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  خدا: فصل اول
  
خدا آيست؟ چگونه است؟ ). ٧: ١١ايوب (» توان دريافت نمود؟ ىى خدا را مها آيا عمق«

توانيم او را بشناسيم؟  ىتوانيم مطمئن باشيم آه وجود دارد؟ آغاز او از آجاست؟ آيا م ىچگونه م
ى توانيم به دنيا ىزيرا ما نم. ى بلند و يا از خود پرسيده استآس اين سؤاالت را يا با صداهر

ى مرگ هر روز با معجزه حيات و معما. خارج خود نگاه آنيم و از وجود خالق غافل باشيم
بينيم و عظمت آسمان پرستاره و  ىدار پرشكوه را م هر روز درختان گل. شويم ىروبه رو م

ى آنها را ساخته است؟ به وجودآورنده قوه چه آس. آنيم ى و درياها را مشاهده مها ى آوهبزرگ
ى است؟ آيست آه روز گيرد چه آس ىى خود قرار مجاذبه زمين آه در اثر آن همه چيز در جا

ى مناسب در سال را مرتب آرده است؟ تنها جواب ها و شب را به وجود آورده و فصل
ى ى چيزهااالت فوق داد اين است آه تمام اين چيزها و بسيارتوان به سؤ ىى آه ما آننده قانع

ى دارد به همان ا ساعت، سازندهى آه همان طور. استى بزرگ به وجود آورده ديگر را خدا
خوانيم و با اسم او تمام  ىى دارد آه ما او را خدا مى منظم و مرتب ما سازنده بزرگطريق دنيا

آند  ىآالم خدا اعالم م. ى نام او بر زبان ما بوده استودآى آاز ابتدا. ى دارندافراد بشر آشناي
ى آه تمام برآات از او خوانيم خداي ىآنيم و درباره او سرود م ىى آه درباره او صحبت مخداي
  .ى است آه اين دنيا را خلق فرمود و ما را در آن قرار دادشود همان خداي ىى مجار

  
 .دانيم ىى اسم او را م او آجاست؟ ما همگى سؤال آند اين خدا آيست؟ممكن است آسى ول

از ما آوشش ى بسيار. آوريم ىها نام او را بر زبان م هنگام روبه رو شدن مشكالت و وسوسه
توانند به وجود او  ىگويند آه نم ىى ما  عده.آنيم آه فكرمان هر لحظه با او مشغول باشد ىم

دارند خدا را  ىى ديگر اظهار ما عده. دى وجود ندارايمان داشته باشند و عقيده دارند آه خداي
ى در تمام عمر  يعنايد ه اگر شما هم اين طور بود!ى من توضيح دهيد شايد او را قبول آنمبرا

ى شما ى منتظريد آه يك نفر خدا را براايد ول خود درباره خدا شنيده و راجع به او صحبت آرده
ازه فرماييد با هم ببينيم آتاب مقدس درباره توضيح دهد تا بتوانيد آامال به او ايمان آوريد، اج

  .گويد ىخدا چه م
  

ى جواب ى بايد در جستجوشود هر شخص ىى مى طى بحرانا اآنون آه در تاريخ جهان دوره
. ى بايد اين سؤال را بكند و جواب صحيح را بيابدخدا چگونه است؟ هر انسان: اين مسئله باشد

ريشه تمام . دهد ىى انجام م خدا آيست و چه آارهايهر آس بايد بدون هيچ شك و ترديد بداند
 .آنيم ىى مشناسيم و از اطاعت او سرپيچ ىى ما اين است آه خدا را نمها ىمشكالت و ناراحت

.  به همين دليل جهان دچار آشوب و هرج و مرج شده استداند، ىچگونه انسان نقشه خدا را نم
بار و  ى ما اين چنين گرانها و اطاعت آند، روحى را بياموزد چون انسان مايل نيست قوانين اله

اين آه درباره خدا ى  برا.توانيم بياموزيم ىبنابراين بياييم درباره او هر چه م! دردمند شده است
تواند حقيقت را به ما نشان دهد؟ آيا همه ما  ىى مى بياموزيم به آجا برويم؟ چه آسچيز

ى را تعيين آرده است آه حقايق ى زمين آسوى نيستيم؟ آيا خدا بر رموجودات محدود و فان
توانست انجام دهد  ىى آه اين آار را مى بيان آند؟ خير شخصى را در زمان حاضر به راستاله
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پس جواب سؤال خود ! آرد و ما او را بر صليب آشيديم و آشتيم ىى مدو هزار سال قبل زندگ
 آنها جواب خواهند داد .ؤال آنيمى بشنويم؟ ممكن است از محققين و دانشمندان سرا از چه آس

و حيات ى هستند تمام موجودات زنده با خدا يك. آه او علت العلل تمام موجودات و حيات است
توانيد خدا را  ى آنها خواهند گفت آه شما م.گيرد ىمى او سرچشمه هم، از وجود الهى و زندگ

  .ترين قطره آب و هم چنين در آسمان مشاهده آنيد ى در آوچكحت
  

ى ى و اليتغيرى اصلاگر از يك فيلسوف سؤال آنيد به شما خواهد گفت آه خدا قدرت و نيرو
ى است آه جهان را به حرآت ى و بزرگ او محرك اصل.است آه در پس خلقت وجود دارد

ى از حيات و فيلسوف به شما خواهد گفت آه هر قسمت. انتها ىابتدا و ب ىاست بى  قدرت.آورد ىم
. گردد ىى او برمشود و به سو ىى مى آه از او جارى است از قدرت ورى مظههر نوع زيباي

اگر بيشتر سؤال آنيم ممكن است بگويند آه خدا قادر مطلق و آل در آل است و شايد انسان 
 خدا را به انواع مختلف تعريف و توجيه .ى داشته باشدنتواند بيش از اين درباره او اطالع

بزرگ ى آرده است اين وجود ى سعى و هر فردا هر خانوادهى، ى، هر نژاد هر آشور.اند آرده
ى بوده آه ى خالقدر تمام ادوار بشر در جستجو. آند توجيه نمايد ىى مرا آه بر آائنات حكمران

 آدام يك از اين عقايد و توجيهات مختلف .شناخته است ىى او را نمديده ول ىآارهايش را م
ادعا ى آه  فراوان را بايد بپذيريم؟ آيا از آسانىها صحيح است؟ ما آدام يك از اين نظريه

  ى آنيم؟ بايد پيرواند آنند حقيقت را يافته ىم
  

اگر ايمان داشته . خوانيم ظاهر فرموده است ىى آه ما آن را آتاب مقدس مخدا خود را در آتاب
 باشيم آه آتاب مقدس خدا را ظاهر آرده است در آن صورت فكرمان آامال قانع و قلبمان از

ايم و در راه  توانيم مطمئن باشيم آه جواب صحيح را يافته ىم. اطمينان لبريز خواهد گرديد
در آتاب مقدس خدا خود را به . داريم ىى خدا قدم برمى و درك ماهيت و صفات واقعشناساي

خوانيم به  ىى آه روزنامه مفرمايد و اگر آتاب مقدس را با همان دقت ىصدها طريق ظاهر م
ى داريم، ى آه با قهرمانان معروف ورزش آشنايا  و به همان اندازه آنيمهطالعطور مرتب م

همان . ى خواهيم داشت و درباره او آسب اطالع خواهيم آردبهتر از آن با خدا نيز آشناي
ها و طرز ظهور و مكاشفه خدا هم  ى است، جلوهى زيادها ى تراشى آه يك جواهر داراطور
 در اين آتاب .ى الزم است تا اين منظور برآورده شودى متعددها ى مختلف دارد و آتابها جنبه

مختصر فقط به چهار جنبه مهم و مكاشفه خدا اشاره خواهيم آرد آه هميشه بايد به ياد داشته 
  :باشيم

  
گفت  ىى سخن مى با زن سامرعيسى وقت. آند آه خدا روح است ى آتاب مقدس اعالم م-اول

آلمه روح را ى وقت). ٢۴: ۴يوحنا (» خدا روح است«:  فرموددرباره خدا اين حقيقت را اظهار
شود؟ آيا  ىى در ذهن شما ايجاد مآيد؟ از اين آلمه چه تصور ىى به نظرتان مشنويد چه چيز ىم

ى است آه رسد آه در آسمان سرگردان است؟ آيا روح آن چيز ىى از بخار به نظرتان ما توده
ى ندارد؟ اند؟ آيا روح به نظر شما شكل و معناي لو گذاشتهترسند و نام آن را لو ىها از آن م بچه
واقعا » روح«ى اين آه بفهميم ى فرمود خدا روح است مقصودش چه بود؟ براى عيسوقت

ى از استعمال اين آلمه چه بود، بايد دوباره به آتاب مقدس مراجعه آنيم چيست و مقصود عيس
دست بر من گذارده ببينيد «: فرمايد ىشدن مى را در نظر بگيريم آه مسيح بعد از زنده و قسمت

پس ). ٣٩: ٢۴لوقا (» نگرد در من است ىزيرا آه روح، گوشت و استخوان ندارد چنان آه م
ى با وجود اين هم توانيم مطمئن باشم آه روح بدن ندارد و در واقع آامال خالف بدن است ول ىم

ى  است زيرا سعى ما مشكل فهميدن اين موضوع برا.ى قدرت استوجود دارد و هم دارا
 ى اصلىينايها ب چون ما انسان. درك آنيمى آه بدن محدودش آرده آنيم اين حقايق را با فكر ىم

توانيم شكوه و عظمت روح را آه  ىايم، نم خود را آه خدا به ما عطا فرموده بود از دست داده



آنيم آن را تا  ىورا آوشش مشنويم ف ىرا م» روح«تا آلمه ! قدر از ما باالتر است درك آنيمن اي
مثل اين است آه بخواهيم عظمت و شكوه . به مقياس آوچك و آوتاه فكر خود تنزل دهيم

آلود نديده  تر از آب گودال گل ى بزرگى توضيح دهيم آه آبى شخصپرهيبت اقيانوس را برا
 ى آه به آب آمتواند تصور آند آه دريا چيست؟ چنين شخص ىى چگونه مچنين شخص.است

حد اقيانوس چيست و  ى، چطور ممكن است درك آند آه عمق بآند ىرنگ نگاه م تيرهعمق و 
باشد و  ىرحم طوفان اقيانوس چه م ىى در آن وجود دارد و قدرت پرموج و بچه مخلوقات عجيب

آند از  ىآه به آب آم عمق نگاه مى شخص !ى داردى فوق تصور اقيانوس آرام چه معناييا زيباي
ى ى پرقدرت را برابه چه زبان ممكن است تصور آامل دريا. خبر است ىم فوق بمعنا و مفاهي

  ى واقعا وجود دارد؟توانيد ثابت آنيد آه چنين چيز عجيب ىاين شخص مجسم آرد؟ چطور م
  

خدا «فرمايد  ىى از اين آه مى ما مشكل است آامال بفهميم مقصود عيسبه همين طريق هم برا
ى را آامل داشت و فكر او مانند ما فقط گودال آم عمق زندگاطالع ى  عيس!چيست» روح است

ى ما را با ا ى اين به جهان آمد تا اندازهاو از قلمرو غير محدود روح باخبر بود و برا. ديد ىنم
دانيم آه روح محدود به  ى البته م.ى آشنا سازدى و صلح و آرامش اين عالم نامرئعجايب و تسل

 آتاب مقدس .آند ى روح مانند بدن تغيير نم.انند بدن ملبس ساختتوان م ى روح را نم.بدن نيست
ى نيست و محدود به شكل مخصوص. باشد ىآند آه خدا روح است و محدود به بدن نم ىاعالم م

 آتاب مقدس .توان او را ديد ىى نممقياس است و با چشم جسمان ىاو ب. ى نداردحد و حصر
تواند در آن واحد در همه جا حاضر باشد و  ىاين مفرمايد آه چون خدا نامحدود است بنابر ىم

ىكنيم خدا را هم ى م چون خودمان محدوديم، سع.همه چيز را بشنود و ببيند و هر چيز را بداند
ى انجام دهد تواند آارهاي ىشويم آه خدا م ىمنكر اين موضوع مى حت. مانند خود محدود سازيم

توانيم در آن   ىآنيم آه چون ما نم ىد خود استدالل منزى  گاه.آه ما قدرت انجاآم آنها را نداريم
ى هستيم آه تعريف تقريبا شبيه شخص! واحد همه جا باشيم خدا هم قادر به اين آار نيست

اقيانوس را شنيده باشد و به ساحل دريا برود و چند قطره آب در دست خود نگه دارد و با 
ام   اقيانوس را در دست خود گرفته. آوردمحيرت و تعجب بگويد آه باالخره اقيانوس را به دست

 در عين حال .ى از اقيانوس را در دست دارد البته صحيح است آه او جزي!و مال من است
 .ى از همان آب را جزء اموال خود بدانندممكن است ديگران هم در هزاران ساحل ديگر قطرات

تواند  ى هر آس م.با آب پر سازندتوانند به ساحل دريا بيايند و دست خود را  ىها نفر م ميليون
ى آن آم نخواهد هر قدر مايل است بردارد، باز هم اقيانوس اليتغير خواهد ماند و قدرت و نيرو

ى آه احتياج تمام شود، در حال ىمقياسش وجود دارد عوض نم ىى آه در اعماق بشد و حيات
  .سازد ىغ برآورده مدري ى، آامال و باند ى را آه در سواحل متعدد آن قرار گرفتهآسان

  
ى را ى همه آسانتواند در يك زمان معين در همه جا باشد و دعا ىاو م. خدا هم همين طور است
ى ى خود ستارگان را در جاآسا معجزهتواند با قدرت  ىآنند بشنود و م ىآه به نام مسيح دعا م

خدا هيچ حد و . آوردنگاه دارد و از زمين نباتات را بروياند و ماهيان دريا را به شنا معين 
حد است  ى مهر و محبت او ب.انتهاست ىقدرت او ب. ى نيستى ندارد و حكمت او را انتهايحدود

ايد آه خدا را محدود سازيد از حاال به  ى آردهاگر شما تاآنون سع. پايان ىو رحمت و شفقتش ب
ى معين ا نكنيد او و آارهايش را به مكان و منطقهى  سع.ى آنيدبعد بايد از اين آار خوددار

افتيد آه مسير  ىگاه به اين فكر نم  هيچ.سازيد ى نمگاه اقيانوس را محدود شما هيچ. محدود سازيد
 اگر چنين است پس چقدر !ى خود باز داريد از حرآت وضعماه را تغيير دهيد يا زمين را

آننده تمام اين عجايب است، محدود  خالق و ادارهى را آه ى آنيم خداياحمقانه خواهد بود آه سع
ترين برآات رسيده به من اين  از مهمى  يك.ى از چيزها را مديون مادرم هستمسازيم؟ من بسيار

، »ى و اليتغيرخدا روح است و نامحدود و ابد«ى ده ساله بودم، به من تعليم داد است آه وقت
ى است نفر قلبا ايمان داشته باشد آه خدا روحيك ى  وقت.اين جمله هميشه در خاطرم بوده است



ديگر شك نخواهيم داشت . ى و اليتغير پس اشتباها خدا را محدود نخواهد ساختنامحدود و ابد
  .ى را آه از عهده ما خارج است، انجام دهدى آارهايآه او قادر است حت

  
آنها اين است آه  ى ترديدى خداست و علت اصلى ترديد دارند آه آتاب مقدس آالم واقعا عده
اگر شما درباره آتاب .  آه خودشان فاقد آن هستندى را به خدا نسبت دهندخواهند صفات ىنم

ى بخوانيد آه تمام ايد دوباره به آن مراجعه فرماييد و آن را مانند شخص مقدس دچار شك شده
. س افتاده است چشمش به اقيانوى اولين بارى اآنون براآرده ول ىآلود نگاه م عمر به گودال گل

ى شايد برا. ى داردى متوجه شويد آه خدا چه قدرت نامحدودا ى اولين بار تا اندازهشايد برا
ىطفرمايد روح باشد ى ماگر خدا آن طور آه عيس .داو را آن طور آه هست درك آنياولين بار 

 با الهام ى بشر نظر دارد وديگر مشكل نيست بدانيم آه او بر تمام امور واقف است و بر آارها
ى ى در جاواقعا بفهميم خدا چگونه است، هر چيزى وقت. اند او پيغمبران آتاب مقدس را نوشته
  .مناسب خود قرار خواهد گرفت

  
در آتاب مقدس جمالت ذيل بسيار تكرار .  آه خدا شخصيت داردفرمايد ى آتاب مقدس م-دوم
ى را ، هر چيز»دهد ىرا انجام مخدا اين آار «، »فرمايد ى، نخدا م»خدا دوست دارد«: شود ىم

شخص هم احساس دارد و هم فكر . توانيم به خدا هم نسبت دهيم ىدهيم م ىآه به شخص نسبت م
ى زمين شخصيت را به ما بر رو. دهد ىآند، ميل و عالقه دارد و شخصيت خود را بروز م ىم

 استخوان ممكن تواند تصور آند آه بدون گوشت و ىفكر محدود ما نم. سازيم ىبدن محدود م
 بدن  در داخلى هميشه مثل حاالدانيم آه شخصيت ما برا ى م.است شخصيت را مجسم آرد

ى دانيم آه هنگام مرگ شخصيت ما بدن را ترك خواهد آرد و به سو ىم. محبوس نخواهد بود
ى در عين حال دانيم ول ى ما تمام حقايق فوق را م.ى آه در انتظار ماست خواهد رفتمقصد
شديم آه شخصيت نبايد حتما شبيه يك  ىآاش همه متوجه مى  ا.ى ما مشكل استها براقبول آن
 او احساس دارد، .ى در عين حال شخصيت داردخدا محدود به بدن نيست ول. ى باشدچيز ماد
ى ى روزانه با ما همدردها ىبخشد و در مشكالت و سخت ىدارد، م ىآند، دوست م ىفكر م

  .آند ىم
  

ى است مقدس و بلكه وجودآند نه فقط روح است و شخصيت دارد  ىالم م آتاب مقدس اع-سوم
او واقعا آامل و . آند ىى مقدس اعالم م از اول آتاب مقدس تا آخر آن خدا خود را خدا.عادل

آار نزديك شود و  تواند به انسان گنه ىى مقدس است آه نم او به قدر.نقص است ىدر هر مورد ب
 .ى مقدس و آامل است او خدا.آلود را تحمل آند ى گناهتواند زندگتر از آن است آه ب ى پاكخيل

ى ى در زندگتوانستيم واقعا مجسم آنيم آه عدالت پرجالل او چيست، چه تغيير بزرگ ىاگر م
ى شديم آه چه شكاف عميق و وسيع ىاگر فقط يكبار متوجه م! آمد ىى ما به وجود مى و ملفرد

آتاب مقدس . شد ىى ما در يك شب عوض مود دارد، دنياى عادل وجآار و خدا بين انسان گناه
تنها وجود متعال اوست آه بدون . ى در او نيستدارد آه خدا نور است و هيچ تاريك ىاعالم م

ى  ما آه در هر مورد.ى انسان ناقص مشكل است درك اين حقيقت برا.باشد ىلكه و عيب م
ى خدا را در نظر مجسم آنيم انتها ىشويم مشكل است بتوانيم قدوسيت ب ىدچار خطا و ضعف م

ى اگر بخواهيم آتاب مقدس را بفهميم و مورد استفاده قرار دهيم حتما بايد قدوسيت خدا را ول
  .درك آنيم

  
سازد مورد بحث  ىى آامل جدا م از خدا راناقصى آه انسان در سرتاسر آتاب مقدس شكاف

 ساى قدس و قدس االقده دو قسمت يعنقرار گرفته است به همين علت آه خيمه اجتماع و معبد ب
ى خواست به خدا نزديك شود بايد قربان ىى مآار به همين دليل بود آه اگر گناه. تقسيم شده بود

 به .ى معين شده بودند تا بين خدا و مردم واسطه شوندبه همين دليل بود آه آه آاهنان. بياورد



ود و ى مقرر شده بورد احتراز از ناپاآى درمهمين دليل بود آه در آتاب الويان قوانين متعدد
ى و  پاآ. جدا سازدپرستان آرد آنها را از بت ىى مى متعدد قوم اسرائيل، خدا سعها در جشن

فرمايد آه سلطنت  ى آتاب مقدس م.شود ىى مقدوسيت خدا باعث ايجاد نظم در  تمام اصول اله
داست آه چنين فاصله و شكاف به علت مقدس بودن خ. ى و قدوسيت قرار داردخدا بر پايه پاآ

گناهان ما، ما را از خدا جدا آرده فرمايد  ىآتاب مقدس م. آار وجود دارد ى بين خدا و گناهعميق
خوانيم به ما  ىى او را مى است و وقتايم آه صورت او از ما مخف ى از او جدا شدهو به طور

تر از آن است آه با   مقدس خدا پاآتر از آن است آه شرارت را بپسندد و.فرمايد ىى نمتوجه
پيش از آن آه بشر مرتكب گناه شود خدا با بشر معاشرت . ى داشته باشدا ترين رابطه گناه آوچك
ى ى داشت، اآنون اين رابطه تيره گرديده و تمام وسايل ارتباط خدا با انسان غير از عيسو دوست

باره با خالق خود رابطه تواند دو ىى مسيح مانسان فقط به وسيله عيس. مسيح قطع شده است
  .ى داشته باشدصميم

  
تواند با زبان پرگناه خود سخنانش را به  ى و نمآار قدرت ندارد خود را عوض آند انسان گناه

حد خويش پسر خود را به جهان  ىى ب اگر خدا بر اثر لطف و مهربان.سمع مقدس خدا برساند
قدوسيت خدا . ماند ىى مآار باق ا ابد گناهى بين او و انسان باشد، بشر تا فرستاد تا واسطه ىنم

ى آرد آه گناه آامال محو شود ول ى قدوسيت خدا ايجاب م.سازد ىعلت مرگ مسيح را واضح م
ى گناه بشر مجازات شود و نجات را فراهم فرمايد ى مسيح برامحبت خدا باعث شد آه عيس

او فرزند .  عادل استى دستكار وى پاك و مقدس و خدافرستيم، خدا ىى را آه مچون خداي
ى اگر ما اين بخشش را رد آنيم و ى ما فرستاد تا بتوانيم به اونزديك شويم وليگانه خود را برا

  !توانيم از او آمك بخواهيم ىنماگر قوانين او را اطاعت نكنيم، در موقع مجازات 
  

ى را درك  و صفات الهآنند ىآالم خدا را مطالعه نمى بسيار.  خدا مهر و محبت است-چهارم
را به » محبت«لغت ى وقت ).٨: ۴اول يوحنا (» خدا محبت است«دانند  ىنمايند، بنابراين نم ىنم

ى است ى  از آلماتآلمه محبت و دوست داشتن يك. دانيم مقصود چيست ىبريم، اغلب نم ىآار م
حال ترين و در عين  ى پستاين لغت برا. رود ىى به آار مآه در زبان ما با سوء تعبير زياد

گوييم دوست داريم مسافرت آنيم، دوست داريم  ى م.رود ىى به آار مترين روابط بشر ىعال
ى و شكالت بخوريم، اتومبيل تازه خود را دوست داريم و رنگ تازه اتاق خود را دوست شيرين
آنيم وبه  ىى ما فقط به حرف قناعت مگوييم همسايگان خود را دوست داريم ول ى اغلب م.داريم

توانيم آامال بفهميم مقصود آتاب مقدس  ىها نم پس تعجب ندارد آه ما انسان! پردازيم ىعمل نم
 اشتباه نكنيد و نگوييد آه چون خدا محبت است .چيست» خدا محبت است«گويد  ىاز اين آه م

قدوسيت .  گناهش تنبيه نخواهد شدىپس همه چيز بسيار شيرين و خوب و زيبا و هيچ آس برا
ى ى براى محبت خدا باعث شده آه خدا راهآار مجازات شود ول د آه گناهآن ىخدا ايجاب م
ى را به وجود آورد آه به وسيله  محبت خدا صليب عيس.آار باز شود ى انسان گناهنجات و آزاد
ى صليب ى مسيح را تا پا محبت خدا، عيس.ى يابد و پاك شودتواند از گناه آزاد ىآن انسان م

  .آشانيد
  

ى اليتغير از وجود  خدا شك نداشته باشيد زيرا مانند قدوسيت قسمتدرمورد محبت عظيم
اگر محبت خدا نبود هيچ .  هرقدر گناه شما زياد باشد، باز هم خدا شما را دوست دارد.خداست

ى محبت او نسبت به ما ابد! خدا محبت استى ول. يافتيم ىى نمى زندگى براآدام از ما فرصت
آار بوديم  ى آه ما هنوز گناهآند از اين آه هنگام ىابت مخدا محبت خود را در ما ث «!است

ى و محبت و بخشايش او آامال واقعى خدا درمورد ها  وعده).٨: ۵روميان (» مسيح در ما مرد
بينيم  ىى آه آن را نمهمان طور آه درمورد اقيانوس ذآر شد، تا موقعى  ول.مورد اطمينان است

 محبت خدا همين طور است، تا شما شخصا محبت .نيمى آن را درك آى واقعتوانيم زيباي ىنم



ى نباشيد، هيچ آس قادر نخواهد ى الهى صلح و آرامش واقعى آه داراخدا را نپذيريد و تا موقع
فكر و مغز .  خود انجام دهيدتوانيد با فكر ى اين آار را نم.ى شما توضيح دهدبود آن را برا

 آند آه چطور يك گاو سياه، علف سبز را محدود شما قدرت ندارد محبت عظيم خدا را درك
فكر شما . آنيد ىخوريد و قوت پيدا م ىدهد، با وجود اين شما شير را م ىخورد و شير سفيد م ىم
شود تا اين تخم  ىى مى طآارد چه مراحل بغرنج ىى يك تخم آوچك را متواند درك آند وقت ىنم

خوريد و  ى هر حال شما هندوانه را م در.ى شود و هندوانه لذيذ سرخ رنگ دهدتبديل به گياه
ى تواند توضيح دهد اصل الكتريسيته آه شايد همين حاال روشناي ىمغز شما نم. بريد ىلذت م

دانيد آه الكتريسيته وجود دارد و باعث شده آه شما قادر به  ىشما مى ول. ايجاد آرده چيست
  !ديدن باشيد

  
مؤمن ى وقت! ى مسيح خداوندى عيسه پسرش يعنشما بايد خدا را با ايمان قبول آنيد، ايمان ب

ى ندارد سؤال آنيد آه خدا ديگر لزوم. ى شك و ترديد وجود نخواهد داشتى براشديد ديگر جاي
پرسند آه  ىاز من مى وقت .جاست در قلب شما هست يا نه، زيرا خواهيد دانست آه او در آن

ىطافتم ى ما  ياد داستان پسر بچهتوانم مطوئن باشم آه خدا آيست و چگونه است، به ىچطور م
وزيد و ابرها در  ىى بسيار مناسب بود، باد مى اين بازهوا برا. ى بودآه مشغول بادبادك باز

ى از اين پسر آوچك  بادبادك به تدريج باال رفت و در پس ابرها پنهان شد، مرد.حرآت بودند
ى رد گفت بادبادك باز م.ى هستممشغول بادبادك باز:  جواب دادى؟آن ىپرسيد چه آار م

بينم  ىپسر جواب داد البته من بادبادك را نم! ىى ببينتوان ىى؟ تو آه بادبادك خود را نمآن ىم
آشد و اطمينان  ىى خود مآنم آه بادبادك دست مرا به سو ىى هرچند لحظه يك بار حس مول

ى خويشتن  برا شخصا او را. به حرف ديگران درمورد خدا زياد توجه نكنيد.دارم آه آن جاست
ى و لطف آشيده خواهد شد و ى قلب شما هم به گرمپيدا آنيد به اين صورت است آه تارها

            . جاستنمطمئن خواهيد بود آه او آ
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  توان خدا را يافت؟ ىچگونه م:آتاب
  ى گراهامبيل: نوشته
  ميكائيليان. ط: ترجمه

  
   گناه:فصل دوم

  
اگر خدا وجودی ). ٢٣: ٣روميان (» باشند اند و از جالل خدا قاصر می زيرا همه گناه کرده«

است عادل و پر مهر و محبت، پس علت اين همه رنج و شرارت و اندوه چيست؟ اين همه 
 جنگ و یها ا پيدا شده و چرا انسان اين همه بت درست کرده است؟ چرا در بتکدهنفرت از کج

يی، مشغول عبادت هستيم؟ چه شد نسل انسانی که خدا به صورت و سيرت خود طمع و سودجو
د دهد که فرمان صادر کند و دستور اکي آفريده بود، به قدری تنزل کرد که خدا مجبور شد ده

 خدا مجبور شد پسر خود را برای ما بفرستد؟ چه اتفاقی افتاد که بشر آنها را حفظ کند؟ چرا
مخلوق خدا اين گونه پر از شهوت و شرارت گرديد؟ برای پی بردن به اين مسئله و برای درک 

شوند و  ها از هم جدا می کند و چرا خانواده اين علت که چرا ملتی بر ضد ملت ديگر توطئه می
آميز و حيوانی و  ار مربوط به کارهای وحشيانه و جنونها پر از اخب چرا تمام روزنامه

بايد به سرگذشت حضرت آدم و حوا در . بار است، الزم است به ابتدای کار رجوع کنيم نفرت
ای عقيده دارند که اين داستان  عده. باغ عدن مراجعه کنيم و باب اول کتاب پيدايش را بخوانيم

اين داستان سعی شده يکی از مسائل الينحل به زبان گويند در   می.ای بيش نيست مشهور افسانه
  . کودکانه شرح داده شود، ولی اين عقيده صحيح نيست

  
گويد که به چه علت از  دهد و می کتاب مقدس درست هرچه را که در ابتدا اتفاق افتاده شرح می

امل خلق خدا اين جهان را ک. آن به بعد بشر پيوسته در جاده نابودی خويش قدم برداشته است
همان جهان کاملی . فرمود، او جهان زيبا و هماهنگ را آفريد ولی انسان او را به دور انداخت

در دنيای کاملی که خدا خلق . که همگی در آرزوی بازيافتن او هستيم و در پی آن در جستجو
ند توا آدم کامل بود زيرا موجودی را که خدا خلق کند نمی. فرمود انسان کاملی هم قرار داد

ای از اين  نمونه. ها را عطا فرمود بهترين نعمت  خداوند به انسان کامل گران.کامل نباشد
 انسان اوليه غرنشين و موجود خزنده پر سرو صدايی نبود که .ها آزادی و اختيار است نعمت

وقتی آدم آفريده شد . سعی کند بر خطرات جنگل چيره شود و حيوانات را مطيع خود سازد
زد و با او دوستی  او با خداوند قدم می.  و تمام نيروهای فکری و بدنی او کامل بودکامال بالغ

شويم  پس متوجه می.  مقرر بود انسان مطابق اراده خداوند بر روی زمين پادشاهی کند.داشت
کرد انسان کامل، اولين انسان و تنها موجود روی زمين  که وقتی آدم در باغ عدن زندگی می

  . ت بزرگ آزادی و اختيار را به او بخشيده بودبود که خدا نعم
  

اختار برای قبول يا رد، اختيار برای اطاعت احکام خدا و يا سرپيچی . آدم آزادی کامل داشت
زيرا تنها داشتن آزادی ما را . از آنها، اختيار برای شاد زيستن و يا بدبخت کردن خود

ا مانع دهد و ي و ما را با خدا آشتی میبخشد  سازد بلکه آن چه به ما آرامش می خوشبخت نمی
جذب و درک اين موضوع بس . ، همانا طرز استفاده از آزادی و اختيار استشود اين کار می

اگر . گيريم شود بر سر دوراهی قرار می مشکل است زيرا همان وقتی که به ما آزادی داده می
الزمه آزادی اين است که . شتمجبور باشيم از يک راه پيروی کنيم، آزادی معنايی نخواهد دا
اغلب ما مردان و زنانی را . بتوانيم راه انتخاب کردن و خط مش خود را مشخص سازيم

کارند ولی دليل درستکاری آنها اين نيست که شخصا اين طور شناسيم که درست می



شناسيم که به خوب بودن  ای را می  همه ما عده.خواهندبلکه فرصتی برای نادستی ندارند می
کنند، در حالی که علت واقعی خوب بودن آنها اين نيست که محيط و طرز  خود افتخار می

توانيم از غلبه بر  ای وجود نداشته باشد چطور می  اگر وسوسه.شود زندگيشان مانع بد بودن می
  وسوسه صحبت کنيم؟

  
به او فرصت به او آزادی انتخاب و اختيار بخشيد و . خدا در راه آدم چنين مانعی ايجاد نکرد

 به آدم فرصت کامل داد .تواند کار ناقص انجام دهد داد که از آزاديش استفاده کند چون خدا نمی
. وم بودگناه و معص آدم در باغ عدن بی. که نشان دهد حاضر است خدا را خدمت کند يا نه

و بود تا  تاريخ نوشته نشده ولی نسل انسانی در جلوی ا دنيايی در مقابل او قرار داشت، صفحه
 خدا کار .های آينده چه راهی در پيش خواهند گرفت ن کند که نسلمقدمه آن را بنويسد و تعيي
او در زمين باغی به وجود آورده بود که تمام احتياجات آدم را به . خود را کامل کرده بود
ن عقل به اين انسا.  انسانی خلق کرده بود که کامال شبيه خويش بود.ساخت فراوانی برآورده می

داند  و روح بخشيد و آزادی کامل عطا فرموده بود تا عقل و روح خود را هر طور صالح می
 سپس خدا مانند پدر يا مادر حکيمی صبر کرد تا ببيند فرزندش چه راهی انتخاب .به کار برد
اکنون وقت امتحان و حاال وقتی است که آدم بايد با اراده خود راه صحيح و يا غلط . خواهد کرد

را انتخاب کند، اين را بايد با ميل خود برگزيند نه برای اين که مجبور بود راه صحيح را 
به «آدم راه خود را برگزيد و نتيجه آن را هم ديد و برای بشريت سرمشقی شد و . انتخاب کند

  ).١٨: ۵روميان (» يک خطا حکم شد بر جميع مردمان برای قصاص
  

مانند چشمه زالل و پاکی از زمين جوشيد و . ودحضرت آدم آغاز و سرچشمه نسل بشر ب
آلودی  ای شود که از مزارع سرسبز و حاصلخيز بگذرد و يا سيالب گل توانست رودخانه می

 های سرد و تاريک بگذرد، نه خودش ها بخورد و صخره باشد که پيوسته به تخته سنگ
انگيزی که  ع اسفبرای وض. سعادتمند و نه بتواند باعث شادی و برکت محيط خود گردد

در واقع تقصير از آدم است که در . هاست دنيا بدان مبتال شده نبايد خدا را مالمت کرد مدت
 را اطاعت های شيطان موقع انتخاب راه، به جای اين که فرمايشات خدا را گوش دهد، وسوه

به همان از آن روز به بعد بشر در طول تاريخ زندگی خود بيهوده تالش کرده تا دوباره . کرد
چرا . ممکن است شما بگوييد که اين عادالنه نيست! مقامی که پيش از سقوط آدم داشت برسد

های بعد خوب  بايد به علت گناه آدم اوليه ما در رنج و عذاب باشيم؟ چرا وضع بشر در سال
آن . گرديم نشد؟ چرا ما بايد در تمام عمر خود مجازات شويم؟ دوباره به مثال رودخانه برمی

انگيز جريان دارد، چرا به مزارع سرسبز و  ودخانه سرد و تاريک که در قعر دره تنگ ماللر
کند و  انگيز خود را ترک نمی  چرا مسير غمرود؟ که در باال قرار دارد نمیخوش آب و هوايی 

ه رودخانه شود؟ جواب سؤال فوق اين است ک مانند وقتی که از زمين جوشيد شاد و زنده نمی
در او قدرتی وجود ندارد که کاری خالف کار معمولی خود . اين کار را انجام دهدقادر نيست 
تواند خود را به سوی  چون در ابتدا در مکان تنگ و تاريک جاری شده ديگر نمی. انجام دهد

 رودخانه وجود دارد ای برای باال بردن آب راه و وسيله. های روشن و پر نور باال برد زمين
  .همد که چطور بايد از آن استفاده کردف ولی رودخانه نمی

  
توان رودخانه بشريت را از فالکت نجات داد و دوباره  آسايی وجود دارد که می وسيله معجزه

بيند  آن را به وادی گرم و پر صلح و صفا رهبری کرد، ولی رودخانه بشريت اين وسيله را نمی
ت کار ديگری انجام دهد، فقط بايد کند که قادر نيس بشريت حس می. اعتناست و نسبت به آن بی

 داستان .راه پر پيچ و خم خود را ادامه دهد تا اين که باالخره در دريای هالکت نابود گردد
رودخانه همان داستان بشريت است که از زمان حضرت آدم پيوسته در پيچ و تاب است و در 

 عمدا راه  آدمدم ولی ماننزني  هرچند برای کمک خواستن فرياد می.رود تاريکی هولناک فرو می



کنيم و او را مورد مالمت   در حال يأس و نااميدی با خدا مخالفت می.گيريم غلط را در پيش می
 !گيريم  از مهر و محبت او ايراد می!کنيم درباره حکمت و عدالت خدا شک می! دهيم قرار می

کشور ما پادشاه سرکرده بشريت بود همان طور که در کنيم که حضرت آدم  ما فراموش می
وقتی رئيس جمهور يا پادشاه کاری انجام دهد مثل اين است که ملت . شخص اول مملکت است

گيرد، اين تصميم به  وقتی پادشاه يا رئيس جمهور تصميمی می. او همان کار را انجام داده است
  .منزله تصميم قاطبه ملت است

  
کرد و به وسوسه گوش داد و در گناه وقتی او سقوط . آدم مقام رياست تمام بشريت را داشت

افتاد، فرزندان او هم که هنوز متولد نشده بودند با او سقوط کردند؛ زيرا کتاب مقدس به طور 
 باب ١٩ -١٧دانيم آيات   ما می.کند که گناه آدم در تمام افراد نسل بشر مؤثر بود واضح بيان می

: است کامال با حقيقت تلخ مطابقت داردبار عمل حضرت آدم  سوم کتاب پيدايش که نتيجه فالکت
خار و خس نيز . به سبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهی خورد«

های صحرا را خواهی خورد و با عرق پيشانيت نان خواهی  برايت خواهد رويانيد و سبزه
 هستی و به خاک خورد تا حينی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زيرا تو خاک

با الم . الم و حمل تو را بسيار افزون گردانم«:  و به خدا به حوا فرمود»بازخواهی گشت
» فرزندان خواهی زاييد و اشتياق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد

پر ثمر به عبارت ديگر در نتيجه گناه آدم، در زمينی که اول نباتات زيبا و ). ١۶: ٣پيدايش (
کرد خوراک کافی   انسان اوليه که در باغ گردش می.روييد دارای نباتات خوب و بد شد می

داشت و احتياجی به لباس و مسکن نداشت، حال بايد در تمام عمر با زحمت و مشقت زياد 
گونه ناراحتی و اضطراب  نخستين زنی که هيچ. اش را فراهم سازد احتياج خود و خانواده

خالصه هم زن و هم مرد به مرگ جسم و . بار شده است و غصه و رنج گراننداشت با غم 
  !روح محکوم شدند

  
از آن به بعد بشر بدون اين که موفق شود ! گناه از طريق حضرت آدم وارد نژاد بشر گرديد
خدا پيش از آن که آدم : فرمايد کتاب مقدس می. پيوسته کوشش کرده است تا از آن خالص گردد

 در کتاب . او فرمود اگر از درخت معرفت نيک و بد بخوری حتما خواهی مردگناه کند به
. خدا به آدم و حوا فرمود که بارآور و زياد شويد و زمين را پر سازيد: مقدس چنين مرقوم است

هر چند آدم و حوا اخالقا شبيه خدا آفريده شده بودند، بعد از اين که گناه کردند فرزندانی که از 
به همين علت قائن و هابيل مرض کشنده گناه را از .  آمدند شبيه خودشان شدندآنها به وجود

کاريم و هرقدر کوشش  ما ارثا گناه! والدين خود به ارث بردند و به فرزندان خود انتقال دادند
ايم تا دوباره آن مقامی را که  ای متوسل شده ما به هر وسيله. توانيم از اين قيد آزاد شويم کنيم نمی

ايم، به  دست به دامان آموزش و پرورش زده و از فلسفه کمک خواسته.  از دست داد بازيابيمآدم
ما . ويمايم تا مگر از بردگی گناه آزاد ش ها استمداد جسته مذهب روی آورده و از حکومت

آلود خود کارهايی انجام دهيم که خدا از بشری انتظار دارد که دارای  ايم با افکار گناه خواسته
هايمان قابل  های ما، خوب و کوشش مقاصد و محرک. اکی صحيح و ضميری روشن باشدادر

ها   تمام دانش و اختراعات ما، تمام پيشرفت.ايم تحسين بوده است ولی از هدف بسيار دور بوده
برد ولی به زودی خود را به همان جايی   کمی ما را به جلو میطلبانه ما،  های جاه و نقشه

شويم که   شروع کرده بوديم؛ زيرا ما هنوز همان اشتباهی را مرتکب میبينيم که اول می
اه خود باشيم و با قدرت خود کنيم که شخصا پادش  يعنی سعی می.حضرت آدم مرتکب شد

  .برخويشتن حکومت کنيم در صورتی که بايد قوانين خدا را اطاعت کنيم
  

ه داد که گناه در جهان وارد شود، پيش از اين که خدا را ظالم و خطاکار بدانيم که چرا اجاز
پايان مملو  خدايی که از رحمت و شفقت بی. بياييد با دقت بيشتری موضوع را بررسی کنيم



 او اجازه فرمود که .است، پسر خود عيسای مسيح را فرستاد که راه چاره را به ما نشان دهد
د تا بتواند بر اين هايی که حضرت آدم رو به رو شده بود مواجه شو مسيح با همان وسوسه

شيطان به عيسی پيشنهاد . شيطان عيسی را مانند حضرت آدم تجربه کرد. ها غالب آيد وسوسه
اين همان . هدد کرد که اگر خدا را انکار کند تمام قدرت و شکوه و جالل جهان را به او می

يح با ى مسفرق عمده عيس. پيشنهادی بود که شيطان به وسيله حوا به حضرت آدم کرده بود
شيطان تمام سلطنت جهان ى وقت. ى آردوسوسه ايستادگ حضرت آدم اين بود آه مسيح در مقابل

ى خدا ى آه به جارا به او نشان داد وعده آرد آه تمام شكوه و جالل دنيا را به او دهد به شرط
ى شيطان، زيرا مكتوب است آه دور شو ا«: ى آند، نجات دهنده مبارك ما فرموداو را پيرو

مسيح بر تجربه ى عيس). ١٠: ۴ى مت(» ى خود را سجده آن و فقط او را عباد نمااوند خداخد
 در اثر .گناه است ىى بشر ثابت آرد آه آامال پاك و بها آننده آامال غلبه يافت و به تمام نسل

ى حضرت آدم هستيم و ايم آه فرزندان واقع ى خود، ما ثابت آردهى و با فساد اخالقى بشرناتوان
ى در عين حال از او ممكن است حضرت آدم را مالمت نماييم ول. ايم ى او قدم گذاشته پاهاىجا

 .شويم ىى آه آدم مواجه بود، ما هم مواجه مهاي تقريبا هر روز با همان وسوسه. آنيم ىتقليد م
ى خدا ى زيرآانه شيطان و آالم واقعها گذرد آه ما فرصت نداشته باشيم تا بين وعده ىنمى روز
آه ى بهشت  هر روز فرصت داريم آه خود و ديگران را به باغ زيبا. را انتخاب آنيمىيك

  . نزديكتر آنيمحضرت آدم از آن رانده شد 
  

ى بايد بدانيم ى و مرض و مرگ وجود نداشته باشد ولى هستيم آه ديگر نااميدى روزم در آرزو
بايد .  گناه نجات يابندعوض شوند و ازى نخواهد رسيد مگر اين آه فرزندان آدم چنين روز

ى حل اين مشكل ى بعد خواهيم ديد آه خدا براها  در فصل.ى انجام شوددرمورد گناهان ما آار
ى آرده است آه ى تاريخ تاآنون بشر سع از ابتدا.ى انجام داده استى نژاد بشرواقعا آاراصل

 غرورآميز به قاصدمى بدون خدا قدرت داشته باشد و تصميم گرفته اراده و اختيار خود را برا
ى را ى زيادها ى تمدنها  خرابه!ى گور آشانيده استها او را تا پا ى اين آوششآار برد ول

تواند  ىدهند آه بشر نم ىى شهادت مزبان ى اينها با زبان ب.ى زمين مشاهده آنيم بر روتوان ىم
ى بشر شود ول ى مى جديد پيوسته ايجادها ىخراب. ى و پايدار به وجود آوردى ابدبدون خدا دنيا

پايان هميشه با  ىدر عين حال خدا با حكمت و شفقت ب! دهد ىباز هم راه غلط خود را ادامه م
 لطف ى آهآسان تا به  او با صبر در انتظار است.حد خود تحمل آرده است ىى بصبر و مهربان

ى حضرت آدم ى آه خدا در جلو همان دو راه.ى بخشد، نجات و آرامآنند و محبت او را قبول 
ى ا ى انتخاب داريم، ما در دوره ما هنوز آزاد.ى ما نيز قرار داده استقرار داده بود در جلو

ى را آه واقعا مستحق آن هستيم به تأخير آنيم آه خدا با لطف و محبت خود مجازات ىى مزندگ
ناه است آه  به علت وجود گ.شود آه انسان نتواند شاد و خوشحال باشد ى گناه باعث م.اندازد ىم

          .ى سازدى خود را عملى طاليبشر نتوانسته آرزوها
  

شود و  ىآورد، باالخره نابود م ىى آه به وجود مآشد و هر تمدن ىى آه بشر ما نقشههر 
ى  ما شاهد گويايافرى اطها ىويران! ى بشر تمام ظالمانه استگردد زيرا آارها ىفراموش م

ى ىرسد آه بشر قانون هميشگ چنين به نظر م.آشد ىى منابوداست بر اين آه گناه جهان  را به 
ها آامال  ها يا نتيجه معلول. فرماست فراموش آرده است علت و معلول را آه بر تمام جهان حكم

شايد اين موضوع به اين علت . ى واضح نيستندى عميق خيلها ى علتشوند ول ىآشكار ديده م
شايد بشر آه فريفته اين ! انسان را تار آرده استچشمان » تكامل«باشد آه آفت فلسفه جديد 

باشد عقيده پيدا آرده است آه انسان آهسته و مطمئن به  ىى مى احمقانه و من درآوردتئور
ى هستند آه ى بشر مراحلها ىگويند بدبخت ىى از فالسفه م عده زياد! دارد ىطرف آمال قدم برم

آند  ىى گذشته تاريخ اشاره مها وع به دورهى اثبات اين موضدر راه تكامل وجود دارند و برا
آه اوضاع آوشند تا ثابت آنند  ىفالسفه م. آمده است ىى به نظر ما آه در آنها آينده مأيوس آننده



گويند آه بشر هنوز  ى آنها م!ى هستندى پيش از تولد، روزگار جديد و نوينى مانند دردهاآنون
ى آه بعد پيمايد و هنوز آن موجود آامل ىن راه مى افتان و خيزاآودك بوده و در آودآستان هست

ى علوم سازد آه علما ىى را روشن مآتاب مقدس حقيقتى ول!  نشده است بشود بايدها از قرن
حقيقت اين است آه در طبيعت هم خالق وجود دارد و هم . ى مايل نيستند آن را اقرار آنندطبيع

 بشر .آنند ىان خراب آرده است مالمت مى آه شيطى آارهاياغلب مردم خدا را برا. خرابكار
. ى ما خراب شده استى نيست آه خدا آفريد، دنياى ما ديگر آن دنيايآند آه دنيا ىفراموش م

  .ى گناه وارد شد و آن را بدآار و شرير ساختخدا دنيا را نيكو خلق فرمود ول
  

ى انسان  وارد زندگىشود از گناه سرچشمه گرفته و گناه از وقت ىى آه انجام مهر عمل شيطان
ى ى در اصل يكگر شود ول ى مختلف جلوهها ممكن است گناه به صورت. شد ثابت مانده است

ى اين طور ظاهر شود آه او نيزه در دست گيرد و در جنگل ى افريقاي شايد در يك وحش.است
ى خود  احتماال در يك خلبان تربيت شده اين طور جلوه آند آه هواپيما.ى خود باشدمنتظر قربان
بين . ى همان جنگل به پرواز درآورد و آماده باشد آه يك ده را با بمب ويران سازدرا در باال

پيشرفته و «ى ى از آنها را خيلما يك. ى وجود داردها اختالف تربيت دو شخص نامبرده قرن
ى ى آه ديگرى را داراست درحالتمام امتيازات تمدن بشرى  يك.دانيم ىى مازديگر» تر ىمترق
ى در عين حال آيا واقعا با هم فرق دارند؟ آيا محرك هر دو زند ول ىقدم م» ىابتداي«ر مراحل د

ترسند؟ آيا هر دو مغرور نيستند  ىاعتمادند و از آنها م ىنوعان خود ب  به هماين نيست آه  نسبت 
بمب ى برادران خويش هم شده به مقصود خود برسند؟ آيا ى اگر به قيمت نابودخواهند حت ىو نم

ى داشت آه مشكالت ما توان اميد ىتر و اثراتش آمتر وحشيانه است؟ آيا م از يك نيزه متمدن
ى اين آه شوند، به جا ىشمرده م» ىبدو«ى آه آسان» ىمترق«ى آه افراد حل خواهد شد در حال

ها، تمام  ىها و تلخكام تمام غصهمايلند؟ اطافيان خود را دوست بدارند بيشتر به آشتن آنها 
ى در يك آلمه آوچك خالصه شده آور تاريخ بشر ها و وقايع شرم ها، تمام رنج ها و مصيبت مظل
ى به طور يقين ى به آاررود و در واقع از مد نظر افتاده است ولى نيست آه خيلاين لغت» گناه«

  ! حقيقت دارد
  

! ناه گرفتارندآارند و مثل والدين و اجدا خود در گ ى به آنها بگويد گناه آسمردم دوست ندارند
اند و از جالل خدا  ى نيست، زيرا همه گناه آردههيچ تفاوت«: فرمايد ىآتاب مقدس اعالم مى ول

ى ى آه روگويد در نظر خدا هر بشر ىآتاب مقدس م). ٢٣ و ٢٢: ٣روميان (» باشند ىقاصر م
 به ياد ى با اين عقيده مخالف استشنوم آه آس ىمن هر وقت م. آار است زمين وجود دارد گناه

 آن مرد به آشيش .ى صحبت درباره گناه نزد آشيش آليسا رفتافتم آه برا ىى مآارمند آليساي
ى آليسا آرزومنديم آه شما اين قدر زياد و واضح درباره ى آشيش ما اعضاآقا: اين طور گفت

ين ى پسران و دختران ما ببينند شما اين قدر  درباره اآنيم وقت ىگناه صحبت نكنيد زيرا حس م
را » اشتباه«ى گناه لغت چرا به جا. مند خواهند شد آنيد به گناه بيشتر عالقه ىموضوع بحث م

آنند؟  ىم» قضاوت غلط«گويند آه جوانان ما اغلب  ىى مثال چرا نمبريد و يا برا ىبه آار نم
آشيش از جا برخاست و از طبقه . صحبت نفرماييداين طور واضح درباره گناه آنم  ىخواهش م

شيشه با حروف ى رو.  به آن شخص نشان دادى برداشت وى سمى قفسه يك شيشه داروباال
آن گاه آشيش سؤال آرد مقصود شما » ! دست نزنيد!ىسم«درشت قرمز نوشته شده بود 

ى شيشه ى آن روح است آه من اين نوشته را بردارم و به جاآنيد صحي ىچيست؟ آيا فكر م
تر آنيد، خطر  ى شيشه را آم رنگيد آه هرچه نوشته روبنويسم اسانس نعناع؟ آيا قبول ندار

ى آه باعث سقوط حضرت ى و همان گناه؟ گناه، همان گناه ساده و قديم!زهر آمتر خواهد بود
  . باشد ىى ما مى آنونها آدم شد، علت تمام رنج

  



ى بيشتر خواهد بود، الزم ى بچسبانيم، خطرش خيلى آن برچسب جديد جالبى آنيم رواگر سع
ى آه بايد انجام دهيم اين است آه بايد بفهميم ى آن پيدا آنيم بلكه تنها آارى براا ست لغت تازهني
آند در عين حال عده  ىى مى آه گناه در همه جا حكمرانبا وجود! ى اين لغت چيستى واقعمعن
ى همين تفسير غلط و آوتاه نظر. دانند ىى اين لغت را نمى حقيقى از مردم معنشمار ىبي

ى نبردن به معنى پ. گردد ىشمار م ىى گناه است آه مانع توبه مردان و زنان بد معندرمور
ى يك. ى داشته باشندى پاك مسيح از مسيحيان نتوانند زندگىگناه باعث شده آه عده زيادى واقع

» روند ىآنند، به بهشت نم ىى آه درباره بهشت صحبت مآسان«: گويند ىى ماز روحانيون قديم
آنند، به  ىى آه درباره گناه صحبت مرد گناه هم صحيح است و تمام آسانف در مواين حر

الزم و واجب است بدانيم آه آتاب مقدس در اين مورد چه ى  خيل.اند ى نبردهى آن پمفهوم واقع
» ىضعف بشر«ى در نظر بگيريم و آن را ممكن است گناه به طور سطح. دهند ىى متعليمات
 ممكن .شمارد ىى خدا آن را مصيبت بزرگ مميت بدانيم ولاه ىممكن است آن را ب. بخوانيم

آند  ىى م بشر سع.داند ىى خدا آن را پليد و نفرت انگيز مى بدانيم ولاست وجود آن را اتفاق
آار است و احتياج  خواهد به انسان بفهماند آه گناه ى خدا مىى گناهان خود پيدا آند ولى براعذر

بنابراين  !ى است آه بايد از آن فرار آردبلكه چيز وحشتناآگناه بازيچه نيست . به نجات دارد
دآتر ريچارد بيل در تشريح گناه پنج تعريف به آار . بايد بفهميم آه گناه از نظر خدا چيست

  : برد ىم
  

ى و  خدا حد فاصل بين نيكوي).۴: ٣اول يوحنا (ى و شكستن قوانين خدا گناه ياغيگر: اول
و هر بار آه به حدود آنيم  ىعه آه از اين حد تجاوز مرا مشخص فرمود و هر دفشرارت 

ى از احكام دهگانه خدا ى يكهر بار آه از اجرا. شكنيم ىگذاريم، قوانين خدا را م ىشرارت قدم م
آنيم،  ىى آوه رفتار مى آه مخالف اصول فرمايشات مسيح در باالا آنيم و هر دفعه ىى مآوتاه

ى آامال واضح  يعقوب حوار.ايم آار گشته و گناهى منحرف شده تقصيرآاراز قوانين خداي
ى او ى آه شهوت وافتد وقت ىليكن هرآس به تجربه م«: فرمايد ىآاريم و م سازد آه همه گناه ىم

زايد و گناه به انجام رسيده  ى پس شهوت آبستن شده گناه را م.سازد ىآشاند و فريفته م ىرا م
چون همه قوانين خدارا شكسته و بر ضد فرامين ). ١۶ -١۴: ١يعقوب (» آند ىموت را توليد م

  . آار هستيم ايم بنابراين همه گناه ى آردهاو ياغيگر
شرارت انحراف از حقيقت است، خواه . آند آه گناه شرارت است ىآتاب مقدس اعالم م: دوم

ى ما ى باطنها شرارت به احساسات و عواطف و محرك. عمل شريرانه ممنوع شده يا نشده باشد
ى خطاهاي. آنيم از چشم مردم و خدا پنهان سازيم ىى مى آه سعى همان چيزهايط است يعنمربو

ى آه ما در اثر فشار محيط ى زشته آارهاگيرند ن ىهستند آه از طبيعت فاسد ما سرچشمه م
زيرا  آه از «: فرمايد ىى ما چنين مفساد باطنى تشريح مسيح براى عيس. شويم ىمرتكب م

ى و طمع و خباثت و مكر االت بد و زنا و فسق و قتل و دزدشود خي ىمدرون دل انسان صادر 
ى بد از درون صادر تمام اين چيزها. ى و چشم بد و آفر و غرور و جهالتپرست و شهوت

  ).٢٣ -٢١: ٧مرقس (» گرداند ىشود و آدم را ناپاك م ىم
  

هدف و مقصد خدا،  .داند ىآتاب مقدس گناه را به هدف نرسيدن و از مقصد دور افتادن م: سوم
 او به جهان آمد .ى آنيمى اين است آه مانند مسيح زندگى زندگمقصود و هدف نهاي. مسيح است

ى او  ما هربار آه از پيرو.ى آندتا به ما نشان دهد آه يك انسان در اين دنيا چگونه بايد زندگ
  .شويم ىتر م تى ما تعيين آرده است پسى آه خدا براى آنيم از مقصد دور و از مقامخوددار
 گناه فقط .ىى به حريم قدرت الهى تجاوز است، تجاوز تمايالت شخصگناه نوع: چهارم
گناه فقط اين نيست آه محبت خدا در دل ما نباشد بلكه عبارت از اين . ى نيستى منفچيزها

ود ى اين آه انسان با تمام وجبه جاى  يعن.تر بدانيم است آه با يك آار مثبت خود را از خدا مهم



خود را به خدا بسپارد، برعكس خويشتن را مرآز عواطف و احساسات خود و از صميم قلب 
تر زيرا ممكن  ى و قتل گناه هستند و شايد خطرناكى مانند دزدغرور و خودپرست. قرار دهد

ى باعث ى آه برچسبش را عوض آرده بودند به نظر ما مهم نباشد ولاست مانند آن شيشه سم
ى حفظ حقوق خود گيرند و فقط برا ىآه فقط منافع خود را در نظر مى آسان .دنهالآت ما گرد

ى شخص«: فرمودى  عيس.آارند ها همه به اندازه ميگساران و زناآاران گناه آنند اين ىمبارزه م
به زبان ). ٣۶: ٨مرقس (» را چه سود دارد هرگاه تمام دنيا را ببرد و نفس خود را بسازد؟

ى به وجود ى وسيع صنعتى يك امپراطورچه فايده دارد آه شخصتر مقصود اين است  ساده
ى ا ى ببرد؟ چه فايدهى از زندگى باشد و نتواند هيچ لذتا ى خودش گرفتار مرض آشندهآورد ول

ى جانش را ا ى هميشه در ترس و هراس باشد آه گلولهى آند ولگشاي دارد آه يك ديكتاتور جهان
ى دارد آه با خشونت فرزندان ا ى چه فايدهى پدر يا مادر براى با آارد او را بكشد؟بگيرد يا قاتل

   .ى استا ى واقعا گناه آشندهى تنها باشد؟ گناه خودپرستخود را تربيت آند و در پير
  

ى به اين جهت گناه است آه بر حقانيت و اعتماد و توآل به ذات ايمان ىى، بايمان ى گناه ب:پنجم
 آه به پسر خدا ايمان آورد در خود شهادت دارد و آن آه آن «.آيداحديت شك و ترديد به وجود 

ى آه خدا درباره پسر خود داده به خدا ايمان نياورد او را دروغگو شمرده است، زيرا به شهادت
بندد و  ىى را مى بهشت آسمانايمان درها ى ب).١٠: ۵اول يوحنا (» است ايمان نياورده است

ى آند و از قبول مسيح به عنوان منج ىرا رد مم خدا ى آالايمان ى ب.گشايد ىى دوزخ را مدرها
شود آه مردم گوش خود را از شنيدن و خواندن انجيل ببندند  ىى باعث مايمان ى ب.زند ىسرباز م

هيچ آس قدرت ندارد . نتيجه گناه مرگ و هالآت است. ى مسيح باشندآسا و منكر قدرت معجزه
تواند  ىى نما هيچ آس و هيچ فرشته.  را پاك آنداز آن خالص سازد و قلب فاسد خودآه خود را 

تواند بشر را از سرنوشت  ى يگانه عالج گناه همانا مسيح است، فقط مسيح م.گناه را آفاره آند
هرآس آه گناه ورزد او «، )٢٣: ۶روميان ٠» مزد گناه موت است«. بار گناه آزاد آند فالآت

ى برادر خود فديه نخواهد داد و آفاره او ، نهيچ آس هرگز برا)۴: ١٨حزقيال (» خواهد مرد
ى در روز غضب خداوند، نه نقره و نه طال «).٧: ۴٩مزمور (» را به خدا نخواهد بخشيد

   ).١٨: ١صفنيا (» ايشان، ايشان را نتواند رهانيد
  

بر يك صليب . ى قرار دارد شكلهى تپه دورافتاده جمجمتنها وسيله نجات بشر از گناه، بر رو
ى بود آه تاج خار برسر مردى و بين اين دو ى قاتلار داشت و بر صليب ديگرى قرراهزن
پيشانيش پر خون . ريخت ىى او نيز خون مى و از پهلوها و پاهايش جار  خون از دست.داشت

ى آه با خيال آسوده در آنارش ايستاده بودند، او را به باد تمسخر و استهزاء شده بود اما آسان
ى است؟ و اين آيست آه مردم مايلند او ه ديده و عذاب آشيده چه آس اين شخص شكنج!گرفتند

ى ى براآور آسمان ى است، پيامو سالمترا مسخره آنند و بكشند؟ او پسر خداست، پادشاه صلح 
افتند و  ىى است آه فرشتگان در حضور او به زمين ماين همان آس. جهان آلوده به گناه است

ى باعث چه چيز. آلود بر صليب آويزان است  اين با بدن خونپوشانند، با وجود ىود را مى خرو
ى تعليم شد آه برا ى باعث شكنجه اين شخصدچار شود؟ چه آسشد آه او به اين وضع هولناك 

ى گناهان من و شما بود آه بود؟ منو شما اين آار را آرديم زيرا برامحبت به ابناء بشر آمده 
ى نژاد بشر مرتكب بزرگترين و  فراموش نشدن در آن دقايق.آوب شد ى بر صليب ميخعيس
تعجب نيست آه ى  جا.ى حد خود رسيدبه عبارت ديگر گناه به منتها. ترين گناه گرديد سياه

   !ى خود را پوشانيدخورشيد هم نتوانست تحمل آند بلكه رو
  ى شد؟ ى من خون جارآه، آيا از منج

  آيا نجات دهنده من جان داد؟
  ى چون من فدا خواهد ساخت؟ى آرمبراايا او آن سر مبارك را 

  



ى آه باعث آشته شدن مسيح شد همان بود ا  همان ضربه.ى صليب گناه ميخكوب شدبر روى ول
آورترين عمل انجام شده بود  ى آن شرمآه بر روى صليب. ردى بشر را هموار آآه راه آزاد

ى صليب، بر رو) مسيح(ى شدن بره خدا در نتيجه قربان. شاهكار رحمت و محبت خدا گرديد
 !ى ما استمرگ او پايه اميد و وعده پيروز. ى آه به مسيح ايمان دارند، نابود شدانگناهان آس
ى ما جان داد و  او برا.ى را آه باعث اسارت ما شده بود بر بدن خود حمل آردمسيح گناهان

وز به مسيح اگر شما هم امر. ى خدا صحيح استها  او ثابت آرد آه تمام وعده.دوباره زنده شد
آه بر اثر محبت مسيح،  ى گناه آزاد شويد و مطمئن باشيدتوانيد از زنجيرها ىايمان آوريد، م

     .ايد روح شما از گناه پاك شده و از محكوميت آزاد گشته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توان خدا را يافت؟ ىچگونه م:آتاب
  ى گراهامبيل: نوشته
  ميكائيليان. ط: ترجمه

  
  از آجا و چگونه بايد شروع آرد: فصل سوم

  
: ١٧ى مت(» تا بازگشت نكنيد و مثل طفل آوچك نشويد هرگز داخل ملكوت آسمان نخواهيد شد«
ى تنزل  سطح حيوانى وجود دارد آه ما را بهى طبيعاآنون آامال فهميديم آه يك نيرو). ٣
آند و اعمالمان ما را  ىسازد، وجدان را آور و اراده ما را فلج م ىعقل ما را نابينا م. دهد ىم

ى خدا و گناه باعث جداي. تواند گناه را تحمل آند ىخدا مقدس و عادل است و نم. آند ىمحكوم م
خدا در امور . ه شودشود آه غضب و خشم خدا بر انسان افروخت ىگناه باعث م. گردد ىانسان م
تواند به  ىانسان نم. ايم ى ندارد زيرا ما او را ترك آردهى بشر دخالتى و روحانى و فكراخالق

توان به خدا  ىبا فكر آردن نم. ى خدا را پيدا آندخدا برسد مگر اين آه راه برگشت به سو
پيدا آنيد زيرا طرز توانيد در عالم تفكر خدا را  ىنم. با اخالق هم اين آار ممكن نيست. رسيد

توانيد با  ىنم. ى ما مخالف خدا استى ندارد بلكه فكر جسمانى هم آهنگى با فكر خدايتفكر انسان
ى آرده و از حضور خدا دور شده ى خدا برگرديد زيرا انسان ياغيگرعبادت و پرستش به سو

ى بر انسان سيرت و اخالقى خدا برگشت زيرا  به سوىتوان با رعايت اصول اخالق ىنم! است
آيد آه چه بايد آرد؟ از آجا شروع آنيم؟ من  ى طبيعتا اين سؤال پيش م! فاسد شده استاثر گناه

. ى خدا وجود داردى خدا آدام است؟ فقط يك راه به سواز آجا شروع آنم؟ راه برگشت به سو



» تا بازگشت نكنيد و مثل طفل آوچك نشويد، داخل ملكوت آسمان نخواهيد شد«: فرمودى عيس
شما بايد ! فرمايد بايد عوض شويم، از همين جا بايد شروع آرد ىى مبه عبارت ديگر عيس

ى عوض ى آنها با مراعات قوانين مذهبآنند آه وضع روحان ىى فكر معده زياد! عوض شويد
ى در آتاب مقدس آامال مشخص است و هدف و مقصود آنها قوانين حضرت موس. شود ىم

 .ى استى بشرى شفابخش دردهاادعا نكرده آه اين قوانين داروهيچگاه ى موس. آامال معلوم
ى ما را نمايان ها ىى بشر را ظاهر آند و علت گرفتارها ى اين است آه دردها و مرضبلكه برا

  .سازد نه اين آه شفا دهد
  

گويد به اهل شريعت خطاب  ىاالن آگاه هستيم آه آن چه شريعت م«: فرمايد ىآتاب مقدس م
شريعت ). ١٩: ٣روميان (» ى بسته شود و تمام عالم زير قصاص خدا آينددهانآند تا هر  ىم

به اعمال شريعت هيچ «: فرمايد ىنشان داده آه بشر خطاآار و شرير است و آتاب مقدس م
توانيم با نگاه داشتن  ىپس نم). ٢٠: ٣روميان (» ى در حضور او عادل شمرده نخواهد شدبشر

شريعت . شود ىبه وسيله شريعت گناه شناخته م«: گويد ى آتاب مقدس م.شريعت عوض شويم
، ما را به عوض آند ىى عوض نمسازد ول ى شريعت و قانون ما را محكوم م.ى استآيينه فان

 در .آند ىى آمك نمدهد ول ى هدف را به ما نشان م.دهد ىى تغيير نمآند ول ىشدن دعوت م
شود زيرا حكم شريعت اين است آه  ىشريعت حيات وجود ندارد بلكه هالآت در آن ديده م

ى آوه گويند مذهب ما همان فرمايشات مسيح بر باال ىى معده زياد. » »ى شدهالك خواه«
آالم . ى آندى به دنيا نيامده تا بتواند آامال طبق اين قوانين زندگى بايد بدانيم تاآنون آساست ول
ى يش از اين آه ادعا آنيد شخص پاآپ. اند و از جالل خدا قاصرند فرمايد همه گناه آرده ىخدا م

ى خود را مورد هستيد و احتياج به عوض شدن نداريد، بهتر است افكار و تحريكات درون
ى من از آن ى عوض شوند ولا پيش از اين آه بگوييد ممكن است عده. مطالعه قرار دهيد

  .نيازم، درون قلب خود را بدون ترس و با صميميت تفتيش آنيد ىب
  
ى از هنرپيشگان سينما از من درخواست آردند تا ا آردم عده ى هايوود موعظه ممن درى وقت

بعد از اين آه صحبت من تمام شد تبادل افكار و بحث آغاز . ى صحبت آنمدرباره تجارب مذهب
ى بعد افتخار داشتم آه در ى آه پيش آمد اين بود عوض شدن چيست؟ مدتاولين سؤال. شد

ى تبادل افكار و بحث بعد از سخنران. ى آنمى سخنرانان سياسى از رهبرى گروهواشنگتن برا
ها و   باز هم اولين سؤال اين بود؟ عوض شدن چيست؟ تقريبا در تمام دانشگاه.شروع شد

 آه ى اين سؤال پرسيده شدهى از انحنارآت داشتم به نحوى آه من در جلسات بحث شهاي آالج
ى ها ى ديگر جوابش از هر سؤال مذهبمقصودتان از عوض شدن چيست؟ شايد اين سؤال بي

شود؟ اثرات آن  ىى دارد؟ چگونه انجام معوض شدن چيست؟ چه معن. ته باشدگوناگون داش
 جامعه ما ى رفتن به بهشت عوض شد؟ البته تغيير يافتن و عوض شدن درچيست؟ چرا بايد برا

ى سبت به آاالهاداند آه طرز فكر مردم را ن ىى م هر فروشنده خوب.ى نيستچيز غير معمول
ى را به ى به خصوص آار عمده تبليغات اين است  آه مصرف آاال.خود بايد عوض آند

ى اوليه خود را عوض آرده و ى فلسفه سياسى رهبران سياسايم بعض  ما شنيده.ى بقبوالندمشتر
ى ى زيادها ى گذشته بسيار شنيديم آه آارخانهدر زمان جنگ جهان. اند ى پذيرفتهفلسفه ديگر

   .ى به اجاق گاز تبديل شدهندى خانگى نفتها ى توليد آردند و اجاقى جنگض شدند و آاالهاعو
  

ى  در مجامع مذهب.ى مبدل شدن و تغيير فكر و عقيده و برگشتن استآلمه عوض شدن يعن
، »بخشيده شدن«، »تولد تازه«، »توبه آردن«: رود، مثل ىى آن به آار مى براآلمات متعدد

آيد آه يك  ىبه خاطرم م. »ى تبديلآيميا«و » اطمينان به نجات«، »ا آردنى پيدتجربه مذهب«
ى ها آنم آه هيچ يك از حرف ى من فكر مى گراهامآقا: ى از جلسات ما آمد و گفتالكليست به يك

ى ها ى از گفتهتواند آم ى اگر ديدم م.خواهم مسيح شما را امتحان آنم ىى مشما صحيح نيست ول



ى من شرح داد  چند هفته بعد برا.ى خواهم آردا آخر عمر از او پيرو تى آند، منشما را عمل
 مسيح به .شد ىمى مانع او خواست مشروب بخورد چيز ىداند چرا هر وقت م ىهم نمآه خودش 

ى خود را به نزد خانواده خود برگشت و زندگ. او قدرت داده بود آه عادت پليد خود را ترك آند
 طرز فكر خود را ديگر او عوض شد، مسير خود را تغيير داد،مسيح تسليم آرد و به عبارت 

ى داشته باشد، نوع عوض شدن ممكن است انواع مختلف. ى شده بودا عوض آرد و شخص تازه
ى به سيرت و احساسات و محيط و شرايط و طرز زندگ. ى به شخص داردعوض شدن بستگ
و ى به وجود آيد ، بحرانى شخص ممكن است پيش از عوض شدن در زندگ.گذشته مربوط است

ى خود نااميد شده باشيم و ارزش شد و يا از زندگ ىى بى قديميا ممكن است بعد از اين آه زندگ
ى آه مورد عالقه ماست از دست رفته باشد، اين تغيير ى به ما وارد شده و يا چيزيا زيان مال
 و مقام و يا شخص به ى و شغلى آه تمام فكر خود را متوجه منافع مادزن يا مرد. حاصل شود
 .ى خواهد شد خطرناآى بسيارى آن را از دست دهد، گرفتار بحران روحى ساخته وقتخصوص

ى خود را از دست داده و محبوب آامال از ها ى انسان تمام قدرتانگيز وقت در اين لحظات غم
 است آه  در اين لحظه.آس است ىقدر تنها و بشود آه واقعا چ ىدست رفته باشد، تازه متوجه م

ى اولين بار به آند تا بتواند برا ىها برآنار م ى را از جلو چشمى جسمانها ى پردهالقدس گاه روح
ى ى و تنها سرچشمه ابدى واقعشود آه خدا يگانه منبع نيرو ى در اين وقت متوجه م.ى ببيندخوب

  .ى استو دوست
  

ى ن درجه قدرت و آاميابتري ىى به وجود آيد آه ما در عالوقتى ممكن است اين تغيير زندگ
وان خدا شامل حال ى پيش رود و تمام برآات فراا قرار داشته باشيم و همه چيز به نحوه شايسته

ى خود را و رحمت خدا ممكن است شما را به اين نتيجه رساند آه تمام زندگى نيكوي. ما باشد
 شدن در چنين اين تغيير و عوض. آشاندمديون او هستيد و همين موضوع شما را به توبه 

ى و ى چوبها ى آه از عبادت بتپرست آميز باشد مانند بت ى و افسانهى ممكن است ناگهانلحظات
ى ناگهانها به طور  همه عوض شدنى ول. گرايد ىى مسيح مى عيسى دست آشيده و سوسنگ

ى در دار ها مبارزات مشكل و دامنه مدتى گاه .آيد ىشود و مثل برق به وجود نم ىانجام نم
ى به مرحله ى ممكن است عوض شدن وقتا عدهى  برا.شود ىاسات شخص برپا مكار و احساف

در اين مورد شخص . ى ببرند و راه نجات را پيدا آنندآمال برسد آه تدريجا به احتياج خود پ
ى خود را به او آند و زندگ ىى قبول مدهنده شخص ى مسيح را به عنوان نجاتبعد از مدت

ى باشد ى و نتيجه يك بحران ممكن است ناگهان گفت آه اين عوض شدنتوان ىپس م. سپارد ىم
ى باشد آه در يك شود و يا ممكن است تدريج ىآه در اثر آن انسان متوجه مهر و محبت خدا م
ى را قطع ى و مرگ و حيات جاودانى و روشنايزمان به سر حد آمال برسد و سر حد بين تاريك

ى واقعا مثال خانم بنده دقيقا به ياد ندارد آه چه وقت. ت اين عوض شدن هميشه يك جور نيس.آند
ى از عده زياد. اش لحظه تغيير وجود داشته است ىى يقين دارد آه در زندگى شد ولمسيح

اند  ى برخوردار بودهى تربيت مسيحى بزرگ شده و از مزاياى مسيحها جوانان آه در خانواده
ى آامال به ياد دارند چه وقت ا  عده.اند  سپردهى خود را به مسيحى زندگدانند در چه موقع ىنم

دهد آه اغلب  ىده نشان مى آه در عهد جديد ذآر شهاي سرگذشت. اند ايمان خود را اقرار آرده
  .آميز بوده است ى و افسانهها از نوع ناگهان عوض شدن

  
ى را فراموش آرده بود ى موضوع عوض شدن و تجربيات مذهبى روانشناسى متمادها سال
ى توسط روانشناسان در اين مورد به عمل آمده و زيادى در بيست و پنج سال اخير مطالعات ول

اند آه عوض شدن نه فقط در مسيحيت بلكه در مذاهب ديگر نيز  عموما به اين نكته اشاره آرده
ى بلكه در ساير جاها نيز اين گونه عوض شدن ديده وجود دارد و نه تنها در محافل مذهب

: اول. اند آه عوض شدن سه مرحله دارد ى به اين نتيجه رسيدهمحققين روانشناس. شود ىم
رسيدن به اوج و آخرين مرحله و نقطه برگشت، : دومى و تشويش، ى و آشفتگاحساس ناراحت



گويد آه دو نوع عوض شدن وجود  ى استرباك م.ىاستراحت و احساس آرامش و شاد: سوم
ى احساس نقص و عدم آمال آه همراه ناه هست و در دوم در يك نوع احساس شديد گ.دارد

ى ى آه روانشناستحقيقاتى برا. باشد ىى مى روحانتر و روشناي ى وسيعى زندگتالش برا
ى زد و  نبايد آنها را به آنار!ايم ى قائل نشدها درمورد عوض شدن آرده است ارزش شايسته

ى از محققين منكر ى عده زيادخته ولتر سا  اين تحقيقات موضوع را بسيار روشن.ناچيز شمرد
ى و ى آه مطابق آتاب مقدس باشد جنبه روحانهاي اند آه عوض شدن اين حقيقت شده

 در واقع تغيير و عوض شدن مطابق آتاب مقدس سه مرحله دارد، .ماوراءالطبيعه دارد
توبه قدم  دو مرحله مثبت عبارتند از توبه و ايمان آه .ىدومرحله مثبت است و مرحله سوم منف
ى ى عوض شدن يعن ايمان هدف اصل.ى اوليه استاول عوض شدن و برگشتن از زندگ

توان تولد تازه و خلقت نو نام  ىى است م سومين مرحله را آه منف.ى خداستبازگشت به سو
 اين حرف من .ى رفتن به بهشت بايد عوض شدحال بايد دانست آه مسيح فرمود برا. نهاد

تا «: مسيح فرمود! ى استهلى نيست بلكه عقيده ااين عقيده انسان! تنيست بلكه حرف مسيح اس
: ١٨ى مت(» بازگشت نكنيد و مثل طفل آوچك نشويد هرگز داخل ملكوت آسمان نخواهيد شد

٣.(  
  

هزاران نفر وجود . ى فكر و تمايالت و اراده استى شامل تمامعوض شدن و تبديل يافتن واقع
 اينها به تمام آتاب مقدس ايمان دارند و .اند مسيح را پذيرفتهدارند آه فقط با فكر و مغز خود 
 در باب دوم انجيل .اند ى واقعا در مسيح عوض نشدهپذيرند ول ىهرچه مربوط به مسيح است م

ى ى اوليه آمدن مسيح او را پيروآه در روزهاى ذآر شده يوحنا سرگذشت صدها نفر مردم
ى مسيح آنها را محرم راز ها به او ايمان داشتند ولى از آنگويد بسار ىدر انجيل م .آردند ىم

چرا مسيح آنها را محرم نشمرد و به آنها اعتماد . شناخت ىنشمرد زيرا قلب تمام بشر را م
ى است بين عوض شدن  تفاوت زياد.دانست آه ايمان آنها فقط با مغز است نه با دل ىنكرد؟ او م

ى دانيم آه عوض شدن واقع ىالبته م. شود ىى آه باعث نجات روح مى و عوض شدن آاملمغز
ى  هزاران نفر وجود دارند آه دچار احساسات.دهد ىطرز فكر ما را هم نسبت به مسيح تغيير م

خواهد طرز  ىمسيح م. اند ى واقعا در مسيح عوض نشدهدانند ول ىو آن را عوض شدن م شده
 شما تغيير نكرده پس بايد ىى زندگى شده ولاگر شما دچار احساسات. ى شما را عوض آندزندگ

ى نزد مسيح آمديد احساسات شما هم البته قبول داريم آه وقت. ايد بدانيد آه واقعا عوض نشده
عوض خواهد شد و در شما نفرت و محبت به وجود خواهد آمد زيرا از گناه نفرت پيدا خواهيد 

ى خواهد شد و به ميق تمايالت شما دچار انقالب ع.آرد و نسبت به عدالت، محبت خواهيد نمود
ى نسبت به او پيدا حد و حصر خود را وقف او خواهيد ساخت و محبت غيرقابل وصف ىطور ب

  .خواهيد آرد
  

ى نيست، ى اينها آافهرچند با مغز مسيح را قبول آنيد و با احساسات خود نيز او را بپذيريد ول
ى عت آرده و از او پيروبايد تصميم بگيريد آه مسيح را اطا. بايد اراده شما هم عوض شود

تنها ميل و .  اراده شما بايد تسليم اراده خدا شود و نفس شما بايد بر صليب ميخكوب گردد.آنيد
ى در موقع عوض شدن و تبديل يافتن در حال. اراده شما اين خواهد بود آه او را خشنود سازيد

او نظر . آاريد د آه گناهى شما روشن سازآند برا ىى مالقدس سع ايد روح ى صليب ايستادهآه پا
شما بايد قلب خود را باز نيد و . ى شما فد اشدسازد آه به جا ىه مى مسيح متوجشما را به سو

دهد و  ىالقدس معجزه تولد تازه را انجام م در همين لحظه است آه روح. اجازه دهيد داخل شود
شود و شريك  ىل م حيات خدا در شما داخ.شويد ىى مى جديدشما در واقع يك موجود روحان

عوض . گردد ىى مسيح به وسيله روح خدا در دل شما ساآن م و عيساگرديد ىى خدا مزندگ
ى عميق ى آن را بفهمد، در عين حال به قدرتواند معن ىى ساده است آه آودك هم مشدن به قدر

جات را  خدا راه ن.اند ن به تفكر پرداختهى در طول تاريخ در عمق آاست آه دانشمندان علوم اله



هر آه در آن راه سالك شود اگر چه هم جاهل باشد، گمراه «ى واضح ساخته است تا به قدر
ى دانش و فهم از ملكوت خدا دور نخواهد  هيچ آس به علت آم).٨: ٣۵اشعيا (» نخواهد گرديد

به طور . عوض شوند و تبديل يابندتوانند  ى ثروتمندان و فقرا، هوشيار و ساده همه م.شد
شود ممكن است به  ىيك نفر عوض مى  وقت.ى تغيير و تبديلعوض شدن يعنايد گفت خالصه ب

خواهد ى علت اين عالقه تغيير نى آه قبال عالقه داشت باز عالقه داشته باشد ولهمان چيزهاي
ى گزينيد، نه به اين سبب آه آنها را به ديده تحقير ى خود دورممكن است از دوستان دنيو. آرد
ى ى باشند بلكه عالقه بيشترى از آنها شايسته و دوست داشتنممكن است بسيارنگريد، زيرا  ىم

   .آند آه با مسيحيان هم فكر، معاشرت داشته باشد ىدر خود حس م
  

ى ى را آه قبال مورد نفرتش بود، دوست خواهد داشت و از چيزهايشخص عوض شده چيزهاي
قبال ممكن . خدا عوض خواهد شدقلبش درمورد ى حت! آه قبال دوست داشته نفرت خواهد آرد

آرده  ىى مترسيده و در خود احساس وحشت و دشمن ىتوجه بوده و از او م ىبود نسبت به خدا ب
 اآنون ترس .بيند ى در خود يك حالت احترام آامل و اطمينان و اطاعت و تسليم مى حاالاست ول

ى نسبت د آمد، اعتماد دائمى به وجود خواهى هميشگشناس حق. خدا آميخته با احترام خواهد بود
قبل از عوض شدن هدف فقط . گردد ىى جديد پديدار مبه خدا ايجاد خواهد شد و يك نوع وفادار

ى عبارت بود از آموزش ترين موضوع زندگ اولين و مهم! ىى اميال نفسانارضاعبارت بود از 
ى، ى مسيحدگى و قلب  و زن اآنون عدالت و پاآ.ى يا ثروتمند شدنو پرورش و رشد عقالن

ى ساختن مسيح واقعا يگانه موضوع مهم خواهد مافوق ساير عاليق خواهد بود زيرا راض
خوب . ى شخصى به وجود آمدن تغيير آامل در زندگبه عبارت ديگر عوض شدن يعن. گرديد

ى آه ده بود به لوس آنجلس آمد تا عروسى آه در نيويورك برگ شبه خاطر دارم دختر جوان
 در ى پيدا آرده و عالقه آنها آشنايآردند، ىى در نيويورك آار ميغاتلبزرگ تبهر دو در شرآت 

ى در ى اين آه پيشرفت بيشترمرد جوان برا. مجالس آوآتيل و رقص شبانه شروع شده بود
، خود را به شعبه شرآت در آاليفرنيا منتقل آرد و دختر هم تصميم گرفت تا آار داشته باشد

تقريبا يك هفته بعد از اين آه دختر . تقل شود تا با هم ازدواج آنندچند ماه ديگر به آن جا من
ى و سعادت آغاز آند، ى جديد پر از خوشجوان وارد لوس آنجلس شد و انتظار داشت يك زندگ

ى جرأت نداشته پيش از آن آه او از ى از ستارگان سينما شده ولفهميد آه مرد جوان عاشق يك
  . يش بنويسدنيويورك حرآت آند حقيقت را برا

  
تمام . ى ماندشناخت باق ىى آه هيچ آس را نمآس در شهر ىدر اين حال دختر جوان تنها و ب

ى به نظر ىطمعناش سرد و ب هايش نقشه بر آب شده و غرورش پايمال گشته بود و آينده نقشه
از دانست  ىى به آمك داشت نمى آه احتياج شديدو در لحظاتى نبود  خانواده او مذهب.رسيد ىم

آرد  ىى ناشناس عبور مها  آه از آوچهى در حال!ى بيابدى و تشويق و راهنمايآجا و از آه تسل
ما رسيد آه در » ىا عبادتگاه خيمه« را تحمل آند به ى و تحقيرىطكوشيد اين ضربه روحو م

ى داخل شد و ى وادارش آرده تا داخل شود ولاو نفهميد چه چيز. يمى داشتآن جا جلسات روحان
شد تا اين آه  ى شب بعد هم آمد و يك هفته در جلسات حاضر م.ى تا آخر جلسه نشستفسردگبا ا
ى خود را به گوش او خدا صداى آه او را احاطه آرده بود، ى و بدبختآام ى تلخز پس ابرهاا

عالوه بر اين آه بار احساس گناه و .  تا احتياج خود را به نجات اقرار آندو جلو آمد رسانيد
ى ى متوجه گرديد عشقى مسيح خداوند از دوشش برداشته شد ولوسيله ايمان به عيساتحقير به 

 .ى دست يابدتر تر و عميق ت بسيار عظيمآه از دست داده است باعث گرديد تا به عشق و محب
ى مشغول شدن به آار سابق خود شد دوباره به نيويورك برا ىاحساس حقارت آه مانع م
ى از ى را پايان يافته حساب آند متوجه شد آه زندگن آه زندگى ايبرگردد، از بين رفت و به جا

پايان  ىى خود را صرف مجالس بى اين آه مغز و استعداد اجتماعبه جا. هميشه بهتر است
 قوه تخيل خود را آه قبال .برد و بسيار فعال بود ىى به آار مى آليسايآوآتيل آند، در آارها



ى اه تا داستانآند  ىى مىطبرد، اآنون به آمك آن سع مى مراجعين اداره به آارى سرگرمبرا
ى پول و آور ى جمعى آه برااستعداد. ى جوانان مجسم نمايدآتاب مقدس را به طور زنده برا

   .رود ىى خدمت خداوند به آار مى داشت اآنون براتأمين زندگ
  

. بها بوده است  گرانى ازدياد جماعت در آليسا بسيارگويد پيشنهادات او برا ىى او مشبان آليسا
تر از   مهم.ى او هستندى آليسا پيوسته در جستجوآس نيست بلكه اعضا ىاآنون نه فقط تنها و ب
ى مسيح هميشه در آنار ى او را آامال ترك آرده و مطمئن است آه عيسهمه اين آه حس تنهاي

جه عوض  تنها اينها نتي.ى و محافظت فرمايدبرى دهد و رهاوست و حاضر است او را تسل
زد، برگشت و به  ىى در آن قدم مدگرى آه با افسى دنيومعن ىشدن اوست آه از راه سرد و ب

ى را ى آرد و صلح و آرامش الهاو با خدا آشت! ى مسيح آمدى خداوند نجات دهنده خود عيساسو
           .  يافت
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  ى گراهامبيل: نوشته
  ميكائيليان. ط: ترجمه
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ود ى نآار بيشتر از خود برا نمايد به سبب توبه يك گناه ىى در آسمان رخ مين منوال خوشبرا«

ى يسما تاآنون متوجه شديم آه ع). ١٧: ١۵لوقا (» و نه عادل آه احتياج به توبه ندارند
توبه، : خواهد عوض شويم به عالوه فهميديم آه سه مرحله عوض شدن عبارت است از ىم

اند آه در  ى همه بر يك عقيدهى است ولمسلم نيست آه آدام يك برتر از ديگر. ايمان و تولد تازه
ى اين سه با هم اتفاق خواه بدانيد و خواه ندانيد، در آن لحظه بحران. شوند ىيك زمان واقع م

سؤال . »ترك«اگر بخواهيم توبه را با يك آلمه بيان آنيم، اين آلكه عبارت است از . افتد ىم
همان طور آه قبال . »گناه«جواب اين سؤال يك آلمه است » ى؟ترك آردن چه چيز«آنيد  ىم

، گناه عبارت است از فرمايد آه گناه عبارت است از شكستن قانون ىبيان آرديم آتاب مقدس م
گناه همان اصول پر . ى نسبت به اوى آردن از انجام هر تعهددا و شانه خالانكار قدرت خ

شرارت است آه در اثر وسوسه و سقوط آدم و حوا وارد باغ عدن شده و از آن زمان به بعد 
ى ى نيست، يكاند و عادل همه گناه آرده«ى آه اين زهر آثيف در تمام بشر تأثير آرده به طور

ا با خدا تيره و تار آرده و در نتيجه رابطه ما را با يكديگر نيست بر ، گناه رابطه ما ر»!ىهم ن



ما نخواهيم توانست در اين جهان با خدا و با يكديگر . ى با خويشتن هم خوب نيستيمهم زده حت
ى ى چيزهاى برارامش نماييم مگر اين آه فكرآى آنيم و در خود احساس در صلح و صفا زندگ

ما نه فقط بايد از گناه نفرت داشته باشيم بلكه بايد .  بكنيمرت داردى آه خدا از آنها نفناپسند
 نبايد در اين .ى را ترك آنيمى و شيطانى، نفسانى دنيوها ما بايد جنبه. مرتكب گناه هم نشويم

خواهد آه ما  ى مسيح م.ى تخفيف آنيم و مردد باشيممورد جر و بحث آنيم، چانه بزنيم يا تقاضا
  .آنيمآامال گناه را ترك 

  
ى ى شما با آمال صميميت عاشق عيسدر اين جا قانون عشق و محبت وجود دارد زيرا وقت

ى او خوشايند  و براى انجام دهيد آه او از آنها نفرت داردمسيح شديد مايل نخواهيد بود آارهاي
 ى را آه درى گناهانآنيد، خود به خود تمام ىى خود را با ايمان به او تسليم م شما وقت.نيست

بدون . به همين دليل است آه توبه و ايمان با هم هستند. زندگيتان وجود دارد ترك خواهيد آرد
توانيد ايمان نجات بخش  ىى نمتوانيد واقعا توبه آنيد و بدون توبه واقع ىايمان نجات بخش نم

برند زيرا  ىتأسف است آه امروزه اغلب واعظان، لغت توبه را به آار نمى  جا.داشته باشيد
ى آه از مسيح به ياد داريم اين بود آه  اولين وعظ!ين لغت چندان مورد پسند مردم نيستا

ى بود آه خدا به وسيله اين آلمات). ١٧: ۴ى مت(» توبه آنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است«
ى فورا ى به جهان آمد قلبش پر از محبت و شفقت بود ولعيسى وقت .فرزندش بيان فرمود

ى ببرند ى خود پاو مردم را متوجه آرد تا به خطاآار.  انسان صحبت فرمودىآار درمورد گناه
 مسيح فرمود مردم بايد قلبا توبه آنند تا او بتواند مهر و محبت .ى دست بردارندو از خدانشناس
 او تأآيد .ى فرمودى گناهان خوددارى از گذاشتن سرپوش بر رو عيس.ى سازدخود را جار

 مسيح .ى آه واقعا هست ببيند خود را بشناسد و خود را آن طورفرمود آه بشر بايد گناهان
فرمود پيش از آن آه بتوان مهر و محبت خدا را آشكار ساخت بشر بايد طرز فكر خود را 

ى هنگام ى آمدند و به او خبر دادند آه پيالطوس روميك روز مردم نزد عيس. عوض آند
 هم چنين به او .ها آميخته است ى با قربانى از يهوديان راا ى خون عدهى شورشيان يهودسرآوب

: ى فرموددر جواب آنها عيس. ندى آشته شداطالع دادند آه برج سلوام فرو ريخته و عده زياد
آارتر بودند از ساير سكنه جليل از اين رو آه چنين  بريد آه اين جليليان گناه ىآيا گمان م«

ى شما هم چنين هالك خواهيد ه نكنيد، همگگويم اگر توب ى بلكه به شما م ىاند؟ ن هزحمات ديد
ى فرمود خواه مردم مرگشان به طور وحشتناك و به عبارت ديگر عيس). ٣ و ٢: ١٣لوقا (» شد

ى خدا ى است مگر اين آه به سوى، سرنوشت آنها يكبر اثر تصادف باشد و خواه به طور طبيع
  . بازگشت آنند

  
ى ته مهر و محبت خدا هميشه شامل حال ماست ولالب. بدون انجام اين آار ايمان غيرممكن است

دانيم آه نجات فقط از فيض و  ىآند، زيرا م ىخدا باز مى شدن رحمت ى جارتوبه راه را برا
ى و انجام دستورات ى مراسم مذهبى آردن، اجراايم آه قربان ما خوب فهميده. بخشش خداست

ى تواند با اجرا ىفرمايد هيچ آس نم ى آتاب مقدس م.ى يك نفر را نجات دهدتواند حت ىى نمدين
عادل به ايمان زيست خواهد «: فرميد آتاب مقدس مى. ى در نظر خدا عادل شودقوانين مذهب

ى مسيح بر  نجات، بخشش و عادل شمرده شدن همه نتيجه فداآار).١٧: ١روميان (» نمود
ز گناه توبه آند ى مفيد خواهد بود آه اى آسى مسيح برابا وجود اين فداآار. ى صليب استرو

ى آن  يونس در شهر نينوا درباره توبه وعظ آرده و در نتيجه اهال.و با ايمان، مسيح را بپذيرد
ى گويد ا ىبنابراين خداوند يهوه م«:  حزقيال درباره توبه وعظ آرد و فرمود.جا توبه آردند

توبه آنيد و از  پس .ى خواهم فرمودخاندان اسرائيل من بر هر يك از شما موافق رفتارش داور
). ٣٠: ١٨حزقيال (» موجب هالآت شما نشودى خود بازگشت نماييد تا گناه همه تقصيرها
: ٣ى مت(» توبه آنيد، زيرا ملكوت آسمان نزديك است«: ى تعميد دهنده چنين بودپيغام مهم يحي

د، اگر توبه نكني«: فرمودى عيس. آلمه توبه در عهد جديد هفتاد مرتبه تكرار شده است). ٢



توبه آنيد و هر يك از شما «:  روز پنطيكاست وعظ پطرس اين بود.»ى هالك خواهيد شدهمگ
پولس ). ٣٨: ٢اعمال رسوالن (» به جهت آمرزش گناهان تعميد گيريدى مسيح به اسم عيس

ى مسيح ى خدا و ايمان به خداوند ما عيسارسول به يهوديان و يونانيان نيز از توبه به سو
: آند آه مردم توبه آنند ى در آتاب مقدس خدا حكم م).٢١: ٢٠عمال رسوالن ا(داد  ىشهادت م

فرمايد آه  ىى جهالت چشم پوشيده و االن همه خلق را در هر جا حكم مها پس خدا از زمان«
  ). ٣٠: ١٧اعمال رسوالن (» توبه آنند

  
آلمه توبه چه ى از ايد؟ مقصود عيس آيا شما توبه آرده. اين حكم و دستور است، فعل امر است

ى آلمه بود؟ چرا اين آلمه در آتاب مقدس بسيار تكرار شده است؟ اگر در آتاب لغت جديد، معن
ى ى عبرى آلمات اصلول» ى متأسف و پشيمان شدنتوبه يعن«توبه را نگاه آنيد شايد چنين باشد 

ب مقدس ى توبه در آتامعن. ى داردى بيشتر از اينها معنى به آار برد خيلى آه عيسو يونان
ى آن ى است پرقدرت و متضمن عمل و معنا آلمه» عوض شدن و يا بازگشت«عبارت است از 

نمايد آه  ىآتاب مقدس ما را دعت مى  وقت.ى يك فردعبارت است از يك انقالب آامل در زندگ
از گناه توبه آنيم، مقصودش اين است آه از گناه روگردان شويم، عقب گرد آنيم و مخالف 

 .ى توبه را روشن سازدپسر گمشده را مثل زد تا معنى  عيس.ضمائم آن قدم زنيمت گناه و جه
 او .ى نكردى گناهان خود غصه نخورد و آار منفى پسر گمشده توبه آرد فقط نشست و براوقت

او بلند شد، آن جا را ترك آرد و در جهت . ى نماندها باق ى ميان خوراك خوكى خود يعندر جا
ى پدر خود پرداخت و در مقابل او فروتن شد و پاداش خود  به جستجواو. مخالف قدم برداشت
 چه بسيار از مسيحيان عصر حاضر آه متوجه نيستند مقصود آتاب مقدس از .را به دست آورد

ى گناهان خود سر را تكان دهند و ى اين است آه براآنند توبه به معن ىمآنها فكر ! توبه چيست
 توبه .ى خود را مثل سابق ادامه دهند و دوباره زندگ!م متأسفما ى آه آردهاوه از آار: بگويند
ى ى توبه، پشيمانى براى قدم زدن ولا ى عوض شدن، روگردان شدن، در جهت تازهى يعنواقع
ى  حت!ى هرگز توبه نكرديهودا آه به مسيح خيانت آرد، پشيمان و متأسف بود ول. ى نيستآاف

ى ى، خداى و فكرا هيچ زحمت و رياضت بدنتوانيد ب ى شما نم.ى نيستاصالح نفس آاف
ى صليب بخشيده شد و در آن جا  گناهان ما فقط به وسيله مسيح بر رو.ى آنيدپرقدرت را راض

 .تواند گناهان را پاك سازد ىرنج بردن و زحمت آشيدن، نم. ى گناهان ما مجازات شداو برا
ى آنند برا ىى فكر ما  عده. آردىمقصود اين نيست آه بايد سوگوارشود ىى بحث از توبه موقت

  . ى نجات حاضر شودى آند تا براى سوگوارتوبه الزم است انسان مدت معين
  

ى در زير چادر ى آه مسيح را يافت در يك جلسه عبادتشب: گفت ىيك نفر چند سال پيش به من م
از ى آرد تا خدا را پيدا آند آه يك ىزانو زده بود آوشش مى وقت. ى عبادت جلو رفتبرا

اگر ! ى برادر ادامه بدها: ى نزد او آمد و با دست بر پشتش زد و گفتخواهران روحان
ى از آارآنان آليسا آمد و به او  چند دقيقه بعد يك.ىى نمايى بايد پايدارى خدا را پيدا آنخواه ىم

ى به ى آه توبه آردم نور زيادشب: ى آمد و گفت بعد خواهر ديگر!برادر جان آرام باش: گفت
ى آردم تا آرام باشم و ادامه دهم و در من سع: گفت ى اين شخص م.رتم تابيد و بدنم سرد شدصو

ى از پيشوايان خردمند مسيحى يك! دانستم چه آنم ىى گيج شده و نمعين حال منتظر نور بودم ول
ى  از ى واعظ و جماعت انتظار داشتند آه او احساساتى ايمان آورد ولچنين گفت آه شخص

ى، ى از جلسات روحاندر بعض. هد و همين امر مانع آمدن او نزد خدا شدخود بروز د
ى آه من درباره آن صحبت ا ى توبهجويان شده است ول ى حقاحساسات غلط باعث گمراه

  . فكر و احساسات و اراده: آنم عبارت است از توبه مطابق آالم خدا آه شامل سه چيز است ىم
  

اند و از جالل خدا قاصر  همه گناه آرده«: فرمايد ىتاب مقدس م آ.آاريم  بايد بفهميم آه گناه-اول
ى بر وا«: ى برد چنين گفتحضرت اشعيا به گناهان خود پى وقت). ٢٣: ٣روميان (» باشند ىم



آار  حضرت ايوب متوجه شد آه گناهى وقت). ۵: ۶اشعيا (» زيرا آه مرد ناپاك لب هستم! ... من
ى فهميد پطرس حوارى  وقت).۶: ۴٢ايوب ( » ت دارماز خويشتن آراه«: است اين طور گفت

ى پولس رسول به گناهان و وقت). ٨: ۵لوقا (» آارم ى گناهمرد«: آار است چنين گفت آه گناه
در . آند ىالقدس ما را متوجه گناه م روح.  ناميد»آاران بزرگترين گناه«ى برد خود را خود پ

القدس   روح.آار نكند توبه امكان نخواهد داشتالقدس در فكر و قلب انسان قبال  واقع اگر روح
ى راديو، برج ى يك مادر را به آار برد، از موعظه استفاده آند، برنامه مسيحممكن است دعاها
 در عين حال .ى از عزيزان را مورد استفاده قرار دهد و ما را به توبه آشاندآليسا يا مرگ يك

. اند ى توبه نكردهاند ول لرزيده ىر احساس گناه مام آه در اث ى را ديدهمن در جلسات خود اشخاص
ى گناهان خويش ى ممكن است براآار است و حت امكان دارد انسان آامال متوجه شود آه گنه

  . ى توبه نكنداشك بريزد ول
ى ديگر دخيل هستند، در توبه نيز  احساسات و عواطف ما همان طور آه در آارها-دوم

ى با هرگونه ا عده. آشاند ىى ما را به توبه م غم خداي: پولس رسول فرمود.شرآت دارند
 .ى مثل يخچال توبه آندخواهند انسان در محيط سرد ىاحساسات مخلفند و مثل اين است آه م

ى در عين حال احساسات اصل و ى دارد ول خطرات و اثرات زيادطچند احساسات غلهر 
ى آه در مسابقه شخص«ى نگليسقول دآتر سنگستر، واعظ بزرگ متديست ا به. عميق هم هست

شود و از  ىى صليب ناراحت نمآار در پا ى از گريه يك گناهآشد ول ىفوتبال يا بيسبال فرياد م
ى واعظ هوراس والپول وقت. »ى نيستى فكر صحيحآند، دارا ىخطرات احساسات صحبت م

ات ى از احساسى خود به طرز بدها ى را متهم آرد آه در موعظهى جان وسلمعروف يعن
  .آند ىاستفاده م

ترك گناه ى برا. ايم رسيم، به مرآز توبه رسيده ىبه اراده مى وقت.  توبه شامل اراده است-سوم
اراده الزم است تا نظريه نسبت به خود و نسبت به گناه و نسبت به خدا عوض شود و بايد 

    .احساسات و اراده و حالت و هدف شخص عوض شود
  

ى ى الزم است به شما دهد و توبه واقعى توبه واقعى را آه برامتواند تصمي ىفقط روح خدا م
 بگوييم خداوندا اگر واقعا خوب نباشم، مرا خوب آن ،آرد ىى آه دعا مراين نيست تا مثل دخت

ى هزاران نفر وجود دارند آه نامشان جزء اعضا! ى خوب شوم آه تنبيه نگردما ى به اندازهول
دهند و از  ىروند و به آليسا پول م ى پيدا آنند به آليسا مىآليسا ثبت شده است و هرگاه فرصت

ى فشارند و برا ىنمايند و بعد از جلسه دست شبان آليسا را م ىى مى آنان پشتيبانها فعاليت
و اآثرشان آيات صحبت آنان ممكن است مثل مسيحيان باشد . آنند ىى از او تشكر مموعظه عال

ى مذهب واقعا اهميت  آنها برا.اند ى نكردهگز توبه واقعى هردانند ول ىى از آتاب مقدس مزياد
ى در ساير آنند ول ىافتند و دعا م ىشوند به ياد خدا م ىى مى گرفتار مشكلقائل نيستند زيرا وقت

ى نزد مسيح آيد در او دهد آه هرگاه آس ىآتاب مقدس تعليم م! آنند ىمواقع درباره خدا تفكر نم
ى در آتاب مقدس ا هيچ آيه. گردد ىدر تمام آارهايش منعكس مى به وجود خواهد آمد آه تغيير

مسيح ى  وقت.ى آنيدخواهيد زندگ ىى باشيد و هرطور موجود ندارد آه به شما اجازه دهد مسيح
خواهد و مايل  ى او تسليم آامل م.خواهد مالك و خداوند آن باشد ىگردد، م ىى مداخل قلب آس

او استعدادها و .  ميل دارد تمام وجود فقط مطيع او باشدى شما را اداره آند واست امور عقالن
    .خواهد تمام آار و آوشش شما به نام او انجام شود ىى شما را الزم دارد و مها قدرت

  
اگر به آنها . از مسيحيان سرشناس داشتن يخچال را از آليسا رفتن بيشتر دوست دارندى بسيار

ى را يل نو و آمك به ساختمان مدرسه يكشنبه، يكپرداخت خريد اتومب فرصت دهيم آه بين پيش
هزاران نفر از . توان حدس زد آه تصميم اغلب آنها چه خواهد بود ىى مانتخاب آنند به آسان

دهند،  ىى را بر تعليمات مسيح ترجيح مى پول و وسايل جديد زندگاشخاص به اصطالح مسيح
ى خدا وقت ى براآنيم ول ىپيدا مى سينما و فوتبال و مسابقات ديگر فرصت توانيم برا ىم



ى فكر ولتوانيم پول خود را ذخيره آنيم آه تلويزيون بخريم و يا آن را عوض آنيم  ىم! نداريم
 بايد عوض !ى است اين بت پرست!يك درآمد خود به خدا نيستيم آنيم آه قادر به پرداخت ده ىم

ى ما با قديم دارند اين ها ه بتى آى فرقآنيم ول ىپرستان قديم صحبت م درمورد بتى گاه! شويم
ى است ا ى اين آه چشمان جواهرنشان داشته باشند، مجموعهى ساخته شده به جاها است آه بت
ى اين آه طالپوش شده باشند با ها به جا اين بت...! ها و وسايل ايجاد سرما و گرم از دستگاه

پرستيم و فكر  ىا مانن بت مى ديگر ساخته و پرداخته شده آه ما آنها را ى و فلز يا مادهچين
او . خواهد از تمام اين چيزها باالتر باشد ىمى عيس .ى بدون آنها محال استآنيم زندگ ىم
ى و شغل خود را به او ى و خانوادگى اجتماعخواهد آه شما تمام مسائل مربوط به زندگ ىم

االترين محل را گوييد ب ىى آه مدهيد و هر سخن ىى آه انجام ماو بايد در هر آار. بسپاريد
  .نماييم ىى خدا بازگشت مى قطعا به سوداشته باشد زيرا با توبه واقع

  
ى داخل ملكوت خدا خواهد شد آه همه چيز را ترك آس: فرمايد ىما را هشدار داده مى عيس

آوشش نكنيد اين آار را ناتمام انجام دهيد و نگوييد . آرده و از تمام گناهان آامال دست بردارد
ى از عمرم را به خاطر دارم و قسمت ىى را نگاه مآنم و بعض ىاز گناهانم را ترك مى من بعض

ميل دارد آه ى  عيس!ى از تمايالت خود خواهم نمودگذرانم و بقيه را صرف پيرو ىى معيس
. صد در صد به او تسليم شويم و اگر اين آار را انجام دهيم، هزار برابربه ما اجر خواهد داد

ى ى درصد تسليم پنج درصد اجر دهد زيرا خدا آارهاى سى برا آه عيسمنتظر نباشيدى ول
 او مايل است آه آامال عوض شويم و آامال تسليم !دهد ىى خود را اين طور انجام نمآسا معجزه
گيريد آه از گناه صرف نظر آنيد و آن را ترك نماييد و همه چيز خود  ىتصميم مى وقت. گرديم

    .ايد ى با خدا برداشتهى آشتى براررا به مسيح بسپاريد قدم ديگ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توان خدا را يافت؟ ىچگونه م:آتاب
  ى گراهامبيل: نوشته
  ميكائيليان. ط: ترجمه

  
  ايمان: فصل پنجم

  



ايد به وسيله ايمان و اين از شما نيست بلکه بخشش خداست و  هزيرا که محض فيض نجات يافت«
حال حاضريم قدم ديگری برای آشتی ). ٩و ٨: ٢افسسيان (» نه از اعمال تا هيچ کس فخر نکند

ايد  تصميم گرفته. حاال حاضريد که زندگی گذشته و گناهان خود را ترک کنيد. ا خدا برداريمب
ديگر از خدا گريزان نيستند بلکه به سوی محبت و . در زندگی شما به وجود آيدکه اين تغيير 
تصميمی که الزم بود گرفته و راه خود را انتخاب . آوريد رويد و به او پناه می رحمت او می

. ايد هرچند ممکن است راه مشکلی باشد ، توبه کرده و راه صحيحی را انتخاب کردهايد کرده
در حدود سه هزار و پانصد سال پيش انتخاب کرد و به ايد که حضرت موسی  راهی را برگزيده

موسی . خاطر آن تمام افتخارات سلطنتی مصر را ترک کرد و برای رضای خدا تصميم گرفت
م مهم خود را گرفت و به اثين نتيجه رسيد که ايمان و حقيقت چون با چهل ساله بود که تصمي
در تاريخ . م باشد، بهتر از ثروت و شهرت بدون محبت خدا استوأزحمات و مشکالت ت

موسی . اند که الزم بود تصميمی به اين اندازه مشکل بگيرند بشريت عده کمی وجود داشته
ن پسر خوانده دختر فرعون بود، لذا با هر نوع چو. مردی دانشمند و ثروتمند و برجسته بود
تاج و تخت و ثروت کشور مصر که در آن زمان . احترام و جالل و جبروت آشنايی داشت

  . نيرومندترين و زيباترين کشور جهان بود در اختيار او قرار داشت
  

ه پسر به ايمان چون موسی بزرگ شد، ابا نمود از اين ک«: گويد با اين حال کتاب مقدس می
تر داشت از آن که لذت اندک  دختر فرعون خوانده شود و ذليل بودن با قوم خدا را پسنديده

زمانی گناه را ببرد و عار مسيح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زيرا به سوی 
به ايمان مصر را ترک کرد و از غضب پادشاه نترسيد زيرا که چون . داشت مجازات نظر می

ابا «فرمايد او  توجه نماييد که می). ٢٧ -٢۴: ١١عبرانيان (» ا بديد، استوار ماندآن ناديده ر
انجام » ايمان«گويد که اين کار را با  بعد می. ، توبه واقعی همين است»ترک کرد«و » نمود

موسی اين تصميم را در حالتی که روانشناسان برای . داد، اين است قدم بعدی يعنی ايمان
محرک او در . دانند، يعنی در وقتی که کامال احساساتی بود نگرفت زم میتجربيات مذهبی ال

موسی راه خود را برای . عرضه و نااليقی نبود اين کار عجز و ناتوانيش نبود زيرا او مرد بی
هايی را که در اين جهان تحمل کرده بود در عالم آينده جبران کند  اين انتخاب کرد تا محروميت

او در پی منافع . حوصلگی نبود عالقگی و بی یزندگی مذهبی از روی بو برگشت او به سوی 
شمار  د و داليل بیآورن تمام داليلی که برای جستجوی خدا می. گشت و تفريح و سرگرمی نمی

او را مجبور نکردند که از زندگی جسمانی و شيطانی . کرد ديگر، درمورد موسی صدق نمی
  . تبگريزد بلکه خودش اين طور تصميم گرف

  
او . چسبيد االراده و مانند انگلی به تشکيالت موجود نمی العقل بود و نه ضعيف موسی نه ضعيف

او به . باشند مانند کسانی نبود که هيچ ارزشی ندارند ولی در جستجوی معروفيت و مقام می
ويند شخص بايد طوری باشد که گ هيچ وجه شبيه کسانی نبود که تمسخرکنندگان مذهب می

ن وصف با  در اختيار موسی بود با اي،کنند هرچه مردم آرزو می. به نجات را حفظ کنداحتياج 
قضاوت صحيح خود در ابتدا زندگی به ثروت و مقام و شهرت پشت پا زد و ايمان به خدا را 

چاره و ناراحت به وسيله مذهب  شنوم فقط اشخاص نااميد و بی هر بار که می. انتخاب کرد
ام که با صدها هزار نفر درباره مشکالت  افتخار داشته. افتم ه ياد موسی میکنند ب تسلی پيدا می

ام کسانی که دارای قضاوت صحيح هستند و از  روحانی صحبت کنم و به اين نتيجه رسيده
کنند، به اين علت نيست که مسيحيت را  مسيح به عنوان خداوند و استاد خود خودداری می

هايی که مسيحيت  خواهند از قبول مسئوليت  علت است که میدانند بلکه به اين یمخالف عقل م
همانا قلب ضعيف گيرد،  اشکالی که بين آنها و مسيح قرار می! گذارد فرار کنند بر عهده آنها می

  . آنها مايل نيستند که تمام وجود و همه چيز خود را به مسيح تسليم کنند. آنهاست نه عقل قويشان
  



کرد به دقت مطالعه نمود و  هايی که مذهب برای او ايجاد می تموسی تمام وظايف و مسئولي
متوجه شد که اگر بخواهد خدا را در آغوش بگيرد الزم است بسياری از چيزها را که در نظر 
مردم عزيز است از دست بدهد، لذا در مطالعات خود عجله نکرد و در اثر احساساتی شدن به 

فاده کامل از ه چيزهايی را از دست خواهد داد و با استدانست چ او می. نتيجه نيمه قطعی نرسيد
روش و راهی که انتخاب کرده بود موقتی و . قوای نيرومند عقلی اين تصميم را گرفت

اعتقادی کامل و هدفی غير قابل تغيير بود . خواست ايمان را انتخاب کند او نمی. آزمايشی نبود
 او تمام وسائل و .شد نی سست نمیقر طوالهای ف که در اثر عوض شدن اوضاع و وسوسه

وقتی موسی در چهل . روابطی که پشت سر بود معدوم کرد تا راه برگشت وجود نداشته باشد
ترين زمان خود رسيد، بدون قيد و شرط خود را برای هميشه و در تخت تمام  سالگی به بحرانی

 گماليل برادر فورد ماهيت تصميم موسی چقدر با تصميم. دا و دستورات او سپردشرايط به خ
کنم عهد جديد  من جرأت نمی«: بيوگرافی نويس مشهور فرق داشت که در پايان زندگانيش گفت

ترسم در من طوفانی از نگرانی و شک و ترس به وجود آورد که ناشی از  را بخوانم زيرا می
  . انتخاب راه غلط و خيانت به خدای حی و ابدی باشد

  
هم اگر حاال و از صميم قلب برای هميشه به وسيله ايمان به شما .  چنين ترسی نداشتموسی

نگوييد مدتی مسيحيت را آزمايش . سوی عيسی مسيح برگرديد چنين ترسی نخواهيد داشت
فايده است باز هم فرصت خواهم داشت  دهم ولی اگر ديدم بی ای داشت ادامه می کند اگر فايده می

هايی که پشت  آييد بايد تمام پل  به سوی مسيح میوقتی!که راه ديگری برای زندگی انتخاب کنم
های عقاب سهمگين  ها پيش وقتی بال سال. سر است خراب کنيد و هيچ فکر برگشتن نباشيد

 که قيصر آنها را اکیب ود را بر جهان افکنده بود سربازان بیامپراطوری روم سايه شوم خ
های دشمن در افق کشور   وقتی کشتی.درفتن با کشتی برای فتح بيريتانيا پيش میکرد  رهبری می

. اع کنندنمايان شدند، هزاران نفر از دليران انگليسی در ارتفاعات گرد آمدند تا از وطن خود دف
های  ها بعد از پياده شدن، اين بود که کشتی با کمال تعجب مشاهده کردند که اولين کار رومی

 بين برد هر گونه راه برگشت بر روی ها را از های آتش کشتی وقتی شعله. خود را آتش زدند
جای تعجب . چگونه ممکن بود فاتح نشوندناپذير  با چنين روحيه شکست. مهاجمين بسته شد

  . نيست که روم معروفترين کشور جهان شد
  

عيسی وی را گفت کسی که دست  «.خواهد همين طور هم مسيح تسليم و سرسپردگی کامل می
 ).۶٢: ٩لوقا (» باشد ت سر نظر کند شايسته ملکوت خدا نمیرا به شخم زدن دراز کرده از پش

فکر قضايی . موسی وقتی اين تصميم حياتی را گرفت که بر سر دو راهی زندگی قرار داشت
تمام داليل موافق و مخالف . او تمام اثرات اين تصميم را سنجيد و راه را تا آخر در نظر گرفت

اول راه وسيع را در . ا اعتماد و ايمان داشته باشدرا بررسی کرد و عاقبت تصميم گرفت به خد
نظر گرفت که روشن بود و در آن قدرت و زندگی مرفه و شادی و شراب فراوان بود و تمام 

رسيد و موسی آن را خوب   اين راه آشنا به نظر می.داشت لذات زندگی را به شخص ارزانی می
دانست که پايانش فساد و خرابی است  میشناخت، زيرا مدت چهل سال در آن قدم زده بود و  می

موسی . سپس موسی به راه دوم نگاه کرد که راهی مشکل بود. گردد و به جهنم منتهی می
ها و   مشکالت و آزمايش.ديد که در اين راه رنج و زحمت و تحقير و ناميدی وجود دارد می

اجر و پاداش و حيات دردها در نظر گرفت ولی به چشم ايمان ديد که در اين راه پيروزی و 
گرفت   شايد شخص ديگری که قوه قضاوتش کمتر از موسی بود، تصميم می.جاويد وجود دارد

مصر بزرگترين قدرت دنيا بود و دره حاصلخيز راه اول را انتخاب کند، زيرا در آن روزگار 
ناپذير و  لشکريانش شکست. نيل را که به انبار غله دنيا معروف بود در تصرف داشت

   .نشگاهش در تمام جهان معروف و نمونه بوددا
  



 تعداد کمی تا اين حد در .اند عده کمی به خاطر خدا به اندازه موسی از امتيازات دست کشيده
عده کمی اين همه نعمات و لذات . ايم و از ما خواسته شده مقاومت کنيم های مختلف بوده وسوسه

اه لذت دارد هرچند موقتی باشد ولی لذات کند که گن  کتاب مقدس بيان می.اند دنيوی داشته
موسی راه خدا را انتخاب کرد، فداکاری و . گردند زودگذرند و باعث تسلی و راحتی نمی

در زمان موسی رسيدن به درجات عالی . بزرگی نمود و در عوض پاداش بزرگی دريافت کرد
دازه او فرصت داشت خوشبختی برای عده کمی مقدور بود، در واقع بايد گفت که کمتر کسی ان

توانند ثروت اندوزند و خوشبخت  امروزه عده زيادی می. تا ثروتمندترين شخص جهان باشد
ترين  ای از معروف آوری ثروت در امريکا متداول شده بود عده  که جمع١٩٢٣ در سال .شوند

همه جا از نيرو و . های شهر شيکاگو جمع شدند رجال معروف مالی جهان در يکی از هتل
  : دور ميزی اشخاص زير نشسته بودند!شد روت آنها زياد صحبت میث

رئيس بزرگترين شرکت مستقل فوالد جهان، رئيس پرسودترين شرکت جهان، رئيس يکی از 
ندم، رئيس بورس کاالی نيويورک، يکی از اعضای کابينه های معامله گ بزرگترين شرکت

اجر وال استريت و شخص ، بزرگترين تالمللی اياالت متحده امريکا، رئيس بانک تصفيه بين
ثروت اين اشخاص بيش از . ديگری که رياست نيرومندترين شرکت انحصاری دنيا را داشت

آنها .  حتی کودک دبستانی هم آوازه موفقيت آنها را شنيده بود!داری امريکا بود موجودی خزانه
ثروت های صنعت و  ا غول آنه!کردند که شبيه آنها شوند سرمشق شده بودند و ديگران سعی می

   .امريکا بودند
  

شنيدن اين .  شايعاتی که درباره اين اشخاص وجود داشت شيرين و پرهيجان بود١٩٢٣در سال 
بخشيد تا با  گرديد و اشخاص ديگر را الهام می اخبار و اطالعات باعث ايجاد حسادت می

ندگی آنها نيمه تمام و  تاريخ ز١٩٢٣ولی بايد متوجه بود که سال . کوشش مثل آنها شوند
 وقتی اين هشت نفر در شيکاگو دور هم جمع بودند، همه .های آخر هنوز نوشته نشده بود فصل

اينها هم بر سر يک دو راهی . در وضعی قرار داشتند که موسی بر سر دوراهی قرار داشت
ديدند و توجهی  شايد يک راه را بيشتر نمی. قرار داشتند و در مقابل هر کدام دو راه موجود بود

 آنها از انتخاب راه تنگ خودداری کردند و امروز سرگذشت آنها کامل شده !به آن نداشتند
ا مثل توانيم شرح حال آنها ر امروز آخرين فصل زندگی آنها را در دست داريم و می. است

  چارلز شاوب رئيس شرکت فوالد.تر است زندگی موسی مرور کنيم و ببينيم کدام راه عاقالنه
 .پولی فوت کرد کرد و در منتهای بی ی خود با قرض زندگی میهای آخر زندگ در سال

ريچارد . آرتورکاتن بزرگترين تاجر گندم در خارج از امريکا در حال ورشکستگی وفات يافت
. رئيس بورس کاالی نيويورک مدتی در بازداشتگاه تأديبی سينک سينک به سر بردويتنی 

جس .  زندان آزاد شد تا بتواند در خانه خود در راحتی بميردآلبرت پال عضو کابينه از
وال استريت و لئون فريز رئيس بانک تصفيه بين المللی و ايوار کروگر » خرس«ليورمور 

  .رئيس بزرگترين شرکت انحصاری جهان همه خودکشی کردند
  

ند ولی فاقد تمام اين مردان دارای پول و قدرت و شهرت و مقام و عقل و تعليم و تربيت بود
فاقد چيزی بودند که در مسيحيت اهميت . دبخش چيزی بودند که به زندگی مفهوم حقيقی می
 آنها از .گرداند  تازه را واقعی میسازد و خلقت فراوان دارد، چيزی که تولد تازه را ممکن می

ار بردن آن به کايمان اگر به اندازه خردلی ايمان داشتند از   اين مردان بی.ای نداشتند ايمان بهره
توانستند با ثروت خود به مسيح ايمان آورند فصل آخر زندگيشان  اگر می. خودداری کردند
 .های مصر چشم پوشيد توجه فرماييد که موسی به وسيله ايمان از ثروت! شد چقدر عوض می

توسط ايمان فهميد که ممکن است بقيه عمر خود را در اين جهان با محروميت به کار برد به 
سر برد و مورد تمسخر واقع گردد ولی آخراالمر بزرگترين پاداش يعنی حيات جاودانی را 

اشخاصی مثل شاوب و کاتن ممکن است موسی را احمق شمارند و ممکن . دريافت خواهد کرد



ممکن است ! يک گنجشک در دست خيلی بهتر است دو گنجشک بر درخت است: است بگويند
داند  بهايی داريد؟ شخصی با نيروی عقلی شما می ای گرانچيزهدانيد در مصر چه  می: بگويند

اگر عاقالنه رفتار کنيد مصر بر جهان . که چه طور بايد از اين ثروت و قدرت استفاده کند
توانيد تمام رقيبان   می!توانيد تمام کشورهای کوچک را از ميان برداريد مسلط خواهد شد و می

گفتند زيرا طرز  ى شايد اين طور م! کارها را اداره کنيدرا از بين ببريد و بر طبق ميل خود
ى از آنها ثروت خود را به همين طريق به دست وده و همين عمل آرده و بسيارفكرشان همين ب

آنها . خنديدند ىى آه به خدا ايمان داشتند و خود را به مسيح سپرده مآنها به اشخاص. اند آورده
دهد آه ايمان يگانه راه  ىآتاب مقدس تعليم م. عاقالنه نيستى نيست و گفتند ايمان آار خوب ىم

الزم است ايمان آورد بر اين آه او هست و زيرا هر آه به خدا تقرب جويد «تقرب به خداست 
   ).۶: ١١عبرانيان (» دهد ىجويندگان خود را جزا م

  
بدون «سازد  ىمى دهد آه ايمان، خدا را بيشتر از هر چيز ديگر راض ىآتاب مقدس باز تعليم م
در سراسر جهان مردم خود را ). ۶: ١١عبرانيان (» ى او محال استايمان، تحصيل رضامند

آنند  ىى محروم مسازند، خود را از ضروريات زندگ ىدهند، بدن خود را بد شكل م ىشكنجه م
آنند تا بتوانند در نظر خدا پسندده  ىى منمايند و خود را قربان ىى صرف دعا مو وقت زياد

ى خدا ى خوشنودى آه براى بزرگترين آارممكن است تمام اين آارها خوب باشد ول. باشند
ى از دوستان بروم و به او ممكن است نزد يك. ه او ايمان آوريمتوان انجام داد اين است آه ب ىم

پس هر چه ! ى بعد از اتمام جمالت تمجيدآميز بگويم آه به او اعتماد ندارمتملق گويم ول
ى عيسا.  اوى ساختن خدا عبارت است از ايمان به آالميگانه راه راض! واهد شدپنبه خام،  رشته

تصديق آنيد آه من مرا «: آرد آه ايمان آورند زيرا فرمود ىمسيح از اطرافيان خود تقاضا م
). ١١: ١۴يوحنا (» در پدر هستم و پدر در من است و اال مرا به سبب آن اعمال تصديق آنيد

خوب :  شايد بپرسيد.ى استى و ضروراساس آند آه ايمان از وظايف ىم مآتاب مقدس اعال
ى و مفهوم ايمان باشد؟ معن ىايمان آه اين قدر اهميت دارد چيست؟ مقصودتان از ايمان چه م

ى تأمل يمان دارم؟ بايد چقدر ايمان داشته باشم؟ آمى اچيست؟ از آجا بفهمم آه به قدر آاف
 آتاب مقدس .آنم به تدريج جواب دهم ىمى  سع!ك دفعه نپرسيدفرماييد و اين همه سؤال را ي

ى مسيح ايمان به خداوند عيسا «.توان نجات يافت ى آه فقط به وسيله ايمان مدهد ىمكرر تعليم م
ى اما به آن آسان«). ٣١: ١۶اعمال رسوالن (» ات نجات خواهيد يافت آور آه تو و اهل خانه

» ى به هر آه به اسم او ايمان آوردتا فرزندان خدا گردند يعناند قدرت داد  ه او را قبول آردهآ
ى آه به ز هر چيزشود ا ىو به وسيله او هر آه ايمان آورد عادل شمرده م«). ١٢: ١يوحنا (

ى آه عمل اما آس«). ٣٩: ١٣اعمال رسوالن (» ى نتوانستيد عادل شمرده شويدشريعت موس
» شود ىرد ايمان او عدالت محسوب مشما ىا عادل مدينان ر ىنكند بلكه ايمان آورد به او آه ب

ى داريم به وساطت پس چون آه به ايمان عادل شمرده شديم، نزد خدا سالمت «).۵: ۴روميان (
ليكن ما از مرتدان نيستيم تا هالك شويم بلكه از «). ١: ۵روميان (» ى مسيحعيساخداوندمان 

ايم  زيرا آه محض فيض نجات يافته «).٣٩: ١٠عبرانيان (» داران تا جان خود را دريابيم ايمان
  ).٨: ٢افسسيان (» سيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش خداستبه و

  
ى به وسيله ايمان تواند ما را نجات دهد؟ نه، بلكه با فيض و بخشش خدا ول ىآيا واقعا ايمان م

مثل . رسد ىآن به ما مى است آه فيض و بخشش خدا به وسيله  ايمان فقط راه.يلبيم ىنجات م
پس ايمان، اعتماد بر  «.آند ىشود و بخشش پرمحبت او را دريافت م ىى است آه دراز مدست

ى از و يماوت آه يك). ١: ١١عبرانيان (» ى ناديدهى اميد داشته است و برهان چيزهاچيزها
ز پس ايمان عبارت است ا«: جمه آردهرمترجمين آتاب مقدس است اين آيه را اين طور ت

. »بينيم ىى آه نمى آه اميدواريم و اطمينان به حقيقت چيزهايى درمورد چيزهاياعتماد قطع
من . ىى اطمينان قطعايمان يعن. آلمه ايمان، ترك آردن، تسليم آردن و سپردن استى معن



دانم؟  ىى ايمان دارم آه قطب شمال وجود دارد اما از آجا مام ول تاآنون به قطب شمال نرفته
ام و در نقشه جغرافيا  ى به من گفته است، در آتاب تاريخ درباره آن خواندهزيرا شخصدانم  ىم

اند ايمان دارم، پس به  ها را آشيده ها را نوشته و نقشه ى آه آتابام و به اشخاص آن را ديده
» ايمان از شنيدن است و شنيدن از آالم خدا«: گويد ىآتاب مقدس م. آنم ىوسيله ايمان قبول م

اوريم و آن را  ىفرمايد ايمان م ىپس ما به آن چه خدا درباره نجات م ).١٧: ١٠ن روميا(
 عبرانيان را اين طور ترجمه آرده ١١ باب ٢٧مارتين لوتر، آيه . پذيريم ىچون و چرا م ىب

ايمان يك وضع اسرارآميز . »بيند ىى نگاه آرد مثل اين آه او را مبه آن ناديده طور«: است
فرمود آه ما ى عيس. ى به دست آوردن آن در تالش باشيمزم باشد براى نيست آه المخصوص

ها به والدين خود اعتماد دارند ما هم  ى آوچك باشيم و همان طور آه بچهها بايد درست مثل بچه
   .بايد به خدا اعتماد داشته باشيم

  
، آيا رسم ى مى تپهرانم و به باال ىى ماشين ما  آيلومتر در جاده٧۵فرض آنيم آه من با سرعت 

آن طرف روم و به  ىى تپه مآيم و باال ىدارم و پايين م ىآنم و اتومبيل را نگه م ىفورا ترمز م
ى و آنم بلكه من به اداره راهنماي ى تا ببينم جاده ادامه دارد يا نه؟ خير، اين آار را نمآنم ىنگاه م

دهم و مطمئن هستم آه  ى مى خود ادامهى به رانندگوزارت راه اعتماد دارم و با سرعت معمول
 ايمان نجات بخش .آنم ىاين آه بتوانم آن را ببينم با ايمان آن را قبول مجاده ادامه دارد و بدون 

اوال بايد از آن چه خدا :  ايمان همانند توبه شامل سه قسمت است. طور است به مسيح هم همين
 مطالعه آتاب مقدس معلوم  در همين جاست آه اهميت.ى داشته باشيمفرموده اطالع و آگاه

د، همين ى از آتاب مقدس درباره نجات داشته باشي به همين دليل است شما بايد اطالعات.شود ىم
 انجيل ١۶ آيه ٣اگر فقط باب ى حت. ى استآاريد و مسيح در راه شما مرد آاف قدر بدانيد آه گنه

چون . اند ى نجات يافتها  هم عدهى آمتر از اينبا اطالعى حت. يوحنا را بخوانيد و بدانيد بس است
ى مهم است بنابراين شايسته است آه درباره نجات هر چه بيشتر اطالع پيدا اين موضوع خيل

ى آتاب مقدس ها من غالب قسمت: گويند ىمى  بسيار.آنيد و منبع اين اطالع، آتاب مقدس است
مغز محدود من فهمم و  ىى در آتاب مقدس وجود دارد آه نمفهمم، مطالب زياد ىرا نم

اين طرز فكر ى  ول!خوانم ىموضوعات نامحدود را هرگز درك نخواهد آرد پس آن را نم
 آه من شود ىى اين عدم اطالع مانع نمدانم ول ىمزيون را نيمن تمام اسرار تلو. عاقالنه نيست

   .آنم ىاين را با ايمان قبول م. از تلويزيون خود استفاده نكنم
  

ى يافتن  او از شما انتظار ندارد آه برا.خواهد ىما چيز غير ممكن نمبايد دانست آه خدا از 
ى آتاب ترين پايه جهان قرار دارد، يعن ايمان به مسيح بر محكم. ى شويدنجات داخل تاريك

توانيد آن را به طور  ىهر چند ممكن است همه را نفهميد اما چون قول خداست پس م. مقدس
ان بر بشر اين است آه نسبت به آالم خدا شك به وجود از حمالت شيطى يك. ى قبول آنيدآل

ايد و بايد بفهميد  در دل شما نسبت به آالم خدا شك و اشكال پيدا شد، در خطر افتادهى وقت! آورد
 .ى گناهان شما مرد و دوباره زنده شد تا شما عادل شويدبايد بدانيد آه مسيح برا. آاريد آه گنه

ى  برا.ى مسيح استمرگ و دفن و زنده شدن و صعود عيسااصالت و جوهر انجيل عبارت از 
ثانيا ايمان شامل احساسات نيز . نجات بايد اقال به اين چيزها ايمان داشته و آنها را قبول آنيد

 پولس رسول ).٧: ١امثال (» ترس خداوند، آغاز علم است«: گويد ى آتاب مقدس م.گردد ىم
عالقه و محبت و ترس ). ١۴: ۵دوم قرنتيان  (»محبت مسيح ما را فرو گرفته است«: فرمود

ى  هيچ عاقل.ى جدا آرد از زندگتوان ىاحساسات را نم. همه جزو عواطف و احساسات هستند
غير ممكن است بتوانيم احساسات را از شخصيت . گويد بياييد تمام احساسات را نابود آنيم ىنم

 .ت گرم و صميمانه مشكل استى بدون وجود احساسا تصور زندگ.ى دور سازيمانسان به آل
مثال . آردند ىى آن با وظيفه و انظباط خشك رفتار مداشتيم آه تمام اعضاى ا فرض آنيم خانواده

 به قول دآتر .آنم ى نسبت به او حس نمىآه هيچ گونه احساسگفتم،  ىموقع ازدواج به زنم م



ى پيامبر خدا ت آه وقت غير ممكن اس.ى قرار دهيدسنگستر همين اصل را نمونه تجربيات مذهب
رساند، از مردم بخواهيم آه هيچ  ىى را محد اله ىى و برآات بانگيز بخشش مجان خبر مسرت
   .ى از خود بروز ندهند زيرا قلب آنها به حرآت خواهد آمدگونه احساسات

  
ى خود دار هستند و سايرين ا  عده.ى ممكن است احساسات متفاوت باشنددر تجربيات مذهب

ى ماهرانه خود را در ها ىچرچيل سخنرانى  وقت.ى در هر حال احساسات دارندولآن برعكس 
ى ى در عين حال طوربرد ول ىآرد منطق به آار م ىى مردم بريتانيا ايراد مموقع جنگ برا

من به خاطر دارم آه . آرد آه شنوندگانش بتوانند حس آنند و مطلب را درك نمايند ىصحبت م
دادم، او مرا تحت تأثير قرار داد و اين احساس را  ىاو را گوش ميك روز در گالسگو، سخنان 

ى وقت! آورم ىى در دست خود به اهتزاز درمزنم و پرچم ىام و فرياد م به وجود آورد آه ايستاده
تر از همه اين  ثالثا مهم. آيد ىشويد، احساسات شما هم به هيجان م ىى مسيح مشما عاشق عيسا

و » عقل«ى مثال سه مرد آوچك وجود دارند آه نام يكى  برا.ر استآه ايمان در اراده هم مؤث
احساسات به . ى استانجيل منطق: گويد ىعقل م. است» اراده«ى و سوم» احساسات«ى دوم

ى آنم يا از روز داور ىمنسبت به مسيح احساس محبت : گويد ىو مآورد  ىاراده فشار م
اراده نشسته و دستش را بر چانه . آند ىى مور در اين موقع نفر وسط آه اراده است دا.ترسم ىم

ى در واقع اراده تصميم نهاي. آند تصميم بگيرد ىى فرو رفته و آوشش مگذارده و به فكر عميق
ى ى عوض شود ولى و احساساتامكان دارد آه شخص از لحاظ عقل. نمايد ىو پايدار را اتخاذ م

 .ى گرددى عملى پا و تحرك باشد يعند دارا ايمان باي.هنوز آامال به مسيح ايمان نياورده باشد
ى چند سال پيش يك چرخ ام آه مرد شنيده ).٢٠: ٢يعقوب (» ايمان بدون اعمال، باطل است«

هزاران نفر با . برد ىم عقب و جلو مكى محى طنابى رود نياگارا بر روى را از رودست
ى چرخ گذاشت و  را توىيك آيسه خاآروبه صد آيلوي. آردند ىى خود او را تشويق مفريادها

سپس رو به جمعيت آرد و پرسيد چند نفر قبول . برد ىى طناب عقب و جلو مباز هم از رو
 ىشخص» قبول داريم«ى را در اين چرخ قرار دهم؟ همه فرياد زدند توانم مرد ىدارند آه من م

اشاره آن مرد به اين شخص . آرد ىدر صف جلو بود و با هيجان زياد ايمان خود را ابراز م
گفت  ىاو م! اين شخص ناپديد شد زيرا واقعا ايمان نداشتى ول! آرد و گفت حاال نوبت شماست

  . ى شوددست ى حاضر نبود آه داخل چرخآرد آه ايمان دارد ول ىآه ايمان دارد و فكر م
  

ى گويند به او ايمان دارند و او را پيرو ىى معده زياد. درمورد مسيح هم همين طور است
در واقع آنها آامال تسليم نشده و صد در صد . ى شونددست ى حاضر نيستند داخل چرخولآنند  ىم

ى آم ى فرمود خيلپرسند چقدر ايمان الزم است؟ عيس ىى معده زياد. اند خود را به مسيح نسپرده
 موضوع اين ى الزم است؟پرسند چه نوع ايمان ىديگران م. »دانه خردل«ى فقط به اندازه يعن

. ى داشته باشيم چون در واقع فقط يك نوع ايمان وجود داردان به خصوصنيست آه ايم
آه به آن ايمان داريم بايد ى چيز. ى است آه به آن ايمان داريمموضوع مهم عبارت از چيز

ها، نه ايمان به اخالق، نه ايمان به  ىى، نه ايمان به قربانمسيح باشد نه ايمان به مراسم مذهب
دهد آه ايمان به سه طريق  ىآتاب مقدس تعليم م! ى غير از مسيحديگرخود و نه ايمان به چيز 

در . سازد ىى به آن چه ايمان داريد خود را ظاهر مدر عقايد، يعن. سازد ىخود را ظاهر م
در . ى با آليساى در رابطه شما با خدا و مشارآت و دوست، يعنسازد ىعبادت خود را ظاهر م
ى و اخالق آه بعدا مورد مطالعه قرار  در طرز زندگىسازد، يعن ىاخالق خود را ظاهر م

 بلكه ادامه شد ىدهد آه ايمان بعد از نجات تمام نم ىآتاب مقدس هم چنين تعليم م. خواهيم داد
ى شروع به خواندن آتاب ى وقتممكن است در اول ضعيف باشد ول. نمايد ىآند و رشد م ىپيدا م

ى خدا آامال وفادار است، ى مسيح نماييد آه در زندگمقدس و دعا و رفتن به آليسا آنيد و تجربه
بعد از اين آه توبه آرديد و مسيح را به وسيله ايمان پذيرفتيد بايد . تر خواهد شد ىايمان شما قو

به تدريج بهتر ياد خواهيد . به او اعتماد آنيد آه شما را حفظ نمايد، تقويت دهد و آمك فرمايد



ياد . ى باشيدى به مسيح متكا ر موقعيت و هر تجربهى هر احتياج هگرفت آه چطور برا
آنم ليكن نه من  ىى مى زندگام ول با مسيح مصلوب شده«: گيريد آه با پولس رسول بگوييد ىم

آنم به ايمان بر  ىى آه الحال در جسم مآند و زندگان ىى مبعد از اين بلكه مسيح در من زندگ
به ى وقت). ٢٠: ٢غالطيان (» ى من دادبراآنم آه مرا محبت نمود و خود را  ىپسر خدا م

  .ايد ى با خدا برداشتهى آشتديگر به سو بخش داشتيد، يك قدم ى مسيح ايمان نجاتعيسا
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


