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انجیل :ما کی هستیم؟
افسسیان 4 -3 :1
خدا را شکر برای انجیل .خدا رو شکر برای مسیح ،و کاری که انجام داد .به کتاب
افسسیان باب  ،1آیات  3تا  4نگاه کنیم .می خوایم جلساتمون رو با سری درسهای،
"مایه حیات" ادامه بدیم .انجیل رو مطالعه کنیم ،و ببینیم چطور انجیل ،عیسی مسیح و
کاری که انجام داد ،بر قسمت های مختلف زندگی ما تاثیر می گذارند .موضوعی که
امروز صبح ،بهش می پردازیم اینه ،انجیل چیه؟ و چه ارتباطی با هویت ما داره؟
پس" ،هویت" کلمه کلیدی ماست .ما کی هستیم؟ بحث هویت ،به خاطر اتهام هایی که
شیطان علیه مسیحیان حقیقی ،که تولد تازه دارند ،وارد می کنه ،خیلی مهمه .شیطان
درباره اینکه اونها کی هستن ،و چه کارهایی در گذشته کردن ،بهشون اتهام میزنه.
مسیحیان ،توسط مردان و زنان بی فکر که زندگی ،گناه آلودی دارند ،مورد اتهام قرار
می گیرند .دانشمندان بی فکر و خدانشناسی مثل ریچارد داوکینز که می خواهند به روش
علمی ،این پیش فرضی که اساسش در فلسفه "خدا وجود ندارد" قرار داره رو ثابت کنن.
این علم نیست و به کتابهایی که دانش اموزان می خونن ،هم نفوذ کرده .افراد بی فکر و
خدانشناسی مثل دیپاک چوپرا ،که پزشکه ،و اعالم کرده که می خواد خودش رو از
دست ،مسیحیت تاریخی و عیسی تاریخی ،خالص کنه ،چون عیسی" ،بیش از یک
تصور ذهنی" ،نیست .غیر از اون ،پزشکان نادانی که با بی عقلی ،زندگی بچه های بی
گناه رو می گیرن ،و انسان رو دست کم گرفته و به همین دلیل ،ارزش حیات رو
کوچیک می شمارن.
تمام این موارد ،ممکنه باعث سردرگمی ما مسیحیان بشه .ما کی هستیم؟ معنی این جمله
چیه؟ فیلسوفان بی فکر و خدانشناسی ،نظیر داالیی الما هستن که میگن ،عیسی فقط
خدایی ،در میان خدایان بود ،و یا اینکه برای رسیدن به خدا راههای زیادی وجود داره.
ما این چیزها رو می شنویم ،و درباره هویت خودمون ،دچار تشویش فکری میشیم .به
عنوان پیرو مسیح ،کی هستیم؟ شاید پدر و مادرهای بی فکر و خدانشناسی باشن ،اما
والدین خداشناس و دانا هم وجود دارن .دانشمندان ،زیادی هم خدا باورهستن .همینطور
مورخان و فالسفه ،خداباور هم داریم .اما ،دانشمند ،مورخ و فیلسوف بی خدا هم وجود

داره .پدر و مادر ممکنه بگن " ،تو پسر من نیستی .تو دختر من نیستی ".شاید همیشه با
کالمشون این رو نگن ،اما گاهی با رفتارشون ،این رو به ما نشون میدن.
به هرحال ،مسیحیان حقیقی ،که تولد تازه دارن ،پیرو مسیح هستن ،و مسیح به اونها قلب
تازه ای بخشیده ،نیاز دارن که بدونن ،در مسیح کی هستن .در این بخش خیلی واضح به
این موضوع اشاره میشه .خدا از سر لطف و محبت ،من رو نجات داد .من رو به
خانواده خودش آورد .و به فرزند خواندگی قبول کرد .من شروع به یاد گرفتن ،حقایق
جدیدی کردم مثل  " :من قبل از بنای عالم ،انتخاب شدم ".ویا " خدا من رو آزاد کرد .او
بهای گناه ،من رو پرداخت " .شروع به آموختن کلماتی مثل " ،عادل شمردگی" و
"تقدیس" و " جالل" کردم .من با مسیح ،ارث می برم و با او،هم ارث هستم .این خبر
خوبیه .این انجیله .این اون هویت واقعی ماست.
پس افسسیان  14 -3 :1رو ببینین .می خوام به این عبارت توجه کنین" .در مسیح" ،
"در او" " ،از طریق او" در واقع پولس تقریبا  10بار ،فقط در این بخش از این عبارت
استفاده میکنه .در کتاب افسسیان ،تقریبا  40بار و در تمام نوشته هایش ،تقریبا  160بار
از این عبارات استفاده میکنه .عبارت "در مسیح" خیلی مهمه .با من آیه  3رو نگاه کنین.

" متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح ،که ما را در مسیح به هر برکت
روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است زیرا پیش از آفرینش جهان ،ما را در
وی برگزید تا در حضورش مقدّس و بیعیب باشیم .و از محبت ،بنا بر خشنودی ارادۀ
خود ،ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او
برخوردار شویم؛ تا بدین وسیله فیض پرجالل او ستوده شود ،فیضی که در آن محبوب
به رایگان به ما بخشیده شده است .در او ،ما به واسطۀ خون وی رهایی یافتهایم ،که این
همان آمرزش گناهان است ،که آن را به اندازۀ غنای فیض خود ،همراه با حکمت و فهم
کامل ،به فراوانی به ما بخشیده است او راز ارادۀ خود را به ما شناسانید .این بنا بر
خشنودی و قصد نیکوی او در مسیح برای ادارۀ امور کمال دوران بود .و آن اراده این
است که همه چیز را ،خواه آنچه درآسمان و خواه آنچه بر زمین است ،در یکی یعنی
مسیح گردآورد .ما نیز در وی میراث او گشتیم ،زیرا بنا بر قصد او که همه چیز را
مطابق رأی ارادۀ خود انجام میدهد ،از پیش تعیین شده بودیم .تا ما که نخستین کسانی
بودیم که به مسیح امید بستیم ،مایۀ ستایش جالل او باشیم .و شما نیز در او جای گرفتید،
آنگاه که پیام حقیقت ،یعنی بشارت نجات خود را شنیدید؛ و در او نیز چون ایمان آوردید،
با روحالقدس موعود ُمهر شدید ،که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهایی آنان که از
آن خدایند ،تا جالل او ستوده شود".
متوجه شدین ،چه غنایی در این قسمت هست؟ در ازل ،حتی قبل از هر آغازی ،پدر
برای ایمانداران فکر کرده .در زمان حاضر ،در طول تاریخ ،عیسی برای ایمانداران،

فکر کرده ،و در آینده این وعده به ما داده شده ،که هم ارث با او خواهیم بود ،که کار
روح القدس ،قسمتی از آن وعده هست .شما کار عظیم خدای تثلیث در کتاب مقدس :پدر،
پسر و روح القدس ،برای مسیحیان را می بینین .اگر تولد تازه دارین ،اگر وارد
خانواده مسیح شدین ،اگر روح القدس به شما داده شده ،پس هویت کامال متفاوتی ،نسبت
به آنچه قبال داشتین ،پیدا کردین.

متبارک باد خدا که....
ما رو در مسیح مبارک ساخت
با من به آیه  ،3نگاه کنین .خدا ما را در مسیح مبارک ساخته .پولس با " متبارک باد"...
شروع میکنه که از متبارک بودن ،خبر می ده .و بقیه اش هم حمد و ثنا ست .برای
پولس زمان پرستش است .یک جمله در زبان اصلی یونانی ست .پولس حتی توقف هم
نمیکنه .با این چهارده آیه اول ،فقط داره ،همون جمله رو بسط و گسترش میده.
پولس ،درباره ثروت ،رفاه و آسایش وعظ میکنه ،اما نه مثل کسانی که در تلویزیون،
وعظ می کنن ،و میگن تا زمانیکه ایمان داشته باشین ،می تونین هر چی بخواین رو به
دست بیارین .پولس از واعظانی ،هست که حقیقت رو می دونه .او می دونه ،که در
مسیح ،هر برکت روحانی که در اینجا گفته شده رو داریم .ثروت همه ی ما در مسیح
است.
به برکات روحانی که گفته شده توجه کنید .تمام اینها به خاطر اتحادی که با مسیح داریم،
به ما داده شده .این آموزه مهم ،این حقیقت عالی در مورد اتحاد با مسیح :اتحاد در
حیاتش ،اتحاد در مرگش ،اتحاد در رستاخیزش ،و اتحاد در صعودش .اگر کسی به خدا،
به واسطه مسیح ایمان بیاورد ،پس هر حقیقتی که در مورد مسیح باشه ،در مورد او هم
هست .این فوق العاده اس .هر برکت روحانی ،که تصورش رو بکنین ٬به ما داده شده
است.
داستان مرد پیری ،به یادم میاد که در یکی از روستاهای ا ُکالهاما ،که دراوایل سال
 ،1900زندگی می کرد .این داستان واقعی ست .او با همسرش در یک کلبه زندگی می
کرد ،وپول زیادی نداشت .و تقریبا فقیر بود .روزی گروهی مرد به دیدنش میان ،و می
گن " :تحقیقات ما نشون می ده ،که ممکنه زیر خونه ی تو نفت باشه .می تونیم یه نگاهی
بکنیم؟" و مرد جواب میده" ،البته ،می تونین نگاه کنین ".پس به اونها اجازه میده ،اون
افراد کارشون رو شروع می کنن ،و بیشترین مقدار نفت ،که تا آن زمان در تاریخ
ایاالت متحده آمریکا ،یافت شده بود ،رو زیر خونه مرد پیدا می کنن و او یک شبه
میلیونر میشه .با این حال ،به این که میگم خوب دقت کنین .اون مرد شب قبل هم میلیونر
بود ،فقط خودش خبر نداشت.

گوش کنین ،شما بیلیونرهای روحانی هستین ٬هویت شما در مسیح ،اینه؛ چه بهش آگاه
باشین یا نباشین ،و این به قبل از تولد شما برمی گرده .این خبر خوبیه .جالل بر خدا،
برای این حقیقت که ما را در مسیح ،سرشار از ثروت روحانی ساخته .شما هر چه را
که برای رو در رو شدن ،با شریر نیاز داشته باشین ،دارین .می تونین به جسم غلبه
کنین .جسم سر جای خودش هست ،اما روح خدا در شماست ،و شما هر برکت روحانی،
رو در مسیح را دارید .این خبر خوبیه .جالل بر خدا ،به خاطر تمام برکات روحانی ،که
به ما داده .که خدا در مسیح و به خاطر اتحادمان با مسیح ،همه چیز را به ما داده است.
ما را در مسیح برگزیده است
حقیقت بعدی که می خوام بهش توجه کنین ،در آیه  4است .و خیلی عمیقه .خدا ما را در
مسیح برگزیده .به آیه  4نگاه کنین .قبل از آدم و حوا ،قبل از پیدایش  ،1 :1قبل از خلقت
جهان  .خدا شما را در مسیح برگزید .شما او را انتخاب نکردید ،این او بود که شما را
حتی قبل از تولد برگزید .پدر از ازل ،شما را برگزید .این یک حقیقت عمیقه ،و جای
هیچ دلیلی برای شک ،نسبت بهش نیست .این موجب شادی ماست .این حقیقت نباید
موجب ،دو دستگی و تفرقه بشه .باید موجب حمد و ثنا گفتن ما بشه ،یعنی همون کاری
که پولس در اینجا میکنه .این حقیقت عالی درباره ی گزینشه ،درباره ی انتخاب خدا،
بیش از پنجاه بار در کتاب مقدس ،استفاده شده ،و نباید موجب جنگهای فرقه ای بشه.
بلکه باید موجب پرستش خدا بشه .مسیحیان! خدا شما رو برگزیده.
اجازه بدین ،داستانی تعریف کنم تا این مطلب رو بهتر درک کنین .بچه ها دوست دارن
پدرو مادر وقت خواب براشون قصه تعریف کنن .ما براشون داستانهای کتاب مقدس و یا
داستانهایی درباره ی خانواده خودمون تعریف می کنیم .داستان میتونه چیزی شبیه به این
باشه .روزی روزگاری مردی به نام دریک و زنی به نام هدر بودند .اونها همدیگر رو
خیلی دوست داشتن ،وهمونطور که می دونین خدا اون دو نفر رو از طریق ازدواج به
هم پیوند داد .خیلی براشون سخت بود که برای بچه دار شدن صبر کنن ،مخصوصا هدر
خیلی عجله داشت .البته دریک هم دوست داشت تا زودتر بچه دار شوند .و اونها همیشه
درباره بچه ای که قرار بود در آینده داشته باشن ،با هم حرف می زدن .درباره اینکه
اسمش رو چی بگذارن ،فکر می کردن .بالخره ،خدا به اونها بچه داد.
قبل از تولد بچه ،ما دوستش داشتیم .ما دلبستگی و عطوفت خودمون رو به بچه مون
دادیم .حتی قبل از تولد بچه هامون ،وقتی هنوز یه سلول تخم بودن ،ما اینکار رو می
کردیم .و به این طریق به بچه مون ،می گفتیم که قبل از تولدت ،پدر و مادرت دوستت
داشتن .اونها عالقه شون رو متوجه تو می کردن .گوش کنین ،این نگاهی اجمالی ،به این
حقیقت غنی هست .این حقیقت فراتر از درک ماست .ما نمی تونیم همه حقیقت رو تمام و
کمال ،درک کنیم .هیچ الهیدانی در جهان ،نمی تونه ،قدرت مطلق خدا ،در نجات رو
انکار کنه .خدا این کار رو کرده .کار انسانها توبه ،بازگشت از گناه و ایمان به عیسی

ست .ببینین ،من نمی دونم چطور این چیزها به هم ربط پیدا می کنن .اما مسئله ای
نیست .تثنیه  29 :29یه چیزی به ما میگه .به این آیه  ،با توجه به ارتباطی که با
موضوع انتخاب خدا پیدا میکنه ،فکر کنین« " .امور نهان از آن یهوه خدای ماست".
پس خدا ،رازهایی داره و این هم یکی از اون رازها ست .خدا میگه "،من بهتون نمیگم،
این چیزها چطور بهم ربط پیدا میکنن ،باشه؟" و خیلی ساده ٬به ما نمیگه.
این من رو عصبانی میکنه .بخصوص اگه مغرور باشم .گوش کنین ،غرور و خود
خواهی شما ،دوست داره که همه چی رو بدونه ،اما خدا میگه " ،اما امور مکشوف تا ابد
از آن ما و فرزندان ماست ،تا تمام کلمات این رهنمود را به جای آوریم".
این خوبه .اگر خدا مکشوف کنه ،از آن ماست .از آن بچه های ماست .اگر مکشوف
نکرد ،د لیل های فلسفی براش نسازین .خدا برای شما مسیحیان ،مکاشفه میکنه .او شما
را قبل از اینکه کار خوب یا بدی انجام بدین ،و حتی قبل از بنیان عالم ،برگزید .و این
هویت شما رو ریشه ای و از پایه و اساس عوض میکنه.
ما مقدس و بی گناه شمرده میشیم ،اما باید در ایمان رشد کنیم .وقتی ایمان خودتون ،رو
بر عیسی قرار می دین ،با او در اتحاد به سر می برین .وقتی این اتفاق میوفته ،وضعیت
شما تغییر میکنه ،و در حضور خدا ،عادل شمرده می شین .نه به خاطر عدالت شخصی
خودتون ،و یا کارهای خوبی که انجام دادین .این به خاطر تقدس شخصی شما نبوده .اما
بر پایه عدالت ،قدوسیت و کاملیت عیسی مسیح بوده است .وقتی به عیسی اعتماد می
کنین ،هر حقیقتی که درباره او صادق باشه ،در مورد شما و جایگاه شما نزد خدا ،هم
صدق میکنه.
شما به این علت که مسیح در شماست ،و به خاطر پری روح القدس ،در فرایند تقدس و
زندگی با خدا ،رشد خواهید کرد .این رشد خود به خود ،اتفاق خواهد افتاد .اگر روح
القدس در شما زندگی کنه ،شما شروع به زندگی ،مقدسی خواهید کرد .ما مقدس و بی
عیب هستیم ،و اگر این رو در مورد خودمون قبول داریم ،باید به طور مستمر رو به
جلو پیش بریم .شما در مسیح ،در حضور خدا بی عیب هستین .شما عادل شمرده می
شین .وقتی خدا شما رو می بینه ،مسیح رو می بینه .شما آزاد شدین که مقدس باشین.
ما را از پیش در مسیح تعیین کرد.
بیاین با هم حقیقت بعدی رو بررسی کنیم .به آیات  4تا  6نگاه کنین .در نیمه دوم آیه ،4
این حقیقت که ما از پیش در مسیح تعیین شدیم ،مطرح میشه .ما را با محبت در مسیح از
پیش تعیین کرد .واژه "پیش تعیینی"  5بار در عهد جدید تکرار شده است .این واژه بدی
نیست ،واژه خوبیه .این واژه اینجا هم گفته شده .من تمامیت ،این کلمه رو نمی تونم معنی
کنم .هیچ کس نمی تونه .اما تا حدی که الزم به دونستنش هست ،اینجا گفته شده .قبل از
اینکه متولد بشین ،خدا شما رو تعیین کرد تا به عنوان فرزند خوانده ،وارد خانواده الهی

بشین .مسیحیان! به رغم اینکه کی هستین ،چه گناهی کردین ،به رغم طغیانی که علیه
خدا کردین ،و با وجود عیبها و نقص هایی که دارین ،شما رو تعیین کرد .شما رو از
پیش برگزید تا به شما خانومها ،و آقایان بگه " ،من برای تو آمدم ،تا تو را با خودم به
خانه ببرم ،و تو را عضو خانواده خودم بکنم ".این هویت شما را اساسا ،تغییر میده .پس
شما به خاطر بی عیب و نقص بودن نیست ،که عضو خانواده الهی شدین.
این مثل ماجرای مرد جوانی ست ،که هفته پیش برای صحبت پیش من اومد و گفت که
وقتی کمتر از یک سال داشته ،توسط والدینش به فرزند خواندگی انتخاب شده .او گفت،
که تو اون سن ،به خاطر وجود انگل ،دچار نفخ شکم و اسهال شدید بود .اونها این بچه
رو تحت درمان دارویی ،قرار دادن تا علت این بیماری رو پیدا کنن .صورت این بچه پر
از لکه بود .اما خانواده با ایمان ،و با محبتی که او رو به فرزندی پذیرفتن ،برای زندگی
آینده او برنامه داشتن ،یک اتاق برای این بچه در نظر گرفتن ،و براش اسم انتخاب
کردن  " .ما دوستت داریم" خدا ما رو با محبت خودش برگزید " .ما تو رو دوست داریم.
و تو از حاال پسر ما هستی .تو از ما ارث دریافت می کنی ،نام خانوادگی ما رو خواهی
داشت و هر چیزی که مال ما باشه ،مال تو هم هست .با ما به خونه بیا ".حاال اون بچه،
به دبیرستان میره ،والدینش رو دوست داره و به مسیح ایمان داره.
این یک نگاه کلی ،و تشابه از پیش تعیینی ما ،توسط مسیح است .ما از پیش تعیین شدیم
که فرزند خوانده باشیم .حاال فرزندان پدر آسمانی و هم ارث با مسیح هستیم .ما فرزند
خدا هستیم ،و تا زمانی که پدر ،پسر رو دوست داره ،ما رو هم دوست داره.
ما در مسیح بازخرید شدیم
حقیقت بعدی در آیات 7و 8میگه :ما در مسیح بازخرید شدیم .کتاب مقدس میگه" ،در او
رهایی یافتیم" .فعل در زمان گذشته به کار برده شده ٬یعنی این در گذشته انجام شده.
بازخرید وقتی اتفاق میوفته ،که بهای چیزی رو پرداخت می کنیم .فدیه ،پرداخت میشه
تا چیزی و یا کسی رو دوباره خریده و برگردونیم .کسی یا چیزی در اسارت و بردگی
هست ،و کسی به دنبال اون فرد یا شی میاد ،تا بازخریدش کنه و از اسارت و بردگی،
نجاتش بده.
این همون چیزیه که در کتاب خروج می بینیم .موسی ،قوم اسرائیل رو برای خروج از
مصر رهبری می کنه .اما قبل از اون از خدا و فرمانی که داده ،اطاعت می کنه .به
مردم میگه ،بره ای را کشته و خونش را به چهارچوب ،در خونه هاشون بپاشند ،پس
وقتی فرشته مرگ  ،بخواد از اونجا عبور کنه ،خون رو که ببینه ،از اون خونه عبور
می کنه .خون بره بهایی بود که باید پرداخت می شد .و در ازای اون پرداخت ،خدا قوم
رو آزاد می کرد .خدا اجازه داد تا اونها ،از اسارت مصر آزاد بشن.

ما باید از گناهانمون آزاد بشیم .نیاز داریم که با خون مسیح ،بازخرید بشیم .اگر در
مسیح هستین ،به بهایی اینجا هستین ،کفاره ای پرداخت شده .عیسی زندگی ،کامل و بی
عیب و نقصی داشت ،که شما نمی تونین اونطور زندگی کنین .طوری ُمرد ،که شما نمی
تونین اونطور بمیرید .عیسی سزاوار چنین مرگی نبود ،اما به جای شما تاوان داد .او بره
بی عیب خداست .عیسی بره خدا ،اومد تا گناه ،مردمش رو برداره .این یعنی بازخرید .و
حاال به خاطر کار او ،شما مسیحیان آزاد هستین .این هویت شماست" :کسی که آزاد
شده" ما در مسیح بازخرید شدیم .ما به وسیله خون مسیح بازخرید شدیم .ما از اسارت
آزاد شدیم .هویت ما به عنوان مردان و زنان ،آزاد تعریف میشه .شما دیگر در مصر
نیستین .شما دیگر در گناه نیستین .شما در مسیح آزاد هستین.
فقط این نیست ،ما به واسطه خون مسیح ،بخشیده شدیم .ما یک لوح سنگی پاک هستیم.
روزهای مدرسه ابت دایی یادم میاد .امیدوارم هیچکدوم از معلم ها اینجا نباشن .اغلب وقتها
وقتی بقیه ،تو زمین بازی مشغول بازیی بودن ،من باید تو کالس می موندم .می دونین
وقتی تو کالس دردسر درست کنین ،چی میشه ،درسته؟ باید تخته رو پاک کنین .وقتی
دردسر درست کنین ،باید تو زمانی که بقی ه مشغول بازی هستن ،تو کالس بمونین و تخته
رو پاک کنین.
در زندگی ام ،به دفعات تخته پاک کردم ،و دلم می خواد به اون روزها برگردم و بگم،
"آره من گناه کردم .من نا اطاعتی کردم .بله شما می دونین ،که خیلی بیشتراز تخته پاک
کردن ،باید انجام بدم ".می دونین چیه؟ خدا لوح من رو پاک کرده .خدا تخته من رو
شسته .گناهان من بخشیده شده .این خبر خوبیه .به واسطه انجیل عیسی مسیح ،هویت من
تغییر کرده.
یادم میاد ،وقتی نزدیک ساحل زندگی می کردیم ،من و همسرم اوقات خوبی رو می
گذروندیم .ما روی ماسه های سفید ،قدم میذزدیم .یادم میاد بعد از اینکه کمی راه می
رفتیم ،برمی گشتیم تا به جای قدم هامون روی ماسه ها ،نگاه کنیم.تصویر خیلی زیبایی
بود ،وقتی یکی از اون موج های بزرگ می اومد ،و با ساحل برخورد می کرد ،جای
قدم های ما رو می شست و بعد به دریا بر می گشت .جای پاها رو کامال می شست.
خیلی بام زه بود .مثل اینکه هر چیزی که به جا گذاشته بودیم ،رو با خودش می برد .و
طبق سر فصلی که داشتیم ،چه تصویر عالی ایی ،از بخشش می بینیم ،درسته؟ گذشته
شما ،فرقی نمی کنه گناهان شما چقدر بزرگه ،خون مسیح همه اون گناهان رو می شوره
و از بین می بره .جالل بر خدا که باز خرید شدین .شما بخشیده شدین .و این هویت شما
رو تغییر داده.
خدا در مسیح اراده خودش را برای ما آشکار می کند
نکته بعدی در آیات  9و  10هست .جالل بر خدا ،که اراده خودش رو برای ما ،در
مسیح آشکار می کنه .مقدسین عهد عتیق  ،نمی تونستن تعلیم پولس در این آیات رو درک

کنن .پولس در بابهای  2و  4تعلیم میده ،از ابتدا اراده خدا این بوده ،که امتها و یهودیان،
در بدن مسیح با هم متحد بشن .این اراده خدا ،از مدتها قبل بوده.
آدم و حوا که در باغ عدن بودن ،به صورت خدا و شبیه او بودن ٬درسته؟ پوستشون چه
رنگی بود؟ ما نمی دونیم .می تونسته قرمز ،زرد ،سیاه و یا سفید باشه .هیچ چیزی در
این باره نگفته .اینها جزئیات کم اهمیت هستن .انسانها از استاندارد خدا سقوط کردن.
اونها در گناه سقوط کردن .به همین دلیل خدا گفت " :من یک بچه رو می فرستم .من
نسل زن رو می فرستم ".پیدایش  .15 :3نسل زن سر شیطان ،دشمن خدا را خواهد
کوبید .خدا می گوید" ،من انسانها را بازخرید خواهم کرد".
خدا به سراغ ابراهیم اومد و بهش گفت :میخوام از تو امتی عظیم ،به وجود بیارم .امتی
که تنها شامل قوم اسرائیل نباشه .نقشه و هدف خدا ،فراتر از قوم اسرائیل بود ،در باب
 12کتاب پیدایش ،به ابراهیم می گوید  " :ابراهیم! می خوام به تو برکت بدم ،چرا که
از طریق تو ،و به واسطه ی نسل تو ،همه ملتهای جهان برکت خواهند یافت ".توسط
نسل ابراهیم ،توسط مسیح که وعده اش داده شده بود ،امتها ،یهودیان و همه مردم از هر
نژاد و زبان ،با هم جمع خواهند شد ،وخدا همه اونها رو با هم ،متحد میکنه .افسسیان
باب  ،1مثل تمام کتاب مقدس ،می گوید که خدا ،همه ملتها رو متحد میکنه.
عیسی مسیح شاه شاهان ،وخدای خدایان! هویت ما رو اساسا تغییر میده .ما مسیحیان به
عنوان پیروان مسیح ،دیگر بین سیاه و سفید ،فرق قائل نمی شیم ،نمی گیم سفید پوست ها
اول و بهترین هستند .دیگر هویت خودمان را ،براساس کالجی که رفتیم یا نرفتیم،
تعیین نمی کنیم .ارزش ما دیگر وابسته به سازمان فرقه ای ،که عضوش هستیم ،نیست.
ما اینطور تعریف میشم" :درمسیح" .این چیزیه که هستیم .ما در مسیح هستیم .مسیح بر
تمام کسانی که با هم در اتحاد هستن ،برای همیشه فرمانروایی میکنه .و دعایی که
عیسی ،در یوحنا باب  17کرد ،به انجام خواهد رسید .پیروان مسیح کامال ،یک خواهند
شد.
وقتی کلیسا و قوم خدا ،به این شناخت برسن ،و نسبت به هویت واقعی خودشون در
مسیح ،آگاه بشن ،یک خواهند شد .در داستان خدا ،از همان ابتدا ،چیزی بیش از سفید و
سیاه ،وجود داشت .مردمی از هر نژاد و زبان و ملت در کنار هم و با هم بودن .خدا
همه را در مسیح ،با هم جمع کرد .شما این هستین.
در مسیح ما وارث هستیم
خدا در مسیح ،اراده اش را بر ما آشکار می کند .خدا در مسیح ما را وارث می کند.
بعضی از شما به ارث ،فکر نمی کنید ،ممکنه در آسمان پول یا ملک ،دریافت نکنین،
اما گوش کنین ،شما در مسیح وارث هستین.

میراث شما در نهایت این است  :به خدا تعلق داری ،و او را می شناسی .با خدا و بقیه
انسانها در صلح به سر می بری .مسیح را داری و او را می شناسی .مسیح هم ٬تو را
می شناسد ،و روزی با مسیح روبرو ،خواهی شد .این نهایت میراثه و برکاتش به سمت
تو جاری میشه.
داستان خانواده ای به خاطرم میاد که از امریکا به اروپا می رفتند ،و با هواپیما روی
اقیانوس اطلس ،پرواز می کردن .مادر از پنجره هواپیما ،نگاه می کنه و به نظرش
خیلی زیبا میاد .به دختر شش سالش میگه " ،سارا  ،مثل بهشت می مونه ".سارا به
منظره بیرون خیره میشه ،وبعد با نا امیدی می پرسه" ،مامان ،عیسی کجاست؟" عیسی
ست که باعث ،شکوه و جالل بهشته.
آسمان و زمین جدید ،شهری که طراح و سازنده اش ،خداست .اورشلیم جدید که از
آسمان نازل میشه ،و یک مکان نمادینه .قوم خدا از هر نژاد ،زبان و ملتی در آنجا
خواهند بود و با هم خدا رو پرستش می کنن .و با هم یک میشن .می تونیم جزیی از
اون اتحاد رو نه به صورت کامل ،همین االن هم ببینیم .ما مسیح رو می شناسیم و او هم
ما رو می شناسه.
در مسیح مهر و موم شدیم
ما در مسیح ،مهر و موم شدیم .ما با روح القدس مهرو موم شدیم .و اثر این مهر ،قابل
جدا شدن نیست .اگر در مسیح هستین ،اگر به مسیح ایمان دارین ،با روح القدس مهر
شدین ،مهری که از بین نخواهد رفت .میراث شما تضمین شده است .این آیات میگه که
اراده خدا ،انجام خواهد شد .شما امید عظیمی دارین ،چون خدا روح القدس را به شما
داده ،که بیعانه ی ،میراثی است که دریافت خواهید کرد .روح القدس شما را مهرو موم
کرده .داشتن روح القدس تضمین میراث ماست .روح القدس ،اتحاد و رشد ما در تقدس،
را تضمین می کند.
این خیلی مهمه .به من گوش کنین .به عنوان پیروان مسیح ،میراث ما تضمین شده اس.
وقتی به این بخش نگاه می کنیم ،ممکنه برامون سوال پیش بیاد ،چطور یک شخص
میتونه بفهمه ،که روح القدس رو داره یا نه ؟ هفته پیش ،متی باب  7رو بررسی کردیم،
و دیدیم در روز داوری ،بسیاری در حضور خدا می ایستند و میگن " ،خداوندا ،خداوندا،
آیا در نام تو ،این کار و آن کار را نکردیم؟" عیسی به آنها نگاهی خواهد کرد و خواهد
گفت " ،از من دور شوید که هرگز شما را نشناختم ".یعنی میتونی ،این رو با قاطعیت
بگی که روح القدس رو داری؟ بله فکر می کنم بتونم.
چطور می تونی بفهمی ،که روح القدس رو داری؟ خوشحال میشم اگر که این سوال رو
بپرسین .کتاب اول یوحنا در این باره گفته .کتاب اول یوحنا ،باب  ،5آیه  13میگه ،اینها
برای شما نوشته شد" ٬تا بدانید که حیات جاودانی دارید " شما می تونین این اطمینان رو

داشته باشین ،و اینجا گفته که چطور می تونین اون اطمینان رو داشته باشین .از کجا می
دونین ،که روح القدس رو دارین؟
دلیل اول ،در اول یوحنا باب  ،4آیات  20و  21هست .شما کلیسا و قوم خدا را محبت
می کنین " .اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت مینماید ا ّما از برادر خود نفرت داشته
باشد ،دروغگوست .زیرا کسی که برادر خود را ،که میبیند ،محبت نکند ،نمیتواند
خدایی را که ندیده است ،محبت نماید و ما این حکم را از او یافتهایم که هر که خدا را
محبت میکند ،باید برادر خود را نیز محبت کند".
فرض کنیم این چیزی که می خوام ازش حرف بزنم ،اوایل سال  ،1800در باغی اینجا
تو آمریکا ،اتفاق افتاده باشه .گروهی از مردم با هم برای عبادت ،جمع میشن .و سرود
می خونن که چقدر خدا ،رو دوست دارن ،ودر حضور ،این خدایی که دوست دارن ،دعا
می کنن .اما وقتی جلسه رو ترک می کنن ،نسبت به مسیحیان دیگه که اونها هم تولد
تازه دارن ،خشم و نفرت دارن ،فقط به این خاطر که ،شبیه هم نیستن.
فکر می کنین ،ممکنه کسی بگه ،خدا را محبت می کنم  ،و در عین حال از خواهر ها و
برادر های شما در مسیح متنفر باشه و باعث آزارشون بشه؟ از مسیحیان شهری که
زندگی می کنین ،و ممکنه شبیه شما نباشن؟ آیا ممکنه شیطان ،شما رو فریب داده باشه؟
شما در کلیسا ،بزرگ شدین و فکر می کنین که تولد تازه دارین ،فکر می کنین که روح
القدس ،رو دارین ،فکر می کنین که مسیحی هستین و نجات یافتین .شما می گین" ،
خداوندا ،دوستت دارم" اما از مردم نفرت دارین؟ شما از مردمی که به خدا تعلق دارن،
متنفرین .شما فریب خوردین .یا فریب خوردین ،و یا صراحتا دروغ می گین .دست از
تظاهر کردن بردارین .مجبور نیستین ،اینجوری بگین .از گناهتون ،بازگشت کنین .ایمان
خودتون رو بر مسیح قرار بدین ،که همه تاریخ بشر درباره اونه .خدایا ،چشمان کسانی
که از خواهران و برادران خودشون نفرت دارن ،رو باز کن .چشمان کسانی که فریب
خوردن ،رو باز کن.
دومین راهی که بدونین از حیات جاویدان برخوردارین یا نه ،اینه :اگر روح القدس واقعا
در شما زندگی می کنه -،که اگر زندگی مقدسی داشته باشین ،در شما زندگی می کنه-
شما در جایگاه خودتون ،عادل و مقدس شدین ،و این بر پایه کارهای شما نبود .شما
نج ات پیدا کردین وعادل شدین .واما حاال باید به رشد خودتون ادامه بدین ،تا خدا شما رو
هر چه بیشتر ،به شباهت مسیح دربیاره .چرا که خدا ،کاری رو که در شما شروع کرده،
به کمال می رسونه ،و شما در این مسیر ،رشد می کنین .پس مقدس بودن ،یک نشانه
اس.
 1یوحنا  " ،10 : 3فرزندان خدا و فرزندان ابلیس اینگونه آشکار میشوند :آن که
پارسایانه عمل نمیکند ،از خدا نیست ،و چنین است آن که برادر خود را محبت نمیکند".
 1یوحنا  6 -5 :1همین مطالب رو به شکل دیگه ای بیان میکنه " .این است پیامی که

از او شنیدهایم و به شما اعالم میکنیم :خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست .اگر
بگوییم با او رفاقت داریم ،حال آنکه در تاریکی گام میزنیم ،دروغ گفتهایم و به راستی
عمل نکردهایم".
متوجه شدین؟ اینجوری می فهمیم که روح القدس رو داریم .آیا معیاری برای سنجش،
مقدس بودن در زندگی دارین ،و آیا در این مسیر رشد می کنین؟ شما می تونین به کلیسا
بیاین و بگین" ،خداوندا،خداوندا" ممکنه تو کلیسا بزرگ شدین ،ده یک میدین و خیلی
کارهای دیگه هم می کنین ،اما اگر تولد تازه داشته باشین ،و اگر روح القدس در شما
زندگی کنه ،زندگی شما متفاوت میشه .اما اگر در روشنایی چیزی می گین ،و در عین
حال اعمال دیگری از شما به صورت عادت ،سر می زنه در تاریکی به سر می برین.
شما یا دروغگو هستین ،و یا فریبکار بزرگی هستین .با این حال مجبور نیستین در
همون حال باقی بمونین .از گناه خودتون برگشت کنین .ایمان خودتون رو بر عیسی قرار
بدین ،و او شما رو بازخرید می کنه .شما رو نجات میده .می تونین وارد خانواده او
بشین ،و همه چی عوض خواهد شد.
اینها دو راهی بود که می تونین ،به وسیله اون بفهمین که روح القدس رو دارین یا نه:
محبت و مقدس بودن .با این حال اگرروح القدس رو دارین ،هویت شما در مسیح
تضمین شده اس.

جالل بر خدا که همه اینها.....

در پایان ،جالل بر خدا فقط و فقط به خاطر فیضش  .شما سزاوارش نبودین .شما به
دست نیاوردین .این بخش پراز این واژه اس؛ "فیض" ،که خدا فیض بی پایانش رو به ما
بخشید .تنها به وسیله فیض .تنها از طریق ایمان .بهش اعتماد کنین .او را بپذیرید .ازش
یاد بگیرین .اعتمادتون رو بهش حفظ کنین .پذیرشتون رو حفظ کنین .یادگیری رو حفظ
کنین .اینها فقط در عیسی ممکنه .مسیح تنها راه ممکنه .این اوست ،که همه انسانها از
هر نژاد و زبان و ملیت رو با هم جمع میکنه .صرفنظر از اونچه داالیی الما میگه،
هیچ اسمی زیر آسمان داده نشده ،که به وسیله اون انسانها ،نجات پیدا کنن .عیسی راه،
راستی و حیات است ،کسی نمی تونه نزد پدر بیاد ،مگراز طریق مسیح و به خاطر
کفاره ای که مسیح با مرگ نیابتی ،و فداکارانه خودش برای اونها انجام داد .پس اونها
در حضور خدا بی عیب میشن ،مقدس در حضور خدا ،بی گناه در حضور خدا ،نه به
خاطر کارهایی که انجام دادن ،بلکه بر اساس کاری که مسیح انجام داد .جالل بر خدا که
این تنها برای ما نیست .این برای همه ملتهاست .برای ما سخته که به سراغ سایر ملتها
بریم ،برای ما سخته که در شهر خودمون ،به سراغ مردمی بریم ،که مثل ما نیستن.
همینطور سایر ملتهایی که شبیه ما نیستن .جالل بر خدا که این تنها در عظمت او

امکانپذیره .این برای خودستایی کردن نیست .این از فیض خداست؛ و کلیسا ،خدا رو
شکر کنین که هویت حقیقی ما در مسیح است .وشما برای این پاسخگو هستین.

