاده دعا کنید چه در خلوت و چه در جمع اول اطمینان کامل حاصل نمایید که وقت مى

کنید و آنوقت لب به دعا بگشایید این سرى شگفت است.در حضور خدا هستید و واقعاً با او صحبت مى
توانیم مطمئن باشیم توانیم به حضور خدا بیاییم و چگونه مى. چگونه مىشودولى در  اینجا سؤالى مطرح مى

کنیم؟ سالها پیش زمانیکه در شیکاگو پیرامون همین آیه که در حضور خدا هستیم و واقعاً با او صحبت مى
یش ام پترین زنان مسیحى که تا به حال در عمرم مالقات کردهکردم در پایان جلسه یکى از باهوشموعظه مى

آمده همین سؤاالت را از من کرد پرسش او پرسشى حکیمانه و بسیار مهم بود و در کالم خدا به روشنى بدان 
باشد.پاسخ داده شده است. پاسخ به این پرسش داراى دو بخش مى

پس اى برادران چونکه به خون عیسى دلیرى «بیابید: 19:10توانید در عبرانیان بخش اول پاسخ را مى-1
به حضور خدا » خون عیسى«این بخش اول پاسخ است. ما به دلیرى » اریم تا به مکان اقدس داخل شویم.د
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اش این است توان به حضور خدا وارد شد. معنى این حرف چیست؟ معنىآییم؛ و از هیچ طریق دیگرى نمىمى
که حتى سرافین آن باشد. چنان قدوس که من و شما گناهکاریم و تنها خداست که بطور کامل قدوس مى

است) که خود از شدت تقدس در اشتغالند » موجودات مشتعل«(معنى کلمه سرافین دقیقاً » موجودات مشتعل«
). ولى بار گناهان ما به دوش یکى دیگر 2:6در حضور وى مجبورند صورت و پاهاى خود را بپوشانند (اشعیاء

ا مرد گناهان ما را به یک باره کفاره کرده و بر نهاده شده. خداوند عیسى آن هنگامیکه بر روى صلیب جلجت
دوش خود گرفت. او بجاى ما مرد تا ما دیگر مطرود و ملعون نباشیم و به مجردى که به او و به شهادتى که 
خدا درباره خون او داده ایمان بیاوریم و خون او را کفاره کامل گناهان خود بدانیم در همان لحظه گناهان ما 

گیریم یعنى همان جایگاهى که پسر د و عادل شمرده شده در جایگاهى باالتر از سرافین قرار مىشوآمرزیده مى
در «خدا در نزد وى دارد. در اینجا دیگر احتیاج نیست که صورت و پاهایمان را بپوشانیم زیرا که بطور کامل، 

یعنى » داخل شدن به مکان اقدس«). پس 6:1(افسسیان » ایم)ایم (پذیرفته شدهآن حبیب مستفیض گردانیده شده
به دلیرى خون عیسى وارد حضور خدا شدن و این مستلزم آن است که هر فکر دیگرى را دور بریزیم و فقط به 

باشیم و ایمان داشته باشیم که هر گناه ما با این بیندیشیم که در حضور خدا هستیم، گناهکارانى درمانده مى
و به این ترتیب با دلیرى به حضور خدا داخل گردیم. حتى بهترین ریختن خون عیسى مسیح فدیه شده است 

تواند برپایه شایستگى شخصى خود حتى براى یک لحظه به حضور خدا بیاید و یا بخاطر مرد یا زن دنیا هم نمى
ترین گناهکاران برپایه ریختن خون عیسى مسیح البته به شرط نیکویى خود چیزى از وى دریافت کند اما کثیف

که از گناه خویش توبه کرده عیسى مسیح را بپذیرند و به خون او بعنوان مبناى پذیرفته شدن در حضور خدا آن
توانند هر روز سال و هر ساعت از شبانه روز به حضور خدا وارد شوند و با دلیرى کامل هر چه توکل نمایند مى

بگیرند. آیا عالى نیست؟ البته که هست. خواهند به او بگویند و هر آرزوى قلبى خود را از وى طلب کردهمى
خدا را براى این واقعیت شکر.
توانند به معناى واقعى دعا کنند آنچه که ) نمىChristian Scienceپیروان فرقه علم مسیحى (

باشد. دعاى آنان طلب برکتى مشخص از خدایى داراى نامند چیزى جز تفکر و تمرکز فکر نمىایشان دعا مى
بنیانگذار فرقه علم مسیحى است.م) منکر 1910- 1821یست؛ در حقیقت خانم ادى (مرى بیکر ادى شخصیت ن

نماید به گفته او باشد و کفایت خون مسیح را براى کفاره گناهان کتمان مىوجود خدایى داراى شخصیت مى
او جارى بود. خون مسیح وقتى بر صلیب جلجتا ریخته شد دیگر آن خاصیت را نداشت که زمانى در رگهاى

تواند واقعاً دعا کند. به همین خاطر یک پیرو علم مسیحى نمى



8

آورند و او توانند واقعاً دعاکنند. آنان نام خدا را بر زبان مى)نمىUnitariansانگاران (همینطور یگانه
خدا نیست. خود گویند اما هیچ کدام از اینها رویکرد صحیحى بهخوانند و کلمات زیبایى هم مىرا پدر مى

» آید.من راه و راستى و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمى«خداوند ما عیسى مسیح فرمود: 
انگار آن اى سه نفره بودم که یکى از این سه نفر رهبر خادمین یگانهچند سال پیش در شیکاگو من عضو کمیته

رفت. روزى در خاتمه جلسه کمیته این خادم شمار مىشهر بود. او از بسیارى جهات مردى دوست داشتنى به
» آیم.برادر تورى من غالب اوقات براى شنیدن موعظات شما به کلیسایتان مى«انگار به من رو کرده گفت: یگانه

مخصوصاً شرکت در جلسات «وى در ادامه افزود: » از شنیدن این مطلب بسیار خوشحالم.«در جوابش گفتم: 
نشینم و زنم و همان دم در مىها به جلسه دعاى شما سرى مىت دارم. اغلب جمعه شبدعاى شما را دوس

از این بابت هم خوشحالم ولى به من بگویند که چرا خود شما در «جواب دادم: » گردم.مند مىبسیار بهره
پرده م رك و بىپرده سؤال کردید من هخوب حاال که از من بى«او گفت: » کنید؟کلیسایتان جلسه دعا برپا نمى

ام. شکست خوردن او کامالً ام و هر بار شکست خوردهتوانم. بارها سعى کردهدهم. چون نمىجوابتان را مى
انگاران کفاره خون مسیح را منکر طبیعى بود چون رویکردش به خدا داراى مبناى صحیح نبود چرا که یگانه

شوند.مى
س و همچنین این روزها بسیارى خادمین به ظاهر ارتدوکس وجود اما بسیارى از مسیحیان به ظاهر ارتدوک

کنند. ایشان ایمان ندارند که تنها و تنها به واسطه ریختن خون مسیح بر دارند که کفاره خون مسیح را انکار مى
توانند دعا کنند.گردد و به همین خاطر به معناى واقعى نمىصلیب جلجتا آمرزش گناهان ما مهیا مى

اى به انى من و آقاى الکساندر مشغول برپایى جلساتى در تاالر رویال آلبرت لندن بودیم. روزى نامهزم
کردم بدستم رسید. شخصى که آنرا برایم هائیکه در طى جلسات از آنها استفاده مىضمیمه یکى از سرودنامه

ه بود آن عبارت را از داخل فرستاده بود با دقت، ورق به ورق گشته بود و هر جا به خون مسیح اشاره شد
من سرودنامه شما را «اى که ضمیمه آن فرستاده بود برایم نوشته بود: سرودنامه بریده و دور انداخته بود. در نامه

ورق به ورق گشتم و هر جا به خون مسیح اشاره شده بود آنرا جدا کردم و حاال این سرودنامه را برایتان پس 
من عصر همان روز سرودنامه را به » دهد.آنرا اینطورى بخوانید چون بیشتر معنى مىفرستم تا از حاال به بعدمى

جلسه بردم و آنرا به همه نشان دادم سرودنامه از لحاظ محتوى به شدت لطمه دیده بود. نامه آن شخص را 
اتم. چون با این کار اندازم و نه از الهیام بیرون مىنه، من خون مسیح را نه از سرودنامه«خواندم و سپس گفتم: 

بله خانمها و آقایان به هیچ وسیله دیگرى جز خون » کنم.ام، خراب مىتنها پل ارتباط با خدا را که تجربه کرده
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توانید به خدا نزدیک شوید. تا ایمان نیاورید که خون عیسى کفاره کامل گناهان شماست و از عیسى مسیح نمى
گى را بیابید، دعاى واقعى محال خواهد بود.توانید آمرزش و عادل شمردطریق آن مى

توان به حضور خدا آمد و از بودن در حضور خدا اطمینان بخش دوم پاسخ به این سؤال (چگونه مى-2
» زیرا که بوسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم.«خواهید یافت: 18:2حاصل کرد؟) را در افسسیان 

بله از طریق عیسى مسیح است که ما به پدر ». بوسیله او«که قبالً هم بدان برخوردیم: اى استاین  همان اندیشه
شود. ما از طریق عیسى مسیح و در یک روح یعنى دسترسى داریم. اما یک چیزى اضافى در آن دیده مى

یم کار کناش آن است که وقتى دعا مىشویم. معنى این حرف چیست؟ معنىالقدس به حضور خدا وارد مىروح
القدس آن است که دست ما را گرفته به سوى خدا و به حضور وى رهبرى کند و ما را به او معرفى روح
» معرفى«ترجمه شده در اصل » دخول«نماید و در دعا وجود خدا را برایمان واقعى سازد. واژه یونانى که مى

اقعاً به حضور خدا وارد شویم و در دعا کند. براى اینکه والقدس ما را به خدا معرفى مىدهد. روحمعنى مى
القدس نگاه کنیم تا در دعا خدا را برایمان واقعى اطمینان حاصل کنیم که در حضور خدا هستیم، باید به روح

سازد.
آیا تاکنون برایتان پیش نیامده که زانو زده دعا کنید ولى احساس کنید که هیچکس آنجا نیست و شما مشغول 

ء هستید؟ در چنین مواقعى چه باید کرد؟ آیا باید دست از دعا بکشیم و صبر کنیم تا حس دعا حرف زدن با خال
کنید حضور کردن ایجاد شود؟ به هیچ وجه در زمانى که احساس دعا کردن در حداقل ممکن است و حس مى
ار کنیم؟ فقط خدا نیست، درست شد چنین موقعى بیش از هر وقت دیگر به دعا کردن نیازمندیم. پس باید چک

القدس را بفرستد تا او اش عمل کرده روحساکت و آرام بنشینید و به خدا رو کرده از او بخواهید تا به وعده
شما را به حضورش رهنمون شود و وجود خدا را برایتان واقعى سازد، سپس با انتظار صبر کنید. آنگاه 

توانم برایتان واقعى خواهد ساخت. من امروز مىالقدس خواهد آمد و شما را به حضور خدا برده وى را روح
ام زمانى بوده که در ابتداى دعا هیچ حس واقعى از ترین مواقعى که دعا کردهشهادت بدهم که برخى از عالى

القدس ام تا روحام انگار که هیچ کس آنجا نبود. در همین مواقع بود که به خدا رو کرده از او خواستهخدا نداشته
د که دعا کردن را به من بیاموزد و مرا به حضورش رهبرى کند و وجود او را براى من واقعى نماید و را بفرست

ساخت که برد و وجود او را چنان واقعى مىآمد و مرا به حضورش مىالقدس هم طبق وعده پرد مىروح
توانستم ببینم قع خدا را مىاکنون چشمانم را بازکنم خدا را پیش رویم خواهم دید. درواکردم اگر هماحساس مى

منتها با چشم جان.
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ام در یکى از کلیساهاى شیکاگو از منبر پایین آمدم و به سمت راهروى میان شبى پس از اتمام موعظه
ها رفتم تا چند نفرى از حضار را دیده از نزدیک با ایشان گفتگو کنم. یکى از آنها مرد میانسالى بود که نیمکت

دینم آیا شما تا به حال نه من بى«او جواب داد: » شما مسیحى هستید؟«ه طرفش رفته از او پرسیدم: من مستقیماً ب
اى خورد در سکوت فرو رفت. آن مرد یکه» ام.بلکه من خدا را دیده«درنگ پاسخ دادم: من بى» اید؟خدا را دیده

کنم که او به من دو لى خدا را شکر مىام؟ خیر. وام دیدهآیا منظورم این بود که خدا را با چشمان جسمانى
جفت چشم عطا کرده. یک جفت چشم جسمانى و یک جفت هم چشم جان. من براى کسانیکه فقط یک جفت 

سالگى هنوز نیاز به 67چشم دارند متأسفم. خدا به من چشمان جسمانى بسیار قوى عطا کرده بطوریکه در سن 
بیمار برایم معنى ندارد اما در ازاى حفظ این یک جفت چشم عینک ندارم و چیزهایى از قبیل چشم ضعیف و 

دیگر حاضرم از موهبت داشتن چشمان جسمانى محروم شوم.
توان به حضور خدا راه یافت. به القدس مىپس همانطور که گفتم اول با خون مسیح و بعد با کمک روح

د نمود و وجودى را برایتان واقعى خواهد القدس نگاه کنید و او شما را به حضور خدا راهنمایى خواهروح
ساخت.

کنند که ها فکر مىدر حاشیه اجازه دهید تا توجهتان را به آموزه مهم و بسیار عملى تثلیث جلب نمایم. خیلى
اى کامالً انتزاعى، متافیزیکى و بکلى غیرعملى است. اصالً اینطور نیست. این آموزه تمامیت آموزه تثلیث، آموزه

گیرد و مهمترین مسئله عملى در دعا است. الزم است به حضور خداى پدر دعا ى روحانى ما را دربرمىزندگ
القدس دعا کنیم. چنین دعایى کنیم؛ الزم است بوسیله عیسى مسیح پسر خدا دعا کنیم؛ و الزم است در روح

شود.قطعاً اجابت مى

ترجدیت هر چه تمام-2
اما کلیسا به ». «پیوسته«برویم: 5:12بارتى دیگر از آن چهار عبارت مندرج در اعمال اکنون بیایید به سراغ ع

) به جاى Revised Versionدر ترجمه بازخوانى شده (». کردندجهت او نزد خدا پیوسته دعا مى
اصل این اصطالح به». کردندکلیسا به جهت او نزد خدا مجدانه دعا مى«اند. ترجمه کرده» مجدانه«پیوسته، 

تواند بطور کامل هم نمى» مجدانه«ولى ». پیوسته«کند تا تر است و حق و معنى را بیشتر ادا مىیونانى نزدیک
دانید چرا باشد. مىمى» کشیده و متهد«اش الفظىاست که معناى تحتektenosگویا باشد. واژه یونانى آن 

ترجمه کرده است. چون مترجمین » تهپیوس«م) آن را -ترجمه قدیمى (منظور ترجمه کینگ جیمز است
کشیده و خالصه دعایى متحد و پیوسته بوده است. ولى اند که دعا براى مدتى طوالنى به درازا مىپنداشتهمى
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اى در پس معناى این واژه نهفته نیست. واژه مزبور در هیچ جاى عهدجدید بدین معنا بکار اصالً چنین اندیشه
ام. آن، مقدسى نیز چنین معنایى را براى آن نیافتهک از آثار ادبى یونانى غیرکتابنرفته است و من هم در هیچ ی

کشد که از جدیت زیاد براى اى تصویرى است و روحى را به تصویر مىهاى دیگر واژهمثل خیلى از واژه
نزدیک شدن به خدا کشیده شده است.

اید؟ دوندگان روى خط شروع تاکنون مسابقه دو دیدهبا این مثال حتماً مطلب برایتان روشن خواهد شد. آیا 
تر یا شلیک طپانچه هستند تا با سرعت هرچه تمام» حرکت«مانند و همه منتظر فرمان مسابقه به حالت خیز مى

به سمت خط پایان بدوند. در حین انتظار براى فرمان شروع مسابقه، دوندگان عظالت خود را سمت جلو 
شود تا  حدى که گاه رگهاى پیشانى آنها مثل طناب بیرون شیدنگى عظالت افزوده مىکشند و هر لحظه برکمى
شود.زند. این تصویر روحى است که براى رسیدن به خدا به جلو کشیده مىمى

تر دعا کرد، چنانکه عرق او پس به مجاهده افتاده به سعى بلیغ«نیز بکار رفته است: 44:22همین واژه در لوقا 
همانطور که گفتم همان تصویر روحى که به طرف خدا کشیده » ریخت.مثل قطرات خون بود که بر زمین مى

شده در این آیه وجود دارد.
باشد. کلیسا به جهت او نزد خدا به شدت » به شدت«واژه یونانى کلمه ترین ترجمه براى آن شاید صحیح

کلیسا به جهت او نزد خدا با «باشد. تر نیز مىاگر مطابق ذیل آیه را ترجمه کنیم حتى صحیح» کردند.دعا مى
»کردند.تر دعا مىجدیت هرچه تمام

نماید این اندیشه بارها و د و آنرا اجابت مىکنتر انجام شود توجه مىخدا به دعائیکه با جدیت هرچه تمام
و مرا خواهید طلبید و چون مرا «توان آنرا یافت. مقدس تکرار شده است حتى در عهدعتیق نیز مىبارها در کتاب

یابیم که چرا خدا ). پس در اینجا درمى13:29(ارمیا » به تمام یدل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت.
دهیم و نه با اشتیاق و جدیت هرچه شنود چون نه به اندازه کافى بدان دل مىما را نمىبسیارى از دعاهاى

آیا «کند. تصور کنید که من از شما بپرسم که طلبیم. از اینروست که خدا به دعاهاى ما توجه نمىتر آنرا مىتمام
ور کنید که من مجدداً از شما و باز تص». بله«بدون شک اغلب شما جواب خواهید داد: » اید؟امروز دعا کرده

اید به اید؟ اگر به من بگویید که موضوع دعاى امروز صبحتان را فراموش کردهدرباره چه چیز دعاکرده«بپرسم: 
حاال فرض کنید من همان » بسیار خوب خدا هم فراموش کرده به دعایتان جواب بدهد.«شما خواهم گفت که 

وار اى را طوطىواب مرا بدهید چرا که هر روز دعایى تکرارى و کلیشهسؤال را از شما بکنم و شما بتوانید ج
گویید فکر کنید و تازه هنگام دعا کردن تمام حواستان متوجه مسائل کنید. بدون آنکه درباره آنچه مىتکرار مى

حرمتى به خدا و به باطل بردن نام خداوند است.دیگر باشد. باید به شما بگویم این دعایتان بى
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باشد. من اى در مرز تبت مىزمانى که من و همسرم در هندوستان بودیم او به دارجیلینگ هیمالیا که ناحیه
چون سخت درگیر جلسات بشارتى کلکته بودم نتوانستم او را همراهى کنم. هنگامیکه او از سفر برگشت با 

جین گرد است که بر روى یک دانید چرخ دعا چیست یک جام برنخود یک چرخ دعاى تبتى آورده بود. مى
نویسند و درون گردد. اهالى تبت دعاهایشان را مىچوب قرار گرفته. هر وقت چوب را بچرخانید آن جام نیز مى

کنند این چرخد و آنها دعاى مزبور را تکرار مىگردانند چرخ نیز مىاندازند و هر وقت چوب را مىجام مى
دهیم با این تفاوت که چرخ دعا بجاى آنکه ها هنگام دعا انجام مىىهمان کارى است که خیلى از ما آمریکای

کنیم. وار تکرار مىزنیم و پشت سر هم دعایى را طوطىروى چوب باشد درون سر ماست. هر روز زانو مى
حرمتى به خدا و به باطل بردن نام اوست؛ و بدون اینکه در مورد دعاهایمان قدرى فکر کنیم چنین دعایى بى

قدرتى هم ندارد. این دعا عین وقت تلف کردن و حتى بدتر از وقت تلف کردن است. اما اگر از شما هیچ 
و شما بتوانید مضمون دعاى خود را به این دلیل که ناشى از بار قلبى » که امروز صبح چه دعایى کردید«بپرسم 

خدا قطعاً دعایتان را شنیده و القدس بوده براى من بازگو کنید آنوقت باید به شما بگویم کهو هدایت روح
مسئلتتان را به شما خواهد داد.

تر دعا کنیم و از تمام وجودمان براى دعا خواهید دعایمان قوت داشته باشد باید با جدیت هرچه تماماگر مى
در رومیان توانیم آنرا مقدس تکرار شده است. براى نمونه مىمایه بگذاریم. این اندیشه بارها و بارها در کتاب

القدس لکن اى برادران از شما التماس دارم که بخاطر خداوند ما عیسى مسیح و به محبت روح«بیابیم: 30:15
ترجمه شده » با هم جد و جهد کردن«اى که واژه» براى من نزد خدا در دعاها جد و جهد کنید.

Sanagonizo.استAgonizo جنگیدن«یا » گرفتنکشتى «یا » تالش کردن«یا » ستیز کردن«یعنى .«
لکن اى برادران از شما التماس دارم که بخاطر خداوند «تر چنین ترجمه کرد: توان این آیه را به طرز صحیحمى

»القدس براى من نزد خدا در دعاها کشتى بگیرید.ما عیسى مسیح و به محبت روح
شنویم که معموالً منظور مردم از بکار بردن این عبارت آن است خیلى مى» آرامش ایمان«این روزها درباره 

کنیم کافى است که مثل یک که در زندگى مسیحى باید خیلى آرام با مسائل برخورد کنیم و هر وقت دعا مى
ز او بخواهیم و از همان موقع آنرا از آن خود بچه کوچک آرام و با اطمینان به حضور خدا بیاییم و مسئلتمان را ا

بدانیم. و بعد به آرامى از حضور خدا مرخص شویم. در این ایده حقیقتى بزرگ نهفته است اما این تنها یک 
» آرامش ایمان«روى حقیقت است و هر حقیقتى معموالً دو رو دارد. روى دیگر حقیقت این است که ما نه تنها 

مقدس من درباره جنگ ایمان خیلى بیشتر از آرامش ایمان صحبت شده داریم و در کتابهم » جنگ ایمان«بلکه 
است. ایده کشتى گرفتن یا جنگیدن در دعا آن نیست که ما باید با خدا کشتى بگیریم تا او را براى اعطاى 



13

ان داران این ظلمت و ما را کشتى گرفتن با...ریاستها و قدرتها و جه«امان مجبور یا متقاعد سازیم. خیر، خواسته
). ما را کشتى گرفتن با ابلیس و نیروهاى 12:6است (افسسیان » با فوجهاى روحانى شرارت در جایهاى آسمانى

کند. گاهى در هنگام دعا کردن چنین به باشد و در هیچ جا به اندازه دعا شریر با مإ؛ّّه مقاومت نمىشریرش مى
اند. در اینگونه موارد چه باید بکنیم؟ از دعا یان ما و خدا حایل شدهرسد که تمام نیروهاى جهنمى منظرمان مى

دست بکشیم؟ نه! به هیچ وجه! باید بر روى زانوان بجنگیم، در دعا به حضور خدا کشتى بگیریم تا زمانى که 
پیروز شویم.

) Brooks .James.Hمقدس که در کلیساى دکتر جیمز.اچ.بروکس (سالها پیش درکنفرانس کتاب
ترین معلمان در شهر سنت لوئیس برپا شده بود شرکت داشتم. برطبق برنامه یکى از بزرگترین و برجسته

من همه شما «بود. او گفت: » آرامش ایمان«مقدس در آمریکا مشغول سخنرانى بود و موضوع صحبتش هم کتاب
ه به ما گفته باشد، باید در دعا مقدس به من نشان دهید ککنم تا فقط یک آیه از کتابرا به چالش دعوت مى

معموالً واعظین دوست ندارند برخالف یکدیگر حرف بزنند ولى در اینجا همه به چالش دعوت ». کشتى بگیریم
شده بودند و من که روى سکوى وعظ نشسته بودم مکلف بودم حرف او را قطع کنم. پس با صداى آهسته به 

ن یونانى آنقدر متبحر بود که منظور مرا بفهمد و البته بیشتر از آن صادق او در زبا«، برادر20:15رومیان «او گفتم: 
مقدس است. برد با دعایى است که به قوت فرمان کتاب» کشتى گرفتن در دعا«بود و حرف مرا پذیرفت. بله 

agoneترجمه شده واژه » با هم جد و جهد کردن«القدس و با جدیت زیاد همراه باشد. ریشه فعلى که روح
44:22از آن گرفت شده. درواقع اصطالحى که در لوقا » رنج و محنت«به معنى agonyکه واژه انگلیسى 

) agonyپس به مجاهده («ترجمه شده است. agonyبکار رفته و من در باال آن را نقل کردم، درست 
براى دعا کردن باید ». ختریتر دعا کرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین مىافتاده، سعى بلیغ

رنج و مرارت کشید.
اپفراس به «رویم و شما همین مطلب را در آنجا نیز خواهید یافت. مى13ù12:4حال به سراغ کولسیان 

کند رساند که یکى از شما و غالم مسیح است و پیوسته براى شما در دعاهاى خود جد و جهد مىشما سالم مى
» کشد.دهم که درباره شما...بسیار محنت مىکامل و متیقین شوید و براى او گواهى مىتا در تمامى اراده خدا 

توان آنرا جان کندن یا با درد زحمت کشیدن ترجمه شده معنایى بسیار قوى دارد و مى» محنت«اى که واژه
ردن را چقدر ساده دانید در دعا جان کندن یعنى چه؟ واقعاً که خیلى از ما مسیحیان دعا کترجمه کرد. آیا مى

دهیم.گیریم و چقدر کم دل به دعا مىمى
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ها از طریق دعا اعمال عظیم انجام دادند کسانى بودند که جان کندن در دعا مردان بزرگ خدا که در طى سده
) را نام برد که از لحاظ David Brainerdتوان دیوید برینرد (شناختند. براى نمونه مىرا به خوبى مى

فردى ناتوان ولى از لحاظ روحانى مرد بزرگ خدا بود. او که سالیان دراز از بیمارى سل ریوى رنج جسمانى
برد و عاقبت نیز از همین بیمارى در عنفوان جوانى بدرود حیات گفت؛ زمانى احساس کرد که خدا او را مى

ح برخاسته به جنگلهاى کهنسال خوانده تا در میان سرخپوستان آمریکاى شمالى بکار گیرد. از اینرو هر روز صب
رسید که پایش به اندازه کرد در شرایطى که گاه سرماى زمستان به حدى مىرفت و دعا مىشمال پنسیلوانیا مى

کرد که در آن سرما بدنش زد و چنان با درد دعا مىرفت. در این شرایط او زانو مىیک فوت در برف فرو مى
ا هم دعاهاى او را شنید و چنان بیدارى عظیمى میان سرخپوستان شد. اینگونه بود که خدخیس عرق مى

آمریکاى شمالى ایجاد کرد که نه تنها برینرد تا آن زمان چیزى در آن باره نشنیده بود بلکه خوابش را هم 
را دید. نه تنها خدا دعاى برینرد را براى بیدارى در میان سرخپوستان شنید بلکه پدرزن او جاناتان ادواردز نمى

که سلطان متافیزیکدانان و شاید بزرگترین متفکر آمریکا بود را نیز متحول ساخت (جاناتان ادواردز تنها 
متافیزیکدان مسیحى است که نامش در تاالر مشاهیر آمریکا ثبت گردید.) و از او مبشرى آتشین بوجود آورد 

گناهکاران و در دستان خدایى «ه القدس دربار) با قوت روحEnfieldبطوریکه وقتى درکلیساى انفیلد (
موعظه کرد کسانیکه در ساختمان وجود داشتند احساس کردند که زمین در حال شکافته شدن است » خشمگین

هاى کلیسا را محکم در بغل گرفته بودند و و عنقریب کلیسا بر سرشان خراب خواهد شد به همین خاطر ستون
دند. آه که اگر از مردانى چون دیوید برینرد که آنگونه دعا کربا فریاد و استغاثه از خدا طلب رحمت مى

شد. کنند نیز بیشتر مىکردند بیشتر داشتیم، یقیناً تعداد کسانى چون جاناتان ادواردز که این چنین موعظه مىمى
نوه و من یکبار در کنفرانسى که در نیویورك برگزار شده بود داستان دیوید برینرد را مثال زدم، دکتر پارك که

باشد و آن روز در کنفرانس حضور داشت پس از خاتمه جلسه به من نویسنده زندگینامه جاناتان ادواردز مى
همیشه احساس من در مورد دیوید برینرد این بود که او قدرى غیرعادى است. من در جوابش گفتم: «گفت: 

غیرعادى «اش قدرى از آن به اصطالح  واقعاً اى ک» دکتر پارك اى کاش من و شما هم قدرى غیرعادى باشیم.«
تر در دعا از خدا طلب داشت تا با جدیت و اشتیاق هرچه تمامکه در وجود دیوید برینرد بود و او را وامى» بودن

قوت کند در وجود من و شما هم بود.
به خرج داد؟ ترتوان در دعا جدیت هرچه تمامگردد. چگونه مىاما در اینجا پرسشى بسیار عملى مطرح مى

توان جدیت در دعا را بدست کند. از دو راه مىمقدس پاسخ این پرسش را خیلى صریح و روشن بیان مىکتاب
آورد. یکى راه درست و دیگرى راه غلط. راه غلط آن است که قوت جسمانى انگیزه جد و جهد قرار گیرد. 
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اید؟ شخصى تا به حال به چنین چیزى برنخوردهیعنى اینکه سعى نموده تا با نیروى بدنى سخت دعا کنیم. آیا 
شود. جیغ کند بعد برانگیخته مىکند. او ابتدا خیلى آرام دعا را شروع مىزند و دعا مىمقابل یک صندلى زانو مى

زند تا اینکه آورد و آنقدر جیغ مىکوبد و گاهى کف بر لب مىدهد و با مشت به صندلى مىو فریاد سرمى
ایى که خودش به راه انداخته در آستانه ترکیدن قرار بگیرد. این راه اشتباه یا به عبارت دیگر مغزش از سرو صد

آتش غریب است. به کار بردن سعى انسانى و نیروى جسمانى مساوى است با اهانت به خدا.
را به ما مقدس راه صحیحتوان جدیت در دعا را کسب کرد. کتاباما از طریقى دیگر که راه صحیح باشد مى

کند زیرا که و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد مى«فرماید: مى27ù26:8آموزد. کالم خدا در رومیان مى
شود بیان کرد هاییکه نمىکند به نالهدانیم لکن خود روح براى ما شفاعت مىباید نمىآنچه دعا کنیم بطوریکه مى

یرا که او براى مقدسین برحسب اراده خدا شفاعت داند زو او که تفحص کننده دلهاست فکر روح را مى
القدس نگاه کنیم جدیتى که خدا  راه درست این است که براى به وجود آمدن جدیت در دعا به روح» کند.مى

کند آن جدیتى نیست که با انگیزه و تالش انسانى باشد. جدیت در دعا جدیتى است که رویش حساب مى
خواهید دعا کنید و هیچ حسى براى دعا کردن در خود کند. ایا وقتى مىد مىهاى ما ایجاالقدس در دلروح
کشید تا حس دعا کردن خود بخود به سراغتان بیاید؟ نه اگر زمانى وجود داشته باشد بینید دست از دعا مىنمى

ید در که کسى به دعا کردن احتیاج داشته باشد آن زمان درست همین موقع است. پس چکار باید بکنیم؟ با
اش بفرستد و او دلهاى ما را براى دعا القدس را بر طبق وعدهسکوت کامل به خدا چشم بدوزیم تا او روح

القدس را فرستاد آنوقت با جدیت کردن بیدار نماید و جدیت الزم را در وجودمان ایجاد کند. وقتى خدا روح
م کرد.دعا خواهی» شود بیان کردهائیکه نمىناله«تر و به هرچه تمام

توان آن شبى را که در شیکاگو بودم از یاد توانم همین شهادت را بدهم. هرگز نمىمن در مورد خودم مى
ببرم، پس از خاتمه جلسه دعاى عمومى براى بیدارى در سراسر جهان مردیکه در اداره این جلسات با من 

ها فقى پس از پایان جلسه دعاى شنبه شببرادر تورى آیا موا«ام آمد و گفت: همکارى نزدیک داشت به خانه
تر هم بگذاریم. من گفتم فکر خوبى است او در ادامه گفت پس چطور است از یک جلسه دعاى خصوصى

همین امشب شروع کنیم و از هفته دیگر هر کسى که خواست به جمع ما ملحق گردد. من هم قبول کردم و 
اى از آن شود.چند هفتههم بگویم مربوط به آن شب نمىخواعجب شب فراموش نشدنى بود. اما آنچه که مى

شد چند نفرى در شب مى10ماجرا گذشت و ما هر شنبه شب پس از جلسه دعاى عمومى که حدود ساعت 
کردیم تا دعایمان براى کسى مزاحمت ایجاد نکند. معموالً شدیم و دعا مىمکانى دور افتاده دور هم جمع مى

کرد. یک شب پیش از آنکه زانو زده دعا کنیم موضوعات خاصى را ان دست تجاوز نمىتعدادمان از شمار انگشت
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که قرار بود برایشان دعا شود، با یکدیگر در میان گذاشتیم و بعد زانو زدیم ولى سکوت به درازا کشید و کسى 
زى در برابر من توانم دعا کنم؛ انگار یک چیمن نمى«دعا نکرد سرانجام یکى از حاضران سربلند کرده گفت: 

همه » توانم دعا کنم. گویى چیزى جلوى مرا گرفته است.من هم نمى«سپس یکى دیگر گفت: » کند.مقاومت مى
دور هم جمع شدیم و تصدیق کردیم که همگى حالى مشابه داریم.

د تا روح به القدس را بفرستآنوقت چه کردیم؟ به آرامى در برابر خدا سجده کردیم و از او خواستیم تا روح
القدس اندکى بعد آمد و بر تک تک ما قرار گرفت و چنان ما قوت دعا کردن عطا کرده پیروزمان گرداند. و روح

دعایى کردیم که هرگز تا آن زمان سابقه نداشت. در همان شب بود که وقتى روح در من آمد هدایت شده دعا 
ستد و با چشمان خودم ایمان آوردن هزاران نفر را در کردم تا خدا مرا براى موعظه انجیل به سراسر دنیا بفر

چین، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، تاسمانى، هندوستان، انگلستان، اسکاتلند، ایرلند، آلمان، فرانسه و سوئیس ببینم؛ 
دانستم که به تمام این نقاط رفته انجیل را موعظه خواهم کرد و اعمال عظیم آن شب وقتى دعایم تمام شد مى

ا را در آن نواحى خواهم دید. آن جلسه دعا مرا براى وعظ انجیل به سراسر دنیا فرستاد.خد
دعایى که با جدیت هرچه -خواهیم مسئلت خودمان را در دعا از خدا بگیریم، باید اینگونه دعا کنیماگر مى

القدس انجام شود.تر و با الهام روحتمام

کلیسا-3
شود. در دعاى خدا بطور ویژه از اجابت دعاى متحد خرسند مى». کلیسا«رسد: سوم مىحال نوبت به عبارت 

تواند با دعا کارهاى بز:رگى انجام دهد، ولى در دعاى متحد قوتى هر فرد قدرت هست و هر کس به  تنهایى مى
م داده است: تعلی20ù19:18بسیار زیادتر نهفته است. خداوند ما عیسى مسیح این حقیقت عظیم را در متى 

گویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه که بخواهد متفق شوند، هرآینه از جانب پدر باز به شما مى«
من که در آسمان است براى ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایى که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در 

دهد و از شود و براى ارتقاى این اتحاد هرکارى انجام مىخدا از اتحاد قومش خشنود مى» میان ایشان حاضرم.
گذارد.زیادى مىاین رو به دعاى متحد احترام

هرگاه دو نفر از شما در «ولى این یک شرط دارد؛ اتحاد بایستى واقعى باشد. منظور مسیح از اینکه گفت 
کنند و هم م بدانند که درباره چه دعا مىاین است که هر دو نفر ه» زمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند

براى انجام آن دعا موافق و  هم فکر باشند. نه اینکه مثالً یک نفر بارى در قلب خود احساس کند و نزد شما 
آمده از شما بخواهد تا با او متحد شوید و شما هم قبول کنید. در اینجا توافق هست ولى او با اشتیاق و جدیت 
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کنید.این اتفاق و هم فکرى کامل اید و دعا مىلى شما به این خاطر که او از شما خواسته آمدهو بار قلبى آمده و
گذارد و  آن دو در اتحاد القدس یک بار قلبى مشترك را در دل دو نفر مىنیست. ولى هرگاه خدا بوسیله روح

مانع از اجابت آن دعا شود. پدر تواند کنند، هیچ قدرتى در آسمان و بر زمین نمىروح در مورد آن چیز دعا مى
آسمانى ما یقیناً آن دعا را مستجاب خواهد فرمود.

به جهت او-4
دعا باید دعایى مشخص و در مورد فردى مشخص باشد؛ ». به جهت او«رسیم.  اکنون به چهارمین عبارت مى

سیحیان چقدر کلى و گنگ دعا کند. آه که بسیارى از ما مدعاى مشخص همان دعایى است که خدا اجابتش مى
طلبند و خدا کنیم. دعاهاى ما همه دعاهایى قشنگ، با عباراتى فریبنده هستند ولى هیچ چیز مشخصى را نمىمى

خواهید به حضور خدا دعا کنید، یک ایده مشخص و دهد.هر وقت مىهم هیچ جواب مشخصى به آنها نمى
خواهید؛ و اگر دیگر شرایط یک دعاى پیروزمند ه چه از خدا مىروشن را در نظر بگیرید و دقیقاً معلوم کنید ک

فراهم باشد، قطعاً آن را از خدا خواهید گرفت. جواب خدا هم به اندازه دعاى شما دقیق و مشخص خواهد بود.
القدس القدس در همه دعاها جلب کنم. این روحدر خاتمه، اجازه دهید تا توجهتان را به وابستگى به روح

کند دعایى واقعى بکنیم و اوست که ما را به حضور خدا رهبرى مى» نزد خدا«بخشد تا ت که به ما توانایى مىاس
تر در دعا عطا تمامالقدس است که به ما جدیت هرچهسازد. باز این روحو وجود او را برایمان واقعى مى

سازد تا وقت دعاى متحد را درك کنیم. و القدس است که ما را با همدیگر متحد مىکند. و دوباره این روحمى
دهد.باشد که به ما موارد مشخصى براى دعا کردن نشان مىالقدس مىاین روح

کند که به حضور خدا باشد و بر مبناى ایمان به خون کفاره خالصه در یک کالم، خدا دعایى را اجابت مى
جام گیرد.کننده پسر خدا و تحت هدایت و به قوت روح قدوس خدا ان
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فصل هفتم

کشش شدید

).32:12و من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوى خود خواهم کشید (یوحنا
اخیراً در جایى خواندم که در آمریکا سر برنامه از باالترین کشش و شهرت برخوردارند: یک شوى سینمایى 
و یک نوازنده پیانو و همسرش و یک تک خوانى اپرا از اپراى مادام باتزفالى که توسط یکى از ستارگان مشهور 

کنند که ا کمیته تبلیغات او چنین تصور مىشد. اینکه واعظى معروف و داراى عطایاى زیاد و یاپرا اجرا مى
اى تکان دهنده است.انجیل پسر خدا قدرت خود را براى جذب مردم بسوى مسیح از دست داده تا اندازه

مطلبى که خوانده بودم مرا به فکر واداشت که آیا واقعاً مسیح هنوز آن کششى را که در گذشته داشت امروز 
و من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوى خود «این آیه به ذهنم خطور کرد: نیز دارد؟ بالفاصله کلمات

تواند انسان را به سوى خود بکشد. شاید فیلم هیچ چیزى مثل مسیح بلند کرده شده نمى» خواهم کشید.
نوزده قرن هاى خالى سینما را براى مدتى پر از جمعیت کند اما این جذابیت گذرا است. سینمایى جذابى سالن

سال قبل به رشته 100تاریخ مسیحیت قدرت کشش عیسى را به همگان ثابت کرده است (این کتاب حدود 
ام.العاده مسیح بلند کرد شده بودهم). من خود بارها شاهد نیروى کشش فوق-تحریر در آمده است

ب پر از جمعیت شد و تعداد در لندن شاهد بودم که براى دو ما متوالى تاالر بزرگ رویال آلبرت هر ش
شدند مانع از ورود مردم شوند. درحالیکه این تاالر گنجایش جمعیت به قدرى زیاد بود که گاه مجبور مى

توانند به حالت ایستاده در آن حضور داشته باشند. در شب نشستن ده هزار نفر را دارد و دو هزار نفر نیز مى
شما این «ه شهر لندن قبل از شروع جلسه نزد من آمد و گفت: افتتاحیه جلسات یکى از گزارشگران برجست

و البد انتظار دارید هر شب هم این سالن پر از جمعیت ». «بله» «اید؟ساختمان را براى دو ماه پیاپى اجاره کرده
چرا؟ هرگز کسى سعى نکرده این تاالر را براى حتى دو هفته متوالى اجاره کند. خود «او گفت: ».بله» «شود؟

تواند آنرا براى دو هفته پر از جمعیت کند و حاال شما انتظار م) هم نمى-وزیر وقت بریتانیاگالدستون (نخست
او هم آمد و دید.». بیا و ببین«دارید که آنرا براى دو ماه پر از جمعیت سازید؟ در جوابش گفتم: 

در حال ترکیدن بود و هزاران نفر در واپسین شب برگزارى جلسات در هنگامى که تاالر از فشار جمعیت 
آیا سالن پر «شکستند، او باز پیش من آمد و من به او گفتم: هم در بیرون در براى وارد شدن سر و دست مى

اى روى اما چه چیزى این تاالر را پر کرده بود؟ هیچ شو یا برنامه». بله، شده«لبخندى زده گفت: » شده یا خیر؟
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اى نبود و از ند براى مدیر هر روزه آن تاالر را پر کند. واعظ، سخنور برجستهشود که بتوازمین پیدا نمى
ها مرتباً توجه خوانندگان خود را به این نکته جلب اى نبرده بود. روزنامهطبعى هم بهرهگویى و شوخبذله
تاالر داند، ولى سیل جمعیت همچنان بسوىکردند که واعظ مزبور از سخنورى و فن بالغت چیزى نمىمى

سرازیر بود. کسانى که جایى براى نشستن یا حتى ایستادن در داخل سالن پیدا نکرده بودند، در هواى بارانى یا 
نمودند. چه چیزى آنها را ایستادند و رگبار باران را به امید واهى داخل شدن تحمل مىآفتابى  ساعتها بیرون مى

کرد و القدس وعظش مىاى که آن واعظ به قوت روحهبه سوى خود کشیده بود؟ همان مسیح بلند کرده شد
کردند.جواب دعاى چهل هزار نفرى که بطور پراکنده در سراسر جهان براى این موضوع دعا مى

گفتند گنجایش دوازده هزار و پانصد نفر را دارد و در بخشى دور افتاده در تاالر تور نخست لیورپول که مى
ده اتومبیل رو حدود یک مایل فاصله داشت، سه ماه تمام هر شب جمعیت موج از شهر قرار داشت و از جا

شدند و بعد از خاتمه جلسه و خروج آن پانزده هزار نفر، شب پانزده هزار نفر وارد سالن مى7زد. ساعت مى
چیزى یا نفر. چرا؟ با کشش چه30000شدند. یعنى شبى پانزده هزار نفر دیگر که بیرون منتظر بودند، وارد مى

و من «چه کسى؟ نه بخاطر کشش واعظ یا سراینده، بلکه با کشش کسى که هزار و نهصد سال پیش گفته بود: 
»اگر از زمین بلند کرده شوم، همه را به سوى خود خواهم کشید.

معناى دقیق متن-1
حال بیایید به معناى دقیق متن نگاهى بیندازیم.

گوینده این کلمات کیست و تحت چه شرایطى این سخنان را گفته است؟ گوینده نخست توجه کنید که -1
کسى نیست جز خداوند ما عیسى مسیح. نه مسیحى که در خیاالت و تصورات انسانها است، بلکه مسیح واقعى 

م) وجود دارد،-گذار فرقه علم مسیحىو تاریخى. نه آن مسیحى که در خیال پردازیهاى مرى بیکرادى (بنیان
بلکه مسیح حقیقى که در میان دیگر انسانها زیست و واقعاً مرد تا گناهکاران واقعى را از دوزخ واقعى نجات 
بخشیده وارد آسمان واقعى کند. و اما شرایط. گروهى یونانى که به عزم شرکت در پرستش یهودیان در عید 

فیلیپس هم پیش ». یم عیسى را ببینیمخواهمى«آمده بودند، نزد یکى از رسوالن یعنى فیلیپس آمده گفتند: 
خداوند ما «اندریاس آمده خواسته یونانیان را پیش او مطرح کرد. سپس هر دو نزد عیسى رفتند و به او گفتند: 

در خواسته قلبى آن گروه یونانى اشتیاق شدید کل جهان را براى یافتن منجى تشخیص داد. یونانیان براى خود 
خواست منجى مردمان نام گیرند. مردان بزرگى چون: سقراط، ارسطو، که دلشان مىفیلسوفان و حکمایى داشتند

هاى دیگر؛ اما هیچیک از ایشان قادر به نجات کسى نبودند. به همین منیدس و خیلىافالطون، اپیکنتوس، اپى
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ن، آمدن میلیونها عیسى در پیش آمدن ایشا» خواهیم عیسى را ببینیم.مى«خاطر یونانیان آمده ندا در دادند که: 
کرد. عیسى همان منجى بود که براى انسانى را که از سراسر دنیا به سوى منجى خواهند آمد، پیش بینى مى

و من اگر «نجات کل جهان باالى صلیب رفت تا تمام نیازهاى بشرى را برآورده سازد و از این رو بود که گفت: 
»م کشید.از زمین بلند کرده شوم، همه را به سوى خود خواه

کنند؟ آیه بعدى به چه چیزى اشاره مى» اگر از زمین بلند کرده شوم«در وهله دوم توجه کنید که کلمات -2
عیسى به روى صلیب » بایست بمیرد.و این را گفت. کنایه از آن قسم موت که مى«دهد. به این پرسش پاسخ مى

کنند که گویى این آیه را اغلب طورى معنا مىکرد. رفتن خود و مرگ کفاره کننده خویش بعنوان منجى اشاره مى
منظورش این است که اگر ما مسیح را در موعظه خود بلند کنیم، او مردمان را جذب خواهد کرد. این حرف در 

کنیم، اساس صحیح است و من از گفتن این حرف شرم دارم که ما غالباً آنطور که باید در مورد مسیح وعظ نمى
شدند. اما در اینجا منظور مسیح این م تعداد بیشترى از مردم به سوى او کشیده مىکردیچون اگر چنین مى

کند. این مسیح مصلوب است که انسانها را نیست. بلند کرده شدن صراحتاً به باالى صلیب رفتن مسیح اشاره مى
اره کننده گناهان سازد؛ او منجى و کفترین احتیاجات قلبى آنان را برآورده مىکشد و عمیقبه طرف خود مى

رهاند. او منجى نهایت قدوس مىاست، زیرا با مرگ خود  انسانها را از گناهانشان و نیز غضب مقدس خداى بى
همگان است چرا که همه گناهکارند. اگر جز مسیح مصلوب، هر مسیح دیگرى را موعظه کنید، کسى به سوى 

شود.وعظ شما جذب و کشیده نمى
انگار محکوم به نابودى هستند. امروزه الشه تواند انسانها را بکشد. کلیساهاى یگانهانگارى نمىیگانه

انگار در زمره خردمندترین و کلیساهاى آنان در سراسر نیوانگلند پراکنده است. بسیارى از خادمین یگانه
نگار یکى پس از اترین افراد این کشور هستند، ولى با وجود همین خادمین برجسته، کلیساهاى یگانهباهوش

کند؛ مسیح انگارى انجیل بدون خون کفاره کننده مسیح را موعظه مىشوند! چرا؟ چون یگانهدیگرى نابود مى
علم » «و من اگر از زمین بلند کرده شوم، همه را به سوى خود خواهم کشید.«گفته و تاریخ ثابت کرده که 

توانسته گروهى خاص از مردان و -ست و نه مسیحىمسما است چرا که همه علم اکه البته نام بى-»مسیحى
کنند که دارند و از هر چه پیش زنان را به سوى خود بکشد. کسانى که بیماریهاى جسمى دارند یا خیال مى

چون بدیشان وعده - معنى استبدون توجه به اینکه چقدر پوچ  و بى- کنند، پایشان قرار بگیرد پیروى مى
اشان خالص کند. این فرقه همچنین کسانى را که را از چنگال دردهاى واقعى یا خیالىتواند آناندهد که مىمى

کشد، چرا که دین حقیقى دوست دارند دینى داشته باشند بدون اینکه بهایى براى آن بپردازند به سوى خود مى
دن همه انسانها از هر طلبد. اما علم مسیحى قادر به کشیبهایى چون محبت اصیل، ایثار واقعى و پایدارى را مى
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الحال و زنان جلف را به سوى خود قشر و طبقه نیست. درواقع علم مسیحى فقط کسانى چون مردان معلوم
آیند. یک مسیح مصلوب نشده و یک انجیل لوح و فلک زده مىکشد؛ مردانى را که به امید شکار زنان سادهمى

را برآورد و همه را به سوى خود بکشد.تواند نیازهاى  انسانهابدون خون کفاره کننده نمى
) متأسفانه در سالهاى اخیر تحت تأثیر Congregationalismنظام کلیساهاى جماعتى یا مستقل (

انگارى هستیم، انگارى قرار گرفته است. به رغم این واقعیت که همگى شاهد فروپاشى و اضمحالل یگانهیگانه
کنند و متعاقباً و با ن کفاره کننده مسیح را از الهیات خویش حذف مىباز کلیساهاى جماعتى بیش از پیش خو

) که زمانى بزرگ بود، و هنوز هم از بابت باال Andoverافتند. کالج الهیات اندوور (سرعت به مخمصه مى
پردازد بزرگ است، اکنون استادانى را گرد آورده که مقدس مىبودن دستمزدى که براى تعلیم ارتودکس کتاب

(دوم » بدعتهاى مهلک«وجدانشان نسبت به الهیات صلیب و خون مسیح خفته است و تعالیمشان عمالً مصداق 
تواند کسى را ) شده است. الهیاتى که عارى از منجى مصلوب شده و خون کفاره کننده باشد، نمى1:2پطرس

بکشد و یا نیازى را برآورد.
، فردفرد انسانهاست یا »همه«توجه کنید. آیا منظور از » م کشیدهمه را...خواه«در وهله سوم به کلمات -3

کند به سوى او کشیده افرادى از همه نژاد؟ آیا منظور عیسى این بود که هر مرد و زنى که روى زمین زندگى مى
این خواهد شد، یا اینکه افرادى از همه نژادها را به سوى خود خواهد کشید؟ زمینه متن خود بهترین پاسخ را به

». خواهیم عیسى را ببینیممى«دهد. همچنان که دیدیم، یونانیان پیش فیلیپس آمدند و به او گفتند که پرسش مى
فیلیپس هم پیش اندریاس رفت و هر دو به نزد عیسى رفتند و موضوع را مطرح کردند. خدمت خداوند ما در 

اى از آینده را ر آمدن یونانیان به نزدش نشانهشد ولى مسیح داش تنها به یهودیان خالصه مىخالل حیات زمینى
دید و روزهایى که پس از مرگ او باالى صلیب دیگر مرز میان یهود و امتها برداشته خواهد شد همه شانسى مى

مند گردند. او در آن آیه نگفت که فرد فرد انسانها را به برابر خواهند داشت تا از مزایاى مرگ و کفاره او بهره
خواهد کشید، بلکه همه نژادها از یهودى گرفته تا رویم، اسکیت، فرانسوى، انگلیسى، آلمانى، ژاپنى، سوى خود 

آمریکایى و خالصه همه امتها را به سوى خود خواهد کشید. او منجى تمام جهان است و مسیحیت راستین 
یحیتى که در مرکزش دینى جهان است. دینهایى چون بودیسم و آیین کنفوسیوس کاربردى محدود دارند. مس

سازد، خواه بشر اروپایى مسیح مصلوب جاى دارد، دینى جهانى است و تمام نیازهاى کل بشریت را برآورده مى
پوست باشد و خواه آسیایى؛ خواه غربى باشد و خواه شرقى؛ خواه سرخپوست آمریکایى باشد و خواه سیاه

»بلند کرده شوم، همه را به سوى خود خواهم کشید.و من اگر از زمین«آفریقایى؛ چون خداوند ما فرموده: 
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توانید بیابید که انجیل در موردشان کاربرد نداشته باشد و مسیح هیچ قوم و نژادى را بر روى زمین نمى
مصلوب ژرفترین نیازهایشان را برطرف نکند. خیلى سال پیش چارلز داروین دانشمند برجسته انگلیسى به 

) برخورد که در سطحى بسیار ابتدایى Terre del Fueganگان (دل فوئهام ترهاى بدوى به نقبیله
کنند که فرستادن مبلغ مذهبى به کردند. وى در مالء عام ادعا کرد که در این مکان کسانى زندگى مىزندگى مى

لیر خدا به آنجا تواند برایشان انجام دهد ولى مردان دمیانشان کارى بیهوده است، چرا که انجیل هیچ کارى نمى
دل تواند نیازهاى ترهالقدس برایشان موعظه کردند، و ثابت نمودند که انجیل حتى مىرفته انجیل را به قوت روح

ها را نیز برآورد. داروین با مشاهده نتایج عظیم کار میسیونرها در حضور همگان به خطاى خود اعتراف گانفوئه
ثابت کار میسیون مزبور شد.کرد و تبدیل به یکى از اعانه دهندگان

انجیلى که مسیح مصلوب در مرکزش قرار دارد نیازهاى همه طبقات اجتماع اعم از میلیونر و مسکین، 
زادگان و کنیزان، سازد. من با چشمان خودم نجیبسواد، پادشاه و کارگر معدن را برآورده مىدانشمند و بى

ام که ان و اخالقیون، وکالى برجسته و کارگران کند ذهنى را دیدهسواد، زندانیاساتید دانشگاه و مردان بى
اند ولى این فقط بخاطر مسیح مصلوب و عمل اند و به قوت آن نجات یافتهتأثیر این کشش قرار گرفتهتحت
اى او است.کفاره
یک اعتقاد یا یک ها را نه به سوى توجه نمایید. عیسى انسان» به سوى خود«در وهله چهارم به کلمات -4

کشد. این همان چیزى است که ما به آن احتیاج داریم: خود عیسى. خود آموزه بلکه آنها را به سوى خودش مى
بیایید نزد من اى تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامى خواهم «او در جاى دیگر چنین فرمود: 

مان همگى در جاى خود نیکو هستند و از ارزش زیادى ها و اعترافات ای). اعتقادنامه28:11(متى » بخشید.
ترین نهاد باشد و مهمبرخوردارند؛ کلیساى سازمان یافته داراى ارزش زیادى است و اصالً وجودش ضرورى مى

رود. اجتماع روبه از هم پاشیدن است. تکلیف همه ما در قبال خدا و همنوعان ما در دنیاى امروز به شمار مى
توانند باعث نجات شوند و نه ها مىآن حمایت کنیم و بدان تعلق داشته باشیم؛ اما نه اعتقادنامهاین است که از

تواند کسى را نجات دهد؛ تنها کسى که قادر به نجات بشر است خود عیسى اعترافات ایمان؛ کلیسا هم نمى
»به سوى خود خواهم کشید.و من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را «گوید: باشد. از اینرو مىمسیح مى

کشد؟چرا مسیح بلند کرده شده بر صلیب همه را به سوى خود مى-2
براى پاسخ به این سؤال دو دلیل وجود دارد:
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ترین خواهد اولین، عمیقکشد که مىقبل از هر چیز مسیح مصلوب به این دلیل همه را به سوى خود مى-1
ز بشر را برآورده نماید. این نیاز چیست؟ یک منجى؟ نجات از چه؟ نجات از گناه. ترین نیابزرگترین و بنیادى

زیرا که هیچ تفاوتى «فرماید: مى23:3هر انسانى از هر نژادى که باشد گناهکار است. پولس رسول در رومیان 
یریهودى، انگلیسى و در این مورد میان یهودى و غ» باشند.اند واز جالل خدا قاصر مىنیست زیرا همه گناه کرده

اند و از جالل آلمانى، آمریکایى و ژاپنى، اروپایى و آسیایى، آمریکایى و آفریقایى تفاوتى نیست. همه گناه کرده
نهایت قدوس که اند به خداى بىباشند و همه باید روزى بخاطر گناهانى که مرتکب شدهخدا قاصر مى

اى نیازمندند که با مرگ خود این همه انسانها به نجات دهندهفرمانرواى کل جهان است جواب پس بدهند. بنابر
تاوان گناهان ایشان را پرداخت کند، گناهان آنها را بپوشاند و آنان را با این خداى قدوس آشتى دهد و خالصه 
از غضب هولناك وى برهاند و به آفتاب پرجالل لطف او وارد نماید. عیساى بلند کرده شده تنها منجى کفاره 

اى است که جهان هستى به خود دیده است.  او که به تنهاى وى در آن واحد هم خدا بود و هم انسان؛ او نندهک
تواند گناه بشر را کفاره کند. او این عمل را بطور کامل انجام داده و خدا کفاره او را پذیرفته و با که مى

داوند عیسى به معناى واقعى اولین، بزرگترین، برخیزانیدنش از مردگان بر پذیرش کفاره او شهادت داده است. خ
کند. در کل جهان جز مسیحیت هیچ دین دیگرى نیست که ترین نیاز هر بشر را برآورده مىترین و بنیادىعمیق

ترین وجه افتراق میان مسیحیان و اى را معرفى کند که کفاره کننده گناهان بشر هم باشد. این مهمنجات دهنده
کوشند تا این واقعیت عالى را از مسیحیت حذف ن است با این حال برخى از واعظین نادان مىدیگر ادیان جها

کشد. دارد و به سوى مسیح نمىکنند. ولى اینگونه تضعیف کردن مسیحیت بارى از دوش کسى برنمى
رفت تا ما را دهند. مسیح بر باالى صلیب مرد و لعنت آنرا برخود گمقدس و تاریخ در این مورد گواهى مىکتاب

مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است «از لعنت شریعت برهاند. 
ها به نیاز خود واقفند؛ ممکن است سعى کنند آنرا ). انسان13:3(غالطیان » ملعون است هر که بردار آویخته شود

کوشند تا احساس خود را با نوشیدن مشروب و عیاشى یا با فراموش نمایند و یا به کلى منکرش شوند؛ شاید ب
زنند جویى وحشیانه یا مال اندوزى حریصانه یا گوش سپردن به واعظان شیادى که دم از تعلیم صحیح مىلذت

احساس گناه دیگر قدیمى شده و رو به نابودى «گفت: و نظیرش همین اواخر در این شهر پیدا شده بود که مى
گناهان خیالى و ساختگى نظیر گناه «والت روبه بهتر شدن است نه بدتر شدن و همچنین از است. روند تح

و چون او «فرماید: مى9ù8:16گفت و گویى اصالً خبر نداشت که خود مسیح در یوحناسخن مى» ایمانىبى
خفه سازند.» نیاوردند.آید جهان را بر گناه و عدالت و داورى ملزم خواهد نمود، اما برگناه زیرا که به من ایمان
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دهیم، وقتى در برابر خداى هائیکه براى خفه یا سرکوب کردن احساس گناه انجام مىولى به رغم همه تالش
اى جز اعتراف به حضور این حس در وجودمان نداریم. هیچ چیز جز خون کفاره گیریم چارهقدوس قرار مى

را آرامشى پایدار ببخشد. مسیح بلند کرده شده همه انسانها تواند وجدان گناهکار ماکننده عیسى مسیح نمى
کشد و طورى را به سوى خود مى-از جمله همان واعظى که در موردش حرف زدم- حتى عمال شریر شیطان

اى جز گریختن به دامان مسیح حقیقى یعنى مسیح مصلوب انگیزد که چارهاحساس گناه را در آنان برمى
تواند سیح مصلوب آن عیسائیکه بر صلیب تمام گناهان ما را کفاره کرد و تنها او مىیابند بله تنها منمى

حال مردان و زنانیکه کشد. خوشابهترین نیاز ما را برطرف نماید. صلیب اوست که ما را به سوى وى مىعمیق
نند. اندوه، افسردگى کسپارند. واى برآن مردان و زنانیکه در برابر این کشش مقاومت مىدر برابر این کشش مى

و نومیدى ابدى سهم ایشان خواهد بود. چه بسیار مردان و زنانى که وقتى به روى واقعیت چشم گشوده گناهان 
اند و من ایشان را به سوى مسیح مصلوب دهشتناك خویش را دیدند در قعر نومیدى سقوط کرده، نزد من آمده

که تمام گناهانشان بر دوش عیسى نهاده شده و وقتى به نزد خدا ام رهنمون شده به آنها از کالم خدا نشان داده
اندازه نصیبشان شده است.و اند، آرامشى کامل و خوشى بىآمده به شهادت وى در این باره ایمان آورده

آیا طالب یافتن آرامش هستید؟ اگر نیستید پس هم در این دنیا و هم در آخرت گرفتار عذاب و یأس مطلق 
گذرانیدم سعى کردم تا فردى را به سوى مسیح بود. زمانیکه اولین تجربه شبانى خود را در کلیسایى مىخواهید 

گذشت و او بلند کرده شده رهنمون شوم تا نیازش که همانا آمرزش گناهان بود برطرف شود؛ ولى سالها مى
و نیازش به یک منجى کرد نداى وجدان را در درون خویش خاموش سازد و منکر وجود حس تقصیرسعى مى

کفاره کننده شود. او نه حاضر بود با من مالقات کند و نه به حرفهایم گوش دهد، ولى ساعتى فرا رسید که مرگ 
اش را خورده بود و به مغزش رسیده به سراغش آمد. سرطان در وجودش پیشروى کرده پوست سر و جمجمه

کسى را به سراغ آقاى «بسترش جمع بودند فریاد کرده گفت: بود. در اینجا بود که او خطاب به کسانیکه پیرامون
دکتر به من «من به شتاب بر بالینش حاضر شدم.او در قعر ناامیدى فرو رفته بود و به من گفت: » تورى بفرستید.

گفته که دیگر چیزى از زندگیم باقى نمانده و به محض اینکه سرطان اندکى دیگر پیشروى کند و از قشر نازك 
من در کنارش نشستم و به او » توان نجات بیابم.ام به من بگو چگونه مىه گذشته، به مغزم برسد من مردهجمجم

گفتم که براى نجات چه کارى باید  انجام داد. تا حد ممکن سعى کردم مسئله نجات از طریق مسیح بلند کرده 
به خوبى برآمدم اما او همچنان مقاومت کنم از عهده این کارشده را برایش به زبان ساده بیان کنم و فکر مى

هاست که شما هر شب باالى سر او بیدارید. االن مدت«اش گفتم: کرد. کنارش ماندم تا شب شد. به خانوادهمى
آنها به من یاد دادند که چه کارهایى براى شخص بیمار انجام دهم و چگونه » خواهم کنارش باشم.امشب من مى
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شب چندین بار مجبور بودم به اتاق دیگر رفته برایش خوراکى بیاورم و هر بار که به او خدمت کنم. در طول
آه اى کاش مسیحى بودم. آه اى کاش «کند: دیدم که او در بستر خود بطور پیوسته ناله مىشدم مىوارد اتاق مى
و در چنین حالتى بدرود حیات گفت.» مسیحى بودم.

کشد که مرد تا بر روى صلیب به این دلیل همه را به سوى خود مىدر مرحله دوم مسیح بلند کرده شده-2
ایم که او از این امر محبت را دانسته«انگیز خود و محبت عجیب پدر را نسبت به ما آشکار سازد. محبت شگفت

که ما کند از اینکه هنگامیخدا محبت خود را در ما ثابت مى«) و 16:3(اول یوحنا » جان خود را در راه ما نهاد
تواند انسان را به طرف خود ). هیچ چیز مثل محبت نمى8:5(رومیان » هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد

شود. کشد. اما هیچ محبتى محبت خدا نمىبکشد. محبت همه انسانها را از هر اقلیمى که باشند به سوى خود مى
د را داد تا هر که بر او ایمان آورد هالك نگردد بلکه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خو«

). این آیه قلب سنگى هزاران نفر را شکسته است.16:3(یوحنا» حیات جاودانى یابد
یک شب که در کلیسایم در شهر میناپولیس مشغول موعظه بودم کل دسته سرایندگان کلیسا تا پایان جلسه 

صلى سرایندگان دختر جوان و باهوشى بود که هنوز قلب خود را به در جاى خود ایستاده بودند. خواننده ا
مسیح نسپرده بود. بعد از خاتمه جلسه مادر آن دختر نزد من آمده از من خواست تا براى نجات دخترش دعا 

هایش سرخ شد و کنم. من بطرف دختر برنگشتم تا نگاهش کنم ولى بطور غریزى احساس کرم که گونه
بانیت برق زد وقتى تقریباً همه از سالن کلیسا بیرون رفته بودند من با عجله نزد او رفتم چشمانش از شدت عص

داند آقاى تورى مادر من خوب مى«و دستم را به طرف او دراز کردم. او با عصبانیت پا بر زمین کوبید و گفت: 
مقدسم را باز کردم و ه کتاباوکنار من نشست و بدون مقدم». بنشین کورا«گفتم: » که چگونه مرا عصبانى کند.

حال آنکه به سبب تقصیرهاى ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و «را برایش خواندم. 5:53اشعیاء
ناگهان بغض دختر ترکید و گریست. شب بعد او » هاى او ما شفا یافتیم.تأدیب سالمتى ما بر وى آمد و از زخم

مجبور بودم براى چند روز به شهر دیگرى بروم. هنگامیکه برگشتم عیسى مسیح را در قلب خود پذیرفت. من
فهمیدم که او به شدت بیمار شده است. یک روز صبح برادرش سراسیمه به خانه ما آمد و گفت که او در شرف 

تر به خانه آنها رفتم و مردن است به حال اغماء فرو رفته و رنگش مثل گچ سفید شده. با شتاب هر چه تمام
اى اتاقى شدم که او بیهوش افتاده بود با صورتى چنان رنگ پریده که من تاکنون در چهره هیچ انسان زندهوارد

کشید. کنارش زانو زده دعا کردم. البته بیشتر به خاطر ندیدم. او کامالً از هوش رفته بود و به ندرت نفس مى
کردم که او حالش به قدرى خراب تصور مىمادرش که کنار بالین دختر ایستاده بود تا بخاطر خود او؛ چون 

تواند دعاى مرا بشنود. اما به محض اینکه دعایم تمام شد صداى او را شنیدم که با لحنى آهنگین است که نمى
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پدر آسمانى اگر اراده توست من از بستر بیمارى «شروع به دعا کردن نمود. مضمون کلمات او چنین بود: 
براى خشنودى تو استفاده کنم و نه رضایت خودم و با آن ترا جالل دهم، ولى اگر برخیزم تا از صدایى که دارم 

و او رفت تا با مسیح » بینى که زنده نمانم خوشحال خواهم شد که با مسیح باشم.نباید حکمتت چنین صالح مى
باشد.

مطابق گفته اشعیاء ام که با تجسم تصویر مسیح بر روى صلیب من شاهد نرم شدن دل هزاران انسانى بوده
اند و به او ایمان آوردند.دست از سرسختى کشیده5:53

چند روز پیش یکى از مجالت میسیونرى بدستم رسید که در آن شخصى که به همراه میسیون بزرگ مصر 
راهى آن دیار شده بود شهادتى از زندگى خود چاپ کرده بود. این میسیونر جوان در شهادت خود چنین گفته 

قلبم را به مسیح 1904الکساندر در سال -وقتى من دوازده ساله بودم در خالل جلسات بشارتى تورى«ود: ب
کرد. او از ما خواست تا کلمات آن آیه را با او تکرار موعظه مى5:53سپردم. آن روز دکتر تورى در مورد اشعیاء 
اده نماییم در حالیکه آیه را به ترتیب یاد شده از ضمیر من استف» ما«کنیم. منتها با این تفاوت که بجاى ضمیر 

کردم، گویى ناگهان چشمانم گشوده شد و براى اولین بار دریافتم که عیسى حقیقتاً بخاطر من متحمل تکرار مى
»درد و رنج گردید. همان موقع زندگیم را وقف وى کردم.

ه شده بر روى صلیب چشم بدوزد به او خواهش من از خواننده محترم این است که به عیسى مسیح بلندکرد
که با بدنى مجروح به سبب تقصیرهاى ما و کوفته به سبب گناهان ما بر صلیب آویخته شده تا تأدیب سالمتى ما 

هاى نمایید و نگاهتان به دیگر سیستمکنید، مسیح را رد مىبر وى آید. اى مردان و زنانیکه در گناه زندگى مى
شوند، گوش بدهید! اما او به سبب تقصیرهاى ما مجروح و به اره مسیح را منکر مىدروغینى است که خون کف

خواهید هاى او شفا یافتیم. آیا نمىسبب گناهان ما کوفته شد تأدیب سالمتى ما را بر خود گرفت و از زخم
همین حاال تسلیم محبت او شوید و بگذارید تا او گناهان شما را برخود بگیرد؟ او که بخاطر شما مرد را 

بپذیرید!
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فصل هشتم

ترین پرسشمهم

22:27پس با عیسى مشهور به مسیح چه کنم؟ متى 

ترین پرسش روز از نظر شما چیست، مطمئنم که هر کدام پاسخى اگر قرار باشد از شما سؤال کنم که مهم
ترین مسئله، مسئله خلع سالح است و متفاوت به این پرسش خواهید داد. بعضى از شما خواهید گفت که مهم

ها غلط است. اما تمام این پاسخترین پرسش روز خواهید دانست و غیره. برخى دیگر مسئله کارگران را مهم
تر است. پرسشى که مستلزم اخذ تصمیمى به جا و هاى دیگر مهمپرسشى دیگر وجود دارد که از تمام پرسش

»پس با عیسى مشهور به مسیح چه کنم؟«باشد. پرسش این است: صحیح از جانب هر انسان مى
م) پنطیوس - باشدپیش مى100ش کتاب حدود قرن پیش (زمان نگار19این پرسش تازه نیست نزدیک به 

پیالطس این پرسش را مطرح کرد و بدان پاسخى غلط داد و نتیجه آن تیره روزى وى در زندگى این جهانى و 
تباهى در زندگى آن جهانى گردید. تاکنون هزاران نفر این سؤال را از خود کردند؛ عاقبت و نیک بختى همه ما 

صحیح به این پرسش دارد. اگر در قبال عیسى، مسیح خدا موضع درستى اتخاذ در دو جهان بستگى به پاسخ 
کنید هرآنچه که شایسته داشتن در این دنیا و در ابدیت است بدست خواهید آورد همه چیز بسته به 

گیرى شماست.تصمیم

شود؟اگر در قبال عیسى مسیح موضع درستى اتخاذ کنیم چه چیزى عایدمان مى-1
وهله اول در ازاى اتخاذ موضع صحیح در قبال مسیح آمرزش تمامى گناهان را بدست خواهیم آورد. در-1

دهند که هر که به وى ایمان آورد به جمیع انبیاء بر او شهادت مى«فرماید: مى43:10پطرس رسول در اعمال 
گوید س تحت الهام خدا مىمنظور این آیه مثل روز روشن است. پطر» اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت.

ترین گناهکار روى زمین که هر کسى به عیسى مسیح ایمان بیاورد گناهانش آمرزیده خواهد شد، اگر کثیف
همین امشب به عیسى مسیح ایمان بیاورد همه گناهانش آمرزیده و محو خواهد شد.

ها و ت و هیچ ربطى به دعاها، توبهآمرزش گناهان ما فقط و فقط بسته به اعالن موضع ما در قبال مسیح اس
اعمال نیکوى ما ندارد. اگر موضع درستى در قبال مسیح اتخاذ کنید، آمرزش همه گناهان خود را خواهید یافت؛ 
چه کار دیگرى انجام بدهید و چه انجام ندهید. اگر موضع غلطى در قبال او اتخاذ نمایید هر کار دیگرى هم 

آنکه به او ایمان «کند: اى دیگر بیان مىهمین حقیقت را به گونه18:3اهد شد. یوحنابکنید گناهانتان آمرزیده نخو
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آرد براو حکم نشود، اما هر که ایما نیاورد االن براو حکم شده است به جهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان 
».نیاورده

تخارات، لذات هیچکدام آنقدر مهم ناشدنى است. ثروت، افآمرزش تمام گناهان حقیقتاً که چه برکت وصف
نیستند که جاى آمرزش گناهان را بگیرند. حتى اگر همه آنها را با هم جمع کنیم باز با آمرزش گناهان قابل 

شود، هر کجا که باشد چه در کاخ و چه در سلول زندان باشد. وقتى گناهان انسان بخشیده مىمقایسه نمى
یرد. داود پادشاه هم ثروت داشت و هم افتخار، قدرت، لذات گوناگون و گخوشى عظیمى وجود انسان را فرا مى

توانیم در کرد شرح حال او را مىشمار اما خوشحال نبود. او درحقیقت شدیداً احساس بیچارگى مىمزایاى بى
تمام اى که شد از نعرهبودم استخوانهایم پوسیده مىهنگامیکه خاموش مى«مشاهده کنیم: 4و3آیات 32مزمور 
اما پس » بود، رطوبتم به خشکى تابستان مبدل گردید.زدم چونکه دست تو روز و شب بر من سنگین مىروز مى

خوشابه حال کسى که عصیان او آمرزیده شد «تر فریاد زد: از اینکه گناهانش آمرزیده شد با خوشى هرچه تمام
).2ù1:32(مزمور » ى در حساب نیاوردو گناه وى مستور گردید. خوشابه حال کسى که خداوند به وى جرم

برد که به جرم قتل غیرعمد به پانزده هاى محقر زندان سینگ سینگ مردى به سر مىدر گوشه یکى از سلول
مقدسى توانست آدم شادى باشد اما وى در سلولش کتابسال حبس محکوم شده بود طبیعى است که او نمى

القدس به او نشان داد که خداوند  عیسى به جاى او مقدس روحکتابخواند و در خالل مطالعه داشت که مى
تواند وى را نجات بخشد پس مسیح را بعنوان منجى خویش پذیرفت زمانیکه به این حقیقت مرد و اکنون مى

هاى شب بود. با این حال چنان شادى و سرورى وجود او را فرو گرفت که از شادى شروع به فریاد پى برد نیمه
کرد: نگهبان زندان به سلول او نزدیک شده به درکوبید و به او گفت که ساکت شود. زندانى با فریاد پاسخ زدن 
بخشد بله خوشحالى که آمرزش گناهان به انسان مى» توانم ساکت شوم گناهانم آمرزیده شده است.نمى«داد: 

فقط از طریق ایمان آوردن به عیسى مسیح تواند به او هدیه کند. و ما این آمرزش گناهان را هیچ چیز دیگر نمى
آوریم.خداوند بدست مى

آوریم. داشتن وجدانیکه ما در وهله دوم با اتخاذ موضع صحیح در قبال مسیح آرامش وجدان به دست مى-2
را متهم نکند و در آرامش کامل باشد برکت بزرگى است. عذاب وجدان خیلى دهشتناك است. عذاب وجدان 

بالى روى زمین است. مردان و زنان بسیارى از طبقات مختلف اجتماع با دلى پر درد پیش من بزرگترین 
کوشیم تا نداى وجدان را در درون آیند، فقط بدین خاطر که عذاب وجدان دارند. ما از طرق گوناگون مىمى

و خوشگذرانى، کنیم با تفریحشود. سعى مىخویش خاموش کنیم ولى این تالش کامالً با شکست مواجه مى
شویم.کار، مشروب و مواد مخدر و راههاى دیگر نداى وجدان را خفه کنیم اما موفق نمى
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یکى از کسانیکه با زندگى هنرمندان در هالیوود آشنایى کامل دارد، چند هفته پیش به یکى از دوستان من 
هاى پر تیراژ وسته زینت بخش روزنامهگفته که دو نفر از ستارگان مشهور سینماى جهان، دو زنى که نامشان پی

خورند از فرط سرخوردگى به مواد مخدر پناه ستایند و به زندگیشان غبطه مىاست و هزاران نفر آن دو را مى
تواند نداى وجدان را اند تا شاید از عذاب وجدان رهایى یابند، غافل از اینکه هیچ کس از این طریق نمىبرده

پس چونکه به ایمان عادل «کند: از زبان پولس رسول این مطلب را بیان مى1:5ان خاموش کند. خدا در رومی
در قبال مسیح موضع درست اتخاذ کنید تا » ایم نزد خدا سالمتى داریم بوساطت خداوند ما مسیحشمرده شده

ه خواهى دل ثابت را در سالمتى نگا«گوید: آرامش عمیق، کامل و ماندگار وجدان نصیبتان شود. اشعیاء مى
).3:26(اشعیاء » داشت زیرا که بر تو توکل دارد

گفت بخاطر عذاب وجدان چهارده سال از زندگیش تبدیل کردم که مىیکبار در دفترم با خانمى صحبت مى
به جهنمى واقعى شده است و من درباره عیسى مسیح با او صحبت کردم. از کالم خدا به او نشان دادم که 

ن آورد و به مسیح به عنوان چگونه عیسى مسیح تمامى گناهش را بر خود گرفته است. او به کالم خدا ایما
منجى کفاره کننده گناهان توکل کرد و همانجا از چهارده سال جهنمى که عذاب وجدان برایش ساخته بود 

القدس به او بخشیده رفت سیمایش از خوشى و آرامش وجدانیکه روحخالص شد و وقتى از اتاق من بیرون مى
د.درخشید. این خوشحالى هنوز هم ادامه داربود مى

آوریم. اسیر در وهله سوم با اتخاذ موضع صحیح در قبال عیسى مسیح رهایى از قدرت گناه را بدست مى-3
تر از آمیزتر و خورد کنندهتر، اهانتبودن در چنگال قدرت گناه چیز هولناکى است. هیچ اسارتى مقید کننده

دانیم که افراط در شنایى داریم. مثالً همه ما مىاسارت گناه نیست. همه ما به خوبى با قدرت اسیرکننده گناه آ
مشروبخوارى چه قدرت وحشتناکى و مخربى دارد. همه از قدرت مرفین، کوکائین و دیگر مواد مخدر آگاهیم، 

بار و دردآلود دانیم که در شهوت چه نیروى مخوفى وجود دارد و در این مورد داستانهاى اندوههمین طور مى
اند و از اسارت شدید خود در همین سال گذشته تعداد زیادى در کمال نومیدى پیش من آمدهایم. زیادى شنیده

اند. بودن در چنگال اسارت گناه از هر نوعش، چیز دهشتناکى است.با من سخن گفته
تواند رهایى فورى با این حال یک راه براى رهایى هست که بواسطه آن هر مرد و زنى که برده گناه است مى

و کامل از قدرت گناه بیابد. تنها راه رهایى این است که در قبال عیسى مسیح موضعى صحیح اتخاذ کنیم. پولس 
کوشید تا امیدى بیش نبود. با تمام قدرت خود مىپناه و بىرسول زمانى تحت قدرت گناه قرار داشت و برده بى

رفت تا اینکه سرانجام در کمال ر آن فرو مىکوشید، بیشتر دسلطه گناه را در هم بشکند ولى هرچه بیشتر مى
(رومیان » واى بر من که مرد شقى هستم! کیست که مرا از جسم این موت رهایى بخشد؟«ناامیدى فریاد زد: 
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). و ناگاه مسیح را یافت و مسیح او را از قدرت گناه رهانید و از آن پس آزادى کامل یافت و این بار فریاد 24:7
). تا زمانى که در قبال مسیح 25:7(رومیان » کنم به وساطت خداوند ما عیسى مسیحکر مىخدا را ش«برکشید: 

موضع صحیحى اتخاذ نکنید، از قدرت گناه رهایى نخواهید یافت. شاید بتوانید عادتى زشت مثل نوشیدن 
توانید نمىمشروب را بدون کمک مسیح تر کنید، هرچند که تعداد چنین افرادى بسیار اندك است؛ اما هیچوقت

تواند شما را از افتید. فقط مسیح مىاز شر گناه در کل خالص شوید چون از گناهى به دامان گناهى دیگر مى
شناختم که توانم چندین زن و مرد را نام ببرم که خودم شخصاً آنها را مىقدرت گناه برهاند. همین حاال مى

نها را رهانیده است آن هم زمانى که در قبال مسیح موضع اند ولى اکنون مسیح آور بودهزمانى در گناه غوطه
صحیح اتخاذ کردند.

در وهله چهارم با اتخاذ موضع صحیح در قبال مسیح خوشى عظیم خواهید یافت. پطرس رسول -4
کرد و توان بیان نمایید با خرمى که نمىبینید، لکن بر او ایمان آورده وجد مىاالن اگر چه او را نمى«گوید: مى

توانید به آن وجد و خرمى که پراز جالل است ). به هیچ طریق دیگرى نمى8:1(اول پطرس » پر از جالل است
شناسید که مسیحى نیستند، ولى هیچ غیرمسیحى دست بیابید. البته حتماً انسانهاى شاد و خرمى را مى

توانید نام ببرید که شاید مسیح را نمىداشته باشد. هیچ غیر» وجد و خرمى که پر از جالل است«شناسید که نمى
عمیق، پیوسته، اقناع کننده و وافرى که مسیحیان واقعى و نه اسمى دارند، داشته باشند. منظورم از مسیحیان 

اند و براى آمرزش تمام گناهان واقعى کسانى است که مسیح را بعنوان خداوند و منجى شخصى خود پذیرفته
چون ایمان کامل دارند که خدا بار همه گناهان بشر را بر دوش مسیح عیسى نهاده کنند.خویش به خدا توکل مى

و او گناهان را بر صلیب میخکوب کرده است و تنها کافى است خود را بدون قید و شرط تسلیم او کنند و 
اش اقرار نمایند تا از شادى واقعى برخوردار گردند.افکارشان را به او بسپارند و به خداوندى

به راستى که ما انسانها چقدر احمق هستیم! همین امشب و در این جلسه کسانى هستند که مسیح را رد 
اندیشند اگر مسیح را بپذیرند، همه شادیهاى خود را از دست خواهند داد. اى مردان آیا کور کنند چون مىمى

بینید که ، شادتر از شما هستند؟ آیا نمىاندبینید کسانى که مسیح را به معناى واقعى پذیرفتههستید؟ آیا نمى
دینان ثروتمند و دنیا دوست شادتر هستند؟ اى زنان آیا کر هستید؟ آیا از افرادى که از هر مسیحیان فقیر از بى

اند که در دنیا دهند با پذیرفتن مسیح چنان شادى یافتهاید که شهادت مىقشر و طبقه اجتماعى هستند نشنیده
دیدند؟مىحتى خوابش را ن

دانم. ها و لذات این جهان نمىکنم در میان شما کسى باشد که بخواهد بمن بگوید چیزى از خوشىفکر نمى
ام ولى تا زمانى که عیسى مسیح را نپذیرفتم، آن وجد و خرمى که پر من تقریباً همه لذات این جهان را چشیده
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چشم. هر روز زندگیم مملو از آن وجد و شادى است. مىرا درك نکرده بودم. ولى حاال آن را » از جالل است
آورد. شود و خیلى چیزهاى دیگر مرا به ستوه مىمن هم مشکالت زیادى دارم و خیلى چیزها باعث آزارم مى

رسانند که اگر گویند یا به چاپ مىام مىنویسند. خیلى چیزها هم دربارهگویند یا مىخیلى چیزها به من مى
شد؛ اما به رغم همه اینها هر روزِ من پر از دار شدن احساساتم مىشناختم، باعث جریحهرا نمىخداوند عیسى 

ناپذیر است. چندى پیش چنان مسائل و مشکالتى به من هجوم آورد که ممکن بود در اندوه و شادى وصف
کى از شادترین نگرانى و اضطراب شدید فرو بروم و حزنى شدید تمام وجودم را فرابگیرد ولى آن دوره ی

ام.هاى زندگیم بود. چرا؟ خیلى ساده، چون مسیح را با خود دارم و در قبال او موضعى صحیح اتخاذ کردهدوره
در وهله پنجم اگر در قبال عیسى مسیح موضعى صحیح اتخاذ کنید. حیات جاودانى خواهید یافت. -5

پذیرد و مرگ در آن ، یعنى زندگى که پایان نمىحیات جاودانى! چه عبارت عالى و پرشکوهى. حیات جاودانى
ناپذیر! حیاتى با درازاى نامحدود و مفهومى ندارد! زندگى با زیبایى و منزلت و احترام و جالل و شعفى وصف

نقص! حیاتى چون حیات خود خدا. حیات جاودانى! در مقایسه با آن، دنیا چه چیزى براى ارائه کردن کیفیتى بى
دهم تمام عمرم یک گداى مفلس ه با حیات جاودانى ثروت یک میلیونر چیست؟ من ترجیح مىدارد؟ در مقایس

پوشى زندگى کنم و حیات جاودانى داشته باشم، تا اینکه در این باشم و در تهیدستى و گرسنگى و سرما و ژنده
وم باشم. من هرگز به دنیا در پول غلت بزنم و با ثروتم بتوانم هر چیزى را بخرم ولى از حیات جاودانى محر

شناسم و هم دلهایشان را. غالب اوقات خورم. هرگز، چون هم زندگیشان را خوب مىثروتمندان غبطه نمى
سوزد، چون بیش از آنها مستحق دلسوزى هستند. بطور معلوم زندگى یک بیشتر از فقرا دلم به حالشان مى

انگیزى است.میلیونر، زندگى غم
ین دانشمندان و فیلسوفان در قیاس با حیات جاودانى هیچ است. تمام افتخارات یک عقل و شعور بزرگتر

فرمانده نظامى یا یک فرمانرواى بزرگ در برابر آن هیچ است. هیچ لذتى در مقایسه با لذت داشتن حیات 
جاودانى را تواند بدهد را در یک کفه ترازو بگذارید و حیاتجاودانى، ارزش ندارد. همه دنیا و هرآنچه که مى

تر خواهد بود. کیست که بتواند به عمق معناى حیات در کفه دیگر، خواهید دید که کفه حیات جاودانى سنگین
جاودانى پى ببرد؟

تنها کافى است در قبال عیسى مسیح موضعى صحیح اتخاذ کنید تا این حیات جاودانى را بدست آورید. در 
آنکه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانى دارد «گوش فرا دهید: 36:3این مورد به کالم خود خدا در یوحنا

بار دیگر به کالم خدا گوش » ماند.و آنکه به پسر ایمان نیاورد، حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا براو مى
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ه پسر و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانى به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آنک«بدهید: 
).12ù11:5را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است (اول یوحنا

ولى با اتخاذ موضعى صحیح در قبال عیسى به چیزى حتى بهتر از حیات جاودانى دست خواهید یافت. 
به آن کسانى که «انیم: خوچنین مى12:1یعنى فرزند خدا، وارث خدا و هم ارث با مسیح خواهید شد در یوحنا

17:8و باز در رومیان » او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنى به هر که به اسم او ایمان آورد
فقط براى یک لحظه به این » هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم یعنى ورثه خدا وهم ارث با مسیح.«خوانیم: مى

شنویم ولى آیا هیچوقت ارث خدا و هم ارث با مسیح. اغلب این کلمات را مىمطلب فکر کنید. فرزند خدا، و
شده که براى اندکى تأمل کرده معناى آن را سبک و سنگین نماییم؟ فرزند خدا! فرزند خدایى که نامتناهى و 

ش خالق همه چیز است، خدایى که تمام آدمیان و فرشتگان در مقابلش هیچند و تمامى زمین در برابر عظمت
ترین فرمانروایان و شویم که از بزرگترین فیلسوفان، پرتواناى بیش نیست؛ ما فرزند و وارث خدایى مىذره

تر است. فهم آدمى از درك آن عاجز است؛ فرزند و وارث نهایت بزرگتر، قدرتمندتر و پاكپاکترین مقدسین بى
. تنها کافى است درقبال مسیح موضعى خدا و هم ارث با مسیح! این درى است که به روى همه ما باز است

صحیح اتخاذ کنید. سالها پیش، روزى میهمان فرزند و وارث یکى از ثروتمندترین مردان جهان بودم. او مرا 
براى صرف شام دعوت کرده بود. هنگامى که با او مشغول حرف زدن بودم، پیش خودم فکر کردم که فرزند و 

ن چه احساسى دارد. ولى این در مقابل فرزند و وارث خدا وهم ارث با وارث ثروتمندترین میلیونر جهان بود
توانیم مشغول چنین امتیازى گردیم؛ منتها به این شرط که در قبال مسیح بودن هیچ است. هر کدام از ما مى

مسیح موضعى صحیح اتخاذ کنیم. به مجرد این کار آناً هم فرزند خدا خواهیم شد و هم وارث و هم ارث 
به آن کسانى که او را قبول کردند، قدرت داد تا «بار دیگر به سخنان خدا در این رابطه گوش کنید: مسیح.

).12:1(یوحنا» فرزندان خدا گردند، یعنى به هر که به اسم او ایمان آورد
آوریم. آمرزش تمام گناهان؛بینیم که با اتخاذ موضعى صحیح در قبال مسیح چه چیزهایى بدست مىپس مى

ناپذیر و پر از جالل جاودانى و باالخره فرزندى آرامش وجدان؛ رهایى از قدرت گناه؛ شادى و وجد وصف
با «خدا، وراثت او و هم ارث شدن با مسیح. حاال روشن شد ککه چرا مهمترین پرسش براى هر زمان این است: 

»عیسى مشهور به مسیح چه کنم؟
د؟ آیا در قبال وى موضعى صحیح اتخاذ خواهید کرد یا خیر؟ اگر با عیسى مشهور به مسیح چه خواهید کر

چنین کنید همه موارد نامبرده در باال خواهید یافت و در غیر این صورت همه را از دست خواهید داد. من اکنون 
آورم. با عیسى مشهور به مسیح چه خواهید کرد؟ فرقى این پرسش رإ؛ ّّ از تک تک خوانندگان به عمل مى
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کند که یکى از اعضاى کلیسا هستید یا فردى دنیوى. با عیسى چه خواهید کرد؟ این پرسش را از کسى که نمى
ترین فرد امید کنم چرا که براى او هم به اندازه پارساترین، پرهیزگارترین و اخالقىغرق در گناه است هم مى

»پس با عیسى مشهور به مسیح چه خواهید کرد؟«هست. 
یک چیز دیگر هست که از همه مواردى که در باال بدانها اشاره کردم و گفتم که با اتخاذ موضع اما هنوز -7

مالحظه کنید «گوید: صحیح در قبال مسیح بدست خواهید آورد، بهتر است: مانند او خواهید شد. کالم خدا مى
اى حبیبان االن فرزندان خدا چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم...

دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود. لکن مى
چه؟ من مانند مسیح خواهم «). شاید کسى بگوید: 2ù1:3(اول یوحنا» زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید

هایمان، ح شوید. فکرش را بکنید! من و شما با تمام کوتاهىتوانید مثل عیسى مسیبله، شما هم مى» شد؟
بله ما هم - توانیم ببینیمدیدند، نمىخطاهایمان، پستى و کوته فکریمان چیزهایى را که برخى به وضوح مى

توانیم حتى در جالل ظاهرى نیز شبیه توانیم مثل او کامل و پرجالل و مصون از خطا شویم. بله من و شما مىمى
اما وطن ما آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنى عیسى مسیح «شویم، چون در کالم خدا نوشته: او 

کشیم. که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور خداوند را انتظار مى
توانیم . و چگونه مى)21ù20:3(فیلپیان» شود برحسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند

مثل او شویم؟ با اتخاذ موضع صحیح در قبال عیسى مسیح.

اتخاذ موضع صحیح در قبال عیسى مسیح چیست؟-2
اى که قبل از هر چیز، اتخاذ موضع صحیح در قبال مسیح یعنى پذیرفتن او بعنوان منجیتان. این را از آیه-1

به آن کسانى که او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا «فهمیم: توانیم بپیشتر چند مرتبه نقل کردم مى
جمیع ما مثل گوسفندان «) او براى گناهان شما مرد. 12:1(یوحنا» گردند، یعنى به هر که به اسم او ایمان آورد

). 6:53(اشعیا» گمراه شده بودیم و هر یکى از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وى نهاد
اى خدا، من به هرآنچه کالم تو درباره «آیا او را بعنوان بردارنده گناهانتان خواهید پذیرفت؟ آیا خواهید گفت: 

کنم که او بر صلیب تمام گناهان مرا بر خود گرفت و اکنون به خاطر گوید ایمان دارم. باور مىعیسى مسیح مى
»ام؟وجود مسیح من آمرزش کامل گناهان را یافته

او را نه تنها بعنوان نجات دهنده از گناه بلکه نجات دهنده از قدرت گناه بپذیرید. او نه تنها براى کفاره 
گناهان شما مرد، بلکه از نو برخاست و امروز زنده است تا شما را از قدرت گناه آزاد سازد و شفاعت شما را 
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ا بعنوان رهاننده از قدرت گناه خواهید پذیرفت؟ ایا با تمام ). آیا هم اکنون او ر25:7نزد پدر بکند (عبرانیان 
ضعفها و گناهان خود نزد عیسى ، این خداوند قیام کرده و بزرگ خواهید آمد تا شما را برهاند؟ پس اتخاذ 

اتان از قدرت موضع صحیح در قبال مسیح یعنى اینکه او را بعنوان منجى مصلوبتان از گناه و منجى قیام کرده
بپذیرید.گناه

اینک بر در ایستاده «گوید: دومین کارى که باید بکنید این است که عیسى را به قلبتان راه دهید. او مى-2
کوبم. اگر کسى آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او درخواهم آمد و با وى شام خواهم خورد و او نیز با مى
کوبد. آیا در قلبتان را به رویش باز شما ایستاده است و در را مى). عیسى بر در قلب همه20:3(مکاشفه » من

» خداوند عیسى، بیا در قلب من سلطنت کن.«خواهید کرد؟ آیا خواهید گفت: 
کار دیگر این است که او را بر تخت فرمانروایى قلبتان بنشانید. او مسیح یعنى پادشاه مسح شده -3

سلطنت مسح نموده است، همچنان که پطرس در روز پنطیکاست گفت: خداست، چون خود خدا او را براى 
پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسى را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح «

). آیا او را بر تخت سلطنت قلبتان خواهید نشانید؟ آیا در نهایت صداقت به او 36:2(اعمال » ساخته است
؟»خداوند عیسى، تخت سلطنت قلب من را تصاحب کن و با اقتدار برآن حکمروایى نما«خواهید گفت: 

عالوه بر موارد باال. اتخاذ موضعى صحیح در قبال مسیح آن است که او را در مقابل دنیا بعنوان خداوند و -4
مردم اقرار کند من پس هر که مرا پیش«فرماید: مى33ù32:10سرورتان اقرار کنید. خود او در انجیل متى 

نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید من هم 
گوید: مى10ù9:10پولس هم در رومیان» در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود.

ر دل خود  ایمان آورى که خدا او را از مردگان برخیزانید اگر به زبان خود عیسى خداوند را اعتراف کنى و د«
شود به جهت شود براى عدالت و به زبان اعتراف مىنجات خواهى یافت. چون که به دل ایمان آورده مى

کنید؟آیا این کار را مى» نجات.
براى اتخاذ موضع صحیح در قبال عیسى تنها یک کار دیگر مانده است. اینکه رفته با دیگران درباره او 

کرد، از وجود مرد بدبختى که گرفتار ارواح شریر بود، صحبت کنید. زمانى که عیسى بر روى زمین زندگى مى
واقعاً اسفناك بود، ولى پس از آنکه هزاران دیو را اخراج کرد. شرایط این مرد تا پیش از دیدارش با عیسى

خواست از آن عیسى را دید و از شر دیوهاى پلید خالص شد، شرایطى پرجالل پیدا کرد. طبیعى است که او مى
به خانه خود برگرد و آنچه خدا با تو کرده است حکایت «به بعد همراه عیسى باشد. ولى عیسى به او گفت: 

).39ù38:8(لوقا » ه عیسى بدو نموده بود، موعظه کردکن. پس رفته در تمام شهر از آنچ
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توانید درباره او حرف اید، رفته با هر کس که مىاگر عیسى را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفته
توانید به سوى او بیاورید. این است کارهایى که باید بکنید تا موضعتان در قبال مسیح بزنید و هر که را مى

صحیح باشد. کدام یک از شما حاضر هستید هم اکنون مسیح را بعنوان خداوند خویش بپذیرید و موضعى 
جاودانگى را از آن خویش سازید؟ کدامیک از شما نداى او را خواهید شنید و او را به قلب خود راه خواهید 

ن اقرار خواهید کرد؟داد؟ کدامیک از شما او را بر تخت سلطنت دلهایتان خواهید نشانید و او را به همگا
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فصل نهم

کندخدا چگونه هدایت مى

اى. موافق رأى خود مرا هدایت خواهى نمود و بعد ولى من دایماً با تو هستم؛ تو دست راست مرا تأیید کرده
24ù23:73از این مرا به جالل خواهى رسانید. مزمور 

هاى خدا آنقدر گرانبها نیست که خدا اى از وعدهخواهد اراده خدا را انجام دهد، هیچ وعدهبراى کسى که مى
کران خود ما را در  تمام مراحل زندگى وعده هدایت داده است. فکر کردن به اینکه خدا با حکمت و محبت بى

لهام بخش است.کند، خیلى شادى آفرین، خوشحال کننده و اهدایت مى
توان یافت که مقدس است، کمتر کلماتى را مىدر کتاب مزامیر که یکى از گرانقدرترین کتابهاى کتاب

اى. موافق رأى خود مرا هدایت خواهى نمود و تو دست راست مرا تأیید کرده«گرانقدرتر از این کلمات باشند: 
یشمند، مؤمن و مطیعى از شنیدن این کلمات عالى که در هر قلب اند» بعد از این مرا به جالل خواهى رسانید.

هاى هدایت الهى را مو به مو گیرد! اى کاش فرصت کافى داشتیم تا در این فصل ویژگىآیه فوق آمده، آتشى مى
کند کردیم، ولى مجبوریم تنها به مواردى که خدا از طریقشان ما را هدایت مىو بر طبق کالم خدا بررسى مى

ییم.بسنده نما

کندخدا با کالمش هدایت مى-1
کالم تو براى پایهاى من «خوانیم: مى105:119کند. در مزمور اول از همه خدا از طریق کالمش هدایت مى

بخشد کشف کالم تو نور مى«خوانیم: همان مزمور چنین مى130و در آیه » چراغ و براى راههاى من نور است
اسرائیل را در ترین ابزار او براى هدایت ماست. خدا بنىکالم مکتوب خدا اصلى» رداند.گدالن را فهیم مىو ساده

مقدس، کالم مکتوب خدا براى ما در حکم ستون کرد. کتابروز با ستون ابر و در شب با ستون آتش هدایت مى
ترین اهداف ابر و ستون آتش است. به هر کجا که ما را هدایت کند، باید از پیش برویم. یکى ازاصلى

مقدس، هدایت عملى کردن در امور روزمره زندگى است. هر هدایت دیگرى را باید با معیار کالم خدا کتاب
اى از هر منبعى خواه مشورت انسانى و خواه رویا یا روحى نامرئى باشد، باید آن را با کالم آزمود. هر انگیزه

ایید واگر موافق این کالم سخن بگویند پس براى ایشان به شریعت و شهادت توجه نم» قابل اعتماد خدا سنجید.
). اگر کشش یا هدایت یا انگیزش یا رویا و یا حتى گشایش به موقع در 20:8(اشعیا » روشنایى نخواهد بود
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آن نبى که خواب دیده است، خواب را بیان کند و آن که کالم «کارى، مطابق کالم خدا نباشد، خدا خدا نیست. 
). اگر 28:23(ارمیا » گوید کاه را با گندم چه کار است؟مرا به راستى بیان نماید. خداوند مىمرا دارد کالم

اى که از خدا خواندند، هرگز توسط روحهاى اغواگر یا هر عامل برانگیزانندهمسیحیان فقط کالم خدا را مى
اند از مسیحیان به من گفتهشدند. خیلى نیست بلکه منشاءش شیطان یا دل فریب کار خودشان است، گمراه نمى

القدس براى فالن کار هدایتشان کرده است، درصورتى که آن کار در مغایرت مستقیم با کالم خدا قرار که روح
گفت یک مسیحى زیبارو است داشته است. به عنوان مثال یکبار مردى پیشم آمد تا درباره ازدواج با زنى که مى

گر همفکرى دارند و روح خدا هر دو را براى زناشویى هدایت کرده با من و هر دو در کار خدا عمیقاً با یکدی
دانى که ما با هم بله، اما مى«جواب داد: » اى و االن زن دارى.ولى تو قبالً ازدواج کرده«مشورت کند. به او گفتم: 

و معتقدم که مقصر ام بله، خبر دارم چون قبالً با همسرت در این باره صحبت کرده«گفتم: » سازگارى نداریم.
کند که مقصر کیست. اگر تو زنت را باشى، نه او. با این حال فرقى نمىاصلى در ناسازگارى با همسرت تو مى

اما «در جوابم گفت: » گوید که تو فردى زناکار هستى.رها کنى و با زن دیگر ازدواج نمایى، عیسى مسیح مى
ممکن بود او را به انجام چنین کارى هدایت کرده باشد، هر روحى » روح خدا ما را چنین هدایت کرده است.

تواند کسى را براى انجام کارى هدایت کند که در مغایرت کامل با کالم خدا جز روح خدا، زیرا روح خدا نمى
کنى عملى را که با تعلیم عیسى مسیح مغایر تو دروغگو و کافر هستى، چطور جرأت مى«قرار دارد. به او گفتم: 

شوند ولى آن را به خیلى و تنها مسیحیان از منابع گوناگونى برانگیخته مى» القدس نسبت دهى؟روحاست به 
دهند، درصورتى که در مغایرت وضعیت کامل با تعالیم صحیح کالم خدا قرار دارد. القدس نسبت مىروح

ها و سایقهایى که انگیزهگیرند که همیشه در قبال حقیقت این است که بسیارى کالم خدا را آنقدر نادیده مى
کند، سرگردان هستند؛ درحالى که اگر کالم را مطالعه کرده بودند، هدایت ایشان را به هر طرف هدایت مى

نمودند.صحیح و واقعى را از آن دریافت مى
اما خود کالم را هم باید درست مورد استفاده قرار داد تا هدایت درست از خدا گرفت. ما حق نداریم به

مقدس را بطور تصادفى اى نداریم که کتابروشهاى واهى از کالم خدا هدایت بگیریم. بطور مثال چنین اجازه
باز کنیم و انگشتمان را روى یک پاراگراف بگذاریم و آن را بعنوان هدایتى از طرف خدا تلقى نماییم. 

اى از جانب مقدس مکاشفهتابمقدس کتاب طلسم یا طالع بینى نیست و کاربرد جادویى هم ندارد؛ ککتاب
نهایت حکیم است و ساختارى معقول و منطقى دارد و براى موجوداتى معقول و منطقى فرستاده شده خداى بى

اى از آن باشرایط ما مربوط باشد و آن آیه تحت توان از کالم خدا هدایت گرفت که آیهاست. درصورتى مى
متن تفسیر شود. بسیارى به خاطر کاربرد نامعقول و موهوم از القدس و با توجه به زمینه اصلى هدایت روح
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افتند. چند سال پیش خانمى که یکى از معلمان مقدس در دام انواع مختلف تعصب و خشک مغزى مىکتاب
& Alamedaرفت پیشگویى کرد که در فالن تاریخ اوکلند و آالمدا (مقدس به شمار مىبرجسته کتاب
Oaklandر کالیفرنیا و همچنین شیکاگو در کام زمین لرزه فرو خواهند رفت. بسیارى با ) و چند شهر دیگ

کرد با وحشت و هراس زیاد به انتظار روز موعود نشسته بودند. یکى از دوستان من که در شیکاگو زندگى مى
باز کرده مقدس رفته آن را بطور اتفاقىشنیدن این مطلب نگران شده براى هدایت گرفتن از خدا به سراغ کتاب

و عبارتى را که پیش رویش گشوده شده بود خوانده بود: 

و کالم خداوند بر من نازل شده گفت: اى پسر انسان نان خود را با ارتعاش بخور و آب خویش را با لرزه و 
که فرماید اضطراب بنوش و به اهل زمین بگو خداوند یهوه درباره سکنه اورشلیم و اهل زمین اسرائیل چنین مى

نان خود را با اضطراب خواهند خورد و آب خود را حیرت خواهند نوشید زیرا که زمین آنها به سبب ظلم 
جمیع ساکنانش از هر چه در آن است تهى خواهد شد و شهرهاى مسکون ایشان خراب شده زمین ویران 

اى پسر انسان این : «خواهد شد. پس خواهید دانست که من یهوه هستم. و کالم خداوند بر من نازل شده گفت
گردد. لهذا به شود و هر رویا باطل مىگویید ایام طویل مىزنید و مىمثَل شما چیست که در زمین اسرائیل مى

گوید این مثَل را باطل خواهم ساخت و آن را بار دیگر در اسرائیل نخواهند ایشان بگو خداوند یهوه چنین مى
گویى است و انجام هر رویا قریب. زیرا که هیچ رویاى باطل و غیبآورد، بلکه به ایشان بگو ایام نزدیک

آمیز در میان خاندان اسرائیل بار دیگر نخواهد بود. زیرا من که یهوه هستم سخن خواهم گفت و سخنى که تملق
نگیز در اگوید اى خاندان فتنهگویم واقع خواهد شد و بار دیگر تأخیر نخواهد افتاد زیرا خداوند یهوه مىمن مى

اى پسر «ایام شما سخنى خواهم گفت و آن را به انجام خواهم رسانید. و کالم خداوند بر من نازل شده گفت: 
بیند به جهت ایام طویل است و او براى زمانهاى بعیده گویند رویایى که او مىانسان هان خاندان اسرائیل مى

فرماید که هیچ کالم من بعد از این تأخیر نخواهد ین مىنماید. بنابراین به ایشان بگو خداوند یهوه چننبوت مى
)17:12-28گویم واقع خواهد شد. (حزقیال فرماید: کالمى که من مىافتاد و خداوند یهوه مى

رسید که پاراگراف فوق پاسخى مستقیم به طلب هدایت اوست و در این صورت در نگاه اول به نظر مى
درنگ در روز پیشگویى شده تحقق خواهد یافت. دوستم همان نبوت درباره ویرانى اولکند، آالمدا و شیکاگو بى

الً راحت نشدم. این نبوت چنانکه همه روز مرا در جریان هدایتى که از کالم خدا یافته بود، گذارد. ولى من اص
خواست نبیه باشد، به باد فراموشى سپرده شد و من هرگز دیگر دانیم تحقق نیافت و آن خانمى که دلش مىمى

اى در شهر سن فرانسیسکو روى داد که ویرانى عظیمى به جاى اسمى از او نشنیدم. سالها بعد زمین لرزه
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اى از موارد بسیار سوءبرداشت از سیب زمین لرزه در امان ماندند. این تنها نمونهگذاشت، اما اولکند و آالمدا از آ
هاى واهى و غیرمجاز است.کالم خدا و هدایت گرفتن از آن به شیوه

اى از کالم آید که ناگهان آیهکوشیم، گاه پیش مىمطلب دیگر اینکه در مواقعى که براى کشف اراده خدا مى
زند ولى این را نباید بعنوان هدایتى از طرف خدا تلقى کنیم، مگر آنکه ثابت شود آیه ه مىخدا در ذهنمان جرق

مزبور با وضعیت ما همخوانى کامل دارد. ممکن است شیطان آن آیه را به فکرمان القا کرده باشد. او همین کار 
اى که به را تکرار کند. اگر آیهتواند آن) و امروز نیز مى6:4را براى وسوسه کردن خداوندمان انجام داد (متى 

ذهنمان القا شده با توجه به موقعیت اصلى متن و معناى اولیه آن در مورد وضعى کنونى ما کاربرد داشته باشد، 
کند که ممکن است اصالً ربطى ها به ذهن ما خطور مىالبته پیغامى از جانب خداست وگرنه هر از گاه از این آیه

شد.به موقعیت ما نداشت با

کندخدا از طریق روحش هدایت مى-2
القدس است. روح خدا در قلب فرد ایماندار بطور مستقیم او را راه دیگر هدایت الهى، هدایت از طریق روح

گیرد. در اعمال وجود دارد که هدایت فرد را برعهده مى» نورى باطنى«کند. جاى تردید نیست که هدایت مى
همچنین در اعمال » آنگاه روح، به فیلیپس گفت پیش برو و با آن عرابه همراه باش.«خوانیم:چنین مى29:8

7ù6:16و چون از فریجیه و دیار غالطیه عبور کردند، «خوانیم: درباره پولس رسول و همراهانش مى
نیا بروند، القدس ایشان را از رسانیدن کالم به آسیا منع نمود. پس به میسیا آمده سعى نمودند  که به بطروح

بینیم که خدا بوسیله روحش به فیلیپس هدایتى در عبارت نخست مى» لیکن روح عیسى ایشان را اجازت نداد.
کنیم که روح مانع از ورود پولس و دهد که چه باید انجام دهد و در عبارت دوم مشاهده مىشخصى مى

چ دلیلى وجود ندارد که خدا امروز هم از خواستند بدانها بروند. هیشود که مىهمراهانش به برخى نواحى مى
همین روش براى هدایت مستقیم ما استفاده نکند. وقتى او با روحش فیلیپس و پولس را هدایت کرده، هر کس 

کند. یکبار در خیابان ساوث کالرك شیکاگو که دیگرى که به خدا نزدیک است را هم بدین طریق هدایت مى
بودم. وقتى به نزدیکى پیچ آدافر رسیدن ناگهان در میان صدها نفرى که در خیابانى شلوغ است مشغول قدم زدن

با «گوید: خیابان درحال تردد بودند، چشمم به مردى کامالً غریبه افتاد و احساس کردم که روح خدا به من مى
غام از جانب اى توقف کردم و به گوشه پیاده رو رفتم تا از خدا بخواهم اگر این پیلحظه» این مرد صحبت کن.

درنگ قضیه را برایم روشن ساخت. برگشتم و به دنبال آن مرد به راه اوست، صراحتاً مرا هدایت کند. خدا بى
رفت. در وسط افتادم. او اکنون به سرپیچ رسیده بود و داشت از یک طرف خیابان کالرك به سمت دیگر مى
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کرد. درحالى که به ومبیلى از خیابان عبور نمىخیابان خودم را به وى رساندم و از قضا درآن لحظه هیچ ات
آیا شما مسیحى «اش گذاشتم و پرسیدم: دادیم دستم را روى شانهراهمان به سوى طرف دیگر خیابان ادامه مى

دانم که پرسشم عجیب است ولى مى«گفتم: » این پرسشى عجیب از یک نفر غریبه است.«او پاسخ داد: » هستید؟
کنم، بلکه ایمان دارم که خدا به من گفته که این را از بینم، نمىر کسى که در خیابان مىمن این پرسش را از ه

این خیلى عجیب است، من دانش آموخته کالج «او ایستاد و سر خود را به زیر انداخت و گفت: » شما بپرسم.
حم با من ) هستم و همین دیروز پسر عمویم که در این شهر خادم است، درباره روAmherstامرست (

آن روز » کنید.صحبت کرد و حاال شما که یک غریبه هستید، در وسط این خیابان شلوغ از من چنین سؤالى مى
موفق شدم او را متقاعد کنم که قلب خود را به مسیح بسپارد ولى اندکى پس از آن روز، وى مسیح را بعنوان 

زدن در خیابانى پر رفت و آمد در شهر تورنتو خداوند خویش پذیرفت. یکى از دوستانم زمانى که در حال قدم
کند که باید به بیمارستان برود و در آنجا با کسى حرف بزند. او به فکر فرو بوده ناگهان بشدت احساس مى

رسد که در آنجا فقط یک نفر را شناسد و به این نتیجه مىرود که در آن بیمارستان چه کسانى را مىمى
رسد و کنار تخت فرد مورد شود که باید با او حرف بزند، ولى وقتى به بیمارستان مىىشناسد. برایش مسلم ممى

یابد و از این رو گفتگویى رد و بدل گیرد، هیچ دلیل منطقى براى باز کردن صحبت با او نمىنظرش قرار مى
کند. ناگهان ایت مىشود. او که کامالً گیج شده و هاج و واج کنار تخت آشنایش ایستاده، از خدا طلب هدنمى

شناخت. ظاهراً او را براى بیند که در گوشه دیگر اتاق روى تختى خوابیده است. اصالً او را نمىمردى را مى
موضوعى بسیار پیش پا افتاده یعنى به خاطر ناراحتى که در زانویش داشت به بیمارستان آورده بودند. مسئله او 

کند و در کمال خوشحالى او رود و با وى صحبت مىم به طرف او مىرسید ولى دوستاصالً اورژانس بنظر نمى
رود. نماید. در کمال تعجب باید عرض کنم که همان شب آن شخص از دنیا مىرا به سوى مسیح هدایت مى

کند (به شرطى که باال و نزدیک باشیم و به هدایت وى گوش فرا خدا امروز هم اغلب ما را هدایت مى
دایتها را همیشه باید با کالم محک بزنیم و اگر کارى با اراده خدا مغایر است انجام ندهیم.دهیم.)ولى این ه

با وجودى که در اغلب مواقع ما از این امتیاز برخورداریم که بواسطه روح خدا هدایت شویم، ولى هیچ 
نکنیم تا خدا ما را مجوزى در کالم خدا وجود ندارد که به استناد آن دست روى دست بگذاریم و اقدامى 

هدایت کند. به خاطر داشته باشید که این تنها روش خدا براى هدایت کردن ما نیست. در غالب اوقات ما اصالً 
نیازى به هدایت از نوع خاص نداریم. در مورد فیلیپس و پولس را که در صفحات پیش بدان اشاره کردیم، در 

تشان بدان شیوه هدایت نکرد. فیلیپس تا زمانى که از سامره خارج نظر بگیرید، خدا این دو را در هر قدم از خدم
شود و از بیابان سر در بیاورد، خیلى کار کرده بود، بدون اینکه مستقیماً از روح خدا هدایت شده باشد. پولس 
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هم تا وقتى که از طرف روح خدا براى ورود به آسیا منع گردید، کماکان به خدمت بشارت مشغول بود. براى 
کارهایى که قبالً کالم خدا انجام دادنشان را به ما توجیه کرده، دیگر الزم نیست از روح خدا هدایت بگیریم. 

مقدسى است، پس از خاتمه جلسه مثالً کسى که در مورد هدایت از جانب خدا داراى عقاید افراطى و غیرکتاب
تش نکرده تا با کسى درباره مسیح حرف القدس هدایکشد چون به زغم او روحکلیسایى دست از کار خدمت مى

القدس هدایتش کند. اما همانطور که کالم خدا صراحتاً تعلیم داده، او موظف نشیند تا روحبزند و به انتظار مى
یابد در جهت خدمت به ) و باید از هر فرصتى که مى4:8؛اعمال 19:2819:4است که صیاد مردمان باشد (متى 

القدس جلوى القدس او را هدایت کند. اگر روحالزم نیست که براى هر مورد روحدیگران استفاده کند دیگر
کرد. او منتظر رفت و انجیل را موعظه مىگرفت، وى براى وعظ انجیل به تمام آن نواحى مىپولس را نمى

ماند تا روح براى موعظه فرمانى مستقیم صادر کند.نمى
القدس تکرار کنم که به خاطر داشته باشید روح خدا هرگز روحاجازه بدهید بار دیگر در مورد هدایت

القدس است و او هرگز به خالف تعالیم خود کند. کالم خدا، کتاب روحبرخالف کالم او دستورى صادر نمى
زنند که در تضاد کامل با کالم خداست و خدا آنها را آشکارا ها دست به انجام کارهایى مىزند. خیلىحرفى نمى

اند؛ القدس هدایت مستقیم داشتهکنند که براى انجام آن کار از روحن کرده است و چنین توجیه مىقدغ
مثالً چند وقت پیش یکى - واند هدایت کننده آنها بوده باشد، جز روح خداتدرصورتى که هر روح دیگرى مى

ه جمعى به زبانها صحبت کنند. از رهبر این نهضت تکلم به زبانها از کلیسایش خواسته بود تا همگى بطور دست
رساله اول قرنتیان خدا 14مقدسى بودن این کار جلب کردم و گفتم که در باب من توجه او را به غیر کتاب

صراحتاً دستور داده که در هر جلسه بیش از دو یا سه نفر مجاز به تکلم به زبانها نیستند و تازه همین دو یا سه 
د، بلکه به ترتیب و اگر درمیان جماعت کسى نیست که ترجمه زبانها بکند، نفر هم نباید همزمان حرف بزنن

تواند با خود و زیر لب به زبانها حرف بزند ولى نه با صداى بلند) و نباید کسى به زبانها تکلم نماید (البته مى
کنند. او اعت نمىبه او خاطرنشان ساختم که در کلیسایش اعضا از این فرمان اط» در کلیسا خاموش بماند.«باید 

کند، پس دیگر مجبور به ولى روح خدا ما را اینگونه هدایت مى«از خودش و همکارانش چنین دفاع کرد: 
القدس به پولس الهام کرده و او هرگز به او یادآورى کردم که کالم خدا را خود روح» اطاعت از کالم نیستیم.

القدس ارواح دیگرى به خاطر داشته باشیم که بجز روحکند. همیشه باید خالف کالم خود کسى را هدایت نمى
، و باید آنها را با کالم خدا بیازماییم. یکى »روحها را بیازماییم که از خدا هستند یا نه«هم وجود دارند، پس باید 

اش مرتکب شود آن است که به قدرى ترین اشتباهاتى که هر فردى ممکن است در زندگى مسیحىاز فاحش
آید بازبگذارد.یت روح باشد که جانش را در برابر هر روحى که به سر وقتش مىنگران هدا
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مقدس هیچ مجوزى وجود ندارد که براساس آن همچنین باید همواره در خاطر خود بسپاریم که در کتاب
کند و یاکارهاى عجیب و واهى انجام القدس به روشهاى عجیب و غریب و واهى هدایت مىتصور کنیم روح

دهند که ها تشخیص مىهایى دارند که بوسیله آن نشانهها براى خود عالیم و نشانهدهد.بعنوان نمونه، بعضىمى
القدس هدایتشان کرده است. مثالً برخى منتظر انقباض و کشیدگى صورت به اشکال عجیب و غریب روح

دانند. نشانه هدایت روح مىها راهستند و برخى دیگر لرزیدن یا احساس سرما کردن در پشت ستون مهره
شوند. القدس محسوب مىاى ندارند و درواقع توهینى به روحمقدس پشتوانهها در کتابهیچکدام از این نشانه

» روح قوت و محبت و تأدیب«القدس به روشنى و با تأکید به ما گفته شده که روح7:1در دوم تیموتاؤس 
است و از این رو هر روحى که ما را به » عقل سلیم«واقع به معنى ترجمه شده  در» تأدیب«اى که است. کلمه

ترین القدس باشد. کسانى هستند که از نامعقولتواند روحسمت کارهاى مضحک و واهى هدایت کند، نمى
القدس آنها را به کنند، با این توجیه که روحترین رفتارها در میان جماعت دفاع مىاعمال ناشایست و حتى زننده

گیرند، چون نجام این کارها ترغیب نموده است. ایشان با چنین ادعایى درواقع خود کالم خدا را به چالش مىا
باشند؛ ارواح انبیا مطیع انبیا مى«دهد: به ما چنین تعلیم مى33ù32:14کالم خدا بطور ویژه در اول قرنتیان 

لکن همه چیز به «خوانیم: همان باب مى40یه و باز در آ» زیرا که او خداى تشویش نیست بلکه خداى سالمتى.
دهد، که معنى مى» به زیبندگى (یا آبرومندانه)«ترجمه شده، » شایستگى«اى که به واژه» شایستگى و انتظام باشد.

معنى را که در بسیارى از جماعات مسیحى مدعى نظمى و گستاخى و تشویش و رفتارهاى زننده و بىبى
داند. هر هدایتى باید با کالم خدا آزموده شود.قدس هستند، مجاز نمىالهدایت گرفتن از روح

کندخدا ما را از طریق روشن کردن قوه تشخیصمان هدایت مى-3
کند. نمونه آن را در مورد پولس در وهله سوم، خدا ما را از طریق روشن ساختن قوه تشخیصمان هدایت مى

القدس پولس را از رفتن به مناطقى که نباید بالً دیدیم که خدا بوسیله روحبینیم، قمى10:16رسول و در اعمال 
رفت، بازداشت. سپس در خواب به او رویایى نشان داد قوه تشخیص پولس با دیدن آن رویا روشن شد و مى

دریافت که خدا او را براى چه کارى خوانده است. وقتى کالم خدا در موردى خاص سکوت اختیار کرده، 
شتابیم و کند. ما براى یافتن حکمت به درگاه خدا مىالً خدا از این روش براى هدایت ما استفاده مىمعمو

امان کامالً تسلیم اراده خداست و براى هدایت گرفتن وابسته به او اطمینان داریم از اینکه خواست و اراده
ه چه بایستى بکنیم. باید همواره به دهد کسازد و نشانمان مىهستیم. آنگاه خدا قوه تشخیصمان را روشن مى

پس هدایت الهى هم هدایتى روشن »: خدا نور است و هیچ ظلمت در وى هرگز نیست«خاطر داشته باشیم که 
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ها با تعجیل در انجام اى کامالً برایمان روشن نشده نباید دست به اقدامى بزنیم. خیلىاست و تا زمانى که مسئله
القدس دهند. اگر اینگونه افراد منتظر هدایت خدا از طریق تنویر روحاز دست مىاینگونه کارها هدایت خدا را

» هر که ایمان آورد تعجیل نخواهد نمود«توانستند از بسیارى اشتباهات فاحش اجتناب نمایند. اصل ماندند مىمى
ان محرز گردید باید ) در اینجا بدرستى کاربرد دارد. از طرف دیگر به محض اینکه تکلیفى برایم16:28(اشعیا

گردیم. درنگ انجامش دهیم و اگر در این مورد تعلل یا درنگ کنیم خیلى زود دچار تردید و سردرگمى مىبى
شود ولى به جاى آنکه بالفاصله اقدام کنند، ها مثل روز روشن مىهدایت خدا براى انجام کارها براى خیلى

روند.دید فرو مىنمایند تا اینکه بطور کامل در ورطه تردرنگ مى

ممکن است خدا با خوابها و رویاها هدایت کند-4
خوانیم که چطور خدا پولس را بوسیله یک رویا هدایت کرد و غیر از آن مى10ù9:12در اعمال رسوالن 

توان یافت. امروز هم خدا چه قبل از پنطیکاست و چه بعد از آن موارد دیگرى از هدایت از این طریق مى
مقدس هم روشى معمول تواند ما را به همان شیوه هدایت کند. با این وجود نشان دادن رویا حتى در کتابمى

رود و تازه بعد از آنکه خدا کالمش و روحش را عطا فرمود، این موارد کمتر هم براى هدایت الهى به شمار نمى
داریم، چرا که اکنون کالم کامل خدا را شده است. ما دیگر به اندازه مقدسین عهدعتیق به این هدایت نیاز ن

کند. زمانى که من اش در اختیار داریم. خدا امروز هم بوسیله خوابها هدایت مىداریم روح را هم با تمام پرى
امان در نیویورك خوابیده بودم که خواب دیدم مادرم مرده ولى پسر جوانى بودم، روزى در اتاق خانه قدیمى

در آن زمان هنوز مادرم در قید حیات بود) و کنار تختم ایستاد و با صورتى که مثل پیشم آمده (هر چند که 
ها بود از من خواهش کرد تا وارد خدمت خدا شوم و من هم در خواب به مادرم قول دادم تا صورت فرشته

که به مادرم خواهشش را برآورده سازم. بعداز خواب پریدم و دریافتم که همه اینها خواب بود، ولى هرگز قولى 
داده بودم فراموش نکردم. تا روزى که وارد خدمت شدم و به خدا قول دادم که انجیل را موعظه کنم، از پا 

بینیم را اى است که باید با دقت و احتیاط زیاد با آن برخورد کنیم و هر خوابى که مىننشستم. ولى خواب مقوله
ر دهیم. هرچند که خواب دیدن روشى نامطمئن براى هدایت با دعا و تفکر و احتیاط مورد تجزیه و تحلیل قرا

گرفتن از جانب خداست ولى نباید تصور کنیم که خدا هرگز از این راه ما را هدایت نخواهد کرد.

کندخدا از طریق قرعه افکندن هدایت نمى-5
ز روش قرعه افکندن براى آمده که رسوالن براى یافتن جایگزینى براى یهوداى خائن ا24:1- 26در اعمال 

گرفتن هدایت از خدا استفاده کردند. این روش در عهدعتیق متداول بود ولى مورد ذکر شده در اعمال آخرین 
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مورد ثبت شده در کالم است و هرگز پس از پنطیکاست سابقه ندارد. امروز لزومى ندارد براى پى بردن به اراده 
م، چرا که هم کالم و هم روح را در اختیار داریم. همچنین نبایستى به اى استفاده کنیخدا از چنین روش ناپخته

ها بگردیم. این روش متعلق به عهدعتیق است که مکاشفه الهى ناقص بود.دنبال نشانه

کندخدا با مشیت خویش هدایت مى-6
رد و آن روش همانا خدا عالوه بر روشهایى که در باال متذکر شدیم، روش دیگرى نیز براى هدایت ما دا

شود اکنون دهد که کامالً معلوم مىاى شکل مىمشیت اوست؛ یعنى اینکه خدا رویدادهاى زندگى ما را به گونه
دهد و طورى شرایط ایمان را که نجات خداوند را ندارد سر راه ما قرار مىچه باید بکنیم. مثالً خدا شخصى بى

فرصت براى گفتگو با او مهیا شود. در چنین مواردى الزم نیست رویایى کند که ما با او تنها باشیم ورا جور مى
القدس ما را هدایت کند تا با شخص مورد نظر وارد گفتگو شویم. همین واقعیت که با او تنها ببینیم یا روح

هستیم و فرصت حرف زدن داریم به تنهایى کافى است تا آن را هدایت خدا تلقى کنیم. با این حال براى 
انستن آنکه به او چه باید بگوییم و چگونه باید بگوییم، بایستى نگاهمان به خدا باشد. ولى خدا این را از د

کند.سازد، بلکه ذهنمان را باز مىاى مافوق طبیعى بر ما روشن نمىطریق مکاشفه
یتى مناسب با اش نیازمند کار است و موقعبه همین ترتیب اگر کسى براى تأمین معیشت خود و خانواده

القدس نیست تا به او کند دیگر نیازى به ندایى درونى یا هدایتى مستقیم از جانب روححقوق مکفى پیدا مى
بگوید آن کار را قبول کن؛ خود فرصتى که پیش آمده نوعى هدایت از طرف خداست.

را با دعا تفسیر کنیم، چون آنچه را که » هدایت از طریق مشیت الهى«با این حال باید خیلى مراقب باشیم و 
ترین راه. هنگامى که یونس از حضور خدا به نامند چیزى نیست جز آسانمى» هدایت از طریق مشیت«ها خیلى

اگر او مثل بسیارى از مسیحیان امروزى ).3:1یافا گریخت، کشتى آماده حرکت به مقصد ترشیش یافت (یونس 
گرفت تا به جاى رفتن به نینوا به آنجا بود، وجود یک کشتى آماده به مقصد ترشیش را هدایتى از طرف خدا مى

برود. حقیقت اینست که یونس سوار به کشتى عازم ترشیش شد ولى نه تحت تأثیر این خیال باطل که خدا او را 
رود، جایى نیست که خدا از او خواسته برود و به همین دانست آنجایى که مىدقیقاً مىبدان سو هدایت کرده. او 

ترین راهى که پیش رویشان کنند و بعد اولین و آسانخاطر به دردسر افتاد. غالباً مردم از خدا طلب هدایت مى
ى که خدا پیش پاى ما نمایند. هیچ تضمینى نیست که همیشه راهشود را بعنوان هدایت الهى تلقى مىباز مى

بخشد و ما حق گذارد، آسانترین راه باشد. خدا به ما قوه تشخیص داده و این قوه تشخیص را هم تنویر مىمى
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اگر «ترین راه را انتخاب کنیم. اغلب اوقات راه خدا سخت است. خود خداوند ما فرمود: ها سادهنداریم مثل بچه
).24:16(متى » انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آیدکسى خواهد متابعت من کند، باید خود را

خواهند با برداشتن تمام موانع و مشکالت از سر راه آنها را هدایت کند ولى چنین دعا هاى از خدا مىبعضى
یق کردنى جایز نیست. خدا دوست دارد که ما مردان و زنانى صاحب عزم و اراده باشیم و خود بر مشکالت فا

گذارد مشکالت در سر راهى که باید برویم و اراده خودش است، تلنبار شود. سپس آییم و در غالب مواقع مى
باشد. این واقعیت که فالن راه پر از مشکالت و ناهموارى است دلیل آن نیست که آن راه خواست خدا نمى

و خدا هم لوازم اصلى براى رفتن بطور مثال ممکن است کسى بخواهد بشارت انجیل به چین یا آفریقا برود
وى به چین یا آفریقا را در اختیارش نگذارد. او بایستى این را هدایتى آشکار از راه مشیت الهى قلمداد کند و 

خواهد او به این سفر برود و باید به دنبال فرصتى دیگر براى خدمت به خدا باشد.بفهمد که خدا نمى
کند ولى درى که خدا درى را برویشان بگشاید و خدا هم این کار را مىخواهند کهها از خدا مىخیلى

گیرند. مشکل اینجاست که آنها خود را بطور کامل گشاید مطابق میل آنها نیست، از این رو آن را نادیده مىمى
کنند. تسلیم اراده خدا نمى

تکرار کنم که هر هدایتى از هر نوعى که قبل از اینکه به موضوع این بحث خاتمه دهیم، بگذارید بار دیگر 
مقدس، کالم خدا آزموده شود.باشد، باید با محک کتاب

نکته اصلى در مورد مبحث هدایت، اینست که تسلیم محض اراده خدا باشیم و با خوشى و طیب خاطر اراده 
دا براى ما بسیار ناگوار باشد. او را انجام دهیم، حتى اگر خودمان با آن موافق نباشیم؛ چون ممکن است اراده خ

مثالً شاید اراده خدا این باشد که ما با کسانى همکارى و یا از آنها اطاعت کنیم که اصالً دوستشان نداریم. همین 
دهیم اراده خداست باید مایه خوشحالى ما باشد. اگر بطور کامل دست از اعتماد به دانیم آنچه انجام مىکه مى

حتى اگر -یم و به قوه تشخیص خدا اعتماد مطلق نماییم و هدایت او را خواهان باشیمقوه تشخیص خود بردار
گذارد، گام به گام طى کنیم و هر روزه کالمش را بخوانیم و راهى را که او پیش پایمان مى-مخالف میلمان باشد 

خواهد کرد و این اش را بشناسیم و به نجواى آرام روحش گوش دهیم، او ما را با چشمانش هدایت و اراده
امان ادامه خواهد داد.هدایت را تا پایان عمر زمینى
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فصل دهم

نگهدارى الهى
توانیم موضوع بحث این فصل نگهدارى یا حفاظت الهى و نحوه اطمینان حاصل کردن از آن است. زمانى مى

کند. هم مند گردیم که بدانیم خدا از چه کسانى نگهدارى مىاز نگهدارى الهى مطمئن شویم و از آن بهره
م هستند و ما در این فصل به چند عهدعتیق و هم عهدجدید حاوى عبارات زیادى در ارتباط  با این موضوع مه

آغاز 11:17مورد از آنها نگاهى خواهیم انداخت، ولى نه درحد یک موعظه. بگذارید بررسى خود را از یوحنا
آیم. اى پدر قدوس اینها را که به من بعد ازاین در جهان نیستم، اما اینها در جهان هستند و من نزد تو مى«کنیم: 

این دعاى عیسى بود و من خوشحالم که او چنین » دار تا یکى باشند چنانکه ما هستیم.اى به اسم خود نگاهداده
شنود و از حفاظت الهى اطمینان کامل دارم چون خداوند دعایى کرد؛ چون پدر هر روزه این دعاى او را مى

تعلق دارند، مایه عیسى از او خواسته که مرا نگه دارد. این دعاى خداوند نجات دهنده ما براى کسانى که بدو 
دهد که تا وقتى خود با شاگردانش بود، آنها را به اسم پدر حفظ قوت قلب است. او در آیه بعد چنین ادامه مى

البته پسر » اى حفظ نمودم که یکى از ایشان هالك نشد.هر کس را که به من داده«افزاید: کرد. بله، وى مى
ى او هرگز حقیقتاً به مسیح تعلق نداشت و در زمره کسانى نبود هالکت با اینکه جزو رسوالن بود هالك شد. ول

). ولى اکنون 70:6کند که یهودا از ابتدا ابلیسى بوده (یوحناکه پدر به عیسى مسیح داده بود. خود مسیح اعالم مى
که ما خداوند ما شاگردانش را ترك کرده و نگهدارى از آنها را به پدر محول نموده است و حاال این پدر است 

مقدس درباره نگهدارى خدا کند و موضوع بحث ما هم همین نگهدارى خداست. هرآنچه که کتابرا حفظ مى
)اوچه چیزى را 2کند؛ )خدا از چه کسانى نگهدارى مى1بندى کرد: توان در پنج بخش طبقهگوید را مىبه ما مى

)براى رسیدن به چه 5کند؛ نه نگهدارى مى)چگو4کند؛ )او در برابر چه چیزى نگهدارى مى3کند؛ نگهدارى مى
کند.چیزى نگهدارى مى

کندخدا از چه کسانى نگهدارى مى-1
آمده که خدا از چه کسانى نگهدارى 12ù11:17اى که در باال قرائت کردیم یعنى در یوحنادر همان آیه

خود پدر به او داده است حفظ کند و خواهد کسانى را که کند. در اینجا خداوند عیسى در دعا از پدر مىمى
کرد. تعلیم صریح و آشکار اش از کسانى که پدر به او داده بود نگهدارى مىگوید که او در طى حیات زمینىمى

اى هستند که به طریقى خاص به خدا تعلق دارند و خدا آنها را به پسرش داده است. این آیات این است که عده
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اعت، امنیتشان و امتیازاتى که دارند به کرات اشاره شده است. آن کسانى که خدا در انجیل یوحنا به این جم
کند، همانهایى هستند که به این جماعت تعلق دارند. پس راه حصول اطمینان از اینکه خدا نگاهدار ایشان مى

اده متعلق هستیم دارد یا خیر این است که اول مطمئن شویم آیا به آن گروهى که پدر به مسیح دکسى را نگه مى
توانیم بگوییم که به این گروه ممتاز تعلق داریم یا خیر؟یا نه. اما این گروه چه کسانى هستند و آیا مى

هرآنچه پدر به من  عطا کند به «فرماید: دهد. در این آیه عیسى مىبه این پرسش پاسخ مى37:6الف) یوحنا
شود که همه کسانى که از این آیه معلوم مى» بیرون نخواهم نمود.جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را

اى که پدر به او عطا فرموده تعلق دارند. هر کسى که واقعاً به سوى آیند، به آن گروه برگزیدهبه نزد مسیح مى
شمول گردد. مداند و بدون قید و شرط تسلیمش مىآید و او را نجات دهنده، آقا و خداوند خویش مىمسیح مى

اید؟ اگر چنین شود. آیا شما یکى از این افراد هستید؟ آیا از این طریق واقعى به نزد عیسى آمدهاین حفاظت مى
است، پس تحت محافظت خدا قرار دارید. اگر نه، پس همین امروز نزد مسیح بیایید و مطمئن باشید که از 

شمانگهدارى خواهد شد.
اسم تو «فرماید: مى6:17ه، توضیحى دیگر نیز وجود دارد. مسیح در یوحناب) از کسانى که خدا به مسیح داد

را به آن مردمانى که به من عطا کردى ظاهر ساختم، از آن تو بودند و ایشان را به من دادى و کالم تو را نگاه 
خدا را نگاه در این آیه به ما گفته شده که آن کسانى که پدر به مسیح داده آنانى هستند که کالم » داشتند.

تواند مطمئن باشد که به این گروه برگزیده متعلق است که دارد، مىدارند. هر کسى که کالم خدا را نگاه مىمى
و کالم «کند، بار دیگر با دقت توجه کنید: کند. به توصیفى که مسیح از ایشان مىخود خداى پدر حفظشان مى

کنند، بلکه آن را همچون شنوند و نه تنها از آن اطاعت مىدا را مىیعنى آنها نه تنها کالم خ» تو را نگاه داشتند.
دارند و در ازاى بدست آوردن هر چیزى حاضر نیستند آن را رها کنند. اینان همان گرانبهاترین گنجینه نگاه مى

آیا کالم دارد. اگر کالم خدا را نگاه داریم، خود خدا ما را حفظ خواهد کرد.کسانى هستند که خدا نگاهشان مى
دارید؟خدا را نگاه مى

دارد. در این آیه اشعیاى نبى خطاب به خدا گوید که خدا چه کسانى را نگاه مىهم به ما مى3:26اشعیا -2
دارد که خدا کسى را نگاه مى» دل ثابت را در سالمتى نگاه خواهى داشت، زیرا که بر تو توکل دارد.«گوید: مى

کند نه به خودش یا شرایطى که در آن قرار دارد؛ تمام اعتماد و به خدا نگاه مىفکرش بر او متمرکز شده و 
کند. در شود، فرق مىاز آن صحبت مى17در این آیه با آنچه که در یوحنا» نگاه داشتن«توکل او برخداست. 

آنجا صحبت از حفظ کردن از هالکت است و در اینجا حفظ کردن از اضطراب و نگرانى.
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داردچه چیزى را نگاه مىخدا -2
دانم که مى« گوید: دارد. او مىگوید که خدا چه چیزى را نگاه مىبه ما مى12:1پولس در دوم تیموتاؤس 

نگاه «در اینجا به جاى فعل » ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند.
آمده در اینجا 2:17ه شده ولى در اصل همان فعلى بکار رفته که در یوحناترجم» حفظ کردن«، فعل »داشتن

کند). برخى بیشتر به دارد (حفظ مىخوانیم که هر آنچه را به خدا به صورت امانت بسپاریم، برایمان نگه مىمى
ها بعضىکند.سپارند ولى به هر حال هر چه به او بسپارید، حفظ مىسپارند و برخى دیگر کمتر مىخدا مى

)، بعضى دیگر امور گذراى خود را و برخى دیگر سالمت 19:4سپارند (اول پطرس جانهاى خود را به خدا مى
کند. بانویى آلمانى به نام دوروتى ترودل خویش را، اما هر آنچه بصورت امانت به او سپرده شود، حفظ مى

اش را به خدا سپرده بود و خدا زندگى ادهگوید که چطور مادرش با ایمان عظیم خویش معیشت خود و خانومى
فرزند که هر 11اى پر جمعیت با گوید که پدرم فردى دایم الخمر بود و ما خانوادهنمود. او مىآنها را تأمین مى

شدیم. مواقعى بود کدام گرفتاریهاى خاص خود را داشتند ولى همیشه به خاطر دعاى مادرم از مضیقه خارج مى
یاه هم در خانه نداشتیم و هیچکس هم جز خدا از وضعیتمان آگاه نبود، و او که روزى که حتى یک پول س
سازد هرگز از برآوردن حاجات فرزندان با ایمانش غافل نشد. شعار همیشگى مادرم این بود. کالغها را فراهم مى

ها از هرگاه یکى از بچهو این شعار در فکر و ذهن ما حسابى جا افتاده بود. » به جاى گدایى کردن، دعا کنید«
خواست و مطمئن بود که او خواست و او به خاطر فقر قادر به برآوردنش نبود، از خدا مىمادر چیزى مى

درست در وقت مقتضى آن را فراهم خواهد ساخت. تجربه این بانوى آلمانى را هزاران نفر دیگر در سراسر دنیا 
ى متدیست شیکاگو بود که سالها در اثر لغوه قادر به کار کردن دارند. خانم جین سى پینى یکى از اعضاى کلیسا

نمود. زمانى که شوهر این بانو مرد، تنها دو سکه نبود و احتیاجاتش را از طریق دعا به درگاه خدا تأمین مى
بیست و پنج سنتى نقره از خود برجاى گذاشت و البته کلبه، روستایى محقرى که سرپناه او و مادر علیلش بود 

گویند او هر روزه براى رفع نیازهاى روزمره خویش به حضور گذشت. مىکه حدوداً نود سال از عمرش مى
شد. روزى سر میز دعا کرد و احتیاجات خانه را تک تک نام کرد و نیازش برآورده مىرفت و دعا مىخدا مى

کرد و با بهت در خانه آنها کار مىبرد و دعایش را تمام کرد. زمانى که در حال برخاستن بود، دختر کارگرى که
فراموش کردید براى زغال سنگ دعا کنید، چون سوختمان «و حیرت شاهد  این دعا بود به خانم خانه گفت: 

خانم پیتى همانطور ایستاده درخواست براى زغال سنگ را نیز به دعاهایش افزود. هنوز ». تمام شده«بکلى 
ا درآمد. او براى گشودن در رفت ودید کسى که اصالً ایشان را ساعتى نگذشته بود که زنگ خانه به صد
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شناسد و هرگز چیزى برایشان نفرستاده بود، و بعد از آن هم نفرستاد، یک بار زغال سنگ برایشان فرستاده نمى
کند.توان ذکر کرد. هرآنچه را به او بسپارید برایتان حفظ مىاست. از امانت دارى خدا خیلى موارد دیگر مى

کندخدا در برابر چه چیزى نگهدارى مى-3
کند. این مطلب قبل از هر چیز خدا کسانى را که به پسرش عیسى مسیح تعلق دارند از هالکت حفظ مى-1

، به روشنى تصریح گردید. خداوند ما چنین 12ù11:17اى که بحث را با آن آغاز کردیم یعنى یوحنادر آیه
سپس در » اى به اسم خود نگاه دار تا یکى باشند چنانکه ما هستیم.اینها را به من دادهاى پدر قدوس «دعا کرد: 

مادامى که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کسى را که به من «دنباله آن فرمود: 
قتاً به سوى مسیح بیاید، با کسى که حقی» اى حفظ نمودم که یکى از ایشان هالك نشد، مگر پسر هالکت.داده

تمام دل وارد مشارکت با مسیح شود، مسیح را بعنوان خداوند و منجى خویش از گناه و تسلط گناه بپذیرد و از 
کند. مهم نیست که صمیم قلب و بدون قید و شرط خود را تسلیم مسیح کند، خدا او را از هالکت حفظ مى

باشند، خدا او را حفظ قدار هستند و یا تا چه حد موذیانه مىحمالت شیطان، گناهان و خطاهاى بشرى چه م
دهم و تا به ابد من به آنها حیات جاودانى مى«خواهد کرد. همانطور که خداوند عیسى در جاى دیگر فرموده: 

هالك نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدرى که به من داد از همه بزرگتر است و 
). این است وضعیت شخصى که به مسیح تعلق 29ù28:10(یوحنا» تواند از دست پدر من بگیردکسى نمى

دارد؛ دست مقتدر عیسى مسیح از پایین و دست قدرتمند خداى پدر از باال او را احاطه خواهد کرد و هیچ فرد 
یا قدرتى در آسمان یا زمین یا دوزخ نخواهد توانست آسیبى به او وارد سازد.

او قادر است که ما را از لغزش «خوانیم که مى24کند. در یهودادا از سقوط و لغزش هم حفظ مىخ-2
ممکن است کسى بدون اینکه » عیب به فرحى عظیم قایم فرماید.محفوظ دارد و در حضور جالل خود ما را بى

دارد. اگر به را نگاه مىهالك گردد، دچار لغزش شود، ولى اصالً لزومى ندارد که او لغزش بخورد چون خدا او
تواند ما را از لغزش حفظ کند. ولى حتى زمانى که نگاهمان به او نیست و سرمان را پایین خدا توکل کنیم او مى
کند خوریم، خدا ما را حفظ مىکند. حتى زمانى که لغزش مىرویم، باز هم ما را حفظ مىانداخته به راه خود مى

قادر «خیزیم. مسیح همیشه کنار ماست تا براى ما شفاعت کند و  او ا دوباره برمىبیند که ماى را مىچون لحظه
(عبرانیان:» نهایت بخشداست نجات بى
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). براى کسى که براى آغاز کردن زندگى مسیحى در تردید است، این آیه مایه آرامش خیال است چون او 25
گر شما خود را بطور کامل در دستان خدا رها ترسد که لغزش خورده بیفتد. اداند که ضعیف است و مىمى

دارد.کند که چقدر ضعیف هستید، او شما را از لغزش محفوظ مىکنید، فرقى نمى
کند. در عالوه بر اینها خدا کسى را که فکرش را بر او متمرکز نموده، در سالمتى کامل حفظ مى-3
سپس اشعیا ». گاه خواهى داشت، زیرا که بر تو توکل دارددل ثابت را در سالمتى کامل ن«خوانیم: مى3:26اشعیا

خدا کسانى را » بر خداوند تا به ابد توکل نمایید، چون که در یاه یهوه صخره جاودانى است.«گوید: در ادامه مى
دارد. اگر تنها نگاهمان را از خودمان، دیگران وکنند، از هرگونه نگرانى و تشویش نگاه مىکه بر او توکل مى

اش چشم بدوزیم، ما را در سالمتى کامل نگاه خواهد هاى حتمىشرایطمان برگیریم و فقط به خدا و وعده
خواهد باشد، اگر بر خداوند یهوه توکل کنیم، او ما را در سالمتى داشت. وضعیت ما هر چقدر خطرناك مى

-9کالیب و یوشع ببینیم (اعداد توانیم در مورداى از این سالمتى کامل را مىکامل حفظ خواهد کرد. نمونه
7ù3ù1:1430ù29ù28ù26ù17:13 دو جاسوس دیگرى که به همراه کالیب و یوشع به سرزمین .(

موعود رفته بودند فقط به اوضاع و احوال نگاه کردند و دلهره و هراس تمام وجودشان را پر ساخت. حال آنکه 
دا و کالمش چشم دوخته بودند. آن دو به خدا  توکل کالیب و یوشع از باالى سر غولها و شرایط دشوار، به خ

کردند و او هم ایشان را در سالمتى کامل حفظ کرد. پولس هم وقتى گرفتار توفان سهمگین شد و خطر غرق 
شد و جاشوهاى کشتى و سربازان از ترس الوقوع کشتى در دریاى مدیترانه هر لحظه بیشتر مىشدن قریب

خورد، نزدیک بود قالب تهى کنند، به ه باد و شدت و قوت امواج که به کشتى مىلرزیدند و از شنیدن زوزمى
جاى نگریستن به امواج و توفان، به خدا توکل کرد و خدا هم او را در سالمتى کامل حفظ کرد. از این رو 

ان طور که اى مردمان خوشحال باشید، زیرا ایمان دارم که به هم«توانست به همراهان لرزانش بگوید: پولس مى
). ما امروز و در چنین دنیاى پرآشوب و توفانى به چنین 25:27(اعمال » (خدا) به من گفت واقع خواهد شد

اى نگران و مشوش تشویشى نیاز داریم. اگر به خدا و کالمش اعتماد کنیم، حتى ذرهمردان و زنان آرام و بى
آیه را همیشه در خاطر خود حفظ کنیم و بدان  اى هست که اگر فقط همین یک نخواهى شد. در کالم خدا آیه

دانیم مى«است: 28:8هایمان از بین خواهند رفت. این عبارت، رومیان ایمان داشته باشیم، تمام ترسها و نگرانى
اند، همه چیزها براى خیریت دارند و به حسب اراده او خوانده شدهکه به جهت آنانى که خدا را دوست مى

شود و در نهایت شامل آن هم مى» همه چیز«هر چه بر ما بگذرد، باید بدانیم که » باشند.ار مىایشان با هم در ک
به خیریت ما تمام خواهد شد.
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کندخدا چگونه نگاهدارى مى-4
چشم یکى » نماید.مثل مردمک چشم خود محافظت مى«آمده که یهوه قوم خود را 10ù9:32در تثنیه -1

که مهمترین بخش چشم » مردمک چشم«شود و که بیش از بقیه اندامها از آن محافظت مىاز اندامهایى است 
شود.مکانیسم چشم و تدابیرى که خدا است و عدسى بینایى در آن قرار دارد، بطور کامالً ویژه نگهدارى مى

حفاظتى خدا براى سالمت آن اندیشیده همواره شگفتى و تحسین اهل علم را برانگیخته است. بخشى از تدابیر
باشد. به همین ترتیب او از قوم خودش براى نگهدارى از چشم قابل درك است و برخى دیگر غیرقابل درك مى

کند.نگاهدارى مى
» در هر جایى که بروند«کنند، آمده که خدا کسانى را که به او توکل و از او اطاعت مى15:28در پیدایش -2

زمانى که در خانه پدرش بود، چه زمانى که در وسط بیابان در چاهى افتاده کند. او یوسف را چه محافظت مى
بود، چه در خانه فویتفار، چه در زندان مصر و چه در کاخ سلطنتى حفظ کرد. خدا داود را چه زمانى که از 

ت گریخکرد از دهان شیر و خرس و چه زمانى که براى حفظ جانش از مقابل شائول مىگوسفندان نگهدارى مى
) و چه به هنگام رویارویى با دشمنان 20:26کرد (اول سموئیل و شائول او را مثل کیک در بیابان تعاقب مى

توانست بنویسد: کرد. از این رو مىزمانى که پادشاه شده بود، حفظ کرد. خدا او را در هر جا محافظت مى
اگر امروز ما هم به خدا » و با من هستى.چون در وادى سایه موت نیز راه روم، از بدى نخواهم ترسید زیرا ت«

توکل کنیم و از او اطاعت نماییم،  هر جا بوریم او ما را حفظ خواهد نمود.
خوابد. کند. او هرگز نمىخوانیم ککه خدا قومش را در همه اوقات حفظ مىمى4ù3:121در مزمور -3

تواند برد. شیطان هرگز نمىست خوابش نمىکند و هیچوقت هم سر پهیچوقت پست نگهبانى خود را ترك نمى
یکى از فرزندان خدا را برباید چون نگهبانشان همیشه بیدار است.

من به آنها حیات جاودانى «بیندیشیم: 28:10کند. یکبار دیگر به یوحناخدا تا ابدیت نگاهدارى مى-4
آنانى که به مسیح توکل » نخواهد گرفت.دهم و تا به ابد هالك نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست منمى
این یکى از ارزشمندترین واقعیات مربوط به حفاظت الهى است؛ حفاظت » هرگز هالك نخواهند شد.«کنند، مى

واند خودش را منکر تکند او نمىوفایى نمىوفا باشیم ولى او هرگز بىپذیرد. شاید ما بىالهى هرگز پایان نمى
کند. ما هرگز هالك نخواهیم شد. اگر خودمان را خوب ). او تا به آخر حفظ مى13:2شود (دوم تیموتاؤس 

بشناسیم و  تنها به خودمان نگاه کنیم، از تصور اینکه ممکن است در طول زندگى دچار لغزش شویم، بر خود 
خورد ت نمىخواهیم لرزید، ولى اگر به خدا نگاه کنیم و او را بشناسیم، نخواهیم لرزید چون او هیچوقت شکس
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کند؛ در حفظ مى» مثل مردمک چشم خویش«گوید که او ما را حفظ خواهد کرد. او امروز ما را و کالمش مى
کند.هر جا، در هر زمان و تا به ابد ما را حفظ مى

کند؟خدا براى رسیدن به چه چیزى نگاهدارى مى-5
پاسخ داده شده 5:1ه این پرسش در اول پطرس کند؟ براستى خدا براى رسیدن به چه چیزى نگاهدارى مى

نجاتى » به قوت خدا محروس هستید به ایمان براى نجاتى که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود«است: 
رسد یا چقدر از آمرزش گناهان و فرزندخواندگى خدا که ما امروز داریم، مهم نیست که چقدر کامل به نظر مى

تا چه اندازه پیروزمند است یا تا چه حد برگناه مسلط هستیم، نجات ما نجاتى ناقص است دانیم یا زندگیمان مى
شود بلکه جسم را و این نجات در آینده ابدى کامل خواهد شد. نجات ابدى فقط شامل نجات روح و نفس نمى

هاى قتى تمام وعدهنجاتى است که و» نجاتى که مهیا داشته است تا در ایام آخر ظاهر شود«گیرد؛ نیز دربر مى
پذیرد. خدا براى رسیدن به عجیب خدا به ما در مورد به شباهت کامل مسیح درآمدن تحقق یافت، انجام مى

دارد.چنین چیزى ما را نگاه مى
اى؟ اى برادر و خواهر ایماندار به خدا و عیسى مسیح خداوند، آیا مفهوم حفاظت الهى را واقعاً درك کرده

اى تا اى و از آرامش فکر و روان برخوردارى؟ آیا خود را به او سپردهمند شدهکه از آن تواست بهرهآیا از امنیتى
ها و مشکالت و توفانها و فشارهاى زندگى در ثباتىدهى تا تو را در میان بىتو را حفظ کند؟ آیا به او اجازه مى

ى شروع کنى.توانسالمت کامل نگاهدارد؟ اگر چنین نیست، از همین امروز مى
نهایت و شما دوستانى که مسیحى نیستید، آیا ندیدید که حفاظت الهى چه چیز گرانبهایى است؟ آیا این بى

کنند و برخى دیگر به ها به ثروت توکل مىدهد؟ بعضىبهتر از تمام چیزهایى نیست که دنیا به شما هدیه مى
دوستان یا رهبران ملى خویش اتکا دارند. ولى توکل هاى خود متکى هستند و گروهى دیگر به قدرتتوانایى

دل ثابت را در سالمتى کامل نگاه خواهد داشت. زیرا که به او توکل «نهایت بهتر است چون کردن به خدا بى
اى پدر قدوس اینها «خواهى به او توکل کنى و این دعاى عجیب را همراه با منجى به زبان آورى. آیا نمى» دارد

؟»اى به اسم خود نگاه داردن دادهرا که به م
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فصل یازدهم

سر آرامش پایدار

24:5رفت و نایاب شد زیرا خدا او را برگرفت. پیدایش خنوخ با خدا راه مى

» سر آرامش پایدار، خوشى وافر و پیروزى بسیار درمواقع جنگ و در تمام مواقع«موضوع بحث این فصل ما 
رفت و نایاب شد؛ زیرا خدا او را خنوخ با خدا راه مى«شود: یافت مى24:5است. متن مورد نظر ما در پیدایش 

ین راه رفتن با خداست. به عقیده من این آیه سر آرامش پایدار و خوشى وافر و پیروزى بسیار در هم» برگرفت.
مقدس است. این آیه بیشتر به سرودى انگیزترین آیات در سراسر کتابترین و هیجانیکى از مسحور کننده

ماند تا واقعیتى تاریخى درارتباط با بشرى که روزگارى بر روى همین کره خاکى ساکن بوده ولى آسمانى مى
مقدس خیلى با د در مورد هر یک از ما نیز صدق کند. موقعیت این آیه در کتابتواناین واقعیت است و مى

اهمیت و پرمعنا است. در آیات پیشین شرحى خسته کننده، یکنواخت و در نگاه اول مالل آور از نامهاى کسانى 
بعد از سالیان دراز اند و اند و بعد صاحب پسران و دختران شدهاند، فالن سال عمر کردهارائه شده که بدنیا آمده

یابد و انتظار داریم شود و ادامه مىرسد. داستان او مثل پیشینیانش آغاز مىاند. آنگاه ناگهان خنوخ از راه مىمرده
گیرد و این کلمات آهنگین به گوش مثل داستان آنها نیز به پایان برسد، ولى یکباره نسیمى از آسمان وزیدن مى

و باز داستان مانند سابق ادامه » رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت.راه مىو خنوخ با خدا «رسد که: مى
کند. به خاطر داشته باشید که این داستان به زمانى بسیار قدیم یعنى هزاران سال پیش از مسیح و حدوداً پیدا مى

دار است. ایا این داستان هزار سال پیش از توفان نوح تعلق دارد، و با این حال از چه ژرفا و زیبایى برخور
مقدس بسیارى قدیمى براى ما درسى ندارد که بیاموزیم؟ کل تاریخچه مربوط به خنوخ تنها در نه آیه از کتاب

مقدس بکلى با شود؛ شش آیه از عهدعتیق و سه آیه از عهد جدید. تاریخ خارج از چارچوب کتابخالصه مى
ترین شخصیتهایى است که تاریخ از آنها ترین و قابل ستایشجستهاو بیگانه است، با این وجود خنوخ یکى از بر

قبل از «گفته شده که: 5:11ساخت. در عبرانیان کند. عظمت خنوخ از نوعى بود که خدا را خشنود مىیاد مى
بزرگى او در این نبود که مورد تعریف و تمجید » انتقال وى شهادت داده شد که رضامندى خدا را حاصل کرد.

رانش قرار گرفت. یا به خاطر فتوحات نظامى، قدرت سیاسى، دانش وسیع، سیاست موفق، نبوغ هنرى یا معاص
معمارى برجسته یا حتى دستاوردهاى بشر دوستانه قابل توجه پرآوازه شد. بزرگى او در این بود که بیشتر 
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و خدا هم از » رفتمىبا خدا راه«نمود؛ بزرگى او در این بود که کرد و کمتر خودنمایى مىمسکوت مى
برد. به همین خاطر دوست داشت پیوسته او در کنارش باشد. همنشینى با او لذت مى

امیدوارم در این فصل بتوانم سه چیز را براى شما خوانندگان عزیز شون کنم: نخست اینکه راه رفتن با خدا 
توانیم خودمان با خدا راه که چگونه مىچیست، دوم اینکه برخى از نتایج راه رفتن با خدا چیست؛ سوم این

برویم.

راه رفتن با خدا چیست؟
براى بعضى از ما مسیحیان این پرسشى نیست که نیازى به پاسخ داشته باشد، چون خود خدا عمالً آن را 

نیست. که البته تعدادشان کم هم - بطرزى غیرقابل وصف و پربرکت به ما نشان داده است. اما براى برخى دیگر
ایم و برایمان آرامش بخش و تهیج کننده بوده پاسخ به این پرسش ضرورى است بارها کلمات این آیه را خوانده

ایم که این کلمات چه معنایى دارند؟ پاسخ این پرسش بسیار ساده است. راه است ولى آیا تا به حال فکر کرده
باشیم و با او همنشینى و همصحبتى داشته باشیم رفتن با خدا یعنى اینکه در زندگى همیشه متوجه حضور خدا

و با او پیوسته در حال صحبت باشیم و به » خدا در کنار من است«و مدام این فکر در سرمان باشد که 
-حرفهایش گوش بدهیم. در یک کالم راه رفتن با خدا یعنى داشتن زندگى واقعى، همیشگى و آگاهانه با خدا

توانیم این مشارکت ). ما هم مى22:6لکه سیصد سال با خدا راه رفت (پیدایش خنوخ نه یک روز و دو روز ب
اى حرف بزنیم که گویى با نزدیک و همیشگى با خدا را در زندگى روزمره خود داشته باشیم و با او به گونه

ناتر است.اى پرمعتوانیم با او در سکوت حرف بزنیم، سکوتى که از هر واژهکنیم. مىدوستى زمینى گفتگو مى

نتایج راه رفتن با خدا-2
به حضور تو «گوید: اولین نتیجه راه رفتن با خدا خوشى عظیم و شادى وافر است. سراینده مزمور مى-1

تواند به اندازه یک همنشینى درست شادى آفرین باشد. ). هیچ چیز نمى11:16(مزمور » کمال خوشى است
محقر با همنشینان همدل و همزبان را به زندگى در قصر با معاشران ناسازگار اى کیست که زندگى کردن در کلبه

آب و علف ولى در جمع مسیحیان واقعى را به زیستن اى بادگیر و بىترجیح ندهد؟ کیست که زندگى در جزیره
ر ترجیح ندهد؟ بند و باایمان.، کافر، دایم الخمر، اوباش و بىدر سرزمینى زیبا و آفتابى ولى در میان مشتى بى

ترین ویژگى آسمان این است که گروهى  ایماندار واقعى در آن جمع هستند و در این جمع جذاب
دهم با تو در دوزخ باشم تا ترجیح مى«گوید که: خداوندعیسى حضور دارد. ساموئل رادرفورد چقدر زیبا مى

تو در بهشت باشم، برایم دوزخ و اگر بىتو در بهشت. چون اگر با تودر دوزخ باشم، آنجا برایم بهشت است بى
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آنوقت دو بهشت داریم؛ یکى بهشتى که » ولى وقتى نسبت به حضور و همراهى خدا با ما هوشیاریم» است.
عیسى در یکى از تنهاترین ساعات » بریم و دیگرى بهشتى که قرار است بدان منتقل شویم.اکنون در آن بسر مى

» لیکن تنها نیستم، زیرا که پدر با من است«نظر دوخت و گفت: زندگى تنهایش با شادمانى به باال
).32:16(یوحنا

اید و گاه با او صحبت آورید که در کنار یار و همدمى زمینى قدم زدهاى را به خاطر مىآیا ساعات پر جذبه
اید؟ آه که چه ساعات دل انگیزى! حاال تصور کنید که این یار و کرده و گاه در سکوت از بودن با او لذت برده

تر از هر عزیز زمینى است. اگر با خدا مصاحبت نهایت عزیزتر و بهتر و پرجاللهمدم خود خدا باشد که بى
کند. در قرون وسطى پسرك جوانى به نام دایمى داشته باشیم حتى کوچکترین جزئیات ساده زندگى تغییر مى

زد، آن را تجربه و دست و پاچلفتى بود و دست به هر چه مىکرد که جوانکى بىنیکالس هرمان زندگى مى
تواند همیشه به ه ذهنش خطور کرد؛ این فکر که خدا همه جا هست و او مىشکست ولى یک روز فکرى بمى

حضور او بیندیشد و کارهایى بکند که به جالل او بینجامد. این اندیشه زندگى او را دگرگون ساخت. هنوز 
-ترین کارهاى آشپزخانهمدتى نگذشته بود که نیکالس به راهبان دیر پیوست. وظیفه او در دیر انجام پست

استفاده » تمرین حضور خدا«بود. اما او براى انجام همین کارهاى پست هم از روش -هاها و قابلمهشستن دیگ
بستند تا آمده کرد. آن آشپزخانه به چنان مکام مقدسى تبدیل شد که مردان از نواحى مختلف بار سفر مىمى

هاى او در مجلدى تحت برخى از گفتگوها و نامهنیکالس هرمان (یا برادر اورنس) را ببینند و با او گفتگو کنند. 
عنوان تمرین حضور خدا به چاپ رسیده است.

نتیجه دوم راه رفتن با خدا حس امنیت ناشى از آرامش پایدار است. در مزمورى که قبالً از آن نقل کردیم -2
است جنبش نخواهم دارم، چونکه بدست راست من خداوند را همیشه پیش روى خود مى«گوید: سراینده مى

تواند به ما تواند ما را از جایمان بجنباند؟ چه آسیبى مى). بله وقتى خدا با ما باشد، چه چیزى مى8:16» (خورد
). یک 10:41(اشعیا» مترس، زیرا که من با تو هستم«برسد؟ بارها  خدا خطاب به خادمانش در مواقع خطر گفته: 

کند! دختر کوچکى در طبقه پایین ار خویش دارد چقدر احساس ایمنى مىبچه از اینکه پدر و مارد خود را در کن
کرد و مادرش در طبقه باال سخت مشغول کارهاى خانه بود. کودك هر چند دقیقه یکبار پاى منزلشان باز مى

نه، فقط » «آره عزیزم، چیزى شده؟«گفت: مادرش مى» مامان، تو آنجایى؟«زد: آمد و صدا مىها مىپله
گشت و رفت و چند دقیقه بعد بازمىو باز دوباره به سراغ بازى خود مى» استم بدانم تو اونجایى یا نه.خومى

خواهیم بدانیم، اینکه خدا اینجا و در کنار ماستأ شاید کرد. آیا این همان چیزى نیست که ما مىهمان سؤال را مى
آلود باشد و در پیرامونمان د، شاید افکار گناهطاعون، جنگ و قحطى باشد و خیابانها پر از تبهکار و دزد باش
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با ریاستها و «بند و بارى زندگیى کنند، بله ما را کشتى گرفتن با خون و جسم نیست بلکه مردان و زنان بى
، ولى این چه اهمیتى دارد؟ »قدرتها و جهان داران این ظلمت و با فوجهاى روحانى شرارت در جایهاى آسمانى

اگر فقط حواسمان به این حقیقت باشد که در هر لحظه حضور او با ماست و اگر این گفته خدا باماست. آه، 
مترس زیرا که من باتو هستم و مشوش مشو زیرا من خداى تو «گوید: اشعیا را آویزه گوشمان قرار دهیم که مى

عدالت خود هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست
، هر شرایطى که برایمان پیش بیاید، حتى براى یک لحظه هم نخواهیم ترسید. مهم نیست »دستگیرى خواهم کرد

آید، ولى آرامش پایدار وجود ما را بطور هاى ما مىکند و یا تا پشت در خانهکه جنگ تا چه حد پیشرفت مى
داوند نور و نجات من است از که بترسم. خداوند خ«توانیم بگوییم: گیرد و در هر شرایط مىکامل فرو مى

ملجاى جان من است از که هراسان شوم. چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنى 
خصمان و دشمنانم ایشان لغزیدند و افتادند، اگر لشگرى بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من 

نویسد: جاى شگفتى نیست که سراینده مزمور در این رابطه مى» ان خواهم داشت.برپاش ود در این نیز اطمین
یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال «

ار است.همنشینى آگاهانه با خدا سر عظیم آرامش پاید» خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم.
سومین نتیجه راه رفتن با خدا تنویر روحانى است. معاشرت با خدا بیش از دانش اندوزى دریچه ذهن و -3

اى وجود ندارد که خنوخ مردى دانشمند یا ادیب بوده است. ولى گشاید. هیچ اشارهفکر ما را به سوى خدا مى
نشى از نیات واهداف خدا دست یافت که در همین مرد ساده با راه رفتن وحرف زدن با خدا به چنان بی

رساله یهودا آمده که حتى در آن روزگار بسیار دور 15ù14روزگارش هیچ کس بدان دست نیافت. در آیات 
یعنى هزار سال پیش از وقوع توفان، خنوخ، حقیقت بازگشت ثانوى مسیح پى برد. بنابراین امروز هم ممکن 

رود، از بسیارى از دانشمندان و استادان برجسته که با خدا راه مىاست پیرزنى رختشوى یا کارگرى ساده
دانشگاهى بیشتر با فکر خدا آشنا باشد. مسئله مهم در ارتباط با نکات مورد بحث در دین و زندگى روحانى آن 

اهید براى خوگویند. اگر مىروند چه مىگویند، بلکه مردان و زنانى که با خدا راه مىنیست که دانشمندان چه مى
کسب رهنمودى روحانى نزد کسى بروید، مهم این مسئله نیست که او چقدر عالم است و چقدر التین و عبرى 

رود یا خیر؟ این است شرایط اصلى داند، بلکه آیا با خدا راه مىو یونانى و سریانى و فلسفه و روان شناسى مى
بینش، حکمت و فهم روحانى.

ن با خدا پاکى قلب و زندگى است. هیچ چیز دیگرى حز آگاهى به حضور خدا نتیجه چهارم راه رفت-4
دهیم، در پرتو حضور خداى تواند انسان را طاهر سازد. چیزهایى که ما نسبت به آنها تسامع نشان مىنمى
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ر دهیم در صورتى که بدانیم خدا حاضر و ناظشوند. خیلى کارهایى که ما انجام مىقدوس غیرقابل مسامحه مى
است، هرگز انجام نخواهیم داد. خیل کلمات را بر زبان نخواهیم آورد و خیلى خیاالت باطل را نخواهیم کرد. 

بینیم، دهیم، اما در غیابشان خود را آزاد مىبعضى کارها هست که ما در حضور دوستان مقدس خود انجام نمى
ر همیشه نسبت به حضور او آگاه باشیم و ولى خداى قدوس همیشه حضار است، چه ما بدانیم و چه ندانیم. اگ

اش هر چند شود. من دوستى دارم که در دوره جوانىبا او راه برویم، زندگى و قلبمان به سرعت پاك مى
کرد تا بر خصلتهاى دنیوى خود غلبه کند کرد. او خیل یخت تالش مىمسیحى بود ولى خیلى دنیوى زندگى مى

تیجه رسیده بود که مسیحى بودن را ترك کند ولى یک روز دوستى خورد. دیگر به این نولى شکست مى
بسیار خوب، «، »نه«، »دادى؟اگر پدرت اینجا بود، آیا باز هم فحش مى«خردمند و مسیحى به او چنین گفت: 

فردا زمانى که کارش به » روى به خاطر داشته باش که خدا در هر لحظه همراه تواست.فردا وقتى به سر کار مى
ن رسید، در کمال تعجب متوجه شد که حتى یک کلمه هم حرف زشت نزده است، آگاهى به حضور خدا در پایا

دارد. راز زندگى مقدس در این واقعیت نهفته است.هر لحظه زندگى ما را از انجام کارهاى بد بازمى
معموالً با هر که نشست و نتیجه دیگر راه رفتن با خدا خیلى به نتیجه قبلى شبیه است: زیبا شدن باطن. -5

آیند. شوند. زن و شوهر به شباهت هم درمىها شبیه پدر و مادر خود مىشویم. بچهبرخاست کنیم شبیه او مى
آید. اگر بیشتر و بیشتر با خدا راه برویم، زیبایى او هر کسى هم که با خدا همنشینى کند به شباهت خدادرمى

یابد. موسى هنگامى که پس از چهل شبانه روز مصاحبت با خدا از تاب مىگردد و در زندگى ما بازپرتوافکن مى
درخشید. اگر به راه رفتن با خدا عادت کنیم. به زودى چهره ما هم از جالل و تالًلو اش مىکوه پایین آمد، چهره
الل تا جالل نگریم، از جنقاب جالل خداوند را در آینه مىلیکن همه ما چون با چهره بى«او خواهد درخشید. 

).18:3(دوم قرنتیان » شویمبه همان صورت متبدل مى
نتیجه بعدى راه رفتن با خدا مفید بودن است. ممکن است زندگیمان ساکت و از نظر دیگران مخفى باشد، 6

شاید برشمردن دستاوردهاى بزرگ ما ناممکن باشد، ولى مفید بودن آنهم در حدو اندازه باال به این چیزها 
تگى ندارد، بلکه به تأثیر فراگیر و کارآمد زندگى مقدس که هر چند ساکت و آرام است ولى در هر جا نور و بس

بخشد. مسلماً خنوخ از نبوکدنصر که افشاند و به کسانى که با آن در تماس هستند تعالى و شرافت مىزیبایى مى
گرفت و مرمرین تحویل داد و نیز از در بابل بناهاى عظیم ساخت و از آگوستس که روم را خشتى تحویل 

فراعنه مصر که اهرام اعجاب انگیز را بنا کردند و جهان را براى هزاران سال به شگفتى فرو بردند منشاء نیکویى 
روند، براى خدا از بیشترى بوده است امروز هم مردان و زنان گمنام و فروتنى هستند که چون با خدا راه مى

تن مخترغ کشتى بخار، استیونسن مخترع لوکوموتیو، مارکونى مخترع رادیو، ادیسون مورس مخترع تلگراف، فرا
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باشند. منفعت آنها از تمام سیاستمداران و مصلحان نامدار امروز با آن طرحهاى مخترع برق کارآمدتر مى
اشان براى تبدیل ساختن دنیا به بهشتى زمینى بیشتر است.بیهوده
باشد. در مورد خنوخ ه رفتن با خدا که از بقیه بهتر است. خشنود ساختن خدا مىیکى دیگر از نتایج را-7

). این از مفید 5:11(عبرانیان » رضامندى خدا را حاصل کرد«چنین شهادت داده شد که وى پیش از منتقل شدن 
ر ما خشنود خواهد که ما با وى برویم و از این کاخواهد. او مىبودن هم بهتر است. خدا همراهى ما را مى

شود. خواست خدا این است که بیشتر با او راه برویم تا براى او کار کنیم. مرتا خود را با خدمت به خداوند مى
گرفتار ساخته بود. ولى مریم تمام وقت خویش را به خود خداوند داده بود و مسیح در موردش چنین شهادت 

که ما چنان درگیر خدمت به خدا شویم که اصالً داد که نصیب نیکو را یافته است. این امکان وجوددارد
خواهیم خدا را خشنود سازیم اول باید با او راه برویم.کنیم. اگر مىفراموش کنیم به چه کسى خدمت مى

رفت و نایاب شد خنوخ با خدا راه مى«یکى دیگر از نتایج راه رفتن با خدا، همنشینى ابدى با خدا است. -8
شود تا رود، دیر یا زود توسط خدا باال برده مىانسانى که بر روى زمین با خدا راه مى» برگرفتزیرا خدا او را 

اگر کسى مرا خدمت کند، مرا پیروى بکند و جایى که من باشم، «فرماید: براى همیشه با خدا باشد. مسیح مى
ال قوى در آسمان نیز با او زندگى اگر بر روى زمین با خدا راه نرویم، به احتم» آنجا خادم من نیز خواهد بود.

نخواهیم کرد.

توان با خدا راه رفتچگونه مى-3
باشند: خوشى فراوان، آرامش پایدار، تنویر این هشت دستاورد بسیار ارزشمند، ثمره راه رفتن با خدا مى

ى ابدى با خدا. با این روحانى، پاکى قلب و زندگى، زیبایى باطن، مفید بودن، خشنود ساختن خدا و همنشین
شویم که باید چه کنیم تا وارد اوصاف آیا مشتاق راه رفتن با خدا نیستید؟ حاال با این پرسش عملى رودررو مى

توان به این پرسش پاسخ گفت.این راه رفتن مبارك و شاد با خدا شویم؟ به سادگى مى
؛ 5:11(عبرانیان » به ایمان خنوخ منتقل گشت. «اول از همه باید به خون کفاره کننده مسیح توکل کنیم-1

بنیم آن ایمانى که کنیم، مى). وقتى این آیه را با آیه پیشین که درباره هابیل است مقایسه مى4مقایسه کنید با آیه
خنوخ بواسطه آن رضامندى خدا را حاصل کرده منتقل شد، ایمان به آن چیزى بود که خدا در مورد خون 

دا قدوس است و ما گناهکار، گناه همچون شکافى عمیق و غیرقابل عبور میان ما و او جدایى فرموده بود. خ
افکنده است. تا گناه یعنى این شکاف برداشته نشود یعنى پلى میان ما و خدا زده نشود، راه رفتن با خدا امکان 

). مادامى که تمهید 22:9رانیان تواند گناه را از میان بردارد (عبپذیر نیست و این تنها خون مسیح است که مى



7

خود خدا براى از میان برداشتن گناه را نپذیریم، هرگونه تالشى براى گسترش دادن رابطه با خدا بیهوده خواهد 
بود. در حقیقت اگر همیشه این واقعیت در اندیشه ما باشد که خدا قدوس است و ما گناهکاریم، دیگر شادى در 

داشت، تا اینکه آن گناه با خون شسته شود. امروزه بسیارى هستند که خون روابط ما با خدا وجود نخواهد
اى! این بکلى غیرممکن است.کوشند تا با خدا راه بروند. چه کوشش بیهودهگیرند و هنوز مىمسیح را نادیده مى

ا محبت ماید، اگر سکى مر«خواهیم با خدا راه برویم، باید از خدا اطاعت کنیم. عیسى فرمود: اگر مى-2
کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوى آو آمده نزد وى مسکن خواهیم 

). اطاعت از خدا و تسلیم محض شدن به اراده او براى راه رفتن با وى ضرورى است. تا 23:14(یوحنا» گرفت
توانند با هم راه بروند مگر آنکه متفق شده باشند ر نمىتوانیم با او راه برویم. دو نفدر راه خدا گام برنداریم، نمى

کردند ولى ها هستند که زمانى حضور خدا را در هر روز و ساعت زندگى خویش درك مى). خیلى3:3(عاموس
اند که چرا! هیچ دیگر اینطور نیست. آن شادى قدیمى و آسمانى دیگر در زندگى آنها ناپدید شده و شگفت زده

اطاعت. از راه خود برگشت، خویش را بطور کامل تسلیم اراده وى سازید.-نیسترازى در میان
خواهیم با خدا راه برویم، باید اندیشه حضور او را در خود تنها گفتن یک چیز دیگر باقى مانده است. اگر مى

خواهید هر وقت مىکنیم. » تمرین حضور خدا«پرورش بدهیم. باید مثل نیکالس هرمان یا برادر لورنس پیوسته 
وقتى » خدا با من است.«به سر کار بروید به یاد داشته باشید که خدا با شماست. همواره به خود بگویید: 

براى ». خدا با من است«شوید بگویید صبح که از خواب بیدار مى». خدا با من است«خواهید بخوابید بگویید مى
گشایید طالعه کالم خدا. هنگامى که این کتاب را مىیادآورى آن چهار شیوه کمکى وجود دارد: نخست م

شویم. سوم، شکرگزارى. وقتى گوید. دوم، دعا. در دعا با خدا رودرور مىیابیم که خود خدا به ما چنین مىدرمى
کنیم برایمان واقعیت کنیم، او بیش از زمانى که درخواستى مطرح مىآگاهانه و بطور مشخص خدا را شکر مى

نماییم. در چنین کنیم و در او تعمق و تفکر مىهارم، پرستش. در پرستش ما در برابر خدا کرنش مىیابد. چمى
بخشد. در القدس است که راه رفتن ما با خدا را واقعیت مىشود. این روحمواقعى چقدر او به ما نزدیک مى

خودش و ماندنشان با ما سخن القدس است که مسیح از ظاهر ساختن خویش بر ما و آمدن پدر وارتباط با روح
). پس بوسیله روح خدا به او نگاه کنید تا حضور وى را 23ù21ù18ù17ù16:14گوید (یوحنامى

برایتان واقعى سازد.
» بیا تا با هم راه برویم.«گوید: رویم؟ خدا امروز به تک تک ما مىبرادران و خواهران، آیا ما با خدا راه مى

بپذیریم، تاجایى که به او اجازه بدهیم ما را هدایت خواهد کرد و رزوى نوبت آن براى اگر این دعوت عالى را
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ما فرا خواهد رسید که همان جمله که در مورد خنوخ گفته شد درمورد ما هم گفته شود. آنقدر با خدا راه برویم 
که دیگر اصالً برنگریم و براى همیشه با او بمانیم.



1

فصل دوازدهم

ناپذیرى شاد بودتوان بطور وصفچگونه مى

نمایید با بینید لکن بر او ایمان آورده وجد مىنمایید و االن اگرچه او را نمىاید محبت مىاو را اگرچه ندیده
8:1توان بیان کرد و پر از جالل است. اول پطرس خرمى که نمى

رزش معنایى دانم چه تعداد  از شما خوانندگان واقعاً به اموضوع این فصل کتاب خیلى جالب است ولى نمى
آن واقف هستید.

زیست او همیشه گردنبندى برگردن داشت که حاوى یک قاب سالها پیش در انگلستان خانم جوانى مى
کردند که قضیه عشقى داد داخل آن را تماشا کند. همه تصور مىکوچک بود و آن خانم به هیچکس اجازه نمى

ه. خانم جوان در همان سنین جوانى درگذشت. هنگامى است و او عکس معشوق خود را در آن قاب نگاه داشت
ام، محبت او را که ندیده«که قاب گردنبند او را گشودند، با نهایت شگفتى تنها یک نوشته با این مضمون یافتند: 

شناخت و اشتیاق دیدارش را داشت و باالخره هم خداوند عیسى یگانه معشوقى بود که آن زن مى» نمایم.مى
خداوند نادیده اما محبوب.-به او شتافتبراى رسیدن

بینید لکن بر او و االن اگر چه او را نمى«ولى فرض من آنست که توجه شما را به بخش دوم آیه جلب کنم: 
»توان بیان کرد و پر از جالل است.نماییدو. با خرمى که نمىایمان آورده وجد مى
به عیسى مسیح خداوند و نجات دهنده نادیده ولى همیشه زنده ما گوید که هر کس واقعاًاین آیه به ما مى

شادى خواهد کرد. واژه ترجمه شده داراى بار » توان بیان کرد و پر از جالل استبا خرمى که نمى«ایمان بیاورد 
ن دهد که اینشان مى» توان بیان کردنمى«باشد. عبارت معنایى قوى است و بیانگر سشادى و مسرت شدید مى

اش با دیگران حرف بزنیم. هر کس که واقعاً به توانیم دربارهخرمى داراى ویژگى است که ما به هیچ عنوان نمى
شود که غیرقابل توصیف است و تنها چنین کسى آورد. از چنان شادى برخوردار مىخداوند عیسى ایمان مى

و سرور برخوردار باشند، ولى فقط وان یک چنین شادى داشته باشد. شاید دیگران تا حدى از شادىتمى
توان بیان کرد و پر خرمى که نمى«توانند کسانى که واقعاً به عیسى مسیح ایمان دارند به معناى واقعى کلمه مى

را درك کنند.» ازجالل است
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کیست که خواهان شادمانى نباشد؟ شادى چیزى است که همه در پى آن هستند. ولى هر کس آن را در 
داند درد و غم هم به دنبال شادى هستند. یکى پول را مایه خوشحالى مىجوید. حتى آدمهاى بىىچیزى م

دیگرى لذات دنیوى را و برخى دیگر کسب علم و دانش، فلسفه، تاریخ یا ادبیات را راه رسیدن به شادى 
شادى.- دانند؛ ولى بهرحال همه انها در پى یافتن یک چیز هستندمى

خواهد بگویید، ولى توانید هر چه داستان مىیابند. مىى که به دنبال شادى هستند، آن را نمىاکثریت افراد
اکثریت مردم جهان شاد نیستند. من هم به خانه فقرا رفت و آمد دارم و هم به خانه ثروتمندان و هر دو گروه را 

ها، تفریحگاهها و هر جاى دیگر بیلها، اتومیابم. کافى است در چهره مردان و زنانى که در خیابانغمگین مى
خواهید شاد باشید راهش در زند یا خیر؟ اگر مىها شادى موج مىبینید دقیق شوید تا ببینید آیا در آن چهرهمى

نمایید با خرمى که بینید، لکن ب راو ایمان آورده وجد مىاالن اگر چه او را نمى«آیه موردنظر ما گفته شده: 
دانم حقیقت است؟ این حرف پطرس حققت محض است. از کجا مى». و پر از جالل استتوان بیان کرد نمى

گوید حقیقت دارد. م) مى-مقدسگوید. هر چه این کتاب (کتابدر وهله اول از اینجا که کالم خدا چنین مى
مقدس کتابمن به«گویند: ها مىام. خیلىدروهله دوم چون این مطلب را شخصاً آزموده و آن را حقیقت یافته

خواهم مقدس ایمان دارم؛ ولى تنها مىخوب، من اعتقاد دارم. به دالیل مستدل بسیارى به کتاب». اعتقادى ندارم
انگیزترین و به ظاهر مقدس ایماندارم چون شخصاً شگفتدر اینجا به یک دلیل اشاره کنم: به کتاب

ام. به نظر شما همه انها را با تجربه خودم حقیقى یافتهام و ترین عبارات آن را مورد به مورد آزمودهباورنکردنى
بود و حتى یکى از حرفهایش در اگر کسى بود که خیلى حرفها زده بود و تمام حرفهایش منطبق بر حقیقت مى

مقدس هم براى آمد، آیا اشتباه بود که به او اعتقاد کامل پیدا کنم؟ خوب کتابطول سالها دروغ از آب در نمى
ام و حاال بدان ایمان دارم. اگر ایمان نداشته باشم آدم است. تمامش را شخصاً آزموده و تجربه کردهمن چنین

ام.احمقى هستم. آیه مورد نظر این فصل نیز یکى از همان سخنانى است که من حقیقت یافته
نوا بودم. در کمال من قبالً هیچوقت انسان شادى نبودم و اگر راستش را بخواهید، خیلى هم بدبخت و بى

یافتم. براى دست یافتن به شادى به گشتم ولى در گناه به دنبال شادى بودم و نمىصداقت به دنبال شادى مى
خواندن و مطالعه متوسل شدم. آموزش زبانهاى گوناگون، علم، فلسفه و ادبیات؛ ولى در هیچیک شادى نیافتم. 

آن خرمى که «ان آوردم و آنوقت نه تنها شاد شدم بلکه سرانجام به سوى عیسى مسیح برگشتم و به او ایم
دانم که بر روى زمین اگر خواهد باشد، مىنصیبم شد. آسمان هرچه مى» توان بیان کرد و پراز جالل استنمى

کسى واقعاً به عیسى مسیح ایمان داشته باشد، خودش را در دستان مسیح قرار دهد، از او هدایت و تعلیم و 
را خواهد یافت.» توان بیان کرد و پر از جالل استتسلیم اراده وى باشد، حتماً آن خرمى که نمىقوت بگیرد و 
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چرا کسانى که به عیسى مسیح ایمان دارند، شادى غیرقابل وصف و پرجالل دارند-1
دانند که همه گناهانشان آمرزیده شده است. دانستن اینکه تمام گناهان بشر آمرزیده اول از همه، چون مى-1

شده و حتى یک لکه ابر کوچک هم میان ما و خدا وجود ندارد و گناهان صرف نظر از برزگى و فجیع بودنشان 
ار ا به اعمال دریا انداخت و دیگر هرگز آنهارا اند، خیلى عالى است؛ دانستن اینکه خدا گناهان مبکلى محو شده

مامان، گناهان بعد ازاینکه بخشیده شدند، کجا «اى از مادرش پرسید: به یاد نخواهد آورد. روزى پسر بچه
پسر جواب » پسر آن شکلهایى که دیروز روى تخته سیاهت کشیدى کجا رفتند؟«مادرش جواب داد: » روند؟مى

خوب، این «مادر گفت: ». هیچ جا«پسر گفت: » حاال کجا هستند؟«سپس مارد پرسید: ».من پاکشان کردم«داد: 
آرى، دوستان، » آمرزد. آنهاهیچ جا نیستند.آید وقتى که خدا آنها را مىهمان بالیى است که بر سر گناهان آدم مى

مانروایى دارد، حتى یک خوانیم و بر کل جهان هستى فردانستن اینکه میان ما و خداى قدوسى که او را پدر مى
لکه کوچک ابر هم وجود ندارد، چقدر مایه خوشحالى است. تصور کنید که شما قوانین یک ملت را زیر پا 

کنند؛ چقدر از دریافت حکم اید. و آنوقت شما را عفو مىاید و بدین خاطر به حبس ابد محکوم شدهگذاشته
یسه با آگاهى از اینکه تمام گناهانتان  آمرزیده شده هیچ شوید؟ اما این شادمانى در مقاعفو خود شادمان مى

است. چند سال پیش آقاى استوارت فرماندار پنسیلوانیا تصمیم به عفو یکى از زندانیان زندان ایالتى پنسیلوانیا 
را امان ام یکى از زندانیان زندان ایالتىمن تصمیم گرفته«گرفت، پس به عقب آقاى مودى فرستاد و به او گفت: 

خواهم به آن زندان رفته حکم عفو را به شخص مورد نظر بدهید. در این میان فرصت عفو کنم، از شما مى
مودى عفونامه را با خود به زندان برد و پیش از آنکه » خواهید داشت تا براى سایر زندانیان نیز موعظه کنید.

او اول قصد » براى یکى از شما هستم.من از طرف فرماندار حامل حکم عفو«اش را آغاز کند، گفت: موعظه
نداشت تا پایان موعظه نام عفو شده را اعالم کند، ولى وقتى به حاضران نگاه کرد و شدت نگرانى، اشتیاق و 

» هرگز حاضر نیستم اینها را در حالت بالتکلیفى نگاه دارم.«رنج بالتکلیفى را در چشمانشان دید، با خود گفت: 
توانید تجسم کنید که زندانى عفو شده چقدر خوشحال با صداى بلند خواند. حتماً مىپس نام فرد عفو شده را

شد. ولى این خوشحالى در مقابل دانستن این حقیقت که خداى ازلى و ابدى گناهان ما را براى همیشه آمرزیده 
داند؟ از مىداند که تمام گناهانش بخشوده شده است. از کجا باشد. هر مسیحى راستین مىاست، هیچ مى

به وسیله او هر که «خوانیم: مى39:13گوید. مثالً در اعمال مقدس در جاهاى متعدد این را مىآنجایى که کتاب
گوید. ولى هیچکس دانیم چون خود خدا چنین مى، پس ما مى»شود از هر چیزىایمان آورد عادل شمرده مى
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ه گناهانش آمرزیده شده است اگر کسى که به مسیح داند که همجز کسى که به عیسى مسیح ایمان آورده نمى
گوید.ایمان ندارد بگوید که گناهانش آمرزیده شده دروغ مى

القدس در قلبهایشان بر دانند گناهانشان بکلى بخشوده شده این است که روحدلیل دیگر اینکه مسیحیان مى
اش انجیل را موعظه فسر رومى و اهل خانهدهد. روزى که پطرس رسول به کرنیلیوس ااین واقعیت شهادت مى

دهند که هر که به وى ایمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را کرد، گفت: جمیع انبیا بر او شهادت مىمى
) و همه حاضران ایمان آوردند. در همان دم روح خدا برایشان فرود آمد و 10:43(اعمال» خواهد یافت

خدا را «ناهانشان آمرزیده شده پر ساخت و جملگى با دلها و لبهایى شادمان دلهایشان را از این معرفت که گ
»تمجید کردند.

هاى دور پادشاهى بزرگ یکى از بزرگترین سرودهایى که تاکنون به نگارش درآمده را زمانى در گذشته
این پادشاه همه شود.سرود. سرودى که هنوز پس از سپرى شدن هزاران سال توسط میلیونها نفر سرائیده مى

گوید: چیز داشت: سپاهیان فراوان، کاخ مجلل، سرداران دلیر. سرود او در مورد شادى و خوشحالى بود. او نمى
گوید: بلکه مى» یا خوشا به حال کسى که سردارانى دلیر دارد«خوشابحال کسى که پادشاهى بزرگ است «
). واقعاً قلب انسان از 1:32مزمور »(تور گردید.خوشا به حال کسى که عصیانش آمرزیده شد و گناه وى مس«

شود. این یکى از دالیلى اند، ماالمال از شادى مىدانستن اینکه گناهانش تماماً، مجاناً و براى همیشه آمرزیده شده
توانید همین شادى را ناپذیرى شاد است و شما هم امروز مىاست که شخص ایماندار به مسیح بطرز وصف

اید یا چه گناهان زشتى مرتکب اید یا چقدر از خدا دور بودهمهم نیست که چه گذشته سیاهى داشتهتجربه کنید. 
اید؛ اگر امروز به عیسى مسیح بعنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان بیاورید، تمام گناهانتان محو شده

خواهد شد.
» توان بیان کرد و پر از جالل استنمىخرمى که «در وهله سوم کسانى که به مسیح ایمان دارند از -2
ترین اشکال اسارت یعنى اسارت گناه آزادند. برخى اسیر ترین و خرد کنندهمند هستند چون ایشان از جانکاهبهره

باشند و گروهى دیگر اسیر الکل و برخى دیگر اسیر مواد مخدر هستند گروهى اسیر عصبانیتى مهار نشدنى مى
ترین و تحقیرآمیزترین بردگى در کل جهان هستى، بردگى گناه است و ترین، زنندهزشتافکار و اعمال ناپاك. 

اگر شما در «فرماید: مى32ù31:8باشند. ولى خداوندعیسى در انجیل یوحناها هم اینک گرفتار آن مىخیلى
» واهد کرد.الحقیقت شاگرد من خواهید شد وحق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خکالم من بمانید فى

اگر هم اکنون » پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود.«فرماید: همان باب مى36باز در آیه 
درنگ تمام غل و زنجیرهاى اسارت گناه از دستها و پاهایتان گسسته خواهد به عیسى مسیح ایمان بیاورید، بى
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شناسم که زمانى اسیر گناه یرفت. من بسیارى مرد وزن را مىشد و این آزادى به قوت پسر خدا انجام خواهد پذ
بودند ولى اکنون آزادند.

) اهل Sma Hadleyام، سام هدلى (ترین دوستانى که من تا به حال داشتهیکى از عزیزترین و شریف
بر او چیره شده بود اى اسیر گناه بود. اعتیاد شدید به الکل سخت نیوریورك بود. او زمانى، به طرز مأیوس کننده

فقره جعل سند شده و از طرف پلیس تحت پیگرد 138الشعاع قرار داده بود. او مرتکب و شخصیت او را تحت
اى بشارتى قرار داشت. اما زمانى شبى که با هذیان و کابوس سخت در زندان نیویورك گذارنید، در جلسه

یسى هم درست در همان لحظه او را نجات داد؛ حضور یافت و با فریاد از عیسى خواست تا نجاتش دهدو ع
اى اشتیاق براى انجام کارهایى که سالها اسیرشان گفت از آن شب به بعد حتى ذرهمن بارها از او شنیدم که مى

شناختند بوده، در خود احساس نکرده است. واقعاً که او چه مرد شاد و خرمى بود! تمام کسانى که او را مى
توانستید بود. اى کاش مى» توان بیان کرد و پر از جالل استهند که او داراى خرمى که نمىتوانند شهادت دمى

چهره درخشان و بشاش سام هدلى را ببینید. ولى الزم نیست او را از آسمان برگردانیم تا شهادت بدهد، چون 
توانیم بطرز به این دلیل مىتوانیم در اطراف خود ببینیم که از چنین شادى برخوردارند. صدها نفر دیگر را مى

دارى خالصى ناپذیرى شاد باشیم که آزاد هستیم. زمانى که سیاهان ایاالت جنوبى آمریکا از قانون بردهوصف
جالل!جالل! هللویاه! چرا؟ چون روزگارى برده بودند و اکنون آزادند. «یافتند، از شدت خوشحالى فریاد زدند: 
دانیم کنیم چون مىشادى مى» توان بیان کرد و پر از جالل استکه نمىپس جاى شگفتى نیست که ما با خرمى

تا ابد آزادیم.- که آزادیم
ایم. هیچ چیز به اندازه ترسى، نهایت ما این است که از هر ترسى رهانیده شدهدلیل سوم براى شادى بى-3

برباید و به جایش اندوه بکارد. کسانى که تواند دل آدمى را تیره و تار سازد و خوشى را از آناز هر نوعش نمى
-ترس از بدبیارى، ترس از انسان، ترس از مرگ و غیره-حقیقتاً به عیسى مسیح ایمان دارند، از هر ترسى

براى » جاودانگى«دانید واژه شود. دوستان ایا مىاند. ایماندار حتى از ترس جاودانگى نیز رها مىرهایى یافته
براى کسى که » جاودانگى«ترین واژگان است؟ ولى واژه ح حقیقتاً ایمان دارد، شیرینکسى که به عیسى مسی

و آن » جاودانگى را در کجا خواهید گذرانید؟«نجات نیافته، اصالً واژه شیرینى نیست. اگر روى کارتى بنویسد: 
را به یک مسیحى کند. ولى اگر همان کارت را به دست یک غیر مسیحى بدهید، این پرسش او را دیوانه مى

ترسد، راستین بدهید، از شادى پر خواهد کشید. چرا چنین است؟ چون ایماندار راستین به مسیح از چیزى نمى
حتى از ابدیت.
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دانیم تا به ابد خواهیم زیست. آیا این امر دلیل چهارم شادى غیرقابل توصیف ما این است که مى-4
دنیا و شهوات آن درگذر است، لکن کسى که «خوانیم: مى17:2ل یوحناخوشحالى ندارد؟ آیا عالى نیست؟ در او

ولى ». دنیا درگذر است«همه ما به این واقعیت اذعان داریم که » ماند.کند تا به ابد باقى مىبه اراده خدا عمل مى
ه هنگام عبور از گاهى ب» ماند.کسى که به اراده خدا عمل کند، تا به ابد باقى مى«حقیقت دیگرى هم وجود دارد: 

زندگى در چنین «گویم: بینیم و با خود مىهاى مجلل میلیونرهاى شهر را مىخیابانهاى زیباى باالى شهرمان خانه
اى تأمل کنید. این به نظر من هم باید چنین باشد، ولى براى لحظه» هایى حتماً باید خیلى لذتبخش باشد.خانه

کنند؟ پدر خانواده شاید ده سال یا احتماالً بیست ویش زندگى مىهاى مجلل خمیلیونرها چند سال در خانه
ها هاى آن خانواده چطور؟ شاید بیست، سى یا حتى چهل سال در آن خانهرود؟ بچهسال. بعد از آن به کجا مى

بینیم که این چندان هم ارزش ندارد. ولى مسیحیان بهروند؟ قبرستان. پس مىکنند. بعد به کجا مىزندگى مى
اند که جاودانى است. چه پرجالل!زندگى چشم دوخته

توان بیان کرد و پر از با خرمى که نمى«در وهله پنجم کسانى که به عیسى مسیح ایمان حقیقى دارند -5
دانند که فرزندان خدا هستند. خیلى عالى است که انسان بداند فرزند کنند، چون مىشادى مى» جالل است

به «فرماید: مى12:1دانند که فرزند خدا هستند؟ از آنجایى که خدا در انجیل یوحناز کجا مىخداست. مسیحیان ا
قدرى » داد تا فرزندان خدا گردند، یعنى به هر که به اسم او ایمان آورد.آن کسانى که او را قبول کردند، قدرت

رم که تبارى اصیل دارند و مثالً خوبه آن فکر کنید: فرزند خدا بودن. گاهى من در سفرهایم با کسانى برمى
آن «شاهزاده هستند. در یکى از این کشورها که سفر کرده بودم، فردى را به من معرفى کردند که شاهزاده بود: 

خوب که چى؟ خود آن فرد انسان خوبى بود. ولى پسر پادشاه » بینى فالنى پسر فالن شاه است.فرد را که مى
گر فالنى پسر شاه است، من پسرخدا هستم و این خیلى بزرگتر است که شود؟ ابودن چه مزیتى محسوب مى

شود.باشد. اگر هم اینک کسى به خداوند عیسى ایمان بیاورد فرزند خدا مى» شاه شاهان«انسان پسر خدا یعین 
هم نهایت شادیم چون وارثان خدا وباشد که ما بىدلیل ششم که به دلیل قبل خیلى نزدیک است این مى-6

ایستیم تا اى نمىارث با مسیح هستیم. آیا عالى نیست؟ این کلمات آنقدر به گوشمان آشناست که حتى لحظه
بدان بیندیشیم. یکى از دوکهاى انگیسى در بستر مرگ براردش را که وارث عنوانش بود فراخواند و به او گفت: 

به راستى پسر پادشاه (خدا) بود و چند ساعت او - برادر، تاچند ساعت دیگر تو دوك خواهى بود و من پادشاه«
چون مسیح که زندگى ما «بعد هم به پادشاهى رسید. من هم همینطور، تا چند وقت دیگر پادشاه خواهم شد. 

). شاید اکنون فقیر باشیم ولى 4:3(کولسیان » است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وى در جالل ظاهر خواهید شد



7

رسد و حیاتى دیگر که تا ابدیت ادامه دارد، آغاز اى به پایان مىین زندگى در لحظهاین اصلى اهمیت ندارد. ا
خواهد شد.

اند و در وهله هفتم، کسانى که حقیقتاً به عیسى مسیح ایمان دارند. آنانى که دلشان را به روى او گشوده-7
کنند، شادى مى» کرد و پر از جالل استتوان بیان با خرمى که نمى«اند خود را بطور کامل به او تسلیم کرده

القدس چون خدا به ایشان روحلقدس را بخشیده است و درحیات کنونى هیچ خوشى به پاى خوشى روح
ام به صدا درآمد در میان روزهاى هفته، من رسد. زمانى که در شیکاگو بودم، یک بامداد دوشنبه زنگ خانهنمى

تورى روزهاى «بودم و بر باالى در تابلویى بدین مضمون زده بودم که: ها را روز استراحت قرار داده دوشنبه
کرد دم در رفت و زن فقیرى را جلوى در خانمى که در خانه خدمت مى» دوشنبه از پذیرفتن شما معذور است.

د؟ زن ایپذیرد. آیا تابولى سر در را نخواندهآقاى تورى روزهاى دوشنبه کسى را نمى«ایستاده دید. به او گفت: 
دانم ولى باید همین حاال ایشان را ببینم. لطفاً رفته به او بگویید که یکى از اعضاى کلیسایش باید چرا، مى«گفت: 

بدین ترتیب خدمتکار، زن را به اتاق نشیمن راهنمایى کرد و صندلى به او نشان داد تا بنشیند و بعد » او را ببیند.
گوید یکى از اعضاى کلیساى شماست و بقه پاین منتظر شماست. مىزنى در ط«به طبقه دوم آمده به من گفت: 

پس پایین رفتم. تا وارد اتاق نشیمن شدم از جایش پرید و با شتاب به طرفم آمد. او زن » باید شما را ببیند.
پذیرید ولى دانستم که روزهاى دوشنبه کسى را نمىآقاى تورى، مى«بضاعتى بود. به من گفت: رختشوى بى

القدس پر شدم. همانجا توى ر بودم شما را مالقات کنم. دیشت بعد از اینکه به رختخواب رفتم، از روحمجبو
رختخواب، آنقدر خوشحال بودم که تا صبح نتوانستم چشم روى هم بگذارم. آفتاب که برآمد با عجله آمدم تا 

ارم را تعطیل کنم ولى امروز توانم حتى یک روز کبه شما بگویم. بنیه مالى من آنقدر ضعیف است که نمى
دانم که از دست ام را با کسى درمیان بگذارم و هیچسک را بهتر از شما نیافتم. مىدانستم که باید خوشحالىمى

گفت، من اصالً عصبانى نبودم. تازه از آمدن او خوشحال هم بودم و با او او درست مى» شوید.من عصبانى نمى
القدس چنان وجد و شادى در او ایجاد کرده بود که علیرغم فقر و مسکنت شادى هم کردم. پر شدن از روح

اش را رها کرده بود تا مسئله را به کسى دیگر بگوید.شدید کار روزانه
ترین آدمهاى روى زمین بودم. من پیش از اینکه به عیسى مسیح خداوند ایمان بیاورم یکى از ولخرج

کردم. تا روزى که مسیحى شدم هرگز نفهمیدم که تم خرج مىنشستم و ظرف یک ساعت هر چه داشمى
ام. در زندگیم مواقعى پیش آمده که تقریباً دار وندارم ولخرجى چه معنایى دارد. بارها دچار مضیقه و مشکل شده

دانم که باز و چهار فرزند و بدون پول در سرزمین غربت بودن چه معنایى امو. من خوب مىرا از دست داده
دانم از این وعده به آن وعده غذایى با معجزه زندگى کردن یعنى چه. روزهایى بوده که هیچ . من خوب مىدارد
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منتهى از دستا خدا به دهان من. درست سى و نه سال پیش بود -امام و کامالً دست به دهان زندگى کردهنداشته
و هفته در انگلستان بمانم و بعد راهى آمریکا ام این بود که دکه براى نخستین بار از لندن دیدن کردم. برنامه

ام وارد لندن شدیم، نه شوم. قرار بود وقتى به لندن رسیدم مبلغى پول برایم رسیده باشد اما وقتى با زن و بچه
همسرم قدرى خرید کرد » نامه و پول فردا یا پس فردا خواهند رسید.«اى آمده بود و نه پولى. ولى گفتم: نامه

گذشتند و کفگیر ما داشت به بودیم پول خواهد رسید؛ ولى پول نیامد، روزها از پس یکدیگر مىچون مطمئن 
شد. باالخره روزى رسید که خورد و تاریخ حرکت کشتى به سمت آمریکا هم هر روز نزدیکتر مىته دیگ مى

تم. در لندن هیچکس قرار بود فردایش کشتى حرکت کند ولى ما حتى یک پنى هم در بساط نداشتیم. به بانک رف
شناختم. در شهرى که سه چهار میلیون جمعیت دارد، کامالً بیگانه بودم و پولم هم کامالً تمام شده بود و را نمى

دانستم که پول خواهد رسید. از دوستان و آشنایان هم سه هزار مایل دور بودم. ولى اصالً نگران نبودم. مى
بود از آن طریق پول برسد، قطع شده بود؛ ولى با این حال خوشحال دانستم چگونه، چون منبعى که قکرارنمى

ها دانستم که این وعدهدانستم؛ مىمقدس را از آن خود مىهاى کتاببودم. چرا؟ چون فرزند خدا بودم و وعده
قطعاً انجام خواهند گرفت. حتى یک ساعت را هم در خواب غفلت و نگرانى تلف نکردم. فقط به خدا توکل 

دانستم خدا من و زن و فرزندم را سیر خواست مثل ایلیا خوراك مرا تأمین کند، ولى مىدم. انگار خدا مىنمو
خواهد کرد. به بانک که رسیدم دیدم پول آمده است. پس سوار کشتى بخار مورد نظرمان شدیم و با جیب پر 

د  است. ما در هر بیست و پول عازم وطن گشتیم. دوستان، یک مسیحى در همه حال و تحت هر شرایطى شا
حتى در -کنیمخوشحالى مى» توان بیان کرد و پر از جالل استبا خرمى که نمى«چهار ساعت شبانه روز 

خواب.

توان این شادى غیرقابل وصف و پر جالل را بدست آوردچگونه مى-2
ندین بار پاسخ این پرسش را گردد. درواقع در مطالبى که قبالً بیان کردم چاکنون پرسش فوق مطرح مى

اى که فصل را ایم، بگذارید پاسخ آن را با آیهام ولى براى حصول اطمینان از اینکه همه واقعاً آن را فهمیدهداده
توان بیان نمایید باخرمى که نمىبینید لکن براو ایمان آورده وجد مىاالن اگر چه او را نمى«آغاز کردیم، بدهم: 
توان بیان کرد و پر از جالل خرمى که نمى«گوید که راه بدست آوردن این آیه به ما مى». ستکرد و پراز جالل ا

، راه شاد بودن در هر وقت و تحت هر شرایط، ایمان داشتن به عیسى مسیح نادیده است. ایمان داشتن به »است
ن به مسیح یعنى اینکه به عیسى مسیح به چه معناست؟ در این عبارت هیچ رمز و رازى نهفته نیست. ایمان داشت

کند در زندگى و وجود ما عملى سازد و هویت خویش را بر ما آشکار او اعتماد کنیم تا آنچه را که ادعا مى
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سازد،* به او که به جاى ما مرد و گناهان ما را بر باالى صلیب برخود گرفت اعتماد کنیم و به خدا براى 
ى مسیح توکل نماییم. به او که مرد و از مردگان برخاست و اکنون آمرزش تمام گناهانمان به وساطت مرگ نیابت

تواند هر روزه ما را تمامى قدرت در آسمان وزمین به دستهاى او داده شده اطمینان کنیم، چون اوست که مى
حفظ کند و بر گناه پیروزى بخشد. به او بعنوان خداوند و صاحب اختیار مطلق خویش توکل کنیم و  تمامى 

گوید حتى اگر ها و کل زندگیمان را تحت کنترل او درآوریم و ایمان داشت باشیم که هر چه مى، خواستهافکار
دهد و هر بهایى که الزم است براى اجراى مورد انکار دانشمندان هم باشد، و اطاعت کنیم از هر فرمانى که مى
ایشش کنیم و بپرستیم. شادى که به ایماندار فرامینش بدهیم؛ او را در پیشگاه چهانیان خداوند اعالن نماییم. ست

العاده است. ولى براى برخوردارى از چنین شادى باید واقعاً به عیسى ایمان داشت. دهد، فوقبه عیسى دست مى
مقدس خواند کافى نیست. تنها به کلیسا رفتن یا در شام صرفاً عضو کلیسا بودن یا تعمید گرفتن یا کتاب

ن کافى نیست. اگر واقعاً به عیسى مسیح ایمان دارید و به او بعنوان منجى فدیه کننده و قیام خداوند شرکت کرد
کرده و خداوند و صاحب اختیار توکل کنید و تمام اکفار و زندگى خویش را بکلى تسلیم او نمایید و نزد 

د شده در آن زندگى و سلطنت جهانیان او را اقرار نمایید و در قلبتان را به روى خداوند عیسى بگشایید تا وار
شادى خواهید نمود.» توان بیان کرد و پر از جالل استکند، همیشه و تحت هر شرایطى با خرمى که نمى

سوادید؛ از پول؛ تحصیالت عالیه دارید یا بىکند که در چه شرایطى هستید: پولدارید یا بىفرقى نمى
کند. هر قى، پاك و عادل هستید یا گناهکارى پلید؛ هیچ فرقى نمىتندرستى برخوردارید یا بیمارید؛ انسان اخال

را خواهد یافت. » توان بیان کرد و پر از جالل استخرمى که نمى«کس به مسیح زنده و نادیده ایمان بیاورد 
توانید توانم هزاران شاهد بیاورم. ولى براى طرف مقابل حتى یک شاهد هم نمىبراى اثبات این حرفم مى

تواند شهادت رید. هر شاهد واجد شرایطى یعنى شاهدى که خود شخصاً مسیح را چشیده و تجربه کرده، مىبیاو
آورد. تعداد به همراه مى» توان بیان کرد و پر از جالل استخرمى که نمى«دهد که ایمان داشتن، مسیح با خود 

توانند شهادت دهند. اما در و فرهنگ مىاین شهود یکى دو تا نیست، بلکه صدها هزار نفر از هر طبقه اجتماعى 
طرف مقابل حتى یک شاهد هم وجود ندارد آیا براى اثبات مدعهایمان همین مدرك کافى نیست؟

فرض من براین است که خوانندگان این کتاب مردان و زنانى معقول و منطقى هستند. شما خواهان خوشى 
توان آن رابدست آورد. دالیل کامالً شماگفتم که چطور مىناپذیر و پرجالل هستید. من هم به و شادى وصف

اى هم ارائه کردم. پس تنها یک قدم منطقى دیگر براى شما باقى مانده، اینکه به عیسى مسیح ایمان متقاعد کننده
بیاورید. آیا اینکار راخواهید کرد؟
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ند ولى شدیداً درمانده بود. اگر فقط یکبار فردى کامالً درمانده پیش من آمد او دانشمندى برجسته و هوشم
یک نفر توانسته بود از دوزخ به این دنیا بازگردد، همین شخص بود وى دست کم چهار مرتبه دست به 
خودکشى زده بود که در دو مورد آن چنان به مرگ نزدیک شده بود که مجبور شده بودند سم را با تلمبه از 

من او را تشویق کردم تا به عیسى مسیح ایمان بیاورد. او جواب داد: اش خارج کنند تا زنده بماند.درون معده
کردم  و هر بار تنها هر روز با او صحبت مى» ام که از بخشایش الهى خیلى دورم.توانم، آنقدر گناه کردهنمى«

یمش را سرانجام یک روز تصم». به سوى عسى مسیح برگرد و به او ایمان بیاور«دادم. یک پیغام را به او مى
را یافت. گهگاه او » توان بیان کرد و پر از جالل استخرمى که نمى«گرفت و به عیسى مسیح ایمان آورد و آن 

درخشد. از دوزخ به بهشت آنهم تنها با ایمان آوردن به عیسى مسیح! آیا بینم که صورتش از شادى مىرا مى
حاضرید این گام را بردارید؟
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فصل سیزدهم

روز فرصت طالیى

روز فرصت طالیى همین امروز است.  امروز فرصتهاى طالیى و فرصتهاى گرانبها به روى ما گشوده 
گوید: امروز القدس مىروح» فردا هیچ تضمینى وجود ندارد که هنوز آن فرصتها پابرجا باشند.«اند. ولى شده

». امروز«زنند: همصدا با هم فریاد مى، نداى عقل و نداى تاریخ و نداى تجربه»امروز«زند: وجدان هم فریاد مى«
القدس ندا روح». فردا«گوید: حوصلگى و تنبلى و حماقت است که زیرلب غرولند کنان مىتنها صداى بى

».فردا«گوید: ؛ انسان با حماقتش مى»امروز«کند: مى
موسى و هارون هنگامى که بالى هولناك وزغها بر فرعون و قومش نازل شد، فرعون وحشتزده به عقب

نزد خداوند دعا کنید تا وزغها را از من و قوم من دور کند و قوم را رها خواهم کرد تا براى «فرستاد و گفت: 
وقتى را براى من  معین فرما که براى تو و «). موسى در جوابش گفت: 8:8(خروج » خداوند قربانى گذرانند

انسان انتظار دارد که » نابود شوند و فقط در نهر بمانند.اتبندگانت و قومت دعا کنم تا وزغها از تو وخانه
، ولى فرعون مثل بسیارى از شاهان دیگر حماقت کرد و گفت: »همین االن«فرعون در جواب موسى بگوید: 

شوند. وقتى از آنها ). آدمها این روزها حماقتهایى مشابه و حتى بزرگتر مرتکب مى10ù9:8(خروج » فردا«
ست از گناه با تمام بدبختیها، حقارتها و مخاطراتش بردارند و با خوشى و آرامى به مسیح شود دخواسته مى

بله، پیشنهاد «گویند: کند راه بدهند، در جواب مىدهد مىبگروند و به شخصیتشان شرافت و امنیتى که او مى
».گوید: امروزالقدس مىروح«ولى » آه فردا.» «کنى؟(پس کى اقدام مى» خوبى است

یکروز انسان مفلوکى به دفتر کارم آمد. او معتاد به الکل بود والکل قلب و زندگیش را به تباهى کامل کشیده 
آه، جز «گفت: » آیا حاضرى دست از مشروبخوارى بردارى و به عیسى مسیح ایمان بیاورى؟«بود. از او پرسیدم: 

سرش را پایین انداخت و زیرلب »شروع کنى؟آیا حاضرى از همین حاال » «این آرزوى دیگرى ندارم، حتماً
گوید: امروز. فردا روز شریر است و امروز روز خدا. فردا روز القدس مىاما  روح». حاال نه، فردا«گفت: 

انسانهاى احمق است و امروز روز انسانهاى عاقل. امیدوارم در این فصل دالیلى قاطع و تردید ناپذیر ارائه کنم 
شنوند و باور دارند که از هوش و عقل سلیم برخوردار هستند، نه زنانى که پیغام مرا مىکه چرا همه مردان و 

تنها بایستى عیسى مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهنده خویش بپذیرند، بلکه باید او را همین حاال بپذیرند. 
انسان صاحب عقل و خرد منظور من اینست که شما خواننده گرامى دست به اقدام فورى بزنید و اقدامى که هر
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اى دهد این است که همین امروز عیسى مسیح خداوند را بپذیرد. اتخاذ تصمیم براى اقدام در آیندهانجام مى
»گوید: امروز.القدس مىروح«نامعلوم، هیچ ارزشى ندارد. اکنون زمان خداست. 

بخشدچون خداوند عیسى به وجدانهاى معذب آرامى مى-1
ن دلیل براى اینکه نه تنها باید عیسى مسیح را پذیرفت، بلکه باید هم اکنون اینکار را کرد، این است اولی-1

بخشد و انسان واقعاً عاقل نه تنها خواهان آرامى است که خداوند عیسى به وجدانهاى معذب بالفاصله آرامى مى
نجا وجدانى ناراحت و معذب هست و کند. هرجا گناهى باشد، آاى درنگ نمىبلکه در بدست آوردن آن لحظه

اگر کسى مرتکب گناهى شود و اصالً دچار عذاب وجدان نگردد، چنین شخصى در » ایم.همه گناه کرده«ما 
اعماق گناه و تباهى فرو رفته است.البته عذاب وجدان داراى مراتب و درجات مختلفى است و انواع گوناگون 

آور و جانکاه، ولى به هر صورت ه است و براى برخى دیگر ماللدارد. عذاب وجدان براى برخى تیز و گزند
دردناك است و تا زمانى که گناه انسان بخشوده نشود، وجدان او آرامى نخواهد پذیرفت. اما عیسى مسیح هر 

ها چه زن و چه مرد با درجات مختلف عذاب وجدان و بخشد. خیلىوجدان معذب و دردمندى را آرامش مى
ام و اند و من آنان را به سوى عیسى مسیح رهنمون شدههى که مرتکب شده بودند پیش من آمدهبار خاطره گنا

توانم تعداد کسانى را که در اوج نومیدى از شدت عذاب اند. نمىهمه آنها به معناى واقعى آرامش وجدان یافته
ق من به سوى مسیح وجدان و با تصمیم خودکشى براى خالصى از محکومیت گناه پیش من آمده و از طری

اند، بشمارم.اند و از او آرامش الهى را یافتههدایت شده
یکبار زمانى که در شیکاگو بودم مرد جوانى در یک صبح یکشنبه با حالى خراب و پر از درد و رنج نزدم 

الصى از کرد. وى براى خآمد. او بطرز شنیعى مرتکب گناه شده بود و جا داشت محصول گناه خود را درو مى
آمیز زده بود. من آن شخص را به سوى پیامدهاى ناگزیر گناهش بیهوده دست به هر تدبیر و ترفند جنون

خداوند عیسى راهنمایى کردم و او مسیح را پذیرفت. سپس شریک گناه خویش را پیش من آورد. آن زن به 
دانى شود یا بمیرد. از او خواهش حدى از کرده خویش نادم و از رهایى خود مأیوس بود که حتى حاضر بود زن

شد هنوز تصمیم کردم راه عالج واقعى را طى کند و خود را به منجى تسلیم نماید. هنگامى که از من جدا مى
نهایى خود را نگرفته بود ولى بعداً تصمیم خود را که تصمیمى درست بود گرفت. مدت زیادى از آن زمان 

اى بشاش جلویم ى درحال پایین آمدن بودم که بانویى جوان با چهرههاى پشت کلیساى مودگذشت. شبى از پله
اید تشکر کنم. اول خواهم از شما به خاطر کارى که در حق من، شوهرم و فرزندم کردهمى«را گرفت و گفت: 

و ماجرا را ...» من همان زنى هستم که چند وقت پیش شما آمدم و «اى او را نشناختم و او گفت: براى لحظه
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ح داد. او زنى بود که در مورد عواقب مخرب گناهش و تباهى آتیه فرزندش و البته ابدیت خودش خوب شر
فکر کرده و آرامش وجدان ناراحت خویش را در عیسى مسیح یافته بود. اى زنان و مردانى که گرفتار عذاب 

نه تنها  این آرامش را تواند به شما آرامش ببخشد. اگر عاقل باشید وجدان از هر نوعش هستید، مسیح مى
الزم نیست یک روز و یا » گوید: امروزالقدس مىروح«خواهید یافت، بلکه آن را همین امروز خواهید یافت. 

حتى یک ساعت از وقت و عمر خویش را تلف کنید و در عذاب وجدان بگذرانید.

رد و پر از جالل است، عطا توان بیان کچون عیسى مسیح به کسانى که او را بپذیرند خرمى که نمى-2
فرمایدمى

ناپذیر و پرجاللى عطا پذیرند چنان شادى وصفدلیل دوم این است که عیسى مسیح به کسانى که او را مى
کند که شادیهاى این جهان در مقایسه با آن هیچ است. هر انسان عاقلى نه تنها خواهان چنین شادى است، مى

پذیرد. شادى و خرمى که در وجود عیسى مسیح است، بهترین شادى لى مىاى معطبلکه آن را بدون لحظه
خواهید از هر کسى که هم این دنیا را آزموده اى تردید وجود ندارد. مىشود. در این مورد حتى ذرهمحسوب مى

شرط به و هم عیسى مسیح را واقعاً تجربه کرده بپرسید. هر مرد یا زنى که واقعاً قلب و وجودش را بدون قید و
اى تردید خواهد گفت که شادى مسیح با مسیح سپرده باشد و او را خداوند و ارباب خویش بداند بدون لحظه

دهند و شهادت همه آنها شادى این جهان غیرقابل قیاس است میلیونها انسان در مورد این واقعیت شهادت مى
، مسابقه ورزشى و میگسارى و خالصه یکى است. من خوشى و لذت ناشى از ثروت، تئاتر، رقص، ورق بازى

دانم که ادبیات، هنر، موسیقى، علم، فلسفه، و سیر و سفر ام. همچنین مىهاى این جهان را چشیدههمه خوشى
ناپدیر و پرجاللى که ها و لذتها با هم در برابر خوشى وصفگویم که تمام این خوشىچه لذتى دارند. ولى مى

القدس بعنوان منجى و تسلیم کامل قلبى به او بعنوان خداوند و پذیرش روحاز پذیرش عیسى مسیح بعنوان 
دهد، هیچ است. اگر نه تنها در حیات پس از مرگ هدیه او و اعتراف پیوسته او در نزد جهانیان به ما دست مى

. همین بلکه در همین زندگى زمین آرزومند برترین، ژرفترین، پاکترین و وافرترین شادى شناخته شده هستید
»گوید: امروز.القدس مىروح«حاال به نزد عیسى مسیح بیایید. 

رهاندچون عیسى مسیح از قدرت گناه مى-3
سومین دلیل براى اینکه شما نه تنها باید مسیح را بپذیرید بلکه بایستى همین امروز او را بپذیرید این است 

کند. براى اى درنگ نمىرهاند و انسان عاقل براى رهایى از قدرت گناه لحظهکه مسیح شما را از قدرت گناه مى
تى  اسارت بردگان سیاه، اسارت مشروب یا موادمخدر تر نیست. حبشر هیچ اسارتى از اسارت گناه تحقیر کننده
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اسارت شهوت جنسى یا اسارت بداخالقى و اسارت زراندوزى، بدى اسارت گناه نیست. حالت کسى که اسیر 
نالید اش از شدت ضربات تازیانه لگرى وحشى مىگناه است حتى از حالت عمو توم پیر و بیچاره که در کلبه

راه رهایى از این بردگى مهیا است. عیسى مسیح آدمیان را از هرگونه گناه آزاد انگیزتر است. ولىهم رقت
تواند در همین کند، آنهم در یک لحظه هر گناهکارى مىاند آزاد مىسازد. او کسانى را که سالها اسیر بودهمى

وز هم مصداق دارد: لحظه از تمام گناهانش رهایى بیابد. آنچه عیسى در زمان حیاتش بر روى زمین فرمود، امر
). ولى خدا را شکر که این سخن او نیز امروز به قوت خود 34:8(یوحنا» کند، غالم گناه استهر که گناه مى«

اى ). هر زن و مردى که ذره36:8(یوحنا» پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود«باقى است، 
ورزد. اگر بشنوید اى تعلل نمىى از اسارت دهشتناك گناه لحظهعقل و شعور در سرش داشته باشد، براى خالص

و آن برده در جواب » خواهد از بردگى این ارباب ظالم خالص شوى؟آیا دلت مى«اى سیاه بپرسند که از برده
عجب «آنوقت آیا نخواهید گفت: » خواهم آزاد شوم ولى نه حاال. باشه هفته بعد یا باشد فردا.البته که مى«بگوید: 

بله من آرزوى خالصى از گناهانم را دارم «گویند ولى حماقت او به اندازه حماقت کسانى که مى» برده احمقى!
»گوید: امروز.القدس مىروح«بزرگ نیست. خوب گوش بدهید: » ولى باشد براى فردا

بخشدچون عیسى مسیح باطن زیبا مى-4
بخشد و هر مرد و زن عاقلى نه تنها مشتاق چنین ن زیبا مىچهارمین دلیل این است که عیسى مسیح باط

خورم: ها به تبلیغاتى با این عنوان برمىخواهد. گاهى من در روزنامهچیزى است، بلکه آن را هر چه زودتر مى
توانم رمز زیبایى دایمى و از بین نرفتن را به شما بگویم. رمز این زیبایى حضور عیسى من مى». رمز زیبایى«
سازد. او جان و روحى را که به وى سیح در درون است و او نه تنها صورت بلکه سیرت انسان را نیز زیبا مىم

ام که چگونه فاسدترین انسانها توسط عیسى آورد. من دیدهنماید، به شباهت پرجالل خویش درمىتوکل مى
اند.مسیح به خوبترین اشخاص تبدیل شده

کرد، دوست همه آدمهاى مفلوك و آس و پاس تراستریت نیویورك خدمت مىسام هدلى که در میسیون وا
اند کمک کند و او را بود. او همیشه مترصد فرصتى بود تا به یکى از همنوعانش که در شرایط بدى گرفتار شده

من دوستى دارم که دلم « به سوى مسیح آورده باعث نجات وى گردد. روزى شخصى به آقاى هدلى گفت: 
خوب، چه «، هدلى گفت: »او بوئرى آیک نام دارد» «او کیست؟«سام هدلى پرسید: » هد با او آشنا شوى.خوامى

او یک دزد و جیب بر است و امورات خود را از راه جیب برى و از این «مرد در جواب گفت: » کاره است؟
رد و اکثر مواقع هم ب) بسر مىBlachwellگذراند. او در حال حاضر در جزیره بلک ول (قبیل کارها مى
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سام هدلى، جزیره بلک ول رفت و سراغ بوئرى آیک را گرفت و او را همانجا » توانى او را همانجا بیابى.مى
هاى زندان گرفتار بود. او هیچ نفعى براى هدلى توانست از آنجا خارج شود. او پشت میلهیافت چون نمى

گرفت تا با آن لباسى رفت و قدرى پول مىوقت سام مىآمد به سرنداشت که هیچ، وقتى از زندان بیرون مى
آید شد. هر بار که از زندان بیرون مىبراى خود تهیه کند. ولى باز پس از اندك مدتى دستگیر و روانه جزیره مى

گشت. توانست سرپاى خودش بایستد دوباره به شغل دزدى بازمىزد ولى به مجردى که مىسرى به هام مى
سام هدلى او را تحمل کرد تا اینکه باالخره بوئرى آیک که کامالً مریض و خسته از گناه شده هفت سال تمام

بود به مسیح ایمان آورد و مسیح آغوش خویش را به روى وى گشود و او را در بغل گرفت. پس از اینکه یک 
یش من هست که آقاى تورى، شخصى پ«اى به من نوشت و گفت: سال از نجات بوئرى آیک گذشت، سام نامه

اش آیرااسنایدر خواهد در  مدرسه شما تحصیل کند. به اسم بوئرى آیک شهرت دارد ولى نام اصلىمى
)Snyder Ira است. ما او را قبول داریم. قبالً او موجودى خشن بوده و خیلى خالفها کرده ولى اکنون(

سام عزیز، هر «به او نوشتم: » پذیرید؟ا او را مىخواهد او را بکار ببرد. آینجات یافته و ما یقین داریم که خدا مى
و ». او را بفرست«من هم نوشتم: » کنم.من او را توصیه مى«او هم نوشت: » پذیرم.کسى را که تو توصیه کنى. مى

اش را با بر بوده و اصالً نوجوانىبدیت ترتیب بوئرى آیک (آیرااسنایدر) آمد. با اینکه او از بچگى دزد و جیب
آغاز کرده بود و تقریباً تمام عمرش را به این کار گذرانیده بود، ولى تبدیل به یکى از زیباترین مسیحیانى دزدى

ام. باید بگویم که این تنها مورد استثنایى نبود. من خیلى آدمهاى شده بود که من تا به حال در تمام عمرم دیده
اند و تبدیل به دوست ام که به مسیح ایمان آوردهبد و شرور، دزد، فاحشه، جنایتکار را از هر نوعش دیده

ام. به داستان آیرا اسنایدر یا بوئرى آیک بازگردیم. او به اند که تا کنون شناختهترین مسیحیانى شدهداشتنى
خواهم در مسیرخانه با شما مى«شیکاگو آمد واندکى بیش از یکسال را با ما گذراند. یک شب به من گفت: 

چند هفته پیش دیدارى «او در بین راه به من گفت: » م. تا در طى راه کمى با هم صحبت کنیم.قدرى قدرم بزن
کنم در آنجا به کمک من نیاز هست. در این مدتى که در شیکاگو بودم به من کوتاه از نیویورك داشتم. فکر مى

ود من نیاز است. براى خیلى خوش گذشت و دوست دارم همینجا بمانم ولى ایمان دارم که در نیویورك به وج
هنوز چند روز از این گفتگو نگذشته » ام که براى خدمت آماده بازگشت به نیویورك هستم.آقاى هدلى نوشته

اش چندان شدید نبود در بستر افتاد. هیچکس بود که آیرا اسنایدر مبتال آنفوالنزا شد و با وجودى که بیمارى
خواستم از اتاق نشیمن به اتاق خوابم بروم، شبى درحالى که مىکرد که حال او خیلى بد باشد. امافکر نمى

) که در آن زمان یکى از دستیارانم بود آمده و Hunter .Mrخدمتکار خانه خبر داد که آقاى هانتر (
گفتم: » آقاى تورى، آیرا اسنایدر مرد.«خواهد خیلى فورى مرا ببیند. به دیدار او رفتم و او بدون مقدمه گفت: مى
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در مؤسسه ما شخص دیگرى بود که با آیرا اسنایدر » ه گفتى جان؟ منظورت آیرا اسنایدر خودمان است؟چ«
تشابه اسمى داشت و اتفاقاً در آن روزها او هم مریض بود. براى همین فکر کردم منظور آقاى هانتر آن شخص 

اکنون او کجاست، «پرسیدم:» مرد.نه آقاى تورى، آیرا اسنایدر همین چند دقیقه پیش «دیگر است. ولى او گفت: 
اش کنند. قرار است مراسم کفن و دفن فردا انجام اند تا براى تدفین آمادهاو را به مرده شورخانه برده» «جان؟

به » کارخوبى کردى جان، بیا به آنجا برویم.«در جواب گفتم: » شود. فکر کردم باید پیش شما بیایم و خبر بدهم.
ها هم دور نبود رفتیم و وارد سالن مربوطه شدیم. در وسط سالن آیرا اسنایدر در تابوتى مرده شورخانه که آنقدر

ام هایى که در تمام عمرم دیدهترین چهرهزیبا آرمیده بود. وقتى به صورتش نگاه کردم. یکى از زیباترین و نجیب
سنایدر را بوسیدم. بله دوستان، را مشاهده کردم. نتوانستم جلوى خودم را بگیرم. خم شدم و صورت زیباى آیرا ا

بر بود، با قدرت عیسى مسیح که در قلبش ساکن شده بود تبدیل به دوست بوئرى آیک که زمانى دزد و جیب
ام، قلبم براى کس دیگرى به اندازه کنم پس از خانوادهام. فکر نمىترین مسیحى شد که من در عمرم دیدهداشتنى

به درد آمده باشد. او به مسیح اجازه داد تا وارد قلبش شود و او را عوض کند. آیرا اسنایدر دزد و راهزن سابق،
دهد. و مسیح همین کار را با هر کس دیگرى که او را به قلبش دعوت کند انجام مى

تواند باطن و سیرتى زیبا ببخشد. آیا دوست ندارید چنین باطنى پیدا کنید؟ که تنها و تنها عیسى است که مى
ر نظر خدا زیبا جلوه کنید و هم در نظر مردمان؟ اینکار فقط از عیسى ساخته است. بگذارید همین حاال هم د

اى عقل داشته باشید که اگر ذره» گویید؟ فردا؟شما چه مى» گوید. امروزالقدس مىروح«کارش را آغاز کند. 
» حاال. همین االن.«یقین دارم، دارید خواهید گفت: 

کندمسیح به ما زندگى پر ثمر عطا مىچون عیسى -5
دلیل پنجم براى اینکه نباید در پذیرش عیسى مسیح تعلل کرد این است که عیسى زندگى پرثمر به ما عطا 

نماید و هر انسان عاقلى نه تنها دوست دارد فردى مفید باشد بلکه مایل است در اسرع وقت به چنین مى
اند نگاه ها که مسیحى نبودهنها زندگى واقعاً مفید است. ما به زندگى بعضىموقعیتى دست یابد. زندگى مسیحى ت

» ثمربى«کند و مهر ؛ ولى خدا طور دیگرى به زندگى آنها نگاه مى»چه زندگى پرثمرى«گوییم: کنیم و مىمى
) و کسى که 30:12زند. چه ما متوجه باشیم چه نباشیم، کسى که با مسیح نباشد، برخالف اوست (متى برآنها مى

ثمر است. اما ثمر و بدتر از بىباشد. زندگى چنین کسى بىبرخالف مسیح است، برخالف خدا و بشریت مى
شود.زندگى کسى که تمام زندگیش را تسلیم عیسى مسیح کند، در طرفۀالعینى  یک زندگى پرثمرى مى
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ه سوى عیسى مسیح هدایت نمود. به ترین زنان نیویورك را یافت و بیکى از دوستان من یکى از مفلوك
نظرم او پس از ایمان آوردن به مسیح چیزى کمتر از دو سال زنده بود و بیشتر این مدت را هم در بستر بیمارى 
گذرانید. ولى شهادت زندگى او موجب نجات صدها انسان در همان روزهایى که با مرگ دست و پنجه نرم 

به سراسر دنیا رفت و هزاران نفر دیگر را هم » کبود مرغ مالبرى بند«ن کرد، شد و داستان زندگیش تحت عنوامى
به سوى مسیح آورد.

به معناى واقعى کلمه به سوى مسیح بیایید. او شما را پرثمر و مفید خواهد ساخت. همین حاال بیایید تا از 
سیح ایمان آوردم ولى اى کاش همین حاال ثمربخش بودن زندگیتان آغاز شود. من خوشحالم از اینکه روزى به م

زودتر این کار را کرده بودم. چه  سالهاى باارزشى را از دست دادم! چه فرصتهاى طالیى از کف رفت، 
»گوید: امروز.القدس مىروح«گردد! همین امروز بیایید. فرصتهایى که دیگر هرگز باز نمى

تر خواهد بودتر و غنىملچون هر چه زودتر به مسیح ایمان بیاوریم ابدیتمان کا-6
گیریم. هر روز که براى ابدیت هر کدام از ما بسته به تصمیماتى است که اکنون در زندگى زمینى خود مى

گردد. تر مىتر و غنىشود و ابدیتمان کاملدهیم پاداش بر پاداشهایمان افزوده مىمسیح خدمتى حقیقى انجام مى
اید. شاید در سالهاى آینده به مسیح ایمان بیاورید، یک هفته را از دست دادهاگر به جاى این یکشنبه، یکشنبه 

ولى زمان هرگز نه از حرکت باز » زمان از حرکت باز ایست و به عقب برگردد«آتى با حسرت فریاد بزنید: 
ر چه گردد. حتى همین لحظه که گذشت دیگر قابل بازگشت نیست زمان با شتاب هایستد و نه به عقب برمىمى

گردیم و با دقت به دیروز و امروز نگاه رسد. وقتى بازمىتازد و فردا خیلى زودت از راه مىتمامتر به پیش مى
و از اعماق » اى دیروز، تو کجایى؟«زنیم: شوند فریاد مىکنیم که به اعماق گذشته دست نیافتنى پرتاب مىمى
القدس گوش به روح» ام.براى همیشه رفته«رسد: ىانتهاى ورطه زمان از دست رفته این پاسخ به گوش مبى

».گوید. امروزالقدس مىروح» «امروز!امروز!امروز!«زند: بسپارید که بانگ مى

چون اگر امروز به مسیح ایمان نیاوریم، ممکن است هیچوقت ایمان نیاوریم-7
ن شما در این لحظه به پذیرش عیسى این مطلب اصالً چیز دور از امکانى نیست. درست همانطور که اکنو

و االن بدون مسیح » امشب، نه«اند: اند و گفتهمسیح نزدیک هستید، هزاران نفر دیگر هم به آن نزدیک بوده
دستشان از دنیا کوتاه شده و دیگر فرصتى براى توبه ندارند و هرچقدر هم از سر صدق گریه و زارى کنند 

نند در ابدیت خوى تغییرى ایجاد نمایند.توااى ندارد، چون دیگر نمىفایده
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یک شب مردى به یکى از چادرهاى بشارتى که در شیکاگو برپا کرده بودیم آمد. این نخستین بارى بود که 
) آنشب تأثیر عمیقى بر Schiverea .Mrگذاشت. سخنان آقاى اسکیورى (او پا به یک چنین جایى مى

د با یکى از دوستانش در چادر باقى ماند و مشخصاً با آقاى اسکیورى جان و وجود گذاشته . جلسه که تمام ش
به گفتگو پرداخت. دوستش مسیح را پذیرفت ولى او همچنان در مرز ایمان آوردن و نیاوردن ماند. آقاى 

نه، این اولین بار در تمام «او گفت: » آیا همین حاال عیسى مسیح را خواهى پذیرفت؟«اسکیورى به او گفت: 
دهم که یکشنبه به توانم تصمیم بگیریم. اما قول مىگذارم. امشب نمىاى پا مىاست که به چنین جلسهعمرم

اى نداشتیم. آقاى اسکیورى آن شب جمعه بود و ما روز شنبه برنامه» اینجا برگردم و همان شب مسیح را بپذیرم.
هیچ تضمینى وجود ندارد که شما تا «گفت که در قول و شرافت و نیت خالص او هیچ شکى ندارد ولى افزود: 

کنید خدا پس از اینکه من براى اولین بار به آیا تصور مى«اى گفت: آن مرد با خنده» یکشنبه شب زنده باشید.
آقاى اسکیورى جواب داد: » دهد؟شود و دیگر فرصتى به من نمىام، راضى به مرگم مىاى آمدهچنین جلسه

ترسم که اگر امشب عیسى مسیح را اید. خیلى مىا دست به ریسک بزرگى زدهدانم که شمدانم. فقط مىنمى«
دهم که یکشنبه شب همینجا باشم و به نه، من قول مى«آن مرد گفت: » نپذیرید، هرگز نتوانید این کار را بکنید.

باالخره با آقاى اسکیورى باز به خواهش و تمنا ادامه داد، ولى او زیر بار نرفت.» مسیح هم ایمان بیاورم.
دوستش چادر را ترك گفتند و سوار کالسکه گشته راهى منزل شدند. در بین راه از مقابل یک خانه گذشتند. آن 

نه «دوستش گفت: » این بغل نگهدار تا به میخانه برویم و براى آخرین بار لبى تر کنیم.«مرد به دوستش گفت: 
بسیار «آن مرد گفت: » زنم.و دیگر هرگز لب به آن نمىام من آخرین مشروبم را قبل از ایمان آوردن خورده

نوشم. تو با کالسکه خیابان را باال برو و برگرد. تا بیایى من هم کارم تمام روم و قدرى مىخوب، من تنهایى مى
شده و اینجا منتظرت هستم.* او وارد میخانه شد و دوستش هم امتداد خیابان را به سمت باال طى کرد و بعد با 

لسکه دور زد و جلوى میخانه ایستاد ولى از دوستش اثرى ندید. به داخل میخانه رفت و آنجا هم نبود. دوباره کا
به خیابان برگشت و همه جا چشم گرداند اما خبرى از دوستش نبود. وقتى مقابل نرده بلند کنار خیابان گذشت 

دید که چاقو خورده و با زخمى شدید، نیمه اى شنید بالفاصله به آنطرف نرده پرید و آن مرد را صدایى ناله
بیهوش افتاده درحال جان دادن است. او را به بیمارستان پرسبیترى بردند و تا دوشنبه صبح هم زنده بود ولى تا 

، او گفت: »القدس گفت: امروزروح«لحظه مرگ به هوش نیامد و نجات نیافته از دنیا رفت. چرا؟ چون وقتى 
دون آمادگى در حضور خدا حاضر شد و این سرنوشت بسیارى از کسانى است که به بدین ترتیب ب». فردا«

».امروز«گوید: دهند که مىالقدس گوش نمىصداى روح
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کردم، زن و شوهرى دوشادوش یکدیگر، جلسه شبى در حالى که داشتم در برادفورد انگلستان موعظه مى
ى بدون اخذ هیچ تصمیمى جلسه را ترك کرده روانه خانه شدند. وارد شدند و عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتند، ول

رفتیم و قلبمان را به مسیح آیا خوب نبود اگر همین امشب دو نفرى جلو مى«در راه منزل زن به شوهرش گفت: 
به خانه رسیدند و به بستر خواب رفتند. حدود » شد.بله خیلى خوب مى«شوهرش جواب داد: » سپردیم؟مى

احساس عجیبى دارم و در ظرف چند دقیقه جان به جان «داد ناگهان زن از خواب پرید و گفت: بام2ساعت 
آفرین تسلیم نمود. مرد پس از مراسم تدفین مستقیماً به جلسه ما آمد و داستان را برایمان تعریف کرد و قلبش 

القدس فریاد شنوید که روحنمىرا به مسیح سپرد، ولى دیگر در ابدیت تنها بود. خانمها، آقایان گوش کنید! آیا
»امروز؟«زند. مى

عالوه بر مرگ ممکن است خیلى چیزهاى دیگر رخ بدهد که نگذارد فرصت دیگرى ایجاد شود. اکنون 
القدس با قوت حضور دارد. این فرصتى طالیى است. شاید دیگر هرگز چنین فرصتى نصیب شما نشود. روح

»گوید امروز.القدس مىروح«
افتد، ولى دل در ممکن است صدها چیز قلب شما را سخت سازد. وقتى دل کسى با روح خدا به جنبش مى

کند.شود و از رحمت خدا قطع امید مىکند، خیلى زود سخت مىالقدس مقاومت مىبرابر روح
قلب خود به مسیح شبى در کلیساى ما در شیکاگو، بعد از اینکه جلسه خاتمه یافت و بسیارى براى سپردن 

القدس بشدت او را ملزم ساخته بود جلو آمدند، جوانى نظرم را جلب کرد و با او مشغول حرف زدن شدم. روح
گیرى تنها یک قدم فاصله داشت. من تشویقش کردم تا همین حاال توبه کند و به مسیح ایمان بیاورد. و تا تصمیم

در «فردا شب برگردم و به مسیح ایمان بیاورم. به او گفتم: دهم کهتوانم. ولى قول مىنه، امشب نمى«گفت: 
اصالت و صداقت تو هیچ شکى ندارم ولى چه تضمینى و.جود دارد که تو بتوانى روى حرف خودم بایستى. در 

چرا، «جواب داد: » دلم احساسى وجود دارد که اگر تو امشب ایمان نیاورى دیگر هرگز باز نخواهى گشت.
دهم که فردا جا است و خانه ما تا اینجا فقط چند ساختمان فاصله دارد. من قول شرف مىمادرم هر شب این

اگر امشب ایمان نیاورى، دلت سخت «بار دیگر حرفهایم را تکرار کردم و افزودم » برگردم و ایمان بیاورم.
نه، امشب «ود: جواب آخرش این ب» خواهد شد و ابدیتى را برایت رقم خواهند زد که اصالً خوشایند نیست.

و از در خارج شد. مدتى بعد از مادرش درباره او پرس » آورم.گردم و ایمان مىتوانم، ولى فردا شب بازمىنمى
و جو کردم و مادرش گفت که او هرگز از آن شب به بعد پا به کلیسا نگذاشته است.

بگیرید و نه روح خدا را و نه حتى روح توانید خدا را به بازى دوستان و خوانندگان عزیز، گوش کنید! نه مى
گوید: امروز! همین مسیح را القدس نه تنها در آیه مورد بحث ما بلکه در دلهاى شما مىخودتان را. روح
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سپارید؟ آیا از دستورش اطاعت سپارید؟ آیا به روح پرعظمت خدا گوش مىآیا به او گوش مى» بپذیرید.
عیسى مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهنده خویش بپذیرید، تسلیم او کنید؟ دلهایتان را سخت نسازید ومى

شوید و نزد جهانیان به خداوندى او اقرار نمایید و این کار را همین حاال انجام دهید تا هم اینک برکات عالى 
خدا نصیبتان شود.
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فصل چهاردهم

مقدسمطالعه سودمند کتاب

مند تر است، شروط اساسى براى بهرهمقدس آنچه که از روشهاى صحیح مطالعه با اهمیتدر مطالعه کتاب
تواند بهترین فایده را از مطالعه باشد. کسى که شروط الزم را داشته باشد مىشدن از یک مطالعه سودمند مى

گیرى از بهترین روش بدون ورتى که بهرهمقدس ببرد، حتى اگر از بدترین روش مطالعه استفاده کند، درصکتاب
از «پرسند: احراز شروط الزم فایده چندانى عاید فرد مطالعه کننده نخواهد کرد. خیلى از کسانى که مشتاقانه مى

تر از یک روش نوین هستند.نیازمند چیزى بس عمیق» مقدس پیروى کنم؟چه روشى باید براى مطالعه کتاب
مقدس این است که دانشجو باید تولد مندى از یک مطالعه سودمند کتاببراى بهرهاولین شرط اساسى -1

(اول قرنتیان » نمایدها جمع مىها را با روحانىروحانى«مقدس، کتابى روحانى است و تازه یافته باشد. کتاب
تواند پى به کُنه پیوندد و تنها یک شخص روحانى مى) یعنى امور روحانى را با کلمات روحانى به هم مى13:2

پذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را انسان نفسانى امور روح خدا را نمى«تعالیم ارزشمند آن ببرد. 
توان به تمییز و ). تنها از یک طریق مى14:2(اول قرنتیان » شودتواند فهمید زیرا حکم آنها از روح مىنمى

تواند اگر کسى از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمى«ت. تشخیص روحانى رسید و آن طریق تولد تازه اس
مقدس بدانها نوشته شده، هر چند این آشنایى ) صرف آشنایى داشتن با زبانهاى انسانى که کتاب3:3(یوحنا» دید

دقیق و گسترده باشد، براى فهم و درك کالم خدا کافى نیست. براى درك کالم خدا در کنار زبانهاى انسانى باید 
فهمد ولى از یونانى یا عبرى القدس را مىالقدس را هم بلد بود. کسى که زبان روحزبان آسمان یعنى زبان روح

داند، بیش از کسى که در یونانى و عبرى و زبانهاى خویشاوند آنها خبره است ولى اى نمىیا آرامى حتى کلمه
تواند از کالم خدا بهره بگیرد. این حقیقتى اثبات مىالقدس را بلد نیست،تولد تازه نیافته و به طبع آن زبان روح

اند، مقدس آشنایى نداشتهاى با زبانهاى اصلى کتابسوادى که حتى ذرهشده است که بسیارى از مردان و زنان بى
مقدس حتى نسبت به اند و درکشان از کتاباند و محتواى حقیقى آن را دریافتهبه عمق تعالیم اصیل آن پى برده

هاى الهیات نیز فزونى یافته است. یکى از بزرگترین حماقتهاى رایج در روزگار ما این است که تادان دانشکدهاس
گیریم، صرفاً به این دلیل که در مقدس به کار مىاشخاص توبه نکرده و تولد تازه نیافته را براى تعلیم کتاب

نظیرند. براى تعلیم هنر مقدس بدان نوشته شده، بىهاى گوناگون چون فن بیان یا آشنایى با زبانى که کتابرشته
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کامالً منطقى است که از وجود کسى استفاده کنیم که بر دانش و تکنیک نقاشى تسلط کامل داشته باشد. ولى به 
همان اندازه که تسلط بر تکنیکهاى نقاشى مهم است، وجود حس زیباشناسى نیز براى یک معلم هنر ضرورى 

مقدس باشد باید از حس روحانى نیز برخوردار باشد. خواهد معلم کتابب کسى که مىاست. به همین ترتی
داند، خیلى بهتر از کسى که از کسى که قوه تشخیص زیبایى شناسانه دارد ولى از تکنیک نقاشى چیز زیادى نمى

هنرز را نقد کند. در تواند آثارمند است ولى قوه تشخیص زیبایى شناسانه ندارد، مىفن نقاشى به حد کمال بهره
مقدس هم وضع به همین منوال است؛ کسى که قوه تشخیص روحانى دارد ولى از یونانى و عبرى مورد کتاب
بهره داند خیلى بهتر از کسى که با این زبانها آشنایى کامل دارد ولى از قوه تشخیص روحانى بىچیزى نمى

تأسف است که در برخى محافل، براى انتخاب نهایت جاىمقدس را دارد. بىاست، صالحیت نقد کتاب
خادمین بیش از آنکه بر زندگى روحانى و قوه تشخیص روحانى فرد تأکید کنند، بر تسلط و دانش وى بر 

مقدس را براى افراد تولد تازه نیافته نباید قدغن کرد چون زبانهاى یونانى و عبرى پافشارند. البته مطالعه کتاب
،یعقوب 23:1برد (اول پطرس القدس براى تولد تازه ایجاد کردن بکار مىت که روحاى اسکالم خدا وسیله

مقدس تعالیمى هست که هر انسان عادى )؛ ولى باید یک موضوع را بدانیم، اینکه هر چند در کتاب18:1
ترین ترین و خاصهایى هست که هر چشمى قادر به دیدنشان هست، اما مشخصتواند بفهمد و زیبایىمى

عالیم آن فراتر از درك انسان عادى است. چون به دنیایى تعلق دارد که او از آن هیچ دید و برداشتى ندارد. ت
باید از سر نو «مقدس این است که تولد تازه یافته باشید نخستین شرط اساسى براى سودمندترین مطالعه کتاب

برتان مهر و موم شده باقى خواهند ماند.هاى مخفى کالم خدا در برادر غیر اینصورت گنجینه» مولود شوید.
خورد از کسى که مقدس را دوست بداریم. کسى که با اشتها و لذت غذایى مىشرط دوم اینست که کتاب-2

کند. همچنین است وقتى که خورد مواد غذایى بیشترى جذب بدنش مىفقط براى رفع تکلیف غذا مى
(ایوب » سخنان دهان او را زیاده از رزق خود ذخیره کردم«وید: تواند با شادى بگمقدس مىدانشجوى کتاب

سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و کالم تو. شادى و ابتهاج دل «)، یا همصدا با ارمیا بگوید: 12:23
ها بدون داشتن اشتهاى ). خیلى16:15(ارمیا » امگردید زیرا که به نام تو اى یهوه خداى صبایوت نامیده شدهمى

روند و از هر چیز آیند، بعد با ادا و اطوار اینجا و آنجا مىروحانى بر سر خوانى که خدا در کالمش گسترده مى
توان مقدس اکثراً دچار سوءهاضمه روحانى هستند. ولى چگونه مىکنند. نقادان معاصر کتابشکایت مى

جا که حیات باشد آنجا اشتها هم هست. مقدس را دوست داشت؟ قبل از هر چیز باید تولد تازه یافت. هر کتاب
گرداند. هر چه نیروى حیاتى بیشتر باشد، شود. این ما را به شرط اول باز مىیک جنازه هیچوقت گرسنه نمى

شود. حیات وافر یعنى گرسنگى وافر براى کالم خدا. مطالعه کالم باعث رشد عالقه به گرسنگى هم بیشتر مى
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مقدس مقدس بیش از عالقه به خود کتابام به کتابهاى کتابدارم که زمانى عالقهشود. به خوبى به یاد کالم مى
بود، اما هر چه بیشتر مطالعه کردم عالقه و عشق به کالم بیشتر شد. با یادآورى اینکه نویسنده این کتاب کیست 

، هر چه بیشتر و به چه منظورى آن را نوشته و چه قدرتى دارد و داراى چه محتویات غنى و ارزشمندى است
اشتهایتان را براى کالم خدا تشدید کنید.

مقدسى که منافع زیادى از این کتاب شرط سوم میل به سخت کوشى است. سلیمان از دانشجویان کتاب-3
نمودى و اوامر مرا نزد خود اى پسر من اگر سخنان مرا قبول مى«کند: کنند، تصویرى گویا ارائه مىکسب مى

تى، تا گوش خود را به حکمت  فراگیرى و دل خود را به فطانت مایل گردانى. اگر فهم را دعوت داشنگاه مى
هاى مخفى طلبیدى و مانند خزانهنمودى؛ اگر آن را مثل نقره مىکردى و آواز خود را به فطانت بلند مىمى

). در 1:2-5(امثال » نمودىفهمیدى و معرفت خدا را حاصل مىکردى، آنگاه ترس خداوند را مىجستجو مى
هاى مخفى به معناى سخت کوشى است و کسى که مشتاق یافتن نقره اینجا طلبیدن نقره و جستجو کردن خزانه

آن را بیابد، باید با فکر و ذهن خود دست به کند و » هاى مخفىخزانه«خواهد و نیز طال از کالم خداست و مى
دازیم یا روخوانى کنیم، بلکه باید کالم را بررسى کنیم، در آن تفکر کاو بزند. نه اینکه سرسرى نگاهى به کالم بین

مقدس ها چیز زیادى از خواندن کتابترین گنجها را از آن بیرون بکشیم. علت اینکه خیلىنماییم تا نفیس
ثمر بودن مطالعه آورند این است که دوست ندارند فکر کنند. تنبلى ذهنى باعث و بانى اصلى بىبدست نمى

زنند، ولى آنچه مقدس به هر امرى مىهاى جدید مطالعه کتابمقدس است. مردم پیوسته براى یافتن شیوهتابک
زحمت است، روشى که بدون متحمل شدن هیچ سختى بیشترین نتیجه که اکثریت ایشان طالب هستند روشى بى

وزى ده دقیقه از وقت صبح خود را عایدشان سازد. خواست ایشان آن است که راهى پیدا شود تا از طریق آن ر
دهند و بیشترین منفعت را هم از آن کسب کنند و تازه این روش آلود به قرائت کالم اختصاص مىرا خواب

هاى مخفى حکمت کامالً هم مقبول خدا باشد. انسان باید خواهان تالش باشد و سخت بکوشد تا بتواند گنجینه
ام از من کالمش انباشته، بدست آورد. یکبار یکى از دوستان کارىنهایتى را که خدا درو معرفت و برکت بى

». تفکر«مقدس را بگویم. من هم در جوابش گفتم: نحوه مطالعه کتاب» و در یک کلمه«خواست تا خیلى سریع 
(مزمور » کندخوشابحال کسى که ...روز و شب در شریعت او (خداوند) تفکر مى«گوید: سراینده مزمور مى

و سپس به او اطمینان داد که » روز و شب در آن (تورات) تفکر کن«داوند به یوشع چنین دستور داد: ). خ2:1
). در مورد مریم 8:1(یوشع » راه خود را فیروز خواهى ساخت و همچنین کامیاب خواهى شد«در این صورت 

). تنها 19:2(لوقا » داشتمىمریم در دل خود متفکر شده این همه سخنان را نگاه «خوانیم: مادر عیسى چنین مى
مقدس همین است. اگر فقط یک آیه را خوب در فکرمان بجویم و هضم کنیم و آن را راه مطالعه سودمند کتاب



4

جذب روحمان نماییم ارزشش بیشتر از آن است که چندین باب آن را سرسرى تورق نماییم. هر کلمه از 
توانند د. چندین بار بخوانید. حتى آشناترین عبارات مىخوانید خوب سبک و سنگین کنیمقدس را که مىکتاب

پانزده دقیقه وقت صرف کنید تا صحت 19:4یا فیلپیان 1:23معنایى جدید داشته باشند. روى هر کلمه مزمور 
این گفته به شما ثابت شود.

ر کسى بخواهد اراده او را اگ«اتان را  تماماً تسلیم خدا کنید. عیسى فرمود: شرط چهارم این است که اراده-4
). اراده تسلیم شده به خدا آن شفافیت دید روحانى که 17:7(یوحنا» به عمل آورد. درباره تعلیم خواهد دانست
کنند مقدس بروز مىدهد. بسیارى از مشکالت و موانعى که در کتاببراى درك کالم خدا الزم است را به ما مى

مقدس تسلیم اراده نویسنده کتاب نیست. وقتى به جایى دانشجوى کتابناشى از این واقعیت هستند که اراده
ات را کنم. فقط اراده تو کرده شود. ارادهام را بدون هیچ قید و شرطى تسلیم مىاراده«برسیم که به خدا بگوییم: 

ه، روشن و زیبا آنوقت عباراتى از کالم خدا که قبالً باعث سردرگمى ما شده بود نه کامالً ساد» به من بیاموز.
گشاید. تا اراده خود مقدس را از تحصیالت دانشگاهى هم بیشتر مىشوند. اراده تسلیم شده به خدا در کتابمى

مقدس حداکثر استفاده را ببرید. در این مورد باید اطمینان را تسلیم اراده خدا نکنید، محال است بتوانید از کتاب
با این حال، چنین نیست. هرگز » ام تسلیم خدا استکنم ارادهه، فکر مىآه بل«گویند: ها مىحاصل کنید. خیلى

اى خدا، من هم اینک «نشده که به تنهایى به حضور خدا بروند و در کمال صحت عقل و مشخصاً به او بگویند: 
بدهى و به ات به من فرمان بدهى، هدایتم کنى، مرا شکل کنم، تا تو بر طبق ارادهتمامیت وجودم را تقدیم تو مى

این کار کلید گشایش خزانه کالم خدا است.» خواهى بفرستىهر جا که مى
شرط پنجم به شرط چهارم خیلى مرتبط است. باید از تعالیم کالم خدا اطاعت کرد. یعقوب به مسیحیان -5

» دهند.ا فریب مىکنندگان کالم باشید و نه فقط شنوندگان که خود ر«دهد: اولیه و نیز به ما اندرزى نیکو مى
دهند. آنچه دانند در صورتى که تنها خود را فریب مىمقدس مىبسیارى از آدمها خودشان را دانشجوى کتاب

کنند و خیلى زود قدرت دید آن تعلیم را هم از دست بینند ولى از آن پیروى نمىدهد را مىکالم تعلیم مى
شود. نااطاعتى از حقیقت، ظرفیت موجود براى درك دهند. اطاعت از حقیقت به حقیقت بیشتر منجر مىمى

برد. نه تنها باید در کل اراده خود را تسلیم خدا کرد، بلکه باید مشخصاً و عمالً از هر حقیقت را هم از بین مى
به هر که دارد داده شود و به هر که «اى که مسیح فرمود: شود اطاعت نمود. آن قاعدهکالم خدا که مکشوف مى

مقدس را در هیچ جا به اندازه این قسمت مصداق ندارد. کتاب» آنچه دارد نیز از او گرفته خواهد شدندارد 
توان صرفاً براى ارضاى کنجکاوى عقالنى مطالعه نکنید، بلکه از آن دریابید که چگونه باید زیست و چگونه مى

دهید. از هر شخصیت خوبى که درنگ انجامیابید بىمقدس مىخدا را خشنود ساخت. هر حکمى که در کتاب
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بینید، فوراً تبعیت و تقلید کنید. از هر خطا یا اشتباهى که در کالم بدان اشاره شده، امتناع در کالم خدا مى
یابید فوراً اصالحش کنید. ورزید. با دقت زندگى خود را بررسى کنید و اگر آن اشتباه را در زندگى خود مى

). باالترین حسن آینه این است که هر عیب و 23:1-24کند (یعقوب شبیه مىمقدس را به آینه تیعقوب کتاب
مقدس توانید آن را اصالح کنید. اینگونه از کتابدهد. اگر اشکالى باشد مىاشکالى در شما باشد، نشانتان مى

هنوز حل اید، معماهاى آتى آیات کالم را کهاستفاده کنید. اطاعت از حقایقى که قبالً از کالم کشف کرده
سازد. رمز کنید. کل جهان حقیقت را تاریک مىکند. نااطاعتى از حقیقتى که مشاهده مىاید، برایتان حل مىنکرده

بینند ولى از آن پیروى ها و تردیدهاى عصر حاضر همین است. مردم حقیقت را مىدرصد باالى ناباورى
شناختم که با سرعت زیادى در کارش اى را مىهرود. من خادم جوان و خوش آتیکنند. پس حقیقت هم مىنمى

اعتقاد «درخشید. ولى ناگهان همه چیز عوض شد و روزى به همسرش گفت: کرد و خوش مىپیشرفت مى
از آن به بعد آنها یا حداقل » اش حرف بزنیم.داشتن به کالم خوب است ولى اصالً لزومى ندارد اینقدر درباره

ادت خویش نمودند. مدتى بعد زنش مرد و او بکلى دستخوش تحول گردید خود او شروع به مخفى کردن شه
مقدس را بوسید و کنارگذاشت. ایمان هم از زندگیش رخت بر بست. علناً ایمانش را به برخى حقایق و کتاب

ه رسید که اعتقاد به آموزه جاودانگى را هم از دست دادشد. حتى چنین به نظر مىمقدس، منکر مىبنیادین کتاب
کرد. امروز آن مرد خیلى مورد توجه و تحسین است. علت این همه تحول چه بود؟ دیگر با حقیقت زندگى نمى

عامه است، ولى روحش دیگر آن فروغ سابق را ندارد.
سازد. این سخنان ها است. خدا ژرفترین حقایق را بر کودکان مکشوف مىشرط ششم داشتن فکر بچه-6

اى پدر مالک آسمان و زمین تو را ستایش «یابد: ت از هر دوره دیگرى ضرورت مىعیسى در دوره ما بیش
). یک 25:11(متى » کنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتى و به کودکان مکشوف فرمودىمى

خود به کودك به حکمت خودش متکى نیست. به نادانى خود واقف و آماده فراگیرى است. با عقاید و نظرات 
مقدس نزدیک شد و حداکثر پردازد. با چنین روحى باید به کتابمخالفت با عقاید و نظرات آموزگارانش نمى

مقدس نروید تا از آن براى تأیید نظرات خویش بهره را از مطالعه آن برد. با عقاید و آراى خودتان به سراغ کتاب
مقدس مشحون از افکار و آراى خداست که در د که کتابمدرکى پیدا کنید. با این فکر به کالم خدا نزدیک شوی

مقدس نروید بلکه آنچه خدا دوست دارد آن مکشوف شده است. براى یافتن تأییدى بر نظر خود به سراغ کتاب
کنید ولى اگر با اذعان به جهل و اى از کالم بگردید حتماً پیدا مىیادتان بدهد را یاد بگیرید. اگر دنبال تأییدیه

نى خود و درست مثل یک بچه به سراغ آن بروید، چیزهایى خواهید یافت که از عقاید و نظرات خودتان نادا
توانند تعالیم ساده ها حتى نمىکنیم که خیلىنهایت بهتر است، چون فکر خداست. به همین خاطر مشاهده مىبى
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اند که آنقدر از عقاید شخصى انباشتهمقدس را بفهمند. آموزه تعلیم داده شده مطابق با عقایدشان نیست وکتاب
گیرى خود رسوالن مقدس باقى نمانده است. همین مطلب را در مقطعى از تعلیمدیگر جایى براى تعالیم کتاب

گفت پسر انسان زیرا که شاگردان خود را اعالم فرموده مى«خوانیم: چنین مى31:9توانیم ببینیم. در مرقس مى
بینیم که مى» و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن روز سیم خواهد برخاست.شود بدست مردم تسلیم مى

عبارت فوق کامالً ساده و روشن است و هیچ پیچیدگى در زبان و لحن آن وجود ندارد. با این حال چون با 
آیه بعدى عقاید رسوالن در مورد آنچه که باید بر مسیح واقع شود مغایرت داشت هیچکدام آن را نفهمیدند. در

تر آن است که ما براى درك آیا عجیب نیست؟ ولى از این عجیب» اما این سخنان را درك  نکردند.«خوانیم مى
دهیم. اگر مثل یک کودك نزد مقدس آنها را به زور با عقاید پیش انگاشته خویش تطبیق مىعبارات ساده کتاب

م، این تعالیم بسیار ساده و صریح است ولى بسیارى افراد با مسیح بیاییم و تعالیم موعظه سر کوه را از او بیاموزی
خواهند به هر طریقى که شده تعالیم مسیح را بر فلسفه هاى ساده و صریح مشکل دارند، چون مىهمین آموزه

کشد تا از شر مقدسى انباشته هستند که عمرى طول مىها آنقدر از الهیات غیر کتابخویش انطباق دهند. خیلى
آه، پس این آیه «زنند: مقدس را به روشنى دریابند. پس با سرگردانى فریاد مىص شوند و تعالیم کتابآن خال

معنى آیه خیلى روشن در خود کلماتش پیداست ولى آنها به دنبال معنایى هستند که در آن » دهد؟چه معنى مى
زنند. لوحانه مىیلى و تفسیرى سادهوجود ندارد و براى رسیدن به معناى دلخواه و خود دست به ترفندهاى تأو

بله، اما آیا این تفسیر » توان تفسیر کرد.این آیه را اینطورى هم مى«گویند: با نادیده گرفتن معناى حقیقى آیه مى
خدایا، مرا مثل یک کودك « همان تفسیر مورد نظر خداست؟ الزم است هنگام مطالعه کالم چنین دعا کنیم: 

خالى گردان و فکر خودت را به من تعلیم بده. مرا مثل یک کودك آماده دریافت آنچه بساز. مرا از عقایدم 
اینطورى » ام کامالً مخالف باشد.ها با آنچه تاکنون آموختهخواهى بگویى بگردان، حتى اگر آن گفتهمى

ین شیوه شود کامالً گشوده است. شخصى به زیبایى گفته که بهترمقدس براى کسى که بدان نزدیک مىکتاب
است. یکبار با دوستى هم خدمت مشغول گفتگو در مورد معناى » شیوه کودکان«مقدس، براى مطالعه کتاب

افسوس که این » آید.بله، اما این با فلسفه من جور در نمى«عبارتى بودم که معنایش کامالً روشن بود. او گفت: 
ش یکى از شروط مطالعه سودمند مرد با وجود تمام صداقت و خلوصش روحى کودك گونه که داشتن

مقدس باید بدانیم ها هستند که چنین رویکردى دارند. براى مطالعه کتابمقدس است، نداشت. ولى خیلىکتاب
داند و بزرگترین حکمت انسانى در برابر معرفت او هیچ است. ولى ما خیلى که خداى نامتناهى از ما بیشتر مى

کنیم. پس بهتر است هر بار هنگام مطالعه کالم با فروتنى سر فرود ش مىراحت و مکرراً این حقیقت را فرامو
»پدر، من کودکى بیش نیستم، مرا تعلیم بده.«آورده چنین دعا کنیم: 
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مقدس این است که آن را بعنوان کالم خدا هفتمین شرط الزم براى کسب بیشترین بهره از مطالعه کتاب-7
نویسد که وى از این بابت که ایشان کالم اش به ایمانداران تسالونیکى مىهمطالعه کنیم پولس رسول در رسال

کند (اول ، خدا را دایماً شکر مى»الحقیقه است کالم خداکالم انسانى نپذیرفتید بلکه چنانکه فى«خدا را 
نیم. البته ). این موضوعى است که نه تنها اپولس بلکه ما هم باید به خاطرش خدا را شکر ک13:2تسالونیکیان 

مقدس بعنوان کالم خدا ایمان ندارد، از مطالعه آن مأیوس و دلسرد کرد. در حقیقت نباید کسى را که به کتاب
مقدس کالم خداست، همین مطالعه تواند به این یقین برسد که کتابایمان مىیکى از راههایى که شخص بى

مقدس کالم خداست بکلى دچار تردید شدم ه کتابطرفانه کالم خداست. خود من زمانى بکلى در مورد اینکبى
اى است که در همان دوره شک انجام دادم. و یقین و ایمان استوارى که اکنون از این بابت دارم ناشى از مطالعه

مقدس شک دارند معموالً کسانى هستند که درباره آن مطالعه بیشتر کسانى که در مورد کالم خدا بودن کتاب
مقدس کالم خداست، نهایت بهره را از مطالعه کالم را. ولى مادامى که  ایمان نیاوریم که کتاباند نه خودکرده

مقدس کالم خداست و مطالعه آن بعنوان کالم خدا قضاوت آن نخواهیم برد. میان باور نظرى به اینکه کتاب
ت ولى هیچکدام آن را مقدس کالم خداسهست. ممکن است هزاران نفر به شما بگویند که ایمان دارند کتاب

) نخست اینکه 1مقدس بعنوان کالم  خدا مستلزم چهار چیز است. همچون کالم خدا مطالعه نکنند. مطالعه کتاب
چون و چرا آنها را بپذیریم، حتى اگر غیرمنطقى یا ناممکن بنظر وقتى تعالیم آن کامالً برایمان روشن شد، بى

نهایت واگذاریم. هیچ استنتاجهاى خود را به عبارات حکمت بىکند که ما قضاوت وبرسند. عقل ایجاب مى
کران تر از  اعتقاد به مکتب اصالت عقل نیست، چرا که عقل محدود را محک سنجش حکمت بىچیز نامعقول

ترین و کند. این عجیبدهد و تعالیم خداى داناى مطلق را منوط به تصویب قضاوت انسانى مىقرار مى
تواند حقیقت داشته باشد، حتى اگر خدا چنین گفته باشد، این نمى«کن است که بگوییم: ترین سخن مممهمل

(رومیان » کنى؟نى، بلکه تو کیستى اى انسان که با خدا معارضه مى» «آید.چون با منطق و عقل من جور در نمى
ات است آنچه اراده«گوید: آورد و مىکران الهى سر فرود مى). حکمت واقعى بشرى در برابر حکمت بى20:9

مقدس کالم خداست، آنوقت تعالیمش باید زمانى که متقاعد شدیم کتاب» بگو و من آن را باور خواهم کرد.
گوید. با این هر پرسشى را پاسخ مى» فرمایدخداوند چنین مى«مرجع نهایى تصمیم گیریهاى ما قرار گیرد. یک 

مقدس کالم خداست داست ولى وقتى باور دارند که کتابکنند ها هستند که به زبان اعتراف مىحال خیلى
بله، اما من «گویند: دهید، سرى تکان داده مىاى از آن را که در موردش محل بحث است بدیشان نشان مىآموزه

از اینگونه » دهد.فالن دکتر و فالن پروفسور در کالسى ما طور دیگرى تعلیم مى«یا » اندیشمچنین و چنان مى
مقدس بعنوان کالم  خدا مستلزم ) در وهله دوم مطالعه کتاب2شود. اى عاید نمىمقدس فایدهکتابمطالعه 
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کند، حتى یکى مقدس را با دیده کالم خدا مطالعه مىهاى کالم است. کسى که کتاباعتماد کامل به همه وعده
گیرد. هاى آن را سر سوزنى نادیده نمىاز وعده

کوشد تا با کمرنگ و دیگر نمى» گوید، این وعده را دادهخدایى که هرگز دروغ نمى«گوید: نمین فردى مى
مقدس را بعنوان کالم  خدا هاى خدا، او را دروغگو جلوه دهد. کسى که کتابکردن معناى یکى از وعده

و هر چیزى ایستد خورد با ایمان بر روى آن مىاى جدید برمىهاست و تا به وعدهخواند، مترصد همه وعدهمى
مقدس است. به دنبال اندازد. این یکى از رموز مطالعه سودمند کتابرا براى دستیابى به آن وعده به مخاطره مى

هاى کالم بگردید و هر کدام را که یافتید از آن خود بدانید و براى رسیدن به آن ثابت قدم بایستید. اینست وعده
مقدس را اینطورى آموخته و آماده ابه حال کسى که مطالعه کتابکلید دستیابى به همه گنجهاى فیض الهى. خوش

) سوم، مطالعه 3است تا هر وعده کالم را از آن خود کند و هر چیز را براى رسیدن به آن به مخاطره بیندازد. 
چون و چرا از احکام خداست. شاید اطاعت کارى مقدس بعنوان کالم خدا مستلزم اطاعت کامل و بىکتاب

ا حتى ناممکن بنظر برسد ولى خدا چنین فرمان داده و وظیفه ما اینست که فقط اطاعت کنیم و نتایج سخت و ی
) در وهله آخر 4را به خدا واگذار نماییم. حتى اگر حکمى برایتان هنوز روشن نیست، باز از آن اطاعت کنید. 

خوانید به اى از کالم را مىتى آیهمقدس بعنوان کالم خدا مستلزم مطالعه آن در محضر خداست. وقمطالعه کتاب
مقدس در اى که خود نویسنده اصلى آن آیه بوده گوش بسپارید. آگاهى از اینکه مطالعه کتابآواز خداى زنده

شود که گوید، باعث مىگیرد در او مستقیماً از طریق کالمش با ما سخن مىحضور خداى پدر انجام مى
مقدس این ترین عبارات کتاببخشدا کند. یکى از جذابترین و الهاماى پیمقدس قوت و جذابیت تازهکتاب

مقدسمان و فراهم آوردن امکان حرف ). تنها با گشودن کتاب24:5(پیدایش » رفتخنوخ با خدا راه مى«است: 
توانیم با او مشارکت و همنشینى پر جاللى زدن براى خداى زنده از طریق آن، در هر لحظه که بخواهیم مى

ناپذیرى همراه خواهد مقدس با چه ترس مقدس و خوشى عجیب و وصفته باشیم. مطالعه اینگونه کتابداش
بود! گویى آسمان بر زمین آمده است.

مقدس، آمیختن این مطالعه به دعا است. هشتمین و آخرین شرط برخوردارى از یک مطالعه سودمند کتاب-8
). هر 18:119(مزمور » چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهاى عجیب بینم.«سراینده مزمور چنین دعا کرد: 

مقدس بار در حال دعا به مطالعه کتابمقدس ببرد، الزم است هرخواهد بیشترین بهره را از مطالعه کتابکه مى
شود که بتواند مثل دعا قفل صندوقچه گنجهاى مخفى کالم خدا را بگشاید. مبادرت ورزد. کمتر کلیدى یافت مى

کمتر سر نخى هست که بتواند مثل دعا مشکالت زیادى را حل کند. کمتر میکروسوپى هست که بتواند همچون 
اید، ن هر ناظر عادى پنهان مانده، آشکار سازد. حتى متنى را که قبالً بارها خواندههایى را که از چشمادعا زیبایى
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مقدس بر روى زانوان شود! من به مطالعه کتابخوانید، نورى تازه بر آن تابیده مىوقتى بار دیگر توام با دعا مى
ات کالم را از صداى روح معتقدم. باید اول در دعاى سکوت دل را به سوى خدا برافراشت و آنگاه تفسیر آی

اش مطالعه کرد، امتیازى است که خدا شنید. این که بتوان کتابى را تحت هدایت و آموزش مستقیم نویسنده
اش از امتیاز مزبور برخوردار مقدس از معدود کتابهایى است که خوانندهشود و کتاببندرت نصیب کسى مى

درك یا تفسیرش مشکل است، بجاى آنکه از آن بگذرد، باید رسد کهباشد. وقتى کسى به عبارتى دشوار مىمى
اگر از شما کسى محتاج به «آن عبارت را در دعا به پیشگاه خدا بیاورد و توضیحش را از خدا بخواهد و وعده 

نماید و به او داده کند و مالمت نمىحکمت باشد سؤال بکند از خدایى که هر کس را به سخاوت عطا مى
) را از خدا طلب کند. خیلى عالى 6ù5:1(یعقوب » به ایمان سؤال بکند و هرگز شک نکندخواهد شد. لکن

Harryشوند. هرى مورهاوس (ترین عبارات با این تمهید ساده مىاست که به ظاهر سخت
Morehouseرفت، مقدس به شمار مىترین علماى کتاب) که در عین تحصیل نکرده بودن، یکى از برجسته

گردد مقدس به دنبال عبارتى دیگر مىفهمد، در خود کتابفت که هر وقت عبارتى از کالم را نمىگهمیشه مى
گذارد و بدین ترتیب هیچ وقت عبارتى تا بر عبارت مجهول نور بیندازد و سپس آن را به حضور خدا مى

به همراه یکى از دوستانم اى مشابه داشته است. چند سال پیش ماند. نویسنده این سطور تجربهنامفهوم باقى نمى
مشغول گشتى پیاده در بخش فرانسوى زبان سوئیس بودیم و از چند غار طبیعى معروف این ناحیه دیدن کردیم. 

نهایت دیدنى که از روزى یک نامه رسان روستایى جلوى ما را گرفت و پرسید که آیا مایلیم از غارى زیبا و بى
زارها پیش برد تا اینکه ال میل پذیرفتیم. او ما را از میان جنگلها و بوتهجاده اصلى دور است دیدارى کنیم. با کم

به دهانه غار رسیدیم و وارد آن شدیم. همه جا تاریک و ناشناخته بود او به تفصیل درباره زیبایى خیره کننده 
دیدیم. هر ز نمىزد، ولى ما هیچ چیاى آن براى ما حرف مىنظیر و افسانهگفت و از محرابهاى بىغار سخن مى

گفت مواظب باشید کمى جلوتر شکافى عمیق هست. کم کم کرد و مىاى جلب مىاز گاه نظر ما را به نقطه
کنیم. اما ترس به سراغمان آمد از اینکه ما نخستین کسانى هستیم که انتهاى این غار کشف نشده را کشف مى

عوض شد. قندیلهاى استاالگمیقى که از زمین سر اندکى بعد شمعى منیزیمى روشن کردیم و ناگهان همه چیز 
برآورده بودند در برابر قندیلهاى استاالکتیست آویخته از سقف غار قد علم کرده بودند. طبیعت محرابى عظیم بنا 
کرده بود. این آن چیزى بود که تخیل مرد روستایى طور دیگرى تفسیر کرده بود. کالم خدا هم همین طور 

بینید. همه چیز تاریک و پیچیده زنند ولى شما چیزى نمىبایى و عظمت آن برایتان حرف مىاست. دیگران از زی
-شودو این چراغ در اثر دعا افروخته مى-افروزدرسد. ولى وقتى خود خدا چراغى مىانگیز به نظر مىرعب

قادر به بیانش نیست و تنها کنید که هیچ زبانى شود. زیبایى را مشاهده مىآنوقت به یکباره همه چیز دگرگون مى
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فهمد، باید مقدس را دوست دارد و مىاند. کسى که کتابتوانند آن را ببینند که خود در آن نور ایستادهکسانى مى
دهد. شاید کند خیلى فراتر از کارى است که یک کالج الهیات انجام مىخیلى در دعا بماند. کارى که دعا مى

ترین استادان آن روزگار یعنى ه آلمانى آموختم، درسى بود که از یکى از برجستهبهترین درسى که من در دانشگا
پروفسور دلیتش به من داد. او به من یاد داد که درسش را بر روى زانوانم بیاموزم.
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فصل پانزدهم

آموزه مختص آیین پروتستان

شود و به وسیله پس اى برادران عزیز شما را معلوم باد که به وساطت او به شما از آمرزش گناهان اعالم مى
شود از هر چیزى که به شریعت موسى نتوانستید عادل شمرده شوید. او هر که ایمان آورد عادل شمرده مى

39ù38:13اعمال 
شمارد. ایمان او عدالت محسوب دینان را عادل مىکه بىاما کسى که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او 

5:4شود. رومیان مى

یابد. موضوع مورد باشند و موضوع بحث این فصل به تشریح آنها اختصاص مىایندو عبارت بسیار مهم مى
جود آمدن است. این آموزه باعث بو» آموزه مختص آیین پروتستان یعنى عادل شمردگى بوسیله ایمان«نظر ما 

هاى ایمان انجیلى است. این آموزه هر چند ترین آموزهاصالح دینى در کلیسا شد و امروز یکى از اساسى
مقدس از پیدایش نخستین بار توسط پولس رسول بطور کامل شرح و تفصیل داده شده، ولى در سراسر کتاب

اهیم به خداوند ایمان آورد و این را براى ابر«خوانیم: خورد. در پیدایش چنین مىگرفته تا مکاشفه به چشم مى
اند منشاء مقدس نوشته شده). این کلمات که در اولین کتاب کتاب6:15(پیدایش » وى عدالت محسوب کرد

باشد.آموزه زیبا و ارزشمند عادل شمردگى بوسیله ایمان مى

عادل شمردگى چیست؟-1
است که واقعاً عادل شمردگى چیست. در همین مقطع است اولین چیزى که باید به روشنى درك کنیم این 

دو تعریف کامالً » عادل شمردگى«روند. در باب معناى ها در بررسى این حقیقت بزرگ به بیراهه مىکه خیلى
داند و تعریف دوم، عادل شمردگى را عادل متفاوت وجود دارد. تعریف اول عادل شمردگى را عادل ساختن مى

ا عادل اعالم کردن. برپایه این دو تعریف متفاوت دو مکتب تفکر جدا از هم بوجود آمده به حساب آوردن ی
مقدس باید است. اما کدامیک از این دو تعریف، راستین است؟ براى تعیین معناى حقیقى یک کلمه از کتاب

کسى تمام عهدعتیق و تمام عبارات کالم را که آن کلمه و مشتقاتش در آنها آمده را مورد بررسى قرار داد. اگر 
در آنها آمده را با دقت مورد مطالعه قرار » عادل شمردگى«کند و همه عباراتى که کلمه عهدجدید را بررسى مى
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مقدس نه به معناى عادل ساختن، بلکه عادل به در کتاب» عادل شمردگى«شک درخواهید یافت که دهد، بى
شود که دن بکار رفته است. انسان زمانى عادل شمرده مىحساب آوردن یا عادل اعالم کردن یا عادل نشان دا

زیرا اگر ابراهیم به «توانیم ببینیم. مى2:4-8خدا او را عادل به حساب آورد. این واقعیت را مثالً در رومیان 
و گوید: ابراهیم به خدا ایمان آورد اعمال عادل شمرده شد، جاى فخر دارد اما نه در نزد خدا. زیرا کتاب چه مى

ند مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب كآن براى او عدالت محسوب شد. لکن براى کسى که عمل مى
شمارد، ایمان او عدالت دینان را عادل مىشود و اما کسى که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بىمحسوب مى
دارد خدا براى او عدالت محسوب مىکند که شود. چنانکه داود نیز خوش حالى آن کس را ذکر مىمحسوب مى

بدون اعمال. خوشابه حال کسانى که خطایاى ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید خوشابحال کسى 
از این عبارت و نیز بسیارى عبارات دیگر به روشنى پیدا است که » که خداوند گناه را به وى محسوب نفرماید.

خدا عدالت را به حساب او منظور نماید، بدون توجه به اینکه او چه شود کهانسان زمانى عادل شمرده مى
خصوصیات اخالقى و شخصیتى دارد و یا چگونه رفتار کرده است.

شود؟چگونه انسان عادل شمرده مى-2
در کل دو دیدگاه کامالً متضاد در مورد عادل شمردگى وجود دارد: دیدگاه اول عادل شمردگى را از طریق 

توان ابراز کرد. داند و دومى از طریق ایمان عادل شمردگى از طریق اعمال را به صور گوناگون مىاعمال مى
گویند ممکن است رفتار اخالقى ن مىاعمال صالحى که معتقدان به عادل شمردگى از طریق اعمال از آن سخ

پسندیده باشد و یا رعایت قانون طالیى یا هر چیز دیگر. و یا اصالً رعایت قواعد و اعمال دینى نظیر انجام آیین 
انابت، دعا خواندن، به کلیسا رفتن، عضو کلیسا شدن، تعمید گرفتن یا شرکت در مراسم شام  خداوند (عشاى 

کالیف مذهبى وسیله عادل شمردگى تلقى گردند. ولى همه اینها یک معنى دارند. براى ربانى)، یا انجام دیگر ت
عادل شمردگى این ما هستیم که باید کارى انجام دهیم. اما عادل شمردگى از طریق ایمان بدین معنا است که 

نماید و عمل کسى دیگر یعنى مرگ فدیه کننده عیسى مسیح بر صلیب جلجتا است که ما را عادل محسوب مى
در فرایند عادل شمردگى اعمال شخصى ما هیچ نقشى ندارد. همه آنچه که باید براى عادل شمردگى ما انجام 
شود مسیح بطور کامل و جامع بر روى صلیب انجام داده و تنها وظیفه ما این است که آن کار را از آن خود 

دهیم.این پرسش را از خود کالم مىبدانیم و به او ایمان بیاوریم. کدام دیدگاه درست است؟ پاسخ
از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشرى «یابیم: مى20:3بخش نخست پاسخ به این پرسش را در رومیان -1

در اینجا به » در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. چونکه از شریعت چونکه از شریعت دانستن گناه است.
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شویم و ت خدا یا شریعت موسى یا هر شریعت دیگرى عادل شمرده نمىروشنى عنوان شده که با رعایت شریع
فهماند که ما گناهکاریم و دهد دانش نسبت به گناه است. شریعت به ما مىتنها چیزى که شریعت به ما مى

اما چونکه «توان یافت: مى16:2باشیم. همین حقیقت را در غالطیان نیازمند به عادل شمردگى محض فیض مى
شود بلکه به ایمان به عیسى مسیح، ما هم به مسیح عیسى م که هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمىیافتی

ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت هیچ 
براى عادل شمرده شدن از عادل شمردگى بوسیله اعمال محال است؛ چون » بشرى عادل شمرده نخواهد شد.

این طریق باید تمام شریعت خدا را مو به مو و کامل انجام داد. انجام شریعت مستلزم اطاعت محض است. 
). ولى به 10:3(غالطیان » هاى کتاب شریعت تا آنها را به جا آردملعونست هر که ثابت نماند در تمام نوشته«

گذاشته شود، عادل شمردگى بوسیله اعمال به یکباره از بین مجردى که تنها یکى از احکام شریعت زیر پا 
باشیم. پس براى عادل مى» زیر لعنت«شود، همه ما رود. بنابراین تا جایى که به شریعت خدا مربوط مىمى

شمرده شدن باید راهى دیگر جست. خدا شریعت را با این انتظار به انسان نداد که با رعایت احکامش عادل 
بلکه تا شریعت در وجود او احساس الزام نسبت به گناه ایجاد کند و دهان انسان بسته شود و شمرده شود، 

االن آگاه هستیم که «گوید: همین را مى20ù19:3آنوقت به سوى مسیح رهنمون گردد. پولس در رومیان 
قصاص خدا آیند. کند تا هر دهانى بسته شود و تمام عالم زیر گوید به اهل شریعت خطاب مىآنچه شریعت مى

از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشرى در حضور او عادل شمرده نخواهد شد چونکه از شریعت دانستن گناه 
ها شریعت را بعنوان راه عادل باشند، باز امروزه خیلىبا اینکه این کلمات آنقدر روشن و صریح مى«است. 

است.کنند. ولى این وعظ خالف وعظ کالم خدشمردگى موعظه مى
شوند، بوساطت آن به فیض او مجاناً عادل شمرده مى«موجود است: 24:3بخش دوم پاسخ ما در رومیان -2
ترجمه شده به معناى هدیه رایگان است و این » مجاناً«اى که در اینجا واژه». اى که در عیسى مسیح استفدیه

آورد که این فیض از خاطر فیض خدا بدست مىگوید که انسان عادل شمردگى را به رایگان و بهآیه بما مى
گردد. به عبارت دیگر عادل شمردگى به لیاقت و شایستگى ما نیست و طریق فدیه عیسى مسیح منتقل مى

دهیم هم نیست، بلکه هدیه خداست.محض کارهایى که انجام مى
به خون او عادل شمرده شدیم، پس چقدر بیشتر االن که «یابیم: مى9:5بخش سوم پاسخ را در رومیان -3

عادل شمرده » خون مسیح«گوید که ما بوسیله این آیه به ما مى» بوسیله او از غضب نجات خواهیم یافت.
شویم. مبناى عادل شمردگى ما مرگ مصالحه دهنده مسیح است. همه ما به خاطر شکستن قانون خدا مى

مسیح ما را از لعنت شریعت فدا «لجتا به جاى ما مرد. (شریعت) زیر لعنت بودیم، اما مسیح بر باالى صلیب ج
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).یا 13:3(غالطیان » کرد چونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است:  ملعونست هر که بر دار آویخته شود
و » که خود گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد«گوید: مى24:2چنانکه پطرس در رساله اول پطرس 

او را که گناه شناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وى «گوید: مى21:5پولس در دوم قرنتیان یا آنگونه که 
در حالى که ما مستحق مرگ روى صلیب بودیم، مسیح به جاى ما قرار گرفت تا ما عادل » عدالت خدا شویم

ین آموزه بکلى با محسوب گردیم. تنها و یگانه مبناى عادل شمردگى، ریختن خون عیسى مسیح است. البته ا
کند. اشعیا هفتصد سال پیش از تولد هاى علم مسیحى، الهیات نوین، عرفان و یگانه انگارى فرق مىآموزه

جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکى از ما به راه خود «خداوند به الهام روح چنین گفت: 
). به خاطر بسپارید که تنها و تنها خون مسیح 6:53شعیا (ا» برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وى نهاد

تواند عدالت خدا را به حساب ما منظور نماید.است که مى
براى اظهار عدالت خود در زمان «مندرج است: 26:3چهارمین بخش پاسخ به سؤال مورد نظر در رومیان -4

در اینجا به ما چنین تعلیم داده » ایمان آورد.حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسى را که به عیسى 
این مطلب را 5:4شود. رومیان شود که انسان تنها به شرط ایمان آوردن به عیسى است که عادل شمرده مىمى

شمارد ایمان او عدالت دینان را عادل مىکسى که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بى«سازد: حتى روشنتر مى
گوید کسانى که به مسیح ایمان دارند، القدس از طریق پولس رسول به ما مىدر اینجا روح.» شودمحسوب مى

شود. همه انسانها بواسطه مرگ مسیح بر صلیب بطور بالقوه عادل شمرده ایمانشان به حساب عدالت گذاشته مى
رند. خون مسیح تنها مبناى شوند که به این حقیقت ایمان بیاوشوند، ولى تنها کسانى عمالً عادل شمرده مىمى

خواهد جز اینکه به پسرش عیسى الزم و کافى براى عادل شمردگى است. خدا از فرد گناهکارى چیزى نمى
گوید وقتى ایمان بیاوریم عادل مى28:3مسیح ایمان بیاورد تا عادل شمرده شود. همانطور که پولس در رویمان 

دانیم که انسان بدون اعمال شریعت زیرا یقین مى«نداشته باشیم: شویم چه اعمال داشته باشیم و چه شمرده مى
کسى که عمل نکند بلکه ایمان آورد «و باز همانطور که قبالً هم نقل کردیم: » شود.محض ایمان عادل شمرده مى

ت که :). مسئله این نیس4(دوم قرنتیان » شودشمارد، ایمان او عدالت محسوب مىدینان را عادل مىبه او که بى
شمارد ایمان داریم دینان را عادل مىایم، بلکه آیا به کسى که بىچه کارهایى براى عادل شمرده شدن انجام داده

شوند. اما غرور دل آدمى به حدى زیاد برند بلکه مانع کار ایمان هم مىیا خیر؟ اعمال، نه تنها کارى از پیش نمى
پذیرد. ما آدمها دوست داریم همیشه در هر چیزى را مىاست که به سختى آموزه عادل شمردگى محض ایمان

کارهاى خودمان را وارد کنیم.
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10ù9:1ایم. این روى دیگر را در رومیان اما هر حقیقتى دورو دارد و ما هنوز یکروى آن را ندیده-5
که خدا او را از زیرا اگر به زبان خود عیسى خداوند را اعتراف کنى و در دل خود ایمان آورى«یابیم: مى

شود براى عدالت و به زبان اعتراف مردگان برخیزانیده نجات خواهى یافت. چون که به دل ایمان آورده مى
سازد که گوید که آن ایمانى عادل شمردگى خدا را از آن انسان مىدر اینجا خدا مى» شود به جهت نجات.مى

اف شود. اگر کسى به ایمانى برسد یا خودش آن را ایمان نام فقط در فکر و دل آدم نباشد بلکه به زبان نیز اعتر
بدهد که این ایمان به اعتراف خداوندى مسیح منجر نشود، ایمانش براى او عدالت محسوب نخواهد شد. خود 

» گویدزبان از زیادتى دل سخن مى» انجامد.فرماید که ایمان قلبى به اعتراف زبانى مىخداوند ما عیسى مسیح مى
شود و چنین ایمانى است که عدالت ). ایمان قلبى به مسیح ناگزیر به اعتراف زبانى آن منتهى مى34:12(متى

نماید.خدا را به حساب ما منظور مى
اى «بیابیم: 18ù14:2-24توانیم آن را در یعقوب اى باقى مانده که مىاز روى دیگر حقیقت هنوز نکته-6

تواند او را نجات سى گوید ایمان دارم، وقتى که عمل ندارد؟ آیا ایمان مىبرادران من چه سود دارد اگر ک
بخشد؟ اگر صرف؛ بگوییم که به مسیح ایمان داریم و در تأیید ایمان هیچ عملى انجام ندهیم، این ایمان ادعا 

را بخوانیم: 18- 24شده قادر به عادل شمردن مإ؛ّّ  نخواهد بود. حال بیایید آیات 

خواهد گفت: تو ایمان دارى و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان بلکه کسى
کنى شیاطین نیز ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. تو ایمان دادى که خدا او خداست. نیکو مى

اعمال باطل است. آیا پدر ما ابراهیم خواهى دانست که ایمان بدون لرزند و لیکن اى مرد باطل آیا مىدارند و مى
بینى که ایمان با اعمال او عمل به اعمال عادل شمرده نشد وقتى که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید؟ مى

گوید: ابراهیم به خدا ایمان آورد و براى او به کرد و ایمان از اعمال کامل گردید و آن نوشته تمام گشت که مى
شود. نه از بینید که انسان از اعمال عادل شمرده مىید و دوست خدا نامیده شد. پس مىعدالت محسوب گرد

ایمان تنها.

بینند، ولى هیچ تناقضى در کار نیست. یعقوب در اینجا ها در تعالیم یعقوب و تعالیم پولس تناقض مىبعضى
است، اگر در عمل متجلى نشود و عملى دهد: ایمانى که شخص مدعى داشتن آنحقیقتى مهم را به ما تعلیم مى

آن ایمان را تأیید نکند، منجر به عادل شمردگى نخواهد شد، درست است که ما فقط محض ایمان و جداى 
شویم ولى این ایمان باید ایمانى واقعى باشد وگرنه عادل شمردگى در میان اعمال شریعت عادل شمرده مى

شمارد، ناگزیر منجر به انجام اعمالى یند و ما را به خاطرش عادل مىبنخواهد بود. ایمانى که خدا در ما مى
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اى که ابراهیم ایمان آورد خدا ایمان او را دید و پیش از توانند ببینند. در همان لحظهشود که دیگران هم مىمى
واقعى بود. آنکه فرصتى براى انجام هر عملى باشد او را عادل محسوب نمود. ولى ایمانى که خدا دید، ایمانى

همین ایمان ابراهیم را برآن داشت تا دست به کارهایى بزند که قابل رویت براى دیگران باشد و اصالت ایمانش 
را ثابت نماید.

کند یعنى عادل شمردگى محض از یک طرف نباید حقیقتى را که پولس بر ضد شریعت گرایى مطرح مى
اید تعلیم یعقوب بر ضد شریعت ستیزى یعنى ثبوت ایمان واقعى با ایمان تنها نادیده بگیریم؛ از طرف دیگر نب

گرایى که در صدد انجام عملى است تا شایستگى عادل شمردگى را پیدا کند، اعمال از یاد ببریم. به فرد شریعت
یعت ). به شر5:4(رك رومیان » شمارددینان را عادل مىعمل نکن بلکه ایمان بیاور به او که بى«باید بگوییم: 

تواند بدون انجام هر عملى زندگى کند و در گناه بماند و باز عادل شمرده شود، باید پندارد مىستیزى که مى
» تواند او را نجات دهد؟چه سود دارد اگر کسى گوید ایمان دارم وقتى که عمل ندارد؟ آیا ایمان مى«بگوییم: 
ى ایمان باید با اعمال همراه باشد.شویم ول). ما فقط محض ایمان عادل شمرده مى14:2(یعقوب 

گستره عادل شمردگى-3
پاسخ صریح و جالبى به این مسئله که گستره عادل شمردگى کسى که به خداوند 39ù38:13در اعمال 

پس اى برادران عزیز شما را معلوم باد که به وساطت او به «آورد تا چه اندازه است، داده شده: عیسى ایمان مى
شود از هر چیزى که به شود و به وسیله او هر که ایمان آورد عادل شمرده مىآمرزش گناهان اعالم مىشما 

دهند که هر کس به عیسى کلمات این دو آیه به روشنى نشان مى» شریعت موسى نتوانستید عادل شمرده شوید.
گردد. گذشته وى بکلى پاك مىشود. به عبارت دیگر حساب عادل شمرده مى» از هر چیزى«مسیح ایمان بیاورد 

آورد، حسابش اى که شخص به مسیح ایمان مىکند که این حساب چقدر بد و سیاه بوده، در لحظهفرقى نمى
شمارد پولس شود. با اینکه او ایماندارى ناکامل و مسیحى نابالغى است، خدا او را کامالً عادل مىکامالً پاك مى

34ù33او در آیات » یچ قصاص نیست برآنانى که در مسیح عیسى هستند.پس ه«گوید: مى1:8هم در رومیان 
کیست که بر برگزیدگان خدا مدعى شود؟ ایا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر «گوید: همان باب مى

ایشان فتوا دهد؟ ایا مسیح که مرد بلکه برخاست؟ آنکه بدست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت 
شنود به عیسى مسیح خداوند ایمان ترین گناهکار همین حاال که پیام فى خدا را مىبدترین و شقىاگر » کند.مى

اش توکل کند و به معناى واقعى او را بپذیرد و زندگیش را تسلیم او کند و او بیاورد و به او بعنوان نجات دهنده
دا از پاکترین فرشتگان آسمان هم پاکتر شود و از نظر خرا اقرار نماید، در همین لحظه تمام گناهانش محو مى
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خدا) او را که گناه نشناخت در راه «(گوید: مى21:5گردد. ولى این همه قضیه نیست. پولس در دوم قرنتیان مى
خوانیم که وقتى کسى در مسیح است نه با مى9:3در فیلپیان ». ما گناه ساخت تا ما در وى عدالت خدا شویم

در او یافت » شود یعنى عدالتى که از خدا برایمان است.که بوسیله ایمان مسیحى مىبا آن«عدالت خود بلکه 
گیرد. مسیح شود. به عبارت بهتر میان موقعیت مسیح و ایماندار عادل شمرده شد. یک جور مبادله صورت مىمى

ا گناهکار به حساب ). خدا او ر21:5شد (دوم قرنتیان » در راه ما گناه«بر باالى صلیب جاى ما را گرفت. او 
آورد و مثل یک گناهکار با او برخورد کرد و به جاى ما گناهکاران مرد. به همین خاطر روى صلیب فریاد زد: 

آوریم از همان جایگاهى که او از این رو وقتى به او ایمان مى» اى؟خداى من، خداى من، چرا مرا ترك کرده«
در وى عدالت خدا «شود و ل خدا به حسابمان گذاشته مىشویم و عدالت کامبرخوردار است برخوردار مى

عادل شمردگى خیلى فراتر از آمرزش گناهان است. آمرزش گناهان بار منفى دارد چون به معنى رفع » شویم.مى
کردن گناهان است. ولى عادل شمردگى بار مثبت دارد چون به معناى به حساب گذاشتن عدالت خدا در حق 

بیند و مثل بیند بلکه مسیح را در ما مىشود. خدا دیگر ما را نمىیماندار با مسیح یکى مىماست. بدین ترتیب ا
شویم که او از آغاز بود، ولى در شمارد وقتى کار مسیح در ما به کمال برسد، آنوقت ما هم همان مىاو عادل مى

کند. لحظه ایمان آوردن خدا عدالت مسیح را به حساب ما منظور مى

ان عادل شمردگىزم-4
به این پرسش هم پاسخ داده: 39:13جواب ماند. زمان عادل شمردگى کى است؟ اعمال تنها یک پرسش بى

شود از هر چیزى که به شریعت موسى نتوانستید عادل شمرده به وسیله او هر که ایمان آورد عادل شمرده مى«
اى که به خداوندى هر ایماندار به مسیح در همان لحظهشود است. نکته قابل توجه در این آیه فعل مى» شوید.

شود و در همان لحظه خدا شود در همان لحظه با مسیح یکى مىآورد، عادل شمرده مىعیسى مسیح ایمان مى
گذارد. اجازه بدهید حکایتى را برایتان بازگو کنم. روزى در جلسه یکشنبه صبح عدالت خود را به حساب او مى

پس هیچ قصاص نیست بر آنانى که در مسیح «گوید که مى1:8یکاگو بر سر موضوع رومیان کلیساى مودى ش
ترین زن شیکاگو به این اگر هم اکنون ناپاك«ام گفتم: مشغول موعظه بودم. در البالى موعظه» عیسى هستند.

شود بلکه آمرزیده مىکلیسا بیاید و عیسى مسیح را بعنوان منجى خود بپذیرد، در همین لحظه نه تنها گناهانش 
و غافل بودم » شودگردد و او تبدیل به پاکترین زن حاضر در این سالن مىدفتر اعمالش نزد خدا پاك و سفید مى

از اینکه آن روز صبح یکى از خواهران عضو کلیسا به محله فساد کنار رودخانه رفته و در آنجا از زنى فاسد 
گذارم. کلیسا جاى من هرگز پا به کلیسا نمى«بشنود. زن به او گفته بود: دعوت کرده تا به کلیسا آمده موعظه مرا 
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خواهر که زنى مقدس بود به او گفته بود: » امثال من نیست و هیچکس در آنجا از من استقبال نخواهد کرد.
او و خدا را شکر که این حرف او حقیقت داشت. اما از» ولى در کلیساى ما مقدم تو را گرامى خواهند داشت«

اصرار و از زن فاسد انکار، تا اینکه باالخره زن ایماندار او را متقاعد به آمدن کرده بود. بعد از او خواست تا به 
شناسند هاى خیابانى هم مرا مىشناسد و بچهنه هرگز. پلیس مرا مى«اتفاق هم به کلیسا بیایند ولى زن گفته بود: 

من با شما راه برویم خیال خواهند کرد شما هم از قماش من کنند. اگر و گهگاه به سویم سنگ پرتاب مى
اما باز    نشده » کننددهم که مردم در موردم چه فکرى مىولى من اهمیت نمى» ایماندار به او گفته بود» هستید.

ود با او همراه شود. عاقبت توافق کرده بودند که خواهر مسیحى چند قدمى جلوتر برود و زن گناهکار از عقب 
بیاید. همینطورى به راهشان ادامه داده بودند تا به کلیسا رسیده بود. در آنجا زن جایى در نیمکت ردیف آخر 

اگر هم اکنون ناپاکترین زن شیکاگو به این «یافته و نشسته بود. در اینجا بود که من آن جمله را بر زبان آوردم: 
شود بلکه در همین لحظه نه تنها گناهانش آمرزیده مىکلیسا بیاید و عیسى مسیح را بعنوان منجى خود بپذیرد، 

کلمات من » شود.گردد و او تبدیل به پاکترین زن حاضر در این سالن مىدفتر اعمالش نزد خدا پاك و سفید مى
از میان ردیف نیمکتهإ؛ّّ  گذشته به زن رسید و به قلب او فرو رفت و همانجا به مسیح و خون او ایمان آورد و 

ظه آرامش و آمرزش و عادل شمردگى را یافت. هنگامى که جلسه به پایان رسید و من از سکوى همان لح
موعظه پایین آمدم، او با چشمانى پر از اشک به طرفم آمد و به خاطر برکتى که نصیبش شده بود از من تشکر 

آمرزیده و عدالت خدا به شود و هر که بشنود و ایمان بیاورد گناهش کرد. حاال امروز هم همان پیام تکرار مى
شود. این است آموزه عالى و پرجالل عادل شمردگى!حسابش گذاشته مى
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فصل شانزدهم

برداشت مسیحى از خدا

5:1خدا نور است.اول یوحنا

16ù8:4خدا محبت است. اول یوحنا

26:19نزد خدا همه چیز ممکن است. متى 

5:147حکمت وى غیر متناهى است. مزمور 

کمال مطلق خدا-1
باشد.خدا کامل است و در تمام صفات عقلى واخالقى و نیز در قدرت خود نامتناهى مى

این سه کلمه به زیبایى و گویایى هر چه ». خدا نور است«نخست باید توجهتان را به این آیه جلب کنم: -1
کنند. در این سه کلمه قدوسیت مطلق و حکمت کامل خدا ابراز شده است. به تر حقیقتى عالى را بیان مىتمام

، یعنى »یچ ظلمت در وى هرگز نیسته«جاى شرح و توضیح این کلمات بهتر است قدرى در آنها تأمل کنیم. 
او از هر ظلمت خطا، هر ظلمت نادانى، هر ظلمت گناه، هر ظلمت نقص اخالقى یا نقص عقالنى از هر نوعش، 

ترین و زیباترین عباراتى است که تاکنون نوشته شده.از شگرف» خدا نور است«عارى است. 
مقدس قادر مطلق است. یابیم که خداى کتابم درمىکنیمقدس را بررسى مىتر کتابوقتى بطور مشخص-2

ترین عباراتى که بطور ویژه به قدرت این حقیقت بزرگ بارها و بارها در کالم خدا آمده است. یکى از صریح
آه اى خداوندیهوه! اینک تو آسمان و زمین را به قوت عظیم و «است: 27ù17:32مطلق خدا پرداخته، ارمیا

گوید. حال در این جمله را ارمیا درباره خداوند مى» دى و چیزى براى تو مشکل نیست.بازوى بلند خود آفری
اینک من یهوه خداى تمامى بشر هستم. آیا هیچ امرى براى من مشکل «فرماید: خود یهوه چنین مى27آیه 
»باشد؟مى

دانم که بهر چیزى قادر هستى مى«گوید: برد، چنین مىزمانى که ایوب سرانجام به ماهیت حقیقى یهوه پى مى
نزد خدا همه چیز «خداوند ما عیسى فرمود: 26:19). در متى 20:42(ایوب » و ابداً قصد تو را منع نتوان نمود
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رسیم که خدا هر گذاریم به این نتیجه مىوقتى سخنان خود خداوند و دیگران را کنار هم مى». ممکن است
دشوار نیست و همه چیز برایش ممکن است و در یک کالم خدا قادر تواند بکند، هیچ کارى برایش کارى مى

به کالم  «است: 6:33- 19سازد، مزمور مطلق است. عبارت دیگرى که به گویایى این حقیقت بزرگ را فاش مى
ها را کند و لجهخداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهاى دریا را مثل توده جمع مى

نماید. تمامى اهل زمین از خداوند بترسند. جمیع سکنه ربع مسکون از او بترسند. زیرا که ها ذخیره مىر خزانهد
گیرد. این خواهد انجام مىخدا فقط محض گفتن کالمى آنچه مى» او گفت و شد؛ او امر فرمود و قایم گردید.

ها قدیمى و منسوخ شده است نظر خیلىمقدس که به برداشت متعالى از خدا را در همان باب نخست کتاب
یابیم. کلماتى شکوهمند و غیرقابل قیاس با هیچ نوشته یا فلسفه دیگرى. این باب با چنین کلماتى آغاز مى
)، توصیفى از اصل و منشاء همه چیز که در 1:1(پیدایش » در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید«شود: مى

این ». و خدا گفت روشنایى بشود و روشنایى شد«خوانیم: نیز مى3ارد؛ در آیه سادگى، زیبایى و ژرفا نظیر ند
کلمات نیازى به توضیح ندارند. قدرت مطلق خدا در اینجا با چنان اندیشه واالیى بیان گردیده که حقیقتاً هر 

را چه در دارد. به راستى هیچ سروده یا رساله فلسفى انسان عاقل و هوشمندى را به شگفتى و خوف وامى
او گفت؛ پس باد تند «آمده: 25:107- 29توان با این کلمات فخیم قیاس کرد. در مزمور گذشته و چه حال نمى

ها فرود شدند و جان ایشان از سختى گداخته را وزانید و امواج آن را برافراشت. به آسمانها باال رفتند و به لجه
دند و عقل ایشان تماماً حیران گردید. آنگاه در تنگى خود گردید. سرگردان گشته مثل مستان افتان و خیزان ش

نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهاى ایشان رهایى بخشید. توفان را به آرامى ساکت ساخت که 
خداوند دیر غضب و «توان یافت: مى3:1- 6توصیف مشابه دیگر را در ناحون «موجهایش ساکن گردید. 

گذارد. راه خداوند در تند باد و توفان است و ابرها خاك پاى او سزا نمىگناه را هرگز بىالقوت است وعظیم
سازد. باشان و کرمل کاهیده خشکاند و جمیع نهرها را خشک مىکند و آن را مىباشد. دریا را عتاب مىمى
و جهان از حضور وى متحیر شوندگردد. کوهها از او متزلزل و تلها گداخته مىشوند و گل لبنان پژمرده مىمى
گردد و ربع مسکون و جمیع ساکنانش. پیش خشم وى که تواند ایستاد؟ و در حدت غضب او که تواند مى

چه تصویرى جامعى از عظمت » گردد.ها از او خورد مىشود و صخرهبرخاست؟ غضب او مثل آتش ریخته مى
هولناك خداى قادر مطلق!

مطیع و تابع قدرت و اراده و کالم خداست، بلکه انسانها هم تابع مطلق اراده و نه تنها طبیعت بطور کامل 
صاحب شریعت و داور یکى است که بر رهانیدن «خوانیم: مى12:4-15باشند. بطور مثال در یعقوب کالم او مى

گویید ىکنى؟ هان اى کسانى که مباشد. پس تو کیستى که بر همسایه خود داورى مىو هالك کردن قادر مى
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امروز و فردا به فالن شهر خواهیم رفت و آنجا یکسال بسر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم 
شود از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخارى نیستید که اندك دانید که فردا چه مىبرد و حال آنکه نمى

مانیم و چنین و اگر خدا بخواهد زنده مىشود. بعوض آنکه باید گفت کهزمانى ظاهر است و بعد ناپدید مى
سازد، چرا که ما چه خوشابه حال کسى که داوطلبانه خویشتن را تابع اراده و کالم خدا مى» کنیم.چنان مى

بخواهیم و چه نخواهیم تاج خدا و اراده و کالمش هستیم. فرشتگان هم تابع اراده و کالم اویند (عبرانیان 
14ù13:1 62بطور کامل تابع اراده اوست (ایوب )، حتى شیطان همù12:1 .(

سازد. خدا هر کارى منتها خدا با حکمت و قدوسیت و محبت خویش این قدرت مطلق را محدود مى
کنند. این موضوع دهد که حکمت، قدوسیت و محبتش به او دیکته مىتواند بکند، اما تنها کارى را انجام مىمى

هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نى تا «توان دریافت: مى2ù1:59را مثالً از اشعیا
نشنود. لیکن خطایاى شما در میان شما و خداى شما حایل شده است و گناهان شما روى او را از شما پوشانیده 

»است تا نشنود.
خدا...هر«یم: خوانچنین مى20:3مقدس داناى مطلق نیز هست. در اول یوحناخداى کتاب-3

خداوند ما بزرگ «یابیم: مى5:147کنیم همین سخنان را در مزمور به عهدعتیق که نگاه مى» داند.چیز را مى
فهم او را «اللفظى بند سوم آیه باال این است: ترجمه تحت» است و قوت او عظیم و حکمت وى غیرمتناهى.

یهوه «کند: ن الیهو، پیام آور خدا یهوه را چنین توصیف مىکالم خدا از زبا16:37در ایوب » اندازه نتوان کرد.
گوید خداوندى که این چیزها را از بدو عالم این را مى«خوانیم: مى18:15در اعمال ». در علم کامل است«

دانسته است. همه چیز از بزرگترین چیزها افتد را خدا از سرآغاز هستى مىهر آنچه اتفاق مى» معلوم کرده است.
شمارد عدد ستارگان را مى«گوید: کالم خدا مى4:147فته تا ریزترین جزئیات براى او معلوم است. در مزمور گر

به ما گفته شده که حتى گنجشکى جز به حکم او به 29:10حال آنکه در متى » خواند.و جمیع آنها را به نام مى
اهمیت، همه چیز در نظر او عیان است.ىافتد. از ستارگان عظیم گرفته تا گنجشکهاى کوچک و بزمین نمى

از 18ù17:3باز به ما گفته شده که هر چیزى در هدف و نقشه او سهمى دارد. پطرس رسول در اعمال 
و الحال اى «کند: ترین عملى که در تاریخ بشرى بوقوع پیوسته یاد مىمصلوب کردن خداوندمان بعنوان شریرانه

ین حکام شما این را به سبب ناشناسایى کردید. و لیکن خدا آن اخبارى را که به دانم که شما و چنبرادران مى
، 22:2در اعمال » زبان جمیع انبیاى خود پیش گفته بود که مسیح باید زحمت بیند همین طور به انجام رسانید.

با این ترین عمل تاریخ شمردن مصلوب کردن عیسى) اعالن کرد کهپطرس در روز پنطیکاست (ضمن شریرانه
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بر طبق گفته سراینده مزمور (مزمور » دانى خدا تسلیم شد.برحسب اراده مستحکم و پیش«حال خداوند عیسى 
) خدا اعمال شریرترین انسانها را هم10:76

سازد. حتى جنگ گیرد و غضب انسانى را اسباب ستایش خودش مىبراى پیشبرد نقشه خود در دست مى
دانى خدا ناپذیرش در پیشها و شرارتهاى وصفتمام ویرانگیریها، فجایع، زشتىکنونى (جنگ جهانى اول) با 

ترین رویداد آن که با دهندهدانسته؛ او حتى از این جنگ ویرانگر و حتى از تکانقرار داشته و او از ازل آن را مى
خدا را دوست دارند و به شود، براى خیریت کسانى که اند انجام مىدسیسه انسانهایى که بویى از شرافت نبرده

).28:8کند (رومیان اند، استفاده مىاش خوانده شدهحسب اراده
از ازل تمام وقایع تاریخ بشرى و نقش هر انسان در آن وقایع براى خدا معلوم بوده است. همین مطلب به 

د برحسب خشنودى خود چون که سر اراده خود را به ما شناسانی:«بیان شده است 9:1- 12روشنى در افسسیان 
که در خود عزم نموده بود براى انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه در زمین 

ایم چنانکه پیش معین گشتیم برحسب است در مسیح جمع کند، یعنى در او که ما نیز در وى میراث او شده
بودیم جالل او ستوده کند تا از ما که اول امیدوار به مسیح مىمىقصد او که همه چیزها را موافق راى اراده خود 

خوانیم: مى4:3-9و در افسسیان » شود.

آدم آشکار نشده بود، توانید ادراك مرا در سر مسیح بفهمید که آن در قرنهاى گذشته به بنىاز مطالعه آن مى
ف گشته است که امتها در میراث و در بدن و در بطورى که الحال بر رسوالن مقدس و انبیاى او به روح مکشو

بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند که خادم آن شدم به حسب عطاى فیض خدا که 
برحسب عمل قوت او به من داده شده است یعنى به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد 

ح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سرى که از قیاس مسیکه در میان امتها به دولت بى
بناى عالمها مستور بود در خدایى که همه چیز را بوسیله عیسى مسیح آفرید.

کند. او همه چیز را از همان ابتدا دانسته، دیده و برایش نقشه کشیده است. ما خدا هیچوقت بعداً فکر نمى
هى عمق دولتمندى و حکمت و علم خدا چه قدر بعید از غوررسى است احکام او و ز«توانیم بگوییم: هم مى

:11(رومیان » فوق از کارش است طریقهاى وى!
داند که تا به ابد چه خواهد کرد.). خدا از ازل مى3

مقدسى از خدا اهمیت محورىنهایت قدوس است. این نکته در برداشت کتابهمچنین خدا مطلقاً و بى-4
خدا نور است و هیچ ظلمت در وى «بینیم: و بنیادى دارد. این را در اولین آیه مورد نظرمان در این فصل مى
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(اول » این است پیغامى که از او شنیدم«نوشت اشاره کرد که هنگامى که یوحنا این کلمات را مى» هرگز نیست.
موجودات «یا » سرافین«اى پادشاه به اشعیا داد: یعنى رویایى که یهوه در سال مرگ عزی3:6). در اشعیا5:1یوحنا 
اند که در پیشگاه که از شدت تقدس خویش در سوز و گداز هستند در حالى به تصویر کشیده شده» سوزان

و ». قدوس، قدوس، قدوس یهوه صبایوت«زنند: اند و پیوسته فریاد مىیهوه صورت و پاهاى خود را پوشانیده
»مقدس باشید زیرا که من قدوسم.«کند: به ما چنین ندا مىخدا خطاب6:1در اول پطرس 

مقدس سایه گسترده است. قدوسیت نهایت و خوفناك خدا بر سراسر کتاباین اندیشه یعنى قدوسیت بى
مقدس شالوده همه چیزهاى دیگر است. کل شریعت و نظام دین موسى برپایه این حقیقت اساسى خدا در کتاب

بندى قوم به اسرائیلى  هاى خیمه اجتماع، طبقهبندىده. سیستم شستشو و غسل، تقسیمو محورى بوجود آم
عادى، الویان، کاهنان و رئیس کهنه که هر طبقه مجاز بودند تا یک حدى و تحت شرایط به شدت کنترل شده 

دا، هاى خونى بعنوان واسطه ضرورى براى نزدیک شدن به خبه خدا نزدیک شوند، پافشارى بر قربانى
، 16:26-26، تنبیه عزیا در دوم تواریخ 15:5:، به یوشع در یوشع 3هاى خدا به موسى در خروج دستورالعمل

دستورهاى صریح به اسرائیل در ارتباط با نزدیک شدن به کوه سینا در هنگامى که یهوه برآن فرود آمده، 
همه و همه به این 1:10-3بیهو در الویان و هالك شدن ناداب و ا1:16-33مجازات ، دانتان و ابیرام در اعداد 

منظور بود که قوم اسرائیل مفهوم قدوسیت خدا را بفهمند و این حقیقت در دل و جانشان بنشیند که خدا به 
مقدس اعم از طرزى غیرقابل نزدیک شدن قدوس است. حقیقت قدوسیت خدا یکى از حقایق بنیادین کتاب

یهود و دین مسیحى است و یکى از عوامل شاخص دربرداشت مسیحى عهدعتیق و عهدجدید یعنى مبناى دین 
شود. بر هیچ حقیقت دیگرى نباید به اندازه قدوسیت مطلق، تمام عیار و قاطع خدا تأکید از خدا محسوب مى

ورزید. این موضوعى است که دیگر سیستمهاى فکرى از قبیل علم مسیحى، عرفان، علم غیبى، بودیسم، تفکر 
از -مقدسهاى بنیادین کتابباشند. این حقیقت بزرگ شالوده همه آموزهت نوین و غیره فاقدش مىنوین، الهیا

است. آموزه قدوسیت خدا در بناى حقیقت مسیحى در - قبیل کفاره بوسیله خون مسیح، عادل شمردگى و ایمان
حکم سنگ زاویه است.

صل مورد اشاره قرار دادیم. در یک باب دوبار همچنین خدا محبت است. ما این حقیقت را در ابتداى ف-5
خدا «و » خدا نور است«). این حقیقت هم مثل 16ù8:4(اول یوحنا» خدا محبت است«این جمله ذکر شده: 

» محبت«، »نور«باشد. چون جوهره قدوسیت محبت است و از طرف دیگر ، حقیقتى بنیادین مى»قدوس است
».نور«، »محبت«است و 
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تنها در صفات عقالنى و اخالقى و قدرت خویش کامل است، بلکه حاضر مطلق نیز هست. به خدا نه -6
از روح تو کجا «خوانیم: مى7:139-10این حقیقت هم در عهدعتیق اشاره شده و هم در عهد جدید. در مزمور 

تر بگسترانم اینک بروم و از حضور تو کجا بگریزم. اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستى و اگر در هاویه بس
تو آنجا هستى. اگر بالهاى سحر را بگیرم و در اقصاى دریا ساکن شوم در آنجا نیز دست تو مرا رهبرى خواهد 

توان گریخت چون خدا همه جا از حضور خدا به هیچ جا نمى» نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت.
گوید آیا من یهوه مى«مطرح شده است: نیز به طورى جالب24ù23:23هست. این حقیقت بزرگ در ارمیا

گوید آیا کسى خویشتن را در جاى مخفى پنهان تواند  خداى نزدیک هستم و خداى درونى؟ و خداوند مى
»سازم؟ کالم خداوند این است.نمود که من او را نبینم؟ مگر من آسمان و زمین را مملو نمى

گاه اوست و جاهاى دیگر ه هست و آن مکان تجلىشود تا نشان دهد کخدا در مکانى خاص ساکن مى
گاه حضور وى نیستند ولى در عین حال باید توجه داشته باشیم که او در همه جا هست. این حقیقت را از تجلى

خدایى که جهان و آنچه در «یابیم: موعظه پولس خطاب به فالسفه اپیکورى و رواقى در باالى کوه مریخ درمى
شود و از دست و مالک آسمان و زمین است در هیکلهاى ساخته شده به دستها ساکن نمىآنست آفرید چونکه ا

شود که گویا محتاج چیزى باشد. بلکه خود به همگان حیات و نفس و جمیع چیزها مردم خدمت کرده نمى
بخشد. و هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامى روى زمین مسکن گیرند و زمانهاى معین ومى

حدود مسکنهاى ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده بیابند، با آنکه از هیچ 
اند یک از ما دور نیست، زیرا که در او زندگى و حرکت و وجود داریم؛ چنانکه بعضى از شعراى شما نیز گفته

).24:17-28(اعمال » باشیمکه از نسل او مى
باشد. همه در او زندگى یابیم که خدا همه جا هست و به فرد فرد موجودات نزدیک مىاز این عبارت درمى

و حرکت و وجود دارند. خدا در هر گل سرخ، سوسن و ساقه علف حضور دارد.
اندیشه دیگرى که در برداشت مسیحى از خدا وجود دارد این است که خدا ازلى و ابدى است. او -7

اودانى و سرمدى است. وجود  او نه آغازى داشته و نه انجامى خواهد داشت؛ همیشه بوده، همیشه هست و ج
باشد. این برداشت همیشه خواهد بود. نه تنها در ظرف مکان نامحدود است بلکه در ظرف زمان نیز نامحدود مى

به نام یهوه خداى سرمدى دعا «اهیم آمده که ابر32:21مقدس مطرح گردیده. در پیدایش از خدا بارها در کتاب
اید که خداى سرمدى یهوه آیا ندانسته و نشنیده«خوانیم: این توصیف را در مورد یهوه مى28:40در اشعیا» نمود.

نیز به تبیین همین 12:1حبقوق » شود و فهم او را تفحص نتوان کرد.آفریننده اقصاى زمین درمانده و خسته نمى
سراینده مزمور هم خدا را چنین » اى یهوه خدا من اى قدوس من آیا تو از ازل نیستى؟0پردازد: برداشت مى
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قبل از آنکه کوهها به وجود آید و زمین و ربع مسکون را بیافرینى، از ازل تا به ابد تو خدا «کند: توصیف مى
(مزمور » هستى...زیرا که هزار سال در نظر تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسى از شب

4ù2:90 گفتم اى خداى من مرا در «به عمل آمده است: 24:102-27). همین تعریف از خدا در مزمور
نصف روزهایم برمدار. سالهاى تو تا جمیع نسلها است. از قدیم بنیاد زمین را نهادى و آسمانها عمل دستهاى تو 

ا 1مندرس خواهند شد و مثل ردا آنها راست. آنها فانى هستند لیکن تو باقى هستى و جمیع آنها مثل جامه
»تبدیل خواهى کرد و مبدل خواهند شد. لیکن تو همان هستى و سالهاى تو تمام نخواهد گردید.

من «گویاى ازلى و ابدى بودن است: » یهوه«اصالً خود نام خدا، نامى که با آن با انسان عهد بست یعنى 
).15ù14:3ك. خروج کسى که بوده، هست و خواهد بود (ر». هستم

خدا یکى است-2
حقیقت دیگرى که از برداشت مسیحى درباره خدا باقى مانده و باید بدان پرداخت، یگانگى خداست. خدا 
واحد است و این حقیقت بارها و بارها در عهدعتیق و عهدجدید مورد تأکید قرار گرفته است. بطور مثال در 

اى اسرائیل بشنو، یهوه «آمده: 4:6و در تثنیه » خداست و غیر از او دیگرى نیست.یهوه «خوانیم: مى35:4تثنیه 
خدا «بینیم: این کلمات را مى5:2به عهدجدید که رجوع کنیم در اول تیموتاؤس » خداى ما یهوه واحد است.

29:12س و در مرق» واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطى است یعنى انسانى که مسیح عیسى باشد.
»بشنو اى اسرائیل، خداوند خداى ما خداوند واحد است.«فرماید: خود خداوند ما عیسى مسیح مى

مقدس اما باید این نکته را در مد نظر داشته باشیم که یگانگى خدا در ذات است نه شخصیتش. در کتاب
آشکارا به کثرت شخصیت در ذاتى واحد اشاره شده است.

ترجمه شده. این واژه در عبارات متعدد به وحدتى مرکب داللت » واحد«واژه عبرى است که اولین مورد-1
).28:3؛ غالطیان 23ù22:17؛ یوحنا13:12؛ اول قرنتیان 6:3- 8کند، نه وحدتى بسیط. (رك به اول قرنتیان مى

اى که در عهدعتیق براى خدا بکار رفته به کرات مشاهده شده که صورت جمع دارد. در وهله دوم واژه-2
اند تا علت این جمع بستن را عظمت شأن خداوند توجیه دستور زبان دانان و فرهنگ نویسان خیلى کوشیده

بردند براى خدا اسم جمع بکار مىکنند، ولى توضیح آن خیلى ساده است و عبرانیان به رغم یکتاپرستى شدید،
چون در یک ذات الهى کثرت شخصیت وجود دارد.

تر این است که خود خدا براى خود در مورد کثرت شخصیت در ذات واحد خداوندى نکته تکان دهنده-3
به آدم را«خوانیم: مقدس از قول خدا چنین مىبرد. مثالً در همان باب نخست کتابضمایر جمع بکار مى
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اکنون نازل شویم و زبان «فرماید: مى7:11). و باز در پیدایش 26:1(پیدایش » صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم
و خداوند خدا گفت: «خوانیم: مى22:3در پیدایش » ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند.
و باالخره در هنگامى که اشعیا آن رویاى » گردیدههمانا انسان مثل یکى از ما شده است که عارف نیک و بد

گفت: که را بفرستم آنگاه آواز خداوند را شنیدم که مى«عالى را از خدا گرفت این عبارت را از زبان خدا شنید: 
»و کیست که براى ما برود؟ گفتم: لبیک مرا بفرست.

است 11ù10:2عتیق از خدا، زکریا نمونه دیگر کثرت شخص در ذات واحد الوهیت در برداشت عهد-4
اى دختر صهیون ترنم نما و شادى کن «کند که خودش را فرستاده: که در آن یهوه از خود بعنوان کسى یاد مى

آیم و در میان تو ساکن خواهم شد و در آن روز امتهاى بسیار به خداوند گوید که اینک مىزیرا خداوند مى
در میان تو سکنى خواهم گرفت و خواهى دانست که یهوه صبایوت مرا ملصق شده قوم من خواهند شو و من 

»نزد تو فرستاده است.
و باز نمونه دیگر از کثرت شخص در ذات واحد خداوندى در برداشت عهدعتیق از خدا این است که -5

ر وجود دارد.در عین حال که با یهوه یکى دانسته شده ولى میان آندو تمایز آشکا» فرشته خداوند«همواره 
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و 0کنیم: در نقطه اوجش مشاهده مى1:1همین حقیقت را در یوحنا-6

بینیم که عیسى کنیم، مىالقدس را بررسى مىوقتى ما الوهیت مسیح و شخصیت و الوهیت روح» کلمه خدا بود.
گردند و در عین حال هم از یکدیگر و هم از معرفى مىالقدس خیلى صریح بعنوان وجودى الهىمسیح و روح

گردند. پس کامالً واضح است که برداشت مسیحى از خدا به یک خداى یگانه در ذات با خداى پدر متمایز مى
تعدد شخصیت قایل است.

توان مقدس از باب نخست پیدایش گرفته تا باب آخر مکاشفه مىاین برداشت از خدا را در سراسر کتاب
مقدس است. چه کتاب عجیبى آورترین دالیل وحدت و یکپارچگى الهى کتابیافت و همین یکى از شگفت

خورد! این حقیقت مقدس که یک اندیشه واحد و یک آموزه عمیق در سرتاسرش به چشم مىاست این کتاب
ق آن خود خدا است. چه تر از هر فلسفه انسانى، اعم از قدیم وجدید، است چرا که خالاى ژرفحاوى فلسفه

آورى داریم! چقدر باید در شخصیت او به تفکر و تعمق بپردازیم! با چه خوف و در عین خداى عالى و شگفت
حال با چه سرورى باید به حضور او بیاییم و به شگفتى و زیبایى و عظمت و جالل او سر تحسین و بندگى 

فرود آوریم!
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