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انجیل :چرا مهم است؟
متی 27 -13 :7
عیسی الف و یا ،ابتدا وانتها ،و اول و آخر است .او نهایت است " .آمین "  .او نان حیات
است .او سنگ اصلی بنا و خالق ماست .عیسی منجی ماست .او الیزال و خداونده.
عیسی شبان نیکو ،و شبان اعظمه .عیسی کاهن اعظم ،قدوس بی همتا و امید جالل
ماست .عیسی ،من هستم ،عظیمه .او صورت خدای نادیده اس .داور مردگان و زندگانه.
او شاه شاهان و خدای خدایانه .او با عظمت و متعاله و کسی مانند او نیست .او فرزند
یگانه ی پدره ،پر از فیض و راستی .عیسی قوت خداست .او قیامت و حیاته .عیسی
قربانی کامله .او راه ،راستی و حیاته .کلمه برگزیده خدا ست ،که جسم پوشید.
عیسی همه اینهاست .با این حال ما او را تا سطح نجات دهنده ای که سخت تالش می کنه
و با التماس از شما می خواد تا قبولش کنین ،پایین میاریم .انگار که عیسی نیازمند به
پذیرفته شدن از جانب شماست! عیسی نیاز نداره ،که قبولش کنین .عیسی شکوه ،بی حد
و حصر ،تمام کائنات هست .در همین لحظه جمع کثیری از فرشتگان ،دور او جمع
شدن ،و اونقدر زیبا هستن ،که اگر یکی از اونها تو این اتاق بیاد ،همه ما شگفت زده
میشیم .همه اونها در برابر عیسی سر تعظیم فرود میارن ،وبی وقفه او را ستایش می
کنن .عیسی محتاج سرود خوندن شما نیست .او به دعاهای شما ،عضویت شما در کلیسا،
یا اینکه به جلسات مطالعه کتاب مقدس ،برین احتیاج نداره .این شما هستین که به او
محتاجین .شما هر نفستون ،به وجود اون وابسته اس .ضربان قلب هرکسی در این دنیا

به وجود او بسته اس .عیسی نبض زندگی همه آنهاست .از کجا این فکر به سرتون زده،
که عیسی محتاج پذیرش از جانب شماست؟
خانومها و آقایان ،می خوایم یک سری درسهایی رو شروع کنیم ،که از اهمیت دائمی
برخورداره .من متوجه شدم بسیاری از کسانی که ادعای مسیحی بودن می کنن ،در
مورد سرنوشت ابدیشون دچار فریب شدن .در عصری که زندگی می کنیم ،تمام تالش
هایی که برای نشر انجیل به تمام مردم میشه ،با دستکاری در حقایق ،و ارائه تصویری
غلط ،همراه شده .و بیشتر انجیل رو زیر سوال می بره .ما انجیل رو اینطور معرفی می
کنیم ،که نقشه نجات ماست .و فراموش می کنیم که انجیل قوت خدا برای نجات ماست.
ما تصویر انجیل رو خیلی کوچک و به ساده ترین شکلی که می تونستیم ،در آوردیم .و
هنوز هم داریم ساده تر و ساده ترش می کنیم .و این باعث ارائه تصویری منفی ،و
کاهش یافتن ارزش آن شده .اگر یک جلد انجیل به دستمون برسه ،و از کسی بخوایم که
اون جمالتی که پشت کتاب نوشته شده رو بخونه ،و او هم بخونه ،براشون دعا می
کنیم ،آنها را نجات یافته اعالم می کنیم و به راهمان ادامه می دیم.
بسیاری از مسیحیان ادعا می کنن ،که به آنها گفته شده ،تا زمانیکه دعای نجات رو می
خونن و به کلیسا میرن ،با اشخاص خاصی صحبت می کنن و برگه عضویت در کلیسا
رو امضا کردن ،نجاتشون تضمین شده اس .دلیش اینه که اینجوری بهشون گفته شده ،و
این شامل بسیاری از اشخاص ،که در فرهنگ ما زندگی می کنن هم میشه .اونها فکر
می کنن ،که نجات ابدی رو دارن ،اما واقعیت اینه که اینطور نیست .دلیش اینه که ما
انجیل ،این مایه حیات رو به دست می گیریم و خارج از مسیحیت ،سعی داریم که یک
تقلید سطحی ازش بکنیم.
و دلیلی که می خوایم به این سری درسها بپردازیم ،اینه که به عنوان شبان ،این فکر
دست از سرم برنمی داره ،و باعث میشه شبهای زیادی بهش فکر کنم ،اینکه ما یک
روز در حضور عیسی می ایستیم ،واز او می خوایم که بهمون نگاه کنه ،و او میگه،
"هرگز شما رو نشناختم ،از من دور شوید ای بدکاران".

فکر می کنین ،ممکنه یک روزی ،عیسی به شما این رو بگه؟ اگر کتاب مقدس همراه
آوردین ،و امیدوارم که آورده باشین ،با من انجیل متی باب  7رو باز کنین .عیسی اینجا
داره با شاگردانش صحبت می کنه .این یکی از اون دفعاتی در انجیل هست ،که عیسی
نه فقط با دوازده شاگردش ،بلکه با جمعیت بزرگی صحبت می کنه .بسیاری از اونها،
از سر بی تفاوتی به او گوش می کردند ،اما برخی به دقت به این موعظه متفاوت گوش
می کردن ،و می خواستن ببینن او چی میگه .این موعظه که به موعظه سر کوه
معروف است ،از باب  5متی شروع میشه .وقتی به آخر موعظه می رسیم ،عیسی
نتیجه نهایی موعظه سر کوه رو اعالم می کنه ،و شاگردانش رو خطاب قرار می ده.
ببینین باب  7آیه  ،13چی میگه :
"از در تنگ داخل شوید ،زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هالکت
منتهی میشود و داخل شوندگان به آن بسیارند .ا ّما تنگ است آن در و سخت است آن راه
که به حیات منتهی میشود ،و یابندگان آن کم« از پیامبران دروغین برحذر باشید .آنان
درندهاند .آنها را از میوههایشان
در لباس گوسفندان نزد شما میآیند ،ا ّما در باطن گرگان ّ
خواهید شناخت .آیا انگور را از بوتۀ خار و انجیر را از علف هرز میچینند؟ به همین
سان ،هر درخت نیکو میوۀ نیکو میدهد ،ا ّما درخت بد میوۀ بد .درخت نیکو نمیتواند
میوۀ بد بدهد ،و درخت بد نیز نمیتواند میوۀ نیکو َآو َرد .هر درختی که میوۀ خوب ندهد،
بریده و در آتش افکنده میشود .بنابراین ،آنان را از میوههایشان خواهید شناخت«.نه
هر که مرا ”سرورم ،سرورم“ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد ،بلکه تنها آن که
ارادۀ پدر مرا که در آسمان است ،بهجا َآو َرد .در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت:
نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟
”سرور ما ،سرور ما ،آیا به نام تو ّ
آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ ا ّما به آنها به صراحت خواهم گفت" ،هرگز
شما را نشناخته ام .از من دور شوید ،ای بدکاران !" پس هر که این سخنان مرا بشنود و
به آنها عمل کند ،همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد .چون باران
آورد ،خراب نشد زیرا بنیادش
بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور ْ
بر سنگ بود.ا ّما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند ،همچون مرد نادانی

است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد .چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و
آورد ،ویران شد ،و ویرانیاش عظیم بود! چون عیسی این سخنان را
بر آن خانه زور ْ
به پایان رسانید ،مردم از تعلیم او در شگفت شده بودند زیرا با اقتدار تعلیم میداد ،نه
مانند علمای دین ایشان".
عیسی موعظه سر کوه رو ،اینجوری تموم می کنه .با تصویری از خونه که سمبلی از
زندگی ست و با طوفان سنگینی ،ویران میشه .فکر می کنم ،دچار این چالش شدین ،که
تصویرهای تکان دهنده تری ،نسبت به خانه روی شن و ماسه ،در کتاب مقدس پیدا کنین،
بخصوص آیات  21تا  .23این موضوع که افراد بسیاری در حضور عیسی می ایستند و
خواهند گفت " ،سرورم ،سرورم آیا به نام تو اینکارها را نکردیم ".....و عیسی به آنها
نگاه خواهد کرد و رویش را بر خواهد گرداند ،و خواهد گفت" :هرگز شما را نشناختم.
از من دورشوید ای بدکاران".
چیزی که عیسی تو متی باب  7میگه ،اینه که ما می تونیم ،تو مهمترین مسئله زندگی
خودمون رو فریب بدیم .این امکان هست که تو مهمترین مسئله ای که می تونه ابدیت ما
رو تحت تاثیر خودش قرار بده ،دچار خود فریبی بشیم .عیسی داره میگه ،ابدیت دست
اوست ،و دو راه پیش روی ماست .یک راه که به سمت ،فروپاشی و مرگ میره ،و راه
دیگه ای که باریک هم هست ،به سمت حیات ما رو می بره .عیسی همچنین از این
تصویرها هم استفاده می کنه ،یک طرف درخت بد وطرف دیگر درخت نیکو .این
درختها نشان دهنده ی ،ایمان حقیقی و ایمان جسمانی هستن .همچنین بنای بر صخره ،و
بنای بر شن و ماسه را می بینین .عیسی در متی باب  7با بی خدایان ،ال ادری گرایان و
بت پرستان حرف نمی زنه .با افراد غیر مذهبی حرف نمی زنه .داره با افرادی حرف
می زنه که در روزگاری که زندگی می کرد ،از صمیم قلب مذهبی بودن ،کسانی که
گمراه شده بوده ،و فکر می کردن که در جاده به سمت حیات حرکت می کنن .در حالی
که اکثر آنها در جاده ای که رو به مرگ می رفت ،حرکت می کردن.

به نظرتون یعنی ممکنه ،در مورد مهمترین موضوع زندگیتون دچار فریب بشین؟ اگر
قبال به آمارها نگاه کرده باشین ،می بینین که اعالم میکنه ،چه تعداد مسیحی تولد تازه
یافته وجود داره .آمارهای مشابه ،اغلب از این حرف می زنن ،که تفاوتی بین طرز
زندگی مسیحیانی که ادعا می کنن تولد تازه دارن ،با مسیحیانی که تولد تازه ندارن،
دیده نمی شه .و بعضی از مردم اینطوری تفسیر می کنن " ،خوب کلیسا فرقی با دنیای
بیرون نداره ".من فکر نمی کنم این تفسیر شایسته کلیسا باشه .من فکر می کنم درست تر
باشه که بگی م ،اون افرادی که ادعا می کنن ،تولد تازه دارن ،و زندگیشون تفاوت چندانی
با سایر مردم دنیا نداره ،در واقع تولد تازه ندارن .اونها ،فکر می کنن که مسیحی
هستن ،در حالیکه نیستن .به نظرتون میشه که فکر کنین مسیحی هستین ،اما نباشین؟
حرف عیسی در موعظه سر کوه همینه .ما باید بدونیم که هسته اصلی اینکه ما کی
هستیم ،طبیعت گناهکار ما ،و رد کردن انجیل ،توسط ماست .دوم قرنتیان باب  4میگه،
شیطان خودش ذهن بی ایمانان را کور کرده است ،و من باور دارم یکی از راههای کور
کردن ذهن بی ایمانان ،با قانع کردنشون ،به اینه که فکر کنن ،ایمان دارن .من فکر
میکنم شیطان اینکار رو با شهر ما هم کرده .کالمی که اینجاست ،خطاب به همه ی
ماست.

خطر فریبکاری روحانی....
بدترین چیزی که بعد از شنیدن این حقایق ممکنه اتفاق بیوفته ،اینه که کسی بگه یا فکر
کنه " ،چقدر بقیه احتیاج داشتن ،که اینها رو بشنون .چقدر خوشحالم که شبان ،در این
باره موعظه کرد ".این افراد نکته اصلی رو فراموش کردن ،و نکته اینه که این کالم
برای تمام اشخاصی هست که اینجا حاضرن .همه ما با فریب روحانی مواجه هستیم.
ممکنه یک روز عیسی ،بهتون نگاه کنه و بگه " ،هرگز شما را نشناخته ام .از من دور
شوید ای بدکاران!" ممکنه وقتی به من نگاه می کنه ،این رو بگه؟ دقیقا ،ممکنه این رو
بگه .در واقع به خیلی از افراد ،این رو خواهد گفت .پس به همین جهت ،فکر نمی کنم
کاری مهمتر از اینکه ما وقت صرف کنیم تا ببینیم ،عمق معنای انجیل و نجات چیه،

وجود داشته باشه .برای اینکه بتونیم تا جایی که ممکنه درک درستی داشته باشیم ،و از
فریبکاری روحانی خودداری کنیم.
پس من می خوام قدم به قدم اینکار رو انجام بدم .با هدف قبلی ،و کامال سنجیده و حساب
شده ،معنای این سه تصویر رو بشکافم .می خوام ببینیم عیسی ،درباره ی خطر
فریبکاری روحانی چی میگه .با تصویر اول که در آیات  13و 14نوشته شده شروع می
کنیم.
"از در تنگ داخل شوید ،زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هالکت
منتهی میشود و داخلشوندگان به آن بسیارند .ا ّما تنگ است آن در و سخت است آن راه
که به حیات منتهی میشود ،و یابندگان آن کماند".

ما جذب راه های ساده و عامه پسند می شویم.
اخطار شماره یک از طرف عیسی درباره خطر فریبکاری روحانی :ما جذب راه های
ساده و عامه پسند می شیم .در پهن ،جاده عریض ،راه آسونیه .این راه ما رو ترغیب می
کنه که انتخابش کنیم ،این راه وسیع ،و جمعیت زیادی رو در خودش جا میده .جذب کننده
اس و شامل هر کسی که بخواد ،میشه .تعداد کمی قانون داره ،کنترل کمی اینجا انجام
میشه .روی جاده عریض به چیزهای کمی احتیاج داریم.
به یاد داشته باشین ،این راه مذهبه .زمینه ی این باب اینه که عیسی داره با افراد مذهبی
حرف می زنه .درست فکر کنین ،جاده مذهب به افرادی مثل شما نیاز نداره .وعده های
عالی داده شده ،که هزینه کمی برای شما داره .به جای رد شدن از این جاده ،یک بار
برای عیسی تصمیم بگیرین .یک بار تصمیم بگیرین ،و به عیسی دعا کنین .وبعد از
اون دیگه نگران فرمان عیسی نباشین ،دیگه از این به بعد ،نگران جالل عیسی نباشین.
شما جواز ورود به آسمان رو دارین .و با گناهان شما در این راه ،مدارا میشه.

شاید فکر کنین دارم اغراق می کنم ،اما واقعیت اینه ،که در فرهنگ مسیحیان امروز این
انجیل به مردم معرفی میشه .عیسی میگه ،افراد بسیاری راه عریض رو انتخاب می
کنن .و بعد ادامه میده " ،از در تنگ داخل بشین ...تنگ است آن در و سخت است آن
راه که به حیات منتهی می شود .چیزی که خیلی جالبه اینه که برای بیان واژه ی "تنگ"
از دو واژه ی مختلف در زبان اصلی یونانی استفاده می کنه .اولین واژه ای که استفاده
می کنه ،که در آیه  13اون رو می بینین " ،از در تنگ داخل شوید" معنی ادبی این کلمه
در زبان اصلی اینه :اگر تحت فشار هستین ،و از همه طرف فشرده شدین ،ناله کنین".
به این میگن ،راه تنگ.
رفتن از در تنگ آسون نیست .بار دومی که از این واژه استفاده می کنه " ،تنگ است
آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود ".واژه ای که اینجا استفاده
میشه ،فعلی است ،که از اسم ساخته شده ،و در تمام عهد جدید دیده میشه ،و درباره
مصیبت و اغلب موارد از شکنجه میگه .وقتی عیسی از در تنگ و راه سخت حرف می
زنه ،در واقع به ما میگه ،پیروی کردن از مسیح سخته .ما تمایل داریم از راهی که
آسون و عامه پسنده استفاده کنیم .اما راه مسیح برای پیروی کردن سخته.
عیسی قبال در متی باب  ،5موعظه سر کوه ،مقدمه ای آماده کرده بود .به آیه  10نگاه
کنین .یادتون باشه ،عیسی از سعادت و خوشبختی میگه .در موعظه سر کوه عیسی
برکت رو بر مردم اعالم می کنه .می خوام که گوش کنین ،تا ببینین چه کسانی در
ملکوت خدا خوشا به حال ،هستن؟ متی  10 :5میگه " ،خوشا به حال آنان که در راه
پارسایی آزار میبینند ،زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است ".ملکوت خدا از آن چه
کسانی است؟ کسانی که در راه پارسایی آزار می بینن.
آیه  " ،11خوشا به حال شما ،آنگاه که مردم به خاطر من ،شما را دشنام دهند و آزار
رسانند و هر سخن بدی ،به دروغ علیه تان بگویند .خوش باشید و شادی کنید ".....این
برای شروع یک موعظه ،ترسناک و غیر عادیه .شما قراره آزار ببینین ،و برای این
شادی کنین " ،زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است .چرا که همین گونه ،پیامبرانی را که

پیش از شما بودند ،آزار رسانیدند ".عیسی داره میگه ،اگر از من پیروی کنین ،آزار
خواهید دید .شما رو به دادگاه می برن ،و این آسون نخواهد بود .به همین دلیل تعداد کمی
این راه رو انتخاب می کنن .این کامال برخالف چیزی هست که انتظارش رو داشتین.
این راه تنگه؛ این راه سخته.
نه تنها پیروی از راه مسیح سخته ،پیروی از راه مسیح باعث دشمنی عده بسیاری با شما
میشه .می پرسین منظورت از اینکه باعث دشمنی عده بسیاری میشه ،چیه؟" به همین
دلیل تنگه ،به همین دلیل رد شدن ازش سخته .به متی باب  ،10برین و گوش بدین که
عیسی در آیات  17تا  39به شاگردانش چی میگه ،داره درباره ی این میگه که این راه
شامل چه چیزهایی میشه ،و اینها آیاتی از کتاب مقدس هستن که ما معموال زیرش خط
نمی کشیم.
متی  30 -28 :11میگه،
" بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آسایش خواهم بخشید".
زیر این رو خط کشیدین .حتما رنگیش کردین یا با یک ستاره عالمتگذاریش کردین .بله
خیلی خوبه .اما آیا زیر متی  17 : 10رو هم خط کشیدین؟ ببینین عیسی اینجا چی میگه،
" از مردم برحذر باشید .آنان شما را به محاکم خواهند سپرد و در کنیسههای خود تازیانه
خواهند زد ".با ستاره عالمت بگذارین " ،بهخاطر من ما را نزد والیان و پادشاهان
خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قومهای جهان شهادت دهید .ا ّما چون شما را
تسلیم کنند ،نگران نباشید که چگونه یا چه بگویید .در آن زمان آنچه باید بگویید به شما
عطا خواهد شد .دقت کنین نمیگه ،اگر شما را تسلیم کنن ،میگه،وقتی شما را تسلیم کنن،
نگران نباشین.
بیاین پایین به آیه  ، 21ببینین عیسی به شاگردانش چی میگه " ،برادر ،برادر را و پدر،
فرزند را تسلیم مرگ خواهد کرد .فرزندان بر والدین برخواهند خاست و موجبات قتل
آنها را فراهم خواهند آورد".

و آیات 22و " ،23همۀ مردم بهخاطر نام من از شما متنفر خواهند بود .ا ّما هر که تا
به پایان پایدار بماند ،نجات خواهد یافت .چون در شهری به شما آزار رسانند ،به شهری
دیگر بگریزید .آمین ،به شما میگویم ،که پیش از آنکه بتوانید به همۀ شهرهای اسرائیل
بروید ،پسر انسان خواهد آمد ".در آیات  37تا  ،39در مورد ارتباط بین اعضای خانواده
میگه " ،هرکه پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد ،شایسته ی من نباشد؛ و هر
که پسر یا دختر خود ار بیش از من دوست بدارد ،شایسته ی من نباشد .هر که صلیب
خود را برنگیرد و از پی من نیاید ،شایسته ی من نباشد .هر که بخواهد جان خود را حفظ
کند ،آن را از دست خواهد داد و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد ،آن را
حفظ خواهد کرد.
آیا می خواهید مرا پیروی کنین؟ عیسی می پرسه " ،می خواین از من اطاعت کنین؟"
می خواین همه امتها رو شاگرد بسازین؟ زندگیتون رو از دست خواهید داد! می خواین
در جاده ای حرکت کنین ،که به حیات منتهی میشه ،شما خواهید مرد .برای خودتون
بمیرید و صلیب رو بردارین؛ صلیب ابزار رنج ،وانزجار دیگران از شماست که باید به
دوش بگیرین و تحمل کنین .همه به خاطر من از شما متنفر می شن .چه تصویری! این
اون تصویری نیست که از پیروی عیسی در ذهن داشتین ٬نه؟
این دقیقا همون تصویریه ،که عیسی تو لوقا  62 -57 :9ارائه می کنه ،یادتون میاد؟
سه مرد پیش عیسی میان و هر سه ،پشت به پشت هم مشتاق پیروی از عیسی هستن.
مرد اولی میگه " ،هر جا بروی ،تو را پیروی خواهم کرد ".هر سه اونها خیلی مشتاق
بودن .بهتون میگم که عیسی چه جوابی نداد .عیسی نگفت " ،خوبه بیا ،هرچه بیشتر
بهتر ".عیسی نگفت " :خوبه ،اینجوری تعداد مون باالتر میره " به جای این عیسی به
مرد نگاه کرد و گفت " ،اگر از من پیروی کنی ،حتی جایی برای سرگذاشتن نخواهی
داشت ".شخص دوم برای پیروی از عیسی خیلی بی طاقت بود ،و تنها مسئله اش این بود
که پدرش به تازگی مرده بود ،و می خواست پدرش رو دفن کنه .عیسی میگه" ،برای

اینکار وقت نداری ،بگذار مردگان ،مردگان خود را به خاک بسپارند .تو بیا و از من
پیروی کن".
آخرین شخصی که مشتاق پیروی از عیسی بود ،فقط می خواست برود و از خانواده اش
خداحافظی کند ،عیسی به او هم گفت " ،وقتی برای خداحافظی نداری ،به من نگاه کن و
به عقب برنگرد ،حتی برای خداحافظی از بابا و مامان هم برنگرد ".به نظر خیلی بی
عاطفه میاد ،اینطور نیست؟ به نظر بی رحمانه میاد و جای انتقاد داره .شما به این فکر
می کنین " ،خوب من پدر ،مادرم رو دوست دارم .پسر یا دخترم رو دوست دارم.
شوهرم و یا زنم رو دوست دارم .من نمی تونم منظور عیسی رو درک کنم ".در حقیقت
متی باب  13این رو میگه :وقتی عیسی رو یافتین و فهمیدین عیسی چه گنجیه ،خواهید
فهمید ،که چیزی نیست که بتونه با عیسی ،برابری کنه و شما حاضرین هر چه دارین
بدین ،تا اون گنج رو به دست بیارین .به این دلیل که ارزش بی انتهایی داره.
این راه سخته؛ خیلی سخته .و شامل کسانی که می خوان بدون پرداخت بهایی به آسمان
برن ،در حالیکه قلبشون پر از خواهشهای این دنیاست ،نمیشه .این جاده ایست ،که به
تباهی منتهی میشه .کلمه ای که اینجا به کار رفته ،کلمه ای هست که در عهد جدید برای
توصیف ،تباهی حتمی استفاده میشه ،نه فقط نابودی ،که مرگ ابدی رو هم به همراه
خودش داره .اما غیر از این ،شما راهی رو هم دارین که باریکه و عده کمی انتخابش
می کنن ،تنهایی داره ،باید براش قیمت زیادی بپردازین ،و به حیات منتهی میشه .ما
درباره ی ،راه باریک ،از عیسی شنیدیم .عیسی به ما گفته که راه باریک به حیات
منتهی میشه.
بعضی از شما ممکنه بگین " ،یک کم بزرگش نمی کنی؟" نکنه عقلت رو از دست
دادی؟ من فکر می کنم کسی که می خواد به مسیح ایمان بیاره ،باید مثل بچه ها ایمان
بیاره .ساده اس و شما پیچیده اش کردین ".بله به سادگی یک بچه .مثل یک بچه که به
سمت پدرش می دود و به آغوش پدرش می پره ،و در بازوهای او پناه می گیره ،و به
پدرش میگه" ،غیر از خودت چیز دیگه ای نمی خوام ".این یعنی ایمان .این راه به حیات

منتهی میشه .اما ما از این راه ،پا پس می کشیم .راهی هم هست که خیلی راحت تره.
راهی که عامه پسنده ،و مستلزم انجام هیچ کاری ،نیست.
بعضی وقتها مردم میگن ،اگردر زندگی شروع کنیم ،که به شباهت عیسی دربیایم ،دنیا
با ما شروع به مخالفت می کنه .این چیزی نیست که عیسی میگه .اگر حقیقتا بخوایم مثل
مسیح زندگی کنیم ،بر طبق حرفی که عیسی زده ،دنیا ازما نفرت خواهد داشت ،و
آزارمان خواهد داد .در این لحظه در کدوم راه هستین؟ آیا در اون راه سختی که افراد
زیادی ازش نفرت دارن ،هستین؟ خطر فریبکاری روحانی اینه که ما تمایل داریم ،راهی
رو انتخاب کنیم که راحت تر و عامه پسند تره.
می تونیم به دروغ و آشکارا به توانایی ادعا کنیم ،که شخصا نداریم.
دومین اخطار از جانب مسیح :می تونیم به دروغ و آشکارا به توانایی ادعا کنیم ،که
شخصا نداریمش .این شامل آیات  15تا  23متی باب  7است .جایی که مسیح به
پیامبران دروغین و معلمان دین اشاره می کنه .عیسی میگه " ،از پیامبران دروغین
برحذر باشید که در لباس گوسفندان نزد شما می آیند و  "....اینطور به نظر می رسن،
که مسیح رو می شناسن؛ به نظر میاد که مسیح رو دارن ،و حتی طوری در مورد عیسی
حرف می زنن که به نظر می رسه او رو می شناسن.
این تصویر آیات  21تا  23هست .این رو قبال شنیدین " ،سرورم ،سرورم" این تصویر
فوق العاده اس .اینجا ما شور و شوق می بینیم" .سرورم ،سرورم" اونها مسیح رو صدا
می زنن" ،سرورم ،سرورم" این فقط نشون دادن شور و اشتیاق نیست .شیوه معمول
برای صدا زدن مسیح همینه .اونها اینجوری نشون می دن که به ارباب و سرور بودن
مسیح آگاهی دارن " .سرور ما ،سرور ما ،آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها
را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟" من واقعا می خوام بدونم،
اگر مسیح رو نمی شناسین ،چطور اینکارها رو انجام دادین ؟

امیدوارم بد راهنمایی نکرده باشم .در تمام کتاب مقدس می بینیم ،خدا حتی از افرادی که
بر علیه اش هستن هم استفاده می کنه ،تا اراده اش رو به انجام برسونه .می بینیم که
شیطان برای گمراه کردن ما هم روش هایی داره .بهش فکر کنین .در عهد عتیق خدا از
بلعام استفاده می کنه .نه فقط بلعام حتی از خر او هم استفاده می کنه .این باعث نجات
خر نمیشه ،این فقط یک خره که خدا ازش استفاده کرده .قیافا در باب  11کتاب یوحنا
نبوت می کنه .پسران اسکیوا ،در باب  19کتاب اعمال رسوالن ارواح پلید اخراج می
کنن .در باب  24کتاب متی ،نسبت به انبیای دروغین و مسیح دروغین ،که عالمت و
نشانه هایی خواهند داشت ،هشدار داده شده .تمام این اعمال عجیب و غریب برای فریب
و گمراهیه .چون آشکارا و به دروغ ،ادعای چیزی رو دارن که در باطن بهش اعتقاد
ندارن .اونها عیسی رو صدا می کنن" ،سرور ما ،سرور ما ،آیا به نام تو اینکارها را
نکردیم؟" مسیح به اونها نگاه می کنه و از مزمور  ،6نقل قول می کنه و میگه" ،هرگز
شما را نشناختم .از من دور شوید ،ای بدکاران!"
پس حاال از کجا بدونیم اگر ما یا کسی آشکارا به چیزی ادعا کرد ،آیا شخصا بهش باور
داره یا نه؟ از کجا می تونیم بفهمیم؟ عیسی دو تا جواب میده .او میگه ،شماره یک :راه
مسیح همیشه میوه میاره .در آیه  16میگه " ،آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت ".و

" به همین سان ،هر درخت نیکو ،میوۀ نیکو می دهد ،ا ّما درخت بد ،میوۀ بد .نه از
عطایایی که دارن ،و نه با کارهای عجیب و غریب که می کنن ،و شما می بینین.
آنان را از میوههایشان ،خواهید شناخت ".اگر کسی پیرو مسیح باشه ،ثمره او عدالت
مسیح خواهد بود .اگر کسی پیرو مسیح باشه و مسیح رو بشناسه ،محبت مسیح ثمره او
خواهد بود .اگر کسی پیرو مسیح باشه ،میوه های مسیح رو به ثمر خواهد آورد .پیرو
مسیح ،همیشه ثمر میاره.
اگر عدالت مسیح رو نمی بینین ،پس مسیح اینجا نیست .اگر محبت مسیح رو نمی
بینین ،پس مسیح اینجا نیست .اگر حقیقت مسیح رو نمی بینین یا نمی شنوین ،پس

مسیح اینجا نیست .مسیح همیشه با خودش ثمر به دنبال میاره .راه مسیح همیشه پراز
ثمره .یعقوب باب : 2
" برادران من ،چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد ،ا ّما عمل نداشته باشد؟ آیا چنین
ایمانی می تواند او را نجات بخشد؟ اگر برادر یا خواهری نیازمند پوشاک و خوراک
روزانه باشد و کسی از شما بدیشان گوید« :بروید بهسالمت ،و گرم و سیر شوید »،ا ّما
برای رفع نیازهای جسمی ایشان کاری انجام ندهد ،چه سود؟ پس ایمان به تنهایی و
بدون عمل ،مرده است .کسی خواهد گفت« :تو ایمان داری و من اعمال دارم!» ایمانت
را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود".
راه مسیح همیشه با خودش ثمر به دنبال داره ،و دوم ،راه مسیح وفاداری به دنبال داره.
گوش بدین که مسیح به معلمان دروغین ،در آیه  21چی میگه« " ،نه هر که مرا
”سرورم ،سرورم“ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد ".....،و در ادامه نشون میده
که چه کسی به ملکوت راه پیدا می کنه " ،بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان
است ،بهجا َآو َرد ".شنیدین چی گفت؟ کسی می تونه به پادشاهی آسمان راه پیدا کنه که
اراده پدر رو به جا بیاره .عامل تعیین کننده برای ورود به ملکوت اطاعت از اراده ی
پدره .اطاعت افرادی که " سرورم ،سرورم" میگن ،رو از کسانی که وارد ملکوت
میشن ،جدا می کنه .کسانی وارد ملکوت میشن ،که اراده پدر رو انجام داده باشن" .
دیوید ،یعنی تو میگی اعمالی که انجام میدیم و اطاعتی که می کنیم ،هم قسمتی از نجات
ماست؟" نه من این رو نمیگم؛ عیسی میگه.
حاال می خوام که دقت داشته باشین ،چرا که ممکنه درباره ی این نقطه نظر ،شروع به
تحریف انجیل ،بکنین ،به چیزهایی که نگفته .قرار نیست که به موضوع اطاعت و
اعمال ،و اینکه چطور به نجات مربوط میشن ،خیلی عمیق بپردازیم .با این حال روی
این عبارت بمونین " .نه هر که مرا ”سرورم ،سرورم“ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه
یابد ،بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است ،بهجا َآو َرد ".عیسی میگه " ،راه
من ثمر میده ،و با وفا داری همراهه ".خانومها و آقایان ،اگر از رابطه شما با مسیح
ثمر ،و ایمان به بیرون منتشر نمی شه ،پس شاید این رابطه وجود نداره .به عنوان یک

شبان ،این فکر من رو به خودش مشغول کرده و من رو می ترسونه .و باعث میشه که
روی زانوهام ،به این فکر کنم ،که می تونیم ادعای چیزی رو آشکارا بکنیم که در باطن
بهش اعتقاد نداریم.

ما نجات رو بدون پایه و اساس کتاب مقدسی اش ،تعریف می کنیم.
سومین اخطار از جانب عیسی :ما نجات رو بدون پایه و اساس کتاب مقدسی اش،
تعریف می کنیم .این دو مثالی که می زنم ،آخرین مثالی است که می آورم .دو بنا را در
نظر بگیرین .هردو بنا به طور کلی چیزهایی داشتن ،هر دوی اونها کالم مسیح رو شنیده
بودن ،هر دوی اونها به طور تلویحی گفته میشه ،که در شرایط برابری به لحاظ
موقعیتی بودن .و حتی از بیرون که نگاه می کنیم ،به نظر خیلی شبیه میان .و هر دوی
اونها با یک نوع طوفان مواجه میشن ،تنها تفاوت ،در پایه واساس خونه ای هست که
ساختن .در این مثالی که زدیم ،تمام تفاوت ،در همون پایه و اساس ساختمان هست .یکی
بر صخره ،و دیگری بر ماسه ای که بی ثبات و به راحتی جا به جا میشه.
این دو خونه ،تصویری از زندگی های ماست .عیسی این سوال رو پیش روی مردم می
گذاره " ،آیا خانه شما بر صخره بنا شده ،یا بر شن بنا شده؟" به خطر فریبکاری
روحانی برگردیم ،هیچ کس خونه ای نمی سازه ،که بدونه قراره فرو بریزه .هیچ کس
اینطور برنامه ریزی نمی کنه ،که خونه اش رو بر شن بسازه ،که خراب بشه .عیسی با
مردمی صحبت می کنه ،که خونه شون رو بر شن ساختن ،اما نسبت بهش آگاهی ندارن.
اونها این رو نمی دونن ،اما خونه شون رو بر شن ساختن.
عیسی میگه " ،چطور می فهمین که چه زمانی ،خونه تون رو بر صخره ساختین ،و چه
زمانی بر روی شن ساختین؟" دو عامل در آیه  24ذکر شده ،و به شکل دیگری در آیه

 26مطرح میشه .عیسی میگه« " ،پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل
کند ،همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد ".دو شرط به ما میده.
شماره یک :عیسی میگه ،این راه مستلزم شنیدن کالم من هست .دریافت کالم مسیح،
پایه و اساس خانه و زندگی شماست.

فراموش نکنید :عیسی نمیگه ،اون مردمی که خونه شون رو بر شن بنا کردن ،پایه و
اساس ندارن .اونها هم پایه و اساس دارن ،اما یک پایه و اساس بد .عیسی به مردم
مذهبی در باب  7انجیل متی نمیگه ،اونها برای زندگیشون پایه واساس ندارن .اونها
هم پایه و اساس دارن ،اما به جای اینکه بر کالم مسیح بنا شده باشه ،بر استانداردهای
خارجی ،عقاید ،افکار ،قوانین ،معانی و تفسیرهایی که بدون فکر تکرار می کنن ،بنا
شده .سپس تمام اینها رو با هم جمع می کنن و میگن " ،اگر این کارها رو بکنی ،در
نظر خدا زندگی ارزشمندی خواهی داشت ".باعث خشنودی خدا خواهی شد .اگر
اینکارها رو انجام بدی ،مقبول خدا میشی .قطعا اینها یک رشته مطلب از کالم
خداست ،که اینجا آورده شده ،اما این مطالب با سنتها ،عقاید ،افکار و اعمال پوشیده
شده .عیسی میگه " ،این یک پایه و اساس بی ثباته .مثل شن می مونه".
می خوام برای چند لحظه مکث کنم ،و ازتون سوالی بپرسم .به نظر شما ممکنه تو قرن
 21میالدی  ،مطالبی از کالم خدا رو از قسمتهای مختلف کتاب مقدس برداریم ،کنار هم
بگذاریم ،و افکار ،سنتها و استانداردهای خارجی خودمون ،و افکارمون رو کنارش
بگذاریم ،که مورد قبول خدا بشیم؟ ممکنه همه اینها رو کنار هم بگذاریم و بگیم " ،اگر
اینکارها رو بکنی ،یعنی داری درست عمل می کنی؟" من فکر می کنم کامال امکانش
هست .دقیقا این امکان وجود داره که چنین کاری انجام بدیم.
شما شنیدین که امروزه نجات و کالم خدا چطور ارائه میشه " .عیسی رو در قلب خودت
بپذیر .عیسی رو به زندگی خودت دعوت کن .عیسی رو خداوند خودت بخون".
هیچکدوم از این عبارتها ،کتاب مقدسی نیستن .این باعث مخالفت عده ای هست ،که چرا
از عباراتی استفاده می کنیم ،که در کتاب مقدس گفته نشده .شما دچار این چالش می
شین ،که کجای این کتاب گفته ،سرهاتون رو خم کنین ،چشم هاتون رو ببندین ،و این دعا
رو با من تکرار کنین ".چنین عباراتی ،پیدا نخواهید کرد .ما انجیل رو برمی داریم و
زبان ،افکار و اعمالی رو ،جایگزینش می کنیم که در واقع گفته نشده.
واقعیت اینه که انجیل ،ما رو با قانون خدا روبه رو می کنه .ما رو با خداوندی عیسی،
روبه رو می کنه و ما رو با عمق گناهکار بودنمون ،در حضور خدا روبه رو می کنه.

به همین دلیل الزم بود که عیسی خشم خدا رو بر خودش قرار بده و روی صلیب بمیره.
الزم بو د که از مرگ قیام کنه تا پیروزی بر مرگ ،گناه و قبر رو برای ما فراهم کنه.
انجیل از ما درخواست می کنه که توبه کنیم ،و اختیار برای توبه رو بهمون میده .این
توانایی رو به ما میده که از گناه ،به سوی مسیح برگردیم .حاال اینها اصطالحاتی ،کتاب
مقدسی هستن.
اینها اصطالحاتی کتاب مقدسی هستن ،اما مسیحیت مدرن در دنیای امروز ،اونها رو به
کناری گذاشته و به جای اون مسیحیت ،رو بر شنهایی که به راحتی فرو می ریزه ،قرار
داده و این باعث دلسردی ،جانهای زیادی میشه .مسیحیت بر مبنای کتاب مقدس ،خودش
رو با موضوع گناهکار بودن جانهای ما ،عمیقا درگیر می کنه ،و فریاد نیازش به خدا
رو بلند می کنه .ما می دونیم که غیر از حضور خدا ،جایی برای رفتن نداریم .مسیحیت
بر مبنای کتاب مقدس عیسی رو شخصی معرفی می کنه ،که از شما دعوت می کنه؛
کسی که تمام جالل از آن اوست ،از شما تقاضای فوری می کنه ،و از شما اطاعت بی
درنگ و تسلیم شدن کامل می خواد .مسیحیت بر مبنای کتاب مقدس ،درباره دعایی  ،که
بعد از دعا به همون روال سابق زندگی ادامه بدین ،انگار نه انگار که اتفاقی افتاده،
چیزی نمی دونه .مسیحیت ،بر مبنای کتاب مقدس ،یک اطاعت ریشه ای ،نسبت به
مسیح می خواد .دوباره کمی جلوتر به موضوع اطاعت خواهیم پرداخت.
تصویر اینه ،ما نجات رو بدون پایه و اساس کتاب مقدسی ،تعریف می کنیم ،آیا اینکار
رو نمی کنیم؟ متوجه هستین که چقدر جدیه؟ شنیدین که عیسی چی گفت؟ راهی که به
هالکت منتهی میشه .هر درختی که میوه ی خوب نده ،بریده و در آتش انداخته میشه.
"به آنها به صراحت خواهم گفت ،هرگز شما را نشناخته ام .از من دور شوید ای
بدکاران .خانه با طوفان عظیمی فرو ریخت ".با بررسی این آیات ،به یک سری نتایج
می رسیم که همیشگیه .باید این اطمینان رو داشته باشیم ،که نجات رو بدون پایه و اساس
کتاب مقدسی اش ،تعریف نمی کنیم .کالم عیسی رو که به روشنی ،در کتاب مقدس
نوشته شده ،بشنوین.

نجات بر مبنای کتاب مقدس ،راه عیسی ،وابسته به کالم عیسی ست ،و نه فقط وابسته به
کالم عیسی ست ،بلکه در دومین مرحله ،بر پایه اطاعت از کالمش ،قرار داره .ما
همین االن در آیه  ،21در اینباره حرف زدیم .ما اطاعت کردن رو از سرمون باز می
کنیم ،و شاید در آینده هم اطاعت کردن رو به تعویق بیاندازیم ،فقط این رو به ذهن
بسپارین که عیسی گفت " ،پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند "....،این
تفاوتی ست که بین مردی که خونه اش بر صخره هست ،با مردی که خونه اش بر ماسه
قرار داره ،و هر دوی اونها ،کالم خدا رو شنیدن .فردی که خونه اش رو بر ماسه ،بنا
کرده ،به کالم خدا عمل نکرده .او از کالم اطاعت نکرده .عیسی میگه،
در زندگی ای که می کنین ،خونه تون رو بر عدالت مسیح ،و کالمش بنا کنین .از کالم
مسیح اطاعت کنین .وقتی طوفان داوری خدا بیاد ،شما با قوت مسیح ،بر صخره خواهید
ایستاد .اگر خونه خودتون رو بر کالم انسان بنا کنین ،حتی اگر مسیحیان فرهنگ امروز
باشند ،وخونه ی خودتون رو بر اساس حرف آنها بنا کنین ،و کالم مرا نشنوین ،و به
عمل در نیارین ،خونه ی خودتون رو بر ماسه ،بنا کردین .و زمانی که طوفان داوری
خدا بیاد ،فرو خواهد ریخت .وزندگی شما در این حادثه ،فرو خواهد ریخت.
این خیلی عظیمه .این انجیل حیات و از دهان عیسی ست ،و خبر خوبیه .این برای تمام
کسانیکه خونه شون رو بر صخره ،بنا کردن ،خبر خوبیه .و برای تمام کسانی که
خونشون رو بر ماسه بنا کردن ،خبر بدیه .آیا شما نجات رو بدون پایه و اساس کتاب
مقدسی اش ،تعریف می کنین؟
هدف من این نیست که شما رو گیج کنم ،یا باعث ترستون بشم .هدف من ،دعوت از
همه مونه ،که مجبورمون کنه ،این رو بخوایم که جامعه مون به طور جدی ،انجیل رو
مورد بررسی قرار بده .من فکر نمی کنم ،چیزی مهمتر از انجیل برای بررسی وجود
داشته باشه .کاری که می خوام بکنم ،اینه که شروعی باشه ،تا یک قدم ،به سوی اصالت
روحانی ،برداریم .من ادامه میدم و می خوام این رو بدونین ،که هدف قاطعیت تمام و
کمال نیست .آخر سمینار امروز ،نمیگم " خیلی خوب .چشمها تون رو ببندین ،سرتون
رو پایین بندازین ،و دعا کنین .و بدونین که برای بقیه زندگیتون ،تا به انتهاش ،مشکلی

نخواهید نداشت ".هدف این نیست .این همون راه عریضی میشه که به هالکت منتهی
میشه.

راهی به سوی اصالت روحانی......
هدف تعیین بستری برای دونستن اینه که چرا دونستن انجیل مهمه ،و آغازی باشه ،تا ما
رو ،در راهی که به اصالت روحانی ،منتهی میشه ،هدایت کنه .من می خوام که ما را به
راهی که به اصالت روحانی منتهی میشه ،ببره .می خوام خیلی اساسی بهش فکر کنین،
سه راه ،داریم که در این مسیر درباره اش حرف می زنیم .می خوام که شروع به رفتن
کنیم و این سه راه رو در نظر داشته باشین.
به نجات دهنده تون گوش کنین.
شماره یک :در این روزهای پیش رو ،این کاریه که می خوام ازتون دعوت کنم که انجام
بدین .ازتون خواهش کنم و اصرار کنم که انجام بدین .شماره یک :به نجات دهنده تون
گوش کنین .به کالم عیسی در کتاب مقدس گوش کنین .می خوام از همین ابتدا شما رو
ب ه چالش وادار کنم .می خوام در این روزهای پیش رو ،خودمون رو نسبت به سنتها،
تفکرات و ایده هایی که نسبت به کالم مسیح داریم ،محک بزنیم .نمی خوام بگم که ما
همه چیز رو از دست دادیم ،و کامال در اشتباه هستیم ،و باید همه این افکار رو ،از
ایمانمون جدا کنیم .این رو نمیگم .من میگم که ما باید ،خیلی خیلی دقت کنیم ،که مرتکب
کاری که عیسی در متی  ، 6 :15اخطار کرد ،نشیم ،عیسی میگه " ،این چنین شما برای
حفظ سنت خویش ،کالم خدا راباطل می شمارید ".خیلی باید مواظب باشیم.
این خطر فریبکاری روحانیه .ما واقعیت رو در مرتبه پایین تر قرار می دیم ،و روی
اون رو با سنتها ،می پوشونیم ،و فکر می کنیم کار درستیه .می خوام ازتون دعوت کنم
که به کالم مسیح گوش بدین ،و شخصا کالم مسیح رو مطالعه کنین .ممکنه فکر کنین،
"من نمی دونم مسیح از چی داره حرف می زنه ،اطاعت و نجات!" خوب برین و مطالعه
کنین ،ببنین کتاب مقدس درباره اطاعت و نجات چی میگه .کالمش رو بررسی کنین و

بشنوین .به نجات دهنده ی ،خودتون گوش بدین ،و اجازه بدین مسیح با روحش ،چشمان
شما رو به حقیقت کالمش ،باز کنه.
خودتون رو آزمایش کنین.
دوم ،خودتون رو آزمایش کنین .می دونم که ممکنه بعضی از شما فکر کنین ،این کمی
خارج از توان شماست .حتی به نوعی می تونه غیر عادی باشه .پرسیدن اینجور سوالها،
و سوالی مثل ،کجای ایمان قرار دارین ،خطرناکه .به کالم خدا در دوم قرنتیان 5 :13
توجه کنین " ،خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه ".خود را محک بزنید.
کتاب مقدس میگه " ،آیا در نمی یابید که عیسی مسیح در شماست؟ مگر آنکه در این
آزمایش مردود بشوید ".آیا این فوق العاده نیست؟ این آزمایش به یادمون می اندازه " .به
این دلیل این راه خوبی برای رفتنه .این راه خوبی برای قدم گذاشتن ،و طی کردنه .اگر
مسیح رو به درستی بشناسیم ،اگر االن که اینجا نشستیم ،مسیح رو به درستی بشناسیم،
در هفته های آتی ،درباره مسیح و نیکویی او که در ماست ،بیشتر و بیشتر خواهیم
دانست .درباره نیکویی انجیل که موجب نجات ما ،از گناهانمون شد ،بیشتر و بیشتر
خواهیم دانست .انجیل پایه واساس هر قسمت از زندگی ماست .دعا می کنم ،انجیل به
شکل جدیدی ،در ما زنده بشه .این خیلی خوبه.
و از طرف دیگه ،برای کسانی که اینجا نشستن ،و مسیح رو به درستی نمی شناسین،
و دچار این فریب روحانی شدین ،که فکر می کنین ،همه در یک راه هستین در حالی
که واقعیت میگه ،شما در راهی هستین که به هالکت منتهی میشه .خیلی خوب شد که
شروع به مطالعه این موضوع کردیم ،و به نیکویی دائمی ختم خواهد شد.
برای جان هاتون ،دعا کنین.
پس خودتون رو بیازمایید .همه ی ما ،هر کدوم از ما و حتی خود من ،الزمه طی
روزهای آتی ،خودمون رو محک بزنیم .به نجات دهنده ی ،خودتون گوش بدین،
خودتون رو بیازمایید ،و سوم ،برای جان هاتون دعا کنین .برای جان خود ،روزه
بگیرید و دعا کنین .دلیش اینجاست .وقتی درباره ی دعایی که تکرار دعای دیگری
هست براتون گفتم ،و اینکه دعا می کنین و فکر می کنین نجات پیدا کردین ،با این

حرفها نمی خواستم بگم که مخالف دعا کردن ،هستم .فکر نمی کنم دعا کردن بد باشه.
من حتی فکر نمی کنم که دعا از نجات جدا باشه ،حتی فکر می کنم ،دعا بخشی از
فرایند نجاته .فکر می کنم کتاب مقدس ،هم همین رو تعلیم میده ،که در روزهای پیش
رو ،بیشتر بهش می پردازیم .نجات فریاد کمک به سوی خدایی ست ،که ما رو از گناه
مون نجات میده .و جای سوالی نیست که دعا ،برای نجات الزمه.
نمی خوام بگم اگر با دعای ،کس دیگه ای همراه شین ،چیزی رو از دست می دین .این
رو نمی خوام بگم ،اینطور برداشت نکنین .می خوام بگم که دعاهای ما محدود و از
روی عادت انجام میشه ،و برای هر قسمت روحانی که احساس نیاز کنیم دعا می کنیم،
و این باعث میشه که نکته ی اصلی ،نجات و رابطه با مسیح رو از دست بدیم .برای
همین می خوام اصرار کنم ،که برای جان هاتون دعا کنین ،برای جان های افرادی،
که کنارتون هستن ،دعا کنین .برای همدیگه دعا کنین .برای زندگی های ،هر کدوم
مون دعا کنین .برای زندگی های همدیگه ،صدای دعا مون رو ،نزد خدا بلند کنیم.
زیباست :وقتی به تاریخ کلیسا نگاه می کنیم ،بارها می بینیم که خدا از طریق روح
القدس ،با قدرت ،و از راههای غیر قابل فهم  ،در کلیسا حرکت می کنه ،و به این
خاطر نیست که کلیسا ،به حقیقت جدیدی دست پیدا کرده ،که قبال نشنیده بوده .هر وقت
کلیسا ،به حقیقتی که قبال می دونسته ،وفراموش کرده ،دوباره دست پیدا کنه ،خدا
روحش رو به طرز غیر قابل درکی برکلیسا می ریزه .گاهی کلیسا خیلی سرد میشه.
گاهی خیلی سخت میشه .کلیسا عادت می کنه ،که خودش رو با سنتهای فرهنگی،
درخشان نشون بده ،و این باعث شده ،زیبایی اصلیش رو از دست بده .چشمهاشون
بازه ،و قلبهاشون ،مجذوب روش های جدیده.
م ا این رو می خوایم؟ آیا نمی خوایم خدا و روحش جان های ،ما رو از خواب بیدار
کنه ،تا درک کنیم ،زیبایی معنی در مسیح بودن ،و توسط مسیح یافت شدن چیه؟ معنی
اینکه مسیح در ما زندگی میکنه ،چیه؟ ما این رو می خوایم ،و در آخر در این باره دعا

می کنیم .بخوایم که نشونمون بده ،در مسیح کی هستیم ،در مسیح کجا قرار داریم ،چه
در مسیح باشیم و چه نباشیم ،و اصال معنی در مسیح بودن چیه؟ از خدا بخوایم که
برامون باز کنه.
حتی وقتی این رو می شنوین ،فکر می کنین " ،واقعا برای روزهایی که دارن میان،
عالقه ای به این کار ندارم .نمی خوام برای جان خودم ،یا جانهای افرادی که کنارم
هستن ،به حضور خدا دعا کنم ".پس در این صورت ،بهتون اخطار می کنم ،شما
تصویری از فریبکاری روحانی ،رو به نمایش گذاشتین .اگر در شما برای مسیح،
اشتیاقی نیست ،نمی خواین مسیح رو عمیق تر و کامل تر بشناسین ،اونوقت این سوال
پیش میاد ،که آیا اصال مسیح شما رو عوض کرده ،و در قلب شما ریشه داره یا نه .پس
بیاین برای جانهامون دعا کنیم ،دعا کنیم که خدا ،از قلبهامون در برابر فریب های
روحانی حفاظت کنه.
قصد این نیست که این تصویر رو پایان ببریم ،بلکه می خوام سفری رو آغاز کنیم .می
خوام ازتون دعوت کنم هرجایی که هستین ،برای جان خودتون ،و اشخاصی که کنار
شما هستن ،دعا کنین .شروع کنین خودتون رو بیازمایید ،و به مسیح گوش بدین .می
تونین این کار رو هر جایی که هستین ،انجام بدین ،یا اگر دوست دارین به جای خلوتی
برین ،و در حضور خدا زانو بزنین .می خوام لحظاتی وقت صرف کنیم و دعا کنیم ،تا
خدا بین ما کار کنه ،قلبهای ما رو بیدار کنه ،جانهای ما ،و چشمهای ما رو به سوی
جالل خودش ،در انجیل باز کنه .و زندگی شما رو عوض کنه .و ما رو حفاظت کنه،
تا روزی ،نیاید که در حضورش ،با امید و انتظار بایستیم ،تا وضعیت روحانیمون رو
ببینیم ،اما ببینیم که روحمان از حضور خدا دور شده ٬و به تنهایی ،رها شده.

مجوز رسمی:
شما مجاز هستید و ما تشویق میکنیم که این مطالب را تکثیر و توزیع نمائید .یادآوری
میکنم که هیچ گونه تغییری در محتوی این مطالب مجاز نیست .لطفا در پایان نسخه های
تکثیر شده این عبارت را قید نمائید.
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