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یک زندگی متفاوت
در این زندگی ما با بسیاری از سواالت مواجه هستیم.

امروز  فراسوی  به  درگیر  را  افکارشان  و  هستند  راضی  زندگیشان  از  مردم  از  بعضی 
نمی کنند. اما این می تواند اتفاق بیفتد که به سرعت چیزهایی بیاید و این رضایتمندی را 

از آنها بگیرد و از بین ببرد. 
دیگران آن زندگی را دوباره می بینند که چیزهای زیادی از دست رفته است و متعّجب 

هستند که آیا برای مشکالتشان راه حلی وجود دارد!
در این کتاب کوچک، ما تالش می کنیم که یک زندگی متفاوت را به شما نشان دهیم. که 

آنرا خدا به ما از طریق پسرش، عیسی مسیح داده است.

ما می توانیم  برخالف چیزی است که  این علت که  به  متفاوت است،  زندگی  این 
تصور کنیم یا بدست بیاوریم،

این زندگی متفاوت است، به این علت که چیزی به ما میدهد که کاماًل جدید 
است، چیزی بر اساس آنچه عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داده 

است. این به تنهایی می تواند راه حلی باشد برای گناه و شکست ما.

متفاوت است، به این علت که تنها راه صحیح است و ما را در ارتباط با خدا 
قرار می دهد.

متفاوت است، به این علت که تنها این راه معنی پیدا می کند به اینصورت 
که نه فقط برای زندگی در این دنیاست، بلکه همچنین برای این نوع زندگی 

آمده است که: برای تمام ابدیّت امید می دهد.
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ما این را می دانیم که تعداد افراد زیادی وجود دارند که عالقمند هستند مسیحی باشند 
اما بدون آنکه بدانند چه چیزی را شامل می شود. و برخی تالش می کنند برای رسیدن به 

اینکه به طور کلی به عنوان یک مسیحی بایستی شناخته شوند.
با این کتاب کوچک ما امید داریم شما را به زندگی واقعی هدایت کنیم، زندگی که خدا 

برای ما درنظر گرفته است.
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من کیستم؟
شاید شما از خودتان این سوال را کرده باشید که »به واقع من کیستم؟«

کتاب مقدس می گوید: »شما یک انسان هستید که در تصویر خدا خلق شده است.« این 
بدان معنی است که، بیشتر برای مشارکت با خدا خلق شده اید. زندگی شما کامل نیست، 

آن معنا ندارد تا زمانیکه به شکل یک رابطه درست با خدا در بیاید.
اگر بدون حضور خدا در زندگیت زندگی کنی، تو به درستی زندگی نکرده ای. این حقیقت 

کتاب مقدس است.

بی خدایی و رضایت؟
بسیاری از مردم خواهند گفت که به کتاب مقدس باور ندارند و هیچ خدایی وجود ندارد. 
آنها به سادگی ذهن خود را شکل می دهند تا آنچه را که بی ایمانی می خواهند بنامند، 
بگویند. آنها وجود خداوند را انکار می کنند. ظاهراً اینچنین افراد در شیوه بی رحمانه ای 
زندگی می کنند. آنها اغلب می گویند که همه چیز در مورد آنها خوب است. این نوع از 

انکار درون کتاب مقدس نیز ناشناخته است.

با فاصله  انسانهایی می خوانیم که خدا را نمی شناسند و  در مزامیر باب 73، ما درمورد 
زیادی از شناخت او زندگی می کنند. در حقیقت آنها او را انکار می کنند. »زیرا بر متکبران 
حسد بردم چون سالمتِی شریران را دیدم. زیرا که در موت ایشان قیدها نیست و قّوت 

ایشان مستحکم است.« )آیات 3و4(.



6

اما باید توجه داشته باشید که چه اتفاقی برای این افراد افتاده است. پایان نهایی آنها 
فاجعه بار بود زیرا ما در آیات 18 و 19 می خوانیم، »هر آینه ایشان را در جایهای لغزنده 
تباه  به هالکت رسیده اند!  بَْغَته  انداخت. چگونه  به خرابیها خواهی  را  ایشان  گذارده ای. 

شده، از ترسهای هولناک نیست گردیده اند.« 

اما شاید شما هنوز هم می گویید که، »من به خدا اعتقادی ندارم، من فقط بدون او می توانم 
خوب باشم.« شاید تو شبیه یک دانشجوی دانشگاهی باشی که من می شناختم. او در 
مورد این حقیقت که او خداناباور بود به خود می بالید، اما زمانی که به روز امتحان نزدیک 
شد، او در سکوت به درگاه خدا دعا کرد که او کمکش کند. خداناباوری او واقعا عمیق 

نبود.

همچنین  و  خدا  به  که  می کنند  ادعا  آنها  است.  مردم  از  بسیاری  تجربه  این  واقع،  در 
اما در آن لحظات تنهایی در خالل ساعات بیداری شبانه،  باور ندارند.  به کتاب مقدس 
زمانیکه تو احساس تنهایی و عدم درک میکنی یا وقتیکه با خطر مواجه میشوی، آنگاه 

خدا به افکار تو وارد می شود و اغلب یک دعا به درگاه او می شود.
شاید شما نیز احساس اضطراب و هشدار می کنید. یک حس ناامیدی که شما نمی توانید 
توضیحش دهید یا جوابی برایش بیابید. چیزی که زندگی را تبدیل به یک پوچی بی حد 

و حصر می کند.
آیا این تجربه شماست؟ آیا شما احساس خیلی خوبی دارید یا همه چیز بر خالف میل شما 
پیش رفته است؟ زندگی یک مبارزه است. برای شما کمک وجود دارد. اول از همه، همین 

خدایی که شما باورش ندارید، در جستجوی شماست.

خدا در جستجوی توست
خدا  اما  ندارید،  او  با  ارتباط  به  ای  عالقه  هیچگونه  شما  نبودی.  خدا  جستجوی  در  تو 
را  تو  خدا  کند.  برقرار  ارتباط  تو  با  که  است  مشتاق  او  توست.  جستجوی  در  همچنان 
دوست دارد. او اینرا در کالم خود می گوید. چه شما باورش کنید و یا نه. خداوند همه چیز 

را در قدرت خود انجام می دهد برای رسیدن به تو، که تو را بسیار خوب بسازد.
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این را بدانید که: خدا هرگز کسی را مجبور به ارتباط با خودش نمی کند.
این را می دانید که اگر یک مرد، زنی را به اجبار به همسری خود درآورد، اینکار به خوبی 
انجام نمی شود. فکر می کنید چه نوع ارتباطی ممکن است بوجود بیاید؟ اگر عشقی وجود 
برای  آزادانه  ارتباط  و  متقابل  توافق  اساس  بر  بایستی  ارتباط  آن  آنگاه  باشد،  نداشته 

زوجین صورت پذیرد.

باشد.  متقابل  و  آزاد  انتخاب  به وسیله یک  بایستی  با خداوند،  ما  ارتباط  ترتیب،  بدین 
بنابراین، خدا با فراخوانی ما آغاز می کند، و ما را به سمت خودش می کشد. به همین دلیل 
است که شما اغلب احساس غیر قابل توصیفی و نگرانی ناخوشایندی می کنید و اشتیاق 

برای چیزی دارید که نمی توانید درک کنید یا بفهمید.

اما این آشفتگی درونی بخاطر این است که انسان برای داشتن مشارکت با خدا آفریده 
شده است و آرام و قرار ندارد مگر آنکه آن را در خدا بیابد.

فاجعه
کاماًل  ارتباط  او  بود.  گناه  بدون  و  کامل  او  و  آفریده شد  انسان در تصویر خدا  ابتدا  در 

طبیعی با خدای خود داشت.

اما در همان زمان، انسان برای گسترش ارتباط ایجاد شد. او هنوز ناقص بود؛ به همین 
دلیل خدا به انسان یک نمونه داد. ما در پیدایش باب2 آیه 17 میخوانیم: »اما از درخت  

معرفت  نیک  و بد زنهار نخوری ، زیرا روزی  که  از آن  خوردی ، هرآینه  خواهی  مرد.«

انسان، با این حال نفهمید که چرا باید این فرمان را حفظ کند. انسان می دانست که او 
برای رشد در دانش آفریده شده است. برای بدست آوردن دانش، درونش و به وسیله آن، 
اشتباه نیست. اما دقیقًا به علت همین ممنوعیت توسط انسان بسیار غیرقابل درک بود، 

و به عنوان یک آزمون برای اطاعت از خدا مفید واقع شد.
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اگر انسان این آزمون را سربلند گذرانده بود، او می آموخت و کشف میکرد تفاوت خدا و 
شیطان را بدون اینکه شخصًا در گناه بیفتد و در نتیجه تبدیل به دشمن خدا بشود.

اما شیطان، دشمن نفس او، از این موقعیت استفاده کرد.

باالترین  احتماالً  بود،  داده  دست  از  را  بودن  فرشته  مقام  خداست،  مخالف  که  شیطان 
مقام در میان تمام فرشتگان بود. او بالفاصله بعد از خلقت، موضع خود را نسبت به خدا 
گرفت، او دشمن و درمقابل خدا هست و همیشه خواهد بود، برای او هیچ امکان رسیدن 

به رستگاری وجود ندارد.

عیسی به ما می گوید که آتش ابدی برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است )متی 25: 
41(. واقعا آتش ابدی برای انسانها هرگز درنظر گرفته نشده است. بنابراین وقتی کسی 
به آنجا می رسد، هرگز اراده خدا نبوده است، بخاطر اینکه او می خواهد که تمام انسانها 

نجات یابند )دوم تیموتائوس 2: 4(.
اما شیطان با خدا مخالفت می کند، و همچنین بر علیه 
شما است. به همین دلیل، قدم اول او نابودی نقشه خدا 

برای نجات نژاد انسانها است.

در بهشت، ابلیس با حوا به عنوان یک حیله گر و حیوان 
به  توجه  با  حیله گر  بیشترین  بود.  شده  مواجه  موذی 

کتاب مقدس.
ابلیس در ابتدا حوا را مالقات کرد، که تنها فرمان خداوند را از طریق شوهرش شنیده 
بود، و سخنان خداوند را مستقیمًا نشنیده بود. مار احتماالً بر باالی درختی بود که خدا، 

خوردن از آن درخت را ممنوع کرده بود.

ظاهراً، زمانی که مار شروع به سخن گفتن با حوا کرد تصور او این بوده است که آن خدا 
بوده که مراقب چیزی برای او بوده است. قباًل او هرگز سخنان شخص دیگری به غیر از 
شوهرش با خودش را نشنیده بود. اما او تشخیص داد که خدا بسیار خوب سخن می گفت. 
و ناگهان سخنان مار را که شنید، آن مار به منظور فریب حوا هدف و قصد خداوند را کپی 

برداری و تقلید کرد.

آیا واقعا خدا 
گفت؟
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»آیا خدا حقیقتًا گفته  است  که  ...؟« )پیدایش3: 1( آنچه که مار خواسته بود.

تأیید  مار)ابلیس(  را داد که در حقیقت  این تصّور  به حوا  ابتدا  این سؤال در  و شنیدن 
درستی فرمانی که خداوند داده بود است.

موقعیکه ابلیس پرسید، »آیا واقعا خدا گفته است، که تو بایستی از هیچ درختی در باغ 
نخوری؟« ابلیس بسیار حیله گر بود. بر طبق آنچه در کتاب مقدس گفته شده است، او 

قادر بود که حوا را در این بحث و گفتگو درگیر کند.

ما بایستی اینجا به دقت توجه کنیم که: تمام گناهان و تمام بی ایمانی ها از پرسش آغاز 
میشود، »کتاب مقدس واقعا چه معنایی دارد؟ کتاب مقدس نمی تواند این معنا را بدهد؟ 

بله، این را می گوید، اما آن در زمان دیگری نوشته شده است و غیره و غیره.«
ما امروز چیزهای مشابهی می بینیم، بسیار ساده است که یک بحث و سوال درباره حقیقت 

کالم خدا را شروع کنیم: این چیست؟ خدا نمی تواند چنین چیزی را معنی کند؟

اما این چیز جدیدی نیست و شما می دانید. اولین بار در یک فاجعه پایان یافت. به دفعات 
نگاه  به درخت  که  داد  فریب  موقعی  را  است. شیطان حوا  انجام شده  بحال  تا  بسیاری 
می کرد. در پیدایش باب 3 آیه 6، ما گفتیم که حوا میوه درخت را به عنوان خوراک خوب 

و چشم نواز دید، و همچنین مطلوب به جهت کسب حکمت.

سپس او تعدادی را از درخت برچید و خورد. او همچنین تعدادی به شوهرش داد که با او 
بود و آدم آن را خورد. بنابراین فاجعه اتفاق افتاد. گناه وارد جهان شد، و مرگ در گناه.
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»اغلب متقاعد شده است،« بیا، امروز بیا؛
»اغلب متقاعد شده است،« دور نشو؛

عیسی تو را اینجا دعوت می کند، فرشتگان در این نزدیکی گوش می کنند،
دعاها از قلبهای پاک و عزیز برمی خیزند، چه شگفت انگیز است، بیا.

»اغلب متقاعد شده است،« نتیجۀ گذشته است!
»اغلب متقاعد شده است،« عذاب درپی آن می آید!

»اغلب« نمی تواند مفید باشد؛
»اغلب« هست ولی شکست خورده است!

غمگین، ناراحت با انتظار تلخ، »اغلب« اما از دست رفته.
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عیسی کیست؟
این عیسی است که می گوید: »بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما 

را آرامی خواهم بخشید.« )متی 11: 28(.

ما بارهای سنگین زیادی بر دوش می کشیم
امروزه تعداد بسیار زیادی انسان بی قرار وجود دارد که رها شده اند، تنها و پر از اضطراب، 
بلی، حتی در میان بسیاری از کسانی که به نظر نمی رسند وجود دارند. و این مسّلم است: 
هر کسی که بطور جدی ارتباطش را با خداوند دارد، خیلی زود تجربه می کند که این بار 

برای حمل کردن بسیار سنگین است.

اتهام های درون وجدان ماست، وقتیکه ما  از میان همه آنها قضاوت و  بار  سنگین ترین 
شروع به دیدن خودمان در نور مقدس خداوند می کنیم، تمام نافرمانی های ما، تمام فریب 
و خیانتکاری های ما، تمام آنچه که ما گفته ایم، تمام انگیزه های بد ما و بی شمار موارد 

دیگر. خالصه، همه ما بایستی بایستیم و در مقابل خداوند مسؤل گناهانمان باشیم .

و  و عدم صلح  بی قراری  معنی  مبارزه می کنند  بار سنگین  این  زیر  در  که  تمام کسانی 
آرامش را می فهمند.
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یک تالش صادقانه تر، وقتی آشکارتر می شود که این بار برای حمل کردن بیش از حد 
سنگین باشد. سپس سختی های دیگر اضافه شده است، بیماری، رنج کشیدن، ناامیدی 
نسبت به کسانی که به آنها اعتماد دارید؛ انواع نگرانیها. کل زندگی برای بسیاری از افراد 

یک عذاب است.
آیا چیزی درباره این می دانید؟ آنگاه عیسی یک کلمه فقط برای تو دارد. او تورا دعوت 
می کند. تو می گویی، »آری«؛ »اما برای درخواست این دعوتنامه برای خودم چکار می توانم 
بکنم؟« دیگران می گویند، »می توانم بر روی وعده ای که او چنین چیزی را به من میدهد 

حساب کنم؟«

حاال اجازه بدهید برای یک لحظه ببینیم این کلمه درباره عیسی چه می گوید، و هم اکنون 
برمی گردیم به سوال اصلی.

عیسی کیست؟
این به وضوح بیان می کند، با توجه به این دعوتنامه، آن شخص عیسی است که این بار را 
که اینقدر برای ما سنگین است، حمل خواهد کرد. عیسی واقعا به عنوان شخصی که قادر 
به حمل کردن این بار است مشخص شده است. برطبق کالم خداوند، او گناه ما را بر روی 
صلیب حمل کرد. یحیی تعمید دهنده به او اشاره کرد و اعالم کرد: »پس گفت، اینک، بّره 

خدا که گناه جهان را برمی دارد!« )یوحنا 1: 29(

پسرخدا به شکل انسان درآمد بخاطر اینکه گناه ما را بردارد، گناهانی که ما را از خدا 
جدا کرده بود، که بین خدا و ما قرار گرفته بود. چه اتفاقی در جلجتا رخ داد که عیسی از 
همه مراقبت کرد که ما برای به خطا رفتنمان، بدهکار بودیم و نمی توانستیم پاسخ دهیم.

به همین دلیل است که اشعیا می نویسد: »بلکه به گناهان خود بر من بندگی نهادی و به 
خطایای خویش مرا به تنگ آوردی. من هستم، من، که بخاطر خود خطایای تو را محو 

ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد،« )اشعیا 43: 25-24(.
این پاسخی به شما است که می پرسید اگر این دعوتنامه شما را نیز شامل شود.
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را حمل خواهد  دیگر  های  رنج  تمام  او همچنین  کرد،  را حمل  بار  که سنگینترین  او  و 
همان  او  کنی.  اعتماد  او  به  و  کنی  حساب  او  روی  بر  چیز  همه  در  می توانی  تو  کرد. 
صالت  با  هرچیز  در  بلکه  مکنید،  اندیشه  چیز  هیچ  »برای  می گوید،  تو  به  که  است 
از  فوق  که  خدا  سالمتی  و  کنید.  عرض  خدا  به  را  خود  مسؤوالت  شکرگزاری  با  دعا  و 
داشت.« خواهد  نگاه  عیسی  مسیح  در  را  شما  ذهنهای  و  دلها  است،  عقل   تمامی 

 )فیلیپیان 4: 7-6(.

آیا دیدی چه کسی این آرامش را می دهد؟
ما  از  گناه  این که  یافت می شود؟ فهمیدن  آرامش فقط در عیسی  این  که  آیا می بینید 
برداشته شده است و تمام گناهان من بخشیده شده است و من دیگر تحت قضاوت خدا 
نیستم. این به من آرامش و اطمینان می بخشد که من فرزند خدا هستم. اکنون می توانم 
در این حقیقت بمانم که عیسی مسؤل من و هرآنچه اتفاق می افتد است، بله، حتی در 

میان آزمایش ها و مصیبت ها.
وعده ای که عیسی در ارتباط با این دعوت داد، کلمات بی محتوایی نیست.

در نهایت، یک پاسخ به پرسش شما که چگونه می توانی به سمت عیسی بروی. عیسی در 
یوحنا 6: 35 می گوید، »من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و 

هر که به من ایمان آرد، هرگز تشنه نگردد.«

عیسی می گوید که به نزدش رفتن و باور او، هردو یک چیز است. به نزد او رفتن دقیقًا 
همان چیزی است که وقتی شما شروع به اعتماد به او می کنید. درباره او بخوانید، درباره 
او بشنوید، درباره او بسرایید، با آنهایی باشید که به او باور دارند و در او دعا می کنند تا 

زمانیکه قلب تو سرشار از اعتماد در او شود.

سپس، موقعیکه قلب تو به سمت او کشیده شد، آنگاه شما واقعا به او درآمده اید.
این حقیقت همچنین در مزامیر 40:37 بصورت شفاف بیان شده است، جایی که ما این 
از  را  ایشان  داد.  نجات خواهد  کرده،  اعانت  را  ایشان  »و خداوند  می خوانیم،  را  کلمات 

شریران خالص کرده، خواهد رهانید زیرا بر او توّکل دارند.«
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آه، عشقی که نقشه رستگاری را به تصویر کشید!
آه، لطفی که برای انسانها آورده شد!

آه، کار عظیمی که خدا در جلجتا انجام داد!

رحمت و مرحمت بزرگ بود و فضل خداوند آزادانه؛
عفو و بخشش به من چند برابر بود؛

روح هدایتگر من آزادی را یافت،
در جلجتا.
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اطمینان به رستگاری
نادیده.«  چیزهای  برهاِن  و  است  شده  امیدداشته  چیزهای  بر  اعتماد  ایمان،  »پس 

)عبرانیان11: 1(

آن یک احساس نیست
در عبرانیان 3: 14 ما این کلمات را می خوانیم: »از آنرو که در مسیح شریک گشته ایم، اگر 

به ابتدای اعتماد خود تا به انتها سخت متمّسک شویم.«

هنگام شنیدن چنین کلماتی ما یک گرایش قوی داریم، برای متحّول شدن از درون و 
باطن، بطور ذهنی در درونمان، به دنبال برخی احساسات، چیزی که ما را متقاعد کند و 
این احساس را بدهد که ما مطمئن هستیم. این را بایستی انجام دهیم، فکر کنیم، زیرا 
قلب  در درون  تنها  و مطمئنًا  است.  و قطعی  ایمان مطمئن  که  نیست  این  آیا  می گوید: 

شماها یافت می شود.

قلب  درون  در  یقین  کسب  برای  را  بیشتری  تحقیقات  وقتیکه  درستکار  روح  یک  اما 
باطنی  از کشمکشهای  بسیاری  اینجا  در  مردد می گردد.  بیشتر  تجربه می کند،  خودش 
بدون هیچ جوابی خودشان را پیدا می کنند. به محض آنکه آنها درباره اطمینان به ایمان 
می شنوند آنها پریشان و بی قرار می شوند، آنها احساس می کنند همه چیز ناامیدکننده 

است. اما آیا این کلمه این چنین معنی می داد؟
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برای پیدا کردن پاسخ به این، ما بایستی به دقت بنگریم و بر روی برخی از نمونه های افراد 
ایماندار که در کتاب مقدس یافت می شود واقعًا تمرکز کنیم. اما قبل از انجام هرکاری، 

اجازه دهید این سؤال را بپرسیم.

چگونه می توان درمورد هرچیزی مطمئن بود؟
شما به زودی درخواهید یافت که همیشه غیرممکن است اگر بخواهید خودتان به تنهایی 
به وسیله نگاه کردن به درون آن چیز درمورد هرچیزی مطمئن شوید. تصور کنید که 
و  است،  ساخته  خوشحال  بینهایت  را  تو  که  گفته است  چیزی  شما  به  و  آمده  شخصی 
است؟«  گفته  تو  به  را  این  کسی  »چه  می دانی؟«،  را  این  »چطور  میپرسی،  درمقابل  تو 
شما متوجه خواهید شد که به وسیله اعتماد در چیزی بیرون از خودتان نیز می توانید 
توجه  بود.  اعتماد  قابل  و  درست  می دانستید  شما  که  چیزی  در  اعتماد  شوید.  مطمئن 
داشته باشید، به قطع یقین بایستی همیشه حقایق مشخصی را بیرون از خودمان بکار 
ببریم. این حقیقتی است که این واقعیت را ثابت می کند و شما را متقاعد خواهد کرد که 

این واقعًا صحیح است.
برای چیزی، در عدم  انتظار  یا  بر اساس احساسات یک فرد است، آرزوها  اطمینان که 
درست  ما  احساسات  که  باشیم  داشته  می توانیم  تضمینی  چه  است.  واقعیت  اطمینان 

باشد؟ یا آنچه ما برای به تحقق پیوستن آرزو داریم؟

و اگر این در زندگی روزمره ما اعمال شود، سپس می توان آن را بطور کامل چندین بار در 
مسائل ابدی اعمال کرد: سؤال درمورد نجات و رستگاری روح ما.

این چطور می تواند به من کمک کند اگر من ایمان داشته باشم که یک مسیحی هستم؟ 
یا اینکه من به مانند فرزند خدا باشم؟ بیشمار انسان وجود دارد که به خودشان ایمان 
دارند که مسیحی شده اند و احساس می کنند که فرزندان خدا هستند ولی هرگز تجربه 
نکرده اند معنای مسیحی بودن چیست. پس بنابراین این نشانه بدی نیست وقتیکه نوع 
بشر درک می کند، غیر ممکن است که ایمان حقیقی را به وسیله جستجو در درون قلب 

خودش تجربه کند.
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اما به ما یک بنیان مستحکم و پابرجا برای ایمانمان داده  شده است - یک بنیاد و اساسی 
که به ما اطمینان می دهد. و ما بایستی در این پایه و اساس در نور کلمات گذشتگانمان 

دقیقتر بنگریم.

آنهایی که ایمان دارند
نجاتشان  مورد  در  که  اشخاصی  از  بیشماری  مثالهای  ما،  از  قبل  عبرانیان  مکان  یازده 
مطمئن بودند. آنها قادر بودند همانند مؤمنان با مرگ، شیطان، جهنم و این دنیا مقابله 
و  ناراحتی  ناامیدی،  اذیت،  و  آزار  رغم  به  که  بودند  گرفته  را  جایگاهی  آنها یک  کنند. 
مشکالت عظیم متزلزل نبود. آنها توانستند استوار بایستند زیرا آنها در باطنشان راسخ 
و با ایمان بودند. آنها آگاه بودند به این حقیقت که در دوستی و رفاقت خداوندشان بودند 
که نجات یافتند. آنها ایمان داشتند که زندگی جاویدان داشتند. این مورد با اهّمیتی است 

که مؤمنان واقعی را مشخص می کند.

چگونه می توانند اینقدر مطمئن باشند؟
آیا بخاطر تجربیاتشان بود؟

فوت  ایشان  همه  ایمان  »در  دارد،  تأکید  آوری  شگفت  مطلب  روی  بر  خدا  کالم  اینجا 
شدند، در حالیکه وعده ها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده، تحّیت گفتند و اقرار 

کردند که بر روی زمین، بیگانه و غریب بودند...«)عبرانیان 11: 13(
باب  این  را در محتوای متن در آیه آخر  این  باید  ما  نبایستی اشتباه بگیریم.  ما  را  این 
درک کنیم، جایی که می خوانیم، »پس جمیع ایشان با اینکه از ایمان شهادت داده شدند، 
وعده را نیافتند. زیرا خدا برای ما چیزی نیکوتر مهّیا کرده است تا آنکه بدون ما کامل 
نشود.«)آیه 39و40(. آنچه ما می بینیم انجام می شود، آن افراد نمی دیدند، اما آنها مطمئن 
آنها  این چیزی است که  نمی بینند.  آنچه  به  بودند و مطمئن  امیدوار  آنچه که  به  بودند 
بخاطرش ستایش می کردند. این اعتقاد زندگی آنها بود، ازاینرو آنها می توانند رنج و آزار 

و اذیت را تحّمل کنند، و در این راه آنها می توانستند بمیرند.
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همچنین این موضوع امروزه برای یک مسیحی صادق است. او هنوز تجربه نکرده است 
که رستگاری در مرگ خواهد بود، او می تواند از قضاوت خداوند در روز رستاخیز نجات 
یابد و تبرئه شود. اما او می تواند حتی در زمان حال کاماًل درمورد این موضوع مطمئن 

شود، و با داشتن این ایمان، او می تواند تمام چیزها را تحّمل کند و بردبار باشد.

چنین اطمینانی هست که اینچنین یقینی به اعتقاد و ایمان وجود دارد. او می تواند در 
تناقض، وسوسه، پریشانی، بدخواهی و تهمت زدن باشد و درعین حال، در همان زمان، 
باشد و در  با خداوندش  به خانه میرود که  او  باشد که در ساعت مرگ  قاطعانه مطمئن 

قضاوت توسط خدا تصدیق خواهد شد.

چگونه می توان مطمئن بود؟
یک مسیحی این را تجربه نکرده است که این اطمینان را داشته باشد که درمورد چیزهایی 

که هنوز تجربه نکرده است، مطمئن باشد.
برای یافتن پاسخ به این سؤال اجازه بدهید که به متن بازگردیم.

برای مثال، ابراهیم چگونه مطمئن شد؟ »او بیرون رفت، بدون اطالع از اینکه کجا میرفت.« 
چه زمانی ابراهیم ایمان آورد؟ موقعیکه او وارد سرزمینی شد که خداوند به او وعده داده 

بود، یا موقعیکه او خانه اش را ترک کرد؟

زمانیکه او مطمئن شد او قصد داشت فرزندش را بگیرد؟ فقط پس از تولد فرزند؟ خیر، 
بود، جایی که هیچ  باایمان  بود، همواره  ابراهیم در شرایطی که غیر ممکن  مّدتها قبل. 
ایمان است. به  امیدی در مورد تحّقق وعده خداوند وجود نداشت. این راز اطمینان به 
رغم این واقعیت، یک حقیقت مشخص می شود که آن از دیدگاه بشریت، فراتر از عقل و 

منطق انسان است.
»او  می خوانیم،  سارا  درمورد  ما  است.  امکانپذیر  این  چگونه  می کند  تشریح  خدا  کالم 
وعده دهنده را امین یافت با قولی که به او داده شده بود.« در اینجا ما اطمینان به ایمان 
را می یابیم. این بدان معنی است که کالم خدا در واقع چه مفهومی دارد. خدا به ما کالم 
حق و بی فریبش را می گوید. این بدان معناست که به غیر از هر چیز دیگر بر این کالم 

اتکا و اعتماد کنیم.
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کلمه »اطمینان« بر طبق زبان اصلی کتاب مقدس معنای یک احساس یا یک تجربه را 
نمی دهد، بلکه بنیاد و اساسی که خدا برای نجات و سالمت ابدی ما گذاشته است. برای 
خداوند چنین اساسی گذاشته شده است. این در عهد قدیم هنوز انجام نشده بود، اما 

وعده برای آنها نیز صادق بود. اما اکنون این بنیاد تکمیل شده است.
این بنیاد به لطف خداوند در عیسی مسیح نامگذاری شده است. این از ابدیّت آماده و 
داده شده است. اما در تاریخ ما توسط پسر خود خدا، نجات دهنده ما، که گناهان ما را 

توسط خون خود برداشته است، تکمیل شده است.
این بنیاد خداست که به عنوان پایه برای امید ما در نجات و رستگاری داده شده است. 
ایمانداران می دانند امیدی که بر اساس حقایق است، یک امید واقعی و قابل توجیه است.

این همان چیزی است که ما باید بطور محکم نگه داریم. ما آنچه را که خدا به ما داده 
و  کنیم  اعتماد  که  نشده ایم  نصیحت  ما  داریم.  مسیح،  عیسی  در  خداوند  فضل  است، 
احساساتمان، تجربیاتمان، شادی هایمان، آرامشمان و غیره را نگه  داریم. همه اینها نتایج 
لطف خداوند است. اما آنها خودشان مرحمت نیستند. آنچه ما باید بر روی آن تکیه کنیم 

و نگه داریم، به انجام  رساندن کار عیسی مسیح است.

اطمینان  او  کالم  و  مسیح  عیسی  در  ایمان  توسط 
حاصل می شود

شخصًا مطمئن باشید که نجات در عیسی مسیح برابر است با اعتقاد به او. کالم درباره 
عیسی ایمان در قلبهایمان را به وجود می آورد. کالم در ما یک ایمانی بوجود آورده است 
که خدا صادقانه صحبت می کند زمانیکه او آنچه در عیسی به ما داده است را می گوید. 
تو نمی توانی ببینی که از مرگ نجات یافته ای. شما نمی توانید ببینید که از قضاوت مبّرا 
بنابراین متقاعد  شده اید. اما شما میتوانید در قلبتان مصّرانه معتقد باشید که هستید. 

کننده است که شما قادر به ایستادگی و مقاومت درهرچیزی هستید.

بنابراین شما فهمیدید چقدر اشتباه است. بله، چقدر خطرناک است که توّجه خود را به 
باطن این سؤال معطوف کنید که درمورد اطمینان و یقین به ایمان است. شما بایستی 



20

فراتر بنگرید. همانگونه که پیامبر )میکا 7:7( می گوید، »... برای  خدای  نجات  خود انتظار 
می کشم  و خدای  من  مرا اجابت  خواهد نمود.« آیا به دنبال عیسی بودن را شروع کرده  ای؟ 

آیا شروع به تکیه بر آنچه خدا به تو داده است کرده ای؟
آیا زندگیتان بر اساسی که خدا بنا نهاده است قرار گرفته است؟

به سوی عیسی  این قدرت را عطا کند که منجر شود شخصی  ممکن است که خداوند 
معطوف شود، همانطوریکه برخی از اشخاص در گذشته به وسیله او گذر کرده بودند. ای 
دوستان با ایمان، اجازه بدهید هیچوقت فراموش نکنیم که اصول اعتقاد، ایمان در عیسی 

است.

»پس به توما گفت، انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را 
بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش بلکه ایمان دار.« یوحنا 20: 27
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عیسی مرا یافت!
کنوت پدرسون یک واعظ و سخنران در تمام دوران زندگی بزرگسالیش بوده است. او به 
مّدت چهار سال، با کالم خدا، برای سازمان فعالیتهای مسیحیان لوتری سانف یورد )واقع 
در نروژ(، سفرکرده است و از سال 1978 در منطقه آگدار برای سازمان مسیحیان لوتری 
نروژی در مسافرت بوده است. در گذشته کنوت به عنوان واعظ مشغول بکار بود و بطور 
همزمان به عنوان یک خدمه در یک گذرگاه که به ِفِلِکقوی می رفت کار میکرد، اما اکنون 
این جزیره  به همراه خانواده اش در  این جزیره ساخته شده است. کنوت  به  یک تونل 

زندگی می کنند.

چگونه این اتفاق افتاد که عیسی شما را یافت؟
راه برگشت قبل از خلقت این جهان، من در افکار و برنامه خدا بودم. )افسسیان1: 4( او 
همان بود که شخصی را برای من قرار داد که دعا کند قبل از اینکه من روشنایی روز را 
ببینم. عالوه بر این، کلمه او به من منتقل شد و من در خالل دوران کودکیم به عیسی 

منتقل شدم.
در جوانیم در اکثر جلساتی که در ِفِلِکقوی برگزار میشد حضور یافتم. همچنین به عنوان 
یک کارگر جوان در آنجا شرکت کردم. با تمام ظواهر، همه چیزخوب به نظر می رسید. اما 
کالم خدا با قلب من سخن می گفت و این جایی بود که واقعا ارزشمند بود. این منجر شد 
که من یک کشمکش در درون افکار خودم با خدا داشته باشم. در ناامیدی ام، گناه بر من 

غلبه کرد و من شکست خوردم.

من هم اکنون چیزی را که قبال می شنیدم انجام دادم. »در نام عیسی دعا کن، او به تو 
کمک خواهد کرد. شما نمی توانید به عنوان یک مسیحی در قدرت خود زندگی کنید.«
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 بلی، من دعا کردم و بخاطر دارم که چطور بیش از یکبار گریه کردم. اما کمکی نکرد. من 
همچنان شکست خورده بودم. سپس چیزی را به یاد آوردم که حتی مرا بیشتر هراسان 
کرد. به تدریج، بدون احساس خیلی بدی من مرتکب گناه می شدم. در ظاهر، بی تفاوت 
بنظر می رسیدم. یکروز به پیش یک مسیحی قدیمی  و باسابقه تر رفتم که احساسم را به 
او بگویم، » من فردی نیستم که خودم را متظاهر به شخصی دیگر کنم، که دیگران مرا 

باور کنند، اما این من واقعی هستم.« پس به همه چیز اعتراف کردم.

راهنمای صلح
به یاد نمی آورم که در ادامه چه چیزهایی گفته شده است، اما فقط اینکه یک چیز شگفت آور 
آموختم. همانطور که می رفتم، به من یک کتاب از رونسیوس داده شد: راهنمایی برای 
کتاب  این  یکشنبه ها.  بعدازظهر  در  را می خواندم، مخصوصا  کتاب  این  اغلب  من  صلح. 
واقعا با من صحبت می کرد. من هرگز فراموش نخواهم کرد موقعیکه این قسمت را خواندم 

که با این کلمات آغاز میشد، »حاال شما سرد، سخت و بی تفاوت هستید.«
و این دقیقا شرح حال من بود. من می خواستم یک مسیحی باشم. من بجز این، به هیچ 
چیز دیگر فکر نمی کردم و با این حال نسبت به خدا بی تفاوت بودم. بلی، من می توانم 
گناه را بدون احساس ناراحتی درمورد آن مرتکب شوم. به خودم میگفتم: »تو به خدا 

پشت کرده ای.«
این یک تجربه برجسته برای مطالعه بیشتر بود، »و این همه آن چیزی است که قانون 
به شما نشان می دهد. و حاال شما می بینید که همیشه شما بوده اید، اما قبال هرگز ندیده 

بودید.« بنابراین، خدا بود که با من بود و او این را به من نشان داد.
برای من خیلی روشن بود که عیسی برای یکنفر درست مثل من مرد. من، که از خدا روی 

گردانده ام، حاال می توانم به تنهایی با فیض او فرزندش شوم.

همانطور که خودم را روی تختم انداختم، در خوشحالی و تعّجب گریستم. اکنون دیدم که 
هرآنچه که داشته ام قبال با خدا بوده است، من در شخص دیگری بودم. این خارج از وجود 

من بود، در عیسی مسیح. تمام وجودم تهی شده بود.
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عیسی برای شما چه کاری انجام داده است؟
العاده است که فکر می کنم که قلب خود خداوند شکسته شد تا مرا از گناهانم و  فوق 
خاطر  به  نه  و  است  کرده  مالقات  فضل خود  با  مرا  همیشه  او  دهد.  نجات  قضاوت خدا 

شایستگی من. و این یک شگفتی مداوم برای من است.

عیسی کیست؟
او خداست، پسر خود خدا. و همچنین او یک انسان است. او به صورت یک انسان شد 

فقط برای یک هدف، بنابراین او می تواند نجات دهنده ما باشد.

چگونه می توان یک مسیحی شد؟
زندگی  به  توجه  با  است.  غریب  و  عجیب  نبرد  یک  و  ثروت  بزرگترین  از  ترکیبی  این 
از تجربه ام بگویم، »هیچکس نمی تواند چنین زندگی واقعی را خالص،  بایستی  انسانی، 

خوب، و غنی کند آنچنان که کالم خدا می تواند.«
در عین حال، من بایستی بپذیرم، این عذاب آور است که هنوز این را تشخیص می دهم 
که جسم کهنه و ذات گذشته من هنوز هم سخت و انعطاف ناپذیر است. هنوز هم به سوی 
خدا خاصمانه، بی تفاوت، سرد و متمایل به سمت گناه است. این اغلب برای من یک غم و 
اندوه عظیم است. بنابراین من به دنبال عاقبت هستم، نجات کامل در بهشت. من بایستی 
عیسی را آنگونه که واقعا هست ببینم، و بایستی با توجه به کالم خدا زندگی کنم، و هرگز 

تمایلی به گناه نداشته باشم.
بلی، بایستی اعتراف کنم که بخاطر عیسی بسیار سپاسگزارم. فقط می اندیشم که، او مرا 

یافت، و مرا تمام راه تا به خانه همراهی کرد.
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در محّبت، او مرا جستجو کرد
خسته و بیمار با گناه

و بر روی شانه هایش مرا آورد
و بازگشت به سوی او باردیگر

درحالی که فرشتگان در حضور او آواز خواندند
تا زمانی که بارگاه های بهشت به صدا درآیند

آه، عشقی که مرا جستجو کرد!
آه، خونی که مرا خرید!

آه، فیضی که مرا ثمر بخشید،
فیض شگفت انگیزی که مرا به بار آورد!



25

اراده خدا برای زندگی شما 
چیست؟

پاسخ:
اراده خدا در این است که شما بایستی نجات بیابید. و نجات بدان معنی است 
که شما به پادشاهی خدا وارد می شوید، جایی که همه کسانی که نجات می یابند 
برای تمام ابدیّت آنجا خواهند بود، همراه با خدای مقدس. همراه با عیسی مسیح، 

کسی که زندگیش را برای نجات ما داد.

در نامه اول پولس به تیموتائوس می خوانیم که، »...که می خواهند جمیع مردم نجات یابند 
و به معرفت راستی گرایند. زیرا خدا واحد است و درمیان خدا و انسان یک متوّسطی 
است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد، که خود را در راه همه فدا کرد، شهادتی در 

زمان معّین.« )اول تیموتائوس2: 6-4(

نکته اصلی
اراده خدا در این است که من بایستی نجات پیدا کنم. اراده او این است که شما نجات 
بیابید. یک روز ما به پایان زندگی در این دنیا می رسیم. آنگاه سوالی قاطع بوجود می آید، 
آیا من اجازه ورود به بهشت را دارم؟ آیا من در مسیری که به خدا منجر می شود قرار 

دارم، یا من به سمت نابودی ابدی رهسپارم؟
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یک »محدوده بیرونی« وجود دارد. که کتاب مقدس آن را هالکت می نامد. عیسی می گوید 
که: »جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نیابد.« )مرقس 9: 48( عیسی می گوید 
که: »زیرا یرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که ُمَؤّدی به هالکت است و آنانی 

که بدان داخل می شوند بسیارند.« )متی 7: 13(

راه
اراده خدا برای زندگی تو این است که بر راهی قرار داشته باشی که تو را به بهشت، به 
زندگی منجر شود، اگر ما همه چیز را دریافت کنیم که این دنیا ارائه کرده است، هیچ 

سودی برای ما ندارد، و سپس در نهایت به دروازه بیرونی بهشت می رسیم.

در این میان، پراهّمیت ترین چیز برای تو این است که شما با اطمینان می دانید که در 
مسیر درست بهشت هستید، و اینکه شما در برنامه نجات او سهیم هستید.

مکاشفه 7: 14-15 بصورت شفاف به ما می گوید که فقط یک راه برای رسیدن به بهشت 
وجود دارد. آن این است که در خون بّره شسته شود.

آنچه که عیسی انجام داده است
اورشلیم حدود 2000 سال  بّره خداست که در جلجتا  او  بّره همان عیسی مسیح است. 

پیش بر صلیب میخکوب شد.
خدای پدر، عیسی پسرش را، بخاطر تمام لغزشها، گناه و سرپیچی که من و تو و کل نژاد 
انسانها انجام دادیم، متهم و محکوم کرد. آن به عیسی نسبت داده شد، تمام بدی ها در 

ذهنهای ما، قلبهای ما و در ذات ما.

کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی، قربانی گناه ما خلق شد. آن به این معناست که او 
به عنوان گناهکار محسوب می شود، )دوم قرنتیان 5: 21(. عیسی یک نفرین خلق شد، 
بدان معناست که او بجای ما، خشم، قضاوت و مجازات خدا را بر خود گرفت، )غالطیان 3: 
13(. او دست نوشته تقاضاهایی شد که بر علیه ما بود، و با تبدیل شدن به گناه ما، آنرا از 
ما برداشت. بر او حساب شده بود. تمام آنچه ما تحت قانون خدا مرتکب گناه می شویم 
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برعهده او گذاشته شد. ما از تمام دستورات خدا سرپیچی کردیم )به عبارتی ده فرمان(.
صحیح  رفتار  یک  همچنین  و  اطاعت  یک  خواستار  خدا  چراکه  گشتیم  واقع  مجرم  ما 
نسبت به قانونش است، )کولسیان 2: 14(. قانون خواستار این است که ما بدون گناه و 

معصیت باشیم.

چه کسی به بهشت وارد خواهد شد؟
فقط شخصی که پاک شده است و در خون بّره تطهیر شده است در بهشت وارد خواهد 
شود. این به چه معناست؟ به این معناست که من برای تمام گناهانم از طرف خدا آمرزش 
تبدیل  افتاد.  اتفاق  تبدیل  درحین  این  گرفت؟  صورت  چگونه  این  اما  کردم.  دریافت 

چیست؟ تبدیل یعنی اندوه بخاطر گناه و ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده.
در  که  ببینید  می توانید  هم اکنون  شما  می شود.  گناهکار  گناه،  واقعی،  تبدیل  یک  در 
افکارتان، در ذهنتان، در احساساتتان ناپاک بودید. ما این را گمراهی در تشخیص گناه از 
قانون خدا می نامیم. تو به خدا حق می دهی که تو را قضاوت کند. تو هیچ چیز خوبی در 

خودت یافت نکردی، هرچیزی که تو را به خدا برساند، )رومیان 7: 18(

اما حاال تو به عیسی نیاز داری. اکنون برای تو خیلی بااهمیت می شود که درباره او که 
است  تو  نماینده  او  که  اینست  تو  برای  چیز  بزرگترین  بشنوی.  مرد،  تو  گناهان  بخاطر 
برای شما  باالترین مقام  او  برداشت، که  را  تو  او مجازات بخاطر گناه  بین تو و خدا. که 

درپیشگاه خداست، که او خودش را بخاطر تو پیشکش کرد.

گوش کنید!
نجات دهنده شما زندگی می کند. وقتی که خبرهای خوب را می شنوم، آنگاه ایمان در 
قلب من ایجاد و تجدید می شود. هم اکنون می توانم ببینم آنچه را که عیسی برای من 
انجام داد، بجای من، که برای نجات من کافی است. خدا گفته است، »بلی« به تمام آنچه 
عیسی برای من انجام داده است. هنگامیکه شما اعتمادت را در عیسی قرار دادی، آنگاه 

او تمام گناهان شما را بخشید. خون عیسی شما را از تمام گناهان پاک می کند.
این پاکسازی پیش از خدا به حساب آمده است. عیسی همان گزینه ای است که خدا، 
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خودش به منظور برداشتن تمام گناهان از مقابل دیدگان خود داد. تمام گناهان به وسیله 
خون عیسی در جلجتا پوشیده شد. خدا دیگر آن را در مسیح نمی بیند. این است آنچه 

که خون مسیح باعث پاک شدن گناهان می شود.

پاک قبل از خداوند
این اراده خدا برای زندگی تو است، که شما باید تمام گناهان خود را ببخشید. با این حال 
شما می گویید، »من هنوز بسیاری افکار ناپاک دارم. می توانم امیال شیطانی را در قلبم 
احساس کنم. چگونه می توانم قبل از خدا پاک باشم؟« در درونت تو هنوز ناپاک هستی. 
شما هنوز هم دارای ذات بد هستید. اما در عیسی پاک هستی. هنگامیکه به عیسی ایمان 

آوردید، خدا خون بّره را می بیند، خونی که گناه تو را در نظرش از بین برده است.
این اراده و خواست خداست که بایستی همیشه خون بّره تنها وسیله پاک کردن گناه 
باشد. هنگامیکه شیطان می آید و تو را به گناه اشاره داد، هنگامی که او درمورد ضعف و 
عدم اطمینان شما اشاره می کند، آنگاه به سرعت کتاب مقدس خود را باز کنید و آنچه را 

که در مورد رستگاری و نجات شما در عیسی مسیح می گوید، بخوانید.

اطمینان
آنگاه شما  و نجات می گردید،  به رستگاری  اطمینان  به دنبال  اگر شما در احساساتتان 
همیشه ناامید خواهید شد. اگر در جستجوی تجربیات بزرگی هستید که به شما اطمینان 
ببخشد، آنگاه به سرعت شجاعت خود را از دست خواهید داد. خیر، شما بایستی همیشه 
به خدا نگاه کنید و به آنچه که او در کالم کتاب مقدس گفته است. در آنجا گفته است که 

آن که پسر را دارد، حیات و زندگی را دارد )اول یوحنا 5: 12(.
اگر شما هیچ چیز نداشتید، اما عیسی را دارید، پس شما حیات را دارید. در روح القدس 
دعا کنید تا گناه را به شما نشان دهد، و موقع ارتکاب آن، به عیسی نیاز خواهید داشت. 
دعا کنید که به شما نشان دهد عیسی کیست و چه کاری برای تو انجام داد. دعا کنید 
که روح القدس به شما کمک کند که آرامش را بیابید، باتوجه به نجات شما که خدا در 

کالمش گفته است.
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مقدس  کتاب  به  می توانم 
اعتماد کنم؟

شهادت کتاب مقدس درمورد خودش
کتاب مقدس چیست؟

ادعای کتاب مقدس چیست؟
کتاب مقدس ادعا می کند که کلمات شخص خدا برای ما انسانها است. این دقیقًا کالم 

خداست که از طریق انسان با انسانها صحبت می کند.
کلمات کتاب مقدس توسط مردان نوشته شده است. »و این را نخست بدانید که، هیچ 
نبّوِت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. زیرا که نبّوت به اراده انسان هرگز آورده نشد: 
بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.« )دوم پطرس 1: 
20-21(. کالم خدا توسط روح القدس وحی می شد. »تمام کتب از الهام خداست و به جهت 
تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید است،« )دوم تیموتائوس 3: 16(. کالم خدا 
کالمی است که چیزی را بدست می آورد و »نزد من  بی ثمر نخواهد برگشت  بلکه  آنچه  را 
که  خواستم  بجا خواهد آورد و برای  آنچه  آن  را فرستادم  کامران  خواهد گردید.« )اشعیا 

)11 :55
و این چیز کوچکی نیست که انجام گرفته است. کالم خدا شما را متقاعد می کند، نجات 

میدهد، و این امکان را فراهم می کند که در جهان حاضر با خداترسی زندگی کنید.
کتاب  خود  شهادت  که  خداست،  کالم  مقدس  کتاب  نیست.  انسان  کالم  مقدس  کتاب 

مقدس است.
هنگامیکه می پرسیم، اگر بتوانیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم، پرسش این نیست که، 
اگر بتوانیم به ادبیات انسانی اعتماد کنیم. پرسش فقط این یک چیز است، آیا می توانم به 

کتاب مقدس بر مبنای ادعای خودش اعتماد کنم؟
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دستورالعمل عیسی مسیح
برای یافتن یک پاسخ، عیسی به ما یک دستورالعمل خیلی ساده داده است:

»»اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد، درباره تعلیم خواهد دانست که از خدا است 
یا آنکه من از خود سخن می رانم.« )یوحنا 7: 17(

دستور زندگیتان باتوجه به کالم مقدس
با خواندن کتاب مقدس شروع کنید. آن را بطور منّظم و مرتّب بخوانید. بخشهای بسیار 
طوالنی را فقط یکبار نخوانید. به هیچ چیز دیگر جز آنچه که درحال خواندن آن هستید 

فکر نکنید. بر آن تمرکز کنید. از خودتان پرسش کنید، »واقعا چه چیزی گفته است؟«
با این حال دستورالعمل مسیح بسیار فراتر از این است: »اگر هرکسی بخواهد اراده او را 

به عمل آورد، درباره تعلیم خواهد دانست که از خدا هست.«
مقدس  کتاب  که  بدانید  مایلید  اگر  است.  اجرا  قابل  مقدس  کتاب  کل  برای  پاسخ  این 

چیست، زندگی خود را بر اساس آن شروع کنید.
هیچ راه دیگری وجود ندارد، این تنها پاسخ است. و اگر شما این دستورالعمل را دنبال 

کنید، شما به حقیقت دست پیدا خواهید کرد.

منظور عیسی چه بود از انجام ارادۀ خدا؟
زیرا که  است.  نگهداری دستورات خدا  و  معنای آن حفظ  که  است  این  ما  اولیه  حدس 
فرامین، اراده خداوند مقدس را بیان می کند. آنها به ما می گویند که چه کارهایی بایستی 

انجام دهیم و چه کارهای نبایستی انجام دهیم.
حتی اگر ما نتیجه گیری کنیم و شروع کنیم به دیدن اینکه راه و شیوه عیسی چیست، 
چیزی بیشتر از اراده او است، پس اجازه بدهید اینجا شروع کنیم. سعی و تالش کنید 
که از احکام او اطاعت کنید. خدا به ما دستوراتی داده که ما باید از آنها پیروی کنیم، و 

زندگی خود را بر طبق آن قرار دهیم. 

عیسی می گوید که این قانون بر دو فرمان استوار است. تو باید خداوند، خدایت را با تمام 
قلبت، با تمام قدرتت، و با تمام روح و وجودت دوست داشته باشی، و همسایه ات را به 
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مانند خودت دوست بداری. بهترین کاری که می توانید انجام دهید و همانندش زندگی 
کنید )متی 22 آیه 39-37(.

طولی نمی کشد تا قبل از اینکه تشخیص دهید که شما قادر به انجام آن نیستید. شما با 
یک غیر ممکن مواجه خواهید شد.

تجربه ای که کتاب مقدس صحیح است
شما قبال کشف مهمی را انجام داده اید که کتاب مقدس حقیقت را بیان می کند. بخاطر 
اینکه آن به تو نشان داده است که در ذات قلب و افکارت یک خصومت شیطانی به سوی 

خدا دارید.
اکنون چیز با اهمیت این است که، شما با خطاکاری و سازش حقیقت شروع به خیانت به 
خدا نکنید. با اجازه دادن به فرمانهایی که به شما مربوط هستند بیشتر ادامه دهید. قبول 

کنید که شما پاسخگو هستید.
سپس چیزی وحشتناک برای شما روشن خواهد شد. شما شروع به دیدن خودت میکنی 
ناپاک، شریر و فاسد هستید. شما دقیقًا  که در مقابل خدا ایستاده ای. شما خودپسند، 
همان کاری را انجام می دهید که خداوند نمی پسندد و از آنچه که می دانی خدا خواستار 

آن است تنّفر داری.
حاال شما یک حقیقت اساسی پیدا کردید که کتاب مقدس یک حقیقت است. آن به شما 
می گوید که آنچه که از دست داده اید، تنها ترس شما از خدا نیست، بلکه توانایی شما در 

خداترس بودن است.

آیا این صحیح نیست؟
اکنون می بینی که گم شده ای. حاال درمی یابی که به هیچ وجه از طریق حفظ فرامین الهی 

راهی به خدا وجود ندارد.

پس چاره چیست؟
همچنان پاسخ را در کالم عیسی خواهید یافت، »اگر هرکسی بخواهد اراده او را به عمل 

آورد، درباره تعلیم خواهد دانست که از خدا هست.«
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این خواست و اراده خداست که با تمام گناهانت بایستی به سوی عیسی برگردی، درست 
همانطور که هستی.

با صادق بودن با عیسی درباره خودتان آغاز کنید. هیچ چیزی را پنهان نکنید، هیچ چیز 
دیگری را توضیح ندهید، فقط از راهی که هستید به سوی او برگردید. همانطور که واقعا 

هستید به سوی او بروید.
این همان اراده خداوند است که شما آنرا انجام می دهید.

در ابتدا این بسیار آزار دهنده است، خودت را محکوم احساس خواهی کرد. وجدان خود 
را محکوم احساس میکنی. احساس می کنید که خدا شما را طرد کرده است، مثل این 
است که این تنها نتیجه گیری درست است از راهی که در آن بودید و طریقی که در آن 

در این دنیا رفتار کردید.

مهمترین چیز
و اکنون به این می پردازیم که مهمترین چیز در کالم عیسی چیست.

وقتی عیسی می گوید، »اگر هرکسی بخواهد اراده او را به عمل آورد،« آنگاه آنچه که در 
ذهن اولویت دارد و مهم است، این است که شما بر روی این حساب کنید که او درمورد 

خود می گوید و واقعًا به کالمش اعتماد دارد.
عقاید و تعالیمی که او می گوید و بایستی بدانید، آن است که عیسی درباره خود و آنچه 

برای شما انجام داده است می گوید.
و این واقعا چه چیزی را شامل می شود؟

از آنجایی که من و شما همانی هستیم که هستیم، عیسی مسئولیت کامل از خدا درمورد 
همه چیز را که ما انجام داده ایم و فکر می کردیم و قصد داشتیم، احساس می کردیم و 
تجربه داشتیم و آنچه که ما آن را نادیده گرفتیم، خودش بر عهده گرفته است. او تمام 

اینها را خودش برعهده گرفت تا من و شما آزاد بشویم.

داده شده است,

دوم تیموتائوس 3: 16
مقدس،  کتاب  الهی     تمام  وحی  بوسیله 
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ناراحتی و ناامیدی روح
تاریکی ناامیدکننده

نمی کنی  فکر  وقت  وهیچ  هستی  تاریکی  درگیر  که  عزیزم  مأیوس  و  مسیحی  دوست 
بتوانی خالص شوی...

چطور آرزو کنم که بتوانم برخی از کلمات آرامش و آسایش بخش را در این جدال به شما 
باور  از تجربه شخصی می دانم، چقدر دشوار است  اکنون تجربه می کنید.  بدهم که هم 

کنیم آنچه که در کالم خداوند نوشته شده، در ارتباط با تو است.
آنهایی  از  را دارید. شما یکی  این دقیقًا جایی است که شما بیشترین کشمکش و تقال 
و  حقیقت  آن  که  است،  شده  نوشته  خدا  کالم  در  که  آنچه  به  دارید  شک  که  نیستید 

غیرقابل تغییر است.

نه اینکه شک دارید که خداوند قدرتمند است. خیر، شما بارها و بارها دیده اید، هم در 
زندگی شخصیتان و همچنین دیگران، این را نمی توان انکار کرد. شما هم شاهد بودید 

که خداوند چگونه در زندگیتان وارد شد، اما بنظر نمیرسد که اکنون به کمک من بیاید.
خداوند تغییر ناپذیر است. خیر، می گویی، این من هستم که تغییر کرده ام. من بی احساس، 
باشم. درمورد من چیز  نمی توانم شبیه دیگر مسیحیان  بی تفاوت شده ام. دیگر  و  سرد 
خاصی است. زندگی من به عنوان یک مسیحی بی اندازه خجالت آور است، آنقدر شرم آور 

که مسیح مرا نمی پذیرد.

برای تو، بنظر می رسد که کالم خدا نیز چنین تفکری را پشتیبانی می کند.
برای مثال: »خداوند نزدیک شکسته دالن است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.« 
)مزامیر34: 18(. شما خودتان را به همین شکل قضاوت می کنید، اگر من بتوانم بیشتر 
از آنچه که اکنون هستم برای گناهانم شرمنده باشم، سپس خداوند نیز به من نزدیکتر 
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خواهد بود. این را در قلبم حس می کنم که چیزی بجز گناه وجود ندارد.
بخاطر  را  واقعی  غم  یک  نمی توانم  حتی  بپذیرم،  را  گناهانم  بتوانم  که  نیستم  قادر  من 

گناهم احساس کنم، طوری که باید باشم.

عملکرد قانون
روسنیوس درمورد آنچه که شما اکنون تجربه می کنید می گوید که، تأثیر قانون اغلب از 
مسیحیان پنهان است. شما نمیتوانید توبه و ندامت را در خود پیدا کنید و فقط گناه یافت 
می شود. شما دوست داشتید که یک عدم رضایت واضح و پشیمانی از گناه را بیابید، اما 
به جای آن تکرار و قدرتش را احساس می کنید. این قانون شما را تسّلی نخواهد داد، بلکه 

یک تجربه بسیار دلسرد کننده است.
اما این دقیقا همان راهی است که باید باشد. اعتراف به گناه که می تواند به تو آرامشی 
دهد که کاماًل بر خالف آنچه که تأثیر قانون است می باشد. برای تو، تنها عملکرد قانون 
این است که آرامشت گرفته شود، بجز آنکه آنرا در مسیح عیسی یافتی و قربانی شدنش 

برای ما.
بایستی  نجات شما،  برای  کامل عیسی  کار  تنها  بلکه  قلب شما،  در  فیض  کار  فقط  »نه 

آرامش شما باشد. این ایمان نجات بخش است.«

آرامش انجیلی واقعی، یا غیر واقعی
خدا همچنین تمام اعتقاد به خود و زندگی مسیحی خودتان را از شما دور خواهد کرد، و 
این می تواند در خالل طول زندگی و هر روزتان رخ دهد. در اینجا شما بایستی بپذیرید و 

اعتراف کنید که خدا را آنچنان که باید دوست ندارید.
با توجه به گناهانتان، بارها قول دادید که بهتر باشید، اما همه چیز بیهوده بود. شما از 
خداوند برای داشتن قدرت غلبه بر گناه دعا کردید، اما تا به حال نمی توانید بگویید که 

در آن موفقیتی داشته اید.

خداوند،  در  نه  باشد  خودتان  وجود  در  قدرت  دارید  دوست  که  باشد  این  می تواند  آیا 
که این دلیل واقعی برای این عبادت است؟ اگر این مورد است، پس شما بیهوده انتظار 
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بخواهید  اگر  نمی دهد.  این طریق می خواهید،  از  که  را  آنچه  زیرا هرگز خدا  می کشید. 
درمورد گناهانتان خودپسند و متکی به خود باشید، هرگز آرامش را نخواهید یافت.

نبرد ایمان - سپر ایمان
در نامه ای به افسسیان چیزی نوشته شده است که در مدت زمان وسوسه به من کمک 
بتوانید  آن  با  که  بکشید،  را  ایمان  سپر  همه  این  روی  بر  »و  است.  کرده  بزرگی  بسیار 
تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید،« )افسسیان 6: 16(. این واقعا ایمان نیست، 
ایمان«  با آن مالقات خواهیم کرد. و »سپر  با مدعی هایمان  ما  ایمان است که  اما سپر 

چیست؟ این چیزی بجز خود عیسی مسیح نیست.

این کالم صلیب است، این پیامی است که همه چیز برایش فدیه شده و از بین رفته است. 
از بین برده شده توسط خون عیسی. این همان سپری است که شما قبل از دفع تیرهای 

آتشین بایستی قرار دهید.

باشید  از عیسی سپاسگزار  این بدان معنی است که در میان وسوسه ها شما می توانید 
چرا که او بخاطر بسیاری از گناهانی که شما را اکنون وسوسه می کند، فدیه شده است.

با اعالن انجیل به شیطان، شما خواهید دید که او باید از شما جدا شود.

چرا، خداوند؟
بنظر  زمانیکه  ویژه  به  باشد.  پریشانی  و  بیماری  از  ناشی  می تواند  نیز  زیادی  ناامیدی 
می رسد که خداوند چهره خود را از شما پنهان می کند. شبیه این است که او گوشهای 

خود را به سمت شما ناشنوا کرده است که نمی تواند دعاهای شما را بشنود.

هرچه بیشتر برای رهایی دعا می کنید، این کار برای شما سختتر بنظر میرسد. به مانند 
آن است که خداوند آن را برای شما غیر ممکن ساخته است. همانند آن است که در گناه 

هستی بخاطر اینکه خدا تمام زندگیت را از تو گرفته است.
از او بارها و بارها می پرسید، »چرا، خدوندا؟ چرا من؟«
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»آیا من اینقدر بدتر از دیگر مسیحیان بودم، که با من اینگونه رفتار می کنی؟ چرا زمانیکه 
از تو درخواست کمک دارم میانجیگری نمی کنی؟«

تنها پاسخی که دریافت می کنید، اطمینان از این است که این خداوند است که در مقابل 
شما قرار گرفته است. این بارسنگینی است. موقعیکه می توانید این را به وضوح ببینید، 
این جرأت را ندارید که از خداوند بخواهید تا این بار را از روی دوش شما بردارد، حتی 
زمانیکه زندگی شما غیرقابل تحمل می شود. کسی که در همچین مبارزه ای بوده است، 

می داند که ماندن در همچین شرایطی چقدر سخت است و هزینه دارد.

خداوند آنچه را که در پیش روست می بیند
او آن  را تا انتها می داند.یک روزی می آید که خداوند تمام مشکالت و گرفتاریهای ما را 
بازخواهد کرد. او می داند که چقدر رنج و فالکت را توانسته ای تحمل کنی. او می داند که 
چقدر رنج و گرفتاری در راهت قرار دهد تا تو را به عنوان یک مسیحی سالمت نگه دارد.

شما می توانید مطمئن باشید و این را به او محول کنید که او آن را انجام خواهد داد.
اگر خدا ببیند که او باید این را برای شما انجام دهد و اجازه دهد که عبادتتان را به او برای 
رهایی حفظ کنید، به منظور نگه داشتن شما در راهی که به بهشت منتهی شود، آنگاه 
او چه کاری می کند؟ اجازه میدهد که ادامه دهید و آن را نگه دارید. او به شما یادآوری 
می کند که فیض او برای شما کافی است. )دوم قرنتیان 12: 9( یکروز به خاطر این از او 

سپاسگزار خواهید بود.

»چگونه می توانم عیسی را از دست دهم؟«
خدا تو را رها نکرده است، حتی اگر اینطور بنظر برسد. این دلیلی نیست که شما پریشان 
شوید. خواسته خدا بیش از این است، که قلب شما بیشتر به او وابسته شود، و نه در آنکه 

احساساتتان به شما چه می گوید.
به همین دلیل، اجازه می دهد امتحانات الهی به زندگیت وارد شوند.

پریشانی یعنی اینکه خدا به منظور هدف شخصیش، ظروف ِگلی را شکل دهد. این آثار و 
اعمال فضل او در زندگی ما است.
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یکی از بیشترین نشانه های اطمینان که شما متعلق به عیسی هستید، این حقیقت است 
که آرام و قرار ندارید تا زمانیکه عیسی حضور خودش را از شما مخفی کند.

حاال باید بدانید که ایستادگی شما در عیسی چیست.
تا زمانی که انجام ندهید نمیتوانید در او به آرامش برسید.

این همچنین یک نشانه مطمئن است که شما هنوز هم عیسی را دوست دارید.
زیرا شما هرگز دلتنگ یا مشتاق کسی که دوستش ندارید نمی شوید. 

بگذارید این باعث تسلی شما در روز پریشانی تان باشد.

ولی من دائما با تو هستم؛
تو دست راست مرا تایید کرده ای.

موافق رای خود مرا هدایت خواهی نمود،
و بعد از این مرا به جالل خواهی رسانید.

کیست برای من در آسمان؟
و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمی خواهم.

مزامیر  73: 25-23
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Soli Deo Gloria!

عیسی مرا یافت!

عیسی مرا یافت!

ترجمه شده از نروژی
عنوان اصلی: عیسی مرا یافت

ترجمه شده توسط: کل اودون لی
منتشر شده توسط: استیف تِلسن در بیبلنس گقون
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عیسی مسیح دیروز و امروز و تا 
ابداآلباد همان است.

)عبرانیان 13: 8( 


