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فصل اول: درباره گمشدگان
بازگفت:

»شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، رََصِد اموالی 
که باید به من رسد، به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد. و چندی 
به عيّاشی  بعید کوچ کرد و  به ملکی  آنچه داشت جمع کرده،  آن پسر کهتر،  نگذشت که 
ناهنجار، سرمایه خود را تلف نمود. و چون تمام را صرف نموده بود، قحطی سخت در 
آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهل آن 
ملک پیوست. وی او را به امالک خود فرستاد تا گرازبانی ]خوکبانی[ کند. و آرزو می داشت 
که شکم خود را از َخرنوبی که خوکان می خورند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. 
»آخر به خود آمده، گفت چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هالک 
می شوم، برخاسته نزد پدر خود می روم و بدو خواهم گفت ای پدر به آسمان و به حضور 
تو گناه کرده ام، و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، مرا چون یکی از مزدوران 
خود بگیر. در ساعت برخاسته به سوی پدر خود متوّجه شد. اّما هنوز دور بود که پدرش 
او را دیده، ترّحم نمود و دوان دوان آمده، او را در آغوش خود کشیده، بوسید. پسر وی را 
گفت، ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از این الیق آن نیستم که پسر تو 
خوانده شوم. لیکن پدر به غالمان خود گفت، جامه بهترین را از خانه آورده بدو بپوشانید و 
انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پایهایش، و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم 
و شادی نماییم. زیرا که این پسر من مرده بود، زنده گردید و گم شده بود، یافت شد. پس 

به شادی کردن شروع نمودند.« )لوقا15: 11- 2۴(
وقتیکهاینمثلموعظهمیشود،ویابهعنوانموضوعکتابیارائهمیشود،خیلیها
فکرمیکنندکهاینکتابتوجهزیادیرابهخودجلبنمیکند.مردماکثرًافکرمیکنند



۶

کهمثلشخصیتپسرگمشدهنیستند.آنهافکرمیکنندبهخاطرمرتکبنشدنبهگناهانی
چون،عیاشیها،خرجکردناموالشانباروسپیان،داشتنیکزندگیحقارتآمیز،یابا
برطرفکردنگرسنگیشانباغذایخوکهاگناهکارشناختهنمیشوند.هنوزهمهما،چه
مسیحیانیکهدرردههایباالترهستندیاحتیپایینترینآنها،هموارهاینکارهاراانجام
میدهند.اینتنهابهخاطرشباهتبهپسرگمشدهنیست،بلکهبهخاطرتمامکسانیاست
برایکتاب را برایهمینمنموضوعپسرگمشده ندارند. او با اشتراکی کههیچوجه

کوچکخودانتخابکردهام.
میشودکه آسمانهاشنیده در آوازی برایخشنودیخدا مکاشفه، باب پنجمین در
نشاندهندهبخشیدهشدنوبازخریدهشدنماست:»که به صدای بلند می گویند، مستحّق 
است بره ذبح شده که قّوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد. 
و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها می باشد، 
شنیدم که می گویند، تخت نشین و برّه را برکت و تکریم و جالل و توانایی باد تا ابداآلباد.« 
)مکاشفه5: 12-13(اینسرودیاستکهتمامبخشیدهشدگان؛گروهعظیمیکهقابل
شمارشنیستند،درمقابلتختپادشاهیخداوبرهمیخوانند.بررویهمینزمینبودکه
ایشانفهمیدندکهبهچیزمهمترینیازدارند.بررویزمینبودکهازطریقروحالقدس
یادگرفتندکهمسیح،وفقطمسیح،وارثبرتراست.درمجموعارزشاینراداشتکه
آنهاتمامآنچیزیرا کهداشتندبهخدابدهند.قیمتیکهایشانپرداختندمغایرباارزشهای
زمینیبود؛امابهرحالهمهچیزیراکهداشتند،آنقیمتیبودکههریکازآنهاپرداخت.
هریکاطمینانداشتوفکرمیکردکهارزششراداشتکهاینمبلغرابپردازد.متی،
پطرس،پولسوآندزدتوبهکارهمهآنمبلغراپرداختکردند.درجاییممکناستمیز
باارزشیکباجگیرباشدودرجایدیگرتورنسبتابیارزشیکماهیگیرفقیرباشد.
سّومیپارساییپولسنام،چهارمیبهانههایبیارزشگناهکاریکهخودرابرترازدیگران
میپنداشت.حقیقتاصلیهماناستکههمٔهنجاتیافتگاندریافتندکهارزشآنرادارد
تاهمهچیزخودرابرایمسیحبدهند.اینهمانمبلغیبودکهدرخواستشدهبود.هر
کسفکرمیکردکهخداوندارزششراداشت،وبنابراینهرکستمامچیزیراکهداشت
برایرسیدنبهرستگاریازدستداد.ازآنزمانبهبعد،ونهقبلازآن،همهبررویزمین
آوازیرامیخواندندکهدرآسمانهاخواندهمیشد: »مستحّق است بره ذبح شده که قّوت و 

دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد.«)مکاشفه5: 12(. 
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بههمیندلیلهمهاینگروههادرآسمانهمانپسرانگمشدههستند.آنهابارهاوبارها
اعترافکردهاندکهچیزیراکهمتعلقبهخودشاننبودهاصرافکردهاند،اموالخدایخود
رادرراهبتهاوخدایاندیگریخرجکردهاند.بارهاوبارهاخودشانرادرحدگدایی
تنزلدادهاند،فقطبرایاینکهگرسنگیخودراباغذایخوکهابرطرفکنند.بارهاوبارها
آنها "پدر، من گناه کرده ام." پدرمیروندومیگویند: بهسوی و بلندمیشوند ازجا آنها
بخاطرهمینرحمتدرمقابلتختاینآوازرامیخوانند:»مستحق است بره ذبح شده که 

قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد.«
آیامنوشمابهترازآنانهستیم؟خیر،بههیچوجه.شماخودتانرایکمسیحییا
ازهردیندیگریمیدانید؟اماآیاشمابدهیخداراپرداختکردهاید؟آیاچیزهاییراکه
اوبرگرداندهاید؟اجازهدهیدکهبزرگواریواخالقیات به خدابهشماودیعهدادهاست
مذهبیآناننشاندهدکهآنانچگونهافرادیمیتوانندباشند.اگرآنهاتاکنونحستوبهبرای
گناهانشان،همانطورکهدرپسرگمشدهوجودداشت،نداشتهاند.اگردرنیافتهاندکهباید
برخیزندوبهسویپدرخویش)خدا(برایعذرخواهیبروند،همانطورکهپسرگمشده
برخاستوبهسویپدررفت.آنگاهاخالقیاتومذهبآنهاپوستهخشکوبهدردنخوری
است.اینپوستهخالیمذهبهرگزروحشانراازآشفتگینجاتنمیدهد.بدوناستثناء
هرکسکهبهخودآمدهوبهگذشتهخودوبهخانهپدر)خدا(خودفکرکند،دقیقاهمان

کاریرامیکندکهپسرگمشدهانجامداد؛یعنیبهخانهپدرخودرجوعخواهدکرد.
منباگفتناینمطالببههیچوجهنمیخواهمازمفهوماینمثلبکاهم.خدایقدوس
زنان و مردان تمام و وگناهکاران، باجگیران تمام میکرد آنصحبت درباره زمانیکه ما
گمراهشدهنزداوآمدهتاحرفهایشرابشنوند.تمامفریسیهاوکاتبانکهخودشانرا
پارسامیپنداشتندودیگرانراحقیرمیشماردند،برعلیهاو)خداوند(زمزمهمیکردندو

میگفتند: »این شخص، گناهکاران را می پذیرد و با ایشان می خورَد.«)لوقا15: 2(. 
در3مثلیکهدرلوقا15آمدهاستبهوضوحنشانمیدهدکهخداوندفریسیانرا
دریافت آنها اولیه ومفاهیم نشانهها راحتی به بسیارسادهکه سرزنشمیکند.مثلهایی
میشود،کهحتیبراییکبچهمدرسهایهمقابلفهمهستند.بهعنواننمونه،مثلباال
بهطورعمیقوخیلیگستردهوجامع،وبهسادگیبهافرادگمشدهوپلیدترینگناهکاران
و اینگمشدگان استکه جالب بسیار است. باز ایشان برای نجات در که میکند بیان
روسایگناهکارانمیدانندکهبهخاطربازگشتازگناهانشانبایدوثیقهایپرداختکنند،
بایدازجابرخیزندوبهسویپدرخودروند،نهفقطبهخاطراینکهپدرآنهارامیپذیردو
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میبخشد،بلکهبهخاطراینکهتوبهآنهاباعثشادیایشاندرآسمان،وشادیفرشتگان
درحضورخدامیشود.

آیادرشماخوانندهگرامیتحولروحانیصورتگرفتهاست؟اگراینچنیننیستپس
شماتابهحالیککارکوچکهمنکردهایدکهباعثشادیدرآسمانشود.تابهحال
بهاینموضوعفکرکردهاید؟آیانمیخواهیدکهباعثشادیدرآسمانشوید؟منشما
رانمیشناسم،شایدفردخیلیمهمیباشید.هیچفایدهایندارداگرهنوزازنظرروحانی
متحولنشدهایدزیرامهمترینوباارزشترینچیزهاراندارید.مطلبیراکهدرباالگفتمیکی
ازحقایقزندگیشمااست:اززمانجوانیتانتابحالهنوزکاریانجامندادهایدجزآنچه

کهباعثناراحتیروحقدوسخداوندمیشود.
شایدشمایکیازنیازمندانباشید–تقریباگمنام–شایدهیچکساهمیتنمیدهد
کهشمامردهیازندهاید.فرقینمیکندکهشماچهارزشیدربینانسانهادارید،اگرهم
اکنونبرخیزیدوبهسویپدرخودبرویدبدونشکباعثشادیدرآسمانخواهیدشد.
باوجودگذشتهشما،خداییکهدرحضورشفرشتگانایستادهاندشمارامیپذیردوبرای
شماشادیمیکند،وخجلنیستازاینکهشمارافرزندخودبنامد.دراینمالقاتاست
کهماشادیمیکنیم:»زیرا این پسر من مرده بود و دوباره زنده شده، گمشده بود و پیدا شده 
است«،کلماتیخواهندبودکهپدردربازگشتفرزندگمشدهخودمیگوید.زمانیکهفرد
دیگرانتظارخیریتیازایندنیایمادیندارد،فرصتاینراداردکهازجایخویشبلند
شودوبهسویخدایخودبرودوبگوید:"پدر من گناه کرده ام."نهتنهابهترینافرادبلکه
بدترینآنهاهممیتواندمطمئنباشدکهکالمخداحقیقتدارد؛اگرازجایخودبلندشوند

وپیشروند،بهعنوانفرزندگمشدهازطرفپدرازآنهااستقبالخواهدشد. 
باتعلیمو تا برمنبگمارد را امیدوارمخدابخاطرعیسیمسیح،روحقدوسخود

برکتاوبرایخوانندگاناینکتاببنویسم.
گفتهشده:

»شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت، ای پدر، رََصِد اموالی که 
باید به من رسد، به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد. و چندی نگذشت 
که آن پسر کهتر، آنچه داشت جمع کرده، به ملکی بعید کوچ کرد و به عيّاشی ناهنجار، 

سرمایه خود را تلف نمود.«)لوقا15: 13-11(.
اماسعی بکنم، نظری اظهار اینکتابکوچک در بزرگتر پسر مورد در نمیخواهم
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میکنمکهتصویریازداستانپسرکوچکارائهدهم.همانطورکهخواندیم،پسرکوچکتر
سهمخودرادریافتکرد:پدر،آنقسمتازاموالشراکهبهپسرکوچکترتعلقداشتبه

اوبخشید.
حالشبیهبهکاریکهپدربرایپسرشانجامداد،همانکارراخدابرایمنوشما
انجاممیدهد:سهمیاستکهبهماتعلقدارد.خداهرچقدرکهبخواهدبههمهمیدهد.
حقیقتداردکهسهمهمهمامثلهمنیست.مگرهیچیکازمابیدلیلبدنیانیامدهاست.
درغیراینصورت،همهماازخدااستعدادهایبهخصوصیدریافتکردهایم–توانایی
خاص،ثروت،حکمتونیرو.هرکسبااستفادهدرستازایناستعدادهاستکهمیتواند

قدوسیتوبرکتخدارانشاندهد.
برایاستفادهدرستازایناستعدادهامادرمقابلخداجوابگوهستیم.خداهرچیزی
او به برایخدمت برکتاستکهمیتوانیم بدهدیکهدیه،یکعطیهویک ما به که
ازآناستفادهکنیم؛امااینهدیهمستلزمیکمسئولیتبزرگاست.بعضیاینطورفکر
نمیکنند.بعضیازمردمبهنحویزندگیمیکنندکهانگارآخرتیوجودندارد–نهخدایی،
نهمرگی،نهروزداوری!اماحقیقتچیزدیگریاست؛وایبرآنهادرروزداوریاگربه
پسرخداایماننیاوردهوتوبهنکردهاند.آیاکسیمیتوانستحدسبزندوقتیکهپدرسهم
پسرکوچکتررابهاوبخشید،پسرشعزمسفرکندوخانهراترککردهوقوانینرازیرپا
بگذارد؟بههمیندلیلآیاکسیمیتواندفکرکندکهخداآنچیزهاییراکهبهانسانداد
برایآنبودتاآنراهرجوریکهدلشمیخواهدهدردهد؟رفتارپسرگمشدهطوریبود
کهپدربهسادگیسهماوراداد.پدرشبهاوایناجازهرادادکهمستقلزندگیکند،به
خاطرهمینپسرآنهمهگناهدرحقپدرانجامداد.همانطورکهاوگناهکرد،هرانسانی
گناهمیکند.مهمنیستکهماتاچهاندازهخودرابهترازپسرگمشدهبدانیم،مانیزچوناو
تمامسهمخودراحقمسلمخوددانستهبدوناینکهبهفرامینخدایبخشندهتوجهیکنیم.
بهشمامیگویمهرانسانیگناهانیانجاممیدهد،هرکسیکهبرایخودشوبرایزمان
حالزندگیمیکند،بهجایخداوقدوسیتش،تمامآنچیزهاییراکهمیخواستهدریافت
کرده،وازخدایخودتاجاییکهمیتوانستهدورشدهاست.اجازهدهیدبهانسانازدید
خدانگاهکنیم:ازلحاظاخالقیومعنوی،انسانیکهدردهندهوولخرجاستواموال

خدارادرراهعیاشیازبینمیبرد.
تقریبا را او و زندگیمیکنید ازخدا دور آیا اینچنینهستید؟ آیاشماخوانندهعزیز
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فراموشکردهاید؟آیاتابهحالفکرکردهایدکهافکارواعمالتاننیازبهمشاورهباکالم
خداییداردکهاینهمهبهشمابخشیدهاست،افکاریکهمیتوانیدازآنهادربهترینراه
استفادهکنید.اگراینطوراست،خداشماراببخشد،وبهشماحکمتعطاکند،زیرااز
انسانوروحخودتان تنهادشمنخدا، نه گاههستید.شما آ انجامدهید نباید کاریکه
هستید؛بلکهمخربوضعیتوسعادتکنونیخودتاننیزمیباشید.پسرگمشدهزمانیکه
طول در شما چیزیکه همان خوشبختی: بود؟ چیزی چه دنبال به ترککرد را پدرش
عمرتانهمیشهدنبالآنبودهاید.آیااوپیدایشکرد؟خیر!شماچطور؟خیر!تازمانیکه
اوبهسویپدرشبازنگشتخوشبختیراپیدانکردهبود،شماهمهمچنین.خوشبختی
موقتی،همچنینخوشبختیمعنوی،هر دو بستگی به زندگی ما با خدا دارند.ازشمااستدعا
دارمحقیقترادرککنید.هیچخوشبختیواقعیبدونخداوجودندارد.)منظورمااز
خدا،خدایواقعیاستکهانجیلبهمامعرفیمیکندنهآنخداییکهادیانغیرمسیحی

بدانباوردارند.(
دردورانبچگی،شماباآبنباتووسایلبازیخوشحالمیشدید.شماهرچیزی
راباتوجهبهآنانجاممیدادید.وقتیکهبچهبودیددوستداشتیدبااسباببازیهایتان
را آنهاخستهمیشدید،رضایتخود از اماوقتیخوشحالتاننمیکردندو بازیکنید،
درچیزهایدیگرجستجومیکردید:ازآنهاهمخستهمیشدیدوبهدنبالچیزهایدیگر
آنهاخستهمیشدید، از اینبودکه بازیتانراعوضمیکردید.علت میرفتید،ووسایل
واحساسنارضایتیمیکردید.شماهمیشهدنبالچیزیبودیدکهنمیتوانستیدبهدست
آورید،وچیزهایدیگریهمکهمیخواستیدوبهدستمیآوردید،فقطبهاینخاطرکه
تصورمیکردیدچونهرگزآنهارانداشتهایدلذابایدشماراخوشحالکنند.همانطوراز
بچگیتاجوانیتانوهمچنینازبزرگسالیتابهمیانسالی،ازخواستهایبدنبالخواستهای
دیگررفتهاید،فقطبااینتصورکهچهچیزیمیتواندشماراخوشبختکند.آیاخوشبختی
راپیداکردهاید؟میدانمکهجوابتانمنفیاست.احتماالدرهرلحظهبههماناحساسی
میرسیدیدکهپسرگمشدهداشت؛درزمانیکهبالذتاموالشراخرجمیکرد.اماحتی
خودشماهمآنبرههاززمانراخوشبختینمینامید.اگرازجابرنخاستهوبهسویخدا
ازدالیل پیدانخواهیدکرد.شخصیگفتهاست،یکی را نروید،خوشبختی پدرخویش
از دنبالخوشبختیمیگردیم.یکی به دنیایمادی مادر ایناستکه مادرگناه افتادن
شواهددرستیاینادعاایناستکههیچچیزیهرگزماراراضینگهنمیدارد،و"این
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دلیلحقیقیاست."
اگرزمانیشمامتوجهشویدکهمتعلقبهخودتاننیستید،وبایکقیمتیبهایندنیا
آمدهاید؛اگرزمانیباورکنیدکه"جاللبرآنبرهذبحشدهکهقدرت،ثروت،حکمتو
تواناییازآناوست"،اگرزمانیازجایخودبرخیزیدوبهسویپدرخودرفتهوبگویید،
"پدر من گناه کرده ام"،درآنصورتاستکهمیتوانیدخوشبختباشید:وازآنلحظه
بهبعدمیتوانیدکاریراانجامدهیدکههرگزانجامندادهاید،کاریکهخداراجاللدهد
وتنهادرآنصورتحقیقتًاشادخواهیدبود.درآنصورتآرامشخواهیدداشت. »و 
سالمتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه 
خواهد داشت.«)فیلیپیان۴: ۷(.اگردرایندنیابدونخداومسیحزندگیمیکنید،آن

آرامشرادرخودندارید.
خدامیگوید،"آنانسانطبیعی،روحخدارادریافتنخواهدکرد،زیراآناندربرابرخدا
باحماقترفتارکردهاند"؛وپسرگمشدهدرذاتطبیعیخودهیچتصوریازحقیقتیراکه
منبرایشمانوشتمنداشت.بهمحضاینکهاوسهمخودرادریافتکرداشتیاقشبیشتر
وخارجازکنترلشد.اواحساساستقاللمیکرد؛روحسرکشاوبراثرمحدودیتهایی
کهدرخانهپدرشداشتآزردهشدهبود.یکیازقوانینآنخانهاطاعتبود،اگراوهمان
جامیماندایناطاعتازپدرشبرایاوآزاردهندهمیبود،زیراکهاووپدرشدیدگاههای
متفاوتیداشتهونظرهرکدامدرموردخوشبختیبادیگریتفاوتداشت.اگراوهمانطور
کهپدرشمیخواسترفتارمیکردافسردهمیشد.پسچراوقتیکهاوثروتمندشد،وبه
چیزینیازنداشتبایدآنزندگیراتحملوبندگیراقبولمیکردکهبرضداحساسیبود
کهدرقلبشبانفرترشدکردهبود؟اگرهمدرگیریوتاملیدرذهنشوجودداشت،این
تردیدکوتاهمدتیبیشنیانجامید:"بعدازچندی،پسرکوچکترآنچهداشتجمعکرد،و
راهیدیاریدوردستشد."پسرگمشدهبیچاره:درمورداینسفراحمقانهازخانهپدرش

بهدرستیفکرنکردهبود!
حاالپسرگمشدهتقریبادورازخانهاست،دورازمحدودیتهایخانهپدرش،هیچ
اربابینیستبهجزآرزوهایخودش،هیچپنددهندهاینیستجزقلبخودش.اوخیلی
چه و لذایذ چه روشنی؛ دورنمای چه آزادی! مرد چه مستقل؛ میکرد؛ شادی احساس
از میخواست سرعت به و نکرده تاخیر هم لحظهای او بود! انتظارش در خوشیهایی
ارثیهاشلذتببرد.سهمیراکهازپدرشگرفتاورابهتمامآرزوهایشمیرساند:او
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نمیخواستهیچخوشیولذتیراازخودشانکارکند؛دیگرچیزیبیناووخوشیهایی
کهبرایمدتهاانتظارشرامیکشیدوجودنداشت.هیچارادهایجزخودشنمیدانست
کهچهبایدانجامدهد.ازآنزمانبهبعدقدرتاو،ثروتاو،حکمتاو،تواناییاوتمام

آنچیزهاییکهداشترافقطدرخدمتیکچیزویکموضوعدرآورد:خودش.
شماخوانندهگرامیبهاحتمالزیادفکرمیکنیدکارپسرگمشدهکاراحمقانهایبود.
افکارخودخواهانهاوبهاحتمالزیادعمیقاباافکارشماتفاوتدارد.افکاراوشورش
گرانهبودوخودویمشروبخوار،هوسران،عیاشوامثالاینها.احتماالشماخدا
راشکرمیگوییدکهمثلآنمردنیستید–نهیکمشروبخوار،الابالی،یاکامالبی
حرمت.بااینحالممکناستقلبتانازغرور،طمع،عشقدنیویوخیلیچیزهای
دیگرپرشدهباشد–بهجزشهوتبدن–شهوتچشموغرورزندگی.اگراینطورباشد
وآرزوهایتانزندگیشماراهدایتمیکند،ونهتعالیمروحالقدس،فرقینمیکندکهدر
چهجادهایروانهاید.شمابهدورازخدابودهوخواستههایتانشماراهدایتمیکند؛از
دیدخداشمابهترازپسرگمشدهنیستید.شمااموالیرااسرافمیکنیدکهخدابهشما
بخشیدهاست،وهماناتفاقیکهبرایپسرگمشدهافتادمطمئنابرایشماهمخواهد
افتاد.روزینهتنهاشمابهآننیازمیرسید،بلکهدرکشنیزخواهیدکرد.تمامزندگیتان
براساسنیازهایتانبودهاست،اماهنوزآنرادرکنکردهاید؛شماهممثلهرشخص
دیگریبدونخدابهدنیاآمدهاید.خدابزرگتریننیازهرانسانیاست؛دیریازود،اینجا
یاآخرتشمابایدنیازاصلیتانرادرککنید.امادعاکنیدکهدرهمیندنیاباشد؛اگر
درایندنیاباشد،شماخوشبختخواهیدشد.اینجادررحمتبازاستومیتوانیدبه
سویپدربروید،ومثلپسرگمشده،میتوانیدتمامنیازهایتانرادریافتکنید.امااگر
درایندنیانباشد،دردنیایدیگریخواهدبود،جاییکهشمامطمئنًانیازمندخواهید
بود،نیازمندقطرهایآبکهتشنگیتانرابرطرفکند.بهیادداشتهباشیدزمانیکهعیسی
آشکارادرموردتشنگیبهماگفت،»درباره روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد 

یافت،« )یوحنا۷:3۹(. 
ایدوستان،خدادنبالتانمیگرددتاپیدایتانکند،وزمانیکهبهشمانزدیکشدبه
نامصدایتانمیزند.»بگذارستمکارراهخودراومردناصالحافکارخودرارهاکند،
بگذاریدبهسویخدابازگشتکندوخدابراورحمخواهدکرد؛زیراخدایمااوراعفو
میکند«شمابایدافکارخودتانرارهاکنید،بایدباورهایخرافیپدرانتانراکناربگذارید

ومسیحخداوندراجویاشوید.
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فصل دوم: درباره بت پرستان
به  او  و  دیار حادث گشت  آن  بود، قحطی سخت در  تمام را صرف نموده  »و چون 
محتاج شدن شروع کرد.« )لوقا15: 1۴(.داوودنبیمیگوید:"خداوندا،درمیانخدایان
بسیارهیچکسمثلتونیست."واواینآیهرابهعنوانسندبهمانشانمیدهد:درمقاسیه
آنانی که عقب  پذیرفتهاند. »دردهای  را ازخدایکتابمقدس غیر باکسانیکهخدایی
)خدای( دیگر می شتابند، بسیار خواهد شد. هدایای خونی ایشان را نخواهم ریخت، بلکه 
نام ایشان را به زبانم نخواهم آورد.« )مزمور1۶: ۴(، »اّما طالبان خداوند را به هیچ چیز 
نیکو کمی نخواهد شد.«)مزمور3۴: 1۰(.بنابرایندراینجاتفاوتیمیانخداوندوخدایان
دیگروجوددارد:مسیحیانویاعبادتکنندگانخداوند،بدونهیچکمبودیهموارهدر
بهترینموقعیتیقراردارندکهخداوندبهآناندادهاست؛خدایاندیگرشایدخواستههای
ماند. نیازمندخواهند ایشان آخر در اما برآوردهکنند، زمان درهمان را پرستندگانخود
بعضیزودتر،بعضیدیرتر،اماهرگزهیچعبادتکنندهای،ستایشگرخدایپدروخداوند
ماعیسیمسیحنجاتدهنده،مانندپسرگمشدهنبودهکهبه سوی او بازگشت کند. »آنکه 

گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.« )مکاشفه2۹: 2(.
مطلب این خدایان. این برای ستایشگرانی همچنین و دارند وجود بسیاری خدایان
حقیقتداردکهتماماینخدایانبهجزخداوندانجیل،ساختهدستانسانهستند.خدایانی
کهتوسطانسانوساختهانسانهستند،خدانامیدهمیشوند.امادرحقیقتخرافاتبشری
هستند.بنابرتصوربعضیازمردمبتپرستیازاینسرزمینبیرونشدهاستچراکهما
شمایلیازچوبیاسنگ،یاساختمانهاییباگنبدنمیسازیمکهدرمقابلآنکرنشوآن
راپرستشکنیم.بهعالوهبتهایدیگرینیزهستکهساختهدستآدمینیست:شهوت
جسم،شهوتچشموغرورزندگی؛هیچکدامازاینبتهارادستانساننساختهاست.
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اجازهدهیددلیلخودرامبنیبراینکهمناینمطالبرامینویسماینطوربیانکنم.اگر
خداراازدیدگاهیکبتپرست،ستایشکنیم،همانطورکهدراشعیاآمدهاست: »سروهای 
آزاد برای خود قطع می کند و سندیان و بلوط را گرفته، آنها را از درختان جنگل برای خود 
اختیار می کند و شمشاد را غرس نموده،  باران آن را نمّو می دهد. پس برای شخص به جهت 
سوخت بکار می آید و از آن گرفته، خود را گرم می کند و آن را افروخته نان می پزد و خدایی 
ساخته، آن را می پرستد و از آن بتی ساخته،پیش آن سجده می کند. بعضی از آن را در آتش 
می سوزاند و بر بعضی گوشت پخته می خورد و کباب را برشته کرده، سیر می شود و گرم 
شده، می گوید: وه گرم شده، آتش را دیدم. و از بقیه  آن خدایی یعنی بت خویش را می سازد 
و پیش آن سجده کرده، عبادت می کند و نزد آن دعا نموده،  می گوید: مرا نجات بده چونکه 

تو خدای من هستی.« )اشعیا۴۴: 1۷-1۴(.
اکنوناگرمایکشمایلطالییراجانشینخدایچوبیکنیم،فرقیمیانیککافریا
مردممذهبیدرایندورهنیست.مردمبهجایدرختانسدر،سرو،وبلوط،دستبهچند
برابرکردنثروتمیزنند.آنبتپرستآنچهراطلبمیکردکهبهسرعتمیتوانستبه
اوآرامشدهد.بههمیننحونیزفردمالدوستگوییدربارهثروتوداراییاشمیگوید،
برایخودشخدایی دنیا منال و مال از دیدهام"؛وی را آتش زیرا "آری،منگرمهستم
میسازد،هرچندممکناستاعمالدینیومذهبیراهمبهجابیاوردوخیالکندخدا
رامیپرستد.درکالمخواندیمکهبتپرستمیخواهدکهبابخشیازآنبرایجسمش
سریعبهرفاهبرسدومیگوید،"آری،منگرمهستمزیراآتشرادیدهام"؛وازباقیمانده
خداییمیسازد.چهتفاوتیبینایندونوعرفتارهست؟چقدرازمردمثروتجمعآوری
کرده،امالکیخریده،خانهایساخته،وآنراپرازلوازمزندگیساختهودرآنآسایشو
امنیتوخوشیازلیخودرامیجوید!گویینزدآندستدعابرداشتهکهمرانجاتبده!
)اشعیا۴۴: 1۷(.کالمخداکهدراشعیاآمدهبهچوبپرستانگفتهنشدهبهطالپرستان
خطابشده:»خاکستر را خوراک خود می سازد و دل فریب خورده او را گمراه می کند که 
جان خود را نتواند رهانید و فکر نمی نماید که آیا در دست راست من دروغ نیست.« )اشعیا
۴۴: 2۰(.بنابراینخداگفت،»کسی که بر توانگری خود توّكل کند، خواهد افتاد.«)امثال
11: 2۸(.دیریازودخدایشویراسرخوردهخواهدکرد؛مانندپسرگمشده،حتمابه

فقرخواهدافتاد.
بگذاریدبهدومورددیگرازپرستندگانخدایدنیویبپردازیم:وپستترینوباالترین
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از منظورم اجتماعی. موقعیت واال اخالق و لذت خدای پرستندگان – دنیوی خدایان
پرستندهخدایلذت–افسوسکهتعدادایشانزیادهمهست–کسیاستکهپیروهوای
نفسخویشمیباشد:کسیکهمانندحیواناتفکرواالییدرموردیخوشبختیندارد.پیرو
خدایموقعیتاجتماعی،فردیاستکهجاهطلبیدرویبدلبهخداییشدهوبدنبالیک
نامخوبوشهرتاست،تادرمیانفرزندانانسانازاعتبارباالییبرخوردارباشد.هردو
اینخدایانقربانیمیپذیرند؛البتهخداییوجودندارد،زیراکهخدایآسمانیازعبادت
کنندگانخودقربانینخواستهاست.آیانمیدانستیدکه»آیا نمی دانید که اگر خویشتن را 
به بندگی کسی تسلیم کرده، او را اطاعت نمایید،« )رومیان۶: 1۶(.برایاینکهبدانیمچه
کسیحقیقتاخدایماست،بایدپرسیدکهچهچیزیاستکهحاضریمخودمانرابرایش

قربانیکنیم!
بهآنجواننظریبیاندازید،بهآنپرستندهخدایلذت:چطوراوخودراقربانیخدایش
میکند،وخدایاوهرکاریراکهبتواندبرایآنجوانانجاممیدهد!چهشادوسرخوش
بهنظرمیآید:سرشاراززندگیوروحیهباال،بدونغموناراحتی.چقدرازآشنایاناوبه
زندگیسرتاسرلذتاوحسادتکردهاند؛رهاییاواززندگیمشقتبارشومطیعبودنش؛
بااینکه)همچنانبرایشانخوشاینداست(آنهاجراتاینرانداشتندکهبرایخدایشان
میکند اینکهتالش بهخصوص میکند؛ بهسختیکار برایخدایش او اما قربانیکنند.
پرستندگاندیگریرابرایخدایشبیاورد.نگاهیبیاندازیدبهزمانیکهاوباآشنایانخود
مالقاتمیکند،مردیراکهدرموقعیتستایشقراردارد.کهچگونهاوراوادارمیکندکه
چندقربانیبهخدایلذتبدهد.اومیگوید،"رفیق،بایدخستهشدهباشی:بامنبیا،فقط
برایامشب،بیاتابخوریم،بنوشیموشادباشیم.بیاومنیکفیلمعالیدارمکهمیتوانی
ازآندرخلوتخانهلذتببریومکانهایخوبدیگریکهدرآنجابهسرعتمیتوانی
شانسبهتریبهدستآوری.بیابامنوتریاکجانانهایدودکنوغمدنیارافراموش
کن.بیاودمیبهخمرهبزنتاسرتگرمشودوهرکاریکهدوستداریانجامبده:فقط
بامنبیا،وماباهمخوشخواهیمگذراند."اماستایشگرعقالنیبهترمیداندکهایننوع
شادیهاتاوقتیکهتمامنشدهاندخیلیلذتبخشهستند،امااودنبالچیزیبهجزلذت
استکهمیتوانددرآنشرکتکند:اودارایشخصیتیاستکهقدرتاندیشدنداردوبه
خاطرلذتهایزودگذرکاریراکهباعثخرابیدورنمایزندگیششودانجامنمیدهد.او
میگوید،"من نمی روم"؛وآنهاازهمجدامیشوند:یکیبهسویلذتهاودیگریبهسوی
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کارخویش.غیرممکنبودکهآندوبتوانندباهمباشند،زیراکهخدایشانیکینبود.
هیچکسنمیتوانداینسنتقربانیدادنرابهخدایانستمکاریچونخدایلذت،
برایمدتطوالنی،تحملکند.بنگریدکهچگونهپرستندهاینخدادربستربیماریومرگ
میافتد.همچنانکهاونگاهیبهگذشتهاشمیاندازد،وبهسویآیندهنامعلوم،خدایلذت
چهکاریبرایشمیتواندانجامدهد؟آیا خدای لذت خواسته او را برآورده کرده است؟آن
نامخوبیراکهباآنزندگیشراآغازکردهکجاست؟دراینلحظهکهبایدازدروازهمرگ
دورنمایدورانخوشگذشته انجامدهد؟ برایشمیتواند عبورکند،خدایشچهکاری
ویکزندگیمستقلکجاست؟دوستانووالدینشکجاهستند؟خدایاوهرکاریکه

میتوانستانجامدهدبرایاوانجامداد،اماخودشچهکاریمیتواندانجامدهد؟
مگراینکه،ازطریقفیضورحمت،خدایخودراتغییردهد،توبهکردهوبهسوی
خداوندعیسیمسیحرویکند.بایدهرچهرا،کهدرآنزندگیایکهدیگربرایششادیو
لذتیندارد،کنارزند.اودرحالمرگاست:روزهایپرازلذتوشادیاوبهآخررسیده

است،وهیچشادیدرجهنموجودندارد.
اکنوننگاهیبهستایشگرعقالنیبیاندازیم.مسیراوچقدرمتفاوتاست!ازابتدااو
کسیاستکهحقیقتودرستکاریراراهنمایخودساختهاست.اونمیداندکهچگونه
دروغبگویدیافریبدهد،ونمیتواندموشکافیهایسختگیرانهراتحملکند.حرفهای
اوبهاندازهروابطشخوباست؛همهکسانیکهاورامیشناسندبهویاحتراممیگذارند؛
چهکسانیکهباالیدستاوهستندوچهکسانیکهزیردستشمیباشند،وحتیکسانیکه
اوراتحسینمیکنندوبهویاطمیناندارند.اواحتماالزندگیخودرابادستیخالیشروع
کردهاست،اماباتوجهوپشتکارجدیثروتمندشدهاست:ثروتیخارجازحدانتظارش.
امااکنوندیگرثروتاوراراضینمیکند:اوهمچنانچیزدیگریمیخواهد.اوباایمان
خدایدروغینخودراپرستیدهاست،وخدایشکارهایبزرگیبرایشانجامدادهاست؛
اماهدفاوگرفتنچیزهایبیشتراستوخدایشبایدکارهایبیشتریبرایشانجامدهد.
بگذاریدوانمودکنیمکهاوموفقشدهاست.ثروتیکهازطریقمهارتهایخویشجمع
کردهوهمچنیناحترامیکهازطرفدیگرانبهدستآورده،عالیهستند.اواکنونازمال
دنیابینیازشده،فرزندانشرابرایتحصیلبهکشورهایخارجفرستادهواندوختهزیادی

دربانکهایسوئیسدارد.
آیاکاردیگریباقیماندهکهخدایشبرایاوانجامدهد؟اونمیداند!اوبااینکهدر



1۷

حالپیرشدناستاماهمیشهشخصسالمتیبود:اکنونسنشاز۷۰گذشتهوافکاری
ناگهانیبهذهنشواردمیشوند،وبهاومیگویندکهزمانبسیارکمیبرایلذتبردناز
اندوختههایشمانده.اودرطولزندگیشبازهمازایندنیاکمیبیشترمیخواستهکهبه
دستآورد؛اماهمچناندرموقعیتخواستنبهسرمیبرد:میخواهدهمهآنچیزهایی
راکهبهدستآوردهحفظکند.شایداوازرویعادتویاترسدستبهنوعیاعمال
مذهبیهمزدهباشدوخیالکندکهخدارامیشناسدوحتیسعیکردهباشدتابهنوعیبا
اعمالدینیاشبهاورشوهدهد.اماحقیقتایناستکهاوگنجینهایبررویزمینبرای
خویشذخیرهکرده،وقلبشهمراهبااینگنجینهاست؛اوهرگزنمیتواندفکرشراهم
بکندکهازاینگنجینهبگذرد،اومیخواهدهمانجاییباشدکهقلبشآنجااست.خدایی
بهاونمیتواند اینجاکمکی امادر راکهاومیپرستیدکارهایزیادیبرایشکردهبود،
بکند.قدرتخدایشفقطدنیویبود،وهیچقدرتیدرزمیننمیتواندنیازهایکنونیاو
رابرطرفکند.خداییراکهاینمردمیپرستید،همانندخدایلذت،چیزهاییرامیداد

کهپرستندگانشازاومیخواستند!
خوانندهعزیز،نگاهیبهاینمردمحترمکهدربسترمرگاستبیاندازید!آیااوبهاندازه
پرستندهخدایلذتکهدرحالمرگاست،فقیر،رنجور،عریانونیازمندنیست؟ویاز
طریقشرافتمندیودرستیاخالق،انکارخودازطریقزندگیسختوپرتالش،موقعیت
باالییرادرمیانانسانهابهدستآوردهاستخداییراکهاوبرایشقربانیکردهچیزی
راکهمیخواستبهاودادهاست.اومردیمحترموشریفشناختهمیشود.همچنانکه
پرستندهلذتبهخوشیهایخودمیرسد،اینپرستندهعقالنیبهمقامخودمیرسد؛و
عجبتفاوتعظیمیبینآنچهکهیکیودیگریازایندنیامیگیردوجوددارد.یکی
خیلیکمودیگریبیشازآنچهکهدنیامیتواندبهاوبدهدبدستآوردهاست.ترسناک
استکهبگوییمکهیکنفرهیچچیزنداردودیگریهمهچیزدرایندنیادارد!اماانسان
چهنفعیمیبردازاینکههمهدنیارابهدستآوردوروحشراازدستبدهد؟ازنظرمن
بعیدبهنظرمیرسدکهبگوییمفرقیمیانپرستندهلذتوپرستندهعقالنیاست؛تمام
اینتفاوتهابهایندنیابستگیدارد.تمامتفاوتهامیانخوشبختیوبدبختی؛احترام
بهخودوتنفرازخود؛شرارتوخوبی.زمانیکههرکدامازاینپرستندگانبهآخرین
لحظاتزندگیخودمیرسند؛وقتیپزشکدستخودراروینبضآنهامیگذارد؛وبه
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آنهامیگویددرحالمردنهستند؛آیاشمابهآنقدربیایمانهستیدکهبگوییدآنهاهردو
خواستههایشانمساوینیست؟هردونیازبهبخششخداونددارند.اگرشخصیبهخاطر
اخالقورفتاردرستخیالکندکهمیتواندنجاتپیداکند،کهبهشهادتکالمخداوند
هرگزاینطورنخواهدشد.زیراپاکدامنیودرستکاریاو-انجاموظیفهنسبتبهخودو
همسایهاش-نمیتواندجبرانغفلتوفراموشکاریاونسبتبهخداشود.درحقیقت
همانطورکهپولسگفتهاست،»هیچ کس با انجام اعمال نیک پارسا شمرده نمی شود«. 
بااینحالچهتفاوتبزرگیمیانآنهادراینجاوجوددارد؛یکیشخصفاسدیاستکه
هیچکساورادوستنداردودیگریفردبهظاهردرستکاریاستکههمهاوراتمجید
کردهواحتراممیگذارند.اماعجباکهوقتیآنهابهانتهایهمانراهبرسند،هردومحتاج
میشوند.نیازهردویکساناست.هرکدامازآنهانیازهاییدارندکههرگزبهدستشان
نیاوردهاند،یااینکهفکرمیکردندارزشجستجوراندارند.آمرزشگناهان،خدایزنده،
مسیحپسرخداوروحالقدس.خونیکهریختهشدهتاتمامگناهانرابشوید–واطاعتی

کههرانسانرامیتوانددربرابرخداپارسانشاندهد.
فردیکهخیالمیکندکهازنظراخالقیدرموقعیتباالییمیباشد،خودخواهیو
خودباوریاوواالترینشکلپرستشاست،زیراکهاینکارباباالتریننوعخودپرستی
است.قلبآدمی،وبهطورخاصقلبزن،درمجموعقادربهخودپرستیزیادیاست؛
زندگیبرایخوشامددیگرانکهخودنوعیعبادتبهشمارمیآید.بههرحالایننوع
و خوشامد برای خالق.کاریکه نه مخلوق برای هستند خدماتی و عبادات عبادات،
منفعتبقیهمخلوقاتمیباشدودرانتهابهبدبختیوفقرروحانیمنجرمیشود.این
کارنوعیبتپرستیاست–گاهیاوقاتشایدبتپرستیجالبیباشد–مثلستایش
کردنهمسر)زن(،شوهر،والدین،فرزند،ویاستایشدوشیزهایازطرفنامزدشیا
چیزهایمشروعدیگرکهزیادهازحددوستداشتهمیشوند.امازمانیکهعشقشخصی
ازمرزهایمقررشدهخدامیگذرند،اینشکافیاستکهدراولینفرمانخداوندبهوجود
میآید.نتیجهاینعواطفبیشازاندازهایناستکهبتپرستیبهوجودمیآید.رفتاری
کهدرکتابمقدس"محبتغیرمعتدل"نامیدهمیشود.منبهجراتمیتوانمبگویمکه
اینمحبتگاهیاوقاتبسیارزیباست؛شایدبهنظرشماحرفمنناگوارباشد.اماآنچه
کهبهنظریکانسانطبیعیوجذاباست،توسطخدادربخشوحشتناک ترین گناهان 
طبقهبندیشدهاست،بهعنوانیکیازآنچیزهاییکه »به سبب این ها غضب خدا بر ابنای 
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معصیت وارد می آید«)کولسیان3: 5-۶(.خدا،خدایغیرتمندیاست،وجاللخودش
رابهکسینمیدهد:اومثلانسانفکرنمیکند،ومردمبسیارمحترمازنگاهاوپلیدهستند.
آسمانوزمینازبینمیروند،اماکالممسیحهرگزازبیننمیرود؛واینمطلباعالم
میکند:»و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد؛ الیق من نباشد و هر که پسر یا 

دختر را از من زیاده دوست دارد، الیق من نباشد.«)متی15: 3۷(
نهتنهاطبقدستورعهدجدید،بلکهبرطبقدستورعهدعتیقواززمانیکهدنیاآغاز
شد،اینحقیقتخداوندپابرجاست:بگذار عبادت مخلوق ستایشگر کار خود را انجام 
دهد، زیرا که لعنت خدا بر او قرار گیرد.چیزیکهمنمیخواهمبگویمشایدبهنظرعجیب
ودورازانتظارباشد،اماحقیقتدارد؛زیرا خداوند چنین می گوید: »ملعون باد کسی که 
بر انسان توّكل دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. و او مثل 
درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیکویی آید آن را نخواهد دید بلکه در مکان های 
خشک بیابان در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد.«)ارمیا1۷: 5-۶(.نهتنها
خورده، فریب شده، شکسته قلبهایی چه جهان، آفرینش ابتدای از بلکه ما، زمان در
ویرانشده،ناامیدشده،یاتوسطبتهایخودترکشدهاند،نیروی ایننفرینرااحساس
کردهاند.افسونایننیروبرآنهااست،درونآنهااستوآنطورکهمیخواهندازآنپیروی
کردهوآنکارراادامهمیدهند.ایندردنابسامانچهدریکگروهپرجمعیتیادریکاتاق
انفرادیبهیکسانوجوددارد.مثلگرمایبیابان،اینعشاقبیپرواوقتیمرادخودرااز
دستدهند،انگاردراطرافآنهاهمهبیاباناست؛دنیابرایایشانمکانیتیرهوتارشده،
وآنهاخودشانمثلیکمکانخشکهستند.آنهادارایقلبیهستندکهمیتواندعاشق
شودوبپرستد.بتخویشراازدستدادهاند،وخداییندارند:روحشانپوچ،خالی،و

زندگیدرآننیست.
خوانندهعزیز،آیاقلبتانبهشماگفتهکهیکبتپرستهستید؟آیاعشقچشمانتانرا
کورساختهوعقلازسرتانربودهاست؟اگرایننفرینبرشماقرارگیرداتفاقیخواهد

افتاد.چشمهایدلتانکورخواهدشد–وخداوندراهرگزنخواهددید.
آیاچیزیراجعبهآمدنمسیحبهاینجهانمیدانید؟اوکهگناهکارانرابهسویخود
میخواندوگوییبهسویشانمیآید؟نیکیدراینزمانبهسویشماآمدهاست؛بله،خود
خداآمدهاست؛زیراخداونیکیهردویکیهستند،وتنهایکخوبیدرایندنیااستو
اوتنهاخدااست.اوبرایتوآمدهاستکهتورارستگارساختهوازنفرینرهاییدهد،به
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واسطههمینکتابکوچک.نفرینیکهبربتپرستیاست،بهشماهشدارمیدهدکهاز
بتهادستبکشید،وبهسویخدابرگردید،توبهشمابازگشتبهخداوپشتکردنبه
شیطانخواهدبود.کالمخداوندبسیارقابلاعتماداست،بنابراینخداوندگفت:»هنگامی 
که درباره اّمتی یا مملکتی برای کندن و منهدم ساختن و هالک نمودن سخنی گفته باشم، 
اگر آن اّمتی که درباره ایشان گفته باشم از شرارت خویش بازگشت نمایند، آنگاه از آن بالیی 
که به آوردن آن قصد نموده ام خواهم برگشت.«)ارمیا1۸: ۷-۸(.حالاگرتمامیملت
]ایران[کهدرگمراهیاستویاخودشماکهقلبتانشمارابهخاطربتپرستیمحکوم
کند،احساسکنیدکهتحتلعنتهستید،بهسویخدابیاییدواوخودشرابهشماتقدیم

میکند.مسیحشمارابخشودهوتمامنیازهایروحانیشماراتامینمیکند.
حالاگردرپیوستنبهبتخودپافشاریکنید،شمابایدتاآخرعمردرفقرباشید؛
همچونتشنهایکهبهسویچاهیآمدهاماافسوسکهاینچاه»چاهی است که در آن آب 
پر پوچیهمیشه بهجای بازگردید، بهطرفخدا و قبولکنید را اگرعیسی اما نباشد".
خواهیدبود؛بهجایلعنتهموارهبرکتخواهیدیافت؛زمینخشکبدلبهباغوچاه
بهجای و میروید؛ بهجایخار،درختصنوبر تبدیلخواهدشد. آب بهچشمه تشنه
خلنگ،درختموردخواهدرویید؛ومکانهایرامنشدهومنزویشادخواهندشد؛بیابان
شادیخواهدکردوشکوفههایگلسرخبازخواهندشد.)زکریا11: ۹؛اشعیا35: 1؛

35: ۷و55: 13(
درخاتمهتکرارمیکنم–فرقینمیکندچهنوعیازبتپرستیرادنبالمیکنیم؛کسی
کهمانندپسرگمشدهقدرتشرا،ثروتشرا،حکمتشراوهمهاموالخداوندراصرفهر
موضوعدنیویمیکند،باالخرهیکروزمیفهمدکههمهچیزراازدستدادهاست.قحطی

بزرگیدرروحشپدیدمیآیدواوهمچناندرفقرونیازبهسرمیبرد.
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فصل سوم: درباره گوسفند و 
خوک

»پس رفته خود را به یکی از اهل آن ملک پیوست. وی او را به امالک خود فرستاد 
خوکان  َخرنوبی که  از  را  خود  شکم  می داشت که  آرزو  و  ]خوکبانی[ کند.  تا گرازبانی 

می خورند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد.«)لوقا15: 1۶-15(
پسرگمشدهنیازمندشدهبود!اوهمیشهدرنیازبهسرمیبرد،امااینکایننیازواقعا
احساسمیشد.قبلازایناودرشرایطیبودکهمیتوانستنیازشراتأمینکند؛امااین
بارایناحساسراداشتکههیچکارینمیتوانستانجامدهد.زمانیکهپدرشراترک
کرد،اینکاررابارغبتانجامداد–امازمانیآرامییافتکهتماماموالخودراجمعکرده
وبهسرزمینیدوردسترفت.اوهمچناندرآنسرزمیندوردرنیازبهسرمیبرد–صرف
اینواقعیتکهاومیخواستاربابخودباشدخیلیزودتازگیخودراازدستداد،او
و عیاشیها شد. محتاج دوباره و آورد، فراهم را رضایتش تا میخواست بیشتری چیز
سرگرمیهاایننیازراتامدتیتأمینکردند،اوتماماموالشراخرجکرد:بااینحالهمچنان
ناراضیبود،واینخوشگذارنیهاسریعتبدیلبهبیبندوباری،وبیبندوباریتبدیلبه
یکزندگیپرآشوبشد.اوقبلازخرجکردناموالشخوشوُخرمبود،تازمانیکهاز
تماملذتهایدنیویخستهشد.حاالاحساسنارضایتیمیکردوکمبودیدرقلبشپدیدار

شد،واحساسنیازمیکرد.
ایندورهزمانیخطیربرایمردیمحتاجاست،وقتیکهاولینباراحساسنیازکند؛
ایناحساسکهدنیاوتمامچیزهاییکهدردنیامیباشدهرگزاوراراضینمیکنند.منباور
دارمکهایناتفاقبرایخیلیازافرادتاقبلازاینکهپیرشوند،افتادهاستوخوشبخت
کسیاستکهبهمجرداینکهایناحساسراکرد،ازجابلندشدهوبهسویپدرخویش
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رود.کسیکهبرایدومینیاسومینهشدارصبرمیکندبهطوریقینشاهدبدبختیهای
زیادیخواهدبودوبهاحتمالزیادویرانیابدی.

فراهم را رضایتش دنیاست این در آنچهکه که میرسد باور این به شخصی وقتی
نمیکند،میتوانگفتکهتحتآموزشروحخدامیباشد.وقتیکهاینچنینفکریبه
اوعطامیشودکههدیهایاست به ذهنشخصمیرسد،حکمت،حقیقت،ودانشی
برای دیگر دنبالچیزهای به آموزشخدا، رغم به آنشخصکه بر وای ازطرفخدا؛

رضایتمندیخویشباشد.
دراینصورت،یکیازایندومورداحتماالبرایشاتفاقخواهدافتاد:خدا او را عذاب 
یا تنها رهایش می کند.یاخداوندویرادررنجیعظیمواحساس وجدان خواهد داد، 
تلخیوپوچیمانندپسرگمشدهفروخواهدبرد.یاخداونددرخشمخودقسمخواهد
خوردکههرگزاورابهآرامشخود)خدا(راهنخواهدداد،وبهوسیلهروحقدوسخود
را  ایشان  ارتداد جاهالن،  اوخواهدکشید.درآنصورت،»زیرا که  برای ازتالش دست
خواهد کشت و راحت غافالنه احمقان، ایشان را هالک خواهد ساخت.«)امثال1: 32(

"مردیوحشی"،مردیدرذاتطبیعیخودش،داوودنبیمیگوید،»مرد وحشی این را 
نمی داند و جاهل در این تأمل نمی کند. وقتی که شریران مثل علف می رویند و جمیع بدکاران 
می شکفند،  برای این است که تا به ابد هالک گردند.«)مزامیر۹2: ۶-۷(هیچشکینیست
کهدرایندنیاافرادبیشماریهستندکهبراییکباراحساسنیازبرایچیزیبهتراز
آنچهکهدنیابهآنهامیدهد،درخوداحساسکردهاند؛احساسیکهبهمدتطوالنیدوام
اما بهاحتمالزیاددوبارهاحساسشنخواهندکرد. نزنند، نیاوردهواگردستبهعملی
موانعیدرکاراست؛عالقهبهایندنیا،ونیرنگبازیهایثروتمندان،وعیاشیهایدیگر
کهواردزندگیافرادشدهومانعرسیدنبههدفشدهاند.ایشانبهخاطرنگرانیهایجسم
ازبهیادآوردنوتاملدرآناحساسنیازدستکشیدهاند.شایدهمبهخودباوراندهاند
کهدارایروحیدرارتباطباخداهستند.اماحقیقتایناستکهآنهاازطرفخدارها
شدهاند.اگراینطورباشد،شایددیگربهمسائلیامشکالتمعنویاهمیتیندهند.شایددر
آرامشوراحتیبهسرببرندتاوقتیپیروموهایشانسفیدشود.اماپایانآنهانابودیابدی
خواهدبود.آنهاهرگزخواستههایروحانیرااحساسنخواهندکرد،هرگزدربارهخداو
روحخودمشکلینخواهندداشت،تاوقتیکهدرمقابلخدادرزمانداوریبایستند.واین

چنینخواهدشد.ایدوستعزیزبههوشباش!
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اینمثلدربارهپسریگمشدهاست،همانفردیکهخداحکمبهازدستدادنشنداده
است،همانکهخدااوراازازلبرگزیدهاست.اگراینشخصبدونضربهخوردنخودش
رابهخداتسلیمنکند،بطورحتمضربهخواهدخورد.خدابهاواجازهنخواهددادکهموفق
شودتاازویدورشود.خدااوراخیلیدوستدارد،وازاوقویتراست.ویهرچیزی
کهداردازخدادریافتداشتهاست،خدانیزچیزیبهاوندادهتاآنطورکهدلشمیخواهد
آنرابهکارگرفتهورضایتمندیخویشراجدایازخدابهدستآورد.اگراوبخواهد
کهاز»سهم«خود،خداییبرایخودبتراشد،خیلیزودازتمامآنکارهاییکهاینخدای
تراشیدهشدهمیتواندبرایاوانجامدهددلسردشدهوبهنیازمندیخواهدافتاد.ووقتی
کهاینقحطیبررویزمیندلشفرارسد،لحظهایازلحظاتبرایپسرگمشدهاست.

بگذاریدبرخیزدوسریعبهسویپدرخویشرود.
واقعاچهکسیمیتوانداهمیتآنلحظهرابیانکندوقتیکهشخصیبرایاولینبار
یا و مذهبی فرد یک باشد؟ مسیحی یک میخواهد که میکند احساس خود زندگی در
فردیدنیویوبیتفاوتبهخداچقدربایددربدبختیواضطرابباشدکهخودشرا
نجاتدهد!چهغمیروحخدایپدردردلاوگذاردهاست.امااگرهمانندپسرگمشده
کهنیازمندشدهبود،ازجابلندمیشدوبازمیگشتچهسعادتیدرانتظارشبود!اوباید
سرانجاماینکارراانجامدهد،کاریکههمهفرزندانآدمکهرستگارشدهاند،انجامدادند،
وگرنهبدونشکهالکخواهدشد.بایدضرورتاینتصمیمسریعبهبازگشترادید.
ازچهبارسنگینگناهی،ازچهمیزانشرمندگیوعذابوجدانیمیتوانسترهایییابد،
اگردرابتداوبااولیناحساسدرقلبشاینکارراانجاممیداد!اماخیر:باوجودتماماین
حقایقذاتانسانبهشدتشریرومکاراست.ذاتشریرآدمیبهشدتبرعلیهبرگشتن
شورشمیکند.ذاتمکارآدمیبهویمیگویدکهحتیکارکردندرخوکدانیبراییک

شهروندازممالکدوردست،قابلتحملتراستازوظایفپسریدرخانهپدرش!
مناعتقاددارمکهطبیعتذاتانسانازهیچچیزبهاندازهاندیشهبازگشتبهخدا
آنقدرمتنفرنیست.پسرگمشدهنیازمندبود.برایبهدستآوردننیازشبایدکاریمیکرد،
وهرچهکهداشتازبینرفتهبود.آیابهتروعاقالنهتربودکهبهسویپدرشبازمیگشت،
امیدیاهدف،بهعنوانکارگردرکشوری ازبدبختیبدون آیندهایتیرهوپر باوجود یا
دوردستمیماند؟کالمخداوندبهمامیگویدکهاوچگونهتصمیمیگرفت:»پس رفته و 

خود را به یکی از اهل آن ملک پیوست.«)لوقا15: 15(
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اگربرایشماکهاینکتابرامیخوانیدایناحساسپیشآمدهاستکهبهمسیحنیاز
دارید،وهمچنانسعیمیکنیدکهنیازهایخودراازطریقایندنیابهدستآورید،سریع
برخیزیدوبهسویخدابروید.اگرشمااینکاررانکنید،همچونپسرگمشدهدچارقحطی

روحانیشده،یاخدا شما را به حال خود تنها می گذارد. 
ازهمانزمانکهپسرگمشدهتصمیمگرفتبهسرزمینیدوربرود،برنامهاشبامشکل
بزرگیروبروبود.دستپدرشدربرابراوبود،درحقیقتبامحبتوازرویعشق.علی
رغماین،ویدرطغیانشاصرارورزیدهودرنتیجهموقعیتاوبدتروبدترمیشد."بنگر 
من در برابر تو هستم"بخشترسناککتابمقدساستواتفاقیکهاغلبدرکتابمقدس
رخمیدهد.نهتنهادستخدابرعلیهاشخاصفاسداست–برضدکسانیکهمنحرف
شدهوتنهاماندهاند–بلکهبرعلیهپسرانودخترانگمشدهکهاحساسفقرونیازمندی
کردهولیباتالشخودمیخواهندنیازهایروحانیخودرابهدستبیاورند.چنینافرادی
اغلبدستبهکارهایمذهبیمیزنندونسخهایراکهخرافاتدیننادرستنوشته،بهکار
میگیرند.امادرمانوعالجروحانیراهرگزبدستنخواهندآورد.تنهاپدرآسمانیاست
کهمیتواندبهیاریمابشتابد.اگرخدابرایماباشد،چهکسیمیتواندعلیهماباشد؟اما
اگرخدابرعلیهماباشد،چهکسیمیتواندبرایماباشد؟تمامکمکهایانسانیواعمال
مذهبیبیهودهاست؛کمکهرشهروندیدراینسرزمیندوربیهودهاست.اگرخدابر
علیهماباشد،هردستگاهوطرحیکهانسانبرایخوبیبهخودشبهکارمیگیرد،کاماًل

بیهودهوناموثراست.
پسرگمشدهازطریقپیوستنبهیکشهروندآنسرزمیندور،وضعیتشبدترازهمیشه

شد: » وی او را به امالک خود فرستاد تا گرازبانی ]خوکبانی[ کند!«)لوقا15: 15(
امااختالفبزرگیبیناووایماندارانواقعیمسیحاست؛هیچکدامازفرزندانپدر
)خدا(تابهحالخود رابهشهرونداینسرزمیننسپرده اندکهآنهارابهمزرعهخودبرای

خوکبانییاخوکبانیبفرستند.اجازهدهیدکهتوضیحبدهمکهمنظورمچیست.
مردمایندنیابهدوطبقهتقسیمشدهاند،فقطدوتا:فرزندانخداوفرزندانآنشریر،
ناپاک،گوسفندوخوک.کسانیکهدرخونخداوندمسیحعیسیشستهشدهاند و پاک
،گوسفندهستند،پاکوفرزندانخدا.دیگرانیکهدرخونخداوندعیسیمسیحشسته
میانهایوجود یا اینجاگروهسوم در آنشریر. فرزندان و ناپاک نشدهاندخوکهستند،
ندارد:شیطانبهخیلیازافرادتعلیممیدهدکهگروهدیگریهمهست؛کهپیروانادیان
دیگرنیزنزدخداوندپذیرفتهشدهاند،امااینفقطتعلیماتشیطاناست:کتابمقدس
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میگویدکهگروهدیگریوجودندارد.
برایهرکدامازمااینامکانوجودداردکهبهخاطرتأثیردائمیکهدرغذادادنبه
گوسفندیابهخوکوجوددارد،درزندگیپیشرویم.منظورماتأثیریاستکهافرادیکه
باایشانمراودهداریم،درمامیگذارند؛چهبرایانجامکارنیکوچهبرایانجامکاری
عیسی میشود. دنیا این در شیطان یا خدا سوی به پیشروی باعث تأثیریکه شیطانی.

میگوید،»کسی که با من نیست بر علیه من است«)لوقا11: 23(.
شده دور پدرش از راکه فرزندی میتواند دور سرزمینی از شهروند یک اگر حال
نگهداریکند،الجرماورابهمزارعخودمیفرستدتاخوکبانیکند.اوفرستادهشدهبرای
پیوستنبهبهترینگروهکارگرانیکهفقطاجازهدارندتهماندهغذاپخشکنند.مهمنیست
کهدرچهمرحلهایاززندگیباشد.دریکقصریادریکخانهخرابه.شرایطویهمیشه
همیناست؛اگراوکهبهشهروندیازاینسرزمینپیوستاینکارخیلیزودبرایشعادی
ادامهمیدهد.تازمانیکهاو میشودوبهوظیفهخودبرایخدمتکردنبهآنشهروند
چیزدیگریرابجزغذایخوکهاپخشنکند،آنشهروندازاومسرورخواهدبود.اواز
جملهخدمتگزارانباارزشآنشهرونداست.صاحبخوکدانیبهخوبیمیداندکههیچ
کساینچنینخدمتخوبیبهعنوانیکخوکبانبرایشانجامنمیدهدآنطوریکهپسر
گمشدهعلوفهرابرایخوکهاپراکندهمیکند.اماپسرگمشدٔهخداتاوقتیکهدرخدمت
شهرونداینسرزمیناست؛نمیتواندبهگوسفندانخوراکدهدزیراشهروند،گوسفندی

درمزرعهخودنگهنمیدارد.
کسیکهبادنیاآمیختهمیشودممکناستبگویدکهچهمیخواهد،اما بایدچیزهایی
ازدنیارادرنظرداشتهباشد.ولیفردیکهبهمسیحایمانآورد،تالشبرایدرنظرداشتن
چیزهایخدامیکند،ودنیاازاوجداخواهدشد.منعقیدهدارمکهمعنیجدایییک
مسیحیازدنیااست.اوازپیوستنبهایندنیاوانتظاربرآوردنآرزوهایشازآنخودداری
کردهاست.البتهویدرایندنیابایدزندگیکند،اماهرگزجزئیازآننبودهاست.ویتمام
تالشخودرادرخوبیکردنبهدیگرانوبشارتانجیلانجاممیدهد،ولیهمچنانکهاو
ازدنیادوریمیگزیند،دنیانیزازاوپرهیزودوریخواهدکرد.بهعنوانمثال،منمردی
رادیدهامکهازهمنشینیباشخصیکهفکرمیکرداحتمالدارددربارهروحشوازلیتبه
اوهشداردادهوصحبتکند،خودداریمیکرد.بااینحالافرادبسیاریوجوددارندکه
ماامیدواریمهمهپسرانخداباشند،اماپسرانیکههرگزبهنظرنمیآیدکارگرانخدادر
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دنیاباشند،واحتماالبهصاحبخوکهاخدمتمیکنند!خیلیازافرادبدونتفکربهاین
کاردستمیزنند،اماهیچبهانهایوجودندارد؛وخواهآناندراینموردفکرکنندیانه.
اینحقیقتیاستکههرمسیحیباآدمهایایندنیاآمیختهمیشود،بدوناینکهمسیحیت
اورادرکواحساسکنندوچنینفردیمیشودگفتکهخوکبانیمیکند!ویباافرادی
معاشرتمیکند،خواهدرکاریاخواهدرشادیها،کهبهسویهالکتگامبرمیدارند؛آنها
درفقرمعنویهستند–محتاجبهباقیماندهایهستندکهروحخودشانراتغذیهکنند.اما
لذایذدنیانهمیتواننداوراتامینکنندونهرضایتیبرایشفراهمآورند؛اوتمایلبهداشتن
نانحقیقیدارد،نانیکهاگرهرانسانیآنرابخوردهرگزگرسنهنخواهدشد.ولیاین
فردمسیحی،نهتنهاهنوزنانرابهآنهاپیشنهادنداده،بلکهحداقلدرحضورآنانخودرا
باآننانتغذیهنکردهاست!تنهاچیزهاییکهاطرافیانشمیدیدندکهویخودازآنتغذیه
میکند،دقیقًاهمانپسماندههاییبودندکهآنهاهمخودشانراباآنتغذیهمیکردند.تنها
چیزهاییکهآنانمیدیدندکهاوپخشمیکردهمانپوستههاییبودندکهآنهاهمپخش
میکردند.واقعااومردیاستکهخوکبانیکند؟واقعااوشبیهیکیازآنگروههااست؟چه
کسیمیتوانستپسرخدارادرپسرگمشدهبیچارهبهجایآوردوقتیکهتالشمیکرد

گرسنگیخودراازباقیماندهغذایخوکهابرطرفکند؟
چندنفرتالشکردهاندکهباخوردنچنینپسماندههایینیازهایروحراتخفیف
دهند؟مردجوانیبهخودگفت،"مننمیتوانمهمیشهبهمذهبفکرکنم،"کسیکهدر
حدود12ماهقبل،ادعاداشتکهتوبهکردهوشهادتمیدادکهبهخداوندعیسیمسیح
باوردارد،وازدنیابیرونآمدهاست.ویمیگفت"ازیکسالپیشتاحاالسعیکردهام
کهیکمسیحیباشم،اماپیشرفتیدرخودنمیبینم.اینفکردرمنآغازشدکهکاماًلدر
موردجداکردنخودمازدوستانوسرگرمیهایقدیمخوداشتباهکردهام.کاماًلاحساس
حماقتومالیخولیاییمیکنم،وایننمیتواندیکمذهبواقعیباشد.تعجبمیکنمکه
نمیرساند.میدانم بیلیاردضرری بازی آرامشمیدهد؟ بهمن بیلیارد بازی چگونهیک
مسابقهبزرگیامشببرقراراستوتمایلدارماینمسابقهراببینم.مطمئنهستمالفو
بوجراآنجامیبینم،وگفتنوخندیدنباالفمراسرحالمیآورد.فکرمیکنمبیشتراز
آنچهکهخداازمنخواستهاستپیشرفتهام،وهمانطورکهاولگفتمهیچکسنمیتواند

مدامبهمذهبفکرکند."
افکاریکهدرذهناینمردجوانمیگذردبیانمیکنندکهمنظورمنازبرطرفساختن
نیازهایروحتاندرارتباطباپسماندهها،چیست.آنمردجوانیکاعترافمذهبیانجام
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در ومحنت،همچنان رنج ازیکسال بعد است. نکرده راضی را او مذهب اما داده،
درونشاحساسخالءمیکرد،وهمچناننیازمندبود.درآنلحظهدرذهنشهیچآگاهی
نداشتکهازمذهبخستهشدهباشد،فقطفکرمیکردبیشازاندازهمذهبیبوده،وبهتر
استکمیبهعقببرگرددبهآنطرززندگیاجتماعی،وازهمانسرگرمیهاییلذتببرد
کهدردنیایامروزوجوددارد.تفریحاتیکهقبالباآنهاآمیختهشدهوازآنلذتمیبرد.
فکرحقیقیدرذهنشاینبودکه)اگرچهشکدارمکهحتیخودشبرآنواقفبود.(
اگرمنمیتوانستمدریکجمعکوچکیشرکتداشتهباشمکهدرآنعالوهبرخدا،همه
چیزهایدنیوینیزوجودداشتواینجمعکوچکدرموردمسایلمعنوینهصحبتی
میکردندونهدربارهاشفکرمیکردند،آنوقتاینچیزهامیتوانستمذهبرادلپذیرتر
کند.برایچنینتفکریفقطیکجوابوجوددارد:»دور شو از من ای شیطان، دوستی 
تو از خدا نیست.«)متی1۶: 23(.چیزیکهاینمردجوانبهخودشپیشنهادمیدادزهر
باشند.دیدنمردم نداشتهومشروع اینهادرظاهرضرری نهدرمان.هرچقدرهم بود،
درصحنهلذتهاوخوشیهایدنیوی،تصویریواقعیازپسرگمشدهدرخوکدانیبهما
میدهد.نیازیدرایشانوجودداردوسعیمیکنندگرسنگیخودراباخوردنباقیمانده

غذایخوکهابرطرفکنند.
کسیکهگمانمیبرد"هیچکسنمیتواندهمیشهفقطبهرابطهباخدافکرکند."آنمرد
یازنمطمئنباشد،چنینفکریکهذهنشوجودداردبهخاطرایننیستکهباخدارابطه
داردیابیشازحدمذهبیاست،بلکهدلیلناراضیبودنشایناستکهاومذهبخیلی
آیافیضخداوندماعیسیمسیح،محبت دارد.فقطبراییکدقیقهدرنگکنید. کمی 
خدا،ورفاقتومشارکتروحالقدسبرایرضایتمندیکافینیست؟آیاهیچایماندار
واقعیجرأتمیکندکهبگویدیافکرکندکهبراینهمهبایدکمیازخوشیهایدنیوی
اضافهکرد؟خدامیگوید،»دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا را 
دوست دارد محبت پدر در وی نیست.«)اولیوحنا2: 15(ودوبارهمیگوید:»تا به کی 
در میان دو فرقه می لنگید؟ اگر یهوه خدا است او را پیروی نمایید، و اگر بعل است وی 
را پیروی نمایید.«)اولپادشاهان1۸: 21(ودوبارهمیگوید: »هیچ کس دو آقا خدمت 
که هستید افرادی آن از یکی شما اگر خوانندهگرامی، .)2۴  :۶ )متی کرد.« نمی تواند 
مسیحیتراضیتاننمیکند،آیابرشماآشکارنشدهاستکهنیازواقعیشماخدا،مسیح
وروحالقدسومذهبواقعیحیاتیاست؟درمسیحرضایتمندیکافیوجودداردنهتنها
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برایفرشتگان،بلکهبرایهمهایماندارانومشارکتبیحدوحصرروحالقدسوعالوه
براینهاخودخدا.اینبرکاتتنهابرایزمانحاضرنیست،بلکهبرایابدیتاست.اماباید
مراقبفریبآنشریرباشید!آیاشمابهایندروغشیطانباوردارید،کهدرخداهیچبرکتی

وخوشیوجودنداردکهشماراراضینگهدارد؟
از آیاتالشخواهیدکردکهکارتمامشدهخدارا شماکهادعایمسیحیتمیکنید،
طریقاضافهکردنمسائلدنیویبهآنکاملکنید؟توجهکنیدکهمنظورمنایننیستکه
براییکمسیحیدرستیاغلطاستکهباسرگرمیهاوخوشیهایبیضرریکهخاص
شهروندایندنیامیباشدآمیختهشود.اگراویکمسیحیشاداست،پرقدرتدرخدای
خویش،وقدرتوقدوسیتخدااینفرصترابهاومیدهدکهبرایاربابخویشکار
کند،اگراوعقلداردبگذاریدبهپیشرود،واگرازاوخواستهشدبگذاریدبهپیشرود؛
اماچیزیکهمنمیگویمایناست،هرشخصیکهمسیحراجستجومیکندودراوتاکنون
سهمرضایتبخشخودراپیدانکردهاست،وسعیمیکندبرایراضیکردنخداکمترین
درجهازمسائلدنیویرابهمسیحاضافهکند،کاراوهمانمیشودکهپسرگمشدهانجام
داد.وقتیپسرگمشدهخانهپدرخویشرابهخاطرجستجویخوشبختیترککرد؛خیال
میکردخوشبختیدردوریازپدروخانٔهپدریاستوبایدآنرادردنیاجستجوکرد.

ممکناستشمافردیحقجوبودهومیگوییدچهبایدبکنم؟منمسیحرابراییک
ماه،یایکسالیانمیدانمچهمدت،جستهولیتاکنونسهمرضایتبخشخودرادراو
پیدانکردهام.درپاسخ،منازشمامیپرسم،آیاشماباایمانبهاوتکیهکردهاید؟شمابه
منمیگوییدخداراجستجوکردهاید،اماآیابهاوایمانآوردهاید؟شمابادعاوالتماسبه
حضورخدارفتهاید؛اماازکجاجوابدعاهایخودراگرفتهاید؟خداگفتهاست،وشماآن
رامیدانید،»هر آنچه که به جانب من می آید، او را بیرون نخواهم نمود.« )یوحنا۶: 3۷(. 
آیاشما،بدوندرنظرگرفتنتفکراتذاتطبیعیوگناهآلودخود،کههموارهبامسیحدر
تضاداستواوراباورندارد،بهکالمخداایمانآوردهاید؟آیاباورمیکنید،زیراخداگفته
استکهاینکارراخواهدکرد؟مسیحالفوآغازهررابطهالهیاست.اگرشمابهدنبال
اورفتهاید،وهنوزاورانیافتهاید–فقطازاوخواستهایدکهشماراببخشدونجاتدهد.
ولیبهجوابهایاودرارتباطبادعاهایتانایماننیاوردهاید،متاسفانهشماهنوزیکایمان
ورابطهواقعیرا آغازنکردهاید.تعجبینداردکهشماهمچنانمحتاجهستید؛والتماس
میکنیدکه"منچهبایدبکنم؟"شمافقطیککاربایدانجامدهید،وتاوقتیکهاینکاررا
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انجامندهید،نهتنهاهرگزرضایتنخواهیدداشت،بلکهنجاتپیدانخواهیدکرد؛شما 
باید به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید.خداشمارابااینکالمتشویقکنندهاشخاموش

وآراممیکند،»هر که بر او ایمان آورد، هالک نگردد«)یوحنا3: 1۶(
فرقینمیکندکهباچهکسییاباچهچیزیدرتضادهستید:دالیلشما،درکشما،
حکمتشما،احساساتشما–آنچهکهباگوشمیشنوید،آنچهکهباچشممیبینید،انچه
ازطریقخانوادهوجامعهدرموردمسیحبهشماباوراندهاند.درنهایتفرقینمیکندو
حقیقیتایناستکهشمایابایدبهمسیحخداایمانبیاوریدیاهالکشوید.بایدبهمسیح
خداایمانآورید؛نهبهارواحونهبهموهوماتدیننادرست.شمابایدفقطبهخداوند
عیسیمسیحایمانآورید،آنگاهسهمرضایتبخشخودرادرخداپیداخواهیدکرد. »و 
اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جالل در مسیح عیسی رفع 

خواهد نمود.« )فیلیپیان۴: 1۹(
بهیادداشتهباشیدخداوندماعیسیمسیحهمانطورکهمنجیانسانهااستیکمعلم
مسیح عیسی خداونْد  استکه آنچه به اعتقاد شامل دهنده، نجات ایمان میباشد. هم
به ایمان اعتراف او نیستکه این واقعی تعلیممیدهد.عالمتمشخصکنندهمسیحی
مسیحکند،بلکهایناستکهاوایمانشرابهوسیلهرفتارشثابتکند.فردیکهایمانش
رابهوسیلهرفتاربهدورازگناهشثابتکند؛مسیحمعلماوشدهاست.اودیگربهسوی
تصوراتوتمایالتقلبیاشنمیرود،بلکهاوباایمانقدمبرمیدارد.بهاینآیاتازکالم
خداوندتوجهکنید: »نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه 
آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد.«)متی۷: 21(. »هر که نزد من آید و 
سخنان مرا شنود و آنها را به جا آورد شما را نشان می دهم که به چه کس مشابهت دارد؛ مثل 
شخصی است که خانه می ساخت و زمین را کنده گود نمود و بنیادش را بر سنگ نهاد سپس 
چون سیالب آمده سیل بر آن خانه زور آورد نتوانست آن را جنبش دهد زیرا که بر سنگ بنا 
شده بود. لیکن هر که شنید و عمل نیاورد مانند شخصی است که خانه بر روی زمین بی 
بنیاد بنا کرد که چون سیل بر آن صدمه زد فوراً افتاد و خرابی آن خانه عظیم بود.«)لوقا۶: 
۴۷-۴۹(. »بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم 
بخشید.«)متی11: 2۸(. »یوغ مرا برخود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم افتاده دل 
می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت.«)متی11: 2۹(.اینهاهمهکالمخداوندما
عیسیمسیحهستند،ووعدهدرعبارتآخربهشکلیکفرمانمیباشد.مسیحمیگوید،
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"شماباید".ویفرمانوعدهرااینطوربیانمیکند.اینوعدهتنهابرایکسانیاستکهیوغ
اورابرگردنمیگیرندوازاویادمیگیرند.آیاشمافکرمیکنیدروحیکهآرامشنداردوبه
دنبالآناست،کسیاستکهآرامشوصلحرادرمیانچیزهایدنیویجستجومیکند؟
ویااینکهآنآرامشروحانیرادرمیاناجتماعشهروندانیکهخدارافراموشکردهاندپیدا

میکند؟ویااینکهدرکسیکهیوغمسیحراتحملمیکندوازاویادمیگیرد؟
اگرمسیحیتبدونتفریحاتدنیویشماراخوشحالوراضینمیکند،دوبارهمیگویم
کهعلتایناستکهشمابهاندازهکافیازمسیحیتدریافتنمیکنید.»پس حال با او انس 
بگیر و سالم باش«)ایوب22: 21(.ایننسخهایاستکهعیسیمسیح،طبیبحاذق،
بههمهکسانیکهدرجستجویخوشبختیهستند؛میدهد.دراینلحظهخوشبختترین
انساندررویزمینکسیاستکهخداوندعیسیمسیحرابهعنواننجاتدهندٔهخود
میشناسد.ماازطریقایمانباخدایواقعیآشنامیشویم؛ازطریقایمانبهکالممکتوب
ودستنخوردهوقابلاعتماداو.کالمخداوندبهمامیگویدهمهانسانهاایمانندارند.
حالوقتیکهیکانسانبهمسیحایماننداردچیزیدرموردخدایحقیقینمیداند.ممکن
استفردیحتیباورنداشتهباشدکه"خداهست".ویدرقلبشمیگوید"خداییوجود
ندارد".واضحاستکهدراینحالتنهمیتواندخدارابشناسدونهاوراخوشنودکند.
بهگفتهکتابمقدس:»لیکن بدون ایمان تحصیل رضایتمندی او محال است، زیرا هر که 
تقرب به خدا جوید الزم است که ایمان آورد بر اینکه او هست« )عبرانیان11:۶(.شخص
بدونایمانازنظرروحانیمردهاست.اماوقتیبهمسیحایمانمیآورد،حیاتروحانیهم
بدنبالآنمیآید.جاییکهایمانواقعیوحیاتواقعیوجوددارد،ضرورتًایکزندگیبا
ایمانرابهدنبالخواهدداشت.اولایمانبهمسیح،وسپسزندگیباایمانبهاووبعداز

آن–امانههرگزتاآنزمان–خوشبختیواقعی.
راضیکننده اینکه وجود با روحی، نیازهای تسکین برای دنیوی مسائل جستجوی
جای به میشود. خدا از شدن دور به منجر درنهایت میباشد، طبیعی انسان لحظهای
باایماننیست؛برعکس خوشبختیبیچارگیمطلقمیآید.اینتالشوجستجوزندگی
نوعیمرگروحانیاست.زندگیباایمانبهمسیحباازخودگذشتگیومصلوبساختن
بهوضوحمشخص ایننوعزندگیراخداونددرکالمش خواستههایجسمتواماست.
ساختهاست.کسیکهاینچنینزندگیمیکند،باقیماندهغذاراتحملنمیکند،امابا»نان 
زنده که از آسمان نازل شد« )یوحنا۶: 51و۶: 5۸(.تغذیهشدهوبا»هر کلمه ای که از 
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خدا صادر می گردد.«)متی۴: ۴(اینتغییرودگرگونیمنجربهُخردشدنانسانطبیعیو
خواستههایشمیشود.ایماندارمسیحیجامتلخیراکهیکپدردوستداشتنیبدوداده
هرگزردنمیکند.کسیکهصلیبخودرابردوشگرفته،وجامتلخیرابنوشدکهخداوند
وپدرعیسیبهدستشدادهاست،همیشهدرکنارکسانیاستکهزندگیباایمانیمثل
اودارند.اینزندگی،وفقطایننوعزندگیاستکههمانطورکهقبالهمگفتهام،منجربه
خوشبختیوسعادتراستینمیشود.ایننوعزندگیبهصلیبوبهجامتلخوبهدنبالآن
بهحیاتوآرامشواقعیمنجرمیشود.ایمان،مارابهخارجازآنچهکههستیموبهسوی
چیزیکهبایدباشیمهدایتمیکند؛یعنیبهدانشخداوپسرشعیسیمسیحوبه"شادی

غیرقابلبیانوپرازشکوه".
بهپطرسرسولگوشدهیدکهخطاببهکسانیکهایمانآوردهوحالآمادهاندتایک
ما  آغازکنند،چهمیگوید،»فیض و سالمتی در معرفت خدا و خداوند  را ایمانی زندگی
عیسی مسیح بر شما افزون باد«)دومپطرس1: 1-2(.ایندعایمنبرایشمااست،
کهفیضوسالمتیبرشماافزونباد:امااینفقطمیتواند»در معرفت خدا و خداوند ما 
عیسی مسیح«باشدوبس.پسبیاییدوبامندردعاباخدابرایخوددرتالشباشد.
بهحرفزدندربارهآنویااندیشیدنبدانکفایتنکنید،بلکهباتوبهوصداقتاستکه
اینکارانجاممیپذیرد: »و به همین جهت کمال سعی نموده در ایمان خود فضیلت پیدا 
نمایید.«)دومپطرس1: 5(.کالمخداوندماراتشویقمیکندتا»و در فضیلت علم و در 
علم عفت و در عفت صبر و در صبر دینداری و در دینداری محبت برادران و در محبت 
برادران محبت را. زیرا هر گاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید شما را نمی گذارد که در 

معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی ثمر باشید.«)دومپطرس1: ۹-۶(.
بهآنکسکهادعایایمانبهمسیحرادارد،باافزوناینچیزهابه ایمانشتمامتالش
خودرابرایشهادتدادنبهحقانیتایمانش،انجامدهد.اینتالش،مصلوبشدنجسم
خواهدبود،وبرکتیکهبدنبالدارد،بهنظرباتاخیرمیآید.اگرچهتاخیریدرکاراست،
اماوعدهحتمیمیباشد،»زیرا که دهان خداوند چنین می گوید«)اشعیا1: 2۰(.چیزهایی
کهفردمسیحیبهایمانخوداضافهمیکند،باعثرستگاریونجاتاونخواهدشد،زیرا
رستگاریازراهفیضورایگانعطامیشود.اماارادٔهخداوندایناستکهوینبایدبی
ثمرباشدونهبیحاصلدرتنهافضیلتیکهاوراخوشبختمیکند،درفضیلتخداوند

ماعیسیمسیح.
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فصل چهارم: درباره شیطان 
صفتان

»آخربهخودآمده«)لوقا15 :1۷(.آه،رحمتومحبتخداوند!باالخرهپسرگمشدهبه
خودآمد.وقتیپسرگمشدهرادیدیماینطوربهنظرمیآمدکهاحتماالباآگاهیخدمتگزاری
بهصاحبخوکراانتخابکرد.غافلازاینکهاینکاراوکمالدیوانگیبود،چراکهاوبرای
سیرکردنخودتالشمیکردازغذاییبخوردکهخوکهامیخوردند.سلیمانمیگوید،»دل
بنیآدمپرازشرارتاستومادامیکهزندههستنددیوانگیدردلایشاناستوبعداز
آنبهمردگانمیپیوندند«)جامعه۹:3(.دراینجاخداوندیکتصویردهشتناکودرعین
حالصحیحراازوضعیتآدمیبهمادادهاست،درحالوآخرتهرکدامازفرزندانآدم

بدوناینکهبهخودبیایند،زندگیمیکنندوعاقبتهممیمیرند.
را خوکها خوراک داردگروهیکه حقیقت چه اگر آمد. بهخودش گمشده پسر اما
انتخابکردهانددرهمانگمراهیهالکمیشوند،اماکسیکهکاریراانجامدادکهپسر
گمشدهانجامداد،رستگارخواهدشد.اگربهخودآیدوخداوندرابخوانداوبهسویش
است.کالم شده ثبت ما آموزش برای مسئله این و آمد"، خود "به گمشده پسر میآید.
خداوندآنرامکتوبداشتهبرایاینکههیچگناهکاری–هرچقدرهمشریروپلید-ناامید

نشود.
"وقتیکهاوبهخودآمد."چهمعنایعمیقیدراینچندکلمهوجوددارد!تاآنزمان
رفتارپسرگمشدهمثلرفتاردیوانگانبود.ویگوییبیخودشدهبود؛عقلشراازدست
دادهبود،وابستهبهشیطانومثلیکدیوانه.هرانسانیکهسعیکندخودشراباچیزهایی
دنیوی–هرچیزیغیرازخدا-راضینگهدارد،مثلیکدیوانهاست.اوبدترازیکدیوانه
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است.او،همانطورکهدربارهپسرگمشدهگفتم،نهتنهایکدیوانهاست،بلکهیکشیطان
صفتهممیباشد.درحالحاضربهاینبسندهمیکنمکهبگویماویکدیوانهاست.او
حتیبهفکرشنیزخطورنمیکندکهدیوانهباشد.برعکس،اوخیالمیکندکسانیدیوانه
افرادیگماندارندکهحقبا اینحالاگرچهچنین با هستندکهاورادیوانهمیپندارند!
ایشاناست،اماحقیقتتلخایناستکهکسیکهخوشبختیرادرایندنیاجستجوکرده
وتالشبرایخوشنودساختنخودبوسیلههرچیزیکهازخدانیستمیکند،مثلیک

دیوانهرفتارکردهاست.
اینموضوعهمیشهموردجدالبینفرزندانخداوفرزندانایندنیابودهاست،کهحق
باکدامیکاست.وهمیشههرکدامدیگریرادیوانهمیخواند.درکتابمقدس،همعهد
قدیموهمعهدجدیدازاینمسائلبسیاروجوددارد.وقتیکه»آنمردجوان،یعنیآن
نبیجوان«)دومپادشاهان۹ :۴(.ِیْیهوبهعنوانپادشاهاسراییلتدهینشد،وکالمخدا
بااوصحبتکرد،آنمردجوانیک"مرددیوانه"نامیدهشد.وقتیاشعیااززمانخودش
مینوشت،گفت،»وراستیمفقودشدهاستوهرکهازبدیاجتنابنمایدخودرابهیغما
میسپارد«)اشعیا5۹: 15حاشیهخوانی(.قوماورادیوانهپنداشتند.وقتیشمعیادربابل
اسیربود،نامههاییبهتمامکسانیکهدراورشلیمبودندمیفرستاد،وهمچنینبهصفنیا
کاهن،وبههمهکاهنان،ومیگفتکهخداونداورابهکهانتانتخابکردهوارمیادیوانه
بوده،وبایدبهزندانانداختهوبهزنجیربستهمیشد.اماخداوندویرابرایدروغیکه
گفتتوبیخنمود)رجوعشودبهارمیا2۹:25-32(.درزمانهوشع،نبیدیوانهشدو
روحشانسانیگردید،یاهمانطورکهدرزبانعبریآمدهروحانساندیوانهشد)هوشع۹ 
:۷(.درزمانعهدجدید،نیزوضعیتبههمینگونهاست،درکالمخداوندمیخوانیمکه
فستوسگفتکهپولسدیوانهاست؛درموردیحییتعمیددهندهمیگفتندکهاودرخود
شیطاندارد!درموردخداوندماعیسیمسیحنیزحتیدوستاننزدیکشووابستگانش
نمیتوانستنداورابهترازآندرککنندکهیهودیانگفتند،"اوبیخودشدهاست".یهودیان
کهبهاوایماننمیآوردندبااینکالمبیایمانیخویشراتوجیحمیکردند:»توسامری

هستیودیوداری.«)یوحنا۸: ۴۸(
آنچهکهمردمدرزمانعیسیمسیحوشاگردانشفکرمیکردند،امروزهنیزهمانطوردر
موردآنهافکرمیکنندوسخنمیگویند؛زیراکهعقایدواصولدنیویدرهمهدورانیکی
میباشد.مردانوزناناکنوننیزبهخداوندعیسیمسیح،آنگونهکهاوبررویزمینبود،
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باورندارند.اگرخداوندهماکنوناینجابود،آنهاهمانچیزهاییرادرمورداومیگفتندکه
قبالدرزمانیکهخداوندبررویزمینبودمیگفتند.آنهاهمچناناوراوپیروانشرادیوانه
خواندهوایماننمیآوردند.عیسیمیگوید،»غالمازآقایشبرترنیست.پساگرصاحب
خانهرابعلزبولخواندندچقدرزیادتراهلخانهاشرا؟«)متی1۰: 2۴-2۶(.هرچهیک
ایماندارمسیحیبیشتربازتابتصویرمسیحدرایندنیاباشد،بههماناندازهازطرفمردم

بهعنوانیکخیالبافدرنظرگرفتهمیشود؛یکمتعصبمذهبیویکدیوانه.
میگویند، چه و میکنند فکر چه مسیحیان درباره دنیا این مردم نیستکه مهم اما
مسیحیانحقیقتبیشتریرادرموردمردمدنیامیفهمند.کهآنهادیوانههستند.نهتنها
چنیناست،بلکهبایداقرارکردکهایننوعازدیوانگیجنونمحضاست.جنونیکهفقط
شعورذاتیرامنهدمکند،وبعدازآندیگرقدرتیندارد.خیر،ایننوعیازدیوانگیبسیار
روحانی فهم و ازحکمت را معناکهشخص بدین میباشد. شیطانی و بوده خطرناکتر
محروممیکند.نوعیازدیوانگیکهاعتقادبهدروغرابههمراهداشتهوعاقبتروحرا
"کسانیکهگم نوشتهشده اینطور اش درباره استکه ای دیوانگی این میسازد. هالک
شدهاند"،ازطریقخدایایندنیا–خدابهمامیگوید،»خدایاینجهانفهمهایایشانرا
کورگردانیدهاستکهمباداتجلیبشارتجاللمسیحکهصورتخداستایشانراروشن

سازد.«)دومقرنتیان۴:۴(.
تر هولناک ای دیوانگی میتواند آیا است. درست همیشه خداگفت آنچه بنابراین
ازافکاربیایمانیکهخدایایندنیاکورشانکردهاست،وجودداشتهباشد؟آیاچیزی
میتواندوحشتناکترازبهتانیباشدکهیهودیانبهخداوندمامیزدند:»تودیوانههستیو

دیوداری.«)یوحنا۸: ۴۸(.
منمعتقدمبرایکسانیکهازمسیحنیستند،چیزیتوهینآمیزترازتوبهواعتقادبه
شیطانوجودندارد.بهراستی،بایداضافهشودکهخداوجوددارد،وکالمشدرکتاب
مقدسحقیقتمحضاست،وشیطانهموجوددارد.اوکهسروردنیابودهوحاکمو
فرمانروایقلبمردمخودشمیباشد.یوحناقدیسمیگوید،»تمامدنیادرشریرخوابیده
ایماندارانوپیروانادیاننادرست 1۹(.اینحقیقتشاملتمام است«)اولیوحنا5: 
میشود.حقیقتیترسناکترازآنکهذهنمابتوانددرکشکند!بهگفتهکالمخداوندایننکته
واقعیتداردوبهترینکارایناستکهآنراباورکنیموباآنروبروشویم.سپسبایدبه

دنبالراهیبراینجاتباشیم.
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ببینیدکهمسیحدربارهایماندارانبهخودچهگفت،بهمردمیکهمتعلقبهایندنیا
نیستند،»شمادرمنومندرشما«بههمینگونهنیزشیطانمیتواندبهکسانیکهخارج
ازمسیحهستند،بهآنهاییکهازایندنیاهستند،چنینبگوید"شمادرمنومندرشمًا.
پولسمیگوید،»عیسیمسیحدرشمااستاگرمردودنیستید«)دومقرنتیان13: 5(.این
کالمخداوندباعثمیشودکهضدیتیکهدردلانساناستتحریکشودزیراویمسیح
راندارد.کسیکهبهمسیحایمانبیاوردبهگفتهکالمخداوندبدلمیشودبه»مسکنخدادر
روح«)افسسیان2: 22(.مابقیمردمکهایمانبهمسیحندارند،بهگفتهکالمخداوند،»که
درآنهاقبل،رفتارمیکردیدبرحسبدورهاینجهان،بروفقرئیسقدرتهوایعنیآن

روحیکهالحالدرفرزندانمعصیتعملمیکند.«)افسسیان2:2(.
بهنظرمیآیدکهبعضیانسانهافراموشکردهاندکهشیطانیکمخلوقواقعیاست؛
وهدفبزرگاوایناستکهانساندرهمینوضعیتفراموشکاریبماند.خواستهخدا
ایناستکهانسانبهیادداشتهباشد؛ولیخواستهشیطانایناستکهانسانفراموشکند.
اگرانسانبهیادبیاوردوآنچهراکهخدادربارهشیطاندرانجیلباماگفتباورکند،آنگاه
ازاو)شیطان(خواهدترسیدوبهدنبالراهنجاتخواهدبود.امااکثرمردمهمفراموش
کردهاندوهمباورندارندکهاینعینحقیقتمیباشد.درنتیجهآنهادرتصورخودپیروی
اسارت به امرمنجرمیشود این واقع در درحالیکه رامیکنند، حکمتوعقلخویش

درآمدنهمانقدرتشیطانیکهموجودیتحتمیاوراردمیکنند.
انگیزه آن باشد، داده انجام انگیزهگناهی بهحالبدون تا انسان باورنمیکنمکه من
چیزینیستبهجزیکتمایلسادهبرایبیاحترامیبهخداوخشنودساختنشیطان.
باورنمیکنمکسیتابهحالبهفکرشرسیدهباشدکهیکیازاینانگیزههاراداشتهاست.
بهیادداشتهباشیمکهاویکعاملآزاداستوبهاختیارخودهمخدارافراموشکندو
همشیطانرا.آدمیاگربهحالخودرهاشود،درذاتطبیعیخود)منظورمایناستکه
انسانازطریقروحیهدایتمیشودکهاوراواردایندنیاکرد(هیچکاریانجامنمیدهد
بهجزبیاحترامیبهخدا،وشادکردنشیطان.اونهچیزیدرموردشمیداند،نهآنرا
میبیند،نهآنرااحساسمیکندونهمیخواهدکهآنراباورکند.ایننکتهحقیقتدارد
وهموارهاینحقیقتزندگیتمامفرزندانآدمبودهاست.ازهمانابتدایآفرینش،وقتی
کهحوادروسوسهافتاد،درنتیجهانسانبهخاطرگناهازسویخداترکشد:"بدونخدا

درایندنیا".
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بیائیداینرامطلبرابررسیکنیم:چهکسیحوارابرایچیدنمیوهممنوعههدایت
کرد؟شمافورًاخواهیدگفتشیطان.اماآیاحواخودشنیزاینطورفکرمیکرد؟آیاشمانیز
وقتیکهگناهیرابرعلیهخدامرتکبشدید،اینطورفکرمیکردید؟فکرنمیکنمکهحوا
کاریانجامدادبیشازآنچهکهشمادرزمانارتکاببهگناهانجامدادید.شمانیزهمچون
حواآنچهراکهخداوشیطانگفتهانددرنظرگرفتهولیهردورافراموشکردهوبراساس
آنچهکهچشمانتاندیدهودلتانخواستهاست،عملکردهاید.حوامیوهراچیدوبراین
باوربودکهدرآنزمانکارعاقالنهایانجامدادهاست.وضعیتشماباحواتفاوتزیادی
ندارد:همانکاریکهخداوشیطانبرایحواانجامدادند،برایشماهمانجامدادهاند.
خدابهحوایکچیزگفت،وشیطانچیزدیگر.وقتیکهحوامیوهممنوعهراچید،خدا
رافراموشکردهوازطریقشیطانهدایتشد،اماهیچدرکعقالنینداشت.تنهاچیزی
کهاودربارهاشدرکداشتشواهدیبودکهازطریقحواسخوددریافتمیکرد،اوآن
چیزهاییراپیرویمیکردکهمیتوانستباچشمانشببیند»وچونزندیدکهآندرخت
برایخوراکنیکوستوبهنظرخوشنماودرختیدلپذیرودانشافزا،پسازمیوهاش
گرفتهبخورد«)پیدایش3: ۶(.وقتیکهحواازدستورخداوندنافرمانیکردبهخاطرآن
نبودکهخداگفتهباشد"آنرانخور"،وحواآنراخورد.یااینکهشیطانگفتهباشد،"آنرا
بخور"،واوآنراخورد؛بلکهبهایندلیلبودکهحواآنمیوهراخوشایندیافت.اوباور
داشتکهکاردرستیراانجاممیدهدوچیزیراکهخوشایندشبودبدستمیآورد.او

گوییمعلمخویشبودونیازیبهتعلیمدیگرینداشت.
خوانندهعزیز،اینهمانمعلمیاستکهازآنزمانبهبعدبههمهفرزندانآدمتعلیم
دادهاست؛تعالیماینمعلمدرتضادباسخنخداونداستوآنچیزیراخوبمیداند
کهخداگفتهخوبنیست.آنکاریراخرسندیمیشماردکهخداگفتهخرسندینیست.
انسان، بزرگ دشمن نیست. آرزو خداگفته که میپروراند دل در را آرزویی و تمنا آن
شیطاناست،اوگاهیاوقاتلباسگوسفنددربرمیکند–گاهیاوقاتتبدیلبهفرشته
نورمیشودوفرستندهخودرامیفرستدتابگویدکهکالمخدادستکاریوتحریفشدهو
غیرقابلاعتماداست.اودرحالحاضرمثلیکشیرخروشاندرجستجویکسیاست

برایبلعیدنش.
آنزمانکهحواگناهکرد،بهاسارتقانونیشیطاندرآمد.خداگفت،»روزیکهازآن
باآنآدموحواراتهدید 1۷(.مرگیکهخدا آینهخواهیمرد«)پیدایش2:  خوردیهر
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کردشاملبهاسارتدرآمدنشیطانبود.سهمیبهایشانتعلقمیگرفتکهسهمشیطان
وفرشتگانشبود.روزیکهحوامیوهممنوعهراخورد،اومرد.نهمرگیجسمانی،بلکه
روحانی.روزیکهآدمدرگناهافتادخدااوراترککرد–وبدونخدابودنیعنیمرگ–و
آنروزکهخدااوراترککرد،شیطانکهدارای»قدرتموتاست«)عبرانیان2: 1۴(بر
حواتملکیافت.شیطانازنظرروحیقلبمردهحواراکهحاالبدونخداشدهبودتسخیر
کرد.ایناسارتراتمامفرزندانآدمازحوابهارثبردهاند.)شکیندارمکهآدمبعدازمدتی
قلبجدیدیدریافتکرد،واززیرقدرتشیطانبیرونآمد؛کهالبتهاینازفیضواز
طریقایمانبود،نهبهخاطرسزاواربودنیاکارهاییکهانجاممیداد.(امادرنتیجهگناه،هر
کدامازفرزندانآدمکهبهدنیاآمدهاندوبهدنیاخواهندآمد،دلیخواهندداشتهماننددل
حوادرزمانیکهشیطانراباورکرد.قلبیکه"دشمنخدا"است–قلبیکه"فریبکارانه
باالترازهمهچیزاست،وبهشدتستمکار"–قلبیکهکاماًلدرتصرفشیطاناست.در
اولینروزکهوالدیناولیهماگناهکردند،ازطرفخداترکشدهوقلبشانبهاسارتشیطان

درآمدواینمیراثتمامیفرزندانآدماست.
منبایداینموضوعرابیشترروشنکنم،اینگونهنیستکهمردیقلبوذاتنیکی
داشتهباشد،وتنهااعمالیهالککنندهازاودیدهشود.خیردوستان!اینچنیننیست.خدا
صریحا،قبلوبعدازطوفاننوحمیگویدکهافکارانسانشریرانهاست.یکیازدالیلجدا
شدنازاحکامقطعیکتابمقدسنیزاینحقیقتمیباشد:شمامطمعنًابهشرمیتوانید
آموزشدهید،اماقطعًابهنیکینمیتوانیدآموزشدهید.دلیلآنهمآشکاراست:درقلب
آدمیتخمشرارترشدکردهودانٔهنیکیوجودندارد.همانگونهکهزمینفقطمیتواند
دانهایرابهعملآوردکهدرآنوجوددارد،ازتخمشرارتدردلآدمیتنهاشرارتو
بدیبهبارمیآید.شمایکزمینیراتاابدهمکهخیشبزنید،زمانیکهشمادانهذرتدر
آنمیگذارید،زمینهرگزگندمبهعملنخواهدآورد.اینچنیناستوضعیتقلبآدم

نفسانی.بدلیلشرارتدلآدمیاستکهاعمالشریرانهازاوبروزدادهمیشود.
درکتابمقدسبهماصریحاگفتهشدهقابیل،نخستزادهحوا،ازنسل"آنشریر"،بود
وهابیلهمذاتابهترازوینبود.هابیل،خنوخ،ابراهیم،موسی،پطرس،یعقوب،یوحناو
پولسکههمگیطبیعتافرزندانحوابودند،همانطورکهپولسدربارهخودشگفت،»طبیعتا
فرزندانخشم،مثلدیگران«)افسسیان2:2(.فقطباایمانبودکههابیلقربانیبهتریاز
قابیلبهخداداد–فقطباایمانبودکهخنوخخداراخشنودساخت،وبهآسمانبرده
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شد–)عبرانیان2: ۶،5،۴(فقطباشهادتبهایمانبود–"باایمانکهدرمسیحاست".
لذاتنهاایماناستکهموقیعتوشرایطفردرامتحولمیسازد.خداوندعیسیمسیحبه
پولس،وقتیکهبهسویدمشقمیرفت،گفت:»پسرخداظاهرشدتااعمالابلیسراباطل
۸(ایماندارانبهمسیحوچهقدیسانعهدقدیممثلابراهیمیک سازد«)اولیوحنا3: 
زمانیازفرزندانآنشریربوده،ولیازراهایمان"ازتاریکیبهنور"،واز"قدرتشیطانبه

خدا"بازگشتنمودهاند.)اعمالرسوالن2۶: 1۸(.
هیچانسانیبطورذاتیفرزندخدانیستاوازطریقایمانبهعیسیمسیحبهفرزند
خواندگیخدادرمیآید)غالطیان3: 2۷(همهآنهاییکهبهمسیحایمانندارند،همانطور
کهعیسیبهیهودیانگفت،پدرایشانشیطانمیباشدوفرزنداناوهستند)یوحنا۸: ۴۴(. 
شیطاندرهمهآنکسانیکهمسیحرادرخودندارند،کارعظیمخودیعنیدیوانگیراانجام
میدهد.بنابراینحتیاگرزمانیآنهابشارتانجیلرابشنوندودریابندکهموجوداتیغیر
اخالقیهستند–وخداییهستکهآنهاراداوریمیکند–ونجاتدهندهایکهمیتواند
آنهارانجاتدهد–وروحقدوسیکهمیتواندآنهاراپاکگرداند–شیطانیکهآنهارا
هالکمیکند–بهشتوجهنمیآنهابایدبرایهمیشهدریکیازآندوجابمانند.اینهمه
تاثیریموقتیدرایشانمیگذارد.دیوانگیایکهازپدرخودگرفتهاندآنهارابهفراموشی

واداشتهوطوریزندگیکنندکهانگاراینحقایقافسانهبودهاند!
آمدهکالم فورًاشیطان عیسیمیگوید:»جاییکهکالمکاشتهمیشودوچونشنیدند
هاویه به »شریران دوباره: و )15 )مرقس۴:  میرباید.« را ایشان قلوب در کاشتهشده
خواهندبرگشت،وجمیعامتهاییکهخدارافراموشمیکنند«)مزمور۹: 1۷(.حالبرای
انسانیکهتحتقدرتحکومتیاستکهمیتوانددانهخوبکالمراازقلبشخارجکند،
چهجایامیدیاست؟وقتیکهخدابهوضوحاعالمکردکسیکهخدارافراموشمیکند
بهجهنمبازخواهدگشت.شیطانایندانهنیکراازاوربودهووادارشمیکندهمهچیزرا
فراموشکند.انسانیکهدرذاتطبیعیخودبهشیطانتعلقداردودرمالکیتروحشیطان
است.آه،چهکسیمیتواندشرحدهدقدرتشیطانرابرانسانیکهتحتقدرتاوست!

اوحتیباورهمنمیتواندبکندکهدرچهدامیگرفتارشدهاست.
درنتیجه،منبایدبهشماهشداردهمدرموردصحتهریکازحقایقگفتهشده
دراینبخش.مگراینکهشمابتوانیدثابتکنیدکهآنهابرخالفآموزههایکتابمقدس
نابودکرد را انسان آموزشکتابمقدس؛کسیکه ازمناست.مطابق اشتباه و هستند؛
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شیطانبودونهخدا.خداهرگزشررابهوجودنمیآورد.درابتداخدا،شیطانوفرشتگانش
رابهوجودآورد،اماشیطانوگروهیازفرشتگان،وضعیتاولیهخودرانگهنداشتند،و
سقوطکردند.همچنینخداانسانرابهشباهتخودخلقکرد،وبهاوگفتچگونهآن
شباهتراحفظکند.انسانتاوقتیدربهشتبود،اینکارراانجامدادتازمانیکهدروغ
شیطانرابهجایحکمخداباورکرد،وازخودیکگناهکارساخت.خداهرگزگناهکار
رابهوجودنیاورد،اوحتیشررابهوجودنیاورد.اماگناهکاران،وبدونشکپلیدان،بانی
گناهخودووضعیتکنونیبودهولیتقصیررابهگردنخدامیاندازند!اماکاردستخدا،
چهانسانوچهفرشتگان،آنهابهخداپاسخگوهستندبرایآنچهکهخداازآنهاساخته
است،وانسانفقطبایدبهیادداشتهباشدکهخدااورابهشباهتخویشساختهاست.
اماورودگناهبهدلآدمیاینشباهتراتاحدزیادیخدشهدارساختهاست.خداوندما
عیسیمسیحاینحقیقترااینگونهتوضیحمیدهد:»این کار دشمن است. آنکه بذر نیکو 
می کارد پسر انسان است و تخم نیکو ابنای ملکوت و کرکسهاپسران شریرند و دشمنی که 

آنها را کاشت ابلیس است.«)متی13:2۸و3۹-3۸(. 

امااگرچهخداهرگزروحپلیدیاگناهکاررابهوجودنیاوردهاست.بااینحالراه
نجاتازاینلعنترافراهمساختهاست.اینگفتهایقابلاعتمادوشایستههرپذیرشی،
کهعیسیمسیحبهایندنیاآمدتاگناهکارانرانجاتدهد–»وبهمحضاداییککالم
ارواحرابیرونکرد.«)متی۸:1۶(،»عیسیمسیحدیروزوامروزوتاابداآلبادهماناست.«
)عبرانیان13: ۸(،»هاندستخداوندکوتاهنیستتانرهاندوگوشاوسنگیننیستتا
نشنود.«)اشعیا5۹:1(.اوهماکنونآمادهاستکههرفردتوبهکاریراازقدرتشیطانو
اسارتاوبیرونآورد.همانطورکهزمانیبررویزمینبودوهربیماریکهبهاورویآورد،
شفایشبخشید.خداوندمایلوآمدهاست؛اگرشمابهسویخدایزندهوحقیقیبروید،

اوشماراازاسارتگناهبیرونخواهدکشید.
اگرشماازرفتنبهدرگاهمسیحوطلبآمرزشوبخششرایگانگناهانخودخودداری
میکنید،آیانیازبهدلیلقویتریداریدکهشمارامتقاعدسازدکههمانروحپلیددرشما

مشغولبهکاربودهوشمارامجنونکردهاست؟
درپایاندوبارهازکالمسلیماننبینقلقولمیکنم:»دلبنیآدمازشرارتپراست
ومادامیکهزندههستنددیوانگیدردلایشاناستوبعدازآنبهمردگانمیپیوندند«
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)جامعه۹:3(.اینشرارتذاتی،ایننوعدیوانگیواینمرگابدیسهمهمهفرزندانآدم
است.بهخاطرگناهمادرهمهمایعنیحوا.هیچکدامازفرزندانآدمبدونگناهزادهنشده
واینسهمشمانیزهست.شمادراسارتگناههستیدوانجاماعمالمذهبیهرگزقادربه
نابودیریشٔهگناهدرشمانیست.تنهاخداوندعیسیمسیحاستکهمیتواندشماراازاین
بندگینجاتدهدوآزادکند،اگرتوبهکردهوبهاوایمانآورید.برایاینکهیکیازفرزندان
خداشویدبایدازآنزندگیگناهآلودگذشتهرویبرگردانید.فرزندآدمفقطازیکراهاست
کهمیتواندفرزندخداشود:»باایماندرعیسیمسیح«)غالطیان3: 2۶(.کالمخداوند
میگوید:»بهخداوندعیسیمسیحایمانآورکهتونجاتخواهییافت«)اعمالرسوالن

.)31 :1۶
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فصل پنجم: بهبودی
»آخر به خود آمده گفت چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی 

هالک می شوم!«)لوقا1۷:15(.
اینتصویریبسیارامیدوارکنندهازگناهکاربیچارهایمیباشد؛زمانیکهیکبارهبه
خودآمدهوباورکردکهخدمتگزارانخدابهترازاوهستند.هیچانسانیذاتًااینکاررا
انجامنمیدهد.ممکناستگمانبردکهاینکارراانجاممیدهد،امااینتنهاگماناوست!
منبارهاوبارهاشنیدهامکهمردممیگویند،شمامسیحیانمردمبسیارمهربانونیکویی
هستیدوهزارانهزارمرتبهبهتروخوشبختترازمردممذهبی.اماآنهادرحقیقتاین
گفتهخودراباورندارند؛اگرواقعًاباورداشتندالزمبودکهآنهاهممسیحیمیشدند.وقتی
کهانسانیواقعادرقلبخودهمانچیزیرااحساسکندکهپسرگمشدهاحساسمیکرد.
وقتیکهدریابدکهوضعیتشدرتضادباموقعیتکارگرانپدرشمیباشد،اوخیلیدور
ازملکوتآسماننیست.شیطانهرگزبهانسانتعلیمندادهکهقومخداومسیحیانواقعی
بهترازقومخودشوپیروانادیاننادرستهستند.هرگزقلبانسانهم،درحالتطبیعی
دادهشدهوروح بشارت انجیل اماوقتیکهمژده نکردهاست. باور یا پیدا را آن خود،
حقیقتنمایانمیشود.آنگاهروحخداکهقویترازشیطاناستواردقلبانسانحقجو
میگرددودرنتیجهپدردروغگویان-یعنیشیطان-رااسیرمیکند.خداوندعیسیمسیح،
فردیراکهتاآنزماناسیروبندٔهشیطانبودهازتوهماتیکهدرونشاستآزادساختهو
ویرابهراهکاملحقیقتهدایتمیکند.سپسخورشیدعدالتدرقلباوطلوعمیکند،
باشفادربالهایخدا؛انبوهتیرگیکنارزدهشدهونورحقیقتدرقلبویمیتابد.اگر
روحیجدیدواردپسرگمشدهنشدهبود،اوهرگزبهاینفکرنمیافتادکهدرحالنابودی

استدرحالیکهکارگرانپدرشنانکافیبراینیازشاندارند.
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افکارپسرگمشدهحاالدیگردریکمسیرتازهودرستقراردارد.قباًلباخودفکر
میکرد،حاالهمهافکارشدربارهپدرشمیباشد،وهرچیزیکهبهپدرشمربوطمیشود.
قبلازاینکه"او به خودش بیاید"–درکامیابییادرسختی،درجستجویخوشبختییا
دررهاییازبدبختی–بهخودشنگاهمیکرد.طرزفکرشنسبتبههمهچیز،بهتمایالت
خودشبستگیداشت.امااکنونکهبهخودآمده،اولینقدمشاینبودکهازدستخودش
ودرضمن بوده بارش بانیوضعیتاسف بهخوبیمیدانستکهخودش او رهاشود.
میدانستکهنمیتواندبهخودشکمکیکند.چیزیدردرونش،اطرافشودربارهخودش
نبودکهاوراازهالکتنجاتدهد.اوخودشرادرآنشرایطانداختهودرگیراسارتکرده
بود،امااحتیاجینبودکهبهمدتطوالنیدرآنشرایطباقیبماند.اوازگرسنگیوقحطی
نزدیکبههالکتبود،ولیوقتیبهکاریکهکردهبودوموقعیتشمیاندیشید،میدانست
کهنمیتواندخودشراازگرسنگینجاتدهد.درآنموقعاوبهدنبالچهبود؟یاچه
چیزیمیتوانستبهنیازشدیداوکمککند؟فقطیکچیزبودوخودشآنرامیدانست،
امابهدستآوردنشبهنظرغیرممکنمیرسید.اکنونباچهعذابتلخیآنچهراکه
میتوانستاورانجاتدهدبهیادمیآورد،چیزیکهازرویدیوانگییکروزبهآنپشت
کردهبود.آنچهچیزیبود؟آننانیبودکهدرخانهپدرشوجودداشت.»چقدر از مزدوران 

پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هالک می شوم.«)لوقا15: 1۷(
اگر نمیدانی! اماهنوزخودتهم آمدی، بهخود راستی به تو بیچاره! پسرگمشده
اینچنیننبودوسرعقلنیامدهبودی،همچناندرتالشبیهودهبرایسیرکردنگرسنگی
اتباعلوفهخوکهاهالکمیشدی،قبلازاینکهباورکنیکهنانخانهپدرتمیتواندتو

راسیرکند.
پسرگمشدهبیچاره!مندرتصورمتورادرآبشخورخوکهامیبینم؛درلحظهایکهبه
خودآمدی،درهمانلحظهکهبرایاولینباراحساسدرماندگیکردی.همانلحظهایکه
فهمیدیدرحالهالکتهستیومتوجهشدیکههمهزندگیتوفریببوده،وخودترا
فریبدادهای.فهمیدیکهباورهایدینیجامعهوآنچهسالهادربارهخداوراهرستگاریبه
توباوراندند،همهدروغبودهاست.اینعذابچقدربرایتتلخبود!چهکسیمیتواندآن
راتوضیحدهد؟اطرافتوپرشدهازپسماندههاییکهمناسبخوکهامیباشد،اماتوهیچ
تالشیبرایخوردنآنهانمیکنی.تواکنوندیگریادگرفتهایکهآنهانهتنهاغذانیستند،
بلکهزهرمیباشند.آنتعالیمدروغیندربارٔهنجاتازطریقاعمالدینیونمازوروزهو
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خمسوذکات.آه،حاالدیگرچهبابیمیلیبهآنهانگاهمیکنیبهآنپسماندهها!تویک
زمانیخیالمیکردیاینها"چیزهایخوبی"هستند)بهترازهرچیزدیگری،حتیازنانیکه
درخانهپدرتبود(؛اماحاال،قدرتتمامدنیادردستانتوست.باچهخوشحالیبهتعالیم
دیننادرستپشتکردهوکتابمقدسرامطالعهمیکنی.توآننانراهرگزترکنخواهی
کرد.آنکسکهتورابهخودآورد،آنبشارتانجیلمسیحتوراقلبًابهگریهانداخت،آنگاه
همچونداوودنبیندابرآوردیکه"ترجیح می دهم که در خانه خدایم یک دربان باشم، تا 

در داخل چادر شرارت سکنی گزینم."
پسرگمشدهبیچاره!منباوردارمکهتودرحالتجربهایبسیارتلخوناباورانههستی؛
درکاینحقیقتکهیکعمربهتودروغگفتهشدهوتوهممثلمیلیونهانفردیگرآن
رابدونپرسشپذیرفتیوخیالکردیحقیقتاست!همانطورکهزماندرحالگذراز
تاریکیبهروشنیاست،ازنیرویشیطانبهخدا.بههمینگونهنیززمانیمیگذردتااینکه
بهخاطرگرسنگیونیازبهنانبیدارشوی،تااینکهتومتوجهشویکهنانموردنیازت
فقطدرخانهپدرآسمانییافتمیشود.اماشادباش،زیراپدرت،خداینجاتدهندهات،
خدایقدوساسراییل،گفت،"نترس".حقیقتایناستکهتوضعیف،بیچارهوگرسنه
از بیشتر هستی،وچیزینداری،ودرحالهالکشدنهستی،وخیلیچیزهایدیگر
اینهاکهمیدانیدرموردتوحقیقتدارد.اماخواستهتوبهسویپدرتاست،نانتودر
خانهپدر؛درنتیجهخداگفت،»خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید زیرا که سیر خواهید 
شد.«)لوقا۶: 21(.اینوعدهبهخاطرگرسنگیتوستووقتیاینمنایآسمانیرادریافت

کنی،سیرخواهیشد.
»چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند!«)لوقا15: 1۷(

ایناولینکلماتاداشدهبوسیلهپسرگمشدهاستبعدازاینکهبهخودشآمد.تردیدی
نیستکهبیننانیکهفرزندانمیخوردندبانانیکهخدمتکارانمیخوردند،فرقزیادی
نمیبایستباشد.پسرگمشدهاگرفقطازنانیکهخدمتکارانمیخوردند،ازهالکشدن
نجاتمییافت.کامالقطعیاستنانیکهمنآنرااینجامعرفیمیکنم،تنها نانیاستکه
همهخانوادهمسیحدرآنسهیمهستند،واگرشخصیآنرابخورد،هرگزنمیمیرد.ازاین

نانهرخدمتکارواقعیپدربهاندازهکافیداردومیتواندذخیرهکند.
خوانندهعزیز،حقیقتیدراینجاوجودداردکهحاملمسئولیتبزرگیمیباشد،کلمه
موردنظر»نانفراوان«میباشد.آیاشمامسیحیهستید–کسیکهاعترافبهنجاتیافتن
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ازطریقمسیحمیکند؟اگراینچنیناست،سرودمسیحیراکهدرقسمتهایاولیهاین
کتابنقلکردیمبهخاطراورید:»مستحق است بره ذبح شده که قوت، دولت و حکمت و 
توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد.«همچنیننتیجهایراکهبهآنرسیدیمبهیادداشته
باشید–کهاوگمشدهایبودومرتکبگناهاسرافکاریبود،کسیکهسهماموالیراکهبه
دستآوردهخرجکردهبود،وچیزهاییراکهمتعلقبهپدرشبودبهویبرنگرداندهبود.
بهتوعطاکردهاساسامتعلقبهخدا کهمسیح نیزاکنوننانفراوانی  بههمینشیوه
است.آیاشمابهمسیحایمانآوردهاید؟اگرشماازاهلخانهاوهستیدآننانرادارید،
وخدااستکهآنرابهشمامیدهد؛نانفراوانبرایشماوبراییکهدفخاص.خدا
ایننانرابهشمادادهاستولیشماممکناستآنراهدردهید!شماچیزیراداریدکه
اگرهرشخصیآنرابخوردتاابدزندهخواهدماند.منازشمامیخواهمقضاوتکنید؛
کسیکهمیبیندبرادرشدرحالهالکشدناستوچیزیبهاوپیشنهادنمیکند،درنظر
پدرآسمانیچگونهفردیبهنظرمیرسد؟آیاشمافکرمیکنیدکهپسرگمشدهدرآبشخور

خوکهاازنظرخداونداندوهناکترینفردممکننبود؟
داوودنبیدردعاگفت،»مرا از خون ها نجات ده.«)مزامیر51: 1۴(؛آیاهمهمسیحیان
نیازبهدعایداوودندارند؟بیاییدخودمانراامتحانکنیم،زیراکهمنباوردارمکهبسیاری
ازماپارویخوناطرافیانوخانوادٔهخودکهپیرومذاهبنادرستمیباشندگذاشتهایم.

منمعتقدمکهایننتیجهگناهاست،زیرابسیاریازمسیحیانخجالتمیکشندتادرباره
خدایخودبهدیگرانچیزیبگویند.آنهافراموشکردهاندکهایندنیا،وملتهایمختلف
آن،همچنانزیرقدرتآنشریراست.ایشانازیادبردهاندکهمسیحیانبرکتدنیاهستند.
برکتیکهمردمدنیاازآنآگاهیندارند.آنهانمکزمینونورایندنیاهستند؛ووای،وای
بردنیا،روزیکهمسیحیانازآنبیرونروند.امابهخاطرهمهاینها،دنیادلیلیبزرگو
آنهااغلببدونطعمونوری منصفانهبرایاعتراضبرعلیهمسیحیاندارد،زیرانمک
کهدرآنهااستاغلببسیارشبیهبهتاریکیاست.آنهانانکافیبرایذخیرهکردندارند؛
امابهجایپخشکردنآن،آنهاراداخلیکپارچهمیبندندونگهمیدارند.آنهابهجای
تقسیمکردنآنبادیگران،آنرانزدخودنگهمیدارند.همانطورکهقوماسراییلدربیابان
منا)نان(رادریافتکردندوآنچهکهاضافهآمدهبود،کرمزدبههمینگونهنیزایننوعاز

کرمهانانروحانیایشانراباخوشحالیمیخورند.
اکنون]ایرانیها[چونچشمانشانبهرویحقیقتبستهاست،مسیحیانرابهخاطر
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بهروحهالکشده نسبت توجهی بی این معتقدمکه نمیکنند.من کاهلیشانسرزنش
مورد در میباشد. مسیحیان از بسیاری نیمهگرسنه روح وضعیت خاطر به برادرانشان،
نیز  بر شما  بدان طریقی که حکم کنید  آمده،»زیرا  اینطور درکتابمقدس آنها وضعیت
حکم خواهد شد.«)متی۷: 2(آنهاآبنمیدهند،وبهآنانآبدادهنخواهدشد؛آنهاغذا
نمیدهندوبهآنهاغذادادهنخواهدشد؛آنهاپخشنمیکنندوخوراکروحانیآنهازیاد
نخواهندشد.خدادربارهنوعبرخوردآنهاقضاوتمیکندوچوندرکاربشارتانجیل
کوتاهیمیکنند،لذابرکاتروحانیبیشتریبهآنهانمیدهد.عالوهبراینفکرمیکنماگر
بهداشتنمسیح اعتراف اینسمتدرمیانقومخداشروعشود–قومیکه به حرکتی
میکنندوپیامنجاتبخشمسیحراپخشوگسترشمیدهند-آنگاهمسیحیتبهزودی
درشرایطسالمیقرارمیگرفت.حتیخردهنانهاییکهازمیزاربابجمعشده،وتوسط
خادمینمسیحچونپارهنانیبررویآبپراکندهشود،بدونشکازاینجاوآنجاتوسط
مردممذهبیقحطیزدهبرداشتهمیشوند.اغلبدرجاییکهبهندرتحتیانتظارشرا
میتوانداشتوبهزودیایننانروحانیپخششده،رشدعظیمیازپارساییحیاتیدر

بینمردمایجادمیکند.
احتماالاینکارمیتواندکوچکترینسهمیباشدکهیکایماندارمسیحیمیتوانددر
کاربشارتداشتهباشد.هیچکسنمیتواندبگویدکهبهمننانبهاندازهکافیدادهنشده
است،اگرپدرشآنراهمراهبابرکتدادهباشد.آه،درآننام،نامخداوندعیسیمسیح،
بااینکهشمافقطخردهنانیداریدهرگزبرایتالشبهپخشوگسترشآننترسید.شیطان
مانعبسیاریازایماندارانمیشودکهکاربشارتانجیلراانجامدهند.شایدایشاناراده
برایانجامکارخوبرادارند،اماآنشریرایشانرامتقاعدمیکندکههیچقدرتیندارند.
اوآنهارابانگاهکردن،تحسینکردن،وحسادتکردنبهکسانیکهبرایپخشمژدهنیک
انجیلزحمتمیکشند،راضینگهمیدارد.شیطانکاماًلآنهارامتقاعدمیکندکهتالش
اینمسیحیانکهاطمیناندارندروح بود. بهمسیحبیفایدهخواهد برایشهادتدادن
خودشاندرامنیتاستونجاتیافتهاند،امابایدپرسیدکهبراینجاتروحدیگرانچه

میتوانندانجامدهند؟
اولازهمهبهیادبیاوریمکهآنهاچیزیبرای"ذخیره کردن"دارند؛دوماینکهانجامکار
بشارتازطریقتواناییوقدرتنیست،بلکهازطریقروحخداست؛وآخراینکه"ملکوت
آسمان"-همانملکوتیکههمهآنهاامیدوارهستندببینند–چوندانهایاستکهدرقلب
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همهشنوندگانمژدهانجیلکاشتهشدهوبهتدریجرشدمیکند.وقتیکهاینبذرکالمکاشته
میشود،مثلدانهخردلکوچکتریندانههاست.لذانبایدازانجامکاربشارتناامیدشدو
بگذارتاآنهااینچیزهارابهیادآورندتادرکارشانتشویقشوند.نهاینکهشیطانمانعاز

کاشتنایندانهکوچک"ملکوت آسمان"بدستایشانشود.
چقدرزیادندافرادیکهبرایسالهامسیحیشدهاندولیهرگزبهنظرشاننرسیدهکه
میتوانندکاریبرایمسیحانجامدهند.یادرواقعمیدانستندکهآنهابهتالشفراخوانده
شدهاندکهکاریانجامدهند،ولینادیدهاشگرفتند.اگرباداشتنقدرتخدافیضیراکه
درآنانبودبهکارمیگرفتند،میتوانستندکارهایخیلیعظیمیانجامدهند،اماافسوسکه
اینکاررانکردند.بهعنواننمونهمنبهذکرنامیکیازدوستانعزیزوصمیمیخودمبا
خداوندعیسیمسیحمیپردازم؛هیمکدووالگرانتمالکدرگذشتٔهقصرآرندیلییکی

اززیباترینمکانهادراسکاتلند.
درطیبیستسالگذشتهکهمنبهخوبیاورامیشناسم،مطمئناازسالهایقبل،او
یکمسیحیباایمانبود.ولیبرایششسالاولازدوستیما،منهرگزچیزیمتفاوت
ترازاوودیگرانندیدم.اورفتارخیلیمالیموآرامیداشت؛مهربان،آزادیخواهوخیلی
مودب،راسخدربارهقوانینیکهبرایصالحدیدخانهوخانوادهخودپیادهمیکرد.کسی
اجازهنداشتدرخانهاشقماربازیکند،یادرهرگوشهایازخانهسیگاربکشد.اومردی
بودکهدرحضورشبیمالحظهترینافرادهممواظبحرفزدنخودبود،واززبانکسی
هممنتابهحالنشنیدهامکهاوحرفیخارجازادبزدهباشد.امادرطیششسالاول
اینکهدیدهباشمکهکاری یا بارٔهمسیحبگوید، آشناییمان،هرگزنشنیدمکهکلمهایدر
درزمینهبشارتانجیلانجامدهد.یااینکهازدیگردوستانششنیدهباشمکهکاریانجام
دادهیاحرفیزدهباشدکهمیتوانستکمکیبرایهدفمسیحباشد.منمطمئنهستم
کهبعضیازافرادخواهندگفتکهتصویریکهمنازاوکشیدهامتصویرچگونهبودنیک
مسیحیرانشانمیدهد،امامناینطورفکرنمیکنم؛برعکس،منباشهامتاظهارمیکنم
کههیچمردیوجودنداردکهصدمهبیشتریرابههدفمسیحبررویزمینبزند،مگر
آنکسکهفقطناممسیحیبودنرادارد.کسیکهمراقباستتامباداحرفیدربارهمسیح
بزندیاکاریانجامدهدکهباعثرنجاندنکسانیبشودکهمسیحینیستند.چنینفردی

بیشترینآسیبرابهمسیحیتوبهدیگرانمیرساند.
دراواخرسال1۸5۴،نگرانیمندربارهروحخودمباعثخوشنودیخداشد.یک
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سالبعددراواخرسال1۸55،منشروعبهحرفزدندربارهمسیحوبشارتانجیل
نه و بود موافق نه ابتداوی در آمد. من برایمالقات و راشنید آن آقایگرانت کردم.
مخالفامابرایدیدنوقضاوتخودشآمدهبود.درهمانزمانیکبرادرخداپرست،
جنابکشیشآقایآیتکنازانگلستانبرایمالقاتاورسید.درنتیجهدربسیاریازمراسم
وگردهماییهایمذهبیدرآرندیلیباعالقهایعمیقشرکتکردهوبعدازمدتکوتاهی
آنشیطانخاموشازدرونآقایگرانتبیرونشد.چشمانویبرایمدتزمانزیادیبه
رویحقیقتبازشدهبود،امازبانشتاآنزمانحرفینمیزد.سرانجامآقایگرانتشروع
بهحرفزدندربارهمسیحوراهرستگاریکرد!دوسالبعد،دریکگردهماییعمومی
درادینبورگصحبتنمودوشنیدمکهاثراتنمایانیدرزمینهصحبتکردناودرهمین
دوسالاولبهوجودآمدهبود.اودرموردتنهاموضوعیکهمندرحالنوشتنآنهستم
سخنرانیمیکرد؛یعنینیازمسیحیانبهخدمتکردنبهعیسی.اودرسخنرانیگفت،
"دوسالقبل،منفکرمیکردمیکمسیحیهستم،اماهرگزتالشیبرایخدمتبهمسیح
نمیکردم؛فکرمیکردمنیازینیست–یاشایدنمیتوانستم–کهدرقدرتمننبود.اما
از دوسالپیشتالشیراآغازکردمتامژدهانجیلرابهدیگرانبرسانم.درنتیجهبعد
مدتکوتاهی،شخصیپیشمنآمدودربارهعلتنگرانیروحشباهمصحبتکردیم.
بعداززمانکوتاهییکنفردیگرآمد،وبعدیکنفردیگر،ویکنفردیگر.مناسامیو
آدرسهایآنانوتمامکسانیراکهتابهامروزآمدهوبامنحرفزدهاندرانگهداشتهام.
سالگذشته،بینسیصدتاچهارصدنفرپیشمنآمدند،وامسالبیشازپانصدنفر!ازدو
سالگذشته،ازبینتماماینافرادنهصدنفرازنظرروحانیبیدارشدهاندواحساسنگرانی
برایروحخودکردهاند،مندلیلیدارمکهباورداشتهباشمبیشازسیصدنفربهخداروی

آوردهاند،ودرحالحاضردرزندگیمسیحیقدمبرداشتهاند!
خوانندهعزیز،حکایتزندگیدوستمنیکافسانهنیست.اینشرحیککارحقیقی
است،کهمننهتنهاباگوشهایخودآنراشنیدهباشم،بلکهباچشمانخودشاهدآن
بودهام.درسومینسالکارشبرایآقایگرانتغیرممکنشدهبودکهلیستکاملکسانی
رانگهداردکهبرایشنیدنبشارتانجیلنزدویمیآمدند،زیراتعدادشانخیلیزیادشده
بودواونمیتوانستبهتکتکآنهاخدمتکند.امابعدازهرسخنرانیمیبایستباآنها
دراتاقهایمملوازجمعیت صحبتمیکرد!خداراشکربرایفرستادنآقایگرانت،برای

"ذخیرهاش"،کهدرمیانآناشخاصپخشکردهاست.
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باشمکهمختصری داشته را اینفرصت بگذارید اما نمینویسم، را او زندگینامه من
دربارٔهاوبگویمزیرابهتراستدرمورداونوشتهشود.منفقطبهایندلیلنامآقایگرانت
راذکرکردهامکهخاطرنشانسازم،هیچایماندارمسیحینمیداندکهخداممکناستاو
راقادربهانجامچهکاریبکند.دراینمثالدیدیمکهیکمسیحیبرایسالهانمیدانست
ونمیتوانستچگونهازدانشدرونیخودسودجستهوکاریبرایانسانهایدیگرمثل
خودشانجامدهد،ناگهانازجابلندشده،برایکمکبهسویمسیحرفت.مسیحنیز
بهاویاریرساندهومهمترینکارخودرادرزمانخودوبراینسلخودانجامداد.اونه
تنهاباایمانبود،بلکهبرکتیافتههمبود.دراوایلبهارامسال،1۸۷۰،پانزدهسالبعد
ازاینکهاوشروعبهپخشکردن"ذخیره"خودکرد،دورازخانهراحتخوددریکخانه
روستاییدرگیتسهدزندگیمیکرد.هیمکدووالگرانتبهخاطرکاربشارتدرسفر
بودومسیحراموعظهکردتاکهاینکهدیگرنتوانستحرفبزندوسپسدرمسیحبهخواب
رفت.بااینکهاومردهاماگوییهمچنانصحبتمیکند.دانهایکهاوپخشکرد–"ذخیره"
او–همچنانمیوهایمیدهدکهدردرونخوددانهایازنوعخوددارد.همچنانهمان
میوهمیوهایدیگرمیدهدودانهایدرونخود–ومیوهخواهددادودانهایدیگر،میوهو

دانه،تازمانیکهدیگرنباشد.
امامنیکتاریخچهتشویقکنندهدیگریدارمبرایآنکسانیکهمشتاقانجامدادنکار
خوبینسبتبهانسانهایدیگرهستندوهمچناناحساسمیکنندکهبایدنیرویخودرا

جمعکنند.امیدوارمچیزیراکهمیشنویدباایماندرشماقراربگیرد!
یکروزکهخداوندعیسیمسیحدربیابانبودوموعظهمیکرد،گروهیازمردماو
رااحاطهکردهبودندکهسرتاسرروزراتانزدیکیشببااوبودندوغذاییبرایخوردن
نداشتند.شاگردانهمبااوبودند،وقتیاحوالآنمردمرادیدند،نگرانآنجمعیتشدند
کهنیازبهغذاداشتند،کهمباداتارسیدنبهخانههایشانازحالبروند.اینمردان،حتی
بهخیالشانهمخطورنکردهبودکهآنهاخودشانمیتوانستندکاریبرایآنافرادبکنند.
سرانجامنزدعیسیآمدهوگفتند،»این مردم را مرخص فرما تا به دهات و اراضی این حوالی 
رفته، منزل و خوراک برای خویشتن پیدا نمایند.«)لوقا۹: 12(اماعیسیبهآنانگفت،

»احتیاجی به رفتن ندارند شما ایشان را غذا دهید.«)متی1۴: 1۶(
براییکلحظهاینکلماترادرنظربگیرید؛شماکهفکرمیکنیدکاریکوچکیاهیچ
کاریبرایمسیحنمیتوانیدانجامدهید.آنچهبایدتعجبشاگردانواقعیاورابرانگیزد،
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شنیدناینکلماتغیرمنتظرهاست.مابهآنهاغذامیدهیم!ماکهاینجاهستیم،مادوازده
نفر،دراینبیابان،کهفقطپنجنانودوماهیداریم.چیزیکهبهسختیپاسخگوینیاز
خودماناست.ازکجادراینبیابانمیتوانیمنانپیداکنیمتااینجمعیتکثیربخورند؟
عیسیمیگوید،آنپنجنانودوماهیرابرایمبیاورید،وآنهارابرایشآوردند:»و بدان 
جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و پنج نان و دو ماهی را گرفته به سوی آسمان نگریسته 
برکت داد و نان را پاره کرده به شاگردان سپرد و شاگردان بدان جماعت و همه خورده سیر 
شدند و از پاره های باقی مانده دوازده سبد پر کرده برداشتند. و خورندگان سوای زنان و 

اطفال قریب به پنج هزار مرد بودند.«)متی1۴: 21-1۹( 
خوانندهگرامی،اوهنوزهمانخدااست،ومردممذهبیگمراهکههمچناننیازبهغذای
روحانیدارنددربرابردیدگانماهالکمیشوند.آنچهکهخداوندآنروزبهشاگرانگفت،
ایماندار آن بر 1۶(.وای را غذا دهید«)متی1۴:  ایشان  آنهامیگوید،»شما  به اینجا در
واقعیمسیحیکهبگویدچیزینداردبدهدزیراهمانچیزیهمکه»گمان می برد که دارد 
از او گرفته خواهد شد«)لوقا۸: 1۸(.اگرشماشاگردحقیقیاوهستید،نانکافیبرای
"ذخیره کردن"دارید؛وبهعنوانشاگرداو،پنجنانودوماهیراآوردهودربینمردمپخش
کنید.حتیخردهنانهایخودرابهحضورخدابیاوریدوبرکتبطلبید،وبعد»به آنها غذا 

بدهید.«)متی1۴: 1۶(.
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به و تحول  فصل ششم: تو
روحانی

»من بر می خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم: پدر، من نسبت به خدا و 
نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر الیق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی 

از نوکران خود رفتار کن.«)لوقا15: 1۹-1۸(
پسرگمشدهواقعابهخودآمد.دشمنیازبینرفته؛چیزهایقدیمیگذشتهورفته،و
همهچیزتازهونوشدهاست.اوکهقلبشبیامیدوباپدرشبیگانهشدهبود،حالبهفکر
افتادهکهچگونهمیتواندباپدرشدوبارهآشتیکند.»برخاسته نزد پدر خود می روم و بدو 
خواهم گفت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام، و دیگر شایسته آن نیستم که پسر 

تو خوانده شوم، مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر.«)لوقا15: 1۸(
بود نافرمانیوبرضدگناه آیاپدرکهچنانمخالف امکانپذیراست؟ آیاآشتی اما
میتواندپسرخودراببخشد؟زمانیکهسهمپسریراداشت،ومثلپسریبودکهدرخانه
بهممالکدوردست راجمعکندو پدرشزندگیمیکرد،ترجیحدادکههمهچیزخود
برود.درآنجااوتمامسهمخودراصرفعیاشیکرد.سپس،زمانیکههمهراخرجکرد،
هنوزدشمنیبرعلیهپدرشازبیننرفتهبلکهخودرابدترازقبلنشانداد.اوبااینکهبه
شدتمحتاجشدهبود،بهجایاینکهبهسویپدرشبازگشتکند،)کسیکهبدونشک
اورابهخوبیمیشناختونیازهایاورابیشترازخوداومیدانست(ترجیحدادکهدر
عوضبهخدمتیکیازشهروندانآنمملکتیکهاودرآنجابوددرآید.بله،اوبهکارگران
آنشهروندپیوست.بله،اوبهآبشخورخوکهایآنشهروندرفتوبهخوکهاغذامیداد.
بله،بهجایبازگشتبهسویپدرشونانسالموحمایتکنندهزندگیکهدرخانهپدرش
وجودداشت،سعیکردازباقیماندهغذاهاییکهبهخوکهامیدادندخودراسیرکند.تا
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وقتیکهاوهمهچیزوهمهکسراامتحاننکردهبود،»و هیچ کس به او چیزی نمی داد« 
)لوقا15: 1۶(،بهنظرنمیآمدکهعقلشسرجایشآمدهباشد.اوکمترینشناختیاز
حقیقتنداشت،نمیخواستکهباورکندحتیکوچکترینخدمتکاراندرخانهپدرشاز

اوبهترزندگیمیکردند.
امااکنون،اوکهدرتنگنایسختتباهیقرارداشت،نالهکرد،»برخاسته نزد پدر خود 
می روم«)لوقا15: 1۸(،واوازجابلندشدوبهسویپدرشرفت.راههایپدرشمثل
راههایمانیستند،ونهافکاراومثلافکارما!راههایخداوندهمیشهسالموبیخطر
هستند.بهخاطرهمینسالمتی،خدابهمناجازهدادهاستکهصحبتکنم؛منباتکرار
اینمطلبکوتاهآنرابهشمایادآوریمیکنم.ایدوستان،مردمخودباعثبدبختیخود
بهخداوجوددارد؛ ازسرگردانیوقرابت اینکهامکانرستگاریورهایی با میشوند.
بدین آیا پیر، وچه عزیز،چهجوان ایدوست نمیدهند. بدان اهمیتی هیچ مردم اما
اندیشیدهایدکهکهدرسرگردانیودورازخدابوده،وهنوزهمچناندرمملکتدوردست
هستید؟ممکناستشمادراینموردفکرنکردهباشید،دراینصورتوضعیتشما
بهترازپسرگمشدهنیست.اودرحالهالکشدنبودوشماهمهمینطور.امااودر
وضعیتیبهترازشمابود،خیلیبهتر.زیرا او احساس می کرد در حال هالک شدن است، 
درحالیکه شما این احساس را ندارید!برخیزید،بلهبرخیزیدهمانطورکهاوبرخاست،
سریعبهسویپدرآسمانیبرویدوبهگناهخوداعترافکنید!شمادرحالحاضربهسوی
هالکتگامبرمیدارید،واگردرخوداحساسرفتنبهسویپدررامیکنید،اینیک
رحمتاست.زیراکهمعلومنیستفرداچگونهاحساسیداشتهباشید.پسهماکنونقبل
ازاینکهروزدیگریبیاید،برخاستهونزدپدرآسمانیبشتابید.شایدچنینروزیدیگر
فرانرسدوشمادیگراحساسنکنیدکهدرحالهالکشدنمیباشید.کالمخداوندبه
ماهشدارمیدهدکهاگردعوتخداوندراردکنیمزمانیخواهدرسیدکهدلمانسبت
بهبشارتانجیلسختخواهدشد.همچوناکثرقوماسرائیل کهندایخداراکهبیش
ازیکباربهایشانرسید،نپذیرفتند.خدانیزبهخشمخودسوگندخوردکهآنهاهرگزبه

آرامشاوراهپیدانخواهندکرد!
پسرگمشدهاکنونیکانسانتوبهکارشده،وهمهعالئمپیشمانیراازخودنشان
میدهد.کمیپیشترازاینتاریخ،یادگرفتیمکهاوبهانسانیتغییریافتهتبدیلشدهبود.
منفکرمیکنماینبخشازکتابمقدستصویرمناسبیازتوبهودعارابهمانشان
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میدهد.حالاینفرصتراغنیمتشمردهوچندکلمهدربارههردواینهامیگویم.این
کارراباعالقهزیادیانجاممیدهمزیراباوردارمکهدرافکاربسیاریازمردمدراینزمینه

برداشتهاینادرستواشتباهاتبزرگیوجوددارد.
قبلازاینکهمندربارهآموزههاصحبتکنم،اجازهدهیدکالمیدررابطهاهمیتآنها
بگویم؛خداوندماعیسیمسیحزمانیروبهشاگردانش،کهبهترینانسانهایرویزمین
بودند،کردهوگفت،»اگر توبه نکیند همگی شما همچنین هالک خواهید شد«)لوقا13: 
داخل ملکوت  نشوید هرگز  مثل طفل کوچک  و  نکنید  بازگشت  دوبارهگفت، »تا  و 3(؛

آسمان نخواهید شد.«)متی1۸: 3(.
»اگر  اینگونهتشریحمیشودکهاوگفت، ضرورتتوبهوبازگشتبهسویخداوند
تا بازگشت نکنید همگی شما همچنین هالک خواهید شد«،و»تا بازگشت نکنید...هرگز 
داخل ملکوت آسمان نخواهید شد«.اگرکسیبدونتوبهبمیردهالکخواهدشد.این
دروغبزرگیاستکهاعمالنیکماباعثورودمابهملکوتخداوندمیشود.اگرکسی
بدونتغییروتحولروحانیبمیردواردملکوتآسماننمیشود.هالکتابدیبهدلیل
عدمپشیمانیوتوبهوفقدانتحولروحانی،بههماناندازهحقیقیوقطعیاستکهکالم
خداحقیقتدارد.حقیقتخداضمانتیاستبرایتباهیآنان.سپسقضاوتکنید،چه
چیزیمیتواندبرایانسانمهمترازدانستنمعنیواقعیاینتعالیمباشد؟تاوقتیاطمینان
یابدکهچگونهمیتواندوبایدخودشنیزتوبهکندوازخداوندبخواهدتاتحولروحانی

رادراوایجادکند.
باید بیانشدهاندوهمچنان ایمان با ازطریقمسیحیان اینحقایقدرهمهزمانها
دریافتشوند.درگذشتهدرکشورهایمسیحیاینتعالیماززمانکودکیآموزشداده
میشدند.بسیاریازمردمساکناینکشورهامتنیراکهدرباالنقلکردممیدانند،اماآنها
نهتوبهکردهونهازلحاظروحانیمتحولشدهاندولذانمیتوانندنجاتپیداکنند.ایشان
علیرغمدانشوشناختشانازکتابمقدسکاماًلنسبتبهدعوتوهشدارهایآنبی
اعتناباقیماندهاند.چگونهممکناستدربارهموضوعیکههرگزتابهحالبهطورجدی
فکرنکردهاند،معنیواقعیآنراپیداکنند؟اگرشمایکیازآنمسیحیانهستید،وهنوز
وجودقلمروونیروهایارواحشریررادرمکانهایباالانکارمیکنید،وباآنچهکهخدابه
ماگفتهاستکهبایدباآنمبارزهومقابلهکنیمتوجهیندارید،براییکدقیقهتأملکنید.
شماکهبهطورطبیعیبهعالئقزمینیخودبیتفاوتنیستید؛پسچرانسبتبهمهمترین
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عالئقروحانیخودبیتوجهینشانمیدهید؟چیزهایآسمانیباالتراززمینیهستند،
چیزهایابدیمهمترازموقتی.مهمنیستشماچهکسیهستیدویاچهدارید،کسیکه
توبهکردهوازلحاظروحانیمتحولشده،میلیونهاباربهترازشمااست.شمابهخوبی
میدانیدکههمینطوراست.خودتصدیقکردهوآرزومیکنیدکهجایاوباشید.بااینحال،
یکقدرتوجودداردکهشمانهمیتوانیدمسئولآنباشیدونهآنراکنترلکنید،وشمازیر
نفوذاوترجیحمیدهیدکهکاریانجامندهید.فکرشمابهسویدیگریمنحرفمیشود،
دوباره فکرکنید!حاال ودعا توبه درباره بهطورجدی و بنشینید، اینکهکناری بهجای

میپرسم،آیاشمابرایاینموردمسئولخواهیدبود؟مطمئنا!
منبهضرورتشناختدرستازتوبهحقیقیوتحولروحانیباوردارمزیرادرک
نادرستازاینمطالباستکهبهشیطاناجازهدادهتابهیکپیروزیوحشتناکیبرسد.
منمیدانستمکهاومردمرامیفریبدکهیکعقیدهخیالیوجدایازآنچهکهدرکتاب
مقدستعلیمدادهشده،ازمعنایتوبهداشتهباشند.حتیبعدازاینکهآنهابهلطفخدابرای
روحخودنگرانشدهودرظاهرمشتاقرهاکردنهمهچیزخودبرایمسیحشدند،شیطان
آنهارافریفتهتادوبارهبهایندنیایفریبندهبازگشتکنند.بدونتوبهواقعیهیچامیدی
برایمانیست،زیرامسیحگفت،»اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هالک خواهید شد« 

)لوقا13: 3(.
عدهایخواهندگفتکهآنهادرقلبخودمعنایتوبهواقعیرانمیتوانندپیداکنند!
درپاسخایشانبایدگفت:هرتعلیمیراکهمیگیریدنهازقلبخود،بلکهازانجیلبادعا
کردنبهخدابرایتعلیمازروحقدوسخداثابتکنید.هرشخصیکهازشمادلیلیدرباره
تعالیمشمابخواهد،آمادهباشیدکهکتابمقدسرابهاونشاندهید.انجیلیگانهکالم
خدااست،"شاهد راستین و با ایمان".اما"شاهد دروغین"نیزوجودداردوامکاندارد
کهشماآنرادریافتکنید.اینحقیقتیادآورهماننکتهمهماستکهقلبهرشخصی
کهتوبهنکردهوازلحاظروحانیتبدیلنشده،همچناندرتحتتسلطودر قدرت پدر 

دروغگویان–یاهمانشیطان-میباشد.)یوحنا۸: ۴۴(. 
دربارهتوبهکردن؛قبلازاینکهبهشمابگویمتوبهچیست،اجازهدهیدکهبهاشتباهی
کهعدهایباآنروبرومیشونداشارهکنم،اشتباهیکهمانعیبزرگوباعثنگرانیبرای

بسیاریمیباشد.
توبهواقعی،فقطیکاحساسشکستهدلیناشیازیادآوریوپشیمانیازانجامکارهای
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زشتدرزندگیگذشتهنیست!پسرگمشدهبهگناهانخوداعترافکرد،وصادقانهآنهارا
پشتسرخودرهاکرد؛امااولینفکراودربارهگناهانشنبود،اوبهپدرشفکرمیکرد.
خیلیازمردمتصورمیکنندکهتوبهیعنیاینکهدردلشخصغمواندوهوجودداشتهو
توبهواقعیبدونایننمیتواندحقیقتداشتهباشد!لذابهخاطرایناشتباه،عدهایبعد
ازاینکهقلبًابرایآشتیباپدرشانبیدارشدهاند،بهسویاونمیشتابندوازتنهاراهآشتی
ومصالحهبازداشتهمیشوند.ایشانبهجاینگاهکردنبهعیسیمصلوبشده،نگاهخود
رابررویچیزهاییثابتنگهداشتهاندکهقلبایشانمیخواهد.اینهمانچیزیاست
کهشیطانمیخواهد؛تاگناهکاریراکهنگرانروحخودشده،منحرفسازد.اولینهدف
تیرهایزهرآلوداوافرادبیخیالایندنیاایننیست،بلکههدفاوروحهاینگراناست.
هدفاوبادنیاایناستکههمهبایدخدارافراموشکنند.هدفبعدیاوایناستکسی
کهبهفکرنجاتورستگاریدرمسیحافتاده،بهجاینگاهبهسویاوبهخودنگاهکندو
بهاحساسیکهدارد،ونهبهخداواینکهاوچهمیگوید.درحالیکهخداوندازماخالفآن
رانتظاردارد.درکالمخداوندنوشتهشدهاست،»ای جمیع کران های زمین به من توجه 
نمایید و نجات یابید زیرا من خدا هستم و دیگری نیست« )اشعیا۴5: 22(رستگاریازراه
اعتمادکاملبهکارمسیحبررویصلیببدستمیآید،حالبگذاریداحساساتفردهر
چهمیخواهدباشد.آنچهضروریاست،ایمانواقعیاستکهخارجازاحساساتشاست.
مسیحبهکسیکهدرجستجوبرایبهدستآوردنآرزوهایدلشاست،واطاعتازفرامین

خدارانمیپذیرد،هشدارمیدهد:»به من توجه نمایید«)اشعیا۴5: 22(. 
بیابان در موسی برنزیکه مار استکه ماگفته به مسیحصریحا عیسی ما خداوند
برافراشتنماد،تصویرونشانیازخوداوبررویصلیببود.درروایتکالمخداوندودر
سفراعدادآمدهاستکه،قوماسراییل،)همانبرگزیدگانآگاه(ازنیشمارهایآتشیندر
حالمرگبودند)تصویریازما،برگزیدگانگناه(.هزاراننفرداشتندمیمردند. »و خداوند 
به موسی گفت، مار آتشینی بساز، و آن را بر نیزه بردار و هر گزیده شده ای بر آن نظر کند 
خواهد زیست«)اعداد21: ۸(.حالاگریکاسرائیلیبرگزیدههیچاهمیتیبهایننیش
مارنمیدادوفکرمیکرد–همانطورکهبقیهمردمراجعبهگناهانشانفکرمیکنند–که
آنهاکوچکتروبیاهیتترازآنندکهنیازیبهدرمانداشتهباشندویابهخودیخوددرمان
میشوند،مارگزیدگیمطمئناآنهارامیکشت.اگرهمخیالمیکردندکهخودشانقادربه
درمانایننیشکشندهبودند،قطعًابههالکتمیرسیدندزیراوعدهخدااینبود،»هر که 
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بر آن مار نظر کند خواهد زیست«)اعداد21: ۸(.مهمبودکهاوچشمانشراازماربرنزی
برنگرداند–اگراوچشمانشراازماربرنزیدورمیکرد؛قطعًامیمرد.

به درست نیز ماگناهکاران وضعیت و زده نیش را ما همه آتشین مار آن شیطان،
زندگی فراموشی در و باشد، کهگناهکار نمیکند فکر میباشد.کسیکههرگز همینگونه

میکندوازخداغفلتمیکند،مطمئنًابههالکتخواهدرسید.
و آن از برگرداندن روی نیست،بلکه توبه نشانه تنهایی به پشیمانی و اندوه احساس
تصمیمقطعیبردوریگزیدنازهرگونهگناهاستکهتوبهواقعیبهشمارمیآید.وقتیکه
ماتصمیمجدیبهدوریگزیدنازگناهمیگیریمبدنبالآننیزازکارهایگذشتهاحساس
پشیمانیوندامتمیکنیم.افرایمگفت،»به درستی که بعد از آنکه برگردانیده شدم، پشیمان 
گشتم؛ و بعد از آنکه تعلیم یافتم بر ران خود زدم« )ارمیا31: 1۹(.منفکرمیکنماندوه
خداییاستکهباعثتوبهمیشود.وقتیکهپطرسرسولبهخداوندشخیانتکردهو
سهباراورادرحضوردیگرانردکرد،بعدازاینکهخدابهاونظرکرد،دردلشاندوهی
شدیدایجادشدوپطرسرافرستادکهبهتلخیگریهکند.اماغالبًاایناحساستوسطهمه
گناهکاراندرلحظهایکهایمانمیآورند،تجربهنشدهاست.بعدازاینکهکسیبهخداوند
عیسیمسیحایمانآورد،متوجهبخشیدهشدنخودخواهدشد.مابراینعقیدهایمکهبرای
اطمینانبهاینکهمسیحدردستراستخدا،وشنیدندعوتخداوندازراهبشارتانجیل،
هیچچیزبرایشکستنقلبانسانیمحاسبهنشدهاست؛یعنیپذیرشاینحقایقازراه

ایمان،ضرورتًاتوامبااندوهونگرانیوپشیمانینیست.
توبه چیست؟روحقدوسخدابهخاطرنامخداوندعیسیمسیحبهمنکمککندتابه

شمابگویم؛زیراکهانجامشبرایرستگاریکاماًلضروریاست.
واژهیونانیبکاررفتهدرعهدجدیدکهدرفارسیترجمهشدهبه"توبه"درسادهترین
آیهدر)لوقا اللفظیخود،داللتداردبر"تغییر فکر".بهعنوانمثالبهاین معنیتحت
13: 3(توجهکنید؛زیراترجمهواژهبهواژهآنارائهشدهاست،»اگر توبه نکنید همگی 
شما همچنین هالک خواهید شد.«منظورنویسندهازعبارتبکارگرفتهشدهایناست
که:هرانسانیاززمانتولدخودتازمانمرگ،درافکاروعقایدخوددربارهخداکهبطور
طبیعیدارامیباشد،بدونتغییرباقیمیماند.تغییردرفکردررابطهباخدا،چیزیبود
کهمنظورپولسبود.وقتیکهویدرمیانعموممردمموعظهمیکرد،وازاینخانهبهآن
خانهمیرفتودعوتمیکردبه"توبه برای خدا".همچنینبودمنظورعیسی،منظوریحیی
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"توبه"راموعظه آنها تعمیددهنده،ومنظورتمامشاگردانخداوندمابود،هرزمانکه
میکردند!زیرابهاستنادکالمخداوندهر"انسانمادی"،"ذهنجسمانی"،"ذهننفسانی"
)تمامایناصطالحاتکتابمقدسییکمعنیمیدهند(در »دشمنی خدا است«)رومیان
۸: ۷(؛”و توبه تغییری است که این دشمنی را از بین می برد، و ذهن را به طرف خدا برمی 

گرداند.“ 
بهگفتهکتابمقدس،درقلبهرانسانی،دشمنیذاتیباخداوندوجوددارد.)منظور
خدایانجیل،خداوپدرخداوندماونجاتدهندهماعیسیمسیحاستکهخدایدیگری
ایناستکهخداوندمیگویدکهچنینهست،و آن بردرستی اول نیست(دلیل او جز
بنابراینبایداینگونهباشد.دلیلدیگر،رفتاروکردارآدمیاستکهاینطورثابتکند.فرقی
اوودیگر بین تفاوتی اینموردهیچ باشد،در ازدیگران نمیکندچقدرفردیمتفاوت
انسانهاوجودندارد.اولینرفتارشدقیقًامانندپسرگمشدهاستزمانیکهخانهپدرشرا
ترککرد،وازخدادورشد.هرکودکیازهمانزماننونهالی،وقتیحتیدرستشروع
بهحرفزدن،فکرکردنویاراهرفتننکرده،پشتشرابهخدامیکندورویشرابهسوی
آنچیزهاییکهازخدانیست.اینسرگردانیپایانینداردوجادهایعریضاستکهروبه
ویرانیپیشمیرود.بدیهیاستکههرانسانیدقیقاوبهطورطبیعیهمانراهیراکههر
کسدیگریقبالازآنرفتهاست،دنبالنمیکند.بلکهاوهموارهتالشمیورزدتاخودرا
بهترازدیگرانجلوهدهد.گوییراهتازهایبرایارضاءخودخواهیوتمایالتدلشپیدا

کند.
امایکراهوجوددارد،واینراهینووجدیداست،کههیچانسانیآنراامتحاننکرده
انجامش برای بهحالهیچتالشی تا بافهموعقلمادرزادیخود انسانی است.هیچ
نکردهاست.اینکار،اطاعتازفرماناولخداونداستکهگفت:»من هستم یهوه خدای 
تو، ترا خدایان دیگر غیر از من نباشد«)خروج2۰: 3(.البتهنقطهکاماًلمتضادآندربین
انسانهاکمدیدهنمیشود؛افرادیبودهاندکهذاتغیرطبیعیداشتهاندوبهخاطرمنحصر
بهفردبودنشرارتایشان،آنهاخودراازدرجهیکحیوانهمپایینترآوردهاند.اماهرگز
نمونهایازشخصینبودهکهذاتشچنانغیرطبیعیباشدکهباعثشودکهخدارااولین

هدفخودسازد!
توبهکردن،یعنیتوبهایکهبدونآنانسانبایدهالکمیشد،تغییرذهناست. این
تغییرهمهچیزرادگرگونمیکند.بهعنوانمثال،شخصیکهبهدنبالافکاروخواستههای
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تباهیپیش بهسوی برمیداردکه بهسرعتدرجادهعریضیقدم بودهو قلبیخویش
ازخدا استکه آرزومندچیزی و اوطماع قلب و است، بیگانه باخدا او فکر میرود.
نیست،چنینشخصیناگهانبهفکرفرومیافتد.مهمنیستکهچهچیزیاورابهفکروا
میدارد)درموردپسرگمشده،اینشرایطمحیطیوبروزقحطیبود(مهمایناستکه
اوبازداشتهشدهوتوقفکرد.سپسافکاریبهاوهجومآورد،منچهمیکنم؟-بهکجا
میروم؟اینراهیکهمیروممرابهکجاهدایتمیکند؟هرروزپیرترمیشوم.روزبهروز
،یکروزاززندگیمکمشدهوبهمرگنزدیکترمیشوم.اگرچهاینراهدرحالحاضربه
اندازهکافیمناسبمنبودهولیمنبهخداوبهروحخودمگناهکردهوعاقبتآننابودی
تازمانیکه ادامهنمیدهم. را راه این بردنخودهستم.دیگر بین از است.مندرحال

فرصتهستبرمیگردموبهسویخدامیروم.
خوانندهگرامی،اینیعنیتوبهواقعی.مهمنیستکهچهچیزیباعثتغییردرذهن
شودوشخصرامصممکندتاگناهخویشوراهخودرارهاکردهوبهسویخداوندعیسی
مسیحبرگردد.اگراینکارراانجامدهد،آنگاهمیشودگفتکهویتوبهیابازگشتنموده
است.وقتیکهپسرگمشدهفکرخودراعوضکردونمیخواستتادیگرگرسنگیخود
راباباقیماندهغذایخوکهابرطرفکند،گفت،»برخاسته نزد پدر خود می روم«)لوقا
15: 1۸(.دراینزمانویفکرشتغییریافتهبود؛اوپشیمانشدهبود.اکنوناویکتوبه

کارواقعیبود.
اکنوناینسوالپیشمیآید،گواهواقعیاینتوبهچهحقیقتیاست؟آیاممکناست
شخصیکهدرجادهعریضیپیشمیرود،ناگاهبهخودآمدهونشستهوشروعبهگریهکند،
زیراکهبهاندازهکافیخوبنبودهتابهسویپدرشبازگشتکند؟منبسیاریازاینگونه
افرادرامیشناسم،کهبعدازاحساسیزودگذربرایبازگشتبهخانهپدردوبارهدرهمان
جادهعریضبهراهخوددشوارترازقبلادامهدادهاند.ایشانخیالکردندکهآناحساس
اینپسرگمشدهرا آیا زودگذرتوبهبودهولینحوهرفتارشانخالفآنراثابتمیکند.
قانعمیکردکهبگوید،"برخاسته و نزد پدر خود می روم،"امابهجایحرکتبهسویخانه
پدری،همچنانبهوضعیتخوددرآبشخورخوکهاادامهدادهوپشتشبهخانهپدرشبود؟
خیر:بعضیگمانکردهاندکهتوبهکردهوبهطرفخدابازگشتهاند،یااینکهواردملکوت
آسمانشدهاندامازندگیآنهانشانمیدهدکهچنیننیست.تنهاگواهحقیقیتوبهدرحرف

است.
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درعهدقدیمازواژهتوبهاغلبدررابطهباگناهکاراستفادهمیشود.خدادرکالمش
معموالازتوبهیاتغییرفکراوصحبتمیکند.گناهکارکهخدابرعلیهاوصحبتکرده
است،فراخواندهمیشودکهبازگشتکند،یاتبدیلشود،بااینتضمینووعدهکهاگراو
بازگشتکندخداپشیمانشدهوازمجازاتاوصرفنظرخواهدکرد.بهعنوانمثال؛کالم
خدادرعهدقدیمچنینمیگوید»از طریق های بد خویش بازگشت نمایید زیرا چرا بمیرید!« 
)حزقیال33: 11(معنیاینکلمهدقیقًاهمانکالمیاستکهخداونددرعهدجدیدگفته
3(.کسی توبه نکنید، همگی شما همچنین هالک خواهید شد«)لوقا13:  »اگر  است،
کهبازگشتکندنخواهدُمرد،دیگرانخواهندُمرد.کسیکهتوبهکندهالکنخواهدشد،
دیگرانهالکخواهندشد.امابازگشتبدونتوبه،وتوبهبدونبازگشتوجودندارد.گواه
توبهیاتغییرذهنبهسویخدا،گفتگویابازگشتبهسویخدااست.براستیکهچقدراین
کتاببرکتیافتهاستاگرباعثتوبهحتییکگناهکارشودتااورابهحقیقتبازگشت
دهد:»اگر آن امتی که درباره ایشان گفته باشم از شرارت خویش بازگشت نمایند آنگاه از آن 

بالیی که به آوردن آن قصد نموده ام خواهم برگشت«)ارمیا1۸: ۸(. 
تغییرفکرپسرگمشده،کاریرابهدنبالداشتورفتارشراتغییردادواینشاهدی
بودبردرستیوحقانیتتوبهاش!درآغازاینقسمتگفتهامکهمنتصویربهتریازتوبه
ودعاکردنندارم.پسرگمشدهنزدیکبههالکتبود؛ویپشتبهخانهپدرشکردهو
روبهآبشخورخوکها.تازمانیکهخاطراتشبهیادشآوردکه،»چقدر از مزدوران پدرم 
بهمدت ازخانهپدرش ماندن دربارهدور افکار این )1۷ دارند!«)لوقا15:  فراوان  نان 
طوالنی،تغییراتیرادرذهناوبهوجودآورد،وگفت،»برخاسته نزد پدر خود می روم.« 
)لوقا15: 1۸(اینکاریعنیتوبهیابازگشت!دریکآناومتحولشدهیابرگشتهبود،
زیراکهمامیخوانیم،»برخاسته و به سوی پدر خود متوجه شد.«)لوقا15: 2۰(دریک
لحظهاززماناوپشتبهخانهپدرشداشت،وروبروباآبشخورخوکها.امادرلحظهای
دیگراوروبهسویخانهپدرشوپشتبهآبشخورخوکهاداشت.توبهپسرگمشدهواقعی
بود؛شاهدوسندحقیقیبودنتوبهاشرادررفتارویمیبینیم.اوپشتخودرابهجایی
برگرداندکهرویشبهآنجابود،ورویشرابهجاییکهپشتبهآنجاداشت.اوبازگشته

بود،اوتوبهکردهبود.
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فصل هفتم: بازگشت به خانه
»و او برخاسته به سوی پدر خود متوجه شد.«)لوقا15: 2۰(

اکنونپسرگمشدهازجابرخاستهاست،وپشتخودرابهآبشخورخوکهاکرده،وآماده
برایرفتنبهسویپدرشاست.

اماآیااوراهرامیداند؟عجبسوالیاست!اگرنمیدانست،نهتغییرذهندربارهدور
ماندنازپدر،نهتمایلبهآشتیباپدربرایشارزشیداشت.مگراینکهاوراهرابداند،شاید
اواینطرفوآنطرفسرگردانبماندتاوقتیکههالکشود.سرگردانیاوهیچسودی
برایشنداشتاگرسعیمیکردباباقیماندهغذایخوکهاخودراسیرنگهدارد.اینراهها

هرگزاورابهپدرشنزدیکترنمیکردند.
تنهایکراهبرایبرگشتنبهسویپدرازممالکدوردستوجوددارد.بهغیرازاین
راه،هیچراهدیگریبینخداوکسانیکهازاودورماندهوسرگردانماندهاندنیستمگر
یکدیواربزرگجدایی،بدونهیچدریدرآن.دیوارینفوذناپذیروغیرقابلعبور.تا
هنگامیکهفردپشتبهخداوپدرخویشدارد،امکانداردکهچیزیدرموردایندیوار
نداند.مناعتقاددارمکههیچیکازمردمیکهمذهبوایماننادرستیدارندچیزیدرباره
واقعی دیوار این اما روند. باال آن از باتالشخود نمیکردند وگرنهسعی نمیدانند آن
همیشهبودهوهست؛وزمانیکهفکرانسانتغییرکندوبهسویخداپدرخودبرگردد،خود
رامواجهباآنمیبیند.آه،چهدیوارترسناکیاست!ارتفاعآن،عمقآن،طولآن،ضخامت
آن،غیرقابلاندازهگیریاست.قلهآنبهملکوتمیرسدوهیچنیرویزمینیتابهحال

نتوانستهازرویآنعبورکند.
امادرایندیواریکدروجوددارد.دیوارهمچنانبینخدایپدروفرزندانگمشده
اوباقیمانده،بهبزرگییکسد؛امایکدرآنجاهستوکسانیکهآندررامیشناسند
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میتوانندازآندرواردشوندوبهسویپدرشانپیشروند.شیطانعدهزیادیرامتقاعد
کردهکهنیازیبهدرندارندوآنهامیتوانندازایندیواربلندباالرفتهوخودرابهملکوت
خداوندبرسانند!زهیخیالباطل!شمابایدحقیقترادراینموردبدانید،برویدوبههمه
بگویید!درکالمخداوندبهمادربارهاعمالمذهبیکهپسرگمشدهانجامدادتااورابه
خانهپدرشبرساند،چیزیگفتهنشدهاست.امامیدانیمکهاوچهکرد،زیرااوبهسویپدر
بازگشت.اگراودربارهایندراطالعینداشت،هرگزنمیتوانستبهسویخدابازگشت
کند.اولینقدماوبعدازبرخاستنوپشتکردنبهآبشخورخوکها،اینبودکهبهطرفدر
برود.اگراینطورنبود،تمامقدمهایشتالشیبیهودهبود.تاوقتیکهبهسویآندررفت،
اوحتییکقدمهمبهطرفخانٔهپدرشبرنداشتهبود.اگراوبااعمالدینیوظاهرسازی
ازخانه ازخداودور ایندیوارجداییعبورکند،همچناندرجدایی از تا خیالداشت

میماند.
امامنباوردارمکهایناولینقدمبهسویپدرش،رفتنبهطرف دربود.بعدازاینکه
پسرشاوراترککرد،پدر،بههمانقیمتیکهفقطخودشمیدانست،درراساخت،که
اگراوبخواهدبازگردددریبهرویشگشودهباشد.همانپدردوستداشتنی،همانکسی
کهپسربرعلیهاوگناهکرد،ترتیبیدادکهبهاونشاندهدایندروجوددارد.اگرپدراین
کاررانمیکرد،وقتیکهپسربهخودآمدتابهسویپدرخویشبرگردد،شایداوهالک
میشد.درورودیآنجابود،امااگراوهرگزآنراپیدانمیکرد،همچناندیواربزرگجدایی
بینآنهاباقیمیماند.چهبسیارندکسانیکهخیالدارندچوندزدهاوراهزنانازدیوار

جداییباالرفتهوخودرابهخداوندنزدیکسازند!
جالل،سپاسگزاری،افتخار،ستایشوشکرگزاریبرخداییکهدررابهوجودآورد،
وآنرابرپسرگمشدهخودآشکارکرد.پسرگفت،»برخاسته نزد پدر خود می روم«)لوقا
15: 1۸(اینتغییرواقعیدرذهناوتوسطکاریکهانجامدادثابتمیشود؛اوفورااز
جابرخاستوپشتخودرابهآبشخورخوکهاکرد.اماوقتیکهرویبهسویخانهپدرش
فورابادیواریمواجهشد.درمقابلشبجزدیواریبلندوعبورناپذیرچیزیدیده نمود، 
نمیشد،امادرمیاندیواریکدربازبود،وچشماناوبهسویدربازمتوجهشد.اولین
قدماوبهسمتخانهپدرشازآبشخورخوکهابهسویآندربازبود،وباگذرازآنودر

آنسو،ویدرآغوشپدرشودستهایاودورگردنشبود!
ورودیخداوندماعیسی در یگانه و است دیوارجداییهمانگناه آن عزیز، خواننده
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مسیح.کسیکهاینراهرابهسویخودنشانداد،خدایپدراست؛وکسیکهآنرابهپسر
گمشدهنشانداد،روحقدوسخدامیباشد.بگذاریدکالمیدربارهتماماینچیزهابگویم،

بهخصوصبهآنهاکهتصمیمبهتوبه،تحولروحانیوآشتیباخدادارند.
اولازهمه،دربارهدیوارجداییکهسدیغیرقابلنفوذاست.هریکازمابوسیله
گناهانشآنرابینخودوخدابرقرارکردهاست،منمیگویمهمهافراد،زیراکالمخدا
میگوید،»انسانی نیست که گناه نکند،«)اولپادشاهان۸: ۴۶(؛ودوبارهمیگوید،»همه 
گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر می باشند«)رومیان3: 23(.اینآموزشیاستکهخاص
کتابمقدسمیباشدودردیننادرستوجودندارد.دیننادرستباوربهاعمهاطهار
آنها،دیوار دینی باور در است. ناچیزشمردهشده بسیار آن در وگناه دارد معصومین و
جداییوجودنداردوفقطالزماستکمیتالشکنندوخموراستشوندتاخداونداز
آنهاخوشنودگردد.اماحقیقتایناستکههمهماگناهکاریموکسانیکهگناهکردهاندیا
"قصور کرده اند"،ایندیواررابینخودوخدادارند.گوییآنرابادستهایخودشانساخته
اند.الزمبهتذکراستکهایندیوارراکمیتگناهومیزانآنباالنمیبرد.یعقوبرسول
میگوید،»همگی ما بسیار می لغزیم«)یعقوب3: 2(؛حتیاگرشخصیپیدامیشدکهدر
فکر،کالم،ورفتارفقطیکگناهدرزندگیشانجامدادهبود،همانیکگناهمانعیغیرقابل
نفوذبیناووخدابهوجودمیآورد.دیواریبهبلندیدیواریکهگناهکاربزرگیکهگناهان
زیادیدردنیاانجامداده،دربرابرخوددارد.دوبارهازیعقوبرسولنقلقولمیکنمکه،
»زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزو بلغزد ملزم همه می باشد«)یعقوب2: 
1۰(.کسیکهفقطوفقطیکباردریکموردازاحکامخداوندجرمیمرتکبشدهباشد،
مانعیبینخودوخداقراردادهاست.مانعوسدیکهبهغیرازتوبه،هیچنیرویدیگری
قادربهنفوذدرآننیست.وقتیکهخداشخصیرادرمحکمهخودداوریمیکند،سوالی
کهازاومیپرسددربارهتعدادگناهانشنیست،امامیپرسد،"گناهکار یا بی گناه؟"وخدا،
قاضیپارسا،نمیتواندکسیراکهدرحضورشگناهکردهاست،بیگناهبخواند.دوستان
عزیز،بهمادربارهترازووسبکوسنگینکردناعمال،دروغبزرگیگفتهشدهاست.تنها

یکگناهونافرمانیبرایهمیشهماراازخداوندقدوسجدامیسازد.
بهشماالتماسمیکنمکهدعاکنیدتابهروشنیمتوجهتقاضایمطلقشریعتبشوید.
زیراروزداوریدرپیشرویشماست؛وهرگونهاشتباهیدراینزمینهروحوجسمشما
رابرایهمیشهبههالکتخواهدرسانید.اولینگناهشما،اولیندروغ،اولینفکرشریرانه،
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اولیناحساسنفرتواولینخودخواهیشماستکهشمارابهسراشیبینابودیمیاندازد.
اماشمافکرمیکنیدکهاینآخرینوتنهاگناهاستومیتوانیدازنابودیابدیفرارکنید.
آخرینویگانهگناهشمامطمئناشمارامحکوممیکند.پسچهکسیمیتواندنجاتپیدا
کند؟جواب:ازطریقاعمالشریعت،هیچکس.زیراشریعت،آگاهیبهگناهاست.شما
ازطریقشریعتنمیتوانیدنجاتیابید؛زیراآنراشکستهاید.شریعتواحکامخداوندبه
ایندلیلبهموسیدادهشدتابهقومخداوندبیاموزدکهنیازبهیکنجاتدهندهدارند.اما
شیطانبهفرزندانگمراهیباوراندهکهازطریقحفظآنمیتوانبهرستگاریرسید!اگربه
شریعتواحکامدهگانهخداوندبهدرستیبنگرید،متوجهمیشویدکهالزاماتمطلقآن
چهمیباشد.کیستکهدرتمامعمرشآنهاراحفظکردهباشد؟ولذاباشناختاحکامو
گاهیازشکستنآنمییابید.اینشریعتشکستهشده–کهبوسیلهخود شریعتخداوندآ

شماشکستهاست–هماندیوارجداییاستکهبینشماوخدایشماقراردارد.
حفظ و شریعت اعمال طریق از میکنند؟ پیدا نجات چهکسانی که بپرسید شاید
بهکمال را آندستورات بتواند زیراغیرممکناستکسی دستوراتخداوند،هیچکس.
حفظکند. اما از طریق فیض، »هر که«باشدنجاتپیداخواهدکرد)مکاشفه22: 1۷(. 
شماباگناهانخودایندیوارجداییرابینخودوخداوندقدوسبرپاداشتهاید.اماخدا
دریمیانایندیواربهوجودآوردهاستتاازراهآنگناهکارانرابپذیرد.عیسیمسیحیگانه
دراست؛زیرااوگناهان–یامانعجدایی-راباقربانیکردنخودبررویصلیبازبین
برد)عبرانیان۹: 2۶(.عیسیمیگوید،»من راه و راستی و حیات هستم، هیچکس نزد پدر 
جز بوسیله من نمی آید.«)یوحنا1۴: ۶(بنابرایناگرپسرگمشدهازطریقعیسیمسیح
واردنمیشد،نمیتوانستبهسویپدربرود.عیسیمیگوید،»من در هستم، هر که از من 

داخل گردد نجات یابد«)یوحنا1۰: ۹و1۴: ۶(.
اگرماانسانهاچشمانیبینابرایدیدناینمطالبروحانیداشتیم،ایناصولبهچه
روشنیوزیباییدرکتابمقدسآشکارشدهاند!امیدواریمکهبتوانیمبااشارهبهبابهاو

آیاتکالمخداونددراینزمینهدربارهآنهابهشماتوضیحدهیم.
خدایدوستداشتنیمیداندکهروزیمیآیدکهاوباید»ربع مسکون را به انصاف 
داوری خواهد نمود« )اعمال1۷: 31(،کالمخداوندمیگویدکههمچنانکهاوازآسمان
بهپایینبهوضعیتانساننگاهمیکند،جزبیخبریوگمراهیچیزیدردلآدمینمیبیند.
خداونددرکالمخود،اینمطلبرابهمااینگونهبیانمیدارد: »خداوند از آسمان بر بنی 
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آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه روگردانیده با هم فاسد 
شده اند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی«)مزامیر1۴: 2-3(.اینشهادتیبودکهازطرف
آیا ببیند تا پاییننگاهکرد به ازملکوتخود او اینکه از بعد خودخدادادهشدهاست،

نیکوکاریدرآدمیوجوددارد.
چهکاریبایدبرایرستگاریآدمیانجاممیشد؟خدانمیخواهدکسیهالکشود،
دنبالخدا به آنها اگر بود. نابودیستمکارانخواهد برای اوضمانتی ذات اماحقیقت
میآمدندهمانطورکهقبالهمآمدهاند،هیچبشرینمیتوانستنجاتپیداکند،زیراخدا
»هر که گناه کند  اوگفتهاست، رامحکومکند. ایشان بهعنوانقاضیفقطمیتوانست
ندارد، وجود نیکوکاری هیچ همهگناهکردهاند؛ و ،)2۰  :1۸ )حزقیال مرد« خواهد  او 
هیچکسنمیفهمدوبهدنبالخدانیست.ایندقیقًاعینکالمخداونداستوخداانسان
نیستکهدروغبگوید!بنابراین،برطبقحقیقتخدا،همهبایدهالکشوند.گناه،سند
نابودیوهالکتهمهگناهکارانرانوشتهوهمهمامحکومهستیم.اماآیاچیزیآنقدر
مشکلبرایحکمتبیپایانخداوجوددارد؟آیاهیچچیزیمیتواندمانععشقومحبت
خدابهفرزندانآدمیشود؟اولینفکرخودخدااینبودکه،آیاراهیرامیتواندتدبیرکند
کهبتواندیکخدایعادلوهمچنینیکنجاتدهندهباشد.راهیکهدرآنرحمتو
عدالتباهمبهاجرادرآیند.راهیکهازطریقآنعدالتوصلحیکدیگررادربربگیرند؟
»و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت: از این جهت 
بازوی وی برای او نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود« )اشعیا5۹: 1۶(. »زیرا 
خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هالک 

نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد« )یوحنا3: 1۶(. 
آیامتوجهاینحقیقتگشتید؟عیسیهماندریاستکهمندربارهآنصحبتکردهام
)یوحنا1۰: ۹(.خدایپدرکالبدیبرایاوتهیهکردهاست،برایآنکسکهازابتداباخدا
بودوخودخدابود.)یوحنا1: 1(درزمانموعودخدایپدرپسِریگانٔهازلِیخودرابه
زمینفرستاد.عیسیمسیحاززنیبهدنیاآمده،زیرقانونشریعت،تاکسانیراکهزیرقانون
شریعتبودندبازخریدکند.»این سخن امین است و الیق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا 
آمد تا گناهکاران را نجات بخشد« )اولتیموتائوس1: 15؛غالطیان۴:۴؛یوحنا1:1؛
عبرانیان1۰: 5(.اوآمدتابرایآنهازندگیکندوبهجایایشانبمیردتاازطریقمرگو
اطاعتازشریعتخدا،عدالتکاملخودرابهاجراگذارد،بهجایهمهکسانیکهایمان
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آورند)رومیان3:22( »او آمد که به سبب رحمت عظیم خدا، عیسی به جای تمام مردم 
جهان، طعم مرگ را چشید«)عبرانیان2: ۹،ترجمهتفسیریکتابمقدس(؛هرکسبه
اوایمانآوردهالکنگردد،بلکهزندگیجاویدبیابد.بههمیندلیل،مسیحخودمیگوید، 
آنکس که از جانب خداست او پدر را دیده است، به شما می گویم هر که به من ایمان آورد 

حیات جاودانی دارد)یوحنا۶: ۴۸(.
اکنونتنهامسیحاستکهمیتواندگناهکارانرانجاتدهد.عیسیمسیح؛ »خدا که 
در جسم ظاهر شد«)اولتیموتائوس3: 1۶(بدینگونهامکانرستگاریآدمیرافراهمکرد.
اولشریعتخدارابررویزمینستودهوآنرامحترمشمرد.مسیحدرکالمودرروح
همهفرامینشریعترابهطورکاملوبدونهیچگناهیحفظکرد.مسیحاززمانتولدش
تامرگ،بدونحتیذرهاینقصان،خداوندخدایخودراباتمامقلبشدوستداشت.
همچنینویباتمامروحخود،وباتمامفکرخود،وباتمامقدرتخودهمسایهاشرا
مانندخودشدوستداشت.ایناستخالصهشریعتودستوراتخداوند.کاریکهاو
برای انجامداد. برایگناهکاران بلکه نیازینداشت، برایخودش،زیراکه نه انجامداد
همهکسانیکهبهاوایمانآوردهواطاعتازاورابهعنوانیکهدیهقبولکردند.خداوند
نیزپارساییواطاعتپسرشرابهحسابایماندارانمیگذارد.بدیننحوآنهاقادرنددر
مقابلخدابایستندوپارساشمردهشوند.»زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص 
بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.« 

)رومیان5: 1۹(.
اماقبلازاینکهخداوندنجاتدهندٔهمابشود،عیسیمسیحبهعنوانانسانکارهای
زیادیبجزانجامدادنشریعتبرایماانجامداد.»خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار 
متحمل شد«)اولپطرس2:2۴(.برایورودبهبهشتتنهاکافینیستکهفردیسعیدر
زندگیبدونگناهداشتهوشریعتخداراحفظکند.آنشخصهمچنینبایدازهمهگناهانی
کهمرتکبشدهوازعواقبآنرهایییابد.درهیچیکازادیانزمینیچنینتعلیمیوجود
ندارد،تنهاکافیاستکهفردیسعیخودشرابکندوخداوندازاوخوشنودخواهدبود.
درادیانزمینیگناهبسیاردستکمگرفتهشدهوقدوسیتخداوندهمنادیدهانگاشتهشده
است.اماحقیقتکالمخداوندچیزدیگریاست؛لذاخداوندماعیسیمسیحبایددوکار
راانجاممیداد:اوگناهرابهخاطرگناهکارانبهجانگرفتوبادیدنمجازاتشآنراکنار
گذاشت.بهعالوهبرایایماندارانشزندگیبدونگناهوبااطاعتکاملازشریعتراارائه
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کرد.نهتنهازندگیمسیحمطابقتکاملباشریعتبودبلکهگناهان و مجازات آن را نیز به 
خود گرفت.اوبرای انسان گناه شد؛»گناه«بهحساباوکهگناهینداشت،گذاردهشدهو
بااوبهگونهایرفتارشدکهماگناهکارانالیقآنبودیم.»زیرا او را که گناه نشناخت در راه 

ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم«)دومقرنتیان5: 21(.
درکالمخداوندچنینآمدهاست »زیرا موسی عدالت شریعت را بیان می کند که هر که 
به این عمل کند در این خواهد زیست« )رومیان1۰: 5(.پاداشاطاعت،زندگیاستاما
مزدگناه،مرگاست.مابهعنوانیکگناهکاروقتیکهبهمسیحایمانمیآوریم،آنچیزیرا
بهدستمیآوریمکهمسیحبااطاعتخودبهدستآورد.یابهعبارتیدیگر؛مسیحآنچهرا
بااطاعتکاملازشریعتبهدستآوردبههرگناهکاریکهایمانآورد،بخشیدهوهمچنین
گناهاناورابهخودمیگیرد:»و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد«)اشعیا53: ۶(.گناه
برمسیحنهادهشدهواومیبایستمزدآنرادریافتمیکرد.)گناههماندیواربزرگیکه
بینپدروپسرگمشدهقرارداشت(ایندیوارجداییکهبینخداوهرانسانیوجوددارد،
مرگاست.وقتیکهگناهانمابردوشخدایپسر)مسیح(نهادهشدهبود،اومرگرابه
جایماتجربهکردهوچشید.اینمرگاست،برادرگرامی؛اینمرگاست.جداییازخدا.
اینمرگیبودکهنجاتدهندهوقتیکهدرباغدعامیکردازآنمیترسید،»اگر ممکن نباشد 
۴2(–اینمرگی ۴2ولوقا22:  که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد.«)متی2۶: 
استکهنجاتدهندهآنرااحساسمیکردوقتیکهنالهمیکرد،»الهی، الهی مرا چرا ترک 
کردی؟«)متی2۷: ۴۶(–اینمرگیاستکهنجاتدهندهماآنراکاماًلتجربهکرد.وقتی
که»گناه«بردوشاونهادهشد،بیناووخدایشجداییانداختهوازاونالهدردناکیبه

آسمانبرخاست»الهی، الهی مرا چرا ترک کردی؟« )متی2۷: ۴۶(.
اماخونیکههمهگناهانراپاکمیکردبررویصلیبجاریشد،خونیکهقدرتچیره
شدنوغلبهبرشیطانوگناهرادارد.ازطریقخونقربانی،آندیوارجداییسرتاسرشکسته
شد؛پردهمعبدبهدوپارهشدهوراهبهقدساالقداسگشودهشدهاست.باشکافتناین
پرده–دریکهخودخداساختهبود–عیسیمسیحاولینانسانیبودکهبهحضورخداوارد
شد.»به خون خود یک مرتبه به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را پرداخت«)عبرانیان

۹: 12(؛خداوندماعیسیمسیحتمامگناهانیراکهبررویدوششبودشست.
اینک!»خدا را در اعلی علیین جالل و بر زمین سالمتی و در میان مردم رضامندی 
1۴(مسیحراهاست،مسیحدراست؛ »پس ای برادران، چونکه به خون  )لوقا2:  باد.« 
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عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم از طریق تازه و زنده که آن را بجهت ما 
از میان پرده یعنی جسم خود مهيّا نموده است،« )عبرانیان1۰: 1۹-2۰(. »ازمیانپرده،
یعنیجسمخود«دیگرهرگزمعنیکلماترافراموشنکنید.تنهاوتنها"ازطریقعیسی
مسیح"استکهامکاننزدیکشدنبهخدایپدروجوددارد.هیچراهوامکاندیگریبرای
نزدیکشدنبهخدانیست.بهپیرواندیننادرستباوراندهشدهکهبااجرایتعالیممذهبی
میتوانندازایندیوارنفوذناپذیروغیرقابلعبورباالرفتهوبهملکوتخداوندواردشوند.

امااینتعلیمدرتضادباکالمخدایزندهاست.
اینخدایپدربودکهپسریگانهزادشرابهاینجهانداد،وپسربافدیهخودآندررا
ساخت.پسرهدیهوفدیهشدتاآندرساختهشود.امابهدلیلکوریروحانی،هیچکدام
ازفرزندانآدمایندررابرایخودنیافتهاست–هیچکدامازآنهاتابهحالآنراندیده
مگراینکهبهآنهانشاندادهشود.انساندرتاریکیبهدنیاآمدهوبههمیندلیلنمیتوانددر
راببیند.»در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده 

است« )اولیوحنا2: 11(.
وقتیعیسیبررویصلیببرافراشتهشد،منجربهاسارتشیطانشد.عیسیمسیح
هدایاییدریافتکرد.»بر اعلی علیین صعود کرده، و اسیران را به اسیری برده ای. از آدمیان 
ایشان مسکن گیرد.«)مزامیر تا یهوه خدا در  نیز  انگیزان  فتنه  از  بلکه  بخششها گرفته ای. 
۶۸: 1۸(.قبلازآن،برایخداراهینبودکهبتواندمیانانسانهاسکنیگزیند.دیوارجدایی
وجودداشتکهمحبتخداراازانسانوبههمانترتیبانسانراازخداجداکردهبود.
امااکنون،همانطورکهانسانازمیاندر،یعنیعیسیمسیح،بهطرفخدامیرود،خداهم
بهطرفانسانمیآید.خدایپدرفرزندیگانهزادشرادادودرنجاتراساخت.اکنون
بهخاطرپسر،روحخودرامیفرستدتاچیزهاییراکهمتعلقبهعیسیمسیحهستند،به
گناهکاراننشاندهد.مگراینکهبوسیلهروحالقدسبهاونشاندادهشوند،درغیراین
از  »کیست  میپرسد، خدا بشناسد. نمیتواند و نمیشناسد را آنها انسانی هیچ صورت
مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می باشد؟ همچنین نیز روح انسان 
که در وی می باشد همچنین نیز امور خدا را هیچ کس ندانسته است جز روح خدا«)اول
قرنتیان2: 11-12(.اماخداروحقدوسخودرابهآنانمیدهدکهازاودرخواستکنند.
وقتیکهروحالقدسمیآید،عیسیمیگوید،»او مرا جالل خواهد داد زیرا که از آنچه آن من 
است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد.«)یوحنا1۶: 1۴(.ایرادازماوگناهبهگردن
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ماستاگرروحالقدسرانداشتهباشیم؛زیراکهنوشتهشده»سوال کنید که به شما داده 
خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت«)متی۷:۷(ولوقا11: ۹(.اگرکسیروحالقدسرا
ندارد،بهخاطرآناستکههرگزآنرادرخواستنکردهاست.اوشاید"دعا کند"اماهرگز

درخواستنکردهاست.
خوانندهعزیز،نجاتبههماناندازهرایگاناستکههوابراینفسکشیدن،امافقط
یکراهنجاتوجوددارد،وآنهمازطریقدرمیباشد.درخاتمهاینقسمت،میخواهم
شماراباآندریکهخداساختهاستکمیآشناترسازم:»زیرا تنگ است آن در و دشوار 
1۴(.قصدم اند«)متی۷:  یابندگان آن کم  به حیات است و  است آن طریقی که موءدی 
آننیستکهشماگیجشوید،بلکهفقطشماراآگاهمیکنم.اگرشمابزرگترینگناهکاری
هستیدکهتابهحالزندگیکرده،اگربرهنهوبدوناینگهچیزیدربرداشتهباشیدبهسوی
آنبروید،پذیرفتهمیشوید.یعنیبدوناتکاءبهاعمالنیکخودویاسعیدربهبودخود.
امااگرشماتالشکنیدکهباخودچیزیداشتهباشید–حداقلکمیازاعمالمذهبی،یا
حداقلکمیازصداقتخودشما–همهباهمغیرقابلپذیرشاست.همهکسانیکهاز
میانآندرردمیشوندبایدهمهچیزیراکهدارندرهاکردهباشند،وفقطبهمسیحاعتماد

داشتهباشندوبهکارتمامشدهاو.بایدتنهاوتنهابهعیسیمسیحخداوندبنگرند.
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فصل هشم: پذیرش
»اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش 
خود کشیده بوسید. پسر وی را گفت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از 
این الیق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. لیکن پدر به غالمان خود گفت جامه بهترین 
را از خانه آورده بدو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پایهایش، و گوساله 
پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا که این پسر من مرده بود زنده 

گردید و گم شده بود یافت شد پس به شادی کردن شروع نمودند.«)لوقا15: 2۴-2۰(
چگونه نوشت؟ چیزی شده ذکر لطافتکلمات و زیبایی مورد در میتوان چگونه
میتوانآنهاراشرحدادتاعظمتووسعتآرامشروحانیراکهدرخوددارند،بهنمایش
گذاردهشود؟اینهاشرحپذیرشپسرگمشدهمیباشدزمانیکهبهسویپدرشبهراهافتاد.
ایگناهکارآنهارادوبارهبخوان؛وسپسازطریقایمانباشکرگزاریآنرادرقلبخود

ذخیرهکن.
2۰(.اینزمانیاستکهپسرگمشدهآنطرفدیگر »اما هنوز دور بود«)لوقا15: 
دیواربود–»پدرش او را دید«)لوقا15: 2۰(.ازطریقسفریپرزحمتوطوالنینبود
کهپسرگمشدهفاصلهبینخودوپدرراکاهشدادهبود.خیر!اوهنوزدوربودوآنقدر
نزدیکخانهنشدهبودکهدردیدپدرآمدهباشد.اینچنیننبودکهاوباتالشخودفاصله
جداییراکاهشدهد؛بلکهدیوارجداییدیگربینآنهاقرارنداشت.زمانیکهاوازدررد

میشدپدراورادید.
پدرشچهدید؟بگذاریداینگونهسوالکنم،وقتیکهپسرگمشدهبهخودشنگاهکرد،
چهدید؟آلوده،کثیفونداروبیچاره!اوچهنفرتیازخودپیداکردهبودوقتیکهبهخودش
نگاهکرد!امااوازجابرخاستوپشتبهآنسرزمیندوردستکرد.اوازآنجافرارکرد
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تاخودراازهالکتنجاتدهد.پسرگمشدهبرایشستنواصالحسرووضعشتوقف
نکردهوهیچتالشیبرایپاککردنخودننمود.ویازگرسنگینزدیکبهمرگبودو
میدانستکهچیزیبهجزنانیکهدرخانهپدرشیافتمیشدنمیتوانستاورانجات
دهد.اگرقبلازاینکهراهبیفتدسعیوتالشمیکردتاخودراآمادهومقبولنظرپدرش
سازد،هرگزقدمیبهجلوبرنمیداشت.وضعیتبسیاروخیمواضطراریبودوجایتامل
وتردیدینبودبنابرایناوبهطرفدرآمد.وقتیبهوضعیتخودشنگاهمیکرد،قلبش
ازدرونفرومیریخت.هیچکسمثلاوازگودالیوحشتناکتروازلجنزاریآلودهترو
کثیفتربیروننیامدهبود!لباسشبهکثیفیخودشبودوفقطبایکبقچهپارهکثیفیخود
راپوشانیدهوشرمازعریانیرامخفیساختهبود.بااینکهپسرگمشدهخودواقعیاشرا
دید؛اماازراهخودمنصرفنشد.اگراوبرمیگشت،بهسویچهکسبایدمیرفت؟آیا
پدرمهرباندیگریوجودداشت؟اماوقتیکهچشمانپدرشازدیدناوبهطرفدرروشن
شد،اوچگونهبهنظرمیآمد؟وقتیکهاوپدرراترککرد،درتمامقلمرووسیعاوچیزی
ندیدهبودکهخوشحالشکند.امابراییکپدرهدفیجزشادیفرزندشوجودندارد.در
آنوقتپدر،فرزندخودرادیدکهبهسویدرمیآید-اگرچهژندهپوشوکثیف.ازدیدن
پسربازگشته،روحششادمانشد.اینشادیحتیبیشازآنتاثریبودکهروحقدوسش
ازآنرنجمیبرد.کسیکهپدردیدهبودهیچکسنبودجزفرزندش.اودیگربهناپاکیو
بود)زکریا بازکرده برایشستنگناهانش زیراچشمهای نمیکرد. فرزندشفکر آلودگی
13: 1(.پدردربارهلباسکثیفپسرشنگرانینداشت:اولباسیآمادهبرایپسرداشت،
و»کتانی پاک و روشن«)مکاشفه1۹: ۸(.مهمنیستکهاوچههستیاچهبوده،پدر
همهچیزراآمادهکردهاست.بهحدفراوانیثروتشنیازهایپسرشرابرآوردهکردهاست.
همانطورکهاوازدر عبورمیکردودرمقابلدیدپدرقرارمیگرفت،پدرشاورادید.وی
بهظاهروجامٔهناپاکاوکارینداشت،بلکهاینحقیقتکهآنفردگمشدهچهکسیبود:
»اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نموده و دوان دوان آمده او را در آغوش خود 
کشیده بوسید«)لوقا15: 2۰(.وقتیکهاوهنوز درحالعبورازدربودپدراورادیدو
فوراشروعبهدویدنبهسویشکرد.منباورنمیکنمکهپسرگمشدهحتییکقدمفراتراز

دربرداشتهبودکهپدرشبهاورسیدهواورادرآغوشکشید؛مثلجرقهاینورانی!
آن در وقتیکه راگفتکه همانچیزی دورگردنش، پدر بازوهای با پسرگمشده،
سرزمیندوردستبوداولینباربداناعترافکردهبود.اوبهگناهانشاعترافکرد.»پسر 
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وی را گفت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از این الیق آن نیستم که پسر 
تو خوانده شوم«)لوقا15: 21(.اماپدرشبهویاجازهندادکهسخنانپرازاحساسش
راتمامکند.منمطمئنهستمکهاوسرشارازاحساسندامتوپشیمانیبود،امافرصتی
خدمتکارانشگفت،»جامه  به و قطعکرد، را او پدرحرف زیرا نکرد؛ پیدا بیانش برای
بهترین را از خانه آورده و بدو بپوشانید؛ و انگشتری بر دستش کنید، و نعلین بر پاهایش؛ و 
گوساله پرواری را آورده، ذبح کنید، تا بخوریم و شادی کنیم؛ زیرا که این پسر من مرده بود 

زنده گردید، و گم شده بود یافت شد«)لوقا2۴-22:15(.
اینپذیرشبهقدریبزرگوارانهوفوقتصوراستکهنویسندهخودراناتوانازتوضیح
آنمییابد.اینهمهبرایماثبتشدهتابیشرمترینوپلیدترینگناهکارانهمازبازگشت

بهسویخداهراسینداشتهباشند.
»پدر دوان دوان  اینحال،اجازهدهیدکهچندکلمهدربارهنحوهرفتارپدربگویم. با
آمده« )لوقا15: 2۰(.پدرگفت،»می بایست شادمانی کرد و مسرور شد«)لوقا15: 32(. 
به نسبت خدا قلب هستمکه مطمئن خواندهامکامال خود مقدس کتاب در آنچهکه از
انساناینچنیناست؛شادمانوآمادهبرایپذیرشگناهکارانتوبهکار.خداونددرفرود
آمدن،برایرهاییبخشیدن،خوشامدگفتن،وکمککردنبهگناهکاریکهبازگشته،هیچ
کوتاهینمیکند.اگرگناهکارمیتوانستفقطبهخدانشاندهدکهاوواقعًابازگشتهو
تنهاکاریکه نمیکند. درنگ او به وخوشامدگویی پذیرش در دارد،خداوند نیاز او به
اینراهگناهکاریرانجاتدهد.خداوندقدوس از تا خداوندهرگزنمیکند،گناهاست
وپاکاست،همانطورکهنبیگفت،»خداوند بی انصافی نمی نماید«)صفنیا3: 5(زیرا
مجازاتعادالنهگناهراخودبهجایاومتحملشدهاست.نجاتانسانباعثسرورو
شادمانیخداوندشدهوهرکسیکهبهقربانیمسیحاعتمادورزد،خدایپدرمیتوانداو
رابدونگناهنجاتدهد.خدامطمئنًاوصمیمانههرکسیراکهازطریقدربهاونزدیک

شدهرهاییمیبخشد.
خداوندکاماًلاینمطلبرابهماثابتکردهاست:»پدر دوان دوان آمده«)لوقا15: 
به خداوند )32  :15 )لوقا شد« مسرور  و  شادمانی کرد  بایست  »می  پدرگفت، .)2۰
استقبالازبازگشتیکموجودبیچارٔهروبههالکترفت!پسرگمشدهنمیتوانستهیچ
کسرابرایبدبختیاشسرزنشکندبهجزخودشرا.اوکهگرسنهونیازمندوکثیف،
بهتازگیازآبشخورخوکهابازگشتهبود.وقتیکهدربارٔهسخنانپدرونحوهبرخوردش
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بافرزندگمشدهفکرمیکنیمتنهابهایننتیجهمیرسیمکه"خدا برای نجات یک گناهکار 
کاری نیست که انجام ندهد، بجز گناه برای او"عباراتیچوندویدنوشادیکردندراین
روایتکوتاه،ویژگیهاییرابیانمیکندبیشترازآنچهکهماجرأتانتظاریاابرازآنهارا
بر باحقایقتاریخیثبتشدهمقایسهمیکنیم، را اینروایت اماوقتیکه داشتهباشیم.
شگفتیماافزودهمیشود.وقتیکهتاریخزندگیخداوندعیسیمسیحرامیخوانیم،»هم او 
که در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد«)فیلیپیان2: ۶(،درمییابیم
کهخداوندچگونهبرایانسانونجاتماازآسمانبهزمینآمد.اوبدنیآمادهبرایخود
داشتتادرآنکالبدفیزیکیهمچونمارنجببرد.)خداکهروحاستنمیتوانستچنین
رنجفیزیکیرامتحملشود(عیسیمسیحخداوندماتجسمگرفتتازخمیشودبرای
انگاشتهشود،مسخرهشود، خطاهایما،کبودشودبهخاطرشرارتهایما،بیارزش
سیلیبخورد،تازیانهبخورد،براوآبدهانانداختهشود،گناهشود،نفرینشود،مصلوب
شود....خداوندتاچهاندازهبهمامحبتنمود؟مادربارهعشقخداچهمیتوانیمبگوییم؟
چهکسیمیزانمحبتبیکراناورامیداند؟خدابراینجاتانسانبیعدالتیویاگناه
نمیکند.خدایقدوسوعادل،هرکاریبراینجاتانسانمیکندجزگناهیاچشمپوشی
گذاردنجاللخود وحتیکنار ازخود پوشی گونهچشم هر به برگناه.خداوندحاضر
استتابهزمینآمدهوآدمیگمراهرانجاتدهد.کلتاریخخدا،همانطورکهدرکتاب
مقدسآمده،بهماثابتمیکندکهاومایلبهانجاماینکارورنجکشیدنبهخاطرمابود.
ویارادهنمودتاانسانرابهجاییبرگرداندکهویرابرایآنخلقکردهبود.اماخدابرای
نجاتانسان،گناهنمیکند.درروایتانجیلمیخوانیمکهزمانیخداوندماماموریتشرا
آغازکرد،بالفاصلهتوسطشیطانوسوسهشد.شیطانازمسیحخواستتااوراپرستش
کندودرعوضیکسجدهکوچک،شیطانتمامدنیارابهاوپیشنهادکرد.هماندنیایی
کهاسیرگناهوشیطانبود،دنیاییکهقلباودرآنبودوآمدهبودتاآنرانجاتدهد.
وسوسهگرگفت،"اگرافتادهمراسجدهکنیهمانااینهمهرابهتومیبخشم")متی۹:۴،
انتظار آنچهدر انجاممیشد،بزرگترینوسوسههابود.زیرا لوقا۶:۴(.سجدهایکهاگر
خداوندماعیسیمسیحبود،عذابورنجخونین،صلیب،مرگوبهگورسپردهشدنبود.
اینکمسیحوسوسهشدهبودتابدونتحملاینزحماتوسختیهاوفقطبایکسجده
بههدفخودبرسد.امانوشتهشدهاست،»خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او 
را عبادت منما«)لوقا۴: ۸(.بازخریدکردنانسانازدستانشیطانازطریقیکسجده،
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میسرمیشد.مسیحمیتوانستآنهاراازطریقگناهبازخریدکند.اماخداوندهرگزمرتکب
گناهنمیشود.اوحاضربهرنجکشیدنوبرصلیبشدناستاماتنبهگناهنمیدهد.گویی
پدرآسمانیدواندوانآمدتاگناهکاربازگشتهرامالقاتکند.خداوندهمراهبالشکریاز
آسمانیانشادیخواهدکردوبهوجدمیآیدکهپسرشدرمیانآنهاست.پدرهرکاریرا
برایشانجامخواهدداد،همانطورکهدرمکاشفهخداوتاریخعیسیمسیحآمدهاست،تا

اورانجاتدهد؛اما–پدربرایاوگناهنمیکند.
خوانندهگرامی،بهاینمطلبخوبفکرکنید.بهعشقومحبتخداوندوحقیقتآن
درستفکرکنید.خداوندحاضرشدهتابراینجاتشماازجانخودبگذرد،امابرای
اینکارممکننیستکهگناهکند.شایدعشقبیپایاناوشمارابرانگیزد؛امااگراینچنین
نشد،سپسبهحقیقتاوفکرکنید.ترسخداآغازحکمتاست،واگرشماهمچناندر
میانجاهالنیکهدرحالهالکتهستندمیباشید،بایدکهبهخودبیایید.اگرشماخیال
میکنیدکهبدونپشیمانی،بدونتحولروحانی،وبدونمسیحممکناسترستگارشوید،
کاماًلدراشتباههستید.آیاخداوندمیتواندعدالتخودرانادیدهگرفتهوبانادیدهانگاشتن
او را نمی شناسم مثل  »اگر گویم  بهیهودیانگفت بار گناهانمرتکبگناهشود؟اویک
شما دروغگو می باشم«)یوحنا۸: 55(.اگردراینوضعیتیکههستیدوبدوناعتمادبه
فدیهمسیحبرایگناهانوایمانبهاو،خداوندشمارانجاتدهد،آیاوی"یکدروغگو"
نخواهدبود؟بعضیممکناستکهبگویندکهخداآنهارابهخاطرکارهایدلپذیریکه
انجامدادهاند،نجاتمیدهد!پیروانادیاننادرستبراینباورندکهاعمالنیکباعث
سنگینیکفهترازوودرنتیجهرهاییآنهاازعذابازلیمیشود.ایشانگماندارندکهاگر
پسرگمشدهکمیسرورویخودراشستهوخویشراآراستهسازد،خداوندازاینکارش
خوشنودشدهواوراخواهدپذیرفت.آنهاتنهادرنجاترانادیدهگرفتهومیگویندچنین
دریوجودندارد،کهنیازیبهنجاتدهندهوقربانیبرایگناهنیست.هشدارمابهاین
راه بگوید. دروغ نمیتواند است،خداوند تغییرناپذیر استکهکالمخداوند این دوستان
بهمانشاندادهشدهاست،یگانهوتنهاراهنجاتآدمی رستگاریکهدرکتابمقدس

است.
اکنون،اجازهدهیددرپایانچندکلمهایبهشمابگویمکهگوییرویتانهنوزبهممالک
دوردستاست،شماکهتمامامیدوآرزویتانرابرایندنیاقراردادهاید.خداوندبهشما
 .)11 بمیرید؟«)حزقیال33:  زیرا چرا  نمایید:  بازگشت  نمایید،  اینطورگفت،»بازگشت 
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اگربرنگردید،بایدبمیرید،زیراحقیقتخدابرعلیهشما،ومتعهدبهنابودیشمااست.
بهزکریا1:3توجهکنید: »یهوه صبایوت چنین می گوید به سوی من بازگشت کنید؛ و یهوه 
صبایوت می گوید من به سوی شما رجوع خواهم نمود.« اینکالمخداونددرعهدقدیم
دقیقًاهمانهشداریاستکهدرعهدجدیدبهمادادهشدهاستکه، »اگر توبه نکنید همگی 
شما همچنان هالک خواهید شد«)لوقا13: 3(.شمااگرفقطبهسویخدایحقیقیو
زنده)نهخدایادیاننادرستوخرافی(بازگشتکنید؛نهفقطحقیقت،بلکهارادهخدا
بهنفعشمادرکارخواهدبود.زیرابرخالفخدایادیاننادرستکههمهمخالفینشرا
بالفاصلهبهآتشجهنممیسپارد،خواستٔهخدایحقیقیآننیستکهکسیهالکشود.
اثباتاینادعادر"عملعجیب"خداونداست،اوبنیآدمراازخودنمیرنجاند)اشعیا
2۸: 21،مراثیارمیا3: 33(؛فقطاگرشمابهسویپدرآسمانیبازگشتکنید،برایشما
هرگزدیرنخواهدبود.خداوندشماراازتمامیداوریهاورنجهاییکهمطمئنًابهسوی

اشخاصتوبهناپذیروبیایمانمیآید،نجاتخواهدداد.
آنچهکهخداوندعیسیمسیحاولینباربهاورشلیمگفت،اکنونبههمهکسانیکهتحول
روحانیدرایشانرخندادهولیخودرامسیحیمیدانند،میگوید:»چند مرتبه خواستم 
و  می کند،  بال خود جمع  زیر  را  مرغی که جوجه های خود  مثل  را جمع کنم  تو  فرزندان 
نخواستید« )متی23: 3۷(.درهرلحظهایاززندگیگذشتهتان،اوشمارانجاتمیداد،
اکنونلحظهدیگری بازنگشتید. بهسویخداوند راشنیدیدولی انجیل وقتیکهدعوت
استونجاتبهشماپیشنهادمیشود،شماباخودتانفکرمیکنیدکهروزیخواهدآمدکه
هرچیزیکهبینشماومسیحوجودداردرارهاخواهیدکرد.امااکنوننه،بهکمیفرصت
لعنتشدنتصمیم برای نه و بهعمد نه فکرکنید.مطمئنًاشما باره دراین تا دارید نیاز
گرفتهایدکهخودتانرابهشیطانبفروشید.بعضیاوقاتشماقصدمیکنیدکهبازگشت
نمایید،فکرمیکنیدکهآنروزخواهدآمد؛فقطقلبتانمیگوید،امروزنه.اماچراامروزنه؟
خدامیگوید،»دروقِتمقبولتورامستجابفرمودمودرروزنجاتتورااعانتکردم.
2(این اینک،الحالزمانمقبولاست؛اینک،اآلنروزنجاتاست.«)دومقرنتیان۶: 
کاماًلقطعیاستکهشمااگراکنونازطریقعیسیمسیحبهخدابازگشتکنید،خداهمبه
سویشمابازمیگرددوشمارانجاتمیدهد،وهمچنینکاماًلقطعیاستکهاگرشمابه
خواستههایقلبیتانتوجهکنیدومانندفلیکس)Felix(آنرابهزمانیدیگرموکولکنید،
بهاحتمالزیادهرگزبازگشتنکرده،درنتیجهنجاتنخواهیدیافت.اگرمردمآمادهبرای
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مالقاتبایکدیگرهستندبایددرموردزمانومکانمالقاتباهمدیگربهتوافقبرسند.
خدانیزهمزمانوهممکانرابرایمالقاتباگناهکارمشخصکردهاست:آنمکان،
صلیبعیسیمسیحاست.آنزمان،اکنوناستونهفردایاروزیدرآینده.روحالقدس
نیزاینمطلبراتاییدمیکند. »امروز اگر آواز او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید« 
)عبرانیان3: 15(.اگرشمااکنون–امروز،مادامیکهامروزنامیدهشود–فکرخودرا
عوضکنید،همانطورکهپسرگمشدهفکرخودرادرآبشخورخوکهاعوضکرد،وازجا
برخاستوبهسویپدرشرفت،پدرهمانطورشمارامیپذیردکهپسرگمشدهراپذیرفت.
مثل  گناهان شما  اگر  نماییم.  بحث[  ]یا  محاجه  با همدیگر  تا  بیایید  می گوید:  »خداوند 
ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد 
شد.« )اشعیا1: 1۸(.پدربههمهآنافرادیکهبهسویاومیآیندمیگوید،»بر تقصیرهای 
ایشان ترحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد«)عبرانیان۸: 12(.اما
اگرشماآنرابهتأخیربیاندازید،خودرادرخطرقرارخواهیدداد.اگرشماتأخیرکنیدو
بازگشتننمایید،حتمًااینروز،اینلحظهوهشداردوستانٔهاینکتابرادرجهنمبهیاد
خواهیدآورد.شایداینآخرینبارفراخواندنشمابهسویمسیحباشدواگرآنراردکنید،

خدادرخشمخودسوگندخواهدخوردکههرگزدرآرامشاوواردنخواهیدشد.
امادرکنارانگیزهخودخواهانهشما،مسائلدیگریهستندکهاستدعادارمبهآنهاتوجه
کنید؛اواًلفکرکنیدکهپدرچقدرباشمامهربانوبردباربودهاست.علیرغمگذشتهپر
ازگناهوطغیانشما،همچنانچقدرباشمابردبارینمودهوهمچنانتمایلداردتابه
سویاوبازگردید.لطفبیکرانعیسیمسیحراببینید.خداونداستدعاوتقاضامیکند
کهبااوآشتیکنید)دومقرنتیان5: 2۰(.سپسفکرکنید،اگرشمااکنونبازگردید،همین
امروزوفورًاباعثشادیپدرخواهیدشد.خداوفرشتگانمقربدرملکوتآسمانبرای
شماشادیخواهندکرد.هرگناهکاریکهازدیننادرسترویبرگرداندهوتوبهکنددر
آسمانهابرایششادیمیکنند.وخیلیبیشترازآن،اگرشمابیاعتقادیراکنارگذاردهو
بهمسیحخداوندایمانآورید.»پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان 
چیزهای نادیده« )عبرانیان11: 1(،فقطکافیاستتابرخاستهوازطریقعیسیمسیحبه
سویخدابروید.بهکالمخداوندباورداشتهباشیدکهدراینصورتاستقبالیشادمانهاز
شماخواهدشد؛همانطورکهخداخودبهشماگفتهاست.اگربهسویاوبیایید،ازطریق
ایمانهماناحساسیراخواهیدداشتکهپسرگمشدهداشت.گوییدستهایپذیرایپدر
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شمارادرآغوشکشیدهوصدایاورادراندرونخودمیشنویدکهبهشماخوشآمد
میگویدوبرایتانشادیمیکند.شمافکرمیکنیدروحدوستداشتنیوشادیآورپدربا
پسرارتباطبرقرارنکرد؟باتوجهبهاینکهدستانپرمهرپدردورگردناوبود،آیاشمافکر

میکنیدکهاوخوشحالنشد؟
اگرشماکسیهستیدکههرگزازجابلندنشدهوبهسویپدرنرفته،وقتیامشبسر
بهبالینمیگذاریدچرانبایداحساسپسرگمشدهراکهدرشبآشتیکردنداشت،داشته
باشید؟چهچیزیمانعشمامیشود؟آیاآنمانعدرکتابمقدسوجوددارد؟شمامیدانید
کهاینطورنیست.اگرامروزمایلهستیدکهازگناهبازگشتکنیدوبهسویپدربروید،
چیزیبینشماوپذیرشپسرگمشدهوجودنداردبجزوضعیتقلبیخودتان.دلهریک
ازمادردشمنیباخداومغایرباکتابمقدسمیباشد.برایرفتنبهسویخدا،شماباید
امشبباقلبخودمثلپسرگمشدهدرخلوتینشستهواندیشهکنید؛مطمئنًاقلبتانبهشما
خواهدگفتکهمغروروخودفریبشدهاید.صداییدردرونتانخواهدگفتکهاگرپشت
بهدیننادرستکنید،خدارابیحرمتمیکنید.اماشمابایستیکالمخدارادرستوعین
حقیقتدانستهوقلبتانرادروغگوبنامید.برخاستهونزدپدرآسمانیرفتهوبهاوبگویید
کهبهسخنانشایماندارید.اومیتواندکهازاینبهبعدازشمایکمسیحیمفیدبسازد.

اینموردفرضنیست–این"شادی و آرامش در اعتقاد"است.
حالسخنیباشماعزیزانسعادتمندیمیگویمکهپشتخودرابهسرزمیندوردست
است این منظورم شدهاید؟ پاک شما آیا رفتهاید. خود پدر سوی به و شده بلند کرده،
که؛درترسازخداکاماًلپاکهستید؟ایماندارانواقعیبرایبخشیدنبهدیگراننان
فراواندارند،عشقفراوان،وعشقخودرادرخدمتبهمسیحنشانمیدهند.خداوند
ماعیسیمسیحمیگوید، »نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد؛ 
بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمانهاست به جا آورد«)متی۷: 21(.اکنونخواستهپدر
ماقدوسیتمامیباشد)اولتسالونیکیان۴: 3(قدوسیتوزندگیدورازگناهمثلقدم
زدندرسرباالییمیباشد؛نیازبهازخودگذشتگیفراوانوجوددارد.امااینکاریاست
مبارزه اینکاریاستکهمستلزم و آنهستند، انجام به ملزم کههمهسربازانمسیحی
کردناست.پسرگمشدهدرآبشخورخوکهایکبردهبودوپسرگمشدهکهبهخانوادهپدر
بازگشتهبودیکسرباز.اوداوطلبشدهبودتامثلیکمردبرعلیهدنیا،جسم،وشیطان
بجنگد.وضعیتشماکهبهمسیحایمانآوردهایدنیزهمینگونهاست.قلبشماوباقی
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ماندهگناهکهدردرونتانهستسعیمیکندشماراازخداجداکند.هیچکسبهترازخود
قلبتان،یکچیزوحشتناکی ازدرون بلکه بیرونی دنیای از تنها نه نمیداند. را این شما
در هنوز و نرفته بین از میکشاند.گناهکاماًل نابودی به را قدوسیتشما داردکه وجود
درونشمادرکاراستامانبایدناامیدشوید.نبایستیحتیدرهنگامتضادباآنمحزون
شویدزیرامتوجهشدهایدکهگناهکارهستید.امااگربرعلیهاینگناهمبارزهنکردهودر
برابرآنمقاومتنکنید،بایدمحزونشوید.درواقعاگردردرونتاندشمنیباگناهوجود
ندارد،بایددرواقعیتایمانخودشککنید.شماهرگزدرایندنیامعصوموبدونگناه
اشتباه این نیافتهاید؛دچار داشتهاید آرزو آنطورکه را اگرشماخودتان لذا بود. نخواهید
نشویدکهمسیحینیستید!برایخوب بودندرایندنیابایدتالشکنید،زیراخداازشما
خواستهاستکهتالشکنید. اینگونهاستکهماازایمانورستگاریخوداطمینانحاصل
میکنیم.»ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت«)متی۷: 1۶(،خداوندعیسیمسیح
میگوید؛و»ایمان بدون اعمال نیز مرده است«)یعقوب2: 2۶(.بدونعملدرونیکه
توسطآنمابهجایاعمالجسممیوههایروحراتولیدمیکنیم،ایمانمامردهاست.یعنی
اینایمان،نجاتدهندهنیست.بگذاریدهمچنانکهفرصتهستدرایمانخودبهپیش
رویمومراقبباشیم.آنکالمخداوندبهشاگردانشرابهخاطربیاوریم»شما ایشان را غذا 
دهید«)متی1۴: 1۶(.همچنیندرکالمثبتشدهکه»پرستش صاف ]خالص[ و بی عیب 
نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنند و خود را از 

آالیش دنیا نگاه دارند« )یعقوب1: 2۷(.
شمامیگوییدکهبرخاستهوبهنزدپدرخودرفتهاید،امانمیتوانیدشواهدیازنفرت
خودبهگناه،وتالشبرایپرهیزگاریوشادیدرونینشاندهید.خداوندعیسیمسیح
برایشماباارزشاست،وشماامیدتانرابهاوازدستنخواهیدداد،اماشماخوشحال
نیستید.شادیوآرامشدرونیدرشماوجودندارد؛چیزیکهدردیگرایماندارانمیبینید
اینچنین چرا پس باشید. داشته را درونی آرامش باید که میدانید شما ندارید. خود در
نیست؟اگرشماحقیقتًابرخاستهوازطریقعیسیمسیحبهسویپدررفتهاید،واگرآنچه
کهمندرباالگفتمحقیقتشماباشد–مندلیلینمیبینمکهبهآنشککنم–شما
قباًلپذیرشپسرگمشدهرادریافتکردهاید.اینکهشمامیگوییدآنرااحساسنمیکنید،
چندانمهمنیست.احساسشماحقیقتخداراتغییرنمیدهد.شماآنرادریافتکردهاید.
همچناندستهایپرمحبتخداوندشمارادربرگرفته؛خیلیمحکم.دستهایقدرتمنداو
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باایمنیدورشماستوهیچقدرتینمیتواندشماراازاوجداسازد.بهترینردابردوش
شماگذاشتهشده،انگشتریوکفشهاینوبهشماعطاگشتهاست.هماوکهدرحضورش
اینهادرواقعصورتگرفتهو اماهرچند برایشماشادیمیکند. فرشتگانمیایستند،
شمادرمیانبازوانپدرجاودانهدرامانهستید)همانطورکهپسرگمشدهبود(هرگزبرای
خودتاناحساسشادیوشعفنکردهاید.چراحقیقتبخشودگیگناهانوپذیرفتهشدن
درخانوادهالهیدرشماایجادشادیعمیقودرونینکردهاست.بایدازخودبپرسیدکه
چرااینگونهاست؟پولسرسولمیگوید،»در خداوند دائماً شاد باشید و باز می گویم شاد 
باشید«)فیلیپیان۴:۴(چراشماایندستوررااطاعتنمیکنیدکه"درخداوندشادباشید"؟
چهکسیبهشماروحیراعطاکردکهشمارابهسویخدایزندهوحقیقیهدایتکند؟
چهکسیبهشماروحیراعطاکردکهشماراوادارکندازگناهنفرتداشتهباشیدوباآن
بجنگید،بااینکهآنطورکهمیخواستیدبرآنچیرهنشدید؟چهکسیروحدعارابهشماداد؟
آیاشماصبحزودبهحضورخدانمیرویدوبهخاطرعیسیمسیحازخدابرایگناهانتان
بخششنمیطلبید،وازاونمیخواهیدکهبهشماروحقدوسخودرابدهد؟شمامیگویید،
بله:پسچرابااعتقادبهبخششخودشادنیستید؟آیاجوابیکهخدابهشمامیدهدهمان
جوابیاستکهاوبهدعایدیگرگناهکارانبیچارهایمیدهدکهازطریقعیسیمسیحبه
سویاومیآیند؟آیاخدامیگویدکهآنهارانجاتخواهدداد؛وباشکمیافزاییدکهشما
جرأتنمیکنیدکهبگوییداوشمارابخشیدهاست.علتاینشکچیست؟مگرخداوند
نگفتهکهاگرانسانیازطریقعیسیمسیحبهسویشبرود،بدونشکاورانجاتمیدهد؟
شماجوابمیدهیدکهبلی.حالکهشمانیزباایمانمسیحراپذیرفتهوتحولروحانیدر
شماایجادشدهومبارزهباگناهراشروعکردهاید،هنوزهمتعلیماتقلبخودرامیپذیرید،
وخدارادروغگومینامید!بهجایگوشسپردنبهقلبناباورخود،مثلیکطفلکالم

خداوندراباورکنیدودرنجاتعظیماوشادینمایید.
دوستانوعزیزانایماندارگرامی،اینکارگناهیاستبزرگوهمچنینبیاحترامی
ایننوعشک زیادبهخدا،وبهعنوانیکمسیحیبرایسودمندیشمامضرمیباشد.
و بخشش و انجیل آموزه علیه بر دشمنی در شما طبیعتکهنه است. ایمانی بی همان
به نه ازرویفیضاستو ازمحبتو باقیماندهاست.رستگاریخدا محبترایگان
خاطرشایستگیما.اگرشماواقعًاازطریقعیسیمسیحبهاوایمانآوردهاید،اوبخشودگی
گناهانراازهمانزمانیکهبهسویشرفتهایدبهشمادادهاست.شماخودمیدانیدواعالم
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میداریدکهرستگاریفقطازمحبتاست.پسچراشماآنرافقطبهخاطرمحبتوبا
برایشادی البتهموردی نمیکنید؟ آنشادی در نمیکنید؟چراشما دریافت شکرگزاری
کردندرخودتانپیدانمیکنید،بجزمحبتوفیضیکهازخداست.شماهفتهها،ماهها،یا
شایدهمسالهاقبلبهسویخدارفتهاید؛ودرطیتمامایندورانبجاینگهداشتنآنچه
کهدرکتابمقدسیافتهاید،بهقلبخودنگاهکردهتاشایددلیلیبرایشادیدرآنپیدا
کنید!اگرشمابهفرضمحالهممیتوانستیددرآنجاآنچهراکهبدنبالشبودیدمییافتید،
آنچیزهمانشادیدرمسیح آیا باشد( اعمالخوب یا یاعشق، ایمان، آن اگر )حتی
است؟درواقع،یکیازمهمترینگناهانازبینبرندهروحوروان–»اعتماد بر جسم« 
)فیلیپیان3: ۴(،و حقبهجانببودناست.پولسمیگوید،»زیرا مختونان ما هستیم که 
خدا را در روح عبادت می کنیم و به مسیح عیسی فخر می کنیم و بر جسم اعتماد نداریم« 
)فیلیپیان3:3(اعتمادمابهاعمالنیکویااحساساتماننیست،بلکهبهمسیحومحبت

تغییرناپذیراو.
اماسوالایناستکهچراشمابایدیکمسیحیشکاک،محزون،وباایمانکمباقی
بمانید؟شماهممانندپسرگمشدهازجابرخاسته،وازطریقعیسیمسیح،در،بهسوی
پدرتانرفتهایدوگفتهاید،»پدر من گناه کرده ام.«اگراینچنینباشد،شماهمهمچونپسر
گمشدهنزدخداوندپذیرفتهشدهاید.زیراخداتغییرنمیکند.عیسیمسیحهماناستکه
ازملکوتخود را امروزهست،وبرایهمیشهخواهدبود.خداهیچکس دیروزبوده،
در اگر اوطلبمیشود. نام به آنچهکه برهمه است نمیاندازد.خداکاماًلغنی بیرون
آخراینمثلمیخواندیدکهپسرگمشدهباپدرشبرسرسفرهغذاباقلبیپرازغموماتم
نشسته،دربارهاوچهفکریمیکردید؟شماچهفکرخواهیدکرداگردرجواببه"فرزند،
چهچیزیتوراناراحتمیکند:توخوشحالنیستی؟"،پسرجوابمیداد،"ایپدر،اگرمن
مطمئنبودمکهتومرامیبخشیخیلیشادمیشدم؛امامنشادنیستم،زیرامطمئننیستم
کهتومرابخشیدهای."آیاشمامیتوانیدهرچیزیراکهباعثشادیدرقلبپدرمیشود،
درککنید؟عشقومحبتخداوندتغییرناپذیراست.اوهرگزپسرشرابهسرزمینهایدور
دستبازپسنمیفرستد.هرچقدرکهآگاهیماازاینحقیقتکمترشود،شادیکمتریاز

حسبخشودهشدنخودخواهیمداشت.
اینهماناستکهشمادرحالانجامدادنشهستید،شمامسیحیانمحزون،شکاک،
کهازطریقعیسیمسیحبهسویخدارفتهاید،ندایاورانپذیرفتهایدکهبهشمامیگوید،
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»خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد«)متی۹: 2(. 
باشدکهروحخدا،بهخاطرعیسیمسیحخداوند،حقیقتخودرابرکتداده،واجازه

ندهدچیزیراکهمنگفتهامباعثهرگونهآزاریگردد.
برادران،برایمادعاکنید.

»یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر 
تو رحمت کند. یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سالمتی ببخشد.« 

)اعداد۶: 2۶-2۴(

آمین

پایان


