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 زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن 
جاللی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است.

رومیان 8:18



زمانی که اتفاق بدی می افتد،
این  چرا  شویم،  زده  شگفت  که  است  نرمال  و  طبیعی   
اتفاق می افتد؟ همچنین متعجب خواهی شد که چه کاری انجام 
داده ای که سزاوار این اتفاق شده ای؟ آیا من کاری کرده ام یا چیزی 
گفته ام؟ بعضی اوقات ما میخواهیم بدانیم که چرا اتفاقات بد برای 
افراد خوب پیش آمده است. مهم این است که تشخیص بدهیم 
بصورت  افراد  است،  می گویند  عمومی  فرهنگ  که  آنچه  برخالف 
ذاتی خوب نیستند و یا سزاوار دریافت لطف خداوند نیستند. در 
حقیقت، کتاب مقدس به ما خاطرنشان می سازد که ما گناهکاریم 
حتی بعد از تغییر)رومیان 23-13 :7(. کتاب مقدس میگوید، »زیرا 
 .)3:23 آمده اند«)رومیان  کوتاه  خداوند  ازجالل  و  گناهکارند  همه 
همچنین کتاب مقدس می گوید: »مزد گناه، مرگ است«)رومیان 
6:32(. ما در کلیسا اعتراف میکنیم که »صراحتًا سزاوار مجازات 

خدای ابدی و ازلی« هستیم.

عیسی مسیح بسیار نزدیک است وقتی که ما رنج می بریم



بسوی  من  آواز  می کنم؛  فریاد  و  خداست  بسوی  من  آواز 
خداست. گوش خود را به من فرا خواهد گرفت.

مزامیر 77:1 



و  ما  قدرت  تمام  ما،  اطالعات  همه  از  جوانبی  همیشه   
عشق خداوند برای ما وجود خواهد داشت که ما به عنوان انسانها 
خدا  که  کنیم  فرض  نبایستی  ما  کرد.  نخواهیم  درک  هیچوقت 
اهمیتی نمیدهد، و نباید آن را تقاضا کنیم که خداوند قصدش را 
برای ما توضیح دهد. برعکس، ما باید به محبت او اطمینان کنیم 
افتد را درک  اتفاق می  برای ما و اطراف ما  اگر ما آنچه که  حتی 
نکنیم. آن بخاطر این است که عشق و محّبت خداوند برای توست 
که او درحال بازسازی تو و نجات تو از ذات قبلیت می باشد. این 
گناهان  پرداخت  بجای  خدا  اینکه  در  شد  آشکار  بوضوح  محّبت 
تو، پسرش را برای مردن بر روی صلیب می فرستد، بطوریکه یک 
و در بهشت  یافت  نجات خواهی  این جهان وحشتناک  از  تو  روز 

جاودانی زندگی خواهی کرد.
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میان  در  که  آتشی  این  از  منمایید  تعّجب  حبیبان،  ای 
چیزی  گویا  که  می آید،  شما  امتحان  بجهت  و  شماست، 
شریک  که  بقدری  بلکه  باشد:  شده  واقع  شما  بر  غریب 
تا در هنگام ظهور  زحمات مسیح هستید، خشنود شوید، 

جالل وی شادی و وجد نمایید. 
اول پطرس 4:12-13 



در زمان مشکالت، بجای تالش برای حدس زدن در مورد   
ذات خداوند و یا تقاضای اینکه خدا اراده ما را انجام دهد، بایستی 
را  مقدس  گلیایی  پیالطس،   ،13 باب  لوقا  انجیل  در  کنیم.  توبه 
با  فعال.  افراد غیر  علیه  بر  بود  این یک عمل شیطانی  و  کشت 
اینحال عیسی در انجیل لوقا 13:3 به مردم گفت توبه کنید، »که 

اگر توبه نکنید، همه شما نابود خواهید شد«.
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و  زحمات  و  احتیاجات  و  رسوایی ها  و  ضعفها  از  بنابراین، 
ناتوانم، آنگاه  تنگیها بخاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون 

توانا هستم.
دوم قرنتیان 12:1۰



عیسی خودش را نه توجیه کرد و نه توضیح داد که چرا   
کنند.  توبه  که  میگفت  آنها  به  در عوض  افتد.  می  اتفاق  شرارت 
توبه، نوعی از غرق شدن است، آن تو را از خود محوری به اطمینان 
عنوان  به  را  تو  این  میدهد.  خداوند سوق  رحمت  و  ها  خوبی  به 
خداوند  بر  کردن  تکیه  به  استقالل  و  غرور  از  گناهکار  فرد  یک 
متعال و پرمحّبت تبدیل میکند که همیشه بابت این اتفاقات به 
)خروج  هستم«  که  همان  آنم،  »من  بجز  نمیدهد  توضیحاتی  تو 
3:14(، » خداوند میفرماید: افکار من افکار تو نیست، مگر اینکه 
راه تو، راه من باشد«)اشعیا 55:8( و پولس رسول شرح میدهد » آیا 
مصنوع میتواند به صانع خود بگوید چرا مرا اینچنین ساخته ای؟« 

)رومیان 9:2۰(.

چرا خدا اجازه می دهد رنج بکشیم؟
      رنج کشیدن نتیجه گناه و سقوط است. خدا هرگز نمیخواست 

آدم و حوا در گناه بیفتند. 
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خدا ملجا و قّوت ماست، و مددکاری که در تنگیها فوراً یافت 
می شود. 

مزامیر 46:1



خداوند به صراحت به آنها درباره خوردن میوه آن درخت   
و همچنین عواقب انجام اینکار هشدار داده بود. بهرحال آنها گناه 
را انتخاب کردند درعوض انتخاب خدا و در نهایت، گناه و شکستن 
عهد باعث ورود آنها به این جهان شد. به محض اینکه بشریت به 
گناه افتاد، خداوند که دوستدار شماست کارش را برای رستگاری 
گناه  و  رنج  آخر،  روز  تا  از سقوط  کرد)پیدایش 3:15(.  آغاز  انسان 
وجود خواهد داشت. بهرحال، خداوند که دوستدار توست به نجات 
تو از گناه، مرگ و شیطان که در این راه تو قادر به تشخیص آن 

نیستی مشغول است.

همیشه بهتر است که ایمان خود را در آنچه که خداوند   
را به ما نشان میدهد قرار دهیم: که او ما را دوست دارد، او بخاطر 
ما مرد و او ما را از سقوط و گناه نجات میدهد. هر آنچه که برای ما 
ضروری است که درباره خداوند و نجات او بدانیم بوضوح در کتاب 

مقدس نشان داده شده است.
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اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند
اول قرنتیان 12:26



اگر خطایی از من سر بزند، خدا مرا بخاطر آن مجازات 
خواهد کرد؟

موقعیکه خطا و لغزشی از تو سر بزند، لزوما در ارتباط   
بخاطر  بهرحال،  اید.  شده  مرتکب  که  نیست  خاص  گناه  یک  با 
میکنیم  زندگی  و سقوط  گناه  از  مملو  دنیایی  در  ما  که  اینست 
)پیدایش باب 2و3(. در این جهان، بدنهایمان به ما خیانت میکند، 
و ما بیماری و مرگ را دریافت میکنیم. در این دنیای سقوط کرده، 
همچنین افراد دیگر نیز به ما خیانت میکنند و باعث مشکالت و 
بدبختیهای بزرگی برای ما میشوند. گاهی اوقات ما این مشکالت 
را تحمل میکنیم بخاطر اینکه اینها انتخاب های گناهکارانه خود 
و  شیطان  حمله  مورد  ما  روح  زمان،  این  و   .)51 بودند)مزامیر  ما 
اعمال او قرار گرفته است، که او آزار و اذیت انسانها را دوست دارد 

و باعث بدبختی و بیچارگی آنها میشود)ایوب(.
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دل شما مضطرب نشود! به خدا ایمان آورید به من نیز ایمان 
آورید. 

یوحنا 14:1 



زمانیکه احساس میکنم زندگیم در حال سقوط است، 
چه کاری بایستی انجام دهم؟

1( وقتی که شما احساس میکنید در این دنیا غرق شده اید، دعا 
و عبادت همیشه خوب است.

در  حضور  میکنید  دریافت  را  گناهان  آمرزش  شما  که  جایی   )2
مراسم روحانی است و همانطور که بخاطر دارید مسیح همان بدن 

شماست که با شماست و بصورت خاصی همراه شماست.
3( موقعیکه شما دچار سردرگمی هستید، توصیه شده با کشیش 

خود صحبت کنید تا یک مسیحی عاقل باشید.
4( توصیه شده که برای اعترافات خصوصی وعزّت نفس)بخشش( 

با یک کشیش صحبت کنید)یوحنا 1:9(.
5( از رنجی که متحمل شدید به عنوان یک یادآوری استفاده کنید 
که در یک دنیای سقوط کرده زندگی میکنید و که مسیح وعده 

داده به رنجی که همگی میبرند.
6( امید خود را در مسیح قرار دهید و رستاخیز، نه در این جهان و 

نه در انسانهای گناهکار که شما را ناامید خواهند کرد.
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نیز  او  دارند،  و جسم شراکت  در خون  فرزندان  پس چون 
همچنان در این هر دو شریک شد تا بوساطت موت، صاحب 
قدرت موت، یعنی ابلیس، را تباه سازد؛ و آنانی را که از ترس 
موت، تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند، آزاد گرداند. 

عبرانیان 2:14-15



آیا از چیزهای بد، چیزهای خوبی حاصل میشود؟

از  شگفت آوری  چیزهای  میدهد  اجازه  اغلب  خدا   
موقعیتهای غمگین بدست آید )پیدایش 21-5۰:15(. ایوب بعد از 
زمان دشواری که داشت مورد رحمت قرار گرفت )ایوب 42:1۰(. در 
خواهید  همیشه  که شما  ندارد  وجود  ای  وعده  هیچ  هر صورت، 
دید و فهمید که چیزهای خوب از مصیبت ها و آزمایشهای  خاصی 
حاصل خواهد شد. در زمانهای دشواری، خیلی مهم است که به 
ذات خداوند اطمینان کنیم، که او پدر آسمانی دوستدار و دلسوز 
است که شما را نظاره میکند. در زمان سختی ها، ما رحمت خدا 
را در عمل میبینیم. رحمت خدا به آشکار ترین شکل در عیسی 
مسیح بر بشر تحّقق یافت که به ما یادآوری میکند که ما با پدر 
آسمانی مان آشتی کردیم و هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند ما را 
از محّبت خدا که در عیسی مسیح است جدا کند )رومیان 38-39 

.)8:
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