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مقدمه

اين كتاب مخصوصا براى مسيحيان نوشته شده است تعليمات حياتى كه براى يك مسيحى جديدااليمان الزم است در 
اين كتاب به زبان ساده تشريح شده است. اگر عيساى مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود نپذيرفته ايد از 
خواندن اين كتاب استفاده اى نخواهيد برد. اين كتاب به كسانى كه در خانواده خدا متولد شده اند مىآموزد كه چگونه 

مىتوانند زندگى مسيحى داشته باشند.



2

فصل.اول:.رشد.در.خداوند

مسيحى كسى است كه مسيح را داشته باشد )اول يوحنا 5: 12(. كسى نمىتواند به اين دليل مسيحى باشد كه عضو 
كليسايى است و يا در يك مؤسسه مذهبى شركت دارد. پيروى مسيح و كوشش براى شبيه شدن به او ما را مسيحى 
فرزند  كنيم. مسيحى  قبول  نجات دهنده شخصى خود  عنوان  به  را  كه مسيح  وقتى مسيحى مىشويم  فقط  نمىسازد 
خداست، زيرا در خانواده خدا متولد شده است )يوحنا 3: 3– 7(. مسيحى كسى است كه گناهان او به خاطر مسيح 
بخشيده شده )اول يوحنا 2: 12( و در مسيح پذيرفته شده است )افسسيان 1: 6(. عدالت كامل مسيح را پوشيده است 
)فيلپيان 3 :9(. مسيحى بودن بهترين و باشكوه ترين چيزى است كه در دنيا وجود دارد، ولى در عين حال مسيحى 
بودن پايان كار نيست، بلكه وسيله اى است براى رسيدن به هدف. تولد تازه نجات را تمام نمىكند، بلكه شروع آن 
است. بعد از اينكه به وسيله  ايمان عادل شمرده شديم بايد به وسيله  ايمان زندگى كنيم )روميان1: 17(. وقتى در 
خانواده خدا متولد مىشويم در مسيح كودك هستيم )اول پطرس 1: 23(، ولى نبايد كودك بمانيم، بلكه بايد در فيض 

و معرفت مسيح رشد كنيم )دوم پطرس 3: 18(.   

مقصود خدا از نجات ما فقط اين نيست كه ما را از جهنم آزاد سازد و بعد از مرگ به بهشت ببرد، بلكه مىخواهد ما را 
شبيه فرزند خود يعنى مسيح بسازد. ما نه فقط بايد ادعا كنيم كه مسيحى هستيم، بلكه بايد شاگرد واقعى مسيح باشيم. 
نه فقط بايد به سوى خدا بياييم، بلكه بايد در او رشد كنيم )عبرانيان 6 : 1(. راز زندگى مسيحى پر از شادى و پيروزى 
اين است كه اجازه دهيم مسيح در ما زندگى كند و خود را توسط ما به ديگران بنماياند. بايد ياد بگيريم كه به ثروت 
معنوى و قدرت مسيح دسترسى داشته باشيم. براى اينكه بتوانيم در خداوند رشد كنيم بايد در زندگى خود اصول را 
كه در كالم خدا ذكر شده رعايت نماييم. اين كتاب بعضى از اصول زندگى مسيحى را به ما تعليم مىدهد. براى اينكه 
بتوانيم زندگى موفقيت آميز مسيحى داشته باشيم، بايد دو موضوع اساسى را در نظر بگيريم. ما نه فقط بايد در مسيح 
باشيم، بلكه بايد با او رابطه واقعى داشته باشيم اين حقيقت را با ذكر مثالى درمورد راديو روشن مىسازيم. براى اينكه 
يك راديوى برقى به خوبى كار كند، هم بايد آن را به برق وصل نماييم و هم بايد ايستگاه مورد نظر را بگيريم. راديو 
براى ما فايده اى نخواهد داشت مگر اينكه با منبع نيروى برق مربوط گردد. ما هم به همانطور بىفايده هستيم و در 

گناهان خود مرده ايم تا وقتى كه به وسيله تولد تازه با خدا رابطه پيدا كنيم. 

ولى كافى نيست كه راديو را به نيروى برق وصل نماييم، بلكه بايد آن را ميزان كنيم. اگر كامال ميزان نشود يا ساكت 
خواهد ماند يا صداهاى در هم برهم به گوش ما خواهد رسانيد. زندگى عده زيادى از مسيحيانى كه تولد تازه دارند 
ساكت يا پر از صداهاى در هم برهم است، زيرا با خدا هماهنگى ندارند و ميزان نشده اند. پولس رسول درباره دولت 
بىقياس مسيح سخن مىگويد )افسسيان 3: 8(. در اين جهان هرگز نخواهيم توانست كامال بزرگى نجات خدا را درك 
كنيم. در همان لحظه اى كه عيساى مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود قبول نموديم. خدا براى ما كارى كرد 

كه از فهم ما بسيار باالتر است. اين نجات عظيم براى ما دو كار اصولى انجام مىدهد:
1- ما را در مسيح داخل مىكند )اين حقيقت در فصل اول افسسيان دوازده بار ذكر شده است( 

2- مسيح را در ما وارد مىسازد )كولسيان 1: 27(.

در مسيح
وقتى مىگوييم در مسيح مقصودمان چيست؟ چگونه مىتوانيم در مسيح باشيم؟ چطور در مسيح وارد مىشويم؟ يك 
آيه از كتاب مقدس كه از رساله اول پولس رسول به كليساى قرنتس نقل مىشود درك حقيقت فوق را براى ما آسان 
مىسازد. پولس مىفرمايد چنانكه در آدم همه مىميرند در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت. )اول قرنتيان 15: 
22(. اين آيه تمام بشر را به دو گروه تقسيم مىكند، كسانى كه در آدم هستند و كسانى كه در مسيح مىباشند. چگونه 
در آدم داخل شديم؟ چگونه عضو نژاد آدم يا خانواده بشرى گشتيم؟ جواب ساده است. ما جزو هر نژاد و رنگى كه 
باشيم، به وسيله تولد جسمانى عضو خانواده بشرى يا خانواده آدم گشته ايم. بنابراين به عنوان انسان طبيعتا در آدم 
هستيم. پس چطور مىتوانيم در مسيح داخل شويم؟ همانطور كه در آدم داخل شديم در مسيحيت بايد تولد ما تولد 
جديد و روحانى باشد. وقتى به وسيله  ايمان عيساى مسيح را در قلب خود مىپذيريم، به وسيله روح خدا تولد جديد 
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پيدا مىكنيم. در همين لحظه روح القدس ما را در بدن مسيح تعميد مىدهد )اول قرنتيان 12: 13(. 

مقام و حالت
هر ايماندارى در مسيح مقام كاملى دارد. در مسيح كامل است )كولسيان 2: 10(. وقتى مسيحى مىشويم خدا ديگر ما 
را در گناهانمان نمىبيند، بلكه ما را در مسيح كامل مىبيند. ما ديگر لباس هاى كثيف و پاره پاره عدالت شخصى خود 
را در بر نداريم )اشعيا 64: 6(، بلكه عدالت كامل مسيح را پوشيده ايم )روميان10: 1- 4(، )مكاشفه 19: 8(. مقام ما 
در حضور خدا كامل است و احتياجى به اصالح ندارد، با اين حال وضع واقعى ما بر روى زمين مانند مقام ما در حضور 
مسيح كامل نيست. در اين دنيا زندگى ما پر از اشتباه و شكست است. هنوز هم در اثر شكها و ترس ها دچار ناراحتى 
مىشويم. گناهانمان غالبا باعث غم و اندوه خودمان و خداوندمان مىشود. ما متوجه مىشويم كه هر چند فرزند خدا 
هستيم اغلب مانند فرزندان خدا رفتار نمىكنيم. وقتى نجات مىيابيم و سيرت تازه پيدا مىكنيم و در طبيعت الهى 
شريك مىشويم )دوم پطرس 1: 4(، ولى حيف كه هنوز هم طبيعت شرير و گناهكار آدم در ما باقى است. كشمكش 
عظيمى در روح ما  وجود دارد )روميان 7: 12- 25(. ميل و اراده خدا اين است كه حالت ما بر روى زمين مانند مقام 
ما در مسيح كامل باشد. بعدا در همين كتاب خواهيم فهميد كه چطور مىتوان بر گناه غالب شد. متوجه خواهيم شد 

كه سر زندگى پيروزمند به طور دائم چيست.

مسيح در شما
نه فقط ما در مسيح هستيم، بلكه مسيح هم در ماست. وقتى با ايمان مسيح را در قلب خود پذيرفتيم او در آنجا ساكن 
شد. ما اكنون حيات ابدى داريم، زيرا خود مسيح حيات است )يوحنا 5: 24(. حاال زندگى مسيحى داريم، زيرا اجازه 
داده ايم مسيح در ما زندگى كند. مسيحيت يعنى مسيح. ما به وسيله يك عقيده مخصوص، به وسيله كليسا، به وسيله 
تشريفات نجات نيافته ايم، بلكه به وسيله مسيح زنده. جبرئيل فرشته وقتى تولد عيسى را اعالم مىكرد به يوسف گفت: 
نام او را عيسى خواهى گذاشت، زيرا كه او امت خويش را از گناهانشان خواهد رهانيد )متى 1: 21(. مسيح خودش 
نجات دهنده است. ما به وسيله مرگ فرزند خدا يعنى مسيح با خدا مصالحه كرده ايم و حاال روز به روز به وسيله حيات 
مسيح زنده نجات مىيابيم )روميان 5 : 10(. ما به وسيله حيات او نجات يافته ايم، زيرا او در ما زندگى مىكند و خود 
را به وسيله ما نشان مىدهد. عيساى مسيح عالوه بر اينكه نجات دهنده است خداوند نيز است. وقتى او را به عنوان 

خداوند خود مىپذيريم به وسيله حيات او نجات پيدا مىكنيم.   
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فصل.دوم:.روح.القدس

روح القدس سومين اقنوم تثليث اقدس است. روح القدس شخصيت دارد، زيرا مىتواند سخن بگويد )اول تيموتاؤوس 
4: 1( و مىتواند تعليم بدهد )اول قرنتيان 2: 13( و مىتواند رهبرى كند )روميان 8: 14( و مىتواند غمگين شود 
)افسسيان 4: 30(. روح القدس الوهيت دارد، زيرا روح خدا ناميده مىشود و غالب جاها در كتاب مقدس شبيه پدر و 
پسر است. به يك معنى روح القدس را مىتوان روح عيسى خواند. عيسى در ما به وسيله روح القدس زندگى مىكند. 
روح القدس در همان لحظه اى كه انسان به مسيح ايمان مىآورد چهار كار براى او انجام مىدهد. اوال روح القدس به او 
تولد تازه مىدهد و او را خلقت تازه اى مىسازد )يوحنا 3 : 1- 7(. ثانيا روح القدس در ما ساكن مىشود )اول قرنتيان 
6: 19(. ثالثا روح القدس او را در بدن مسيح تعميد مىدهد )اول قرنتيان 12: 13(. به وسيله اين عمل شخص ايماندار 
با مسيح و ساير اعضاى بدن او متحد مىشود. رابعا روح القدس او را تا روز رستگارى مهر مىكند )افسسيان 4: 30(. 

عالوه بر اينها هر مسيحى بايد دائما پر از روح القدس بشود )افسسيان 5: 18(. 

مسيحيان اوليه بارها پر از روح القدس مىشوند )اعمال رسوالن 2: 4 و 4: 8 و 31 و 7: 55 و 9: 17(. معنى پر شدن از 
روح القدس اين است كه به وسيله او اداره شويم، يك نفر مسيحى كه پر از روح القدس باشد مسيحى نيرومندى است. 
براى اينكه بتوانيم پر از روح القدس بشويم، مسيح دو شرط تعيين فرموده است. در انجيل يوحنا چنين مىخوانيم: در 
روز آخر كه روز بزرگ عيد بود عيسى ايستاده ندا كرد و گفت هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد. كسى كه به 
من ايمان آورد چنانكه كتاب مىگويد از بطن او نهرهاى آب زنده جارى خواهد شد، اما اين را گفت درباره روح كه 
هر كه به او ايمان آورد او را خواهد يافت، زيرا كه روح القدس هنوز عطا نشده بود، چونكه عيسى تا به حال جالل نيافته 
بود. )يوحنا 7: 37– 39(. اولين شرط پر شدن از روح القدس عبارت است از تشنگى. بايد تشنگى و عالقه شديدى به 
پرى روح القدس داشته باشيم. دومين شرط عبارت است از اعتماد. بايد اعتماد كامل داشته باشيم كه خدا ما را پر از 

روح القدس خواهد كرد. 

همانطور كه به وسيله  ايمان عيسى را به عنوان نجات دهنده خود پذيرفتيم، پرى روح القدس را هم بايد به وسيله  ايمان 
قبول كنيم. وقتى گناه مىكنيم روح القدس را از دست نمىدهيم، ولى قدرت روح القدس در ما از بين مىرود. وقتى 
اجازه مىدهيم گناه اقرار نشده اى در قلب ما باقى بماند روح القدس غمگين مىشود. روح القدس ما را متوجه گناهان 
مىسازد )يوحنا 16: 8( و به ما قدرت مىدهد كه بر گناه غلبه كنيم )روميان 8: 13(. بزرگترين كار روح القدس عبارت 
است از جالل دادن مسيح )يوحنا 16: 14(. او اين كار را به وسيله ظاهر ساختن مسيح به ما به وسيله ما انجام مىدهد. 
او آنچه را كه مال مسيح است مىگيرد و به ما مىآموزد )يوحنا 16: 14(. اسرار عميق خدا را به ما تعليم مىدهد )اول 
قرنتيان 2: 10(. وقتى پر از روح القدس باشيم مسيح زنده در زندگى ما ظاهر مىشود. روح القدس به ما جرأت و قوت 

مىدهد كه شاهد مسيح باشيم )اعمال رسوالن 1: 8(.  

مسيحى نبايد جسمانى باشد، بلكه بايد در روحانيت قدم بزند )غالطيان 5: 16(. اعمال جسم كارهايى است كه انسان 
طبيعى به آنها عالقه دارد مانند زنا و فسق و ناپاكى و فجور و بت پرستى و جادوگرى و دشمنى و نزاع و كينه و خشم 
و تعصب و شقاق و بدعت ها و حسد و قتل و مستى و لهب و لعب و امثال اينها )غالطيان 5: 19– 21(. ممكن است 
مسيحى پايش بلغزد و به بعضى از اين گناهان آلوده شود. وقتى اينطور شد رابطه و صميميت خود را با خدا از دست 
مىدهد. در اين صورت مىتواند گناه خود را اقرار كند و از آن خالصى يابد )اول يوحنا 1: 9(. اگر قلب خود را سخت 
كند و گناه خود را اقرار ننمايد خداوند او را تنبيه خواهد كرد. اگر كسى خود را مسيحى بخواند و پيوسته در گناه 
زندگى كند، ولى از طرف خداوند تنبيه نشود، معلوم مىشود كه چنين شخصى اصال فرزند خدا نيست )عبرانيان 12: 
6(. كتاب مقدس به ما مىگويد كه كسانى كه چنين كارهاى جسمانى را انجام مىدهند وارث ملكوت خدا نخواهند شد 

)غالطيان 5: 21(. 

ولى اگر ايماندار در روح قدم بزند ميوه عالى در او پديدار خواهد گشت. ميوه روح عبارت است از محبت و خوشى 
و سالمتى و حلم و مهربانى و نيكويى و ايمان و تواضع و پرهيزكارى )غالطيان 5: 22 و 23(. ميوه روح محبت است. 
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وقتى پر از روح القدس هستيم خدا را محبت مىكنيم و ساير مسيحيان را محبت خواهيم كرد هر چند ممكن است از 
بسيارى جهات با آنها فرق داشته باشيم. تمام مردم را از هر نژاد و رنگ و عقيده محبت خواهيم كرد. اين محبت در 
اعمال ما ديده خواهد شد. همين موضوع باعث خواهد شد كه ما از ساير مردم مشخص باشيم. بدون محبت واقعى 
زندگى ما بىفايده و خالى و غرورآميز خواهد بود )اول قرنتيان 13: 1(. مسيحى پر از روح القدس پر از شادى خواهد 
بود. شادى خداوند قوت اوست )نحميا 8: 10(. وقتى ديگران بيچاره و غمگين هستند او در خداوند شادى مىكند او 
فقط وقتى كه روز مراد اوست و سعادتمند مىباشد، شادى نمىكند، بلكه هميشه در خداوند شاد است )فيليپيان 4: 
4(. وضع زندگى او هر چه باشد، باز هم اين شادى در زندگي اش ديده مىشود ديگران اين شادى را مىبينند و در 
نتيجه به سوى مسيح مىآيند. وقتى مسيحى غرغر و شكايت مىكند باعث بدنامى مسيح مىگردد. قلب مسيحى پر 
از روح القدس از سالمتى لبريز خواهد بود )فيليپيان 4: 6 و7(. نگران و ناراحت نيست. تمام نگرانىهاى خود را به 
خداوند واگذار كرده است )اول پطرس 5: 7(. هنگام آزمايش و در مواقع مشكل چنان صلح و صفايى از خود نشان 

مىدهد كه باعث احترام خداوند خود مىگردد. 

1- مسيحى پر از روح القدس حليم و پرصبر خواهد بود. محبت، صبور و مهربان است. 

2- ميوه روح مهربانى است. روح جهان عبارت است از خشونت و سختى. شيطان هيوالى بىرحمى است و اين صفت 
در پيرامون او كامال مشاهده مىشود. مسيحى پر از روح القدس نسبت به اشخاص ضعيف و متزلزل، مهربان خواهد 

بود. 

3- ميوه روح نيكويى است. غير از مسيح حتى يك نفر نيكوكار هم وجود ندارد )روميان 3: 10(. در ما هم كه به 
وسيله روح القدس تولد تازه يافته ايم چيز خوبى وجود ندارد. پولس رسول فرمود: »در من يعنى در جسدم هيچ نيكويى 
ساكن نيست« )روميان 7: 18(. تنها نيكويى كه مىتواند در انسان وجود داشته باشد آن است كه از روح خدا سرچشمه 

مىگيرد.

4- ميوه روح ايمان است. انسان طبيعى هميشه دچار شك و ترس مىگردد. ايماندارى كه جسمانى است گرفتار ترس 
مىباشد. ايماندار پر از روح القدس ايمانى قوى دارد و خدا را تمجيد مىكند )روميان 4: 20(. با شجاعت وعده هاى خدا 
را مىپذيرد. در تيره ترين شب ها مىتواند سرود بخواند، چون مىداند كه خدا هنوز هم بر تخت نشسته و تمام كارها 

را مطابق ميل خود انجام مىدهد. 

5- ميوه روح تواضع است. انسان طبيعى كسانى را كه از خودش ضعيف تر هستند در زير پاهاى خود پايمال مىكند، 
ولى مسيحى پر از روح القدس )با وجودى كه خداوند او را بركت داده و كامياب ساخته( متواضع و فروتن است. او 

نسبت به همه مهربان است. وقتى موفقيتى بدست مىآورد از شدت غرور بر خود نمىبالد. 

6- ميوه روح پرهيزكارى است. مسيحى پر از روح القدس در هيچ كارى افراط نمىكند. تمام كارهاى او تحت نظر 
روح خدا انجام مىشود. زندگى هماهنگى دارد و باعث جالل خداوند خود مىگردد. بايد دانست كه تمام اين ميوه هاى 
عالى روح، آسمانى هستند. انسان طبيعى نمىتواند آنها را توليد كند. كار احمقانه اى خواهد بود كه كسى بخواهد با 
تقليد آنها را در خود به وجود آورد. اگر در حياط منزلمان درخت سروى وجود داشته باشد هيچگاه پرتقال نخواهد 
داد. ممكن است ما چند پرتقال به اين درخت آويزان كنيم، ولى درخت سرو درخت پرتقال نخواهد شد. اين ميوه به 
زودى فاسد و نابود مىشود. درخت پرتقال طبيعتا پرتقال مىدهد. مسيحى پر از روح القدس هم خود به خود داراى 

ميوه روح خواهد بود. اين ميوه باعث احترام خداوند ما خواهد گرديد. 
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ما نه فقط به وسيله  ايمان عادل مىشويم؛ يعنى عادل محسوب مىگرديم )حبقوق 2: 4(، بلكه بايد به وسيله ايمان 
زندگى كنيم. وقتى به وسيله  ايمان زندگى مىكنيم كامال به خدا متكى هستيم. همانطورى كه براى بخشش گناهانمان 
به او متوسل شديم، حاال هم براى تأمين احتياجات روحانى و جسمانى خود به او اتكا مىكنيم. هيچ كس نتوانسته است 
با كوشش و تالش خود را نجات بدهد. براى نجات يافتن ايمان داشته كه كارى را كه خودش نمىتواند انجام دهد 
خدا انجام خواهد داد. هيچ كس تاكنون نتوانسته است با سعى و كوشش شخصى زندگى مسيحى داشته باشد. انسان 
براى اينكه بتواند زندگى مسيحى داشته باشد بايد اعتماد داشته باشد كه آنچه خودش نمىتواند خدا قادر است براى 
او انجام دهد. هيچ كس نمىتواند با تكان دادن دست هاى خود از باالى اقيانوس پرواز كند هر چند كوشش زيادى هم 
بنمايد. حتى نمىتواند در اتاق خود هم پرواز كند. همانطور كه انسان نمىتواند پرواز كند به همان طريق قادر نيست 

با كوشش خود زندگى مسيحى داشته باشد. 

ولى هر روز هزاران نفر از باالى اقيانوس پرواز مىكنند. آنها با كوشش خود اين كار را انجام نمىدهند، بلكه در يك 
هواپيماى غول پيكر سوار مىشوند و كامال راحت مىنشينند و در عرض چند ساعت به مقصد خود مىرسند. مسيحى 
هم همين طور است، زيرا در مسيح قرار دارد. بايد در او راحت باشيم. او بايد ما را از اقيانوس حيات عبور دهد. او 
ما را از جهنم آزاد مىكند و به بهشت مىبرد. تمام كار را او انجام مىدهد. اگر ما كوشش كنيم او را كمك كنيم مانع 
كار او خواهيم شد. در واقع وقتى ما سعى مىنماييم به مسيح كمك كنيم او مجبور مىشود منتظر بماند تا ما بفهميم كه 
هيچ كاره هستيم بعد از آن مىتواند به ما كمك كند. زندگى با ايمان پر از شكرگزارى خواهد بود. ايمان خدا را براى 
تمام كارهايى كه كرده است و مىكند و خواهد كرد شكر و سپاس مىنمايد. ما به وسيله  ايمان عادل شمرده مىشويم 

)روميان 5: 1( و بايد با ايمان زندگى كنيم )غالطيان 2: 20(.

نجات نتيجه فيض و لطف خداست
لغت فيض را نمىتوان به خوبى تشريح كرد، ولى براى آنكه تا اندازه اى معنى آن را درك كنيم مىتوان آن را لطفى كه 
ما شايسته آن نيستيم معنى كرد. نجات ما از آغاز تا انجام در اثر فيض است. من و شما گناهكاران جهنمى و بيچاره اى 
بوديم. ما به هيچ وجه نمىتوانستيم خود را نجات دهيم. به وسيله  ايمان عيساى مسيح را در قلب خود پذيرفتيم و 
فرزند خدا شديم. گناهان ما در اثر فيض بيحد خدا بخشيده شد نه به اين دليل كه ما شايسته و اليق نجات بوديم. 
حاال هم هر چند عضو خانواده خدا هستيم، در تمام كارهاى خود كامال به خدا متكى هستيم. بدون كمك او هيچ كارى 
نمىتوانيم بكنيم )يوحنا 15: 5(. ما با قدرت خودمان نمىتوانيم زندگى مسيحى داشته باشيم. اين گفتار باعث كوچكى 
و تحقير ما مىگردد. فكر مىكنيم كه كاره اى هستيم و نمىخواهيم خدا غير از موارد استثنايى ما را كمك كند. عده 
با چنان  اينكه به حقيقت فوق توجهى داشته باشند و در نتيجه  زيادى زندگى مسيحى خود را شروع مىكنند بدون 
شكستى رو به رو مىشوند كه بدنامى مسيح مىگردد. اينها متوجه فساد و تباهى خود نيستند، از قدرت بيحد مسيح 

استفاده نمىكنند. 

وقتى از زندگى سرد و بىثمر خود خالص خواهيد شد كه بدانيد ضعيف هستيد و خود را فروتن سازيد تا اينكه مسيح 
همه چيز شما باشد، فيض خدا نه فقط ما را فرزند خدا مىسازد، بلكه به ما قدرت مىدهد كه هر روز مانند فرزندان 
خدا زندگى كنيم. اكنون كه ما در فيض هستيم بايد در فيض رشد نماييم )دوم پطرس 3 : 18(. همانطور كه والدين ما 
مايل هستند جسما رشد كنيم خدا هم مايل است كه ما روحا رشد كنيم. رشد جسمى و روحى بسيار طبيعى است. اگر 
مايل باشيم جسما رشد كنيم، بايد اصول مخصوص را رعايت نماييم. براى اينكه روحا رشد كنيم اصول معينى وجود 

دارد كه بايد پيروى نماييم.

اطمينان نجات
خدا ميل دارد كه ما از نجات خود اطمينان داشته باشيم )اول يوحنا 5: 13(. او مىخواهد كه هم نجات پيدا كنيم و هم 
بدانيم كه نجات داريم. مسيحى مىداند كه فرزند خداست، زيرا به وعده هاى عالى كالم خدا متكى مىباشد. كتاب 
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مقدس مىفرمايد: »به آن كسانى كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ يعنى هر كه به اسم او ايمان 
آورد« )يوحنا 1: 12(. وقتى عيساى مسيح را با ايمان در قلب خود پذيرفتيم مىتوانيم مطابق كالم خدا اطمينان داشته 
باشيم كه فرزند خدا هستيم. وقتى شخصى مسيحى مىشود در مسيح خلقت تازه اى است چيزهاى كهنه درگذشت، 
اينك همه چيز تازه شده است )دوم قرنتيان 5: 17(. اگر شخصى خود را مسيحى مىخواند، ولى زندگاني اش تغيير 
نيافته كامال واضح است كه هنوز تولد تازه ندارد. كتاب مقدس چند نوع محك در اختيار ما مىگذارد تا بفهميم در 

ايمان هستيم يا نه )دوم قرنتيان 13: 5(. تنها اقرار زبان كافى نيست.

1- اگر مسيحى هستيد بايد كالم خدا را دوست داشته باشيد. »همانطورى كه كودك براى شير مادرش گريه مىكند 
شما همچون طفل نوزاد در مسيح بايد مشتاق شير كالم خدا باشيد« )اول پطرس 2: 2(. 

2- كالم خدا را به طرز جديدى مىفهميد، »زيرا روح القدس در قلب شما ساكن است و آنچه را كه مال مسيح است 
گرفته، به شما اعالم خواهد كرد« )يوحنا 16: 14(. 

3- اگر مسيحى هستيد مايليد دعا كنيد )روميان 8: 15(. خواهيد فهميد كه خدا پدر شماست و از صحبت كردن با او 
بسيار شاد خواهيد شد. با خوشحالى تمام نگرانىها و بارهاى خود را به حضور او بياوريد. ديگر دعا كردن شما فقط 
براى انجام تكليف نخواهد بود، بلكه براى شما افتخارى است كه با خداى بزرگ تمام كائنات كه اكنون پدر شماست 

صحبت كنيد و مشاركت داشته باشيد. 

4- اگر مسيحى هستيد فرزندان خدا را محبت خواهيد كرد. كتاب مقدس مىگويد ما مىدانيم كه از موت گذشته 
داخل حيات گشته ايم از اينكه برادران را محبت مىنماييم )اول يوحنا 3: 14(. ما از بودن با كسانى كه آنها را دوست 
داريم لذت مىبريم. از دوستى و مشاركت با ساير ايمانداران و از دعا و پرستش و مطالعه كالم خدا با آنها قلبمان شاد 

مىگردد.
 

5- محبت تازه اى در قلب شما نسبت به گمراهان به وجود مىآيد و خيلى ميل داريد آنها هم نجات پيدا كنند )دوم 
قرنتيان 5: 14(. 

با نظر جديدى نگاه  6- اگر مسيحى هستيد به زشتى گناه پى خواهيد برد. به كارهايى كه قبال اشتباه نمىدانستيد 
مىكنيد. 

7- قبال گفتيم كه اگر مسيحى هستيد، ولى گناهان خود را اقرار نمىكنيد به وسيله خداوند تنبيه خواهيد شد. اگر 
خداوند شما را تنبيه مىكند معلوم مىشود كه به او تعلق داريد. اگر خود را مسيحى مىدانيد و به گناهان خود اعتراف 
نمىكنيد و با وجود اين خداوند شما را تنبيه نمىكند معلوم مىشود كه به مسيح تعلق نداريد. به خاطر داشته باشيد 
كه خدا هميشه بعد از گناه بالفاصله شما را تنبيه نمىكند ممكن است گاهى مرتكب گناه شويد و ببينيد كه خدا شما 
را تنبيه نمىكند و خيالتان راحت باشد، ولى مطمئن باشيد كه يك روز گناه گريبانتان را خواهد گرفت )اعداد 32: 
23(. مسيحى نه فقط اطمينان دارد كه در اين دنيا نجات دارد، بلكه مىداند كه بعد از مرگ به بهشت خواهد رفت. 
وقتى مسيحى مىميرد روحش كه وجود اصلى اوست از بدن خاكى خارج مىشود و فورا به حضور خداوند مىرود )دوم 
قرنتيان 5: 8(. بدن را ترك مىكند نزد خداوند مىشتابد. هيچ اشاره اى در كالم خدا وجود ندارد كه مسيحى بعد از 

مردن براى پاك شدن به برزخ مىرود و بعد به حضور خداوند مىرسد.    

در كالم خدا مكانى كه برزخ باشد وجود ندارد. اين موضوع از ساخته هاى مغز بشرى است. اين حقيقت در موقعى كه 
عزيزان ما مىميرند باعث تسلى ما مىگردد. وقتى بدن آنها را در تابوت مشاهده مىكنيم مىدانيم كه آنجا نيستند، 
بلكه در حضور خداوند هستند. وقتى بدن آنها در قبر قرار مىگيرد مىدانيم كه در قبر نيستند، بلكه با خداوند هستند. 
اين موضوع درمورد گناهكارانى كه تولد تازه ندارند صدق نمىكند. اين چنين اشخاص وقتى بميرند فورا به جهنم 
مىروند و در آنجا تا ابد مىسوزند. آن دولتمند نيز مرد و او را دفن كردند. پس چشمان خود را در عالم اموات گشود 

خود را در عذاب يافت )لوقا 16: 22 و 23(.   
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بايد خوراك بخوريم.  اگر بخواهيم در فيض مسيح رشد كنيم  بايد خوراك بخوريم.  اينكه جسما رشد كنيم،  براى 
كتاب مقدس خوراك ايماندار است بايد چون اطفال نوزاد مشتاق شير روحانى يعنى كالم خدا باشيم تا به وسيله آن 
براى نجات نمو كنيم )اول پطرس 2: 2(. شير براى كودكان بسيار مفيد است، ولى براى كارگران كافى نيست، بايد 
خوراك مقوى داشته باشد تا نيروى الزم را بدست آورد. كتاب مقدس نان ماست. عيسى فرمود: انسان نه محض نان 
زيست مىكند، بلكه بهر كلمه اى كه از دهان خدا صادر گردد )متى 4: 4(. به عالوه گوشت قوى كالم خدا وجود دارد  
براى كسانى كه تحمل آن را داشته باشند )عبرانيان 5: 12– 14(. دسر كالم خدا بسيار عالى است. كالم خدا از عسل 
شيرين تر است. )مزمور 19: 10(. مىتوانيم با حضرت ارمياى نبى همصدا شده فرياد كنيم، »سخنان تو يافت شد و 
آنها را خوردم و كالم تو شادى و ابتهاج دل من گرديد« )ارميا 15 : 16(. كالم خدا براى پاهاى ما چراغ و براى راه هاى 

ما نور است )مزمور 119: 105(. كتاب قوانين زندگى است. 

به وسيله مطالعه كتاب مقدس مىتوانيم خدا را بشناسيم و راه هاى او را بياموزيم. هر چه بيشتر كتاب مقدس را مطالعه 
كنيم براى ما عزيزتر مىگردد. در كتاب مقدس مىتوانيم تمام گنج هاى علم و معرفت را پيدا كنيم. پايه و اساس 
تمام دانش هاى ديگر است. بايد كالم خدا را بخوانيم، مطالعه كنيم، حفظ نماييم و درباره آن تفكر كنيم، بايد آن را در 
زندگى خود داخل سازيم و از خود به ديگران برسانيم. همانطورى كه به طور مرتب خوراك جسمانى مىخوريم، به 
همان طريق بايد هر روز روح خود را به وسيله مطالب نيكويى كه در كالم خدا وجود دارد خوراك بدهيم. مهم ترين 
كارى كه يك نفر مسيحى بايد انجام دهد همانا مطالعه كالم خداست )دوم تيموتاؤوس 2: 15(. وقتى مسيحى كتاب 
مقدس را مىخواند، راه هاى خدا را كشف مىكند، مسيح زنده را مىيابد، روح القدس و اعمال او را مىشناسد. كتاب 
مقدس به ما ياد مىدهد كه چگونه دعا كنيم، چگونه زندگى مسيحى داشته باشيم و چگونه خدا را خدمت نماييم. 

روح القدس به وسيله كتاب مقدس مىآموزد كه چطور شهادت بدهيم و چطور مردم را به سوى مسيح رهبرى كنيم.

بسيار الزم است كه هر مسيحى عادت كند كه هر روز كتاب مقدس را بخواند، چون كالم خدا در زندگى ما خيلى اهميت 
دارد، شيطان هر حيله اى را به كار خواهد برد كه نگذارد ما هر روز روح خود را به وسيله كالم خدا خوراك بدهيم. او 
به قدرى ما را مشغول كارهاى ديگر خواهد ساخت كه فرصت خواندن و مطالعه كتاب مقدس را نداشته باشيم. وقتى 
شروع به مطالعه مىكنيم، شيطان ما را خواب آلود مىسازد، سعى مىكند به هر وسيله اى كه بتواند مزاحم ما گردد. ما 
بايد ياد بگيريم كه چطور بايد با اعتماد به خدا در مقابل حيله هاى شيطان مقاومت كنيم. ذيال بعضى از قواعد مطالعه 
كتاب مقدس ذكر مىشود اوال مرتب باشيد. وقت و محل معينى براى نزديكى به خدا انتخاب كنيد )مرقس1: 35(. 
ثانيا در حال دعا باشيد. به روح القدس تكيه كنيد و او را معلم خود بدانيد )يوحنا 14: 26(. ثالثا آيات و قسمت هايى 
را كه باعث بركت شما شده عالمتگذارى كنيد و حفظ نماييد )مزمور 119: 11(. رابعا آنچه را مىخوانيد در زندگى 

خود عملى سازيد )يعقوب 1: 22(. 

دعا
در زندگى جسمانى براى زنده ماندن الزم است تنفس كنيم. اگر سالم باشيم، نفس كشيدن براى ما عادى و آسان 
خواهد بود، ولى وقتى مريض باشيم تنفس مشكل خواهد شد. دعا عبارت است از تنفس روح مسيحى، چون در خانواده 
خدا متولد شده ايم مىتوانيم به حضور خداى بزرگ تمام كائنات بياييم و با او چون پدر آسمانى خود سخن بگوييم. ما 
توسط عيساى مسيح به خداى پدر دسترسى پيدا مىكنيم )روميان 5: 2(. مسيح رئيس كهنه بزرگ ماست )عبرانيان 
8: 1(. الزم نيست شخص ديگرى كاهن ما باشد. خدا دعاهاى ما را مىشنود و مستجاب مىفرمايد، زيرا شبيه مسيح 
شده ايم. همانطور كه يك پدر جسمانى از سخن گفتن با فرزندان خود خوشحال مىشود پدر آسمانى ما هم از نزديكى 
ما شاد مىگردد. در قسمت هاى متعدد كتاب مقدس خدا ما را تشويق مىكند كه دعا كنيم. مرا بخوان و تو را اجابت 
خواهم نمود و تو را از چيزهاى عظيم و مخفى كه آنها را ندانسته اى مخبر خواهم ساخت )ارميا 33: 3(. عيسى وعده 

فرمود: »هر چيزى را كه به اسم من سؤال كنيد بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل يابد.  
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اگر چيزى به اسم من طلب كنيد من آن را بجا خواهم آورد« )يوحنا 1: 13 و 14(. عيسى فرمود: »سؤال كنيد كه به 
شما داده خواهد شد، بطلبيد كه خواهيد يافت، بكوبيد كه براى شما باز كرده خواهد شد« )متى 7: 7(. يعقوب حوارى 
مىفرمايد: »نداريد از اين جهت كه سؤال نمىكنيد و سؤال مىكنيد و نمىيابيد از اينرو كه به نيت بد سؤال مىكنيد تا 
در لذات خود صرف نماييد« )يعقوب 4: 2 و 3(. بايد طبق ميل و اراده خدا دعا كنيم )اول يوحنا 5: 14(. بايد به نام 
مسيح دعا كنيم )يوحنا 14: 14(. بايد با ايمان دعا كنيم )مرقس 11: 24 و عبرانيان 11: 6(. كتاب مقدس طرز دعا را 
به ما ياد مىدهد. بايد ياد بگيريم كه در روح دعا كنيم )روميان 8: 26 و 27 و افسسيان 6: 18 و يهودا 20(. بايد ياد 
بگيريم كه با ايمان دعا كنيم )يعقوب 5: 15(. بايد به اتاق خود برويم و تنها دعا كنيم )متى 6(. بايد ياد بگيريم كه با 

ساير مسيحيان دعا كنيم. بايد از خدا درخواست كنيم كه شادى ما كامل گردد )يوحنا 16: 24(.

خدا هميشه دعاهاى ما را آنطور كه ما ميل داريم و همان وقت كه ما مىخواهيم جواب نمىدهد. بايد ياد بگيريم كه اگر 
هم دعاهاى ما فورا جواب داده نشود باز به او اعتماد داشته باشيم. وقتى ما دعا مىكنيم خدا كار مىكند. تمام خدمات 
ما براى خداوند بايد با دعا توأم باشد. بايد تمام مشكالت و مسايل خود را به وسيله دعا به حضور خدا ببريم. بايد براى 
ساير مسيحيان هم دعا كنيم )افسسيان 6: 18(. بايد براى خادمين خداوند دعا كنيم )افسسيان 6: 19(. براى رؤساى 
كشور خود بايد دعا كنيم )اول تيموتاؤوس 2: 2(. بايد دعا كنيم كه خدا خادمين بيشترى بفرستد تا به كسانى كه 
حاضرند كالم خدا را بشنوند شهادت بدهند. دعا كردن چه افتخار بزرگى است وقتى مىبينيم خدا كار مىكند. قلبمان 

چقدر شاد مىشود، بنابراين دستور خداوند را اطاعت نماييد و هميشه دعا كنيد )اول تسالونيكيان 5: 17(.
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فصل.پنجم:.مطالبى.درباره.گناه

حقيقت عالى و بزرگى كه بايد بدانيم اين است كه چون عيسى به خاطر گناهان ما تنبيه شده است ما ديگر براى آنها 
مسؤوليتى نداريم. پولس رسول مىفرمايد: »ليكن جايى كه گناه زياد گشت فيض بىنهايت افزون گرديد« )روميان 
5: 20(. آيا معنى اين جمله اين است كه هر چه بيشتر گناه كنيم فيض خدا بيشتر مىشود؟ خير، هرگز! مسيح نه 
فقط براى گناهان ما مرد، بلكه براى خود ما نيز جان داد. وقتى او مرد ما هم با او مرديم، با او مصلوب شديم )روميان 
6: 6(. بايد اين حقيقت را با ايمان قبول كنيم، زيرا كتاب مقدس اينطور مىگويد، از كجا مىدانيم كه مسيح به خاطر 
گناهان ما مرد؟ يگانه منبع اطالع ما كتاب مقدس است. به همان طريق مىتوانيم بفهميم كه طبيعت قديمى و گناهكار 
ما با مسيح مصلوب شد، زيرا كتاب مقدس اينطور مىگويد )غالطيان 2: 20(، چون با مسيح مصلوب شده ايم خدا به ما 
دستور مىدهد كه خود را براى گناه كردن مرده حساب كنيم، ولى براى خدا زنده بشماريم )روميان 6: 11(. پيش از 
اينكه نجات پيدا كنيم اعضاى بدن خود را به گناه مىسپرديم، ولى ديگر نبايد اين كار را بكنيم، بلكه بايد اعضاى بدن 

خود را به خدا بسپاريم )روميان 6: 13(. تمام اعضاى بدن ما بايد به وسيله خدا اداره شود.  

وقتى به فرمايش خدا ايمان مىآوريم كه فرمود انسانيت كهنه ما با مسيح مصلوب شد، در آن موقع مىتوانيم او را 
اطاعت كنيم و خود را براى گناه مرده بشماريم و به وسيله خوددارى از سپردن اعضاى بدن خود به گناه تسليم خدا 
شويم. در آن وقت متوجه اين حقيقت خواهيم شد كه گناه نمىتواند بر ما غلبه كند )روميان 6: 14(. ممكن است 
گناه كنيم، ولى گناه ديگر بر ما تسلط ندارد. ديگر به زندگى در گناه ادامه نخواهيم داد. ما از كالم خدا و همچنين در 
نتيجه تجربيات شخصى متوجه شده ايم كه حاال داراى دو طبيعت هستيم. هنوز هم آن طبيعت قديمى را كه پيش از 
نجات يافتن داشتيم حفظ كرده و به عالوه داراى طبيعت جديدى شده ايم كه طبيعت الهى است، اين دو طبيعت دائما 
با هم در جدال هستند. اميال جسمانى به خالف روح است و اميال روح به خالف جسم )غالطيان 5: 17(. تا موقعى كه 
دچار اين وضع باشيم در زندگى گرفتار نشيب و فراز بوده در زندگى مسيحى شكست خواهيم خورد. مقصود و نقشه 
خدا براى ما اين نيست. ما در مسيح پيروزى بيحدى داريم )روميان 8: 37(. بايد هميشه در مسيح مظفر باشيم )دوم 
قرنتيان 2: 14(. به وسيله روح القدس بايد اعمال جسم خود را نابود سازيم تا حيات مسيح در ما ديده شود )روميان 
8: 13(. وقتى متوجه شويم كه با مسيح مرديم در شادى حيات او نيز شريك خواهيم بود. عيساى مسيح پيش از اينكه 

زنده شود اول مرد. من و شما نمىتوانيم از حيات او استفاده كنيم مگر اينكه در مرگ او سهيم باشيم. 

اگر گناه كنيم
را گمراه  نداريم خود  گناه  كه  بگوييم  اگر  زندگى كرد.  گناه  بدون  است كه در جهان  انسانى  يگانه  عيساى مسيح 
مىكنيم و راستى در ما نيست )اول يوحنا 1: 8(. هر چند بعد از مسيحى شدن باز هم گناه مىكنيم، ولى بايد قدوسيت 
را در خداترسى به كمال برسانيم )دوم قرنتيان 7: 1(. ما بايد ياد بگيريم كه چطور مىتوانيم بر گناه غلبه كنيم و در 
زير تسلط آن نباشيم، وقتى مسيحى گناه مىكند چه مىشود؟ استدالل بشرى به ما مىگويد كه وقتى يك نفر مسيحى 
گناه كرد نجات خود را از دست مىدهد و ديگر فرزند خدا نيست، ولى كتاب مقدس چنين چيزى نمىگويد، وقتى 
يك نفر مسيحى گناه مىكند شيطان بر او مىخندد و او را براى گناهى كه مرتكب شده سرزنش مىنمايد. يوحناى 
رسول به اعضاى خانواده خدا چنين مىنويسد: »اى فرزندان، من اين را به شما مىنويسم تا گناه نكنيد و اگر كسى 
گناهى كند...« چه خواهد شد؟ آيا يوحنا مىفرمايد كه اگر يك نفر مسيحى گناه كند نجات خود را از دست خواهد 
داد و بايد دوباره نجات پيدا كند؟ نه خير. يوحنا مىفرمايد: »و اگر كسى گناهى مىكند شفيعى داريم نزد پدر يعنى 

عيساى مسيح عادل« )اول يوحنا 2: 1(. 

وقتى عيسى بر روى صليب جان داد براى چند گناه ما مرد؟ براى تمام گناهان ما مرد؛ يعنى گناهان گذشته، گناهان 
زمان حال و حتى گناهان آينده، زيرا وقتى او مرد تمام گناهان ما در زمان آينده قرار داشت. وقتى ما ايمانداران به 
مسيح گناه مىكنيم از فرزند بودن محروم نمىشويم، بلكه صميميت ما با خدا از بين مىرود. نجات خود را از دست 
مىدهيم )مزمور 51: 12(. اتحاد خود را با مسيح از دست نمىدهيم، ولى نزديكى و مشاركت ما با او از بين مىرود. 
كتاب مقدس به ما تعليم مىدهد كه وقتى مسيحى گناه خود را اقرار كرد دوباره مشاركت و صميميتى را كه با خدا 
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داشت بدست مىآورد. اگر به گناهان خود اعتراف كنيم او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر 
ناراستى پاك سازد )اول يوحنا 1: 9(. كتاب مقدس هيچگاه نمىگويد كه بايد گناهان خود را نزد كشيش اعتراف 
كنيم. فقط خدا مىتواند گناه را بيامرزد، بايد گناهان خود را نزد او اعتراف كنيم. عده زيادى دعاى خود را اينطور تمام 

مىكنند: »گناهان و ناپاكي هاى ما را كه زياد است به خاطر مسيح ببخش، آمين.«

بايد يك به يك  اين اعتراف گناه نيست، بلكه تكرار كلمات بىمعنى است. وقتى گناهان خود را اعتراف مىكنيم، 
به حضور خدا بياوريم، اعتراف به گناه معني اش اين است كه درمورد گناه خود با خدا هم عقيده باشيم. بايد به خدا 
بگوييم كه از گناه خود شرمنده ايم و از كارى كه كرده ايم متأسفيم. براى اينكه اعتراف ما مورد قبول خدا واقع شود، 
بايد از ته قلب باشد. اگر فقط براى فرار از مجازات گناه خود اعتراف مىكنيم اعتراف ما حقيقى نيست. وقتى گناهان 
خود را به طور صحيح اعتراف كرديم بايد كالم او را قبول كنيم و ايمان داشته باشيم كه گناهان ما بخشيده شده است. 
نبايد براى گناهانى كه خدا بخشيده است باز هم غصه بخوريم. نبايد اجازه دهيم كه شيطان براى گناهانى كه به وسيله 
خون مسيح پاك شده ما را سرزنش كند. اگر نسبت به خدا گناهى كرده ايم بايد آن را نزد خدا اعتراف كنيم. اگر 
نسبت به شخصى مرتكب گناه شده ايم، بايد نزد او هم برويم و گناه و خطاى خود را نزد او اعتراف كنيد )يعقوب 5: 

16(. بايد رابطه خود را با او اصالح كنيم. حتىاالمكان بايد سعى نماييم خطاهاى خود را جبران كنيم.  

غالبا انجام اين كار مشكل است، ولى خدا ما را در انجام آن كمك خواهد كرد و ما تا اين كار را نكنيم آرامش قلبى پيدا 
نخواهيم كرد. اگر نسبت به كليسا گناه كرده باشيم بايد گناه خود را به كليسا اعتراف كنيم. بسيارى از مسيحيان كه 
تولد تازه يافته اند با خدا رابطه و مشاركت صحيحى ندارند، زيرا در زندگى آنها گناهان اقرار نشده وجود دارد. زندگى 
آنها سرد و بىثمر است. شادى خداوند در آنها وجود ندارد. آن صلح و آرامشى را كه فوق از تمامى عقل است درك 
نمىكنند. اينها از تمام مردم بدبخت ترند، زيرا چون نجات يافته اند نمىتوانند از دنيا لذتى ببرند و چون مشاركت با 
خدا را از دست داده اند نمىتوانند از امور الهى لذت ببرند. اگر مسيحى قلب خود را سخت بسازد و از اعتراف به گناه 
خوددارى كند خداوند او را تنبيه خواهد كرد، زيرا هر كه را خداوند دوست مىدارد توبيخ مىفرمايد و هر فرزند 
مقبول خود را به تازيانه مىزند )عبرانيان 12: 6(. خدا طورى با ما رفتار مىكند كه بفهميم خود اوست كه اين كار را 
انجام مىدهد. او ما را به اين علت تنبيه نمىكند كه از ما نفرت دارد، بلكه اين كار به سبب محبت او نسبت به ماست 
و مىخواهد به ما ياد بدهد كه ميل و اراده او را انجام دهيم. هيچ تنبيهى خوشايند نيست، ولى اگر ما آن درسى را كه 
خداوند مايل است به ما بياموزد ياد بگيريم وقتى به گذشته نگاه كنيم از اينكه خداوند ما را تنبيه كرده است خوشحال 

خواهيم بود. 
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فصل.ششم:.دو.قيام

قيام يعنى زنده شدن كسانى كه مرده اند. وقتى اين كلمه در كتاب مقدس به كار مىرود مقصود زنده شدن بدن است 
نه روح يا جان. حضرت ايوب سؤال مىكند اگر مرد بميرد بار ديگر زنده شود؟ )ايوب 14: 14(. سپس سؤال خود 
را اينطور جواب مىدهد، بعد از آنكه اين پوست من تلف شود با جسدم خدا را خواهم ديد )ايوب 19: 25 و 26(. 
حضرت دانيال مىفرمايند بسيارى از آنانى كه در خاك زمين خوابيده اند بيدار خواهند شد، اما اينان به جهت حيات 
جاودانى و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانى )دانيال نبى 12: 2(. كتاب مقدس به طور واضح تعليم مىدهد كه 
دو قيام وجود دارد و آنچه از تمام آيات فهميده مىشود اين است كه يا اين دو قيام با هم خواهند بود و يا از يكديگر 
خيلى كم فاصله خواهند داشت، با اين حال يوحناى رسول مىفرمايد كه اين دو قيام هزار سال فاصله خواهند داشت 
)مكاشفه 20: 5(. پولس رسول در رساله اول به كليساى قرنتس درباره قيام توضيحات زيادى مىدهد )اول قرنتيان 

فصل 15(. 

رجعت ثانوى مسيح 
عادالنى كه مرده اند هنگام رجعت ثانوى عيسى زنده خواهند شد. گناهكارانى كه مرده اند تا بعد از سلطنت هزار ساله 
عيسى زنده نخواهند شد. درباره رجعت ثانوى مسيح هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد صدها پيشگويى وجود دارد 
)اشعيا 2: 1- 4 و 11: 1- 10و 23: 24(، )ارميا 23: 5 و6(، )زكريا 14: 1- 4(، )مزمور 2 و 24 و 72(، )متى 24 و 
30 و 44(، )لوقا 21: 28(، )يوحنا 14 :1- 3(، )تيطس 2: 13(، )مكاشفه 19: 11-  16(. او مشخصا مراجعت خواهد 
فرمود و همه او را خواهند ديد )اعمال رسوالن 1: 11(. مسيح مراجعت خواهد فرمود تا جهان را به عدالت دادرسى 

فرمايد )اعمال رسوالن 17: 31(. 

دشمنان 
زندگى مسيحى از آغاز تا انجام، جنگ روحانى است. علت اين موضوع اين است كه خداى مقدس و عادل دشمنى به 
نام شيطان دارد كه هيوالى شرارت است. شيطان دشمن خداست. با تمام كارهاى خدا مخالفت مىكند. بايد همه مطلع 
باشند كه در جهان چنين كشمكشى وجود دارد. ما مىدانيم كه عاقبت اين نبرد چه خواهد بود. خدا پيروز مىگردد، 
زيرا او خالق ذوالقدرت است، در حالى كه شيطان يكى از مخلوقات خداست )حزقيال 28: 15(. خدا اجازه فرمود كه 
شيطان گناه كند و از اين كار مقصودى داشت. مقصود بزرگ خدا در كار نجات اين است كه مردم را به سوى مسيح 
بياورد و آنها را شبيه مسيح بسازد. شيطان با اين كار مخالف است. توده هاى انبوهى از مردم در تحت تسلط شيطان 
مىباشند، او آنها را به وسيله ترس و خرافات در اسارت نگاه مىدارد. به وسيله مذاهب كاذب و دروغين آنها را در 
بند نگاه مىدارد. آنها را در اسارت شهوات جسمانى نگاه مىدارد، به وسيله لذات فريبنده دنيوى آنها را در زنجير 
مىبندد. تمام مذاهب غلط در اختيار شيطان هستند. متابعان خود را به وسيله ترس و خرافات حفظ مىكند )عبرانيان 
2: 14 و 15(. او از نور مىترسد و از حقيقت باك دارد. حقيقت از نور و تحقيق ترسى ندارد. نور جنبه هاى عالى حقيقت 
را ظاهر مىسازد. شيطان ميل ندارد كه اسيرانش حقيقت را بدانند، زيرا مىداند كه حقيقت آنها را آزاد مىسازد. من 
و شما بايد در دست خدا وسيله اى باشيم كه حقيقت را به كسانى كه در اسارت شيطان هستند برسانيم )دوم قرنتيان 

 .)20 :5

كليسا 
اگر عهد جديد را به دقت مطالعه كنيم متوجه خواهيم شد كه كليسا دو معنى دارد. يك معنى آن روحانى است و 
اشاره اى به بدن مسيح كه از تمام ايمانداران تشكيل شده است. قبال گفتيم كه مسيح سر بدن است )كولسيان 1: 18( 
و ما مسيحيان عضو اين بدن هستيم )افسسيان 5: 30(. همچنين كليسا به عمارتى تشبيه شده و مسيح مهم ترين سنگ 
زاويه آن است )افسسيان 2: 20(. هر ايماندارى يك سنگ زنده است )اول پطرس 2: 5(. ما مطابق ميل و اراده خدا 
در بدن كار گذاشته شده ايم. عهد جديد درباره كليساهاى محلى نيز سخن مىگويد مثل كليساى اورشليم، كليساى 
انطاكيه و كليساى غالطيه )غالطيان 1: 2(. اين كليساها اجتماعى از ايمانداران محلى بودند كه براى عبادت و خدمت 
خداوند گرد يكديگر جمع مىشدند. خدا همان روش تأسيس كليساهاى محلى را ادامه مىدهد. شما بايد كليسايى 
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پيدا كنيد كه فعاليت هاى آن مطابق تعاليم كالم خدا باشد و به طور مرتب در جلسات آن شركت نماييد، اگر چنين 
كليسايى پيدا نكرديد بايد براى تأسيس آن فعاليت و دعا كنيد. لغت كليسا يعنى اجتماعى از برگزيدگان، فرزندان 
خدا بايد اشخاص مقدس و دور از شرارت هاى دنيوى باشند. ما نبايد هم شكل اين جهان شويم، بلكه بايد به تازگى 
ذهن خود صورت خود را تبديل نماييم )روميان 12: 2(. اگر مسيحى مشغول بازى با لذات دنيوى شود كالم خدا او را 

روحا زناكار مىداند )يعقوب 4: 3 و 4(.  

دو آئين مقدس مسيحى 
تعميد  كليسا  يعنى  مسيح  بدن  در  روح القدس  وسيله  به  مىكند  پيدا  مسيح  در  را  نجات بخش  ايمان  مسيحى  وقتى 
مىگيرد. در مأموريت بزرگى كه مسيح به شاگردان خود داد به آنها فرمود: »پس رفته همه امت ها را شاگرد سازيد 
و ايشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعميد دهيد« )متى 28: 19(. اين تعميد در آب است. مسيحيان اوليه وقتى 
ايمان مىآوردند تعميد مىگرفتند )اعمال رسوالن 18: 8(. تعميد يك عمل اسرارآميزى نيست كه باعث نجات ما 
گردد، بلكه عبارت است از ظاهر ساختن ايمان باطنى. نشانه اى است از اتحاد ما با مسيح و شركت در مرگ و مدفون 
شدن و قيام او )روميان 6: 1- 4(. به وسيله تعميد ما آشكارا با مسيح و كليسايش يكى مىشويم. مسيح يك شب قبل 
از مصلوب شدنش شام خداوند را مقرر فرمود. او نان را گرفت و شكر نمود و پاره كرد و فرمود كه اين نشانه اى است 
از بدن او كه پاره خواهد شد، پياله را هم بركت داد و فرمود كه اين هم نشانه اى از خون اوست كه خواهد ريخت. 
فرمود اين را به يادگارى من بجا آوريد )اول قرنتيان 11: 14(. اگر مسيح را دوست داريم بايد احكام او را نگاه داريم 

)يوحنا 14: 15(. 

نظارت مسيحى 
مسيحى ناظر امين خداست، هر چه دارد متعلق به خداست. بايد وقت و استعداد و پول خود را براى جالل خدا به كار 
ببرد. قوم اسرائيل كه زير شريعت بودند مىبايست يك دهم درآمد خود را به خدا بدهند )مالكى 3: 10(. در دوره 
عهد جديد ما در زير فيض و رحمت خدا زندگى مىكنيم. خدا ما را مجبور نمىسازد، بلكه تشويق مىفرمايد. خدا 
اينطور صالح دانسته است كه كارش به وسيله هداياى فرزندانش پيش برود. خدا بزرگترين فداكارى را براى ما انجام 
داد و فرزند خود عيساى مسيح را به جهان فرستاد تا در باالى صليب جان خود را فدا كند. اگر ما خداوند را دوست 
داريم با شادى و خوشحالى قسمتى از درآمد خود را به او تقديم خواهيم كرد. پولس رسول به كليساى قرنتس چنين 
مىنويسد: »در روز اول هفته هر يك از شما به حسب نعمتى كه يافته باشد نزد خود ذخيره كرده بگذارد تا در وقت 
آمدن من زحمت جمع كردن نباشد« )اول قرنتيان 16: 2(. بعدا به همان كليسا چنين نوشت: »اما خالصه اين است هر 
كه با بخيلى كارد، با بخيلى درو كند و هر كه با بركت كارد، با بركت درو كند، اما هر كس به طورى كه در دل خود 
اراده نموده است بكند نه به حزن و اضطرار زيرا خداوند بخشنده خوش را دوست مىدارد« )دوم قرنتيان 9: 6 و 7(. 

ما بايد به وسيله اموال و نوبرهاى محصول خود خداوند را تكريم نماييم )امثال 3: 9 و 10(. 
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فصل.هفتم:.امتحان.به.وسيله.خداوند.

در زندگى تمام مردم رنج و زحمت وجود دارد. كتاب مقدس به ما تعليم مىدهد كه ما نه تنها انتخاب شده ايم كه به 
مسيح ايمان بياوريم، بلكه بايد به خاطر او زحمت بكشيم )فيليپيان 1: 29(. هر بار كه گرفتار تجربه و امتحان مىشويم 
و در زحمت ميفتيم نبايد فكر كنيم كه خداوند ما را تنبيه مىكند. ايمان صحيح بايد از بوته امتحان بگذرد. پطرس 
رسول مىفرمايد كه آزمايش ايمان ما از طال گرانبهاتر است )اول پطرس 1: 7(. امتحان زندگى يا ما را خرد مىكند يا 
اصالح مىنمايد. ما يا گياه ضعيفى خواهيم بود كه در اثر وزش بادى پژمرده مىشود و يا درخت تنومندى كه در مقابل 
شديدترين طوفان ها ايستادگى مىكند. زحمت و اندوه از وسايلى است كه خدا به كار مىبرد كه ما را شبيه مسيح 
بسازد. زحمات ما باعث مىشود كه به زحمات نجات دهنده خود نزديك شويم. وقتى مسيح در حدود دو هزار سال 
پيش بر روى زمين بود، خيلى رنج برد. بزرگترين آرزوى قلبى پولس رسول اين بود كه مسيح را و قوت قيامت او را 

بشناسد و در رنج هايش شركت كند و با موت او مشابه شود )فيليپيان 3: 10(.  

زندگى در اطاعت خداوند 
گناه در اثر خودخواهى شيطان به جهان وارد شد )اشعيا 14: 12– 14(. هر شخصى كه تولد تازه نيافته خودخواه است. 
عيسى به جهان آمد تا اراده خدا را كامال انجام دهد. او فرمود: »در بجا آوردن اراده تو اى خداى من رغبت مىدارم 
)مزمور 40: 8(. مسيحى ميل دارد كه اراده خدا را در هر كارى انجام دهد. عيسى فرمود: »نه هر كه مرا خداوند خداوند 
گويد داخل ملكوت آسمان گردد، بلكه آنكه اراده پدر مرا كه در آسمان است بجا آورد« )متى 7: 21(. اراده خدا در 
كتاب مقدس براى ما ظاهر شده است. ما به وسيله كارهاى نيكو نجات نيافته ايم، بلكه بعد از نجات مشغول كارهاى 

نيكو خواهيم شد )تيطس 3:5(، )افسسيان 2: 8- 10(. 
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فصل.هشتم:.دو.نوع.خدمت.مسيحى.

ما مىتوانيم يا با قدرت و نيروى جسمانى خدا را خدمت كنيم يا با نيروى روحانى. خدمت جسمانى در روز داورى 
مسيح به وسيله آتش نابود خواهد شد )اول قرنتيان 3: 15(، ولى خدماتى كه با هدايت روح القدس انجام شده باشد 
به وسيله آتش از بين نمىرود. بسيارى از مسيحيان و حتى واعظين مسيحى مشغول فعاليت هاى شديد هستند، ولى از 
روح هدايت نمىشوند. اينها به جاى اينكه مفيد باشند، به كار مسيح ضرر مىرسانند و مانع پيشرفت كار او مىگردند. 
ما بايد به خدمت پادشاه خود مشغول باشيم، ولى چون مسيح مالك زندگى ماست او بايد فعاليت هاى ما را رهبرى 
كند. ما بايد به هر جايى كه او مىفرستد برويم، بايد هر چه دستور مىدهد به انجام رسانيم، بايد هر چه او مىفرمايد 
بگوييم. او سر بدن يعنى كليساست )كولسيان 1: 18(. تمام اعضاى بدن ما به وسيله سر اداره مىشود، وقتى سر بدن 

را اداره نكند ما مريض مىشويم. 

امروزه بدن مسيح در حالت بيمارى بسر مىبرد، زيرا اعضا مطيع سر نيستند. من هيچگاه انتظار ندارم كه دست هايم 
هميشه تكان بخورد و يا پاهايم هميشه در حال جهش باشد. اگر اينطور باشد به زودى از شدت خستگى نابود خواهم 
شد. من انتظار دارم كه وقتى فرمانى مىدهم دستم مطيع سر باشد. من به دستم دستور مىدهم كه نامه اى بنويسد و يا 
در دهانم خوراك بگذارد. امر مرا انجام مىدهد. من مىتوانم راه بروم، زيرا پاهايم دستور سر را اجرا مىكنند. وقتى 
تمام اعضاى بدنم مطيع سر باشند من داراى بدنى سالم و قوى خواهم بود. ما هم به عنوان اعضاى بدن مسيح بايد 
به وسيله مسيح كه سر ماست رهبرى شويم. وقتى او توسط ما كار مىكند چه شادى عظيمى حاصل مىگردد. پولس 
رسول مىتوانست بگويد براى اين نيز محنت مىكشم و مجاهده مىنمايم به حسب عمل او كه در من به قوت عمل 

مىكند )كولسيان 1: 29(. 

مسيحى كسى است كه مسيح را دارد. ما وقتى زندگى مسيحى خواهيم داشت كه اجازه دهيم مسيح در ما زندگى كند. 
مسيح خودش حيات و زندگى ماست. مسيح به ما تعليم مىدهد كه بايد در او زنده باشيم همانطور كه خودش در پدر 
زنده است )يوحنا 6: 57(. او چگونه در پدر زنده بود؟ هر چند او پسر خدا و با پدر يكى بود، با اين حال به عنوان 
انسان كامال به پدر خود متكى بود )يوحنا 5: 18 و 29(. او هيچ كارى را با قدرت و يا با ميل خود انجام نداد. او هر چه 
خدا به او امر فرمود انجام داد و براى انجام آنها قدرت الهى پدر خود را به كار برد. ما هم بايد كامال به مسيح متكى 
باشيم. ما نبايد كارى انجام دهيم مگر آنچه او ما را رهبرى مىفرمايد و بايد هر كارى را با قدرت او به انجام رسانيم 
)فيليپيان 4: 13(. عيسى هنگامى كه آخرين تعليمات خود را به رسوالن مىداد به آنها فرمود كه بايد در او بمانند و 
زندگى كنند. براى توضيح اين مطلب خود را به تاك و شاگردان را به شاخه تشبيه كرد. همانطور كه شاخه ها از تاك 
قوت و خوراك مىگيرند، شاگردان هم بايد از او قوت و خوراك بگيرند. شاخه ها خودشان نمىتوانند ميوه بياورند 
مگر وقتى كه به تاك متصل باشند. وقتى به تاك متصل باشند طبيعتا ميوه خواهند آورد. عيسى فرمود: »جالل پدر من 

آشكارا مىشود به اينكه ميوه بسيار بياورند« )يوحنا 15: 1- 11(. 

بعضى از خدمات مسيحى 
هر مسيحى بايد نام مسيح را اعتراف كند. وقتى نجات پيدا مىكنيم بايد نام او را بر زبان بياوريم و اعتراف كنيم. بايد 
به وسيله زندگى خود و شهادت دادن درباره او نامش را اعتراف نماييم. عيسى فرمود: »پس هر كه مرا پيش مردم 
اقرار كند من نيز در حضور پدر خود كه در آسمان است او را اقرار خواهم كرد، اما هر كه مرا پيش مردم انكار كند 
من نيز در حضور پدر خود كه در آسمان است او را انكار خواهم كرد« )متى 10: 32 و 33(. پولس رسول به كليساى 
روم چنين مىنويسد: »زيرا اگر به زبان خود عيسى خداوند را اعتراف كنى و در دل خود ايمان آورى كه خدا او را از 
مردگان برخيزانيد نجات خواهى يافت، چونكه به دل ايمان آورده مىشود براى عدالت و به زبان اعتراف مىشود به 
جهت نجات« )روميان 10: 9 و 10(. هر مسيحى بايد شاهدى براى مسيح باشد. شاهد كسى است كه آنچه مىداند 
مىگويد. الزم نيست كه واعظ و كشيش باشيم و يا از دانشگاه علوم مسيحى فارغ التحصيل شويم تا بتوانيم درباره 
مسيح شهادت بدهيم. اگر ما را نجات داده و اگر مىدانيم كه گناهان ما بخشيده شده و اگر قلب هاى ما در اثر ايمان 
پر از آرامش و شادى است، مىتوانيم به ديگران بگوييم كه مسيح چطور ما را نجات داد به وسيله شهادت ما. سايرين 
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به سوى مسيح خواهند آمد. آخرين كلمات مسيح وقتى بر روى زمين بود اين است: »ليكن چون روح القدس بر شما 
مىآيد قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود در اورشليم و تمامى يهوديه و سامره و تا اقصاى جهان« )اعمال 

رسوالن 1: 8(. 

خدا به هر يك از فرزندان خود عطاياى مختلفى مىبخشد ما را در هر جاى بدن كه صالح بداند قرار مىدهد )اول 
قرنتيان 12: 18(. خيلى نادان خواهيم بود اگر به جاى اينكه اجازه دهيم او ما را هدايت و رهبرى فرمايد به دلخواه 
خود كار كنيم. الزم است به ديگران هم تعليم دهيم. اين كار را مىتوانيم به طرق مختلف انجام دهيم. عده اى ممكن 
است اين افتخار را داشته باشند كه كتاب مقدس را به عده زيادى تعليم دهند. ديگران شايد الزم باشد كه فقط به يك 
نفر تعليم دهند. اگر در كارهاى كوچك امين باشيم خدا ما را به كارهاى بزرگتر خواهد گماشت. عيسى به ما دستور 
داده كه به تمام عالم برويم و انجيل را به همه بشارت بدهيم، با اين حال بيش از نصف جمعيت جهان هنوز نام مسيح را 
نشنيده اند. هر مسيحى بايد بداند كه خدا مىخواهد او در چه جايى بشارت دهد. همه بايد دعا كنيم. اغلب ما مىتوانيم 
به وسيله كمك مالى ديگران را بفرستيم. بعضى از ما اين افتخار را پيدا مىكنيم كه براى بشارت به خارج برويم. خدا 
براى هر يك از ما كارى دارد. وقتى او را خدمت مىكنيم او جالل مىيابد مهم نيست كه ما براى او چه مىكنيم، بلكه 
مهم اين است كه او توسط ما چه مىكند. وقتى اين حقايق را مىفهميم و در زندگى خود عملى مىسازيم آرامش و 

شادى روح هاى ما را مملو مىكند. 

از تالش هاى بىفايده خود دست برمىداريم و ياد مىگيريم كه با قدرت الهى او كار كنيم. به آن آرامشى كه خدا براى 
فرزندان خود مهيا فرموده است داخل خواهيم شد )عبرانيان 4: 9(. عيسى به جهان آمد تا ما حيات يابيم و زندگى 
پربركتى داشته باشيم )يوحنا 10: 10(. او بر روى صليب جان داد تا بشر را با خدا مصالحه دهد )دوم قرنتيان 5: 19(. 
او براى گناهان تمام بشر مرد )اول يوحنا 2: 2(. او دفن شد و روز سوم از مردگان برخاست )اول قرنتيان 15: 1– 3(. 
او اكنون خداوند حيات است. او حيات خود را به هر كسى كه به او ايمان بياورد عطا مىفرمايد. وقتى مسيح را قبول 
مىكنيم زندگانى ما شروع مىشود )يوحنا 1: 12 و 13(. حيات مسيح در ما داخل مىگردد. او در ما زندگى مىكند. 
ما در يك جهان پرآشوب صلح و آرامش خواهيم داشت. در ميان غم و غصه شادمان خواهيم بود. در جهانى كه پر از 

نفرت و دشمنى است محبت خدا قلب هاى ما را لبريز مىسازد )روميان 5: 5(. 

ميوه روح القدس در زندگى ما ظاهر مىگردد )غالطيان 5: 22 و 23(. ما وسيله اى براى راهنمايى سايرين به سوى 
مسيح خواهيم بود. اكنون كه عيساى مسيح را به عنوان نجات دهنده خود پذيرفته ايد الزم است او را پادشاه و خداوند 
حيات خود بسازيد. نظر به اينكه خدا فرزند خود عيساى مسيح را به شما بخشيده الزم است كه شما بدن خود را براى 
خدمت به او تقديم كنيد )روميان 12: 1 و 12(. آيا نمىخواهيد مسيح هر لحظه و هر روز به شما حيات بدهد؟ خدا 
بزرگترين سازنده است، او مىتواند زندگى انسان را كه به وسيله گناه فاسد و ويران شده از نو بسازد )ارميا 18: 1- 
6(. او بزرگترين آهنگساز است، مىتواند زندگى بشر را كه پر از ناسازگارى و اختالف است پر از هماهنگى آسمانى 
بسازد. او بزرگترين بافنده است، او مىتواند تارهاى در هم پيچيده زندگى ما را بردارد و با آنها پرده زيبايى ببافد. او 
بزرگترين نقاش است، با وجودى كه تابلوى حيات خود را ملوث و كثيف كرده ايم او مىداند كه چطور رنگها را به هم 
بياميزد تا شاهكارى به وجود آيد. عيسى بزرگترين پزشك است، او قلب هاى شكسته را شفا مىدهد. خود را كامال 
به او تسليم كنيد، وقتى اين كار را بكنيد با شادى متوجه خواهيد شد كه طريق عادالن مثل نور مشرق است كه تا نهار 

كامل روشنايى آن در تزايد مىباشد )امثال 4 : 18(.  


