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فصل اول
مسیحي كیست؟ و چگونه مي توان مسیحي شد؟

مسیحي كیست؟

كسي كه به مسیح تعلق دارد
است:  شده  مطرح   26  :11 اعمال  در  بار  اولين  براي  مسيحي  واژه 
دنيا  مردم  به مسيحي مسمي شدند«.  انطاكيه  در  بار  اولين  »شاگردان 
اين نام را به كساني اطالق مي كردند كه اذعان داشتند عيسي مسيح 
خداوند و نجات دهنده آنان است و او را متابعت مي نمودند. مشخصه 
آنان عيسي مصلوب شده و طرد شده بود. مسيحي كسي است كه به 
مسيح تعلق دارد. اول قرنتيان 15: 23: »آناني كه در وقت آمدن او از 
آِن مسيح مي باشند«. و يوحنا 13: 1، ايمانداران را به عنوان »خاصان 
خود« معرفي مي كند؛ خاصان خود را كه در اين جهان محبت مينمود 
آنها را تا به آخر محبت نمود. چه افتخار بزرگ و شگرفي است كه 
به پسر انسان و به فرزند خداوند متعال، پرجالل و ابدي تعلق داشته 

باشيم! 

اگر واژه مسيحي )christian( را تجزيه نموده و بشكافيم ميتوانيم به 
اين جمله برسيم )CHRIST-Is-All-Now( كه معني اش اين است: 
حاال مسيح همه چيز من است. كسي كه مسيح را به عنوان همه چيز 

مي پذيرد؛ به معني تمام كلمه شخصي مسيحي است. 

كسي كه تولد تازه مي يابد
متولد  نو  از  القدس  روح  بوسيله  كه  است  كسي  مسيحي  شخص 
مي شود. يوحنا 3: 3-5: »آمين، آمين به تو  مي گويم اگر كسي از سر 
نو مولود نشود ملكوت خدا را نمي تواند ديد... اگر كسي از آب و 
روح مولود نگردد، ممكن نيست كه داخل ملكوت خدا شود«. اين 
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تولدي روحاني است كه به موجب آن،  شخص با كار روح القدس در 
خانواده الهي متولد مي گردد. »تولد تازه يافته ايد نه از تخم فاني بلكه 

از غير فاني يعني به كالم خدا« )اول پطرس 1: 23(. 

بنابراين كسي كه از خدا مولود شود؛ طبيعت تازه اي را دريافت نموده 
است، طبيعتي كه خدا را دوست دارد و از گناه متنفر است. »انسانيت 
تازه را كه بصورت خدا در عدالت و قدوسيت حقيقي آفريده شده 

است« )افسسيان 4: 24(. 

شخص متبدل شده
خداوند مي گويد: »هر آينه به شما مي گويم تا بازگشت نكنيد و مثل 
شد«.  نخواهيد  آسمان  ملكوت  داخل  هرگز  نشويد،  كوچك  طفل 
)متي:18: 3( متبدل شدن به مفهوم تغيير يافتن است. كسي كه بوسيله 
روح خدا از سر نو مولود شده است، نوعي تغيير و تبديل را در رفتار 
خود تجربه مي كند. چنين شخصي حقيقت دوم قرنتيان 5: 17 را ثابت 
مي كند: »پس اگر كسي در مسيح باشد، خلقت تازه اي است؛ چيزهاي 

كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه شده است«. 

فرزند خدا
شخص مسيحي با ايمان به مسيح و تولد تازه فرزند خدا محسوب 
مي شود. »زيرا همگي شما بوسيله ايمان در مسيح عيسي، پسران خدا 
مي باشيد« )غالطيان 3: 26(. او خدا را چون پدر خود مي شناسد؛ و به 
همين دليل است كه يوحناي رسول چنين مي نويسد: »اي پدران، به 
شما مي نويسم زيرا او را كه از ابتدا است مي شناسيد. اي جوانان، به 
شما مي نويسم از آنجا كه بر شرير غالب شده ايد. اي بچه ها به شما 
نوشتم زيرا كه پدر را مي شناسيد« )اول يوحنا 2: 13(. كه در حقيقت 

امتياز و مزيت بزرگي است. 
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سكونت و هدايت روح القدس
عالوه بر تولد تازه و صاحب طبيعت تازه شدن، روح قدوس خدا نيز 
كه آرامي بخش و تعليم د هنده اي الهي است در فرد مسيحي ساكن 
مي شود. »يعني روح راستي كه جهان نمي تواند او را قبول كند زيرا 
كه او را نمي بيند و نمي شناسد و اّما شما او را مي شناسيد، زيرا كه با 
شما مي ماند و در شما خواهد بود« )يوحنا 14: 17(. »آيا نمي دانيد كه 
بدن شما هيكل روح القدس است كه در شما است كه از خدا يافته 
ايد و از آن خود نيستيد« )اول قرنتيان 6: 19(. »زيرا همة كساني كه 
از روح خدا هدايت مي شوند، ايشان پسران خدايند« )روميان 8: 14(. 
»اّما چونكه پسر هستيد، خدا روح پسر خود را در دلهاي شما فرستاد 
پدر«« )غالطيان 4: 6(. »روح خدا  »اي  يعني  ابّا«  »يا  ندا مي كند  كه 
كه در ما ساكن است؛ همان روح بر روحهاي ما شهادت مي دهد كه 

فرزندان خدا هستيم« )روميان 8: 14(. 

اطمینان از بخشوده شدن گناهان و داشتن حیات ابدي 
گناهانش  كه  دارد  اطمينان  است،  يافته  تازه  تولد  كه  ايمانداري 
به  فرزندان،  »اي  است.  ابدي شده  بخشيده شده و صاحب حيات 
شده  آمرزيده  او  اسم  بخاطر  شما  گناهان  كه  زيرا  مي نويسم  شما 
است« »و جميع انبيا بر او شهادت مي دهند كه هر كه به وي ايمان 
 :2 يوحنا  )اول  يافت«  را خواهد  گناهان  آمرزش  او  اسم  به  آَوَرد، 

12؛ اعمال 10: 43(. 

كالم و روح خدا  هر دو، ايمانداران را اطمينان مي دهند كه: »خدا حيات 
جاوداني به ما داده است و اين حيات، در پسر اوست« )اول يوحنا 
5: 10 – 13(. بنابراين فرد مسيحي كسي است كه از اطمينان مبارك 
بخشايش گناهان و حيات ابدي برخوردار است. شايد ايمانداري در 
مسيح وجود داشته باشد كه چنين اطميناني در او اندك باشد و محتاج 
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ياري و كمك باشد، اما چنين اطميناني، حق طبيعي و مالكيت حقيقي 
فرد مسيحي است. 

خواننده عزيز، اينها بعضي از خصوصيات مهم فرد مسيحي است. آيا 
آنها در شما تحقق يافته اند؟ اگر جواب شما در بعضي موارد منفي 
است، پس نياز به كمك داريدتا بدانيد چگونه مي توان يك مسيحي 

واقعي شد. 

چگونه مي توان مسیحي شد

توبه و بازگشت به سوي خداوند
توبه و بازگشت الزمه مسيحي شدن است. خداوند مي فرمايد: »وقت 
تمام شد و ملكوت خدا نزديك است. پس توبه كنيد و به انجيل ايمان 
بياوريد« )مرقس 1: 15(. »و از اورشليم شروع كرده، موعظه به توبه 
و آمرزش گناهان در همه اّمت ها به نام او كرده شود« )لوقا 24: 47(. 
پطرس رسول در موعظه هايش مي فرمايد: »پس توبه و بازگشت كنيد 
تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند 
برسد« )اعمال 19:3(. پولس رسول نيز در موقعيتهاي مختلف اظهار 
مي كند كه: »و به يهوديان و يونانيان نيز از توبه به سوي خدا و ايمان 
به خداوند ما عيسي مسيح شهادت مي دادم«. و »بلكه نخست آناني را 
كه در دمشق بودند و در اورشليم و در تمامي مرز و بوم يهوديّه و اّمت 
ها را نيز اعالم مي نمودم كه توبه كنند و به سوي خدا بازگشت نمايند 
و اعمال اليقه توبه رابه جا آورند«. )اعمال 3: 19؛ 20: 21؛ 26: 20(

دروني  نگرش  تغيئر  و  كامل  بازگشت  است،  افكار  كلي  تغيير  توبه 
شخص نسبت به خويشتن، نسبت به گناه، نسبت به خدا و نسبت 
به انجيل. توبه همچنين به منزله تسليم انديشه و ترجيح دادن افكار 
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خداوند بر تفكر شخصي است؛ بايد گفت كه افكار خدا در كالم او 
مكشوف مي باشد. شايد كسي گمان كند كه چون در زندگي هميشه 
سعي نموده آدم خوبي باشد؛ يا چون عضو كليسا است و تعميد گرفته 
است و اعمال مذهبي را به جا آورده؛ پس حتمًا فردي مسيحي است. 
باعث نخواهد  آنها هرگز  به  يا چيزي شبيه  اين موارد  از  هيچ كدام 
شد شد كه فردي مسيحي شده و تولد تازه يابد. بايد طرز تفكر ما 
نسبت به اين امور تغيير يابد. هركس، براي مسيحي شدن، بايد چون 
گناهكاري توبه كار به حضور خدا آيد؛ و به عيسي مسيح به عنوان 

نجات دهنده، ايمان آورد. 

پذيرفتن مسیح به عنوان نجات دهنده شخصي
»و اّما به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا 
گردند، يعني به هر كه به اسم او ايمان آورد« )يوحنا 1: 12(. براي 
مسيحي شدن، فرد بايد بوسيله ايمان، مسيح را به عنوان خدا و نجات 
دهنده شخصي، در قلبش بپذيرد. همچون زكي از درخت پايين بيايد 

و او را با شادي بپذيرد )لوقا 19: 6(. 

اعتراف به زبان و ايمان به او و اطاعت قلبي از او
»زيرا اگر به زبان خود عيسي خداوند را اعتراف كني و در دل خود 
ايمان آوري كه خدا او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواهي يافت. 
اعتراف  زبان  به  و  براي عدالت  آورده مي شود  ايمان  به دل  چونكه 
مي شود بجهت نجات« )روميان 10: 9-10(. به زبان خود اقرار كنيد و 
در قلب خود ايمان داشته باشيد »كه به سبب گناهان ما تسليم گرديد 

و به سبب عادل شدن ما برخيزانيده شد« )روميان 4: 25(. 

نجات يافته به وسیله ايمان نه اعمال
»زيرا كه محض فيض نجات يافته ايد، بوسيله ايمان و اين از شما 
نيست بلكه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هيچ كس فخر نكند« 



مبانی زندگی مسيحی سخنی با ايمانداران جوان

10 10

)افسسيان 8:2-9(. »نه به سبب اعمالي كه ما به عدالت كرده بوديم، 
بلكه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولّد تازه و تازگي 

اي كه از روح القدس است« )تيطس 3: 5(. 

فصل دوم
تغذيه و توسعه حیات جديد

در فصل گذشته ما به اين نتيجه رسيديم كه فرد مسيحي كسي است 
كه تولد تازه يافته و صاحب طبيعت تازه اي شده است،  طبيعتي الهي 
و مقدس از سوي خداوند. اين انسانيت تازه اي است كه مسيحيت 
اگر   .)10  :3 )كولسيان  است  كرده  تن  بر  را  آن  انسان  است  معتقد 
شخص مسيحي مي خواهد رشد نموده، قوي شود؛ اين طبيعت تازه 
بايد تغذيه شده و توسعه يابد. پطرس رسول ما را به اين رشد و نمو، 
تشويق مي نمايد: »چون اطفاِل نوزاده، مشتاق شير روحاني و بي غّش 
2:2(، همچنين  پطرس  )اول  كنيد«  نمّو  نجات  براي  آن  از  تا  باشيد 
مي فرمايد: »بلكه در فيض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عيسي 

مسيح ترقّي كنيد« )دوم پطرس 3: 18(. 

غذا 
عبارت »شير بي غش روحاني« را مالحظه كنيد كه به منزله غذايي 
است كه باعث رشد بچه مي شود. كالم خدا تنها غذا براي طبيعت 
خود  ميباشد  خدا  كالم  اصلي  موضوع  كه  مسيح  عيسي  است.  تازه 
نان حيات براي انسان تازه شده است. عيسي بديشان گفت: »من نان 
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حيات هستم. كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر كه به من 
ايمان آورد، هرگز تشنه نگردد... من هستم آن نان زنده كه از آسمان 
نازل شد. اگر كسي از اين نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و ناني 
كه من عطا مي كنم جسم من است كه آن را به جهت حيات جهان 

مي بخشم« )يوحنا 6: 35؛ 51(. 

با  تنها  امر  اين  كه  كند  تغذيه  مسيح  در  بايد  مسيحي  فرد  بنابراين 
مطالعه روزانه كالم تحقق مي يابد و در غير اين صورت او هرگز رشد 
نكرده و قوت نخواهد يافت. خداوند مي فرمايد: »چنانكه پدرِ زنده 
مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنين كسي كه مرا بخوَرد او 
نيز به من زنده مي شود« )يوحنا 6: 57(. مسيح با اتكا و تسليم روزانه 
به پدر  زندگي نمود، ما نيز بايد بطور روزانه با اتكا به مسيح و مطالعه 
كالم )خوردن غذاي روحاني( زندگي كنيم تا رشد روحاني و حيات 
الهي در ما تداوم داشته باشد. حيات تازه فقط با تغذيه روزانه از كالم 

و ماندن در مسيح، تحقق مي يابد. 

غذايي  چون  خدا  كالم  به  ارادي،  غير  شكلي  به  جديد  حيات 
از  غير  به  فاني  دنياي  اين  كل  در  دارد.  اشتياق  و  حياتي،  تمايل 
كالم خدا هيچ چيزي نمي تواند حيات تازه را تغذيه نموده و آنرا 
قوت بخشد. تمام چيزهاي ديگر دنيا براي انسان معمولي و طبيعي 
تغذيه  را  ما  آلود  گناه  طبيعت  فقط  اما  باشد  تغذيه  منشآ  مي تواند 

خواهد كرد. 

خدا  قوم  مانند  بايد  باشيم  قوي  و  سالم  مسيحيان  مي خواهيم  اگر 
در خروج باب 16، هر روزه َمن تازه را جمع اوري نموده و آنرا 
به  روز  هر  را  آنها  او  كه  كه  فرمود  قوم خود  به  بخوريم. خداوند 
وسيله من آسماني غذا خواهد داد:” و من را به تو خورانيد كه نه 
تو آن را می دانستی و نه پدرانت می دانستند، تا تو را بياموزاند كه 
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انسان نه به نان تنها زيست می كند بلكه به هركلمه اى كه از دهان 
خداوند صادر شود، انسان زنده می شود« )تثنيه 8: 3(. 

خوردن  با  صرفًا  كه  بگيريم:  فرا  را  درس  اين  كه  است  الزم  پس 
غذاي مادي نمي توانيم به زندگي خود ادامه بدهيم. بلكه محتاج غذاي 
از طرف  بايد در كالمي كه  براي زندگي روحاني هستيم و  روحاني 
زندگي  آن  با  و  نموده  تعمق  است  مكتوب  مقدس  كتاب  در  خدا 
كه  آنچرا  و  كنيم  مطالعه  را  خدا  كالم  روز،  هر  بياييد  پس  نماييم. 

مي خوانيم كاماًل هضم و درنمائيم. 

نفس كشیدن در هواي دعا
همان طور كه كودك تازه متولد شده براي بقاي زندگي نياز به تنفس 
براي حفظ زندگي  متولد مي شود  نيز  دارد، كسي كه در مسيح  هوا 
روحاني اش محتاج نفس كشيدن در هواي دعا مي باشد. دعا كردن، 
تنفس زندگي روحاني و حاكي از وجود زندگي الهي است. دعا نشان 
دهنده تعلق به خداوند است كه اين تمايل به متعلق بودن به خدا، 
الهي شخص مسيحي است. همچنين  غريزه طبيعي و ذاتي سرشت 
دعا كردن جرياني طبيعي است و بيان كننده طبيعت جديد ما مي باشد 

كه براي رشد و تكامل آن ضروري است. 

دعا كردن، شخص را به حضور خداوند برده و كمك ميكند تا رابطه 
اش با خدا نزديكتر و صميمانه تر باشد. زندگي روحاني نمي تواند 
بدون رابطه با خدا ممكن باشد و بدون آن احيا نخواهد شد. اما آناني 
كه منتظر خداوند مي باشند قّوت تازه خواهند يافت )اشعيا 40: 31(. 

در  و  مي كند  ما صحبت  با  مي خوانيم، خدا  مقدس  كتاب  كه  وقتي 
زمان دعا، ما با خداوند حرف مي زنيم. اين هر دو رابطه، براي رشد و 

تكامل طبيعت تازه ضروري مي باشند. 
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و  شكايت  و  ظهر  و  صبح  و  »شامگاهان  مي گويد:  مزامير  نويسنده 
ناله مي كنم و او آواز مرا خواهد شنيد« )مزامير 17:55(. دانيال »هر 
روز سه مرتبه زانو مي زد و دعا مي نمود و چنانكه قبل از آن عادت 
مي داشت، نزد خداي خويش دعا مي كرد و تسبيح مي خواند« )دانيال 
11:6(. بعنوان يك مسيحي خوب ما نيز بايد چنين كنيم. روز خود را 
بدون خواندن كتاب مقدس و دعا شروع ننماييد. چنانكه از اين مورد 
چشم پوشي كنيد، به زودي مسيحي شكسته و رنجوري خواهيد شد. 
شخص ايماندار سفارش شده است كه در كنار وقتهاي معمولي دعاي 
هر روز، »در دعا مواظب باشد« و »هميشه دعا كند« )روميان 12: 12؛ 

اول تسالونيكي 17:5(. 

در مطلب قبلي بيان كرديم كه روح مقدس خداوند در شخص مسيحي 
ساكن است؛او نيرويي براي زندگي مسيحي و تقويت طبيعت تازه آن 
مي باشد. »در انسانيِّت باطنِي خود از روح او به قّوت زورآور شويد« 
است،  ساكن  ايماندار  در  كه  الهي  شخصيت  اين   .)16:3 )افسسيان 
را  ما  او  مي آورد.  عمل  به  را  تازه  طبيعت  استعدادهاي  و  خواستها 
هدايت كرده همه امور را مديريت مي كند، اگر كنترل زندگي خود 
را به او بسپاريم و تسليم هدايت او شويم. چنانكه سفارش شده ايم 
كه »به روح رفتار كنيد« و »از روح هدايت شويد« )غالطيان 5: 16، 
18(. به اين معني كه قلب خود را تسليم نموده و از اشاره هاي روح 
القدس در درونمان و از كالم خداوند اطاعت نمائيم. اين امر الزمه 
با  زندگي  اين  اين صورت  درغير  مي باشد.  مسيحي  زندگي  حياتي 

شكست و ناكامي همراه خواهد بود. 

روح القدس، ايماندار را به انجام خواهشها و اعمال طبيعت تازه تشويق 
مي كند. كار خاص او هدايت ما به جميع راستي مي باشد؛او از آنچه 
از آن مسيح است يعني نان حيات و كالم زنده مي گيرد و آنها را به ما 
نشان مي دهد )يوحنا 16: 13-15(. او همچنين ما را در دعا كردن تعليم 
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مي دهد، »با دعا و التماس تمام در هر وقت و در روح دعا كنيد« و »در 
روح القدس عبادت نماييد« )افسسيان 18:6 يهودا 20(. ما اگر مايليم كه 

طبيعت تازه ما تغذيه نموده و رشد كند بايد در روح قدم برداريم. 

اطاعتي كند،  القدس و كالم خداوند بي  از روح  ايمانداري  چنانچه 
نيست  آزاد  او ديگر  القدس محزون شده و خاموش مي شود؛  روح 
تا شخص را به خواستهاي طبيعت تازه هدايت نمايد )افسسيان 4: 
30(. او فقط مي تواند گناه شخص را محكوم كند و او را به پشيماني، 
بازگشت و توبه از گناه هدايت نمايد. قدم برداشتن در نيروي روح 

محزون نشده نيز از الزامات حياتي زندگي مسيحي ميباشد. 

مشاركت با مسیحیان
با  است،  نور  در  او  چنانكه  مي نماييم،  سلوك  نور  در  اگر  »لكن 
با  يوحنا 7:1(. مشاركت و مصاحبت  )اول  داريم«  يكديگر شراكت 
ديگر مسيحيان نيز براي تغذيه و رشد زندگي الهي، حياتي مي باشد. 
و  خدا  با  مصاحبت  و  مشاركت  شخص،  تازه  طبيعت  خواست 
ايمانداران همتايش مي باشد. معاشرت با ايمانداران، طبيعت تازه را به 
ظهور مي رساند و خواهشهاي الهي را تقويت مي بخشد. دو از يك 
بهترند... زيرا اگر بيفتند، يكي از آنها رفيق خود را خواهد برخيزانيد 
)جامعه 9:4 -10(. وقتي ايمانداري ضعيف و شكست خورده است، 
ايمانداران او را باال كشيده و تقويت مي بخشد. »آهن،  با  مصاحبت 
آهن را تيز مي كند، همچنين مرد روي دوست خود را تيز مي سازد« 
مسيحي  مشاركت  درباره  خصوص  به  مورد،  اين   .)17:27 )امثال 

حقيقت دارد. 

در عبرانيان 10: 24-25 به ما گفته شده است كه: »مالحظه يكديگر را 
بنماييم تا به محبت و اعمال نيكو ترغيب نماييم. و از با هم آمدن در 
جماعت غافل نشويم«. »ما در ارتباط با ديگر مسيحيان، همديگر را به 
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محبت و كارهاي نيكو ترغيب مي كنيم و با حضور در جلسات مسيحي، 
روح ما تغذيه شده و ايمانمان بنا مي شود. زمانيكه دو يا سه نفر به اسم 
عيسي مسيح خداوند جمع شوند، او آنجا در ميان ايشان حاضر است« 
)متي 20:18(. بركت خاص ديگري كه بدان وسيله حاصل مي شود، 
تقويت و تكامل طبيعت تازه مي باشد. بنابراين مشاركت در نور با ديگر 

مسيحيان نيز الزمه حياتي زندگي مسيحي است. 

تمرين طبیعت تازه
زندگي جسماني  نيز همچون  روحاني  زندگي  در  فعاليت  و  تمرين 
باعث رشد و تكامل ميگزدد. اعضاي بدن با تمرين و به كار گيري 
بيشتر، رشد كرده و قوي تر مي شوند. در زندگي روحاني نيز چنين 
است؛ وقتي كه ما اميال و عملكردهاي طبيعت تازه را تمرين مي كنيم، 

رشد و تكامل يافته، در خداوند استوار تر مي شويم. 

افسانه هاي حرام عجوزها  از  »ليكن  تيموتاوس جوان گفته شد:  به 
در  و  مي كند  تغذيه  را  آلود  گناه  كهنه  طبيعت  فقط  كه  نما  احتراز 
مسيحي،  شخص   .)7:4 تيموتاوس  )اول  بكش«  رياضت  دينداري 
روزانه نيازمند است كه تمرينهايي روحاني داشته باشدتا در سالمت 
روح باقي بماند. او بايد اعضاي خود را در دينداري پرورش دهد. 
چشمها، گوشها، ذهن، زبان، قلب، دستها و پاها بايد در راه دينداري 

هدايت شوند و در اين مورد روزانه تمرين كنند. 

شخص مسيحي بايد هر روز، ديدن، شنيدن، فكر كردن، حرف زدن، 
احساس نمودن و كار كردن براي خدا را تمرين نمايد. تمرين ها هر 
چه بيشتر انجام شوند فعاليتهاي شخص، طبيعي تر شده و به مرور 
طبيعت تازه، قوي تر خواهد شد. چشم و گوش ما بايد گوش به زنگ 
فرصتهايي براي خدمت كردن به او باشند، فرصتهايي براي شهادت 
دادن براي او. قلب ما بايد در دلسوزي براي جانهاي گمشده و دور 
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از خدا و اشتياق در خدمت نمودن به او و بشريت پرورش يابد. ذهن 
و زبان ما نيازمند تمرين سخن گفتن براي خداوند بوده و دستها و 
پايهاي ما نيز محتاج بار آوري در اعمالي از روي محبت براي عيسي 
مي باشند. به اين ترتيب، طبيعت تازه با تمرينهاي روحاني، توسعه و 

تكامل مي يابد. 

فصل سوم
طبیعت كهنه و غلبه بر آن

نو  مسيحي  خدا،  به  تمايل  و  تازه  طبيعت  لذت  و  شادي  با  همراه 
ايمان به زودي با ظاهر شدن گناهي كه هنوز در قلب او وجود دارد، 
او،  كردن  خشنود  به  ميل  و  خدا  محبت  رغم  علي  مي شود.  آشفته 
جوان نو ايمان در مي يابد كه در قلب و ذهن او همچنان ميل به بدي 
وجود دارد. اين مسأله، نااميد كننده و در عين حال حقيقتي است كه 
هرمسيحي بايد با آن رو برو شود. به راستي حقيقت دارد كه حتي بعد 
ازتولد دوباره از روح خداوند، هنوز هم در شخص مسيحي طبيعت 

كهنه باقي مانده است. 

تجربه رومیان 7
با خواندن باب 7 روميان در مي يابيم كه تجربه كشف بدي درون ما 
شبيه چيزي است كه در اين باب توضيح داده شده است. بخشي كه 
مربوط به تجاربي شخصي از آن شريعتي است كه جسم انسان تحت 
سلطه آن قرار دارد، لهذا اين شريعت را مي يابم كه وقتي كه مي خواهم 
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نيكويي كنم بدي نزد من حاضر است. زيرا برحسب انسانيّت باطني به 
شريعت خدا خشنودم. لكن شريعتي ديگر در اعضاي خود مي بينم كه 
با شريعت ذهن من منازعه مي كند و مرا اسير مي سازد به آن شريعت 
گناه كه در اعضاي من است )روميان 21:7 – 23(. بنابراين شخصي كه 
تولد تازه يافته است در مي يابد كه دو طبيعت دارد؛ طبيعت تازه اي كه 
انساني روحاني است و طبيعت كهنه گناه آلود. يكي، انساني است و 

ناپاك، و ديگري از جانب خدا و مقدس و عاري از گناه مي باشد. 

نكته ديگري كه مي آموزيم اين است، وقتي كسي كاري را بجا مي آورد 
كه از آن نفرت دارد به اين معني است كه »الحال من )يعني شخص 
نجات يافته( ديگر فاعل آن نيستم بلكه آن گناهي كه در من ساكن 
ايماندار ساكن  است« )روميان 17:7(. طبيعت كهنه اي كه هنوز در 
است منبع همه افكار، احساسات، شهوات و اعمالي است كه طبيعت 

تازه از آنها متنفر است. 

به عالوه، ايماندار بعد از نجات تجربه مي كند كه طبيعت كهنه او بهتر 
از قبل نجاتش نمي باشد و قادر به بهبودي و تغيير نيست. »ازآنرو كه 
تفّكر جسم دشمني خدا است، چونكه شريعت خدا را اطاعت نمي كند، 
زيرا نمي تواند هم بكند« )روميان 7:8(. ما بايد درس روميان 7: 18 را 
فراگيريم »زيرا مي دانم كه در من يعني در جسدم هيچ نيكويي ساكن 
نيست، زيرا كه اراده در من حاضر است اّما صورت نيكو كردن ني. اين 
درس بسيار سخت است اما اگر كسي مي خواهد كه در مورد طبيعت 

كهنه و غلبه بر آن آرامشي ثابت داشته باشد، بايد آن را فرا بگيرد«. 

مصلوب شدن با مسیح
در روميان 6:6 مي خوانيم: »زيرا اين را مي دانيم كه انسانيّت كهنه ما 
بندگي  را  تا جسد گناه معدوم گشته، ديگر گناه  او مصلوب شد  با 
اينجا نكته اي حياتي وجود دارد كه خداوند مي خواهد آن  نكنيم«. 
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را بدانيم. »انسانيت كهنه ما با مسيح مصلوب شد«. عبارت »انسانيت 
كهنه« سه بار در كتاب مقدس يافت مي شود كه بيان كننده اين حقيقت 
است كه ايماندار در گذشته گناهكار بوده است. »انسانيّت كهنه كه 
از شهوات فريبنده فاسد مي گردد« )افسسيان 4: 22(. اين مطلب در 
مرگ مسيح بر روي صليب ديده شده و داوري شد. عيسي نجات را 
تمامًا براي ايماندار مهيا نمود تا ايماندار با ايمان به او هويت خود 
را تعريف كند و مرگ او را به جاي مرگ خود به عنوان گناهكاري 
در مقابل خدا ببيند. اكنون ما نيز قادريم همراه با پولس رسول بيان 
كنيم: »با مسيح مصلوب شده ام« )غالطيان 2: 20(. با ايمان مي توانيم 
صليب عيسي را به ياد آورده و بگوييم: »انسانيت كهنه ما با عيسي 

مصلوب شده است«. 

گناه  مقابل  در  قدرتي  واحساس  قلبي  آرامش  ما  به  موضوع  اين 
مي دهد. »چونكه انسانيّت كهنه را با اعمالش از خود بيرون كرده ايد ، 
و تازه را پوشيده ايد كه به صورت خالق خويش تا به معرفت كامل، 
براي  كه  است  امر حقيقتي  اين   .)10 -9:3 )كولسيان  تازه مي شود« 
با ايمان آنرا درك كنيم، نتيجه  مسيحيان كسب شده است و اگر ما 
عملي آن چنين خواهد بود كه »جسد گناه معدوم گشته، ديگر گناه 
را بندگي نكنيم« )روميان 6:6(. غلبه بر گناه باايمان بر اين حقيقت 
ممكن است كه انسانيت كهنه مرده است و انسان تازه اي در برابر 
خداوند حضور دارد. چرا كه خداوند مي فرمايد: »زيرا كه مرديد و 
زندگي شما با مسيح در خدا مخفي است« )كولسيان 3:3(. مسيحيان 
نيز خود را مرده مي انگارند و عماًل هر آنچه با مرگ مسيح متناقض 

است، مقتول مي سازند )كولسيان 3: 5(. 

»خدا پسر خود را در شبيه جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گناه 
در جسم فتوا داد« )روميان 8: 3(. خداوند گناه و طبيعت گناه آلود 
ما را در شخص عيسي مسيح كه به جاي ما بر صليب رفت، محكوم 
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كرده و آن را يك بار و براي هميشه داوري نمود. او نه تنها به خاطر 
از بدو  ما، گناهي كه  بلكه به خاطر ريشه اصلي شرارت  گناهان ما 
تولد در جسم ماست جان خود را داد »تا به قرباني خود، گناه را محو 

سازد« )عبرانيان 9: 26(. 

بواسطه قرباني  با داوري قاطع خداوند و  محكوميت گناه در جسم 
عيسي مسيح از ميان برداشته شد. اين عمل براي هر كسي كه به عامل 

آن يعني مسيح ايمان آورد، مؤثر خواهد بود. 

با اين حال ما سعي نمي كنيم كه طبيعت كهنه را چنانچه بعضي ها تعليم 
مي دهند، بهتر نابود و يا »خاموش« كنيم. ما بايد بر روي صليب مسيح 
بپذيريم و خوشحال  محكوميت و داوري خداوند را در مورد گناه 

باشيم كه از نگاه خداوند، طبيعت كهنه خاموش شده است. 

مقامي جديد 
مقام سابق ما به عنوان نسلي گمشده از فرزندان آدم، بر روي صليب 
عيسي به پايان رسيده است. ما با عيسي كه جانشينمان بر روي صليب 
بود، تحت داوري خداوند مرديم و بخشيده شديم. اكنون به عنوان 
ايمانداراني هستيم كه نجات دهنده اي به خاطر ما جان خود را داده 
است. حال در شراكت با عيسي مسيح قيام كرده و پر جالل، صاحب 
مقام تازه اي در مقابل خداوند شده ايم. خداوند ديگر ما را با طبيعتي 
گناه آلود در مقابل خود نمي بيند. او ديگر ما را نه در ارتباط با زندگي 
محكوم شده آدم اول، بلكه در زندگي قيام كرده مسيح يعني آدم ثاني 
مي بيند. او به طبيعت گناه آلود ما كه بعضي وقتها شخص نو ايمان 
گرفتار آن است و به خاطر آن پريشان مي شود، نگاه نمي كند. خدا 
»تكميل  و  »مستفيض شده درحبيب«  مي بيند،  در عيسي  را  ايماندار 
شده در او« )افسسيان 1: 6؛كولسيان 2: 10(. پس هيچ قصاص نيست 
مقام  است  اين   .)1:8 )روميان  هستند  عيسي  مسيح  در  كه  آناني  بر 
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جديد مسيحيان در مقابل خداوندكه دانستن آن مايه تسلي كسي است 
كه به طبيعت گناه آلود و سكونت آن در درون خود پي برده و اين 
موضوع او را عذاب مي دهد. فهم اين واقعيت كه خداوند با طبيعت 
كهنه ما چه كرده و اكنون به ما چگونه نگاه مي كند؛ ما را كمك مي كند 
كه عكس العمل مناسبي را نسبت به طبيعت كهنه مان،  اتخاذ كنيم و 

ديگر اجازه ندهيم تا بر ما مسلط شود. 

خود را براي گناه مرده انگاريد
مرده  عيسي  همراه  را  ما  كهنه  طبيعت  خداوند  اينكه  به  توجه  با 
نيز  نيز گفته شده است كه: »همچنين شما  ما  به  محسوب مي كند، 
خود را براي گناه مرده انگاريد، اّما براي خدا در مسيح عيسي زنده« 
)روميان 11:6(. ما بايد همچون خدا بيانديشيم كه همراه مسيح مرده 

ايم و با او از مرگ برخاسته ايم. بنابراين از براي گناه مرده ايم. 

به  را  و صداي خود  است  زنده  ما  در  كهنه  طبيعت  هنوز  اگر چه 
گوش مي رساند و به ما مي گويد كه چطور فكر كنيم و چه كارهايي 
انجام دهيم كه خدا را خوشنود نمي كنند. اما ما بايد از گوش دادن 
و اطاعت از آن خودداري نماييم. ما بايد با آن چون شخصي مرده 
داد.  او گوش  به  نبايد  ندارد و  نماييم؛ كسي كه حق زندگي  رفتار 
بايد در جايگاه مرگ نگه داشته شود و ما  طبيعت كهنه ما هميشه 
بايد هميشه حكم خداوند را درباره مرگ آن به خاطر آوريم. اين 
براي خداوند  و  مرده  گناه  براي  را  عماًل خود  ما  كه  روشي  است 

زنده انگاريم. 

را  آن  هوسهاي  تا  نكند  حكمراني  شما  فاني  جسم  در  گناه  »پس 
اطاعت نماييد« )روميان 12:6(. اگر چه گناه هنوز در ما ساكن است 
اما ما نبايد به آن اجازه دهيم كه در ما حكمراني نمايد و يا نقشي 

ايفا كند. 
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خود را تسلیم خدا نمايید
»اعضاي خود را به گناه مسپاريد تا آالت ناراستي شوند، بلكه خود 
را از مردگان زنده شده به خدا تسليم كنيد و اعضاي خود را تا آالت 
عدالت براي خدا باشند« )روميان 13:6(. يكي از تعاليم اصلي كتاب 
روميان )باب ششم( اين است كه اعضاي خود را به خدا تسليم كنيد 
به وسيله  اكنون  اما  بوديم،  پيرو گناه  ما  قباًل  تا آالت عدالت شوند. 
نجات دهنده مان از اسارت گناه آزاد هستيم. پس بايد خود را تسليم 
او نماييم و او را خدمت كنيم. ما بايد خواست خداوند را از خود 
بفهميم و بدانيم كه متعلق به او هستيم و بايد خدمتش كنيم. پولس 
رسول به ما مي گويد: »آيا نمي دانيد كه بدن شما هيكل روح القدس 
است كه در شما است كه از خدا يافته ايد و از آن خود نيستيد؟ زيرا 
كه به قيمتي خريده شديد، پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد« 

)اول قرنتيان 6: 19 - 20(. 

در عين حالي كه شخصي خود را به خداوند و خدمت نمودن به او 
مي سپارد، سعي مي كند از وسوسه خدمت كردن جسم، خالصي يابد. 
او قادر نمي باشد كه دو كار متفاوت را همزمان به انجام برساند. براي 
ايماندار بهتر اين است كه خدمتي براي خداوند انجام داده و قلب خود را 
مسكن خدا و كارهاي او بداند. در اين صورت او همه لحظه هاي خود 
را چون اسبابي براي عدالت خداوند به كار برده و به خدا تسليم نموده 

است و خود را بسيار باالتر از قدرت طبيعت شيطاني خواهد يافت. 

قدرت روح القدس
قدرتي كه طبيعت كهنه را سركوب مي كند و آن را در جايگاه مرگ 
قرار مي دهد، در روح القدس يافت مي شود »زيرا اگر برحسب جسم 
زيست كنيد، هر آينه خواهيد مرد. لكن اگر افعال بدن را بوسيله روح 

بُكشيد، همانا خواهيد زيست« )روميان 13:8(. 
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تا  نماييم  به خويشتن  نمي توانيم كمكي  كه خودمان  مي يابيم  در  ما 
طبيعت  از  تر  قوي  كه  كنيم چرا  را سركوب  درونمان  كهنه  طبيعت 
تازه ما است. اما با كمك روح خداوند كه درون ما ساكن است و ما 
را به قوت زور آور مي كند )افسسيان 3: 16(، قادر مي شويم اعمال 
شرارت بار جسم را سركوب نموده و تحت كنترل خود درآوريم. و 
اين رمز موفقيت و پيروزي بر طبيعت گناه آلود به وسيله قدرت روح 

القدس ميباشد. 

»اّما مي گويم به روح رفتار كنيد، پس شهوات جسم را بجا نخواهيد 
آورد« )غالطيان 16:5(. روح القدس كه در ايمانداران سكونت دارد 
به مانند مرد قوي هيكلي است كه در خانه صاحب خانه اي اقامت 
داشته باشد. اين صاحب خانه مستاجري نيز دارد كه بايد هميشه او را 
كنترل نمود. مستاجر مذكور آدم بدي است و از صاحب خانه قوي تر 
ميباشد و هميشه بر او چيره مي شود. اما مرد قوي هيكل به صاحب 
خانه كمك مي كند تا مستاجر ستيزه جو را سر جاي خود بنشاند و او 
را مقيد كند. مستاجر بد مي تواند مصداق طبيعت كهنه ما باشد. اگر ما 
اجازه بدهيم روح القدس زندگي ما را كنترل كند، او طبيعت كهنه را 
مقيد نموده و ما را پيروز خواهد نمود، تا قادر باشيم اعمال جسم را 

پيروي نكرده بلكه طبيعت تازه را پيروي نماييم. 

به عمل آوردن خود داوري و اعتراف
اميال  اگر كسي به خواسته هاي جسم گوش فرا داده  و خود را به 
جسم تسليم نمايد. روح القدس در او محزون، رابطه او با خدا مختل 
و  شخص احساس بدبختي مي نمايد. در اينصورت روح خدا در ما 
آزادي عمل نداشته و نمي تواند اعمال جسم را در ما بُكشد. چرا كه 
محزون شده و ما او را ناتوان نموده و به جسم خود فرصت داده ايم 
تنها راه احيا شدن، خود داوري است  بار ديگر خود نمائي كند.  تا 
يعني اينكه نزد خداوند به اشتباهات و گناهان خود اعتراف نماييم. 
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»اّما اگر بر خود حكم مي كرديم، حكم بر ما نمي شد« )اول قرنتيان 
11: 31(. »اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا 
گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد« )اول يوحنا 1: 
9(. خود داوري و اعتراف بايد بشكلي روزانه در زندگي ما تحقق يابد 
چرا كه هميشه عاملي گناه آلود در زندگي و قلب ما يافت مي شود كه 
بايد در پيشگاه الهي اعتراف كرده شود. وقتي خود داوري مي نماييم، 
با او راجع به حقيقت خود و آنچه كه موجب ناخشنودي او مي شود؛ 
هم نظر شده و از وعده پاك شدن تمام ناپاكي ها و بي عدالتي ها 
بوسيله او برخوردار مي شويم. اگر ما خود را داوري نكنيم خداوند 
مي شود،  حكم  ما  بر  هنگامي كه  لكن   » نمود.  خواهد  داوري  را  ما 
از خداوند تأديب مي شويم مبادا با اهل دنيا بر ما حكم شود« )اول 

قرنتيان 11: 32(. 

معتقد بودن به وجدان پاك
در ارتباط با موضوع خود داورى و در زندگی مسيحي، مورد ديگري 
وجود دارد كه از اهميت بسيار برخوردار است و آن موضوع وجدان 
پاك و بي مالمت است. پولس رسول مي فرمايد: »و خود را در اين 
امر رياضت مي دهم تا پيوسته ضمير خود را به سوي خدا و مردم بي 
لغزش نگاه دارم« )اعمال 24: 16(. تنها راهي كه بوسيله آن مي توانيم؛  
در مقابل خدا و مردم وجدان آسوده اي داشته باشيم اين است كه در 
راستي قدم برداريم. و اگر در اين راه دچار اشتباه و لغزش شديم؛ بايد 
درحضور خدا و خلق خدا،  خود را داوري نموده به گناه خود اعتراف 
كنيم. »و ايمان و ضمير صالح را نگاه داري كه بعضي اين را از خود 
دور انداخته، مر ايمان را شكسته كشتي شدند« )اول تيمو تائوس 1: 
به وجدان بي مالمت و پاك، غافل  ايمانداري در رسيدن  اگر   .)19
شود؛  در ايمان كشتي شكسته شده؛ زندگي روحاني و شهادتش مورد 

تخريب قرار مي گيرد. 
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»يعني در هر چه دِل ما، ما را مذّمت مي كند، زيرا خدا از دل ما بزرگتر 
است و هر چيز را مي داند. اي حبيبان، هرگاه دِل ما ما را مذّمت نكند، 
از او مي يابيم،  اعتماد داريم، و هر چه سؤال كنيم،  در حضور خدا 
از آنجهت كه احكام او را نگاه مي داريم و به آنچه پسنديده اوست، 
عمل مي نماييم. و اين است حكم او كه به اسم پسر او عيسي مسيح 
فرمود«  امر  ما  به  چنانكه  نماييم،  محبّت  را  يكديگر  و  آوريم  ايمان 
)اول يوحنا 20:3 – 22(. چنين شادماني در اثر وجدان صالح در برابر 
خداوند است. و بر عكس آن نيز صحت دارد. اگر وجدان شخص 
ايمانداري او را ملزم مي نمايد؛  بايد خود را تفتيش نمايد تا عامل گناه 
آلود را در حضور خدا اعتراف كند و از وجداني آسوده و صالح در 

برابر خدا و مردم برخوردار شود. 

طبیعت كهنه خود را تغذيه ندهید
كه  نماييم  يادآوري  خود  خوانندگان  به  مبحث،  بايد  اين  پايان  در 
و  است  مسيح مصلوب شده  عيسي  بر صليب  ما  كهنه  طبيعت  اگر 
اين است  از آن حاصل مي شود  بعد  آنچه  انگاشته شده؛ طبعًا  مرده 
بايد آنرا محدود نماييم. روميان 13:  نبايد آنرا تغذيه كنيم. بلكه  كه 
14 مي گويد: »بلكه عيسي مسيح خداوند را بپوشيد و براي شهوات 
جسماني تدارك نبينيد«. اگر به تمايالت طبيعت كهنه خود توجه كنيم 
برآورده شدن خواهشهاي  زمينه  آوريم؛  فراهم  آنرا  تغذيه  و شرايط 
و  قوي  كه  آنجايي  از  ما  كهنه  طبيعت  و  ايم.  آورده  پديد  را  جسم 

قدرتمند مي شود بر ما مسلط مي گردد. 

بايد طبيعت تازه خود را تغذيه دهيم  در بحث گذشته آموختيم كه 
تا رشد كرده، توسعه يافته و قوي تر شود. با انجام اين كار طبيعت 
كهنه را مقيد نموده ايم؛ چرا كه هر دو طبيعت غذا هاي متفاوتي را 
طلب مي كنند. مثالي كه در اينجا مي توانيم مطرح كنيم اين است: كه 
تصور كنيد سگ و عقابي را بهم زنجير نموده ايد. اگر سگ را فقط 
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غذا بدهيد در جنگ و جدال با عقاب،  قطعًا پيروز خواهد شد. و اگر 
عقاب را غذا دهيم او بر سگ چيره خواهد شد. حال بر ما است كه 

چون مثال فوق، طبيعت كهنه را بيشتر غذا دهيم يا طبيعت تازه را. 

خالصه 
در ارتباط با موضوعات بحث شده پيرامون »پيروزي بر طبيعت كهنه« 
ما به ملزوماتي مهم و كتاب مقدسي اعتقاد داريم كه باعث پديد آمدن 
پيروزمند و شاد مي شود. زندگي واقعي و شادمانه  زندگي روحاني 
طبيعت  باشيم  داشته  اطمينان  كه  مي شود  محقق  وقتي  تنها  مسيحي 
آن  آلود  گناه  ذات  و  است.  بر صليب مسيح مصلوب شده  ما  كهنه 
بر صليب محكوميت خداوند قرار گرفته است. و خود را نسبت به 
گناه مرده انگاشته و با قدرت خداوند و حضور روح القدس در راه 
خداوند قدم بر داريم. طبق تعليم دروني روح، هر ايمانداري موقعيت 
توسط خدا  كه  مي داند  و  مي كند  در خداوند درك  را  حقيقي خود 
راههاي خداوند  در  زدن  قدم  با  و  است.  گرفته  قرار  پذيرش  مورد 
هميشه حاضر است خود را داوري نموده و گناه و اشتباهات خود را 

در حضور او اعتراف نمايد. 

فصل چهارم
 دنیا و جدايي از آن

دنياي كه ما مي خواهيم در اين درس راجع به آن صحبت كنيم؛ صرفًا 
اين دنياي مادي و خلق شده نيست بلكه منظور ما بيشتر متوجه نظم و 
سيستمي است كه شيطان آنرا بر اين دنياي مادي مسلط نموده است. 
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در زبان يوناني كه عهد جديد به آن نوشته شده؛ سه كلمه متفاوت كه 
همگي به مفهوم »دنيا« ميباشند وجود دارند. 

متفاوت  هاي  دوره  به  و  بوده  زمان  مفهوم  به  كه   )»aion«( آيون   .1
زماني اين جهان هستي اشاره دارد. 

2. كاسموس )»kosmos«( كه بيشتر به نظم و شكل و تناسب اين دنيا 
اشاره دارد. 

3. ُآيكيومن )»oikoumene«( كه بيشتر به مفهوم زمين و محل سكونت 
گزيدن،  مي باشد. 

در كالم خدا،  اكثر آياتي كه راجع به جهان سخن مي گويند همگي 
دنيا  اين  بر  نهاده شده  بنا  دارند كه توسط شيطان  به سيستمي اشاره 
كه  سيستمي است  يا  جهان  آن  اين  است.  شده  مسلط   )kosmos(

مسيحيان از دوستي و مشاركت با آن منع شده اند. 

شیطان به عنوان شاهزاده و خداوند
در اول يوحنا 12: 31 و 14: 30، خداوند شيطان را به عنوان »رئيس 
اين جهان« خطاب مي كند. و در افسسيان 2:2 به ما گفته شده: »كه 
در آنها قبل، رفتار مي كرديد برحسب دوره اين جهان، بر وفق رئيس 
عمل  معصيت  فرزندان  در  الحال  كه  روحي  آن  يعني  هوا  قدرت 
و  دستور  مطابق  است  گرفته  فرا  را  ما  پيرامون  كه  دنيائي  مي كند«. 
تابع او، عمل مي كند و از نجات  نيروهاي شرارت  فرمان شيطان و 

خداوند به دور است. 

و  مي كند  خطاب  جهان«  اين  »خداي  را  شيطان   ،4:4 قرنتيان  دوم 
غالطيان 1: 4 ما را بااين عبارات آشنا مي كند »عالم شيطان« يا چيزي 
شبيه به »خداي اين زمان«. به اين دليل كه، او خداوند و فرمانرواي 
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سيستمي است كه خود بر اين جهان پديد آورده و نقشه هاي شرارت 
آميز خود را در آن به نحو احسن دنبال مي كند »و مي دانيم كه از خدا 

هستيم و تمام دنيا در شرير خوابيده است« )اول يوحنا 5: 19(. 

خصوصیات سیستم اين جهان
در اول يوحنا 15:2–17 ميخوانيم: »دنيا را و آنچه در دنياست دوست 
مداريد زيرا اگر كسي دنيا را دوست دارد، محبّت پدر در وي نيست. 
زيرا كه آنچه در دنياست، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور 
زندگاني از پدر نيست بلكه از جهان است. و دنيا و شهوات آن در گذر 
است لكن كسي كه به اراده خدا عمل مي كند، تا به ابد باقي مي ماند«. 

در اينجا ما با خصوصيات اين دنيايي كه شيطان بر آن مسلط است؛ 
به شكلي كاماًل واضح آشنا مي شويم. هر چه كه در آن وجود دارد 
بر سه مبنا است؛ شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگاني. 
وقتي شيطان مي خواست ٌحوا و عيسي مسيح را مورد آزمايش قرار 
دهد؛ اين سه مورد را در وسوسه خود گنجاند )پيدايش 3: 6 و متي 
مكايد  به  مسيح  اما  داد  پاسخ  به وسوسه شيطان  ٌحوا   .)10  –  1  :4
شيطان هيچ پاسخي نداد. چرا كه در او هيچ طبيعت گناه آلودي نبود. 
تمام چيز هاي كه درسيستم اين دنيا قرار دارند از خداي پدر نبوده و 
يكروز از بين خواهند رفت. آنها به طبيعت گناه آلود ما ارتباط دارند 
بدينجهت ما نيز بايد مانند مسيح، خود را نسبت به آنان مرده انگاريم 
و از دنياي شريرانه و از مكايد آن دور شويم؛ تا از حيات پيروزمند 

مسيحي برخوردار باشيم. 



مبانی زندگی مسيحی سخنی با ايمانداران جوان

28 28

فصل پنجم
عبادت در روح و راستي

پولس رسول سه ويژگی مسيحيت را در فيليپيان 3:3 مطرح می كند: 
»زيرا مختونان ما هستيم كه خدا را در روح عبادت می كنيم و به مسيح 
عيسی فخر می كنيم و بر جسم اعتماد نداريم«. پرستش خداوند در روح 
و خوشی در عيسی مسيح، ويژگيهاى اصلی و ضرورى زندگی مسيحی 
هستند. سرچشمه اين نوع زندگی و خوشی در خداوند و همه بركاتي 
كه در رابطه با مسيح نهفته است؛ خود خداوند است. اين موقعيت و 
بركات نهفته در آن در روميان 1:5-11 توصيف شده و به باالترين پله 
نردبان تشبيه شده است؛ »نزد خدا سالمتی داريم به وساطت خداوند ما 
عيسی مسيح كه به وساطت او دخول نيز يافته ايم«. اين شادى و شعف 
در هنگام پرستش و دعا در برابر كسی كه سرچشمه تمامی اين خوشی 

ها و بركات است، خود به خود ابراز مي شود. 

عبادت چیست؟
عبادت، پاسخ شادمانه قلبی است كه مملو از احساس و درك عميق 
بركاتي كه از جانب خداوند بخشيده شده اند بوده و شامل جالل، 
ستايش، پرستش و شكرگزارى مي شود كه فقط سزاوار او است. اينها 
همه به خاطر وجود خود خدا و براى آنچه كه در حق ما انجام داد 
و می دهد، می باشند. پرستش ها، شكرگزارى ها و اعالم جالل و 
كارهاى خداوند در مقام ستايش او، همه و همه شكل دهنده عبادت 

خداوند می شوند. 

معنی كلمه عبادت در زبان يونانی )pros-kum(كه در اكثر متون عهد 
جديد آن را به كار برده اند، پرستيدن يا احترام گذاشتن می باشد كه 

براى ستايش و تعظيم نمودن به كار مي رفته است. 
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كه  يوحنا 24:4 گفته شده است: »خدا روح است. و هر  انجيل  در 
او را پرستش كند می بايد به روح و راستی بپرستد«. چون خداوند 
روح است پس تنها پرستش در روح را می پذيرد و بايد »در روح 
با روشهاى مذهبی  پرستش روحانی خدا  راستی«. پرستيده شود.  و 
و آيينهاى كه توسط انساني كه تولد تازه ندارد، متفاوت است. آنها 
ابراز  مسيحی  پرستش  طلبد.  می  خداوند  كه  نيستند  هاى  پرستش 
در  و  است  القدس  روح  قوت  و  قدرت  در  درونی  و  تازه  زندگی 
ستايش و شكرگزارى آشكار می شود. اين نوع پرستش با روشهاى 
انسانی، آيينهاى اجبارى و مراسم خشك و بي روحي كه بوسيله اراده 

و قدرت انسانی مذهبی به انجام مي رسد؛ كاماًل متمايز است. 

     پدر طالب پرستندگان است
»پرستندگان حقيقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند كرد زيرا 
كه پدر مثل اين پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر 
كه او را پرستش كند می بايد به روح و راستی بپرستد« )يوحنا 4: 23(. 
فرزندان خدا او را پدر می دانند و در روح و راستی او را می پرستند. 
او به عنوان پدرى است كه در جستجو و تعليم فرزندان است تا او را 
بپرستند. خداوند در محبت نجات دهنده خود و به اسم پر رحمتش 
يعنی »پدر« در جستجوى پرستندگان است و آنها را در موقعيتي نزديك 
به خود در آزادى قرار می دهد. اين متبارك ترين جايی است كه يك 
مسيحی به آن نائل مي شود و حال خداوند در انتظار تسبيحات فرزندانی 
است كه با خون خود خريده است. پس بياييد هر روز، پرستشها و شكر 
گزاريهاى خود را آزادانه در حضور او بياوريم كه همه آنها مختص او 

است و او آن را از فرزندانش انتظار دارد. 

روحیه پرستش را تقويت كنیم
سراينده مزامير به ما می گويد: »خداوند را حمد گفتن نيكو است و به 
نام تو تسبيح خواندن، اي حضرت اعلي. بامدادان رحمت تو را اعالم 
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نمودن و در هر شب امانت تو را« )92: 1-2(. نويسنده عبرانيان می 
گويد: »پس بوسيله او قربانِي تسبيح را به خدا بگذرانيم، يعني ثمره 
لبهايي را كه به اسم او معترف باشند. لكن از نيكوكاري و خيرات غافل 
 .)16 -15 :13( است«  راضي  ها  قرباني  به همين  زيرا خدا  مشويد، 
همچنين پطرس رسول می گويد: »شما نيز مثل سنگهاي زنده بنا كرده 
مي شويد به عمارت روحاني و كهانت مقّدس تا قرباني هاي روحاني و 

مقبول خدا را بواسطه عيسي مسيح بگذرانيد« )اول پطرس 2: 5(. 

زندگي  بايد  كه  ستايش  و  پرستش  روحيه  درباره  ها  متن  اين  همه 
روزانه فرد مسيحی را شكل دهند صحبت می كنند. پس بياييد روحيه 
شكرگزارى و پرستش كه از طبيعت الهي زندگی مسيحی سر چشمه 
مي گيرد و خصوصيت ضرورى اين حيات روحاني است را رشد و 

توسعه دهيم. 

آن 9 نفر كجا هستند؟ 
در انجيل لوقا 17: 17- 18 ميبينيم كه مسيح از آن جزامي كه به همراه 
9 جزامي ديگر شفا يافته، ولي تنها به حضور مسيح بازگشته بود؛ و نزد 
پايهايش براى شكرگزارى زانو زده بود، پرسيد. »آيا ده نفر طاهر نشدند، 
پس آن نُه كجا شدند؟ آيا هيچ كس يافت نمي شود كه برگشته خدا را 
تمجيد كند جز اين غريب؟« اين نشان می دهد كه خداوند شكرگزارى 
آن جزامی پاك شده را تحسين نمود و نسبت به آن 9 فرد ديگر، گله 
مند بود. باشد كه ما مثل آن 9 نفر نباشيم بلكه از الگوي آن تنها فردي 

كه براي قدر داني از نجات دهنده اش بازگشته بود؛ تبعيت كنيم. 

»اين را به ياد من به جا آوريد«
در رابطه با موضوع پرستش و شكرگزارى كه شايسته و زيبنده خداوند 
باشد، او از ما می خواهد كه در شام خداوند با خوردن نان و شراب، 
مرگ و جانفشاني او را به ياد آوريم. »و نان را گرفته، شكر نمود و 



ثمر آوردن

31 31

پاره كرده، به ايشان داد و گفت: اين است جسد من كه براي شما داده 
مي شود، اين را به ياد من به جاي آوريد. و همچنين بعد از شام پياله 
را گرفته و گفت: اين پياله عهد جديد است در خون من كه براي شما 
ريخته مي شود« )لوقا 22: 19- 20(. »زيرا هر گاه اين نان را بخوريد 
و اين پياله را بنوشيد، موت خداوند را ظاهر مي نماييد تا هنگامي كه 

باز آيد« )اول قرنتيان 11: 26(. 

خواست خداوند اين است كه در مراسم عشاء رباني شركت كنيم، او 
و مرگ فداكارانه اش را به ياد آوريم و پرستشها و شكرگزارى هايمان 
واجبات  اين جزو  بياوريم.  سرورمان  و  دهنده  نجات  به حضور  را 
زندگی مسيحی است و هر شخص مسيحي اگر می خواهد نجات 
دهنده اش را خشنود سازد و در روح به وجد آيد، نبايد از آن اجتناب 
كند. آيا شما اي ايماندار عزيز جوان، خداوند را آنطور كه خواسته 

است و به روش خود او، به ياد می آوريد؟

فصل ششم
ثمر آوردن

در باب 15 انجيل يوحنا مسيح با شاگردان در ارتباط با ثمر آوردن 
به جهت جالل صحبت مي كند. و به آنها مي گويد كه او تاك است، 
پدرش باغبان است و آنها شاخه هاي او هستند. وي همچنين اظهار 
مي آورد...  بسيار  ميوه  او،  در  من  و  مي ماند  من  در  »آنكه  مي دارد: 
جالل پدر من آشكار مي شود به اينكه ميوه بسيار بياوريد و شاگرد 
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من بشويد« )آيه هاي 5، 8(. سپس به آنها گفت: »شما مرا بر نگزيديد، 
بلكه من شما را برگزيدم و شما را مقرر كردم تا شما برويد و ميوه 

بياوريد و ميوه شما بماند« )آيه 16(. 

ما  از دعوت و نجات  از سخنان خداوندمان در مي يابيم كه هدف 
اين است كه بايد براي جالل خداوندمان ثمر بياوريم. ما براي اين 
منظور انتخاب و سفارش شده ايم. خداوند در فرزندان خود براي 
ميل و خوشنودي خود به دنبال ثمر مي باشد و »هر چه ميوه آورد 
كه  باشيم  مطمئن   .)2 )آيه  آورد«  ميوه  بيشتر  تا  مي كند  پاك  را  آن 
ثمر آوردن براي خداوند يكي از ضروريات حياتي زندگي مسيحي 
هر  و  است  داده  نجات  منظور  اين  براي  را  ما  خداوند،  مي باشد. 
با اين مورد مهم و عملي يعني ثمر آوردن،  مسيحي بايد در رابطه 

فعاليت داشته باشد. 

ثمر آوردن چیست؟
خصوصيات  از  و  روحاني  زندگي  هاي  جلوه  از  يكي  آوردن  ثمر 
و  حيات  حامل  مي شود  كاشته  كه  اي  دانه  مي شود.  محسوب  آن 
خصوصيات منحصر به فرد خود مي باشد. آن به مانند گياهي رشد 
مي كند تا ميوه اي را با خصوصيات دانه كشت شده، توليد كند. اين 
تجديد مجدد حيات و طبيعت است كه در ميوه آشكار مي شود. اگر 
با  را  پرتقال ديگري  پرتقال كاشته شود، درخت  از درخت  اي  دانه 
درخت  دانه  مي آورد.  وجود  به  شده  كاشته  دانه  همان خصوصيات 
ليمويي كه كاشته شده است، درخت ليموي ديگري را توليد مي كند 

كه ليموها را بعنوان ميوه و ثمر بر خود دارد. 

ثمر آوردن در زندگي مسيحي، تكثير زندگي و خصوصيات مسيح در 
ايماندار است. ثمر آوردن بيشتر داللت بر ماهيت فرد  نهاد شخص 
دارد تا اينكه به اعمال فرد ارتباط داشته باشد ; ثمر آوردن بيشتر به 
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شخصيت و شباهت به مسيح داللت دارد تا اينكه با خدمت نمودن 
ارتباط داشته باشد. 

به  هايي  شاخه  چون  ايمانداران  كه  حقيقي  تاك  عنوان  به  مسيح 
ثابت  او  با  مشاركت  در  كه  آناني  در  را  خود  هستند؛  متصل  او 
دنبال  به  الهي،  باغبان  عنوان  به  پدر،  متجلي مي كند.  قدم مي مانند؛ 
دوباره  فرزندانش  در  را  زندگي و خصوصيات مسيح  كه  است  آن 
بوجود آورد و آنها را به ظهور برساند. اين همان ثمراتي است كه او 
براي خرسندي و خشنودي خود در ما جستجو مي كند. او ما را از 
قبل تعيين نموده است؛ »تا بصورت پسرش متشكل شوند« )روميان 
8: 29( و خواهان اين است كه »صورت مسيح در شما بسته شود« 
)غالطيان 4: 19(. پولس رسول تشخيص مي دهد كه هدف خداوند 
در تمامي مشكالت زندگي او و ما اين است كه از ميان آنها عبور 
 :4 قرنتيان  )دوم  ما ظاهر شود«  بدن  در  »تا حيات عيسي هم  كنيم 
10(. هنگامي مسيح به زندگي ما مي نگرد، كه ثمري براي او و جالل 

پدر داشته باشيم. 

محبت،  روح:  »ثمره  كه  شده  گفته  ما  به   23  –  22  :5 غالطيان  در 
خوشي، سالمتي، حلم، مهرباني، نيكويي، ايمان، تواضع و پرهيزكاري 
است«. تمامي اين 9 مورد بطور كامل در زندگي مسيح، به عنوان ثمر 
او مشهود هستند. همچنين ساكن  براي جالل خداوند و خشنودي 
شدن روح خداوند ميوه هاي زيبايي از نه ثمر ياد شده را در زندگي 
هر ايمانداري بوجود مي آورد كه در مسيح )يعني همان تاك حقيقي( 
كه  هستند  نشدني  بيان  ثمراتي  مسيح  خصوصيات  اين  مي مانند. 
»ثمرات روح« قلمداد مي شوند. آنها به مانند خوشه اي از ميوه انگور 
همگي در يك شاخه قرار دارند اما هر كدام از آن 9 دانه طعم خاص 
خود را دارد كه هماهنگي كامل بوسيله روح در شخصيت مسيحي 
بوجود مي آورند و هر قسمتي از آن در رابطه اي آشكار با ديگران 
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قرار دارد. محبت اولين ثمره اي است كه مطرح شده است و در ميان 
ساير ثمرات درخشان تر است؛ و آنها را به همانگونه كه بودند با هم 

مرتبط نگاه مي دارد. 

از سوي خدا هستند.  اول روح )محبت، خوشي، سالمتي(  ثمر  سه 
ناميد. سه ثمر ديگر )حلم،  به عنوان ثمرات دروني  آنها را  مي توان 
اول  ثمر  سه  نتايج  و  هستند  نسبي  خصوصياتي  نيكويي(  مهرباني، 
به شمار مي روند. كه قلب را مملو مي سازند. آنها در برابر برادران، 
جهان، هر دشمن ديگري آشكار مي شوند. هر كسي مي توانند آنها را 
ببينند و درك كنند. سه ثمر آخر )ايمان، تواضع، پرهيزكاري( ثمراتي 
و  آزمايشات  ميان  از  عبور  و  روح  تقويت  براي  و  هستند  شخصي 

مشكالت جهان ضروري مي باشند. 

آنچه براي ثمر آوردن الزم است
در باب 15 انجيل يوحنا، بطور خاص درباره ثمر آوردن اينگونه بيان 
شده است كه خداوند شرايط ضروري را براي ايجاد ثمره در ما فراهم 
مي آورد. در آيه هاي 4 و 5 مي خوانيم كه »در من بمانيد و من در 
شما. همچنانكه شاخه از خود نمي تواند ميوه آورد اگر در تاك نماند، 
همچنين شما نيز اگر در من نمانيد. من تاك هستم و شما شاخه ها. 
آنكه در من مي ماند و من در او،  ميوه بسيار مي آورد زيرا كه جدا از 

من هيچ نمي توانيد كرد«. 

در اينجا مي آموزيم كه ماندن ما در مسيح و او در ما يك ضرورت 
اوليه براي ثمرآوردن محسوب مي شود. هر ايماندار حقيقي با مسيح 
متحد است و بمانند شاخه اي در تاك به او متصل است، زندگي كه 
جاري  نيز  )ايماندار(  شاخه  در  مي گيرد  سرچشمه  )مسيح(  تاك  از 
مسيح  در  خداوند  براي  ثمر  آوردن  بوجود  نيروي  بنابراين  مي شود 
ماندن  براي  ما عماًل  اما  دارد.  قرار  بعنوان شاخه ها  ما  )تاك( و در 
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به جهت  يوحنا  انجيل   15 باب  در  اين  و  مسئول هستيم  مسيح  در 
ثمرآوردن مورد تاكيد قرار گرفته است. 

ما با نيرو و تالش خود نمي توانيم براي خداوند ثمر بياوريم. بلكه 
دهنده(  حيات  تاك  عنوان  )به  او  با  شراكت  و  مسيح  در  ماندن  با 
مي توانيم پرثمر شويم؛ ماندن در خداوندي كه سر منشآ ثمراتي است 
در مسيح  ما  اگر روح  در مسيحيان مي شود.  او  به جالل  منتهي  كه 
ساكن شود، مسيح نيز در روح ما ساكن مي شود و همانگونه كه شيره 
بطور  مسيح،  در  ماندن  با  مي يابد،  جريان  ها  شاخه  بداخل  تاك  از 
مداوم قدرت و قوت روحاني را از او دريافت كرده و ثمرات روحاني 

به عنوان نتايج كار حاصل مي شوند. 

در جهان طبيعي هيچ فعاليتي ديگر بجز كمي صبر و آرامش و برخوردار 
شدن از آب باران و تابش خورشيد و شيره گرفتن از تاك باعث ثمر 
آوري شاخه نمي شود. در حيطه زندگي روحاني نيز، ثمر آوردن براي 
خداوند، بوسيله مشاركت و ارتباط با او بوجود مي آيد. واين ثمرات 
از او است كه  اثر پر شدن  بلكه در  اثر تالشها و زحمات ما  نه در 

حاصل مي شوند و خدا را خشنود مي سازند. 

روحيه اتكا و توكل كامل به خداوند براي ماندن در او و ثمر آوردن، 
الزم و ضروري است. خداوند به ما يادآوري مي كند كه »جدا از من 
ما  تا  دليل مطرح شده است  اين  به  اين موضوع  نتوانيد كرد«.  هيچ 
پوچي خود را درك كرده و مسيح را بعنوان منبع و منشآ روح خود 
قرار دهيم، به او اطمينان نموده و با وابستگي كاملي كه خواهان ماندن 

در او و ثمر آوردن براي او هستيم بر او تكيه كنيم. 

نكته ديگر در آيه 7 ذكر شده است. »اگر در من بمانيد و كالم من 
در شما بماند، آنچه خواهيد بطلبيد كه براي شما خواهد شد. « اگر 
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مي خواهيم به جايي برسيم كه هر چه بطلبيم مستجاب شود؛ الزم است 
تا كالم مسيح در ما بماند و افكار و اميال ما را كنترل كند. هنگاميكه 
صادقانه در او مي مانيم و كلمات او در ما مي مانند، ذهنمان،  خواسته ها 
و افكارمان همه از كلمات او شكل مي گيرند، قلب ما تحت هدايت او 
قرار گرفته و براي طلب نيازهايمان از خداوند اطمينان قلبي بيشتري 
در وجودمان پديدار مي شود. بنابراين نيروي ماندن در او و ثمر آوردن 

را با ماندن كلمات او در ذهن مان، بدست مي آوريم. 

در آيه 3 مسيح مي گويد: »الحال شما به سبب كالمي كه به شما گفته 
ام پاك هستيد«. كالم خداوند قدرت پاكسازي و تقديس روح ما را 
ثمرآوردن  و  مسيح  در  ماندن  خواهان  اگر  مسيحي  و شخص  دارد 
است بايد بشكلي روزانه به آن رجوع كند. براي ماندن در مشاركت 
كه  ما،  قلبهاي  در  خداوند  كالم  پاكسازي  عمل  دائمًا  بايد  خداوند، 
اگر  گيرد.  صورت  مي شوند،  آلوده  شرير،  اعمال  توسط  سادگي  به 
گناهي در قلبهاي ما مانده باشد نمي توانيم در مسيح بمانيم، بنابراين 
همواره احتياج به نيروي تقديس و پاكسازي كالم خداوند بر روح 
خود جهت جلوگيري از گناه و ناپاكي داريم. »كالم تو را در دل خود 

مخفي داشتم كه مبادا به تو گناه ورزم« )مزمور 119: 11(. 

در آيه 10 نكته ديگري پديدار مي شود: »اگر احكام مرا نگاه داريد، در 
محبت من خواهيد ماند، چنانكه من احكام پدر خود را نگاه داشته ام و 
در محبت او مي مانم«. در اينجا ما تابع احكام خداوند هستيم تا بتوانيم 
در محبت او بمانيم. ما نبايد تنها كالم او را در خود نگاه داريم، بلكه 
بايد همانگونه كه مسيح از احكام پدر اطاعت مي كرد و در محبت او 
مي ماند، ما نيز در جهت انجام احكام او گام برداريم. روح اطاعت از 
خواست خداوند همانگونه كه در كالم او نشان داده شده است، براي 

ماندن در مسيح و ثمرآوردن براي خداوند ضروري است. 
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از  بودن  برخوردار  مي شوند:  خوشايندي  نتيجه  به  منتهي  اينها  همه 
خوشي خداوند و ماندگاري و كامل شدن آن در وجودمان همانگونه 
كه در آيه 11 بيان شده است. مسيح شادي كاملي را در پدر داشت. 
خوشي او در ثمرآوردن براي جالل خداوند بود و اينك او حاضر 
است كه به ما نشان دهد چگونه مي توان با ثمر آوردن از خوشي و 

بركات او برخوردار شد. 

بطور خالصه، ياد مي گيريم كه شرايط روحاني به جهت ثمر آوردن با 
ماندن در مسيح و مشاركت با او، روح اتكا و توكل كامل بر او، ماندن 
اطمينان  آوردنده  بوجود  و  كننده  پاك  نيروي  بعنوان  ما  در  او  كالم 
قلبي در دعا و نيز قدم برداشتن در جهت احكام او، فراهم مي شود. 
كه نتايج آن سهيم شدن در خوشي او و همچنين استقرار شادي وي 

درقلب ما مي شود. 

مراقبت باغبان
نكته مهم ديگر در ارتباط با ثمر آوردن، مراقبت باغبان از شاخه ها 
و پاكسازي آنها است تا ثمرات بيشتري را براي جالل او ببار آورند. 
خداوند مي گويد كه: »پدر باغبان است. هر شاخه اي در من كه ميوه 
تا  نياورد، آن را دور مي سازد و هرچه ميوه آرد آن را پاك مي كند 

بيشتر ميوه آورد« )آيه هاي 1–2(. 

دقيق،  ممارست  و  محبت  با  و  است  باغبان  همان  واقع خداوند  در 
شاخه ها را مراقبت مي نمايد. او خرد و محبت كامل را در رفتارش با 
شاخه ها با هم بكار مي گيرد و مي داند آنها چگونه مي توانند ثمرات 
بيشتري را به بار آورند. شاخه هاي بي ثمر كنار گذاشته مي شود و 
آنچه ثمر آورده است پاك مي شود تا ثمرات بيشتري را به وجود آورد. 
او هر آنچه را كه مانع شباهت يافتن ما به مسيح و ثمر آوردن بيشتر در 
ما مي شود را از زندگي ما دور مي سازد. او از چاقوي شاخه زني خود 
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براي بريدن موارد زائد در زندگي ما، استفاده مي كند بنابراين مي تواند 
در ما ثمرات بيشتر و بهتري بوجود آورد. او ما را تصفيه مي كند و ما 
را در برابر آتش درد و شكنجه قرار مي دهد تا ناپاكي ما از بين برود 
و »تا شريك قدوسيت او گرديم«. اين فر آيند ممكن است دردناك و 
شديد باشد، »اما در آخر ميوه عدالت سالمتي را براي آناني كه از آن 

رياضت يافته اند بار مي آورد« )عبرانيان 12: 10–11(. 

هنگاميكه مشكالت پيش مي آيند مانند بيماري و رنج يا فشار محيط 
و يا عزاداري، بايد اطمينان داشته باشيم كه اين وقايع به مثابه مراقبت 
محبت آميز خداوند از ما بعنوان شاخه هاي پرثمر است و اين فرآيند 
براي خود مسمر ثمر سازد.  بيشتر  ما را هرچه  تا  او است  پاكسازي 
گاهي اوقات بمانند وضعي است كه در غزل غزلهاي سليمان 4: 16 بيان 
شده است: »اي باد شمال، برخيز و اي باد جنوب، بيا. بر باغ من بوز تا 
عطرهايش منتشر شود«. بادهاي سرد شمالي، بادهاي بدبختي و بادهاي 
جنوب مملو از خوشي و محبت براي وزيدن بر باغ خداوند تركيب 
منتشر مي شود. سپس  او  براي  ثمرات  بنابراين عطر خوش  مي شوند 
جمالت خوش آيند را دنبال مي كنيم، »محبوب من به باغ خود بيايد و 
ميوه نفيسه خود را بخورد«، و »نزد درهاي ما هر قسم ميوه نفيس تازه 
و كهنه هست كه آنها را براي تو اي محبوب من جمع كرده ام« )غزل 

غزلها 4: 16 / 7: 13(. 

باشد كه در فيض خداوند، بتوانيم با خوشي بسيار اين جمالت متبارك 
را خطاب به نجات دهنده محبوب و پدر با محبت مان، اعالم نماييم. 
پدري كه به انتظار ثمر آوردن ما است. باشد كه درباره اين اصول مهم 
حيات مسيحي يعني ثمر آوردن بيشتر تعمق كنيم. و باشد كه بيشتر 

درك كنيم؛ چطور مي توان براي جالل خداوند مان ثمر آوريم. 
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فصل هفتم
خدمت نمودن خداوند

»از عقب  زد؛ گفت:  را صدا  اندرياس  و  مسيح شمعون  هنگاميكه 
مي بينيم   .)17  :1 )مرقس  گردانم«  مردم  صياد  را  شما  تا  آييد  من 
مردم  روح  و  كنند  كار  او  براي  تا  بود  خوانده  را  آنان  مسيح  كه 
آنان  اين شغل  يعني صيدجانها و  نمايند. خدمت خداوند  را صيد 

شده بود. 

»مثل  گفت:  چنين  شاگردانش  به  شود  مصلوب  مسيح  ْآنكه  از  قبل 
را  را واگذارد و خادمان خود  كسي كه عازم سفر شده، خانه خود 
قدرت داده، هر يكي را به شغلي خاّص مقّرر نمايد و دربان را امر 
فرمايد كه بيدار بماند« )مرقس 13: 34(. با اين جمالت مسيح اين 
منظور را داشت كه او به آسمان بازخواهد گشت و عالئق و خواسته 
كه  سپرد  خواهد  خود  خاصان  دست  به  دنيا  اين  در  را  خود  هاي 
انتظار دارد خادمان او باشند تا هركدام وظيفه خاص خود را تا زمان 

بازگشت او براي ارباب خود انجام دهند. 

پس از آنكه مسيح از ميان مردگان برخاست به شاگردان گفت: »چنانكه 
نيز شما را مي فرستم« )يوحنا 20: 21(، و »در  پدر مرا فرستاد، من 
تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه كنيد« )مرقس 
16: 15(. او در اين جهان بعنوان خادم پركار خداوند بود و از صبح 
زود تا شب براي ياري نيازمندان مي شتافت. خداوند او را فرستاده 
بود »نيامده تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و جان خود را فداي 
به جهان  او را  بسياري كند« )مرقس 10: 45(. و همانگونه كه پدر 
فرستاد، او نيز خاصان خود را براي خدمت او و كمك به اشخاص 

محتاج به جهان فرستاده است. 
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از پيغام اناجيل سريعًا مي توانيم درك كنيم كه خدمت خداوند يكي 
از ضروريات مهم زندگي مسيحي است. و هر ايمانداري براي اين 
منظور خوانده شده است. زندگي براي خداوند و خدمت نمودن او 
بايد مهمترين شغل و حرفه فرد مسيحي باشد. ما تنها براي ملكوت و 
آرامش در اين جهان نجات نيافته ايم. خداوند ما را نجات داده و در 
اين جهان قرار داده تا براي او كار كنيم و شاهدان نور و سفيران او 

باشيم و اعالم كنيم كه او براي نجات جهانيان مصلوب شده است. 

پايها،  دستها،  دنياي گمشده،  اين  در  كه  ما مي خواهد  دهنده  نجات 
قلبها و لبهاي او باشيم. او خواهان آن است كه پيغامش را در خود 
داشته باشيم و همانگونه كه وقتي وي بر زمين بودو اين كار را به 
انجام مي رساند؛ ماموريت او را به انجام برسانيم. او محبت خود را از 
ميان قلبهاي ما به انسان رنج ديده جاري مي سازد و با مردان و زنان 
و بچه ها بوسيله زندگيها و لبهاي ما سخن مي گويد. چه امتياز بزرگي 
است اين ارتباط! به فرشتگان نيز چنين امتيازي داده نشده است. بايد 
چنين امتيازي را غنيمت شمرده و خدايي را خدمت كنيم كه ما را با 
بنابراين  اينرا تشخيص مي دهيم  خون پربهاي خود خريده است. ما 
ديگر به خود تعلق نداريم بلكه خوانده شده ايم تا با بدنهاي خود 

خداوند را تمجيد نماييم )اول قرنتيان 6: 20(. 

در رابطه با تغيير انسانها در تسالونيكيان چنين نوشته شده است كه 
آنها از بتها به سمت خدمت خداي زنده و حقيقي بازگردانده شده اند 
و به انتظار بازگشت پسر او از ملكوت مي باشند )تسالونيكيان 1: 9 – 
10(. يكي از سه ُركن عمده اي كه آنان را مشخص مي كند »انجام كار 
براي خشنودي خداوند« و خدمت خداي زنده و حقيقي بود كه آنان 
از سوي بتها به سمت خود بازگردانده بود. اين ممكن است توصيف 
ما نيز باشد كه از سوي بتها به سوي خداوند بازگشته ايم. اين مطلب 

مي تواند براي هر كدام از خوانندگان مصداق داشته باشد. 
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من بايد چه كنم؟
گاهي اوقات ايمانداران اين سوال را مي كنند كه »من چكار مي توانم 
براي خداوند انجام دهم؟« و اضافه مي كنند كه توانايي، زمان و يا 
پول براي خدمت خداوند ندارند. در جستجوي راهي براي كمك 
خداوند  براي  تا  است  خوب  كه  بگوييم  بايد  ابتدا  مورد،  اين  در 
انجام  او  براي  مي توانيم  كه چه خدمتي  كنيم  و سوال  باشيم  آماده 
از  توسط خداوند  دمشق  راه  در  پولس طرسوسي  هنگاميكه  دهيم. 
او جفا مي كرد رودررو  بر  با مسيح كه وي  بازداشته شد  راه خود 
مواجه شد، در آن هنگام گفت: »خداوندا، چه مي خواهي تا انجام 
دهم؟« )اعمال 9: 6(. اين سوال خوبي است هر ايمانداري بايد آنرا 
از خداوند سوال نمايد. مسيح سوال پولس را مستقيًم با دستوراتي 
صريح پاسخ مي دهد كه منجر به رستگاري وي، نجات او در عيسي 
براي خداوند مي شود. سپس  به خدمت  نسبت  او  آگاهي  مسيح و 
كه  نمود  موعظه  عيسي  به  كنايس،  در  درنگ  »وبي  كه  مي خوانيم 
او مشغول خدمت  او پسر خداست« )اعمال 9: 20(. در آن لحظه 

خداوند بود و براي او شهادت مي داد. 

بمنظور  براي خادمان جديد  24 مي تواند   – مطالعه كولسيان 3: 23 
دانستن اينكه هر شخص چه كاري مي تواند براي خداوند انجام دهد 
مفيد باشد: »و آنچه كنيد، از دل كنيد بخاطر خداوند... چونكه مسيح 
خداوند را بندگي مي كنيد«. بنابراين مي آموزيم كه مي توانيم هر روزه 
را  او  و  دهيم  انجام  را  خودمان  كار  خداوند  براي  ساده  كارهاي  با 
خدمت نماييم. و آنچه كه به ما براي انجام دادن سپرده شده است با 
اشتياق زياد براي خداوند و جالل او انجام دهيم. »هر چه از دستت به 
جهت عمل نمودن بيايد،  همان را با توانايي خود به عمل آور« )جامعه 
9: 10(. اين كالم مفيد و تشويق كننده ديگري براي راهنمايي ما در 
ارتباط با خدمت خداوند است. مسيح در باره مريم گفت »آنچه در 
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قوه او بود كرد« )مرقس 14: 8(. اين تمام آن چيزي است كه او از هر 
كدام از ما انتظار دارد. اگر ما داراي قلبي هستيم كه خواهان خدمت 
خداوند و انجام آنچه كه معين مي كند است حتي اگر كوچك و پيش 
پا افتاده باشد،  بزودي در مي يابيم آنچه را كه مي توانيم و بايدبراي او 

انجام دهيم. 

هنگاميكه موسي در رابطه با آنچه خدا به وي گفته بود و او انجام 
نداده بود عذرخواهي مي كرد، خداوند به وي گفت: »آن چيست در 
دست تو؟« )خروج 4: 2(. آن عصايي در دستان او بود و خداوند از 
آن با نيروي عظيمش استفاده كرد. بنابراين خداوند آنچه را كه داريم 
او  به دستان  آنرا  بايد  باشد ولي  اگر كوچك  بكار مي گيرد، هرچند 
بسپاريم و او آنرا بركت داده و بيش از آن چيزي كه ما براي او بكار 

برديم به ما عطا مي كند. 

چيزهاي بسيار متنوعي وجود دارند كه مي توان از آنها براي خدمت 
به خداوند در هر جايي استفاده كرد. براي هر ايمانداري چيزي براي 
خدمت به خداوند وجود دارد، چيزيكه هر ايمانداري بعنوان بخشي 

متمايز از بدن مسيح كاماًل با آن متناسب است. 

انجام  مي توانيد  و  بايد  كه  را  آنچه  او  و  باشيد  مشاركت  در  او  با 
نيرو  آن  انجام  براي  را  شما  و  مي دهد  نشان  شما  به  را  دهيد 
مي بخشد و شما را براي بركت جانهاي گرانبها و جالل خود بكار 

مي گيرد. 

پدر امروز من كجا بايد خدمت نمايم؟
تا محبت من بگرمي و آزادانه جريان يابد

سپس او نقطه كوچكي را به من نشان مي دهد
و مي گويد، آنرا براي من انجام ده
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من بيدرنگ پاسخ مي دهم، آه نه آنرا نه. 
چون هرگز كسي به آن نمي نگرد

مهم نيست كه كار من چقدر خوب انجام شود
اما سهم و موقعيت من اينقدر نازل و اندك نباشد

سخنان او به من، چندان سخت و سهمگين نبود
او با ندايي دلسوزانه به من پاسخ داد

آه اي فرزند كوچك، قلب خود را جستجو نما
آيا تو براي من كار مي كني يا براي ديگران؟

مهترين چيز در خدمت خداوند آن چيزي نيست كه انجام مي دهم 
براي  نه  ما  خدمت  مي كنيم  كار  او  براي  ما  كه  است  خدايي  بلكه 

چشمان انسانها و خودستايي بلكه براي چشمان او مي باشد. 

پاداش
به  ما  كردن  خدمت  با  غمها  و  مشكالت  در  دلگرمي ما  و  تشويق 
خداوند ارتباط مستقيم دارد. او وعده داده است؛ كه براي تمام آنچه 
انجام مي دهيم به ما پاداش خواهد داد. حتي اگر كاسه اي آب به نام 
او بنوشانيم به ما وعده پاداش داده است )مرقس 9: 41( و تاجهاي 
بسياري را براي آنهايي كه او را در اينجا خدمت مي كنند قرار داده 
است )اول تسالونيكيان 2: 19 / دوم تيموتاوس 4: 7-8 / اول پطرس 

5: 4 / مكاشفه 22: 10(. 

يكي از آخرين وعده هاي خداوند اين است »و اينك به زودي مي آيم 
و اجرت من با من است تا هر كسي را به حسب اعمالش جزا دهم« 
)مكاشفه 22: 12(. او مي خواهد در ملكوتش، با خادم امين خود، ارتباط 
داشته باشد. مي توانيم اين مطلب را از متي 25: 21 درك كنيم »آقاي او 
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به وي چنين گفت: آفرين اي غالم نيك متدين، بر چيزهاي اندك امين 
بودي، تو را بر چيزهاي بسيار خواهم گماشت. به شادي خداوند خود 
داخل شو«. باشد در مدت اندكي كه به آمدن خداوند مانده، به اَمانت 
و شادماني در خدمت به خداي كه اليق اكرام است مشغول بوده و اين 

ُركن مهم و حياتي زندگي مسيحي در ما نمود پيدا كند. 

فصل هشتم
در جستجوي امید متبارك

اميد متبارك مسيحيان در بسياري از صفحات عهد جديد بيان شده 
است. در تيطس 2: 13 به ما گفته شده »و آن اميد مبارك و تجلي 
انتظار  را  مسيح  عيسي  ما  دهنده خود  نجات  و  جالل خداي عظيم 
ميكشيم كه خود را در راه ما فدا ساخت«. طبق اول تيموتاوس 1:1 
از  قبل  است. درست  ايمانداران  اميد  ما عيسي مسيح  خود خداوند 
اينكه مسيح مصلوب شود به شاگردان خود چنين گفت: »در خانه پدر 
من منزل بسيار است و اال به شما مي گفتم مي روم تا براي شما مكاني 
حاضر كنم،  و اگر بروم و از براي شما مكاني حاضر كنم، باز مي آيم 
و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جايي كه من مي باشم شما نيز 
3(. بازگشت دوباره او براي برداشتن آنچه  باشيد« )يوحنا 14: 2 – 
كه مال او است يعني كليساي حقيقي كه عروس او است مي باشد، و 
بردن آن به خانه خداوند همان اميد مباركي است كه مسيحيان بدنبال 
ضروريات  از  يكي  درواقع  مبارك  اميد  جستجوي  اين  هستند.  آن 
زندگي مسيحي است و از مشخصاتي است كه هر ايماندار حقيقي را 
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بايد متمايز سازد. 

مسيحيان در تسالونيكيه با سه چيز شگفت انگيز مشخص مي شدند كه 
پولس رسول آنها را در رساله اش، بيان مي كند. او مي نويسد: »چون 
اعمال ايمان شما و محنت محبت و صبر اميد شما را در خداوند ما 
ياد مي كنيم«. و سپس در  عيسي مسيح در حضور خدا و پدر خود 
رابطه با »چگونگي بازگشت از بتها به سوي خدا« صحبت مي كند كه 
عمل ايمان آنها بوده است و براي خدمت خداي حي كه محنت محبت 
آنها بوده و انتظار بازگشت پسر او از آسمان كه صبر اميد آنان مي باشد 
)اول تسالونيكيان 1: 3 / 9 – 10(. در اينجا ما سه مورد شگفت آور 
يعني ايمان، محبت و اميد را مشاهده مي نماييم كه در اول قرنتيان 13: 

13 و ساير متون كالم خدا به هم ربط داده شده اند. 

اما در خصوص مورد سوم يعني اميد بايد توجه داشته باشيم كه اميد 
مسيحيان تسالونيكيه در صبر عملي آنها براي بازگشت عيسي مسيح 
فرزند خداوند از ملكوت، نمود پيدا مي كند. موضوع بازگشت دوباره 
عيسي مسيح موضوع مهم و برجسته هر دو رساله پولس به جماعت 
تسالونيكيان مي باشد. در تمامي فصول هر دو رساله اين مورد بحث 
شده است و نشان داده شده است كه اين اميد مبارك و حقيقي چه 
جاي وااليي در قلب پولس رسول دارد و اين مقام واال بايد در قلب 

تمامي مسيحيان وجود داشته باشد. 

بازگشت دوباره و به همراه مقدسان او
مسيح  دوباره  بازگشت  به  كه  گوناگوني  صفحات  دقيق  مطالعه 
اند؛ اين مورد را آشكار مي سازد كه بازگشت او شامل دو  پرداخته 
بخش مي شود. در ابتدا او براي عروس خود، كليساي حقيقي يعني 
ايمانداراني كه با خون او پاك شده اند بر زمين مي آيد و آنان را به 
باز  زمين  به  مقدسان خود  تمام  با  او  مي برد. سپس  پدر خود  خانه 
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انجيل  مي دهد.  تشكيل  را  خود  شاهانه  شاهان  سلطنت  و  مي گردد 
يوحنا 14 در رابطه با سخنان قاطع مسيح در مورد هدف بازگشت 
مسيح و گرفتن آنچه كه مال او است و با او در مكان مهيا شده خانه 

پدر قرار خواهند داشت صحبت مي كند. 

اول تسالونيكيان 4: 14 – 17 نيز بطور واضح بازگشت خداوند براي 
مقدسان را بعنوان رويدادي جدا از بازگشت او براي تشكيل حكومت 
الهي بر روي زمين بيان مي كند. »زيرا خود خداوند با صدا و با آواز 
رئيس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان 
باشيم،  باقي  و  زنده  كه  ما  آنگاه  برخاست.  خواهند  اول  مسيح  در 
استقبال  هوا  در  را  تا خداوند  ربوده خواهيم شد  ابرها  در  ايشان  با 
كنيم و همچنين هميشه با خداوند خواهيم بود«. در اينجا ما فقط در 
مورد مردگان در مسيح مي خوانيم كه برخاسته خواهند شد و آناني 
كه با ايمان به مرگ مسيح و قيام او از مردگان هنوز زنده ميباشند، 
با  ايمانداران برخاسته شده براي ديدار خداوند در ملكوت و بودن 
اين بازگشت مسيح براي مقدسان خود  قيام خواهند كرد.  ابد  تا  او 
)ايمانداران عهد قديم و جديد( در كالم خدا به مانند دامادي كه براي 
عروسش باز مي گردد؛ مطرح مي شود. متي 25: 1 – 10 نيز اين جنبه 
بازگشت مسيح را براي باكره هاي دانايي كه آماده او هستند و بيرون 

مي روند تا او را ببينند مورد بحث قرار مي دهد. 

با قدرت و  انسان  مانند فرزند  به  او  يا آشكار شدن  ظهور مسيح و 
داوري  براي  زمين  روي  بر  مقدسانش  با  او  بازگشت  عظيم،   جالل 
بطور واضح در آيه هاي مقابل و ساير آيه ها بيان شده است. متي 
24: 30 / 25: 31 – 46 / اول تسالونيكيان 3: 13 / 5: 2 – 3 / دوم 
تسالونيكيان 1: 7 – 10 / 2: 8 / اول تيموتاوس 6: 14 – 15 / مكاشفه 
باال  در  ما  كه  مطالبي  با  ها  آيه  اين  تركيب   .21  –  11  :19  /  7  :1
بعنوان استناد بر بازگشت مسيح به جهت مقدسانش عنوان نموديم،  
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و ارائه آنها بصورت يك رويدادي مشابه با وجود تفاوتهاي آشكار، 
فقها  از  به يكي  سردرگمي بسياري را موجب مي شود. زماني مسيح 
چنين گفت »در تورات چه نوشته شده است و چگونه مي خواني؟« 

)لوقا 10: 26(.

كتاب مقدس بمانند آنچه كه بعضي ها امروزه تعليم مي دهند و بر روي 
آن مجادله مي نمايند، تنها بازگشت مسيح را در پايان دوره درد و رنج 
تعليم نمي دهد. ما متقاعد شده ايم كه اناجيل بازگشت مسيح را براي 
كليسايش قبل از دوره درد و رنج تعليم مي دهند كه از باب 6 مكاشفه 
آغاز مي شود، در ابتدا وجد روحاني مقدسان و سپس بازگشت او بر 
روي زمين با قدرت و جالل عظيم با مقدسانش در پايان دوره رنج 

عظيم همانگونه كه در باب 19 مكاشفه مي بينيم بيان شده است. 

ظاهر شدن عروس
همانگونه كه بيان نموديم مسيح همچون دامادي براي عروس خود يعني  
كليساي حقيقي باز مي گردد. اجازه دهيد تا اين رابطه عروس و دامادي 
را كمي تفسير نماييم و ببينيم چگونه آن به موضوع ما يعني بازگشت 
مسيح بعنوان يك ضرورت زندگي مسيحي تاكيد مي كند. در ابتدا بايد 
بيان كنيم كه افسسيان 5: 23 – 32 بطور واضح رابطه مسيح و كليسايش 
را بيشتر به مانند رابطه عروس و داماد، بيان مي كند. در مكاشفه 19: 7 
– 9 در مورد نكاح بره در ملكوت و در باب 21 توصيفي از عروس به 
عنوان همسر بره را مي بينيم؛ »چون عروسي كه براي همسر خود آراسته 
است«. بنابراين مهترين رابطه زميني براي رابطه و وابستگي موجود ميان 
قلب مسيح و مسيحيان مورد استفاده قرار مي گيرد. در غزل غزلهاي 

سليمان بطور واضح به اين مورد برخورد مي كنيم. 

پولس رسول به قرنتيان مي نويسد: »زيرا كه من بر شما غيور هستم 
به غيرت الهي؛ زيرا كه شما را به يك شوهر نامزد ساختم تا باكره 
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اي عفيفه به مسيح سپارم« )دوم قرنتيان 11: 2(. بنابراين هر مسيحي 
واقعي به مانند نامزد مسيح است و بايد براي او به مانند هر دختري 
كه براي معشوقش عشق مي ورزد، اشتياق و محبت عروس را داشته 
باشد. قلب معشوق با ارتباطات ساده و اندك و يا با مالقاتهايي كم 
خشنود نمي شود بلكه با نگاهي مشتاقانه به سوي روز اتحاد و ازدواج، 
زمانيكه بايد مال او شود و تا آخر عمر با او باشد راضي مي شود. اگر 
اين عشق در كره خاكي ما صحيح باشد پس چقدر بيشتر مي تواند 
در ما كه عشق الهي و آسماني بزرگترين عاشق يعني خداوند عيسي 

مسيح را قبول كرده ايم مصداق داشته باشد. 

ذات الهي در ايماندار، او را مشتاق به خداوندش مي نمايد و مشتاقانه 
براي بازگشت او كه وعده داده شده و براي بردنش در جالل او تا به 
ابد، صبر مي نمايد. »روح و عروس مي گويند بيا«، و پاسخ به وعده 
خداوند  اي  »بيا  باشد  چنين  بايد  مي آيم«  زودي  به  »بلي،  خداوند 

عيسي« )مكاشفه 22: 17 – 20(. 

انتظار و آمادگي
كه  مي شويم  روبرو  خداوندي  با سخنان  ما   37  –  35  :12 لوقا  در 
مي خواهد قلبي داشته باشيم تا منتظر بازگشت او باشد. »كمر هاي 
خود را بسته و چراغهاي خود را افروخته بداريد. و شما مانند كساني 
عروسي  از  وقت  چه  كه  مي كشند  را  خود  آقاي  انتظار  كه  باشيد 
مراجعت كند تا هر وقت آيد و در را بكوبد بي درنگ براي او باز 
كنند. خوشابحال آن غالمان كه آقاي ايشان چون آيد ايشان را بيدار 
يابد«. او ما را با كمر هايي بسته و آماده براي خدمت به او و چراغهايي 
روشن براي شهادت دادن به او و قلبهايي با انتظاري صادقانه و آماده 
قلبهايي كه در جستجوي  يافتن  ببيند.  او، مي خواهد  بازگشت  براي 
او هستند و مشتاقانه بدنبال او و بازگشت دوباره او هستند وي را 
خشنود مي سازد. هنگاميكه ما با اشتياق منتظر آمدن داماد هستيم براي 
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وي كار مي كنيم و به اسم او شهادت مي دهيم. هر دو كار با هم انجام 
مي شوند. »خوشابحال آن غالم كه آقايش چون آيد، او را در چنين 

كار مشغول يابد« )لوقا 12: 43(. 

باشد كه ما به اين ضرورت زندگي مسيحي »آن اميد مبارك و تجلي 
انتظار  را  مسيح  عيسي  ما  دهنده خود  نجات  و  جالل خداي عظيم 
مي كشيم« و همچنين ساير ضروريات ايمان مسيحي كه در طول اين 

درسها به آنها پرداختيم شناخته و تمييز داده شويم. 

پايان








