
  

  تعریفی از رؤیاها

منتظر باشـیم. ولـی هـر     هاتوانیم براي تحقق آن همۀ ما رؤیاهائی داریم که نمی

رؤیائی از جانب خدا نیست. بیائید با هم نگاهی به موسی بیندازیم تا ببینیم چگونـه  

  سپرد. رؤیاهاي خود را به خدا می

تمـام  د کـه  باشـند، بیائیـ   اي مـی  گاهی تجربۀ بسیار تکان دهنده ي رفیعرؤیاها

طلبانه خود را به خدا وا گذارید و به خدا اجازه دهید تا رؤیاهاي شما  رؤیاهاي جاه

  را تعریف کند.

کند تا رؤیاهاي زندگی خود را بیازمائید و آنها را در  این مقاله شما را کمک می

  تعادل با خدا بسنجید.

و چنـین  یک انسان آگاه نظرش را در مورد یک پیشرفت خاص سؤال کنید،  زا

این رؤیائی است که به واقعیت «کند.:  رسد که او حکمی قطعی صادر می به نظر می

  »پیوسته است!

هائی ممکن است که شما را برآن دارد که احتماالً، این  به هر حال چنین واکنش

تحقق واقعیت دارد. بله، همه ما رؤیاهائی داریم. در واقع از زمانی که وارد مدرسه 

ایـم. هرچـه رؤیـا بزرگتـر باشـد، احتـرام        اهاي بزرگ عـادت کـرده  ایم به رؤی شده

  شوند. بیشتري براي شما قائل می
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آمـد   هـائی کـه پـی    بینیم، با پـاداش  می» موفقیت«بیشتر ما رؤیاهائی در زمینه 

آنهاست. ما رؤیاهائی داریم مبنی بر انجام دادن کاري بزرگ، که آسایش و راحتی 

یک چک چاق و چله، یـک خانـۀ مجلـل، یـک زنـدگی      کنند ـ   زندگی ما را تضمین می

خطر اسـت. ولـی    طلبی بی در نگاه اول، نوعی جاهخانوادگی موفق. چنین آرزوهائی 

ها اجازه دهیم تا بر  تمام نیکوئی بانی بهتر است که همیشه، به خداي حیات بخش و

درت تو را در رحـم مـا  «رؤیاهاي ما کنترل داشته باشد. مگر غیر از اینست که خدا 

خدا قرار است تـو را  ) و مگر غیر از اینست که 13:139؟ (مزامیر »نقش بسته است

). پس بهتر این است که رؤیاهـا و آرزوهـاي   11:29؟ (ارمیا »در آینده امید بخشد«

  .هاي تیرة خود خود را از دیدگاه خدا بنگرید، تا از طریق عینک

د یـ فرصتی پیش بیا است ن باال نشسته و منتظرآنباید چنین فکر کنیم که خدا 

هاي ما را خنثی کند. خدا غالباً رؤیاهائی در زنـدگی مـا عمـل     طلبی ها و جاه تا نقشه

باشد. اما گاهی اوقات ممکن است خدا  اي زندگی ما میرکند که در خط ارادة او ب می

تر از رؤیاهائی باشد که در ذهـن   اي براي زندگی ما داشته باشد، که ترسناك نقشه

  نانکه در مورد موسی در عهد عتیق انجام داد.چریم، آنخود دا

موسی طرح خدا را براي نجات اسرائیل بر رؤیاهاي خود مبنی بر یک زنـدگی  

  :مخوانی می 27تا  24:11مرفه در بارگاه فرعون ترجیح داد. در رساله به عبرانیان 

به ایمان چون موسی بزرگ شد، ابا نمود از اینکه پسرِ دخترِ فرعـون  

تـر داشـت از آنکـه     انده شود، و ذلیل بودن با قوم خـدا را پسـندیده  خو

ِت ان��دک زم��انِی گن��اه را بب��ردلـذ  ؛ و ع��ار مس��یح را دولت��ی بزرگت��ر از خ��زائن ّ

داش��ت. ب��ھ ایم��ان، مص��ر را  مصر پنداشت زیرا ک��ھ ب��ھ س��وی مج��ازات نظ��ر م��ی

وار ترک کرد و از غضب پادشاه نترسید زیرا کھ چ��ون آن نادی��ده را بدی��د، اس��ت

  ماند.

موسی با دست کشیدن از جایگاهش به عنوان فرزند ملکه مصر، چون این بود 
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اش  دسـت از رؤیـاي خودپسـندانه    اوکه از خانه یا از مرگ گریخته اسـت. چونکـه   

منتظر بماند، آنگاه خـدا او را بـراي تحقـق     کشید، الزم شد که چهل سال در بیابان

تر ماهـا موسـی را بـه خـاطر ایمـانش      بیشـ اش، به کـار بـرد. امـروز      دعوت واقعی

گوئیم که او تنها راه بود براي اتحاد ما. ولی کسانی کـه   مشتاقانه میستائیم، و  می

مـان کتـاب مقـدس در پـیش     قهرتر از این  پیمایند، سفري بس سبک راه او را را می

بسی بزرگتـر و بهتـر از   خواهند فهمید که رؤیاي خدا براي زندگی آنها  و گیرند می

  باشد. یاهاي خودشان میرؤ

با دیدگاه خدا یکی کنـیم، او دیگـر هـیچ زمـانی بـراي      وقتی ما دیدگاه خود را 

دهد. موسی در خـدمت شـبانی شـادي خـود را      تعویض ارجحیات ما از دست نمی

یافت، خدمتی که قابـل مقایسـه بـا شـاهزاده بـودن نیسـت. انتظـار چهـل سـاله و          

ي راحت نبود. ولـی خـدا از ایـن زمـان بـراي      آمدهاي آن انتظار در بیابان، سفر پی

اي را اجرا کـرد   تربیت موسی به عنوان یک رهبر استفاده نمود و از طریق او نقشه

موسی در ایفاي سهم خود در  غبتق یافت رحقکه تاریخ را عوض نمود. آنچه که ت

هاي موسـی را پیـروي کنیـد و بـه      انجام ارادة خدا بود. آیا شما حاضر هستید گام

ا اجازه دهید راه خود را به زندگی شما بگشاید؟ باشد که بار دیگر شما هـم در  خد

  ساز شوید. طریق خود تاریخ

  :پس بدین ترتیب

 ایم که رؤیاهـاي بـزرگ داشـته     ما از زمان تحصیل در مدرسه عادت کرده

ـ مـان   دشود ما را براي برداشت سنگ بزرگ براي زندگی خو باشیم، بنابراین نمی

شغل خوب، سرزنش نمود. اما رؤیاهاي ما ممکن اسـت همیشـه بـا     و زندگی خوب

  رؤیاهاي خدا در مورد ما سازگار نباشد.

 هـاي خـوب    شما را از چیزي تا شسته استندیگر اینکه خدا آن باال منتظر ن
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  زندگی محروم کند. بلکه بهتر اینست که نقشه او را براي زندگی خودمان پیدا کنیم.

  او به عنوان کسـی   کتاب مقدس، همین کار را انجام داد.یم ظموسی وزنۀ ع

ن را تـرك کنـد و   فرعومهیا بود، ترجیح داد آسایش در بارگاه که همه چیز برایش 

 27ـ24:11رؤیاي خدا را براي زندگی خودش دنبال کند، همانطور که در عبرانیان 

  .خواندیم

      ه و بـه بیابـان   اما اگر شما به جاي موسی بودیـد آیـا بارگـاه را رهـا کـرد

  نه؟  رفتید؟ چرا بله و چرا می

       باشـید. پاسـخ خـود را بـا      تا چه اندازه مایـل بـه تحقـق رؤیـاي خـود مـی

  ؟العمل موسی مقایسه کنید عکس

 اکنون در سر دارید، چیست؟ آیا براي درك ارادة خـدا در   رؤیائی را که هم

  باشید؟ مورد رؤیاي خود، به او متوکل می

 براي شما مهم است؟ کدام یک بیشتر  

  الک بودن در ارادة خدا، حتی اگر با راه شما مغایر باشد؟سالف) 

  ؟دب) درخواست از خدا تا نشان دهد چه چیزي را طالب هستی

  رؤیاهائی که دارید و موجب تحقق اهداف خدا در زندگی شما و در این دنیا

  باشند؟ باشند، چه می می
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  هاي زندگی گزینش

خواهـد شـما را در    رات بزرگی بر زندگی ما دارنـد. خـدا مـی   هاي ما اث گزینش

هـاي   تـوانیم گـزینش   با هم ببینیم چگونـه مـی  هاي زندگی هدایت کند. بیائید  انتخاب

  خداپسندانه در زندگی داشته باشیم.

عیـب و   هاي مـا بـی   در حکیم و دانشمند بیرون نیامدیم تا گزینشما ما از شکم

است مطالعه  ذ تصمیم دچار مشکل هستید، ممکننقص باشد. اگر شما در حوزه اخ

  این بخش شما را در تشخیص ارادة خدا، کمک کند.

هـاي   ضمن اینکه خدا به ما آزادي عمل داده است، ولی دوست دارد که گزینش

هاي ترجیحـی   کند براي گزینش ما خداپسندانه باشند. این درس شما را تشویق می

  شدگان. ا و رسیدن به گمکنند به پیشبرد ملکوت خد که کمک می

هـاي   گـزینش ما براي آزادي عملی که داریم ارزش قائلیم، غیـر از ایـن اسـت؟    

  دنیائی مثل نوع پوشش، انتخاب رستوران، گذرانیدن تعطیالت، بسیار متداولند.

تر زندگی، مانند ازدواج، شـغل و غیـره،    هاي مهم خواهیم در حوزه اما وقتی می

شویم. گذشته از آن هیچ کس دوسـت   گرانی میگزینش انجام دهیم، دچار ن

ندارد در موقعیتی قرار بگیرد که تصمیم گرفتن بـرایش دشـوار باشـد. مـا     

دوست داریم زندگی خـود را در کنتـرل خـود داشـته باشـیم، و در مـورد       

  هاي خود اطمینان داشته باشیم. صحت گزینش

اي در  بـالقوه  گیریم اثـرات  ولی واقعیت این است که هر تصمیم کوچکی که می

گذارند. از این رو آزادي عمل و انتخاب ما متضمن مسـئولیت   زندگی ما می

  باشد. فراوان می
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هاي ما، همیشه نشانۀ صحت یک گـزینش خـوب    در نتیجه احساسات و دیدگاه

توانید با ایمنی کامل به خدا توکـل کنیـد تـا شـما را در اخـذ       باشد. اما شما می نمی

  تصمیم درست، کمک کند. 

کمت خواهیم آموخـت و بـه   حتو را «خوانیم که:  از آن گذشته در کالم خدا می

  ).8:32(مزامیر » راهی که باید رفت ارشاد خواهم کرد...

اید، تشخیص  ها براي اینکه بدانید تصمیم درست گرفته ترین راه یکی از مطمئن

شود یا  کوت او میملاین مورد است که آیا این تصمیم موجب جالل خدا و پیشرفت 

  ؟نه

در حالی که بسیاري از مـا معمـوالً امـر بشـارت را بـه صـورت یـک انتخـاب         

بینیم، ولی در واقع بشارت فرمانی است که کتاب مقدس داده است. عیسی وقتی  می

ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسـم   پس رفته همۀ امت«فرمود  19:28 یدر مت

خواند تا خوابمان ببرد. ولی  اي ما الالئی نمی، بر»القدس تعمید دهید  اب و ابن و روح

کنیم که از این مأموریت بزرگ معـاف هسـتیم و ایـن فرمـان شـامل مـا        ما فکر می

هاي مختلـف   ها و فلسفه شود، چونکه در دنیائی پیچیده پر از تضادها و فرهنگ نمی

 62ــ 59:9در لوقـا   مواردي که در زمان عیسـی وجـود نداشـتند.    ـ  کنیم زندگی می

سخن از دو نفر آمده است که داوطلبانه عیسی را پیروي کردند، ولی قبل از اینکـه  

  شود. سفر بشارتی خود را شروع کنند، مشکالت دنیائی پیش رویشان سبز می

الزم به گفتن نیست که عذر آنها از نظر عیسی پذیرفتنی نبود. عیسـی انتخـاب   

راخوان عیسی، چون واکنش آن دو واکنش ما نیز در مقابل فآنها را تأئید نکرد. اگر 

عیسی باشید  شیداينفر باشد، واکنشی مورد تأئید او نخواهد بود. اگر شما عاشق 

کنید، دیگر مهم نیست تا چه اندازه گرفتـار   ، هیچگاه از سخن گفتن از او درنگ نمی

و مشغول باشید. عیساي خداوند بعد از اینکه پطرس او را انکار کرد، او را مـأمور  
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) تا بدین وسیله عشق خود را به 15:19 اعمال» (هایش را، خوراك دهد. بره«تا  کرد

) تـا  16(آیـه  » گوسفندانش را شبانی کند«کرد تا  رومأماو را سپس او اثبات نماید. 

  محبت خود را ثابت نماید.

دارد حقایق مربوط به او را خواه به طـور   عشق به عیسی است که ما را وا می

طریق کلیسا، اعالم بداریم. این مسئولیت ما اسـت کـه بـه عنـوان      فردي، و خواه از

هائی براي رسیدن به گمشدگان، پیاده کنیم، همانطور که کلیساي  طرحهیکل مسیح 

اي اسـت از چگـونگی مشـارکت     ). عهد جدیـد بیانیـه  20:19اولیه انجام داد. (اعمال 

مسـیح. کلیسـاي    ة انجیل و هدایت مردم بـه سـوي  مژدکلیساي اولیه در رسانیدن 

ایـن آزارهـا، جـان برکـف نهادنـد تـا       اولیه محتمل آزارهاي زیادي شد، اما علیرغم 

  انجیل را بشارت دهند.

حتی گرچه امروز هم بسیاري از کلیساها کارهاي بزرگی در رسـیدن بـه گـم    

اند، ولی هنوز هم هستند فـراوان کسـانی کـه بـه دلیـل تـرس از        شدگان انجام داده

کنند. هیچ  لکرد ضعیف رهبران مسیحی، از مأموریت بزرگ غفلت میآزارها و یا عم

باشند. یک روز همۀ باید حساب تک تک اعمال خود  ها پذیرفتنی نمی یک از این بهانه

را در این زندگی پس بدهیم. آیا در آن روز خـدا بـه عملکـرد شـما افتخـار خواهـد       

  کرد؟

  پس بدین ترتیب:

 ی انتخاب درست داشته باشـیم. در حـالی   الزم است که ما در هر گام زندگ

امـا   ،شـوند  ناچیزي مثل رفتن به تعطیالت، بـه سـادگی گرفتـه مـی    هاي  که گزینش

تصمیمات مهمی وجود دارند، مانند ازدواج و تعیـین شـغل کـه مـا را بـا مشـکالت       

راهنمـائی کنـد،     گیـري  کنند. اما عیسی آماده است تا ما را در هر تصمیم مواجه می

  ).8:32ک و خواه بزرگ (مزامیر خواه کوچ
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  باید از خود بپرسید، اینست که آیا   گیري ال کلیدي که هنگام تصمیمؤیک س

  شود؟ باعث جالل خدا و پیشرفت ملکوت او میاین کار من 

        در حالی که بسیاري از مـا بشـارت دادن انجیـل را نـوعی انتخـاب تصـور

بایـد ایـن فرمـان را اطاعـت کنـیم      کنیم، ولی بشارت دادن یک فرمان است و ما  می

را خواه به طور فردي و خـواه در   اوظیفه ما اینست که بذر کالم خد ).19:28(متی 

  قالب جمعی (کلیسا) بیافشانیم.

      مشغله کاري ما عذري براي شانه خالی کـردن از انجـام مأموریـت بـزرگ

نـه عیسـی را   داستان آن دو مرد را خواندیم کـه داوطلبا  62ـ59:9نیست و در لوقا 

قبل از اینکه فرمان او را اطاعـت کننـد، درگیـر مشـکالت زنـدگی       اما پیروي کردند،

  خواهد که ما نیز چون آنان رفتار کنیم. شدند و بهانه آوردند. عیسی نمی

 شدگان برسیم. بعد از  دارد تا به گم این عشق به مسیح است که ما را وا می

ند او را به شبانی گوسفندانش منصوب کرد اینکه پطرس عیسی را انکار کرد، خداو

تا محبت خود را به او ثابت نمایـد ـ آیـا عشـق بـه مسـیح شـما را وادار بـه عمـل          

  ؟کند می

 روید؟  هاي دشوار، براي کمک به سوي چه کسانی می در مواجهه با گزینش

  آیا خدا هم در میان آن کسان هست؟

 ؟دای هائی در رابطه با خدا داشته آیا انتخاب  

 ایـد؟ اگـر پاسـخ     عمالً چه تصمیمی در رابطه با رسیدن به گمشدگان گرفته

اي از اهداف مورد نظر خود را در این زمینه بیان کنید. و اگـر   شما مثبت است پاره

  است؟ بوده شما  گیري پاسخ شما منفی است چه چیزي مانع تصمیم

 هاي بشارتی کلیسائی مشارکت دارید؟ آیا در فعالیت  
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راخوان براي رسیدن به نیازهاي ف

  روحانی بشریت

رکت بـا اوسـت در   اشـ مهدف انسان در زندگی و خدمت، کشف نیـات خـدا و   

وقتی که خدا نیت خود را براي زندگی شـما،  بـر شـما آشـکار      .جهت تحقق نیاتش

او را تحقـق بخشـید. ایـن بخـش را      نیـت ساخته است، انتظارش از شما اینست که 

  توانید این مهم را انجام دهید. نید چگونه میبخوانید تا بدا

هدف من در زندگی چیست؟ شاید این یک سؤال ساده در حیطه زندگی به نظر 

اي  برسد، ولی برعکس براي بسیاري سؤالی در رابطه با هستی و مرگ است. عـده 

اند. پیشـگام ایـن افـراد،     دها سپري کررعمري حتی در تالش براي یافتن پاسخ آن، 

هر دو آنهـا قبـل    ،ساله 50 يو بعد از او مرلین مونرو ماینا است. کورت کونیروان

آنها هر دو  .از رسیدن به سن پیري و در تالش براي یافتن پاسخ این سؤال مردند

ثروتمند بودند، مشهور بودند، هنرمند و توانا بودند، ولی به دالیلـی چنـد، خـود را    

ظر عجیب برسـد. اینطـور نیسـت؟    کردند. شاید به ن خوشبخت و شاد احساس نمی

بسیاري از ما دوست داریم تا بگوئیم هدف ما در این جهان جمع کردن پول اسـت  

هـاي بـانکی    تا بتوانیم یک زندگی راحت داشته باشیم. ما ثروت خود را در حسـاب 

  سنجیم. هاي پارك شده در گاراژ خانه خود، می هاي خود و اتومبیل خود، شرکت

ی یسـ ت تجاري نسل ما باشد، ولی در زمانـۀ ع بانه ما عالمطل شاید انگیزة جاه

نـد کـه   ک داستانی نقل مـی  20ـ16:12همه چیز با امروز فرق داشت. عیسی در لوقا 
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  ممکن است در مورد بسیاري از ما مصداق داشته باشد.

شخصـی دولتمنـد را از امالکـش    «ایشان آورده، گفـت:   لی برايثَو م

د اندیشیده، گفت: چه کنم؟ زیرا جـایی  محصول وافر پیدا شد پس با خو

کـنم؛ انبارهـاي    که محصول خود را انبار کنم، ندارم. پس گفت: چنین می

کنم و در آن تمـامی حاصـل و امـوال      خود را خراب کرده، بزرگتر بنا می

نفس خود را خواهم گفت کـه اي جـان امـوالِ    خود را جمع خواهم کرد. و 

ن سال داري. الحال بیارام و به اکل و فراوانِ اندوخته شده به جهت چندی

شرب و شادي بپرداز. خدا وي را گفت: این احمق در همین شب جان تـو  

  اي، از آنِ که خواهد بود؟ را از تو خواهند گرفت؛ آنگاه آنچه اندوخته

این داستان تعریف کامالً مناسبی از هدف انسان در زندگی، در مقابـل اهـداف   

نیـا ایـن مـرد ثروتمنـد  را بـه خـاطر ثـروت و        داسـت  خداست. در حالی که ممکن 

ی نافـ موقعیتش محترم بدارد و حتی به او حسادت کنـد، خـدا فقـط نگـران زنـدگی      

هاست، و بدین جهت بود کـه پسـرش را بـه ایـن      اوست. هدف خدا نجات دادن جان

هـا   دانسـت و طـوري بـه آن خواسـته     یات خدا را کامالً مـی جهان فرستاد. عیسی ن

  ان داد که پدرش را از خود خوشنود ساخت.واکنش نش

شدگان را در یابیم و آنها را شـبانی   ند تا گمک خدا مانند عیسی ما را دعوت می

  خوانیم: می 37ـ35:9کنیم. اینست هدف او براي زندگی ما. در متی 

و عیسی در همۀ شهرها و دهات گشته، در کنایس ایشان تعلیم داده، 

مود و هـر مـرض و رنـج مـردم را شـفا      ن به بشارت ملکوت موعظه می

داد. و چون جمعی کثیر دید، دلش بر ایشان بسوخت زیرا کـه ماننـد    می

شبان، پریشان حال و پراکنده بودند. آنگاه بـه شـاگردان    گوسفندانِ بی

عمله کـم. پـس از صـاحب حصـاد      حصاد فراوان است لیکن«خود گفت: 

  »لَه در حصاد خود بفرستد.مع استدعا نمائید تا



 تیبشر یروحان يازهایبه ن دنیرس يفراخوان برا 12

دلسوزي براي گم شدگان بود که عیسی را بر آن داشت تا بـه آنـان برسـد و    

شـدگان ماننـد بسـیاري دیگـر در ایـن روزگـار گمـراه،         آنان را شبانی کند. این گم

  پذیر و تنها هستند. آسیب

پنـا   عیسی موقعیت خدائی خود را و امتیازات آن را به خاطر این گوسفندان بی

خواهد که چون خودش عمل کنید و از حصـار ایمـن    میترك کرد و امروز از شما 

  او باشید. بر داشتخود قدم بیرون بگذارید و عملۀ صحنه 

توانید این نقصـان را   کند. اما شما می گذشته از آن قحطی شدید عمله بیداد می

با مشارکت خود در کار خدا رفع کنید. اما حتی وقتی که با شـبان خـود مشـارکت    

وش نکنید که براي عملۀ بیشتر دعا کنیـد. و همچنـین بـه خـاطر     داشته باشید، فرام

کنید. پولس در اول قرنتیـان   داشته باشید براساس آنچه زندگی کنید که موعظه می

  فرماید: می 31:10

پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچـه کنیـد، همـه را بـراي     

  جالل خدا بکنید.

دنیـاي  کار خـدا  یگران، با این فکر که به عنوان یک ایماندار زندگی خود را از د

سکوالر شما نیازي به دعوت مسیحائی ندارد، جـدا نکنیـد. هـدف شـما در زنـدگی      

مرتبط است با تجلیل خداوند. خدا را در زندگی خود از طریق گفتار و کردار خـود،  

  نشان دهید.

مأموریتی که عیسی به ما ارجاع کرده است، یک مأموریـت دوجانبـه اسـت و    

  فرماید: عیسی می 20ـ16:28 شود. در انجیلی متی نمی مبا موعظه انجیل تما صرفاً

تمامی قـدرت در  «پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت: 

ها را شاگرد  آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته، همۀ امت
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ـ   سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روح ان القدس تعمید دهید. و ایش

ام حفـظ کننـد. و    را تعلیم دهید که همۀ اموري را که به شما حکـم کـرده  

  ».باشم اینک من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما می

اي از مأموریت بزرگ بوده است. به کالمی دیگـر   شاگردي همیشه بخش عمده

ا شما باید در گام اول شاگردي براي عیساي خداوند باشید، از او بیاموزیـد و او ر 

پیروي کنید، باشد که راه درست را تشخیص دهید و به دیگران نشان دهید، هـدف  

  شاگرد بودن شامل رشد در خدا و هرچه بیشتر، چون مسیح شدن است.

شاهد مقایسه مهمی در بین رشد جسـمانی و   14ـ12:5در رساله به عبرانیان 

  باشیم: روحانی می

اید معلّمان باشید، بـاز  ب زیرا که هر چند با این طول زمان شما را می

محتاجید که کسی اصول و مباديِ الهامـات خـدا را بـه شـما بیـاموزد و      

محتاج شیر شدید نه غذاي قوي. زیرا هر که شیرخواره باشـد، در کـالم   

عدالت ناآزموده است، چونکه طفل است. امـا غـذاي قـوي از آنِ بالغـان     

د تا تمیز نیـک و  ان است که حواسِ خود را به موجب عادت، ریاضت داده

  بد را بکنند.

شود، آموزش  ضمن اینکه شاگردي با آموختن تعلیم اساسی ایمان، شروع می

کند. و شما به عنوان یک شـاگرد   عمیق کتاب مقدس ما را در بناي محبت، یاري می

باید شاگردان خود را تشویق کنید که کتاب مقدس را بخوانند، همانطور که عیسـی  

ایشان را تعلیم دهید که همۀ امـوري  «فرماید:  است، آنجا که میبه شما فرمان داده 

  »ام، حفظ کنند.  را که به شما حکم کرده

حتی گرچه ممکن است امر بشارت گاهی اوقات، وظیفه رام کردن تصور شود، 

دهیـد،   اما اطالع از این حقیقت که دارید اهداف خدا را براي زندگی خـود انجـام مـی   
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  است. یتجربۀ بسیار شادي بخش

ت خود را براي زندگی ما آشکار نکرده بـود، مـا نیـز    یاز آن گذشته، اگر خدا ن

هدف و گم شـده بـودیم،    شدگانی چون کورت کوماین و مرلین مونرو، بی مانند گم

شبان. بیائید امروز تعهد خود را نسبت به خدا به عنوان  درست مانند گوسفندان بی

  وسفندان به آغل او تجدید کنیم.هرچه بیشتر گشریک او به جهت آوردن 

  پس بدین ترتیب:

  هدف بسیاري از ما در زندگی داشتن یک سپرده بانکی چاق و چله است تا

ه باشیم. ولی داسـتان دهقـان ثروتمنـد در انجیـل لوقـا      بتوانیم زندگی راحتی داشت

  هاي ما است. دهد که خدا بیشتر نگران سالمتی جان به ما نشان می 20ـ16:12

 ها است، و به این دلیـل بـود کـه او پسـر      ف خدا براي جهان، نجات جانهد

خود را فرستاد تا به خاطر گناهان ما بمیرد، ما نیز مانند عیسی که اهـداف خـدا را   

دانست، باید اهداف خود را بـا اهـداف خـدا هماهنـگ کنـیم، باشـد کـه         به خوبی می

یم. اینسـت هـدف خـدا بـراي     شدگان برسیم و آنها را شـبانی کنـ   بتوانیم به داد گم

  زندگی ما.

 از دنیاي سکوالر که بخشی از آن است، جـدا   خود را تواند یک ایماندار نمی

دهد جالل  کند و دعوت مسیحی را اجابت نکند. او باید خدا را در هرچه که انجام می

  ).31:10دهد (اول قرنتیان 

  مـا بـه    .)20ـ16:28عیسی دو رهنمود در مأموریت بزرگ اعالم نمود (متی

تا خبر خوش انجیل را موعظه کرده و دیگران را ایم  عنوان سفیران خدا دعوت شده

  معلمی کنیم.

 که از نوایمانی شروع و تا ریشه گـرفتن در   است از رشد یگردي مراحلاش

. وظیفه شما به عنوان یک مبشر اینست یابد کالم خدا و چون مسیح شدن، ادامه می
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  ).14ـ12:5خدا تغذیه کنند (عبرانیان تشویق کنید تا از کالم  که مسیحیان جدید را

   کنـد؟ چـه    چگونه اهداف خدا براي زندگی شما، با اهداف شما مطابقـت مـی

  توانید براي هماهنگی هدف خدا و خودتان انجام دهید؟ کاري می

  شدگان چیست؟ مگدیدگاه شما نسبت به بشارت و رسیدگی به  

 که در هنگام دادن شهادت و بشارت عضی از مشکالت ب بر توانید چگونه می

  ؟شوید، فائق آئید به دیگران با آن مواجه می

 براي شاگردسازي ایمانداران جدید، چه طرحی دارید؟  

 دهید؟ براي رشد در سلوك با خدا چه کاري انجام می  
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  خدا ما را مجهز کرده است

هـا و   مـؤثر باشـند، خـدا قـوت     تواند اگر خدا ما را متحول نکند، خدمات ما نمی

داند. هرچند که ممکن است مستعد تربیت بشارتی باشـیم، امـا    هاي ما را می ضعف

کند. بیائید ببینـیم چگونـه    این تنها خداست که ما را براي انجام کارهایش مجهز می

  گیرد. این مهم انجام می

هـاي   وانـائی کنید براي انجام کار خدا، کفایت ندارید، بـه ت  اگر شما احساس می

خود بیندیشید و متوکل به خدا شوید تا شما را مجهز کند. این بخش به شما نشان 

هـاي الزمـه بـراي     خواهد داد که چگونه خدا دوست دارد ما را با عطایـا و مهـارت  

. این بخش شما را مها را در زندگی خود به کار ببری خدمت مجهز کند تا آن آموخته

طلب کمک خداوند باشید، باشد که شما را مجهـز کنـد و   کند تا دائماً در  تشویق می

  شما را تبدیل به رهبري کند که مورد نظر اوست.

توانسـت چنـان    چـون متـی   گیـر  انگیز است که چگونـه یـک نفـر مـاهی      تشگف

مانند  آوري مالیات هاي عمیقی بر زبان آورد، و اینکه چگونه یک مأمور جمع موعظه

  بنویسد. اي نهتوانست کتاب چنان استادا پطرس

کرد، بانی چنان  احتماالً پطرس و متاي رسول، حتی به فکرشان هم خطور نمی

ولی وقتی موالي خود، آن نجار فقیر را دیدند که بیماران را  کارهاي عظیمی باشند.

کنـد، مردگـان را    آب را به شـراب تبـدیل مـی    ،زند دهد، بر روي آب قدم می شفا می

  فرماید: حتی از موالي خود شنیدند که می کند، متحول شدند. و زنده می

گویم هر که به من ایمان آرد، کارهایی را که من  به شما می آمین آمین



 خدا ما را مجهز کرده است 17

نم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا کـه مـن   ک می

  ).12:1(یوحنا  ـ روم نزد پدر می

ه شروع به خدمت، هر داشتند، احتماالً چنانچ آنها حتی اگر به عیسی ایمان نمی

کرد تـا بـه نوبـۀ     کردند، خدا آنها را مجهز می  چند به عنوان خادمانی ناشایست می

  خودشان تبدیل به رهبرانی نافذ شوند.

یک فرق کلیدي وجود دارد بین تربیت و تجهیـز. وقتـی عیسـی شـاگردانش را     

ن خدا بود کـه  آموخت. اما ای ها ملکوت و حقایق را به آنها می کرد، ارزش تربیت می

آنها را مجهز کرد تا وظیفه خود را مبنی بر اعالم انجیـل و   الطبیعی به طریق مافوق

  حتی شفاي بیماران، انجام دهند.

ها و منبع قـدرت آنهـا    البته شکاکان بسیاري بودند که قادر به تشخیص پدیده

 21ـ9:8 نبودند. شمعون جادوگر یکی از این شکاکان بود، در کتاب اعمال رسوالن

کرد تا قدرت  خوانیم که چگونه شمعون به پطرس، یوحنا و فیلیپس پول پیشنهاد می

آنها را بخرد. الزم به گفتن نیست که پطرس او را از طرح این معامله سرزنش کرد 

  و گفت:

زرت با تو هالك باد، چونکه پنداشتی که عطاي خدا بـه زر حاصـل    «

اي نیسـت زیـرا کـه دلـت در      این امـر، قسـمت و بهـره    از شود. تو را می

  »باشد. حضور خدا راست نمی

چونکه خدا این شاگردان را مجهز کرده بود، توانستند به طور مؤثري به اهالی 

  آنها را نجات داده و تعمید دهند. و ره از نظر روحانی کمک کنندمسا

به تجهیز مسیحیان از طریق مهـارت در خـدمت و بنـاي هیکـل      هم خداامروز 

  خوانیم: می 16ـ11:4دهد. در رساله به افسسیان  ا) ادامه میمسیح (کلیس
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و او بخشیده بعضی رسوالن و بعضی انبیـا و بعضـی مبشّـرین و    

بعضی شبانان و معلّمان را، براي تکمیل مقدسین، براي کار خدمت، براي 

بناي جسد مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تامِ پسر خـدا و بـه   

اندازة قامت پري مسیح برسیم. تـا بعـد از ایـن اطفـال      انسانِ کامل، به

متموج و رانده شده از باد هر تعلـیم نباشـیم، از دغابـازي مردمـان در     

ت پیـروي راسـتی       حیله اندیشی براي مکرهاي گمراهـی؛ بلکـه در محبـ

نموده، در هر چیز ترقّی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح؛ که از او 

ب و مرتّب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسـب عمـل بـه    تمام بدن مرکّ

  دهد براي بناي خویشتن در محبت. اندازة هر عضوي بدن را نمو می

ت، این خـود خداسـت کـه مـا را بـراي انجـام کـار        پیداس 11آنطور که از آیه 

بـراي    ریـزي  ه برنامـه یجـ تنتوانیـد ایـن تحـول را     کند. شما نمـی  خودش، مجهز می

هاي هوشمندانه بدانید. این بخش به روشـنی بـه مـا نشـان      نرانیآموزش و یا سخ

(کلیسا) را توسط سفیران خود ـ رسوالن،  » جسد مسیح«خواهد  دهد که خدا می می

بنـابراین یـک مربـی بایـد بـراي بنـاي       » بنـا کنـد.  «انبیا، مبشران، شبانان، معلمان، 

  د.ایمانداران جدید کار کند و آنها را در رشد در مسیح کمک کن

جدا «فرماید:  می 5:15ها بدون کمک خدا، محال است. عیسی در یوحنا  تمام این

خدمت باید در مشارکت با خدا باشـد و پـولس نمونـۀ    » توانید کرد. از من هیچ نمی

بارز این چنین خدمتی است. او نیات خدا را فهمیده بود و با او در تحقق مأموریـت  

  هاي زیادي از زندگی پولس بیاموزیم. رستوانیم د کرد. ما می بزرگ مشارکت می

کــرد در تمــاس و گفتگــو بــود (اعمــال  ـــ او بــا کســانی کــه خدمتشــان مــی 1

دانست چه کسی مایل به شنیدن انجیل و شاگرد شدن است.  ). پولس می21ـ20:20

ه) و همچنین به طـور خصوصـی   یسنکداد (در  او خدمتش را در مالء عام انجام می

). خـدمت عمـومی او تـوأم بـود بـا بنـاي       الي اکـیال و پریسـکی  (در زندان فیلیپه برا
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داد، تشخیص داده بود.  خصوصی، پولس کسانی را که انجیل را به آنان بشارت می

هـاي   مرد زرگـري کـه بـت   « .)8:19ن جمله کسانی که در کنیسه بودند (اعمال آاز 

مـا هـم    ) و غیره... چه خوب خواهـد شـد کـه   25ـ24:19(اعمال  ،ساخت دیانا را می

ولس گروها و اشخاص مستعد را بشناسیم و به نیازهایشان برسیم و آنهـا  پمانند 

  را شاگرد سازیم.

ـ پولس حقایق کالم خدا را اعـالم نمـود. او از تعلـیم دادن و موعظـه کـردن      2

، 20:20شـهادت داد (اعمـال   » تمـامی ارادة خـدا  «شانه خالی نکرد، بلکه موقرانه به 

باشد کـه بـراي    امروز هم به همان اندازه مناسب براي ما می). انجیل 27و  24، 21

  زمان پولس بود.

امروز آنها  ، اماهاي موهوم حاکم بر آن روزگار بودند چندگانه پرستی، فلسفه

اند. تنهـا کـالم    در زیر لواي مذهب عهد جدید و پست مدرنیسم، تغییر صورت داده

کند. گذشته از آن در انجیـل یوحنـا    تواند مردم را از این قیدها آزاد میخداست که 

شناخت و حـق شـما را آزاد    دحق را خواهی«فرماید:  خوانیم که عیسی می می 32:8

  »خواهد کرد.

هاي خدائی را به مردم اعالم نمود. او نه  ـ پولس نه تنها انجیل را، بلکه ارزش3

آنهـا را   هاي مردم را از طریق تعلیماتش لمس کرد، بلکـه کوشـید تـا افکـار     تنها دل

اي توضـیح داد. او   ها در هر مرحله»چگونه«ها و »چرا«ها و »چه«راضی کند. او از 

گیري دائمی کسانی بود که آنهـا را چـه از طریـق رسـاالتش و چـه از       معتقد به پی

کرد. پولس شـاگردانش را مرتبـاً تشـویق     هاي خصوصی، خدمت می طریق مالقات

انسـانیت کهنـۀ خـود را تـرك کننـد و       کرد تا هرچه بیشتر شبیه مسـیح شـوند،   می

). ما نیز بایـد ماننـد پـولس دائمـاً     24ـ17:4انسانیت نو بر خود بپوشند (افسسیان 

ترغیــب کنــیم تــا سیســتم ارزشــی مســیح را در  یمکنــ کســانی را کــه خــدمت مــی
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  هاي خود پیاده کرده و هرچه بیشتر چون مسیح شوند. زندگی

گـی از فـداکاري او در کتـاب اعمـال     ـ خدمت پولس همراه بود بـا ابعـاد بزر  4

است و به مردم گفتـه اسـت کـه بـراي     ها پرداخته  این فداکاريبیان به  32ـ28:20

آسائی نیسـت، بلکـه    تنخدمت به خداوند، چه مصائبی داشته است. خدمت خداوند، 

مستلزم زحمات و مرارت است. خدمت براي خداوند مستلزم تعهد و سـخاوتمندانه  

قت. اما پاداش خدمت به خداوند وها، پول و  باشد ـ مهارت  ع ما میهزینه کردن مناب

کنیـد. خـدا بـراي شـما      کنید و یا تصور می تر از آنچه هست که فکر می بسی بزرگ

برد و مکانی آمـاده کـرده اسـت کـه      ثروتی اندوخته است که بید آن را از بین نمی

حاضر شده اسـت کـه    تاج عدالت براي [شما]«هرگز فرو نخواهد ریخت. و در آخر 

خداوند داور عادل در آن روز به [شما] خواهد داد، و نه به [شما] تنها، بلکه نیز بـه  

هـاي   ) و رنـج 8:4(دوم تیموتـاوس  » دارنـد  همه کسانی که ظهور او را دوسـت مـی  

دهد، بسـی نـاچیز خواهـد     ش بزرگ که خدا به شما میدااپ آن کنونی در مقایسه با

  بود.

  وع فداکاري براي خدا هستید؟شما حاضر به چه ن

  پس بدین ترتیب:

      فرق بزرگی هست بین تربیت و تجهیز. تربیت شـامل تعلـیم و یـک مرحلـه

جسمانی است. اما تجهیز یک مرحله مافوق طبیعی از سـوي خداسـت کـه شـما را     

  تري برایش انجام دهید. سازد کارهاي بزرگ قادر می

        مت و بنـاي جسـد مسـیح    خدا امـروز هـم بـه تجهیـز مسـیحان بـراي خـد

دهد. خدا انتظار دارد که شبانان، مبشـرین، معلمـان    )، ادامه می16ـ11:4(افسسیان 

  ند.نمرتباً جماعت را تربیت کنند تا آنها را بنا ک

       بدون اینکه خدا ما را قادر سازد، خدمت کـردن بـه او محـال اسـت (یوحنـا
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5:15.(  

 ی را کـه  مـ . او همیشـه مرد یمیـر گ ي یاد میهاي زیاد از خدمت پولس درس

هـاي مسـتعد مـردم را     گـروه شـناخت. او   کرد و شـاگردان خـود را مـی    خدمت می

  داد. کرد و آنها را تعلیم می شناخت و با آنها ارتباط برقرار می می

 کرد. پولس از انجیل شرمنده نبود و همیشه کالم خدا را موعظه می  

 هاي خدائی را نیـز اعـالم    ه ارزشنمود، بلک پولس نه تنها انجیل را اعالم می

ري مستمر همیشـه بـا شـاگردانش در تمـاس بـود و بـه آنهـا        گی د. او به پینمو می

  در غیاب او خدمت کنند. کرد سفارش می

      پولس هرگز از مشکالت نهراسید. خـدمت او سرشـار از مشـکالت در هـر

ر از آن تـ  دانسـت کـه پاداشـش در آسـمان بسـیار بـزرگ       اي بود. ولی او می زمینه

  مشکالت است.

  توانـد شـما را بـراي خـدمت تجهـز کنـد؟ عطایـاي         خداوند از چه راهی مـی

  برید؟ باشند؟ و چگونه آنها را به کار می روحانی شما چه می

    بعضـی رسـوالن، بعضـی انبیـا،     «اگر عطایاي روحانی خداوند اینسـت کـه

ز مقدسین براي بعضی مبشرین، بعضی شبانان و بعضی معلمان باشند، براي تجهی

، چگونه اعضاي کلیساي خود را براي تحقق وظیفه بنـا کـردن   شما »خدمت خداوند

  گیرید؟ جسد مسیح، به کار می

 هـائی   کنید؟ طرح روش بشارتی پولس را در زندگی خود، چگونه تفسیر می

  باشند؟ که خداوند در فکر و دل شما نهاده است چه می

 رسیدن به نیازهاي روحانی گمشدگان  چگونه با بعضی از مشکالتی که در

  کنید؟ شوید، برخورد می رو می با آنها روبه
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هاي دنیائی و اهمیت  شناخت دیدگاه

  آنها

ها که  قوم» تمامی«مأموریت بزرگ مسئولیت عظیمی است شامل موعظه براي 

هایشـان بـراي    هاي گروه مخاطب و دیـدگاه  بر عهدة ما است. بنابراین درك ویژگی

  ري حیاتی است.ما، ام

این بخش به شما کمک خواهد کرد که بدانید چقدر مهم است که قبل از شروع 

  نخست مخاطبان خود را بشناسید.بشارت 

هم پولس و هم پطرس رسول، آموخته بودند که مخاطبان خود را بشناسند، و 

دانیم به دلیل این شناخت چقدر خدماتشان مؤثر واقع شد. بررسی کنیـد کـه    ما می

هاي مختلف دنیائی  آنان را مبنی بر شناخت دیدگاه  تژياتوانید استر ا چگونه میشم

  خود ارتباط بهتري داشته باشید.به کار ببرید، تا با مخاطبان 

(متـی  » ها را شـاگرد سـازید..   پس رفته همۀ امت«فرماید  توجه کنید! عیسی می

خـواه آن را دوسـت    ) این فرمانی است که نجات دهندة ما، به ما داده است،19:28

داشته باشیم، خواه نداشته باشیم، طیف گسترده و متفاوتی وجود دارند که باید به 

  آنها بپردازیم.

نژاد، فرهنگ، قومیـت، مـذهب، جوامـع،     هر شامل تمامی مردم از» ها تمام امت«

یکسان   تژياتوانیم از یک استر باشند. قطعاً ما نمی هاي مختلف و غیره ... می پیشینه

  افراد مختلف استفاده کنیم.براي بشارت به 
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تواند دل کسی را لمـس کنـد، ولـی پـرداختن بـه       تنها خداست که در نهایت می

هـاي متفـاوت    هم بسیار مهم است. اینست که درك انـدکی از دیـدگاه   مخاطبافکار 

هاي دنیائی، طریقی است که انسـان   تواند بسیار مفید باشد. منظور ما از دیدگاه می

 شـرایط بینـد، طریقـی براسـاس محیطـی کـه در آن رشـد کـرده اسـت،          را می دنیا

  اقتصادي او، باورهاي دینی او و پیشینه خانوادگی او... و غیره.

پس از دادن  یک مبشر روزي به روستائی رفت تا انجیل را موعظه کند. مبشر

را  خبر از این حقیقت که روستائیان یک سري خـدایان نرینـه و مادینـه    بی بشارت،

اش برگشت. کوتاه زمانی بعد  کنند، شب با احساسی از رضایت به خانه پرستش می

و بدین ترتیـب   ؟»بود یزن عیسی ک« :یکی از روستائیان نزد او آمد و از او پرسید

مبشر از پیشینۀ روستائیان و باور آنها به خدایان متعدد، آگاه شد. بهتر نبـود کـه   

تـر و   رفـت، تـا پیـام او قـوي     به آن روستا میاین مبشر با شناخت ارجحیات آنان 

حتی گرچـه  احتماالً مؤثرتر شود؟ قطعاً شما نیازي به چنین مبشر ناآگاهی ندارید! 

این مبشر با نیت واالي نجات گمشدگان به آن روستا رفته بود، ولی فراموش کرده 

  که گروه مخاطب خود را بشناسد.

هاي گروه مخاطب  ه پیشینه و دیدگاهدانند ک تمام مبشران انجیل وظیفه خود می

توانند مـانع و   خود را بشناسند، چونکه دیدگاه یک شخص و سیستم عقیدتی او می

تواند بـه   تهدیدي باشند براي انجیل. درك درستی از این موارد براي یک مبشر می

  زند تا از آن بگذرد. منزلۀ پلی باشد که بر این موانع می

والن انجام دادند. هم پطرس و هـم پـولس اهمیـت    این دقیقاً کاري است که رس

ــ16:17انجــام تکــالیف خــود را تشــخیص دادنــد. در کتــاب اعمــال رســوالن    22ـ

اي در اطینا (آتن) ایراد کرد که باب طبع اهـالی بـود. او    خوانیم که پولس موعظه می

  پیام خود را اینطور شروع کرد:
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ام، زیرا چون  ار یافتهاي مردان اَطینا، شما را از هر جهت بسیار دیند«

نمودم، مذبحی یافتم کـه بـرآن، نـام     سیر کرده، معابد شما را نظاره می

پرستید، من  خداي ناشناخته نوشته بود. پس آنچه را شما ناشناخته می

  ».منمای به شما اعالم می

براي  وقت خود را يا ها پولس را خوشامد نگفتند، اما او لحظه حتی گرچه آتنی

هاي زیـادي را   اش از دست نداد. او فهمیده بود که اهالی آتن بت اصلیانجام وظیفه 

باشـند. او نـه    مند می کنند. و در ضمن به بحث و علم معانی بیان عالقه پرستش می

ت و اسـتدالل  حتنها انجیل را به مردم اعالم کرد، بلکه استدالل نمود، چونکه آنان ب

  را دوست داشتند.

هـاي   اقشار مختلف مردم با عقاید گونـاگون و ملیـت   ما نیز باید مانند پولس با

گوناگون هوشیارانه برخورد کنـیم. درك نسـبتاً خـوبی از مـذهب و پیشـینه آنـان       

پولس   تژياتواند در عرضه حقیقت به آنان بسیار مفید واقع شود. آیا شما استر می

  آن واعظی را که به روستا رفته بود؟  تژياستائید یا استر را می

  ن ترتیبپس بدی

  کنـیم، بسـیار حیـاتی اسـت کـه از       وقتی ما انجیل را به دیگران معرفی مـی

  هاي مخاطبان آگاهی داشته باشیم. دیدگاه

 بیند. دیدگاه اساساً به معنی راهی است که از طریق آن شخصی، دنیا را می  

 هاي مخاطبان، معرفـی   پولس در کتاب مقدس نیز انجیل را براساس دیدگاه

هـاي مـردم وجـود دارنـد، و ایـن وظیفـه        شناخت دیدگاهفاکتورهائی براي کرد.  می

هـا را تشـخیص دهـیم، باشـد کـه       ماست که نخست این فاکتورها و سپس دیـدگاه 

  بتوانیم انجیل را به طریق مؤثري موعظه کنیم.

 خواهید به او خدمت کنیـد ارزیـابی    توانید دیدگاه کسی را که می چگونه می
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  د انجام دهید؟کنید؟ چه کاري بای

 توانید پیام انجیل را به مردم برسـانید، بـه طـوري کـه نـه پیـام        چگونه می

  اي ببیند و در عین حال براي آنان و باورهاي آنان نافذ باشد؟ لطمه

 توانید از خدمت پولس بگیرید؟ چه درسی می  
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  هاي مسیحیت فرقه

ن نـاب مسـیحی،   امهاي مختلف مسیحیت را خطري براي ای بسیاري از ما فرقه

هـاي زیـادي وجـود دارنـد و      کنیم، در حالی که حقیقت اینست که فرقـه  تصور نمی

شود و نفوذشان  مشغول فعالیت هستند و روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می

خواهیم نگاهی داشـته باشـیم بـه بعضـی از ایـن       شود. در این بخش می بیشتر می

  هاي مشهور روزگارمان. فرقه

هاي مختلفی در این جهان مشغول به فعالیت هستند. در حـالی کـه    هامروز فرق

هـاي   انـد، ولـی تفـاوت    هـا ریشـه خـود را از مسـیحیت گرفتـه      بسیاري از این فرقه

هاي فعـال، هـر    شان با هم چون تفاوت پنیر است با گچ. بعضی از این فرقه عقیدتی

ن مـذاهب افراطـی   شـود. ایـ   کنند و بر پیروانشان افزوده مـی  روزه بیشتر رشد می

تعلیماتشان سؤال برانگیز است، ولی بر پیروان خـود کنتـرل و نفـوذ     اینکه علیرغم

  دارند. یخاص

پیروان یک مذهب غیر اصیل، افراطی یا دروغ و «ی عندر تعریف ی» فرقه«کلمه 

ــر     ــروان مســلکی خــارج از ســنت مرســوم جامعــه تحــت رهبــري یــک رهب ــا پی ی

  »کاریزماتیک.

  لیساي مقدس آخر زمانها و یا ک مورمون

در نیویـورك تأسـیس شـد. در     1830این کلیسا توسط جان اسمیت در سـال  

حالی که این فرقه برگرفته شده از ایمان مسیحی است، اما تفاوت آن با ایمان نـاب  

زمـانی انسـان   » خـداي پـدر  «معتقدند کـه   آنها گیر است. براي نمونه مسیحی چشم
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  تعالی داده است.» پدر خدایی«مقام تدریج خود را به  بوده است که به

پیروان این فرقه بر این باورنـد کـه سـرانجام روزي خودشـان هـم بـه مقـام        

نام  کتاب مقدس و کتاب مورمون، به KJVفقط از ترجمه  آنها رسند. می» پدرخدایی«

خـاطر   ها بـه  کنند. مورمون عنوان پایه ایمانی خود، استفاده می به» فرضیه و میثاق«

هاي خانـه   خاطر بشارت اند و همچنین به شان در جامعه شناخته شده ردهنفوذ گست

  شان و تبلیغات گستردة خود، مشهورند. به خانه

  شاهدان یهوه

 انـد.  ها، بسیار از مسیحیت ناب فاصـله گرفتـه   شاهدان یهوه هم مانند مورمون

خلـوق خـدا یـا    دانند، بلکه او را م عیسی را خدا نمی آنها به تثلیث ایمان ندارند، آنها

شامل فرایض اساسی گروه شاهدان » Whachtower«دانند. تمامی نشریات  یهوه می

  باشند. یهوه می

این فرقه که بـانی آن چـارلز تیزراسـل بـود، از پنسـیلوانیا شـروع و بعـداً در        

بر این باورند  آنها تأکید خاصی روي تعمید دارد. و نیویورك گسترش یافت، توجه

بگیـرد و تنهـا از طریـق     دمیـ عاي گریز از غضـب و محکومیـت، ت  که انسان باید بر

توان در روي زمین جاودانه زیست. به اعتقـاد ایـن گـروه     بشارت خانه به خانه می

یابند، و این رقم هم اخیراً افزایش یافته است. پیروان این  نفر نجات می144000فقط 

ضـد تعهـدات اجتمـاعی    آید و مقررات سختی را بر  هالز گرد می ز رومفرقه در کین

  کنند. نظیر رأي دادن، احترام به پرچم، پیوستن به ارتش و انتقال خون، مراعات می

   (SPA) مهاي روز هفت تسیتادون

این گروه توسـط جیمـز و آلـن وایـت و ژوزف یـاتس در میشـیگان و تقریبـاً        

ی مانـده  الذکر، بنیان نهاده شد. این گروه خود را کلیساي بـاق  فرقه فوق ازمان، ب هم
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رف صرو م کنند و از این شریعت عهد عتیق را مراعات می آنها نامند. خاص خدا می

دانند. گاهی اوقات هم دیده شده که اسـتفاده از جـواهرات    الکل و تنباکو را گناه می

  . ندنک می را ممنوع

، ضـدتثلیث و  تثلیـث ین بـ اي است که در نوسان اسـت   گونه الهیات این فرقه به

گویند اقنوم تثلیث در ذات یکی نیسـتند، ولـی    تثلیث و مخالفان تثلیث میمعتقدان به 

گنـاه   عیسـی را نمونـه کـاملی از موجـود بـی      آنها جاودانه هم زیستند. حتی گرچه

معتقدند کـه تنهـا پـس از مـرگ      آنها دهند. دانند، ولی جایگاه خدایی را به او نمی می

  رتقاء داد.عیسی بود که خدا او را به مقام پسرخواندگیش ا

  کلیساي وحدانی

این فرقه هم کم و بیش براساس باورهاي مسیحی قراردارد. این کلیسا توسط 

کـه خـدا، خـالق     بـود مـون معتقـد    مون در کره تأسیس شد. سان مینـگ  نگیسان م

یـک همسـر    . اوود فرستاد تا یهودیـان را متحـد سـازد   نبکاینات، عیسی را که خدا 

گناه را تشکیل داد. این گـروه معتقدنـد    ده کامل و بیکامل و پاك یافت  و یک خانوا

  .است مسیح دار الیهطمون تحقق یافته و او  که رجعت دوم مسیح در سان مینگ

ــرگ     ــد از م ــه شــیطان بع ــیچ کــس از جمل ــه، ه ــن فرق ــاي ای براســاس باوره

  روند. شوند، بلکه همه به دنیاي روحانی می محکوم نمی

 مسیحیت علمی

بـر   ،یکر در بوستون ماساچوست بنیاد نهـاده شـد  بري این فرقه که توسط ما

خداسـت، و  » قـانون «این باورند که خدا تنها چیـزي اسـت کـه وجـود دارد، و ایـن      

است. براساس  دیدگاه این گروه، محال است که انسـان بیمـار   » فریب«یک » ماده«
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  او را شفا داد. يشود با تلقین بیمار شود، بلکه می

دروغ است و نجات واقعی  همهه قشت از نظر این فرزندگی، مرگ و جهنم و به

همچنین معتقدند که عیسی مسیح انسـان   آنها تنها در سایه اتحاد با فکر خدا است.

  ـ ایدة کامل شدن ـ را بازي کرد.»  ایده مسیح«نقش  اما ،ودنب

  جنبش میکا

 ریشه این جنبش در بریتانیاي قرن نوزدهم قرار دارد. میکاییان معتقد بـه یـک  

شـود. ایـن    باشند که گاه با نام خداي مادینه و گاه نرینه، نامیده می موجود واال می

باشـند و هـم چنـد    » وحدت وجـود «توانند هم معتقد به  می آنها بدین معنی است که

 آنهـا  پردازنـد. محـل تجمـع    گویی و سحر و جـادو مـی   به غیب ها ئییکیامخدایی و 

»Covens «باشـند. در حـالی کـه میکاییـان      ه تجرد مـی معتقد ب آنها شود. نامیده می

  باشند. پرستان نمی دهند، ولی مشابه شیطان مخفیانه مراسم خود را انجام می

Scientology  

هاي معـروف از   این فرقه در ایالت متحده تأسیس شد و بسیاري از شخصیت

باشـند. برداشـتی از فلسـفه وحـدت وجـود اسـاس        جمله تـام کـروز پیـرو آن مـی    

ي را براساس فلسفه تشکیل داده اسـت. ایـن فرقـه معتقـد بـه تناسـخ و       ساینتولوژ

خـاطر تعلیمـات آن    داند. پیروان این فرقه به نجات را موکول به رهایی از تناسخ می

در زمینه وحدت وجود اعتقـادي بـه گنـاه و توبـه ندارنـد و معتقدنـد کـه هرکسـی         

هستیم، ولی تعداد کمـی   ئیهاي خدا همه ما داراي قدرت چونکه تواند خدا شود، می

  از این قدرت آگاهند.

شریاتی نظیر ریدرز نهاي بسیاري در مورد دیدگاه این فرقه وجود دارد.  بحث
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  اند.  در مورد صدمات این گروه نوشته ي زیاديها داستان ،دایجست و تایم

  جنبش ایسکون

این فرقه هم یک جنبش غربی دیگر است آمیخته با الهیـات شـرقی. بـانی ایـن     

 1965المللی را براي شناخت کریشـنا در سـال    یک جامعه بین ،کتب بهاك و دانتام

نام کریشنا دارد، و او خـدا   . این جنبش یک خداي اصلی بهنددر نیویورك بنیاد نهاد

باشـند. جنـبش    و خالق جهانیـان اسـت و تمـام موجـودات زنـده بخشـی از او مـی       

 و دهد ام به ارادة خود انجام میکه هر آنچه کریشنا انج گویند می ایسکون همچنین

  براي مریدان او ممنوع است.

تناسخ و وحدت وجود بر مبنیهاي شرقی  باور اصلی این فرقه مانند سایرفرقه

  کند در جهت پرهیز از کردار بد. هاي نیکو کمک می است و انگیزه براي ارزش

 Transcendental Meditationتفکر برتر 

(شناخت خدا از طریق تمـام نیروهـاي    Pantheisticاین فرقه نیز خیلی شبیه به 

طبیعت و تمام چیزهاي دیگر) ها و معتقد به تناسخ است. این فرقه معتقد اسـت کـه   

 بـا  شناسی و سرودها و وردها هاي مدیتیشن و ستاره تواند با کمک تکنیک روح می

 غیـب شـدن، معتقـد    و ه حتی به معلق شدن در فضـا نیزمخدا متحد شود و در این 

  باشند. می

Soka Gakkai International 

 Nichirenبراساس  و Tsunesaburo Makiguchiتوسط  1930این فرقه در سال 

Buddhism شروع شده است. این فرقه منکر وجود خداست، ولی به طریقی منحرف 

تعلیمـات   آنهـا  اسـت کـه همـه چیـز خداسـت.      معتقد به یگانگی خدا در ایـن مـورد  
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 آنهـا  انـد.  هآمیختـ در هـم   را وئیسم (یک مذهب ژاپنی)تو شین بودائیسم، هندوئیسم

نحوة عبادت  باشند. می ی براي رهایی از حلقۀ تناسخ.ناومعتقد به تناسخ و  ورد خ

  آنان شامل نیایش یک طومار و دعوت است، باشد که از کردار بد خالص شوند.

تشـابهات بـین   سادگی  به تاتواند شما را کمک کند  هاي مختلف می مطالعه فرقه

  هاي مختلف را کشف کنید. گروه

توان به دو بخش تقسیم کـرد ـ آنهـایی کـه حاصـل       ها را می در واقع این فرقه

اند،  گاه مسیحیت را تبدیل به پرستش خدا ـ انسان نموده دیدیدگاه غربی هستند و د

جدید مدل تناسـخی فرضـیه خـدا در همـۀ نیروهـاي       هايیرفسهایی که از ت و فرقه

  کنند. شود، پیروي می آشکار می طبیعی

  اند. ها با روزگار خود سازگار بوده دهد که همۀ فرقه این مورد به ما نشان می

هـاي مختلـف در اطـراف     بسیار هوشمندانه است که پیگیر سوابق فعالیت فرقه

هاي متفاوت مردم اطـراف خـود، پیـدا     خود باشید، باشد که درك بهتري از دیدگاه

که در بین ما و دوسـتان مـا    را کند تا موانع بیشتري ا را کمک مید ممورکنید. این 

  برطرف کنیم. قرار دارند ها در این فرقه

 هاي فوق پیدا کنید؟ آیـا   بین مسیحیت و فرقه دتوانی هایی را می هتبچه مشا

هـا، اسـتفاده    ها براي برقراري تماس با پیروان ایـن فرقـه   توانید از این مشابهت می

  کنید؟

 هـا باشـند؟ بـه     شما دوست یا آشنایی دارید که پیرو یکی از ایـن فرقـه   آیا

وجـود داشـته    آنهـا  برخی از موانع اشاره کنید که ممکن است در تماس گرفتن بـا 

  توانید بر این موانع غالب شوید؟ باشد. چگونه می

 ها شما را برانگیختـه اسـت تـا انجیـل را در ایـن       چگونه آگاهی از این فرقه

  ریک اعالم نمایید؟دنیاي تا
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  شناخت گروه مخاطب 

  (آگاهی از دیدگاه آنان ـ تشخیص موانع) ـ بخش اول

شناسید همیشه مشکل است. از ایـن رو الزم   را نمی آنها بشارت به افرادي که

بشـارت دهیـد،    آنهـا  قصـد داریـد بـه    که هایی د افراد و گروهموراست که شما در 

  کار را شروع کنیم؟ ه اینناطالعات کافی جمع کنید. چگو

خواهیم به شما کمک کنـیم   دارد. در این درس می  ریزي برنامهبشارت نیاز به 

هـاي مختلـف بشـارت     زیر حـاکی از راه  مثالکه خود را براي این کار آماده کنید. 

  انجیل است.

کند موانع احتمالی بشارت دادن را تشخیص دهید و  این بخش شما را کمک می

دانید کـه اولـین    زم در نحوة رسانیدن پیام انجیل، برآیید. آیا میاز عهده تغییرات ال

راز موفقیت یک فیلم چیست؟ این موفقیت عبارتست از شناخت تماشاگران، احتماالً 

کوشند تا پیدا کنند  ها می ها و سال ها ماه کنندگان فیلم شاید بدین دلیل است که تهیه

ها یک  ها و موقعیت نامه ها، فیلم شود. شخصیت می چیچه عاملی موجب جلب تماشا

  سازند. فیلم را می

گوییـد و چگـونگی رسـانیدن پیـام و زمـان رسـانیدن پیـام         آنچه که شما مـی 

گونـه مواقـع شخصـیت     باشند که باید رعایت شوند. در این مواردي بسیار مهم می

  اي است. جذاب و مهارت کالمی شما ارزش افزوده

هاي او را قبل از تماس با او شناخته  دگاهالزم است که شما مخاطب خود و دی
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توانید موانع احتمالی را در سر راه برقراري تمـاس بـا    باشید. بدین طریق شما می

مخاطب مورد نظر تشخیص دهید. براي شروع باید از سیسـتم عقیـدتی مخاطبـان،    

سوابق فامیلی، ساختار اجتماعی، تمایالت مذهبی، وضـعیت اقتصـادي و وضـعیت    

  اطالعات کافی داشته باشید. هاآن سیاسی

هـاي مختلـف، جبهـه نگیریـد و      مهم اینست که در گفتگو بـا مـردم بـا دیـدگاه    

  گونه. برخورد کنید، نه برخوردي داوري آنها طرفانه با بی

داستان زیر قصه پسري است در یکی از کشورهاي شرقی آسیا که بـه شـما   

ك کنید. او پسر دوم یک نفر کند تا اهمیت مطالعه روي مخاطب خود را در کمک می

فروشـد. ولـی ایـن پسـربچه میـوه       میوه فروش است که همراه با پدرش میوه مـی 

یافت  فروش متولد نشده است. او  وقتی کودك بود چندین سال را در دیر تعلیم می

براي » شایستگی«اي که در ماوراي انتخاب او قرار داشت کسب  تا راهب شود. ایده

  در تولدهاي بعدش(تناسخ). خوب بود و همچنین یک زندگیاش  خودش و خانواده

بیشـتر بـراي     ت کسـب شایسـتگی  جهوقتی مادربزرگ او فوت شد، پدرش به 

زندگی بعد، پول زیادي خرج کرده بود. درست مانند مرد ثروتمنـد در انجیـل متـی    

شود که نجـات یابـد، خـانواده     موجب می» اعمال نیکویش«کرد که فکر می 19فصل 

سر هم ایمان داشتند که شایستگی و اعمال نیکویشان تضمین زندگی بهتـري  این پ

  باشد. هاي متعددشان می بعد از مرگ

گاه به عهده گرفـت،   بنابراین مادر او وظیفه دینی تغذیه راهبان را در هر صبح

  کنند. هاي خود را به او منتقل می با این باور که آنها شایستگی

تب مراسم مرسوم اجدادي خود را براي شـاد  طور مر از سوي دیگر پدرش به

آورد. همچنین اکثراً قبل از هر تصمیمی با پیشگویان  جا می داشتن روح خود، به نگه

کرد. این خانواده که شدیداً خرافاتی بودند از جایی آمده بودند که آیین  مشورت می
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  چند خدایی بخشی از هویت ملی آن دیار بود.

هنگـام   کـه  کنـد  روش از پسرعمویش صـحبت مـی  در این داستان پسر میوه ف

او  چونکـه  تحصیل در کشور دیگر مسیحی شده و جامعه او را طـرد کـرده اسـت.   

اي در روسـتا   ول هر اتفاقی و حادثهسئاو را م ،هویت ملی خود را ترك کرده است

  دهند. کنند و او را به هیچ یک از مراسم دینی خانواده و دوستان راه نمی تصور می

دانـد، بلکـه بیشـتر نگـران      وان علیرغم پسرعمویش، چیزي از خدا نمـی پسر ج

خودش است، به این امید که روزي از طریق کارمـا (مراسـم دینـی    » اعمال نیکوي«

خـدا را   چونکـه  بودائی)، به نیروانا بپیوندد. او نگران گنـاه و عواقـب گنـاه نیسـت،    

ترسـد و مرتبـاً در    ریر میشناسد و پیام نجات را نشنیده است. اما از ارواح ش نمی

  کند. مراسم مربوط به بیرون راندن ارواح شرکت می

اي است. از  کنید شهادت دادن به شخصی نظیر او قطعاً کار ساده شما فکر می

رو فراوانند. ارائه یک پیام سادة انجیل به کسی  ها گذشته مشکالت و موانع پیش این

ست و تصوري از خدا، گنـاه، بخشـش،   ا» خودکرداري«که عمیقاً معتقد به کارما و 

طور هـم نیسـت.    نجات و ابدیت ندارد، وظیفه بسیار مشکلی است. ولی در واقع این

وقتی شما مخاطب خود را فهمیده باشید، گام بعدي کاوش در کتاب مقدس و یافتن 

  هایی است که متناسب با شخصیت و شرایط شنونده باشد. بخش

بشارت خود را با این سؤال شروع کنیـد کـه    توانید در مورد این پسر شما می

  تواند از قید کارما، رها شود؟ چگونه می

تواند این باشد که کارمـا چگونـه شـروع شـده اسـت؟       سؤال مناسب دیگر می

، دهیـد  مـی وقتی شما با طرح این سؤاالت طرف مقابل را در موضع اندیشیدن قرار 

یدایش به او معرفی کنید و سپس توانید آهسته آهسته خدا را با توجه به سفر پ می

گناه آدم و پیامد آن گناه را به او بگویید و بدین وسیله رفته رفته او را بـه فصـول   
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اول پیـدایش بـا او صـحبت     فصـل اول و پنجم رساله به رومیـان ببریـد. وقتـی از    

ان ابـراهیم و  تسـ داان و زمین، صفات خدا، آسمکنید، تأکید کنید بر خداي خالق  می

هاي خدا شد و نه با انجام دادن اعمال نیکـو،   گونه با ایمان خود وارث وعدهاینکه چ

منشاء گناه و عواقب آن. همچنین داستان آفرینش فرشـتگان، سـقوط فرشـتگان و    

  براي او مناسب خواهد بود. ،نقش شیطان

رسد که عیسی خداوند را به این پسر معرفی کنید و به او  و سپس موقع آن می

و قدرتی که بـر نیروهـاي تـاریکی داشـت،      آمد عیسی به این جهان بگویید که چرا

جایی که عیسی ارواح خبیث را  معجزات نوشته شده در انجیل را برایش بگویید، آن

توانید به او بفهمانید که چگونه عیسی ما  کرد. با تشریح مرگ عیسی، می بیرون می

جاي  نی داد. بدین ترتیب بهرا از اسارت گناه رهانید و حتی به ما وعده حیات جاودا

کنیـد، و   ، پیام انجیل را از کتاب پیـدایش شـروع مـی   16:3شروع بشارت از یوحنا 

برید. فایده چنین شروعی اینست که شـما   پسر شنونده را همراه خود به انجیل می

  اید. عنوان پلی براي عبور از موانع استفاده کرده از کالم خدا به

انـد. کتـاب مقـدس     نامیـده » مدشمشـیر دو «خدا را به همین دلیل است که کالم 

توانند با قلب هر انسانی در هر سطحی ارتباط برقرار  سرشار از آیاتی است که می

هاي بشارتی ما. حتی اگر موفق  کنند. احتماالً شاید این دلیلی باشد مبنی بر موفقیت

القـدس اتکـاء    حشدید که تمام موانع را از پیش رو بردارید، فراموش نکنید که به رو

  ).12:12توانید بگویید(لوقا  کنید، تا او شما را بالفاصله برانگیزد که چه می

  :پس بدین ترتیب

 بشارت  آنها خواهید به اگر شما با سوابق فکري شخص یا اشخاصی که می

مشـکل خواهـد بـود. بنـابراین بهتـر اسـت        بـه او  بشارت دادن ،دهید، آشنا نباشید

هاي عقیدتی، سوابق خانوادگی، ساختار اجتماعی،  ز سیستمنخست اطالعات کافی ا
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دست  ، قبل از بشارت بهآنها تمایالت مذهبی، وضعیت اقتصادي و وضعیت سیاسی

  آورید.

   آینـد،   هدف از کسب این اطالعات اینست که بتوانید موانعی را که پـیش مـی

  تغییر دهید. آنها تشخیص دهید و پیام خود را براساس نیازهاي

 هم و ضروري است آنگاه که براي برقراري ارتباط با گروه مخاطب خود م

  القدس و کالم خدا توکل کنید. کنید، به روح تالش می

 ت را سـ شنتوانید یـخ یـک    می آنها ها اشاره کنید که توسط به بعضی روش

  آب کنید، تا بتوانید با طرف مقابل راحت صحبت کنید؟

 د تا از دیدگاه مخاطب خود، آگاه شوید؟کنی چه نوع سؤاالتی را مطرح می  

 زنیـد؟   دهید و از کالم خدا بر آن موانع پل می چگونه موانع را تشخیص می

توانیـد پیـدا    از داستان آن پسر جوان که قبالً بدان اشاره کردیم، چه موانعی را می

  داشت؟ کنید، که آن پسر را از درك حقایق انجیل باز می

 ها کدامند؟ هاي افراد و گروه اههاي مطالعه دیدگ چالش  

 چگونه از کالم خدا پلی خواهید ساخت تا بر این موانع فائق شوید؟  

         آیا مواقعی براي شما پیش آمده اسـت تـا بـراي ارائـه پیـامی مناسـب بـه

اند؟ آیـا بـه    مخاطب خود، دچار مشکل شوید؟ چه دالیلی موجب این مشکالت شده

  اید؟ ها اندیشیده ريهایی براي غلبه بر آن دشوا راه
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  شناخت گروه مخاطب

  (آگاهی از دیدگاه آنان ـ تشخیص موانع)

شدگان داشـته باشـید، ولـی     شما باید انگیزه بزرگی براي بشارت انجیل به گم

اجازه ندهید موانع غیرضروري سد راه شما شوند. یک ارتبـاط مـؤثر بـا شـناخت     

خواهیم به شما بگوییم  ر اینجا میشود. د موانع و فائق آمدن بر آن موانع شروع می

که چگونه کار خود را شروع کنید. یک پیام مناسب صرفاً متکی به مهارت بیـانی و  

توانید قبل  شخصیت جذاب نیست. این بخش به شما نشان خواهد داد که چگونه می

از شروع موعظه انجیل با سه مانع اصلی ارتباط برخـورد کنیـد ـ موانـع فرهنگـی،      

  شوند. ی و موانعی که منوط به میزان سواد شنونده میموانع زبان

خواهد  کننده، آنگاه که سخنران می آیا شما تاکنون در یک جلسه موعظه خسته

ایـد از خمیـازه کشـیدن     مغز شما را با الهیـات بمبـاران کنـد، و شـما هـم کوشـیده      

  اید؟ خودداري کنید، شرکت کرده

استقبال شما از آن موعظه، وجـود   تواند در عدم که دالیل مختلفی می در حالی

توان چنین فرض نمود که آن سخنران نتوانسته است پلی بـر   داشته باشد، ولی می

  این موانع ارتباطی زده باشد.

باشند. گذشـته از   ها نمی اي و شیوا همیشه فاتح دل هاي سنگین فریضه موعظه

  آن مگر غیر از اینست که پولس رسول فرموده است:
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مرا فرستاد، نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسـانم،   زیرا که مسیح

  نه به حکمت کالم مبادا صلیب مسیح باطل شود.

 را بشناسـید و توانـایی   آنهـا  رو مهم اینست که براي تماس با مخاطبان از این

  را از درك پیام خود، ارزیابی کنید. آنها

خـود بپرسـید   توانیـد از   تـرین سـؤالی کـه مـی     عنوان یک تماس گیرنده مهم به

کـنم، آیـا مـردم متوجـه پیـام مـن        وقتی من پیام انجیـل را منتقـل مـی   «اینست که: 

به کالمی دیگر شما هم درست مانند عیسـی بایـد مهـارت جلـب توجـه      » شوند؟ می

شد و  طور مؤثري وارد گفتگو با مخاطبانش می مخاطبان را داشته باشید. عیسی به

 33:4داد. در انجیــل مــرقس  ســخ مــیســؤاالت مطــرح شــدة آنــان را بالفاصــله پا

  خوانیم می

هاي بسیار ماننـد اینهـا بـه قـدري کـه اسـتطاعت شـنیدن         و به مثل

  فرمود. داشتند، کالم را بدیشان بیان می

کرد. بلکـه   هاي طوالنی و بیانات پیچیده گیج نمی او مخاطبان خود را با موعظه

  کرد. خود را به آنان ابالغ میها و امثال پیام  با متانت و بردباري با بیان داستان

دان مشهور راجع بـه نمونـه کلـی     رهنمود دکتر چارلزمدینگر، کشیش و الهیات

انتقال و شناساندن انجیل، در این زمینه مفید است. او در بررسی موانـع گونـاگون   

نویسد مـا بایـد نخسـت از موانـع فرهنگـی آگـاه شـویم.         براي برقراري ارتباط می

و هر پیامی را  دان توانیم فرهنگی را که مردم در آن تربیت شده یگذشته از آن ما نم

گذرانند، نادیده بگیریم. بسیار مفید خواهد بود اگر از خـود   از صافی آن فرهنگ می

کنند؟  مردم این فرهنگ این پیام را چگونه تفسیر می« سؤاالتی مثل این را بپرسید: 

  »را شکل داده است؟ آنها چگونه مردمانی هستند و چه عواملی ماهیت
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تی پولس رسول در هنگام بشارت پیام انجیل به ایـن موانـع فرهنگـی توجـه     ح

ستره و در لدر  برناباسخوانیم که پولس و  داشت. در کتاب اعمال فصل چهارم می

میان مردم غیریهودي که پیروان اساطیر یونانی و خرافات بودند، وقتی که پـولس  

آن دو را خدایان نامیدند. ولی پولس موانـع فرهنگـی    را شفا داد، مردم آنها یکی از

دانست. به هرحال پولس بـراي رسـانیدن پیـام انجیـل بـه یـک شـخص         آنان را می

هایی  کرد. روش هاي متفاوتی استفاده می یهودي و یک شخص غیریهودي، از روش

آموزشی دینـی    ا فالسفۀ جدید و استفاده از روشبمتناسب با فرهنگ آنان و بحث 

  هودیان در خواندن و تفسیر کتاب مقدس.ی

مانع بعدي که الزم است از آن اطالع داشته باشید، زبان است. گذر از این مانع 

تواند یک چالش واقعـی باشـد،    هاي گوناگون و واژگان محدود، می با توجه به لهجه

هاي پیـام گیرنـده نباشـد. بـراي      مخصوصاً وقتی که پیام شما متناسب با برداشت

آن  ی(نجات) در یک زبان بـا معنـی کتـاب مقدسـ    » Salvation«اگر معنی کلمه  مثال

  دهد. تفاوت دارد، پیام شما راجع به نجات مفهوم خود را کامالً از دست می

باشد. آمارها  نام سطح سواد مخاطبان می چالش بعدي فائق آمدن بر مانعی به

هاي خود  سنتی دانستهاي از جوامع  حاکی از اینست که حتی امروز هم بخش عمده

آموزشی انتقـال    گیرند، نه خواندن. با توجه به این روش را از طریق ارتباط یاد می

باشـد. شـما در    سواد بسیار با هم متفـاوت مـی   هاي باسواد و بی اطالعات به گروه

  بندي کنید: هاي زیر طبقه توانید مخاطبان خود را در گروه حوزه فعالیت خود می

  سوادان. اند، یا بی اي ندیده آموزش مدرسه که هیچ ـ کسانی

  سوادان. اند، یا نیمه بی که تا زیر دیپلم درس خوانده ـ کسانی

  اند، یا نسبتاً باسوادان.  ة دبیرستان را تمام کردهورکه د ـ کسانی

  اند، یا باسوادان. که تحصیالت عالیه را گذرانیده ـ و کسانی
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شـنیدن بلکـه،   ا امع سنتی نـه تنهـا، بـ   دهد که جو تحقیقات انجام شده نشان می

سنت  آنها کنند. بینند. در مورد وقایع اندیشه و بحث می مشاهده و تقلید آموزش می

هاي خـود از امثـال و حکایـات اسـتفاده      شمارند و براي حفظ دانسته را محترم می

  سپارند. خاطر می کرده و گذشته خود را به

باشند، نـه تنهـا بـا دیـدن      باال میاز سوي دیگر جوامعی که داراي سطح سواد 

دوسـت   آنهـا  بیننـد.  ، آموزش میاطالعاتبلکه با خواندن، مطالعه و تجزیه و تحلیل 

دوسـت دارنـد    آنهـا  دارند در مورد کلمات، مفاهیم و اصـول بحـث و گفتگـو کننـد.    

نویسـی و ابـزار    هـا، خـاطره   هـا، یادداشـت   اطالعات الزم را، خواه از طریق رسـانه 

  آوري کنند. ، جمعالکترونیکی

آوري اطالعات تازه هستند. بنـابراین وقتـی یـک شـخص بـا       آنها مایل به جمع

کنـد، بایـد    سطح سوا باال یک موعظه سه جانبه را در یک جامعـه سـنتی ایـراد مـی    

زده را روبروي خود داشته باشد. براي او بهتر این بـود کـه    هاي بهت انتظار چهره

 بیـان ها، سرودها، شعرها و امثـال،   ی با داستانسنتجمع را براي این  خود موعظه

  ند.ک

در واقع بسیاري از مبشرین امروزي از این روش آموزشـی بـراي رسـانیدن    

هـاي کتـاب    هـاي انجیـل را از طریـق داسـتان     پیام آنها کنند. پیام انجیل استفاده می

کـار گـرفتن    رسـانند. فایـده بـه    گـروه مخاطـب خـود، مـی     بامقدس و سپس گفتگو 

هـا را در قالـب    توانیـد ایـن داسـتان    هاي کتاب مقدس اینست کـه شـما مـی    تانداس

  ریزي کنید. موسیقی، نمایش و حتی فیلم سینمایی، قالب

متفاوتی اسـتفاده    به هرحال در تماس با مخاطبان باسواد، الزم است از روش

سـتفاده  توانید از ابزارهاي منطق، استدالل، تجزیه و تحلیـل حقـایق، ا   کنید. مثالً می

  کنید.
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واقعیت اینست که جذب شنونده دلیل موفقیت پیام نیسـت. دکتـر مـادینگر بـه     

  کند رشد موفقیت خود را براساس پارامترهاي زیر ارزیابی کنید: شما پیشنهاد می

خـواهیم بـه او    ما باید نخست میزان شناخت شنونده را نسبت به آنچه که می«

دیدگاه او نسبت به آنچـه کـه بـه او انتقـال      انتقال دهیم، بدانیم. سپس الزم است از

  دهیم، آگاه شویم، و در آخر به کاربرد انتقال پیام در او توجه کنیم. می

تـوانیم بـه درسـتی موفقیـت      تنها و تنها بعد از این نوع آگاهی است که ما می«

  اید؟ هاي زیادي پیش روي شماست. آماده بله چالش». پیام خود را ارزیابی کنیم

  

  :ین ترتیببدپس 

 کند باید از سطح فکر شنونده خود  عنوان کسی که ارتباط برقرار می شما به

  آگاه باشید و موانع احتمالی را تشخیص دهید.

 کنیـد،   ارتبـاط برقـرار مـی    آنها شما باید از پیشینۀ فرهنگی کسانی را که با

  آگاه شوید.

   ،بـاط بـین   زبـان در ارت  چونکـه  تشخیص موانع زبانی نیز ضـروري اسـت

  کند. گوینده و شنونده نقش کلیدي را بازي می

 هـاي سـنتی آگـاه     هاي باسواد و گروه الزم است که شما از فرق بین گروه

بینند، ولی مردم سنتی از طریـق   شوید. مردم باسواد از طریق خواندن آموزش می

هـا، سـرودها و امثـال، اطالعـات      شنیدن. جوامـع سـنتی بیشـتر از طریـق داسـتان     

که مردم باسواد از طریق خواندن، مطالعـه و تجزیـه و تحلیـل     آموزند، در حالی می

  اطالعات.

 توانید موانع ارتباطی را تشخیص دهید؟ چگونه می  

 اید؟ آیا بر آن موانع  در موعظه انجیل با چه نوع موانع ارتباطی روبرو شده
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  اید؟ فائق آمده

   ایـد؟ بـراي رفـع آن     رو شـده در موعظه انجیل با چه نوع موانع زبـانی روبـ

  اید؟ موانع چه روشی اتخاذ کرده

 توانید، سطح دانش، دیدگاه و تجارب، شخص یـا گروهـی را کـه     چگونه می

  معرفی کنید، ارزیابی کنید؟ آنها خواهید کالم خدا را به می
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  آشنایی با هندوئیسم

باشـند.   ترین مذهب جهان است. که میلیاردها نفر پیـرو آن مـی   هندوئیسم کهن

با یک نفر از این مسلک تماس برقرار کنید، بهتر است بـا باورهـاي او    اینکه قبل از

آشنا شوید. اگر شما در اعالم پیام انجیل به دوستان هندوي خود مشکل دارید، این 

مقاله به شما کمک خواهد کرد تا سیستم دینـی، سـوابق فرهنگـی و علـل وجـودي      

  وارد شدن به گفتگو با آنان مجهزتر شوید.ت آنان را آگاه شوید و براي ضعیو

اید پیام انجیل را به یک دوست هندو برسانید؟ و سپس به او  آیا هرگز کوشیده

  فرصت داده باشید تا از ایمان خود صحبت کند؟

کنیم چنـین روشـی    کنیم و فکر می ما غالباً مباحث دینی را مشتاقانه شروع می

آمیز   تیدهد. ولی غالباً چنین روشی موفق ا میفرصت الزم را براي اعالم انجیل به م

تـوانیم بـه    بنـدد و نمـی   نیست، عدم اطالع ما از سایر ادیان دست و پاي مـا را مـی  

فرصت براي بشارت  انجیل به  شایستگی پیام انجیل را اعالم کنیم. بنابراین بهترین

یسـم  هندو اینست که پیـام خـود را از انجیـل شـروع و آن را بـا هندوئ      یک شخص

مقایسه کنیم. اطالع از مذاهب و ادیان گوناگون الزمۀ برقراري ارتباط با مخاطبـان  

  کنیم. باشد. در اینجا به الفبایی از آیین هندوئیسم اشاره می ما می

  تاریخ

که ممکن است بدانید، مبدأ هندوئیسم هندوسـتان اسـت و قـدمت آن بـه     انآنچن

  گردد. سال پیش از میالد برمی 1500تا  2500
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سـال   2500هـاي بسـیار و از    هندوها یا پیروان آیین هندوئیسم در طـی قـرن  

اند. آیین هندوئیسم برعکس بیشتر ادیـان جهـان امـروز،     پیش از میالد، رشد کرده

گذار ندارد. آیین هندوئیسم فرهنگی بوده است که رفته رفتـه تبـدیل بـه دیـن      بنیان

یشـاها) از  راسـتادان بـزرگ (   هـاي  آموزه ،شده است. متون مرموز هندوئیسم، ودا

در متون مرموز نیامده اسـت، ولـی ایـن    » هندو«باستانی است. حتی عبارت دوران 

واژه توسط بیگانگان که در اطراف رودخانه ایندو یا سیندو در شـمال هندوسـتان   

  کردند، اختراع شده است. زندگی می

  باورها و مراسم

اورهـا و مراسـم متضـاد    اگر بـا دوسـتان هنـدو برخـورد کردیـد کـه داراي ب      

نـدارد.  از خـدا  ، تعجب نکنید. علتش اینست که هندوئیسم، شناخت واحدي باشند می

الهیات هندوئیسم شامل چهار مذهب یا چهارمکتب است. مکتب اول، مکتب رهبـانی  

حقیقت از یک ذات تشکیل شـده  «شود و معتقد است که  است که سانکارا نامیده می

شود. مکتب  خالصه می» همه یکی هستند«فلسفه از عبارت  این اینکه تر ساده». است

مـا هسـت. ایـن    دنیـاي  است و معتقد است خدا در هر چیزي در » همه خدایی«دوم 

مکتب سوم، مکتب ». همه چیز خداست«در این جمله خالصه کرد:  توان میفلسفه را 

و  است، و معتقد است که جهـان بخشـی از خـود خداسـت.    » ناجا همه خدایی رامی«

مکتب دیگر بر این باور است که فقط یک خدا وجود دارد که بـا مخلوقـات متفـاوت    

وجود  منکرانهاي فراوان دیگري است، نظیر  است. هندوئیسم همچنین شامل مکتب

اقعیت ندارد و همـه چیـز فقـط یـک تـوهم      گرایان که معتقدند هیچ چیز و خدا و پوچ

  است.
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  خدایان

کننـد،   د دارند، خدایان زیادي را پرسـتش مـی  هندوهائی که به وجود خدا اعتقا

اي از ظهـور خـدایان    هاي پیچیده علتش اینست که اساطیر هندو سرشار از داستان

باشند. حتـی   مختلف است که همه آن خدایان تابعان برهما، ویشنو و مهاشوارا، می

این سه خداي اصلی، برهما خالق جهان، شیوا حافظ جهان و ویشنو ویرانگر جهان 

باشند. از این سه خداي اصلی خـدایان   نام برهمن می رآمده از یک وجود متعال بهب

اند، از جمله رام، کریشـنا، گنشـا، کـالی، دورگـا،      نرینه و مادینه دیگري ظهور کرده

ساراسواتی، الکشیم و غیره... تنوع این خدایان نرینه و مادینه، بیانگر تنوع فرهنگی 

  ده است.است که هندوئیسم در آن رشد کر

  کتاب مقدس

نامنـد، در   گرچه هندوها کتاب مقدس اصلی خود را بهـاگراوات گیتـا مـی    حتی

هـا   کنارش سایر کتب مقدس خود را از جمله وداها، اُپاندیشاد، پارناناس و حماسـه 

باشـند.   هاي مقدس می ها شامل قوانین و سروده نهند. این کتاب را بسیار حرمت می

انـد و بعـداً بـه زبـان سانسـکریت نوشـته        ها رسـیده  نسل از ابتدا دهان به دهان به

  اند. شده

  نگاه بودائیسم به انسان

بسـیاري از ادیـان پیچیـده باشـد ولـی      در منشاء پیدایش انسان ممکـن اسـت   

تري از پیدایش انسان دارد. بودائیسم انسـان را یـک روح    بودائیسم برداشت ساده

اي از هستی متعال یا برهمن است. ایـن   داند که جلوه می (Atman)جاودانی یا اتمن 

  باشد. می (samsara)و سامسارا  (karma)روح و یا اتمن اسیر حلقه تناسخ یا کارما 
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  جسم انسان فاقد ارزش است و فقط یک توهم است.

  نگاه بودائیسم به گناه

هندوئیسم برعکس سایر ادیان فاقد قوانینی اخالقی است، بلکه قوانین اخالقـی  

باشد. در این آیـین   می karmaمحیط اجتماعی قرار دارد و گناه معادل آن براساس 

گیریـد. شـرایط شـما در     اگر کار خوبی انجام دهید، در تولد بعد خـود پـاداش مـی   

زندگی بعد منوط به نحوة زندگی شما در زندگی کنونی است. از آنجـا کـه اصـول    

ست شـما غلـط تصـور    این آیین وجود ندارد، آنچه را که ممکن ا دراخالقی مطلقی 

  کنید ممکن است الزاماً از نظر دوستان هندوي شما غلط نباشد.

  دیدگاه هندوئیسم راجع به نجات و ابدیت

اگر شما مایل به گفتگو در مورد خلقت با یک هندو هستید، به موارد فوق توجه 

کنید. فرضیه سیر تکامل، موردي حساس است که بحـث دربـاره آن وقـت زیـادي     

ون خلقت از نظر یک نفر هندو فقط یک توهم است که نه آغـازي دارد و  گیرد. چ می

پایانی از حلقۀ ایجاد و تخریـب اسـت. او معتقـد اسـت کـه       نه پایانی، بلکه تکرار بی

آمـوزد،   پایان توسط یوگا یا مدیتیشن که از معلم دینی مـی  تواند از این حلقه بی می

کارما که انجام اعمال نیکو است، و  (Mokasha)خالصی یابد و پیوستن به موکاشا 

یــک نــوع آمــوزه اســت و یــا   کــه (Jnanamarga)و ســرانجام توســط جنانامارگــا 

است، خالصی یابد. هندوئیسـم   صیخصکه مراسم ت (Bhaktimarga)مارگا  بهاکاتی

دانند و خـود را   % جمعیت هندوستان خود را تابع آن می80شامل اصولی است که 

م دینی است که همیشه دنیاي غرب را مجذوب خود نموده نامند. هندوئیس هندو می

هـا نفـر از    بشر الزم است از اساس این آیینی که میلیونماست. شما به عنوان یک 
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  کنند، آگاه شوید. آن پیروي می

  

  :بدین ترتیبپس 

 هـاي متعـدد شـکل گرفتـه      گذاري ندارد، بلکه در طـی نسـل   هندوئیسم بنیان

  است.

 ت واحد از خدا ندارد، بلکه داراي چندین برداشت است.برداش هندوئیسم یک  

        هندوئیسم بر این باور است که یا خـدایی وجـود نـدارد و یـا چنـدین خـدا

د، و اینکه خدا یکی است، و یا همه چیز یکی است و یا همه چیز خداست. نوجود دار

ر هندوهاي مختلف ممکن است به چیزهاي مختلف اعتقاد داشته باشند، ولـی در هـ  

  باشند. حال هندو می

 هندوئیسم خدایان نرینه و مادینه زیادي وجود دارند، هر  هاي گاه عبادت در

  اي پیچیده و عمیق. یک با اسطوره

 ین هندوئیسم، داراي یک متن مقدس نیسـت، بلکـه متـون مقـدس زیـادي      آئ

ان بـه  باشد. تمام متون دین بودائیسـم دهـ   گیتا می بهاگاوات آنها ترین دارد، که مهم

  اند. هاي متعدد رسیده و سپس به زبان سانسکریت نوشته شده دهان به نسل

       از دیدگاه هندوئیسم انسان از جسـم و روح تشـکیل شـده اسـت، و جسـم

کامالً خیالی است، اما روح یا اتمن بخشی از هستی واال یا برهمن است، و محصور 

  پایانی از کارما و سامسارا. است در یک حلقه بی

 پنـدارد. و   دوئیسم معتقد به خلقت نیست، بلکـه هسـتی را یـک خیـال مـی     هن

  اي از ایجاد و تخریب مستمر و دائمی است. گوید زندگی حلقه می

 سري از اصول اخالقیات است. در هر حال یک نفر هندو  هندوئیسم فاقد یک

خود  رهائیق یوگا، تخصیص، اعمال نیکو، یهاي زیادي، یعنی از طر تواند از راه می
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  هاي متمادي، رها کند. تناسخ دقی از را

 هـاي   اید، کدام یک از جنبـه  بعد از شناخت اندکی که از هندوئیسم پیدا کرده

  د؟مفید باشتواند براي شروع صحبت در مورد خدا و بشارت انجیل،  این آیین می

     به برخی از مشکالت که ممکن است در بشارت انجیل به یـک هنـدو، بـا آن

  توانید به آن مشکالت فائق شوید؟ وید، اشاره کنید؟ چگونه میروبرو ش

 توانید سؤاالتی طرح کنید که از یک دوست هندو بپرسید تا او را بـه   آیا می

  اندیشیدن به خدا وادار نمایید؟

  

  آشنایی با بودائیسم

چونکـه بودائیسـم تفـاوت     و بودائیسم آیینی اسـت کـه پیـروان فراوانـی دارد    

رسانیدن پیام انجیل به پیـروان ایـن آیـین، اکثـراً بـراي       ،یحیت داردفراوانی با مس

مسیحیان کار دشواري است. این بخش به شما کمک خواهد کـرد تـا بودائیسـم را    

  بهتر بشناسید.

طـور   توانید به پیـروان ایـن آیـین بـه     وقتی شما دیدگاه بودائیسم را بدانید، می

  اي انجیل را معرفی کنید. شایسته

کند تا موانع احتمـالی را   آیین بودائی به شما کمک می درا مروري این بخش ب

  براي بشارت انجیل به بودائیان یافته و براي دفع آن موانع بکوشید.

بودائیسم یکی از پرنفوذترین ادیان در جنوب شرقی آسیا است و پیروان ایـن  

  نامند. می» راه حیات«آیین، آن را 
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اي  ندوستان برخاسته است و در واقع شاخهبودائیسم هم مانند هندوئیسم از ه

منشــعب شــده از هندوئیســم اســت. بــه هــر حــال بودائیســم بــرعکس هندوئیســم، 

نام سیدارتاگاتاما بودا. متأسفانه بیوگرافی درستی از این رهبر  دارد به يگذار بنیان

هاي بسیاري پس از مرگش هـیچ نشـانی از او در    بزرگ وجود ندارد، چون تا سال

نگاري سنت بودائی، پس از ثبت وقایع بـه شخصـی اشـاره     ت. اما تاریخدست نیس

اي کوچـک   نام سیدارتاگاماتا بودا که شاهزاده یـا فرمـانروایی در منطقـه    کند به می

شود، و بـا تعلیمـات معلمـان دینـی بعـدها آیـین        است که اینک نپال نامیده می بوده

  گیرد. بودائیسم شکل می

ارتا فرمانرواي جوان کـه ثـروت تمـام دنیـا را     داستان چنین است: روزي سید

کنـد و در اثـر ایـن مالقـات زنـدگیش       داشته است در راه با چهار نفر برخورد مـی 

نوا، یک فقیر ناامید، یـک مـردة از یـاد     شود. این چهار نفر یک پیرمرد بی عوض می

 پوش بودند که موجب شدند سیدارتا راحتی و آسایش بارگاه رفته و یک گداي ژنده

هـاي بشـري    هـا و مصـیبت   خود را ترك کرده و به جستجوي پاسخی بـراي رنـج  

کند، جستجویی عارفانـه   رود. این جستجو او را به مطالعه هندوئیسم ترغیب می می

رهاند تا به پاسخ سؤالش دست یابد. سـپس   ها می که او را از بسیاري از وابستگی

ل غـذا شـروع کنـد. ولـی وقتـی      اي را با حداق مندانه گیرد زندگی ریاضت تصمیم می

گیـرد در زیـر    یابد، تصمیم می ها پاسخ سؤال خود را نمی علیرغم تمام این ریاضت

او پاسـخ تمـام    کـه  درخت بودا به تفکرکردن بنشـیند. و در زیـر ایـن درخـت بـود     

زودي پیـروان زیـادي گـرد او جمـع      سؤاالت خود را درباره درد و رنج، یافـت. بـه  

مانی که بودا هشـتاد سـال داشـت، تبـدیل بـه دیـن اصـلی        شدند و بودائیسم در ز

  هندوستان شد.
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  باورها و تشریفات

تعلیمـات بودائیسـم شـامل دو مکتـب اصـلی اسـت ـ مکتـب تـراوادا و مکتـب           

ماهایاناـ نگاه مکتب تراوادا به بودائیسم بیشتر از دیدگاه انسانی است و تأکید دارد 

ن براي آگاهی. این دگرگونی حاصـل،  بر درك روان طبیعت انسان و منافع مدیتیش

اي از سـایر   باشد. از دیگر سو مکتب ماهایانا چکیـده  اخالق، سلوك و مدیتیشن می

تریک است که بیشتر در تبت و نپال رواج دارد و مکتـب زن   مکاتب مانند مکتب تان

شود؛  مدیتیشن که در ژاپن و چین رواج دارد. مکتب ماهایانا به دو مکتب تقسیم می

پـذیرد،   ایامیکا و یوگاکارا. ماهایامیکا دیدگاه دوگانه از هستی و نیستی را نمـی ماه

است بر پیوستن به حقیقت افضل، بـه قـول بـودا از    کزردر حالی که یوگاکارا متمر

  طریق یوگا.

  نگاه بودائیسم به انسان

بودائیسم داراي سه فرضیه اصـلی در مـورد منشـاء پیـدایش کائنـات اسـت.       

وجـود آمـده اسـت. کـه یـک       د است که جهان از طریق طبیعت بـه فرضیه اول معتق

ه دوم معتقد به یک خالق مطلق است و فرضیه سـوم  ضینیروي هوشمند نیست. فر

بر این باور است که جهان نه ابتدا دارد و نـه انتهـا، ولـی بـوده اسـت و الیتنـاهی،       

  خواهد ماند.

  نگاه بودائیسم به خدا

افضل و متعال در مرحله آفرینش کائنات  بودائیسم مدعی است که یک موجود

اش  بودائیسم را از میان تمامی ادیان همسایه» خدا«وجود نداشته است، و این نفی 

شـود و   دهد که هیچ چیـز عـوض نمـی    رو بودائیسم تعلیم می کند. از این متمایز می
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اینکـه معتقـد    دوم متکی به یک ناجی مافوق الطبیعی است که وقایع را عوض کنـد. 

ست که خدائی وجود ندارد، چونکه هیچ مدرك مستدلی دال بر وجود خـدا وجـود   ا

توان بدون خدا هم راحت و شاد زنـدگی   کنند که می ندارد. و سوم بودائیان ادعا می

  کرد.

  کتاب مقدس

هـا   هاي زیادي وجود ندارد، اما بودائی گرچه در مورد زندگی بودا نوشته حتی

هـاي زیـادي    همچنـین داراي نوشـته   آنهـا  د.کتب مقدس مربـوط بـه خـود را دارنـ    

هاي کـانونی و غیرکـانونی.    نوشته :اند را به دو گروه تقسیم کرده آنها باشند که می

هاي غیرکانونی برگرفته شده  هاي کانونی شامل سخنان بودا است و نوشته نوشته

 در هاي بسیار تـدوین و  پاتیکا (به معنی سه سبد) طی سال باشند. تري از تاریخ می

کـانون   رسد کـه پـالی   جلد می 50ها امروز به  ذخیره شدند. تعداد این نوشته سبدها

شوند. همچنین ماتاهایاساتراتس و کتاب تبتی مرگ. این کتاب بیانگر  هم نامیده می

  باشد. هر لحظه مردن از دیدگاه تبتیان می

  دیدگاه بودائیسم از نجات و ابدیت

نام گناه پیـروانش را آزار   ست، موردي بهاز آنجاکه بودائیسم منکر وجود خدا

دهد. علتش اینست که گناه در تعریـف عبارتسـت از نقـض قـوانین اخالقـی یـا        نمی

نـام گنـاه    شریعت خدا. بنابراین اگر خدایی وجود نداشته باشـد، دیگـر مـوردي بـه    

توانند  می آنها شود. به هر حال بودائیسم، مفهوم نجات را هم باور ندارد. مطرح نمی

گانه به موکاشا بپیوندند تا از این جهان رهایی یابند. ایمان  با پیروي از طریق هشت

گانه و چهار حقیقت باشکوه است. ایـن چهـار    بودائیسم شامل طریق هشت اساسی
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  حقیقت باشکوه عبارتند از:

ـ زندگی یعنی رنج بردن و این بـدین معنـی اسـت کـه طبیعـت انسـان کامـل        1

 درد، بیماري، جراحت، خسـتگی، پیـري و سـرانجام مـرگ     شامل ها نیست. این رنج

  .باشد می

هـا شـاید دل سـپردن بـه      شاء رنج تعلق اسـت. دلیـل وجـودي ایـن رنـج     نـ م2

ارزش مانند ثروت مادي، اشـتیاق و تـالش بـراي کسـب      چیزهاي ناپایدار، امور بی

» سنفـ «علت اولیه و اصلی این رنج  ،ثروت و پایگاه اجتماعی و شهرت و معروفیت

  است.

معنـی  ها ممکن است از طریق وصـول بـه نیروانـا کـه بـه       پایان یافتن این رنج

  است، پایان یابند. علق خاطري از اشتیاقات جهانی است و تدور

آغـاز   ،یابند. و آن نقطه پایـان  تدریج از طریق خودسازي پایان می ها به ـ رنج4

  است. دوبارهتولدي 

  :»شدبا طریق هشتگانه شامل موارد زیر می

  ـ درك درست: براساس چهار حقیقت باشکوه، فوق.1

  ـ تصمیم درست: انکار لذات جسمانی.2

  ـ سخن درست: خودداري از غیبت و تهمت زدن.3

  ـ اعمال درست: خودداري از قتل، دزدي یا اعمال جنسی نامشروع.4

ـ اشتغال درسـت: خـودداري از ورود بـه مشـاغلی کـه بـه دیگـران صـدمه         5

  رساند. می

  تالش درست: تالش براي تهذیب ذهن.ـ 6

  از نیاز دیگران براي غالب شدن بر اشتیاق و اندوه. یـ تفکر درست: آگاه7

 اینکـه  ـ مدیتیشن درست: تربیت ذهن براي تمرکز روي یک موضـوع بـدون  8
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  ان پرت شود و آرامش ذهن.انس حواس

تناسخ نسبت به مرگ و  آنها مشابهت دیگر بین هندوئیسم و بودائیسم دیدگاه

شـود.   است. هرکسی براساس اعمالش در زندگی کنونی، در زندگی بعد متولـد مـی  

  موکشا بپیوندد. به این مراحل ادامه دارد تا

  نگاه بودائیسم به گناه

رو بودائیسم بر این بـاور   داند. از این میمضر بودائیسم تمام اعمال انسانی را 

ها  ن کند و مسئول مستقیم رنجتواند سرنوشت خود را تعیی است که هر انسانی می

  باشد. هاي خود می و اندوه

 ذهـن از دیدگاه بودائیسم انسان احتیاج به راهنمـایی فقـط در جهـت روشـنی     

حماقـت ارتکـاب    فهـم قـادر سـاختن مـردم در     ،دارد. هدف از ظهور بودا در جهان

کننـد، و هـیچ    شرارت است. بشارت انجیل براي مردمی که وجود خدا را انکار مـی 

، بودائیـان  اینکـه  تواند سـاده باشـد. بـدتر    ذهنیتی از گناه و ابدیت ندارند، قطعاً نمی

 اینکـه  داننـد. ولـی قبـل از    مسیحی شدن را معادل خیانت به خـانواده و مـیهن مـی   

تواند چشـمان   گدارید به شما یادآوري کنم که تنها خداست که میبهراسان شوید، 

  کوران را بگشاید.

  

  :بدین ترتیب

 خاطر خالصـی از   ن بودائی توسط یک شاهزاده جوان در هندوستان، بهآیی

  .ا بودجوان سیدارتاگاتاما بود مها تبدیل به ریاضت شد. نام این حاک رنج

       بودائیسم داراي دو مکتب اصلی اسـت، تـراوادا و ماهایانـا. مکتـب تـراوادا

اي از  ا آمیختهکه مکتب ماهایان بیشتر شناخت آکادمیک از بودائیسم است، در حالی
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  باشد. مکاتب گوناگون در گوشه و کنار جنوب شرقی آسیا می

 .این آیین داراي سه مکتب فکري راجع به پیدایش کائنات است  

  ـ کائنات از طبیعت شکل گرفته است.1

  ـ یک موجود خالق و موجود برتر، کائنات را به وجود آورده است.2

  ـ کائنات نه آغازي دارد و نه پایانی.3

 کند عدم اعتقاد  یکی از معتقدات بودائیسم که آن را از دیگر ادیان متمایز می

  خالق برتر است. این دیدگاه در بسیاري از تعلیمات بودا، آمده است. به آنها

 د که شرح حال زیادي از بودا در دست نیست، امـا شـرح حـال او در    نهرچ

انـد، آمـده    فه بودائیسم پیوستهمقاالت کانونی و سایر مقاالت غیرکانونی که به فلس

  است.

 توانـد، تـابع    ان مـی نسدر صورت پیوستن به موکشا و یا موضع سعادت، ا

  شود.» هشت طریق«

 توانید با یک شخصی بودائی ارتباطی مؤثر برقرار کنید؟ چگونه می  

 بودائی بـا آن   خصبه بعضی از مشکالت که هنگام بشارت انجیل به یک ش

  توانید بر آن مشکالت غالب آیید. شاره کنید، و بگویید چگونه میشوید، ا مواجه می

 براي بشارت انجیل به شما  فرصتیتوانند  هایی از آیین بودائی می چه جنبه

  بدهند؟
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  وجدان کریشنا

تحت عنوان جنبش ایسکون در آمریکا بنیاد نهاده شد  1966این فرقه در سال 

خواهیم در مورد پیدایش  در اینجا میو به سرعت به سراسر جهان گسترش یافت. 

  و تعلیمات و تشریفات این فرقه اطالعاتی به شما بدهیم.

 هتشـریفات کـ   ووجدان کریشنا تأکیـد زیـادي روي یوگـا و مدیتیشـن دارد، د    

هایی بیندیشیم که بتوانیم اعضاي ایـن   دهند. بیایید به راه تقریباً هر روزه انجام می

  بشناسند. فرقه را کمک کنیم تا خدا را

هاي شرقی، قویاً معتقد به حقیقـت مطلـق    جنبش ایسکون برعکس بیشتر فلسفه

  د پیروان این گروه را کمک کنید تا حقیقت مطلق را بیابند.یتوان است. چگونه می

 International Societyfor)یـا    ISKCONشاید بـراي شـما عجیـب باشـد کـه      

Krishna Consciousness)  ت!شکل گرفته اس غربدر  

ها و سـؤاالت شـما را در مـورد ایـن      خواهیم بسیاري از شک در این بخش می

  جنبش پاسخگو باشیم.

هرچند که ایسکون در آمریکا شکل گرفت، ولـی ریشـه تـاریخی آن در هنـد و     

  جهان هندوئیسم کهن و وداها کتاب مقدس آنان، قرار دارد.

ــانزدهم و      ــرن پ ــنا در ق ــه کریش ــد ک ــرده بودن ــگویی ک ــا پیش ــام  وداه ــا ن ب

کند. بعد از آن در قرن  کند و کریشنا را به دنیا معرفی می یا ظهور می تان چاي سري

هدف در دسترس قراردادن آگاهی ودائی منتشر و در  نوزدهم، کتابهاي بسیاري، به

  توانستند انگلیسی بخوانند قرارگرفت. اختیار کسانی که می
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مـاد. الـف. سـی.     سـري  يکسی که در عمل این جنبش را بنیان نهاد آکاریاسـر 

بهاکتی و دانتا سوامی پرابهوپادا، نام داشت. این معلم سابقۀ جالبی داشت. در کالج 

کلیساي اسکاتلندي در کلکته درس خوانده بود، و داراي یک داروخانه کوچک بود. 

تانیـا   کشی نمود تـا پیـام چـاي    حتی وقتی که تشکیل خانواده داد شروع به ریاضت

الم نماید. او شروع به نوشتن تفاسیر چندي بر این جنبش نمود و م را اعئیسویشنو

  ، این جنبش را بنیاد نهاد.1966در سال 

هـاي اولیـه    بـه آمریکـا رفـت. در سـال     1965سـالگی در سـال    69او در سن 

اقامتش در آمریکار، پیروان زیادي جلب نکرد، ولی وقتـی کـه جنـبش خـود را بـه      

هـا و   ی کرد. او را به تدریج به مراسم سخنرانیسرعت ترق نیویورك برد، جنبش به

یارنـاي   هاي زیادي دعـوت کردنـد. پـس از تشـکیل ایسـکون، او هنـوز رات       نشست

(معبد) اولیه خود را در آمریکا داشت. یک سال بعد معبدهاي او در سراسر اروپـا،  

وع در آمریکا، شـر  یه در هر مکانرکانادا، آمریکاي جنوبی، مکزیک، آفریقا و باالخ

  به فعالیت نمودند.

تشکیل و سازمان انتشاراتی تشـکیل داد کـه هـدف     هسپس او یک هیئت حاکم

هـاي زیـادي    عمده آن ترجمه ادبیات سانسکریت به انگلیسی بود. این جنبش کتـاب 

هاي خیریه و مدارس و جوامـع کشـاورزي را بـا مشـارکت      منتشر کرد و سازمان

  هزار عضو، بنیاد نهاد. ها ده

باشد. ولی یکی از خدایان هندو است  می» آبی تیره«یا » سیاه«ه معنی کریشنا ب

هاي مختلف عبـادتی   ـ تجسمی از ویشنا خداي نگهبان. و او شخصیت کانونی شکل

  است.

براساس کتاب مهاباراتا حماسـه بـزرگ هنـدي، او یکـی از پیـروان واسـود و       

سـري جـوان کـه نـی     بود. این کتـاب او را در قالـب پ   (Vasuder & Devaki)دواکی 
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نوازد، نشان داده است. براساس این حماسه، کریشنا با مهارت باالي رهبـریش   می

  توانست هسته اصلی یا داواس را تشکیل دهد.

هاي شرقی، به شـدت معتقـد بـه حقیقـت      جنبش ایسکون برعکس بیشتر فلسفه

بر این مطلق است و دانش یکی از ابزارهاي درك این حقیقت است. پیروان این فرقه 

  توان در زندگی موفق شد. باورند که تنها با درك درست از این حقیقت، می

اند که دانـش محـدود اسـت، و حقیقـت      شود که در ضمن بر این عقیده گفته می

و » الطبیعـه  مافوق«بدین معنی است که منظر مطلق در ماوراي دانش قراردارد. این 

و دانشـمندان در   باشـد  تعریف نمی عباراتی مثل وجدان و آگاهی از نظر علمی قابل

انـد. بنـابراین طبـق     ارائه یک تعریف منطقی براي تجارب فراجسمانی، موفق نبـوده 

ادبیات جنبش ایسکون، تنها راه براي درك حقیقت، یوگا و مدیتیشن است. پیـروان  

توانـد خـود را آشـکار سـازد و آنهـا را بـراي درك        این جنبش معتقدند که خدا می

هاي مختلف براي شناساندن خود به انسـان، اسـتفاده    ند. خدا از راهحقیقت کمک ک

توانیم شـناختی از او از   توانیم واقعاً خدا را بشناسیم. اما می کند، چونکه ما نمی می

  دست آوریم. طریق وداها و گیتا به

دان کریشنا، در تماس بودن با خدا از طریق سـطوح مختلـف   جهدف پیروان و

  بتوانند به ژرفاي عشق دست یابند. کهاین مدیتیشن است، و

توانیم با پـدر در   دانند که ما از طریق او می آنها عیسی مسیح را پسر خدا نمی

  شناسند. خوار، می عنوان یک معلم روشنفکر گیاه ارتباط باشیم، بلکه او را به

بیانیه یا مانفیست جنبش ایسکون، اهدافی را مشخص کرده است که هر پیروي 

سیدن به آن اهداف بکوشد. این بیانیه شـامل معرفـی گسـترش شـناخت     باید در ر

  باشد. روحانی و مخصوصاً وجدان کریشنا به جامعه می

هاي مقـدس بـراي    این بیانیه شامل لزوم گرد آمدن اعضا با هم، ساختن مکان
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تر از همـه   ، و مهمیستنهاي طبیعی ساده ز هاي افضل دینی، آموزش راه شخصیت

  شارت و گسترش ایمان خود کوشا باشند.اعضا باید در ب

  پیروان این آیین ایمان دارند که:

       روح انسان از کریشنا ناشی شده اسـت و هویـت انسـان در ارتبـاطش بـا

  شود. کریشنا، تعیین می

 ترین منبع حکمت است. کریشنا خداي اعظم و بزرگ  

 رد. سـاکنان  روحانی در ماوراي این دنیاي مادي قرار دا و ی الیتناهیئدنیا

  کنند. دنیاي روحانی در سعادت جاودانی و رو به گسترش زیست می

         انسان وقتی زنده اسـت فقـط از دنیـاي مـادي شـناخت دارد. وداهـا اعـالم

اند که خالقی وجود دارد، با اهدافی خاص و او موجـودات زنـده را در تمـام     داشته

  کشان اسکان داده است.اینکه سیارات

 تباط صمیمانه هرچه بیشتر با کریشنا است. ایـن ارتبـاط   هدف از زندگی ار

شود که شامل خدمت و اختصاص یافتن مطلق به خدا اسـت و   به بهاکتی منجر می

نی بر اینکه خدا خـود را از طریـق وداهـا آشـکار     مباي قرار دارد  ریشه آن در ایده

ند و سـازند کـه خـدا را دوسـت داشـته باشـ       کرده است و وداها انسان را قادر می

  خدمت کنند.

 تاناي مهابرابو، معتقد بود کـه آخـرین ظهـور جسـمانی کریشـنا       چاي سري

تواند بـا ذکـر اسـامی مقـدس کریشـنا، در گـوهر        است و اعالم نمود که انسان می

  زندگی کند. بهاگادادگتا

ر، راما، یر، هیر، هیرکریشنا، کریشنا کریشنا، هیاین ورد یا ذکر (هیرکریشنا، ه

دهـد.   ر) است که بهاگتی یوگا را تشـکیل مـی  یر، هیر راما، راما، راما، هیهراما،  یِه

است، تـا از حلقـه زنـدگی کارمـا، خالصـی و       یهدف از عبادت کننده سفر به طریق
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  نجات یابد.

         ،سوامی بکتیودانتا تعلیمات خـود را بـر ایـن بنیـاد نهـاد و جامعـه جهـانی

توانید پیـروان ایـن    چگونه شما می وجدان کریشنا یا جنبش ایسکون را تشکیل داد.

  آیین را، پیروان مسیح نمایید؟

   جنبش ایسکون توسط سوامی بکتی ودانتا، با استفاده از فلسفه هندوئیسـم

  اندازي غربی، شروع شد. در چشم

 تانیا ویشنوئیسم تأکیـد داشـت، کـه معتقـد بـه تجسـم        او روي جنبش چاي

  ود.زمینی خدا در کریشنا در قرن پانزدهم ب

 هاي زیـادي را از زبـان سانسـکریت بـه انگلیسـی ترجمـه کـرد، و         او کتاب

ها تبدیل به کتب مقدس گردیدند و  بنا نهاد. این کتاب 1962جنبش خود را در سال 

  ها گرفت. جنبش فرائض خود را از این کتاب

  جنبش ایسکون بر این باور است که تنها یک خدا وجود دارد و هدف انسان

حکمت کافی کسب کند تا کامالً خـدا را دوسـت داشـته باشـد و      و دانش اینست که

  اند، یعنی تخصیص کامل واقعی. خدمت کند. این را بهاکتی نامیده

 باشـند،   پرست و معتقد به تجربیات ماوراءالطبیعه می پیروان این آیین یگانه

زیسـتن و   تهـاي نا هـاي بـی   یا نجات از حلقه ها،تولد پس از مرگ و یوگا و ذکر ودا

  مردن.

     ــاعی و ــور اجتم ــرده اســت و در ام ــان رشــد ک ــبش در جه ــن جن ــک ای این

  هایی جهانی دارد. اي برنامه هاي خیریه برنامه

 هــایی بــراي  توانیــد پیــروان ایســکون را کمــک کنیــد و پاســخ  چگونــه مــی

  اند از علم و مدیتیشن بگیرند؟ سؤاالتشان پیدا کنید که نتوانسته

 ت که ممکن است در هنگام بشـارت انجیـل بـه پیـروان     به بعضی از مشکال
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توانید برآن مشـکالت   ایسکون، با آن مواجه شوید اشاره کنید، و بگویید چگونه می

  فائق آیید.

 ستی و ارتباط مؤثري با یک پیرو ایسکون برقرار کنید؟وتوانید د چگونه می  
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  سیکیسمنگاهی به آیین 

خـاطر   بـه  و پذیریشـان  و نیـروي سـازش  خاطر تیزهوشـی   پیروان این آیین به

کیشان خود، مشهورند. در  عالقه شدیدشان به اجراي سنت و سخاوت نسبت به هم

  خواهیم پیروان این آیین را به شما معرفی کنیم. اینجا می

ها است که تالشش بر اینست که اساس صلح  ایمانی سرشار از سنت سیکیسم

بیشتري از این آیین به دسـت آوریـد، از    شما اطالعات اگر و تساوي را بنیان نهد.

وجـود آوریـد،    به آئین و ایناي بین کتاب مقدس  توانید حلقه خود سؤال کنید که می

  طور مؤثر انجیل را به پیروان این آیین معرفی کنید؟ تا بتوانید به

آنهـا را  توانیـد   انـد، بنـابراین شـما مـی     جوامع سیک در سراسر دنیا گسـترده 

تـا کنـون در ایـن جهـت اقـدامی انجـام       ها در تماس باشید. اگربا آنمشاهده کنید و 

اید، نشانه اینست که اطالعـاتی در مـورد ایـن آیـین نداریـد و خـود را بـراي         نداده

  اید. رسانیدن پیام انجیل به این جامعۀ طرفدار صلح و محبت، آماده نکرده

ن جامعـه  باشـند. مـردم ایـ    جوامع پیرو آیین سیک، واقعاً دوست داشـتنی مـی  

را بـا ریـش    آنهـا  شـود  خاطر اشتیاق شدیدشان به سنت مشهورند و معموالً می به

اي که بر سر دارند، تشخیص داد. همچنـین مشـهور بـه تیزهوشـی و      و عمامه بلند

. شاید احتماالً چنین صفاتی باشند میپذیرشان در هر نقطه این جهان  قدرت سازش

مردمـی هسـتند کـه     آنهـا  شده اسـت. در پهنه جهان  آنها است که موجب گسترش

کیشـان خـود،    خاطر اشتیاق شدیدشان به امور روحانی و سخاوت نسبت به هـم  به

  شهرت دارند.
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دهـیم تـا هـر چـه      این شمه کوچکی بود از مشخصات این گروه. پس ادامه می

  بیشتر از این گروه مجذوب آیین دینی خود، اطالع کسب کنیم.

ترین آیـین دینـی    م میالدي شکل گرفت و جواناین آیین در اواخر قرن پانزده

 آنجـا  بـا تـاریخ پنجـاب و شـرایط سیاسـی      سیکیسمجهان است. اما تاریخ اصلی 

اي بـا   طلب بود که ارتباط دوستانه ها یک جامعه صلح سیکباشد. جامعه  مرتبط می

. ایـن برخوردهـا و   نداشـ بهـا،   پیروان سایر ادیان بجز اسالم و در نتیجه با مغـول 

ده نمـود. در  نـ اي مبـارز و جنگ  ها را مبدل به جامعـه  هاي مستمر جامعه سیک جنگ

بریتانیا از آنها براي نیروهاي ارتش و پلیس  دولت واقع به همین دلیل بود که بعدها

در هندوستان، استفاده نمود. این آیین توسط گارو نانـاك در قـرن پـانزدهم و در    

متولـد   1469در و مادر هنـدو در سـال   پنجاب بنیان نهاده شد. گاروناناك از یک پ

در اوج  سیکیسـم بـود.  » ما همـه یکـی هسـتیم   «یا  EKONKARشد. پیام بنیادي او 

گرایی متولد شد، و به این علت است که تعلیمـات   جنبش فرقه گرایی مذهبی و قبیله

هایی متمرکز است. باور این  ها، عدالت اجتماعی و چنین ارزش آن به تساوي انسان

 ،اینست که وقتی گورونانـاك سـی سـاله بـود، در هنگـام تفکـر در جنگـل        گروه بر

رویایی از خدا گرفت. این رویا او را بر آن داشت کـه پلـی بزنـد بـین مسـلمانان و      

نامنـد کـه بـه معنـی شـاگرد و یـا جوینـده حقیقـت          پیروان او را سیک می .هندوها

  باشد. می

د و بسیاري از اشعاري را گوروناناك قبل از مرگش جانشین خود را تعیین کر

که سروده بود در یک کتاب گرد آورد که بعدها این کتاب همراه با سایر اشـعار و  

شد. که کتـاب  تبدیل  (Guru Grant Sahib)» گوروگرانت صاحب«تعلیمات مقدس به 

اي است از سرودها که بیـانگر   ها است. این کتاب مقدس مجموعه مقدس آیین سیک

تـوان آنهـا را بـه دو     اشند و گلچینی است از اشعاري که میب هاي خدایی می ارزش
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، یا خواندن آیات بـراي درك ارادة خـدا، و پـات    (Hukam)طریق زیر خواند. حوکام 

(Paath) هـا قـراردارد.    ، خواندن عابدانه تمامی کتاب. عبادت در کانون زندگی سـیک

بخواند و آن اول گرانت صاحب را  جمله هر سیکی ملزم است که هر روز صبح دو

هیچ خدایی جز خداي واحد وجود ندارد که نامش خالق حقیقی است، «عبارتست از 

عاري از ترس، دشمنی، زاده نشده، قائم به ذات، عظیم و سخی. این خـداي حقیقـی   

  »هست و بود و خواهد ماند.

هر روز سـاعت   آنها باشند. ها همچنین داراي یک سبک زندگی خاص می سیک

شـمارند و اثـرات    شـوند و ایـن سـاعت را مقـدس مـی      بیـدار مـی  صبح از خواب  3

شـمارند. همچنـین قبـل از خوابیـدن      مدیتیشن و دعا را در ایـن سـاعت، قـوي مـی    

  گویند. مدیتیشن کرده و ذکر می

وجـود دارد کـه ابـداع    » ك«پـنج   سیکیسـم در رابطه با انضباط اجتمـاعی، در  

را  آنهـا  باشـد، و  مـی  سـینک گوپیندهـا)، گورو  آخرین گورو (پیشواي مذهبی سـیک 

 .شکل دینی به خود گرفت، اعالم نمـود  سیکیسمکه  ، در هنگامی(Khalsa) بهخطاب 

هاي خاالصی ملـزم بـه اطاعـت از     سیک است. یمذهبمورد  پنجعبارت از » ك«پنج 

و آن  (Amrit)نــام امریــت هــا تشــریفاتی دارنــد بــه فرمــان گــورو بودنــد. خاالصــی

خواهند وارد مراحل  که تنها راه براي کسانی است که می با آب، دعبارتست از تعمی

تواند از مـوارد   پنجگانه شوند. و بدون شرکت در این مراسم تعمید، کمتر کسی می

مـوي بلنـد و نتراشـیده کـه     » کـرش «عبارتند از » ك«پنجگانه استفاده کند. این پنج 

گلوبنـد آهنـی،    یـا  (Kangha)» کانگـا «پوشـانند،   طور سنتی آن را بـا عمامـه مـی    به

که عبارتست از خنجري کوتاه. این  (Kirran)» کیرین«یا لنگ و  (Kachera)» کاچرا«

نشانۀ جنگجویان خداست. براي نمونه، کـرش یـا مـوي بلنـد قیچـی نکـرده نشـانه        

  سلطه، نذیره، عزت نفس، رشادت و پایداري انسان بوده است.
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به نشانه آمادگی انسان  کاچرا و کیرین که عبارت از لنگ و خنجر کوتاه است

براي نبرد، و همچنین حاضر بودن براي رسیدن به داد هر کسی که نیازمند اسـت.  

  شود. ها از دیگر افراد می بردن این پنج ابزار موجب تمایز سیک کاربه 

 ها منشی رزمنده دارند. کشی هندوها و بودائیان، جامعه سیک برعکس ریاضت

ها با هـم برابرنـد. ایـن طـرز      از نظر او تمام انسان معتقد به یک خدا هستند که آنها

هـاي رایـج در پنجـاب بـوده اسـت.       تفکر عمدتاً براي مخالفت و ضدیت با نابرابري

هـاي آن زمـان همچنـین معتقـد بودنــد بـه یـک زنـدگی عابدانـه و عــاري از          سـیک 

 کردنـد، یعنـی   پنج مورد نفسانی را رعایت می آنها پرستی و خدمت به دیگران. نفس

  نمودند. از شوق، خشم، حرص، وابستگی و غرور خودداري می

براي یک سیک بسـیار ضـروري بـود کـه بـه طریـق امریـت، تصـمیم بگیـرد          

ــن  گوپیندکــه توســط گــوروي دهــم گــورو   ــدســینک مقــرر شــد. بعــد از ای  ،تعمی

  شد. حرمت نهادن بر این پنج اصل اخالقی و مراعات آن الزامی می

کردند، و با یکـدیگر مشـارکت    ان را مراعات میمیآنها باید پنج اصل اساسی ا

کردند. این رهنمودهاي شـدید   کردند و اصول محکم نظم روحانی را مراعات می می

هـا بـا دیگـران در ایـن روزگـار       نظامی مانند، موجب تمایز سـبک زنـدگی سـیک   و 

  باشند. می

در اي  طور گسـترده  یکی از جدیدترین ادیان است، ولی به سیکیسمحتی گرچه 

تـوان   خاطر صداقت خاص خودشان مشهورند و راحت می ها به جریان است. سیک

  اید؟ سیک، تماس گرفته خصدر تماس بود. آیا تاکنون با پیام انجیل با یک ش آنها با

  

  :بدین ترتیب
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 ها، متولد شد. در پنجاب و در زمان شیوع نابرابري سیکیسم  

 به موعظه پیام برابري انسان  گوراناناك پس از دیدن رویایی از خدا شروع

که از این دنیا رفت براي   ها شد و تا زمانی و پرکردن فاصله بین هندوها و مسلمان

  ها تالش کرد. آشتی بین هندوها و مسلمان

      ،بعد از مرگش ده گوروي دیگر، تعلیمات او را ادامـه دادنـد. آخـرین گـورو

نـام خـودش    اي بـه  در مجموعهسینک بود که تعلیمات تمام گوروها را گوبیندگورو

  باشد. ها می آوري کرد که اینک کتاب مقدس سیک جمع

 پیرو این اصول روحانی و در عین حال سپاهی گونه ما  هاي روزگار سیک

  باشند. می

 توانید پیام انجیل را به یک نفر سیک برسانید. هایی اشاره کنید که می به راه  

 از صلح و سـالمتی بـا توجـه بـه کتـاب      ها را  توانید مفهوم سیک چگونه می

  مقدس به ایشان تفسیر کنید؟

از انجیل  آنها ها و درك چه موانعی بر سر راه شما در رابطه با دیدگاه سیک

  وجود دارد؟

 ها، از چه ابزارهایی در کتاب مقدس استفاده  براي انتقال پیام انجیل به سیک

  کنید؟ می
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  جینوییسمآیین 

، مـذهبی بسـیار کهـن باشـد، ولـی هنـوز هـم        جینوییسـم ممکن است که آیین 

  آیین بیشتر بدانیم.باشند. بیایید با هم در مورد این  ها نفر پیرو این آیین می میلیون

از آنجا که این آیین پر از تشریفات دینی است و پیروان آن بر این باورند کـه  

اسـت، غالبـاً   تمام اعمال شریر براي پیوستن به موکشـا   ازهدف زندگی رها شدن 

هـایی پیـدا کنیـد تـا      توانیـد راه  باشند. با خواندن این مقاله شما می گرا می تشریفات

  انجیل فیض را به پیروان این آیین معرفی کنید.

باورهاي زیادي  در این آئین نی، کار شاقی است، ولییبشارت انجیل به یک ج

ل کرد. از جمله این باورها، پیام انجیل را منتق آنها توان از کانال وجود دارند که می

باشـد. ایـن    عقیده به عدم خشونت، است که بنیاد خوبی براي انتقال پیام انجیل مـی 

  مقاله را بخوانید تا با عوامل مؤثر بیشتري در این جهت آشنا شوید.

اسـت کـه مـذهب بسـیار      جینوییسـم اگر آیینی باشد نزدیک به بودائیسـم، آن  

در امـروز   جینوییسـم رسـد.   به تمدن درة هند میقدیمی دیگري است که تاریخ آن 

  نماییم. حدود چهار میلیون پیرو دارد. در اینجا مروري سریع بر این آیین می

یــک آیــین دو خــدایی اســت و در واقــع عصــیانی اســت در برابــر  جینوییســم

 اینکـه  معرف دیدگاهی است مبنی بـر  جینوییسمباورهاي کهن هندي در آن زمان. 

کشی و عدم خشونت نسبت به تمام موجـودات زنـده،    ریق ریاضتروح انسان از ط

شـود کـه    توانـد آزاد شـود، و ایـن بـاور بـرعکس هندوئیسـم اسـت. گفتـه مـی          می

هندوئیسم باور و سیاست خود را بر این بنا نهاده اسـت کـه در نهایـت منجـر بـه      
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  شود. می جینوییسمتجدید حیات در شکل 

سـال پـیش از مـیالد     3000هنـد در   ریشه این مذهب در واقـع بـه تمـدن درة   

جین در  ینبیست و چهارم هاي قدیمی جینوییسم احتماالً به صدو گردد. ریشه برمی

گوید که اولین جینی هشت میلیون سال پیش  گردد. سنت جینی می هند شرقی برمی

  کرد. زندگی می

 نبوده است، بلکه صـرفاً  جینوییسمگذار  بنیان »ماهاویرا«برعکس باور متداول 

 (Tirhan Kara)بانی اصالحات در این آیین بوده است. او در واقـع تیرهـان کـاراي    

بیست و چهارم یا آخرین تیرهان کارا بوده است. عقیده بر اینست اولین نفر از این 

عنـوان   بوده است. و به این دلیل او را به (Rishabyadew)تیرهان کاراها ریشابیاده 

  .شناسند می (Adinatha)ادیناتا 

کننـد،   اشاره کردیم که غالباً بانی این آیین را وارهانزناتا ماها ویرا تصور مـی 

تعلیمـات او نفـوذ بیشـتري     وکـارا بـوده اسـت.    هاریچونکه او احتماالً متنفذترین ت

سـال   13شـود کـه او بعـد از     انکاي قبـل از خـود داشـت. گفتـه مـی     تیرهنسبت به 

ان کاراها، آنقـدر  تیرهو مانند سایر ت و مراقبه به آگاهی رسید ریاضمحرومیت و 

  روزه گرفت تا مرد.

ادامه یافت و امروز یکی از مذاهب رایج در جهان اسـت.   جینوییسمبه هر حال 

در هندوسـتان   آنهـا  این آیین در حدود چهـار میلیـون نفـر پیـرو دارد، کـه بیشـتر      

  اشند.ب نفر در کانادا می 1400هستند، در حالی که بر طبق آخرین آمار، تنها 

ه ریاضـت شـدید و نفـی تکامـل فـردي اسـت،       بـ معتقد  جینوییسمکه  در حالی

بودائیسم پیـرو طریقـی اسـت بـین ریاضـت و خالصـی. همچنـین در مقایسـه بـا          

خاطر بسپارید که هم  باشد. بهتر است به تر می در تشریفات خود افراطی ،بودائیسم

یکدیگر بودند، ولی در عـین  صر او هم بودا و هم ماهاویرا، مع (Gantama)تاما  انگ
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انکاراي بیست تیرهدادند. وقتی مهاویرا تعلیمات  حال، تعلیمات متفاوتی را رواج می

داد، بـودا در   را رواج مـی  (Parshva)کرد و چهار عهد پارشوا  و سوم را موعظه می

پیـروان فراوانـی    نیـز  گرفت. بـودا  گفت و از ایدة فوق الهام می مورد رنج سخن می

  به او گرویده بودند. جینوییسماز پیروان  داشت که

هـاي شـرقی در واقـع     ها مانند بسیاري از دیدگاه  یاز دیدگاه انتظام خلقت جین

معتقدنـد کـه    آنهـا  باشـند.  دنیا آغـاز و پایـانی دارد، نمـی    اینکه معتقد به خلقت و یا

هـایی از جهـنم و بهشـت     سري سلسله مراتب است که شامل الیه کائنات شامل یک

اي خـاص از ارواح. ایـن    باشند، بدون هیچ آغاز و پایانی، و هر یک بـراي طبقـه   می

کـه   کننـد، در حـالی   بدین معنی است که بیشتر ارواح آزاد شده در اوج زنـدگی مـی  

  ارواح دربند، در قعر.

کائنات را به دو بخش متفاوت تقسیم کرده است ـ جیوا و آجیوا، و   جینوییسم

تـوانیم   ارواح. موردي که ما گاهی اوقات نمی و جان و بی دار این یعنی عناصر جان

ها روح هم شامل جیوا است و هم آجیوا و  بفهمیم این است که براساس باور جینی

دهـد، و انسـان را از    هاي متفـاوتی بـه پیـروان مـی     ا، آگاهیه تناسب این دو هستی

  کند. حیوان و نبات متمایز می

دارد، امـا بـرخالف    »کارما«د فراوانی روي هم مانند بودائیسم تأکی جینوییسم

ام کارماها (اعمال) شریر هسـتند و  تمها معتقدند که  درك هندوئیسم از کارما، جین

شود کـه   شان اثرگذار است، پس از این مورد استنباط می این مورد در تولد دوباره

عـدالتی   بیتوانند اوضاع قابل ترحم دنیاي ما را تعریف کنند، دنیایی که  ها می جینی

  ها بر آن حاکم است. و نابرابري انسان

پیروان این آیین معتقدند که هـدف انسـان خـالص نمـودن خـود از تمـام ایـن        

یـابی بـه ایـن هـدف قـوانینی       کارماها و پیوستن به موکشا است. و به خاطر دست
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  براساس ریاضت قراردارند. آنها اند که قالب وضع کرده

 باشند. ین آیین میاصول اصلی ا (Ratna)سه راتا 

هـا و   راتاي اول ایمان درست است، یعنی ایمـانی قلبـی و احتـرام بـه آموختـه     

 معلمان ایمان جینی

شـود،   راتاي دوم آگاهی درست است که منجر بـه کشـف ذات همـه چیـز مـی     

 چنان که هستند. آن

  پنج نوع آگاهی وجود دارند.

  یا شناخت خویشتن (Mati Jnana)ـ ماتی جنانا 1

ت از طریق خواندن و شنیدن متـون  عرفیا کسب م (Kota Jnana)ا جنانا ـ کوت2

  مقدس

هـاي   ها و زمـان  یا شناخت چیزها در فاصله (Avadhi Jnana)ـ آوادهی جنانا 3

  دور

  یا شناخت روان دیگران، و (Manaparyaya Jnana)ا جنانا نـ مانا پاریا4

حـدودیت در زمـان و   ت کامـل بـدون م  عرفیا م (Kevela Jnana)ـ کواال جنانا 5

  مکان

 که موجب پـنج  و عدم خشونت عدم تعلق،  به یابی اعمال درست: براي دست

بایـد   عفتی و تعلـق خـاطر بـه امـور دنیـوي      شوند ـ دروغگوئی، دزدي، بی  گناه می

  دوري نمود.

تـر شـدن بـه     همچنین اصول خاصی از زندگی روزانه به منظور هرچه نزدیک

  رند:موشکا به قرار زیر وجود دا

  آهیماسا(Ahimasa) هاي زندگی. اگر کسـی   یا عدم خشونت در تمام عرصه

ي انجام داده است که در زنـدگی  بدانسان، حیوان و یا حتی نباتات را بیازارد، کار 
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 آیندة او (تولد بعدیش) اثرگذار است. 

  اصل بعدي ساتیا(Satya) یا راستگویی است 

  و بعد آستیا(Asteya) ز دزديیا پرهیز ا 

  و بعد براهاماچاریا(Brahamacharya) .یا ازدواج با یک همسر است 

  و آپاري گراها(Aparigraha)  ،ها و  ها، مکان از انسان دوريیا ریاضت است

 امور مادي. 

با توجه به این اطالعت اندك، آیا شما حاضر هستید انجیل را بـه پیـروان ایـن    

  آیین معرفی کنید؟

 است که سه هزار سال پیش از میالد شروع شـده اسـت.   یسم مدعی وینیج

یشابایاد ایـن  ربرخالف تصور متداول ماهاویرا بانی جنیسیم نیست، بلکه در واقع 

  آیین را بنیاد نهاده است. 

 آنها این آیین داراي چهار میلیون پیروان در سراسر جهان است، اما بیشتر 

 باشند. در هندوستان می

 ین آیین براساس ریاضت، عـدم خشـونت و حساسـیت   هاي پیروان ا ارزش 

  نسبت به طبیعت، قرار دارند.  آنها

 کنید چه  اگر بخواهیم انجیل را به دوستان جینی خود بشارت دهید، فکر می

 توانید بر آن مشکالت غالب آیید؟ مشکالتی بر سر راه شما قرار دارند، و چگونه می

 بـا چـه آیـاتی از کتـاب مقـدس      کنیـد  وقتی که با یک نفر جینی صحبت می ،

 توانید صحبت خود را شروع کنید؟ می

 توانید  باشند، چگونه می گرا می با توجه به اینکه پیروان این آیین کامالً سنت

 را براي آنان بیان کنید؟ فیضمفهوم 
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  آیین بهاییت

که ممکن است بسیاري با آیین بهاییت و تعلیمات آن آشـنایی نداشـته    درحالی

د، اما در واقع این آیین یکی از مذاهب جهان است که علیرغم عمر کوتاهش که باشن

رسد، به سرعت گسترش یافته است. اگـر شـما مشـتاق     جاه سال مینبه یکصد و پ

آشنایی با این آیین رو به گسـترش، بسـیار مفیـد خواهـد      ،بشارت کالم خدا باشید

  بود.

  اندازیم به این آیین. پس نگاهی مختصر می

توانید از مشـارکت   اي که شما نسبت به این مذهب داشته باشید، نمی یدهقعهر 

تـوانیم بـه سـهم خـود      پوشی کنیـد. مـا نیـز مـی     اجتماعی آن در سطح جهان چشم

توانیـد بـا    هایی از مشارکت اجتماعی این جامعه یاد بگیریم. و اما چگونه مـی  درس

؟ وقتـی ایـن بخـش را    گفتار و رفتار خـود انجیـل را بـه ایـن جامعـه معرفـی کنیـد       

  خوانید، به این سؤال پاسخ دهید. می

هر چند که آیین بهاییت فراگیر شده و با سایر ادیان سر ناسازگاري ندارد، اما 

  منکر وجود یک خداي واقعی است.به نحوي 

دست و متحد است. این آیین  اي قدیمی از یک باور واقعاً یک آیین بهاییت نمونه

  ن جهان است، اما رشد آن نوعی پدیده است.ترین دی حتی گرچه جوان

آید، این آیین مستقل، واقعاً جوان اسـت، چـون    وقتی سخن از دین به میان می

مورد تبدیل به یکی از ادیـان جهـان     سال است. علیرغم این 150عمر آن در حدود 

تواند به جامعـه کـامالً متحـد و یکدسـت      با سرعت رشد سریع گردیده است، و می



 تییبها نییآ 74

  اش ببالد. هاي مذهبی گرایی ها و فرقه بندي دم دستهخود و ع

بخشد این واقعیت است که بهاییت بعد از  آنچه که بیشتر به این آیین اعتبار می

  است. اش سید علی محمد، متحدتر گردیده مرگ بانی

سالگی ادعا کرد که قائم موعود یا مهدي اسـت، و   24سید علی محمد در سن 

نامیدند که به معنـی راه اسـت. ایـن واقعـه در     » باب«را  پس از آن بود که مردم او

ایران اتفاق افتاد و حکومت شاه در آن زمان پیروان باب را مورد آزار و اذیت قرار 

هاي باب در اطـراف جهـان    داد و حتی باب را اعدام کرد. اما آیین بهاییت با نوشته

  گسترش یافت.

بسـیاري رسـید و سـرانجام    پس از باب رداي رهبري این جماعت به رهبـران  

هدف اصلی ایمان بهـایی اسـتقرار دنیـایی     چونکه منجر به خانۀ جهانی عدالت شد،

  جدید یا سیستم حکومتی یکپارچۀ پیشنهادي بهاءاله، یکی از رهبران این آیین بود.

سـال   5عضو که هر کدام به مـدت   9شامل  استاي  خانۀ جهانی عدالت کمیته

ین کمیته ملزم به تربیت و بناي جامعه بهاییت و حفاظـت  شوند. اعضاء ا انتخاب می

  باشند. از حرمت انسانی می

  باورها و تشریفات دینی

ایمان بهایی، یک ایمان جهانی است و تأکید دارد بـر برابـري انسـان و سـبک     

  ام ادیان سازگار است.تمدوستی آن با  عبادتی آن و نوع

غالب سایر ادیان و اصرار دارد  اي است از بینش شکل عبادتی این آیین چکیده

که سازگاري خود را با تمام ادیان به نمـایش بگـذارد. گنبـد نـه وجهـی آن نشـانۀ       

  دیدگاه جهانی آن است و مانند آیین مسیحیت سرودهاي مذهبی جمعی دارند.

گذشته از آن پیروان این آیین عالوه بر متـون مقـدس خـود از متـون مقـدس      
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هاي باب، بهاءاله  د. متون مقدس این جماعت شامل نوشتهکنن ادیان دیگر استفاده می

باشـد و   و شوقی افندي است، تشریفات خانۀ جهانی عدالت و سخنان عبدالبهاء مـی 

هـا عبارتنـد از    نامند. سـایر نوشـته   هاي بهاءاله (اقدس) را الهامات خدایی می نوشته

ت پیمانی قانونی خانۀ جهانی عدال نشریاتتفاسیري که بر کتاب مقدس خود دارند. 

  است.

در مورد تعلیمات، ایمان بهایی ترك هر نوع و هـر شـکل از تبعـیض را تعلـیم     

دهد. هدف اولیه جامعه بهاییت داشتن یک نظم واحد جهانی است، به منظور نفی  می

  ها، نژادها و مردم. ها، فرهنگ تمام تبعیضات در میان ملت

معتقدند که تبعیض  آنها ن است.ن بهایی نگران تنزل جهانی مقام زآئیهمچنین 

انصافی در حق نیمی از جمعیت جهان است و در تحقق این هدف  بین زن و مرد بی

یکـی از   رکند، و معتقد است که تحقـق ایـن امـ    ها تالش می خود براي رفع دشواري

کامالً در رفتـار بـا زنـان     را باشد. در واقع این تالش ابزارهاي مهم جهان متحد می

% از رهبران قوم، زنـان  30د. براي نمونه در انتخابات رهبري نده ن میخود را نشا

  باشند. می

  دیدگاه بهاییت نسبت به خدا

معتقد بـه اتحـاد و همبسـتگی ادیـان      آنها سیماي دیگر آیین بهاییت اینست که

» یعـ مراحل رشـد جم «هاي بهاءاله تمامی بشریت شامل  باشند. براساس نوشته می

  باشد. می

یگر خدا پیامبران مختلفی مانند ابراهیم، موسی، بودا، محمد، عیسی به کالمی د

هاي مختلف بنا نهادنـد. بـدین ترتیـب نگـاه بهاییـت بـه        و غیره را فرستاد که ایمان

باشد. بر اساس این تعلیمـات پیـروان    تاریخ ادیان عبارت از مکاشفۀ جلو رونده می
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شـوند و آن راه بـه سـوي     مـی  این آیین معتقدند که تمام ادیان بـه یـک راه منتهـی   

  خداست.

باور بهاییان بر اینست که خدا خالق کائنات است. او پیامبران خود را از طریق 

سوي ما فرسـتاد. بهاییـت مفهـوم تثلیـث را قبـول نـدارد. از نظـر          ادیان مختلف به

پیروان این آیین انسان یک وجـود عقالنـی اسـت، روحـی محـدود بـه جسـمی کـه         

رود تـا داوري   ت، و پس از مرگ این روح بـه عـالم امـوات مـی    محکوم به مرگ اس

شود. اما در حالی که بیشتر تعلیمات آیین بهایی در زمینه اخالقیات است، ولی این 

  تعلیمات بسیار تحت نفوذ باورهاي صوفیانه است.

باور اصلی آنان حول زندگی و کارهاي روزانه است که در واقـع   ،علیرغم این

  باشند.  شوند و حاصل روح خدمت به بشریت می ب مینوعی عبادت محسو

ایمان بهایی با چنین باورهایی بر آن است که در رأس ادیان جهان قرار گیرد. 

یک خالق وجود دارد، یک وجود ابدي و این موجود ابدي هر هزار سـال یکبـار در   

 ردسازد و این عهـدي ابـدي اسـت،     ها، خود را بر انسان آشکار می دوران آشفتگی

ها و خداست که از طریق تعهد اجتمـاعی   تر و آن عهد بین انسان کوچک يکنار عهد

  گیرد. صورت می

  بهاییت امروز

بهاییت اثبات کرده است که نفوذ زیادي در میان مردم دارد، چـون در ارتبـاط   

رو پیـروان ایـن    با اتحاد جهانی، براساس بهاییت، دین واقعی برابري اسـت. از ایـن  

ها و یـک سیسـتم    ان ملل متحد به جهت کمک به برابري حقوق انسانآیین با سازم

رسـد مانفیسـت    د. چنین به نظر مینباش متحد اجتماعی جهانی و غیره، هماهنگ می

  این آیین عمیقاً براساس عملکرد اجتماعی است. 
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در رابطه با مسئولیت اجتماعی، این آیین معتقد بـه عمـل اسـت. باشـد کـه مـا       

  رس را از این آیین یاد بگیریم.بتوانیم این دو د

  :پس بدین ترتیب

  الرشد جهـان   سال پیش شروع شد یکی از ادیان سریع 150ایمان بهایی که

 است.

     فرضیه اصلی این آیین وحدانیت و برابري است، و از نظـر مـذهبی، آیینـی

 فراگیرتر از سایر مذاهب است.

    جهـت عمومیـت    هدف اصلی این آیین برابري جهـانی اسـت و کوشـش در

 بخشیدن به این باورها و تسري حقوق بشر در تمامی جهان.

        این آیین بیشترین نـرخ رشـد و بیشـترین همبسـتگی عقیـدتی را درجهـان

 داراست.

 اي  براساس آیین بهاییت، نجات منوط به کارکردن است، و هیچ نجات دهنده

 در دنیا وجود ندارد.

  نون ایمـان بهاییـت اسـت، هرچنـد کـه      کارهاي اجتماعی، عدالت و اتحاد کـا

وجود دارد. بهاییت یک آیـین بسـیار عملـی     آنها هایی از تصوف در تعلیمات نشانه

 است.

 توانیـد از ایـن    ایمان بهایی با سایر ادیان تضادي ندارد، چگونه مـی  چونکه

 ابزار براي رسانیدن انجیل به بهاییان استفاده کنید.

  مکن است در بشارت انجیل بـه بهاییـان بـا آن    اي از مشکالت که م به پاره

  توانید آن مشکالت را حل کنید؟ روبرو شوید، اشاره کنید، و بگویید چگونه می

 بیهوده بودن اعمال  و وجود خدا را نسبت بهتوانید پیروان بهایی  چگونه می

  نیکوبه قصد نجات و رهایی، متقاعد کنید؟
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  (ANIMISM)پرستی  آیین روح

کنید، خواه نکنید، قلمرو روحانی بسیاري را مجـذوب خـود نمـوده     خواه باور

پرستند و بر این باورنـد کـه ارواح    ها کسانی هستند که ارواح را می است. انیمیست

  توانند به سرعت مشکالتشان را حل کنند. می

  خواهیم راجع به این آیین اطالعات بیشتري کسب کنیم. اینک می

 و راند هاي دیوزده، بیرون می سرزنش و از انسانارواح (دیوها) را  نیز عیسی

داد. پیروان این آیین نیز کسانی هستند کـه   شفا می داشتند کسانی را که شایستگی

کنند. این بخـش شـما را در شـناخت     را ستایش می آنها ترسند و عمالً از ارواح می

  ان معرفی کنید.طور مؤثري انجیل را به آن کند تا بتوانید به بیشتر این فرقه کمک می

هـاي جهـان رایـج و     طور روزافـزون در میـان ملـت    انیمیسم آیینی است که به

  متداول شده است.

خواهیم به نکات ظریفی در رابطه با این آیین اشاره کنـیم تـا    در این بخش می

  را بهتر درك کنید. آنها سیستم عقیدتی

ست کـه در فکـر   پرستان اندك است، وقت آن کردید تعداد روح اگر شما فکر می

خود تجدید نظر کنید. در واقع حتی بیشتر ادیـان مثـل هندوئیسـم، اسـالم و حتـی      

انیمیسـم فقـط    ،باشند. برعکس عقیده عمـومی  ها، اکثراً متوکل به ارواح می کاتولیک

 نکـه اچناي نیست، بلکه آیینی است که بیشتر پیروان ادیان دیگـر، آن  یک مذهب قبیله

  کنند. عمل می که فوقاً اشاره شد، بدان
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  باورها و مراسم

انیمیسم آیینی است که معتقد است دنیاي مادي تحت کنتـرل دنیـاي روحـانی    

است. براي مثال اگر شخصی مـریض باشـد علـت بیمـاري او ممکـن اسـت علتـی        

روحانی باشد. این شخص احتماالً با روحی مخالفـت کـرده اسـت و آن روح او را    

اد دارند که باید آن روح را تسکین داد تا بیمار را رو اعتق بیمار ساخته است. از این

حل سریعی براي نجات از مشکالت  راه اینکه خاطر شفا دهد. انیمیسم بسیاري را به

قدرت داده اسـت تـا بـر مشـکالت خـود       آنها ارائه داده است، و همچنین به آنها به

مشکالتشـان  غالباً به یک نیروي مافوق و دوردست براي حـل   چونکه غالب آیند، و

  سوي خود جلب کرده است. کنند، به اتکاء نمی

در هسـتۀ ایمـانی خـود     آنها ها دقت کنید، وقتی شما در مورد مراسم انیمیست

، »بودائیسـم عامـه  «دارند ،یعنی اعمال انیمیستی شـبیه   پسند عامهاي از آیین  نشانه

تولیکی دارند، و حتی در میان مردمی که سابقه کا» هندوئیسم عامه«، »اسالم عامه«

  شود. مشاهده می

باشـند. ولـی    هاي خوبی از انیمیسم می نمونه (Reiki)و ریکی  (Vaastu)واستو 

تواننـد ارواح شـریر را دفـع کننـد.      مـی » انـرژي مثبـت  «در این مراسم معتقدند کـه  

کننـد کـه    بنابراین پیروان این آیین با تغییراتی در خانه و یا شغل خود احساس می

دسـت آورنـد و موفـق شـوند. ایـن یـک تمایـل         بود انرژي مثبت را به قادر خواهند

  عمومی در بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا است.

سایر ادیان نیز قوانینی دارند، فرایضی دارند که بایـد پیـروان آن ادیـان از آن    

قوانین و فرایض پیروي کنند. از سوي دیگر انیمیسم تأکیـد دارد بـه تکنیـک کامـل     

 آنهـا  طلبنـد.  ها خدا را به کمـک نمـی   ها از بعد دیگر. بنابراین انیمیست رژيکنترل ان
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  براي استفادة خودشان.» انرژي مثبت«تأکید دارند بر مهار و استفاده 

معمـوالً   آنهـا  ها، داراي یـک خـداي شخصـی اسـت.     هاي انیمیست بیشتر سنت

 آنهـا  باشـند،  مـی  ها و بسیاري از ارواح اجداد و میانجی» وجود برتر«معتقد به یک 

ت، هم به این دلیل که یک موجـود  نیسقابل دسترسی » وجود برتر«معتقدند که این 

متوسـل   آنها رو بسیار دور از دسترس است. از این اینکه غیرشخصی است، و هم

شوند که به آسانی در دسترس قرار دارنـد، و بـر ایـن جهـان      به ارواح میانجی می

هـا اکثـراً    چنانکه قبالً هم گفتیم، انیمیسـت نمود که آنکنند. باید یادآوري  حکومت می

دیـدگاه جهـانی   کـه   ،باشند ها، هندوها یا مسلمانان و یا بودائیان می شامل کاتولیک

ها به کلیسا   گرا یکشنبه پرستی است. مثالً وقتی یک کاتولیک روح آنان براساس روح

ا نیروهاي شـریر را دفـع   گذارد ت رود، هنوز هم یک آینه در ایوان خانه خود می می

کند. اعمال انیمیستی آنان از نظر خودشان ربطی به انیمیسم نـدارد، ولـی در واقـع    

یک انیمیسم ناقص است که این انیمیسم واقعی را براي هـر فرهنـگ و هـر دیـدگاه     

  پذیر کرده است. انعطاف

  نگاه انیمیسم به قلمرو روحانی

ند ـ یکـی ارواح شخصـی، کـه     باشـ  هـا بـه دو نـوع ارواح معتقـد مـی      انیمیسـت 

کنند و دیگري نیروهاي روحانی یـا   دهند و حس می خودشان شخصاً تشخیص می

تواند مانند آب سیال باشد. این ارواح شخصی ارواحی  انرژي روحانی است، که می

معمـوالً   آنهـا  انـد.  هستند که عقیده بر اینست کـه در قالـب واسـطه فرسـتاده شـده     

باشند. بعضی از ارواح قدرت خـود را بـه    خاصی می قلمروي خاص و یا وابستگی

دهنـد، در   تالش انسانی مانند شـغل و یـا حاصـل چینـی، و یـا ازدواج تسـري مـی       

دهنـد. از سـوي دیگـر     که ارواح دیگر ضرورت خود را به طبیعت تسـري مـی   حالی
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خاصی انـرژي زیـاد از خـود     هاي جان روحانی در موارد خاصی یا مکان انرژي بی

دهـد، چـون    کنند، اسالم عامه نیز گاهی اوقات مراسم انیمیستی انجام می ساطع می

گرایـان   باور عامه بر اینست که کتاب مقـدس آنـان سرشـار از قـدرت اسـت. جـن      

کنند که مناسب است براي مشـکالت   اي از قرآن استفاده می مسلمان معموالً به آیه

نویسـد. سـر    مـی  شخص گرفتار. سپس آن عبارات قرآنی را با مرکـب روي کاغـذ  

کند تا مرکـب در آب حـل شـود و آن آب را بـراي شـفا بـه        کاغذ را در آب فرو می

دهد تا بنوشد، با این هـدف کـه پیـام قـرآن را در شـخص بیمـار        شخص بیمار می

باطنی سازد. انتظار او اینست که آیـات قـرآن در درون شـخص بیمـار بـا انـرژي       

  کند. شدید کار می

  و اخالقیاتنگاه انیمیسم به گناه 

ها ایمان یا باور زیادي به خدا ندارند، مفهومی از گنـاه در   از آنجا که انیمیست

ا نقض قوانین اخالقی، احسـاس  بذهن خود ندارند و نه در خود تقصیري در رابطه 

ترسـند و هـر کـاري را بـراي تسـکین ارواح       از خشـم ارواح مـی   آنهـا  کنند. اما می

  دهند.  خشمگین انجام می

کرد که یـک   می لاي براي بت خود آورده بود نق یک نفر انیمیست که هدیهمثالً 

رور دوشنبه به علت خستگی زیاد ناشی از مسافرت طوالنی از آوردن هدیه بـراي  

آیـد پـاي خـود را توسـط لبـه تیـز        بت خود کوتاهی کرده بود، وقتی به یادش مـی 

د و او وشـ  مـی سه بـاز  برد. در این وقت در قف میاي که بت در آن قرارداشت  قفسه

توانست بت خود را ببیند کـه بـه او خیـره شـده اسـت. او فقـط نمونـه کـوچکی از         

  ترسند. هاي خود می ها است که از خشم ارواح محلی یا بت بسیاري از انیمیست
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  دیدگاه انیمیست نسبت به نجات و ابدیت

مـا  ره و کادوبار نها نیز مانند بودائیان و هندوها معتقد به جسم یافت انیمیست

میرند روحشـان تبـدیل    باشند، اما برخی هم بر این باورند که وقتی می (تناسخ) می

توانند قدرت تخریب کننده  شوند که هم می به روح اجدادي براي بازماندگانشان می

  ا کننده.نباشند و هم ب

با این چنین باورهاي کوري در جهان، بشارت انجیـل واقعـاً امـري ضـروري     

  ما است. آیا شما حاضرید وارد عمل شوید؟براي روزگار 

  پس بدین ترتیب:

        انیمیسم یک آیین بدوي است که معتقـد بـه کنتـرل یـا سـتایش موجـودات

  شد.  روحانی می

  در رابطه با سؤاالت مشکل، انیمیسم پاسخی براي آن سؤاالت ندارد، چون

   آیین دست و پا شکسته و شکل گرفته از سایر ادیان متداول است.

        انیمیسم در  این روزگار در حال رشـد اسـت، چـون در مقایسـه بـا سـایر

گر بر عالم روحانی براي تعویض سرنوشت خودش، براي  ادیان، نوعی قدرت غلبه

  انسان قائل است. 

  سـروکار دارنـد، ارواح شخصـی و نیروهـاي      آنهـا  ارواحی که انیمیسم بـا

  باشند. غیرشخصی می

 گیرنـد و یـا موجـودات     یروهاي روحـانی یـاد مـی   فنونی براي کنترل ن آنها

 کننـد، و در آخـر   خاطر آرام کردن آنان و فواید حاصـله عبـادت مـی    روحانی را به

افتـد،   میـریم چـه اتفـاقی مـی     مانند گناه، و یا وقتـی مـی   یدر رابطه با سؤاالت اینکه

  متکی به سایر ادیان شوند.  اینکه پاسخی ندارند جز
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  در هنگام بشارت انجیل به یک انیمیست بر سـر راه  چه موانعی ممکن است

  کنید؟ شما قرار گیرد، و براي غلبه بر آن موانع چه کار می

 توانید  براي برقراري ارتباط با یک انیمیست از چه آیاتی از کتاب مقدس می

 استفاده کنید؟



85 OCCULTISM (ییرمزگرا) 

  

OCCULTISM (رمزگرایی)  

 ه آن در قلمـرو اسـرار  ادي دارد و ریشاوکیولیتیسم آیینی است که پیروان زی

گیـري و   شکل و تاریخ ازخواهیم نگاهی به این آیین داشته باشیم تا  است. اینک می

توسعه آن آگاه شویم. اوکیولیتیسم یک آیین گسترده است که احتماالً توضـیح آن  

تواند شما را در شـناخت آن کمـک    مشکل است. درك بهتري از ریشه این آیین می

  کند.

د عجیب و غریبی این آیین را احاطه کرده است، بیشـتر ماهـا   که موار در حالی

کند تـا   باشیم. این مرور مختصر شما را کمک می غافل می آنها از باورها و مراسم

  دست آورید. به آنها ها و آیین تري از اوکیولیست تصویر واضح

باشـد و ایـن دقیقـاً     می» مخفی شدن«یا » پنهان شدن«عبارت اوکیول، به معنی 

  ردي است که این آیین بر آن استوار است.مو

بیشتر مراسم این گروه مرموز است. این بخش را بخوانید تـا بـه علـت رشـد     

  سریع این آیین پی ببرید.

شـد. در   اوکیولیتیسم در قرن اول بعد از مـیالد در منطقـه مدیترانـه اجـرا مـی     

و نوافالطونی،  م (خلسۀ عرفانی)یستیحقیقت چندین دیدگاه دیگر نظیر کایاال، گنوس

بعد از آن تاریخ بـدان افـزوده شـد. اگـر در عمـق مراسـم ایـن گـروه وارد شـوید          

  هایی از کیمیاگري و جادوگري نیز، در آن پیدا کنید. توانید نشانه می

اوکیولیتیسم نخست در منطقه خاورمیانه با تالش در توضیح منطقـی مراسـم   

  غیرقابل توضیح شروع شد.
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باشـند. اعضـاي ایـن     ضار ارواح و ارتباط بـا ارواح مـی  آنها مرتباً مشغول اح

، آنگاه که آزادي فکر پذیرفته شد و تعصبات مسـیحی  سنسانرگروه تا آغاز دورة 

شدند. از این رو رنسانس عاملی براي رشـد   پایان یافت، مورد آزار کلیسا واقع می

ب منطقـی و  این گروه شد. در قرن نوزدهم پیروان این آیین، مراسم خود را در قالـ 

شناسـی و قـدرت    الطبیعـه، سـتاره   بـه تشـریفات مـافوق    آنها فلسفی شروع کردند.

هاي خود را در مورد اعمال عرفانی منتشـر   حتی دیدگاه آنها نگري، پرداختند. آینده

وسیله آیـین خـود را از حالـت اختفـا درآورده و بـه جامعـه معرفـی         کردند و بدین

بینی موجب گسترش و مقبولیت دیدگاه این آیین  کردند. به مرور ایام دیدگاه جهان

  شد.

اي بود که اوکیولیتیسـم را پـذیرفت. و اینـک ایـن      اروپاي مرکزي اولین منطقه

 اوکیولیت به معنی پنهـان شـدن   چونکه آیین در سراسر جهان پیروان زیادي دارد.

 آن است که از فرهنگ جاري روزگار فاصـله بگیـرد.   راین جنبش ب عقیده ،باشد می

رفته اسـت کـه    کار می از نظر سنتی کلمه اوکیولیت به جهت تعریف دانش عرفان به

  دانشی است در تضاد با مادیات.

اوکیولیتیسم فقط عبارتی است که براي مطالعه و بررسـی بسـیاري از اعمـال    

رود. ایـن یـک    شناسی، رمل و اسطرالب و نظایر آن به کـار مـی   ستاره مانندسري 

یحیت یا هندوئیسم، با یک سري باورهاي قـراردادي نیسـت،   مذهب عمده مانند مس

م ماوراي طبیعی، اهیهاي فراوانی نظیر جادوگري، کیمیاگري، مف بلکه شامل فرضیه

گویی است که بیانگر سیستم عقیدتی ایـن فرقـه    شناسی و غیب شناسی، روح ستاره

دا از ایـن  است، و این فرقه بر آن است که بر آن موارد مفهومی منطقی ببخشـد. جـ  

رمزگرایی بسیارند، مانند فلسفه عرفانی، فلسفه انزواطلبـی، تصـوف،    بموارد مذاه

  شیطان پرستی و نئوافالطونی و غیره... (Satanism)، (Thelema)، تلما (Wicca)ویکا 



87 OCCULTISM (ییرمزگرا) 

گـویی یکـی از تشـریفات عمـدة آن      کیولتیسم تشریفات زیادي دارد و غیـب وآ

ارواح اسـت کـه عبارتسـت از فراخـوان و     گویی مراسمی شبیه احضـار   است. غیب

اي است که در اوایل قـرن بیسـتم در میـان     ارتباط با ارواح گذشتگان، و این عقیده

گرایان در غرب محبوبیتی یافته بود. مراسم احضار ارواح نشسـتی در   جنبش روح

  گرایان و سایر مجامع عقیدتی در مسیر آن است. میان روح

شده است به اشکال مختلف خـود را نشـان    روحی که احضار ،در این نشست

شود که او را احضـار کـرده اسـت.     دهد. این روح غالباً در بدن کسی ساکن می می

نامند. کسی که روح در او ظاهر  شن یا تغییر صورت مییاین پدیده را ترانس فیگور

گـویی اسـت کـه پیـام روح را بـه دیگـران منتقـل         شود مدیوم یا واسطه یا غیب می

  .کند می

دهد.  ها را تشکیل می به هر حال این جریانی است که اساس باورهاي اوکیولیت

» خـارج شـدن از جسـم   «پیروان این فرقه تشریفات دیگري را به نـام   ،جداي از آن

بینی، لوتیشن (در حالت نشسـته از زمـین جـدا شـدن)، هـدایت       دهند. طالع انجام می

  باشند. ها می شریفات اوکیولیتپاتی و غیره از سایر ت گویی، تله ارواح، پیش

  دیدگاه این آیین به خدا

اوکیولیتیسم نیز مانند انیمیسم، پاسخی بـراي سـؤاالت عمـده در مـورد خـدا      

  ندارد، و معتقد است که پاسخ قاطع این سؤاالت در عالم روحانی است.

اوکیولیت انسان را ترکیبی از جسـم فیزیکـی و جسـم اثیـري و جسـم علـوي       

اي از ایـن   هاي متفاوتی از خدا دارند. هر فرقه شناخت آنها داند. ) می(مربوط به باال

گناه بـود   ها معتقدند که عیسی مردي بی آیین با فرقه دیگر متفاوت است. اوکیولیت

از مردگان برخیزد به عالم ارواح نزول  اینکه که معجزات زیادي انجام داد و قبل از
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  کرد.

  اتدیدگاه این آیین به گناه و اخالقی

ها معتقد به بقاي شایستگان و موفقیت تدریجی قدرتمندان است. این  اوکیولیت

  بدین معنی است که در این آیین یک نظم ثابت اخالقی، وجود ندارد.

ممکن است اکیولتیسـم یـک آیـین پیچیـده تصـور شـود، امـا محبوبیـت آن و         

سـوي   خاطر حالت اسرارآمیزش به گسترش آن مرهون جوانان زیادي است که به

  را کمک کنید که حقیقت را دریابند؟ آنها توانید اند. شما چگونه می آن گرویده

جنبش اوکیول در قرن اول میالدي و در منطقه مدیترانه شـروع شـد. و اینـک    

  شود.  اي در جهان به آن عمل می طور گسترده به

      هـایی در جهـت اسـتدالل     در دورة رنسانس ایـن جنـبش بـا انتشـار کتـاب

  از آن حالت مرموز قبلی خارج شد.  ،خود موجودیت

 الطبیعی و ارتباط  از طریق مافوق را کوشند تا مفهوم زندگی ها می اوکیولیت

  طور علمی درك کنند.  با ارواح اجداد خود و انرژي آسمانی، به

  .اوکیولیت معتقد به بقاي شایستگان و موفقیت تدریجی قدرتمندان است  

 اخالقی ندارند. نامۀرد و نظام هیچ نوع استاندا آنها 

 هـایی از کتـاب مقـدس مفیـدتر      در بشارت کالم به یک اوکیولیت، چه بخش

 است؟

 توانید با پیروان این آیین ارتباط برقرار کنید؟ چگونه می  

  که ممکن است در بشارت کالم به اعضاءاین را بعضی از موانع و مشکالت

  د، نام ببرید؟نگروه پیش آی
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  به دین اسالمنگاهی 

باشند. بـا خوانـدن ایـن     اسالم و مسیحیت دو آیین بسیار متداول در جهان می

هایی که با مسلمانان داریم و همچنین اختالفاتی که ما را  توانید به شباهت بخش می

  از هم جدا کرده است، آشنا شوید.

متقاعد نمودن یک شخص مسلمان به حقانیت مسیح ممکن است مشکل به نظر 

  ، ولی غیرممکن نیست.برسد

کند تا نسبت به دیدگاه جهانی اسالمی و علل جایگاه  این بخش شما را کمک می

  قوي آن در میان ادیان جهان، آگاه شوید.

اگر دینی باشد شبیه مسیحیت، آن دین اسالم است.  اسالم گناه، بهشت، جهنم، 

د و هـاي کتـاب مقـدس نظیـر داو     زندگی پس از مرگ و حتی بعضـی از شخصـیت  

سلیمان ... و عیسی را که کانون اصلی ایمـان ماسـت، قبـول دارد. ولـی متأسـفانه      

شناسد. اسالم نه تنها یکـی از ادیـان    عنوان خدا، بلکه یک پیغمبر می عیسی را نه به

پیـروان دومـین دیـن رایـج در      تعـداد  کهن بلکه بسیار متداول است و اینک از نظر

  جهان است.

  تاریخ

خی محمد پیامبر، آیـین اسـالم را در قـرن پـنجم مـیالدي،      براساس منابع تاری

محمـد پیـامبر متولـد     اینکـه  گویند حتی قبل از معرفی نمود. اما پیروان این دین می

  شود، این آیین وجود داشته است.
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  کتب مقدسه

 آنها داود و اناجیل عیسی مسیح معتقد هستند و مزامیر و مسلمانان به تورات

گـاهی   و داننـد  این کتب را، کتب مقدسه قدیمی مـی  آنها نامند. را الهامات خدایی می

دهند،  اوقات کسانی را که در مورد مکاشفات جدید شک دارند به آن کتب ارجاع می

  کتب مقدسه قدیمی، مقایسه کنند. با تا مکاشفات تازه را

  دیدگاه اسالم نسبت به خدا

کنند و معتقدند کـه   یش میفقط اهللا را ستا آنها باشند. پرست می مسلمانان یگانه

او تنها خداي قادر مطلق و عالم مطلق و خالق کائنات است و به شـدت بـا سـتایش    

ایـد سـتایش    چه را که خود ساخته آن«باشند. در قرآن آمده است  ها مخالف می بت

 نیزکتاب مقدس  چونکه باشد، این شباهت دیگري بین اسالم و مسیحیت می» نکنید.

دانیـد کـه نـام     آیا می» را ستایش نکنید. منخدایی غیر از «است در ده فرمان گفته 

دقیقاً همان نامی است که در کتاب مقدس آرامـی، مـورد اسـتفاده    » اهللا«مخصوص 

  ی در واقع خواهر زبان عربی است.معیسی بود، به کار رفته است؟ زبان آرا

ت اعتقادات اسالمی در مورد پیـدایش جهـان بـا تفکـرات جدیـد علمـی مشـابه       

هاي  اند که سیر تکامل حیات و زمین در طی سال زیادي دارد. مسلمانان نیز پذیرفته

بسیاري صورت گرفته است. امادر ضمن معتقدند کـه قـدرت خداونـد در مـاوراي     

 چونکـه  ایسـتد  خلقت قرار دارد. مسلمانان معتقدند که انسان از سیر تکامل باز نمی

  ست که سایر مخلوقات فاقد آنند.هاي خاصی عطا کرده ا خدا به او توانایی

، اولین انسان توسط اهللا از گل زمین شـکل داده شـد و   »آدم«گوید که  قرآن می
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جان گرفت. براساس سنت اسالمی، حوا نام همسر اولین آدم خلق شده اسـت، امـا   

  نامی از او در قرآن به میان نیامده است.

  نگاه اسالم به گناه و امور اخالقی

د دارند و گناه را ارتکاب هـر عملـی   خوزیادي بر نظام اخالقی  مسلمانان تأکید

دانند. گناه در نظر اسالم یک عمـل اسـت و نـه یـک      در جهت نقض شریعت خدا می

  شود: بندي می موضوع ذاتی. در واقع گناه از نظر اسالم به ترتیب زیر دسته

  الف) گناه علیه خدا

  ، وبرادرانب) گناه علیه 

توان براساس بازگشت یا توبه، به چهار  که این را هم می ج) گناه علیه بشریت،

  بندي نمود: قسمت طبقه

  شوند. الف) گناهانی که حتی با توبه بخشوده نمی

  شوند. ب) گناهانی که با توبه بخشوده می

اگر خدا اراده کند، گناهکـار را بـدون    و البته ج) گناهانی که نیاز به توبه دارند،

  آمرزد. توبه هم می

  باشند. ناهانی که مرتبط با حقوق جامعه مید) گ

  نگاه اسالم به نجات و ابدیت

اگر میزان اعمال نیک  :دهد اسالم براي رسیدن به بهشت دو طریق را نشان می

مسلمانانی کـه در راه خـدا شـهید     و رود کسی بر اعمال بدش بچربد، به بهشت می

  روند. شوند، مستقیماً به بهشت می می

توان از طریق انجام اعمـال   مسلمانان معتقدند که نجات را می هکوتاه کالم اینک
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یان بنش شاز  یکی ه به دست آورد. باور اسالمی از زندگی پس از مرگبنیکو و تو

  ان است.ایم

دانند. انسـان   اي براي ورود به صحنه هستی بعد می مسلمانان مرگ را دروازه

ماند. در حالت برزخ  قی میپس از مرگ در وضعیت بین مرگ و رستاخیز (برزخ) با

متوفی سؤاالت دینی راجع به خدا و پیغمبر پرسیده  خصافتد. از ش چندین اتفاق می

هاي رحمت که براي ایمـان داران و   متوفی در این حالت با فرشته خصشود. ش می

  .شود. رو می ، روبهشوند ایمانان فرستاده می هاي غضب که براي بی فرشته

ه است به پرستش خدا و ایمان به زندگی پس از مرگ. پیامبر اسالم دعوت شد

زندگی روحانی مسلمانان منوط به اعمال آنان در حالـت جسـمانی اسـت و وقتـی     

  رود. ماند و جسمش از بین می میرد، روحش باقی می شخص مسلمان می

و انجیل شـامل کتـاب مقـدس     مزامیرورات (داستان ابراهیم) و تهایی از  بخش

  مسلمانان است.

سلمان عقیده دارند که قرآن توسط یاران پیامبر حفظ و بعداً وقتی هفتاد نفـر  م

از یاران پیامبر در جهاد شهید شدند، ابوبکر خلیفه اول تصمیم گرفـت قـرآن را در   

ت فرمان داد که این پـروژه را انجـام   یآوري کند. او به زید ابن تب یک مجموعه جمع

را به  آنها اي فراوانی از قرآن تهیه وه دهد. سپس خلیفه سوم تصمیم گرفت نسخه

هـا   مناطق مختلف امپراتوري اسالمی بفرستد، و اینست علت بقاي قـرآن بعـد از ده  

  سال کشمکش.

  باورها و مراسم اسالمی

 هـیچ چیـزي   « اینکه داران مسلمان است مبنی بر اي مبناي ایمان بیانیه ساده

میت ایـن بیانیـه در اینسـت کـه     اه» قابل پرستش نیست جز خدا و پیامبر او محمد.
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  براي زندگی فقط یک هدف وجود دارد و آن خدمت و اطاعت خداست. 

  نماز یا دعا

 شود: طلـوع   نماز یا عبادت واجب در آیین اسالمی پنج بار در روز اجرا می

 ارجـح جمعی در نمـاز   و شب . هر چند که مشارکت دسته شاءصبح، ظهر، عصر، ع

  در هر کجا که الزم آید، نماز بگذارد. است، ولی هر کس آزاد است

  ذکات

  ایـدة بنیـادي در مـاوراي ذکـات     ». رشـد «و » تهـذیب «یعنی » ذکات«عبارت

اینست که همه چیز به خدا تعلق دارد و ثروت امانتی است که خدا به دست انسـان  

  شود.  سپرده است. ذکات شامل پرداخت یک چهارم ثروت در سال می

  روزه

 هر سال تمام مسلمانان باید از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب  در ماه رمضان

از خوردن و نوشیدن و برقراري ارتباط جنسی با همسرانشان خودداري کنند. تنها 

بیماري، کهولت سـن، در سـفر بـودن، آبسـتنی و قاعـدگی       ،موارد معافیت از روزه

ر ضمن ماهانه زنان است. علت اصلی سنت روزه تهذیب شخصی و مهار نفس و د

  اقدامی جهت حفظ سالمتی است.

  حج

 که از نظر جسمی و مالی استطاعت دارنـد، واجـب    زیارت مکه براي کسانی

پذیرد. زایران  است. زیارت سالیانه مکه در ماه دوازدهم هر سال اسالمی انجام می

بنـدي بپوشـند و همگـان     اي به نشانۀ پرهیز از طبقه در این مراسم باید لباس ساده
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  یکسان نزد خدا بروند.  طور به

  هاي بسیاري در بین مسـیحیت و اسـالم وجـود دارد،     حتی گرچه مشابهت

ها چـه   زدن بر این تفاوت لباشند. شما براي پ آیین متفاوت می وطور کلی د ولی به

  ؟توانید انجام دهید کاري می

     اسالم آیینی با رشد سریع است. این دین دومین دینی اسـت کـه در جهـان

  وز پیروان زیادي دارد.امر

  .اسالم توسط محمد پیامبر در قرن پنجم میالدي معرفی شد  

 باشند.  پرست و معتقد به یک خدا می مسلمانان یکتا  

 .گناه براساس باور اسالمی عبارتست از نقض شریعت اهللا  

 توانید از بعضی از تشابهات موجود بین مسیحیت و اسالم، براي  چگونه می

  ن پیام انجیل به مسلمانان استفاده کنید؟رسانید

 عیسی یک پیامبر  اینکه توانید دیدگاه یک نفر مسلمان را در مورد چگونه می

  است، و نه خدا، عوض کنید؟

 اي موانع که ممکن است در بشارت انجیل به مسلمانان، با آن مواجه  به پاره

  شوید؟ میشوید، اشاره کنید، و بگویید چگونه بر آن موانع فائق 
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  خدا کیست و شبیه چیست؟

خدا کیست، دارد، اما تعداد اندکی  اینکه در حالی که هر کس نقطه نظري دربارة

شناسند و ارتباط کافی با او دارند. ایـن بخـش بـه شـما      واقعاً خدا را از نزدیک می

  کند تا خدا را بهتر بشناسید. کمک می

باشـید، ایـن بخـش شـما را      می ت خداماهیاگر شما درگیر این سؤال در مورد 

کند که مروري اجمالی در کتاب مقدس براي یـافتن پاسـخ سـؤال خـود      تشویق می

  بنمایید.

آشــنایی کــافی، خــدا و ذات او نداشــته باشــید،   در صــورتیکهبشــارت کــالم 

  غیرممکن است.

اي هستند که عمري را براي یافتن پاسـخ ایـن سـؤال سـپري      خدا کیست؟ عده

گیرنـد. انـواع    اي هم هستند که در یک لحظه پاسخ سؤال خود را می کنند، و عده می

ها در این مورد وجود دارد. ملحدان اعتقادي به وجود خـدا ندارنـد،    مختلف فرضیه

باشـند. عرفـا در    که چندگانه پرستان معتقد به وجـود خـدایان متعـدد مـی     در حالی

  شند.با حصار شک و تردید قرار دارند و از وجود خدا مطمئن نمی

کـه   ، در حـالی »همه چیز خداست«گویند  می» وحدت وجود«معتقدان به فرضیه 

اي کـه در فکـر خـود     گویند فرضیه خدا فقط یـک فریـب اسـت، ایـده     گرایان می روح

  باشد که حامی و قدرتی داشته باشیم. ،ایم آفریده

 پـذیر اسـت.   به این سؤال امکان نی گیج کننده، چون دنیاي ما، پرداختئیادندر 

روز روزه بگیرید، تـا پاسـخ ایـن    چهل ولی شما مجبور نیستید به هیمالیا بروید و 
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سؤال را بیابید. فقط کافی است کتاب مقدس ـ کالم خدا را، ورق بزنید تا ذهن شما  

خوانیم که خدا  اولین بخش کتاب مقدس، سفر پیدایش باب اول، می در روشن شود.

هاي متفاوتی  رید. ممکن است مردم دیدگاهخالق ماست، او این جهان و انسان را آف

وجود آمدن دنیا داشته باشند، اما تنها کتاب مقدس این حقایق را به مـا   در مورد به

ارائه داده است که چگونه خدا، خالق کائنات حیات خود را به این جهان و به انسان 

  دمید، و به وجود آمدند.

کتـاب مقـدس در    نظـر  یند،چه که چندگانه پرستان ممکن است بگو برعکس آن

  خوانیم: می 4:6مورد وحدانیت خدا روشن است. در سفر تثنیه 

  »اي اسرائیل بشنو، یهوه، خداي ما، یهوه واحد است.«

کردنـد، باشـد    بار تکرار می دوگمان بر اینست که یهودیان هر روز این آیه را 

  که هرگز این حقیقت را فراموش نکنند.

یت خـدا  نادحـ وي نیسـت کـه کتـاب مقـدس در مـورد      ا به هر حال این تنها آیه

، بارها و بارها به ما 6:82مزامیر و  1:7؛ سفر خروج  6ـ5: 8 قرنتیانگوید. اول  می

  اند که خدا یکی است. گوشزد کرده

گوید که خدا غیرقابل قیاس  گام را فراتر نهاده و به ما می 9:46صحیفه اشعیا 

  گوید: است. در این آیه خدا می

ي اول را از زمان قدیم به یاد آوریـد. زیـرا مـن قـادر مطلـق      چیزها«

  »هستم و دیگري نیست. خدا هستم و نظیر من نیست.

گوید  الزم به یادآوري است که این صفات خدا را نباید با فرضیه تثلیث، که می

خدا خود را در طول تاریخ به سه طریق مختلف، آشکار سـاخته اسـت ـ در شـکل     

که  القدس ـ اشتباه نمود. در حالی  کل پسر یا عیسی مسیح و روحپدر یا یهوه، در ش
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کننـد، امـا کتـاب     عنوان وجود سه خداي مختلف تفسـیر مـی   این فرضیه را اکثراً به

گانـه وجـود دارد. در کتـاب مقـدس بـه       گوید که خـدا در فـرم سـه    مقدس به ما می

)، پسـر (اول  17:1 دوم پطـرس ؛ 1:1 اول تسابلونیکیانروشنی آمده است که پدر (

)، خـدا  17:3دومن قرنتیان  4ـ3: 5 اعمالالقدس ( ) و روح13:2تیطس ؛ 20:5یوحنا 

  باشند. می

یک فرضیه حاکی از اینست که خدا یا روح است و یا شخص است، اما مفهـوم  

گوید که هر دو است. خدا نه تنها به صورت روح وجـود دارد، بلکـه    تثلیث به ما می

دا روح اسـت مـا از طریـق پـنج حـس خـود (دیـدن،        داراي شخصیت است. چون خ

). 24:4توانیم تجربه کنیم، (یوحنا  شنیدن، لمس کردن، بوئیدن و چشیدن) او را نمی

گویـد کـه خـدا در همـه جـا       به ما مـی  12ـ7: 139امیر زمدر واقع کتاب مقدس در 

  توان از حضور او گریخت. حضور دارد و نمی

و شما و بدین جهت است که کتاب  خدا داراي شخصیت است، درست مثل من

ایـم. خـدا داراي احسـاس و عواطـف      گوید که، به شباهت او آفریده شده مقدس می

خـوانیم کـه    می 5ـ4: 147مزامیر افتد. در  داند چه اتفاقی می است. او به درستی می

خدا داناي مطلق است، و هیچ چیز از نظر او مخفی نیست. خدا همچنین قادر مطلـق  

خـوانیم کـه خـداي قـادر مطلـق قـدرت دارد آنچـه را کـه          می 26:19تی است. در م

فهمیم که خـدا غیرقابـل تغییـر اسـت،      خواهد انجام دهد. بسیاري از ما وقتی می می

کنیم. او هیچگاه شخصـیت و هـدف ازلـی و روش برخـورد بـا       احساس راحتی می

وند خـدا، تغییـر   خوانیم که خدا می 6:3مالکی انسان را تغییر نخواهد داد. در کتاب 

  کند. نمی

لزومــی نــدارد کــه از ایــن خــداي قــادر مطلــق، عــالم مطلــق، حضــور مطلــق،  

تغییرناپذیر، این روح و این شخص، هراسناك شوید. فکـر نکنیـد ایـن کاملیـت تـام      
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شدگان و گناهکاران، قطع رابطه کند. خیر، این کاملیت تام مـا را   خواهد با ساقط می

ها و بارها به ما گفته است کـه خـدا مهربـان اسـت و     دوست دارد. کتاب مقدس بار

مردم خود را، خواه او را دوست داشته باشند، خواه نداشته باشـند، دوسـت دارد.   

تفاوت باشیم، و یا حتـی از   شاید از دست او عصبانی باشیم، شاید نسبت به او بی

له اول یوحنا او متنفر باشیم، ولی او باز هم با تمامی دل ما را دوست دارد. در رسا

  خوانیم: می 10:4

 اینکـه  که ما خدا را محبت نمودیم، بلکـه  محبت در همین است، نه آن«

او ما را محبت نمود و پسر یگانه خود را فرستاد، تـا کفـاره گناهـان مـا     

  »شود.

خـاطر   خدا ما را بسیار دوست دارد، به آن اندازه که پسر خود را فرستاد تا به

  شود.ما بر روي صلیب قربانی 

آنگاه که بشریت مجرم و گناهکار در مقابل خداي مهربان بایستد، علت خشـم  

  خوانیم: می 23ـ18: 1شود. در رساله به رومیان  او بر ما آشکار می

دینـی و   شـود بـر هـر بـی     زیرا غضب خدا از آسـمان مکشـوف مـی   

دارند. چونکـه آنچـه    ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می

توان شناخت، در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بـر ایشـان    میاز خدا 

ظاهر کرده زیرا که چیزهاي نادیدة او یعنی قوت سرمدي و الوهیتش از 

شود تا ایشان  حین آفرینش عالم به وسیلۀ کارهاي او فهمیده و دیده می

چون خدا تمجید  را را عذري نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او

فهـم ایشـان    بلکه در خیاالت خود باطـل گردیـده، دل بـی   ر نکردند و شک

کردنـد و احمـق گردیدنـد. و جـالل خـدا       تاریک گشت. ادعاي حکمت مـی 

ن فـانی و طیـور و بهـایم و حشـرات     اغیرفانی را به شبیه صورت انس

  تبدیل نمودند.
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 جـاي  گوید در آن زمان انسان آگاهانه، خدایان خـود را بـه   این بخش به ما می

. اینسـت یکـی از علـل مجرمیـت     نـد نمود میپیروي از خداي حقیقی و زنده، پیروي 

پسـر خـود را    ،جاي تنبیه ما انسان در پیشگاه خدا و تنبیه و مجازات او. اما خدا به

خاطر گناهانمان تقبل کنـد. خـدا یـک     فرستاد تا جانشین ما شود و مجازات ما را به

معاف کند. در واقـع   ما را د گناهمزگرفتن  از داده استداور عادل است و قول داد 

خدا عادل مطلق است، اما مجازات گناهان ما را با کشته شدن بر روي  اینکه علیرغم

که به او ایمـان داشـته باشـیم از خشـم او معـاف       صلیب تقبل نمود، تا در صورتی

شویم. اینست وسعت عشقی که خدا نسـبت بـه مـا و دنیـاي خـود دارد. او خـداي       

  خواهد. ها را براي ما می ی است، خدایی که بهتریننیکوی

خواهید محبت و نیکویی او را در زندگی خود تجربه کنید؟ هیچ  آیا شما هم می

نـدارد کـه مراقـب و    زنـدگی وجـود   ر چیز بهتر از یک حـامی قدرقـدرت کائنـات، د   

 توانید انجام دهیـد،  مواظب شما باشد. براي درك این خوشبختی، تنها کاري که می

  اینست که به او فرصت این کار را بدهید.

    ــدس در ــاب مق ــأتخــدا یکــی اســت و او خــود را در کت ــدر، پســر و  هی پ

  القدس آشکار ساخته است.  روح

   دیـر خشـم و   لـق، حاضـر مطلق،عـالم مطلـق، پادشـاه نیکـو      خـدا قـادر مط ،

  کثیراالحسان است.

 کار بودیم، او پسـر  که هنوز هم گناه خدا ما را بسیار دوست دارد، در حالی

  خود را فرستاد تا به عنوان قربانی گناهان ما کشته شود. 

 ایمـان و گمـراه خـود را بـه سـوي خـدا        توانید دوستان بـی  شما چگونه می

 هدایت کنید؟

 آیا شناخت صفات خدا شما را بر آن داشته است تا به آنان نزدیک شوید؟  
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 د، نمایش دهید؟توانید صفات خدا را در زندگی خو چگونه می  
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   کتاب مقدست انسان بر اساس خلق

اي براین باور باشند که انسان نتیجه سـیر کامـل    در حالی که ممکن است عده

اي هم براین باورند که انسان خدا بوده است  است و از ابتدا حیوان بوده است، عده

انسـان بـه   گویـد کـه    و به انسانیت تنزل یافته است، اما کتاب مقدس به روشنی می

شباهت خدا آفریده است. این بخش را بخوانید تا به نیت خدا براي انسان و انتظـار  

  اه شوید.گخدا از انسان، بیشتر آ

توانیـد خـالق خـود را از طریـق      این بخش را بخوانید تا درك کنید چگونه مـی 

توانید  می» آدم«درك کنید چگونه بر عکس  و هاي خود جالل دهید زندگی و گزینش

  ئولیت اعمال خود را تقبل کنید.مس

شناسیم باید بپذیریم که خـدا   بالیم که خود را می ن حقیقت به خود مییما از ا 

  شناسد. ما را بهتر از خودمان می

گذشته از آن خدا کسی است که ما را آفریده است. بنابراین، وقتی بـه سـفري   

کتاب مقدس رجوع کنیم پردازیم تا خود را دوباره کشف کنیم، بیائید به  درونی می

  هاي خود را بگیریم. تا تمام پاسخ

حیـوان    از جـد خـود   انسان ،اي براین باور باشند در حالی که ممکن است عده

و بـه   نخست خدا بوده است انسان اي بر این باور باشند که تکامل یافته است، عده

  اید: فرم خدا می 6:1سفر پیدایش  ،کتاب مقدسدر است،  یافته  تنزل انسان

در کتاب پیـدایش مشـاهده   » ما و موافق شبیه ما بسازیم... آدم را به صورت«

وري باشد، زمینی باشـد،  نکرد:  کنیم که در رابطه با خلقت کائنات چنین عمل می می
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او نور، زمین، آب و سایر مخلوقات آفریـده  آب جریان یابد و غیره. و با یک فرمان 

ی بسـ ر خداونـد  ظق داشت. آفرینش انسان از نشدند، اما در مورد انسان جریان فر

بـه  » شـد « و» بـاش «ارزشمندتر از آن بود که همانطور که به زمین فرمان داد کـه  

و این نشانه اینست که خدا ما را از سـایر  » بشود«و » باش«انسان نیز فرمان بدهد 

فکر  د، با خلقت ما به شباهت خود، متمایز کرده است. البته نباید چنینخومخلوقات 

دیگر در ما آفریده است، و یا اینکه ما را شخاصاً شـبیه خـود   » خدائی«کنم که خدا 

آفریده است. به هر حال وقتی که خدا انسان را از غبار زمین شـکل داد و در بینـی   

معنوي خود )، خدا به او شخصیت 7:2(پیدایش   او نفس دمید تا موجود زنده شود.

  دالت، حمت و غیره... بود بخشید.را که شامل حجت، حقیقت، تقدس، ع

وقتی خدا شخصیت معنـوي خـود را بـه مـا داد، بـه ایـن دلیـل بـود کـه فقـط           

خواست با ما در ارتباط باشد، تا اینکه اهداف خـود را در مـا تحقـق بخشـد. در      می

  خوانیم که خدا انسان را براي خود آفرید. می 7:43صحیفه اشعیا 

  »یده و او را مصور و ساخته باشد.او را به جهت جالل خویش آفر«... 

اي را انجام داده باشـد.   خواست که صرفاً برنامه خدا آنگاه که ما را آفرید، نمی

این بود کـه مـا   او یک نسبت قطعی براي زندگی ما داشت ـ نسبت او این بود که ما  

بر ماهیان دریا و پرندگان آسمانی و بهایم و برتر تمامی زمین و همۀ حشراتی که «

). بـه کالمـی دیگـر خـدا انسـان را      26:1خزند حکومت کنـیم (پیـدایش    ر زمین میب

اشرف مخلوقات ساخت و به او قدرت داد تا بر خلقت خودش حاکم شـود، و بـدان   

  ترتیب خدا را جالل دهد.

و اعقاب آدم بـا سـوء اسـتفاده از قـدرتش مـأیوس کـرد.       » آدم«اما متأسفانه 

آفریده شده بود، امـروز وجـود خـالق خـود را      انسانی که براي جالل دادن به خدا

زیر سؤال برده است. اما در حالی که جامعه عالی بـراین باورنـد کـه انسـان فقـط      
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تواند به تشریح قانع کننده جسم و روح  است نمیطبیعی اورگانیسم در حلقه تحول 

سـت کـه انسـان را    ا و جان بپردازد. یک بخش مهم طرح خدا این سه جـزء انسـان  

نکه هست، ساخته است. جسم انسـان ماننـد خیمـه و پوسـته خـارجی اسـت.       آنچنا

ان جایگاه خود داوري اسـت. در  ججسم انسان صرفاً نمایانگر جان و روح اوست. 

» قلـب «شخصیت خداست. جدا از این سه جزء، انسان داراي  از روح جایگاه آگاهی

کند تا  کمک می که انسان را است است که جایگاه تمام احساسات و صدائی درونی

اند. اگر شما اقدام  بین راست و دروغ تمیز قائل شود. این مورد را وجدان هم نامیده

اید؟ و یا اگـر عمـل    اخطار درونی را، شنیده اید، آیا این زنگ به عمل نادرستی کرده

  اید؟ بخش نشده انجاید دچار یک حس آنی و هی درستی انجام داده

آمیزد، وجدان خود را پیروي  به ما می 10:8 حتی کتاب مقدس در اول قرنتیان

  کنیم و سپس تصمیم درست و عقالنی بگیریم.

هاي آفرینش، خـدا بـه مـا وجـدانی داده اسـت تـا بتـوانیم         برعکس سایر شکل

ی تابع استاندارد او داشته باشیم، آزادي انتخاب براي ما، موردي اسـت  ئها گزینش

البته ایـن حـق شـامل مسـئولیت بزرگـی       که خدا ما را با آن آزادي آفریده است. و

هاي خود هستیم و باید در هر تصمیم با احتیاط عمل کنیم.  است. ما مسئول گزینش

جامعه و حکومت یا والدین  یا هاي نادرست خود اعتراف کنیم و شاید ما به گزینش

ــاس      ــه براس ــت ک ــئولیت ماس ــن مس ــت ای ــی در نهای ــیم، ول ــرزنش کن ــود را س خ

زنـدگی کنـیم. در حالیکـه ایـن مسـئولیت بزرگـی اسـت، امـا          استانداردهاي خدائی

اي است که خدا به ما ارزانی داشته است، باشد که از طریـق ارادة آزاد خـود،    هدیه

  ت کنیم.خدماو را 

انـد کـه درك امـور     متأسفانه امروز بسیاري آنچنـان در اثـر گنـاه کـور شـده     

مذکور در فصل سـوم   روحانی براي آنان بدون یاري خدا، غیرممکن است. سقوط
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هـا را متکبـر و فریـب     تر شده اسـت و دل  کتاب پیدایش منجر به فسادهاي گسترده

فقر در جهان، نمـوده اسـت. ضـمن     و ها ها، دشمنی ها، شورش دهنده و طالب جنگ

ولیتی سـئ تحت کنترل دنیا اسـت و م  به ناچار اینکه انسان دوست دارد بیندیشد که

  شود. رو می خاطر اعمالش با مجازات روبهزي به رومتوجه او نیست، اما 

  خوانیم: می 2:45ا یدر صحیفه اشع

ها را آفریده و آنها را پهن کرد و زمین و نتـایج   خدا یهوه که آسمان«

آن را گسترانیده و نفس را به قومی که در آن باشند و روح را بر آنانی 

  »دمد... که در آن ساکنند می

  وانیم:خ می 12:14در رساله به رومیان 

  »پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.«

  تأکید شده که: 27:9و در رساله به عبرانیان 

  »است. ررچنانکه مردم را یکبار مردن و بعد از آن جزا یافتن مق«

در حالی که ممکن است همه چیز در این زندگی زیبا به نظر برسد، امـا وقتـی   

شود.  ي خدا ببیند، متوجه عواقب رفتار خود میانسان خود را در مقابل مسند داور

به هر حال هنوز هم براي اخذ تصـمیم زیـاد  دیـر نشـده اسـت، حتـی امـروز هـم         

مجـازات گنـاه    از پسر خدا، عیساي مسیح خداوند، کسی کـه مـردم را   بهد یتوان می

ش د تا ابد در دریاچه آتـ یتوان . و یا میایمان بیاورید )36:3نجات داده است (یوحنا 

  اید؟ د. آیا شما تصمیم خود را گرفتهیباقی بمان

  

  :پس بدین ترتیب
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      بعضی از افراد براین باورند که انسان بخشـی از ارگـانیزمی اسـت کـه از

تري منشعب شده است، در حالی که برخی دیگر اصـالً تـوجهی    هاي ساده ارگانیزم

  دهند. به منشأ انسان نشان نمی

 ت خـدا آفریـده شـده    هتوسط خدا و به شبا گوید که انسان کتاب مقدس می

ت خود آفریده است و شخیصت خود را به ما داده اسـت،  هاباست، خدا ما را به ش

  و همچنین ما را در رأس سایر مخلوقات در روي زمین قرار داده است.

         انسان داراي سه جزء اصلی است ـ جسـم، جـان و روح ـ جسـم مثـل یـک

شود و معرف جان و روح اسـت. جـان کـانون     خارجی است که مشاهده می سۀپو

بخشـد تـا خـود را بشناسـد. روح، بـه       عاطفه و تفکر است، و به انسان توانائی مـی 

طریق دیگري وجدان است، ملهم شده توسط خدا و نشان دهنده راه راست بـه مـا   

  باشد. می

     .انسان باید حساب زندگی را که خدا به او ارزانی داشته است، پـس بدهـد

رو خواهد شد و حساب تمـام اعمـال خـود را     وز وقتی که بمیرد، با خدا روبهیک ر

  پس خواهد داد.

 انسان دو انتخاب داده است ـ ایمان به پسرش عیسی مسیح خداوند، ه خدا ب

رو شدن با دریاچه جاودانی آتـش بـه عنـوان     و نجات یافتن از جریمه گناه یا روبه

شـباهت خـدا آفریـده     هکسـانی اسـت کـه بـ    به عنوان  وظیفۀ ماسزاي گناهش. این 

ایم که براساس نداي وجدان خود عمل کنیم و بدان وسیله ارادة خدا را انجـام   شده

  دهیم.

 آیا برداشت شما از انسان مطابق با برداشت کتاب مقدس هست؟  

 کـه دوستان و خانوادة خود را متقاعد سازید  تا توانید انجام دهید چکار می 

، ایمـان  گویـد  زنـدگی خودشـان، آنطـوري کـه کتـاب مقـدس مـی        ت خدا برايیبه ن
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  :دنبیاور

 ا یـ کنیـد   اید، آیا دیگران را سرزنش مـی  اگر به عمد تصمیم نادرستی گرفته

  آورید؟ د و براي کمک به خدا روي مییپذیر اید می مسئولیت آنچه را که انجام داده

 ی و دانجـاو  توانید دوسـتان خـود را کمـک کنیـد تـا بـین حیـات        چگونه می

  دریاچه آتش انتخاب اصلح را انجام دهند؟
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  گناه

 انـد،  پري کردهئوال سبسیاري هستاند که عمري را در جستجوي پاسخ این س

ها در این جهـان باشـند؛ امـا کتـاب مقـدس ایـن        دهد مصیبت که چرا خدا اجازه می

هـا اسـت. حـال     حقیقت را روشن ساخته است که گنـاه علـت بیشـتر ایـن مصـیبت     

خواهیم ببینیم که واقعاً گناه به چه معنی است و چگونه به وجود آمـده اسـت و    می

  ؟کند عواقب آن چیست و خدا با گناه چگونه برخورد می

مـوردي بـه نـام گنـاه را      وخامـت کنـیم کـه    متأسفانه ما در دنیائی زندگی می

ایـن   و حتی گناه را در حد یک پدیده معمـولی کـاهش داده اسـت. مطالعـه    داند،  نمی

  کند تا بدانید برخورد خدا با گناه چگونه است. بخش به شما کمک می

شاید بعضی اوقات چنین به نظر برسد که مسیحیت تأکید بیش از حـدي روي  

مسئله گناه دارد. در واقع کتاب مقدس گناه را محکوم کرده است، اما در کنـار ایـن   

شویم. بنابراین حتی  ه میمحکومیت به ما وعده داده است که اگر توبه کنیم بخشود

تـر از همـه مشـارکت دادن     هـم ولی م ،گرچه موعظه کردن از عواقب گناه مهم است

  باشند در این فیض مجانی است. دوستانی که پیرو ادیان می

  کند تا دو موضوع گناه و بخشش را بررسی نمائید. این مقاله به شما کمک می

 هـا،  ها، تجاوزات، جنـگ  اخبار قتلخوانند،  ها را می هر روز صبح وقتی روزنامه

کنـد. حتـی گرچـه     ذهن شما را پر مـی هاي دیگر  هاي اقتصادي و نابسامانی بحران

ممکن است مردم نتوانند پاسـخ ایـن سـؤال را بیابنـد کـه چـرا خـدا اجـازة چنـین          

سؤال کامالً سـاده اسـت. در واقـع    پاسخ این دهد، اما  کارهائی را در این جهان می
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  گوید که علت این همه فجایع گناه است. روشنی به ما میکتاب مقدس به 

 ضنقض قانون اخالقی، یـا نقـ  «خوانیم که گناه یعنی  گرچه در فرهنگ لغات می

، اما مردم این روزگار تعریف و برداشت خاص خود را از گناه دارند. »شریعت خدا

مـوردي   وجـود نـدارد و یـا اینکـه گنـاه     » گنـاه «گویند که چیزي به نـام   اي می عده

گویند که ممکن است عملی در یـک شـرایط خـاص     مشروط و نسبی است. آنها می

گوینـد گنـاه فقـط بـه      اي هم می غلط باشد، ولی در شرایط دیگر، درست باشد. عده

معنی انجام دادن عملی است که موجب آزار دیگران شود. اما بدیهی است کـه ایـن   

  ها ناشی از غفلت از حضور خداست. دیدگاه

بـرخالف شـریعت   «)، 6:53(اشـعیا  » برگشت به راه خود«مقدس گناه را  کتاب

  )، نامیده است.4:3(اول یوحنا » عمل کردن و مخالفت با شریعت

هر که نیکوئی کـردن بدانـد و بـه عمـل     «خوانیم که  می 17:4در رساله یعقوب 

  »نیاورد، او را گناه است.

ی مسـیح، گنـاه اسـت.    ن بـه عیسـ  شـت دان خوانیم که ایمـان  می 9:16در یوحنا 

» ناهگ«ترین گناه مثل قتل نفس، براساس کتاب مقدس  کمترین لغزش فکري تا بزرگ

  باشند. می

واالي  هـدف و یـا کوتـاه آمـدن از اسـتاندارد     در واقع گناه به معنی گم کردن 

با توجه به این تعریف، هیچ کس قادر نیست براساس این اسـتاندارد واال   .خداست

 23:3ایـن نـاتوانی را در رومیـان     نیبراین کتاب مقدس بـه روشـ  زندگی کند، و بنا

  »باشند. اند و از جالل خدا قاصر می همه گناه کرده«چنین بیان کرده است: 

کنـیم چونکـه در دنیـاي گناهکـار زاده شـده و وارث ذات       ما همچنان گناه مـی 

مقدس به ما باشیم و در باب منشاء گناه کتاب  آلود از جد اعالي خود، آدم، می گناه

گوید اولین گناه وقتی در انسان صـورت گرفـت کـه یکـی از فرشـتگان بـه نـام         می
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). خدا لوسیفر را به خـاطر  14ـ12:14رقابت با خدا برآمد (اشعیا  دلوسیفر در صد

)، از بهشت بیرون کرد. از آن به بعد لوسیفر بر علیه 17ـ15:28گناه تکبر (حزقیال 

دارد. او براي ضـربه زدن بـه بشـربت و     گناه وا می کند و انسان را به خدا کار می

خزیدن به بهشت که از آن رانده شده بود، براي اغواي اولین بشر، هیچ فرصتی را 

اي که خدا آنها را منع کـرده   از دست نداد. آدم و حوا اولین گناه را با خوردن میوه

یشه در اسارت بود نخورند، مرتکب شدند. این واقعه موجب شد که انسان براي هم

  گناه قرار گیرد.

گناه آدم و حوا نه تنها نسل او را ملعون ساخت، بلکه موجب جدائی انسـان از  

شـیطان بـا خـدا وارد کائنـات و      ضـدیت خدا شد. بدیهی اسـت کـه گنـاه از طریـق     

  برانسان، وارد جهان شد.شیطان براساس نفوذ 

از او روي بـر  تصورش را بکنیـد کـه خـداي مقـدس مـا از اینکـه مخلوقـاتش        

چقدر براي خدا تبعید و اخراج مخلوق شود؟ و  گردانند، تا چه اندازه محزون می می

  !، دردناك است؟خود از حضورش

تـی خـدا بـه    وقدر واقع وقتی مردم در روزگار نوح به گناه خود ادامـه دادنـد،   

  خوانیم: می 6ـ5:6در کتاب پیدایش  محزون شد مخلوقات خود خشم گرفت

ید که شرارت انسان در زمین بسیار است، و هر تصور از و خداوند د

هاي دل وي دائماً محض شرارت است. و خداوند پشـیمان شـد کـه     خیال

  انسان را بر زمین ساخته بود، و در دل خود محزون گشت.

مــرگ و داوري بشــریت را موجــب شــد، امــا حقیقــت  ،بــدیهی اســت کــه گنــاه

تاهی ما، خدا همیشه براي یافتن و نجات که علیرغم سقوط و کوانگیز اینست  اعجاب

بشریت پیشقدم بوده است. آدم نزد خدا نرفت و چیزي راجع به گناهی که مرتکـب  

شده بود، به خدا نگفت، بلکه در عوض خود را مخفی کرد، اما با این وجود خـدا او  
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را جستجو کرد و عواقب گناهش را به دلیل اینکه توبه نکرده بود، بـه او یـادآوري   

  مود. خدا هنوز هم مشتاق احیاء رابطه اولیه خود با انسان است.ن

فقـط   17:19در کتاب مقدس آیات فراوانی در این مورد وجود دارنـد. و لوقـا   

چونکه پسـر انسـان آمـد تـا گـم شـده را بجویـد و نجـات         «یکی از آن آیات است: 

  »بخشد.

بفرستد تا مـا  اي  خدا براي تحقق این آرمان واالیش تصمیم گرفت نجات دهنده

  .مسیح ز پسرش عیسیجرا از گناهانمان نجات دهد، و او کسی نبود 

گویا که انسان از زمان آدم به بعد همیشه خواسته است خود را از خدا دور و 

دورتر نگاه دارد، و نسل به نسـل اوضـاع بـدتر شـده اسـت (پسـر اول آدم، قـاین        

ه براسـاس مـوت بـود، و در    آمـد گنـا   برادرش را کشت و گناه کرد.) بدبختانـه پـی  

  خوانیم: می 12:5رومیان 

لهذا همچنان که بواسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و بـه گنـاه   «

موت، بدین گونه موت بر همه مردم طاري گشت، از آنجا کـه همـه گنـاه    

  .»اند کرده

این موت هـم  » مزد گناه موت است«دانیم که بر اساس کتاب مقدس  همه ما می

تـر   آیـد ترسـناك   م روحانی است. و سپس آنچه که پس از مـرگ مـی  جسمانی و ه

چنانکه مردم را یکبار مردن و بعد «است. هیچ کس قادر نیست از مجازات بگریزد، 

  )27:9(عبرانیان » از آن جزا یافتن مقرر است

در حالی که ممکن است انسان گنـاه را مـوردي مهـم نپنـدارد و حتـی در ایـن       

غیرقابل تغییر اسـت. گنـاه    ،باشد، استاندارد خدا از تقدسمورد عمدي هم در کار ن

چیزي نیست که یک نفر در حالت دیوانگی مرتکب شود. گناه از نظـر خـدا مـوردي    

  هنی و قلبی و ارادي است.ذبرد. گناه یک استعداد  که ماهیت او را زیر سؤال می
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  فرماید: می 19ـ18:15عیسی مسیح در متی 

گردد و این چیزها است که  از دل صادر می لیکن آنچه از دهان برآید،

هـا و   آید، خیاالت بد و قتل سازد. زیرا که از دل بر می انسان را نجس می

  ها و شهادت دروغ و کفرها. ها و دزدي زناها و فسق

خـدا   نقشـۀ  د.نسـاز  اینها چیزهائی هستند که انسان را آلوده و قابل ترحم مـی 

کسی که گناه را نشـناخت (دوم   ،سیح بودبراي رفع معضل گناه فرستادن عیسی م

هاي ما را بر خود تقبل کند. او جانشین ما شد و مجازات  تا مجازات ،)21:5قرنتیان 

خود تقبل کرد و ما را از پرداخت جریمه گناه آزاد ساخت.  تمام گناهان جهان را بر

  ).6:53(اشعیا » خداوند گناه جمیع ما را بر وي نهاد«بله! 

  داوند گناهان ما را بر خود گرفت:اي خسبله! عی

که خود گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناه مرده 

(اول ایـد  هـاي او شـفا یافتـه    شده، به عدالت زیست نماییم که به ضـرب 

  ).24:2پطرس 

  عیسی مسیح خداوند به خاطر گناهان ما زحمت کشید:

کشید، یعنـی عـادلی   زیرا که مسیح نیز براي گناهان یک بار زحمت 

براي ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالی که به حسب جسـم مـرد،   

  .)18:3(اول پطرس لکن به حسب روح زنده گشت

عیساي خداوند نه تنها براي ما مرد، و جریمه گناهان ما را پرداخت، بلکه زنده 

  شد، و به ایمانداران خود امید بخشید.

 قانون اخالقی، یا نقض شریعت خـدا  تقض«گناه را ها  نامه لی که لغتدر حا «

گناه و مفهوم آن دارنـد. امـا    ازامروز تعریف خاص خود را  مکنند، مرد تعریف می
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» برگشـت بـه راه خودمـان   « 4:3کتاب مقدس گناه را برالساس رساله اول یوحنـا  

  کند. تعریف می

  تصـمیم گرفـت   گناه وقتی به وجود آمد که یکی از فرشتگاه به نام لوسیفر

براي غصب قدرت با خدا رقابت کند. خدا او را به خاطر گناه تکبر مجـازات کـرد و   

  از بهشت بیرون افکند.

    شیطان اولین کانون فامیلی دو جهان را در باغ عدن هدف گرفـت و آنهـا را

  وادار به ارتکاب گناه نمود.

 ایـم و   ولد شدهشویم چونکه در ذات گناه آلود مت ما همچنان مرتکب گناه می

  ایم. این ذات را از جد اعالي خود آدم به میراث برده

   شـود، خـدا تنهـا پسـرش      در حالی که اوضاع جهان روز به روز بـدتر مـی

عیسی را که گناه را نشناخت و گناهی نکرد فرستاد تا جریمه گناهان ما را با خون 

زنده شد و بدین مرد و سپس  ما خود بپردازد. عیسی بر روي صلیب براي گناهان

  و به ما امید جاودانگی بخشید. مغلوب ترتیب مرگ را که یکی از عواقب گناه بود

 کنیـد؟ آیـا بـه گنـاه ادامـه       شوید، چه احسـاس مـی   وقتی گناهی مرتکب می

  کنید؟ دهید یا از خدا تقاضاي بخشش می می

 کنید؟  می اند که دارید با آنها مبارزه در زندگی باقی مانده هنوط چه گناهانی

  توانید انجام دهید تا بر آن گناهان غالب شوید؟ چه کار می

 و تـالش   انتوانید دوستان خـود را از سـایر ادیـان از گناهانشـ     چگونه می

  براي دریافت بخشش خدا، آگاه کنید.

 توانید بـراي   گناه را آنچنانکه در کتاب مقدس آشکار شده است، چگونه می

  دوستان خود، تعریف کنید؟
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 نجات 114

  

  نجات

توسط  خوداي رایگان به آنانی است که به پرداخت جریمه گناهان  نجات عطیه

خواهید از این عطیه رایگان برخوردار  اند. آیا شما نیز می عیسی مسیح ایمان آورده

  شوید؟

باشـد، امـا از    به معنی نجات یا رهائی از خطر می Salvationدر حالی که کلمه 

ی آزاد شدن از گناه است. ایـن بخـش را بخوانیـد تـا     نقطه نظر کتاب مقدس، به معن

آور را  توانید شایستگی این آزادي را کسب کنید و این پیام اعجاب بدانید چگونه می

  به دوستان خود برسانید.

هاي مختلف، تعاریف مختلفی از نجات دارند. این بخش به شما  مردم از دیدگاه

رد بدانید، تا بتوانید بر آن اساس طـرح  کند تا دیدگاه دیگران را در این مو کمک می

  خدا را براي نجات آنان، با آنها در میان بگذارید.

نجات نام دارد.  هدیه رایگانچه کسی دریافت یک هدیه را دوست ندارد؟ و این 

این فرضیه موجب اتحاد مسیحیان و تمایز آنها با سایر ادیان جهان شده است. در 

کنند که بدان باید دست  ه عنوان یک هدف تعریف میحالی که سایر ادیان نجات را ب

  داند که باید دریافت نمود. اي می ت نجات را هدیهیحسییافت، اما م

آن  در مفهوم کتاب مقدس نجات یعنی آزاد کردن از زیر سـلطه، یـا رهانیـدن.   

داستان را در انجیل به یاد دارید، وقتی پطرس تالش کرد مثل عیسـی بـر روي آب   

» نجـات «او را  تـا  اما دچار ترس شده و از عیسـی تقاضـاي کمـک کـرد    قدم بزند، 

بدهد؟ آنچنانکه از این داستان پیداست، نجات مفهوم عمدة کتاب مقدس است مبنـی  
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بر نجات از خطر یا عواقب یک خطر است. اما از دیدگاه روحـانی نجـات بـه معنـی     

ز خـداي زنـده)   رهائی از عواقب گناه است که منجر بـه مـوت دوم (جـدائی ابـدي ا    

تـوان بـا انجـام     شود. بعضی از ادیان هم به هر حال معتقدند کـه نجـات را مـی    می

اعمال خوب، آنگاه که اعمال خوب انسـان بـر اعمـال بـدش بچربـد، یـا بـا دخالـت         

عبارت خالصانه یا کسب دانش، بـه دسـت آورد. امـا از سـوي دیگـر       ،مستقیم خدا

). این یعنی هر چقدر کار 23:6(رومیان  »د گناه موت استمر«گوید  کتاب مقدس می

ایـم، جبـران    انجـام داده که توانند یک گناه کوچک را  درست انجام داده باشیم، نمی

کنـیم. اشـعیا    آلود را در خود حمل می د. از جریان سقوط آدم به بعد ما ژن گناهنکن

  گوید: می 6:64

لۀ ما ایم و همۀ اعمال عاد زیرا که جمیع ما مثل یک شخص نجس شده

باشد . و همگی ما مثل برگ، پژمرده شده، گناهان مـا   مانند لتّۀ ملوث می

  رباید. مثل باد، ما را می

، و خطاهاي ذهنی، خدا در محبت عظیم خود مـا  انسان اما علیرغم کوتاه آمدن

  را از قید گناه و مجازات آن، نجات داده است.

) طریق 21:1اشد ـ متی  ب عیسی همانند نامش (عیسی به معنی نجات دهنده می

رسـد هـر روز اوضـاعش بـد و بـدتر       خدا بود براي نجات جهان کـه بـه نظـر مـی    

شود. ما همه در محضر دادگاه خدا مقصریم، اما خداي خالق ما آنقـدر مهربـان    می

خواهد ما را مجازات کند، و ایـن یـک وجـه بسـیار مهـم از ایمـان مـا         است که نمی

  تشریح شده است: 12:4مال باشد که به خوبی در کتاب اع می

و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان 

  به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.
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کنیم، هرگز نباید این  وقتی داریم به برادري از سایر ادیان انجیل را موعظه می

  بخش را فراموش کنیم.

گویـد کـه مـا     ه سایر دیدگاه به مـا مـی  در حالی ک .عیسی تجلی ایمان ما است

نجات خود هستیم و اگر براي فرو نشانیدن خشم خدا قربانی بگـذارانیم، و  ول مسئ

گاهها برویم و اگر اعمال خوبمان بر اعمال بدمان غالب شـود،   یا به زیارت پرستش

گوید که عیسی زندگی خود را بـه عنـوان    شویم، کتاب مقدس به ما می بخشوده می

تـوانیم بـه خـدا     براي کفاره بسیاري عرضه داشت. از آنجا که ما هرگز نمی قربانی

  خوانیم که: می 16:3برسیم، او خودش به ما رسید. در یوحنا 

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هـر  

  که بر او ایمان آورد، هالك نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

اي برخورداري از فیض رایگان نجات، آنچه را که الزم است، به بدین ترتیب بر

سهم خود انجام دهیم اینست که به عیساي مسیح خداوند ایمان بیـاوریم و نجـات   

  یابیم؟

او.جی. گیبسون، مرگ جایگزین عیسی را بر روي صلیب، تقاضاي خدا بـراي  

خون بوده  د.چون بخشش گناهان مستوجب افشاندنکن می توصیف کفاره و قربانی

وقتـی یـک    .قربانی انسانی الزم آمـد  ،شد ریختن خون بخشوده نمی با است و گناه

به جاي یک نفر بمیرد تا خدا گناهـان او را بیـامرزد، و در عـین حـال     تواند  نفر می

بایست بدون گناه باشد، چـون تنهـا    عدالت خود را حفظ کرده باشد، این قربانی می

  اند براي کس دیگري فدا شود.تو کسی که گناه نکرده است می

توانست تمام شریعت را کامل کند. فراتر از هر عیب  تنها این قربانی کامل و بی

اگرانه از ناحیه خود خدا بود! کالم خدا عیسی را از هر یثیک قربانی ا ینچیز دیگر ا
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نظر کامل معرفی کرده است. مسیح، خداست که خود را در کسوت انسانی، نشـان  

  داد.

هـا کـه از آدم    آمده است که عیسی مانند تمام انسـان  16:3ول تیموتاوس در ا

گویـد عیسـی    اند، گناه را به میراث نبرده بود. کالم خـدا مـی   گناه را به میراث برده

  ها قرار داشت، اما گناه نکرد. مسیح از هر نظر مانند ما در معرض تمام وسوسه

را از مجازات گناهانمان معاف  تواند ما گناه است که می تنها خداي قدوس و بی

  خوانیم: می 4:10کند. در عبرانیان 

  »زیرا محال است که خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند.«

  خوانیم:  و در آیه دهم می

م، به قربانی جسد عیسی مسـیح، یـک   یا و به این اراده مقدس شده«

  »مرتبه فقط.

  خوانیم: می 14و در آیه 

ربـانی مقدسـان را کامـل گردانیـده اسـت، تـا       از آن رو که به یک ق«

  »االباد.ابد

قربانی عیسی نه تنها بدهی ما را پرداخته است، بلکه نجات ما را تضمین کرده 

  گوید: می 7:1است. کالم خدا در افسسیان 

ون او فدیه یعنی آمـرزش گناهـان را   خکه در وي (عیسی) به سبب «

  »ایم. ت فیض او یافتهلبه اندازة دو

، هم بـه ایـن مـورد اشـاره شـده      23:7و اول قرنتیان  45:10یل مرقس در انج

ایم، نباید فراموش کنـیم کـه در    است. حتی اگرچه از قربانی عیسی برخوردار شده
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  تثلیث نقش اساسی را بازي کرده است. ،وراي این کار عظیم، یعنی نجات بشریت

  نویسد: جیمز بی کاري، در این مورد می

القـدس    شد، توسـط پسـر اجـرا شـد و توسـط روح     ی نجات توسط پدر طراح«

  »تکمیل شد.

ها بود و نه تنها براي یهودیان آن زمـان. در   قربانی عیسی براي تمامی انسان

  خوانیم: می 14:4رساله اول یوحنا 

  »دهندة جهان شود. پدر پسر را فرستاد تا نجات«

ر نـژاد و  این بدین معنی است که هدیه رایگان نجات در دسترس همگـان از هـ  

 و کفـی ماي قرار دارد، و ما ایمان داریم که ایـن نجـات در عیسـی و قربـانی      طایفه

  ).29ـ28:6شایسته اوست (یوحنا 

آید و آن عبارت از نخست شناخت خـدا   نجات فقط از طریق ایمان به دست می

پس ایمان بـه مـرگ و   سو ایمان به اینکه او نجات را از طریق پسرش مهیا کرده و 

  شود. عیسی مسیح. ایمان نجات بخش منجر به توبه می رستاخیز

توبه یعنی تحول کلی فکري نسبت به خدا، گناه، و خود. توبه همچنین منجر به 

ایـم و درك اینکـه    احساس نیاز براي بخشش تمام گناهانی است کـه مرتکـب شـده   

  آمرزد. کند و خدا ما را می خون مسیح ما را از تمام گناهانمان پاك می

کنـیم کـه خـداي مقـدس      شـود و درك مـی   همچنین منجر به عـدالت مـی  نجات 

کند و آنها را عادل محسوب  اند، از مجازات معاف می گناهکارانی را که ایمان آورده

  نماید. می

از آنجا که عیساي مسیح خداوند، جریمه گناه را به جاي گناهکـاران پرداختـه   

  شه بسته است.است، خدا پروندة گناهان ایمانداران را براي همی
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اي پاك در دادگاه عدل خدا حضور داشته باشـید؟   پرونده با آیا شما هم مایلید

  عیسی حاضر به پرداخت بدهی شماست.

  :پس بدین ترتیب

 انـد و از جـالل خـدا قاصـر      همه گناه کـرده «گوید که  کتاب مقدس به ما می

  »مزد گناه موت است.«و دیگر اینکه، » باشند می

 ا کار او بـراي خالصـی بشـریت    تنهگوئیم که نجات  ا شکر میاما خداوند ر

  شود که گناه کرده است. گناهکار است که شامل شما، من و هر کس دیگري می

 اش  اي براي نجات ما طرح کـرد، و پسـر یگانـه    خدا به خاطر نام خود، نقشه

  گناه در جلجتا بر صلیب، کشته شود. مقیدعیسی را فرستاد تا براي رهائی از 

 اي بـود کـه بـه خـاطر مـا پرداخـت. و        مرگ عیسی بر روي صلیب، قربانی

  دوباره زنده شد، و به ما نسبت به آینده امید بخشید.

 از  کنـد تـا   رهاند، بلکـه مـا را کمـک مـی     نجات نه تنها ما را از خشم خدا می

  ارتباط درست با خدا، برخوردار شویم.

 تواند بـا   ت داده است، و بشریت میاي به بشری خدا نجات را به عنوان هدیه

  ایمان به عیساي مسیح خداوند و کار او، از این هدیه ارزشمند برخوردار شود.

 شود. بخش منجر به توبه، بخشش گناهان و عدالت می مراحل ایمان نجات  

  وقتی که عرضه نجات اینقدر ساده و در دسترس تمامی جهانیان است، چرا

  توانید بنمائید؟ کنند؟ شما چه کمکی به آنان می می مردم در پذیرش آن تأخیر

 .به چند عنصر کلیدي که مستلزم نجات شما باشد، اشاره کنید  

 باشـند   هاي گونـاگون مـی   توانید دوستان خود را که پیرو دیدگاه چگونه می

  فرضیه نجات تغییر دهند؟کمک کنید تا دیدگاه خود را نسبت به 

 ایـد، چـه تحـولی در زنـدگی خـود،       جات پی بـرده از وقتی به معنی واقعی ن
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  کنید؟ احساس می
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  جاودانگی

هاي متفاوتی نسبت به ابدیت دارند، مسیحیان  در حالی که ادیان مختلف دیدگاه

خواهیم راجـع بـه ایـن     مانند. در این بخش می ایمان دارند که براي همیشه زنده می

  ایده صحبت کنیم.

پیش رو دارند. اگر کتاب مقدس  گپس از مر هاي زیادي حتی مسیحیان دیدگاه

جاوداننه را به شما وعـده  » شادي«شوید که چرا عیسی  را بررسی کنید متوجه می

  داده است.

بهشت و دوزخ واقعیت دارند. حتی اگر شمار انتظار ورود به بهشت را داشـته  

ا کـه  انجیل لوقـ  16نظیر آن مرد ثروتمند در فصل  ،باشید، اندیشیدن به گم شدگان

  کنند، الزم و ضروري است. از اعمال بد خود احساس پشیمانی نمی

  زخ را مشاهده کنید.دوتوانید دورنمائی از بهشت و  با خواندن این بخش می

ایمان موردي است که تا ابد به  بحث و گفتگو در مورد ابدیت، با یک دوست بی

به ابـدیت   عاوتی راجهاي متف انجامد! علتش اینست که ادیان مختلف دیدگاه طول می

زمـان  «، ابدیت را اینطور معنی کرده است: (Wordenet)دارند. فرهنگ لغات وردنت 

  »پس از مرگ به باور بعضی از ادیان. نانتها، یا حالت جاودانه زیست بی

گنجیم. مسـیحیان معتقدنـد کـه مـرگ بـه       ما مسیحیان قطعاً در این تعریف می

  ي براي زندگی جاودان است.معنی از بین رفتن نیست، بلکه آغاز

به هر حال براساس هندوئیسم و بودائیسم، ابدیت بـه معنـی تولـدهاي مکـرر     

میرد روحش  است. باورهاي دیگري نیز وجود دارند، مبنی بر اینکه وقتی کسی می
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اما جوامـع علمـی بـراین     شود. به عنوان ارواح اجدادي در دنیاي زندگان ساکن می

  شود. ریم، دیگر زندگی تمام میمی باورند که وقتی ما می

گوید که ما جاودانه هسـتیم. در رسـاله    کتاب مقدس بر عکس ستایر ادیان می

  خوانیم: می 2:12دانیال 

اند، بیدار خواهنـد شـد،    بسیاري از آنانی که در خاك زمین خوابیده«

اما اینان به جهت حیات جـاودانی و آنـان بـه جهـت خجالـت و حقـارت       

  »جاودانی.

کتاب مقدس راجع به جاودانگی انسان بسیار روشن است. در عبرانیان دیدگاه 

  خوانیم: ، می27:9

  »یکبار مردن، و بعد از آن جزا یافتن مقرر است. چنانچه مردم را«

کنـیم، در واقـع بـه دو گـروه      بدین ترتیب وقتی ما راجع به ابدیت صحبت مـی 

ان دارند و او را به عنوان کنیم. یک گروه که به عیساي مسیح خداوند ایم  اشاره می

اند، و گروه دیگر که بـه عیسـاي مسـیح ایمـان      خداوند و نجات دهندة خود پذیرفته

  اند. ندارند و عطاي نجات او را رد کرده

وعدة جاودانگی براي گروه اول، سعادت ابدي است. خدا در کالم خـودش بـه   

رونـد ـ     بهشـت مـی  تشریح دو راه پرداخته است که پیروان مسیح از آن راهها بـه  

ربایش و رستاخیز ـ ربایش عبارتست از یک واقعه آنی که طی آن بالفاصله مردم  

  شوند. مین به آسمان ربوده میزخدا از روي 

رستاخیز اشاره به روح به کسانی است که قبالً به عنوان ایمانداران به عیساي 

آنهـا   از، بلکـه  نامد نمی» مرده«اند. جالب اینست که خدا آنان را  مسیح خداوند مرده

  کند. می یاد» خوابیدگان«به عنوان 
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، اطالعـات بیشـتري در ایـن مـورد بـه مـا       18ــ 13:4رساله اول تسالونیکیان 

  دهد: می

خبر باشید که  خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی اما اي برادران نمی

 کنـیم  مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید. زیرا اگر باور مـی 

که عیسی مرد و برخاست، به همینطور نیز خدا آنانی را کـه در عیسـی   

گوییم  اند با وي خواهد آورد. زیرا این را به شما از کالم خدا می خوابیده

که ما که زنده و تا آمدن خداونـد بـاقی باشـیم، بـر خوابیـدگان سـبقت       

 نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با

صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگـان در مسـیح اول خواهنـد    

برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشـیم، بـا ایشـان در ابرهـا ربـوده      

خواهیم شد تا خداوند را در هـوا اسـتقبال کنـیم و همچـنن همیشـه بـا       

  خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید.

العینی) با  ما در یک چشم بهم زدن (در طرفه ،52:15ول قرنتیان یا به بیان رساله ا

  خداوند خواهیم بود.

از این رو یک ایماندار حتی پس از مرگش چیزهـاي زیـادي پـیش رو دارد. رسـاله     

حقایق زیادي در مورد موقعیت ما در حالت جاودانگی، به ما  15اول قرنتیان فصل 

  آموزد: می

کند کـه مـا بـراي ورود بـه      این حقیقت اشاره می پولس رسول به 50ـ35در آیات 

هـاي مـا    گویـد کـه بـدن    میاو  هاي متفاوتی داشته باشیم. بهشت الزم است که بدن

)، 21ـ20:3در آیند (فیلپیان » به صورت جسد مجید او (مسیح)«شوند تا  متحول می

  ).2:3فرماید که ما شبیه مسیح خواهیم شد (اول یوحنا  و یوحنا می

آگاه شویم کـه مـا نـزد تخـت داوري      یادآوري است که باید از این حقیقتالزم به 

خــواهیم ایســتاد تـا پــاداش جاودانــه خـود را بیــابیم. رســاله اول قرنتیــان    حسـی م
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بر روي زمین مورد  گوید که چگونه کارهاي ما این مورد می با اشاره به 14ـ11:3

ایمانـان خـوب    بـراي بـی  د شد. اما اوضاع نبررسی قرار گرفته و پاداش داده خواه

  تصویر ترسناکی از وضعیت آنان ترسیم شده است: 24ـ23:16نیست. در لوقا 

خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذالب یافت، و  پس چشمان

واز بلند گفـت،  آعازر را در آغوشش دید. آنگاه به لابراهیم را از دور و ای

عازر را بفرست تا سرانگشـت  لاي پدر من ابراهیم، بر من ترحم فرما و ای

  خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد، زیرا در این نار معذّبم.

کند ـ یک مرد ثروتمند و یک مرد فقیر بـه    این مثال، دو نفر را به ما معرفی می

لعازر. مرد ثروتامند از یک زندگی راحت و آسوده در روي زمین بر خوردار ینام ا

  کرده است. با فقر و تنگدستی زندگی می وا پس مانده غذاهاي اعازر بلبوده، اما ای

وات، مکـان مجـازات ابـدي    مـ میرند، مرد ثروتمند به عالم ا وقتی این دو نفر می

  رود، و ایلعازر به بهشت. می

  توانیم نتایج زیادي از این داستان بگیریم: ما می

  یابد. میرد، زندگیش پایان نمی ـ وقتی کسی می1

تواند فکر کند، چون روح او به خواب نرفتـه   میرد باز هم می می ـ وقتی کسی2

  است.

  یابند. ـ همۀ مردم نجات نمی3

دیگـري بـراي کسـانی کـه در عـالم امـوات        شـانس ـ پس از اعالم مجازات، 4

  ماند. هستند، باقی نمی

  ـ هیچ امیدي براي تحول قلبی، حتی پس از مرگ وجود ندارد.5

حاکی از اینست که نیازهاي اساسی انسان، حتی  ـ تشنگی ابدي مرد ثروتمند6

  یابد. در عالم اموات هم پایان نمی
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ـ عالم اموات مکان وحشتناکی است، که شما حاضر نیستید عزیزان خـود را  7

  در آنجا ببینید.

آیـد او از   وقتی مرد ثروتمند کمکی از دستش براي نجـات بـرادرانش بـر نمـی    

را به روي زمین و خانه پدرش بفرستد و بـرادران  کند تا ایلعازر  ابراهیم تقاضا می

او را آگاه ساز تا توبه کنند و به سرنوشـت او دچـار نشـوند، ولـی ابـراهیم بـه او       

توانند سخنان العازر  گوید اگر آنها سخنان انبیا زنده را اطاعت نکنند، چگونه می می

  را در عالم مردگان بپذیرند؟

براي طردکنندگان خداي واقعی مقـرر   کتاب مقدس در مورد عذاب جاودانی که

  گوید: شده است، به صراحت سخن می

  خوانیم: می 15ـ11:20در مکاشفه 

و دیدم تختی بزرگ سفید و کسی را بـر آن نشسـته کـه از روي وي    

آسمان و زمین گریخت و براي آنها جایی یافت نشد. و مردگان را خُرد و 

ترهـا را گشـودند. پـس     بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودنـد؛ و دف 

دفتري دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوري شد، به 

حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. و دریا مردگـانی را  

که در آن بودند باز داد؛ و موت و عـالم امـوات مردگـانی را کـه در آنهـا      

فت. و مـوت و عـالم   بودند باز دادند؛ و هر یکی به حسب اعمالش حکم یا

اموات به دریاچۀ آةتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی دریاچـۀ  

آتش و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد، به دریاچۀ آتش افکنـده  

  گردید.

کلید نجات شما و بلیط ورودي شما به بهشت نزد عیسی مسیح است. لزومـی  

را بکوبید. فقـط کافیسـت کـه نـام     ندارد پس از مرگ پشت درِ بهشت ایستاده و در 

  نوشته شده باشد.» فتر حیات«شما در 
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آیـا در را بـرایش بـاز     .کوبد امروز عیسی بر درِ قلب شما ایستاده و در را می

  کنید؟ می

  

  :پس بدین ترتیب

 گوید که مرگ پایان زندگی نیسـت و مـا    مسیحیت بر عکس سایر ادیان می

  ما جاودانی است.همیشه زنده خواهیم بود، چونکه روح 

       همچنین مسیحیت بـه برخاسـتن مردگـان در روز داوري ایمـان دارد، کـه

  باشد. مخالف سکونت در دنیاي روحانی، بعد از مرگ می

 ایمانان و گناهکاران، به جهت مجازات ابدي  دهد که بی کتاب مقدس تعلیم می

م، تـاریکی و  شوند، که به معنی نابودي نیسـت، بلکـه یـک انـدوه، شـر      فرستاده می

شکنجه ابدي است. از سوي دیگر این امید براي ایمانداران وجود دارد کـه پـس از   

گی با خدا و پـاك شـدن   شروند و آن عبارت است از ارتباط همب مرگ به بهشت می

  کلی از هر گونه آلودگی است.

 تـوانیم براسـاس شایسـتگی     مهم است که به خاطر داشته باشید که ما نمی

فیض نجات بخش خداوندمان عیسی مسـیح   توسط هشت برویم، بلکهخودمان به ب

  توانیم وارد بهشت شویم. می

     توانیـد   با توجه به تضادهاي عقیدتی موجود در مـورد ابـدیت، چگونـه مـی

  عقیده خود را در این مورد به دوستان غیر مسیحی انتقال دهید؟

 پیـروان سـایر    کهی توانید راجع به فرضیه جاودانگی، با دوستان چگونه می

  امید را بدهید؟صحبت کنید، به نحوي که به آنها احساس  باشند می ادیان

    آیا تا کنون این فکر در شما خطور کرده است که بهشت و جهنمـی وجـود

  ندارد؟
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اگر چنین است کتاب مقدس را مطالعه کنید، تا به بطالن این فکر، پـی ببریـد و   

  قانع شوید.
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  تقدیس

کند، درست مانند بخش قبلی که خواندیم، او مـا را   ا را متحول میتنها م خدا نه

کند، و ما را از تمـام گناهـان پـاك     کند. او ما را مقدس ما را  جدا می تقدیس هم می

  کند. می

  شود. این بخش را بخوانید تا بدانید این مهم چگونه انجام می

مسـیح گردانـد. ایـن    خدا دائماً بجاي ما است تا ما را پاك سازد و ما را شـبیه  

کند تا بعضی از راههائی را که خا مـا را بـرآن طریـق بـراي      شما کمک می بخش به

  سازد، درك کنید. سنت  خود، جدا می

دانـیم. بهرحـال خبـر     تواند کامالً ویرانگر باشد، و همۀ ما  ایـن را مـی   گناه می

  خوش براي ایمانداران این است که عواقب گناه قابل فسخ است.

ش را بخوانید تا نسبت به پاك شدن گناهـان خـود و جـدا شـدن بـراي      این بخ

  جوالل خدا، مطمئن شوید.

خواهد تا گناهانش بخشیده شـود، بخصـوص آنهـا کـه مرتکـب       چه کسی نمی

کننـد   اند؟ همۀ ما گناهانی در خود داریم که ما را ترك نمی اعمال زشتی د خفا شده

سازد. تقـدیس   سازد او ما را پاك می نو میو خدا روي آنها تأکید دارد. او ما را از 

باشـد و شـامل پـاك شـدن گناهـان       معنی جداشدن براي یـک هـدف مقـدس مـی     به

  ایمانداران است.

خطـرات گنـاه در    بولررسـون راجـع بـه    8و  6رومیان فوصـول    در رساله به

گوید: اما خدا که عامل تحول در زندگی است، ما را احیـا   زندگی ایمانداران نخی می
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سازد. این بدن معنی نیست که ما اگر هم گناهی  سازد، بار دیگر کامالً مقدس می می

شویم، چون خون مسـیح چنانچـه در او زیسـت کنـیم،      در زندگی خود مرتکب نمی

تقـدیس  «تـوان   کند این مرحله چـون مسـیح شـد را مـی     دائماً گناهان ما را پاك می

تقدیس «گیرد عبارتست از  ت مینامید. نوع دیگر تقدیس که در طی ما صور» عملی

  است.» موقعیتی

  تا براي خدا باشیم.» ایم جدا شده«ما مسیحان هم اینک 

القدس در ما و تا رهاساختن جـان و   خدا مرحله تقدیس را از طریق امکان روح

  شود.کند و بدان وسیله رفتار شخص ایماندار عوض می فکر ایمانداران شروع می

ذات ما را آنچنان عوض کنـد کـه بیشـتر شـبیه او     خدا حامل است  اینکه دیگر

  انگیزي است. شویم، تجربۀ اعجاب

  نماید. ها خدا در ما ایجاد تحول می هاي مختلفی وجود دارند که توسط آن راه

  این بخش را بخوانید تا آن راهها را بهتر بشناسیم.

مشـورت   بـه «تـا   کند کتاب مقدس ما را نصیحت و تشویق می کتاب مقدس:ـ 1

  )4:6(رومیان » )، بلکه در تازگی حیات رفتار نمائیم1:1(مزامیر » ریران نرویمش

تواند را ه خود را پاك نگهـدارد؟ ا   چگونه مرد جوان می«گوید:  کتاب مقدس می

  ».زیستن براساس حکم خدا

هر فکري ولو کوچک در ذهن مسیحان باید با حکم خـدا سـنجش و براسـاس    

حکم خدا حقیقت است و این حیقت مـا را   اینکه همتراستاندارد خدا ارزیابی شود. م

  دارد. از خود و فریب شیطان باز می

گوید که وقتی ما ر روح گام  می 16:5کتاب مقدس در غالمیان القدس:  روحـ 2

معنـی بـدن مـا     در اینجا به» جسم«کنیم.  را پیروي نمی» شهوات جسم«داریم،  برمی

آلـود اسـت. امـا در مرجـل]      اعمال ما گناهشود، و  سوي گناه کشیده می است که به
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کند که وقتی  سازي خدا ما را کامالً روشن می شود. پاك نجات، همه چیز عوض می

شویم، چگونه رفتار کنیم. ولی این طـرز برخـورد    هاي خود وسوسه می در اشتیاق

رونـد، بلکـه خـدا توسـط      معنی آن نیست که این اشتیاقات از بین می با اشتیاقات به

این اشـتیاقات   دهد تا به ما می گذارد و قدرتی به القدس راهی را پیش پاي ما می روح

  غالب شویم.

سازد، راهنمـایی   القدس ما را در انجام رفتار درست که خدا را خشنود می روح

  کند. می

  اند. این است که رفتار خداگونه را، ثمره روح نامیده

در جهـت تحـول رفتـار مـا     کلیسـا نیـز عـاملی گروهـی  و ابـزاري      ـ کلیسا: 3

باشد. هر ایمانداري در کلیسا، قدرت خاص و مخصوص بخـود را دارد. کلیسـا    می

  تواند مقدس باشد. با کمک اعضایش می

  آلود را، نظم ببخشد. کلیسا قدرت داده است تا رفتار گناه خدا به

توبه  نظم بخشیدن رفتارها هرچند وجب ترس و شرمساي است، ولی منجر به

یکـدیگر مسـئولیت داشـته باشـیم، بـدون احسـاس        الزم است ما نسبت به شود. می

  یکدیگر، هیچگاه متحول نخواهیم شد. مسئولیت نسبت به

عیسی مسیح کاهن اعظم ما است که در لباس انسـانی درآمـد    ـ کاهن اعظم:4

درسـتی   هاي ما را بخود بگیرد و براي ما نزد خدا وساطت کند. او بـه  تا بتواند رنج

اتکاب گناه چگونه است. او آماده است تا هرکه را دیـد بـا    د وسوسه شدن بهدان می

  رد، کمک کند. او پناه می بار گناهش به

کننـده و   دانند کـه او بهتـرین درمـان    اند می آنهائی که محبت او را تجربه کرده

دهنده در جهان است. او در ضمن نمونۀ بـزرگ رفتـاري اسـت بـراي مـا تـا        تسلی

  ه زندگی کنیم تا برگناه غلبه یابیم.بتوانیم چگون
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اگر عیسی شفادهنده است، دعا، شفا است. اوقاتی در زندگی ما وجود ـ دعا: 5

زنیم. ما باید  شویم، و  که خدا را صدا می ترسیم و مأیوس می دارد که نگرانیم، می

کـرد، نگـران    پولی را در رساله اثر به، و آنگاه که اعضاي کلیساي  را نصیحت می

خدا واگـذار نمائیـد،    اشیم، بلکه هرگونه تقتضاي خود را ار طریق دعا و تضرع بهنب

خـدا از راههـاي مختلـف مـا را تقـدیس      » تحـول مـوقعیتی  «بپذیریم. در رابطـه بـا   

  نماید. می

ما همه الزم است هرفی داشته باشیم، زندي ما بـدون هـدف   ـ طرح خدائی:  1

اي زندگی داده است. هدف خدا براي هر هرایمانداري هدفی بر معنی است. خدا به بی

ایمانداري آن است که او نه از نظر جسمانی، بلکه از نظر باطنی شبیه عیسی مسیح 

شباهت   عنوان طراح اصلی صحنه است که ما را به شود. در این طرح اساسی خدا به

  کند. ریزي می خود قالب

نـده، در  شـخص بـدون امیـد و دیـدگاهی بـراي آی      ـ رجعت دوبارة مسـیح: 2

ما ایمانـداران امیـد داده اسـت. شـخص      گیرد، اما خدا به معرض خودکشی قرار می

دنبـال مفهـوم    ایماندار دیگر نیازي نیست که از مرگ بترسد، و نیازي نیست که بـه 

تواند براي خدا زیست کرده و خود را آمادة بازگشت  زندگی برود.در عوض او می

  مسیح بنماید.

انتظــار و آمــاده شــدن عــروس بــراي روز   ار بــهدر کتــاب مقــدس ایــن انتظــ

عروسیش، آنگاه که لباس کامل عروسی را براي مالقات بـا دامـاد پوشـیده اسـت،     

تواند خود را تقدیس و ارادة خد  تشبیه شده است. از این دیگاه یک ایماندار اینک می

  را مطیع ارادة خدا گرداند.

حـدود خودمـان احسـاس    حتی گرچه ممکن است اوقاتی پیش بیاید که مـا در  

حقارت کنیم و اثرات این تحول را در خود کمتر مشاهده کنیم، اما روزي وقتی کـه  
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شـویم. تـا آن    خدا را در تمامی جدالش در بازگشت مسیح، مشاهده کنیم، کامل می

معنـی جـدا    زمان بیاید هر روز در هر فرصتی، براي مسیح زیست کنید. تقدیس بـه 

  باشد. شامل پاك شدن شمار ایمانداران از گناه می شدن براي هدفی مقدس است و

  

 نامیـده.  » تقدیس عملـی «توان  مراحل هرچه بیشتر، چون مسیح شدن را می

نـام دارد.  » تقـدیس مـوقعیتی  «کـرد   نجات انجام می نوع دیگر تقدیس که در مرحله

  ایم. ایم و براي خدا مقدس شده اینک ما جدا شده

 القـدس و کلیسـا و    یابیم توسط کالمـش وروح  اي که نجات می خدا از لحظه

اساس طرح پایدارش براي هریک از مـا،   دعا و توسط پسرش عیس مسیح ما را به

سازد. براساس این طرح قرار است که ما خود را آماده کنیم تا در  پاك و مقدس می

  موقع بازگشت مجدد او، قابل پذیرش باشیم.

 سـت تـا مقـدس باشـید کـه چگونـه       خدا ما را تقدیس و جدا کـرده ا  چونکه

  وانیم با گذشت هر روز هرچه بیشتر چون مسیح شوید؟ می

 اید، چه تحوالتی رفتـاري در زنـدگی شـما     از آن زمان که مسیح را پذیرفته

اند؟ در زندگی خود با چه موانعی روبرو هستید کهشـما را از هرچـه    وجود آمده به

  دارد؟ بیشتر چون مسیح شدن، باز می
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  ات: تولد تازه یا ماندآفرینیه نجربتج

پـذیرد، بالفاصـله    دهندة خود می عنوان خداوند و نجات وقتی کسی مسیح را به

شود که از تـازه شـدن جـان کـه همانـا     ؟  از       وارد مراحل جدیدي در زندگی می

خـانواده اسـت و بـازآفرینی کـه      معنـی ورود بـه   حیات خداست، تولد تـازه کـه بـه   

  یابد. اي شدن، ادامه می راي نوع تازهاي است ب مرحله

  خوانیم تا هرچه بیشتر تجربه نجات را درك کنیم. این بخش را می

بهشت و وعده زنـدگی ابـدي.    نجات بیشتر شبیه بلیطی است که براي ورود به

عیسـی مسـئول    چونکـه  کنندة یک زندگی جدید برروي زمـین اسـت،   نجات تضمین

اعجـاز نجـات    ن این بخش چشمان شـما را بـه  هاست. خواند ایجاد تحول در زندگی

کند  شما نشان داده و شما را تشویق می گشاید و نکات ظریف تجربه نجات را به می

  که آنچه را که در   ؟   در زندگی خود تجربه کنید.

احتماالً شما نخواهید توانست یک شخص مسیحی شوید، امـا   ؟   باشـید کـه    

ول در زندگی شما در صورتی که با او همکاري کنید، اید. خدا در ایجاد تح قبالً بوده

  دهد. هیچ فصتی را از دست نمی

تولد نوزادي در خانواده تشبیه کرده اسـت، طفلـی    کالم خدا تجربه نجات را به

  آید. شباهت مسیح درمی شود و به کند و بالغ می تدریج رشد می که به

کنـد تـا تبـدیل     ري مـی شناخت کالم خدا و اطاعت از کالم خدا ایـن طفـل را یـا   

چون اطفال نوزاد، «فرماید  انساي شود که مورد نظر خدا است. پطرس رسول می به

(اول پطـرس  » مشتاق شیرروحانی و بیغش باشید، تا از آن براي نجات نمـو کنیـد  
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2:2.(  

کند  همچنین ما نباید فراموش کنیم که خدا پدر آسمانی ما است و ما را کم می

  مسیح، رشد کنیم. تا در شبیه شدهن به

هـا و حتـی    این مرحله بلوغ و پاالیش ممکن اسـت شـامل مشـکالت، دلسـردي    

کـه بفهمـیم ایـن     کنـد  ما کمـک مـی   به 11-7:12 سواالتی باشد. اما رساله عبرانیان

  گوید: تأدیب براي خیریت ما است، و می

نماید. زیرا  ن رفتار میتأدیب شوید، خدا با شما مثل پسرااگر متحمل 

باشید،  میتأدیب  سر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بیکدام پ

که همه از آن بهره یافتند، پس شـما حرامزادگانیـد نـه پسـران. و دیگـر      

نمودند و ایشـان را   پدران جسم خود را وقتی داشتیم که ما را تأدیب می

ها را اطاعت نکنیم تا زنـده   نمودیم، آیا از طرق اولی پدر روح احترام می

شویم؟ زیرا که ایشان اندك زمانی، موافق صوابدید خـود مـا را تأدیـب    

  کردند، لکن او بجهت فایده تا شریک قدوسیت او گردیم.

اش در مسـیح، داراي   عنوان تولد تازه کند که یکشخص به ن بخش روشن میای

عنـوان آدمـی گناهکـار     شود و در این موقعیت خدا دیگر او را بـه  جدیدي میهویت 

گنـاه غالـب    کنـد تـا بـه    پوشاند، و او را کم می او می یند، بلکه رداي عدالت را بهب نمی

هائی از زندگی خود که موجب جـالل خـدا    کند تا با صحنه شود. خدا ما را کمک می

شوند برخورد کنیم. یک نوایمان الزم است تا بدانـد کـه غلبـه بگنـاه یـک نبـرد        نمی

  شخصی نیست.

ما بتوانیم با قدرت خود از عهدة آن برآئیم. ولی، غلبه برگناه موردي هست که 

  هویت جدید خود ببالیم، چیزي بیشتر از یک فاتح هستیم. در خدا، و آنگاه که به

دهندة شخصـی خـود پـذیرفت، وارد یـک      عنوان نجات وقتی عیسی مسیح را به
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شـود. خـدا مـا را قـادر      مـی » تحول«و » تولد تازه«؛ »حیات خدا«سري مراحل نظیر 

سازد که قبل از نجات زندگی خود را بیازمائیم و ما زا آنچنان که بعد از نجـات   می

بیانگر وضـعیت ماقبـل    3-1:2دهد. رساله به افسسیان   ما نشان می باید باشیم، به

  از نجات است:

و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنـده گردانیـد، کـه در    

رة این جهان، بروفق رئـیس قـدرت   کردید برحسب دو آنها قبل، رفتار می

کنـد. کـه در    هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل مـی 

میان ایشان، همۀ ما نیز در شـهوات جسـمانی خـود قبـل از ایـن زدگـی       

آوردیم و طبعاً  عمل می هاي جسمانی و افکار خود را به کردیم و هوس می

  فرزندان غضب بودیم، چنان که دیگران.

دلیل  که در این بخش بکار فته است معادل با جدائی از خدا به» مرده«عبارت 

ایم. بهرحال خدا  تعدي و گناه است. در نتیجه ما شدیداً مجذوب دنیا و شرارت شده

 5:2افسسیان  کند. در رسالۀ به ایمان آوردیم، عوض می به اینکه زندگی ما را بعد از

  خوانیم: می

ودیم با مسیح زنده گردانیـد، زیـرا کـه    ما را نیز که در خطایا مرده ب

  اید. محض فیض نجات یافته

بخش مهمی از زندگی خدائی است. » زنده شدن با مسیح«کالمی دیگر  به

  )11:8و  17:4(رومیان 

خانوادة خدواند است. وقتی ما  معنی ورود به به» تولد دوباره«از سوي دیگر 

شویم. ر  خانوادة پدر خود میشویم، بخشی از  طور طبیعی روي زمین متول می به

  ، این مورد روشن شده است:23:1رسالۀ اول پطرس 

کالم خدا که  از آن رو که تلد تازه یافتید، نه از تخم خانی، بلکه ار، یعنی به«
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  »زنده و تا ابداالباد باقی است.

است حیات خدائی » تخم غیرخانی«کالم خدا یکی از ابزارهاي سهیم شدن در 

  این نکته اشاره شده است: به 13-12:1 است. در یوحنا

آن کسانی که او را قبول کردنـد قـدرت داد تـا فرزنـدان خـدا       و اما به

اسـم او ایمـان آورد، کـه نـه از خـون و نـه از        هرکه بـه  گردند، یعنی به

  خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. 

مـا   بـودن را بـه  » فرزنـد خـدا  «صورت  ترتیب، این تولد تازه ما است که به بدین

انگیز دیگـري در درون مـا صـورت     دهد. بعد از این مرحله تحول بسیار هیجان می

شویم ودیگر حامـل دي. ان.   اي می خلقت تازهشویم  متحول می اینکه رد. و آنگی می

  ایم. گناه برخورد الزن را نکرده آي آدم (گناهکار) نیستیم، هرچند هنوز هم با 

  ایم! ا جنس دیگري شدهاینک م 

رسـاله   براي شما هنوز پیچیده و مهم است، بـه » روح بخشیدن«اگر در مفهوم 

و اهمیـت  » روح بخشـیدن «شناخت  به آموزد نیاز ما می به، بخشی که 7ـ1:3تیطس 

نجـات یـابیم و    اینکه ضعیت گذشته ما قبل ازو آن داریم. آیۀ سوم مربوط است به

  نویسد: می

که حکام و سالطین را اطاعت کنند و فرمـانبرداري   یاد ایشان آور به

نمایند و براي هر کار نیکو مستعد باشند، و هیچ کـس را بـد نگوینـد و    

  جنگجو نباشند بلکه مالیم و کمال حلم را با جمع مردم بجا آورند.

فهم و نافرامانبردار و گمـراه و بنـدة انـواع شـهوات و      زیرا که ما نیز سابقاً بی

بردیم کـه الیـق نفـرت بـوردیم و بریکـدیگر       سر می در خُبث و حسد بهلذّات بوده، 

سبب  دهندة ما خدا ظاهر شد، نه به بغض داشتیم. لیکن چون مهربانی و لطف نجات
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غسل  عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به اعمالی که ما به

دولتمنـدي اضـافه    مـا بـه   بـه  القدس است؛ کـه او را  اي که از روح تولد تازه و تازگی

فیض او عادل شمرده شده، وارث  دهندة ما عیسی مسیح، تا به توسط نجات نمود، به

  حسب امید حیات جاودانی. گردیم به

  آلود ما از سه جهت مختلف برما اثر گذشته است: زندگی گناه

  کردیم. خدا ـ ما خدا را اطاعت نمی نسبت به

  رده جسم، دنیا و شیطان بودیم.خودمان ـ ما فریفته و ب نسبت به

  ورزیدیم. یکدیگر بغض و حسد و کینه می انسان ـ ما نسبت به و نسبت به

این وضعیت بود که رابطه ما را با خـدا، انسـان و خودمـان تیـره کـرده بـود.       

گوید که چگونه خدا در مرحمت خود ما را خلقتـی نـو    ما می به 6ـ4:3رسالۀ تیطس 

هاي  القدس آلودگی پذیرد، روح با ایمان حکم خدا را میساخته است. وقتی که کسی 

کند، و او را در صحنۀ جدیدي در خالف جهـت اوضـاع قـدیمش،     جان او را رفع می

  بخشد. خلقت تازه می

این مرحله درونی و شامل اصـالح و بازسـازي کلـی اسـت. در دوم قرنتیـان      

  خوانیم: می 17:5

است، چیزهاي کهنـه درگذشـت،    اي پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه«

  »اینک همه چیز تازه شده است.

تواند در مـا اتفـاق بیفتـد. خلقـت تـازه       اي است که می خلقت تازه بهترین پدیده

آمـوزد و در ضـمن مـا را کمـک      ما می عنوان فرزند خدا، به مسئولیت جدید ما را به

باشـم   جـاودانی مـی  یاد داشه باشیم که وارث خدا گشته و داراي امید  کند که به می

  ).7ـ1:3(تیطس 

)، 8ــ 5:2فروتنـی (فیلپیـان    این وضعیت تازه، زیستن مسیح و ملبس شـدن بـه  
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)، عـذاب (اول پطـرس   9و  8:5)، اطاعـت (عبرانیـان   8:15مطیع بودن (اول قرنتیـان  

هایمـان   ) است. خدا ما را در تمـام ارتبـاط  11ـ9:2) و سرافرازي (فیلپیان 25ـ21:2

گوید  ما می همین جهت است که صدائی درونی ـ به  گرداند، و به شباهت مسیح می به

  که دیگر آدم سایق نیستیم. این تحول درونی واقعاً فوق مافوق طبیعی است.

 دهنـدة خـود ایمـان     عنـوان خداونـد و نجـات    عیسی مسیح بـه  وقتی کسی به

دهد، او را  میاو جان تازه  گوید. خدا به آورد، خدا تحوالت زیر را در او ایجاد می می

اي متحـول بـازآفرینی    گردانـد و مـا را راي وضـعیت تـازه     وارد خانوادة خود مـی 

  کند. می

 یکـدیگر   سـازد تـا در روابـط خـود نسـبت بـه       وضعیت جدید ما را قادر می

  آنچنان باشیم، که مسیح بود.

 بیند، ولـی مـا را    بسند، دیگر آدم گناهکاري را نمی آنگاه وقتی خدا ما را می

  نگرد. وضعیت جدیدمان مانند مسیح می در

 اید، چه تحـولی در زنـدگی شـما ایجـاد      از وقتی که عیسی مسیح را پذیرفته

  شده است؟

 خواهید این تحول را در   ؟    در قالب پیام انجیل اعالم نمائید؟ چگونه می  

 سوي شبیه مسیح شدن را حفظ کنید؟ توانید این رشد تکامل به چگونه می  
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  ربه نجات: توجیه شدنتج

عیسـی اصـالح    توجیه شدن بخش از ایمان ما است. مـا نـه تنهـا در ایمـان بـه     

یـابیم.   شویم، بلکه از طریق ایمان با خدا متحد شده و آموزش ناهان خود را می می

  ـ اعالم عادل شدن نزد خدا.» توجیه شدن«این است کل فرضیه 

  واردشوید.این فرضیه  این بخش را بخوانید تا بیشتر به

کنیم، خدا ما را بخاطر قربانی مسیح برروي صلیب ما  ما فکر می اینکه علیرغم

انـدازه بـزرگ    آن  بیند. خبر خوش این است که هیچ گناهی بـه  عیب می را پاك و بی

  نیست که ما را از محبت خدا محروم کند.

. آگـاه  خود تغییـر داده   کند، تا نگاه خود را نسبت به شما کمک می این بخش به

  باشید. شوید که نزد خدا عادل  مقدس می

فـرد در ایمـان مـا اسـت. اگـر بهتـر بـا ایـن          اي منحصربه نمونه» توجیه شدن«

دیگران منتقل  طور خوشروتري براي نجات ما را به توانید به فرضیه آشنا شوید، می

  کنید.

 حـاال چـه تـولی در زنـدگی مـا ایجـاد شـده       «پرسند:  بسیاري از نوایمانان می

  »است؟

انـد.   عیسی مسیح ایمان آورده اند، به اند، آن را پذیرفته آنها پیام انجیل را شنیده

  »شود؟ حاال جه می«آید:  آنگاه است که این سؤال مهم پیش می

  پاسخ این معما است.» توجیه شدن«

براي درك معنی توجیه شده، مهم این است که امور ار از چشم خـدا مشـاهده   
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انسان یا نجات یافته است و یـا نجـات نیافتـه اسـت ـ ایمانـدار و        کنید: خدا در نگاه

توان با استفاه از تجزیه و تحلیل پولس رسول از دادگاه  ایمان ـ این پدیده را می  بی

  عنوان قاضی عادل نشسته است، بهتر تشریح نمود. الهی، جائی که او به

ت آاه است. که همۀ ما این که ما وارثان آدم هستیم،خدا از این حقیق با توجه به 

  ).23و  2ـ1:1ایم. (رومیام  گناهکاریم و از جالل او کوتاه آمده

بخش این اسـت کـه عیسـی مسـیح خداونـد مـرد و پـس از         ولی حقیقت شادي

توانـد پیـروان اورا در پـیش تخـت فـیض       مردگان قیام کرد، و خدا بدینوسـیله مـی  

  دارد. م میگناه، اعال خودش، توجیه نموده و آنان را عادل و بی

عنوان داور عادل، بخاطر آنچه که عیساي مسیح خداوند، توسط مرگش  خدا به

تعریف کتاب  کند. با توجه به برروي صلیب براي ما انجام داد، ما را قانوناً تبرئه می

  مقدس از این داور عادل:

هاي مهم او است و بدین معنی است که عدالت خـدا   یکی از طرح» توجیه شدن«

را شود، و گناهکار باید مجازات شود و جریمۀ گنا را بپردازد، و ایـن دقیقـاً   باید اج

این جهان آمد ـ تا جریمآ گناهان ما   موردي است که عیسی مسیح براي اجام آن به

  عهده بگیرد و حساب ما را در نزد خدا پاك کند. را به

اجـرا   در قربانی عیسی مسیح خداوند و قیام او از مردگان عـدالت خـدا کـامالً   

تـر و   عیـب  شـد، و کسـی بـی    باید براي کفـاره پاشـیده مـی    گناهی می شد. خون بی

  ).26ـ21:3تر از پسرش عیسی مسیح نبود (رومیان  گناه بی

خـوانیم   مـی  24:3رومیان  پس، عیسی تنها منبع آمرزش ما است. در رساله به

دلیـل   بلکـه بـه   شایسـتۀ انـیم،   اینکـه  ، نه بخاطر»ایم مجاناً عادل شمرده شده«که ما 

ما عیرغم تام قصورهایمان. اگر خدا ما را پست  هرگـز اجـازه    محبت خدا نسبت به

، این مـورد  9:5رومیان  داد که پسرش بهاي گناهان ما را بپردازد. در رساله به نمی
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  شایستگی بیان شده است: به

وسیلۀ  خون او عادل شمرده شدیم تا به پس چقدر بیشتر االن که به«

  »ب نجات خواهیم یافت.او از غض

  خوانیم: می 7:1همچنین در رساله اول یوحنا 

  »سازد. خون پسر او عیسی مسیح ما را از هرگناه پاك می«... 

در این آیه، حـاکی از اسـت کـه هـیچ     » هر«تذکر این نکته مهم است که عبارت 

گناهی ولو هرچه هم بزرگتر که باشد وجود ندارد که فابل بخشـش نباشـد، و ایـن    

  ما نشان دهد. خواهد خالفشان را به وهبت موردي است که شیطان میم

شود، بلکه موجب تبرئه از تمـام   مرگ مسیح موجب برائت از فقط یک گناه نمی

  شود. گناهان می

خـوانیم کـه بـا     مـی  1:5ممکن است بپرسید پگونه توجیه شـویم؟ در رومیـان   

است مفهوم کلی ایمان ما  شویم. این عیسی مسیح خداوند عادل شمرده می ایمان به

ـ تجیه شدن با عادل شدن ما فقط توسط عیسی مسیح و آگاهی از این مهـم اسـت   

کالمی دیگر نجات ما حاصل فیض توسط  که او ما را از بند گناه آزاد کردهاست. به

  ایمان است.

این عادل شن یک واقعه تکراري نیست. عادل شدن یک مـورد قطعـی اسـت و    

سازد تا بخشش گناهان را بیـابیم،   قربانی مسیح ما را قادر میبدین معنی است که 

  خوده گناهان گذشته، خواه گناهان حال و حواه گناهان آینده.

تذکر این نکته مهم است که آگاهی از این مورد تضـمینی بـراي ارتکـاب گنـاه     

رومیان فصل ششم پولس این مورد را بـا ایـن سـؤال     درآینده نیست. در رساله به

  روشن ساخته است:بسیار 
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پس چه گوئیم؛ آیا در گناه بمانیم تـا فـیض افـزون گـردد؟ حاشـا!      «

و  1(آیـات  » ماهائی که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنـیم؟ 

2(  

آن  وقتی که ما از آزادي توأم با آمرزش تجربه کردیم، دیگر افتادن دوباره بـه 

اب گناه خدائی را که ما را جدا کـرده  تله قدیمی، احمقانه است، گذشته از آن با ارتک

 30و  29:8رومیـان   سـازیم. در رسـاله بـه    حرمت می است تا نمایندة او باشیم، بی

  خوانیم: می

صـورت   زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به

کـه از  زاده از برادران بسیار باشـد. و آنـانی را    پسرش متشکّل شوند تا او نخست

قبل معین فرموده، ایشان را هم خواند و آنـانی را کـه خوانـد ایشـان را نیـز عـادل       

  گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نی جالل داد.

انگیـر نیسـت کـه مـا همیشـه بخشـی از طـرح خـدا          آیا درك این مهـم اعجـاب  

 33:8رومیـان   ه بـه شباهت مسیح شویم. در رسـال  ایم تا به ایم؟! ما خود گشته بوده

  خوانیم: می

کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد، بلکه نیـز برخاسـت، آن کـه    «

  »کند؟ دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می به

توانیم از ارتباط درسـت بـا خـدا     کند، ما می جاي ما عمل می چون که عیسی به

گوید که  ما می است. کناب مقدس به ناپذیر برخوردار شوي. منافع عادل شدن پایان

تـر   بخش اي تسلس توانیم از خدا جدا شویم. آیا مده بخاطر مرگ مسیح ما دیگر نمی

  از این هست که بدانیم خدا، بزرگترین قدرت کائنات، همیشه جانب ما است؟

 »عادل شدن در نظر خدا.«توجیه شدن یعنی 

وجود آمـده   فشانده شد، بهاین امکان از طریق خون عیسی مسیح که براي ما ا
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 است.

توانیم عدالت را کسـب کنـیم. و عیسـی کـه      گناه، می تنها از طریق خون بره بی

 جاي ما مرد. خود گرفت و به هرگز گناه نکرد، گناهان ما را در روي صلیب به

 توانیم عادل شمرده شویم. بلکه عـدالت تنهـا از    ما از طریق اعمال خود نمی

 شود. داوند ما عیسی مسیح، حاصل میطریق ایمان و فیض خ

 کنـد، و   توجیه شدن یک حدود قطعی است، و ارتباط ما را با خدا درست می

 سازد. ها را رفع، و ما را براي همیشه به خدا متحد می تمام محکومیت

 ایـد؟ بـراي    گناه و عادل احساس کـرده  آیا هرگز خود را در پیشگاه خدا بی

کـاري بایـد    سی و برخورداري از آزاد شدن از گناه، چهبقاء و پایداري چنین احسا

 انجام دهید؟

  هـاي جهـانی،    ایـن کـه فرضـیه عـادل شـدن در بیشـتر دیـدگاه        با توجه بـه

توانیم آن را براي دوستان خود که پیروان سایر ادیـان   ناشناخته است، چگونه می

 باشند، توضیح دهید؟ می

   اکامـل اسـت؟ و شـما چگونـه     چرا پیام نجات بدون فرضیه عـادل شـدن، ن

  طور کامل، بشارت دهید؟ توانید نجات خود را به می
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  ماهیت ایمان نجات بخش

ایمان نجات بخش ایمانی است که بتواند عقل احساسات و اراده را اقنـاع کنـد،   

ایی بایـد  هـ  راه شود. پس بـه  چون ایمان با شنیدن کالم و باور کردن آن شروع می

روشی موعظه کنید که عقل و حس و اراده شـنونده   کالم را به بیندیشید که بتوانید

  را پاسخگو باشد.

کنیـد تـا    مقی مـؤثر اعـال  یطر کند تا پیام انجیل را به شما کمک می این بخش به

  انها را نجات بخشد.ج

» یوزباشـی «ه عاملی موجب شد که عیسی ایمان چاید که  آیا تا بحال اندیشیده

محض اینکه دامن  م بود، و بهوی که دچار خونریزي مداا ایمان آن زنیرا ستود؟ و 

قتی مسیح برروي زمین بود با و؟ درداي مسیح را لمس کرد شفا یافت، تحسین کر

 نـرو . کسانی کـه ایمـان داشـتند او خـدا اسـت و از ای     سروکار داشتدو نوع مردم 

ال تواند کارهاي غیرممکن انجام دهد، و کسانی که منبـع قـدرت او را زیـر سـؤ     می

گفتن نیست که عیسـی گـروه اول    پنداشتند. الزم به بردند و او شخص مهمی می می

  کرد. ستود، و از گروه دوم انتقاد می را می

  متأسفانه حتی با گذشت دو هزار سال هنوز هم این گروه دوم وجود دارند.

یـابیم. وقتـی مـا     است که ما از طریق ایمان نجات مـی  کتاب مقدس بارها گفته

کنیم الزم است که بدانیم عقل و احساس و ارادة  سوي مسیح هدایت می بهکسی را 

ایم. اساس ایمان شنیدن کالم خدا است.  او را در این ایمان نجات بخش دخالت داده

  خوانیم: می 17:10در رومیان 
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  »لهذا ایمان از شنیدن است وشنیدن از کالم خدا است.«

تعهد  کالم خدا منجر به ر قلبی نسبت بهگوید که ایمان و اعتقاد و باو این آیه می

اوست. شنیدن کالم خدا عقل و حـس   خداوند و تسلیم نمودن خود، به قلبی نسبت به

  گیرد. و ارادة ما را بکار می

م نمود، چونکـه بیـان سـر خـدا آغـاز      الپولس رسول با شهامت سرّ خدا را اع

روشن است که اگـر  ). این موردي بسیار 1:2قرنتیان اول ایمان نجات بخش است (

گوید سازگار نباشد، بنیان واقعی چنـین ایمـانی    ایمان ما با آنچه خدا و کالمش می

  معیوب است. 

اگر ما نتوانیم نحوة خلقت جهان را توسط خـدا را بـاور کنـیم، و اگـر نتـوانیم      

اه کرده است و نتوانیم باور کنیم کـه خـدا پسـر    نباور کنیم که انسان برعلیه خدا گ

یم باور کنیم که پسر خدا نجـات  نرستاد تا نجات دهندة جهان باشد و نتواخود را ف

را  نجـات  اي رایگـان  تـوانیم هدیـه   باور کنیم که مـی  مرا براي ما مهیا نمود و نتوانی

  توانیم ادعا کنیم که مسیحی هستیم. دست آوریم، نمی به

ست. در مردم باید بدانند که تمرکر ایمان نجات بخش ما عیسی مسیح خداوند ا

یـات جـاودانی   حعیسی مسـیح ایمـان آورد،    آمده است که هرکس به 16:3رومیان 

سویش بروند، او را  یابد. در واقع عیسی مسیح خداوند مردم را دعوت کرد تا به می

متابعت کنند به او اعتماد کنند و از او اطاعت کنند ـ و ایـن ایمـانی اسـت کـه مـا را       

  کند. سوي او هدایت می به

مخاطبـان خـود توضـیح     عنوان یک مبشر بسیار مهم است تـا بـه   ما بهبراي ش

سوي خداي پدر است، و او خداونـد اسـت. و ایـن     دهید که عیسی مسیح تنها راه به

  آموزند. ما می به  31:20و  9:10و  6:14درست چیزي است که یوحنا 
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  او کیست: او خالق و خداوند ما است. اینکه پذیرفتن مسیح، یعنی باور

ایم  کند که آیا واقعاً ما او را با دل و جان پذیرفته وة پذیرش ما مشخص مینح

  کنیم. و به او وفا داریم، و یا فقط از شنیدن دربارة او احساس خوشحالی می

ا خـدا  رنوشـت، قیصـر روم خـود     ان مـی یروم اش را به وقتی که پولس رساله

در این بحبویه بـود کـه او    کرد تا او را بستایند. و دانست و مردم را مجبور می می

  چنین نوشت: 12ـ9:10در رومیان 

زبان خود عیسی خداونـد را اعتـراف کنـی و در دل خـود      زیرا اگر به

آیمان آوري که خداوند او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافـت.  

شود  زبان اعتراف می شود براي عدالت و به دل ایمان آورده می چونکه به

او ایمـان آورد خجـل نخواهـد     هرکه بـه «گوید  و کتاب می جهت نجات. به

زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند » شد.

  خوانند. همه است و دولتمند است براي همه که نام او را می

مسیح نیست، بلکـه برقـراري ارتبـاط بـا اوسـت. شـاید        ت تنها ایمان بهیحمسی

دینی دیگر ایـن اخطـار را شـنیده باشـند، ولـی توضـیح ایـن         هاي دیگران با دیدگاه

اتحاد نهایی بـین ایمانـداران و مسـیح را     5:6حقیقت براي آنان الزم است. رومیان 

یک جنبۀ مهـم از بشـارت انجیـل اسـت. هـر مبشـري بایـد         این دهد. و آموزش می

نصـفه و  آن را  اینکـه  ام الزامات ایمان نجات بخش تالش کند، نهمجهت عرضۀ ت به

  نیمه معرفی کند.

را شدن او، و برخاستن اواز مردگان  نما باید عبسی و زندگی او، مرگ او، دف

هـاي خـود مـدنظر     ، آمده است، در بشارت4ـ1:15آنچنانکه در رساله اول قرنتیان 

کمال  رفت به هرجا که می توانیم از پولس رسول که مسیح را به داشته باشیم. ما می

دیگران منتقل نکنیم، از نظر  س بگیریم. اگر کل حقیقت انجیل را بهکرد، در موعظه می
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  نخواهند توانست، مسیح و پیام او را درك کنند. يعقلی و حسی و اراد

تذکر است که ایمان ما صرفاً عقالنـی نیسـت. اطاعـت از مسـیح نتیجـۀ       الزم به

مـا را   ایمـان  لـی کن است محبت خدا را از طریق عقلی درك کنـیم و مایمان است، م

اطاعـت و تحسـین    سازد تا محبت خدا را بیان کنـیم. ایـن تجربـه مـا را بـه      قادر می

 مسـیح ایمـان دارنـد، وا    شـود کـه بـه    ویض مـی فـ کسانی ت هدایاي فیاض خدا که به

  دارد. می

سوي مسـیح بیاوریـد، بلکـه شـناخت      ترس از جهنم کافی نیست تا کسی را به

 چونکـه  نجات عملی در راستاي اطاعت است، دارد. توبه وامی اه است که ما را بهنگ

  خدا ما را دعوت کرده است انتخاب خود را انجام دهیم:

یعنی یا انجیل را اطاعت کنیم و یا آمادة براي داوري خدا باشـیم (دوم تـیطس   

تـوانیم بگـوئیم کـه ایمـان نجـات بخـش،        ترتیب مـی  ). بدین17:4و اول پطرس  8:1

خـداي زنـده و ارادة خـود را مطیـع ارادة خـدا       هحاصل ارادة انسان، تسلیم شدن ب

  باشد. نمودن، می

ما باید بسیار مواظب باشیم که مبـادا بـا عرضـه دسـت و پـا شکسـته ایمـان        

بشـارت انجیــل   در مسـیحی مــردم را گمـراه کنــیم. بـراي نمونــه مسـیحیان غالبــاً    

؟ دایـ  اه دادهخـود ر  قلب کنند که: آیا عیسی را به ل را مطرح میاایمانان این سؤ بی به

کنند تا عیسی وارد قلبش شـود،   ان دعا میموقتی مخاطب آنها با ایو ) 10:4(یوحنا 

شـتر از  یبچیـزي  خاطر داشته باشیم که ایمـان   ید. ولی مهم است بهئآ هیجان می به

  است. ضاتقا

مبشران گاه در اهمت رسانیدن پیام انجیل مبنی بـر تـأثیر برعقـل و حـس و     ی

انگـاري در د عـوت    کنند، ولی الزم است که بدانیم سـاده  تاهی میارادة شنونده، کو

  کل مفهوم تعلیمات نجات و ایمان در کالم خدا است. حرمتی به بی ،دیگران
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که بذر ایمـان را   دخدا فرصت دهی ، باید بهدنیک وقتی که پیام انجیل را اعالم می

  ما بپیوندند. حانی بهتا در این سفر رو دهاي شنوندگان بپاشد، و منتظر باشی در دل

 اي  ایـم. مرحلـه   گوید که ما از طریق ایمان نجات یافته کتاب مقدس بارها می

 باشد. شامل عقل و احساس و اراده میکه 

 عیسی مسیح است ـ زندگی او، مرگ او و رستاخیز او. ما کانون ایمان 

 طور ناقص و نارسا. تمامی اعالم شود، نه به پیام انجیل باید به 

 پیروي خداونـد   ایمان نجات بخش مستلزم توبه، تقاضاي بخشش و تعهد به

 است.

 از تمامی عناصر انجیل استفاده دیگران،  د در شهادت خود بهتوانی چگونه می

 کنید، در حالیکه اطمینان داشته باشید شهادت شـما شـوق را در طـرف مقابـل بـر     

 انگیزند، نه ترس را. می

 م خود عقل و احساس و ارادة شنونده را قانع کنید.توانید در پیا چگونه می  
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  یست ـ بخش اولچانجیل 

سوي خدا رهنمون شود، باشـد کـه    ن دلیل نوشته شد تا انسان را بهیانجیل بد

یـات جـاودانی شـود. اینسـت     حانسان بتواند گناهان خود را مشاهده کند، و وارث 

  است.مناسب روزگار  و انجیل امروز هم باقی اینکه علت

هـاي انجیـل توسـط خـدا الهـام شـده اسـت و از اینـرو بایـد در           اخبار و پیـام 

هاي خود، این الهامات را آن طور که شایسته است، اعـالم نمـائیم . آنهـا را     موعظه

درك بعضی مالحظات که الزمۀ  کند تا به شما کمک می کم نگیریم. این بخش به دست

  ائل شوید.نیک پیام مؤثر است، 

اثر نهاد. اما عیسی در محبت عظـیم خـود، مجـازات     تبرتمامی بشریگناه آدم 

درك نقشـه عـالی    کند که بـه  شما کمک می آدم و ما را تقبل نمود. این بخش به هگنا

  ید.ئشدگان، نایل آ گم خدا در انجیل و مأموریت خود براي رسانیدن این مژده به

  است.» مژدة نیکو«معنی  به» انجیل«عبارت 

کننـده،   هاي منفی و اخبار مـأیوس  هاي جمعی ما را با داستان انهرس هدر حالیک

  ها، محسوس است. خیلی بیش از گذشته» خبرخوش«این  د، نیاز بهنکن بمباران می

اي طرح کرده است مبنی بر چگونگی رها کردن  خدا کانون انجیل است، و نقشه

سـاخته اسـت، و   چه کسی او را از گناهش رها ، تا هر کسی بداند انسان از گناهش

تمـامی بشـریت خواهـد رسـید      سرانجام او چیست، و چگونه این اخبار خـوش بـه  

القـدس   ). در واقع این خدا بود که انجیل را توسط روح11:1یان ط؛ غال1:1(رومیان 

  ).10ـ7:2رسوالن کشف نمود (اول قرنتیان  به
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  نویسد: می 11:1غالطیان  به سالهرپولس رسول در 

کنم از انجیلی کـه مـن بـدان بشـارت      ا را اعالم میاما اي برادران شم

طریق انسان نیست. زیـرا کـه مـن آن را از انسـان نیـافتم و       دادم که به

  کشف عیسی مسیح. نیاموختم، مگر به

وري انسـان از بخشـش    سوي خدا، و بهـره  پس انجیل با هدف هدایت مردم به

  جاودانی نوشته شد.حیات  گناهان و

ها در هرکجا  همۀ انسان اینک به«خوانیم که خدا  می 26:16رومیان  در رساله به

کشیدن از گناه یک فرمان اسـت، و   توبه کردن و دست» دهد تا توبه کنند. میمان رف

  شود.  جاودانی میحیات  اقدامی است که منجربه آمرزش و

القـدس اسـت (اول    داریم انجیل الهـام خـدا توسـط روح    یقیناز آنجائی که ما، 

، برما الزم است که آن را مانند کالم خدا اعالم نمائیم، نه مانند کـالم  )25:1پطرس 

اي از  هـایی قطعـی بـه پـاره     مقـدس پاسـخ   بکتـا  .)13:2یان ونیکلساانسان. (اول ت

وجـود آمـدن گنـاه و معنـی      سؤاالت ما نظیر منشاء پیدایش انسان، منشأ و علت به

دهند که انسان براي  نشان میبه ما  7:43یا عو اش 11:4نجات، داده است. مکاشفه 

خدا و براي خشنودي و جالل خدا آفریده شـد. در واقـع وقتـی خـدا اولـین انسـان       

(آدم) و همسرش (حوا) را آفرید، آن دو اهل خانه و فامیل خداوند بودنـد. پیـدایش   

  گوید: ) می28ـ26:1

آدم را بصورت ما و موافـق شـبیه مـا بسـازیم تـا بـر       «و خدا گفت: 

و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همۀ حشراتی  ماهیان دریا

  »خزند، حکومت نماید. ن مییکه بر زم

پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورا خدا آفرید. ایشان را 

نر و ماده آفرید. . خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفـت: بـارور و   
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سلط نمایید، و بر ماهیان دریا کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن ت

  »خزند، حکومت کنید. حیواناتی که بزمین می ۀو پرندگان آسمان و هم

بسیار روشن است که هدف ابدي خدا این بود که انسان براي جـالل دادن بـه   

  خودش بر روي زمین زندگی کند.

ت خدا را تجربه کردند و بـراي تمـام نیازهـاي خـود     یامآدم و حوا محبت و ح

به خدا بودند. خدا در عوض زندگی سرشاري به آنها عرضه داشـت و خـود    متکی

آشکار ساخت. تنها وقتی کـه آنهـا بـا    را با تمامی جالل و تقدس و عدالتش بر آنها 

) 7ـ1:3خوردن میوه ممنوعه از خدا تمرد کردند، جدائی روحانی از خدا را (پیدایش 

). اینسـت چگـونگی ورود   5ــ 3:5 و بعداً جدائی جسمانی را، تجربه کردند (پیـدایش 

گناه به جهان. توضیح نحوه پیدایش گناه به دوستانمان از سایر ادیان، بسیار مهم 

  ل این معماي پیچیده.حاست، چرا که نقطه شروع خوبی است براي 

کننـد. وقـایع    امروز مردم بسیاري در تـرس از ارواح و شـیاطین، زنـدگی مـی    

و حاکمیت خدا آنها کمک کند تا منشاء شیاطین تواند به  آفرینش و سقوط انسان می

توانیم پاسخ  درك کنند. وقتی ما درك کنیم در پشت صحنه باغ عدن چه گذشت، می

هـاي   بسیاري از سؤاالت را یافته و توضیحی بـراي بعضـی از موانـع  در دیـدگاه    

آمده است که چگونه گناه و مرگ از طریق آدم  12:5بشري، پیدا کنیم. در رومیان 

خوانیم که چگونـه انسـان در ذات    می 3:2. در افسسیان سرایت کرده کل بشریت ب

  ، در عمل گناهکار است.23:3خود و در رومیان 

کند که خدا انسان را به عنوان یـک مـرده روحـانی     اشاره می 5ـ1:2افسسیان 

مجـازات   آمد جـدا بـودن از خداسـت. گنـاه بـی      بیند، که پی (در خطایا و گناهان) می

هـاي انسـان،    عدالتی ها و بی اند چونکه خدا داور عادل است و بر تمام شرارتم نمی

). کتاب مقدس بـه روشـنی گفتـه    16 :2؛ 18:1کند. (رومیان  خشم خود را جاري می
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رسـد   ) و سـپس داوري خـدا فـرا مـی    23:6است که مزد گناه موت است (رومیـان  

  ).27:9(عبرانیان 

شـود، امـا در مـرگ دوم     سم جدا میدر حالی که در مرگ جسمانی، روح از ج

  ).15ـ11:20شود (مکاشفه  روح تا ابد از خدا جدا می

از گناهانمان است، شیطان درصدد  ما در حالی که عیسی مایل به احیا و نجات

است ما را فریب دهد و ما را از پیوستن به جبهه خدا باز دارد. وقتـی کـه شـیطان    

شـوند، بـا خـدا مخالفـت کـرد و انسـان را       آدم و حوا را فریب داد تا مرتکب گنـاه  

کالم او را بشنود. از آن زمان تا کنون شیطان در کـار اسـت و مهـارت    واداشت تا 

کند تا فرزندان تمرد (افسسیان  بهتري هم پیدا کرده است. شیطان انسان را اغوا می

) باشند. نفوذ شیطان در زنـدگی مـا منجـر بـه     3:2) و خشم (افسسیان 6:5و  2:2

هـاي   بـه تـالش   ،تمرد به جاي راه نجات خـدا  يانشود. اب و دشمنی با خدا می تمرد

باشـند. شـما    هـاي خـود در زنـدگی، متکـی مـی      ها و راه هاي خود، ایده خود، خوبی

  دوست دارید فرزند کدام یک باشید؟

 از اینـرو الزم اسـت آنچنـان    سـت انجیل توسط خدا الهام شده و کالم خدا .

  شایستگی پیام خدا را داشته باشد، نه پیام انسان. شایسته موعظه شود، که

 رسد. خدا سرچشمه اخبار خوش است و این خداست که به داد انسان می  

 دوستان خودمان، بسیار مهم است که راجع بـه   به در هنگام موعظه انجیل

  داوري آینده و مجازات ابدي، صحبت کنیم. ،منشاء و عواقب گناه

 دهد و او را از کـالم خـدا    وذ خود در انسان ادامه میشیطان هنوز هم به نف

  شوند. افتند، تبدیل به فرزندان تمرد، می کند. کسانی که به دام شیطان می دور می

 توانید مژده نیکو را موعظـه کنیـد،    هایی که توسط آنها می به بعضی از راه

  اشاره کنید.
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 دانید؟ دخالت چه عواملی را الزم می ،در موعظه اخبار خوش  

 توانید در موعظه خود بـه   هاي جهانی که می کدامند بعضی از موانع دیدگاه

  آنها اشاره کنید؟

 ایمان خود را متقاعد کنید که انجیـل   توانید بعضی از دوستان بی چگونه می

  توسط خدا الهام شده و ساخته انسان نیست؟

 کوم کنیـد،  حها را مایمان خود را بدون اینکه آن توانید دوستان بی چگونه می

  متقاعد کنید که گناهکارند؟

 دهید؟ کوشد در شما نفوذ کند، چه کاري انجام می وقتی که شیطان می  
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  انجیل چیست؟ ـ بخش دوم

بوده است که علیرغم ارتکـاب گنـاه توسـط آدم و حـوا،      این طرح خدا همیشه

انـد. عیسـی    اره کردهجهان را نجات بخشد. این حقیقتی است که انبیا بارها بدان اش

مسیح پاسخ مشکالت گناه در جهان و عواقب آن است. در این بخش با طرح نجات 

  شوید. انگیز خدا، آشنا می و آموزش اعجاب

  کاود. ها و هم مغزها را می اي است که هم دل در واقع انجیل شمشیر دو دمه

  ست.بیائید ببینیم چه موردي این کالم را بدین ترتیب قدرتمند کرده ا

خواهیم شما را با عناصر مختلف که الزمۀ مشارکت در پیـام   در این بخش می

  باشند آشنا کنیم. انجیل می

اخبار خوبی مانند کسـب مقـام بـاالتر، ترقـی، جـواز      چه کسی مشتاق شنیدن 

  ورود به دانشگاه و یا تولد یک بچه نیست؟

ي دنیائی و مشغله ها . نگرانیباشند دیرپا نمیاما متأسفانه چنین شوق و ذوقی، 

  رند.آو آور و گاه تأسف زندگی، گاه هیجان

ید؟ ئگو اي دهیم که باعث شادي هر روزه شما شود چه می اگر ما به شما مژده

این موردي است که انجیل آن را وعده داده است، و آن براي هر کسـی خوشـحال   

گویـد کـه    یکننده است. در تعمق روي تدارك خدا براي نجات انسان، انجیل به ما م

هاي این زندگی، گنـاه و تـرس از مـرگ، رهـا      توانیم از این همه دلواپسی چگونه می

  شویم.

در  20ــ 18:1و اول پطـرس   2:1؛ تیطس 9:1انجیل در رساله دوم تیموتاوس 
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مورد خدا که ما را نجات داده است و ما را براساس نیت و فیض خـود، بـه تقـدس    

  گوید. عیسی مسیح سهیم کرده است، سخن می فرا خوانده و از ازل ما را در حیات

در واقع طرح خدا مبنی بر نجات انسان، در آن زمـان کـه آدم و حـوا مرتکـب     

گوید  خوانیم که خدا به شیطان می می 15:3گناه شدند، آشکار شد. در سفر پیدایش 

  خورد. که بعد از وسوسه آدم و حوا، چگونه شکست می

هـا بعـد بـا     در رابطه با مسیح، کسی که سال است این اولین نبوت (پیشگوئی)

عیسـی کـه صـانع     کار تمام کننده و بزرگش بر روي صلیب، آن را تحقق بخشـید. 

توانست جهان را به عنـوان خـدا نجـات بخشـد، چونکـه       ایمان ما است، احتماالً نمی

بایست بار گناهان ما را بر دوش خود بگیرد، تا بتواند شیطان را شکست دهـد.   می

علت اینکه خدا انسان شد تا بتواند بمیرد و دوبـاره زنـده شـود، تـا بتوانـد       اینست

  ).15ـ14:2و عبرانیان  31:12شیطان و قدرت او را شکست دهد (یوحنا 

ممکن است کسی انتظار داشته باشد کـه پسـر خـدا بایـد در همـان ظرفیـت و       

و تولـد در  شد. ولی عیسی تمام تجمالت زندگی را رها کرد  میقدرت خدائی متولد 

یک خانواده فقیر، خانه مریم باکره که خود را به خدا تخصـیص داده بـود و نجـار    

دار  فقیري که آنقدر قول خدا را محترم شمرد که بـا مـریم کـه قبـل از ازدواج بچـه     

خدا در «خوانیم  می 16:3شده بود، ازدواج کرد، تقبل نمود. در رساله به تیموتاوس 

اي اسـت کـه کـالم     نبوت در مورد آمدن نجات دهنده ، و این اولین»جسم ظاهر شد

  باشد. نامیده است، می» ذریت زن« 15:3خدا او را در پیدایش 

سال قبل از اینکه مسیح متولد شود، خدا از طریـق اشـعیا نبـی در     700حدود 

  »براي ما ولدي زائید... و پسري به ما بخشیده شد.«چنین گفت:  6:9کتابش 

خدا با مـا)   = ي خدا را، درست مانند نامش (عمانوئیلها عیسی محبت و خوبی

  و مفهوم اتحاد با خدا را به ما نشان داد.
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کـرد. پطـرس بـه توضـیح      هـا را لمـس مـی    رفـت دل  عیسی به هر کجا که مـی 

توسـط   الیوس، گفت که عیساي ناصري مسـح شـده خـد   نورکشخصیت عیسی به 

القـدس و    و را چگونه بـه روح عیساي ناصري را که خدا ا«القدس و قدرت بود:   روح

  ).38:10(اعمال  ...»قوت مسح نمود

هرچند که عیسی شکل انسانی به خود گرفت اما مطلقاً گناه نکرد. هرگاه او بـا  

شد. انسانیت مقـدس او، او   شد، در  آن وسوسه گرفتار نمی رو می اي روبه وسوسه

کري مداشت، و هیچ گاه  ایمانان، از ارتکاب هر گناهی باز را حتی در میان فشار بی

  ).15و  14:4؛ عبرانیان 22:2بر زبانش جاري نشد (اول پطرس 

خـوانیم   مـی  7:34. در سفر خـروج  استراه نجات خدا، از طریق عیسی مسیح 

پوشـی   تواند از جریمه گناه چشـم  که خدا مطلقاً مقدس، عادل و منصف است و نمی

خواهـد   وجود ضمن اینکه خدا نمی با این کند، چون جریمه گناه باید پرداخته شود.

پوشی کند، به خاطر رحمت و محبتش و به خاطر اینکه از گناه  از جریمه گناه چشم

خواهد به نحـوي آنهـا    نفرت دارد، و مخلوقات ساقط شدة خود را دوست دارد، می

شـود و   ی خودش داوطلب مـی ی). بنابراین چنین خدا9:3را نجات دهد (دوم پطرس 

 ).6ــ 4:53پـردازد (اشـعیا    ن را با مردن روي صلیب به جاي او، میبهاي گناه انسا

خوانیم که خدا چگونه محبـت خـود را بـه انسـان گـم شـده، از        می 16:3در یوحنا 

د کـه بیـانگر   نـ دهد. آیات زیادي در کتاب مقدس وجود دار طریق مرگش، نشان می

؛ 24:2پطـرس  باشند. بعضی از این آیات عبارتنـد از اول   مرگ جایگزین عیسی می

؛ 21:45؛ 11:43؛ اشعیا 21:5؛ دوم قرنتیان 6:2؛ اول تیموتاوس 22:2؛ اعمال 18:3

  .8:3اول پطرس 

مرگ به دلیل تمرد آدم، به تمامی بشـریت تسـري یافـت، امـا عیسـاي مسـیح       

حمـل  تخداوند داوطلبانه، زندگی خود را به خاطر ما فدا کرد، باشـد کـه مـا دیگـر م    
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ان نشویم. ولی این پایان داسـتان نیسـت. عیسـی پـس از     عواقب گناه آدم و خودم

 17و  4:15ر اول قرنتیان دموت را مغلوب کرد. اینکه مرد، زنده شد و بدین وسیله 

  خوانیم: می

ــه او « ــب    و اینک ــب کت ــوم برحس ــد و روز س ــدفون ش ــی) م (عیس

برخاست... اما هرگاه مسیح بر نخاسته است، ایمان شما باطـل اسـت، و   

  »در گناهان خود هستید.شما تاکنون 

پطرس در روز پنطیکاست اعالم کرد که این خدا بود که پسرش را از مردگان 

دردهاي موت را گسست، او را بر خیزانید. زیرا محال بود که مـوت  «بر خیزانید و 

). هیچ پیام بشارتی بدون ذکر غلبه بر عیسـی  24:2(اعمال » را در بند نگاه دارد. وا

  برمرگ، کامل نیست.

 ويغلبه عیسی بر موت به معنی تصویب کار عظیمـی اسـت کـه عیسـی بـر ر     

صلیب انجام داد و این امکان را براي انسان به وجـود آورد تـا مقبـول خـدا واقـع      

  شود و گناهان ما بخشوده شود.

ایمان خـود، معرفـی کـرده و     دوستان بی هآیا شما آماده هستید این ایمان را ب

  سهیم سازید؟ بزرگ یراثآنان را در این م

  انسانی به خود گرفت تـا   شکلپیام انجیل خطاب به مردم اینست که عیسی

  به همان ترتیب که پیشگوئی شده بود، بتواند به داد انسان برسد.

  ات عدالت خدا را برآورده الزامسپس مرد و جریمه گناهان ما را پرداخت و

دگـان برخاسـت. خـدا    انسـان از مر  عادل شدنساخت. عیسی مسیح خداوند براي 

  نجات را به هر آنکس که به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورد، ارزانی داشته است.

 اي بیندیشید و به یاد آورید با شـنیدن مـژده انجیـل، چـه تحـولی در       لحظه

ل را به شایستگی به دیگران وتوانید این تح زندگی شما به وجود آمد؟ و چگونه می
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  اعالم کنید

 انید به طریقی مؤثر پیام انجیل را براسـاس عناصـري کـه در    تو چگونه می

  به شنوندگان انتقال دهید؟ ق بدان اشاره شدفو

 توانید پیام انجیل را در زندگی خود، به کار ببرید؟ چگونه می  
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  روایت کتاب مقدس خلقت انسان به

ل مـ گویند که انسان حیوان بـوده اسـت ودر اثـر سـیر تکا     اي می در حالی عده

خدا بوده است، و بـر   گویند انسان از ابتدا اي نیز می این درجه رسیده است، عده به

گویـد   انسانیت تنزل یافته است، اما کتاب مقدس با صراحت مـی  اثر سیر قهقرائی به

  شباهت خدا آفریده شده است که انسان به

خواهیم با نیت خدا براي انسان و انتظار خـدا ازانسـان آشـنا     در این بخش می

ی خودمان و اعمال و رفتار خودمان خـدا را  گویم، باشد که بتوانیم از طریق زندش

  جالل دهیم.

بالیم، ولی  شناسیم و از این نظر بخود می ما مدعی هستیم که خود را کامالًٌ می

شناسد، چون او ما را آفریـده   که خدا ما را بیشتر از خودمان می واقعیت این است

خودمان، برا ي اینکه بار دیگـر خـود را کشـف کنـیم،     است. بنابراین براي شناخت 

  کتاب مقدس رجوع کنیم تا ببینم خدا چه شناختی از ما دارد. بیائید به

هـا،   ، خدا در رابطه بـا آفـرینش مـا انسـان    26:1در کتاب مقدس کتاب پیدایش 

  »افق شبیه ما، بسازیم...موصورت ما و  آدم را به«فرماید:  چنین اراده می

کنیم که خدا در رابطه با خلقت کائنات چنین عمل  یدایش مشاهده میدر کتاب پ

کرد: نوري باشد، زمینی باشد، آب جریان یابد وغیره. و با یـک فرمـان او نـور،     می

زمین، آب وسایر مخلوقات آفریده شدند، اما در مورد انسان جریـان فـرق داشـت.     

زمـین    که همانطور که به آفرینش انسان از نظر خداوند بسی ارزشمندتر از آن بود

اي  واین نشانه» دوشب«و » باش«نیز فرمان بدهد  انسان به» شد«و » باش«فرمان داد 
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شباهت خود متمایز  کرده  است که خدا ما را از سایر مخلوقات خود، با خلقت ما به

دیگر در ما آفریده است، و یا اینکه » خدایی«است. البته نباید چنین فکر کنیم که خدا 

هرحال وقتی که خدا انسان را از  شبیه خود آفریده است. به یتیشخصاز نظر ا را م

(پیـدایش   »غبار زمین شکل داد ودر بینی او نفس حیات دمید تا موجود زنده شود«

او شخصیت معنوي خود را که شامل محبت، حقیقـت، تقـدس، عـدالت،     )، خدا به7:2

  حکمت و غیره بود بخشید.

این دلیل بود که فقط  ما داد، به ي خود را بهوقتی خدا شخصیت معنو

بخشید. در باهداف خود را در ما تحقق  اینکه خواست با ما در ارتباط باشد، تا می

  خوانیم که خدا انسان را براي خودآفرید. می 7:43صحیفه اشعیا 

  »جهت جالل خویش آفریده و او را مصور و ساخته باشم. او را به«... 

اي را انجـام داده باشـد.    خواست که صرفاً تجربه ا آفرید نمیخدا آنگاه که ما ر

برماهیـان دریـا و   «ت اواین بود که ما ین ـت قطعی براي زندگی ما داشت یاو یک ن

خزنـد   پرندگان آسمان و بهایم و برتمامی زمین و همه حشراتی که برزمین مـی 

ف مخلوقـات  ی دیگـر خـدا انسـان را اشـر    المـ ک ). بـه 26:1کنیم (پیدایش  »حکومت

این ترتیب خدا را جالل  او قدرت داد تا برخلقت خودش حاکم شود، و به ساخته و به

  دهد.

، خدا را مأیوس خود آزادياستفاده از  سوء باقاب آدم عو ا» آدم«اما متأسفانه 

خدا آفریده شده بود، امروز وجود خالق خود  . انسانی که براي جالل دادن بهندکرد

ست. اما در حالیکه جامعه علمی براین باورند کـه انسـان فقـط    را زیر سوال برده ا

تشـریح قـانع کننـده جسـم و      تواند به اورگانیسمی در حلقه تحول طبیعی است، نمی

روح وجان بپردازد. یک بخش مهم طرح خدا این سه جزء انسانیت است که انسـان  
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ی اوست. خارج ۀبه و پوستعرا آنچنان که هست، ساخته است جسم انسان مانند ج

 جسم انسان صرفاً نمایانگر جان وروح اوست. جان جایگاه خـودداوري اسـت. در  

روح جایگاه آگاهی شخصیت خداست. جدا از این سـه جـزء، انسـان داراي     حالیکه

که انسـان را کمـک    است است که جایگاه تمام احساسات وصداهاي درونی» قلب«

اند. اگر  مورد را  وجدان هم نامیدهکند تا بین راست و دروغ تمیز قائل شود. این  می

ایـد؟ و یـا    اید، آیا این زنگ اخبار درونی را شـنیده  عملی نادرست کرده شما اقدام به

  اید؟  اید دچار یک حس آنی و هیجان بخش نشده انجام داده اگر عمل درستی 

  »تشخیص رویاها«دررابطه با مقاله 

کنیم یکی  ه است؟ ما فکر میچه مواردي ما مسیحیان را از دیگران متمایز کرد

از مهمترین این موارد رویاها  و آرزوهاي ما است. اگر شما در یک سـاعت شـلوغ   

روز در نیمکتی در ایستگاه اتوبوس جعیتی را که در حال عبور هستند، تماشا کنید، 

چشمان این رهگذران عجول نگـاه   را دریابید. به» هدف رسیدن به«توانید مفهوم  می

ول طـرح  شـغ باشند، بیشتر آنها در ذهـن خـود م   آنها غرق افکار خود میکنید، همه 

کشـند تـا هرچـه زودتـر      باشـند، و نقشـه مـی    برنامـه بـراي امـروز خودشـان مـی     

د. اگر توجه کرده باشید هـر شخصـی بـراي تحقـق     بنهاي خود دست یا خواسته به

د کنـد، و یـا شـای    رویاهایش سخت در کار است، و یـا در آرزوهـایش زنـدگی مـی    

گذرانـد. بلـه! زنـدگی     اش مـی  روزهاي خـود را در حسـرت آرزوهـاي بربـاد رفتـه     

  سرشار از رویاهاست.

آسـایش و راحتـی و رفـاه     رجهـان حـول  ددرحالی که رویاهاي بیشـتر افـراد   

موردي بس بزرگتـر   خودشان است، اما یک شخص مسسیحی دعوت شده است به

تحقق نقشه خـدا بـراي نجـات     اند تا در جهت بیندیشد. امروز مسیحیان دعوت شده
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  بخشد. رشکوه که زندگی را ارزش میپی ئجهانیان، بکوشند. رؤیا  و آرزو

  »هاي زندگی گزینش« دررابطه با مقاله 

زنـگ بـودن همیشـگی اسـت. عمـل       تلزم گـوش بـه  سـ زندگی مسیحی م عمل به

هر زندگی مسیحائی تطهیر روزانه جان است، و مراقبت دقیق براي جلوگیري از  به

اي است که کالم خدا نامیـده   آینه گونه کوتاهی است. زندگی مسیحانی نگاه دقیق به

افکار، گفتار و کردار خودمان. زندگی مسـیحائی   شود، و همچنین توجه دقیق به می

کنیم  اي است براي حفظ ارتباط با پدر آسمانی. ما هر روزه تالش می تالش روزانه

یحی حفـظ کنـیم. یـک غفلـت کوچـک       ان یـک شـخص مسـ   عنو تا صداقت خود را به

  عواقب وخیمی در پی دارد.

  :گوید یکی از سرودهاي مسیحی که بیانگر این قالب شخصیتی است، چنین می

  .يرو تحلیل می خود را وا دهی، رفته رفته به وقتی

  ها براي تو خاکستري شوند، وقتی تمام سفیدها و سیاهی

  روي. تحلیل می رفته رفته به

  گیرد، وم قرار میافکارت مورد هج

  گیري، تصمیمات  غلط می

  بینی،. و نتیجه تصمیمات غلط را می

اي  هاي درست، نه یـک تصـمیم آنـی، بلکـه مرحلـه      بعضی اوقات انتخاب گزینه

  رزوانه است.

  ».نیازهاي دنیاي خودمان رسیدن به«در رابطه با 

یائی که مدرن. در دنفراکنیم: در یک دنیاي  ما در قرن بیست و یکم زندگی می

زیر سؤال و موشکافی رفته است. ما در » قلمرو روحانی« و امور مربوط به» ایمان«
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 در که ی اوقاتگاهس را در نظر دارد، وکنیم که تنها موارد ملم دنیائی زندگی می

  کنم که ناظر دگرگونی جهان هستم. دعا هستم، خود را در برج دیدبانی حس می

، نادرند، ولی هرگاه چنین حسی »بینانه هانج»هاي  کنم این نشست من تأیید می

هـا و چشـمان    بسیار متضـاد بنگـرم. گـوش    یخواهم دنیا را از دیدگاه می ،را دارم

  اند . دعوت ابدیت، کروکور شده بیشتر مردم این روزگار نسبت به

کـنم و   هایم احساس می و در این مواقع است که من بار سنگینی را روي دوش

، که چقدر هم فراواننـد! و  است این مردم کروکور ابدیت به يربار سنگین یادآواین 

راه بیفتم و محبت و  شوم که به ترتیب ترغیب می خبریم! و بدین یچقدر هم از آنها ب

این کـوران و کـران سـخن بگـویم، باشـد کـه        عشق خدا را معرفی کنم، و از خدا به

تر بـراي آنهـا دعـا    شوم تا هرچه بیشـ  دعوت خدا را بشنوند. و همچنین ترغیب می

  کنم.

  »تجهیز خدا«در رابطه با

لنـدن آمـده    وقتی من مشغول نوشتن این مقاله بودم، مردم از سراسر دنیا بـه 

کننـده بـراي    هاي المپیک را تماشا کنند. بیشتر این قهرمانـان شـرکت   بودند تا بازي

یـن  حضور در این مسابقۀ بزرگ، با تمرینات شدید، خود را آمـاده کـرده بودنـد. ا   

ها کار شدید و تربیت دقیق، خواه که کسـانی کـه در آخـرین     قهرمانان پس از سال

همگی خود را آماده شرکت در  شوند و یا طعم پیروزي را چشند. لوب میغلحظه م

برروي مبل راحتم لم داده بودم،  حالیکه سو من در از آن این مسابقه بزرگ نمودند

  هاي آنان بودم.  اندوهها و  کردم و شاهد شادي تلویزیون نگاه می به

هرحال زندگی مسیحائی، شامل لم دادن روي مبل راحت و دیدن خدا نیست.  به

 نعنـوان مسـیحیا   سـت. مـا بـه   اابت براي بردن بـازي  قزندگی مسیحائی در واقع ر
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کنـیم و هرکسـی    عنوان یک تـن، کـار مـی    بخشی از کلیساي خدا هستیم و با هم به

. خدمات مسیحی ما شامل ارتباط خوب با خدائی که ما دهد وظیفۀ خود را انجام می

کند، نیسـت، بلکـه همچنـین شـامل      اهدافش یاري می را در اجراي تحقق بخشیدن به

تالش زیاد از سوي ما است. زندگی مسیحائی، مشارکت با خدا است. بله! خدا ما را 

راحت خود ایم که از مبل  براي کار خود تجهیز نموده است، ولی ما نیز دعوت شده

  برخیزیم و با او کار کنیم و او را براي تحقق طرح بزرگش در جهان، یاري کنیم.

  

  »هاي دنیائی و اهمیت آنها دیدگا«با  رابطهدر 

هـم تزدیکتـر    فلسفۀ جهان شمولی، ما را در این دهکدة بزرگ هرچه بیشتر بـه 

هـا   نند و تفاوتیکدیگر منتقل ک توانند فرهنگ خود را به کرده است. اقوام مختلف می

هـا   هرحـال، دنیـا قـرن    ها برخوردار شوند. بـه  را تجربه کنند و از زیبائی آن تفاوت

ارجحیـت   هاي گوناگونی بوده است و مردم بخاطر بـاور بـه   است که داراي فرهنگ

اند. از آن  عام شده ها نفر قتل اند و میلیون ها کرده ها جنگ سایر فرهنگا فرهنگشان ب

هـا هرگـز    آموختـه اسـت کـه جنـگ      ما وض شده است؟ تاریخ بهبعد چه چیزي ع به

بـا   اآن اندیشید. بنابراین وقتی مـ  اند، و صلح موردي است که باید به سازنده نبوده

هـا بیاندیشـیم،    تفـاوت  بیشـتر از آنکـه بـه    بایـد  کنـیم  ها برخـورد مـی   سایر فرهنگ

چنین برخـوردي بـا   . و زدیر تمرکز میها با فرهنگ خودمان  تشابهات این فرهنگ به

وجود در بین ما اسـت، یعنـی ندیـده گـرفتن     مهاي مختلف راه حل اختالفات  فرهنگ

  ها. تفاوت

تواند راه حل نهائی باشد؟ من  هاي گوناگون، می آیا چنین برخوردي با فرهنگ

کنم! این یک راه حل سطحی است و چنانچه در معرض کوچکترین نسیمی  فکر نمی
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خواهیم گفتگویی سازنده داشته باشیم، الزم اسـت کـه    عاً میقرار بگیرد، اگر ما واق

زبان دیگران را یاد بگیریم و این مستلزم آن اسـت کـه دیگـران و رسـوم آنهـا را،      

دوسـت داشـته باشـیم. و آنگـاه واقعـاً       ،داریـم  فرهنگ خود را دوست میآنچنانکه 

  آنها برسانیم. توانیم پیام محبت را به می

توان با کلمات بیـان کـرد.    یام انجیل است. انجیل را نمیبله، درست است، این پ

انجیل باید از طریق نحوة زیستن ما تعریف شود. اگر ما در مـورد محبـت موعظـه    

  ما گوش خواهد کرد. عمل آوریم، چه کسی به کنیم، ولی نتوانیم محبت را عمالً به

سـایرین   قیـد و شـرط خـدا را بـه     در صورتی که واقعاً بخواهیم پیام محبت بی

هـا، پـیش رویـم،     بان سایر فرهنـگ حبت و فراگرفتن زمالزم است که در برسانیم، 

  دیگر مهم نیست که چقدر با ما فرق دارند.

  موانعبرزدن  لدر رابطه با موانع و پ

ترین حقیقت مندرج در کتاب سانتوز،  این یکی از مهم ،»دشمن خود را بشناس«

شما در جنگ با قوم دیگر است، الزم اسـت  باشد. وقتی ملت  می» هنر جنگ «نام  به

نظامی، جغرافی و هر چیز دیگر  يسیاست، اقتصاد، جمعیت، نبرد ،آن قوم در مورد

شناسد، جنـگ   د. کسی که دشمن خود را نمییآن کشور، اطالعات کافی داشته باش

  را از پیش باخته است.

براي دوست  عنوان مسیحیان باید دشمن خود را دوست بداریم. اما حتی ما به

داشتن دشمنانمان، الزم است که آنها را بشناسیم، چون ممکن است آنها در پاسـخ  

ها  این سادگی محبت ما متکبر شوند و یا از ما نفرت کنند. محبت کردن با دشمن به

من آموخت، چگونه سؤاالتی را بپرسیم تـا مـردم    نیست، یکی از دوستان عزیزم به

هـاي   دیـدگاه  کند تا بـه  آن سواالت شما را آماده می را بشناسیم، سواالتی که پاسخ
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شـوید. بـراي    آگـاه زندگی، تجارب گذشـته آنهـا، درك آنهـا از دنیـا،      آنها نسبت به

آن  آنها عالقمند باشید، و این عالقه شما را بر شناخت واقعی مردم، الزم است که به

سوال کنید بیشـتر  بیشتر  دارد که هرچه بیشتر در مورد آنها سؤال کنید. هرچه  می

جهـت شـروع یـک آشـنایی      ي بـه کلیـد اي از سواالت  پاره گیرید. در اینجا به یاد می

  کنیم: اشاره می

 کنی؟ خوب، بگو ببینم، چکار می 

 گذرانی؟ وقت خودتو چطور می 

  چگونه است؟ ات هخانوادوضعیت 

 ....و... و 

  شما نیز اگر سؤاالتی در این زمینه دارید، مطرح کنید.

  

  »هندوئیسم « در رابطه با 

نویسـم، سروصـداي هنـدوها کـه مراسـم       این مقاله را در شب مـی  حالیکه در

کنم فـارغ از   رسد و سعی می گوشم می دهند، به مذهبی خود را در خیابان انجام می

اي است و سروصداها گوشم  تالش بیهوده  کارم ادامه دهم، ولی این سروصداها به

کـنم کـه در ایـن دهکـده جهـانی چـرا هنـوز هـم مـردم           کر میاین ف آزارد. به را می

خواهنـد   توانند چنین سروصداهایی راه بیندازند و مزاحم کسانی شوند کـه مـی   می

  کارشان برسند. استراحت کنند تا فردا به

این نتیجه رسیدم که علیرغم تمـام ایـن    کردم، به این مورد فکر می ولی وقتی به

ترتیـب احسـاس    پسـند اسـت. بـدین    ان هنوز هم عـوام ها، جامعه هندوست بینی جهان
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باشـد، امـا حفـظ     هاي قدیم نیز می زندگی اجتماعی شامل سنت اًعآرامش کردم. قط

  باشد. سري مشکالت نیز می ها مستلزم تحمل یک سنت

هاي عوام  تواند با این سنت در این زمان من در عجبم  که مسیحیت چگونه می

یادم آمـد کـه مسـیح همیشـه      پس بهسیک میز بنشیند.  کنار بیایند و با آنها بر سر

نشستند و حتی پاهاي آنـان   کرد و بر سر یک سفره می میان توده عوام زندگی می

  ایم که خادمان جامعه خود باشیم؟ شدهنشست، آیا ما هم فراخوانده  را می

ام آن کسانی که در خیابان سروصدا تمدر اوج آن سروصداها بود که براي 

نحوي  من بدهد که بتوانم به د دعا کردم و از خدا طلب کردم تا فرصتی بهکردن می

نظرکردن از برنامه  آنها را خدمت کنم. شاید که بتوانم خدمت خود را با صرف

  دلخواهم و خاموش کردن تلویزیون شروع کنم!

  در رابطه با خدا

ده ایمان خود با غیرمسیحیان صحبت کـر  اگر هریک از شما مسیحیان راجع به

که فرضیه خدا را  ستاي کافرکه مخاطب شما اید  این نتیجه رسیده باشید، حداقل به

هاي فرهیخته این روزگـار، وجـود    تمسخر گرفته است. خدا از نظر بیشتر انسان به

نــدارد. جوامــع دانشــگاهی و علمــی مخصوصــاً در مــورد خــداي مســیحیت چنــان 

  دار کنند. ما را هم خدشهکنند که ممکن است حتی ایمان ش اظهارنظرهایی می

توانید انجام دهید؟ آیا الزم اسـت همیشـه بـا     شما با این روشنفکران چکار می

هاي دفاعی را در کنار خود قـرار   آنان در بحث و جدل باشید؟ آیا باید تمام نوشته

  دهیم تا برتري خود را ثابت کنید؟

ت فراخوانـده  خـدم  عنـوان کسـانی کـه بـه     کنم که ما مسیحیان ـ  به  من فکر می
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پرسـند، بـا طـرح سـواالتی      ان مـی مایمان نباید کسانی را که از ما راجع به ـ��ایم  شده

ایـم تـا    تأثیر قرار دهیم، بلکه دعوت شده طلبانه تحت هوشمندانه و برخوردي برتري

اهـم مـوارد بپـردازیم و نـه      هـا، فقـط بـه    آمیز در بحـث  با روشی دوستانه و محبت

  جزئیات. به

را دعوت کرده است که براي دیگـران دعـا کنـیم کـه نـه فقـط بـا         البته خدا ما

شناخت درست انجیل، متحول شوند، بلکه بتوانند محبت مسیح را در زندگی خـود،  

  تجربه کنند.

  »بودائیسم « در رابطه با 

هــاي گونــاگون ســازگار اســت، در  بــا فرهنــگ اینکــه خــاطر آئــین بــودائی بــه

باشد، اما بودائیسم آسیا  ال گسترش میکشورهاي بسیاري در آسیاي شرقی درح

یا بودائیسم ژاپن بسیار متفاوت است، ولی هم هندوستان و هم ژاپـن یـک خـدا را    

  باشند. انونی میکستایند و پیرو یک فرضیه  می

خود بگیرند، بیشتر از سایر ادیان گسترش  توانند قالب فرهنگی به ادیانی که می

اش  پذیري خاطر استعداد انطباق القدس، بلکه به تنها توسط روح یابند. مسیحیت نه می

ها و شداید فراوان هنـوز   با زمان، و در عین حال حفظ باورهایش، با وجود سختی

  هم زنده است.

نیازهـاي روحـی اقـوام مختلـف      عنوان مردمی که باید به بیائید ما مسیحیان به

ه باشـیم، و  برسیم، در مقابل تحوالت احتمالی در فرهنـگ مسـیحی آمـادگی داشـت    

حال مراقب باشیم تا از هرگونه انحراف در بنیـاد کـانونی مسـیحیت، یعنـی      درعین

  عیسی مسیح جلوگیري کنیم. 

ام که چرا بشریت دچار تفرقه شده است. یادم  این مورد اندیشیده همیشه به من
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کشورهاي مختلف و مرزهایشـان، درس مـی    رفتم راجع به آید وقتی مدرسه می می

که مـردم را از یکـدیگر    ندکردم که این مرزهاي جغرافیایی بود فکر می خواندم. من

ها یک واقعیت ماقبـل تـاریخی اسـت،     کرد، ولی در واقع معضل مرزبندي متمایز می

شـان  دگاهشود که بزرگترین عامل تفرقـه بـین انسـانها دی    ولی امروزه مشاهده می

  خدا نادیده است. نسبت به

اصـطالح رقیـب اسـالم اسـت.      نظر بگیرید که بهعنوان مثال مسیحیت را در  به

شاید براي شما جالب توجه باشد که بدانید این دو ادیان بزرگ جهـانی داراي یـک   

تنها مسـیحیت، بلکـه یهودیـت نیـز از او      است که نه» ابراهیم«باشند و آن  ریشه می

 حـق  سرچشمه گرفته است. ابراهیم پدر اسماعیل بود که مسـلمانان او را وارث بـه  

دانند، همچنین پدر اسحاق بود که او نیز پدر یعقوب بود که بعداً اسـرائیل   وعده می

خونی امروز ضدیت شدیدي بین این دو آیین وجـود   نامیده شد. اما علیرغم این هم

هـا بـرزمین ریختـه     نام خـدا در ایـن دشـمنی    هاي فراوانی به حدي که خون دارد، به

  اند.  شده

ها و  م، خبري از عصیانیخوان اي می زمان روزنامهبرانگیز است که هر   تأسف

  شنویم. هاي مذهبی می هاي گروه تفرقه

مشـترکات خـود بـا دیگـران      ها بـه  جاي تمرکز روي تفاوت اگر فقط هرکسی به

  شد! کرد، دنیا چقدر بهتر و زیباتر می تمرکز می

و ام  پس از روزهاي بسیار تفکـر در ایـن مـورد، کنـار پنجـره اطـاقم ایسـتاده       

آسمان پر  نگاهی به حالیکه و در» تو مدیونم خداي عزیز، من به«کردم     زمزمه می

زیــر دوخــتم و شــهري پرســتاره دیــدم و بــاردیگر  از ســتاره انــداختم، چشــم بــه

  راند. ان و زمین حکم میمسآقط یک خالق برتر وجود دارد که بر فیادآوردم که  به

اش  اي در بالکن خانـه  است آینهخو خود را دیدم که می کصبح همسایه کاتولی
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کلیسا هرروز  جهت دفع ارواح شریر بگذارد. تعجب کردم که هدف او در رفتن به به

بـود، امـا هنـوز هـم انـدکی از باورهـاي        کیکشنبه چیسـت؟ چـون او یـک کاتولیـ    

طـور کـه    دهـد کـه ایمـان او، آن    کرد. این مورد نشان مـی  گرایان را پیروي می روح

  د.بایست درست نبو می

دونفر هندورا شنیدم که بسیار  هاي یکی صحبت رفتم،  کالس می وقتی داشتم به

 توانستم گفتگوي این دو نفر را راجع به خدایشان بودند و هرروز صبح می معتقد به

شان بشـنوم. آنهـا بـا کمـال تعجـب از ریکـی و اسـتو صـحبت         »معبد خصوصی«

» ارواح شـریر  « د، امـا از  خـداي خـود بودنـ    متوکـل بـه   اینکه کردند. آنها ضمن می

  ترسیدند. می

باشیم، ممکن است  مسیح می ما مسیحیان علیرغم این حقیقت که پیروان عیسی 

  گرا) شویم.  یست (روحیمناخواسته ان

کنیم کـه محصـور در انـواع مختلـف ادیـان و باورهـا        ما در دنیایی زندگی می

کـه آیـا پیـرو واقعـی و     گـاهی خـود را بیازمـائیم     است. بنابراین شایسته است گاه

  مسیح هستیم یا نه؟ شایسته عیسی

رفتـه  دارد   خوابیـده اسـت، دنیـا رفتـه      بیرون سرد است و سروصداها کمـی  

اي خواهد بـود. مهـم نیسـت چـه      گذرد و فردا روز تازه رود. امروز می خواب می به

با آغوش  شاد، من  انگیز، خواه اتفاقی براي من بیفتد، خواه خوب، خواه بد، خواه غم

که ایمان دارم کسی که مرا خلـق کـرده اسـت، همـه چیـز را در       چون ،پذیرم باز می

  کنترل خود دارد.

کنم کـه ایـن روزهـا مـا در جسـتجوي مـورد بزرگتـري         هرحال من فکر می به

ترین ابزار وآخرین متد، کشفیات علمی و طبی جدید (و این لیست  هستیم و آن تازه

  .دباش ادامه دارد) می
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نظر من یک  که به» جنبش عصر جدید«شنوم راجع به  هایی می راً من زمزمهاخی

ام وسوسـه   ها را شـنیده  عنوان اغواکننده است. از وقتی که من دورادور این زمزمه

سرعت  چیست. پس تصمیم گرفتم به» جنبش عصر جدید«ام که بدانم واقعاً این   شده

این جنبش سوال کـنم.   از او راجع بهبروم » گوگل«دیدار یار مهربان و دانشمندم  به

اي است از تمام ادیان و باورهاي گوناگون،  که انسـان در   آمیزه» ج.ع.ج« اینکه اول

معتقد است که همۀ ما خـدا و ادامـه و نتیجـه چیـزي     » ج.ع.ج«کانون آن قرار دارد. 

 باشـیم.  مـی   ـ��نامنـد   آنطور که آن را می -برتر از خودمان، یک مجموعه خداگونه، 

  چیز خدائی است. هیچ چیز غیرطبیعی نیست، بلکه همه» ج.ع.ج«براي 

پس چون این جنبش، خواهان یک نظام جهانی، یک حکومت جهانی، یک اقتصاد 

آن معتقدنـد کـه هرفـرد انسـانی     پیروان باشد،  جهانی، یک فلسفه و دین جهانی، می

ئنات است، کـه  داراي یک صداي درونی است و این صداي درونی ارتباط آنها با کا

باشد. آنها معتقدند که کائنات خداسـت وانسـان بخشـی از کائنـات اسـت و       یم خدا

  ترتیب انسان هم خداست. بدین

 تشنه و گرسـنۀ عـدالت   ترتیب این جنبش کامالً مضر است، چرا که مردم بدین

  کنند. گرایش پیدا می» جنبش عصر جدید«سمت  سرعت به به

بسـیار تـابع   » ج.ع.ج«دهد، این واقعیت است کـه   یموردي که بیشتر مرا آزار م

هر آنچه کـه مـا    خود را دراست. این جنبش خود را بسیار ماهرانه » فرهنگ عامه«

 بینیم، تنیده است. بسیاري از مردم عنوان هنجارها و موارد قابل قبول می امروز به

که من و شما هم اند!  را پذیرفته» جنبش عصر جدید«ایده ـ آگاه باشند  اینکه بدون ـ

» جنگ ستارگان«و » شاه شیر«هایی نظیر   فیلم توانیم یکی از آنان باشیم. مثالً به می

بسیار   باشند و ما هم با عالقه بیندیشید که حاوي تبلیغات بسیاري از این جنبش می

که در درون هریـک از مـا   » جبر«ایم، درست مانند ایده  ایم و لذت برده آنها را دیده

Comment [A1 :[ 

Comment [A2R1 :[ 

Comment [A3R2 :[ 
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براینکـه هربخشـی از    ست (جنگ ستارگان)  و یا مفهوم زنجیره حیات، مبنینهفته ا

شـود   زیبایی و خوبی منتهی مـی  اش به کند و نتیجه بخش دیگري کمک می طبیعت به

که کامالً وفـادار   شناسیم را می »اپرا«هاي مشهوري نظیر  (شاه شیر). ما شخصیت

ها سـخنان   چه تعداد از انسان کنید باشند، و فکر می می» جنبش عصر جدید«ایده  به

خواننـد؟   هـایش مـی   شـنوند و یـا از کتـاب    اش مـی  هـاي تلویزیـونی   او را در برنامه

  میلیونها نفر!

توانیم داشته باشیم؟  می» ج.ع.ج«عنوان مسیحیان چه پاسخی براي موج  ما به

 امواج آن بسپاریم؟ و یا برعکس جریان آن حرکت کنیم؟ البته پاسخی آیا خود را به

را که از شما انتظار دارم و امید دارم انتظارم برآورده شود، این است که شما 

  پیشنهادم را بپذیرید و برعکس جریان آن حرکت کنید.

توانیم برعکس ایـن مـوج حرکـت کنـیم،      آنچه که داریم، نمی ولی ما با توجه به

م، چیـزي  چیزي فراتر از خود داریـ  شویم. ما نیاز به چون در قعر اقیانوس غرق می

این جریان تند، آمـاده و   بابرتر براي جنگیدن  نیرويبزرگتر از این موج. آیا با آن 

  ایم؟ مجهز شده
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  »انسان « در رابطه با 

ی که براي پایداري ئاه مصمیانسان و روح او، وجدان او و ت من گاهی اوقات به

ان داریـم کـه   اندیشـم. مـا اطمینـ    گیرد، می راه مستقیم و باریک زندگی می در کوره

شریعت روح حیات، ما را از شریعت گناه و موت آزاد ساخته اسـت. ولـی اینـک از    

آخرین  ینگاه هاي بد، به راه شود براي برگشت به ناحیه جسم فشاري برما وارد می

طریق آسمانی  گذشتۀ گناه آلود خودمان، و همین فشارها است که ورود ما را به به

  اندازد. تأخیر می به

باشـند: مـواد مخـدر، سوءاسـتفادهاي جنسـی،       هـا، واقعـی مـی    وسوسهو این 

کنـیم و   توبـه مـی   اینکـه  وگرافی و موارد فـراوان دیگـري مـا را حتـی پـس از     نپور

  کنند. پس چکار کنیم؟ شوئیم، وسوسه می ها را از روح خود می پلشتی

 پوسـت  افتم که یک پـدر سـرخ   یاد داستانی می اندیشم، به این مورد می وقتی به

کنند، یک سگ خوب و یـک   در تو دو تا سگ زندگی می» پسرم«گوید:  پسرش می به

پدر کـدام  «پرسد  وقتی پسرش از او می» باشند. سگ بد که دائماً با هم در جنگ می

اي  آن سگی را که بهتر تغذیه کرده«گوید  ، پدر دانا در پاسخ می»شوند یک برنده می 

  »شود. برنده می

  بینی... واظب باش که چه میاي چشمان کوچک من، م

  »گناه « در رابطه با 

یکی از سواالتی که بیشتر از جانب ملحدان و عارفان برعلیه مسـیحیت مطـرح   
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گوئید یک خداي خیرخـواه   اگر همانطور که شما مسیحیان می«شود، اینست که  می

 توانـد  وجود دارد، چرا این همه بدي و شرارت در جهان وجود دارد؟ و چرا او نمی

رسند که خدا مسئول تمام دردهـا و   این نتیجه می و بالفاصله به» آنها پایان دهد؟ به

  ها است. رنج

هـا، نشـانه    یم، تمام این دردها  و رنـج ئوگ ولی ما پا را از این فراتر نهاده و می

سـاخته اسـت تـا هرچـه را کـه      نصـورت آدم آهنـی    محبت خداست! کـه مـا را بـه   

حـق انتخـاب   مـا   م دهیم. خدا ما را دوست دارد، و بـه چون و چرا انجا خواهد به می

محبت  داده است که اگر مایلیم او را دوست داشته باشیم. این ما بودیم که نسبت به

خواست مـا را بخـاطر    خدا خیانت کردیم و شریعت او را نقض کردیم، و اگر او می

  یک زنده نبودیم. کارهاي بدمان مجازات کند، االن هیچ

مورد حق دارند. ما مسئول اعمال خود هستیم و باید پیامد  ملحدان در یک

کارهاي بد خود را بپذیریم. درست است! خدا ما را بخشیده است و پسرش را 

گناه  فرستاده است تا عواقب گناه ما را بر خود تقبل کند، اما حتی امروز، اگر به

  نمائیم. گی خود میبدترین جایگاه براي زند خود ادامه دهیم، این جهان را تبدیل به
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  »حقایق انجیل « در رابطه با 

یـاد   کنـیم، بایـد بـه    دیگران معرفـی مـی   عنوان مسیحیان انجیل را به وقتی ما به

این که عیسی براي گناهان  بر داشته باشیم که تالش ما صرفاً بیان پیام انجیل مبنی

قاعـد  تهـت م تـر از آن، و آن تـالش در ج   باشد، بلکه چیزي بسـی مهـم   ما مرد، نمی

  دیدگاه جهانی ما است. ساختن دیگران نسبت به

این که اگر بخواهیم کسـی   بر شویم مبنی ما گاهی اوقات از این حقیقت غافل می

در گـام اول   بایـد  را متقاعد کنیم که ایمان آورد که مسیح بـراي گناهـان مـا مـرد،    

ل الزم است که بدانیم همین دلی آنها نشان دهیم که همه ما بالاستثنا گناهکاریم، به به

گناه چیست. شناخت گناه مستلزم اینست که بدانیم خدا کیسـت وارتبـاط او بـا مـا     

  چگونه است.

ایـم، ولـی    دادن شعار و معرفی مسیح اکتفا کـرده  عنوان مسیحیان فقط به ما به

ت واقعـی بـا ارتبـاط بـین خـدا و انسـان، شـروع        مسیحیی نیست. درستاین ایمان 

  شود. می

انـد، واینـک وقـت     ها است که بشارت خود را از آخر شروع کرده سلمبشران ن

  آن است که ما از اول شروع کنیم.

  خوانـدم کـه واقعـاً مـرا تکـان داد ـ       مـی » قتلگاه سریالنکا«اي تحت عنوان  مقاله

شـوند، مـورد    شوند، شـکنجه مـی   اي اعدام می کننده کسانی که بدون هیچ دلیل قانع

ند. وقتی که دیدم انسان تـا چـه حـد در گنـاه غـرق شـده       گیر سوءاستفاده قرار می

ها کجاسـت، از تـه    این نتیجه رسیده است که جایگاه خدا در این مصیبت است، و به
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این سواالت در کتاب مقدس قـرار دارد. در   کنم پاسخ به دل گریه کردم. من فکر می

س عمیـق بـین   اي ب همان زمانی که انسان براي اولین بار مرتکب گناه شد و فاصله

مـا گفتـه اسـت خـدا      د. اما کتاب مقـدس بارهـا و بارهـا بـه    کرخودش و خدا ایجاد 

دهـد، حتـی بـا وجـودي کـه       اوضاع نابسامان ما ادامه مـی  تالش جهت رسیدن به به

دانـم کـه ایـن را نبایـد      بخشی اسـت، امـا مـی    گناهکاریم! هرچند که این وعده تسلی

کنـد کـه گنـاه     زمانی صحبت مـی  راجع بهحساب محبت خدا بگذارم. کتاب مقدس  به

حال خود رها کرد و هرکسی را واگذاشت که  حدي رسید که خدا، او را به انسان به

این همـه گنـاه و شـرارت در     کنم که خدا با توجه به راه خود برود. من تعجب می به

حال خود رها نکرده است و امید دارم کـه هرگـز مـا را     جهان، چرا تاکنون ما را به

  کنم. راه خودمان رها نکند، اما بهرحال تعجب می هب

ها کـافی اسـت مـا را متقاعـد      گاهی شنیدن اخبار تلویزیون و خواندن روزنامه

رود و  سازد که پیروز نبرد حماسی، یعنی خوبی و بدي، بدي است. گناه فراتر مـی 

خـط آخـر    شود که معنویـات بـه   یابد و این احساس را باعث می شرارت فزونی می

دارم  دوسـت آید که بپرسید، خدا کجاسـت؟ مـن    سیده است و این سوال پیش میر

نویسم  جا است، درست هم اینک که من دارم این مقاله را می کنم خدا همین  فکر می

  باشد. جا در کنار من و بسیاري دیگر در سراسر جهان می همین

است که » نیشروع پایا«این نبرد بین خوبی و بدي، یک نبرد طوالنی است، اما 

اي است. در این نبرد خدا برنده نهائی است. بنابراین اینک که من روز  واقعاً حماسه

اینکـه خـدا علیـرغم تمـام گناهـان در کنـار مـا          بـر   خود را با اطمینان مجدد مبنـی 

حال  ما یادآوري نماید که او ما را به برم و امید دارم که خدا به پایان می باشد، به می

  ده است وهمچنان در کنار ما است.خود رها نکر

یاد دارم در اطاقی همراه  به» منظور تو از ایمان چیست؟«استادم از من پرسید 
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من خیره شده بودند و اعماق فکر  با سه استاد نشسته بودم که با چشمان گشاد به

جریـان مربـوط   » خدایا کمکم کن.« کردم  کردند و من در دل دعا می مرا کاوش می

ایش شفاهی بود و داشتم درسی که در سال اول مدرسه یاد گرفته بودم، یک آزم به

دادم. واقعاً گیج شده بودم! پاسخی براي آن سوال نداشتم. منظورم این  توضیح می

دانستم، و کـامالً مطمـئن نبـودم کـه اسـتاد       میناست که حتی مفهوم ایمان خود را 

ان خود را توضـیح دهـم کـه    ترتیب تالش کردم تا ایم کند. بدین حرف مرا درك می

چـه چیـزي    خوب! پس بـه «استاد دیگر از سر همدردي با من سوال دیگري پرسید 

که باور دارم مرا نجات داده اسـت   را توانم ایمان خود چگونه من می» ؟يایمان دار

  دیگران منتقل کنم، در صورتی که نتوانم آن را توضیح دهم؟! به

کنـیم   قدري روي آن تاکید می بریم، و به کار می را به» ایمان«امروز، اکثراً واژه 

  ایم. رسد ارزش واقعی این واژه را از دست داده نظر می که گاه به

کنیم که ایمان داریم، اما واقعاً ایمان داریم؟ کتاب مقدرس در رساله  ما ادعا می

بهرحـال   بدون ایمان محال اسـت خـدا را خشـنود نمـود.    گوید  می 6:11عبرانیان 

آنچـه کـه بـدان امیـد      ایمان چیست؟ ایمان عبارت است از اطمینان داشتن به ببینیم،

  ).1:11ایم (عبرانیان  چیزهایی که ندیده داریم و اطمینان نسبت به

چیست؟ و هرچند که قـادر نبـودم   » ایمانم«استادم از من پرسید منظور من از 

 اینکـه  م. نخسـت پاسخ او را بدهم، اما دوست دارم پاسخ خود را با شما درمیان نه

خداست. او صانع و دهنده ایمان من است. بدون خدا ایمان من بیهـوده   ایمان من به

او کـه   مـادام کـه   چیزي غیر از خدا بود، ایمانی پوچ بود، اما، است. اگر ایمان من به

  است، ایمان من درست است.  يلنگر

جربیـات  دوم، اساس ایمان من کالم خدا است.  بسیاري اوقات دوست داریم ت

باشند، ارزشمند نشان دهیم. البتـه تجـارب مـا واقعـاً      خود را بیشتر از آنچه که می
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ما براي بنیان ایمانی ما کافی اسـت؟   بزرگ هاي باشند، اما تنها تجربه ارزشمند می

  این مورد فکر کنید!  به

ها است که مورد مطالعه و موشکافی قرار گرفته و هنوز هـم   کتاب مقدس قرن

ه باشد، و هنوز هم ب ها نفر در اطراف و اکناف جهان می رد بحث میلیونموضوع مو

همان سطحی که موردنظر کتاب مقدس است،  خود باقی است. اگر تجارب ما به قوت

  رسید، آیا کتاب مقدس تا امروز هم پایدار بود؟ می

مـی خـوانیم کـه خـدا مـا را       16:3سوم، ایمان مرا نجات داده است. در یوحنا 

او ایمـان آورد،   وست دارد که تنها پسر خود را فرستاده است، تا هرکس بهآنقدر د

آور است که چه کارهائی از  ایمان  اي بیابد. تعجب دانهواج تایهالك نگردد، بلکه ح

سال تجربه ایمان، هنوز هم کامالً گیج و گنـگ و   9ساخته است! من پس از گذشت 

  ام! دهان مانده به انگشت

ایم. ولی آیا ایـن پایـان داسـتان     و ایمان داریم ونجات یافتهبله، شما و من هرد

مسیح ایمان داریم، ولی آیا ایمان خـود   رسد ما به نظر می است؟ خیر! حتی گرچه به

ایم؟ آیا باید ایمان خود را بـراي خـود حفـظ کنـیم و دیگـران را از       را تعریف کرده

  برخورداري از تجربۀ نجات، محروم کنیم؟

آن فقـط از طریـق ایمـان     همگان قـرار دارد، امـا دسـتیابی بـه     نجات در اختیار

ایم بـرویم و در میـان    مسیح است. بخاطر داشته باشید که ما دعوت شده  عیسی به

  ها، شاگردسازي کنیم! ها و ملت تمام قوم

دیگـران   کنم ایمان خـود را بشناسـید، و آن را بـه    شما توصیه می امروز من به

  عرضه بدارید.

  


