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سيحي                                                                                                         مقدمهکشف زندگي م  

   بر سري کشفاي مقدمه
 روي که آنان همة براي و هستند، الئوديکيه در که کساني و شما خاطر  به که بدانيد خواهم مي پس«

 و فهم غناي همة از و گردند، متحد محبت در شده، دلگرم تا دارم، اي مجاهده چه اند، نديده مرا
 و حکمت گنجهاي همة او در بشناسند، که را مسيح يعني خدا راز گشته، برخوردار کامل درکي

  ».است نهفته معرفت
  ٣ – ١: ٢کولسيان                   
              

زندگي مسيحي روند مداومي از کشف 
اندار به شکل جايي که فرد ايم، ستا

فهم جديدي از خزانه  مدوام، ديد و
حکمت و معرفت مخفي کالم خدا 

پولس بر آن بود که . کند کسب مي
مسيحيان کولسي مسيح را بشناسند و 
از غنايي که اين شناخت به همراه 

پولس خود به . دارد، بهره برند
هيچوجه از رشدي که در شناخت 

چنانکه در . مسيح داشت، راضي نبود
بلکه جد و «: گويد  نيز مي٣يپيان فيل

سري کشف طريقي » ...کنم  جهد مي
توانيد در رشد  است که شما بدان مي

روحاني خود قدمي اساسي برداريد و 
کند تا حکمت و  شما را کمک مي

معرفت کالم خدا را خود به شخصه 
  .کشف نماييد

اند و در حقيقت   ايستادهخواست مطمئن شود که مومنين در ايمان مسيحي به استواري پولس مي
پولس در امر استواري . تواند آنها را بفريبد اي نمي اند که هيچ تفکر و فلسفه چنان ريشه دوانيده

ديد که حاضر شد جان خود را به خطر انداخته،  مسيحيان در تعليم صحيح، خود را چنان متعهد مي
و از استواري آنها در تعليم صحيح به کليساهايي که در سفر اول خود برقرار کرده بود، برگردد 

در سفرهاي خود مومنين را به شکل . اين امر جهت سفرهاي بشارتي پولس الگو شد. مطمئن شود

 استداللهاي با را شما کس هيچ تا گويم مي را اين«
 از جسم در چند  هر  زيرا.نسازد گمراه فريبنده

 از و هستم شما با روح در ليکن دورم، شما
. شادمانم مسيح به پايدارتان ايمان و نظم مشاهدة

 را خداوند عيساي مسيْح که گونه  همان پس
 و گيريد ريشه او  در:کنيد سلوک او در پذيرفتيد،

 ايمان در يافتيد، تعليم که گونه  همان و شويد، بنا
  . باشيد شکرگزاري از لبريز شده، استوار

 پوچ اي فلسفه با را شما کسي که باشيد هوشه ب
 ،مسيح بر نه که اي فلسفه نسازد، اسير فريبنده و

 دنيا اين ابتدايي ولاص و آدميان سنّت بر بلکه
  ».است استوار

  
  ٨ - ٤: ٢           کولسيان   
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 را شباني کنند و کالم خدا را گمارد که ايشان بر آنها رهبراني ميداد و  کليساهاي محلي سازمان مي
بلکه فراتر از آن، . ازه به قوم خدا اضافه شوندبراي او کافي نبود که مومنيني ت. به آنان تعليم دهند

ديد، به طوري که بتوانند در حقايق بنيادين مسيحيت  پولس طرق و وسايلي را براي آنها تدارک مي
  .استوار باقي بمانند

  
سري کشف وسيله است که براي کمک به درک و استواري شما در حقايق بنيادين مسيحيت 

 و در رابطه با آنچه که باور از آن شما در ايمان استوار گرديدده طرحريزي شده است، تا با اسفا
هدف اين سري کمك به . داريد، يقين داشته باشيد و در زندگي مسيحي به شکلي مؤثر زندگي کنيد

شماست تا بتوانيد ديدگاهي مبتني بر کتابمقدس داشته باشيد و با مسائل و مشکالت زندگي به 
فرد ايماندار «: ه اين سوآل استهدف اين سري جواب ب.  نماييدرخوردشکلي کتابمقدس گونه ب

  جهت استواري کامل خود در ايمان مسيحي، نياز به دانستن چه دارد؟
  

  سري کشف 
يکي از طرقي که . نظير است گيرد، از چند جنبه بي طريقي که سري کشف جهت آموزش پيش مي

. گيرد  امر يادگيري پيش ميي است که درگرداند، رهيافت منظم اين سري را از بقيه متفاوت مي
هاي   به جاي اينکه جنبه حقايق مسيحي را با هم عرضه دارد؛ف به دنبال آن است کهسري کش

. آموزيد بنيادين مسيحيت را به شکلي تکه پاره شده فرا گيريد، آن را به شکلي يکپارچه و کامل مي
  :دارد عرضه ميسري کشف براي انجام اين امر چهار کتاب به شرح زير 

  
اي در حقايق بنيادين زندگي مسيحي که مومنين را کمک   مطالعه–کشف زندگي مسيحي  •

  .اي جهت مسيح داشته باشند کند تا زندگي خداپسندانه مي
  

اي در چگونگي عميقتر کردن پيوند ايمان بين خدا و فرد   مطالعه–کشف صميمت با خدا  •
ونه به دنبال شما آمد، واقعيت خود را چگونه ايماندار، از طريق مطالعه اينکه خدا چگ

  .آشکار کرد، و به دعوت خدا چگونه بايد پاسخ گفت
اي در هدف، مأموريت، و نقشه خدا براي   مطالعه–کشف نقش شما در خانواده الهي  •

همتايي جهت شرکت  کليساي محلي و اينکه خدا، چگونه هر فرد ايماندار را به شکل بي
  .ين جهان طرحريزي نموده استکامل در کار او در ا
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اي در امر بشارت که از طريق   مطالعه–کشف چگونگي بشارت ايمان خود با ديگران  •
آموزش و ابزاري عملي به دنبال آن است که مومنين پيام انجيل را با دوستان و خانواده 

  .خود به شکلي مؤثر در ميان گذارند
  

ين مسيحيت ريشه خواهد دواند و در تعاليم اساسي در پايان اين چهار دوره، فرد در حقايق بنياد
اي که با خدا دارد، مجهز  جهت رشد مداوم در رابطه. مسيحيت محکم و استوار خواهد ايستاد

هدف ما . خواهد شد و در روابطي که با مومنين و غير مسيحيان دارد، بيشتر مؤثر خواهد گرديد
انند، همان چيزي است که پولس به مسيحيان کولسي رس براي آنها که اين چهار دوره را به پايان مي

  :نويسد مي
  
 ايمان و نظم مشاهدة از و هستم شما با روح در ليکن دورم، شما از جسم در چند  هر زيرا«

  ».شادمانم مسيح به پايدارتان
   ٥: ٢کولسيان                   

  
  روند آموزشي سري کشف

هد که شرکت فّعال خود شما را در آن د سري کشف شما را در جريان آن نوع آموزش قرار مي
در خالل هر موضوع با ديگر افراد صحبت و تبادل نظر خواهيد داشت تا نه فقط . کند طلب مي

ريد که چگونه براي خدا شناخت و معلومات کسب کنيد، بلکه حکمت اين امر را هم به دست آو
  .زندگي نماييد

  
هاي کالسيک را در  ها و روش هترين رهيافتاي است که ب روش آموزشي ما در اين سري به گونه
اي  هاي مدرن به دست آورده است، مخلوط کرده و به شيوه آموزش بزرگساالن با آنچه که روش

اين شيوه صرفا مختص ما نيست، بلکه رهيافتي است که در بسياري از . گيرد کارآ به کار مي
اند، در مورد  ها را گذرانيده ني که اين دورهبسياري از کسا. گيرد ها نيز مورد استفاده قرار مي فرهنگ

شان بوده  ها، بهترين تجربه آموزشي زندگي براي آنها اين دوره. کارآيي اين روش سخنها دارند
  .است

  
خدا ما را به صورت خود آفريده . روند سري کشف روي شعور انسان و طرح الهي استوار است

همه ما در جريان زندگي خود . بدانيم و کشف نماييماست تا در رابطه با خلقت و اراده او چيزها 
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با شرايطي . گرديم که بايد آنها را حل کنيم با مشکالتي روبرو مي. گيريم به طور مداوم ياد مي
آيد که بايد به آنها پاسخ  از ما سوآالتي به عمل مي. شويم که احتياج به تصميم ما دارد مواجه مي

  . دهيم
  

روند آموزشي اين دوره شما .  زندگي برخي از ما بهتر از ديگران هستيمدر تجزيه و تحليل مسائل
را آماده خواهد کرد تا در رابطه با هر مورد در زندگي به شکلي حکيمانه برخورد کنيد اين روند 

گرديد، با ديدگاهي  هاي سختي که با آن روبرو مي شما را ياري خواهد کرد تا در رابطه با موقعيت
  .دس برخورد کنيدمبتني برکتابمق

  
  روند آموزشي سري کشف

  هضم موضوع: قدم اول
  مطالعه کتابمقدس: قدم دوم  
  رجوع به ديگر منابع: قدم سوم    
  شکل بخشي به پاسخ: قدم چهارم      
  بحث موضوع: قدم پنجم        
   به جهت اطاعتيگامهاي: قدم ششم          

  
  توضيح روند آموزشي

ي بر اينکه شما موضوع را به زبان خود بيان کنيد سع. کشف هسته مرکزي موضوع: هضم موضوع
  .تا بدين وسيله مشکل و يا موضوع مورد صحبت را به شکلي واضح درک نماييد

  
. مطالعه آن قسمت از کالم خدا که مستقيماً به موضوع مورد بحث مربوط است: مطالعه کتابمقدس

  .گويد کشف اينکه خدا در رابطه با اين موضوع چه مي
  

در امثال سليمان . اند کشف اينکه ديگران در مورد اين موضوع چه گفته:  ديگر منابعرجوع به
  .کند فرد حکيم به نصيحت گوش مي» .شود از کثرت مشورت نصرت حاصل مي«خوانيم که  مي

اين تمريني است بسيار . العملي که در مقابل موضوع مورد بحث داريم عکس: شکل بخشي به پاسخ
  . ا و نوشتن و صحبت را شامل خواهد شدشخصي و احتماالً دع
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به ديگران گوش . گذاريد پاسخ و نظر خود را با ديگر افراد گروه در ميان مي: بحث موضوع
در تبادل نظرهايي که با دعاها همراه است، گروه در مقابل مشکل . گيريد دهيد و از آنها ياد مي مي

ابمقدس و اندرزهاي حکيمانه است، دست پيدا هايي که مبتني بر کت حل مورد بحث به جوابها و راه
  . کند مي
  

بر اساس بحث و تبادل نظر، در پاسخ خود اگر نياز باشد، تجديد نظر : گامهايي به جهت اطاعت
سپس در رابطه با اينکه آن حقيقت را در زندگي خود چگونه به کار بگيريد، نقشه . کنيد مي
  .ه فقط شنوندگان آنشما بايد کنندگان کالم باشيد، ن. ريزيد مي
  

  پرورش حکمت عملي مبتني بر کتابمقدس
گيريم که  ما دائماً در شرايطي قرار مي. گذرد بخش اعظم وقت ما بزرگساالن در حل مشکالت مي

داند که آيا از  زن فرد نمي :مثال. اند اين تصميمات اغلب در ماهيت خود الهياتي. بايد تصميم بگيريم
يل مالي، اصرار به نبردن فرزند مريض خود به دکتر دارد، اطاعت کند يا همسر خود زماني که به دال

  :کند اين مشکل براي زن در رابطه با مطالب زير سوآالت الهياتي مطرح مي. نه
  اطاعت و ماهيت رابطه زناشويي •
  مسئوليت مادر در قبال فرزندان او •
  ارزش سالمتي فيزيکي در مقايسه با اهميت اطاعت از شوهر خود •

مسائلي هستند که در زندگي واقعي با آنها . ن سوآالت و مسائل زاييده ذهنيت فلسفي نيستنداي
در رابطه با اينگونه . زني واقعي با فرزنداني واقعي که احتياج به دکتر دارد: شويم روبرو مي

انديشيم؟ مشکالت و مسائلي را که زندگي در مقابل ما  موضوعات واقعي زندگي چگونه مي
  کنيم؟ چگونه حل مينهد،  مي
  

کنيم، دانستن اين مطلب را براي ما الزم  خاصم زندگي ميتدر مقام فرزندان خدا که در دنيايي م
بايد ياد بگيريم که چگونه . وار را بياموزيم  شيوه عملکرد مسيح،در هر مورد از زندگيکه نمايد  مي

توانيم  هايي که نمي ونه در وضعيتبايد بياموزيم که چگ. طلبد، فکر کنيم به شکلي که کتابمقدس مي
ما را الزم است که فکر مسيح را در خود پرورش . کار بنديمرا بآنها را نديد بگيريم، حکمت الهي 

  !دهيم
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 چه مشکل زناشويي باشد و چه در رابطه با طرز اداره کليسا، تبعيت از يک ، بحثدموضوع موردر 
چه با مشکلي اخالقي روبرو شويم و . رضه داردتواند به ما حکمت زيادي ع نوع شيوه برخورد مي

  .چه با مشکلي الهياتي، رهيافت جهت داشتن فکر ثابت در هر دو آنها يکي است
  

  دعا
القدس که  در مقام فرد مسيحي روح. روع هر مرحله از روند کشف، دعا امري ضروري استدر ش

گرديم،  تي دشوار روبرو ميزماني که با وضعي. باشد روح حقيقت و حکمت است، در ما ساکن مي
العمل ما بايد دعا باشد و سپس در طول حل آن وضعيت دشوار با خدا کماکان در  اولين عکس

  .ارتباط باقي بمانيم
  

  هضم موضوع
آيا مشکل واقعي همان چيزي . هضم و درک درست موضوع شامل ارزيابي مشکل مطرح است

الزم . ي عميقتر درکارند؟ موضوع هر چه که باشدباشد، يا اينکه نيروها و عوامل است که مشهود مي
 ما از وجود مشکل خبر هم نداريم تا اينکه ،برخي از مواقع. است در آن مورد فرضيه داشته باشيم

قبل از اينکه بتوانيم به حل مشکل هّمت . آورد شود و زندگي ما را به لرزه در مي بحراني حادث مي
  .شخيص دهيمگماريم، الزم است اّول وجود آن را ت

  
مسائل رواني، تعليمي، روابطي، . کنند هاي زندگي ما را گيج و مستأصل مي برخي از مواقع پيچيدگي

توانند جّو را چنان آغشته به احساسات کنند که ديگر  و مالي که همه بهم مرتبط و مربوطند، مي
کنيم که جوهر و شود، بايد تالش  زماني که چنين مي. نتوان در آن وضعيت به درستي فکر کرد

  .عصاره اين پيچيدگي را در يک جمله ساده بيان نماييم
  

  هنري هزلت» .بيان درست مشکل، نصف حل مشکل است«  
  

هدف اين است . در بيان يک مشکل، تالش ما بر اين است که ابهام و گيجي را از موضوع بزداييم
 ديگر جدا و مشخص ياکه عناصر اصلي موضوع مورد بحث، يا مشکل و يا مورد را از چيزه

شکل را تا آنجا که  موضوع درک کنيم و ميم که مسائل واقعي را در بنياد آنبر آن هست. نماييم
  .کلي دقيق بيان داريمممکن است، به ش
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  مطالعه کتابمقدس
کنيم؟ خدا ما را از اين نظر دست خالي رها  جهت کسب معرفت، ديد و جواب به کجا مراجعه مي

س اراده خود منبع حقيقت را که کالم حيات باشد، به شکلي فّياض در اختيار ما بر اسا. نکرده است
زندگي و خدمت همه بايد بايد بر بنياد کتابمقدس بنا . قرار داده است؛ کالم خود را در کتابمقدس

هيچ منبع ديگري نيست . کتابمقدس تنها منبع ما به جهت کسب حقيقت الهي و مطلق است. شود
  .آن با اعتماد و يقيني کامل تکيه کنيمکه بتوانيم به 

  
هر موضوع، اگر به شکلي کامل بررسي گردد، موجب خواهد شد که ما کتابمقدس را به شکلي 

ولي به جهت رسيدن به هدفي که در اين دوره داريم، رجوع به آن قسمت از . کامل مطالعه کنيم
اين شيوه باعث . بهتر عمل کنداند تو گردد، مي کالم که به شکلي مستقيم به آن موضوع مربوط مي

. دارد، بررسي کنيم و بدرستي بفهميم ود که آنچه را که خدا در رابطه با موضوع مطرح بيان ميش مي
  .هر موضوع عموماً مطالعه چند متن و اصل را از ما خواهد طلبيد

  
  رجوع به ديگر منابع

ه را هم که ديگران در آن رابطه کند که آنچ بعد از مطالعه کتابمقدس براي خود، حکمت حکم مي
  ).٢٠: ١٩، ١٠: ١٣، ١٥: ١٢امثال (کنند  اشخاص حکيم به نصايح ديگران گوش مي. اند، بدانيم گفته

  
توانيم به آنچه که مفسرين در رابطه با آن قسمت از  مي. شود مشورت از منابع مختلف حاصل مي

افراد بالغ و خداپرست که در آن زمينه توانيم به دنبال نصايح  مي. اند، رجوع کنيم کالم گفته
توانيم کتابها و مقاالت بخوانيم و يا به  در رابطه با موضوع مي. بخصوص تجربياتي دارند، برآييم

تواند کمک مفيدي  حتي اينترنت هم در اين رابطه مي. نوارهاي صوتي و تصويري مراجعه کنيم
  .باشد

  
توانيم از حکمت اعصار با مطالعه زندگي افرادي   مي.تواند باشد مطالعه تاريخ هم کمک شاياني مي

  .اند، درس بگيريم که در مشکالتي مشابه بوده
تواند در اين زمينه  آورند، مي نظراتي که از منابع ديگر ميو برخي از مواقع محققين غير مسيحي 

  .مثال، ممکن است مشکلي، بعدي قانوني داشته باشد. مفيد باشد
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پس اگر ما به اين . شود کند که حکمت از کثرت مشاوران حاصل مي صيه ميکتاب امثال به ما تو
کنيم و اگر رجوع بکنيم، مطمئناً به آن حکمتي  مشاوران رجوع نکنيم، در واقع خود را محدود مي

شود  از کشرت مشورت نصرت حاصل مي). ٢٢: ١٥امثال (که احتياج داريم، دست خواهيم يافت 
  ).١٤: ١١امثال (
  
  شي به پاسخشکل بخ 

پس از درک و هضم موضوع، مطالعه کتابمقدس، رجوع به ديگر منابع اکنون ديگر وقت آن رسيده 
اي طرح  الزم است نقشه. کند زندگي واقعي از ما تصميم طلب مي. است که دست به عمل بزنيم

يحي از به عنوان فرد مس. کنيم که براساس آن به جهت پرورش و رشد خود گامهاي الزم را برداريم
  ..شما طلب خواهد شد که در شرايط مختلف و پيچيده تصميمات مختلف بگيريد

  
تواند به شکلي  پاسخ ما مي. گيردتلف به خود تواند شکلهاي مخ پاسخ ما با توجه به شرايط مي

تواند  ولي در عين حال مي. بسيار ساده باشد؛ اينکه دعا کنيم و يا نظر خود را روي کاغذ آوريم
هر نوع .  اين هم رود؛ اينکه در زندگي خود و خانواده و کليسا دست به عمل و تغيير زنيمفراتر از

  .گيري خواهد بود پاسخ مسلماً با توجه به نوع وضعيت محتاج به تصميم
  

اين ! در اين مرحله از جريان، الزم است که پاسخ ما، پاسخي مقدماتي باشد تا نهايي و شسته و رفته
 نظرها و تفکرات مختلف را بيرون  توانيم، نقطه بايد تا آنجا که مي. قيتفرصتي است براي خال

تا آنجا که ممکن است مطلب را از جهات مختلف بررسي کنيم و فرضيات اساسي را زير . کشيم
  .سوآل قرار دهيم

  
  بحث موضوع

ع توانيم آن را با ديگر اشخاصي که با همان موضو بعد از شکل بخشي به پاسخي مقدماتي، مي
کنند، در ميان گذاريم و از طريق بحث و تبادل نظر با آنها حکمت بيشتري را  دست و پنجه نرم مي

  .ها ما را نسبت به مطلب تيز و بّرا خواهد کرد اين بحث. در رابطه با موضوع کسب کنيم
  

غ و تواند بسيار دا اند، مي بحثي چنين متمرکز توسط گروهي از مومنين که قبالً روي آن فکر کرده
ها و تفکراتي جان بخشد که از دست يک فرد تنها به  تواند به ايده چنين گروهي مي. کارآ باشد

 در افقها و ديدهاي خود محصور هستيم، ولي با همديگر ييما هر يک به تنها. آيد هيچوجه برنمي
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کديگر اين نقشه خداست که مسيحيان ي.  افقهاي دوردست را هم ببينيم،توانيم به شکل وسيعتر مي
  .را تيز و تأييد کنند

  
  گامهايي به جهت اطاعت

. توانيد پاسخ خود را تصفيه کنيد بعد از امتحان پاسخ مقدماتي خود در بحث با ديگران، حال مي
توانيد آن را بيشتر همواري  تصفيه به اين معني است که اگر فکر شما در مسير درست بود، حال مي

توانيد تمامي آن افکار را از بنياد ويران و اين بار به  رفت، مي و اگر در مسيري غلط پيش مي. دهيد
مهم نيست کدام باشد، شما در هر حال با بحث روي اين موضوع . شکل درست آنها را برپا داريد
  . ايد حکمت و يقين کسب نموده

  
 هدف. کشيد حال با به کارگيري اين حقايق در زندگي خود، در واقع حکمت الهي را به عمل مي

اصلي ما کسب معرفت و شناخت نيست، بلکه تبديل شدن به اشخاصي است که از نظر روحاني 
  .اند و زندگي خداپسندانه دارند بالغ

  
گويد که شنيدن کالم بدون عمل کردن آنها به مثابه اين است که شخص خانه خود  کتابمقدس مي

شخص خانه خود را روي سنگ بنا و عمل کردن به آنها به مثابه اين است که . را روي شن بنا کند
 .کار ما بنا کردن خانه بر روي سنگ است. نمايد
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  چيزي بيشتر از يک برنامه آموزشي
  

  سري کشف روندي است با فعاليت متقابل
 کليساي  و بافت يک روند آموزشي در زمينه؛توان گفت در مورد اين سري واقعاً همين را مي

بلکه . گيرد نزوا و يا با گوش دادن به دروس اساتيد صورت نمي در ا،اين آموزش. تان محلي
نظرهاي متقابل با ديگر شرکت کنندگان که از قبل  ها و تبادل  آموزشي است که فرد از طريق بحث

مطالعات حاکي از آن است که . پذيرد  صورت مي،اند در مورد آن موضوع اطالعات کافي را داشته
کنند، به ياد  شنوند و نود درصد از آنچه را که صحبت مي ا که ميبزرگساالن ده درصد از آنچه ر

  .بخشد نظر کشيدن درصد يادگيري را اعتال مي مردم را به بحث و تبادل. آورند مي
  

بحث «توانيد آن را در زمان انجام بخش  دارد که مي پيشنهاداتي عرضه مي» راهنماي معلم«بخش 
د، براي شما به عنوان فرد راهنما الزم است که سواالت با اين وجو. هر درس انجام دهيد» موضوع

ها و تبادل  به ياد داشته باشيد که در اين بحث. بيشتري را با دامنه وسيعتر جهت مطرح داشته باشيد
اين امر . هاي متقابل و هدايت آن است  روند صحبتتسهيلنظرها کار شما درس دادن نيست، بلکه 

لي علت وجود شما در آن به جهت اين است که گروه را جهت نمايد، و گرچه به نظر مشکل مي
دارد، تشويق   و دستيابي به جوابهايي که کتابمقدس عرضه ميفرمايد ي که خدا مياکتشاف حقيقت

 که در ٣ و ٢ و ١به ضميمه . (نه اينکه خود، جوابها را پيدا و آنها را براي گروه بيان داريد. کنيد
ها و نقش شما و  اين ضمايم در مورد چگونگي رهبري بحث. کنيدپايان کتاب آمده است، توجه 

حقيقتي که توسط خود ... « فراموش نکنيد که .) کنند مطرح کردن سوآالت درست صحبت مي
  »!چسبد فراگيرنده کشف گردد، بيشتر به ذهن مي

  
  سري کشف روندي است کامل

و قلب و دست خود را به کار کند که سر  هر درس از اين سري فرد شرکت کننده را تشويق مي
  .گيرد

  
از اعضاي . اند  خواهيد ديد که چطور دروس اين دوره روي موضوعات الهياتي بنا شده:سر •

شود که با کليه ابعاد موضوع درگير شوند، کتابمقدس را خود مطالعه  گروه خواسته مي
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اي   و سپس نتيجهندکننمايند، بهترين مقاالتي را که در رابطه با موضوع وجود دارد، مطالعه 
خدا را کالم تبادل نظرهاي گروهي حقيقت . نماينديابند، فرموله  را که خود بدان دست مي
کند که  اين جنبه از سري کشف به شرکت کنندگان کمک مي. سازد هر چه بيشتر نمايان مي

  .  دهندپرورشدر خود جهان بيني مسيحي حقيقي را 
 که  استاين قسمت جايي. کند لعمل طلب ميا پاسخ و عکس سري کشف از افراد :قلب •

زمان بحث و تبادل نظر . گيرد فرد حقيقت خدا را در زندگي شخص خود به کار مي
گروهي فرصتي است جهت تشويق يکديگر مبني بر اينکه مطالب يادگرفته را به شکل 

و اين . گردند که خود را متعهد نمايند افراد تشويق مي. عملي در زندگي خود بکار بندند
  .دهد قسمت جايي است که شخصيت سازي را در فرد توسعه مي

  
به سخني . گردد تمام مي» گامهايي به جهت اطاعت« هر موضوع از دوره با بخش :دست •

 اين فرمان عيسي به ،اين سري دروس. ديگر سري کشف هدف به تغيير زندگي فرد دارد
   ».کنند اطاعت ام، داده شما به که ار دستوراتي تمام«گيرد که  شاگردان را بسيار جّدي مي

  
  روندي متصل به هم

بخش راهنماي معلم اهميت . وقت دادن به اينکه همديگر را بشناسيم، وقت تلف کردن نيست
سري کشف روندي است که در آن با . داشتن چاي و قهوه و شيريني را به شما توضيح خواهد داد

 نفر داشته ١٢ -  ٦اد ما اين است که در هر گروه بين پيشنه. گيريم يکديگر و در بطن جامعه ياد مي
تان ايجاد جّوي باشد که افراد در آن يکديگر را بپذيرند؛ جايي که  در خود مطالعات، سعي. باشيد
گر سعي کنيد که  به عنوان فرد تسهيل. توانند عقايد خود را بدون هيچگونه واهمه بيان دارند مي

گرچه . خودتان را نمونه قرار دهيد. ئم به آنها يادآوري نماييداهميت گوش دادن به يکديگر را دا
ولي باز از همين فرصت استفاده کرده و با يکديگر در . زماني که با هم خواهيد بود، نسبتا کم است

  .تماس باشيد
  

  روندي روحاني
دعا براي يکديگر و ! در سري کشف، دعا امري نيست که براي خالي نبودن عريضه صورت پذيرد

زنيد، امري بسيار حياتي است، البته اگر هدف ما بر  براي موضوعاتي که در آنها دست به عمل مي
اگر خداوند خانه را بنا نکند، «. وار براي خود به وجود آورند اين است که افراد شخصيتي مسيح
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به در بخش راهنماي معلم طرق زيادي هست که ). ١: ١٢٧مزمور (» .کشند بنايان بيهوده زحمت مي
  . کنند شما در انجام دعاها کمک مي

  
  روندي قابل تطابق

گرچه بخش راهنماي معلم جهت سري کشف استراتژي روشن و واضحي دارد، ليکن از شما 
اگر اين اولين . کنيد، مطابقت دهيد رود که آن را با شيوه و گروهي که با ايشان کار مي انتظار مي

 را به گردن داريد، شايد بهتر باشد که از پيشنهاداتي اي است که مسئوليت رهبري گروه کشف دفعه
بسياري از افراد در رهبري گروه خود سيستم و . گردد، به دقت پيروي کنيد که در اين بخش مي

  .کنند طرق مخصوص به خود را در انجام اين کار پيدا مي
  

اهداف، توضيحات : اگر به بخش راهنماي معلم نگاه کنيد، اين موارد را در آن پيدا خواهيد کرد
روش صحيح و يا غلطي . مقدماتي، در شروع کار، پيشنهادات به جهت زمان بحث، و جمع بندي

با اين وجود لطفاً اين دو اصل زير . براي شروع و تمام کردن موضوعات سري کشف وجود ندارد
  :را دائم به ياد داشته باشيد

 شامل اين است که براي افراد در اين آماده سازي. آماده سازي شخص خود بسيار مهم است - ١
ترين فرد در ميان  اين سخن به اين معني است که شما بايد آماده. گروه و خود مطالعه دعا کنيد

جهت اعتال . وسوسه هميشه اين است که آماده سازي خود دست کم بگيريم. گروه باشيد
ا به شکلي بخشي به روند سري کشف، الزم است که بخش مطالعه کتابمقدس را خود شم

عميق انجام دهيد، مقاالت را به دقت بخوانيد و روي آنها نکات مورد نظر خود را مشخص 
را شما نيز » گامهايي به جهت اطاعت«را انجام داده و » شکل بخشي به پاسخ«داريد، بخش 

  . برداريد
ز قبل رود، بايد وقت دهيد و ا از آنجا که تبادل نظرهاي متقابل، قلب سري کشف به شمار مي

سوآالتي را که بايد مطرح شوند و سوآالتي که خود، مطلب را به موضوعات ديگر ربط 
گاهگاهي الزم است به ضمايم آخر کتاب نظر اندازيد و وظيفه خود . دهد، مشخص داريد مي

  .گر به خود يادآور شويد را به عنوان فرد تسهيل
  

فرمايد، زندگي افراد عوض  يهدف شما اين است که با نگاه و بررسي حقيقتي که خدا م - ٢
 به سخني ديگر، سري کشف صرفا درسي دانشگاهي نيست که به صورت آکادميک آن را .شود

نظرها را به پايان  براي افراد آسان است که فکر کنند که چون مطالعه و تبادل . به پايان برسانيد
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ا زماني که از کالم و روح در واقع، ت. اند شده» التحصيل فارغ«اند، ديگر از اين درس  رسانيده
 .شان عوض نشده، چيزي تغيير نيافته است اند و زندگي خدا اطاعت نکرده

 
  روندي تکاپو طلب

 ولي . اند و برخي هم بسيار بحث انگيز گردند، بسيار مهم موضوعاتي که در سري کشف مطرح مي
 و شناخت خدا، کند که در حين رشد در فيض تفاوت در عقايد اغلب کمک مي. نگران نباشيد

آنکه سازش کرده  گرچه هدف بر آن است که در اين روند بي. موضوعات را روشنتر تعريف کنيم
ما به . خواهيم پرهيز کنيم القول گرديم، ليکن از هرگونه همشکلي سطحي هم مي باشيم، همه متفق

مديگر گوش کنيم که در محبت اصيل مسيحي به ه عنوان گروه زماني در حقايق کالم خدا رشد مي
  .دهيم و از يکديگر ياد بگيريم

  
نظرهاي تعليمي   گر اين گروه بايد از نقطه به عنوان رهبر در کليساي خود و نيز تسهيل: نکته مهم

  .کليساي خود در اين موضوعات باخبر باشيد
  

  :نمايند کنيم که شما را در پايان بخشي به يک بحث کمک مي در اينجا به چند نکته اشاره مي
. کنند، يادداشت کنيد  حين بحث، نکات مهم و مفيدي را که شرکت کنندگان به آن اشاره ميدر

  .خواهيد موضوع را جمع بندي کنيد، به اين نکات با ذکر نام افراد اشاره کنيد وقتي که مي
  

هاوارد . بعضي مواقع موضوع چنان پيچيده است که الزم است به گروه جهت فکر زمان دهيد
اشکالي ندارد که سيمها را لخت «: گويد اد معروف کتابمقدس در اين مورد چنين ميهندريکس، است

شايد بخواهيد اين مطلب را به گروه » !رها کنيم، به شرطي جريان برق در آنها کماکان باشد
خاطرنشان کنيد که خود بايد در اين مورد مطالعه و در جهت رفع مشکل تالش کنند و شما آن را 

  .اهيد کردبرايشان حل نخو
آيا «: توانيد از آنها سوآل کنيد براي انجام اين امر مي. در پايان بخشي به بحث از افراد کمک بگيريد

هاي انجام شده کردم، درست بود؟ چه مطلب ديگري شما  اي كه در رابطه با بحث خالصه
  »نيم؟خواهيد به آن اضافه کنيد؟ آيا مطلبي هست که بايد روي آن جهت بحث بعدي فکر ک مي
  

تا آنجا واضح و روشن باشيد که کتابمقدس واضح و روشن «: اين اصل را دائم به ياد داشته باشيد
  ».نه بيشتر و نه کمتر. است
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ها استفاده کرده و گروه شما را قادر کند تا  دعاي ما در تيم کشف اين است که خداوند از اين دوره
  .را کشف نماييد) ٣٣: ١١روميان  (»خدا علم و حکمت و دولتمندي عمق«
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  ۱ موضوع

  تجربه
  و ايمان توبه

  

  نگاهي کلي به موضوع
همتا و منحصر  اي بي اي که با خدا داريم، تجربه هر کدام از ما در رشد رابطه. هر کس داستاني دارد

چه واقعاً شناسيم،  منجي در زندگي خود ميبراي آن دسته از ما که مسيح را به عنوان . به فرد داريم
  شد که مسيحي شديم؟

  
  در بررسي اين موضوع

از کتابمقدس يکي از هيجان انگيزترين تجربه توبه و ايمان بررسي خواهيم کرد که همان  •
  .تجربه پولس رسول باشد

  .سفرهاي روحاني شخصيتهاي مختلف کتابمقدس را بررسي خواهيم نمود •
با ديگران در ميان گذاشته و تجربه خود را با تجربه شخصيتهاي سفر روحاني خود را  •

  .منتخب از کتابمقدس مقايسه خواهيم کرد
 .به معني درست توبه و ايمان دست خواهيم يافت •

  

  وضوع هضم م
اين سخن امين است و اليق قبول تام که مسيح عيسي به دنيا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که "

بلکه از اين جهت بر من رحم شد تا اول در من، مسيح عيسي کمال حلم . ستممن بزرگترين آنها ه
  ."را ظاهر سازد تا آناني را که به جهت حيات جاوداني به وي ايمان خواهند آورد، نمونه باشم

  ۱۶ - ۱۵: ۱تيمو ۱
  

ما چگونه . خدا هميشه در زندگي هر يک از ما در کار بوده  و خود را به ما نزديک کرده است
توانيم به خدا نزديک شويم؟ آيا همه بايد به يک طريق به خدا نزديک شوند؟ خدا از ما چه  مي
  افتد؟ آييم، چه اتفاقي مي طلبد؟ زماني که به نزد خدا مي مي
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. بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند داشت(  کوچک و مقوي
بمقدس بگنجند و يا اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتا

  .)نگنجند
  

رساند، به همان  درست همانطور که کوره راههاي بسيار انسان را از دامنه يک کوه به قلّه آن مي"
  ."شکل نيز طرق زيادي جهت رسيدن به خدا وجود دارند

  
  ."عيسي مسيح تنها راه به جهت رسيدن به خداست"
  
تواني از نجات  وبه کردي و ايمان آوردي، نميداني که در چه روز و چه ساعتي ت اگر دقيقا نمي"

  ."خود مطمئن باشي
  
. به وجود خدا اعتقاد ندارم. ام آن را هنوز نيافته. ام تمامي زندگي خود براي يافتن ايمان جستجوکرده"

ترحم را دوست . آيد از ايده خدا و خدا پرستي و اين حرفها خوشم مي... البته ناگفته نگذارم که 
بدون هيچگونه شفقت  خواهد بود و همه از يکديگر منزوي خواهند واقعاً ترحم زندگي بدون . دارم
. صادقانه بگويم، من شخصي حسود هستم. در اين کائنات بزرگ شما پر کاهي بيش نيستيد. شد

کنم که از بزرگترين چيزي که امکان دارد براي کسي روي دهد، يعني همان داشتن ايمان  احساس مي
ريچارد سلزر، جّراح، شاعر، رمان ." هم بايد چيزي غيرقابل تصور باشدواقعاً . ام م ماندهبه خدا، محرو

  .نويس
  

   مطرح براي ما چيست؟ سوآل و يا مطلب اصلي
 
 
 

  مطالعه کتابمقدس
  ۲۲ – ۱: ۹اعمال 

 کاهن اعظم نزد داد، مي ادامه خداوند شاگردان بر قتل و تهديد دميدِن به همچنان که سولُس اّما و١
  طريقت اهل از را کسي چنانچه تا خواست دمشق هاي کنيسه به خطاب هايي نامه او از و٢ رفت
  . بياورد اورشليم به نهاده، بند در مرد، و زن از يافت،
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 زمين بر و٤ درخشيد او گرد بر آسمان از نوري ناگاه شد، مي نزديک دمشق به چون سفر، طي٣
   »رساني؟ مي آزار مرا چرا شائول، شائول،«: فتگ مي وي به خطاب که شنيد صدايي افتاده،

   »کيستي؟ تو خداوندا،«: داد پاسخ وي٥
 آنجا در. برو شهر به و برخيز حال،٦. رساني مي آزار بدو تو که هستم عيسي آن من«: آمد پاسخ

   ».بکني بايد چه که شد خواهد گفته تو به
. ديدند نمي را کسي ولي شنيدند، مي را صدا آنها بودند؛ ايستاده خاموش سولُس همسفران٧

 را دستش پس ببيند؛ چيزي نتوانست گشود را چشمانش چون اّما برخاست، زمين از سولُس٨
  . آشاميد نمي و خورد نمي چيزي و بود نابينا روز سه او٩. بردند دمشق به را او و گرفتند

   »!َحنانيا اي«: گفت و دش ظاهر او بر رؤيا در خداوند. زيست مي نام َحنانيا شاگردي دمشق در١٠
   ».خداوندا بله«: داد پاسخ

 سراغ يهودا خانة در و برو دارد، نام "راست" که اي کوچه به و برخيز«: گفت او بهخداوند ١١
 آيد مي که نام، َحنانيا ديده، را مردي رؤيا درو ١٢ است مشغول دعا به او. بگير را تارسوسي سولُس

   ».شود بينا تا گذارد مي دست او بر و
 اورشليم در تو مقّدسان بر که ام شنيده مرد اين دربارة بسياري از خداوندا،«: داد پاسخ َحنانيا١٣

 را تو نام که را هر که تا دارد اختيار کاهنان سران جانب از نيز اينجا در و١٤. است داشته روا آزارها
   ».نهد بند در خواند، مي

 نزد مرا نام تا است من برگزيدة ظرف مرد اين که رازي برو،«: گفت َحنانيا به خداوندولي ١٥
 چه من نام خاطر  به که داد خواهم نشان او بهمن ١٦. ببرد اسرائيل قوم و پادشاهانشان و غيريهوديان

   ».کند هموار خود بر بايد مشقتها
 در،برا اي«: گفت گذاشته، سولُس بر را خود دستهاي و آمد  در خانه آن به و رفت َحنانيا پس١٧

 فرستاده مرا شد، ظاهر تو بر راه در آمدي مي بدينجا چون که عيسي همان يعني خداوند سولُس،
 چشمان از فَلس مانند چيزي دم همان١٨ ».شوي پر القدس روح از و بازيابي را خود بينايي تا است

 خود ّوتق و خورد غذا سپس١٩. گرفت تعميد برخاسته و بازيافت را خود بينايي او و افتاد سولُس
  . بازيافت را

 پيام اين اعالم به ها کنيسه در درنگ بياو ٢٠. برد سر  به دمشق در شاگردان با چند روزهاييسولُس 
 مگر«: گفت مي و شد مي شگفت در شنيد مي را او پيام  کههر٢١. خداست پسر عيسي که کرد آغاز
 اينجا به و کرد مي پا  به آشوب وانندخ مي را نام اين که آنان ميان در اورشليم در که نيست همان اين
 داليل با و شد مي قويتر روز هر سولُسولي ٢٢ »برد؟ کاهنان سران نزد و نهد بندشان در تا آمده نيز

  .است مسيح همان عيسي، که کرد مي ثابت درآورده، زانو  به را دمشق يهوديان انکارناپذير
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د فريسي، و در مخالفت با مسيحيت غيرت شائول در ميان يهوديان مقام رهبري داشت، فردي بو
او در سنگسار کردن استيفان دست داست و در اذيت و آزاري که بر مسيحيان . داد زيادي نشان مي

  ).۳ – ۱: ۸اعمال (نمود  رفت، نقش به سزايي ايفا مي اورشليم مي
و مسيحيان پولس از باالترين شوراي رهبري يهود، يعني سنهدرين مجوز گرفت که به دمشق برود 

کرد که به محض رسيدن  اين مجوز ضمانت مي. آن شهر را به بند کشيده، در زندان حبس کند
پولس به دمشق، رهبران اين شهر هرگونه همکاري الزم را با او جهت از بين بردن اين کيش جديد 

  .ساز خواهند کرد زحمت
يسي ايمان آورد و خدا فردي به شائول به ع. ها را عوض کرد در راه سفر، مسيح تمامي اين برنامه

در . نام حنانيا را که فردي عادي از خيل ديگر مسيحيان بود، انتخاب فرمود تا به شائول خدمت کند
 رسول ۱۲مثل آن  (دانست که به چه شکل مهمي از شائول به عنوان رسول  آن موقع تنها خدا مي

ها به پولس موسوم شد، از آن دشمن شائول که بعد. جهت غير يهوديان استفاده خواهد کرد) ديگر
. سرسخت مسيحيت عوض شده، به مؤثرترين و غيورترين مبلّغ مسيح و تعاليم او تبديل گرديد

پيام انجيل را " راز"خدا از طريق پولس کليساهاي جديد زيادي به وجود آورد، و حتي باالتر از آن، 
  .در رابطه با ماهيت و نقش کليسا بر او آشکار و بيان کرد

  
  . ترين و مؤثرترين  واقعه در تاريخ کليسا باشد توبه و ايمان پولس به مسيح شايد پرهيجان

  
افکنيد،  کنيد کي شائول مسيحي شد؟ وقتي که به جزئيات داستان توبه و ايمان او نظر مي فکر مي

  کند؟ چه چيزي بيشتر از همه مهم و موثر جلوه مي
  

  کنيد؟ و بعد از آن چگونه؟  چگونه توصيف ميپولس را قبل از توبه و ايمان به مسيح
  

داستان توبه و ايمان هر يک از متون زير را بخوانيد و موارد بارز آنهايي را که با هم فرق دارند، 
  .مشخص نماييد

  )۱۰ – ۱: ۱۹لوقا ( گناهکاري مطرود زکّي، •
  )۴۲ – ۳۸: ۱۹، ۲۱ – ۱: ۳يوحنا ( شاگردي مخفي نيقوديموس، •
  )۴۲ – ۱: ۴يوحنا (اي شرم آور  ي با گذشته فردزن کنار چاه، •
  )۱۵ – ۱۳: ۱۶اعمال (، شخصي مذهبي ليديه •
  )۳۴ – ۲۵: ۱۶اعمال ( فردي در بطن بحران زندانبان فيليپي، •
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  )۱۲ – ۱۰: ۱۷اعمال ( حقجويان محتاط اهالي بيريه، •
  )۵: ۱تيمو ۲( يک فرزند تيموتائوس، •

  
      تباين        مقايسه  

     زکي
     نيقوديموس
     زن کنار چاه

     ليديه
     زندانبان فيليپي

     اهالي بيريه
     تيموتائوس

           
سفر روحاني کداميک از آنها به سفر روحاني شما شبيه است؟ کداميک از عناصر سفر شما با 

ايد، شباهت دارند؟ جهت جواب به اين سوآالت در  عناصر سفر روحاني شخصيتي که انتخاب کرده
  . رون گروهي خود را آماده کنيدزمان بحث د

  

  ديگر منابع
  

با اينحال . وجود ندارد" ديگر منابع"از آنجا که اين يک درس مقدماتي است، در اين قسمت بخش 
  .اين هفته از يک نفر بخواهيد که داستان توبه و ايمان خود را براي ديگران تعريف کند

  شکل بخشي به پاسخ
اين را به طريقي انجام . ستان سفر خود را روي کاغذ آوريد اين هفته قدري وقت دهيد و دا- ۱

داستان خود را کوتاه . دهيد که بتوانيد آنرا هم با مسيحيان و هم با غيرمسيحيان در ميان گذاريد
اگر الزم است، براي اينکار از . (تا بتوانيد آن را براي گروه تعريف کنيد)  دقيقه۵زير (نگهداريد 

  .)فاده کنيديک صفحه کاغذ جدا است
  ، چه چيزي ضروري است؟"مسيحي شدن"ايد، براي  بر اساس آنچه که تا بحال مطالعه کرده- ۲
  

  بحث موضوع
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ديديد، کداميک از آنها با توبه و ايمان شما " مطالعه کتابمقدس"هايي که در بخش   در نمونه- ۱
  بسيار مشابهت دارد؟ چرا؟

  
  دهد؟ فاقي براي هر فرد ايماندار روي مي به شکل کلي، در زمان توبه و ايمان چه ات- ۲
  
  . داستان سفر خود را با ديگر اعضاي گروه در ميان بگذاريد- ۳
  

  
  جهت اطاعت  بهگامهايي

کنيد خدا شما را به داشتن چه نوع   در رابطه با آنچه که تا بحال ياد گرفتيد، فکر مي- ۱
  کند؟ العملي هدايت مي عکس

    
  ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(ميم داريد چطور پاسخ دهيد  در مقابل اين هدايت خدا تص- ۲
  
بر اساس موضوع هدفهايي برقرار سازيد و آنها .  سعي کنيد افراد گروه نسبت به هم متعهد باشند- ۳

  .را با گروه و يا فرد سرگروه در ميان گذاريد
  

  :به کمک خدا، من
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  :۲ موضوع
  چکنم
  ؟نمايمتا نجات پيدا 

  
  کلي به موضوعنگاهي 

از آن جهت که بتوانيم زندگي مسيحي پربار و سرشار از شادي داشته باشيم، الزم است که انجيل 
تواند فرد  هرگونه تغيير در انجيل به هر شکلي که باشد، مي. فيض را به شکل صحيح درک کنيم

  .مسيحي را از رشد واقعي و صحيح خود محروم کند
  

  در اين قسمت
  .انجيل را مشخص و تعريف خواهيم کردهسته مرکزي پيام  •
به طرقي اشاره خواهيم کرد که بدانها مردم معموال به پيام انجيل اضافه و يا از آن کم  •

  .کنند مي
  .تعبيرات غلطي را هم که در رابطه با انجيل ممکن است داشته باشيم، بيرون خواهيم کشيد •

  

  هضم موضوع
ات  به خداوند عيسي مسيح ايمان آور که تو و اهل خانه«: گفتند» چه بايد کرد تا نجات يابم؟... «

  .۳۱ و ۳۰: ۱۶ اعمال » .نجات خواهيد يافت
  

انجيل عيسي مسيح چيست؟ عيسي مسيح کيست و نقش او در نجات ما چيست؟ فيض چيست؟ 
در پيام انجيل چه چيزهايي ضروري و چه چيزهايي غيرضروري هستند؟ شخص بايد چه بکند تا 

  آيد؟ يد؟ اگر به نحوي از پيام انجيل کم و يا بر آن بيفزاييم، چه پيش مينجات پيدا نما
  

. بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند داشت(  کوچک و مقّوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس بگنجند و يا 

  .)نگنجند
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همه ما را الزم . زي ايمان داشته باشي، مهم نيستبه چه چي. مهم اين است که ايمان داشته باشي"
  ."است که به چيزي ايمان داشته باشيم

  
  ."کنم که خداي نيکو کسي را تا به ابد به جهنم بفرستد باور نمي"
  
کافي است که به عيسي ايمان داشته باشي و به بهشت . ات چه بکني مهم نيست که در زندگي"

  ."خواهي رفت
  
حتما چيزهاي ديگري هم عالوه بر آن . اشته باشيم، بيش از اندازه ساده استفقط اينکه ايمان د"

  ."است
  
  "گويد که از تو حرکت، از خدا برکت؟ مگر کتابمقدس در جايي نمي"
  

   جهت مطالعهنمونه
  

  زيبا
در حالي که روي تخت !" زنه، اميدوارم که مزاحم تلفني نباشه؟ کيه که اين وقت شب تلفن مي"

  .داريد  گوشي تلفن را بر ميزنيد، غلط مي
احتياج داشتم که با واقعاً . زنم منو ببخش که اين وقت شب بهت زنگ مي. سالم مژگان، منم زيبا"

. ام در تصادف کشته شده همين اآلن به من خبر دادند که يکي از دوستان قديمي. يکي حرف بزنم
  ."اّولين کسي که به نظرم اومد تلفن کنم، تو هستي

است که با زيبا همکار هستيد و در مورد مسائل روحاني با او چيزهايي در ميان چند سالي 
در . اي مذهبي بزرگ شده است زيبا به وجود خدا اعتقاد دارد و از بچگي در خانواده. ايد گذاشته

هرگز خالفي .  خود تالش کرده که دائم با دستورات اخالقي و مذهبي زندگي نمايد طول زندگي
در سر کار همه به او احترام . ه چيزي معتاد نبوده و به کسي هم بدي نکرده استمرتکب نشده، ب

دائم در . دانند و براي شخص شما هم دوستي صميمي است گذارند و او را آدم خوبي مي مي
  .رسد بضاعت خيلي مي هاي بي کند و به بچه کارهاي خيريه کمک مي

يه جور . بره ولي امشب خوابم نمي. اشتيمدونم که در گذشته روي چيزهاي روحاني صحبت د مي"
اگه : "گويد زيبا با نوعي صراحت مي." ديگر از هيچ چيز مطمئن نيستم. ناامني بر من حاکم شده
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آد؟ آيا حاال تو  اومد؟ حاال چه به سر دوستم مي جاي دوستم من تو ماشين بودم، چي پيش مي
  "ام که بعد از مرگ به بهشت برم؟ بودهتونم بدونم که آيا اينقدر آدم خوبي  بهشته؟ چطور مي

با او چه در . واضح است که تمامي وجود زيبا به هم ريخته و به دنبال يافتن جواب استکامالً
  گذاشتيد؟ ميان مي

  
  جواد

او " نجات"دانستيد که  شناختيد، مي شناسم، مي باور کنيد اگر شما هم جواد را آنطور که من مي
توانستم مسيحي شدنش را  جواد آخرين شخصي بود که مي. باشدتوانست  کمتر از معجزه نمي

آدمي بود از خود راضي و مطمئن، هميشه هم به خاطر جّو سياسي مملکت نسبت به . تصور کنم
  .مذهب مظنون بود

ابتدا همه . ولي زماني که از مريضي پسرش خبردار شد و اينکه سرطان خون دارد، وضع تغيير کرد
ولي يک روز به ناگاه زماني . زياد هم نسبت به وجود خدا مطمئن نبود. رفت چيز به کندي پيش مي

. که با دوستش در بيمارستان بود، به مسيح ايمان آورد و در نام او به حضور خداوند دعا کرد
ديدم که بيشتر به خداوند  گذشت، مي هر روز که بيشتر مي! شد راستش را بگويم، اصال باورم نمي

کرديم، زندگي و منش او هم به شکل عميقي  و همانطور که براي پسر او دعا مي. شود نزديکتر مي
  .شد عوض مي

خدا را شکر که مريضي پسرش حسين رو به بهبودي گذاشت و بالخره تمامي عالئم مريضي از او 
در واقع چندي ! رفت با ناپديد شدن مريضي حسين مسيحيت جواد هم انگار از او مي. رفت

  .ئم مسيحي بودن و آن تغيير عظيم در زندگي از جواد رخت بربستنگذشت که همه عال
آيا جواد هنوز هم شخصي نجات يافته است؟ آيا ممکن است که از . از همه اين مسائل گيج بودم

همان اّول هم نجات الهي را نداشته است؟ آيا اين امکان هست که کسي مسيح را به عنوان منجي 
نداشته باشد؟ اگر جواد مسيحي است، آيا باز به آن فروتني و خود بپذيرد، ولي زندگي مسيحي 

رشدي که در زمان مريضي پسرش داشت، برخواهد گشت؟ دقيقا در آن ماهها چه اتفاقي بر جواد 
  افتاد؟

  سوآل اصلي مطرح براي ما چيست؟
  

 
  مطالعه کتابمقدس
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  ۱۰ -  ۱: ۲افسسيان 
 از که آنگاه زديد، مي گام آنها در زماني و٢ بوديد، ردهم خود گناهان و نافرمانيها سبب  به شما اّما و١

 سرکشان در اکنون هم  که روحي همان از کرديد، مي پيروي هوا قدرت رئيس از و دنيا اين روشهاي
 پيروي خود نفس هواي از و زيستيم، مي ايشان ميان در زماني جملگي نيز ما٣. کند مي عمل
 به محکوم  طبع  به ديگران، همچون نيز ما آورديم؛ مي جا به را آن افکار و ها خواسته و کرديم مي

 ما، به خود عظيم محبت خاطر  به است، دولتمند رحمانيت در که خدايي اّما٤. بوديم  خدا غضب
 نجات فيض راه از پس، . کرد زنده مسيح با را ما بوديم، مرده خود نافرمانيهاي در که زماني حتي٥

 عصر در تا٧ نشانيد، عيسي مسيح با آسماني جايهاي در و برخيزانيد يحمس با را ما و٦ ايد؛ يافته
. دهد نشان ما به نسبت خود مهرباني واسطة  به عيسي، مسيح در را خود مانند بي و غني فيض آينده،

 از نه و٩ .خداست عطاي بلکه نيست، خودتان از اين و ايد يافته نجات ايمان راه از و فيض به زيرا٨
 آفريده عيسي مسيح در و خداييم، دست ساختة زيرا١٠. ببالد خود به نتواند کس يچه تا اعمال،
  .برداريم گام آنها در تا کرد مهيا پيش از خدا که کارهايي دهيم، انجام نيک کارهاي تا ايم شده

  
  ۵ - ۱: ۱۵قرنتيان ۱

 که انجيل همان ،آورم يادتان به دادم بشارت شما به که را انجيلي خواهم مي اکنون برادران، اي١
 بشارت شما به که را کالمي آنکه شرط به يابيد، مي نجات آن وسيلة  به و٢ پايبنديد بدان و پذيرفتيد

  . ايد آورده ايمان بيهوده صورت، اين غير در. داريد نگاه استوار دادم،
کتب  با مطابق مسيح اينکه: سپردم شما به مطلب مهمترين چون رسيد، من به که را آنچه منزيرا ٣

 از سّوم روز در کتب همين با مطابق اينکه و شد، دفن اينکهو ٤ مرد، ما گناهان راه در مقّدس
  .تن دوازده آن بر سپس و کرد ظاهر کيفا بر را خود اينکهو ٥ برخاست، مردگان

  
خدا پولس را برگزيد تا كالم او . در خدمت پولس، انجيل عيسي مسيح هميشه مقام اول را داشت

در افسسيان . ردم برساند و او اين كالم را بي هيچ سازش و لغزشي با مردم در ميان گذاشترا به م
اي نيست که  دهد و اشعار بر آن دارد که نجات مسئله  پولس چگونگي نجات ما را توضيح مي۲

 ۱۵در اول قرنتيان . مربوط و متکي به تالش انسان باشد، بلکه فراتر از آن، نجات فيض الهي است
خواست که قرنتيان در رابطه با پيام او و  پولس مي. دارد پيام انجيل را بيان مي" آخرين سطر "پولس

  .ايستاد، آگاهي کامل داشته باشند از آنچه که با استواري روي آن مي
  

  نقش او در نجات ما چيست؟. در دو متن باال هر جا که نام عيسي مسيح آمده است، خط بکشيد
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  کند؟ پولس حيات پيش از نجات را چگونه توصيف مي ۱۰ – ۱: ۲در افسسيان 
  

     
  .کند، نام ببريد  بيان مي٦ و ٥: ٢برخي از برکات نجات را که پولس در افسسيان 

  
  

  )١٠ و ٧: ٢افس . (دو هدف خدا را در نجات بيان کنيد
  
  

  براساس متوني که خوانديد، نقش خدا در نجات ما چيست؟ نقش ما چيست؟
  
  

کند که پيام راستين انجيل را با   پولس غالطيان را شماتت مي٩ – ١: ٣ و ٩ – ٦ :١در غالطيان 
اند، سيستمي که بيشتر از عهد عتيق اخذ شده  اضافه کردن نوعي سيستم اعمال مخدوش نموده

دادند،  ها را بخوانيد و علت نگراني پولس را نسبت به کاري که غالطيان انجام مي اين متن.  است
  .بگوييد

  
  

  گر منابع دي
     
  اثر چارلز سويندال" هديه بالعوض"

  " بيدارباش فيض"فصل دوم کتاب   
  اثر جين گتز" درک فيض خدا"

  "اي، به باال نگاه کن زماني که به زانو درآمده"اخذ از فصل هشت   
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  هديه بالعوض
  اثر چارلز سويندال" بيدارباش فيض"از کتاب 

  
به نظر شما چه : براي شروع به اين سوآل جواب دهيد. کر کنيمبياييد دقايقي در مورد بدعت ف

آنچه که من به . بدعتي در دنيا از همه خطرناکتر است؟ قبل از اينکه جواب دهيد، قدري فکر کنيد
عنوان بدعت خطرناک در ذهن دارم، آنقدرها هم زشت و بدترکيب نيست که فرشتگان در مقابل 

سالهاست که بسياري جذب اين . يشتر زيبا و جذّاب هم هستاين يکي ب. پاره جلوه کنند آن مه
بگذاريد . اگر راستش را بخواهيد، اين بدعت از زمان باغ عدن در ميان ما بوده است. بدعت هستند

  :به چند نشانه از آن اشاره کنم
اي است که در بسياري از کتابها، اشعار و بيوگرافيهاي کت و کلفت  اين بدعت فلسفه •

  .دشو يافت مي
گردد و در  هاي سياسي بارها و بارها به آن اشاره مي موضوعي است که در سخنوري •

  .دانشگاهها موضوع جذاب روز بوده است
پاشد، و جسم ما را  دهد، بر شعله خودمحوري ما بنزين مي اين بدعت به غرور ما غذا مي •

  .گرداند کامياب مي
  

  .گرايي انسان: توان چنين گفت اين بدعت را در يک کلمه مي
 که از زمان کودکي فلج بود، از جمله ١٨٤٩انگليس در سال » گالستر«متولد » ويليام ارنست هنلي«

التحصيلي اغلب  اي نوشته است که در مراسم فارغ او قطعه. آيد گرايان اوليه به حساب مي انسان
تيرگي و ظلمتي در اين قطعه شعر ويليام ارنست صحبت از . شود دبيرستانهاي آمريکا از آن ياد مي

کند که وجود او را پوشانيده است و از خدا بخاطر جان غير قابل تسخيري که به او داده است،  مي
دهد و در پايان شعر  هنلي از اين دنياي مملو از جنگ و خونريزي فغان سر مي. سپاسگذار است

و شعر خود . دترس کند که با اينکه زخمي است، ولي هنوز سر پاست و نمي خود صحبت از آن مي
  :برد را با اين کلمات به پايان مي

  !آقاي سرنوشت خود منم
  سردار،

  !بلي سردار جان خود
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اگر من و شما جانهايي . کشد انسان را ناخودآگاه به خود فرو مي. شعر ويليام شعر سنگيني است
 و سردار خود آقاواقعاً اگر ما . داريم که غيرقابل تسخيرند، کائنات هم براي ما کوچک خواهد بود

  ! دهد؟ هستيم، مگر وضعيت فعلي دنيا نبايد آن را نشان 
  

  بدعت زنجير گسسته است: اخطار مهم
زير هر . اگر در خودت عميقتر فرو روي و بيشتر تالش کني، به هر چيزي دست پيدا خواهي کرد«

خودت را هيچ چيز دور از دسترس نيست، پس بيشتر بکوش، بيشتر . آوري چه که باشد، دوام مي
شما هم » .تواني به هر چه که بخواهي، دست پيدا کني، حتي به بهشت و آسمان تو مي. باال بکش

. شنوم من که از کودکي اين حرفها را دائم مي. ايد، اينطور نيست از اين حرفها زياد شنيدهمطمئناً 
  . بخشند اينگونه سخنان به آدم شور و هيجان مي
ليکن تمامي اين حرفها چيزي . رسند ر هم درست به نظر ميحرفهاي هيجان بخشي است و چقد

دهيم،  تأکيد روي آنچه که ما براي خدا انجام مياين بدعت چيست؟ . جز بدعتي خطرناک نيست
ها چنان از اين موضوع مطمئن هستند که ساعتها   بعضي.دهد تا آنچه که خدا براي ما انجام مي

از تو حرکت، از خدا «: ين آيه کالم خدا برايشان اين استنشينند و بهتر روي آن با شما به بحث مي
. کشد چنين افکاري است که فيض خدا را مي). اي در کالم خدا نيست که البته چنين آيه(» !برکت

کند، به آنهايي که لياقت ندارند، به  حقيقت اين است که خدا به بيچارگان و درمندگان کمک مي
عليرغم همه اينها، بدعت امروزه بيشتر و بلندتر از . رد او نيستندآنهايي که در حد معيار و استاندا

» سرداران«بينند،  بسياري هستند که خود را آقايان سرنوشت خود مي. کشد هر زمان ديگر هوار مي
چرا که نه؟ مگر نه اين . اي است که از قرنها پيش در قلب بشر النه گزيده اين فلسفه. جان خود

  !کند؟ ت او را باد مياست که اين فلسفه منّي
زمان به قرنها قبل از مسيح . هاي اوليه اين امر را برايتان بازگو کنم بگذاريد يکي از آن نمونه

گردد، به دوراني که زبان هنوز يکي بود و بشر به شکل قبايل و ملتهاي مختلف زندگي  برمي
و . نمودند يک زبان صحبت ميسکونت داشتند و همه به » شنعار«اي به اسم  همه در منطقه. کرد نمي

کتابمقدس داستان اين ! جملگي تصميم بر اين گرفتند که بنايي بپا کنند؛ برجي که سر به فلک کشد
  :کند واقعه را چنين بيان مي

 کردند، مي کوچ مشرق از چون که شد واقع و٢. بود لغت يک و زبان يک را جهان تمام و١
 خشتها بياييد،«: گفتند يکديگر به و٣. گرفتند سکني جادرآن و يافتند شنعار زمين در اي همواري
: و گفتند٤. گچ جاي به قير و بود، سنگ جاي به را آجر ايشان و ».بپزيم خوب را آنها و بسازيم

 پيدا خويشتن براي نامي تا برسد، آسمان به سرش که را برجي و نهيم، بنا خود براي شهري بياييد«
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             ».شويم پراکنده زمين تمام روي بر مبادا کنيم،
  ٤ – ١: ١١پيدايش 

توانست توجه  چيزي بود که مي. خواست به خود فخر کند اين بنايي بود که بشر با ساختن آن مي
اين فرصتي . توانست در مقابل آن مقاومت نمايد و جذب آن نشود هيچکس نمي. همه را جلب کند

  . دهدتوانست براي کسي رخ بود که شايد يکبار در طول عمر مي
سرش «: گفت اين برج براي سالها توجه مرا به خود جلب کرده بود، خصوصا هم آن قسمت که مي

دادند و سر همه  هايم در کليسا تصاويري از برج بابل را به ما نشان مي زمان بچگي» .به آسمان برسد
کردم که  ور ميدر ذهن کوچک خود اينطور تص. شد آنها آنقدر بلند بود که در ميان ابرها ناپديد مي

شد يک چنين بنايي را در آن روز  چطور مي. رسد سر آن برج از بلندي تا به نزد تخت خود خدا مي
  !شد برج ساخت، ولي نه آنقدر بلند مي. برپا داشت

چند سال قبل دوباره به اين متن برگشتم و با دقت بيشتري آن را مطالعه کردم و همين باعث شد 
اللفظي   به شکل تحت٤متوجه شدم که قسمت اصلي آيه .  پيدا کنمکه به اطالعات ديگري دست

از نظر دستوري کلمه همراهي » با«کلمه کوچک » .که سرش با آسمانهاست«: گردد چنين ترجمه مي
اين برج به نحوي چنان طرحريزي شده . تواند چيزي را نماينده باشد و يا عرضه کند است و مي

  ».نمود عرضه مي«ا بود که قسمت باالي آن آسمانها ر
در طول اين مطالعات دريافتم که چند دهه قبل در سرزمين شنعار حفاريهايي از جانب 

زيادي بنا » زيگوراتهاي«در اين منطقه نه فقط يک برج، بلکه . باستانشناسان صورت گرفته است
ي بوده که هاي  است که در اطراف آن راهها و پله زيگورات بنايي به شکل مخروط ناقص. شده بوده

و در ميان اين زيگوراتهاي مخروطي فقط يک برج بود که از همه . شد از آن باال و پايين رفت مي
آنچه که در اين .  است١١به احتمال زياد اين برج بلندتر از بقيه، همان برج فصل . ايستاد بلندتر مي

»  زودياک« عالمت برج کشف نمودند، اين است که در سنگهاي قسمت بااليي آن، نزديک به رأس،
کردند و عموما به  ها و فضا را تصوير مي عالئم و سمبولهايي که منظومه. حک شده بوده است

چنان بود که گويي در باالي اين برج . موسوم بود، در قسمت باالي برج حک شده بود» آسمانها«
 به شهر خداي بزرگ و خوب، از آسمان«: گفت محراب مذهب کهن قرار داشت و چنين چيزي مي

فقط به شهرتي که . ايم، خشنود است بيند و از تالشهايي که کشيده کند و از آنچه که مي ما نگاه مي
خدا ما را بخاطر اين ! نصيب ما خواهد شد، فکر کنيد؛ زماني که نامي براي خود کسب کنيم

  .اين ساعت، بهترين زمان بدعت انسانگرايي بود» .موفقيت برکت خواهد داد
انديشيد؟ خدا  نمود، چه مي ر مورد آن بنايي که شکوه و جالل انسان را تصوير ميولي خدا د

  :الفور فکر آنها را خواند في
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: گفت خداوندو . نمايد مالحظه کردند، مي بنا آدم بني که را و برجي شهر تا نمود نزول خداوندو 
 که کاري هيچ و اآلن اند، کرده شروع را کار اين و زبان يک را ايشان جميع و است يکي قوم همانا«

  .شد نخواهد ممتنع ايشان از بکنند، آن قصد
  ٦ – ٥: ١١پيدايش               

  
نبايد تواني را که انسان دارد . هاي زيادي را حاصل آورد تواند کاميابي تالش انسان مي. اشتباه نشود

 شروع طرز اين«: گويد گذارد، زماني که مي خود خدا هم به اين مطلب صحه مي. دست کم گرفت
هر آنچه . محدوديتي براي او ديگر نيست. فکري است که تا بشر هست در او وجود خواهد داشت

دانست، براي همين هم مانع اين پروژه  خدا اين را مي» .که نّيت کند، به انجام خواهد رسانيد
  !گرديد

  ».ندرانفهم يکديگر سخن تا سازيم مشوش آنجا رادر ايشان زبان و شويم نازلاکنون «
  ٧: ١١پيدايش               

بينيد که خدا هرگز برج بابل را از بين نبرد؛ کارگران قصدا  مي. دو آيه بعد را به دقّت بخوانيد(
  .)دست از بناي آن برداشتند

  
 آناز ٩. بازماندند شهر بناي از و ساخت پراکنده زمين تمام وير بر آنجا از را ايشان خداوندپس « 

 و. ساخت رامشوش جهان اهل تمامي لغت خداوند آنجا در که زيرا ند،ناميد بابل را آنجا سبب
  ».نمود پراکنده زمين تمام برروي آنجا از را ايشان خداوند

  ٩ – ٨: ١١پيدايش                  
  

گذشتند، آيا به آن برج بلند باال که در دست اّيام  در طول نسلها، مسافراني که از سرزمين شنعار مي
 کافيآنطور که مشهود است جواب خدا به اين امر ! گشتند؟ ت، خيره ميريخ به تدريج فرو مي

بينيم که  به جاي آن مي. بايست، از برج بابل ياد گيرد بشر نتوانست آنچه را که مي. نبوده است
کند؛ همان چيزي را که خدا  چطور اين برج را از سر نو بنا و محراب آن را از سر نو تقديس مي

در بسياري از ما اين باور هست که انجام آنچه که !  آن همت گماشتخود براي ويران کردن
خواهم برجي بنا  مي«: گويد يکي مي. خواهيم، ما را تبديل به افرادي که بايد باشيم، خواهد کرد مي
خواهم مشهور شوم؛ براي خود نامي درکنم؛ فردي بزرگ باشم؛ به آن  براي اينکه مي«چرا؟ » .کنم

کني، در تو  دهي و اسم و رسمي کسب مي که زماني که کاري بزرگ انجام مياحساس احتياج دارم 
گذارد و  خدا پا به ميان مي» !خواهم، انجام خواهم داد اين را آنطور که خودم مي. آيد پديد مي
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شوند، کماکان باال  ها ساخته مي ولي با اينحال برجهايي که به دست منّيت» !به هيچوجه«: گويد مي
و تالشهاي خود » !البتّه که از تو حرکت، از خدا برکت«: گويند ايان با کمال يقين ميبنّ. روند مي

محور آنها نمايانگر بدعت است؛ انجيلي که روي اعمال و کارهاي انسان متکي است و فيض خدا 
  .کشد را به بدترين شکل خود مي

ايي اقيانوس آتالنتيک از نظر جغرافي. شاعر هم عصر ويليام ارنست هنلي بود» جيمز راسل الول«
الول . ها بود کرد ولي فاصله آنها از نظر خداشناسي بيشتر از اقيانوس آنها را از هم جدا مي
  :گويد متفاوت با سخن هنلي  مي» بحران کنوني«آمريکايي در قطعه خود 

  حقيقت پيوسته بر دار،
  و دروغ نشسته به پادشاهي،

  !تکند اين حقيق ليکن چارچوب فردا را بنا مي
  هاي ناآشنا خدا ايستاده است؛ و در آن سايه روشن

  .از آن باال چشم بر خاصّان خود دارد
  

  بر دار حقيقت : يهدفاع
در حالي که بسياري از اشخاص در دنيا با تمامي اميدها و آمالهايشان مشغول ساختن برجهايي 

ست کنده بيان هستند که برايشان اسم و رسم آورد، حقيقت خدا مطلب را به شکل رک و پو
بر اساس كالم خدا يعني کتابمقدس بياييد احتياج خود را به سادگي قبول کنيم و جهت . دارد مي

بياييد با تالشهاي انساني سعي نکنيم که بليط ورود به . کمک دست به جانب به فيض خدا شويم
و هديه بالعوض بياييد ورشکستگي روحاني خود را اعالن کنيم . آسمان را براي خود فراهم نماييم

چرا؟ چرا به جاي آنکه روي کار خدا تأکيد کنم، «: ممکن است بپرسيد. فيض خدا را قبول نماييم
براي اينکه اينگونه صحبتها » دهم؟ روي اين مطلب تأکيد نکنم که من براي او چقدر کار انجام مي

 و ولعي که به چطور؟ براي اينکه با اتکّا به تالشهاي شخصي. بدعت هستند، به همين سادگي
 .    دزدم که فقط متعلق به اوست کنم و چيزي را مي جهت اسم و رسم دارم، فيض خدا را تحقير مي

بياييد سرزمين شنعار را با شهر و برجش کنار بگذاريم و به فردي برگرديم که چندي بعد در آن 
ولي زماني . ني داشتابراهيم، فردي که به اندازه خود نام و نشا. منطقه به جهت سکونت ساکن شد

که به وضعيت خود در حضور خدا نگاه کرد، در خود چيزي نديد که بتواند با آن مقبوليت خدا 
  :دارد  اين مطلب را به خوبي بيان مي٢ – ١: ٤روميان . کسب کند

پس چه چيز را بگوييم که پدر ما ابراهيم به حسب جسم يافت؟ زيرا اگر ابراهيم به اعمال عادل «
  ».، جاي فخر دارد، اّما نه در نزد خداشمرده شد
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کسي که به موفقيتهاي زيادي نائل شده و . جا دارد که به بخش نهايي اين دو آيه بيشتر دقت کنيم
مردم از . براي خود اعتباري کسب کرده است، چيزي دارد که در مقابل مردم نسبت به آن فخر کند

شما را . زنند برايتان دست مي. گيرند قرار ميآوردهاي انساني تحت تأثير  ديدن موفقيتها و دست
شايد مجسمه شما را بر پا کنند و يا . کنند نامتان را با احترام ياد مي. آورند فردي معتبر به حساب مي

اي چيزي داريد که بتوانيد با آن در مقابل  هيچ شبهه بي. مدرسه و خياباني را به نام شما بگذارند
 آمده است، در حضور خدا جاي هيچ ٤اس آنچه که در روميان ولي براس. مردم فخر بفروشيد

توانست لطف و برکت خدا را با اين چيزها  حتي فرد بزرگي مانند ابراهيم هم نمي. فخري نيست
  .کسب نمايد

اين . خالصه کنم، ابراهيم در نتيجه اعمال و کوششهاي سخت خود مورد لطف خدا قرار نگرفت
آوردهايي که  خدا، ابراهيم را جدا از تمامي موفقيتها و دست. دا بودامر فقط در نتيجه فيض عظيم خ

  .اعالن نمود" صالح"او ابراهيم را فردي . داشت، صالح به شمار آورد
در ابراهيم چيزي نبود . اعالن شد" صالح"در حسابرسي خدا آن روز فرا رسيد که ابراهيم به ناگاه 

ا شروع و در فيض حاکم او به جانب انسان سرازير که باعث اين کار گردد؛ اين امر از جانب خد
در حسابرسي خدا همان صالحّيت خدا . صالحّيت خدا روي انساني گناهکار قرار گرفت. شد

شخص خداوند خدا توسط عمل فيض خود که از محّبت . حساب شد و به حساب او گذاشته شد
 که در حساب ابراهيم بر عليه او شد، دفتر حسابرسي را باز کرده و هر آنچه را حاکم او ناشي مي

در ... و سپس در آن حساب قيد نمود که او، خدا، . قرار داشت، بيرون کشيد و دور انداخت
کند که شخصي کامل باشد حتي زماني هم که خود ابراهيم فردي  حساب ابراهيم اينطور واريز مي

  .صالح شمردگي يعني اين. ناصالح بود
بود؟ خوب، اگر کنه زندگي او " ناصالح"رگي چون ابراهيم فردي توان گفت که فرد بز چطور مي

در عمق وجود ابراهيم خألئي وجود . يابيد را نگاه کنيد، اين مطلب را درمي) ويا هر کس ديگر(
پرستي قرار دارد  اي از بت آوردها و بزرگي بشر زمينه در وراي تمامي دست. داشت؛ مرگ روحاني

بشر در تولد، در ماهيت و در انتخاب خود فردي ). ر عهد عتيق د٢٤بر اساس کتاب يوشع فصل (
زماني که . با اين وجود، خدا در حاکمّيت خود تمامي اينها را متالشي کرده است. گناهکار است
ابراهيم را شنيد، در فيض خود به حساب بشر صالحّيت کامل را واريز " ايمان دارم"خدا صداي 

  .خواند مي" صالح شمردگي"کتابمقدس اين عمل خدا را . نمود
صالح شمردگي عمل حاکم خداست جايي که ايماندار : بگذاريد صالح شمردگي را تعريف کنم

ابراهيم حتي با . برد کند؛ در حالي که او هنوز در وضعيت گناه به سر مي گنهکار را صالح اعالن مي
به تو "شد، خدا صداي  ميگاهگاهي مرتکب گناه ) بعد از ايمان آوردن و صالح شمرده شدن(اينکه 
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اين زماني . و صالح شمردگي الهي را به حساب او گذاشت. او را شنيد" ايمان دارم... ايمان دارم 
ولي از آن پس ديگر الزم نبود که ابراهيم . برد اتّفاق افتاد که ابراهيم هنوز در وضعيت گناه بسر مي
او .  براي هميشه صالح اعالن شداو يکبار. در مورد وضعيت خود در حضور خدا نگران باشد
و اين . توانست به قّوت خود آن را صاحب شود چيزي را دريافت کرد که اليقش نبود و هرگز نمي

ولي آيا ابراهيم در اين مورد منحصر به فرد است؟ جواب اين سوآل در دو آيه زير . يعني فيض
  :است

  
و اّما . شود  از راه طلب محسوب ميکند، مزدش نه از راه فيض بلکه لکن براي کسي که عمل مي

شمارد، ايمان او عدالت  دينان را عادل مي کسي که عمل نکند، بلکه ايمان آورد به او که بي
  . شود محسوب مي

  ٥ – ٤: ٤روميان 
  

شايد شما هم از آن دسته . رسد عده زيادي دائم منتظر آن هستند که روز پرداخت حقوق کي فرا مي
رسد، مزدي را  بنديد و وقتي که روز حقوق فرا مي ته خود را به کار مييک هفته، دوهف. باشيد

ام  تا بحال کسي را نديده. ايد ايد که آن را با سختکوشي و دسترنج خود حاصل آورده صاحب شده
هم واقعاً . اين عاليه. متشکرمواقعاً متشکرم، : "که در مقابل رئيس خود سر فرود آورده و بگويد

اگر در مقابل " دانم براي اين چطوري از شما تشکر کنم؟ نمي. ياقتش را ندارماي است که ل هديه
اين بابا مخش "کرد،  پيش خود فکر ميمطمئناً . کرد کرديم، احتماال غش مي رئيس خود چنين مي

حاصل . براي اينکه چک حقوقي شما هديه نيست" زنه؟ عيب کرده؟ چرا داره اين حرفها را مي
و يا به کسي ! بكارش بيندازيد! خرجش کنيد! چک را نقد کنيد. ش هستيدمستحق. دسترنج شماست

زنند و  در محل کار جايي که در آن سر مزد چانه مي. در هر حال شما منتظرش بوديد! ديگر بدهيد
شود، حاصل  هر آنچه که به ما پرداخت مي. کنند، چيزي به عنوان فيض وجود ندارد توافق مي

مزد چيزي نيست که به عنوان لطف به حساب ما گذاشته . کنيم  کار ميدر قبال آن. دسترنج ماست
  .چيزي است که در مطالبه ماست. شود

اي که روي مزد استوار  با خدا رابطه. کند ليکن در نزد خدا علم اقتصاد به صورتي ديگر عمل مي
ز ديگري جز از نظر روحاني بخواهيم صحبت کنيم، من و شما چي. توانيم برقرار کنيم باشد، نمي

ما به شکل مطلق . کند دوست داشته باشيد و يا نداشته باشيد، فرقي نمي.  ايم مرگ به دست نياورده
ورشکسته هستيم، بدون اميد ابدي، بدون امتياز روحاني؛ در خود هيچ چيز نداريم که در چشم پدر 

ست که بتوانيم آن را از اين رو چيزي ني. صالح آسماني و مقدسمان نظر لطف و مقبوليت ايجاد کند
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اووووم، حاال : " به قوت خود به دست آوريم و همان باعث شود که خدا ابرو باال انداخته و بگويد
اش از  در واقع کسي که سياهه زندگي! به هيچوجه." شايد لياقت زندگي ابدي با مرا داشته باشي

 کسي که زندگي خود را نظر اخالقي سفيد و پاک است، از نظر مقبوليت در حضور خدا نسبت به
شانس بهتري ابداً برد،  به سياهي و تباهي کشيده و کماکان در وضعيت عصيان و نااطاعتي به سر مي

اند، بايد همه به يک طريق  تمامي آنهايي که به صالح شمردگي ابدي از جانب خدا اميد بسته. ندارد
و اين هديه . اي است بالعوض يهاين هد. به حضور او بيايند؛ از طريقي که بر فيض استوار است

نسبت به نجات الهي اگر نقطه نظري به غير از اين داشته . شود مجاني عطا ميکامالًبه ما به صورتي 
  .باشيم، بدعت است، به همين قدر ساده و آشکار

اين قسمت توضيح . شود  پيدا مي٥مطلب بعد در روميان فصل . بياييد از مسئله ابراهيم رد شويم
  .شود آوريم، مي که اين هديه بالعوض چگونه شامل زندگي همه ما که ايمان ميدهد  مي
  

پس چونکه به ايمان عادل شمرده شديم، نزد خدا سالمتي داريم به وساطت خداوند ما عيسي 
  .مسيح

  ١: ٥روميان                   
 چيزي را به شويم، ما که از طريق ايمان نه اعمال صالح شمرده مي. اين کلمات را به دقّت بخوانيد

هايي  آيا اين بر اساس نمره. آوريم که سالها در حسرت آن به سر برده بوديم؛ آشتي با خدا دست مي
اين آيه حاکي از آن است که ما به توسط فيض صالح به . ايم؟ ابدا است که در نزد خدا کسب کرده

اي ما در روي صليب اين از طريق خداوند ما عيسي مسيح است که زماني که به ج. ايم حساب آمده
گيرد، به عنوان تاوان،  گناه که نسبت به خدا صورت مي. مرد، تاوان مطلق و نهايي گناه را پرداخت

و عيسي مسيح، اين جانشين از هر نظر کامل، به عوض ما اين تاوان نهايي را . کند مرگ را طلب مي
در نتيجه آن است که خدا . اين امر به قيمت جان او تمام شد. يکبار براي هميشه پرداخت نمود

  .کند آورند، عطا مي هديه بالعوض نجات را به همه آنها که به پسر او ايمان مي
از آنجا که اين مطلب در فهم موضوع فيض امري بنيادي است، تمامي اين فصل را تنها به اين 

يت به محض اينکه اهم. ام که اين فيض بالعوض خدا را اعالن و توضيح دهم اختصاص داده
عمودي آن به عنوان هديه بالعوض از جانب خدا درک کرده شد، قسمت اعظم فيض افقي يعني 

به . افتد جاري کردن اين فيض از جانب ما به ديگران نيز به شکل اتوماتيک در جاي خود مي
محض اينکه اين حقيقت را بپذيريم که چيزي جهت تقديم به خدا نداريم و چيزي هم نيست که 

آن او را چنان تحت تأثير قرار دهيم که ما را صالح اعالن نمايد، آن موقع آمادگي قبول بتوانيم با 
  .اين هديه بالعوض او را خواهيم داشت
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ولي در اين مورد فقط يک مانع وجود دارد و . همينطور هم هست. رسد اين به نظر بسيار ساده مي
 باشيم، مهم نيست چقدر کتاب مهم نيست چقدر تحصيالت عالي داشته. آن هم مسئله گناه است

مرض گناه . شود بخوانيم، مهم نيست چقدر به کليسا رويم، مشکل گناه با اين چيزها برداشته نمي
  .وجود ما را فرو گرفته است

لهذا همچنانکه به وساطت يک آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت؛ و به اينکه موت بر 
  .ه گناه کردني گشت، از آنجا که همهمه مردم طار

  ۱۲: ۵روميان                                                                  
درک فيض و اهميت آن امري است بسيار مهم و بايد قدر . حال بياييد قدري علم الهيات بياموزيم

آن را به گناهي که آدم . ما از بدو تولد نسبت به خدا در وضعيت غلط قرار داريم. آن را دانست
هيچکس در مقابل مرض . بشريت معرفي کرد، به همه بشريت سرايت نمود و آنها را نيز فاسد کرد

آوردي هم نيست که بتواند اين لکّه دروني را که ما را از خدا جدا  و هيچ دست. گناه مصون نيست
: رساند يک نتيجه مياين مطلب ما را به . اند چون آدم گناه کرد، همه گناه کرده. کند، تميز نمايد مي

ما محتاج يک نجات دهنده . ما به عفو و بخشش الهي احتياج داريم. همه ما به کمک احتياج داريم
  .هستيم

  
  .چگونه خود را از اين مصيبت خالص کنيم؟ دو آيه زير را به آهستگي و به دقت بخوانيد... پس 

  
همچنين به يک عمل صالح پس همچنانکه به يک خطا حکم شد بر جميع مردمان براي قصاص، 

زيرا به همين قسمي که از نافرماني يک شخص . بخشش شد بر جميع مردمان براي عدالت حيات
  .بسياري گناهکار شدند، همچنين نيز به اطاعت يک شخص بسياري عادل خواهند گرديد

  ۱۹ – ۱۸: ۵روميان                 
  !چقدر مطمئن! چقدر عالي

با ايمان آوردن به مسيح صرفاً کني که من  ف به من اينطور القا ميچارلز عزيز، با اين حر: "گويي مي
توانم به حيات جاودان با خدا دست پيدا کنم، گناهانم بخشيده شوند، سرنوشت تعيئن شده و  مي

آنکه کاري هم براي بدست آوردنشان  خلل ناپذير در آسمان داشته باشم، و تازه همه اينها را بي
. دهد اين دقيقا همان چيزي است که کتابمقدس تعليم مي. بلي" ت آورم؟انجام داده باشم، به دس

اين همان چيزي است که اصالحات پروتستان . بگذاريد باز يادآور شوم که اين، همان فيض است
.  شود نه بر اساس و طريق اعمال بشر نجات توسط فيض الهي به انسان عطا مي. روي آن بنا شد

الي قديمي بشنويد؟ در مورد آن فرد که آخرين نفسهاي خود را خواهيد در اين زمينه مث مي
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داد و در کنار  كشيد؟ کسي را که در ذهن دارم، فردي است که داشت روي صليب جان مي مي
  صحنه يادتان آمد؟. صليب خداوند ما عيسي به صليب کشيده شده بود

ارات، کلمات ايمان هستند، اين عب!" وقتي که در ملکوت خود هستي، مرا به ياد بياور: "گفت مي
به ناگاه در اين لحظه آخر . ايمان بوده بيانات ساده فردي که در تمام طول زندگي خود فردي بي

به سوي مسيح که در ) توانست تعميد گيرد حتي نمي... آمد،  که هيچ عمل مذهبي از دستش برنمي(
ايمان و باوري را که به مسيح . آورد گردد و به او ايمان مي آن صليب ديگر مصلوب است، بر مي

به : "دهد و عيسي با اين عبارات به او جواب مي." مرا به ياد بياور... خداوندا : "کند دارد، اعتراف مي
ايمان اين مرد بدون اينکه با عملي همراه ." راستي که همين امروز تو با من در فردوس خواهي بود

  . گرفتو شرايطي به آن وصل باشد، با فيض مسيح پاداش
شريعت در ميان آمد تا خطا زياده "خوانيم   برگرديم، جاييکه مي٥ روميان فصل ٢٠باز به آيه 

کنند که اگر شريعت  خوانند و فکر مي ها اين آيه را درست نمي بعضي! چنين شدواقعاً  ..."شود
. اه استاشتبکامالًاين تصور . گردد، پس در شريعت چيزي غلط وجود دارد باعث ازدياد خطايا مي

زماني که شريعت آمد، خطايا و تقصيرهاي ما با . بگذاريد اين را به صورتي ديگر برايتان بازگو کنم
متوجه ..." تو نبايد... تو نبايد... تو نبايد"با خواندن اين عبارات شريعت که . آن مشخص شد

.  پاک و طاهرندطلبد، صحيح است و فرامين او آنچه که خدا از انسان مي.شويم که گناه چيست مي
شريعت آمد و معيار و استاندارد الهي را . شريعت انتظاراتي است که خدا از قومي مقدس دارد

ولي ما از عهده اين معيار الهي . جهت اينکه در حضور او چگونه صالح به حساب آييم، اعالن نمود
 بشر هنوز هم قاصر ولي" نبايد... نبايد... نبايد: "کوبيد شريعت کماکان چکش مي. آمديم برنمي

طلبيد، به ما عرضه داشت، ولي تا  شريعت آنچه را که کامليت از ما مي. خورد آمد و شکست مي مي
باالترين کار شريعت اين بود که گناه را . نمود کرد و نه تشويقي مي نه کمکي به ما مي. همينقدر

تا به امروز . کند چنين ميدر واقع همين اآلن هم . مشخص کند و بار گناهان ما را شديد گرداند
  .کند شريعت به شکل دردناکي ما را از وضعيت غلط ما آگاه مي

کرد، ولي  شغل خوبي بود، سرم را گرم مي. کردم ها روزنامه پخش مي  به در خانه در اّيام نوجواني
 روزنامه به در ۲۰۰يک روز بد از ظهر، بعد از تا کردن و پخش . بعد از مدتي خسته کننده شد

آمدم که به حياط پشتي خانه بزرگي که در  ام به سوي خانه مي ها، به ياد دارم که با دوچرخه انهخ
لزومي ... ام خسته«: با خود فکر کردم. حياطي بزرگ با چمني وسيع بود. نبش خيابان ما بود، رسيدم

زنم  بر مي تي مياناز حياط پش. ندارد که تا به انتهاي اين خيابان بروم و اين خانه بزرگ را دور بزنم
اولين دفعه که اينکار را کردم و با . ميانبري راحت و سريع بود» .رسم و سريعتر به خانه مي

. کردم ام روي آن چمن صاف و قشنگ همسايه رفتم، قدري در خودم احساس خطا مي دوچرخه
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اس حياط چمن بسيار قشنگي داشت و تازه صاحبخانه هم نسبت به چمنش بسيار وسواسي و حّس
با اين وجود فکر . رسد ها پشت سر هم با دقت به آنها مي بارها ديده بودم که چطور هفته. بود
بعد از ظهر روز بعد باز به طرف خانه . کردم که کار من چندان ضرري هم نخواهد رسانيد مي

... ر زدمباز هم ميانب. سرازير شدم و در فکر بودم که آيا باز هم از حياط همسايه ميانبر بزنم يا نه
گفت که نبايد  از نظر تئوري، چيزي در مغز من مي. ولي اين بار حّس خطا کمتر از روز پيش بود

  .گردانيدم ولي در عمل من اينکار غلط را براي خود منطقي مي. اين کار را بکنم
 من به شکل مشهودي جاز باز  در عرض کمتر از يکهفته روي چمن همسايه اثر چرخهاي دوچرخه

تا آن موقع خود منهم ديگر به اين نتيجه رسيده بودم که بايد تا انتهاي خيابان بروم و دور . دکرده بو
تنها کاري که کردم اين بود که به نحوي آن حّس خطا را در خود . ولي اين کار را نکردم. بزنم

در انتهاي هفته سوم در قسمت شروع چمن حياط همسايه . مخفي کنم و نگذارم کسي ببيند
در روي آن !" لطفا روي چمن نرويد، مخصوصا با دوچرخه: "يي با اين مضمون زده شده بودتابلو

تابلو را دور زدم و در . کنم که باز هم نديد گرفتم اعتراف مي. تابلو همه چيز بود جز اسم من
احساس بدتري نسبت به ديروز . هاي آن بود، باز وارد چمن همسايه شدم حاليکه نگاهم به نوشته

چرا؟ آن تابلو نوشته شده گناه مرا مشخص کرد که آن هم به نوبه خود خطاي مرا تشديد . داشتم
درست . ولي از همه جالبتر اينکه آن تابلو مانع نشد که ديگر وارد حياط خانه همسايه نشوم. نمود

  .برعکس نوعي جذابيت هم در من ايجاد کرد و به طريقي مرا به انجام بيشتر آن کار غلط کشانيد
ام که  به اين خاطر دست زدهصرفاً من بارها به رنگ خيس . است" رنگي نشويد"ين همانند تابلو ا

شما چطور؟ بارها با خود فکر کردم که اگر کسي آن . کسي چنين تابلويي را کنار آن نوشته است
دست : "گويد ولي وقتي که مي. زدم کرد، من به آن دست نمي رنگ را به عنوان خيس مشخّص نمي

چيزي در درون من بر انگشت من فشار آورده آن را . من مجبورم دست بزنم" نيد، رنگي نشويدنز
اين مطلب اخالقيات فاسد شده گناه آلود خوانده . کند راند و رنگ خيس را لمس مي به جلو مي

  .کند گذاشتن تابلو و عالمت کوچکترين کمکي نمي. شود مي
گفت که در آنجا  کرد و مي انسيسکو آمريکا صحبت مي فر يکي از دوستان من از سفر خود به سان

سعي کنيد روي : "خورد روي چمن کسي اين اعالن به چشم مي. تابلوي اعالن عجيبي ديده است
بينيد، آن عالمت به  گفتم، اينطور نيست؟ زماني که عالمتي مي همان چيزي که مي." چمن نرويد

يقينا گناه را در ما .  وادار به اطاعت نمايدهيچوجه از هيچ قدرتي برخوردار نيست که شما را
نمايد، ولي براي  گيريم، خطا را برايمان مشخص مي کند و زماني که آن را نديد مي مشخص مي

  .کند ممانعت ما کاري نمي
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شريعت آمد و در خود حروفي را داشت که با انگشت خدا . شريعت نيز به همين شکل است
با رعايت قوانين من، اسم مرا عزّت ! قدوسّيت يعني اين ":گفت نوشته شده بود و اينطور مي

ولي واقعيت اين است که هيچ کس قادر به رعايت آن نبود و همين خود آنچه را که در ." بداريد
شريعت گناه . دهد فرمايد ، توضيح مي مي" جايي که گناه زياده گشت" تحت عبارت ۲۰: ۵روميان 
پس اين دور خود چرخيدن چطور . د آن را دست بسته نگه داردتوان خيزاند، ولي هرگز نمي را برمي

جايي که : "... شود خواهد ايستاد؟ چه اميدي وجود دارد؟ جواب اين سوآل در همان آيه پيدا مي
فيض با سايه خود گناه را پوشانيد، ! عالي نيست." نهايت افزون گرديد گناه زياده گشت، فيض بي

  .ه اين ترتيب اميد آوردآن را از جبروت خود انداخت و ب
زماني که گناه از زيادتي سرريز شد، . گويد، بلندتر کنم بگذاريد صداي آنچه را که کتابمقدس مي

زماني که گناه به شکل شمردني زياد شد، فيض به شکلي زياد . موج فيض چون سيل فرو ريخت
جايي که گناه بزرگ . ودجايي که گناه متناهي بود، فيض نامتناهي ب. شد که غير قابل شمارش بود
گناه که . گردد نهايت زياد مي  گردد، فيض بي جايي که گناه زياد مي. بود، فيض بسيار عظيم بود

. توسطي شريعت مشخص شد، نتوانست به هيچ عنوان جلوي جاري شدن فيض خدا را بگيرد
نهايت   که بيمرگ عيسي در روي صليب تاوان کافي براي گناه بود و فيض را که نه فقط کافي بل

  :نويسد اين مطلب را چنين مي" آگوستوس تاپليدي. "زياد هم بود، فّعال نمود
  وحشت از شريعت را، 

  وحشت از خدا را با من کاري نيست؛
  .       دارد اطاعت منجي من تا به حد خون تمامي خطاهاي مرا از نظر مخفي مي

  

  گنهکارراي فيض ب: توضيح
اين پاراگراف از نامه پولس به . ير که سراپا حقيقت است، دقت کنيدبراي چند لحظه به پراگراف ز

  .عجله نفرمائيد. با دقت بخوانيد و فکر کنيد. افسسيان گرفته شده است
  

کرديد بر حسب  و شما را که در خطايا و گناهان مرده بوديد، زنده گردانيد که در آنها قبل، رفتار مي
 يعني آن روحي که الحال در فرزندان معصيت عمل دوره اين جهان، بر وفق رئيس قدرت هوا

کرديم و  كه در ميان ايشان همه ما نيز در شهوات جسماني خود قبل از اين زندگي مي. کند مي
آورديم و طبعا فرزندان غضب بوديم، چنانکه  هوسهاي جسماني و افکار خود را به عمل مي

ثيت محبت عظيم خود که با ما نمود، ما را ليکن خدا که در رحمانيت دولتمند است، از حي. ديگران
و با او . ايد نيز که در خطايا مرده بوديم با مسيح زنده گردانيد، زيرا که محض فيض نجات يافته
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نهايت فيض خود را   تا در عالمهاي آينده دولت بي. برخيزانيد و در جايهاي آسماني در مسيح نشانيد
ايد، بوسيله  زيرا که محض فيض نجات يافته. اهر سازدبه لطفي که در ما در مسيح عيسي دارد، ظ

  .و نه از اعمال تا هيچکس فخر نکند. ايمان و اين از شما نيست، بلکه بخشش خداست
  ۹ – ۱: ۲افسسيان               

ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست،  محض فيض نجات يافته: "به اين کلمات بيشتر دقّت کنيد
  ."بلکه بخشش خداست

 از چيزهايي که آرزو دارم، اين است که روزي جايي بنشينم که در آن فخرفروشي و يکي
حدس بزنيد چنين . گويي نباشد، صحبت از نام و نشان نباشد، صحبت از خودخواهي نباشد گنده

آنجا ديگر حتي از شهادتهاي خودنمايانه افراد هم خبري نخواهد . جايي کجا خواهد بود؟ آسمان
روي . هيچکدام از اينها نخواهد بود. اند  دست آوردهاي بزرگي به دست آوردهبود که انگار چه

  ".فيض: "زندگي همه اين نوشته به چشم خواهد خورد
اسم تو ". "فيض" "چه چيزي اين امکان را برايت فراهم کرد؟". "فيض" "تو چطور به اينجا آمدي؟"

  ".فيض" "چيست؟
  !همه جا فيض، فيض، فيض. هد بوددر آسمان نام فيض پرطرفدارترين نامها خوا

. زير فشار درسها خرد شده بودواقعاً کردم، يکي از دانشجويان  زماني که در دانشکده تحصيل مي
هنوز به ياد دارم روزي را که . اين دوست حتي اميد نداشت که ديپلم دبيرستانش را هم قبول شود

هر يک .  که با پست ارسال شده بود، ببينيمهاي رسيده رفتيم تا نمرات ما را همه به سراغ جعبه نامه
  ."اي بابا، منهم همان جابها را دادم، ولي برايم غلط گرفت" "د" "چند گرفتي؟: "پرسيد از ديگري مي

نامه خود را به آرامي برداشت . ولي در ميان ما يک نفر بود که اصال از اين مقايسات احمقانه نکرد
 و قبل از اينکه به نمرات خود نگاه کنَد، در باالي صفحه و جواب امتحانات خود را بيرون کشيد

اگر قبول ". فيض: "داد اگر خوب مي". فيض: "کرد اگر امتحان را خراب مي"  ض– ي –ف : "نوشت
فيض تنها چيزي . از اين دوست خود درس گرانبهايي آموختم." فيض: "شد، همان کافي بود مي

  .است که حق همه ماست
  .م که به حضورت تقديم کنمچيزي در دست ندار"

  ."چسبانم خود را به صليب تو مي
گيرد؟ همان کسي که  و زماني هم که فيض تنها چيزي است که حق ماست، جالل را چه کسي مي

چرا کشندگان فيض به اين حقيقت بزرگ : رسيم و حال به آن سوآل بزرگ مي. روي صليب رفت
. دارد سان را از اتکّا به اعمال و زنده باد مذهب برميفيض قلب ان! کنند؟ چرا که نه اينقدر حمله مي

هاي  شوند و با بحث درست همانطور که در زمان لوتر هم کردند، اين افراد در هر نسلي ظاهر مي
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الزم است که فالن و بهمان را کنار "و يا ." تالش کنيواقعاً داني، بايد  مي: "گويند قانع کننده مي
." خالص بودن ايمان خود را بايد ثابت کني"و يا ." و بهمان را انجام دهيبايد فالن "و يا ." بگذاري

." قبل از اينکه خدا اين را در زندگي تو انجام دهد، الزم است که قبال تو فالن و بهمان کني"و يا 
تنها کاري که . کند خدا در فيض خود هديه مّجاني بخشش را عطا مي! اين چيزها را فراموش کنيد

زماني که اين هديه را گرفتيد، به شما . ، اين است که اين هديه را از دستهاي او بگيريدبايد بکنيد
 هر چه –شروع کنيد، تمام کنيد . قدرت داده خواهد شد که تالش کنيد، کنار بگذاريد، انجام دهيد

نجات فقط بر اساس هديه مجاني و بالعوض . ولي در رابطه با موضوع نجات گيج نشويد. که باشد
برعکس تمامي آن چيزهايي که ممکن است بشنويد، تأکيد روي آنچه که ما . گردد ا مال شما ميخد

  .تأکيد روي چيزي است که خدا براي ما انجام داده است. دهيم نيست براي خدا انجام مي
توانيد مسيح را به عنوان ناخداي جان و آقاي سرنوشت خود بپذيريد؟ حرف مرا  ميواقعاً آيا 

دست . ام او تنها نامي است که که شما را زماني که بميريد، از زمين به آسمان خواهد بردبپذيريد، ن
به شما اجازه ورود داده خواهد شد، زيرا . آورد و شهرت و بخت شما، شما را به آنجا نخواهد برد

  .ايد؛ نه بيشتر، نه کمتر، و نه هيچ چيز ديگر که هديه مجاني حيات جاودان را از او پذيرفته
 .فيض: براي ورود به آسمان تنها يک نام وجود دارد
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  درک فيض خدا
  از جين گتز

  
ايد به وسيله ايمان و اين از شما نيست، بلکه بخشش خداست و  زيرا که محض فيض نجات يافته
ي و براي زيرا که صنعت او هستيم؛ آفريده شده در مسيح عيس. نه از اعمال تا هيچکس فخر نکند

  .کارهاي نيکو که خدا قبل مهيا نمود تا در آنها سلوک نماييم
   ١٠ – ٨: ٢افسسيان 

  
  

  ؟يستنتايج فيض خدا چ
  :راند نويسد، از دو نتيجه سخن مي پولس در اين متن خود که در رابطه با فيض مي

  
  هديه نجات خدا

 که در عين حال بيشتر از هر در اين پاراگراف ما با دو آيه بسيار روشن عهد جديد روبرو هستيم
زيرا که محض فيض «: پولس اينطور نوشته است. آيه ديگر عهد جديد به غلط تفهيم شده است

ايد به وسيله ايمان و اين از شما نيست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا  نجات يافته
  )١٠ – ٩: ٢افس (» .هيچکس فخر نکند

 فصل ٦در آيه . کند مه در رابطه با نجات ما به فيض اشاره مياين بار اول نيست که پولس در اين نا
کند؛ فيضي که به ما به شکل مجاني و  قلمداد مي» فيض پر جالل« پولس اين صفات را به عنوان ١

که در وي «: فرمايد پولس ادامه داده و مي. دارد، عطا کرده است بالعوض در کسي که دوستش مي
که آن را به فراواني . ايم ش گناهان را به اندازه دولت فيض او يافتهبه سبب خون او فديه يعني آمرز

  )٨ – ٧: ١(» .به ما عطا فرمود در هر حکمت و فطانت
کاري نيست که بتوانيم با انجام آن اين نجات را . توان خريد آن را نمي. نجات يک هديه است

  .توانيم از طريق ايمان دريافت کنيم اين را تنها مي. صاحب گرديم
گيرد، همان چيزي است که مسيحيت واقعي را از  نجات توسط فيض که از طريق ايمان صورت مي
همه اين مذاهب و مکاتب، بدون استثنا، . سازد تمامي مذاهب و کيشها و مکتبهاي ديگر جدا مي

  .کنند و يا ترکيبي از اعمال و ايمان را مطرح مي» نجات از طريق اعمال«
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ا با کسي در ميان گذاريد و در پاسخ به شما بگويد که همه مذاهب اساسا آيا شده است که انجيل ر
. يکي هستند؟ اگر بخواهيم کلي صحبت کنيم، اين ديدگاه صحيح است ولي با يک استثنا

کند،  دهد که انسان به توسط فيض خدا و از طريق ايمان نجات پيدا مي کتابمقدس چنين تعليم مي
دهند که نجات انسان از طريق اعمال و يا ترکيبي   مذاهب تعليم ميحال آنکه بسياري از. نه اعمال

در نتيجه، فردي که تا حدي با دينهاي مختلف اين دنيا آشنايي پيدا . از اعمال و ايمان ميّسر است
بيند و درباره مسيحيت حقيقي متأسفانه اين حقيقت اساسي را درک  کرده است، اين شباهت را مي

  .نکرده است
  

  ب فرد مسيحياعمال خو
صنعت او هستيم؛ « : دهد  به اين سوآل جواب مي١٠پس جاي اعمال کجاست؟ پولس در آيه 

» .آفريده شده در مسيح عيسي و براي کارهاي نيکو که خدا قبل مهيا نمود تا در آنها سلوک نماييم
منتهي » وباعمال خ«پولس با اين سخن به اين مطلب اشاره دارد که توبه و ايمان واقعي به انجام 

کند و  عالوه بر آن، کسي که حقيقتا فيض خدا را درک مي. در واقع، نقشه خدا اين است. گردد مي
  . دهد العمل نشان مي آن را تجربه کرده است، در مقابل اين فيض پاسخ و عکس

ر ايم يا نه، در آن اثري است که اين امر د بنابراين امتحان اينکه آيا ما فيض خدا را تجربه کرده
دارد که ايمان حقيقي به انجام  کتابمقدس اين مطلب را به روشني بيان مي. گذارد مان مي زندگي

کند که  در واقع، يعقوب در اين مورد اين مطلب را هم اضافه مي. گردد اعمال خوب منتهي مي
را وا ايم فيض خدا ما  اگر ما حقيقتا نجات يافته). ٢٦: ٢يعقوب (» .ايمان بدون اعمال مرده است«

  .خواهد داشت تا زندگي خود را با زندگي عيسي مسيح مطابق گردانيم
  

  چگونه بايد در مقابل فيض خدا پاسخ دهيم؟
  :دهد اين قسمت از كالم خدا دو سوآل در مقابل هر کدام از ما قرار مي

آيا من در مقابل محبت، رحمت، و مهرباني خدا پاسخ مثبت داده و به توسط فيض او  - ١
  ام؟ را از طريق ايمان دريافت کردههديه نجات 

اي را که با يک پليس راهنمايي  براي اينکه بتوانيد در مورد اين سوآل عميقتر فکر کنيد، تجربه
اين افسر زماني که مرا به کنار کشيد و با آن لحن مؤدبانه آمرانه . گذارم داشتم، با شما در ميان مي

ام، از تعجب  م چهار قانون رانندگي را نقض کردهسر ه پليس وار برايم توضيح داد که چطور پشت
راستش را بخواهيد، . کنم من خود به اين گمان بودم که هميشه قانون را رعايت مي. خشکم زده بود
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رفت، در دل نسبت به نحوه رانندگي  زماني که ماشين من به موازات ماشين پليس پيش مي
شکنم، به اين معني  ر خود من بر اينکه قانون را نميولي باو! باليدم اي که داشتم، به خود مي قانوني

عالوه بر آن، در يک مورد، حتي از خود قانون هم . ام نبود که مقصر نيستم و آن را نقض نکرده
از اين رو هم . دانستم که در آن جاده بخصوص سرعت من چقدر بايد باشد اطالع بودم و نمي بي

تواند  بينيد، عدم اطالع از قانون نمي مي. حال من مقصر بودمولي در هر . گذاشتم قانون را زير پا مي
  !بهانه قرار گيرد

. کنند، تعميم داد توان امروزه به ميليونها نفر که قوانين خدا را نقض مي يک چنين وضعيتي را مي
اين افراد به اين . کنند فرمان موسي کاري محشر مي کنند که با رعايت ده برخي از مردم فکر مي

حال آنکه، بر اساس تعليم کتابمقدس، اگر ما در . هستند که در حضور خدا صالح و مقبولندگمان 
طول زندگي خود فقط يک امر را نقض کرده باشيم، به همان اندازه مقصر هستيم که گويي همه 

به همين دليل هم بود که .  گناهي نظر کندهيچتواند به  خدا نمي. ايم اوامر خدا را زير پا گذاشته
  .سي به عنوان پسر کامل خدا آمد و در روي صليب گناهان ما را بر خود گرفتعي

از اين جهت اگر بر آن هستيد که با نگاهداشتن شريعت و قوانين خدا به آسمان راه يابيد و مقبول 
هيچ کس به غير از خود عيسي مسيح شريعت و قانون . خدا گرديد، هيچوقت به آن نخواهيد رسيد

تنها طريق . از اين جهت هم هست که او منجي کامل است. کامل رعايت نکردالهي را به طور 
دستيابي به حيات جاودان اين است که گناه خود را قبول کنيد و عيسي مسيح را به عنوان منجي 

  .خود بپذيريد و سپس هديه بالعوض نجات را دريافت داريد
وقتي که افسر به من گفت که . ستاي که با آن افسر پليس داشتم، مطلب ديگري هم ه در تجربه

بنده اين . شود قربان، اصال نمي«: گفتم شد اگر مي قصد ندارد برايم برگ جريمه صادر کند، چه مي
! بنده را توقيف بفرماييد. ام و مقصر هستم من قانون را نقض کرده! کنم پيشنهاد آزادي را قبول نمي

  »!هاي زندان بيندازيد پشت ميله! مرا جريمه کنيد
به نظر . کنيد بود و مطمئنم که شما نيز آن را تصديق مي رد کردن تصميم آن افسر را احمقانه مي

  .آمد که کسي چنين کاري بکند عاقالنه نمي
رسد که تصميم خدا را در نجات بالعوض خود رد  ولي به همان اندازه هم عاقالنه به نظر نمي

ش اين نجات و آنچه که خدا مجانا به آنها عرضه با اينحال، ميليونها نفر در مقابل خبر خو. کنيم
هاي  مرا براي هميشه پشت ميله. تاوان گناهان مرا از من بستان. مرا محاکمه کن«: گويند دارد، مي مي

  »!زندان بينداز
ها هستند که مجاني و بالعوض  خيلي. ها هستند که از نقشه نجات خبر ندارند درست است، خيلي

ها هم هستند که با اينکه از حقيقت خبر  ولي در عين حال خيلي. کنند  نميبودن اين هديه را درک
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اين، البته که به . دهند دارد، پاسخ مثبت نمي دارند، ولي باز در مقابل آنچه که خدا به آنها عرضه مي
دانيد، و  بدين ترتيب اگر شما حقيقت را مي. احمقانه استکامالًاين تصميم . آيد عقل جور درنمي

ايد، خدا را تحت فشار نگذاريد که شما را به ميز محاکمه  دانيد اگر تا به اين نقطه خوانده  ميمسلما
امروز «: گويد چنانکه کتابمقدس هم مي. هديه بالعوض و مجاني نجات الهي را از او بپذيريد. کشد

  )٧: ٤عبر (» .اگر آواز او را بشنويد، دل خود را سخت مسازيد
  

دهيد که شما را تعليم دهد و به  آيا به فيض خدا اجازه مياگر شما مسيحي هستيد،  - ٢
  صورت پسر او عيسي مسيح درآورد؟

هرچند . کردم رفتم و در عين حال خدمت هم مي مونتانا به دانشکده مي» بيلينگز«سالها قابل در شهر 
 هم وقت از اين رو. کردم  مايلي بين شيکاگو و بيلينگز را سفر مي١٦٠٠وقت يکبار با قطار مسافت 

را » انضباط دهي فيض«در يکي از اين سفرها کتابي به نام . زيادي براي کتاب خواندن داشتم
اين کتاب در واقع توضيحي بود بر آنچه . نوشته است» استرامبک. اف. جي«اين کتاب را . خواندم

ظهور رسيده است، فيضي که همگان را    زيرا فيض خدا به«: نويسد که پولس به تيطس مي
ديني و اميال دنيوي را ترک گفته، با خويشتنداري و  آموزد که بي و به ما مي بخش است جاتن

در حيني که منتظر آن اميد مبارک، يعني  پارسايي و دينداري در اين عصر حاضر زيست کنيم،
که خود را فداي ما ساخت تا از  مان عيسي مسيح هستيم، دهنده ظهور پرجالل خداي عظيم و نجات

رت بازخريدمان کند و قومي براي خود طاهر سازد که از آِن خودش باشند و غيور براي هر شرا
  )١٤ – ١١: ٢تيط (» .کار نيکو

دارد، بلکه  نه فقط نجات را به افراد غير مسيحي عرضه مي» فيض«توجه خواهيد داشت که 
ان شده در اين گفت که حقيقت بي دکتر استرامبک در کتاب خود مي. دهد مسيحيان را تعليم هم مي

دکتر . آمد اي که او از آن مي آيات زندگي او را عوض کرد، مخصوصا هم با آن زمينه شريعتگرايي
گويد که اثر شگرف آگاهي و تجربه حقيقي از فيض خدا را در زندگي مسيحي ديده  استرامبک مي

اين واقعيت را با و بالخره . است؛ اثري که به مراتب باالتر از انجام يک سري قوانين مذهبي است
  :کند اين سخن خالصه مي

کافي نيست که فقط معني فيض را بدانيم، الزم است وسعت اين فيض را زماني که به «
درک اين مطلب به عنوان زمينه جهت . گذارد، هم درک کنيم زندگي شخص ايماندار پا مي

   .آورد، ضروري است درک انضباطي که فيض الهي به زندگي شخص ايماندار مي
بخشد و  دانند که خدا به توسط آن گناه را مي اي مي وسيلهصرفاً بسياري از انسانها فيض را 

مانند که فيض طريقي است که خدا بدان با شخصي که مسيح  از درک اين مطلب عاجز مي
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نمايد، نه فقط در اين تجربه زميني، بلکه در طول تمامي  پذيرد، عمل مي را در قلب خود مي
اي که در رابطه با فيض وجود دارد، و از اين عدم تعليم به  ين کوتاه انديشياز ا. ابديت

علت اينکه مسيحيان از نظر رفتار . شکل کامل آن صدمات زيادي ناشي شده است
اين . باشد مسيحايي تا به اين حد ضعيف هستند نيز در همين عدم تعليم کامل فيض مي

 مجوزي جهت ارتکاب گناه کرده است و ها فيض را تبديل به عدم تعليم در ذهن خيلي
  ».رود که موضوع فيض را به طور کامل تعليم دهيم و وعظ کنيم تنها زماني از بين مي

  
دهم که فيض خدا، که با آن مرا  آيا اجازه مي«: و بدين ترتيب هر فرد مسيحي بايد از خود بپرسد

  »يز به من تعليم دهد؟وار را در اين دنيا ن نجات داده است، طرز داشتن زندگي مسيح
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  شکل بخشي به پاسخ 
  به شکلي کوتاه توضيح دهيد که جهت نجات دانستن و يا انجام دادن چه چيزي ضروري است؟

  
  
  کند اگر مردم از پيام انجيل کم کنند و يا بر آن بيفزايند؟ چه فرقي مي - ١
  
  
در نجات چيست؟ عقيده خود را در ) داتصميم به بازگشت از گناه به سوي خ(نقش توبه  - ٢

اين مورد به شکل کوتاه توضيح دهيد و داليلي را هم که در تأييد اين نظر داريد، بيان 
  .کنيد

  

  
  وضوع مبحث 

  انجيل چيست؟» مرکزي«براساس کالم خدا عنصر  - ١
  
 دانيد شخص براي نجات خود بايد بر چه باوري باشد و يا چه اعمالي انجام دهد؟ از کجا مي - ٢

  که اين براي نجات کافي است؟
  
کنند و گمان دارند که آنها هم براي نجات  چه عناصري را مردم اغلب به پيام انجيل اضافه مي - ٣

 ضروري هستند؟

  
به چه شکل عيسي مسيح جوهر انجيل است؟ شخصيت واقعي او و اينکه کي هست، کار او را  - ٤

 کند؟ با ديگران چگونه متفاوت مي

  
 ست؟نقش توبه در نجات چي - ٥

  
 دهيد؟ فيض چيست؟ اين مطلب را به يک کودک چطور توضيح مي - ٦
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اين حقيقت که خدا چقدر به ما فّياض بوده است، چطور بايد روي روابطي که با ديگران  - ٧
 داريم، اثر گذارد؟

  
  
  

  اطاعتگامهايي به جهت 
بحث روي اين مطلب چطور روي ديدگاه اصلي شما و باوري که در اين مورد داشتيد، اثر  - ١

  .گذاشت؟ در زير افکار خود را خالصه کنيد
  
  
  ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(خواهيد در زندگي خود به کار گيريد  اين مطلب را چگونه مي - ٢
  
  
بر اساس ايمان خود در رابطه با موضوع اهدافي را مشخص و آن را با . خود را متعهد کنيد - ٣

  .گروه و يا فرد سرگروه در ميان بگذاريد
  
  

  : من،با کمک خدا
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  :٣موضوع 
  موقعيت و مقام ما

  در مسيح
  

  نگاهي کلي به موضوع
درک درست موقعيتي که در مسيح داريم، در داشتن زندگي مسيحي خداپسند، پرثمر و شاد بسيار 

  .تواند زندگي شما را به طور کامل تغيير دهد خواهيد ديد که اين مطلب چطور مي. بنيادي است
  :د زير را کشف خواهيم کرددر اين مطلب، موار

  رابطه جديد ما با خداي پدر •
  موقعيت جديد ما در مسيح •
  القدس در ما تدارک جديد روح •
 اهميت اين حقايق در ارتباط با زندگي مسيحي ما •

  

  هضم موضوع
اعظم ما چنان نيست که نتواند با ضعفهاي ما همدردي کند، بلکه کسي است که از هر  زيرا کاهن«

پس با اطمينان به تخت فيض نزديک  .سوسه شده است، بدون اينکه گناه کندحيث همچون ما و
  ».هنگام نياز ياريمان دهد  بياييم تا رحمت بيابيم و فيضي را حاصل کنيم که به

  ١٦ – ١٥: ٤عبر             
   

کنيد، اين امر چه نتايجي به همراه  وقتي که به عيسي مسيح به عنوان منجي خود اعتماد و توکل مي
کند که به مسيح به عنوان منجي خود توکل بکنيد و يا نکنيد؟ موقعيت و مقام  ؟ چه فرقي ميدارد

  جديد شما در مسيح چيست؟ رابطه شما با خدا به چه شکل عوض شده است؟
  

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (  :کوچک ولي مقوي
 تفکر کتابمقدس اين بيانات ممکن است در چارچوب. داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
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آيا . زماني که دعا کردم و اعتماد و توکل خود را بر عيسي مسيح گذاشتم، چيزي احساس نکردم «
  مسيحي هستم؟واقعاً درست اعتماد نکردم؟ آيا اين کار من در امر اعتماد کارگر بود؟ آيا 

  
شاد مسيحي را ندارند، اين است که دليل اينکه بسياري از مسيحيان هرگز زندگي پرثمر و  «

  ».کنند موقعيت و مقامي را که در مسيح دارند، درک نمي
  
اآلن با چيزهايي . رسد ام، زندگي به نظرم به مراتب سختتر مي از وقتي که به مسيح ايمان آورده«

  ».خيال بودم کنم که قبال در موردشان بي دست و پنجه نرم مي
  

  مطالعهنمونه به جهت 
  

  هوشنگ
اي که مدتها به  عاقبت به آن آرامي و شادي. در آن اوايل ايمانم به مسيح همه چيز هيجانبخش بود«

ولي . کردم دنبال آن بودم، رسيده بودم و براي کالم خدا هر روز در خود گرسنگي احساس مي
قسمت اعظم آن آرامش و شادي جاي خود را به . چندي نگذشت که همه چيز عوض شد

خواهم که زندگي پاک و پارسايي داشته باشم و بدين ترتيب  ميواقعاً . داده بوداستيصال و شک 
آلود کماکان به دنبالم هستند؛  عادتهاي گناه. آيد خدا را از خود خشنود کنم، ولي از دستم برنمي

گويم، هنوز هم گاهگاهي به سر فرزندانم هوار  گردد، هنوز دروغ مي هنوز دلم به شهوت آلوده مي
هر . خورم ام، ولي هنوز هم شکست مي دانستم، کرده در مبارزه با اين گناهان هر چه که مي. کشم مي

خواهم که زندگي  ميواقعاً . روم خورم، بيشتر در استيصال و يأس فرو مي بار که شکست مي
خواهم که خدا از من خشنود  مي. دانم به اين مقصود چطور برسم مقدسي داشته باشم، ولي نمي

آيم، حال او را از وضعيت روحاني خود به  ي مطمئن هستم که هر وقت به حضور او ميول. باشد
آيا روزي خواهد رسيد که خدا از طريق من ! بينم ارزش و مقصر مي  چقدر خود را بي. زنم هم مي

  »ام؟ کاري مفيد انجام دهد؟ آيا اصال من نجات پيدا کرده
  

  موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  

  بمقدسمطالعه کتا
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  ١٤ – ١: ٦روميان 
ما که نسبت به گناه ! هرگز کردن ادامه دهيم تا فيض افزون شود؟ پس چه گوييم؟ آيا به گناه«

دانيد که همة ما که در مسيح عيسي  آيا نمي توانيم به زندگي در آن ادامه دهيم؟ مرديم، چگونه مي
گونه   ر مرگ، با او دفن شديم تا همان پس با تعميد يافتن د تعميد يافتيم، در مرگ او تعميد يافتيم؟

  .وسيلة جالل پدر، از مردگان برخيزانيده شد، ما نيز در زندگي نويني گام برداريم  که مسيح به
يقين در رستاخيزي همچون رستاخيز    ايم، به پس اگر در مرگي همچون مرگ او، با وي يگانه شده

ن انساِن قديم ما، با او بر صليب شد تا پيکر گناه دانيم آ زيرا مي .او نيز با او يگانه خواهيم بود
  .چون آن که مرده است، از گناه آزاد شده است .و ديگر گناه را بندگي نکنيم گذرد  در

دانيم چون مسيح از  زيرا مي .ايم، ايمان داريم که با او زندگي نيز خواهيم کرد حال اگر با مسيح مرده
او با مرگ  .گز نخواهد مرد و مرگ ديگر بر او تسلطي نداردمردگان برخيزانيده شده است، ديگر هر

به  .کند خود، يک بار براي هميشه نسبت به گناه ُمرد و در حيات کنوني خود براي خدا زندگي مي
 .سان، شما نيز خود را نسبت به گناه مرده انگاريد، اّما در مسيْح عيسي نسبت به خدا، زنده  همين

اعضاي بدن خود را  .ي فاني شما فرمان براند تا اميال آن را اطاعت کنيدپس مگذاريد گناه در بدنها
اند،  تسليم گناه نکنيد تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کساني که از مرگ به زندگي بازگشته

زيرا گناه بر  .و اعضاي بدن خود را به او بسپاريد تا ابزار پارسايي باشند. خود را تسليم خدا کنيد
  ».ن نخواهد راند، چون زير شريعت نيستيد بلکه زير فيضيدشما فرما

  
در پنج . دارد در رساله روميان، پولس بهترين توصيفي را که ممکن است، از حقايق نجات بيان مي

بينيم که قبل از ايمان آوردن به مسيح بوديم و اين  فصل اول، ما توصيفي کامل از آن چيزي مي
گيرد، براي نجات  طريق ديگري به جز طريقي که خدا پيش ميدهند كه چطور هر  فصول نشان مي

دارد و  افتد، بيان مي  پولس آنچه را که در نجات اتفاق مي٨ – ٦در فصول . ما مؤثر نبوده است
  .کند نتايج عملي اين حقيقت را توصيف مي

ر درک کند که ممکن است در اث ، پولس با دو سوءتفاهم احتمالي خود را درگير مي٦در روميان 
اولين .  در اذهان ايجاد شود) ١٥ و ١آيات (صحيح حقيقت نجات به توسط فيض و از طريق ايمان 

سوءتفاهم اين است که ما ديگر عمدا به ارتکاب گناه ادامه دهيم تا به خدا بيشتر فرصت داده باشيم 
ا نسبت به گذارد که م پولس با تأکيد روي اين مطلب صّحه مي. که فيض خود را متجلّي گرداند

خوانيد، دو ليست   را مي١٤ – ١: ٦در حالي که روميان . گناه مرده و نسبت به مسيح زنده هستيم
  :تهيه کنيد
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  موقعيت ما در مسيح
  را در این متن مشخص و در این ستون بنویسید» ما«کلمه 

  كاربرد آن
  این امر در رابطه با نحوه زندگی ما چه مفهومی دارد؟

  توانيم در گناه زندگي کنيم  ديگر نمي- مثال   )٢آيه ( گناه مرديم  ما نسبت به–مثال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
همانطور که روميان . کند القدس داريم، توصيف مي  پولس رابطه جديدي را که با روح٨در روميان 

مند  القدس از آنها بهره خوانيد، ليستي از آنچه که در اين رابطه جديد با روح  را مي١٧ – ١: ٨
القدس  و کنترل شده به توسط روح] ٢آيه [مثال، آزاد از شريعت گناه و مرگ . (ايم، تهيه کنيد شده

  .)و غيره] ٩آيه [
  
  

  ديگر منابع
  از ماکس لوکيدو» جنگ داخلي جان«

  »در چنگ فيض« کتاب ١٤فصل   
  من که هستم؟ از نيل آندرسون

  »پيروزي بر ظلمت«اقتباس از دو فصل از کتاب   
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  ي جانجنگ داخل
  اثر ماکس لوکيدو» در چنگ فيض«از کتاب 

    
همان حکم  .زماني من جدا از شريعت زنده بودم؛ اّما چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من ُمردم«

يابم که وقتي  پس اين قانون را مي .بايست به حيات راهبر شود، در عمل به مرگ من انجاميد که مي
   .خواهم نيکويي کنم، بدي نزد من است مي

بينم که با شريعتي که  اّما قانوني ديگر در اعضاي خود مي من در باطن از شريعت خدا مسرورم،
آه  .سازد که در اعضاي من است پذيرد، در ستيز است و مرا اسير قانوِن گناه مي ذهن من آن را مي

  »کيست که مرا از اين پيکِر اسيِر مرگ رهايي بخشد؟! که چه شخص نگونبختي هستم
  ٢٤ - ٢١، ١٠ - ٩: ٧        روميان               

  
آنچه که در زير . دهند که نويسنده چطور به فعاليتهاي جنايي کشيده شد مطالب زير نشان مي

کنم که قانون را  اعتراف مي. آيد، حقيقت محض است و حتي نامها هم در آن عوض نشده اند مي
  !ست بردارمخواهم از اينکار د و بدتر از آن، نمي. ام زير پا گذاشته

مسيري که هر روز صبح جهت رفتن به . دانيد همه چيز ابتدا با شکلي معصومانه صورت گرفت مي
هر روز . داد رفت و سپس به جهت شرق تغيير مسير مي گرفتم، اول به سمت جنوب مي اداره مي

صبح در اين جاده شلوغ، پشت چراغ قرمزي که گويي خيال سبز شدن ندارد، پشت صدها ماشين 
بايد يک راه «: کردم و هميشه هم اين غرغر بر زبانم بود بستم و دقايق بسياري را تلف مي صف مي

نيم مايل پيش از رسيدن به آن . اين راه بهتر را چند روز پيش پيدا کردم» !بهتري وجود داشته باشد
ا زدم و به راهنم. ارزيد به امتحانش مي. چراغ راهنما، پشت مرکز خريد کوچه ميانبري قرار داشت

بايست  مي. سرعت به سمت چپ پيچيدم و از آن صف طوالني اتومبيلها خود را خالص نمودم
با چند بوق به رهگذران در آن کوچه و چند ويراژ به مقصود رسيده . کردم بخت خود را امتحان مي

  .اين کوچه مرا بي آنکه در ترافيک گير کنم، در مسير شرقي انداخت. ام گرفت نقشه. بودم
ام به  من خود که از زرنگي. کردند يقين که لوئيس و کالرک هم از اين کار من احساس غرور مي

شدم و  هر روز صبح از مسير اصلي پيچيده و وارد اين کوچه خصوصي مي! شدت باد کرده بودم
تعجب آور بود که کسي تا به حال اين کوچه را . گشتم جلوتر از ديگران وارد سمت شرقي مي

  !ه بود، ولي نبايد استعدادي را که من در اين جود کارها دارم، دست کم گرفتکشف نکرد
همانطور كه به آن کوچه ميانبر نزديک . هم با من در ماشين بود» دينالين«يک روز صبح همسرم 

قصد دارم تا لحظاتي چند باز به يادت خواهد آمد که چرا با من ازدواج «: شديم به او گفتم مي
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يک لحظه . ولي البته اينها براي من نيست. ازدحام را نگاه کن. ماشينها را ببينصف دراز . کردي
اي که گويي در بيابانهاي آفريقا حيوانات وحشي را دنبال کرده  و بعد مثل شکارچي» !صبر کن

است، از آن خيابان شش باندي به سرعت به آن کوچه باريک پيچيدم و در همانحال به همسرم راز 
  .و با اين سخن منتظر تمجيد و تعريف او بودم» نظر تو چيه؟«: دادم ا توضيح ميموفقيت خودم ر

  کنم قانون را نقض کردي؟  فکر مي- 
   چي؟- 
 . خياباني که وارد شدي، از آن طرف يک طرفه بود- 

 .اينطور نيستابداً  نخير، - 

 . برگرد و با چشمهاي خودت ببين- 

اي   کوچه. عالمت ورود ممنوع به چشم من نخورده بودبه نحوي . حق با او بود. و اين کار را کردم
ورود «کنار آن ظرف بزرگ آشغال عالمت بزرگ . رفتم، مجاز نبود که فقط من هر روز از آن مي

پيچيدم، عصباني نگاهم  عجيب نبود که مردم زماني که به آن کوچه مي. قرار داشت» ممنوع
  !تکردم از حسادت اس مرا ببين که فکر مي. کردند مي

مشکل من چيزي . شدم ولي مشکل من آن چيزي نبود که پيش از آگاهي از قانون آن را مرتکب مي
شايد فکر کنيد که چون از . خواهم انجام دهم، اآلن که ديگر از قانون هم خبر دارم است که اآلن مي

 چيزي !ولي هست. بودن آن کوچه آگاهم، ديگر در من ميل به استفاده از آن نيست» ورود ممنوع«
هر روز صبح در درون من . آورد که از آن ميانبر استفاده کنم در درون من هنوز هم به من فشار مي

  :کنند صداهايي چنين بحث مي
  .»قانون شکني است«: گويد من مي» بايد«
  ».ولي هيچ وقت پليس مرا نگرفته«: دهد من جواب مي» خواسته«

  ».تقانون، قانون اس«: شود من يادآور مي» بايد «
ولي قانون براي افرادي چون من که آن را به دقت مراعات «: خيزد من به مخالفت برمي» خواسته«

  ».دهم افتم، به دعا اختصاص مي اي را که جلو مي عالوه بر آن، آن پنج دقيقه! کنند، نيست مي
  ».توي ماشين دعا کن«: گويد کند و مي من اين بهانه را باور نمي» بايد«

حال که از قانون خبر دارم، عصياني در من . از قانون خبر داشته باشم، در آرامش بودمقبل از اينکه 
دانم، ولي  از يک طرف آنچه را که بايد بکنم مي! مردي هستم از وسط دوپاره شده. برخاسته است

خواهد از آن  بيند، بدن من نمي را مي» ورود ممنوع«چشم من تابلوي . خواهم آن را بکنم نمي
. دهم، دو چيز مختلف هستند آنچه که بايد انجام دهم و آنچه که در نهايت انجام مي. نداطاعت ک

  .وضع من زماني که از قانون خبر نداشتم، به مراتب بهتر بود
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وجودشان دائماً ها اين آتشي است که  براي خيلي. تواند باشد اين حرفها به نظرتان آشنا هست؟ مي
زير پا . ايم ن به مسيح همه ما سهم خود را از اينگونه ميانبرها داشتهقبل از ايمان آورد. سوزاند را مي

. فريب دادن ميانبري جهت رسيدن به موفقيت بود. گذاشتن اخالقيات ميانبري جهت لذتجويي بود
  .دروغ ميانبري جهت رسيدن به قدرت بود. گويي و اغراق ميانبري جهت محبوبيت بود گنده

آيا اين در مورد شما اتفاق . ض را يافتيم و آن موقع عالئم را ديديمزماني که مسيح را يافتيم، في
هر که به برادر «: خوانيد آوريد و سپس مي نيافتاده است؟ فردي تند مزاج هستيد و زود جوش مي

  !من از اين خبر نداشتم!  عجب).٢٢: ٥متي (» .سبب خشم گيرد، مستوجب حکم باشد خود بي
هر کس به زني «: خوانيد به دنبال چشم چراني هستيد و سپس ميبا چشمانتان اين سو و آن سو 

پس حاال چکار ! واي). ٢٨: ٥متي (» .نظر شهوت اندازد، هماندم در دل خود با او زنا کرده است
  کنم؟

کنيد در حرف زدن قدري غلو کنيد و بدين ترتيب حرف خود را بباورانيد و آنگاه  سعي مي
). ٣٧: ٥متي (» . ني ني باشد زيرا که زياده از اين از شرير استسخن شما بلي بلي، و«: خوانيد مي

  !زنم ولي من که سالهاست اينطوري حرف مي
: خوانيد و سپس مي. ها و خيرات خود را نمايش دهيد کنيد که در مقابل چشم مردم کمک کيف مي

). ٣: ٦ متي(» .کند، مطّلع نشود دهي، دست چپ تو از آنچه که دست راستت مي چون صدقه مي«
  .دانستم اينکار غلط است عجب، نمي

هاي شسته رفته ذهني خود قرار دهيد و به همين  ها و چارچوب عادت داريد مدام مردم را در جعبه
حکم مکنيد تا بر شما حکم «: خوانيد کشيد و بعد مي جهت هم دائم زندگي آنها را به قضاوت مي

  .د که قضاوت کردن کار بدي استپسر، هيچکس نشد به من بگوي). ١: ٧متي (» .نشود
را » ورود ممنوع«ايد و هرگز عالمت  کرده در تمامي اين سالها شما دائم از ميانبر استفاده مي

بود  خيلي راحتتر مي... دانم  دانم، مي مي. اآلن از اين مطلب باخبريد. بينيد ولي اآلن مي. ايد ديده نمي
حاال چه . ولي قانون اآلن ديگر آشکار شده استديديد،  داشتيد و عالمت را نمي اگر خبر نمي

  کنيد؟ مي
  .جنگ شما دقيقا هماني است که در قلب پولس هم بود

  
اشکال در من است که همچون يک . شريعت خوب است و اشکالي در آن وجود ندارد

کوشم  بنابراين، من اختيار عمل خود را ندارم، زيرا هر چه مي .ام برده به گناه فروخته شده
  !دهم که از آن متنفرم  توانم، بلکه کاري را انجام مي ر درست را انجام دهم نميکا
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دهد که  کنم، اشتباه است  و وجدان ناراحت من نيز نشان مي دانم که آنچه مي من بخوبي مي
آيد، زيرا کننده اين کارها  اما کاري از دستم بر نمي .کنم خوب بودن شريعت را تصديق مي

نمايد، چرا  به ارتکاب اين اعمال زشت ميه درون من است که مرا وادار اين گنا. من نيستم
  .از من قويتر استکه 

به اکنون ديگر براي من ثابت شده است که وجود من بخاطر اين طبيعت نفساني، از سر تا 
. توانم خود را به انجام اعمال نيکو وادارم کنم، نمي هر چه تالش مي. پا فاسد است

خواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر  مي .توانم شم، اما نميخواهم خوب با مي
  .کنم اختيار گناه مي کنم کار گناه آلودي انجام ندهم، اما بي سعي مي. نيستم

گناه : اشکال در کجاست خواهم، واضح است که دهم که نمي پس اگر کاري را انجام مي
رسد که در زندگي، اين يک  نظر ميبه  .هنوز مرا در چنگال خود اسير نگاه داشته است

  .زند اختيار کار بد از ما سر مي خواهيم کار نيک انجام دهيم، بي واقعيت است که هرگاه مي
  ٢٣ -  ١٤: ٧روميان             

  !جنگ داخلي جان ما
بينيم او هم مثل بقيه ما با  گيريم وقتي که مي چقدر تسلي مي! نشيند اعتراف پولس چقدر به دل مي

اند به همان اندازه  آنهايي که از فيض خدا مات و حيران مانده. کرد  دست و پنجه نرم مياين چيزها
چرا يک روز به خدا بله بگويم و روز ديگر به شيطان؟ وقتي . اند از ميزان گناه خود نيز در تعجب

 گردم، چرا مشتاق نيستم که از آنها اطاعت کنم؟ اکنون که عالمت را که از اوامر خدا آگاه مي
بينم، مگر نبايد اين کشمکش دروني فروکش کند؟ آيا اين کشمکش به اين معني است که من  مي

  ام؟ هنوز نجات نيافته
و در عين حال سوآل بسياري از مسيحيان هم . شود  مطرح مي٧اينها سوآالتي است که در روميان 

  :سالها قبل شاهد جنگ داخلي موجودي ديگر بودم. هست
لب بام آن خانه . ديدم نشستم، خانه روبرويي را مي  وري بود که از جايي که ميپنجره دفتر کار من ط

سينه کشيده، تاجي از پرهاي قشنگ که هر وقت اراده ! چه منظره قشنگي. پرنده قرمزي نشسته بود
خواند؛ جيک بلند ممتد با چهار جيک  يک آواز را بارها و بارها مي. ايستادند کرد، راست مي مي

  .شدند جيک ها هم هرگز عوض نمي کرد و جيک تغيير نميابداً گ آهن. کوتاه
سينه خود را جلو داده، پرهاي . پرنده به باالي بام خانه پرواز کرد و روي بلندترين نقطه آن نشست

سپس از خواندن » ک، جيک، جيک، جيک، جيک ي ي ي ي جي«: گردن را سيخ کرد و ندا سر داد
انگار که منتظر پاسخ کسي است که با آن آواز او را . طرف نگاه کردايستاد و منتظر به اينطرف و آن
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کند، ولي  روزها پشت سر هم اينکار را تکرار کرد و مي. آمد ولي هرگز جوابي نمي. صدا کرده است
  .جوابي از آن طرف نيست

حين رفتن تصوير خود را در . و هر بار پس از مدتي خواندن پرواز کرده و پايين خواهد رفت
صداي تصادم او به شيشه . جره خواهد ديد و تالش خواهد کرد که به درون برود و بعد تصادمپن

نيروي خود را جمع . اي گيج است براي لحظه. پرنده عقب خواهد کشيد. در منزل خواهد پيچيد
نيروي . برخواهد گشت! خواهد کرد و دوباره تصوير خود را در شيشه خواهد ديد و باز تصادم

  . و اين وضعيت اسفبار هنوز ادامه دارد.  جمع خواهد کرد و باز تصادمخود را باز
چند دفه بايد «! در عجبم» گيري؟ چرا آخه ياد نمي«: من هم مثل هميشه سرم را تکان خواهم داد
  »!بيني، واقعي نيست؟ اي که مي خودت را به پنجره بکوبي تا بفهمي که پرنده

  .کوبد رد و خود را به آن ميپ ولي پرنده کماکان به جانب پنجره مي
محکم دست . پوش شود؛ قدبلند و بسيار تيز و شيک دقايقي بعد مرد جواني وارد دفتر کارم مي

کنيم و بعد در مورد  صحبت کوتاهي در رابطه با بسکتبال مي. دهد و لبخندي بزرگ به لب دارد مي
هستم که به نوعي اين صحبتها در وسوسه . اش شلوغ است و بعد هم فرودگاهها اينکه چقدر برنامه

احتياج دارد که با اين حرفها دل و جرئت گفتن آنچه را که بخاطر آن . کنم  ولي نمي... را درز بگيرم 
. اين صحبت را قبال هم داشتيم. دانيم علت آمدن او را به دفتر من هر دو مي. آمده است، پيدا کند

  .کند  اآلن با معشوقه خود زندگي ميزن خود را ترک کرده و. زن دارد، معشوقه هم دارد
  »اي؟ پيش زنت برگشته«: پرسم مي

نه، سعي کردم ولي «: گويد کند، مي کشد و در حاليکه از پنجره به خانه روبرو نگاه مي آهي مي
  ».نرفتم

  با زنت حرف زدي؟ -
 جرئتش را نکردم -

ت تيز، بچه وحشت زير آن کت شلوار ايتاليايي و صحب» !اي بيش نيست بچه«: گويم پيش خود مي
. داند که چطور آن را مانع گردد اي است که از کار غلطي خود آگاه است ولي نمي زده شش ساله

شود؟ اين هوس دروني او چيست که او را به  اين خأل در زندگي او چيست که با ازدواج پر نمي
  کشاند؟ رختخوابهاي ديگر مي

از . کوبد بينم که کماکان خود را به پنجره مي  ميکنم و پرنده قرمز را از پنجره به بيرون نگاه مي
دانم چه بايد  مي«. دوزم که حاال با دو دست صورت خود را پوشانيده پشت ميز به آن مرد چشم مي

  »بکنم، ولي توانش در من نيست؟
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براي اين مرد و آن پرنده چه بايد بشود که هر دو دست بردارند؟ تا کي بايد به خود صدمه زنند که 
  ار شوند؟بيد

فکر . او هم رفته بود. چند لحظه بعد به آن مرد تلفن کردم. روز بعد به دفتر آمدم و پرنده رفته بود
  .ولي در مورد آن مرد مطمئن نيستم. کنم که پرنده درسي ياد گرفت مي

آيا در وجود شما هم ضعفهايي هست که شما را سر . شايد شما هم سرتان به سنگ خورده باشد
تان؟ غيبتتان؟  تان؟ غرورتان؟ رنجيدگي کند؟ سخنانتان؟ افکارتان؟ تند مزاجي ير ميدرگم و متح

اي  اکنون مبارزه. دانيد اّما حاال ديگر مي. چيزهايي که قبل از آگاهي از قانون برايتان راحتتر بود
در رابطه با فيض دو حقيقت به شما . توانيد خود را از آن دور نگهداريد هست که ديگر نمي

  .دهم که با خود به اين مبارزه ببريد مي
  

  .او هنوز هم شما را طالب است -١
برخي وجود جنگ داخلي جان را . شما فرزند خدا هستيد. قبل از هر چيز مقام خود را به ياد آوريد

اين اشخاص در ذهن خود . کنند که گويي خدا ما را فراموش و ترک کرده است اينطور تعبير مي
. خواند من فردي مسيحي هستم، ولي با اينحال اميال من با مسيحي بودنم نمي«: اين فکر را دارند

کنم که من  از اين رو فکر مي. تواند داشته باشد کسي که فرزند خداست، چنين کشمکشهايي نمي
  ».شايد خدا آن موقع براي من جايي داده بود، ولي اآلن در نزد او جايي ندارم. فردي يتيم هستم
اگر نتواند شما را با گناهتان اغوا کند، . کارد که اين تخمهاي خجالت و ننگ را مياين شيطان است 

دهد که شما را  هيچ چيز به اين اندازه به او لذت نمي. شما را در حس خطايتان غرق خواهد کرد
اي اندازد و در شرم اينکه هنوز هم با برخي از عادتهاي گذشته درگير هستيد، غرق  خجل در گوشه

از دست خواهشها و التماسها و . خدا از دست تو خسته شده«: کند ر گوش شما زمزمه ميد. کند
  .گويد شيطان دروغ مي» .ببخشيدهاي تو خسته شده

رود که من ديگر لياقت ملکوت  کنند و سالها با اين فکر هدر مي و بسياري حرفهاي او را باور مي
  ».ازم؟ لياقت ندارم که باز از او بخشش بطلبمشود دائم به فيض خدا دست ي مگر مي«. خدا را ندارم

لطفا فضولي مرا ببخشيد، ولي چه کسي به شما گفته بود که لياقت بخشش را داشتيد؟ زماني که نزد 
آيا مسيح . مسيح آمديد، آيا او از تمامي گناهي که تا به آن لحظه انجام داده بوديد، خبر داشت؟ بلي

پس مسيح با . دانست تکب خواهيد شد؟ بلي، آن را هم ميدانست که در آينده چه گناهي مر مي
منظور شما اين است . اينکه از همه گناهان تمامي زندگي شما خبر داشت، شما را نجات داد؟ بلي

خواهد شما را  که او با اينکه از تمامي اشتباهات گذشته و آينده شما باخبر است، هنوز هم مي
  .فرزند خود بخواند؟ بلي
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اگر گناه . رسد که خدا همين اآلنش هم نقطه نظر خود را اثبات کرده است ينطور ميبه نظر من ا
اي که در  وسوسه. داد شما بزرگتر از قدرت فيض او بود، همان اولش هم شما را هرگز نجات نمي

آيا دليلي . ديد او وسوسه شما را مي. اي نيست افتيد، در آسمان و در حضور خدا خبر تازه آن مي
  سي که شما را براي دفعه اول قبول کرد، ديگر قبولتان نکند؟ هست که ک

دهد که در مسير درستي قرار  عالوه بر آن، اين واقعيت که شما زير حمله هستيد، خود نشان مي
  :ببينيد پولس تحت چه فشاري قرار دارد. چه کس ديگري چنين کشمکشي را داشت؟ پولس. داريد

  
اشکال در من است که همچون يک برده . آن وجود نداردپس، شريعت خوب است و اشکالي در «

کوشم کار درست را  بنابراين، من اختيار عمل خود را ندارم، زيرا هر چه مي .ام به گناه فروخته شده
دانم که آنچه  من بخوبي مي !دهم که از آن متنفرم توانم، بلکه کاري را انجام مي انجام دهم نمي

دهد که خوب بودن شريعت را تصديق   ناراحت من نيز نشان ميکنم، اشتباه است  و وجدان مي
اين گناه درون من است که . آيد، زيرا کننده اين کارها من نيستم اما کاري از دستم بر نمي .کنم مي

  .کند مرتکب اين اعمال زشت گردم، زيرا او از من قويتر است مرا وادار مي
 بخاطر اين طبيعت نفساني، از سر تا پا فاسد اکنون ديگر براي من ثابت شده است که وجود من

خواهم خوب باشم،  مي. توانم خود را به انجام اعمال نيکو وادارم کنم، نمي هر چه تالش مي. است
کنم کار گناه  سعي مي. خواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نيستم مي .توانم اما نمي

  .کنم اختيار گناه مي آلودي انجام ندهم، اما بي
گناه هنوز مرا در : اشکال در کجاست خواهم، واضح است که دهم که نمي پس اگر کاري را انجام مي

رسد که در زندگي، اين يک واقعيت است که هرگاه  به نظر مي .چنگال خود اسير نگاه داشته است
  ».زند اختيار کار بد از ما سر مي خواهيم کار نيک انجام دهيم، بي مي
  

کند، بلکه از کشمکشي  کشمکشي را که در گذشته داشته بيان نمي. نويسد حال ميپولس در زمان 
دانيم، پولس حتي در زمان نوشتن  تا آنجايي که مي. گويد که در حال حاضر بر جان دارد سخن مي

 منظورتان اين است که پولس حتي در زمان نوشتن .اين سطور هم در نبردي روحاني درگير بود
توانيد   آيا موقعي خطيرتر از اين ميکرد؟ ابمقدس هنوز هم با گناه مبارزه مييکي از کتابهاي کت

براي حمله شيطان مناسب بدانيد؟ آيا اين امکان هست که شيطان از ثمري که اين رساله به روميان 
  قرار بود بياورد، در ترس و وحشت افتاده باشد؟

ا ممکن نيست که زير حمله بودن شما ترسد؟ آي آيا اين امکان هست که از ثمر زندگي شما هم مي
نه بخاطر ضعف شما، بلكه بخاطر نيرويي که قرار است کسب کنيد، باشد؟ شيطان شايد امروز با 
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شکست دادن شما تالش دارد که فردا با فردي مبشر و يا نويسنده و يا خادم مجبور به مبارزه 
  .نباشد

  

  کند او هنوز هم شما را هدايت مي -٢
اولين حقيقت مقام .  حقيقت را به شما بگويم تا بتوانيد در اين مبارزه پيروز گرديدبگذاريد دومين

: کنيد دومين حقيقت اصلي است که با آن زندگي مي. شما فرزند خدا هستيد: و منزلت شما بود
  .کالم خدا

زماني که زير حمله قرار داريم، اين کشش در ما هست که اعتبار اوامر خدا را زير سوآل قرار 
تراشيدم، دليل و  طرفه دليل و منطق مي ما هم به همان شکل که من در رابطه با آن خيابان يک. دهيم

  با زير سوآل .من راننده خوبي هستم. قانون براي ديگران است نه براي من. آوريم منطق مي
  .کاهم گذاشتن اعتبار قانون، در ذهن خود از اقتدار قانون مي

مقّدس است و حکِم شريعت نيز  شريعت«: شود طلي به ما يادآور مياز اين رو هم پولس بدون مع
باشد که   ميهاگيوسکلمه مقدس ريشه لغت ) ١٢: ٧روميان (» .مقّدس، عادالنه و نيکوست

اوامر خدا مقدس است، زيرا از دنيايي متفاوت، جّوي متفاوت و دورنمايي . معني دارد» متفاوت«
  .گردند متفاوت ارسال مي

اي که من از  در مقابل آن کوچه» ورود ممنوع«توان اين را هم گفت که آن عالمت   ميبه يک طريق
کنند،  افکار کساني که قوانين شهر ما را منعقد مي. آمد گذشتم، از دنيا و جّوي متفاوت مي آن مي

من بيشتر به راحتي خود فکر . آنها خيرّيت همه مردم را در نظر دارند. مانند افکار من نيستند
من به دنبال منفعت و . آنها بيشتر به اين فکر هستند که چه چيزي براي شهر خوب است. کنم مي

اّما من به فکر اين هستم که به چه شکل . دانند که ايمني در چيست آنها مي. خيريت خود هستم
قانون کنند؛   جويي من برقرار نمي آمد و بهره اّما آنها قانون را به جهت خوش. سريعتر به کارم برسم

  .کنند را براي ايمني من برقرار مي
رسد، در نظر خدا مصيبت  آنچه که به نظر ما ميانبر مي. اين مطلب در مورد خدا هم مصداق دارد

کند؛ به جهت حفاظت ما عطا  او قانون و شريعت خود را جهت بهره جويي به ما عطا نمي. است
او اين . اعتماد کنيم نه حکمت خوددر مواقع سختي و کشمکش ما بايد به حکمت او . کند مي

  .داند ما به چه چيزي احتياج داريم سيستم را طرحريزي کرد؛ اوست که مي
زير پا گذاشتن . دانم کنم که خود من هم مي شق هستم، فکر مي ولي از آنجا که من شخصي کله

ا هويدا اي کثيف و خودخواهانه از مر که از جانب من صورت گرفت، جنبه» ورود ممنوع«قانون 
  .شدم که چقدر خودخواه هستم ديدم، هيچوقت متوجه نمي اگر آن قانون را نمي. ساخت
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 سال قبل توسط آگوستين در کتاب اعترافات به قلم کشيده ١٧٠٠نمونه آنچه را که برايتان گفتم، 
  :شد

در يک شب طوفاني ما با ديگر . اي بود مملو از ميوه در نزديکي تاکستان ما درخت گالبي
گالبي زيادي چيديم، نه فقط . هاي آن را بدزديم و در ببريم انان بر آن شديم که ميوهجو

براي اينکه حسابي گالبي خورده باشيم، بلكه آنها را به خوکها هم بدهيم، گرچه تا آنجا 
ها  گالبي. خورده بوديم که اشتياق دروني ما در امر خوردن آن ميوه ممنوع ارضا شود

ورزيد، گالبي نبود، چرا که بهتر از آن  نچه که جان من بدان طمع ميخوشمزه بودند، ولي آ
اين ميل به دزدي ... به اين جهت چيدم که دزد بشوم صرفاً من آنها را . را در منزل داشتيم

  .توسط ممنوعيتي که براي دزدي بود، در من بيدار شد
  

مگر . و حصار دور درخت بودکرد، چپر   اين گالبي نبود که آگوستين را به جهت دزدي تشويق مي
آنکه کسي  توانم کش بروم، بي در عجبم چند تا گالبي مي«: گويد در درون ما نيز صدايي دائم نمي
به » آنکه گير پليس بيافتم؟ طرفه بروم، بي توانم از آن خيابان يک مرا ببيند؟ در عجبم چند دفعه مي

ي نامرئي که در محدوده ترس قرار کنيم، از خط محض اينکه اين سوآالت را از خود شروع مي
. گرديم فيض ما را از دست ترس خالص کرد، ولي ببينيد چقدر سريع به آن برمي. گذريم دارد، مي

فيض به ما گفت که ديگر احتياجي نيست که دائم از ترس مواظب پشت سر خود باشيم، ولي 
ز خطا آزاد هستيم، ولي فيض به ما گفت که ما ا. ايم ببينيد که چطور به پشت سر چشم دوخته

  .ببينيد چطور صورت ما به رنگ گالبي درآمده و وجدانمان به دست خطا اسير شده
دانستيم؟ به سر ما چه آمد؟ چرا ما اينقدر سريع به طرق گذشته خود  آيا بهتر از اين نمي

 اين کيست که مرا از! آه که چه شخص نگونبختي هستم«: نويسد گرديم؟ چنانکه پولس هم مي برمي
  ). ٢٤: ٧روميان (» پيکِر اسيِر مرگ رهايي بخشد؟

آيا . ما به تنهايي قادر به جنگ در اين نبرد نيستيم: اگر به صورت ساده بخواهم برايتان بگويم
  دهد؟ خوشحال نيستيم که پولس خود به سوآل خويش جواب مي

  )٢٥آيه (» !واسطة خداوند ما عيسي مسيح   خدا را سپاس باد به«
در زندگي شما هيچ . سي که ما را اّول نجات داد، هنوز هم هست که ما را نجات دهدهمان ک

اي وجود ندارد که در آن نسبت به دفعه اول که نجات پيدا کرديد، کمتر نجات پيدا کرده  نقطه
ديروز که . سر ميز صبحانه غرغرو هستيد، به اين معني نيست که محکوم هستيدصرفاً چون . باشيد

بتان را از دست داديد و عصباني شديد، به اين معني نيست که نجاتتان را از دست کنترل اعصا
پيام . گردد نام شما در دفتر حيات بر اساس وضعيت روحي و اعمال شما ناپديد و پديد نمي. داديد
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: ٨روميان (» .براي آنان که در مسيح عيسي هستند، ديگر هيچ محکوميتي نيست«. فيض اين است
نجات شما بخاطر کاري است که . کنيد دهيد، نجات پيدا نمي طر آنچه که انجام ميشما بخا). ١

دهيد، بلکه بخاطر کسي  و شما شخصي مهم هستيد، نه بخاطر آنچه که انجام مي. مسيح انجام داد
  .که به او تعلق داريد؛ شما متعلق به خدا هستيد

. اموش کنيم و کماکان روي جاده اصلي بمانيمو از آنجا که متعلق به او هستيم، بياييد ميانبرها را فر
  .داند راه رفتن به خانه را او مي. نقشه را او کشيده است. داند او راه را مي
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  من کيستم؟
خدا . کند اي است از بسياري از آنچه که خدا در مورد ما اعالن مي آيد، خالصه آنچه که در زير مي

  .گرديم آوريم و عضوي از خانواده الهي مي ند که ما به مسيح ايمان ميک اين را زماني اعالن مي
   

  )١٣: ٥متي (من نمک جهان هستم 
  )١٤: ٥متي (من نور جهان هستم 

  )١٢: ١يوحنا (من فرزند خدا هستم 
  )٥ و ١: ١٥يوحنا (من بخشي از تاک حقيقي هستم و حيات مسيح در من جاري است 

  )١٥ :١٥يوحنا (من دوست مسيح هستم 
  )١٦: ١٥يوحنا (ام که ثمره او را به بار آورم  من توسط مسيح انتخاب و مقرر شده

  )١٨: ٦روم (من غالم عدالت و صالحيت هستم 
  )٢٢: ٦روم (من غالم خدا هستم 

  )٢٦: ٣، غال ١٥ و ١٤: ٨روم (من فرزند خدا هستم؛ خدا پدر روحاني من است 
  )١٧: ٨روم (باشم  ريک ميمن هم ارث با مسيح هستم و در ميراث او ش

: ١٦، ١٦: ٣قرن ١(شود  روح و حيات او در من ساکن مي. من معبد خدا هستم؛ محل سکونت خدا
١٩(  

  )١٧: ٦قرن ١(من با خداوند متحد هستم و با او در يک روح 
  )٣٠: ٥، افس ٢٧: ١٢قرن ١(من عضوي از بدن مسيح هستم 

  )١٧: ٥ قرن ٢(اي هستم  من خلقت تازه
  )١٩ و ١٨: ٥ قرن ٢(دا در آشتي هستم و خادم آشتي او با ديگران من با خ

  )٢٨ و ٢٦: ٣غال (من فرزند خدا هستم و در مسيح با او يکي 
  )٧ و ٦: ٤غال (چون فرزند خدا هستم، وارث او هم هستم 

  )٢: ١، کول ١: ١، فيل ٢: ١قرن ١، ١: ١افس (من مقدس هستم 
  )٢٠: ٢افس ( تا کار او را انجام دهم من صنعت دست خدا هستم، در مسيح متولد

  )١٩: ٢افس (من با ديگر خانواده الهي هموطن هستم 
  )١: ٤، ١: ٣افس (من زنداني مسيح هستم 

  )٢٤: ٤افس (من مقدس و صالح هستم 
  )٦: ٢، افس ٢٠: ٣فيل (ام  من شهروند آسمان هستم و اآلن در جايهاي آسماني نشسته

  )٣: ٣کول (من با مسيح در خدا مخفي هستم 
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  )٤: ٣کول (من متجلي حيات مسيح هستم زيرا که او حيات من است 
  )٤: ١تس ١(من برگزيده خدا هستم، مقدس و محّبت شده 

  )٥: ٥تس ١(من فرزند نور هستم نه ظلمت 
  )١: ٣عبر (من شريک مقدس دعوت الهي هستم 

  )١٤: ٣عبر (من با مسيح همکار هستم؛ من در حيات او شريک هستم 
  )٥: ٢پطر ١(يکي از سنگهاي زنده خدا هستم، در مسيح بنا شده به جهت يک عمارت روحاني من 

من عضوي از يک نژاد منتخب هستم، کهانت ملوکانه، ملتي مقدس، قومي به جهت خود خدا 
  )١٠ و ٩: ٢پطر ١(

  )١١: ٢پطر ١(کنم  من در اين دنيا غريب و اجنبي هستم و به شکل موقتي در اينجا زندگي مي
  )٨: ٥پطر ١(من دشمن ابليس هستم 

  )٢و١: ٣يوحنا ١(من فرزند خدا هستم و زماني که مسيح برگردد، همانند او خواهم شد 
  )١٨: ٥يوحنا ١(تواند دست به من بزند  ام و شرير نمي من از خدا مولود شده

م آنکه ولي، به فيض خدا هست) ٥٨، ٢٨، ٢٤: ٨، يوحنا ١٤: ٣خر (نيستم » هستم آنكه هستم«من 
  )   ١٠: ١٥قرن ١(هستم 

   اثر نيل آندرسون»پيروزي بر ظلمت«از کتاب                                                                
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  شکل بخشي به پاسخ
  
  بنويسيد................................................... اثر گناه را به صورتي کوتاه روي  - ١

   مقام و منزلت ما در مسيح–الف 
  
  

   مشارکت ما با مسيح–ب 
  
  

دعايي کوتاه بنويسيد و از خدا براي رابطه جديد و مقام جديدي که در مسيح که با او داريد،  - ٢
  .تان نيز تشکر کنيد القدس به زندگي از او عطا کردن روح. تشکر کنيد

  
  
  

  وضوعمبحث 
 بينيد؟ کس لوکيدو، شما خود را چگونه ميدر رابطه با داستان کوچه ورود ممنوع ما - ١

 گذارد؟ گناه روي مقام و منزلت ما در مسيح چه اثري مي - ٢

تواند روي طريق زندگي مسيحي ما  درک درست از مقامي که در مسيح داريم، چگونه مي - ٣
 اثر کند؟

 چيست؟» نسبت به گناه مردن«منظور از  - ٤

تواند روي طريق زندگي مسيحي ما  ايم، چگونه مي اين حقيقت که ما نسبت به گناه مرده - ٥
 اثر گذارد؟

 تواند روي طريق زندگي مسيحي ما اثر گذارد؟ القدس در ما چگونه مي وجود روح - ٦

  
  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
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اين بحث طرز تفکر اوليه شما را نسبت به موضوع چگونه تغيير داده است؟ افکار خود را به  - ١
 .شکل خالصه در زير بنويسيد

  
 ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(هيد به اين امر جامه عمل بپوشانيد خوا چگونه مي - ٢

  
 
مطابق آنچه که مطرح شديد، اهداف ايمان قرار دهيد و آن را با گروه و يا : خود را متعهد کنيد - ٣

 .سرگروه خود در ميان گذاريد

  
  : من،با کمک خدا
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  :٤موضوع 

  ويژگي تعميد
  

  وضوع  ممرور کلي
کند و عملي است که در اطاعت از مسيح صورت  تعميد فرماني است که کتابمقدس به آن امر مي

با اينحال در رابطه با ماهيت و ويژگي آن و طريقي که بايد صورت گيرد، و نيز رابطه آن با . گيرد مي
  .القدس نظريات مختلف وجود دارند روح

  :در اين مطلب ما
  .کشف خواهيم کردمعني و ويژگي تعميد را  •
  .کند دهد، تصوير مي خواهيم ديد که چطور تعميد در آب آنچه را که در نجات روي مي •
  .العمل خود را در مقابل اين فرمان کتابمقدس ارزيابي خواهيم کرد عکس •

  

  هضم موضوع 
 پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيد .تمام اختيارات آسمان و زمين به من داده شده است«

  » ...و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد دهيد
  ١٩ و ١٨: ٢٨متي               

  
چرا؟ در تعميد . ورزند تعميد امري است که مسيحيان از همان ابتداي آمدن مسيح به آن مبادرت مي

عميد هاي مسيحي در امر انجام ت سازد؟ کليساها و فرقه چه چيزي هست كه آن را تا اين حد مهم مي
ها هم بايد تعميد  آيا طريقي صحيح براي تعميد وجود دارد؟ آيا بچه. با يکديگر متفاوت هستند

القدس با تعميد در آب  چطور؟ رابطه تعميد در روح» القدس تعميد روح«بگيرند؟ در رابطه با 
  راند؟ چيست؟ تعميد از چه چيزي سخن مي

  

بطه با مطلب به فکر وا خواهند بياناتي هستند که شما را در را(  کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
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  ».البته که مسيحي هستم؛ از همان بچگي که تعميد گرفتم، مسيحي هستم«
  ».بينم که حاال هم تعميد بگيرم ام و ديگر نيازي نمي در زمان کودکي تعميد گرفته«

توانيد از نجات خود مطمئن  اگر تعميد نگيريد، نمي. جات بسيار ضروري استتعميد به جهت ن«
  ».باشيد

از ما . اين چيزي نيست که به ترجيح ما گذاشته شود. کند که تعميد بگيريم مسيح به ما امر مي«
  ».رود که از آن اطاعت کنيم انتظار مي

  ».اند س تعميد نگرفتهالقد مصيبت بزرگ اين است که بسياري از مسيحيان هرگز در روح«
  

  مطالعهنمونه جهت 
  

  رازميک
او و زنش از اعضاي قوي کليساي شما هستند و هر دو در . رازميک ده سال است که مسيحي است
روزي بعد از کليسا در سر نهار در رابطه با دو تعميدي که در . تعليم کودکان در کليسا شرکت دارند
: کند  با قدري خجالت اين سوآل را مطرح ميرازميک. کنيد جلسه صورت گرفت، صحبت مي

ام  وقتي که بچه بودم، دو بار تعميد گرفتم؛ بار اول وقتي که نوزاد بودم و بار دوم وقتي که خانواده«
با اينحال در هيچکدام من خود مسيحي . از کليساي ارتدوکس ارمني به کليساي پروتستان آمدند

ام، به نظر شما آيا احتياج است که باز هم تعميد  يد گرفتهاز آنجا که تا به حال دوبار تعم. نبودم
  »بگيرم؟

  

  مطالعه کتابمقدس
   

  ٧ - ١: ٦روميان 
آلود خود ادامه دهيم تا خدا نيز لطف  خوب، اکنون چه بايد کرد؟ آيا بايد به زندگي گذشته و گناه«

يمان آورديم و غسل دانيد که وقتي به مسيح ا مگر نمي! هرگز و بخشش بيشتري به ما نشان دهد؟
تعميد گرفتيم، جزئي از وجود پاک او شديم و با مرگ او، طبيعت گناه آلود ما نيز مرد؟ پس، حال، 

آلود سابق خود ادامه  توانيم باز به زندگي گناه که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه مي
داشت، با او در آِب تعميد  هنگامي که مسيح مرد، طبيعت کهنه ما هم که گناه را دوست مي دهيم؟
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دفن شد؛ و زماني که خداي پدر با قدرت پر جالل خود، مسيح را به زندگي بازگرداند، ما نيز در 
  .آن زندگي تازه و عالي شريک شديم

بعبارت ديگر، هنگامي که مسيح بر روي صليب مرد، در . ايم بنابراين، ما جزئي از وجود مسيح شده
؛ و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است، ما نيز در زندگي تازه او واقع ما نيز با او مرديم

هاي پيشين و ناپاک ما با مسيح  آن خواسته .شريک هستيم و مانند او پس از مرگ زنده خواهيم شد
آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود، درهم شکسته شد، . بر روي صليب ميخکوب شد
ر گناه بود، اکنون ديگر در چنگال گناه نيست و از اسارت و بردگي بطوري که بدن ما که قبالً اسي

  .گناه آزاد است
  

  ١٣ – ١٢: ١٢قرنتيان ١
گيرند، بدن تشکيل  وقتي تمام اين اعضا کنار هم قرار مي. اما اعضاي بسيار دارد ، بدن يکي است

بعضي از ما . شيمبا هر يک از ما عضوي از بدن مسيح مي . مسيح نيز همينطور است»بدن«. شود مي
اما روح القدس همه ما را . يهودي هستيم و بعضي غيريهودي؛ بعضي غالم هستيم و بعضي آزاد

درواقع ما بوسيله يک روح، يعني . کنار هم قرار داده و بصورت يک بدن درآورده است
  .ايم و خدا به همه ما، از همان روح عطا کرده است القدس، در بدن مسيح تعميد گرفته روح

  
  ٤١ – ٣٧: ٢اعمال 

: بنابراين، به او و به ساير رسوالن گفتند. سخنان پطرس مردم را سخت تحت تأثير قرار داد
  »برادران، اکنون بايد چه کنيم؟«

هر يک از شما بايد از گناهانتان دست کشيده، بسوي خدا باز گرديد و به نام «: پطرس جواب داد
آنگاه خدا به شما نيز اين هديه، يعني روح القدس . ببخشدعيسي تعميد بگيريد تا خدا گناهانتان را 

زيرا مسيح به شما که از سوي خداوند، خداي ما دعوت شده ايد، و نيز به  .را عطا خواهد فرمود
فرزندان شما و همچنين به کساني که در سرزمينهاي دور هستند، وعده داده که روح القدس را عطا 

  ».فرمايد
باره عيسي سخن  گفت و تمام شنوندگان را تشويق نمود که خود را از سپس پطرس به تفصيل  در

  .گناهان مردم شرور آن زمانه آزاد سازند
  .هاي او را قبول کردند، تقريباً سه هزار نفر تعميد گرفتند از کساني که گفته

  
  ٤٠ – ٣٨، ٣٦ – ٣٢: ٨اعمال 
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  :خواند، اين  بود آن قسمتي که از کتاب آسماني مي 
او مثل گوسفندي که . برند، او را نيز به کشتارگاه بردند ه گوسفند را بسوي کشتارگاه ميهمچنانک«

عدالتي در حق او  او فروتن بود؛ از اينرو هرگونه بي .چينند، لب به اعتراض نگشود پشمهايش را مي
  ».تواند از نسل او سخن بگويد؟ زيرا حيات او از زمين برداشته شد چه کسي مي. روا داشتند

گفت يا درباره  آيا اشعيا اين چيزها را درباره خودش مي«: دار حبشي از فيليپ پرسيد زانهخ
  »ديگري؟

هاي ديگر کتاب آسماني، پيام  آنگاه فيليپ از آن نوشته آسماني شروع کرد و با استفاده از قسمت
مرد . ندرفت، به يک برکه آب رسيد همچنانکه کالسکه پيش مي .نجات بخش عيسي را به او رسانيد

  »آيا امکان دارد حاال غسل تعميد بگيرم؟! اين هم آب ! نگاه کن «: حبشي گفت
وقتي از آب بيرون  .پس کالسکه را نگاه داشتند و هر دو داخل آب رفتند و فيليپ او را تعميد داد

 با دار حبشي ديگر او را نديد، ولي راه خود را آمدند، روح خداوند فيليپ را برداشت و برد و خزانه
پس هم در آنجا و هم در . اما فيليپ خود را در شهر اشدود يافت .خوشحالي پيش گرفت و رفت

 .شهرهاي سر راه خود، پيغام خدا را به مردم رساند تا به شهر قيصريه رسيد
 

شدند و اين عالمت آن بود که آنها پيرو خدا و جزو اعضاي ملت  در عهد عتيق ايمانداران ختنه مي
کند و عملي است  در عهد جديد، تعميد در آب هم هدفي مشابه را دنبال مي. داسرائيل هستن

همانطور که عيسي وعده داده بود، . مشهود از اينکه شخص پيرو مسيح و عضوي از کليساي اوست
اين دو شکل تعميد، تعميد در آب و تعميد . القدس هم همراه بود تعميد در آب با تعميد در روح

  .نکه از يکديگر متمايز هستند، با اينحال به يکديگر بسيار مربوطندالقدس با اي در روح
  

القدس در فرد ايماندار ساکن  تعميد در روح عملي است نامرئي در امر نجات که در آن روح
و فرد ايماندار را به خانواده الهي عيسي مسيح که کليسا باشد، ) آيد به زندگي او مي(شود  مي
در . شويم مي» خلقت جديدي«گذرد، و ما تبديل به  ما مي» ندگي قبليز«در اين واقعه . آورد مي

به يک (و در قيامت او ) ميريم نسبت به زندگي سابق خود مي(تعميد روح، ما با مرگ مسيح 
  . گرديم شريک مي) کنيم زندگي جديد چشم باز مي

تد، تصوير اف تعميد در آب سمبل ظاهري و مشهودي است که آنچه را که در نجات اتفاق مي
گيرد  تعميد در آب سمبلي از يگانگي ما با مسيح است، به ويژه زماني که فرد تصميم مي. نمايد مي

اي است از اينکه ما  فرو رفتن نشانه. با فرو رفتن کامل در آب تعميد گيرد تا با پاشيدن آن بر سر
هستيم،  اين امر زماني که زير آب ). گرديم در مرگ او شريک مي(ميريم  هم همراه مسيح مي



  چهارمموضوع                کشف زندگي مسيحي                                                                               

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٧٥

سمبلي است از تميز شدن ما از گناه و کسب بخشش الهي، که در واقع زماني که در زير آب 
بيرون آمدن از آب سمبل رستاخيز ما به زندگي . گيرد ميرد و دفن مي هستيم، انسانيت کهنه ما مي

. ن زنده شدجديد است که در آن با تازگي زندگي کنيم، درست به همان شکل که مسيح از مردگا
تعميد در آب عمل سمبليک بسيار مهمي است و قدم مهمي از اطاعت براي هر فرد مسيحي به 

  .رود شمار مي
  

  ، ويژگي تعميد در آب چيست؟ کاربردهاي تعميد در اين متن چه هستند؟٦بر اساس روميان 
  
  

   چيست؟١٢ قرنتيان ١ويژگي تعميد در 
  
  

  ول کشيد تا در آب تعميد گيرند؟ از نجات افراد چقدر ط٨ و ٢در اعمال 
   
  

  ).شباهتها و تفاوتها را مرقوم داريد(دهد؟   قبل از تعميد آب چه روي مي٨ و ٢در اعمال 
  
  

   مردم چگونه تعميد يافتند؟٨ و ٢در اعمال 
  
  

  ديگر منابع
  ، به قلم گري اينريگ»تعميد«

  ١٩٧٥، چاپ »حيات در بدن او«فصل سيزدهم از کتاب 
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  در آبتعميد 
  به قلم گري اينريگ» حيات در بدن او«از کتاب 

  
در حين سخنهاي خود جماعت را تشويق و با اين جمالت از آنها ) تعميدي(يک کشيش بابتيست 

در اين هنگام يک نفر » .بگذاريد گناهان شما همه شسته شوند. بياييد، فرزندان من«: نمود دعوت مي
در اين » ! است جناب کشيش، در کليساي متديستمال من شسته شده«: از ميان جماعت گفت

ايد، خشکشويي  شما شسته نشده«: لحظه صداي برادر جونز خشن شد و با لحني شديد گفت
  »!ايد شده

با اين حقيقت روبرو هستند که تعميد در آب جاي کامالًخوانند،  تمامي کساني که عهد جديد را مي
با اين وجود آنچه که روزي مايه اتحاد در . رار داشتبسيار مهمي در زندگي و عمل کليساي اوليه ق

برخي . بين مسيحيان بود، اينک بيشتر باعث جدايي و شقاق و گونانوگوني در تعليم و عمل است
. اند دهند، حال آنکه برخي کماکان به تعميد ايمانداران چسبيده ها را هم تعميد مي از کليساها بچه

دهند و برخي با ريختن آب بر سر و برخي  آب تعميد ميبرخي از کليساها به صورت پاشيدن 
برخي از مسيحيان به اين گمان هستند که فرد تعميد نگرفته . ديگر با فرو بردن ايماندار به زير آب

اي جهت خلقت  به هيچ عنوان به آسمان راه نخواهد يافت، حال آنکه برخي ديگر تعميد را وسيله
  .کنند به عنوان يک سمبل تلقي ميصرفاً م آن را اي ديگر ه تازه گمان دارند و عده

با . رسد از ميان اين ديدگاههاي مختلف رسيدن به يک نقطه روشن امري غيرممکن به نظر مي
اينحال مطالعه دکترين تعليم در کتابمقدس اين مطلب را با مطرح کردن چهار سوآل و جواب ساده 

  :کند مي
  گيرد؟ تعميد چگونه صورت مي - ١
 گيرد؟  يد ميچه کسي تعم - ٢

 تعميد چه معنايي دارد؟  - ٣

 چرا بايد تعميد بگيريم؟ - ٤

  

  گيرد؟ تعميد چگونه صورت مي
گرچه تعميد در حال حاضر به سه صورت فروبردن کامل در آب و يا ريختن آب بر سر و يا 

پذيرد، ليکن در اين دکترين اين گوناگوني به هيچ عنوان سوآل اصلي  پاشيدن آب صورت مي
اين مطلب را از آن ! نه. ن به اين معني نيست که شيوه انجام تعميد مهم نيستاين سخ. نيست
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گويم، چرا که سوآالت ديگري هم هستند که فشار آنها از اين يکي به مراتب بيشتر  جهت مي
کلمه . مشتق شده است» بپتيسم«و » بپتيسو«و تعميد گرفتن از واژه يوناني » تعميد«کلمه .است

بود، درست به همان » فرو بردن«رفت و معني آن  اوليه يوناني بيشتر به کار ميدر ادبيات » بپتيسو«
بدين . گذاريم شکل که برخي از ما هنگام چاي خوردن، قند را در چاي فرو برده و در دهان مي

رفت، براي بيان اين واقعه از لغت بپتيسو استفاده  شد و به زير آب مي ترتيب اگر قايقي غرق مي
شد و يا در  زماني که کسي در آب غرق مي» .تعميد گرفت«: به فارسي انگار بگوييمکردند که  مي

بنابراين معني خود کلمه . شد کرد، براي بيان آن اغلب از واژه بپتيسو استفاده مي خزينه استحمام مي
  .بيشتر موافق اين شيوه است که شخص به طور کامل به زير آب برده شود

جمه يوناني عهد عتيق است، کلمه بپتيسو فقط دوبار در تمامي کتابهاي در ترجمه سپتواَجنت، که تر
 اين کلمه در مورد نعمان به کار رفته است که خود را ١٤: ٥ پادشاهان ٢در . آن استفاده شده است

در . رفت به زير آب ميکامالًدر آن نعمان مطمئناً برد، عملي که  هفت بار در آب رود اردن فرو مي
در کتابهاي » .و دهشت مرا فرو گرفته است... «ين کلمه به شکل مجازي به کار رفته  ا٤: ٢١اشعيا 

هم اين واژه دو بار به کار رفته است که در هر دو آن منظور استحمام ) آپوکريفا(غير الهامي 
عالوه بر آن، يهوديان در زمان عهدجديد افرادي را که ). ٢٥: ٣٤، سيراخ ٢: ١٢جوديت (باشد  مي

در اين » ايسرائيل آبراهامز«همانطور که محقق يهودي . دادند گرويدند، تعميد مي يت ميبه يهود
جاي هيچ شبهه نيست که تعميد يهودي در قرن اول ميالدي به صورت فرو بردن «: نويسد مورد مي

او وايت در رابطه با تعميد آنهايي که به يهوديت .ئي.آر» .گرفته است کامل بدن در آب صورت مي
کند که يحيي تعميد دهنده اين شکل از تعميد را ادامه داده و  ويدند، اين مطلب را اضافه ميگر مي

  .داد مردم را به آن تعليم مي
دهد که  به خوبي نشان مي)  گالون١٠٠حدود (ميزان گنجايش حوض تعميد مذکور در تلمود « 

در . نها در آب بوده استاند به صورت فرو بردن کامل آ گرويده تعميد اشخاصي که به يهوديت مي
  ».کردند خوانيم، دنبال مي اين امر لباس از تن بدر بود و بيشتر همان مدلي را که در الويان مي

  
بنابراين فرو بردن کامل بدن نه فقط معني بنيادين واژه بپتيسو است، بلکه عملي هم بوده است که 

  .اند آشنا بودهکامالًن اند و مسيحيان اوليه با آ ورزيده يهوديان بدان مبادرت مي
با اينحال اين واژه چه در ادبيات غير مذهبي و چه در عهد جديد به معني فرو رفتن کامل در آب 

: ١، مرقس ١٤ و ١١: ٣متي (القدس  اين کلمه به شکل مجازي در مواقع تعميد در روح. نبوده است
: ١٢، لوقا ٣٩ و ٣٨: ١٠مرقس (و در موقع مرگ مسيح ) ١٣: ١٢قرن ١، ٥: ١، اعمال ٣٣: ١، يوحنا ٨
کند که شايد قرار   تعميد صحبت از آيين شست و شو مي٣٨: ١١در لوقا . هم به کار رفته است) ٥٠
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اي در دست نيست که در آن واژه  در عهد جديد نمونه. شده است دادن بازوان در آب را شامل مي
از آن گذشته زبان .  نداشته باشدبپتيسو به کار رفته باشد و فرو رفتن کامل بدن در آب مناسبت

هاي  واژه) ِاپيِکو، پراسکوسيس(و ريختن آب بر سر ) رانتيزو(يوناني براي پاشيدن آب بر سر 
و نيز در مواقع تعميد در عهد جديد روي . واضح و روشني دارد که از آنها استفاده نشده است

، )٣٩ – ٣٦: ٨، اعمال ٢٣: ٣، يوحنا ١٠ و ٩: ١مرقس (گردد  موجود بودن آب مکفي تأکيد مي
بود که تعميد به صورت ريختن و يا پاشيدن آب بر  نمود، اگر قرار مي حقيقتي که ديگر الزم نمي

کند، به   آمده است، جلب مي٣٦: ٨توجه ما را به آنچه که در اعمال » سوسي«.  سر صورت گيرد
رسند و  ان متنابهي از آب ميکند که به ميز سرا زماني براي تعميد درخواست مي جايي که خواجه

سرا در کاروان خود به اندازه کافي آب داشت که با آن بتوان تعميد را هر  خواجهمطمئناً «: گويد مي
  ».خواست با پاشيدن و يا ريختن آب بر سر انجام داد وقت که مي

عملهاي در رابطه با تعميد دستورال) تعاليم دوازده حواري(» ديداخه«در دوره آغازين قرن دوم 
. در اين نوشته دستورالعمل چنين آمده است که تعميد بايد در آب جاري صورت پذيرد. دقيقي داد

توان از آب گرم  و اگر آب جاري در دسترس نباشد، از آب سرد استفاده گردد، و در نهايت مي
  .توان آب را سه بار به سر ايمانداران ريخت اگر کمبود آب بود، آنگاه مي. استفاده کرد

عالوه بر . اي فرو بردن کامل بدن در آب شيوه مرسوم تعميد بوده است از اين رو، بي هيچ شبهه
واضح است کامالً، )او ِاکچه(آن، از آنجا که براي ريختن آب بر سر واژه ديگري به کار رفته است 

  .که واژه بپتيسو جهت بيان آن معني به کار نرفته است
يساي عهد جديد بدون شک تعميد را به شکل فرو بردن کامل با توجه به شواهد مختلف باال کل

و تنها به همين شيوه است که معني و سمبول کتابمقدسي آن جامه . داده است بدن در آب انجام مي
خود مشخص کننده ) بيتيسم(همين کلمه تعميد «: گويد چنانکه جان کالون هم مي. پوشد عمل مي

 وجود دارد که کليساي قديم تعميد را به شکل فرو بردن و يقين کامل. فرو بردن کامل بدن است
  ».داده است کامل بدن در آب انجام مي

  

  گيرد؟ چه کسي تعميد مي
قرنهاست . تر از شکل انجام تعميد است ، به مراتب اساسي»گيرد چه کسي تعميد مي«اين سوآل که 

کند؟  ابمقدس اين امر را تأييد ميولي آيا کت. دهند که ايمانداران فرزندان خردسال خود را تعميد مي
تعميد کودکان در الهيات جديد به مطلب داغي تبديل شده و براي دکترين کليسا نتايج مهمي بار 

  .آورده است
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. داند شکّي نيست که عهد جديد در رابطه با اين سوآل فقط و فقط تعميد ايمانداران را مجاز مي
به آيات . که کتابمقدس به آن صّحه گذارد، مطرح نمودتوان به عنوان مطلبي  تعميد کودکان را نمي

  :زير توجه کنيد
القدس   قومها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر و روحهپس برويد و هم «١٩: ٢٨متي 

  .تعميد براي ايمانداران بالغ است که قادر به دريافت تعليم هستند» .تعميد دهيد
در همان روز حدود سه هزار تن بديشان . رفتند و تعميد گرفتندپس پيام او را پذي «٤١: ٢اعمال 
  » .پيوستند
اّما چون به بشارت فيليُپس دربارة پادشاهي خدا و نام عيسي مسيح ايمان آوردند، « ١٢: ٨اعمال 

  ».همگي، مرد و زن، تعميد يافتند
شود، شکّي نيست  ي در بسياري از متون يوناني اصيل يافت نم٣٧ گرچه آيه ٣٩ – ٣٥: ٨در اعمال 
  .سرا قبل از تعميد ايمان آورده بوده است که خواجه

همان دم چيزي مانند فَلس از چشمان سولُس افتاد و او بينايي خود را بازيافت و « ١٨: ٩اعمال 
  .گيرد بينيد که ايمان آوردن قبل از تعميد صورت مي  مي».برخاسته تعميد گرفت

تواند مانع از  اند، آيا کسي مي لقدس را درست همانند ما يافتها حال که اينان روح« ٤٧: ١٠اعمال 
  »تعميدشان در آب گردد؟

 در ميان آنان زني خداپرست از شهر تياتيرا بود که به سخنان ما گوش فرا« ١٥ و ١٤: ١٦اعمال 
خداوند قلب او را گشود تا پيام . هاي ارغوان بود او ليديه نام داشت و فروشندة پارچه. داد مي
  ».اش تعميد گرفت چون او با اهل خانه .ولُس را بپذيردپ

در همان ساعت از شب، زندانبان آنها را برداشته، زخمهايشان را شست، و « ٣٤ و ٣٣: ١٦اعمال 
اي برايشان  او ايشان را به خانة خود برد و سفره .اش تعميد گرفتند درنگ او و همة اهل خانه بي

  ».ايمان آوردن به خدا بسيار شاد بودنداش از  او و همة اهل خانه. گسترد
همچنين . اش به خداوند ايمان آوردند اّما کريسپوس، رئيس کنيسه، با تمام اهل خانه« ٨: ١٨اعمال 

  ».بسياري از اهالي قُِرنتُس چون پيام را شنيدند، ايمان آورده، تعميد گرفتند
گفت به آن که پس از او   او به قوم مي.تعميد يحيي، تعميِد توبه بود: پولُس گفت« ٥ و ٤: ١٩اعمال 

  .آمد ايمان بياورند، يعني به عيسي مي
  ».چون اين را شنيدند، به نام خداوند عيسي تعميد گرفتند

ماند که ايمان آوردن امري بود که قبل از تعميد صورت  بر اساس آيات فوق جاي هيچ باقي نمي
مقدس، در دوره رسوالن هر که ايمان اين سخن صحيح است که بر اساس روايت کتاب. گرفت مي
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ايده فرد «: نويسد بروس مي. اف.چنانکه مفّسر و محقق بزرگ اف. گرفت آورد، تعميد مي مي
  ».مسيحي تعميد نگرفته چيزي نبود که کليساي عهد جديد را خوشايند باشد

ز اين ا. اين سخن هم صحيح است که در عهد جديد هيچ جايي سخن از تعميد کودکان نرفته است
براي تعميد کودکان نبايد مطلب «: گويد نظري قدري پرت را ارائه داده و مي» بي وارفيلد.بي«رو نيز 

سخن کورت آلند نيز صحيح است که بعد از تحقيق » !را در عهد جديد جست، بلکه در عهد عتيق
دي هيچ مدرکي  ميال٢٠٠تا قبل از سال «: نويسد و مطالعه بسياري از متون ادبيات کليساي اوليه مي

  ».توان يافت که بتواند تعميد کودکان را ثابت کند نمي
اولين مطلب اين . کنند، بر سه مطلب پافشاري دارند آنهايي که در تأييد تعميد کودکان مباحثه مي

اي که فکر  آيه. است که معتقدند تعميد براي قوم جاي ختنه را که نشانه عهد بود، گرفته است
او .ئي.ليکن نوشته انتقادي آر. باشد  مي١٢ و ١١: ٢کنند، کولسيان  را حمايت ميکنند اين ايده  مي

  .وايت در اين امر قابل توجه است
در نظر يهوديان مطمئناً . خود همين باور که تعميد جاي ختنه را گرفته است، جاي بسي شبهه دارد«

شده  گرويدند، طلب مي وديت مياند و هر دو آنها از کساني که به يه اين دو آيين با هم يکي نبوده
خود مسيح، تمامي اعضاي کليسا از پنطيکاست تا کورنليوس همه هم ختنه شدند و هم . است

امري که قابل درک «). ٣: ١٦اعمال (در مورد تيموتائوس هم بعد از تعميد همينطور . تعميد گرفتند
. ح(» .جاي ختنه را گرفته استباشد اگر فرض کنيم که پولس بر اين باور بوده است که تعميد  نمي

پولس در هيچ جا روي اين ... مسيحيان يهودي نژاد دست از ختنه فرزندان خود برنداشتند). مارتين
مطلب صحبت نکرده که تعميد جاي ختنه را گرفته است، حتي در جاهايي هم که بيان چنين 

وديان در عهد مساوي قرار بوده است تا غيريهوديان را با يه مطلبي به سخن او کمک فراواني مي
در نهايت، اعالن اينکه . دهد و يا با به اين طريق با نظريه لزوم ختنه براي مسيحيان مبارزه کند

گشته است،  الفور در شوراي اورشليم مطرح مي تعميد جاي ختنه را گرفته است، مطلبي بوده که في
  »...ن را مطرح کرده باشنداي به اين مطلب نيست که هيچ يک از طرفين آ ليکن هيچ اشاره

  
گويند  آورند، اين است که مي دومين مطلبي که طرفداران تعميد کودکان در تأييد اين مطلب مي

بگذاريد «: عيسي گفت« است که ٤: ١٩انکار تعميد کودکان در واقع رد کردن دعوت مسيح در متي 
 گفته ».کسان است از آن چنينکودکان نزد من آيند و ايشان را بازمداريد، زيرا پادشاهي آسمان 

کرد و آيه باال را  شده است که يک نفر از کليساي اسقفي با يک نفر از کليساي باپتيست بحث مي
 ٢٠: ١٣٦شخص باپتيست در جواب او از مزمور . آورد تا تعميد کودکان را توجيه کند دائم دليل مي
فرد اسقفي از او » .و تا ابداالباد استو عوج پادشاه باشان را، زيرا که رحمت ا«: کند نقل قول مي



  چهارمموضوع                کشف زندگي مسيحي                                                                               

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٨١

درست . هيچي«: دهد فرد باپتيست جواب مي. پرسد که اين آيه چه ربطي به تعميد کودکان دارد مي
شايد منصفانه نباشد که ما با امري چنين جدي بدين شکل برخورد کنيم، ولي واقعيت » !مثل مال تو

تعميد ايمانداران مسلم است که . دکان ندارد هيچ ربطي به تعميد کو٤: ١٩اين است که آيه متي 
  !کند آيد، رد نمي دعوتي را که از کودکان به جهت نجات مي

اهل «هايي است که در آنها عبارت  آخرين بحث اين گروه در تأييد تعميد کودکان اشاره به آيه
ر هيچ کدام از د. ١٦: ١قرنتيان ١ و ٣٤ و ٣٣ و ١٥ و ١٤: ١٦هايي چون اعمال  آمده است، آيه» خانه

شود که   بطور واضح بيان مي٣٤: ١٦اين آيات تعميد کودکان باالخص ذکر نشده است و در اعمال 
عالوه بر آن، در . ».اش از ايمان آوردن به خدا بسيار شاد بودند و همة اهل خانه«زندانبان فيليپي 

در . ، ايمان آوردند)شد ها هم مي که شامل خادمين و بچه( تمامي اهل خانه کريسپوس ٨: ١٨اعمال 
مسلما ليديه يا شوهر نداشته . آيد ذکري از شوهر او به ميان نمي) ١٥ و ١٤: ١٦اعمال (مورد ليديه 

در هيچ . رسد و يا اينکه بيوه بوده است و امکان اينکه فرزندي کودک داشته باشد، بعيد به نظر مي
ست، چيزي نيست که نشان دهد که در آنها آمده ا» اهل خانه«کدام از مواردي که در آنها تعميد کل 

  .شيوه ايمان آوردن قبل از تعميد رعايت نشده است
شواهد واضحي که در . هيچ بحثي در رابطه با تعميد کودکان وجود ندارد که بتواند قانع کننده باشد

ت اين مورد در عهد جديد وجود دارد و نيز ماهيت خود تعميد هر دو تعميد ايمانداران را حماي
کردند، هميشه بعد از اعتراف به ايمان بي  بعالوه، تعميد در کليسايي که رسوالن خدمت مي. کنند مي

به اين دليل است که عهد جديد ايده فرد مسيحي تعميد نيافته را . پذيرفت هيچ معطلي صورت مي
يماندار پولس هرگز با مشکل ا«: گويد ويلر در اين مورد چقدر بجاست که مي. سخن ح. پذيرد نمي

  ».تعميد نيافته روبرو نگرديد

  
  تعميد چه معنايي دارد؟

را در عهد جديد از يکديگر » تعميد«در رهيافت به ويژگي اين آيين، مهم است که دو کاربرد کلمه 
القدس با انجام آن همه ايمانداران را در  القدس عملي است که روح تعميد در روح. تشخيص دهيم

آورد  دهد که فرد به مسيح ايمان مي اين امر زماني روي مي). ١٣: ١٢قرن ١(دهد  بدن مسيح قرار مي
پنطيکاست ). ٥: ١ به موازات اعمال ١٤، ١١: ٣متي ( خداوند عيسي مسيح است  و انجام آن وعده

بدين . القدس بود و اولين تجلي کار تعميد در روح) ١٧ – ١٥: ١١اعمال (در واقع روز تولد کليسا 
اين همان کار خداست که . شويم القدس ما با مسيح و بدن او يکي مي د در روحترتيب توسط تعمي

  . و ديگر آيات مشابه به آن اشاره دارند١٠ – ١: ٦روميان 
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و بخاطر همين واقعيت هم . القدس است تعميد در آب سمبل مشهود و ظاهري تعميد در روح
 نزديک بين واقعيت روحاني را با شوند تا اين رابطه هست که اينقدر نزديک به هم استعمال مي

  :به چند مورد بايد توجه داشت. جنبه مشهود آن نشان دهند
القدس، در آب تعميد گيريم، چنانجه در تجربه  ضروري نيست که براي دريافت روح - ١

  ). ٤٨ – ٤٣: ١٠اعمال (بينيم  کورنليوس مي
 ).٤٨ – ٤٣: ١٠اعمال (ضروري نيست که براي بخشش گناهان در آب تعميد گيريم  - ٢

القدس رابطه بسيار نزديکي دارد، ولي  با اينکه تعميد در آب با بخشش گناهان و تعميد در روح - ٣
اّما از آنجا که اعتراف به . القدس نيست وسيله کسب بخشش به جهت گناهان و دريافت روح

 را به ايمان فرد بالفاصله با تعميد او در آب همراه بود که بدين وسيله اعتراف به ايمان خود
 .اند القدس و تعميد در آب تقريبا همزمان بوده صورت مرئي بيان دارد، زمان تعميد در روح

  
گذارد که نجات تنها  بر اين مطلب صّحه ميدائماً کالم خدا . دهد تعميد در آب کسي را نجات نمي

هان را تواند گنا فقط اوست که مي. بر اساس و از طريق مرگ کفّاره کننده مسيح استصرفاً و 
شويم و نتايج مرگ او  توسط اوست که با مسيح يکي مي. بشويد و به انسان حيات جاودان عطا کند

  .گردد و حيات در قيام او به ما عطا مي
نمايند، اگر تعميد را بنياد به جهت  آن آياتي که به نظر تعميد را در امر نجات به طريقي مربوط مي

تعميد صورت مشهود و مرئي و ظاهري اعتراف به . اند دهند، بدرستي درک نشده نجات قرار مي
زماني که  . بدون ايمان تعميد در آب ارزشي ندارد. شود نه در حرف ايمان است که در عمل بيان مي

ايمان واقعي و اصيل است، تعميد تجلّي دراماتيک آن واقعيتي است که در درون انسان صورت 
مان و امتناع از گرفتن تعميد، واقعيت آن اعتراف را در شک در زمان رسوالن، اعتراف به اي. گيرد مي

به همان اندازه مصداق دارد که حلقه در ) ٢١: ٣پطر ١(دهد  ما را نجات مي» تعميد«. داد قرار مي
اين حلقه عروسي نيست که ما را با همسرمان پيوند . نمايد انگشتان يکديگر کردن ما را مزدوج مي

حلقه » .آورم به ازدواج خود درمي... با اين حلقه تو را «همراه نباشد که دهد اگر با اين سخنان  مي
نشانه مشهود عشق متعهدي است که به يار خود داريم، درست به همان شکل که تعميد نشانه 

تعميد . پذيرد مشهود ايمان ما به عيسي مسيح است که در حضور خدا، مومنين، و دنيا صورت مي
گيرد، وجداني که توسط عيسي مسيح  که از وجدان خوب سرچشمه ميبيان ايمان ما به خداست 

  ).٢١: ٣پطر ١(خداوند از خطا و تقصير شسته شده است 
چرا که اينکار . توان آن را از زندگي مسيحي جدا کرد بخاطر هدفي که خداوند در تعميد دارد، نمي

نشانه مرئي . به يکديگر جدا کنيمنمايد که سوگند ازدواج را از دادن حلقه  به همان اندازه غريب مي
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تعميد در آب، بر اساس کالم خدا، . و واقعيت غيرمرئي به شکلي بسيار عالي به همديگر جورند
تا بدينجا دريافتيم که تعميد در آب . آيين نخستين ورود به زندگي مسيحي و جامعه مومنين است

 فرد ايماندار بطور کامل به زير کنند؛ اينکه هر عملي است که مسيحيان همه جهان بدان عمل مي
از آنجا که شرايط براي ورود به کليساي محلي و يکي شدن در بدن مسيح يکي . شود آب برده مي

  ».رود است، تعميد نشانه مشهود ورود به جامعه مومنين نيز به شمار مي
  

 چرا بايد تعميد بگيريم؟
  :به شکل خالصه. عميد بگيرندتا بدينجا بايد ديگر معلوم باشد که چرا مسيحيان بايد ت

  
تعميد عملي . کند  به طور ويژه به انجام آن امر مي٢٠ – ١٦: ٢٨خداوند عيسي مسيح در متي  - ١

کند و بر ما درک اين مطلب الزم  است که عيسي آن را مستقيما به شاگرد او بودن مربوط مي
  .متوانيم شاگرد مسيح باشيم و در عين حال تعميد را رد کني است که نمي

پولس از کورنليوس . کنند تعميد امري است که گرفتن آن را رسوالن به هر فرد ايماندار امر مي - ٢
دستور داد تا ايشان را در نام عيسي مسيح تعميد «نخواست که در آب فرو روند، بلکه صرفاً 
 ). ٤٨: ١٠اعمال (» .دهند

ود و دراماتيک ايمان ما به و اعالن مشه) ٢١: ٣پطر ١(ماهيت تعميد به عنوان تعهد ما به خدا  - ٣
 .نمايد  مسيح، انجام آن را به عنوان آيين آغازين ايمان مسيحي امري ضروري مي

شد، تا به آن حد که کوچکترين سخني از ايماندار تعميد  اين امر توسط کليساي اوليه انجام مي - ٤
 .نگرفته در دست نداريم

  
اگر تعميد براي . کرده به افراط کشيده شويمليکن در تأکيد امر تعميد نبايد بيش از حد پافشاري 

بينيم، از خود   مي١٧ – ١: ١قرن ١توانست منشي را که از او در  بود، پولس نمي نجات ضروري مي
گرفت و شاگردان او هم به امر تعميد مبادرت  و زماني که خود خداوند عيسي تعميد . نشان دهد
 و ارزش تعميد مسيحي دستورالعمل مشخصي ليکن در مورد معني، )٢ و ١: ٤يوحنا (ورزيدند 

داده نشد و در ماموريتي که آن دوازده رسول و يا آن هفتاد نفر به آن ارسال شدند، دادن تعميد 
از ايمان آورندگاني چون الوي، زکّي، و مريم مجدليه انجام ) دانيم و تا آنجا که مي. (شامل نگرديد
تعميد صرفاً آييني ظاهري است و نه اصرار بر اين كه با اين وجود، نه اين سخن که . آن طلب نشد

  . تواند از اقتدار بدون چون و چند تعميد بکاهد تعميد جهت نجات ضروري است، مي
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. مسلما نجات را دارد. ايمانداري که تعميد نيافته است، در وضعيتي خارج از قانون الهي قرار دارد
 از عمل غني و پرمعني کتابمقدسي آن محروم ليکن دستور مستقيم منجي خود را نديد گرفته و

آورد، هر چه سريعتر بايد  بر اساس تعليم کتابمقدس شخصي که به مسيح ايمان مي. مانده است
اکنون کالمي که براي هر . اي در پيش گيرد که در اطاعت از خداوند اوست تعميد بگيرد و زندگي

  ).١٦: ٢٢اعمال (» .ستي؟ برخيز و تعميد بگيرحال منتظر چه ه«: فرد ايماندار باقي است، اين است
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  پاسخ شکل بخشي به 
اي که در رابطه با تعميد خوانديد، معني تعميد را  با توجه به متنهايي که از کالم خدا ديديد و مقاله

  عمل مشهود تعميد در آب سمبل از چه چيزي است؟. خالصه کنيد
  
  
  

چرا اينکار را . (ايد، در اين مورد قدري توضيح دهيد ماندار تعميد گرفتهاگر به عنوان شخص اي
ايد، ببينيد  اگر به عنوان فرد ايماندار تعميد نيافته) کرديد؟ چه چيز بخصوصي براي شما در آن بود؟

  دارد؟ آيا چيزي هست که شما را از انجام آن باز مي
  
  
  

ر برکت عظيمي که در نتيجه تعميد در قدري در دعا و پرستش به سر بريد و از خدا بخاط
  .القدس نصيب ما شده است، تشکر کنيد روح

  
  
  

  بحث موضوع
 ويژگي تعميد در آب در زندگي يک ايماندار چيست؟ - ١
 
گيرد، تصوير  تعميد در آب چگونه آنچه را که در توبه و ايمان ما به مسيح صورت مي - ٢

 کند؟ مي

  
ان آوردن در آب تعميد بگيرد و يا چرا به نظر شما مهم است که شخص به محض ايم - ٣

 نگيرد؟ 

  
 اي بايد تبعيت کند؟ شخص براي گرفتن تعميد از چه شيوه - ٤
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القدس چيست؟ رابطه بين تعميد  در توبه و ايمان رابطه بين تعميد در آب و تعميد در روح - ٥
 در آب و عضويت در کليساي محلي چيست؟

  
  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
تيم، فکر اصلي و باوري را که در مورد اين مطلب داشتيد، بحثي که روي اين مطلب داش - ١

 چگونه عوض کرده است؟

  
  

 )کي، چه کسي، کجا، و غيره(خواهيد اين مطلب را به کار بنديد؟  چگونه مي - ٢
 
 
در رابطه با موضوع اهدافي برقرار، و آن را با گروه و يا سرگروه در ميان : خود را متعهد کنيد - ٣

 .گذاريد
  
  

  : نبا کمک خدا، م
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  :٥موضوع 
    

  القدس زندگي به قدرت روح        
  

  مرور کلي موضوع
در حين رشد ما در فيض خدا، او تمامي آنچه را که ما به جهت يک زندگي خداپسند احتياج 

بارزترين آنچه که او براي ما مهيا کرده است، وجود شخص خود . داريم، برايمان مهيا کرده است
  .پذيرد القدس در ما صورت مي  طريق ساکن شدن روحاست که از

  :القدس، ما در تمرکز روي موضوع زندگي به قدرت روح
  .القدس کيست و نقش او در زندگي ما چيست درخواهيم يافت که روح •
  .القدس چيست خواهيم فهميد که منظور از پري روح •
  .يمالقدس متکي کن تشويق خواهيم شد که زندگي خود را بيشتر به روح •

  
  هضم موضوع

  ».جا نخواهيد آورد گويم به روح رفتار کنيد که تمايالت نفس را به اّما مي«
  ١٦: ٥                   غالطيان           

  
. فرستد که در ما ساکن شود القدس خدا را مي کنيم، خداي پدر روح زماني که به مسيح توکل مي

اين سخن به چه معني . قدس زندگي کنيمال دهد که به قدرت روح القدس به ما فرمان مي روح
هاي جسم چيست؟ برخي از  القدس و ارضا کردن خواسته است؟ تفاوت بين زندگي به قدرت روح

سعي کنيد در کتابمقدس توصيف کوتاهي در رابطه با . موافق نيستند» جسم«مردم با معني واژه 
  چيست؟» القدس پري روح«منظور از . پيدا کنيد» جسم«
  

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   مقويکوچک ولي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
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  ».القدس پر شويد شايد که نجات پيدا کرده باشيد، حاال احتياج داريد که از روح«
  
  ». از برکات عظيم خدا محروم هستيدايد، پس از بسياري القدس پر نشده اگر از روح«
  
ما را الزم است که با بدن خود مخالفت . اساسا بد است؛ جسم مخالف با روح است) جسم(بدن «

  ».کنيم
  
القدس در مقايسه با عيسي مسيح که هسته مرکزي ايمان ماست، از اهميت کمتري برخوردار  روح«

شوند  القدس مطرح مي  که در رابطه با روحما بايد از سوآالتي. موضوع مهم خود عيسي است. است
  ».کنند، پرهيز کنيم و فکر ما را منحرف مي

  
  ».القدس را نداريد اگر به زبانها صحبت نکنيد، روح«
  
  ».القدس در ما حضور خدا در روي زمين است از زمان صعود عيسي به آسمان، روح«
  

  نمونه به جهت مطالعه
  

  روبينا

رفت و از مسيح  با خانواده خود هر هفته به کليسا مي. يسي شنيده بودروبينا تمامي عمر خود از ع
در . در سنين نوجواني به مسيح ايمان آورد و او را شخصا به عنوان منجي خود پذيرفت. شنيد مي

با اين . ها شنيد و دعاي خداوند را هم حفظ کرد رابطه با خداي پدر در سر کالس کليسايي يکشنبه
يکشب دير وقت موج راديوي خود را روي کانال . القدس نشنيده بود  با روحوجود چيزي در رابطه

» هاي يافته«القدس بود و اينکه چطور او مهمترين  موضوع صحبت درباره روح. مسيحي گذاشت
القدس را دريافت  روح«کرد که  شخص سخنگو شنوندگان را تشويق مي. زندگي مسيحي است

که به جهت زندگي مسيحي احتياج دارند، کسب نمايند، حتي و هرگونه نيرو و قدرتي را » .کنند
روبينا از اين قسمت سخنراني خوشش نيامد، ولي در عين حال هيجان و . بتوانند معجزه هم بکنند

اين سخنان روبينا . کشيد شوري که در سخنان سخنگو در اين رابطه وجود داشت، او را به خود مي
القدس  حتي در مورد شخصيت خود روح. القدس را دارد يا نه را به فکر انداخت؛ آيا بالخره روح
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آورد؟ چرا اينقدر اندک  القدس حقيقتا چه تغييري به زندگي فرد مي حضور روح. هم گيج شده بود
  کنيد؟ در اين مورد شنيده بود؟ چه بايد بکند؟ شما چه فکر مي

  
   مطرح براي ما چيست؟ سوآل و يا موضوع اصلي

  
  

  مطالعه کتابمقدس
  ٢١ – ١٥: ٥افسسيان 
 .کنيد، رفتاري نه چون نادانان بلکه چون دانايان پس، بسيار مراقب باشيد که چگونه رفتار مي

پس نادان نباشيد، بلکه دريابيد که خواست  .فرصتها را غنيمت شماريد، زيرا روزهاي بدي است
با  .روح پر شويدکشاند؛ بلکه از  مست شراب مشويد، که شما را به هرزگي مي .خداوند چيست

هايي که از روح است با يکديگر گفتگو کنيد و از صميم دل براي خداوند  مزامير، سرودها و نغمه
چيز شکر  همواره خداي پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح براي همه .بسراييد و ترنم نماييد

  .به حرمت مسيح، تسليم يکديگر باشيد .گوييد
  

پرستي در زمان پولس رسول به شمار  رين و مهمترين معابد بتمعبد آرتيموس يکي از برزگت
رفتند تا ديونيسيوس را که خداي  پرستان به آنجا مي اين معبد در افسس قرار داشت و بت. آمد مي

نوشيد، به طوري که از  توانست شراب مي پرستش کننده تا آنجا که مي. شراب بود، پرستش کنند
گرفت که زماني که کليه شعور خود را  ر بر اساس اين باور انجام مياين ام. شد بيخود ميکامالًخود 

و نتيجه اين پرستش مستي و . از دست دادي و از خود بيخود شدي، از خدايان پر خواهي شد
  .رفتارهاي غيراخالقي گوناگون بود

پرستي  آمدند و همه آنها با نحوه پرستش معابد بت اي مي بسياري از مسيحيان افسس از چنين زمينه
گويد به جاي پر شدن از الکل که  پولس با اين شيوه رفتار به مخالفت برخاسته و مي. آشنا بودند

  .کشد، فرد ايماندار بايد توسط روح خدا کنترل گردد شخص را به رفتارهاي غيراخالقي مي
  

ين ا. القدس وجود دارد، توجه کنيد به تفاوتي که بين مستي شراب و کنترل شدن از جانب روح
  کنند؟ نتايج باهم چگونه فرق مي
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آيا اين نتايج معمولي است، يا چيزي . القدس را مشخص کنيد  نتايج پري از روح٢١ تا ١٩در آيات 
  ويژه؟ آيا به هم مربوط هستند؟ 

  
  

براي هر يک توصيفي کوتاه مرقوم داشته، مشخص کنيد که کدام يک از آنها . متون زير را بخوانيد
  باشد؟ القدس مي گي به قدرت روحدر رابطه با زند

  
  ٢٧ – ٢٦، ١٦ – ٥: ٨روميان   

  
  ٢٦ – ١٦: ٥غالطيان   

  

  ديگر منابع
  اثر چارلز سويندال» القدس اينقدر دنگ و فنگ دارد؟ مگر پر شدن از روح«
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  »القدس اينقدر دنگ و فنگ دارد؟ مگر پر شدن از روح«
  اثر چارلز سويندال»  نزديک به شعلهيپرواز«از کتاب 

  
القدس در خود احساس نياز کنيد؟ من که   حضور محسوس روح آيا شده است که نسبت به

براي بسياري از ما چنين مواقعي . ايد ام، و مطمئن هستم که شما هم اين نياز را احساس کرده کرده
  :آيد بنديهاي مختلف مي در بسته
  .توانيم از دست آنها فرار کنيم م که نميشوي با امتحانات و مشکالت ناجوري روبرو مي •
  .گويد در عکس سينه ما موردي ديده شده است دکتر به ما مي •
  .کند زند و ما را با خبر بدي مات و حيران و گيج رها مي نصف شب تلفن زنگ مي •
تواند زندگي ما را عوض  خواهيم اراده خدا را در مورد مطلب مهمي که نتايج آن مي مي •

  .کند، بدانيم
  .ايم که زشت و پيچيده شده است اي قرار گرفته هدف حمله •

گيريم و مغزمان به مرز ترکيدن  پيچه مي گذارد و دل در چنين مواقعي است که نگراني پا به ميدان مي
و نه از ... احتياج به کمک داريم. کنيم کنيم که داريم هول مي و يواش يواش احساس مي. رسد مي

  .شخصي ديگر برآيدنوع آن کمکهايي که از دست 
هاي ما را آرام کند و  احتياج داريم که خدا قدم به عرصه گذارد و ترس. ما احتياج به خدا داريم

باالتر از همه محتاجيم مطمئن باشيم که خدا در آن لحظات با . کنترل وضعيت را او به دست بگيرد
 شود و صدايي اين سخن به اين معني نيست که گويي منتظريم وسط آسمان باز. ما هست

. استريوفونيک به گوشمان رسد و يا آينده در مقابل ما به صورت تمام رنگي به نمايش در آيد
آنچه که بيش از همه احتياج داريم، آن اطمينان دروني است که او با ما هست و به ما . اينطور نيست
  .دهد و تمامي کنترل را به دست دارد اهميت مي

از مدرسه دختر بزرگم . ها، وسط روز، تلفن من به صدا درآمد  جمعهچند سال قبل در يکي از اين
در مدرسه گروه تشويق . اي براي دخترم پيش آمده است داد که حادثه بود و به من خبر مي» کاريسا«

اند روي دوش يکديگر سوار شوند و برجي درست کنند که پاي آن کسي که در  خواسته تيم مي
کاريسا نفر باالي برج بوده و از آن باال به . ريزد  تمامي آن برج فرو ميلغزد و پايين قرار داشت، مي

حس شده بودند و قادر  دستها و پاهايش بي. خورد شود و سرش به چيز تيزي مي پايين پرت مي
  .اول به اورژانس و بعد به من خبر داده بودند. نبود که حتي انگشتان خود را تکان دهد

من نبود، براي همين هم به تنهايي با عجله خود را به مدرسه رساندم و با » سينتيا«آن روز همسرم 
در راه با صداي . دانستم که دخترم را در چه وضعيتي خواهم يافت و حادثه چقدر جدي است نمي
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. مانند کودکي که در چاهي عميق و خالي افتاده است، به حضور خداوند دعا کردم. بلند دعا کردم
دختر مرا لمس کند، به من قوت دهد، به :  چند مورد به کمکش احتياج دارمبه خداوند گفتم که در

چشمهايم پر از اشک شده بود، از اين رو از . گروه پزشکي حکمت و مهارت الزم را عطا نمايد
  .کرد، کنترل کند خداوند خواستم که مرا آرام گرداند و هول و وحشتي را که در من رشد مي

بغضي که . اي حضور خدا را احساس کردم سابقه کردم، به شکل بي  ميهمانطور که پشت فرمان دعا
وقتي که به پارکينگ مدرسه رسيدم، چراغ آژير آمبوالنس هم که . فشرد، از بين رفت در گلو مرا مي

به طرف جايي که مردم جمع شده بودند، . شد، آرامي مرا از بين نبرد پشت سر قرمز و آبي مي
اورژانس کاريسا را روي برانکارد بسته و دور گردنش محافظ گذاشته تا آن موقع گروه . دويدم

کنار دخترم زانو زدم، پيشاني او را بوسيدم، و صدايش به گوشم رسيد که . بودند که تکان نخورد
» .چيزي پشت من درست پايين گردن گير کرده. کنم از شانه به پايين چيزي حس نمي«: گفت مي

  .زد شک به من پلک ميکاريسا با چشماني مملو از ا
معموال . در کنترل بودکامالًشوم، ولي در آن لحظه  معموال در چنين مواقعي من از کنترل خارج مي

زدم که کمي عقبتر بروند و يا به راننده آمبوالنس فشار  در چنين مواقعي من به جمعيت داد مي
اي موهاي  سابقه با آرامي بي. نکردمولي اينکار را ! آوردم که فورا دخترم را به بيمارستان برساند مي

کنارت هستم دخترم، خداوند «: دخترم را از جلوي چشمان او کنار زدم و در گوشش زمزمه کردم
دوستت دارم، . مهم نيست چي پيش بيايد، در اين وضعيت با هم خواهيم بود. هم همينجا هست

  .اشک جاري شدهاي آن قطرات  بست از گوشه در حالي که چشمانش را مي» .کاريسا
توافق کرديم که به کدام بيمارستان و از چه . با آرامي بلند شدم و با افراد تيم اورژانس صحبت کردم

القدس را احساس  با ماشين خودم آمبوالنس را دنبال کردم و باز حضور مسلط روح. مسيري برود
داري و راديولوژي سينتيا در بيمارستان به من پيوست و منتظر شديم تا نتيجه عکسبر. نمودم

  .القدس را تجربه کردم با هم دعا کرديم و به همسرم گفتم که چطور حضور روح. مشخص شود
توانستند  چند ساعت بعد فهميديم که يکي از استخوانهاي پشت کاريسا شکسته و دکترها نمي

مشخص کنند که اعصاب نزديک شکستگي تا چه حد در اثر ضربه سقوط و شکستگي صدمه ديده 
حسي دست و پا چه وقت از بين خواهد رفت و آيا  دانستند که اين بي حتي اين را هم نمي. ستا

و هنوز هم قيافه گرفته هر دوي . کردند دکترها در حرفهايشان دقت مي. اصال از بين خواهد رفت
آمد،  چيزي نبود که به آن اميد ببنديم، از دست علم پزشکي هم چيزي بر نمي. آنها به يادم هست

  .فقط روح خدا که در تمامي لحظات با ما بود... چيزي هم نبود که باعث دلگرمي باشد
تا شنبه شب هيچ نيرويي در من باقي نمانده بود، ولي باز ). انگار هميشه هست(يکشنبه نزديک بود 

متکي به خدا در کامالًروز يکشنبه در ضعف انساني خود و . روح خدا قوت و توان مرا حفظ کرد
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. کرد داد و در ضعف من قدرت خود را ثابت مي خداوند به من کلمات را مي. موعظه کردمکليسا 
بخش توزيع کاست کليسا به من گزارش داد که موعظه آن روز در ميان تمامي سالهايي که از (

  .)ام، متقاضي بيشتري داشته است  به بعد موعظه کرده١٩٧١
ترل کامل را خود به دست گرفت، فيض عظيمي القدس مرا پر کرد، کن خداي روح. آور است حيرت

به من عطا کرد، ترسهاي مرا آرام نمود، و در نهايت به طرز عجيبي پشت شکسته کاريسا را شفا 
گيرد که سرفه  امروز او همسر و مادر دو بچه است و قسمت باالي پشت او تنها زماني درد مي. داد
: گويد و معموال او سري تکان داده و مي» درد گرفت؟«: پرسم در اين مواقع معموال از او مي. کند مي

زند و در يک لحظه هر دو به آن  زنم و در جواب او هم لبخند مي من لبخند مي» .آره، درد گرفت«
القدس را احساس  گرديم که چطور هم او و هم من، هردو حضور واقعي روح ساعت حادثه برمي

  .کرديم
اي که در   حيطه–گيرد  هواپيماي روحاني صورت مياي است که در يک  زندگي مسيحي زندگي

براي آنها آن حسي که توصيف نمودم، . خود بعدهايي دارد که براي افراد غيرمسيحي ناآشناست
اين امري است قابل درک، زيرا که . کند شايد هم احمقانه جلوه مي. غيرواقعي و غيرقابل قبول است

  ا که پولس به قرنتيان نوشت، به ياد داريد؟آنچه ر. القدس را ندارند آنها در خود روح
پذيرد زيرا در نظرش جهالت است، و قادر به  اّما انسان نفساني امور مربوط به روح خدا را نمي«

  ».که قضاوت درست دربارة آنها تنها از ديدگاهي روحاني ميّسر است درکشان نيست، چرا
  ١٤: ٢قرنتيان ١                

  
باشد که از آن کلمه انگليسي  مي» موروس«جمه شده است، واژه تر» جهالت«کلمه يوناني که 

براي شخص . شود چقدر قشنگ جفت و جور مي. است» ابله«آيد، که بيشتر به معني  مي» مورانيک«
ولي . وقت تلف کردن. ابلهانه و تماما مسخره استکامالً» امور مربوط به روح خدا«ايمان شکّاک  بي

ها  بينيم در اين بعد چه کنيم، باعث شگفتي است از اينکه مي رک ميبراي ماها که اين مطلب را د
  .برگرديم» اصول بنيادين«بياييد به برخي از . در واقع. گذرند مي
  

  مسيحيت يک به يک
اين سخن به اين معني . توبه: براي ورود به زندگي مسيحي فرد بايد از جاي صحيح شروع کند

اي  مهم نيست که زمينه. وند عيسي مسيح رابطه داشته باشيماست که ما بايد به شکلي صحيح با خدا
خواهد اسم باشد، جنسيت، وضعيت اجتماعي، زبان، رنگ، و يا  آييم، چيست؛ مي که از آن مي
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آيند و قرباني  در ايمان به نزد مسيح مي: کنند همه زندگي مسيحي را از يک نقطه شروع مي. فرهنگ
  .پذيرند ي کافي براي گناهانشان مياو را در روي صليب به عنوان تاوان

  
  ».آيد واسطة من، نزد پدر نمي  کس جز به من راه و راستي و حيات هستم؛ هيچ«: عيسي به او گفت

  ٦: ١٤يوحنا               
  
و نه از . و اين از خودتان نيست، بلکه عطاي خداست،ايد زيرا به فيض و از راه ايمان نجات يافته«

  ».ه خود ببالدکس نتواند ب اعمال، تا هيچ
  ٩ – ٨: ٢افسسيان               

آن که  .و آن شهادت اين است که خدا به ما حيات جاويدان بخشيده، و اين حيات در پسر اوست«
  ».پسر را دارد، حيات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حيات برخوردار نيست

                
  ١٢ – ١١: ٥يوحنا ١              

  
رد را الزم است که تحت کنترل قدرت صحيحي زندگي کند؛ پس، براي داشتن زندگي مسيحي ف

القدس  براي ورود به اين ابعاد زندگي روحاني، ما بايد به شکل صحيح با روح. القدس قدرت روح
  .رابطه داشته باشيم

  
  ».عيساي خداوند را پذيرفتيد، در او سلوک کنيد گونه که مسيح  پس همان«

  ٦: ٢کولسيان               
کنيم،  مي» در او سلوک«همانطور که . ».ايم عيسي مسيح خداوند را پذيرفته«م زيرا ما مسيحي هستي

  .يابيم القدس پر شده قدرت مي از روح
. خواهيم از مزاياي زندگي مسيحي به شکل کامل بهره ببريم، هر دوي اينها اساسي است اگر مي

ن هواپيماي روحاني زندگي زيرا اين امکان هست که فرد به مسيح ايمان بياورد، ولي هنوز در آ
مصيبت در . القدس بودن چيزي ديگر مسيحي بودن يک چيز است، و مسيحي پر از روح. نکند

اند، بسيار زياد است و تعداد افرادي که از روح پر  اينجاست که تعداد افرادي که مسيحي شده
ي که خدا در اين دهد، شخص از بهترين آن چيزهاي وقتي چنين مصيبتي روي مي! هستند، بسيار کم

  .ماند کند، محروم مي دنيا به ايماندار عطا مي
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بخشد که در مسير  ما را قدرت مي. القدس براي فرد ايماندار همانند بنزين براي اتومبيل است روح
زماني که جاده . بخشد شويم، به ما انگيزش مي زماني که با موانع روبرو مي. کماکان به پيش رويم
القدس است که در مواقع  اين روح. برد نداز است، کماکان ما را به پيش ميخاکي و پر از دست ا
گرداند، در زمان تنهايي و غم، غمخوار  بخشد، در زمان مصيبت ما را آرام مي تنگي به ما تسلّي مي

القدس است که در مواقع تصميم به ما  روح. پوشاند ماست و آرزوهاي دروني ما را جامه عمل مي
شويم که  زماني که بر آن مي. القدس بنزين روحاني ماست خالصه کنم، روح. بخشد بصيرت مي

  .ايستد بدون او عمل کنيم و يا از بنزينهاي جانشين استفاده کنيم، تمامي سيستم از حرکت باز مي

  
   هستيمکي

   و به چه کسي تعلق داريم
  

اياني است، ليکن گرچه تمثيل اتومبيل و بنزين در درک مطلب نجات و زندگي روحاني کمک ش
توسط . ما مالک اتومبيل خود هستيم، ولي ما مالک خودمان نيستيم. آورد در يک نکته مهم کم مي

خون مسيح به طور . ايم و بهاي آن مرگ مسيح در روي صليب بود شخصي ديگر خريداري شده
  .کامل بهاي گناه ما را پرداخت

  
ايد، و ديگر  ه در شماست و آن را از خدا يافتهالقدس است ک دانيد که بدن شما معبد روح آيا نمي«

  ».ايد، پس خدا را در بدن خود تجليل کنيد به بهايي گران خريده شده از آن خود نيستيد؟
  ٢٠ – ١٩: ٦قرنتيان ١              

  
حال که به مسيح ايمان . رويم ما به خود تعلق نداريم، مستقل از روح خدا هم به پيش نمي

برحق است که به هر طريقي که کامالًاو . د هستيم و او ارباب ماستايم، متعلق خداون آورده
خدا را در بدن «: در انجام زندگي مسيحي فقط يک هدف اصلي داريم. خواهد، از ما استفاده کند مي

  ».خود جالل دهيم
شود، اين سخن به  تلقي مي» القدس معبد و مسکن روح«از آنجا که بدن شخص ايماندار به عنوان 

اين . او مالک بدن ماست. ناست که او بايد در اين بدن و از طريق آن عزت و احترام يابداين مع
کنيم،  زماني که حيات خود را از اين زاويه زندگي مي. کند عوض ميکامالًمطلب دليل بودن ما را 

دهد که چرا بايد هر روزه، از طلوع آفتاب تا  همين امر خود توضيح مي. شود همه چيز عوض مي
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زماني که چنين کنيم، ديگر هيچ چيز تصادفي، . ب آن، زندگي خود را از اين بعد روحاني ببينيمغرو
افتند، تحت نظر خداوند  چيزهايي که بر ما اتفاق مي. معني و سطحي نخواهد بود شانسي، بي

 از آنجا که به او تعلق. خواهند بود، چرا که متعلق به او هستيم و بر ماست که او را جالل دهيم
در واقع، محکمترين جايي که . ايم ه کند، جاي محکمي ايستاد داريم و روح او در ما زندگي مي

  .توان در روي زمين سراغ داشت مي
بايد از فرهنگ لغات ما » شانسي«و » تصادفي«اين سخن به اين معني است که ديگر کلماتي چون 

ابل درک يا توصيف روي زماني که حوادث غيرق. در گفتن اين حرف جّدي هستم. بدر رود
به جاي اينکه غمگين و افسرده و مستأصل و . شويم که به خود تعلق نداريم دهند، يادآور مي مي

گيج شويم، بايد بگذاريم که روح خداوند ما را با آن بنزين الهي که بدان نياز داريم، پر کند تا بدين 
  .عزّت او گرديمترتيب در آن لحظات او را خدمت کنيم، محترم داريم و موجب 

احتياج . القدس برخوردار هستيد بگذاريد به شما خاطرنشان کنم که در مقام فرد مسيحي از روح
. همين اآلن هم او در زندگي شما هست. نيست که دعا کرده، از او بخواهيد که به زندگي شما بيايد

تي اگر از اين موضوع القدس آمد که در شما ساکن گردد، ح زماني که به مسيح ايمان آورديد، روح
به ياد داريد که چطور پولس اين مطلب را در آياتي که بدان اشاره کرديم، . با خبر هم نبوده باشيد

  توضيح داد؟
  
ايد، و ديگر  القدس است که در شماست و آن را از خدا يافته دانيد که بدن شما معبد روح آيا نمي«

  ».يد، پس خدا را در بدن خود تجليل کنيدا به بهايي گران خريده شده از آن خود نيستيد؟
  ١٩: ٦قرنتيان ١              

  
» تعميد«جهاني مسيح » بدن«القدس به  خوانيم که ما به توسط روح در همان نامه، قدري بعد مي

  :اين کلمات را آهسته و به دقت بخوانيد. ايم يافته
  
وح تعميد يافتيم تا يک بدن را زيرا همة ما، چه يهود و چه يوناني، چه غالم و چه آزاد، در يک ر«

  ».تشکيل دهيم
  ١٣: ١٢قرنتيان ١              

ديگر اين مطلب را به هيچ عنوان . اند و عضو بدن گشته» مشخص«هر کدام از فرزندان خدا با اين 
  :نويسد اي ديگر مي  همان مطلب را به گونه٩: ٨روميان . زير شک و شبهه قرار ندهيد
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 بلکه در سيطرة روح قرار داريد، البته اگر روح خدا در شما ساکن اّما شما نه در سيطرة نفس،«
  ».و اگر کسي روح مسيح را نداشته باشد، او از آِن مسيح نيست. باشد

  
القدس  اگر مسيحي هستيد، روح: اين حقيقت دواليه را يکبار براي هميشه در ذهن خود جاي دهيد

  .القدس را نداريد ي نيستيد، روحاگر مسيح. کند را داريد که در شما دائم زندگي مي
  

القدس، من و شما تمامي آن  بخش عجيب و عالي تمامي اين مطالب در اين است که با داشتن روح
شود، او در ما هست و آماده  از آنجا که او در ما ساکن مي. را که محتاج هستيم، داريم» بنزيني«

  .است که ما را نيرو بخشد و هر لحظه به ما قدرت عطا کند
روح خود را بفرست «زماني که در رابطه با دخترم از مدرسه به من تلفن شد، از خدا نخواستم كه 

اين را قبول کردم که . نه» .به او احتياج دارم که با من باشد و مرا قوت بخشد و سر پا نگهدارد... 
کامل در دست او در من هست و دانسته و آگاهانه به او ميدان دادم که کنترل وضعيت را به طور 

از اين رو از او . بخشم» عزّت«خواستم در بطن تمامي آن حوادث خدا را  چرا؟ زيرا مي. گيرد
  .که کرد... خواستم که مرا با نيرويي پويا و جديد پر کند 

  

  مکاشفه اساسي آنچه که داريم
   

ود را خارج از القدس را دارد، اين امکان کماکان هست که زندگي خ با اينکه هر فرد ايماندار روح
 که در زندگي بسياري از مسيحيان هر روزه اتفاق -شود  ولي زماني که چنين مي. کنترل او بسر کند

زماني که تحت کنترل او عمل . دهيم، کمتر از مصيبت نيست  آنچه که از دست مي- افتد  مي
ت را حد و کنيم، قوه آرامش و شادي، خونسردي و تسلّي، هدايت و بصيرت، اطمينان و شجاع مي

براي همين نيز مهم است که منظور و . اين سخن غلو نيست؛ حقيقت محض است. مرزي نيست
  .القدس را درک کنيم معني پر شدن از روح

  
  شويم؟ القدس پر مي چگونه از روح

  
ما نه احتياج به بنزين بيشتر داريم و نه . باک بنزين ما پر است. برگرديم به آن تمثيلي که گفتم

ما در مقام ايمانداران به تمامي بنزيني که جهت . ست که از بنزين جانشين استفاده کنيماحتياج ه
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سوآل اين است که . قدرت، بصيرت، تسلّي، هدايت، شجاعت و پويايي احتياج داريم، مالک هستيم
چگونه کاري کنيم که بنزين جريان داشته باشد، بطوري که بتوانيم زندگي خود را چنانکه خدا «

توانيم  چگونه مي«و يا اگر بخواهيم از اصطالحات کتابمقدس استفاده کنيم، » هد پيش ببريم؟خوا مي
  القدس پر شويم؟ آيا تکنيک بخصوصي وجود دارد؟  از روح

    
 ٥گردد، بررسي کنيم؛ افسسيان  القدس مي بياييد اولين جايي را که در آن صحبت از پر شدن از روح

  :کند که مطلب را چنين آغاز مي
  
و با محبت رفتار کنيد، چنان که مسيح هم ما  .پس همچون فرزنداني عزيز، از خدا سرمشق بگيريد«

 .اي عطرآگين در راه ما به خدا تقديم نمود را محبت کرد و جان خود را همچون قرباني و هديه
  ». کنيدپس همچون فرزندان نور رفتار.  نور هستيد،شما زماني تاريکي بوديد، اّما اکنون در خداوند

  ٨، ٢ – ١: ٥افسسيان               
  

  :شود افسسيان با سه فرمان قوي شروع مي
  »از خدا سرمشق بگيريد« •
  »با محبت رفتار کنيد« •
  »همچون فرزندان نور رفتار کنيد« •

  
بخشد و شبيه  شکي نيست که زندگي مسيحي آن نوع زندگي است که خدا را عزّت و احترام مي

آميز و در  گيرند، از طريق رفتار محّبت آنهايي که از خدا سرمشق مي. کند مسيح بودن را متجلّي مي
  :شود عجيب نيست که به ما اخطار مي. دهند نور هر دو آنها را انجام مي

پس  .کنيد، رفتاري نه چون نادانان بلکه چون دانايان پس، بسيار مراقب باشيد که چگونه رفتار مي«
  ».داوند چيستنادان نباشيد، بلکه دريابيد که خواست خ

  ١٧، ١٥: ٥افسسيان               
  
  :شود چيست؟ اين سوآل به وضوح در آيه بعد جواب داده مي» خواست خداوند«
  ».کشاند؛ بلکه از روح پر شويد مست شراب مشويد، که شما را به هرزگي مي«

  ١٨: ٥افسسيان               
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روح در شما «و يا » !بگيريددر روح تعميد «شود که  جالب است که در کالم خدا به ما گفته نمي
در اينجا در متني که در آن فرامين مختلف » !مهر شويد«و يا » !عطا داشته باشيد«، و يا »!ساکن شود

  »!از روح پر شويد«شود که  جاي دارد، به ما به وضوح دستور داده مي
اولين . ود دارنددر واقع، دو فرمان وج. بنابراين، اين دستور چيزي است که بايد از آن اطاعت کنيم

  ».از روح پر شويد«و دومين فرمان، مثبت است » .مست شراب مشويد«فرمان، منفي است 
. ها اين تعليم به گوشم خورده است که اين دو فرمان بايد به طريقي باهم تلفيق گردند از بعضي

مستي «مثل نوعي ... القدس همانند مستي روحاني است  گويند که پري از روح مثال، برخي مي
القدس از کنترل خارج  اين پري به اين شکل است كه فرد ايماندار عمال تحت نفوذ روح. »الهي
» مست روح«است، وجود او از الکل پر شده است؛ زماني که » مست شراب«زماني که فرد . شود مي

  .باشد است، فرد از نظر روحاني با او متحد مي
آيه فوق اين دو را . گذارم اين تفسير را زير سوآل ميآيد، درستي  من بر اساس آنچه که در متن مي

پولس اين مطلب را با اضافه . دهد بلکه آن دو را در تباينت با هم قرار مي: کند با هم مقايسه نمي
روي است، از کنترل خارج شدن  کند که مستي اسراف است، يعني زياده کردن اين سخن تأکيد مي

برعکس، به ياد آوريد . »از کنترل خارج نيست«ر است، هرگز القدس پ ليکن فردي که از روح. است
به جاي آنکه ما اين دو را ). ٢٢: ٥غال ( نيز جاي دارد خويشتنداريالقدس  که در ليست ثمره روح

در اين » استات. وي. آر«. کنم که آنها را در تباينت با هم قرار دهيم به هم تشبيه کنيم، پيشنهاد مي
  :گويد مورد چنين مي

  
القدس دو  توانيم روي اين مطلب توافق کنيم که هم در مستي و هم در پري از روح مي«

القدس در  کنند، الکل در رگهاي خونمان و روح نيروي نفوذي قوي در درون ما کار مي
ولي جايي که الکل بيش از حد انسان را به لجام گسيختگي و رفتارهاي . قلوب مان
القدس  کند، پري روح د مست را به يک حيوان تبديل ميکشاند و در نتيجه فر نامعقول مي

کشاند و فرد مسيحي را به شباهت  انسان را به رفتار اخالقي تحت کنترل و معقول مي
از اين رو، نتايج اينکه تحت نفوذ ارواح باشيم و يا تحت نفوذ . کند مسيح تبديل مي

کند و ديگري  حيوان درنده مييکي ما را شبيه . فرق دارندکامالًالقدس باشيم، باهم  روح
  » .شبيه مسيح
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رسد، بگذاريد  به اوج خود مي» از روح پر شويم« از آنجا که بحث پولس در اين متن با فرمان 
دکتر . چندي بعد به شما نشان خواهم داد که چقدر اين امر معقول است. مطلب را عميقتر بکاويم

  .مرهون خود نمودواقعاً ه اشاره کرد، مرا استات با آن چهار موردي که در رابطه با اين آي
اين سخن، پيشنهادي پيش پا افتاده، » !از روح پر شويد«: اول، اين فرمان به شکل امري آمده است

توانيم ديگر فرامين اخالقي اين  به همان اندازه که نمي. مؤدب و ماليم نيست، فرماني است مستقيم
، »مهربان باشيد«، »حقيقت را بگوييد«، »ار کنيدسخت ک«متن را نديد بگيريم، فراميني چون 

. همانند بقيه آن فرامين است» از روح پر شويد«. توانيم نديد بگيريم ، اين فرمان را هم نمي»ببخشيد«
جمله . بنابراين، دوست مسيحي من، بگذار تو را نصيحت کنم که از فرمان قوي خدا اطاعت کني

  !  طلبد امري اطاعت مي
پولس رسول اين سخن را خطاب به يک گروه . به شکل جمع آمده است»  شويدپر«دوم، فعل 

نويسد و حتي براي  بخصوص و يا يک دسته از ايمانداران سوپر روحاني در کليساي افسس نمي
کند، هم به شکل فردي و هم به  او اين مطلب را به همه ما خطاب مي. چنين افرداي در کل کليساها

  .عنوان بدن جهاني مسيحيان بايد از روح خدا پر شويمشکل جمعي، اينکه ما به 
پر «اين مطلب را شما هم توجه کرديد؟ دستور پولس . سوم، اين سخن به شکل مجهول آمده است

ها اين را بدين شکل هم  در برخي از ترجمه. نيست» خود را از روح خدا پر کنيد«است، » شويد
ولي ديگر آن را با هزار دنگ و فنگ همراه » . پر کندالقدس شما را بگذاريد روح«: اند ترجمه کرده

شود، به همان شکل هم فرد ايماندار با  درست همانطور که فرد با نوشيدن الکل مست مي. نکنيد
  . گردد شود، از روح پر مي قرار دادن خود در جرياني که بدان منتهي مي

دانم و هنوز آن را اعتراف  هست که ميالقدس پر شوم، اگر در من گناهي  توانم از روح مثال، من نمي
رانم که بيشتر بر  القدس پر شوم اگر زندگي خود را به شکلي پيش مي توانم از روح نمي. ام نکرده

القدس پر شوم اگر مخالف اراده خدا زندگي  توانم از روح نمي. جسم و جسمانيات متکي است
 گناهاني را که به زندگي من پا بايد مطمئن باشم که ترتيب. کنم و بر خود متکي هستم مي

مرا . ام ام، نديد نگرفته ام و آنچه را که به غلط در حضور خدا و ديگران انجام داده اند، داده گذاشته
 بر همين ١٥عيسي مسيح در يوحنا . الزم است که هر روزه در اتکاي کامل به خداوند زندگي کنم

جدا از من هيچ «چرا؟ براي اينکه . ک بمانيمدهد که در تا ايده تأکيد کرده و به ما دستور مي
بسياري از . هيچواقعاً ، يعني »هيچ«گويد  و وقتي که عيسي مي). ٥: ١٥يوحنا (» .توانيد کرد نمي

  :کنم نشينم و اينطور دعا مي کنم، کنار تخت مي روزها چشم از خواب که باز مي
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دانم که در  نميابداً . گذارم  تو ميخود را جهت استفاده در اختيار. امروز روز توست خداوندا«
ولي قبل از اينکه شروع کنم، قبل از اينکه . بيست و چهار ساعت آينده قرار است چه روي دهد

خواهم بداني که از اين لحظه  اولين قطره چاي به زبانم بخورد، حتي قبل از اينکه لباس بپوشم، مي
ماند و  اي باشم که در تاک مي کمکم کن شاخه. ابه بعد، در سراسر روز من به تو تعلق دارم، خداوند

کنترل تمامي وجود مرا تو . ام تو باشي گيرد و تمام فکر و انديشه به تو متکي است و قّوت از تو مي
خواهم امروز ابزاري در دست تو  مي. با حضور، قوت و پويايي تو پر شومواقعاً در اختيار بگير تا 

براي . آيد بدون تو هيچ کاري از دست من برنمي. رت دهمتوانم کاري صو من خود نمي. باشم
  ».القدس پر کن گويم، خداوندا، امروز مرا از روح همين هم مي

  
  .کنم که شما هم امتحانش کنيد از آنجا که اين دعا در مورد من کارگر است، پيشنهاد مي

اين پر شدن جرياني اين سخن به اين معني است که . در زمان حال است» پر شويد«چهارم، دستور 
اين نيست که انسان يکبار در زندگي خود نوعي قدرت و قوت روحاني احساس کند . است مداوم

برعکس، ما . و نعشه شود و بعد از آن دائم در آن نعشگي باقي بماند و اين امر هرگز از بين نرود
حال که با اين ...  مرا پر کن در اين ساعت... خداوندا در اين لحظه مرا پر کن، «دعا کنيم دائماً بايد 

  ».مشکل روبرو هستم، مرا پر کن
خواهم تو از من استفاده  مي. خواهم پر شوم خداوندا مي«: اين سخن به اين منزله است که بگوييم

  ».کنم آگاهانه و دانسته خود را متکي به تو مي. خواهم خود را در دسترس تو قرار دهم مي. کني
دارد،  افتد، هر قدمي که برمي زماني که کودک تازه به راه مي.  رفتن استالقدس مانند راه پري روح

دارد، طوري است که انگار  گيرد و وقتي هم که برمي آگاهانه است و قبل از برداشتن آن تصميم مي
و . گيرد که دو سه گام را با هم بردارد و بعد بيفتد سپس ياد مي. پيروزي بزرگي کسب کرده است

. رود راه ميصرفاً . کند ي که تعداد گامها از پنج و شش گذشت، ديگر به آن فکر نميبعد از آن وقت
  . راه رفتن بخشي از زندگي او شده است

. گردد شويم، اين امر بخشي از شعور و زندگي ما مي زماني که بارها و بارها از روح خداوند پر مي
صبح به محض طلوع . دهيم قت انجام ميولي در مواقع اول اين امر را آگاهانه، به آهستگي و به د

در اين ساعاتي که در پيش دارم، . خداوندا، امروز روز توست«: گوييم آفتاب به خداوند مي
از . به روح مقّدس تو اجازه دهم که تمامي کنترل مرا او به دست گيرد. خواهم با تو سالک باشم مي

مرا کمک کن که اين روز را تحت اقتدار آنجا که به تو تعلق دارم و هيچ روزي تلف شدني نيست، 
  ».نيروبخش تو زندگي کنم
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. خوانم خوانم، مانند مهندسين مي من خود آگاهم که وقتي چيزي را مي. حال قدري مواظب باشيد
همه چيز را قدم به قدم و بر اساس جرياني معقول دوست . اند اند، عاشق تکنيک افرادي که اينگونه

قدم (بله خداوندا، هر قدم من مال توست و براي توست «آيد؛ مثال،   مياز جزئيات خوششان. دارند
کمک .... پس خداوندا، مرا با ). ٢قدم . (امروز روز توست. القدس پر کن خداوندا، مرا از روح). ١

برعکس . القدس به اين شکل مکانيکي نيست ليکن زندگي در ايمان آنهم با پري روح). ٣قدم . (کن
  :القدس مثل اين است که بگوييم  از روحزندگي ايماني پر

من . خواهم نام تو را جالل دهم مي. خداوندا در اين چرخه قرار دارم که اراده تو را بجا آورم«
مرا قوت ببخش که در زندگي خود، آن را در اطاعت تو . ايستم امروز با تو مي. متعلق به تو هستم

شوم، تشخيص دهم و خود را   با چيزي غلط روبرو ميهر جا که. به پيش ببرم، نه در نااطاعتي از تو
زبان مرا از گفتن آنچه که غلط گويي، . ها قوي نگهدار مرا در زمان وسوسه. از آن دور نگهدارم

. مرا قّوت بده که از کفرگويي ابا کنم و بر خشم خود مسلط باشم. پرگويي و تندگويي است، باز دار
چشمان مرا بگير، زبان مرا بگير، . را از روح خود پر کنم. خداوندا، در زندگي به من کمک کن

خواهم هميشه تحت کنترل  احساسات مرا بگير، اراده مرا بگير، و مرا بکار ببر، اي خداوند، زيرا مي
  .زندگي مسيحي اين است» .تو باشم

  
  شود؟ القدس پر هستيم، چه مي زماني که از روح

  
شود؟ در افسسيان  القدس پر هستيم، چه مي که از روحزماني : رسيم حال به سوآل مهم ديگري مي

  :رود ، از چهار نتيجه در زندگي مسيحي ما سخن مي»از روح پر شويد«، بعد از فرمان ٥
  
با مزامير، سرودها و  .کشاند؛ بلکه از روح پر شويد مست شراب مشويد، که شما را به هرزگي مي«

يد و از صميم دل براي خداوند بسراييد و ترنم هايي که از روح است با يکديگر گفتگو کن نغمه
به حرمت  .چيز شکر گوييد همواره خداي پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح براي همه .نماييد

  ».مسيح، تسليم يکديگر باشيد
  ٢١ – ١٨: ٥افسسيان               

  
  .کند القدس نحوه صحبت ما را عوض مي ، پري از روحاول
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اين بخش مهمي از آن » .کنيم با يکديگر صحبت مي«صحبت بگويم که ما بگذاريد در همين ابتداي 
پولس در نامه خود به کولسيان اين مشارکت را . شود چيزي است که مشارکت مسيحي خوانده مي

  :کند چنين توصيف مي
  
هايي که از روح است، با  ساکن شود؛ و با مزامير، سرودها و نغمه کالم مسيح بدولتمندي در شما«

و  . حکمت يکديگر را پند و تعليم دهيد؛ و با شکرگزاري و از صميم دل براي خدا بسراييدکمال
واسطة او   آنچه کنيد، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوند عيسي انجام دهيد، و به  هر

  ».خداي پدر را شکرگزاريد
  ١٧ – ١٦: ٣کولسيان               

  
مند خواهيم  عالقه. کنيم ديگر اعضاي خانواده الهي رابطه ايجاد ميزماني که از روح پر هستيم، با 

و ما نيز . دوست خواهيم داشت که از يکديگر ياد بگيريم. بود که به حرفهاي آنان گوش دهيم
اگر برادر و يا خواهر خود را در خطر و يا . مشتاق خواهيم بود که به رفاه ديگران کمک کنيم

  . در اين مورد هشدار خواهيم دادوضعيت خطيري ببينيم، به او 
  

   .ها پر خواهد کرد القدس قلب ما را از نغمه پري از روحدوم، 
  .ما نه فقط با يکديگر صحبت خواهيم کرد، با هم در هماهنگي و اتحاد هم زندگي خواهيم کرد

  
 براي هايي که از روح است با يکديگر گفتگو کنيد و از صميم دل با مزامير، سرودها و نغمه... «

  ».خداوند بسراييد و ترنم نماييد
  ١٩: ٥افسسيان               

شبان » هووي استيونسن«. گردد شادي دوباره برمي. گيرد زندگي آهنگ بخصوصي به خود مي
» از دل«کنيم،  کند که هر آنچه مي پرستش کليساي ما در حين هدايت پرستش دائم ما را تشويق مي

هاي بجاي کتابمقدس هم هست، زيرا  و يکي از واژه. قه اوستهاي مورد عال اين يکي از واژه. کنيم
  .شود گشايد و ما را به پرستشي بسيار هيجان آور رهنمون مي القدس دلهاي ما را مي پري از روح

شوند که يکشنبه  يکي از مشخصات ايمانداران پر از روح اين است که جهت پرستش منتظر نمي
شايد در . شايد صدايمان خوب باشد. پذيرد تش صورت ميهر روز در زندگي آنها پرس. فرا رسد

هايي داشته باشيم که  توانيم در حيات دروني خود نغمه ولي همه ما مي. جمع بخوانيم و يا نخوانيم
القدس  ام که زماني که در پري روح اغلب متوجه شده. شوند دائم از درون به بيرون جاري مي
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و شور . نوازد اي در دل من دائم مي من هست، زيرا نغمهکنم، هميشه سرودي بر زبان  زندگي مي
  . عجيبي دارم که در هماهنگي و اتحاد با ديگر خواهران و برادران خود زندگي کنم

  
   .کند القدس ما را به افرادي شکرگذار تبديل مي پري از روحسوم، 

  
  ».ييدچيز شکر گو  همواره خداي پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح براي همه«

  ٢٠: ٥افسسيان               
تو فردي غرغرو به من نشان بده، من . هاي بارز زندگي پر از روح است شکرگزاري يکي از نشانه

زماني که ما !  خدا فاصله انداخته است دهم که چطور بين خود و روح هم فردي را به تو نشان مي
ر شخصي غرغرو و سختگير ديگ. القدس پر هستيم، ماالمال از روح شکرگزاري هستيم از روح
  .گير نيستيم ديگر لوس و ننر و بهانه. کنيم کند، قناعت مي به هر چه که خدا مهيا مي. نيستيم

  
  .شود که مطيع يکديگر باشيم پري از روح باعث ميچهارم، 

  
  ».به حرمت مسيح، تسليم يکديگر باشيد...     «

  ٢١: ٥افسسيان               
  

  .گرديم تيم، به آنهايي که در زندگي ما هستند، بيشتر مطيع ميالقدس پر هس زماني که از روح
مان از روح رياست عاري و جاي آن را به خدمتي  اگر در منصب رهبري قرار داريم، شيوه خدمتي

  .کند اي که خدا به انسان عطا مي گردد؛ از فروتني وار ناشي مي خواهد داد که از قلبي خادم
ز روح ما را قوت خواهد بخشيد که همسران خود را به جاي کنترل ايم، قلب پر ا اگر ازدواج کرده

  .خدمت کنيم
شايد قبول اين سخن براي برخي از مردها قدري دشوار باشد، ولي در ازدواج، اطاعت دو طرفه از 

اين . زن و شوهر بايد از يکديگر ياد بگيرند و نسبت به هم باز باشند. همديگر بايد موجود باشد
  .بايد از جانب زن صورت گيرد، بلکه مرد هم بايد در مقابل همسر خود چنين باشدچيزها نه فقط 

  
 را خويش جان و کرد محبت را کليسا نيز مسيح که گونه  آن کنيد، محبت را خود زنان شوهران، اي«

  ».نمود آن فداي
  ٢٥: ٥افسسيان               
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. نمايد زن خود را محبت ميدرست همانطور که مسيح کليسا را محبت کرد، شوهر پر از روح هم 
  .اطاعت خيابان يکطرفه نيست

گفت که در کنفرانس يکي از همين معلمين که  در رابطه با زوجي مي» جک هيفورد«چندي پيش 
تعليم اين شخص از آن . زند، شرکت کرده بودند دائم از برتري و سروري مرد در منزل دم مي
خوب، شوهره که از اين تعليم . کند ه پادري ميتعاليم بسيار وحشتناکي است که زن را تبديل ب

تا به حال در طول اين همه سال زندگي چنين چيزهايي به گوشش نخورده بود و تمامي ! کيف کرد
با اينحال زن او حاليکه از عصبانيت کف . داد آن تعاليم را کلمه به کلمه در ذهن خود قورت مي

  .کرده بود، ساعتها به اين اراجيف گوش داد
اني که از جلسه بيرون رفتند، شوهر سرمست از اين تعاليم تازه، به قدرت تمام، پشت فرمان زم

خوب، تو چه فکر «: راند، از همسر خود همينطوري پرسيد همانطور که به طرف خانه مي. جهيد
کنم، تعليم بسيار خوبي  فکر مي« : شوهر ادامه داد... همسرش حتي يک کلمه هم نگفت » کني؟ مي
 وقتي که به منزل رسيدند، زن از ماشين پياده شد و در سکوت به دنبال شوهر وارد خانه »!بود

زن » .همونجا بايست... وا ايستا،«: وقتي که به درون رفتند، شوهر در را به هم کوبيد و گفت. گرديد
نيديم در مورد آنچه که امشب ش«. در حاليکه لبهايش را به هم دوخته بود، ايستاد و به او خيره شد

به محض » .کردم و از اين به بعد در منزل ما هم به همان شکل خواهد بود، که او گفت فکر مي
تازه بعد از دو هفته بود که . اينکه اين حرف از دهنش درآمد، به مدت دوهفته همسرش را نديد

  !توانست از گوشه کبود شده يکي از چشمانش همسرش را ببيند مي
کند، مخش عيب کرده  محدود به زن ميصرفاً ام که مردي که اطاعت را  در طول ساليان متوجه شده

ام که براي مردي که قلبي مطيع در مقابل خدا دارد، در  در عين حال اين را هم متوجه شده. است
با داشتن قلبي : دليل اين امر بسيار روشن است. گردد اطاعت از همسر خود بندرت دچار اشکال مي

القدس پر است، همسر خود را حقيقتا دوست دارد، درست  ردي که از روحمطيع در برابر خدا، ف
در روي زمين هيچکس ديگري نيست که اين شوهر ... همانطور كه مسيح کليسا را دوست داشت 

و اين محبت را با گوش دادن به حرفهاي او، با احترام . او را به اندازه زن خود دوست بدارد
نشان دادن به او و با فدا کردن بسياري از حقوق خود بخاطر او نشان گذاشتن به عقايد او، با توجه 

داند که با چنين  زماني که زن مي. يکي از بخشهاي محبت و عشق، شريک شدن است. دهد مي
  .محبت احترام گذار احاطه شده است، در اطاعت از شوهر خود هيچ مشکلي نخواهد داشت

ير خواهد داد، بلکه در چرخه خود محيط خانه را زندگي پر از روح نه فقط حيات شخص را تغي
  . هم عوض خواهد کرد
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  کنيم پاسخي عملي نسبت به اينکه چطور زندگي مي
بندي کنم که الزم نيست براي    بگذاريد سخن خودم را بار ديگر با يادآوري اين مطلب جمع

 مشغول کنيم که چرا احتياج نيست که ساعتها فکر خود را با اين مطلب. حضور خدا التماس کنيم
الزم نيست ساعتها سر در گم باشيم و بيخواب . اين را ما هم داريم. ها هميشه بر سر قدرتند بعضي

توانيم همانند آن واعظين تلويزيوني سوپر روحاني از خود قدرت  و مستأصل از اينکه چرا ما نمي
  . از روح خدا برخورداريدبگذاريد تکرار کنم؛ شما در مقام مسيحي همين االن هم. متجلي کنيم

  :رسند ولي گرچه اين سخن صحيح است، چند سوآل کماکان بجا به نظر مي
   

  کنيد؟ آيا ارتباط را برقرار مي •
  داريد؟ کنند، کوتاه نگه مي آيا ليست چيزهايي را که رفاقت شما را با خدا قطع مي •
  کنيد؟ آيا با اتکايي آگاهانه بر خداوند زندگي مي •
خداوندا، زندگي من متعلق «گوييد که  ميدائماً ز و در اثناي آن به خداوند آيا در شروع رو •

  ؟»به توست
  

  .خواهم در رابطه با زندگي پر از روح سه مطلب را به ايمانداران يادآوري کنم در پايان مي
در ميان گروههاي بشارتي، . اول، تجربيات نامعمول براي رشد و بلوغ روحاني ضروري نيستند

و برخي ديگر . القدس تأکيد زيادي دارند وار روح روهها روي تجلّي استثنايي و پديدهبرخي از گ
بينند؛ حتي ممکن است به اين فکر هم باشيد که چنين  خود را با اين شکل از تجلّي راحت نمي

بگذاريد شما را تشويق کنم، مهم نيست از نظر تعليمي در . کند چيزي را کالم خدا تأييد هم نمي
  .آييد، فّياض، با محبت و صبور باشيد اي مي د از چه زمينهاين مور

خواهم اشاره کنم به نصيحتي که غماالئيل به دوستان خود که از دست رسوالن و  در واقع مي
  . کارهاي آنان به تنگ آمده بودند، داد

  
 به را آنان و برداريد افراد اين از دست که کنم مي توصيه شما به نيز مسئله اين خصوص در پس«

  اّما.برد نخواهند جايي به راه گمان بي باشد، انسان از عملشان و قصد اگر زيرا. واگذاريد خود حال
  »!جنگيد مي خدا با صورت آن در زيرا برداريد، ميان از را آنان توانيد نمي باشد، خدا از اگر

  ٣٩ – ٣٨: ٥اعمال                 
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کنند و با نظر ديگران  از نظر بخصوصي تبعيت ميبنابراين خواهش من از همه آنها که در اين مورد 
، اين است که صبور )دارم من به شخصه خود را از اينگونه برچسبها درو نگه مي(جور نيستند 

  .باشند
کردم که الزم است تمامي چيزهايي  التحصيل شده بودم، احساس مي زماني که تازه از دانشکده فارغ

کردم که اين، جنگ مقدس من است که با هر  احساس مي. نمرا که با آنها موافق نبودم، اصالح ک
ولي در طول ساليان دريافتم که . خواند، در بيفتم و آن را اصالح کنم چيزي که به عقيده من نمي

به اين (خدا مرا نخواند که تمامي دنيا را تميز کنم . اينکار، بزرگترين طريق در اتالف انرژي است
در طول ساليان به . است بياورم به طوري که با باورهاي من گام بردارندمعني که ديگران را به راه ر

  .ام که بيشتر صبور باشم و کمتر حکيم خوبي ياد گرفته
مند گرديم،  القدس براي همه ماست، همه ما ايمانداران که از مواهب بودن با او بهره پري روح  دوم،

  .کند، خود مطلب ديگري است ميولي اينکه در هر کدام از ما به چه شکل و چطور عمل 
گذارند، بايد بخاطر داشته  لذا آن دسته از افراد که روي چيزهاي مافوق طبيعه بيش از حد تأکيد مي

ولي . القدس و زندگي با او به حيات شما به ارمغان آورده، شادي نماييد در آن تسلّي که روح: باشند
دست از اين احساس برداريد . ران بقبوالنيدتالش نکنيد که تجربه شخصي خود را به زور به ديگ

. که بايد در اين مورد غيرتي باشيد و تمامي تجربيات زندگي مسيحي را در چارچوب قرار ندهيد
اگر به سادگي بپذيريد که اين فقط تجربه شخصي شماست، در زندگي و سلوک خود با 

ولي . تر قاطي خواهيد بودالقدس ارضاي بيشتري خواهيد داشت و در خانواده مسيحي راحت روح
لطفا دماغ خود را باال نگيريد که انگار چيزي داريد که ديگران ندارند و همين شما را فردي سوپر 

بياييد عليرغم تجربيات متفاوتمان با يکديگر در صميميت و صفا زندگي کنيم . روحاني کرده است
  .مان القدس در زندگي حتي با تجلّي مختلف پري روح... 

بياييد به دنبال اين باشيم که از اين زمينه وسيع مشترکي که داريم، لذّت ببريم، تا اينکه دور  سّوم،
  .وار بکشيم و به دفاع بايستيم عقايد خودمان ديواري قلعه

ام که چيزهايي که ما را به هم نزديک  در طول ساليان بارها و بارها روي اين مطلب تأکيد گذارده
ما بايد از اين زمينه مشترکي .  از چيزهايي هستند که ما را از هم دور کنندکنند، به مراتب بيشتر مي

که داريم، لذّت ببريم و به دنبال اين نباشيم که از برخي از عقايد تئولوژيکي بخصوص و يا 
شما به دنبال انجام مسئوليتهايي که در قبال . راحت باشيد. تجربيات شخصي خود دفاع نماييم

بياييد . يد و بگذاريد که خواهران و برادران شما هم به مسئوليتهاي خود برسندخداوند داريد، باش
بگذاريم که خدا، خدا باشد و اين مطلب را در ذهن خود حک کنيم که همه ما اعضاي خانواده او 

  .هستيم
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: ، چندي بعد از ايمان آوردن به مسيح، به دوست خود چنين نوشت١٩٢٩لوئيس در سال .اس.سي
بينيم  ها تماما گفته شد، تازه آن موقع مي ها گفتني نکه در رابطه با تقسيمات و چند دستگيبعد از اي«

  ».که به فيض خدا، چه زمينه مشترکي براي همه ما باقي مانده است
کنم که از روح خدا بطلبيم که  از آنجا که اين زمينه مشترک تا به اين حد وسيع است، پيشنهاد مي

عطا کند که شامل شادي عظيم در حضور او » تحمل بيش از حّد«همه ما در رابطه با همديگر به 
کنيم و  تا بدين ترتيب احساس نکنيم که ديگران بايد به همان شکل که ما زندگي مي. هم هست

  .هستيم، زندگي کنند و باشند
 در زندگي مسيحي من زمانهايي بود که اگر کسي آنچه را که پيشنهاد کردم، به خود من پيشنهاد

ولي اآلن ديگر چنين . کردم بنيه فرض مي گذار و از نظر الهياتي بي کرد، او را فردي بدعت مي
کند، بلکه  ام که خدا نه تنها از خيل عظيمي از افراد استفاده مي به اين درک رسيده. احساسي ندارم

مه آنها که از و در مقابل تعجب ه. آيد کند که من از آنها اصال خوشم نمي از کساني هم استفاده مي
ما ممکن است که از نظر ذهني . کند آيد، بايد بگويم که او از من هم استفاده مي من خوششان نمي

کند از اينکه قوم او از برکات آسماني  او کيف مي. کوچک باشيم، ولي پدر آسماني ما چنين نيست
  .پر برخوردار باشندکامالًبه شکلي 

شويد؟ آيا از اين مطلب شاد نيستيد که پدر مهربان ما هنوز  يآيا از اينکه خدا نيستيد، خوشحال نم
هم منبع سوخت و هستي ماست، هنوز هم بر تخت نشسته است و هنوز هم بر آن است که براي 

  جالل خود از هر يک از ما استفاده کند؟
 از هم براي ما به جاي اينکه ميداني به جهت نبرد باشد و ما را» اين زمينه مشترک وسيع«باشد که 

پرسيد سّر رسيدن به چنين جايي  مي. اي جهت تقويت و استواري عمل کند جدا نمايد، همچون پايه
نه چيزي بيش، نه چيزي کم و نه چيزي ديگر، فقط پري ... القدس  چيست؟ پري از روح

  .القدس روح
وان من فقط خ در قلب نغمه. در روح مطيع من تو عزّت بياب! روح حّي خدا، بر من تر و تازه بريز

در آن رفاقتي که با . در تشکرات من تو متجلي شو. صداي تو شنيده شود، صورت تو ديده شود
القدس عزيز، تو جالل  ديگر اعضاي خانواده تو دارم، در آن پرستشي که همراه آنها دارم، اي روح

  .بياب
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  شکل بخشي به پاسخ 
القدس  يعني از روح(چيست » القدس پري روح«به طور خالصه توضيح دهيد که منظور از  - ١

  )القدس چيست؟ شويد؟ و نتايج پري روح چطور پر مي
  
  
  
  
    
بينيد که به روح خدا بيشتر متکي باشيد؟ در نظر داريد به  در کدام جنبه از زندگي خود نياز مي - ٢

  اين مقصود چگونه عمل کنيد؟
  

  
  
  

  بحث موضوع
 ما چيست؟القدس کيست؟ نقش او در انجام زندگي مسيحي  روح - ١

  
 چيست؟» زندگي در جسم«و » زندگي در روح«تفاوت عملي بين  - ٢

  
 القدس چيست؟ منظور از پر شدن از روح - ٣

  
 آورد؟ القدس و يا پر نبودن از او چه تغييري به وجود مي پر بودن از روح - ٤

  
 شويم؟ القدس پر مي چگونه از روح - ٥

  
 القدس چيست؟ بينيم؟ نتايج پري از روح در فرد پر از روح چه مشخصاتي مي - ٦
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» القدس پر شدن از روح«اي در دستور پولس وجود دارد که   چه مورد ويژه١٨: ٥در افسسيان  - ٧
نه به شکل مفرد، ولي به (نمايد  کند و در آن فعل را به صورت جمع استفاده مي را امر مي

 ؟)تمامي کليسا
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
 تغييري به وجود آورده است؟ فکرهاي خود را  بحث اين موضوع در فکر و باور اصلي شما چه- ١

  .به شکل خالصه بيان داريد
  
  
  
  ؟)کي، چه کسي، چطور، غيره(خواهيد جامه عمل بپوشانيد   اين مطلب را چگونه مي- ٢
  
  
  
براي خود هدفهايي مشخص داريد و آن را با گروه و يا سرگروه در ميان : خود را متعهد کنيد - ٣

  .گذاريد
  
  

  : من،به کمک خدا
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  :٦موضوع 
  :صميميت با خدا

  انضباط در مطالعه کالم او
            

  مرور کلي موضوع
همه ما به راحتي در مشکالت و انحرافات . دنياي ما همانند نهري روان به سرعت در جريان است

زندگي ما را محکم و استوار نگه است که در بطن تمامي اينها، کالم خدا . افتيم آن به تله مي
کالم خدا در عين حال به عنوان مهمترين .  و صادق باشيمدوست خداافراديدارد، بطوري که  مي

توان با آن با  اي است که مي  ترين وسيله کند و مطمئن شکل ارتباطي خدا با فرزندان خود عمل مي
  .داشتاي نزديک و صميمي قرار  خدا در رابطه

  
  :در اين موضوع، ما

  .دگي خود مطالعه خواهيم کرداهميت کالم خدا را در زن •
  .پرثمرخواهد نمودبيشتر فنوني را خواهيم ديد که مطالعه کالم خدا را براي ما  •
ترتيبات را در زندگي خود طوري قرار خواهيم داد که نسبت به خواندن کالم خدا بيشتر  •

  .وفاداري داشته باشيم
  

   موضوعمرور کلي
 آن در آنچه هر برحسب تا تفکرکن آن در شب و روز بلکه نشود، دور تو ازدهان تورات کتاب اين«

 همچنين و ساخت، خواهي فيروز را خود راه همچنين زيرا نمايي عمل شده، متوجه است مکتوب
  ».شد خواهي کامياب

  ٨: ١يوشع                 
  

کنيد؟ مردم صحت و اقتدار کتابمقدس را به طرق مختلف  کتابمقدس را چگونه توصيف مي
کنيد؟ در رشد روحاني ما نقش  بندي مي  کدام از آنها را شما چگونه دستههر. کنند توصيف مي

توانيم مطالعه  ؟ چگونه ميشويمکالم مجذوب توانيم  کتابمقدس چيست؟ به شکل عملي چگونه مي
کتابمقدس را در زندگي خود به عادت تبديل کنيم؟ به کتابي کهن چون کتابمقدس چگونه بايد 

  نزديک شد؟
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بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
  
هاي زندگي ما اقتدار  کتابمقدس کالم الهام شده و مصون از خطاي خداست که در تمامي جنبه«

  ».کند خود را حاکم مي
  
مانند با  اي بي برخي از اين افراد تجربه. دي چون من و تو نوشته شده استکتابمقدس توسط افرا«

  ».کتابمقدس، کتاب ديني بزرگي است، ولي توسط خدا ديکته نشده است. خدا داشتند
  
نما براي تعمير اتومبيل خود از کتاب راه. العمل به جهت زندگي است کتابمقدس همانند دستور«

به همان نحو، براي زندگي از . هاي کمکي آن هاي کامپيوتري از پرونده کنم و براي برنامه استفاده مي
  ».کنم کتابمقدس استفاده مي

  
ما احتياج به مشتي کتابهاي ديگر به . هر آنچه که روزي بدان نياز پيدا کنيد، در کتابمقدس است«

  ».قلم انسان نداريم که علت چيزها را برايمان توضيح دهند
  

  ».در اين زمينه همينقدر برايم کافي است. کنم آن را باور مي. خداست سخن کتابمقدس«: نکته
  ». چه باور بکني، چه باور نکنيکند؛ همينقدر کفايت مي. سخن خداستکتابمقدس «: ضد نکته

  
شايد نبايد توقع درک مطالب آن را . رود ام فرو نمي سعي کردم کتابمقدس را بخوانم، ولي توي کله«

اند و با آنچه  اي هستند که تمامي زندگي خود را به مطالعه آن صرف کرده دهچرا که ع. داشته باشم
  ».اند گويد، مخالف که کتابمقدس مي

  

   به جهت مطالعهنمونه
  

  شيوا
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تابستان . ها دانشکده خود را در رشته زبان و ادبيات شروع کرده است دخترخاله شما شيوا تازگي
اي در رابطه با  گفت که قرار است ترم بعد دوره د و ميگذشته که او راديديد، بسيار هيجان زده بو

در اي مسيحي بزرگ شده است و پدر و مادر او  شيوا در خانه. زبان و ادبيات کتابمقدس بردارد
شيوا به مسيح ايمان آورده بودند و خود او هم در همان بچگي مسيح را به قلب خود کودکي  زمان

با اين . ين  دوره او را در درک بهتر کتابمقدس کمک خواهد کردکرد که ا شيوا فکر مي. راه داده بود
داد، به محض اينکه دهان خود را باز کرد، شيوا  وجود پروفسوري که اين دوره را درس مي

  .شديدترين شوک زندگي خود را گرفت
پروفسور کتابمقدس را به عنوان يک کتاب ديني بزرگ قبول کرد، ولي پس از آن به گفته خود 

 که در آن از نظر تاريخي اشتباهات فاحشي وجود دارند، برخي از نموده داده و خاطرنشان ادام
بعد قضيه به مراتب . توان روي آن حساب کرد  و از نظر علمي نمياند و نقيض آيات باهم ضّد

يي که انسانها استاد به برخي از مشکالت اخالقي اشاره کرد که در برخي از مزامير از خدا. بدتر شد
 که اين مطلب را هم عالوه کرد استاد در صحبتهاي خود .راند سخن ميرساند،  ا به قتل مير

. هاي ملتهايي کهن چون اَکد و سومر هستند سانهتانها عهد عتيق عاريه گرفته از افبسياري از داس
فرمان از  قوانين کهن ديگر کپي شده و از جانب خدا   که بخش اعظم دهبوداستاد حتي مدعي 

داستان نوح و سيل عظيم در روي زمين را مسخره کرد و اصرار بر آن داشت که ! ده استنيام
  .اند  توسط برخي از تندروان مذهبي خلق شدهواند  معجزات عيسي چيزي جز افسانه نبوده

از خوابگاه دانشجويي به شما . خنان به خود لرزيده استسشيوا از اين . احتياج به گفتن نيست
توانيم  آيا مي. توانيد در چنين وضعيتي او را کمک کنيد ميدارد که فقط شما  يقين زنگ زده، چرا که

  به کتابمقدس اطمينان کنيم و زندگي خود را بر آن بنا نماييم؟
  

  مسعود
 عيسيآيد، به شکلي وفادارانه از  مسعود دو سال است که مسيحي شده و اينطور که به نظر مي

در مسعود . داردکند و در گروه کوچک شما نيز شرکت  ا کيف مياز آمدن به کليس. نمايد پيروي مي
ها هم داوطلبانه کمک  هاي بچه کند و اگر وقت کند در برنامه گروه انتظامات کليسا خدمت مي

از . کند هايش بهتر از هميشه است و در طول روز زياد دعا مي رابطه او با همسر و بچه. نمايد مي
  . نمايد از لحاظ روحاني رشد مياين جهت بر اين باور است که 

مردم را دوست دارد، ولي هيچوقت کتابخوان . کند با اينحال هرگز الي کتابمقدس خود را باز نمي
دوره مدرسه . هايش کتاب خواندن برايش عذابي بوده در واقع، در زمان بچگي. خوبي نبوده است
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. ه بداند به زن خود مينو چه جواب دهدبر آن است کواقعاً . را به خوبي تمام کرد ولي نه با عالقه
  .خواهد که کتابمقدس را بخواند  و از او ميشود نازل ميمينو دائم مثل صاعقه بر او 

براي او راحته که به خواندن کتابمقدس بيشتر وقت . بابا، يه خورده راحتم بذار«: گويد به خود مي
کند و با هم  خواهران هم شرکت ميعالوه بر آن، مينو در جلسات . بده، ولي من وقتشو ندارم

فقط انگاري واسه من . نه اينکه ايرادي در خواندن کتابمقدس هست، نه. خوانند کتابمقدس مي
شنوم و در  بعالوه، من که از شنيدن موعظه در روز يکشنبه به اندازه کافي کتابمقدس مي. نيست

  ».دهم هاي مسيحي گوش مي ماشين هم که هستم، به برنامه
در جواب به آنها چه خواهيد . کنند  و مينو اين مطلب را با شما در سر ميز شام مطرح ميمسعود
  گفت؟

  
  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟

  
  ٤: ٤ – ١٤: ٣ تيموتائوس ٢

 چه کسان از را آنها داني مي چرا که باش، پايدار اي آورده ايمان بدان و آموخته آنچه در تو اّما«
 براي آموزد حکمت را تو تواند مي که اي دانسته را مقّدس کتب کودکي از چگونه اي، و گرفته  فرا

 و تعليم براي و خداست الهام مقّدس کتب  تمامي.است عيسي مسيح به ايمان راه از که نجاتي
 تجهيز نيکو کار هر براي کمال  به خدا مرد است، تا سودمند پارسايي در تربيت و اصالح و تأديب
  .گردد

 و او ظهور به نظر و کرد، خواهد داوري مردگان و زندگان بر که عيسي مسيح و خدا برابر رد
 و باشي کار اين آماده بيگاه  به و گاه  به و کني موعظه را که کالم سازم مي مکلّف را تو اش، پادشاهي

 مردم که آمد خواهد زماني  زيرا.بپردازي تشويق و توبيخ و اصالح به دقيق، تعليم و بسيار صبر با
 خواهند خود ِگرد بسيار معلّمان خويش، ميل به_بنا بلکه داد، نخواهند_فرا گوش صحيح تعليم به

 به دادن  فرا گوش از بشنوند؛ و آنان از است، آن شنيدن طالب گوشهايشان که را آنچه تا آورد
  ».گشت خواهند منحرف ها افسانه سوي  به شده، رويگردان حقيقت

  
. نويسد مياين نامه را ي خدمت خود به تيموتائوس که جانشين احتمالي اوست، پولس در انتها

کند که در بطن مشکالت گوناگوني که قرار بود با آنها روبرو گردد،  پولس تيموتائوس را تشويق مي
نصيحت او به تيموتائوس اين است که عليرغم فشارهايي که جهت سازش از همه . وفادار باشد

درست همانطور که کتابمقدس . ماکان به کالم خدا وفادار باقي بماندک، جوانب بر اوست
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 مسيربايست بنياد و  تيموتائوس را هدايت کرده بود که به مسيح ايمان آورد، اين کالم اينک مي
است و از دهان خود خدا » نفخه خدا«گويد که کالم خدا  پولس به تيموتائوس مي. خدمت او باشد

. از اين رو هم براي هرگونه خدمت مفيد است. بخشد ها اقتداري الهي ميبيرون آمده است و به آن
او تيموتائوس را در : تأکيدي که پولس در اين سخن خود به تيموتائوس دارد، غيرقابل تصور است

حضور خدا و مسيح عيسي و در نور داوري آينده و ملکوت آتي او در روي زمين به اين کار 
وس براي وعظ کالم خدا، مخصوصا، آن هم در زماني که بنا به سخن مأموريت تيموتائ. گمارد مي

نبي مردم گوش فرا نخواهند داد، به همان اندازه که براي آن روز مصداق داشت، براي امروز هم 
  .دارد

  
  کند؟  پولس کالم خدا را چگونه توصيف مي١٦ – ١٥: ٣تيموتائوس ٢در 

  
  

   تا اين حد شديد و قوي است؟٢ – ١: ٤ر چرا به نظر شما مأموريت او به تيموتائوس د
  
  

کند؟ اين طرز برخورد  در آيات نهايي پولس طرز برخورد مردم را با كالم خدا چگونه مشخص مي
اي در زندگي شما هم اثري  دهد؟ آيا از چنين نشانه به نظر شما خود را امروزه چطور نشان مي

  هست؟
  
  

خوانيد، از خود بپرسيد که اگر در مقابل کالمي  ا ميهمانطور که هر قسمت ر. آيات زير را بخوانيد
 در جاهاي دهيد، چه چيزي عايد شما خواهد شد؟العمل درست از خود نشان  خوانيد، عکس که مي

  .خالي جواب خود را بنويسيد
  

  ١مزمور 
  
  

  ٢٧ – ٢٤: ٧متي 
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  ١٣: ٢تسالونيکيان ١
  
  

  ١٢: ٤عبرانيان 
  
  

  ٢٥ – ٢٢: ١يعقوب 
  
  
  

  ديگر منابع
   
  اثر هاوارد و ويليام  هندريکس» چرا کتابمقدس را مطالعه کنيم؟«

  »زندگي بر اساس دستورالعمل«فصل دوم از کتاب   
  
  اثر ِکي آرتور» شادي و ارزش مطالعه بنيادي کتابمقدس«

  ».کتابمقدس خود را چگونه مطالعه کنيد«مقدمه کتاب   
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  چرا کتابمقدس را مطالعه کنيم؟
  به قلم هاوارد و ويليام هندريکس» ندگي بر اساس دستورالعملز«از کتاب 

 
. خورند در فصل پيش به شش دليل عمومي اشاره کرديم که چرا مردم خود در كالم خدا غوطه نمي

براي اينکه کسي به آنها هرگز نگفته که از اين امر چه : بگذاريد دليل هفتم را هم به آن اضافه کنم
 براي من چه چيزي کتابمقدسفوايد مطالعه کتابمقدس چيست؟ در . چيزي عايدشان خواهد شد

گذاري کنم، چه سودي عايد خواهد شد؟ اين امر در  هست؟ اگر وقت خود را بدين شکل سرمايه
  زندگي من چه تفاوتي ايجاد خواهد کرد؟

 کنيد، به نظر من سه سود عايد گذاري مي زماني که وقت خود را روي خواندن کتابمقدس سرمايه
و صادقانه بگويم، . گردد، سه سودي که در هيچ جاي ديگر نصيب شما نخواهد شد شما مي

. خواندن کالم خدا امري دلبخواهي نيست، بلکه ضرورتي است که در زندگي به آن نياز داريم
بياييد به سه متن از کتابمقدس رجوع کنيم و صحبت خود را در مورد اهميت خواندن کتابمقدس 

همانطور که گفتم، خواندن کالم خدا امري دلبخواهي نيست، بلکه . ن قرار دهيمروي اين سه مت
  .ضرورتي است که در زندگي به آن نياز داريم

  

  مطالعه کتابمقدس براي رشد ضروري است
  

  :شود  يافت مي٢: ٢پطرس ١اولين متن در 
  
  ».کنيد نمو خود نجات در آن مدد به تا باشيد روحاني خالِص شير مشتاق نوزادگان، همچون و«

  ٢: ٢پطر ١                
  

توانيد  مي. جهت بيرون کشيدن حقيقتي که در اين متن نهفته است، بگذاريد به سه کلمه اشاره کنم
طرز «اولين کلمه .  درست در کنار اين آيه بنويسيد خود اين سه کلمه را در حاشيه کتابمقدس

درست به همان شکل . کند ف ميوصيپطرس در اينجا طرز برخورد يک کودک را ت. است» برخورد
کودک براي . چسبد، شما هم به همان شيوه بايد به کتابمقدس بچسبيد ودک به شيشه شير ميکه ک

ابقاي زندگي جسماني خود الزم است شير بخورد؛ شما هم براي ابقاي زندگي روحاني خود الزم 
  .داريد از کتابمقدس تغذيه کنيد
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به در هر سه يا چهار ساعت کودک ياد گرفتم که به خوبي  ابتدا من چهار فرزبد داشتم و از همان
به نفعتان هست که هر چه . توجه نباشيد  و به نفعتان هست که به اين مطلب بيشير احتياج دارد؛

 اينکار، آرامي عظيمي برقرار مبه محض انجا. سريعتر شيشه شير را آماده کرده و به کودک برسانيد
کند و اشعار بر آن دارد که طرز برخورد ما نيز  تمثيل گويا استفاده ميپطرس از اين . شدخواهد 

  .بايد چنين باشد
» اشتياق«شما بايد به آن . کند شما به کالم خدا نيز صحبت مي» اشتهاي«ولي در عين حال در مورد 

  .شما را الزم است که با تمامي وجود شير روحاني کالم خدا را بمکيد. داشته باشيد
 طرز برخورد کسي است که خود را با شير رشد داده ،م صادق باشم، بايد بگويم که ايناگر بخواه

دانيد  مي«: گويد هر چند مدت يکبار فردي پيش آمده و مي. و از مزه آن به خوبي با خبر است
اّما اين سخن بيشتر از آنکه در مورد » .شود استاد، من چيز زيادي از کتابمقدس دستگيرم نمي

  .زند حرف ميگويد، در مورد خود شخص کتابمقدس ب
گويد که کالم خدا از عسل شيرينتر است، ولي اگر بخواهيد بر اساس قضاوت   مي١٠: ١٩مزمور 

ببينيد، . گويد، هرگز تجربه نخواهيد کرد برخي از مسيحيان تکيه کنيد، آنچه را که داود مي
روغن «ند که کتابمقدس برايشان نوع اّول آنهايي هست: کتابمقدس کال سه نوع دانش آموز دارد

گروه بعدي . شود، فايده دارد ولي براي مورد بخصوصي که مصرف مي! است، بسيار تلخ» کرچک
صبحانه است، باعث رشد و قوت آنهاست، » کورن فلکس«از آن نوع هستند که کتابمقدس برايشان 

  .خورد انگار که آدم کاه مي. ولي حيف که خشک است
هرگز از آن . خوانم مي» توت فرنگي با خامه«ستند که من آنها را دوستداران ولي نوع سومي هم ه

آنها . اينها چگونه اين اشتها را در خود پديد آوردند؟ با تغذيه مرتب از کالم خدا. شوند سير نمي
گويد، اشتهاي سيري ناپذير به  اند، درست همانطور که پطرس مي اين اشتها را در خود توسعه داده

  شما به کدام نوع از اين گروه متعلق هستيد؟. قت روحانيجهت حقي
هدف کتابمقدس چيست؟ . »هدف«رساند؛   براي همه اينها هدفي هست که ما را به کلمه سوم مي

لطفا به ياد داشته باشيد، هدف » .تا به مدد آن رشد کنيد«: کند متن فوق اين را براي ما آشکار مي
ولي . توانيد رشد کنيد بدون دانستن نميمطمئناً . ي را بدانيدکتابمقدس اين نيست که شما چيزهاي

کتابمقدس براي اين نوشته نشد که کنجکاوي شما را . توانيد بدانيد و رشد نکنيد در عين حال مي
نه اينکه شما را . براي اين نوشته شد که شما را در تبديل به شباهت مسيح ياري نمايد. ارضا کند

نه اينکه مغز شما را با . ايد، بلکه شما را شبيه منجي آسماني گرداندگناهکاري با معلومات نم
  .حقايق کتابمقدس پر کند، بلکه زندگي شما را تبديل نمايد
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همانطور . هاي ما هنوز کوچک بودند، پشت در کمد يک نمودار رشد چسبانده بوديم زماني که بچه
 را پهلوي آن نمودار بايستانيم و ببينند که نمودند که آنها کردند، دائم به ما التماس مي که رشد مي

ديدند، از  از اينکه رشدشان را مي. مهم نبود که رشدشان چقدر ميليمتري است. اند چقدر رشد کرده
 کرد که  راسوآليهمان روزي وقتي دخترم را اندازه کردم، از من . پريدند هيجان باال و پايين مي

  »کنند؟ بابا، چرا بزرگها ديگه رشد نمي«ب فرزندانمان؛ هيچوقت طالب آن نيستيم، مخصوصا از جان
تيم، بلكه در مسيري ايس ما بزرگساالن از رشد باز نميتوانستم به او توضيح دهم که  چطور مي

: پرسد دانم به او چه جوابي دادم، ولي تا به امروز خداوند هنوز از من مي نمي .کنيم متفاوت رشد مي
  »کني، يا به سوي باال؟ رشد ميهندريکس، آيا به سوي پيري «

در مورد شما چطور؟ چند سال است که مسيحي هستيد؟ نه ماه؟ هفت يا هشت سال؟ سي و نه 
ايد؟ در کنار نمودار رشد خدا بايستيد، و رشد   سال؟ مطلب اصلي اين است که چقدر رشد کرده

  .دهد اين آن چيزي است که آيه باال تعليم مي. خود را اندازه بگيريد
نابراين اولين دليل براي مطالعه کتابمقدس اين است که مطالعه کتابمقدس وسيله رشد روحاني ب

کالم خدا اولين ابزار خدا در رشد . جدا از كالم خدا رشد روحاني به هيچوجه ميسر نيست. ماست
  .و توسعه فردي شماست

  

  مطالعه کتابمقدس جهت بلوغ روحاني ضروري است
    

  : است١٤ – ١١: ٥ه آن نگاه کنيم، عبرانيان دومين متني که بايد ب
  
 شما گوشهاي چرا که است، دشوار آنها شرح اّما داريم، گفتن براي بسيار مطالب خصوص، اين در«

 با و. باشيد معلّم بايست مي خود وقت، همه  اين گذشت از پس که  براستي.است شده سنگين
 محتاج شما. بياموزد شما به اّول از ديگر بار ار خدا کالم ابتدايي اصول کسي داريد نياز حال  اين

 هنوز زيرا نيست، آشنا چندان پارسايي تعاليم با است، شيرخوار  هرکه!سنگين غذاي نه شيريد،
 که اند کرده تربيت را خود مداوم، تمرين با که است بالغان آِن از سنگين غذاي  اّما.است کودک
  ».دهند تشخيص بد از را خوب

  
گويد که حرف زيادي براي گفتن  نويسنده مي.  مطالعه کالم خدا، اين متن تعليمي استدر رابطه با
چرا؟ آيا دشواري در رابطه با مکاشفه کالم است؟ نه، مشکل در » .شرح آنها دشوار است«دارد ولي 
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گوشهاي شما سنگين شده «: از نظر يادگيري دريافت کننده معلول است. دريافت کننده کالم است
  ».گيريد دير ياد مي«عني ي» .است

گويد که  نويسنده مي. در کتابمقدس خود زير آن خط بکشيد. است» زمان«کلمه کليدي در اين متن 
نشستيد، ولي حيف که بايد باز  پس از گذشت اين همه وقت شما بايد اآلن در صندلي دانشگاه مي

بايست   شما مي،ت اين همه سالپس از گذش. به مهد کودک برگرديد و الفبا را از سر نو ياد بگيريد
ن يگر بايد حقيقت را با شما در مياحقيقت را با ديگران در ميان گذاريد، ولي حيف که فردي د

  .گذارد
غذاي سفت براي افراد بالغ . گويد، شما احتياج به شير داريد نه غذاي سفت در واقع، نويسنده مي

روند؟ اينگونه افراد که ديگر  ده علم الهي ميبالغين کيستند؟ آيا آنهايي هستند که به دانشک. است
  بايد استاد باشند؟ چه کسي به اندازه آنها آيات بلد خواهد بود؟

گويد که اگر در تشخيص خوب و بد از يکديگر خود را با استفاده دائمي کالم خدا  نويسنده مي. نه
ا نيست، بلکه در اين است نشانه بلوغ روحاني در قدرت درک زياد شم. ايد، بالغ هستيد تمرين داده

در حيطه روحاني، نقطه مقابل جهالت، دانش و معرفت . کنيد که از اين درک چقدر استفاده مي
  .نيست، اطاعت است

بلوغ و  کتابمقدس ابزار الهي در رشد .در مطالعه کتابمقدس استبدين ترتيب اين دومين دليل 
  .طريق ديگري نيست. روحاني است

  

  اي ثمربخشي روحاني ضروري استمطالعه کتابمقدس بر
  

  . ١٧ – ١٦: ٣تيموتائوس ٢در اين رابطه دليل سوم هم وجود دارد؛ 
  
 سودمند پارسايي در تربيت و اصالح و تأديب و تعليم براي و خداست الهام مقّدس کتب تمامي«

  ».گردد تجهيز نيکو کار هر براي کمال  به خدا مرد است، تا
  ١٧ – ١٦: ٣تيمو ٢                

  
: روزي در جمعي اين را گفتم، فردي از ميان جمع گفت.  تواريخ هم هست٢شامل » تمامي کتب«
  » .اش هست، چه برسد به دومي دانستم که اولي من حتي نمي«

در مورد تثنيه چطور؟ اگر توانستيد پيدايش کنيد؟ آيا شده است يکبار قرائت روزانه شخصي خود 
ه مسيح در بيابان مورد وسوسه قرار گرفت، شيطان را سه بار را از اين کتاب انتخاب کنيد؟ زماني ک
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اغلب به اين . و هر سه نقل قول از کتاب تثنيه بود» نوشته شده است«: با اين جمله شکست داد
دانم،  شد که من از کتاب تثنيه مي اگر زندگي روحاني من بر آن چيزهايي متکي ميکنم که  فکر مي

  آمدم؟ چه چيزي از آب در مي
ولي سودمند براي چه؟ او به چهار چيز اشاره . گويد که تمامي کالم خدا سودمند است لس ميپو
اين امر . يعني، کالم خدا تفکر شما را چارچوب خواهد داد. اول، براي دکترين و يا تعليم. کند مي

حوه باورهاي شما ن. کنيد کنيد، به درستي هم زندگي نمي حياتي است، زيرا اگر به درستي فکر نمي
  .رفتار شما را تعيين خواهند کرد

ي به شما خواهد گفت که کجا يعن. گويد که کتابمقدس براي تأديب هم سودمند است و نيز مي
گويد که خدا از زندگي شما  به شما مي. گويد که گناه چيست به شما مي.  خارج از محدودههستيد؛
  .کند  فراهم ميمعياربراي زندگي شما . خواهد چه مي
آيا شما هم کمدي داريد که تمامي آن چيزهايي را که دل .  براي اصالح سودمند استسّوم،

چپانيد و بعد فراموششان  دورانداختنشان را نداريد، در آنجا بگذاريد؟ همه را در آن کمد مي
عجب «: گوييد به خود مي. ريزند کنيد و يکهويي همه فرو مي و روزي در کمد را باز مي. کنيد مي
زندگي شما در درها را . کتابمقدس هم شبيه آن است» . است اينها را جمع و جور کنمبهتر! شبي
به همان صورت وکند که آن را جمع و جور کرده و از گناه پاک کنيد  گشايد و به شما کمک مي مي

  .تبديل گرديد، خواهد که خدا مي
صالح سودمند چهارمين سودمندي کتابمقدس در اين است که جهت تربيت در داشتن زندگي 

کند، به شما دستورالعملهايي مثبت  ها تميز مي بعد از آنکه کالم خدا شما را از آن منفي. است
  .دهد که در زندگي از آنها پيروي کنيد مي

آيا . هدف کلي از همه اينها چيست؟ در اين است که شما براي انجام هر عمل نيکو مجهز شويد
چنين واقعاً اگر » بود؟ ي عيسي مسيح بيشتر ثمربخش ميکاشکي زندگي من برا«: شده است بگوييد

اي است که شما را به  ايد؟ مطالعه کتابمقدس اولين وسيله است، براي آماده کردن خود چه کرده
  .کند خادم مؤثر عيسي مسيح تبديل مي

نستيد دا اگر شما در رابطه با تجارتي که داريد، همانقدر مي«: روزي از گروهي از بازرگانان پرسيدم
شنيدم يکي از » شد؟ دانيد، چه مي که در طول اين ساليان که مسيحي هستيد، در مورد مسيحيت مي

  ».کردند گوني بارم مي«: آنها زير لب گفت
تواند بيشتر از اين از شما استفاده کند، براي اين است که  علّت اينکه خدا نمي. گفت درست مي
ه مدت پنج، ده، و يا بيست سال است که شرکت شايد که در جلسات کليسا ب. آماده نيستيد

کنيد، ولي به هيچوجه الي کتابمقدس را به اين مقصود باز نکرده باشيد که خود را به عنوان  مي
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ايد ولي براي شخص  شما تحت اقتدار خدا بوده. اي پرثمر جهت استفاده خدا آماده سازيد وسيله
  .ايد خودتان در آن غوطه نخورده

يام خود او پ. ن قرن بيست و يکم صحبت کندخواهد که در اي خدا مي. اي شماستحال توپ زير پ
: خواهد که بياييد و اين کتاب را به سه دليل بخوانيد و از شما مي. را به صورت يک کتاب نوشت

اين کالم . اين کالم براي بلوغ روحاني شما ضروري است. اين کالم براي رشد شما ضروري است
روري است تا شما را تعليم دهد، به طوري که شما ابزاري در دسترس، تميز و براي تجهيز شما ض

  .تيز در دست او باشيد تا هداف خود را جامه عمل بپوشاند
  »توانيد بدون مطالعه کالم ادامه دهيد؟ تا کي مي«: لذا سوآلي که اکنون با آن روبرو هستيد، اين است

  

  توانيم به کتابمقدس اعتماد کنيم؟ آيا مي
  
  . با سوآل خبرنگاران روبرو شد» ييل«بعد از سخنراني خود در دانشگاه » ندآين ر«نويسنده معروف  

  » به سر دنياي مدرن امروز چه آمده؟«:  يکي از آنها پرسيد
دنيا تا به حال بدينقدر مستأصل به دنبال «: ر جواب به آن خبرنگار گفتبي آنکه معطل کند د» آين«

و در هيچ زماني به اندازه امروز هم به اين نتيجه . ت حياتي خود نبودهيافتن جواب براي سوآال
اگر بخواهيم آيه کتابمقدس را به شکل . نرسيده که هيچ جواب ممکني براي آن سوآالت نيست

  کنيم؛  دانيم چه مي  زيرا که نميپدر، ما را ببخش،«مدرن ترجمه کنيم، منش جديد بشر اين است که 
شنيدن اين سخن از دهان فردي که تفکرات ناستيکي دارد، قابل » !ه ما نگوکنيم ب و خواهش مي

اينقدر . خواهيم خواهيم، ولي کالم او را نمي بسياري از ما از خداوند سخني مي. تعمق است
از کتابمقدس . دانيم که کتابمقدسي را مالک باشيم، ولي نه آنقدر که کتابمقدس ما را مالک گردد مي

در دنيايي که تنها . کنيم گويد، متعهد نمي م ولي زندگي خود را به آنچه که ميزني دائم حرف مي
حقيقت مطلق اين است که هيچ چيزي مطلق نيست، جاي اندکي براي هرگونه کالم مقتدر خدا 

توانيم به  آيا مي«: سوآل اين است. ماند آنطور که در کتابمقدس مکاشفه شده است، باقي مي
 آيا کتابمقدس اعتبار دارد؟ قابل اطمينان هست؟ آيا در زندگي فعلي شما کتابمقدس اعتماد کنيم؟

  :گويد تواند نقش تعيين کننده داشته باشد؟ ببينيم کتابمقدس در مورد خود چه مي مي
  

  کتابمقدس کتابي است يکپارچه
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ن دو دانيد که پيدا کرد اگر موضوع پيجيده و بحث انگيزي را عميقا مطالعه کرده باشيد، بخوبي مي
چنين . يا سه نظري که با هم روي يکي و يا همه مطالب موافق باشند، چقدر استيصال آور است

  .افتد چيزي عمال اتفاق نمي
همتاست و تمامي اجزاي  کتابمقدس در اين مورد بي. کند در مورد کتابمقدس اين مطلب صدق نمي

شصت و شش .  کتاب نيستببينيد، کتابمقدس فقط يک. دهند آن واحدي يکپارچه را تشکيل مي
اين شصت و شش کتاب در طول هزار و ششصد سال . اند کتاب است که با هم در يکجا جمع شده

  .هاي مختلف بودند، نوشته شده است توسط بيش از چهل نفر که از زمينه
هر . با اينحال کتابمقدس، واحدي است يکپارچه، که موضوع اصلي آن خدا و رابطه او با بشر است

اند تا حقيقت خدا را آشکار   آيات، پاراگرافها، فصول و کتابها با هم دست به دست هم دادهيک از
 مطالب را با توجه به براي همين هم جهت درک درست کتابها و بخشهاي آن الزم است. سازند

  .ن مطالعه کردموضوع کلي آ
  

  کتابمقدس مکاشفه خداست
اي که کتابمقدس جهت  کلمه. کند ا ظاهر ميکتابمقدس خود را به عنوان کالم مكاشفه شده خد

است، درست مثل اينکه پرده را کنار زنيم تا » پرده برداشتن«گيرد، در واقع  به کار مي» مکاشفه«
در کتابمقدس خدا چيزهايي را آشکار کرده . آنچه که در پشت آن است، در مقابل ديد ظاهر گردد

خدا چيزهايي را آشکار کرده . شد بشر آشکار نميکرد، اين چيزها هيچوقت براي  است، که اگر نمي
شود، سازش  اين حقيقت است که هيچوقت عوض نمي. نه فرضيات؛ است حقيقت مطلق است

  .نمايد پذيرد و يا با ديگر قسمتهاي مکاشفه شده متفاوت نمي نمي
  

  کتابمقدس توسط خدا الهام شده است
کتابمقدس به چنان طريقي کالم «:  استاستاد معروف خداشناسي چنين گفته» وارفيلد.بي.بي«

اين سخن تعريف » .گويد خدا سخن ميانگار گويد،  خداست که وقتي که کتابمقدس سخن مي
خوانيم، زيرا هر آنچه که در آن آمده  دليل اينکه کتابمقدس را کالم خدا مي. خوبي از الهام است

  .خواست با ما در ميان گذارد  همانهايي است که خدا مي،است
البته برخي با اين مطلب مشکل دارند، زيرا اين کالم توسط نويسندگان بشري به قلم کشيده شده 

اگر اين کالم الهام شده است، الهام آن فقط به همان شکل بوده است که هنرمندان بزرگ . است
  . يابند مي» الهام«جهت خلق آثار هنري بزرگشان 
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: ٣ تيموتائوس ٢. د، چنين معنايي را در ذهن نداردکن ولي زماني که کتابمقدس از الهام صحبت مي
اي که الهام ترجمه شده است از نظر  کلمه» .همه کتب الهام خداست« را بخاطر داريد؟ ١٧ – ١٦

اين واژه اين . لغوي به اين معني است که گويي خدا آنها را فوت کرده است و يا نفس خداست
و از آنجا که کلمه نفس کشيدن .  بيرون نفس داده استايده را در خود دارد که خدا اين کالم را به

القدس را ببينيم که چطور امر نگاشته  توانيم روح هم ترجمه کرد، به راحتي مي» روح«توان  را مي
  .شدن کتابمقدس را نظارت کرده است

طبيعه از آنها  پس نويسندگان انساني در اين مورد چه نقشي بازي کردند؟ خدا به شکل مافوق
که به کامليت، صداقت، و يا پاکي کالم تمام شده  فاده کرد که کلمات را طوري به قلم کشنداست

: گويد درست چنانکه چارلز رايري مي. در اينجا ما با دو مؤلف روبرو هستيم. اي وارد نيايد خدشه
به خدا نويسنگان انساني را نظارت کرد تا با بکار گرفتن شخصيتهاي انساني خود مکاشفه او را «

  ».هيچ اشتباهي در زبان اصلي آنها بنويسند و تنظيم کنند بشر بي
 نفوذ تحت آدميان بلکه«: رس جهت تصوير اين مطلب لغت زيبايي را بکار برد، زماني که گفتپط

تحت نفوذ «اي که به فارسي  واژه) ٢١: ١پطر ٢(» .گفتند سخن خدا جانب از القدس روح
اي که تحت قدرت وزش باد  اي است که براي کشتي لمهترجمه شده است، همان ک» القدس روح

هاي خود به جايي کشيده  نويسندگان کتابمقدس در نوشته. گردد استفاده مي. شود کشانيده مي
بدون شک . خواست کردند که خدا از آنها مي خواست و چيزي را توليد مي شدند که خدا مي مي

ولي روايت آنچه . گرديد کلماتشان منعکس ميشخصيت، شيوه نگارش، ديدگاه و تمايزات آنها در 
  . بلکه کالم خداست،نوشتند از انسان نيست که اين افراد مي

ال در مورد اعتبار سخنان الح ايد؟ برخي از محققين معلوم اي به نام عيسي چيزي شنيده آيا از پروژه
ي اين متنها با هم شوند تا رو ميبراي همين هم هر سال جمع . در چهار انجيل ترديد دارندعيسي 

گيرند که آيا مسيح اين سخنان را  براي هر يک از سخنان عيسي بين خود رأي مي. صحبت کنند
  .اند عمال گفته يا اينکه نويسندگان چهار انجيل آن را در دهان او گذاشته

ممکن است به اتفاق آرا تصميم بگيرد فوق گروه . تواند به چهار طريق پيش رود اين رأي گيري مي
و روي آن عالمت . ، عمال از دهان عيسي بيرون آمدهنوشته شدهکه آنچه که در آن متن بخصوص 

اگر اين گروه روي متني عالمت سياه بگذارند، به اين معني است که به اتفاق آرا . گذارند قرمز مي
 آن را اند که آن متن به هيچوجه از دهان عيسي بيرون نيامده است و نويسنگان اناجيل تصميم گرفته

اگر متني رنگ صورتي به خود داشته باشد، به اين معني است که شايد . اند در دهان او گذارده
رنگ خاکستري به اين معني است که . رد سوآل استوعيسي آن سخنان را گفته، گرچه هنوز م

  .عيسي احتماال اين سخنان را بر زبان نرانده است، گرچه اين امکان هم هست که گفته باشد
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روشن کردن خلق نسبت به گويد که هدف آنها از   اين عمل چيست؟ سخنگوي اين گروه ميهدف
دانم به نظر شما  نمي.  بدين ترتيب ايمان آنها را تقويت کنندمتون معتبر و غير معتبر اناجيل است تا

چطور ممکن . که هست، مسخره  نباشدرسد، ولي اين پروژه به نظر من اگر خطرناک  ميچگونه
اي از مشکوکين دو هزار سال بعد از آن حقايق چنين احساس کنند که صالحيت   کميتهاست که

  .زنم الهام براي آنها موضوع به اتفاق آرا است داوري روي اعتبار کالم خدا را دارند؟ حدس مي
متن کتابمقدس الهام و ادراک انسان نيست بلکه . دهم القدس را ترجيح مي ولي من الهام روح

  . طبيعه خود کالم خداست محصول مافوق
  

  کتابمقدس مصون از خطاست
چنانکه يکي هم در . کتابمقدس براي اينکه معتبر باشد، بايد درست باشد، يعني بدون هرگونه اشتباه

يا کتابمقدس به کلي عاري از هرگونه خطاست و يا به کلي عاري از خطا «: اين باره گفته است
کتابمقدسي که قسمتي از آن عاري از خطاست، «. رددر اين باره حد وسط وجود ندا» .نيست

  .کتابمقدسي است که در واقع خطا در آن وجود دارد
يعني اينکه در آن نسخه اصلي هيچگونه اشتباه و . يعني بدون هرگونه اشتباه» مصون از خطا«

يل ما تما. اين مفهوم براي هضم نسل ما بسيار سنگين است. خطايي وجود ندارد؛ در هيچ جاي آن
تواند به شکل مطلق  گرا باشيم، کسي که براي او هيچ حقيقتي نمي به اين داريم که در هر چيز نسبي

بعالوه، فرهنگ ما، ما را چنان بار آورده که گمان کنيم علم امروز از کتابمقدس فرسنگها جلو . باشد
  .افتاده

به . ستوار ايستاده استواقعيت آن است که کتابمقدس در مقابل آزمايشات علم کماکان محکم و ا
 کتابمقدس ،راستي که بسياري از عالمين و دانشمندان امروز بر آن هستند که در نور اکتشافات تازه

  .را باز مورد بررسي قرار دهند
باور اين مطلب که کتابمقدس مصون از خطاست، به اين معني نيست که ما تمامي عبارات آن را به 

ايم، کتابمقدس در بسياري  همانطور که خود نيز ديده. کنيم يشکل خشک لغوي به مغز خود فرو م
کنيم که در طول زمان در انتقال و نسخه  بعالوه، قبول مي. گويد از جاها به شکل مجازي سخن مي

  .برداري امکان اشتباه وجود دارد
شاهد پر قدرت اين امر خود . با اين وجود کتابمقدس بر مصون از خطا بودن خود اشعار دارد

 تأکيد بر آن دارد که کالم خدا کلمه به کلمه قابل ١١ – ١: ٤در متي . خداوند عيسي مسيح است
 قابل اعتماد بودن کالم خدا را حتي به حروف آن هم شامل ١٨ و ١٧: ٥در متي . اعتماد است

  . گرداند مي
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آل است، در سراسر اناجيل، عيسي به قسمتهايي از کالم خدا که امروزه از سوي بعضيها زير سو
. اي نيست که در مورد صحت، اعتبار، و درستي آنها شک کنيم مستقيما اشاره کرد و هيچ اشاره

 مراجعه ٣٩ – ٣٨: ٢٤، و ٥ – ٣: ١٩، ٤٠ و ١٧: ١٢، ١٥: ١٠، ٤: ٨به توان  ميدر خود متي فقط (
  ).ردک

هيچ دون معتبر و بکامالًمصون از خطا داريم، کامالًمصون از خطا بودن يعني اينکه ما کتابمقدسي 
توانيم انتظار داشته باشيم که به  کنيم، مي همانطور که آن را مطالعه مي. اشتباه در نسخه اصلي

  .سوآالت اساسي خود جواب بيابيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       موضوع ششمکشف زندگي مسيحي                                                                                          

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ١٢٧

  شادي و ارزش مطالعه عميق کتابمقدس
  به قلم ِکي آرتور» کتابمقدس خود را مطالعه کنيد«از کتاب 

  
به اين جهت نوشته شد تا هر کسي که طالب شناخت خدا باشد و بخواهد که زندگي کتابمقدس 

  .خود را مطابق خواست او بسر برد، بتواند آن را بخواند و بفهمد
با . خواهد براي ما پدر باشد مي. خواهد که ما را با خود در يک رابطه صميمي قرار دهد خدا مي

خواهد که ما از  در عين حال مي. يد با ما صحبت کنداي با اينحال خدا براي داشتن چنين رابطه
او . مند شويم و نتايج عدم  اطاعت از او را در زندگي خود بدانيم برکات اطاعت از كالم او بهره

خواهد که ما را از حقيقت زندگي آگاه کند و آنچه را که در آينده قرار است روي دهد، بر ما  مي
  .آشکار سازد

و براي همين هم هست که . گويد  که در مورد زندگي بايد بدانيم، به ما ميکتابمقدس هر آنچه را
  .دوست عزيز من، شما احتياج داريد که خودتان کتابمقدس را مطالعه کنيد

براي مطالعه کتابمقدس طرق زيادي وجود دارند و کتابهاي مفيدي هم هست که شما را در خواندن 
ين چيزي که احتياج داريد، اين است که براي درک ولي مهمتر. برخي از کتابهاي آن کمک کند

گويد،  مطالب کتابمقدس خودتان بايد آن را به طريقي مطالعه کنيد که شما را در کشف آنچه که مي
توانيد آن را در زندگي  تا بدين ترتيب بفهميد که مقصود از آن چيست و چگونه مي. کمک کند

اين نوع .  مطالعه کنيدقياسين است که آن را به شکل و بهترين شيوه اين کار اي. خود بکار گيريد
در  بلکه .گويد که انجيل چه معني دارد و يا چه چيزهايي را بايد باور  کنيد مطالعه به شما نمي

توانيد آن را در زمان خواندن هر قسمت از  آموزد که مي اي به شما مي مطالعه کتابمقدس شيوه
  .کار گيريدکتابمقدس در هر زمان که بخواهيد، ب

کند، تمايل شماست در اينکه سرعت را قدري بکاهيد و  تنها چيزي که اين نوع يادگيري طلب مي
اين امر ممکن است به نظر زياد هم سخت نيايد، . گويد، دقت کنيد واقعاً به آنچه که کتابمقدس مي

ر بخواهم با شما و اگ. ولي با توجه به وقتي که داريم، شايد مشکلترين قسمت کل اين فرايند است
مشغوليات ايد که  دوست عزيز روراست باشم، مگر خود شما هم برخي اوقات به اين نتيجه نرسيده

شوند که نتوانيم همان کسي   حتي مشغولياتي که جهت خدمت به خدا داريم، اغلب ما را مانع ميما،
  خواهد باشيم؟ که خدا مي

 کتابمقدس از خود کتابمقدس به عنوان ياسيقجهت يافتن اطالعات در مورد کتابمقدس، مطالعه 
 کتابمقدس خود شما شخصا کتابمقدس را براي خود قياسيدر مطالعه . کند منبع اصلي استفاده مي

گرچه . اند، نداريد هايي که ديگر محققين در مطالعه کالم خدا رسيده کنيد و کاري به يافته  ميکشف
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 چرخهان داده است که مردم زماني که خود در زحمت آنها با ارزش است، ولي تجربه بارها نش
در اين مطالعه به . سپارند گيرند و هم بهتر به ياد مي کشف کالم دخيل هستند، هم بهتر ياد مي

شود که شما خود  کتابهاي تفسير، ديگر کتابها، نوارها، و ديگر منابع اطالعاتي زماني رجوع مي
بدين شکل اينگونه وسايل . ايد گيري کرده ي خود نتيجهمطالعه کالم خدا را به پايان رسانيده و برا

دانم در مدرسه درس  نمي. کمکي در درک بيشتر کالم شما را به مراتب بهتر کمک خواهند کرد
ايد و  درس قورباغه را مورد مطالعه قرار دادهاين مسلما در حين . ايد يا نه زيست شناسي داشته

براي مطالعه قورباغه شما اول به کنار . بوده استمقداري از آن احتماال از طريق مشاهده 
بينيد و اينکه  هاي آنها را مي گذاري تخم. رويد کنند، مي ها در آن زندگي مي اي که قورباغه رودخانه

 حيات جديد هاي نوزاد و اينکه در مقابل اين بعد از مشاهده قورباغه. آيند چطور از تخم بيرون مي
گيريد و دقيقتر مورد مطالعه قرار  دهند، يکي از آنها را مي ميالعملي نشان  از خود چه عکس

کنيد تا ببينيد که در داخل او چه خبر   کالبد شکافي مي،در نهايت آن را به آزمايشگاه برده. دهيد مي
آوردهاي  کنيد تا دست شناسان را در مورد قورباغه مطالعه مي پس از آن نتايج ديگر زيست. است

  .ا مقايسه کنيدخود را با مال آنه
کنيد، آن را در  شما اول با خود کتابمقدس شروع مي: دچرخه را دار کتابمقدس همان قياسيمطالعه 

بريد تا خود به شخصه آن را  اي مي دهيد، و سپس آن را به گوشه محيط خود مورد مشاهده قرار مي
ت آوريد، مشاهدات توانستيد بدس سپس، بعد از کشف تمامي آنچه که به نيروي خود مي. بفهميد

  .کنيد اند، مقايسه مي خود را با آنچه که ديگر مردان و زنان خدادوست در طول اعصار نوشته
ها به مراتب راحتتر است و آدم را به آن همه  البته که نشستن و خواندن يک کتاب در مورد قورباغه

» دست دوم« خودمان شود، به قول ولي آنچه که بدين ترتيب دستگيرتان مي. اندازد دردسر نمي
اند، اطالع حاصل کنيد و برايتان ممکن  توانيد از آنچه که ديگران در رابطه با قورباغه گفته مي. است

ولي با اين شيوه خود شخصا به . است جالب باشد و اميد داشته باشيد که حقيقت هم داشته باشند
  .ايد وجه با قورباغه سروکار نداشتههيج

 شما را به شکل شخصي با کالم خدا و در نتيجه با خداي اين کالم مرتبط کتابمقدسقياسي مطالعه 
 حقيقتي که اگر با آن ؛کند، بطوري که باورهاي شما بر اساس درک و الهام معتبر خود کالم است مي

  .کند زندگي کنيد، شما را عوض مي
ود و آنچه را که از اهد بد اين مطالعه بيش از تصور شما خو مطالعه کنيد، فوايقياسياگر به شکل 

در نتيجه . کالم خدا درک خواهيد کرد، به مراتب باالتر از آن چيزي خواهد بود که اميد داشتيد
  :شود، شما  کتابمقدس که در اينجا به شما پيشنهاد ميقياسيمطالعه 

  تجهيز خواهيد شد که کالم خدا را براي خود مطالعه کنيد
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  .نياز خواهيد شد يگران بياز هر گونه اتکا و وابستگي به تفسير د
  .دانش خود را در رابطه با خدا و طرق او افزايش خواهيد داد

  .در ايمان شخصي خود به شکل بخصوصي تقويت خواهيد شد
  .در زندگي روزانه خود اقتدار کالم مصون از خطاي خدا را خواهيد پذيرفت

  .و به شکل فزايندي آگاه خواهيد بود که در مسيح بودن يعني چه
  

  با اصول بنيادين شروع کنيم
 کتابمقدس سه قسمت مجزا دارد که به هر کدام از آنها به شکل مجزا نگاه خواهيم قياسيمطالعه 

مشاهده، : اين سه قسمت عبارتند از. کنند کرد، ولي اين سه قسمت در عمل دائم در هم تداخل مي
  .تفسير، و کاربرد

  
  گويد  کشف آنچه که مي- مشاهده 
 براي اينکه بتوانيد کالم خدا را به صّحت گويد؟ متن چه مي: گويد ين سوآل پاسخ مي به امشاهده

آيا شده است، کتابي از . تفسير کرده و آن را به کار بنديد، الزم است که پايه را درست بگذاريد
کتابمقدس و يا فصل و بخشي از آن را خوانده باشيد، و بعد از پنج دقيقه يادتان نباشد که چه 

براي . خوانيم، نه با فکر و ذهن خود ايد؟ بسياري از مواقع ما كالم خدا را با چشمان خود مي دهخوان
  :اين مطلب چند دليل وجود دارند

  
کنيم که کالم خدا بدون اينکه از طرف ما تالشي صورت پذيرد، در ما کاري  فکر مي •

  يا. سحرآميز انجام خواهد داد
  يا. ايم، هستيم ک آنچه که خواندهکنيم که قادر به در باور نميواقعاً  •
منتظر هستيم که شبان کليسا در رابطه با آن متن تعليم دهد و بدان شکل آگاه خواهيم بود  •

  .که چه چيزي را باور کنيم
   

دانيم در  ، زيرا که نميکنيم ايم از اين جهت فراموش مي با اين وجود ما اغلب آنچه را که خوانده
 شود؛ مي مطلب به شما تعليم داده همينراين، در قسمت اول اين کتاب بناب. متن دنبال چه بگرديم

  . خوانيد، در آن دنبال چه بگرديد زماني که کتابمقدس خود را مي
. باشد ميگويد، اينکار مستلزم زمان و تمرين   کشف آن چيزي است که متن مي،از آنجا که مشاهده

تابمقدس بيشتر آشنا باشيد، حقايق آن بيشتر کشف خواهيد کرد که هر چقدر بيشتر بخوانيد و با ک
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از عمق و عظمت غناي روحاني آن، حتي در کوچکترين بخش آن . بر شما آشکار خواهد شد
  .دانيد خواهيد دانست که مي! ايد و اينکه شما خود به تنهايي به آن دست يافته. متحير خواهيد شد

  
   کشف معني و مقصود-تفسير

و البته که پايه و بنياد به جهت منظور و مقصود متن چيست؟ : گويد ميبه اين سوآل پاسخ تفسير  
.  کشف آن چيزي است که متن مقصود داردروند ،تفسير. تفسير صحيح همان مشاهده دقيق است

ليکن اگر . شود دهيد، معني و مقصود آن آشکار مي زماني که متن را به دقت مورد مشاهده قرار مي
اهده دقيق، بخواهيد عجوالنه دست به تفسير بزنيد، فهم شما از متن هاي مش بدون برقراري پايه

 چه احساس شماکنيد،   چه فکر ميشما؛ اينکه گرفتخواهند قرار هايتان  تحت تأثير پيشفرض
  .گويد گويند، تا اينکه کالم خدا چه مي  چه ميديگرانكنيد، و يا  مي

ب، همان لحظه که به دقّت به مشاهده متن ا که اغلرزي. تفسير ضرورتا گامي جدا از مشاهده نيست
ب تفسير از مشاهده ناشي بدين ترتي. گردد گماريد، معني آن برايتان واضح و آشکار مي همت مي

  .شود مي
اي را شامل گردد که به مراتب خارج از حيطه  تواند اعمال و گامهاي جداگانه با اينحال  تفسير مي

است که به دنبال آن مطلب در جاهاي ديگر کتابمقدس هم  اين يکي از اين تمرينات. اهده استمش
توانيد از منابع  مي. قبل از هر چيز، بايد اجازه دهيم که خود کتابمقدس، خود را تفسير کند. بگرديم

يا ديگر کتابهاي کمکي ديگر نيز کمک بگيريد، منابعي چون کتابهاي تفاسير، قاموس کتابمقدس و 
  .خي و فرهنگي متن کمک کنندرک زمينه تاريکه شما را در د

که در متنهاي گيريد  ميياد بدين ترتيب  و کنيم عرضه ميدر اينجا اصول تفسير کالم خدا را به شما 
به شما مطالعه . مختلف کتابمقدس، متنهايي چون مثلها و کنايات و اصطالحات چگونه عمل کنيد

  . هم روشنگراور خواهد بود و هم هيجان. روي کلمه را هم ياد خواهيم داد
  

   کشف اينکه چطور کاربرد دارد–کاربرد 
 معموال شود؟ معني اين متن به زندگي من چطور مربوط مي: دهد  به اين سوآل جواب ميکاربرد

خواهيم بدانيم، ولي کاربرد صحيح با باور  اين اولين چيزي که در موقع خواندن کتابمقدس مي
گويد، با  زماني که از آنچه که متن مي. گردد نتهي ميگردد که خود به بودن و عمل کردن م شروع مي

خبر هستيد، نه فقط اين مسئوليت را داريد که آن را در زندگي خود به عمل کشيد، بلکه اگر نکنيد، 
بنابراين هدف مطالعه شخصي کتابمقدس در نهايت اين است که ! بود بازخواست خواهيد دمور

  .ق و مانا با عيسي مسيح بوجود آورداي عمي زندگي ما را تبديل کند و رابطه
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پوشد  اين امر زماني جامه عمل مي.  کتابمقدس نيستقياسي قدم سوم در روند مطالعه ،کاربرد كالم
پايه براي کاربرد در . گيريد که از آن اطاعت کنيد شويد و تصميم مي که شما با حقيقت روبرو مي

  : باشد  مي١٧ – ١٦: ٣تيموتائوس ٢
  
 سودمند پارسايي در تربيت و اصالح و تأديب و تعليم براي و خداست الهام ّدسمق کتب تمامي«

  ».گردد تجهيز نيکو کار هر براي کمال  به خدا مرد است، تا
  

گويد، چه منظور دارد، و چطور اين حقيقت را در زندگي به عمل  دانيد خدا چه مي زماني که مي
تجهيز به جهت هر کار نيکو در زندگي، .  بودکشيد، براي هرگونه شرايط در زندگي مجهز خواهيد

تجهيز کامل جهت دست و پنجه نرم کردن با هر شرايط دشوار زندگي به طريقي که خدا را عزت 
و اين آن چيزي است که ياد . بخشد، نه فقط امري ممکن است، بلکه اراده خدا هم هست مي
يم صدها داستان از اشخاصي برايتان تعريف توان مي. ، البته اگر از اصول مطالعه تبعيت کنيدگيريد مي

کنيم که چطور با دانستن کالم خدا بدين شيوه باعث شدند که خدا در زندگيشان کارهاي عظيم 
ولي هدف ما اآلن بيان . اگر بگوييم، مسلما قلب شما را از هيجان پر خواهد کرد. صورت دهد

پس از آن . کتابمقدس را مطالعه کنيد قياسيداستانها نيست، ياد دادن شماست که چطور به شکل 
  .و مسلما از شنيدنش کيف خواهيم کرد. توانيد داستان خودتان را تعريف کنيد شما خود مي

  
  شوند مشاهده، تفسير، و کاربرد چطور به يکديگر مربوط مي

از اين رو ضروري است که . تفسير دقيق و کاربرد صحيح به درستي مشاهده شما متکي است
مربوط به مشاهده را توسعه دهيد، حتي اگر در آغاز به نظر اتالف وقت آيد و يا براي مهارتهاي 

 کتابمقدس يک روند آموزشي است و يکشبه اتفاق قياسيمطالعه . انجام آن خود را کافي نبينيد
 اين امر تنها با تمرين و انجام امکان دارد تا به آنجا که اين انجام تبديل به عادت شود و. افتد نمي

  .اي هم خواهد بود چه عادت عالي
در انجام روند اين مطالعه برخي اوقات خواهيد ديد که مشاهده و تفسير و کاربرد با هم در يک 

د، از اين جهت هم به تواند به شما بصيرت ده خدا در هر مرحله از مطالعه مي. افتند زمان اتفاق مي
شود، براي لحظاتي دست از  براي شما باز مياي  زماني که متني و يا کلمه. اس باشيدهدايت او حس
آنچه را که خدا به شما . د و روي آنچه که خدا به شما نشان داده است، فکر کنيديمطالعه بردار

  .نشان داده است با زندگي خود مقايسه کنيد
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گويد، چه مقصود دارد، و چطور حقايق او را بايد به عمل گذاشت،  دانيد خدا چه مي زماني که مي
  .اي هرگونه شرايط زندگي مجهز خواهيد شدبر

القدس در زندگي لنگري خواهيد انداخت که شما را  از طريق مطالعه کالم خدا، تحت هدايت روح
و زماني که خداي . خداي خود را خواهيد شناخت. در طوفانهاي زندگي محکم و استوار نگه دارد

. خواهيد آوردنيز به چنگ لي چيزها را کنيد بلکه خي شناسيد، نه فقط قدرت پيدا مي خود را مي
 )٣٢: ١١دانيال (
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  شکل بخشي به پاسخ
  کتابمقدس به چه شکل با ديگر کتابها فرق دارد؟. اقتدار و اعتبار کتابمقدس را توصيف کنيد - ١
  
اند، خصوصا هم در محيطي که  مطالعه کتابمقدس و مطابق آن زندگي کردن دو چيز مختلف - ٢

بينيد که از  در کدام حيطه از زندگي خود مشکل مي. کند شتن زندگي خداپسند را تشويق نميدا
  كالم خدا پيروي کنيد؟

  
تعداد آن افرادي که از شيوه عمل . دانيم که به مطالعه كالم خدا احتياج داريم بسياري از ما مي - ٣

 که طرحي بريزيده براي خود در اين رابط. خود در اين زمينه راضي باشند، بسيار کم است
ها را مفيد  ها اين ايده برخي. در رابطه با کي، کجا، چطور، چقدر، و چه فکر کنيد. عملي باشد

 :دانند مي
  پيدا کردن زمان و مکان بخصوص براي اينکار        داشتن برنامه منظم

  هاي کامپيوتري کتابمقدس استفاده از برنامه    استفاده از کتابمقدس بصورت کاست
  استفاده از نوارهاي سرود      هاي نور روزانه از کتابچهاستفاده 

  
  

  موضوع بحث 
  اي صميمي بوجود آوريم؟ توانيم با خدا که قادر به ديدن او نيستيم، رابطه چگونه مي - ١
  
تواند ما ايمانداران را تقويت کند و رشد  زمان دادن به مطالعه کتابمقدس چگونه مي - ٢

  روحاني ما را افزايش دهد؟
  

 درست با کتابمقدس اينقدر مهم است؟  طرق اشتباهي که مردم معموال بدانها  چرا برخورد - ٣
 گيرند، کدامند؟ کنند و يا بدرستي بکار نمي کتابمقدس را به غلط استفاده مي

  
ايد، چه اصولي ياد گرفتيد که به شما در  با توجه به آنچه که در اين موضوع مطالعه کرده - ٤

 د؟کنن مطالعه پرثمر کتابمقدس کمک مي
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کند که  ، پولس تيموتائوس را تشويق مي٤: ٤ -  ١٤: ٣ تيموتائوس ٢در متن کليدي،  - ٥
زندگي و تعاليم خود را روي حقايق کالم خدا قرار دهد و از مخالفت ديگران ابايي نداشته 

ايد؟ در کدام حيطه از زندگيتان اطاعت  آيا شما هم تحت چنين فشارهايي قرار داشته. باشد
 رسد؟  نظرتان سخت مياز کالم خدا به

  
. شود که از وضعيت خودمان در رابطه با خواندن کالم خدا رضايت نداريم گاهگاهي مي - ٦

شود که کالم خدا را مطالعه نکنيد؟ تصميم داريد در اين مورد  چه چيزي شما را مانع مي
 با کالم خدا بيشتر وقت اولويتها و شيوه زندگي خود را چگونه عوض کنيد تا بتوانيد

 ذرانيد؟بگ
  

  
  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
 مباحثي که در اين موضوع مطرح شد، طرز فکر و باور شما را چگونه عوض کرد؟ در زير آن - ١

  .را به خالصه بنويسيد
  
  
   

  ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره( تصميم داريد اين امر را چگونه در زندگي خود بکار گيريد - ٢
  
  
ا موضوع اهدافي را مشخص کرده، آن را با ديگر افراد گروه و يا در رابطه ب:  خود را متعهد کنيد- ٣

  . سرگروه در ميان گذاريد
  

  : من،به کمک خدا
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  :٧موضوع 
  انضباط در دعا: صميميت با خدا

  

  مرور کلي موضوع
بخاطر کار عيسي مسيح من و شما اينک دسترسي کامل به حضور خدا را در هر زمان و مکان که 

او به عنوان . آييم، بلکه در مقام فرزندان او  به حضور خدا در مقام نوکران او نميما. بخواهيم داريم
  !نظيري چه فرصت بي. پذيرد پدر ما، ما را با خوشحالي و آغوش باز به حضور خود مي

  
  :در اين موضوع، ما

  .ويژگي و اثر دعاي حقيقي و مبتني بر کتابمقدس را کشف خواهيم کرد •
کنند و بدين ترتيب دعاهاي  م کرد که عموما در دعا مانع ايجاد ميموانعي را بررسي خواهي •

  .خود را بهبود خواهيم نمود
  .اي خواهيم ريخت که ما را در انجام دعاي مؤثر کمک کند برنامه •

  

  موضوعکسب درکي کلي 
  ».کنيد دعا وقف را خود شکرگزاري، و هشياري با«

  ٢: ٤کولسيان               
ي است، ولي با اينحال خواهيم ديد که تعريف و توصيف آن به دعا گرچه تجربه مذهبي رايج

اي است رايج، ولي  دعا با اينکه تجربه. نمايد طريقي که همه جوانب آن را در برگيرد، مشکل مي
چرا؟ به مرتب بودن وقت . بسياري از افراد در اينکه بتوانند به شکل مرتب دعا کنند، مشکل دارند

آورد؟ آيا دعاهايتان چيزي را   دعاهاي شما تغييري در خدا به وجود ميآيا. دعاهاي خود نگاه کنيد
کند؟ در مورد چه چيزهايي بايد دعا  کند؟ دعا در زندگي فرد مسيحي چه نقشي بازي مي عوض مي

  کنيم؟ آيا طريقي هست که بدان طوري دعا کنيم که از نظر کتابمقدس صحيح باشد؟
  

ما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند بياناتي هستند که ش(   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
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  ».تان مرتبط سازد دعا طريقي است بسيار عالي که شما را با احساسات و اميال دروني«
  
  ».اندازد آورد که دنيا را به حرکت مي دعا دستي را به حرکت در مي«
  
ما بايد در رابطه با چيزهايي که مهم هستند، دعا کنيم؛ نه براي برد و باخت تيم فوتبالها و يافتن «

  ».جاي پارکينگ خالي
  
   مارتين لوتر-» .کلمات هر چه کمتر باشد، دعا به مراتب بهتر است«
  
  اردگ  سورن کيرکه- » .کند آورد، شخص دعا کننده را عوض مي دعا در خدا تغييري به وجود نمي«
  
  ».افتد  چيز زياد و مهمي اتفاق نمي،در ملکوت خدا بدون دعاي وفادارانه قوم او«
  
شما را الزم است که هر روز صبح، بعد از بيدار شدن از خواب، قبل از هر غذا، و هر شب قبل از «

  ».خوابيدن دعا کنيد
  
دانم  هم نميواقعاً و .  کنمتوانم در گروه به صداي بلند دعا توانم دعا کنم، ولي نمي به تنهايي مي«

  چرا؟
  
  

   به جهت مطالعهنمونه
  

  خدمت خانم سيمين که روحاني هستند
قبال عادت داشتم که هميشه دعا کنم، ولي اخيرا از اين کار دست . بنده احتياج به چند جواب دارم

 اين است کنم علت آن فکر مي. ام در واقع در عرض دو ماه گذشته يکبار هم دعا نکرده. ام برداشته
ولي اين مطلب . که دعا کنم» رود انتظار مي«دانم که از من  مي. بينم که براي دعا کردن دليلي نمي

  .ديگر براي انگيزش من کافي نيست
چقدر وقت گذاشتيم و براي او دعا . روزي را بياد دارم که به خواهرم گفتند که سرطان دارد

شتيم و مشايخ به خانه او رفتند و يکشب به مدت او را حتي در ليست دعاي کليسا هم گذا! کرديم
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بعد چه شد؟ خواهرم مرد و دو پسر خردسال را روي دست . دو ساعت براي او دعا هم کردند
پس آن همه دعاهايي که شد، چي؟ آيا خدا صداي ما را ! شوهرش گذاشت که به تنهايي بزرگ کند

به آنها جواب نداد؟ چرا راضي شد که شنيد؟ آيا به صداي ما گوش داد؟ اگر گوش داد، پس چرا 
  هاي خواهرم بدون مادر بزرگ شوند؟ بچه

  
  کند و گيج است فردي که ديگر دعا نمي            

  
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ١٣ - ٥: ٦متي 
 ها کوچه َسِر و اه کنيسه در دارند مي دوست که مباش رياکاران همچون کني، مي دعا که هنگامي«

 تمامي به را خود پاداش اينان که گويم مي شما به آمين،. ببينند را آنها مردم تا کنند دعا ايستاده،
 نهان در که خود پدر نزد و ببند را در برو، خود اتاق به کني مي دعا که هنگامي تو،  اّما.اند يافته
  . داد واهدخ پاداش تو به تو، بيِن نهان پدِر آنگاه. کن دعا است،

 پندارند مي کنند، زيرا مي پرستان بت که گونه  آن مکنيد، تکرار توخالي عباراتي دعا، هنگام همچنين،«
 آنکه از پيش شما پدر زيرا مباشيد، ايشان مانند  پس.شود مي مستجاب دعايشان زياده گفتن، سبب  به
  .داند مي را شما نيازهاي کنيد، درخواست او از
   

  ارادة.بيايد تو  پادشاهي.باد مقّدس تو آسماني، نام در که ما پدر اي «:کنيد دعا ونهگ  اين شما پس
 عطا ما به امروز را ما روزانة  نان.رسد انجام به نيز زمين شود، بر مي انجام آسمان در چنانکه تو،
مياور،  يشآزما در را ما  و.بخشيم مي را خود قرضداران نيز ما ببخش، چنانکه را ما قرضهاي  و.فرما
  ».آمين. توست آِن از ابد تا جالل، و قدرت و پادشاهي  زيرا.ده رهاييمان شرور آن از بلکه

  
  ٢٠ - ١٨: ٦افسسيان 

 و باشيد هوشيار و بيدار همين براي و کنيد دعا روح در تمنا، و دعا نوع همه با همه وقت، در و«
  .کنيد دعا مقّدسان همة براي پايداري با پيوسته
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 را انجيل راز تا شود عطا من به کالم گشايم، مي سخن به دهان گاه  هر تا کنيد، دعا نيز من براي
 چنانکه کنم، اعالم شهامت با را آن که کنيد دعا! زنجير در چند  هر آنم، سفير کنم، که اعالم دليرانه
  ».است شايسته

  
ين تعليمي است که تر عيسي مسيح و در عين حال طوالني» موعظه سر کوه« در واقع وسط ٦متي 

در اين موعظه، عيسي با نگاه به جوانب مختلف زندگي، رفتاري را که فرد . از او ثبت شده است
درآوردي فريسيان را در رابطه با زندگي  او تعليم من. کشد صالح بايد داشته باشد، به بحث مي

يشتر به ظاهر و رفتار او مچ فريسيان را بخاطر رياکاريشان گرفت، آنها که ب. کند خداپسند رد مي
دادند و به دنبال شخصيت و صداقت دروني که با آن رفتار ظاهري جور باشد،  ظاهري اهميت مي

کند  را رد مي) رياکارانه(گذارد، دعاي فريسيانه  زماني که عيسي روي مطلب دعا انگشت مي. نبودند
  .دهد که چگونه دعا کنيم و خود تعليم مي

 داد، دائم اشاره ه عيسي به دعا ميحواريون مسيح به اوقات مرتبي کپولس رسول به همراه ديگر 
کند  نويسد که براي آنها چگونه در دعاست و آنها را تشويق مي کنند و پولس خود به کليساها مي مي

تالش راند؛ از   پولس از نبردي روحاني سخن مي٦در افسسيان . که براي خود و ديگران دعا کنند
سازد که دعا به جهت مقاومت در برابر شيطان و   خاطرنشان ميو وحاني ماشيطان برعليه رشد ر

ببينيد پولس در اينکه چطور بايد . رشد ما عليرغم مخالفتهايي که وجود دارند، امري است حياتي
ها دقت کنيد، خواهيد ديد که  اگر به اين واژه. گيرد ها و کلماتي را به کار مي دعا کنيم، چه واژه

  . تأثير دعاهاي شما چقدر ثمربخش خواهند بوددرک آنها در
  

  گويد که چطور دعا نکنيم؟   به ما مي٨ - ٥: ٦عيسي در متي 
  

چه عناصر متفاوتي از دعا را در . بينيم، نگاه کنيد  مي١٣ - ٩: ٦به نمونه دعايي که از عيسي در متي 
  )ست از حضور خدامثل اعتراف به گناه، درخوا(توانيد، پيدا کنيد؟  اين دعاي نمونه مي

  
  کنند؟ متون زير به درک ما از دعا چه کمکي مي

  
   ٤ -  ٢: ٤کولسيان 

  
   ٢ - ١: ٣تسالونيکيان ٢
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  ١٧: ٥تسالونيکيان ١
  

  ١٨ -  ١٦: ٥يعقوب 
  

  
  ديگر منابع

  
  کنت هيوز. به قلم ر»  در دعاتربيت خود«

  » يک مرد خداتربيت«فصل هشتم از کتاب 
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  در دعاخود  تربيت
  کنت هيوز. به قلم ر»  يک مرد خداتربيت«از کتاب 

  
اگر به شکل مرتب در حضور خدا وقت نگذرانيم، بال و پر فرشته دعاي «: باندز گفته است. ام.ئي

در فصل گذشته در اين مورد » .افتد که ديگر چنگي به دل نزند ريزد و چنان از ريخت مي ما مي
حال . مرتب در حضور خدا حاضر شويم و با او وقت بگذرانيمصحبت کرديم که چطور به شکل 

و » درخواستها«توانيم  که بدين شکل فرشته دعاي ما بال و پر خود را جهت پرواز گشوده است، مي
اميد من اين است که اين مطالعه ما را چنان . خود را به حضور خدا تقديم کنيم» هاي استغاثه«

قاضاهاي خود را در دعا بگشاييم و بدين ترتيب قدرت خدا را آموزش و انگيزش دهد که بالهاي ت
  .به زندگي و به کليساي خود بياوريم

ها وجود دارد، متني است دراماتيک و سربازي را  متني که در کتابمقدس جهت دعاها و استغاثه
 که طپد اش چنان مي بند فلزي قلب او در زير سينه. شود کند که به جهت جنگ آماده مي تصوير مي

کند، با يکدست کمربند خود را  همانطور که خود را آماده مي. تواني بشنوي صدايش را به راحتي مي
هاي خود  گيرد و همانند بازيگران فوتبال زمين را زير چکمه که سالح از آن آويخته است مي

 خود مکررا بدن خود را به زير سپر برزگ. نوردد که آمادگي آنها را جهت نبرد بيازمايد درمي
كالهخود خود را . کشد تا بدين ترتيب خود را از تيرهاي آتشين احتمالي دشمن حفاظت کند مي

آزمايد که از تيزي آن مطمئن گردد و سپس آن  لبه شمشير خود را مي. کند دائم روي سر جابجا مي
  .دهد را در نيام قرار مي
جنگجويان . رقصند  هوا ميآيند و در شمشيرها از غالف خود بيرون مي. شود دشمن نزديک مي

  .روند اند و نفسها به سختي پايين مي حرکت ايستاده محکم و بي
افتد و به شکلي  به ناگاه به زانو مي. کند  انگيز مي و سپس جنگجوي ايماندار کاري بسيار حيرت

ه و براي اينکه از فرمان خداوند و آقاي خود اطاعت کرد. آيد عميق به حضور خدا به استغاثه در مي
همه  در و«: کند خود کتابمقدس اين اسلحه را چنين تصوير مي. اسلحه دعا را به کار انداخته است

 با پيوسته و باشيد هوشيار و بيدار همين براي و کنيد دعا روح در تمنا، و دعا نوع همه با وقت،
  ).١٨: ٦افسسيان (» .کنيد دعا مقّدسان همة براي پايداري

بخشند تا بتوانيم قدرت دعا را در عمل تجربه  د در دعا به ما نيرو ميدر اينجا پنج عنصر موجو
  .کنيم

  

  دعاي در روح
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و اولين عنصر در دعا را در پيش چشمان » .در روح دعا کنيد... « : کند پولس با اين سخن شروع مي
دعاي در روح چگونه . شود  دعايي که در روح است و يا توسط روح هدايت مي- گذارد   ما مي

  :کنند  اين مطلب را بسيار عالي بيان مي٢٧ و ٢٦: ٨افتد؟ روميان  فاق ميات
  
 هايي ناله با روح اّما. کنيم دعا بايد چگونه دانيم نمي زيرا آيد، مي ياريمان به ما ضعف در نيز روح و«

 روح زيرا داند، مي را روح فکر دلهاست، کاوشگر که او  و.کند مي شفاعت ما براي ناشدني، بيان
  ».کند مي شفاعت مقّدسان براي خدا ارادة با ابقمط
  

کند و هم  القدس به علت سکونت خود و از طريق آگاهي برتري که دارد، هم براي ما دعا مي روح
» در روح«نمايد، بطوري که ما  شود و دعاهاي خود را با دعاهاي ما همراه مي در دعا به ما ملحق مي

 اي شما اّما«: کند که چنين پديده را در دعا رشد دهيم مي ما را تشويق ٢٠يهودا . کنيم دعا مي
القدس  در روح» .نماييد دعا القدس روح در و کنيد بنا خود مقّدس بس بر ايمان را خويشتن عزيزان،

دعا کردن خواست و اراده خداست، و آنچه را که خدا اراده کند، ما را براي انجام آن هم قدرت 
  .جازه دهيمبخشد به شرطي که به او ا مي

  
گويد که براي چه چيزي بايد  القدس به ما مي اول، روح: دهند طبيعه روي مي در اينجا دو چيز مافوق

القدس نباشد، دعاهاي ما محدود به منطق و تعقل و احساسات ما خواهد  اگر کمک روح. دعا کنيم
اه خدا خواهند القدس دعاهاي ما موضوعات خود را از آسمان و از درگ ولي با کمک روح. بود

القدس باشيم، او با ما از طريق کالم خدا صحبت خواهد  اگر به دنبال گرفتن کمک از روح. گرفت
بنابراين در دعاي . کند كالم خدا فکر خدا را در رابطه با اصل هر موضوع براي ما آشکار مي. کرد

هاي   او اميال ما، انگيزهاميال. در روح فکر خدا در ما خواهد بود و از فکر خدا تبعيت خواهيم کرد
  .هاي ما، و اهداف او اهداف ما خواهند بود او انگيزه

دهد، و ما را  القدس در قلب ما آنچه را که بايد براي آن دعا کرد، نشان مي عالوه بر آن، روح
اسوالد ساندرز رئيس اسبق جمعيت . کند که اين چيزها در اراده خدا هستند مطمئن ميکامالً

در اين مورد چنين ) که قبال ميسيون داخل سرزمين چين نام داشت(ي درياها ميسيوني آنسو
  :گويد مي

   
گذارد و ما را جهت دعا به زانو  خود همين حقيقت که خدا در قلب ما نسبت به دعا کردن بار مي«

زماني که از جورج . آورد، بارزترين شاهد بر اين است که او قصد دارد به دعا جواب دهد در مي
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کردند،   در رابطه با آن دو نفري که بيش از پنجاه سال براي نجات آنها دعا مياهل بريستول مولر
خواست آنها را نجات دهد، آيا مرا  کنيد، اگر خدا نمي چه فکر مي«: پرسيدند، جواب چنين بود

اين دونفر يکي بعد از ديگري درست بعد از » !داشت که اين همه سال براي آنها دعا کنم؟ وامي
  ».رگ مولر به ايمان آمدند و نجات يافتندم
  

من هم در درون خود يقين . چنين مسير مطمئن در حيطه دعاي شخصي امري نامعمول نيست
 سال ٣٠داشتم که برادرم هم مثل خود من به مسيح ايمان خواهد آورد، براي همين هم به مدت 

 يقين و مسير را نه فقط نسبت به کنند، چنين زماني که قوم خدا در روح دعا مي! برايش دعا کردم
  .آورند ها و حتي کل ملّت هم به دست مي افراد، بلکه نسبت به وقايع و پروژه

القدس را به دعا  دومين فايده دعاي در روح اين است که اين گونه دعا نيروي انرژي بخش روح
کشد  أس بيرون ميبخشد، و شخص را از ي برد، بدن را قّوت مي کند، خستگي را از بين مي عطا مي

  . تا با قّوت و يقين بر کار خدا دعا کند
از آن جهت که خود را در اين مورد کمک کنم، در ! گيرند که در روح دعا کنند مردان و زنان ياد مي

اين جمله دائم به من يادآور » .در روح دعا کن«: ام باالي ليست دعاي خود اين جمله را نوشته
. دعاها عطا کندالقدس بخواهم که به من  ي منتظر خدا باشم و از روحشود که با صبر و شکيباي مي

کنم، ولي در عين حال  دعا ميدائماً هاي متعدد هست که براي آنها   و استغاثهدر ليست من دعاها
خواهد اين ليست را  القدس باز باشم تا هر طور که مي خواهم که نسبت به روح دانسته و آگاهانه مي
  .دهد و مرا در دعا نيرو بخشدخود مسير و جهت 
  :گويد جان بنيان چنين مي

و با عطوفت از طريق مسيح و در دعا يعني اينکه انسان قلب و يا جان خود را خالصانه، معقول «
القدس به حضور خدا خالي کند، آنهم براي چيزهايي که خدا وعده داده است  ت و همياري روحقّو

اين دعا در اطاعتي که ايمان . جهت خيريت و بناي کليساستو يا بر اساس کالم خداست، و يا به 
  ».گيرد آورد، انجام مي در شخص نسبت به اراده خدا به وجود مي

  .القدس برخوردار باشيم بياييد ياد بگيريم که چطور در روح دعا کنيم و از قّوت و همياري روح
  

  دعاي مداوم
اين عنصر بخش بارز در » .قت دعا کنيددر همه و «؛دومين عنصر در دعا مداوم بودن آن است

 و عيسي مادر مريم و زنان با اينها جميع«:  به آن اشاره دارد١٤: ١کليساي رسوالن بود که اعمال 
پولس به کليساي تسالونيکي ).  نيز٤٢: ٢و (» .بودند مي مواظب دعا و درعبادت يکدل به او برادران
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 براي«:  کهنمايد و به فيليپيان توصيه مي) ١٧: ٥تسا ١(» .کنيد دعا هميشه«: کند سفارش مي
 عرض خدا به را خود مسوالت باشکرگزاري دعا و صالت با هرچيز در بلکه مکنيد، چيزانديشه هيچ
  ).٦: ٤(» .کنيد

البته که داشتن مکالمه مداوم در حيني که سر . آيا دعاي مداوم امري ممکن است؟ هم بله و هم نه
ديگري مشغوليم، غيرممکن است، ليکن دعايي که در اينجا از آن سخن کار هستيم و يا به کارهاي 

رود، گذاشتن يک سري کلمات در پهلوي يکديگر نيست که بدانسان وضعيت دل ما را نشان  مي
  .دهد

  :کند چنين تشريح مي» عهد سرسپردگي«توماس کلي اين مطلب را در کتاب 
يک زمان روي چند سطح مختلف متمرکز توانيم انديشه خود را در  طريقي هست که بدان مي«

هايي را  بندي کنيم و خواسته توانيم فکر کنيم، بحث نماييم، ببينيم، جمع در يکي از سطوح مي. کنيم
توانيم در  ليکن در عمق وجود، در سطحي بسيار محکم مي. نماييمد، برآورد نشو که از ما طلب مي

 پرستش کنيم و دم ماليم و نوازشگرانه الهي را خوانيم وبعين حال در دعا و نيايش باشيم، سرود 
  ».دريافت نماييم
عمل « راهب پرشور دوره قرون وسطي در مورد تجربه خود از دعاي مدوام در کتاب ، برادر لورنس
  :نويسد   چنين مي»و حضور خدا

هم در محيط شلوغ آشپزخانه . براي من زمان انجام کارهاي روزمره و زمان دعا هيچ فرقي ندارد«
کنم   حضور خدا را در خود احساس ميخواهند، چنان تلف از هم ميکه افراد با هوار چيزهاي مخ

  ».اي خلوت به زانو در حضور او هستم که گويي در گوشه
  : شود تجربه جان وسلي هم چيزي شبيه به اين بود که به شکل سوم شخص از او توصيف مي

توانست او را مانع   در اين مطلب هيچکس نمي.حضور خدا بوددر قلب او هميشه و در هر جا «
ه در وقت خلوت چه در جمع، چه در وقت فراغت و چچه در . گردد و يا تمرکز او را بهم بريزد

چه در حال استراحت چه در حال کار در فکر او تنها خداست؛ او . کار قلب او با خداوند است
ا روي او متمرکز کرده است و هر جا که رود و چشمان پرمحبت فکر خود ر با خدا راه ميدائماً 
  ».بيند رود او را که نامرئي است، به چشم مي مي

بينيم که دعاي مداوم نه تنها امري ممکن است، بلکه کساني هم هستند که آن را در  بدين ترتيب مي
شود که اين مطلب فقط مختص به چند نفر  پولس به ما يادآور مي. کنند زندگي خود عمل مي

اراده خواست و  ،دعاي مداوم. و يا افراد سوپر روحاني نيست، بلکه مختص همه ماستبخصوص 
توانم آن را انجام دهم،  من مي. خدا براي هر فرد مسيحي است و در اين مورد استثنايي وجود ندارد

 توانند به آن دست  همه مي- آموزان، واليدين جوان  تاجرين، دانش. توانيد آن را انجام دهيد شما مي



  کشف زندگي مسيحي                                                                                                موضوع هفتم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ١٤٤

هميشه الزم است به آسمان نگاه . ما را الزم است که بطور مداوم با خدا مکالمه داشته باشيم. يازند
  .و يا سر کار هستيماتومبيل کنيم حتي زماني هم که پشت فرمان 

  

  دعاهاي مختلف
 و دعا نوع همه با «؛توان بدان اشاره کرد، مختلف بودن آن است اي که در مورد دعا مي سومين جنبه

 از پيش بنابراين،«: گردد بعدها پولس به تيموتائوس مطلبي بسيار شبيه به اين را باز يادآور مي. »منات
 مردم همة براي را ها شکرگزاري و شفاعتها دعاها، درخواستها، مؤمنان که کنم مي سفارش چيز، هر
خوانديد، يعني مورد آن در دعاهاي مختلف از بطن همان دعايي که ). ١: ٢تيمو ١(» .آورند جا به

د، زيرا اگر مداوما دعا کنيم، وضعتيهاي گوناگوني که با آنها مواجه نآي دعاي مداوم بيرون مي
چند لحظه به وضعيتهاي . شويم، از ما گوناگوني و تفاوت در دعا را نيز طلب خواهد کرد مي

کمت، ها، دعا به جهت داشتن ح دعا به جهت مقاومت در وسوسه - گوناگون زندگي فکر کنيد
  .قدرت، خويشتنداري، حفاظت از ديگران، رشد، يقين و اطمينان

 همه با همه وقت، در«فلويد پيرسون خادم بازنشسته سازمان ميسيوني براي آفريقائيان فردي بود که 
ه بود که در سن هفتاد اين دعا چنان براي او عادت شد. دکر دعا مي »روح در تمنا، و دعا نوع

من هميشه قبل از «: امتحان رانندگي رفت، به فرد ممتحن چنين گفتسالگي زماني که براي 
فرد ممتحن در تعجب بود که مگر » .سر خود را خم کرده دعا کنيملطفا اول  .کنم رانندگي دعا مي

توانيم به  مي! دعا کرداول اي در پيش داشته باشند که بايد براي آن  قرار است چه جور رانندگي
کند و  تصور کنيم که چطور تسمه ايمني صندلي خود را چک ميخود هن راحتي صورت او را در ذ

  .فلويد پيرسون از امتحان قبول شد. چسبد دو دستي دستگيره در را مي
شهادت دست نخورده و بکر يک . زيبا هم وجود داردکامالًبه جز جنبه مزاح آن، در اينجا چيزي 

  .يابد به بيرون جريان مي» روح در تمنا، و عاد نوع همه با همه وقت، در«واقعيت دروني ملتهب که 
  

   پايداردعاي
 با پيوسته و باشيد هوشيار و بيدار همين براي«. چهارمين جنبه دعاي مؤثر، پايدار بودن آن است  

اي  بينيم که در باالي تپه  خروج موساي پير را مي١٧در فصل » .کنيد دعا مقّدسان همة براي پايداري
ود را به طرف آسمان بلند کرده و براي قوم اسرائيل که در پايين کوه در نبردي ايستاده و دستهاي خ

تا زماني که دستهاي او باال بود، قوم اسرائيل . کند سهمگين با عمالقه درگير بود، شفاعت مي
افتاد، عمالقه بر جنگ  شد، ولي زماني که از خستگي به تدريج اين دستها پايين مي محافظت مي
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در ! موساي بيچاره بخاطر نيروي جاذبه و خستگي بازوان در عذاب بزرگي بود. دگردي مسلط مي
گذارند و  آيند و سنگي براي نشستن موسي در زير او مي اينجاست که هارون و حور به نزد او مي

دارند و  گيرند و به جانب خدا تا غروب باال نگاه مي ميهوا در پهلوي او ايستاده، دستهاي او را به 
خوبي قّوت مرموز دعاي پايدار را تصوير اين داستان به ) ١٣ – ١آيات (شود   عايد ميپيروزي

کند و از   اين سخن به اين معني نيست که خدا دعا را کاري مرموز و سحرآميز قلمداد مي.کند مي
او در . نه، اينطور نيست. دهد اين رو هم زماني که به اندازه کافي دعا شده است، به دعا جواب مي

 .گيرد که دعاي پايدار و مصّر را بخاطر جالل ابدي خود پاسخ گويد اکميت خود تصميم ميح
را چنين فوق کرد، مطلب   در يکي از مثلهاي خود که آن را در رابطه با دعا بيان ميعيسي مسيح
  : کند تصوير مي

 زني بيوه شهر آن  در.توجهي خدا خلق به نه داشت، ترسي خدا از نه که بود اي قاضي شهري در«
 او به چندگاهي  قاضي.بستاند دشمن از دادش خواست مي او از و آمد مي او نزد پيوسته که بود
 توجهم، اما بي نيز خدا خلق به و ترسم نمي خدا از هرچند‹: گفت خود با سرانجام اما. نکرد اعتنا
  » !آورد ستوه به مرا و بيايد پيوسته مبادا ستانم، مي دادش دهد، مي زحمتم مدام زن بيوه اين چون

داد، بارها و بارها  اي بود که عيسي در تعاليمي که در رابطه با دعا مي پايداري کردن در دعا انگيزه
در باغ جتسيماني زماني که شاگردان پايداري خود را از دست دادند، عيسي به آنها . به آن اشاره کرد

» .ناتوان جسم ليکن است راغب البته روح. نيفتيد آزمايش در تا کنيد دعا و باشيد بيدار«: گفت
  ).٣٨: ١٤مرقس (

 بخواهيد،«: عيسي در انتهاي موعظه سر کوه خود پيروان خود را در رابطه با دعا چنين تشويق نمود
 خواهد گشوده رويتان به در که بکوبيد، يافت؛ خواهيد که بجوييد، شد؛ خواهد داده شما به که
به افعال ! کند ين آيه چطور در رابطه با دعا پايداري طلب ميببينيد زبان ا). ٧: ٧متي (» .شد

خواستن و طلبيدن اشاره به درخواست کمک و همياري در نيازي . دقت کنيد» بجوييد«و » بخواهيد«
کند، چرا که واژه يوناني استفاده شده در اينجا از  و در عين حال فروتني را هم طلب مي. را دارد

عنصر خواستن » جستن«. يابد که به حضور فردي واالتر از خود بار ميشد  جانب کسي استفاده مي
بيان يک احتياج نيست، صرفاً اين ايده . افزايد و تقاضا را در خود دارد، ليکن عمل را هم به آن مي

نه تنها » کوبيدن«. بلکه اينکه انسان از جاي خود برخيزد و به جهت کمک به اطراف خود بنگرد
مثال اينکه انسان در .  جستن هست، بلکه عنصر اصرار و ابرام را هم در بر داردوشامل تقاضا کردن 

کند و   آيه فوق را بسيار کوبنده مي،طرز قرار گرفتن اين افعال. اي را به جهت باز شدن بکوبد بسته
سخنان عيسي . افزايد ميبيش از پيش  بر قّوت آن ،که افعال فوق همه امري هستندهم اين حقيقت 

به جستن . به خواستن ادامه دهيد، زيرا که به شما داده خواهد شد«: دنشو قع چنين خوانده ميدر وا
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» .به کوبيدن ادامه دهيد، زيرا که برايتان باز کرده خواهد شد. ادامه دهيد، زيرا که خواهيد يافت
... « : يدگو کند، چنين نگرشي به دعا دارد، آنجا که مي پولس زماني که کليسا را به دعا دعوت مي

  » .کنيد دعا مقّدسان همة براي پايداري با پيوسته و باشيد هوشيار و بيدار
گويد، با اصرار دعا  هاي خود بدين شکل که کتابمقدس مي خواهران و برادران من، آيا براي خانواده

دين شکل کنيم؟ براي کليسا؟ آيا افراد، گروهها، وقايع و يا جانهايي هستند که الزم است آنها را ب مي
  .دهد به حضور خداوند در دعا بياوريم؟ بايد باشد، زيرا خدا دعاي با پايداري را جواب مي

  

  دعاي شفاعت
هاي عزيز و با ارزش زيادي   استغاثه.»براي همه مقدسين«: پنجمين جنبه دعا، دعاي شفاعت است

يد در دعاهاي ما با  مؤمنين به عيسي مسيح،»مقدسين«هست که بتوان به حضور خدا آورد، ليکن 
  .جاي وسيعي به خود اختصاص دهد

توجه داريد که اين دعوت پولس جهت دعا براي همه مقدسين، با تقاضاي دعا به جهت خود او 
 تا شود عطا من به کالم گشايم، مي سخن به دهان گاه  هر تا کنيد، دعا نيز من براي«: هم همراه است

 اعالم شهامت با را آن که کنيد دعا! زنجير در چند  هر آنم، سفير کنم،که اعالم دليرانه را انجيل راز
پولس به خوبي با خبر بود که دعاي ديگران در ) ٢٠ و ١٩آيات (» .است شايسته چنانکه کنم،

  .زندگي و خدمت او چه تأثيري دارد
نظير   دانند که موفقيت بي عده کمي مي. ريزد دعاي استغاثه و تمنا به زندگي ديگران فيض خدا را مي

ويليام کري در هندوستان به شکل زيادي مديون خواهر زمينگير اوست که به مدت بيشتر از پنجاه 
  .سال براي او دعا کرد

  
، »در روح دعا کنيد«دعاي در روح؛ . اين پنج جنبه دعا که از آن سخن رفت، چقدر زيبا هستند

با «، دعاي پايدار؛ ». و تمنّا دعا کنيدبا هر نوع دعا«، دعاي مختلف؛ »پيوسته دعا کنيد«دعاي مداوم؛ 
يقينا که اين پنج جنبه ما را نسبت به » .براي همه مقّدسان دعا کنيد«، دعا شفاعت؛ »پايداري دعا کنيد

ولي سوآل مطرح اين است که چطور بدين شکل دعا کنيم؟ حال به چند . دعا تشويق کرده است
  .پردازيم مورد عملي مي

  

  يم؟چطور بدين شکل دعا کن
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  ليست دعا 
اين مورد را پيش از همه از آن جهت آوردم . داشتن ليست دعا براي دعاي مؤثر امري اساسي است

. خواهم براي مادرم دعا کنم مثال فرض کنيم که مي. ام که خود من اثر آن را به شخصه تجربه کرده
ه ياد دوچرخه پدال کج افتم، ب مان مي بندم، به ياد خانه قديمي به محض اينکه چشمان خود را مي
. کرديم مان که در آن بازي مي هاي من دارد، به ياد کوچه خاکي خود که حکايت از زمين خوردن

ام، با آن  به ناگاه به دوازده سالگي برگشته. توانم در مشامم احساس کنم حتي بوي کوچه را هم مي
  ! دعا کردمچقدر براي مادرم. اي داکرون و بلوز کاموايي راه راه شلوار سرمه

شود،  با داشتن ليست دعا حواس آدم پرت مي. براي همين هم هست که به ليست دعا احتياج دارم
کند که حواس من پرت نخواهد  ليست دعا مرا مطمئن مي. چه برسد به اينکه آن را نداشته باشيم

  .توانم باز به مسير دعاي خود برگردم شد و زماني هم که پرت شود، به راحتي مي
 اسامي خانواده خود او هم در آن ، ايماندار بايد ليست دعا داشته باشد که عالوه بر موارد ديگرفرد

ليست . موارد دعا را مخصوصا با جزئيات بنويسيد. ليست را کلي تهيه نکنيد. نوشته شده باشد
  :گردد دعاي من موارد زير را شامل مي

  خانواده
  کارمندان، منشيان، مراجعه کنندگان

  مريضان
  ماتميان

  وقايع مهم
  مشکالت فعلي

  خادمين
  پرستش هفتگي
  ايمانداران جديد

  ليست خدمات بشارتي
  

  :عالوه بر اين ليست دعاي روزانه، چهار ليست هفتگي هم دارم
  ١ليست 

  شان تداوم دارد  مريضهايي که بيماري
  درخواستهاي شخصي اشخاص

  بشارت
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  جنگ روحاني
  

  ٢ليست 
  

  جهان
  ايران

  زندگي شخصي
  ي که خود به آن احتياج دارمصفات

  
  ٣ليست 

  
  رهبران مسيحي

  شبانان
  خدمات آتي و روياها

  
  ٤ليست 

  
  رهبران در حکومت

  
ها دعاي من اثر چنداني نخواهد داشت  بدون اين ليست. به شما بگويمو پوست کنده بگذاريد رک 

 و چيزهاي گذارد که حواس من پرت شود ولي داشتن اين ليست نمي. و به جايي نخواهد رسيد
بدون داشتن اين ليست، . مهم در دعا از ياد برود، خصوصا هم درخواستهايي که افراد از من دارند

عالوه بر آن، داشتن ليست . اي توخالي خواهد بود  وعده،»کنم برايتان دعا مي«قول من به افراد که 
  .اند، با خبر باشيم شود که از آنهايي هم که جواب گرفته دعا باعث مي

ر ليست دعا نداريد، با ليست کوچک شروع کنيد و مسائل و روابط مهمي را که احتياج به دعا اگ
داشتن اين ليست، به دعاي . اين ليست را با خود به همراه داشته باشيد. دارند، روي آن بنويسيد

  .شما عمق و وسعت خواهد بخشيد
  

  »ساکت«وقت 
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 در دنياي ساکت خوبي باخبر هستم که واژه از اين مطلب به. حال به وقتي ساکت احتياج داريد
با صداي راديو و . کنيم بسياري از ما هرگز چنين چيزي را تجربه نمي. اي نسبي است امروز واژه

صداي ضبط ماشين در حين رفتن به سر کار و صداي ازدحام . شويم اخبار صبح از خواب بيدار مي
غروب . گذاريم اي شلوغ و پر سروصدا پاي مي هو بوقهاي ممتد ترافيک و بعد از آن هم که به ادار

شويم و  مي» تلپ«گرديم و نهايت هم جلوي تلويزيون  دوباره در آن ازدحام و ترافيک به منزل برمي
  .رويم با صداي بنگ بنگ نوار موسيقي ديگر افراد در منزل به خواب مي

ي حواس پرت کن بيشتر و آيد، صداها عالوه بر آن، گاهگاهي هم که چنين وقت ساکت گيرمان مي
گويد که سکوت سنگين يک دير را  راهب معروف توماس ِمرتون مي. دنشو تر مي بيشتر مشخص

سکوت بعضي . تواند بهم بريزد و افکار جمع را مخدوش کند چند سرفه پشت سر هم به خوبي مي
و هم الزم از اين ر! مواقع پر سروصداتر از سروصدايي است که سعي به نديد گرفتن آن داريد

اين وضعيت ممکن است در خود . وضعيتي را انتخاب کنيد که براي شما کارگر استچنان است 
شود که بهتر متمرکز شويد، همان را بکار  سروصداي خيابان را در بر داشته باشد، ولي اگر باعث مي

  .گيريد
  

  مکان
در آن روزهاي آغازين . اه با اين، بايد مکاني را هم پيدا کنيد که کسي در آنجا مزاحم شما نشودهمر

بندند، چيزي نزديک به شش  خدمت، دفتر من از آن اتاقکهاي چرخداري بود که به پشت ماشين مي
کرد، و هر صحبتي که در اين اتاقک  منشي نيمه وقت من پشت ديوار کاذب چوبي کار مي. متر
  !لرزيد  همه اتاقک از بنيان مي،با باز و بسته شدن در. اينکه چيزي نبود. شنيدم شد، مي مي

براي حل اين مشکل راههاي زيادي داشتم؛ کليساي هميشه باز زيبا در همسايگي، پارک محل، 
حتي اکنون هم که دفتري ساکت و آرام دارم، اغلب به جهت دعا به اين . پارکينگ بزرگ بازار شهر

  .روم نگ و بازار ميپارکي
  

  زمان
اين سعي را هم دارم که بهترين وقت خود را به دعا اختصاص دهم که البته براي من زماني نيست 

 لحظات بيداري فرد که ديگر جان و قّوتي در او آخرين. ومر که جهت خواب به رختخواب مي
: يار آموزنده استعادت عيسي در اين مورد بس. نيست، نبايد به اينگونه دعاها اختصاص داد

 در و رفت خلوتگاهي به کرده، ترک را خانه و برخاست عيسي بود، تاريک هنوز هوا که بامدادان«
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بهترين زمان براي شما : سوآل مطرح براي شما اين است). ٣٥: ١مرقس (» .شد مشغول دعا به آنجا
  .ان شاماي در زم  باشد و براي عدهرکدام است؟ براي برخي ممکن است در زمان ناها

  
  حالت

سعي کرد روي زانوان دعا کند، ولي راحت . توانست حالت درست را در دعا بيابد شخصي نمي
سعي کرد ايستاده دعا کند، ولي چندي نگذشت که . شد عالوه بر آن شلوارش چروک مي. نبود

سعي کرد نشسته دعا کند، ولي به اين حالت دعا کردن زياد هم به نظر . پايهايش درد گرفت
بهترين جا . گذشت، با کله توي چاه افتاد اي مي روزي زماني که از وسط مزرعه. آمد احرمت نميب

  !و بالخره دعا کردبراي دعا را پيدا کرده بود 
هاي مختلفي داريم، ولي هيچکدام از  درست است که در کتابمقدس در رابطه با حالت در دعا نمونه

حالت شما توجه و تمرکز احترام آميزتان را وسعت مطلب مهم آن است که . شود آنها تجويز نمي
نشينم و  روم، اغلب پشت ميزم مي زنم، بعضي وقتها هم در اتاق راه مي بعضي مواقع زانو مي. دهد

کنم و زمانهايي هم هست که  زمانهايي هست که سر خود را بلند مي. کنم از روي ليست دعا مي
  .برخورد قلبي در اين مورد عامل کليدي استمنش و طرز . پوشانم صورت خود را خود را مي

  
  آمادگي

بعضي وقتها . در رابطه با آماده شدن به جهت دعا از نظر عملي صادق بودن بسيار مهم است
اگر شما هم مثل من عادت به . شخص احتياج دارد که دوش بگيرد و ريش خود را اصالح کند

باز در اينجا هم . يه آسماني خواهد بودخوردن قهوه داشته باشيد، يک فنجان قهوه برايتان عط
شود روي  هر چيزي که باعث مي. وضعيت فيزيکي چندان مهم نيست تا وضعيت قلبي شما

  .خداوند متمرکز شويد، از آن استفاده کنيد
  

  اندازه
هميشه «: لوتر خود چنين گفته است. اند بهترين دعاها اغلب آنهايي هستند که کوتاه و با احساس

  ».د که همه را يکجا نکنيد و بيش از حد نکنيد، و گرنه روحتان ساييده خواهد شدمواظب باشي
  

   در دعاتربيت
تمامي آنچه که در باال گفته شد، يعني وقت ساکت، مکان، زمان، حالت، آمادگي و اندازه، جملگي 

  .تربيت و ديسيپلين: به يک چيز اشاره دارند



  کشف زندگي مسيحي                                                                                                موضوع هفتم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ١٥١

  کار
 اگر دوست داشته باشيد، بکنيد و يا از وقت چيزي نيست که. دعا ورزش نيست، کار است

دعا کار صحيح . تان به آن وقت دهيد و يا اگر در دعا کردن خوب هستيد، آن را انجام دهيد اضافه
  )١٨: ٦افسسيان (روح و جاني است که مسيح را دوست دارد 

  
 و باشيد هوشيار و بيدار همين براي و کنيد دعا روح در تمنا، و دعا نوع همه با همه وقت، در و«

  ».کنيد دعا مقّدسان همة براي پايداري با پيوسته
  

  !اين دعوتي است براي کار
اگر چنين کنيم . ما نبايد جهت دعا کردن منتظر بمانيم که وقتي عشق به دعا داريم، آن را انجام دهيم

ه که پولس در محتواي آنچ. مگر اينکه با کله در چاه بيافتيم. اين احتمال هست که هرگز دعا نکنيم
مردان و زنان مسيحي با دنيا !  و دعا هم همين است-گويد، جنگ روحاني است   مي٦افسسيان 
اينها کلماتي است که بايد دائم بخاطر . افتند؛ کار و جنگ، جنگ و کار شوند و به زانو مي روبرو مي

  .خواهيم که مردان و زنان دعا باشيم داشته باشيم، اگر مي
  

  کار سنجيده شده
حال که اين مطلب را فهميديم، اين را نيز بايد بفهميم که نبايد بيش از حد خود را به اين کار 

تمايل انسان به دعا زماني از نظر عملي زير . ايم متعهد کنيم، مخصوصا هم اگر تازه شروع کرده
عا کنم که روزي دو ساعت د خواهم خودم را متعهد مي مي«: گيرد که شخص بگويد سوآل قرار مي

چنان . کنم، دوبار در سال تمامي کتابمقدس را بخوانم، و انضباط در دعا را هر روزه تمرين نمايم
  .اين تعهد در عمل شايد سه روز بيشتر دوام نياورد» .ليست دعايي داشته باشم که همتا نداشته باشد

 شايد پنج نماييد؛يت شايد بهتر باشد که ابتدا خود را فقط به پانزده دقيقه متعهد کنيد و آن را رعا
دقيقه کتابمقدس بخوانيد، پنج دقيقه تفکر کنيد، و پنج دقيقه روي تمرين انضباط در دعا متمرکز 

اين کار بعد از مدتي تبديل به عادت خواهد شد و اين عادت به زندگي روحاني شما پر و . گرديد
  . بال خواهد داد

کرد، از دفتر خاطرات خود  شبانان صحبت مي يکبار زماني که در مجمع »سيدلو بکستر. جي«دکتر 
 که وارد خدمت ١٩٢٨گفت در سال  مي. در اين مورد چيزهايي را با ديگران در ميان گذاشت

ولي چندي نگذشته . باشد، مرد دعا» شبانترين شبان کليساهاي متديست«شد، تصميم داشت که  مي
پر کرد که ديگر وقتي براي دعا بود که مسئوليتهاي شباني و وظايف اداري چنان وقت او را 
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اي براي دعا  فراتر از آن، بکستر چنان به اين وضع عادت کرد که از آن به عنوان بهانه. نگذاشت
.                                                                                                                    نمود نکردن استفاده مي

صداي . تا اينکه يک روز صبح همانطور که در مقابل ميز کار انباشته از کار ايستاده بود، به خود آمد
گفت  و در عين حال صدايي خفيف به او مي. خواند ميفرا شنيد که او را به دعا  القدس را مي روح
هاي رسيده را جواب دهد و آنجا بود که مجبور شد با حقيقتي تلخ  هفردي عملي باشد و نامکه 

توانستند چنان  فقط عّده اندکي مي. باشد» آن نوع اشخاص روحاني«توانست از  او نمي: روبرو شود
توانستم اين حقيقت  نمي. آن عبارت آخر مثل دشنه به قلبم فرو رفت«گويد که  بکستر مي. باشند

دقيقا همان چيزي را از خدمت خود حذف کرده بود که بيش از هر چيز به او » .تلخ را تحمل کنم
  .آن نياز داشت

خواهد دعا   دقيقي به قلب خود انداخت و متوجه شد که قسمتي از او ميبکستر آن روز صبح نگاه
آن قسمت که طالب دعا نبود، احساسات او بود؛ قسمتي که طالب . خواهد کند و قسمتي ديگر نمي

دکتر بکستر در . اين تجزيه و تحليل راه را براي پيروزي هموار کرد. شعور و اراده او بوددعا بود، 
  :نويسد اين مورد چنين مي

از . ام آن روز صبح چنان روبروي هم ايستاديم که تا به حال آن را تجربه نکرده بودم من و اراده«
  اراده جان، آيا حاضري يک ساعت دعا کني؟: اراده خود پرسيدم

  .البته که حاضرم، اگر تو حاضري: ده پاسخ دادارا
به ناگاه تمامي . دعا رفتيمبه بدين ترتيب اراده و من دست به دست هم داده براي يک ساعت 

  آييم ما نمي: احساسات من شروع به اعتراض کرد
خواهي به  اراده جان، شل دادي؟ مي: براي همين هم پرسيدم. ديدم که اراده قدري دودل شد

  خود ادامه دهيم؟تصميم 
  .اگر تو بتواني: اراده جواب داد

در يک نقطه از دعاهاي . پس رفتيم و تمامي آن احساسات مخالف را هم با خود کشيديم و برديم
 يواشکي وارد ذهن من شده و ،شفاعت ما، به ناگاه متوجه شدم که يکي از اين احساسات خائن

توانستم بکنم، اين بود که اين بچه تخس را از   که ميو تنها کاري. ذهن مرا به زمين فوتبال کشانيده
در يک نقطه ديگر از دعا متوجه شدم که يکي از افکار بازيگوش . گوش بگيرم و به دعا برگردانم

اي را كه هنوز آماده کردن آن تمام نشده بود،  دو روز جلوتر از موعد روي منبر رفته که موعظه
  .موعظه کند

دادم،  جوابي که مي» آيا وقت خوبي داشتم يا نه؟«پرسيدي که  گر از من ميدر پايان آن ساعت دعا ا
اي جانفرسا  کردند، مبارزه از همان اول با احساسات مخالف و افکاري که دائم فرار مي! نه«: اين بود
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حتي بيشتر از آن، اين مبارزه تا دو سه هفته کماکان ادامه داشت و  اگر در پايان اين سه . داشتم
مجبور بودم اعتراف کنم » ات وقت خوبي داشتي؟ آيا در دعاهاي روزانه«: پرسيدي از من ميهفته 

خداوند خيلي از من دور . ديدم بسته ميکامالًنه، زمانهايي بود که آسمان را به روي خود «که 
  ».مسيح هم به شکل عجيبي ساکت بود و دعا چيزي را به ثمر نرسانيد. نمود که بشنود مي

مثال اراده و من به احساسات خوب درس داديم که از آنها . افتاد چيزي داشت اتفاق ميبا اينحال 
تازه، بعد از دوهفته که من و اراده با هم دعا داشتيم،يک روز صبح که براي دعا . مستقل هستيم

 .ها مقاومت با اينها فايده نداره بچه«: گويد رفتيم، شنيدم که يکي از احساسات به آن ديگري مي مي
آن روز » .مثل هميشه تصميمشان را عمل خواهند کرد. بياييد وقت را تلف نکنيم و با آنها برويم

کردند، ولي الاقل ساکت بودند و مجالي بود که من و  صبح احساسات گرچه هنوز همکاري نمي
  .اراده بتوانيم بدون مزاحمت دعا کنيم

دعاهاي ما، که ديگر نه من و نه اراده به کنيد چه شد؟ در خالل يکي از  سپس، دوهفته بعد، فکر مي
: فکر احساسات بوديم، به ناگاه يکي از آن احساسات برخاست و با صداي بلند فرياد کشيد

و براي اولين بار تمامي وجود » !آمين«: و در جواب به او بقيه احساسات فرياد کشيدند» لوياه هاله«
  .کردند دعا مي شعور، اراده و احساسات همه دست در دست هم - من 
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  اسخشکل بخشي به پ
  :با توجه به آنچه که در اين درس و نيز از مقاله کنت هيوز ياد گرفتيد، به سوآالت زير جواب دهيد

  
  .گذارد، چيست؟ در اين رابطه به اختصار بنويسيد دعايي که کتابمقدس بر آن صّحه مي - ١
  
  
   
  ود را عمق و پهنا دهيد پايين، عادت دعاهاي خنموداربا استفاده از  - ٢
  
  ليست دعاي شما  نقشه و طرح دعاي شما  

      زمان
      مکان
      اندازه

     چند وقت به چند وقت
      حالت
      آمادگي

  
  

   وضوعمبحث 
     منظور کتابمقدس از به کارگيري عباراتي نظير عبارات زير چيست؟

  ».در روح دعا کنيد«
  
  ».پيوسته دعا کنيد«
  
  ». تمنّا دعا کنيدبا هر نوع دعا و«
  
 به کليساهاي محلي است تا ،ها و فرامين بسياري از نمونهدر رابطه با دعا در عهد جديد  - ١

  کاربرد و عملکرد اين امر براي دعاهاي شخصي و کليسايي چيست؟. افراد
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  دهد؟ کنيم، چه چيزي روي مي ويژگي دعا در چيست؟ زماني که دعا مي - ٢
  

آن ؟ عواملي که به ويژگي  از همه بخصوصتر بوده استدر دعاهاي شما چه زماني برايتان - ٣
 اند، چيست؟ کمک کرده

  
د، به نظر شما چرا دعا کردن به همه فرصت که به جهت دعا وجود داربا توجه به اين  - ٤

 نمايد؟ شکل مداوم اينقدر مشکل مي
  

 طرقي که تصميم داريد بدانها به دعاهاي خود عمق و وسعت دهيد، چيستند؟ - ٥
  

  

   جهت اطاعتگامهايي به
بحث روي اين مطلب فکر و ايده اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را  - ١

 .در زير خالصه کنيد
  
  
 ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(خواهيد به اين امر مبادرت ورزيد  چگونه مي - ٢
  
 
ه در رابطه با موضوع اهدافي برقرار و آن را با بقيه گروه و يا سرگرو: خود را متعهد کنيد - ٣

 .در ميان گذاريد
  

       : من،با کمک خدا
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  : ٨موضوع 
  رشد در کليسا

  

  مرور کلي موضوع
نه، زماني که . زماني که خدا ما را نجات داد، ما را نجات نداد که زندگي خود را در انزوا بسر بريم

دماتي خود را خدا کار اصلي و مق. شويم کنيم، به خانواده او که کليسا باشد، آورده مي نجات پيدا مي
  . دهد در جهان از طريق کليسا انجام مي

  
  : موارد زير را مورد مطالعه قرار خواهيم دادموضوع در اين 
  ماهيت و عملکرد کليساي محلي •
  مأموريت کليسا و نقش شما در آن •
  تفاوت بين کليساي سالم و کليساي مريض •
  طلبد همتايي که خدا از شما در کليساي محلي خود مي نقش بي •

  

  وضوعهضم م
  .است امين دهنده وعده زيرا داريم، نگاه استوار همچنان معترفيم آن به که را اميدي تزلزل، بي بياييد«
 از  و.برانگيزانيم نيکو اعمال انجام و محبت به را يکديگر توانيم مي چگونه که باشيم آن فکر در و

 بيشتر را يکديگر بلکه است، شده عادت را بعضي چنانکه نکشيم، دست يکديگر با آمدن گرد
  ».هستيد روز آن شدن نزديکتر شاهد که اکنون کنيم، بخصوص تشويق

  ٢٥ – ٢٣: ١٠عبرانيان               
  

د، ما را تر و خشک کن شويم که احتياجات ما را فراهم مي اي مي در تولد جسماني ما عضو خانواده
نيم، مسئوليتهاي ما نيز در خانواده ک همانطور که رشد مي.  که رشد کنيمنمايد د، و کمکمان ميکن مي

شويم که احتياجات ديگران به ويژه فرزندان خود را  نهايت ما خود نيز قادر مي. دنشو زيادتر مي
تولد «به همان شکل، زماني هم که ما در مسيح . فراهم کنيم و موجبات رشد آنها را فراهم آوريم

در کليسا، ما با ديگر خواهران و .  که کليسا باشدگرديم  مياي کنيم، عضوي از خانواده پيدا مي» تازه
  .دهيم ما با يکديگر بدن او را تشکيل مي. مان در مسيح متحد و يک هستيم برادران روحاني
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کند؟ کليساي بالغ چه جور کليسايي است؟ نقش و مسئوليت ما به  کليسا چيست؟ چگونه عمل مي
  مان چيست؟ عنوان اعضاي کليساي محلي

  

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   قويکوچک ولي م
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
  
  »!چيزي به نام سلحشور مسيحي تنها وجود ندارد«
  
  ».کليسا تشکيالت نيست، ارگان و بدن زنده است«
  
من احتياجات روحاني خود را . مرده است، کسالت آور استمن خود مسيحي هستم، ولي کليسا «

هم به کليسا واقعاً من .  کنم از طريق تلويزيونهاي مسيحي، راديو و خواندن کتاب برطرف مي
  ».احتياج ندارم

  
  ».کار اصلي و مقدماتي خدا در کليسا و از طريق اوست«
  
  ».مردم است. کليسا ساختمان نيست«
  
اگر کليسايي از نظر . ايم کليساي خوبي پيدا کنيم، ولي چه کنيم که موفق نبودهايم که  ما تالش کرده«

هاي خوبي دارند،  هاگر موعظ. ها خوب نيستند بينيم که موعظه موسيقي پرستشي خوب است، مي
بينيم که از نظر  اند، مي ها پسند کرده اگر بچه. هايمان از آن کليسا خوششان نيامده هبينيم که بچ مي

  »خواهند وضع خود را درست کنند؟ کليساها پس کي مي. رک ماشين مشکل داريمجاي پا
  

  نمونه به جهت مطالعه 
  

  گلناز
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 پي اوآيد، گلناز هميشه فردي تودار بوده است و هيچ وقت از وجنات  تا آنجا که يادتان مي
ر کتابمقدس با او زماني آشنا شديد که در سر کار وقت نها. گذرد بري که در درون او چه مي نمي
در عرض . کتابش را با روزنامه جلد گرفته بود که کسي متوجه کتابمقدس بودن آن نشود. خواند مي

  .دو سه ماه گذشته دوستي خوبي بين شما به وجود آمده
کني و از اثري که  در مورد گلناز چيز عجيب اين است که هر بار که از کليساي خودتان صحبت مي

نکته عجيب در . بيني اي به آمدن نمي عالقهابداً زني، در او   ميدر رشد ايمانت دارد، حرف
 کليسا نمايد ولي با اينحال اينجاست که گلناز از نظر ايمان و رفتار مسيحي فردي بسيار متعهد مي

 او از طريق بشارت شخصي به خداوند .براي او ابداً اهميت ندارد، حتي به صورت خانگي آن
خواهد تا آنجا که  مي. ولي فقط همينقدر. به کليسا رفته بوده استايمان آورد و گاهگاهي هم 

نيازي به جهت مشارکت و يا تعهد به جمع کليسا ابداً ممکن است از کالم تعليم يابد و بداند، ولي 
يکبار در يک کليساي خانگي هم شرکت کرد، ولي اين کليسا براي او . کند در خود احساس نمي

اين . يکجا جمع شده بودند تا از مسائل و مشکالت خود صحبت کنندبه مثابه افرادي بود که 
. و عالقه او را به هرگونه مشارکت با افراد کليسا از بين بردجلسه بود که تير خالص را شليک کرد 

 که از  راهاي راديويي گاهي هم برنامه کند و گاه خواند، کتابهاي مسيحي مطالعه مي کتابمقدس را مي
گلناز بر اين باور است که . دهد؛ همينقدر شود، گوش مي ه زبان فارسي پخش ميخارج از کشور ب

او . بدين شکل هرگونه کمکي که به جهت رشد در ايمان خود احتياج دارد، برايش فراهم است
کند و  حتي با اينکه خطرناک است، با ديگر همکارانمان هم در مورد عيسي مسيح صحبت مي

کنيد؟ در مورد رشد   تصميم گلناز مبني بر نرفتن به کليسا چه فکر ميدر مورد اين. دهد بشارت مي
  کنيد؟ روحاني او چه فکر مي

  
  چيست؟اصلي مطرح براي ما  مشکل و يا سوآل وضوع در اين م

  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ٤٧ – ٤٢: ٢اعمال 
 و بهت اّما .کردند دعا و نان کردن پاره و مصاحبت و رسوالن از يافتن تعليم وقف را خود آنان

 .رسيد مي ظهور  به رسوالن دست  به بسيار آيات و عجايب و بود، شده مستولي همه بر حيرت
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 فروختند مي را خود اموال و  امالک.بودند شريک همه چيز در و بردند مي سر  به هم با همه مؤمنان
 گرد معبد در ليکد روز، هر  ايشان.کردند مي تقسيم همه بين هر کس نياز حسب  بر را آن بهاي و

 خوراک هم با دل صفاي و خوشي با و کردند مي پاره را نان نيز خود هاي خانه در و آمدند مي
 روزه هر خداوند و داشتند؛ مي عزيز را ايشان خلْق تمامي. گفتند مي حمد را خدا خوردند و مي

  .افزود مي جمعشان به را يافتگان نجات
  

ي را عنوان کرد که نحوه خدمت و فعاليت او را بعد از زماني که عيسي در روي زمين بود، مطلب
هاي جهنم بر آن  من کليساي خود بنا خواهم کرد و دروازه«: دهد مرگ و رستاخيز خود نشان مي

درست قبل از صعود خود به آسمان فرمان حرکت را به پيروان خود عيسي » .غلبه نخواهند يافت
بودند و انجيل را موعظه کرده  اي جهان شاهدان او ميه بايست تا آخرين گوشه آنها مي. صادر کرد

براي کليسا جوان آن موقع که بيش از . نمودند ايمان آورندگان را به عنوان کليسا گرد هم جمع مي
در . با اينحال به آنها جهت انجام اينکار قدرت هم عطا شد.  نفر نبودند، اين وظيفه سنگيني بود١٢٠

اين کليساي .  آمد و با قدرت و حکمت در مؤمنين ساکن گشتالقدس بر کليسا  روح٢اعمال 
القدس نهايت تمامي امپراطوري روم را تحت تأثير خود قرار  کوچک در اورشليم با قدرت روح

  .داد مي
نکته کليدي جهت مؤثر بودن اين گروه کوچک مسيحيان در اورشليم چه بود؟ طرح و هدف کلي 

  کليسا چه بود؟
  

آنچه . کند  لوقا تصويري کوچک از کليساي اورشليم را برايمان توصيف مي٤٧ – ٤٢: ٢ اعمالدر 
  .، تصويري از آن چيزي است که بايد در ما هم به عنوان کليسا صدق کنددارد رضه ميکه لوقا ع

  
   مؤمنين خود را به چه وقف کرده بودند؟٤٢: ٢بر اساس اعمال 

  
  

  ين حد محبوب و عزيز گشته بود؟به نظر شما کليسا چرا در بين غير مسيحيان تا بد
  
  

متون زير را بخوانيد و در در رابطه با آنچه که هر کدام از آنان در مورد نقش فرد ايماندار باالخص 
  .دارد، مختصرا توضيح دهيد و کليسا باالعم بيان مي
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  ١٣ – ١: ١٢روميان 
  
  ٢٧ – ١٢: ١٢قرنتيان ١
  

  ١٦ – ١١، ٦ – ١: ٤افسسيان 
  

  ١٥ – ١: ٢تيطس 
  

  کند، کدامند؟ هايي را که پولس جهت توصيف کليسا در اين متون استفاده مي استعاره
  
  

  ديگر منابع
  
  به قلم وارن ويرزبي» .کنيم ما در جّوي آکنده از محّبت رشد مي«
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  کنيم ما در جّوي آکنده از محّبت رشد مي
  به قلم وارن ويرزبي» فرزند خدا بودن«از کتاب 

   
 گذشته در يکي از بيمارستانهاي بزرگ نيويورک آزمايشي صورت گرفت که خيلي چيزها در قرن

ها به شکل معمول و نرمال رسيدگي  ها به مدت يک هفته همه بچه در يکي از بخش. را روشن کرد
 پرستاران آنها را تر و خشک .محّبت نشان داده نشدشدند، ولي به برخي از آنها به شکل عمدي 

. کردند د و نه آنها را بغل ميخواندن کردند، نه برايشان آواز مي ي با آنها نه صحبت ميکردند، ول مي
 ولي اين ،شد ها رسيدگي مي به بچه. شد ها نشان داده نمي گونه محّبت خاصي به اين بچههيچ

  .رسيدگي از روي محّبت لطيف نبود
 دشوار گرديد و مشکالت و هايي که به آنها محّبت نشد، تر و خشک کردنشان بسيار نتيجه؟ بچه

دکترها به اين نتيجه رسيدند که محّبتي که به . هاي بخش بود هاي آنها بيشتر از بقيه بچه بيماري
شود، نقش مهمي در زندگي و رشد آنها داشته است و هيچ چيز ديگري  ها نشان داده مي بچه
ل بزرگ شوند، بايد محبت را ها سالم و خوشحا اگر قرار است که بچه. تواند جاي آن را بگيرد نمي

  .تجربه کنند
مهم نيست که چقدر زياد جوامع انساني اختراع کنيم، «: گويد انسان شناس معروف مارگرت ميد مي

چرا؟ براي اينکه تنها در خانواده است که آن محبت » .خانواده هميشه از همه آنها سر خواهد بود
لي که خدا کليسا را در اين دنيا قرار داده است، يکي از دالي. کنيم تر و خشک کننده را تجربه مي

کليسا خانواده مخصوص اوست که فرزندان او را به جهت رشد کمک کند، زيرا . هم همين است
  .کنند مسيحيان در جّوي آکنده از محبت رشد مي

  امتناعتواند خدايي را که از پذيرش کليسا به عنوان مادر براي او او نميگويد که  آگوستين مي
 من بر آن نيستم که اين جمله را طوري تفسير کنم که گويي خدا فيض .کند، به پدري بپذيرد مي

کند و يا عضويت در کليساي محلي به مثابه عضويت در خانواده  خود را از طريق کليسا عطا مي
بسياري از افرادي که در کليساها عضو هستند، هرگز نجات از طريق ايمان . اينطور نيست. خداست

  .اند به عيسي مسيح را تجربه نکرده
هر آنكه که عضويت خانواده الهي را : آنچه که آگوستين در آن جمله سعي به بيان دارد، اين است

مّدعي است، اين اّدعا را با دوست داشتن قوم خدا و مشارکت و رفاقت با آنان در جمعي محلي به 
. بندند د و گوسفندان با يکديگر رمه ميان مسيحيان به گوسفند تشبيه شده. ثبوت خواهد رسانيد

مسيحيان اعضاي يک بدن روحاني هستند و از اين جهت هم به يکديگر تعلق دارند و به هم 
  .کنند مسيحيان در انزوا رشد نمي. محتاجند
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 بگيريد  اگر نسبت به کليسا جبهه. از اين رو اعجاز عضوي از کليساي خدا بودن را از دست ندهيد
زيرا ما در جّوي آکنده از . را از دست بدهيد، رشد روحاني شما باز خواهد ايستادو اين اعجاز 

  .کنيم محبت رشد مي
  

  شدگان عيسي مسيح خواندهفرا
شوند، نامي که من به   از ميان تمامي نامها و تصاويري که از قوم خدا در کتابمقدس يافت مي

. کند  نامه خود به روميان از آن ياد ميآيد، عنواني است که پولس در شخصه از آن بسيار خوشم مي
  ).٦: ١روميان (کند  خطاب مي» شدگان عيسي مسيح فراخوانده«او به مؤمنين با عنوان 

اند که رابطه ما را  شده» فرا خوانده«يعني چه؟ ابتدا اينکه قوم خدا » شدگان عيسي مسيح فراخوانده«
است که از فعلي » اکِلسيا «،ي براي کليساکلمه يونان. دارد با سيستم دنياي اطرافمان مشخص مي

منظور از اين فراخوانده شدگي اين است که . باشد گردد که به معني فرا خوانده شدن مي مشتق مي
عيسي . اند که تماما متعلق به او باشند قوم خدا به توسط خدا از اين سيستم دنيا فرا خوانده شده

درست مثل عيسي، ما نيز از ). ١٤: ١٧يوحنا (» .علق ندارمبه دنيا تعلق ندارند، چنانکه من ت«: فرمود
دنيا منزوي نيستيم، زيرا که به عنوان نور اين خدمت را به گردن داريم که دنياي تاريک را روشن 

» .آاليش اين دنيا«و دور از ) ١٨ – ١٤: ٦قرنتيان ٢(داريم  ولي خود را از دنيا جدا نگه مي. گردانيم
» دارد وجود دنيا در نفساني اميال نتيجة در که فسادي از«اظب هستيم که ما مو). ٢٧: ١يعقوب (

  ).٤: ١پطرس ٢. (دور بمانيم
اند و اين   خوانده شدهبه همديگراند، ولي در عين حال  قوم خدا از سيستم دنيا فراخوانده شده

ين نوشته شده در مورد اولين کليسا چن. کند مطلب رابطه ما را با ديگر ايمانداران نيز تعريف مي
در دوره رسوالن زماني که اشخاص به ). ٤٤: ٢اعمال (» بردند مومنين همه با هم بسر مي«: است

کردند، در زندگي روحاني خود قدم بعدي را نيز  آوردند و تولد تازه پيدا مي مسيح ايمان مي
عار هيچوقت به اين ش. شدند گرفتند و بدين ترتيب با کليسا هم هويت مي داشتند و تعميد مي برمي

و . ، شعاري که در دهه شصت طرفداران زيادي داشت»!عيسي بلي، کليسا نه«گوش آنها نخورد که 
از اينها گذشته، اگر کليسا بدن مسيح است و . دادند خورد، اهميتي به آن نمي اگر هم به گوششان مي

  !يم؟توانيم، يکي را بدون آن ديگري داشته باش سر اين بدن خود اوست، چطور مي
 و رسوالن از يافتن تعليم وقف را خود آنان«کردند؟  شدند، چه مي مؤمنين زماني که با هم جمع مي

 عزيز را ايشان خلق تمامي. گفتند مي حمد را خدا و.. .کردند دعا و نان کردن پاره و مصاحبت
آنها با ). ٤٧ و ٤٢: ٢اعمال (» .افزود مي جمعشان به را يافتگان نجات روزه هر خداوند و داشتند؛ مي

خوردند، با  دادند، با يکديگر مي کردند، با يکديگر به کالم گوش مي يکديگر پرستش و دعا مي



  شتمکشف زندگي مسيحي                                                                                               موضوع ه

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ١٦٤

دادند و نتيجه نهايي اين بود که مردم هر روز به  دادند، با يکديگر شهادت مي يکديگر هديه مي
  .افزود گرويدند و بدين ترتيب بر تعداد کليسا مي ايمان مي

وقف به رشد و توسعه صرفاً فهوم مقدسين تارک دنيا و انزوا گزيده که خود را عهد جديد با م
و در . روحاني خود کرده باشند و ديگر مؤمنين و يا دنياي گمگشته را نديد بگيرند، بيگانه است

آنکه خود چيزي  دهد که به کليسا بروند و بي را هم به مردم اجازه مي» مسيحيت تجاري«عين حال 
  .کند خواهند بردارند، تأييد نمي ه را که ميبدهند، هر چ

  فرا خوانده با يکديگرما . ايم و از اين جهت هم مّجزا هستيم ما افرادي هستيم که فرا خوانده شده
ولي در عين حال براي شهادت به . ايم و اين رو هم مردماني پرستش کننده و مشارکتي هستيم شده

. کند  رابطه ما را با ميليونها مردم اين دنيا تعريف ميمطلب ايم و همين افراد ديگر هم خوانده شده
کند و با هم مشارکت دارد، خدا از ميان اين خانواده الهي  همانطور که کليسا با هم پرستش مي

عيسي . گزيند که پيام او را به طرقي بخصوص به جاهايي بخصوص ببرند مردان و زناني را برمي
اين آن چيزي ). ٢١: ٢٠يوحنا (» .فرستم رستاد، من نيز شما را ميهمانگونه که پدر مرا ف«: فرمود

  :است که در کليساي انطاکيه روي داد
 را سولُس و برنابا«: گفت القدس روح بردند، مي سر  به روزه و خداوند عبادت در ايشان که هنگامي
 دعا، و روزه از پس آنگاه،» .ام خوانده  فرا بدان را ايشان که کاري جهت  به سازيد، جدا من براي
  .کردند سفر روانة را ايشان نهاده، دو آن بر دست

  ٤ – ٢: ١٣اعمال             
  

اگر مسيحيان هدف خود را بر اين قرار دهند که خود را از سيستم دنيا جدا سازند و از مشارکت و 
ام مند شوند، در آن صورت کليسا از رشد خود خواهد ايستاد و در انج پرستش با يکديگر بهره

ما مديون هستيم . آنچه که براي انجام آن در اين دنيا موجوديت دارد، شکست خواهد خورد
که خبر خوش را در هر جا که هستيم، پخش کنيم و افرادي را بفرستيم تا خبر ) ١٤: ١روميان (

  .خوش را آنجاهايي که ما نيستيم، پخش کنند
کنم، به  شدن و انجام آن وظيفه مهم فکر ميزماني که به اين مطلب فراخوانده شدن، با هم خوانده 

و سپس . فهمم که عضوي از کليساي مسيح بودن چه مزيت و افتخاري دارد آيم و مي هيجان مي
. شوم آورم که روزي به باال خوانده خواهيم شد، بيشتر از پيش هيجان زده مي زماني که به ياد مي

  !واهد برد و تا به ابد با او خواهيم بودعيسي مسيح باز خواهد گشت و قوم خود را پيش خود خ
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شدگان عيسي مسيح بودن چه معني دارد، از  بنابراين اعجاز اين امر را که عضوي از فراخوانده
در اين خدا کليسا عليرغم کامل نبودن و داشتن ضعفهاي بسيار هنوز هم قوم . دست ندهيد

  .تياج داريدو کليسا به شما احتياج دارد، و شما به کليسا اح: دنياست
  

  سيستم گردشي بدن
اگر بخاطر «: گويد کند و چنين مي يکي از پدران کليسا، کليساي بشارتي را به کشتي نوح تشبيه مي

توانست در مقابل بويي که در  نزول داوري و خشم خدا بر افراد خارج از کشتي نبود، هيچکس نمي
واال و مقدسي که دارد، آن چيزي نيست کليسا عليرغم دعوت » !درون کشتي پيچيده بود، دوام آورد

و ) ١٩پيدايش (اند، ولي برخي از افراد همانند لوط  بلي، ايمانداران فراخوانده شده. که بايد باشد
مؤمنين با . کنند هستند و براي اين دنياي حاضر شرير زندگي مي) ١٠: ٤تيموتائوس ٢(ديماس 

که مسيحي بودن خود را معترفند، در رابطه با اند، ولي بسياري از مسيحياني  يکديگر خوانده شده
قوم خدا خوانده » .نکشيم دست يکديگر با آمدن گرد از«: کنند  دقّت نمي٢٥: ١٠اطاعت از عبرانيان 

اند که جهت انجام مأموريت ارسال گردند، ولي ايمانداران زيادي هستند که اهميتي به دنياي  شده
رسد و  نمي% ٥ط بودجه بشارت کليساها به بيش از ام که حد متوس شنيده. دهند گمگشته نمي

دهند، چه برسد به اينکه به جاهاي  بشارت نميابداً بسياري از مسيحيان در جاهايي که هستند، 
منتظر بازگشت خداوند بودن، بسياري از مسيحيان ترجيح با و در رابطه . ديگر دنيا مبشر بفرستند

  .هايشان بهم نخورد دازد تا نقشهدهند که او آمدن خود را به تأخير ان مي
تواند باشد ولي اين دليل خوبي نيست که ما بخواهيم  کليسا آن چيزي نيست که بايد باشد و يا مي
ابداً هايي که من و شما در آن بزرگ شديم،  خانواده. آن را ترک کنيم و يا بدنبال جانشين بگرديم

جاهايي که .  جايي که اآلن هستيم، باشيمکامل نبودند ولي به هر نحو ما را کمک کردند که در
مانند و وظيفه  کنند، اماکني کامل نيستند، ولي در هر حال وفادار باقي مي مسيحيان در آن کار مي

ازدواجهايشان کامل . دهند و سعي به بهتر کردن وضعيت دارند خود را به نحو احسن انجام مي
کنند و عليرغم عدم کامليتشان  ها را بزرگ مي چهايستند، ب نيست، ولي زن و شوهر کماکان با هم مي

برد، ولي ما به جاي انزوا گزيني  جامعه در گند به سر مي. آورند شادي زايدالوصفي را به دست مي
  .چسبيم  کماکان به آن مي،در کوه و دشت
اد اي را در مقابل کليسا هم نداشته باشيم؟ ديدن اعجاب کليسا اولين قدم در ايج چرا چنين رويه

 با عدم کامليت و ،اينکه با صداقت: ارتباط صحيح با مردم است، ولي قدم دوم نيز بايد برداشته شود
از همه گذشته، . قصور کليسا روبرو گرديم و قوم خدا را عليرغم قصوراتشان دوست داشته باشيم
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آکنده از محّبت و به ياد داشته باشيد که مسيحيان در جّوي ! آنها هم بايد قصورات ما را تحمل کنند
  .کنند رشد مي

سيستم گردش خون بدن «دکتر هوارد هندريکس پروفسور دانشگاه علم الهي داالس محبت را 
» يکديگر را دوست بداريد«عبارت . خوانده است و من هم با نظر ايشان موافق هستم» مسيح

ت و هفت کتاب شود و تأکيد بر محّبت در تمامي بيس حداقل دوازده بار در عهد جديد پيدا مي
  .عهد جديد وجود دارد

کند، يعني روميان  کليسا صحبت مي»  حيات کالبد«در هر سه متن کليدي در کالم خدا که در مورد 
، اولويتي که به محّبت داده شده است، به وضوح مشهود ٤، و افسسيان ١٤ – ١٢قرنتيان ١، ١٢

آنچه  به و باشيد بيزار بدي از. باشد يار بي بايد محبت«: خوانيد  چنين مي١٢در قلب روميان . است
 از يکديگر به گذاشتن احترام در. باشيد هم سرسپردة برادرانه محبت  با.بچسبيد سخت نيکوست،

اند و در  را داده» نغمه زيباي محّبت« عنوان ١٣قرنتيان ١مردم به ) ١٠ – ٩آيات (» .بگيريد پيشي هم
 بود که مؤمنين قرنتس را  متن ايندف اصلي اينخوانند، ولي ه هايشان اين متن را مي عروسي

. ست از پز بردارند و در محبت يکديگر را خدمت کنندو آنها را انگيزش دهد که دتشويق نمايد 
  :کند که هر سه آنها اهميت بسزايي دارند ، پولس سه بار به محبت اشاره مي٤در افسسيان 

 خواهيم رشد مسيح، يعني است، سر او که قامت به تا حيث هر از حقيقت، آميز محبت بيان با بلکه«
 و پيوند هم به خود، نگاهدارنده مفاصِل همة وسيلة  به که بدني است، بدن تمامي رشد منشأ  او.کرد

» .نمايد مي بنا محبت در را خود و کند مي رشد عضوش هر متناسب عمل اثر در و يابد مي اتصال
  ).١٦ – ١٥آيات (
  

 که يکديگر را صبورانه تحمل کنيم، با يکديگر با صداقت صحبت کنيم، و کند محبت ما را قادر مي
ما در جّوي . گردد که کليسا بنا شود يکديگر را از جان و دل خدمت کنيم؛ و همين منجر به اين مي

شود و  کنيم؛ و زماني که اين محبت وجود ندارد، بدن ضعيف و مريض مي آکنده از محبت رشد مي
  .ماند از رشد خود باز مي

نمايد با  کند از آن نوع محبت انساني نيست که ما را قادر مي آن محبتي که کليسا را تذهيب مي
سازد تا به  بلکه محبتي الهي است که ما را قادر مي. افرادي که دوستشان داريم، تفاهم داشته باشيم

محبت کردن آنهايي که .  هم اهميت دهيم و با آنها کار کنيم،افرادي که شايد از آنها خوشمان نيايد
دوستشان داريم و ما را دوست دارند، کليشه خواهد ساخت ولي محبت کردن تمامي قوم خدا و 

به خاطر داشته باشيد که محّبت مسيحي به اين معني است . خدمت به آنها کليسا را بنا خواهد کرد
مه فرزندان او باز است و کند؛ و آغوش خدا براي ه که با يکديگر چنان رفتار کنيم که خدا با ما مي
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اند، ليکن او نورچشمي  گرچه افرادي هستند که با او بسيار صميمي. کند ما را در مسيح قبول مي
  .ندارد

خداي پدر با فدا ) ٩: ٤تسالونيکيان ١(» .کنند محبت را يکديگر که اند آموخته خدا از«همه مؤمنين 
، و خداي پسر با دادن فرمان جديدي )١٦: ٣يوحنا (کردن فرزند خود به ما آموخت که محبت کنيم 

و سپس آن را با مرگ خود ) ٣٥ – ٣٤: ١٣يوحنا (در رابطه با محبت، به ما ياد داد که محبت کنيم 
القدس با فروريختن  خداي روح). ١٦: ٣يوحنا ١(در روي صليب در مقابل چشمان همه قرار داد 

و در ما ميوه و ثمره ) ٥: ٥روميان (يم آموزد که محبت کن نهر محبت در قلوب ما، به ما مي
رساله اول يوحنا در ). ٢٢: ٥غالطيان (آورد که اولين آن محبت است  القدس را به وجود مي روح

 را برادران زيرا ايم، شده منتقل زندگي به مرگ از که دانيم مي ما«: نويسد مورد اين مطلب چنين مي
 محبت که ؛ آن)١٤: ٣يوحنا ١(» .ماند مي باقي مرگ قلمرو در کند، نمي محبت هرکه. کنيم مي محبت
  )٨: ٤(» .است محبت خدا زيرا است، نشناخته را خدا کند، نمي

  

  سالمتي بدن
کند، سالمتي کليسا در سه جنبه به  زماني که سيستم گردشي محبت بدن به شکل صحيح کار مي

اتحاد : شوند  بيان مي١٦ – ١: ٤دهد که هر سه جنبه در افسسيان  شکل مشخص خود را نشان مي
اين سه کيفيت براي سالمتي و ). ١٦ – ١٢آيات (و بلوغ ) ١١ – ٧آيات (، گوناگوني )٦ – ١آيات (

رشد کليسا ضروري است و شاهد بر اين است که سيستم گردشي محبت در بدن بدرستي کار 
و آن را دوباره  حتي اگر براي شما آشنا هم هست، باز وقت بدهيد ١٦ – ١: ٤افسسيان . کند مي

  .بخوانيد
شود، و  اتحاد بدون گوناگوني تبديل به همشکلي مي. اند متوجه باشيد که هر سه اين عناصر مهم
در عين حال گوناگوني بدون اتحاد جز هرج و مرج چيز . همشکلي کشنده و کسالت آور است

). ٢٥: ٢١، ٦: ١٧داوران (» .آمدمي درست نظرش در كه كردمي عمل چنان هركس«. ديگري نيست
آورد که هميشه  همشکلي کليسايي به وجود مي. و هرج و مرج خطرناک و ويران کننده است

آورد که دائم در  ليکن هرج و مرج کليسايي به وجود مي. شود يکجور است و هرگز عوض نمي
.  کليسايي ايمن و راحت است ولي هيچ خبري در آن نيست،کليساي همشکل. حال تغيير است

  لحظه کليسايي است سرتا پا هيجان ولي امکان فروريزي آن هر،ي اسير به هرج و مرجکليسا
  .وجود دارد

خوشبختانه لزومي نيست که بين اين دو يکي را انتخاب کنيم، زيرا هم وحدت و هم گوناگوني هر 
ژگي شوند، همه اهميت و وي بسياري از تصاويري که در عهد جديد از کليسا پيدا مي. اند  دو الزم
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از افراد متشکل اي  کليسا خانواده.کنند  و وحدت در گوناگوني را تمثيل مي،گوناگوني در وحدت
، ٢٠ – ١٠: ٦افس (کليسا همانند ارتشي است . با هم همخوني دارندهمه مختلف است که 

 و از يک جنگند ميکه سربازان در آن جملگي با يک دشمن مشترک ) ٤ – ٣: ٢تيموتائوس ٢
گيرند، ليکن هر کدام از اين سربازان وظيفه و کار مخصوص به خود را جهت  ور ميفرمانده دست
که در آن هر سنگي در جاي ) ٩ – ٥: ٢پطرس ١(کليسا معبد و کهانتي مقدس است . انجام دارند

که در آن هر کاهن کاري را که خدا برايشان تعيين کرده است، انجام . مخصوص خود قرار دارد
  .دهد مي

کند، همان تصوير بدن  ري که اين حقيقت را بيش از همه در مقابل چشم آشکار ميليکن تصوي
اي گوناگون اين بدن چطور با اعضفهميم که  زيرا هر کدام از ما بدني داريم و به تجربه مي. است

که مستقل باشد، » گيرد تصميم مي«زماني که يکي از اعضاي بدن . کنند هم در اتحاد کار مي
و برخي مواقع مشکل چنان . گردد آيد و در سيستم وجود ما مشکل ايجاد مي  ميوجودمان به درد

به عنوان . دنوخيم است که جهت بازگردانيدن سالمتي به بدن بايد گامهايي بسيار شديد گرفته شو
القدس در اين بدن چه خدمتي را برايم در  عضوي از بدن مسيح، بر من الزم است که بفهمم روح

ولي آن را بايد در محبت انجام دهم، . و من بايد آن را با وفاداري به انجام برسانم. نظر گرفته است
  .تواند رشد کند زيرا بدون محبت، بدن آنطور که بايد نمي

شود که يکديگر و کليسا را از  دارد و آنها را مانع مي بلوغ، وحدت و گوناگوني را در تعادل نگه مي
پولس در آن فصل بزرگ محبت اينطور .  همان محبت استليکن نشانه بلوغ روحاني. بين نبرند

 انديشيدم مي کودکان چون و گفتم مي سخن کودکان چون نبودم، بيش کودکي که آنگاه«: نويسد مي
» .گفتم ترک را کودکانه رفتارهاي شدم، مرد چون اّما. کردم مي استدالل کودکان چون نيز و
 بدي در بلکه نباشيد، کودک فهم و درک در برادران، يا«: کند پولس اضافه مي). ١١: ١٣ تيانقرن١(

 ٤در متن افسسيان ). ٢٠: ١٤قرنتيان ١(» .باشيد بالغ فهم و درک در برعکس،. باشيد کودک کردن
 آماده خدمت کار براي را مقّدسان تا«اي روح به جهت بلوغ روحاني هستند، اتحاد روح و عطاي

 و دست يابيم خدا پسر شناخت و ايمان يگانگي به همه هک زماني مسيح، تا بدن بناي براي سازند،
 به امواج اثر در تا بود نخواهيم کودکان همچون  ديگر.برسيم مسيح قامت کامل بلنداي به شده، بالغ
 گمراهي براي که هايي نقشه در آدميان حيلة و مکر و گوناگون تعاليِم باد و شويم پرتاب سو هر
او  قامت به تا هر حيث از حقيقت، آميز محبت بيان با  بلکه.براند سو  آن و سو  اين به را ما کشند، مي
  )١٥ – ١٢آيات (» .کرد خواهيم رشد مسيح، يعني است، سر که

کنند تا  از اين رو، کليساي محلي مشارکت مؤمنين است که رهبران روحاني آن، ايشان را کمک مي
 تا بدين ترتيب هر کس به ،رشان گيرندعطاياي خود را کشف کنند و آنها را وسعت دهند و بکا
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شکلي موثر تشويق شود و ديگر ايمانداران را به جهت خدمت تقويت کند و بدين شکل بدن 
چنانچه پولس هم » ولي همه اينها بايد در جّوي آکنده از محبت صورت پذيرد. مسيح را بنا نمايد
  )١٥: ٤سسيان اف(» .حقيقت آميز محبت بيان با بلکه«: گذارد بر آن صّحه مي

 به شکل جمعي و کليساها به شکل فرديتوانيم اين مطلب را بهتر بفهميم که چرا مؤمنين  اکنون مي
خودخواهي و گناه اين . کشد شوند که در نهايت به شقاق و جدايي مي اغلب دچار مشکالتي مي

،  اگوني، به جاي گون است جدايي،کند و نتيجه آن به جاي وحدت سيستم گردشي را مسدود مي
زماني که بايد در بدن مسيح موجبات وحدت، گوناگوني و .  بچه بازي است، و به جاي بلوغرقابت

دهيم که در کليسا رقابت بوجود آورد و رقابت خود به  آوريم، به عدم بلوغ اجازه مي بلوغ را فراهم 
  .شود عدم وحدت منجر مي

. آيند اگوني و چيزهاي نابهنگام بخوبي برنميپردازند و از پس گون ها اغلب با هم به رقابت مي بچه
ها هميشه  بچه.  همان داستان قديمي هميشگي؛و مسئله عدم احساس امنيت هم کماکان وجود دارد

اخالق هم دقيقا  بزرگان بچه. رود  آنان پيش ميشحالند که همه چيز بنا به خواستهزماني خو
آيد و از اين رو هم  ر کمتر خوشمان ميشويم، از تغيي  هر چه که بيشتر بزرگ مي!همينطورند

توانيم از کليسا لذّت بريم، اين است  تنها طريقي که مي. گردد گوناگوني برايمان خطر محسوب مي
که کليسا را در همشکلي حفظ کنيم و اگر الزم هم باشد، براي اين مطلب حتي جنگ و دعوا هم 

  .خواهيم کرد
  

  حقيقت در بدن
کنيم و شبيه مسيح  گردد، رشد مي طريق حقيقتي که در محبت ابراز ميما به عنوان قوم خدا از 

اين سخن چقدر صحيح . شود نه فقط با حقيقت، بلکه با حقيقتي که در محبت ابراز مي. شويم مي
؛ ما که حقيقت بدون محبت بيرحمي است، ليکن محبت بدون حقيقت رياکارياست که 

اي صحبت  شود در جلسه زماني که از من خواسته مي. خواهيم مرتکب هيچ کدام از آنها گرديم نمي
کنم ذهن مرا با حقيقت و قلب مرا با محبت  خواهش مي«: کنم کنم، صادقانه به حضور پدر دعا مي

دشمن وحدت و اتحاد، جدايي . اميدوارم که خداوند اين دعاي مرا هميشه پاسخ داده باشد» .پر کن
زماني که در رابطه با . باشد ار اين شقاق و جدايي ميو شقاق است، و کليساي بشارتي امروز دچ

کنيم که با هم وحدت داريم، همه ما در عين  خوانيم و ادعا مي اتحاد در کليساهايمان سرودها مي
بلي، از ديد خدا کليسا به راستي که يک . دانيم که واقعيت چيز ديگري است حال اين را هم مي

: ٤افسسيان (کنيم  آن را ابقا ميصرفاً  وحدت ما نيستيم؛ ما به وجود آورنده. بدن و يک وجود است
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ولي از ديدگاه خدا کليسا لشکري جدا شده از هم و حتي باالتر از آن، لشکري است که با خود ). ٣
  . باشد در حال جنگ مي

 آوردند مثال مي اعضاي کليسا را ،پرستان زمان کليساي رسوالن احاديث حکايت از آن دارند که بت
) ٣٦١ – ۳۶۰(ولي تا زمان امپراطوري جوليان » !ببينيد چقدر يکديگر را دوست دارند«: گفتند ميو 

ببينيد، چطور با يکديگر جنگ و «: توانستند بگويند پرستان صادقانه مي وضعيت تغيير کرد و بت
 بود  موّرخ قرن چهارم، امپراطور متوجه شده»آميانوس مارسلينوس«بر اساس نگاشته » !دعوا دارند

که وحشيگري و ددصفتي وحوش نسبت انسان به مراتب کمتر از ددصفتي بسياري از مسيحيان 
  ».نسبت به يکديگر است

محبت بنا . اگر مسيحيان حقيقت را در محبت ابراز نکنند، دروغ را با مکر و نفرت خواهند گفت
لي دروغ آنها را از هم کند، و حقيقت مردم را گرد هم جمع مي. برد کند، ليکن نفرت از بين مي مي
تواند در ما و از طريق ما کار کند و  کنيم، روح حقيقت مي زماني که حقيقت را باور مي. پاشد مي

گشاييم   را به روي شيطان ميوازهکنيم، در ولي زماني که دروغ را باور مي. کليسا را تذهيب نمايد
  .که در جمع ما کار کند و جدايي و خرابي به بار آورد

ام که ارتدکس بودند و به ارتدکس بودنشان   صحبت کردهيل ساليان خدمت خود، در کليسايدر طو
ولي زماني که با آنها بودم، نتوانستم آن محبت فاميل وار را که با سرسپردگي . کردند هم افتخار مي

ام که از داشتن محبت  در کليساهايي هم صحبت کرده. به حقيقت خدا همراه هست، احساس کنم
شخص آنان در زدند، ولي براي يافتن اندکي حقيقت چه در دکترين و چه  دو حصر دم ميح بي

کردند که آنها را  مردم از نوعي تملق مذهبي استفاده مي! بين استفاده کني مجبور بودي از ذره
فدا کردن صداقت به جهت اينکه . شد ازداشتن محبت صادقانه به يکديگر و به خداوند مانع مي

دادن رياکاري نمو  باشيم و اسم آن را هم محبت بگذاريم، کناره گيري از حقيقت و وحدت داشته
  .است

 بزرگ به شمار ي خطر،نوعي کليساي دروغين وجود دارد که در رشد روحاني حقيقي کليسا
دهد، آن را در جّوي آکنده از محبت  رود، زيرا در عين حال که حقيقت کالم خدا را تعليم مي مي

شود که از کنترل قوي از   نوعي همشکلي بر کليسا حکمفرما مي،به جاي وحدت. دده انجام نمي
. نمايد گردد که فکر و زندگي مردم را در کليسا به شکلي ديکتاتور منش کنترل مي باال ناشي مي

مجاز نيست؛ رهبراني که اغلب در جمع نيستند، کساني هستند که از اراده خدا ابداً گوناگوني 
اعضا به دليل وجود جلسات تعليمي در حالي که از .  در کليسا بايد مطيع آنها باشندباخبرند و همه

 ،جّو شريعتگراي حاکم بر کليسا. رشدي ندارندابداً کنند، در فيض  نظر دانش کتابمقدسي رشد مي
هاي اينگونه کليساها بيشتر روي خطا و تقصير استوار  موعظه. دارد آنها را کماکان وابسته نگه مي
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روند، به عنوان  و آنهايي هم که کليسا را ترک و به کليساهاي ديگر مي. ت تا محبت و فيضاس
  .شود خورند و با آنها چون جذاميان رفتار مي خائنين مارک مي

کنند، زيرا بسياري از افرادي را که نيازهاي دروني  متأسفانه اينگونه کليساهاي دروغين رشد مي
هراسانند و به دنبال جاي  از هرگونه تغيير در دنيايشان اين افراد. دکن پنهان دارند، به خود جذب مي

در وجود خود . بينند و احتياج به هويت دارند افرادي تنها که خود را دائم کم مي؛ گردند امن مي
گردند که به نحوي اين  اي مي اند و به دنبال طرق مقبول و توجيه کننده نسبت به زندگي خشمگين

 همه آن چيزهايي را که اين ،و اينگونه کليساهاي دروغين. از خود بيرون ريزندعداوت و خشم را 
اين افراد هراسان  به ،رهبران قوي و از همه چيز با خبر: دنکن افراد احتياج دارند، برايشان فراهم مي

بينند، هويت عطا   به افرادي که دائم خود را کم مي، عضويت در چيزي موفق.بخشند امنيت مي
 براي افراد خشمگين و عصباني اين ،گونه» آنها/ ما «، و در قبال ايمان مسيحي طرز برخورد کند مي

آورد که به نحوي عصبانيت خود را روي آنها که با ايشان موافق نيستند، خالي  فرصت را پديد مي
يم از آل جهت رشد نيست، ولي با اينحال اينقدر در آن تعل چنين جّوي با اينکه محيطي ايده. نمايند

  .کتابمقدس وجود دارد که در حلقه کليساهاي بشارتي احترام آنها را حفظ کند
  

  گوناگوني در بدن
اين شبانان بنا به داليلي از . اند ها انگار که در زمان اسير شده برخي از شبانان مخصوصا قديمي

ساي خود تغييراتي بر آن نيستند که براي کليابداً کنند و  هرگونه برخورد با گوناگوني امتناع مي
گذارند، اين است که بايستند و شاهد باشند که  تنها کاري که به آن همت مي. بنيادي موجب گردند

. گردد برند و کليساي او روزبروز از قوت افتاده و تکيده مي چطور اعضا به کليساهاي ديگر پناه مي
ي احتياجات امروز مردم کارآ و کردند، حقيقت ابدي را برا بيان مي» حقيقت را در محبت«اگر آنها 
دور از هر نمودند که ايمان خود را بطرقي پرمعني و  و مردم را هم تشويق مي. نمودند مؤثر مي

  .شوند به ياد داشته باشيد که اعضاي خانواده در حين رشد عوض هم مي. ابراز دارندبازي  بچه
شدند، ما  ها بزرگ مي که اين بچهخدا به من و همسرم چهار فرزند عالي عطا کرده است؛ همانطور 

شد، زمان انجام  ليست غذا عوض مي. هم مجبور بوديم که در خانه تغييراتي الزم را انجام دهيم
انتظار مطمئناً (شد  شد، وسايل خانه عوض مي شد، بودجه عوض مي هاي مختلف عوض مي برنامه

بدان از اقتدار پدر و مادري استفاده ، و حتي طريقي هم که ما )نداريد که يک نوجوان در ننو بخوابد
وقتي که فرزندانتان را دوست داريد، اين محبت را با به کار بستن حقيقت . شد کرديم، عوض مي مي

  . دهيد به طرقي که آنها را در رشد خود تشويق کند، انجام مي
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ست و اي است که از فرزندان مختلف در سطوح مختلف رشد تشکيل شده ا کليساي محلي خانواده
پولس به گروه . هر يک از اين فرزندان عزيز خدا الزم است که به بهترين نحو تر و خشک گردند

 کند، مي نگهداري خود کودکان از شيرده که مادري همچون اّما«: نويسد جديد از مومنين چنين مي
 فرزندانش با پدري رفتار چون شما يک  يک با ما رفتار دانيد، مي  چنانکه.کرديم رفتار نرمي  به شما با

واقعاً توانيد ساعتها براي مردم موعظه کنيد، ولي اگر  شما مي). ١١ و ٧: ٢تسالونيکيان ١(» .بود
خواهيد آنها را خدمت کنيد و در رشدشان ياري نماييد، الزم است با آنها در تماسي نزديک و  مي

  .ايد چنين باشيمدادند و ما هم ب عيسي و پولس هر دو براي مردم وقت مي. شخصي باشيد
 شامل ،آمده است که دوازده بار آن» يکديگر«در عهد جديد حداقل چهل و پنج بار عبارت 

کرديم، در کليساهاي   اطاعت مي،اگر ما از اين سخن تشويق. باشد مي» يکديگر را محّبت کنيد«
  .گشتيم خود با مشکالت اندکي روبرو مي

هاي  نگاه کنيم، جايي که مردم روي رعايت آيينبه عنوان مثال به مشکل حفظ وحدت در کليسا 
مذهبي، نظير چه بخوريم، چه بپوشيم، چه روزهايي را جشن بگيريم، و در کليسا از چه نوع 

اين مسائل عملي به اندازه مسائل تعليمي و . موسيقي استفاده کنيم، و غيره با هم موافق نيستند
هاي   خدا همين چيزها موجب تفرقه و جداييدکترين اهميت ندارند، با اين وجود در ميان قوم

  .بسيارند
در کتابهايتان «: کردم، فردي ميانسال نزديک شد و گفت در يکي از کليساهايي که صحبت مي

و از يک قسمت معروف از » .کنيد استفاده مي................. ام که شما اغلب از عبارت  متوجه شده
  .کتابمقدس نقل قول نمود

نقل قول کنم که مطلب ) کتابمقدس(اي  کنم از ترجمه نويسم، سعي مي زماني که مي«: جواب دادم
که در را اين مطلب به اين معني نيست که من هر آنچه . کند مورد نظرم را به بهترين نحو بيان مي

  »   .کنم آن آمده است، تأييد مي
 در رابطه با کالم خدا حال که چنين است، من هم وقت ندارم که بنشينم و به کسي گوش دهم که«

اين سخن را تقريبا با حالتي فريادگونه به زبان آورد و » !بيند در خود هيچ الزام و تعهدي نمي
برگشته با عصبانيت از کليسا بيرون رفت و از همان کتابمقدسي که اينقدر سنگ آن را به سينه 

هاي مختلف کتابمقدس  ترجمهايستاد و در رابطه با مسئله  ايکاش که مي. زد، نااطاعتي نمود مي
  .توانستيم يکديگر را کمک نماييم شايد مي. کرديم بيشتر صحبت مي

کردم، اغلب از جانب شنوندگان در رابطه با نوع  زماني که در سازمان راديويي مسيحي خدمت مي
 از برخي از آنها موسيقي برنامه را بيش. شديم موسيقي استفاده شده در راديو با انتقاد روبرو مي

خواندند و  مي» معاصر و دنيوي«اي ديگر همان موسيقي را  دانستند در حاليکه عده اندازه سنتي مي
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خواستند که دست از پخش موسيقي با ارکستر کامل برداريم و به همان پيانو و يا ارگ  از ما مي
را پخش » زرساي سينتي«زماني که براي اولين بار در برنامه موسيقي تهيه شده با . خالي برگرديم
چند نفر از شنوندگان . ايم العمل چنان بود که انگار تولد مسيح را از باکره انکار نموده کرديم، عکس

هاي شما گوش خواهم داد و نه خدمت شما  به هيچ عنوان ديگر نه به برنامه«: برايمان چنين نوشتند
  ».را حمايت خواهم کرد

شوند، درک اين حقيقت است که خدا در  ي ميقدم اول جهت حل مشکالتي که از گوناگوني ناش
تا چنانکه بدن انسان و جامعه انساني . حکمت خود صالح ديده است که در کليسا گوناگوني باشد

جسدي که صرفاً نه . کند، کليسا هم بتواند بدني زنده باشد و رشد کند و بالغ گردد رشد و نمو مي
تا زماني که گوناگوني و تفاوت با . اقع مرده باشد نوشته شده باشد، ولي در و»زنده«کلمه روي آن 

صداقت برخورد نگردد و با محبت با آن برخورد نشود، هيچ خانواده، ازدواج، کارخانه و يا 
 رساله ١٥ و ١٤زماني که فصول .  کماکان عقب افتاده باقي خواهد ماندبالغ نخواهد شد وکليسايي 

کند تا  را توصيه مي» يکديگر«س جهت رشد و بلوغ چند بينيد که پول خوانيد، مي به روميان را مي
: ١٤(» يکديگر را بپذيريد«. بدين ترتيب گوناگوني را از بين نبريم و آن را با همشکلي عوض نکنيم

يهودي . قرار ندهيم  محک،کند که تفاوتهاي کوچک را جهت کليسا به ما توصيه مي) ٧: ١٥، ١
هم ابا دارد، نبايد توسط ايماندار غيريهودي که همه ايماندار که از خوردن گوشت خوک هنوز 

اينطور چيزها را ما براي کليسا و ايمانداران . شمارد، مورد انتقاد قرار گيرد خوراکها را پاک مي
  .دهيم قرار نمي محک

ما قادر ). ١٣ – ١٠ و ٤: ١٤(کند که يکديگر را مورد قضاوت قرار ندهيم  سپس پولس ما را منع مي
بيند، ببينيم و خود ما هم خيلي چيزها   قلب برادر و يا خواهر خود را چنانکه خدا مينيستيم که

و ) ١: ١٥(ما بايد يکديگر را تحمل کنيم . داريم که در مقابل آنها بايد به خداوند جواب پس دهيم
  ).٢: ١٥(به دنبال آن باشيم که يکديگر را خشنود نگهداريم 

 يکديگر بناي و صفا و صلح برقراري موجب که را آنچه ياييدب پس«کند که  پولس ما را تشويق مي
علت اصلي محبت کردن به آنها که با نظرشان مخالف هستيم، اين ). ١٩: ١٤(» .کنيم دنبال شود، مي

لي به الالي  لي. است که همه تذهيب شويم، رشد کنيم و از بلوغ مسيحي برخوردار گرديم
عيف باقي بمانند و يا مسيحيان نابالغ را دائم ناز و گذاريم که کماکان ض مسيحيان ضعيف نمي

ما آنها را دوست داريم و آنها را . گانه خود ادامه دهند که کماکان در رفتارهاي بچهکنيم  نمينوازش 
دهد، ليکن مسيحي  مي مسيحي قوي را مورد انتقاد قرار ،البته که مسيحي ضعيف. کنيم محافظت مي

برخورد صحيح . حي ضعيف را تحقير ننمايد و او را کوچک نشماردقوي بايد مواظب باشد که مسي
  .  اگر يکديگر را دوست داريم،با گوناگوني باعث خواهد شد که همه ما رشد کنيم
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توانيم از آنها اطاعت کنيم و محبت مسيحي خود  کنم که مي اشاره مي» يکديگر«در زير به چند واژه 
  :را به يکديگر نشان دهيم

  
روميان  (.بگيريد پيشي هم از يکديگر به گذاشتن احترام در. باشيد هم سرسپردة درانهبرا محبت با
١٠: ١٢(  
  
  )١٥: ١٤روميان  (.تواناييد نيز يکديگر به پند گفتن به
  
  )١٣: ٥غالطيان  (.کنيد خدمت را يکديگر محبت، با
  
  )٣٢: ٤افسسيان . (باشيد دلسوز و مهربان يکديگر با
  

  )١٣: ٣کولسيان . (باشيد ربردبا يکديگر به نسبت
  

  )١٣: ٣عبرانيان . (دهيد پند را يکديگر
  
  )٩: ٥يعقوب . (نکنيد شکايت يکديگر از
  

  )١٦: ٥يعقوب . (کنيد اعتراف خود گناهان به يکديگر نزد

  
همه اينها را با هم کنار هم قرار دهيد و بقيه را هم به آن اضافه کنيد، خواهيد ديد که چطور همه 

  .اضافه خواهد کرد» حبت نسبت به يکديگرم«نها به  آ
  

  .کنيم ما در جّوي آکنده از محبت رشد مي
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  پاسخشکل بخشي به 
آيا اين امکان هست . ( اثر کليسا را در رشد روحاني خود توضيح دهيد،به شکلي خالصه - ١

  .لطفا توضيح دهيد) که انسان بدون کمک کليساي محلي بتواند رشد کند؟
  
  

صي خود لطفا توضيح دهيد که اگر کليسا بخواهد همان چيزي باشد بر اساس مطالعه شخ - ٢
  خواهد، چگونه جايي خواهد بود؟  ميکه خدا

  
  

آيا به همان اندازه که در نظر داريد، . چگونگي نقش خود را در کليساي محلي ارزيابي کنيد - ٣
 در حيات کليسا دخيل هستيد؟ قدم بعدي شما در اينکه خود را بيشتر و عميقتر دخيل

  کنيد، چيست؟
  
  

      

  موضوعبحث 
کنيد؟ به برخي از عناصري که در هر تعريف از کليسا بايد وجود  کليسا را چگونه تعريف مي - ١

 .د، اشاره کنيدنداشته باش

  
طلبد، به چه مانند خواهد بود؟ چه هدفي  اگر کليسا در همان معيار و محکي باشد که خدا مي - ٢

 را به انجام خواهد رسانيد؟

  
 
 امکان براي فرد مسيحي وجود دارد که بدون وجود کليساي محلي رشد کند؟ لطفا آيا اين - ٣

 .توضيح دهيد

 
 توجه خود را به در کلدهيد؟ آيا به نظر شما کليسا  مأموريت کليسا را چگونه توضيح مي - ٤

 .مأموريت خود معطوف کرده است؟ توضيح دهيد
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توانيم در   عنوان کليسا چگونه ميدر فرهنگ شما مردم چه نظري نسبت به کليسا دارند؟ ما به - ٥
 مردم نظري مثبت نسبت به کليسا بوجود آوريم؟

 
مسئوليتهاي ما به عنوان اعضاي يک کليساي محلي چيست؟ نقش خود را در اين مورد توضيح  - ٦

 .دهيد

  
 

  جهت اطاعتبه گامهايي 
ا آنچه که در اين مطلب گذشت، ديدگاه اوليه شما را چگونه عوض کرد؟ نظريات خود ر - ١

 .به شکل خالصه بيان کنيد

  
 
 ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(به انجام برسانيد خواهيد اين امر را  چگونه مي - ٢

  
 
 اهدافي براي خود تعيين و آن را با رهبر و يا اعضاي ،مطابق با موضوع: خود را متعهد کنيد - ٣

  .گروه در ميان گذاريد
  

  : من،به کمک خدا
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  :۹موضوع 

  جهان و جسم: يضدشمنان ف
  

  کلي موضوعمرور 
، جسم و ابليس دائم بر عليه ما نبرد دنيا.  کنيم ما در مقام مسيحيان در منطقه دشمن زندگي مي

در نگرشي که بر . کنند و به دنبال آن هستند که در رشد روحاني ما به نحوي خلل وارد آورند مي
  :مطلب جهان و جسم خواهيم داشت

ز ديدگاه کتابمقدس تعريف خواهيم نمود و خواهيم ديد که چگونه  و جسم را ادنيامفهوم  •
  .کنند جهت رشد ما مانع ايجاد مي

خواهيم ديد که با جسم خود چگونه برخورد کنيم و در اين دنيا به طريقي زندگي نماييم  •
  .که موجب تقويت رشد ما گردد

  

  وضوعهضم م
 ما جنگ اسلحة  چراکه.جنگيم دنيايي نمي روش به بريم، اّما مي سر  به دنيا اين در چند  هر زيرا«

 که را تکّبرآميز ادعاي هر و استداللها  ما.دژهاست انهدام به قادر الهي نيروي به بلکه نيست، دنيايي
 اسير مسيح از اطاعت به را اي انديشه هر و کنيم مي ويران کند علم قد خدا شناخت برابر در
  ٥ – ٣: ١٠قرنتيان ٢» .سازيم مي
  

و پيروز نيم توانيم برعليه اين دو سردار زورمند دشمن که دنيا و جسم باشند، مبارزه ک  ميچگونه
کنند؟ خدا جهت پيروزي در اين  ؟ هر يک از آن دو چگونه بر عليه رشد روحاني ما کار ميگرديم

جنگ روحاني چه تدارکي براي ما مهيا ديده است؟ جهت پيروزي و براندازي دشمن چه استراتژي 
  وانيم داشته باشيم؟ت مي
  
  

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
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يا بايد با مقررات بازي، بازي کنيد و ببازيد و يا . الزم است که در دنيايي واقعي زندگي کنيد«
  ».کنند و سبقت گيريد مان کاري را بکنيد که ديگران هم ميه
  
  ».پذير است که شخص مدت زيادي بدون گناه زندگي کند امکانکامالًاين امر «
  
  ».هايي که با آنها روبرو هستم، بايستد تواند در مقابل وسوسه هيچکس نمي«
  
  »!خورند د زمين نميبرخي از مردم تمام فکر و ذهنشان چنان با آسمان پر است که به در«
  
  از اسکار وايلد» !توانم بايستم، مگر وسوسه در مقابل هر چيزي مي«
  

   به جهت مطالعهنمونه
  

  ياور
عفتي آلوده کرده  و در گذشته خود را با هر بيبندوبار بوده  اي بسيار بت زمينهياور زمينه زندگي 

 زندگي خود را زير ،در مقطعي. ندفرق ککامالًخواست همه چيز با گذشته  ، براي همين هم ميهبود
حال ياور هر چيز دنيوي را . اش بيش از اندازه دنيوي است بين گذاشت و متوجه شد که زندگي ذره

کند،  هاي مسيحي خريد مي دهد، تنها از مغازه شمارد، فقط به موسيقي مسيحي گوش مي خوار مي
او تصميم خود را بر اين . کند لعه ميگذراند و فقط ادبيات مسيحي مطا وقت خود را با مسيحيان مي

 که ماشين اروپايي لوکس و گرانقيمت خود را به دليل اينکه بيش از اندازه دنيوي است، ههم گذاشت
با خانواده خود بيشتر وقت ه که تري را انتخاب کرد حتي در سر کار خود منصب پايين. بفروشد
 از اندازه کار غلطي است، مخصوصا اينکه بر اين باور است که درآوردن پول بيشياور . بگذراند

اش همين  عالوه بر آن، خانواده. دهي، بزني براي بدست آوردن آن بايد از وقتي که به خانواده مي
  .اي دارند که راحت زندگي کنند االن هم به اندازه

او نسبت آيا به نظر شما ديدگاهي که . خواهد از دنياگرايي فرار کند آشکار است که ياور ميکامالً
  به دنيا دارد، ديد متعادلي است؟ نامتعادل است؟ چرا و چرا نه؟

  
  کيوان
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مشکل در . خواهد که از نظر روحاني رشد کند و در اطاعت از مسيح زندگي نمايد ميواقعاً  کيوان 
متأسفانه در . تواند خود را از دست برخي از عادتهاي گذشته خالص کند اينجاست که انگار نمي

واني به پورنوگرافي و مجالت و عکسها و مطالب سکسي عادت پيدا کرد و از آن موقع آن اوان ج
تواند در مقابل  آنطور که معلوم است، نمي. به بعد به نحوي به اين عادت بسته باقي مانده است

کند و  حتي زماني هم که با دشمن خارجي مبارزه مي. اينگونه مجالت و فيلمها مقاومت کند
کيوان . نمايد يد، دشمن داخلي از طريق افکار و تصاوير ذهني زندگي او را فلج مينما مقاومت مي

به شکل وحشتناکي در خود احساس گناه و تقصير دارد ولي از همه بدتر اينکه احساس عجز و 
کند که در اين   فکر مي.با آن دست برداردمبارزه از نمايد و آماده است که ديگر  ميهم ناتواني 

شايد . آيد و هرگز از اسارت پورنوگرافي خالص نخواهد شد کاري از دستش برنميرابطه ديگر 
  .جسم او بيش از اندازه ضعيف است که مقاومت کند

  
  آيا براي کيوان نصيحتي داريد؟

  
  ما چيست؟ موضوع و يا سوآل اصلي مطرح براي

  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ١٧ – ١٢: ٢يوحنا ١
 شما به پدران،  اي.است آمرزيده شده او نام خاطر  به گناهانتان انويسم، زير مي شما به فرزندان، اي
 شرور آن بر نويسم، زيرا مي شما به جوانان،  اي.ايد شناخته است، آغاز از که را او نويسم، زيرا مي
 را او نوشتم، زيرا شما به پدران،  اي.ايد شناخته را پدر نوشتم، زيرا شما به ها، بچه  اي.ايد يافته غلبه

ساکن  شما در خدا کالم و تواناييد نوشتم، زيرا شما به جوانان،  اي.ايد شناخته است، آغاز از هک
  .ايد يافته غلبه شرور آن بر و است،
  .نيست او در پدر محبِت بدارد، دوست را دنيا کسي اگر. مداريد دوست است، آن در را آنچه و دنيا
 پدر از نه مقام، و مال از ناشي غروِر و چشم هوسهاي نفس، هواي يعني دنياست، در چه  هر زيرا
 باقي ابد تا آورد، مي جا به را خدا خواست که آن اّما گذراست، آن هوسهاي و  دنيا.دنياست از بلکه
  ».ماند مي
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يوحنا . نمايد اي که با خدا از طريق عيسي مسيح دارند، مطمئن مي يوحنا خوانندگان خود را از رابطه
: گانه فرد مسيحي هم اشاره دارد کند، به دشمنان سه اني آنان را تأييد ميهمانطور که رشد روح

 اين ١٧شود، ولي در آيه  در کتابمقدس اغلب به اين دشمنان اشاره مي. ، دنيا و جسم)ابليس(شرور 
ند ما را  توا مياين مطلب سخن از پيروزي نهايي ما دارد و متن همانطور که يوحنا اشاره دارد، 

  . نمايدقتشويبسيار 
  

 به آن ١٤ و ١٣که در آيات » .ايد يافته غلبه شرور آن بر«به نظر شما منظور يوحنا از اين عبارت 
  کند، چيست؟ اشاره مي

  
  
  

کند؟ چه چيز بخصوصي در هر   از کدام سه عبارت استفاده مي، جهت توصيف جسم ما١٦در آيه 
  کدام از آنها وجود دارد؟

  
  

  .گويد، خالصه کنيد ن در رابطه با دنيا ميآنچه را که يوحنا در اين مت
  
  

  به نظر پولس چگونه بايد با جسم روبرو شد؟.  را بخوانيد١٧: ٨ -  ١٤: ٧روميان 
  
  

هرکدام از اين متون در مورد رابطه ما با دنيا .  را بخوانيد١٨ – ١٤: ٦قرنتيان ٢ و ٢ – ١: ١٢روميان 
  گويند؟ چه مي

  

  ديگر منابع
  
  به قلم کنت پراير» پيروزي بر هوا و هوسهاي نفس« و »دشمنان شخص مسيحي«

  »طريق قدوسيت« از کتاب ١٤ و ١٣فصول   
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   دشمنان شخص مسيحي
   به قلم کنت پراير»طريق قدوسيت«از کتاب 

  
بينيم،  طلبد، مي در كالم خدا آن الگوي زندگي را که خدا از ما مي. زندگي مسيحي نبردي است
ز يک سو وجودمان به در حاليکه ا. کشند هاي مخالف مي  را به جهتليکن نيروهاي مخالف دائم ما

و . کشد ، نيرويي انگار که دائم ما را به پايين ميزند بال مي ،طلبد رمان ميرَوه که َسجهت انجام آنچ
رانيم، و افکاري را به فکر راه  بر زبان ميرا دهيم، حرفهايي  انجام ميرا بارها و بارها اعمالي 

نبايد از اينکه زندگي . گرديم شويم و يا حتي از آنها شرمسار مي  بعدا از آنها پشيمان ميدهيم که مي
ولي ماهايي . کتابمقدس در اين باره به ما هشدار داده است. بينيم، تعجب کنيم مسيحي را چنين مي

ان را جنگ نيکوي ايم«: گويد رويم که مي که به دنبال قدوسيت هستيم، با صداي فرمانده به پيش مي
به ) ١٢: ٦افسسيان (»  آسمانيبا لشکر روحاني شرارت در جايهاي«ما ). ١٢: ٦تيموتائوس ١(» .بکن
  .ايم  ايستادهنبرد

  پيروز باشيم، الزم است تا آنجا که امکان دارد، در مورد دشمن بدانيممبارزهخواهيم در اين  اگر مي
مورد اطالعات زيادي در اختيار  و خوشبختانه کتابمقدس در اين .و اطالعات داشته باشيم

اليه که اغلب با اين عنوان   دشمني است سه،يابيم که دشمن ما از کتابمقدس در مي. گذارد مي
  ».دنيا، جسم، و شرير«:  گردد مشخص مي

  

  شرير
اي که بايد با آن مقابله کنيم، شرير است و کتابمقدس به هيچ عنوان ماهيت و مقاصد  دشمن اصلي

» .بدزدد و بکشد و هالک کند «تاآيد  که فقط مياست دزدي . گيرد دست کم نميهولناک او را 
در کتابمقدس اسامي . هدف او چيزي نيست جز هالکت و ويراني کامل ما). ١٠: ١٠يوحنا (

آن «، )اللفظي آن يعني دشمن که معني تحت(» شيطان«مختلفي به او داده شده است، اسامي نظير 
اگر . اينها چند نام از نامهاي بيشمار اين دشمن هستند). ٤: ٤قرن ٢(» و خداي اين جهان«، »شرور

 در«کند که  بخواهيم در مورد قدرت او صحبت کنيم، کتابمقدس او را به شيري غّران تشبيه مي
از قدرت شيطان است که احتياج به ). ٨: ٥پطرس ١(» .ببلعد تا جويد مي را کسي و است گردش

  ).١٨: ٢٦اعمال . (رهايي داريم
انگيز هم که در وراي  با اينحال ما نه فقط با قدرتي شيطاني روبرو هستيم، بلکه با فکري مکّار و فتنه

 همه«کند که از  کتابمقدس در جايي ديگر او را به ماري تشبيه مي. اين قدرت شيطاني قرار دارد
قرنتيان ٢(د دا» فريب «او حّوا را). ١: ٣پيدايش (» .بود زيركتر بود، ساخته خدا كه وحشي حيوانات
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: ٦افسسيان (کند  استفاده مي» ها حيله«، از )١١: ٢قرنتيان ٢(گيرد  به کار مي» ترفندها«او ). ٣: ١١
کند که به فساد و خرابي کشيده   تصوير ميآن فکر و ذهنکتابمقدس به درستي او را نمونه ). ١١

تواند از   مي).٤٤: ٨يوحنا (است  پدر همه دروغههمانگونه که خداوند ما فرمود، او. شده است
تواند قلب ايماندار  و حتي مي) ١٠: ١٣مثال اعمال (انسانها جهت انجام اهداف خود سواستفاده کند 

شاهکار فريب و نيرنگ او اين است که خود را به ). ٣: ٥اعمال (معترف به ايمان را هم پر کند 
  ). ١٤: ١١قرنتيان ٢(آورد  شکل و شمايل فرشته نور در مي
هيچ فرد ). ١٣: ١٠قرنتيان ١( وسوسه امري آشنا براي بشر است ،به دليل فعاليت جهانگير ابليس
در قدوسيت بيشتر ) شايد مخصوصا بيشتر از همه(حتي آنهايي هم . مسيحي از آن مستثني نيست

د را در انسان بود، خوواقعاً عيسي از آنجا که . اند، در مرکز توجه شرير قرار دارند ريشه دوانيده
نبايد اجازه دهيم . بينيم مقابل وسوسه باز گذاشت و در اناجيل تجربه او را در مقابله با وسوسه مي

وسوسه زماني به گناه تبديل . گرداندبر ما مستولي را حس تقصير و خطا ها  که اين وسوسه افتادن
  . و به آن تسليم شويم، و بزرگش کنيم،شود که آن را خوراک دهيم مي

در فصل اول ايوب در اين رابطه تصويري بسيار گويا .  وجود، قدرت شيطان نامحدود نيستبا اين
رود و ما واقعيت نامرئي در آسمان را که وراي تمامي  اي پرده کنار مي داريم، جايي که براي لحظه

ز از خدا بينيم که به دنبال گرفتن مجّو در اينجا شيطان را مي. بينيم برخوردها و ستيزها قرار دارد، مي
گمارد که خدا انسان را بيش از  پولس نيز به ذکر اين نکته همت مي. جهت وسوسه ايوب است

شيطان هم اکنون هم توسط عيسي شکست خورده و ). ١٣: ١٠قرنتيان ١(آزمايد  طاقت او نمي
 گردد، ما از تقدير و هر وقت که مژده انجيل در قدرت بيان مي. اش امري يقين است هالکت نهايي

 بزودي سالمت و صلح خداي«که ) ١٩ – ١٨: ١٠لوقا (شويم  سرنوشت نهايي او بيشتر مطمئن مي
  )٢٠: ١٦روميان (» .کرد خواهد  پايمالشما پاهاي زير را شيطان

شيطان واقعيتي پست و بدخواه است و هميشه . روشن استکامالًبنابراين شهادت عهد جديد 
لي همين اکنون هم توسط حيات، مرگ و رستاخيز مسيح و. کند نسبت به خدا و قوم او عداوت مي

  .شکست خورده و شکست او در انتهاي اين عصر آشکار و کامل خواهد گرديد
  

  دنيا
ابليس به . دنيا و جسم: دارد شيطان به عنوان منبع اصلي وسوسه دو مکان را براي خود نگه مي

معرفي ) ١١: ١٦، ٣٠: ١٤، ٣١: ١٢نا يوح(رئيس اين جهان و ، )٤: ٤قرن ٢(عنوان خداي اين جهان 
کرد، فرض خود را  هاي اين دنيا را به عيسي پيشنهاد مي ابليس زماني که تمامي پادشاهي. شده است

). ٩ – ٨: ٤متي (ها همان لحظه هم به او تعلق دارند  بر اين قرار داده بود که اين پادشاهي
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گويد، مکاني که موقتا توسط دشمن  کتابمقدس هميشه از دنيا در وضعيت امروزي خود سخن مي
 لميده شرور آن در دنيا تمامي و هستيم خدا از که دانيم مي ما«: نويسد يوحنا مي. اشغال شده است

اين دنيا در مخالفت با خدا ايستاده است و خدا در آن جايي ندارد، براي ). ١٩: ٥يوحنا ١(» .است
  .کندهمين هم عيسي را فرستاد که قوم خدا را بازخريد 

فريده خداست، فرق  دنيا و زمين که آبا توجه به آنچه که در رابطه با دنيا گفتم، الزم است که بين
. است خداوند آن از آن پري و زمين«. در رابطه با زمين چيزي بد و شيطاني وجود ندارد. گذاريم

 از هر چيز اين فکر را کهست که پولس  ااز اين رو) ١: ٢٤مزمور (» .آن ساکنان و مسکون ربع
 آفريده خدا آنچه  هر زيرا«. داند کند و آن را انحراف از ايمان مي  بايد دست کشيد، رد ميزميني
: ٤تيموتائوس ١. (شود پذيرفته شکرگزاري با گاه  هر کرد، رد نبايد را هيچ چيز و نيکوست است،

 که به يک مسيحي با اين وجود دنياي روابط انساني توسط گناه فاسد گشته است و تا آنجا). ٤
  .، او با اين دنيا اجنبي و بيگانه استشود ميمربوط 

عيسي براي شاگردان خود در اين .  با دنيا در ارتباط خواهد بود،فرد مسيحي از طريق تقدس خود
 عيسي ١٧در يوحنا ). ١٧ – ١٤: ١٧يوحنا (» .آنان را در حقيقت تقديس کن... «: دنيا چنين دعا کرد
در جهان است، ليکن از اين «کند که او  ون بنيادين را براي فرد مسيحي برقرار ميدر اين مورد قان

ما اين . نگه داشتدر اينجا دو حقيقت هست که بايد آن دو را با هم در تعادل » .جهان نيست
يکي از اين دو نغمه توسط برنارد . بينيم  در دو نغمه معروف مياورشليممطلب را در کاربرد کلمه 

اورشليم، آن شهر « به عنوان »نيل. ام. جي«نوشته شده که در اواخر قرن گذشته توسط اهل کلون 
ولي اورشليم .  و نه از آن است،نه در اين دنياستمطمئناً اين اورشليم .  استگرديدهترجمه » ينزّر
را که توسط انقالب » آسيابهاي بادي ظلمت ابليس«او .  بيشتر در اين جهان است»ويليام بليک«

هاي  ين، تيرهاي خواست و اراده و ارابهتي حاکم شده بود، مشاهده کرد و کمان آتشين زّرصنع
دست برنخواهم داشت از اين جنگ ذهني، «: گويد و در ادامه چنين مي. آتشين خود را فرا خواند

 تا آن زمان که اورشليم را در زمينهاي کشيده و ت،شمشير هم در دست من به خواب نخواهد رف
  ».ليس بنا کنيمسبز انگ
 دنيا اين از را آنها که نيست اين درخواستم«:  عيسي براي شاگردان خود چنين دعا کرددنيادر اين 
، براي اينکه در اين دنياست که )١٥: ١٧يوحنا (» .کني حفظشان شرور آن از خواهم مي بلکه ببري،

 در اين دنياست که .شخص مسيحي بايد شاهد عيسي مسيح باشد و مطابق اين شهادت زندگي کند
  ).١٦ – ١٣: ٥متي (شخص مسيحي بايد نور و نمک باشد و در مقابل انسانها بدرخشد 

توانند از دنيا و مشکالت آن خود  کنند که با تارک دنيا شدن مي برخي از مسيحيان چنين تصور مي
يم، اين خواسته را بين بسياري از مقدسين خدا که داستان آنها را در کتابمقدس مي. را بدور نگه دارند
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اند که از اين دنيا برده شوند، که در ميان آنان داوود، موسي، ايليا و يونس هم   به حضور خدا آورده
به جاي بردن آنان از اين دنيا، به : با اين وجود، خدا حقيقتا اين خواسته آنان را بجا آورد. هست

انگيخت، تحمل  ن احساسي را برمينها چنيي عطا کرد که شرايطي را که در آايشان قدرت بخصوص
پس مطلب را درست کنيم که با تارک دنيا شدن از گناه پرهيز خواهيم کرد،  اگر تصور مي. کنند
در اين زمينه » توماس اکمپيس«. ديرهاي قرون وسطايي بر اين سخن من شاهد هستند. بينيم نمي

نان پنهان نيست که در آن هيچ سيستمي آنچنان مقدس نيست، هيچ جايي آنچ«: نويسد چنين مي
خواند که در اين دنيا شاهد باشند،  در هر حال خدا قوم خود را فرا مي» .وسوسه نتواند راه پيدا کند

قدر فيض را به نمايش گذارند و ايمان، شجاعت و تحمل خود را در مقام : در همان بطن شرارت
 همانند دانيال در بابل و يا خاندان ايم تا ما خوانده شده. سربازان عيسي مسيح از خود نشان دهند

  . روم باشيمقيصراهل خانه 
البته، دليل اصلي اينکه فرد مسيحي بايد در دنيا باشد و مسئوليتهاي خود را بجا آورد، اين است که 

 فرستادي، جهان به مرا تو که گونه  همان«: عيسي دعا کرد. کند با انجام آن از نمونه عيسي پيروي مي
او کلمه بود که جسم گرديد و در ميان ما ). ١٨: ١٧يوحنا (» .ام فرستاده جهان به را آنان نيز من

به عنوان دوست باجگيران و گناهکاران معروف . او با انسانها قاطي شد). ١٤: ١يوحنا (ساکن شد 
او اين فکر را که خود را از ديگران جدا نگهداريم، چنان بهم ريخت که حتي به او اتهام . گشت
او فقط به يک طرف توجه نداشت، با فريسيان هم ). ١٩: ١١متي (پرست را دادند  خوار و شکمشراب

ر داشت که بودنش در اين دنيا عيسي کامالًاز اين مطلب خب). ٥٠ – ٣٦: ٧مثال لوقا (شد  قاطي مي
 اگر با آن افرادي که به جهت ،پوشد به جهت انجام مأموريتي است که هرگز جامه عمل نمي

شاگردان خود را خواهد  مي که در دعاي عيسي کامالًواضح است. قاطي نشود ، آمده استکمکشان
 تقديس شده و جدا ، براي همين مقصود آنها توسط حقيقتدر اين مأموريت شريک کند؛هم 
  .اند گشته

 بعد از مدتي درخواهند يافت که با اين دنيا جور ،مسيحياني که زندگي مقدس دارند. نه از اين دنيا
: فرمايد مي شاگردان خود در موردهمانطور که مسيح . تعلق ندارندواقعاً يستند، چرا که به اين دنيا ن
بينيم که فرد  باز مي). ١٧: ١٤يوحنا (» .ندارند تعلق دنيا به زيرا داشت، نفرت ايشان از دنيا اّما«

 تعلق من که چنان«: افزايد دارد، زيرا که مسيح مي مسيحي در اثر قدمهاي آقاي خود گام برمي
  ».ندارم

 که از مردم خود ، سرزمينيکند فرد مسيحي همانند سفيري است که در سرزميني بيگانه زندگي مي
باشد،  ميحکومت خود و حاکميت ولي آن سفير تحت اقتدار . طلبد رفتارهاي بخصوصي را مي

 از دنيا اگر کنيدم تعجب من، برادران اي «. سوگند خورده استحکومتي که جهت وفاداري به آن 
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، کماکان سخنان خداوندمان را که در انجيل ثبت شده است، به )١٣: ٣يوحنا ١(» .گيرد نفرت شما
 .)١١: ٢، ١٧: ١پطرس ١(فرد مسيحي در اين دنيا همانند مسافر و زّوار  است . آورد يادمان مي

  .کنند فرق ميمالًکافهمند با آنهايي که در اطرافشان هستند،  مسيحياني که اين مطلب را مي
تواند هر دو آنها را باهم  به راستي که دنيا چنان با خدا در مخالفت ايستاده است که شخص نمي

مسيحياني که در منزل دنيوي خود از همان معيارهاي دنياي اطراف خود پيروي . دوست داشته باشد
ن را الزم است که سخن آنا. دهند ثبات قرار مي کنند، خود را مانند آنان در همان وضعيت بي مي

 دوست را دنيا کسي اگر. مداريد دوست است، آن در را آنچه و دنيا«: جدي بگيرندکامالًيوحنا را 
 آيا«: دهد ، و نيز اخطاري را که يعقوب مي)١٥: ٢يوحنا ١(» .نيست او در پدرمحبت  بدارد،
 خدا دشمن را خود است،دني با دوستي پي در هر که خداست؟ با دشمني دنيا با دوستي دانيد نمي
  ).٤: ٤يعقوب (» .سازد مي

براي همين هم هوس مداوم به جهت لذّات دنيوي نشانگر اين است که شخص مسيحي در 
وضعيت صحيحي نيست و حتي در تطابق با وضعيت دنيا و پيشرفت آن بايد مواظب بود که 

ر بپرد و به قول خودمان ديگزنان  با ،اگر فردي متأهل. مان را فداي آن نکنيم زندگي روحاني
آيد که در ازدواج او  سروگوشش بجنبد، حتي در دنياي مدرن امروز هم اين تصور بوجود مي

به همين شکل ! اگر هم تا آن موقع نبوده باشد، چندي بعد به وجود خواهد آمد. مشکلي هست
 سازش فرمان خداوند بسيار واضح است و. است زماني که فرد مسيحي با دنيا گرايي بپرد

  :دارد برنمي
  
 خواهم را شما من و .مکنيد لمس را ناپاک  هيچ چيز.شويد جدا و آييد بيرون ايشان ميان از«

  )١٧: ٦قرنتيان ٢(» .پذيرفت
  ).٢٢: ٥تسالونيکيان ١(» .کنيد دوري بدي گونه  هر از«

م که چنين زندگي بيني به وضوح مي. بنابراين فرد مسيحي بايد در دنيا باشد، ولي متعلق به آن نباشد
خواهيم يافت خود را در بطن رودي . ناپذير با دنيا قرار خواهد داد  ما را با کشمکشي پايان،مسيحي

ولي ما بايد به خالف جهت آن شنا کنيم و از اينکه همانند ماهي مرده در . که تالش به بردن ما دارد
 ثابت تا حياتي بودن ايمان خود رااين را بايد بکنيم . ورزيممسير جريان آن برده شويم، امتناع 

 تا بدين شکل واقعي بودن ايمان خود نشان ،خود را به انجام اعمال نيکو خواهيم سپرد. نماييم
 مصيبت وقت   به را زنان بيوه و يتيمان که است آن خدا، ما پدِر نظر در لکه بي و پاک دينداري«. دهيم

  ).٢٧: ١يعقوب (» .بداريم دور دنيا اين آاليش از را خود و کنيم دستگيري
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دارد که ما از طريق تازه   اشعار بر آن مي٢: ١٢زند؟ پولس در روميان  اين دنيا چگونه بر ما لکه مي
دار شدن کافي است که هيچ کاري نکنيم، براي اينکه  براي لکه. شويم کردن ذهن خود عوض مي

اند و ما از فرضيات ذهني عوض  عوض نشده باقي بم،افتد که ذهن دار شدن زماني اتفاق مي لکه
  .نشده پيروي کنيم
برخي از مردم براي رسيدن . دارد که در پي منصب باشيم  ما را برآن مي،طلبي دنيوي براي مثال، جاه

شان   فيزيکي و روحاني به منصب باال حاضرند همه چيز خود را فدا کنند؛ ازدواجشان را، سالمتي
و يا ) ٦ و ٣: ٨مرقس (»  دنيا را ببرد، ولي جان خود را ببازد؟امبراي انسان چه سود دارد که تم «.را

شايد هم هوس زندگي لوکس امروز بر ما مسلط گردد، و مسلما امروزه براي اين امر فرصتهاي 
وت دهد که ثر کتابمقدس به ما هشدار مي. زيادي هست، مخصوصا هم در کشورهاي غربي

گشتيم، اگر شيوه زنده  ار از ما مسيحيان بهتري ميتواند مخل زندگي روحاني ما گردد و بسي مي
هاي دنيوي سّومين سنگ لغزش است و براي  لذّت دوستي و سرگرمي. کرديم تري را اتخاذ مي ساده

براي برخي ديگر نظر و قضاوت .  اّولين چيزي است که در نظر دارند،هاي آني جويي بسياري بهره
 عيسي به شاگردان خود هشدار ،با اين وجود. کند  ميدوستان است كه شيوه زندگي آنها را تعيين

 انبياي با نيز آنها نياکان زيرا ُبگشايند، ستايشتان به زبان همگان که آنگاه شما بر واي«: دهد مي
 تأييد مورد خدا حضور در«البته که بايد تالش کنيم که ). ٢٦: ٦لوقا (» .کردند چنين دروغين
 استاندارد و معيار ،، ولي هرگز نبايد بخاطر کسب محبوبيت)٢ :٤قرنتيان ٢(» .باشيم همه وجدان

کند که متفاوت باشيم و از آنهايي که در اطراف ما هستند  خدا ما را دعوت مي. خود پايين بياوريم
توانيم به  تنها بدين شيوه است که مي. اند، مشخص باشيم و مسيح را در زندگي خود کنار گذاشته

افرادي که مسيح آنها را به نمک تشبيه کرد و اثر بگذاريم،  جامعه خود  در،عنوان افرادي مسيحي
اي براي هيچکس و هيچ چيز  اشاره نمود که اگر نمک خاصيت خود را از دست دهد، ديگر فايده

  ).١٣: ٥متي . (نخواهد داشت
  

  جسم
 واقعيت ،راين ام. تواند مورد نظر عمل تقديس باشد دشمن سوم ما که جسم باشد، بيشتر از آن مي
القدس آن را تقديس  کند، همان طبيعتي که روح طبيعت خود ما را در مقابل چشم ظاهر مي

  .نمايد مي
تواند به سادگي اشاره به بدن فيزيکي ما باشد، آن قسمت از بدن شخص که از زمين  مي» جسم«

 ذات خود گوييم، مقصود اين است که به دليل سخن مي» جسم«ولي در اينجا زماني که از . است
گيريم که بدن ما، در نفس خود، در زمينه روحاني  و از كالم خدا ياد مي. جدا از مسيح چي هستيم
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تواند در چيزهايي که مربوط به عالم  ، نمي»از جسم مولود شده است«کسي که . کمکي نيستابداً 
 من که خنانيس. نيست اي فايده را جسم کند؛ مي زنده که است روح«. روحاني هستند، کمکي باشد

درست همانطور که عيسي به پطرس بعد از ). ٦٣: ٦يوحنا (» .است حيات و روح گفتم، شما به
 تو بر خون و جسم را حقيقت اين«: نمايد اعتراف به اينکه او همان مسيح موعود است، يادآوري مي

شتر از  ما به چيزي بي،براي درک حقيقت در مورد شخصيت مسيح). ١٧: ١٦متي (» .نکرد آشکار
  .قوات مغز انساني احتياج داريم

ايم، جسم ما با ضعفي که دارد، باز ما  القدس تولد تازه يافته  حتي زماني هم که از روح.ضعف جسم
روح راغب است، ليکن «عيسي در باغ جتسيماني به پطرس خاطرنشان شد که . شود را مانع مي
خود مبني بر اينکه به عيسي وفادار خواهد پطرس عليرغم تمامي نّيت ). ٤١: ٢٦متي (» جسم ناتوان

کند ، چرا که  بر خدا اعتماد کرده  نويسنده مزامير فخر مي. اش در هم شکست ماند، به آساني اراده
  ).٤: ٥٦مزمور (» کرد؟ تواند مي چه من به انسان«. است

وند چنانکه رسول خدا. بخاطر ضعف جسم بشر است که شريعت به تنهايي قادر به نجات نيست
» بود ناتوان نفساني، انسان سبب  به که رو   آن از نبود، انجامش به قادر شريعت آنچه«: نويسد هم مي

 من« : نويسد در واقع پولس اينطور مي. ، خدا آن را در مسيح براي ما انجام داده است)٣: ٨روميان (
توانست  ح بود، ميپولس زماني که در مسي). ٢٢: ٧روميان (» .مسرورم خدا شريعت از باطن در

دانست که جسم  ولي در عين حال اين را هم مي. حقيقت و  صالحيت شريعت خدا را درک نمايد
  .کند  مانع ايجاد مي،ضعيف او عمال چگونه در مقابل انجام اين شريعت

در حيني که تالش داريم در امر تقديس رشد کنيم و در . طبيعت انسان از نظر اخالقي خنثي است
که جسم در اين مورد مشکلي است، بايد به اين مطلب توجه داشته باشيم که جسم در يابيم  مي

از . در اين زمينه در طول تاريخ دو نقطه نظر افراطي بوجود آمده است. نفس خود شرير و بد نيست
يک طرف اين ايده که بدن به شکل موروثي شرير و جهت رهايي و بازخريد غيرممکن است، 

و از سويي ديگر هم به اين .  داشته باشند، مجّوز جهت ارتکاب گناهبهفراد باعث شده است که ا
البته که هر دو اين . ايده منتج شده است که از هر چيز دنيوي بايد پرهيز نمود و تارک دنيا شد

خداست که جسم ما را آفريده است و . فرمايد، مغايرت دارند نظريات با آنچه که کتابمقدس مي
و قيامت مردگان که در آينده صورت . کند  هم همين مطلب را تأييد ميجسم پوشيدن عيسي

  .دهد خواهد گرفت، رهايي و بازخريد آن را وعده مي
 جاي پاي خوبي جهت ابليس ،ولي جسم با اينکه از نظر اخالقي خنثي است، بدليل ضعفي که دارد

يده بدن را گرفته و آن را به طبيعي و خدا آفرکامالًتواند فعاليت  گناه مي. دارد در خود نگه مي
عمل جنسي . تواند به پرخوري تبديل گردد خوردن و نوشيدن مي. تبديل کند» هاي جسم شهوت«
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اگر . تواند تنبلي گردد و خوابيدن مي. تواند خود را به صورت زنا و ديگر صور آن متجلي سازد مي
تفاده خواهد کرد و زندگي ما اسءبه گناه فرصت دهيم که بر بدن ما حاکميت کند، از ضعف ما سو

از اين جهت هم هست که بسياري از گناهان ما که پولس ). ١٢: ٦روميان (را به يغما خواهد برد 
: ٥مثال در بين آنها که در غالطيان . خواند، عناصري رواني در خود دارند مي» اعمال جسم«آنها را 

اند به دليل وجود احساساتي چون تو بينيم که کينه و حسد و خشم مي  آمده است، مي٢١ – ١٩
  . که ضعفهايي بدني هستند،کم بيني و يا عدم امنيت به وجود آيد -خود

پولس بيشتر بدين (استفاده گناه قرار گرفته است ء جسم از آن جا که مورد سو.مخالفت آن با روح
خواهد در  کند و اين تنها چيزي که مي القدس مخالفت مي  با روح، مستقيماً)گويد شکل سخن مي

 خالف  بر روح تمايالت و است روح خالف  بر نفس تمايالت زيرا«. زندگي فرد مسيحي رشد دهد
 مواجه »القدس پر شويم از روح«زماني که با فرمان ). ١٧: ٥غالطيان (» .اند هم ضد  بر دو اين و نفس؛
هر . آرايي کرده است بينيم که جسم با تمامي اميال خود در مقابل تحقق اين امر صف گرديم، مي مي

القدس تسليم کند، و يا  يا خود را به کنترل روح: گردد با اين انتخاب روبرو ميدائماً فرد مسيحي 
  .اينکه بدنبال ارضاي اميال خود باشد

. کند  به اين مطلب اشاره مي٧پولس در روميان . در اين ميدان نبرد عوامل ديگري هم درکار هستند
). ٢٢: ٧روميان (» .مسرورم خدا شريعت از باطن در من«: وشايند استشريعت خدا به ذهن او خ

پولس ). ١٢: ٧روميان (» .نيکوست و عادالنه مقّدس، نيز شريعت حکِم و است مقّدس شريعت«
 را خدا شريعت خود ذهن با من باري،«: کند  خالصه مي٧تمامي اين نبرد را در آيه آخر فصل 

  .او بين اين دو پاره گشته است» .را گناه قانون خود نفْس با اّما کنم، مي بندگي
پولس از ذهن . خواهد بر ذهن هم همانند ديگر جاهاي جسم حاکميت يابد گناه البته که مي

در . راند سخن مي) ١٨: ٢کولسيان (و ذهن اسير به دست احساسات ) ٨ – ٥: ٨روميان (جسماني 
ر پشت آن اعمال را نيز تحت سلطه خود  بلکه افکا،اينجا جسم حاکميت دارد و نه فقط اعمال

پولس وضعيت مسيحيان غير يهودي را در زماني که هنوز به مسيح ايمان نياورده بودند، . گيرد مي
نفس  هواي از و زيستيم، مي ايشان ميان در زماني جملگي نيز ما«: گويد کند و مي چنين توصيف مي

 طبع  به ديگران، همچون نيز ما آورديم؛ مي جا هب را آن افکار و ها خواسته و کرديم مي پيروي خود
  ).٣: ٢افسسيان (» خدا غضب به محکوم

از واعظي . به اهميت ذهن و فکر تأکيد کنيمباز الزم است   در داشتن زندگي مقدس.تقديس آن
چيزي . گفت براي اينکه مقدس زندگي کنيد، بايد فکر و ذهن خود را کنار بگذاريد شنيدم که مي

القدس نيست که کنترل  کند، اين روح زماني که فکر کار نمي. تواند باشد  اين سخن نميتر از غلط
القدس در مبارزه با جسم با هم در يک صف  فکر و روح. گيرد، بلکه جسم بدن را به دست مي
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القدس به فکر فرد مسيحي احتياج دارد که کالم خدا را درک و آن را در زندگي  و روح. هستند
ببينيد پولس چگونه به ضعف خوانندگان خود ). ١٧: ٥ و غالطيان ٢٥: ٧روميان (رد خود به کار ب

دهد، اشاره دارد؛ ضعفي که از ذهن آنها نيست، بلکه از شرارت جسم  در درک تعاليمي که مي
کنيم که دست از شير برداشته و با غذاهاي مقوي  اگر ما چنان رشد نمي). ١٩: ٦روميان . (آنهاست

ايم که از فکر خود استفاده نکنيم، بايد بخاطر آوريم که   چرا که عزم را جزم کرده،نيمخود را سير ک
  .تنبلي گناه جسم است

ولي پولس مجبور بود آنها را با حقيقت مواجه . کرد که خيلي روحاني است کليساي قرنتس فکر مي
نسانهاي روحاني صحبت توانم با شما همانند ا ولي من اي برادران، نمي«: گويد به آنها ميو . کند

 چرا؟ نه فقط به اين دليل که قادر به خوردن غذاي سنگين و مقوي از کالم ».کنم، بلکه جسماني
براي . خدا نبودند، بلکه به دليل حسادت، عداوت و ديگر شواهد عدم رشد که در ميان آنان بود

اي  شود که در جامعه  ميبه مراتب زيادترخطر زماني کنند،  افرادي که با احساسات خود زندگي مي
شود،  از اين رو هم آنچه که در اينگونه افراد ديده مي. کنند که تابع احساسات است، زندگي مي
باري را در   وقايع اسف،ولي تاريخ.  تا از بلوغ روحاني،گيرد اغلب از احساساتشان سرچشمه مي

گذاشتند و موجب گناهان و ها فکر و ذهن را کنار  خود ثبت کرده است، وقايعي که در آن نهضت
  .آور گشتند هاي شرم عفّتي بي
  

  دشمن نهايي
دنياي اطراف ما محل خدمت . باشد دشمن غائي ما شيطان مي. پس دشمنان فرد مسيحي اينها هستند

 ولي در عين حال مکاني است آلوده که بايد خود را از آلودگي آن حفظ کنيم و پاک ،ماست
مان که متأسفانه دشمن در آن براي   ذات و طبيعت ما جسم است؛ولي بزرگترين دشمن. نگهداريم

يهودا (تواند نجس گردد  جسم هم مي. ليکن بدن را امکان تقديس هم هست. خود ستون پنجم دارد
 سخن پولس مبني بر اينکه هدف خدا مقدس .)١٣: ٩عبرانيان (تواند پاک گردد  و هم مي) ٨

ماميت شامل هم در اين تروح و جان و بدن را خود مه  ادادرگردانيدن تماميت وجود ما است، 
: ٦قرنتيان ١(هم خوانده شده است » القدس معبد روح«بدن حتي ). ٢٣: ٥تسالونيکيان ١. (گرداند مي
هاي زنده به خداوند تقديم  کند که بدنهاي خود را همانند قرباني  ما را تشويق مي١: ١٢روميان ) ١٩
  .کنيم
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   نفسکشتن هوا و هوسهاي
  به قلم کنت پراير» طريق قدوسيت«از کتاب 

  
اين دو متن شخص را به هسته . در کتابمقدس به شکل مستقيم در دو متن با اين ايده روبرو هستيم

رود که بدن خود را قرباني زنده براي  برد، جايي که از او انتظار مي مرکزي مبارزه فرد مسيحي مي
کنيم، بلکه با گناهي  خارج از وجود ماست، مبارزه مي دشمني  ما نه فقط با وسوسه که.خدا بگذراند

  :گويند اين دو متن چنين مي. ايم که در ذات ما هم النه کرده است، به مبارزه ايستاده
 را بدن آلود گناه اعمال روح، واسطة  به اگر اّما مرد؛ خواهيد کنيد، زندگي نَفْس طبق بر اگر زيرا«

 يعني بکُشيد، است، زميني شما وجود در را آنچه  هر پس،) ١٣: ٨ان رومي (.زيست خواهيد بکُشيد،
  )٥: ٣کولسيان (» .پرستي شهوت و زشت اميال هوس، و هوي ناپاکي، عفتي، بي
  

بار اشاره دارد که شايد بتوان   به عملي بسيار خشونت، صحبت از کشتن است ودر هر دو اين متن
به اين .  مقايسه کرد٤٨ – ٤٣: ٩شم مذکور در مرقس آن را با قطع کردن دست و پا و در آوردن چ

 بر ،ل هر دو متن در زمان حالافعاکار برد ، عملي مداوم است؛ مطلب هم توجه کنيد که اين کار
  .گناه را در وجود خود بکشددائماً اين مطلب داللت دارد که فرد مسيحي بايد 

در آن موقع . کرد اي سّمي توليد مياي داشت که برگه يک خادم مسيحي در باغچه حيات خود بوته
طبيعتا اين خادم بوته فوق را . فرزند کوچکش عادت داشت که هر چيزي را در دهان خود گذارد

توانست همه را از جاي  ولي ريشه اين بوته آنقدر عميق بود که او نمي. کند و از جا درآورد
 بوته سّمي دوباره کند، ولي جا ميچه هميشه آن را از گر. براي همين هم دوباره سبز شد. درآورد
آمد، اين بود که مرتبا زمين را بپايد و هربار که   مي تنها کاري که از دست اين خادم بر.کرد رشد مي

گناه نيز در وجود ما همانند اين بوته ريشه دوانيده . آورد، آن را باز برکند بوته سر از زمين درمي
  .ست و از اين رو هم کشتن آن دائم به گردن ماستبراي فرد مسيحي دائم مشکل آفرين ا. است

گناه نخواهد مرد مگر اينکه دائم قدرتش . ما بايد هر روز و در هر کاري به اين عمل مبادرت ورزيم
هاي خود را شفا خواهد داد و قدرت خود را باز خواهد  اگر به او مجال دهيد، زخم. ضعيفتر گردد

گناه را زير نظر داشته باشيم؛ در وظايفي که به از ت اين اصل ما را الزم است که دائم فعالي. يافت
هايمان،  هايمان، در خوشي گردن داريم، در دعوتمان، در گفتگوهايمان، در اوقات فراغتمان، در تنگي

ذاب اگر در هر مورد کوتاهي ورزيم، از همانجا ضربه خورده و ع. دهيم در تمامي آنچه که انجام مي
  . قصور عواقب سنگيني داردنه اشتباه و؛ هرگو.خواهيم کشيد
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 عملکرد شريعت خدا
 پولس ١٣ – ٧: ٧در روميان . آلودمان دارد تن طبيعت گناهشريعت خدا نقش مهمي در تقديس و کش

 ١٤سپس در آيه . دهد که قبل از اينکه مسيحي شود، شريعت براي او چه مفهومي داشت نشان مي
کند   صحبت از اين مي،گردد و پولس به سخن خود ادامه داده زمان فعل از گذشته به حال تبديل مي

اي که پشت سر دارد، در  پولس به هيچ عنوان از تجربه. که شريعت اکنون براي او چه معنايي دارد
در باطن از «کند که ياد گرفته است که  به ؛نوان فردي صحبت مي. کند مقامي پايينتر صحبت نمي

. کند پولس در اينجا از روي تجربه غني فيض خدا صحبت مي). ٢٢آيه (باشد » شريعت خدا مسرور
کسي که بتواند با يک چنين رضايتي «: گويد هم به آن اشاره دارد آنجا که مي» هندلي مول«چنانکه 

: نيمه مسيحي نيستابداً اي اين چنين در مورد شريعت مقدس خدا حرف زند،  دروني، با خشنودي
  ».وارينه از ديدگاه پولس حمطمئناً 

توانيم در شکوه و جالل شريعت خدا غرق   با اينکه مي.آنچه که شريعت به انجام آن قادر نيست
نه اينکه در خود شريعت خدا . گرديم، ولي با اينحال نبايد محدوديتهايي را که دارد، فراموش کنيم

 نفساني انسان سبب  به«پولس استفاده کنيم، شريعت خود اگر از سخن ! نه. عدم کفايت وجود دارد
تواند نه  اي از قوانين، حتي از جانب خود خدا نمي به اين دليل، مجموعه). ٣: ٨روميان (» بود ناتوان

  .برائت بخشد و نه تقديس نمايد
تواند او را   فرد مسيحي در همان اوان سفر خود دريافت که شريعت نميسياحت مسيحي،در کتاب 

سخت ياد گرفت، آنهم زماني که نصيحت دنيوي جناب اين مطلب را او به طريقي . برائت بخشد
 خارج شده براي ديدن جناب ,رفت حکمت زاده را گوش کرد و از طريقي که به جانب صليب مي

  .شريعت زاده به جانب کوه سينا رفت
. بدين ترتيب مسيحي از راه خود منحرف شد و جهت کمک به جانب خانه شريعت زاده رفت«

رسيد و روي جاده  تپه به نظر بسيار بلند مي. اي مواجه ديد ، خود را با تپهولي به محض اينکه رسيد
آنجا . وار چنان خوابيده بود که مسيحي ترسيد به راه ادامه دهد مبادا که تپه بر سر او فرود آيد تونل

گشت،  در حالي که باز به جاده درست برمي. دانست که چه بکند بود که هاج و واج ايستاد و نمي
هيچ انساني تا به حال نتوانسته است به قدرت «. نمود  که بر دوش داشت، بيشتر سنگين ميباري

تو . و انگار که از اين به بعد هم نخواهد شد. خويش، خود را از دست اين بار رهايي بخشد
  ».تواني با اتکا به اعمال شريعت براي خود برائت کسب کني نمي
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قوانين و مقررات خدا را باال رويم؛ در واقع هر چقدر توانيم کوه  با اين جسم ضعيفمان نمي
 هيچ«. شريعت او کاملتر باشد، به همان اندازه يأس و دلسردي ما در مواجهه با آن بيشتر خواهد شد

  ).١٦: ٢غالطيان (» .شود نمي شمرده صالح شريعت اعمال انجام راه از بشري
 با گناه اّما«. تواند اثر عکس داشته باشد يحتي م. تواند بکند شريعت ايماندار را تقديس هم نمي

 از جدا زيرا. آورد پديد من در را طمع نوع هر تا يافت فرصت شريعت، حکِم اين از سوءاستفاده
 گشت زنده گناه آمد، حکم چون اّما بودم؛ زنده شريعت از جدا من  زماني.است مرده گناه شريعت،

  کهعيف بودن جسم انسان، همان خود شريعت خدابه دليل ض). ٩ – ٨: ٧روميان ( ».ُمردم من و
سخن پولس ). ١٠: ٧وميان ر(» .انجاميد من مرگ به عمل شود، در راهبر حيات به بايست مي«

نهي و منع خدا در فرامين شريعت که به راستي تحريک کننده . کند بيان ميچقدر روشن واقعيت را 
اين امر را به هيچ . جهت انجام آن توليد کندمقاومت غيرقابل  در انسان کششيتواند  هم هست، مي

  !توان تأثير تقديس کننده نام نهاد عنوان نمي
آموخت و اين در خانه  بايست مي قهرمان ما در کتاب سياحت مسيحي درس ديگري را هم مي

زماني که مفّسر شروع . به اتاقي برده شد که همه جاي آن را خاک گرفته بود. مفّسر صورت گرفت
قبل از اينکه .  کرد، گرد و خاک چنان به هوا بلند شد که نزديک بود مسيحي را خفه کندبه جارو

اتاق جارو شود، الزم بود قدري آب روي آن بپاشند تا جلوي بلند شدن گرد و خاک به هوا را 
  :مفّسر چنين توضيح داد. بگيرد

به توسط فيض شيرين بيني، در واقع نشانگر وضعيت قلب انساني است که هرگز  وضعيتي که مي«
گرد و خاک، آن گناه اصلي و ريشوي اوست، آن فساد دروني که . انجيل، تقديس نگشته است

کسي که در ابتدا دست به جارو زد، شريعت بود، ولي آنکه . تماميت وجود او را آلوده کرده است
شاهد بودي، ليکن همانطور که خودت نيز . که آب آورد و روي گرد و خاک آب پاشيد، انجيل بود

در واقع گرد و خاک را . شد اتاق را تميز کرد جارو گرد و خاک را به هوا بلند کرد و با آن نمي
اين را از آن جهت کردم که به تو نشان دهم که . چنان به هوا بلند کردکه نزديک بود تو را خفه کند

بخشد و قدرت  جان مياز گناه، دوباره به آن ) به توسط اعمالش(شريعت به جاي تميز کردن قلب 
شناسي و آن را  حتي با اينکه گناه را مي. افزايد آن را تقويت کرده، به وسعت آن در جان آدمي مي

  ».دهد که از آن اطاعت کني کني، ولي باز شريعت به تو اين قدرت را نمي نهي مي
   

» .عتشري گناه، نيروي و است گناه مرگ نيش«: تواند بگويد بدين جهت است که پولس مي
تا زماني که شريعت با انجيل همراه نيست، ، دقيقا همان چيزي است که ). ٥٦: ١٥قرنتيان ١(

  .تواند زندگي ما را خفه کند مي
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جوابي  ،س ما؟ جواب به اين سوآل به برائت ماست و نه قادر به تقدچرا شريعت خدا نه قادر
اگر به سخن پولس استناد .  است قدوسّيت ما مطلبي بسيار حياتيصرفاً آکادميک نيست، ولي جهت

کنيم، شريعت خدا توسط جسم تضعيف شد؛ به عبارت ديگر، در خود شريعت چيزي ضعيف 
 تجربه تلخ شکست خود را بيان ٢٣ – ١٤: ٧پولس در روميان . وجود ندارد، ضعف در ما است

 از آن کيف او بارها و بارها خود را در انجام شريعت خدا که در درون خود آنقدر. ه استنمود
 شخص چه که آه«: زند  در استيصال خود ضّجه مي،و در نهايت. بيند قدرت مي کند، ضعيف و بي مي

و باري که پولس ). ٢٤آيه (» بخشد؟ رهايي مرگ اسيِر پيکِر اين از مرا که کيست! هستم نگونبختي
ارد، به هيچ وجه  با دانستن اينکه گناه چه امر خطيري است و چه عواقب هولناکي د،بر دوش دارد
  شود؟ سبکتر نمي

توانيم نقش مهمي را که شريعت خدا بايد در تقديس   حال مي.تواند و بايد بکند شريعت چه مي
تواند ما را  تواند ما را تقديس بخشد، ليکن مي شريعت گرچه نمي. بخشي ما بازي کند، ببينيم
هم در اجالس کزيک در » ت کرگهربر«چنانکه . آلود خود را بکُشيم تشويق کند که طبيعت گناه

  :دارد انگليس اشعار مي
به نظر من او اين مطلب را . پولس چيزي را يافت که جهت زندگي مقدس امري بسيار اساسي بود«

اين . يافت که اين ضّجه پريشاني و استيصال، بر تاروپود همان زندگي مقدس نوشته شده است
پولس هرگز نشد که وقتي به خود . مقدس استبخشي از همان زندگي . بحراني نيست که بگذرد

   ».کند، خجالت نکشد و از آن نفرت نکند و در اين نفرت باز به طرف عيسي ننگرد نگاه مي
  

نه شعارهاي بلندباالي پيروزي، بلکه نفرت از : بينيم هاي رشد در فيض را مي در اينجا يکي از نشانه
  .آلودي که هنوز در ما باقي است طبيعت گناه

  :گويد ن استات هم به اين موضوع اشاره کرده و ميجا
براستي که اولين گام در راه رسيدن به قدوسيت، تشخيش صادقانه و فروتنانه شرارت بيچاره «

پرده صحبت کنم،  اگر بخواهم بي. اي است که در جسم ما حتي بعد از تولد تازه نيز هست کننده
. کنيم نداريم، چرا که در مورد خود بسيار باال فکر ميبسياري از ما صرفاً به اين دليل زندگي مقدس 

به . تواند جهت خالصي از آن فرياد برآورد فرد اگر فالکت و بيچارگي خود را نبيند، چگونه مي
 استيصالي - القدس رسيد، طريق خود توان به قدرت روح ديگر سخن، تنها طريقي که در ايمان مي

قدرت و مکر جسم . ن مشکل را به نحوي خوب حل کنداي نيست که بتواند اي هيچ وسيله. است
تنها اميد اين است که . توان جرئت فراغت به خود راه داد چنان است که حتي يک لحظه هم نمي
  ».بال انقطاع بيدار و هشيار و وابسته باشيم
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ر بار خطا و گناه خود را بر دوش وجدانت قرا«: کند وون از خواننده اثر خود چنين طلب ميجان ا
 وجودت را هم به آن اضافه کن، و دعا ن وجدان بياور و فسادده و شريعت مقدس خدا را هم به آ
  »!نما که همه اينها بر وجدانت اثر کند

  

  عملکرد انجيل
 تا به حال ديديم که مرگ مسيح براي شخصي که توسط گناه آلوده شده و از خدا جدا گشته است، 

جهت کشتن هوا و هوس خوانده » علّت با ارزش«مطلب را جان اوون اين . باشد تنها زمينه مي
  .دهد است، چرا که به خوبي منش و طرز برخورد فرد مسيحي را با گناه نشان مي

کند  فصل ششم اين کتاب را پولس با توصيف مخالفتي شروع مي. دوباره به کتاب روميان برگرديم
ه در مقابل آن دو به ويژ. کند  ميش بالعوض او قدعلمکه به شکل اعم در مقابل خبر خوش بخش

هرجا که گناه زياد «کند که  به راستي اگر آنطور که او بيان مي.  که اين مفهوم را در بردارد٥آيه باب 
، اين فکر در اذهان قوت خواهد گرفت که اگر ما زيادتر »گشت، فيض هم به مراتب افزونتر شد

پرسد که آيا به دليل  اينجاست که پولس مي. ردگناه کنيم، فيض خدا را هم بيشتر تجربه خواهيم ک
  شود، بايد کماکان به زندگي غرق در گناه ادامه دهيم؟ اينکه بخشش اينقدر آسان حاصل مي

فهم درست مرگ و رستاخيز مسيح و رابطه صميمي . دهد و با تأکيد به اين سوآل جواب منفي مي
فرد مسيحي در .  چنين پيشنهادي را انکار نمايدفرد ايماندار با آنها بايد منتج به اين گردد که فرد

برد، وضعيتي که از نظر دروني توسط ايمان خلق شده و از نظر  اتحادي شخصي با مسيح بسر مي
 که در آن مرگ مسيح به مثابه مرگ فرد مسيحي ،ظاهري خود را در تعميد آب متجلي نموده است

، خود باشد ميرگ را که مجازات گناه اين امر چنان است که گويي فرد مسيحي عذاب م. است
از آنجا که چنين شخصي در . و بخاطر همين هم، گناه ديگر ادعايي بر او ندارد. متحمل شده است
تواند و بايد اين  آلود خود همان منش را به خود گرفته است که خدا دارد، مي قبال گذشته گناه

  .پرونده از زندگي خود را بسته تلقي کند
کند،   كه در مورد کشتن هوا و هوس صحبت مي٦ سه قدم منطقي مذکور در آيه اين مطلب به

 هاي خواسته آن«: کند شود؟ ترجمه تفسيري در اينجا مطلب را بسيار گويا بيان مي چطور مربوط مي
 گناه خواهان که ما وجود از قسمت آن. شد ميخکوب صليب روي بر مسيح با ما ناپاک و پيشين
 نيست گناه چنگال در ديگر اکنون بود، گناه اسير قبالً که ما بدن که بطوري ،شد شکسته درهم بود،
  ».است آزاد گناه بردگي و اسارت از و

 به آن که بعداً» بدن گناه« بود، ولي خود آن انساني که قبال بوديم، مکان مناسبي جهت انسان قديم
ر واقع به آن شيوه زندگي اشاره دارد د» انسان قديم«رساله به کولسيان با ذکر . شود، نبود اشاره مي
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بر . اي که ديگر نيست زيسته است، شيوه که شخص ايماندار در دوران قبل از ايمان خود بدان مي
 کارهايش با را قديم انسان آن« چرا که ،گردد از مسيحيان زندگي مقدس طلب مي، اساس اين فرض

کند؟ جواب اين  ساس چه چيزي چنين فرض ميپولس بر ا). ٩: ٣کولسيان (» .ايد آورده در  به تن از
جزاي شيوه زندگي قبلي » شد صليب بر او با ما، قديم انساِن آن«:  آمده است٦: ٦سوآل در روميان 

آورند، مرگ او را مرگ خود  ما را مسيح پرداخت و مسيحيان زماني که به مسيح ايمان مي
  .گردانند مي

از ديگر » .گذرد  در گناه پيکر تا« آن مرگ اين بود گويد که هدف پولس به سخن خود ادامه و مي
 اين نيست که طبيعت ،نفهميم که منظور از آ رفته است، مي به کار هاجاهايي که اين عبارت در آن

شود و  رود، بلکه قدرت آن در هم شکسته مي نه، از بين نمي. رود آلود ما به کلي از بين مي گناه
  ».ندگي نکنيمما ديگر در بندگي گناه ز«ني است که همين نيز به نوبه خود به اين مع

 را خود نيز شما«: گويد  مي١١حال پولس در آيه . مرگ مسيح تمامي اينها را به سر گناهان ما آورد
به سخني ديگر ما بايد حقيقت را قبول کرده و بر اساس آن زندگي » .انگاريد مرده گناه به نسبت
  :داردره هم به آن اشا» اف اف بروس«ست که البته در اينجا تضّادي هم ه. کنيم

 اين است که در جاهايي که ايمانداران از ،بينيم هاي پولس مي  در نوشتهتضاد آشکاري که ما مکرراً«
برند و بر آن هستند که بر اساس همين موقعيت   مي موقعيت خود به عنوان اعضاي بدن مسيح بهره

و در ) ٩: ٣کول (انسان تازه را بپوشند «شود که بايد   ميخود زندگي کنند، در جاهايي به آنها گفته
: ٤افسسيان (» .انسان تازه را بپوشند«و » انسان قديم را از تن بدر کنند«شوند که  جاهايي تشويق مي

  ).٢٤ و ٢٢
کند که گناه را با دو همدست خود که جسم و دنيا  به همان شکل پولس مسيحيان را دعوت مي

  .د، مصلوب کنندنباش
 .اند کشيده صليب بر تمايالتش و هوسها همة با را نفس دارند، تعلق عيسي مسيح به که آنان«
 عيسي خداوندمان صليب به جز کنم افتخار چيزي به هرگز من که مباد اّما«). ٢٤: ٥غالطيان (

  )١٤: ٦غالطيان (» .دنيا براي من و شد صليب بر من براي آن، دنيا واسطة  به که مسيح،
  

. کردن چيزي است که فرد مسيحي انجام داده است، نه اينکه براي او انجام داده شده استمصلوب 
کند که  پولس با بکار گيري فعل در زمان گذشته چنين فرض مي. با اينحال ايده بنيادي همان است

خوانندگان او توسط فضيلتي که در رابطه خود با مسيح دارند، نسبت به گناه و جسم و دنيايي که 
زيرا آن فرد مسيحي که تحت سلطه . کنند، همان منش و طرزبرخورد خدا را دارند  آن زندگي ميدر
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اي را که با مسيح مصلوب دارد،  کند، همان رابطه جسم و يا در دوستي و رفاقت با دنيا زندگي مي
  .آيه دوم روي اين مطلب تأکيد دارد. کند رد مي

با بهايي که نجاتشان داشته است، دائماً کنند،   ميمسيحياني که در محبت خود به عيسي مسيح رشد
 تجليل خود بدن در را خدا پس ايد، شده خريده گران بهايي به«پذيرند و از اين باخبرند که  تأثير مي

مسيحيان هر چقدر بيشتر : بگذاريد اين مطلب را به شکل ديگري بيان کنم). ٢٠: ٦قرنتيان ١(» .کنيد
ي منجي داشته است، در نظر داشته باشند، به همان ميزان از گناه بيشتر بهايي را که گناهانشان برا

  .زدوده خواهند شد
  

هوا و هوس خود را به انجيل بياور، نه به جهت تسکين، بلکه به جهت بار بيشتر خطاي 
واي : به جان خود بگو. اي، و زهرکام باش اش زده نگاه کن به صورت آن کسي که نيزه. آن

ام  ام؟ چه محبتي را، چه رحمتي را، چه خوني را، چه فيضي را تحقير کرده بر من، چه کرده
آيا اين است آن بازگشتي که من به جانب پدر جهت محبت او دارم، ! ام و لگدمالش نموده

  القدس جهت فيض او؟ به پسر جهت خون او و به روح
   

  طريق کشتن هوا و هوس
اين عمل را به . تضعيف کنيم و از قّوت بياندازيمکشتن گناه ساکن در ما اين است که دائم آن را 

 و دور و بر او را خالي ،بگذاريم گرسنگي بکشد، آن را از جا بکنيم: توانيم انجام دهيم سه طريق مي
 نظير چيزهايي. آلود فرد را تغذيه کند دنيا امروزه چيزهاي زيادي دارد که طبيعت گناه .کنيم

بايد بياد داشته باشيم که گناه . هاي تلويزيوني و حتي صحبتها مه، برناها، کتابها، فيلمها گاهنامه
در آنجاست که حسادتها، رنجشها، . کند  با افکار و تصورات رشد و نمو مي،مسکون در ذهن انسان

توانيم کشتن اين گناه را در ذهن خود شروع کنيم   ما مي. گيرند شهوات و خودخواهيهاي ما جان مي
و  آن را گرسنگي دهيم و نگذاريم که تغذيه کند. ر و تصورات خالي نماييمو ذهن را از اين افکا

افزايند، تا آنجا که  هاي ما مي هايي هستند که بر وسوسه اگر لذّات، روابط و يا محيط. قوت گيرد
  .  ممکن است، بايد از آنها پرهيز نماييم

گناه را .  ، بايد از جا کنده شودآورد اي سّمي هر زمان که از خاک سر برون مي گناه به مثابه بوته
چنانکه . اش زد يابد، انکار کرد و دست رد بر سينه بايد هر زمان که فرصت به جهت تجلّي مي

و هر زمان که گناه . نبايد بود) ١٤: ١٣روميان (» خود نفس اميال ارضاي پي در«گويد،  پولس هم مي
اش  القدس دست رد بر سينه به کمک روحگيرد، بايد آن را قبول کنيم، اعتراف کرده و  صورت مي

  .اين مسئوليتي آسان نيست و الزم است که در اين مورد واقعگرا باشيم .زنيم
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القدس که اشعار بر کشتن آن  ولي در سخن روح. کنند اي آسان تلقي مي برخي از افراد اين را وظيفه
هر چيزي که . خشن بودکامالًايد که در اين باره بمطمئناً بينيد؟  دارد، آيا چيزي ساده و آسان مي

پس هيچکس چنين تصور . جانش در خطر باشد، با تمامي قوا خواهد جنگيد تا آن را حفظ کند
 نيش خورده رکسي که يکبار توسط ما. توان گناه را کشت نکند که با چند ضربه ساده و سبک مي

به همان نحو کسي که . شداهد  خوپشيمانکلي نکشد و از بين نبرد، به  را اوداند که اگر  است، مي
گناه : آن را به قصد کشت دنبال نکند، پشيماني خواهد داشتدائماً به دنبال کشتن گناه است، اگر 

  .قوت خود را باز خواهد يافت و شخص بايد بميرد
. آلودمان است ها، آنچه که گفتم، منش و طرز برخورد صحيح با طبيعت گناه برخالف تعاليم بعضي

تأکيد اندرز روانکاوان . رانند تب فراتر از اندرزي است که روانکاوان از آن داد سخن مياين به مرا
من از آن  «:شدن با امکان گناه هم امتناع کني و دائم به خود القا کني روبرو ازکه حتي بر آن دارد 

قرار نوع اشخاص نيستم که به چنين کاري مبادرت ورزم، چرا که بدين طريق تحت وسوسه 
کشتن هوا و هوس يعني اينکه فرد . کنند همان چيزي است که روانکاوان توصيه مياين،  .»گيرم نمي

من از آن نوع اشخاص هستم که به چنين گناهي مبادرت ورزم، ولي به توسط «: مسيحي بگويد
  ».فيض خدا به آن مبادرت نخواهم ورزيد

عصيان بر عليه : هاي ماست ت منّي در،قلب گناه.  انکار نفس وجود دارد،در بطن کشتن هوا و هوس
کشد   زندگي اشخاص را به تباهي ميت است که مکرراًاين منّي. ت خود بر تختخدا و گذاشتن منّي

مگر نه اين است که خدمات مسيحي . تواند اين تباهي را با اعمال مذهبي هم انجام دهد و حتي مي
عداوتها و شقاقهايي که بدين ! دند؟گر  خراب و ويران مي،هاي مصلوب نشده انسانها توسط منيت

اند که پولس در اين زمينه  هايي از جسماني بودن شوند، همه نشانه نحو در ميان مسيحيان ظاهر مي
خواهد شاگرد او شود،  ببينيد مسيح به کسي که مي). ٣: ٣قرنتيان ١(نويسد   به کليساي قرنتس مي

 و گيرد  بر را خويش صليب کرده، انکار را خود بايد کند، پيروي مرا بخواهد کسي گر«: گويد چه مي
  )٢٤: ١٦متي (» .بيايد من پي از

چه که خوب و زيباست، خفه  آلودمان اين است که آن را با هر طريق سّوم در کشتن طبيعت گناه
باغي که به . زميني که باير افتاده باشد، بزودي با خار و خاشاک و علوف هرز پر خواهد شد. کنيم

يزي شده باشد، با اينکه هنوز احتياج به توجه و مراقبت دارد، ولي جاي اندکي براي خوبي طرحر
کند که حتي در امر کشتن هوا  کتابمقدس فرد ايماندار را تشويق مي. خار و خاشاک خواهد داشت

: ٥غالطيان (» .آورد نخواهيد جا به را نفس تمايالت که کنيد رفتار روح به«. هوس هم مثبت باشد
کند و در  احبت با روح مقدس خدا زندگي مي مسيحي همانطور که در مشارکت و مصردف). ١٦

 به خودي ،گرداند، چيزهاي کم ارزش سازد، پيشه مي زندگي خود هر آنچه که خدا را خشنود مي
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عيف سازي جسم از طريق رشد تض«جان اووون اين مطلب را . روند زندگي او کنار ميخود از 
توان آن را  کند که براي هرگناهي فضيلتي هست که مي و خاطرنشان ميخواند  مي»  مثبت فيض

 اميال، با ،شود، با صبر  فروتني، غرور تضعيف مينمو و نبدين ترتيب با کاشت«. جايگزين نمود
 اين مطلب را به ٣٢ – ٢٢: ٤افسسيان » . دنيا دوستي، آلودگي، با افکار آسماني،پاکي ذهن و وجدان

 با ،گويد که چه چيزهايي را بدر آورده رسول عيسي مسيح به ما مي. کند يشکلي تصويري بيان م
 کار به بلکه«د را از دزدي بدور نگهدارد، مثال، فرد مسيحي نه تنها بايد خو. چه فضايلي عوض کنيم

» .دهد چيزي نيز را نيازمندان بتواند تا دهد، انجام سودمند کاري خود دستهاي با و شود، مشغول
. به ديگر سخن ما نبايد سوراخهايي داشته باشيم که قبال در آنها گناه جاي گرفته بوده). ٢٨آيه (

  .بايد اين سوراخها را با فضايل الهي پر ساخت
 در آن طريقي است که افکار خود را خوراک ،تواند مثبت باشد يکي از طرقي که فرد مسيحي مي

با گرسنه ). ٧: ٢٣امثال (» .است مچنانه او خود کند مي فکر خود دل در چنانکه زيرا«. دهد مي
نگهداشتن ذهنمان از آنچه که ممکن است ما را به وسوسه گناه بکشاند، ما را الزم است که آن را با 

بياييد . شود ذهن فرد مسيحي با آنچه که دلپذير است، پر مي. آنچه که صالح و نيکوست، پر کنيم
 راست آنچه  هر برادران، اي پايان، در«: دآور شويمنصيحت معروف پولس را در اين زمينه به خود يا

 آنچه  هر و داشتني دوست آنچه  هر است، پاک آنچه  هر است، درست آنچه  هر واالست، آنچه  هر است،
فيليپيان (» .کنيد تأمل آن در ستايش، شايان و است عالي چيزي اگر. بينديشيد بدان است، ستودني

٨: ٤(  
  

  اميد پيروزي
اي را که  در اين امر الزم است که خطير بودن مبارزه. بطه با زندگي مسيحي واقعگرا باشيمبايد در را

در آن درگير هستيم، درک کنيم و از مکر دشمني که با او روبرو هستيم، آگاه باشيم و بدانيم که با 
صور ولي با اينحال نبايد ت. ترين کشتني که خدا ما را به آن امر کرده است، روبرو هستيم سخت

  .ايم کنيم که در اين کشمکش بيچاره و درمانده
اين وعده را به دائماً شيطان ممکن است براستي هم که دشمني مکار و مرگبار باشد، ولي ما بايد 

). ٢٠: ٥روميان (» .گرديد افزونتر نهايت بي فيض شد، افزون گناه که جايي«خود تکرار کنيم که 
روميان (» باشد؟ ما ضد  بر بتواند که کيست ماست، با خدا اگر «:الزم است مانند پولس فرياد برآوريم

مبارزه فرد مسيحي بر عليه دنيا، جسم و ابليس کشمکش درمانده شخصي نيست که هنوز ). ٣١: ٨
فرد مسيحي را الزم است که هر روز با گناه مبارزه کند و برخي مطمئناً . باشد تحت اسارت گناه مي
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کند که  او را کالفه خواهد کرد ولي گناه ديگر در جسم فاني او سلطنت نميواقعاً مواقع اين مبارزه 
  ).١٢: ٦روميان . (او را وادار به اطاعت از ميال نفساني خود کند

:  هم دشمني شکست خورده استهمين اآلنابليس . ا نيستناه در فرد مسيحي ديگر ارباب و آقگ
اگر تصميم بگيريم که گناه را .  زده شده استهالکت او با مرگ و رستاخيز مسيح براي هميشه رقم

بخشد  م خدا ما را يقين ميالقدس انجام دهيم، كال در زندگي خود هالک کنيم و آن را توسط روح
  ).١٣: ٨روميان (که خواهيم زيست 
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  شکل بخشي به پاسخ
  کنند؟ دنيا و جسم چگونه بر عليه رشد روحاني ما کار مي - ١
  
  
  
رگترين مانع در رشد روحاني خود شما چيست؟ تصميم داريد اين مانع را چگونه از ميان بز - ٢

  برداريد تا بتوانيد رشد کنيد؟
  
  
  
  :آيه زير را حفظ کنيد - ٣
 اجازه او است؛ امين خدا و. باشد نداشته عموميت بشر نزد که آيد نمي شما بر آزمايشي هيچ«

 تا سازد مي فراهم نيز گريزي راه آزمايش، وقت به بلکه شويد، آزموده خود توان از بيش دهد نمي
  )١٣: ١٠قرنتيان ١(» .باشيد داشته را تحملش تاب

  

  وضوعمبحث 
  :به سوآالت زير که در رابطه با جسم و دنيا است، جواب دهيد - ١

  برد، چه منظوري دارد؟  را به کار ميها زماني که کتابمقدس هر کدام از اين واژه
  کنند؟ برعليه رشد روحاني ما کار ميهر کدام از آنها چگونه 

  
  

  کنيم؟ کند، با پيروزي مبارزه مي چگونه با اين موانع که در راه رشد روحاني ما مانع ايجاد مي
  
  

بر اين دنيا «بلکه » از اين دنيا نيستند«شود که  در رابطه با مسيحيان در کتابمقدس گفته مي - ٢
نيا و دنياگرايي به چه نحو است؟ آيا  وضعيت متعادل در د،براي يک فرد مسيحي» .هستند

  بينيد؟ زندگي خودتان را در رابطه با دنيا، زندگي متعادل مي
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  توانيم با شما متحد شده و دعا کنيم؟ ما به عنوان يک جمع براي چه موانعي مي - ٣
  
  
  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
فکار خود را به  چگونه تغيير داده است؟ اوضوعاين بحث تفکر اوليه شما را در رابطه با م - ١

  .شکل خالصه در زير بنويسيد
  
  

 
  ؟)کي، چه کسي، کجا و غيره(تصميم داريد اين امر را چگونه بکار بنديد  - ٢
  
  
سرگروه فرد مشخص و آن را با گروه و يا را در رابطه با موضوع اهدافي : خود را متعهد کنيد - ٣

  .در ميان گذاريد
  

  : من،به کمک خدا
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  :۱۰وضوع م

  ابليس: دشمنان فيض
  

  مرور کلي موضوع 
بينيم، برسد،  تر از دنيايي که نمي بينيم، ممکن است به نظر به مراتب واقعي گرچه دنيايي که مي

گرچه دشمن بزرگ ما . حقيقت اين است که نيروهاي نامرئي در زندگي ما دخالت فراوان دارند
 شيطان و تمامي ارواح پليد تحت .شيطان دشمني شکست خورده است، ولي هنوز هم قدرت دارد

قدرت . »هالک کنند«و » بکشند«و » بدزدند«قدرت حاکم خدا و به اجازه او به دنبال آن هستند که 
با اينحال شيطان تنها . شود که رشد روحاني ما را متوقف سازد موفق ميشيطان عظيم است و اغلب 

عالوه بر آن، از طريق قدرت . باشدداده تواند دست يازد که خدا به او اجازه  به آن کارهايي مي
  .توانيم در مقابل او مقاومت کنيم و جنگ را ببريم  من و شما مي،مسيح

  :ماوضوع در اين م
  .ها و مکرهاي شيطان را تجزيه و تحليل خواهيم کرد شخصيت، نقشه •
  .خواهيم داشتدر رابطه با شيطان و ارواح پليد او ديدي مبتني بر کتابمقدس  •
  .يم گرفت که اين جنگ را چطور با موفقيت به پايان رسانيمياد خواه •

  

  وضوعهضم م
 ما جنگ اسلحة که چرا .جنگيم نمي دنيايي روش به اّما بريم، مي سر  به دنيا اين در چند  هر زيرا«

 که را تکّبرآميز ادعاي هر و استداللها ما .دژهاست انهدام به قادر الهي نيروي به بلکه نيست، دنيايي
 اسير مسيح از اطاعت به را اي انديشه هر و کنيم مي ويران کند علم قد خدا شناخت رابرب در
  )٥ – ٣: ١٠قرنتيان ٢ (».سازيم مي
  

جنگند؟ شيطان کيست و با ما چکار دارد؟ چگونه بايد با شيطان  برعليه ما ميچه نيروهاي روحاني 
تيم، چه سالحي در دسترس ما قرار اي روحاني هس محاربهو ارواح پليد او برخورد کنيم؟ اگر در 

توانيم به شکلي مؤثر با آنها مبارزه  چيست و چگونه مياو هاي  نقشه دشمن و  دارد؟ استراتژي
  کنيم؟
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بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .) يا نگنجندبگنجند و
  
  ».ابليس مرا وادار به انجام آن کرد«
  
او حاکم اين دنياست و هرچه که . شيطان زنده هست و روي همين کره زمين ما هم هست«

  ».کند بخواهد، مي
  
شما بايد ارواح پليد را از خود . هر فکر بدي که در ذهن شماست، توسط شيطان کاشته شده است«

  ». کنيد که دور شوندبرانيد و به آن افکار بد امر
  
هايي مثل جن و پري و از اين جور  شيطان وجود خارجي ندارد، قصه مادربزرگهاست، قصه« 

هاي کوچک را با اين جور داستانها بترسانيم که انگار  بايد دست برداريم از اينکه بچه. چيزها
  ». قصد گرفتن و خوردن آنها را دارد،هيواليي با دو شاخ بر سر

  
دام آنها ه تواند ب  فعلي ميوجود دارند که نسل بشربا هم مساوي و مخالف با ابليس دو در رابطه «

 و ديگري ،يکي از اين دو نظر بر عدم باور موجوديت ابليس و ارواح پليد اشعار دارد. گرفتار شود
  ) لوئيس. اس.سي(» .اي بسيار ناسالم به آنها باوري بيش از اندازه به موجوديت آنها و عالقه

  

  
   به جهت مطالعهنمونه

  
  شهال

که براي خانواده آيا شده که حس کني شيطان تو را هدف اصلي خود قرار داده؟ اين دو ماه آخر «
اين مرض طوري است که .  از همان موقعي که همسرم شهال به مرض بدي دچار شدما چنين بوده؛

ي هم که سر پاست، دائم فکر و زمان. تواند بيرون بيايد بعضي از روزها حتي از رختخواب هم نمي
کنم تشويقش کنم، ولي اين مريضي او  سعي مي. کند که نه همسر خوبي است و نه مادر خوبي مي
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ولي هيچکدام نتوانستند علت . شناختيم، رفتيم پيش هر دکتري که مي. را بيشتر از پيش افسرده کرده
شهال اين . بينيم وز هم بهبودي نميماهها هر روز دعا کرديم، ليکن هن.  را تشخيص دهندبيمارياين 

هفته گذشته يکي . دهد  مياصالً به وضعيتي که او دارد، اهميتروزها به اين فکر افتاده که آيا خدا 
کند و آن  شهال را به نزد واعظي ارواح پليد را بيرون ميکه مان به ما پيشنهاد کرد  از دوستان مسيحي

بر اين باور است که مريضي شهال توسط واقعاً وست من د. هفته در کليساي ما مهمان است، ببريم
من خودم در رابطه با همه اين قضايا شک دارم، ولي بايد قبول کنم که به . ارواح پليد به وجود آمده

چند روز پيش شهال در وجود خود خدا . پذيريم ايم و هر پيشنهادي را به ناچار مي بيچارگي رسيده
 شيطان چطور؟ آيا اين امکان هست که مريضي و افسردگي شهال را در رابطه با. هم شک کرده بود

  او سبب شده باشد؟ آيا به اخراج ارواح پليد از او تن در دهيم؟
  

  سوآل و يا مطلب اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ٢٠ – ١٠: ٦افسسيان 
 تا کنيد تن بر را خدا کامل سلحةا .باشيد نيرومند او مقتدر قدرت پشتوانة به و خداوند، در باري،«

 ما بلکه نيست، خون و جسم با گرفتن کشتي را ما زيرا .بايستيد ابليس هاي حيله برابر در بتوانيد
 در شرير ارواح فوجهاي عليه و تاريک، دنياي اين خداوندگاران عليه رياستها، عليه قدرتها، عليه

 ياراي را شما شر روز در تا کنيد، تن رب را خدا کامل اسلحة پس .جنگيم مي آسماني جايهاي
 به را حقيقت کمربند ايستاده، استوار پس .بايستيد چيز، همه انجام از پس بتوانيد و باشد، ايستادگي

 .نماييد پا  به را صلح انجيِل اعالم براي آمادگي کفش و  کنيد، تن بر را پارسايي زره و ببنديد ميان
 خاموش را شرور آن آتشين تيرهاي همة آن، با بتوانيد تا گيريد،  بر را ايمان سپر همه،  اين بر افزون
 همه در و .گيريد دست  به خداست، کالم که را روح شمشير و نهيد سر بر را نجات کالهخود .کنيد
 با پيوسته و باشيد هوشيار و بيدار همين براي و کنيد دعا روح در تمنا، و دعا نوع همه با وقت،

 گشايم، مي سخن به دهان گاه  هر تا کنيد، دعا نيز من براي. کنيد دعا مقّدسان همة براي پايداري
 کنيد دعا! زنجير در چند  هر آنم، سفير که  کنم، اعالم دليرانه را انجيل راز تا شود عطا من به کالم
  ».است شايسته چنانکه کنم، اعالم شهامت با را آن که
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پولس در اين زمان به علت اتهامي که . نويسد روم ميپولس نامه به افسسيان را از زنداني در 
 بودند، در خانه خود زنداني بود و سربازي رومي تمام وقت با  مقامات يهودي در يهوديه به او زده

اين سرباز را براي او نگهبان قرار داده بودند و شايد هم وجود او بود که پولس . او به زنجير بسته
از اسلحه تام و کامل «پردازد و  سيحي تا به اين حد به جزئيات ميدر بيان اسلحه روحاني فرد م

دانست که مسيحيان در نبردي روحاني درگير هستند که اين نبرد  پولس مي. زند حرف مي» خدا
اين قّوات . برعليه قّوات و نيروهاي مرئي انساني نيست، بلکه برعليه قدرتهاي نامرئي روحاني

د، بلکه موجودات واقعي هستند، فرشتگاني که عصرها قبل در نيروهاي مجرد غير شخصي نيستن
حال لوسيفر و فرشتگان او که ارواح پليد . عصياني که شيطان برعليه خدا داشت، با او ايستادند

 و ،کنند و برآنند که کار خدا را از اهميت انداخته شوند، بر عليه خدا و قوم او محاربه مي خوانده مي
توانند در اين   را از اين امر مطمئن سازد که ميخواست خوانندگان خود لس ميپو. آن را نابود کنند

. هاي مکارانه او تسليم شوند از اين رو هم نبايد به نقشه. جنگ هم دوام بياورند و هم پيروز گردند
اي که خدا مهيا کرده است، در  بود که در قدرت خدا و به توسط اسلحه ولي اين زماني ميّسر مي

  .و بايستندمقابل ا
 ننوشت، احتماال يک چشمش به سرباز در کنارش بود، به جوش پولس زماني که اين نامه را مي

و ) نجات(، کالهخود )ايمان(، سپر )انجيل سالمتي(، کفش )راستي و حقيقت(، کمربند )عدالت(
 مگرد، ننک  ما را از تيرهاي آتشين شيطان محافظت ميتمامي اجزا اين سالح. او) کالم خدا(شمشير 

زماني که عيسي در بيابان با شيطان روبرو . شمشير کالم خداي ماست؛ تهاجمشمشير که اسلحه 
به همان شيوه، ايمانداري هم که به . هاي او استفاده کرد شد، از کالم خدا جهت مبارزه با وسوسه

ن در مقابل شيطان تواند با يقين و اطمينا پوشد، مي کند و اسلحه کامل خدا را مي قدرت خدا اتکا مي
راند؛ دعا جهت کسب  در انتها پولس از عنصر بسيار حياتي در اين جنگ روحاني سخن مي. بايستد

  .قدرت مقاومت
  

 به آن اشاره دارد، توصيف ٢٠ – ١٠: ٦هاي پليد شيطان را که پولس در افسسيان  برخي از نقشه
  .کنيد

  
  

اينکار به . اند، به ترتيب بنويسيد  امري آمده به شکل٢٠ – ١٠: ٦تمامي جمالتي را که در افسسيان 
  .کند تا آنچه را که جهت پيروزي در اين جنگ ضروري است، درک کنيم ما کمک مي
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نويسندگان اين متون هر يک در جنگ روحاني روي کدام عنصر حياتي تأکيد . متون زير را بخوانيد
  دارند؟

  
  ٥ – ٣: ١٠قرنتيان ٢  

  
  ٧: ٤يعقوب   

  
  ٩ – ٨: ٥پطرس ١  

  
  

  ديگر منابع
  
  به قلم جان وايت» عظمت جهنّمي او«
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  عظمت جهنّمي او
  به قلم جان وايت» نبرد«از کتاب 

  
  .در فصل اول اين کتاب به اين اشاره کردم که رابطه شما با ابليس تغيير يافته است

مگر (اي داريد  ا او رابطهباصالً هيچوقت متوجه نشده باشيد که اي هم داشتيد؟شايد  مگر با او رابطه
چه متوجه بوده باشيد و .) هاي شيطان پرستي و منحرف در تماس بوده باشيد اينکه با برخي از کيش

فريب او بدون آنکه باخبر ).  ٢: ٢افسسيان (چه نه، قدرت او در بدنهاي شما در فعاليت بوده است 
تان   حسي شما را باد کرد و بر ارادهباشيد، فکر شما را مختل کرد و نواي موسيقي دلنوازش مراکز

داد که  ولي اينکار را چنان با استادي انجام مي. کرد او خود را آقاي شما حساب مي. تأثير گذاشت
  . شما فکر کنيد که خود آقاي خويش هستيد

گذارد که بشريت در رابطه با ابليس به دو اشتباه مفرط مساوي و   بر اين صّحه مي»لوئيس.اس.سي«
کند و يا  بر اساس گفته لوئيس، بشر ابليس را يا بيش اندازه جّدي تلقي مي.  هم افتاده استمخالف

 و هم »فاوست«شيطان به يکسان هم به افرادي چون . آورد  چيزي به حساب نمياينکه او را اصالً
گر خدا، با يک مسيحي ليبرال و يا يک جادو براي او يک بي. کند  آغوش باز مي»هيوم«افرادي چون 

و حتي آغوش او بيشتر از ديگران براي آن فرد مسيحي باز است که تمامي فکر و . کند فرقي نمي
  .زند ذکرش در مورد شيطان و ارواح او دور مي

هدف اصلي او صدمه زدن به مسيح و نهضت . باشد  و بسيار سّمي هم ميشيطان وجود دارد ولي 
کنيد که به  ا زماني در نظر او مهم جلوه ميشم. شخص شما براي او ارزشي نداريد. باشد او مي

قبل از اينکه به مسيح ايمان آوريد، ابليس تنها به دنبال اين بود که . نحوي به مسيح مربوط گرديد
. چشم شما را نسبت به حقيقت مسيح ببندد و يا شما را با فريب خود بيشتر در چنگ داشته باشد

از شما استفاده کرده که به خدا صرفاً او . ي داريدولي اين از آن جهت نبود که گويي شما ارزش
به همان شکل حاال هم که مسيحي هستيد، عالقه او به شما ربطي به شخص شما . توهين کند

شما . خودتان را گول نزنيد. اي است که شما در اين نهضت مسيح داريد ندارد، بلکه به دنبال آن قوه
  .ان چيزي بيشتر از يک ميکرب مفيد نيستيدولي براي شيط. براي خدا بسيار مهم هستيد

توانند شما  او و همدستانش مي. تواند به شما صدمه زند ولي چه ميکرب باشيد و چه نباشيد، او مي
 خواهند نمود، شما را متهم خواهند کرد، شما را وسوسه شما را :ا طرق زير آسيب رسانندرا ب

  . بلعيد خواهند داد و شما را خواهند فريب
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  وسه بدون دهشتوس
ها، هوا و هوس  آب نبات براي بچه: نوع وسوسه ممکن است فرق کند. شما وسوسه خواهيد شد

تواند ماهرتر از هر کمپاني  ابليس مي. ساالن براي جوانان، ثروت براي ميانساالن، و قّوت براي کهن
شما مداوم . او از نقاط ضعف همه ما آگاه است.  محصوالت خود را دلفريب گرداند،تبليغاتي

خود عيسي هم . در مواقع بحران به شکلي بسيار شديد وسوسه خواهيد شد. وسوسه خواهيد شد
يعني اينکه زنا کند، بدزدد، دروغ بگويد، بکشد و غيره و (در همه موارد درست مثل ما وسوسه شد 

  .، ولي به وسوسه تسليم نشد و گناه نکرد)غيره
اگر منجي شما مورد وسوسه قرار . ما را به دهشت اندازداز اين لحاظ خود وسوسه الزم نيست ش

. تا زماني که زنده هستيد، وسوسه خواهيد شد. گرفت، شما نيز مورد وسوسه قرار خواهيد گرفت
در . اي هم براي گناه نبايد باشد اندازد، به همان شکل بهانه ولي اگر وسوسه شما را به دهشت نمي

خداوندا، بلي، «:  گناه خود را توجيه کنيم،ا دعاهاي نظير اينبينيم که ب هيچ جاي کالم خدا نمي
اين اولين دعاي اعتراف بود که » .ولي اين ابليس بود که مرا وسوسه کرد. ام درست است، گناه کرده

ولي اين اعتراف در حضور ). ١٣: ٣پيدايش . مار مرا فريب داد و من خوردم(در باغ عدن بيان شد 
 هنگامي«. بندد  يعقوب راه هرگونه توجيه گناه را به روي فرد ايماندار مي.خدا کاري از پيش نبرد

  هواي.افکند مي دام به و فريبد مي را وي که اوست خوِد نفْس هواي شود، مي وسوسه کسي که
 ١٤: ١يعقوب (» .آورد مي بار  به مرگ رسد، ثمر به چون نيز گناه و زايد مي گناه شود، آبستن که نفْس

شود  شود، توسط شهوات دروني خود وسوسه مي  اين دو گفته که اگر کسي وسوسه ميبين). ١٥ –
  .و نيز اينکه وسوسه منشأ شيطاني دارد، مباينتي نيست

و سپس با صداي . پدال را فشار دهيد.  رويي آن را برداريدآيا شده است با يک پيانو ور رويد؟ دِر
 حداقل يکي از سيمها در مقابل صداي شما ارتعاش .بعد بايستيد و گوش دهيد. بلند نتي را بخوانيد

گيرد و آن را برايتان  رون پيانو صداي شما را ميخوانيد و يکي از سيمهاي د شما مي. خواهد داشت
  .نوازد مي

هواي «ارتعاش همان . شويد دهد و شما مرتعش مي شيطان ندا در مي. اين تصويري است از وسوسه
ميل دروني شما اين است که کماکان به نداي شيطان . گفتاست که يعقوب از آن سخن » نفس

. شد کنم در مقابل ارتعاش سيمها تحريک مي داشت، تصور مي اگر پيانو احساسات مي. پاسخ دهيد
سيم براي آن در پيانو گذاشته شده که مرتعش شود و . در رابطه با ارتعاش چيز بدي وجود ندارد

صد در پيانو گذاشته شده که در مقابل ضربات کليدهاي ولي به اين ق. به قدرت هم مرتعش شود
  .پيانو از خود صدا در دهد
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العمل صحيح اين نيست که در مقابل صداي ابليس از خود بيخود شد و به  بنابراين پاسخ و عکس
 رويين پيانو را العمل صحيح اين است که پا را از روي پدال برداشت و دِر عکس. ارتعاش درآمد

توانيد  نمي«: گويد دارد، زماني که مي  هم اين مطلب را به شيوايي بيان مي»لوتر«چنانکه . بست
از النه نهادن بر سر خود توانيد آنها را   ولي مي،مانع شويدپرندگان را از پرواز بر باالي سر خود 

  .گرديدمانع 
ه به زباني واضحتر، اين ارتعاش چه بخاطر تحريک جنسي باشد، چه حس خشم، چه تمايل ب

تحريک جنسي جاي . جهت مالک شدن چيزي زيبا، و چه هر چيز ديگر، در ذات خود بد نيست
 مورد و ،سوآل اين است که تحت چه شرايطي؟ و يا اينکه آيا اين مورد و يا موقعيت. خود را دارد

 بزرگ پيانو را ببنديد و پاي بزرگتان را از روي پدال آن موقعيت صحيحي هست؟ اگر نيست، دِر
  !ريدبردا

توان تحت  تواند بنوازد، ولي همه آنها را مي شيطان با اينکه در اين مقوله نتهاي مختلف زيادي را مي
  .شهوت جسم، شهوت چشم، و غرور زندگاني: بندي نمود سه گروه، گروه

 ممکن است مثل ميلداشتن يک . اين گروهها در زندگي مسيحي به يک مشکل بنيادين اشاره دارند
شهوت جسم به اين معني است که . خدمت کند، ليکن شهوت آقاي شما خواهد بودغالم شما را 

البته . گرسنگي، تشنگي، نياز به خواب، نياز به داشتن رابطه جنسي: اميال جسم بر شما مسلط شوند
آيند هستند و آغوش ما برايشان باز است و معموال براي اين  که اميال جسماني و فيزيکي خوش

کنيم که خوردن، نوشيدن، و داشتن تجربه  ليکن ما در عصري زندگي مي. ردندهستند که ارضا گ
مردم در مقابل اينها سر . نماياند بزرگ از ارضاي شهوت جنسي خود را به عنوان هدف براي ما مي

به جاي آنکه غذا و رابطه جنسي با قدرداني و در مکان و . پرستند تعظيم فرود آورده و آنها را مي
  .شوند  خود پذيرفته شود، خود آنها تبديل به هدف زندگي ميموقعيت صحيح

خواه . شهوت جسم به اين معني است که زندگي شما توسط عشق به چيزهاي قشنگ اداره شود
ل ياين چيز قشنگ در قالب ماشين رولزرويس باشد، خواه الله سياه و خواه تابلوي نقاشي اص

خدا، خداي زيبايي و . ن چيزهاي قشنگ نيستتچيز غلطي در دوست داشتن و يا خواس. پيکاسو
تواند زندگي فرد مسيحي را   شهوت است و مي، تصاحب زيبايي زدن برايله ولي له. قشنگي است
  .از بين ببرد

اش نفس را در  زيبايي خانه. حدود شصت سال داشت.  مهمان تاجري چيني بودم،روزي جهت شام
 آن سنگهاي قيمتي آويزان بود، در وسط هال درخت بزرگي که از برگهاي. کرد سينه حبس مي

 زّرينهايي   چنگالم را در بشقابهايي طاليي با کارد ودر اتاق غذاخوري شا. بزرگ قرار داشت
تمامي . گفت که مسيحي است ميزبان من از تئولوژي کتابمقدس به خوبي آگاه بود و مي. خورديم
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 انجيل را به ،ديگرانبر بدون بار شدن «ه باشد که اي پول داشت ميل و آرزوي او اين بود که به اندازه
، در هيچ فعاليت روحاني نبود و قلبش مثل يمکرد  که اين صحبت را ميزماني» .مردم موعظه کند

  .نمود خاکي تفتيده از آتش خشک مي
ميل به رشد و باال . طلبي بد نيست باز، جاه. شود طلبي مربوط مي  به جاهغرور زندگاني اساساً

تواند اربابي باشد که  عال طلبي ميولي اَ.  خود چيزي است که خدا در ما قرار داده استکشيدن
طلبي بيش از حد  ممکن است من جاه. تمامي ديد ما را نسبت به زندگي تحت سلطه خود درآورد

حال آنکه نياز دروني واقعي من اين . خود را باال کشم» براي مسيح«خواهم  را بهانه قرار دهم که مي
هاي خود الزم است به  طلبي در رابطه با جاه. اشد که خود را نشان دهم و چيزي را ثابت کنمب

  طلبي غالم من است يا اينکه آقايم؟ آيا جاه: شکلي جّدي فکر کنيد و از خود سوآل نماييد
سه شهوت مذکور، شهوت جسم، شهوت چشم و غرور زندگاني چيزهايي است که هر سه آنها در 

 براي درخت آن که ديد زن چون و«. دنده ين که بر حّوا اتفاق افتاد، خود را نشان ميآن وسوسه اول
 به و بخورد گرفته، اش ازميوه پس افزا، دانش دلپذير درختي و خوشنما وبنظر نيکوست خوراک
  ).٦: ٣پيدايش (» .اوخورد و داد نيز خود شوهر

 جانب شيطان بر خداوند ما انجام اي هستند که از  اين سه شهوت به ياد آورنده آن سه حمله
غرور  (.افکن زير به اينجا از را خود) ... شهوت جسم (.شود نان بگو سنگ اين به«: گرفت

 نشان او به را جهان حکومتهاي همة َدمي در و برد بلند مکاني به را او ابليس سپس) ... زندگاني
 است شده سپرده من به که زيرا بخشيد، خواهم تو به را شوکت و قدرت همه اين من«: گفت دادو
» .گردد تو آِن از ،همه اين تا کني پرستشم است کافي. بدهم بخواهم که کس هر به را آن مختارم و
  ).١٥ – ١: ٤لوقا ) (شهوت چشم و غرور زندگاني(

تمامي حّواس ما بايد به اين . با اينحال نبايد حّواس خود را به فرم و شکل وسوسه معطوف کنيم
سر  شيطان از پشت.  بگويمتر بگذاريد قدري ساده.  چگونه در مقابل آن مقاومت کنيمباشد که

اينو نگاه کن، زيبا نيست؟ فقط به اين فکر کن که «: کند وسوسه کرده و در گوشتان زمزمه مي
چقدر ...  خواهند کرد چقدر تو را تحسين... ها خواهند گفت  مردم چه... تواني بکني  باهاش چه مي

کتابمقدس در رابطه با وسوسه دو » !نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن..  خواهي آورد ه دستقدرت ب
دارد که يکي از آنها در رابطه با خود وسوسه است و ديگري در رابطه با  نصيحت به ما ارزاني مي

و در رابطه با وسوسه . از وسوسه بگريز: شود  به ما گفته مي،در رابطه با وسوسه. وسوسه کننده
  .گريزد  او از شما ميدر مقابل ابليس مقاومت کن،: فرمايد ده، کالم خدا ميکنن

آيا شده است که در مقابل چيزي همانطور که از . کنند ببينيد اين دو نصيحت چطور با هم کار مي
  گريزيد، مقاومت کنيد؟ آن مي
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و زماني که . نيدو در اين گريز به وسوسه پشت ک. از آن بگريزيد. هرگز در مقابل وسوسه نايستيد
دانيد چه کسي پشت سر شما ايستاده  د با چه کسي روبرو خواهيد شد؟ ميداني کنيد، مي پشت مي

در مقابل او مقاومت . خواند؟ برگرديد و با او روبرو شويد بود و کلمات اغوا کننده در گوشتان مي
  .و اين شوکت و عظمت شيطاني فرو خواهد ريخت. کنيد

  
  يد؟ولي چطور مقاومت کن

اسلحه «بعدها آنچه را که پولس آن را . سه چهارم آن استبه وسوسه، پشت کردن در امر مقاومت، 
ها اشاره کنم که  بگذاريد فعال به يکي از آن اسلحه. خواند، بررسي خواهيم کرد مي» کامل خدا

  .است» يعني کالم خدا... شمشير روح «
شد،  د که عيسي زماني که در بيابان وسوسه ميان رين روي اين مطلب صّحه گذاشتهبسياري از مفّس

نوشته شده ... نوشته شده است «:  با اين سخن مبارزه کرد،در مقابل هر کدام از آن حمالت شيطان
هر بار که عيسي شمشير روح را کشيد، وسوسه کننده را به دو نيم » ...نوشته شده است ... است 
  .کرد

ي که کالم خدا در اين زمينه  قدرتبر ،برابر وسوسه کنندهمقاومت در امر بسياري از مسيحيان در 
: کتابمقدس به سه دليل شمشير روح خوانده شده است. دهند  شهادت ميتأکيد دارند و دارد،
آن را در دستهاي شما قرار خواهد داد و بود که القدس  روح.  آن را الهام بخشيد بود کهالقدس روح

فرو  اين شمشير عميقاًاست که القدس  و روح. اهد بخشيدشما را در استفاده از آن مهارت خو
 و با ،کني و همانطور که به وسوسه پشت مي. پس با کتابمقدس آشنا باش. بّرد کند و عميقاً مي مي

القدس در چنگ تو   دست خود را به جانب شمشيري که روح،شوي وسوسه کننده روبرو مي
ب وسوسه کننده فرو کن  و ببين که چطور در حاليکه  در قلسپس آن را عميقاً. گذارد، دراز کن مي

  .نمايد کند، به جهنمي که در آن بوده است، فرار مي از درد فغان مي
  

  مّدعي برادران
 پادشاهي و قدرت و نجات اکنون «!استدانيد ابليس چقدر خواهان متهم کردن شم وه که نمي

 پيشگاه در روز شبانه ما که برادران مّدعي نآ که زيرا. است رسيده  فرا او مسيح اقتدار ما، و خداي
  )١٠: ١٢مکاشفه (» .است شده افکنده زير زند، به مي اتهام آنان بر ما خداي

 شمااو بر . يعني همه مسيحيان را: کند  ميمتهمزند؟ برادران را  بر چه کسي اتهام مي. زند او اتهام مي
  . زند اتهام مي
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زماني که جهت دعا به زانو . کند متهم مي» پيشگاه خدا«ا در زند؟ او شما ر اين اتهام را کجا مي
زماني که به . کند افتيد، صداي اتهامات او هم در سرسراي جمجمه شما شروع به انعکاس مي مي

دنبال شهادت دادن به کسي هستيد، از عدم قابليت و صالحيت و ارزش شما در حضور خدا فرياد 
او در . ستيد که در حضور جمع صحبت کنيد، مواظب باشيدو اگر زماني بر آن ه. خواهد آوردبر

  .حضور خدا داد و فغان به راه خواهد انداخت که به نحوي مانع بيان و اعالن کالم خدا گردد
حتي اگر نيمه شب . ورزد زند؟ شب و روز به اين کار مبادرت مي  به اين اتهام دست ميچه وقت

در خوابتان شما را متهم خواهد . ما اتهام خواهد زدبراي يک لحظه چشم باز کنيد، کماکان بر ش
چاي صبح خود را با انکار اتهامات شيطان خواهيد نوشيد و در حين روز در حالي کار . ساخت

  .خواهيد کرد که اتهامات شيطان دائم در زمينه خواهد بود
مان شما  برق را از چش،احساس خطا. و بدين ترتيب طبيعي است که احساس خطا و تقصير کنيد

معني خواهند نمود، قلبتان  بشارت شما را بي. خواهد زدود و قّوت را از گامهاي شما خواهد گرفت
د تان خواه  قّوت را از شهادت شخصيرا نسبت به خدمت مسيحي سست خواهند کرد و هرگونه

در اتهام زدن اسلحه سّري اوست و . و اين دقيقا همان چيزي است که شيطان در نظر دارد. گرفت
سربازاني که دائم در خود احساس خطا و تقصير . زدودن قدرت حمله از لشکر مسيحي بسيار مؤثر

  !هاي جهنم پيروز گردند؟ توانند بر دروازه دارند، چگونه مي
در جواب به » !خيزد و گناه مگر نبايد هميشه اعتراف گردد؟ ولي مگر خطا از گناه برنمي«: گوييد مي

. گناه هميشه بايد اعتراف گردد و اگر جاي دارد، جبران نيز بايد شود. بلي: قسمت دوم سوآل شما
ولي در جواب به قسمت اول ). ٩ – ٨: ١يوحنا (هميشه گناه خواهد بود که احتياج به اعتراف دارد 

  .خطا هميشه حاکي از وجود گناه نيست. نه: سوآل شما
. شود جربيات پيشين ناشي ميکنند، حّس خطايي که از ت روانکاوان صحبت از خطاي عصبي مي

. کنيم، تشريح کنند روانکاوان در اين تالش، سعي بر آن دارند که حّس خطايي را که احساس مي
کنم، دليل بر آنست  آيا اينکه احساس خطا مي: دنانگيزان هاي آنها سوآالتي جّدي برمي ليکن تئوري
توان  و مرتکب شده است؟ آيا ميام؟ آيا داشتن حس خطا، حاکي از خطايي حقيقي  که گناه کرده

شيطان از اين قدرت . الب بسيار مهم هستنداعتماد کرد؟ اين مطهميشه بر وجدان در اين رابطه 
مرگ مسيح براي از بين بردن آن (برخوردار نيست که لشکر آسماني را با خطاي حقيقي فلج کند 

و خطاي کاذب به . کند ده مياي است که او اغلب از آن استفا خطاي کاذب اسلحه). کفايت دارد
اين خطايي است ساخته و . حس خطا و تقصير نمايمبي هيچ دليلي اين معني است که من 

 ، فقيد در رابطه با محدوديتهاي وجدان»دونالد گري بارنهاوس«جناب دکتر ! پرداخته آن اتهام زننده
همانند ساعت آفتابي است وجدان «: گفت اغلب طبق عادت مياو . کند تمثيلي بسيار گويا بيان مي



  کشف زندگي مسيحي                                                                                                 موضوع دهم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٢١٤

گرديد و زمان از طريق حرکت سايه  يکي از آن ساعتهايي که در زمان قديم روي زمين تعبيه مي(
  .) شد  سنجيده مي

عالوه . کند آلود کار نمي اين ساعت در نصف شب مه. کند که نور باشد ساعت آفتابي زماني کار مي
 ي غلطاشاره به وقت و زماننور ماه باعث . بتابدبر آن، احتياج به نوري دارد که از منبع صحيح 

هر .  دور اين ساعت آفتابي بچرخيد،با خود چراغ قّوه برداريد و در ساعت سه صبح. خواهد بود
وجدان هم به همان شيوه زماني به . وقت و ساعتي را که شما طالب باشيد، به شما خواهد گفت

  .ح خدا بر آن بتابددرستي عمل خواهد کرد که نور کالم خدا توسط رو
اي  کنند، بر نکته مي) مربوط به اعصاب(بنابراين زماني که روانکاوان صحبت از خطاي کاذب 

ممکن است که ما با اين روانکاوان در . کند گذارند که کتابمقدس هم آن را تأييد مي انگشت مي
شما بايد در خود در اينکه در رابطه با چه چيزي (رابطه با محتواي خطاي کاذب مخالف باشيم 

  .با آنهاستکامالً، ولي در رابطه با اينکه چنين خطايي وجود دارد، حق )خطا حّس کنيد و نکنيد
 به دست نيروهاي »لمانسِو«از تسخير شهر » جنگ مقدس«انگيز خود   در کتاب هيجان»جان بنيان«
وظيفه جناب .  بود جارچي شهر جناب وجدان،يکي از مسئولين اين شهر. راند  سخن مي»آپولّيون«

  .ها را جار زند جشنها و تميزکاريروز ل را از خطر اخطار دهد و وجدان اين بود که شهر مانسِو
 يزمانهايي بود که خطر.  جارچي شهر ديوانه شد،به دنبال تسخير شهر به دست پرنس آپوليون

و . سته بودباني خود ساکت نش شد، ولي جناب وجدان در برج ديده دهشتبار بر شهر حادث مي
زد که وجود نداشت و يا  هايي مي زمانهايي هم که همه در خواب بودند، به ناگاه جار از مريضي

  .خواست هيچ علتي به شادي و پايکوبي برمي بي
. جان بنيان با اين تمثيل سعي بر آن دارد که به ما از ديوانه شدن وجدان انسان سقوط کرده بگويد

ي از گناهان براحتي کنار بيايد و در عين حال به شکلي باور نکردني تواند با برخ چنين وجداني مي
 مسيحي ،زماني که شخص. گناه نيستند، از خود حّساسيت نشان دهدابداً در رابطه با چيزهايي که 

البته که وجدان شخص تيزتر و حّساستر . گردد شود، هيچ مطلبي به شکل اتوماتيک اصالح نمي مي
تواند کارکرد صحيح  ي که در طول ساليان گذشته يافته است، هنوز هم ميشود، ولي تربيت غلط مي

  .آن را برهم زند
توانم خود را از  توانم صحيح را از غلط تشخيص دهم؟ چگونه مي اگر چنين است، پس چگونه مي

القدس را  توانم فرق بين اتهام شيطان و الزام روح زير بار خطاي کاذب نجات بخشم؟ چگونه مي
  بدانم؟

کنم که در رابطه با وجدان و عملکرد درست آن هم جواب به جهت دراز مدت و هم  تصور مي
روزبه روز، . جواب به تفصيل با کتابمقدس سروکار دارد. جواب به جهت کوتاه مدت وجود دارد
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هفته به هفته، سال به سال وجدان من بايد از طريق شناخت افزاينده من نسبت به کالم خدا از سر 
نماي قايقي که در حال حرکت به سمتهاي  درست همانطور که قطب. ريزي و بنياد شود هنو پاي

مختلف است، بر اساس مسيرهاي مختلف بايد از سر نو تنظيم شود، به همان شکل فرد مسيحي 
کند، وجدان خود را دقيقتر و واضحتر تنظيم  هم در عبور از تجربياتي که در کالم خدا کسب مي

گيرد،  امي اين مدت رفتار فرد مسيحي بايد بر اساس آنچه که از کالم خدا ياد ميدر تم. نمايد مي
نمايي که به درستي تنظيم شده است، قايق زندگي خود را به  او بايد در جهت قطب. تنظيم گردد

  .پيش برد
با اينحال جواب به جهت کوتاه مدت هم به همان اندازه مهم است و تا پايان عمر با شما خواهد 

توانم اين دو صدا را از هم  چگونه مي. نمايد کند؛ دشمن متهم مي القدس ملزم مي روح. دبو
  . در اين مورد منطقي فکر کنيداي تشخيص دهم؟ براي لحظه
القدس هم زماني که ملزم  کند، تالش براي انجام چه کاري دارد؟ و روح دشمن زماني که متهم مي

از سوي . بطه و مشارکت شما را با خدا از بين ببردکند؟ واضح است که دشمن تالش دارد را مي
اينجا الزم است به اين . (القدس سعي دارد که رابطه شما را با خدا احيا و تجديد نمايد ديگر، روح

گناهان و خطايايي که او بر ما اتهام . گويد هم توجه کنيد که متهم کننده اغلب حقيقت را مي
  .)وقات با واقعيت مطابقت دارندبعضي ا. زند، هميشه کاذب نيستند مي

القدس سعي بر اين دارد که رابطه شما را با خدا تجديد نمايد، زماني که گناه اعتراف  حال اگر روح
و اگر شيطان بر . شود  مياي جديد شکوفا کت با رايحههاي مشار رود و غنچه گرديد، الزام از بين مي

اگر احساس گناهي که داريد از اتهامات شيطاني  و ،آن است که مشارکت شما را با خدا نابود کند
به نظر شما چنين خواهد رسيد . اي را تجربه نخواهيد کرد شود، در اينصورت چنين رايحه ناشي مي

که انگار اعتراف شما کافي نبوده و الزم داريد که گناه خود را به شکل کاملتر و دقيقتر تجزيه و 
انگيزه «: صدايي خواهد پرسيد. رسد ت به نظرتان کافي نميو با اينحال اعتراف هيچوق. تحليل کنيد

بينيد  ايد؟ مگر نمي واقعي شما در انجام آن کار خير چه بود؟ آيا مطمئن هستيد که قصور نورزيده
 قلب شما را زهرآلود ،بينيد که فريب چطور همانند سم که اين کارتان سطحي است؟ مگر نمي

رارت خود شما چطور در مقابلتان بزرگتر و بزرگتر که شديد کند؟ و در وحشت خواهيد  مي
گيرد و شما  رسد و سپس تاريکي بعد از آن شما را همانند ابر در خود مي اول سايه فرا مي. شود مي

و اينجاست که . لرزان و ترسان در فالکت و بيچارگي در مرکز سايه سرد خود خواهيد نشست
  .اتهام زننده به هدف خود رسيده است
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ايي که ابليس در کالم خدا به عنوان اتهام زننده خوانده شده است، فصل دوازدهم کتاب تنها ج
با خون بره بر او «خوانيم که برادران  در همان فصل و در جمله بعد از آن مي. باشد مکاشفه مي
  ».اند پيروز شده

بياييد اين . دان معني و احمقانه زيادي زده شده حرفهاي بي» خون مسيح«در رابطه با واژه مقدس 
هيچ سحر و جادويي وجود » خون مسيح«مطلب را همين ابتدا در ذهن خود جاي دهيم که در واژه 

  .هرگز نبايد از آن همانند سحر و جادو استفاده کرد. در خود وردي هم ندارند. ندارد
 هميشه خون در کالم خدا سمبلي از مرگ است؛.  معني آن دقيق است،ولي در ارتباط با اتهام زننده

انتقام گيرنده » «.خون او بر ما و بر فرزندان ما«. (سمبل مرگ و آنهم قرباني و يا مرگي وحشيانه
راند، تنها به عنوان حياتي  و حتي جايي هم که به نظر از زندگي سخن مي.) و غيره و غيره» خون

دارد که  عار ميبنابراين زماني که يوحنا اش. راند که از مرگ به بيرون جاري شده است، سخن مي
گويد که آنها بر اتهامات  را به ما مي اند، در واقع اين دران به خون بره بر اتهام زننده پيروز شدهابر

  .اند ابليس به توسط مرگ مسيح غالب آمده
اي که بايد در مورد خون به خاطر بسپاريد، اين است که خون به جهت پاک نمودن و  دومين نکته

خوانيم که دلهاي ما با خون بّره  در سرودهاي کليسايي مي.  شده استشستن وجدانهاي ما داده
 آن واسطة  به که مسيح خون بيشتر، چقدر«: گويد ببينيد نويسنده عبرانيان چه مي. شسته شده است

 مرگ پاک به منتهي اعمال از را ما وجدان کرد، تقديم خدا به عيب بي را خويشتن جاوداني، روح
  ).١٤ – ١٣: ٩عبرانيان (» !کنيم خدمت را زنده خداي يمبتوان تا ساخت خواهد

در تمامي اين مّدت صحبت ما اين بود که شگرد و نقشه شيطان . سعي کنيد اين آيه را بفهميد
جواب خدا براي .  از طريق خلق وجدان خطاکار در شماست،جهت از بين بردن رابطه شما با خدا

 چيزي است الًوما در مقابل وجدان خطاکار معمجواب ش. وجدان خطاکار شما مرگ فرزند اوست
دهيد؛ مثل بيشتر اعتراف کردن، بيشتر دعا نمودن، خواندن کتابمقدس، بيشتر از  ميانجام که شما 

اين عملها چيزهايي هستند که نويسنده رساله به عبرانيان آنها را . يک دادن و غيره معمول هديه و ده
زهايي که وجدان شما نياز به پاک شدن از آنها را دارد، همان کند؛ همان چي خطاب مي» اعمال مرده«

  .کند چيزهايي که شما را بالخره در سايه تاريک خطاي خودتان غرق مي
 احساس هر از دلهايمان که حالي در بياييد«: له به عبرانيان در نظر بگيريمآيه ديگري را در رسا

 به ايمان، کامل اطمينان و قلبي اخالص با ،است شده شسته پاک آب با بدنهايمان و ،زدوده تقصير
آب به جهت بدن ولي ! بينيد چقدر گوياست مي). ٢٢: ١٠عبرانيان (» .شويم نزديک خدا حضور

  .به زمينه اين آيه هم دقّت کنيد. خون به جهت وجدان
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کنيد به  دانيد چگونه با دليري به حضور خداي قدوس شرفياب شويد؟ يا اينکه سعي مي آيا مي
هايي آويزان وارد شويد؟ فرق بين اين دو   پايين افتاده و شانهور او يواشکي با سري بهحض

فردي که وجداني پاک دارد با دستهاي باز به حضور خدا چنان .  در وجدان شماست،شرفيابي
  آييد؟ آيا شما هم بدينطريق مي. خواهد خود را به آغوش پدر خود بيندازد دود که گويي مي مي

کنيد، و يا به  ميد؟ آغوش پدر براي شما از اين جهت باز نيست که سخت تالش ميفه مگر نمي
آغوش پدر . ايد هايي داشته  پيروزيايد و يا از نظر روحاني اخيراً شکلي کامل و مؤثر اعتراف کرده

آغوش او براي شما از آن . براي شما از آن جهت باز نيست که چيزي براي باليدن به آن داريد
 آغوش او هميشه براي گرفتن شما و بازوان او .فرزند او بخاطر شما مردست چرا که جهت باز ا

مرگ مسيح اکنون اين امکان را براي . کشيده است هميشه براي حلقه زدن به دور شما حسرت مي
کشيد، اکنون انجام  پدر فراهم کرده است که آنچه را که در تمامي اين مدت به انجام آن حسرت مي

شما را در آغوش گرم خود  بگذاريد!  شجاعت بياييد، زير خون پاشيده شده بر شماپس با. دهد
  .بگيرد و اشکهاي گرم او بدنهاي شما را بشويد

 ديگري ندارم که  رسد؟ به غير از اين هيچ کلمه اشکهاي گرم؟ اين بيان بيشتر سانتيمانتال به نظر مي
کائنات . ت را به درستي به جا آورددر مورد محبتي که منجر به مرگ فرزند خدا شد، عدال

هيچ جنايتي . شده و من به شخصه متأسفم که چنين نگرديد بايست در محور خود متوقف مي مي
. اين چنين بر عليه خدا صورت نگرفته است و هيچ محبتي اين چنين بر جنايتکار فرو نريخته است

تواند چيزي  اساس شما مي شهاي بيآيا اينقدر جرعت به کفر داريد که فکر کنيد اعمال مرده و تال
کامل » !تمام شد«: او در باالي صليب فرياد زد! بر کار به انجام رسيده منجي فداشونده بيافزايد؟

هاي جهنم را فرو ريخت، اسيران  دروازه. شد، به انجام رسيد، براي هميشه اين مقوله به پايان رسيد
صرفاً همه اينها . بر حياتي تازه را به دنيا فرو ريخترا آزاد ساخت، مرگ را نابود کرد، و از همان ق

براي اين انجام شد که تا شما از گناه آزاد شويد و راه برايتان باز باشد که به آغوش پدر مهربان و 
  .دوست داشتني خود بدويد

 از امتناع کردندچگونه به خون بّره بر اتهام زننده پيروز شدند؟ » برادران«فهميد که  آيا اکنون مي
با اتهام .  اعترافي ساده براي اينکار کافي بود.اينکه بگذارند اتهام زننده راه آنها را به طرف خدا ببندد

تواني   که بدترين چيزي که ميمداني ما همين اآلنش هم مي«: زننده به جرعت روبرو شده و گفتند
راي همه آنها کافي هر چقدر هم که بگويي، خون عيسي ب. داند خدا هم مي. به ما بگويي چيست

  ».است
  

  اتهام زننده شايد هم که بغّرد،
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  .ام جار زند از آن قصوراتي که داشته
  .دانم، و هزاران هزار بيشتر از آنها را من خود همه را مي

  !داند ليکن يهوه چيزي از آن نمي
  )   »!اتهام زننده بغرد«از سموئيل گاندي (          

 چه در زمان دعا باشد، چه در گيرند، ندگي شما را فرو ميآسمان زپس زماني که ابرهاي خاکستري 
 يقين و ،بينيد بخاطر حّس خطا زمان کار، چه در زمان شهادت، و چه در هر چيز، زماني که مي

پدر عزيزم، از تو «: ان شما رخت بربسته است، به جانب خدا نگاه کنيد و بگوييدناطمينان از سخ
 مرا با محبت و شادي به هر ، مرگ اوگذارم از اينکه بخاطرسپاس. سگذارمبخاطر خون فرزندت سپا

  ».آيم اي پدر و اي خداوندم، به حضور تو مي. پذيري ، ميام عمل کردهشکل که هستم و 
چه نشسته، چه ايستاده، چه زانو زده اين کالم را حتما به او . اينک کالم را همين اآلن به او بگوييد

دل او براي شما تنگ . پدر آسماني شما منتظر شماست. يدحتي يک لحظه هم صبر نکن. بگوييد
  .همين اکنون. منتظر آمدن شماست. شده است

  

  پيروزي بر فريب
 نگاه کنيد، دليل ١٢اگر به مکاشفه . ولي برادران توسط کالم شهادت خود نيز بر شيطان غلبه کردند

شيطان همانطور که قبال هم . تشيطان در اينجا در سه نقش معرفي شده اس. اين امر را خواهيد ديد
نقش سوم او به عنوان اژدها . »فريبنده کل دنيا... آن مار قديمي «ديديم، اتهام زننده است، و نيز 

در جايي ديگر هم به عنوان شيري غّران . (کند بلعد و جنگ برپا مي توصيف شده است که مي
  ).توصيف گشته است

و با انجام اينکار . کنند غلبه مي» م خودشهادت كال«سط مسيحيان بر شيطان اين مار فريبنده به تو
مسيحيان آزاد از حّس خطا و از اين رو با فکري . کشانند جنگ را به منطقه اشغالي دشمن مي

  .گردند ور مي  به ظلمت شيطاني حمله،هاي نور  آماده براي نبرد با اشعه،واحد
چنين گفت؟ واقعاً آيا خدا «: شروع کردار خود را با فريب حّوا او ک. »فريب دهنده کل جهان«

و درست همانطور که حّوا  »...حقيقت مطلب اين است که . خوب، متأسفانه حقيقت را به تو نگفت
پولس شيطان را به . کنند به اين تله افتاد، از آن به بعد نسل او هم به اين تله شيطان سقوط مي

ايي را که ايمان ندارند، کور کرده است تا مبادا ذهن آنه«کند که  معرفي مي» خداي اين جهان«عنوان 
  .قلوب فريب خورده. اذهان کور»   ...نور معرفت 

دستمال توالت صورتي استفاده «. فريب خورده از طريق تبليغات تلويزيوني و تحصيالت دانشگاهي
 ...شود گير بخر، هر خوشگل تودل برويي سوارش مي  اتومبيلي چشم...کنيد، خوشبخت خواهيد شد
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 ...آفريند  بوي خوش شخصيت مي...گذاري کن و آسوده خاطر باش روي امالک و بيمه سرمايه
 نمرات خوب بياور، سازمانهاست که دنبالت ...کند رابطه جنسي تو را از نظر روحي ارضا مي

چرند و پرندهاي جامعه شناختي بگو و مردم در مقابل » ... پول همه چيز نيست، ولي ...دوندب
آنکه احتياجي به فانتزيهاي  بياييد همه ما حقيقت مرگ را بي. آورند و سر تعظيم فرود ميحکمت ت

گويد که خدايي  علم مي. گويد که خدايي نيست علم مي. خرافاتي بعد از مرگ باشد، بپذيريم
چقدر حيرت آور است که . گويد که کتاب پيدايش حقيقت دارد، پس بايد هم باشد علم مي. هست

  .پس بياييد در مقابل جديدترين تز زانو زنيم. تواند ثابت کند هايي را ميعلم چه چيز
د؟ پس بدانيد که شيطان، آن فريب دهنده نرس آيا اين جمالت بيش از اندازه مسخره به نظر مي

کسي که بتواند شما را وادار کند که کلي وقت صرف کرده و . بزرگ کار خود را به خوبي بلد است
در کار خود مطمئناً  زير بغل بگرديد، خوشبو کنندهيد، ساعتها به دنبال بهترين آنکه متوجه باش بي

تواند اذهان کور را از دست  کنيد که حرف بنده و يا چند نفر ديگر مي و اگر فکر مي. قابليت دارد
توانم مردم را با سخنوري خود براي مدتي کوتاه  من مي. فريب رهايي بخشد، در اشتباه هستيد

 خوشبو کنندهشان بکنم، ولي پس از آن مستقيما به دنبال پيدا کردن بهترين  ر احمقانهمتوجه کا
  .خواهند بود

و اين سخن به اين معني است که . کنيد  غلبه ميمکّارخودتان است که برآن » شهادت کالم«نه، با 
آن شهادت  حقيقت بودن خود را ثابت کرده است و شما به حق بر درستي ،کالم خدا در تجربياتتان

و براي من کمک بزرگي بود و مشکل ... گويد  کتابمقدس مي«زماني که قادر به گفتن . دهيد مي
نور . هاي جهنم در مقابل شما طاقت ايستادن نخواهند داشت ، دروازه هستيد»بزرگم را حل کرد

. اهند شد کوري شيطاني مردم اطراف شما را از هم خواهد دريد و آنها قادر به ديدن خو،کالم شما
فوج نيروهاي از و زماني که چنين شود، اژدها دم قدرتمند خود را الي دو پا گذاشته و با يک سوم 

دندانهاي خود را از به هم خواهد ساييد و غرغر خواهد کرد، . آسماني به تيرگي پناه خواهد برد
  . داند پايان کار او نزديک است چرا که مي

  

  جنگ با بلعنده
  ).١٠: ٦افسسيان (» .باشيد نيرومند او مقتدر قدرت پشتوانة به و خداوند، در«

 »آپولّيون« در مقابل »جان بنيان«يک ميکرب در مقابل شيطان چه تواني دارد؟ فرد مسيحي کتاب 
  آيد؟  از دست شما چه کاري برمي،چه قدرتي دارد؟ و يا در جنگ با قشون جهنم

اگر نصيحت مذکور در افسسيان به . هيد بودشما عضوي از نيروي تهاجمي خوا: لطفا توجه کنيد
به محض اينکه خود را به بيان . آيد، دفاع در برابر ضد حمله است نظر نصيحت به جهت دفاع مي
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شما به منطقه اشغالي . شهادت کالم خود متعهد کرديد، بخشي از نيروي تهاجمي مسيح شديد
  .کنيد دشمن حمله مي

قّوت يهوه در . گذارد  منابع آسماني را در دسترس شما مي تمامي،ولي عضوي از لشکر مسيح بودن
  . پس در خداوند قوي باشيد. اختيار شماست

» توانم در خداوند قوي باشم؟ ولي آخر چگونه مي. نصيحت خوبي است«: ممکن است بگوييد
پذيرد که ديگر به قدرت شخص خود پشت نبنديد و آنچه را که خداوند  اينکار زماني صورت مي

ايمان خود را به عمل . ويد، انجام دهيد و به او در اينکه شما را پشتيباني کرد، اعتماد کنيدگ مي
اي بسته نزديک  کشيد و قدم ايمان را با اتکا به خداوند برداريد و همانطور که به درهاي شيشه

هد، د قدرت شما در آنچه که او انجام مي. شوند شويد، خواهيد ديد که چطور برايتان باز مي مي
  .کنيد گيرد که شما از او اطاعت مي و اين زماني صورت مي. خوابيده است

از اين رو هم احتياج به سالح داريد زيرا رياستها و . ولي با اينحال با ضد حمله روبرو خواهيد شد
و » اسلحه کامل خدا را بپوشيد«.  افواج خود را خواهند فرستاد تا شما را از ميان بردارند،قدرتها
ها، بر  ها و تله اسلحه بر عليه چه؟ بر عليه حيله.  ترتيب ضد حمله آنها شکست خواهد خوردبدين

ببينيم کالم .  را باز کنيم و اين قسمت را بخوانيم١٨ – ١٠: ٦بياييد افسسيان . ها و مکرها عليه فريب
  .گويد ها چه مي خدا در رابطه با هر يک از اين اسلحه

در ). ١٤آيه (کنيد  اهد ايستاد؟ خوب، با کمربند حقيقت شروع مياي در مقابل مکر خو چه اسلحه
آيا «. (باشدخود  حقيقي امر قرار دارد که هر چيزي در جاي اين ،بنياد تمامي نيروي دفاعي شما

واقعيت در راستاي ) »! است براي من کافيبلي، خدا چنين گفته و همين هم» «خدا چنين گفت؟
بيند و براي ما آشکار  طريقي که خدا بدان هر چيزي را مي:  شودتواند اينطور تعريف هدف ما مي

  .کند مي
ي همان وجداني را بگيرد که به خون مسيح تواند جا الت به زبان استعاري ميعد) بند سينه(جوشن 

، شما  اطمينان و يقين کامل از اين مطلب است که پدر،دفاع شما برعليه نيزه اتهام. شسته شده است
پوشيدن جوشن عدالت طريق ديگري از غلبه به . پذيرفته است پسر خود کامالًرا بخاطر مرگ

  .توسط خون بّره است
تفاسير ). ١٥آيه (کند، زياد مطمئن نيستم  اي که پولس توصيه مي در رابطه با کفش و يا نعلين جنگي

 کفشي ،نجيلکند که در امر پيام ا اينطور که معلوم است، پولس توصيه مي. در اين رابطه متفاوتند
خود به » سپر ايمان«ليکن . مطمئن به پا کنيم و به عبارتي اين پيام را تمام و کمال فهميده باشيم

هر نوع تير آتشين ترس، نبرد  ويا درد بر شما آيد، آنها را با اعالن شجاعانه . اندازه کافي گوياست
به باال، به جانب . نترل داردهمه چيز را در ک. مسيح زنده است. يقين خود نسبت به مسيح رد کنيد
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شما کماکان به او اعتماد . او نگاه کنيد و بگوييد که هرچه که پيش آيد، براي شما مهم نيست
ريزند و نابود  و بدين شکل خواهيد ديد که اين تيرهاي آتشين چطور فرو مي. خواهيد داشت

  .شوند مي
اين روزها در روانشناسي مد ) ٨: ٥تسالونيکيان ١(کالهخود نجات با اميد مسيحي سروکار دارد 

چه اهميتي دارد که در سه سالگي براي من چه . تأکيد کنند» حاال و اينجا«شده که دائم بر اهميت 
اتفاق افتاده است؟ چه اهميتي دارد که مثال ده سال بعد کجا باشم؟ آنچه که مهم است، همين 

  .حاالست
براي فرد مسيحي . ينده را به سطل آشغال بريزيمولي نبايد با شتاب گذشته و آ. همينطور هم هست

را تنها با نوري که گذشته » حاال و اينجا«. هم گذشته و هم آينده از اهميت به سزايي برخوردارند
زندگي بدون اميد . توان با آن مواجه شد تاباند، مي توان فهميد و با نوري که آينده مي تاباند، مي مي

بهم ريختگي فعلي . دهد و مسيح به شما اميد مي.  و اينجا بميردشود که انسان در حاال باعث مي
اميدي به وسعت کائنات وجود دارد و همه چيز دوباره از سر نو تجديد . دوام نخواهد داشت

اميدي . مسيح خود داوري خواهد کرد و مسيح خود همه چيز را احيا خواهد نمود. خواهد شد
در آينده زندگي نکنيد، ولي .  شرکت خواهيد داشتشما هم در اين تجديد. شخصي وجود دارد

  .براي آن کار کنيد و جمجمه شما در اين کالهخود به خوبي محافطت خواهد شد
با استحکامي و استواري . شود، بايست و دفاع کن از اين جهت زماني که ضد حمله حادث مي

و ضد حمله . اي لي که ايستادهدعا کن، ولي روي پا، در حادائماً . کامل يک ايماندار حقيقي بايست
 و تو را رها ،دشمن براي مدتي از تو دور شده.  خواهد کشيدبه هر نحو که شعله برکشد، فرو

  ).١٣: ٤لوقا . (خواهد کرد
اي   کشته،نبايد در شما اين تفکر را بجا نهم که انگار در اين نبرد. تقريبا چنين کاري خواهد کرد

او وسوسه . قشي که شيطان در مخالفت با مسيح دارد، باز اشاره کنمبگذاريد به چهار ن. نخواهد بود
کند و نه با فرود  زماني که شما را نه وسوسه مي. کننده، اتهام زننده، فريب دهنده و بلعنده است

گيرد، خواهيد ديد که اينبار با فريب دهنده کل   قدرت را از شهادت شما مي،آوردن حس خطا
کنيد، تنها نقشي که براي او  ني که با شهادت کالم خود بر او غلبه ميو زما. جهان روبرو هستيد

  .ماند، اين است که شير غّران و اژدهاي بلعنده باشد باقي مي
شيطان اکنون به دنبال آن است که روح شما را ببلعد، نه . بگذاريد اين سخن را بيشتر توضيح دهم

ولي باز بايد بگويم که جنگ ما واقعي است، . دهد ميرا به او نامر خدا معموال اجازه اين . بدنتان را
  . مصلوب شد و دوباره زنده گرديد،خود مسيح در نبرد به جهت غلبه بر مرگ و جهنم. بازي نيست
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وقتي که . بينيم اره و ضعيف ميبيچ ،نقش اژدهاي بلعندهخود چيز عجيب اينکه که ما شيطان را در 
مسيح . که به منتهي استيصال و بيچارگي خود رسيده استزند، يعني اين دست به قتل کسي مياو، 

  . بزرگترين پيروزي را به دست آورد،در مرگ خود
اي سعي  با حرفهاي کليشه. گوييم  کليساست، واقعيت را ميتخمگوييم خون شهيد  زماني که مي

 مبشر را در  پنج»بوليوي« در جنگلهاي »آيور«زماني که بوميان . نداريم که تيرگي مصيبت را بشوييم
 به قتل رسانيدند، با اينکه آمريکا خود درگير جنگ بود ولي با اينحال موج اشتياق ١٩٤٠سالهاي 

و اکنون در . جاي آن پنج نفر را پنجاه نفر گرفتند. جديدي را نسبت به خدمات بشارتي موجب شد
  .آيور کليساي در حال رشدي وجود دارد

 به قتل رسيدند، باز »اکوادور« در »اوکا« توسط بوميان زماني که بيست سال بعد پنج مبشر ديگر
از آن موقع به بعد خدمات بشاري در ميان قبايل بدوي نقطه عطف مهمي پيدا . همان امر اتفاق افتاد

  .کرده است
رساند، مگر اينکه باي به شما  تواند کوچکترين صدمه شيطان نمي. تر بگويم بگذاريد به زباني ساده

 آن لحظه فرا نرسيده است، شما تا زماني که.  به انجام خود رسيده باشد، به مسيحوظيفه شما نسبت
  . ولي قدرتي ندارد. ممکن است تهديد کند. ممکن است بغرد.  غيرفاني هستيدقتاًحقي

ممکن است اين امر حتي در زمان جواني شما صورت (زماني که وظيفه زميني شما کامل گرديد 
تان ثمر به بار  ولي شما با مرگ خود بيشتر از زندگي. شما را بکشد، امکان اين هست که )گيرد
  .شيطان قدرت ندارد که بتواند پيشرفت انجيل مسيح را از طريق زندگي شما مانع گردد. آوريد مي

در خواب ديدم که در . ام کرده حتما در مورد اين فصل از کتاب فکر مي. ديشب خوابي عجيب ديدم
. پندلتون ديگر از بين رفته است. که در بچگي مدتي در آنجا زندگي کرديم هستم، جايي »پندلتون«

 ،زشتي. کرد گري بر پندلتون حکومت مي از تنفر پر بود چرا که نفرت و وحشي) در خواب(هوا 
دانستم که بايد زندگي خود را  و من به نحوي مي. ودندمردم ترسان ب.  را تيره کرده بودخيابانها

  . وقف کنمجهت خدمت به آنها 
هاي پنجره سلول خود در زندان  او را به ميله. ديدم، کشته شدن مردي را ديدم در اوج خوابي که مي

در حالي که نيرويي نامرئي او را گرفته بود، قسمت جلوي صورت و بدن او از هم دريده . کشيدند
  .شد

 در ذهنم مانده بود، قيافه او. خورد با ديدن آن صحنه وحشتناک شوکه شده بودم و حالم بهم مي
ولي خوني . جلو رفتم که افراد ترسيده اطراف او را دلداري دهم. کمک بيچاره و بيکامالً اي  قيافه

  .کرد که از پندلتون بروم چکيد، به من اخطار مي هاي زندان آن مرد هنوز مي که از ميله
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نيروهاي شرير . اند دانستم که دشمنان من شکست خورده با اين وجود همان لحظه هم مي
توانستند مرا وادار به ترک پندلتون کنند و هدف آنها از اين تهديد هم همين بود که من از  نمي

و زماني که . آنها خواهان مرگ من نبودند، بلکه خواهان اينکه من برگردم و بروم. پندلتون بروم
شکست . ام دهندتهديد به مرگ ديگر در من کارگر نشد، چيزي ديگر باقي نمانده بود که انج

بگذاريد .  را بخاطر بسپاريد١١: ١٢مکاشفه . از دانستن پيروزي خود قوت گرفتم. خورده بودند
  :آنچه را که گفتم برايتان خالصه کنم

به خون بره بر او که اتهام زننده . به سه طريق بر شيطان پيروز شدند» برادران«به نظر من در اين آيه 
و بر اژدهاي . ادت خود بر او که مار فريبنده است، پيروز شدندبه کالم شه. است، پيروز شدند

  .بلعنده نيز پيروز شدند، چرا که در قيد و بند حفظ جان خود نبودند
تواند آنها را مانع شود و هيچ چيز هم نخواهد   چيز نميهيچ. ناپذيرند چنين اشخاصي شکست

  .توانست
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  شکل بخشي به پاسخ
  . را دوباره بخوانيد٢٠ - ١٠: ٦ افسسيان 

  
گذارد؟  اين امر بر تفسير اين قسمت چه اثري مي. شود شروع مي» باري«اين متن با کلمه  - ١

  . بخوانيد تا بتوانيد تصويري کلي از متن را داشته باشيد٩: ٦ – ٢٥: ٤افسسيان را از 
  
  
آيه ( جسم نيست دهد و اشعار بر آن دارد که جنگ ما با خون و چرا پولس به خود زحمت مي - ٢

  چه تأثيري دارد؟........ ؟ اين سخن در رابطه ما با )١٢
  

  افراد غير مسيحي) الف
  
  خواهران و برادران مسيحي) ب
  
  اعضاي خانواده خود) ج
  
  

تان تصميم داريد اين   در زندگي١٨دعا در اين جنگ چه اهميتي دارد؟ جهت کاربرد بيشتر آيه  - ٣
  هفته چه بکنيد؟

  
  

  وضوعمبحث 
  ان کيست؟شيط - ١
  
  کند؟ شيطان در جسم ما و در دنيا چگونه کار مي - ٢
  
  
   باشيم؟کارآتوانيم در جنگ روحاني خود  من و شما چگونه مي - ٣
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توانيم بين اين دو نگرش که شيطان و نيروهاي شيطاني را در هر چيزي ببينيم و يا  چگونه مي - ٤

  جدي نگيريم، تعادل ايجاد کنيم؟ابداً وجود و فعاليت او را 
  
 .به برخي از آنها اشاره کنيد. راند س از مکرهاي ابليس سخن ميپول - ٥
  
واضح است که دشمن به دنبال نابود کردن رابطه شما با «: گويد جان وايت در مقاله خود مي - ٦

کند که رابطه شما را با خدا از سر نو برقرار  القدس تالش مي از طرف ديگر، روح. خداست
 قت کدامند؟برخي از کاربردهاي اين حقي» .نمايد

  
  
  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
، بر تفکر شما در اين مورد چه اثري گذاشته است؟ افکار خود را در وضوع روي اين محثب - ١

  .زير خالصه کنيد
  
  ؟)کي، چه کسي، کجا، غيره(تصميم داريد اين مطلب را چگونه به عمل کشيد  - ٢
  
 افراد در گروه و يا با شخص در اين رابطه اهدافي را مشخص و آن را با. خود را متعهد کنيد - ٣

 .سرگروه در ميان بگذاريد
  

  :به کمک خدا، من
  
  
  
  
  
  

 
 



  کشف زندگي مسيحي                                                                                                 موضوع دهم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٢٢٦



  زندگي مسيحي                                                                                             موضوع يازدهمکشف 

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٢٢٧

  :١١ موضوع
  هاي مربوط به شيوه زندگي انتخاب

  در اين دنياي واقعي
  

  وضوع مرور کلي م
شويم، ليکن محيطي که در آن زندگي  اي مي آوريم، مخلوق تازه زماني که به مسيح ايمان مي

و سفيران » ايلچيان« آسمان است، با اين وجود ما ، ما اينکموطن. ماند  باقي ميبدون تغييرکنيم،  مي
چگونه بايد زيست به عنوان شهروندان آسمان خدا  در اين فرهنگ بي. تيمآسمان در روي زمين هس

  . کنيم؟ مسيحيان در اين مورد نظرات مختلف دارند
  ماوضوع در اين م
 زندگي ما چقدر بايد به دنياي غير مسيحي به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت که •

  . شبيه و چقدر بايد از آن متفاوت باشد
 که در کتابمقدس  ي از شيوه زندگيها آن جنبه که ما را در انتخاب گيريم مياصولي را ياد  •

  يابيم، کمک کند چيزي در آن مورد نمي
  .گيريم مي و طريق پرهيز از آن را ياد ،گرايي را توصيف تله شريعت •

  

  وضوع  مهضم
 بندگي يوغ گرفتار ديگر بار را خود و بايستيد استوار پس. باشيم آزاد تا کرد آزاد را ما مسيح«

  )١: ٥غالطيان  (».نکنيد
  
 .نيست سازنده همه چيز اّما رواست، همه چيز. نيست مفيد همه چيز است، اّما جايز همه چيز«

  )٢٤ – ٢٣: ١٠قرنتيان ١ (».بجويد را ديگران نفع بلکه نباشد، خود نفع پي در کس هيچ
  

. نهد  مي ما روشهاي مختلف و تصميمات جورواجور در مقابل،دنياي ما در رابطه با نحوه زندگي
در رابطه با جاهايي که در کتابمقدس در آن موارد به شکل صريح چيزي گفته نشده است، چگونه 

يض داشته باشند؟ تصميماتي که در گيريم؟ تصميمات ما چه ارتباطي بايد با انجيل و ف تصميم مي
شوند؟ اگر  ايمانان چگونه مرتبط مي گيريم، با خدمت ما در ميان بي رابطه با نحوه زندگي خود مي
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تصميماتي بگيريم که ديگر مسيحيان را برنجاند و يا باعث آن شود که به ما با نظر تحقير نگاه کنند، 
  ديگر مسيحيان؟ چرا؟ايمانان يا  بيا مطرح است، چه؟ احساسات چه کسي بيشتر براي م

  
   

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
  
  ».نجام دهيمما از شريعت آزاد هستيم، در مقام مسيحيان آزاديم که هرچه که دلمان بخواهد، ا«
  
  ». ما بايد خود را از دنيا جدا کنيم و به بدي حتي چشم هم نياندازيم،به عنوان قوم مقدس خدا«
  
 بکنيم تا بدين ترتيب هر چقدر که ممکن است، مردم را به ايمان ،بخاطر انجيل هر چه بايد«

  ».بياوريم
  
معيارهاي شخصي خود زندگي گرايي است که اجازه دهي ديگر مسيحيان با  اينهم به نوعي شريعت«

  ».ما بايد با اين امر بجنگيم. تو را کنترل کنند
  
بعضي وقتها دوست داريم چنين فکر کنيم که در کتابمقدس جاهاي زيادي وجود دارند که حقيقت «

حال آنکه حقيقت . در آنجا به شکل سياه و سفيد نيست و در سايه روشن خاکستري پوشيده است
خواهيم آنچه را که کتابمقدس مهر صحيح بر آن  ت اين است که ما نميحقيق. چيز ديگري است

  ».ايم بهانه قرار دادهصرفاً زده است، انجام دهيم و اين مطلب را 
  

  
   به جهت مطالعهنمونه

بهرام دو سال قبل در يکي از کليساهاي خانگي به خداوند ايمان آورد و از آن موقع به بعد به شکل 
او در يک شرکت ساختماني بزرگ مشغول به کار است و . کند کالم رشد ميسريعي در ايمان و در 

قبل از اينکه مسيحي شود، عادت داشتند که . در سر کار با چند نفر دوستي خوبي برقرار کرده است
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با يکديگر در منازل هم جمع شوند و به قول خودشان ساعتي را با مشروب و رقص و غيره خوش 
ولي از زماني که بهرام به . رفتند کردند و يا به سينما مي م فوتبال بازي ميگاهگاهي هم با ه. باشند

اغلب (در رابطه با خوردن مشروب بسيار ملزم شد . خداوند ايمان آورد، همه چيز تغيير کرد
. و اينکار را به کلي ترک کرد) ماند خورد، طوري که شب را هرجا که بود، مي مشروب زياد مي

ديد که با دوستان در اين مجالس بنشيند، حتي زماني هم که به غير از  ميديگر خود را راحت ن
 اشتياق قلبي او براي يادگيري و رشد در ايمان باعث شده بود ،عالوه بر آن. نوشيد کوکا چيزي نمي

شد، وقت دهد و  که در جلسات يادگيري کالم خدا و دعا که در منازل مختلف مومنين برقرار مي
ن هم باعث شده بود که ديگر وقت زيادي براي گذرانيدن با اين دوستان و همي. شرکت کند
گذشت و  شان بودند، مي تقريبا همه اوقات فراغت او با افرادي که در کليساي خانگي. نداشته باشد

  .ماند چيزي براي اين دوستان باقي نمي
مان کليساي خانگي او هم با دو سه هفته اختالف در ه. بزرگترين مشکل بهرام دوست دخترش بود

به خداوند ايمان آورد، ولي آن احساسي را که بهرام در رابطه با اين مسائل دارد، او در خود حس 
کند که بدين ترتيب شاهد   در اين مجالس شرکت کند و فکر ميکند و هنوز هم دوست دارد که نمي

م خدا و ديگر فعاليتها از آمدن به جلسات کليسايي و يادگيري کال. بهتري براي مسيح خواهد بود
ولي با اينحال کماکان براي . برد و خود در چند گروه از اين فعاليتها شرکت دارد هم لذّت مي
 اين دوستان ارزشهاي مختلفي را در زندگي خود مسلماً. گذارد ايمان خود وقت باقي مي دوستان بي

 او تأثير گذارند و مانع آن تدوس روي ،دارند و بهرام نگران از اين است که اين ارزشهاي دنيوي
اين مطلب آن چنان او را پريشان کرده است که به . شوند که زندگي صحيح مسيحي داشته باشد

  .اين فکر افتاده که دوستي خود را با او قطع کند
چنين به . دوست دخترم مثل من فکر روحاني ندارد«: اگر روزي بهرام به نزد شما بيايد و بگويد

کنيد که تصميم من  فکر نمي. تواند از برخي از عادتهاي گذشته دست بردارد نميآيد که  نظر مي
  به او چگونه جواب خواهيد داد؟» مبني بر قطع رابطه با او تصميم درستي است؟

  
  

  ما چيست؟ سوآل و يا مطلب اصلي مطرح براي
  
  

  مطالعه کتابمقدس
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  ٨ – ١: ٧مرقس 
 ديدند آمدند و گرد عيسي نزد بودند، آمده اورشليم زا که دين علماي از برخي همراه به فريسيان
 يهوديان، تمامي نيز و  فَريسيان.خورند مي غذا ناشسته، يعني نجس، دستهاي با او شاگردان از برخي

 .خورند نمي خوراک نشويند، تطهير آداب طبق را خود دستهاي تا و پايبندند خود مشايخ سنت به
 دارند، مي نگاه نيز را ديگر سنن بسيار و. خورند نمي چيزي نکنند شستشو تا آيند، مي بازار از چون

 چرا«: پرسيدند عيسي از دين علماي و فريسيان  پس.مسي ظروف و ديگها ها، پياله شستن همچون
  »خورند؟ مي غذا نجس دستهاي با و کنند، نمي رفتار مشايخ سنت طبق تو شاگردان

   است، شده نوشته چنانکه! کرد پيشگويي خوب چه رياکاران شما درباره اشعيا«: داد پاسخ او
   دارند، مي حرمت مرا خود ي لبها با قوم اين   

  . است دور من از دلشان اما
  کنند، مي عبادت مرا بيهوده آنان
  .نيست بشري فرايض جز چيزي تعليمشان و

  ».داريد مي نگاه را بشري سنتهاي و ايد گذاشته کنار را خدا احکام شما
  

  ١٣ – ٩: ٩متي 
: گفت وي به. بود نشسته خراجگاه در که نام متي ديد را مردي گفت، مي ترک را آنجا عيسي چون

نشسته  سفره سر بر متي خانة در عيسي  روزي.شد روان وي پي از و برخاست او »!بيا من پي از«
  چون.شدند همسفره شاگردانش و او با و آمدند گناهکاران و خراجگيران از بسياري که بود

 غذا گناهکاران و خراجگيران با شما استاد چرا«: گفتند وي شاگردان به ديدند، را اين فريسيان
 و  برويد.تندرستان نه دارند، نياز طبيب به که بيمارانند«: گفت شنيد، را اين عيسي چون» خورد؟ مي

  ›.قرباني نه رحمتم، طالب‹ که، کنيد درک را کالم اين مفهوم
  
  ٦ – ٤: ٢غالطيان 

 آن تا بودند کرده رخنه ما جمع در مخفيانه دروغين، برادراِن از بعضي که آمد پيش سبب بدان ناي
 هم دمي ما  ولي.بکشانند بندگي به را ما و کنند جاسوسي داريم عيسي مسيْح در که را آزادي
 من مپيا بر چيزي سرشناس رهبران آن  اّما.بماند ثابت شما نزد انجيل حقيقت تا نشديم آنها تسليم

  . کند نمي قضاوت ظاهر صورت بر خدا زيرا کند، نمي تفاوتي مرا بودند هرکه آنان نيفزودند
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در ابتدا . تاريخ آنها بسيار جالب است. فريسيان در زمان عيسي جزو رهبران مهم قوم يهود بودند
تيق داده کردند مردم را در درک شريعتي که خدا در عهد ع اين رهبران و کاهنان بودند که سعي مي

 آنها سوآالتي نظير اين را ،به عنوان مثال. بود، کمک کنند و آنها را به اطاعت از آن ترغيب نمايند
اگر ما بايد در روز سّبت دست از کار بکشيم و استراحت کنيم، آيا «: دادند به مردم توضيح مي

» شکند؟ ّبت را مي گاو خود را بدوشيم؟ آيا اينکار قانون س،توانيم در آن روز جهت خوراک مي
کرد و آزادي زيادي به جاي  مقرراتي که خدا وضع کرده بود، محدوديتهاي زيادي ايجاد نمي

در طول . گذاشت که فرد در حضور او زندگي کند، ولي فريسيان با اين مقدار راضي نبودند مي
کرد  خص ميگرفت و مش زمان اوامر زيادي را به وجود آوردند که هر سناريوي ممکن را در بر مي

 اين سنن و آداب و اوامر فريسيان آنقدر اعتال پيدا کرد که نهايتاً. که در آن وضعيتها چه بايد کرد
و به جاي اينکه براي مردم اين آزادي را بگذارد که بر اساس وجدان . همرديف شريعت خدا گرديد

دند که بر اساس کر و آگاهي خود از شريعت خدا دست به عمل زنند، فريسيان از مردم طلب مي
و در اين روند، اطاعت ظاهري از آداب و رسوم و احاديث . مقررات و آداب آنها زندگي کنند

  .شان را معيار روحانيت قرار دادند انساني
اين رهبران جهت . عيسي آنچه را که فريسيان نسبت به شريعت خدا انجام داده بودند، نکوهش کرد

 و اطاعت آنها از کالم خدا بنگرند، به رفتار ظاهري و مطابقت دينداري به جاي اينکه به قلب افراد
عيسي بارها و بارها مقررات و آداب . نگريستند اعمال آنها با مقرراتي که خود وضع کرده بودند، مي

  .و سنن آنها را در مقابل چشم خودشان مورد نکوهش قرار داد
 انجيل او که بعد از صعودش به آسمان .پيام عيسي با مقررات و شرايع فريسيان به کلي فرق داشت

کند که جهت  انجيل ما را از اين نياز آزاد مي. توسط رسوالن به همه جا رسيد، پيام آزادي است
جوهر و عصاره انجيل اين . مقبول شدن در حضور خدا از سنن و احاديث انسانها اطاعت کنيم

از مرگ هر آنچه را که جهت نجات است که خود او با مرگ خود بخاطر گناهان ما و زنده شدنش 
آوريم، ايمان ما بر  زماني که به مسيح ايمان مي. و مقبول شدن در حضور خدا الزم بود، انجام داد

تا در حضور خدا دهيم  انجام مي نه بر چيزي که ما داده استچيزي قرار دارد که عيسي انجام 
  .مقبول گرديم

ش کرد که بخاطر برخي باورها خود را از مردم جدا عيسي فريسيان را براي اين عملشان هم نکوه
بايست کاري با  بندي کرده بودند که نمي دسته» گناهکاران«فريسيان آنها را تحت عنوان . کرده بودند

. در ميان آنها بيشتر از همه باجگيران منفور بودند. شدند داشتند و يا با آنها دوست مي آنها مي
کردند و اغلب سر يهوديان ديگر را کاله  راي دولت روم کار ميباجگيران يهودياني بودند که ب

. شدند و بخاطر همين عملشان هم خائن به قوم يهود و هم خائن به خدا محسوب مي. گذاشتند مي



  زندگي مسيحي                                                                                             موضوع يازدهمکشف 

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٢٣٢

عيسي خود به سراغ گناهکاران و باجگيران رفت و اين مطلب را براي فريسيان روشن کرد که نظر 
  .شان  ظاهرياو بر قلب آنها است تا بر اطاعت

خواستند نظريات شخصي  گرايان ايستاد که مي به همان شيوه پولس هم در مقابل تالشهاي شريعت
شد  تبعيت از نظريات آنها باعث مي. خود را در رابطه با پارسايي و صالحيت به ديگران تحميل کنند

همانطور . داد يم ميکه پيام انجيل مورد سازش قرار گيرد و ديگر آن روحانيتي نباشد که عيسي تعل
مهم . (خوانيد، سوآالت مطرح شده را شخصا جواب دهيد که قسمتهاي زير را از کالم خدا مي

  .)ها را بخوانيد است که همه متن
  ٢٣ – ١: ١٤روميان   
  ٢١ – ١: ٢غالطيان   
  ١: ١١ – ٢٣: ١٠، ٢٣ – ١٩: ٩قرنتيان ١  

  
  روحانيت حقيقي چيست؟

  
  

  راند، چيست؟ آن سخن مياي که انجيل از  مفهوم آزادي
  
  

  .در سنجش روحانيت به چند طرق صحيح اشاره کنيد
  
  

گرايان نشد تا  گويد که  به هيج وجه تسليم نظريات شريعت پولس در نامه خود به غالطيان مي
چرا تبعيت از برخي از . حقيقت انجيل کماکان نزد آنها دست نخورده و نامخدوش باقي بماند

غالطيان را در اين خطر ) برخي از اعمال ظاهري به عنوان معيار روحانيت (نظريات شريعت گرايان 
  قرار داده بود که حقيقت انجيل را از دست بدهند؟

  
  

هاي خاکستري شيوه زندگي چگونه دست به انتخاب زدند؟ به  خود پولس و عيسي در آن زمينه
  دند؟نظر شما در اتخاذ اين تصميمات چه چيزهايي را در مّدنظر قرار دا
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  ديگر منابع
  
  به قلم جوزف سي آلدريچ» کند پرهيز از خود شرير، نه از شمايلي که خود را بدان ظاهر مي«

   »بشارت به عنوان بخشي از شيوه زندگي«فصل دوم از کتاب 
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  پرهيز از خود شرير،
  کند نه از شمايلي که خود را بدان ظاهر مي

  به قلم جوزف سي آلدريچ» ه عنوان بخشي از شيوه زندگيبشارت ب«از کتاب 
  

اورزي زندگي ما در محيطي روستايي و کش. ي داشتدر زمان کودکي بهار براي من معني ديگر
ها از شکم مادر  هها و بّر اين گوساله. زاييدند کرديم و بهار زماني بود که گاوها و گوسفندها مي مي

وقتي که آنها را براي . کردند جاني به اين طرف و آنطرف نگاه ميآمدند، بهت زده و هي که بيرون مي
هاي درختان و مزارع  فرستاديم و هواي تازه و نور آفتاب و شکوفه اولين بار از طويله بيرون مي
هيجان آنها حد و مرزي . شدند که از شوق ديوانه ميواقعاً کردند،  پوشيده از گل را تجربه مي

کردند حد و مرز داشت که به آن حصارهاي آهني  ر آن زندگي ميولي دنيايي که د. نداشت
به محض برخود با اين مفتولهاي آنها بيني تر . برق در خود داشتکه و آنهم از نوعي ... گفتند  مي

 تا اينکه دوباره به آن ،انداخت شد، مشام آنها را براي لحظاتي از کار مي سيمي که برق از آن رد مي
خود را با  ام نبود که اين سيستم را دوست داشته باشند، ولي به نفع آنان بود که بالز! زپ... بخورند

کامالً نتيجه عدم اينکار . عادت داده و خود را با عملکرد آن وفق دهندجنبه خوب سيستم حاکم 
  !قابل پيش بيني و تا حدودي هم شوک آور بود

با .  خود را به سمت خوب آن بکشسپس. کند ببين مسيحيت چگونه کار مياّول «اين نصيحت که 
 پيروان ،مسيح. آن سمت غلط باشد» سمت خوب«نصيحت بدي نيست، مگر اينکه » .آن نجنگ

» شرايط محدود کننده«اي که با توقعات و  زندگي... خود را به يک زندگي راديکال دعوت نمود 
بود که با اشخاصي که بر يکي از اين شرايط محدود کننده اين . شان در تضاد بود هاي مذهبي آيين

گرچه مسيح با زندگي خود . زنند، نبايد معاشرت داشت اساس قضاوت ظاهري چنگي به دل نمي
ت را آشکار ساخت، با اينحال بسياري از مسيحيان امروزه اين سنّت را توجيه دروغ بودن اين سنّ

ب مسيحيت است، خصوصا آيا اين، آن جنبه خو. نهند اسم مي» پرهيز از شمايل بدي «آن راکرده و 
  رود؟ اگر از ديد بشارتي و آنچه که به عنوان بشارت مسيحي به اقصي نقاط دنيا مي

  

  اغتشاش فرهنگي
نظرهايي که در جامعه بزرگتر مسيحيان   بگذاريد اين سوآل را با ليستي از نقطهدر ادامه سخن،  

 عمل ونظرها از آن جهت باور  آيا اين نقطه: از خود چنين سوآل کنيد. نموجود دارند، همراه ک
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 که از هستندچيزهايي صرفاً  يا اينکه پردازد، ميآنها به تعليم کتابمقدس به وضوح را که شوند، چ مي
  د تا خود کتابمقدس؟نخيز فرهنگ مسيحي برمي

فرهنگي بودن آنها به اين معني نيست که مفيد .  فرهنگي است،هاي مسيحيت غرب بسياري از آيين
با اين وجود، متأسفانه بسياري از الگوهاي فرهنگي عمال برضد تشکيالت بشارتي . تندو مؤثر نيس

مثال در !  پيام خود کتابمقدس جاي خود بماندآورند؛ د و نتايج معکوس به بار ميکنن کار مي
اند، اجازه شرکت در شام خداوند  زناني که گوشهاي خود را سوراخ کردهبه ي از اروپا يقسمتها
اند، به هيچوجه جهت شرکت در  کتابمقدس زناني را که گوشهاي خود را سوراخ کرده. دهند نمي

آيا . فرهنگي است، نه کتابمقدسيصرفاً  رسمي ،اين رسم مذهبي. شمارد شام خداوند نااليق نمي
اين نقطه نظر را بايد در محدوده وسيعتر مسيحي بپذيريم، يا نديد انگاريم و يا اينکه عوض کنيم؟ 

کنيد  فکر مير اروپا زندگي کنم و همسايه من با گوشهاي سوراخ به مسيح ايمان آورد؟ اگر من د
 بدن عضوي از کليسا وبه او خبر دهم که اگر عظيمي در او به وجود خواهد آمد » شادي«چه 

چه ! هرگز... تواند در شام خداوند شرکت کند  ، ولي هرگز نميهستخداوند ما مسيح 
د افتاد زماني که با دوست او هم که گوشهايش زماني که هشت ماهه بود، اي راه خواه بازي مسخره

  !توسط مادرش سوراخ شده، پيام انجيل را در ميان بگذاريم
بزرگترين موانع در مقابل بشارت، موانع الهياتي نيستند، موانع : اين اصل مهم و حياتي را دقت کنيد

 مردم را از ايمان آوردن به مسيح مانع ،ي ماهاي زندگ بسياري از الگوها و شيوه. فرهنگي هستند
 دارند يا يخود شما مشخص کنيد که آيا اينها اساس کتابمقدس. به ليست نگاه کنيد! شوند مي

  .فرهنگي
به همان نسق، با بسياري از آن . البته مشخص کردن همه آنچه که در ليست است، آسان نخواهد بود

 فرض کنيم که هرکدام از آنها در جايي توسط جامعه اگر. بيانات شما هم موافق نخواهيد بود
  .يا اينکه کتابمقدسياست شود، شما مشخص کنيد که آيا اساس آن فرهنگي  مسيحي عمل کرده مي

  
  فرهنگي يا کتابمقدسي

  .مسيحيان بايد به شکل مرتب جهت تعليم و پرستش با هم جمع شوند
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .بل از نهار با هم جمع شوندمسيحيان بايد هفته يک بار ق
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  
  .مسيحيان نبايد با غير مسيحيان دوست شوند
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  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .شوند، پرهيز کنند همه مسيحيان بايد از رفتن به بارها و جاهايي که مشروبات الکلي فروخته مي

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  . بخوانندمسيحيان بايد کتابمقدس خود را به شکل مرتب

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  

  .او شيخ حاکم است. فرد شبان بايد کليسا را رهبري کند
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .زنان بايد در منزل بمانند و در بيرون کار نکنند
  کتابمقدسي   فرهنگي    

ن وارد ال تعويض گردند و افراد جديد به آاعضاي هيئت رهبري کليسا بايد هر دو و يا سه س
  .شوند

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  . براي رهبري کليسا الگوي صحيحي است،گيري بر اساس اکثريت آرا تصميم

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .توانند شام خداوند را به مردم عرضه دارند فقط مشايخ هستند که مي

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .فرد غير مسيحي دشمن است

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  . و يا روسري به سر داشته باشندزنان در کليسا بايد کاله

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .هدايا بايد هر هفته در کليسا جمع گردد

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .هاي تعليمي روز يکشنبه براي هر کليسا جزو واجبات است برنامه

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .سيح تقديم کننددر انتهاي هر موعظه يکشنبه بايد از مردم دعوت شود که زندگي خود را به م

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .اعضاي گروه کر بايد همه شنل بر دوش داشته باشند

  کتابمقدسي   فرهنگي    
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  .در جلسه روز يکشنبه حتما بايد شبان دعاي مخصوص به عمل آورد
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .مسيحيان نبايد سيگار بکشند
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .ه شراب بخوردشيخ کليسا نبايد بيش از انداز
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هر فرد مسيحي بايد مردم را به مسيح هدايت کند
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .شبانان بايد از پشت منبر صحبت کنند
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هاي اجتماعي با غير مسيحيان مشارکت نمايند مسيحيان نبايد در مشارکت
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  . را از هر تجلي و نماد بدي دور نگهدارندمسيحيان بايد خود
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .ها معروف است شيخ بايد کسي باشد که از نظر محبت به غريبه
  کتابمقدسي   فرهنگي    

آورند و بيش از يک زن دارند، بايد همه آنها را به  مسيحياني که از ديگر فرهنگها به مسيح ايمان مي
  .جز يکي طالق دهند

  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .مسيحيان نبايد به ديدن فيلم بروند

  کتابمقدسي   فرهنگي    
توان يک بام و دو  نمي. هر آنچه که براي يک مسيحي غلط است، براي همه مسيحيان غلط است

  .هوا کرد
  کتابمقدسي   فرهنگي    
  .گرايي غلط است شريعت
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هاي کليسايي شرکت دارند  در برنامهبه شک فّعالو مسيحيان از نظر روحاني بالغ 
  کتابمقدسي   فرهنگي    
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  .جلسات دعاي وسط هفته براي کليساي محلي جزو واجبات است
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .دعا بخشي از شيوه زندگي فرد مسيحي است
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .در خانه يک مسيحي حقيقي زيرسيگاري هرگز نبايد باشد
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .در خانه يک مسيحي حقيقي هرگز شراب نبايد باشد
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .کار باشند  پوشيده و بسيار محافظه،مسيحيان بايد از نظر لباس
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .آن زن مسيحي که از نظر روحاني بالغ است، بايد از آرايش و ماتيک اجتناب کند
  کتابمقدسي   فرهنگي    

  
زماني که مسيحيان آمريکايي با خود به . کردم دلپذيري در سويس صحبت مياخيرا در کنفرانس 

براساس نظر آنان، کوکاکوال شايد . کنفرانس کوکاکوال آوردند، مسيحيان محلي بسيار ناراحت شدند
فرض کنيد که فردي غير ! باعث شود که کارها بهتر صورت پذيرند، ولي نه براي فرد ايماندار

اني دعوت کند و در مقابل شما کوکا بگذارد، ببينيد چه اغتشاش فکري و مسيحي شما را به مهم
به همان نسق بسياري ! ذهني در او ايجاد خواهد شد که شما به داليل ايماني نوشيدن آن را رد کنيد

 دست رد بر ،کنند، بخاطر مسائل فرهنگي در اين مورد از زناني که از وسايل آرايش استفاده مي
  .شبختانه اين مشکل ديگر به وخامت سالها قبل نيستخو.  دارند سينه

نوشند، از لوازم آرايش  بينند ديگر مسيحيان کوکاکوال مي چرا برخي از مسيحيان زماني که مي
کنند، گاهگاهي به سينما  پوشند، تلويزيون تماشا مي کنند، لباسهاي رنگ روشن و شاد مي استفاده مي

نوشند، تا اينحد  دارند، و شايد گاهگاهي ليواني شراب ميروند، با غيرمسيحيان رفت و آمد  مي
بنده . تفاهم نشود، هدف من دفاع و يا رد هيچ کدام از اين سنتها نيستءشوند؟ لطفا سو ناراحت مي

را زير سوآل قرار که مستقيما تأثير فعاليتهاي بشارتي ما مطلبي ... کنم  سوآلي را مطرح ميصرفاً 
  .دهد مي
  

  ابطه با مطالب قابل بحثچهار موضع در ر
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شود که مسيحيان در رابطه با مسائل قابل بحث در   از اين حقيقت ناشي مي،تضادي که توصيف شد
آيد، فرد مسيحي بر اساس يکي از اين  در هر موردي که پيش مي. گيرند چهار دسته قرار مي

  .زند ها دست به عمل مي ذهنّيت
  اي برادر ضعيفتر حرفه •
  سبرادر ضعيفتر حّسا •
  برادر بالغ شرکت نکننده •
  برادر بالغ شرکت کننده •

  
 جهت تمثيل اين امر  فيلم،را برداريم و از مسئله ديدن» هاي سايه روشن زمينه«بياييد يکي از آن 

گويد، زيرا براي او گناه است و از اين رو براي همه  مي» نه«اي  برادر ضعيفتر حرفه. استفاده کنيم
کند که آزادي دارد، و ممکن است  گويد، زيرا فکر نمي مي» نه«اس برادر ضعيفتر حّس. گناه است

گويد، زيرا احساس  مي» نه«برادر بالغ شرکت نکننده نيز . گناه است يا نهواقعاً نداند که آن مطلب 
اگر . گيرد که از اين آزادي استفاده نکند کند که از اين آزادي برخوردار است و يا تصميم مي نمي

داند که براي او گناه  دهد، مي ه در اين مورد آزادي ندارد و با اينحال انجام ميکند ک احساس مي
  . نمايد با اين وجود آزادي برادر بالغ شرکت کننده را درک و تأييد مي. است

کنند،  هايي هم که مسيحيان اتخاذ مي ها و ذهنيت کنند، موقعيت همانطور که مطالب با هم فرق مي
براي .  برادر بالغ شرکت نکننده نيست،هيچ فرد مسيحي در هر مسئلهاحتماال . کنند فرق مي

آنهايي که در حضور خداوند خود را .  نوشيدن آبجو موردي ندارد،بخشهايي از جامعه مسيحي اروپا
توانم بگويم  در رابطه با آبجو مي. بينند، برادر بالغ شرکت نکننده خواهند بود در اين مورد آزاد مي

و حاال برادر . ام بوده اي مي زماني شايد خود من برادر ضعيفتر حرفه. م نخورده استکه هرگز به دهن
حال فرض کنيم که براي . اين امر را به مسئله ديدن فيلم هم تعميم دهيد. بالغ شرکت نکننده هستم

پس اگر ديدن فيلم مورد دارد، مومنين .  ولي ديدن فيلم مورد دارد،اي آبجو مورد ندارد عده
کنند،  گردند که ديگر مسيحياني را که به ديدن فيلم مبادرت مي» اي حرفه«انند برادران ضعيفتر تو مي

توانند برادر بالغ شرکت نکننده باشند که خود به ديدن فيلم  و يا اينکه مي. گردند به باد انتقاد مي
  .گيرند کنند، به باد انتقاد نمي  ولي آنهايي را هم که اينکار را مي،ورزند مبادرت نمي

 خطر احتمالي  نتيجه  ارزيابي  مسئله  
  برادر ضعيفتر

  اي حرفه
هرکسي که فيلم   براي همه غلط است ديدن فيلم

بيند، گناه  مي
  کند مي

شاکي از ديگر 
مسيحياني که با 
  او موافق نيستند
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برادر ضعيفتر 
  حساس

  ديدن فيلم
  

احتماال براي او غلط 
  است

براي همه 
مسيحيان غلط 

  نيست

کند  شرکت مي
نه با وجدان ولي 

  کامالً آزاد
برادر بالغ شرکت 

  نکننده
  : يا ديدن فيلم

براي او گناه است و از 
اين جهت شرکت 

  تواند بکند نمي
  و يا

براي او گناه نيست، ولي 
گيرد که گناه  تصميم مي

  نکند

بر اين باور است 
که چيزي 

تواند براي  مي
يک مسيحي گناه 

آنکه  باشد، بي
براي همه 

يان گناه مسيح
  .باشد

تواند بر اين  مي
باور باشد که 

ايماندار شرکت 
توانست  کننده مي

» بيشتر روحاني«
باشد، اگر آزادي 
خود را محدود 

  .کرد مي
برادر بالغ شرکت 

  کننده
بر اين باور است که  ديدن فيلم

جهت شرکت آزادي 
  .دارد

براي خود او 
مورد ندارد، ولي 

براي ديگران 
ممکن است گناه 

  .دباش

يا تن به خواسته 
برادر ضعيفتر 

» اي حرفه«
  دهد، مي
  يا 

باعث لغزش 
برادر ضعيفتر 
  شود، حّساس مي
  و يا اينکه

از آزادي خود 
  استفادهءسو
  .کند مي

    
حال که در جامعه مسيحي چهار ذهنيت فوق را ديديم، بگذاريد در رابطه با کشمکش و برخورد به 

  .چند دليل ديگر اشاره کنم
  

  که شرکت نکردن مسئله استزماني 
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ه که ديگر مسيحيان کنند که آنها هم از آنچ مسيحياني هستند که اين آزادي را در خود احساس نمي
پولس ). ١٤روميان (پولس از اينگونه افراد به ما يادآور شد . مند گردند برند، بهره از آنها لذّت مي

 در اين مورد به آزادي کامل در وجدان کند که تا زماني که اين مسيحيان اين مطلب را روشن مي
رکت کنند، حتي اگر شرکت در آنها براي ديگر ها ش ند، نبايد در اينگونه فعاليتا خود دست نيافته

  .کند  تنش ايجاد مي،اين گوناگوني. مسيحيان ايرادي نداشته باشد
محدوديتهاي . اند  نکنندهايمانداراني بالغ و شرکت.  نيستندگرا بسياري از اين برادران شريعت

پذيرند، ولي به هيچ عنوان بر آن نيستند که اين شيوه از  ها مي شخصي خود را در برخي از زمينه
بر اين باور هم نيستند که اين شيوه محدود . زندگي خود را براي ديگران مسيحيان قانون نمايند

برند،   خدا بهره ميشود که از ديگر مسيحياني که از آزادي خود در حضور شان باعث مي زندگي
دهد، شيوه زندگي برادري را  اين افراد با اطاعت از آنچه که پولس تعليم مي. تر باشد بيشتر روحاني

اين افراد هم، همانند ديگر مسيحيان . کشند کند، به داوري نمي ها شرکت مي که در اينگونه فعاليت
 و يا شاهد سازش جامعه مسيحي با بينند استفاده ميءحقيقي، زماني که آزادي مسيحي را مورد سو

با اين وجود از اين تعليم کتابمقدس آگاهند که در مورد . گردند بدي و ناپاکي هستند، ناراحت مي
  . تعاريف مومنين با يکديگر متفاوت است،آزادي شخصي

گرايانه به مشکل دامن  اي از برادران ضعيف هستند که بخاطر طرز برخورد شريعت ولي طبقه
شود که آن  کند و سپس بر آن مي گرا شيوه زندگي خود را به دقّت بنا مي شخص شريعت. زنند مي

بلوغ روحاني براي کسي که بدين .  همانند قانون تحميل نمايد،شيوه زندگي را بر همه مسيحيان
 و رابطه خود را با هر چه را ببنددآيد که تمامي درهاي صحيح  انديشد، زماني حاصل مي طريق مي

توجه بماند و بجاي  القدس بي او را الزم است که نسبت به صداي روح. است، قطع نمايد» يبد«که 
اينکه سعي در درک مقصود و نّيت شريعت خدا کند، بيشتر توجه خود را به کلمات آن معطوف 

  .کند و بدين ترتيب ديگر مسيحيان را زنداني توقعات خود مي. نمايد
.  که قاضي و هيئت منصفه براي بقيه جامعه مسيحي باشدمأموريت اين شخص در زندگي اين است

خواند که وجدان حساسش از اعمال دوستان آزاد » ضعيفتر«توان به عنوان برادر  اين شخص را نمي
  .گردد اش زخمي مي شده

برادر ضعيفتر «است که بايد بهتر از اينها بداند و عمل کند و من اسم او را » بالغ« ايماندار ،برعکس
کند تا  تعبير کرده و از آن همچون اسلحه استفاده ميءسورا » ضعيفتر«او واژه . گذارم مي» اي حرفه

توان برادر   او را نمي،از نقطه نظر کتابمقدس. نظرهاي تحميلي خود همسو نمايد شرايط را با نقطه
» نضعيف بود«با اين وجود، اين شخص از اين . خواند، اگر وجدان حّساس در او نباشد» ضعيف«

گر واقعي غالبا اينگونه افراد   سلطه.قرار دهدکند تا ديگران را تحت کنترل خود  ساختگي استفاده مي
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 زيبايي را در کليسا از بين ، بيشتر از هر عامل ديگر،اين نوع از رياکاري! هستند، نه برادران ضعيفتر
نيت توبيخ نمود که دست از چنين شخص را بايد با کار غلط خود مواجه کرد و او را با اين . برد مي

  ).١: ٦غالطيان . (کار خود بردارد و خود را اصالح نمايد و زندگي ديگران را بنا کند نه خراب

  
  زماني که شرکت کردن مسئله است

برادر (است » برادر قويتر«شود، از سوي  علت ديگري که در جامعه مسيحي موجب ناراحتي مي
اين شخص به پرچمدار آزادي تبديل . ي خود حساس نيستکه در استفاده از آزاد) شرکت کننده

ديگر . زند  خود به شکل عظيمي به آزادي مسيحي لطمه مي،شود و در جريان اين نهضت مي
کنند، جهت مباحثات شخصي او پاورقي   با تدبير عمل مي،مسيحياني که در استفاده از آزادي خود

صدمه او ع رشد برادر ضعيفتر گردند و يا به اينها افرادي هستند که ممکن است مان. گردند مي
اينها را نيز بايد با کار غلط خود روبرو کرد و توبيخ نمود تا به آن وضعيت صحيح و . رسانند

شناسد و زماني که الزم  هاي مشروع خود را در مسيح مي ايماندار بالغ آزادي. سودمند خود برگردند
با . شتن آزادي به معني اين نيست که از آن استفاده شوددا. کند نمايد، اين آزادي را محدود مي مي

 بر اين باور هستم که ميزان تالشي که ما جهت محدود نمودن و بستن آزادي داريم، اينحال شخصاً
  .اسير هستندواقعاً کنيم که  به مراتب بيشتر از تالشي است که ما در جهت آزاد سازي آنهايي مي

اي که دارد،  اگر از آزادي.  لزوما استفاده از آزادي نيست،کنندهبلوغ روحاني براي برادر شرکت ن
بزرگترين گام رشد در . افزايد  بر بلوغ روحاني او نميبيشتر استفاده کند ، اين مطلب ضرورتاً

او زماني شخص روحاني . زندگي او شايد هم بايد در حيطه منش و طرز برخورد او انجام شود
رکت کننده خود را به عنوان فردي ببيند که از آزادي مشروع خود در متعادل خواهد بود که برادر ش

برادر قويتر اگر آزادي مشروع «. کند و اين آزادي موجب خشنودي خداست حضور خدا استفاده مي
، ذهنيت غلطي است و او بايد تمامي افکاري را »تر خواهد شد خود را محدود کند، بيشتر روحاني

  .د، در خود از بين ببردشون که موجب اين ذهنيت مي
.  آزادي خود را محدود نمايدکننده شامل اين نيست که به تدريجبلوغ روحاني براي برادر شرکت 

اگر بلوغ مسيحي با شيوه زندگي برادر ضعيفتر برابرگردد و مسئله برادر قويتر را شامل نگردد، 
  .برعکس آن هم همينطور. تعريفي مشروع و متعادل نخواهد بود

  

  توان پرهيز کرد ي که از نمود و شمايل بدي نميزمان
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 در اين ايده النه کرده است که به نحوي از ،يکي ديگر از داليل کشمکش در زمينه شيوه زندگي
اين سخن صحيح است که در شيوه زندگي چيزهايي وجود . هرگونه نمود و شمايل بدي پرهيز کرد

 مستقيم نباشد، بر اساس خود همين حرف بايد دارند که حتي اگر در کتابمقدس برعليه آنها چيزي
ولي در عين حال بايد اين را هم توجه داشت در اکثريت مواردي که در شيوه . از آنها پرهيز کرد

. زندگي وجود دارند، اين اصل به درستي درک نشده و به درستي هم به عمل کشيده نشده است
  :و مشاهده اشاره کنم بگذاريد به دبيشتر توضيح دهم،را قبل اينکه مطلب 

اين . اول، امکان اين نيست که طوري عمل کنيم که در سطح جهاني همه ما را درک و قبول کنند
بعضي از افراد از اينکه مقبول نشوند، بسيار ترسانند و از اين رو . يکي از حقايق اين زندگي است

بينند که دائم   ايمن ميخود را در اين. کنند هم از هر آنچه که باعث مباحثه شود، پرهيز مي
حتي در حالت . دهند که آبها از آسياب بيافتد و آنقدر به اين کار ادامه مي. تماشاچي باشند

. اند ها بندرت قابل تشخيص تفاهم ايجاد کنند، چرا که انگيزهءتماشاچي بودن هم ممکن است سو
تواند نّيتهاي   است ميتنها خداست که از قلب انسان باخبر است با اينحال بشر اغلب مدعي آن

صورت  ها به شخصي ديگر اين عمل را معموال با تزريق انگيزه. قلب ديگران را تشخيص دهد
ليکن براي . براي فرد پاک، همه چيز پاک است. )هاي خود اوست که اغلب هم انگيزه(دهد  مي

  .دند به عنوان ناپاک داوري گردنتوان فردي که پاک نيست، حتي چيزهاي پاک هم مي
يده است، خواهيم را در طرف غلط ديواري که انسان کش بالخره ما هم خود ،دوم، در طول زندگي

چه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم، ما هم در کليسا . ناپذير است يافت و اين امر اجتناب
شيم، يا  موقع در طرف غلط اين ديوار بان و اگر در آ. خود را در تله توقعات فرهنگي خواهيم يافت

 و يا اينکه درجات مختلفي از . خود را با آنها مطابقت خواهيم داد،با آن توقعات سازش کرده
 ما در زندگي روحاني ،در برخي از اذهان. سانسور حرفها و مقبول نشدنها را تجربه خواهيم نمود

 ما ،ت آنهابر اساس ذهني. کنيم القدس زندگي نمي ايم و و تحت اقتدار و کنترل روح شکست خورده
  .ايم کند، پرهيز ننموده گَر مي به شکل کامل از نمود و شمايلي که بدي خود را در آنها جلوه

فرض کنيم يکي از . آنکه مسئله رفتن به سينما را گنده کنيم، باز از همين مطلب مثال بزنيم بياييد بي
. بيند  به سالن سينما ميرود، برادر مسيحي خود را در حال ورود برادران مسيحي که به سينما نمي

 مکانهاي ،سينما و اينجور جايهاكه شد  با رنجد، زيرا بر اين باور مي رود، مي برادري که به سينما نمي
 ٢٢: ٥تسالونيکيان ١آيه از در اين وضعيت معموال .ا پرهيز کردبدي هستند و بنابراين بايد از آنه

 دوري بدي گونه  هر از«: گويد آنجا که مي. شود  ميرود، استفاده  که به سينما مييجهت مقابله با فرد
  ».کنيد
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گويد، صحيح است؟ آيا منظور از اين سخن اين است  آيا اين طريق استفاده از آنچه كه پولس مي
که ما ديگر نبايد کاري انجام دهيم که براي شخصي ديگر گناه جلوه کند؟ آيا مسيح هم در طول 

  ؟کرد اده ميزندگي زميني خود از اين اصل استف
 از پيام نبّوت صحبت ،در متن رساله پولس به تسالونيکيان که از آن ذکر شد، پولس در آيات باالتر

بيازماييد؛  را چيزه هم .مشماريد خوار را مکنيد؛ نبّوتها خاموش را روح آتش«: گويد کند و مي مي
زي بايد آزمايش گردد؟ چه چي» .کنيد دوري بدي گونه  هر  از.بگيريد چنگ به نيکوست، را آنچه

هرآنچه که خوب است، بايد آن را دو دستي چسبيد و هر آنچه که بد . محتواي همه پيامهاي نبّوتي
دارد  كه هرگز کاري نکن که در نظر شخصي  اين متن اشعار بر آن نمي. است، بايد آن را رد کرد

  .را با سخنان خود رنجانيدعيسي مسيح خود بارها رهبران مذهبي جامعه . کند ديگر گناه جلوه مي
کرد، ولي در عين حال هميشه از  در اين هيچ شکي نيست که عيسي از هرگونه بدي دوري مي

- آلود اين دنيا را همراه با ارزشهاي خود عيسي آشکارا بنيادهاي گناه. کرد نمودهاي بدي دوري نمي
محبت خود به مردم بود که اش رد نمود، ولي مردم را دوست داشت و در نشان دادن اين  حورانهم 

ائل غيرمذهبي بودند، عيسي سعي زماني که مس. از جانب اشخاص مذهبي مور مذّمت قرار گرفت
به پطرس گفت که ماليات معبد را بپردازند تا مبادا کسي دليلي براي . کرد که کسي را نرنجاند مي

ن خبر خوش توسط ولي زماني که خبر خوش فيض نجات بخش مطرح بود و اي. رنجش پيدا کند
کرد  گرديد، به شکلي مستقيم و سخت با اين عمل مخالفت مي گرايان مذهبي مخدوش مي شريعت

او به شاگردان خود اجازه داد که بدون شستن دستها چنانکه عادت بود، . ايستاد و برعليه آن مي
اجازه داد که او به شاگردان . دانست که اين امر باعث رنجش خواهد شد دست به غذا ببرند و مي

کرد و  حال آنکه اين عمل بد جلوه مي. ها را بخورند در روز سّبت سنبل گندم بچينند و تخم گندم
رفت  گذاشتند، مي او به جاهايي که ديگر افراد مذهبي پا نمي. گرديد باعث رنجش جامعه مذهبي مي

تارهاي راديکال و تندرو آنها او را بخاطر چنين رف. کرد  معاشرت مي،و با افراد به قول آنها نجس
  .کردند محکوم مي

توانست از  حال مي اگر در عين. تمامي توجه او به اين بود که پدر خود را خشنود سازد
نهاد که پشت   وقعي نمي،در اين اطاعت از پدر. کرد رنجانيدن مردم پرهيز کند، اينکار را مي

نظر رسد که گويي برعليه شريعت دار بارها را به لرزه درآيد و چنان به  افراد اسم و رسم
  .کند خدا عمل مي

خواستند آزادي آنها را در مسيح عيسي     پولس هم در مقابل تالشهاي رهبران مذهبي کاذب که مي
کرد که  اين را از آن جهت مياو، . ايستاد جاسوسي کنند و دوباره کليسا را به بندگي کشند، مي

زماني که پاي حقيقت و جوهر . غالطيه باقي بماندحقيقت پيام انجيل بدون سازش در کليساي 
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زندگي و . نهاد که مبادا بد جلوه کند و نه پولس ميانجيل در کار بود، نه عيسي وقعي به اين 
شد و از هر طرف آنها را زير بار اتهامات   باعث مباحثات زيادي مي،سخنان حساب شده آنها

  .داد مختلف قرار مي
بارگي و شرابخواري  بدان شکل انتخاب کرد و بخاطر آن هم به شکم عمداًخود را   عيسي شيوه

کرد موجب رنجش جامعه يهود  بخاطر اينکه سعي ميرا  پطرس ،پولس در حضور جمع. متهم شد
.  هم براي يهوديان است و هم براي غيريهوديان،دانست که انجيل پطرس مي. نمودنگردد، توبيخ 

بد يهوديان حاضر،  در نظر ، مبادا اين عمل او،ديان امتناع نمودعليرغم آن، از غذا خوردن با غيريهو
 در مگذاريد«: همان پولسي که نوشت.  شماتت کردپولس او را بخاطر اين عمل شديداً. جلوه کند

، از پطرس طلب کرد که با )١٦: ١٤روميان (» .شود گفته بد شماريد، مي نيکو شما آنچه مورد
تازه اين . يند، چه در نظر يهوديان بد جلوه کند و چه نکندميز غذا بنشيک غيريهوديان سر 
  . يهودي نژاد بودندمسيحيانرنجيدند، در واقع  يهودياني که مي

 نسبت به برادر ضعيفتر هشيار باشد و موجب دهد که با اين وجود پولس فرد ايماندار را هشدار مي
روميان (ايمانداري ديگر را از بين ببرد رفتار ايماندار براي آن نيست که . دآزردگي وجدان آنها نشو

ضعيف نيستند که کليسا را به واقعاً  برادران ،کنند که اين مشاهدات به بنده چنين ديکته مي). ١٥: ١٤
اي   برادران ضعيف حرفهاغلب. دهند گرايانه و نامتعادل سوق مي سوي سازشهاي فرهنگي شريعت

 هستند که مانع کار خدا در ميان راضيخوداز و شق، خودبين  هستند، برادران خشک، لجوج، کله
اي  گويد، نبايد براي لحظه در مقابل چنين اشخاصي چنانکه پولس مي. گردند افراد غير مسيحي مي

 در همان زيبايي و سادگي خود پاک و دور از هر  شد تا حقيقت انجيل پابرجا بماند؛تسليم
کند،  ، ما و خبر خوشمان را به خبر بد تبديل مي سر تعظيم فرود آوردن در مقابل اين افراد.نجاست

  .به افرادي رياکار و پيام آور انجيلي مخدوش
  

  تندرو چنانکه مسيح بود      
توانيم از عيسي مسيح کمتر راديکال باشيم؟ فرد مسيحي هر چقدر که بيشتر شبيه  ما چي، آيا مي

مسيح فرمود که . باشد ارت موثر مي به همان اندازه نيز در بش- شبيه مسيح واقعاً  -مسيح است 
 از اين جهت ،تهد بود و در آنها قرار نخواهد داشمناسب نخوا» مشکهاي کهنه«شيوه زندگي او با 

شد، از  نظر عرضه مي اي خشک و عبوس و تنگ فريسيانه پيشنهاد شده که در صحنه»  مذهب«هم
اين الگويي است براي هر فرد . شد در مسيح نوعي دنياگرايي مقدس ديده مي. نظر او مردود بود

در اين دنيا  هم همينجاست؛ فرد مسيحي وخطر.  ولي از اين دنيا نيست،ايماندار که در اين دنياست
 در ، بيرون از آغل،زماني که گوسفندان. است و اين خطرناک است» در ميان گرگان«به قول مسيح 
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ه ولي زماني که در طويل. اطاعت کننداند، الزم است که از شبان  حصار و ميان گرگان محيطي بي
 اين حقيقت است که بزرگترين ، مصيبت.يعني در محيط مسيحي هستند، احتياجي به شبان ندارند

ما به اسلحه تام خدا . د، بلکه از ديگر گوسفنداننشو زخمها اغلب از حمالت گرگان ناشي نمي
  .حافظت کنيم احتياج داريم تا خود را از همديگر م)٦مذکور در افسسيان (

نانکه گويي زخمي شدن در جنگ کشد، چ چرا ما تنها ارتشي هستيم که سربازان زخمي خود را مي
و از ميان . اند در جنگ شرکت دارند،  بسيار اندکواقعاً  است؟ گناه اين است که افرادي که گناه

 همقطاران مسيحي شوند از ميان آن همه انتقادات و ريشخندهاي آنها هم افراد بسيار کمي قادر مي
رسند، از دست همقطاران خود  و تازه زماني که به آنجا مي. خود، خود را به خط اول جبهه برسانند

ترين شيوه همان دست روي دست  آنطور که معلوم است، ايمن. اند زخمهاي زيادي برداشته
تمامي . يد آن چيزي نيست که شما طالب باش،دانم که اين ولي مي. گذاشتن و کاري نکردن است

افرادي که در : نکته سخن پولس در بحث برادر قويتر و ضعيفتر اين است که اين مطلب را بگويد
تعهد خود جهت خشنود کردن خدا به يک اندازه غيرت دارند، رفتارشان لزوما مثل هم نخواهد بود 

 اين  روميان در١٤و بخاطر همين هم در فصل .  و از هم به شکل وسيعي تفاوت خواهد داشت
  :گردد  اين فصل شروع مي١٠کند که از آيه  العملهايي صادر مي مورد دستور
  کنيد؟ مي محکوم را خود برادر چرا شما )١
 نگريد؟ مي تحقير ديدة به خود برادر به چرا )٢
  .داد خواهد  باز خدا به را خود حساب ما از يک هر )٣
 .نکنيم محکوم را يکديگر پس اين از بياييد )٤
 .کنيم دنبال شود، مي يکديگر بناي و صفا و صلح برقراري وجبم که را آنچه بياييد )٥
 .دار نگاه خدا و خود بين امور، اين دربارة را ات عقيده )٦
 داشتن نگاه خصوص در يا آشاميد، مي و خوريد مي آنچه خصوص در کسي مگذاريد )٧

 )١٦: ٢افسسيان  (.کند محکومتان سّبت، روز و نو ماه و اعياد

  
  از بشارتاز بدي بپرهيزيد؛ نه 

  او،ام، در رابطه با فرد مسيحي شاهد و شيوه زندگي با توجه به آنچه که در طول ساليان شاهد بوده
  :چند اصل پيشنهاد کنمخواهم  ميشود،  تا آنجا که به بشارت مربوط مي

اي شخص خود را تمام و کمال درک بکنيم، چه برسد به ه انگيزهاول، هيچيک از ما قادر نيستيم که 
بياييد از حرف پولس اطاعت کرده و دست از محاکمه برادر خود . هاي ايمانداري ديگر زهانگي
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بيند و از اميال و  خدا تنها کسي است که قلب شما را مي. چنين عملي گناه است. برداريم
 نه با معيار شخصي ديگر ،او شما را با معيار خود داوري خواهد کرد. هاي شما با خبر است خواسته

من در مقابل برادر خود و وجدان او ( هم سخن تشويق است ،اين سخن). ضعيفتر و يا قويتربرادر (
  ).من در مقابل خدا جوابگو هستم(و هم سخن اخطار ) جوابگو نيستم

به . اساس، حّساي هشيار باشيد و نسبت به برادر ضعيفتر حّس دوم، نسبت به برادر ضعيفتر حرفه
اس را از رنجش محافطت  به همان اندازه که برادر ضعيفتر حّسياد داشته باشيد که جامعه مسيحي

اگر شباني که اساسا شرکت نکننده است، .  هم بدهدتعليمکند، مسئوليت دارد که او را   مي
 تأييد و تصديق نمايد، زير اين گناه خواهد بود که موثر رامشروعيت شيوه زندگي شرکت کننده 

باشد و برادر ضعيفتر حساس را کماکان در اين ضعف و  ميفرد موثر مانع تأثير شيوه زندگي 
  .دارد حساسيت باقي نگه مي

گيري و  چنين به نظر خواهد رسيد که گويي اطالعاتي که برادر ضعيفتر حساس جهت تصميم
اين برادر احتياج دارد چه بداند؟ او احتياج . انتخاب احتياج دارد، به نحوي قابل دسترس نيست

؛ ولي )او آزادي دارد(همه چيز جايز است . ا که از نظر اخالقي خنثي هستند، بداندهايي ر دارد زمينه
هيچ کس نبايد . او بايد در رابطه با امور و مسائل وجدان بداند. کند هر چيزي تذهيب و بنا نمي

وجدان اوست که حد و مرز . هايي که نظر قطعي وجود ندارد، زير پا بگذارد وجدان او را در زمينه
اي بسته است، خود  تا زماني که وجدان او در زمينه. کند ت و شرايط شخصي او را تعيين ميوضعي

اگر وجدان (تواند گناه محسوب شود  او بايد بداند که عملي امروز براي او مي. او هم بسته است
نه به اگر در اين زمي( اين امر براي او گناه نباشد ،و ممکن است تا سال ديگر) خود را زير پا گذارد

آنچه که براي . کند  از فردي به فرد ديگر فرق مي،او بايد بداند که آزادي). آزادي وجدان دست يابد
از اين رو هم نبايد بگذارد که آزادي . ، ممکن است براي او غلط باشداستمسيحي ديگر صحيح 

و سوءاستفاده از او بايد در رابطه با استفاده .  به او بهانه به جهت ارتکاب گناه دهد،فردي ديگر
برخي از مسيحيان از آزادي خود سوءاستفاده خواهند کرد و نمونه بدي براي او . آزادي تعليم يابد

اي هم از آزادي خود به شکل مؤثري استفاده کرده و از آن  برعکس، عده. بجاي خواهند گذاشت
ه از آزادي خود را او بايد طرز استفاد. همانند پلي به فرهنگ فرد غيرمسيحي بهره خواهند جست

شايد الزم داشته باشد که . اي که دارد، به اين معني نيست که حتما بايد استفاده گردد آزادي. بداند
ها و  او بايد بداند که آزادي مسيحي در زمينه. اين آزادي را در برخي از شرايط محدود کند

شود، براي  تلقي ميآنچه که براي يک جامعه مسيحي آزادي . کند وضعيتهاي مختلف فرق مي
 تتواند توسط وجدان جمعي مسيحي او نمي. اي ديگر ممکن است مجوز و يا گناه تلقي گردد جامعه
دهد، در هر حال در  آنچه که او در محدوده جغرافيايي خود انجام مي.  بسته و محدود گردد،جهان
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د ديگران را با وجدان او نباي.  غلط و يا غيرحکيمانه جلوه خواهد کرد،محدوده جغرافيايي ديگر
 و به آنها احترام ،بايد به او آموخته شود که آزادي ديگر مسيحيان را تشخيص. خود بسته نگهدارد

. اين در مسئوليت هر شبان و يا فرد مسيحي است که مسيحي ضعيفتر حساس را تعليم دهد. گذارد
  .والني بسر بردهيچ دليلي وجود ندارد که چنين برادري در چنين وضعيتي براي مدتي ط

هاي زندگي متفاوت را تشخيص و تأييد نماييم و ياد  سوم، ما را الزم است که مشروعيت شيوه
پولس اين مطلب را به . کنند، بسازيم هاي زندگي خلق مي هايي که اين شيوه بگيريم که با تنش
 بدن هر دو اعضاي برحق» ناخورندگان گوشت«و » خورندگان گوشت«دارد که  وضوح بيان مي

 و. گويد مي شکر را خدا زيرا خورد، مي خداوند براي خورد، مي گوشت که کس   آن«. مسيح هستند
 شکر را خدا و کند مي چنين خداوند براي نيز او پرهيزد، مي گوشت خوردن از که کس   آن
خوردن گوشتي که براي بتها قرباني شده بود، موجب آزار وجدان ) ٦: ١٤روميان (» .گزارد مي
برخي جهت خوردن از آن آزادي داشتند، . چنين نبودابداً شد، در حالي که براي ديگران  خي ميبر

شرين ، خورندگان گوشت، مبدر خيلي از مواقع. ديدند و سايرين چنين چيزي را در خود نمي
 هامتأسفانه بسياري از کليسا. در فصل بعدي در اين رابطه بيشتر صحبت خواهم کرد. بهتري هستند

اند و آن را همچون قانون براي کليه مسيحيان  شيوه زندگي ناخورندگان گوشت متمرکز شدهروي 
کليساي سالم هم خورندگان گوشت .  تبديل به تعريف روحانيت شده است،و همين. اند تلقي کرده
کند که با همديگر در تنشي  کند و هم ناخورندگان گوشت را و هر دو آنها را تشويق مي را تأييد مي

  .ق زندگي کنندخال
پولس و عيسي . چهارم، ما نبايد حقيقت را قرباني کنيم تا بدين ترتيب مورد تأييد انسان قرار گيريم

کردند که در جستجوي حقيقت بود و اگر در مقابل فشارهايي که از جامعه  اي زندگي مي در جامعه
زمانهايي . کردند يافت ميکردند، حقيقت انجيل را به صورتي مخدوش در آمد، سازش مي بر آنها مي

بخاطر سوراخ بودن گوششان از شام خداوند ممانعت صرفاً اي که افراد را  هست که بايد با جامعه
زمانهايي . کنند زيرا پيام فيض نجات بخش عيسي مسيح را مخدوش مي. کند، به مخالفت ايستاد مي

ايمانان به باد انتقاد  معاشرت با بيهست که بايد در مقابل افرادي که ايمانداران به خاطر دوستي  و 
آورند،  گرايي خود را در مقابل ديگران به رژه در مي اين افراد زماني که شريعت. گيرند، ايستاد مي

زمانهايي هست که بايد آن . کنند گذارند و انجيل را مخدوش مي در واقع حقيقت را زير پا مي
زيرا که . کنند، مانع شد و توبيخ کرد وليد مي زشتي را تلي و،کليساهايي را که حقيقت را اعالن

گر به جاي تصويري صحيح از مسيح،  در مقابل اين دنياي نظارهزيبايي عروس را از بين برده و 
  .دارند به دنيا عرضه ميبيشتر کاريکاتوري از او را 
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 همه از . هستيمکجاکند که  ، تعيين ميچه کسي هستيماينکه . کنيم از بدي پرهيز واقعاً پنجم، بياييد 
ولي برخي از اين آزادي برخوردار ... اين آزادي برخوردار نيستند که با غيرمسيحيان قاطي گردند

اي، پس بر آتش  اگر خود تو از ديناميت درست شده. بياييد اجازه اينکار را به آنها بدهيم. هستند
يشتر رشد کرده و بالغ شده هر چقدر که در مسيح ب. اي، اضافه مکن تنوري را که کنار آن ايستاده

عالمت . باشيم، به همان نسبت هم در جامعه غيرمسيحيان عميقتر و مؤثرتر نفوذ خواهيم کرد
  .روحانيت واقعي پس کشيدن نيست، نفوذ کردن است

ششم، به عنوان قانوني کلي، هر چقدر که فرد مسيحي از بشارت شخصي دور باشد، به همان 
بسياري از افراد در کليسا همانند سگهاي شکاري در قفس . اهد بودنسبت هم به انتقاد مشغول خو

اي جهت شکار نباشد، وقت خود را با کلنجار رفتن و دعوا کردن با يکديگر  اگر پرنده. هستند
» مأموريت بزرگ«آنها را از قفس آزاد کنيد و بگذاريد به دنبال انجام وظيفه و . خواهند گذرانيد

. ه از گاز گرفتن همديگر و دعوا با يکديگر دست خواهند کشيدخود بروند، خواهيد ديد ک
من خود همين مطلب را مخصوصا در ميان شبانان . چيزهاي بسيار مهمتر هست که بايد انجام شوند

خيزد، خود هرگز با هيچ  شباني که در مقابل دوستي با غيرمسيحيان به مخالفت برمي. ام امتحان کرده
  .تغير مسيحي دوستي نکرده اس

عيسي به دليل هويت راديکال و . هفتم، در دنيا بودن به اين معني نيست که با آن هم هويت هستيم
آن هم به هم هويت شدن عيسي با نژاد انسان . تفاوتي راديکالي که داشت، آن همه مؤثر بود

قعيت با اينحال وا. بيرون بودکامالًاز توقعات و انتظارات مذهبي از خدا صورتي چنين راديکال، 
اغلب در زمينه تشابهات او با . انسان بودن مسيح بود که توجهات را به اولوهيت او جلب نمود

مقدس و . داد اي خود را نشان مي به شکل برجسته) تفاوت راديکال(نسل بشر بود که اولوهيت او 
 - هم خواهيم که اين  اگر مي. بخشد  به در دنيا بودن ما ايمني مي،بدور از قصور زندگي کردن

هويتي به جاي آنكه ويرانگر باشد، زندگي ما و ديگران را نجات دهد، داشتن انضباط در زندگي 
  . مسيحي بسيار حياتي است

رود، در  پيش ميبه همانطور که زندگي . ناپذير است  سازش به هرحال اجتناب،هشتم، در زندگي
 تبر بلوغ روحاني و حقيقت بريده يابيم که برخي از چيزهايي که برايمان عزيز هستند، بايد با مي

. تواند مسيحي باشد در من بود که هيچ فرد سيگاري، نميزماني که جوان بودم، اين باور . شوند
دانم، هر چند که  آورم و اينگونه مسيحيان را برادران خود مي امروز از اين مطلب بيشتر سر در مي

توانيم بدون اينکه سازش کنيم با   ما نمي.هنوز هم حکمت اين عادت براي من زير سوآل قرار دارد
  . وحدت اين را طالب است. يکديگر زندگي و کار و خدمت نماييم
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اين اصول مطلق ريشه . دارند با اين وجود همه ما بايد اصولي مطلق داشته باشيم که سازش برنمي
رق از کله ما ب» سازش کردن«بايد قبول کنيم که همين کلمه . در کالم مصون از خطاي خدا دارند

همه . در جواني، سفيد، سفيد است و سياه، سياه. در واقعيت اين کلمه ضرورت بسيار دارد. پراند مي
باال رفتن . کند ولي گذشت ساليان چيزها را عوض مي. دنکن اف و آشکار جلوه ميچيز به نظر شفّ

  .بينيمتوانيم ب آورد به طوري که ضرورت سازش را مي سن ديدگاه جديدي با خود مي
ها هستيم،  زماني که در بيست سالگي. کنيم زماني که جوان هستيم، از سازش امتناع مي

شويم و  ها هستيم، نرم مي زماني که در سي سالگي. بينيم که مجبوريم سازش کنيم مي
. گيريم که سازش کنيم ها هستيم، ياد مي زماني که در چهل سالگي. خواهيم سازش کنيم مي
  .ابيم که زندگي سراسر سازش کردن استي بالخره درميو 

  از ادوارد ديتون              
  

توانست اجازه  بياييد در اين يقين که خدا چه چيزي را مي«: گويد  هم مي»اليزابت اليوت«چنانکه 
يک عروس از بسياري از قسمتها بوجود آمده » !دهد و چه چيزي را اجازه ندهد، فريسي نباشيم

براي زيبا بودن بايد اجازه . شکل و عملکرد و هدف با هم فرق دارنداست که بسياري از آنها در 
بگذاريد مسيح کليساي خود را .  عمل کنندمشخصات الهيداد که هر يک به درستي و بر اساس 

تنها اوست که در مقام کسي که ما را به جهت بشارت . بنا کند و خود داور مؤثر بودن آن باشد
  .مشخص نمايدرا  و روشها ها تواند انگيزه فرستد، مي مي

گذاشتيم تا پيام انجيل را با ديگران در ميان بيرون زماني که پا را از حد و مرزهاي دروغين تحميلي 
ما بايد آماده باشيم . د، حساس باشيمنشو و مشکالتي که از اين گام ناشي مينهيم، بايد به مسائل 

ويم، بي آنکه آن را رد کنيم و يا خود را که به فرهنگ ديگري که متفاوت با فرهنگ ماست، وارد ش
  .به آن بفروشيم

خوريم، نبايد شروع به پرستش بتهاي افرادي بکنيم که آن گوشت  اگر ازگوشت تقديمي به بتها مي
  .چطور؟ به فصل بعدي نگاه کنيد. خورند مي
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  شکل بخشي به يک پاسخ
گرايي را تا به اين حد خطرناک   شريعتبه نظر شما چرا پولس. را تعريف کنيد» گرايي شريعت «- ١

  .مراجعه کنيد) ٢به غالطيان (دانست؟  مي
  
  

چه » هاي سايه روشن زمينه«گيريد، در مورد آن   زندگي تصميم مي  زماني که در رابطه با شيوه- ٢
ر اي واقعي از زندگي خود را در نظ شايد بهتر باشيد زمينه(چيزهايي را بايد در مّدنظر داشته باشيد؟ 

ها،  ها، نوشيدني ايد، مثل برخي از موسيقي اي که خود در مورد آن نظري قطعي نداشته آوريد، زمينه
  )رقص، و تماشاي فيلم

  
  
  
 بعضي نحو هر به تا گشتم همه چيز را همه کس«گويد که    پولس مي٢٣ – ١٩: ٩قرنتيان ١در  - ٣

محدوديتهاي چنين اصلي به نظر شما پولس از اين سخن چه در نظر داشت؟ » .بخشم نجات را
  چيست؟

  
  

  بحث موضوع 
  گرايي تا به اين حد ناراحت بود؟ گرايي چيست؟ به نظر شما چرا پولس از شريعت  شريعت- ١
  
هستيم و در بسياري جهات با آنهايي که در         » خلقت جديدي« ما در مقام مسيحيان که اکنون - ٢

کنيم، در ارتباط  خدايي که در آن زندگي مي هنگ بياطراف ما هستند، فرق داريم، چگونه بايد با فر
  هاي صحيح و غلط براي ما وجود دارند؟ باشيم؟ در رابطه با انتخاب شيوه زندگي، چه انتخاب

  
گويد؟ در اين  کتابمقدس در رابطه با انتخابهايي که در مورد شيوه زندگي وجود دارند، چه مي - ٣

   باشيم؟انتخابها چه چيزهايي را بايد مد نظر داشته
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شان با ما فرق دارد، کتابمقدس از ما چه رفتاري را توقع  در رابطه با افرادي که شيوه زندگي - ٤
  دارد؟ مثال در رابطه با افرادي فکر کنيد که

  
  

  .کنيم کنند که ما نمي هايي شرکت مي در فعاليت -
 .کنند کنيم، شرکت نمي هايي که ما در آنها شرکت مي در فعاليت -
کنند و شرکت در آنها را براي ديگران گناه  بخصوصي شرکت نميهاي  در فعاليت -

 .دانند مي
گويد ولي اگر ببينند که شما آن را انجام  وجدان آنها غلط بودن آن را به ايشان مي -

 .دهيد، آنها هم آن را انجام خواهند داد مي
  

 جاتن را بعضي نحو هر به تا گشتم همه چيز را همه کس«منظور پولس از اين حرف که  - ٥
پرهيز از رنجانيدن ديگر : چه بود؟ به نظر شما کداميک بايد برايمان مهم باشد» .بخشم

  ايمانان؟ مسيحيان و يا تالش براي به ايمان کشيدن بي
  
  
بگرديم و هنوز هم بر اصول و تعليم كالم خدا استوار » همه کس را همه چيز«توانيم  چگونه مي - ٦

  بايستيم؟
  
  
ايد، با ديگران در ميان  ه در گذشته در رابطه با شيوه زندگي گرفتههايي را ک يکي از آن تصميم - ٧

  .گذاريد
  
  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
  .بحث روي اين مطلب بر فکر اصلي شما چه تأثيري گذاشته است؟ بطور خالصه بنويسيد - ١
  
  
  ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(تصميم داريد اين را چگونه به مرحله عمل بگذاريد  - ٢
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  .اهدافي را تعيين و آن را با گروه و يا سر گروه در ميان گذاريد:  کنيدخود را متعهد - ٣
  

     :به کمک خدا، من
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  :١٢ موضوع
  چگونه شاهدي مثبت باشيم

  
  مرور کلي موضوع

  چرا؟.  نه اينکه ما را از آن خارج کند؛عيسي بر اين تصميم گرفت که ما را به دنيا بفرستد
  :کنيم که داليل اصلي نور و نمک بودن را بررسي ميهمانطور 
درخواهيم يافت که منظور از نور و نمک بودن چيست، چه براي کليساها، چه براي  •

  ها و چه براي افراد؟ خانواده
  .کارآيي خود را به عنوان شاهدان مسيح ارزيابي خواهيم کرد •
تري خواهيم داشت و  اعتماد به نفس بيش،در بيان خبر خوش عيسي مسيح با ديگران •

  .مهارت بيشتري کسب خواهيم نود
  

  هضم موضوع 
 نمکين باز را آن توان مي چگونه بدهد، دست از را خاصيتش نمک اگر اّما. جهانيد نمک شما«

. جهانيد نور شما. گردد مردم پايماِل و شود ريخته بيرون آنکه جز آيد نمي کاري به ديگر ساخت؟
 زير را آن تا افروزد نمي را چراغ کس هيچ. کرد پنهان نتوان شده، ابن کوهي فراز بر که را شهري
 پس.  بتابد اند، خانه در که آنان همة بر نورش تا گذارد مي چراغدان بر را آن بلکه بنهد، اي کاسه

 است، آسمان در که را شما پدر و ببينند را نيکتان کارهاي تا بتابد مردم بر شما نور بگذاريد
  ».بستايند

  ١٦ – ١٣: ٥متي                 
  

 مسيح چقدر مؤثر  مفهومي دارد؟ ما به عنوان شاهدانچهواقعاً در فرهنگ ما نور و نمک بودن 
کند؟ چگونه   تا اينحد سخت جلوه مي،هستيم؟ چرا بعضي وقتها بيان کردن ايمان خود به ديگران

  ميان گذاريم؟توانيم ياد بگيريم که چطور ايماني را به مسيح داريم، با ديگران در  مي
  



  کشف زندگي مسيحي                                                                                            موضوع دوازدهم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٢٥٦

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
  
  ».زندگي من خود شهادت خوبي است. احتياجي نيست که من چيزي بگويم«
  
آنچه که برايشان مهم است، اين است که چقدر . دانيد ر ميمردم برايشان مهم نيست که شما چقد«

  ».دهيد به آنها اهميت مي
  
براي . ترسم العمل آنها مي خواهم که ايمان خود را با ديگران در ميان گذارم ولي از عکس من مي«

  ».شود که بيشتر احساس خطا کنم که همين باعث مي. کنم همين هم نمي
  
انسان وقت و انرژي خود را صرف آن کند و روي زندگي مردم چه روش بهتر ديگري هست که «

گذاري  مردمي که بسياري از آنها تا به ابد ممنون شما خواهند بود؟ چه سرمايه. گذاري نمايد سرمايه
  »توان يافت که بهره حاصل از آن تا به اين حد باال باشد؟ ديگري مي

  بيل هايبل                

  

  مطالعهنمونه به جهت 
  

  مريم
 اولي که به سر کار جديد رفتيد، مريم اولين کسي بود که ديديد و از آن به بعد هميشه با هم روز

توانيد به  ايد و مي در طول اين ساليان روي مسائل مهم با هم صحبتهاي زيادي داشته. دوست بوديد
ا هميشه براي اين به حضور خدا دع. جرئت بگوييد که مريم براي شما احترام زيادي قائل است

کرديد که فرصتي پيش بيايد و خدا شهامت اينکار را در قلب شما بگذارد که از ايمان خود با  مي
  .ولي متأسفانه چنين فرصتي تا بحال پيش نيامده است. مريم صحبت کنيد

وضع از نظر . با اين وجود در اين روزهاي اخير وضعيت اداره زياد هم خوشحال کننده نيست
. اي از کارمندان را پايان دهند ميم بر آن شده که تا انتهاي ماه به کار عدهکاري بسيار بد است و تص
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لرزاند،  حتي فکر بيکار شدن تن آدم را مي. متأسفانه هم شما و هم مريم در ليست اين افراد هستيد
  !مخصوصا هم بعد از هفت سال خدمت صادقانه

روزي مريم بعد از کار به . ندک در وخامت اوضاع همين بس که مريم وضع شما را خوب تصور مي
آيد و از شما علت اين همه تاب و تواني را که در مقابل اين وضع اسفناک از خود  سراغ شما مي

  دهيد؟ در مقابل سوآل او چه جواب مي. شود دهيد، جويا مي نشان مي
  

  موضوع و يا سوآل اصلي مطرح براي ما چيست؟
  

  
  مطالعه کتابمقدس

  
  ٦ – ٢: ٤کولسيان 

  
 پيام روي  به دري خدا تا کنيد، دعا نيز ما براي  و.کنيد دعا وقف را خود شکرگزاري، و هشياري با«
 دعا .ام شده کشيده زنجير به آن خاطر  به من که رازي کنيم، بيان را مسيح راز بتوانيم تا بگشايد ما

 غيرمسيحيان منظوربيرون  مردمان  با.است شايسته چنانکه کنم، بيان بروشني را آن بتوانم که کنيد
 فيض از پر هميشه شما  سخنان.گيريد  بر را بهره بيشترين فرصتي هر از و کنيد رفتار  حکيمانه.است

   ».دهيد پاسخ چگونه را کس  هر بدانيد تا سنجيده باشد، و
  

و خوانندگان ) ام به زنجير کشيده شده(نويسد  نامه خود را به کولسيان مياست که پولس از زندان 
بخشي از تالش به . کند که به عنوان ايمانداران به دنبال بلوغ روحاني باشند را تشويق ميخود 

خانواده، سر (جهت رشد و بلوغ اين است که شاهد وفاداري به غيرمسيحياني که در ميان ما هستند 
  پولس بر اين مطلب ابتدا با اين خواسته٦ – ٢: ٤در کولسيان . ، باشيم)کار، همسايگي، و غيره

کند که براي خدمت او در ميان غير مسيحيان دعا کنند و سپس آنها را در رابطه با  تأکيد مي
حکمت و توان در اين امر که پيام انجيل را با مهارت با : دارد ضرورت بشارت موثر به چالش وامي

و هم کند، هم اعمال  زماني که او صحبت از رفتار حکيمانه مي. افراد غير مسيحي در ميان گذارند
خواهد از اين امر مطمئن گردد که کولسيان با وفاداري به شهادت  پولس مي. سخنان را در نظر دارد

  .خود ادامه خواهند داد و در صحبت و عمل خود در ميان غير مسيحيان مراقب خواهند بود
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ي خدمت بشارتي که به گردن دارد، دعا کنند که خدا درهادر خواهد که  پولس از ايمانداران مي
کنيد که دعا به جهت خدمات ديگران و خدمات خود ما  چرا فکر مي. به روي آنها باز کندبسته را 

  ضروري و مهم است؟
  
  
  

 رفتار  حکيمانه.است غيرمسيحيان منظورکه بيرون  مردمان با«: منظور پولس از اين سخن چه بود
  شود که حکيم نباشيم؟ ؟ چطور مي»کنيد

  
  
  

از هر فرصتي «توانيم  گشايد، من و شما چگونه مي جهت پيام انجيل ميزماني که خدا دري را به 
  را بگيريم؟» بيشترين بهره

  
  
  

  باشد؟ منظور از اين عبارات چيست؟» نمکين«و » پر از فيض«تواند  سخنان ما چگونه مي
  
  
  

کند که در سخن گفتن دقت کنيم تا بدين ترتيب به حرکس که از ما سوآل  پولس به ما توصيه مي
شايد (به نظر شما پولس در بيان اين سخن چه چيزي در سر داشت؟ . کند، بتوانيم جواب دهيم مي

  .) هم مراجعه کنيد١٥: ٣پطرس ١بخواهيد که در اين مورد به 
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). شهادت در حضور کل کليسا و يا جامعه(و هم جمعي ) فرد به فرد(بشارت هم شخصي است 
ير توضيح دهيد که چرا کليساي جوان اورشليم قادر بود که  را بخوانيد و در ز٤٧ – ٤٢: ٢اعمال 

  .در نظر جامعه غير مسيحي تا به آن اندازه عزيز گردد
  
  
  
  

توانيم شاهدان مثبتي براي مسيح باشيم، عمق و بعد بيشتري  متون زير به اين مطلب که چطور مي
دارند، به شکل  ودن عرضه ميتعليمي را که هر يک از اين متون در رابطه با نور و نمک ب. بخشد مي

  .خالصه بنويسيد
  

  ١٦ – ١٣: ٥متي   
  

  ٢٠ – ١٩: ٢٨متي   
  

  ٧ – ٣: ٢تيموتائوس ١  
    
  ١٦ – ١٥: ٣پطرس ١  

  
  

  ديگر منابع
  
  به قلم بيل هايبل و مارک ميتلبرگ» فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود «

  ».توانيم مسيحياني مسري باشيم چگونه مي«فصل سوم از کتاب   
  
  »نکاتي کوچک در بيان پيام انجيل«
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  فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود
  به قلم بيل هايبل و مارک ميتلبرگ»  .توانيم مسيحياني مسري باشيم چگونه مي«از کتاب 

  
آنکه  ترين تجارب در زندگي اين است که به انسان بگويند چه بايد بکند، بي يکي از مستأصل کننده

رخ دائماً و با کمال تأسف بايد گفت که اين امر . گي انجام آن چيزي بگوينددر مورد چگون
  .دهد مي

زند و از شما انتظار دارد که  مدير شما براي سه ماه آينده هدف فروش را رقم بسيار بااليي مي
ها پايين  کند که اين فروش بايد حاصل آيد، هزينه به شما اعالن مي. فروش را به آن رقم برسانيد

يده شوند، و کارها بيشتر بهبود يابند، ولي اينکه همه اينها را چگونه بايد انجام دهيد، ديگر کش
  .مشکل شماست و به گردن شماست

 ،کند و به همراه آن تان انگار که تکليف کم داريد، همينطور بر ميزان تکاليف اضافه مي و يا معلم
د، آن مطلب را بنويسيد، روي آن زمينه کار اين قسمت را بخواني. يابد استيصال شما هم افزايش مي

 امتحان خواهد بود، اين دوره را هم ،کنيد، فالن تحقيق را هر چه زودتر تحويل دهيد، فالن روز
هايشان  و معلم انگار که متوجه نيست که شما چهار کالس ديگر هم داريد که معلم. بايد بگذرانيد
يد خودتان کاري در آن مورد بکنيد، ولي چطور مجبور. ها را دارند  و خواستهتهمان انتظارا

عجيب نيست که بسياري از ما هنوز هم در رابطه . کنيد، مطلبي است که خود بايد آن را دريابيد مي
  !بينيم با تکاليف ناتمام مدرسه کابوس مي

اينکه ازدواجي قوي داشته باشيم، . شويم حتي در کليساها هم با انتظارات زيادي بمباران مي
ولي در . روابطي عميق و با معني، دعاهايي قوي و درست خرج کنيمزنداني مطيع تربيت کنيم، فر
اغلب در » آخه چطوري؟«شوند،  واضح  و بلند بر سرمان سرازير مي» بايدها«ان حين که اين هم

  .رسد اي دور ساکت مانده است و صدايي از او به گوش نمي فاصله
رود که به  بسيار دارد، در امر بشارت است که از ما انتظار مييکي از جاهايي که اين سخن مصداق 

. اند مردم گمشده«: آورد واعظ فرياد برمي. شکلي عميق و بنيادي بر دنياي اطراف خود تأثير گذاريم
طلبد که براي ممانعت از اين امر  شان مستقيم به طرف جهنم است و خدا از ما مي مسير زندگي

پس بهتر است که به . شما سفيران منتخب او هستيد.  به کمک آنها بشتابيمها را باال زنيم و آستين
  »!نزد آنها برويد و آنها را براي مسيح صيد کنيد

گويد و به  شود مجادله کرد؟ سخن او همان چيزي است که کتابمقدس هم مي با اين سخن مگر مي
 بکنم، ولي از کجا؟ آيا پس بايد در اين رابطه کاري. آيد و معقول هم هست نظر درست هم مي
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قدري بيشتر توضيح دهد؟ چگونه شروع کنم؟ » به نزد آنها برويد«شود کسي در رابطه با اينکه  مي
  ماند؟ چه کسي مرا در گام اول کمک خواهد کرد؟ اين جريان به چه مي

  

  اي الهي نقشه
هر «: گويد ن ميالمثلي قديمي چني ضرب. خدا را شکر که خدا ما را چنين در گيجي نگذاشته است

کند که مردم اين دنيا براي او اهميت  نها بر ما روشن ميخدا نه ت» .دهدآنکس که دندان دهد، نان 
  .دارند، بلکه اطالعات الزم را هم برايمان فراهم کرده است تا بتوانيم به شکلي مؤثر به آنها برسيم

اي در  پيروان خود در دامنه تپهعيسي در رابطه با اين نقشه سالها پيش صحبت کرد، زماني که با 
او جهت تأثير گذاري بر دنيا اصولي را تشريح نمود و فرمولي را عرضه . کفرناحوم نشسته بودند

  :دهد اند، نشان مي داشت که استراتژي خدا را جهت رسيدن به افرادي که از نظر روحاني گمشده
  ت ح= ش  ق+ د  ق

توان به دنياي   است که ما به حداکثر تأثيري که ميهدف اين. بياييد اين فرمول را بررسي کنيم
اين هدف خداست، هدفي که در سراسر کتابمقدس آن را شاهد . اطراف خود گذاشت، برسيم

  .هستيم
گويد که ما بايد شاهدان او باشيم، شاهداني که از   به ما مي٨: ١ايم، اعمال  همانطور که ديده

گويد که زماني   مي١٩: ٥دوم قرنتيان . ر و نزديک برسندگيرند تا به مردم دو القدس قدرت مي روح
کنيم که ما هم به افراد ديگر  کنيم، اين خدمت را دريافت مي که ما از طريق مسيح با خدا آشتي مي

شود،  مأموريت بزرگ گفته ميآن  که اغلب به ٢٠ – ١٩: ٢٨متي . کمک کنيم که با خدا آشتي کنند
رويم، پيام انجيل را پخش کنيم، مردم را به سوي مسيح آوريم، و سپس گويد که به کل دنيا  به ما مي

گويد که ما بايد صياد جانها  مسيح در جايي ديگر مي. آنها را تعميد داده و در ايمان استوارشان کنيم
  .باشيم
اي ترتيب دهيم که که  کشاند که زندگي خود را به گونه بينيد، کتابمقدس ما را به اين چالش مي مي
اين در مسئوليت . ترين تأثير را بر دنياي اطراف خود بگذاريم  يک از ما بتوانيم باالترين و عميقهر

و اين به عهده اوست که با کشانيدن مردم به سوي . ها را به عمل کشانيم ماست که اين خواسته
  .خود ثمر توليد کند

اين قسمت اول . ول برويمحال که فهميديم قسمت بعد از مساوي چيست، بياييد به قسمت اول فرم
  .شود که مسيح آنها را به شکل نور و نمک تمثيل کرد از دو عنصر ناشي مي
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شما . او اين مطلب را در ميان حرفهاي خود در بزرگترين موعظه تاريخ گفت، در موعظه سر کوه
ود خواست که همه پيروان او در طرق زندگي خ او مي. شما نور جهان هستيد... نمک جهان هستيد،

  .در اين دنيا خدا را نور و نمک ببينند

  
   نمکازنگرشي جديد 

کند؟  چرا عيسي بايد از تمثيل نمک استفاده کند؟ مگر نمک چه مي. بياييد اول به نمک نگاه کنيم
از . گردد کند، چرا که نمک زياد باعث ازدياد فشار خون مي اين روزها فکر نمک ما را عصبي مي

ولي . نماييم کنيم، در خود احساس گناه مي  به سوي نمکدان دراز مياين رو هم هر وقت که دست
هايي که در طول تاريخ داشته است، نظر  بياييد نمک را در آن زمان بررسي کرده و به ديگر استفاده

  .افکنيم
براي . کند کند، اين است که نمک ما را تشنه مي اولين چيزي که در مورد نمک به ذهن ما خطور مي

. دهند، همه شور هستند هايي که به شکل مجاني قرار مي اغلب مزهها  کافههست که در همين هم 
در هر حال به من که اينطور . هدف آنها از اينکار اين است که مردم تشنه شوند و بيشتر بنوشند

  !اند گفته
لي که در تواند از بال ميواقعاً جه کسي . دهد به خوراکي مزه مي. دهد نمک کار ديگري هم انجام مي

اختيار دست ما به  گذاريم، بي مزه به دهان مي آب شور فرو کرده باشند، بگذرد؟ زماني که چيزي بي
  .شود که به آن مزه دهيم جانب نمکدان دراز مي
شود، ولي قبل از  در اين روزها از اين خاصيت نمک زياد استفاده نمي. کند نمک حفاظت هم مي

برخي از گوشتها . شد جهت نگهداري سالم خوراکي استفاده ميدوران يخچال و فريزر از نمک به 
  .شد آن را نگهداشت خوابانيدند، براي مدت زيادي مي را اگر به دقت در نمک مي

که همين ما . کند دهد، و از فاسد شدن جلوگيري مي آورد، به خوراکي مزه مي پس نمک تشنگي مي
شما نمک «گفت که  کرد و مي ک صحبت ميمسيح زماني که از نم: کشاند را به سوآل بزرگ مي

  ، کداميک از اين صفات را براي پيروان خود در نظر داشت؟»جهانيد
اگر شما به آنچه که مفسرين کتابمقدس در رابطه با ! دانيم نمي: جواب کوتاه به اين سوآل اين است

شما يکي را انتخاب «. توانيد همه را در اين جواب خالصه کنيد گويند، دقت کنيد، مي اين سوآل مي
  »!کنيد و يا اگر دوست داريد، هر سه را برداريد

زماني که مسيحيان هماهنگ . زاي نمک تأکيد کند شايد منظور عيسي اين بود که بر خاصيت تشنگي
کنند و در زندگي خود در اين دنيا به دنبال هدفي هستند،  القدس زندگي مي و همسو با روح
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کنند، در مردم اطراف خود نوعي تشنگي   اين هدف را دنبال ميهمانطور که در آرامش و شادي
  .نمايند روحاني ايجاد مي

يکي از زندگي سر کار بودم و متوجه شدم که «: شنويم ما اغلب چنين چيزهايي را از مردم مي
 من قدري فرق دارد، حرف زدنش با مال من قدري فرق دارد، و چيزهايي هم که زندگيکارکنان با 
در درون . نظر مرا به خود جلب کردمطلب اين . دهد، با مال من قدري فرق دارد زش ميبه آن ار

  ».خودم نوعي تشنگي در حال تزايد احساس کردم، چيزي که تا به حال در من نبود
کنند، به کاسه آش مردم  زماني که مسيحيان ايمان خود را به شکل اصيل و با شهامت زندگي مي

مردم در مقابل چنين چيزي حالت دفاعي به خود ندارند و اين . فزايندا اطراف خود قدري نمک مي
شوند که مردم اطراف از  با سيستم ارزشي خود باعث مي. شود که تحت تأثير قرار گيرند باعث مي

به زباني ديگر، به زندگي مردم اطراف . خواب غفلت بيدار شده و ارزشهاي خود را بازنگري نمايند
  .ندبخش خود قدري مزه مي

کنند، جامعه را از فساد   حياتي شايسته عيسي مسيح را زندگي مي،و ديگر چه؟ زماني که مسيحيان
اميد من اين است که اين امر در بسياري از موضوعاتي که جامعه ما با آن . دارند اخالقي بازمي

مشکل هرچند که در اين جامعه به زبان آوردن ارزشها قدري . دست به گريبان است، صدق نمايد
است، ولي با زندگي کردن آنها ايمان دارم که بر مسئله فحشا، دختران فراري، اعتياد، سقط جنين، و 

دهند، خدا  زماني که مسيحيان با زندگي خود خدا را عزّت مي. طالق اثر خود را خواهد گذاشت
  .گيرد کند، مي جلوي طوفان و سيل شرير را که به جهت نابودي انسانها بلند مي

کرد،  مسيح زماني که از واژه نمک استفاده مي. خواهيد يکي را انتخاب کنيد، هر کدام را که ميپس، 
ولي اگر بيشتر دقت کنيد، ممکن است در اين زمينه داليل بيشتري . شايد همه آنها را در نظر داشت

  .تواند آنها را نديد بگيرد يد، داليلي که انسان به راحتي ميرا درياب
اينکه به شکلي بسيار عالي اثر کند، الزم است که خاصيت و قوه دروني خود را به اول، نمک براي 

خواهد در آن اثر  دوم، نمک براي اينکه اثر کند، الزم است به آنچه که مي. شکل کامل داشته باشد
مسيح از اين رو از تمثيل نمک اسفاده کرد، زيرا نمک براي . گذارد، نزديک شود و با آن قاطي گردد

حال برگرديم به . ير هم احتياج به قّوه دروني قوي خود دارد و هم احتياج به قاطي شدنتأث
  .فرمولمان

  ت ح= ش  ق+ د  ق
طلبد، تأثير عميق و شديد بر زندگي مردم است، به  دانيم حاصلي که اين فرمول مي حال که مي

ج داريم، در نظر رويم و دو عنصري را که جهت رسيدن به اين هدف احتيا قسمت اول فرمول مي
  .نزديکي و قاطي شدن و قّوه و خاصيت دروني قويگيريم؛  مي
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اين دقيقا همان چيزي است که ما مسيحيان احتياج داريم تا بر آناني که خارج از خانواده خدا 
ما را الزم است که قوه دروني قوي داشته باشيم و به عبارتي نمک . کنند، تأثير گّذاريم زندگي مي

 حفظ کرده باشيم که منظور از آنهم اين است که اجازه بدهيم قدرت روح خدا ا قوياًبودن خود ر
و الزم هم داريم که در . دائم در زندگي ما کار کند و ديگران حضور خدا را در ما به وضوح ببينند

يم  تا بتوان،زديک شويم آنجا که ممکن است به اين افراد نالزم داريم تا. جمع اين افراد زندگي کنيم
  .در آنها تأثير گذاريم

 اشاره به اين مطلب دارد که اگر نمک خاصيت و نمک بودن خود را از دست ١٣: ٥مسيح در متي 
تشنگي ايجاد نخواهد کرد، مزه نخواهد داد، و . خورد ارزش خواهد بود و به درد نمي دهد، بي

هر چقدر که . دتواند هر چقدر که بخواهد، قاطي شو مي. جلوي فساد را هم نخواهد گرفت
بخواهد، روي خوراکي ريزد، ولي اگر قوه و خاصيت دروني خود را از دست داده باشد، عيسي 

  .پايمال مردم خواهد شد. فايده است فرمايد که بي مي
ولي نمکي که قوه خود را به شکل کامل حفظ کرده است، حاصلي نخواهد داشت اگر به آنچه که 

تا زماني که نمک در نمکدان است، جز تزيين ميز . و قاطي نشودخواهد اثر کند، نزديک نگردد  مي
  .غذا چيز ديگري نيست

در . کند خوانند صدق مي و متأسفانه اين توصيف در مورد بسياري از افرادي که خود را مسيحي مي
ولي . دهد شان خدا را جالل مي شيوه زندگي شخصي. اي زياد و قوي دارند رابطه خود با مسيح قوه

ظرف تزييني صرفاً . ريزند که آنهايي را که به قوه آنها احتياج دارند، اثر کنند بيرون نميهرگز 
  .قشنگي براي ميز غذا هستند و تاثير چنداني ندارند

بينيد چرا عيسي از تمثيل نمک استفاده کرد؟ با اين تمثيل توانست به ما حالي کند که هر  حال مي
انيم به مأموريت خود جامه عمل بپوشانيم و بر خانواده و د تا ما بتوندو آن دو عنصر بايد باش
  .دوستان خود تأثير گذاريم

  

  اي پر قدرت نمونه
شب که شد .  چند سال قبل من و همسرم يک روز کامل را مهمان بيلي و روت گراهام بوديم

ود توانستم خستگي را از صورت بيلي بفهمم، براي همين هم به گفتم که بهتر است به هتل خ مي
بيل، قبل از اينکه «: ولي در کمال تعجب من، بيلي کتامقدس خود را به دستم داد و گفت. برگرديم

  ».بروي، مرا از کالم خدا خوراک ده
پيش خود فکر کردم، اين مرد هفتاد و سه ساله که در مسيحيت بچه نيست و اينجا هم که مشکل 

ر آن، اين شخص خود بيشتر از هر کس عالوه ب! مزگي وجود ندارد که به نمک احتياج باشد بي
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: گويد كه و با اينحال به من مي. ديگر در طول تاريخ انجيل را با ديگران در ميان گذاشته است
  ».هنوز هم احتياج دارم و دوست دارم که با کالم خدا تغذيه شوم«

 سال در خود اي را اين همه اين تجربه به من حالي کرد که چرا بيلي گراهام چنين قوه دروني قوي
در آن روزي که با بيلي به سر . کند نمک بودن خود را تقويت ميدائماً او . کماکان نگهداشته است

اميد اين دارم که زماني که من هم به آن سن . بردم، هيچ چيز در من به اين اندازه اثر نگذاشت
خواهم   سالگي ميدر هفتاد و سه. برسم، سطح نمک در من چنان باال باشد که سر به آسمان زند

   باشم، شما چطور؟خطرناک
به جهت آن  را دهد که ما گامهاي الزم  اين امر قرار است چگونه روي دهد؟ اين زماني روي مي

 گامها اين. ت سالگي هم حفظ خواهد شده قوه دروني تا هشتاد و هشآنگاه هست ک. برداريم
 شما عرضه دارم، ولي چکنم که  جوابهايي بسيار هيجان آور بهتوانستم کدامند؟ کاشکي مي

آيد، چيزي که در طول  با داشتن انضباطي روحاني در زندگي ما حاصل ميصرفاً اين . توانم نمي
تاريخ براي هزاران سال کارآيي خود را ثابت کرده است و چيزي عجيب و غريب در آن وجود 

  . ندارد
از دعاهايي که روي زانوان انجام . شود اين قوه دروني قوي از تغذيه حقايق کالم خدا حاصل مي

شود که در گروههاي   مسري حاصل مياز مشارکت با ديگر مسيحيان. شود يدهيم، حاصل م مي
دارند و با يکديگر در راستي و حقيقت  ها را از صورتها برمي شوند و ماسک کوچک جمع مي

از . شود ارد، حاصل مياز خدمت در کليسا به جهت انجام مأموريتي که د. کنند مشارکت برقرار مي
هايي که در اين  ها و شکست بيان مستمر و فعل ايمان خود با ديگران و بشارت به آنها و موفقيت

شود که خود را جهت نمکين باقي  از اين امر حاصل مي. گردد شود، حاصل مي مورد نصيب ما مي
  .بودن انضباط دهيم

د، در اين مورد نه سحر و جادويي هست و رس زماني که موضوع به ابقا و تقويت نمکين بودن مي
مان را کماکان قوي و در   که در اين مورد منظبط هستيم، قوه دروني ما به همان اندازه. بر اه مياننه ر

القدس باز نگاه  تماس روزانه با خدا ما را نسبت به هدايت روح. حال رشد نگاه خواهيم داشت
اصي که خارج از خانواده الهي هستند، به شکلي خواهد داشت و مشتاق خواهيم بود که بر اشخ

به چيزهايي خود را مشغول .  با محبت و ماليم باشيم،مؤثر اثر کنيم و در مقابل خدا و ديگر انسانها
  .اهميت دارندواقعاً کنيم که 

ها نه تنها سيم ما را به سيستم برق خدا وصل خواهد کرد، بلکه ما را کمک هم خواهد  اين فعاليت
که مسري بودن خود را به عنوان فردي مسيحي بيشتر و بيشتر توسعه دهيم که در اين باره در نمود 

  .بخش بعد صحبت خواهم کرد
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توانيم درک خود را باال ببريم و گامهايي را  اشخاصي مثل بيلي گراهام زياد نيستند، ولي همه ما مي
 همه ما از اين توان بدون شک. که جهت رسيدن به چنين قوه دروني الزم است، برداريم

 به خدا بيشتر رشد کنيم و بدين ترتيب نمک قوي ات و متصل بودن دائميبرخورداريم که در صف
تواند تشنگي ايجاد کند، مزه دهد، و همانطور که با اشخاص در  طريق زندگي شما مي. باشيم

  .دوروبر خود تماس داريد، آنها را از فساد اخالقي حفاظت نمايد
  

  درسي از نور
از تمثيل . عيسي در توصيف اينکه پيروان او بايد به چه مانند باشد، تنها از تمثيل نمک استفاده نکرد

در اينجا هم جاي دارد که از » .شما نمک جهان هستيد«:  فرمود١٤: ٥در متي . نور نيز استفاده نمود
  کند؟ مگر نور چه مي. خود بپرسيم، عيسي چرا از اين اين استعاره اسفاده کرد

کند  شود که چيزها ديده شوند و ما را کمک مي جواب ساده اين سوآل اين است که نور باعث مي
  . آنها را آنطور که هستند، ببينيم هک

آيد که منظور از آن  ايده اصلي چنين برمياز کنيم،  نگاه مي» نور«زماني که به کاربرد کتابمقدسي 
کنيم تا ديگران اين  ست و آن را نوراني ميعرضه داشتن و بيان واضح حقيقت خدا به ديگران ا

در تباينت با که اين تمثيل به شيوه مدلي از زندگي احتياج دارد . حقيقت را آنطور که هست، ببينند
  .حياتي که مسيح در آن نيست، بايستد

 به. توان ديد شود، مي اين مطلب را در جاهاي ديگر کالم خدا هم که در آن از مفهوم نور استفاده مي
شود که زماني که پيام مسيح   نگاه کنيم، در اين متن به ما گفته مي٦: ٤ قرنتيان ٢عنوان مثال اگر به 

 جالل شناخت تا تابانيد ما دلهاي در را خود نور« براي اولين بار براي ما واضح و روشن شد، خدا 
  بينيد؟ انجيل را ميآيا ارتباط بين نور و انتقال پيام » .سازد منّور را ما مسيح، چهرة در خدا

خواهد که  نويسد، انگار چنين است که عيسي از پيروان خود مي به همان شکل در متني که متي مي
از نظر روحاني قادر باشند ديگران را روشن نمايند و اينکار را نه فقط از طريق زندگي بر اساس 

اين، آن چيزي .  انجام دهندتعاليم، بلکه با توضيح پيام بخشش و فيض او به شکل تمام و کمال نيز
  .باشداست که نور بايد 

دارد، يعني قدرت  پس درست به همان شکل که تمثيل نمک دو عنصر فرمول را به ما عرضه مي
گذارد تا بدين ترتيب  دروني و قاطي شدن را، تمثيل نور عنصر نهايي اين فرمول را در اختيار ما مي

. است يعني بيان واضح پيام انجيل» و ب«و اين عنصر . مروي ديگران حداکثر تأثير را داشته باشي
  :شود اگر اين فرمول را کنار يکديگر بگذاريم، چنين مي

  ت ح) = نور(و  ب+ ش  ق+ د  ق
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 – ١٥: ٥خن مسيح در متي رود، داشته باشد، بر اساس س ار ميبراي اينکه نور اثري را که از آن انتظ
خواهيم همان اثري را که خدا از ما  و ما هم اگر مي. د نبايستي به هيچ طريقي پوشانيده شو١٦
طلبد، داشته باشيم بايد پيام انجيل را به خوبي بدانيم و حاضر باشيم که آن را با دقّت و با  مي

  . فصاحت با ديگران در ميان گذاريم
دفاع اين سخن به اين معني است که ما بايد قدري بيشتر بر خود زحمت قبول کنيم و طريق بيان و 

ما را الزم است که آماده باشيم تا ماهيت خدا . از پيام انجيل را به صورتي ساده و واضح ياد بگيريم
اي را که مسيح بخاطر آن پرداخت، به آنها حالي  را به مردم بفهمانيم و گناهکار بودن خود و کفاره

 بخشش و حيات تازه براي آنها گامهايي را هم که به جهت برخورداري از اينالزم است . نماييم
  . بايد بردارند، بيان کنيم

و . اگر چنين نکنيم، مردم علت تفاوت زندگي روزمره ما را با مال خود مجبورند، حدس بزنند
  . اي داشته باشند، شک کنند ممکن است در اينکه خود نيز بتوانند چنين زندگي

؟ عده زيادي از مسيحيان فکر پس چه بايد بکنيم، به نزد آنها برويم و علت را مستقيم بگوييم
کنند که اگر ايمان خود را به شکلي مداوم و مستمر در مقابل چشم آنان زندگي کنند، اين افراد  مي

توانند به اين زندگي   که خود چطور مييافتآن را ديده و طالب خواهند شد و به نحوي درخواهند 
ن زندگي آنها به نزدشان خواهند آمد و ديکنند که اين افراد با د و يا چنين توجيه مي. دست يابند

علت را جويا خواهند شد و آن موقع ايمان خود را با آنها در ميان خواهند گذاشت، فرصت را 
واقعاً آيا اين اتفاق : ولي بياييد صادق باشيم. غنيمت شمرده و علت را براي آنها توضيح خواهند داد

  دهد؟ روي مي
 وه دروني بااليي برخورداره در رابطه خود با ديگران از قداشتن زندگي مسيحي نمکين و اينک

خدا نکند که ما روي اين . رسد، ولي به تنهايي کافي نيست  گرچه به نظر بسيار جذاب مي،باشيم
انجام اين هم الزم است که . شيوه بايستيم، زيرا اگر چنين کنيم مردم مستقيم به جهنم خواهند رفت

  .توانند آن را بفهمند و براساس آن عمل کنند، بگذاريم  که دوستان ما مياي ما پيام را به زبان ساده
 و اند؟ نياورده ايمان او به که بخوانند را کسي چگونه اّما« : پرسد  مي١٤: ١٠پولس در روميان 

» نکند؟ موعظه آنان به کسي اگر بشنوند، چگونه و اند؟ نشنيده او از که آورند ايمان کسي به چگونه
ود که ما نه تنها بايد نمک باشيم، بلکه بايد نور هم باشيم؛ پيام فيض او را به شکل واضح عيسي فرم

اگر هر دو باشيم، در آنصورت قادر خواهيم بود افرادي را که برايشان دل . و روشن بيان کنيم
يکوي اعمال ن«بعد از آنکه . شود، بکشانيم  گفته مي١٦: ٥سوزانيم، به انجام آن چيزي که در متي  مي

يروي از مسيح تصميم ديدند و پيام اصلي انجيل را فهميدند، آماده خواهند بود که جهت پ» شما را 
  ».پدر آسماني را جالل دهند«کلي پرمعني بگيرند و به ش
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   باشيمصادقبياييد 
آيا اين سوآل به درستي وضعيت .  بياييد قدري تأمل کنيم و آن سوآل بزرگ را از خود نماييم

  .کنيد، باز به آن نگاه کنيد کند؟ در حيني که به اين سوآل فکر مي  را توصيف ميزندگي شما
  

  +    نگهداري خاصيت نمکين خود        -  قدرت دروني /د  ق
  +       خود را به مردم نزديک کردن-  قاطي شدن /ش ق
  +   در ميان گذاشتن پيام انجيل به صورتي واضح- بيان واضح / و  ب
=  
   حداکثر تأثير/ ت  ح

  
شان وجود  اي که در زندگي مزه. کند شناسم که اين توصيف در مورد آنها صدق مي بسياري را مي

مذهب  بينم تا چه حد دوش به دوش افراد بي زماني که مي. کند دارد، خيلي از مواقع مرا متحير مي
 اين افراد به .کنم نند، کيف ميروند تا بر زندگي آنها اثر گذاشته آنها را براي مسيح صيد ک پيش مي

  .بخشند ن الهام ميم
سعي دارند به نحوي . اند ولي بسياري ديگر از مسيحيان با ضرب و تقسيم خود را مشغول کرده

کنم که قوه دروني باال با قاطي  بالخره طريقي پيدا مي«: گويند مي. را به کار بيندازند» متد جديد«
توانند موفق شوند، زيرا از  ر اين امر نميولي د» .شدن هر چه کمتر حداکثر تأثير را حاصل دهد

  .اند همان افرادي که بايد روي آنها تأثير گذارند، خود را جدا کرده
آنقدر با جمع خواهم دويد که کسي . شوم هرچقدر که الزم باشد، قاطي مي«: گويند ديگران مي

نه، نخواهيد » .م داشتآن وقت است که حداکثر تأثير را خواه! نتواند مرا از ميان آنها تشخيص دهد
  .نه تا وقتي که جدا بودن، نمکين بودن و مزه خود را از دست داده باشيد. داشت

باشد، من خاصيت مزه «: خواهند چنين بهم آورند بسياري ديگر هستند که سر و ته موضوع را مي
 نزديک سپس خودم را تا آن حد به مردم. آورم بودنم را با داشتن زندگي مسيحي مداوم باال مي

کنم، مرا وادار به اين نکن که چيزي  ولي خواهش مي. کنم که براي تأثير بر آنها کافي باشد مي
من ايمان خود را در مقابل چشم آنها زندگي خواهم کرد و شايد به اين ترتيب يخ بعضي از ! بگويم

  ».آنها آب شود
 بدون عمل باطل ،که کالمدرست همانطور . کند که اين گفته، آرزويي بيش نيست زمان ثابت مي

بينيد  مگر نمي. دند معني و محتوا را آنطور که بايد، انتقال دهنتوان  بدون کالم نمي،است، اعمال هم
که مسيح چگونه تأکيد دارد که ما هم نمک باشيم و هم نور؟ اين بسيار ضروري است که در عين 
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که علت آن را در قالب کلمات هم حال از قدرت تأثير و مزه بااليي برخورداريم، آماده باشيم 
  .بگنجانيم

  

  بازنگري
باشد، مهم است که روي هر کدام  از آنجا که هدف ما داشتن حداکثر تأثير روي زندگي ديگران مي

  . از عناصر اين فرمول فکر و تمرکز کنيم
کار اگر اميد اين را داريم که مردم را به سوي مسيح جلب کنيم، الزم است روي قسمت اول فرمول 

در سه فصل .  صفاتي چون اصالت، شفقت و قرباني،کنيم و در خود برخي صفات را توسعه دهيم
  .آينده اين کتاب به اين موارد خواهيم پرداخت

بعد به دومين عنصر اين فرمول وقت خواهيم داد و طرقي را بررسي خواهيم کرد که ما را به 
در زندگي روزمره فرصتهايي .  آنها تأثير گذاريمکند که بتوانيم روي ديگران تا به آن حد نزديک مي

و اين . توان با استفاده از آنها روي مردم از نظر روحاني تأثير گذاشت را خواهيم ديد که مي
  .شود همانجايي است که ماجرا آغاز مي

داد که در  قيافه خانم آرايشگر نشان مي. ودممثال، چندي پيش جهت اصالح مو به آرايشگاه رفته ب
دانستم سر صحبت را   بيرون آورم، ولي نميروحيهخواستم او را از اين  مي.  بدي استحيهرو

شد، نظرم را جلب  اي که در فضاي آرايشگاه پخش مي آنجا بود که صداي موسيقي. چگونه باز کنم
در همان . تصميم گرفتم تيري در تاريکي رها کنم. موسيقي از آن نواهاي ماليم ساکسيفون بود. کرد
خانم آرايشگر با حالتي هيجان زده » زنه، اينطور نيست؟ کني جي داره مي«: لت معمولي گفتمحا

  ».شناسيد؟ من که آهنگهاشو واقعاً دوست دارم مگه شما هم اونو مي«: جواب داد
تجربه من در رابطه با . خالي بودکامالًالزم است اين مطلب را اعتراف کنم که در آن لحظه ذهن من 

شد که در يکي از شوهاي تلويزيوني ديده بودم و تنها  اي محدود مي ها به پانزده ثانيه تن»کني جي«
همين هم توجه مرا جلب . نواخت چيزي كه ديده بودم اين بود که با دهان سنفوني معروفي را مي

 »کني« در اسم »جي«خدا را شکر که خانم آرايشگر از من نپرسيد که حرف . کرد که به آن نگاه کنم
  .دانستم چيزي در اين باره نميابداً چونکه بنده . ف چه چيزي استمخف

 صحبت ما به تدريج روي مسائل مهمتر کشيد و ،بعد از مدتي صحبت روي کني جي و موسيقي
. کند به من گفت که بچه دارد و جدا از شوهرش زندگي مي. قدري از زندگي خود با من حرف زد

ها چه   تغيير در زندگي بچهنواج او پيش رفت و اينکه ايبراي همين هم صحبت ما روي مسئله ازد
  .اثري گذاشته است
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، براي اينکه از کليسايي که در اين نزديکي بودها با اين مطلب خوب  هبرخورد بچ«: به من گفت
  »اسمش هست ويلو کريک. گيرند هست، از نظر فکري زياد کمک مي

چقدر «: ردم هيجان خود را مخفي کنم، گفتمک در حاليکه سعي مي. اين اسم کليساي خودمان بود
  »!جالب

. ايل آمده بودگويا يکبار در آن او.  رفته باشداز او پرسيدم که اگر خود او هم شده که به کليسا
اي  ام کليسا هفته به او گفتم که شنيده. دانست پرسيدم که چرا ديگر نيامد، علتش را نمياو وقتي از 

اند، فرصت داده شده که برگردند و  ه به همه آنها که از کليسا رفتهرا در پيش دارد که در آن هفت
به من قدري با تعجب نظر انداخت . هيچ سوآلي هم در اين زمينه که چرا رفتند، از آنها نخواهد شد

و اين مطلب در هر هفته » .البته، يه همچين چيزهايي«: جواب دادم» جدي ميگيد؟«: و گفت
  . توانند برگردند ه ميهم. کند کليساي ما صدق مي

ولي اين را مطمئن هستم که خدا در آن لحظه از قدرت . دانم که آيا به کليسا برگشته است يا نه نمي
بيند ما  کند زماني که مي کيف ميواقعاً خدا . کرد و نفوذ خود جهت کمک به زندگي او استفاده مي

بيند ما خطر را  کند زماني که مي ف مياو کي. رويم که به کمک او احتياج دارند به نزد آنهايي مي
مهم واقعاً وريم که آ کرده آنها را به سر موضوعاتي ميپذيريم و با مردم سر صحبت را باز  مي

 من و تو استفاده کند و از نظر چونمسيحياني معمولي از کند که  خدا از اين کيف مي. هستند
  . روحاني زندگي مردم را از نزديک اثر گذارد

. تر درخشيدن را ياد بگيريم نمايد که  براق قرار است که اين امر اتفاق افتد، ما را الزم ميولي اگر 
اين امر بسيار » .قدرت بيان واضح«: کند براي همين هم قسمت چهارم در همين زمينه صحبت مي

ز  اخيلياي مردم بسيار باالست و اعتماد به نفس رمهم است، زيرا احتياج به بيان شفاهي انجيل ب
رکشته هستيد، باز احتياج به تمرين احتي اگر در اين مورد ک. مسيحيان در اين باره بسيار پايين

و اگر چنين شود، خواهيد ديد که در فرصتهايي که پيش . اگر نکنيد، زنگ خواهيد زد. داريد
  .بينيد براي اينکه خود را آماده نمي. زنيد ايستيد و دم نمي آيد، کنار مي مي

حقجوي روحاني  » .اند شده هالک معرفت عدم از من قوم«: گويد  مي٦: ٤ هوشع کتابمقدس در
خدا اين مأموريت را » نکند؟ ام رهنمايي کسي اگر بفهمم، توانم مي چگونه« «: پرسد  مي٣١: ٨اعمال 

» بيان واضح«بخش مربوط به . به من و تو داده است که کالم او را براي مردم دنيا باز و واضح کنيم
  .به شکل طبيعي و مؤثر کمک کندآن اين امر طرحريزي شده است که شما را در انجام اين جهت 

هاي کفرناحوم  نشست و در حاليکه به آبهاي جليل  دو هزار سال قبل عيسي در روي دامنه تپه
آورد؟ اين امر  آيا دانستن اين مطلب شما را به هيجان نمي. خيره شده بود، اين فرمول را به ما داد
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مسيحي نمکين و کسي که احتياج به ايمان به مسيح دارد و اين دو باهم روي : شود مل دو نفر ميشا
  .کنند مهم هستند، صحبت ميواقعاً موضوعاتي که 

اي محول کند و ما را تک و  عيسي همانند رئيس، و يا معلم و يا واعظ کليسا نيست که به ما وظيفه
هر جا که مزه نمکين . عيسي به ما فرمولي عطا کرد. رآوريمتنها بگذارد که خود طريق انجام آن را د

قوي و نزديکي بيشتر با مردم وجود دارد، هر جا که حقيقت به شکلي مستقيم و واضح بيان 
القدس فّعال است، در آنجا مسيحي مسري هم وجود دارد که مردم را به  گردد، هر جا که روح مي

  سوي نجات الهي رهنمون شود 
  ».شما نور عالميد. شما نمک جهان هستيد «:عيسي فرمود
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  نکاتي کوچک در بيان انجيل
 

افرادي گناهکار چون من و شما و دوست ما هم که . دارد انجيل اميد و دلگرمي بزرگي را عرضه مي
ين عالم  از گناهان بخشيده شويم و با خداي اتوانيم کامالً کند، همه مي زندگي ميدر همين نزديکي 

تنها کاري که بايد در اين زمينه بکنيم اين است که به عيسي به . اي پايان ناپذير قرار گيريم در رابطه
 بخشش الهي ناي.  کسي که گناهان ما را بر دوش کشيد، ايمان آوريم و به کار او اعتماد کنيمنعنوا

شود،  شخصي ما به ما عطا نمياي است كه بر اساس خوبي و امتيازات  از همان آغاز تا پايان، هديه
عجيب . گيرد بلکه به شکل بالعوض در مقابل جوابي است که از روي ايمان و باور صورت مي

 هر نجات براي خداست قدرت که چرا نيستم، سرافکنده انجيل از زيرا«: فرمايد نيست که پولس مي
  )١٦: ١روميان (» .غيريهود اقوام سپس و يهوديان نخست آَوَرد؛ ايمان که کس

تواند اين فکر را هم القا کند  متأسفانه اهمال و دودلي ما در امر بيان اين خبر خوش به ديگران مي
حقيقت اين است که بسياري از . کشيم و شرمگين هستيم که گويي از اين انجيل خجالت مي

ند، اين مسيحيان حسرت اين را دارند که محبت خدا را به ديگران هم برسانند، ولي مشکلي که دار
. دانند چگونه شروع کنند و چطور اين مطلب را با دقت و به شکلي مؤثر بيان دارند است که نمي

 شما اعتماد به نفس و درکنيم و اميدواريم که اين نکات  در زير به چند نکته کوچک اشاره مي
  .نمايد و شما را در اين امر بيشتر مجّهز ايجاد کندشهامت 

  

  براي آنها دعا کنيد )١
اگر به شکل . کنيم اقعيت اين است که ما اغلب آنطور که بايد براي ديگران دعا نمي و

هايي را هم که جهت در  آيد که فرصت کنيم، اين امکان پيش مي مرتب براي مردم دعا نمي
خدا از دعا به . توانيم تشخيص دهيم آيند، نمي ميان گذاشتن محبت مسيح با آنها پيش مي

دهد، بطوري که اغلب   انگيزش ما را تغيير مي،ه و از آن طريقشکلي عالي استفاده کرد
  !گرديم خود ما براي دعاهايمان جواب مي

  

  با انجيل زندگي کن و از آن حرف بزن )٢
شان در اين زمينه کافي است؛ احتياجي  گويند که زندگي مسيحي و خداپسندانه  برخي مي

 اساس کتابمقدس نيست و مشکل چنين نظري اين است که بر. نيست که چيزي بگويند
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مسيحيان اوليه گرچه براساس انجيل زندگي . زند فرد با اين سخن بيشتر خود را گول مي
در بيان اينکه زندگي آنها چطور . ماندند که ديگران نزد آنها بيايند کردند، ولي منتظر نمي مي

هر آن در محتواي انجيل و در جو. شدند چنين بنيادي عوض شده است، خود پيشقدم مي
  .احتياج به توضيح دارد.  گردد چيزي هست که با مشاهده تنها کشف نمي

اعمال . آنکه به انجام زندگي مسيحي تأکيد کنند، دائم روي اعالن انجيل آن اصرار دارند ها بي برخي
خواهد شاهدي مؤثر براي مسيح باشد،  نند، ولي فردي که ميز يشتر از کلمات با ديگران حرف ميب

با انجيل زندگي و از آن : عيسي و ايمانداران اوليه در هر دو نمونه بودند.  احتياج داردبه هر دو
  .کردند صحبت مي

  

  اهميت پيام را بخاطر داشته باش )٣
 مهمترين چيزي که تا به حال برايتان اتفاق افتاده است، چيست؟ ايمان آوردن به مسيح، 

شخصي ديگر انجام دهي، اين است تواني براي  اينطور نيست؟ پس، مهمترين کاري که مي
 مدعي است، دقيقا ٦: ١٤پطرس آنچه را که عيسي در يوحنا . که او را به نزد مسيح آوري

 به عيسي نام جز نامي آسمان زير زيرا نيست، نجات او جز کس هيچ در«: آورد به ياد ما مي
  ).١٢: ٤اعمال (» .يابيم نجات بدان تا نشده داده آدميان
و سپس » .هرکس که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد يافت«شود که  دآور ميپولس به ما يا

 آورند، پناه خداوند به مردم چگونه اما«: کند ادامه داده به برخي از واقعيات سخت اشاره مي
 و اند؟ نشنيده چيزي او به راجع حاليکه در بياورند، ايمان چگونه و ندارند؛ ايمان او به درحاليکه
  )١٤: ١٠روميان (» نکند؟ اعالم ايشان به را انجيل مژده کسي اگر نوند،بش چگونه

اگر اين را دائم به خود يادآور شويم، . مهمترين پيام دنيا به من و شما به امانت سپرده شده است
  .تواند در بيان محبت مسيح به ديگران ما را قويا انگيزش دهد مي
  

 هست و به ياد داشته باش که در بشارت، موفقيت چي )٤
  چي نيست

اي که داريم و حس خطا و اينکه براي اينکار کفايت نداريم،  خط باريکي بين ضرورت وظيفه 
و اين هم . اند اين سخن حقيقت است که مردم بدون مسيح به شکلي ابدي گمگشته. وجود دارد

 آيد، مسئوليت داريم به ديگران بشارت حقيقت است که ما در هر فرصت معقولي که پيش مي
اوست که مردم را به توسط . ولي هرگز نبايد نقش خدا را با نقش خود اشتباه بگيريم. دهيم
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القدس مردم را نسبت به گناه، عدالت و داوري ملزم  روح. کشد القدس به جانب خود مي روح
وظيفه ما اين است که محبت او را از طريق زندگي و سخنان خود به ). ٨: ١٦يوحنا (نمايد  مي

به تالش من وابسته کامالً اين فکر خطرناک است که انگار کار خدا در اين جهان . رسانيمديگران ب
زدايد و او را به مسيحيتي   فرد را از شادي بيان کردن ايمان خود به ديگران مي،چنين تفکري.  است

  .کشاند گرا و غرق در حس خطا مي شريعت
  :ورم تعريفي متعادل برايتان بيا،بگذاريد از بشارت موفق

موفقيت در بشارت اين است که در بيان خبر خوش انجيل به ديگران آن هم به قوت 
  .القدس، ما پيشقدم گرديم و نتيجه را به خدا واگذاريم روح

 به شيوه زندگي ما تبديل ،اگر مطابق اين تعريف زندگي کنيم، بشارت خالي از هرگونه حس خطا
به دنبال فرصتهايي هستيم که در آنها (پايبند هستيم در همان حال که به مسئوليت خود . خواهد شد

اينکار را با آرامش در فکر انجام دهيم و بدانيم که خدا سهم ) پيشقدم شده به ديگران بشارت دهيم
به اصرار و ابرام و اقناع ما ربطي ابداً اينكه کسي به مسيح ايمان آورد، . خود را انجام خواهد داد

دهيم  توانيم، بشارت مي  است که در آن ما در قّوت خدا تا به آنجا که مي کار فيض الهين،اي. ندارد
بينيد اين تفکر چگونه ما را  مي. بر خود خدا متکي هستيمکامالً و در جريان اينکار و نتيجه آن 

  !دهد آرامي مي
  

  در بيان داستان زندگي شخص خود ماهر شو )٥
. شود  شروع ميشماروع کند، از خود تواند بشارت را ش يکي از بهترين جاهايي که شخص مي

 - توانيد صحبت کنيد  از هر کس ديگري در دنيا ميترچيزي هست که شما در آن باره بهتر و مقتدر
رسد، شما  زماني که صحبت به داستان شما و کار خدا در زندگي شما مي! درباره شخص خودتان
  !يگران استفاده نکنيد؟و چرا از اين مهارت جهت کمک به د. ديگر تنها استاد ماهريد

ولي هيچ چيز مانند داستاني واقعي . اند مردم اغلب از شنيدن مذهب و دين و واجبات مذهبي خسته
براي همين هم هست که در . کند از رابطه فرد با خدا نظر بسياري از آنها را به خود جلب نمي

 و آن را با ديگران در ميان خواهيم که شهادت زندگي خود را نوشته ابتداي اين دوره از افراد مي
شايد بخواهيد که به پيشنهاداتي که در موضوع اول در اين باره مطرح شد، برگرديد و . گذارند

  .شهادت خود را از سر نو مرور کنيد
اينقدر کوتاه که .  دقيقه است٥ تا ٣توانيد به بيان داستان خود وقت دهيد، بين  بهترين مدتي که مي
شايد بخواهيد . هاي مختلف به سرعت آن را با ديگران در ميان گذاريد وضعيتبتوانيد در شرايط و 
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که با سر گروه و يا ايمانداري که در مسيح بالغ است، بنشينيد و داستان زندگي خود را با او 
. ارزيابي کنيد و در گنجانيدن آن فکرهاي مؤثر و کارآيي که در ذهن داريد، از او کمک بگيريد

به جاي اينکه شهادتتان را خشک و بيروح . ويسيد و شهادت خود را حفظ کنيدافکار خود را بن
شود که داستان زندگي خود  بکنيد و يا از روي نوشته بخوانيد، خواهيد ديد که حفظ آن باعث مي

خواهيد با مردم در ميان بگذاريد، خواهيد  آنچه را که مي. را به طور طبيعي با مردم در ميان گذاريد
و زماني که آن را به خوبي . ايستيد و فکر کنيدخواهد داشت که در زير بار فشار زومي ندانست و ل

  . گردد بلد هستيد، به کار گرفتن آن به شکلهاي مختلف در مواقع مختلف آسان و ساده مي
 هرکس تا باشيد آماده همواره و برافرازيد خداوند مقام در را مسيح خويش دل در بلکه«

  )١٥: ٣پطرس ١(» .گوييد پاسخ را او بپرسد، شماست در که را اميدي دليل
  

  از شعارهاي مسيحي استفاده نکن )٦
دهيم   يکي از خطرات بزرگ شدن در کليسا اين است که ما زبان مخصوص به خود را توسعه مي

رسند،  هايي که به نظر روحاني مي کليشهبه استعمال . شويم و با زبان مردم بيرون از کليسا بيگانه مي
آنکه فکر کنيم،  ها بي کنيم و اغلب در صحبتهاي خود با افراد بيرون از کليسا از اين کليشه دت ميعا

ها به جاي اينکه اصل مطلب را به وضوح به مردم بيان کند، باعث رم  اين کليشه. نماييم استفاده مي
» ايد؟ ره شسته شدهآيا به خون ب» «ايد؟ آيا نجات پيدا کرده«: از مردم نپرسيد. گردد دادن آنها مي

ممکن است اشک به » با برادرت در خداوند در پاي صليب زانو زدن«صحبت روي اين مطلب که 
کني که داستان ايمان آوردن  داند و سعي مي چشمان تو آورد، ولي براي فردي که هنوز چيزي نمي

يد اين افراد از بهترين کار اين است که فرض کن. معني خواهد بود خود را براي او بيان کني، بي
 و به زباني که آنها صحبت عاديدانند و پيام انجيل را به شکلي  مسيحيت چيزي به آن صورت نمي

  .کنند، برايشان بيان کنيد مي
  

ن آيات به آنها  در بردن آنها به کتابمقدس و نشان داد )٧
  اعتماد به نفس داشته باش

    
  ».همواره آماده باشيد«
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مگر نه . زنيد، مؤثر نيست ه از کالم خدا جهت پشتيباني حرفهايي که ميهيچ چيز به اندازه استفاد
در همانحال که داستان شما بهترين . اين است که پيام خوش انجيل هم در آنجا نوشته شده است

نقطه شروع جهت بشارت است، اين امر نيز حائز اهميت است که به افراد نشان دهيم که خدا 
د، برايشان در اين زمينه چه کرده است، و شخص چگونه بايد به حضور گوي درباره گناه آنها چه مي

  .او بيايد
ما به بهترين ببينيد کداميک براي ش. وجود دارندطرق مختلفي جهت رسانيدن خبر خوش انجيل 

تان در اين امر کمک مؤثري بود،  درست همانطور که حفظ کردن شهادت زندگي. کند نحو کار مي
. اند کمک شاياني باشدتو اي ساده و روان هم مي ات کالم خدا از ترجمهحفظ کردن برخي از آي

د بود که به کتابمقدس دسترسي نخواهيد داشت، جزواتي هم در اختيارتان نخواهد مواقعي خواه
در چنين مواقعي بيان کردن يک و يا دو آيه . بود و يا اينکه استفاده از آنها مناسب نخواهند بود

هاي شما را تقويت   تواند به شکلي مؤثر اثر گفته تان گفتيد، مي ر داستان زندگيمربوط به آنچه که د
  .کند

گرچه اين سخن به اين معني . نمايد، راه آسانتري هم هست اگر حفظ کردن آيات برايتان مشکل مي
شايد بخواهيد که يکي از اين . است که شما دائم کتابمقدس را در دسترس داشته باشيد

 شما را الزم است که ،در بکارگيري اين روش! جيبي را دائم به همراه داشته باشيدهاي  کتابمقدس
محل آيه بعد را در حاشيه اين آيه ). ٢٣: ٣مثال روميان (فقط محل آيات را به ياد داشته باشيد 

  .بنويسيد و بدين ترتيب جلو رويد
، آياتي را انتخاب کنيد که چه آيات را حفظ کنيد و چه محل آنان را در حاشيه کتابمقدس بنويسيد

گناه ما و محکوميتي که در اثر آن بر : کنند اصل مطلب پيام انجيل و عناصر ضروري آن را بيان مي
ماست؛ کار خدا در نجات ما که با فرستادن مسيح به جهت حمل گناهان ما صورت گرفت؛ و اين 

 که در موضوع دوم، آن آياتي شايد بخواهيد. احتياج هر کس به قبول اين هديه بالعوض عفو الهي
توانند مفيد  هاي بشارتي هم مي در اين زمينه جزوه. را که به پيام انجيل مربوطند، باز نگاه کنيد

  .باشند
  :اند که بسيار مؤثر است برخي از مسيحيان آيات مفيدي را در اين رابطه از کتاب روميان پيدا کرده

  ٢٣: ٦، ٢٣: ٣ روميان :گناه انسان  
  )٩ و ٨: ٢و نيز افسسيان  (٨: ٥روميان : ا جهت نجات ماکار خد  
  ١٠ و ٩: ١٠ روميان :احتياج به توبه  

  



  کشف زندگي مسيحي                                                                                            موضوع دوازدهم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٢٧٧

اند که بعد از بيان داستان زندگي خود، به  بسياري از افراد در تجربه خود اين را هم مفيد ديده 
لماتي درست هايي که با ک جاي آنکه آيات حفظ شده را به زبان خود براي فرد بيان دارند، از جزوه

توانيد از  هاي خوبي موجود هست که مي در اين رابطه جزوه. اند، استفاده نمايند و بجا نوشته شده
امتياز استفاده از اين جزوات در اين است که مطالب در آنها به . کليساي خود آنها را تهيه کنيد

و در انتها هم از فرد . ودر شکل منطقي و با پشتيباني آياتي که به موضوع مربوط هستند، به پيش مي
  . طلبد در قبال آنچه که شنيده است، پاسخ مي

و در حين . پسنديد، استفاده کنيد اي که مي ده کنيد، از جزوهافخواهيد از اين جزوات است اگر مي
خود شما چند بار آن را بخوانيد و تمرين کنيد . گرديد  خود نيز آشنا مي،زمان با تمامي مطالب آن

زماني که به اين مهارت رسيديد، در صحبت .  آنچه که در آن آمده است، ماهر گرديدتا در بيان
و نيز چند مقدمه جهت شروع صحبت هم ! خود ديگر بيشتر بر فرد متمرکز خواهيد بود، نه جزوه

طبيعي مطلب را از شهادت زندگي کامالً اينها باعث خواهند شد که بتوانيد به شکلي .  بگيريدديا
  . به پيام انجيل بکشانيد) از صحبتو يا (خود 
 در حيطه ، بازي کنيم و متأسفانه اينم به اينکه دائم فيل،ايم ما انسانها به رياکاري عادت کرده«مثال 

آنچه که خيلي از مردم . مذهبي بيشتر رواج پيدا کرده است که کليسا هم از آن مصون نمانده
من .... در اين جزوه .  شخصي با خدا فرق هست و داشتن رابطه،دانند اين است که بين مذهب نمي

راستش حاال که وقت زيادي نداريم، چطوره که من اين جزوه را به . ام به اين فرق پي بردهواقعاً 
مريم جان، ببين، «و يا » .شوم اگر نظرتان را در اين باره به من بگيد ممنون ميواقعاً . شما بدم

تواني پيدا کني،  آن صحبت کرديم، در اين جزوه ميپرسي و روي  بسياري از چيزهايي که مي
  »فکر کنيم؟ي آن  رو وچطوره چند دقيقه وقت بديم و اين جزوه را با هم بخوانيم

  

بيشتر روي ديگران متمرکز باشيد تا روي خود و يا مطالبي  )٨
  گوييد که مي

 
  » .احترام با و نرمي  به اّما« -
  

رد که به جاي آنکه روي موضوع اصلي متمرکز باشيم، در بيان پيام انجيل اين خطر دائم وجود دا
ايم، متمرکز شويم؛ تمرکز ما  روي احساسات خود در آن موقع و يا مطالب و روشي که پيش گرفته

هدف اين است که از آن فرصت به جهت به . کنيم بايد روي فردي باشد که با او صحبت مي
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 يا تمامي کتابمقدس را از پيدايش تا مکاشفه نمايش گذاشتن اطالعات و دانش خود استفاده کنيم و
  .هدف اين است که در نهايت نرمي و احترام مسيح را به او معرفي نماييم. در مغز او فرو بريم

دانيم هم که مطالب اساسي  زماني که آماده هستيم، شهادت زندگي خود را به خوبي بلديم، و مي
باشيم و در هراس که چطور خواهد شد و بعد چه پيام انجيل چيست، ديگر لزومي ندارد که نگران 

حکمت و ما توانيم تمرکز خود را روي فرد بگذاريم و از خداوند بخواهيم که به  ما مي. بگوييد
بصيرت و حساسيت عطا کند تا به بهترين نحو پيام انجيل را بر اساس طرز برخورد طرف مقابل و 

  .ر دهيمدر نظر داشتن شرايط و اوضاع در اختيار او قرا
 خدا به هيچ .خواهد تا جايي پيش رويد که طرف مقابل مي: اصل مهم در اين مورد چنين است
بعضي از افراد در صحبتهايي که . ما نيز نبايد چنين کنيم. گذارد عنوان اراده آزاد افراد را زير پا نمي

 بايد به اين احساس ما. خواهند از اين حرفها بشنوند دهند که ديگر نمي داريد، به نحوي نشان مي
 وظيفه ، باشيد که آوردن آن شخص به ايمان به ياد داشت.  را مقيد نکنيمهاآنها احترام بگذاريم و آن

  .اند، بايد دعا کنيم که خدا دل شخت آنها را نرم کند اگر قلب خود را به روي پيام بسته. ما نيست
خواهيم   ولي وقتي که مي،شان دهندبرخي ديگر شايد در شنيدن شهادت زندگي ما از خود عالقه ن

ط کنيم، عالقه خود را از دست وبن پيام را به زندگي شخصي آنها مرآن را با پيام انجيل آجين و آ
در اينجاست که بايد عقبگرد کنيم و از خداوند سپاسگذار باشيم . بدهند و يا احساس خطر نمايند

ممکن است که . ا به دست او بسپاريمکه چنين فرصت بيان را در اختيارمان گذاشت و آنها ر
کارد،  يکي مي«: بياد داشته باشيد. فرصت ديگري براي ادامه صحبت با آن شخص هرگز پيش نيايد

: ٣قرنتيان ١(، و اين با خداست که آن بذر کاشته شده را رشد دهد )٣٧: ٤يوحنا (» درود ديگري مي
  .سيح معطوف کنيمهمينقدر کافي است که ما توجه آنها را به جانب م). ٦

شود، ممکن است به  اي اصيل و مسائل و موانعي که مانع ايمان آوردن آنها مي ها هم با عالقه برخي
 اگر سوآالت پيچيده هستند، شايد به آنها پيشنهاد کنيد ،در چنين مواقعي. حرف شما گوش دهند

 از  همانجايي که آنها چنين پيشنهاد از جانب شما که مايليد. که با هم به دنبال جواب بگرديد
  .کنيد هستند، کار را ادامه دهيد، جزو قسمت آماده بودن است و با آنها به نرمي و احترام رفتار مي

و کساني هم خواهند بود که مايلند به مسيح ايمان آورند و کاري را که خدا از طريق او برايشان 
بينيم،  روحاني را در طرف مقابل ميمواقعي هست که با اينکه گرسنگي . انجام داده است بپذيرند

ولي از ترس اينکه مبادا بشارت ما به فشارت تبديل شود، از دعوت او به اينکه خود را به خداوند 
کند که در اين زمينه به  معهذا چنين سوآلي اين مطلب را برايشان واضح مي. کنيم د، امتناع مينبسپار

تواند به زور به اين رابطه شخصي  هيچکس نمي. خواست و تصميم از جانب خود آنها نياز هست
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دهد  اين کاري است که شخص براساس اراده آزاد خود در آن لحظه انجام مي. با مسيح کشيده شود
 .گيرد عيسي را به عنوان منجي، خداوند و بردارنده بار گناه خود بپذيرد و خود تصميم مي

 

  شود در بيان انجيل استفاده کرد مقايساتي که مي )٩
 نکته سخن او را ،کرد و اين کلمات تصويرساز سي معموال در تعاليم خود از مثلها استفاده ميعي

هاي انجيل مفيد  مقايسات زير شايد در بيان برخي از جنبه. رسانيد بهتر از توضيحات بلند و باال مي
  .خواهيد، بکار بگيريد آنها را به زبان خود به هر شکل که مي. باشند

  
  ».رممن از همه بهت« -١
  

 ينکنيد بهتر اگر همه ما به کنار مثال درياي خزر برويم و به طرف باکو شنا کنيم، فکر مي
شناگر ما تا کجا بتواند شنا کند؟ شما تا کجا شنا خواهيد کرد؟ جواب به اين سوآل در 

 تا بيست   چند متر، برخي افراد مختلف، با هم فرق خواهد داشت، اينطور نيست؟ برخي
کنم که کسي بتواند اين مسافت را شنا  ولي فکر نمي. هم تا بيست کيلومترمتر و برخي 

حال حماقت . معيار بيش از اندازه باالست. فاصله بيش از اندازه زياد است. کند
: گويد ورزشکاري را تصور کنيد که خود را با ديگران مقايسه کرده و با فخرفروشي مي

واقعيت اين است که او » . بيست کيلومتر شنا کنمتوانم ها نگاه کن، من مي به اين بچه ننه«
 مثل آنان غرق خواهد ،هم مثل بقيه به همان سرنوشت دچار است؛ او هم بعد از مدتي شنا

. تواند شنا کند، در اينجا ديگر مورد ندارد اينکه چقدر شناگر خوبي است و چقدر مي. شد
 هيچکدام از ما آنقدر خوب به همان شکل.  کافي خوب و ماهر نيست در شنا به اندازه

 همه«گويد که   مي٢٣: ٣روميان . نيستيم که به آسمان برسيم، در معيار کامل خدا بگنجيم
از آنجا که خود خدا معيار است، مقايسه با ديگران » .محرومند خدا جالل از و اند کرده گناه

ند و  ما گناهکارن که آنها هم چون خدابه جاي نگاه به ديگرا. اي بيش نيست کار احمقانه
 نظر اخالقي پاک و ازکامالً خوش کردن دل خود، بايد خود را با خدا مقايسه کنيم که 

م خود از ديگران و دوختن آن به خدا ما را به اين درک برداشتن چش. کامل است
اي هست که  آور خواهد کشاند که بين خداي قّدوس و انسان گناهکار ورطه شوک
تواند با نيکي و تالش شخصي  و هيچ شخص گناهکاري نميتوان روي آن پل زد  نمي

  .خود از اين ورطه عبور کند
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  )الف(» .من آنقدرها هم بد نيستم« -٢
    

رويد و سعي داريد که با دست بلند کردن به  اي پياده پيش مي فکر کنيد که در کنار جاده
راتع سبز و خرم جاده از ميان م. هاي ديگر از آنها سواري گرفته به مقصد برسيد ماشين

واقعاً توانست  پياده روي در آن جاده مي. گذرد و در اطراف گوسفندان زيادي هستند مي
اي  خوشبختانه خانواده.  دلپذير باشد ولي متأسفانه نه امروز؛ چونکه هوا سرد و ابري است

ز هاي خانواده ا يکي از بچه. ايستد که شما را سوار کند سوزاند و مي دل به حال شما مي
کنند، به هيجان آمده و  بر مادر خود جست و خيز مي و هايي که دور ديدن گوسفندان و بره

و بعد از چندي از » .درست مثل ابر! بابا، به اون گوسفند نگاه کن، چقدر سفيده«: گويد مي
شود و روي زمين را برف  گذرد، هوا سياه مي مدتي مي. رود خستگي مسافرت به خواب مي

بابا، به سر اون «زند؛  شود و داد مي بچه از خواب بيدار مي. پوشاند يهمانند پودر م
  » .اند شون کثيف شده گوسفندها چه اومد؟ همه

به سر آن گوسفندها چه آمد؟ آيا تغييري در آنها پيش آمد به طريقي که در يک واقعاً بله، 
  .ير نکردندتغيابداً نه، گوسفندان . اي ديگر سياه لحظه سفيد به نظر آيند و لحظه

آمدند، چنان تميز که  در آن زمينه سبز چمنزار سفيد به نظر مي. گوسفندان همان بودند
آنچه که عوض شده بود دورنماي آن دختر بچه بود، . خواست آنها را بغل کند انسان مي

 . اش فرق کرده بود معيار مقايسه
واقعاً ود، آنطور که ش زمينه را از چمن به برف عوض کن، رنگ اصلي گوسفندان ظاهر مي

  .هستند
به همان نسق ما هم زماني که خود را با همسايه بغل دستي و يا همشهري چند محله باالتر 

ولي ديگران زمينه . کنيم، ممکن است خوب بودن وضعمان را گمان بريم مقايسه مي
 کنيم، درست همانند زماني که خود را با خدا مقايسه مي. درستي براي مقايسه نيستند

 اعمال همه«: فرمايد اشعيا از ديد خدا مي. شود گوسفند به برف، کثيفي وجود ما ظاهر مي
  .بيند او ما را آنطور که هستيم، مي» .باشد مي ملوث لته مانند ،ما عادله

     
  )ب(» .من بد نيستم«   
  

گناهکار بودن ما به اين معني است که ما اغلب خود را باالتر از آنچه که هستيم تصور 
شما هم مثل من شايد وسوسه بشويد که گناه خود را کوچک ). ٣: ٢فيليپيان . (کنيم مي
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» گناهان کبيره«شايد دست شما به آن . زياد هم بد نيستواقعاً جلوه دهيد و فکر کنيد که 
برند، ملوث نگشته  آغشته نشده و وجودتان مانند بقيه افرادي که در چنين گناهان به سر مي

زيرا گناه ما را از درون به . صلي نيست که کتابمقدس بر آن صّحه گذاردولي اين ا. است
مگر نه اين است . حتي به قول ما گناهان کوچک هم نزد خدا اهانت است. کشد فساد مي

آمد، ولي با اين حال به  که نااطاعتي از خدا و خوردن آن ميوه زياد هم بد به نظر نمي
  .محکوميت کل نژاد بشر منتهي شد

يک . کند فقط يک قطره زهر را در ليواني آب بريزيد، آب خوب را به آبي بد تبديل مياگر 
کند  شود و آن را چنان زهرآگين مي در سراسر مايع پخش مي. قطره زهر چنين اثري دارد

 به ما ١٠: ٢يعقوب . گناه هم روي ما چنين اثري دارد. دهد که شخص را به مرگ سوق مي
 به مجرم بلغزد، مورد يک در اّما دارد نگاه را شريعت تمام کسي اگر زيرا«: گويد مي

به سخني ديگر، اگر تمامي عمر خود را تا پايان به کامليت » .است شريعت تمام شکستن
تان گفته باشيد، به همان اندازه  زندگي کرده باشيد و تنها يک دروغ کوچک در زمان بچگي

ما به . ايد  در کتاب آمده است، شکاندهمحکوم خواهيد بود که گويي تمامي اوامري را که
کنيم، گناهکار  ما از آن جهت که گناه مي. مشوي ن محکوم نميدليل ميزان و کميت گناهانما

کنيم، زيرا گناهکار هستيم و به غير از گناه چيزي از ما بيرون  شويم، گناه مي شمرده نمي
.  جدايي ابدي از خدا-» .تاس مرگ گناه مزد زيرا«: گويد  مي٢٣: ٦روميان . تراود نمي

 عطاي اّما«: گويد آيه فوق ادامه داده و مي. پذيرد خوشبختانه قضيه به همينجا خاتمه نمي
  »عيساست مسيح ما در خداوند جاويدان حيات خدا

  
  »چه لزومي داشت که عيسي جاي من بميرد؟ «-٣

 و معلوم گشت که مست احتياط توسط پليس گرفته شد دختر خانم دانشجويي به دليل رانندگي بي
اتفاقا در آن روز بخصوص پدر اين . او را دستگير و بعد جهت محاکمه به دادگاه بردند. هم هست

دختر خانم دانشجو پيش . شخص که خود قاضي هم بود، رياست آن محکمه را برعهده داشت
با اين » .يرهگ برام سخت نمي. خوب شد بابام تو اين دادگاهه! به، چه شانسي«: کرد خود فکر مي

وجود، پدر اين دختر خانم به عنوان قاضي وظيفه شناس و منصف که از هيچکس طرفداري 
براي او ديدن دخترش در جايگاه متهمين آن هم به جرم رانندگي در حال . کرد، معروف بود نمي

 گذارد و پدر از همان بچگي به اين دختر ياد داده بود که به قانون احترام. مستي بسيار دردناک بود
توانست در اين پرونده دخل و  با اينحال نمي. با ديگران به شکلي مسئول و متعهد رفتار نمايد

در بطن آن غم و . نمود اين امر در حق ديگران منصفانه نبود و قانون را مسخره مي. تصرفي کند
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 جريمه -مود کرد، محکوم ن  دختر خود را به حداکثر مجازاتي که قانون تعيين مي، پدر،غصه عظيم
دهان دختر از شدت شنيدن . عظيمي که پدر از عدم توان دختر خود در آن مورد به خوبي آگاه بود

  .خبر مجازات کليد شد
قاضي شنل قضاوت خود را از تن درآورد و از پشت ميزي . و سپس اتفاقي باور نکردني روي داد

 کرده بود، بيرون آمد و به جايي که لحظاتي قبل از آنجا محکوميت و مجازات دختر خود را صادر
دست خود را به جيب برد و دسته چک خود را بيرون .  رفت،که دختر محکومش ايستاده بود

  ». مايلم جريمه دختر خود را بپردازم،به عنوان شهروندي عادي«: کشيد و به دادگاه گفت
ده ما با آن دختر خانم اين ولي فرق پرون. ايم ما هم همانند دختر آن قاضي، قانون را زير پا گذاشته

شويم، پول نيست،  ايم و آنچه که به آن محکوم مي است که ما قانون خدا را زير پا گذاشته
ولي اين سخن . خدا به عنوان پدر آسماني ما، فرزندان خود را دوست دارد. محکوميتي ابدي است

انگار چيزي اتفاق نيافتاده به اين معني نيست که او گناه را نديد بگيرد و طوري وانمود کند که 
 ريختن بدون«کند،   مجازات گناه را مرگ اعالن مي٢٣: ٦گناه بايد مجازات گردد، و روميان . است
عيسي خدا بود که جسم گرفت و به ميان ما آمد تا ). ٢٢: ٩عبرانيان (» .نيست آمرزشي خون،

تا جانش به عوض بسياري «ده در مورد مأموريتش ادعا کرد که آم. گناهان ما را او بر دوش گيرد
 تا بدکاران، براي پارسايي کشيد، رنج گناهان براي بار يک نيز مسيح زيرا«) ٤٥: ١٠مرقس (» .بدهد
: ٣پطرس ١(» .گشت زنده روح، عرصة در اّما شد، کشته جسم عرصة در او. بياورد خدا نزد را شما
١٨.(  
  

د را ببلعيم و آنچه را که پدر براي ما تدارک  الزم است غرور خو،ولي ما نيز همانند دختر آن قاضي
در قبول اين هديه عظيم او، چيزي . او ما را به زور به اينکار وا نخواهد داشت. ديده است، بپذيريم

  .کنيم دهيم، بلکه با آن همه چيز را عايد خود مي از دست نمي
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  شکل بخشي به پاسخ
  آيا از آن راضي هستيد؟. ن ارزيابي کنيدکميت و کيفيت روابط خود را با غير مسيحيا - ١
  
  
  اي داريد؟  براي حفظ دوستي خود با غير مسيحيان و نيز يافتن دوستان جديد چه نقشه - ٢
  
  

  .داريد؟ در زير نبويسيد در چه چارچوبي پيام انجيل را به ديگران عرضه مي
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  وضوعبحث م
، به چه مانند است؟ روي چه چيزهايي )نور و نمک(جامعه شاهد مثبتي است کليسايي که در  - ١

  .تأکيد خواهد داشت؟ چه چيزهايي را به انجام خواهد رسانيد؟ کليساي خود را ارزيابي کنيد
  
  
  
  
اي که شاهد مثبت باشد، چگونه خواهد بود؟  در حيطه نفوذ چنين کليسايي، فرد و يا خانواده - ٢

  . ارزيابي کنيدخود و خانواده خود را
  
  
  
  
  رسد؟ چرا بيان ايمان خود به ديگران مسيحيان تا اينحد مشکل به نظر مي - ٣
  
  
  
  خواهيد چه کنيد؟ براي اينکه در ميان دوستان و خانواده خود شاهدي مثبت باشيد، مي - ٤
  
  
  
  .خواهيد دعا کنيد؟  وقت بدهيد و گروهي براي اين افراد دعا کنيد براي نجات چه کساني مي - ٥
  
  
  
داريد، براي گروه بيان کنيد و بگذاريد به شکل  رچوب انجيلي را که به مردم عرضه ميچا - ٦

  .سازنده آن را مورد انتقاد قرار دهند
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   اطاعتبه جهتگامهايي 
  .بحث روي اين مطلب بر فکر اصلي شما چه تأثيري گذاشته است؟ بطور خالصه بنويسيد - ١
  
  
  
  ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(ريد تصميم داريد اين را چگونه به مرحله عمل بگذا - ٢
  
  
  
  .اهدافي را تعيين و آن را با گروه و يا سر گروه در ميان گذاريد: خود را متعهد کنيد - ٣
  

  :به کمک خدا، من


