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  شاد بودن در خدا

  

   دوستان عزیز،

و اعجاب هست  شادي نویسد: نوعی آخرین نبرد، می درکتاب لوئیس سی.اس

شاد » از خداوند تمتع ببر.«نویسد  بخشد. سراینده مزامیر می که شمار را ارج می

بپردازیم.  خواهیم به آن بودن در خداوند موضوع بسیار مهمی است که می

اگر در خداوند شادمان «جرمی تیلور یکی از خادمان امین خدا نوشته است: 

آیا » گذارد. پاي ما می نباشیم، خدا راههاي فراوانی براي اندوهناك بودن پیش

توانند با هم کنار  هاي فراوان زندگی فردي و اجتماعی می ها و لذت محرومیت

اما خواه زحمت کشیم، اینست «فرماید  توانند. پولس رسول می بیایند؟ بله! می

  »براي تسلی نجات شما.

همزمان که ما پیر » سرور خداوند، قوت شماست.«فرماید  نحمیا نبی می

بایست از کشیش مخلص خدا  شوند می تر می هاي ما ضعیف شویم و بدن می

 از قدرت و د را دو چندان کنیموهاي خ تر یاد بگیریم که کوششسریچارد باک

باشد که خداي «، شادي را بیابیم، نه از امور عادي، او چنین دعا نمود: روحانی
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زنده افکار جسمانی ما را روحانی کند و دلهاي زمینی ما را آسمانی گرداند، تا او 

  »را دوست داشته باشیم و در او لذت ببریم و این روش زندگی ما باشد.

یک قدرت درونی  وقتی که لذت بردن از خدا شیوة زندگی ما بشود، آنگاه

  براي خدمت عاشقانه به ما داده خواهد شد.

بخشد، بلکه کلیدي  ها را می ولی شادي در خداوند نه تنها قدرت تحمل رنج

  است به جهت غلبه بر گناه.

گناه با قدرت تمام در کار است و نبرد ادامه دارد. از کدام چشمه بنوشیم؟ از 

  کدام سفره بخوریم؟

گوید از من بنوش  شتاق هنوز هم در کار است و میدر اینجاست که خداي م

  و بخور.

چشیدن این حقیقت که اشتیاق خدا به جالل یافتن و اشتیاق ما به آرامش و 

اي در ستایش مسیحی است ـ سرائیدن در نهان و رنج  رضایت است، تجربه

  کشیدن در آشکار.

احب شویم و خدا جالل را، ما شادي در او را ص ما رحمت را صاحب می

  شویم و او تکریم ما را. می

گوید: هدف نهائی انسان جالل دادن به خداست از طریق  به روایتی مسیح می

گیرد؟ آیا بعضی اوقات  کسب لذت از او براي همیشه. چگونه این مهم انجام می

شوید؟ این مسئله  دهید و بعضی اوقات هم از او برخوردار می شما خدا را جالل می

شوند؟ خدا در مورد هدف  این دو مرحله با یکدیگر مرتبط می مبهم است. چگونه

آموزد که او را جالل  نهائی انسان چه چیزي براي گفتن دارد؟ چگونه خدا ما را می

کند که از او برخوردار شویم؟ اگر چنین است، فرمان خدا  دهیم. آیا به ما امر می

پولس د؟ بله! چونکه شو مبنی بر برخوردار شدن از او به سایر امور مرتبط می

خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه کنید، همه را براي «فرماید  رسول می
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گوید. بلز پاسکال در مورد  این پولس رسول است که چنین می» جالل خدا کنید

  نویسد: گرایش انسانها به شادي می

باشند. ولی تفاوت  تمامی انسانها بدون استثناء در جستجوي شادي می«

ود در نحوة بکار بردن آن است. در جستجوي شادي بودن برخی را به موج

جنگیدن وا داشته است و برخی را به دوري گزیدن از جنگ. و در هر دو مورد یک 

نوع اشتیاق است، همراه با دیدگاههاي متفاوت. خواست  انسان در نهایت متمرکز 

زند. حتی  سان سر میبه شاد بودن است. شاد بودن انگیزة هر کاري است که از ان

  »کنند. آویز می کسانی که خود را حلق

طریق مخلوقاتش  از خدا به دو روش خود را«گوید:  جاناتان ادواردز می

  دهد: جالل می

کند و دوم با دلهایشان صحبت  اول اینکه، به فکر و وجدان آنها نفوذ می

  »کند. می

با شادي در این  شود، بلکه خدا مجلل است نه تنها به جاللی که دیده می

یابد،  شوند، خدا بیشتر جالل می جالل. وقتی که مردم از خوشی خدا برخوردار می

  تا اینکه جالل او تنها دیده شود.

دهد، خدا را کمتر از کسی که به آن جالل  کسی که به جالل خدا شهادت می

  دهد. کند، جالل می ا پذیرفته است و در آن جالل شادي میمعترف است و آن ر

کوشند موردي را تمجید کنند، ولی از آن مورد لذت  ما به کسانی که می

شود و  این واقعیت که ستایش به شادي منتهی می .گوئیم برند، ریاکار می نمی

اي  فرجام واالي انسان، سرشار شدن از این شادي است، شاید باالترین مکاشفه

  یابیم. باشد که بدان دست می

لت دل خود را به ئع ببر، پس مستدر خداوند تم«نویسد:  سراینده مزامیر می

چنانکه آهو براي « :کند و سپس اشتیاق خود را اینگونه توصیف می» تو خواهد داد.
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نهرهاي آب شدت اشتیاق دارد همچنان اي خدا جان من اشتیاق شدید براي تو 

جان من تشنۀ توست و جسدم .» «ّ دارد. جان من تشنۀ خداست، تشنۀ خداي حی

  »آب. تو در زمین خشک و تشنۀ بیمشتاق 

ها سیراب »نهر خوشی«گوید  تشنگی انسان را آنچنانکه سراینده مزامیر می

خواهد کرد. خیریت خدا و عبادت واقعی او چیزي نیست که بتوان آن را از طریق 

عالقگی و حرمت اجباري نهادن به دست آورد، بلکه موردي است که از  نوعی بی

  آن باید لذت برد.

کالم تو به مذاق من چه شیرین «گوید:  ینده مزامیر خطاب به خدا میسرا

به حضور تو کمال خوشی است و به «و » تر. است و به دهانم از عسل شیرین

  »ها تا ابداآلباد. دست راست تو لذت

هاي  هاي فراوان ما در اوست، نه جاده خدا پایان جستجوي ماست، لذت

  انی.طالئی بهشت و یا هر برکت دیگر آسم

  »از خداوند تمتع ببر.«این موردي است که خدا بدان فرمان داده است: 

خدا به ما امر فرموده است که لذت واقعی را در خودش و در محبت واقعی 

  وئیم.جبه دیگران ب

با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید و هر «فرماید:  پولس رسول می

خواهد که جویاي لذت  خداوند از ما می» یک دیگري را بیشتر از خود، اکرام نماید.

ثمر، زودگذر، ارضاء کننده، ویرانگر، دنیائی و  هاي بی واقعی باشیم. در پی لذت

تحقیرکننده او بر نکوشیم، بلکه به دنبال لذتی باشیم که بخاطر آن همه چیز خود را 

به شادي خداوند «ب شویم و حعرضه بداریم، تا بدان وسیله ملکوت او را صا

  داخل شویم.» ودخ

جانهاي خود را با خوشی نگه «نویسد:  نویسنده رساله به عبرانیان می

  .»دارید
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کننده به  وقتی که شما با دقت روي این فرمان توجه کنید، اثر روحی آن گیج

  رسد. نظر می

لذت مسیحی بر آنست که این فرمان خدائی را صمیمانه اجراء کند و نتیجۀ 

  گیریم اینست که: اي که می ی است. بدین ترتیب نتیجهاي در زندگ آن تحول ریشه

اشتیاق به شاده بودن یک تجربۀ جهانی بشري است و اشتیاق بجا و 

  مشروعی است.

اي براي شرارت  ما نباید اشتیاق خود را به شاد بودن با این تصور که انگیزه

  است، منکر شده و یا در مقابل آن ایستادگی کنیم.

  شود، نه از خدا، بلکه در خدا. نها در خدا یافت میشادي و رضایت عمیق ت

یابیم اگر آن را به دیگران عرضه نمائیم به اوج   آن شادي را که در خدا می

  رسد. اش می واقعی

  و سرانجام اینکه:

هدف نهائی انسان جالل دادن به خداست، آن هم از طریق کسب لذت 

رد: جالل دادن به خدا، آن همیشگی از او. تنها یک هدف نهائی و واال وجود دا

طوري که خودش مقرر کرده است. حد اعالي شادي خدا لذتی است که او از تعالی 

توان گفت که نقشۀ  برد. به جرأت می خود در بازتاب ستایش مخلوقاتش، می

  رستگاري خدا، نه یک نقشۀ نهائی بلکه ماقبل نهائی است.

نگام خلقت داشته است، آمرزش، نجات، احیاء انسان به موقعیتی که در ه

هائی را بخاطر رسیدن به هدفی  باشند. خدا چنین نقشه اهداف نهائی خدا نمی

  برد. کند، و آن لذتی است که در جالل خودش می بزرگتر اجراء می

  ولیت خدا تابعیت از ما نیست، بلکه تابعیت از خوشنودي خودش است.ئمس

ظ، اجرا و لذت بردن از جالل اگر خدا در این ابعاد وسیع خود را مقید به حف

  توانستیم امید هیچ نوع شادي را در او داشته باشیم. کرد، ما نمی یافتنش نمی
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اکثر قدرت و حکمت بیکران خود را به خدمت لذت دولی اگر خدا در واقع ح

بردن از جالل یافتن خود اختصاص داده است، بنابراین ما نیز بنیادي براي شاد 

  م.زیستن در اختیار داری

نویسد:  دوستان! حاکمیت خدا اساس شادي او و ماست. سراینده مزامیر می

  »هاست، آنچه را که اراده نموده به عمل آورده است. خداي ما در آسمان«

شود،  اش می  يخدا این اختیار و قدرت را دارد تا انچه را که موجب خوشنود

  انجام دهد.

  اي روي این موضوع فکر کنید: براي لحظه

تواند  دا حاکم و پادشاه مطلق است و هر کاري را که دوست دارد، میاگر خ

  شوند. انجام دهد، بنابراین هیچ یک از نیات او منسوخ نمی

کند،  ها را باطل می خداوند مشورت امت«گوید:  داود در کتاب مزامیر می

ر گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابداآلباد، تدابی تدبیرهاي قبایل را سست می

  »قلب او تا دهرالدهور.

بود، ارتباط ما با او مانند  اگر خداي ما در آسمان منبع شادي و لذت ما نمی

هاي کوچکی بود که داراي یک پدر عبوس، نومید، محزون، دلتنگ و ناراضی  بچه

توانستند از وجود پدر خود لذت ببرند و تمام سعی  ها دیگر نمی باشند. این بچه می

کوشیدند او را خدمت کنند  شد که مزاحم او نشوند و شاید هم می آنها فقط این می

  اش واقع شوند. تا شاید اندکی مورد توجه

  دوستان چنانکه گفتیم اساس شادي خدا، حاکمیت اوست.

همانطوري که شادي ما بر اساس این وعده است که خدا به آن اندازه قوي و 

د، بنابراین شادي خدا بر اساس حکیم است تا همه چیز را براي خیریت ما گرد آور

باشد. او همه چیز را آفریده است تا براي  این نوع حاکمیت و قدرت کنترل می

  خوشنودي خودش در کار باشند.
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رساند که  آنچنانکه اشعیا نبی فرموده است، این حقیقت که خدا خداست، می

  فرماید: توانند عقیم بمانند، خداوند می اهداف او نمی

را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا من قادر مطلق هستم و چیزهاي اول «

دیگري نیست. خدا هستم و نظیر من نی. آخر را از ابتدا و انچه را که واقع نشده از 

گویم که ارادة من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرّت  کنم و می قدیم، بیان می

  »خویش را بجا خواهم آورد.

توانند ملغی شوند: هیچ خدائی غیر از  دا نمیبله دوستان! اهداف و نیات خ

شد، نشان دهنده این بود که قدرتی برتر  خدا نیست. اگر نیتی از نیات خدا لغو می

تر از اوست، او را از  از او وجود دارد، نشان دهندة این بود که کس دیگري که قوي

سلطنت او «وید: گ دارد، ولی آنچنانکه نبوکد نصر در کتاب دانیال می نیاتش باز می

سلطنت جاودانی و حکومت او تا ابداآلباد است و جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده 

نماید و کسی  شوند و با جنود آسمان و سکنۀ جهان بر وفق ارادة خود عمل می می

  »کنی. نیست که دست او را باز دارد و یا او را بگوید که چه می

  پوشاند. ها را می صیبتعزیزان، مورد دیگر اینست که حاکمیت خدا م

عبارتی که گفته شد آخرین اعتراف ایوب بود، آنگاه که خدا از میان گردباد با 

  او صحبت کرد.

دانم که به هر چیز قادر هستی و ابداً قصد تو  می«ایوب خطاب به خدا گفت: 

  »را منع نتوان کرد.

واقع هائی که در جهان  ها و مصیبت شود که آیا شرارت اکثراً پرسیده می

شوند نیز بخشی از طرح قدرتمند خداست؟ ارمیا نبی ویرانی و قتل عام  می

  اي سر داد: اورشلیم را دید و چنین مرثیه

چشمان من از اشکها کاهیده شد و احشایم به جوش آمده و جگرم به سبب «

خرابی دختر قوم من بر زمین ریخته است. چونکه اطفال و شیرخوارگان در 
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ولی وقتی به خدا نگاه کرد، نتوانست این حقیقت » کنند. میهاي شهر ضعف  کوچه

  را منکر شود که:

کیست که بگوید و واقع شود، اگر خداوند امر نفرموده باشد؟ آیا از فرمان «

  »شود؟ حضرت اعلی هم بدي و هم نیکوئی صادر نمی

  »آیا نیکوئی را از خدا بیابیم و بدي را نیابیم؟«

ودن در خدا بود. این شادي نه یک شادي عزیزان صحبت امروز ما شاد ب

هاي این جهان  ها و مصیبت اي عمیق و روحانی است که شرارت جسمانی که شادي

  تواند آن را زایل کند. نمی

هائی که در جهان واقع  ها و مصیبت شود آیا شرارت وقتی سئوال می

ل شوند نیز بخشی از طرح قدرتمند خداست؟ چه هدفی در ماوراي این سئوا می

دارند. ما در این جهان با  نهفته است؟ نامالیمات زندگی غالباً ما را از شادي باز می

کنیم. ولی بخاطر داشته باشید اگر خدا با  نمیاین همه نامالیمات احساس شادي 

  باشند. هاي دنیا خارج از طرح او نمی رانَد، بنابراین شرارت اقتدار بر جهان حکم می

یا بال بر شهر وارد بیاید و خداوند آن را آ«عاموس نبی فرموده است 

هاي وحشتناك که  بندة شاکر خدا، ایوب در گیرودار آن زخم» نفرموده باشد؟

آیا نیکوئی را از خدا بیابیم و بدي را «بدنش را پوشانیده بود فروتنانه گفت: 

  »نیابیم؟

دانست، با این  ایوب آن بالها را که برسرش آمد خارج از طرح خدا نمی

. ایا ایوب در انتساب آنچه که از سوي شیطان بر او وارد شده ود شاکر بودوج

چونکه کاتب رساله بالفاصله بعد از سخنان ایوب  !بود، به خدا، دروغ گفت؟ خیر

  یعنی که دروغ نگفته بود.» .در این همه، ایوب به لبهاي خود، گناه نکرد« نویسد: می

نابراین وقتی ایوب آن بالها را هاي شیطان تنها با اجازه خداست. ب شرارت

بیند، دروغ نگفته است. ولی نسبت دادن چنان قدرتی به  در نهایت از سوي خدا می
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هاي خدا را منسوخ کند، غیر کتاب مقدسی و  تواند طرح شیطان که به موجب آن می

  حرمتی به خداست. بی

هاي معنوي نامید.  شود، شرارت ها را می این نوع شرارت ،عزیزان

بایست علیرغم اینکه  ترین نمونه این نامالیمات که در طرح خدا بودند و می نروش

آلود بودند بخاطر هدف واالتري عملی شوند، مصلوب شدن عیسی مسیح بود.  گناه

  نویسد: لوقاي حواري در این مورد می

رودیس، یالواقع بر بندة قدوس تو عیسی که او را مسح کردي، ه زیرا که فی«

هاي اسرائیلی با هم جمع شدند، تا آنچه را که  ها و قوم طس با امتو پنطیوس پیال

  »دست و رأي تو از قبل مقرر فرموده بود، بجا آورند.

  آلود و خائنانه یهوداي اسخریوطی است. عمل گناه ،نمونه بارز دیگر آن

کند، باز  بینیم که خدا گناه را به جهتی که خود اراده می بدین ترتیب می

ما وقتی که به پایان عهد جدید و پایان تاریخ در مکاشفۀ یوحنا گرداند، ا می

رسیم: خدا را در کنترل کامل تمامی نیروهاي شریر که در ستیزه با اویند  می

  بینیم. می

 بله، عزیزان در این جهان فرصت براي افسرده شدن، عصبی شدن، جنگیدن

هست و آن  حرص خوردن، فراوان است. ولی فرصتی گرانبها در این جهان و

  خوش بودن و لذت بردن در خداوند است.

دهیم منبع شادي  هائی که به او نسبت می خداوند خود، علیرغم نابسامانی

توانیم برخوردار شویم که چون ایوب بپذیریم  است. ما وقتی از آن شادي عظیم می

  بریم.بکه هم خوبی و هم بدي را از خدا بیابیم و باز هم در او لذت 

و امید و وعدة امین ما حاکی از اینست که اگر در مسیح باشیم چون تسال 

ها و  حتی مصیبت ـ خدا همه چیز را براي خیریت نهائی ما به کار خواهد گرفت

  بالها را.
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2  
  یاران گرامی رادیو صداي انجیل سالم.

ما در برنامۀ پیش راجع به شاد بودن در خدا سخن گفتیم و گفتیم که اساس 

دا و اساس شادي خدا حاکمیت مطلق اوست و در این حاکمیت شاد بودن در خ

توانند در نهایت براي خیریت ما به کار  مطلق حتی گناه و شرارت و مصیبت هم می

  گرفته شوند. و این مسئله اینک مشکلی است که بسیاري با آن دست بگریبانند.

جاناتان یکی از اساتید علوم الهی که مشتاقانه به این مشکل پرداخته است. 

  باشد. ادواردز می

توانیم شادي خدا را بر اساس قدرتش، آنگاه که  سئوال این است: ما چگونه می

بیشتر اموري را که در این جهان مجاز نموده اسـت، بـا نفـس فـرامینش در کتـاب      

تـوانیم بگـوئیم خـدا خوشـنود      کنیم؟ ما چگونه می ئیدباشند، تأ مقدس در تضاد می

  ه گناه و فالکت در جهان وجود دارد؟است، آنگاه که این هم

کند تا راهی  ادواردز مدعی کشف اسرار این فرضیه نبود. ولی ما را کمک می

ممکن براي گذر از تناقضات و در عین حال امین بودن نسبت به کتاب مقدس، پیدا 

  کنیم.

گوید که پیچیدگی بیکران فکر خدائی آنچنان است که قدرت دارد  ادواردز می

تواند هم با لنز باز و هم با لنز  را از میان دو لنز مشاهده کند. خدا میکه جهان 

  بسته نگاه کند.
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کند، مصیبت  وقتی خدا به وقایع دردناك و شریرانه از طریق لنز بسته نگاه می

من از مرگ آن کس که «گوید  بینید، مشاهده نموده و می گناه را در آنچه که می

اما وقتی خدا از طریق » گشت نموده، زنده بمانیدشوم، پس باز میرد مسرور نمی می

کند، مصیب گناه را در رابطه با هر  لنز باز به وقایع شریر و دردناك جهان نگاه می

شود، مشاهده  شود، و هر چیزي که از گناه زائیده می چیزي که منجر به گناه می

  کند. می

رة بیکران تا او گناه را در رابطه با تمامی ضمائمش و اثراتش در یک گست

هایش ـ براي او  ها  و بدي بیند. این طرح، با تمام ضمائمش ـ با تمام خوبی ابدیت می

بخش است، چون نهایت و پایان را خودش مقرر کرده است و آن جالل یافتن  لذت

  خودش است.

ما باید بین اراده آشکار و پنهان خدا تمایز قائل شویم. ارادة پنهان خدا چون 

نیست. ارادة خدا چه آشکار و چه پنهان نشانه تمایل و رغبت  ارادة آشکارش

  اوست.

ارادة آشکار خدا آنچه هست که در کتاب مقدس بدانها حکم شده است. قتل 

مکن ـ دزدي مکن ـ زنا مکن ـ و غیره. ولی ارادة پنهان خدا در قالب آنچه هست که 

  گذرد. در این جهان می

  گوید: اشعیا نبی در این مورد می

هاي ما را بر خود گرفت و دردهاي ما را بر خویش حمل  یکن او (مسیح) غمل«

نموده و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتال گمان بردیم. اما 

خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتال سازد، چونکه جان او 

د دید و عمر او دراز خواهد شد و را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواه

با این وجود قطعاً آنچنانکه خداي » مسرّت خداوند در دست او میسر خواهد شد.

پدر رنج پسر محبوبش و آن شرارتی را که موجب مصلوب شدن او گردید، 
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مشاهده نمود، از آن امور در ذات خودش خوشنود نبود و به کالم دیگر از وراي 

گناهان، با  نگریست. گناه در ذات خودش و رنج کشیدن بی لنز بسته به آن مسئله

  ذات خدا سازگار نیست.

با این وجود، بنابه فرمودة نویسندة رساله به عبرانیان، خداي پدر اندیشید که 

براي تکامل و پیشبرد نجات ما، شایسته بود مسیح رنج بکشد و مصلوب شود. 

خودش سازگار نبود. او وقتی از  بدین ترتیب خدا چیزي را اراده نمود که با ذات

وراي لنز بسته به واقعۀ مصلوب شدن مسیح نگریست، از مصلوب شدن او بیزار 

بود، ولی از دیدگاه فراخ ابدیت، آنگاه که عمومیت امور مورد نظر بود، مرگ پسر 

خدا از نظر او راهی پرشکوه براي نشان دادن عدالتش، و وارد شدن فرزندان خدا 

گوئیم  تداوم ستایش ابدي فرشتگان از او بود. بنابراین وقتی می در جالل او و

تواند بر علیه  حاکمیت خدا اساس شادي ماست، از خشم و اندوهی که خدا می

گیریم و نه از این ابراز  کنیم و یا آن را دست کم نمی شرارت نشان دهد غفلت نمی

ک خداي محزون و خواهیم چنین استنباط کنیم که خدا، ی خشم و اندوه خدا می

باشد. خدا همه چیز را از  ناامید و عصبانی است که قادر به کنترل خلقت خود نمی

ازل طراحی کرده است و همۀ وقایع را شکل داده است ـ یک طرح پرشکوه از 

تاریخ آمرزش! تامل و بررسی این طرح شطرنجی با تمام نقاط سیاه وسفیدش، دل 

  سازد. خدا را از شادي لبریز می

ناپذیر و ژرف است، ما هم  اگر دل پدر آسمانی ما پر از شادي تزلزل و

جوئیم و به سوي او  توانیم مطمئن باشیم که وقتی شادي خود را در او می می

رویم، با خدائی ناامید، افسرده، و پدري غیر قابل اعتماد که تنهائی را ترجیح  می

یم که دل او چنان ماالمال از شو شویم، بلکه با پدري روبرو می دهد، روبرو نمی می

  گردد. شادي است که شادي او به کسانی که تشنۀ آن شادي هستند سرریز می

تواند هر کاري را  بنابراین دیدیم که خدا حاکمیت مطلق بر جهان دارد، پس می
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شود، انجام دهد و دیگر اینکه خدا، خدائی مستاصل و  اش می که موجب خشنودي

ئی عمیقاً شاد است و از تمامی کارهاي خود در رابطه با درمانده نیست، بلکه خدا

باشد. ولی این نکته هنوز باقی است که چه موارد  تاریخ آمرزش خوشنود می

سازد. چرا تعمق خدا روي تاریخ آمرزش اینهمه خدا را  خاصی خدا را خشنود می

  برد؟ ساز؟ چرا خدا با چیزي غیر از خودش لذت می خشنود می

ریخ آمرزش حاوي چه چیزهائی است که دل خدا را خشنود حال ببینیم تا

  سازد. می

راه پاسخ دادن به این سئوال بررسی اجمالی آنچه هست که خدا در کارهایش 

کند. اگر ما به این آگاهی دست یابیم که خدا در اعمال خود چه چیزي  گیري می پی

سازد و  د میکند، خواهیم فهمید که چه چیزي بیشتر او را خشنو را دنبال می

  خواهیم فهمید که چه چیزي در حس او برترین است.

گیریم اینست که  اي که از این بررسی بر اساس کتاب مقدس می عزیزان نتیجه

از نظر خدا جالل خودش در درجه اول اهمیت قرار دارد. خدا در هر کاري که 

. او از جالل دهد، بر آنست که این جالل را حفظ و نشان بدهد انجام داده است و می

  برد. یافتن خود بیشتر از هر چیز دیگر لذت می

آسان نیست. جالل موردي است مانند زیبائی. شما زیبائی را » جالل«توصیف 

باشند،  کنید؟ چیزهائی هستند که فراسوي تعریف و توصیف می چگونه توصیف می

  المقدور تعریفی از آن ارائه دهیم: کنیم حتی ولی ما سعی می

تواند اشاره به  عبارتست از زیبائی کماالت بیکرانش، جالل خدا می جالل خدا

آوري باشد که بعضی اوقات قبل از یک ظهور مرئی،  فروغ درخشان و هیبت

کران ذات خدا باشد. در  تواند اشاره به تعالی معنوي بی گیرد و یا می صورت می

  هر دو مورد جالل خدا بیانگر واقعیت عظمت و ارزش ابدي اوست.

بنابراین هدف غائی خدا عبارتست از بقا و نمایش جالل خودش که مهیب، 
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کند، ولی هیچ یک  عظیم و پرشکوه است. خدا در اعمالش، اهداف زیادي را دنبال می

تر از بقا و جلوة جاللش نیست. تمام آن اهداف فرعی  از آن اهداف بزرگتر و نهائی

ارزش بخشیدن به جالل خویش باشند. اشتیاق فراگیر خدا تعالی بخشیدن و  می

خواهد که جاللش را نشان دهد و با کسانی  است. براي رسیدن به این غایت او می

کند و جالل خود را در قبال تمام  شمارند، مخالفت می که جالل او را حقیر می

  کند. این یک واقعیت در حد اعالي حسی خدا است. اتهامات حمایت می

ورزد، درست مثل اینکه گفته شود: او خود را  نهایت عشق او به جالل خود بی

بینهایت دوست دارد و یا: خدا در حس خودش برترین است. تاملی کوتاه روي 

دهد که اگر خدا هر چیز دیگر را  ناپذیر خدا نشان می  عدالت و انصاف انعطاف

دانست، آنگاه او نیز مانند ما  است می» ارزش برتر«ارزشمندتر از آنچه که 

خود خداست. اگر او از ارزش نهفته در جالل » ارزش برتر«بود. اما  ف میانصا بی

  بود. انصاف می برد، بی خود لذت نمی

تأمل کوتاه دیگر، یادآورمان خواهد شد که وقتی ما الوهیت ابدي پسر خدا را 

آموزد که پسر  کنیم. کتاب مقدس به ما می کنیم، داریم چه کسی را تائید می تائید می

  د خداست.خدا، خو

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا «خوانیم:  در انجیل یوحنا می

در عیسی از جهت جسم «فرماید  و پولس رسول در رساله به کولسیان می» بود.

بنابراین وقتی که پدر، پسر را از ازل دید، تمثال » تمامی پري الوهیت ساکن است.

فروغ جالل و «خوانیم، پسر  ر رساله به عبرانیان میدقیق خود را دید، آنچنانکه د

تجلی بشارت «خوانیم  بود و همچنین در رساله به قرنتیان می» خاتم جوهر خدا

  »جالل مسیح، که صورت خداست.

گیریم که خداي پدر از ازل تمثال جالل خود را دقیقاً در  از این آیات یاد می

ها براي اندیشیدن به لذت  ترین روشذات پسرش دیده است. بدین ترتیب یکی از به



16  د بودن در خداشا

بیکران خدا از جالل خودش، اندیشیدن به لذتی است که خدا در تجلیل از پسرش 

  برد که بازتاب کامل جالل اوست. می

تواند منجر به  خواهیم ببینیم که چگونه خشنودي خدا می دوستان اینک می

  خشنودي ما شود.

، مبتنی است بر آمادگی خدا خشنودي ما مبتنی است بر بازوان گشودة خدا

جویند.  براي پذیرش و نجات ما و امنیت تمام کسانی که شادي خود را در او می

کتاب مقدس مشحون از فرامینی در رابطه با ستایش خداست. خدا حکم به ستایش 

دهد تا  خود نموده است، چونکه ستوده شدن هدف نهائی آنچه هست که انجام می

  »ان خود جالل یابد و همۀ ایمانداران، از او تعجب کنند.در مقدس«به کالم پولس 

خدا در محبت خود ما را از قبل تعیین نمود تا پسر «خوانیم:  در جاي دیگر می

  »او خوانده شویم... براي ستایش جالل فیض خود.

  ایم تا جالل خدا ستوده شود. ایم و تعیین شده ما مقرر شده

ن را ناشی از نوعی کمبود در خدا برخی هستند که طلب خدا از ستوده شد

  انگارند. می

ولی یک مورد قطعی است: خدا ضعیف نیست و کمبودي در او نیست، پولس 

زیرا که از او به او و تا او همه چیز «کند:  رسول دلیل این قطعیت را اینطور بیان می

  »است.

شود که گویا  خدا از دست مردم خدمت کرده نمی«فرماید:  پطرس رسول می

  »بخشد. حتاج چیزي باشد، بلکه خود به همگان حیات، نَفَس و جمیع چیزها را میم

بله عزیزان. هر چیزي که موجود است، بودن خود را مدیون خداست و هیچ 

تواند چیزي به خدا بیفزاید که از آن او نبوده باشد. بنابراین شوق خدا در  کس نمی

واند ناشی از نیاز او به ت طلب جالل خویش و ستوده شدن توسط انسان، نمی

  حمایت انسان باشد.
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به این سئوال توجه کنید: محبت خدا نسبت به انسان از دیدگاه قدرت و حکمت 

توانست باشد؟ یا به زبان دیگر خدا چه  و زیبائی خدا، شامل چه چیزهائی می

توانست به ما عرضه بدارد تا محبت واالي خود را نسبت به ما ابراز  چیزي می

  این سئوال فقط یک پاسخ دارد: و آن اینست که تنها خودش را! نماید؟

خواهد به ما  داشت، مهم نبود که دیگر چه می اگر خدا خود را از ما دریغ می

خواهیم به موردي بپردازیم که  بود. اینک می بدهد، آنگاه دیگر خداي محبت نمی

چیزهاي عالی و براي ما به مفهوم کشف تحول در زندگی بوده است. همۀ ما وقتی 

کنیم! ما  کنیم؟ ما آن چیز را تحسین می بینیم چه کار می گیریم و یا می زیبا را می

خداي من چه سر گرد و زیبا و چه «کنیم:  کودکان کوچک و ملوس را تحسین می

موهاي نرمی مثل ابریشم، نگاه کن اون دستها و پاهاي کوچولو را ببین! آیا همه 

عاشقان هم معشوق خود را با این » مل و زیبا نیست؟چیز در این کودك زیبا کا

ابر است، موهاي تو، مانند  عزیزم چشمان تو مانند آسمان بی«ستایند:  زبان می

ما پائیز را بخاطر زیبائی و لطافتش و درختان الوان با » زاران ابریشم است! بیشه

  ستائیم. هاي رنگارنگ آن می اي و جلوه هاي زرد و قهوه برگ

  نویسد: می» کالمی در مورد ستایش«لوئیس در کتاب  سی. اس

آشکارترین حقیقت در رابطه با ستایش ـ خواه ستایش خدا و خواه ستایش «

هر چیز دیگر به شدت مرا فراري داده بود. من این حقیقت بدیهی را نوعی تعریف 

 پنداشتم، من هرگز متوجه نبودم و تعارف و تصویب و تأئید و یا اداي احترام می

شوند... جهان در ستایش احاطه  ها خود به خود منجر به ستایش می که تمامی لذت

. عاشقان معشوق خود، خوانندگان نویسندگان و شعراي دلخواه خود، شده است

ستایند.  رهروان مناظر اطراف خود و بازیکنان مسابقۀ مورد عالقۀ خود را می

ها،  ها، دانشگاه ها، اسب بیلها، ظروف، هنرپیشگان، اتوم ستایش آب و هوا، شراب

ها، تمبرهاي کمیاب، حشرات  ها، کوه هاي تاریخی، کودکان، گل کشورها، شخصیت
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  نادر و حتی بعضی اوقات سیاستمداران و دانشمندان.

من متوجه نبودم که چرا وقتی چیزي براي کسی ارزشمند و ستودنی است، 

آیا «که با او همصدا شوند. کند  دیگران را هم با خود دعوت به ستودن آن چیز می

  »این خانه زیبا و دوست داشتنی نیست. آیا این پرنده پرشکوه نیست؟...

سرایندة مزامیر در دعوت همگانی به ستایش خدا، همان کاري را انجام 

  دهند. باشد، انجام می دهد که سایر انسانها در مورد آنچه که مورد نظرشان می می

گشت به انکار نابخرانۀ ارزش  ایش خدا بر میمشکل عمدة من در رابطه با ست

ستائیم، چونکه  بریم می کنم ما آنچه را که از آن لذت می واالي انسان. من فکر می

ستایش صرفاً یک اظهارنظر نیست بلکه مکمل لذت است. وقتی عاشقان به 

گویند که چقدر زیبا هستند، بیانشان از سر تعارف نیست. لذت  معشوقشان می

  »ابراز نشود، ناکامل است. مادام که

بله عزیزان، این هم راه حلی است از طرف سی. اس لوئیس براي تشریح این 

ستائیم، چون در صورتی که لذت خود را در  مهم! ما آنچه را که دوست داریم می

شادیش ابراز نکنیم، لذت ما ناکامل است. اگر مجاز نبودیم از آنچه برایمان 

و آنچه را که دوست داریم تجلیل کنیم و آنچه را که ارزشمند است صحبت کنیم 

اگر خدا به آن اندازه ما را بود. بنابراین  کنیم، بستائیم، لذت ما کامل نمی تحسین می

دوست دارد که خوشی ما را کامل کند، نه تنها باید خود را به ما بدهد بلکه باید 

اي از  آنست که پاره هاي قلبی ما را کسب کند ـ نه بخاطر آنکه نیازمند ستایش

ها و کمبودهاي خود را جبران کند، بلکه بدین جهت که ما را دوست دارد و  ضعف

توان در شناخت و  شادي کامل ما را طالب است و این شادي کامل را تنها می

باید در  ترین است. اگر خدا واقعاً طالب منافع ماست، می ستایش او یافت که متعال

  طلب منافع خود باشد.

باشد و  دا تنها موجودي در کائنات است که طلب ستایش ما براي خودش میخ



19  د بودن در خداشا

خدا، تعالی بخشیدن هاست. براي  این ناشی از محبت بیکران او نسبت به ما انسان

انجام » تسبیح جاللش«به خودش بزرگترین تقواهاست. وقتی خدا همه چیز را براي 

از آن طریق عالئق خود را ارضاء توانیم  هد، یعنی تنها راه را در جهان که مید می

دهد. خدا براي ما است و اساس این محبت اینست که خدا،  نمائیم، به ما پیشنهاد می

  طالب منافع خود بوده و هست و خواهد بود.

عزیزان، حاصل کالم اینست که خدا پادشاه و حاکم مطلق است. داود در مورد 

ه را که اراده نموده به عمل خداي ما در آسمانهاست، آنچ«سراید:  خداوند می

بیند، شادي  خدا وقتی تمام کارهاي خود را در گسترة تاریخ می» آورده است.

  ناپذیر است. کند. او یک خداي مشتاق و تزلزل می

برد. خدا قبل از آفرینش جهان از دیدن  شادي خدا لذتی است که در خودش می

ر خلقت و آمرزش تصویر خود در پسرش شادي نمود. سپس شادي خدا در کا

تجلی یافت. طرح خلقت و آمرزش، دل خدا را خشنود نمود، چونکه خلقت و آمرزش 

  باشند. تجلی جالل او می

دهد به جهت تداوم و نمایش این جالل است و بخاطر  آنچه را که خدا انجام می

اش، به اوج خود  آن خشنود است. تمام کارهاي خدا در ستایش مردم رستگار شده

  رسند. می

برد. این  اوج شادي خدا، لذتی است که در بازتاب تمجید مقدسین خود می

ستایش اوج لذت ما در خداست. بنابراین تقاضاي خدا مبنی بر ستوده شدن توسط 

ما و تقاضاي ما براي لذت بردن در او، یکی است. این یک مژده بزرگ براي 

  باشد. بشریت و اساس لذت مسیحی می
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3  
  ور دوستان و یاران گرامی رادیو صداي انجیل.با سالمی گرم به حض

خواهیم در مورد یکی از مهمترین موردي که ممکن است در  عزیزان امروز می

کنیم و آن تبدیل شدن یا متحول شدن است،  زندگی یک نفر واقع شود، صحبت می

  تر مسیحی شدن و ایمان آوردن به عیسی مسیح است. یا به عبارت ساده

دو نوع دروازه صحبت رفته است، یکی دروازة تنگ و  در کتاب مقدس از

  خواهیم به موضوعی به نام دروازة تنگ بپردازیم. دیگري دروازة فراخ. اینک می

عزیزان، اگر قرار بود که همۀ انسانها داخل بهشت شوند، صحبت از تبدیل 

داشت. ولی توجه داشته باشید که همگان بالاستثاء وارد  شدن موضوعی نمی

تنگ است آن در و دشوار آن «فرماید  شوند، چون عیسی مسیح می نمیبهشت 

  »اند. طریقی که مؤدي به حیات است و یابندگان آن کم

هاي قبل راجع به اشتیاق خدا به ستایش خودش و لذت بردن ما  ما در برنامه

از خدا، که هر دو به منزلۀ یک اشتیاق واحد و یکسانند، صحبت کردیم. درخواست 

اي جالل یافتن و درخواست ما براي لذت بردن در خدا در نهایت به یک خدا بر

ما براي خدا بازتاب شیرینی شوند و آن ستودن خداست. ستایش  هدف منجر می
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است از تعالی او در دلهاي مردمش. ستایش براي ما اوج رضایتی است که از 

  آید. متابعت خدا در دل ما به وجود می

اي که خدا را به سوي طلب  ست که آن نیروي بالقوهمورد جالب توجه در اینجا

دارد که دلهاي کسانی را که  دهد، همچنین او را بر آن می جالل خود سوق می

  جویند راضی کند. شادي خود را در او می

خدا با تمامی دل و جان در تالش ما براي شادي جاودانه، با ما همکاري 

  شود. کران او می کند، چونکه شادي خدا منجر به جالل بی می

دارند و به حسب ارادة  دانیم که که به جهت آنانی که خدا را دوست می و می«

» باشند. اند، همۀ چیزها براي خیریت (ایشان) با هم در کار می او خوانده شده

  اینست شهادت پولس رسول.

ولی نه همه کس. هم گوسفندان وجود دارند و هم بزها، هم دانایان وجود 

یافتگان وجود دارند و هم هالك شوندگان، و فرق  م احمقان، هم نجاتدارند و ه

  اند. اند و گروهی دیگر متبدل نشده ماجرا در اینجاست که گروهی متبدل شده

پردازیم که متحول شدن چیزي جز کسب لذت از خدا  در اینجا به این نکته می

  نیست.

سی مسیح را به آیا عی«خواهیم از شما بپرسیم اینست که:  موردي که می

؟ »خداوند«و نه فقط » نجات دهنده«نه فقط » اید؟ ارزشمند خود پذیرفته“ گنج”عنوان 

  کلید حل مسئله در اینجاست.

؟ شخص متحول شده دداری آیا مسیح را پیش از هرچیز دیگري گرامی می
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بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت  ،» گوید همصدا با پولس رسول می

دانم که بخاطر او همه چیز را زیان کردم و  د مسیح عیسی زیان میخداوند خو

  »یابم. فضله شمردم تا مسیح را در

سئوال دوم ما اینست که: چرا متحول شدن اینهمه اهمیت دارد؟ چه چیزي در 

سازد؟ و خدا براي برآورده  خدا و انسان است که متحول شدن را ضروري می

انجام داده است؟ و ما چه کاري باید انجام دهیم چه کاري  ،شدن این نیاز شدید ما

  شویم؟مند  بهره تا از آنچه که خداوند براي ما تدارك دیده است،

  براي پاسخ به این سئواالت به عقب برگردیم و اینکه چگونه ما ساقط شدیم؟

  نخست اینکه خدا ما را براي جالل دادن به خود آفرید.

داند  کسی که نمیشود.  ا شروع میشناخت درست همه چیز در زندگی با خد

شدن را نخواهد فهمید. خدا به چه منظور ما را آفریده است، هیچگاه لزوم متحول 

  جهانیان نشان دهیم. خدا ما را به صورت خود آفرید، بدین منظور که جالل او را به

ترین وظیفه هر کسی اینست که براي جالل خدا زندگی کند. اگر خدا ما  مناسب

جالل خویش آفریده است، برماست که در زندگی خود او را جالل دهیم.  را براي

  ولی جالل دادن به خدا یعنی چه؟

جالل دادن به خدا یعنی اعالم جالل او، چونکه خدا مجلل است و ما باید اعالم 

  نمائیم که ارزش او از هر چیز دیگر بیشتر است.

اند، بلکه  انجیل را شنیده جالل دادن به خدا مسئولیت نه تنها کسانی که موعظه

  مسئولیت کسانی است که شهادت طبیعت و وجدان خویش را دارند.
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زیرا که چیزهاي نادیدة او یعنی قوت سرْمدي و « فرماید: پولس رسول می

شود تا ایشان  اُلوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیله کارهاي او فهمیده و دیده می

را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر  را عذري نباشد. زیرا هر چند خدا

(رومیان  فهم ایشان تاریک گشت. نکردند بلکه در خیاالت خود باطل گردیده، دل بی

  »)21و  20 :1

اي که اطالعی از آن ندارد، محکوم   خدا کسی را براي شکست در انجام وظیفه

که ما مخلوقات خدا دانند  کند. ولی حتی بدون کتاب مقدس هم، همۀ انسانها می نمی

باشیم.  هستیم و بنابراین براي همه چیز که در اختیار ما نهاده است مدیون او می

گوید که وظیفه ما اینست که خدا را بستائیم و از ارادة خدا متابعت  وجدان ما می

  ایم. کنیم.ولی اینک همۀما آنچنانکه بایسته است خدا را جالل نداده

» ایم. ایم و از جالل خدا کوتاه آمده ما گناه کرده همۀ«فرماید:  پولس رسول می

  کوتاه آمدن از جالل خدا یعنی چه؟

کوتاه آمدن از جالل خدا بدین معنا نیست که قرار بوده است ما هم چون خدا 

توانید در رساله  ایم. بهترین پاسخ این سئوال را می مجلل باشیم، ولی مجلل نشده

خوانیم کسانی که خدا را جالل  . در اینجا میبیابید 23به رومیان باب اول آیه 

و جالل خداي غیر فانی را به صورت «ندادند و یا از خدا تشکر نکردند احمق شدند 

ایم. ما  بدین ترتیب است که ما از جالل خدا کوتاه آمده» انسان فانی تبدیل نمودند.

ارزش  از کمتر معاوضه کردیم. تمام گناهان ناشی  ارزش جالل خدا را با چیزي کم

  انگاري جالل خدا است.

ایم. پولس رسول با بصیرت  بله دوستان عزیز: همه ما بدون استثناء گناه کرده
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هیچ یک از ما آنطوري » کسی عادل نیست، حتی یک نفر.«گوید:  روحانی ژرفش می

که شایسته است به خدا توکل نکردیم. هیچ یک از ما آن قدردانی عمیق و همیشگی 

ایم، هیچ یک از ما او را بر اساس عدالت  و حکمتش  خدا ابراز ننمودهرا نسبت به 

ارزش عوض کرده و  ها و بارها با چیزهاي کمارایم. ما جالل خدا را، ب اطاعت نکرده

 ایم، نه به خدا. ما هر لحظه از عطایاي خدا ایم. ما به خود دل بسته حرمت نموده بی

گذاریم، ما از  مکاري و لیاقت خود میشویم ولی این را به حساب کا میمند  بهره

  دانیم. کنیم بهتر از خدا می ایم، چونکه فکر می فرامین خدا تمرد کرده

شماریم و تلخی و وقاحت گناه  بدین ترتیب است که ما جالل خدا را حقیر می

شود، وقتی که داود مرتکب گناه زنا با بتشبع شد  تلویحاً اهانتی است که به خدا می

تاد، ولی آیا فرسرا هم به قتل رسانید، خدا ناتان نبی را به سوي او و همسر او 

  ناتان نبی به داود چنین گفت؟

دانی  اي داود چرا تقدس ازدواج را رعایت نکردي؟ چرا آدم کشتی؟ مگر نمی: 

  که قتل نفس گناهی بزرگ است و جان انسان از نظر خدا ارزشمند است؟

ما نه » تو مرا تحقیر نمودي.«د فقط گفت:خیر، خدا از طریق ناتان نبی به داو

هاي ما را کور و کر و سخت  کنیم، بلکه ذاتاً گناهکاریم.کتاب مقدس فهم تنها گناه می

و ناتوان از اطاعت شریعت خدا توصیف کرده است. ما در ذات خود به قول پولس 

  باشیم. می» فرزندان غضب«رسول در رساله به افسسیان 

  باشیم. ستحق محکومیت ابدي توسط خدا میبدین ترتیب همۀ ما م 

  »مزد گناه موت است.«خوانیم که:  در کالم خدا می
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ایمانی براي ابد از آن جالل  حرمتی و بی ما در اهانت به جالل خدا از طریق بی

  باشیم. محروم و محکوم به رنج ابدي در جهنم می

ه بار آن از زبان کلمۀ جهنم دوازده بار در عهد جدید به کار رفته است که یازد

  باشد. خود عیسی می

جهنم مکان زجر و عذاب است. جهنم صرفاً مکان محرومیت و رنج و عذاب 

نیست. عیسی بارها و بارها جهنم را به مکان آتش تشبیه نموده است. عیسی غالباً 

  خواهد بود.» گریه و فشار دندان«گفت که در جهنم  می

ر معاصر، جهنم یک برزخ و مکانی علیرغم نظریه بعضی از نویسندگان مشهو

  هاي گناهکار نیست. موقتی براي اصالح انسان

از من دور شوید در «عیسی با این عبارت به بیان داوري آخر پرداخته است: 

آتش جاودانی که براي ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است... و ایشان در عذاب 

بنابراین عذاب نیز مانند .» جاودانی خواهند رفت، اما عادالن در حیات جاودانی

  حیات، ابدي است.

عزیزان، زمانی که هر انسانی در روز داوري در پیشگاه تخت داوري خدا 

ایستد، خدا براي نشان دادن گناه او و محکوم نمودن او به آیات کتاب مقدس  می

  کند، خدا فقط الزم است سه سئوال از ما بپرسید: استناد نمی

باید  اي از خداست و تو می خت که آنچه داري هدیهآیا طبیعت به تو نیامو )1(

  براي زندگی و مرگ و هر چیز متوکل به خالق خود باشی؟

هاي تو را  آیا وجدانی که در تو نهادم همیشه کسانی را که پاسخ مهربانی )2(
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 کرد؟ دادند، محکوم نمی آنطوري که شایسته است نمی

ودي و توکلی که بر آیا حرمت و احترامی که در زندگیت براي من قائل ب )3(

 من داشتی، متناسب با قدرت و سخاوت من بود؟

عزیزان، علیرغم این اخبار وحشتناك مبنی بر اینکه ما ساقط شده و توسط 

ایم و اینکه خدا مقید به عدالت و حفظ جالل خود، از طریق  خالق خود محکوم شده

جیل وجود دارد. انگیزي در ان باشد، خبر اعجاب اعمال خشم خود نسبت به گناه می

تواند آن را از طبیعت بیاموزد. این خبر  این خبر حقیقتی است که هیچ کسی نمی

بایست به دوستان، همسایگان و هر آنکسی که در اطراف ما هست، اعالم  خوش می

باید توسط کلیساها موعظه شود و توسط مبشرین به گوش  گردد. این حقیقت می

ناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن به سبب گ«جهانیان برسد که: مسیح 

  »ما برخیزانیده شد.

بله! خدا خود طریقی در پیش پاي ما نهاد تا ضمن اینکه مقتضاي عدالتش 

مجازات نماند. بله! جهنم یکی از راههاي  شود، گناه گناهکاران نیز بی برآورده می

جود دارد: تسویه حساب گناهکاران و حفظ عدالت اوست، ولی راه دیگري هم و

اي را براي ابراز محبت خود و رهائی ما از خشم خود، بدون  حکمت خدا شیوه

  المصالحه قرار دهد، مقرر نموده است. اینکه عدالتش را وجه

و این حکمت، مصلوب شدن پسر خدا بخاطر فدیه گناهکاران است! پولس 

لغزش و کنیم که یهود را  لیکن ما به مسیح مصلوب وعظ می«فرماید:  رسول می

ها را جهالت است، لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت  امت
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  »و حکمت خداست.

بدین ترتیب خدا با ملزم نمودن پسرش به تحمل چنان حقارت و رنجی بر 

پوشد،  روي صلیب، بخاطر جالل خودش، به روشنی نشان داد که از گناه چشم نمی

نمودن این جالل در موقع مقتضی محکوم و  و هر گونه قصدي مبنی بر حقیر

اهانت کنند، مجازات خواهد شد، خواه بر روي صلیب، جائی که خشم خدا نسبت به 

نشیند و خواه در جهنم، جائی که خشم خدا به کسانی  ایمانداران به مسیح فرو می

  شود. که ایمان نیاوردند، جاري می

  کند. خدا انصاف را در هر دو صورت کامالً رعایت می

ولی خدا او «خوانیم که مسیح به هیچ وجه مرتکب گناه نشد،  در کالم خدا می

  »گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا شویم.که را 

زیرا آنچه از شریعت محال بود، چونکه به سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر «

  »ناه در جسم فتوا داد.خود را در شبیه جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گ

زیرا که مسیح نیز براي گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی براي «

  »ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد.

اینک ما براي برخورداري از این فرصتی که خدا در اختیار ما نهاده است، 

 چکار باید بکنیم؟ دوستان گرامی، منافع حاصله از مصلوب شدن مسیح که همانا

باشد. متعلق به کسانی است که توبه کرده و به او ایمان  آمرزش گناهان می

  اند. اند و یا همانطوري که در ابتداي برنامه گفتیم متحول شده  آورده

بله، اینست شرط برخورداري از این فرصت گرانبهائی که خدا در پیش پاي 
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ین عبارت تنها جهانیان نهاده است. و اما عوض شدن یا متحول شدن یعنی چه؟ ا

یک بار در کتاب مقدس به معنی ایمان آوردن، تبدیل دین، مسیحی شدن به معناي 

ایمانی به  اخص امده است. متحول شدن همچنین به معنی برگشت از گناه و بی

  ایمانداري است.

اند. یک سو پشت کردن به ثمرات  برگشت و ایمان در واقع دو سوي یک سکه

توانید  هایش. شما نمی کردن به مسیح و ایمان به وعده ایمانی و سوي دیگر رو بی

بدون پشت کردن به گناه، به سوي مسیح رو کنید، مگر اینکه بخواهید دو ارباب را 

  خدمت کنید.

و این بدین معنی است که ایمان نجات بخش به مسیح همیشه شامل یک تحول 

ا یک فرضیه عظیم قلبی است. ایمان آوردن پذیرش و باور یک مورد خاص و ی

ایمان نجات بخش » شیاطین نیز ایمان دارند.«گوید:  خاص نیست. یعقوب رسول می

  تر، نافذتر و پویاتر است. بسی عمیق

  اي از جانب خداست. عزیزن، متحول شدن هدیه

اي از سوي  خوانیم که متحول شدن هدیه وقتی در کتاب اعمال رسوالن می

الحقیقه خدا به  فی«شویم:  ، روبرو میخداست، با گزارشی فراسوي توبه و ایمان

  »ها نیز توبۀ حیات بخش را عطا کرده است! امت

ما هرگز به درستی ارزش متحول شدن را کامالً نخواهیم فهمید، مگر اینکه به 

اي از  این واقعیت برسیم که متحول شدن، یک نوع اعجاز است. متحول شدن هدیه

کنیم،  شته باشید که ما نه فقط گناه میسوي خداست. این نکته را همیشه بخاطر دا
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دل و ناتوان از تابعیت شریعت خدا هستیم.  بلکه ذاتاً و ماهیتاً کور، کر، سخت

دهیم،  شنویم، هرگز واکنش مثبتی از خود نشان نمی بنابراین وقتی پیام انجیل را می

  مگر اینکه اعجازي به وضوح بپیوندد و آن اعجاز، تولد تازه است.

برادران گرامی، در برنامه بعد نیز همراه ما باشید تا به این  خواهران و

  موضوع بسیار مهم بپردازیم.
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4  
شنوندگان گرامی رادیو صداي انجیل ـ با سالمی گرم. در برنامه پیش از این 

ها تحت عنوان شادي در خدا به بررسی موضوع مهمی بنام متحول  سري از برنامه

که متحول شدن مستلزم یک اعجاز است و آن شدن پرداختیم و در آخر گفتیم 

  اعجاز، تولد تازه نام دارد. حال بیایید ببینیم که تولد تازه یعنی چه؟

عزیزان، ما هرگز موفق نخواهیم شد توبه کنیم و ایمان آوریم، مگر اینکه خدا 

تولد «کار خود را در غلبه بر دلهاي عاصی و سنگی ما انجام دهد. این کار خدائی 

  نام دارد.» متحول شدن«دهیم  شود و کاري را که ما انجام می نامیده می» تازه

کنیم و  متحول شدن ارادي است و بدان وسیله ما گناهان خود را سرزنش می

دهیم و توکل و امید خود را بر او  خود را تحت تابعیت عیسی مسیح قرار می

ت محکوم خواهیم سازیم. ما مسئولیم که چنین کنیم، در غیر این صور استوار می

گوید ما با دلهاي سنگی و خودسر و کور و کر   شد. ولی آنچنانکه کتاب مقدس می

  و بدون احساس روحانی که داریم، قادر به انجام چنین کاري نیستیم.

ه کنیم. کتاب مقدس _القدس را تجرب ما باید در گام اول کار بازآفرینی روح

د عمل خواهد شد تا مردم ایمانداري پیش از این قول داده است که خدا خود وار
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  خوانیم: آیه ششم می 30براي خود بیافریند. در سفر تثنیه فصل 

و یهوه خدایت دل تو  و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت «

  »را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته، زنده بمانی.

  خوانیم: آیه هفتم می در صحیفه ارمیا نبی فصل بیست و چهارم

و دلی به ایشان خواهم بخشید تا مرا بشناسند که من یهوه هستم و ایشان «

قوم من خواهند بود و من خداي ایشان خواهم بود، زیرا که به تمامی دل به سوي 

  »من بازگشت خواهند نمود.

  خوانیم که: در صحبفه حزقیال نبی فصل یازدهم آیات نوزده و بیست می

ان را یکدل خواهم داد و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل و ایش«

سنگی را از جسد ایشان دور کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم بخشید. تا در 

فرایض من سلوك نمایند و احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورند. و ایشان قوم 

  »من خواهند بود و من خداي ایشان خواهم بود.

  خوانیم: آیات بیست و ششم و بیست و هفتم می 36ن کتاب فصل در همی

دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. و دل «

سنگی را از جسد شما دور کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد. و روح خود را 

ید تا در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردان

  »احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید.

هاي بزرگ مندرج در عهد عتیق، مبین کار خداست، مبنی بر اینکه  این وعده

ها را به دلهاي گوشتی تبدیل خواهد نمود و موجب خواهد شد  دلهاي سنگی انسان
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که خدا را بشناسند و دوست داشته باشند و اطاعت کنند. بدون یک دل روحانی 

عوض شده و متبدل شده، مردم هرگز خدا را نخواهند شناخت و دوست نخواهند 

تولد «داشت و اطاعت نخواهند نمود. این کار مقدماتی خدا عملی است که آن را 

  نامیم. می» تازه

خدا با دعوت انسانها به خروج از تاریکی و ورود به روشنائی، آنان را قادر 

نور گام بگذارند، و بدین ترتیب براي خود،  سازد که انجیل را بپذیرند و در می

توانیم دعوت خدا  آفریند. با توجه به مندرجات کتاب مقدس، ما می اي می مردم تازه

را از دو بعد نگاه کنیم: یکی دعوت عام یا دعوت بیرونی که شامل موعظه انجیل 

دعوت شده خواند از این بعد  شنود و یا می باشد. هر کسی که پیام انجیل را می می

اند، دعوت  است. ولی خدا به طریق دیگري نیز برخی از کسانی که انجیل را شنیده

باشد. دعوت مؤثر یا درونی، دلها  کند. این نیز دعوت درونی یا مؤثرتر خدا می می

ایلعاذر از قبر «وشد. مسیح گفت » روشنائی بشود«کند. خدا گفت  را عوض می

یک بخش کلیدي کتاب مقدس که این تفکیک در  و ایلعاذر بیرون آمد.» بیرون بیا

  است: 24و  23دهد رساله اول قرنتیان باب اول آیات  دعوت را به خوبی نشان می

که «این دعوت عام یا بیرونی است » کنیم. لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می«

منظور از » ها را جهالت است. لکن دعوت شدگان را... .  یهود را لغزش و امت

خواه یهود و خواه «... در اینجا از بعد دعوت مؤثر درونی است.  دگانش دعوت

  »یونانی، عیسی مسیح قدرت خدا و حکمت خداست.

هر که ایمان دارد که عیسی «فرماید:  به هر حال عزیزان، پولس رسول می



33  د بودن در خداشا

  .»همان مسیح است که از خدا مولود شده است... 

  به قید زمان در آیه فوق دقیقاً توجه کنید:

زمان کامل استمراري فعل باور داشتن) که عیسی «(هر کسی که ایمان دارد... «

(زمان حال کامل فعل تولد یافتن). بله، ایمان » مسیح است، از خدا متولد شده است

نشانۀ تولد تازه است ـ نه علت آن ـ اینست پیام کلی یوحناي رسول در رسالۀ 

  اولش.

  و پیش شرط نجات است. شنوندگان گرامی، متحول شدن اعجاز خدا

سازد: یکی اینکه متبدل شدن  تامل بر روي متبدل شدن، دو مورد را روشن می

یک نوع پیش شرط است براي نجات و تولد تازه گام اول است که بدان وسیله 

تواند توبه کند و ایمان آورد. تولد تازه بدون قید و شرط و منحصراً  شخص می

نه از «فرماید  وري که پولس رسول میمنوط به فیض مجانی خداست و آنط

ما در این میان » خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خداي رحم کننده...

  اي نیستیم، تمامی جالل از آن خداوند است. کاره

توانیم  توانیم نجات یابیم؟ چگونه می عزیزان، بیائید از خود بپرسید چگونه می

توانیم  توانیم عادل شویم؟ و یا اینکه چگونه می از سر نو مولود شویم؟ چگونه می

  سرانجام به ملکوت خدا وارد شویم؟

ها اینست که فقط و فقط خوشنودي خود را در  پاسخ ما به این درخواست

  خداي مشتاق بجوئید.

اي که منبعد مسیح را  متبدل شدن یعنی داراي طبیعت تازه شدن، طبیعت تازه
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بشري را. البته این یک انتخاب ارادي است، ولی هاي  کند، نه گزیده متابعت می

گیرد اینست که ایمانی که منجر  تر که از ناحیۀ خدا صورت می انتخاب برتر و مهم

اي توسط اوست، و آن تولد تازه شخص  شود بر اساس معجزه به توبه می

  برگزیده در مسیح است.

ماندار را ایمان نجات دهنده عناصري در خود دارد که تحول در زندگی ای

  کند. به بخشی از این شرایط توجه فرمائید: ایجاد می

 31:16چکار کنم تا نجات یابم؟ پاسخ پولس رسول در کتاب اعمال رسوالن 

  »به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاور آنگاه نجات خواهی یافت.«اینست که 

نی به آن کسا«به این سئوال اینست خدا  12:1و پاسخ یوحنا در انجیل یوحنا 

که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او 

  »ایمان آورد،

  ، توبه است19:3پاسخ پطرس در کتاب اعمال رسوالن 

  »پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد.«

  »: اطاعت از مسیح است.«پاسخ این سئوال توسط کاتب رساله به عبرانیان 

  »ح] جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت.مسی«[

عیسی مسیح هم پاسخ این سئوال را به طرق مختلف داده است. به عنوان 

گوید شرط کسب نجات، شبیه کودك شدن  می 3:18نمونه مسیح در انجیل متی 

گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفلِ کوچک نشوید،  هر آینه به شما می«است. و گفت: 

  »ل ملکوت آسمان نخواهید شد.هرگز داخ
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  گوید شرط نجات انکار نمودن خویش است: می 35ـ34:8و در مرقس 

هرکه خواهد از عقب من آید، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته، «

  مرا متابعت نماید، زیرا هر که خواهد جان خود را را نجات دهد، آن را هالك سازد

  »من و انجیل بر باد دهد آن را برهاند.و هر که جان خود را به جهت 

شرط نجات را دوست داشتن خودش برتر از هرچیز  37:10مسیح در متی 

  دیگر، گفته است. 

هر که پدر یا مادرش را بیش از من دوست دارد، الیق من نباشد و هر که «

  »پسر یا دخترش را از من زیاده دوست دارد، الیق من نباشد.

ط نجات را دست کشیدن از هرچه که داریم گفته مسیح شر 33:14در لوقا 

  است.

تواند  پس همچنین هر یکی از شما که تمام مایملک خود را ترك نکند، نمی«

  »شاگرد من شود.

هائی است که ما باید به جهت کسب نجات برداریم: ما  این فقط بخشی از گام

انیم، مسیح را باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم، از گناهان خود روي بگرد

اي کوچک فروتن سازیم و مسیح را بیشتر از  اطاعت کنیم و خود را چون بچه

خانواده خود، و اوالد خود و بیشتر از خودمان دوست داشته باشیم. اینست 

مفهوم مسیحی بودن و اینست راه ورود به ملکوت جاودانی آسمانی و زیستن در 

  آن.

سازد و سپس آنها را  بط و متحد میولی چه عاملی این شرایط را به هم مرت
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  نماید؟ تبدیل به یک راه واحد به جهت کسب نجات از طریق اعمال می

است ـ ایمان به بخشایش خدا، به »  بخش ایمان نجات«پاسخ، واقعیت عظیم 

القدس، نه به خودمان، و این کلیدي است که نه تنها  هاي مسیح و قدرت روح وعده

سازد، بلکه قدرت معنوي شدن را نیز به ما  کسان میما را در عدالت با مسیح ی

  دهد. می

که چنان اتحاد و تحولی را در زندگانی ما موجب » بخش ایمان نجات«ولی، 

 44:13شود چیست؟ عیسی پاسخ این سئوال را در مثلی کوچک در انجیل متی  می

  داده است.

مین] را ملکوت آسمان گنجی را ماند، مخفی شدة در زمین که شخصی آن [ز«

یافته، پنهان [نگه داشت] و از خوشی آن رفته، آنچه داشت فروخت و آن زمین را 

  »خرید.

شود و وارد ملکوت آسمانی  این مثل مبین اینست که چگونه کسی متحول می

گیرد و از شدت شادي و شوق آنچه  گردد. کسی گنجی را در زمینی سراغ می می

گنج در آن است، خریداري کند و به آن گنج  فروشد تا زمینی را که را که دارد می

دست یابد. ملکوت آسمانی مسکن پادشاه است. اشتیاق بودن در ملکوت آسمان، 

شوق کسب موقعیت آسمانی نیست، بلکه اشتیاق به همراهی و دوستی با پادشاه 

است. گنج نهفته در زمینِ این مثل، همراهی و متابعت خدا در مسیح است. ما از این 

رسیم که به جهت ورود به ملکوت آسمانی الزم است عمیقاً  به این نتیجه میمثل 

گردد  متحول شویم و آن زمانی است که مسیح براي ما تبدیل به گنجینه مقدس می
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ـ نجات دهنده و مصلوب شده و قیام کرده از مردگان که تمامی گناهان ما را کفاره 

ده و با مشارکت خودش با ما، کرده است، تمامی عدالت را براي ما تأمین نمو

  بزرگترین شادي را برایمان تدارك دیده است.

بخش دارد؟ پاسخ متداول این  این شادي نوظهور چه ارتباطی با ایمان نجات

  ).13:15سئوال اینست که شادي ثمرة ایمان است (رومیان 

اآلن خداي امید، شما را از کمال خوشی و سالمتی در ایمان پر سازد تا به «

  »القدس در امید افزوده گردید. وت روحق

دهد و دل ما  هاي ما را تسکین می ها و دلواپسی هاي خدا نگرانی اعتماد بر وعده

نام » شادي ایمان«کند. پولس رسول این شادي را  را سرشار از صلح و شادي می

  نهاده است.

د. ولی راههاي دیگري هم براي مشاهده ارتباط بین شادي و ایمان وجود دار

  نویسد: آیه ششم کاتب رساله می 11در رساله به عبرانیان فصل 

لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندي او محال است، زیرا هر که تقرّب به خدا «

جوید، الزم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا 

  »دهد. می

به یافتن پاداشی است سازد، ایمان  به کالمی دیگر ایمانی که خدا را خشنود می

که در هنگام روبرو شدن با او خواهیم یافت. پاداشی که مورد نظر ماست جالل 

  باشد، نه پاداش کاري. خدا و مشارکت کامل با مسیح می

ما هرچه که داریم به بهاي بدست آوردن گنج شایگان مشارکت مسیح، 
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  خواهیم فروخت.

مانتی است مبنی براینکه هرگاه سازد، ض بنابراین ایمانی که خدا را خشنود می

به سوي او برویم، گنجی را که کامالً ما را راضی سازد، خواهیم یافت. ما لذت 

دانید یک چنین ایمانی مستلزم چیست؟  ابدي دلهاي خود را خواهیم یافت. ولی می

وقوع  کسب چنین ایمانی مستلزم اینست که قبل از آن، اتفاقی در دلهاي ما به

اي در زندگی ما ایجاد گردد، ذوقی براي جالل  زم اینست که ذوق تازهبپیوندد، مستل

دادن به خدا و درك زیبائی مسیح: و اینک است که شادي در دلهایمان آفریده شده 

  است.

بردیم و مسیح براي ما صرفاً یک شخصیت  زمانی بود که از خدا لذتی نمی

شیدن و دوست داشتن، بخشید خوردن و نو مهم تاریخی بود، آنچه ما را لذت می

کاشتن و دروکردن، ذخیره کردن، تفریح، سرگرمی، بازي، خواندن، خرید کردن، 

مسکن، ورزش، هنر، تلویزیون، و مسافرت بود، نه خدا! خدا براي ما یک ایده بود ـ 

بخش ما  حتی یک ایدة خوب و موضوعی براي بحث و مجادله، ولی خدا گنج لذت

  نبود.

عجازي مثل بینا شدن یک شخص نابینا و مشاهده سپس اعجازي رخ داد، ا

طلوعی زرین که نخست بهت زده در مقابل این زیبائی خیره کننده و مقدس به 

شود، سپس یک شوك و هیبت: آیا واقعاً این من بودم که  جاي خود میخکوب می

اینست پایان جانهاي  ـداشتم؟ سپس آرامش و شادي  تاکنون تاریکی را دوست می

ه این است. ما باید براي حصول به آن شادي و زیستن جاودانی در آن ما. مسئل
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  جالل، هر آنچه را که داریم به داو بگذاریم.

و سپس ایمان ـ اعتماد به اینکه مسیح راهی براي من مهیا کرده است ـ منِ 

کنم. اعتماد  گناهکار ـ همیشه و همیشه در مشارکت پرشکوه با او زیست می

یق مسیح به سوي خدا بیائیم، خدا اشتیاقی قلبی به ما خواهد براینکه اگر از طر

  بخشید تا در تقدس و جالل او سهیم شویم.

  .20ـ19اینست آموزة یوحناي رسول در فصل سوم  انجیلش آیات 

و حکم اینست که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست «

کند، روشنی را  ا هر که عمل بد میداشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیر

  »آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. دشمن دارد و پیش روشنی نمی

آیند، اینست که روشنائی را دوست  علت اینکه مردم به سوي روشنائی نمی

ندارند. عشق به نور و روشنائی، نتیجه ورود به روشنائی نیست، بلکه ما به 

در غیر اینصورت وارد شدن به روشنائی آئیم، چون عاشق آنیم.  روشنائی می

  بخشد. ارزشی به نور نمی

جائی که هیچ عالقه و ذوقی به زیبائی مسیح وجود نداشته باشد، آیا هیچ 

  انگیزه پاکی براي ایمان به مسیح خواهد بود؟

تواند فرار از جهنم، امید پیوستن به عزیزي که  انگیزه ما براي ایمان آوردن می

در ملکوت آسمانی، و یا شاید تحصیل ثروت مادي باشد. ولی ایم  از دست داده

آئیم، در حالیکه انگیزه ما یافتن چیزهائی است که در تاریکی  وقتی به روشنائی می

  توانیم روشنائی را تکریم کرده باشیم؟ توانیم بیابیم، چگونه می می
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  آیا اینست ایمان نجات بخش؟

در مسیح است و تازگی خلقت  عزیزان، ایمان نجات بخش فریاد خلقت جدید

اي است. آنچه که تا کنون به آنها پشت کرده  جدید اینست که داراي ذوق تازه

اند. عیسی براي ما تبدیل به خزاین شادیمان  بودیم، اینک تبدیل به اشتیاق ما شده

کند که مشتاق فیض عظیم خدا  شده است، درخت ایمان تنها در حالی رشد می

براي تحقق آن بر صلیب مرد. نه سالمتی، نه ثروت، نه  باشد، فیضی که مسیح

  مقام، بلکه تنها خدا.

برید یا  عزیزان اینک بیائید خود را بیازمایید. آیا شما از عطایاي خدا لذت می

هاي زودگذر،  خواند که به بهاي از دست لذت از خود خدا؟ وقتی مسیح ما را فرا می

یم، آنگاه است که به ارزش واالي لذت جاودانی مصاحبت او را به دست آور

  بریم. تابعیت او پی می

  اش چیست؟ شادي هرچه بیشتر، ایمان بیشتر، ژرفاي بیشتر. نتیجه

اشتیاق تازه، حسی تازه از لذت بردن در حضور خدا و اینست ریشه اعتماد، 

  اینست منشاء لذت بردن در خدا.
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5  
  جیلبا سالمی گرم حضور شنوندگان گرامی رادیو صداي ان

خواهیم ببینیم که  اید، ولی اینک می عزیزان، شما بارها کلمه عبادت را شنیده

خواهیم آیاتی چند از فصل  عبادت از دیدگاه مسیحیت چیست. براي شروع می

  چهارم انجیل یوحنا را برایتان قرائت کنیم.

آید بلکه اآلن است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به  لیکن ساعتی می«

راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب  روح و

  »باید به روح و راستی بپرستد. است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می

اند نیاز به یک شوك  بعضی اوقات کسانی که از نظر روحانی به خواب رفته

د. عیسی مسیح مخصوصاً در دارند، و حتی شاید الزم باشد که آنها را استهزاء کنی

خواهد چیزهائی در مورد عبادت به ما  این روش تخصص دارد. وقتی که او می

  کند. تعلیم دهد با عرض معذرت از تمثیل یک زن هرزه هم استفاده می

اگر داستان سفر عیسی به شهر سامرا و مالقات او را با آن زن زانیه در کنار 

گوید:  بینید که عیسی به آن زن می کنید، میچاه سوخار در انجیل یوحنا مالحظه 

  »من شوهر ندارم.«گوید  و زن در پاسخ می» برو شوهر خود را صدا کن«
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درست گفتی، تو شوهر نداري چونکه تاکنون «گوید  عیسی بالفاصله به او می

کند، نه شوهر، بلکه  اي و شخصی که اینک با تو زندگی می پنج بار شوهر کرده

  »فاسق توست.

شویم و این  شود، ما نیز شوکه می شنیدن این سخنان آن زن شوکه میبا 

همان شوکی است در ابتدا گفتیم براي بیدار کردن خواب رفتگان الزم است. ولی 

عیسی خیلی ساده و خونسرد کنار چاه نشسته است و چشمان تیزبین خود را به 

  اعماق روح زن دوخته تا راجع به عبادت تعلیمی به او بدهد.

گیریم، اینست که عبادت با  ولین چیزي که ما از تعلیم عبادت به آن زن یاد میا

زندگی واقعی در ارتباط است. عبادت، با زن زانیه، گرسنگی، تشنگی و تداخل 

  شود. نژادي هم مربوط می

هـاي زیـاد خسـته و تشـنه شـده اسـت و بـا خـود          عیسی مسیح از مسـافرت 

ز این زن یک ستایشـگر واقعـی بـراي پـدر     اندیشد: همین لحظه وقت آنست که ا می

بسازم ـ بله، از یک فاحشه سامرائی، و به شـاگردانم نشـان خـواهم داد کـه پـدرم       

  طلبد. ستایش را از زندگی منفورین جامعه می

اینک بیائید با هم به آغاز داستان برگردیم. عیسی بـراي رفـتن بـه جلیـل الزم     

پس به شهري از سامره کـه  «خوانیم  میبود از سامره عبور کند و در انجیل یوحنا 

سوخار نام داشت وارد شد که چاهی بنام یعقوب در آنجا بود. عیسـی کـه خسـته    

شده بود کنار چاه نشست. سامریان مردمی ساکن شمال یهودیه بودند که بعـد از  

پـیش از مـیالد، بـا اقـوام بیگانـه آمیـزش        722تبعید سران و رهبرانشان در سال 
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هنگ آنها شده بودند. آنها مکان خاصی براي عبادت در کوهی بـه  نموده و جذب فر

نام جریزیم برپا کرده بودند. آنها کتاب عهـد عتیـق را بجـز پـنج کتـاب اولـش کـه        

  باشد، قبول نداشتند. تورات می

اي چندین قرن داشت. بدین ترتیب عیسی قدم بـه   عداوت آنها با یهودیان سابقه

خودش که یهودي بود، دشمنی داشـتند. سـپس    سرزمینی گذاشت که با یهودیان و

کنار چاه نشست و از زنی که براي آوردن آب کنـار چـاه آمـده بـود تقاضـاي آب      

نمود تا بنوشد. آن زن از اینکه عیسی با او حتی همکالم شده است شدیداً متعجـب  

آقا، شما که یک نفر یهودي هستید، چگونه از من تقاضاي آب «گوید:  شود و می می

عیسـی بـه جـاي اینکـه     » دانید مـن یـک زن سـامري هسـتم.     نید، در حالیکه میک می

اي زن، اگر بخشـش خـدا   «افزاید:  مستقیماً به او پاسخ بدهد، بر تعجب او بیشتر می

کنـد چـه کسـی اسـت، از او      دانستی کسی که با تو صحبت مـی  دانستی و می را می

  »کردي که آب زنده را به تو بدهد. خواهش می

اي آقـا،  «پرسـد   شود با ساده لوحی از او مـی  وجه منظور عیسی نمیزن که مت

  »آوري؟ شما که دلو نداري و چاه هم گود است، پس آب زنده را از کجا می

هر «افزاید:  دهد و دو باره بر تعجب او می باز عیسی پاسخ مستقیمی به او نمی

دهم  ی که من میشود، لیکن هر کس از آب که از آب این چاه بنوشد باز هم تشنه می

دهم، در او تبدیل بـه چشـمۀ    بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که به او می

  »جوشد. گردد که تا حیات جاودانی می جوشانی می

انگیز این آب توجه کنید: آبی که تشنگی را براي همیشه  به خصوصیات اعجاب
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شود که تـا جـاودان    اي می کند. آبی که پس از نوشیدن آن، تبدیل به چشمه رفع می

  جوشد. چه آب معجزه آسائی!؟ می

آبی که خود را در عمق جانهاي سنگی پنهان کرده است و به صـورت چشـمه   

  جوشد. بسیار خوب، منظور چیست؟ حیات می

» تعلیم مرد حکیم چشـمۀ حیـات اسـت.   «فرماید:  سلیمان نبی در کتاب امثال می

هد چون چشمۀ حیات است و وقتـی  د شاید منظور عیسی این بود که تعلیمی که می

یابند، آنهم به سرشاري و از آن سرشاري  نوشندحیات می که مردم تشنه از آن می

کالمـی کـه مـن بـه شـما      «سازند، چونکه فرموده اسـت:   مند می دیگران را هم بهره

  »گویم، روح و حیات است. می

 38و  37ترین مفهوم آن را در انجیل یوحنا فصل هفـتم آیـه    ولی شاید نزدیک

هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد، کسی که بـه مـن ایمـان آورد،    «بتوان یافت 

  »گوید، از بطن او نهرهاي آب جاري خواهد شد. چنانکه کتاب می

القدس  القدس است. حضور روح کند، روح و اما آبی که عیسی به ما پیشنهاد می

و شـما را تبـدیل بـه    در زندگی شـما تشـنگی نومیدانـه جانهـاي شـما را برطـرف       

  یابند. کند که دیگران زندگی را در شما می اي می چشمه

تواند تعلیمات عیسی باشـد   احتماالً هر دو مفهوم درست است، آب زنده هم می

القدس، چونکه عیسی هر دو مورد را درنظر دارد. به عنوان نمونه عیسی  و هم روح

تعلیم من، از من نیست، بلکـه  : «فرماید می 16مسیح در انجیل یوحنا فصل هفتم آیه 

از فرستندة من است. اگر کسی بخواهـد ارادة او را بـه عمـل آورد، دربـارة تعلـیم      
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  »رانم. خواهد دانست که از خداست یا آنکه من از خود سخن می

فرستد، تفهـیم تعلیمـات او و رفـع تشـنگی روان         القدسی که مسیح می کار روح

اي پیشنهاد شـد، کـالم راسـتی و قـدرت روح      امرهاست. آبی که به آن زن زانیه س

دهـد      آئیم تا از او تعلیم بگیریم، آنچه که به ما تعلیم مـی     بود. وقتی ما نزد مسیح می

روح و ضعیف، بلکه حقیقتی شـاداب   حقیقت محض است، نه یک حقیقت خشک و بی

باشـد      مـی اي  شده در روح زندگی بخش خدا! کالم وعده و قدرت روح، آن آب زنده

  اي، پیشنهاد گردید. که به آن زانیه سامره

به سر چاه برگردیم: زن هنـوز هـم متوجـه منظـور عیسـی نیسـت و دوبـاره        

اي آقا از آن آب به من بده تا دیگر تشنه نشوم و براي «کند:     لوحانه تقاضا می ساده

  »آوردن آب دیگر به اینجا نیایم!

رسـیده اسـت و چشـمان خـود را بـه او      رود: وقـتش      عیسی به فکـر فـرو مـی   

روح «دوزد، او درصدد است که از آن زن ستایشگري براي خدا بیافریند که بـا      می

  او را عبادت کند.» و راستی

پذیرترین نقطه در زنـدگی زن   ترین و آسیب بنابراین انگشت خود را بر حساس

ترین راه نفوذ به  سریع» د.برو و شوهر خود را صدا بزن تا به اینجا بیای«گذارد:     می

هاي دل است. چرا عیسی اینچنین از زندگی داخلی آن زن پـرده   دلها، از طریق زخم

کنـد،      عمل بد مـی  هرکه«فرماید:     می سوم آیه بیستم دارد؟ چونکه دریوحنا فصل    برمی

  »آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. روشنی نمی دارد و پیش    روشنی را دشمن می

دوستان گرامی، گناهانی که سرپوش بر آنها نهاده شده است، مـا را از دیـدن   
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دارند. گناه ما یک جذام روحی است. گناه احساسات روحی ما را     نور مسیح باز می

کنـیم. ولـی    پاشـد کـه دردي را احسـاس نمـی        کشد و طوري روان ما از هم مـی     می

اي و آنکـه االن   تو پنج شـوهر داشـته  : «کند    عیسی جذام روحی آن زن را عریان می

  »داري، شوهر تو نیست!

  جود.    گویند حیوان در تله افتاده، براي رهائی پاي خود را می    مثلی است که می

بینم که شـما یـک نبـی        آقا می«کند:     انگیز مسیح را تأئید می زن بصیرت اعجاب

دهـد و      مسیر بحث را تغییر میولی به جاي اینکه منتظر پاسخ عیسی شد، » هستید!

گوئیـد کـه در       کنند، ولی شما یهودیان می    پدران ما در این کوه عبادت می«گوید:     می

اورشلیم جائی هست که در آن مردم بایـد عبـادت کننـد. نظـر شـما در ایـن مـورد        

  »چیست؟

ود و کـا     اش به روي آب افتاده اسـت، مغـز خـود را مـی     یک نفر گناهکار که پته

کند. وقتی بحث اصلی بر سر زناکاري آن زن اسـت طـرح       قانون منطق را نقض می

این سئوال که نظر شما راجع به اینکه مردم کجـا بایـد عبـادت کننـد، چیسـت؟ چـه       

  معنی دارد؟ اینست روال متداول طفره رفتن و دوپهلوگوئی گناهکارِ در دام افتاده.

رود. او  ایـن سـادگی طفـره نمـی    ولی عیسـی مسـیح، صـیاد عظـیم جانهـا بـه       

اصراري ندارد که زن را به مسیر اصلی صحبت بـاز گردانـد، بلکـه او را تـا میـان      

کند، شاید بتواند دور زده و مـراقبش باشـد تـا بـه         هاي درهم تنیده دنبال می شاخه

  کند. د. بنابراین دیگر موضوع زناکار بودن اورا دنبال نمیانباز گرد اش مسیر اصلی

اي بود به درِ بستۀ دل آن زن، و اینک که آنجا گـام   وضوع به منزلۀ رخنهآن م
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  خواهد به موضوع عبادت یا پرستش بپردازد.    نهاده است، می

کشاند که مردم در کجا باید عبادت کنند. ولی عیسی به     زن بحث را به اینجا می

اي «کنـد:      میجاي پرداختن به محل عبادت توجه زن را معطوف به چگونگی عبادت 

آید که نه در این کوه و نـه در اورشـلیم، پـدر را        زن مرا تصدیق کن که ساعتی می

  »پرستش خواهید کرد.

به عبارت دیگر آنچه که مهم است، نه محل عبـادت بلکـه نحـوة عبـادت اسـت.      

شـما آنچـه را کـه    «نمایـد:      سپس توجه زن را معطوف به موضوع مورد عبادت می

  »کنیم.    دانیم عبادت می    پرستید، اما ما آنچه را که می    یدانید م نمی

آید لحن ما قدري تلخ و ناخوشایند باشد.     دوستان گرامی، گاهی اوقات الزم می

وقتی مسئله مـرگ و حیـات مطـرح اسـت، جـاي مسـامحه نیسـت ـ درسـت ماننـد           

  ،دهیم که دچار بیماري ریوي است    اخطاري که به فردي سیگاري می

  »میري!    پرده بگویم، اگر ادامه دهی می دوست عزیز، بی«

شناخت اهالی سامره از خدا نارسا بود، چونکه فقط تورات یا اسـفار پنجگانـه   

گویـد عبـادت       عهد عتیق را قبول داشتند، بدین جهت است که عیسی بـه آن زن مـی  

  سامریان، نابسنده است.

  کنید:    عبادت میموضوع اصلی اینست که بدانید چه کسی را 

آنچه که مهم است چگونگی و موضوع عبادت است نـه محـل عبـادت. عبـادت     

باید قلبی، زنده، واقعی و براساس شناخت واقعی خدا باشد. در عبادت بایـد روح و  

  راستی حضور داشته باشد.
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انـد کـه غـذائی     اي به سامره برگردیم. شاگردان به شهر رفتـه  اینک براي لحظه

کننـد. پاسـخ       گردند عیسی را دعـوت بـه صـرف غـذا مـی         وقتی که بر میتهیه کنند. 

من غذائی دارم کـه بخـورم   «شود:     عیسی به دعوت شاگردان موجب تعجب آنها می

عیسی در طول زمانی که شاگردان به شهر رفته بودند، از » بینید. و شما آن را نمی

خبرند؟ پاسـخ   اگردان از آن بیخورده است، ولی غذاي او چیست که ش    این غذا می

  را از زبان او بشنوید:

و اما خواهش » خوراك من آنست که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم.«

فرستندة او چیست؟ خواستۀ پدر یافتن مردمـی اسـت کـه او را بـه روح و راسـتی      

مگـر  «گرداند:     عبادت کنند. بدین ترتیب است که عیسی مسئله را به شاگردان بر می

گـویم کـه       گوئید که چهار ماه دیگر موسم درو اسـت. اینـک بـه شـما مـی      شما نمی

ها را ببینید، زیرا که اینک بـه جهـت درو سـفید     چشمان خود را باال افکنید و مزرعه

اي است کـه آمـادة درو اسـت. مـن از میـان       یعنی اینک سامره مزرعه» شده است.

فرستم تا کار خود را     و اینک شما را می ام سامریان یک ستایشگر براي خدا ساخته

  انجام دهید، اگر خواهان جالل خدا هستید، آمادة درو شوید.

خواهیم به نفس عبادت به عنوان یک کار قلبی و سپس به عنـوان یـک       اینک می

دانید که عبادت، آنطور که در کتاب مقـدس آمـده       کار فکري، بپردازیم. همۀ شما می

  از اعمال خارجی است. است شامل بعضی

به گفتۀ نویسندة رساله به عبرانیان عبادت عبارتست از خم شدن، برافراشـتن  

دستان، خواندن دعـا، خوانـدن سـرود، خوانـدن کـالم، اجـراي مراسـم خـوردن و         
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  نوشیدن، تطهیر و غیره.

شـود در بیهـودگی انجـام داد،         ولی واقعیت اینست که تمام ایـن کارهـا را مـی   

سیح با نقل قول از صحیفه اشعیا نبی آب پاکی بـر روي دسـت فریسـیان    چونکه  م

هاي خویش  جویند و به لب    این قوم از دهان خود به من تقرب می«ریزد:     مغرور می

شود در عبادت     چگونه می» اند. نمایند، اما دل خود را از من دور کرده    مرا تمجید می

ی مسرورانه کـه مـنعکس کننـده جـالل خـدا بـه       دل را به خدا نزدیک کرد؟ با عبادت

هـا و درختـان    اینست که حتی کـوه » مسرورانه«گوائیم  خودش باشد. علت اینکه می

خداوند را از زمین تسبیح بخوانیـد،  «نمایند:     پرتوهاي جالل خدا را به او منعکس می

را بجـا   ها، اي آتش و تگرگ و برف و مه و باد که فرمان او اي نهنگان و جمیع لجه

با ایـن  » دار و همۀ سروهاي آزاد... ها و درختان میوه ها و تمام تل آورید اي کوه    می

هاي این عناصر طبیعی، آگاهانه نیسـت، بلکـه تنهـا انسـان اسـت کـه        وجود عبادت

  تواند آگاهانه خدا را عبادت کند. می

ارادة  اي از شادمانی بر اساس امیـد بـه   ندامت ناب کتاب مقدسی، حداقل هسته

خــدا اســت مبنــی براینکــه او روح متواضــعان را احیــاء و دل افســردگان را زنــده  

  سازد.    می

توان خدا را عبادت نمود. عبادت وقتـی      اما، همانطوري که گفتیم به عبث هم می

عبث و بیهوده است که از دل بر نیامده باشد. این مـورد در سـخنان عیسـی بـا آن     

پرسـتندگان حقیقـی، پـدر را بـه روح و راسـتی      «شـود:      زن زانیه سامري دیده مـی 

  »پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان را طالب است.
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خواهیم بدانیم که نقش روح در عبادت چیست؟ وقتی که عبـادت عبـث       اینک می

  گذرد؟    نیست، در دل چه می

ي عبـادت ارادي  عبادت چیزي فراتر از قدرت اراده اسـت. تمـام اعمـال ظـاهر    

شود که دل اشتغال نداشته باشد و یا آنطـوري      باشند. اراده وقتی وارد عمل می    می

  »دل از خدا دور باشد.«فرماید     که عیسی می

سازند،     خواهیم ببینیم این احساسات و عواطفی که عبادت را موثق می    حال می

  باشند؟    چه می

امیـر الهـامی و سـرودهاي عهـد عتیـق بـر       براي پاسخ بـه ایـن سـئوال بـه مز    

  گردیم.    می

شاید اولین واکنش قلبی هر کسی در هنگام مشاهده تقدس و عظمت خدا بهـت  

  »باز ایستید و بدانید که من خدا هستم.«خوانیم:     و سکوت باشد. در مزامیر داود می

خداوند در هیکل قـدس خـویش اسـت، پـس     «خوانیم:  در رساله حبقوق نبی می

  »باشند.   مامی جهان به حضور وي خاموش ت

در سکوت حسی از ترس و احترام و اعجاب در مقابل عظمت محض خـدا، بـر   

  خیزد.    می

تمـامی اهـل زمـین از خـدا بترسـند؛ جمیـع سـکنۀ ربـع         «فرمایـد:      داود نبی می

هاي ما آن تـرس   ولی چونکه همۀ ما گناهکاریم، در ستایش» مسکون از او بترسند.

یهوه صبایوت را «فرماید:     از قدرت و عدالت خدا، وجود ندارد: اشعیا نبی می مقدس

  »تقدیس نمائید و او ترس و خوف شما باشد.
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ات داخـل خـواهم    من از کثرت رحمت تو بـه خانـه  «خوانیم:     در مزامیر داود می

  »شد، و از ترس تو به سوي هیکل قدس تو عبادت خواهم نمود.

حــس نــدامت و انــدوه در گناهــان اســت و خــدا چنــین  ایــن تــرس برآمــده از

  ترسندگان را خوار نخواهد شمرد.

خیـزد. در مزامیـر       همراه با احساس ندامت، حس اشتیاق به خدا در دل بر مـی 

چنانکه آهو براي نهرهاي آب شدت اشتیاق دارد، همچنان اي خدا جان «خوانیم:     می

اي خـدا، تـو خـداي مـن هسـتی. در      «ن: و همچنـی » من اشتیاق شدید براي تو دارد.

سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنۀ تـو اسـت و جسـدم مشـتاق تـو در زمـین       

  »آب. خشک تشنۀ بی

تفاوت نیست. او آمده است تا  خدا نسبت به دلهاي نادم و پشیمان و مشتاق بی

بار گناهان مار را از روي دوش ما بـردارد و دلهـاي مـا را بـا شـادي و قـدردانی       

  سرشار کند.

اي. پـالس را از   ماتم مرا براي من به رقص مبدل سـاخته «فرماید:     داود نبی می

اي. تـا جاللـم تـو را سـرود خوانـد و       من بیرون کرده و کمر مرا بـه شـادي بسـته   

  »خاموش نشود. اي یهوه خداي من، تو را حمد خواهم گفت تا ابداآلباد.

نیکوي خدا نیسـت، بلکـه فقـط بـراي     اشتیاق قلبی براي برخورداري از هدایاي 

خود خداست. اشتیاق به دیدن و شناختن و در حضور او بـودن، جشـن فرجـامین    

دل است. ما براي این اشتیاق از عباراتی نظیـر رضـایت، خوشـی و لـذت اسـتفاده      

باشـند.      کنیم ولی اینها عبارات نارسائی در توصیف آن تجربۀ غیرقابل بیان مـی     می
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اي خداوند، به حضور تو کمال خوشی اسـت  «گوید:     ر بیان این حس میداود نبی د

  »ها تا ابداآلباد. و به دست راست تو لذت

توانیم بـه درسـتی عبـادت کنـیم. اشـتغال دل تجلّـی        ما بدون اشتغال قلبی نمی

  اي از احساس و عالقۀ قلبی است... زنده

ست که بیش از اینهـا  دوستان عزیز و گرامی: موردي به نام عبادت شایستۀ آن

بدان پرداخته شود، بنابراین در برنامۀ آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. فیض 

  خداوند ما عیسی با شما باد.
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6  
شنوندگان گرامی رادیو صـداي انجیـل، سـالم. سـالمتی و کامیـابی شـما       

  آرزوي ماست.

گشـاید و  طلبیم که ذهـن مـا را بـراي درك حقیقـت کـالم خـود ب          از خداوند می

  دلهاي ما را آمادة پذیرش بذر کالم ملکوتیش بگرداند.

عزیزان! در برنامه پیش به مورد بسـیار مهمـی بـه نـام عبـادت در مسـیحیت       

پرداختیم. موضوع عبادت آنچنان مورد مهمی است که شایسته است بـیش از یـک   

  برنامه به آن اختصاص داده شود.

از دل برآید و آنطوري کـه عیسـی    گفتیم که عبادت واقعی آن عبادتی است که

  فرماید توأم با روح و راستی باشد.    می

عبادت در ذات خود یک نهایت است. شادي در خداوند نهایت تمـام جسـتجوي   

ماست. هیچ چیزي فراتر از این هدف واال وجـود نـدارد کـه انسـان جسـتجوگر در      

  طلبش باشد.

اي جوشـان   ر خـدا ماننـد چشـمه   اگـ «گوید:     خادم امین خداوند، جان کالوین می

هــا و عناصــر  هاســت، کســانی کــه در جســتجوي بهتــرین سرشــار از همــۀ خــوبی
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  »شادمانی هستند، چیزي فراتر از او نخواهند یافت.

عبادت وقتی درست و معتبر است که اشـتیاق نسـبت بـه خـدا بـه عنـوان یـک        

مـا نشـان داده    غایت، از دل برخیزد. اگر واقعیت خدا از طریق کالمش و دنیایش به

شده است، و ما در دل خود احساس اندوه یا عالقه یا امیـد یـا تـرس یـا هیبـت یـا       

کنـیم، پـس ممکـن اسـت سـرود خوانـدن،        شادي و یا قدردانی و یـا اطمینـان نمـی   

شناسی باشد، نه یک عبادت واقعی. اگر دل  دعاکردن، خواندن کالم ما از سر وظیفه

  او را جالل دهیم.توانیم  ما دور از خدا باشد، نمی

عبادت راهی است براي بازتاب مسرورانه پرتو جالل خدا به خودش. این عمل 

شناسی انجام بگیرد. عبـادت درسـت وقتـی صـورت      تواند صرفاً از سر وظیفه نمی

گیرد که احساسات به طور خود جوش از قلب سرچشمه گرفته باشد. آگوستین     می

شادي نیست، در صورتی کـه مـا تمـام اعمـال     عبادت چیزي بجز «گوید:     قدیس می

خود را به طلب شادي متمرکز نمائیم، و شادي را نه به عنـوان چیـز دیگـري، بلکـه     

  »بخاطر خودش بجوئیم.

اینک بیائید به یک مثال در این مورد گوش کنیم. فـرض کنیـد دامـادي در روز    

رود تا گـل را بـه       عروسیش با یک دسته گل رز زیبا و شاداب به خانه نامزدش می

آه، عزیزم خیلی ممنونم، «گوید:     گیرد می    او تقدیم کند. وقتی نامزدش گل را از او می

  بوسد...    و بعد بخاطر قدردانی از او، او را می» هاي زیبائی! چه گل

عزیزم اصالً حرفشـم نـزن،   «گوید:     آنکه به عواقب کار بیندیشد می ولی مرد بی

  در اینجا درست است؟» وظیفه«یا کاربرد واژة آ» ام بود. وظیفه
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ولی اگر عشق و محبت داماد به طور خودجـوش از قلـبش سرچشـمه نگرفتـه     

سـازد. در واقـع    اش عروس خانم را مفتخر نمـی  باشد، دسته گل رز با تمام زیبائی

شود. در مورد عبادت نیز چنین است. واقعیت     شود گفت که موجب تحقیر او می    می

وظیفۀ واقعی » شناسی. نه از سر وظیفه«ست که ما باید خدا را ستایش کنیم، ولی این

دهیم نیست، بلکه وظیفۀ واقعی     ما، آن دسته از اعمال ظاهري که در کلیسا انجام می

  اطاعت و اجرا کنیم.» از خداوند تمتع ببر«ما اینست که فرمان خدا را مبنی براینکه 

ت که خدا جـالل یابـد، در حالیکـه اجـراي پـوچ و      وظیفۀ واقعی و قلبی ما اینس

  دهد. تشریفاتی عبادت، خدا را جالل نمی

عبادت راهی است براي بازتاب دادن مسرورانه پرتو جـالل خـدا بـه خـودش.     

گیرد و در ستایشی ناب و     بینیم که پرتوهاي جالل خدا را می    اي را می اینک ما آئینه

نماید. بله! هدف نهائی انسـان جـالل       او منعکس می برخاسته از دل آن پرتوها را به

  دادن به خدا از طریق لذت بردن از او تا ابداآلباد است.

  عزیزان ـ سعی کنید هیچ وقت چیزي به خدا ندهید، بلکه فقط از او بگیرید.

آید با این تصور که چیزي به او بدهد، در واقع خود     کسی که به سوي خدا می

قرار داده است. او با تظاهر به انکـار نفـس، خـود را در قالـب ولـی       را برتر از خدا

دهد، ولی خدا گرسنه و تشنۀ عبادت او نیست،  چونکه  داود نبی     نعمت خدا قرار می

فرماید تمامی جهان و پرتو آن از آن اوست. تنها کاري که از دستان خالی ما بر     می

توانـد اشـتیاق       قعیت اسـت کـه تنهـا او مـی    آید اعتراف در حضور خدا به این وا    می

  دلهاي ما را به شادي ارضاء نماید.
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عبادت راهی است براي بازتاب شادمانه پرتـو جـالل خـدا بـه خـودش و ایـن       

بریم، بیشتر جالل     آل است. قطعاً خدا وقتی که ما از کبریائی او لذت می عبادتی ایده

ایـم   نـدوه کـاري را بخـوریم کـه نتوانسـته     یابد نسبت به زمانی که بنشـینیم و ا     می

انجامش دهیم. با این وجود هم، خدا در کورسوي آن شادي آشـکار کـه منجـر بـه     

کنیم دلهاي ما نه سرد و نه گرم، بلکه ولرم است،     اندوه ما شده است و احساس می

  یابد.    جالل می

را احسـاس  گونـه خـود    تفاوتی حیـوان  حتی در اوج تیره روزي، آنجا که ما بی

درخشد. اگر خدا چنین مطوب و پـرجالل نبـود، چـه لزومـی         کنیم، جالل خدا می    می

  داشت از محرومیت از زیبائی حضورش اندوهناك شویم؟

بایـد      یابـد، و ایـن انـدوه هـم مـی         با این وجود، خدا در اندوه ما هـم جـالل مـی   

انـد در یـک انـدوه و شـادي     تو ایم نمی خودجوش باشد. جاللی که از آن کوتاه آمده

  حساب شده، انعکاس یابد.

بایـد      این ایده روبه گسترش مبنی بر اینکه اعمال روحانی واال مثل عبـادت مـی  

فارغ از عالئق شخصی باشد، دشمن بزرگ عبادت است. عبـادت یـک عمـل بسـیار     

حـد   تواند انجام دهد، ولی وقتی که عبـادت در     واالي اخالقی است که یک انسان می

دهـد، در حالیکـه       یابد، معنی واقعی خود را از دسـت مـی      یک اجراي وظیفه تقلیل می

یابد که من در او احسـاس      عبادت یک جشن است. خدا وقتی از عبادت من جالل می

عالقگی بجوئیم، بلکه بایـد خـدا را در لـذتی     لذت کنم. بنابراین ما نباید خدا را در بی

، همانطوري کـه بـه قـول داود نبـی آهـوئی تشـنه آب را       که در اوست طالب شویم
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در «گوید:     جوید. عبادت چیزي کمتر از اطاعت فرمان خدا نیست، در آنجا که می    می

  »خداوند تمتع ببر.

کسی که براین عقیده مبهم است که غالب آمدن بر عالئق شخصـی در عبـادت   

پرستش کند، چونکه عبادت واالتـرین  تواند خدا را واقعاً     یک تقوا است، به ندرت می

جلوه مبنـی بـر لـذت بـردن از حضـور خداسـت. خداونـد در صـحیفه ارمیـا نبـی           

  اي ندارد عوض نمودند... قوم من جالل خویش را با آنچه که فایده«فرماید     می

اند. مرا که چشـمه آب حیـاتم تـرك نمـوده و بـراي       ... قوم من دو کار بد کرده

  »هاي شکسته که آب را نگه ندارد. د، یعنی حوضان ها کنده خود حوض

بله عزیزان... وقتی که پرستش کننده خدا در طلـب آن شـادي نباشـد و بـراي     

مند  تواند بهره هاي شکسته نمی هاي شکسته تدارك ببیند... از آن حوض خود حوض

  شود...

  باشند.    ها و تمنیات ما حقیر می ولی معضل بزرگ ما انسانها اینست که اشتیاق 

تمنیات ما در حد یک خانۀ زیبـا، یـک خـانواده خـوب، دوسـتان تـازه، شـغلی        

پردرآمد، یک تلویزیون، یک اجاق گاز، یـا گـردش شـبانه، یـک تعطـیالت سـاالنه و       

اند. و این مورد ظرفیت ما را براي شادي  شاید یک کامپیوتر شخصی، سقوط کرده

  روح و خشک است. ادت ما نیز بیو شاد بودن به حداقل رسانیده است. بنابراین عب

هاي زودگذر، بسیاري ظرفیت  در نوشانوش مستمر از این حوض شکسته لذت

اند و یکی از این بسیارها چارلز دارویـن   لذت بردن از خدا را در خود از دست داده

  بود. 
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سالگی، شعر از هـر نـوعش    30تا سن «نویسد:     اش چنین می نامه او در زندگی

بخشید و حتی وقتی که شاگرد مدرسـه بـودم بـه شکسـپیر         اوانی میبه من لذت فر

عالقه وافري داشتم. پیش از این من عالقه زیادي به موسیقی و نقاشی داشتم، ولی 

کـنم      توانم یک خط شعر را بخوانم و لـذت ببـرم. سـعی مـی     اینک سالهاست که نمی

دچـار حالـت تهـوع     کننـده اسـت کـه    شکسپیر را بخوانم ولی آنقدر براي من کسـل 

ام. ولی هنوز از دیـدن   شوم. عالقه به نقاشی و موسیقی را به کلی از دست داده    می

برم، ولی این لذت اندك مرا به اوج آن لذت بـدیعی کـه از پـیش        مناظر زیبا لذت می

رساند. از دست دادن ذوق یعنـی از دسـت دادن شـادي و شـاید هـم       بردم، نمی    می

تـر آسـیبی بـه شخصـیت معنـوي، از طریـق        و بسیار محتمـل  نوعی صدمه مغزي

  »ها. تضعیف بخش هیجانی طبیعت ما انسان

خدمات عبادتی نیز شامل این مراحل است. مسیحیت براي بسیاري تبـدیل بـه   

آسیاب کردن مجموعه فرایض عقیدتی از حقایق کتاب مقدس شـده اسـت، ولـی آن    

قش و موسیقی و عظمت خـدا چـون   اعجاب و هیبت کودکانه مرده است. منظره و ن

سیبی که در انتهاي یخچال فراموش شده باشد، خشک شده است. عبـادت بـه هـر    

  قصد دیگري جز لذت بردن از خداوند براي مسیحیت و کلیسا مصیبت است.

جوید که او را با روح و راستی سـتایش کننـد.       بله عزیزان ـ خدا مردمی را می 

العمل، تمجید  دل و مغز، حس و فکر، عالقه و عکس عبادت واقعی همیشه ترکیبی از

پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرسـتش خواهنـد   «و خداشناسی است: 

  »کرد.
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عبادت کنندگان براي خدا غیرت «به این کالم شیواي پولس رسول توجه کنید: 

زم براي عبادت واقعی گرماي قلبی و درخشش فکري ال» دارند، نه از روي معرفت.

  یابد.    است و آن گرماي قلبی است که در درخشش فکري تجلی می

عواطف و ابراز احساسات شدید نسبت به خـدا توسـط حقـایق کتـاب مقـدس      

  شکل گرفته و به منزله پوست و گوشت و استخوان عبادت کتاب مقدسی است.

خواهیم به نوع یا شکل عبادت بپردازیم. نوع یا شـکل عبـادت بایـد دو     اینک می

هدف را تأمین کند: نخست اینکه کانالی براي ذهن باشد تا واقعیـت خـدا را آشـکار    

سازد، و دیگر اینکه کانالی باشد براي دل تا بـه زیبـائی آن حقیقـت واکـنش نشـان      

  دهد.

  کند.    یک عبادت معقول این دو هدف را تإمین می

قان شما با دقت به این سرودهاي روحانی که برخاسته از ذهن سرشـار عاشـ  

خداست توجه کنید و آنگاه متوجـه خواهـد شـد کـه سـرود چـه نقـش بزرگـی در         

  ستایش خدا دارد.

  اي عیسی تو شادي دلهاي عاشقی،

  تو سرچشمۀ حیات و نور انسانی،

  زمین از برترین برکات تو سرشار است،

  آوریم،    و ما اینک گرسنه و تشنه، دوباره رو به سوي تو می

  بها؛ اي عیسی، اي گنج بی

  ها؛ ترین لذت اي منشاء ناب
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  اي دوست همیشه امینِ من،

  هاي تنباك مرا تا بامدادي دیگر فزودنی ده، عطش

  چون تشنه توام.

  چون مال توام.    

  عیب! آه... اي بره بی

  

  ام، اي عیسی من آسودة آسوده

  آسوده در شادي تو بودن،

  ام، من عظمت دل عاشق تو را فهمیده

  به تو خیره شوم، اي تا توئی که مرا خوانده

  و زیبائی تو دل مرا سرشار کرده است،

  کنندة خود، چون با قدرت متحول

  اي. مرا کامل ساخته

  

تـر از سـرودهاي روحـانی و     تر و بسـنده  در مورد دعاها نیز، چه دعائی کافی

  الهام شدة مزامیر داود وجود دارد؟

و شـیرة ایشـان   اي، بیشتر از وقتـی کـه غلّـه     شادمانی در دل من پدید آورده«

  »افزون گردید.

همۀ متوکّالنت شادي خواهند کرد و تا به ابـد تـرنّم خواهنـد نمـود زیـرا کـه       «
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دارند، در تو وجد خواهنـد      ملجاء ایشان تو هستی و آنانی که اسم تو را دوست می

  »نمود.

  »نام تو را اي متعال خواهم سرایید.  در تو شادي و وجد خواهم نمود«

دارم و شریعت تو در انـدرون      ارادة تو اي خداي من رغبت می در بجا آوردن«

دل من است. اي خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بسـاز.  

  »شادي نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأیید فرما.

ۀ تـو  اي خدا، تو خداي من هستی. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشـن «

آب. چونکه رحمت تـو از حیـات    است و جسدم مشتاق تو، در زمینِ خشک تشنۀ بی

  »هاي من ترا تسبیح خواهد خواند. نیکوتر است. پس لب

خـواهم.   کیست براي من در آسمان؟ و غیر از تو هیچ چیـز را در زمـین نمـی   «

اگرچه جسد و دل مـن زائـل گـردد، لـیکن صـخرة دلـم و حصـۀ مـن خداسـت تـا           

  »اد.ابداآلب

  خواهیم این برنامه را با یک توصیه و یک تجربه به پایان ببریم:    اینک می

اجازه ندهید که عبادت شما در حد یک انجام وظیفه تقلیـل یابـد. اجـازه ندهیـد     

هاي غیر کتاب مقدسی از تقوا، در نهـان   ترس و اعجاب کودکانه شما توسط دیدگاه

  خفه شود.

سیقی و ستایش شما از خدا پژمرده شـده و  اجازه ندهید دورنما و شعر و مو

توانیـد      هائی از شـادي هسـتید کـه بـه نـدرت مـی       بمیرد. شما داراي آنچنان ظرفیت

تصورش را بکنید. این ظرفیت انبوه در شما بـراي لـذت بـردن در خداونـد آفریـده      
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ت ها را در شما برانگیزاند، دیگر مهم نیست که چه مـد  تواند لذت    شده است. خدا می

  اید. در خواب خرگوشی بوده

براي قدرت بیدارکنندة خدا دعا کنید. چشمان خود را به جالل او باز کنید. ایـن  

کنـد و فلـک از       آسمان جالل خدا را بیان مـی «جالل هم اکنون در دوروبر شماست: 

  »دهد.    هایش خبر می عمل دست

  ام: اي که من اندوخته و اینک تجربه

رفتم. خلبان اعالم کـرد کـه       نشسته بودم و به جائی می چندي پیش در هواپیما

رعد و برق در پیش است و بنابراین باید هواپیما را به جهت غـرب هـدایت کنـد تـا     

درگیر آن رعد و برق نشویم. من نشسته بودم و بـه تـاریکی مطلـق بیـرون خیـره      

سـفید را  شده بودم. ناگاه تمامی آسمان با نوري عظیم روشن شد و کوهی از ابـر  

در زیر هواپیما دیدم که ناگهان ناپدید شد. یک ثانیه بعـد یـک تونـل عظـیم نـور در      

طول افق از شمال تا جنوب گستره شد و سـپس آسـمان در تـاریکی محـض فـرو      

فشـانی از   تر شـروع شـد و آتـش    اي گسترده اي بعد رعد و برق با دامنه رفت. لحظه

هاي سفید دوردست باریـدن گرفـت.    کوه هاي تنگ ابرها و از پشت نور از میان الیه

آه «من در حالیکه در صندلی خود میخکوب شده بودم سرم را ناباوري تکان دادم: 

اي از شمشیر برندة کالم توست. پس در ظهور  اي خداي من اگر این وضعیت بارقه

  آنگاه سخنان مسیح را به یاد آوردم.» تو چه خواهد شد؟

زیر آسمان المـع شـده تـا جانـب دیگـر زیـر       زیرا چون برق که از یک جانب «

  »شود، پسر انسان در یوم خود، همچنین خواهد بود.    آسمان درخشان می
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بله، عزیزان، سفرة خداوند گسترده و تاالر پذیرائی او بسیار وسیع است، و او 

هر کـه تشـنه   «کند تا از او تمتع ببرید:     شما را بر سر سفرة جشن عبادت دعوت می

  »قیمت بگیرد. اید و هر که خواهش دارد از آب حیات، بیباشد بی

باشد که خداوند نصیب شما را از این خـوان گسـتردة آسـمانی در ایمـان بـه      

  عیسی مسیح حفظ نماید.



64  د بودن در خداشا

7  
با سالمی گرم حضور شنوندگان عزیز رادیو صداي انجیل. روز و روزگـار  

  به کامتان باد.

رین فرضیه مسـیحی بـا شـما صـحبت     خواهیم راجع به یکی از مهمت    امروز می

کنیم و آن مهرورزیدن به سایرین است. براي بسیاري از شنوندگان شـنیدن اینکـه   

اگر کسی به گونۀ چپ تو سیلی زد، گونه راسـت خـود را نیـز بـه     «گوید     عیسی می

  مورد عجیب و غریبی است.» سوي او بر گردان تا سیلی بزند

مثابه جنگلی شـده اسـت کـه همـه بـراي       دنیاي آشفته و عصیان زده ما که به

خواهـد در      جنگند، پذیراي این برخورد حقیرانه نیست. دنیـا مـی      تنازع بقا در آن می

قبال سیلی، سیلی بزند و در قبال ناسزا، ناسزا بگوید... و اگر چیـزي بـه زور از او   

اي امـروز  اخذ شد، به زور از دیگران بستاند. و واقعیت اینست که این نه خاص دنی

بلکه خاص تمام روزگاران است. ولی ایمانداران به عیسی مسیح یک مورد مهـم را  

باید بخاطر بسپارند و آن اینست در حالیکه از تعلیمات خدا در این جهـان اسـتفاده   

کنیم و مستفیض هسـتیم، ولـی از آن ایـن دنیـا نیسـتیم. بنـابراین قراردادهـاي            می

کنـد.   توز در مـورد مـا مصـداق پیـدا نمـی      دنیاي کینهاخالقی و نه اجتماعی سبعانه 
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چه جسور و احمق است آن مخلوقی که بـا خودسـتائی   «گوید:     سی.اس. لوئیس می

داشـتی تـو را    من گدا نیستیم و بدون هیچ چشم«گوید:     آید و می    نزد خالق خود می

اقـرار بـه   اگر شما از سر وظیفه به سوي خـدا بیائیـد و بـه جـاي     » » دوست دارم.

تشنگی خود براي پاداش متابعت او، پاداش متابعت خـود را بـه او عرضـه نمائیـد،     

ایـد و او را در حـد یـک     نعمت و مافوق او تعالی بخشیده آنگاه خودرا به عنوان ولی

  اید ـ این کار گناه و شرارت است. خداي محتاج خود تقلیل داده

در عبادت، آمدن به حضـور خـدا   تنها راه براي تجلیل از کفایت همه جانبه خدا 

اي خدا به حضور تو کمال خوشی است «با این نیت ناب است که به گفته داود نبی 

  »ها تا ابداآلباد. و به دست راست تو، لذت

این مسئله تا کنون کانون اصلی بحث ما بوده است و مـا آن را هیدونیسـم یـا    

دا در محورهاي تقارن زنـدگی،  نامیم. در بین انسان و خ   طلبی افقی مسیحی می لذت

فرجام » از خدا تمتع ببر.«به دنبال خوشی بودن، نه یک مدارا، بلکه یک فرمان است، 

  نهائی انسان جالل دادن به خدا از طریق کسب لذت از او تا ابدابآد است.

حال ببینیم هیدونیسم افقی مسیحی یعنی چه؟ در مـورد ارتبـاط مـا بـا سـایر      

؟ آیا انفاق و نیکوکاري بـدون چشـم داشـت در میـان مـردم،      انسانها چه باید گفت

گیري لذت درست و در واقـع فرمـانی    آل است؟ و یا اینکه خیرخواهی نتیجه پی ایده

  براي هر انسانی است که دوست دارد خدا را از خود خشنود سازد؟

خواهیم پاسخ این ابهامات را بـدهیم و پاسـخ اینسـت کـه در         در این برنامه می

ب خوشی بودن یک انگیزه الزم براي هر عمل نیکوست و بـه کالمـی دیگـر اگـر     طل
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توانیـد دیگـران را دوسـت داشـته         شما دست از طلب این لذت ناب بردارید، نـه مـی  

  توانید خدا را از خود خشنود کنید.    باشید و نه می

آیا انگیزه محبت نمودن به دیگران، کسب پادش اخروي است؟این سئوال نیـاز  

  به تعریف و تشریح بیشتري دارد.

لذت مسیحی هرگز هدفی براي «اي مشهور در این مورد نوشته است:  نویسنده

  »دنبال نمودن نیست، بلکه یک غافلگیري غیر منتظره از زندگی توام با خدمت است.

اظهارات فوق به نظر ما غیر کتاب مقدسی و بر خالف ایده محبت است. بـراي  

به فصل بزرگ محبت در کتاب مقـدس سـر بـزنیم و بـه سـخنان      خواهیم     نمونه می

محبـت  «فرماید:     پولس رسول خادم امین خدا گوش جان بسپاریم. پولس رسول می

در همین فصل بزرگ محبـت یـا رسـاله اول قرنتیـان،     » شود. نفع خود را طالب نمی

نفع دیگـري  هرگز نفع خود را نجوئید، بلکه «پولس رسول به کلیسا اندرز داده بود: 

سازم و نفع خود را طالب نیستم،     را... چنانکه من نیز در هر کاري همه را خوش می

  »بلکه نفع بسیاري را تا نجات یابید.

هـاي   و ما که توانـا هسـتیم، ضـعف   «فرماید:     اش به کلیساي روم می و در نامه

ا همسـایه  ناتوانان را متحمل بشویم، و خوشی خود را طالب نباشیم. هر یـک از مـ  

خود را خوش بسازد در آنچه براي دنیا نیکوست. زیرا مسیح نیز خوشـی خـود را   

کنندگان تو بر من طاري  هاي مالمت بود، بلکه چنانکه مکتوب است: مالمت طالب نمی

  »گردید.

دهد مبنی بـر اینکـه الزمـۀ        نگاهی سطحی به آیاتی اینچنین، تصویري به ما می
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ن از تمامی عالئق شخصی و انجام اعمال خوب فقط اخالقیات مسیحی دست کشید

براي صالح دیگران است، نه صالح خودمان. ولـی دلیـل خـوبی وجـود دارد مبنـی      

براینکه این تصور اشتباه است. این تصور ناشی از درك نارساي ما از منـدرجات  

توان آن را به تمامی کتـب عهـد جدیـد تعمـیم داد. بـه       هاست، و قطعاً نمی این بخش

نامه پولس به کلیساي قرنتس استناد  13توان به آیه پنجم از فصل     نوان نمونه میع

گوید محبت به دنبال منـافع شخصـی نیسـت، آیـا مفهـوم          نمود. وقتی که پولس می

  مطلقش اینست که لذت بردن از محبت کردن اشتباه است؟

  اریم، لذت ببریم؟د    تر اینست نیست که ما باید از محبتی که ابراز می آیا درست

فرماید که خدا به ما فرمـان داده اسـت کـه نـه تنهـا          میکا نبی در عهد عتیق می

رأفت کنیم، بلکه رحمت را دوست بداریم. این فرمان حاکی از اینست که صـرفاً بـه   

کنی     آمیز، خود را مشغول مکن، بلکه از اینکه چنین کارهائی می امور خیریه و محبت

  لذت ببر.

بـه منزلـه   » رحمت را دوست بـدار «طاعت از این فرمان خدا مبنی بر اینکه آیا ا

محبت نفع خـود  «فرماید     تمرد از تعلیمات پولس رسول در اول قرنتیان است که می

دهند مبنـی      ؟ مفاهیم چندي بالفاصله چندین کلید حل معما را به ما می»جوید را نمی

ع پیگیـري منفعـت و شـادي خودمـان در     به مفهـوم منـ   5:13بر اینکه اول قرنتیان 

  اعمال نیکوکاري و احسان نیست.

کلید دیگر براي درك این حقیقت انگیزه پولس براي اعمال محبـت نـاب در آیـۀ    

اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم «گوید:     سوم است. او می
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و این لطـف خداسـت    »برم. تا سوخته شود ولی محبت نداشه باشم، هیچ سود نمی

  دهد.    آمیز را پاداش می که اعمال محبت

محبت به گزینش خود امیدوار است. امید بستن به یک عمل یعنی کسب لذت از 

آن عمل. در اینجا شادي یعنی سود، شاید سود زیادتري متصـور باشـد و یـا ایـن     

  شادي در واقع نوید یک شادي فناناپذیر و جاودانی باشد.

نفع خود را بجـوئیم، بلکـه نفـع    «گوید ما نباید در اعمال محبت     وقتی پولس می

، منظورش این نیست که ما از نجات دیگـران لـذت نبـریم.    »دیگران را تا نجات یابند

در واقع پولس از آن لذت درونی خـود کـه وقتـی نجـات کـس دیگـري را مالحظـه        

برادران خوشی دل من  شما جالل و خوشی ما هستید. اي«کند:     کند، صحبت می    می

  »و دعاي من نزد خدا به جهت اسرائیل براي نجات ایشان است.

تفاوت نیست، نجات دیگران شـادي لـذت بخـش و     این صداي یک خیرخواه بی

لذت زندگی پولس بود. وقتی که او نفس خود را انکار کرد، در ایـن کـار آسـودگی    

طلبـی فـردي را بجـز آن     سـایش گرفت. بنابراین او معتقد بود که ما نباید هر نـوع آ 

شود، به حساب آوریم. بـه عبـارتی مـا        شادي بزرگ که منجر به نجات دیگران می

نباید به دنبال کسب شادي حاصله از تقویت دیگران باشیم، بلکه بایـد بگـذاریم کـه    

این شادي ما را از اسارت آسایش طلبی فردي که ما را نسـبت بـه صـالح دیگـران     

  ازد، رها سازد.س    تفاوت می بی

کنـیم کـه شـیوة محبـت ورزي         بدین ترتیب ما محبـت را از طریقـی آغـاز مـی    

من یهوه هسـتم  «برد:     کند چون از محبت نمودن لذت می    خداست. خداوند محبت می
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گوید که در     آورم زیرا خداوند می    که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین بجا می

  »باشم.    این چیزها مسرور می

آمیـز در   مورد مهمی که باید بدان بیندیشید اینست که یک عمل به ظاهر محبت

  صورتی که انگیزه درستی در پشت آن نباشد، فاقد ارزش است.

توانیم تعریفی از محبت آنطوري که مورد نظر خداسـت و همچنـین       اینک ما می

اد محبـت خداسـت و   شامل احساسات است، ارائه دهیم: محبت در نهاد انسانها ماز

پردازد. این محبت نه وظیفه بخـاطر وظیفـه       مسرورانه به برآوردن نیاز دیگران می

است و نه حق بخاطر حق. محبـت تصـمیم بـه تـرك منـافع شخصـی بـا دیـدگاهی         

منحصر به منافع دیگران نیست. محبت در مرحله اول یـک تجربـه رضـایت بخـش     

بخش دیگـري از سـهیم شـدن     ضایتعمیق از پري فیض خداست. و سپس تجربه ر

  در این فیض، همراه با دیگران.

یابد که خوشی شما خوشی من     محبت واقعی بین من و شما وقتی گسترش می

کنم تا فقط شما شـاد شـوید، بلکـه     و خوشی من، خوشی شما باشد. من محبت نمی

  .کنم تا خودم شاد شوم: اینست فلسفه پولس از محبت ناب خدائی    محبت می

  جوید.    بله! محبت شادي و لذت خود را در شادي دیگران می

اینک به ارتباط بین این دو بعد از محبت در فصـول هشـتم و دوم رسـاله دوم    

  قرنتیان توجه کنید:

در فصل هشـتم رسـالۀ دوم قرنتیـان، محبـت مـازاد شـادي در خداسـت کـه         

ک چشمه جوشان است کـه  سازد. این جبر ی    مسرورانه نیاز دیگران را برآورده می
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باید جریان یابد. این محبـت ریشـه در فـیض خـدا دارد کـه بطـور رایگـان جریـان         

ها را سرشار سـازد. در فصـل دوم رسـاله دوم بـه      خواهد تهی    یابد، چونکه می    می

قرنتیان محبت چیزي است در میان مردم، آنگاه که مردم شادي خود را در شادي 

ا این تصویر از محبت با تصویر محبت در فصل هشتم تفاوت جویند. آی    دیگران می

بـرد کـه همـان     دارد؟ خیر! محبت نه تنها از ایجاد شادي در دلهـاي شـما لـذت مـی    

محبت مندرج در فصل هشتم رساله دوم به قرنتیان است، بلکه در ایجاد شادي در 

باشـد ـ و    ن میبرد که همان محبت فصل دوم رساله دوم به قرنتیا    دلها نیز لذت می

  این دو لذت در اصل با یکدیگر مغایرتی ندارند.

کنـد. بنـابراین       شادي فیض خدا در توبه است و خدا از توبه گناهکار شادي می

خواهیم موجب شادي     وقتی دل ما سرشار از شادي در فیض خدا باشد، نه تنها می

  .خواهیم از شادي آنها شاد باشیم    دیگران شویم، بلکه می

آخرین سخنی که پولس رسول در هنگام خـداحافظی بـا کلیسـاي افسـس بـر      

بـه خـاطر داشـته    «زبان آورد، یادآوري این سفارش عیسی مسیح خداوند بود کـه  

  »تر است. باشید، مسیح چه گفت: او گفت دادن از گرفتن فرخنده

گوید که برکت نتیجه دادن است ولی ایـن در صـورتی       حکمت عام مسیحی می

که دادن را به عنوان یـک انگیـزه بکـار نبریـد، چـون ارزش معنـوي بخشـش         است

اش درسـت اسـت و    دهـد انگیـزه      یابد. کسی که به امید گرفتن، چیزي می    کاهش می

کند که پاداش واقعی خـدمات      چنین است در مورد محبت. شادي مسیحی ایجاب می

ز خـدا تقلیـل نیـابیم. حـال     را در نظر داشته باشیم، تا در حد یک شـخص طلبکـار ا  
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ها انواع مختلف دارند، پاداشی هسـت کـه هـیچ     ببینیم پاداش واقعی چیست؟ پاداش

آورید ندارد و با اشتیاقی که شـما بـدان       گونه پیوند طبیعی با آنچه که به دست می

اید، بیگانه است، پول پاداش طبیعـی عشـق نیسـت. اینسـت کـه وقتـی        پاداش داشته

کند، نه انگیزه، او درست است و نه پاداشـی      اطر پولش ازدواج میمردي با زنی بخ

گیرد، اما ازدواج پاداشی حقیقی یک عشق واقعی اسـت و مـردي       که از آن اقدام می

پرسـت نیسـت. سـرداري کـه      کنـد، دیگـر پـول       که با انگیزه عشق با زنی ازدواج می

جنگـد، فـرق       براي پیروزي می جنگد، با سرداري که    بخاطر درجه باالتري خوب می

کند، چون پیروزي پاداش شایسته میدان جنـگ اسـت، آنچنانکـه ازدواج پـاداش         می

کسب «شایسته عشق است. توصیه پولس رسول اینست که انگیزه محبت و خدمت 

نباشد، اگر کسب درآمد انگیزه خدمت باشد، شادي حاصـله، از خـدمت   » سود قبیح

تـوان آن را بـه دسـت        ز چیزهائی است که با پـول نیـز مـی   نیست، بلکه لذت بردن ا

  آورد.

ارائـه   4:1یوحنا نمونه خوبی از این شادي و لذت ناب را در رسـاله سـومش   

مرا بیش از این شادي نیست که بشـنوم فرزنـدانم در راسـتی سـلوك     «داده است: 

باشـد،   وقتی چنین پاداشی مورد نظر خادم و شخص نیکوکـار و مشـفق  » کنند.    می

  یابد.    مسیح جالل می

  بدین ترتیب فرمان پطرس رسول طلب شادي در محبت و خدمت است.

عزیزان، چون ما از شادي و لذت در خدمت و محبـت شـروع کـردیم، بـه ایـن      

اهمیـت شـاد    نکته نیز اشاره کنیم که ما در ایـن جهـان بـه سـادگی و بـا امـور کـم       



72  د بودن در خداشا

اتر از شادي زودگذر ایـن زنـدگی اسـت.    شویم، در حالیکه شادي ناب چیزي فر    می

شود که اختصاص به دیگـران داشـته       گر می خوشی پایدار در آن نوع زندگی جلوه

  باشد و نه آسایش مادي خودمان.

شـوند رهـا       % لذتی را که نصیب حشرات زمـین و خـاك مـی   5سپس بیائید آن 

و امنیـت آسـمانی،   کنید. در جایگاه آسمانی، آن ساحت بارور، آن اطمینان خـدائی  

شادي خود را ذخیره کنید. تخصیص زندگی به آسـایش مـادي و کسـب هیجانـات     

کاذب مانند انداختن پول به النۀ موشان است، ولی ذخیره زنـدگی در رنـج دوسـت    

  آورد.    داشتن، شادي پایدار و ابدي را به ارمغان می

هـا   و کیسـه  آنچـه داریـد بفروشـید و صـدقه دهیـد     «فرمایـد:      عیسی مسیح می

بسازید که کهنه نشود و گنجی را که تلف نشود، در آسمان جائی کـه دزد نیایـد و   

بید تباه نسازد، [ذخیره کنید]، زیرا جائی که خزانه شماست، دل شما نیـز در آنجـا   

  »باشد.    می

این توصیه عیسی مسیح را آویزه گوش خود کنید. به حضور مسیح بیائید. در 

ی اسـت تـا ابـداآلباد. در لـذت دوسـت داشـتن و محبـت        حضور مسیح کمال خوش

گـذرانی   دوست داشـتن از خـوش  «نمودن به ما بپیوندید، چونکه خداوند گفته است 

  »تر است. فرخنده

چشـم داشـت همیشـه شـامل      عزیزانم، محبت بهائی دارد. محبت و خـدمت بـی  

. محبت ناب طلبد    نوعی از خودگذشتگی است، محبت و خدمت غالباً رنج دیدن را می

انگیزي وجود دارند که تنها از هـواي بـارانی رنـج     گوید فضاهاي نادر و اعجاب    می
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اگـر از چشـم اشـکی نریـزد،     «گوید:     المثلی آمریکائی می گیرند: ضرب    سرچشمه می

  »جان رنگین کمان نخواهد داشت.

  تا برنامه آیند خدا نگهدارتان
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8  
با درود فراوان و بـا امیـد روزهـاي     شنوندگان گرامی رادیو صداي انجیل،

  سرشار از شادي و نشاط و امید براي تک تک شما عزیزان.

را  35تـا   32خواهیم به اتفاق فصل دهم رسـاله بـه عبرانیـان آیـات         امروز می

  بررسی و مورد مطالعه قرار دهیم، باشد که درسی نیکو از آن بگیریم.

د از آنکـه منـور گردیدیـد، متحمـل     ولیکن ایام سلف را به یـاد آوریـد کـه بعـ    «

ها و زحمات تماشاي مـردم   اي عظیم از دردها شدید، چه از اینکه از دشنام مجاهده

بودیـد کـه در چنـین چیزهـا بسـر          شدید، و چه از آنکه شـریک بـا کسـانی مـی        می

بـه  بودیـد و تـاراج امـوال خـود را نیـز          بردند. زیرا که با اسیران نیز همدرد می    می

پذیرفتید، چون دانستید که خود شما را در آسمان مـال نیکـوتر و بـاقی        خوشی می

  »باشد.    است. پس ترك مکنید دلیري خود را که مقرون به مجازات عظیم می

کردیم و گفتیم که لذت     ما داشتیم در مورد خدمت و محبت مسیحی صحبت می

ت بـه امـور مـادي حاصـل     ناب مسیحی در نتیجه خدمت و محبت بدون چشم داش

اي زدیم مبنی بر اینکه پاداش شایسته عشـق ازدواج اسـت و    شود. و مثال زنده    می

نه پول و پاداش شایسته تالش یک سردار در میدان جنگ پیـروزي اسـت نـه اخـذ     
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  طلبد!    درجه باالتر و گفتیم محبت بهائی می

محبـت، حـقّ   شاید ما بر اساس تجربۀ محـدودمان از رنـج شـیرین خـدمت و     

نداشته باشیم دم از تاراج اموال خود و دیگران بزنیم. ولـی وقتـی پطـرس رسـول،     

تواند چنین     داند، چه باید بگوئیم؟ پطرس می    شادي را شراکت در زحمات مسیح می

با صراحت سخن بگوید چونکه او و سایر رسوالن بخاطر انجیل کتک خوردند ولی 

از حضـور اهـل شـورا شـاد خـاطر      «خـوانیم      ن میآنچنانکه در کتاب اعمال رسوال

رفتند، از آن رو که شایسته آن شمرده شدند که بـه جهـت اسـم مسـیح، رسـوائی      

  »بکشند.

توانند و این حق     بله عزیزان نه ما بلکه ایمانداران مذکور در رساله عبرانیان می

وادي شـیرین  را دارند که بهاي محبت را به ما بیاموزند، چون خـود آزمـودة ایـن    

اي زنـدانی شـدند،    آورندنشـان، عـده   باشند. آنها در روزهاي اولیـه ایمـان      عشق می

هاي دشوار قرار گرفتند: چه باید کرد؟ آیا جان را بـه   اي دیگر در مقابل انتخاب عده

خطر اندازیم؟ آیا مال و دارائی خود را به خطر اندازیم؟ ولـی بـه هـر حـال طریـق      

ها تـرك نکردنـد و بـه مالقاتشـان رفتنـد       سیران را در زندانمحبت را برگزیدند و ا

بودنـد و تـاراج امـوال خـود را نیـز بـا خوشـی            زیرا کـه بـا اسـیران همـدرد مـی     «

  »پذیرفتند.    می

ولی آیان زیان کردند؟ به هیچ وجـه! آنهـا دارائـی خـود را دادنـد و شـادي را       

  دشان بود پذیرفتند.گرفتند. آنها شادمانه این زیان را که صددرصد به سو

رحمت خدا از زندگی نیکـوتر  «آنها به زندگی خود نگاه کردند و اندیشیدند که: 
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  »است.

مـا در آسـمان امـوال نیکـوتري     «آنها به اموال خود نگاه کردند و اندیشـیدند:  

  »داریم.

رهـا کـن آنچـه داري، بـدنی کـه خـاك       «و اینها به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: 

  »ي به عهد خداوند، پایدار است و ملکوت او جاودانیست.شود. وفا    می

ها پیروي  و مسیح را تا زندان» تمام مایملک خود را ترك کردند«آنها با شادي 

  کردند تا برادران و خواهران بندي خود را مالقات کنند.

بله عزیزان، محبت سرشاري شادي در خداست که به برآوردن نیـاز دیگـران   

  پردازد.    می

 خوانیم:     رساله عبرانیان میدر 

، ابا نمود از اینکه پسر دختر فرعون خوانـده     به ایمان چون موسی بزرگ شد«

تر داشت از آنکه لذت اندك زمانی گناه را  ، و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده شود

تر از خزائن مصر پنداشـت زیـرا کـه بـه سـوي       ببرد؛ و عار مسیح را دولتی بزرگ

  » داشت.    مینظر مجازات 

نویسنده گفته است که شوق مسیحیان براي  34:11در رساله به عبرانیان 

تحصیل تملکات جاودانی و بهتر، نشأت گرفته از محبت شادمانه، به بهاي از دست 

  رفتن دارائیشان تمام شد.

بینیم که به عنوان یک قهرمان کلیسا، چشم به چنان شادي     ما موسی را می

هاي دربار مصر را با آشغال مقایسه  وخته بود که دیگر خوشگذرانیپایداري د
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  براي همیشه در محبت به مردم پیوست. د ونمو

دید نه جاودانی. موسی حقارت     می» اندك«هاي مصر را  موسی دیگر لذت

دید و آنگاه در سیل  تر از خزائن مصر تی بزرگلگونه را به صورت دو مسیح

ش تبدیل به کانالی براي هدایت فیض خدا به م زندگیمحبت جاري شد و بقیۀ ایا

شادي او در خداوند در خدمت او به مردمان مستمند و  مردم اسرائیل گردید.

لذت «نیازمند خالصه شد. او حداکثر لذت و خوشی را براي خود انتخاب کرد، نه 

  را.» اندك

  خوانیم:    در رسالۀ به عبرانیان می

چنین اَبر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار بنابراین  چونکه  ما نیز «

پیچد، دور بکنیم و با صبر در آن میدان که     گران و گناهی را که ما را سخت می

پیش روي ما مقرر شده است بدویم، و به سوي پیشوا و کامل کنندة ایمان یعنی 

را  حرمتی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، بی

  »ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است.

  ؟تر از عیسی مسیح است چه کسی در این میدان محبت مرد و مردانه

داشتن که تا کنون در جهان و در جستجوي بزرگترین  بزرگترین رنج دوست

. رنج باشد    میهاي غیرقابل تصور، اتفاق افتاده است، توسط عیسی مسیح  لذت

محبت او مصلوب شدن نه بخاطر یکتن که بخاطر گناهان تمامی بشریت بود و 

پاداش و لذت خوشی و ابدي موردنظرش متعال شدن در دست راست خدا، در 

به جهت آن شادي که «بر طبق کالم باشد.  چونکه      میان مردم نجات یافتۀ خود می
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و متحمل خفت صلیب  حرمتی را ناچیز شمرد، پیش روي او موضوع بود، بی

  »گردید.

اي عالی براي مقدسین در فصل یازدهم رساله به عبرانیان و  عیسی نمونه

یل شدن به لذت ناب آسمانی و اعتماد به هایی است که آرزومند نا براي تمام انسان

در مقابل آن » شادي اندك زمانی گناه«گونه است که اینکه شادي اعطائی خدا آن

کنند،     کنند و این طریق سخت را انتخاب می    میدك را رها هاي ان هیچ است، لذت

خوراك «بخاطر اینکه چون مسیح به ارادة خدا سر تعظیم فرو آورند. مسیح گفت: 

من آنست که خواهش فرستندة خود را به عمل آورم و کار او را به انجام 

خوریم و آب     یکرد، آنچنانکه ما غذا م    عیسی از ارادة پدرش تغذیه می» برسانم.

نوشیم و دست کشیدن از انجام ارادة پدرش براي او به منزلۀ قطع آب و نان     می

بود. مسیح با پذیرش حقارت صلیب پدر را خوشنود نمود و چه لذتی باالتر از 

خشنودي خداي پدر، پاداشی که مسیح از خوشنودي پدر گرفت به تمامی زحمات 

اي بود که عیسی را قادر  اشتیاق عالی و عمیق، شاديارزید. این     میهایش  و حقارت

و آن فدیه شدن بخاطر  ساخت که آنچه را که پدر از او خواسته بود، انجام دهد.

  گناهان تمامی بشریت است تا هیچ کسی از حضور خداي پدر محروم نشود.

هدف از محنت محبت مسیحی، چون مسیح شدن است. این شباهت در 

این شباهت شامل  ز خاك چون بدن اوست.ال یافته و برخاسته هاي تازه و جال بدن

هدف از محنت محبت ما، مقدس  هاي روحانی و معنوي، چون مسیح است. ارزش

  شدن چون مسیح است.
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شود؟ مراحل روانی که ما را در     و اما این جریان چگونه در تجربه عملی می

ست؟ همه چیز با یک اعجاز انگیزد، تا در محبت عمل کنیم چی    شادي خدا بر می

برد! نه تنها از     شود. نخست اینکه یک نفرگناهکار ناگهان از خدا لذت می    شروع می

این تجربۀ متحول  ادي خدا، بلکه از خود خدا، از تمامی لطف خدا.مهاي  پاداش

  گویند.      می» خلقت تازه«کننده را 

شود. این یک اعجاز     میخدا کار، سرشار از لذت حال چگونه قلبی سیاه و گناه

است. وقتی که لذت موردنظر ما زیبایی معنوي باشد، عالقه به مشاهدة آن از عالقه 

القدس دل شخصی را  وقتی که روحناپذیر است.  به آراسته بودن بدان، جدایی

ناپذیر در او ایجاد  انگیزد، تا در تقدس خدا لذت ببرد، یک اشتیاق سیري برمی

نه تنها از تقدس خدا لذت ببرد، بلکه خودش مقدس باشد، آنچنانکه خدا شود که     می

گر او باشیم،  مقدس است. اگر ما تنها در خارج از جالل خدا ایستاده و فقط نظاره

شادي ما کامل نیست و در آن جالل سهیم نیستیم و این شبیه فریادهاي پسري 

نشسته و بازي را تماشا در جایگاه تماشاچیان فوتبال روي نیمکت  است که کوچک

تنها  کند. اما شادي او وقتی کامل است که خودش در تیم بازي کند. ما نه    می

ینش گزاش، یعنی نجات گناهکاران و  خواهیم فیض خدا را با تمام زیبایی می

خواهیم در قدرت آن فیض سهیم باشیم. ما     میمقدسین مشاهده کنیم، بلکه 

خواهیم در زندگی خود غلبه بر     مس کنیم. ما میخواهیم آن نجات را ل    می

خواهیم آن منظره را آنگاه که موجب نجات دیگران     ما می ها را حفظ کنیم. وسوسه

  شویم مشاهده کنیم.     می
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عزیزان. براي متمتع شدن از لذت جاودانی، مقدس بودن چون خدا، براي درك 

ندخوانده شدن خدا، براي تحقق حضور خدا، براي عضویت در خانۀ خدا، براي فرز

  هاي درونی غرور است. ، یک کار الزم است و آن فتح قلهياعجاز چنین

ایمانان و چه در میان ایمانداران وجود  چه در میان بیهاي قوي  اصوالً انگیزه

  دارد. 

باشند که از طریق غالب     تمامی کسانی که خارج از مسیح هستند مشتاق می

هنریچ هایر ها در زندگی خود، شادي را پیدا کنند.  دودیتآمدن بر بعضی از مح

هاي آلپ سوئیس  عضو اولین تیم کوهنوردي صعود از دیوارة شمالی ایگر از کوه

خواست که به احساس     میاعتراف نمود که علت اخذ چنان تصمیمی این بود که 

رزشمندترین اعتماد به نفس ا«ناامنی به او دست داده بود غالب آید. او گفت که: 

تواند از آن برخوردار باشد. ولی الزمۀ برخورداري     میاي است که یک انسان  هدیه

خواهد اقدام به کاري کند،     از چنین نعمت بزرگی اینست که در آن لحظه که می

نخست خود را بشناسد. من در صعود از دیوارة شمالی ایگر پیشگام بودن را 

  »آمدند، تجربه کردم.    میدون وقفه بر سر ما فرود کنان و ب ها غرش آنگاه که سنگ

تفاوت مهم در بین این دو اشتیاق، یعنی اشتیاق به کسب شادمانی از طریق 

ها در زندگی، و اشتیاق به کسب لذت از خدا در  اي از محدودیت غالب آمدن به پاره

ن بر که اعتماد به نفس هرگز عالقۀ قلبی شخص مشتاق را براي غالب آمداینست 

  کند. ها ارضاء نمی محدودیت

ولی کسی که مشتاق درك لذت خداست، یاد گرفته است که ما براي این 



81  د بودن در خداشا

ایم که با احساس افزوده شدن قدرت خود، به هیجان بیاییم، بلکه ما با  آفریده نشده

هاي زشت و دلهاي گناهکارمان،  حس افزایش قدرت خدا در غالب آمدن بر پرتگاه

  یم. آی    میبه هیجان 

ی را نیتگرا یکی از اتهاماتی که به ما وارد است، اینست که وقتی یک قلۀ بیرونی

هاي  کنیم، بیشتر از زمانی که با نیروي خدا موفق به فتح قله    میبا نیروي خود فتح 

کنیم. ولی اعجاز متحول شدن     شویم، احساس شادي و نشاط می    میدرونی غرور 

تر از هر  بر موانع مهرورزي در فیض خدا بسیار جذابدر اینجاست که غالب آمدن 

شادي اندك و تجربۀ قدرت فیض خدا، خودپرستی و نوع اعتماد به نفسی است. 

  شکند.    خودستایی را در هم می

رسد که آن را با دیگران     دیگر اینکه این شادي، این لذت، وقتی به اوج خود می

ود سهیم سازیم. وقتی شخصی از نشان تقسیم نماییم، یا دیگران را در شادي خ

نجا که ممکن است دیگران  برد، دوست دارد تا آ    دادن فیض پر جالل خدا لذت می

نیز آن فیض را مشاهده کنند. در واقع اگر من بتوانم ابزاري در اختیار خدا باشم 

نامم، چون     میانگیز در زندگی دیگران شوم، آن را شادي  که موجب تحولی اعجاب

چه چیز بهتر از نشان دادن زیبایی محض خدا در شخص دیگري که خودم باشم، 

توانم تصور کنم؟ و اینست که وقتی او، وقتی شخص دیگر زیبایی خدا را در     می

  شود.    برد و آنگاه شادي من و شادي او تکمیل می    من ببیند لذت می

نیاز نیازمندان  بله عزیزان، محبت سرشاري شادي خدا است که به برآوردن

رسد. این جهش و جریان یک تجربۀ عقالنی است مبنی بر طلب شادي خودمان     می

از شادي دیگران. ما لذت خود را از خدا، آنگاه که آن را در اختیار دیگران نیز 
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کنیم. اگر هدف نهایی ما چیزي کمتر از این لذت در خدا     نهیم دو چندان می    می

بودیم. بنابراین در طلب لذت ناب بودن، یک انگیزه الزم براي     می پرست بود، بت    می

انجام هر عمل نیکویی است و اگر شما به دنبال شادي کامل و نهایی در خدا 

  توانید مردم را دوست داشته باشید و خدا را خشنود کنید. نباشید، نمی

حبت بلکه م» محبت به دنبال نفع خود نیست«سپس به فرمودة پولس رسول 

جوید. محبت     نفع خود را، شادي خود را و لذت خود را در شادي و لذت دیگران می

  شود و خوشحالی آنان را طالب است.    میهاي ناتوانان را متحمل  ضعف

من یهوه هستم که رحمت «برد:     خدا نیز از ابراز محبت خشنود است و لذت می

گوید که در این     رم، زیرا خداوند میآو    و انصاف و عدالت را در زمین به جا می

  » باشم.    چیزها مسرور می

  چنانچه انگیزة محبت مادي باشد، آن محبت و خدمت، ناب و خالص نیست.

از پري فیض خداست و سهیم شدن ق میبخش و ع محبت یک تجربه رضایت

در این فیض بزرگ با دیگران. خوشی من، خوشی شما و خوشی شما با خوشی 

کنم که فقط شما شاد  گردد. چون من شما را محبت نمی    محبت دوچندان میمن در 

  کنم تا خودم خشنود شوم.    میشوید، بلکه شما را شاد 

فیض خدا و قدرت  از ناحیهاي جوشان و روان است که  محبت چشمه

خواهد     یابد و می    میجریان  ،اند که اینک متحول شده یاز دلهاي سنگ قدسال روح

محبت بهائی دارد که ها را هموار نماید.  رسازد و ناهمواريپها را  م کاستیتما

باید پرداخت شود، بهاي محبت رنج است. رسوالن مسیح شادي را شراکت در     می

دانستند، آنها به زندان افکنده شدند، تن و بدنشان مضروب شد،     زحمات مسیح می
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د شادخاطر بودند، چون به جهت تحقیر شدند و وقتی که از محکمه بیرون آمدن

  اسم مسیح رسوائی کشیدند.

آنها هرآنچه را که داشتند دادند ولی در عوض شادي واقعی را، شادي قلبی را 

هاي فریبنده بارگاه فرعون  گرفتند. موسی نیز محنت محبت را با ترك تمام زیبائی

در واقع  او پس از ترك مصر وخدا را اطاعت کرده باشد.  تا به خویش پذیرفت

  خویش یافت. دل در» تر از خزائن مصر دولتی بزرگ«ترك خود، 

در طول اعصار و عیسی مسیح است.  ،الگوي محبتو باالخره بزرگترین 

اند تا  اند و زندگی خود را فدا کرده هاي زیادي جانفشانی کرده قرون متمادي انسان

را بر دوش گرفت و  نجات دهند، ولی تنها کسی که بار گناهان بشریت را هم نوعی

شد، عیسی مسیح است. » گناه«به جاي بشریت گناهکار محکوم شد، و تبدیل به 

دوباره پیوسته  باشد که من و تو با خدا آشتی کنیم و رابطۀ گسسته شده ما با خدا

  به خانۀ پدري خود که زمانی از آنجا رانده شدیم، دوباره وارد شویم. شود و

شود و     برد، شاد می    گناهکار آشتی کند، لذت می خدا از اینکه با این بشریت

گردد. طرح خدا براي استقرار مجدد این ارتباط قربانی نمودن پسر     خرسند می

اش بر صلیب بود، و آنگاه متعال نمودن او در دست راست خودش. مسیح   یگانه

ایم به  آوردهایم و بدان ایمان  جالل یافت آنچنانکه ما نیز که فدیه او را پذیرفته

 رسیم.     میجاللی چون جالل او 
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9  
  با سالمی گرم حضور شنوندگان گرامی رادیو صداي انجیل:

عزیزان، یکی ار ارزشمندترین حقایق کتاب مقدس اینست که رضایت خدا در 

  اینست که غناي فیض او با شاد شدن گناهکاران و خودش تجلیل شود.

ک فروتن سازیم و احساس خود کفائی و اي کوچ هر گاه ما خود را مانند بچه

شود به آغوش پدر     خودمحوري در ما بمیرد، و براي آنچه که موجب شادي ما می

گردد.     شود و اشتیاق جان ما نیز ارضاء می    پناه ببریم، آنگاه فیض پدر تجلیل می

  پس کسب شادي ما با جالل یافتن خدا در یک ردیف است.

ه در طلب شادي خود و جالل خدا بودن به یک مفهوم و هاي اینک یکی از نشانه

معناست، تعلیم دعا توسط مسیح در انجیل یوحنا است: دو نکته کلیدي در یوحنا 

وجود دارد. نکته اول نشان  24و فصل شانزدهم آیه  13فصل چهاردهم آیه 

ا دهد که دع    دهد که دعا عبارتست از طلب جالل خدا و نکته دوم نشان می    می

  عبارتست از طلب شادي توسط دعاکننده.

هر چیزي را که به اسم من سئوال کنید، «فرماید:     عیسی می 14در یوحنا فصل 

فرماید:     می16و در یوحنا فصل » بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل یابد.
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» تاکنون به اسم من چیزي طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد.«

بینیم که یکسان بودن این دو هدف یعنی جالل خدا و شادي     بدین ترتیب می

مردمش به روشنی در دعا مراعات شده است. بنابراین خواستۀ یک شخص 

مسیحی مخلص اینست که مشتاقانه خود را به دعا تخصیص بدهد. درست مانند 

نو بزند و از زند، زا    آهوئی تشنه که براي نوشیدن آب کنار جویباري زانو می

  چشمه سرشار فیض خدا بنوشد و لذت ببرد.

  پردازیم:    تر به این دو سیما از دعا می اینک قدري گسترده

  دعا به عنوان طلب جالل خدا

هر چیزي «گوش جان بسپاریم:  13:14بار دیگر به فرمایش عیسی در یوحنا 

  »ل یابد.را که به اسم من سئوال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جال

حقیقتی را که اکثراً از آن غافل هستیم اینست که ما واقعاً در این جهان فلج 

هستیم، ما بدون مسیح قادر به انجام هیچ کار مفیدي نیستیم. پس الزم است براي 

اینکه از این خمودگی و جمود خارج شویم به مسیح بپیوندیم، چونکه عیسی مسیح 

ها، آنکه در من بماند و من در او، میوه  ا شاخهمن تاك هستم و شم«فرماید     می

  »توانید کرد. آورد، زیرا که جدا از من هیچ نمی    بسیار می

دانم که در من یعنی در جسدم هیچ     می«فرماید:     از سوي دیگر پولس رسول می

نیکوئی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکوئی کردن، 

  »نی.

انجیل یوحنا نیت خدا اینست که کار  15وستان بر اساس آیۀ پنجم فصل ولی د



86  د بودن در خداشا

خوبی براي ما انجام دهد ـ و آن اینست که ما را بارور و ثمرده نماید. وقتی 

شما را دوست خود «گوید     دوست مهربان و امین ما عیسی مسیح به ما می

انیم براي خود انجام دهیم، تو دهد آنچه را که ما نمی    بدین ترتیب قول می» ام خوانده

برایمان انجام دهد. پس چگونه از این دوست تجلیل کنیم؟ پاسخ ما در آیۀ هفتم 

اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند، «شود:     انجیل یوحنا یافت می 15فصل 

ماندن در مسیح، یعنی ثمردهی، » آنچه خواهید بطلبید که براي شما خواهد شد.

کنیم آنچه را که خود     سعادت و قدردانی از او. ما از خدا تقاضا می یعنی خوشی و

توانیم براي خود انجام دهیم، از طریق مسیح برایمان انجام دهد و ما ثمر  نمی

  شود.    بدهیم و مفید باشیم، چونکه وقتی ثمر بدهیم آنگاه جالل خدا آشکار می

شود به اینکه میوة بسیار     جالل پدر من آشکار می«فرماید:     عیسی مسیح می

شود. دعا یعنی اجازة دخول به حضور     بنابراین خدا با دعاي ما تجلیل می» بیاورید.

توانیم به حضور خدا برویم. دعا یعنی برگشتن از خودمان  خدا. ما بدون مسیح نمی

ك و رو نمودن به خدا در ایمان و اعتماد به اینکه او آنچه را که نیاز داریم، تدار

  بیند، دعا بیانگر احتیاج و فروتنی ما و غنا و سخاوت خداست.    می

زن «شود:     خوانیم که دعا موجب جالل خدا می    در بخش دیگري از انجیل می

خواهی و حال آنکه     سامري به مسیح گفت: چگونه تو که یهود هستی از من آب می

دانستی و     خدا را می باشم، عیسی در جواب گفت: اگر بخشش    زن سامري می

گوید آب به من بده، هرآینه تو از او خواهش     دانستی که کیست به تو می    می

در اینجا ارتباط مستقیمی وجود دارد بین » کرد.    کردي و به تو آب زنده عطا می    می
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نشناختن عیسی به اندازة کافی و تقاضا نکردن از او به اندازة کافی. قصور در 

دانستی کیست که به     اگر می«موماً ناشی از قصور از شناختن عیسی است: دعا، ع

  پرسیدي.    دانستی، می    بله اگر می» کردي...    گوید... هر آینه خواهش می    تو می

کنند، مسیحیانی که به دعا     خواهند و تقاضا می    در نتیجه، کسانی که می

دانند     دانند خدا کریم بزرگی است و می    چونکه می کنند    روند، بدان جهت دعا می    می

  دارد.    دهد و پدر او را مکرم می    که دعایشان مسیح را جالل می

هدف نهائی انسان جالل دادن به خداست، بنابراین وقتی ما تبدیل به آنچه 

از ما شویم. خداوند چنین     شویم که خدا از ابتدا ما را خلق کرد، آنگاه اهل دعا می

» در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خالصی دهم و مرا تمجید نمائی.«خواسته است: 

  و این طریقی است که خدا براي تجلیل خویش برگزیده است.

؛ خدا و  در دعا دو نفر در کارند«تفسیر اسپار جیون در این مورد جالب است: 

  »دعاکننده!

را بخواند و بعد نوبت اجراي  ابتدا نوبت دعاکننده است تا در روز تنگی خدا

نقش خداست تا او را خالصی دهد و خودش نیز تجلیل شود. در اینجا ناظر نوعی 

  »شما نیاز به خالصی دارید، و منهم باید جالل یابم.«گوید     قرارداد هستیم. خدا می

رسیم و از     بخش: از یک سو ما به آنچه که نیاز داریم می یک شراکت لذت

یابد. نکته در اینجاست که ما     دا جاللی را که شایسته نام اوست میسوي دیگر خ

ایم، که مبادا تصور شود خدا نیازمند ما است،  نیازي از خدا را برآورده نکرده

یابد.     سازد و خودش جالل می    اوست که از طریق دعا نیازهاي ما را برآورده می
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آسودگی فردي از خدا و یک  اي ممکن است تصور کنند دعا طلب آسایش و عده

مورد دنیائی است، ولی اگر من از خدا چیزي بخواهم که موجب تقدس نام او در 

شود، آیا این نیاز من دنیائی است؟ اگر از خدا تقاضاي استقرار   زندگی من 

اش را براي زندگی خود بطلبم و اگر  حاکمیتش بر زمین را بنمایم، اگر از خدا اراده

  خدا باشم، آیا این کار دنیائی است؟ در طلب شادي در

مگر ارادة خدا در آسمان، که من خواهان اجراي آن در زمین هستم چیست؟ 

ارادة او اندوه است؟ ظلم است؟ محرومیت است؟ خیر! وقتی زمین در انجام ارادة 

کند، پس طلب ارادة خدا در زمین و زندگی من یعنی طلب شادي در     خدا شادي می

رخواستی مغرورانه نیست، چنین درخواستی نه خودمحوري که کامالً او و چنین د

خدامحوري است. و اما اشتیاق من به شادي نشانۀ یک فضاي خالی در من است 

هاي مرا شکل داده است. من با فیض خدا به تمرد خود پی  که گناهان و عصیان

است با خدا پر  هاي من بینم اگر این فضاي خالی که مجال بروز بدي    برم و می می

  شود.    شود، شادي من هم تکمیل می  

شوند، نوعی دعا نیز وجود دارد که  و اما همۀ دعاها موجب تقدس نام خدا نمی

باشد. خدا کلیسا را عروس خود نامیده است. خدا ما را براي خود آفریده     غلط می

عروسی  است، بنابراین وقتی که به او پشت کنیم و با دنیا دوست شویم چون

هستیم که به داماد خود خیانت کرده است و چون کسی هستیم که به جاي اینکه 

جوئیم. در اینجا ما به عهد پیوند خود با     شادي خود را در او بجوئیم در دنیا می

ایم، و چه بدتر است وقتی که به سوي داماد آسمانی زانو بزنیم و از  خدا وفا نکرده
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ش یعنی دنیا بنمائیم و این عملی بسیار شریرانه او طلب لذت و شادي در رقیب

  است.

شوند که دعاي ما     شود: چه عواملی موجب می    در اینجا سئوالی مطرح می

یک «شنویم:     عاري از اینگونه خطاها باشند؟ پاسخ را از زبان داود در مزامیر می

خانۀ خداوند چیز از خدا خواستم و آن را خواهم طلبید که تمامی ایام عمرم در 

  »ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم.

اگر دل شما مشتاق تمرکز روي  خدا باشد، آنگاه اشتیاق شما به شادي در او 

  یابند، نه خدا.    عادالنه است، چون اگر دعا طلب مادیات باشد، آنگاه مادیات جالل می

تا نمایش «ن نیز پاسخ ما را چنین داده است: یکی از مردان خدا به نام تراهر

توانی به درستی از دنیا لذت ببري و از آنچه که با  عظیم قدرت خدا را نبینی، نمی

  جلوة جالل و نیکوئی خدا در خدمت جان تو است، سپاسگزار باشی.

جالل و قدرت خدا بسیار زیباتر از جالل مشهود مادیات و آنچه هست که 

  »خدمت جان تو باشد.توانند در     می

اي آسمانی شود، آنگاه پرستش ما  اگر تجربه ما از مادیات تبدیل به تجربه

پرستی.  واقعی است، نه از سر خودپرستی و آسایش خودمان و نه از سر بت

هاي دنیا شدن،  بنابراین شاید دعا در طلب مادیات و کوتاه مدتی مجذوب زیبائی

را انعام خیرخواهانه و لذت واقعی از پیام خدا  ها پرستی باشد، ولی اگر زیبائی بت

  پرستی نیست. ببینیم، آنگاه این نگرش، بت

چنانچه ما براي مثال، براي یافتن همسر، شغل، سالمتی جسمانی، سرپناه به 
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حضور خدا دعا کنیم، در اینجا نیز نه خود را بلکه خدا را درنظر داریم، چون اینها 

کند، و ما در برخورداري از این     قاتش عطا مینعماتی هستند که خدا به مخلو

ها، هرچند صالح خودمان نیز مطرح است، بلکه آنچه مورد نظر است تجلیل  نعمت

باشد. چند لحظه پیش گفتیم که ما خدا را با     کرانش می خدا بخاطر فیض بی

دیده  دهیم، بلکه با دعا براي آنچه که برایمان تدارك    برآوردن نیازش، جالل نمی

  دهیم.    است، او را جالل می

خواهد که از طریق کمک     خدا اصرار دارد که ما از او تقاضاي کمک کنیم، و می

کنیم خدا را خدمت     به ما جالل یابد، در حالیکه اکثر ما انسانها به غلط تصور می

نمودن کار خوبی است، در حالیکه خدمت نمودن به خدا ممکن است اهانت به او 

خدائی که «فرماید:     قی شود، چون او محتاج خدمت ما نیست: پطرس رسول میتل

جهان و آنچه در آنست آفرید، چونکه او مالک آسمان و زمین است... و از دست 

شود که گویا محتاج چیزي باشد، بلکه خود به همگان حیات  مردم خدمت کرده نمی

  »بخشد.    و نَفَس و جمیع چیزها را می

دادم، زیرا که  خدایا، اگر گرسنه بودم تو را خبر نمی«فرماید:     نیز میداود نبی 

فرماید در روز تنگی مرا     ربع مسکون و پري آن از آن من است. پس خداوند می

  »بخوان تا تو را خالصی دهم و مرا تمجید بنمائی.

بله، بدیهی است که نوعی خدمت به خدا وجود دارد که موجب تحقیر او 

پسر «فرماید:     دهد: چونکه عیسی مسیح می    شود و او را محتاج خدمت نشان می    می

خواهد به عنوان     خواهد که خادم باشد. او می    بلکه می» انسان نیامده تا مخدوم شود
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  یک کریم نیکو جالل یابد.

اش، بلکه حتی در اوج جاللش، آنگاه   عیسی نه فقط در روزهاي حقارت زمینی

رسد، فروتن و خادم است. تصویر بازگشت دوبارة عیسی     زمان فرا می که پایان

انگیزي است.  ، تصویر شگفت37تا  35مسیح در انجیل لوقا فصل دوازدهم آیات 

در این بخش لوقاي حواري بازگشت دامادي را از جشن عروسی به تصویر 

  کشیده است:

د. و شما مانند کسانی هاي خود را افروخته بداری کمرهاي خود را بسته، چراغ«

کند تا  کشند که چه وقت از عروسی مراجعت می    باشید که انتظار آقاي خود را می

درنگ براي او باز کنید. خوشابحال آن غالمانی  هر وقت که آید و در را بکوبد، بی

گویم که کمر خود     که آقاي ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما می

  »سته، ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده، ایشان را خدمت خواهد کرد.را ب

ایم، ولی خادم بودن ما بدین معنا  قدر مسلم اینست که ما خادمان نامیده شده

دهیم، ولی شگفتی این     نیست که آنچه را که از ما خواسته شده است، انجام می

ر پایان زمان، آنگاه که در حتی در هنگام رجعت دوباره د» آقا«تصویر اینست که 

شود، اصرار دارد     ظاهر می» با فرشتگان قوت خود در آتش مشتعل«تمامی جاللش 

باقی بماند. چرا؟ زیرا کانون اصلی جالل او فیضی است که با » خادم«که همچنان 

پردازد. بنابراین به کالم پولس     مهربانی و رأفت به رسیدگی به نیاز مخلوقاتش می

نهایت فیض خود را که بر ما در  هاي آینده دولت بی  خواهد در عالم    می«خدا رسول، 

  »عیسی مسیح دارد، ظاهر سازد.



92  د بودن در خداشا

عظمت خداي ما در چیست؟ وحدانیت خداي ما در چیست؟ اشعیا نبی پاسخ 

زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و «دهد:     سئوال ما را اینچنین می

  »غیر از تو که براي منتظران خویش بپردازد، ندید.چشم خدائی را 

کوشند خود را توسط خدمت مردم به خودشان     سایر به اصطالح خدایان می

دهند. اشعیا نبی     تعالی ببخشند، ولی در این اقدام تنها  ضعف خود را نشان می

بیل خم «وید: گ    کند و می    خدایانی را که نیاز به خدمت مردم خود دارند، مسخره می

هاي آنها بر حیوانات و  منحنی گردیده، بت )شده و نبو (یکی از خدایان فلسطینیان

ها) مثل مترسک در بوستان  آنها (یعنی بت«گوید:     ارمیا نبی هم می» بهایم نهاده شد.

باید برداشت چونکه راه     توانند گفت و آنها را می باشند که سخنی نمی    خیار می

ند رفت: از آنها مترسید زیرا که ضرر نتوانند رسانید و قوت نفع رسانیدن توان نمی

  »هم ندارند.

بله دوستان! خداي ما منحصر به فرد و یگانه است و منحصر به فرد بودن او 

منتظر «خواهد براي ما خادم باشد، نه مخدوم. وظیفه ما اینست که     در اینست که می

خوانیم که چون اسرائیل اعمال و مشورت     ن میدر کتاب اعمال رسوال» او باشیم.

خدا را انتظار نکشیدند، توبیخ شدند. و براي نمونه در صحیفۀ اشعیا نبی فصل 

به انابت و آرامی «گوید:     خوانیم که خداوند به اسرائیل می    می 16و  15ام آیات  سی

اسرائیل دعوت خدا را ولی » بود.    یافتید و قوت شما از راحت و اعتماد می نجات می

  »کنیم.    نی، بلکه بر اسبان فرار می«اجابت نکردند و گفتند 

شود:     شان آشکار می نتیجه تمرد و حماقت و مقاصد شریرانه 18سپس در آیه 
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کشد تا بر شما رأفت نماید. و از این سبب بر     و از این سبب خداوند انتظار می«

،  چونکه  یهوه، خداي انصاف است. خوشابحال خیزد تا بر شما ترحم فرماید    می

در انتظار خدا نبودن یعنی محرومیت از خدمات خدا. » همگانی که منتظر وي باشند.

خواهد با     در انتظار خدا نبودن یعنی مخالفت با جالل یافتن او در رحمتش. خدا می

منظور در خدمت به کسانی که منتظر اویند، جالل یابد. دعا یک روش الزامی به 

ها و عدم کفایت خودمان و توانائی و  انتظار خدا بودن است ـ یعنی شناخت ناتوانی

خوانیم     کفایت خدا. دعا پادزهر مرض خودکفائی است. در کتاب دوم تواریخ ایام می

کند تا قوت خویش را بر آنانی که     زیرا چشمان خداوند در تمام جهان تردد می«که: 

  »مل نیست، نمایان سازد.دل ایشان با او کا

خدا به آن اندازه که متوجه مردمی است که چشم امید به کار او دارند، متوجه 

کنند. انجیل، مسیحیان را به کمک نمودن به خدا و     مردمی نیست که برایش کار می

خدمت نمودن به خدا دعوت نکرده است، برعکس از ما خواسته است از هر گونه 

دهد که خدا درما     خدا، دوري کنیم و سپس به ما وعده می ن بهتظاهر به خدمت نمود

  کارخواهدکرد، چون خدا هیچگاه جاللِ دهندة کریمانه بودنش را رهانخواهد کرد.

ولی ما چه چیز داریم که به خدا عرضه نمائیم تا او را در حد یک متقاضی 

  تقلیل ندهیم؟

بداریم. این یک فرمان است.  توانیم تمام ذهنیت خود را به خدا عرضه    ما می

فرماید: تمام ندیشۀ خود را به او واگذارید. خدا با شادي تمام به     پولس رسول می

هاي ما که حاوي توکل به او و بیانگر کفایت کامل او در برآوردن  تمام درخواست
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  نیازهاي ما باشد، رسیدگی خواهد کرد.

خواند،  را به خدمت فرا نمیتفاوت بین دنیا و مسیح در اینست که دنیا شما 

خواند، مگر اینکه بیمار  مگر اینکه سالم باشید، ولی عیسی شما را به خدمت فرا نمی

تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه مریضان، و من «فرماید:     باشید. چون می

مسیحیت منبع » نیامدم تا عادالن را بلکه تا گناهگاران را به توبه دعوت کنم.

، بیمار در خدمت پزشک خود نیست. بیمار به پزشک خود و نسخه او شفاست

هاي رژیم سالمتی  و ده فرمان نسخه» سر کوه«کند. موعظه مشهور به     اعتماد می

کنند     پندارند خدا را خدمت می    باشند، نه تعریف وظیفه براي بیمار. کسانی که می    می

شود،     یض، بلکه از راه طلب محسوب میمزدشان نه از راه ف«به کالم پولس رسول 

شمارد،     دینان را عادل می و اما کسانی که عمل نکنند، بلکه ایمان آورند به او که بی

پس عمل کننده یا کارگر در اینجا اشاره » ایمانشان، عدالتشان، محسوب خواهد شد.

ه از به کسی است که به خدمت خود به خدا چشم دوخته است، لذا مثل اینست ک

کنیم که از  خدا طلبکار مزد است. ولی اگر ما در طلب مزد عدالت باشیم، کاري نمی

کنیم. جسم دنیائی و حتی مذهبی همیشه   خدا جز ثمره عدالت را درخواست 

اگر «خواهد براي خدا کار کند، اما واقعیت از زبان پولس رسول اینست که:     می

  »مرد.برحسب جسم زیست کنید، هر آینه خواهید 

اینک یک سئوال: پس ما نباید در واقع مسیح را خدمت کنیم؟ مگر غیر از 

گوید:  ؟ و مگر نمی»خداوند را خدمت نمائید«اینست که پولس به ما حکم فرموده 

فریبند؟ و با     خود را می» کنند کسانی که عیسی مسیح مسیح خداوند را خدمت نمی«
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نمودن به خدا انجام دادیم، چگونه  اینهمه استداللی که در مورد نکوهش خدمت

توانیم خداوند را خدمت نمائیم تا بیانگر کفایت او و عدم کفایت خودمان باشد؟     می

راهی براي خدمت نمودن به خداوند در پیش پاي  2آیۀ  123داود نبی در مزمور 

ي اینک مثل چشمان غالمان به سو«کند:     ما نهاده است که این منظور را تأمین می

آقاي خود و مثل چشمان کنیزي به سوي خاتون خویش، همچنان چشمان ما به 

  »سوي یهوه خداي ماست تا بر ما کرم بفرماید.

بنابراین راه خدمت نمودن به خدا اینست که چشم جان را به رحمت و کرم او 

اي از بیان کفایت ما نیست، بلکه  دوخته و بدان وسیله او را جالل دهیم. دعا جلوه

  ین کمبودهاي ماست.مب

هر خادمی که حصه خداوند را رها کند و سهم انسانی خود را به رخ ارباب 

شود.  اش بکشد، در مقابل خالق خود عصیان ورزیده است. خدا تسلیم نمی آسمانی

اند و مزد موت را به  او نعمت حیات را به خادمانی که به سوي او چشم دوخته

  دهد.    ند، میا خادمانی که چشم به خود دوخته

اي درخواست رحمت است، نه تالشی به  خدمت به خدا همیشه به طور ریشه

  جهت یاري رسانیدن به او. بنابراین بدون دعا خدمت الیقی وجود نخواهد داشت.

وقتی که انسان در خدمت خدا نباشد، پس در خدمت دنیاست، و بارزترین 

آن خواهیم پرداخت. چگونه نمونۀ دنیائی مادیات است که در برنامه بعد به 

  کنیم.    شود در خدمت پول بود؟ پاسخ این سئوال را به برنامه بعد موکول می    می
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10  
شنوندگان گرامی رادیو صداي انجیل، سالم. با آرزوي ساعاتی خوش و 

  سرشار از برکت براي شما عزیزان.

ب جالل در برنامه پیش راجع به دعا صحبت کردیم و گفتیم که دعا شامل طل

کنیم، آنچه را     باشد. در دعا از خدا، تقاضا می    خدا و طلب شادي براي خودمان می

دهد تا ما    توانیم براي خود انجام دهیم، از طریق مسیح برایمان انجام  که خود نمی

  شود.    ثمر بدهیم و مفید باشیم،  چونکه  وقتی ثمر بدهیم، آنگاه جالل خدا آشکار می

الل خویش است وما در طلب شادي خویش... و این هر دو در دعا خدا طالب ج

  یابند.    تحقق می

ولی دعاي درست آنست که دل مشتاق تمرکز روي خدا باشد، و آنگاه است 

که اشتیاق شما به شادي در خدا، عادالنه است. پس اگر دعاي ما طلب مادیات 

  یابند، نه خدا.    باشد، آنگاه مادیات جالل می

شود     خواهیم راجع به مادیات، و اینکه چگونه می    خر گفتیم که امروز میدر آ

خواهیم با هم آیه بیست و چهارم در     در خدمت پول بود، صحبت کنیم. نخست می

هیچ کس دو آقا را «فرماید:     فصل ششم انجیل متی را بخوانیم. عیسی مسیح می
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ارد و با دیگري محبت و یا به یکی تواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت د خدمت نمی

شمارد. محال است که خدا و ممونا (پول) را خدمت     چسبد و دیگري را حقیر می    می

  »کنید.

رسد     عزیزان، پول کنترل خاصی بر روي ما دارد چونکه چنین به نظر می

کند: منم آنکه     ضامن شادي و آسایش ما است. پول همیشه بیخ گوش ما نجوا می

رسانم، پس هرچه بیشتر بکوش تا مرا بدست     و را به سعادت و شادي واقعی میت

  آوري.

بنابراین تالش براي گردآوري پول ممکن است گاهی اوقات از طریق درست 

منحرف شده و بخاطر کسب پول بیشتر و ثروت بادآورده و یکشبه، انسان مرتکب 

یا حداقل قرض از دیگران فروشی و قلب و جعل و  برداري و گران دزدي و کاله

کنیم و بدین     دهد و ما هم وعده او را باور می    شود، چون پول وعدة خوشبختی می

  کنیم.    ترتیب او را خدمت می

ولی چنین اقدامی در  ظاهر به خدمت گرفتن قدرت پول است. ولی ما هنوز 

ل بود. ما پول را شود در خدمت پو    ایم. پرسیدیم که چگونه می جواب خود را نگرفته

از طریق انجام آنچه که الزم است تا قدرت آن را در اختیار داشته باشیم، خدمت 

کند تا قدرت پول را در اختیار     وقفه کار می کنیم. مثالً کسی که شب و روز بی    می

داشته باشد، در واقع خادم پول است. و همین خدمت است که مورد نظر در متی 

خواهیم خدا را خدمت کنیم و نه     باشد. بنابراین اگر ما می    یم 24فصل ششم آیه 

هاي بسیار ارزشمند شادمانی موعود خدا  پول را، باید چشم امید خود را به وعده
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بدوزیم، و آنگاه است که خدا کنترل بیشتري نسبت به پول بر ما خواهد داشت، و 

را که الزمۀ کسب قدرت  خدمت ما به خدا نیز چنین است که با انجام دادن آنچه

خداست، او را خدمت کنیم و خدا نیز مقرر نموده است که قدرت خود را از طریق 

  »بطلبید، خواهید یافت.«گوید:     دعا در اختیار ما بگذارد و می

بدون شک این نوع خدمت به مفهوم اطاعت است. بیماري که به نسخه پزشک 

اي که به داروي  . گناهکار شفا یافتهکند    خود اعتماد دارد، او را اطاعت می

کند. تنها از این طریق است که ما     اش اعتماد دارد، او را اطاعت می شفادهنده

مند شویم. در اطاعت است که ما منفعت  توانیم از منافع موعود خدا بهره    می

  یابد.    برندگان هستیم. خدا همیشه دهنده است، چون این دهنده است که جالل می

اگر کسی سخن گوید، مانند اقوال «گوید:     پطرس رسول در رساله اولش می

خدا بگوید و اگر کسی خدمت کند، برحسب توانائی که خدا بدو داده باشد بکند تا 

در همه چیز، خدا به واسطۀ عیسی مسیح جالل یابد که او را جالل و توانائی تا 

  »ابداالباد هست. آمین.

هرگز فراموش نکنیم که نه ما، بلکه این فیض خداست  ما باید سخت کار کنیم و

  که با ماست.

عزیزان بیائید خدا را اطاعت کنیم و فراموش نکنیم که این خداست که هم به 

کند. بیائید انجیل را در     اراده و هم به عمل براي رضامندي خود در ما کار می

براي جهانیان بنمائیم سراسر جهان بگسترانیم و خود را وقف گزینش و اراده خدا 

و هرگز صحبت از چیزي بجز آنچه که مسیح در ما به عمل آورد، ننمائیم. بیائید 
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همیشه براي کسب قدرت و حکمت خدا دعا کنیم، باشد که تمامی خدمات ما 

القدس باشد، زیر به فرمایش پولس  سرشار از عدالت، شادي و سالمتی در روح

  »کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است. هرکه در این امر خدمت مسیح«رسول 

گفتیم که دو هدف در دعا منظور نظر است، نخست جالل یافتن خدا و دوم 

خواهیم با توجه به انجیل یوحنا     طلب شادي و خوشی براي خودمان. اینک می

  به هدف دوم یعنی کسب شادي نهائی از طریق دعا بپردازیم. 13آیۀ  14فصل 

تاکنون چیزي به اسم من طلب نکردید، بطلبید تا «ماید: فر    عیسی مسیح می

  »بیابید و خوشی شما کامل گردد.

ـ چرا چکیدة دعا  بله، اینست لذت مسیحی بودن ـ طلب کمال شادي در دعا 

  الاقل به دو پاسخ اشاره شده است. 24آیۀ  16شادي است؟ در انجیل یوحنا فصل 

گوید که آنها در مرگ او     میدر این بخش از انجیل، عیسی به شاگردانش 

  محزون خواهند شد، ولی در برخاستنش از مردگان دوباره شاد خواهند گردید.

جدا از عیسی زیستن یعنی اندوه، به دنبال عیسی بودن یعنی شادي. بنابراین 

تواند بدون ارتباط زنده با عیسی کمال  گیریم که هیچ فرد مسیحی نمی    یاد می

د. فقط شناخت مسیح کافی نیست، ما باید با او داراي ارتباط شادي را داشته باش

از آنچه دیده و «نویسد:     شخصی و زنده باشیم. یوحنا در رساله اولش می

نمائیم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید و اما     ایم شما را اعالم می شنیده

نویسم تا     شراکت ما با پدر و پسرش عیسی مسیح است. و این را به شما می

  »خوشی ما کامل گردد.
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  متابعت مسیح و اعالم شاد بودن در او به دیگران، الزمۀ خوشی کامل است.

انجیل یوحنا موجزترین بیان این مشارکت دوجانبه  15شاید آیۀ هفتم فصل 

اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که براي «باشد: 

  »شما خواهد شد.

توانیم فکر واقعی مسیح زنده را     وقتی که کالم عیسی در ما بماند، آنگاه می

یابد. در  بشنویم، چون او دیروز و امروز و تا جاودان همان است و تغییر نمی

شود و این دعا به منزلۀ عطر     نتیجه شنیدن دل است که دعا بر زبان جاري می

شود. زندگی توأم با دعا منجر     یخوشبوئی است که درحضور تخت خدا گذرانیده م

  شود چونکه دعا شریان اصلی ارتباط زنده ما با مسیح است.    کمال شادي می به

دعا راهی است که خدا براي تخلیه اشتیاق سوزان ما براي مسیح مقرر نموده 

توانستیم در  داشتیم، اگر ما نمی است. اگر ما این سوپاپ اطمینان را در اختیار نمی

  بودیم.    کالمش، با او از طریق دعا ارتباط برقرار کنیم، در واقع بیچاره میپاسخ 

کننده  گردد، اینست که دعا تأمین    دلیل دیگر اینکه دعا منجر به شادي کامل می

توانیم آنچه را که دوست داریم با کمک خدا     قدرتی است که ما بدان وسیله می

اما » بید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد.بطل«انجام دهیم. در کالم خواندیم که 

کند؟ آیا زندگی در ناز و     چه چیزي را بیابیم؟ چه چیزي شادي ما را کامل می

نعمت؟ خیر! آنچه را که ما در پاسخ دعا الزم داریم، احساس شادي از قدرت و 

گوید، قدرت ثمردهی. دعا     محبت خداست و یا آنچنانکه یوحناي رسول می

  شادي است، چون منبع قدرت محبت است. سرچشمۀ
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ارتباط بین دعا و ثمردهی در انجیل یوحنا فصل پانزدهم کامالً آشکار است. 

  کند.    دهد دعاهاي کسانی را که در او بمانند، مستجاب می    خدا قول می

زبان انجیل یوحنا در این فصل حاکی از اینست که عیسی به شاگردان 

شما را مقرر «مند شوند:  ه است تا بتوانند از قدرت دعا بهرهرسالتشان را ابالغ کرد

کردم تا بروید و میوه آورید... تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید، به شما عطا 

  »کند.

گوید     عزیزان، زندگی در واقع یک جنگ است، پولس رسول در این مورد می

ها و  ا و قدرته یاستزیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ر

بنابراین » هاي آسمانی. هاي روحانی شرارت در جاي جهانداران این ظلمت و با فوج

خود نجات و شمشیر روح را که کالم خداست «دهد:     پولس رسول به ما فرمان می

بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و براي همین به 

  »ام به جهت همۀ مقدسین بیدار باشید.اصرار و التماس تم

دعا تقاضاي نیرو از خداست براي ایفاي وظایف خودمان. پولس رسول در 

و براي من نیز دعا کنید تا کالم به من عطا «گوید:     مورد نقش دعا در زندگیش می

و همچنین در رسالۀ » شود تا با گشادگی زبان سرّ انجیل را به دلیري اعالم نمایم.

دربارة ما نیز دعا کنید که خدا درِ کالم را به روي ما «فرماید:     لسیان میبه کو

  »م بگویم.ا بگشاید تا سرّ مسیح را که به جهت آن در قید هم افتاده

لکن اي برادران از شما التماس دارم که «فرماید     و در رسالۀ به رومیان می

نزد خدا در دعاها جد و  القدس براي من بخاطر خداوند، عیسی مسیح و محبت روح
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  » تا خدمت من در اورشلیم مقبول مقدسین افتد.. ..جهد کنید

عیسی مسیح از دوهزار سال پیش تا کنون، اشتیاق شدید بشریت را به کسب 

  دانسته است.    شادي و سعادت، و تالش بیهودة او را براي رسیدن به آن می

یی در این نسته است که دلهادا    عیسی مسیح از دوهزار سال پیش تا کنون می

جهان هستند که ناخودآگاه منتظر شنیدن مژدة اویند تا به سعادت و خوشی کامل 

شده و آمادة  فیدشتاق سمي مزرعۀ دلهادست یابند، ولی بدان دسترسی ندارند. 

را درو کند و سعادت  قشتامدرویدن است، کسی باید باشد که این مزرعۀ 

  ، عرضه نماید. طالب سعادت واقعی هستند کهی جاودانی را به دلهاي مشتاق

حصاد فراوان است، «کند به درو برویم.     اینست که مسیح از ما دعوت می

ولیکن عمله کم. پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا عمله در حصاد خود 

  »بفرستد.

ما نیز به تاسی از رهنمود عیسی مسیح، از صاحب این مزرعه آمادة درو در 

طلبیم که خادمان خود را بفرستد تا مژدة نجات را به جهانیان اعالم بدارند     دعا می

  و ما را نیز در این رسالت بزرگ موفق و منصور بدارد.

جوییم، انتقال آن شادي در محبت به دیگران است،     آن کمال شادي را که ما می

ها  گر اینکه آن گرفتهتوانند ما را ارضاء نمایند، م ایم نمی هرآنچه از خداوند گرفته

مطیع را که براي  يمامور جاناي لذت  هیچ نوع ایثارگريد. ندر دادن جریان یاب

چونکه   اجراي فرمان محبت از سوي خدا فرستاده شده، ویران نخواهد کرد. 

کنیم که     توشه و سالح استراتژیک او دعا است. بنابراین ما بدین دلیل دعا می



  103  د بودن در خداشا

  »خوشی ما کامل شود.«

سیدن به این کمال خوشی مستلزم برخوردار شدن از مسیح است، ولی باید ر 

بخاطر داشته باشیم که مسیح دربست از آن ما نیست، بلکه باید دیگران را نیز از 

تواند در عین حال که شاد است،  او برخوردار نمائیم. یک شخص مسیحی نمی

  »ر است.ت دادن از گرفتن فرخنده«خسیس هم باشد، چون آموخته است 

شود، اینست     بنابراین علت دیگر اینکه زندگی در دعا منجر به شادي کامل می

دهد که دوست داشته باشیم. اگر کانال محبت خشک باشد،     که دعا به ما قدرت می

  علتش اینست که کانال دعا به اندازة کافی عمیق نبوده است.

شود و محبت عمل ایمان     محبت ثمره روح است و روح در پاسخ دعا داده می

شود. محبت ریشه در امید دارد و بقاي امید در     است و ایمان نیز با دعا تقویت می

تداوم دعاست. محبت هدایت شده و ملهم شد، از شناخت کالم خداست. پس اگر 

محبت راه رسیدن به کاملیت شادي است، بیائید براي قدرت محبت دعا کنیم، باشد 

  »ردد.شادي ما کامل گ«که 

و اما این شادي نهائی مردم خدا چیست؟ آیا اوج آن شادي در آن روز 

کند؟ آیا اوج آن     نخواهد بود که جالل خدا زمین و آسمان و دریا را سرشار می

شود و فرزندان خدا از هر     شادي آن روز نخواهد بود که مأموریت ما تکمیل می

واهند آمد؟ آیا اوج آن شادي آن روز قوم و قبلیه و زبان و امت و نژادي گرد هم خ

شوند و تمامی بدکاران از ملکوت خدا     هاي گناه رفع می نخواهد بود که تمام علت

شوند و عابدان و صالحان مانند خورشید در ملکوت پدرشان     بیرون افکنده می



  104  د بودن در خداشا

خواهند درخشید؟ و آیا جنبش بشارتی پیشگام راهی براي رسیدن به این شادي 

  هاي بشارتی برانگیخته شده از دعا نیست؟ آیا جنبش نیست؟ و

 هاي  دوستان گرامی، بشارت کالم، تعهد ما و التزام کلیساي اولیه و پیوریتن

هاي آمریکائی  اروپائی قرن هیجدهم و بشارتی هاي قرن هفتم میالدي و موراویان

ز نیز هاي بشارتی امرو  و شاگردان جنبش الینز قرن نوزدهم و تعهد عمیق جنبش

  باشد.    بوده و می

  کنیم:    پس مطالب امروز این برنامه را به طریق زیر خالصه می

آموزد که هدف نهائی ما در دعا باید جالل دادن به خدا     کتاب مقدس به ما می

دهیم و منجمله دعا، باید     آموزد که در هر کاري که انجام می    باشد، و در ضمن می

کوشند این دو هدف را از     د باشیم. بعضی از الهی دانان میدر طلب شادي کامل خو

یکدیگر جدا نمایند، ولی کتاب مقدس فرق بین جالل خدا و شادي خودمان قائل 

شود گفت که انتخاب با ماست. و آنچه که در این  برنامه     نیست. در واقع می

ار دیگري براي اتحاد شنیدیم اینست که احتماالً دعا مؤثرترین ابزار در میان هر ابز

این دو هدف است. دعا، شادي خود را با عیسی و با در میان نهادن عیسی با 

  جوید.    دیگران می

در دعا ما به فقر خود و غناي خدا، به ورشکستگی خود و سخاوت خدا، به 

کنیم. بنابراین دعا به درستی     درماندگی خود و رحمت خدا، اقرار و اعتراف می

افرازد.     ا در طلب آنچه که ما در او طالب آنیم، و نه در خود، بر میجالل خدا ر

هرچیزي را که به اسم من سئوال کنید، بجا خواهم آورد، «فرماید:     عیسی مسیح می
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  »تا پدر در پسر جالل یابد و تا شادي شما کامل شود.

ر پس بیائید ما نیز به اندرز مسیح گوش جان بسپاریم و و با دعا به حضو

تر از پرداختن به  خدا برویم که حضور او حضوري امین است و بسی لذت بخش

هاي ناپایدار. خداوند به شما برکت خاص خود را عطا فرماید تا پیوسته خدا را  لذت

  در دعاهاي خود جالل دهید.
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11  

  با سالمی گرم به حضور شنوندگان وفادار رادیو انجیل

اهیم در مورد پول که یکی از ابزارهاي خو عزیزان امروز در این برنامه می

باشد و منافع و مضار آن و نحوة استفاده  مهم براي زندگی در جوامع کنونی می

  درست از آن صحبت کنیم . 

هائی که توسط پول برآورده   دهیم و خواسته آنچه که ما با پول خود انجام می

ند شادي ما را براي همیشه توا  تواند بر زندگی ما بگذارد یا می شوند، دو اثر می می

گوید که نوع  تثبیت و یا براي همیشه نقض نماید. کتاب مقدس با صراحت می

تواند موجب تباهی   برخورد شما با پولی که در اختیار دارید جدا از منافع آن، می

  شما شود. 

اما «فرماید:  پولس رسول در رساله اول تیموتاوس فصل ششم آیه نهم می

شوند در تجربه و دام و انواع  اهند دولتمند شوند، گرفتار میخو آنانی که می

  » سازند. هم و مضّر که مردم را به تباهی و هالکت غرق میف شهوات بی

تواند ضامن حیات جاویدان برایتان شود؟  آیا نوع برخورد شما با پول می

 مستمندان این جهان را امر فرما که«فرماید :  پولس رسول در همان رساله می

نیکوکار بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده دست باشند. و براي 

  »خود اساس نیکو به جهت عالم آینده نهند تا حیات جاودانی را بدست آورند.
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این آیات مبین استفاده درست از پول است به نحوي که بزرگترین و 

ینکه از هالکت و ترین منفعت را از آن بدست آوریم. خواست خدا مبنی برا ماندنی

  تباهی خود اجتناب کنیم نه یک درخواست، بلکه یک فرمان است.

ها ریشه در اشتیاق شدید انسان به  عزیزان ، واقعیت اینست که تمامی شرارت

هاي زودگذري  مرفه بودن زندگی دارد، ولی در واقع چنین آسایش و رفاهی لذت

ر نهایت منجر به تباهی و هالکت کنند، بلکه د هستند که عمق دلهاي ما را راضی نمی

جاي اینکه خدا را  ها در جهان اینست که مردم به شوند. ریشه تمام بدي ما می

  ستایند. دوست داشته باشند، پول را می

زیرا که طمع ریشه همۀ بدیهاست  که بعضی چون «گوید :  پولس رسول می

  »م  دردها سفتند.کوشیدند، از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسا در پی آن می

عزیزان بیائید با تعمق بیشتري روي مندرجات رساله اول تیموتاوس باب 

بیندیشیم. پولس رسول در رابطه با اجتناب از طمعکاري در  10تا  5ششم آیات 

از منازعات مردم فاسد العقل و مرتد از حق که «فرماید  سفارش به تیموتاوس می

نین اشخاص اعراض نما. لیکن دینداري با می پندارند دینداري سود است، از چ

قناعت سود عظیمی است. زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است  که از 

توانیم برد. پس اگر خوراك و پوشاك داریم، به آنها قانع خواهیم بود.  آن هیچ نمی

واع شوند در تجربه و دام و ان خواهند دولتمند شوند، گرفتار می اما آنانی که می

سازند. زیرا که طمع  فهم و مضّر که مردم را به تباهی و هالکت غرق می شهوات بی

کوشیدند ، از ایمان گمراه  ریشه همه بدیها است که بعضی چون در پی آن می

  »گشته، خود را به اقسام دردها سفتند.

پولس در این آیات به تیموتاوس در مورد اغواگنندگان ظاهر فریب  و جذابی 

دانستند، هشدار  ف بزرگ خود را ترقی سریع مادي از کانال دینداري میکه کش
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دهد. آنها مدعی بودند که دینداري منبع درآمد و سود شان است و بقدري معتاد  می

و دلبسته به پولشان شده بودند که حقیقت جایگاه بسیار کوچکی را در قلب آنها 

تند باشد که پول بیشتري رف اشغال کرده بود. آنها از دادن مالیات طفره می

هاي  خواستند با توسل به عالئق دینی به هر ترتیبی شده کیسه بیندوزند. آنها می

  دهد، اگر دینداري اینست، رهایش کن.  خود را پر کنند. ولی پولس هشدار می

وري  از دینداري است. بازار  روزگار ما نیز، روزگار مناسبی براي بهره

است دینداري کتاب فروشان، آهنگسازان، فروشندگان  دینداري در روزگار ما داغ

. …گیران  اي و آویزهاي ماهی، دعا نویسان، رماالن، فالگیران، جن هاي نقره صلیب

  . …و غیره ، 

لیکن «گوید  پولس با اشاره به دکان دینداري در روزگار خود و روزگار ما می

ري شما، میل به ثروتمند بنابراین اگر دیندا» دینداري با قناعت سود عظیمی است.

شدن را در شما فرو نشانیده است، وشما را کمک کرده است که به آنچه که دارید، 

قانع باشید، پس دینداري شما منفعت عظیمی است چون به قول پولس رسول 

اي دارد، لیکن دینداري براي هر چیز مفید است که وعده  ریاضت بدنی اندك فایده«

و اما مسئله اینست که چرا ما نباید در پی ثروت » ارد.زندگی حال و آینده را د

  مادي باشیم؟ 

کنیم که بسیاري از مشاغل قانونی تمرکز شدیدي  ما در دورانی زندگی می

توانید بدون داشتن میلیونها وجه نقد یک کارخانه  روي سرمایه دارند. شما نمی

کند، الزاماً  وم میتولیدي تأسیس کنید. وقتی که کتاب مقدس طلب ثروت را را محک

کند. صاحبان  اي است، محکوم نمی مشاغلی را که هدفشان گسترش خدمات سرمایه

تر از  تر و شریف اي بزرگ  ثروت حتی گرچه ممکن است حریص باشند، ولی انگیزه

گسترش ثروت خود داشته باشند، .و آن عایدات و منافعی است که از تولیداتشان 
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افزاید،  صی که با این انگیزه ثروت خود را میشود و شخ نصیب عامه مردم می

محکوم به طلب ثروت نیست. کارکردن براي تحصیل پول و کار کردن براي نفع 

دیگران از طریق پول حاصله از زحمات خودمان، اشتیاق  به طلب ثروت نیست. 

دهد  آنچه که در این آیات مورد نظر پولس است و نسبت به آن هشدار می

بیشتر پول براي ارضاء نفسانیات و عیاشی در سایه مادیات  آوري هر چه جمع

  است.

  دهد: آوري ثروت ارائه می پولس رسول سه دلیل براي نهی جمع

زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است «خوانیم که:  در آیه هفتم می

  »توانیم برد. که از آن هیچ نمی

وشاك داریم، به آنها قانع پس اگر خوراك و پ« فرماید:  در همان آیه می

و دلیل سوم اینست که طلب ثروت منجر به تباهی و هالکت ما » خواهیم بود.

  شود. می

شوند در تجربه و دام و  خواهند دولتمند شوند، گرفتار می اما آنانی که می«

  »سازند. فهم و مضّر که مردم را به تباهی و هالکت غرق می انواع شهوات بی

  پردازیم.  ر هر یک از این دالیل میحال به بررسی بیشت

ایم، والجرم با دست خالی هم از  نخست اینکه ما دست خالی به این جهان آمده

  این جهان خواهیم رفت.

فرض بفرمائید در یک سانحه هوائی یک دیپلمات برجسته، یـک میلیـاردر، یـک    

ی دهنـد. آنهـا وقتـ    ایماندار مخلص، و یک شخص شریر، جان خود را از دسـت مـی  

جان خود را از دست بدهند و پس از مرگ در حضـور خـدا حاضـر شـوند، کـامالً      

و کارت » راز موفقیت«دست، بدون شناسنامه، گذرنامه، کارت اعتباري و کتاب  تهی

د. بنـابراین در محضـر خـدا یـک دیپلمـات      نباشـ  رزرو اطاقی در هتل  هیلتـون مـی  
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ص شـریر، همـه از نظـر    برجسته، یک تاجر موفق، یک ایماندار مخلص، و یک شـخ 

دستی در یک سطح قرار دارند و تنهـا چیـزي کـه دارنـد، آنچـه هسـت کـه در         تهی

چقـدر در   …باشد. آن شـخص دلبسـته ثـروت و آن شـخص شـریر      دلهایشان می

  …حضور خداوند حقیر و بیچاره خواهند بود

بایست به نیازهاي  توانند و می فایدة دیگر آن ساده زیستی است. مسیحیان می

لیه زندگی براي زیستن، قناعت کنند. وقتی ما مسـیحیان خـدا را نزدیـک خـود و     او

براي خود داریم، دیگر به چیزي اضافه بر آن نیازي نـداریم. نویسـندة رسـاله بـه     

سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعـت  «فرماید:  عبرانیان می

رگـز رهـا نکـنم و تـو را تـرك نخـواهم       تـو را ه «کنید زیرا که او (خدا) گفته است: 

خداوند مدد کننده من است و ترسـان  «گوئیم  بنابراین ما با دلیري تمام می» »نمود.

  » »کند؟ نخواهیم بود، انسان به من چه می

دیگر مهم نیست اوضـاع بـازار داد و سـتد و بـورس و سـهام و طـال و غیـره        

طالي ناب اسـت. بنـابراین مـا     چگونه است، خدا همیشه براي ما بهتر و برتر از هر

توانیم به کمک خدا قانع و امیداوار باشیم و به حوائج ساده زندگی قناعت کنـیم،   می

اش با ما، عطـا   چون آن خشنودي ژرفی که خدا از طریق طبیعت و ارتباط دوستانه

  نموده است، براي ما کافی است.

یک اسباب بازي تفاوت عمیقی است در بین یک هیجان موقتی ناشی از خریدن 

  تازه و آن شادي و هیجان از آغوش کشیدن دوستی از راه رسیده و گرامی.

به نظر شما کدامیک شادترند: مردي که با پرداخت مبلّغ گزافی در سویتی در 

شود و عصر خود را در یک بار تاریک و  ترین هتل شهر ساکن می یکی از مجلل

ند، و یا مردي که در اطاقی کوچک در گذرا دود زده با زنان بزك کرده و رنگین می
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شود و عصر خود را به  هاي آفتابگردان ساکن می حومۀ شهر در کنار مزرعه گل

  کند؟ اي عاشقانه به همسرش، سپري می تماشاي غروب آفتاب و نوشتن نامه

توانیم به حوائج اولیه زندگی قناعت نموده و مازاد پول خود را بـه امـور    ما می

اند رسانیدن مژدة نجات انجیل بـه کسـانی    دهیم که از آن جملهتري اختصاص  مهم

تـر از   تر و حیـاتی  اند. چه نیازي مهم که آن را تاکنون نشنیده و تاکنون نجات نیافته

هـا، مراکـز اسـکان سـالمندان،      خانـه  هـاي خـاص، یتـیم    این؟ کمک به مراکز بیماري

  اري ما دارند.گرسنگان جهان .و دست یاري دادن به کسانی که نیاز به ی

بنابراین اگر ما نیز مانند پولس رسـول بـه نیازهـاي اولیـه زنـدگی خـود قـانع        

توانـد   ها، که در نتیجه قناعت آزاد شده است، می ها دالر مازاد دارائی باشیم، میلیون

در خدمت بشارت انجیل و برآوردن نیاز نیازمندان و خـدمات بشردوسـتانه قـرار    

  بگیرد.

آوري ثروت این است که انباشت ثروت  بر نهی جمع دلیل سوم پولس مبنی

خواهد غرق  شود. هیچ شخص ایمانداري نمی موجب تباهی و هالکت انسان می

  تباهی و هالکت و درگیر انواع دردها شود. 

خود را بیازمائید. آیا دیدگاه شما راجع به پول برگرفته شده  …پس عزیزان 

  اید؟  ت معاصر شدهاز کتاب مقدس است  و یا جذب دنیاي تجار

  خواهد؟  گوید و چه می دنیاي تجارت معاصر چه می

در یک آگهی تبلیغاتی که یک صفحه تمام رنگی از یک مجلۀ معتبر را اشغال 

داد که با لباسی شیک روي یک صندلی چرمی بسیار  کرده بود، مردي را نشان می

اب بود با لبخندي شیک لم داده بود و دستانش را که مزین به یک ساعت از طالي ن

کرد. در  حاکی از رضایت تمام به سوي مخاطب نشانه گرفته بود و او را دعوت می

لباس او دوختۀ دستان مشهورترین خیاطان، «زیر این آگهی نوشته شده بود 
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و او .. ضمن اینکه انگشت » ساعت او از طالي ناب و صندلی او از شرکت ایکس

کنم  و  من به شدت کار می«گفت:  ته بود میخود را به سوي مخاطب خود نشانه رف

خواهم که   سهم خود را از خوشبختی دارم. حرفۀ من، حرفۀ موفّقی است. من می

ام باشد و چنین نیز هست. از این جهت است که  روزي سازمانم بازتاب تالش شبانه

این صندلی مناسب رؤیاهاي من  …ام  ام را از شرکت ایکس تهیه کرده صندلی

آوري ثروت از دیدگاه این مدیر موفق، غرق شدن در تجمالت  فلسفۀ جمع .»…است

صندلی مدیریت از شرکت ایکس، ساعت طال از شرکت ب، لباس از مزون  …است

مشهور ج، پیپ از کارخانه د... و مبل از فالن و بهمین ترتیب جریان ادامه دارد... 

در تجمالت است و  پس موفقیت یک کسب و کار از نظر یک مدیر موفق غرق شدن

سازي، آن مزون مشهور...  از نظر آن کارخانه صندلی سازي، آن کارخانه ساعت

  تزریق این تجمالت راز موفقیت هرچه بیشتر...

هاي  هاي دروغین دنیاي تجارت هستید؟ و یا دروغ  آیا شما رها از جاذبۀ پیام

چنان فریفته است که بینیم، شما آن اقتصادي دنیاي تجارت که در همه جا آنها را می

  کنید، دزدي است؟ تنها گناهی را که در رابطه با پول تصویر می

دوستان گرامی، مسیحیت مخالفتی با آزادي در کسب وکار و تجارت ندارد.اما 

بخاطر خدا بیائید از آزادي خود به عنوان یک نفر مسیحی آنطور استفاده کنیم که 

بگوئیم. و در ضمن این را » بله«به حقیقت بگوئیم و » نه«به اشتیاق ثروت اندوختن 

دانیم که در قناعت زیستن و قانع بودن به حوائج اولیه زندگی، کاري بس مشکل  می

و درد بزرگی در دینداري است،  چونکه  خداوندمان از  ما خواسته است که 

باشیم. ثروت در ذات خود بد نیست،  طوري زندگی کنیم که گویا در ایام جنگ می

نچه که ممکن است طلب ثروت را تبدیل به استقبال از تباهی و هالکت نماید، ولی آ

  نحوة استفاده از آن است.  
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ما تا اینجا به بررسی مندرجات رساله اول تیموتاوس فصل ششم آیات ششم 

و دهم پرداختیم که اشاره به افرادي است که ثروتمند نیستند ولی ممکن است 

این فصل، پولس به گروهی  19تا 17د در آیات وسوسه شوند و به دنبالش برون

اند. ودر اینجاست که نظر پولس را   کند از پیش ثروتمند بوده در کلیسا اشاره می

کنیم . این شخص  شود، پیدامی راجع به شخصی که ثروتمند است ولی مسیحی می

  با ثروتش چکار باید انجام دهد؟

داده است و صاحب که خدا شغلش را برکت  یک شخص مسیحی در صورتی

 19تا  17کار باید بکند؟ پاسخ این سئوال را در آیات  ثروت زیادي شده است، چه

  گوید:   یابیم: پولس خطاب به تیموتاوس می  می

دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازي نکنند و به دولت «

مندانه براي ناپایدار امید ندارند،  بلکه  بر خداي زنده که همه چیز را دولت

کند، که نیکوکار بوده، در اعمال صالحه که دولتمند و  تمتع به ما عطا می

سخی و گشاده دست باشند و براي خود اساس نیکو به جهت عالم آینده 

  » نهند تا حیات جاودانی را بدست آرند.

  

 19بیانات فوق بازتاب فرمایشات عیسی مسیح درانجیل متی فصل ششم آیات 

  دباش می 21تا 

ها را براي خود بر زمین نیندوزید، جائی که بید و زنگ زیان  گنج«

ها  نمایند، بلکه گنج  زنند و دزدي می رساند و جائی که دزدان نقب  می می

رساند  به جهت خود در آسان بیندوزید، جائی که بیدو زنگ و زیان نمی

و کنند. زیرا هرجا گنج ت زنند و دزدي نمی و جائی که دزدان نقب نمی

  » است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.
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گذاري   انداز مخالفت ندارد، بلکه اومخالف سرمایه ـ عیسی مسیح با پس عزیزان

تواند به  بستن به آسایش و امنیتی که پول در این جهان می غلط است ـ یعنی دل

شما مژده بدهد. پول باید براي ثمردهی در آسمان به کار گرفته شود. .ولی چگونه 

گنج خود را در آسمان بیندوزیم؟ عیسی مسیح پاسخ ما را در انجیل لوقا فصل 

  داده است. 34تا  32دوازدهم است. آیات 

ترسان مباشید اي گلۀ کوچک، زیرا که خشنودي پدر شماست که «

ملکوت را به شما عطا فرماید. آنچه دارید بفروشید و صدقه دهید 

را که تلف نشود، در آسمان ها بسازید که کهنه نشود و گنجی  وکیسه

جائی که دزد نزدیک نیاید و بید تباه نسازد. زیرا جائی که خزانه 

  »باشد. شماست، دل شما نیز در آنجا می

  

 14نمونۀ دیگر دعوت مسیح به اندوختن گنج در آسمان در انجیل لوقا فصل 

  شود: یافت می 14تا  13آیات 

ن و کوران را دعوت بلکه چون ضیافت کنی، فقیران و لنگان و شال«

کن. که خجسته خواهی بود، زیرا ندارند که تو را عوض دهند ودر 

  »قیامت عادالن به تو جزا عطا خواهد شد.

  

، انتظار پاداش گرفتن بیهوده »این به آن در«در یک رفتار بده و بستان و ایدة 

آن  است.زندگی خود را با عیاشی و خوشگذرانی پایمال نکنید به رستاخیز خود و

که » هائی لذت«که در حضور خداست وبه » کمال خوشی«پاداش بزرگ که همانا  

  بیندیشید. » در دست رلست اوست«تا ابداالباد 
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دوستان عزیز ما نباید چشم به پاداش زمینی داشته باشیم، بلکه باید چشم 

امید خود را به پاداش آسمان که همانا شادي بیکران پسر خدا  بودن است، 

  بدوزیم.

این بر نامه را با سخنانی گهربار از عیسی مسیح در انجیل متی فصل ششم 

  بریم:  ، به پایان می 4و  3آیات 

کند،  تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت می«

مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا 

  »اجر خواهد داد.

  

ا شما را در اجراي اهداف نیکویش براي خیریت بشریت دعاي ما اینست که خد

  و صالح شما، یاري نماید. در برنامه آینده نیز به این مورد خواهیم پرداخت.
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12  
  با سالمی گرم حضور شنوندگان و یاران وفادار رادیو صداي انجیل

عزیزان ما در برنامه پیش راجع به پول که یکی از ابزارهاي مهم براي زیستن 

جوامع کنونی است صحبت کردیم و به بررسی منافع و مضار آن و نمونه  در

  درست و نادرست استفاده از پول اشاره کردیم. 

باشد که پرداختن به آن در این مجال  ولی صحبت پول آنقدر گسترده می

خواهیم در مورد پول  کوتاه، حق مطلب را ادا نخواهد نمود، بنابراین امروز نیز می

  صحبت کنیم. 

تعلیمات پولس رسول به توانگران در رساله اولش به افسسیان فصل ششم 

یابد که داللت دارد بر تعلیمات عیسی مسیح در مورد پول در  ادامه می 19آیه 

گوید که مردم ثروتمند باید پول خود را چنان خرج کنند که  اناجیل. پولس می

تا حیات جاودانی را بدست  براي خود اساس نیکو به جهت عالم آینده نهند.«بتوانند 

دهد که راه دیگري هم براي خرج کردن پول وجود دارد که  واین نشان می»  آورند.

  شود.  باعث محرومیت از حیات جاودانی می

جنگ  ایمان رابکن «آیه قبل از این خطاب به تیموتاؤس گفته بود.  7پولس در 

ي و اعتراف نیکو و بدست آوردن آن حیات جاودانی را که براي آن دعوت شد

  »کردي، در حضور گواهان بسیار.
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علت اینکه نحوة استفاده از پول، اساس نیکوئی براي حیات جاودانی است، این 

دهد  شود، بلکه نشان می نیست که سخاوت داشتن موجب کسب حیات جاودانی می

  که دل ما در کجاست. 

به پولمان. ما  سخاوت مؤید است که امید ما به خداست و نه به خودمان و یا

آوریم، بلکه آن فیضی از ناحیه خداست. ما  خودمان حیات جاودانی را بدست نمی

شویم و آنگاه است که چگونگی  حیات جاودانی را در اتکاء به وعده خدا صاحب می

باشد. پولس رسول سه رهنمود براي  مصرف پول مؤید یا منکر این اتکاء می

  دهد.  اودانی. به ثروتمندان  میاستفاده از پول به جهت کسب حیات ج

کند که نگذارند پولشان موجب غرورشان  نخست به ثروتمندان توصیه می

  »دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازي نکنند.«شود: 

اید که دلهاي ما در مقابل پول آمادة فریب است؟ هر یک از ما  آیا توجه کرده

اي کالن،  و پر سود، یا خریدي تازه و یا سپردهگذاري هشیارانه  بعد از یک سرمایه

  چه حسی از خود بینی و برتري داریم؟ 

به دولت ناپایدار امید «به توانگران توصیه کرده است:  17دوم، پولس در آیه 

» کند. ندارید، بلکه به خداي زنده که همه چیز را دولتمندانه براي تمتع به ما عطا می

ئی براي توانگران خیلی دشوار است. بدین سبب است ولی دل نبستن  به دولت دنیا

که عیسی فرمود، ورود به ملکوت خدا براي توانگران مانند گذشتن شتر از سوراخ 

دارند  و چشیدن  سوزن است. مشاهده تمام امیدهاي زمینی که توانگران عرضه می

خدا  پوشی از آن و رو نمودن به خدا و تمام امیدهاي خود را به آن وآنگاه چشم

بستن کاري مشکل است. دوست نداشتن هدایاي خدا به جاي او که دهندة این هدایا 

است، خیلی مشکل است. ولی تنها راه درستی که در پیش پاي توانگران است، 

ها و رو نمودن به خدا، و دوست داشتن عطا  پوشی از تمام آن زرق وبرق چشم
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اند. آنها باید اخطار موسی  د، باختهکننده به جاي عطایا است. اگر نتوانند چنین کنن

  را به بنی اسرائیل، آنگاه که وارد ارض موعود شدند، بخاطر بسپارند: 

مبادا در دل «فرماید:  خداوند، خطاب به قوم اسرائیل می

خود بگوئی که ،قوت من و توانائی دست من، این توانگري را 

د آور. از برایم پیدا کرده است، بلکه یهوه خداي خود را بیا

  »دهد تا توانگري پیدا نمایی... زیرا اوست که به تو فرصت می

  

دولتمندان این جهان «توصیه سوم پولس رسول به دولتمندان جهان اینست که 

را امر فرما که نیکوکار بوده و در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده دست 

گاه که امید آنها فقط به  وقتی که دولتمندان از جذبۀ غرور رها شوند، و هر» باشند.

افتد و آن اینکه پول خود را سخاوتمندانه براي نجات  خدا باشد، فقط یک  اتفاق می

  گیرند.  یران از بند گناه و برآوردن نیاز نیازمندان بکار میسا

عزیزان خطر بزرگی که در ثروت نهفته اینست که عالقۀ ما را به جاي خدا به 

نیکوکار «توصیه سوم پولس به توانگران اینست که کند.  هدایاي خدا معطوف می 

  »بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده دست باشید.

آیه هفدهم از فصل ششم رساله اول تیموتاؤس، معموالً بدجوري تعبیر 

» کند. همه چیز را دولتمندانه براي تمتع ما عطا می«گوید که خدا  شود، آیه می  می

ت که خدا در وهلۀ نخست در آنچه که براي ما انسانها تدارك معنی این آیه اینس

کند ودوم اینکه ما نباید با برخورداري و لذت  دیده است، سخاوتمندانه عمل می

بردن از آنچه که خدا به ما داده است، احساس گناه کنیم،  چونکه  خدا نعمات خود 

  را براي برخورداري ما به ما ارزانی داشته است.
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تواند خود را از برخورداري از نعمات  خدمت به خداوند انسان میالبته در 

خداوند محروم کند ، روزه بگیرد، مجرد بماند و نفس خود را انکار نماید. چنین 

روشی در خدمت به خداوند نیکو است و شاید بتوان آنها را اصول روحانی 

خوردارشدن  باشند و بر محسوب نمود. عطایاي طبیعی براي صالح و منفعت ما می

  از آنها فرصتی است براي شکرگزاري و ستایش خدا. 

ما با پول خود و با «اي که امروزه متداول شده است اینست که  ولی فرضیه

برخورداري شاکرانه از تمام چیزهائی که خدا در اختیار ما نهاده است و ما را 

پسر پادشاه، چون دهیم. چرا باید  قادر به خریدن آنها نموده است، خدا را جالل می

  »گدا زندگی کند؟

  این فرضیه یک جنبه مثبت و واقعی دارد و یک جنبه منفی و غیر واقعی:

بعد واقعی و مثبت فرضیه اینست که خدا را براي هر آنچه که به ما ارزانی 

کنیم  داشته است و ما را قدرت داده است تا آنها را صاحب شویم، شکرگزاري می

  دهد.  ل میو این مورد خدا را جال

اي است مبنی براینکه خدا  ولی بعد منفی و غیر واقعی فرضیه، اشارة زیرکانه

  توان با خرید انواع و اقسام وسائل لوکس و فانتزي جالل داد.  را می

چنین برداشتی اشتباه است، خدا را با غرق شدن در تجمالت به بهانه 

باید   بود پس نمی ینطور میتوان جالل داد. اگر ا برخوردار شدن ازنعمات او، نمی

یاید   و یا نمی» آنچه دارید بفروشید و صدقه دهید...«گفت  مسیح در انجیل لوقا می

یحیی تعمیددهنده » پس نگران نباشید که چه بخورید و چه بیاشامید...«گفت  می

هر که دو جامه دارد، به آنکه ندارد بدهد و هر که خوراك  «لزومی نداشت که بگوید 

دیگر لزومی نداشت پسر انسان آواره باشد و جائی براي سر » نیز چنین کند.دارد، 

  نهادن نداشته باشد. 
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و زکاي باجگیر در انجیل لوقا دیگر لزومی نداشت نصف اموال خود را به فقرا 

  ببخشد. 

داریم که از نعمات خدا تا آن درجه  وقتی ما این حق را براي خود نگه می

ش و برخورداري خود از نعمات خداوند چنان غرق برخوردار شویم و در آسای

شویم که دیگر توجهی به اطراف نداشته باشیم ونجات نیافتگان، بیماران و 

گرسنگان و میلیونها انسان نیازمند دیگر را نبینیم، دیگر خدا از متمتع شدن ما 

اند  اي شده یابد. نشانه اینکه بسیاري از مسیحیان پیرو چنین فرضیه جالل نمی

دهند. خدا آنها را کامیاب  گیرند، می اینست که خیلی کمتر از آنچه از خداوند می

کرده است، ولی آنها با گزینش فرهنگ اصراف و تفسیر نادرست از کالم خدا 

خواهند هر چه بیشتر از نعماتی که خدا به اصطالح در اختیارشان نهاده  می

  باشند! اه میاستفاده کنند و لذت ببرند،  چونکه  فرزندان پادش

اي معترض هستند که چرا خدا بسیاري از مقدسین را  ولی در مقابل عده

  کامیاب کرده است؟ 

آیا مگر غیر از اینست که در عهد عتیق خدا وعده  داده است که مردم خود را 

  سازد؟  کامیاب می

افزاید تا ما نیز با توجه به کرامت و سخاوت  در واقع خدامحصوالت ما را می

کند  اي را موفق  نمی ابت کنیم که محصوالت ما، خداي ما نیست. خدا هر حرفهاو ث

اند که  گرد دهد، بلکه خدا کاري و محصولی را موفق می و هر حاصلی را برکت نمی

% از جمعیت جهان باشد و آنها را یک قدم از پرتگاه 20بتواند الاقل در خدمت 

  قحطی زدگی عقب براند. 

  پیش در اسکاتلند چنین گفته است:جیمز استوارت سی سال 
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ریزي کنند. ولی  این وظیفه اقتصاددانان است، نه وظیفه کشیشان که برنامه«

دقیقاً وظیفه کشیشان است که بر دلهاي خوابیده انسانها شمشیر بزنند تا 

هاي آنها را  هاي بزرگ عیسی بگشایند ودل بیدارشان کنند و چشمان آنها را به رنج

ها براي  ها و ضدیت شفقتی که عیسی در کوران آن همه مخالفت نسبت به رحمت و

شوند و پسر  ما کشید، آگاه سازند. در روزگاري که کرناهاي آسمانی نواخته می

  »شود، دیگر جائی براي مسامحه وجود ندارد. خدا آماده جنگ می

زندگی در شرایط جنگی «ایم  عزیزان آنچه که ما مخصوصاً بدان خوانده شده

صحبت کردیم،  چونکه  پولس » نیازهاي اولیه زندگی«ما قبالً از عبارت » است.

پس اگر خوراك و پوشاك داریم، به «رسول در رساله اول تیموتاؤس گفته است: 

  »آنها قانع خواهیم بود

قناعت به نیازهاي اولیه و ساده زیستی نمونه بارز زیستن در شرایط جنگی 

  است.

اینکه  جریان است. همه اظهار نظرها مبنی بر عزیزان در این جهان جنگی در

حق برخورداري از یک زندگی لوکس و تمتع » فرزندان خدا«مسیحیان به عنوان 

باشند، مخصوصاً  معنی می تمام از نعمات خدا را دارند، در این جو جنگی، پوچ و بی

زیستی شاید یک انگیزه درونی باشد   وقتی که خود پادشاه در جنگ است. ساده

بال ما را براي شرکت در  و کند، و اما حداقل دست ولی نفعی از ما عاید دیگران نمی

کند. سبک زیستن در ایام جنگ  این جنگ مقدس و کسب پیروزي آسمانی باز می

حاکی از اینست که یک هدف بزرگ و ارزشمند وجود دارد که باید براي آن 

من به کمال خوشی براي اما  «فرماید:  پیوسته کاهیده شویم. پولس رسول می

  »کنم و صرف کرده خواهم شد... جانهاي شما صرف می
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هاي  جوامع عقب افتاده در این روزگار هنوز هم درگیر یک سري بیماري

هاي انگلی، تیفوس و غیره...  الریه، بیماري باشند: ماالریا، سوء تغذیه، ذات  خاص می

هاي  ود را دارند، بیماريهاي خاص خ ولی جوامع مترّقی و پیشرفته هم بیماري

هاي  جدیدي که در جوامع پیشرفته رو به تزاید است، چاقی، تصلب شرایین، بیماري

هاي مقاربتی، و معضالتی نظیر  مغزي، سرطان ریه، بیماري قلبی، سکته

  آزاري، خودکشی، قتل و غیره...  کودك

ن ستا بخش تبدیل به ابزارهاي جان هاي نجات انتخاب با شماست. ماشین

شود و هم موجب انزوا. بدین  اند. وسع مالی هم موجب تحرك و پویایی می شده

باشند، بدین جهت است که  هاي خانواده ما مملو از جمعیت می دلیل است که دادگاه

هاي روانی  باشند، بدین جهت است که درمانگاه هاي ما مملو از  مجرمین می زندان

اي رهائی خودمان، در واقع خود را گم ما مملو از بیمار هستند. ما در تالش بر

در   تر خواهد بود اگر بخواهیم دیگران را نجات دهیم. نکته ایم، و چقدر مشکل کرده

هاي ایام صلح  اینجاست: کسانی که مسیحیان را تشویق به برخورداري از لذت

اند. عیسی به ما آموخت  کنند، مفهوم تعلیمات مسیح را در مورد پول درك نکرده می

زیرا شخص را «خواهیم جان خود را نجات دهیم، باید آن را هالك سازیم:  گر میا

هدفی که مسیح براي » چه سود دارد هرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟

گان،  ما تعیین کرده است اینست که براي تحقق یا ابالغ مژدة نجات به نجات نیافته

  و از مرگ نهراسیم.زندگی خود را بر طبق اخالص بگذاریم 

کلی سه راه براي پولدار شدن وجود دارد.  طور به هر حال شاید بتوان گفت به

اول کسب پول و ثروت از طریق نامشروع و دزدي، دوم کسب پول و ثروت از 

طریق کسب مشروع و زحمت کشیدن و سوم کسب مال و ثروت از طریق زحمت 

  و کار و کوشش و آنگاه بخشش به دیگران.
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دزد دیگر دزدي نکند، بلکه با «فرماید:  رسول در رساله به افسسیان می پولس

  »هاي خود کار نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند، نیازمندي را چیزي دهد. دست

ایم.  بیشتر مامسیحیان پول و ثروت خود را از طریق دوم بدست آورده

دوم صاحب فشارهاي فرهنگی ما را وا داشته است که ثروت خود را از طریق 

خواند که به طریق سوم  تاب مقدس با تأکید شدیدي ما را فرا میشویم. ولی ک

خدا قادر است که هر «فرماید:  رفتار کنیم. پولس رسول در رساله دوم قرنتیان می

نعمتی را براي شما بیفزاید تا همیشه در هر امري کفایت کامل داشته، براي هر 

دهد اینست که   برکت میپس علت اینکه خدا  ثروت ما را » عمل نیکو افزوده شوید.

باشیم تا بتوانیم راحت زندگی کنیم و سپس مازاد  ثروت  خواهد آنقدر داشته می

خود را صرف امور خیریه کنیم، باشد که چنین اقدامی بیچارگی روحانی و 

جسمانی ما را کاهش دهد ـ ثروت کافی براي خودمان و فراوان براي دیگران. دیگر 

اشیم، امروز صنایع بزرگ و دستمزدهاي کالن حرف مهم نیست که چقدر داشته ب

باشند، بدي کار اغوا شدن به دستمزدهاي  زنند. آنها ذاتاً و الزاماً بد نمی اول را می

شش رقمی است که الجرم زندگی شش رقمی را در پی دارد. خدا ما را آفریده 

این کانال  است که کانالی براي انتقال فیض او باشیم. ولی خطر در اینجاست که ما

  جاي مس با طال، اندود کنیم.  را به

بله دوستان، هدف پولس رسول در فصل ششم نامه دومش به تیموتاؤس 

داریم و آن را از دست   اینست که ما را کمک کند که زندگی جاوید را براي خود نگه

ندهیم. پولس رسول هرگز بیهوده سخنی نگفته است. او کسی است که در مرز 

  بیند.  کند و بدین جهت است که امور را بسیار روشن می ندگی میجاودانگی ز

غیر از اینست که شما زندگی واقعی را طالبید؟ «گیرد:  او ما را به باد سؤال می

خواهید تباه شوید و از بین بروید؟ غیر از اینست که  غیر از اینست که نمی
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حکمت خود خواهید حاصل دینداري خود را صاحب شوید؟ پس بیائید از  می

استفاده کنید، در طلب ثروت و مکنت نباشید. با نیازهاي اولیه دوران جنگ قانع 

باشید و تمام امید خود را به خدا ببندید و مغرور نشوید و بگذارید شادي شما در 

  » خدا و در آزاد کردن  دنیاي گم شده  و نیازمند تجلی یابد.

یکی از عوامل مهم و تعیین پس عزیزان بدین نتیجه رسیدیم که پول و ثروت 

کننده در زندگی و بخصوص زندگی مسیحائی است. نحوة برخورد ما با پول 

تواند تعیین کننده شادي جاودانه و یا موجب هالکت و تباهی ما  ومصرف آن می

  شود. 

ها در جهان ریشه در طمعکاري و اشتیاق به پول و کسب ثروت  تمامی ثروت

هاست که چون بعضی در پی آن  طمع ریشۀ همۀ بدي«گوید  دارند. پولس رسول می

  »کوشیدند، در ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند.

  دهد: پولس رسول سه دلیل براي این فرمان خود ارائه می

  رویم. ایم و الجرم دست خالی هم می اول اینکه دست خالی به این دنیا آمده

  انع باشیم.دوم اینکه باید به آنچه که داریم ق

  شویم.  سوم اینکه در صورتی که به دنبال ثروت برویم، دچار تباهی می

و پولس درضمن نهی از اشتیاق به پول و ثروت، سه توصیه مهم به توانگرانی 

  نماید.   اند، می که مسیحی شده

  شان موجب غرورشان شود. اول اینکه مبادا ثروت

بلکه دل به خداي زنده که دهنده آن  دوم اینکه دل بردولت ناپایدار خود نبندند،

  دولت است ببندند. 

هاي پولس  کارگیري توصیه امید اینکه توانگران مسیحی این روزگار هم با به

یابی به ملکوت و حیات جاودانی بکار گیرند، و نه  رسول ثروت خود را براي دست
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ه خدا وعده ک گزینش فنا و تباهی. دعاي ما نیز اینست که شا عزیزان را همانطوري

داده است از نظر مادي و معنوي متبارك گرداند تا بتوانید ضمن پرهیز از غرور 

در اتکا به خداي زنده از ثروت خود براي پیشبرد کالم خدا در جهانی که شدیداً 

  شود، استفاده کنید.  نیاز به آن احساس می
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13  
  با سالم، خدمت شنوندگان گرامی رادیو صداي انجیل

ها تحت عنوان  که اطالع دارید ما در این سري از برنامه انطوريعزیزان، هم

  خداي مشتاق به موادي مانند محبت، عبادت و پول اشاره کردیم. 

شود  خواهیم به یک مورد مهم در زندگی که ازدواج نامیده می اینک می

  بپردازیم .

ئی که در ها ها و ناکامی همه نابسامانی اید که علت این تاکنون از خود پرسیده 

ها در  ها و ناکامی آید چیست؟ علت اصلی این نابسامانی زندگی زناشوئی  پیش می

جاي اینکه نفع طرف مقابل خود را بجویند، به  زندگی زناشوئی اینستکه طرفین به

باشند. توصیه کتاب مقدس به زنان و شوهران اینست که نفع و  فکر منافع خود می

مقابل خود بجویند و ازدواج را تبدیل به  خوشی خود را در نفع و خوشی طرف

کند که همسر خود را  بستري براي لذت مسیحائی نمایند. کتاب مقدس توصیه می

  عیب و پاك نمائیم.  بی

فصل پنجم رساله پولس به افسسیان بیش از هر بخش دیگري در کتاب مقدس 

  به مسئله لذت مسیحائی در ازدواج پرداخته است.

اي شوهران زنان خود را «کند:  و شوهران توصیه میپولس رسول به زنان 

محبت نمائید، چنانکه مسیح هم کلسیا را محبت نمود و خویشتن را براي آن داد، تا 
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آن را به غسل آب بوسیله کالم طاهر ساخته، تقدیس نماید، تا کلیساي مجید را به 

، بلکه تا نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشند

طور، باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود  مقدس و بی عیب باشد. به همین

نماید.  محبت نمایند، زیرا هر که زوجۀ خود را محبت نماید، خویشتن را محبت می

را تربیت و نوازش  کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن زیرا هیچ

باشیم, از جسم  . زانرو که اعضاي بدن وي میکند، چنانکه خداوند نیز کلیسا را می

  »هاي او. و از استخوان

بله عزیزان، مسیح جان خود را براي کلیسا داد. چرا مسیح جان خود را براي 

، تقدیس  تا آن را بوسیله کالم طاهر ساخته«خوانیم:  کلیسا داد؟ در کالم چنین می

را به نزد » کلیساي مجید«تا  کند؟ او جان خود را فدا کرد و چرا چنین می» نماید.

خود حاضر سازد، باشد که درآن لکه و چین و عیبی و هیچ نقصی نباشد، بلکه تا 

  عیب باشد. مقدس و بی

مسیح به جهت آن خوشی که پیش او «خوانیم که:  در رساله به عبرانیان می

کدام خوشی » حرمتی را ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید. موضوع بود، بی

ظر مسیح بود؟ خوشی مورد نظر مسیح عروسی با عروسش، کلیسا بود. منظور ن

خواهد. بنابراین اراده  نموده  دار و معیوب و ناپاك را نمی عیسی یک عروس لکه

نماید تا او را در » طاهر و تقدیس«است تا بمیرد تا بدان وسیله عروس خود را 

  .»بی لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن، حاضر نماید«حضور خود 

  آنچه که مهم است طلب شادي، در شادي محبوب است.

شادي فرجامین کلیسا چیست؟ شادي فرجامین کلیسا پاك شدن و مقدس 

شدن و سپس عرضه شدن در قالب عروس به عیساي مسیح است. ومسیح نیز 
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جوید. اینست مفهوم عشق: جستجوي  شادي خود را در شادي عروسش کلیسا می

  وبمان. شادي خودمان در شادي محب

زیرا هیچکس «گوید  پولس در رساله به افسسیان گامی فراتر نهاده، و می

کند،  هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن  را تربیت و نوازش می

باشیم، از جسم و  چنانکه خداوند نیز کلیسا  را. زانرو  که اعضاي بدن وي می

  »هاي او. استخوان

کند؟  چونکه ما اعضاي بدن او هستیم  ازش میچرا عیسی کلیسا را تربیت و نو

زند. به کالمی دیگر، اتحاد مسیح و عروسش  و هیچکس به بدن خود صدمه نمی

نموده است و مسیح هر کار خوبی که در » یکتن«آنقدر مستحکم است که آن دورا 

  حق کلیسایش انجام دهد، گوئی نسبت به خودش انجام داده است. 

خواهد عروس خود را تربیت و  نستکه خداوند میتأکید شدید این بخش ای

گویند که محبت صمیمانه،  نوازش کند و آن را پاك و مقدس بگرداند. ولی برخی می

اي ندارد. ولی در واقع  آن محبتی که در جلجتا متجلی شد با نفع شخصی میانه

باشد  دهد، محبت ناب  می چنین نیست. آنچه که مسیح براي کلیسایش انجام می

  جوید.  ی گرچه نفع خود را در نفع کلیسایش میحت

توانیم نفع شخصی را از محبت به محبوب حذف کنیم،  چونکه  نفع  ما نمی

شخصی، خودپسندي نیست. خودپسندي  یعنی شادي و لذت خود را به حساب 

جوید. محبت حتی  دیگران یافتن، ولی محبت، شادي خود را در شادي محبوب می

کند، باشد که شادي او در تقدس و شادي محبوبش  تحمل میبراي محبوب مرگ را 

  کامل شود. 

هیچکس جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه «گوید  ولی وقتی پولس می

کند، آیا  و سپس به عنوان نمونه به عیسی اشاره می» کند را تربیت و نوازش می آن
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ود را دوست کسی که جان خ«فرماید  خالف گفته عیسی که در انجیل  یوحنا می

بدارد، آن را هالك کند،  و هر که در این جهان جان خود را دشمن دارد، تا حیات 

  ، سخن گفته است؟ »جاودانی آن را نگاه خواهد داشت

خیر! دقیقاً موافق کالم عیسی سخن گفته است. تضادي در اینجا وجود ندارد، 

  بلکه بر عکس توافق این دو بخش قابل توجه است. 

باشد:  می» در این جهان«)، 25(آیه  12در انجیل یوحنا فصل  جملۀ کلیدي

کسی که در این جهان، جان خود را دشمن بدارد، آن را براي حیات جاودانی حفظ «

پس در واقع نفس عمل دشمنی با جان نیست، چرا که منظور حفظ » کرده است.

  جان براي کسب حیان جاودانی است. 

هاي این جهان،  محروم کردن جان از لذتدشمنی با جان در این جهان یعنی 

هاي جهان است، وقتی از آن لذات محروم شود  جانی که تشنۀ و مشتاق کسب لذت

شود، ولی آیا  دشمنی با جان از این نظر واقعاً دشمنی است؟ دشمنی  آزرده می

واقعی با جان اینست که از تربیت و نوازش آن کوتاهی شود، نه اینکه در جلو 

مانی آن ایستادگی شود. بدین جهت است که عیسی دشمنی را به کلمۀ تمایالت جس

محدود نمود. دشمنی واقعی با جهان همان کاري است که عیسی، آنگاه که » جهان«

، ابراز نمود. او این فداکاري را بخاطر آن شادي ابدي که »خود را براي کلیسا داد«

لکه و عیب در  عروسش بی در پیش رویش بود، انجام  داد. او چنین کاري کرد تا

ترین محبت به جان خود و  حضورش، حاضر شود. دشمنی عیسی با جانش عمیق

  کلیسایش بود !

سخنان پولس رسول در این بخش  مؤید سخنان یوحنا در کتاب مکاشفه 

و ایشان (مقدسین) به وساطت خون برّه و کالم شهادت «گوید:  است، آنجا که می

آنها مشتاق » مدند  و جان خود را دوست نداشتند.خود بر او (شیطان) غالب آ
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غالب «بودند با دشمنی ورزیدن با زندگیشان در راه مسیح بمیرند. آنها بر شیطان 

تک ایمانداران توصیه  و جالل آسمانی را صاحب شدند. عیسی مسیح به تک» آمدند

ن با دشمنی ورزید» تا به مرگ امین باش، تا تاج حیات را به تو دهم.«کند  می

زندگی در کالم پولس در واقع دوست داشتن زندگی پس از مرگ است که حیات 

  واقعی است. 

دوستان عزیز، هیچکس در این جهان با انتخاب آنچه که ممکن است برایش 

کند، حتی گرچه ممکن است ناآگاهانه  بار آورد، با جان خود دشمنی نمی مصیبت به

ه شادي و کامیابی دچار اندوه و مصیبت جاي رسیدن ب راهی را انتخاب کند که به

  شود. 

القولند. بلز پاسکال دراین مورد  بسیاري از متفکرین جهان در این جهت متفق

  نویسد:  می

همه انسانها بدون استثناء در جستجوي سعادت وکامیابی هستند و هر «

یابی به سعادت  کنند، در نهایت هدفشان دست روشی را که در زندگی انتخاب می

گریزند تا به سعادت  روند و برخی هم از میدان جنگ می اي به جنگ می ست. عدها

یابی به سعادت انگیزه هر کاري است که  دست یابند، اما از راههاي مختلف. دست

  »کنند. آویز می دهد، حتی کسانی که خود را حلق انسان انجام می

  ت: جاناتان ادواردز مورد فوق را به کار مسیح مرتبط ساخته اس

باشند و بدین  دانست که همۀ انسانها در جستجوي سعادت می عیسی می«

گوید که انسان  جهت راه واقعی براي کسب سعادت را به انسان نشان داده و می

  » اگر طالب برکت و سعادت است چه کار باید انجام دهد.
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باید  اي داشته باشد، می خواهد زندگی زناشوئی سعادتمندانه اگر شوهري می

ه همان ترتیبی که مسیح کلیسا را محبت نمود، همسر خود را محبت نماید، یعنی ب

  فرماید: شادي و لذت خود را در شادي و لذت همسرش بجوید. پولس رسول می

به همین طور باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر «

  »د.نمای که زوجۀ خود را محبت نماید، خویشتن را محبت می

چنین کلماتی دقیقاً برداشت پولس از فرمان عیسی است که او نیز از سفر 

همسایه خود را مثل خود «نقل قول کرده است:   29الویان، در انجیل متی فصل 

  »محبت نما.

کنند آموزه این بخش از کتاب  مقدس به ما اینست که  هستند کسانی که فکر می

ا بتوانیم دیگران را دوست بداریم. ولی نخست باید خود را دوست داشته باشیم ت

 زباشیم، بلکه تصور عیسی ا عیسی مسیح تأکید نکرد که خودمان را دوست داشته

دوستی این بود که انسان به دنبال سعادت خودش است،بنابراین میزان 

همسایه خود «دهد:   خودپرستی ذاتی ما را معیاري براي محبت به دیگران قرار می

  »نما.  بترا مثل خود، مح

دهد. او یک ازدواج موفق را  اینک پولس مورد فوق را به ازدواج ربط می

» یکتن«بیند. او یک ازدواج موفق  را در  تصویري از رابطه بین مسیح و کلیسا می

کند. به کالمی دیگر شوهران باید از همان انرژي و  بودن زن و شوهر، تعریف می

گیرند، براي زنان خود  ي خود بکار میتوان و خالقیتی که براي کسب سعادتمند

کند، در واقع خود را  نیز استفاده کنند، بنابراین شوهري که زنش را محبت می

  باشند. می» یکتن«نماید، چون آن دو  محبت می

حال ببینیم این محبت میان زن و شوهر، مانند چیست؟ آیا پولس رسول 

  آموزد؟  اي از یک ازدواج عاشقانه را در این بخش می نمونه
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 4قولی از فصل دوم پیدایش آیه   از فصل پنجم رساله به افسسیان، نقل 31آیه 

  است. 

از این سبب مرد پدر و مادر «خوانیم:  در کتاب پیدایش فصل دوم چنین می

  »خود را ترك کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یکتن خواهند بود.

این سرّ عظیم است، لیکن «کند:   اضافه می 32سپس پولس در همان فصل آیه 

چرا پولس رسول مندرجات کتاب » گویم. من در بارة مسیح و کلیسا سخن می

  نامد؟ می» سرّ عظیم«،  32پیدایش را در آیه 

  قبل از پاسخ به این سؤال به کتاب پیدایش برگردیم: 

بر اساس فصل دوم سفر پیدایش، خدا اول آدم را آفرید و سپس او را در باغ 

خوب نیست که آدم تنها «فرماید:  خوانیم که خدا می گذاشت. سپس میعدن تنها 

دهد که خدا  این آیه نشان می» باشد. پس برایش معاونی موافق وي بسازم.

  ها را طوري آفریده است که به یکدیگر نیاز دارند.  انسان

خدا ما را آفرید تا کانالی براي انتقال سخاوت او باشیم. هیچ انسانی کامل 

  مگر اینکه کانالی براي انتقال فیض خدا به شخص دیگري باشد.  نیست.

براي انتقال فیض خدا، باید که شخص دیگري باشد تا فیض خدا را به او انتقال 

توانیم فیض خدا را به حیوانات انتقال دهیم. بدین جهت است  دهیم.  چونکه  ما نمی

انات را که آفریده بود به خوانیم که خدا همۀ حیو  که در فصل دوم کتاب پیدایش می

توانند معاون او باشند. البته  آورد تا به او ثابت نماید که حیوانات نمی نزد آدم می

وارث فیض «تواند  هاي زیادي دارند، ولی تنها انسان می حیوانات براي ما فایده

  باشد. » حیات

آنچه که مند شود و از آن قدردانی کند.  تواند از فیض خدا بهره تنها انسان می

آدم الزم داشت، انسان دیگري بود که با او محبت خدا را قسمت نماید. حیوانات 



  133  د بودن در خداشا

داراي چنین ویژگی نیستند. بنابراین خدا براي آدم، انسان دیگري از جسم او، ولی 

بلکه   کند، آفریند. خدا براي آدم، انسان نر دیگري خلق نمی بسیار متفاوت با او، می

آفریند. و آدم هم او را به عنوان یک معاون  م آدم مییک انسان ماده را از جس

دهد. خدا با آفرینش انسانی مثل آدم ولی بسیار متفاوت با او،  کامل تشخیص می

امکان یک اتحاد ژرف را بین آدم و خودش ایجاد نمود، که از طریق دیگر غیر 

  بود.  ممکن می

پیدایش که با کلمۀ  فصل دوم 24و  23توجه داشته باشید به ارتباط بین آیات 

هایم و  و آدم گفت: همانا اینست استخوانی از استخوان«مشخص شده است: » زیرا«

که از انسان گرفته شد. از  زیراگوشتی از گوشتم از این سبب نساء نامیده شود 

این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك کرده با زن خویش خواهد پیوست و یکتن 

  »خواهند بود.

کند؛ نخست اینکه زن بخشی از بدن مرد  وم بر دو نکتۀ تأکید میوس آیه بیست

است و دوم نشان دادن شادمانی آدم از حضور حوا و در اینجاست که اساسی 

از این سبب مرد پدرو «شود:  و چهارم بنیان نهاده می براي ازدواج در آیه بیست

  » بود.مادر خود را ترك کرده به زن خویش خواهد پیوست و یکتن خواهند 

ي که پولس بدان اشاره کرده است، همین رهاکردن پدرو مادر »سرّ عظیم«پس 

  و پیوستن به زن است. چرا؟ 

پولس  از مسیح یاد گرفته بود که کلیسا بدن عیسی است. کلیسا از طریق 

شوند.  می» یکتن«پیوندد، یعنی تمام ایمانداران در مسیح  ایمان به عیسی می

  دن مسیح هستند.ایمانداران به منزلۀ ب
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دهد و زن و شوهر  پولس با درك این حقیقت آن را به مسئله ازدواج تعمیم می

بیند، به همان طریقی که مسیح و کلیسایش به منزلۀ  را به منزلۀ یک بدن واحد می

  باشند.  یک بدن می

پولس، مسیح را در قالب یک شوهر، کلیسا را در قالب عروس و ایمان را نوعی 

کشد. حضور عروس در خانۀ داماد احتماالً موکول به  تصویر مینامزدي، به 

تا کلیساي مجید «خوانیم  شود،  چونکه  در رساله به افسسیان می رجعت مسیح می

ست که ازدواج بین دو انسان  و اما سرّ کار  در اینجا» را به نزد خود حاضر سازد.

  بر اساس ارتباط بین کلیسا و مسیح را طراحی شده است. 

فصل دوم پیدایش اینست که ازدواج مبین و تمثیلی از ارتباط  24رمز آیه 

  باشد.  مسیح با مردمش می

دهد. وقتی که او شروع به آفرینش مرد و  خدا هیچگاه کار بیهوده انجام نمی

  زن و استقرار نظم ازدواج نمود، کارش هدفمند بود. هدف او ایجاد ارتباطی بین زن

بین پسرش و کلیسا بود، و این یک طرح ازلی است. از این  و مرد بر اساس ارتباط

بینیم دارد.  نظر ازدواج یک راز است. ازدواج مفهوم واالتري از آنچه که امروز می

خدا  انسان را نر و ماده آفرید و ازدواج را مقرر نمود  تا اینکه عهد ابدي یا ارتباط 

  ه تصویر بکشد. بین مسیح و کلیسایش را در متحد شدن در ازدواج، ب

اي که پولس از این راز گرفته است اینست که نقش شوهر و زن در  نتیجه

ازدواج، یک طرح قراردادي نیست، بلکه ریشه در  نقش متمایز مسیح و کلیسایش 

  دارد. 

ازدواج بنیاد عشق و محبت است. کافی نیست گفته شود زن و شوهر شادي و 

ابل خود بجویند. مهم اینست که سعادت خود را در شادي و سعادت طرف مق
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شوهران و زنان باید آگاهانه تصویري از ارتباط مورد نظر خدا در بین مسیح و 

  کلیسایش، باشند. 

شود تصویري از اتحاد بین مسیح و کلیسا را در اتحاد بین زن و  چگونه می

شوهر در عقد  ازدواج نشان داد؟ پاسخ این سؤال را به برنامه آینده موکول 

  کنیم.  می

  موفق و پیروز باشید! 
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14  

  شنوندگان گرامی رادیو صداي انجیل. سالم گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید.

عزیزان پولس رسول به عنوان سخنگوي ما مسیحیان در رساله اول قرنتیان 

  می فرماید: 19آیه  15فصل 

  .»تریم اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از جمیع مردم بدبخت«

این رساله مراجعه کنیم،  15شاید آیه عجیبی به نظر برسد ولی اگر به فصل 

در آنجا صحبت از قیامت مردگان و ر ستاخیز مسیح از مردگان و  مخالفت با 

شود آیه را اینطور  کنند. در واقع می دیدگاه کسانی است که رستاخیز را انکار می

مدفون شده  امیدواریم، از جمع  اگر فقط در این جهان به مسیح مرده و«خواند: 

  »تریم. مردم بدبخت

  گوید: از سوي دیگر پولس رسول خطاب به اعضاي کلیسا کولسیه می

هاي زحمت مسیح  کنم و نقص هاي خود در راه شما شادي می العان از زحمت«

 »ر سانم، براي بدن او که کلیسا است. را در بدن خود به کمال می

راین آیه است، اینست که عیسی مسیح پیروانش آنچه که منظور نظر پولس د

پرکردن «ها و تحقیرهاي او سهیم شوند. عبارت  را دعوت کرده است تا در رنج

باشد، بلکه بدین معنی  اشاره به وجود نقصی در رسالت عیسی مسیح نمی» ها نقص
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هاي مسیح و کلیساي او قسمتی از نقشه خداوند براي رستگاري  است که تمام رنج

  ن است.انسا

به هر حال غرض از بیان این آیات پرداختن به یک مورد بسیار مهم در 

است از تبلیغ و بشارت انجیل به تمامی مردم جهان.  مسیحیت است که آن عبارت

عیسی مسیح آنگاه که از مردگان برخاست و چندي در هیئت پر جالل خود در بین 

د و به نزد پدر به آسمان کر شاگردان زیست و در آن لحظه که آنها را ترك می

نامیم. متن فرمان  می» مأموریت بزرگ«رفت، فرمانی صادر کرد که ما آن را  می

  چنین است:

ها  تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. پس ر فته همۀ امت«

القدس تعمید دهید. و ایشان را  را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح

ام حفظ کنند و اینک من هر  دهید که همۀ اموري را که به شما حکم کردهتعلیم 

  »باشم. روزه  تا انقضاي عالم همراه شما می

مخاطب عیسی در این فرمان شاگردان او بودند، ولی طبیعی است که این 

شاگردان تا ابد االباد زنده نبودند، بلکه رسالتی را که در این مأموریت بزرگ بر 

هاي بعد مسیحیان سپردند. این مأموریت بزرگ در عرف  به نسل عهده داشتند

  شود. عمومی میسیونري یا ابالغ کالم نامیده می

ابالغ کالم و مژده انجیل فرمانی است از سوي عیسی مسیح که باید تمام 

خواهد هیچ انسانی  از نجات و از  مسیحیان آن را اطاعت کنند، چرا که مسیح نمی

، بلکه خبر این نجات عظیم به تک تک انسانها در آن حضور پدر محروم شود

هاي آینده تا زمان رجعت پر جالل مسیح اعالم  روزگار و این روزگار و روزگار

  شود، تا کسی را عذري نباشد.
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گذار مرکز جهانی بشارت در ایاالت متحده آمریکا، نوشته  رالف وینتر بنیان

  است.

یرند، بلکه در اثر بازنشستگی م بیشتر انسانها در اثر کهولت سن نمی«

میرند. در جائی خواندم که نصف مردانی که در ایالت نیویورك بازنشست  می

میرند. بازنشستگی براي انسان  از بازنشستگی می  شوند، در طی دو سال پس می

  »به منزلۀ جهنم است، نه یک برکت!

واهد موضوع خ البته این اظهار نظر اوست، ولی ببینیم منظور او چیست؟ او می

را به امر بشارت و تبلیغ کالم ربط بدهد،  چونکه  او  در فراخوان جوانان و پیران 

  در امر بشارت و تبلیغ و اعالم انجیل، به نوبه خود یک قهرمان بود.

توانند خود را به  او از مسیحیان بازنشسته دعوت کرده است در حالیکه می

ها را رها کنند. و  ن گلف و پاركخدمت جهانی بشارت مسیح اختصاص دهند، زمی

آموزان و جوانان نیز دعوت کرده است که در پی   نه تنها از پیران که از دانش

» به بشارت بله بگوئید«شادي کامل و عمیق زندگی باشند. او در کتابچه کوچکش 

عیسی براي آن شادي که منظور نظرش بود، حقارت و رنج صلیب را «نویسد  می

و اینک پیروي از او انتخاب شماست،  چونکه  به شما اخطار  بر خویش پذیرفت.

  »داده است ... بیائید آن شادي را فراموش نکنید.

هاي  بزرگترین انگیزه براي بشارت جهانی جدا از اینکه فرمان است، کتاب

نامۀ مبلغینی است که بیشتر در راه بشارت  هاي بشارتی و زندگی مربوط به هیئت

اي از این  خواهیم به پاره اند. ما در این برنامه می ج و آزار شدهکالم خدا متحمل رن

  خاطرات اشاره کنیم.
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در کجاي کتاب مقدس چیزي راجع به «نویسد:  رالف وینتر در ادامه می

اید؟ آیا موسی باز نشست شد؟ آیا پولس بازنشست شد؟ آیا  بازنشستگی خوانده

ش در گرماگرم جنگ بازنشست پطرس و یوحنا بازنشست شدند؟ و آیا افسران ارت

  »شوند؟ می

نوشت، مدت بیست سال بود که به  هنگاکی که پولس رساله به رومیان را می

ساله بود،  40تا  20امر تبلیغ مشغول بود و چون در هنگام مسیحی شدنش بین 

ساله  60تا   40توانیم حدس بزنیم که در هنگام نوشتن رساالتش سنش  پس می

سن به نظر ما جوان باشد، ولی بخاطر داشته باشید در آن  بوده است. شاید این

روزگار عمر مفید انسان خیلی کمتر از این بود و با توجه به اینکه زندگی پولس 

بار هم سنگسار  ها، یک خوردن ها، شالق سرشار از استرس و فشار، دستگیر شدن

معرض خطر پی و دائماً در  در هاي پی بار شکسته شدن کشتی، مسافرت شدن، سه

شود حدس زد که حال و روز پولس چگونه بوده است. و بدین  قرارگرفتن بود، می

باید از  کار  افتاده و بازنشسته تلقی شود.  ترتیب با استانداردهاي امروز ما  می

ولی پولس قصد بازنشستگی نداشت و در واقع علت نوشتن نامه به رومیان تأمین 

ی  جدید ش بود. بخش بزرگی از امپراتوري پشتوانه مالی براي سفرهاي بشارت

روم هنوز خبري از انجیل نشنیده بودند، مستعمرات رومی جاي خود دارند. بدین 

  نویسد: جهت پولس به کلیساي روم می

لکن چون االن مرا در این ممالک دیگر جائی نیست و سالهاي بسیار است که «

سفر کنم به نزد شما خواهم آمد ام، هر گاه به اسپانیا  مشتاق آمدن نزد شما بوده

زیرا امیدوار هستم که شما را درعبور مالقات کنم و شما مرا به آن سوي مشایعت 

  »نمائید، بعد از آنکه از مالقات شما اندکی سیر شوم.
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احتماالً پولس قبل از اینکه رؤیایش را در سفر به اسپانیا تحقق بخشد، در رم 

و درهنگام مرگ در اوج خدمت بود و نه در کشته شد. ولی یک مورد قطعی است: ا

حال گذراندن دوران بازنشستگی. او به جا ي لمیدن در صندلی پارك و 

  داشت.  گرفتن، در پیشاپیش گروه مبشرین گام بر می آفتاب

با توجه به اینکه در آن زمان هنوز هم هزاران نفر در یهودیه و سامره و 

یمان نیاورده  بودند، چگونه پولس توانست سوریه و مکادونیه و انطاکیه به مسیح ا

؟ پولس علت آن را در »لکن چون االن مرا در این ممالک دیگر جائی نیست«بگوید: 

  کند: همین رساله به شرح زیر بیان می

حدي که از اورشلیم دور زده  به قوت آیات و معجزات و به قوت روح خدا، به«

. اما حریص بودم که بشارت چنان تا به آلیرکون بشارت مسیح را تکمیل نمودم

دهم، نه در جائی که اسم مسیح شهرت یافته بود، مبادا بر بنیاد غیري بنا نمایم.  

که خبر او را نیافتند، خواهند دید و کسانی که  آنانی«است  بلکه چنانکه مکتوب

  »»نشنیدند، خواهند فهمید.

نون خبري از آن هائی بود که تاک هدف پو لس رسانیدن مژدة انجیل به مکان

هائی  پولس مایل بود به مکان» بشارت.«نشنیده بودند. اینست منظور ما از کلمۀ 

  ها، اسپانیا بود. برود که هنوز کلیسا در آنجا دایر نشده بود، و یکی از این مکان

اي است که پولس توانسته است  مورد اعجاب انگیز در اینجا حوزة گسترده

از اورشلیم تا آلیرکون  ، یعنی از اورشلیم تا شمال انجیل را اعالم نماید و آن 

اي نشانه گستردگی خدمات بشارتی پولس  غربی یونان است. چنین حوزة گسترده

  در آن روزگار است.
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بشارت در خارج از سرزمین با داخل سرزمین براي یک مبشر بسیار تفاوت 

تا آلیرکون هنوز دارد. مسئله اینست که با وجود اینکه هزاران نفر از اورشلیم 

مسیحی نشده بودند، ولی مأموریت مبلغین پیشگام انجام شده بود. پولس کالم را 

شد و  خدا  ها باید توسط شخص دیگري آبیاري می کاشته بود و اینک این کاشته

  داد. ثمر نهائی را می

عزیزان، ایمان به خدائی که همه کس را فارغ از اینکه به چه ایمان دارد و 

دهد، طبیعی است ولی کتاب مقدسی نیست. باور چنین  کند، نجات می یکار م چه

  خدائی ناقض تعلیمات حیاتی کتاب مقدس است. 

اینک بیائید به سخنان عیسی مسیح، آنگاه که پولس رسول را به خدمات 

  خواند، توجه کنید: بشارتی فرا می

ادم و شاهد ولیکن برخاسته برپا بایست زیرا که بر تو ظاهر شدم تا تو را خ«

اي و بر آنچه به تو در آن ظاهر  قوي گردانم بر آن چیزهائی که مرا در  آنها دیده

هائی که تو را به نزد آنها  خواهم شد. و تو را رهائی خواهم داد از قوم و ا مت

خواهم فرستاد. تا چشمان آنها را بازکنی تا از ظلمت به سوي نور و از قدرت 

تا آمرزش گناهان و میراثی در میان مقدسین  شیطان به جانب خدا برگردند

  ).18ـ 16: 26(اعمال » بوسیله ایمانی که بر من  است، بیابند

اگر چشمان غیر مسیحیان نیازي به باز شدن نداشته باشد  و نیازي به 

شان از سلطۀ شیطان و رو کردنشان به خدا،  بازگشتشان از ظلمت به نور و رهائی

نیز کاري بیهوده است. پولس رسول زندگی خود را  محسوس نباشد، بشارت دادن

در خدمت بشارتی در آسیا و مقدونیه و یونان و رم و اسپانیا به خطر نینداخت تا 
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اید. او جان خود را  به مردم اعالم نماید نگران نباشید، چون نجات را از پیش یافته

  ).22: 9برهاند (اول قرنتیان » به هر نوعی بعضی را«فدا کرد تا 

بینیم یهودیان انطاکیه دعوت پولس را رد کردند، پولس  بنابراین وقتی می

  نوشت:

واجب بود کالم خدا نخست به شما القا شود،  لیکن چون آن را رد کردید و «

ها، (یا غیر یهودیان)  خود را ناشایسته حیات جاودانی سپردید، همانا به سوي امت

  ).46: 13(اعمال » توجه نمائیم

در هیچکس غیر از مسیح نجات «رت اعالم این اخطار است که هدف از بشا

نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده  که بدان باید ما نجات 

  ).4:12(اعمال » یابیم

شنوند  ممکن است بپرسید، پس تکلیف کسانی که مژده انجیل را هرگز نمی

  چیست؟ آیا نجات ندارند؟

انصاف نیست. هیچکس  م است اینست که خدا بیدوستان عزیز آنچه که مسل

به صرف اینکه چون خبري از انجیل نداشته است و به مسیح ایمان نیاورده، 

اند بر اساس وجدان خود  شود. آنهائی که هرگز خبري از انجیل نشنیده محکوم نمی

شوند،  چونکه  خدا خود را از طریق قدرت خود و طبیعت و مخلوقات  داوري می

به انسان شناسانیده است ولی کسانی که از شناخت خدا از این همۀ خود را 

شوند. اینست چکیده آیات  اند، بر اساس وجدانشان داوري می ها قصور کرده نشانه

  رساله پولس رسول به رومیان. 21تا  20
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چیزهاي نادیدة خدا یعنی قوت سرمدي و الوهیتش از حین آفرینش  عالم «

شود تا مردمان را عذري نباشد. زیرا هر  چند خدا  دیده می بوسیله کار او فهمیده و

  »را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند.

ولی توسل بدین آیات دلیلی نخواهد بود که دیگر بشارت انجیل داده نشود، 

چرا که اعالم انجیل حکم و فرمان مسیح است و هر آنکس که مژده انجیل را 

کار کند، دیگر عذري نخواهد داشت که من چیزي نشنیدم وخبري بشنود و آن را ان

  از عیسی به گوشم نرسیده است.

هاي  آمارها حاکی از اینست که امروز در حدود دو میلیارد نفر در میان گروه

مردمی وجود دارند که هنوز خبري از انجیل ندارند، این تعداد مخصوصاً در میان 

قرار دارند.  رالف وینتر با اشاره به دو  1ها انیمیسمها و  مسلمانان، هندوها، بودائی

هائی از مردم جهان که هنوز خبري  حقیقت، لزوم رسانیدن خبر انجیل را به گروه

  نماید. از انجیل ندارند. به ما یادآوري می

پذیر است. دلیلش  پذیرد، ولی تبلیغ پایان اول اینکه بشارت هرگز پایان نمی

نحصر به فردي دارد و آن اقدام برون مرزي در میان اینست که مبلّغ وظیفه م

هاي مختلف است. اما بشارت یک رسالت همیشگی براي مبشران  ها و فرهنگ زبان

بینند، در میان نهند. دوم اینکه،  است تا انجیل را به کسانی که در اطراف خود می

لکوت در و به این بشارت م«فرماید:  می 14آیه  24وقتی مسیح درانجیل متی باب 

ها شهادتی شود، آنگاه انتها خواهد  تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت

، کدام گروه از مردم را مد نظر داشته است؟ او خودش پاسخ سئوال را »رسید

                                                      

  کسانی که معتقدند جامدات هم روح دارند ـ م. -1
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تر شویم  شود نزدیک دهد. هرچه بیشتر به آن موقعیت که انتها نامیده می می

توانیم حدس  ولی در حال حاضر فقط میتوانیم بیشتر منظور مسیح را بفهمیم،  می

توانیم انجام دهیم اینست که همچنان پیش برویم تا یاد  بزنیم. تنها کاري که می

بگیریم. در این لحظه وظیفه ما فقط اعالم نجات است. فرمان عیسی مسیح خداوند 

اند، هنوز هم به قوت خود  مبنی بر ابالغ انجیل به کسانی که چیزي از آن نشنیده

قی است. وامید آنکه شما شنونده عزیز هم بخشی از آخرین فصل این داستان با

  عظیم در جهان باشید. 

پذیرد، وجود دارند و  دالیل تاریخی مبنی بر اینکه تبلیغ جهانی پایان می

باشند که در طی این دو هزار سال بیشتر نقاط  نمودارها بیانگر این واقعیت می

شود گفت که بذر کاشته  اند. در واقع می ار گرفتهجهان زیر پوشش این تبلیغات قر

کنیم و  شد و اینک ما ـ پیروان آن مبلغین پیشگام ـ داریم این بذرها را آبیاري می

  تواند از بذرها ثمر بردارد. این خداست که می

نه اینکه ما باور داشته باشیم که همه کس مبلّغ خواهد شد. ولی دعاي من 

شنود تبدیل به کسی شود که دیوید برایانت او  مه را میاینست که هر کس این برنا

نامد. و این کار مستلزم اینست که شما زندگی خود را  می» مسیحی جهانی«را 

مجدداً بر بنیان هدف جهانی خدا تنظیم کنید. خداوند برکت خاص خود را به شما 

  عطا نماید تا شما نیز بتوانید کارندگان او در پهنۀ زمین باشید. 
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15  

سالم بر شنوندگان گرامی و وفادار رادیو صداي انجیل. روز و روزگار به کامتان 

  شیرین باد.

خواهیم به بررسی داستان حاکم جوان ثروتمند در  دوستان گرامی. امروز می

  و نتایج و تعلیمات حاصله از آن بپردازیم. 31تا   17انجیل مرقس فصل دهم آیات 

رود و  حاکم جوان و ثروتمند نزد مسیح می خوانیم که یک در این داستان می

پرسد، چه کار باید انجام دهد که وارث حیات جاودانی شود،  و عیسی نیز  از او می

  گوید احکام موسی را نگه دارد و مراعات کند، جوان هم در پاسخ می به او می

، ولی هنوز هم ام گوید همه احکام موسی را از طفولیت تاکنون مراعات کرده

کرانش به او  ام. عیسی با آن بصیرت و حکمت بی کنم نجات نیافته اس میاحس

گوید هر آنچه که  گوید یک عیب در تو وجود دارد. و سپس می نگریسته و به او می

دارد بفروشد و به فقرا بدهد تا در آسمان گنجی بیابد، آنگاه صلیب خود را 

قابل این پیشنهاد شاق روي برداشته، او را پیروي کند... ولی جوان ثروتمند در م

  رود،  چونکه  بسیار ثروتمند بود.  کشد و از نزد مسیح بیرون می در هم می

سپس مسیح با توجه به رفتار آن جوان تعلیمی ژرف به شاگردانش و ما 

چه دشوار است توانگران وارد ملکوت خدا شوند. چه دشوار «گوید:  دهد و می می
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تر است که  وال توکل دارند، در ملکوت خدا. سهلاست دخول آنانی که به مال و ام

» شتر به سوراخ سوزن درآید، از اینکه شخص ثروتمند به ملکوت خدا، داخل شود!

پرسند، پس تکلیف چیست؟ بدین ترتیب چه کسی  شاگردان تعجب زده از عیسی می

درست است، براي شخص ثروتمند «گوید،  تواند نجات یابد؟ و عیسی به آنها می می

حال است داخل ملکوت خدا شود، لیکن براي خدا محال نیست زیرا همه چیز نزد م

آید  پطرس یکی از شاگردان مسیح سینه را سپر کرده و جلو می» خدا ممکن است.

کنیم، پس  خوب، اینک که ما همه چیز را ترك کرده تو را پیروي می«گوید:  و می

نیز با تشخیص حس  عیسی» خیالمان راحت است که حیات جاودانی داریم.

طور  اطمینانی که در پطرس هست و اینکه گویا  از مسیح هم طلبکار شده است، به

کند، که هر چند همه چیز را ترك کرده است و او را  غیرمستقیم او را سرزنش می

اینک صد چندان پاداش یافته است، و دیگر نیازي  کند، ولی در واقع هم پیروي می

  .نیست منتی بر او بگذارد

توانیم  اینک دوستان عزیز ببینیم ما چه درسی از این بخش از انجیل می

گیریم اموري که انجامشان از طریق انسان محال است،  بگیریم. نخست یاد می

  توسط خدا ممکن است.

تواند دیگران را از اسارت و غالمی گناه و قدرت پول رها کند.  انسان نمی

خود اسیر بود، نتوانست از آن رها شود  جوان حاکم ثروتمند چون در زنجیر مال

  و دل شکسته از نزد مسیح بیرون رفت.

بنابراین بشارت نیز توسط انسان ازمحاالت است، ولی خدا این محال را ممکن  

  ساخته است. 
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داشت و  اي نمی بود، عمل انسان نتیجه اگر خدا در امر بشارت دخیل نمی

تواند  چه کسی غیر از خدا می گذاشت. بشارت دادن هیچ تأثیري برجاي نمی

مردگان روحانی را برانگیزاند و گوشی براي شنیدن پیام انجیل به آنها بدهد؟ 

خدا ما را نیز که «فرماید  پولس رسول در رابطه با دخالت خدا در امر نجات ما می

در خطایا و گناهان مرده بودیم، با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات 

). امید و دلگرمی مبشرین و مبلّغین مأموریت بزرگ 5: 2(افسسیان » اید یافته

کند ـ تنها خداست که  القدس در کار است و  کار آنها را مؤثر می اینست که روح

  آفریند. بخش را درد دلها می ایمان نجات

تواند انجام دهد. دعوت  دهد که دعوت انسان نمی دعوت خدا کاري انجام می

کند، درست مانند  انگیزاند. دعوت خدا زندگی روحانی ایجاد می میخدا مردگان را بر

ایلعازر «دعوتی که مسیح از ایلعازر چهار روز پس از مرگش بر سر قبرش نمود: 

تواند  و ایلعازر نیز زنده شد و از قبر بیرون آمد. دعوت خدا می»  از قبر بیرون بیا

توانید به  کند. در این مورد میموجودات را به چیزي غیر از آنچه که هستند تبدیل 

  رجوع کنید. 17: 4رومیان 

اي ندارد،  چونکه  فراخوان خدا هر مقامی   در مقابل دعوت خدا مقاومت فایده

شکند. دعوت خدا اقدامی است بر اساس هدف و نیّت او، آنچنانکه  را درهم می

» شان را هم خواندخدا، آنانی را که از قبل معین فرمود، ای«فرماید:  پولس رسول می

آفریند و  ). به کالم دیگر دعوت خدا آنچنان مؤثر است که ایمان می30 :8(رومیان 

شود. تمام کسانی  که توسط  از طریق ایمان است که شخص خوانده شده عادل می

شود. این  کس بدون ایمان عادل نمی شوند، اما هیچ اند، عادل می خدا خوانده شده

تواند  ر به انجام آن نیست. تنها دعوت خداست که میکاري است که انسان قاد



  148  د بودن در خداشا

تواند انسان را به ایمان  دلهاي سنگی را تبدیل به دلهاي گوشتی بنماید. تنها خدا می

تواند  آوردن به پسرش دعوت کند و مقاومتی مشاهده نکند. تنها خداست که می

ح شبان نیکو دلها را بگشاید تا نیاز به انجیل را احساس کنند. تنها عیسی مسی

تواند گوسفندانش را با نام صدا زند و آنها او را پیروي کنند. فیض قدرتمند خدا  می

دهد. اینست امید و  کارهائی را که براي انسان انجامش غیر ممکن است، انجام می

جدا از مسیح هیچ «دلگرمی بزرگ ما در امر بشارت. مبشرین  کامالً آگاهند که 

،  چونکه  خودش این را گفته است. آنها همیشه این »دهندتوانند انجام  کاري نمی

نه آنکه کافی باشیم که چیزي را به خود تفکر کنیم که «حقیقت را مد نظر دارند که 

). پادزهر افسردگی 5 :3(دوم قرنتیان » گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما  از خداست

  ی آنهاست.و نا امیدي براي مبشرین نخست قدرت کالم و آنگاه فروتن

کنم که  زیرا که جرأت نمی«کنند:  آنها شادمانه چون پولس رسول اعتراف می

سخنی بگویم جز در آن اموري که مسیح به واسطۀ من به عمل آورد، براي اطاعت 

  ).18: 15(رومیان « ها در قول و فعل   امت

 مرا گوسفندان دیگر هست که«مبشرین با اعتماد به وعدة مسیح مبنی براینکه 

از این آ غل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و 

روند تا اینکه گوسفندان گم شده را به آغل خود و  ، پیش می»یک شبان خواهند شد

سازد.این  خانه پدري بازگردانند و ایمان دارند خدا محاالت را بر ایشان ممکن می

 9: 5یله و زبان و قوم و امت مندرج در مکاشفه گوسفندان همان مردمان از هر قب

  اند. باشند که متفرق شده باشند که به منزلۀ فرزندان خدا می می

و همین وعدة عیسی مسیح بود که پولس را در قرنتس آنگاه که براي کاشتن 

اي و غیر قابل کاشت مواجه شده بود، تقویت  بذر کالم در قرنتس با زمین صخره
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شبی خداوند در رویا به پولس گفت: ترسان مباش، بلکه سخن بگو «نمود.  چونکه  

و خاموش مباش. زیرا که من با تو هستم و هیچکس تو را اذیت نخواهد رسانید  

  ). 10و 9: 18(اعمال » زیرا که مرا در این شهر خلق بسیار است

ه یک التزام از سوي مسیح است مبنی بر اینک» باید آنها را نیز بیاورم« عبارت 

باید گوسفندان پراکنده خود را در سراسر جهان به  آغل امن خودشان بیاورد، 

ولی عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و این وظیفه را به شاگردش سپرد و آنها 

  هاي بعد از خود سپردند که گوسفندان را به نزد او ببرند. نیز این وظیفه را به نسل

زند، صداي او را  صدا میمورد دیگر اینست که گوسفندانی که مسیح 

  »باید آنها را نیز بیاورم، آواز مرا خواهند شنید.«شنوند:  می

پس در اینجا یک امر محال براي مبشرین انجیل ممکن شده است. یعنی وقتی 

گوسفندان پراکنده مسیح، برگزیدگان خدا براي نجات، آواز مسیح را از طریق 

هند، چون آنچه که براي انسان غیر د مبشرین بشنوند، بالفاصله واکنش نشان می

  ممکن است، براي خدا ممکن است.

وقتی که پولس موعظۀ خود را در شهر انطاکیه تمام کرد، لوقاي حواري نتیجه 

  آن سخنرانی را بدین ترتیب بیان فرمود:

و ها این را شنیدند، شاد خاطر شده، کالم خداوند را تمجید نمودند  چون امت«

  ).48: 13(اعمال » جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند آنانی که براي حیات

هاي سخت، به  خدا چه قدرتی شگرفی براي غلبه بر بی جرأتی در مکان

  مبشرین داده است!؟

عزیزان بیائید با هم به سرگذشت این پیشگامان توجه کنیم و از آنها درس 

  بگیریم.
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ولد شد.او سکو انگلستان مت درگال 1867پیتر کامرون اسکات در سال 

بنیانگذار گروه مبلغین براي کشورهاي آفریقائی بود. شروع کار او در آفریقا همه 

چیز بود، جز موفقیت! او در اثر ابتال به بیماري ماالریا به انگلستان بازگشت. ولی 

پس از معالجه همراه برادرش جان، مجدداً به آفریقا باز گشت. کوتاه زمانی بعد 

ماالریا درگذشت. پیتر به تنهایی برادرش را دفن کرد و در  جان به علت ابتالء به

آن روزهاي اندوهناك مجدداً ساعیانه به موعظه انجیل درآفریقا پرداخت.  ولی 

چون سالمتی او مجدداً در معرض خطر قرار گرفت، به انگلستان بازگشت، اما 

ا از رنج توانست خود ر دیگر توان بازگشت به آفریقا را نداشت. او چگونه می

روزهاي پر مالل رها سازد؟ او خود را در خدا غرق کرد و دعا کرد و خدا او را به 

  مزار دیوید لوینگستون فرستاد تا در آنجا کسب قوت کند و به آفریفا بازگردد.

او به وست مینسترابی در لندن رفت و به آرامی بر مزار لوینگستون زانو زد 

  و دعا کرد.

مرا گوسفندان دیگر نیز «ن این عبارت حک شد بود: بر سنگ قبر لوینگستو

  »هست که از این آغل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم.

او با امیدي تازه که در دلش افروخته شده بود برخاست و راهی آفریقا شد.  

و امروز میسیونی که او بنیان نهاده است، یک کانون پر تالش و کوشا براي 

  آفریقا است. رسانیدن پیام انجیل در

پتون، در زمانی  که کامالً تنها بود و همسر و فرزندش را از دست  جان.جی.

هاي درختی پنهان  داده بود، در محاصره دشمنان قرار گرفته و در میان شاخه

  نویسد: شده بود، شهادت گویائی از نزدیکی با مسیح دارد: او می
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ها پنهان  و در میان شاخه از ترس حملۀ بومیان به سرعت از درختی باال رفته«

هاي  کوچکی  ها در آن حالت ماندم و دعا کردم. در این بین سفیر نیزه شدم، ساعت

کردند، توأم با فریاد  شان پرتاب می هاي مخصوص را که از طریق استوانه

ها سالم مانده بودم،  شنیدم. ولی همچنان در میان شاخه شان  می وحشیانه

هاي بحرانی زندگیم،  مسیح هستم. هرگز در تمام لحظه که گوئی در بازوان آنچنان

خداوند اینقدر به من نزدیک نشده بود و چنین تسلی بخش با جانم صحبت نکرده 

هاي خود احساس  بود. آن شب مهتابی که گردش هواي دم کرده را روي گونه

 کردم و تمام دلم را به مصاحبت عیسی داده بودم، در واقع تنها نبودم. و با می

گفتم اگر این حالت من موجب جالل خداي من است، اکراهی نخواهم داشت  خود می

هاي زیادي را بر روي این درخت سرکنم و حضور روحانی خداي نجات  که شب

دهنده را در کنار خود احساس کنم و از دلگرمی و مصاحبت او برخوردار شوم. 

  »گذارد.  میبله، ما دوستی داریم که در لحظات بحرانی ما را تنها ن

مردم راجع به «کند که:  دیوید لیوینگستون با فروتنی تمام اعتراف می

کنند، مبنی براینکه ر وزهاي زندگی خود را در  صحبت می هاي من فداکاري

توان چنین کاري را فداکاري نامید؟  ام. آیا می شرایطی سخت در آفریقا گذرانیده

اي  هی بزرگ من به خداست، بدهیکاري که به منزلۀ پرداخت بخشی کوچکی از بد

ها در مقایسه با جاللی که  باشیم. همه زحمت که  ما هرگز قادر به پرداخت آن نمی

  »ام. باشند، نه! من هرگز فدا کاري نکرده به ما آشکار خواهد نمود، هیچ می

توان این را فداکاري  آیا می«که:  ولی شاید سخن لیوینگستون در بیان این

باشد. در وا قع اگر هرگونه تصور تالفی فیض  ض با فیض رایگان می، متناق»نامید؟

ارزش و  خدا را در ذهن خود داشته باشیم، مثل اینست که فیض خدا را بی
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ایم که  ایم. ما فیضی یافته ستد نشده و ایم. ما با خدا وارد معامله و داد حرمت کرده بی

  مجانی است.

کرد،  چونکه  پطرس سینه سپر مسیح، بطور غیر مستقیم پطرس  را توبیخ 

ایم،  پس ما که همه چیز خود را بخاطر پیروي از تورها کرده«کرد و به مسیح گفت: 

و در واقع خود را » بایست آسوده خاطر باشیم که حیات جاوید را داریم. می

آموزیم.  طلبکار از مسیح محسوب نمود. و این درسی است که ما از این توبیخ می

مر بشارت، صد چندان منافع حاصله از آنست، آنچنانکه مسیح وعده انگیزة ما در ا

ستائی و نقش خود را به رخ خدا کشیدن. پولس با شهامت  داده است، و نه خود

هر چیز دیگر در مقایسه با شناخت و تحمل رنج با مسیح، به «تمام توانست بگوید، 

  »منزلۀ زباله است.

ر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را بود، آن را بخاط اما آنچه مرا سود می«

دانم که بخاطر او  نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می

همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم... تا او را و قوت قیامت 

(رساله به » هاي وي را بشناسم و با موت او مشابه کردم وي را و شراکت در رنج

زیرا که این «فرماید:  ). در بخش دیگري پولس رسول می10و  8و  7: 3لپیان فی

اي است، بار جاودانی جالل را براي ما زیاده و  زحمت سبک ما که براي لحظه

  »کند.  زیاده پیدا می

بود، بیشتر اوقات خود را در » هاید دعا کننده«جان هاید که مشهور به 

کردند که او شخص عبوسی است  اي فکر می کرد، عده هندوستان در دعا سپري می

  ولی داستانی در مورد او هست که نشان دهندة ماهیت ایثارگرانه اوست.
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آقاي هاید، اگر زنی برقصد، آیا « خانمی به قصد شوخی از آقاي هاید پرسید: 

دانم که یک خانم بدون اینکه  من نمی«هاید به او پاسخ داد:   »رود؟ به بهشت می

  »تواند وارد بهشت شود! ه میبرقصد، چگون

ساموئل زومر  که بخاطر بشارت در میان مسلمانان مشهور است، شهادتی از 

، او و همسر و دو دخترش از طریق خلیج 1897شادي فداکاري دارد: در سال 

اثر  هاي او کامالً بی فارس براي کار در میان مسلمانان بحرین به آنجا رفت. بشارت

سالگی، به فاصله هشت روز از  7و 4دخترش در سنین  دو 1904ماند. در سال 

  سال بعد وقتی به عقب نگریست، نوشت: یکدیگر فوت کردند. با این وجود، پنجاه

شادي محض آن روزها همه بازگشتند، و مجدداً به آن وظیفه مقدس «

  »ام. پرداخته

میشه باشیم که خدا براي اینکه جالل یابد، ه عزیزان همیشه باید بخاطر داشته

باید در موضع ولینعمت و ما در موضع نفع برندگان از او باشیم. خدا هیچگاه 

که ما به بشارت  قصد تعویض جایگاه بیمار و پزشک را ندارد. حتی با وجودي

  بخش مسیح هستیم. ایم، ولی  با این وجود ناتوانانی در بیمارستان شفا خوانده شده

ز از تصور همکاري ما با خدا، از دانیل فولر به جهت نشان دادن لزوم پرهی

ما بیماري هستیم که به کمک پزشک نیاز «کند:  تمثیل بیمار و پزشک استفاده می

داریم. انسان زندگی خود را در وضعیتی شروع کرد که متمایل به شرارت بود و 

نامیده است. عیسی در انجیل  »پسران شیطان«بدین جهت است که عیسی انسان را 

هاي انجیل، خود را در قالب پزشکی معرفی   و دیگر بخش 17آیه مرقس فصل دوم 

امت «نامیده شد تا » عیسی«کرده است که رسالتش شفاي گناهان انسان است. او 

). بنابراین ما باید مانند بیماري خود را 21: 1برهاند (متی » خویش را ازگناها نشان
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کند تا وضعیت  کاري میاینکه او  به مسیح پزشک اعظم بسپاریم، با اطمینان به

  جهنمی ما را تبدیل به وضعیت بهشتی بنماید.

این پزشک اعظم ممکن است براي شفاي بیماریش به او توصیه کند که خانه 

هاي بیگانه برود. آنهائی که از طرف خدا به  خود را ترك کرده  و به سرزمین

ها تنها براي  تیاند، باید بخاطر داشته باشند که این سخ کارهاي سخت گمارده شده

کند که هر بیشتر شبیه  اعادة سالمتی آنهاست و این مشکالت آنها را کمک می

  مسیح شوند. 

پندارند، بهتر از قهرمانان، بشارت  کسانی که خود را با فروتنی بی منفعت می

  » دهند. می

چیزهاي بزرگی از خدا انتظار داشته باشید، آنگاه «نویسد:  ویلیام کاري می

  »دهد. دا براي شما کارهاي بزرگ انجام میاست که خ

روي صندلی بایست و به من تکیه «گوید:   وقتی فیزیوتراپیستی به بیمارش می

را از او » کمک بزرگ«، بیمار باید به پزشک خود اعتماد کند و آنگاه انتظار »کن

  داشته باشد.

 یک کرم ورشکسته و ناتوان و«بر سنگ قبر کاري چنین نوشته شده است: 

اینست تصویر کاملی از » جا در دستان مهربان مسیح خفته است! فایده، در این بی

  یک بیمار ناتوان که نیازمند کمک پزشک خویش است.

هاي سخت دردناك است، و ما سخت  عزیزان، معالجه بیماري   به هر حال،

  بیماریم: 

  ).22: 14(اعمال » باید داخل ملکوت خدا گردیم هاي بسیار می با مصیبت«
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ي خواهند کرد انداز به شما دست«بعضی اوقات درمان ما مستلزم مردن است: 

و جفا نموده... و بعضی از شما را به قتل خواهند رسانید، ولیکن موئی از سر شما 

  ).19ـ 18و 16و 12: 21(لوقا » کم نخواهد شد. جانهاي خود را به صبر دریابید

نسان غیر ممکن است، از سوي بنابراین نخست اینکه هر عملی که از سوي ا

  خدا ممکن است.

کند و همراهمان خواهد بود  دوم اینکه عیسی وعده داده است که در ما کار می

  و ما را حفاظت خواهد کرد. بنابراین درخواست ما اینست که:

  نخست: انکار کنید آنچه که دارید تا وارث حیات جاوید شوید.

اده نیست. رنج و محرومیت را انتظار انکار نفس و ا نکار آنچه که دارید، س

آن شادي را بخاطر داشته «ها،  ها و محرومیت داشته باشید، اما در کنار این  رنج

  »باشید.

کشا ن براي عدالت، زیرا ملکوت  حال زحمت  خوشا به«فرماید:  عیسی مسیح می

  »آسمان از آن ایشان است.

هاي این زندگی در مقابل  یتها و محروم الیزابت الیوت در رابطه با پذیرش رنج

  نویسد: وراثت حیات جاودانی می

دهد تا آنچه را که  دارد، می تواند نگه احمق نیست کسی که آنچه را که نمی«

  »دست آورد. تواند گم کند، به نمی
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16  

  با سالمی گرم به حضور شنوندگان گرامی و وفادار رادیو صداي انجیل.

هیم راجع به یک مورد بسیار مهم در ایمان خوا عزیزان ما در برنامه امروز می

مسیحی با شما صحبت کنیم، و آن آمادگی ایمانداران در مسیح براي استقبال 

هاست. البته در نگاه اول موردي بسیار بدیهی است که هر انسان  ها و سختی رنج

شود که باید با آن  ها و مصائبی روبرو می ناخواه در زندگی با رنج  آگاهی خواه

وپنجه نرم کند. ولی فرق مسئله در اینجاست که این گزینش درقالب ایثارگري  دست

کسی جان مرا «فشانی است. عیسی مسیح خودش رنج را برگزید و فرمود:  و جان

  »نهم. گیرد، بلکه من خود آن را می از من نمی

خواهیم چون او باشیم ، از رنج و  خواهد که اگر می ترتیب او از ما می و بدین

هاي  فشانی ها و جان بت استقبال کنیم. در طول تاریخ مسیحیت شاهد ایثارگريمصی

هاي  زیادي از جانب مسیحیان مخلص هستیم که بخاطر ایمانشان درگیر مصیبت

اند و باز هم باید گفت این مورد هم  اند ولی امید خود را از دست نداده زیادي شده

رست، در صورتی مخلص و وفادار پ بدیهی است، چرا که هر ایمانداري حتی یک بت

شود، براي رسیدن به آن پاداش  است که مصائبی را که در راه ایمانش متحمل می

  جاودانی موعود در ایمانش، استقبال کند. ولی فرق ماجرا در کجاست؟
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  اینک بیائید با هم به تعلیمات پولس رسول در این زمینه توجه نکنیم.

اگر «نام ابوت پرسید:  راهب بزرگ مسیحی بهخبرنگار تلویزیون ایتالیا از یک 

  »کردید؟ رسیدید که خدائی نیست، چه می در پایان زندگی به این نتیجه می

فشانی در ذات خود زیبا هستند، حتی  تقدس، سکوت و جان«او در پاسخ گفت: 

ام، زندگی  اگر پاداشی در کار نباشد. من همانطور که تاکنون زندگی کرده

  »کردم. می

پرسید. حدس  رض کنیم این سئوال را خبرنگار از پولس رسول میحال ف

به هر حال بازهم مرد «گفت:  گفت؟ آیا می زنید پولس در پاسخ خبرنگار چه می می

  ؟»بودم شریف و خوبی می

توان در رساله اول قرنتیان  خیر! چون پاسخ پولس رسول به این سئوال را می

این جهان در مسیح امیدواریم، از جمیع اگر فقط در «آیه نوزدهم یافت:  15فصل 

و این دقیقاً نقطه مقابل پاسخ ابوت به خبرنگار است. آیه » تریم! مردم بدبخت

  عجیبی است!

پولس یک راهب تارك دنیا چون  ابوت نبود. پولس به دنبال پویائی و تالش و 

ون ایمان ایم مبنی بر اینکه چ زندگی بود. آیا چندین بار شهادت مسیحیانی را شنیده

کنند؟ البته  تر شده و احساس آسایش بیشتري می اند، زندگی برایشان آسان آورده

دهد ثمرة  توان گفت که درست است،  چونکه  کتاب مقدس وعده می از یک نظر می

روح محبت، شادي و سالمتی است. بنابراین اگر ما محبت، شادي و سالمتی را از 

  ی نخواهد بود.زندگی بگیریم، آن زندگی، زندگی خوب

آنکه به زمینه آن مراجعه شود،  تأکید پولس رسول در وحله و نگاه اول بی

کند. تنها امید ما در این  هاي امید و آرزوي مسیحیان را سرنگون می تمام کاخ
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تریم؟ و بیهوده زندگی  ترتیب از همۀ مردم بدبخت جهان مسیح است... آیا بدین

  ایم؟ کرده

ر اینجا اشاره پولس به یک شخصیت تاریخی به منظور پولس چیست؟ آیا د

سال و اندي در این جهان زیست و سپس  33نام عیسی مسیح است که مدت 

مرد... و کار تمام شد و اینک ما ایماندارن درصدد یافتن مزار او هستیم تا 

  زیارتگاهی بنا کنیم و هر ساله دور آن طواف کنیم؟

اي یک امید  مرده» مسیح«ن به چنین بستن و امید داشت بله، دوستان عزیز دل

ایم از تمام مردم  ي را پرستش کرده»مسیح«واهی و پوچ است و اگر تاکنون چنین 

ایم،  ایم و هر چه مصیبت و رنج در راه ایمان خود کشیده تر بوده دنیا بدبخت

  بیهوده بوده است.

ی مرفه و خواهد به ما تعلیم دهد که او به دنبال یک زندگ ترتیب پولس می بدین

ها و  سرشار از موفقیت و کامیابی نبود، بلکه در عوض آزادانه و داوطلبانه سختی

ها را به جان خرید،  چونکه  امید او به یک مسیح زنده بود. بله عزیزان اگر  مصیبت

مسیح از مردگان برنخاسته بود، تمامی ایمان ما باطل بود و هر سختی و مصیبتی 

  ل شده بودیم، بیهوده بود.که در راه ایمان خود متحم

کند، و  دانیم که مصیبت صبر را پیدا می چونکه  می« فرماید:  پولس رسول می

  »صبر امتحان و امتحان امید را.

ها  ها و زحمات امیدي نباشد، پذیرش زحمات و مصیبت پس وقتی در مصیبت

  توانیم بنامیم؟ آزاري بنامیم، چه می را جز اینکه مازوخیسم یا خود

هائی که سواي ایمانمان  اند که رنج گویند، و یا بر این عقیده اي هم می عدهولی 

بریم، شامل آن زحمات است، ولی فرق میان این دو نوع رنج در اینست که رنج  می
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شویم. به هر حال  مسیحی صرفاً رنجی است که ما در راه ایمانمان متحمل می

یزان و سایر مصائب را ها، از دست دادن عز هاي جنبی نظیر بیماري مصیبت

شود به ارادة خدا سپرد و از طریق دعا بر آن فائق آمد، کما اینکه پولس نیز  می

چنین کرد ولی اگر ارادة خدا باشد، ما در نهایت آن را به عنوان بخشی از بهاي 

ما «نویسد:  پذیریم. کاتب رساله به عبرانیان می شاگردي در راه اطاعت از او می

هاي ما شود، بلکه آزموده شده در هر  داریم که نتواند همدرد ضعفاي ن رئیس کهنه

کشد، اما طراحی خدا  شیطان نیز چون خدا نقشه می» چیز به مثال ما اما بدون گناه.

هاي ما همدرد شدن با مسیح و آزموده شدن به مثال او بخاطر کسب  براي رنج

باشد. ولی  ، میپاداش آسمانی است که همانا تا جاودان با مسیح بودن است

  ها، انهدام ایمان ما و دلسردي و نومیدي ما است. طراحی شیطان براي رنج

در رساله اول تسالونیکیان پولس راجع به نگرانی خود براي ایمان اعضاء 

زیرا هنگامی که «کند:  ها و آزارها صحبت می کلیساي تسالونیکه در مواجهه با رنج

باید زحمت بکشیم، چنانکه واقع شد  یم که مینزد شما بودیم، شما را پیش خبر داد

دانید. لهذا من نیز چون دیگر شیکیبائی نداشتم، فرستادم تا ایمان شما را  و می

تحقیق کنم، مبادا که آن تجربه کننده (شیطان) ایمان شما را تجربه کرده باشد و 

کند  ا نمیاما خدا بر شیطان حاکمیت دارد و او را آنقدر ره» ما، باطل گردد.  محنت

تا در هدف نهائیش اختالل ایجاد کند. هدف  نهائی خدا برخالف هدف نهائی شیطان 

اي پسر من تأدیب خداوند را خوار «فرماید:  است. کاتب رساله به عبرانیان می

یابی، خسته خاطر مشو، زیرا هر که را خدا دوست  مشمار و وقتی از او سرزنش

ترتیب  بدین» زند. ند مقبول خود را به تازیانه میفرماید و هر فرز دارد، توبیخ می می

هائی که با آن مواجه  هاي شیطان را خنثی و از تمامی مصیبت باید دسیسه
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هاي  شویم به عنوان ابزاري براي بناي ایمان خود، استفاده کنیم، خواه رنج می

  شویم. ناخواسته و خواه مصائبی که در اثر ایمان با آن مواجه می

ها در رساله دوم  خدا و طرح شیطان در بکاربردن مصیب فرق بین طرح

« فرماید   مشخص شده است. خداوند به پولس می 10تا 7آیات  12قرنتیان فصل 

  »گردد. فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می

زدن به ایمان پولس است، اما پولس از زحمات و  ولی طرح شیطان لطمه

  سیح شادمان است،  چونکه  در حین ناتوانی، توانا است.ها بخاطر م تنگی

باید  اگر فخر می«فخر پولس زحماتی بود که در راه مسیح متحمل شده بود: 

  » کنم. هاي من تعلق دارد، فخر می کرد از آنچه که به ضعف

ها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزه،  خوابی در محنت و مشقت، در بی«

آن وظیفه و رسالتی که بر عهده من است و آن » عریانی.بارها، در سرما و 

ها، ولی کیست که ضعیف نباشد؟ کیست که لغزش  ها براي تمام کلیسا اندیشه

شوم. پولس  هاي من است که در راه مسیح متحمل می نخورد؟ فخر من ضعف

اطاعت نامید: پس اگر از آن مسیح هستیم، آنچه بر ما واقع » بهاي«ها را  مصیب

  ود براي جالل او و مصلحت ماست. ش می

است که  مبنی براین 19: 15آور پولس در اول قرنتیان  بنابراین بیانیه تعجب

که او برگزیده، در صورتیکه رستاخیز مسیح و ما از مردگان در  اي روش زندگی

اگر «گوید  کار نباشد، روشی احمقانه و حاکی از خود آزاري است، چون می

بنابراین » میریم. ، پس بخوریم و بیاشامیم،  چونکه  فردا میخیزند مردگان بر نمی

اگر خدائی در کار نیست،  اگر بهشت و جهنمی در کار نیست چه لزومی داشت 

اش  ها نماید؟ به همان حرفه همیشگی ها و رنج همه مصیب پولس خود را در گیر آن
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وده زندگی کرد و آس داد  و نان بخور و نمیري پیدا می دوزي ادامه می خیمه

شد، چندین بار  ها آواره نمی شد، در بیابان خورد، سنگسار نمی کرد. شالق نمی می

رفت، در معرض حمله  شد، زندان نمی شد، تحقیر نمی کشتی شکسته و غرق نمی

کشید بلکه به عنوان یک شهروند  خوابی نمی گرفت، بی جمعیت خشمگینی قرار نمی

کرد. این موردي  زرگ شهروند رومی زندگی مییهودي و و قابل احترام با امتیاز ب

  است که ذهن ما را به خود مشغول کرده است.

اگر رستاخیزي در کار «شناسید که اعتراف کنند  شما چند نفر مسیحی را می

ام کامالً احمقانه و  اي که من به عنوان یک مسیحی انتخاب کرده نباشد، سبک زندگی

  اي است. تکان دهنده؟ و این سئوال »بی نتیجه خواهد بود

بود، آن را بخاطر مسیح زیان  آنچه مرا سود می«فرماید:  پولس رسول می

  بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی،  دانستم،

دانم که بخاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را  زیان می

هاي وي را بشناسم و با   وي را و شراکت در رنج دریابم. و تا او را و قوت قیامت

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

بله دوستان عزیز دعوت مسیحی به زندگی توأم با جانفشانی، پذیرش مصائب 

و آزارها است. و این گونه زیستن، چنانکه دوباره زنده شدنی در کار نباشد، 

است. این یک انتخاب آگاهانه براي پولس بود. پولس رسول حتی احمقانه و بیهوده 

به آن فخري که دربارة شما که مرا در خداوند ما «کند که:  سوگند نیز یاد می

اینست انتخاب پولس، او  » عیسی مسیح است، قسم که هر روزه مرا مردنی است.

داند که مسیح  خواهد که هر روز با مرگ مواجه شود. بلکه چون می از ته قلب  نمی

از مردگان برخاسته است و خود نیز از مردگان برخواهد خاست، این زندگی هر 
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اي، دیوانگی  دانست اگر غیر از این باشد، چنین زندگی روزه مردن را برگزید و می

  است. 

ولی باز هم بیندیشید، چرا پولس این راه را برگزید. این یک روش طبیعی 

رود.  گریزد. انسان به جاهاي امن می و  رنج مینیست. انسان ذاتاً از مصیب 

کند تا راحت  اش نصب می گزیند. تهویه مطبوع براي خانه هواي معتدل را برمی و  آب

گیرد.  خورد  تا درد نکشد، براي حفاظت از باران چتر به سر می باشد، آسپیرین می

کند.  فیه میکند. آب نوشیدنی خود را تص هاي تاریک و خلوت پرهیز می از خیابان

کنیم که هر روزه با خطر مواجه شویم. زندگی  ما انسانها معموالً راهی انتخاب نمی

  پولس در واقع خارج از نظم معمولی زندگی انسان است. 

جاهل شدن «و » شراکت در دردهاي مسیح«بنابراین چه عاملی پولس را به 

که او را در معرض وا داشته است؟ چرا او راهی انتخاب کرده است » بخاطر مسیح

گرسنگی تشنگی، عریانی،کوبیدگی، آوارگی، مشقت دشنام، تحقیر، ظلم، زباله «

  قرار داده است؟» شمرده شدن، ورانده شدن

شاید این گزینش صرفاً یک اظهار اطاعت نسبت به فرمان عیسی در کتاب 

در اعمال رسوالن باشد. وقتی که عیسی حنانیا را فرستاد تا چشمان پولس را که 

من او را (پولس را) نشان خواهم داد «راه دمشق کور شده بود، بینا سازد، فرمود 

  »ها براي نام من باید بکشد. که چقدر زحمت

ها صرفاً از آن او  به کالمی دیگر شاید پولس چنین تصور نمود که این رنج

یح به بایست آنچه را که مس بود. و او بخاطر اینکه به دعوت وفادار باقی بماند، می

او عرضه کرده بود ـ رنج و مصائب و آزارها را ـ بپذیرد. ولی پولس دیگر 

مسیحیان را نیز دعوت کرد تا این رنج را به عنوان اطاعت از مسیح بپذیرند و به 
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زیرا که به شما عطا شد بخاطر مسیح نه فقط ایمان «اعضاي کلیساي فیلپیه نوشت: 

او و شما را همان مجاهده است که در  آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم براي

  »شنوید که در من است. من دیدید و االن هم می

اند که رنج یک هدیه است که  برخی از اندیشمندان نیز به این نتیجه رسیده

باید پذیرفته شود. الکساندر سولژنیتسین مصائب ایام زندانش را در قالب یک  می

ها در زندان باشم و  دست داد که سال فرصتی مغتنم به من«کند:  هدیه توصیف می

پشتم آنقدر خم شود که نزدیک به شکستن باشد. این یک تجربه عالی بود. من در 

پنداشتم. در  هاي جوانی، خود را شکست ناپذیر می اوج سرمستی و موقعیت

دهم. ولی وقتی  شریرترین لحظات زندگیم باز هم معتقد بودم کار خوب انجام  می

هاي پوسیده زندان دراز کشیدم، اولین کشش به سوي خوبی را به  که بر روي کاه

  تدریج در خودم مشاهده کردم.

ها و احزاب سیاسی  ها، مکتب تشخیص مرز بین خوبی و بدي نه کار حکومت

کنم، با  است، بلکه کار دل است. بدین جهت وقتی به سالهاي گذشته زندگیم فکر می

ها در زندان جان خود را تغذیه  من سال» متبارك باد زندان.«گویم:  اعجاب می

گویم متبارك باشید اي سالیان زندان!  چونکه  در زندگی من  کردم و مشتاقانه می

  »جایگاه واالئی دارید.

سولژنیتسین در این زمینه با پولس رسول همصدا است که رنج یک هدیه، نه 

  تواند باشد. فقط براي رسوالن بلکه براي هر کس دیگري می

اگر کسی «س رسول فرمان عیسی را گردن نهاده بود، آنجا که فرمود: پول

باید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه  بخواهد مرا پیروي کند می

  »بردارد و مرا متابعت کند.
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بنابراین مسیحیت یعنی حمل صلیب و مردن هر روزه که همان گفتۀ پولس 

  »مردنی است!هر روزه مرا «گوید  رسول است که می

غالم بزرگتر از «گذشته از آن عیسی به شاگردانش و به ما فرموده است: 

عیسی » آقایش نیست، اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت خواهند داد.

بروید! اینک من شما را «تصویري شوم از رسالت به شاگردان نشان داده بود: 

شما را والدین و برادران «ها گفت و به آن» فرستم. ها در میان گرگان می چون برّه

وخویشان و دوستان تسلیم خواهند کرد و بعضی از شما را به قتل خواهند 

  »رسانید و جمیع مردم به جهت نام من شمارا نفرت خواهند کرد.

انست  د بدیهی است که پو لس این نامالیمات را منحصر به شاگردان نمی

هاي بسیار  با مصیب«کرد فرمود:  چونکه  خودش به نو ایمانانی که تربیت می

کس ازاین مصائب  تا هیچ«داد  و آنها را تسلی می» باید داخل ملکوت خدا گردیم. می

و وقتی که به » ایم. دانید براي همین مقرر شده متزلزل نشود، زیرا خود می

خواهند  همۀ کسانی که می«تیموتاوس نامه نوشت به این اصل کلی اشاره کرد که 

  »یسی به دینداري زیست کنند،زحمت خواهند کشید.در مسیح ع

من درس عمیقی از لحظات آسایش و «عزیزان هرگز کسی نگفته است: 

هر پیشرفت «اند:  ولی مقدسین بزرگ همیشه گفته» ام. آسودگی زندگی فرا گرفته

ام، مرهون  مهمی که تاکنون در درك ژرفاي محبت خدا و رشد در خداوند داشته

  »ندگیم بود است.لحظات دردناك ز

روند  آنهائی که در دریاي زحمات شیرجه می«چارلز اسپارجیون نوشته است: 

  » آورند. همیشه مرواریدهاي نادري، بیرون می
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ترین مروارید جالل مسیح است. بدین جهت پولس  دوستان گرامی، گرانبها

بخش فیض  هاي مسیحیان جالل مکفی و رضایت کند که در رنج رسول تأکید می

شود و اگر ما شادي و امید خود را فقط دراو بجوئیم  یسی مسیح، متجلی میع

آنگاه او نشان خواهد داد که همه چیز ما خواهد بود. وقتی همه چیز خود را بخاطر 

او از دست بدهیم، آنگاه او نشان خواهد داد که گرانبهاتر از آنچه هست که از 

است زیرا که  ض من تو را کافیفی«ایم. عیسی مسیح به پولس فرمود:  دست داده

پس «پاسخ پولس به دعوت مسیح این بود که » گردد. قوت من در ضعف کامل می

هاي خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من  به شادي بسیار از ضعف

ها  ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها و رسوائی ساکن شود. بنابراین از ضعف

  »یرا که چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم.بخاطر مسیح شادمانم، ز

ها در دست خداوند ابزاري است که خدا از آنها به عنوان  ترتیب مصیب بدین

راهی براي پیروزي مسیحیان در غلبه بر نفس خود و کسب فیض و همچنین نشان 

  کند. دادن عینیت محبت خود به دیگران استفاده می

شوند. بنابراین عیسی  ها کشف می موارد عمیق زیستن در خدا در خالل رنج

  »هائی که کشید اطاعت را آموخت. به مصیب«مسیح 

در برنامه آینده به ماهیت این زحمات و لزوم آن براي تداوم ایمان مسیحی، 

  اشاره خواهیم کرد.
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17  

  مندان گرامی رادیو صداي انجیل با سالم  خدمت شنوندگان و عالقه

ها که جزء الینفک ایمان  صائب و رنجدوستان در برنامه پیش راجع به م

مسیحی است صحبت کردیم و گفتیم که عیسی مسیح از پیروانش تقاضا نمود 

صلیب خود را برداشته و او را متابعت نمایند. و این بدین مفهوم است که انتظار 

یک زندگی مرفه و آسوده در ایمان مسیحی، انتظاري بیهوده است،  چونکه  

  میرد. س رسول هر روزه میمسیحی مخلص چون پول

پردازیم و آن سخنان پولس رسول در  اینک به یک مورد و یک ابهام بزرگ می

خوانم:  است. اینک این آیه را براي شما می 24رساله به کولسیان فصل اول آیه 

هاي زحمات مسیح را  کنم و نقص هاي خود در راه شما شادي می العان از زحمت«

  »سانم، براي بدن او که کلیسا است.ر در بدن خود به کمال می

چیست؟ آیا » هاي زحمات مسیح کامل کردن نقص«منظور پولس رسول از 

خواهد کفایت کامل کفاره مسیح را بر روي صلیب، کوچک و ناتمام جلوه  پولس می

؟ آیا »تمام شد«بر روي صلیب گفت:   دهد؟ مگر نه اینست که مسیح درآخرین لحظه

با یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا ابد «ی مگر غیر اینست که عیس

مرتبه فقط به مکان اقدس داخل  یک«؟ آیا مگر غیر اینست که عیسی خودش »االباد
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دانست و آموخته بود که  ؟ پولس این  را به خوبی می»شد و فدیه ابدي یافت

ون او خ«زحمات و مصائب مسیح زمینۀ کامل و کافی براي عدالت ما بود و ما به 

دانست که مسیح رنج را انتخاب کرده  پولس به خوبی می» ایم. عادل شمرده شده

آن رنج و آزارهائی که عیسی » تا موت، آن هم موت صلیب مطیع گردید.«بود و 

بخاطر اطاعت خداي پدر، به جان خرید، آن پیاله مرگی را که بخاطر امتثال فرمان 

عدالت ما نزد خدا بود،  چونکه  پولس رسول اي کامالً کافی براي  پدر نوشید، زمینه

زیرا اگر به خطاي یک شخص (یعنی آدم) بسیاري مردند، چقدر زیاده «فرماید  می

فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان (یعنی عیسی مسیح) است براي 

ها و مصائبی که  پس منظور پولس از گفتن اینکه رنج» بسیاري افزودن گردید.

  ت، کفارة الزم و مکفی مسیح را تکمیل کرده است، چیست؟متحمل شده اس

ها و  مصائب خود چیزي بر فدیه  شاید این تفسیر بهتري باشد، پولس با رنج

کامل مسیح نیفزوده، اما با تعمیم و تسري آن میان مردمی که هدف مسیح براي 

رگري باشند، آنرا به کمال رسانید. کمبود و نقصی که در مصائب و ایثا نجات می

مسیح وجود دارد، نه در ارزش آن و نه قدرت پوشش آن براي نجات همه 

ایمانداران، بلکه نشناخته ماندن آن رنجها و عدم اطمینان به آن توسط مردم است،  

اند. ولی نیت خدا اینست که این پرده  چونکه  هنوز هم از نظر بسیاري پنهان مانده

ین مصائب مسیح از این نظر ناکامل است بر تمامی مردم دنیا گشوده شود. بنابرا

ها  واقع  ها و ملت شوند و مورد تأئید قوم شوند و شناخته نمی که دیده نمی

بایست توسط خدمت کالم انتقال داده شده و تکمیل شوند و همه  شوند. آنها می نمی

  از آن آگاه شوند. 
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فصل سوم شاید مؤید این تفسیر، مورد مشابه دیگري در رساله به فیلپیان 

ام باشد، آنجا که پولس رسول اپفرودتس را همراه تیموتاوس به کلیساي  آیه سی

اپفرودتس را «گوید:  کند و می فرستد و به اعضاي کلیسا سفارش او را می فیلپیه می

با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسانی را محترم بدارید زیرا در کار مسیح مشرف 

انداخت تا نقص خدمت شما را براي من به  به موت شد و جان خود را به خطر

اپفرودتس در سفرهاي بشارتی تا حد مرگ بیمار شده بود، ولی خدا » کمال رساند.

گوید که  ترتیب پولس به کلیساي فیلپیه می بر او ترحم نموده و شفا یافته بود. بدین

ندرجات اپفرودتس را با احترام بپذیرند. و دلیلش را با کلماتی بسیار نزدیک به م

  کند. ) بیان می4: 1کولسیان (

حال ببینیم خدمات فیلپیان براي پولس از چه نظر کامل نبود و اپفرودتس 

آوري شدة کلیسا را  باید آن را کامل کند؟ اپفرودتس کسی بود که هدایاي جمع می

براي پولس به رم برد و در همین سفر بود که بیمار و مشرف به موت شد. تفسیر 

اي که کلیسا براي پولس  هدیه«سنت صدها سال پیش این بود که  ماروین وین

فرستاد، حاکی از محبت و ایثار کلیسا بود، ولی آنچه که هم براي پولس و هم براي 

کلیسا ارزشمند بود، حفاظت آن توسط شخصی امین و رسانیدن آن به پولس بود. 

راه رسانیدن بدین جهت و پولس اپفرودتس را به عنوان این شخص امین که در 

گوید خدمت و محبت  کند و می هاي زیادي شده بود، معرفی می هدیه محتمل رنج

کلیسا با اعزام اپفردوتس به کمال رسیده است. شاید این تفسیري بسیار نزدیک به 

  باشد. 24: 1کولسیان

اي است  آمیز تدارك دیده است، و آن هدیه خدا براي ما انسانها یک هدیه شفقت

ها و مرگ مسیح براي کفارة گناهگاران این جهان. این هدیه  از رنجنشأت گرفته 
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کامل است و هیچ نقصی ندارد، به یک مورد، و آن هم نشان ندادن آن به مردم این 

جهان توسط شخص مسیح است. درخواست خدا براي نمایاندن عظمت و ژرفاي 

لت محبتش دعوت مردم مسیح و کسانی مثل پولس رسول است تا شخصاً فضی

مسیح را به جهانیان نشان دهند.  و با انجام چنین کاري است که نقص زحمات 

کند که این  ، تصریح می24: 1گردد. ولی پولس در کولسیان  مسیح تکمیل می

  کند، و این ادعاي عجیبی است! زحمات خودش است که زحمت مسیح را کامل می

اي از  وانستند گوشهت گان پولس می توان گفت که مشاهده کنند از یک نظر می

هاي مسیح را در مصائب پولس مشاهده کنند. گویا خدا قصد کرده  زحمات و رنج

است از طریق مصائب مردمش عظمت و عمق و کمال و تمامیت مصائب مسیح را 

که بخاطر کفارة گناهان بشریت تحمل کرد، نشان دهد. نیت خدا اینست که کلیساي 

که مسیح تحمل کرد، نشان دهد تا ما که  مسیح در جهان بخشی از مصائبی را

را در   هاي صلیب دهیم، مردم بتوانند نشانه صلیب را به عنوان راه زندگی نشان می

ما ببینند و محبت عظیم نهفته در صلیب را در ما مشاهده کنند. و برماست که با 

بخش او را به جهانیان برسانیم،  چونکه اینک  تحمل مصائب مسیح پیام نجات

یح بر روي زمین نیست و کلیسا که از ما متشکل شده و ما به منزلۀ بدن مسیح مس

  هاي اوست. هاي ما به منزله رنج هستیم و رنج

من ادامۀ مسیح هستم، وقتی «یکی از مبشرین رنج دیده رومانی گفته است: 

هائی که  خورد، مصائب و رنج خورم، مسیح در من کتک می من در رومانی کتک می

از آن من نیست، من فقط این افتخار را دارم که در مصائب او سهیم بینم  می

  »باشم.

  »هاي عیساي خداوند را دارم. من در بدن خود داغ«فرماید:  پولس رسول می
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  هاي پولس مشاهده کنند. هاي مسیح را در زخم توانستند زخم مردم می

کنم تا  یپیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل م«فرماید  و باز می

کند، ولی حیات در  حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. پس موت در ما کار می

  »شما.

خرد؟ پولس چرا هر روزه قتل مسیح را   پولس براي چه رنجها را به جان می

کند تا ما حیات را  کند؟ پولس خود آزار نیست، او چنین می در بدن خود تحمل می

ا پولس حیات را بیاید. پولس رسول به قتل بیابیم. عیسی مسیح به قتل رسید ت

  رسید تا ما حیات را بیابیم. واین زنجیره ادامه دارد...

ما هر یک به جاي خود باید حیات جاودانی را به دیگران ـ آنهائی که خبري از 

  اند، با موت خود انتقال دهیم. عیساي مسیح نشنیده

  است.» ن بذر حیاتخون شهیدا«تاریخ گسترش مسیحیت ثابت کرده است که 

شود. مسیحیت حدود  بذر زندگی تازه در مسیح در تمام جهان افشانده می

ها و  سیصد سال در زمینی که با خون شهیدان آبیاري شده بود، رشد نمود. رنج

ها و آزارهائی که مسیحیان اولیه متحمل شدند، یکی از دالیل اساسی رشد  مصیبت

  سریع کلیسا در جهان است.

  نویسد: می» بشارت مسیحی«یی در  کتاب استفان نا

شدند.  طور پنهانی با هم جمع می مسیحیان به دلیل شرایط خطرناك اکثراً به«

دانست که دیر یا زود، به بهاي از دست دادن  هر شخص مسیحی این را می

عام منجر به  زندگیش به ایمان خود شهادت خواهد داد. هرگونه شهادتی در مالء

  ید.گرد قتل آنها می
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حاکمان و کارگزاران رومی در عین حال که بسیار سنگدل و خشن بودند، ولی 

دیدند، اثر  در نهایت دیدگاه شهداي مسیحی و بخصوص زنان که با مردان آزار می

بینیم که رفتار آنها با مسیحیان اندکی  عمیقی بر دل آنها نهاده بود و رفته رفته می

  شود.  تر می مالیم

ان اولیه، یک مرحلۀ آرام و با وقار و توأم با رفتاري طلبی مسیحی شهادت

ها  و تواضع نسبت به دشمنان و  آراسته و رشادت فروتنانه در مقابله با شکنجه

ها به عنوان راهی مقرر شده توسط خداوند براي هدایت به  پذیرش شادمانه شکنجه

  » ملکوت آسمانی بود.

از این قهرمانان رنج کشیده که هائی  خواهیم به نمونه دوستان عزیز اینک می

خریدند اشاره  شناختند و هر خطري را به جان می در راه ایمانشان سر از پا نمی

  کنیم.

میالدي به قتل رسید. ایرنیوس  155پولی کراپ از اسمیرناي روم در سال 

است که او شاگرد یوحناي حواري بوده است. وقتی که   شاگرد پولی کراپ گفته

تل رسید، بسیار پیر بود. چون وقتی کنسول رومی به او فرمان داد پولی کراپ به ق

شش سال  و من درست هشتاد«حرف خود را  پس بگیرد و مسیح را انکار کند گفت 

کنم. او در حق من بدي نکرده است. پس چگونه  است که مسیح را خدمت می

  »توانم پادشاهی را که مرا نجات داده است، کفر بگویم؟ می

ار مسیحیان در روم گروهی مردم خشمناك در اسمیرنا به در اوج آز

جستجوي پولی کراپ پرداختند. او در یک مزرعه در خارج از شهر سکنی گزید. 

اینک الزم «سه روز قبل از اینکه کشته شود، رؤیائی دید و چنین نتیجه گرفت که: 

  »است که زنده زنده در آتش سوزانده شوم.
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او را یافتند، به جاي اینکه بگریزد به مقابل جمع بنابراین وقتی مردم خشمگین 

  رفت و گفت: 

  »ارادة خدا باید انجام شود.«

به محض اینکه پولی کراپ خروش «هاي قدیمی حاکی از اینست که  نوشته

که همۀ  تعقیب کنندگان خود را شنید بیرون آمد و با آنها صحبت کرد، در حالی

دچار شگفتی شده بودند. پولی کراپ قبل از تعاقب کنندگان از سن او و پایداري او 

مرگ به اهالی خانه دستور داد غذائی براي جمع تهیه کنند که بخورند و بنوشند 

سپس از جمع خواهش نمود که ساعتی وقت به او بدهند تا دعا کند. آنها با 

درخواست او موافقت کرده و او شروع به دعا نمود، آنچنان سرشار از فیض خدا 

شنیدند در شگفت  عت تمام بدون وقفه دعا کرد. آنهائی که دعاي او را میکه دو سا

شدند و برخی از کسانی که به تعقیب او آمده بودند، در اثر دعاي این مرد کهنسال 

  و محترم توبه کردند.

خواستند دست او را با میخ  خواستند او را بسوزانند، نخست می وقتی که می

کنم بگذارید سالم و بدون نقص  خواهش می«س کرد: برکنده بکوبند، ولی او التما

در آتش بروم، خدائی که طاقت تحمل  آتش را به من داده است، به من نیز  عطا 

  »»کرده است که بدنم در آتش سالم بماند.

بعد از مراسم مجازات، مردم مشاهده کردند که جسد او ظاهراً سالم مانده 

او فرو کرد. اسناد و مدارك قدیمی به  است. سپس یکی از جالدان خنجري به بدن

ایمانان  تمامی جمعیت از تفاوت بین مسیحیان و بی«جا مانده حاکی از اینست که 

  »متعجب شده بودند.
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را  11آیه  12جاست که مصداق گفته یوحنا درکتاب مکاشفه باب  در این

  یابیم. می

شیطان غالب و ایشان (شهیدان) به وساطت خون برّه و کالم شهادت خود بر «

  »آمدند و جان خود را دوست نداشتند.

مواجهۀ کلیسا با رنج و شهادت نه یک جبر تاریخی که ارادة خداست و یکی از 

شود و آن  هاي ارادة خدا در این مورد در کتاب مکاشفه یافت می ترین نشانه قوي

 بیند و انبوه شهیدان مسیحی در آن رویا رو به خدا رویائی است که یوحنا می

بخش  شود و نیات نجات زمانی تاریخ تمام می چه» کی اي خدا؟ تا به«کنند:  می التماس

اندکی «دهداینست که  آنها می شود؟ ولی پاسخی که خدا به وداوري تو کامل می

  »خواهند شد، تمام شود. که مثل شماکشته قطاران دیگر آرامی نمائید تا عددهم

نظر  دارد نیات و اهداف خود را پس آنچه که مشخص است اینست که خدا در 

با شهادت تعداد مشخصی از ایمانداران محقق نماید و آنگاه که این عده کامل 

 1980شوند، انتها خواهید رسید، دنسا یک مبشر دیگر مسیحی است که در سال 

کرد. او ضمن کار در یک اداره دولتی رهبري جوانان  آفریفا خدمت می Wolaytaدر 

  م کلیساهاي آن حوزه به عهده داشت.مسیحی را در تما

پس از استقرار نظام کمونیستی، مأموران دولت به سرعت به سراغ او رفتند و 

ها و جوانان را در آموزش تئوري انقالب تعلیم دهد. غیر از  از او خواستند تا بچه

او بسیار ي از مسیحیان دیگر نیز همکاري با رژیم انقالبی را پذیرفته بودند،  

 فشار بسیار شدید بود. ولی تنها کسی که سرباز زد و آنها را کمک نکرد  چونکه

  بود. دنسا
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نخست به او وعده آسایش و رفاه دادند و او را تطمیع کردند، ولی او باز هم 

قبول نکرد. آنگاه او را به زندان انداختند، دو بار به مدت کوتاه و بار سوم مدت یک 

ونیستی مرتباً براي شستشوي مغزي نزد او و سال. در طول این مدت نظامیان کم

رفتند و حتی یکی از سربازان با مشاهده رفتار آن  نه نفر زندانی مسیحی دیگر می

زندانیان به مسیح ایمان آورد. مقامات زندان آنها را کتک زده و به اعمال شاقه وا 

ر و وادار داشتند. بدترین شکنجه این بود که صبح خیلی زود آنها را از خواب بیدا

کشید.  کیلومتر در جاده شنی قدم بزنند. این کار سه ساعت طول می 12کردند  می

نفر که هفت مرد و سه زن بودند جریان  10روز دوم خون از زخم پاهاي آن 

  کردند. یافت، ولی آنها چیزي احساس نمی

ساعت لخت در زیر  6یک زندانبان خشن دیگر آنها را مجبور کرد که مدت 

شما ما را با « وزان با پشت بخوابند. دنسا به آن زندانبان خشن گفت آفتاب س

کوتاه » شعاع سوزان آفتاب صدمه زدید ولی خدا هم شما را صدمه خواهد زد.

زمانی پس از آن، آن زندانبان دچار یک دیابت شدید شده و جان سپرد. پس از 

ر زندان براي سقوط حکومت کمونیستی، مقامات رسمی از آنها دعوت کردند تا د

نفر بخاطر کشتار کسانی که مسیحی شده  12زندانیان موعظه کنند. در آن زمان 

 17بودند، در زندان بودند، آنها به خدمت در زندان ادامه داده و حاصل کارشان 

  نفر ایماندار جدید بود و بیشتر مقامات زندان نیز ایمان آوردند.

نامه سرگئی  اي مسیح، در زندگیه یکی از بارزترین نمونه تکمیل کننده رنج

شود. کورداکف از طرف پلیس مخفی روسیه مأمور شده بود تا  کورداکف پیدا می

تر  داران را با شدت هرچه تمام به جمع دعا کنندگان مسیحی حمله برده و ایمان

  کتک بزنند. ولی محبت یک نفر از ایمانداران زندگی او را عوض کرد.
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یف را دیدم که به دختري کوچک به نام ناتاشا که ویکتور مات«نویسد:  او می

خواست فرار کند حمله برده و چنگ برده و موي او را کشید و کتک زد. آن  می

دختر جوان و زیبا بود. سپس ویکتور او را از زمین بلند کرده روي سر گرفت و 

و داشت و قصد پرتاب او را داشت که دخترك به التماس از ا چند ثانیه او را نگه

ولی » کنم این کار را نکن... آه خداي عزیز مرا کمک کن! خواهش می«خواست: 

ویکتور ماتیوف چنان او را به سختی پرتاب کرد که از آن ارتفاع به دیوار خورد و 

بر زمین غلطیده و خون از پیشانیش جاري شد و در حالیکه نیمه هشیار ناله 

  »بندم که فکر خدا از سرش پرید. شرط می«کرد ویکتور برگشت وخندید و گفت:  می

رفت دوباره در مجامع مسیحی حاضر  هر بار که ناتاشا از زندان بیرون می«

بار دیگر او را دستگیر کردیم و این بار من او را به صورت طاقباز  شد. یک می

روي زمین نگه داشتم و دو نفر از مأموران را دستور دادم او را لخت کنند و 

ق زدن به بدن لخت او کردم. آنقدر او را شالق زدم که سپس من شروع به شال

دستانم خسته شد. پوست او تاول زده و خون از آن جریان یافت، ولی من همچنان 

اي از گوشت بدنش به دستانم  زدم، آنقدر شالقش زدم که تکه او را شالق می

لبانش را کرد گریه نکند و براي این کار چنان  چسبید، ولی او ناامیدانه تالش می

ریخت. ولی  هایش می زد و روي گونه گاز گرفته بود که خون از لبهایش فوران می

سرانجام طاقتش را از دست داد و گریست و من که گریه او را شنیدم دست از 

اي از گوشت خام و قرمز بود.  شالق زدن برداشتم. در این حال پشت او آمیخته

  دم به سلول انفرادي منتقلش کردند.سپس او را روي زمین انداختم و فرمان دا

ولی وقتی براي بار سوم ناتاشا را در جمع مسیحیان دیدم، خیلی شوکه شدم، 

بسیاري دیگر نیز با او بودند آلکس همکارم با تنفر به او نگاهی کرد، و شالقش را 
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بیرون آورده و به سوي او هجوم برد، ولی در نیمه راه ویکتورماتیف دست آلکس 

ویکتور محکم بر جایش ایستاد » از سر راهم کنار برو« آلکس، فریاد زد  را گرفت.

من با » کس حق ندارد! آلکس، حق نداري دست به او بزنی ـ هیچ«و به او گفت 

دیدم؟ یکی از مردان بسیار  دادم ... چه می تعجب تمام به این مکالمات گوش می

برگرد! اگر بر نگردي «خشن من، حامی یکنفر مسیحی شده بود. آلکس فریاد زد 

  »کنی؟ کنم. حاال کارت به جائی رسیده که از یک مسیحی حمایت می مجبورت می

او چیزي در اختیار دارد که ما نداریم، هیچکس دست «ویکتور هم متقابالً گفت: 

  »به او نزند!

من براي اولین بار در زندگیم تکان خوردم. ناتاشا چیزي داشت که ما 

هاي  ا شدت تمام وحشیانه کتک زده بودیم. او متحمل رنجنداشتیم. ما او را ب

خواستم از او  بزرگی شده بود. ولی همچنان در ایمانش ثابت قدم بود. من می

ولی او رفته بود و دیگر » تو چه چیزي  در اختیار داري که ما نداریم؟« بپرسم 

آزار شده  همه توسط ما هرگز او را ندیدم. این دختر جوان قهرمان مسیحی که این

طریقی مرا لمس کرد و مسیح را از طریق او شناختم و ایمان آوردم...   بود، به

ناتاشا زندگی من اینک بخاطر تو دگرگون شده است. و من نیز اینک همراه با تو به 

ام... از تو ممنونم ناتاشا، هر کجا که هستی ... من هرگز...  عیسی مسیح ایمان آورده

  »کنم. یهرگز تو را فراموش نم
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18  

  خواهران و برادران گرامی. رادیو صداي انجیل، با سالمی گرم

اي از مسیحیان را که در راه ایمانشان  در برنامه پیش قول دادیم که پاره

جهت به زندگی  اند، به شما معرفی کنیم، بدین ها فراوان شده متحمل شکنجه

ه است اشاره کردیم و دیدگان بود رسول که یکی از پیشگامان این گروه رنج پولس

کراپ و دنسا، ناتاشا و شهادت بزرگ یک زندانبان خشن روسی بنام   به پولی

  اي داشتیم.  کورداکف، نیز اشاره سرگئی

و اینک به یک قهرمان مسیحی زجر کشیده دیگر به نام ژوزف تیسون 

  پردازیم. می

کشیش  1981ژوزف تیسون رنج براي مسیح را عمیقاً تجربه نمود. او تا سال 

Second Baptist  Church  درOradea  رنج، شهادت «رومانی بود.  او در کتابش به نام

رنج کشیدن و شهادت باید به عنوا ن بخشی از «نویسد:  می» ها در آسمان و پاداش

ها ابزارهائی هستند که خدا توسط آنها هدف  نظر قرار گیرد. چون رنج نقشه خدا مد

تفسیر » کند. بخشد و تکمیل می اي انسان تحقق مینهائی خود را در تاریخ بر

اینست که مصائب مسیح به جهت فرونشانیدن خشم  14: 1تیسون از کولسیان 

کشیم به جهت بشارت او به جهانیان است. او نه تنها  خداست و زحماتی که ما می
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را نیز ابزاري براي شهادت به  10: 2بلکه رساله دوم تیموتاوس  14: 1کولسیان 

و از این جهت همه زحمات را بخاطر برگزیدگان متحمل «داند.  سی مسیح: میعی

است، با جالل جاودانی تحصیل   شوم تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی می

  »کنند.

اگر من در مسئولیت کشیشی در «گوید:  بر اساس تفسیر تیسون، پولس می

آن کلیساي با شکوه با انبیاء ماندم، در آن شهر آر ام و ثروتمند و  انطاکیه می

یافت. براي  کس در آسیاي میانه یا اروپا نجات نمی بسیار و برکات فراوان، هیچ

نجات آنها بود که من کتک  خوردم، شالق خوردم، سنگسار شدم، اهانت و تحقیر 

هاي  شدم و حتی مرگ را به جان پذیرفتم.  چونکه  مردم محبت خدا را در جراحت

یابند. اگر در  شنوند و نجات می نند و پیام صلیب را از من میبی خونین من می

شهري امن و امان و در کلیسائی پرشکوه و ثروتمند خدمت کنیم و رنج صلیب را 

جهت که ما رنج  دانید بدین یابند. ولی آیا می برخود نپذیریم، دیگران نجات نمی

  »اند؟ دست دادهایم، چندین نفر نجات خود را از  صلیب را بر خود نپذیرفته

سازد که چگونه زحمات مسیحیان ابزاري براي  ترتیب پولس روش می بدبن

شخصی بود که من در یک موقعیت مهم «گوید  باشد. ژوزف می بشارت مؤثر می

تعمیدش داده بودم، او نزد من آمد و پرسید حاال چه کار باید بکنم؟ موقعیت او 

کنند.  چهار هزار نفر از او تقلید می کرد که سه یا طوري بود که حاکمیت تصور می

آنها پنج دقیقه فرصت به او بودند تا از خود دفاع کند. بدین جهت از من پرسید:  

  »حال چگونه از خودم دفاع کنم؟«
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توانی انجام دهی،  ات تنها کاري است که می برادر دفاع از عقیده«من به او گفتم 

فرد توست و تنها فرصتی است که نه دفاع از خودت. این تنها شادي منحصر به 

  »اي واینک عیسی از تو چه ساخته است! توانی به آنها بگوئی، قبالً چه بوده می

» دانم چکار باید انجام دهم برادر ژوزف، حاال می«چشمان او درخشید و گفت 

واو کارش را به خوبی انجام داد، آنچنان خوب که از آن بعد تنزل مقام یافت و 

برادر ژوزف .واقعاً «را از دست داد. ولی بعداً نزد من آمد و گفت:  نیمی از حقوقش

روم یکی به سراغم  توانم به راحتی در کار خانه راه بروم. چون هرجا که می نمی

کند که کسی نباشد و  کشد، اطراف را نگاه می اي می  آید و مرا به گوشه می

از عیسی برایم بیشتر «یا » آدرس کلیسایت را به من بده.«کند  گوشم نجوا می بیخ

تواند  بله، هر نوع رنج و زحمتی می» آیا کتاب مقدس داري به من بدي؟«یا » بگو

  خدمتی براي نجات دیگران باشد.

منظورش » امید ما... «گوید  ایم که وقتی پولس می من به این نتیجه رسیده

براي  اینست که مسیحیت انتخاب و پذیرش یک زندگی توأم با رنج و زحمت است

باري  ي در کار نباشد این زندگی، زندگی احمقانه و رقت»مسیح«مسیح، و ا گر 

است. مسیحیت آنگونه زیستن نیست که کسی آن را به عنوان یک زندگی سرشار 

هاي ما  بخش، اما بدون امید به همراهی مسیح در رستاخیز، بپذیرد. رنج و ر ضایت

ند تا مردم بتوانند آن محبتی را که ساز هاي مسیح را به جهانیان آشکار می رنج

هاي مسیح را با انجام  مسیح عرضه داشت، در ما مشاهده کنند. بله! ما مصیبت

هم از  کنیم ـ آن آنچه که مسیح در میان مردم این روزگار را انجام نداد، نکمیل می

گر  طریق یک نمایش زنده  از مسیح مصلوب در مقابل دیدگان کسانی که نظاره
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بگذارید نور شما بر مردم «فرماید  اند ... عیسی مسیح می دن او نبودهمصلوب ش

  »بتابد تا اعمال نیکوي شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند.

بله دوستان گرامی. پولس تمام امتیازات و کامیابی معمولی انسانی را زیان 

قیامت وي را و شراکت در  دانست تا چه شود؟ تا او را، یعنی مسیح را و قدرت

هدف پولس زیستن و رنج کشیدن » مشابه شود.«هاي وي را بشناسد و با او  رنج

بخاطر مسیح بود  چونکه  به رستاخیز از مردگان اطمینان داشت،  چونکه  

رستاخیز از مردگان یعنی متابعت جسمی و همیشگی با مسیح زنده. و اینست 

همه چیز  زیان دانست و زباله «مسیح  کانون اصلی ایمان پولس. او بخاطر

دریافتن مسیح شوق بزرگ پولس بود و هدفی » محسوب نمود تا مسیح را بیابد.

» مرا زیستن مسیح است و مردن نفع«براي آنچه که انجام داد، چون فرمود 

  ). 21: 1(فیلپیان 

هائی که  دست آوردن مسیح ـ  این بود هدف زندگی پولس و رنج دریافتن و به

تحمل شد. پولس مشتاق بود که بمیرد و با مسیح باشد، چون ایمان داشت که این م

اي از سر  ، انگیزه23: 1در فیلپیان » بسیار بهتر«حالت براي او بهتر است. عبارت 

نوع دوستی نیست، بلکه یک لذت مسیحی است. پولس در طلب چیزي بود که 

ود آورد... و آن، بودن ابدي ترین و پایدارترین خوشی را در زندگیش به وج عمیق

با مسیح بود و مشارکت در جالل او. اشتیاق بودن با مسیح دیگر جائی براي 

االباد در دست  همه تا ابد ها گذارد، چون لذت هاي زودگذر زندگی باقی نمی  لذت

راست اوست. پولس کسانی را  که در اثر بشارت او و زحماتی که برایشان کشیده 

چیست  امید و سرور و تاج «بودند، شادي خود نامید و گفت است ایمان آورده 

» فخر ما؟ مگر شما نیستید در حضور خداوند ماعیسی مسیح در هنگام ظهور او؟
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طور در خداوند  من، به همین دي و تاج  برادران عزیز و مورد اشتیاق من وشا«و 

  »استوار باشید. اي عزیزان.

بخاطر همین رنجها بود که او  اوج جالل عیسی مسیح در رنجهاي اوست و

مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش است،  چونکه  ذبح شده است تا «

اینست قله »  مردمان را براي خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و امت بخرد.

اوج و جالل مسیح، و کسانی که فدیه او را که بر صلیب پرداخت کرده و به عنوان 

هاي خصوصی  توانند براي لذت خود دریافت کنند، دیگر نمی نهایت خدا به فیض بی

هائی که  ا تا ابداالباد در دست راست مسیح است. زیانه خود زندگی کنند. اوج لذت

هائی است که در اثر   گوید متحمل شده است، همان رنج پولس به زبان خود می

یه نوشت دعوت مردم به سوي عیسی مسیح متحمل شده است. او به کلیساي فیلپ

هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم، شادمان هستم و با همه شما «

قطعاً ریختن زندگی براي پولس همان فداکردن جانش به بهاي » کنم. شادي می

  یافتن مسیح و تجلی زجرهاي مسیح به کسانی بود که آنها را دعوت نمود.

است و اگر ما نیز طالب هاي پولس   شادي و لذت مسیحی مؤید  کارها و رنج

لذت مسیحی هستیم، باید چون پولس باشیم. اعجاز تعالی عیسی فقط رنج نیست، 

نویسد:  بلکه شادي در رنج است. پولس رسول خطاب به ایمانداران تسالونیکیه می

شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کالم را در زحمات شدید، با خوشی «

دي که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخائیه را نمونه القدس پذیرفتید، به ح روح

  »شدید.

به دو نکته مهم در این جمالت توجه کنید: نخست اینکه شادي از زحمات، کار 

اي است که باید دیگران  القدس است و دیگر اینکه شادي در زحمات، نمونه روح
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شحال باشید خو«فرماید  می 12ـ11: 5پیروي کنند. عیسی مسیح در انجیل متی 

چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و بخاطر من هر سخن بدي بر شما کاذبانه 

گویند. خوش باشید و شادي عظیم نمائید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، 

امید فرجامین و شادي » طور بر انبیاي قبل از شما جفا رساندند. زیرا که به همین

شویم، عظمت پاداشی  بخاطر ایمانمان متحمل می ها و آزارهائی که در بحبوحه رنج

زبان شده  شود و بنابراین با پولس رسول هم است که در رستاخیز نصیب  ما می

دانم که دردهاي زمان حاضر نسبت به آن جاللی  که در ما  زیرا یقین می«گوئیم  می

 از این«نویسد:  پولس رسول به کلیساي قرنتس می» ظاهر خواهد شد، هیچ است.

شود، لیکن  شوم، بلکه هر چند انسانیت ظاهري ما فانی می جهت خسته خاطر نمی

اي است،  گردد. زیرا که این زحمت سبک ما که براي لحظه روز تازه می به باطن روز

  »کند. بار جاودانی جالل را براي ما زیاده و زیاده، پیدا می

ممکن  تحمل مصائب، امید به برخورداري از پاداش بزرگ آسمانی را

دشمنان خود را محبت کنید و احسان کنید و «فرماید:  سازد. عیسی مسیح می می

بدون امید عوض، قرض دهید زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و پسران 

  »اعلی خواهید بود. حضرت

خجسته خواهی بود زیرا «فرماید وقتی فقرا را دستگیري کنی  و همچنین می

  »ر قیامت عادالن به تو جزا عطا خواهد شد.ندارند که تو را عوض دهند و د

بله عزیزان... در همه جاي عهد جدید  این مژده را از زبان عیساي مسیح و 

باشد.  شنویم که پاداش عظیمی در انتظار رنج برندگان براي مسیح می رسوالن می

کشیم که نتیجه  هائی دارند که بخاطر ملکوت او می بنابراین شادي ما ریشه در رنج

و   آوري ریشه این امید را عمیق ن رسیدن به آن ملکوت است. هرگونه تجربه رنجآ
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کنیم   ها فخر می در مصیب«فرماید  کند. پولس رسول در این مورد می تر  می عمیق

کند، و صبر امتحان را و امتحان امید  صبر را پیدا می  دانیم که مصیب چونکه می

  »را.

یابی به  س در تحمل مصائب صرفاً دستبینیم که انگیزه پول در اینجا می

خواهد امید خود را نسبت به آن  آسمانی و آن پاداش عظیم نیست، بلکه می ملکوت 

  پاداش افزون کند.

ها را با کمک مسیح  لذت واقعی در آنجاست که گذشتن از کورة آتش رنج

دهید ایمان شما خالص است و حرف خود را  تجربه کنید و آنجاست که نشان می

اید، و مسیح واقعیت زندگی شما است و در واقع همان خدائی  است که  س نگرفتهپ

چیز دیگر ندارید. این  ادعاد  کرده است. و این برایتان کافی است، دیگر نیاز به هیچ

ها  همان موردي است که رسوالن درصدر مسیحیت و ایمانداران باوفاي همۀ قرن

رسوالن از «خوانیم:  می 41آیه  5فصل  اند. در کتاب اعمال رسوالن  تجربه کرده

رو که شایسته آن شمرده شدند که به  حضور اهل شورا شادخاطر رفتند، از آن

ایمان رسوالن توسط خدا حفظ شده بود و آن را » جهت اسم مسیح رسوائی کشند.

ها بگذرند  ها و رنج به عنوان یک واقعیت پذیرفته بودند و آماده بودند ازکورة تجربه

چنان امین بمانند. پطرس رسول به ایمانداران زمانه خود و ایمانداران همه و هم

بقدري که شریک زحمات مسیح هستید، خشنود باشید «ها اندرز بزرگی داد:  زمان

  »تا در هنگام ظهور جالل وي شادي و وجد نمائید.

یابی به شادي فرجامین در  ها و مصائب براي ایمانداران دست هدف تحمل رنج

کند که لذت خود را در  ترتیب پطرس ما را دعوت می مکاشفه است و بدین کتاب

رنج بجوئیم تا در زمره تمام کسانی باشیم که چشم امید خود را به مسیح 
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اند، شادي حاصله از تجربه مصائب، تفاوتی با آن شادي که مسیح در اثر   دوخته

و براي اینکه  ماست» نفع بزرگ«مصائب خود تجربه نمود ندارد. جالل مسیح 

پنداریم،  و  چیز را زیان می  مسیح جالل یابد و ما به نفع بزرگ خود برسیم، همه

آورند و  کنند و ایمان می دیگر اینکه دیگران رنج بزرگ مسیح را در ما مشاهده می

  این نشانه دیگري  از آن ارزش واالست و دلیل دیگري است براي امیدواري ما.

اي نیست. بلکه راهی  دردناك  یسی، راه شادمانهراه جلجتا و حمل صلیب ع

جاي فداکاري  هاي زودگذر و امنیت را به ولی عمیقاً شاد است. هر گاه که ما شادي

ایم که به شادي منتهی  و زحمات بشارت دادن انتخاب کنیم، راهی ر ا برگزیده

ک هاي خش جانهاي ما را در مکان« شود،  چونکه  خداوند وعده داده است  نمی

اي که آبش نقصان نیابد  سیراب خواهد کرد و مانند باغ سیراب و مانند چشمه

مسیح در شما امید جالل «ترین افراد کسانی هستند که راز  خوشبخت» خواهیم بود.

هاي  اند و اشتیاق و عالقه عمیق خود را با ضمیمه نمودن رنج را تجربه کرده» است

  اند. ا کردههاي خودشان در خدمت او ارض مسیح به رنج

خدا ما را دعوت کرده است که در مسیح زیست کنیم، و زیستن در مسیح، 

  زیستن در رنج است.

مسیح رنج را برگزید. رنج براي مسیح اتفاق نیفتاد، بلکه او خودش رنج را 

کند که رنج را  بخاطر ایجاد و تکامل کلیسا به جان خرید. و اینک او از ما دعوت می

کند که صلیب خود را برداریم و در راه جلجتا او را  دعوت می برگزینیم. او از ما

هاي  متابعت کنیم و نفس خود را انکار کرده و براي بقاي کلیسا و نشان دادن رنج

  او به جهان، فداکاري کنیم.

  نوشته است:» قاچاقچی خدا« برادر آندرو نویسنده کتاب مشهور 
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یک در در جهان بسته اگر بخواهید به عیسی مسیح بشارت دهید، حتی «

شود آن در را  نیست، یک در بسته به من نشان دهید تا من بگویم چگونه می

  »گشود.

اگر درها باز بود برو، چونکه  کسی در خانه «عیسی هیچگاه نگفته است 

در صورتیکه فرش قرمز برایت گستردند و دعوتت «عیسی نگفته است » نیست.

  ،  چونکه  مردم نیازمند کالم اویند.»روب«، بلکه فقط فرمان داد »کردند، برو

اي داشته باشیم، یک بشارت مؤثر و تجربی، نه  ما باید به امر بشارت نگاه تازه

  یک برخورد سرسري، بلکه بشارتی با روح پیشگامی.

ترس ما اینست که وارد شرایطی تهدید کننده شویم، ولی خدا موانع را از سر 

خداوند به هر بهائی «به خداوند بگوئیم  راه ما برخواهد داشت، در صورتیکه

کار ببرد و درهاي بسته را به روي ما بگشاید، هر چند  ، تا خدا ما را به»حاضرم

راه ترسناك باشد، ولی باید اقدام کنیم، چون دو هزار سال است که خادمین کالم 

ی باید هاي سختی روبرو خواهیم شد ول کنند. بنابراین ما الزاماً با موقعیت چنین می

دهیم، چون  آن را بپذیریم، چون این مائیم که مسیح را به جهانیان نشان می

خواهند در  همۀ کسانی که می«همانطوري که پولس به تیموتاوس نوشته است 

  »مسیح عیسی به دینداري زیست کنند، زحمت خواهند کشید.

ت، هائی که رنج و مصیب بوده اس تجربه نشان داده است که کلیسا در مکان

تر بوده است. موسی ترجیح داد  تا با مردم خدا ذلیل شود تا اینکه  همیشه خالص

هاي زودگذر دنیا استفاده کند، چون نگاه او به پاداش بزرگ آسمانی بود.  از لذت

  بنابراین اطاعت او خداي فیض را جالل داد.
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ین در پایان باید گفت که هدف نهائی انسان اینست که خدا را جالل دهد، و ا

جالل  دادن وقتی واقعی و خالص است که از آتش رنج بگذرد و پالوده شود. 

القدس ما را به سوي مردمش در اطراف دنیا  بنابراین دعاي ما اینست که روح

چیز و شهادتی قوي به اقتدار و توانائی   اي براي تفوق خدا بر همه بفرستد و عالقه

نیا ما را ببینند و محبت و فیض مسیح مسیح و زحمات او در ما بیافریند تا مردم د

  را در ما مشاهده کنند.
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19  
  هدف خدا در تاریخ آمرزش

هاي پیش گفتیم که هدف نهائی خدا در هر آنچه که انجام داده و  در برنامه

دهد صیانت از جالل و کبریائی خویش و نمایش آن است. در این برنامه  می

ی براینکه خدا جالل  خویش را فوق از هر هائی از کتاب مقدس مبن خواهیم نشانه می

برد ارائه دهیم. اول به عهد عتیق مراجعه  ستاید و از آن لذت می چیز دیگر می

آدم را به صورت «کنیم: خدا گفت :   کنیم و برنامه را از داستان خلقت آغاز می می

بر  ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم  و

خزند، حکومت نماید. پس خدا آدم  را  تمامی زمین و همۀ حشراتی که در زمین می

  »به صورت خود آفرید.  او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید.

در مورد خلقت انسان الزم است به چهار نکته اشاره کنیم: نخست اینکه انسان 

ت که او اشر ف مخلوقات است. دوم، آخرین آفریدة خداست، و این بدین معنی اس

انسان به شبیه خدا آفریده شده است و سوم، به محض اینکه انسان به شباهت خدا 

  شود.  توصیف می» خیلی خوب«شود، فرجام آفرینش در عبارت  آفریده می

دهد  شود و خدا به او فرمان می چهارم، حاکمیت برزمین به انسان داده می

  ن  تسلط یابد.زمین را پر سازد و به آ
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گیریم که هدف خدا از خلقت انسان به شباهت خودش این  ترتیب نتیجه می بدین

بود که انسان چنان عمل کند که نشان دهندة عمل خدا که حاکم مطلق کائنات است، 

 باشد.

چنین موقعیتی به انسان داده نشد  تا مغرور شود، بلکه تا جالل خالق خود را 

بنابراین هدف خدا از آفرینش انسان این بود که جهان را که شبیه اوست بنمایاند. 

تمامی «خوانیم:  می 21آیه  14از جالل خود پر کند آنچنانکه در سفر  اعداد فصل 

، 7آیه  43و در صحیفه اشعیا نبی  فصل » زمین از جالل یهوه پر خواهد شد.

  »یدم.او را به جهت جالل خویش آفر«فرماید  خداوند با اشاره به انسان می

ولی این انسان با این موقعیت عالی، سقوط کرد. اینک به سفر پیدایش فصل 

  مراجعه کنیم تا ببینیم چگونه انسان سقوط کرد. 4تا  1آیات  11

و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود. و واقع شد که چون از مشرق 

اي در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنی  کردند، همواري کوچ می

بیایید، خشتها بسازیم و آنها را خوب «فتند. و به یکدیگر گفتند: گر

و ایشان را آجر به جاي سنگ بود، و قیر به جاي گچ. و گفتند: » بپزیم.

بیایید شهري براي خود بنا نهیم، و برجی را که سرش به آسمان «

برسد، تا نامی براي خویشتن پیدا کنیم، مبادا بر روي تمام زمین 

  .»پراکنده شویم

در داستان برج بابل اوج سرکشی انسان به تصویر کشیده شده است. عبارت 

بیائید شهري براي خود بنا نهیم و «گوید:  باشد که می می 4کلیدي این بخش آیه 

برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی براي خویشتن پیدا کنیم، مبادا بر روي 

  »تمامی زمین پراکنده شویم.
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سان را وا داشت پایان کا را نه در خدا، بلکه در خود ببیند و غریزه محافظت  ان

نام خود را بر افرازد، نه نام خدا را. و این عکس نیت خدا براي انسان است. 

کند. نیت خدا  بنابراین خدا نقشه آنها را خنثی کرد و تاکنون نیز کم و بیش خنثی می

را باز یابد و خود نیز جالل این بوده و هست که انسان با توکل به او عظمت خود 

  بیابد. و این مسئله در نگاهی به تاریخ آمرزش آشکار خواهد شد. 

کنیم تا مقاصد خدا را  را قرائت می 12سفر پیدایش فصل  2تا  1اینک آیات  

  گیري نمائیم. پی

از والیت خود، و از مولد خویش و از خانۀ پدر «و خداوند به ابرام گفت: 

که به تو نشان دهم بیرون شو، و از تو امتی عظیم خود به سوي زمینی 

پیدا کنم و تو را برکت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو برکت خواهی 

  بود.

بینیم که  خدا با دعوت ابراهیم به رسالت، برخورد خود را با  ترتیب می بدین

مردم اسرائیل شروع نمود. پس چه فرقی  هست بین وعده خدا مبنی بر بزرگ 

ختن نام اعقاب ابراهیم و تصمیم انسان مبنی بر  بزرگ ساختن نام خود با سا

  توسل به خود، نه خدا؟

فرق کلیدي در اینجاست: وقتی که انسان تصمیم گرفت نام خود را بزرگ 

سازد، نیتش نه جالل دادن به خدا، بلکه برافراشتن نام خود بود. ولی وقتی خدا 

تواند انجام دهد  سازد، تنها کاري که انسان می گیرد نام انسان را بزرگ تصمیم می

تشکر از خدا و جالل دادن به خداست که حق واقعی اوست. ابراهیم ثابت کرد که 

چنانکه در سفر پیدایش  فصل   با سازندگان برج بابل بسیار تفاوت دارد، چون آن

  آیه شش دیدیم به خداوند، توکل نمود. 15
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ارتباط بین  21و  20به رومیان آیات پولس رسول در فصل چهارم رساله 

  دهد. ایمان ابراهیم و جالل خدا را نشان می

[ابراهیم] در وعدة خدا از بی ایمانی شک ننمود، بلکه قوي االیمان گشته، 

  خدا را تمجید نمود، و یقین دانست که به وفاي وعدة خود نیز قادر است. 

دند تا او را جالل دهند و ترتیب فرزندان ابراهیم توسط خدا برگزیده ش بدین

این در تقابل با سازندگان برج بابل بود،  چونکه  خداوند از زبان اشعیا نبی گفته 

  »ام: اي اسرائیل تو بندة من هستی که از تو خویشتن را تمجید نموده«است: 

پس از دورة پدرساالري مندرج در بقیه سفر پیدایش، مردم اسرائیل چندین 

زندگی و نشو و نما یافتند، و سپس در آنجا به بردگی  صدسال در سرزمین مصر

رفتند، آنگاه شروع به ناله و استغاثه نزد خدا نمودند و خدا نیز به آنها وعده داد که 

توسط موسی آنها را از بردگی در مصر خواهد رهانید و از طریق بیابان به 

م اسرائیل از سرزمین موعود کنعان خواهد رسانید. نیت خدا مبنی بر رهائی قو

سرزمین مصر در چندین کتاب دیگر عهد عتیق سواي سفر خروج ثبت گردیده 

  توان به چند مورد آن اشاره نمود. است و می

  خوانیم:. در صحیفه حزقیال می

فرماید: در روزي که اسرائیل را  و به ایشان بگو، خداوند یهوه چنین می

برافراشتم و خود را  برگزیدم و دست خود را براي ذریت خاندان یعقوب

به ایشان در زمین مصر معروف ساختم و دست خود را براي ایشان 

برافراشته، گفتم: من یهوه خداي شما هستم، در همان روز دست خود را 

براي ایشان برافراشتم که ایشان را از زمین مصر به زمینی که براي 

هد جاري ایشان بازدید کرده بودم بیرون آورم. زمینی که به شیر و ش

باشد. و به ایشان گفتم: هر کس از شما  ها می است و فخر همۀ زمین
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رجاسات چشمان خود را دور کند و خویشتن را به بتهاي مصر نجس 

نسازد، زیرا که من یهوه خداي شما هستم. اما ایشان از من عاصی شده، 

نخواستند که به من گوش گیرند. و هر کس از ایشان رجاسات چشمان 

دور نکرد وبتهاي مصر را ترك ننمود. آنگاه گفتم که خشم خود خود را 

را بر ایشان خواهم ریخت و غضب خویش را در میان زمین مصر بر 

ایشان به اتمام خواهم رسانید. لیکن محض خاطر اسم خود عمل نمودم 

هائی که ایشان در میان آنها بودند و در نظر آنها خود را به  تا آنکه امت

  یشان از زمین فقر ایشان شناسانیدم، بی حرمت نشود.بیرون آوردن ا

  خوانیم: در مزامیر داود چنین می

ایم. پدران  ایم و عصیان ورزیده، شرارت کرده با پدران خود گناه نموده

ما کارهاي عجیب تو را در مصر نفهمیدند و کثرت رحمت تو را به یاد 

ند. لیکن بخاطر اسم نیاوردند، بلکه نزد دریا یعنی بحر قلزم فتنه انگیخت

  خود ایشان را نجات داد تا توانایی خود را اعالن نماید.

روشن است که رهائی اسرائلیان از بردگی در مصر موکول به شایستگی آنان 

کار کرد. » به خاطر خود«نبود، بلکه موکول به ارزشی است که نام خدا دارد. خدا 

  شیده شده است.چنین به تصویر ک14این انگیزه در سفر خروج فصل 

و دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را معاف کند، و در فرعون و تمامی «

لشکرش جالل خود را جلوه دهم، تا مصریان بدانند که من یهوه هستم. پس چنین 

  کردند. 

و دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را تعاقب کند، و در فرعون و 

مصریان بدانند که من یهوه  تمامی لشکرش جالل خود را جلوه دهم، تا

  هستم. پس چنین کردند.

و مصریان خواهند دانست که مصریان خواهند دانست که من یهوه 
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  هایش و سوارانش جالل یافته باشم. هستم، وقتی که از فرعون و ارابه

سنّت خدا اینست که مردم او را جالل دهند و اقرار کنند که تنها اوست خداي 

  کائنات. 

از اقدامات نجات  اي اسرائیل از مصر نمونه قعۀ بزرگ خروج بنیبنابراین وا

  ها نشان دهد چه انتظاري از آنان دارد. بخش خدا است تا به تمامی نسل

اسرائیل به کوه سینا رسیدند، خدا موسی را به باالي کوه فرا  وقتی  که بنی

مین در سفر خواند و در آنجا الواح سنگی ده فرمان را به او داد. فهرست این فرا

  آمد است: 5تا  3خروج  فصل بیست آیات 

تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی «

و از آنچه ، از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه پایین در زمین است

در آب زیر زمین است، براي خود مساز. نزد آنها سجده مکن، و آنها را 

باشم، خداي غیور هستم، که  من  که یهوه، خداي تو می عبادت منما، زیرا

انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا 

  گیرم. دشمن دارند می

گوید ما نباید به دنبال خدایان دیگر غیر از او باشیم  و اینکه او   وقتی خدا می

دادن شریعت به ما اینست خدائی غیور است منظورش اینست که اولین هدفش در 

که احترامی که شایسته اوست برایش قائل شویم. او جالل و عظمت و قدرت خود 

اسرائیل از مصر نشان داده است و اینک در شریعت خود  را در واقعه خروج بنی

طلبد مبنی بر اینکه او را دوست داشته باشیم و فرامین  حرمت شایسته را از ما می

نیم. خداوند نیازي به محبت ما ندارد واین مائیم که باید در او را حفظ و اطاعت ک
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محبت به خدا از او لذت بریم و شیفته جالل و قدرت و فیض او شویم و او را 

  ارزشمندتر از از هر چیز دیگري در روي زمین بدانیم.

شان و  خدا براي نابودي قوم خودش در بیابان بخاطر گله و شکایت پیاپی

شان دالیل خوبی داشت. و در عین حال گفت که دست از  رستیپ ایمانی و بت بی

آنها نخواهد کشید و بخاطر جالل نام خود با آنها مدارا خواهد کرد. در صحیفه 

  فرماید: حزقیال نبی خداوند می

من یهوه خداي شما هستم. پس به فرایض من سلوك نمایید  و احکام مرا 

هاي مرا تقدیس نمایید تا در  تآنها را به جا آورید. و سب  نگاه داشته،

میان من و شما عالمتی باشد و بدانید که من یهوه خداي شما هستم. 

لیکن پسران از من عاصی شده، به فرایض من سلوك ننمودند و احکام 

مرا که هر که به آنها عمل نماید آنها از آنها زنده خو اهد ماند، نگاه 

حرمت ساختند. آنگاه  ي مرا بیها نداشتند و به آنها عمل ننمودند و سبت

گفتم که خشم خود را بر ایشان ریخته، غضب خویش را برایشان در 

  بیابان به اتمام خواهم رسانید. 

دلیل خدا براي حفظ مردمش در بیابان استجابت دعائی است که موسی آنگاه 

که خدا قصد نابودي کلی قوم را داشت به حضور خدا نمود. درخواست موسی از 

  خوانیم: ا در سفر تثنیه چنین میخدا ر

بندگان خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب  را به یاد آور، و بر  سخت دلی 

این قوم و شرارت و گناه ایشان نظر منما. مبادا اهل زمینی که ما را از 

آن بیرون آوردي، بگویند  چونکه  خداوند نتوانست ایشان را به زمینی 

آورد، و  چونکه  ایشان را دشمن که به ایشان وعده داده بود در 

داشت، از این جهت ایشان را بیرون آورد تا در بیابان هالك سازد.  می

لیکن ایشان قوم تو و میراث تو هستند که به قوت عظیم خود و به 
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  بازوي افراشتۀ خویش بیرون آوردي.

ل اي که به ابراهیم داده بود عم  مو.سی به حضور خدا التماس نمود تا به وعده

کند و به خدا گفت که  محققاً نخواهد خواست که نامش با نابود شدن قوم اسرائیل 

دار شود،  چونکه  در آن صورت مصریان خواهند گفت: خدا  در بیابان لکه

  اسرائیل به کنعان برساند.  نتوانست بنی

خوانیم که خدا قوم اسرائیل را بر سایر اقوام در  در صحیفه یوشع نبی می

  فرماید: ان پیروز گردانید و دلیلش را نیز بیان میسرزمین کنع

و زنبور را پیش شما فرستاده، ایشان، یعنی دو پادشاه آموریان را از 

حضور شما براندم، نه به شمشیر و نه به کمان شما. و زمینی  که در آن 

زحمت نکشیدید، و شهرهایی را که بنا ننمودید، به شما دادم که در آنها 

خورید.   ها و باغات زیتون که نکاشتید، می و از  تاکستان باشید ساکن می

پس االن از یهوه بترسید، و او را به خلوص و راستی عبادت نمایید، و 

خدایانی را که پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از 

  خود دور کرده، یهوه را عبادت نمایید.

به فیض خدا در عطاي سرزمین ارجاعی است » پس از یهوه بترسید«جملۀ 

اسرائیل این  اسرائیل نیست. نیت خدا در دادن سرزمین کنعان به بنی کنعان به بنی

  بود که از او بترسند و تنها او را جالل دهند. 

  این نیت در دعاي داودنبی در کتاب دوم سموئیل به روشنی بیان شده است:

مین است که خدا بیاید تا و مثل قوم تو اسرائیل کدام یک امت بر روي ز

ایشان را فدیه داده، براي خویش قوم بسازد، و اسمی براي خود پیدا 

نماید، و چیزهاي عظیم و مهیب براي شما و براي زمین خود به جا آورد 

ها و خدایان ایشان  به حضور قوم خویش که براي خود از مصر و از امت
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  فدیه دادي.

ر کتابی به همین نام در کتاب مقدس آمده بعد از دوران داوران  که شرح آن د

اسرائیل از خد ا درخواست کردند پادشاهی بر آنان مقرر نماید. آنها  است، بنی

دانستند که قوم  خواستند مانند سایر اقوام پادشاه داشته باشند، ولی نمی می

  برگزیده خدا هستند و با دیگر اقوام فرق دارند. 

نابود نساخت . در کتاب اول سموئیل شرح ولی با این وجود خد ا آنها را 

  خوانیم. ماجرا را چنین می

براي بندگانت از یهوه، خداي خود «و تمامی قوم به سموئیل گفتند: 

استدعا نما تا نمیریم، زیرا که بر تمامی گناهان خود این بدي را افزودیم 

مترسید! «و سموئیل به قوم گفت: » که براي خود پادشاهی طلبیدیم.

اید، لیکن از پیروي خداوند برنگردید، بلکه  تمامی این بدي را کردهشما 

خداوند را به تمامی دل خود عبادت نمایید. و در عقب اباطیلی که  

منفعت ندارد و رهایی نتواند داد،  چونکه  باطل است، بر نگردید. زیرا 

خداوند بخاطر نام عظیم خود قوم خود را ترك نخواهد نمود،  چونکه  

  ند را پسند آمد که شما را براي خود قومی سازد. خداو

بینیم سنت خدا  در حفظ قومش به دلیل حفظ حرمت نامش بود.  ترتیب می بدین

اسرائیل نشان داد  و این هدفی واال است خدا به طریق دیگري رحمت خود را به بنی

افشان، آنها بود. پادشاهانی که اهد و آن انتخاب پادشاهانی بر آنان به درخواست 

  اهداف خدا بود. و یکی از این پادشاهان، داود بود.

هاي اول و دوم پادشاهان حاوي تاریخ دورة  پادشاهی در میان  کتاب

اسرائیل است ـ از سلیمان پسر داود که معبد  اورشلیم را ساخت تا سقوط   بنی

  یافت.قبل از میالد خاتمه  587بابل. این دوره چهارصد سال ادامه یافت و در سال 
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  سلیمان در دعاي افتتاح معبد اورشلیم چنین دعا کرد.

االفالك تو را  الحقیقه بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک اما آیا خدا فی

ام، لیکن اي  اي که من بنا کرده گنجایش ندارد  تا چه رسد به این خانه

یهوه، خداي من، به دعا و تضرّع بندة خود توجه نما و استغاثه و دعایی 

کند، بشنو، تا آنکه شب و روز  ات امروز به حضور تو می را که بنده

اش گفتی که اسم  چشمان تو بر این خانه باز شود و بر مکانی که درباره

ات به سوي این مکان  من در آنجا خواهد بود و تا دعایی را که بنده

  بنماید، اجابت کنی.

  و جنوبی تقسیم شد. بعد از مرگ سلیمان حکومت اسرائیل به دو بخش شمالی 

یکی از دالیل اصرار خدا مبنی بر حفظ جالل و حرمت نامش، دخالت او در 

  قبل از میالد است. 700تاریخ در زمان حزقیا پاد شاه یهودیه در اواخر سال 

آشوریان به فرماندهی سنخاریب به جنگ با مردم یهودیه پرداختند. حزقیا پاد 

ائی نمود. اشعیاي نبی پاسخ خدا را به دعاي شاه یهودیه از خد اوند درخواست ره

این شهر را حمایت کرده و «نویسد:  چنین می 34: 19حزقیا در دوم پادشاهان 

  »بخاطر خود و بخاطر بندة خویش داود، آن را نجات خواهم داد.

 723قبل از میالد و یهودیه در سال  587باالخره حکومت اورشلیم در سال 

  ان و آشوریان منقرض شده و قوم اسرائیل تبعید شدند. قبل از میالد توسط بابلی

اسرائیل که در اسارت  رسید که اینک خدا در میان قوم بنی چنین به نظر می

صورت تکلیف نام مقدسش چه  بابل و آشور هستند، حضور ندارد. در این

بالید؟ عجله نکنید! به زودي خواهیم  شود؟ نامی که در قرون و اعصار به آن می می

  انست که خدا قوم خود را فراموش نکرد و دوباره به آنها رحمت آورد...د
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20  
در برنامه پیش وعده دادیم که خدا قوم خود را که در بابل و آشور به  

اسارت رفته بودند، فراموش نکرد و دوباره به آنها رحمت آورد. خداوند به 

  اسرائیل چنین وعده داد: بنی

به تأخیر خواهم انداخت و بخاطر  به خاطر اسم خود غضب خویش را

جالل خویش بر تو شفقت خواهم کرد تا تو را منقطع نسازم. اینک تو را 

قال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در کورة مصیبت آزمودم. بخاطر 

کنم زیرا که اسم من چرا باید  ذات خود، بخاطر ذات خود این را می

  خواهم داد.حرمت شود  جالل خویش را به دیگري ن بی

  فرماید: ودر صحیفه حزقیال نبی خداوند می

فرماید: اي  بنابراین به خاندان اسرا ئیل بگو: خداوند یهوه چنین می

خاندان ا سرائیل من این را نه بخاطر شما بلکه بخاطر اسم قدوس خود 

اید به عمل  حرمت نموده هایی که بین آنها رفته، بی که آن را در میان امت

اید،  عصمت ساخته و اسم عظیم خود را که در میان آنها بی آورم. می

گوید: حینی که به نظر ایشان در  تقدیس خواهم نمود. و خداوند یهوه می

  ها خواهند دانست که من یهوه هستم.  شما تقدیس کرده شوم، آنگاه امت

هاي خودمان در  مقابل خدا  اي براي فخر نمودن به ارزش نجات خدا زمینه

بلکه فرصتی است براي فروتنی و شادي در فیض مجلل خدا. فیضی که نیست، 
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هرگز موکول به ذات ما نیست، بلکه از توجه خدا به عظمت بخشیدن به نام خودش، 

  گیرد. سرچشمه می

هاي بیگانه، انبیائی چند در  بعد از بازگشت قوم اسرائیل از اسارت در سرزمین

ریا،  حجی و مالکی که هر کدام بیانگر نیت اند زک میان قوم برخاسته که از آن جمله

  باشند. خدا در احیاي قوم اسرائیل به منظور تجلیل نام خودش می

گوید که من  خداوند می«زکریا در مورد بازسازي اورشلیم چنین نبوت نمود: 

  »در اطراف [اورشلیم] دیواري آتشین خواهم بود و در اندرونش جالل خواهم بود.

  ر اشاره به این واقعه چنین نبوت نموده است:حجی نبی نیز  د

گوید: از آن  به کوه برآمده و چوب آورده، خانه را بنا نمائید و خداوند می«

  »راضی شده جالل خواهم یافت.

  نویسد: مالکی نبی  در مالمت کاهنان معبد چنین می

شنوید و آن را در دل خود جا ندهید، تا نگوید که اگر  می یهوه صبابوت «

سم مرا تمجید نمائید، من بر شما لعن خواهم فرستاد و بر برکات شما ا

ام،  چونکه  آن را در دل خود جا  لعن خواهم کرد، بلکه آنها را لعن کرده

  »ندادید.

رسیم. در حرکت از عهد عتیق  اینک عهد عتیق سپري شده و به عهد جدید می

مسیح موعود، عیسی  رسیم.  به عهد جدید از عصر وعده به عصر ایفاي عهد می

تنها  در نحوة   مسیح آمده است. هدف متعال خدا همچنان به قوت خود باقی است،

  فرماید: اجراي آن هدف  تغییراتی به وجود آمده است. پولس رسول می

زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهاي ما 

  عیسی مسیح ازما بدرخشد.درخشید تا نور معرفت جالل خدا در  چهرة 

  پردازیم. اینک به بررسی زندگی و رسالت عیسی مسیح می
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رسیم که هدف عیسی  هائی  از انجیل یوحنا به این نتیجه می با بررسی بخش

من بر روي «نیز تجلیل پدرش در آسمان بود. او در پایان زندگیش چنین دعا کرد: 

دي تا انجام دهم، به کمال زمین تو را جالل دادم و کاري را که به من سپر

  »رسانیدم.

هر «گوید:   و در بخش دیگري از همین انجیل عیسی با اشاره به رسالتش می

که  از خود سخن گوید، جالل خود را طالب بود و اما  هر که طالب جالل فرستندة 

  »خود باشد، او صادق است و در او ناراستی نیست.

یل نبود به نحوي خدا از مرگ او م بینیم که عیسی بی در همین انجیل می

منصرف شود،  ولی در نهایت بر این میل غلبه یافت و مرگ را با جان و دل 

پذیرفت، با این شناخت که دقیقاً از طریق مرگش خدمت خود را به کمال خواهد 

  رسانید و پدر را جالل خواهد داد.

اآلن جان من مضطرب است و چه بگویم؟ اي پدر مرا از این ساعت 

ام. اي پدر اسم  رستگار کن. لکن به جهت همین امر تا این ساعت رسیده

جالل دادم و باز «ناگاه صدایی از آسمان در رسید که » خود را جالل بده!

  »جالل خواهم داد.

او چون پسر خدا بود، رنج مرگ را به جان خرید و جالل خود را از دست داد  

وسیله  یه افکنده بود، پاك شود و بدیناي که بر اثر گناه به جالل خدا سا تا لکه

نشان داد که تا چه اندازه جالل بیکران خدا براي او ارزشمند است. خدا پسرش را 

کفاره باشد به واسطۀ ایمان بوسیله خون او تا آنکه «بر صلیب میخکوب کرد تا 

عدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فروگذاشتن خطایاي سابق در حین تحمل 

با بخشش گناهان عهد عتیق و تحمل گناهان بسیار که به منزلۀ افتخار  یعنی» خدا.



  200  د بودن در خداشا

و جالل براي او نبودند، اینک براي حفظ آن جالل و حرمت نامش و ارضاي 

ترتیب  تقاضاي عادالنه شریعت، الزم دانست پسرش بر صلیب قربانی شود. بدین

دا، بخاطر مسیح بر صلیب جان داد تا پدرش جالل یابد و این نمایش عدالت خ

  اش مبنی بر حفظ بزرگی نام و جاللش  عدالت خداست و ایفاي وعده

رساند که هدف  اقدام مسیح براي حفظ جالل پدر، ما را به این نتیجه می 

زندگی ما مسیحیان نیز باید حفظ حرمت نام خدا و تجلیل او باشد. پولس رسول 

  فرماید: در رساله به قرنتیان می

اه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را براي جالل پس خواه، بخورید، خو«

  »خدا کنید.

شود. پولس رسول  حال ببینیم جالل خدا به روشنی در کجا دیده می

  فرماید: می

همان است که در دلهاي ما درخشید   زیرا خدائی که گفت نور بدرخشد،«

  »تا نور معرفت جالل خدا در چهرة عیسی مسیح از ما بدرخشد.

دهد که هدف تمام خدمات مسیحی اینست که خدا به  ان میپولس رسول نش

  عنوان خدائی که همه چیز را براي ما فراهم ساخته است، مجلل شود.

  فرماید: پطرس رسول می

اگر کسی سخن گوید، مانند اقوال خدا بگوید و اگر کسی خدمت کند، بر «

به  حسب توانایی که خدا بدو داده باشد خدمت کند، تا در همه چیز خدا

واسطۀ عیسی مسیح جالل یابد که او را جالل و توانایی تا ابد االباد 

  »است، آمین.
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داد که هدف آنها باید در زندگی  وقتی که مسیح شاگردان خود را تعلیم می

  شان جالل دادن به خدا باشد، فرمود: روزانه

 بگذارید نور شما بر مرد م بتابد تا اعمال نیکویی شما را دیده، پدر شما«

  »را که در آسمان است تمجید نمایند.

پولس رسول در رساله دوم تسالونیکیان از بازگشت دوبارة مسیح سخن 

رسند و کسانی  گوید که در آمدن مسیح به امید خود می گفته است و از کسانی می

  اند: که آمدن مسیح براي ایشان دردناك است و آنها ایمان نیاوردگان به پیام انجیل

ایمانان) به قصاص هالکت جاودانی خواهند رسید از حضور  ایشان (بی«

خداوند و  جالل او، هنگامی که آید تا در مقدسان خود جالل یابد و همه 

  ایمانداران از او تعجب کنند در آن روز.

گردد، بلکه  عیسی مسیح صرفاً بخاطر تکمیل نقشه نجات مردمش باز نمی

سان خود جالل یابد و همۀ در مقد«هدف او در بازگشت مجدد اینست که 

  »ایمانداران از او تعجب کنند.

اش از پایان زمان در کتاب مکاشفه، اورشلیم جدید را،  یوحنا در تعبیر نهائی

  کلیساي پر شکوه و مجلل را چنین تصویر کرده است:

شهر (اورشلیم) احتیاج ندارد که  آفتاب یا ماه آن را روشنائی دهد زیرا «

  »سازد و چراغش برة (مسیح) است. منور میکه جالل خدا آن را 

روشنائی و نور اورشلیم جدید، جایگاه و مسکن ابدي ایمانداران، خداي پدر و 

باشد و اینست هدف فرجامین خدا در تاریخ آمرزش. نشان دادن   خداي پسر می
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ستایند. دعاي عیسی مسیح در  بینند و می جاللش بر همۀ ایماندارانی که او را می

  در آسمانیش مؤید نیت نهائی پدر است.حضور پ

اي با من باشند در جایی که من  خواهم آنانی که به من داده اي پدر می«

اي ببینند، زیرا که مرا پیش از بناي  باشم تا جالل مرا که به من داده می

  » جهان محبت نمودي.

دهد و  بنابراین هدف  عالی و نهائی  خدا و هر آنچه  انجام  داده و انجام می

انجام خواهد داد، صیانت از جالل خویش و نشان دادن آن جالل است. خدا جالل 

  برد. ستاید و از آن لذت می خود را فوق از هر چیز دیگري می
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21  
  با سالمی گرم حضور شنوندگان گرامی رادیو صداي انجیل

ها راجع به شادي در خداوند سخن گفتیم   دوستان عزیر، در این سري برنامه

خواهیم ببینیم که این شادي فرجامین آسمانی و نهائی را چگونه  اینک می و

یابی به این شادي  توان یافت. آیا کتاب مقدس راهنماي معتبري براي دست می

  هست یا نه؟

گردیم: آیا خدا  ترین سئوال بشر برمی براي پاسخ به این سئوال به اساسی

  وجود دارد؟

هاي زیادي نوشته شده است، و   کتاب در مورد ارزش و اعتبار کتاب مقدس

خواهیم مروري اجمالی داشته باشیم مبنی براینکه چرا چشم امید خود را  ما نیز می

  ایم. به کتاب مقدس دوخته

  نخست بیائید بین تعصب انتقادناپذیر و د فاعیات مبتذل، مرزي قائل شویم. 

د انگیزه ایمان من به پس بیائید از مبنا شروع کنیم: من به خدا ایمان دارم. شای

که براي شما نیز ممکن است  خدا دالیل اجتماعی و خانوادگی باشد، همانطوري

باشید. ولی  فشار اجتماعی و خانوادگی، شما را آنچه ساخته است که اینک می
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توانم  ام را به خدا بیازمایم، نمی خواهیم معقوالنه بیندیشم و باور موروثی وقتی می

  م. از واقعیت او بگریز

تر برگردم تا ذات واقعیت  ها سال عقب کوشم به میلیون فرض کنید من می

بینیم یک  اصلی را به تصویر بکشم. آن تصویر شبیه چه خواهد بود؟ آنچه که می

اینکه در فراسوي واقعیت، آنجا که بتوان سخن  بر حقیقت گیج کننده است، مبنی

جاي  اینکه حقیقت اصلی به بر بنیگفت، یک احتمال  پنجاه، پنجاه وجود داشته است م

گاز، یک ذات بوده است. روي این مسئله بیندیشید ! از آنجا که هر چیزي که اصلی 

بوده، همیشه بوده است، مطلقاً هیچ علتی وجود ندارد که مشخص کند حقیقت 

اصلی به جاي یک ذات، گاز  بوده است. هر شخص معمولی باید این را بپذیرد که 

، در ازل، این علت ذات یا کس بوده است. شاید شما بگوئید، در مادون زمان

کنم. شاید این حقیقت اصلی یک ماده ناشناخته بوده،   اشکالی ندارد، شیر یا خط می

توانسته است  شاید هم یک ذات! تأئید امکان معقول مبنی براینکه حقیقت نهائی می

  هاي بعد. هذاتی باشد، راهی است براي آزاد شدن شما در بررسی نشان

استنتاج قابل قبول من از نظم کائنات و وجود انسان و وجدان جهانی (خود 

داوري اخالقی) ونظم قضائی جهانی (مجازات کسانی که به حقوق دیگران تجاوز 

کنند) ـ استنتاج من از تمام این موارد اینست که واقعیت نهائی یک عنصر غیر  می

ام که پذیرش اینکه  گی در یافتهشخصی نیست، بلکه شخصی است. من به ساد

سرگذشت انسان در طی قرون و اعصار، با درخواست او مبنی بر یافتن مفهوم 

  حقیقت و زیبائی، ریشه در چیزي جز ذاتی الیزال دارد، غیر ممکن است.
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  مذاهب و خدایان فراوان

روم که شادي را در  دنبال شادي هستم، بدان سوي می بنابراین، وقتی من به

تر براي من از اینکه  با خدا بیابم ـ خالق شخصی همه چیز. هیچ چیز معقول رابطه

گردانند و یا با او  شادي پایدار، هرگز توسط کسانی که از خالق خود روي می

گویند  کنند، یافت نخواهد شد، وجود ندارد. من همیشه از کسانی که می مخالفت می

توان  کنند شادي را می ه تصور میکنند ک به خدا ایمان دارند ولی طوري زندگی می

کنم. ولی  با اختصاص دو درصد از توجه خود به خدا، به دست آورد، تعجب می

ها و  کنیم با ادعا وقتی ما شروع به جستجوي شادي خود در رابطه با خدا می

شویم. چرا باید ما امید خود را بر این ادعا استوار کنیم  مذاهب مختلف  روبرو می

مسیحیان مکاشفه واقعی خداست؟ جواب اساسی من اینست که  که کتاب مقدس

عیسی مسیح ـ کانون و خورشید کتاب مقدس ـ با صداقت و محبت و قدرتش، 

اعتماد مرا به این ادعا، جلب کرده است. من این صداقت و محبت و مخصوصاً 

اش را در رستاخیزش از مردگان، در خالل سخنان و اعمالش که در   قدرت ویژه

  بینم. ب مقدس نوشته شده، میکتا

  اینک به شهاداتی که در مورد او داده شده، توجه کنید!

لزومی ندارد شما باور داشته باشید که کتاب مقدس یک کتاب بدون خطاست، 

بدیل را نوشته است.  تا بدانید که سرگذشت یک شخصیت تاریخی  ارزشمند و بی

س براي اولین بار اینست که بر عکس، طریق عقالنی براي برخورد با کتاب مقد

صادقانه و منصفانه شهادت آن را به عیسی مسیح گوش کنید تا ببینید آیا این 

کنند یا نه. اگر چنین باشد، مواردي که  شهادات و این شخص یکدیگر را تأئید می

گویند، قدرت آن را تأئید خواهد  شاهدان و شخص مسیح در مورد کتاب مقدس می
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ن است صحت تمامی کتب کتاب مقدس را به عنوان الهام خدا، کرد، و سرانجام ممک

  و بدون خطا، بپذیرید. 

همتا در عشق  مندرجات کتاب مقدس عیسی مسیح را به عنوان شخصی بی

ورزیدن به خدا و انسان، معرفی کرده است. او موقعی که دید مردم با اعمال به 

توانیم واقعه عصبانی  ا میکنند، عصبانی شد و م حرمت می ظاهر مذهبی، خدا را بی

بینیم که دین  شدن او را در انجیل مرقس فصل یازدهم بخوانیم. در آنجا می

اي براي  فروشان و سوداگران خرافات، معبد اورشلیم را تبدیل به بازار مکاره

فروش انواع نذورات و حیوانات و پرندگان قربانی و صرافی نموده و خانه خدا را 

ریزد و  هم می خروشد و بساطشان را به لی  عیسی بر آنها میاند. و حرمت کرده بی

  کند. خانه خدا را از وجود آنها پاك می

دید که تعصب دینی آنقدر چشمانشان را کور کرده  عیسی وقتی کسانی را می

  شد. اند، عصبانی می نوع را فراموش کرده است که محبت به هم

، تشنه و گرسنه عدالت عیسی به ما آموخت که در روح خود مسکین باشیم

  باشیم، دل خود را پاك کنیم و همیشه شاکر و صلح طلب باشیم.

خواهد که خدا را از ته دل دوست بداریم و او را جالل دهیم و  عیسی از ما می

  گرد هر نوع ریاکاري نرویم.

کرد، سخن و  گفت عمل می عیسی واعظ بالمتعظ نبود، بلکه به آنچه که می

ر کتاب اعمال رسوالن در مورد او آمده است که کار او کردارش یکی بود. د

  بیماران بود.» اعمال نیکو انجام دادن و شفا دادن«

کرد و وقت خود را به آنها  عیسی کودکان را با جان  و دل محبت می

  داد. داد و آنها را برکت می اختصاص می
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، غریبان، عیسی تمامی سدها و موانع اجتماعی را براي یاري رسانیدن به زنان

جذامیان، فواحش، باجگیران و فقیران در هم شکست. او پاهاي شاگردانش را مانند 

  یک غالم شست و به آنها تعلیم داد که خدمت کنند، نه اینکه مخدوم باشند.

شناخت، در محبت با  عیسی در محبت به مردم، نستوه بود، خستگی را نمی

آزردند، حاضر   دکانه خود او را میثبات بود، و حتی وقتی شاگردانش با اعمال کو

  به ترك آنها نبود. 

سالگی او را مصلوب کردند، براي جالدانش دعا  33حتّی موقعی که در سن 

  کرد و برکت طلبید.

عیسی نه فقط مظهر عشق و محبت است، بلکه هدایت کنندة انسان به بهشت 

ها و  خالفتخدائی است. ولی بدیهی است که در طول خدمتش بر روي زمین با م

  هاي زیادي مواجه شد.  دشمنی

هائی که براي او چیده بودند سرفراز بیرون  اما او استوار بود، از تمام دسیسه

آمد. هیچکس نتوانست  گناهی بر او اثبات کند، حتی دشمنانش را به چالش طلبید 

  توانند گناهی در او بیایند واعالم کنند. که اگر می

ال افزودن پیروانش نبود.او خواست خدا پدر او ساز شکار نبود، به دنب

آنکه چیزي از آن  آسمانیش را با آنکه مستلزم فداکاري واز خودگذشتگی بود، بی

  بکاهد به  مردم اعالم نمود، فارغ از اینکه کسی آن را بپذیرد یا نپذیرد.

آورد، ادعاهائی نبودند که یهودیان از مسیح  ادعاهائی که عیسی بر زبان می

ان انتظار داشته باشند. یهودیان منتظر مسیح موعود در قالب پادشاهی موعودش

که مورد نظر یهودیان بود ظاهر نشد، اما در  قدرتمند بودند، ولی  عیسی آنطور

کنند. در جایی  ها خواست به آنها نشان دهد که اشتباه می لفاف کلمات و کنایه
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، که در سه روز  آن را بر این قدس را خراب کنید«خوانیم به فریسیان گفت:  می

  »پاخواهم نمود.

فهمیدند. چگونه ممکن است او به تنهائی یک  یهودیان معنی این ادعاي او را نمی

معنی است! ولی او ساختمان را ساخت. قدس  ساختمان را در سه روز بسازد؟ بی

همان جسمش بود که بدان اشاره کرد و آنها آن قدس را خراب کردند، او را 

  ردند، ولی او سه روز بعد از مردگان برخاست و قدس را از نو ساخت.مصلوب ک

جدل  و کس جرأت بحث منطق و استدالل عیسی آنچنان مجاب کننده بود که هیچ

با او را نداشت. فریسیان که عالمان یهودي بودند و در مقابل منطق و استدالل او، 

ش و اعمالش پیچیده شده کردند. ادعاهاي مسیح در لفافه کلمات احساس ناتوانی می

  بود.

داریم، نه منحصر به یک نویسنده و نه  جا عرضه می تصویري که من در این

بر اساس سنت و حدیث و روایت است. مهم نیست که شما چقدر کتاب مقدس را با 

ي تاریخی را به جز آنچه »مسیح«دیدگاه انتقادي مطالعه کرده باشید، ولی هرگز 

  ت، نخواهید یافت.که در این کتاب آمده اس

باشند،  بدین جهت من این مقال را با فرض اینکه اناجیل الهامی و بدون خطا می

ام که تصویري از عیسی که مورد تأئید تمامی شاهدان  شروع نکردم. بلکه کوشیده

  اوست ارائه دهم.

توان بیان کرد؟ آیا یک خالق ناشناخته  این هماهنگی و قدمت  را چگونه می

و عادي به نام عیسی را فرا خواند و اعمال و قدرت و سخنان و مردي گمنام 

محبت و قدرت و صداقت او را اختراع کرد؟ سپس این عیساي اختراعی را با چنان 

اعمال و قدرت و محبت و قدرت و صداقت فریبنده و اختراعی به کلیسا عرضه 
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شتن بدهند؟ داشت، تا بسیاري از انسانها خود را بخاطر این مسیح اختراعی به ک

گذشته از آن آیا قابل قبول است که تمام نویسندگان اناجیل این عیساي اختراعی 

تر  فشانی کنند؟ آیا معقول را در طی چندین دهه، هضم کرده باشند و در راه او جان

اند در رابطه با یک انسان واقعی است که چندین دهه  نیست بپذیریم آنچه که نوشته

  اند؟ و به او شهادت داده در بین آنها زیسته است

تر   اي اختراعی باور نکردنییستصمیم با خودتان است. به نظر من وجود یک ع

است از امکان واقعیت شخصی به نام عیسی ناصري. بنابراین سئوالی براي من 

  »چنین، حساب باز کنیم؟ ما چگونه روي چنین مردي با میراثی این«شود:  مطرح می

خالقی روي یک عیساي فریب خورده و بیچاره که در توانم از نظر ا من نمی

توانم روي او به  هاي اجتماعی دچار توهم شده، حساب باز کنم، و نه می اثر آسیب

عنوان یک فریب دهندة بزرگ تاریخ، شخص شارالتانی که چنین رسالت گستردة 

ا جهانی را بر اساس دورغ بنا نهاد، حساب باز کنم. اما من مجبورم حقیقت او ر

بپذیرم.هم فکر و هم قلب من مرا به وفاداري نسبت به او به عنوان مسیح واقعی، 

  خوانند. او اعتماد مرا به خود جلب کرده است. فرا می

تر از همه، رستاخیز عیسی از  هاي کتاب مقدس و مهم دلیل توجیه من نشانه

احکام و مردگان است.اگر عیسی از مردگان بر نخاسته بود و مانند دیگران بود. 

گذاشت. ولی اگر بر مرگ غالب آمده  اعمالش اینچنین اثري بر جهان باقی نمی

باشند و تعلیمات او در مورد کتاب  ادعاهاي او و شخصیت او قابل اعتماد می

خواهم   مقدس تبدیل به استاندارد ما شده است. بدون اینکه وارد جزئیات شویم می

ح قیام کرده از مردگان جلب کرده به شش مورد که اعتماد مرا به عیسی مسی

  است، اشاره کنم:
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  اول، عیسی خودش به زنده شدنش پس از مرگ شهادت داد.

پشتوانه این اعتماد من سخنان عیسی مسیح خطاب به فریسیان است که در 

این قدس را خراب کنید، که در سه روز «خوانیم:  می 19انجیل یوحنا فصل دوم آیه 

  .»آن را بر پا خواهم داشت

:  40آیه  12درانجیل متی فصل » آیت یونس نبی«اش به  و همچنین اشاره

که یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه  زیرا همچنان«

  »شبانه روز در شکم زمین خواهد بود.

  بنابراین اشارات، رستاخیز او از مردگان واقعیت دارد.

الی بود؟ چهار امکان براي آن وجود دوم، چگونه قبر عیسی بعد از سه روز خ

  دارد!

نخست اینکه دشمنانش جسد او را دزدیده باشند، ولی هدفشان از این کار چه 

  بوده است؟

تر  هاي ایمان مسیحیت را مستحکم مگر غیر از اینست که با چنین اقدامی پایه

گفته کردند؟ پس الزم بود، جسد عیسی را نشان دهند تا ثابت کنند که او دروغ  می

برکنند، ولی چنین   وبن وسیله ریشه مسیحیت را از بیخ و زنده نشده است، تا بدین

  نکردند. هیچ مدرك تاریخی دال بر اینکه چنین کاري کرده باشند وجود ندارد.

بود که از پیش  اي دوم اینکه دوستانش جسد او را دزدیده باشند، که مسئله

نی است؟ پس نگهبانان سر قبر بدون هیچ شایع بود. ولی آیا چنین اقدامی باور کرد

مقاومتی گذاشته بودند  آنها جسد عیسی را بدزدند و هیچ سخنی در هیچ جا 

تر از هم، آیا شاگردان و دوستان مسیح  هم غیر ممکن است. مهم نگویند؟ این

دانستند یک مشت دروغ  توانستند با چنان قدرتی موعظه کنند، در حالیکه می می
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آیا آنها دروغ خود را باور کرده بودند وهمۀ تحقیرها، کتک  کنند؟ سرهم می

دانستند دروغ است، به جان  ها و حتی مرگ را بخاطر باوري که می خوردن

  خریدند؟ این هم غیر ممکن است.

سوم، وقتی عیسی را دفن کردند نمرده بود، بلکه بیهوش شده بود. سپس 

بانان مسلح را مغلوب کرده و هوش آمده، سنگ سنگین قبر را برداشته و نگه به

اي پنهان شده و چند روز بعد براي شاگردان پیغام داده و در  سپس در گوشه

جائی وعده مالقات گذاشته و شاگردان را متقاعد کرده است که از مردگان 

کنند. باور اینکه سنگ  برخاسته است. حتی دشمنان عیسی هم این امکان را رد می

غلطانیده شده باشد که شش ساعت بر صلیب به آن سنگینی توسط مردي 

میخکوب بوده و دست و پایش مجروع و پهلویش در اثر  ضربه نیزه، سوراخ بوده 

است و غلبه او بر نگهبانان مسلح غیر ممکن است. دیگر راجع به اینکه اثري از 

کشته شدن نگهبانان توسط عیسی و یا گریختن آنان از دست عیسی و افشاگري 

  گوئیم. بینم، سخنی نمی ریخ چیزي نمیآنها در تا

عزیزان، خدا، عیسی را از مردگان برخیزانید واین موردي است که هم او و 

  بینی کردند و واقع شد. انبیاء عهد عتیق پیش

گوید، آیا چنین کار ممکن  است؟ البته ما  گرایان  می اما از سوئی طبیعت

 چنینباور کنیم، از نظر من هم لوحانه و کورکورانه  چیزي را  خواهیم ساده نمی

خواهیم حقیقت را فقط به این   اي زنده شود، ولی نمی کاري غیر ممکن است که مرده

خواند، رد کنیم. حقیقت اینست که خداوند در مقطعی از  دلیل که با منطق ما نمی

  تاریخ عیسی مسیح را از مرد گان زنده کرد.
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یح در شاگردان نا امید و غم چهارم ـ تحول عظیمی که بعد از رستاخیز مس

زده او به وجود آمد و تبدیل به شاهدان دلیر رستاخیز مسیح شدند و شهادت 

اند و او را لمس  دادند که عیسی مسیح را که از مردگان برخاسته است دیده

اند، البته نه به صورت یک شبح و روح  اند و با او نشست و برخاست کرده کرده

  ی با آنها غذا خورد ه و صحبت کرده است.بلکه به صورت جسم انسان

  برخی را عقیده بر اینست که اعتماد شاگردان در اثر وهم و خیال بوده است.

آید: اول اینکه وهم و پندار یک موضوع  اگر چنین باشد، چندین مشکل پیش می

دچار یک توهم  اند توانسته شخصی است و نه جمعی، یک جمع در آن واحد نمی

نویسد  آیه ششم می 15حالیکه پولس در رساله اول قرنتیان فصل  واحد شوند، در

بار ظاهر شد که بیشتر ایشان تا  از پانصد برادر یک  پس از آن [عیسی] به زیاده«

  »امروز ( زمان نوشتن رساله) زنده هستند.

لوح نبودند که دل به خیاالت خویش  گذشته از آن، شاگردان مسیح آنقدر ساده

شکاکیون سطح باالئی بودند، هم قبل و هم بعد از رستاخیز. چون خوش کنند، بلکه 

خوانیم که شاگردان سخنان زنانی را که شهادت به  می 24در انجیل لوقا فصل 

و توما هم » هزیان پنداشته باور نکردند.«برخاستن عیسی از مردگان داده بودند 

نده شدن عیسی یکی از آن شاگردان بود که شهادت بقیه دوستانش را مبنی بر ز

نپذیرفت، تا اینکه خودش او را دید و براي  اطمینان خاطر بدنش را معاینه کرد و 

  هایش گذاشت تا مطمئن شد که او عیسی است.  دست برجاي زخم

ها توسط کلیساي  پنجم ـ پیشرفت سریع مسیحیت و فتح دلها و امپراتوري

حکمی بر  درستی و حقیقت اولیه از طریق اعالم پیام نجات توسط شاگردان، دلیل م

  قیام عیسی مسیح ازمردگان است.
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گسترش قدرت کلیسا بر اساس شهادت به رستاخیز عیسی مسیح از مردگان 

بوده و هست، چون خداوند عیسی را مسح و او را مسیح گردانید. خداوندي مسیح 

اي است که در  ها بر اساس پیروزي او بر مرگ است و این مژده بر تمام قوم

ها را پیموده و مردم  شود. قدرت این شهادت فرهنگ ر جهان اعالم میسراس

  اند. وجود آورده که شاهدان عینی و قلبی رستاخیز مسیح اي به تازه

ششم ـ تحول عجیبی  که در زندگی پولس رسول به وجود آمد و او را از یکی 

بدیل ترین ایمان مسیحی به یک از نادرترین طرفداران ایمان مسیحی ت از دشمن

  نمود، خود مؤید حقیقت رستاخیز است.

خواهیم مروري بر شهادت پولس رسول  دوستان عزیز در برنامه آیند ه می

کنیم، برنامه آینده با ما  در مورد رستاخیز مسیح داشته باشیم، از شما دعوت می

  باشید.
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22  
 دوستان گرامی رادیو صداي انجیل، با سالم و آرزوي موفقیت روز افزون براي

  یک شما عزیزان. یک

در برنامه قبل گفتیم که اساس اعتماد ما به صحت ادعاي عیسی مبنی بر 

برخاستنش از مردگان بر شش اصل قرار داد. سپس به آن اصول پرداختیم و در 

  اصل پنجم بقیه ماجرا موکول به برنامه آینده شد.

ولس در رابطه با همین اصل قول دادیم مروري داشته باشیم به شهادت پ

رسول مبنی بر برخاستن عیسی مسیح از مردگان و قبالً گفته بودیم که پولس 

واقعاً نمونه اعجاز خداوند است، چون او یکی از بزرگترین دشمنان ایمان مسیحی 

بود که در اثر مالقات با عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان تبدیل به یکی از 

بخش او را  از  گردید که پیام نجاتوفادارترین و پایدارترین و شاگردان مسیح 

خواهیم به شهادت او درباره قیام  شرق جهان به غرب جهان رسانید. و اینک می

  .»16ـ8: 26اعمال رسوالن «مسیح از مردگان گوش جان بسپاریم.: 

پندارید که خدا مردگان را برخیزاند؟ من هم در خاطر  شما چرا محال می«

ناصري مخالفت بسیار کردن واجب  پنداشتم که به نام عیسی خود می

است، چنانکه در اورشلیم هم کردم و از رؤساي کَهنَه قدرت یافته، 
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کردم و چون ایشان را  بسیاري از مقدسین را در زندان حبس می

بودم. و در همۀ کنایس بارها ایشان را  کشتند، در فتوا شریک می می

برایشان به شدت ساختیم که کفر گویند و  زحمت رسانیده، مجبور می

کردم. در این میان، هنگامی که  دیوانه گشته تا شهرهاي بعید تعاقب می

رفتم، در راه، اي پادشاه،  با قدرت و اجازت از رؤساي کَهنَه به دمشق می

تر از خورشید که در  در وقت ظهر نوري را از آسمان دیدم، درخشنده

دیم، هاتفی را شنیدم که دور من و رفقایم تابید. و چون همه بر زمین افتا

اي شاؤل، شاؤل، چرا بر من «مرا به زبان عبرانی مخاطب ساخته، گفت: 

خداوندا «من گفتم: » ها لگد زدن دشوار است. کنی؟ تو را بر میخ جفا می

کنی. ولیکن  من عیسی هستم که تو بر من جفا می«تو کیستی؟ گفت: 

تو را خادم و شاهد  برخاسته، برپا بایست زیرا که بر تو ظاهر شدم تا

اي و بر آنچه به تو در  مقرّر گردانم بر آن چیزهایی که مرا در آنها دیده

  آن ظاهر خواهم شد.

  توانیم چنین شهاداتی را ندیده بگیریم؟ آیا می

هاي ساده لوح و زود باور  ششم ـ شهادت عهد جدید براي گول زدن آدم

شانه اعتبار قائل شدن براي پذیرید؟ ن نیست. شما چگونه شهادت یک نفر را می

توان حقیقت یک شهادت را به  شهادت شخص، مانند یک معادلۀ ریاضی نیست. می

ه در چ چندین طریق آزمود: نخست اجماع شهادت حداقل دو تن چه در شروع و

عرف و چه در قانون براي صحت یک موضوع کافیست. اما اگر شاهدي در قید 

هاي او یا شهادت دیگران راجع به او  شتهتوانیم بر اساس نو حیات نباشد می

قضاوت کنیم. در مورد رستاخیز عیسی مسیح از مردگان چگونه ممکن است 

  پطرس و یوحنا و متی و پولس دست به یکی کرده باشند؟ 

هاي بازمانده از مردان ساده لو ح و زود  اند، نامه آنچه که این مردان نوشته

یرت آنها نسبت به طبیعت انسان عمیق است. بازي نیست. بص فریب و یا مردان حقه
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شان معتدل و دقیق است. تعلیماتشان منطقی است نه مانند   تعهد و احترام شخصی

هاي نامعقول. این مردان داراي استاندارهاي اخالقی  و روحانی واال  ابداعات انسان

اختصاص هایشان پیداست، تماماً  که از نوشته باشند.  زندگی این مردان آنچنان می

ها که  ها هستند و نه همۀ نشانه اي از نشانه به حقیقت و جالل خدا داشت. این شمه

  کنند. اعتماد ما را مبنی براینکه عیسی مکاشفه واقعی خداست، تقویت می

حال که مسیح اعتماد ما را با صحت و محبت و قدرتش بر مرگ را جلب کرده 

تاب عهد عتیق  استاندارد و کانون جمله ک است، پس دیدگاه او از سایر موارد من

  دیدگاه ماست.

نظر او راجع به کتاب عهد عتیق چه بود؟ قبل از هرچیز عهد عتیقی که او ستود 

هاي  شوند یا شامل کتاب هائی است که امروز ستوده می متشکل از همین کتاب

 هاي باستانی و جمله اپوکریفا است؟ (توضیحاً اپوکریفا گروهی از کتاب دیگر من

اند. آنها شامل  اند که در فاصله زمانی عهد عتیق و عهد جدید نوشته شده قدیمی

عهد عتیق کاتولیکی بودند ولی پروتستان آنها را ملهم و جزء کتب مقدس محسوب 

خواند عهد  ننموده و رد کرده است). به کالمی دیگر آیا کتاب مقدسی که عیسی می

عهد عتیق پروتستان است و یا کتاب  کتا ب از کتاب 29عتیق عبري بود که شامل 

  کتاب اضافی است؟ 15مقدس او، کتاب مقدس یونانی یا سپتور جنت بود که شامل 

جواب ما را » حکم خدا براي دنیاي خدا«نورمن آندرسون در کتاب مشهورش  

  داده است. بنابراین بهتر است به بیانیه او اشاره کنیم:

مسیح را در مورد کتاب مقدس، البته اینک ما باید گواهی دو جانبه عیسی «

نخست عهد عتیق به عنوان تنها بخشی از کتاب مقدس که در آن زمان موجود بود، 

هائی که در نظر داشت، همان کتاب مقدس عبري  اینکه کتاب بر در نظر بگیریم، مبنی
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اش به تورات موسی،  است؟ و این به دلیل دو ارجاع از عهد جدید است: اول، اشاره

، چون اشاره او اشاره به ساختار سه 44: 24انبیاء و زبور در انجیل لوقا  صحف

بعدي کتاب مقدس یهودیان یعنی شریعت، انبیاء و رساالت، بود. و دوم سخنان او 

خون تمام عادالنی که بر زمین ریخته شد، از خون هابیل  تا خون «فرماید  که می

ایش، یعنی اولین کتاب عهد عتیق عبري از آنجا که در کتاب پید» زکریا ابن برکیا...

هابیل یاد شده و در دوم تواریخ، آخرین کتاب در کتاب مقدس یهودیان از  از خون

خون زکریا یاد شده است، پس اگر کتاب مقدس عیسی  همان  کتاب مقدسی است 

کنند، سئوال اینجاست که نظر او راجع به این   ها از آن استفاده می که پروتستان

  ه بوده است؟کتاب چ

القدس صحبت  داود با روح«قول او از مزمور آیه اول  که فرمود  ـ نخست نقل1

  .36: 12در انجیل مرقس » کرد

اش با فریسیان در رابطه با تعبیرشان از عهد جدید به مقابله  ـ در مجادله2

  ).9: 7سنت رهبران با فرمان خدا که همان تورات است، پرداخت (انجیل مرقس

ر مورد مشکل طالق با فریسیان صحبت کرد، اشاره به سفر ـ وقتی د3

نمود و آن را به عنوان شاهد بیان خود نقل نمود (متی  24پیدایش فصل دوم آیه 

  ).5ـ4: 19

ـ اشاره او مبنی بر  عدم امکان محو کتاب، که منظورش عهد عتیق است  در 4

  .35یوحنا فصل دهم آیه 

  .29یه  آ 12در انجیل متی فصل  ـ اشاره دیگر او به کتاب یا تورات5

ـ اشاره او به عدم زوال عهد عتیق و لزوم کامل شدن آن در متی فصل پنجم 6

  .18و 17آیات 
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ـ مالمت دو تن از شاگردان در جادة عمواس مبنی بر کوتاهیشان از درك 7

  .25آیه  24اند، در انجیل لوقا فصل  آنچه که انبیاء در عهد عتیق گفته

اي در مقابل وسوسه شیطان  ی از عهد عتیق به عنوان اسلحهـ استفاده عیس8

ـ تنوع این شهادات در متون اناجیل، نشان دهنده  4آیه  4در انجیل متی فصل 

اینست که عیسی مسیح خداوند عهد عتیق را راهنمائی  ارزشمند و قدرتمند و بدون 

ما که مطیع  خطا براي انسان براي کسب شادي ابدي در نظر داشته است. بنابراین

  »چنین ستوده است، باشیم.  باید  مطیع کتابی که آن را این قدرت مسیح هستیم می

پس چنانچه در فوق اجماالً اشاره شد، کتب عهد عتیق یا تورات و صحف 

اند. حال راجع به کتاب عهد جدید که  انبیاء و زبور مورد تأئید عیسی مسیح بوده

چه باید گفت؟ یک استدالل پیشرفته و  عبارتند از اناجیل و رساالت رسوالن

تاریخی از الهامی بودن و خطا ناپذیري کتب عهد جدید، فراسوي فرصت این 

  برنامه است و باید برنامه دیگري بدان اختصاص داده شود.

پردازیم که اعتماد ما را به کتب عهد  بنابراین ما اجماالً به بیان نکاتی چند می

  اند. آنها، مانند کتب عهد عتیق، جلب کردهجدید مبنی بر  صحت و درستی 

ـ قول عیسی به شاگردان در پایان زندگیش مبنی بر فرستادن روح القدس 1

  براي تمامی آنها :

اي دیگر به شما عطا خواهد  کنم و تسلّی دهنده و من از پدر سؤال می

  کرد تا همیشه با شما بماند.

قاتل مسیحیان به بنا  انگیزش از ـ شهادت پولس رسول، که تحول اعجاب2

  طلبد.  کننده مسیحیان، تعریف خاص خود را می
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گویند که از طرف عیساي قیام کرده ازمردگان مأمور  او و سایر رسوال می

مؤید وعدة مسیح در انجیل اعالم نماید که » سر خدا« اند تا شده

لیكن «گوید:  است كھ مي 16، آیھ 14یوحنا فصل 

س كھ پدر او را بھ اسم القد تسلي دھنده یعني روح

فرستد، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد  من مي

داد، و آنچھ بھ شما گفتم، بھ یاد شما خواھد 

 »آورد.

ـ اشارة پطرس بھ رساالت پولس در رسالھ دوم 3

، و محسوب نمودن رساالت پولس 16آیھ  3پطرس فصل 

زیرا «گوید  در ردیف كتب الھامي عھد جدید كھ مي

ت بھ ارادة انسان ھرگز آورده نشد، بلكھ كھ  نبو

القدس مجذوب شده، از جانب  خدا  مردمان بھ روح

 »سخن گفتند.

از مكاشفھ   ھاي عھد جدید بر آمده ـ تمام نوشتھ4

القدس در آن روز  موعود است كھ توسط رسوالن و  روح

 اند. دستیارانشان نوشتھ شده

ـ پیام این كتب بھ منزلة ناقوس حقیقت 5

سو و  اشد. پیام تقدس خدا و گناھان ما از یكب مي

مرگ مسیح و رستاخیزش بھ عنوان تنھا امید ما از 

سوي دیگر ـ ھمگي مبی�ن واقعیت و امیدي است كھ ما 

 در انتظار آنیم.

هاي  کتاب مقدس مبنی بر تأئید خـودش بـه عنـوان کـالم خـدا       ـ و در آخر نشانه6

اش و قدرتش در تبدیل گناهکـاران   یتوسط فرایض آسمانیش و یکدستی و هماهنگ

  تهذیب مقدسین. و
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24  
  با سالمی گرم به حضور شما یاران وفادار رادیو صداي انجیل.

ایم که خدا مجلل است. ولی هنوز  عزیزان، بارها این حقیقت را بر زبان آورده

ی براي بشریت مانده است و آن اینست که چرا خدا اجازه داده است، بدي و مابها

هاي زیادي در این مورد صورت گرفته و بسیاري از  جهان باشد؟ تالش شر در

ها متفاوت است، ولی در اینجا  اند. نظریه اندیشمندان در این مورد صحبت کرده

خواهیم به تعبیر جان ادواردز یکی از قهرمانان ایمان مسیحی در مورد این  می

جهان، از جالل خدا   مسئله بپردازیم و ببینیم آیا حکم به بودن شر و بدي در

  کاهد؟ می

من ایمان دارم که دعا و کارهاي «چهارده سال پیش چارلز کولسون نوشت: 

کنند، بر  پیام مردانی نظیر جاناتان  کسانی که مسیح را دوست دارند و اطاعت می

  »چربد. ادواردز، می

سخنان کولسون پشتوانه ایمان و خدمت من است. و من قطعاً آن را باور 

سال خدمت و شش سال تجربه آموزش قبل  آنچه که من در بیشتر از بیست دارم.

ام، اینست که کسانی که در مورد مشکل حاکمیت خدا بر شرارت   از آن آموخته

  باشند، نگاهی خداگونه به جهان ندارند.  مردد می
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خدا براي آنها هم مطلق است وهم نیست. خدا همه چیز را در کنترل خود دارد 

  و ندارد. 

وقتی که همه چیز بر وفق مراد است او خداي خوبی است، ولی وقتی اوضاع 

بر وفق مراد نیست، احتماالً او خداي خوبی نیست. از یک سو خدا داراي قدرت 

مطلق بر کائنات است، و از سوي دیگر در معرض تقاضاهاي انسان براي ارائه 

  اي از خود است. نشانه

ب مقدس نگاه کنیم، خدا حاکم نهائی  بر همه ولی وقتی مسئله را از دیدگاه کتا

چیز است، از جمله شر و بدي. و این توفیق و ارزشی غیرقابل بیان است. و تنها با 

تواند دیدگاه خدائی و جهان شمول داشته باشد.  چنین دیدگاهی است  که انسان می

جانبه اقتدار و قدرت حضور همه «گوید:  مینستر می که تعلیمات دینی وست آنچنان

خدا... زمین و آسمان را با تمام مخلوقاتش نگه داشته و چنان بر آن کنترل دارد که 

سالی، سالمتی و بیماري، فقر و غناء ... همه چیز  در دست  وفور نعمت و خشک

وقتی کسی این را پذیرفت، آنگاه » پدرانۀ اوست و هیچ چیزي تصادفی نیست.

  شود. داراي دیدگاه جهان شمول خدائی می

بنابراین هدف من در این ضمیمه، نشان دادن این مهم است که خدا کنترل 

مطلق همه چیز را در دست خود دارد ـ از  جمله شرو بدي. و این نه گفته من که 

شود که شما در آنچه که  گفته کتاب مقدس است و البته دانستن این مهم موجب می

  شمول خدائی باشید. دهید، داراي دیدگاه جهان کنید و انجام می فکر می

وقتی ما خدا را از این دیدگاه ببینیم، آنگاه با جانا تان ادواردز که به مشکل 

  شویم. کنترل خدا بیش از هر کس دیگري پرداخت، همصدا می
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ها مبنی بر کنترل خدا بر همه  اي از نشانه بنابراین هدفم اینست که به بیان پاره

  چیز، از جمله بدي بپردازیم.

  دا مصنف گناه است؟ـ آیا خ1

  ـ و چرا او اراده کرده است که بدي در جهان باشد؟ 2

دهم که در پیشگاه حقیقت  ترتیب با یک اندرز این مقدمه را خاتمه می بدین

بار خود به  مطلقی چون حاکمیت خدا مردد نباشید، بلکه آن را در روزهاي مصیبت

  یاد داشته باشید.

  هاي کنترل خدا بر کاینات نشانه

کنم، دو نوع بدي در ذهن خود دارم، بدي و  تی من از بدي صحبت میوق

  شرارت طبیعی و اخالقی.

ها،  کنیم شامل مصائب، آتش فشان شرارت طبیعی که ما عموماً بدان اشاره می

ها و تمام بالیاي طبیعی است که مرگ و  ها، امراض، زلزله ها و سیالب طوفان

آورند. شرارت اخالقی که معموالً  رمغان میبیچارگی و آوارگی را براي انسان به ا

پرستی و دزدي... و تمام آن  نامیم عبارتند از قتل، دروغگویی، بت آن را گناه می

ورزند و  نسبت به هم نوع  هاي که بدان وسیله مردم بر علیه خدا عصیان می راه

ا مورد نظر ماست اینست که خد جا کنند. بنابراین آنچه که در این خود بدي می

کند که تمام مصائب و گناهان در کنترل نهائی و در  جهان را طوري کنترل می

  زمرة طرح و نیت نهائی اوست.

در جریان است که منکر حاکمیت خدا » open theism« امروز جنبشی به نام 

  هاست. و پیش آگاهی قطعی او از تمامی  آینده
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حامی این دیدگاه است هاي شریر انه انسان،  انکار پیش آگاهی خدا از گزینش

ترتیب در نیت او هم بدي  ها در این جهان ندارد و بدین که خدا کنترلی بر بدي

  نیست.

رسد که نه  به نظر می«گوید  خود، می» خدا در جنگ«گریگوري بوید در کتاب 

اند. آنها دعا  فهمیده عیسی و نه شاگردانش قدرت مطلقه حاکمیت خدا را نمی

ا بر روي زمین اجرا شود و چنین دعائی این فرض را کردند که ارادة خد می

  رساند که ارادة خدا هنوز بر روزي زمین انجام نگرفته بود.  می

  »ملکوت تو بیاید. ارداة تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.«

بنابراین نه عیسی و نه شاگردانش فرض را بر این قرار نداده بودند که ارادة 

شود، قرار دارد. برداشت آنها  ماوراي هر اتفاقی که در تاریخ واقع می خدائی  در

این بود که جهان پراست از عامالن فراوان شامل انسانها و فرشتگان که بسیاري 

افتند چنین  اي که در آن وقایعی در تاریخ اتفاق می از آنها شریر هستند. طریقه

طور انفرادي و جمعی  امالن بهفهمیده شده بود که بیشتر عملکرد و ارادة این ع

  بوده تا اینکه از ناحیه ارادة خدا باشد.

به کالم دیگر کتاب مقدس فرض را بر این بنا ننهاده است که در ماوراي هر 

  گوید:  ساندرس می اي خدائی  قرار دارد. و یا آنطور که جان اتفاق بدي اراده

ت باري ندارد... خدا نیت خدائی خاصی براي هر یک و یا هر واقعه شرار«

وقتی که یک بچۀ دوساله دچار یک سرطان دردناك و غیر قابل عالج استخوان 

شود، این خود یک بدي بدون هدف است. وقایعی نظیر هولوکاست و سوانحی  می

هدف  یشوند، یک شرارت و بدي بیهوده ولی ب جمعی می که موجب مرگ دسته

  »تفاقات ندارد.هستند. خدا نیت خاصی در فکر خود براي این ا
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هاي کتاب مقدس دارم و مفهوم  این سخنان شدیداً با برداشتی که من از آموزه

  ها مخالفت دارد. آن پیام

  ها هائی مبنی بر کنترل خدا بر مصیب ـ نشانه 1

هائی  توجه کنید مبنی بر کنترل خدا بر شرارت طبیعی ـ یعنی   به نشانه

  تمامی مصائب و فجایع.

باشید که شرارت طبیعی و اخالقی تقریباً با هم اشتباه ولی بخاطر داشته 

شوند و بسیاري از دردهاي ما ناشی از عملکرد نیروهاي انسانی و شیطانی  می

  خواهند ما را بیازارند. است که می

توانند حاکی از کنترل خدا بر مصائب و  ها می بنابراین بعضی از این نشانه

  کنترل خدا بر گناهان باشند.

  مرگ زندگی و

داند که  تحت کنترل مطلق  کتاب مقدس زندگی انسان را موردي می

گیرد. ما صاحب  دهد و می خداست و خدا آن را بر طبق اراده خو به انسان می

زندگی خود نیستیم و حق مطلقی هم بر آن نداریم. و این صاحب زندگی است 

گیرد.  و یا میدارد  که هر زمانی که دوست داشته باشد آن را به ما ارزانی می

تواند  اي است از سوي خدا و از دست دادن آن هرگز نمی زنده بودن ما  هدیه

انصافی خدا تلقی شود، خواه خدا زندگی ما را در پنج سالگی گرفته باشد یا   بی

  در نودوپنج سالگی.

وقتی که ایوب بر اثر وسوسه شیطان ده فرزند خود را از دست داد، 

برهنه از رحم مادر «ها ندانست، بلکه گفت  مصیب شیطان را علت نهائی این
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خود بیرون آمدم و برهنه به آنجا باز خواهم گشت! خداوند داد و خداوند 

). شاید فکر کنیم که ایوب اشتباه 21: 1(ایوب » گرفت! و نام خداوند متبارك باد

هاي خود گناه  در این همه، ایوب به لب«کند:  کرد، ولی نویسنده اضافه می می

  ).1: 2(ایوب » نکرد

  گوید:  خداوند می 39: 32در سفر تثنیه 

اآلن ببینید که من خود، او هستم. و با من خداي دیگري نیست. من 

  کنم. میرانم و زنده می می

  اي نیست. دهم. و از دست من رهاننده کنم و شفا می مجروح می

این نوزاد  وقتی داود با بتشبع زنا کرد و او حامله شد، خدا او را با کشتن

  خوانیم. می 18و 15: 12توبیخ نمود. ماجرا را در کتاب دوم سموئیل 

پس ناتان به خانۀ خود رفت. و خداوند پسري را که زن او ریا براي داود 

زاییده بود، مبتال ساخت که سخت بیمار شد. و در روز هفتم طفل بمرد 

« زیرا گفتند:  و خادمان داود ترسیدند که از مردن طفل او را اطالع دهند،

اینک چون طفل زنده بود، با وي سخن گفتیم و قول ما را نشیند؛ پس اگر 

» شود. به او خبر دهیم که طفل مرده است، چه قدر زیاده رنجیده می

  ).18و  15 :12(دوم سموئیل 

حیات متعلق به خداست. او زندگی و حیات را به کسی بدهکار نیست. او 

ن خود حیات را به انسان بدهد و یا از انسان ممکن است بر طبق حکمت بیکرا

شود،  دانید که فر دا چه می و حال آنکه نمی«بستاند. یعقوب رسول گفته است: 

از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاري نیستید که اندك زمانی ظاهر است 

اگر خدا بخواهد، زنده «شود؟ به عوض اینکه باید گفت که  و بعد ناپدید می
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و رجوع کنید  به  15و  14: 4(رساله یعقوب » کنیم و چنین و چنان می مانیم می

  ).7ـ 6: 2اول سموئیل 

  امراض

کند، امراض هستند. وقتی که  یکی از مصائبی که زندگی را تهدید می

  موسی از سخن گفتن در مقابل خدا دچار وحشت شد. خدا به او  گفت:

گ و کر و بینا و نابینا کیست که زبان به انسان داد، و گن«خداوند گفت: 

  من که یهوه هستم؟نه  را که آفرید؟ آیا

  

به کالمی دیگر ارادة نهائی خدا در ماوراي هر بیماري و ناتوانی قرار  

دارد ـ نه اینکه شیطان دخیل نباشد ـ او احتماالً همیشه از یک طریق درگیر این 

  )38: 10کند (ر. ك اعمال  ها را خنثی می ماجراست و نقشه

ی قدرت شیطان قطعی نیست. شیطان بدون اجازه خدا قادر به کار  ول

  نیست.

ایوب را «خوانیم که شیطان  اینست یکی از علل مریضی ایوب. در کتاب می

). همسر ایـوب  7: 2(ایوب » هاي سخت مبتال ساخت  اش به دمل از کف پا تا کله

ابلـه سـخن    مثـل یکـی از زنـان   «به او گفت خدا را کفر بگوید ولی ایـوب گفـت:   

و نویسـنده   )10(آیـه  » گوئی! آیا نیکوئی را از خدا بیابیم و بـدي را نیـابیم؟   می

هـاي خـود،    در این همه، ایوب به لب«ستاید:  کتاب، ایوب را با سخنانی چنین می

به عبارت دیگـر: اینسـت دیـدگاه درسـت  دربـاره اقتـدار خـدا بـر         » گناه نکرد.

دستی در مصائب ما دارد، ولی  نه دست  شیطان. شیطان واقعی است و احتماالً
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نهائی و آخر را و نه یک دخالت قطعی. ایوب روشن سـاخت کـه خـدا در تمـام     

  مصائب او هدف نیکوئی داشته است: 

اید و انجام  گوییم و صبر ایوب را شنیده اینک صابران را خوشحال می

م است. اید، زیرا که خداوند بغایت مهربان و کری کار خداوند را دانسته

  )11 :5(یعقوب  

  ولی نیت نهائی از آن خداست، و آن عبارتست از مهربانی و کرامت او. 

کـه   گیـریم، آنجـائی   مـی  7: 12این همان درسی است که ما از دوم قرنتیان 

گوید که پیـامی اسـت از شـیطان کـه در      پولس از خاري در جسمش سخن می

از زیـادتی مکاشـفات، زیـاده    «عین حال بخاطر پاالیش او بـه او داده شـده تـا    

ولی هدف شیطان در این بالیا و مصـیبت فروتنـی انسـان     »سرافرازي [ننماید]

  نیست.

برد. تا نیات  بنابراین، نیت نهائی از آن خداست، و خدا شیطان را به کار می

  نیکوي خود را در زندگی پولس، به کمال برساند.

یشـه از کنتـرل نهـائی خـدا     دلیلی وجود ندارد که بپذیریم شیطان براي هم

ارواح «خـوانیم:   در مورد عیسی چنـین مـی   27: 1خارج است. در انجیل مرقس 

 36: 4و در انجیـل لوقـا   » نماینـد.  کند و اطاعتش می  پلید را نیز با قدرت امر می

کنـد و   این شخص (مسیح) با قدرت و قـوت ارواح پلیـد را امـر مـی    «خوانیم  می

هایش در ایـن   دیگر مهم نیست که شیطان و شیطانکبه کالمی » آیند! بیرون می

  شوند. جهان تا چه اندازه ترسناکند ـ چون در نهایت مغلوب اراده نهائی خدا می
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  بالیاي طبیعی

ها و شرایط  کنند، طغیان آب نوع دیگر مصائب که زندگی  را تهدید می

ق و اقلیمی است، مانند زلزله و سیل و بادهاي موسمی، گردبادها، رعدو بر

سالی و نظایر آن. این بالیا همه ساله صدها هزار نفر را به کام مرگ  خشک

کشند. شهادت کتب مقدس حاکی از اینست که خدا کنترل کننده بادها و  می

  اوضاع اقلیمی است: 

نان را شکست (مزامیر  پس قحطی را بر آن زمین خواند و تمامی قوام

105: 16(  

هاي تهدید کننده و  هستیم. او موج ما شاهد چنین قدرتی در عیسی نیز

این  کیست که باد و دریا هم او را «گویند  زند و شاگردان می بادها را نهیب می

  »کنند؟ اطاعت می

ها    خوانیم خدا به عنوان کسی که بر بادها و رعدو برق و باز در مزامیر می

  کنترل دارد، ستوده شده است

مان خود را آتش مشتعل (مزمور گرداند و خاد فرشتگان خود را بادها می

104: 4(  

سازد و  آورد و برقها را براي باران می ابرها را از اقصاي زمین بر می

  ).7 :135آورد. (مزمور  هاي خویش بیرون می بادها را از مخزن

وزاند،  گدازد. باد خویش را می ها را می فرستد و آن [خدا] کالم خود را می

آتش و تگرگ و برف و مه و باد تند که شود... اي  ها جاري می پس آب

آورید... باد شرقی را در آسمان وزایند و به قوت  فرمان او را به جا می

  )26 :78؛ 8 :148؛ 18 :147خود باد  جنوبی را آورد (مزامیر 
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شکفد  اي نمی دهد، و غنچه گیاهی دانه نمی«ایزاك وایتس به حق چنین گفت: 

ها با حکمی که  خیزند و طوفان داند؛ ابرها برمیاي خدا، جز آنکه تو را مجلل نگر

این یعنی  که همۀ مصائب ناشی » شوند. شوند، جاري می از تخت تو صادر می

از باد و باران و طوفان. از ناحیه فتواي نهائی خداست. یک کالم از جانب خدا 

  کنند. شود و باد و دریا آن را اطاعت می صادر می

  حیوانات مخرب

کنند، عملکرد حیوانات  مصائب که زندگی را تهدید می نوع دیگري  از

سرائیل در سامره با بیگانگان همخانه شدند، در دوم ا مخرب است. وقتی که بنی

خداوند شیران را در میان ایشان فرستاد که «خوانیم،  می 25: 17پادشاهان 

ال خوانیم که دانی می 23: 6در صحیفه دانیال نبی » بعضی از ایشان را کشتند.

خداي من فرشتۀ خود را فرستاده، دهان شیران را بست تا به من «گوید  می

خوانیم که خدا به  هاي کتاب مقدس می در سایر قسمت» ضرري نرسانند.

دهد تا او را اطاعت  هاي بزرگ فرمان می ها و ماهی ها و االغ پرندگان و خرس

انات مخرب در کنند و این بدین معنی است که تمام مصائب در رابطه با حیو

تواند سگی را که زنجیرش باز شده  باشند. خدا می نهایت درید کنترل خدا می

تواند با یک کالم  که می کند؛ در صورتی مشاهده کند که به یک بچه حمله می

صرف فرمان دهد تا دهان سگ بسته شود. مشابه آن، کنترل حیوانات نامرئی 

ها و  ها و ویروس خداست: باکتري و حیات نباتی ویرانگر جهان نیز در اختیار

کنند  نیز   ها و هزاران موجود میکروسکوپی که سالمتی انسان را تهدید می انگل

تواند دهان یک شیر گرسنه را ببندد،  در کنترل خدا قرار دارند. اگر خدا می
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تواند نیش پشۀ ناقل ماالریا را ببندد و اثرات مخرب هر جانور و حیوان  می

  خنثی نماید.  کشنده دیگر را

  هاي مصائب سایر گونه

هائی از  کالم  هاي مصائب و بالیا نیز قابل ذکرند، اینک به بخش سایر گونه

پردازیم که صحبت از شمول فراگیر خدا در کنترل بالیا و احاطه او  خدا می

پدید آورنده نور، آفریننده «فرماید  خدا می 7: 45شود.  در صحیفه اشعیا  می

» متی و آفرینندة بدي. من یهوه صانع همۀ این چیزها هستم.ظلمت. صانع سال

آیا بال بر شهر وارد بیاید و خداوند «خوانیم که  ، می6: 3در کتاب عاموس نبی 

کند که خدایا  ، ایوب اقرار می2: 42در کتاب ایوب » آن را نفرموده باشد؟

  »نمود.دانم که به هر چیز قادر هستی و ابداً قصد تو را منع نتوان  می«

خدا] با جنود آسمان و سکنۀ «[گوید:  می 35: 4نبوکد نصر در کتاب دانیال 

نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد  جهان بر وفق ارادة خود عمل می

 11: 1و پولس رسول در رساله به افسسیان » کنی؟ یا به او بگوید که چه می

چیزها را موافق رأي بر حسب قصد او هم «نویسد که خدا کسی است که  می

  »کند. اراده خود می

اگر کسی سؤالی در رابطه با احتمال محض و انواع چیزها که بدون هیچ 

افتند، بنماید، پاسخ خود  معنی و مقصودي و بر اساس گردش طاس اتفاق می

شود،  قرعه در دامن انداخته می«بیابد:  33: 16تواند در امثال سلیمان  را می

یعنی از دیدگاه خدا چیزي به نام » آن خداوند است. لیکن تمامی حکم از

  وجود ندارد.» شانس«
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خدا نیت خود را براي گردش هر طاسی در الس وگاس و هر رویداد به 

  ظاهر مزخرفی در کأینات، حفظ کرده است.

اینست  که چارلزاسپارجیون، کشیش کلیساي لندن در یکصدسال پیش 

  گوید: می

رقصد، جز با ارادة  ي که در شعاع آفتاب میمن ایمان دارم که هر غبار«

خدا نیست ـ و ایمان دارم که هر قطره آبی که از لولۀ اگزوز یک کشتی بخار 

شود، مانند خورشید در آسمان، مدار خاص خود را دارد ـ وایمان  پراکنده می

شود، آنچنانکه ستارگان در  دارم که هر د انه کاهی که از دست بوجار رها می

شود. خزش یک شته بر روي غنچه گل  شوند، هدایت می هدایت می مدار خود

اند که ریزش یک بهمن از  سرخ، افتادن برگهاي سپیدار، آنچنان مقرر شده

  1»کوه.

وقتی اسپارجیون با این فرضیه درگیر بود مبنی بر اینکه چیزي جز اعتقاد 

ت، تقدیر چیس«به سرنوشت و مشرب رواقیون وجود ندارد، در پاسخ گفت: 

تقدیر هر چه که هست باید باشد. .ولی تفاوتی هست بین  تقدیر ومشیت خدا. 

گوید، هر چه خدا مقرر کرده است باید باشد، ولی حکمت خدا  مشیت خدا می

هرگز چیزي را بدون نیت مقرر نکرده است. هر چیزي در این جهان براي یک 

مه چیز در میان تقدیر و گوید. ه پایان شکوهمند در کار است. تقدیر این را نمی

مشیت خدا متفاوت است، درست مانند تفاوت بین مردي با چشمان سالم و 

  »مردي با چشمان کور.

                                                      

در  1908در سال  19ـ 15: 1موعظه اسپارجون دربارة صحیفه حزقیال » تقدیر خدا«ـ 1

  معبد متروپواتین.
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  کنترل خدا بر شرارت اخالقی 2/ 1

هـاي مبنـی بـر کنتـرل خـدا بـر شـرارت اخالقـی ـ           اینک به بررسی نشـانه 

   .پردازیم هاي شریرانه در جهان ـ می گزینش

برادران یوسف مبنی بر رهاشدن از دست او و براي نمونه تصمیم 

شود، ولی در عین حال تکمیل کننده  فروختن او به عنوان برده، گناه تلقی می

یوسف هنگامی که برادرانش از انتقام  20: 50نیت خداست. در سفر پیدایش 

   :گوید شوند، می جوئی او هراسان می

  .د نیکی کردشما دربارة من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قص

نویسد: خدا آنچنانکه  ار شرارت برادران یوسف  گریگوري بوید می

که مسیح با خار در جسم پولس که از شیطان ناشی  استفاده کرد، و آنچنان

هاي  شریرانه  تواند گااهی اوقات، از اراده شده بود، استفاده کرد. همچنان می

؛ دوم 20: 50ند (پیدایش انسان براي آن فرجامی که در نظر دارد، استفاده ک

هاي خدائی در  وجه مستلزم اینکه اراده  ). و این به هیچ10ـ 7: 12قرنتیان 

بینیم که خدا  ماوراي هر عمل شیطانی انسان باشد، نیست ـ چون معموالً ما می

و ارواح شریر (خواه آنها را فرشته، خدایان یا دیوها، بنامیم) با یکدیگر در نبرد 

  »باشند. می

آمده است،  17، آیه 105این خواسته در آنچه که در مزمور ولی 

شما دربارة من بد «گوید:  خوانیم یوسف می گنجد. در سفر پیدایش می نمی

  »لیکن خدا از آن (شرارت) قصد نیکی کرد.«افزاید  و سپس می» اندیشیدید.

اینکه کلمه آن   یک اسم مونث مفرد است. و دیگر (Evil)پس شر یا بدي 

(It) تواند مقدمۀ اسم مفرد مونث  ک پسوند مونث مفرد است که تنها مییEvil 



  233  د بودن در خداشا

شما دربارة من بد «باشد. و کلمۀ قصد در هر دو حالت ماضی است. 

، کاري است که در گذشته انجام شده و خدا از آن شرارت، نه به » اندیشیدید

که مسئله عنوان شرارت، بلکه به عنوان نیکی در گذشته، استفاده نمود. براي این

مراجعه کنیم که در مورد آمدن یوسف  17 :105را کامالً روشن کنیم به مزمور 

  صر است.مبه 

و [خدا] و مردي پیش روي ایشان فرستاد، یعنی یوسف را که او را به 

  غالمی فرو ختند.

خدا یوسف را فرستاد. خدا او را به دلیل گزینش شریرانه نیافت تا بکوشد 

ئی به دست آورد. بنابراین این بخش نوعی نمونۀ کتاب از آن شرارت چیز نیکو

  مقدسی است براي درك چگونگی خواستۀ شریرانه انسان در ارادة حاکم خدا.

مرگ عیسی نمونۀ دیگري از چگونگی ارادة حاکم خداست که بدان وسیله 

مصلوب شدن مسیح، گناه بزرگی «گوید  عملی شریرانه واقع شد. ادواردز می

مرتکب این گناه شد، با چنین عمل زشتی خشم خدا را به  بود چون انسان

شدن مسیح ارادة خدا بود  شدت برانگیخت.اما فراتر از تمام مالحظات، مصلوب

  »  بایست انجام شود. که می

  کند که گفته شده:  اشاره می 28ـ 26: 4سپس ادواردز  به اعمال 

خالف خداوند سالطین زمین برخاستند و حکّام با هم مشورت کردند، بر 

و بر خالف مسیحش. زیرا که فی الواقع بر بنده قدوس تو عیسی که او 

هاي  ها و قوم را مسح کردي، هیرودیس و پنطیوس پیال طس با امت

اسرائیل با هم جمع شدند.، تا آنچه را که دست و رأي تو از قبل مقدر 

  فرمود، بجا آورند.
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به کالمی دیگر تمام اعمال گناه ). 10:  53چنین رجوع کنید به مزامیر  (هم 

ها و یهودیان مقرر شده بودند که واقع  آلود از جانب هرود، پیالطس. امت

  شوند.

نماید روي این فرضیه احتمالی که فقط رنج کشیدن  ادواردز تعمق می

مسیح توسط خدا طراحی شده بوده  نه گناه بر علیه او... در پاسخ به معتقدین 

توانسته است عملی شود مگر  رنج کشیدن مسیح نمی: « گوئیم به این فرضیه می

با ارتکاب گناه. براي اینکه اهانت کردن و خفت دادن جزئی از کل رنج مسیح 

ا نیز مواردي هستند که در دسترس ه بود. بنابراین حتی اعمال اختیاري انسان

توان به موارد زیادي مشابه  هاي مخصوص (که می این نمونه» باشند. خدا می

آلود مردم را  هاي گناه نها اشاره نمود) که حاکمیت هدفمند خدا را بر گزینه آ

دهند، در چندین بخش دیگر کتاب مقدس  مشهود است. براي نمونه  نشان می

  خوانیم  می 16: 9در رومیان 

الجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خداي رحم 

  کننده.

هاي انسان از خداوند است، پس مرد راه خود   قدم«فرماید:  سلیمان نبی می

فکرهاي بسیار «خوانیم :  می 21: 19و باز در امثال سلیمان » را چگونه بفهمد.

  »در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند، مشورت خداوند است.

آب روان در  دل پادشاه مثل نهرهاي «خوانیم:  می 1: 21و باز در امثال

  »گرداند.  را به هر سو که بخواهد برمی دست خداوند است. آن

  فرماید: ارمیاء نبی می

دانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه  اي خداوند می



  235  د بودن در خداشا

  .)3 :10باشد (ارمیا  هاي خویش نمی رود قادر بر هدایت قدم می

خدا همه چیز را فتوا داده «گیریم که  بنابراین ما با ادواردز چنین نتیجه می

  »تی گناه را.است، ح

خدا] همۀ «[گوید:  می 11: 1چنانکه پولس رسول در افسسیان  و یا آن

  »کند. چیزها را موافق رأي ارادة خود می

  

  دو سئوال

مند به  خواهم به عنوان یک مبشر که طالب جالل خدا و عالقه اینک می

) آیا خدا مصنف 1گسترش جهانی کتاب مقدس است، دو سئوال مطرح کنم: (

) چرا خدا مقرر کرده است، بدي هم باشد؟ .و ادواردز براي این 2ت؟ (گناه اس

  دو سئوال چه جوابی دارد؟ 

  آیا خدا مصنف گناه است؟

عامل و اجراء کننده گنـاه،  » مصنف گناه«اگر منظور از «پاسخ ادواردز اینست، 

 است، اهانت آمیز و کفر» مصنف گناه«یا فاعل امور شریر باشد... تصور اینکه خدا 

اسـت و  » مصنف گناه«گوئی است. از این نظر من به شدت منکر این هستم که خدا 

ارادة خدا مبنی بر وجود گناه در جهان، چون گناه نیسـت. خـدا در اراده   «افزاید  می

خود مبنی بر موجودیت گناه،مرتکب گناه نشده اسـت. خـدا دنیـائی را تشـکیل داده     

  »عامالن مثبت«باشد، ولی توسط اش وجود گناه با اجازه او  است که الزمه

دهنده  خدا اجازه دهنده گناه است و در عین حال ترتیب«گوید:  ادواردز می

اي رفیع و هدفی متعال،  کیفیت وقایع. در چنین حالتی بخاطر حکمت، تقدس و آینده
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او به » شود. در صورتیکه وجود گناه، الزم باشد، از سوي خدا اجازه داده می

خورشید نور و گرما را موجب «گوید  رشید پرداخته و میمقایسه طبایع خو

شود. نور و گرما  فرما می کند، تاریکی و سرما حکم شود،  اما وقتی غروب می می

الزمۀ ذات خورشید است، ولی تاریکی و سردي حاصل نبودن آن است. اگر 

شد، آن چنانکه  بود، پس منشاء آنها می خورشید علت اصلی سردي و تاریکی می

شد به نوعی ذات تاریکی و سرما را به خورشید  نشاء نور و گرماست، آنگاه میم

  » نسبت داد.

کدام از عامالن مثبت و مداخله وجود متعال  گناه ثمرة هیچ«به کالمی دیگر 

نیست، ولی برعکس آن، گناه برخاسته از عدم عمل کرد وجود متعال و عامالن 

  »شود. الزم می اوست، و در تحت شرایط خاصی مداخله آنها

کند، به همان ترتیبی که  یعنی از یک نظر خدا آنچه را که خوش ندارد اراده می

خدا ممکن است از  چیزي «گوید:  کند. ادواردز می آنچه را که خوش دارد، اراده می

نفرت داشته باشد که آن چیز ماهیتاً منفور باشد و شرارت تلقی شود، ولی با این 

آمدهایش، اراده به اجراي آن بنماید. خدا گناه را به  پی وجود با توجه به تمام

کند؛ هر چند خوشایند او باشد تا  عنوان گناه یا بخاطر هر چیزي بدي، اراده نمی

  اموري را مقرر کند، با مجاز نمودن گناه براي اجراي آن هدف..

ارادة خدا در نظم امور چنان است که بدي نیز در مقابل خوبی باشد، و هیچ 

ثی نیست که او شرارت را به عنوان شرارت دوست ندارد، واگر چنین است، پس حب

دلیلی وجود ندارد که چرا او بارها شرارت را به عنوان شرارت غیر عقالنی ممنوع 

  کند. کرده است و آن را به عنوان شرارت مجازات می
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انگیز در کتاب  این یک حقیقت بنیادي ا ست براي تشریح بعضی امور شگفت

دس، مبنی بر اینکه خدا غالباً ارادة خود را به یک طریق و عمل خود را به طریق مق

دهد. خد ا مخالف است با خوار شدن مردمش، ولی با این وجود  دیگري انجام می

) 25: 105؛ مزامیر 3: 12دارد که مردمش در مصر خوار شوند (پیدایش  مقرر می

خدا دل فرعون را سخت » کینه ورزند. خدا] دل ایشان را برگردانید، تا به قوم او«[

گردانید، اما به او فرمان داد تا اجازه دهد مردمش از مصر خارج شوند (خروج 

سازد که سرشماري قوم او توسط داود گناه  ). خدا روشن می1: 8و  1: 5؛ 21 :4

). خداوند با زنا 10و 1: 24است، اما مقرر نمود سرشماري شوند (دوم سموئیل 

؛ 14: 20ولی مقرر نمود که ابشالوم با همسر پدرش بخوابد (خروج مخالف است 

). خداوند شورش و تمرد در مقابل پادشاه را منع فرمود، اما 22: 16دوم سموئیل 

مقرر نمود که یربعام و ده قبیله از قبایل یهود بر علیه رحبعام شورش کنند 

). خداوند با قتل و 16 ـ15: 12؛ اول پادشاهان 23: 15؛ اول سموئیل 1: 13(رومیان 

: 4؛ اعمال 13: 20کشتار مخالف است، ولی کشتن پسر خود را مقرر فرمود (خروج 

خواهد همۀ انسانها نجات یابند، ولی عمالً عدة خاصی را برگزیده است  ). خدا می28

  ).26: 2؛ دوم تیموتاوس 30ـ 26: 1؛ اول قرنتیان 4: 2(اول تیموتاوس 

ید یاد بگیریم که  خدا امور را از دو جنبۀ متفاوت پس منظور اینست که ما با

ارادة «و » ارادة فتوایی«کند. ادواردز براي بیان این دو جنبه از عبارات  اراده می

  گوید: استفاده نموده و می» اخالقی

(یا ارادة اخالقی) » ارادة فرمانی«ارادة فتوائی خدا (یا اراده حاکم)، مشابه «

دا در هر دو جنبه گرایش و تمایل اوست.ولی وقتی نیست. بنابراین. ارادة خ

دارد و یا از خلقت خود  کند و دوست می گوئیم خدا انواع تقواها را اراده می می
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خشنود است، مراد اینست که مطلقاً و حقیقتاً خوشنودي از خلقت، مورد نظر است 

یش او به و آن موافق است با گرایش ذاتی خدا. ارادة فتوائی خدا عبارتست از گرا

چیزي، نه آنچنان مطلق و واقعی، اما معطوف به عمومیت و جامعیت آن چیز. 

بنابراین خدا گرچه از چیزي  که واقعی است متنفر است، ممکن است میل بدان کند 

  »ن با عطف به عمومیت و جامعیت آ

  رسانند موارد فوق ما را به سئوال دوم می

  باشد؟چرا خدا اجازه داده است شرارت در جهان 

از آنچه که تاکنون گفته شد، بدیهی است که  خدا از شرارت به عنوان شرارت 

دهد، شرارت باشد ـ باشد  که نیکوئی از آن  اجازه می«خوشنود نیست، بلکه 

  » حاصل شود.

کدام خوبی و چگونه موجودیت بدي در خدمت خوبی است؟ و در اینجاست 

  رسیم: ال میکه به پاسخ گیج کننده ادواردز به این سئو

تر است که بدرخشد، و به همین  دلیل  تر و متعال انتها، شایسته براي جالل بی

تر اینست که درخشش همه جانبه جالل خدا تکمیل شود؛ یعنی تمام  شایسته

گر شود، که  ها این جالل جلوه هاي جاللش باید بدرخشد، که تمام زیبائی جنبه

آورد. شایسته نیست یک جنبه از جالل گر دیدگاه درستی از خدا به دست  نظاره

  هاي دیگري دیده نشود...  خدا دائماً تجلی یابد و جنبه

ترتیب الزم است که عظمت مهیب خدا، بزرگی و توانائی مهیب خدا، عدالت  بدین

شد مگر اینکه گناه و مجازات گناه، حکم به  و تقدس خدا آشکار شود. و چنین نمی

الل خدا کامالً کامل شود، جالل و نیکوئی خدا، بودن شوند، تا اینکه درخشش ج
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توانستند  شد؛ و به ندرت می رنگ می محبت خدا و قداست خدا، بدون آنها کم

  بدرخشند.

بود، تقدس خدا  اگر فتواي خدا مبنی بر وجود گناه و مجازات گناه به حق نمی

زي در اي از ارجحیت چیزي به چی شد، و یا نشانه در نفرت از گناه، آشکار نمی

کردیم. اگر گناهی نبود که بخشیده شود و گناهکاري نبود  مشیت او، مشاهده نمی

شد. چنانچه خدا  اي از فیض خدا و نیکوئی واقعی، متجلی نمی که نجات یابد جلوه

  شد. چنین تحسین و ستوده نمی داشت نیکوئی او این این شادي عظیم را ارزانی نمی

براي شادي واالي آفرینش و تکامل ارتباط بنابراین بدي هم الزم است، بدي 

خدا با آنچه را که خلق کرده است، مقرر شده است،  چونکه  شادي مخلوق وابسته 

به شناخت خدا و درك محبت اوست. و اگر شناخت او ناکافی باشد، شادي 

  یابد ناکافی باشد.  مخلوقات هم به نسبت می

رر نمودن شرارت، نقصان آیا جالل خدا بخاطر مق«بنابراین پاسخ سئوال 

منفی است، بلکه درست عکس آن است. خدا براي ایجاد و خلق دنیائی » یابد؟ می

هایش بیشتر جالل یافته است. هرگونه کوششی در جهت  چنین با تمام بدي این

معاف کردن خدا با توسل به انکار عدم پیش آگاهیش ار گناه یا انکار کنترل او بر 

  توهینی بزرگ به کالم و حکمت اوست.گناه، اشتباهی وخیم و 

اید، در مقابل  اگر شما جالل و عظمت خدا را در این دنیا دیده و چشیده

ها، شک نکنید. کتاب او را در دست بگیرید از روح  حاکمیت خدا در مقابله با بدي

روشنگر او مدد بگیرید و فروتن باشید و ایمان داشته باشید، و این موضوع را در 

روز مصیبت بزرگ خود در نظر داشته باشید، تا لغزش نخورید. دعاي  مواجهه با

ها تحت عنوان شادي در خدا دیدگاه شما را نسبت  من اینست که این سري برنامه
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دهید،  تر نماید و موجب شود در آن روزي که چیزي را از دست می به خدا عمیق

و زد و خدا را ستایش چون ایوب فکر کنید، که وقتی فرزندانش را از دست داد، زان

  »  خدا داد و خدا گرفت، متبارك باد نام خداوند.«کرد و گفت 

  

  


