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  انجیل عیسی مسیح

به معناي خبر خوش است.  انجیل ه يژانجیل عیسی مسیح است. وا ،پیام اصلی مسیحیت
 ،براي سخت ترین بحران هـاي مـا   ،مسیحیت بهترین خبر خوش را می دهد. در حقیقت

حزب سیاسـی یـا درمـان روانشناسـی      ،هیچ برنامه تحصیلی. کند می ارائه را حل راه تنها
حکمـت بشـري بـه طـور موقـت       ،نمی تواند عمیق ترین مشکل بشر را حل کند. اگر چه

گناهـان  رسـیدگی بـه    مزایایی براي ما داشته است اما تاریخ نشان داده که چقـدر مـا در  
  توان هستیم. نا ،و فساد فراگیري که دنیاي ما بخاطر آنها ناله می کندعمیق 

و براي ما پیـروزي بـه ارمغـان آورد. ایـن      ه استکه خدا آمد آشکار می کندانجیل 
یم یـا مـی تـوانیم انجـام دهـیم      ه اش است زیرا درباره ي آنچه ما انجام دادخبر خو دقیقاً

مردمش چه کـاري انجـام داده و خواهـد    ي این است که خدا در حق 	بلکه درباره ،نیست
  ناامید را اعالم می نماید. یي الهی در جهان	مداخله ،انجیلداد. 

دو هـزار سـال   ده می دهد. نزدیک بـه  مژانجیل خبر خوش آمدن عیسی مسیح را 
خدا پسرش را به تاریخ بشریت فرسـتاد تـا مـردم هـر      ،در دوران اوج امپراتوري رم ،پیش

مسیح توسط روح القدس در رحم بـاکره  ملت را از گناهان و بدبختی هایشان نجات دهد. 
  انسان) متولد شد. -اي آبستن شد و عیسی ناصري (خدا

رده را بـر دوش خـود گیـرد و    عیسی مسیح آمد تا گناهان مردان و زنان سقوط کـ 
عـدالت خـدا بـر علیـه      مطالباتزندگی خود را به عنوان قربانی به جاي ما بدهد. مرگ او 

او  تاخیزرسبخشش آنها امکان پذیر شد.  ،گناهکاران را برآورده ساخت و براي خداي عادل
گواه این بود که او پسر خداست و خـدا مـرگ او را بـه عنـوان جریمـه ي       ،بعد از سه روز

با خـدا آشـتی    ،بخشیده شوند کامالًمی توانند تمام مردم  ،حالکامل گناهانمان پذیرفت. 
از کنند و زندگی جاوید را از طریق ایمان به شخص عیسی مسیح و کار او دریافت کننـد.  

  . ه استخصیت خود را براي ما آشکار کردخداوند ش ،طریق کار نجات بخش عظیم او

  شخصیت خدا
ي ژ. خدا نیروي غیرشخصی یا انـر بفهمیمما باید چیزي درباره ي خدا  ،براي درك انجیل

کتـاب   ).1(پیـدایش  همه اسـت  داراي شخصیت و خداي  خالقِبلکه  ،در اطراف ما نیست
و روح القدس  ،پسر ،پدر است:تثلیث  به صورتمقدس به ما می آموزد که خداي حقیقی 

). آنها سه شخص متمایز و از یکدیگر قابل تفکیک هستند. با این 19:28؛ 17-16:3(متی 
). آنها داراي یک ماهیـت  33-30:10نه سه ذات (یوحنا  ،داراي یک ذات می باشند ،حال
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 شخصیت خدا

(که خدا را منحصر به فرد می  صفاتالهی یکسان می باشند. به خاطر این  اتصفالهی با 
بـراي   را خداونـد قربـانی  الزامی است که  ،اگر قرار باشد گناهکاران بخشیده شوند ،کنند)

 ایـن  ما باید درباره ي شخصیت ،براي دانستن لزوم مرگ مسیح ،گناه فراهم کند. بنابراین
  خداي تثلیث بیشتر بدانیم. 

  خدا محبت است
وا او را  ،) و محبـتش 8:4کتاب مقدس به ما می آموزد که خدا محبت اسـت (اول یوحنـا   

دیگـران  جان خـود را بـراي منفعـت و خیریـت      ،آزادانه و فارغ از خودخواهیدارد که 	می
احساس یـا   ،درك این موضوع مهم است که محبت خدا چیزي فراتر از یک نگرشبدهد. 

. خداونـد  همان ماهیت یا ذات او ،خداست صفت ،کاري است که او انجام می دهد. محبت
او جـوهره ي محبـت اسـت و محبـت     . اسـت نه تنها محبت می کند بلکه او خود محبت 

جاري می شود. کلمات دیگري که اغلب بـه  آن حقیقی از او به عنوان سرچشمه ي غایی 
فـیض و صـبر. فـارغ از     ،رحمـت  ،خیرخـواهی  :ارتند ازشوند عب	محبت خداوند مربوط می

تزلزل ناپذیر کتاب مقدس این اسـت کـه    شهادت ،آنچه ممکن است فکر کنیم یا بشنویم
  خدا محبت است!

زیرا خدا محبـت اسـت. (اول    ،خدا را نشناخته است ،آن که محبت نمی کند
  )8:4یوحنا 

 ؛8:103 دیرخشـم و آکنـده از محبـت. (مزمـور     ،یهوه رحیم و فیـاض اسـت  
  )8:145؛ 15:86 مزمور ؛6:34 همچنین مراجعه کنید به خروج

او برمی خیزد تـا   ،اما خداوند منتظر است تا با شما بر حسب فیض عمل کند
  )18:30 بر شما رحمت نماید. (اشعیا

در نازل شده از پدر نورها کـه   ،هر بخشش نیکو و هر عطاي کامل از باالست
  ) 17:1 او نه تغییري است و نه سایه ي ناشی از دگرگونی. (یعقوب

  قدوس است خداوند
ي 	). ایـن کلمـه ایـده   3:6 کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند قدوس اسـت (اشـعیا  

را به ما منتقل می کنـد. در مـورد    »سوا شده«یا » حد و مرز گذاشته شده،« »،جداشده«
بدان معناست که خـدا مـافوق خلقـتش اسـت و      ،این کلمه دو معناي مهم دارد. اوالً ،خدا

متمایز از هر موجود خلق شده اي است. همه ي موجودات روي زمین و در آسـمان   کامالً
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برتر و غیرقابـل   ،او جدا شده ،تنها خداست فقط مخلوق هستند. خدا ،رغم شکوهشان علی
ین معناست که او از فساد اخالقی مخلوقش و از تمـام  قدوسیت خدا بد ،قیاس است. دوماً
مجزا و فراتر است. خداوند نمی تواند گناه کند. نمی تواند  ،است نامقدسآنچه گناه آلود و 

  از گناه لذت ببرد و نمی تواند با گناه مشارت داشته باشد. 

  می گفت: ،هر یک از آنها به دیگري ندا در داده
  ،قدوس است خداوند لشگرها ،قدوس ،قدوس«

  )3:6 (اشعیا» تمامی زمین از جالل او مملو است.

  )5:1 خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. (اول یوحنا

  ،چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد
  )13:1تو بی انصافی را نظاره گر نمی توانی شد. (حبقوق 

  »،ت که مرا وسوسه می کندخداس«نگوید:  ،هیچ کس چون وسوسه می شود
و کسی را نیـز وسوسـه نمـی کنـد.      ،زیرا خدا با هیچ بدي وسوسه نمی شود

  )13: 1(یعقوب 

بدي نزد تو میهمان نتوانـد شـد.    ،تو خدایی نیستی که از شرارت لذت ببري
  )4 :5(مزمور 

  خداوند عادل است
خدا عادل  ،کتاب مقدساساس  بر. رساند می ما به را خدا اخالقی فضیلت ،عادلکلمه ي 

با شخصـیت خـود عمـل مـی کنـد. هـیچ چیـز         در سازگاري کاملمطلق است و همیشه 
نادرستی در ماهیت و کارهاي او نیست. او همواره از اتهـام انجـام هـر خطـایی مبراسـت.      

  بی عیب است.  فرمانها و داوري او کامالً ،کارها

  ،زیرا خداوند عادل است
  ،ت می دارداو اعمال پارسایانه را دوس

  ) 7 :11صالحان روي او را نظاره خواهند کرد. (مزمور 

   ،اوست صخره و کارهایش به کمال
  جملگی انصاف. ،راههایش

  ،او خداي امین و برکنار از بیداد
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 شخصیت خدا

  )4:32 عادل است او و هم درستکار. (تثنیه

توصیف با خلقتش به خصوص بشریت را بلکه رابطه ي او  ،نه تنها شخصیت اوعدالت خدا 
تمام مـردم از طریـق خلقـتش (رومیـان     خدا اراده اش را به  ،طبق کتاب مقدسکند. 	می

 واضحترین. او به )16-14:2 وجدان آنها آشکار کرده است (رومیاناز طریق ) و 32 ،20:1
). او 11-7:19 خود را از طریق کالمش یعنی کتاب مقدس آشکار کرده است (مزمور ،نحو

داوري خواهـد کـرد. روزي    ،نداردي که به وي آشکار کرده اسـت هر کس را بر اساس استا
خواهد آمد که خدا هر کس را بر طبق سخت ترین استانداردهاي عدالت و انصـاف داوري  

  را مجازات خواهد کرد.  شخص بدرا پاداش خواهد داد و  شخص نیکخواهد کرد. او 

  ،اما خداوند جاودانه جلوس فرموده
  استوار داشته است. او تخت خویش را بر داوري

  ،او خود بر جهان به عدل حکم می راند
  )8-7:9 و بر قومها به انصاف داوري می کند. (مزمور

  ،زیرا خدا هر عمل و هر امر مخفی را
   ؛14:12 به محاکمه خواهد آورد. (جامعه ،چه نیک و چه بد

  )13:4؛ عبرانیان 3:15؛ 21:5 مچنین مراجعه کنید به امثاله

   ،کاوشگر دل و آزماینده افکارم ،من یهوه
  تا به هر کس بر حسب راههایش

   ،10:17 و بر وفق ثمره ي کارهایش سزا دهم. (ارمیا
  )27:9 همچنین مراجعه کنید به عبرانیان

بلکـه   ،ظالمانه و بدون اخطار قبلی نیست ،باید بدانیم که داوري انسان توسط خداهمیشه 
شـرارت را   نخواهد بخش ضروري از حاکمیت اوست. خدایی که و شخصیت عادل او پیامد

نیست. خلقتی که در آن شـرارت منـع نشـده و     عادلیو  نیکو ،خداي محبت ،داوري کند
  خود به زودي به تباهی می انجامد.  ،داوري نمی شود

آیا تا به حال این خدا را مالقات کرده اید؟ صحبت کردن درباره ي خدا یـک چیـز   
موضوع دیگري اسـت. جـایی کـه     رو شدن با جالل او در کتاب مقدس کامالًاست ولی روب
 ،تمام بشر هیچ می شوند. نگاهی اجمالی بـه قدوسـیت او   ،شناخته شده باشد خدا حقیقتاً

 ،پیشـین و اولیـه   وضعیت. حتی در ما را تهدید به ویرانی می کندسازد و 	ما را فروتن می
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اران بـودیم و او خداونـد   فقط اَشکال و خـدمتگز ما  ،ما را خلق کردنخست زمانی که خدا 
  یم چون بر ضد او گناه کردیم.ه اسقوط کرد شدیداً ما ،قادر مطلق بود. با این حال

  بشرشخصیت 
 بلکـه  ،چیزهـایی دربـاره ي شخصـیت خـدا    بایـد  نه تنها  ،براي درك و قدردانی از انجیل

دربـاره ي مـا مـی     سبدانیم. چیزي که کتاب مقد نیز خود شخصیت ي دربارهچیزهایی 
  بلکه کامال صحیح است. ،خوشایند و تملق آمیز نیست ،گوید

  انسان از لحاظ اخالقی فاسد است
اما موقعیت کنونی  ،جایگاه اصلی او اصیل و باشکوه بود ،گناه بیفتدانسان قبل از اینکه به 

انسـان نیکـو آفریـده شـد      ،او تاسف بار است. کتاب مقدس به ما می آموزد کـه اگـر چـه   
). فطرت 1 :2ند (افسسیان ه اوط کرداما همگی به مرگ روحانی سق ،)31، 26:1 (پیدایش

  متمایل به شرارت و متخاصم نسبت به خداي عادل است.  ،فاسد ،ما به لحاظ اخالقی

  همانا این را فقط دریافتم 
   ،که خدا آدمی را راست آفرید

  ) 29:7 (جامعه اما ایشان به ابداعات بسیار توسل جستند.

  ،دل از همه چیز فریبنده تر است
   ،و بسیار بیمار

  )9:17 کیست که آن را بشناسد؟ (ارمیا

شـهادت دروغ و   ،دزدي ،بی عفتی ،زنا ،قتل ،افکار پلیدزیرا از دل است که 
  )19:15 تهمت سرچشمه می گیرد. (متی

  ،همه ي ما همچون شخص نجس شده ایم
  و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه اي کثیف است!

   ،همگی ما مانند برگ پژمرده ایم
  )6:64 ما را با خود می برد. (اشعیا ،و گناهان ما همچون باد

چـرا کـه از شـریعت     ،طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی مـی ورزد زیرا 
  )7:8 خدا فرمان نمی برد و نمی تواند هم ببرد. (رومیان
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 شخصیت بشر

ممکن است آیاتی که از کتاب مقدس خواندید باعث رنجش شما شـود امـا بـه هـر     
 عالوهگواهی می دهد.  آیات این بر ،علیه بشریت در هر برگی از تاریخ کیفرخواست ،حال

سـخنان و اعمـال شـما     ،خواهیـد پـذیرفت کـه افکـار     ،اگر با خود رو راست باشید ،بر این
می  حقیقت این آیات را تایید می کند چون با آنها شریعت مقدس ده فرمان خدا را دائماً

  ).48-21:5 همچنین مراجعه کنید به متی ؛17-1:20 شکنید (خروج

  گناهکار و محکوم
ما را به اعمالی سوق می دهد که  ،مان که فساد اخالقی ذاتیکتاب مقدس به ما می آموزد 

بـدون اسـتثناء    ،عـادل و محبـت اسـت. همـه ي مـا      ،برخالف استاندارد خداونـد قـدوس  
چه ذاتی و چه به واسطه ي اعمالی که انجام داده ایم. همه ي مـا گناهکـار و    ،گناهکاریم

  م.می ایستیبدون عذر در مقابل خداوند 

  )23:3 کرده اند و از جالل خدا کوتاه می آیند. (رومیانزیرا همه گناه 

  )46:8 ...انسانی نیست که گناه نکند. (اول پادشاهان

  چنانکه نوشته شده است:
  پارسایی نیست حتی یکی.«

  ،هیچ کس فهیم نیست
  هیچ کس جویاي خدا نیست.

  ،همه گمراه گشته اند
  و با هم باطل گردیده اند. 

  ،نیکوکاري نیست
  »حتی یکی.

  )12-10:3 (رومیان

اکنون آگاهیم که آنچه شریعت می گوید خطاب به کسانی است کـه زیـر   
شریعتند تا هر دهانی بسته شود و دنیا به تمامی در پیشگاه خدا محکـوم  

  )19:3 شناخته شود. (رومیان

اي خداونـد کـه بتوانـد در     ،اگر گناهان را منظـور داري کیسـت   ،خداوندا
  )3:130 حضورت بایستد؟ (مزمور
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خود را بیازمایید. آیا گناهکارید؟ این سوال به این معنا نیست که آیا شما خطاهایی 
مرتکب شده اید یا نه؟ موضوع این نیست که به سادگی به چند کار اشتباه خـود اعتـراف   
کنید. آیا می دانید که دل گناهکاري دارید و بارها از شریعت خداوند تخطی کـرده ایـد؟   

پس عیسـی   ،کنید آدم خوبی هستید. اگر این کار را اهر نکنید که اساساًبهانه نیاورید. تظ
اگر با اندوه به گناه  ،مسیح چیزي براي شما ندارد چون او براي گناهکاران آمد. به هر حال

حکمت خداوند بزرگترین مشکل شما را به عالی ترین روش حل  آنگاه ،خود اعتراف کنید
  کرده است. 

  بزرگ معماي 
این موضوع که خدا قدوس و عادل است مایه ي آرامش ماسـت. اگـر فرمـانرواي    دانستن 

نیکـویی   ،از دیـدگاه انسـان   ،چقدر وحشتناك می شد. البتـه  ،قادر مطلق دنیا شیطان بود
چـه کـار   افرادي که نیکـو نیسـتند    با ،مطلق خدا نیز آزار دهنده است. اگر خدا نیکوست

نامطیع و شرور هستند چه  ،هایی که خودمحور ؟ خداي نیکو و عادل با انسانخواهد کرد
آیـا همـه ي مـا نبایـد      ،خواهد کرد؟ اگر داور تمام زمین با ما بر اساس عدالت رفتار کنـد 

  محکوم شویم؟

ما را به بزرگترین دوراهی هاي مذهبی و فلسفی مـی رسـاند: چطـور     ،این سواالت
خداوند می تواند عادل باشد ولی با این حال کسانی را که باید به حـق مجـازات شـوند را    

کسی بخشد؟ چطور خدا می تواند قدوس باشد اما با شروران دوست باشد؟ خداوند از 	می
). پس چطـور خداونـد گناهکـارانی    15:17می کند کراهت دارد (امثال 	تبرئهکه مجرم را 

  ؟)26:3 کند و هنوز عادل باقی می ماند (رومیان	مثل ما را تبرئه می

  ما پیچیدهپاسخ خدا به معماي 
گناهکار باید محکوم شود. اگر خدا گناهکار را عفـو   ،اگر خدا بر اساس عدالتش رفتار کند

پس عدالتش زیر سوال می رود. جواب به بزرگترین معما را می توان تنها در انجیل  ،کند
عدالت خود محکوم کرد و براي جرائمی که بر علیه او مرتکب  دریافت. خداوند بشریت را 

 ،گرفـت بـه خـود   بشریت را خواستار مجازات کامل شد. خداوند در محبتش شکل  ،شدیم
پذیرفت و بـه جـاي مـا     ،که ما مستحق آن بودیمرا جریمه اي  ،گناهان ما را متحمل شد

خود با دادن  ،داده شودیی که عدالتش ایجاب می کرد که بهاي گناهانمان مرد. همان خدا
انجیـل را خبـر    . این همان حقیقتـی اسـت کـه   این جریمه را پرداخت ،جانش به جاي ما

  رفی می کند!خوش مع
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  جایگزین ما  ،عیسی مسیح
که پسرش را بـراي   او را وا داشت ،محبت پدر آسمانی به ما ،بر طبق کتاب مقدس

جـانش را   ،او را واداشت که بـا رضـایت   ،گناهان ما قربانی کند و محبت خداي پسر
  ما بدهد.  براي

که بـه او  زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر 
  )16:3 بلکه حیات جاویدان یابد. (یوحنا ،ایمان آورد هالك نگردد

خدا محبت است. محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر 
یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیـات داشـته باشـیم. محبـت     

بلکه او ما را محبت کرد و پسر  ،نه آنکه ما خدا را محبت کردیم ،همین است
  )10-8:4 خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. (اول یوحنا

محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جـان خـود را در   « ،عیسی گفت
  )13:15 (یوحنا »راه دوستانش فدا کند.

  صلیب 
گناهـان مـردم    ا بر روي صلیب به عنوان قربانی برايجان خود ر ،پسر خدا ،عیسی مسیح

 ،داد. اکثر مورخین صلیب را بی رحمانه ترین راه شکنجه که تا بحال بشر بکار مـی بـرده  
  د.دو حقیقت مهم را به تصویر می کش دانسته اند. این بی رحمی

آنقدر جهـان را   خدا. دهد می نشان را خدا با ما دشمنی شدت ،این بی رحمی ،اوالً
و دنیا آنقدر از خدا متنفر بود کـه او را بـه بـدترین     ،محبت کرد که پسر یگانه خود را داد

  نوع شکنجه و مرگ محکوم کرد. 

نشان دهنده ي شدت گناهان ما بر ضد خداوند است. جـرائم   ،این بی رحمی ،دوماً
ما بر ضد خدا آنقدر اسفناك است و جریمه ي گناهان ما آنقدر شـدید اسـت کـه تنهـا از     

  خدا می توانست پرداخت شود! و مرگ پسرتوصبف ناپذیر طریق رنج 

بایـد درك   اماالزم بود.  عذاب جسمی و مرگ عیسی مسیح بر روي صلیب حقیقتاً
 ،مردان شرور بود. عیسی مسیح بـر روي صـلیب   صرفاً بی رحمیکنیم که رنج او بیش از 

تـاوان گناهمـان   مستلزم ایـن بـود کـه    رنج داوري از سوي خداوند را چشید! عدالت خدا 
عدالت خدا و  راضی نگاه داشتنو خشم او بر ضد ما افروخته شده بود. براي  پرداخت شود
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تحمـل   ،که ما مستحق آن بـودیم را الزم بود که عیسی مسیح مجازاتی  ،تسکین خشم او
او را تـرك کـرد و    گرفت و به جاي ما لعنت شد. خداما را بر خود  او گناه ،کند. از این رو

  مل گردید. بر ضد ما را متح نهایت خشم خدا

گناهان ما بر روي مسـیح قـرار    ،. بر روي صلیبعیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت
گرفت. این بدین معناست که خداوند گناهان ما را بـه حسـاب مسـیح گذاشـت و آنهـا را      

تخـت داوري خـدا گناهکـار     پیشگاهعیسی مسیح در  ،گناهان او محسوب کرد. در نتیجه
  شخص گناهکار با او رفتار شد.  اعالن شد و به عنوان یک

  ،گمراه شده بودیم ،همه ي ما چون گوسفندان
  ،یک از ما به راه خود رفته بودو هر 

  )6:53 (اشعیا ند تقصیر جمیع ما را بر وي نهاد.اما خداو

 پارسایی وي در ما تا ساخت، گناه ما راه در نشناخت، را گناه که را [مسیح] [خدا]
 )21:5قرنتیان (دوم . .شویم خدا

مورد ناخشنودي و یعنی . لعنت شدن توسط خدا عیسی مسیح متحمل لعنت هاي ما شد
محکومیت خدا قرار گرفتن. همه ي ما بخاطر گناهمـان زیـر لعنـت خـدا بـودیم. عیسـی       

خود لعنت شد و به جاي ما داوري خدا را تحمـل   ،مسیح براي آزاد کردن ما از این لعنت
کند بطوري کـه هـر    راضیالهی را  عدالتکرد. او ما را آزاد کرد یعنی او بها را پرداخت تا 

  کس به او ایمان آورد آزاد می شود.

چرا که  ،همگی زیر لعنت اند ،زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارند
هر که در به جـا آوردن تمـام آنچـه در کتـاب      معلون باد« ،نوشته شده است

  )10:3 (غالطیان »شریعت نوشته شده ثابت نماند.

 ،مسیح به جاي ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شـریعت بازخریـد کـرد   
 (غالطیـان  »که به دار آویختـه شـود ملعـون اسـت.     هر«زیرا نوشته شده که 

13:3(  

یکی از پیامدهاي وحشـتناك گنـاه مـا دوري از    . مسیح به جاي ما از سوي خدا ترك شد
  دور شدن از حضور دلنشین و نداشتن مشارکت با اوست.  ،خدا

   ،میان شما و خدایتان جدایی افکنده است ،بلکه تقصیرات شما
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  )2:59 (اشعیا از شما نهان ساخته است تا نشنود.و گناهانتان روي او را 

گناهان ما را در جلجتا متحمل شـد و بـه    ،از این جدایی ابدي نجات دادن مابراي مسیح 
  جاي ما از سوي خداوند طرد شد. 

 »لما سـبقتنی؟  ،ایلی ،ایلی«عیسی با صداي بلند فریاد برآورد:  ،نزدیک ساعت نهم
  )46:27 (متی »چرا مرا واگذاشتی؟ ،اي خداي من ،اي خداي من«یعنی 

کتاب مقدس به ما می آموزد که خدا از انسان بـه  براي ما متحمل خشم خدا شد.  مسیح
اســت. اگــر چــه ایــن حقیقتــی اســت  خشــمگینخـاطر شــرارت هــاي بــی رحمانــه اش  

خدایی که هر روزه بـه خشـم    ،خدا داور عادل است« ،می گوید 11:7 . مزمورمحبوب	غیر
   »آید.	می

نامعقول یا احساس خودخواهانه نیست بلکـه نتیجـه ي    ،خشم خدا غیرقابل کنترل
عدالت و محبت او براي همه است که چیزي است نیکو. خدا از گناه تنفـر دارد   ،قدوسیت

بر ضد آن عمل می کند. اگر انسان مورد خشم خدا  وحشتناك و اغلب خشن و با خشمی
خـدا را بـه چـالش    قرار می گیرد بخاطر این است که او خود انتخاب کرده که حاکمیـت  

  بسپارد.  و سرپیچی کند و خود را به بدياز اراده ي ا ،بکشد

مستحق خشم خداوند می باشند. به  ،هستند تقصیرکاراز آنجایی که همه ي مردم 
خدا را که ما مستحق آن بودیم گرفت و تا  غضبپیاله ي  ؛مسیح با محبت خود ،هر روي

  به انجام رسید. قطره ي آخر آن را نوشید و عدالت خدا برعلیه ما کامالً

پیاله شراب خشم را از دسـت مـن   «وه خداي اسرائیل به من چنین فرمود:یه
 (ارمیـا  »بنوشان. ،بگیر و آن را به تمام قوم هایی که تو را نزدشان می فرستم

15:25(  

اگـر   ،اي پـدرمن « ي پیش رفته به روي بر خاك افتاد و دعا کـرد: سپس قدر
» بلکه به اراده تـو...  ،اما نه به خواست من ،ممکن است این جام از من بگذرد

 ،اگـر ممکـن نیسـت ایـن جـام      ،اي پدر مـن «، پس بار دیگر رفت و دعا کرد
  )42:26 (متی »پس آنچه اراده توست انجام شود. ،نیاشامیده از من بگذرد

  حال آنکه رنج هاي ما بود که او بر خود گرفت
  ،و دردهاي ما بود که او حمل کرد
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  ،اما ما او را از جانب خدا مضروب
  و از دست او مصدوم و مبتال پنداشتیم.

  ،حال آنکه به سبب نافرمانی هاي ما بدنش سوراخ شد
  ،و به جهت تقصیرهاي ما له گشت

  ،تادیبی که ما را سالمتی بخشید بر او آمد
  ) 5-4:53 و به زخمهاي او ما شفا می یابیم. (اشعیا

. یکی از باالترین نشانه هاي داوري خدا بر علیه گناهکـار بـودن مـا    مردمسیح به جاي ما 
مـردم بـا ایـن     ،مـان آدم تـاکنون  زیعنی جدا شدن روح از بـدن. از   ،مرگ جسمانی است

). کتاب مقدس به مـا  12:5 حقیقت هولناك و غیرقابل انکار مرگ روبرو شده اند (رومیان
بلکه داوري خـدا بـر مـردم بـه      ،اصلی خلقت نبوده یا می آموزد که مرگ جزء طبیعی اي

الزم بود که مسـیح   ،خاطر گناهشان بوده است. براي اینکه ما از قدرت مرگ رهایی یابیم
  به جاي ما بمیرد. 

  )23:6 زیرا مزد گناه مرگ است. (رومیان

روح خود را به دستان تـو   ،اي پدر«فریاد برآورد:  یسی به بانگ بلندآنگاه ع
  )46:23 این را گفت و دم آخر برکشید. (لوقا »می سپارم.

تا  ،پارسایی براي بدکاران ،زیرا مسیح نیز یک بار براي گناهکاران رنج کشید
اما در عرصه روح زنده  ،شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصه جسم کشته شد

  )18:3 گشت. (اول پطرس

به عنوان شهید کشته نشد بلکه او به نجات دهنـده ي بشـر گناهکـار     صرفاًعیسی مسیح 
(یوحنـا   !»به انجام رسـید «گفت  ،جان خود را بداد. قبل از اینکه نفس آخر خود را بکشد

بهـاي   ،ش). وقتی او این جمله را گفت منظور او این بود که از طریق رنـج و مـرگ  30:19
  پرداخت کرد. ،که بدو ایمان آورندرا کامل گناهان کسانی 

ید، آنگاه چرا با کالم ندار ایمانآیا ایمان دارید که عیسی مسیح براي گناهکاران مرد؟ اگر 
ایـن  آنگـاه   ،داریـد  ایمانمخالفت می کنید؟ اگر به آن  خدایی که نمی تواند دروغ بگوید

مصـلوب شـده    ه اسـت؟ آیـا نسـبت بـه سـرور     بر شـما گذاشـت   چه تاثیريحقیقت بزرگ 
گناه آلود آیا از صلیب مسیح به عنوان بهانه اي براي زندگی  ،تفاوت می مانید؟ یا بدتر	بی

پـس   ،در قلب شما جاي گرفـت  و غیراخالقی استفاده می کنید؟ اگر مرگ مسیح حقیقتاً
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دیگر نمی توانید براي خود زندگی کنید بلکه از درون ترغیب می شوید که براي کسی که 
مرد و قیام کرد زیست کنید. هنگامی کـه خـدا چشـمان شـما را بگشـاید تـا        بخاطر شما

بلکه مسیح  ،دیگر همان شخص قبلی نخواهید بود ،صلیب ببینید درحکمت و قدرت او را 
  قیام کرده را پیروي خواهید کرد. 

  رستاخیز
این شهادت کتاب مقدس است که مسیح نه تنها براي گناهان مردمش جان داد بلکـه در  

است. رستاخیز عیسی مسیح اساس مسیحیت است. اگـر عیسـی   از مردگان برخ ،ز سومرو
امـا از   ).14:15 انجیل افسانه و ایمان ما بی فایده بود (اول قرنتیان ،مسیح قیام نکرده بود

همه ي ادعاهاي او و کارهایی که براي  ،آنجایی که رستاخیز مسیح حقیقتی است تاریخی
  ما کرد را تایید می کند. 

 رهبـران  ،19-18:2 . در یوحنـا رستاخیز گواه این است کـه عیسـی مسـیح پسرخداسـت    
او اقتدار ویـران کـردن معبـد     هودي از عیسی می خواهند که نشانه اي به آنها بدهد کهی

این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را «خدا را دارد. عیسی در پاسخ به آنها گفت: 
با رستاخیر از «می نویسد که عیسی  4:1 در رومیانس رسول پول »باز برپا خواهم داشت.

این بدان » به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد. ،به سبب روح قدوسیت ،میان مردگان
تاییـد پـدر    ،سر خدا شـد بلکـه رسـتاخیر   ست که عیسی مسیح در روز رستاخیر پمعنا نی

  خدا است.  ازلیآسمانی بود مبنی بر اینکه عیسی مسیح پسر 

رستاخیر گواه این است که خدا مرگ عیسی مسیح را به عنوان جریمه ي کامل گناهـان  
بخـاطر گناهـان مـا تسـلیم مـرگ      «می گوید که عیسی مسیح  25:4 رومیانما پذیرفت. 

معناي این آیه ایـن   »از مردگان برخیزانیده شد. ،گردید و به جهت پارسا شمرده شدن ما
رخیزانید زیرا مرگ او عدالت خدا را محقق ساخت است که خدا عیسی مسیح را از مرگ ب

  در مقابل خداوند (پارسایی) را تضمین کرد.  عادل بودنو بخشش ایمانداران و 

اعـالم   25:11 در یوحنـا عیسـی   رستاخیز مسیح گواه رستاخیز ایمانداران در آینده است.
آیا  ،ابد نخواهد مردن تا به به یقی ،قیامت و حیات منم. آن که به من ایمان دارد«کرد که 

این وعده پوچ و باطل بود.  ،اگر عیسی مسیح در قبر باقی می ماند »کنی؟ این را باور می
عیسـی   . این امـر نشـان مـی دهـد کـه     شدنمایان  ،اقتدار او بر مرگ در رستاخیر خودش

اول  در پـولس رسـول   .دسـاز  زنـده  ،که بدو ایمـان آورد  مسیح قدرت دارد که هر کس را
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یـد و هـم مـا را    هـم خداونـد را برخیزان   ،خدا به نیـروي خـود  «می نویسد:  14:6 قرنتیان
  »برخواهد خیزانید.

کتاب مقدس به ما مـی آمـوزد کـه    رستاخیر گواه این است که دنیا پادشاه و داوري دارد. 
پادشـاه و داور  سـرافراز کـرد تـا     خدا او رابلکه  ،عیسی مسیح نه تنها از مردگان برخاست

خیز مسیح به یهودیان اعالم در اولین موعظه بعد از رستا ،پطرس رسول باشد.تمام خلقت 
جملگی به یقیین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب  ،پس قوم اسرائیل«کرد: 

. پـولس رسـول نیـز ایـن     )36:2 (اعمال رسوالن »خداوند و مسیح ساخته است. ،کشیدید
   کرد:حقیقت را اعالن 

ا به غایت سرافراز کـرد و نـامی برتـر از همـه ي نامهـا بـدو       پس خدا نیز او ر
بـر زمـین و در زیـر     ،در آسـمان  ،بخشید تا به نام عیسی هر زانویی خم شود

براي جالل خداي  ،خداوند استو هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح  ،زمین
  )10-9:2 (فیلیپیان پدر.

اکنون به همه مردمان خدا از چنین جهالتی چشم می پوشید. اما  ،در گذشته
در هر جا حکم می کند که توبه کنند. زیرا روزي را مقرر کرده که در آن بـه  

جهان را عادالنه داوري خواهد کرد و بـا   ،واسطه مردي که تعیین کرده است
(اعمـال   را از این امر مطمـئن سـاخته اسـت.    همه ،برخیزانیدنش از مردگان

  )31-30:17 رسوالن

فلسفه ي  یا ،رستاخیز به ما نشان می دهد که مسیحیت فقط لیستی از قوانین خوشخبر 
در قلـب   .موضع گیري کردو  شودچیزي نیست که بر روي آن بحث صرفاً زندگی نیست. 

مسیح از طریـق   خداوند عیسی ،عیسی مسیح قرار دارد. امروز ي زنده شخص ،مسیحیت
از گناهکـاران را بـا قـدرت خـود     دس صحبت می کند و بسـیاري  کالمش یعنی کتاب مق

 ،مرگ و رستاخیز پرجاللشنجات می بخشد. آیا تا به حال او را مالقات کرده اید؟ آیا او با 
  شما را نجات داده است؟

  کار مسیح اتمام
). این عبارت 30:19 (یوحنا »به انجام رسید!«گفت  ،قبل از مرگشبالفاصله عیسی مسیح 

تمام آنچه بـراي نجـات بشـر الزم بـود را      با مرگ خوداو اعالن پیروزي مسیح بود.  ،کوتاه
و خشـم او فـروکش    راضی نگاه داشته شدعدالت خدا بر علیه ما  مطالباتمحقق ساخت. 
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). بـر روي  26:3 کرد. خدا عادل است و انسانهاي گناهکار را نیز عادل می سـازد (رومیـان  
عدالت و سالمتی یکدیگر را  ،محبت و وفاداري با هم مالقات خواهند کرد« ،صلیب مسیح

بخشـش و پارسـایی از طریـق ایمـان بـه شـخص        ،حال). 10:85 (مزمور »خواهند بوسید
  براي همگان فراهم است.  ،مسیح و کار او

به واسطه ي خداوندمان عیسی  ،پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم
مسیح از صلح با خدا برخورداریم...پس اکنون براي آنان که در مسیح عیسی 

  )1:8؛ 1:5 (رومیان .دیگر هیچ محکومیتی نیست ،هستند

س جز به واسـطه  هیچ ک ،من راه و راستی و حیات هستم«عیسی به او گفت:
  )6:14 (یوحنا »ي من نزد پدر نمی آید.

ن داده زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیـا  ،در هیچ کس جز او نجات نیست
  )12:4 (اعمال رسوالن نشده تا بدان نجات یابیم.

زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد 
  )5:2 (اول تیموتائوس است. یعنی آن انسان که مسیح عیسی

  ما واکنش
حال باید بپرسیم که واکنش ما بـراي   ،یت گناه آلودبا در نظر گرفتن کار خدا در حق بشر

بکنیم تـا نجـات یـابیم؟     یست یا چه کاري بایدبرخوردار شدن از چنین نجات عظیمی چ
) بـه  2) از گناهان خود توبه کننـد و  1کتاب مقدس از تمام انسان ها دو کار می خواهد: 

  شخص مسیح و کار او اعتماد کنند: 

عیسی مسیح گفت »    زمان به کمال رسیده و پادشاهی خـدا نزدیـک شـده
  )15:1(مرقس » آورید.وبه کنید و به این خبر خوش ایمان است. ت

رسول پولس »اعالم  ،به یهودیان و یونانیان هر دو داشتمی   که باید بـا
 »توبه به سوي خدا بازگردند و به خداونـد مـا عیسـی مسـیح ایمـان آورنـد.      

  )21:20(اعمال 

  توبه
ي 	که نتیجـه ) و کار روح القدس در قلب گناهکار است 18:11 (اعمال توبه هدیه ي خدا

). تا زمانی کـه نفهمـیم قلـب بـه مرکـز      9، 5:1 تسالونیکیانول می باشد (ا تغییر فکرآن 
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بـه  سـطحی بنظـر برسـد.     موضـوع شاید این  ،اراده و فکر ما اشاره دارد ،کنترل احساسات
  تغییر فکر همواره با تغییر در نگرش ها و رفتار ما ثابت می شود.  ،همین علت

ترسوسی یافت که بعدا با نام پولس شـناخته   شائولنمونه اي عالی از توبه را می توان در 
و گمراهی فکر می کرد که عیسی ناصري چیزي بیش از یک کالهبردار  در جهالتشد. او 

و کافر نبود و کسانی که او را پیروي می کردند دشمنان خدا و سزاوار مرگ بودند (اعمال 
 شدیح قیام کرده روبرو با مس ،اما او در راه دمشق ).13:1 اول تیموتائوس ،2-1:9 رسوالن
مورد او اشتباه کرده است. او فکر می کرد که عیسی  می یابد که در ) و در8-3:9(اعمال 

موعود و نجات دهنده ي دنیا است. او  مسیحاي ،کفرگو است اما می فهمد که او پسر خدا
فکر می کرد که پارسایی از طریق اطاعت از شریعت بدست می آید اما می فهمد که هیچ 

). او 9-8:2 و نجات هدیه ي خدا است (افسسیان )18:7 نیکویی در او نبوده است (رومیان
شایسـته زنـدگی کـردن     فکر می کرد که شاگردان مسیح دشمنان اسرائیل هستند و قبالً

اما می فهمد که او داشته اسرائیل حقیقی را مورد آزار قرار می داده  ،)1:8نیستند (اعمال 
 (رومیـان  داي زنده را بـه کـام مـرگ مـی کشـاند     ران و دختران خ) و پس16:6 (غالطیان

14:8-15(.  

با یک مالقات با عیسی  ،کسی که خود را عادل می شمرد ،شائول ترسوسی فریسی مغرور
او «در کنیسه اعالم می کند که  مسیح متوجه اشتباهش می شود. او توبه می کند و فوراً

آن مردي که «). این خبر در سراسر یهودیه می پیچد که 22-18:9 (اعمال »پسر خداست
گذشـته بـه   اکنون به همان ایمان بشارت می دهد که در  ،پیشتر آزار بر ما روا می داشت

). تغییر فکر پولس باعث تغییـر در همـه   23-22:1 (غلالطیان »نابودي آن کمر بسته بود
  چیز دیگر شد!

ه است و به این اعتراف منجر می شود که آنچه خدا توبه با تغییر فکر همرا .تغییر افکارمان
  می گوید راست است و ما در اشتباه بودیم.

  ،زیرا من از نافرمانیهاي خویش آگاهم
  و گناهانم همیشه در نظر من است. 

   ،گناه ورزیده ام ،آري تنها به تو ،به تو
  و آنچه را که در نظرت بد است به عمل آورده ام. 

   ،برحقی ،می گوییاز این رو چون سخن 
  )4-3:51بی عیبی! (مزمور  ،و چون داوري می کنی
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اي خداي عظیم و مهیب که  ،خداوندا«نزد یهوه خدایم دعا و اعتراف کردم و گفتم: 
عهد و محبت خود را با آنان که تو را دوست می دارند و فرمانهایـت را بـه جـا مـی     

شـرارت پیشـه کـرده و     ،ما گناه کرده و عصیان ورزیـده ایـم   ،نگاه می داري ،آورند
   )5-4:9 (دانیال.» و قوانین تو روي گردانیده ایم سرکشی نموده ایم و از فرمانها

و  شرم و تنفر از کارهـا و  به پشیمانی ،اعتراف حقیقی به گناهانمان .تغییر در احساساتمان
گناهانی که از  ،از شرم و پشیمانیبا احساس عمیقی شخصیت قبلیمان منجر می شود. ما 

  دوري می کنیم و آنها را عار می دانیم.  زمانی آنها را دوست داشتیم

در آنجا راههاي خـود را بـه یـاد خواهیـد آورد و نیـز همـه ي اعمـال خـود را کـه          
 ،و به سبب همه شرارتهایی که به عمل آوردیـد  ،خویشتن را به آنها نجس ساختید

  )43:20 داشت. (حزقیالاز خود کراهت خواهید 

   ،پس از برگشتن از راه پشیمان شدم
  ،بر سینه خویش کوفتم ،و چون تعلیم یافتم

  ،شرمسار بودم و رسوایی کشیدم
  )19:31 چونکه ننگ ایام جوانی ام را متحمل گشتم. (ارمیا

بلکه آنچه را که  ،زیرا نه آنچه را که می خواهم ،من نمی دانم چه می کنم
انجام می دهم...آه که چه شخص نگونبختی هسـتم! کیسـت    ،از آن بیزارم

  )24، 15:7 که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ (رومیان

بلکه چون اندوهتان به  ،نه از آن رو که اندوهگین شدید ،اما اکنون شادمانم
تا هیچ زیانی از ما به شما نرسد.  ،توبه انجامید. زیرا اندوه شما براي خدا بود

  )9:7 یان(دوم قرنت

  ،قربانیهاي پسندیده خدا روح شکسته است
  )17 :51را خوار نخواهی شمرد. (مزمور  خدایا دل شکسته و توبه کار

مان عوض شده و بیان احساساتمان بر ضد ه فکرادعاي ما مبنی بر اینک: تغییر در اعمالمان
نشانه ي قطعی توبه ي حقیقی نیست. توبه ي حقیقی با تغییر اراده کـه بـه اعمـال     ،گناه

دوري از گناه و بازگشـت بـه خـدا و     ،همراه خواهد بود به خصوص نیز ،درست می انجامد
  اطاعت از او.
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  )8:3 پس ثمري شایسته توبه بیاورید. (متی

توبه داشته باشند.  ...باید توبه کنند و به سوي خدا بازگردند و کرداري شایسته
  )30:26 (اعمال رسوالن

و از اینکه چگونـه از   ،زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می گویند
به سوي خدا بازگشتید تا خداي زنده و حقیقـی را خـدمت    ،بتها دست کشیده

 ،کـه از مردگـان برخیزانیـدش    ،کنید و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید
-9:1 که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد. (اول تسالونیکیان ،یعنی عیسی

10(  

  خود را محک بزنید: آیا توبه کرده اید؟
سوالی که باید به آن پاسخ داد شخصـی   ،ما آموختیم که براي نجات باید توبه کنیم. حال

شـما کمـک    ؟ سـواالت کاوشـی زیـر بـه    در حال توبه هستیداست: آیا توبه کرده اید؟ آیا 
  یا خیر. در زندگیتان واقع شده است  ،کند تا بفهمید که توبه ي حقیقی	می

تفکر شما درباره ي خداوند عوض شده است؟ آیا می دانید که خـدا   ،آیا اکنون .1
متاسف هستید؟  ،باید مرکز تمام امور باشد نه خودتان؟ آیا بخاطر غفلت از خدا

بجوییــد و یاق را داریــد کــه او را آیــا ارزش او را شــناخته ایــد؟ آیــا ایــن اشــت
 ؟بشناسید

یعنـی  آیا تفکر شما راجع به گناه متفاوت شده است؟ آیا می دانیـد کـه گنـاه     .2
آیا بخاطر گناهتـان احسـاس پشـیمانی و     ؟اهانت وحشتناك و شرم آور به خدا

شرم دارید؟ آیا می خواهید که از محکومیـت و بردگـی گنـاه آزاد شـوید؟ آیـا      
که به گناه خود اعتراف کنید و براي دریافت بخشـش رو بـه    تصمیم گرفته اید
 سوي خدا کنید؟

موافق هسـتید کـه    آیا فکر شما نسبت به راه نجات عوض شده است؟ آیا کامالً .3
نمی توانید با اعمال نیک خود به سوي خدا بازگردید بلکه تنها از طریق عیسی 

مـی کنیـد کـه بهتـرین      تصـدیق مسیح و کار او می توانید نزد خدا بروید؟ آیا 
برابر خدا مانند جامه هاي کثیف هسـتند و آیـا از عـدالت خـود      اعمال شما در

 قطع امید کرده اید؟
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اگر پاسخ شما به این سواالت مثبت است و این چیزها در زندگی تان بـه واقعیـت هـایی    
را  بدین معناست که خدا در قلب شما کار کرده و می کند. او ذهن شـما  ،تبدیل شده اند

  تا نجات یابید.  عطا کرده استباز کرده تا حقایق را ببینید و به شما توبه 

پس  ،اگر نمی توانید به این سواالت جواب قطعی بدهید اما به دنبال نجات هستید
عـه کـردیم را دوبـاره    لخداوند را در کالمش و در دعا جستجو کنید. آیاتی که از کالم مطا

یه ي آنهـا بررسـی کنیـد. خـدا را صـدا بزنیـد و او را در       بخوانید و زندگی خود را در سـا 
 کالمش بجویید تا زمانی که تغییري در قلبتان بوجود آورد.

  ایمان
ایمان نجات بخش وارد زندگی ما می شود. ایمان چیزي فراتـر از بـاور بـه وجـود      ،با توبه

کتـاب  توکل بر شخصیت او و حقیقت کالمش اسـت.   واطمینان  ،خداست و شامل اعتماد
تو ایمان داري که خدا یکی است. نیکو می کنی! حتی دیوها نیز « ،مقدس اعالم می کند

). مردمـی کـه ایمـان    19:2 (یعقـوب  »می لرزنـد!  این گونه ایمان دارند و از ترس به خود
حقیقی دارند تنها بر این باور نیستند که خدایی هست بلکه به آنچه گفته اعتماد دارند و 

  بر آن توکل می کنند.

  تعریف ایمان
ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید «کتاب مقدس ایمان را اینگونه تعریف می کند: 

). این موضوع ما را بـه یـک سـوال    1:11 (عبرانیان  »نمی بینیم داریم و برهان آنچه هنوز
بسیار مهم هدایت می کند: چطور یک فرد منطقی می تواند به آنچه امید دارد اطمینـان  

   وجود دارد؟ داشته باشد یا اعتقادي راسخ داشته باشد که آنچه هرگز ندیده حقیقتاً

قابـل اطمینـان بـودن کتـاب      ،پاسخ به این سوال را می توان در شخصیت خداونـد 
آشتی با خدا و امیـد   ،مقدس و خدمت روح القدس یافت. ما می توانیم از بخشش گناهان

ها را در کتـاب مقـدس وعـده داده    دا اینبه زندگی جاودان اطمینان داشته باشیم چون خ
) و روح خدا در دل هاي ما شهادت می دهد که ایـن امـور حقیقـت    3-2 :1 تیتوساست (

  ).27، 20:2؛ اول یوحنا 6:4؛ غالطیان 16-14:8؛ رومیان 13:16 وحنادارند (ی

  ایمان متمرکز
ایمان نجات بخش شامل اعتماد به این حقیقت است که عیسی مسیح نجات دهنده مـا و  
تنها عدالت ما در نزد خداست. یکی از عالیترین گواه هاي توبه حقیقی این است که ما نه 
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 ،اعتمـاد بـه فضـائل    به اینکـه بـا   پشت می کنیم بلکه ،کنیمتنها از گناهانمان دوري می 
. ما متوجه مـی شـویم کـه تمـام     اخالقیات یا کارهاي نیکمان، عدالت خدا را کسب کنیم

) و 6:64 اعمال نیک و پارسایی ما در مقابل خـدا ماننـد پارچـه اي کثیـف اسـت (اشـعیا      
ی دانیم که اگر می توانیم با خدا قاطعانه آنها را به عنوان راه نجات خود رد می کنیم. ما م

بخاطر اعمال ما نیست بلکه در نتیجـه ي کـار عظـیم او بـراي مـا از طریـق        ،آشتی کنیم
  با آیات زیر از کتاب مقدس موافق هستیم: عیسی مسیح است. ما کامالً

می دانیم که انسان نه با اعمال شریعت بلکه با ایمان به عیسی مسیح پارسا شمرده 
ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا با ایمان به مسیح پارسا می شود. پس 

زیرا هیچ بشـري از راه انجـام اعمـال شـریعت      ،شمرده شویم و نه با اعمال شریعت
  )16:2ن پارسا شمرده نمی شود. (غالطیا

مزدش حق او شمرده می شود نه هدیه. اما آن که کاري  ،اما کسی که کار می کند
ایمان او  ،بلکه به خدایی توکل می دارد که بی دینان را پارسا می شمارد ،نمی کند

  ) 5-4:4 برایش پارسایی به شمار می آید. (رومیان

بلکـه عطـاي    ،زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتـان نیسـت  
  )9-8:2 (افسسیانتا هیچ کس نتواند به خود ببالد.  ،خداست و نه از اعمال

  توصیفاتی از ایمان
کتاب مقدس توصیفی عالی از ایمان حقیقی زندگی ابراهیم به ما مـی دهـد. زمـانی کـه     

خدا به آنهـا وعـده ي    ،ابراهیم و همسرش ساره در سنی نبودند که بتوانند بچه دار شوند
ن یقی«دس اعالم می کند که ابراهیم کتاب مق ،فرزند پسري را داد. در پاسخ به این وعده

). ابراهیم بـه خـدا ایمـان    21:4 (رومیان »که خدا قادر است به وعده خود وفا کندداشت 
  ).3:4 داشت و این براي او پارسایی شمرده شد (رومیان

به معناي باور و توکل بر آن چیزي اسـت کـه خـدا     انجیلایمان حقیقی از دیدگاه 
خیر عیسـی  مـرگ و رسـتا   ،از طریـق زنـدگی   او و کار نجات بخـش  ،ما ،درباره ي خودش

مشـتاق و قـادر اسـت     خـدا یعنی اطمینان کامل از اینکه  ایمانمسیح آشکار کرده است. 
  به انجام رساند.  را از طریق عیسی مسیح وعده دادهآنچه 

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمـان  
  )16:3 بلکه حیات جاویدان یابد. (یوحنا ،آورد هالك نگردد
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 ایمان

یعنـی   ،این حق را داد که فرزندان خدا شوند ،اما به همه کسانی که او را پذیرفتند
  )12:1 هر کس که به نام او ایمان آورد. (اول یوحنا

عیسی گفت »کالم مرا به گوش گیرد و به  که هر ،گویم می شما به ،آمین ،آمین
 به مرگ از بلکه ،آید نمی داوري به و دارد جاویدان حیات ،فرستنده من ایمان آورد

  )24:5 (یوحنا ».است شده منتقل حیات

  خود را محک بزنید: آیا ایمان دارید؟
سوالی که باقی می مانـد   ،ما باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم تا نجات یابیم. حال

 و توکل ،به شخص و کار عیسی مسیح ایمان یا داریدشخصی است: آیا ایمان آورده اید؟ آ
آیا ایمـان   مشخص کنیدسواالت اکتشافی زیر به شما کمک می کند تا  ؟می کنید اعتماد

  یا خیر.در زندگیتان واقع شده است  ،حقیقی

آیا قانع شده اید که نجات در هیچ نام دیگري جز مسیح یافت نمی شـود؟ آیـا    .1
و نجات دهندگان کاذب دیگر دروغ است؟ آیا  انبیاقانع شده اید که ادعاي تمام 

جاودان خود را در قدرت و وفاداري به یـک شـخص و آن هـم عیسـی      یسالمت
 ناصري می دانید؟

نیسـت؟ آیـا    شایستگی یا تقواي خودتـان نتیجه ي  ،آیا قانع شده اید که نجات .2
قانع شده اید که حتی پارساترین عمل شـما در مقابـل خـدا ماننـد پارچـه اي      

 است؟ آیا قانع شده اید که نجات توسط اعمال بکلی نا امید کننده است؟ کثیف

آیا اطمینان خود را بر پسر خدا قرار داده اید تا شما را از گناهانتـان آزاد کنـد؟    .3
شـما را   ،بیاموزدبه شما حقیقت را از کتاب مقدس  به او تکیه می کنید کهآیا 

 با روح خود تبدیل کند؟با خونش از گناهانتان پاك کند و قلب شما را 

و یعنی خدا در قلب شما کـار کـرده    ،اگر بتوانید به این سواالت پاسخ مثبت دهید
  .داریدبه نجات ایمان اینکه و  ،تا حقیقت را ببینیدمی کند. او ذهن شما را روشن کرده 

پـس   ،اگر نتوانسته اید به این سواالت پاسخ مثبت دهید اما مشتاق نجات هسـتید 
کالمش (کتاب مقدس) و از طریق دعا بجویید. وعده هایی را که مطالعه کـرده   خدا را در

و زندگی خود را در سایه ي آنها بیازمایید. خدا را صدا بزنید تا  مطالعه کنیداید را دوباره 
هـر کـه نـام    «بر ناباوري خود غلبه کنید و نجات یابید. کتاب مقدس وعده می دهـد کـه   
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). او را در کالمش بجویید تـا روح  13:10 (رومیان »اهد یافت.نجات خو ،خداوند را بخواند
 خدا به شما این اطمینان را بدهد که فرزند خدا هستید. 

  )16:8که ما فرزندان خداییم. (رومیان روح خود با روح ما شهادت می دهد 

خدا روح پسر خود را در دلهاي ما فرستاده است کـه نـدا در مـی     ،پس چون پرانید
  )6:4 (غالطیان »پدر!ابا! «دهد 

  اطمینان از نجات
عیسی مسیح هشدار داد که هر کسی که ادعا می کنـد مسـیحی اسـت یـا او را خداونـد      

بسـیاري   ،). در روز داوري21:7 خواند لزوما وارد پادشاهی خداوند نمـی شـود (متـی   	می
هراسان می شوند زمانی که می فهمند فریب خورده بودند و عیسی مسیح هرگـز آنهـا را   

ما را به سوالی بسیار مهم هـدایت   ،). این حقیقت ناراحت کننده23:7 نمی شناخت (متی
می کند: چطور مـی تـوانیم بـدانیم کـه حقیقتـا ایمـان آورده ایـم و از حیـات جاویـدان          

  برخورداریم؟

، 16:7 یقی عیسی مسیح از میوه هاي خود شناخته مـی شـوند (متـی   شاگردان حق
نتیجـه ي اعمـال    ،آنها شواهد عینی ایمان حقیقـی هسـتند. نجـات    ،به بیانی دیگر .)19

تو ایمانت را بدون اعمال به مـن  « ،گواه نجات است.یعقوب می نویسد ،نیست بلکه اعمال
 »..ایمـان نیـز بـدون عمـل مـرده اسـت.      بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خـواهم نمود. 

  )26، 18:2 (یعقوب

نجات نتیجه ي کار مافوق طبیعی خدا بـه وسـیله ي روح القـدس در قلـب انسـان      
خلقتـی   ،پس اگر کسی در مسیح باشـد « ،پولس رسول می نویسد ،است. به همین دلیل

). 17:5 (دوم قرنتیان »همه چیز تازه شده است! ،هان ،تازه است. چیزهاي کهنه درگذشت
پس خلقت تازه اي هستیم و اشـتیاق جدیـدي    ،به مسیح ایمان داشته باشیم اگر حقیقتاً

مـا   ،داریم که ما را به شناخت خدا و خشنود ساختن او ترغیب می کند. به همـین دلیـل  
که کار نجات خـدا را بـه وفـور در مـا مـنعکس       شروع می کنیم به گونه اي زندگی کنیم

  کند. 	می

این بدان معنا نیست که نجات توسط ایمان و اعمال بدست می آید یا مـا بایـد بـا    
کارهایی که می کنیم نجات خود را حفظ کنیم. بلکه به سادگی به این معناست که تولـد  

 ،6:1 فیلیپیـان  ؛10:2 ) و کار مداوم خدا در زندگی هاي ما (افسسـیان 5، 3:3 (یوحنا تازه



 25 
 

 اطمینان از نجات

خـواهیم  فرزند خدا بودن را نمایـان   ما شواهد که خواهد داد ) به ما این اطمینان را13:2
حتی ممکن است  کشمکش بزرگی با گناه خواهیم داشت و ،. ما به عنوان مسیحیساخت

در آن وضـعیت   ،حقیقتـا از نـو مولـود شـده باشـیم     بیفتیم. امـا اگـر    براي مدتی در گناه
مسیح رشد خواهیم کـرد. ایـن یـک     شباهت بهدر نخواهیم ماند بلکه توبه خواهیم کرد و 

آن را بـه کمـال خواهـد     ،اطمینان است چون خدایی که کار نیکویی که در ما آغـاز کـرد  
  ).6:1 رسانید (فیلیپیان

  و ایمان تبدیل شواهد
کتاب مقدس به ما می گوید که مسیحیان باید خود را بیازمایند تا ببینیـد آیـا در ایمـان    

باید اسـتاندارد   ،). براي اینکه چنین محکی دقیق باشد5:13 هستند یا خیر (دوم قرنتیان
صحیحی داشته باشیم. عاقالنه نیست که خود را بر اساس عقاید خود و دیگـران قضـاوت   

 درکنیم. کالم خدا تنها استاندارد مناسب براي سـنجش اصـیل بـودن ایمـان ماسـت تـا       
طور خاص براي این هدف اطمینان از نجاتمان رشد کنیم. یک کتاب در کتاب مقدس به 

اینها را به شما نوشـتم  « ،یوحنا می نویسد آن هم اول یوحنا می باشد. ،نوشته شده است
(اول یوحنـا   »تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید. ،که به نام پسر خدا ایمان دارید

13:5(  

در  ديحـ اول یوحنا ویژگی هاي بیشماري را مطرح می کند که می توان آنها را تـا  
 ،این ویژگی ها در زندگی ما نمایـان باشـد   حدي کهزندگی هر مسیحی راستین یافت. تا 

عیسی مسیح را شناخته ایم و با قدرت  توانیم این اطمینان را داشته باشیم که حقیقتاً		می
. این نشانه هاي حقیقی تبدیل در عبارات زیر خالصه شده شدن هستیمتبدیل  در حال او

  دقت و دعا خود را در سایه ي آنها محک بزنیم.  اند. ما باید با

). شخصــیت و مــنش 7-5:1 (اول یوحنــامســیحیان در نــور گــام مــی زننــد.   .1
مسیحیان به تدیج مطابق با اراده ي خدا می شود همانطور که در کتاب مقدس 

 براي ما نمایان ساخته است. 

را  مسیحیان به گناهانی که در زنـدگی شـان اسـت حسـاس مـی باشـند و آن       .2
). مسیحیان از گناه مصون نیستند بلکه از 10-8:1 اعتراف می کنند (اول یوحنا

اعتـراف و   ،آن تنفر دارند و با آن در کشمکش هسـتند. زنـدگی آنـان بـا توبـه     
 پیروزي تدریجی مشخص شده است.
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). آنها عـدالت را  4-3:2 مسیحیان فرمان هاي خدا را نگاه می دارند (اول یوحنا .3
) و گناه را به سـبک زنـدگی خـود    10، 7:3؛ 29:2 اول یوحناپیشه می کنند (

ــدگی 9-8، 6، 4:3 تبــدیل نکــرده و تســلیم آن نمــی شــوند (اول یوحنــا  ). زن
از ترك استاندارد خدا مشخص اعتراف و توبه  ،اراده خدابا مطابقت با مسیحیان 

. این بدان معنا نیست که مسیحیان قادرند اطاعت کامل و بی عیبی از می شود
فرامین خدا داشته باشند. بلکه بدین معناست که روشی که زندگی مـی کننـد   

از فرمان هـاي خـدا و اطاعـت و     و بیشتر نشان دهنده ي قدردانی تازه و بیشتر
 همرنگی بیشتري با آنهاست.

همانگونه رفتار کنند که عیسی مسیح رفتار می کرد (اول  در صددند مسیحیان .4
ردان حقیقی این است که مانند استادشان باشند ). آرزوي واالي شاگ6: 2یوحنا 
). آنها اشتیاق دارند که در همه چیز از مسـیح الگـو بگیرنـد (اول    25:10 (متی

مسـیحیان در تقلیـد از ایـن دنیـاي      ،). در نتیجه1: 5؛ افسسیان 1:11 قرنتیان
 سقوط کرده یا جلب تایید آن بی میل هستند.

آنها مشتاق مشارکت و خدمت به آنها مسیحیان عاشق مسیحیان دیگر هستند.  .5
این یکی از شواهد بزرگ نجات  ).11-9:2 در کارهاي عملی هستند (اول یوحنا

 ).18-14:3 اول یوحنا ؛4-35:25 است (متی

-15:2 حس بی میلی مسیحیان به دنیا و رد آن افزایش می یابـد (اول یوحنـا   .6
قوط کـرده دارد کـه   نگرش ها و اعمال عصـر سـ   ،اشاره به ایده ها »دنیا«). 17

 برخالف ماهیت و اراده ي خداست. 

ی که یک بار براي همیشه از طریق مسـیح و  ایمان اعمالو  تعالیممسیحیان در  .7
). 3 یهودا ؛24، 19:2 (اول یوحنارسوالنش به کلیسا سپرده شد ادامه می دهند 

بـادي از  ) و با هـر  45:6 یوحنا ؛34:31 (ارمیا مسیحیان از خدا تعلیم یافته اند
 ).14:4 جانب تعالیم غلط جنبش نخواهند خورد (افسسیان

در در صـددند کـه    ). آنهـا  3:3مسیحیان خود را پاك می سـازند (اول یوحنـا    .8
اول  ؛1:7 (دوم قرنتیـان  کننـد اسـت رشـد    اخالقـی قدوسیت که همـان پـاکی   

قدوسیت نه تنهـا شـامل دوري از   ). این 16-15:1 اول پطرس ؛7:4 تیموتائوس
 بلکه شامل نزدیک شدن به خدا و پافشاري بر آنچه نیکوست نیز می شود.  بدي
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پسر خـدا و   ،دارند و اعتراف می کنند که عیسی همان مسیح ایمانمسیحیان  .9
). تنها امید نجات 15-13، 2:4؛ 23-22:2 نجات دهنده ي دنیاست (اول یوحنا

زنـدگی جـاودانی کـه     شهادتمسیحیان در عیسی مسیح و کار اوست. آنها به 
-10:5 یوحنا اول( دارند ایمان ،مسیح به آنها داد عیسی ،خدا از طریق پسرش

12.( 

). 11-5:12 مسیحیان مورد محبت خدا و تادیب پدرانـه او هسـتند (عبرانیـان    .10
خداوند اجازه نخواهد داد که فرزندانش در بی اطـاعتی و نابـالغی ادامـه دهنـد     

در قدوسیت او شریک باشند و میوه ي پارسـایی   بلکه آنها را تادیب می کند تا
 حقیقی است.  ایمان آوردنبه بار آورند. این یکی از نشانه ها یا ویژگی هاي بارز 

   نجات فواید
 امـا  ،نجـات را در ایـن کتابچـه توصـیف کنـیم      فواید ،اگر چه ما نمی توانیم به شایستگی

. از نو مولـود شـده انـد   مسیحیان  ،اوالً. برایمان مفید است که چند تا از آنها را مرور کنیم
نی مرده به دنیا آمده اند و راغل کتاب مقدس به ما می آموزد که تمام مردم از لحاظ روحا

). در حـالی  1:2 افسسیان ؛7:8 (رومیان نیستند که با محبت و اطاعت به خدا پاسخ دهند
) یا به لحاظ 5:3 سیتودارند تولدي تازه یافته اند (تکه کسانی که به عیسی مسیح ایمان 

). بنابراین آنها در زندگی نوین گـام بـر مـی دارنـد     5:2 روحانی زنده گشته اند (افسسیان
ایماندار خلقتی تازه است با قلبی جدید که خوشـی او در خداونـد اسـت و     ).4:6 (رومیان

اول یوحنـا   ؛17:5 دوم قرنتیـان  ؛27-26:36 اشتیاق دارد تا او را خشنود سـازد (حزقیـال  
همچنین مراجعـه کنیـد بـه     ؛3:3است (اول یوحنا  »تولد تازه«). این معناي حقیقی 3:5

مـا را نیـز عـوض     ذاتبلکه خدا  ،). نه تنها افکار ما عوض شده1:5 اول یوحنا ؛5:3 یوحنا
  کرده است. 

). ایـن بـدین   1:5 یک مسیحی نزد خدا پارسا شـمرده شـده اسـت (رومیـان     ،دوماً
زندگی کامل و بلکه  ،حال و آینده مان بخشیده شده ،ه تنها گناهان گذشتهمعناست که ن

مـا هنـوز بـا گناهـان در      ،پارساي عیسی مسیح به حساب ما گذاشته شده است. اگر چـه 
پارسـا  در حضـور خـود   مـا را  شـرعاً  کشمکش هستیم و بارها شکست می خوریم اما خدا 

  ).21:5 دوم قرنتیان ؛44-33:8 (رومیان می کندو اینگونه با ما رفتار  اعالم کرده است

 تمام داور و حاکم ،مسیحی به فرزند خواندگی پذیرفته شده است. خدا خالق ،سوماً
از  ما ).5:1 افسسیان ؛5:4 پدر نیز هست (غالطیان که ایمان داریم، اوبراي ما . انسانهاست
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به خانواده ي خدا پیوستیم و از تمـام مزایـاي فرزنـد بـودن لـذت       ،طریق ایمان به مسیح
خدا همانطور کـه پسـر   اما  ،موضوع عجیب به نظر رسد شاید این). 12:1 بریم (یوحنا	می

) و روح القـدس را همچـون   23:17 ما را نیز دوست می دارد (یوحنـا  ،خود را دوست دارد
  ). 14-13:1 افسسیان ؛15:8 آینده مان به ما می دهد (رومیان میراثضامن 

مسیحی مسکن روح القدس است. ما در ایـن دنیـا تنهـا گـام نمـی      شخص  ،چهارم
). 17-16:14 زنیم. عیسی مسیح روح القدس خود را فرستاد تا در ما ساکن باشد (یوحنـا 

کمـک   ،رهبـري مـی کنـد    ،او می آمـوزد  را شهادت می دهد، عیسی مسیح ،القدس	روح
 آسـمان که انتظار ایمانـدار را در   پري خدامحکوم می کند و ضامنی است براي  ،کند	می

ــا  ــی کشــد (یوحن ــان 8-7:16؛ 26:15؛ 16:14 م ــان ؛14:8؛ رومی  ؛5:5؛ 22:1 دوم قرنتی
عمانوئیل ما خواهد  ،از طریق روح القدسعیسی مسیح ). 27:2 اول یوحنا ؛14:1 افسسیان

  ).23:1 متی ؛14:7 می باشد (اشعیا »خدا با ما«بود که به معناي 

به مسیحیان حیات جاودان داده شده است. مهم است که درك کنیم حیات  ،پنجم
 که به عیسی مسـیح ایمـان آوردیـم (یوحنـا     شروع می شودلحظه اي از جاودان براي ما 

بلکـه کیفیـت    ؛). زندگی جاودان فراتر از کمیت زندگی است (زندگی بـدون پایـان)  24:5
و ایـن اسـت   «گی در مشارکت با خـدا). عیسـی گفـت    را نیز شامل می شود (زندزندگی 

 ،و عیسـی مسـیح را کـه فرسـتاده اي     ،تنهـا خـداي حقیقـی    ،کـه تـو را   ،حیات جاویدان
  ).3:17(یوحنا  »بشناسند

مـا را  دست خداست. یکی از بزرگترین شواهدي که خدا  ه يمسیحی ساخت ،ششم
تقدیس کردن ما ادامه می دهد. بدین معنـا کـه او در    بهاین است که او  پارسا کرده است

هاي ما کار می کند تا ما را مقدس سازد. کتاب مقدس به ما می آموزد که خدا همه زندگی
حتی تادیب او براي این اسـت کـه مـا بـه شـباهت      چیز را در زندگی ما هدایت می کند. 

برایمـان تـدارك دیـده     عیسی مسیح شویم و کارهاي خوبی را انجام دهیم که او از قبـل 
). چه مزیتی است که بدانیم 11-5:12 عبرانیان ؛10:2 افسسیان ؛29-28:8 است (رومیان

یقین دارم آن که «می کند. پولس رسول نوشته است که خدا براي تبدیل ما بی وقفه کار 
 »آن را تـا روز عیسـی مسـیح بـه کمـال خواهـد رسـانید        ،کاري نیکو در شما آغـاز کـرد  

  ).6 :1 (فیلیپیان

از . امید حتمـی و واالي مـا ایـن اسـت کـه      یافتمسیحیان جالل خواهند  ،در آخر
ما نیز از مردگان قیام خواهیم کرد و به هنگام بازگشـت او در   ،مسیح قیام کرده آنجاییکه
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شـباهت  ). بدن هاي فانی ما بـه  30-29 ،17، 11:8 (رومیان خواهیم شدجاللش شریک 
مرگ یا فساد در آن جایی نخواهد  ،و هرگز گناه خواهد آمددر بدن جالل یافته ي مسیح 

). ما تـا  17-16:4 اول تسالونیکیان ؛21-20:3 فیلیپیان ؛54-53:15 داشت (اول قرنتیان
بـا خداونـدمان   در آن سـکونت دارد،   پارسـایی  تنهـا جدیـدي کـه   ابد در آسمان و زمـین  

 ،4-1:21 مکاشـفه  ؛13:3 دوم پطـرس  ؛17:4 اول تسالونیکیان ؛2:14 خواهیم بود (یوحنا
22-27 .(  

  پس چطور باید زندگی کنیم؟
 اسـت دعوتمـان   شایسـته  شیوه اي زندگی کنیم که کتاب مقدس از ما می خواهد که به

و در کارهـاي نیکـویی    )29:8 (رومیان رشد کنیممسیح  به شباهت و در) 1:4 (افسسیان
ما  ،خداوند هاي). در پاسخ به رحمت10:2 گام برداریم که خدا از پیش مهیا کرد (افسسیان

بـه او تقـدیم کنـیم     ،خـدا  پسندیده ي و مقدس ،باید زندگی خود را همانند قربانی زنده
). راهنمایی هاي عملی زیر از کتاب مقدس استخراج شده اند تا ما را در 2-1:12 (رومیان

  عالی یاري دهند. تالشاین 

  کتاب مقدس را مطالعه کنید
و  ،تمـام کارهـایی کـه او در مسـیح بـراي مـا انجـام داد        ،از خداوندد در شناختمان ما بای

مـان تقویـت، در   در ایمان شناخت اراده ي او براي زنـدگی هایمـان رشـد کنـیم. مـا بایـد      
حفـظ   ،مطالعه ،درآییم. این کار از طریق خواندن خداو به شباهت  مان دلگرم شویمعتاطا

 ،تادیب ،تعلیمکتاب مقدس الهام خداست و براي عت از کالم خدا امکان پذیر است. و اطا
ما  ،). به همین دلیل17-15:3 اصالح و تربیت در پارسایی سودمند است (دوم تیموتائوس

آن کوشــا باشــیم و آن را در زنــدگی مــان بکــار ببنــدیم (دوم  بایــد در شــناخت حقــایق
بلکه به هر کالمی  ،انسان تنها به نان زنده نیست« ،). عیسی مسیح گفت15:2 ستیموتائو

  ). 4:4(متی  »که از دهان خدا صادر شود.

  وقف به دعا
از طریق دعـا بـا او صـحبت    خداوند از طریق کتاب مقدس با ما صحبت می کند و ما نیز 

) بلکه می توانیم با تکیه بـه  5-4:15 کنیم. ما از خود کاري نمی توانیم بکنیم (یوحنا	می
). کتـاب  8-7:15 ثمر آوریـم (یوحنـا   ،ابراز نیازهایمان به او در دعاهایمان قدرت مسیح و

برکـت   يهـا  و وعـده  ،آنفواید  ،مقدس سرشار از آموزه هایی است در ارتباط با لزوم دعا
). به این دالیل و 2:4 یعقوب ؛13-1:11 لوقا ؛11-7:7براي کسانی که دعا می کنند (متی 
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 کولسـیان  ؛1:18 ما باید خود را وقف دعا کنیم و هرگز دلسرد نشویم (لوقـا  ،دالیل بیشتر
2:4.(  

 ،اريشـکرگز  ،سـتایش  ،دعا یعنی ارتبـاط و مکالمـه بـا خـدا کـه شـامل پرسـتش       
دعـا یعنـی    و جهـان.  یمانکلیسا ،مان خانواده ،درخواست تحقق اراده خدا در زندگی مان

و اعتراف به گنـاه و درخواسـت    حکمتش؛درخواست از خدا براي رفع نیازهایمان بر طبق 
قدرت روحانی براي غلبه بر آن. یکی از بهترین راه هاي آموختن دعا این است که دعاهاي 

-9:6 ید. یکی از مفیدترین مدل هاي دعا را می توان در متـی کتاب مقدس را مطالعه کن
  یافت. 13

  عمومی هویت در مسیح از طریق تعمید احراز
دسـتور   مـی آورنـد  با ایمان نجات یافته ایم اما عیسی مسیح به کسانی که ایمـان   ما تنها

کنند (متی  محرزاو و قومش  ، بااز طریق تعمیدبه طور عمومی دهد که هویت خود را 		می
  ).37-36:8 اعمال ؛18:28-20

  کلیساي کتاب مقدسی یک مشارکت با
هم فکر با یکـدیگر   این اراده ي خداست که تمام ایمانداران حقیقی در اجتماع ایماندارانِ

برخی ویژگی هاي کلیساي کتاب مقدسی شامل موارد  .)25-23:1 متحد شوند (عبرانیان
  زیر است: 

  کتاب مقدس خطاناپذیريتعهد به کفایت و 

 تقدیر از حقیقت کتاب مقدسی و اشتیاق براي موعظه و تعلیم آن 

 اعترافنامه هاي کالسیک ایمـان  که در  ،یوفاداري به مسیحیت راستین و تثلیث
 یافت می شود.  اتدوران اصالحاز  برخاسته

  گناهکار و نیازمند بودن بشر تشخیصدیدگاهی واال به خدا و 

  اینکه عیسی مسیح و انجیل او قلب ایمان مسیحی است.اعتقاد راسخ به 

 ایمان و قدوسیت می انجامد. ،درك کتاب مقدسی از تبدیل که به توبه 

 نه از روي احساساتی شـدن   ،وقف به پرستش کتاب مقدسی همراه با ترس خدا
 سرگرمیو 
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  بتواننـد آمـوزش دهنـد    ،که مقدس و فروتن باشند مشتکل از مردانیرهبري، 
و  براي ایماندارانی که تحت سرپرستی شان هستند، بر کف نهند را خود زندگی

 آنها بکار ببندند.  تادیب شبانی را بر

 تعهد به مشاوره کتاب مقدسی و انضباط کلیسا 

 قدوسیت و محبت همراه بـا شکسـتگی   دنباله روي از  ،پیروي راستین از مسیح
دیگر کلیساهاي وفـادار و  برابر  عدم تجلیل از خود درو  ي خوددر برابر قصورها

 خوب

 تعهد حقیقی و عینی به بشارت و ماموریت ها 

 توکل به خدا که در جلسات منظم براي دعاي پرشور ابراز می شود 

  رشد در قدوسیت
شـباهت  مـا در قدوسـیت یـا    شخصـی  کتاب مقدس به ما می آموزد که قدوسیت (رشـد  

). 16-14 :1اول پطرس  ؛14:12 عبرانیان ؛3:4 ) اراده ي خداست (اول تسالونیکیانمسیح
باید با خوانـدن کتـاب    ،براي اینکه این موضوع به حقیقتی در زندگی هایمان تبدیل شود

خدا را پیروي کنیم و از کارهاي گناه آلود  ،دعا و مشارکت با ایمانداران خداشناس ،مقدس
  ).1:7-14:6 این دنیا دوري کنیم تا ما را آلوده نسازند (دوم قرنتیان

  ت در کلیساي محلیخدم
است (اول پطـرس   ر ایماندار بخشی از قوم خاص خداکتاب مقدس به ما می آموزد که ه

باید براي بناي  ). به هر کدام از ما عطایاي روحانی (توانایی ها) بخشیده شده است که9:2
نبایـد بـه    صرفاًما ). 7-4:12 اول قرنتیان ؛8-4:12 (رومیانکلیساي محلی استفاده شود 

در کلیسـا   ،بلکه باید بر حسب تواناییهایمـان  ،عضویت یک کلیساي کتاب مقدسی درآییم
 خدمت کنیم. خدمت در کلیسا محدود به شبانان و مشایخ نمی شود. کار شـبانان تجهیـز  

  ).12-11:4 همه ي اعضا در کلیسا براي کار خدمت است (افسسیان

  خدمت در بشارت و ماموریت ها
فردي در دنیا موعظه شود این اراده خداست که انجیل عیسی مسیح به تمامی ملل و هر 

 (متـی  نامیـده شـده اسـت   ماموریت بـزرگ   ،). فرمان عیسی47:24؛ لوقا 15:16 (مرقس
و هر مسیحی متعهد به انجام این ماموریت بر طبـق عطایـایش مـی باشـد.      ،)18:28-20
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 کمـک  ،انی که بخاطر ایمانشان در جفا هسـتند این کار شامل رسیدگی به مسیحی ،بعالوه
 متـی ( باشـد  مـی  ،کسانی که ایمـان ندارنـد  دستگیري از  و هستند نیازمند که کسانی به

  ).27:1 یعقوب ؛3:13 عبرانیان ؛10:6 غالطیان ؛31:25-46

  امید و دعاي ما براي شما
شـما تـا آمـدن     جسمخود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و  ،خداي سالمتی

  .بی عیب محفوظ بماند ،خداوندمان عیسی مسیح

   23:5 اول تسالونیکیان -

  

  


