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  فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود
  »  .توانيم مسيحياني مسري باشيم چگونه مي«از کتاب 

  

آنکه  ترين تجارب در زندگي اين است که به انسان بگويند چه بايد بکند، بي يکي از مستأصل کننده

رخ دائماً و با کمال تأسف بايد گفت که اين امر . گي انجام آن چيزي بگوينددر مورد چگون

  .دهد مي

زند و از شما انتظار دارد که  مدير شما براي سه ماه آينده هدف فروش را رقم بسيار بااليي مي

ها پايين  کند که اين فروش بايد حاصل آيد، هزينه به شما اعالن مي. فروش را به آن رقم برسانيد

يده شوند، و کارها بيشتر بهبود يابند، ولي اينکه همه اينها را چگونه بايد انجام دهيد، ديگر کش

  .مشکل شماست و به گردن شماست

 ،کند و به همراه آن تان انگار که تکليف کم داريد، همينطور بر ميزان تکاليف اضافه مي و يا معلم

د، آن مطلب را بنويسيد، روي آن زمينه کار اين قسمت را بخواني. يابد استيصال شما هم افزايش مي

 امتحان خواهد بود، اين دوره را هم ،کنيد، فالن تحقيق را هر چه زودتر تحويل دهيد، فالن روز

هايشان  و معلم انگار که متوجه نيست که شما چهار کالس ديگر هم داريد که معلم. بايد بگذرانيد

يد خودتان کاري در آن مورد بکنيد، ولي چطور مجبور. ها را دارند  و خواستهتهمان انتظارا

عجيب نيست که بسياري از ما هنوز هم در رابطه . کنيد، مطلبي است که خود بايد آن را دريابيد مي

  !بينيم با تکاليف ناتمام مدرسه کابوس مي

اينکه ازدواجي قوي داشته باشيم، . شويم حتي در کليساها هم با انتظارات زيادي بمباران مي

ولي در . روابطي عميق و با معني، دعاهايي قوي و درست خرج کنيمزنداني مطيع تربيت کنيم، فر

اغلب در » آخه چطوري؟«شوند،  واضح  و بلند بر سرمان سرازير مي» بايدها«ان حين که اين هم

  .رسد اي دور ساکت مانده است و صدايي از او به گوش نمي فاصله

رود که به  بسيار دارد، در امر بشارت است که از ما انتظار مييکي از جاهايي که اين سخن مصداق 

. اند مردم گمشده«: آورد واعظ فرياد برمي. شکلي عميق و بنيادي بر دنياي اطراف خود تأثير گذاريم

طلبد که براي ممانعت از اين امر  شان مستقيم به طرف جهنم است و خدا از ما مي مسير زندگي
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پس بهتر است که به . شما سفيران منتخب او هستيد.  به کمک آنها بشتابيمها را باال زنيم و آستين

  »!نزد آنها برويد و آنها را براي مسيح صيد کنيد

گويد و به  شود مجادله کرد؟ سخن او همان چيزي است که کتابمقدس هم مي با اين سخن مگر مي

 بکنم، ولي از کجا؟ آيا پس بايد در اين رابطه کاري. آيد و معقول هم هست نظر درست هم مي

قدري بيشتر توضيح دهد؟ چگونه شروع کنم؟ » به نزد آنها برويد«شود کسي در رابطه با اينکه  مي

  ماند؟ چه کسي مرا در گام اول کمک خواهد کرد؟ اين جريان به چه مي

  

  اي الهي نقشه
هر «: گويد ن ميالمثلي قديمي چني ضرب. خدا را شکر که خدا ما را چنين در گيجي نگذاشته است

کند که مردم اين دنيا براي او اهميت  نها بر ما روشن ميخدا نه ت» .دهدآنکس که دندان دهد، نان 

  .دارند، بلکه اطالعات الزم را هم برايمان فراهم کرده است تا بتوانيم به شکلي مؤثر به آنها برسيم

اي در  پيروان خود در دامنه تپهعيسي در رابطه با اين نقشه سالها پيش صحبت کرد، زماني که با 

او جهت تأثير گذاري بر دنيا اصولي را تشريح نمود و فرمولي را عرضه . کفرناحوم نشسته بودند

  :دهد اند، نشان مي داشت که استراتژي خدا را جهت رسيدن به افرادي که از نظر روحاني گمشده

  ت ح= ش  ق+ د  ق

توان به دنياي   است که ما به حداکثر تأثيري که ميهدف اين. بياييد اين فرمول را بررسي کنيم

اين هدف خداست، هدفي که در سراسر کتابمقدس آن را شاهد . اطراف خود گذاشت، برسيم

  .هستيم

گويد که ما بايد شاهدان او باشيم، شاهداني که از   به ما مي٨: ١ايم، اعمال  همانطور که ديده

گويد که زماني   مي١٩: ٥دوم قرنتيان . ر و نزديک برسندگيرند تا به مردم دو القدس قدرت مي روح

کنيم که ما هم به افراد ديگر  کنيم، اين خدمت را دريافت مي که ما از طريق مسيح با خدا آشتي مي

شود،  مأموريت بزرگ گفته ميآن  که اغلب به ٢٠ – ١٩: ٢٨متي . کمک کنيم که با خدا آشتي کنند

رويم، پيام انجيل را پخش کنيم، مردم را به سوي مسيح آوريم، و سپس گويد که به کل دنيا  به ما مي

گويد که ما بايد صياد جانها  مسيح در جايي ديگر مي. آنها را تعميد داده و در ايمان استوارشان کنيم

  .باشيم

اي ترتيب دهيم که که  کشاند که زندگي خود را به گونه بينيد، کتابمقدس ما را به اين چالش مي مي

اين در مسئوليت . ترين تأثير را بر دنياي اطراف خود بگذاريم  يک از ما بتوانيم باالترين و عميقهر

و اين به عهده اوست که با کشانيدن مردم به سوي . ها را به عمل کشانيم ماست که اين خواسته

  .خود ثمر توليد کند
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اين قسمت اول . ول برويمحال که فهميديم قسمت بعد از مساوي چيست، بياييد به قسمت اول فرم

  .شود که مسيح آنها را به شکل نور و نمک تمثيل کرد از دو عنصر ناشي مي

شما . او اين مطلب را در ميان حرفهاي خود در بزرگترين موعظه تاريخ گفت، در موعظه سر کوه

ود خواست که همه پيروان او در طرق زندگي خ او مي. شما نور جهان هستيد... نمک جهان هستيد،

  .در اين دنيا خدا را نور و نمک ببينند

  
   نمکازنگرشي جديد 

کند؟  چرا عيسي بايد از تمثيل نمک استفاده کند؟ مگر نمک چه مي. بياييد اول به نمک نگاه کنيم

از . گردد کند، چرا که نمک زياد باعث ازدياد فشار خون مي اين روزها فکر نمک ما را عصبي مي

ولي . نماييم کنيم، در خود احساس گناه مي  به سوي نمکدان دراز مياين رو هم هر وقت که دست

هايي که در طول تاريخ داشته است، نظر  بياييد نمک را در آن زمان بررسي کرده و به ديگر استفاده

  .افکنيم

براي . کند کند، اين است که نمک ما را تشنه مي اولين چيزي که در مورد نمک به ذهن ما خطور مي

. دهند، همه شور هستند هايي که به شکل مجاني قرار مي اغلب مزهها  کافههست که در همين هم 

در هر حال به من که اينطور . هدف آنها از اينکار اين است که مردم تشنه شوند و بيشتر بنوشند

  !اند گفته

لي که در تواند از بال ميواقعاً جه کسي . دهد به خوراکي مزه مي. دهد نمک کار ديگري هم انجام مي

اختيار دست ما به  گذاريم، بي مزه به دهان مي آب شور فرو کرده باشند، بگذرد؟ زماني که چيزي بي

  .شود که به آن مزه دهيم جانب نمکدان دراز مي

شود، ولي قبل از  در اين روزها از اين خاصيت نمک زياد استفاده نمي. کند نمک حفاظت هم مي

برخي از گوشتها . شد جهت نگهداري سالم خوراکي استفاده ميدوران يخچال و فريزر از نمک به 

  .شد آن را نگهداشت خوابانيدند، براي مدت زيادي مي را اگر به دقت در نمک مي

که همين ما . کند دهد، و از فاسد شدن جلوگيري مي آورد، به خوراکي مزه مي پس نمک تشنگي مي

شما نمک «گفت که  کرد و مي ک صحبت ميمسيح زماني که از نم: کشاند را به سوآل بزرگ مي

  ، کداميک از اين صفات را براي پيروان خود در نظر داشت؟»جهانيد

اگر شما به آنچه که مفسرين کتابمقدس در رابطه با ! دانيم نمي: جواب کوتاه به اين سوآل اين است

شما يکي را انتخاب «. توانيد همه را در اين جواب خالصه کنيد گويند، دقت کنيد، مي اين سوآل مي

  »!کنيد و يا اگر دوست داريد، هر سه را برداريد
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زماني که مسيحيان هماهنگ . زاي نمک تأکيد کند شايد منظور عيسي اين بود که بر خاصيت تشنگي

کنند و در زندگي خود در اين دنيا به دنبال هدفي هستند،  القدس زندگي مي و همسو با روح

کنند، در مردم اطراف خود نوعي تشنگي   اين هدف را دنبال ميهمانطور که در آرامش و شادي

  .نمايند روحاني ايجاد مي

يکي از زندگي سر کار بودم و متوجه شدم که «: شنويم ما اغلب چنين چيزهايي را از مردم مي

 من قدري فرق دارد، حرف زدنش با مال من قدري فرق دارد، و چيزهايي هم که زندگيکارکنان با 

در درون . نظر مرا به خود جلب کردمطلب اين . دهد، با مال من قدري فرق دارد زش ميبه آن ار

  ».خودم نوعي تشنگي در حال تزايد احساس کردم، چيزي که تا به حال در من نبود

کنند، به کاسه آش مردم  زماني که مسيحيان ايمان خود را به شکل اصيل و با شهامت زندگي مي

مردم در مقابل چنين چيزي حالت دفاعي به خود ندارند و اين . فزايندا اطراف خود قدري نمک مي

شوند که مردم اطراف از  با سيستم ارزشي خود باعث مي. شود که تحت تأثير قرار گيرند باعث مي

به زباني ديگر، به زندگي مردم اطراف . خواب غفلت بيدار شده و ارزشهاي خود را بازنگري نمايند

  .ندبخش خود قدري مزه مي

کنند، جامعه را از فساد   حياتي شايسته عيسي مسيح را زندگي مي،و ديگر چه؟ زماني که مسيحيان

اميد من اين است که اين امر در بسياري از موضوعاتي که جامعه ما با آن . دارند اخالقي بازمي

مشکل هرچند که در اين جامعه به زبان آوردن ارزشها قدري . دست به گريبان است، صدق نمايد

است، ولي با زندگي کردن آنها ايمان دارم که بر مسئله فحشا، دختران فراري، اعتياد، سقط جنين، و 

دهند، خدا  زماني که مسيحيان با زندگي خود خدا را عزّت مي. طالق اثر خود را خواهد گذاشت

  .گيرد کند، مي جلوي طوفان و سيل شرير را که به جهت نابودي انسانها بلند مي

کرد،  مسيح زماني که از واژه نمک استفاده مي. خواهيد يکي را انتخاب کنيد، هر کدام را که ميپس، 

ولي اگر بيشتر دقت کنيد، ممکن است در اين زمينه داليل بيشتري . شايد همه آنها را در نظر داشت

  .تواند آنها را نديد بگيرد يد، داليلي که انسان به راحتي ميرا درياب

اينکه به شکلي بسيار عالي اثر کند، الزم است که خاصيت و قوه دروني خود را به اول، نمک براي 

خواهد در آن اثر  دوم، نمک براي اينکه اثر کند، الزم است به آنچه که مي. شکل کامل داشته باشد

مسيح از اين رو از تمثيل نمک اسفاده کرد، زيرا نمک براي . گذارد، نزديک شود و با آن قاطي گردد

حال برگرديم به . ير هم احتياج به قوه دروني قوي خود دارد و هم احتياج به قاطي شدنتأث

  .فرمولمان

  ت ح= ش  ق+ د  ق
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طلبد، تأثير عميق و شديد بر زندگي مردم است، به  دانيم حاصلي که اين فرمول مي حال که مي

ج داريم، در نظر رويم و دو عنصري را که جهت رسيدن به اين هدف احتيا قسمت اول فرمول مي

  .نزديکي و قاطي شدن و قوه و خاصيت دروني قويگيريم؛  مي

اين دقيقا همان چيزي است که ما مسيحيان احتياج داريم تا بر آناني که خارج از خانواده خدا 

ما را الزم است که قوه دروني قوي داشته باشيم و به عبارتي نمک . کنند، تأثير گّذاريم زندگي مي

 حفظ کرده باشيم که منظور از آنهم اين است که اجازه بدهيم قدرت روح خدا ا قوياًبودن خود ر

و الزم هم داريم که در . دائم در زندگي ما کار کند و ديگران حضور خدا را در ما به وضوح ببينند

يم  تا بتوان،زديک شويم آنجا که ممکن است به اين افراد نالزم داريم تا. جمع اين افراد زندگي کنيم

  .در آنها تأثير گذاريم

 اشاره به اين مطلب دارد که اگر نمک خاصيت و نمک بودن خود را از دست ١٣: ٥مسيح در متي 

تشنگي ايجاد نخواهد کرد، مزه نخواهد داد، و . خورد ارزش خواهد بود و به درد نمي دهد، بي

هر چقدر که . دتواند هر چقدر که بخواهد، قاطي شو مي. جلوي فساد را هم نخواهد گرفت

بخواهد، روي خوراکي ريزد، ولي اگر قوه و خاصيت دروني خود را از دست داده باشد، عيسي 

  .پايمال مردم خواهد شد. فايده است فرمايد که بي مي

ولي نمکي که قوه خود را به شکل کامل حفظ کرده است، حاصلي نخواهد داشت اگر به آنچه که 

تا زماني که نمک در نمکدان است، جز تزيين ميز . و قاطي نشودخواهد اثر کند، نزديک نگردد  مي

  .غذا چيز ديگري نيست

در . کند خوانند صدق مي و متأسفانه اين توصيف در مورد بسياري از افرادي که خود را مسيحي مي

ولي . دهد شان خدا را جالل مي شيوه زندگي شخصي. اي زياد و قوي دارند رابطه خود با مسيح قوه

ظرف تزييني صرفاً . ريزند که آنهايي را که به قوه آنها احتياج دارند، اثر کنند بيرون نميهرگز 

  .قشنگي براي ميز غذا هستند و تاثير چنداني ندارند

بينيد چرا عيسي از تمثيل نمک استفاده کرد؟ با اين تمثيل توانست به ما حالي کند که هر  حال مي

انيم به مأموريت خود جامه عمل بپوشانيم و بر خانواده و د تا ما بتوندو آن دو عنصر بايد باش

  .دوستان خود تأثير گذاريم

  

  اي پر قدرت نمونه
شب که شد .  چند سال قبل من و همسرم يک روز کامل را مهمان بيلي و روت گراهام بوديم

ود توانستم خستگي را از صورت بيلي بفهمم، براي همين هم به گفتم که بهتر است به هتل خ مي
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بيل، قبل از اينکه «: ولي در کمال تعجب من، بيلي کتامقدس خود را به دستم داد و گفت. برگرديم

  ».بروي، مرا از کالم خدا خوراک ده

پيش خود فکر کردم، اين مرد هفتاد و سه ساله که در مسيحيت بچه نيست و اينجا هم که مشکل 

ر آن، اين شخص خود بيشتر از هر کس عالوه ب! مزگي وجود ندارد که به نمک احتياج باشد بي

: گويد كه و با اينحال به من مي. ديگر در طول تاريخ انجيل را با ديگران در ميان گذاشته است

  ».هنوز هم احتياج دارم و دوست دارم که با کالم خدا تغذيه شوم«

 سال در خود اي را اين همه اين تجربه به من حالي کرد که چرا بيلي گراهام چنين قوه دروني قوي

در آن روزي که با بيلي به سر . کند نمک بودن خود را تقويت ميدائماً او . کماکان نگهداشته است

اميد اين دارم که زماني که من هم به آن سن . بردم، هيچ چيز در من به اين اندازه اثر نگذاشت

خواهم   سالگي ميدر هفتاد و سه. برسم، سطح نمک در من چنان باال باشد که سر به آسمان زند

   باشم، شما چطور؟خطرناک

به جهت آن  را دهد که ما گامهاي الزم  اين امر قرار است چگونه روي دهد؟ اين زماني روي مي

 گامها اين. ت سالگي هم حفظ خواهد شده قوه دروني تا هشتاد و هشآنگاه هست ک. برداريم

 شما عرضه دارم، ولي چکنم که  جوابهايي بسيار هيجان آور بهتوانستم کدامند؟ کاشکي مي

آيد، چيزي که در طول  با داشتن انضباطي روحاني در زندگي ما حاصل ميصرفاً اين . توانم نمي

تاريخ براي هزاران سال کارآيي خود را ثابت کرده است و چيزي عجيب و غريب در آن وجود 

  . ندارد

از دعاهايي که روي زانوان انجام . شود اين قوه دروني قوي از تغذيه حقايق کالم خدا حاصل مي

شود که در گروههاي   مسري حاصل مياز مشارکت با ديگر مسيحيان. شود يدهيم، حاصل م مي

دارند و با يکديگر در راستي و حقيقت  ها را از صورتها برمي شوند و ماسک کوچک جمع مي

از . شود ارد، حاصل مياز خدمت در کليسا به جهت انجام مأموريتي که د. کنند مشارکت برقرار مي

هايي که در اين  ها و شکست بيان مستمر و فعل ايمان خود با ديگران و بشارت به آنها و موفقيت

شود که خود را جهت نمکين باقي  از اين امر حاصل مي. گردد شود، حاصل مي مورد نصيب ما مي

  .بودن انضباط دهيم

د، در اين مورد نه سحر و جادويي هست و رس زماني که موضوع به ابقا و تقويت نمکين بودن مي

مان را کماکان قوي و در   که در اين مورد منظبط هستيم، قوه دروني ما به همان اندازه. بر اه مياننه ر

القدس باز نگاه  تماس روزانه با خدا ما را نسبت به هدايت روح. حال رشد نگاه خواهيم داشت

اصي که خارج از خانواده الهي هستند، به شکلي خواهد داشت و مشتاق خواهيم بود که بر اشخ
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به چيزهايي خود را مشغول .  با محبت و ماليم باشيم،مؤثر اثر کنيم و در مقابل خدا و ديگر انسانها

  .اهميت دارندواقعاً کنيم که 

ها نه تنها سيم ما را به سيستم برق خدا وصل خواهد کرد، بلکه ما را کمک هم خواهد  اين فعاليت

که مسري بودن خود را به عنوان فردي مسيحي بيشتر و بيشتر توسعه دهيم که در اين باره در نمود 

  .بخش بعد صحبت خواهم کرد

توانيم درک خود را باال ببريم و گامهايي را  اشخاصي مثل بيلي گراهام زياد نيستند، ولي همه ما مي

 همه ما از اين توان بدون شک. که جهت رسيدن به چنين قوه دروني الزم است، برداريم

 به خدا بيشتر رشد کنيم و بدين ترتيب نمک قوي ات و متصل بودن دائميبرخورداريم که در صف

تواند تشنگي ايجاد کند، مزه دهد، و همانطور که با اشخاص در  طريق زندگي شما مي. باشيم

  .دوروبر خود تماس داريد، آنها را از فساد اخالقي حفاظت نمايد

  

  درسي از نور
از تمثيل . عيسي در توصيف اينکه پيروان او بايد به چه مانند باشد، تنها از تمثيل نمک استفاده نکرد

در اينجا هم جاي دارد که از » .شما نمک جهان هستيد«:  فرمود١٤: ٥در متي . نور نيز استفاده نمود

  کند؟ مگر نور چه مي. خود بپرسيم، عيسي چرا از اين اين استعاره اسفاده کرد

کند  شود که چيزها ديده شوند و ما را کمک مي جواب ساده اين سوآل اين است که نور باعث مي

  . آنها را آنطور که هستند، ببينيم هک

آيد که منظور از آن  ايده اصلي چنين برمياز کنيم،  نگاه مي» نور«زماني که به کاربرد کتابمقدسي 

کنيم تا ديگران اين  ست و آن را نوراني ميعرضه داشتن و بيان واضح حقيقت خدا به ديگران ا

در تباينت با که اين تمثيل به شيوه مدلي از زندگي احتياج دارد . حقيقت را آنطور که هست، ببينند

  .حياتي که مسيح در آن نيست، بايستد

 به. توان ديد شود، مي اين مطلب را در جاهاي ديگر کالم خدا هم که در آن از مفهوم نور استفاده مي

شود که زماني که پيام مسيح   نگاه کنيم، در اين متن به ما گفته مي٦: ٤ قرنتيان ٢عنوان مثال اگر به 

 جالل شناخت تا تابانيد ما دلهاي در را خود نور« براي اولين بار براي ما واضح و روشن شد، خدا 

  بينيد؟ انجيل را ميآيا ارتباط بين نور و انتقال پيام » .سازد منور را ما مسيح، چهرة در خدا

خواهد که  نويسد، انگار چنين است که عيسي از پيروان خود مي به همان شکل در متني که متي مي

از نظر روحاني قادر باشند ديگران را روشن نمايند و اينکار را نه فقط از طريق زندگي بر اساس 

اين، آن چيزي .  انجام دهندتعاليم، بلکه با توضيح پيام بخشش و فيض او به شکل تمام و کمال نيز

  .باشداست که نور بايد 
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دارد، يعني قدرت  پس درست به همان شکل که تمثيل نمک دو عنصر فرمول را به ما عرضه مي

گذارد تا بدين ترتيب  دروني و قاطي شدن را، تمثيل نور عنصر نهايي اين فرمول را در اختيار ما مي

. است يعني بيان واضح پيام انجيل» و ب«و اين عنصر . مروي ديگران حداکثر تأثير را داشته باشي

  :شود اگر اين فرمول را کنار يکديگر بگذاريم، چنين مي

  ت ح) = نور(و  ب+ ش  ق+ د  ق

 – ١٥: ٥خن مسيح در متي رود، داشته باشد، بر اساس س ار ميبراي اينکه نور اثري را که از آن انتظ

خواهيم همان اثري را که خدا از ما  و ما هم اگر مي. د نبايستي به هيچ طريقي پوشانيده شو١٦

طلبد، داشته باشيم بايد پيام انجيل را به خوبي بدانيم و حاضر باشيم که آن را با دقّت و با  مي

  . فصاحت با ديگران در ميان گذاريم

دفاع اين سخن به اين معني است که ما بايد قدري بيشتر بر خود زحمت قبول کنيم و طريق بيان و 

ما را الزم است که آماده باشيم تا ماهيت خدا . از پيام انجيل را به صورتي ساده و واضح ياد بگيريم

اي را که مسيح بخاطر آن پرداخت، به آنها حالي  را به مردم بفهمانيم و گناهکار بودن خود و کفاره

 بخشش و حيات تازه براي آنها گامهايي را هم که به جهت برخورداري از اينالزم است . نماييم

  . بايد بردارند، بيان کنيم

و . اگر چنين نکنيم، مردم علت تفاوت زندگي روزمره ما را با مال خود مجبورند، حدس بزنند

  . اي داشته باشند، شک کنند ممکن است در اينکه خود نيز بتوانند چنين زندگي

؟ عده زيادي از مسيحيان فکر پس چه بايد بکنيم، به نزد آنها برويم و علت را مستقيم بگوييم

کنند که اگر ايمان خود را به شکلي مداوم و مستمر در مقابل چشم آنان زندگي کنند، اين افراد  مي

توانند به اين زندگي   که خود چطور مييافتآن را ديده و طالب خواهند شد و به نحوي درخواهند 

ن زندگي آنها به نزدشان خواهند آمد و ديکنند که اين افراد با د و يا چنين توجيه مي. دست يابند

علت را جويا خواهند شد و آن موقع ايمان خود را با آنها در ميان خواهند گذاشت، فرصت را 

واقعاً آيا اين اتفاق : ولي بياييد صادق باشيم. غنيمت شمرده و علت را براي آنها توضيح خواهند داد

  دهد؟ روي مي

 وه دروني بااليي برخورداره در رابطه خود با ديگران از قداشتن زندگي مسيحي نمکين و اينک

خدا نکند که ما روي اين . رسد، ولي به تنهايي کافي نيست  گرچه به نظر بسيار جذاب مي،باشيم

انجام اين هم الزم است که . شيوه بايستيم، زيرا اگر چنين کنيم مردم مستقيم به جهنم خواهند رفت

  .توانند آن را بفهمند و براساس آن عمل کنند، بگذاريم  که دوستان ما مياي ما پيام را به زبان ساده

 و اند؟ نياورده ايمان او به که بخوانند را کسي چگونه اما« : پرسد  مي١٤: ١٠پولس در روميان 

» نکند؟ موعظه آنان به کسي اگر بشنوند، چگونه و اند؟ نشنيده او از که آورند ايمان کسي به چگونه
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ود که ما نه تنها بايد نمک باشيم، بلکه بايد نور هم باشيم؛ پيام فيض او را به شکل واضح عيسي فرم

اگر هر دو باشيم، در آنصورت قادر خواهيم بود افرادي را که برايشان دل . و روشن بيان کنيم

يکوي اعمال ن«بعد از آنکه . شود، بکشانيم  گفته مي١٦: ٥سوزانيم، به انجام آن چيزي که در متي  مي

يروي از مسيح تصميم ديدند و پيام اصلي انجيل را فهميدند، آماده خواهند بود که جهت پ» شما را 

  ».پدر آسماني را جالل دهند«کلي پرمعني بگيرند و به ش

   باشيمصادقبياييد 
آيا اين سوآل به درستي وضعيت .  بياييد قدري تأمل کنيم و آن سوآل بزرگ را از خود نماييم

  .کنيد، باز به آن نگاه کنيد کند؟ در حيني که به اين سوآل فکر مي  را توصيف ميزندگي شما

  

  +    نگهداري خاصيت نمکين خود        -  قدرت دروني /د  ق

  +       خود را به مردم نزديک کردن- قاطي شدن /ش ق

  +   در ميان گذاشتن پيام انجيل به صورتي واضح-بيان واضح / و  ب

=  

   حداکثر تأثير/ ت  ح

  

شان وجود  اي که در زندگي مزه. کند شناسم که اين توصيف در مورد آنها صدق مي بسياري را مي

مذهب  بينم تا چه حد دوش به دوش افراد بي زماني که مي. کند دارد، خيلي از مواقع مرا متحير مي

 اين افراد به .کنم نند، کيف ميروند تا بر زندگي آنها اثر گذاشته آنها را براي مسيح صيد ک پيش مي

  .بخشند ن الهام ميم

سعي دارند به نحوي . اند ولي بسياري ديگر از مسيحيان با ضرب و تقسيم خود را مشغول کرده

کنم که قوه دروني باال با قاطي  بالخره طريقي پيدا مي«: گويند مي. را به کار بيندازند» متد جديد«

توانند موفق شوند، زيرا از  ر اين امر نميولي د» .شدن هر چه کمتر حداکثر تأثير را حاصل دهد

  .اند همان افرادي که بايد روي آنها تأثير گذارند، خود را جدا کرده

آنقدر با جمع خواهم دويد که کسي . شوم هرچقدر که الزم باشد، قاطي مي«: گويند ديگران مي

نه، نخواهيد » .م داشتآن وقت است که حداکثر تأثير را خواه! نتواند مرا از ميان آنها تشخيص دهد

  .نه تا وقتي که جدا بودن، نمکين بودن و مزه خود را از دست داده باشيد. داشت

باشد، من خاصيت مزه «: خواهند چنين بهم آورند بسياري ديگر هستند که سر و ته موضوع را مي

 نزديک سپس خودم را تا آن حد به مردم. آورم بودنم را با داشتن زندگي مسيحي مداوم باال مي

کنم، مرا وادار به اين نکن که چيزي  ولي خواهش مي. کنم که براي تأثير بر آنها کافي باشد مي
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من ايمان خود را در مقابل چشم آنها زندگي خواهم کرد و شايد به اين ترتيب يخ بعضي از ! بگويم

  ».آنها آب شود

 بدون عمل باطل ،که کالمدرست همانطور . کند که اين گفته، آرزويي بيش نيست زمان ثابت مي

بينيد  مگر نمي. دند معني و محتوا را آنطور که بايد، انتقال دهنتوان  بدون کالم نمي،است، اعمال هم

که مسيح چگونه تأکيد دارد که ما هم نمک باشيم و هم نور؟ اين بسيار ضروري است که در عين 

که علت آن را در قالب کلمات هم حال از قدرت تأثير و مزه بااليي برخورداريم، آماده باشيم 

  .بگنجانيم

  

  بازنگري
باشد، مهم است که روي هر کدام  از آنجا که هدف ما داشتن حداکثر تأثير روي زندگي ديگران مي

  . از عناصر اين فرمول فکر و تمرکز کنيم

کار اگر اميد اين را داريم که مردم را به سوي مسيح جلب کنيم، الزم است روي قسمت اول فرمول 

در سه فصل .  صفاتي چون اصالت، شفقت و قرباني،کنيم و در خود برخي صفات را توسعه دهيم

  .آينده اين کتاب به اين موارد خواهيم پرداخت

بعد به دومين عنصر اين فرمول وقت خواهيم داد و طرقي را بررسي خواهيم کرد که ما را به 

در زندگي روزمره فرصتهايي .  آنها تأثير گذاريمکند که بتوانيم روي ديگران تا به آن حد نزديک مي

و اين . توان با استفاده از آنها روي مردم از نظر روحاني تأثير گذاشت را خواهيم ديد که مي

  .شود همانجايي است که ماجرا آغاز مي

داد که در  قيافه خانم آرايشگر نشان مي. ودممثال، چندي پيش جهت اصالح مو به آرايشگاه رفته ب

دانستم سر صحبت را   بيرون آورم، ولي نميروحيهخواستم او را از اين  مي.  بدي استحيهرو

شد، نظرم را جلب  اي که در فضاي آرايشگاه پخش مي آنجا بود که صداي موسيقي. چگونه باز کنم

در همان . تصميم گرفتم تيري در تاريکي رها کنم. موسيقي از آن نواهاي ماليم ساکسيفون بود. کرد

خانم آرايشگر با حالتي هيجان زده » زنه، اينطور نيست؟ کني جي داره مي«: لت معمولي گفتمحا

  ».شناسيد؟ من که آهنگهاشو واقعاً دوست دارم مگه شما هم اونو مي«: جواب داد

تجربه من در رابطه با . خالي بودکامالًالزم است اين مطلب را اعتراف کنم که در آن لحظه ذهن من 

شد که در يکي از شوهاي تلويزيوني ديده بودم و تنها  اي محدود مي ها به پانزده ثانيه تن»کني جي«

همين هم توجه مرا جلب . نواخت چيزي كه ديده بودم اين بود که با دهان سنفوني معروفي را مي

 »کني« در اسم »جي«خدا را شکر که خانم آرايشگر از من نپرسيد که حرف . کرد که به آن نگاه کنم

  .دانستم چيزي در اين باره نميابداً چونکه بنده . ف چه چيزي استمخف
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 صحبت ما به تدريج روي مسائل مهمتر کشيد و ،بعد از مدتي صحبت روي کني جي و موسيقي

. کند به من گفت که بچه دارد و جدا از شوهرش زندگي مي. قدري از زندگي خود با من حرف زد

ها چه   تغيير در زندگي بچهنواج او پيش رفت و اينکه ايبراي همين هم صحبت ما روي مسئله ازد

  .اثري گذاشته است

، براي اينکه از کليسايي که در اين نزديکي بودها با اين مطلب خوب  هبرخورد بچ«: به من گفت

  »اسمش هست ويلو کريک. گيرند هست، از نظر فکري زياد کمک مي

چقدر «: ردم هيجان خود را مخفي کنم، گفتمک در حاليکه سعي مي. اين اسم کليساي خودمان بود

  »!جالب

. ايل آمده بودگويا يکبار در آن او.  رفته باشداز او پرسيدم که اگر خود او هم شده که به کليسا

اي  ام کليسا هفته به او گفتم که شنيده. دانست پرسيدم که چرا ديگر نيامد، علتش را نمياو وقتي از 

اند، فرصت داده شده که برگردند و  ه به همه آنها که از کليسا رفتهرا در پيش دارد که در آن هفت

به من قدري با تعجب نظر انداخت . هيچ سوآلي هم در اين زمينه که چرا رفتند، از آنها نخواهد شد

و اين مطلب در هر هفته » .البته، يه همچين چيزهايي«: جواب دادم» جدي ميگيد؟«: و گفت

  . توانند برگردند ه ميهم. کند کليساي ما صدق مي

ولي اين را مطمئن هستم که خدا در آن لحظه از قدرت . دانم که آيا به کليسا برگشته است يا نه نمي

بيند ما  کند زماني که مي کيف ميواقعاً خدا . کرد و نفوذ خود جهت کمک به زندگي او استفاده مي

بيند ما خطر را  کند زماني که مي ف مياو کي. رويم که به کمک او احتياج دارند به نزد آنهايي مي

مهم واقعاً وريم که آ کرده آنها را به سر موضوعاتي ميپذيريم و با مردم سر صحبت را باز  مي

 من و تو استفاده کند و از نظر چونمسيحياني معمولي از کند که  خدا از اين کيف مي. هستند

  . روحاني زندگي مردم را از نزديک اثر گذارد

. تر درخشيدن را ياد بگيريم نمايد که  براق قرار است که اين امر اتفاق افتد، ما را الزم ميولي اگر 

اين امر بسيار » .قدرت بيان واضح«: کند براي همين هم قسمت چهارم در همين زمينه صحبت مي

ز  اخيلياي مردم بسيار باالست و اعتماد به نفس رمهم است، زيرا احتياج به بيان شفاهي انجيل ب

رکشته هستيد، باز احتياج به تمرين احتي اگر در اين مورد ک. مسيحيان در اين باره بسيار پايين

و اگر چنين شود، خواهيد ديد که در فرصتهايي که پيش . اگر نکنيد، زنگ خواهيد زد. داريد

  .بينيد براي اينکه خود را آماده نمي. زنيد ايستيد و دم نمي آيد، کنار مي مي

حقجوي روحاني  » .اند شده هالک معرفت عدم از من قوم«: گويد  مي٦: ٤ هوشع کتابمقدس در

خدا اين مأموريت را » نکند؟ ام رهنمايي کسي اگر بفهمم، توانم مي چگونه« «: پرسد  مي٣١: ٨اعمال 
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» بيان واضح«بخش مربوط به . به من و تو داده است که کالم او را براي مردم دنيا باز و واضح کنيم

  .به شکل طبيعي و مؤثر کمک کندآن اين امر طرحريزي شده است که شما را در انجام اين جهت 

هاي کفرناحوم  نشست و در حاليکه به آبهاي جليل  دو هزار سال قبل عيسي در روي دامنه تپه

آورد؟ اين امر  آيا دانستن اين مطلب شما را به هيجان نمي. خيره شده بود، اين فرمول را به ما داد

مسيحي نمکين و کسي که احتياج به ايمان به مسيح دارد و اين دو باهم روي : شود مل دو نفر ميشا

  .کنند مهم هستند، صحبت ميواقعاً موضوعاتي که 

اي محول کند و ما را تک و  عيسي همانند رئيس، و يا معلم و يا واعظ کليسا نيست که به ما وظيفه

هر جا که مزه نمکين . عيسي به ما فرمولي عطا کرد. رآوريمتنها بگذارد که خود طريق انجام آن را د

قوي و نزديکي بيشتر با مردم وجود دارد، هر جا که حقيقت به شکلي مستقيم و واضح بيان 

القدس فعال است، در آنجا مسيحي مسري هم وجود دارد که مردم را به  گردد، هر جا که روح مي

  سوي نجات الهي رهنمون شود 

  ».شما نور عالميد. شما نمک جهان هستيد «:عيسي فرمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 


