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من این کتاب را تقدیم می کنم به پسرم؛ 
“الک بیور”!

تو بر موانع غالب آمده ای و از مصیبت ها عبور کرده ای. 
زندگی تو شهادتی از لطف و فیض خداوند است. 

من به تو بسیار افتخار می کنم و همیشه دوستت دارم. 
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دیباچه

مدت کوتاهی پس از شروع نگارش کتاب، فیلمی را تماشا کردم که آشکارا 
اهمیت "خستگی ناپذیر"]1] بودن را تصویر می کرد. فیلم روح در تاریکی]2]، با شرکت 
"مایکل داگالس"]3] و "وال کیلمر"]4] که بر اساس ماجرایی واقعی در اواخر سده ی 

18 ساخته شده بود. 
یک مهندس نظامی برجسته به نام "پترسون"]5]- با نقش آفرینی وال کیلمر- 
در  "تساوو"]6]  رودخانه   روی  بر  راه آهنی  پل  ساخت  بر  که  می شود  استخدام 
بریتانیا در شرق  به خطوط راه آهن  تا دسترسی  اوگاندا، نظارت کرده  کشور 
آفریقا را توسعه دهد. پروژه، تا پیش از آمدن پترسون، از زمان بندی خود عقب 

است. 
طول  در  آن ها  شدند.  می  ناپدید  کارگران  درمی یابد.  را  علت  زود  خیلی  او 
شب ناپدید  شده و دیگر پیدا نمی شدند. پترسون خیلی زود  می فهمد که دو شیِر 
غیرقابل  کشتار  این  خاطر  به  او  هستند.  اردوگاه  کارگران  کمین  در  آدمخوار 
کنترل و وحشیانه، دام های گوناگونی گذاشته و راه های مختلفی را امتحان  می-

کند، اما به نظر می رسد که آن دو مرگ آفرین، تمام حرکت های پترسون را پیش بینی 
کرده و از دام های او می گریزند. 

وقتی تعداد مقتوالن به سی نفر می رسد، مسئوالن راه آهن از یک شکارچی 
کمک  داگالس(  مایکل  بازی  )با  رمینگتون"]7]  "چارلز  نام  به  آمریکایی  معروف 
می گیرند. مهارت های شکار او شهره ی خاص و عام است، اما آن دو شیر همچنان 
به کشتار ادامه می دهند. آن ها شب در پی شب، به انتقام مرگبار خود ادامه می دهند 
تا جایی که کارگران به این باور می رسند که آن دو شیر، ارواح شریری هستند 
که به هیچ وجه متوقف نخواهند شد. وقتی تعداد کشته شدگان از مرز 130 نفر 
می گذرد، وحشت و ترس، گریبان مردان اردوگاه را گرفته و پترسون و رمینگتون 

Relentless    1 )عنوان اصلی کتاب(
Ghost and the Darkness    2

Michael Douglas    3
Val Kilmer    4
 Patterson    5

 Tsavo    6
 Charles Remington    7



با درماندگی شاهد فرار این مردان می شوند که به زور، خود را درون قطاری 
که به تساوو می رود، می اندازند. این، آن لحظه ای از تعریف زندگی است که مرا 
تکان داد. خط تمایز به وضوح کشیده شده است. در یک سو، ناظران ترسویی 
را داریم که به جای برانگیختن کارگران و مردان شان به اتمام کاری که به آن 
فراخوانده شده اند، ترس را در وجود آن ها می ریزند، و در سوی دیگر سه مرد 
را می بینید - رمینگتون، پترسون و دستیارش- کسانی که از زیر بار وظایف شان 
شانه خالی نمی کنند و به ترس اجازه نمی دهند آن ها را به سوی شکست رهنمون 
شود. این سه مرد می روند تا خود با آن هیوالهای زیرک روبه رو شوند. آن ها 
تالش می کنند، و در کشتن آن ها بارها شکست می خورند. وظیفه ای که پیش روی 

آن ها قرار داشت، به شدت خطرناک و ترسناک بود. 
را  مخالف  نیروی  تا  بودند  آن ها مصمم  اما  بود  زندگی شان  آن،  بهای  شاید 
متوقف کرده و پل را به پایان برسانند. آن ها خود را به بهترین اسلحه ها مجهز 
مصمم  و  هوشیار  حکیم،  اگر  که  شدند  متقاعد  رمینگتون  و  پترسون  نمودند. 

باشند و "هرگز تسلیم نشوند"، پیروز خواهند شد. 
در این جا فرصت و زمان زیادی ندارم تا به جزییات بیش تر در مورد فیلم 
بپردازم، اما آنچه که باید بدانید این است که در پایان، شیرهای آدمخوار متوقف 

شدند. اما پیروزی، به بهای سنگینی به دست آمد. 
کارگران بازگشتند و مهندس پروژه شان - یعنی پترسون- را فردی کامال 
متفاوت دیدند. او کسی بود که با مرگ روبه رو شده، اما تسلیم نشده بود. به 
نظر  به  که  را  کاری  بودند،  قائل  پترسون  برای  مردان  این  که  احترامی  خاطر 

غیرممکن می رسید، انجام دادند؛ آن ها پل را به موقع به پایان رساندند!
ما نیز به عنوان سفیران خداوند، باید پل هایی را بسازیم. پلی که ما می سازیم، 
روی رودخانه ها نیست، بلکه روی شکافی است که بین آسمان و زمین وجود 
دارد. ما نیز با مخالفت ها و مقاومت هایی روبه رو می  شویم و کتاب مقدس، سختی های 
ما را همچون شیری غرّان که به دنبال بلعیدن است، ترسیم می کند. اما دشمن 
ما، مانند شیرهای آدمخوارِ تساوو، اسلحه هایی را که ما در اختیار داریم، ندارد. 
او خلع سالح شده است و ما با سالح هایی بسیار نیرومند مسلح شده ایم که در 

دسترس مردان و زنان ]خداوند] است. 
جنگ هایی هست که باید در آن پیروز شویم و دژهایی که باید بر آن غالب 
و  رفتاری  قالب های  فکری،  نگرش های  در  ریشه  دژها،  و  جنگ ها  این  اغلب  آییم. 
الگوها و موضوعاتی دارد که دشمن در مردم دنیا تزریق کرده است. نیروی 



مخالِف ما بسیار نیرومند است، اما ما "در مسیح" بسیار نیرومندتریم. 
ترسویی  کارگران  همانند  "آیا  می شویم:  روبه رو  مهم  پرسش  این  با  پس 
خواهیم بود که برای نجات جان خود گریختند، یا جسور و خستگی ناپذیر خواهیم 
پیغام،  این  در  که  دارم  ایمان  من  نماییم؟"  دنبال  را  آسمانی خود  تعهد  تا  بود 
حقایقی هست که ظرفیت شکل دادنِ ساختاری خستگی ناپذیر در شما را دارد. 
این حقایق نه تنها شما را تقویت می کنند تا نیرومند بایستید، بلکه با قدرتی برای 

غالب آمدن و ایجاد تغییرات مثبت، تجهیزتان می نماید. 
ضروری است که این آگاهی در شما به صورت بنیادین شکل بگیرد. چراکه 
بسیاری از قوم خدا به خاطر عدم معرفت، اسیر و هالک شده اند)اشعیا 5: 13 
و هوشع 4: 6 را بخوانید(. معرفتِ درست، بنیادی از ایمان را می سازد و ما به 
واسطه ی ایمان می توانیم در دنیای گمشده و تاریک، تغییری موثر ایجاد نماییم. 

شما آفریده شده اید تا در جهان خود تغییری ایجاد نمایید. بیایید با هم در 
دعا، چالش کشفِ قدرتِ "خستگی ناپذیر" را بپذیریم تا هرگز تسلیم نشویم. 





10

خستگی ناپذیر

فصل نخست

خستگی ناپذیر

"انتهای امر از ابتدایش بهتر است." )جامعه 7: 8(  

پایان  "به  که: چگونه  موافق اید  مورد  این  در  من  با  که شما  کنیم  فرض 
رساندن"، مهم تر از چگونه "شروع کردن" است. در زندگی مسیحی، نهایت 
پایان امور، جایی است که خداوندمان به ما می گوید: "آفرین، ای خادم نیکو 

و امین!" 
چه  است،  همه چیز  ما  برای  که  کسی  از  بی نظیری  کلمات  چنین  شنیدن 
احساسی می تواند داشته باشد؟ "خوب به پایان رساندن"، مستلزم داشتن یک 
زندگی خوب است. به یقین این موضوع شامل آگاهی از "هرگز تسلیم نشدن" 
نیز می شود. و این به معنای داشتن یک روح "خستگی ناپذیر" است. ما چه طور 

می توانیم به آن دست یابیم و چرا تا این حد مهم است؟
صادقانه بگویم که من نگران این هستم که بسیاری از ایمان داران، پایان 
خوبی ندارند. یک بار خدا رویایی سخت به من بخشید که بی ارتباط با موضوع 

این کتاب نیست. 
مردی در یک قایق برخالف جریان تند رودخانه پارو می زد. او به سختی 
این وظیفه ای سخت و  براند،  تند رودخانه پیش  تا در جریان  تالش می کرد 
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طاقت فرسا، اما شدنی بود. قایق های دیگر که بزرگ تر، مجلل  و گروه های مختلفی 
پایین  به سوی  و  می گذشتند  او  کنار  از  فراوانی  به  بودند،  آن  در  مردم  از 
می نوشیدند  می خندیدند،  بودند،  قایق ها  دراین  که  افرادی  می راندند.  رودخانه 
با جریان رودخانه می جنگید،  به مردی که  آن ها هرازگاهی  و آسوده بودند. 
نگاهی می انداختند و او را مسخره می کردند. او برای هر سانتی متر پیشروی، 

باید به سختی می جنگید؛ در حالی که آن ها تقریبا هیچ کاری نمی کردند. 
او  برابر جریان آب،  از تالش در  از مدتی، خستگی شدیدی ناشی  پس 
را در بر گرفت. در اثر این خستگی و ناامیدی، آن مرد پاروهایش را کنار 
گذاشت. او برای دقایقی، کمی به سمت باالی رودخانه پیش رفت، اما خیلی 
این  با وجود  زود متوقف شد. سپس چیزی وحشتناک و غم انگیز رخ داد؛ 
که هدفش هنوز باالی رودخانه بود، قایق پارویی اش با جریان آب شروع به 

حرکت به سمت پایین رودخانه کرد. 
قایق- با  قایق  این  قایق چندنفره ی دیگری شد.  مرد، خیلی زود متوجه 

های دیگر فرق داشت و شبیه قایق خودش بود. این قایق نیز با وجود آن 
پایین  که می خواست به سمت باالی رودخانه برود، با جریان آب به سمت 
رودخانه سرازیر بود. این قایق افرادی را در خود داشت که می خندیدند،  با 
هم مشارکت داشتند و آسوده بودند. از آن جایی که این مرد نیز قصد رفتن 
به سمت باالی رودخانه را داشت، تصمیم گرفت به درون قایق شان پریده و 
به آنها بپیوندد. آنها اکنون یک گروهِ به هم پیوسته بودند. برخالف قایق های 
دیگر که به سمت پایین رودخانه سفر می کردند، این گروه قصدشان رفتن به 
سمت باالی رودخانه بود. اما متاسفانه همچنان با جریان آب، به سمت پایین 

رودخانه می رفتند. 
تفسیر و تاویل این رویا چیست؟ رودخانه بیانگر دنیاست و قایق پارویی، 
جسم ماست که ما را قادر می سازد در این دنیا، زندگی و عمل نماییم. مردِ 
درون قایق پارویی، یک ایمان دار است. پاروهای او نماد فیض رایگان خداوند 
است. قایق های چندنفره، نمایانگر کسانی است که برای هدفی یکسان به هم 
می پیوندند، و جریان رودخانه، توصیف جریان و روند متداول این دنیاست 

که تحت تسلط شریر است. 
جریان  برابر  در  تا  داشت  را  توانایی  این  فیض  پاروهای  کمک  با  مرد 
رودخانه ایستادگی کرده و به سمت باال و سرنوشت خود در پادشاهی خدا 
حرکت کند. نیروی جسمانی او، بازنمودِ ایمان اوست. متاسفانه نیروی او به 
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آخر رسید و او از جنگیدن خسته شد. او فکر نمی کرد که این کارش چیزی 
را از او بگیرد، در حالی که در واقعیت چنین بود. درنتیجه او اشتیاقش را از 

دست داد و متوقف شد. 
قایق برای مدت خیلی  پارو زدن کشید،  از  به محض آن که مرد دست 
کوتاهی به سمت جلو حرکت کرد. این جایی است که فریب خود را نمایان 
باعث  این ثمرات  اما  بیند،  او هنوز میوه هایی را در زندگی اش می  می سازد. 
به اشتباه فکر می کند که می تواند در آسودگی  او  او به جلو برود.  نمی شوند 
زندگی کند و بدون آن که هوشیار و مراقب باشد، زندگی مسیحی موفقی هم 

داشته باشد. 
درنهایت قایق متوقف شده و به سمت مخالف )پایین رودخانه( کشیده 
جریان  هم سرعِت  ادامه،  در  ولی  است  آهسته  ابتدا  در  این حرکت  می شود، 

رودخانه می شود. 
هنوز  قایق  که  حالی  در  می رسیم:  رویا  قابل توجه  و  مهم  بخش  به  این جا 
جهتش به سمت باالست، اما در حال پایین آمدن با جریان رودخانه می باشد. 
او اکنون ظاهرِ مسیحی دارد. اصطالحات مسیحی را به کار می برد، سرود 
می خواند و راه و روش مسیحی دارد، اما درحقیقت همشکلِ راه های دنیا شده 

است )اول یوحنا 2: 15-17 را بخوانید(. 
سرانجام قهرمان ما متوجه قایق دیگری می شود، یک گروه از "ایمان داران" 
شبیه خودش. آنها همگی خود را جزیی از کلیسا فرض می کنند، چراکه هنوز 
ظاهرا هدف و جهت شان رو به باالست. آن ها نیز روش، کلمات و سرودها را 
می دانند. با این وجود درحال راحت باش هستند، زیرا با زندگی بی ثمر مسیحی 
کنار آمده اند و در زیر سلطه ی ابلیسی هستند که هدایت جریان را به دست 

دارد. 
کسانی که در این "قایق مسیحی"قرار دارند، دیگر مورد جفا و تمسخر 
دنیای بی ایمان نیستند. در واقع، بعضی مواقع مورد پذیرش و خوشامدگویی 
متنفذان دنیا نیز می باشند. آنها دیگر همان طور که پولس رسول هر مسیحی 
به  رانند:"برای رسیدن  نمی  به جلو  با تالش  می کند،  تشویق  انجامش  به  را 
خط پایان می کوشم، تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در 
مسیحْ عیسی به باال فراخوانده است.« )فیلیپیان 3:14( درواقع این ایمان داراِن 
بی مقصد، مقاومت اندکی یا گاه هیچ مقاومتی در برابر روش های دنیا ندارند.

هوای  یعنی  دنیاست،  در  هرچه  "زیرا  می نویسد:  چه  رسول  یوحنای  ببینید 
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نفس، هوسهای چشم و غروِر ناشی از مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. 
دنیا و هوسهای آن گذراست، اّما آن که خواست خدا را به جا می آورد، تا ابد 

باقی می ماند." )اول یوحنا 17-2:16(
رویایی که برای شما شرح دادم، سه گونه از افراد را توصیف می کند: 

ایمان دار، بی ایمان و فریب خورده. 
• خواستن، 	 واقعیت  از  غافل  و  می کند  حرکت  جریان  با  تنها  بی ایمان: 

خواستن و خواستن برای خوداست. 
• ایمان دار: باید تالش، تالش و تالش کند تا در جنگ ایمان، پادشاهی 	

خدا را به دست آورد. 
فریب خورده: انگیزه ی خواستن، خواستن و خواستن خود را در زیِر “ظاهر 

مسیحی” مخفی ساخته و از انجیل سواستفاده می کند. 
می دانم که این رویا، تصویری نگران کننده از مردان و زنان ایمان امروز به 
دست می دهد، اما هر یک از ما را وادار می سازد تا از خود این پرسش مهم و 
حیاتی را بپرسیم: “من شبیه کدام دسته هستم؟” از همه ی این ها گذشته، خدا 
به ما فرمان می دهد: "خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود 
را محک بزنید. آیا درنمی یابید که عیسی مسیح در شماست؟ مگر  آنکه در این 

آزمایش مردود بشوید!« )دوم قرنتیان 13: 5(
پس از دیدن این رویا و آگاهی از تفسیر آن، بیش از پیش توسط این 
واژگانِ نوشته شده به عبرانیان، ملزم شدم: "پس دست های سست و زانوان 
لرزان خود را قوی سازید! برای پاهای خود راه های هموار بسازید، تا پای 
از فیض خدا  یابد... مواظب باشید کسی  نبیند، بلکه شفا  لنگ بیشتر صدمه 
و  ناآرامی شود  مبادا موجب  نکند،  نمو  تلخی  محروم نشود، و هیچ ریشۀ 

بسیاری را آلوده کند.« )عبرانیان 12:12-13و 15( 
به سوی  او  برای جالل  ازجان گذشتگی  با  باید  به عنوان فرزندان خدا  ما 
پایانی خوش پیش برانیم. من و شما نباید هرگز به خاطر خستگی، از فیض 
خدا بازگشته، پاروهایمان را کنار بگذاریم و به سو ی جریان و روش های دنیا 

کشیده شویم. 
الزم نیست برای پیداکردن نمونه ی کسانی که دوِر خود را خوب به پایان 
داود،  پسر   - سلیمان  برویم.  فراتر  مقدس  کتاب  از  بالعکس،  یا  می رسانند 
حکیم ترین، ثروتمندترین و قدرتمندترین مرد زمانش- را در نظر بگیرید. او 
به چنان عظمتی دست یافت که نسل های پیش و پس از او حتا به آن نزدیک هم 
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نشدند. با این وجود او دچار لغزش شد، پاروی خود را رها کرد و در اواخر 
حکمرانی اش، قلب خود را از خدا برگرداند و همسوی روش ها و نظام دنیا شد. 
احتمال  به  بود،  گرفته  بسیاری  خارجی  زنان  سلیمان  که  جایی  آن  از 
زیاد دچار کشمکش های وحشتناکی با اهل خانه اش درارتباط با وفاداری و 
اطاعتش نسبت به یهوه بود. او برای حفظ آرامش، به یهوه وفادار نماند و 
به جای آن، برای پرستش خدایان همسران محبوبش، مذبح های گوناگونی 

ساخت. 
سلیمان به خاطر حماقتش رنج بسیار کشید، اما فرزند و نوه های او رنجی 
بود،  او سپرده شده  به  که  پادشاهی ای  متحمل شدند.  را  عمیق تر  مراتب  به 
بود  او رسیده  به  پدرش  وفاداری  و  امانت  از  که  بود  نیرومند  پادشاهی ای 
و در آغاز نیز به خاطر شروِع عالی سلیمان، نیرومندتر هم شده بود، ولی 
به خاطر کوتاهی و درماندگی او از خوب به پایان رساندن، ضعیف و تقسیم 
شده و در پایان روبه نابودی نهاد. اگر سلیمان خستگی ناپذیر می ماند، تاریخ 
اسراییل به شکل قابل توجهی متفاوت می شد. حال بیایید سلیمان را با یحیای 
تعمیددهنده مقایسه کنیم. یحیا مصمم و ثابت قدم، و به حقیقت وفادار بود، او 
با شجاعت زندگی می کرد و حقیقت را اعالم می نمود. او نیز همانند سلیمان 
با مصیبت روبه رو شد، اما مصیبت او به مراتب بدتر بود، زیرا برخورد او 
با یک یا چند همسر نبود، بلکه او با پادشاه یهود مواجه بود که نمی توانست 

حقیقتی را که یحیا اعالم می کرد، بربتابد. 
سلیمان در کشمکش با همسرانش بود، اما یحیا به زندان افکنده شد، شکنجه 
شد و در آخر کشته شد. اما او با وجود چنین پیامدهای ناگواری، همچنان 
نسبت به حقیقت پایدار ماند و در زندگی و پیامی که اعالن می کرد، هرگز جنبش 

نخورد و از آن کوتاه نیامد. نتیجه: میراث یحیا برتر از سلیمان بود!
نه تنها سلیمان و یحیا با مصیبت و نامالیمات یا همان جریان تند رودخانه، 
روبه رو شدند، بلکه من و شما نیز با آن روبه رو می شویم. ما در حال جنگی 
دنیابسیار  نفوذ  هستیم.  آن  سطحی  ارزش های  و  دنیا  بطالت  علیه  سخت 
نیرومند، فریبنده و جذاب است. خیلی زود خستگی و یاس پدیدار می شودو 
با خود می اندیشیم که عیبی ندارد دست از پشتکار و استقامت بکشیم، تسلیم 
شویم و توسط امواج و جریانات نیرومند کشیده شویم. اما تنها راه برای 
این که تا به پایان قوی بمانیم، خستگی ناپذیربودن در ایمان است. ما با چنین 

روشی، عنصری خطرناک و تهدیدی جدی برای قلمرو تاریکی می شویم. 
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روحی خستگی ناپذیر
خستگی ناپذیربودن، به چه معناست؟ این عبارت بیانگر روش یا وضعیتی 
بیان ساده، هرگز دست  به  تسلیم ناپذیر است.  مُصر و  قدم،  ثابت  که  است 
ُشل شدن، ساده  معنای  به  آمدن]1]  کوتاه  است.  نیامدن  کوتاه  و  برنداشتن 
گرفتن، و واگذارکردن است. مترادف های دیگری که برای درک مفهوم و معنای 
قاطع]3]،  ناپذیر]2]،  "تزلزل  از:  عبارتند  می رسانند،  یاری  را  ما  "خستگی ناپذیر" 
"یک دنده]8]".  و حتا  توقف ناپذیر]6] و سرسخت]7]"  سخت گیر]4]، مصالحه ناپذیر]5]، 
ثابت قدم]12]،  مصمم]11]،  جرات]10]،  و  پُردل  "باثبات]]]،  شامل:  دیگر  توصیفات 

مُصر]13] و سختگیر]14]" می باشند. 
خستگی ناپذیری، در مورد شریر و نیروی تسلیم ناپذیر هم کاربرد دارد، 
اما ما برای این مبحث، آن را به عنوان یک مفهوم مثبت در نظر می گیریم. پس 
این عبارت را درمورد کسی به کار می بریم که با شجاعت و دلیری، مصمم 
به انجام مسئولیتی است که در دست اوست. یک قلب خستگی ناپذیر، چه در 
مورد یک موضوع کوتاه مدت و چه در مورد یک پروسه ی بلندمدت، به دنبال 
به کمال رساندن  و  انجام  از  را  او  هیچ چیزی  و  است  کار  پایان رساندن  به 

هدفش بازنمی دارد. 
وقتی ماایمان دار خستگی ناپذیر را در نظر می گیریم، درباره ی کسی صحبت 
ایمان، امید و اطاعتش نسبت به خدا تسلیم نمی شود و  می کنیم که مطلقا در 
برایش مهم نیست که با چه نامالیماتی روبه رو شود. ایمان دار خستگی ناپذیر، 
در هر مسیری که باشد، خود را متعهد به انجام رساندن کار می داند. او یک 
تاریخ ساز در حقیقی ترین صحنه است و همواره در آسمان به عنوان کسی 

 Relent    1
 Adamant    2
 Rigorous    3

 Severe    4
uncompromising    5

 Unstoppable    6
 Tenacious    7

 Dogged    8
 Constant    [

 Gritty    10
 Single- minded    11

 Steadfast    12
 Persistent    13
 Stringent    14
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شناخته می شود که استاد و سرورش به او می گوید: "آفرین، کارت را خوب 
انجام دادی!".

بیانگر  به کار می روند،  "خستگی ناپذیربودن"  با  این واژگان که درارتباط 
مردی که خوب می شناسم، یعنی خودم، نبوده اند. در واقع، من به جای روحی 
من  باشم،  روراست  بخواهم  اگر  داشتم.  تسلیم پذیر  روحی  خستگی ناپذیر، 

آدمی ترسو بودم که صحنه را زود خالی می کردم. 
من در سال ]7]1 در حالی که در دانشگاه "پاردیو"]15]درس می خواندم، 
فرزند خدا شدم. پس از پایان ترم، با شور و هیجان به خانه بازگشتم و ایمان 
با پدر و مادر کاتولیکم در میان گذاشتم. مادرم پاسخ داد:  تازه یافته ام را 
“جان، این هم یکی دیگر از هوس های زودگذر توست. از این یکی نیز مانند 

هوس های دیگرت دست خواهی کشید!” 
من  متهم کردن  برای  تحقیرآمیز  بیانی  یا  منفی  کلماتی  او  نیشدار  گفتار 
نبود، بلکه برعکس، به شکلی دردناک حق با او بود! سابقه ی من ُپر بود از 

رهاکردن و تسلیم شدن و دست کشیدن!
جنگ خود را با ترس به یاد می آورم؛ ترس از این که به عنوان یک مرد، تنها 
بمانم و هرگز نتوانم یک ازدواج دایمی داشته باشم. به طور معمول دیدارم را 
با هر دختری پس از گذشت دو تا سه جلسه، پایان می دادم. آنها جذاب بودند، 
محاسن و شخصیت واالیی داشتند، اما من زود از آنها خسته می شدم. پسران 
دیگر بعدها با همین دخترها قرارمی گذاشتند و رابطه ای دایمی را ایجاد می کردند. 

اما خصوصیت من این بود که از یک دختر به دختر دیگر بروم. 
من  بودم.  رهاکننده  یک  آن  در  که  نبود  دختران  با  گذاشتن  قرار  تنها 
التماس  آموختن پیانو را شروع کردم اما پس از شش ماه برای اتمام آن، 
می کردم، اماپدر و مادرم اجازه نمی دادند. باالخره چنان نسبت به درس پیانو 
بی تفاوت شدم که معلمم از پدر و مادرم خواست اجازه دهند که از آن دست 
بکشم. او در تمام طول سال های تدریس اش، تنها کسی را که تشویق کرده بود 

دست از ادامه ی پیانو بکشد، من بودم!
بعدها به والدینم اصرارکردم اجازه دهند گیتار یاد بگیرم و ما یک گیتار 
گران خریدیم و من با اشتیاق شروع کردمبه نواختن، اما این فقط چند ماه 
طول کشید. در ورزش نیز همین شرایط حاکم بود. ابتدا بیسبال بازی می-

کردم، اما پس از چند سال از آن دست کشیدم. سپس سراغ بسکتبال رفتم 
 Pardue university    15
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که فقط یک فصل طول کشید، بازی بعدی، گلف بود. آن هم یک فصل به درازا 
کشید. بعد دومیدانی؛ که دچار همان سرنوشت شد. 

فهرست همچنان ادامه دارد. شروع می کردم به کتاب خواندن، اما آنها را 
تمام نمی کردم. در تمام طول دبیرستان فقط یک کتاب خواندم؛ کتاب پیرمرد 
و دریا، اثر "ارنست همینگوی"]16]. این تمام مطالعه ی من بود و از آن جایی 
که کتاب کوتاه بود و من عاشق ماهیگیری بودم، آن را تمام کردم. عضو 
انجمن ها می شدم، اما بعد از مدتی آن را نیز رها می کردم. جذب عالیق خاصی 
می شدم و تجهیزات گران قیمت می خریدم ولی آنها را در کمد می گذاشتم تا در 

اثر عدم استفاده زنگ می زدند؛ آن هم پس از شروعی پرهیجان و قوی!
خالصه این  که، آنچه مادرم گفت، حقیقت بود. آیا من همان الگوی رفتاری 
و  خداوند-  در  تازه یافته ام  -ایمانِ  مسیحیت  آیا  می کردم؟  تکرار  را  خود 
نیز،  تعلیمی ام  کتاب های  کتاب مقدس و  آیا سرنوشت  می کردم؟  را رها  اشتیاقم 

افتادن در گوشه ی گنجه در کنار دیگر سرگرمی های کوتاه مدتم بود؟!
خبر خوش این است که این آدم ترسو و رهاکننده در گذشته، اکنون بیش 
از سی سال است که برای عیسای مسیح اشتیاق دارد.من امروز همان طور 
متعهد  آن  به  نسبت  گفتم،  تازه یافته ام  ایمان  درباره ی  مادرم  و  پدر  به  که 
مانده ام؛ شاید هم بیش از آن. خدای قادر، پدر من، شخصیت مرا از کسی که 
به سرعت رها می کرد و خسته می شد، تغییر داد. او از طریق روح القدس در 

درون من روحی خستگی ناپذیر را شکل داد.
خدا مرا ایمان داری “خستگی ناپذیر” ساخت!

همین  کرده اید،  دریافت  خود  خداوند  عنوان  به  را  مسیح  عیسای  اگر 
و  گسترش  باید  اما  هست.  هم  شما  دسترس  در  ]خستگی ناپذیری]  فضیلت 
توسعه پیدا کند. هدف این کتاب همین است؛ یعنی آشکار ساختن چگونگی 
افزایش و ارتقای این توانایی که خدا رایگان به شما بخشیده تا بتوانید خوب 

زندگی کرده و قدرتمند به پایان برسانید. 

خدا کتابی درباره ی شما نوشته است
دارد  احتیاج  شما  به  چه قدر  خدا  و  هستید  کسی  چه  که  دریافته اید  آیا 
تا برای پیشبرد هدف او، سرنوشت تان را دراین جا بر روی زمین به انجام 

Ernest Hemingway    16



18

خستگی ناپذیر

رسانید؟ آیا برایتان شگفت انگیز نیست که پدر آسمانی به شما وابسته است؟ 
خدا به طور خاص مسیر زندگی شما را ترسیم نموده است. تمام زندگی 

شما، پیش از تولدتان نوشته شده است. مزمورنویس می نویسد:
"چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته 
شده، در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها وجود نداشت." 

)مزمور ]13: 16(
پیش از آن که والدین شما حتا به فکر شما باشند و پیش از آن که هیچ یک 
افراد معروف و  هنوز پدیده آمده باشند، خدا کتابی درباره ی شما نوشت. 
ستاره ها و حاکمان تنها کسانی نیستند که داستان زندگی شان نوشته شده 
است؛ خیر، زندگی شما نیز ثبت شده، اما حقیقت شگفت انگیز این است که این 

کتاب به قلم خدا پیش از تولد شما نگاشته شده است. 
شاید اعتراض کنید که: "جان، تو هیچ نظری درباره ی کسی که داری از او 
حرف می زنی، نداری! زندگی من پر از بحران ها، ضربه ها و حتا ورشکستگی-

های ناشی از انتخاب های بد من است. آیا خدا این ها را نوشته؟" 
خیر، هزار مرتبه می گویم: خیر! خدا زندگی ما را نوشته و این به ما ربط 
دارد که با انتخاب درست در مسیرِ روح افزایی که او برای ما خلق نموده، 
گام برداریم. انتخاب اشتباه می تواند موجب انحراف ما از این مسیر شود، اما 

توبه ی راستین می تواند ما را به مسیر درست بازگرداند. 
شاید باز بپرسید: "اما برای من چیزهای وحشتناکی اتفاق افتاده که ناشی 
از انتخاب بدم نبودهاست. زندگی مرا در مسیرهای دشواری قرار داده. آیا 

خدا بانی این نومیدی ها و سختی ها بوده؟" 
باز هم می گویم: نه! ما در جهانی سقوط کرده زندگی می کنیم. پیامدش این 
است که عیسا می گوید ما با سختی ها و نامالیمات زیادی روبه رو می شویم. اما 
خبر خوش این است که از آن جایی که خدا روش های شیطان را که سعی 
از تولدتان، در  می کند بر شما غالب آمده و غافلگیرتان کند، می داند،او پیش 
حکمت خود راه هایی برای فرار از این دام و حتا پیروز بیرون آمدن از آنها 
ایمان داران خستگی  به همین دلیل است که در کالمش،  را مهیا کرده است. 

ناپذیر را "غالب آمدگان"]17] می نامد.
عبرانیان 12: 1 هر یک از ما را ترغیب می کند: "پس چون چنین ابری 
باِر اضافی و هر گناه  بیایید هر  داریم،  از شاهدان را گرداگرد خود  عظیم 

 Overcomers    17



1[

خستگی ناپذیر

را که آسان به دست و پای ما می پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در 
روی  پیش  مسابقه ای  بدویم.«خدا  است،  مقرر شده  ما  برای  که  مسابقه ای 
شما، من و هر یک از فرزندانش قرار داده است. "خوب به پایان رساندن" 
برای شما به این مفهوم است که باید با پایداری و استقامت تا به انتها بدوید 
باشید. این کار را به شیوه ی دیگری نمی توان  "خستگی ناپذیر"  یا به عبارتی 
به کمال رساند. جالب توجه است که این ]استقامت یا خستگی ناپذیری] تنها 
فضیلتی است که در این آیه برجسته شده است. نویسنده نمی گوید: "بیایید با 
شادی یا با هدف یا با جدیت بدویم." اشتباه نکنید! شادی، هدفمندی و جدیت، 
دارای  گام برداشتن در مسیحیت  برای  که همگی  نیکویی هستند  فضیلت های 

اهمیت زیادی هستند. اما فضیلت کلیدی، خستگی ناپذیری یا استقامت است. 
برای خوب به پایان رساندن، داشتن روح خستگی ناپذیر، ضروری است. 
عاشق  من  است.  پافشاری  و  استقامت  مستلزم  رساندن،  پایان  به  خوب 
کنار  را  اضافی  "بارهای  گوید:  می  که  هستم  آیه  این  از  دیگری  ترجمه ی 
و  دور  تکمیل  نشویم."]18]  متوقف  هرگز  و  کنیم  دویدن  به  بگذاریم، شروع 
بلکه برای کسانی که زیر نظر و تحت مسئولیت و  تنها برای ما  نه  مسیر، 
اقتدار ما نیز می باشند، حیاتی است. مهم است از مسیری که خدا پیش روی ما 
گذاشته، نه بازگردیم و نه از آن منحرف شویم. اگر شما فرزند خدا هستید، 
باید بفهمید که چه می گویم! خدا در شما قدرتی را قرار داده که شما را قادر 
می سازد دور خود را به کمال برسانید، این قدرت، روح القدس است که در 
ثابت قدم بمانید، قادر خواهید بود که همچون پولس  اگر  شما نهاده می شود. 
رسول بگویید: "جنِگ نیکو را جنگیده ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را 

محفوظ داشته ام.« )دوم تیموتائوس 4: 7(
شاید با نامالیمات و مصیبت هایی در ازدواج، خانواده، کار، مدرسه، مسایل 
کامال  شما  شرایط  شاید  شوید.  روبه رو  دیگری  چیز  هر  یا  سالمتی  مالی، 
ناامیدکننده، بدون راه حل و رعب آور به نظر برسد؛ جریان مخالف و از پای 
درآورنده ایی که تالش می کند شما را مجبور به تسلیم و کشیده شدن به سمت 
پایین رودخانه کند. خبر خوش این است که: "برای انسان ناممکن است، اما 

برای خدا چنین نیست؛ زیرا همه چیز برای خدا ممکن است.« )مرقس 10: 27(
مهم نیست که چه قدر شرایط تان سخت باشد، هیچ چیز برای خدا غیرممکن 
نیست. اما عیسا ویژگی مهمی را برای این وعده قائل می شود: "اگر ایمان داشته 
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باشید"، او می گوید: "برای کسی که ایمان دارد، همه چیز ممکن است." )مرقس 
می تواند شاهد  ایمان دارِ خستگی ناپذیر،  می دهد که یک  این مطلب نشان   )23 :[
ممکن شدنِ غیرممکن ها باشد. کل این پیغام دراین ارتباط است که وقتی با چیزی 
به  می توانیم  است،  انسانی  توانایی های  از  فراتر  آن  حل  که  می شویم  روبه رو 

وسیله ی فیض و قدرت خدا شاهد ممکن شدن آن ناممکن باشیم. 
به من گوش کنید! خدا خواستار آن است که شما را "در نظر خود بزرگ" 
او  از  بیش  هیچ کس  شماست،  نگران  او   )15  :1 لوقا  به  )اشاره  کند  خطاب 
خواستار موفقیت شما در زندگی نیست. او زندگی شگفت آوری برای شما فراهم 
نموده و پایانی عظیم را برایتان پیش بینی کرده که در آن شما با میراث ایمان، 
زندگی پرمفهوم و باعظمتی را برای منفعت دیگران خواهید داشت، اما این همه 

مشروط به این است که ایمان داری خستگی ناپذیر باشید. 
شاید با خودتان فکر کنید: "اما جان، صادقانه بگویم که من دقیقا یک فرد 
ایمانم  به  در شرایط سخت،  گذشته  در  که  نبودم  آدمی  من  نیستم.  ثابت قدم 

چسبیده باشم!" 
اگر این شرایط شماست، خبرهای خوب بیش تری برایتان دارم. گذشته و 
تاریخچه ی زندگی شما کوچک ترین اهمیتی ندارد. زیرا به خاطر فیض عیسای 
مسیح دیگر الزم نیست محکوم به تکرار گذشته باشید. در واقع شما می-

توانید یک "ایمان دار خستگی ناپذیر" شده و پایانی خوب داشته باشید. شما برای 
خوشی عظیم و دیدن پایانی مطلوب و خوشایندانتخاب شده اید. خواه بخش 
کوتاهی از زندگی تان باشد، خواه تمام طول زندگی تان، سرنوشت تان این است که 

در نظر خداوند بزرگ باشید. این وعده ی اوست!
وقتی در مسیر عیسا گام برمی داریم، هیچ راه فراری از نامالیماتی که سر 
راه هر یک از ما قرار می گیرد،وجود ندارد؛ اما پاداش ابدی ما بزرگ و بسیار 
ارزشمند است. شما دشمنی شرور دارید که اگر بی پرده سخن بگوییم، می خواهد 
نفوذ شما را ویران ساخته و ماموریت االهی تان را خرد و متالشی کند. از نظر 
شیطان شما یک تهدید به حساب می آیید و الزم است متوقف شوید. درواقع 
وقتی شما "مرده" هستید، او شادمان است. اما به خاطر آنچه که بر صلیب اتفاق 
افتاد، شیطان یک دشمن شکست خورده است! ما در هر جنگی که با او برخورد 
می کنیم، از قبل پیروزیم! اما هنوز هم باید با او و پیروان و همراهانش بجنگیم، 
آن هم به شکلی خستگی ناپذیر! چگونگی آن را با هم خواهیم آموخت. ما آفریده 
شده ایم تا تفاوتی در جهان ایجاد کنیم. شما فرزندان یک پادشاه هستید، و از 
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قبل برای حکم راندن توسط او انتخاب شده اید. کلیدهای پادشاهی در جیب های 
شماست! وقتی در صمیمیت و نزدیکی با او گام برمی دارید و خود را متعهد به 
"خستگی ناپذیربودن" در ایمان می دانید، او همه ی نیرو و هدایتی را که برای غلبه 
بر امواج نیرومندی  نیاز دارید که بر ضد شما جریان دارد، به شما می بخشد. 

پیش از ادامه، بیایید این سفر مشترک را به خدا بسپاریم: 

این کتاب روح  قدوس تو  مرا تعلیم  "خدای عزیز، باشد در حین خواندن 
دولت  می خواهم  می خواهم؛  صِرف  الهامِ  و  آگاهی  یک  از  بیش  من  دهد. 
می خواهم  بشناسم.  نهاده ای،  من  زندگی  بر  که  را  و عظمت خواندگی ای 
از طریق  انجام سرنوشتم گذاشتی، بشناسم.  برای  را که در من  قدرتی 
این پیام مرا نیرو ببخش تا در راستی، محکم بایستم و در جنگ برضد 
هر نامالیمات و سختی ای که برمی خیزد تا مانع انجام آنچیزیشود که تو 
می خواهی از طریق من به انجام برسد، خستگی ناپذیر باشم. تو مرا برای 
مرا  چنین لحظه ای خلق نموده ای؛ دعا می کنم که پیغام "خستگی ناپذیر" 
تجهیز سازد تا نقشه ی االهی تو را به انجام رسانده و نام تو را جالل 
داده و تو را شادمان سازم. این را در نام عیسای مسیح می طلبم. آمین!" 
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حکم راندن در زندگی 

"زیرا کالم خدا زنده و موثر است." )عبرانیان 4: 12( 

اگر همه ی ما کالم خدا را آنچنان که دقیقا هست خوانده بودیم، بیش تر ما 
باید با آنچه که هستیم، تفاوتی اساسی می داشتیم.

گاهی بزرگ ترین چالش ما در زندگی این است که به سادگی باور کنیم 
کالم او برتر و فراتر از شرایط موجود ماست. اگر وضعیت کار و بار شما 
در این  لحظه چندان مناسب نباشد، می دانید که این شرایط قابل تغییر است 
و شرایط نهایی نیست. تنها چیزی که هرگز عوض نمی شود، کالم خداست. 
عیسای مسیح سال ها پیش عنوان کرد که: "آسمان و زمین زایل خواهد شد، 
اّما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت.« )لوقا 21: 33( به طرف باال نگاه 
کنید، خورشید را می بینید که مادامی که انسان بر این زمین بوده، بر سیاره ی 
ناراستی  نمی تواند  اما کسی  می میرد،  تابانده است. خورشید  نور و گرما  ما 

کالم خدا را ثابت کند. کالم خدا تا به ابد باقی خواهد ماند!
انجام  به  را  "من کالم خود  که:  کند  بیان می  قادر مطلق  ما، خدای  پدر 
)ارمیا 1: 12( توجه کنید که او، آماده است.]1] او چه وقت آن را  می رسانم" 

1    در ترجمه ی مورد نظر نویسنده، آمده است: »من آماده ام تا کالم خود را به اجنام رسامن.«
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ایمان دارد. عیسا  او  انجام می رساند؟! پاسخ ساده است؛ وقتی کسی به  به 
تصدیق می کند که: "برای کسی که ایمان دارد، همه چیز ممکن است." )مرقس 

]: 23( پس بیایید به شکلی خستگی ناپذیر ایمان داشته باشیم!

ما باید بر این زندگی حکم برانیم
طی چهار فصل آینده به شرح و گسترش یک حقیقت بسیار مهم خواهیم 
ضرورتی حیاتی دارد.  پرداخت؛ حقیقتی که برای "خوب به پایان رساندن" 
باید از قبل بگویم که ممکن است کمی از موضوع منحرف شویم، اما با من 
بمانید. به شما اطمینان می دهم که همه ی این ها با هم ما را در تکمیل سفرمان 
کمک می کنند. با در نظر داشتن این مطلب، بیایید یکی از نیرومندترین بخش-

های عهد جدید را بررسی نماییم: "زیرا اگر به واسطۀ نافرمانی یک انسان، 
مرگ از طریق او حکمرانی کرد، چقدر بیشتر آنان که فیض بیکران خدا و 
عیسی  یعنی  دیگر،  انسان  آن  توسط  کرده اند،  دریافت  را  پارسایی  عطای 

مسیح، در حیاْت حکم خواهند راند.« )رومیان 5: 17( 
ترجمه ی  در  بخوانید.  را  راند"  خواهند  حکم  حیات  "در  عبارت  دقت  با 
دیگری]2] آمده: "حکم فرمایی در زندگی" و در ترجمه ی دیگری]3] نوشته شده: 
"حکمرانی همچون پادشاه در زندگی". من و شما به عنوان فرزندان خدا باید 
همچون پادشاهان و ملکه ها بر زندگی حکم برانیم! این واژگان صرفا واژگان 
"تمام کتاب مقدس  ]ایمان داریم]  یک انسان ]پولس] نیستند، چراکه می دانیم 
الهام خداست" )دوم تیموتائوس 3: 16( بنابراین خدا دقیقا می گوید که ما از 
طریق قدرت پسرش بر زندگی حکم می رانیم. دقت کنید که او نمی گوید: "شما 
روزی در آسمان حکم خواهیدراند" یا "در زندگی بعدی حکم خواهید راند"، 
خیر، او آشکارا به ما فرمان می دهد که باید در این زندگی از طریق عیسای 

مسیح به عنوان پادشاه و ملکه حکم برانیم. 
در  که  "فردی  است:  چنین  این  ملکه  و  پادشاه  اولیه ی  تعاریف  از  یکی 
یک حوزه ی ویژه، باالترین و برترین است". واژه ی "حکمرانی"]4] به معنای 

"تسلط یا نفوذ گسترده" است. 
حکمرانی کردن در زندگی همچون یک پادشاه یا ملکه، به این معناست که باید 

NIV    2
 Weymouth    3

Reign : حکمفرمایی و سلطنت نیز معنا می دهد.     4
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باالترین نفوذ و تسلط را در یک حوزه یا مرتبه ی ویژه داشته باشیم. ما باید در 
چه حوزه ای بزرگ ترین و عالی ترین باشیم؟ پاسخ، حوزه و قلمرو زندگی است. 

به عبارت دیگر، زندگی در این زمین نباید از ما پیشی بگیرد، ما باید بر 
آن مسلط بوده و حکم برانیم. این کالم خداست، وعده ی او به شما! تشویق تان 

می کنم که این را در قلب خود مستحکم بدارید!

بیان نادرست
این گفته را در نظر بگیرید که مدت هاست آن را شنیده ایم؛ وقتی شرایط، 
برای  خوش قلب  افراد  می شود،  تهدیدکننده  حتا  و  زیان آور  نامطلوب،  سخت، 
خاطرجمعی، دیگران را به این جمله ارجاع می دهند: "خدا کنترل همه چیز را 
در دست دارد"، این گفته داللت بر این دارد که دلیلی برای جنگ با ضدیت ها 
و نیروهای مخالف نیست، چراکه خدا به خاطر محبت و طبیعت نیکویش، هر 
جور که هست همه ی مصیبت ها را به نیکویی بدل می کند؛ چراکه او کسی است 

که کنترل همه چیز را در دست دارد. 
حقیقت این است که خدا اداره و کنترل امور را به ما واگذار کرده است. حال، 
پیش از آن که این کتاب را به زمین بیاندازید، حرف مرا تا آخر گوش کنید. در 
مزمور می خوانیم: "آسمان ها، آسمان های خداوند است، اما زمین را به بنی آدم 
بخشیده است." )مزمور 115: 16( در ترجمه ی دیگری]5] آمده است: "آسمان ها، 

آسمان های خداوند است، اما او ما را در زمین مسئول قرار داده است." 
چه کسی در زمین مسئول است؟ ما هستیم!

پادشاه است و در تصمیمی شاهانه  قادر مطلق، خالقی مقتدر و  خدای 
است.  ما سپرده  به  را  امور  در زمین و چگونگی جریان  عالی، حاکمیت  و 
خود  دست  در  را  زمین  کنترل  دارند،  باور  بسیاری  که  همان طور  خدا  اگر 
میوه ی  و  می افتاد  نااطاعتی  دام  در  داشت  آدم  وقتی  پس  بود،  داشته  نگاه 
ممنوعه را به سمت دهان خود می برد، خدا می بایست مداخله کرده و آن را 
افتاده؟!  تو  برای  اتفاقی  “آدم، چه  می زد:  فریاد  باید  می قاپید. خدا  از دستش 
مگر پیامد کاری را که می کنی، نمی دانی؟ آیا نمی فهمی که درد، رنج، بیماری، 
خشکسالی، گرسنگی، فقر، قتل، دزدی بر تو و تمام نسل تو خواهد آمد؟! آیا 
توجه نکردی که زلزله ها، گردبادها، توفان ها، طاعون، خطر حیوانات وحشی 
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به خاطر عملکرد تو رخ خواهد داد؟ آیا نفهمیدی که همه ی طبیعت به سمت 
تباهی خواهد رفت؟! و مهم تر از همه این که مجبور خواهم شد برای بازخرید 
بشر، پسرم را به زمین بفرستم تا با مرگی وحشتناک، رنج بکشد؟!”اما خدا 
بود. خالق مهربان  انسان واگذار کرده  به  را  او زمین  زیرا  آدم نشد،  مانع 
اداره ی  ببینند روش  اگر  اقتداری را می بخشند و  ما شبیه دیگران نیست]که 
فرد مطابق میل شان نیست، آن را از او بازپس گیرند]، وقتی خدا چیزی را 
می بخشد، هدیه ای دائمی است. ما کالم او را در این رابطه داریم: "زیرا خدا 

هرگز عطایا و دعوت خود را باز پس نمی گیرد.« )رومیان 11: ]2( 
برخی شاید در تقابل، این آیه را بیاورند: "زمین و همه موجوداتش از آن 
خداوند است، جهان و همه ساکنانش." )مزمور 24: 1( در پاسخ بگذارید چیزهایی 

را که برای من و خانواده ام در این چند سال گذشته رخ داده،بازگو کنم. 
مدتی قبل مادر لیزا - شرلی،که هفتاد ساله بود- بدون هیچ قوم و خویشی 
در نزدیکی اش، در آپارتمانی در فلوریدا زندگی می کرد. من و لیزا واقعا می-
کنار  خانه ی  چند  لیزا  روز  یک  و  بیاوریم  خودمان  نزدیک  را  او  خواستیم 
هم را برای فروش پیدا کرد که با ما فقط 5دقیقه فاصله داشتند. آنها از هر 
از  او پیشنهاد کردیم که یکی  به  نظر عالی بودند. ما سراغ شرلی رفتیم و 
او را دعوت کردیم که به گروه ما  انتخابکند و  این خانه ها را برای زندگی 
در "مینستری بین المللی پیام آور"]6]بپیوندد. مادر لیزا، با خوشحالی پذیرفت. 
آن خانه خریداری شد و برای این که او احساس استقالل کند، هر ماه یک 
ماهانه ی اندک از او می گرفتیم. االن دو سال از جابه جایی او می گذرد، و او در 

تمام بخش های زندگی اش شکوفا شده است. 
در تمام این مدت به عنوان یک مالک، هرگز به او نگفته ام که آن جا را 
چه طور تزیین، یا مبلمانش را چه طور چیدمان کند. هرگز به او نگفته ام که 
خانه اش را چگونه اداره کند؛ چه چیزی برای صبحانه، ناهار و شام درست 
کند، یا چه چیزی را بخرد. مادر لیزا مسئول روز به روز اداره ی خانه اش 
است. من مالک آن خانه ام، سند به نام من است، اما من خانه را به او اجاره 
داده ام و او آن را به میل خود اداره می کند. او می تواند هر زمانی که الزم باشد 

از من کمک بخواهد، اما من تا زمانی که او نخواهد، دخالت نمی کنم. 
زمین نیز به همین شکل به خدا تعلق دارد. او مالک آن است، اما آن را 
به انسان اجاره داده است. توجه کنید که او هنگام آفرینش ما و دادن زمین 
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به ما چه گفت: "پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا 
آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید. و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان 
گفت: بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، و بر 
ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می خزند، حکومت 

کنید." )پیدایش 1: 28-27(
-نه خدا-  گردانید. من و شما  بزرگش  اداره ی خانه ی  را مسئول  ما  او 

مسئول چگونگی اداره ی زندگی بر روی این سیاره هستیم. 

یک مالک جدید
مشکل بزرگ در باغ عدن پدید آمد؛ هنگامی که شیطان به شکل مار وارد 
پذیرش دروغ خودش،  از کالم خدا و  نااطاعتی  برای  را  آدم و حوا  شد و 
قیومیت  زیر  را  خود  شد،  عمل  این  مرتکب  انسان  اینکه  محض  به  فریفت. 
ارباب یا مالک جدیدی به نام شیطان قرار داد. ما نه تنها خود را زیر مالکیت 
او قرار دادیم، بلکه تمام مایملک خود را نیز به او سپردیم. تمامی نسل بشر 

و همچنین طبیعت، اکنون زیر حکومت آن فاسد قرار داشت. 
شیطان  و  عیسا  بین  بعدها  که  را  مواجهه ای  جزیی،  مالکیت  تغییر  این 
رخ داد، توضیح می دهد. شیطان، عیسا را به باالی کوهی بلند برد و تمامی 
قلمرو جهان را به او نشان داد. شیطان پیشنهاد داد: "من همۀ این قدرت و 
تمامی شکوه این ها را به تو خواهم بخشید، زیرا که به من سپرده شده است 

و مختارم آن را به هر  که بخواهم بدهم.« )لوقا 4: 6( 
چه زمانی تمامی پادشاهی جهان به شیطان سپرده شد؟ این اتفاق در باغ 
عدن هزاران سال پیش رخ داد، زمانی که آدم حق مالکیت زمین خدا را که به 
او سپرده شده بود، به شیطان تسلیم کرد. آنچه را که خدا به دستان انسان 
سپرده بود، اکنون در اختیار دشمن بزرگ او بود. به همین دلیل کتاب مقدس 
به ما می گوید: "ما می دانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن َشرور 

لمیده است.« )اول یوحنا 5: ]1( 

نقشه ی بازگرداندن
خدا مایل بود آنچه را که آدم رها کرده، به دست انسان بازگرداند. با این 
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وجود، او نمی توانست به شکل خداآمده و آن را بقاپد، زیرا خدا اقتداری را که 
بخشیده و آدم آن را رسما واگذار کرده، بازپس نمی گیرد. یک انسان آن را از 
دست داد، پس یک انسان هم باید آن را بازپس گیرد. به همین دلیل است که 
عیسا باید به عنوان "پسر انسان" می آمد. او از یک زن متولد شد و این موجب 
شکل  روح القدس  وسیله ی  به  نطفه اش  اما  باشد.  انسان  صددرصد  که  شد 
گرفت، و این باعث شد که صددرصد خدا باشد )بنابراین از لعنت گناه آزادبود(. 
با این وجود با صراحت به ما گفته شده: "خود را خالی کرد و ذات غالم 
اما  او خداست،  )فیلیپیان 2: 7( هرچند  به شباهت آدمیان درآمد.«  پذیرفته، 

الوهیت اش را کنار گذاشت و بر زمین به عنوان یک انسان گام نهاد. 
عیسا نسبت به پدر به شکلی کامال مطیعانه زندگی کرد. او به خاطر بی-

گناهی و پذیرش مشتاقانه ی صلیب، قادر گشت با خون خود آنچه را آدم از 
دست داده بود، بازخرید نماید. کتاب مقدس می گوید: "و ریاست ها و قدرت ها را 
خلعسالح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز 
شد.« )کولسیان 2: 15( اکنون او تنها مالک اقتدار از دست داده ی آدم بود. به 
همین علت او به صراحت می گوید: "تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من 

سپرده شده است.« )متا 28: 18( 
روزی او بازخواهد گشت و همه ی طبیعت را به شکلی که پیش از سقوط 
آدم در باغ عدن بود، احیا خواهد کرد. همان طور که پولس می نویسد: "زیرا 
خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود، بلکه به ارادۀ او که آن را تسلیم 
کرد، با این امید که خودِ خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در 

آزادی پرجالل فرزندان خدا سهیم خواهد شد.« )رومیان 8: 21-20(
طبیعت هنوز دچار ضعف و سستی است؛ بدن های ما پیر شده و می میرند، 
جهان مادی هنوز دچار فساد و تباهی می گردد، حیوانات وحشی هنوز شکار 
می کنند و حیوانات ضعیف تر را می خورند، مارها هنوز سمی هستند، بیماری هنوز 
شیوع دارد و گردبادها و توفان ها هنوز ویرانی به بارمی آورند.با این وجود، یک نفر 
بر همه ی آن ها اقتدار دارد، و می تواند آنها را بازگرداند، و آن یک نفر، مسیح است. 

مسیح کیست؟ 
پرسشی که اکنون مطرح می شود، این است که مسیح کیست؟این جایی 
است که اگر ذهنمان تازه نشده باشد،شیطان یک بار دیگر چیزی را از ما 



28

خستگی ناپذیر

می- فکر  مسیح  درباره ی  بسیاری  وقتی  می دزدد.  خدا  فرزندان  عنوان  به 
کنند، فقط عیسای مسیح را در نظر می گیرند، بیش تر آنها بر این باورند که 
مسیح،نامفامیلِی عیساست. این افراد عزیز به هیچ فرد دیگری غیر از پادشاه 
مسیح  نام  بله،  نمی کنند.  فکر  کرد،  رستاخیز  و  مرد  صلیب  بر  که  ما  عظیم 
"بدین  ببینید کالم خدا چه می گوید:  اما  به خداوند و منجی ماست،  ارجاعی 
قرار، شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید.« )اول قرنتیان 12: 
27(ما ایمان داران با هم بدن مسیح هستیم. هر یک از ما بخشی حیاتی در بدن 

است. عیسا، َسر است و ما بدن هستیم، به همین سادگی!
هر یک از شما سری بر روی شانه هایش دارد، اما صاحب دو دست، دو 
...هستید. وقتی به  پا، دو زانو، دو بازو، قفسه سینه، معده، کبد، دو کلیه و 
خودتان فکر می کنید، آیا سر خود را جدا و مجزا از بدن تان محسوب می کنید؟ 
آیا سرتان را با یک اسم صدا می کنید و مابقی بدن تان را با اسمی دیگر؟ اگر 
سر من برای لحظه ای کوتاه پنهان شود، و شما فقط بدن مرا ببینید، هنوز آن 

را به عنوان "جان بیور" می شناسید. سر و بدن من یک هستند. 
ما  و  است  عیسا سر  هستند.  یک  بدنش  و  مسیح  ترتیب، سر  همین  به 
بخش های مختلف بدن او، بنابراین ما در مسیح یک هستیم. پس وقتی در عهد 
تنها اشاره  روبه رو می شویم، الزم است که آن را  "مسیح"  با واژه ی  جدید 
به کسی که بر باالی صلیب مُرد، نبینید بلکه او شامل شما نیز می شود. به 
همین دلیل است که کتاب مقدس می گوید: "زیرا او که مقّدس می سازد و آنان 
که مقّدس می شوند، همه از یک تبارند.« )عبرانیان 2: 11( عیسا خودش دعا 
می کند: "درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه همچنین برای کسانی است 
که به واسطۀ پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک باشند، همان گونه 
که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا 

جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای.« )یوحنا 17: 21-20( 
شما با عیسا یک هستید، به معنای واقعی کلمه، یک!

فقط برای اطمینان شما که تصور نکنید من یکی - دو آیه را از متن اصلی-
شان برای ادعایم بیرون کشیده ام، اجازه دهید که خیلی گذرا آیات دیگری که 
ایمان شما را مستحکم ساخته و موجب درک این اصلِ هیجان انگیز می شوند، 
را  آیات  این  تامل  و  دقت  با  که  می خواهم  از شما  بگذارم.  میان  در  با شما 

بخوانید، طوری که هرگز آنها را نخوانده و تا به حال نشنیده اید: 
- پطرس می نویسد که ما از کالم خدای زنده، تولد تازه یافته ایم و شریک 
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طبیعت االهی گشته ایم )اول پطرس 1: 23 و دوم پطرس 1: 4(. واژه ی "طبیعت" 
به معنای "ویژگی ها یا خصوصیات درونی و اصلی یک فرد" می باشد. من و 
شما همان خصوصیات اصلی عیسا را داریم؛ درست همان طور که دست من 
همان ساختار ژنتیکی را دارد که سر من دارد، زیرا من یک وجودِ انسانی 

هستم، نه دو نفر. 
)یوحنا  "از پُری او ما همه بهره مند شدیم"  - یوحنای رسول می نویسد: 
1: 16(. آیا واژه ی "پُری" را شنیده اید؟ وقتی ما کلمات یوحنا را با واژگان 
پطرس درهم می آمیزیم، درمی یابیم که ما از ُپری]تمام] خصوصیات اصلی 

یا ساختار ژنتیک روحانی بهره مند گشته ایم. 
همان  دنیا  این  در  می نویسد:"ما  رساله اش  اولین  در  ادامه  در  یوحنا   -
به  گفتار خود  دراین  او   )17  :4 یوحنا  )اول  ]عیسا] هست."  او  که  گونه ایم 
می نویسد:  حال  زمان  با  را  خود  جمله ی  او  نمی کند.  اشاره  ما  بعدی  زندگی 
"همان گونه ایم" که او "هست". دقیقا همان طور که عیسا هست، ما هم همان-

گونه ایم؛ درست حاال، همین امروز! 
- پولس می نویسد: "آیا نمی دانید که بدن های شما اعضای مسیح است؟" 
)اول قرنتیان 6: 15(. روشی که او این جمله را بیان می کند، داللت بر بنیادی 
بودن این آگاهی دارد. آیا حقایق بنیادین و اولیه را از یاد برده ایم؟ آیا ما به 

عنوان کلیسا به این کلمات باور داریم؟ 

اقتدار مسیح
حال که می دانیم وقتی نام مسیح را می شنویم، شامل ما نیز می شود، پس 
بیایید ببینیم با این کشف، چه سطحی از قدرت و اقتدار را در او داریم؟ پولس 
در رساله اش به افسسیان با هیجان می گوید که هر پیرو مسیح باید درک کند 
که: "قدرت او بی قیاس، نامحدود و بی نهایت عظیم است" )افسسیان 1: ]1(]7]چه 
واژگانِ توصیفی بی نظیری! به چه عظمتی اشاره دارد! آیا شما موافقید که خدای 
جالل دارای قدرتی بی قیاس و نامحدود است؟ آیا تصریح می کنید که قدرت او 
بسیار فراتر از هر عظمت، هر قدرت دیگر و هر اقتداری در این جهان است؟ 

مطمئنم که شما این ادعا را بدون هیچ درنگی تایید می کنید. 

7    این آیه از AMP ترجمه شده است. در ترجمه هزاره نو آمده: "و از قدرت بی نهایت عظیم او ... 
آگاه شویم."
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با این وجود، آیا شما می توانید دقیقا همین واژه ها را درباره ی خودتان 
از  ایمان دارید؟ آیا بخشی  نیز بگویید؟ و مهم تر از آن آیا به این موضوع 
دیگه  تو  بیور،  "جان  کنید:  فکر  شاید  نیستید؟  او  بدن  از  و عضوی  مسیح 
داری زیادی برای خودت دردسر درست می کنی!" آیا من در چنین وضعی 
قرار دارم؟! برای این که ببینید نیستم، با ادامه ی آیه ی باال ادامه می دهیم: "و 
از قدرت بی قیاس، نامحدود و بی نهایت عظیم او برای ما که به او ایمان داریم، 

آگاه شوید." )افسسیان 1: ]1(]8]
در  ایمان داران  عنوان  به  چرا؟  دهد.  می  ارجاع  ما  به  را  همه  این  پولس 
قدرتی  همان  دقیقا  بنابراین  هستید.  مسیح  از  بخشی  شما  مسیح،  عیسای 
که مسیح دارد، شما نیز دارید! "همان طور که او هست ما نیز در این دنیا 

هستیم" آیا اجازه می دهید این حقیقت در قلب تان رسوخ کند؟
بیایید با توضیح پولس در ارتباط با دعایش در افسسیان ادامه دهیم: "... 
این قدرت برخاسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار 
گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی، بر 

دست راست خود نشانید." )افسسیان 1: ]20-1( 
آیا ایمان دارید خداوند ما عیسای مسیح، مصلوب شد، مرد، دفن شد و از 
مردگان قیام کرد و اکنون در باالترین جایگاه قدرت نشسته است؟ اگر حقیقتا 
مسیحی هستید، یقینا این را قبول دارید. اما آیا باور دارید که همه ی این ها 
درباره ی خود شماست. احتمالش هست، اما بسیاری از مسیحیان خود را 
درنور این حقیقت نمی بینند. اما پولس می نویسد: "آیا نمی دانید همۀ ما که در 
مسیْح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در 
مرگ، با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیلۀ جالل پدر، از مردگان 

برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم.« )رومیان 6: 4-3(
بلکه  ندارند،  آب  تعمید  به  اشاره  هیچ وجه  به  آیات  این  که  کنید  دقت 
درارتباط با غوطه وری]]] ما در بدن مسیح به وسیله ی روح القدس وهنگامی 
است که تولد دوباره می یابیم )اول قرنتیان 12: 13 را بخوانید(. ما بدن مسیح 
هستیم، بنابراین زمانی که در او تعمید می یابیم، پیشینه ی ما عوض می شود. با 
او می میریم، با او دفن می شویم، با او قیام می کنیم و به عنوان یک خلقت تازه، 
همان طور زندگی می کنیم که او زندگی می کند! یک بار دیگر می گویم: "ما در این 

8    بخش هایی از AMP و بخشی از ترجمه هزاره نو مورد استفاده قرار گرفته است. 
Immersion: معنای غسل و تعمید هم می دهد.     [
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دنیا همان گونه ایم که او هست". ما در مسیح هستیم! ما مسیح هستیم! ما بدن 
او هستیم! ما با او یک هستیم! 

از مسیح هستیم،  از آن جایی که ما بخشی  بر اساس افسسیان 1: 20 
اکنون در جایگاه حکمرانی نشسته ایم. درواقع این باالترین مکان اقتدار در 
جهان است،غیر از جایگاه خدای پدر! عیسا می گوید: "تمامی قدرت در آسمان 
و بر زمین به من سپرده شده است.« )متا 28: 18( پولس ادامه می دهد: "بس 
فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این 
عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آِن کسی شود.« )افسسیان 1: 21( 
آیا باور دارید که عیسای مسیح باالتر از هر قدرت، ریاست و نیرویی در 
جهان نشسته است؟ به عنوان یک ایمان دار البته که چنین اعتقادی دارید! اما یک 
بار دیگر می پرسم، آیا باور دارید که این گفته ها در ارتباط با شما هم هست؟ 
شاید خود را با این نگرش نبینید. احتمالش هست که حتا بدتر، به این حقیقت 
باور نداشته باشید. اگر چنین است، مجددا خود را چه در فکر و چه در باور از 
مسیح جدا ساخته اید. آیا بخشی از بدنی متفاوت هستید؟ خیر، شما بخشی از 
مسیح هستید! ما همه در مسیح هستیم. ما مسیح هستیم. ما بدن او هستیم! با 

دقت به آنچه پولس در تایید این موضوع می گوید، گوش دهید:

"و همه چیز را زیر قدم های او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا َسِر 
همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پری او که همه چیز را از 
هر لحاظ  پر می سازد.]زیرا در آن بدن به پری او زندگی می کنیم، او که 
همه چیز را کامل می سازد و اویی که همه چیز را با پری خود، پر می سازد]

)افسسیان 1: 23-22(]10]

ما بدن او هستیم، به معنای واقعی کلمه و در کمال او! پولس می گوید که 
"همه چیز" در زیر قدم های او نهاده شده است. اگر شما بخشی از بدن مسیح 
هستید، همه ی موارد باال در مورد شما نیز صادق است، نه فقط بخشی از آن، 
به این ترتیب همه ی قدرت ها، ریاسات و نیروها و حاکمیت ها بر روی زمین و 
در زیر زمین، زیر قدم های شماست. در مسیح، اقتدار شما اعاده شده و حتا  

از آنچه که آدم از دست داد، بزرگ تر گشته است. 
این یک احتمال است که خدا با پیشدانی اش، سختی درک و پذیرش این 
دوم  باب  در  تا  بخشیده  الهام  پولس  به  لذا  و  دیده،  را  ما  توسط  حقیقت 

10    بخش الحاقی از AMP ترجمه شده است. 
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به  است.  نگذاشته  باقی  هیچ شکی  جای  او  سازد.  روشن  را  آن  افسسیان 
یک  راستای  در  اضافه شدههم  که  باب هایی  و  آیات  که  باشید  داشته  خاطر 
نامه و دنباله ی یک تفکر است: "و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی 

با مسیْح عیسی نشانید« )افسسیان 2: 6(.
سر از بدن منقطع نمی باشد. ما همه با هم در مکان حاکمیت، اقتدار و قدرت 
در جایهای آسمانی، نشانده شده ایم. به عبارت دیگر ما در مکانی هستیم که 

باالتر از هر نیرویی بر زمین است. درواقع، بسیار باالتر! 
و  قدرت  شیطان،  خود  حتا  یا  کرده  سقوط  فرشته ی  شریر،  روح  هیچ 
اقتداری بر ما ندارد. ما به خاطر جایگاه و اقتدارمان در مسیح، باالتر از آنها 

حکم می رانیم!
هللویا!

حکم راندن در زندگی
با آگاهی از چیزی که به آن پرداختیم، بیایید بار دیگر نگاهی به آیه ای که 
درابتدای این فصل بررسی کردیم، بیاندازیم. "چه قدر بیش تر آنان که فیض 
بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت کرده اند، توسط آن انسان دیگر، 

یعنی عیسای مسیح، در حیات حکم خواهند راند." )رومیان 5: 17(
لحظه ای به عبارت "توسط ... عیسای مسیح در حیات حکم خواهند راند" 
تعمق کنید. ما به عنوان اعضای بدن عیسای مسیح، باید بر همه چیز و در 
مقابل تمام دشمنان حیات و دینداری حکمرانی کنیم. از آن جایی که افرادی 
هستیم که باید این جا - بر روی زمین- حکومت کنیم، اگر چیزهایی در مسیر 
اشتباه رفته یا در اشتباه بمانند، آیا به این علت است که ما اقتدارمان را ترک 

کرده ایم یا آن را به کار نبرده ایم؟!
سال ها پیش شبانم، به جماعت بزرگ کلیسایی ما اعالم کرد که باید وارد 
خدمت موعظه شوم. چند سال بعد، یک خادم مسن تر نزد همسرم آمد و گفت: 

"من کالمی از جانب خدا برای همسرت دارم." 
که  )همچنان  یاد گرفتن  بودیم و مشتاق رشد کردن و  ما بسیار جوان 

هنوز هستیم(. لیزا گفت: "کالم را به من بگویید تا به جان انتقال دهم."
"به جان بگو اگر در اقتداری که خدا به او بخشیده، گام  آن خادم گفت: 
برندارد، کس دیگری آن اقتدار را از او می دزدد و از آن علیه او استفاده می کند."
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هنگامی که لیزا این مطلب را به من گفت، آن کلمات همچون شمشیری در 
قلب من رخنه کرد. من طی این سال ها به حقیقت آن کلمات بارها شهادت داده-

ام، نه فقط برای خودم، بلکه برای هر کسی که در مسیح است. وقتی کسانی 
را می بینم که خدا را بسیار دوست دارند، اما در اسارت اند و توسط نیروها و 
شرایط مخالف کنترل می شوند، دلم می گیرد. خداوند ما عیسای مسیح بهای 
بس عظیم برای آزادی آن ها پرداخت، اما آن ها هنوز در اسارت اند. آب و هوای 
نامناسب، بالیای طبیعی، بیماری ها و امراض، نفوذ و تاثیر نیروهای شریر، 
شرایط مخالف و موردهای بی شمار دیگر، همه ی این نیروها بر افراد خوبی 
حکمفرما هستند و آنها را کنترل می کنند که در واقع در این زندگی پادشاه 

و ملکه هستند،درحالی که از یاد برده اند در مسیح کیستند.
اگر شما یکی از این افراد هستید که به جای حکم راندن، بر شما حکومت 
این فصل مورد  شده، می خواهم خبر خوشی را بدهم. اگر کالمی را که در 
بررسی قرار دادیم، در قلب خود جای دهید، زندگی تان شروع به تغییر می کند. 
اکنون قدرت و اقتداری را که دارید و می توانید برای کمک به دیگرانی که از 

آن غافال
خدا را برای کسانی که در نیازند، به ارمغان آورید. 

یوحنای رسول بیانی نیرومند خطاب به همه ی ما که جزیی از بدن مسیح 
که  کند  رفتار  همان گونه  باید  می ماند،  او  در  می گوید  که  "آن  دارد:  هستیم، 
عیسی رفتار می کرد.« )اول یوحنا 2: 6(عیسا نیز خود پیش تر این موضوع 
را بیان کرده بود: "همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم" 
)یوحنا 20: 21(. همان طور که عیسا حکم راند، می خواهد ما نیز حکم برانیم. 
وقتی توفان برای نابودی عیسا و همراهانش آمد، او با باد و دریا سخن گفت 
و آنها از او اطاعت کردند. وقتی او برای جماعت بزرگی در بیابان غذا نیاز 
داشت، آنچه را که داشتند، زیاد نمود و هزاران نفر را خوراک داد و غذایی 
که باقی ماند، بسیار بیش تر از چیزی بود که با آن شروع کرده بودند. وقتی 
قایقی نبود و او باید از میان دریا می گذشت، روی آب راه رفت. وقتی شراب 
در عروسی به اتمام رسید، او آب را به شراب تبدیل نمود. او درخت انجیری 
را که محصول نمی داد، با کالمی که از دهانش خارج شد، خشک ساخت. او 
گوش سربازی را که با شمشیر پطرس بریده شده بود، سر جایش قرار داد. 
او بیماران را شفا و ابرصان را طاهر ساخت، کوران را بینا و کران را شنوا 
و لنگان را خرامان ساخت. هیچ یک از این چالش های زمینی حریف کسی که 
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بر زندگی حکم می راند، نبودند. 
کسانی که روحی شریر داشتند، او را مرعوب نمی ساختند، او در هر مواجه 
پاسخی برای حمالت و ضدیت های آنان داشت. حاکمان شرور نمی توانستند او 
را بگیرند. جمعیت خشمگین نتوانستند او را از تپه پرت کنند. او به سالمت 
از میان آنها عبور کرد. دیوزدگان موجب وحشت او نبودند، او آنها را آزاد 
ساخت. این فهرست بی پایان است، زیرا همان طور که یوحنا درباره ی زندگی 
عیسا نوشت: "عیسی آیات بسیاِر دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید 
که در این کتاب نوشته نشده است...عیسی کارهای بسیار دیگر نیز کرد که 
اگر یک به یک نوشته می شد، گمان نمی کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش 
آن نوشته ها را می داشت.« )یوحنا 20: 30 و 21: 25(عیسای مسیح بر زندگی 
حکم می راند. او بر هر مخالفت و ضدیت و مصیبتی حکم می راند. او آسمان را 
به زمین آورد. او می خواهد ما از او پیروی کنیم و حتا توقع دارد که بیش تر 

هم انجام دهیم:

 "آمین، آمین، به شما می گویم، آن که به من ایمان داشته باشد، او نیز 
آن  از  بزرگتر  کارهایی  حتی  و  کرد،  می کنم، خواهد  من  که  را  کارهایی 

خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم.« )یوحنا 14: 12( 

این جا به پرسش منطقی بعدی می رسیم؛ چه طور در زندگی حکم برانیم؟ 
این قدرت از کجا می آید؟ 
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منبع قدرت 

"زیرا اگر به واسطۀ نافرمانی یک انسان، مرگ از طریق او حکمرانی کرد، 
چقدر بیشتر آنان که فیض بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت 
کرده اند، توسط آن انسان دیگر، یعنی عیسی مسیح، در حیاْت حکم 

خواهند راند.« )رومیان 5: 17( 

این  بر  پادشاه و ملکه  به عنوان  باید  می دانیم که  همان طور که دریافتیم، 
زندگی حکم برانیم. زندگی در این زمین نباید بر ما حکم براند، بلکه ما باید بر 
آن حکمرانی کنیم. پرسش منطقی بعدی این است که آیا من توانایی و قدرت 

انجام آن را دارم؟ 
خب، یک سگ "چی هواهوا"]1] و یک خرس "گریزلی"]2] را در نظر بگیرید. 
چی هواهوا، یک سگ کوچک است که زیادی پارس می کند. این سگ ها می توانند 
بسیار سمج و خستگی ناپذیر باشند. آیا تا به حال با یک چی هواهوا با چنین 
رفتاری برخورد کرده اید؟ این سگ مدام پارس می کند تا شما را از محدوده ی 
با  اگر  بگیرد.  گاز  را  پایتان  مچ  است  ممکن  حتا  کند.  بیرون  خود  فرضی 

chihuahuaسگی از نژاد مکزیکی که بسیار کوچک بوده و چشم های درشتی دارد.     1
Grizllyنوعی خرس بزرگ که خاستگاه آن عموما امریکای شمالی است.    2
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مالیمت او را کنار بزنید، او همچنان به شکلی خستگی ناپذیر به رفتارش ادامه 
می دهد تا بر شما چیره شود. با این وجود اگر از رفتار این سگ خسته شوید، 
تنها کاری که باید بکنید، یک لگد محکم و یک فریاد بلند است، و چی هواهوا به 
سرعت فرار خواهد کرد، او می ترسد و به شکلی شرم آور تسلیم می شود. چرا؟ 

چون آن سگ کوچک هیچ قدرتی برای غلبه بر فردی بالغ ندارد. 
بالغ، همان قصد را برای بیرون  از طرف دیگر، اگر یک خرس گریزلی 
هم  قدرتمند  تفنگ  یک  حادثه،  بدِ  از  و  باشد  داشته  قلمروش  از  راندن شما 
نداشته باشید، در مشکل بزرگی افتاده اید. خرس به راحتی می تواند بر شما 

غلبه کرده و زندگی تان را بگیرد. 
همان طور که همگی خوب می دانیم، نیروهایی وجود دارند که نمی خواهند 
ما خوب به پایان برسانیم. وقتی با آنها می جنگیم، چه طور بدانیم قدرت غلبه 
بر آن ها را داریم؟وقتی این دشمنان فراطبیعی به جنگ ما می آیند، آیا ما شبیه 

چی هواهوا هستیم یا خرس گریزلی؟! قدرتِ حکم راندن از کجا می آید؟ 
پاسخ را می توان در رومیان 5: 17 یافت: ما به واسطه ی "فیض بیکران 
با  العاده،  خارق  کتاب  در  )من  هستیم.  حیات  در  حکم راندن  به  قادر  خدا" 
جزییات به موضوع فیض و مفاهیم آن پرداخته ام. دراین جا تنها به نکات 

مهم بسنده می کنم(. 

گسست عظیم
بین  در  عظیم-  بله،   - عظیم  گسست  یک  فیض"  "فراوانی  موضوع  در 

مسیحیان انجیلی امریکایی بروز می یابد.
انجام  امریکا  سراسر  در  را  بررسی  یک  ما  مینستری   200[ سال  در 
اعضای  کتاب مقدسی،  ایمان داران  تولدتازه یافته،  امریکایی  هزاران  از  ما  داد. 
کلیساهای سنتی و پیروان مسیح از فرقه های مختلف و جماعت های مستقل، 
سواالتی را پرسیدیم. ما از مردم  خواستیم که دست کم، سه تعریف از فیض 
خدا ارائه دهند. اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان، فیض خدا را 1. نجات،2. 

هدیه ا ی رایگان و 3. بخشش گناهان معنا کردند. 
من خوشحالم که مسیحیان امریکا دریافته اند که فقط و فقط به واسطه ی 
نگاه  کلیسا،  در  دایمی  عضویت  آب]3]،  پاشیدن  با  ما  یافته اند.  نجات  فیض 

3    اشاره به آیینی که در برخی از کلیساهای کاتولیک رواج دارد. 
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داشتن شریعت، یا انجام کارهای خوب بیش از کارهای بد، نجات نمی یابیم. 
افسسیان 2: 8-] آشکارا می گوید: "زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید 
- و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست-و نه از اعمال، تا هیچ کس 

نتواند به خود ببالد.«
این  به  امریکا  انجیلی  این نظرسنجی ما را مطمئن ساخت که مسیحیان 
آگاهی رسیده اند که فیض خدا را نمی توانند با تالش یا به واسطه ی شایستگی 
دریافت نمایند، بلکه تنها در اثر ایمان به کارِ رهایی بخش عیسای مسیح در 

جلجتاست که آن را دریافت می کنند. 
این یک تراژدی است که می بینیم افراد خوش قلب، تالش می کنند تا محبت 
خدا را به دست آورند. من شاهد قلب های شکسته بسیاری بوده ام که تالش 
پارسا  افرادی  خدا  نظر  در  رفتارخودشان   و  کارها  اساس  بر  کردند  می 
باشند. مهم نیست از نظر جامعه چه قدر خوب هستید. افسسیان 2: 8-]تعلیم 
می دهد که شما نمی توانید با اعمال تان خود را نجات دهید، بلکه تنها راه نجات 
ایمان است، زیرا این هدیه ی خدابه ماست که از طریق مرگ و قیام پسرش 

فراهم گردیده است.  
نجات  هدیه ی  ایمان،  اثر  در  کسانی  می بینیم  که  است  تاسف بار  هم  باز 
ابدی را دریافت کرده اند، اما هنوز به گونه ای زندگی می کنند که انگار می-
ایمان- این  آورند.  به دست  کارهایشان  از طریق  را  او  دایمی  توانند فیض 

داران احساس می کنند که باید دعاهای طوالنی کنند، بیش تر روزه بگیرند و 
کارهای خیر و مسیحی گونه ی بیش تری انجام دهند. پولس رسول مجبور شد 
کلیسای غالطیان را برای این قدم اشتباه سرزنش کند: "شما که می کوشید با 
اجرای شریعت پارسا شمرده شوید، از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور 
افتاده اید.« )غالطیان 5: 4( جای تاسف است که می بینیم بسیاری از مسیحیان 

با نیات خوب، در همین دام می افتند. 
همچنین بررسی ها نشان داد که مسیحیان امریکایی عموما می دانند که به 
واسطه ی فیض خداست که گناهان ما به طور کامل از بین رفته است. افسسیان 
1: 7-8 این حقیقت شگفت انگیز را تایید می کند: "در او، ما به واسطۀ خون وی 
رهایی یافته ایم، 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." 
همیشه  برای  را  ما  گناهان  همه ی  که  است  خداوند  رایگان  هدیه ی  این 

بخشیده است. سپاس بر خداوند! 



3[

منبع قدرت 

بنابراین به نظر می رسد اکثریت ایمان داران امریکایی، این حقایق بنیادین 
را که فیض خدا شامل نجات است، هدیه ای رایگان می باشد و گناهان ما را 
می بخشد، تصدیق کرده و در آن اتفاق نظر دارند. به نظر می رسد خادمان انجیل 
در تاکید بر این بخش مهم، کار خود را به خوبی انجام داده اند و ایمان دارم 

که خدا از این کارِ آن ها بسیار خرسند است. 
اما تراژدی در جایی است که پاسخ ها در بررسی ما، آن را مدنظر قرار 
قدرت  "فیض،  که  داشتند  باور  پرسش شونده،  هزاران  از   %2 تنها  ندادند. 
"مرا  می دهد:  ارائه  فیض  از  که خدا  است  تعریفی  دقیقا همان  این  خداست". 
گفت: »فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد.« 
پس با شادی هرچه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر 

من قرار گیرد.« )دوم قرنتیان 12: ]( 
اگر شما به این آیه در اناجیلی که گفته های مسیح را با رنگ قرمز نوشته-

سیاه  رنگ  به  آنها  که  یابید  درمی  کنید،  نگاه  سیاه،  رنگ  با  را  بقیه  و  اند 
نیستند بلکه با رنگ قرمز نوشته شده اند. پس هر چند این واژگان از زبان 
پولس رسول نقل قول شده اند، اما کلمات او نیستند، آنها مستقیما از زبان خود 
خداوند بیان شده اند. خدا، فیض را قدرت خود تعریف می کند. اما بر اساس 
این موضوع  به  امریکایی  از مسیحیان  تنها %2  ما،  مشاهدات و نظرسنجی 

اِشراف دارند. )در واقع ]/1 % یعنی کم تر از 2 نفر در هر 100 نفر(.
خداوند و قادر مطلق ما، فیض خود را قوت خود معنا می کند، اما کم تر از 
2 نفر از هر 100 مسیحی، این موضوع را می دانند. چه آمار هشداردهنده ای!

قدرت بخشیفیض
معنای  به  کاررفته،  به   [  :12 قرنتیان  دوم  در  "ضعف"]4]که  واژه ی 
"ناتوانی"]5] است. خدا می گوید: "فیض )قدرت( من، وقتی با شرایطی روبه رو 
می شوی که فراتر از توانایی تو برای اداره کردنش است، به کمال می رسد". این 
در نوشته ی پولس به ایمان داران مقدونیه دیده می شود: " اکنون ای برادران، 
می خواهیم شما را از فیضی که خدا به کلیساهای مقدونیه عطا کرده است، 
آگاه سازیم...چرا که در حد توان خویش - و من شاهدم که حتی بیش از آن 

 Weak    4
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-..."  )دوم قرنتیان 8:1 و 3(فیض خدا، ایمان داران مقدونیه را قادر ساخته بود 
تا فراتر از توانایی های خود بروند. این فیض است؛ یعنی قدرت خدا. 

پولس قبال به همین مخاطبان نوشته بود: "فخر ما، گواهی وجدان ماست 
بدین که رفتارمان در دنیا و به خصوص نسبت به شما، با قّدوسیت و صداقت 
خدایی همراه بوده است. ما نه با حکمت بشری، بلکه بنا بر فیض خدا عمل 
کرده ایم.« )دوم قرنتیان 1: 12( در این جا نیز بار دیگر می بینیم که فیض خدا 

بیانگر قدرت اوست. 
پطرس نیز به همین شیوه فیض خدا را تعریف می کند: "فیض و آرامش 
به واسطۀ شناخت خدا و خداوند ما عیسی، به فزونی بر شما باد.قدرت الهِی 
او هرآنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. 
نیکویی  و  جالل  به واسطۀ  را  ما  که  شده  میّسر  او  شناخِت  طریق  از  این 
که  می بینیم  نیز  جا  این  در   )3-2  :1 پطرس  )دوم  است.«  فراخوانده  خویش 
فیض خدا همان "قدرت االهی" اوست. در واقع پطرس می گوید هر آنچه را که 
برای زندگی مطابق خواست خدا الزم داریم، از طریق قدرت فیض او که به 

وسیله ی ایمان دریافت می شود، در دسترس است. 
بیایید با نگاه به زبان یونانی جلوتر برویم. واژه ی یونانی ای که به فراوانی 
جیمز  توسط  که  است   ”Charis" رفته  کار  به  "فیض"  برای  جدید  عهد  در 
این گونه  استرانگ]6] در کتاب مشهورش،فرهنگ جامع تطبیقی کتاب مقدس]7] 
معنا شده: "هدیه"]8]، "احسان"]]]، "رحمت"]10]، "خیرخواهی"]11] و "سخاوت"]12]. 
اگر این معناهای نخستین را با بخش های منتخب کتاب های رومیان، غالطیان و 
افسسیان ترکیب کنید، به وضوح می بینید که با تعریف فیض اکثریت مسیحیت 
امریکایی، منطبق است. اما استرانگ در همین جا متوقف نمی شود، او ادامه داده 
و فیض را به عنوان "تاثیر و نفوذ االهی بر روی قلب و بازتاب آن در زندگی" 

تعریف می کند. 
از این تعریف می توانیم دریابیم که یک "پژواک و بازتاب بیرونی" از آنچه 
در قلب رخ می دهد، وجود دارد که در واقع همان قدرت بخشی فیض است. کتاب 
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مقدس به ما می گوید برنابا در زمان رسیدن به کلیسای انطاکیه "فیض خدا را 
دید و شادمان شد" )اعمال 11: 23( او درباره ی فیض نشنید، او گواه فیض را 
دید. او قدرت یافتن قلب هایی را دید که در چگونگی زندگی مردم بازتاب می یافت. 
به همین دلیل یعقوب می نویسد: "ایمانت ]فیض ات]را بدون اعمال به من بنما 

و من ایمانم ]فیضم] را با اعمالم به تو خواهم نمود." )یعقوب2: 18( 
با فیض جایگزین نموده ام، زیرا به واسطه ی  ایمان را  آیه،  من در متن 
بخوانید(.  را   2  :5 )رومیان  می یابیم  دسترسی  خدا  فیض  به  که  است  ایمان 
یعقوب می گوید: "بگذاریدمن گواهیِ قدرت یافتن تان را ببینم، چیزی که شاخص 

حقیقی دریافت فیض از طریق ایمان در زندگی شماست". 
واژه ی  "زوندروان"]13]درباره ی  کتاب مقدس  واژگان  دایره المعارف 
"charis” می گوید: “این فیض یک نیروی پیش َبرنده است که با تایید پارسایی 
ما، بر وضعیت ما درارتباط با خدا تاثیر می گذارد. فیض بر تجربیات ما نیز به 
همین میزان تاثیر می گذارد. فیض همواره به عنوان کاری که خدا درما انجام 
داده و ما را قادر می سازد تا بر درماندگی خود غالب آییم، شناخته می شود.” 
با  ارتباط  پس از مطالعه ای دقیق درباره ی هر آیه ای در عهد جدید در 
فیض و ساعت ها مطالعه روی دو  فرهنگ لغات یونانی ای که در اختیارم بود 
و پس از صحبت با افرادی که یونانی را بسیار فصیح و سلیس می دانند و 

صحبت می کنند، تعریف شخصی من از فیض چنین است: 
“فیض، قدرت بخشی رایگان خداوند است که به ما این توانایی را می دهد که 

فراتر از قابلیت های طبیعی خود پیش رویم.” 

چرا این چنین حزن انگیز؟ 
فیض  قدرت بخشِی  عملِ  امریکا  مسیحیان   %2 تنها  که  موضوع  این  چرا 
داستان  یک  با  بگذارید  است؟  تراژیک  و  می کنند، حزن انگیز  را درک  خداوند 

فرضی موضوع را برایتان روشن سازم. 
فرض کنید ما تحقیقاتی داشتیم و یک قبیله ی کوچک را در میان بوته-
زارهای نزدیک خط استوا در افریقا، کشف کردیم. ما دریافته ایم که این قبیله 
نزدیک ترین چشمه،  از  تا  بروند  راه  کیلومتر  از سه  بیش  در روز  مجبورند 
آب تازه و خنک به دست آورند. سپس ناچارند این آب سنگین را با خود به 

Zondervan’ Encyclopedia of Bible Words    13
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اردوگاه شان بیاورند تا برای افراد قبیله آب تهیه کنند. 
وقتی در روستا به غذا نیاز دارند، حیوانات، وسط اردوگاه راه نمی روند 
و نمی گویند: "من شام شما هستم، با نیزه مرا شکار کنید!"، خیر، مردان قبیله 
مجبورند به مکان هاییکه حیوانات در آن ساکن اند، رفته و آنها را شکار کنند. 
بعضی مواقع مجبورند پس از شکار یک بزکوهی، حیوان مرده و سنگین را 

10 تا 12 کیلومتر حمل کنند تا به چادرهایشان برسند. 
مواقعی که به آذوقه و وسایلی نیاز دارند که دربوته زار نمی توانند آن را 
پیدا کنند، مجبورند برای رسیدن به نزدیک ترین روستا و یا محل دادوستد آن 

کاالها، بیش از 40 کیلومتر راه رفته و بعد همین مسافت را بازگردند. 
پس از دانستن همه ی این موارد، تصمیم گرفتیم که به آنها هدیه ای بدهیم. 
بله، قصد داشتیم با خیرخواهی و احسان و سخاوتمندی، آنها را مورد رحمت 
قرار دهیم )این واژگان همگی تعاریف نخستین فیض در فرهنگ استرانگ می-

باشند(. بنابراین تصمیم گرفتیم یک لندرور]14]مدل جدید برای آنها بخریم. 
ما این وسیله نقلیه را خریداری کرده و آن را با کشتی به ساحل آفریقا 
فرستادیم و سپس شخصا به منطقه ی آنها بردیم. پس از پارک وسیله در 
آن نزدیکی، به محوطه ی آنها رفتیم و رییس و اعضای آن قبیله ی کوچک را 
برای دیدن لندرور آوردیم. با لبخندی بزرگ بر لبان مان اعالم کردیم که: "این 

هدیه ی ما به شماست!". 
ما از رییس خواستیم در صندلی جلوی کنار راننده بنشیند. یکی از ما 
پشت فرمان نشست و استارت زد. ما با هیجان و خوشحالی گفتیم: "رییس، 
دمای  وقتی  درنتیجه  داره،  هوا  تهویه  ماشین  این  لندرور شگفت انگیزه!  این 
محیط بیش از 42درجه است، کافیست این دکمه را فشار دهید و درجه را 
روی 23درجه بگذارید، آن وقت در حالی که بیرون مثل کوره داغ است، شما 

از دمای 23درجه داخل ماشین لذت می برید."
سپس به او گفتیم: "این لندرور یک بخاری هم دارد. بنابراین اگر بیرون 
سرد باشد، کافیست این دکمه را فشار دهید و دما را روی 24درجه تنظیم 
کنید، آن وقت در حالی که بیرون با سرمای نزدیک به صفر درجه روبه رو 

هستید، داخل خودرو گرم و نرم است!" 
"ما داخل این خودرو یک گیرنده ی ماهواره ای رادیو هم کار گذاشته ایم. 
می دانید معنی اش چیست؟ شما در حالی که داخل ماشین هستید، می توانید به 

Land Rover    14
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برنامه های ماهواره ای سراسر جهان گوش دهید."
سپس با تنظیم آن روی برنامه ی BBC لندن موجب تعجب رییس می-

شوید.
یک  لندرور  این  داخل  ما  نیست.  همه چیز  این  “اما  می دهید:  ادامه  آن گاه 
DVDدرمی آوریم و یکی را داخل  DVDهم داریم، بعد چند  دستگاه پخش 
دستگاه می گذاریم، رییس از دیدن صفحه ی تمام رنگی که فیلم را پخش می کند، 

شگفت زده می شود.
CD هم دارد.” ما یک CD اما هنوز تمام نشده، لندرور دستگاه پخش“

زیبای  موسیقی  یک  با  ماشین  می دید  که  این  از  او  و  گذاشتیم  پرستشی 
پرستشی پر شده، مبهوت شده بود. 

ما با هم از لندرور پیاده شدیم و رییس پرسید: “چه چیزی الزم است در 
قبال این هدیه ی عالی به شما بدهیم؟”

او را مطمئن ساخته و گفتیم: “مطلقا هیچ چیز! شما هرگز  بار دیگر  ما 
نمی توانید این را از ما بخرید. این هدیه ی رایگان ما به شما و قبیله تان است. 

ما همه ی شما را دوست داریم!” 
رییس و مردم قبیله بسیار سپاس گزار بودند. ما آن جا را ترک کردیم. اما 
چند ماه بعد دریافتیم که اعضای قبیله هنوز چندین کیلومتر در روز برای 
به جست و جوی شکار  کیلومترها  هنوز  آنها  می کنند.  پیاده روی  آب  آوردن 
رفته و پس از شکار، آن را بر دوش خود تا محل چادرهایشان حمل می کنند 
و هنوز هم برای تهیه ی نیازهای خود بیش از 40 کیلومتر تا نزدیک روستا 
بازمی گردند. چرا؟ چون ما فراموش  پیاده می روند و همان مسیر را  با پای 
است،  حمل ونقل  که  را  لندرور  کاربرد  نخستین  و  اصلی ترین  آنها  به  کردیم 
بگوییم. ما همه چیز را برای رییس گفتیم، به جز یکی از مهم ترین ویژگی های 
آن. این لندرور قادر است شما را به هر جا که نیاز دارید، ببرد و هر چیزی 

را برایتان حمل کند. 
بسیاری از رهبران مسیحی نیز به همین شکل غفلت کرده اند که به کلیساهای 

غرب بگویند که معنای بنیادین و نخستین فیض خداوند، “قدرت اوست”. 

معنای بنیادین نخستین
شاید به من اعتراض کنید که: "آیا معنای بنیادین و نخستین فیض، قدرت-



44

خستگی ناپذیر

بخشی االهی است؟ چه طور می توانی چنین چیزی بگویی؟"
همین اواخر در دعا حس کردم که خدا از من سوالی تامل برانگیز می پرسد: 
"پسرم، من فیض را در کتاب خود -عهد جدید- چگونه معرفی کرده ام؟" از 
آن جایی که من بیش از یک دو جین کتاب نوشته ام، آن سوال حقیقتا معنای 
خاصی برایم داشت. هرگاه موضوع جدیدی را در کتابی معرفی می کنم، و 
یک  نباشند،  آشنا  آن  با  است  ممکن  بیش تر خوانندگان  که  است  موضوعی 
تعریف اولیه ارائه می دهم. در ادامه ی کتاب می توانم معانی و تعاریف بعدی را 

هم مطرح کنم، اما مهم است که معنای اصلی را همان اول مطرح کنم. 
به عنوان مثال، اگر مجبور باشم نامه ای برای رییس قبیله بنویسم تا او 

را از ویژگی های لندرور آگاه کنم، در پاراگراف نخست باید چنین بنویسم: 
"رییس، ما می خواهیم یک لندرور مدل جدید به شما بدهیم. ویژگی اولیه ی 
این وسیله، حمل ونقل است. پس دیگر مردم شما مجبور نیستند آب سنگین را 
روزانه در مسافت های طوالنی بر پشت شان حمل کنند. یک نفر از افراد قبیله می-
تواند ماشین را تا آنجا براند و آب را حمل کند. اکنون دیگر مردم شما مجبور 
نمی باشند برای برگرداندن شکار، کیلومترها با پای پیاده به چادرها بازگردند. 
یکنفر می تواند به نقطه ی مورد نظر آمده و شکار را به قبیله ببرد. به عالوه، 
مردم شما دیگر مجبور نیستند برای تهیه ی آذوقه بیش از 40 کیلومتر پیاده 
رفته و برگردند، کافیست با ماشین به آنجا رفته و مایحتاج خود را خریداری 

کرده و آن را با ماشین در زمانی کوتاه به قبیله بیاورند." 
زیرا  کنیم،  پیشاپیش مطرح  را  لندرور  اولیه ی  ما مقصود  که  است  مهم 
رییس و قبیله اش هرگز قبال ماشینی ندیده اند.سپس در پاراگراف بعدی می-
توانیم به آنها درباره ی تهویه ی هوا و سیستم گرمایش خودرو بگوییم. من 
پاراگراف سوم را به رادیوی ماهواره ای و پاراگراف چهارم را به دستگاه 
پخش CD و DVDاختصاص خواهم داد، و سپس نامه را با این موضوع 
که این ماشین یک هدیه است، به پایان می رسانم. اما باید تعریف بنیادی و 

نخستین را در پاراگراف اول مطرح کنم. 
بااین نگرش، برگردیم به سوال خداوند: “من چگونه فیض را در کتابم 

-عهد جدید- معرفی کرده ام؟” 
من پاسخ دادم: “نمی دانم خداوندا”. به سمت کامپیوترم رفته و کشف االیات 
کتاب مقدسم را باز کردم، و فهمیدم که خداوند فیض خود را چگونه معرفی 
"از ُپری او ما همه  داده:  انجام  این کار را در یوحنا 1: 16  او  کرده است. 
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بهره مند شدیم، فیض از پی فیض." 
توجه کنید که یوحنا می گوید: "فیض از پی فیض". من دوستی یونانی دارم 
که در آتن زندگی می کند. او خادمی است که نه فقط یونانی، زبان مادری اش 
وقتی  که  است  کسی  او  است.  خوانده  نیز  باستان  یونان  درس  بلکه  است 
پایِزبان یونانی در میان باشد، به من کمک می کند. او به من گفت که یوحنا 
در این آیه در واقع می گوید خدا "نهایِت فراوانی فیض" را بخشیده است. به 
عبارت دیگر، یوحنا می گوید که فراوانی یا سرشاری فیض چیزی است که به 
ما پری عیسای مسیح را می بخشد! آیا چنین چیزی را شنیده اید؟ ُپرِی عیسای 

مسیح! این جا صحبت از توانایی و قدرت است. 
می خواهم مطمئن شوم که همه ی آنچه را که این جا مطرح می کنیم، درک 
می کنید. تصور کنید که من سراغ یک بازیکن متوسط تنیس می روم. او تنها 
یک بازیکن درجه "ج" در باشگاهش است. به او می گویم: "ما به دانشی دست 
یافته ایم که می تواند به تو پُری یا به عبارتی تمام قابلیت های "راجر فدرر"]15] را 
بدهد. )اگر در مورد تنیس حرفه ای اطالعاتی ندارید، "فدرر" یکی از بزرگ ترین 
بازیکنان در تاریخ این ورزش است.( فکر می کنید این بازیکن درجه "ج" چه 
پاسخی می دهد؟ او می گوید: "حتما! فورا آن را به من بدهید! چه کاری الزم 
است انجام دهم؟" و به محض آن که ما پُری )تمام قابلیت ها( راجر فدرر را 
به او می دهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شما حدس بزنید! او برنده ی مسابقه ی 
باشگاهی می شود. سپس در مسابقات انتخابی "اُپن امریکا"]16] شرکت می کند 

و در نهایت برنده ی مسابقات ویمبلدون]17] می شود.
از  یکی  در  معماری  تازه وارد  یکدانشجوی  سراغ  من  که  کنید  تصور 
دانشگاه های ایالت بروم. به او بگویم: "ما دانشی جدید داریم که ما را قادر 
می سازد تمامیت یا تمام قابلیت های "فرانک لوید رایت"]18] را به تو اضافه کنیم". 
فکر می کنید پاسخ این دانشجو چه خواهد بود؟ او پاسخ می دهد: "وای خدای 

من، همین حاال این کار رابکنید!" 
و به محض انجام آن، دانشجوی ما چه می کند؟ او دانشکده را ترک کرده 

و زندگی موفق خود را شروع می کند.
یک مثال دیگر برای این که جای هیچ پرسشی نماند. تصور کنید به سراغ 

Roger Federer    15
US Open    16 یکی از مسابقات تور جهانی تنیس و جزو گرند اسلم های معروف

Wimbledonقدیمی ترین مسابقه ی جایزه ی بزرگ تنیس که در لندن برگزار می شود.    17
Frank Lloyd wright    18 معمار سرشناس امریکایی) 1869 -1959 (
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یک تاجر ورشکسته می روم و به او می گویم: "ما به دانشی دست یافته ایم که 
مارا قادر می سازد ُپری - قابلیت کامل-"بیل گیتس"]]1] را به تو بدهیم." فکر 
می خواهم!  را  این  "من  می زند:  فریاد  او  می دهد؟  پاسخی  چه  مرد  آن  می کنید 
انجامش بدهید!" او پس از دریافت پری و قابلیت های بیل گیتس چه می کند؟ او 
شروع به کار بر روی محصولی جدید می کند و سرمایه گذاری بر کاری که 

هرگز فکرش را نمی کرد. 
خب، فیض به هیچ یک ازما پری راجر فدرر، فرانک لوید رایت و بیل گیتس 
را نمی دهد. آیا آنچه که فیض می بخشد، کم تر است؟ خیر، فیض خدا پری خود 
عیسای مسیح را به ما می بخشد! می توانید درکش کنید؟ همان توانایی! همان قدرت!

پس خدا فیض خود را در عهد جدید به عنوان یک هدیه ی رایگان معرفی 
او همچنین  او سپاس گزارم.  رایگان  برای هدیه ی  اگرچه من همواره  نکرده، 
فیض خود را به عنوان بهای گناهان ما معرفی نمی کند، هر چند باز من همواره 
او  آزاد ساخته است. خیر،  گناهانم  از  او هستم که مرا  سپاس گزار فیض 
می بخشد،  را  مسیح  عیسای  پُری  ما  به  که  قدرتی  عنوان  به  را  خود  فیض 

معرفی می کند. 
اگر فصل پیش را به یاد داشته باشید، پطرس می نویسد که فیض خدا ما 
را "شریک طبیعت االهی می گرداند" )دوم پطرس 1: 2-4 را بخوانید(. واژه ی 
طبیعت ]همان طور که پیش تر گفتم] توصیف کننده ی کیفیات اصلی یا خصوصیات 
یک شخص است. بنابراین فیض خدا به صورت رایگان ُپری و کاملیت کیفیات 
می گوید:  یوحنا  دلیل  به همین  می بخشد!  ما  به  را  و خصوصیات خود عیسا 
"زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم که او هست")اول یوحنا 4:17(. آیا می توانید 

عظمت این واژه ها را درک کنید؟ 
این موضوع بر قدرت یافتن و حکم راندن ما در زندگی تاکید می کند! فیض 
خدا ما را دوباره خلق می کند تا دقیقا همچون عیسا باشیم؛ فیض ما را قوت 
می بخشد تا چنان زندگی کنیم که او زندگی کرد. ما حقیقتا در مسیح هستیم. 
به همین دلیل یوحنا باشجاعت می نویسد: "آن که می گوید در او می ماند، باید 

همان گونه رفتار کند که عیسی رفتار می کرد.« )اول یوحنا 2:6(
بگذارید این کلمات در درون قلب تان بنشینند: ما باید در روی زمین چنان 
زندگی کنیم که عیسا زندگی کرد. این یک پیشنهاد کتاب مقدسی نیست؛ این یک 

فرمان کتاب مقدسی است!
]Bill gates    1 کارآفرین و ثروتمند سرشناس امریکایی و مالک مایکروسافت
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فصل چهارم

عیسا چگونه رفتار می کرد

"آن که می گوید در او می ماند، باید همان گونه رفتار کند که عیسا رفتار 
می کرد.")اول یوحنا 2:6(

اگر قصد ما این است که همچون عیسا رفتار کنیم، باید از خود بپرسیم: 
"او چگونه رفتار می کرد؟"

نخست، او در دینداری و پاکی شگرفیرفتار می کرد. شهوات این دنیا بر او 
حکم نمی راندند. او بر خواسته های ناپاک حکم می راند. پولس رسول در همین 
راستا ما را نسبت به شیوه ی خدمت شایسته و پسندیده ی خدا آگاه می سازد: 
"پس ای عزیزان، حال که این وعده ها از آِن ما است، بیایید خود را از هر 
ناپاکِی جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا، تقدس را به کمال رسانیم.« 

)دوم قرنتیان 7: 1( 
آیا متوجه ی عبارت »خود را از هر ناپاکی بزداییم« شدید؟ جالب است 
که او نمی گوید: »خدا شما را از هر ناپاکی، پاک می سازد«. بگذارید موضوع را 
روشن سازم. خون عیسا ما را از هر گناهی پاک ساخته؛ این همان رستگاری 
به  نه رستگاری؛  می کند  تقدس صحبت  از  این جا  در  پولس رسول  اما  است. 
عبارتی دیگر، زندگی کردن به دور از هر آن چیزی که قبال آزادانه انجام می-
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دادیم. به بیان ساده، صحبت از چگونگی زندگی و رفتاری است که از ما به 
عنوان ایمان داران انتظار می رود. او دراین جا از تغییر شکل بیرونی ما صحبت 
می کند که باید در نتیجه ی رستگاری و بازخرید، جایگزین زندگی قبلی شود. 
از  را  خود  نباید  ما  کرده اید؟  دقت  نیز  »هر«  واژه ی  به  آیه  این  در  آیا 
بعضی چیزها و یا حتا بیش تر چیزهایی که بدن و جان ما را ناپاک می سازند، 
پاک سازیم، بلکه باید از »هر« ناپاکی خود را بزداییم. از ما انتظار می رود که 
خود را پاک سازیم تا تقدس خود را به »کمال« رسانیم. پطرس در این رابطه 
می نویسد: "بلکه همچون آن قّدوس که شما را فراخوانده است، شما نیز در 
همۀ رفتار خویش مقّدس باشید.« )اول پطرس 1: 15( اگر این کلمات را جدی 
بگیریم و آنها را تلطیف نکنیم و از شدت آن نکاهیم)کاری که بعضی ها می کنند 
همان  در  گام برداشتن  پسندیده ی خدمت خدا،  می دهند(، پس روش  تعلیم  و 
انجاِم چنین  است  ممکن  بود. چه طور  آن  در  عیسا  که  است  تقدسی  مسیر 

چیزی را متصور شویم؟ پاسخ، فیض خداوند است. 
بگذارید مثالی بزنم: وقتی در دبیرستان بودم، یک گناهکار واقعی بودم. 
خب، مقصودم این است که من طبیعت گناه آلودی داشتم و به طور چشمگیری 

مرتکب گناه می شدم. 
در نوجوانی، پدرم از من و خواهرم خواست که اگر دوست داشته باشیم 
همراهش به دیدن فیلم "ده فرمان"]1]با بازی "چارلتون هستون"]2]به سینمای 
شهر برویم. در زادگاه من که سه هزار نفر جمعیت داشت، سینما طوری نبود 
که همزمان پانزده فیلم را به نمایش بگذارد. هر بار فقط یک فیلم را نشان 
می دادند. ما "ایکس باکس"]3] و بازی های اینترنتی و تلویزیون های صفحه بزرگ 
تلویزیون  یک  نداشتیم.  رایج اند،  امروز  که  دیگری  ارتباط جمعی  و وسایل 
کسی  اگر  بنابراین  بود.  ما  خانه ی  در  موجود  وسیله ی  تنها  رنگی،  قدیمی 
پیشنهاد می کرد که برای دیدن هر فیلمی بر روی یک پرده ی بزرگ،پول شما 

را می پردازد، بالدرنگ و با هیجان قبول می کردیم. 
ما در سالن نشسته بودیم و فیلم را تماشا می کردیم که ناگهان به صحنه-

ای رسیدیم که زمین دهان می گشود و تمام افراد شروری را که بر ضد موسا 
جهنم  به  مستقیما  و  شدند  بلعیده  زنده  آنها  می بلعید.  بودند،  خواسته  پا  به 
رفتند. به عنوان یک فرد گناهکار با دیدن این صحنه بر روی پرده ی بزرگ، به 

 The ten commandments    1
Charlton Heston    2

Xbox    3 نوعی سخت افزار برای بازی های کامپیوتری 
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سرعت توبه کردم. من از همه ی رفتارهای شرورانه و شهوت آلود خود توبه 
کردم و از خدا درخواست بخشش نمودم و به او قول دادم که هرگز چنین 
به عنوان یک نوجوان  از سالن سینما  رفتارهایی را دوباره مرتکب نشوم. 
کامال تبدیل شده، بیرون آمدم! اما این تنها یک هفته دوام داشت، و من به همان 
رفتارهای گذشته بازگشتم. چرا؟ چون توبه کرده بودم، اما فیض را نداشتم. 
سال های بعد در دانشکده، یکی از انجمن های دانشجویی یک اردوی تعلیمی 
"چهار قانون روحانی"]4] را برگزار کردند. من پس از خواندن قانون چهارم 
عیسای مسیح را به عنوان خداوندم پذیرفتم و او منجی من شد. در آن لحظه، 
من فرزند خدا شدم. اما حقیقت این است که من همان روش گناه آلود زندگی 
خودم را  پیش از دریافت عیسای مسیح ادامه دادم. این به خاطر فقدان تعلیم 
و دانش کتاب مقدسی بود، زیرا از قدرتی که اکنون در من است، بی اطالع بودم. 
بودم،  خوانده  بارها  که  مقدس  کتاب  آیات  از  یکی  گذشت.  سالی  چند 
"سخت  کرد:  به خود جلب  مرا  توجه  و  پرید  بیرون  کالم  از وسط  ناگهان 
نخواهد  را  هیچ کس خداوند  قدوسیت  بدون  زیرا  باشید،  مقدس   ... بکوشید 
فرو  سرم  بر  آجر  خروارها  همچون  واژگان  این   )14 )عبرانیان12:  دید." 
ریخت. با خود اندیشیدم: "وای خدای من، من می خواهم تو را ببینم، و این آیه 
می گوید برای دیدن خدا باید زندگی مقدسی داشته باشم." متاسفانه موضوع 

را درست نفهمیدم و تبدیل به یک فرد قانون زده و افراطی شدم. 
با استدالل های شریعت زده، شروع به برخورد با اطرافیانم کردم. به آنها 
فشار می آوردم تا "زندگی مقدسی" داشته باشند، اما نمی توانستم قدرت انجام 
این کار را به آنها بدهم. من هنوز متکی به توانایی و اراده و عزم انسانی 
برای داشتن زندگی مقدس بودم، نه قدرت خدا. من باعث می شدم که همسرم، 

دوستانم و هر کسی که نزدیک من بود، معذب شود. 
"پسرم،  با من صحبت کرد:  بودم، خدا  بعد، در حالی که در دعا  مدتی 
تقدس کاری نیست که با جسمت قادر به انجامش باشی، این محصوِل فیض 
من است!"که این طور! پس این آن چیزی بود که من کم داشتم. من این درک 
را پیدا کرده بودم که فیضِ قدرت بخش خدا در زندگی من حاضر است و به 
من توانایی انجام کاری را می بخشد که بدون آن قادر به انجامش نیستم؛ یعنی 
پاک ساختن خودم از هر چیزی که بدن و جان مارا ناپاک می سازد و رسیدن 
به همین  پسندیده ی خدمت خداست.  این طریق شایسته و  کامل.  تقدس  به 

Campus crusade’s four spiritual law    4
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دلیل نویسنده به عبرانیان چنین ادامه می دهد: "پس بیایید فیضی را بیابیم که 
با آن خدا را عبادت و خدمتی پسندیده نماییم.")عبرانیان 12: 28(]5]

فیض ما را قوت می بخشد تا خدا را به شکلی پسندیده خدمت نماییم؛ فیض 
ما را قدرت می بخشد تا خود را از آنچه که قادر نیستیم با توانایی خود پاک 

سازیم، بزداییم. 
بر طبق آمارگیری ملی، می توانیم نتیجه گیری کنیم که بالغ بر 8]%مسیحیان 
امریکایی سعی می کنند که بر اساس توانایی خود زندگی مقدسی داشته باشند. 
تنها 2% فیض را، قدرت بخشیِ خدا می دانند؛ به عبارتی برای 8]% دیگر شراکت 
در این قدرت االهی غیرممکن است، چون از توانایی آن آگاه نیستند. ما آن 
را به واسطه ی ایمان از خدا دریافت می کنیم و طبیعتا نمی توانیم به چیزی که 
نمی شناسیم، ایمان داشته باشیم. همان طور که پولس می گوید: "اّما چگونه کسی 
را بخوانند که به او ایمان نیاورده اند؟ و چگونه به کسی ایمان آورند که از او 
نشنیده اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کسی به آنان موعظه نکند؟« )رومیان 10: 14(
ما تنها از چیزی که می دانیم دارای آن هستیم، می توانیم بهره مند شویم. 

برگردیم به مثال قبیله ی افریقایی. اگر افراد قبیله نمی دانستند که عملکرد 
اصلی لندرور، جابه جایی است، آن را نمی راندند. آنها فقط سوار آن می شدند 
و از کولر، بخاری، پخش DVD و CD و رادیو لذت می بردند، اما هرگز فکِر 

راندن آن هم به سرشان نمی زد. 
. جعبه را باز کردم و دوربین  یک بار من دوربینی بسیار زیبا خریدم 
را بیرون آوردم و فورا شروع کردم به کار کردن با آن؛ همان  کاری که با 
دوربین قبلی ام می کردم. من فقط دکمه را فشار می دادم و عکس های دلخواهم 
اغلب مردم وقتی  این کاری است که  بی پرده بگویم، فکر می کنم  را می گرفتم. 
دوربین می خرند، می کنند. پس از چند سال که صاحب این دوربین خیلی خوب 
بودم، یک روز کنجکاو شدم که چرا یکی از دوستانم قادر است تصاویری 
پرسیدم  او  از  بگیرد.  نزدیک  نماهای  و  حرکت  مناظر، شب،  از  شگفت انگیز 
تمام ظرفیت هایی است که  فهمیدم. دریافتم که دوربین من شامل  را  و علت 
دوربین دوستم دارد. من تمام مطالب را از دفترچه ی راهنما بیرون کشیدم 
و شروع کردم به آموختن چگونگی استفاده از امکانات دوربینم. خیلی زود، 
عکس هایی بهتر از دوستم می گرفتم. من از آنچه داشتم، غافل بودم، بنابراین 

5    درترجمه ی هزاره نو آمده: »بیایید شکرگزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده 
نماییم.« 
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نمی توانستم از مزایای آن لذت ببرم. 
دفترچه ی  آنها  است.  صادق  نیز   %[8 این  با  ارتباط  در  مساله  همین 
راهنمای زندگی، یعنی کتاب مقدس را خوب مطالعه نکرده اند تا دریابند فیض 
چه چیزهایی برای آنها تدارک دیده است. آنها صرفا از الگو و تعالیم اکثریت، 
تقلید و پیروی کرده اند. آنها از پتانسیل نامحدودی که در اختیارشان است، 

هیچ اطالعی ندارند. 
اگر تالش کنیم که بر اساس توانایی های خود، پاک زندگی کنیم و فردی 
مقدس باشیم، چه اتفاقی می افتد؟ یکی از این دو مورد رخ می دهد: یا فردی 
ریاکار و قانون زده می شویم )خیلی سختگیرانه حرف می زنیم اما در درون و 
در خلوت به شیوه ای دیگر زندگی می کنیم(، یا به زندگی بی بندوبار خود با 
اتکا به این باور غیرکتاب مقدسی ادامه می دهیم که: “فیض همه ی گناهان مرا 
می پوشاند”. بنابراین ما “زیستن چون عیسا” را به عنوان هدفی خوب و زیبا 

می نگریم که کامال غیرواقعی است. 
از  را  مسخره  تعلیم  یک  ذهنیت  این  با  معلمان،  و  ایمان داران  از  برخی 
خودشان اختراع کرده اند، آنها می گویند: “بازخرید عیسا ما را فرزندان خدا 
می سازد، با این وجود ما هنوز افرادی گناهکاریم که اسیر انسانیت خود می-

باشیم”. ما به غلط فکر می کنیم که اسیر زندگی هستیم و تفاوتی با بقیه نداریم 
و بنابراین رفتارهای ناپاک و شهوانی ما توجیه پذیر بوده و می توان آن را 

الپوشانی کرد. این مطلب ما را به سمت یک آرامش کاذب سوق می دهد. 
اما این آن چیزی نیست که انجیل در عهد جدید اعالم می کند. خبر خوب 
پرداخت،  را  گناهان  از جریمه ی  ما  آزادی  بهای  تنها  نه  این است که عیسا 
بلکه همچنین بهای آزادی ما از قدرت گناه را نیز پرداخت کرد. این مطلب در 
کلمات پولس کامال روشن است: "زیرا گناه بر شما فرمان نخواهدراند، چون 

زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض اید.« )رومیان 6: 14( 
شریعت فقط می تواند مانع افراد شود. اما فیض به ما قدرت می بخشد خود 
را از گناه آزاد سازیم؛ گناهی که با توانایی خود نمی توانیم از آن رها شویم. 
"در مقام  به همین دلیل است که پولس مسیحیان قرنتس را تشویق می کند 
همکاران خدا، از شما استدعا داریم که فیض خدا را بیهوده نیافته باشید.« 

)دوم قرنتیان 6: 1(
پولس از تلف کردنِ آن گونه فیضی که در بسیاری از کلیساهای غرب تعلیم 
"من می دانم آن- این است که:  نمی کند. آن نوع فیض شبیه  می دهند، صحبت 
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گونه که باید زندگی نمی کنم، اما خب، چون به وسیله ی فیض نجات یافته ام، 
این هم  از  در برخی موارد  و گناهانم پوشیده شده، همه چیز مرتب است!" 
فراتر رفته و برخی از ایمان داران فکر کرده و می گویند: "من هر کاری که دلم 
نیست،  من  کارهای  اساس  بر  من  نجات  زیرا  دهم،  انجام  می توانم  بخواهد، 
بلکه به خاطر کاری است که عیسا برای من انجام داد. من با فیض پوشانده 
شده ام." پس حال هیچ ضرورت و الزامی برای زندگی خداپسندانه و مقدس 
وجود ندارد. آیا می توانیم این فیض را تلف کنیم و آن را بیهوده یافته باشیم؟! 
واقعیت این است که نمی توانیم. این ذهنیت، یک توصیف بسیار اشتباه از قصد 

و مفهوم قدرت فیض خداست. 
با این وجود وقتی درمی یابیم که آن فیض، قدرت بخشی خداست که به 
انجامش  به  قادر  این صورت  می دهد که در غیر  را  انجام کاری  توانایی  ما 
نبودیم- یعنی پاک ساختن خودمان از هر آنچه که جسم و جان ما را ناپاک 
می سازد تا تقدس را به کمال برسانیم- آن گاه می فهمیم که چگونه می توانیم آن 

را تلف نماییم. 
فرض کنید ما تصمیم می گیریم ده سال بعد به آن قبیله ی کوچک افریقایی 
سری زده و وضعیت شان را بررسی کنیم. ما به همان منطقه سفر می کنیم؛ 
جایی که لندرور را تحویل دادیم، و در کمال تعجب می بینیم که ماشین دقیقا 
در همان نقطه پارک شده است. گرد و غبار روی آن را پوشانده و علف ها 
اطراف آنها رشد کرده اند. به زور در را باز می کنیم و با وارسی کردن وسایل 
داخل آن درمی یابیم که کیلومترشمار دقیقا همان عددی را نشان می دهد که 
ده سال پیش وقتی آن را تحویل دادیم، نشان می داد. آیا یکی از ما نباید بگوید: 

"آنها هدیه ای را که ده سال پیش به آنها دادیم، بیهوده تلف کردند"؟!
این قبیله شاید آهنگ هایی درباره ی "هدیه ی مجانی" لندرور نوشته باشند 
می آمد،  باران  باشند. حتا شاید وقتی  با هم حرف زده  آن  یا حتا درباره ی 
درون آن امید را تجربه کرده باشند، و آهنگ ها سروده و داستان های جالبی 
درباره ی چگونگی پوشیده شدن به وسیله ی آن ماشین تعریف کرده باشند. 
اما حقیقت چیز دیگری است؛ آنها، آن را نرانده اند. آنها هدیه را هدر داده اند!

و  اولیه  برکات  شما  و  من  نمی خواهد  شکل  همین  به  نیز  رسول  پولس 
همکاران  مقام  "در  بدهیم:  دست  از  را  خدا  فیضِتوصیف ناپذیِر  مزایای 
خدا، از شما استدعا داریم که فیض خدا را بیهوده نیافته باشید...پس ای 
عزیزان، حال که این وعده ها از آِن ما است، بیایید خود را از هر ناپاکِی 
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جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا، تقدس را به کمال رسانیم.« )دوم 
قرنتیان 6: 1 و 7: 1( 

دیگر از این واضح تر هم می شود؟ پرسش من این است: چرا این موضوع 
در کلیساهای ما روشن تر مورد تاکید و تعلیم قرار نگرفته است؟!

عیسا نیاز انسان ها را برطرف می کرد
چند صفحه به عقب برگردید. ما این فرمان کتاب مقدس را دیدیم که: "آن که 
می گوید در او می ماند، باید همان گونه رفتار کند که عیسا رفتار می کرد"، فرمانی که 
یوحنای رسول در نخستین نامه اش نگاشته است )اول یوحنا 2: 6(. به واژه ی 
"باید"]6] توجه کنید. همان طور که پیش تر دیدیم، این آیه یک پیشنهاد نیست، بلکه 
یک فرمان است. خدا از ما انتظار دارد چنان که عیسا رفتار می کرد، رفتار کنیم. 

پس بگذارید باز هم بپرسم: عیسا چگونه رفتار می کرد؟
در اناجیل مشهود است که عیسا نیازهای بشر را برطرف می ساخت. او 
بیماران را شفا داد، ابرصان را طاهر ساخت، مردم را از اسارت هایشان آزاد 
کرد، کوران را بینا و کران را شنوا گرداند، زبان افراد گنگ و الل را گشود و 
لنگان را خرامان ساخت. جمعیت گرسنه را سیر گرداند و حتا مرده را زنده 
ساخت. سپس این مسئولیت را بر عهده ی ما می گذارد: "همان گونه که پدر مرا 

فرستاد، من نیز شما را می فرستم." )یوحنا 20: 21( 
از  این کارها را داشته باشیم؟! پاسخ،  انجام  ما چگونه می توانیم تصور 

طریق فیِض رایگان خداست! 
نیرویی  با  "رسوالن  می گوید:  نخستین  کلیسای  مورد  در  مقدس  کتاب 
عظیم به رستاخیز خداونْد عیسی شهادت می دادند و فیضی عظیم بر همگی 

ایشان بود.« )اعمال 4: 33( 
چرا خداوند "نیرویی عظیم" را با "فیضی عظیم" آورده است؟ زیرا فیض، 

قدرِت خداست! 
از رسوالن است و من یک  این جا صحبت  "خب، جان  شاید فکر کنید: 
رسول یا شبان نیستم!" خب، پس بیایید درباره ی یک شخص عادی صحبت 
کنیم. کلیسای اورشلیم یک رستوران داشت و یکی از افرادی که به عنوان 

 Must    6
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پیشخدمت در آن جا کار می کرد، جوانی به نام استیفان بود. او یک رسول، 
نبی، مبشر، شبان یا معلم نبود. او پیشخدمت پیرزنان بود. اما کتاب مقدس 
می گوید: "استیفان پر از فیض و قدرت بود و معجزات و آیات عظیم در میان 

قوم به ظهور می آورد.« )اعمال 6: 8( 
اگر او یک شبان یا رسول نبود، چه طور چنین معجزات عظیمی را انجام 
رفتار  همان گونه  او  می کرد.  را  کار  این  فیض خدا  قدرت  از طریق  او  می داد؟ 
می کرد که عیسا رفتار می کرد؛ یعنی نیازهای مردم را از طریق قدرت فیض 

رایگان خدا برطرف می ساخت. 
و  من  دراختیار  می باشد.  ایمان داری  هر  اختیار  در  رایگان  فیض  همین 
بروید  "به سرتاسر جهان  که:  داد  فرمان  ما  به  عیسا  دلیل،  همین  به  شما. 
و خبر خوش را به همۀ خالیق موعظه کنید... و این آیات همراه ایمان داران 
خواهد بود: به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبان های تازه سخن 
خواهند گفت و مارها را با دست هایشان خواهند گرفت، و هرگاه زهری کشنده 
بنوشند، گزندی به آنها نخواهد رسید، و دست ها بر بیماران خواهند نهاد و 
آنها شفا خواهند یافت.« )مرقس 16: 15 و 17-18( عیسا نگفت که: "تنها به 
نگفت:  مثال  یا  می شود"،  داده  معجزات  انجام  برای  فیض  قدرت  رسوالن، 
"تنها به رسوالن قدرت فیض بخشیده می شود تا فرزندان خدا شوند". خیر، 
کالم خدا به روشنی بیان می کند که: "اما به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این 
حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد.« 
)یوحنا 1: 12( ما نباید با این مساله مشکلی داشته باشیم، درست است؟ خب، 
همین کتاب مقدس به ما می گوید: "به ایمان داران ]نه فقط رسوالن] این قدرت 
]هدیه ی رایگان فیض]داده می شود تا معجزه کنند". پس می توانیم همان گونه که 
عیسا رفتار کرد، رفتار کنیم و در همان مسیر او گام برداریم! ما در قدرت 
خدا می توانیم بر بیماری، ضعف و هر مصیبت دیگر زندگی که برای آنانی که 

دوست شان داریم، رخ می دهد، حکم برانیم. 

حکمت، درک، بینش، ابتکار، خالقیت
حکمت،  در  او  می کرد؟  زندگی  چگونه  و  داشت  رفتاری  چه  دیگر  عیسا 
درک، بینش، ابتکار و خالقیتی شگرف گام برمی داشت. حکمت او حتا تحصیل-

کرده ترین افراد را متحیر می ساخت. حکمت او از کجا می آمد؟ 
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"باری، آن کودک رشد می کرد و قوی می شد. او پر از حکمت بود و فیض 
خدا بر او قرار داشت.« )لوقا 2: 40( 

یک  این جا  در  داشت.  عیسا  که  است  خارق العاده ای  پاسخ حکمت  فیض، 
پرسش خوب مطرح می شود. اگر )چنان که بسیاری از مسیحیان فکر می کنند( 
فیض خدا تنها برای بخشش گناهان و ورود به ملکوت است، پس چرا عیسا 
به فیض نیاز داشت؟ او هرگز مرتکب گناهی نشد، بنابراین او هرگز نیازی 
به بخشش نداشت. ما می دانیم که اگرچه عیسا پسر خدا بود، اما در زمین به 
عنوان یک انسان زاده شد و زندگی کرد. او خود را از همه ی امتیازات االهِی 
خدابودن، خالی ساخت)فیلیپیان 2: 7 را بخوانید( بنابراین به فیض قدرت بخِش 
خدا برای زندگی و گام برداشتن در حکمت، درک، بینش، ابتکار و خالقیت که 

متضمن شخصیت او بودند، نیاز داشت. 
من عاشق حکمت خالقانهو بصیرت و بینش او هستم، که زندگی یک زن 
رانجات داد. یوحنا در باب 8 می گوید که چه طور مذهبیان متعصب، زنی را 
در حین زنا گرفتند. آنها او را به حیاط معبد کشاندند و او را جلوی عیسا 
انداختند )متعجبم که چرا همین کار را با مردی که همراه زن مرتکب زناشده 
بود، نکردند(. آنها پرسیدند: “موسا فرمان داده که چنین زنی باید سنگسار 

شده تا بمیرد. اما تو چه می گویی؟”
در چنین مواجهه ای، داشتن حکمت خالقانه بسیار ضروری است. عیسا 
خم شد و شروع به نوشتن چیزی روی زمین کرد. )من شخصا باور دارم 
که عیسا نام معشوقه های رهبران مذهبی را نوشت. شاید او می نوشت: حنا، 
راحیل، ایزابل(. وقتی رهبران بر پرسش خود پافشاری کردند، استاد سرش 
را بلند کرد و گفت: “بسیار خب، هر کسی از شما که هیچ گناهی نکرده، اول 

بیاید و سنگ را پرتاب کند”، سپس به نوشتن روی خاک ادامه داد. 
دلم می خواست واکنش این رهبران مقدس ماب را با دیدن نام معشوقه هایی 
که با آنها بودند، تصور کنم. اما به هر حال چه به این دلیل بوده باشد، و 
چه به دلیل پیشنهاد الزام آوری که عیسا مطرح کرده بود، آنها سنگ هایشان 
را انداختند و فورا از آن جا بیرون رفتند. کتاب مقدس می گوید: “با شنیدن این 
سخن، آنها یکایک، از بزرگترین شروع کرده، آن جا را ترک گفتند و عیسی تنها 

به جا ماند، با آن زن که در میان ایستاده بود.« )یوحنا 8: ]( 
سپس او سر بلند کرد و از زن پرسید: "ای زن، ایشان کجایند؟ هیچ کس 
تو را محکوم نکرد؟ پاسخ داد: هیچ کس، ای سرورم. عیسی به او گفت: من 
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هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه مکن.« )آیات 11-10( 
حکمت و خالقیت عیسا، جان آن زن را نجات داد. توجه کنید که عیسا او 
را محکوم نکرد. او که تنها فرد بی گناه بود، با رحمت بسیار در آن لحظه سخن 
نکرد.  ادا  بود،  بر طبق شریعت مستحق اش  را که آن زن  داوری ای  او  گفت. 
می گوید]نه  اکنون فیض سخن  گناه مکن!".  دیگر  "برو و  این وجود گفت:  با 
در  نیستیم،  شایسته اش  که  می بخشد  ما  به  را  چیزی  فیض  زیرا  شریعت]، 
حالی که رحمت چیزی را که سزاوارش هستیم ]محکومیت و حکم] نمی دهد. 
رحمت، زن را محکوم نکرد، اما فیض خدا به او قدرت داد تا دیگر در دام 

روزانه ی زنا نیفتد. 
حکم  از  را  زن  تا  بخشید  حکمت  عیسا  به  بود،  عیسا  بر  که  خدا  فیض 
رهبران متعصب مذهبی، رها سازد. همچنین زن را قوت بخشید تا در آزادی 

از زنا زندگی کند. در فیض چه قدرتی نهفته است!
در موقعیتی دیگر، عیسا را می بینیم که در ساحل دریای جلیل است؛ جایی 
که یک گروه از ماهیگیران، بدترین روز کاری خود را داشتند. آنها در طول 
مغازه ی  یک  اگر  می افتاد  اتفاقی  چه  بودند.  نگرفته  هم  ماهی  یک  حتا  روز، 
خرده فروشی داشتید و در تمام روز یک کاال هم نمی فروختید؟! می توان این 
روز را بدترین روز کارتان توصیف کرد. اما یک واژه از حکمت خالقانه ی 
عیسا، آن روز را به موفق ترین روز کارِی شاگردان در تمام عمرشان مبدل 
ساخت! عیسا یک ماهیگیر نبود؛ او یک نجار بود، اما او صاحب فیض بود! 

چه حکمت و قدرتی! 
در جایی دیگر، عیسا به خاطر حکمت ناشی از فیض، می دانست کجا باید 
یک کره االغ را پیدا کند. او الزم نبود فهرست مراکز عرضه، یا فروشگاه های 
به  رجوع  بدون  را  خود  مالیات  چه طور  می دانست  او  کند.  را چک  اینترنتی 
جایی پرداخت کند. او به پطرس گفت که یک ماهی بگیرد، وقتی دهان آن را 
باز کند،سکه ای را پیدا خواهد کرد که دقیقا به میزانی است که باید مالیات 

می دادند. این تنها به خاطر فیض اتفاق افتاد. 
بینش عیسا شگفت انگیز بود. او می دانست که شیطان در میان شاگردانش 
کار می کند، آن هم پیش از آن که شیطان نقشه ی پلیدش را از طریق یهودا 
آشکار سازد. او پیش از آن که نتانائیل را مالقات کرده باشد، می دانست که 

او مردی است که هیچ نیرنگی در او نیست. 



58

خستگی ناپذیر

عوض شدن جامعه
تا  بخشید  را  توانایی  این  او  به  عیسا،  زندگی  در  خدا  فیض  اصل  در 
جوامعی را که او بخشی از آن بود، تغییر دهد. او به یک عروسی در قانا 
داشتند.  آن شرکت  در  روستا  تمام  نبود،  کوچک  اتفاق  یک  عروسی  رفت. 
این عروسی ویژه، در حال به هم خوردن بود، زیرا صاحبخانه خیلی زود 
شرابش را تمام کرده بود. آیا می توانید شرمی را که سال ها این دو خانواده 
باید با آن روبه رو می شدند، تصور کنید؟ اما مواجهه با فیض خدا بر عیسا، 

عروسی را نه تنها نجات داد، بلکه آن را به سطحی عالی تر نیز ارتقا داد. 
در جایی دیگر به نام نایین،حکومت مجبور بود برای بیوه زنی که تنها 
ببیند. جامعه مجبور بود برای مابقی  از دست داده بود، تدارک  پسرش را 
زندگی آن زن، غذا، لباس و سرپناه از پول مالیات دهندگان فراهم کند. با این 
وجود، یک مواجهه با فیض خدا بر عیسا، باعث شد تا جامعه دیگر مجبور 
نباشد به آن زن پولی بدهد. وقار زن حفظ شد و نسل او ادامه پیدا کرد. )لوقا 

7: 11-25 را بخوانید(. 
درباره ی  ما  کرد.  مالقات  خالفکار  باند  یک  رییس  با  دیگر،  شهری  در 
کسی صحبت می کنیم که امروزه به عنوان پدرخوانده ی سندیکای خالفکاران 
شناخته می شود. یک مواجهه با فیض خدا بر عیسا باعث شد تا زکا، قولی 
او دیگر سر مردم را  امنیت بیش تر جامعه و رفاه آن شد.  بدهد که موجب 
کاله نمی گذاشت. نه فقط این، بلکه زکا با صدای بلند اعالم کرد: "نصف اموال 
خود را به فقرا می بخشم". به این ترتیب فقرا برکت یافتند. اما کار به این جا 
ختم نشد. او قول داد که چهاربرابر هر آنچه را که دزدیده و به ناحق گرفته، 
بازپس دهد. بنابراین وضعیت اقتصادی جامعه متحول شد. )لوقا ]1: 1-8 را 

بخوانید(. یک مواجهه با فیض خدا موجب همه ی این ها گردید.
در واقعه ای دیگر، مردی جوان که کامال دیوانه و مجنون بود، تنها رها 
شده بود تا رنج بکشد. آنها در آن روزگار بیمارستان روانی نداشتند، اما 
دولت مجبور بود مراقبت از او را متحمل گردد. آنها باید از پول مالیات دهنگان 
برای او غذا و لباس تهیه کرده و از او محافظت می کردند. او به لباس زیادی 
نیاز داشت، چون مدام لباس هایش را پاره می کرد. اما در یک مواجهه با فیض 
خدا  که بر عیسا بود، این مرد دیوانه شفا یافت. دیگر ضرورتی نداشت در 
و حفاظت  مراقبت  به  نیازی  دیگر  او  کند.  تلف  را  مالیات دهندگان  پول  انزوا 
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نداشت و سرمایه ها می توانست در مسیری بهتر و برای رفاه اجتماع هزینه 
شود. اکنون ده شهر ناحیه ی دکاپولیس از مردی که با فیض خدا روبه رو 

شده بود، درباره ی پادشاهی خداوند می شنیدند)مرقس 5 را بخوانید(. 
تمام افراد ناشنوا، نابینا، لنگ، بیمار و تمام کسانی را که به نوعی مشکالت 
جسمانی داشتند، در نظر بگیرید. به خاطر فیض خدا بر عیسا، دولت دیگر 
مجبور نبود نگران آنها باشد و برایشان تدارک ببیند. نه فقط این، بلکه این 
افراد تبدیل به افرادی پُرثمر و مولد در جامعه ی خود شدند. ما می توانیم ادامه 
دهیم و حتا فراتر از چیزهایی که در اناجیل نوشته شده برویم، زیرا همان-

طور که پیش تر دیده ایم، یوحنا می نویسد که همه ی کتاب های عالم نیز گنجایش 
ثبت تمام معجزات فیض را که توسط عیسا در سه سال خدمت عمومی اش به 

انجام رسید، ندارند. 
به خاطر داشته باشید که عیسا گفت: "آمین، آمین، به شما می گویم، آن 
که به من ایمان داشته باشد، او نیز کارهایی را که من می کنم، خواهد کرد، 
از آن خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم.«  و حتی کارهایی بزرگتر 
نیز  ما  رایگان فیض.  از طریق هدیه ی  )یوحنا 14: 12( چگونه ممکن است؟ 
باید همچون عیسا از طریق فیض رایگان خداوند، جوامع خود را تغییر دهیم! 

جست وجو
من ایمان دارم که ریاست ها و قوت های دنیای تاریکی، تنها یک هدف دارند 
آنها وقتی می  بازدارند.  ما  از  را  این آگاهی  تا  تمام تالش شان را می کنند  و 
بینند که 8]% مسیحیان امریکا فیض را تنها یک هدیه ی مجانی برای بخشش 
گناهان می بینند و از قدرتِ توصیف ناپذیر آن غافالند، احساس آسودگی می کنند. 

در واقع تنها 2% تهدید واقعی برای دژهای آنها هستند. 
دشمن از این که کلیساهای زیبا، انتشارات، گردهمایی های بزرگ، برنامه-
قدرت  از  مادامی که  باشیم،  داشته  ماهواره ای  برنامه های  و  تلویزیونی  های 
شگرفی که در اختیار ماست، غافلیم، ترسی ندارد. آنچه نیروهای تاریکی از 
آن می ترسند، ایمان دارانی هستند که قدرتی را کشف کرده اند که به رایگان در 
ما نهاده شده و در نتیجه ی آن توانایی آن را داریم که جسورانه و خالقانه 
جامعه ی خود را همچون عیسا دگرگون سازیم. آنها می ترسند که ما در جای 
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وقتی  لوتر]7]  مارتین  شویم.  مستقر  زندگی  این  حکمرانان  عنوان  به  خود 
نودوپنج رساله ی]8] خود را بر در کلیساهای ویتنبرگ]]] آلمان در 31 اکتبر 
1517می کوبید، در یک جست وجو بود. این کار او جرقه ی اصالحات را روشن 
نمود. کلیسا همیشه این طوری نبوده است. آنچه می بینیم کار روح خدا از طریق 
یک انسان است. خالصه ی رساله های او عبارت "عادل به ایمان زیست می کند" 
بود. او با ولخرجی های کلیسای سازمانی که مردم را در اسارت نگه می داشت، 

مقابله کرد. 
خب، من هم در یک  جست وجو هستم. می دانم که دیگرانی هم با من هستند. 
ما می خواهیم شما را نیز ثبت نام کنیم. ما5]رساله را بر در چوبی قدیمی کلیسا 
است:  این  پیغام  می کوبیم.  ایمان داران  قلب  بر  را  آن  اما  نکرده ایم،  میخکوب 
را  ما  فیض  نیست.  گناهان  پوشاندن  برای  االهی  "فیض صرفا یک پوشش 
نیرومند می سازد تا همچون عیسا زندگی  کنیم، و بر زندگی با آشکارساختن 

اقتدار آسمان و قدرت تغییر جهان پیرامون مان، حکم برانیم."
ایمان داران  وقتی  دهیم.  ارتقا   %100 به  را   %2 این  بگویم  تصمیم  بیایید 
واژه ی "فیض" را می شنوند، باشد که فورا فکرکنند: "فیض قدرتی است که به 

ما بخشیده می شود تا فراتر از سطح توانایی های انسانی مان برویم." 

Martin Luterعالِمتجدیدنظرطلبآلمانی و یکی از پیشوایان نهضت پروتستان )1453-  M 7
 )1546

Ninety-five theses اعالمیه ی معروف مارتین لوتر که در سال 151۷ منتشر شد و     8
آغازگر جنبش اصالحات بود.
 Wittenberg    [
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"آنان که فیض بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت کرده اند، توسط 
آن انسان دیگر، یعنی عیسای مسیح، در حیات حکم خواهند راند." 

)رومیان 5: 17( 

عظمت رومیان 5: 17 بیش از آن حدی است که واقع گرا باشد. پیغام این 
آیه گیج کننده است. شاید به همین علت است که بسیاری از آن چشم پوشی 

می کنند و سرسری می گذرند. 
هر یک از ما که عیسا را به عنوان خداوند زندگی مان دریافت کرده ایم، 
باید در قلمرو زندگی، حکم برانیم. همه ی کسانی که به رایگان فیض خدا را 
دریافت کرده اند، قدرت یافته اند تا بر هر مصیبت و فالکتی در این دنیا - که 
می تواند علیه آنها برخیزد- مسلط باشند. زندگی در این جهان بر ما حکم نمی-

راند، ما هستیم که باید بر آن حکم برانیم. ما باید از طریق فیض خدا، جوامع 
خود را همانند عیسا تغییر دهیم. این تعهد ماست. 
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صحبت عملگرا
بیایید وارد این موضوع شویم که معنای "حکم راندن بر زندگی با فیض 
تا وضع موجود  برویم  فراتر  هنجارها  و  معیارها  از  باید  ما  چیست.  خدا" 
را تغییر دهیم. این مطلب به این معناست که دیگر نباید زندگی را به عنوان 
یک شغل معمولی ببینیم که در آن هر ماه حقوق می گیریم، سپس بازنشسته 
به زندگی  به آسمان می رویم. چنین نگرشی  می شویم و در آخر می میریم و 
چه قدر رقت انگیز است! قطعا خدا چنین هدفی برای زندگی ما ندارد. ما برای 

چیزی به مراتب باالتر و عظیم تر خلق شده ایم! 
ما به عنوان افرادی تاثیرگذار شناخته می شویم که خدا ما را خوانده تا َسر 
باشیم نه ُدم، و باال برویم نه پایین )تثنیه 28: 13 را بخوانید(. ما نه تنها باید 
بر مصیبت ها و مشکالت زندگی فائق آییم، بلکه باید بیش تر از کسانی که عهدی 
با خدا نبسته اند، بدرخشیم و از آنها پیشی بگیریم. ما باید درمیان این دنیای 
آزادنشده از خرافه ها، رهبران باشیم و آن را دگرگون سازیم. سر، جهت و 
مسیر و گرایش ها را مشخص می سازد. دم، دنباله روی می کند. ما باید در تمام 

جنبه های جامعه ی خود رهبران باشیم، نه پیروان. 
باید از طریق هدیه ی فیض برای  اگر معلم یک مدرسه ی دولتی هستید، 
انتقال علم و دانش به شاگردان خود،پیوسته راه های تازه، خالقانه و مبتکرانه 
ارائه دهید؛ راه هایی که هیچ یک از آموزگاران دیگر در مدرسه تان به فکرشان 
هم خطور نمی کند. شما در حرفه ی خود ترقی می کنید و چنان الهام بخِش دانش-
آموزان خود هستید که دیگران در شگفت می شوند. همکاران شما کاری نمی-
توانند بکنند جز این که در بین خود به این موضوع بپردازند که: "او از کجا 

چنین ایده هایی را آورده است؟" 
اگر در رشته ی پزشکی فعالید، باید از طریق هدیه ی فیض، روش های تازه 
و موثرتر برای درمان بیماری ها و امراض ارائه دهید. همکاران شما سر خود 
ایده های  از کجا به چنین  "او  را می خارانند و درشگفت می شوند و می گویند: 

مبتکرانه ای رسیده است؟" 
اگر طراح هستید، از طریق هدیه ی فیض خدا، طرح هایتازه و خالقانه ای 
ارائه می دهید که دیگران از شما تقلید می کنند. شما سبک ها و الگوهایی را ایجاد 
می کنید که جامعه به دنبال آن خواهد رفت. همه به دنبال کار شما خواهند بود 
و شما را به عنوان یک پیشگام و بدعت گذار می شناسند. شما چنان در راس 



64

خستگی ناپذیر

جریان امور هستید که همکاران تان سرشان را می خارانند و به یکدیگر می-
گویند: "او این ایده های خالقانه را از کجا می آورد؟" 

برای  را  حکمتی  خدا  فیض  طریق  از  هستید،  سیاست  حوزه ی  در  اگر 
حل مسایل اجتماعی نشان می دهید که دیگران حل آن مساله را غیرممکن و 
اصالح ناپذیر می دانند. شما در مسیر قانون گذاری پیشرو هستید و از هم دوره 
هایخود به سرعت جلو زده و ترقی می کنید. بصیرت و استعداد شما باعث 
می شود دیگرانی که در حوزه ی شما فعاالند، سرشان را بخارانند و بگویند: 

"او از کجا این حکمت و ایده های عالی را می آورد؟" 
اگر مجری قانون هستید، به وسیله ی هدیه ی فیض، امنیت و آرامش را 
نمی یابند. درست  با آن درگیرند و راه حلی  به شرایطی می آورید که دیگران 
به همان شکلی که عیسا می دانست کجا کره االغ را پیدا کند، شما نیز جای 
جنایتکاران را می دانید. شما به راحتی شواهد را کنار هم می گذارید تا پرونده ها 
را بسیار سریع تر از دیگر بازرسان حل کنید. بصیرت، توانایی و حکمت شما 
آن قدر باالست که دیگر افراد در حیطه ی کاری تان، سرشان را می خارانند و 
به یکدیگر می گویند: "او چنین درک و فهمی را از کجا به دست آورده است؟" 
به عنوان یک تاجر، از طریق فیض خدا، محصوالت خالقانه و تکنولوژی ها 
و استراتژی های فروشی را عرضه می کنید که شما را در راس نمودار قرار 
به راحتی درک می کنید چه چیزی سودآور است و چه چیزی  می دهد. شما 
نیست. می دانید چه وقت باید بخرید و چه وقت باید بفروشید. چه وقت انبار کنید 
و چه وقت عرضه کنید. دیگر تجار سرشان را می خارانند و سعی در کشف 

علت موفقیت شما دارند. 
این موارد، دور از دست و نمونه های غیرواقعی نیست. این الگوی تعهد 
و مسئولیت ماست. هر یک از ما خوانده شده ایم تا بخشی متفاوت از جامعه 
باشیم، ما در هر جایی از زندگی که گذاشته شده ایم، باید برتری، رهبری 
و تسلط خود را نشان دهیم. تجارت ما باید رونق داشته باشد؛ حتا وقتی 
دیگران در مشکل و بحران اند. جامعه ی ما باید امن، دل پذیر و کامیاب باشد. 
جایگاه شغلی ما باید پیوسته در حال ارتقا باشد. موسیقی های ما باید تازه 
و اصیل و بکر باشند و به جای آن که مسیحیان از موسیقی دنیای بی ایمان 

تقلید کنند، آنها باشند که موسیقی ما را تقلید می کنند. 
همین مورد باید در ارتباط با گرافیک، ویدئو و طراحی و معماری ما نیز 
باشد و در هر سطحی  الهام بخش  باید  فرزندان خدا  باشد. خالقیت  صادق 
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دیده شود. نمایش ما چه در ورزش، سرگرمی، هنر، رسانه یا هر حوزه ی 
دیگری، باید نمونه و سرمشق باشد. شهرهای ما و ملت های ما باید به خاطر 

حضور دولتمردانی پارسا و عادل شکوفا شوند. 
هر جا و هر زمان که ایمان داران با موضوعی ارتباط داشته باشند، باید 
لبریز از خالقیت، تولید، آسایش، هوشیاریو استعداد باشند و در آنجا ثمر 
بیاورند. ماباید در تاریکی، نور باشیم. ما باید به واسطه ی فیض وصف ناشدنی 

خداوند، خود را در میان جامعه ای تاریک، متمایز سازیم. 

مطرح ساختن خود 
مایی که به وسیله ی خدا قوت یافته ایم، باید بایستیم و به عنوان فردی 
درباره ی  را  این شهادت  زندگی شناخته شویم.  زمینه های  تمامی  در  توانا 
دانیال با دقت بخوانید: "پس این دانیال بر سایر وزرا و والیان تفوق جست، 
زیرا که روح فاضل در او بود و پادشاه اراده داشت که او را بر تمامی مملکت 

نصب نماید." )دانیال 6: 4(
بسیار جالب توجه است. دانیال خود را مطرح و متمایز ساخت]1] ]تفوق 
جست]. توجه کنید که گفته نشده:  "خدا دانیال را مطرح ساخت ]یا خدا باعث 
تفوق دانیال گردید]. همه ی ترجمه های معتبر نشان می دهند که این مرد جوان 
برجسته، خودش را مطرح و متمایز گرداند. در ترجمه ی Message از زبان 
امروزی تری استفاده کرده و می نویسد: “دانیال نسبت به دیگر رهبران کامال 

برتری داشت.”]2]
او چه طور این کار را کرد؟ از آن جایی که او با خدا درارتباط بود، دارای 
ویژگی ها و صفاتی استثنایی بود. دانیال خود را مقید کرده بود که رابطه ای 
که  دیگری  هر کس  برای  نباید  باشد.  داشته  خالق اش  با  پیوسته،  و  نزدیک 

امروزه نیز در عهدیجدید با خدا قرار دارد، فرقی داشته باشد. 
متمایز ساختن خود  به  "دانیال شروع  می خوانیم:]3]  دیگری  ترجمه ی  در 
معنای  به  "خارق العاده"  واژه ی  داشت."  خارق العاده  روحی  زیرا  نمود... 
و  مقیاس ها  از  عبور  و  موجود  هنجارها، شکستن وضعیت  از  رفتن  "فراتر 

1    در ترجمه ی فارسی آمده که »او بر ... تفوق جست«، هر چند فرق چندانی در مفهوم نیست، 
اما با توجه به نظر نویسنده، از ترجمه ی )NIV( استفاده شده است. 
.completely outclassed the other“ leaders“    2
)NASV )New American standard Version    3
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استانداردهای معمول" می باشد. گاهی می توانیم معنای یک واژه را با بررسی 
چیزی که نیست یا متضادهای آن، بهتر درک کنیم: مانند "عادی، معمولی یا 
هنجار". بنابراین داشتن یک زندگی عادی و به هنجار، در تضاد با داشتن یک 

روح خارق العادهاست.
این گزارش به ما می گوید که روح دانیال، روحی خارق العاده بود، نه فکر 
یا جسمش. اگر روح، خارق العادهباشد، آن گاه فکر، جسم، خالقیت، استعداد، 
حکمت، دانش و بخش های دیگر زندگی ما در پیِ آن، خارق العاده خواهندبود. 
این روح ماست که زندگی ما را شکل می دهد. اگر ما حقیقتا فیضی را که خدا 
هیچ محدودیتی وجود  که  یافت  آنگاه درخواهیم  بشناسیم،  بخشیده،  ما  به 
ندارد، زیرا "برای کسی که ایمان دارد، همه چیز ممکن است." )مرقس ]: 23(. 
دانیال خود را به آنچه در رابطه ی با خدا در دسترس است، متصل ساخته 
بود. دانیال به خاطر عهد و پیمانش با خدا می دانست که باید بر شرایط حکم 

براند، نه آن که شرایط بر او حکم برانند؛ او می دانست که َسر است، نه ُدم.
بیایید در این مورد عمیق تر تامل کنیم. دانیال و سه دوستش را از قومی 
کوچک و ناچیز به نام اسراییل گرفته و به قوی ترین ملت جهان آورده بودند. 
اگر امریکایی هستید، با خود فکر می کنید که در پنجاه سال گذشته قوی ترین 
ملت جهان بوده اید، اما بگذارید به شما بگویم که آمریکا با قدرت و شکوه و 
جالل بابل قابل قیاس نیست. بابل بر همه ی کشورهای آن دوران حکم می راند. 
آن ها در باالترین سطح اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و علمی بوده و 
در همه ی سطوح در اوج قرار داشتند. با این وجود می خوانیم که: "و در هر 
مساله حکمت و فطانت که پادشاه از ایشان استفسار کرد، ایشان را از جمیع 
مجوسیان و جادوگرانی که در تمام مملکت او بودند، ده مرتبه بهتر یافت." 
)دانیال 1: 20( در ترجمه های دیگر می خوانیم که آن ها ده برابر حکیم تر، و ده 
برابر فهیم تر بودند. آن ها ایده هایی را پیشنهاد و اجرا می کردند که مردان حکیم 

بابل حتا به فکرشان خطور هم نمی کرد و آن ایده ها نتیجه می دادند. 

بزرگ تر از دانیال - بزرگ تر از یحیا 
با همین نگرش، کلمات عیسا را بخوانید: "کسی بزرگ تر از یحیا از مادرزاده 
نشده است" )لوقا 7: 28(. این به معنای آن است که یحیای تعمیددهنده، بزرگ-
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تر از دانیال بود. سعی کنید آن ها را بر اساس کاری که کردند مقایسه کنید، 
زیرا یحیا در قلمرو خدمت تالش می کرد و دانیال در نظام مدنی و حکومتی. 
با این حال، عیسا به وضوح یحیا را "بزرگ تر" خطاب می کند. اما او در ادامه 

می گوید: "اما کوچک ترین در پادشاهی خدا، از او بزرگ تر است" )لوقا 7: 28( 
چرا کوچک ترین افراد در ملکوت و پادشاهی خدا، از یحیا و دانیال بزرگ-
ترند؟ عیسا هنوز بر صلیب نرفته بود تا انسان را آزاد سازد، بنابراین یحیا 
تولدتازه یافته نبود. او هنوز عضوی از بدن مسیح نبود. در مورد یحیا نمی-
توانیم بگوییم: "همچنان که عیسا در جهان بود، یحیا نیز همان گونه بود.". یحیا 
با عیسا برنخاستهو در جایهای آسمانی ننشسته بود. با این وجود همه ی این 
موارد در مورد ما صادق است. به همین دلیل کوچک ترین در پادشاهی خدا 

از یحیا بزرگ تر است. 
میلیارد  دو  از  بیش  عیسا،  رستاخیز  زمان  از  که  گفت  می توان  تقریبا 
مسیحی بر زمین بوده اند. امکانش خیلی کم است، اما اگر و فقط اگر شما 
کوچک ترین از آن دو میلیارد باشید، هنوز بزرگ تر از یحیای تعمیددهنده اید! 
این به این معناست که شما از دانیال هم بزرگترید! پرسشی که مطرح می شود 
این است: آیا شما خودتان را مطرح می کنید؟ آیا شما ده برابر باهوش تر، بهتر 
و حکیم ترید؟ آیا ده برابر خالقیت، ابتکار، درک و بصیرت بیش تری نسبت 
با  عیسای مسیح،  از طریق  ولیآنها  می کنید  کار  آن ها  با  که  دارید  به کسانی 
خدا ارتباطی ندارند؟ )الزم به ذکر نیست که آیا ده برابر صبورتر، پرمحبت-

با  که  از کسانی  تر، منضبط  تر، رئوف تر، مهمان نوازتر، رحیم تر و بخشنده تر 
ایمان داراِن  نباید بیش تر  نه، چرا نیستید؟ چرا  اگر  آنها کار می کنید، هستید؟" 
تولدتازه یافته، ماهرتر و حاذق تر از دیگران باشند؟ آیا این می تواند به این علت 
باشد که تنها 2% ما، فیض را به عنوان قدرت بخشی خدا می شناسیم؛ قدرتی که 
به ما توانایی فراتر رفتن از ظرفیت های طبیعی را بخشیده و ما را قادر می سازد 
تا بر زندگی حکم برانیم و خود را همچون دانیال مطرح و متمایز سازیم؟ 
)توجه کنید که به ما گفته شده که بار ضعیفان را در کلیسا متحمل شویم. 
با این وجود کتاب مقدس به ما نمی گوید که تا پایان عمر باید ضعیف بمانیم. 
به آنها نیز باید این دید را داد که در دنیایی که بر آن تاثیر دارند، خود را 

شناسانده و متمایز گردانند.(
عیسا بیان می کند ما "نور جهان" هستیم)متا 5: 14 را بخوانید( و اشاره ی 
او به فرزندانش به عنوان نور در میان تاریکی، تنها همین یک بار در عهد 
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جدید مطرح نشده است؛ با دنبال کردن آیات کتاب مقدس این استعاره ی عیسا 
اعمال  ، یوحنا 8: 12،  لوقا 12: 3  )متا 5: 16-14،  تایید قرار می گیرد:  مورد 
 ،12  :1 کولسیان   ،14 8و   :5 افسسیان   ،12  :13 رومیان   ،47  :13 رسوالن 
فیلیپیان 2: 15، اول تسالونیکیان 5: 5، اول یوحنا 1: 7 و 2: ]-10( فکر می کنم 
از زمینه های عمده ی  ببینید که نوربودن برای دنیای تاریکی، یکی  می توانید 

زندگی ما در مسیح است. 
تامل  "نور جهان بودن"  تا بر معنای  آیا هرگز لحظه ای درنگ کرده اید 
را خوب رفتار کردن، بردن کتاب مقدس  کنید؟ متاسفانه بسیاری "نوربودن" 
به این طرف و آن طرف و نقل قول کردن از یوحنا 3: 16 می دانند. اما چه می شد 
اگر دانیال هم نوربودن را به همین شیوه دنبال می کرد؟ چه می شد اگر هدف او 
ورود به ادارات دولتی بابل، داشتن رفتار خوب با مردم و گفتن این جمله به 
همکارانش بود که: "رهبران بابل! مزمور23 می گوید: خداوند شبان من است، 

محتاج به هیچ چیز نخواهم شد و ..."؟
یا  ساتراپ ها]4]  می رفت،  ناهار  دعای  دانیالبرای  وقتی  وضعی  چنین  در 
فرمانداران به یکدیگر چه می گفتند؟ می توانید تصور کنید؟ مطمئنم چیزی شبیه 
امیدواریم  است.  اداره  بیرون  مذهبی  آدم  این  که  "خوشحالیم  بود:  این  به 

دعایش تا بعدازظهر هم طول بکشد. او خیلی عجیب و غریب است!" 
پس چرا آنها قانونی گذاشتند تا دانیال نتواند دعا کند؟ )دانیال 6: 6-8 را 
بخوانید(. تنها دلیل منطقی این است که دانیال ده مرتبه باهوش تر و حکیم تر و 
ده برابر مطلع تر، مبتکرتر و خالق تر از هر یک از آنها بود. او داشت ازهمه ی 
آنها جلو می زد و باالخره برتر از همه ی آنها می شد. آنها دستپاچه شده بودند. 
می توانم آنها را تصور کنم که به یکدیگر با شِکوه می گفتند: "ما واقعا نمی فهمیم. 
ما همگی به وسیله ی باسوادترین، بهترین و حکیم ترین آموزگاران، دانشمندان 
و رهبران سراسر جهان تعلیم دیده ایم. او از یک کشور ناشناخته ی کوچک 
است؟  بهتر  ما  همه ی  از  چه طور  می آورد؟  کجا  از  را  ایده ها  این  او  می آید. 
همه اش باید به خاطر این دعا باشد. او سه بار نزد خدای خودش دعا می کند. 

بیایید قانونی بگذاریم تا دیگر نتواند به جلوزدن از ما ادامه بدهد!" 
فردی  او  زیرا  بود،  تاریک  فرهنگ  آن  نوری درخشان در وسط  دانیال 
خارق العاده بود. معاصرانش به  هیچ و جه شبیه او نبودند. آنها حسادت می-

کردند. با این وجود می توانم تصور کنم که بسیاری دیگر -از جمله پادشاه- 
مسئوالن ایالتی یا استانی ایران در زمان هخامنشیان    4
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گواهی از خدای زنده را در توانایی های دانیال می دیدند. برتری دانیال جاذب 
بود و باعث شد تا رهبران به خدای دانیال احترام بگذارند. فضیلت دانیال 
ناشی از دانش کتاب مقدسی یا زیبایی او یا سه بار دعاکردنش در روز نبود 
که توجه همه را به خود جلب می کرد، علت این بود که دانیال به مراتب بهتر 

از تمامی کسانی بود که در آن حوزه کار می کردند. 
حال با چنین نگرشی به واژه های عیسا درارتباط با “نور بودِن”ما گوش 
دهید: "پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک تان را ببینند و پدر 
شما را که در آسمان است، بستایند.« )متا 5: 16( عیسا به طور خاص درباره ی 
کارهای ما صحبت می کند که برای بی ایمانان برجسته می شوند. چه طور می توانیم 

آن را به یک رفتار خوب وزیبا با مردم و نقل قول از کتاب مقدس تقلیل دهیم؟!

مثال های امروزی
بزرگ ترین شرکت های  از  یکی  رییس  نایب  که  بن]5]  نام  به  دارم  دوستی 
خودروسازی جهان است. در حالی که در یک غروب با هم شام می خوردیم، 
او به من گفت که پیش از آن که نایب رییس شود، درتیم مهندسی یک شرکت 
کتاب  من  "جان،  گفت:  او  می کرد.  کار  اوست،  فعلی  کمپانی  رقیب  که  بزرگ 
دانیال را می خواندم که او و سه دوستش، ده برابر بهتر از همه ی همکارانشان 
بودند. پس دعا کردم که: "خداوندا اگر دانیال و دوستانش در حالی که زیر 
عهد عتیق بودند، ده برابر از دیگر همکارانشان بهتر بودند، پس من نیز باید 

دست کم ده برابر بهتر از همکارانم باشم، چراکه زیر عهد فیض قرار دارم!"
دوستم ادامه داد: "این شرکت بزرگ یک تحلیل درآمدزایی و سوددهی 
ساالنه  برای هر کارمند در تیم طراحی داشت." به عبارت دیگر این مطالعه، 
توان ایده پردازی، بصیرت و سوددهی هر یک از اعضای تیم را نشان می-

باعث  میلیون دالر  پنج  و  تیم مجموعا سی  در  "نفر دوم  داد:  ادامه  او  داد. 
درآمدزایی و سوددهی برای شرکت در آن سال شده بود. می دانی من چه 

کرده بودم؟" 
لبخندی زدم و در حالی که انتظار داشتم چه خواهد گفت، پرسیدم:"چه 

کردی؟"
"من سیصد و پنجاه میلیون دالر سوددهی و درآمدزایی  او پاسخ داد: 

 Ben    5
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داشتم. من ده برابر بهتر از نفر دوم تیم بودم." این نشان می دهد که بن چگونه 
رشد کرد تا تبدیل به یکی از برترین مدیران اجرایی در بزرگ ترین شرکت های 

امریکایی شود. 
زن و شوهری را به یاد می آورم که در موسسه ی ما]6] کار می کردند. آنها 
دو پسرشان را در یک تابستان به یکی از جلسات من آوردند؛ جایی که من 
این اصول را درس می دادم. پس از جلسه، پسر جوان تر آنها-تیلر]7]، که تقریبا 
یازده ساله بود- به پدرش گفت: "از آنجایی که من فیض خداوند را دارم، پس 

باید بهتر از همه ی بازیکنان فوتبال شهر باشم."
به جای آن که من داستان تیلر درباره ی فصل فوتبالی که داشت تعریف 

کنم، بگذارید نامه ی پدر و مادرش را با هم بخوانیم: 
"جان، در اینجا نتایج تیلر در فصل پاییز را می آوریم)ُنه بازی شامل بازی-
های حذفی و بازی های قهرمانی(. این نتایج لیگ شهری کلرادو-اسپرینگ برای 

بچه های 11-12سال است: 
پسر ما 165 سانتی متر قد و 47 کیلوگرم وزن دارد و سن اش 11 سال 
است. می توانم بگویم که او یک ساختار بدنی خاصی نسبت به هم تیمی هایش 
در عکس ها دارد )البته به هیچ وجه غیرعادی نیست(. در شروع فصل، سرمربی 
لیگ فوتبال، تمرین های او را در اردوی آمادگی دید. او گفت: "آقا، تیلر ده برابر 
سریع تر از سال گذشته است"!او در 78 حمل توپی که داشت، در مجموع 816 
متر را طی کرده بود. در حالی که نزدیک ترین فرد به او تنها 500 متر در 70 
حمل توپ را داشت. این در حالی است که تیلر نیمی از بازی ها را روی نیمکت 
نشسته بود، زیرا مربی فکر می کرد که دور از جوانمردی است که بیش تر از 
او استفاده کند. تیلر 17 تاچ دان]8] در 78 حمل توپ خود داشت، درحالی که 

نزدیک ترین بازیکن پس از او 7تاچ دان در 70 حمل توپ داشت. 
تمرین  به  کردند  حریف شروع  تیم های  مربیان  فصل،  نیمه ی  در  تقریبا 
ساختارهای دفاعی اطراف بازیکنانی که کنار تیلر می دویدند. در طول بازی ها 
می شنویم که مربیان فریاد می زنند: "مراقب شماره ی 68 باشید!"، "کسی می-

تواند شماره 68 را متوقف کند؟!"، "هی، بچه ها، چه کار می کنید؟ او دارد همه ی 
شما را به آتش می کشد!" 

Messenger International    6
Tyler    7

8    در بازی فوتبال آمریکایی به عمل بازیکنی که با توپ از خط انتهای زمین حریف عبور 
کرده و توپ را به زمین می گذارد، گفته می شود.
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شماره 68، تیلر بود. 
با  و  آمدند  پایین  مسابقه  پایان  از  پس  نمی شناختند،  را  تیلر  که  کسانی 
او گپ زدند. او شوکه بود و کمی احساس خجالت می کرد. اما به او گفتیم 
که فیض باعث شده او چنین تاثیرگذار باشد و الزم است که در این راستا 
ادامه داده و به خداوند اعتماد کند. همچنین به او گفتیم که باید یاد بگیرد از 

تاثیرگذاری و نفوذش به درستی استفاده کند." 
ارادتمند شما 
جیم و کلی ت.

برای من مایه ی شگفتی است که بسیاری از جوانان به سادگیکالم خدا را 
باور کرده و مطابق آن عمل می کنند. تیلرِ جوان، یک مثال عالی برای همه ی ماست! 

فیض در ما 
چرا ما به سادگی آنچه را که خدا در کالمش گفته، باور نکرده ایم؟ او 

عهدی با ما بسته و می خوانیم:
است،  فعال  ما  در  که  نیرو  آن  به وسیلۀ  می تواند  که  او  بر  باد  "جالل 
بی نهایت فزونتر از هرآنچه بخواهیم یا تصور کنیم، عمل کند.« )افسسیان 3: 
20(این نیرویی نیست که به صورت دوره ای و هرازگاهی از آسمان نازل 
شود؛ این نیرویی نیست که در برخی از مردان یا زنان یافت شود که عطای 

خدمتی ویژه ای دارند. خیر، این آن نیرویی است که در ما فعال است!
به بخش ابتدایی آیه توجه کنید: او که "می تواند"]]]. تصور کنید که قحطی 
بزرگی در بخشی از زمین رخ داده است. با این وجود یک ملت بسیار بخشنده 
و سخاوتمند در بخش دیگری از کره ی خاکی ارتشی را برای کمک به این 
منطقه ی بحران زده با کشتی حامل سبزیجات، میوه، غالت، گوشت و آب تازه و 
گوارا می فرستند. ژنرال ارتش بیانیه ای خطاب به شهروندان صادر می کند: "ما 

می توانیم هر مقدار غذایی که بتوانید با خود حمل کنید، به شما بدهیم." 
نفر اول با یک سبد پیک نیکی می آید و مایحتاج غذایی دو روز،برای دو نفر 
با یک ساک بزرگ می آید و غذای کافی برای پنج روز  را می گیرد. نفر دوم 
خانواده اش می گیرد. اما نفر سوم با یک وانت بزرگ می آید و غذای کافی برای 
خانواده ی خودش و چند نفر از همسایگان گرسنه اش برای یک ماه می گیرد. 

 Able    [



72

خستگی ناپذیر

نفر اول که با سبد پیک نیک آمده بود، وانت را می بیند که با بیش از یک 
تُن غذا در عقب ماشین از جلوی خانه اش می گذرد. در این حالت، "آشفتگی" 
توصیف حالت رفتاری او نیست، او بسیار خشمگین است! او به همسایگانش 
به گوش  باالخره شکایتش  تا  می تواند، شکایت می کند  و هر کس دیگری که 
ژنرال می رسد. ژنرال او را احضار کرده و در جواب او می گوید: "هی مرد، ما 
به تو گفتیم که می توانیم هر مقدار غذایی که بتوانی حمل کنی، به تو بدهیم. 
با  چرا  نیاوردی؟  بزرگ تری  آمدی؟ چرا ظرف  کوچکی  چنین ظرف  با  چرا 

وانت به پایگاه ما نیامدی؟" 
طبق  بر  چیست؟  می روند،  خداوند  فیض  سمت  به  وقتی  مسیحیان  ظرف 
افسسیان 3: 20 این ظرف چیزی است که ما می خواهیم و تصور می کنیم. خدا 
می گوید: "فیض ]قدرت] من می تواند فراتر از هر ظرفی باشد که شما می آورید!" به 
عبارت دیگر، ظرف های ما تعیین کننده ی سهم ما از قدرت نامحدودی است که در 
دسترس ماست. رک و پوست کنده بگویم، ظرف های ما تنها چیزی است که خدا را 
محدود می سازد. ایمان دارم که خدا از من و شما می پرسد: "چرا فقط به آنچه که 
می تواند شما را تا ته خط بکشاند، فکر می کنید؟ چرا صرفا به خود و خانواده تان 
فکر می کنید؟ چرا به آن ظرفیت کاملی که من در شما نهاده ام، رسوخ نمی کنید تا 

همانند دانیال فردی متمایز در میان اطرافیان تان باشید؟" 
به همین دلیل پولس ملتمسانه دعا می کند تا "از قدرت بی قیاس، نامحدود و 

بی نهایت عظیم او در و برای ما که ایمان داریم، آگاه شویم." )افسسیان 1: ]1(]10]
"بی قیاس]11]،  کنید:  نگاه  دقت  با  کرده،  انتخاب  پولس  که  واژگانی  به 
برای  خدا  قدرت  همراه  واژه ها  این  وقتی  عظیم]13]".  بی نهایت  نامحدود]12]، 
زندگی شما می آید، هر یک از آنها چه معنایی برای شما دارند؟ توجه کنید که 
پولس از "قدرتی که در ماست" سخن می گوید، نه قدرتی که ما هرازگاهی به 
عنوان یک خادم برگزیده در روزی که خدا هم احساس خوبی دارد، دریافت 
می کنیم. همچنین این "قدرتی برای ماست" که ما را قوت می بخشد تا بر زندگی 
حکم برانیم. این قدرتی است برای ما تا برخاسته و خود را متمایز سازیم تا 
دیگران گواه قدرت قیام مسیح را مشاهده نمایند! این قدرتی برای ماست تا 
بدرخشیم و در دنیای تاریکی نور باشیم. حال باید بپرسیم: آیا ما در سطحی 

AMP 10    ترجمه ی
 Immeasurable    11

 Unlimited    12
 Surpassing greatness    13
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نازل تر از بهای بسیار عظیمی که مسیح پرداخت، زندگی می کنیم؟ اگر صادق 
باشیم، باید بگویم: بله. نتیجه ی این متوسط دانستن خود، سقوطی تراژیک 
و دردناک از ظرفیتی است که برای اثرگذاشتن بر دنیا برای پادشاهی خدا 

الزم داریم. 
چرا ما اغلب تسلیم روش ها و راه های دنیای بی ایمان می شویم؟ به عنوان 
مثال، وقتی یک بحران اقتصادی رخ می دهد، چرا ما مسیحیان با ترس ده-

یک می دهیم و هم سوی بقیه، دچار تزلزل می شویم؟ گاهی فکر می کنیم ما باید 
فیلیپیان 4: ]1 را بازنویسی کنیم و بگوییم: "خدای من همه ی نیازهای شما 
را بر حسب وال استریت]14]، سیستم بانکی و شرایط اقتصادی، رفع خواهد 
اقتصادی  بحران  بروز  حین  در  ما  اکثریت  برخورد  روش  این  آیا  کرد." 
نیست؟ اما برطبق حقیقتی که از کالم خدا درمی یابیم، زمان های سخت اوقاتی 
در  را  ما  سیاره ی  منابع،  باشیم!  همیشه  از  درخشان تر  باید  ما  که  هستند 
طول بحران اقتصادی ترک نمی کنند. ایده پردازی منع نمی شود، قوم خدا باید 
بایستند. قدرت او که در ماست، ایده های میلیونی و میلیارد دالری را موجب 
می شود که به اکثریت مردم بیشترین کمک را می کند. بحران اقتصادی به این 
معناست که کانال های عادی جریان مالی منقطع شده اند و تنها چیزی که نیاز 
است مجراهای جدید و خالقانه و ایده های تازه و بکر است. این من و شماییم 
که باید با این مجاری و ایده های بکر و جدید وارد صحنه شویم، زیرا منبع 

قدرت خالقیت ما هرگز خشک نمی شود. 
به دهه ی 20]1 بازگردیم، عده ای می بایست در آن زمان به "ایمی سمپل 
مک فرسون"]15]گوشزد کرده باشند که برای یک زن در آن تاریخ، ساختن 
یک تاالر کنفرانس با ظرفیت پنج هزار صندلی، آن هم در وسط شهر لس-

آنجلس امری محال است. همچنین می بایست به او گفته باشند که دسترسی 
به وسایل و امکانات در وسط بحران اقتصادی غیرممکن است. اما او این 
بزرگ  کلیسای  امروز یک  و  تاالر موعظه کرده ام،  آن  را کرد. من در  کار 
در آن جا جلسه دارند. گزارش شده که تهیه کنندگان هالیوودی دزدکی در 
مراسم یکشنبه ی ایمی شرکت می کردند تا از طراحی های او ایده بگیرند. آنها 

14    مرکز بورس و تجارت امریکا در نیویورک که به عنوان یک شاخصه و قطب اقتصاد 
شناخته می شود.

)Aimee Semple McPherson )18[0 - 1[[4    15
زنی که در دوران بحران اقتصادی دهه ی Angelus Temple ،20 که یک تاالر بزرگ در شهر 

لس آنجلس بود را ساخت. همچنین کلیسای Foursquare Gospel را نیز پی افکند که امروزه بیش از 
8میلیون عضو در سراسر جهان دارد. 
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از این ایده ها برای دکورهای صحنه های هالیوودی خود استفاده می کردند. 
ایمی بر روی جهان تاثیر گذاشت، او چون یک نور درخشید. من خدمت ایمی 
را با یک برنامه ی تلویزیونی مقایسه می کنم که مدتی پیش اتفاقی دیدم. یک 
"فیض عظیم"]16] را در مقابل گروه کثیری از شنوندگان  مرد داشت سرود 
می خواند. در جلوی شنوندگان سه نفر در جایگاه داوری نشسته بودند. به 
محض آن که مرد موسیقی اش را تمام کرد، هیات ژوری ارزیابی خودش را 
ارائه داد. درشگفت بودم که داوران چیزی شبیه این گفتند: "تو خوب بودی، 

انعطاف پذیری ات می تواند قوی تر شود، اوج صدایت کمی باالست و ..."
زانوانم سست شده بود. فریاد برآوردم: "خداوندا، تو خالق جهانی. تو 
کهکشان ها و ابرنواختران]17]، کوه افسانه ای راکی و مخلوقات شگفت انگیز دریا 
را خلق کرده ای. تو در ما زندگی می کنی. و ما برای الهام گرفتن به برنامه ی 
امریکن ایدل]18] می رویم!" فکرش را بکنید: ایمی با خالقیت اش بر هالیوود تاثیر 
هالیوود  از  الهام گرفتن  به خاطر  به خاطر کمبود فیضی که  ما  اما  گذاشت، 

محدودش ساخته ایم، دچار چنین فقدانی هستیم. 
من غرق اندوه شدم. برای مدتی طوالنی عمیقا درباره اش فکر کردم و به 
این نتیجه رسیدم: "درحقیقت اگر ما به گونه ای تعلیم یافته باشیم که فیض، تنها 
بخشش گناهان است و امکان ورود به آسمان را به ما می دهد، نمی توانیم در 
جهان نور باشیم". گویی در چنین شرایطی خدا ما را تبدیل به کاالیی خنده دار 
در چشم دنیا ساخته است. در تمایل ما برای خلق پیغام هایی سهل و راحت، 
بدون ایمان خستگی ناپذیر یا نبرد ایمان، خدا باید تاسف خورده و بگوید: "می-

گذارم در اثر شرمساری ناشی از اتکا بر حکمت خودت، رنج بکشی!" 
تالش  چرا  کنیم؟  باور  سادگی  به  را  او  وعده های  و  نباید شرایط  چرا 
می کنیم حکمت او را مناسب سبک زندگی خود گردانیم، در حالی که باید به 
دنبال تغییری اساسی باشیم که وقتی زندگی خود را در مواجهه با حقیقت 

می گذاریم، رخ می نماید؟ 

Amazing Grace    16
Super nova    17

ستاره ای که روشنی اش صد میلیون برابر خورشید است 
 American Idol    18

برنامه ی معروف تلویزیونی با هدف معرفی یک ستاره ی جوان در موسیقی 
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تجربه ی من از فیض
به خصوص  انگلیسی،  زبان  دبیرستان،  در  درس هایم  بدترین  از  یکی 
نگارش خالق بود. وقتی یک تکلیف به من داده می شد که به هر شکلی مجبور 
پنج ساعت  معمول چهار  به طور  می افتاد.  اندامم  بر  لرزه  بودم،  نوشتن  به 
وقت می گذاشتم تا یک یا دو صفحه بنویسم. ساعت ها جلوی یک صفحه ی سفید 
کاغذ می نشستم تا بفهمم چه طور باید شروع به نوشتن کنم. باالخره اتفاقی، 
یک جمله می نوشتم و شروع می کردم. فکر کردن به آن وحشتناک بود، ناچار 
بودم کاغذ را مچاله کنم و دور بیاندازم. در تالش بعدی، یکی دو جمله ادامه 
می دادم و باز به این نتیجه می رسیدم که وحشتناک است و باز کاغذ را پاره 
می کردم و آن را دور می انداختم. این فرایند تا آنجا ادامه می یافت که من چندین 
صفحه ی کاغذ و کلی وقت را به هدر می دادم. دست کم یک ساعت طول می کشید 
تا حداکثر یک یا دو پاراگراف به درد بخور بنویسم. درنهایت، حتا وقتی کار 

از نظر خودم خوب بود، با پایین ترین نمره کارم را به انتها می رساندم. 
گاهی فکر می کردم معلمان درس انگلیسی مرا قبول می کردندتا سال بعد 
مجبور نباشند مرا دوباره تحمل کنند. فکر می کنید اغراق می کنم؟! حقیقت این 
است که در امتحانات شفاهی از 800 نمره تنها 370 نمره به دست آوردم. به 
عبارتی تنها 46% که به نوعی قبولی با تک ماده است. خوشبختانه در ریاضی 
و علوم خوب بودم و این به من اجازه داد تا در دانشگاه پاردو و در رشته ی 

مهندسی پذیرفته شوم. 
پس در سال 1]]1 وقتی خدا در دعا به من گفت: "پسرم، می خواهم که 
بنویسی"، با خودم فکر کردم او دچار اشتباه بزرگی شده است،از آن جایی 
که فرزندان بسیاری در این سیاره دارد، امکانش هست که مرا با کس دیگری 

اشتباه گرفته باشد؟! 
من از اقرار این موضوع شرمنده ام، اما آنچه او می خواست، آن قدر به نظرم 
مسخره می آمد که هیچ کاری انجام ندادم. در آن زمان من فاقد این دانش و 
آگاهی ای بودم که امروز با شما درباره ی طبیعت قدرت بخش فیض بی قیاس خدا 
مطرح می کنم. ده ماه بعد در طی دو هفته، دو زن از دو ایالت مختلف نزد من 
آمدند. یکی از آنها از تگزاس بود و دیگری از فلوریدا. هر کدام عینا یک چیز را 
گفتند: "جان بیور، اگر پیغامی را که خدا به تو می دهد ننویسی، او آن را به کس 

دیگری خواهد داد و تو برای نااطاعتی ات داوری خواهی شد." 
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می کرد  من  به  را  نصیحت  همان  که  شنیدم  را  دوم  نفر  حرف های  وقتی 
که دقیقا دو هفته ی پیش از کس دیگری شنیده بودم، ترس خدا وجودم را 
اطاعت  است  بهتر  کنم!  گوش  است  "بهتر  کردم:  فکر  خودم  با  و  فراگرفت 
کنم!"، اما فکر می کردم خدا مرتکب اشتباه بزرگی شده است. من نمی توانستم 
حتا ده صفحه بنویسم، چه رسد به یک کتاب! از روی استیصال با خدا روی 
یک کاغذ یادداشت قراردادی نوشتم. نوشتم: "من به فیض احتیاج دارم. من 
بدون توانایی تو هیچ کاری نمی توانم بکنم!" قرارداد را امضا کردم و تاریخ آن 
را نوشتم. سپس نشستم تا بنویسم. من با یک طرح کلی شروع نکردم، چراکه 
هیچ ایده ای نداشتم که چه طور باید یک کتاب را نوشت یا از کجا باید شروع 
کرد. تنها یک ایده ی کلی داشتم. ناگهان افکاری به ذهن من آمد که هرگز نه 
به آنها فکر کرده بودم، نه کسی قبال به من تعلیم داده بود. فقط نوشتم و 
نوشتم. باالخره یک کتاب طوالنی از دست نوشته هایم داشتم. بعد کتاب دوم-

ام را نوشتم و سپس کتاب سوم را. تا امروز من 15 کتاب نوشته ام که در 
میلیون ها نسخه به فروش رفته و به بیش از شصت زبان در سراسر جهان 
به چاپ رسیده است. یکی از کتاب هایم -نزدیک شوید- جایزه ی برگزیده ی 
کتاب فروشان را در سال 2004 به دست آورد و چند کتاب دیگرم به عنوان 

پرفروش ترین کتاب های ملی و بین المللی بوده اند. 
می بینید؟ براساس توانایی "طبیعی"ام هرگز شایستگی این را نداشتم اما 

این همه به خاطر فیض خدا در زندگی من است! 
من در یکی از استادیوم های اروپا در مقابل 8هزار نفر ایستاده ام. بسیاری 
از آنها رهبران مسیحی بودند. از آنها پرسیدم چند نفر یکی از کتاب های مرا 
خوانده است. در کمال تعجب دیدم که تقریبا همه دست هایشان را باال بردند. 
از  که  رهبری  6هزار  از  برگزارکننده  شرقی،  اروپای  در  کنفرانس  یک  در 
شصت کشور جهان آمده بودند، پرسید چند نفر دست کم یکی از کتاب های مرا 
به زبان خودشان خوانده، وقتی دیدم 0]% دستشان را باال بردند، شگفت زده 
شدم. من با ناشران ایرانی صحبت کرده ام )اکنون که در حال نگارش این 
کتاب هستم، هفت کتاب من به فارسی ترجمه شده است]]1]( او گفت: "شما 
یکی از پرطرفدارترین نویسندگان مسیحی در ایران هستید." چنین گزارش-

هایی ادامه دارد، اما واکنش من این است: "چه فیض عظیمی!" 

]1    در زمان ترجمه ی این کتاب، مجموعا 10 اثر نویسنده به فارسی ترجمه شده است و کتاب 
حاضر، یازدهمین اثر او می باشد. 
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بگذارید یکی از رویاهایم را با شما در میان بگذارم. من می خواهم معلم های 
انگلیسی دبیرستانم را پیدا کنم و پانزده کتابی را که با فیض خدا نوشته ام، 
به آنها نشان دهم و شاهد از حال رفتن آنها باشم. سپس بیدارشان می کنم و 
آنها را به سوی مسیح هدایت خواهم کرد. آنها می توانند ثمرات مرا تشخیص 
دهند و این ثمرات به روشنی فیض شگفت انگیز خداوند ما عیسای مسیح را 

نشان می دهد!
به همین دلیل است که پولس جسورانه اعالم می کند: "اما به فیض خدا، 
خوانندگان  کنید  گوش  من  به   .)10  :15 قرنتیان  )اول  هستم"  هستم،  آنچه 
عزیز: شما آن کسی که هستید، نیستید.مهم نیست کجا به دنیا آمده اید، در 
چه مسیری رشد کرده اید، از چه نژادی هستید، چه جنسیتی دارید، یا کجا 

تحصیل کرده اید. شما به وسیله ی خدا آنچه هستید، هستید!
از  یکی  لیزا،  با  ازدواجم  از  پس  بودم.  وحشتناکی  سخنران  اوایل،  آن 
نخستین دفعاتی که او موعظه ی انجیل مرا می شنید، احساس کرد در همان 
ده دقیقه ی اول خوابش برد. بهترین دوستش در صندلی کناری او نشسته 
بود، او نیز به خواب عمیقی فرو رفته بود؛ به شکلی که می توانستم ببینم از 
گوشه ی دهان نیمه بازش، آب دهانش جاری است! آن افراد در تمام طول 

موعظه ی من خواب بودند. 
چند سال پیش لیزا یک نوار ویدئویی از موعظه ی من در سال 84]1 پیدا 
کرد. آن را داخل دستگاه گذاشت، چند ثانیه نگذشته بود که فریاد زدم: “لیزا، 
بندازش دور!” لیزا، نوار را قاپید و آن را دو دستی به خودش چسبانید و با 

خنده گفت: “به هیچ وجه! این یک وسیله ی عالی برای حق السکوته!” 
امروز و فقط به واسطه ی فیض خدا، من در برابر پنج، ده و حتا بیست 
هزار نفر در نواحی مختلف دنیا موعظه می کنم. مردم از من می پرسند: “آیا 

هرگز پیش از موعظه دستپاچه می شوی؟” پاسخ می دهم: “به هیچ وجه!”
با  از پاسخ من گیج می شوند و می پرسند: “چه طور می توانی  آنها  معموال 

چنین جمعیتی روبه رو شوی و دستپاچه و عصبی نشوی؟” 
فیض  اگر  و  بد هستم،  چه قدر  می دانم  “خودم  می گویم:  و  می زنم  لبخندی 
خدا نباشد، با مشکل بزرگی روبه رو می شوم!” حال که درباره ی فیض خدا 
می دانم، فیض هرگز شکست نمی خورد و درنمی ماند. این همیشگی است! به 
همین دلیل پولس می گوید: "ای برادران، وضع خود را، آن هنگام که خدا شما 
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را فراخواند، در نظر آورید. بیشتر شما با معیارهای بشری، حکیم محسوب 
نمی شدید؛ و بیشتر شما از قدرتمندان یا نجیب زادگان نبودید.« )اول قرنتیان 
1: 26( چرا؟ زیرا حکمت، نجابت و قدرت آنها به جای فیض خدا، بر قابلیت های 

خودشان متکی بود. 
"اگر  می شد.  محسوب  نجیب زاده  و  حکیم  فردی  زندگی،  اوایل  در  پولس 
کسی می پندارد که دالیل خوبی برای اتکا به این گونه افتخارات انسانی دارد، 
من دالیل محکم تر دارم" )فیلیپیان 3: 4(.اما پولس اتکا کردن به فیض را برمی-

گزیند: "اما آنچه مرا سود بود، آن را به خاطر مسیح زیان شمردم.« )فیلیپیان 
3: 7( چرا این افتخارات انسانی، بی ارزش و زیان بارند؟ زیرا پولس می خواست 
"می خواهم  خود:  طبیعی  قابلیت های  در  نه  بردارد  گام  رایگان  فیض  این  در 
با  او سهیم شده،  رنج های  در  و  بشناسم  را  رستاخیزش  نیروی  و  مسیح 
مرگش همشکل گردم« )آیه 10(. اما به این معنا نیست که پولس از خودش 
مایه نگذاشت. او مجدانه مطالعه می کرد تا خود را قانع سازد و با تمام وجود 
دعا می کرد تا اراده ی خدا را شناخته و از روح حکمت و معرفت پر شود. او به 
بهترین شکل از خودش مایه می گذاشت، اما باور داشت که فیض خدا تالش-

های انسانی او را به پیش می راند تا وارد قلمرو قدرت االهی شود. 
اگر دانش آموز هستید، باید سخت مطالعه کنید، اما با این همه، باید به فیض 
خدا ایمان داشته باشید که شما را به سطحی از اندیشه و موفقیت می رساند که 
با درک تان نشدنی است. اگر پزشک هستید، باید پیوسته در جریان کشفیات 
داروهای تازه باشید، اما توکل تان نباید برتوانایی یا تحصیالت تان باشد. توکل 
شما باید بر حکمت و خالقیتی ماورایی باشد که از فیض خداست و کمک 
می کند تا به فراسوی ناشناخته ها بروید. اگر ورزشکار حرفه ای هستید، باید 
در  را  شما  که  باشد  خدا  فیض  بر  باید  اعتمادتان  اما  کنید،  تمرین  سخت 

حیطه ی تخصصی تان فراتر از بی ایمانان قرار می دهد. 
و  خالق  خدای  گفتیم-  نخست  فصل  در  که  -همان طور  بیاورید  یاد  به 
نگاشته  تولد  از  پیش  را  ما  از  یک  هر  زندگی  ما، سرگذشت  دوست داشتنی 

است. ما کلمات پرستشی و ستایشی داود را دیدیم:

"دیدگانت کالبد شکل ناگرفته مرا می دید.

همه روزهایی که برایم رقم زده شد
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در کتاب تو ثبت گردید،

پیش از آن که هیچ یک هنوز پدید آمده باشد." )مزمور ]13: 16(

زندگی نامه ی  بتوانید  است  غیرممکن  بگویم.  را  زندگی نامه ی شما  بگذارید 
خدانگاشتخود را با توانایی ها و قابلیت های شخصی تان به انجام رسانید. شما 
نمی توانید چنین کنید. اگر خدا به نحوی سرگذشت شما را می نوشت که شما 
می توانستید خودتان آن را دنبال کنید، آن گاه مجبور بود جاللش را با شما 
تقسیم کند. خدا این کار را نمی کند! او به وضوح می گوید: "جالل خود را به 
کسی دیگر نخواهم داد")اشعیا 42: 8( پس خدا عامدانه سرگذشت شما را 
فراسوی توانایی ها و ظرفیت های طبیعی تان نگاشته تا نیازمند اتکا به فیض او 
برای انجامش باشید. تنها به این طریق است که او همه ی جالل را به دست 
می آورد! به همین دلیل است که من به مردم درباره ی کتاب هایی که نوشته ام، 
می گویم هیچ فردی بیش از من آگاه نیست که نویسنده ی واقعی این کتاب ها 
کیست. هیچ کدام از آنها براساس مهارت و توانایی من نوشته نشده اند. من 
واسطه ی  به  می دانم  من  خوانده ام.  را  آنها  که  هستم  فردی  نخستین  صرفا 
قابلیت های او -فیض او- هستم، آنچه هستم، نه براساس توانایی های خودم. 

این هدیه ی رایگان خداست. 
ایمان داران   %2 تنها  دارد؛  وجود  هشداردهنده  حقیقتی  وجود  این  با 
امریکایی از قدرت بخشی فیض که آنها را قادرمی سازد به سرگذشت از پیش 
تعیین شده ی خود دست یابند، آگاه اند. 8]% دیگر چگونه می توانند خواندگی 
خود را تنها براساس توانایی های خود به انجام رسانند؟ حقیقت این است که 
آیا به همین دلیل نیست که ما چنین فشار عظیمی را در جوامع  نمی توانند. 

خود شاهدیم؟ 

دسترسی
یک هدیه ی رایگان!

این قدرتی که درباره اش می نویسم، یعنی خدا، چیزی نیست که بتوانید 
با تالش های انسانی خود شایسته ی دریافتش شده یا آن را به دست آورید. 
همان طور که پولس تاکید می کند، فیض را تنها می توان از طریق ایمان دریافت 
کرد: "زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید - و این از خودتان نیست، 
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بلکه عطای خداست-و نه از اعمال، تا هیچ کس نتواند به خود ببالد.« )افسسیان 
2: 8-]( او به ایمان داران شهر روم می نویسد: "ما توسط او، و از راه ایمان، به 
فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در 
جالل خدا فخر می کنیم." )رومیان 5: 2( چه چیزی امکان دسترسی به فیض 
خداوند را می بخشد؟ این راه دستیابی، کار سخت، داشتن یک زندگی خوب، 
دو ساعت در روز دعاکردن، دوبار در ماه روزه گرفتن یا هیچ تالش انسانی 

دیگری نیست. ما تنها از طریق ایمان، به فیض دسترسی داریم! 
خب، پس چرا به سادگی باور نمی کنیم؟ به این شکل به موضوع نگاه کنید. 
اگر چاهی که آب تازه از آن به دست می آورید، خشک شود، دچار مشکل 
بزرگی می شوید. بدون آب تازه، شما و خانواده تان ظرف چند روز خواهید 
مرد. اما درست پایین جاده شهری است که یک مخزن بزرگ ُپر با میلیون 
از مخزن کشیده شده اند، درست  که  اصلی  لوله های  و  دارد  تازه  آب  لیتر 
یا  باید به شهرداری و  بکنید؟  باید  از جلوی خانه ی شما می گذرند، چه کار 
اداره ی آب بروید و از آنها اجازه بگیرید. سپس به یک مغازه ی ابزارفروشی 
رفته و مقداری لوله ی PVC بخرید، به خانه برگردید و لوله ی خانه تان را به 
لوله ای که از جلوی حیاط تان می گذرد، متصل کنید. شما اکنون به میلیون ها 
لیتر آب تازه ای دسترسی دارید که فراتر از نیاز شما و خانواده تان است. 
به زبان ساده، ایمان، لوله ی فیض است. بنابراین می توانیم رومیان 5: 2 را 
این چنین بخوانیم: “ما از راه لوله ی ایمان به همه ی آب فیضی دسترسی داریم 
که نیازمند آن هستیم.” به همین سادگی. تنها راه شرکت در قدرت فیض از 
راه ایمان است. به همین دلیل است که نویسنده به عبرانیان می نویسد: "زیرا 
به ما نیز چون ایشان بشارت داده شد. اما پیامی که شنیدند، سودی برایشان 

نداشت، زیرا با آنان که گوش فرا دادند به ایمان متحد نشدند.«)4: 2( 
مردمی که به آنها اشاره می شود، نسل ابراهیم هستند؛ وارثان وعده ی خدا. 
تلویحا، همه ی قدرت آسمان و برکات آن از جلوی خانه ها و چادرهایشان 
می گذشت. با این وجود آنها از آنچه برایشانبه طور رایگان تدارک دیده شده 
بود،سودی نبردند، زیرا "لوله های ایمان" خود را به لوله ی فیض وصل نکرده 

و شیر آن را باز نکرده اند تا آنچه را کالم خدا وعده داده، دریافت نمایند. 
در همین راستا نیز اگر فقط 2% ایمان داران امریکایی آگاه باشند که فیض 
خدا، قدرت رایگان اوست، قدرتی که به ما توانایی می بخشد تا فراتر از توانایی-

باشیم و  نور  با کارهای حیرت آور،  تاریکی  های عادی مان رفته و در جهان 
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بدرخشیم؛ آن گاه ما به عنوان یک کلیسا چه طور می توانیم ایمان داشته باشیم؟ 
چه طور می توانیم با آن متحد شده و شریک آن وعده ها شویم؟ پولس به این 
شیوه پاسخ می دهد. "اماچگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاورده اند؟ و 
چگونه به کسی ایمان آورند که از او نشنیده اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کسی 

به آنان موعظه نکند؟«)رومیان 10: 14( 
قدرت بخشی  با  ارتباط  در  خدا  کالم  آنچه  به  همچنان  مسیحیان  ما  اگر 
فیض خدا نشان می دهد، ناآگاه باقی بمانیم، پس چگونه می توانیم ایمان داشته 
باشیم؟ نمی توانیم به چیزی که نمی دانیم ایمان داشته باشیم. اگر هیچ لوله ای 
برای اتصال به این فیض نداشته باشیم، وعده های کالمش سودی برایمان 

ندارد. 
این قلب خدا را می شکند. عیسا بهایی عظیم پرداخت تا ما فراتر از کارهایی 
که دانیال و یحیای تعمیددهنده کردند، انجام دهیم. تا به گونه ای زندگی کنیم 
که گواهی بر پُری زندگی او باشد. ما پیام فیض را به بیمه ی آتش سوزی و 
قدرت  بایسته  و  شایسته  طور  به  نتوانسته ایم  ما  داده ایم.  تقلیل  بخشایش 
فیض خدا را برای زندگی کردن اعالم نماییم. بنابراین قادر نیستیم کار خدا را 
در این دنیای تاریکی به انجام رسانیم، قادر نیستیم به شکلی خستگی ناپذیر 

برای جالل او زندگی کنیم. 
تا کارهای پسندیده ی  کنیم  "چه  برآوردند:  فریاد  پیروان عیسا  باالخره 
بودند.همچنین  شده  ناامید  آنها   )28  :6 )یوحنا  باشیم؟"  داده  انجام  را  خدا 
آنها می خواستند به انسانیت زخمی با توانایی خداوند کمک کنند. عیسا آنها 
را ترغیب می کند تا نمونه ی او را دنبال کنند. آنها باالخره با عصبانیت فریاد 
برآوردند: "چه طور می توانیم آنچه را تو انجام می دهی، انجام دهیم؟"، عیسا به 

سادگی پاسخ داد: "ایمان آورید!" )یوحنا 6: ]2(
همین! ایمان! باورداشتن "کلمه ی فیض خداوند"تمام کاری است که برای 
سهیم شدن در آن ضروری است. به همین دلیل است که پولس ایمان داران 
افسس را با گفتن این کلمات خاطرجمع می سازد: "اکنون شما را به خدا و کالم 
فیض او می سپارمکه قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع کسانی که 

تقدیس شده اند، میراث بخشد." )اعمال 20: 32( 
که  می دانست  او  داشت.  که دوست شان  بود  ترک کسانی  در حال  پولس 
این می تواند آخرین مکالمه شان باشد. وقتی شما می دانید که واپسین کلمات تان 
را می گویید، بسیار مراقب اید تا کلماتی گزیده را خطاب به عزیزان تان بر زبان 
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برانید. پولس آنها را نه فقط به خداوند، بلکه به کالم فیض او نیز می سپرد. 
امروز از بسیاری از مسیحیان خوش قلب می شنوم که عباراتی زیبا مانند 
"باید به خدا توکل کنی"، یا "تمام آنچه در زندگی ات نیاز داری، خداست"، یا 
"فقط به خدا نزدیک شو" را می گویند. هرچند این کلمات افراد را به مسیری 
درست هدایت می کنند، اما کافی نیستند. پولس هم ایمانانش را نه فقط به خدا، 
بلکه به "کالم فیض او" نیز می سپارد. فیض خدا ما را بنا می کند و ما را میراث 
از  پیش  این میراث زندگی نامه ی شماست که  می بخشد. میراث شما چیست؟ 

تولدتان نگاشته  شده است! 
درباره ی  ما  تعالیم  نبودن  کامل  خاطر  به   )%[8( مسیحیان  از  بسیاری 
فیض، فکر می کنند که قدرت بی قیاس خدا تنها اگر به اندازه ی کافی دعا کنیم و 
روزه بگیریم، یا به اندازه ی کافی در جلسات مسیحی شرکت کنیم، یا به قدر 
نگرش  این  ماست. مشکل  در دسترس  باشیم،  داشته  مقدسی  زندگی  کافی 
ناکامل این است که ما نمی دانیم چه مقدار "کافی" است. به همین دلیل پولس 
با غالطیان برخورد می کند: "آیا خدا از آن جهت روح را به شما عطا می کند و 
معجزات در میان شما ظاهر می سازد که اعمال شریعت را به جا می آورید، یا 

از آن رو که به آنچه شنیدید ایمان دارید؟« )غالطیان 3: 5( 
"به جاآوردن اعمال شریعت"]20] ما را در ارتباط با خدا به هیچ نتیجه ای 
این  درس  ماست.  نیروی  و  تالش ها  براساس  موضوع  کل  زیرا  نمی رساند، 
فصل این است که عامل منحصر به فرد دسترسی به فیض قدرت بخش رایگان 
خدا این است که به آن ایمان داشته باشید، به آن اعتماد کنید و با ایمان آن 

را به خود اختصاص دهید. 
این موضوع هیچ تفاوتی با نجات ندارد. ببینید پولس آن را چگونه مطرح 
می کند: "فقط می خواهم این را بدانم: آیا روح را با انجام اعمال شریعت یافتید 

یا با ایمان به آنچه شنیدید؟« )غالطیان 3: 2( 
همان طور که در ابتدا با فیض و براساس ایمان و پاسخ دادن به آن، نجات 
یافتیم، پس اکنون نیز باید با فیض ادامه دهیم تا کارهای حیرت آور در حیطه ی 

خود انجام دهیم. 

 Strenuous moral striving    20
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"چی هواهوا" یا "خرس گریزلی"؟
می توانیم بازگردیم به پرسشی که در فصل سوم پرسیدیم؛ آیا ما قدرت و 
توانایی خستگی ناپذیربودن در تعاقب و ایمان را داریم؟ آیا چی هواهوا هستیم 

یا خرس گریزلی؟ 
اطمینان  با شادی و  امیدوارم  آیاتی که مطالعه کردیم،  تامل در  از  پس 
با چنین  باشید که من و شما شبیه خرس گریزلی هستیم.  با من هم عقیده 
"زندگی  معنای  در  را  خود  کشف  بیایید  قلب تان  و  فکر  در  اطمینان خاطری 

خستگی ناپذیر" ادامه دهیم. 
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"زیرا اگر به واسطۀ نافرمانی یک انسان، مرگ از طریق او حکمرانی کرد، 
چه قدر بیش تر آنان که فیض بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت 
کرده اند، توسط آن انسان دیگر، یعنی عیسی مسیح، در حیاْت حکم 

خواهندراند.« )رومیان 5: 17( 

امیدم این است که با تکرار و قرار دادن این آیه در پیش چشمان تان،درست 
که  دارم  امید  شود.  وجودتان  از  بخشی  نیز  آیه  این   ،16  :3 یوحنا  همانند 
باالخره این آیه را هنگام خواب برای خود نقل کنید و بدانید که این اراده ی 
خداست تا بر قلمرو حیات حکم برانید. این ایمان محکم، الزمه ی یک پایان 
قوی و محکم است. ما باید خود را یک "غلبه کننده" و یک ایمان دار خستگی-

ناپذیر بدانیم. 
پیش از ادامه بگذارید حقیقت بنیادینی را که با هم بررسی کردیم، تکرار 
کنم: "کسانی که به رایگان فیض خدا را دریافت کرده اند، قدرت می یابند تا در 
این زندگی سرآمد باشند." ما باید سر باشیم، نه دم، و در شرایط و موقعیت-
های زندگی باال باشیم، نه در سطحی پایین. ما باید نمونه هایپادشاهی خدا 

باشیم که روش های خدا برای زندگی را به این زمین می آورند. 
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چرا بیش تر مسیحیان بر زندگی حکم نمی رانند؟ 
چرا همه ی مسیحیان به این شیوه زندگی نمی کنند، چرا اکثر ایمان داران به 

جای آن که بر زندگی حکم برانند، زندگی بر آنها حکم می راند؟!
پاسخ همان است که پیش تر به آن رجوع کردیم. مطالعه ی آماری سال 
به  فیض  از  امریکا  ایمان داران   %[8 که  داد  نشان  کشور  سطح  در   200[
متاسفانه  آمار  این  که  دارم  باور  من  نیستند.  آگاه  خدا،  قدرت بخشی  عنوان 
به  اکثرایمان داران  است.  غرب  دنیای  تمام  در  کلیسا  کلی  نمایانگر وضعیت 
از  دیده،  تدارک  فیض  طریق  از  خدا  که  ماورایی  قدرت  از  ناآگاهی  خاطر 
داشتن زندگی ای که موردنظر خداست، ناتوانند. این افراد با قبیله ی افریقایی 
که صاحب یک لندرور قدرتمند بودند اما هنوز از توانایی حمل و نقل آن بی-

خبر بود، هیچ تفاوتی ندارند. آنها هنوز به سفر با پای پیاده و حمل کاالهای 
سنگین بر شانه های خود در مسافت های طوالنی، محدود بودند. 

دومین علتی که باعث می شود ایمان داران در زندگی حکم نرانند، در باقی 
این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد. با مثالی از گفتار عیسا به نیقودیموس 
واژگان  نخستین  بود.  پرسیده  استاد  از  را  مطلبی  پنهانی،  که  می کنیم  آغاز 
عیسا به او چنین بود: "آمین، آمین، به تو می گویم تا کسی از نو زاده نشود، 

نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند." )یوحنا 3: 3( 
به  او  بعدی  بیان  اما  می کند،  صحبت  خدا  پادشاهی  دیدن  از  عیسا 
نیقودیموس، مطلبی کامال متفاوت را عنوان می کند: "آمین، آمین، به تو می گویم 
تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد." )آیه 
5( چرا عیسا تاکید خود را از "دیدن" )در آیه 3( به "داخل شدن"]راه یافتن] 
)در آیه 5( تغییر می دهد؟ اگر صرفا از زبان خودمان برای تفسیر این آیات 
استفاده کنیم، بسیار محتمل است که از معنا و مفهوم حقیقی آیه غافل شویم. 
خواندن آیه در زبان اصلی متن به ما کمک می کند تا بهتر بتوانیم به آنچه خدا 

می خواهد بفهمیم، دست یابیم. 
وقتی عیسا از پادشاهی خدا صحبت می کند، در واقع به "حکمرانی خدا" 
به  "پادشاهی خدا"  اکثر موارد به جای  اشاره می کند. واژه ی یونانی که در 
اما  خداست،  به  اشاره   Theos باشد.  می   basileia tou theos رفته،  کار 
basileia به معنای “سلطنت، حکم راندنو حکومت کردن” است. Basileia از 
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واژه ی یونانی ای ریشه می گیرد که به معنای “پی”]1] یا "بنیاد"]2] است. برخی از 
محققان بهترین ترجمه برای basileia Tou Theos را “حکومت امپراتوری 
امپراتوری]4]  واژه ی  عاشق  شخصا  من  می دانند.  خدا”]3]  “ملکوت  یا  خدا” 

هستم که یکی از معانی آن، "نهایت اقتدار" می باشد. 
به عنوان مثال در دعای ربانی، عیسا چنین دعا می کند: "ای پدر ما که در 
آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده ی تو چنان که در آسمان 
است، انجام شود." )متا 6: ] و 10(]5].او در واقع می گوید: "ای پدر ما که در 
اراده ی  بیاید.  آسمانی، تو قادر مطلق هستی. حکومت قدرتمند و متعال تو 
تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود". اما اینجا یک مشکلی 
اتفاقی در  به  این کلمات را می شنوند  اکثریت مردم وقتی  بروز می یابد، زیرا 
آینده فکر می کنند، در حالی که پادشاهی خدا قبال آمده است. این پادشاهی 
هنوز همان طور که اشعیا نبوت کرد، به صورت فیزیکی نیامده است، زیرا آن 
زمانی است که عیسا برای ابد حکم خواهدراند و نفوذ شیطان برای همیشه 
از بین می رود. بااین وجود پادشاهی خدا از نظر روحانی قبال آمده است. این 
پادشاهی در ماست، زیرا عیسا می گوید: "آمدن پادشاهی خدا را نمی توان به 
مشاهده دریافت،و کسی نخواهد گفت اینجا یا آنجاست، زیرا پادشاهی خدا 

در میان شماست.« )لوقا 17: 21-20( 
پادشاهی خدا اکنون به خاطر کار عیسا در جلجتا در میان هر مسیحی 
ایمانداری است. ما باید هر کجا که هستیم و هر کجا که می رویم، این قلمرو و 
حکمرانی را گسترش دهیم. ما باید با قدرت هدیه ی رایگان فیض خداوند که 

از طریق عیسای مسیح به ما ارزانی شده، بر زندگی حکم برانیم. 
را  "پادشاهی خدا"  بیایید نمونه های دیگری را که عیسا در آنها عبارت 
به کار می برد، بررسی و آنها را با عبارت "حکمرانی مقتدر و متعال خدا"]6] 
معنای خاص تری  بیانات  این  تغییر،  این  با  که  است  جالب  نماییم.  جایگزین 

برای ایمانداران امروزی می یابند. 
 Base    1

God’s imperial rule    2
God’s domain    3

Imperial : این واژه، امپراتوری و معنای حکومتی مقتدر که به جهان مسلط است را به     4
ذهن متبادر می سازد. 

نویسنده به لوقا 11: 2، ارجاع می دهد که به نظر اشتباه می رسد.     5
عبارت God’s supreme, powerful rule، اشاره به حکمرانی برتر و قدرتمند خدا دارد؛     6
حکمرانی ای که فراتر از هر چیزی است. واژه ی “متعال” شاید به نوعی مفهوم “برتری االهی” را نشان 
دهد. در عین حال به برتری خدا و یک حکمرانی مقتدرانه از طرف او اشاره می کند که صرفا محدود به 

مکان نیست، بلکه نوعی عملکرد است که مرزی نمی شناسد.  
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من  "اگر  می دهد:  تعلیم  چنین   28  :12 متا  در  عیسا  نمونه،  عنوان  به 
پادشاهی  که  بدانید  یقین  می کنم،  بیرون  را  دیوها  خدا  روح  واسطه ی  به 
خدا]حکمرانی متعال و مقتدر خدا] به شما رسیده است." روحی که عیسا به 
آن اشاره می کند، روح القدس است که یکی از شخصیت های اولوهیت است که 
فیض خدا را به ما می بخشد. او در عهد جدید "روح فیض" نامیده شده است. 

)عبرانیان 10: ]2 را بخوانید(
از سوراخ  گذشتن شتر  که  می کنم  تاکید  "باز  می گوید:  عیسا  دیگر  جای 
سوزن آسان تر است از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا]حکمرانی 

متعال و مقتدر خدا]." )متا ]1: 24( 
فرد ثروتمند کسی است که می گوید: "من در خودم شایستگی و ظرفیت 
موفقیت و کامیابی را دارم." او به خاطر هوش، منابع مالی، قدرت جسمانی، 
عقل، ارتباطات و منابع خود، کامال به خودش متکی است. اما عیسا آن سوی 
پادشاهی  زیرا  فقیرید  که  شما  حال  به  "خوشا  می گوید:  و  می بیند  را  دیوار 

خدا]حکمرانی متعال و مقتدر خدا] متعلق به شماست." )لوقا 6: 20(
او به فقر مادی اشاره نمی کند؛ او درباره ی کسانی خوشا به حال می گوید 
که به فیض خدا متکی هستند ]نه به خودشان]. عیسا به وضوح می گوید که 
روح خدا بر اوست تا انجیل را به فقیران بشارت دهد، اما او بارها عمدا با 
برخی از ثروتمندترین مردان و زنان جامعه اش دیدار و آنها را خدمت کرده 
بود. او درست پس از مالقات جوان ثروتمند، عبارت گذشتن شتر از سوراخ 

را مطرح می کند، زیرا جوان به جای خدا،به ثروتش اعتماد داشت. 
به بیان دیگری که عیسا درباره ی پادشاهی خدا مطرح می کند، توجه کنید: 
است،  عطا شده  به شما  مقتدر خدا]  و  متعال  پادشاهی خدا]حکمرانی  "راز 
اما برای مردمِ بیرون، همه چیز به صورت َمَثل است." )مرقس 4: 11(اقتدار 
حقیقتی  و  است  رازی  همچون  اصل  در  که  خدا  فیض  طریق  از  قدرت،  و 
پوشانیده شده، که توسط روح القدس آشکار می شود، به ما عطا شده است. 

"چنان که آمده است:
»آنچه را هیچ چشمی ندیده،

هیچ گوشی نشنیده،
و به هیچ اندیشه ای نرسیده،

خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.زیرا خدا آن را توسط روح 
نیز  را  خدا  اعماق  حتی  همه چیز،  روْح  چرا که  ساخته،  آشکار  ما  بر  خود 
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می کاود.« )اول قرنتیان 2: ]-10(.
حقیقت این است که من و شما می توانیم با فیض خدا که مخفی شده بود، 
و توسط روح القدس از طریق نوشته های رسوالن در عهد جدید بر ما آشکار 
شده، بر زندگی حکم برانیم. تنها کاری که ما باید انجام دهیم،  داشتِن ایمان 

است. 
بخوانیم:  هم  با  عیسا  جانب  از  خدا  پادشاهی  درباره ی  دیگریرا  گفته ی 
نیرومندانه ی  آمدن  تا  که  ایستاده اند  اینجا  برخی  می گویم،  شما  به  "آمین، 
پادشاهی خدا]حکمرانی متعال و مقتدر خدا] را نبینند، طعم مرگ را نخواهند 
را  ما  ایمان  از جانب خود ماشیح،  بیان مستقیم  این   )1 :[ )مرقس  چشید." 
اکنون و در  تحکیم می بخشد که پادشاهی خدا همان طور که در آینده می آید، 
را  عیسا  که  کسانی  درون  خدا،  مقتدر  و  متعال  حکمرانی  هست.  نیز  اینجا 
پیروی می کردند، به محض قرار گرفتن روح فیض در روز پنتیکاست، وجود 
داشت. با همین نگرش، عیسا به کاتبی که عاقالنه به او پاسخ می دهد، می گوید: 
"از پادشاهی خدا]حکمرانی متعال و مقتدر خدا]، دور نیستی." )مرقس 12: 34( 
همان طور که می توانید این مثال های متعدد را ببینید، پادشاهی خدا "وقتی 
با مفهوم یونانی اش خوانده شود، معنایی نیرومندتر و مناسب تر می یابد. شاید 
تشویق شده باشید که هر جا به عبارت "پادشاهی خدا" برمی خورید، آن را با 

عبارت "حکمرانی متعال و مقتدر خدا" جایگزین نمایید. 
اما باید یکی از جنبه های بسیار مهم "حکمرانی متعال و مقتدر خدا" را به 
خاطر داشته باشیم. او حکمرانی خود را به ما تفویض کرده است! "آسمان ها، 
آسمان های خداوند است، اما زمین را به بنی آدم بخشیده است." )مزمور 115: 
16( عیسا به عنوان پسر انسان، آنچه را که آدم از دست داده بود، بازپس 
گرفت. او سپس اعالم کرد: "تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده 
شده است.« )متا 28: 18( اما مسیح که خداوند و پادشاه ماست، دیگر این جا 
باید حکمرانی  بنابراین من و شما به عنوان بدن مسیح  روی زمین نیست، 
متعال و مقتدر خدا را برعهده گرفته و به انجام رسانیم. اگر ما این حکمرانی 
را به کار نبریم، آن گاه در زیر سیطره ی قلمرو و نیروهای این جهان باقی 
مانده و زندگی بر ما حکم خواهدراند. این نقشه ی خدا نیست! ما با فیض او 

قدرت یافته ایم تا از طریق مسیح بر زندگی حکم برانیم! 
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دیدن در تقابل با داخل شدن
بیایید گفته ی عیسا به نیقودیموس را بیش تر بررسی نماییم. به یاد آورید 
که ابتدا استاد گفت: "آمین، آمین، به تو می گویم، تا کسی از نو زاده نشود، 
نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.« )یوحنا 3: 3(او چند لحظه  بعد چنین گفت: 
"آمین، آمین، به تو می گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی تواند به 

پادشاهی خدا راه یابد.« )یوحنا 3: 5( 
آوردیم،  به دست  خدا  پادشاهی  یونانی  معنای  از  که  آگاهی ای  با  حال 
مفهوم  دو  برای  عیسا  تفاوت گذاری  چرایی  کشف  برای  بهتری  موقعیت  در 
را  خدا  پادشاهی  بخواهیم  اگر  داریم.  قرار  پادشاهی  به  داخل شدن  و  دیدن 
همچون یک مکان فیزیکی مانند آسمان در نظر بگیریم، آن گاه آیه 3 روشن 
می سازد که داشتن تولد تازه برای ورود به آسمان کافی نیست و تنها می توان 
کنیم عیسا  اگر درک  ندارد. درحالی که  این صحت  اما  دید.  را  پادشاهی  این 
درباره ی حکمرانی متعال و مقتدر خدا سخن می گوید، نه درباره ی یک مکان 
می یابند و  متفاوتی  آیات معنای کامال  این  آن گاه  فیزیکی حکمرانی،  قلمرو  و 

راحت تر می توان آنها را درک کرد. 
آن،  معنای  نخستین  می باشد.   eido  ،3 آیه  در  "دیدن"  یونانی  واژه ی 
دیدن]7]، مطلع شدن]8]، مشاهده کردن]]] و آشنا شدن]10]است. عیسا به ما می-

را  خدا  مقتدر  و  متعال  حکمرانی  می تواند  بیاید،  تازه  تولد  هرکس  که  گوید 
"دیده"، مشاهده نماید، از آن مطلع شود و با آن آشنا گردد. 

او در ادامه، دیگر از واژه ی دیدن )eido(استفاده نمی کند. او از واژه ی 
“داخل شدنیا ورود” در ارتباط با حکمرانی خدا استفاده می کند. واژه ی یونانی 
“ورود” eiserchomai می باشد. معنای نخستین آن “برخاستن و داخل شدن” 
یا “برخاستن و ورود” می باشد. بنابراین عیسا در این دو بیان از آگاهی یافتن 
از حکمرانی متعال و مقتدر خدا به برخاستن و ورود به آن می رسد. تفاوت 

را می بینید؟ 
به عنوان مثال وقتی من سوار هواپیمایی می شوم تا به جایی پرواز کنم، 
کامال از توانایی آن برای غلبه بر جاذبه آگاه هستم و می دانم که هواپیما مرا 

To see    7
Be aware of    8

 Perceive    [
 Be acquainted with    10
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به باالی سطح زمین برده و مرا در مقصد فرود می آورد. من به عنوان یک 
مسافر می توانم مزایای راندن یک هواپیما را ببینیم.

از  پس  گرفت.  پرواز  تعلیم  درس  چند  برایم  دوستانم  از  یکی  بار  یک 
گذراندن چند درس ابتدایی، با راهنمایی مربی وارد یک هواپیمای تک موتوره 
واقعا  تجربه ی  کردم.  پرواز  و  کشیدم  عقب  به  را  دستی  بعد،  اندکی  شدم. 
من  که  بود  واقعیت  این  پروازم  اولین  در  غالب  افکار  از  یکی  بود.  غریبی 
می توانم آن هواپیما را به هر کجا و هر شکل که بخواهم،به پرواز درآورم. 
نه جاده ای بود، نه راهی. این من بودم که راه و جاده را خلق می کردم. من 
از سطح آگاهی نسبت به توانایی هواپیما و تجربه ی بهره بردن از مزایای 
نشستن در کنار دیگر مسافران، گذشته و اکنون در جایگاه خلبان نشسته 
بودم و هواپیما را به هر کجا که می خواستم هدایت می کردم. من واردِ آزادی 

و رهایی پرواز شده بودم. 
واژگان عیسا نشان می دهند که دو دسته ایمان دار وجود دارد. ما می توانیم 
آنها  نشسته اند؛  هواپیما  در  که  کنیم  مقایسه  مسافرانی  با  را  نخست  گروه 
تجربه اش  و  مطلع هستند  آن  از  می کنند،  می بینند، مشاهده  را  پرواز  مزایای 
می کنند. اما کسانی هستند که برخاسته و به عنوان خلبان وارد کابین خلبان 
می شوند؛ آنها کسانی هستند که پرواز می کنند و تعیین می کنند با چه سرعتی 
و در چه ارتفاعی، به کجا بروند. مسافران اگرچه از مزایای پرواز استفاده 

می کنند، اما باید قدردان کسانی باشند که می دانند چگونه پرواز کنند. 
برای روشن تر شدن تفاوت بارز بین دیدن و داخل شدن به پادشاهی خدا، 
گروه کوچکی از مردم را تصور کنید که تنها و کشتی شکسته در یک جزیره ی 
متروک گیر افتاده اند. این جزیره پُر از حیوانات وحشی آدم خوار، مارهای 
سمی، رُتیل و عقرب است. اگر این ها به اندازه ی کافی بد نیست، باید گفت که 
در اینجا یک قبیله ی آدمخوار نیز زندگی می کنند. گروه کوچک ما در معرض 
خطر بزرگی هستند. با این وجود، خبرهای خوبی هم هست؛ در این جزیره 
یک باند پرواز و یک جت پیشرفته وجود دارد. این هواپیمای جت، سوخت-

گیری و در باند پرواز مستقر شده است. این جت می تواند گروه کوچک ما 
را به سالمت از آنجا ببرد. اما یک مشکل بزرگ وجود دارد؛ هیچ کس در این 
گروه نمی تواند این هواپیما را به پرواز درآورد! همه ی ما تجربه ی مسافرت 
با هواپیما را داشته ایم. اما هیچ کس نیست تا در مقام خلبان توانایی پرواز 
هواپیما را داشته باشد. اگرچه هواپیما به گروه ما قدرت پرواز و به سالمت 
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رهاشدن و نجات یافتن را می دهد، اما نمی توانیم از آن استفاده کنیم، زیرا حتا 
نمی دانیم موتورش را چه طور روشن کنیم، چه برسد به این که با آن جزیره 

را ترک کنیم. 
این داستان تفاوت ایمان داری که تنها حکمرانی متعال و مقتدر خدا را دیده 
و تجربه کرده و ایمان داری که برخاسته و وارد این حکمرانی شده را نشان 

می دهد. 
کامال متفاوت است، این طور نیست؟ شما می خواهید جزو کدام دسته از 

این ایمان داران باشید؟ 

ورود به فرمانروایی
از  خدا  فرزند  یک  چه طور  می شود:  مطرح  منطقی  پرسشی  اینجا  در 
عبارت  به  می یابد؟  انتقال  فرمانروایی  به  "داخل شدن"  به سطح  سطحِ"دیدن" 
دیگر، چه طور ما از یک مسافر روحانی تبدیل به یک خلبان روحانی می شویم؟ 

پولس رسول پاسخ این پرسش را می دهد. 
پولس و برنابا، تحت هدایت و فرمان روح القدس، خانه ی خود را ترک 
از سفر  آنها پس  رفتند)اعمال 13: 4-1(  نخستین سفر رسالتی  به  و  کرده 
طوالنی به برخی از شهرهای آسیا، دوباره سفر خود را به تعدادی از همان 
شهرهایی که در آن کلیساهای تازه ایجاد کرده بودند، آغاز می کنند. البته در 
آن روزگار چالشی به مراتب بزرگ تر از دوران ما وجود داشت. من امروزه 
می توانم در یک هواپیما بنشینم و در یک محدوده ی زمانی 24 ساعته به هر 
شهری در هر نقطه ایی از دنیا که بخواهم، سفر کنم. زمانی که کشوری را 
"به خاطر پیچیدگی های سفر، اگر  این فکر به سراغم نمی آید که  ترک می کنم، 
باز هم این مردم را قبل از آسمان ببینم، متعجب خواهم شد"! اما در عصر 
پولس، این فکری طبیعی بود. وقتی پولس کلیسایی را ترک می کرد، می دانست 
که شاید موقعیِت دوباره دیدن این عزیزان را که خود به پادشاهی خدا هدایت 
کرده، تا پیش از رفتن به آسمان نداشته باشد. درنتیجه، می توانیم تصور کنیم 
که پولس حرف های خود را به این افراد بادقت و وسواس زیاد انتخاب کرده 
از  با رفتن  ارتباط  اشاره ایی مستقیم در  می گوید،  آنها  به  او  آنچه  باشد. و 

سطح "دیدن" به سطح "داخل شدن" به فرمانروایی است. 
"آنان در آن شهر نیز بشارت دادند و بسیاری را شاگرد ساختند. سپس 
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تقویت  را  آن شهرها شاگردان  در  بازگشتند.  اَنطاکیه  و  قونیه  و  لِسْتره  به 
کرده، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند که باید با تحمل 

سختی های بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم.« )اعمال 14: 22-21(
کلیسایی،  کنفرانس رشد  مالی،  سمینارهای  برگزاری  با  را  آنها  پولس 
برنامه ی تعلیم رهبران یا حتا پیغام های امیدبخش ترک نمی کند، هرچند همه ی 
این موارد بسیار مهم اند. او با گفتن کلماتی ترکشان می کند که آن ایمان داران 
جوان را تقویت می بخشد تا به شکلی خستگی ناپذیر زندگی کرده و دوِر خود 
را به پایان برسانند. هدف او آماده ساختن آنها برای ورود به فرمانروایی 

و حکمرانی بود. 
واژگان پولس برای ما نیز همان معنا را دارد. ما باید آنها را در درون قلب 
و جان خود جای دهیم: "باید با تحمل سختی های بسیار به حکمرانی متعال 
و مقتدر خدا راه یابیم." این پیغام امید و ایمان است، نه دلتنگی و افسردگی. 
به این شکل به آن فکر کنید. زحمات و آزمایش ها رخ می دهند! این امر اجتناب-

ناپذیر و قطعی است. عیسا به وضوح به ما می گوید که این سختی ها حقیقتی 
تا در من آرامش داشته  "این ها را به شما گفتم  ایمان داران است:  در زندگی 
باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛ اما دل قوی دارید، زیرا من بر 
دنیا غالب آمده ام.« )یوحنا 16: 33( او غالب آمده و این بدان معناست که من 
و شما قدرت و اقتدارِ غلبه بر هر آنچه در این دنیا بر ضد ما برمی خیزد را 
داریم. ما بدن او هستیم؛ ما مسیح بر روی زمین هستیم. ما در مسیح بر دنیا 

غالب آمده ایم! 
واژه ی "زحمت" به معنای "سختی یا مشکل بزرگ" است. واژه ی یونانی به 
کار رفته برای آن، Thlipsis می باشد. دایره المعارف واژگان کتاب مقدسی]11]، 
thlipsis را به این شکل ترجمه می کند: “فشار روحی و احساس وحشتناکی 
که می تواند به واسطه ی فشارهای درونی و بیرونی بروز یابد. از پنجاه و پنج 
مورد به کار رفته در عهد جدید، پنجاه و سه مورد تمثیلی و تلویحی است.” 
فشارها ممکن است از طرف دشمنان، مصیبت ها، شرایط، تصمیمات اشتباه یا 

تمایالت نفسانی منحرف باشند. 
رنج،  از  ناشی  تحقیقا(  یا  )تلویحا  را”فشار   thlipsis استرانگ]12]،  جیمز 
اضطراب، بارهای سنگین، جفاها، شکنجه، زحمات و مشکالت” معنا می کند. 

The Encyclopedia Of Bible Words    11
James Strong    12
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دبلیو.ای. واین]13] آن را به سادگی "هر چیزی که بار سنگینی بر جان و روح 
ما تحمیل می کند"، تعریف می کند. 

من خیلی ساده thlipsis را”زحمت”]14] و "بیابان" معنا می کنم. 
"برای داخل شدن به پادشاهی خدا  انجیل شریف]15] آمده:  در ترجمه ی 
باید از راه های بسیار سختی بگذریم." )اعمال 14: 22(. برای روشن کردن 
موضوع بیایید فرض کنیم که ما پادشاهی بزرگ را که بر کل کشور پیروز 
شده، خدمت می کنیم. او وارد پایتخت می شود و حاکم درنده خویی را که بر 
می کشاند. حاکم  زیر  به  تخت  از  آهنین  با مشتی  می راند،  آن سرزمین حکم 
عزل شده، ظلم بسیاری به مردم کرده بود،او اکنون ذهن آنها را با تبلیغات 
قرار  اصیل  و  نیکو  چیزهای  تمام  با  تضاد  در  و  ساخته  مسموم  دروغین 
می دهد. او سعی می کند با تبلیغات خود دشمنی مردم را با راه های عادالنه ی 

پادشاهی که شما او را خدمت می کنید، برانگیزد. 
پادشاه نیکو خادمان خود را مامور می سازد تا به آن سرزمین رفته و 
با گرفتن مرزهایی که دشمن اشغال کرده و دژهایی که دست نخورده باقی 
مانده، پیروزی او را پیش ببرند. در سراسر آن سرزمین هنوز کسانی هستند 
که دژها و سنگرهای دشمن را حفظ کرده اند. آنها به ترویج روش های حاکم 
حاکم  آن  نظام  سلطه ی  زیر  بسیاری  هنوز  درنتیجه  می دهند.  ادامه  شرور 
شرور هستند. اگرچه جنگ در کل به پیروزی انجامیده، اما هنوز کارهایی 

برای انجام و تکمیل پیروزی باقی است. 
خطرات  هستید.  دشمن  قلمرو  دژهای  از  یکی  بر  غلبه  مسیر  در  شما 
را  آنها  مواجه شوید،  آنها  با  باید  که  دارد  وجود  مسیر  طول  در  بسیاری 
متوقف سازید و از سرزمینی که دشمن اشغال کرده، بگذرید و آن را بازپس 
گیرید. دشمن شما دام های زیادی را گذاشته تا مانع گرفتن این زمین ها شود، 
شما باید یک به یک با این زحمات و سختی ها بجنگید. به محض ورود به دژ، 
با سخت ترین آزمون روبه رو می شوید؛ و آن سرنگون ساختن سنگر دشمن 
است. خبر خوب این است که هرچه بیش تر در طول مسیر در برابر دام های 
او می گریزید،  اردوهای  از  او مقابله می کنید و  نیروهای  با  دشمن می ایستید، 
باتجربه تر می شوید و درک جنگی تان باالتر می رود. اگر این قلعه ها را فتح کنید، 

W.E.Vine    13
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نویسنده از Today’s English Version استفاده کرده است. ترجمه ی انجیل شریف با     15
ترجمه ی مورد نظر نویسنده منطبق تر است. 



[4

خستگی ناپذیر

بر این حدود حکم خواهیدراند. نه تنها این بلکه همچون جنگجویی ماهر و 
قابل اعتماد خواهید بود که می توانید حکمرانِ قلمروی که برای پادشاه تان فتح 

کرده اید، باقی بمانید. 
ما  به  او  عیساست.  ما  خداوند  نمایانگر  خوب،  پادشاه  ما،  داستان  در 
ماموریت داده به عنوان سربازان پادشاهی و گارد سلطنتی برویم و پیروزی 
او را بر تمام نیروهای تاریکی که هنوزدر این جهان حکم می رانند، اعمال کنیم. 
هرچه جلوتر می رویم، با جنگهای سخت تری مواجه می شویم، اما نهایتا مردان 
و زنانی را که هنوز در اسارت تاکتیک ها، تبلیغات و روش های دشمن هستند، 

آزاد می سازیم. 
تا داخل حکمرانی  از میان سختی های بسیار عبور کنیم  باید  من و شما 
او بر  اما همان طور که عیسا گفت، ما می توانیم شادمان باشیم، زیرا  شویم. 
جهان غالب آمده است. ما از طریق فیض او قدرت و اقتدار یافته ایم تا هر 

چالشی را که دنیا پیش پای ما می گذارد، کنار بیاندازیم. 
بلکه  بکنیم،  را  کارها  این  خدا  فیض  با  تا  یافته ایم"  "قدرت  تنها  نه  ما 
"جایگاهی" خاص در فیض خداوند داریم. با شادی، کلمات پولس به مسیحیان 

روم را بخوانید:
اگر  خداییم.و  فرزندان  ما  که  می دهد  شهادت  ما  روح  با  خود  روْح  "و 
فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. زیرا 
اگر در رنج های مسیح شریک باشیم، در جالل او نیز شریک خواهیم بود.

در نظر من، رنج های زمان حاضر در قیاس با جاللی که در ما آشکار خواهد 
شد، هیچ است.« )رومیان 8: 18-16( 

من و شما به عنوان ایمان داران، وارثان خدا هستیم! ما وارثان خدا و هم-
 Kleronomos ارث عیسای مسیح هستیم. واژه ی "وارث"]16] از واژه ی یونانی
گرفته شده، و این طور معنا شده: “کسی که موقعیت یا میراث را می گیرد. تاکید 
بر وارثی است که دارای حقوق مالکیت است”. در ترجمه ی واژه “وارث” آمده: 
“شخصی که جانشین شده و ارث می برد و ادامه دهنده ی میراث پیشینیان خود 
است”. معنای دیگر آن، این چنین است: “کسی که شرعا مستحق دریافت مقام و 
عنوان فرد دیگری است”. آیا می توانید موضوع را درک کنید؟ خدا ما را وارث 
هر چیزی که انجام داده و مالک آن است، ساخته! ما مالک چیزی هستیم که 

او هست؛ همان طور که او حکم می راند، ما نیز حکم می رانیم. 
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بنایراین همه ی آنچه که متعلق به خداست، به ما نیز تعلق دارد: "پس دیگر 
کسی به انسان ها فخر نکند. زیرا همه چیز متعلق به شماست.« )اول قرنتیان 3: 
21( همه چیز! من و شما حقیقتا وارث خداوندیم. در یکی از ترجمه ها چنین 
آمده:]17] "همه چیز متعلق به شماست، شامل جهان، زندگی، مرگ، زمان حاضر 
و آینده. همه چیز به شما تعلق دارد." بازایستید و یکی دو روز روی آن تعمق 

کنید. ما در مسیح ثروتمندتر از ثروتمندترین فرد روی زمین هستیم.
اما این جا نکته ای بسیار مهم وجود دارد: یک هشدار. رومیان 8 به وضوح 
می گوید: "اگر". یک شرط در میراث ما وجود دارد، به عبارت دیگر این ارث، 
رنج های  شریک  باید  چیست؟  شرط  آن  نمی رسد.  مسیحیان  به  خودبه خود 
مسیح باشیم. یک بار دیگر آیه را بخوانید. برای آن که وارد حکمرانی حقیقی 
با عیسای مسیح شوید، باید درست شبیه او با سختی ها روبه رو شده و بر 
هر چیزی که در برابر متعلقات شما ]همه ی آن چیزی که به شما تعلق دارد/ 
میراثتان]قدعلم می کند، غالب آیید. به عبارت "شریک رنج های او شدن" توجه 
پنجه  با نوک  یا  پارک  بر مخالفت و دشمنی ها، شبیه قدم زدن در  کنید. غلبه 
این یک میدان جنگ است، و سختی ها و  از میان گل های الله نیست.  گذشتن 

رنج ها همراه جنگند. 
اما در مورد ما، این رنجی نیست که ما را مغلوب سازد. پولس در رومیان 

8: 18 مدعی است که مواجهه با رنج ها می تواند مثبت و امیدبخش باشد.
»در نظر من، رنج های زمان حاضر در قیاس با جاللی که در ما آشکار 
خواهد شد، هیچ است«. این آن کلید اصلی است که می خواهم درک کرده و 

آنها را در وجود خود تثبیت نمایید.
»مهم نیست که فشار سختی هایی که با آنها مواجه می شوید چقدر باشد؛ 
مشکالت و سختی ها قابل قیاس با سطح حکمرانی ای که پس از گذر از رنج ها 

به آن گام می نهید، هیچ اند.« 
نیز  سختی ها  حتما  باشیم،  درستی  مسیر  در  مسیحی  عنوان  به  ما  اگر 
وجود خواهد داشت، اما با هر نبرد پیروزمندانه، قوت و حکمتی بزرگ تر در 
ما آشکار می شود. پولس تنها به جاللی که در آسمان در تخت داوری به ما 
ارزانی می شود، اشاره نمی کند؛ او از مزایایی که در زمان حال نیز به دست 
می آوریم، صحبت می کند. وقتی ما از سختی ها عبور می کنیم، به سطح باالتری 

از حکمرانی گام می نهیم. 
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سهیم شدن در رنج های او
باید  می کنیم،  نگاه  باشیم"  شریک  مسیح  رنج های  "در  عبارت  به  وقتی 
بپرسیم عیسا چه طور رنج کشید؟ این جایی است که بسیاری سردر گم می-

شوند. زیرا دو نوع رنج وجود دارد: یکی به خاطر پارسایی است، و دیگری 
به خاطر دنیاست. بگذارید توضیح دهم. 

یک نوع از رنج به این دلیل رخ می دهد که تمام سیستم دنیا تحت سلطه ی 
آن شرور است )اول یوحنا 5: ]1را بخوانید(، درنتیجه مردم هر روز با ظلم 
و شرارت روبه رو می شوند. زنان، بچه ها را سقط می کنند و بچه های کوچک 
مورد سواستفاده قرار می گیرند. دختران به بردگی جنسی مجبور می شوند، 
و  درگیری  می کند.  بیداد  گرسنگی  و  فقر  می گیرد،  را  بسیاری  جان  بیماری ها 
ستیزه ها موجب جدایی در خانواده ها می شود. اعتیاد می تازد و ویران می کند و 
این فقط بخش کوچکی از ماجراست. هیچ چیز در این رنج ها خوب و سودمند 
نیست. این رنج ها ناراحت کننده و تراژیک اند، اما پیامد گناه آدم اند که قدرت و 

اقتدارش را تسلیم آن ارباب ظالم و فاسد ساخت. 
رنج های نوع دوم که به خاطر پارسایی و عدالتند، آن دسته از رنج هایی 
هستند که مورد نظر ما می باشند. زیرا همان رنج هایی است که عیسا و پولس 
به آن اشاره می کنند. همه ی رنج هایی که به خاطر پارسایی و عدالتند، وقتی با 
قوت خدا تحمل شان می کنیم، سودآور می شوند. نتایج آنها همواره موجب جالل 

می گردد. این رنج ها ما را در خواندگی مان برای حکم راندن، تقویت می کنند. 
عیسا این را از طریق خدمتش نشان داد. به خاطر داشته باشید که اگر 
او  نیز رنج بکشیم ]شریک رنج های  او  با  باید  برانیم،  او حکم  با  می خواهیم 
به  او چگونه رنج کشید؟ عیسا  به پرسش خودمان:  شویم]. خب، برگردیم 
مدت سی سال برای خدمت آماده شده بود و باالخره توسط نبی مشهوری به 

نام یحیا در رود اردن تعمید گرفت. 
به محض آن که عیسا تعمید گرفت، آسمان گشوده شد و روح خدا به 
شکل کبوتری بر او قرار گرفت. خدای پدر از آسمان به شکلی که همه بشنوند، 
سخن گفت: "تو پسر محبوب من هستی، و من از تو خشنودم". )لوقا 3: 22( 
تصور کنید که در میان انبوهِ جمعیتی هستید که چنین تایید شگفت انگیزی 
از آسمان را شاهد بوده اند. بسیاری از رهبران، چه سیاسی و چه خدمتی 
نیز شاهد این اتفاق خیره کننده بوده اند. خب، اگر جای عیسا بودیم، اغلب با 
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خود فکر می کردیم: "این بهترین زمان برای شروع خدمتم است! همین حاال 
باید به این همه آدم که دوروبرم هستند، نخستین پیغامم را بدهم. از همه 
گذشته، سی سال طول کشیده که من خودم را برای این لحظه آماده کرده ام. 
شاید باید یک تیم بازاریابی و تبلیغاتی را به کار گیرم که بتوانند این رویداد 
را ثبت کنند. تمام افرادی که اینجا هستند، می دانند که من در این ساعت، مرد 

خدا هستم!".
این یک پاسخ منطقی و یک حرکت حکیمانه است، درست است؟ اما کاری 

که عیسا کرد، متفاوت بود:
"عیسی پر از روح القدس، از رود اردن بازگشت و روح، او را در بیابان 
هدایت می کرد. در آنجا ابلیس چهل روز او را وسوسه کرد. در آن روزها 
چیزی نخورد، و در پایان آن مدت، گرسنه شد.« )لوقا 4: 1-2( دریافته ام که 
بسیاری از ایمان داران فکر می کنند عیسا تنها در آخرین روز ]روز چهلم] در 
صحرا وسوسه شد. اما این درست نیست. در حالی که انجیل، سه آزمایش 
ویژه ی عیسا را گزارش می دهد، به وضوح اشاره می کند که او در تمام طول 

چهل روز آزمایش شده بود. 
توجه کنید که چه کسی او را به بیابان برد. شیطان او را به آنجا نبرد. 
پدر از طریق روح القدس او را به آنجا برد. برخی شاید فکر کنند: "چرا خدای 
پدر، پسرش را به بیابان برد، درحالی که می دانست آنجا او با رنج و سختی ها 
و دشمن روبه رو خواهد شد؟" یکی از حقایقی که ما باید به آن یقین داشته 
این است که خدا هرگز ما را به میاِن توفانی که امکان غلبه به آن  باشیم، 
را نداده باشد، هدایت نمی کند. )در فصل بعد به این اصل خواهیم پرداخت(. 
موضوعی که در حال حاضر باید درک کنیم این است که خدا بانیِ رنج ها و 
سختی ها نیست. او می داند ما در جهانی ناقص زندگی می کنیم که از کمال او 
دور است، و اگر قرار است پیروز شویم و بر این جهان حکم برانیم، ناگزیر با 
مقاومت نیروهای شریر مواجه خواهیم شد. بنابراین خدا ما را در بخش هایی 
که می داند می توانیم از پس آن برآییم، تعلیم می دهد تا برای پیروزی های بزرگ تر 
نیرومندمان سازد. عیسا در حالی که از روح القدس پر شده بود، بالدرنگ به 
بیابان برده شد تا در چهل روز آینده با thlipsisو سختی ها مواجه شود. به 
خاطر داشته باشید که او خود را از امتیازات االهی اش تهی ساخته بود تا به 
عنوان انسانی پر از فیض در میان ما گام بردارد. )فیلیپیان 2: 7 و لوقا 2: 40 
را بخوانید(. او جنگید و بر تمام مصیبت ها غلبه کرد و هرگز تسلیم وسوسه-
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جلیل  به  روح  نیروی  به  "عیسی  روز  چهل  از  پس  آن گاه  نشد.  های شریر 
بازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواحی پیچید.« )لوقا 4: 14(

از روح خدا به بیابان رفت، اما پس از غلبه بر مصیبت ها و  "پرشده"  او 
سختی های آن وسوسه های سنگین، در قوت روح فیض بازگشت. بار دیگر 

واژه های پولس در رومیان 8: 18 را به یاد آورید: 
»در نظر من، رنج های زمان حاضر در قیاس با جاللی که در ما آشکار 
خواهد شد، هیچ است«. این آیه را به این شکل نیز می توانیم بخوانیم: "در نظر 
من رنج های زمان حاضر در قیاس با "اقتدار و قدرتی" که در ما آشکار خواهد 
thlipsis وارد سطح  از  از موفقیت اش در عبور  است.". عیسا پس  شد، هیچ 
این شکل  به  در رساله ی خود  یعقوب  گردید.  و حکمرانی  اقتدار  از  باالتری 
بر این مطلب تاکید می کند: "خوشابه حال آن که در آزمایش ها استقامت نشان 
می دهد، زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، تاج حیاتی را خواهد 

یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است.« )یعقوب 1: 12( 
توجه کنید وقتی شما از یک آزمایش همچون آزمون عیسا در چهل روز 
بیابانش سربلند بیرون می آیید، تاج حیات را دریافت می کنید. می دانم که این تاج 
را به عنوان پاداشی که در آسمان در تخت داوری داده می شود، در نظر می-
گیرید.این درست است. اما من باور  دارم که یعقوب تنها به تاج حیاتی که 
در آسمان پاداش می گیریم، اشاره نمی کند، بلکه به "ورود" به سطح جدیدی از 
حکمرانی در زندگی نیز اشاره دارد. تاج، نشان اقتدار است. اقتدار، چه چیزی 
را به همراه دارد؟ قدرت. عیسا "پر شده از روح به بیابان رفت، اما با "قدرت" 
بازگشت. به خاطر داشته باشید که ما اگر با او رنج بکشیم، وارد حکمرانی 
خواهیم شد. بنابراین اگر ما در اثر thlipsis رنج بکشیم و از آن آزمایش ها 
عبور کنیم و تسلیم نشویم، و به شکلی خستگی ناپذیر، مطیع کالم خدا بمانیم تا 
تمام ابواب جهنم را درهم بشکنیم،بالدرنگ سودی عالی نصیب مان خواهد شد و 
آن، اقتداری بزرگتر و بیش تر در بخشی از زندگی ماست که در آن ایستاده ایم. 

شهادت مادر همسرم
دکتر   ،1[7[ در سال  است.  زمینه  این  در  نمونه ی خوب  یک  لیزا  مادر 
محلِی "شرلی"]18] در ایندیانا تشخیص داد که او سرطان سینه دارد. به دلیل 
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تشخیص دیرهنگام، سرطان، غدد لنفاوی او را نیز دربر گرفته بود و دکتر به 
او گفته بود که نزدیک به خط پایان است. 

بشنود،  رابطه  این  در  هم  را  دیگری  متخصص  نظر  می خواست  شرلی 
تگزاس  هیوستون  در  "اندرسون"]]1]  فوق تخصصی  بیمارستان  به  بنابراین 
رفت که به عنوان یکی از بهترین بیمارستان های آمریکا در تشخیص و درمان 
او، رییس بخش تومورشناسی و غدد آن  سرطان شناخته می شود. پزشک 
بیمارستان بود. گزارش او هم چندان خوش بینانه نبود. وقتی این دکتر، همان 
تشخیص دکتر اول را داد، به او گفت: "می دانم که این خبر خیلی بدی است، 
ولی تو باید محکم باشی!" او فکر می کرد که اگر شرلی دقیقا تجویزهای او و 
تیم اش را دنبال کند، دو و یا شاید حداکثر سه سال زنده بماند. علم پزشکی 

هیچ درمانی را پیش بینی نمی کرد. 
ابتدا باید پرتودرمانی می کرد، بعد برای استراحت، سه هفته به خانه اش در 

ایندیانا می رفت و دوباره برای شیمی درمانی بازمی گشت. 
وقتی شرلی هنوز در هیوستون بود، به یک برنامه ی تلویزیونی که خدمت 
دعا را انجام می دادند، زنگ زد. کامال اتفاقی مردی که تلفن را جواب داد، زوجی 
را می شناخت که در بخش رفاه بیماران سرپایی بیمارستان اندرسون مسئول 
بودند. او با آنها تماس گرفت و ترغیبشان کرد که مراقب شرلی باشند و او 
را خدمت کنند. آن زوج با شرلی تماس گرفتند. او را به کلیسایشان بردند. 
برای شام، بولینگ و بازی های دیگر به بیرون دعوتش کردندو در همه حال، 

وعده های خدا را از کالمش،با او در میان گذاشتند. 
شرلی یک نوایمان بود. او پیش از سرطان، اصول اولیه ی ایمان را از یکی 
از همسران خادمان شنیده بود. او به محض بازگشت به ایندیانا، معلم خود 
را به ناهار دعوت کرد. آن زن به شرلی گفت که خدا همه را شفا نمی دهد و 
نمونه هایی از مسیحیان دیگر آورد که از بیماری های سخت خود شفا نیافته 
او  برای  امیدبخشی را که آن زوج در هیوستون  آیات  بودند. وقتی شرلی 
آورده بودند، مطرح کرد، آن زن از این که حس می کرد شرلی با مشورت او 

مخالفت می کند و آن را نمی پذیرد، ناراحت شد. 
هیوستون  به  شیمی درمانی  برای  وقتی  بود.  شده  گیج  شرلی  اکنون 
ادامه دادند و او را با  بازگشت، آن زوج به مالقات های روزانه ی خود با او 
کالم خدا تشویق کرده و دلگرم  ساختند. باالخره شرلی در قلب خود ایمان 

Anderson hospital    1[
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آورد که آنچه کالم خدا درباره ی شفا می گوید، راست است. دیگر هیچ شکی 
به آنچه خدا در کالمش می گفت، نداشت. پس می بایست شفا بیابد!

کرد  فکر  دکترش  کند،  قطع  را  گرفت شیمی درمانی  تصمیم  وقتی شرلی 
که او عقلش را از دست داده است. درواقع وقتی داشت بیمارستان را ترک 
می کرد، دکترش تا آسانسور به دنبال او آمد و به او هشدار داد که او مرتکب 
اشتباهی شده که جانش را تهدید می کند. اما شرلی مصمم بود. او بیمارستان 
اندرسون را ترک کرد و هرگز به آنجا بازنگشت. او به خانه اش بازگشت و 
کالم خدا را هر روز از طریق کتاب، نوارهای موعظه و کتاب مقدس در زندگی-

اش جاری ساخت. 
اکنون سی ویکسال می گذرد، او سالمت است و یک خیابان پایین تر از ما زندگی 
می کند، درواقع او در سن هفتادوپنج سالگی در مینستری ما در بخش روابط 
کلیسایی خدمت می کند. آنها یک تیم هفت نفره هستند که کتاب ها و دروس ما را به 
بیش از بیست هزار کلیسای امریکا می فرستند. مسئولیت او این است که به تعداد 

بی شماری کلیسا و شبان کمک می کند تا منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. 
من در تمام سال های خدمتم افراد اندکی را دیده ام که مانند او به سادگی 

برای شفای خودشان دعا کنند. 
اندکی پس از ازدواج من و لیزا، یک بار که از سر کار به خانه برگشتم، 
دیدم شرلی که برای دیدار ما آمده بود، با آنفلوانزایی سخت، دارد خودش 
را به زور از پله ها باال می کشد. هیچ توانی در پاهایش نداشت. وقتی مرا دید، 

گفت: "جان، نیاز دارم برایم دعا کنی تا این آنفوالنزا را بیرون بیاندازم!" 
که  بود  محسوس  و  قوی  آن قدر  خدا  قدرت  کردم،  دعا  او  برای  وقتی 
مادرزنم کف زمین افتاد. سپس بلند شد و شروع کرد به باال و پایین پریدن 
در خانه، و گفت: "بچه ها، من می خواهم برایتان شام آماده کنم!" او برای ما 
یک غذای استثنایی درست کرد. در حالی که با خود می خندیدم، فکر کردم: "وای 
خدای من، درست مثل همان اتفاقی بود که برای پطرس افتاد. مادرزن او نیز 
مریض بود. عیسا او را شفا داد، او بلند شد و برای همه ی آنها غذا درست 

کرد!")متا 8: 14-15 را بخوانید(.
شرلی، نه فقط با سادگیدعا را می پذیرد، بلکه وقتی پای دعای شفا برای 
دیگران هم در میان باشد، زنی نیرومند است. اگر او اطراف کسی باشد که در 
حال جنگ با بیماری و جراحت است، بهتر است بدانید که آنها کسی را یافته-
اند که با شلنگ آتش نشانی، کالم خدا را جاری ساخته و برای شفا دعا می کند!
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شرلی سی ویک سال است که از سرطان آزاد شده و هنوز در این شفا 
ادامه می دهد. او در نبردی خستگی ناپذیر نسبت به سختی های)thlipsis( خود 
با استفاده از کالم خدا، تاج حیات را در بخش شفا دریافت کرده است. او این 
سختی و مصیبت را تاب آورد و بر آن غلبه نمود و اکنون در بخشی از زندگی 

که از خود مداومت و ثابت قدمی نشان داده، حکم می راند. 

غالب آمدگان 
دیگران نیز چنین شهادت هایی دارند. "اورال رابرتز"]20]را در نظر بگیرید که 
اکنون در آسمان است، اما زندگی و میراث او همچنان ادامه دارد. اورال رابرتز  
در سن هفده سالگی نزدیک بود از بیماری سل بمیرد. او به شکلی خستگی-

ناپذیر با کالم خدا در برابر بیماری ایستاد و دعا کرد، و اندکی بعد دکترش 
شفای او را تایید نمود. او نیز همانند شرلی تاج حیات را در بخش شفا دریافت 

کرد و درنتیجه، میلیون ها نفر از طریق او تقویت شده و شفا یافتند. 
طریق  از  و  است  شبان  سال هاست  که  جیمی]21]  اسم  به  دارم  دوستی 
خدمتش بر بسیاری تاثیر گذاشته. در جوانی دکترها او را رها کرده بودند تا 
بمیرد، اما همه چیز در یکی از جلسات اورال رابرتز تغییر کرد. پس از آن که 

اورال برای او دعا کرد، جیمی به گونه ای معجزآسا بهبود یافت. 
چه می شد اگر اورال رابرتز به عنوان یک مرد جوان، مداومت و استقامت 
که  نفری  میلیون ها  و  بود  کجا  امروز  من  دوست  این صورت،  در  نداشت؟! 
توسط خدمت اورال رابرتز شفا یافته اند؟! در مورد تمام کسانی که توسط 
جیمی برای آسمان آماده شده اند، چه می توان گفت؟! آنها امروز کجا بودند؟! 
اورال وارد حکمرانی شد. پیامد ایمان خستگی ناپذیر او تنها در تخت داوری 

قابل درک است.
یا "کنت ایی هیگن"]22]که در "مک کنی"]23]تگزاس در سال 17]1، با قلبی که 
مشکل داشت، به دنیا آمد. بعدها در او یک بیماری نادر خونی را نیز تشخیص 
دادند. او در سن شانزده سالگی بستری شد و هیچ کس انتظار نداشت به سن 
جوانی برسد. در آوریل 33]1، او سه بار مرد و جهنم را دیدو هر بار به 

 Oral Roberts    20
 Jimmy    21

 Kenneth E. Hagin    22
 McKinney    23
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شکل معجزآسایی بازگردانده شد. او زندگی خود را تسلیم عیسای مسیح 
نمود و او را به عنوان خداوند زندگی اش پذیرفت. او به شکلی خستگی ناپذیر 
ایمان داشت و با استفاده از کالم خدا با بیماری اش جنگید. کشیشی که آمده 
بود تا او را مالقات کرده و تسلی اش دهد، گفت: "همین جا متوقف اش کن پسر، 
از بستر مرگ  اما یک سال بعد، کنت  همه چیز ظرف چند روز تمام می شود!" 

برخاست و مدت کوتاهی بعد، شروع به موعظه نمود. 
مینستری کنت ایی هیگن، در سطح جهانی شناخته شده است. آنها بیش از 
شصت وپنج میلیون کتاب چاپ کرده و یک مرکز تعلیم کتاب مقدسی دارند که 
بیش از سی هزار مرد و زن از آن فارغ التحصیل شده اند، که اکثر آنها خادمان 
در خانه ی  از شصت وپنج سال خدمت صادقانه  کنت، پس  تمام وقت هستند. 
ابدی در کنار خداوند است، اما میراث او ادامه دارد. او در بخش شفا، تاج 
حیات را دریافت کرد و در نتیجه تعداد بی شماری را شفا بخشید و زندگی های 
بی شماری در اثر خدمت وفادارانه ی او تغییر یافت.چه می شد اگر کنت ای هیگن 
استقامت نمی کرد و ادامه نمی داد؟ چه اتفاقی برای میلیون ها نفری که او قرار 

بود خدمت کند، می افتاد؟!
هر سه نفری که داستان شان را با شما در میان گذاشتم، با مسایلی دست-

به گریبان بودند. با حمالتی روبه رو شدند، درباره شان دروغ گفتند و از آنها 
به عنوان شریر یاد کردند. همسِر دوست شرلی وقتی تصمیم گرفت که به 
شفای خدا ایمان بیاورد، دیگر با او حرف نزد. هم اورال رابرتز و هم کنت .

ایی. هیگن، در طول دوران زندگی شان بارها به انتخاب مسیر اشتباه، افراط 
درباره ی  عیسا  اما  شدند.  متهم  شریر  ارواح  داشتن  حتا  و  ارتداد   گرایی، 
چنین مواردی چه می گوید؟ "وای بر شما آن گاه که همگان زبان به ستایش تان 
بگشایند، زیرا پدران آنها نیز با پیامبران دروغین چنین کردند.« )لوقا 6: 26(

ایمان دارانی هستند که پیغام پادشاهی خدا را  جالب است که خادمان و 
به شکلی منتشر می کنند که همه با آن احساس راحتی کنند. بسیاری از ترس 
از  "افراط گرا"،  یا  "متعصب"  مانند  برچسب هایی  از  ترس  یا  کسی  رنجاندن 
ادامه ی جنگِ نیکوی ایمان دست می کشند. از نظر آنها هر آنچه که اتفاق می-

افتد، خواست خداستو باید با روحیه ای مثبت آن را پذیرفت. آنها به خیال 
خود، بخش هایی را که باعث لغزش می شود، از انجیل حذف کرده اند، اما جالب 
است که خود خداوند "سنگ یا صخره ی لغزش" نامیده شده است. همچنین 
کالم عیسا را "سنگ لغزنده" خطاب کرده، اما بسیاری از واعظان آن را به 

یک سنگریزه تقلیل داده اند تا مبادا باعث لغزش کسی شود.
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این شبانان، خادمان و ایمان داران می خواهند به گونه ای صحبت کنند که از 
نظر همه خوب باشد؛ آنها هرگز به افراط  گرایی، بدعت گزاری، ارتداد و داشتن 
روح های شریر، متهم نشده اند، اما خودِ عیسا به همه ی این چیزها متهم شد. 
او  نمی آمد.  کوتاه  آن  از  و  بود  راستی خستگی ناپذیر  و  مورد حقیقت  در  او 
فریبکاری کسانی که می خواستند حرف های خوبی بزنند را آشکار ساخت. او 
اعالم کرد: "خوشابه حال شما آنگاه که مردم به خاطر پسر انسان، بر شما 
نفرت گیرند و شما را از جمع خود برانند و دشنام دهند و بدنام سازند.« 
)لوقا 6: 22(کامال متضاد کسانی است که به دنبال خوش صحبتی اند، موافق اید؟ 
سپس او دلیش را می گوید: "این به این خاطر است که حقیقت، سخت تر از آن 

است که آسوده طلبان با آن احساس راحتی کنند."]24]
حقیقت این است اگر تصمیم بگیرید یک ایمان دار خستگی ناپذیر باشید، کسی 
که بر زندگی حکم می راند، به احتمال زیاد کسانی که اعتراف می کنند پیروان 
مسیح هستند، اما به دنبال یک زندگی سهل و آسان هستند، به شما افترا می-

زنند، درباره تان دروغ می گویند، شما را درک نمی کنند و حتا تهدیدتان می کنند. 
آنها می خواهند شما را بدنام سازند، روش های بی روح خود را توجیه کنند. آنان 
همین کار را با انبیای راستین عهد عتیق، یحیای تعمیددهنده، عیسا و با رهبران 
عهد جدید هم کردند. آنها امروز نیز همان روش را دنبال می کنند. بزرگترین 
مقاومت ها و مخالفت ها علیه شما از جانب کسانی است که مدعی هستند خدا را 
می شناسند. رفتار آنها از دروغ و افترا شروع می شود و به ممانعت و اخراج 
نیز می انجامد. شاید حتا پیش تر هم برود، چنان که عیسا پیشگویی کرد: "شما را 
از کنیسه ها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی می رسد که هر که شما را بکشد، 

می پندارد که خدا را خدمت کرده است.« )یوحنا 16: 2( 
آیا می خواهید برای جالل خدا بر زندگی حکم برانید؟ آیا می خواهید زندگی-
های افراد را همواره برای پادشاهی خدا نجات دهید؟ آیا می خواهید در آن 
روز بزرگ این جمله را از سرورتان بشنوید: "آفرین، ای خادم نیکو و امین. 
 )thlipsis(کارت را خوب انجام دادی؟" اگر چنین است شما از حاال با سختی ها
روبه رو خواهید شد، بعضی مواقع سختی ها به نهایت خود خواهندرسید، اما 

شما باید تحمل کنید تا غالب آیید.
اگر هنوز حقیقتا خواستار ورود به حکمرانی و تحمل سختی ها هستید، پس 

به خواندن ادامه دهید. بهترین ها هنوز در راه است. 

ترجمه ی غیردقیق از MSG در ادامه ی آیه ی 22    24
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چه کسی پشت مشکالت است؟ 

"زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه 
زحمت کشیدن هم برای او.« )فیلیپیان 1: ]2(]1]

در ابتدا به نظر می رسد که فیلیپیان 1: ]2 خیلی شورانگیز است. "زیرا 
که به شما عطا شد ]این افتخار نصیب شما شد]..."]2]. اگر تنها این واژگان را 
بدون دانستن باقی آیه بشنویم، حتما با اشتیاق می پرسیم: "چه چیزی به من 

عطا شد؟ چه وعده ای در انتظار من است؟"
هم  رنج  او  راه  ]در  او  برای  هم  کشیدن  زحمت  "بلکه  است:  این  پاسخ 

ببرید]". 
چی؟ عطای امتیازِ رنج و زحمت کشیدن، به هیچ وجه با فکر انسانی مطابقت 
ندارد. اما در کاِر خدا، فریبی نیست. برای او غیرممکن است که به این روش 
دست یازد. او نمی تواند دروغ بگوید. در ذهنی ساده اندیش، این آیه حیله گرانه 
به نظر می رسد، اما برای کسی که می تواند آن را درک کند، حقیقتا یک وعده ی 

1    ترجمه ی قدیمی
2    ترجمه ی هزاره – واژه ی انگلیسی به کار رفته در متن آیه،grantedاست که هر دو مفهوم 

را دربردارد. 



105

چه کسی پشت مشکالت است؟ 

هیجان انگیز است. کسانی که در مسیح گام برداشته و در او رشد می کنند، با 
این حقیقت که "جنگ بزرگ تر، پیروزی های بزرگ تر به همراه دارد"، آشنا بوده 

و این در عمق قلب شان ریشه دوانیده است. 
یک سرباز سلطنتی را درنظر بگیرید که برای یک نبرد سخت تعلیم می بیند. 
او از اهمیت جنگ آگاه است؛ این جنگ، فرصتی عالی برای پیروزی، به او 
می دهد. او قلبا یک فاتح است و به دنبال خدمت در مسیر خواسته ها و اهداف 
پادشاهش می باشد. وقتی شروع جنگ اعالن می شود، او و همرزمانش از این 
برای شاهشان  پیروزی،  این  در  می شوند، زیرا  فرصت و موقعیت شادمان 
خواهندبود.  سودمند  مردمشان  برای  و  خواهندکرد  کسب  افتخار  و  جالل 
برای این فرد افتخار است که برای شاه و قلمروش درگیرودار جنگ، رنج 
ببرد تا به پیروزی و فتح برسد. آیا شباهت این مطلب را با فیلیپیان 1: ]1 

می بینید؟ 
شاید در پاسخ بگویید: "اما من یک سرباز نیستم. من نقطه نظر و روش 
اگر درمسیح هستید، در واقع یک سربازید، زیرا دانه ی  یک فاتح را ندارم!" 
مسیح در روح شما کاشته شده است. عیسا بزرگ ترین جنگاور در تمام تاریخ 
است. ببینید کتاب مقدس درباره ی او چه می گوید:"آن گاه دیدم که درهای آسمان 
امین  که  با سواری  آنجاست،  در  اسبی سفید  هان  رویم  پیش  و  است  باز 
آتِش  به  به عدل حکم می کند و می جنگد.چشمانش  او  و برحق می نامندش. 
مشتعل می ماند و بر سرش تاج های بسیار است. و نامی دارد بر او نوشته 
می آید  بیرون  دهانش  از  شمشیری  و  خودش...  جز  نمی داند،  هیچ کس  که 
برّان، تا با آن بر قوم ها بتازد. »بر آنان با عصای آهنین حکم خواهد راند.« 
َچرُخشِت شراِب خشِم خدای قادر مطلق را زیر پا هایش به خروش در خواهد 
آورد.« )مکاشفه ]1: 11-12 و 15( شما به شباهت و صورت او دوباره خلق 
شده اید. شما طبیعت او را دارید. از آنجایی که مسیح یک جنگاور است، شما 
نیز یک جنگاورید. بنابراین، در عهد جدید میدان و کارزار جنگ،مکررا به ما 
یادآوری شده است. همان طور که پولس می نویسد: "زیرا ما را ُکشتی گرفتن با 
جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این 
دنیای تاریک، و علیه فوج های ارواح شریر در جای های آسمانی می جنگیم.« 

)افسسیان 6: 12( 
آن  درگیر  باید  مرگ  هنگام  تا  زندگی  ابتدای  از  ما  که  است  جنگی  این 
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باشیم و نمی توانیم از آن اجتناب کنیم.]3] پولس در جای دیگری همین مطلب 
را به کلیسای قرنتس می نویسد: "زیرا هرچند در این دنیا به سر می بریم، اما 
به  بلکه  نیست،  دنیایی  ما  جنگ  اسلحۀ  چرا که  نمی جنگیم.  دنیایی  روش  به 
به  انهدام دژهاست.« )دوم قرنتیان 10: 3-4(این آیات  به  الهی قادر  نیروی 
وضوح نشان می دهند که ما به عنوان سربازان روحانی درگیر جنگی هستیم. 
ما برای این جنگ ساخته شده ایم. ما قلب یک جنگجو را داریم. پولس به ما 
می گوید:"همچون سربازِ شایستۀ مسیحْ عیسی، در تحمل رنج ها سهیم باش.

نمی سازد،  زندگی  گرفتار مشغولیت های  را  به هنگام سربازی، خود  هیچ کس 
چرا که خواهان جلب خشنودی فرماندۀ خویش است.« )دوم تیموتائوس 2: 
3-4( این مطلب را در ذهن و قلب خود جای دهید، زیرا یک حقیقت است: شما 

در مسیح یک سربازید. 
اجتناب  از جنگ  ترسو  یک  همچون  می توانید  یک سرباز  عنوان  به  شما 
کنید و از میدان جنگ بگریزید یا همچون یک قهرمان با اشتیاق قدم به میدان 
مبارزه بگذارید و نبرد را بِبَرید. می توانید گزینه ی نخست را انتخاب کنید، اما 
از شما به عنوان یک فراری یاد خواهد شد. می توانید مسیر جرات و دلیری 
را برگزینید و آن گاه در حضور شاهتان از شما همچون یک قهرمان ستایش 

خواهد شد. 
دوستان عزیز من در مسیح، می دانم که قلب شما این است که پادشاه مان 
را خشنود ساخته، او را جالل دهید و برای او زندگی کنید. فقط اگر جسم-

از شراکت در رنج های مسیح  بیابد، شما را  تان اجازه ی تسلط بر شما را 
بازخواهد داشت. 

مسیح سهیم  عیسای  رنج های  در  ما  اگر  که  دریافتیم  رومیان  کتاب  از 
شویم، با او حکم خواهیم راند. آشکار است که ما باید با سختی ها و مخالفت ها 
روبه رو شویم و بر آنها چیره گردیم. اما دور نمای ما باید شادی باشد، زیرا 
باید رنج ها را نه به عنوان چیزی ترسناک، بلکه باید به عنوان چیزی دید که 
به ما بخشیده شده و مایه ی افتخار ماست. جنگ بزرگ تر، پیروزی بزرگ تر به 
همراه دارد و در نهایت جالل بزرگ تر. و در اینجا یک خبر حقیقتا عالی وجود 
دارد: شما قرار نیست جنگی را ببازید! زیرا به ما وعده داده شده: "اما خدا را 
سپاس که همواره ما را در مسیح، در موکب ظفر خود می َبَرد و رایحۀ خوِش 

شناخت او را به وسیلۀ ما در همه جا می پراَکَند.«)دوم قرنتیان 2: 14(. 
3    نویسنده با استناد به ترجمه ی The Message)MSG( به این موضوع اشاره می کند. 
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خدا کسی نیست که از فرزندانش سواستفاده 
کند

در فصل پیشین ما حوادثی را که بالفاصله پس از تعمید عیسا رخ داد، 
بررسی کردیم. روح القدس، عیسا را به بیابان برد، جایی که چهل شبانه روز 
وسوسه شد. این خدا بود نه شیطان که عیسا را به بیابان رهنمون شد. خدا 
می دانست که پسرش باید به سختی آزموده شود، اما او را با هدفی خاص 
به آنجا برد. اصلی که آموختیم این بود که "خدا هرگز ما را به میان توفانی 
نمی برد که توانایی چیرگی بر آن را به ما نداده باشد". این حقیقت را همواره 
در قلب خود حک کنید، چراکه در مواجهه با سختی  و مصیبت ها به شما نیرو 

می بخشد. 
عیسا روشن ساخت که او هرگز کاری را نکرد و چیزی را نگفت، مگر 
آن که نخست پدر آن را گفته و انجام داده باشد. او کامال توسط روح خدا 
هدایت می شد: "پس عیسی بدیشان گفت: »آن گاه که پسر انسان را برافراشتید، 
را  آن  فقط  بلکه  نمی کنم،  کاری  خود  از  و  هستم  من  که  یافت  در خواهید 

می گویم که پدر به من آموخته است.« )یوحنا 8: 28( 
بعدها در خدمتش، عیسا پس از یک روز تمام تعلیم به جمعیتی بزرگ، 
خسته شد. من چند نظر دارم که چه طور او چنین حسی داشت. بارها شده 
که طی یک روز، چهار یا حتا پنج جلسه داشته ام و در مسیر بازگشت به 
هتل از پای درآمده ام. به قدری که شب نتوانسته ام بیدار مانده و با میزبانم 

صحبت کنم. 
این مطلب در مورد عیسا هم صادق است. غروب از راه رسید و او خود 
را آماده ی شب بخیرگفتن و استراحت  نمود، اما روح القدس او را برانگیخت تا 
به شاگردانش بگوید قایق را بردارند و از وسط دریا بگذرند. مردی دیوزده 
در آن سو وجود داشت که می بایست او را خدمت می کرد. آنها همگی سوار 
قایق شدند و عیسا به خواب رفت. توفانی سهمناک در وسط دریا برخاست. 
چهار نفر از گروهش دریانوردان ماهری بودند که بیشتر زندگیشان را روی 
می دانستند  و  بودند  آشنا  دریایی  توفان های  با  آنها  بودند.  کرده  زندگی  آب 
چه طور از پس اش بربیایند، اما این یک توفان معمولی نبود. موج ها به شدت 
به قایق شان می خورد و این دریانوردان ماهر را مجبور کرد تا باالخره عیسا 
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را بیدار کنند و فریاد برآورند: "تو را باکی نیست که غرق شویم؟" آنها هیچ 
شانسی برای نجات از آن سختی thlipsis(( نمی دیدند. 

آیا فکر می کنید در وسط توفان، خدای پدر و روح القدس دچار وحشت 
شده بودند؟ آیا تصور می کنید آنها با هیجان با هم مشورت می کردند و می-
این توفان  گفتند: “باور نکردنی نیست! ما اصال فکرش را هم نمی کردیم که 
مرگبار رخ بدهد! حاال چه کار باید بکنیم؟! وای چرا به عیسا گفتیم به آن سو 

برود؟ ما اشتباه وحشتناکی کردیم!” 
افتاد.  اتفاق  که  نیست  چیزی  این  صد البته  و  نه؟!  است،  مسخره  خیلی 
روح القدس می دانست که توفان برخواهد خاست، زیرا او پایان را از همان 
ابتدا می داند."آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و می-

گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خویش را به جا خواهم 
آورد." )اشعیا 46: 10(او عیسا را با آگاهی کامل از توفان مرگباری که در 
انتظارشان بود، به درون قایق فرستاد. اما خدا هرگز ما را به میان توفانی 
که توانایی چیره شدن بر آن را نداده باشد، نمی فرستد. به محض آن که عیسا 
بیدار شد، به سمت جلوی قایق رفت و به توفان فرمان داد که آرام شود. 
سپس به سمت شاگردان برگشت و پرسید: "چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز 

ایمان ندارید؟« )مرقس 4: 40( 
چرا عیسا چنین کلمات توبیخی سختی را نثار این دریانوردان که برای 
زنده ماندن تالش بسیاری کرده بودند، نمود؟ چرا با سختگیری به آنها گفت 
آن  "به  بود:  گفته  آنها  به  از ترک ساحل  پیش  او  ندارند؟  ایمانی"  "هیچ  که 
سوی دریا برویم" )آیه 35( او نگفته بود که: "بیایید تا میانه ی راه برویم و 
غرق شویم". آنها باید می دانستند که به اندازه ی کافی فیض )قدرت( در کالم 
عیسا هست تا آنها را به آن سو ببرد. آنها باید در وسط قایق می ایستادند و 
فریاد می زدند: "توفان، تو نه می توانی ما را بُِکشی و نه ما را متوقف سازی! 
ما به سوی دیگر دریا می رویم، زیرا استاد گفته که به آن سو می رویم. پس از 

مسیر ما برو کنار!" 
خدا می دانست که توفان به پاخواهدخاست. او آنها را به سوی آن رهنمون 
شد اما خدا به شاگردان عیسا قدرت و اقتدار الزم برای غلبه بر توفان را 
نیز بخشیده بود، و این موضوع کلیدی است. آنچه باعث جدایی میان کسانی 
که به وسیله ی زندگی مغلوب می شوند، از کسانی که بر زندگی حکم می رانند 
برعکِس  و  اجتناب ناپذیرند  کشمکش ها  و  جنگ ها  که  است  آگاهی  این  می شود، 
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افراد عادی، ما قدرت غلبه بر هر آنچه را که علیه ما برمی خیزد، داریم. پس ما 
می توانیم، و باید خستگی ناپذیر تا پیروزی بجنگیم. بگذاریدحقیقِت دوم قرنتیان 
2: 14 در تک تک سلول های وجودتان نفوذ کند: "اما خدا را سپاس که همواره 

ما را در مسیح، در موکب ظفر خود می برد." 
اگر در آن شرایط شاگردان با آن دید محدودشان، تنها رها شده بودند، 
با  جنگ  برای  عیسا  مطیعانه ی  تصمیم  پیامد  اما  می شدند.  غرق  آنها  همه ی 
توفان نه تنها آنها را نجات داد، بلکه در آن سوی دریا آن مرد دیوزده را نیز 

آزاد ساخت. 
مزایای این کار در همین جا متوقف نمی شود؛ آن مرد شفا یافته پادشاهی 
درنتیجه جان های بسیاری  و  داد  دکاپولیس بشارت  ده شهر  در  را  خداوند 
نجات یافتند. روح القدس عیسا و همراهانش را به توفان هدایت کرد، آنها از 
آن مصیبت رنج بردند، اما اراده ی خدا فقط این نبود که آنها بر آن غلبه کنند. 

تمرکز خدا بر جاللی بود که در سمت دیگر توفان وجود داشت.
اگر امروز از شاگردان بپرسیم: "آیا توفان ارزش این را داشت که آن مرد 

را آزاد بسازید؟" آنها بدون شک پاسخ خواهند داد: "یقینا!"
بیایید به موقعیت دیگری نگاه کنیم. پولس رسول در هدایت روح در راه 

ماموریت اورشلیم بود، اما ببینید چه چیزی در انتظار او بود: 
"و حال، با الزام روح به اورشلیم می روم و نمی دانم در آنجا چه برایم 
پیش خواهد آمد؛جز آن که در هر شهر روح القدس هشدار می دهد که زندان و 

سختی در انتظار من است.« )اعمال 20: 23-22( 
واژه ی یونانی به کار رفته برای "سختی" در این آیه نیز thlipsis است. 
نیست؟ پس روح القدس،  این طور  دیده ایم.  بارها  نیز  پیش تر  را  این واژه  اما 
پولس را به مکانی هدایت می کند که سختی های زیادی را تجربه خواهد کرد. اما 
بار دیگر تکرار می کنم که خدا همیشه به ما فیضی را می بخشد تا بر هر مانعی، 
چیره گردیم؛ بر هر مانعی که در مسیری که او ما را هدایت کرده، سر برمی-

آورد. نتیجه ی ایستادگی خستگی ناپذیر پولس در میان مصیبت و سختی ها چه 
بود؟ نه تنها یهودیان و امت ها در اورشلیم، بلکه بسیاری از شهروندان روم 
از جمله سربازان، دادرسان، فرمانروایان ایالتی، و حتا سزار نیز انجیل را 
شنیدند! این همه تنها به دلیل هدایت او توسط روح القدس به درون توفان رخ 
داد. خدا، بانی توفان ها یا رنج ها نیست، اما خدا می دانست پولس با آنها روبه رو 
خواهد شد تا بخشی از دنیای سقوط  کرده را به سوی راه های خدا هدایت 
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نماید. از این گذشته، محبت مسیح، پولس را وادار می ساخت هدایت روح خدا 
را دنبال کند و خدا نیز به او فیض می بخشید که بر نامالیمات غلبه کند. پولس 
سفرش را به این شکل خالصه می کند: "خداوند مرا از آن همه ]آزار] رهانید" 
)دوم تیموتائوس 3: 11( کالم او مشابه گفتار مزمورنویس است: "زیرا تو 
مرا از هر تنگی رهانیدی." )مزمور 54: 7( نه فقط از بعضی یا بیش تر تنگی ها و 
مشکالت، بلکه از همه ی آنها. یعنی از صددرصد مشکالت! این وعده در مورد 

من و شما هم هست! 

توصیه ی پدرانه
وقتی نخستین پسرمان -ادیسون- در کالس اول بود، با چند بچه ی قلدر 
با  زمین بازی  در  بچه ها  این  تهدیدهای  خاطر  به  چندبار  شد.  درگیر  کالس 
چشم گریان به خانه آمد. شرط می بندم می توانید حدس بزنید که من به عنوان 
پدر می خواستم  چه کار کنم. می خواستم به زمین بازی بروم و آن پسرها را 
گوشمالی داده و بعد خیلی جدی به آنها هشدار بدهم که: "مبادا یک بار دیگر 
پسر مرا اذیت کنید یا به او دست بزنید!" اما در این راه، سه مشکل وجود 
داشت: نخست، رفتار من چندان خداپسندانه نبود. دوم، چنین برخوردی می-

توانست تاثیری منفی و مخرب در شکل گیری شخصیت ادیسون داشته باشد. 
و سوم، من در آن زمین بازی هیچ حقی نداشتم. آن زمین، حوزه ی من نبود، 
بلکه جایی بود که پسرم باید بر آن حکم می راند و اقتدارش را بازپس می گرفت. 
پس به محض آن که آرام شدم، با لیزا تصمیم گرفتیم که بهترین چیزی 
مدیریت  روش  او  به  که  است  این  دهیم،  انجام  ادیسون  برای  می توانیم  که 
هر  می کند.  تجربه  زندگی اش  در طول  که  دهیم  یاد  را  و سختی هایی  بحران ها 
شب، من و مادرش به او مشورت هایی می دادیم تا به او کمک کند با موفقیت 
از سختی هایی عبور کند که در مواجهه با آن بچه قلدرها می دید. روز بعد او را 
مجهز به استراتژی مدیریت و برخورد با مشکالتی که با آنها روبه رو می شد، 
به مدرسه فرستادیم. )اگرچه حس می کردیم ادیسون در خطر است و بنابراین 

معلمان و مسئوالن را هم در جریان قرار دادیم.(
از  عبور  و  کنترل  و  مورد،  این  در  موفق  برخورد  از  ادیسون  درنتیجه 
با  خوب  بسیار  که  شد  فردی  به  تبدیل  کودکی اش،  دوران  دیگر  سختی های 
مردم برخورد می کند. او در سال 2004 با یک شغل سطح پایین به مینستری 
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ما پیوست. در آن زمان ما چهل نفر کارمند در گروه سنی 18 تا 60 سال 
ادیسون پسر  این که  به خاطر  نباید  به مدیر پرسنلی گفتم که  داشتیم. من 
ماه، رهبران و مدیران  از شش  بداند. پس  دیگران مستثنا  از  را  او  ماست، 
کلیسایی  روابط  به سرپرستی بخش  را  او  می خواهیم  گفتندما  من  به  ارشد 
ماست،  مینستری  حیاتی  فعالیت های  از  یکی  کلیسایی،  روابط  دهیم.  ارتقا 
این مقام ارتقا داد. آنها پاسخ  بنابراین پرسیدم که چرا باید ادیسون را به 

دادند: "چون پسر تو یک رهبر است!" 
ادیسون کنترل آن بخش را به دست گرفت و آن را شکوفا ساخت. او 
اعتمادِ گروهش و همه ی پرسنل را جلب کرد و آنها معتقدند که او مهارت و 

حکمتِ حل مشکالت و بحران ها و کشمکش ها را دارد. 
امروز در سن 25سالگی او مدیر اجرایی بخش بین المللی موسسه ی "پیام-

همه ی  قلب  او  می دهد.  انجام  را  خود  کار  شگفت آور  به شکلی  و  است  آور" 
پرسنل را در همه ی رده های سنی ربوده است. آنها به رهبری او اعتماد دارند 

و خود را به او سپرده اند. 
خب، بگذارید بپرسیم: "آیا برای حفاظت از ادیسون در کالس اول باید او 
را از مدرسه که به شدت با او رفتار بدی می شد، بیرون می کشیدم و در خانه 
به او درس می دادم؟ آیا مرا برای فرستادن مجدد او به مدرسه، با این آگاهی 
که هر روز باید با این بچه قلدرها مواجه شود، فردی بدجنس یا ناشایست 
به  را  ما  به همین شکل وقتی  نیز  نمی کنند. خدا  اکثرا مرا سرزنش  می دانید؟ 
یا به خاطر  از روی بدجنسی و  ناهموار می فرستد،  میان مکان های سخت و 
سواستفاده نیست؛ این مکان هایی است که ما باید به آن یورش ببریم و به 
خاطر پادشاهی خدا آن را فتح نماییم. او می داند این به خیر و صالح ماستو 
اگر ما با قدرت فیض او آن چالش را کنترل کرده و از آن بگذریم، او جالل 

یافته و به نفع قوم او خواهد بود. 

منشا نامالیمات
 ،)thlipsis( رنج ها  منشا  و  ریشه  باید  برویم،  جلوتر  که  آن  از  پیش 
آزمایش ها و اراده ی خدا برای ما در آنها را روشن سازیم. پرداختن به این 
مبحث، حیاتی است زیرا برای بسیاری از افراد،به خصوص در سه بخش مهم 
زندگی،می تواند سنگ لغزش باشد. به خاطر اهمیتش پیش از کاوش درباره ی 
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ورود به حکمرانی، مابقی این فصل را به آن می پردازم. 
 )thlipsis( مثال هایی که دیدیم، برای ما روشن ساخت که خدا منشا سختی ها
و  آزمایش ها  و  رنج ها  و  مقاومت ها  سخت،  درگیری های  یا   Thlipsis نیست. 
نامالیمات، از طرف نیروهای دنیای سقوط کرده می آیند. آیا همیشه این طور 
است؟ ما باید این پرسش را مطرح کنیم زیرا اگر شما کوچکترین تصوری 
دارید که خدا بانی و طراح یک مشکل خاصی است که با آن مواجه اید، پس 

به هیچ وجه نباید با آن بجنگید. 
سربازی که به جنگ می رود، کامال آگاه است که با چه کسانی می جنگد. 
اگر او حکمت داشته باشد، می داند که تاکتیک های دشمن اش چیست. این پرسِش 

دور از ذهنی نیست که یک جنگاور از خود بپرسد، دشمن اش کیست؟ 
ایمان داران  با  داشته ام،  که  خدمتی  سال  سی  از  بیش  در  وجود  این  با 
بسیاری برخورد کرده ام که مطمئن نیستند چه کسی پشت مشکالت آنهاست. 
متاسفانه آنها از استراتژی و فعالیت های دشمنان شان آگاه نیستند، درحالی که 
به ما گفته شده: "تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا از ترفندهای او بی خبر 

نیستیم.« )دوم قرنتیان 2: 11( 
ما چگونه می توانیم از ترفندهای شیطان آگاه باشیم؟ عیسا به ما می گوید: 
"دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده ام تا ایشان 

حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند.« )یوحنا 10: 10( 
عیسا در ابتدای یوحنا 10، شیطان و گروهش را "دزد" می نامد. بعدتر، از 
او به عنوان "رییس این جهان" نام می برد)یوحنا 16: 11(. پولس او را "خدای 
این عصر" )دوم قرنتیان 4: 4( می نامد و همچنین "رییس قدرت هوا")افسسیان 
2: 2(. او کسی است که مسیر و روش های این دنیا را تنظیم می کند. شیطان 
می- پولس  که  همان طور  ماست.  کشمکش های  و  ناسازگاری ها  بانی  درواقع 
گوید:"زیرا ما را کُشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، 
ارواح  فوج های  علیه  و  تاریک،  دنیای  این  علیه خداوندگاران  ریاست ها،  علیه 

شریر در جای های آسمانی می جنگیم.«)افسسیان 6: 12( 
کالم خداوند در یوحنا 10: 10 و واژگان پولس در افسسیان )آیه باال( 
زیر مجموعه ی  در  که  که هر سختی  می سازند  از هر شکی روشن  به دور 
تاریکی  نیروهای  انواع  تاثیر  می دهد، تحت  تباهی رخ  و  قتل، ویرانی  دزدی، 
قصد  دیگر،  سوی  در  است.  شده  داده  شرح   12  :6 درافسسیان  که  است 
عیسا آشکارساختن اراده ی پدر است. پس اراده ی خدا برای شما این است 
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که"حیات داشته باشید و از آن به فراوانی بهره مند شوید" )یوحنا 10: 10(. 
از  یا هرگونه رنجی مواجه می شوید، آن را  با فشار، سختی  هرجا که شما 
صافی یوحنا 10: 10 عبورش دهید:آیا خدا پشت آن است یا دشمن؟! برای آن 
که نشان تان دهم ]این فرمول] چه طور کار می کند، بیایید چند نمونه ی معمول 

را در نظر بگیریم. 

شرم، گناه، محکومیت
اگر شما پیوسته احساس شرم، گناه و محکومیت می کنید، بر طبق صافی 
یوحنا 10: 10، این موارد قطعا در زیرمجموعه ی "دزد"]شیطان] قرار می-

گیرند، نه خدا. 
اما برای آن که کامال مطمئن باشیم، بگذارید آن را ژرف تر بررسی  کنیم. 
مزمورنویس می نویسد: "در روز تنگی ام، روی خویش از من پنهان مکن! گوش 
خود را به من فرادار، و در روزی که بخوانم، به زودی اجابتم فرما! زیرا 
روزهایم چون دود سپری می شود، و استخوان هایم همچون اخگرهای فروزان 

می سوزد." )مزمور 102: 3-2( 
به قابلِ اعتمادترین فردی که تا به حال شناخته اید، فکر کنید. آیا همسرتان 
است، یا یکی از والدین یا پدربزرگ یا مادربزرگتان یا حتا پزشکتان؟! این 
چنین  امیدوارم  نمی دهد.  فریب تان  و  نمی گوید  دروغ  شما  به  هرگز  شخص 
شخصی را در گذشته یا حال داشته باشید. تصور کنید این فرد، این وعده-

کنید ظرفیت  بلکه فرض  این،  فقط  نه  و  بدهد  به شما  که خواندیم،  را  هایی 
انجامش را هم داشته باشد. حال این طور نگاه کنید: خدا از هر شخصی که 
فکرش را بکنید، قابل اعتمادتر است. او ما را تعلیم می دهد که هیچ یک از همه ی 
است  این  او،  احسان  نخستین  را.  یکی  حتا  نکنیم،  فراموش  را  احسان هایش 
که همه ی گناهان ما را بخشیده، چه شگفت انگیز! چه لطفی، چه رحمتی، چه 
محبتی! اگر تابه حال این را در خود جای نداده اید، االن این کار را بکنید: "شما 
هیچ گناهی نیست که در زیر خون او  در عیسای مسیح بخشیده شده اید!" 
نابود نشده باشد. بنابراین اگر شرم، احساس گناه و محکومیت در جان تان 
نسبت به هر چیزی که در گذشته در جایی گفته، اندیشیده یا انجام داده اید، 
بروز می یابد و از خدا بابت آنها طلب بخشش کرده اید، بدانید که خدا پشت 
این احساس وحشتناک نیست. ببینید پولس در این رابطه چه می گوید: "کیست 
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که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد! کیست 
که محکومشان کند؟ مسیْح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست 

راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند!« )رومیان 8: 34-33( 
به وضوح نوشته شده که: "چه کسی ما را متهم می کند ... آیا خداست؟ 
خیر! ... کیست که بر ما فتوا می دهد؟ آیا عیسای مسیح است؟ خیر!"]4] به این 
موضوع فکر کنید: خدا عیسای مسیح را فرستاد تا برای ما در حالی که هنوز 
دشمنش بودیم، بمیرد. عیسا پذیرفت این کار را انجام دهد و روح القدس آن 
را عملی ساخت. پس حال چرا باید خدای پدر، پسر و روح القدس بخواهند 
بگذارند، درحالی که دیگر  بر ما احساس شرم و گناه  ما را محکوم کرده و 
دشمن نیستیم، بلکه فرزندانیم؟ چرا او باید محکومیتی را بر شما بگذارد که 
خودش قبال بر بره ی قربانی اش نهاد؟ آیا قربانی عیسا هنوز کافی نبود؟ آیا 

این قربانی ابدی نبود؟
نویسنده به عبرانیان ما را مطمئن می سازد که: "چه قدر بیش تر، خون مسیح 
که به واسطۀ آن روح جاودانی، خویشتن را بی عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان 
ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت تا بتوانیم خدای زنده را 

خدمت کنیم!«)عبرانیان ]: 14(
قربانی عیسا نه تنها گناهان ما را نزد خدا پاک ساخت، بلکه وجدان های ما 
را نیز از محکومیت، تقصیر و شرِم ناشی از گناه پاک ساخت. پس اگر برای 
او زندگی می کنید و به دنبال اطاعت از خواسته های او هستید، اما هنوز درگیر 
می کند  تالش  که  است  دشمن  طرف  از  که  بدانید  احساسات اید،  و  افکار  این 
شما را به زیر بکشاند. الزم است با این شیر درنده روبه رو شوید. چگونه؟ 
درست به همان روشی که عیسا با همین دشمن که او را در بیابان وسوسه 
می کرد، جنگید؛ یعنی با کالم خداوند! )در فصول بعد به طور خاص به این 

موضوع می پردازم(.
زندگی  خدا  از  نااطاعتی  در  اگر  بله،  "اگر"(  می گویم  کنید  )دقت  اگر  اما 
می کنید، این قلب شماست که شما را محکوم می کند. یوحنا می نویسد: "چه قدر 
بیش تر، خون مسیح که به واسطۀ آن روح جاودانی، خویشتن را بی عیب به 
خدا تقدیم کرد، وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت تا 
بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم! ای عزیزان، اگر دل ما، ما را محکوم نکند، 

4    این بخش عینا از ترجمه ی NLT نقل شده است که تا حدی با وجه سوالی ترجمه ی قدیمی 
منطبق تر است. 
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در حضور خدا اطمینان داریم.« )اول یوحنا 3: 21-20(
 واژه ی "محکوم کردن" در این آیه به معنای "حکم دادن در یک دادگاه 
اینجا معنای واژه ی یونانی  نمی باشد، که معنای معمول آن است. در  ویژه" 
در  خطا  “پیداکردن  یا  چیزی”  علیه  دادن  “تذکر  معنای  به   kataginasko

چیزی” یا “عیب جویی کردن و مقصر دانستن” است. 
وجدان مان ما را از کوچک ترین لغزشی در رابطه با خدا حفظ می کند. اگر در 
این وضعیت هستیم و هیچ پیشرفتی هم نمی کنیم، آن گاه روح القدس همچون 

یک پدر پرمحبت، ما را توبیخ می کند:
"و آن سخن تشویق آمیز را از یاد برده اید که شما را پسران خطاب کرده، 
می گوید:ای پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار،و چون مالمتت کند، دلسرد 

مشو.« )عبرانیان 12: 5( 
او ما راتوبیخ می کند تا رابطه مان با خودش  را اصالح کند و ما را بیش تر 
شبیه خود سازد. او این کار را نمی کند تا ما را بکشد، از ما بدزدد یا ما را 

تباه سازد. 
احساسی  دو  هر  توبیخ  و  محکومیت  همواره  که  باشید  داشته  یاد  به 
شدن،  انجام  حین  در  تأدیبی  "هیچ  دردناکند!  دو  هر  دارند،  ناراحت کننده 
آن  به وسیلۀ  که  برای کسانی  بعد  اما  است.  دردناک  بلکه  نیست،  خوشایند 
تربیت شده اند، میوۀ آرامش و پارسایی به بار می آورد.« )عبرانیان 12: 11( 
به شما  راه خروجی  محکومیت  دارد،  وجود  دو  این  بین  عظیم  تفاوتی  اما 
نمی دهد و تنها حس تقصیر و شرمندگی ای دائمی را در شما می نشاند. توبیخ 
راه خروجی به شما می دهد که "توبه" نامیده می شود. جان کالم این است که 
اگر وجدان تان از نااطاعتی شما آگاه است، پس خدا نیز آن را می داند، زیرا او 
بزرگ تر از وجدان شماست. هر بار که در برابر او قصور می ورزید، بالفاصله 
همین  به  می بخشد،  را  او شما  نمایید.  اعتراف  آن  به  و  توبه  نااطاعتی تان  از 

سادگی!
یوحنا می نویسد: "فرزندانم، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر 
کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا.« )اول 

یوحنا 2: 1( 
توجه کنید که یوحنا نمی گوید: "وقتی گناه کردید". هدف، گناه نکردن است. 
یک ضمیر گناه آلود شما را به سمت گناه می کشاند، اما ضمیری که در نظر 
خدا پارسا شمرده شده، شما را در برابر گناه نیرومند می سازد. این آگاهی 
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به شما کمک می کند تا به خاطر داشته باشید قدرت گناه در زندگی شما درهم 
گام  گناه،  از  کامل  آزادی  در  تا  شده  ارزانی  شما  به  فیض  آن  و  شکسته 

بردارید؛ چه در درون تان و چه در بیرون. پولس تاکید می کند:
"زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند، چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر 

فیض اید.« )رومیان 6: 14(
پس هدف، گناه نکردن است نه گناه کردن. فیض خدا ما را قدرت می بخشد 
تا به این هدف دست یابیم. اما اگر )دوباره تاکید می کنم "اگر"(گناه کردیم، می-

توانیم سریعا آن را اعتراف کرده و به وعده ی خدا ایمان داشته باشیم که: 
"ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را 
می آمرزد و از هر نادرستی پاک مان می سازد.« )اول یوحنا 1: ](."امین بودن" 
خداوند، یعنی این که او هر زمانی گناهان ما را می بخشد و مهم نیست که چند 
مرتبه مرتکبش شوید. "عادل بودن" او، یعنی این که او این کار را می کند بدون 
توجه به این که شما چه کسی هستید یا چه کاری انجام داده اید. پس وقتی 
او شما را از نادرستی پاک می سازد، معنایش این است که از هر نادرستی. 
آنگاه شما درنظر او پاک هستید و مانند این است که هرگز گناهی نکرده اید. 
خون مسیح آن گناهان را آن قدر دور می سازد که مشرق از مغرب دور است! 
یکی از موانع حکم راندن ایمان داران در زندگی، وجدانی است که احساس 
گناه می کند. وقتی ما به احساس شرم و تقصیر و محکومیت نسبت به گناهانی 
را  ما  این جنگ  توبه کرده ایم،  نزد خدا  اعتراف و  را  آنها  ادامه می دهیم که 
ضعیف می سازد. بسیاری را دیده ایم که در نتیجه ی احساس شرم و تقصیر 
و محکومیت که ناشی از دشمن است نه خدا، دست از ایمان می کشند. آنها 
احساس می کنند بیش از حد مرتکب گناه شده اند یا گناهی نابخشودنی انجام 
داده اند. هرچند خدا آنها را محکوم نمی کند، شیطان از ذهن های تازه نشده شان 
استفاده می کند تا بیشتر به سوی شرم و تقصیر و ناامیدی سوق شان دهد. 
پس یا دست از ایمان می کشند، یا ایمانی بی ثمر در وجودشان ته نشین می شود. 

آنها به جای حکم راندن بر زندگی، اجازه می دهند زندگی بر آنها حکم براند. 
اجازه دهید این حقیقت در وجودتان جای بگیرد که اگر گناهی کرده اید، 
اما آن را نزد خداوند اعتراف، و خالصانه از آن توبه کرده باشید، می توانید به 
شکلی در حضور خدا بایستید که انگار هرگز گناهی نکرده اید. او این کار را 

با فیض شگفت انگیزش بسیار ساده ساخته است. می توانید آن را باور کنید! 
اگر شما حقیقتا  کنم.  اشاره  مهم،  نکته ی  یک  به  است خیلی سریع  الزم 
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زیرا  هستید،  خدا  خشنودی  خواستار  چیز  هر  از  بیش  هستید،  خدا  فرزند 
دانه ی او در شما کاشته شده. اما کسی که پیوسته به نااطاعتی از خدا ادامه 
گناه  برای  مجوزی  دنبال  به  اگر  است.  نشده  مولود  خدا  از  حقیقتا  می دهد، 
پوست کننده  و  رک  دارید.  قرار  فریب خوردگی  خطرناک  درمنطقه ی  هستید، 
بگویم، شما نجات نیافته اید. کتاب مقدس این مطلب را به وضوح نشان می دهد: 
"آن که در او می ماند گناه نمی کند، اما کسی که گناه می کند، او را نه دیده و 
نه شناخته است. فرزندان، کسی شما را گمراه نسازد. هر که پارسایانه عمل 
می کند، پارساست، چنان که او پارساست. آن که گناه می کند از ابلیس است، 
زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و می کند. از همین رو پسر خدا ظهور کرد 

تا کارهای ابلیس را باطل سازد.« )اول یوحنا 3: 8-6(

بیماری، مرض، ناتوانی جسمی
چه نوع قدرتی به ما فیض می دهد تا بر بیماری، مرض یا هر نوع ناتوانی 
جسمی حکم برانیم؟ بیایید حقیقتی را که توسط مزمورنویس نوشته شده با 

هم مرور کنیم: 
"ای جان من خداوند را متبارک بخوان، و هیچ یک از همه احسان هایش را 
فراموش مکن! که همه گناهانت را می آمرزد، و همه بیماری هایت را شفا می-

بخشد.")مزمور 103: 3-2( 
بار دیگر به کسی که بیش تر از همه به او اعتماد دارید، فکر کنید. تصدیقمی-

کنید که خدا از هر فردی قابل اعتمادتر است؟ او هرگز وعده اش را نمی شکند. 
همه ی  خدا  که  است  این  ببینیم،  مزمور  در  می توانیم  که  احسانی  نخستین 
گناهان مارا می بخشد. اما این همه ی احسان های او نیست، چراکه بالفاصله به 
ما فرمان داده می شود که هرگز احسان های دیگر او را فراموش نکنیم. خدایی 
می بخشد".  را شفا  بیماری هایت  "همه  می دهد:  بگوید، وعده  نمی تواند دروغ  که 
او نمی گوید اکثر بیماری هایت یا حتا 8]% بیماری هایت، خیر صحبت از %100 
بیماری های ماست. شفای بیماری ها یک بخش از عمل بازخرید عیساست که 
هم ارز و برابر بخشایش گناهان است. اشعیا آنچه را که عیسا باید به خاطر 

آزادی روحانی و جسمانی ما متحمل می شد، را پیش بینی کرده بود: 
"لکن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و 
ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتال گمان بردیم. و حال آن 
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که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. و تادیب 
سالمتی ما بر وی آمد و از زخم های او ما شفا یافتیم." )اشعیا 53: 5-4( 

واژه ی به کار رفته در اشعیا برای "غم ها"]5] ]یا "دردها"] choli می باشد 
که در فرهنگ تطبیقی استرانگ]6]، "ضعف، اندوه و بیماری" معنا شده است. 
ثایر]7] در فرهنگ خود آن را "رنج، درد، اندوه، بیماری و مرض" ترجمه کرده 
است. این عبارت، 24 بار در عهد عتیق به کار رفته و 21 مورد آن به بیماری 
می توانیم  سادگی  به  باال  آیه ی  در  که  می کنم  فکر  من  دارد.  اشاره  مرض  و 

choli را “بیماری” و “مرض” ترجمه کنیم. 
اندوه  او  "لکن  می کند:  تایید  راستا  این  در  را  ما  حرف   AMP ترجمه ی 
]بیماری، اندوه و ضعف های] ما را بر خود گرفت و ... از زخم های او ما شفا 
بیماری ها  او  "لکن  می خوانیم:  دیگری]8]  ترجمه ی  4-5(.در   :53 )اشعیا  یافتیم" 
در  و  یافتیم".  ما شفا  او  از زخم های  و  گرفت...  بر خود  را  ما  و ضعف های 
ترجمه ی دیگر]]] چنین آمده: "او بیماری های ما را برداشت... ما به خاطر زخم-

های او شفا یافتیم".
تصادفی نیست که هم مزمورنویس و هم اشعیا بخشش از همه ی گناهان و 
شفا از همه ی  ضعف ها و بیماری ها را در یک جمله قرار داده اند. هر دو بخشی از 

بازخریدی هستند که توسط عیسا برای ما انجام شده است. 
در اناجیل کسی را پیدا نمی کنید که برای شفا نزد عیسا آمده و رد شده 
باشد. عیسا حتا یک بار هم نگفت: "تو باید با این بیماری کنار بیایی، چون پدرم 
می خواهد از طریق آن به تو درسی بدهد!" اما من از ایمان داران و حتا معلمان 
چنین چیزی را بارها شنیده ام. بیایید منطقی باشیم، چرا عیسا حاال باید عوض 
شود؟ به ما گفته شده که او دیروز، امروز و تا ابداالباد همان است )عبرانیان 
13: 8 را بخوانید(. او هرگز هیچ یک از ما را رد نخواهد کرد، همان طور که در 
طول زندگی زمینی اش هیچ کس را رد نکرد. به عالوه اگر باور دارید که خدا در 
حال تعلیم چیزی از طریق بیماری به شماست، پس چرا برای درمان به پزشک 

Griefs: در ترجمه ی فارسی، هرچند در آیه ی نخست “غم ها” آمده که با ترجمه ی این     5
واژه در متن انگلیسی، هماهنگ است، اما در بخش دوم آیه، “دردها” آمده که با مفهوم عبری عبارت، 
هماهنگی بیش تری دارد. در ترجمه ی NIV، واژه ی infirmity آمده که به معنای “ضعف و ناتوانی” 

است. شاید بهترین واژه در ترجمه ی فارسی، “ضعف ها” باشد که هم به مفهوم جسمی آن اشاره دارد و هم 
مفهوم روحی. 

  Strong’s concordance    6
 Thayer    7

The Word English Bible    8
The New English Translation    [
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مراجعه می کنید؟ چرا علیه چیزی که خدا می خواهد به شما تعلیم دهد، می جنگید؟ 
می توانید بی منطقی این فکر را ببینید؟ 

همچنین در کتاب اعمال رسوالن نیز هیچ فردی را نمی بینیم که خدا را جسته 
و به او باور داشته و برای شفا رد شده باشد. هیچ یک از رسوالن نگفتند: "ما 
نمی دانیم اگر اراده ی خداست که شفا بیابی، خب پس باید امیدوار باشی که او 
تو را شفا دهد." ما می بینیم که شفا همیشه یک امر قطعی بوده، و هرگز هیچ 
بیماری رد نشده، زیرا مطابق اشعیا 53 و مزمور 103، شفا همانند بخشش 
گناهان، بخشی از عمل بازخرید عیسا بر صلیب است. اگر یک نفر را مستثنا 

کنید، باید بقیه را هم بیرون بگذارید!
امروز هم وضع فرقی نکرده است. بیماری، ضعف یا هر نوع ناتوانی جسمی 
از هر نوعی در زیر مجموعه ی دزدی، کشتن و تباهی قرار می گیرد. این ها سختی-

ها و نامالیماتی هستند که ما می توانیم بااطمینان در برابرشان بایستیم و با این 
آگاهی، که ما به خاطر قربانی عیسا در جلجتا، از همه ی آنها آزاد هستیم. آنها 
مطمئنا خواست خدا برای زندگی ما نیستند. بازخرید عیسا )بخشایش گناهان 

و شفا( هنوز هم پابرجا و کامل است! به همین دلیل پولس می نویسد: 
"خدای آرامش، خوْد شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما 
تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی عیب محفوظ بماند.« )اول تسالونیکیان 5: 
23(. او در این آیه بدن ما را نیز شامل روح و جان ما می داند و این موضوع 
نشان می دهد درست همان طور که خدا خواستار بی عیبی و کمال روح و جان 
ماست، به همان میزان می خواهد که بدن ما در کمال باشد و درست به همان 
که  بشنوم  را  بعضی  می توانم صدای  کند.  کار  آفرید،  را  آن  او  که  صورت 
آنها را  می تواند  باور داشتند خدا  را می شناسم که  "اما من کسانی  می گویند: 
شفا دهد، اما مردند". بگذارید این را بپرسم: "آیا ایمان ما به خدا بر اساس 
تجربیات دیگران است یا بر اساس کالم ابدی او؟" شما می بایست این موضوع 
را در قلب و فکر خود مستحکم نمایید. همان طور که پولس می نویسد: "اما اگر 
امانت خدا  امین نبودن آنها،  آیا  باید گفت؟  امین نبودند، چه  از آنان  برخی 
باشند، خدا  دروغگو  انسان ها  همۀ  اگر  به هیچ روی! حتی  باطل می سازد؟  را 

راستگو است! چنان که نوشته شده است:
تا حقانیت تو در آنچه گفته ای ثابت گرددو در داوری خود غالب آیی.« 

)رومیان 3: 4-3( 
بیایید رک و بی پرده بگوییم، شما بااطمینان نمی دانید فردی که مرده، در  
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دل خود ایمان داشته یانه. شاید او بارها ایمانش به شفای خداوند را اعالم 
کرده باشد، اما ترس خود را به عدم شفا پنهان کرده باشد. ایمان واقعی در 
دل خود هیچ شکی به وعده ی خداوند ندارد. یک فرد می تواند به چیزی که به 
نظرش درست است، اعتراف کند، اما ممکن است در دل خود ایمان و باوری 
متفاوت داشته باشد. پس ما باید چه طور بدون داوری، تجربیات دیگران را 
یکی  اگر  نمونه  عنوان  به  کنیم؟  پردازش  با کالم خدا هستند،  در تضاد  که 
باید  چه  بمیرد،  بیماری  اثر  در  جوانی  در  دوستان  یا  خانواده  اعضای  از 
گفت؟ یکی از روش های موثر که من در پرداختن به چنین نمونه ای دنبال می-

کنم، چنین است: کتاب مقدس تعلیم می دهد که ما در حال دویدن در مسابقه ای 
هستیم. در هر خط یک شرکت کننده می دود. اگر تجربه ی کسی، همسوی حقایق 
بنیادین کتاب مقدسی نباشد، می توانید آن را در همان خط خودش رها کنید، 
اما آن را به درون خط خود نکشانید. این بین آن فرد و خداست، که داوری 
است عادل و پر از رحمت. این روش باعث می شود ایمان شما ضعیف نشود. 
اما اگر شهادت زندگی یک شخص همسوی کالم ابدی خداوند باشد، آن را به 

درون خط خود بیاورید تا موجب تقویت تان گردد. 
را  او  وعده ی  که  آن  از  پیش  خدا  کالم  که  بدانید  را  موضوع  این  باید 
دریافت کنید، بیان شده است. تنها کاری که باید بکنید این است که در ایمان-

تان خستگی ناپذیر باشید؛ درست همانند بارتیمائوس. 
عیسا با شاگردانش اریحا راترک می کرد و جمعیتی کثیر پیرامون او را 
گرفته بودند. مردی کور به نام بارتیمائوس در حاشیه ی جاده نشسته بود و 
وقتی شنید عیسا در حال گذر است، استاد را با صدای بلند طلبید. بسیاری 
که اطرافش بودند به او پرخاش کردند و خواستند که استاد را زحمت ندهد. 

اما او صدایش را بلندتر کرد!
در اینجا با کسی مواجهیم که ایمانش ذهنی نیست بلکه قلبی است. اگر 
بارتیمائوس قلبا باور نداشت که خواست خدا شفای اوست، پافشاری نمی-

با  و  می شد  خاموش  باید  او  اطرافیانش.  پرخاش  از  پس  به خصوص  کرد؛ 
این فکر نادرست خود را کنار می کشید که: "از آن جایی که عیسا قصد ندارد 
مسیرش را عوض کند و مرا شفا دهد، معنی اش این است که خدا می خواهد 
من کور بمانم!". اما بارتیمائوس به این موضوع اعتنایی نکرد، او مصمم با 

صدای بلند به فریاد کشیدن ادامه داد. ببینید در ادامه چه اتفاقی افتاد: 
"عیسا ایستاد" )مرقس 10: ]4( 
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چه شگفت انگیز! عیسا مصمم بود تا برای انجام آنچه برای آن فرستاده 
از مردم  بود. بسیاری  او متمرکز ماموریتش  برود.  اورشلیم  به  بود،  شده 
احاطه اش کرده بودند و یقینا بسیاری از آنها نیازهای فیزیکی داشتند، اما 
نیازهای آنها باعث نشد او ایستاده و وقفه ای درماموریتش ایجاد کند. با این 
این مرد کور، عیسا را صدا می زد و ساکت نمی شد. هیچ مصیبت و  وجود، 
تلخی و سرزنشی نمی توانست او را ساکت سازد. این صدای فریاد او بود، نه 
سکوت دیگران که عیسا را بازایستاد. عیسا فرمان داد: "او را فراخوانید"،پس 
شاگردان آن مرد کور را صدا زدند: "برخیز که تو را می خواند" )مرقس 10: 

.)4[
او  مراقب  خیلی  بودند،  بارتیمائوس  اطراف  که  مردمی  است  واضح 
نبودند. درواقع آنها مخالف انگیزه و هدف او بودند. اما این نمی توانست باعث 
پریشانی او شود. بارتیمائوس از ایمانش بازنایستاد. او عبای فقیرانه اش را 
به کناری انداخت، برجست و اجازه داد شاگردان او را نزد عیسا ببرند. آن گاه 

خداوند پرسید: "چه می خواهی برایت انجام دهم؟!" 
شوخی نمی کنید؟ این دیگر چه سوالی است؟! مشخص است که یک مرد 
کور که با کمک همراهان تا آنجا آمده، به چه چیزی نیاز دارد. بسیار واضح 
است، پس چرا عیسا این سوال را مطرح کرد؟ آیا او از نیاز آن گدای کور، 
بی اطالع بود؟ آیا عیسا به او توهین می کرد؟ البته که نه! عیسا می خواست گواه 

ایمان بارتیمائوس را ببیند. 
اگر بارتیمائوس گفته بود: "می دانم که درخواست برای بینایی ام زیاد است، 
اما ممکن است لطفا سردرد مرا شفا بدهید، چند روز است که گرفتار آنم!"، 

آن وقت این دقیقا تنها چیزی بود که دریافت می کرد. 
از حرفی که عیسا به مرد کور می زند و چشمانش بی درنگ گشوده می شود، 
می توانیم باور داشته باشیم او هر ایمانی داشت، همان می شد. عیسا گفت: "برو 

که ایمانت تو را شفا داده است". 
مرقس درباره ی کسانی که بین جمعیت بودند و شفا نیافتند، مطلبی نمی-

نویسد. تمرکز او بر مردی است که شفا یافت. اجازه ندهید داستان دیگران از 
عدم دریافت شفا، از ایمان راسخ تان بکاهد. یک بار دیگر بادقت به آنچه می-

گویم گوش دهید: به منتقدان کسانی که از خدا دریافت نمی کنند، تبدیل نشوید 
و آنها را داوری نکنید، اما اجازه ندهید داستان آنها همچون یک گواه وارد 
قلبتان شود. پولس می گوید: "اما اگر برخی از آنان امین نبودند، چه باید گفت؟ 
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آیا امین نبودن آنها، امانت خدا را باطل می سازد؟به هیچ روی! حتی اگر همۀ 
انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنان که نوشته شده است:تا حقانیت 
تو در آنچه گفته ای ثابت گردد و در داوری خود غالب آیی.« )رومیان 3: 4-3(
تنها گواهی که باید اجازه ی ورود به قلبمان را بدهیم، شهادت هایی هستند 

که همسوی کالم خدا می باشند. 

فقر و فقدان
آیا فیض به ما قدرت غلبه بر کمبود و فقر را می دهد؟ 

بنابر دالیلی، برخی باور دارند که یکی از شواهد و نمونه های دینداری، به 
اندازه ی کافی نداشتن است. در شرایطی افراطی، برخی در خدمتشان برای 
خدا، عهد فقر می بندند. این طرز فکر درمواجهه با فیلیپیان 4: ]1 رد می شود. 
"و  که:  می دهد  اطمینان  خود  مسیحی  همکاران  به  خطاب  پولس  آیه  دراین 
خدای من، همۀ نیازهای شما را برحسب دولت پرجالل خود در مسیْح عیسی 

رفع خواهد کرد.« 
اگر این آیه را در زمینه ی اصلی اش بخوانید، درمی یابید که پولس با این 
ایمان داران شخصا از مسایل مالی حرف می زند. بله، نیازهای ما رفع خواهد 
دولت  طریق  از  بلکه  سهام،  وضعیت  یا  اقتصادی  شرایط  براساس  شد.نه 
پرجالل خداوند!این شگفت انگیز است، زیرا او ]خدا] ثروت فراوانی دارد، به 
معنای دقیق کلمه، یک منبع بی پایان! براساس این وعده می توانیم مطمئن باشیم 
که اراده ی خدا این است که هرگز در مورد هیچ چیز خوبی کمبود نداشته 
"شیران ژیان، محتاج و گرسنه می شوند، اما  باشید. مزمورنویس می نویسد: 
جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت." )مزمور 34: 10(. فقر 
آنها  بنابراین  باشد،  ُپری وجود داشته  نیستند که در آن  فقدان زندگی ای  و 

جزوی از اراده ی خدا نیستند. 
یا حتا مسح  از ثروتی عظیم  نیک  نام  کتاب مقدس می گوید که داشتن یک 
باارزش خداوند، بهتر است )امثال 22: 1 و جامعه 7: 1 را ببینید(. اگر نتوانیم 
صورت حساب خود را بپردازیم، موجب بدنامی خودمان می شویم. آیا می توانید 
تصور کنید که با مالکتان در حالی که نمی توانید اجاره ی ماهانه ی خود را به 
موقع پرداخت کنید، درباره ی عیسای مسیح حرف بزنید؟ چرا او باید به شما 
گوش بدهد، درحالی که شهادت زندگی تان چیزی متفاوت را فریاد می زند؟ اما 
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اگر مالک آپارتمان شما، تدارک خدا را در زندگی تان ببیند و باالخره مجبور 
باشد با شما خداحافظی کند، آنهم به این دلیل که تدارک خدا، شما را قادر 
ساخته تا خانه ای بهتر تهیه کنید، چه قدر می تواند شهادت بهتری برای یک بی-

ایمان باشد. کالم خدا بیان می کند: "و خداوند خزینه نیکوی خود، یعنی آسمان 
را برای تو خواهد گشود، تا باراِن زمین تو را در موسمش بباراند، و تو را 
در جمیع اعمال دستت مبارک سازد؛ و به امت های بسیار قرض خواهی داد، و 
تو قرض نخواهی گرفت." )تثنیه 28: 12 هزاره نو( چه شهادت نیکویی است 
وقتی هیچ قرضی نداریم و به دیگر ملت ها و برای کار خدا از فراوانی خودمان 

قرض می دهیم! 
فراتر  ما  نیازهای  رفع  از  خدا  خواست  که  می شود  روشن  آیات  این  از 
می رود. به نظر می رسد که او می خواهد ما را کامیاب]10] سازد. اراده ی او را 
در دعای یوحنای رسول بشنوید: "ای عزیز، دعایم این است که از هرجهت 
کامیاب باشی و در تندرستی به سر َبری، همچنان که جانت نیز کامیاب است.« 

)سوم یوحنا 2(
به عبارت "از هر جهت" دقت کردید؟ خدا بیش از هر چیز دیگری برای شما 
به عنوان فرزندش می خواهد تا کامیاب باشید و سالمت کامل داشته باشید. 
بگذارید این را دوباره بگویم: "از هر جهت و بیش از هر چیز دیگری!"]11] اگر 
رسول خدا خالف اراده ی خدا دعا می کرد، در انجیل نوشته نمی شد. خدا هرگز 
بزرگ نمایی و گزافه گویی نمی کند. او نمی تواند، زیرا این کار دروغ است و خدا 
نمی تواند دروغ بگوید. بنابراین شما می توانید روی آن حساب کنید. خواست 
خدا بیش از هر چیز و از هر جهت برای شما این است که کامیاب و سالمت 

باشید. چه شگفت انگیز! 
تنها  نه  تا  داشتن  نیازتان  رفع  اندازه ی  از  بیش  یعنی  چیست؟  کامیابی 
نفوذ شما  نیز که در دنیای تحت  نیاز کسانی را  بلکه  نیازهای خودتان را، 
هستند، برطرف سازید. به عبارت دیگر، پول نباید هرگز عامل تصمیم گیری 
برای رسیدگی به کسانی که خدا خوانده تا در نام او لمس نمایید، باشد. آیا به 
همین دلیل نیست که کالم خدا می گوید: "یهوه خدای خود را به یاد آور، زیرا 
اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی، تا عهد خود را که برای 

 Prosper    10
11    در ترجمه ی KJV، عبارت: )above all things( به کاررفته که به معنای “باالتر از هر 

چیزی” است. 
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پدرانت قسم خورده بود، استوار بدارد، چنان که امروز شده است." )تثنیه 8: 
18، هزاره نو(

خداوند مخالف پول داشتن ما نیست. آنچه او مخالف آن است، این است 
که پول، ما را در کنترل خود داشته باشد. پول عامل همه ی شرارت ها نیست؛ 
همه ی  در  که  زندگی شماست  در  خدا  است. خواست  آن  عامل  پول دوستی 

جنبه ها، از جمله مسایل مالی کامیاب گردید. 
برخی از ایمان داران جوان یا نابالغ در بخش های زیادی از زندگی درگیرند 
این حقیقت در  این وجود به محض آن که  با  که ما درباره اش بحث کردیم. 
ما تثبیت می شود که خدا بانی احساس شرم و تقصیر، محکومیت، بیماری، 
ضعف، مرض، ناتوانی جسمی، فقدان و یا فقر نیست، برایمان ساده تر است 
که بخش های دیگری که توسط دشمن مورد حمله قرار می گیرد را تشخیص 
دهیم. اکنون ما آماده ی جنگ حقیقی در زندگی مان هستیم، نبردی که سرزمین-
های تازه ای را به پادشاهی خدا می افزاید. وقتی در جنگ پیش می روید، این 
را به خاطر داشته باشید که هر مخالفت و دشمنی ای که در زیرمجموعه ی 
دزدی، کشتن و تباهی قرار می گیرد، هیچ ارتباطی به خدا ندارد. این حمالت 
از جانب شریر است که می خواهد شما را مایوس کرده، شکست دهد و ببلعد. 
من و شما باید خستگی ناپذیر با آنها بجنگیم تا تجلی پادشاهی خدا را آنچنان 

که در آسمان است، بر زمین نیز ببینیم. 
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مسلح شوید 

"پس چون مسیح در عرصۀ جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم 
مسلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصۀ جسم رنج کشیده، دیگر با 

گناه کاری نیست.« )اول پطرس 4: 1( 

تصور کنید که ملتی ارتش خود را بدون اسلحه، گلوله، توپ، تانک،بمب، 
نقشه و حتا چاقو به جنگ می فرستد. چه اتفاقی برای آن ملت در میدان جنگ 
که  است  این  می مانند؟ حدس من  زنده  آیا  می شوند؟  پیروز  آنها  آیا  می افتد؟ 

عده ی زیادی بالفاصله کشته می شوند و باقیمانده اسیر جنگی خواهند شد. 
سناریوی  چنین  من  اطالعات  براساس  چراکه  است،  گمان  یک  این 
مضحک  که  اندازه  همان  به  مساله  این  اما  نداده.  رخ  حال  به  تا  مضحکی 
به نظر می رسد، فرق چندانی با وضعیت ایمان داری که خود را برای سختی 
مسلح نساخته، ندارد. با تاثر باید بگوییم اکثر ما خود را مسلح نساخته ایم. 
وقتی یک سختی )Thilipsis( نامنتظر رخ می دهد، غافلگیر شده و دچار شوک، 
عمل،  جای  به  ما  که  است  این  نتیجه  می شویم.  درهم ریختگی  و  سردرگمی 
روح- الهام  تحت  خود  اول  نامه ی  در  پطرس  می زنیم.  عکس العمل  به  دست 
القدس ما را نصیحت می کند تا همچون عیسا در برابر رنج ها مسلح شویم. 
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عیسا چه طور رنج کشید؟ آیا او دچار گناه شد؟ هرگز، اما مجبور بود در 
برابر آن ایستادگی کند. آیا دچار بیماری شد؟ خیر، اما مطمئنم که می بایست 
به تدارک االهی توکل می کرد. عیسا در همه ی جنبه ها آزموده شد، اما هرگز 
تسلیم حمالت دشمن نشد. ما موظفیم تا همچون او زندگی کنیم، بنابراین ما 

نیز نباید تسلیم حیله های دشمن شویم.
وقتی عمیق تر رساله ی پطرس را می خوانیم، درمی یابیم رنج هایی که عیسا 
متحمل گردید، شامل برخوردهای ناعادالنه ی مردم و برخوردهای حکومت 
فاسد و رهبران مذهبی آن عصر بود. من شخصا معتقدم که این باالترین 
رنجی است که فرد برای ورود به قلمرو حکمرانی باید آن را متحمل گردد. 

درواقع این برخوردهای ناعادالنه، بزرگ ترین چالشی بود که پولس رسول 
با آن دست به گریبان بود. او سنگسار شد، پنج بار تازیانه خورد، سه بار 
فلک شد و پیوسته از جانب هم میهنانش، بیگانگانو ایمان داران دروغین مورد 
تهدید واقع می شد. به پولس تهمت زدند، درباره اش دروغ گفتند، مسخره اش 
کردند، بدرفتاری کردند و به او توهین نمودند. او نیز به ما هشدار می دهد که: 
“به راستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند، 

آزار خواهند دید.« )دوم تیموتائوس 3: 12( 
طور  به  چراکه  باشید،  جفا  نگران  نباید  باشد،  دنیا  شبیه  زندگی تان  اگر 
مجازی یک زندانی جنگی هستید. شما در اردوگاه اسرای جنگی دشمن به 
اسارت گرفته شده اید. دیگر نمی توانید سرزمینی را برای پادشاهی فتح کنید، 
و قادر نیستید برای پادشاه خود جالل و افتخار بیافرینید. سربازانی که در 

زیر آتش دشمن هستند، آزادند و برای گرفتن قلمرو دشمن می جنگند. 
پادشاهی  با  دشمنی  حتا  و  تضاد  در  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در  ما 
خداست. روند این دنیا کامال برخالف جهتِ جریان روح القدس است. بنابراین 
اگر به راستی برای خداوندگار خود زندگی می کنید، در اثر آزمایش ها، سختی ها 

و جفاها رنج خواهید کشید. این بخشی از زندگی ماست. 
دوستان عزیز، خواه این شامل مواردی که در فصل پیش توضیح دادیم 
باشد، یا شرایط مخالف طبیعی، یا دشمنی های مردم، موسسات یا روش های 
دنیا؛ شما در زندگی خود در مسیح به سختی رنج خواهید کشید. بنابراین 
پطرس می گوید باید خود را آماده سازید. شما باید همان طور که او می گوید، 

»مسلح شوید«! 
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مسلح شده در تقابل با مسلح نشده 
شاید بد نباشد در ابتدا دو نمونه از مصیبت های غیرمنتظره را ببینیم که در 
یکی با واکنِش فردی آماده و مسلح، طرفیمو در دیگری با فردی غیرمسلح 
و بدون آمادگی. خطوط هوایی تجاری هر 6ماه تا 12ماه یک بار خلبانش را 
برای تعلیم می فرستد. بخش عظیمی از آن تعلیمات، در یک شبیه ساز]1] فوق 
ابزار تعلیمی با مجموعه ای از رایانه ها  پیشرفته ی پرواز انجام می شود. یک 
با همه ی سیستم های کنترل پرواز و  اتاقک خلبان  از  و یک رونوشت دقیق 
مشابه سازیِ دقیقِ شرایط محیطی ای که یک هواپیما در آن قرار دارد. همه ی 
یا  براساس کنترل خلبان  قابل حرکت سوار شده اند که  بر یک سطح  این ها 
عوامل محیطی حرکت می کنند. به بیان ساده، به محض آن که داخل می شوید، 

نمی توانید بگویید درون هواپیمای واقعی هستید یا درون یک شبیه ساز. 
انواع مشکالت  از میان  این شبیه سازها  تعلیم دهندگان،خلبانان را درون 
)Thlipsis(عبور می دهند، چراکه این شبیه سازها کامال می توانند شرایط پرواز 
و نقص ها را مشابه سازی کنند. خلبانان با شرایط مشابهِ جریانات هوایی، 
بادهای تند، شرایط سخت آب وهوایی،از دست دادن موتور و نیروی محرکه، 
بدعمل کردنِ ترمزها در هنگام فرود و نمونه های بسیار دیگر، مواجه می شوند. 
عقیده بر این است که اگر خلبانان پیوسته با این چالش های غیرمنتظره در 
حین تعلیم مواجه شده و بر آنها با موفقیت غلبه کنند، برای حل این بحران ها 
در شرایط واقعی، آماده خواهند بود. بسیاری از فجایعی که می توانست رخ 
را درک  باعث شده خلبان، شرایط  که  تکراری  تعلیم های  این  دلیل  به  دهد، 
فاجعه ی  یک  من  نداده اند.  رخ  کند،  کنترل  را  اضطراری  موقعیت  و  کرده 
یک  به  مربوط  حادثه  می آورم.  یاد  به  داد،  رخ   2001 ]نوامبر  که  را  هوایی 
اتاق خلبان  هواپیمای کوچک بود که درهای کابین استانداردی که امروزه 
را از مسافران جدا می کند، نداشت. اندکی پس از حادثه، جعبه ی سیاه پیدا و 
مورد بررسی قرار گرفت. از آن جایی که این هواپیما، دِر کابین پرواز نداشت، 
متخصصان می توانستند واکنش خلبان ها و مسافران را همزمان بشنوند، وقتی 
هواپیما در آسمان در حال سقوط بود، مسافران به شکلی عصبی جیغ می-

کشیدند، اما خلبانان محکم بودند و کنترل خود و همه چیز را در دست داشتند 

Simulator    1
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و می توانستند اشکاالت دستگاه ها را شناسایی کنند و در آن شرایط، کار کنند. 
آنها نه براساس ترس، بلکه مطابق تعلیمات شبیه ساز عمل می کردند. خلبان، 
دستورالعمل ها را می خواند و کمک خلبان به هر فرمانی واکنش نشان داده و آن 
را انجام می داد. این روند تا پایان کار ادامه داشت. از آن جایی که خلبان برای 
شرایط غیرمنتظره مجهز شده بود ولی مسافران نه، واکنش های این دو گروه 
متفاوت بود. خلبان، هدفمند عمل می کرد، درحالی که مسافران از روی ترس 

واکنش نشان می دادند. 
یک بار در یک جت خصوصی به عنوان مسافر نشسته بودم که درارتفاع 
]3هزار پایی، قفل در شکست. خروج سریع هوای داخل کابین، چنان صدای 
بلندی داشت که به نظر می رسید داخل یک تونل باد قرار داریم. در یک چشم 
برهم زدن، هوای داخل کابین تخلیه شد. من کامال تسلیم شده بودم و نمی-

دانستم چه اتفاقی می افتد. صادقانه باید بگویم که تمام تالش من متمرکز بر 
دفع فشار ترسی بود که سینه ام را می فشرد. به شدت دعا می کردم. برحسب 
تصادف، خلبان ما خلبان سابق نیروی هوایی بود که بیش از 10هزار ساعت 
نوع  همه  با  برخورد  برای  زیادی  تعلیمات  و  کرده  را طی  آزمایشی  پرواز 
وضعیت اضطراری را پشت سر گذاشته بود. در لحظه ای که در شکست، او و 
کمک خلبان به سرعت واکنش نشان دادند. آنها بالفاصله اشکال را تشخیص 
دادند و ماسک های اکسیژن خود را گذاشتند. و ماسک های ما را آزاد کردند. 
آنها بدون اکسیژن نمی توانستند وظایف خود را به درستی به انجام برسانند. 
خلبان شروع به کم کردن اضطراری ارتفاع نمود و در همین حال سلسله وار 
دستوراتی را به کمک خلبان می داد. او در طی بحران، با آرامی و اطمینان و 
خاطرجمعی، واکنش نشان می داد. تعلیمات در درون او، به شکلی نهادینه شده 
بودند که این رفتار و عملکرد را به طور طبیعی منجر می شدند. من می دانستم 
که در مشکل بزرگی هستیم، اما با دیدن مدیریت خلبان در آن شرایط، هرگز 
او  اعمال  نمی دیدم.  او  رفتار  در  ترسی  هیچ  من  نمی کردید.  احساسی  چنین 
سنجیده، خودکار و فوری و بیش از اندازه تحت کنترل، و آرام بود. خلبان، 
هواپیما را ظرف کم تر از 5 دقیقه، تا ارتفاع 12هزار پایی پایین آورد. در چنین 
وضعی ما در هر دقیقه، بین 6 تا 8 هزار پا ارتفاع کم کرده بودیم. اندکی بعد 
ما به سالمت روی زمین بودیم. وقتی آن وضعیت بحرانی به پایان رسید، 
برایم واضح بود که خلبان، تجهیز شده بود و من، نه! تعالیم و تجربه هایش 
به او آموخته بودند که چگونه عمل کند و این، او را قادر می ساخت تا بر این 
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بحران عظیم غالب آمده و آن را کنترل کند. 
این  همانند  باید  ما  می گوید  که  است   1  :4 پطرس  اول  پیغام  همان  این 
خلبان سابق نیروی هوایی برای برخورد با شرایط غیرمنتظره، مسلح شویم. 
کتاب”خستگی ناپذیر”، همانند یک شبیه ساز است که شما را برای سختی هایی 
آماده می سازد که در مسیر سرنوشت خود در مسیح و حکمرانی بر زندگی، 

با آنها برخورد می کنید. 

سختی ها رخ خواهند داد
سختی ها  که  است  این  بدانیم،  باید  مسلح شدن  برای  که  چیزی  نخستین 
"در دنیا برای شما  با تاکید می گوید:  اجتناب ناپذیرند. عیسا در یوحنا 16: 33 
"خواهد بود". پولس  بلکه می گوید  "احتماال"،  نمی گوید  او  زحمت خواهد بود." 
می گوید: "باید با تحمل سختی های بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم." )اعمال 14: 
22( و در جای دیگر می نویسد: "تا هیچ کس در اثر این سختی ها سست نشود، 

زیرا نیک می دانید که اینها برای ما مقرر است.« )اول تسالونیکیان 3: 3( 
درست همانند یه سرباز که به جنگ می رود، سختی برای ما "مقرر شده" 
خوب،  سرباز  نمی رود،  جنگ  به  باختن  برای  بزرگی  جنگجوی  هیچ  است. 
پیروزی را مقابل خود می نهد و برایش این گونه تعریف شده که باید در میان 
و  برای جنگ، مسلح  او  یابد.  پیروزی دست  به  و  بجنگد  رنج ها  و  سختی ها 
آماده شده است. من و شما در جنگ هستیم. آیا فکر می کنید که زندگی تان باید 

آرامتر از دوران پیش از نجات تان باشد؟ 
وقتی می شنوم مسیحیاِن دارای تولدتازه می گویند که وارد یک "اتوپیا"]2] 
و زندگی ایده ال بدون مشکالت شده اند، بسیار غمگین می شوم. من تنها می-

توانم تصور کنم خادمان و ایمان دارانی که این مهمالت را با این نوایمانان در 
میان گذاشته اند، یا حقیقتا نجات نداشته اند یا به جای نجات، به دنبال رفاه و 
آسایش جان هایشان بوده اند. اگر این معلمان، گفته های عیسا در َمثِل کاشتن 
دانه ها را درک کرده باشند، متعجب خواهم شد. عیسا در آن جا می گوید: "اما 
چون در خود ریشه ندارند، تنها اندک زمانی دوام می آورند. آن گاه که به سبب 
کالم، سختی یا آزاری بروز کند، در دم می افتند." )مرقس 4: 17( در ترجمه ی 

NLTآمده: "آنها به خاطر ایمان به کالم، دچار زحمت و جفا می شوند."
Utopia    2 آرمان شهر()
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اگر بخواهیم صریح باشیم، همان طور که مسیح همیشه بود، وقتی به کالم 
خدا ایمان می آورید، در معرض مشکالت، سختی ها و جفاها قرار می گیرید. می-

توانید روی این موضوع حساب کنید!
نبودید،  آگاه  شخصی  تجربه ی  این  از  تابه حال  و  هستید  نوایمان  اگر  
بگذارید نخست به شما بگویم: شما در جنگی هستید که قبال هرگز تجربه 
بازنده نیستید!  این جنگ یک  این است، شما در  اما خبر بزرگ تر  نکرده اید، 
حتا یک نفر. شما پیش از نجات،به شکل های گوناگون باخته اید، اما اکنون از 
طریق سکونت روح القدس و فیض بی قیاس خداوند، قدرت و اقتدار غلبه بر هر 

مشکلی را که سر راهتان قرار می گیرد، دارید. 

با موضوع تازه ای مواجه نیستید
دومین نکته ای که درارتباط با "مسلح شدن" برای جنگ باید بدانید، این 
با سختی ای  تازه و نو نیست. شما هرگز  این آفتاب،  است که هیچ چیز زیر 
روبه رو نخواهید شد که هیچ کس دیگری تجربه نکرده باشد؛ به خصوص 
عیسا، زیرا او در همه چیز آزموده شد. پولس می نویسد: "هیچ آزمایشی بر 
شما نمی آید که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی دهد بیش 
فراهم  نیز  گریزی  راه  آزمایش،  وقِت  به  بلکه  آزموده شوید،  توان خود  از 

می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید. » )اول قرنتیان 10: 13( 
هر سختی ای که با آن مواجه می شوید، فرد دیگری قبال با آن مواجه شده 
و بر آن غالب آمده است. می توانید از این موضوع مطمئن باشید. همچنین این 
آیه به ما وعده می دهدکه هرگز با هیچ سختی ای روبه رو نخواهیم شد که فراتر 
از توانایی ما در برخورد با آن باشد. خدا اجازه ی چنین چیزی را نخواهد 
و سختی ای  مخالفت  با  است  ممکن  که  بگذارید  کنار  را  ترس  این  باید  داد. 
روبه رو شوید، که قادر به ایستادگی و غلبه بر آن نیستید. پدر آسمانی شما 
او مانع آن  بگیرد.  تا چنین چیزی بر سر راه شما قرار  داد  اجازه نخواهد 
خواهد شد. در یکی از ترجمه های کتاب مقدس آمده: "خدا به وعده های خود 
وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید."]3] حقیقت 
اطمینان بخش و شگفت انگیز این است که: "شیطان در دسترسی به شما آزاد 

3    نویسنده از ترجمه ی Today’s English Version نقل قول کرده، که تا حد زیادی مشابه 
ترجمه ی انجیل شریف است.
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نیست". حمالت او نخست باید از اجازه ی قادرمطلق عبور کند. پدر آسمانی 
هرگز بانی یا محرک آزمایش ها نیست، اما گاهی به آنها اجازه می دهد تا شما 
بتوانید دشمن را شکست داده و با گرفتن زمینی جدید برای پادشاهی خدا، 
او را جالل دهید. یکی از معتبرترین رهبران کلیسای اولیه، ترتولیان]4] بود 
که در سال 160 تا 230 پس از میالد زندگی می کرد. او عمیقا به این موضوع 

پرداخته و می نویسد:
"خدا با دادن اجازه به عملی شدن نقشه های شریر، هماهنگ با مقصودش به 
جهت نیکویی ما عمل می کند. او نابودی شریر را دقیقا به همان دلیلی به تعویق 
انداخت که بازگرداندن انسان را به تاخیر انداخت. زیرا او اتاقی را برای یک 
درگیری تدارک دیده که در آن انسان باید با دشمن خود در همان آزادی ای 
این  ]و  پیروز شود...  او  بر  او را تسلیم شیطان نمود، برخورد کرده و  که 
انسان را قادر می سازد] تا به طور شایسته نجاتش را با یک پیروزی دریافت 
کند. همچنین از این راه، شیطان مجازات و تنبیه سخت تری را با مغلوب شدن 
به وسیله ی کسانی که پیش تر آزارشان داده بود، متحمل خواهد شد. و به این 

ترتیب درمی یابیم که خدا نیکوتر از آن چیزی است که ما می دانیم."
خدا به ما امتیازِ انتخاب ضربه زدن به دشمن، یا در اصل "تالفی" شکستی 
را می دهد که در گناه پیش  از نجات تجربه کرده ایم. همه ی جالل به خدا می-

رسد. دیگر شیطان، نیشی بر انسان -این ساخته ی دست خداوند- ندارد. او 
پس از سقوط آدم از باغ عدن، این نیش را داشت، اما عیسا آمد و او را در 
زمین و قلمرو خودش، تازیانه زد. حال خدا به ما این امتیاز را داده تا تازیانه 

زدن شیطان را کامل کنیم. 
پولس می نویسد: "اکنون از رنج هایی که به خاطر شما کشیدم شادمانم و 
هر کاستی رنج های مسیح را در بدن خود جبران می کنم، به خاطر بدن او که 
کلیساست.«)کولسیان 1: 24( اگر این واژگان را بدون درک بخوانیم، شاید به 
اشتباه فکر کنیم که پولس می گوید که رنج های مسیح برای تکمیل رستگاری 
و بازخرید ما کافی نبوده است. به همین دلیل بسیاری از مسیحیان از این 
بخش از کالم بدون تامل و تفکر در آن، رد می شوند. )درواقع شاید تعجب 
کنید اگر بدانید چه تعداد خادمان تعلیم یافته و ایمان داران، حتا از وجود این 

آیه بی خبرند.(

Tertullian    4
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این  به  او  ندارد.  مفهومی  چنین  هیچ وجه  به  می گوید  پولس  آنچه  اما 
نکته اشاره می کند کهاین امتیاز  برای پیشبرد پادشاهی خدا تا پایان زمین 
داده  را  جهان  پایان  تا  مسئولیتش  تکمیل  امتیاز  ما  به  عیسا  ضروریاست. 
است. دشمن با کینه و خشم در برابر ما می ایستد و رنج ها و سختی ها را پدید 
می آورد، اما این سختی ها پیروزی بخش اند. همان طور که عیسا گفت: "قدرت مرگ 
بر آن استیال نخواهد یافت." منظور صحبت او در این جا، کلیساست. )متا 16: 
باید از طریق فیض  این جنگ است. ما در رژه هستیم، ما  18 را بخوانید(. 
نیروبخش خداوند، غلبه کنیم و پیروز شویم. و جهنم نیز نمی تواند مانع شده 
و ما را متوقف سازد. ما کالم خدا را داریم. به خاطر داشته باشید که هر 
سختی ای که در مسیر زندگی مسیحی خود با آن مواجه می شوید، چیزی است 
که ایمان داری دیگر و حتا خود مسیح با آن روبه رو شده و بر آن غلبه کرده 
است. پطرس ما را تشویق می کند که: "پس در ایمان راسخ باشید و در برابر 
او بایستید، زیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه رویند.« 

)اول پطرس 5: ]( 
رنج هایی که او از آن سخن می گوید، در این زندگی ای که خدا خواستار آن 
است، اجتناب ناپذیرند، اما وقتی محکم با قدرت فیض در برابر آنها می ایستیم، 

پیروز خواهیم شد. 

هرگز نباید ببازید
اکنون به سومین نکته ی مهم "مسلح شدن" می رسیم: بدانید که شما هرگز 
نباید ببازید! این کلمات عیسا را سرسری نخوانید؛ در آن غوطه ور شوید و 

درباره اش عمیقا بیندیشید: 
"اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب ها و تمامی قدرت دشمن را 

پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید.« )لوقا 10: ]1( 
احساس  که،  این  نخست  دارد؛  وجود  بسیاری  گفته،چیزهای  این  در 
تشخیص  قابل  می برد،  کار  به  را  دهید!"  "گوش  عبارت  وقتی  او  اشتیاق  و 
یا  تعجب  مترجمان، یک عالمت  بینید؟]6]اگر  را می  تعجب  است.]5]آیا عالمت 
تاکید در بیان عیسا گذاشته اند، به این معناست که باید توجه بیشتری به آن 

”… !Listen“ :آمده  ،TEV در ترجمه ی    5
”!Listen“    6
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بکنیم. این یک بیان مهم است. 
قدرت ها  از  بر بعضی  نه  بخشیده است،  "اقتدار"  ما  به  می گوید که  سپس 
قدرت  تمامی  ]و  قدرت دشمن  بر همه ی  می گوید  بلکه  قدرت ها،  بیش تر  یا حتا 
قدرت  بر صددرصد  تنها  نه  است.  معنای صددرصد  به  این   [... را  دشمن 
همه ینیروهای دشمن  از  بیش تر  مراتب  به  قدرتی  بلکه  دارید،  اقتدار  شیطان 
که علیه شما عمل می کنند، دارا می باشید. در ترجمه یدیگری می خوانیم: "من به 
پایمال سازید."]7]این کامال در  ...تمامی قوت دشمن را  شما قدرت می بخشم 
می کند:"و از قدرت بی نهایت عظیم او  با کالم پولس است وقتی دعا  ارتباط 
نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عمِل نیروی 
مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان 
برخیزانید و در جایهای آسمانی، بر دست راست خود نشانید،بس فراتر از 
هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این عصر و چه 
در عصر آینده ممکن است از آِن کسی شود.«)افسسیان 1: ]1-21( نه فقط 

فراتر، بلکه بسی فراتر!
"شما،  که:  گفته شده  ما  به  دارد،  نیز وجود  دیگری  حقیقیت شگفت انگیز 
ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید، زیرا آن که در شماست، 
بزرگتر است از آن که در دنیاست.« )اول یوحنا 4:4(تمامی روح های شریر، 
روح های ضدمسیح هستند و منشا سختی ها می باشند. ما از پیش بر آنها غلبه 
یافته ایم، زیرا آن که آنها را زد، کسی است که در ما زندگی می کند و به ما 

قدرت می بخشد.
لوقا 10: ]1 به عنوان وعده ای از عیسا نقل قول می شود که: "هیچ چیز به 
شما آسیب نخواهد رسانید." هیچ نیروی شریری وجود ندارد که بتواند به 
شما آسیب برساند. هیچ نبردی نیست که با آن روبه رو شده و محکوم به 
شکست و باختن باشید. اگر بجنگید، همواره به قله خواهید رسید و پیروز 
خواهید شد. شما این کالم را در اختیار دارید: "اما خدا را سپاس که همواره 
او را  ما را در مسیح، در موکب ظفر خود می َبَرد و رایحۀ خوش شناخت 

به وسیلۀ ما در همه جا می پراَکَند.« )دوم قرنتیان 2: 14( 
اگر به خدا گوش دهیم، او ما را به سوی پیروزی در هر شرایطی و در 

هر نبردی رهنمون می شود. یوحنا بر وعده ی عیسا تاکید می کند:
"زیرا هر که از خدا زاده شده است، بر دنیا غلبه می یابد و این است غلبه ای 

7    ترجمه ی KJV، ترجمه ی قدیمی
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که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما.« )اول یوحنا 5: 4( 
غلبه  برمی خیزد،  ما  علیه  دنیا  در  که  چیزی  هر  بر  که  ماست  ایمان  این 
است. ما بر هر  می یابد. به خاطر داشته باشید که شیطان "ارباب این جهان" 
چیزی که او سعی می کند بر ضد ما به کار ببندد، پیروز می شویم، زیرا خدا از 

قبل راه را برای پیروزی ما مهیا ساخته است. 
بر طبق نوشته ی یوحنا، این ایمان ماست که هر چیزی را در جهان به زانو 
درمی آورد.حال چرا ایمان؟ ایمان آن چیزی است که به ما امکان دسترسی به 
فیضی )قدرتی( را که برای پیروزی به آن نیازمندیم، می بخشد. ما درباره ی 
چگونگی حکمرانی بر زندگی از طریق فیض بحث کرده ایم. باوجود آن که 
)ایمان  آن  به  باور  بدون  اما  داده شده،  رایگان  به طور  ما  همه ی  به  فیض 
داشتن( قابل دسترسی نیست، زیرا ایمان لوله ای است که فیض )قدرت( او را 
به هر شرایطی که ما با آن دست وپنجه نرم می کنیم و باید بر آن غلبه کنیم، 
وارد می سازد. همان طور که پولس می گوید: "ما توسط او، و از راه ایمان، به 
فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن 

در جالل خدا فخر می کنیم.« )رومیان 5: 2 (
اما  فیضخداوند رایگان و برای همه ی فرزندان او قابل دسترسی است، 
اگر به "کالم فیض او" ایمان نداشته باشیم، مثل این است که به آن دسترسی 
نداریم. به خاطر بیاورید که چگونه پولس با ایمانداران و رهبرانی که دیگر 
او  فیض  کالم  به  و  خدا  به  را  شما  "اکنون  می گوید:  سخن  نمی دید،  را  آنها 
می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع کسانی که تقدیس 
شده اند، میراث بخشد.« )اعمال 20: 32( او آنها را به چیزی می سپارد که قادر 

است میراث حکم راندن بر زندگی برای جالل خدا را ببخشد: کالم فیض او. 

فیض برای پیروزی در هر نبردی کافی است
این ما را به چهارمین نکته ی مهم در "مسلح ساختن" خودمان می رساند. 
فیض خدا قدرت الزم برای غلبه بر هر سختی و مصیبتی که با آن روبه رو 

می شوید را به ما می بخشد. 
و  بصیرت  نماییم.  مشاهده  پولس  کشمکشخود  در  را  این  می توانیم  ما 
مکاشفات او موجب ویرانی قلمرو تاریکی بود. این حقایق که از طریق روح-

القدس بر او قرار می گرفت، موجب تقویت ایمان داران نسل او و نسل های بعد 
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بود. درنتیجه پولس می نویسد:
خاری  نسازد،  مغرورم  مکاشفات  این  بی اندازۀ  عظمت  این که  برای  "اما 
در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور 

بازدارد.« )دوم قرنتیان 12: 7( 
و جدل  بحث  بود، موجب  روبه رو  آن  با  پولس  که  این شرایط خاصی 
میان معلمان کتاب مقدس بوده است. اما رک و پوست کنده باید بگویم که دلیلی 
برای هیچ جدلی نباید باشد. بگذارید تمامی این تصورات غلط و بدفهمی ها را 

روشن سازم. 
به عنوان یک  داد؟ ما  به پولس  را  "خاری در جسم"  نخست، چه کسی 
گفته شده:  ما  به  زیرا  باشد،  آن  نمی توانست مسبب  که خدا  می دانیم  حقیقت 
از  کامل  هر عطای  و  نیکو  هر بخشش  فریفته مشوید!  من،  عزیز  "برادران 
باالست، نازل شده از پدر نورهای آسمان که در او نه تغییری است و نه 
سایه ناشی از دگرگونی." )یعقوب 1: 16-17(. اگر فکر کنیم چیزی غیر از 
نیکویی و کمال از جانب خداست، فریب خورده ایم. پیام آوری که از جانب 
شیطان است، در مسیر نیکویی نیست و به یقین در کمال قرار ندارد. برخی 
شاید بگویند: "اما این مورد به شکلی غیرمستقیم خوب بود، زیرا پولس را 
"خدا با  از غرور بازداشت". یعقوب این طرز فکر غلط را کامال نفی می کند: 
هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند." )یعقوب 1: 13(به 
گفته ی یعقوب دقت کنید. خدا هرگز نمی تواند پیام آوری شیطانی فرستاده، و 
یا پولس را با بدی وسوسه و آزموده باشد، در آن صورت از طریق یعقوب 
به ما دروغ گفته بود و می دانیم که خدا نمی تواند دروغ بگوید. پس بدون هیچ 

پرسشی باید نتیجه بگیریم که این "خار" از جانب خدا نبود. 
دوم این که خار در جسم پولس چه بود؟ برخی از معلمان می گویند که 
این بیماری، مشکلی در چشم او یا نوعی ناتوانی جسمی بود. آنها این طرز 

فکر را از آنچه او در ادامه می نویسد، نتیجه می گیرند.
"سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد،اما مرا گفت: فیض من 
تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد. پس با شادی 
هرچه بیش تر به ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من قرار گیرد.« 

)دوم قرنتیان 12: 8-](
من دو واژه را در آیه ی باال مشخص نموده ام.]8] اجازه دهید نخست روی 
8    در ترجمه های فارسی، هر دو واژه »ضعف« آمده است؛ اما در ترجمه ی انگلیسی به ترتیب 
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اشتباه هستند، خار پولس را  واژه ی دوم متمرکز شوم. معلمانی که دچار 
از گفته ی او "در ضعف هایم فخر می کنم"، یک ضعف و ناتوانی جسمی تصور 
دوازده  واژه  این  می باشد.   astheneia "ضعف"]]]،  یونانی  واژه ی  کرده اند. 
بار در عهد جدید به کار رفته است. باید اذعان کرد که در اناجیل این عبارت 
بیش تر به مفهوم ضعف جسمی به کاررفته است. با این وجود در رساله ها به 
عنوان ضعف انسانی یا ناتوانی در انجام و غلبه بر چیزی با قدرت انسانی 

آمده است. در این موارد به هیچ وجه اشاره به ضعف جسمانی نیست. 
به  ما  ضعف  در  نیز  روح  "و  می بینیم:   26  :8 رومیان  در  را  مورد  یک 
ناله هایی  با  اما روح  باید دعا کنیم.  یاری مان می آید، زیرا نمی دانیم چگونه 
بیان ناشدنی، برای ما شفاعت می کند.«واژه ی یونانی به کار فته برای ضعف، 
بااطمینان  می توانیم  فکرمی کنم  من  astheneiaمی باشد.  یونانی  واژه ی  همین 
بگوییم که همه ی مسیحیان دچار ضعف جسمانی )بیماری و مرض( نیستند. 
پس چه ضعفی است که هرایمان داری در جریان دعای شفاعتی با آن روبه رو 
است؟ در پاسخ باید گفت که شرایطی وجود دارد که ما نمی دانیم با محدودیت-

های انسانی خود چگونه دعا کنیم. 
به عنوان مثال اگر مادرم در فلوریدا زندگی می کند و من در کلرادو، و 
شرایطی اضطراری رخ می دهد که او به شدت به دعا احتیاج دارد اما قادر 
باعث می شود  انسانی ای هستم که  پیدا کند، من دارای محدودیت  نیست مرا 
از نیاز فوری او بی خبر باشم. اما روح القدس ما را در این ناتوانی )ضعف( 
یونانی  واژه ی  این جا  در  می رساند.  یاری  مادرم  برای  دعا  به  من  هدایت  با 
ناتوانی  به  بلکه اشاره  ندارد،  ارتباطی به ضعف جسمانی  astheneia هیچ 

طبیعی انسانی من دارد. 
نمونه ی دیگر را می توان در عبرانیان 4: 15 دید که می گوید: "زیرا کاهن اعظم 
ما چنان نیست که نتواند با ضعف های ما همدردی کند، بلکه کسی است که 
از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون این که گناه کند.« واژه ی به 
کاررفته برای ضعف در این جا نیز همین واژه ی یونانی astheneia می باشد. 
بار دیگرمی بینیم که این واژه اشاره به ضعف جسمانی و بیماری نمی کند، بلکه 
داوطلبانه  می پردازد. عیسا  االهی  توانایی  با  قیاس  ما در  انسانی  ناتوانی  به 
این ضعف ها و ناتوانی های انسانی را گرفت تا بتواند کشمکش های ما را درک 

weakness و infirmity آمده است.
infirmity    [
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کرده و با فیض اش به شکلی موثر ما را یاری رساند. این بیان که “او از هر 
ما  بیماری  به  گناه کند”، مشخصا  این که  بدون  حیثهمچون ما وسوسه شد، 
ربط ندارد بلکه به عدم توانایی انسانی ما اشاره دارد که او در طول زندگی 
خود بر زمین آن را داوطلبانه بر خود گرفت. با درنظرداشتن این موضوع 

بیایید یک بار دیگر بیانات پولس را بخوانیم: 
"سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد،اما مرا گفت: فیض من 
تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد. پس با شادی 
هرچه بیش تر به ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من قرار گیرد.« 

)دوم قرنتیان 12: 8-]( 
من بار دیگر واژه های ضعف را در این دو آیه مشخص کرده ام. در این جا 
astheneia می باشند. پس می توان گفته ی  هر دو واژه ، همان واژه ی یونانی 

پولس را به سادگی این گونه ترجمه کرد: 
“فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ناتوانِی انسانی تو به کمال 
می رسد. پس با شادی هرچه بیش تر به ناتوانی انسانی خود فخر خواهم کرد 

تا قدرت مسیح بر من ساکن شود.” 
درواقع این بخش در ترجمه های دیگر به همین شکل ترجمه شده است.]10] 
اگر بپنداریم که تنها چیزی که روح القدس به آن اشاره دارد بیماری است، 
خود را احمق جلوه داده ایم. اگر این نگرش صحت داشت، باید این آیه را این-
گونه می خواندیم: "قدرت من در بیماری های جسمانی تو به کمال می رسد، پس 
هرچه بیش تر در بیماری هایم فخر می کنم تا قدرت مسیح در من ساکن شود." 
آیا این ترجمه به نظرتان پوچ و بی معنانیست؟ فکر کنم اگر عمیقا درباره اش 

بیندیشید، درخواهید یافت که این جمله تا چه حد ابلهانه است. 
همچنین وقتی گفته ی پولس را در کل متن آن می خوانیم، واضح است که 
او درباره ی بیماری و ضعف جسمانی صحبت نمی کند. پولس روشی را که 

"پیام آور شیطان"به او حمله کرد، مشخص می سازد: 
"پنج بار از یهودیان، سی و نه ضربه شالق خوردم.سه بار چوبم زدند، 
یک بار سنگسار شدم، سه بار کشتی سفرم غرق شد، یک شبانه روز را در 
کرده  تهدیدم  هر سو  از  و خطر  بوده ام  در سفر  کردم.همواره  دریا سپری 
است: خطِر گذر از رودخانه ها، خطِر راهزنان؛ خطر از سوی قوم خود، خطر 

10    در ترجمه های هزاره نو و قدیمی، هر دو واژه ،«ضعف« آمده که کمتر معنای بیماری دارد 
و در ترجمه ی انجیل شریف، در بخش دوم »ضعف و ناتوانی« آمده که کامال با مراد نویسنده، همسوست.  
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از  خطر  دریا؛  در  خطر  بیابان،  در  خطر  در شهر،  خطر  اجنبیان؛  از سوی 
سوی برادران دروغین. سخت کار کرده و محنت کشیده ام، بارها بی خوابی 
بی غذا  بارها  کرده ام،  تحمل  را  تشنگی  و  گرسنگی  کرده ام؛  هموار  بر خود 
مانده ام و سرما و عریانی به خود دیده ام...اگر می باید فخر کنم، به چیزهایی 
فخر خواهم کرد که ضعف مرا نشان می دهد.خدا، پدر خداونْد عیسی، که او 
را جاودانه سپاس باد، می داند که دروغ نمی گویم. در دمشق، حاکِم منصوِب 
تا گرفتارم کنند.اما مرا در زنبیلی،  نگهبانانی بر شهر گماشت  شاْه حاِرث، 
چنگش  از  این گونه  و  فرستادند  پایین  بود،  بر حصار شهر  که  پنجره ای  از 

گریختم.« )دوم قرنتیان 11: 24- 27 و 30( 
شده،  موجب  او  علیه  مکررا  شیطان  پیام آور  که  را  سختی هایی  پولس، 
مانع  خود  انسانی  توانایی  با  تا  بود  غیرممکن  پولس  برای  می کند.  فهرست 
این سختی های غیرمنتظره شود. به همین دلیل او می گوید: "به چیزهایی فخر 
خواهم کرد که ضعف مرا نشان می دهند." کامال روشن است که در این رساله 
بینایی، مریضی،  به هیچ وجه ربطی به مشکل  "خاری در جسم"  یا  "ضعف" 

بیماری یا هر نوع ناتوانی جسمی ندارد.
برای این که جلو تر رفته و نشان دهیم که "خاری در جسم" پولس، ربطی 
به بیماری ندارد، بیایید ببینیم که "خار"، در جاهای دیگر کالم چگونه به کار 
رفته است. این عبارت سه بار دیگر به کار رفته و هر سه یآنها در عهد عتیق 
است. هر سه مورد در ارتباطبا کنعانیان است که پیوسته اسراییلیان را مورد 
تاخت وتاز قرار می دادند. خدا به قومش گفت: "و اگر ساکنان زمین را از پیش 
روی خود اخراج ننمایید، کسانی را که از ایشان باقی می گذارید، در چشمان 
شما خار خواهند بود، و در پهلوهای شما تیغ و شما را در زمینی که در آن 
)اعداد 33: 55( در هر یک از این رخدادها،  ساکن شوید، خواهند رنجانید." 
"خاری در جسم" استعاره به قوم ها و افراد مخالف و کسانی است که افکار 
عتیق  عهد  جسم]در  در  ]خاری  عبارت  این  می کشانند.  تباهی  به  را  دیگران 
هرگز برای ترسیم بیماری به کار نرفته است. پولس به عنوان یک معلم کالم، 
این عبارت را در روشی مشابه برای توصیف آزارهایی که در همه جا با آن 

روبه رو بود، به کار می برد.
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که  آزارها  و  سختی ها  نامالیمات،  این  اثر  در  پولس  که  دارم  باور  من 
پیوسته با آنها مواجه می شد، ناامید شده بود تا جایی که نزد خدا فریاد برمی-

آورد، آنهم نه یک بار بلکه سه مرتبه، تا این نفوذ شیطانی ای را که پشت همه ی 
این ها بود، بردارد. من معتقدم که خدا از روی قصد به درخواست پولس پاسخ 
نداد، زیرا درخواست او اشتباه بود. او مسیر دعا را اشتباه می رفت. پس از 
سومین درخواست پولس، خدا او را روشن ساخت و راه حلی را جلوی او 

گذاشت که از ابتدا نیز برای او وجود داشت: 
"اما مرا گفت: فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال 
می رسد. پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت 

مسیح بر من قرار گیرد.« )دوم قرنتیان 12: ]( 
شگفت انگیز  چیزی  پولس،  برای  موضوع  این  شدن  روشن  محض  به 
اتفاق افتاد. او یک تغییر نگرش بنیادین را تجربه کرد، یک تغییر فکر بنیادین 
مقاومت  به  نسبت  او  رفتار  تمام  دیگر.  نگرشی  به  نگرش  یک  از  اساسی  و 
ومخالفت پیوسته ی شیطانی ای که با آن روبه رو بود، تغییر کرد. او دیگر التماس 
نمی کرد تا این مخالفت و دشمنی برداشته شود. درعوض مشتاقانه می نویسد: 
"از همین رو، در ضعف ها، دشنام ها، سختی ها، آزارها و مشکالت، به خاطر مسیح 

شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم.« )دوم قرنتیان 12: 10( 
اکنون فخر او در این است که: "برای تمامی ناتوانی های انسانیم برای غلبه 
این لحظه به بعد با آنها روبه رو میشوم،  از  )Thilipsis( که  بر سختی هایی 

شادمانم.”
یک لحظه صبر کنید، می گوید: شادمانم؟ چه طورچنین چیزی ممکن است؟! 
در ترجمه ی دیگری می خوانیم: “بسیار شادمانم و موجب سرور من است...” 
آیا پولس عقلش را از دست داده بود؟ آیا دارد بزرگ نمایی می کند؟ دروغ می-

گوید یا اغراق می کند؟ خیر، کسی که کالم را تحت الهام روح القدس می نویسد، 
نمی تواند چنین کند، زیرا برای خدا دروغ گفتن محال است. پس چه طور ممکن 
است کسی در سختی ها، تهمت ها، آزارها، مصیبت ها و دیگر مشکالت شادمان 

شده و وجد و شادی کند. پاسخ ساده است: 
مقاومت بیشتر، نیازمند قدرت بیش تر برای غلبه است و پیامدش پیروزی 
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بزرگ تر است. 
می شوند،  روبه رو  شدید  نامالیمات  و  سختی ها  با  وقتی  مسیحیان  اکثر 
را عقب  با دشمن در شرایط سخت، خود  آنها در جنگ  نیستند.  خوشحال 
می کشند و در خود فرومی روند. آنها زندگی ساده، راحت، بدون درگیری را 
ترجیح می دهند. حقیقتی که پولس دریافت، در قلب های آنان جای نگرفته است. 
)فیض(  قدرت  برای آشکارشدن  مخالفت ها صرفا  که همه ی  درنیافته اند  آنها 
بیش تر درآنهاست و موجب می شود آنها به مرحله ی بعدی بلوغ مسیحی قدم 
بگذارند. پولس نیز پیش از آن که خدا فکرش را به چالش بکشاند، همین رویه 
را داشت. اما کلمه ای از جانب خدا، نگرش او را دگرگون ساخت. او رساله ی 
دوم قرنتیان را در حوالی سال های 56 پس از میالد نوشت. چند سال بعد، او 
رساله اش به رومیان را نوشت. می توان تغییر رویه و نگرش او را نسبت به 

سختی ها )Thilipsis( در رساله ی بعدی او مشاهده نمود: 
"کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا 
تمام طول  است:  نوشته شده  یا شمشیر؟چنان که  یا خطر  عریانی  یا  قحطی 
روز، در راه تو به کام مرگ می رویم و همچون گوسفندان ُکشتاری شمرده 
می شویم... به عکس، در همۀ این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطۀ او 

که ما را محبت کرد.« )رومیان 8: 35 و 37( 
به دقت در این کلمات تامل کنید، به خصوص عبارت "به عکس در همه-

ی این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطه ی او که ما را محبت کرد." 
پولس پیش از تغییر نگرش اساسی اش، به خدا التماس می کرد تا او را از چنین 
سختی هایی بیرون بیاورد. اما اکنون پیام او کامال متفاوت است. فیض خدا 
بلکه برای به دست آوردن یک پیروزی بزرگ  تنها برای تحمل سختی ها،  نه 
هم ]پیروزمندتر یا برتر از پیروزمندان] فراتر از نیاز ماست. اکنون وضعیت 
پولس چنین است: "بگذار بیاید. بگذار مخالفت ها سربرآورد تا پیروزی بزرگ-

تری برای مسیح به دست آورم." 
پولس برای سختی ها مسلح شده بود. او برای جنگ تا پیروزی مسلح شده 
بود تا سربلند، بهتر، و نیرومندتر از آن وضعیتی که وارد جنگ شده بود، از 

آن خارج شود. 
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آزمایش ها و سختی ها را فرصت بدانید
درنتیجه، وقتی مسلح شده ایم که در قلب و فکرمان نسبت به سختی ها چه 
پیش از ورود به جنگ، چه در میانه ی آن و چه پس از آن، خوشبین باشیم، 
می توانیم یک نگرش و رویه ی مثبت را در پیش بگیریم؛ زیرا دیگر آزمایش ها 
غنیمت  فرصتی  همچون  را  آنها  بلکه  نمی بینیم،  مانع  همچون  را  سختی ها  و 

می شمریم!
یعقوب می نویسد: "ای برادرانِ من، هرگاه با آزمایش های گوناگون روبه رو 
می شوید، آن را کمال شادی بینگارید!« )یعقوب 1: 2( ما می دانیم که مسیح 
قبال جنگ را برده و همه ی قدرت و اقتدار آسمان، از ما پشتیبانی می کند و 
در اختیار ماست. اگر تسلیم نشویم، اگر به طور خستگی ناپذیر در این نبرد 
این خواست خدا و  از آن بیرون خواهیم آمد.  با موفقیت  بایستیم، همواره 

سرنوشت زندگی ماست. 
همان طور که پولس با شجاعت در رومیان 8: 31 به آن تاکید می کند:

“اگر خدا با ماست، کیست که بتواند برضد ما باشد؟”     
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دیدن یا داخل شدن
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فصل نهم

نیرومند در فیض

"زیرا ما را کُشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، 
علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوج های ارواح 

شریر در جای های آسمانی می جنگیم.« )افسسیان 6: 12( 

هر یک از فرزندان خدا در جنگ هستند. اگر چنین نیست، درواقع ما در 
این دنیا هستیم و در فکر خود فریب خورده ایم که به خدا تعلق داریم. 

دهید  اجازه  اما  است،  و سنگین  توصیفی دشوار  این  که  دریافته ام  من 
حقیقت آن را روشن سازم. تصور کنید که در دوران آدولف هیتلر در آلمان 
زندگی می کردید. این رهبر مستبد و ستمگر، درنهایت می خواست برتری کامل 
آلمان نازی را بر کل اروپا برقرار سازد. او دراصل یک نژادپرست بود و 
بیش ترین نفرت را از نژاد یهودیان داشت. اگر اصل و نسبی آلمانی داشتید، 
باهوش بودید و در سالمت بودید و افکارتان در تضاد با آرمان های آدولف 
هیتلر نبود، می توانستید در آسایش و راحتی،و رها از نگرانی از مورد هجوم 

بودن، زندگی کنید. 
اما اگر دودمان تان یهودی بود، زندگی کامال متفاوتی داشتید. شما می-
بایست در زیر تهدیدها و حمالت مداوم زندگی می کردید. هر لحظه  می توانستند 
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به شما تهمت بزنند، رویتان آب دهان پرت کنند، خانه تان را خراب نمایند، 
از شما دزدی کنند، و شما مجبور بودید همواره برایاین که زندانی نشوید، 
و  آماده  نگیرید،  قرار  قتل  یا  شکنجه  مورد  نروید،  بردگی  و  اسارت  به  و 
مراقب باشید.شما خواه دوست داشتید یا نه، در جنگ بودید. یهودیاِن حکیم-
تر و محتاط    تر، خود را مسلح ساخته بودند و آنچه را که برای فرار از ظلم 
هیتلرالزم داشتند انجام داده بودند. دیگرانی که چنین نکردند، در نهایت در 

اردوگاه های جمعی زندانی شدند. 
اگر  نازیهستند.  و حکومت  هیتلر  از  بدتر  مراتب  به  پیروانش  و  شیطان 
هدف  او(، موردِ  باشید و تسلیم  او  باشد )جزو خاندان  دودمانتان شرارت 
نیستند. در چنین موقعیتی الزم نیست در شرایط جنگی باقی بمانید. عیسا به 
رهبران ریاکار مذهبی عصر خود گفت: “شما از این جهانید!” )یوحنا 8: 23(. 
سپس برای آن که معنای حرف او را بد برداشت نکنند، مستقیما و باصراحت 
خطاب به آنها گفت: “شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید” )یوحنا 8: 44(. حتا 
با وجود آن که این رهبران فکر می کردند خدای قادر مطلق یهوه صبایوت را 

خدمت می کنند، اما در اصل حاکم ظالم این جهان را خدمت می کردند. 
زیرا  باشید،  آماده باش  حالت  در  باید  هستید،  خدا  متعلقبه  حقیقتا  اگر 
دنیایی که در آن زندگی می کنید، با هر چیزی که به پادشاهی خدا تعلق دارد، 

دشمنی دارد. عیسا به این نکته اشاره می کند و می گوید: 

"اگر به دنیا تعلق داشتید، دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت. 
اما چون به دنیا تعلق ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیده ام، دنیا از 

شما نفرت دارد.« )یوحنا 15: ]1( 

به عبارت "دنیا از شما نفرت دارد"، دقت کنید. جای هیچ سفسطه ای در 
این کالم نیست. اگر از این دنیا هستید، دنیا شما را در آغوش می کشد؛ اما 
اگر از آِن خداوند هستید، سیستم دنیا در برابر شما خواهد ایستاد و از شما 

متنفر خواهد بود. 

اسلحه های فیض
در این جا به جنبه  ی مهم دیگری از مسلح شدن به نحوی شایسته می رسیم، 
و آن داشتن آگاهی نسبت به اسلحه هایی است که در عیسای مسیح داریم. 
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این اسلحه ها، هم روحانی اند و هم قدرتمند، زیرا پولس به ما می گوید: "زیرا که 
اسلحۀ جنگ ما دنیایی نیست، بلکه به نیروی االهی قادر به انهدام دژهاست.« 

)دوم قرنتیان 10: 4( 
نیروی االهی چیست که دژها را منهدم می سازد؟ این چیزی غیر از فیض 
از  فارغ  ایمان داران،  همه ی  به  که  او  رایگان  هدیه ی  نیست؛  خدا  شگفت انگیز 
شایستگی شان عطا می شود. با آگاهی نسبت به این موضوع اجازه دهید پیش-
تر رفته و به نامه ی نخست پطرسبپردازیم که در آن این حقیقت عظیم مورد 
تاکید قرار گرفته و برای ما باز شده است. به یاد داشته باشید همان طور که 
پیش تر نیز این کار را کردیم، می توانیم به جای واژه ی فیض، واژه های قدرت-

یافتن و قدرت را نیز بگذاریم. این واژه ها را می توانیم با هم جابه جا کنیم: 

با  رفتارتان  در  همگی  باشید.  یکدیگر]1]  تسلیم  نیز  شما  جوانان،  "ای 
یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید، زیرا،

پس  می بخشد.  فیض  را  فروتنان  می ایستد،اما  متکبران  برابر  در  خدا 
مناسب  زمان  در  تا  سازید  فروتن  خدا  نیرومند  دست  زیر  را  خویشتن 
او به فکر  او بسپارید زیرا  به  سرافرازتان سازد. همه نگرانی های خود را 
شما هست.خویشتن دار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون 
شیری غرّان در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد.پس در ایمان 
راسخ باشید و در برابر او بایستید، زیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با 
همین زحمات روبه رویند.پس از اندک زمانی زحمت، خدای همه فیض ها که 
شما را به جالل ابدی خود در مسیح فراخوانده است، خوْد شما را احیا و 
استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت.او را تا ابد توانایی باد. آمین.به 
کمک سیالس که او را برادری امین می دانم، این چند خط را به اختصار به 
شما نوشتم تا تشویق تان کنم و شهادت دهم که همین است فیض حقیقی 

خدا. در آن استوار بمانید.« )اول پطرس 5: 12-5( 

اجازه دهید خیلی سریع بیان پطرس را خالصه کنم، سپس آن را ذره ذره 
باز می کنم. موضوع اصلی این بخش، فیض خداوند است. پطرس با نصیحت 
این  گفتن  برای  دیگر  می کند. روش  یکدیگربودن، شروع  به تسلیم  ما نسبت 
موضوع این است که بگوییم: "همه تحت ماموریت یکسان قرار گیرید". سپس 
مدعی می شود که خدا فیض خود را به فروتنان می بخشد و فروتنی برای ما 

1    در متن انجیل هزاره نو آمده: »تسلیم مشایخ باشید« 
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این است که توقع داشته باشیم فیض )قدرت(، نگرانی هایمان را برمی دارد، البته 
نه با اتکا به نیروی انسانی خودمان. 

در این جا پطرس از چه نوع نگرانی ای صحبت می کند؟ این نگرانی در ارتباط 
نیازهایمان  مسئولیت هایمان،  ما،  نگرانی های  مانند  زندگی  مختلف  مسایل  با 
فیض،  ماموریت  این  تعاقب  در مسیر  ما  است.  گوناگون مان  و خواسته های 
مخالفت و مقاومت دشمن مان -ابلیس و پیروانش را تجربه خواهیم کرد. او 
می تواند ما را ببلعد، اما این نقشه ی خدا نیست. بنابراین ما باید هوشیار باشیم 
و به خوبی از عهدِوعده ی خدا آگاه بوده و در دعا مراقب باشیم. در چنین 
وضعیتی، همواره به وسیله ی فیض خدا تجهیز شده تا مقاصد پادشاهی او 

را پیش برده و با موفقیت در برابر دشمنان مان ایستادگی کنیم. 
در سراسر  نیز  خواهرانمان  و  برادران  نیستیم،  تنها  خود  تالش  در  ما 
دنیا در همین ماموریت فیض اند و جنگی مشابه را در دنیای عینی ما تجربه 
آنهایی که درگیر آن  این است که  این جنگ  نکته ی خوب درباره ی  می کنند. 
هستند، بالغ و نیرومند می شوند. ما با هر پیروزی، به مکان باالتر در اقتدار 

مسیح بلند کرده می شویم. 
همین  می رساند:  پایان  نیروبخشبه  تفکر  این  با  را  نوشته ی خود  پطرس 
است فیض حقیقی خدا]یا هدف فیض خدا همین است]. آیا جالب نیست که 
روح القدس پیش بینی می کرد که در زمان های بعد مفهوم فیض خدا )دست کم در 
به  برای ورود  بلیطی  و  گناهان،  برای  به یک پوشش  کلیسای غربی(  تفکر 
آسمان تقلیل خواهد یافت؟! فیض حقیقی خدا شامل هر دوی این ها نیز هست، 
اما جلو تر هم می رود و شامل تقویت و نیروبخشیدن به ما برای فراتر رفتن 
از سطح توانایی های طبیعی خود، برای ماموریتی که به ما سپرده شده نیز 
منظور جالل  به  بازشناختن خودمان  ماموریت،  این  اصلی  می باشد. جنبه ی 

خداوند و پیشبرد پادشاهی اوست. 
ایمان داران  بیش تر  چرا  کنیم  درک  سادگی  به  می توانیم  دانشی  چنین  با 
همچون نور نمی درخشند. بازشناختن و تمییز دادن خودمان از طریق جنگ-
های سخت پدید می آید و ما اکثرا از جنگیدن فرار می کنیم. دشمن ما به همین 
سادگی تسلیم نشده و اجازه نمی دهد دنیا را برای عیسای مسیح فتح کنیم. او 
به سختی و به شکلی تزلزل ناپذیر در برابر ماموریت ما مقاومت می کند و ما 
نیز باید در برابر او ایستادگی کنیم تا اهدافی را که خدا به ما داده، به انجام 
برسانیم. در ترجمه ی NIV می خوانیم: "همین است فیض حقیقی خدا. در آن 
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این آیات واژگان پولس به تیموتائوس قدرت  استوار بمانید."]2]. با خواندن 
بیشتری می یابند:

"پس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیْح عیسی است نیرومند شو... 
باش.«  سهیم  رنج ها  تحمل  در  عیسی،  مسیحْ  شایستۀ  سربازِ  همچون 

)دوم تیموتائوس 2: 1 و 3( 

به تیموتائوس گفته نشد که از نظر جسمی، اجتماعی، احساسی یا علمی 
نیرومند شود. به او گفته شد تا در "فیض" نیرومند شود. این اسلحه ای است 
که نیاز داریم تا با موفقیت ماموریت خود را به اتمام برسانیم. پس از قریب 
به 25سال خدمت، می توانم بگویم بیشتر ما از این اسلحه استفاده نمی کنیم. از 
همه ی این ها گذشته، 8]% مسیحیان امریکا درک کاملی از یک هدیه ی رایگان و 

قدرتمند ندارند. درواقع ما نمی دانیم چه چیزی داریم. 
پولس درست پیش از شروع فصل دوم رساله به تیموتائوس، این مرد 
آن- با  که  جفاهایی  و  مقاومت ها  برابر  در  تسلیم شدن  برای  را  خدا  جوان 
ها روبه رو بود، توبیخ می کند. آشکار است که مصیبت های تیموتائوس او را 
و  نایستاده  آنها  برابر  در  ثابت قدم  شکلی  به  و  ساخته  مرعوب  و  ترسانده 
آنچنان که پولس تعلیمش داده، نجنگیده بود. پولس به تیموتائوس یادآوری 
می کند که خدا به او روح ترس را نداده، بلکه روح قدرت، محبت و انضباط 
را داده است. تیموتائوس نیز همانند همه ی ایمان داران صاحب چیزی بود که 
با آن می توانست بر هر مخالفت و مقاومتی غلبه نماید، بنابراین پولس او را 
تشویق می کند تا آن فیضی را که در مسیح است، شعله ور ساخته و در آن 

نیرومند باشد. )دوم تیموتائوس 1: 6-7 و 2: 1 را بخوانید(. 
حرکت به سوی خواندگی باال، شبیه گام برداشتن در پارک نیست. ما نمی-

توانیم با نوک پنجه به سوی عظمت پیش برویم. پولس موکدا می گوید: "برای 
رسیدن به خط پایان می کوشم، تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن 
مرا در مسیْح عیسی به باال فراخوانده است.« )فیلیپیان 3: 14(. اگر پولس به 
پیش می راند، به این معناست که با مخالفت ها و مقاومت ها روبه رو بود. بیایید 
یک بار دیگر رویای فصل نخست مان را یادآوری کنیم. قهرمان ما یا همان کسی 
که در قایق پارویی بود، باید در برابر جریان قوی رودخانه به پیش می راند. 
او نیروی خودش را از دست داد. چرا؟ من تنها می توانم تصور کنم که دیدِن 

2    ترجمه ی عهد جدید هزاره  نو منطبق با NIV است، لذا تغییری در آیه دیده نمی شود. 
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قایق های گروهی که در کنار او شناور بودند، و افراد در آن در آسایش و 
خنده بودند و زندگی شان به گونه ای بود که در موفقیت اند و مخالفت بسیار 
کمی را تجربه می کنند، اعصاب او را خرد می کرد. این موضوع سرانجام به 
کشفی انجامید که گرچه فریب و خیال باطل بود، اما واقعی می نمود. کشفی که 
براساس آن، او می توانست به عنوان یک مسیحی در سادگی زندگی کند و با 

مقاومت کم تری روبه رو شود. چه فریبی! 
کندو  عقب نشینی  میدان جنگ  از  می تواند  یک سرباز  می زنم.  دیگری  مثال 
طبیعتا شرایط آرام تری را نسبت به موقعی که در خط مقدم است، تجربه 
کند. جنگ تمام نشده است. این آرامش به این خاطر است که سرباز دیگر 
به خاطر عقب نشینی اش، درگیری ای ندارد. سرباز نیز درست شبیه مرد درون 
قایق، هنوز به نظر آماده ی جنگ می رسد؛ اونیفرم پوشیده، اسلحه و همه ی 

ادوات جنگی را داراست، اما هیچ مقاومتی را تجربه نمی کند. 
هدف ما صرفا داشتنِظاهری مسیح گونه نیست، بلکه باید حقیقتا همانند 
او پادشاهی را پیش برده و کارهای ابلیس را باطل سازیم)اول یوحنا 3: 8 را 
بخوانید(. انجام این کار به معنای روبه روشدن با مخالفت و مقاومت است. 

باید به خاطر داشته باشیم که فیض )قدرت( خدا همه ی آن چیزی است 
که ما برای غلبه بر سختی ها نیاز داریم، با این وجود باید با ایمانی استوار با 
آن همکاری کنیم و گواه ایمان ما، عمل متناظر است. وقتی پطرس بر روی 
آب راه رفت، او گامی غیرممکن و خارق العاده را برداشت. عیسا گفت: "بیا" 
و در این یک واژه، همه ی فیضی که او برای گام برداشتن بر روی آب به 
آن نیازمند بود، وجود داشت. اما زمانی که او دست از ایمان کشید، فیض 
قدرت  یا  فیض  نمود.  شدن  غرق  به  شروع  او  و  یافت  کاهش  نیز  )قدرت( 
کافیدر واژه ی "بیا"ی عیسا وجود داشت تا پطرستمام مسیر و حتا تمام طول 
دریای جلیل را اگر می خواست، طی کند. اما فیض شکست خورد، زیرا ایمان 
او شکست خورد. ما فیضی نامحدود در مسیح داریم، اما تنها از طریق ایمان 
به آن دسترسی می یابیم: "ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی 
یافته ایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جالل خدا فخر 

می کنیم.« )رومیان 5: 2( 
مشکل این نیست که فیض شکست می خورد، مشکل در ایمان ماست که 
رو به کاستی می نهد و در نتیجه ی آن، فیض منقطع می شود. در این شرایط در 

وسط جنگ رها می شویم تا با نیروی خود ادامه دهیم. 
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خطلوله ای را در نظر بگیرید که آب را به خانه ی شما می آورد. اگر خط 
نامحدودی  منبع آب، ذخیره ی  می شود. هرچند  قطع  بترکد، جریان آب  لوله 
دارد، اما آب دیگر به خانه ی شما نمی رسد زیرا لوله ترکیده و قطع شده است. 

ایمان لوله است، آب همان فیض. 
برای جلوگیری از شکست، باید خودمان را در ایمان بنا کنیم. چگونه؟ 
با خواندن کالم، دعا، پرستش و شکرگزاری از خدا برای خودش و فیضیکه 
ایمان مان  بنای  این کارها را برای  اگر  تدارک دیده؛ ما در روح دعا می کنیم. 
نکنیم، باالخره دست از ایمان می کشیم و به جای قدرت خدا، براساس قدرت 
خودمان زندگی می کنیم. اندکی بعد هم دست از حکم راندن بر دنیا می کشیم و 

اجازه می دهیم دنیا بر ما حکم براند. 
به همین دلیل است که پطرس ما را تشویق می کند تا: "در فیض و شناخت 
)دوم پطرس 3: 18( ما  خداوند و نجات دهنده ی ما عیسای مسیح نمو کنید." 
مسئولیت داریم تا در قدرت خدا رشد کنیم. ما این کار را به سادگی با بنای 
ایمان مان انجام می دهیم و می توانیم آن را افزایش دهیم. پولس می گوید: "زیرا 
در انجیل، آن پارسایی که از خداست به ظهور می رسد، که از آغاز تا به انجام 
بر پایۀ ایمان است. چنان که نوشته شده است: پارسا به ایمان زیست خواهد 
کرد.« )رومیان 1: 17( به این شکل به آن نگاه کنید: هرچه ایمان تان افزایش 
یابد، لوله ی بزرگ تری خواهید داشت و درنتیجه، میزان بیش تری آب )فیض( 
در اختیار شما قرارخواهد گرفت. بنابراین خدا می تواند مسئولیت بزرگ تری به 
شما بسپارد تا به بخش های نیازمند بیش تری رسیدگی کنید و برای زندگی های 

بیش تری بجنگید. 
من نیز همراه با نویسنده  به عبرانیان،قلبا شما را تشویق می کنم تا: 

"دست های سست و زانوان لرزان خود را قوی سازید! برای پاهای خود 
راه های هموار بسازید، تا پای لنگ بیشتر صدمه نبیند، بلکه شفا یابد... مواظب 
باشید کسی از فیض خدا محروم نشود، و هیچ ریشۀ تلخی نمو نکند، مبادا 
موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند.« )عبرانیان 12: 12-13 و 15( 
برگشتن از فیض خداوند، کوتاه آمدن در برابر مقاومِت دشمن و حالِت 
و  فراطبیعی  قدرت  از  باید  چرا  است.  خوش خیالی  و  پیداکردن  بی طرفی 
باورنکردنی خدا بازگردیم؟ چرا باید از قدرت بخشی شگفت انگیِز فیض، دست 

بکشیم و آن را از آِن خود نسازیم؟ 
پایان  به  را  آن  قدرت  با  می توانیم  که  راهی  تنها  و  هستیم،  در جنگ  ما 
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برسانیم، خستگی ناپذیری در ایمان مان است. خستگی ناپذیری، موجب شادی و 
خرسندی خداوند می گردد و تهدیدی واقعی برای ملکوت و قلمرو تاریکی است 
به خداوندمان  ما در خدمت  امتیاز  ما،و  این خواندگی ماست، سرنوشت  و 

عیسای مسیح.  
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"ای جوانان، شما نیز تسلیم یکدیگرباشید. همگی در رفتارتان با یکدیگر 
فروتنی را بر کمر بندید، زیرا،خدا در برابر متکبران می ایستد،اما فروتنان 
را فیض می بخشد.پس خویشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید 

تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد. همه نگرانی های خود را به او 
بسپارید زیرا او به فکر شما هست.« )اول پطرس 5: 7-5( 

تسلیم یکدیگر باشید]1]... فروتنی را بر کمر بندید... خویشتن را فروتن 
سازید.

پایانی  و  موثر  زندگی  یک  داشتن  برای  باال  آیات  در  پطرس  واژه های 
خوب در همه ی جنبه های زندگی، حیاتی هستند. پطرس با این فرمان شروع 
"مطیع"]2]به  یا  "تسلیم"  واژه ی  متن  این  در  باشید".  یکدیگر  "تسلیم  می کند: 
تنوع  با  چیزی  چنین  چه طور  است".  ماموریت  یک  در  "متحدبودن  معنای 
گسترده ی شخصیتی، توانایی ها و خواسته های ما ممکن است؟ با پوشاندن 
خود با فروتنی)بستن کمر خود به فروتنی(. خداوند در برابر متکبران می-

همان طور که در فصل پیشین گفتیم، در ترجمه های فارسی این جمله خطاب به جوانان است     1
که مطیع پیران و رهبران کلیسا و مشایخ باشند. 

 Submissive    2
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به  او  دیگر  از سوی  بیاستد!  ما  برابر  در  نمی خواهیم خدا  یقینا  ما  و  ایستد 
فروتنان فیض )قدرت( می بخشد. 

خب، حاال چه کسی متکبر است و چه کسی فروتن؟ 

فروتنان، فیض خدا را دریافت می کنند
مسیحیانی که حقیقتا فروتن هستند، باید توکل و اطاعت از کالم خدا را 
باالتر از فکر، استدالل ها، احساسات و خواسته های خود قرار دهند. در نتیجه 
آنها به جای وابستگی به توانایی های خود به توانایی خدا وابسته می شوند. 
در  آنها  را.  دیگران  و  خود  خواسته های  نه  می جویند،  را  او  خواسته ی  آنها 
ماموریت او هستند. خدا به ما می گوید: "جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، 

اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود." )حبقوق 2: 4( 
حبقوق 2: 4، غرور و ایمان را در دو قطب متضاد به تصویر می کشد. این 
"اینک جان مردی که فروتن نیست، در او  این گونه نیز نوشت:  آیه را می شد 
این جا  ایمان خود زیست خواهد نمود."در  راست نمی باشد، اما مرد عادل به 
فروتنی و ایمان دست در دست هم راه می روند و بی ایمانی و تکبر و غرور 
نیز به همین سان. ایمان نداشتن به خدا به این معناست که ما خود را بهتر از 
او می دانیم و به قضاوت خودمان اعتماد داریم نه او. بی ایمانی هیچ چیز جز 

پوششی برای غرور نیست. 
بگذارید مثالی بزنم. تقریبا حدود یک سال پس از خروج اسراییل از مصر، 
"کسان بفرست تا زمین کنعان را که به بنی- خداوند به موسا فرمان داد: 

اسراییل دادم، جاسوسی کنند؛ یک نفر را از هر سبط آبای ایشان که هر کدام 
)اعداد 13: 2(طبق معمول، دستور  ایشان سرور باشد، بفرستید."  در میان 
خدا کامال مشخص بود و هیچ نقطه ی خاکستری یا غیرقطعی ای در آن نبود. 
بنابراین موسا 12 رهبر را از تمام قبیله ها انتخاب کرده و می فرستد. با 
این وجود ده نفر از آنها خیلی "فروتن" بودند و دو نفر بسیار "مغرور" )اگر 
داستان را می دانید با من بمانید؛ من به شوخی می گویم فروتن و مغرور، تا 

نکته ای را مشخص کنم.( 
بازگشتند.  در سرزمین وعده،  ماندن  از چهل روز  این جاسوسان پس 
لب به سخن گشودند: "ما آن سرزمین را بررسی  نخست ده مرد "فروتن" 
کردیم، آنجا حقیقتا یک سرزمین عالی است و در آن شیر و عسل جاری 
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است. به میوه هایی که از آنجا آورده ایم، نگاه کنید. با این وجود آنها لشگری 
نیرومند دارند که شامل غول هاست!]3] آنها جنگجویانی ماهرند و سالح هایی 
که دارند به مراتب از اسلحه های ما بهتر است. ما فقط گروهی هستیم که به 
باید زن و بچه هایمان را در نظر داشته  از بردگی آزاد شده ایم. ما  تازگی 
باشیم! چه طور ممکن است کسانی را که دوست داریم تحت ظلم، شکنجه، 
تجاوز و مرگی قرار دهیم که در آن سوی رودخانه در انتظارشان است؟ ما 
باید پدران و همسران خوب و مسئولی باشیم و به همین دلیل شرایط واقعی 

را گزارش کردیم. غیرممکن است آن سرزمین را بگیریم!" 
اگرچه مردم مدت ها منتظر سرزمینی بودند که متعلق به خودشان باشد، 
این  فروتنی  و  حکمت  آنها  بنابراین  می دادند.  قرار  اولویت  در  را  امنیت  اما 
مردان را ستودند و برایشان دست زدند. مطمئنم که اکثر پدران و مادرانی 
که گزارش آنها را می شنیدند، ازرفتار فروتنانه ی این ده جاسوس سپاسگزار 
قدر  "چه  گفتند:  یکدیگر  به  و  ساختند  راحت  را  خود  اسراییلیان  بودند. 
خوشحالیم که این مردان پیش از ما رفتند. چه رهبران بزرگی. وجدانشان 
اجازه نداد که ما را در مسیری سخت بیاندازند. اگر آنها به فکر جمع نبودند، 

چه بر سر ما می رفت؟"
اما در این لحظه دو رهبر مغرور، کالیب و یوشع، حرف آنها را قطع کرده، 
گفتند: "یک لحظه صبر کنید! اینجا چه کار می کنید؟ ما باید همین االن رفته و آن 
سرزمین را بگیریم! خدا آن سرزمین را به ما وعده داده است. ما کالم خدا 
را در این ارتباط داریم. ما این قوم را نابود خواهیم کرد. بیایید فورا خودمان 

را آماده کنیم!" 
همگی از آنچه می شنیدند، شوکه شده بودند. با ناباوری به هم نگاه کردند. 
آیا می توانید واکنش ده جاسوس دیگر را به مشورتِ نابخردانه و عجوالنه ی 
یوشع و کالیب تصور کنید؟ من تصور می کنم که آنها پس از شوک درونی، 
این چنین پاسخ دادند: "شما دو تا درباره ی چه حرف می زنید؟ آیا عقلتان را از 
دست داده اید؟ ما همه، یکچیز دیدیم، ما قدرت و اسلحه  و دژهای شهرهای 
آنها را دیدیم. آنها غولند و جنگجویانی ماهرند، ما فقط یک مُشت برده ایم. 
ما حریف آنها نیستیم! شما به زن و بچه هایمان و آسایش و سعادت قوم مان 
فکر نمی کنید. شما مغرور، کله خر و آرمانگرایید! ساکت شوید ای آدم های 

خودخواه!" 
اشاره به بنی عناق، اعداد 13: 28     3
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به نظرم می رسد که در آن لحظه جماعت نفس راحتی کشیدند و گفتند: 
"آه، خدا را شکر برای این افراد حکیم که تسلیم نشدند. ما بسیار خوشبختیم 
که اکثر جاسوسان، فروتن و محتاط بودند. فقط تصورش را بکنید که چه بر 

سر ما می رفت اگر همه ی آنها مانند یوشع و کالیب، مغرور و متکبر بودند؟"
اما خدا مثل همیشه، حرف نهایی را  زده بود."تا به کی این قوم مرا اهانت 
نمایند؟ و تا به کی با وجود همه آیاتی که در میان ایشان نمودم، به من ایمان 
نیاورند؟" )اعداد 14: 11( خدا از ذهنیت قوم خشنود نبود. آنچه که آنها فکر 
می کردند فروتنی است، به هیچ وجه فروتنی نبود. درواقع بی ایمانی آنها غرور 
خود  قدرت  و  توانایی  برمبنای حکمت،  را  خود  محاسبات  همه ی  آنها  بود. 

گذاشته بودند. 
مدتها بعد در عهد عتیق خدا گفت: "ملعون باد کسی که بر انسان توکل 
دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد... مبارک باد 
کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد." )ارمیا 17: 5 و 7(

ده نفر از جاسوسان، بزرگیِ غول های آنجا را می دیدند و برمبنای قدرت خود، 
با ترس آنها را نظاره می کردند. اما کالیب و یوشع می دیدند که خدا در مقایسه 
با دشمن چه قدر بزرگ است و تمام محاسبه و برآورد خود را بر فیض خدا 
نهاده بودند. این دو نفر در آخر مبارک شدند و جاسوسان دیگر - کسانی 

که ایمان نداشتند، ملعون گشتند. 
بنابراین کدام یک از جاسوسان حقیقتا فروتن و کدام یک حقیقتا مغرور 
و متکبر بودند؟ در نظر خداوند آن ده نفر متکبر بودند و آن دو نفر، فروتن. 
ایمان، الزمه ی فروتنی اصیل است زیرا وقتی فروتن هستید،بر توانایی 
)فیض( خدا تکیه می کنید که شما را رهایی می بخشد، نه بر توانایی خودتان. 
اگر آن ده جاسوس با فروتنی بر وعده ی خدا تکیه می کردند، به آن سرزمین 
حمله و آنجا را فتح می نمودند. آنها می بایست به جای توانایی و استدالل های 
بایست تسلیم و مطیع  آنها  می  انسانی، تسلیم و مطیع کالم خدا می شدند، 

یکدیگر می شدند و در تحت یک ماموریت قرار می گرفتند. 
وقتی که در جنگ بودند، یک ناظر شاید گمان می برد که نسل ابراهیم با 
توانایی خود می جنگند، اما درواقع این فیض یا قدرت فراطبیعی خدا بود که 
در بین آنها عمل می کرد. وقتی ما با فیض خدا قوت می یابیم، زمان هایی وجود 
دارد که به نظر می رسد با توانایی انسانی خود کارها را به انجام رسانده ایم. 
در شرایطی نیز کامال واضح است که این کارها تنها با توانایی خدا به انجام 
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رسیده اند. اما اصال اهمیتی ندارد که در نگاه دیگران، چه طور به نظر می-
رسد.این ما هستیم که باید بدانیم و کامال به قدرت او توکل کنیم و براساس 

اطمینان مان بر کالم او به پیش برانیم. 
با روحی  این  اما  است.  ایمان خستگی ناپذیر  همان  این  عزیز،  خواننده ی 

فروتن در حضور خدا و نزد یکدیگر آغاز می شود. 
او به جای زره ی خودمان  ملبس شدن به فروتنی، همان پوشیدن زره 
است. اول پطرس 5: 5-6 فرمان می دهد: "فروتنی را بر کمر ببندید ... و خویش 
را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید". دست خدا، در کتاب مقدس همواره 
نمایانگر توانایی، قدرت و نیروی اوست؛ به عبارتی زره او. به این ترتیب و 
از نظر کاربردی می توان این ترجمه را چنین معنا نمود: "ما باید خود را زیر 
قوت و توانایی خدا فروتن سازیم". ما نباید اجازه دهیم تجربیات و ایده های 
انسانی)خودمان یا دیگران( در برابر کالم خدا قدعلم کنند؛ بلکه درعوض باید 
بدون توجه به استدالل های منطقی و طبیعی، ایمان داشته باشیم و اجازه دهیم 

کالم خدا اعمال ما را دیکته کند. 
اسراییل  فرزندان  به  مصر  در  بردگی  و  بودن  مطیع  سال  چهارصد 
آموخته بود که آنها نمی توانند از خودشان در برابر نیروهای بزرگ تر و قوی تر 
که اسلحه های نیرومندتریدارند، دفاع کنند. مصر بر آنها مسلط بود. آنها نمی-

توانستند هیچ کاری برای آزادی خودشان بکنند، خدا خودش این کار را کرد. 
او به شکلی پرجالل آنها را به وسیله ی دست زورآور خویش رها ساخت. 

همان طور که موسا یادآوری کرد:
"و این برای تو عالمتی در دستت خواهد بود و تذکره ای در میان دو 
چشمت، تا شریعت خداوند در دهانت باشد. زیرا خداوند تو را به دست قوی 
از مصر بیرون آورد." )خروج 13: ]( همچنین می دانیم که "اما کارهای او را 
)مزمور 106: 13( آنها به جای چسبیدن به دست  به زودی از یاد بردند." 
خدا که آنها را رهانیده بود، به تجربیات سال های طوالنی بردگی شان آویختند. 
همان دست نیرومندی که مصر را شکست داد، قادر بود ارتش کنعانیان را 

نیز شکست دهد؛ کسانی که بسیار پایین تر از ارتش مصر بودند. 
اما پیش از آنکه ضعف ایمان اسراییلیان را به سختی سرزنش کنیم، الزم 
است به آینه نگاهی بیاندازیم، چه قدر ما نیز همین کار را کرده ایم؟! پیش از 
پیوستن به خانواده ی االهی ]ایمان آوردن]، ما نیز تحت حکومت ستمگرانه ی 
شیطان قرار داشتیم. ما طبیعت او را بر خود گرفته بودیم و هیچ امیدی برای 
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فرار نداشتیم. اما خداوند به شکلی قدرتمندانه "ما را از قدرت تاریکی رهانیده 
و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت." )کولسیان 1: 13( اگر او این قدم 
غیرممکن را برداشت، آیا نمی تواند شرایط سخت و مشکالت کوچک تر ما را 
در زندگی بردارد؟ شرایطی مانند شفای بیماری ها، برطرف کردن نیازهایمان، 
عطای فیض، و قدرت بخشیدن ما برای تشخیص و غلبه بر شرایط غیرممکن. 
بیایید حماقت اسراییل را تکرار نکرده و زود کار او را فراموش نکنیم. بگذارید 
من و شما نیز همچون کالیب و یوشع در پوشش زره ی فروتنی باقی بمانیم. 

درک نادرست از فروتنی
ضعف،  به عنوان  اشتباه  به  اغلب  فروتنی  بگوییم  که  است  تاسف  جای 
در  اغلب  است.  برعکس  کامال  واقع  در  می شود.  تعبیر  عدم جرات  و  بزدلی 
در  متکبر  و  مغرور  اشتباه  به  فروتن هستند،  حقیقتا  که  کتاب مقدس کسانی 
نظر گرفته شده اند. به عنوان مثال، داود را در نظر بگیرید. او به درخواست 
پدرش به مالقات برادرانش که در جنگ با فلسطینیان بودند، رفت. هنگامی 
که به میدان جنگ رسید، متوجه شد که همه ی سربازان، از جمله برادرانش 
در شرایط نظامی عجیبی هستند؛ آنها خود را پشت صخره ها مخفی ساخته 
غول  آوازه ی  و  قدرت  اندازه،  مرعوبِ  آنها  می لرزیدند.  خود  بر  ترس  از  و 
فلسطینیان، ُجلیات شده بودند. داود فهمید که این موضوع چهل روز طول 
کشیده، و با صدایی عاری از ترس و کمرویی پرسید: "این فلسطینی نامختون 

کیست که لشکرهای خدای حی را به ننگ آورد؟" )اول سموییل 17: 26(
این گفته ی داود برادر بزرگش الیاب را به خشم آورد. می توانید فکر الیاب 
را تصور کنید: برادر کوچک من نه تنها یک بچه ی لوس و بداخالق است، بلکه 
از خودراضی هم هست. او به سرعت به سمت داود برگشت و گفت: "من تکبر 
و شرارت دل تو را می دانم" )آیه 28(. وای، چه توبیخ مستقیمی! در ترجمه ی 
دیگری، گفته ی الیاب این گونه ترجمه شده: "تو یک خالی بندی!"]4] و درترجمه ی 
برادر  و خودبینی هستی!"]5].  مغرور  فرد  چه  تو  "می دانم  می خوانیم:  دیگری 

داود او را فردی مغرور، خودبین و متکبر می دانست. 
اما صبر کنید، کدام برادر حقیقتا مغرور بود؟ تنها یک باب قبل، سموییل 

)you smart aleck, you!“ )TEV“    4
NIV    5
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نبی به خانه ی یسا رفته و پادشاه بعدی را مسح می کند. الیاب به عنوان پسر 
بزرگ تر انتخاب نشد. هم یسا و هم سموییل مطمئن بودند که الیاب باید فرد 
برگزیده باشد، چراکه بین پسران یسا از همه بزرگ تر و بلندقامت تر بود. اما 

خدا بسیار محکم گفت: "او را رد کرده ام" )اول سموئیل 16: 7( 
چرا خدا الیاب را رد کرد؟ آیا این همان غروری است که الیاب، داود را به 
داشتنش متهم می کند؟ خداوند بعدها فروتنی داود را می ستاید و می گوید داود 

مردی است که در پی قلب خدا بوده )اعمال 13: 22 را بخوانید(. 
فروتنی خصیصه ی زندگی داود بود و می دانیم که این رهبر بزرگ بسیاربا 
ضعف، بزدلی و جبن فاصله داشت. او کسی است که می نویسد: "خداوند با 
من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟" )مزمور 118: 6( 
می شود  خالص  الیاب  زبانی  حمله ی  از  داود  بازگردیم.  جنگ  میدان  به 
و بااطمینان پا به نبرد با جلیات می گذارد و اجازه می دهد او بداند که مسلما 
سرش را از دست خواهد داد. سپس داود به سمت اردوگاه دشمن می رود، 
جلیات را تنها با یک سنگ که از تیر کمانش پرت می کند، می کشد و دقیقا همان-

طور که مدعی شده بود، سر جولیات را با خود می برد. 
برادر بزرگ تر داود و خانواده اش درست همانند آن ده جاسوس، همه ی 
محاسبه ی خود را در جنگ براساس توانایی های خود نهاده بودند. اما داود 
جنگ را از طریق قدرت یا دست خدا می دید. او خود را با فروتنی پوشانید. 
شائول اسلحه و زره خود را به داود پیشنهاد نمود اما داود آن را رد کرد؛ او 
به زره ی خداوند اعتماد داشت. اما باز هم می بینیم که داود نیز همانند یوشع و 
کالیب از جانب کسانی که به نیروی خودشان اعتماد می کردند، فردی مغرور 

و متکبر دیده شد. 
فهم  و  درک  مانع  تا  است  تالش  در  سخت  دشمن  که  دارم  باور  من 
معنای فروتنی شود. بسیاری از مسیحیان خوش قلب در نگاه به فروتنی به 
عنوان نرمخویی، ضعیف بودن در ظاهر و محافظه کاربودن، به دنیای بی ایمان 
پیوسته اند. اما این یک برداشت سطحی از معنای واقعی این واژه است. دو 

نمونه ی کتاب مقدسی را در نظر بگیرید: موسا و عیسا را . 
در کتاب اعداد می خوانیم: "و موسا مرد بسیار حلیم بود، بیش تر از جمیع 

مردمانی که بر زمین اند."]6] )اعداد 12: 3( 
گفته  ما  این عبارت در مورد  ندارید  آیا دوست  تعریفی!  خدای من، چه 

6    در ترجمه های فارسی، به جای واژه ی »فروتن«، واژه ی »حلیم« آمده است. 
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را  چیزی  چنین  که  نداریم  جرات  هرگز  ما  اما  می خواهیم،  که  البته  شود؟! 
مغرور  و  خودپرست  متکبر،  فرد  یک  فقط  زیرا  بگوییم  خودمان  درباره ی 
درست  هستم،  حلیم  و  فروتن  چه قدر  بگوید  خودش  درباره ی  است  ممکن 
است؟! اما حدس بزنید چه کسی کتاب اعداد را نوشته: بله، موسا! این مرد 
داشته،  بر روی زمین وجود  فردی که  فروتن ترین  را  شگفت انگیز خدا، خود 

توصیف می کند. 
چه طور چنین چیزی ممکن است؟! آیا می توانید خادمی را تصور کنید که 
در یک کنفرانس مسیحی بیایستد و بگوید: "جماعت، من فردی فروتن هستم! 
پس بگذارید در این رابطه با شما صحبت کنم!"؟ یقینا همه به او خواهند خندید. 
و  زحمتکشان  تمامی  ای  من،  نزد  "بیایید  گفت:  چه  عیسا  ببینید  حال 
گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.یوغ مرا بر دوش گیرید و از 
من تعلیم یابید، زیرا مالیم و افتاده دل هستم، و در جان های خویش آسایش 

خواهید یافت.« )متا 11: 28-]2( 
عیسا در اصل می گوید: "نزد من بیایید. من فروتن هستم. می خواهم درباره ی 
فروتنی به شما تعلیم بدهم." بیاِن عیسا در مورد فروتنی خودش نیز مانند 
گفته ی موسا، در دنیای امروز خوب به نظر نمی رسد. اما مشکل در چیزی که 
موسا و عیسا می گویند، نیست؛ مشکل در درک و معنایی است که در ذهن ما 
نسبت به فروتنی حک شده است. ما معنای حقیقی آن را گم کرده ایم زیرا 
اکنون معنای آن را زیستن همچون کرمی بی ارزش تصور می کنیم که باید فقط 
از ناتوانی و بیچارگی خود سخن بگوید. درحالی که فروتنی ای که خدا تعیین 
و تعریف می کند، دارای خصوصیات بسیار مثبت و قدرتمندی است. فروتنی 
واقعی، اطاعت و وابستگی مطلق به خداست؛ قراردادن او در همه ی امور در 
جای نخست، دیگران در جای دوم و خودمان در جای سوم است. فروتنی 
بلکه داشتن  ندارد،  به نرمخویی و پست کردن خود  هیچ مناسبت و ربطی 
زندگی ای جسورانه، شجاعانه، خستگی ناپذیر در قدرت فیض رایگان خداست. 

فروتنی ما را خستگی ناپذیر نگه می دارد
به خاطر می آورید چگونه کسانی که تا به آخر خستگی ناپذیر می مانند و دور 
خود را به کمال می رسانند، پاداش می یابند؟! پولس نسبت به فروتنی دروغین 
که می تواند در ظاهرِ خردمندی بروز یابد، هشدار می دهد: "مگذارید کسی که 
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دل به خوار کردن خویشتن و عبادِت فرشتگان مشغول داشته است، شما را 
مردود گرداند. چنین کسی شیفتۀ اموری است که در رؤیاهایش دیده است، 
و افکار نفسانی اش او را با خیال های پوچ مغرور ساخته است.«)کولسیان 2: 
فروتنی  که  می سازند  اسراییل روشن  ترسوی  قوم  و  ده جاسوس  آن   )18
کاذب چه طور می تواند ما را از پاداشی که خدا برایمان درنظر گرفته، بازدارد. 
آن ده جاسوس علیهِ ورود به سرزمین وعده مشورت دادند. استدالل آنها 
منطقی، مُوجّه و محتاطانه به نظر می رسید، اما آنها به جای حکمت و وعده ی 
فریب  را  تنها خود  نه  آنها  می بردند.  بهره  بد  و  نیک  معرفت  درخت  از  خدا 
دادند،بلکه خانواده ی خود و میلیون ها نفر دیگر را نیز فریب دادند؛ آنها هرگز 
وارد سرزمین وعده نشدند.افراد بی شماری وجود دارند که به خاطر فروتنی 
جاسوسی  دو  کالیب  و  یوشع  می دهند.  دست  از  را  خود  سرنوشت  کاذب، 
بودند که با روح فروتنی گزارش دادند،آنها تنها بزرگساالنی بودند که خدا 
اجازه داد از آن نسل وارد سرزمین جدید شوند. نسلی جدید از اسراییل به 
همراهی یوشع به عنوان رهبر، با شجاعت وارد سرزمین وعده شدند. آنها در 

دست زورآور خدا و قدرت او فروتن بودند، درنتیجه پیروز شدند. 
یک بار مردی از من پرسید: "جان، تو ترجیح می دهی برای میلیون ها نفر با 

زمینه های مختلف، موعظه کنی یا یک دوجین رهبر؟!" 
من پاسخ دادم: "میلیون ها نفر!" 

او گفت: "انتخاب تو حکیمانه نبود، زیرا آن ده رهبری که برای جاسوسی 
به سرزمین وعده فرستاده شدند، مسئول از دست دادن سرنوشت میلیون ها 

نفر بودند." 
ما خوانده شده ایم تا رهبران و تاثیرگذاران باشیم. پرسش اینجاست که 
شما چگونه رهبری می کنید؟ آیا با قرار گرفتن در زیر دست زورآور خداوند 
با فروتنی مسلح شده اید، یا ظاهری فروتن دارید اما هنوز با توانایی خود 

کار می کنید؟"
)رومیان 8: 37(، اما آن ایده- پولس نوشت: "ما برتر از پیروزمندانیم" 

ها، نقشه ها و هدایت های ما که خارج از کالم خدا هستند، "و هرچند به سبب 
بدنی،  ریاضت  و  خویشتن  کردن  خوار  و  داوطلبانه  عبادِت  در برداشتن 
نفسانی  تمایالت  مهار  برای  ارزش  هرگونه  فاقد  دارد،...  حکیمانه  ظاهری 
است.« )کولسیان 2: 23(همه ی نسل کالیب و یوشع در جایگاه پیروزمندان 
قرار گرفته بودند. الیاب و دیگر برادرانش می بایست پیش از سررسیدن برادر 
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اما فروتنی  جوانشان داود به صحنه ی نبرد، بر فلسطینیان پیروز می شدند. 
دروغین شان؛قدرت وعده، ثمرات، توانایی شان برای حکم راندن بر زندگی و 
درنهایت ورود به پاداش ابدی را از آنها ربود. به همین دلیل پولس به شکلی 

نیرومند ما را تشویق می کند تا:

کسانی  با  بلکه  نباشید،  مغرور  باشید!  قائل  برابر  ارزش  یکدیگر  "برای 
که از طبقات محرومند، معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید.« 

)رومیان 12: 16(

یاد می آورم زمانی یک مجله ی  به  ذهن فروتن، خود را حکیم نمی پندارد. 
بود.  نوشته  جدلمیز  موضوع  یک  درباره ی  مقاله ای  بین المللی،  معتبر 
ویراستار مقاله با مجله ی ما تماس گرفت و از من خواست تا نقطه نظرم را در 
آن باره بنویسم، و دستیارم درخواست آنها را به من انتقال داد. به او گفتم: 

"بگذار درباره اش فکر کنم!" 
روز بعد در روحم احساس ناآرامی می کردم، اما نمی توانستم علت را پیدا 
کنم. از خودم پرسیدم: "چه چیز اشتباه است؟" اما نمی توانستم دقیقا بگویم 
چه چیز مرا نگران می کند. باالخره آن را در دعا نزد خداوند آوردم و یک 
یا دو روز بعد ناگهان علت را دریافتم. با لیزا صحبت کردم و به او گفتم: 
"می دانم چرا با درخواست مجله مشکل دارم، پاسخ ساده است. من چه کسی 

هستم که بخواهم نظر بدهم؟ آیا سفیران نظر شخصی می دهند؟!" 
کتاب مقدس می گوید: "پس سفیران مسیح هستیم، به گونه ای که خدا از زبان 
ما شما را به آشتی می خوانَد.« )دوم قرنتیان 5: 20( اگر رییس جمهور امریکا 
پیام  آن سفیر  و  برساند  دیگر  ملتی  به  را  او  پیام  تا  می فرستد  را  سفیرش 
خودش را به جای پیام رییس جمهور برساند، دچار دردسر بزرگی می شود. 
وقتی من از طرف خدای پدر و و عیسای مسیح خداوند حرف می زنم، باید از 
کالم او سخن بگویم. من کیستم که بخواهم نظر خودم را بدهم؟! این حماقت 
آن ده جاسوس بود. این مجله،به عنوان یک خادم انجیل سراغ من آمد تا نظر 
مرا بپرسد ]اگر نظر شخصی خودم را می دادم] توهین به خدمتگزاری فیض 

خداوند بود که به آن توکل دارم. 
این اتفاق موجب شد به صحبتی که خدا چند سال پیش با من کرده بود، 
بیابان!  یک  به سختی گذشت،  کنم. چهار سال نخست خدمت من  بازگشت 
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ایاالت  نیمه ی شرقی  را در  لیزا ماشین هوندا سیویک]7] کوچک خود  من و 
متحده می راندیم، با بچه هایی که در صندلی های خود نشسته بودند و لوازمی 
که هرجا جا می شد، گذاشته بودیم. به سختی دعا می کردیم تا درها به رویمان 
گشوده شود و اکثر جلسات ما در کلیساهای صدنفره بود با اعضایی که به 
نظر نمی رسید تعدادشان بخواهد زیادتر شود و در جماعت کوچک خودشان 

گیر کرده بودند. 
پس از چهار سال خدمت پرمشقت، خداوند یک روز صبح در دعا با من 
سخن گفت: "جان، من تو را به کلیساها و کنفرانس هایی فرستادم که ثمردهی 
اندکی در این چهار سال گذشته داشتند، و تو در وفاداری، مرا اطاعت کردی. 
من آنچه را که تو انجام داده ای، در نظر دارم، اما اکنون می خواهم تغییری 
اساسی ایجاد کنم. من از رویای تو نیز فراتر می روم. اثردهی تو چند برابر 
خواهد شد به نحوی که تو به کلیساها و کنفرانس هایی دعوت خواهی شد که 
نفوذی برجسته در بین شهرها و ملت ها دارند. تو را از نظر مالی، اجتماعی و 
روحانی به شکلی واضح برکت خواهم داد. تو خادم آن چیزی هستی که به 
من تعلق دارد و اکنون زمان آن است تا رفته و پیغام مرا به قوم ها برسانی."
کلیساهای  کنم.  اشاره  اعضا  تعداد  اهمیت  به  پرانتز  داخل  دهید  اجازه 
کلیساهای  برعکس  و  هستند  خود  جوامع  در  نفوذ  فاقد  که  هستند  بزرگی 
کوچکی هستند که بسیار بانفوذند. جنبه ی مهم اثرگذاری یک کلیسا، به تعداد 

اعضا نیست، بلکه به کیفیت نفوذ و توسعه ی آنهاست.
بودم.  هیجان زده  و  بودم، دستپاچه  از خدا شنیده  آنچه مستقیما  از  من 
بعد، خدا  لحظه  اما چند  نیز بسیار شاد شد.  او  و  گفتم  لیزا  به  را  موضوع 
کلیساهای  به  تو  وقتی  بود.  خواهد  آزمایش  یک  "این  گفت:  من  به  به نجوا 
کوچکی که فاقد نفوذ بودند، می رفتی، مجبور بودی برای هر ِسنت به من ایمان 
داشته و برای هر کلمه اعتماد کنی. تو پیوسته مشورت مرا می طلبیدی زیرا 
به شکلی مشخص عذاب  اگر خواسته ی مرا در تالشت گم کنی،  می دانستی 

خواهی کشید. 
آیا چون تو را از نظر مالی برکت خواهم داد، پولت را بی حساب و کتاب 
خرج خواهی کرد؟ یا همچنان مشورت مرا همچون دوران خشکی خواهی 
خواست؟ آیا اکنون به جای جست وجوی هدایت من، به هر کجا که بخواهی 
می روی؟ آیا اکنون به جای ایمان به هر کلمه ای که به تو الهام می کردم، عقاید 

Honda Civic    7
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شخصی ات را از روی منبر عنوان خواهی کرد؟ پسرم، من فرزندانم را در دو 
جای مهم آزمایش می کنم: در بیابان و در فراوانی. بیشتر کسانی که شکست 

خورده اند، نه در بیابان بلکه در فراوانی بوده اند!"
وحشت آور بود. پس از پایان دعا و خروج از آن، بالفاصله آن را با لیزا 
در میان گذاشتم. او پاسخ داد: "وقتی من اولین بخش کالمی را که خدا به تو 
گفته بود، شنیدم، می خواستم در آشپزخانه برقصم. حال که همه ی پیغام را 

شنیده ام، از ترس بر خود می لرزم!" 
گفتم: "این خوب است، چون واکنش درستی است، این ترس خداوند است!" 
بسیاری نمی دانند ترس خداوند، وحشت از خداوند نیست. زیرا اگر معنای 
وحشت کردن و ترسیدن بود، باید از او فرار می کردیم. ترس خداوند، ریشه ی 
پای ثروتمندان در  امین است. مثال وقتی  سالمتی، حکمت، قدرت و زندگی 
را  خدا  ترس  کرده،  مدیریت  را  ثروت  گونه ای شایسته  به  اگر  است،  میان 
در نظر قرار دهند، خوب هستند. اما فریب به سادگی می تواند خودش را به 
ثروت ما پیوند دهد. عیسا نسبت به "فریبندگی ثروت" در متا 13: 22 هشدار 
می دهد، اما اگر در مشورت خدا، کالم و حکمتی که ناشی از ترس خداست 
باقی بمانیم،  چنین فریبی نمی تواند به ما آسیب رسانده و فریفته مان سازد. 
دادن نظر شخصی ام به عنوان سفیر مسیح، کاری فاقد ترس مقدس خدا 
بود، و این چیزی نیست جز غرور. به همین دلیل پولس می گوید: "با فروتنی 
به امور کوچک بپردازید ]با فروتنان معاشرت کنید]و خود را برتر از دیگران 
)رومیان 12: 16(. کالیب و یوشع به اعتقادات هم دوره های خود  مپندارید." 
می چسبیدند، خدا پیش تر خواسته ی خود را به روشنی گفته بود. آنها ترس خدا 
را در دل داشتند و درنتیجه خوب به پایان رساندند. همان طور که کتاب امثال 
بیان می کند: "او تمسخرگران را تمسخر می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد." 

)امثال 3: 34(
کسی که عقل سلیم داشته باشد، نمی خواهد خدا تمسخرش کند. اما این 
دقیقا همان اتفاقی است که برای افراد متکی به خود رخ می دهد. خدای جالل، 
غرور و تکبر را تحمل نمی کند. او از آن متنفر است. لوسیفر ]شیطان] به خدا 
بسیار نزدیک بود، نزدیک تر از همه ی فرشتگان، اما او فاقد ترس خداوند بود 
و بنابراین بدون شک خوب تمام نکرد. به ما گفته شده: "ترس خداوند طاهر 
است و پایدار تا ابد" )مزمور ]1: ]( ترس خداوند، قدرت پایداری است که به 
ما توانایی خوب به پایان رساندنِ دوُرمان را می دهد. آدم و حوا در حضور 
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جالل او گام برمی داشتند. اما آنها به اندازه ی کافی ترس خداوند را نداشتند، 
درنتیجه نتوانستند برای همیشه در باغ بمانند. 

بریده  سادگی  به  که  هستند  ریسمانی  سه  فروتنی،  و  ایمان  خدا،  ترس 
نمی شوند )جامعه 4: 12 را بخوانید(. اگر ترس خداوند در دل شما باشد، در 
مواجهه با شرایط غیرممکن به او ایمان خواهید داشت. اگر ترس او در دلتان 
باشد، فروتن خواهید بود، نه به نظر خودتان فردی حکیم. به همین ترتیب، 
غرور، تمرد و بی ایمانی نیز ریسمان سه الی تاریکی هستند که پاره کردن و 
گسستن شان سخت است. مردی را به من نشان دهید که از آنچه خدا در کالمش 
می گوید، غفلت می ورزد و یا آن را به حساب نمی آورد و به اعتقادات خودش 
چسبیده، آن گاه به شما نشان خواهم داد که او کسی است که خوب به پایان 

نمی رساند. تنها امید برای او توبه ی راستین و فروتن ساختن خویش است. 

زره پشت سر
غرور خیلی فریبنده است. من باور دارم که این یکی از موثرترین سالح-

های دشمن در بازداشتن ما از پایانی خوب است. غرور، نمی تواند پیشرفت 
دشمن را ببیند، زیرا که آنها از پشتِ سر ضربه می زنند. این نقطه ی کور است. 
اغلب از کسانی که همه چیزشان را از دست داده اند، شنیده ایم: "من ندیدم که 

این اتفاق در حال وقوع است!" 
دلیلی برای این موضوع وجود دارد. اگر به اسلحه های خدا در کتاب مقدس 
نگاه کنیم، می بینیم که همه ی آنها ما را وقتی با دشمن از جلو روبه رو می شویم، 
اعالن  برای  آمادگی  کفش  پارسایی،  زره  راستی،  کمربند  می کنند.  محافظت 
انجیل صلح، سپر ایمان، کالهخود نجات و شمشیر کالم .... وقتی در این باره 
فکر می کنید همه ی آنها بخش جلویی )پیشین( ما را در حمله پوشش می دهند. 
خوب پس چه چیزی پشت ما را می پوشاند؟ اشعیای نبی پاسخ این پرسش 
را می دهد: "جالل خداوند ساقه ی تو خواهد بود" )اشعیا 58: 8(]8]درترجمه ی 
دیگری می خوانیم: "جالل خدا تو را از پشت سر محافظت می کند"]]]. جالل خدا 
پشت ما را حفاظت می کند، اما ما هنوز باید به یاد داشته باشیم که خدا تاکید 
می کند که او جاللش را با دیگری تقسیم نخواهد کرد)اشعیا 42: 8 را بخوانید(. 

8    ترجمه ی فارسی به خوبی معنا را نمی رساند. در ترجمه ی انگلیسی آمده: »و جالل خداوند 
محافظ پشت تو خواهد بود.« 

NLT    [
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زمانی که ما عقاید خود را باالتر از او قرار می دهیم، در غرور رفتار می کنیم و 
سپر پشت خود را که جالل اوست، از دست می دهیم و پشت ما بی دفاع می شود!

و  فروتنی  درست  معنای  با  درارتباط  گمراه شدنمان  چگونگی  به  وقتی 
"قوم من از عدم  می گوید:  می افتد. خداوند  اندامم  بر  لرزه  می کنم،  نگاه  غرور 
معرفت هالک شده اند" )هوشع 4: 6(. چه تعداد از ما به خاطر عدم معرفت 
هالک شده یا خواهیم شد؟! اگر ده جاسوس و باقی قوم، فروتنی کالیب و 
یوشع را اشتباه درک کردند و اگر الیاب فروتنی داود را غرور دانست، امروز 

چه باید گفت؟ 
در  که  کنیم  مقایسه  طوالنی  سفری  به  رفتن  با  را  وضع  این  می توانیم 
آن هیچ اطالعی از این که در طول مسیر کجاها حیوانات مرگبار و مهاجم 
پیاده شده و به سمت مکانی اشتباه  اگر از خودروی خود  هستند، نداریم. 

منحرف شوید، ممکن است توسط آن حیوانات تکه پاره شوید. 
بود؛  آفریقا، رفتیم. جای زیبایی  به سفریتفریحی در  لیزا  بار من و  یک 
یک اقامتگاه پنج ستاره که هر زوج، خانه ی ییالقی خود را داشت. هر شب 
اسکورت  خانه مان  به  روباز،  در مسیر محل شام  را  ما  مسلح  محافظ  یک 
می کرد. این مسافت زیادی نبود. شب اول، فرد محافظ خیلی جدی به من و 
لیزا هشدار داد که: "تحت هیچ شرایطی شب بیرون نیایید، زیرا به سادگی 
می توانید مورد حمله قرار بگیرید. در اینجا در طول شب حیوانات وحشی و 
گرسنه برای شکار بیرون می  آیند و هیچ حصاری که آنها را دور نگه دارد، 

وجود ندارد." 
برای  نیمه شب  می گرفتیم  و تصمیم  نمی دانستیم  را  این  ما  اگر  می شد  چه 
نیمه شب  همان  برویم.احتماال خودمان  غذاخوری  به محوطه ی  غذا  خوردن 
می شدیم.  هالک  )معرفت(  آگاهی  عدم  دلیل  به  ما  می شدیم.  غذا  لقمه ی  یک 
این  این فصل بررسی کردیم، واژگان هوشع می تواند به  براساس آنچه در 
شکل نیز بیان شود: "قوم من به خاطر عدم معرفت نسبت به تمایز فروتنی 

راستین و غرور، هالک می شوند." 
بسیار خوشحالم که وقت می گذارید تا چیزی را بیاموزید که باعث می شود 
را  کتاب مقدس  نشوید.  متوقف  همین جا  اما  مسلح سازید،  فروتنی  با  را  خود 
جست وجو کنید و از روح القدس بخواهید شما را تعلیم دهد. در زندگی،به-
خاطرعدم معرفت دچار نقطه ی کور نشوید و خراب نکنید. سرنوشت شما، 
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خوب به پایان رساندن است. گوش کنید خدا چه وعده ای می دهد: "و حلیمان 
]فروتنان] شادی خود را در خداوند مزید خواهند کرد." )اشعیا ]2: ]1( 

چه وعده ی فوق العاده ای! همه ی ما شادی را دوست داریم، اما چرا درعین 
حال این وعده ای مهم است؟ زیرا "ُسرور خداوند، قدرت شماست")نحمیا 8: 
10(. این قدرتی برای خوب به پایان رساندن است. ما نمی توانیم بدون آن در 
خدا  برسانیم.  پایان  به  را  خود  دُوِر  و  بدویم  مسابقه، خستگی ناپذیر  مسیر 
باقی بمانیم،  لباس فروتنی  اگر در  یا قدرت ما  وعده داده است که خوشی 

مزید خواهد شد. او همچنین وعده می دهد:
"زیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس 
است، چنین می گوید: من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح 
افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را 

زنده سازم." )اشعیا 57: 15( 
مسیر  در  ذره ای شک  بدون  می توانیم  می شود،  ساکن  ما  در  خدا  وقتی 
پی اش  در  که  نیست  آن چیزی  خدا  با  مالقات  تنها  بدویم.  آخر  به  تا  مسابقه 
هستیم، ما باید بخواهیم که او در ما ساکن شود. این خوراکی است که ما را 

تا پایان مسیر قوت می بخشد. 
"پس ای عزیزان در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را به کمر ببندید، زیرا 
خدا در برابر متکبران می ایستد، اما فروتنان را فیض می بخشد. پس خویش را 
زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد." 
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"ای جوانان، شما نیز تسلیم یکدیگر باشید. همگی در رفتارتان با 
یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید، زیرا،خدا در برابر متکبران می ایستد،اما 

فروتنان را فیض می بخشد. پس خویشتن را زیر دست نیرومند خدا 
فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.همۀ نگرانی های خود 

را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.« )اول پطرس 5: 7-5( 

تحت  خودمان  قراردادن  فروتنی،  با  خود  پوشاندن  جنبه های  از  یکی 
ماموریت االهی است، همان طور که کالیب و یوشع بودند. وقتی چنین می کنیم، 
هر سختی و بالیی که بین وضعیت کنونی ما و تکمیل ماموریت االهی ما قرار 
می گیرد، قابل فتح و شکست دادن است. ما در فروتنی، محاسبات خود را بر 
باور  او  به گفته ی  او می گذاریم. ما در فروتنی  یا دست زورآور  قدرت خدا 
داریم حتا اگر برخالف بهترین منطق و استدالل انسانی باشد. ما در فروتنی 
به واسطه ی ایمان گام برمی داریم، نه تحت حکومت احساسات یا دانسته های 

طبیعی مان. 
به  را  نگرانی های خود  باید همه ی  این شیوه،  به  برای یک زندگی واقعی 
او بسپاریم، نه برخی از نگرانی ها، بلکه همه ی نگرانی ها. این همان کاری است 
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که یوشع و کالیب در ارتباط با فرزندانشان کردند. آنها نیز به عنوان پدر و 
همسر، بسیار نگران عزیزانشان بودند. اما برای آنها کالم خدا بر ترس و 
منطق انسانی، اولویت داشت. آنها درک می کردند که با قرار دادن خداوند در 
جایگاه نخست، خانواده شان تحت حفاظت و تدارک االهی قرار خواهند گرفت. 
یوشع و کالیب حقیقتا نسبت به خداوند فروتن بودند و درنتیجه نگرانی های 

خانوادگی شان را به نیرومندترین دستان گیتی سپرده بودند. 

سپردن تمام نگرانی هایمان به او
در  تا  می بخشد  را  توانایی  این  ما  به  خداوند  به  نگرانی ها  همه ی  سپردن 
نمی توانیم  رفتن]1]،  پیش  برای  بمانیم.  باقی  خستگی ناپذیر  خویش  ماموریت 
بارهای سنگینی را حمل کنیم. کتاب مقدس تعلیم می دهد: "پس چون چنین ابری 
گناه  باِر اضافی و هر  بیایید هر  داریم،  از شاهدان را گرداگرد خود  عظیم 
را که آسان به دست و پای ما می پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در 

مسابقه ای که برای ما مقرر شده است، بدویم.« )عبرانیان 12: 1(
آیا  خوبمان شوند.  پایان  مانع  است  ممکن  و  می سازند  کند  را  ما  بارها 
می توانید دوی ماراتون را با وزنه های بیست کیلویی که به هر پایتان بسته 
چه  است،  بی نهایت سخت  وزنه هایی  چنین  با  دویدن  کنید؟  تصور  شده اند، 

رسد به تمام کردن مسابقه!
یکی از بارهای سنگینی که مانع پیشرفت ما می شود، نگرانی های ماست. 
این دقیقا همان چیزی است که مانع شد آن ده جاسوس دور خود را به پایان 
برسانند. نگرانی سنگین آنها در ارتباط با خطری که زن و بچه هایشان را 
تهدید می کرد، آنها را از حرکت به جلو در مسیر وعدهایی که خدا داده بود، 

بازداشت. 
الزم است این نکته را روشن کنم که خانواده ی ما بار نیستند، این نگرانی 
برای  خدا  خواست  یا  توانایی  اگر  می شود.  بار  به  تبدیل  که  آنهاست  برای 
او توهین  تمامیت، کمال و قدرت  به  ببریم،  تدارک را زیر سوال  حفاظت و 
کرده ایم. جالب است به یاد آوریم کالیب و یوشع باالخره چهل سال بعد، 
وقتی به جنگ با همان کنعانیان رفتند و خانواده شان به هیچ وجه آسیبی ندید، 
به میراث بردِن یک  با  اثبات کردند. درواقع جنگ،  را  اشتباه هم عصران خود 

 Press on    1
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سرزمین حاصلخیز، به خانواده شان برکت هم داد. 
به پیامد متفاوت این موضوع به دقت فکر کنید. ده جاسوسی که به جای 
اعتماد به هدایت خداوند، به دنبال حفاظت از خانواده شان بودند، باعث شدند 
آنها صحرا را به میراث ببرند. این قطعا پایانی ناخواستنی بود؛ لبریز از چهل 
سال سختی و فقداِن فراوانی! اما دو رهبری که به کالم خدا ایمان داشته و 
از آن اطاعت نمودند و نگرانی خود نسبت به خانواده شان را به کاملیت او 
سپردند، موجب شدند خانواده شان سرزمین وعده را که "شیر و عسل در 

آن جاری بود"، به میراث ببرند.    
و  امنیت  بین  باید  یک  هر  مان،  زندگی  در  مختلفی  زمان های  در  نیز  ما 
"مقصود نهایی مان"]2]  سرنوشت، یکی را برگزینیم. آیا راه باریکی را که به 
راحتی  و  آرامش  که  "امنیتی"  به  تا  می کنیم  تالش  یا  برمی گزینیم،  می انجامد 
ما را تضمین می کند، برسیم؟ اگر بقای]3] خود را برگزینیم، پایان آن مطابق 
سرنوشت االهی مان نخواهد بود. شاید در به دست آوردن احساس امنیت موفق 
شوید، اما درنهایت در تخت داوری خدا درخواهید یافت که فراوانی و پری 
زندگی را به خاطر به دست آوردن امنیتی گذرا، رها کرده اید. این یک حقیقت 
است که با بررسی های مکرر کالم خدا مشخص می شود: اگر در حال انجام 
سفری هستید که خدا طرح نموده، ضروری است که بارهای نگرانی خود را 
ترک کرده و به او بسپارید. راه او، ایمان و دل به دریازدن است و پاداش آن 
همواره عظیم تر از حس امنیت و آسایش شماست. از بارهایی که شما را کند 

می کنند، با سپردنشان به او، رها شوید. 

چالش های شخصی ما 
در  بودم  مجبور  که  کنم  بارهایی صحبت  از  برخی  از  شما  با  بگذارید 
مسیر مسابقه شخصی ام بر زمین بگذارم. در حالی که بزرگ می شدم، اهمیت 
نقش تامین کنندهرا به عنوان پدر و همسر در خانواده درک می کردم. پدر من به 
خوبی یک الگو بود، و به ما یاد داد که هر پنی که پس انداز می کنیم، پنی ای است 
که به دست می آوریم. نقش شوهر و همسر در تامین و امنیت خانواده برای 
مستحکم نگاه داشتن خانواده، به عنوان یک پسربچه در ذهن من فرورفت. 

  Significance    2
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دلم می خواست خلبان شوم، اما پدرم مرا دلسرد کرد چراکه آن زمان خلبانی، 
شغلی مطمئن نبود. پدرم مرا به سمت شغلی باثبات تر هدایت می کرد. من در 
رشته ی مهندسی تحصیل کردم و در سال 81]1 شغلی در موسسه ی بین-

المللی "راکول"]4] به دست آوردم.
به عنوان مهندس تازه کار، حقوق خوبی می گرفتم. از این که می توانستم به 
قدر کفایت برای همسرم تدارک ببینم، احساس خوبی به من دست می داد. من 
آنچه را که به عنوان یک مرد جوان برایم الگو شده بود، دنبال می کردم. با این 
وجود با چالشی درونی دست به گریبان بودم: اشتیاقی سوزان و خواندگی 
برای ورود به خدمت را حس می کردم. سال ها این احساس در وجودم بود، اما 
هیچ راهی برای تامین معاش همسر و در ادامه، فرزندانم به عنوان یک خادم 

نمی دیدم. بنابراین من و لیزا نقشه ای را تدارک دیدیم.
من از کارمندان دیگر شنیده بودم که اگر کارمندی شغلی خارج از کشور 
بگیرد، حداکثر سقف حقوق را دریافت خواهد کرد؛ به ویژه در خاورمیانه. 
بنابراین سراغ مدیر پرسنلی رفتم و در مورد انتقالم به عربستان سعودی 
جویا شدم. من و لیزا برنامه ریزی کرده بودیم که می توانیم چند سالی آنجا 
زندگی کنیم و با پس اندازی به امریکا برگردیم و نقدا یک خانه بخریم و آن 
وقت وارد خدمت شویم.یک مشکل وجود داشت: نقشه ی ما کامال مبتنی بر 

توانمندی های خودمان بود. 
شبی یک خادم که چند سالی بود من و لیزا را می شناخت، مرا نشاند و 
دو ساعتی توبیخم کرد. در اصل او گفت: "جان، خواندگی خداوند در زندگی 
توست و تو هیچ کاری در این باره نمی کنی. اگر در همین مسیر که اکنون در 
آنی، باقی بمانی، مهندس کهنه کاری خواهی شد که سرنوشتش را از دست 

داده است!" 
من از کلمات او بر خود لرزیدم، اما می دانستم که راست می گوید. آن شب 
به خانه آمدم و به لیزا گفتم: "من می خواهم خودم را در اختیار کلیسا بگذارم 
تا در هر جایی که می خواهند مرا به کار ببرند. می خواهم از نخستین دری که 

باز شود، عبور کنم. آیا با من هستی؟!"
او پاسخ داد: "من با تو هستم!" 

طیچند ماه بعد، با اشتیاق دعا کردم تا خدا دری را برای خدمت من باز کند. 
در اثنای این دعاها، هر کاری که می توانستم به صورت داوطلبانه در کلیسا 

 Rockwell    4
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می کردم. در انتظامات مشغول شدم، به بخش خدمت به زندانیان پیوستم و 
حتا به فرزندان شبان کلیسا بازی تنیس یاد دادم )وقتی در دانشکده بودم، به 

مدت 3سال به عنوان مربی تنیس کار می کردم(. 
چند ماه بعد در سال 83]1، دری برای خدمتِ تمام وقت به رویم گشوده 
شد. من شرکت راکول را رها کردم و شروع به خدمت در کلیسای محلی ام 
نمودم. من بهای سنگینی را برای پذیرش این موقعیت جدید پرداختم و پدرم 
فکر می کرد که عقلم را از دست داده ام )همان طور که رییسم در راکول نیز 
چنین فکری می کرد(. دوستانم نیز تصمیم مرا زیر سوال می بردند و من هم 
با این افکار که چگونه باید زندگیم را تامین کنم، در جنگ بودم. روی کاغذ 
منطقی به نظر نمی رسید. حقوق ماهانه ی من کمتر از هزینه های ما بود.اما می-
دانستم که این نقشه ی خدا برای من است تا وارد این موقعیت شوم. بنابراین 
من و لیزا تامین زندگی مان را به خدا سپردیم. ما حتا یک وعده ی غذا را هم از 
دست ندادیم. ما همیشه به قدرکفایت برای زندگی مان داشتیم. بارها و بارها، 
ما  برای  معجزآسا  به شکلی  خدا  که  می دیدم  به کسی،  کلمه ای  گفتن  بدون 
تدارک می بیند. ما احتیاجات و نیازهایمان را در خلوت خود به خدا می گفتیم و 
در برابر یاس و دلسردی ای که دشمن می آورد، با کالم خدا ایستادگی می کردیم 

و شاهد تدارک معجزآسای او یکی بعد از دیگری بودیم. 
زمانی را به یاد می آورم که باید انتخاب می کردیم ده یک بدهیم یا خواروبار 
تصمیم  قبل  از  زیرا  نبود،  درگیری سخت  یک  این  کنیم.  را خریداری  خود 
گرفته بودیم خدا را در جای نخست قرار دهیم. بنابراین ده درصد حقو ق مان 
را در پاکت گذاشتیم و این بدان معنا بود که دیگر چیزی برای خرید نداریم، 
از قبل برای پرداخت صورتحساب ها و دیگر خرج های  چون 0]% حقوق مان 
پیش بینی نشده مانند ماشین مان،صرف شده بود. در آن زمان، تنها یک ماشین 
داشتیم که دینامش سوخته بود. به خاطر مشغله ی بیش از اندازه ای که در 
کلیسا داشتم، فرصت تعمیرش را پیدا نکرده بودم. به عالوه من وِن کلیسا 
را در اختیار داشتم، بنابراین وسیله ی مورد نیاز برای رفت وآمد به محل کارم 
را داشتم. ماشین مان یک گوشه افتاده بود. چند روز پس از سوختن دینام 
از همه آن بود که الستیک یدکی  از الستیک ها پنچر شد. بدتر  ماشین، یکی 
هم غیرقابل استفاده بود. ما در داالس تگزاس زندگی می کردیم و گرمای آن 
تابستان وحشتناک بود. یک روز غروب که از سر کار به خانه برمی گشتم، 
دیدم که شیشه  ی ماشین به صدها تکه، خردشده. گرمای داخل ماشین به 
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از  یکی  ترکیدن  باعث  برای خروج،  متراکم  هوای  که  بود  زیاد شده  قدری 
شیشه ها شده بود. 

ناامیدی بر من غلبه کرد. من در وضعیتی دشوار بودم. حتا اگر دینام 
را تعمیر می کردم، نمی توانستم ماشین را برانم چون الستیکی نداشتم. با نوار 
باران  اگر  می دانستم  اما  را پوشاندم،  پنجره ی ماشین  زباله  چسب و کیسه 
شدیدی ببارد، این سَرِهم بندی ما پاره شده و آب وارد ماشین می شود. در 
اثر گذشت زمان، رطوبت می توانست باعث پوسیده شدن بخش داخلی ماشین 
شود. من حتا یک روز دیگر هم نمی توانستم این وضع را نادیده بگیرم. با چند 
تعمیرگاه تماس گرفتم اما برآورد همگی، فراتر از حدی بود که ما می توانستیم 
بپردازیم. درواقع ما هیچ پولی برای تعمیر ماشین نداشتم. با حقوق قبلی ام 
به عنوان مهندس، این یک موضوع پیش پاافتاده محسوب می شد. من در جنگی 
درونی بودم. دلسوزی و ترحم برای خودم و تصاویری از ماشین مان که در 

پارکینگ می پوسد، به ذهنم هجوم می آورد. 
باالخره کم آوردم. گوشه ای را برای مالقات با خدا پیدا کردم و فریاد 
زدم: “خدایا تو گفتی تمام نگرانی هایم را به تو بسپارم. پس در این لحظه من 
نگرانی هایم در مورد این ماشین را به تو می سپارم و آن را کامال در دستان 
تو قرار می دهم. این دیگر نگرانی من نیست، از حاال به بعد مساله ی توست. 
اگر ماشین بپوسد، این خطای من نیست، زیرا دیگر نگرانی اش مال من نیست! 
من متمرکز بر کاری می مانم که تو گفته ای انجام دهم. برای یافتن راه حلی که 

خودت می دانی، شکرگزاری می کنم.” 
من آن واژه ها را با صدای بلند و محکم گفتم، و منظورم حقیقتا همان چیزی 
بود که گفتم. برای نخستین بار از زمان خرابی دینام، در درونم احساس آرامش 
کردم. این دقیقا همان وعده ی خداوند بود: "برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه 
در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواست های خود را به خدا 
ابراز کنید. بدین گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دل ها و ذهن هایتان 

را در مسیْح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.« )فیلیپیان 4: 7-6( 
سپس شروع کردم به نهیب دادن به دشمن. با خشونت و شدت صحبت 
می کردم: "شیطان، به من گوش کن! خدای من، پدر من، همه ی نیازهای مرا 
ندارم، زیرا  بر حسب دولت پرجالل خود برطرف می کند. من هیچ کمبودی 
نخست پادشاهی او را می طلبم و هرچه را که نیاز دارم، برای من مزید خواهد 
شد. بنابراین در نام عیسای مسیح در برابر تو می ایستم و به تو فرمان می دهم 
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که دست کثیف و پلیدت را از مسایل مالی و ماشین من برداری!" 
حس می کردم چیزی شکسته شد. بالفاصله خودم را دیدم که می خندم. 
با خود فکر کردم حتما عقلم را از دست داده ام. اما شادی از ژرفای درونم 
بیرون می آمد. می دانستم این شادی خداوند است که به من نیروییرا که نیاز 
پایان  تا  با آن نیرو به نحوی خستگی ناپذیر  داشتم، می بخشید. می دانستم که 
مسیر خواهم دوید. نگرانی های من اکنون در دستان زورآور خداوند بود و 

دشمن بسته شده بود. من در وضعیت انتظار برای تدارک االهی بودم. 
روز بعد، دوست لیزا به دیدار ما آمد و ماشین داغان ما را در پارکینگ 
آپارتمان دید. درواقع ماشین بسیار بدنما بود. او گفت: "لیزا، من دوستی دارم 
که مکانیک است. چرا اجازه نمی دهید او را بیاورم تا نگاهی به ماشین تان بیاندازد 
و ببیند چه کاری می تواند برای تو و جان انجام دهد!" درنهایت او این کار را با 
رقمی بسیار ناچیزتر از چیزی که تعمیرگاه های دیگر می خواستند، انجام داد. ما 

شاهد تدارک االهی به شکلی شگفت انگیز بودیم و این ما را تقویت کرد. 
اما از آنجایی که ده یکمان را داده بودیم، هنوز پولی برای خرید موادغذایی 
نداشتیم و من هیچ پولی برای 12 روز بعدی نداشتم. یک شب در ماشین 
به  بلکه  نبود،  بی ایمانی  از  ناشی  ما  با هم گریه کردیم. اشک های  نشستیم و 
خاطر فشارهای زیاد بود. ما نمی توانستیم درک کنیم چرا باید برای هرچیز 
پولس  همانند  نیز  ما  می کردند.  زندگی  راحتی  در  دیگران  درحالی  بجنگیم، 
فاقد این درک بودیم که در وسط آزمایش ها چه چیزی به انجام می رسد. ما 
آزمایش ها و سختی ها را پرزحمت، ناراحت کننده و اتالف وقت مان می دیدیم. ما 
بعدها  تا  نیرومندتر شدن در فیض خداوند هستیم  درنمی یافتیم که در حال 
در مواجهه با چالشی بزرگ تر،بتوانیم شاهد جالل بزرگتر خداوند باشیم.پس 
از کمی گریه، من و لیزا ایمان مان به کالم خدا را ابراز کردیم و به ماموریت 

االهی خود ادامه دادیم. 
در روز بعد، زوجی از "سن آنتونیو"]5]به دیدار ما آمدند. ما در همان هفته 
با آنها آشنا شده بودیم. آنها گفتند: "جان، ما نمی دانیم چرا، اما خدا گفته که 
این را به شما بدهیم، آنها در دست من پاکتی گذاشتند که داخلش چکی به 
مبلغ دویست دالر بود. من و لیزا شگفت زده شده بودیم. هیچ کسی غیر از خدا 

شرایط ما را نمی دانست، و او یک بار دیگر برای ما تدارک دیده بود. 

San Antonio    5



175

خالصی از بار 

سطح جدیدی از رهاکردن نگرانی ها
چند سال بعد که ما در ایمان مان رشد کرده و بالغ شده بودیم، شغلی را 
به عنوان شبان جوانان در یک کلیسای بسیار بزرگ در فلوریدا قبول کردم. 
بار دیگر با همان چالش های مالی به خاطر تغییر شغل روبه رو شدیم. این بار 
پسرمان را که هجده ماهه بود نیز داشتیم، بنابراین چالش بزرگ تر بود. بار 
دیگر تمام نگرانی هایمان را به خدا سپردیم، در برابر دشمن ایستادیم و تدارک 
معجزآسای او را دیدیم. من بر روی خدمتم متمرکز ماندم و تدارک االهی 

بارها و بارها رخ داد، و اغلب به شکلی دیدنی!
در سپتامبر 88]1، خدا به من نشان داد که باید وارد مرحله  و جنبه ی 
جدیدی از خدمت شوم و آن، سفر و موعظه ی تمام وقت بود. من نسبت به 
هم  کلمه  یک  حتا  گرفتم  تصمیم  بنابراین  بودم،  سرسپرده  شبانم،  رهبری 
نگویم و منتظر بمانم خدا آنچه را که برای من در نظر دارد، به او نشان دهد. 
لیزا و  به جز  به من نشان داده بود،  از آنچه خدا در دعا  هیچ کس دیگری 

دوستی که در ایالتی دیگر زندگی می کرد، خبر نداشتند. 
در فوریه ]8]1، شبانم به مالقات پرسنل آمد و گفت که رویایی روشن و 
واضح را شب قبل دیده است. او گفت که چه طور من و لیزا از کلیسا می رویم 
و به سفر و خدمت تمام وقت می پردازیم. درحالی که به او گوش می کردم، از 
این سو به آن سو می رفتم. روح القدس خواسته اش را تایید کرده بود. درست 

همان طور که در مورد برنابا و پولس در اعمال 13: 1-5، این کاررا کرد. 
من  هفته ای  سه  دوره ی  یک  در   ،1[8[ آگوست  در  بعد،  ماه  شش 
دعوتنامه هایی برای هفت سخنرانی دریافت کردم. به شبانم گفتم و او لبخند 
زد و گفت: “این همان چیزی است که خدا به ما نشان داد. به نظر می رسد در 
مسیر خودت هستی!” سپس گفت: “جان، سفر برای تو بسیار پرهزینه است، 
به همین دلیل کلیسا حقوق تو را تا آخر سال پرداخت خواهد کرد. اما از اول 

ژانویه تو دیگر باید روی پای خودت بایستی.” 
خوبی  جلسات  و  کردم  سفر  مکان  هفت  این  به  آینده  ماه  چند  طی  در 
نیامد. من چشم به در دوخته و آماده بودم،  اما دیگر دعوتنامه ای  داشتم، 
اما جایی برای رفتن نبود. شبانم متوجه شد و دو ماه پیش از آن که حقوقم 
را قطع کنند، به من یک توصیه نامه همراه با آدرس ششصد کلیسایی را که 
خودش در آنها موعظه کرده بود، داد )او چه در سطح ملی و چه در سطح 
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بین المللی،خادم بسیار شناخته شده ای بود(.
من بالفاصله شروع کردم به نامه نگاری به آدرس هایی که او به من داده 
پاکتی  در  خودم  نامه ی  کنار  در  را  او  نامه ی  که  بود  این  من  نقشه ی  بود. 
بگذارم و به هر ششصد کلیسا ارسال کنم. نزدیک چهل نامه را تمام کرده 

بودم که شنیدم روح القدس به من می گوید: “پسرم، چه کار داری می کنی؟!” 
گفتم: “اجازه می دهم این شبانان بدانند که من برای رفتن به کلیسایشان 

در دسترس هستم!” 
او گفت: “تو از خواسته ی من جداشده ای!” 

گفتم: “اما خداوندا، هیچ کس نمی داند من چه کسی هستم!”
او گفت: “من می دانم، به من اعتماد کن!” 

آن لحظه باید تصمیم می گرفتم. می توانستم با سرسپردگی به هدایت االهی 
که با قلب من سخن گفته بود، خود را فروتن سازم، یا می توانستم امنیت را 
با استفاده از تالش های بازاریابی خودم به دست آورم. به عبارت دیگر، آیا 
من باید نگرانی های خود را به او می سپردم، یا آنها را در دست خودم نگه می-

داشتم؟ فورا تصمیمی گرفتم. پیش از آن که احساسات یا افکارم بتواند حرفی 
در این باره بزند، چهل نامه ای را که نوشته بودم، پاره کردم. با خود فکر 

کردم: “یا از خدا شنیده ام، یا دیوانه ام!” 
زمان گذشت. اواسط دسامبر بود و من تنها دو دعوتنامه داشتم. یکی، 
در  و  جنوبی]6]  کارولینای  در  کوچک  در شهری  ژانویه  نخست  هفته ی  دو 
کلیسایی کوچک که جلسات شان در یک مرکز کفن ودفن برگزار می شد و دیگری 

برای پایان فوریه، در کلیسایی کوچک در تپه های تنسی.]7]
در این وضعیت، شبانم برای ما خیلی نگران بود. او در شرف راه اندازی 
از طریق ماهواره به سراسر جهان  تلوزیونی اش بود که  برنامه ی روزانه ی 
بنابراین  داشت،  را  تلویزیونی  برنامه های  تولید  تجربه ی  لیزا  می شد.  ارسال 
شبان مان، به عنوان تهیه کننده، شغلی به او در برنامه ی تلویزیونی با ساعتی 
45 دالر پیشنهاد کرد. من به شدت هیجان زده بودم و احساس تسلی می-

اندک  با تالشی  نیاز سفرهای مرا  این کار پول مورد  لیزا.  کردم؛ همین طور 
فراهم می کرد. 

اما چند روز بعد درحالی که در دعا بودم، روح القدس یک بار دیگر با 
South Carolina    6

Hills of Tennessee    7
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قلب من صحبت کرد: "پسرم، اگر لیزا شغل تهیه کنندگی تلویزیونی را بپذیرد، 
هرچه درآمد داشته باشد، از هدایایی که برای خدمت جاده ای تو در نظر دارم، 

کم می کنم. من نمی خواهم او برای شبانت کار کند. می خواهم او کنار تو باشد." 
من شوکه شده بودم. من این پیغام را با لیزا در میان گذاشتم و درنهایت 
تعجب دیدم که اوموافق است. او نیز همین پیغام را در دعا دریافت کرده بود! 

با قدردانی، پیشنهاد شبانمان را رد کردیم، اما او هنوز نگران ما بود. 
پایان دسامبر بود. دریافتی من از کلیسا در ماه بعد قطع می شد، و من 
"جان،  آمد و گفت:  بار دیگر شبانم سراغ من  تنها دو دعوت داشتم.  هنوز 
می خواهم یک شنبه صبح در جلسه ای که از طریق تلویزیون نیز پخش می شود، 
تو را به باالی منبر دعوت کنم و به همه ی شبانانی که در سراسر کشور 
برنامه ی ما را نگاه می کنند، اعالم کنم که تو وارد خدمت مسافرتی شده ای و 
برای رفتن به کلیساهای آنها در دسترس هستی. به عالوه کلیسای ما قصد 

دارد به حمایت ماهانه ی خود از تو ادامه دهد." 
یک بار دیگر خوشحالی مرا فراگرفت. این مرد خدا شاید یکی از شناخته-

شده ترین شبانان امریکا با میلیون ها بیننده ی تلویزیونی بود. مطمئن بودم که 
این روش خدا برای معرفی من و انجام کاری است که مرا به آن فراخوانده 

است. 
اما چند روز بعد درحالی که در دعا بودم، روح القدس یک بار دیگر با من 
حرف زد: "پسرم، شبانت تو را در برنامه ی تلویزیونی معرفی نخواهد کرد و 

کلیسا نیز به تو حقوق ماهیانه نخواهد پرداخت." 
دیگر ناامید شده بودم. با اعتراض گفتم: “آخر چرا؟! شبانم گفته که این 

کار را خواهد کرد!” 
بالفاصله در قلبم شنیدم: “زیرا من به او اجازه ی انجام این کار را نخواهم 

داد و او مردی است که به من گوش می دهد.” 
“چرا به او اجازه نمی دهی کاری را که قولش را به من داده، انجام دهد؟” 
آنگاه خداوند چیزی به من گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد: “زیرا اگر 
چنین کند، هنگامی که با سختی های دیگری روبه رو شوی، به جای آن که نزد 

من بیایی، سراغ او خواهی رفت!” 
شبان مان هرگز مرا در برنامه ی تلویزیونی اش معرفی نکرد. این امر مرا مجبور 
کرد تمام نگرانی هایم را به خداوند بسپارم، و به جای آن که غیرمستقیم به مردانی 

که پول و نفوذ مورد نیاز ما را داشتند، اشاره کنم، دعا کنم و در دعا بجنگم. 



178

خستگی ناپذیر

بنابراین ژانویه نیز آمد و کلیسا هم پرداخت حقوق مرا قطع نمود. من 
داشتیم،  کوچک  بچه ی  دو  زمان  آن  در  داشتیم.  دالر  سیصد  جمعا  لیزا  و 
ادیسون سه سال ونیم داشت و آستین، نه ماهه بود. ما ماهانه هزار دالر بابت 
وام خانه پرداخت می کردیم و 200 دالر هم بابت ماشین. من نمی دانستم که 
پول بعدی از کجا خواهد آمد. من جوری دعا می کردم که انگار زندگیم به آن 

بسته است و البته این باعث می شد به روح القدس نزدیک تر شوم. 
نخستین  شدند.  گشوده  فرد  منحصربه  راه هایی  در  یک  به  یک  درها 
این  می شدند،  جمع  کفن ودفن  مرکز  در  که  بود  کلیسایی  برای  من  موعظه ی 
جلسه ای عالی بود. آنها یک هفته ی دیگر نیز جلسه را تمدید کردند. خبرها 
پیچید و شبان دیگری از کارولینای جنوبی در جلسات شرکت کرد. در پایان 
از  و  رفتیم  لیزا  و  بروم. من  آنها  کلیسای  به  که  از من خواست  او  جلسه، 

کلیسای آنها به کلیسای دیگری رفتیم و این روند ادامه یافت. 
دوماهی به این شکل سپری شد و بعد ناگهان دوباره برنامه  ام خالی شد. 
اما در پرداخت یک صورتحساب   ما زیر فشار مالی شدیدی قرار داشتیم، 
نزد  و  رفتم  بیرون  دعا  برای  زود  روز صبح  یک  بودیم.  نکرده  تاخیر  هم 
خدا فریاد برآوردم: “خداوندا، پدر من، من کاری را که گفته ای انجام می-

دهم، اگر تو نیازهای مالی خانواده ام را تامین نکنی، می روم و در یک خوارو 
ما  برای  نمی توانی  تو  که  به همه خواهم گفت  و  می گیرم  بار فروشی شغلی 
تدارک ببینی. اما من نمی خواهم خودم را بفروشم. اگر مرا خوانده ای، درها را 

خواهی گشود. پس همه ی نگرانی هایم را به تو می سپارم!”. 
سپس به سمت شمال چرخیدم و فرمان دادم درها باز شوند. سپس رو 
به جنوب، شرق و غرب کردم و هر مرتبه فرمان دادم که درها گشوده شوند. 
سپس به دشمن فرمان دادم که عقب نشینی کند؛ به شریر گفتم که او نمی تواند 
مانع رسیدن به مراحلی شود که خدا به ما دستور داده آنها را به دست آوریم. 
روزه  برای جلسه ای چهار  مرا  میشیگان،  در  کلیسایی  دعا،  آن  از  پس 
از  مردم  شد.  چندهفته ای  جلسه ای  به  تبدیل  روز  چهار  آن  کرد.  دعوت 
کیلومترها دورتر خود را به آن جلسه ها می رساندند و ظرفیت کلیسا هر شب 
پر بود. به لیزا زنگ زدم. او در آن زمان با پسران مان در یک استخر عمومی 
نظر  به  که  گفتم  جلسات  درباره ی  او  به  بود.  فلوریدا  در  خانه مان  نزدیک 
می رسید تمام شدنی نیست و این که برایش یک بلیط هواپیما می فرستم تا با 

بچه ها در میشیگان به من ملحق شوند. 
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در همان جا شبانی کنار لیزا نشسته بود و مکالمه ی ما را با تلفن گوش 
می کرد. او به لیزا نزدیک شد و گفت: “لطفا مرا ببخشید، اما من ناخواسته به 
مکالمه ی شما با همسرتان گوش دادم. من شبان یک کلیسای هزاروپانصد 
نفره در نیویورک هستم و به شدت تشنه ی حرکت خدا در میان اعضایم می-

باشم. حس می کنم خدا به من می گوید باید همسر شما را دعوت کنم.” 
بنابراین پس از جلسات میشیگان، به نیویورک رفتیم. این جلسات نیز تبدیل 
به جلساتی بسیار نیرومند گردید. ما بارها به آن کلیسا رفتیم. چنین مواردی 
هفته ها ادامه یافت. درواقع در طی چهار سال نخست سفرهای خدمتی ام، ما 
هرگز به هیچ کلیسایی نه نامه ای نوشتیم، نه تماسی گرفتیم. هر جلسه به همان 
شکلی که توصیف کردم، یا به روش های عجیب دیگری به رویم گشوده می شد.

ادامه ی تدارک االهی
یک بار دیگر خواهم گفت که من با این طرز فکر موافقم که تدارک مرد 
اگر  می گوید   ،8  :5 تیموتائوس  اول  دارد.  فراوانی  اهمیت  خانواده اش  برای 
این کار را نکنیم، پست تر از بی ایمانیم. تدارک برای خانواده ام عملی درست 
و نگرانی های من مورد تایید خدا بود. اما اگر این نگرانی را در اولویت قرار 
می دادم، قادر نبودم در اطاعت خداوند گام بردارم. آن نگرانی باری می شد که 

به یقین مرا از ادامه ی مسیر مسابقه بازمی داشت. 
پس از گذشت چند سال سفر جاده ای، این فرصت را داشتم تا خادمان 
دیگریرا ببینم که انتخابی متفاوت داشتند، آنها نگرانی هایشان را برای تامین 
نیازهای زندگی شان، کامال به خداوند نسپرده بودند. آنها نیز همانند آن ده 
جاسوس، تامین نیازهایشان را براساس توانایی هایشان محاسبه کرده بودند. 
آنها را می دیدم که خودشان را می فروشند، سربسته به دیگران اشاره می کنند 
]تا کمکشان کنند] و سیاست  بازی در می آورند. برایشان اندوهگین می شدم و 
می دانستم که خواندگی واقعی در زندگی شان دارند، اما خودشان را فروخته-

خادمان  این  از  بسیاری  امروز،  حتا  قاصر شده اند.  خدا  از خواست  و  اند 
وارد حکمرانی پادشاهی نشده اند. وقتی می شنوم که شبانی می گوید: "نمی دانی، 

ایمان بدون اشاره، مرده"]8]، غمگین می شوم. 

8    به طور تلویحی در مورد کسانی است که با زبان بی زبانی یا حتا علنی در مورد نیاز خود از 
دیگران درخواست می کنند. 
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در نخستین سال سفر، من و لیزا تدارک االهی را به شیوه های شگفت-
نیاز  واممان  برای  دالر   700 از  بیش  به  ما  ماه،  یک  بودیم.  شاهد  انگیزی 
داشتیم، که باید روز بعد می پرداختیم. من به سراغ صندوق پستی مان رفتم، 
در آن نامه ای از یک زوج هیپی بود که در آالباما زندگی می کردند. آنها هشت 
بچه داشتند و در کف زمین با یک تشک می خوابیدند. در نامه نوشته بودند: 
"جان و لیزا، ما نمی دانیم چرا، اما خدا به شکل نیرومندی در قلب ما گذاشت 

تا برای شما یک چک 300 دالری بفرستیم." 
آن شب من در کلیسای چهل نفره موعظه می کردم. شبان، هدایا را در یک 
پاکت به من داد. من به خانه آمدم و به رختخواب رفتم، سپس فهمیدم که یادم 
رفته هدایا را بشمرم. از آن جایی که من و لیزا نگرانی هایمان را به خداوند 
سپرده بودیم، صادقانه بگویم که نگران پرداخت وام خانه برای فردا نبودم. 
بلند شدم و هدایا را شمردم. 7/26]3 دالر بود. این هدایا با هدیه ی آن زوج 

هیپی، برای پرداخت وام مان کافی بود. یک بار دیگر خدا تدارک دیده بود. 
در طی زمان، پروسه ای را درک کردم که خدا از طریق آن ما را تعلیم 
می داد. من و لیزا در ابتدا مجبور بودیم بیاموزیم چگونه نگرانی هایمان را در 
مسائل کوچک تر مانند دینام ماشین به خداوند بسپاریم. مهم بود یاد بگیریم 
که چگونه وقتی حقوق مان کم است، بجنگیم و ایمان داشته باشیم. چرا؟ زیرا 
وقتی ما وارد خدمت تمام وقت مسافرتی شدیم، از حقوق اندک پا به مرحله ی 
ماموریت های  برای  و  بودیم  کرده  ایمان رشد  در  ما  گذاشتیم.  بدون حقوق 
سخت تر آماده بودیم. چالش هایی که در سال نخست سفرمان تجربه کردیم، به 
ما کمک کرد تا حتا بیش تر از پیش رشد کنیم و خود را برای مرتبه ی دیگری 

از ایمان که نیاز داشتیم، آماده سازیم. 
"پیام- بین المللی  را می نویسم، بودجه ی موسسه ی  این کتاب  درحالی که 
آور"]]] بالغ بر 100/000 دالر در هفته است. اگر یاد نگرفته بودم که چه طور 
نگرانی هایم را به خدا بسپارم و مرحله به مرحله به او ایمان بیاورم، تا به حال 
غرق شده بودم. اما خبر خوش این است که: "من حتا یک دقیقه هم به خاطر 
تدارک از خوابم نزده ام." آرامی خداوند که فراتر از درک ماست، به شکلی 
بارز قلب و فکر ما را در عیسای مسیح محافظت و نگهداری می کند؛ درست 

همان طور که وعده داده است. 

Messenger International )موسسه بین المللی جان بیور(    [
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از ایمان به ایمان 
فرآیندی که خدا برای بنای ایمان مان به کار می برد، مرا به یاد بدنسازی 
می اندازد. وقتی سی وپنج ساله بودم، به شدت مشغول سفر و موعظه بودم  
تا جایی که رفتن به باشگاه را وقت تلف کردن می دانستم. درنتیجه، یک روز 

یکشنبه در جلسه ای در آتالنتای جورجیا]10] روی منبر غش کردم.
همسایه ی کناری ما یک کُشتی گیر حرفه ای بود. او، همسرش و فرزندانش 
دوستان صمیمی ما شده بودند. او قبال پیشنهاد کرده بود که مرا به باشگاه 
ببرد، اما من پیشنهادش را رد کرده بودم. پس از اتفاقی که در آتالنتا برایم 
افتاد، نگرش من کامال تغییر کرد. از او خواستم که به من به بهترین شکل 

ممکن کمک کند. 
بدنش   %4 تنها  که  بود  کیلویی   120 مرد  یک  و  نیرومند  بسیار  دوستم 
چربی داشت. عضالت بازوی او بزرگ تر از ران من بود. ما مرتبا به باشگاه 
می رفتیم. همان ابتدا با برخی از دوستان غول پیکر بدن ساز او دیدار کردم و 
روش های تمرین آنها را دیدم. فهمیدم که بلندکردن وزنه های سبک در تعداد 
دفعات زیاد عضالت مرا بزرگ تر نمی سازند. اما درعوض این افراد وزنه هایی 
را در باالترین حد توانایی شان انتخاب می کردند و سه تا چهارمرتبه آن حرکت 
را تکرار می کردند. می دیدم که سه بار این وزنه ها را به زور بلند می کنند. اما 
پِِرس  میز  آن مردان روی  می افتاد.  اتفاق  که  بود  اوج عمل  مرتبه ی چهارم، 
می افتاد،  از شکل  اما صورتشان  نداشتند،  را  بار چهارم  برای  کافی  نیروی 
رگ هایشان بیرون می زد، بدنشان می لرزید و دوستان شان فریاد می زدند: "زور 
بزن، تو می تونی!" و او با تمام نیرویش وزنه را باال می برد تا دور چهارم را به 
اتمام برساند. این وقتی است که عضالت در بدن پاسخ داده و رشد می کنند. 
بار اول در باشگاه تنها توانستم 40 کیلوگرم پرس سینه بزنم و ماه اول 
هم این میزان تغییری نکرد. سپس توانستم آن را تا 60 کیلوگرم افزایش دهم 
و پس از شش ماه 80 کیلوگرم و دست آخر 0] کیلوگرم را بلند کردم. اما 

نزدیک به یک سال درهمان وزنه ی 0] کیلویی متوقف شدم. 
او  در حین صحبت،  آمد.  ما  مینستری  به  کار  برای  بدنساز  یک  سپس 
خاطرات مرا از آنچه باعث تقویت عضالت و نیرومندشدن آنها می شد، تازه 
ساخت. من فراموش کرده بودم که برای ساختن عضالت می بایست باالترین 

 Atlanta Georgia    10
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حد وزنه را در کمترین تعداد دفعات زد. بنابراین فرآیند بدنسازی را مجددا 
شروع کردیم تا این که او در یک سفر خدمتی به فرسنوی کالیفرنیا]11]، به 
من پیوست. در یک زمان استراحت بین سمینارها، چند نفر از ما به باشگاه 
رفتیم؛ جایی که آنها تصمیم گرفتند علیه من دست به یکی کنند. آنها به من 

گفتند: "جان، تو قراره امروز وزنه ی 100 کیلویی را بلند کنی!" 
گفتم: "به هیچ وجه!" 

"آره، تو این کار را می کنی! بخواب روی میز پرس، ما مراقبیم!"
و  دادم  ادامه  تمرین  به  هیجان زده شدم.  بسیار  و  زدم  را  وزنه  آن  من 
باز در همان وزن متوقف شدم.  اما  تا وزنه ی 110 کیلویی هم پیش رفتم. 
می خواستم روزی وزنه ی 140  بود،  داشتم، دست نیافتنی  ذهنم  در  که  هدفی 

کیلوگرمی را باالی سینه ببرم. 
به کلیسایی در دیترویت میشیگان]12] رفتم که شبانش به من گفت یکی 
است. خود شبان  بدنسازی  کلیسایش یک مربی شناخته شده ی  اعضای  از 
اخیرا در پرس سینه، وزنه ی 245 کیلوگرمی را بلند کرده بود. فردای جلسه ی 
یکشنبه، من و شبان با هم پیش مربی رفتیم و من موفق شدم وزنه ی 120 
کیلوگرمی را بلند کنم. به شدت هیجان زده بودم. او به من یک برنامه ی سخت 

داد که من و همکارانم با پشتکار طی هفت ماه بعدی آن را دنبال کردیم. 
دفعه ی بعد که به کلیسای دیترویت بازگشتم، در هر دو جلسه ی صبح 
و عصر یکشنبه درباره ی روح القدس موعظه کردم. صبح روز دوشنبه به 
باشگاه رفتیم و همان مربی به من گفت: "جان، شب قبل رویایی دیدم که در 

آن تو وزنه ی 135 کیلویی بلند می کنی!"
با پوزخند گفتم: "ُعمرا".

او نگاهی به من کرد و گفت. "هی هی مرد، تو تمام دیروز رو درباره ی 
چگونگی ارتباط روح القدس با ما حرف زدی. خب دیشب هم روح القدس این 
را به من گفت. بنابراین ساکت باش و برو روی میز پرس سینه. تو امروز 

وزنه ی 135 کیلویی را بلند خواهی کرد!" 
من دیدم عاقالنه این است که دهانم را ببندم و روی میز پرسبخوابم. پس 
از گرم کردن، دوستم 135 کیلو وزنه روی میله ها گذاشت. او گفت: "وقتی وزنه 

به پایین رسید، فقط بلندش کن. اصال درباره اش فکر نکن. فقط بلندش کن!"

Fresno, California    11
 Detroit, Michigan    12
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سپس او و کسانی که دورش بودند، فریاد زدند: "همینه! فشار بده! فشار 
وقتی میله به پایین ترین حد خود رسید، با تمام نیروی خودم آن را  بده!" 
فشار دادم و بلندش کردم! کامال بلندش کردم! آنها میله را گرفتند و من از 

روی میز از شدت شادی به هوا می پریدم. من شگفت زده بودم. 
دوست مربی ام اجازه داد 5دقیقه جشن بگیرم، سپس صاف به من چشم 
دوخت و با همان نگاه جدی گفت: "حاال قراره وزنه ی 145 کیلویی را بلند کنی!" 

گفتم: "به هیچ وجه! آیا دیشب در این باره هم رویا دیدی؟" 
او فقط لبخندی زد و مودبانه گفت: "دهنت را ببند و برو آنجا بنشین!" 

بله، در سن چهل وچهار سالگی، در پرس سینه وزنه ی 145 کیلوگرمی را 
بلند کردم. با هیجان باال و پایین می پریدم. هرگز از یاد نمی برم که از فرودگاه 
به لیزا زنگ زدم تا ماجرا را برایش تعریف کنم. بعدها خدا به من نشان داد 
که این تشویق کنندگان، مانند همکارانم، شبانان کالیفرنیا و آن مربی بدنسازی 
در دیترویت، همگی شبیه روح القدس عمل کردند. می خواهم کلمات پولس را 

یادآوری کنم:

"هیچ آزمایشی بر شما نمی آید که مناسب بشر نباشد. و خدا امین 
است؛ او اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه به وقِت 

آزمایش، راه گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.« 
)اول قرنتیان 10: 13(

این مربیان می دانستند چه وزنه ای را می توانم بلند کنم و چه وزنه ای را نمی-
توانم. آنها می دانستند که نباید وزنه ی 185 کیلویی را روی میله بگذارند، درحالی 
که من حداکثر می توانستم وزنه ی 145 کیلوگرمی را بلند کنم. آنها ماهر بودند و 
می توانستند ظرفیت مرا تشخیص دهند. من به شدت تحت تاثیر توانایی آنها در 
دیدن ماورای آنچه که من می توانستم ببینم، بودم. من هیچگاه  نتوانستم خودم 
را در بلندکردن آن وزنه ها تصور کنم. اما آنها دیدند. آنها قدرت پتانسیلی را 
که در من وجود داشت و من از آن بی اطالع بودم، می دیدند. روح القدس نیز این-
چنین است. او نیز می داند از عهده ی چه کاری برمی آیید و چه کاری را نمی توانید 
انجام دهید. اگر دوست کشتی گیرم روز اول وزنه ی 145 کیلویی را روی میله 
گذاشته بود، چه اتفاقی می افتاد؟ میله با سرعتی که نیروی جاذبه آن را به پایین 
می کشاند سقوط می کرد؛ دنده های مرا می شکست و ممکن بود مرا بکشد. من باید 

با 40 کیلوگرم شروع می کردم و به همان ترتیب ادامه می دادم. 
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لیزا  درست به همین شکل، روح القدس می دانست چه چیزی برای من و 
مناسب است. خدا می گوید: "فکرهایی را که برای شما دارم، می دانم" )ارمیا ]2: 
11( او باید ایمان ما را بنا کند و در فرآیند ساخت، ما باید بیاموزیم که نگرانی-

هایمان را به او بسپاریم. این کار هرگز راحت نیست، اما همیشه به سود ماست. 
بارها با احساساتی که می خواست تسلیم شوم، جنگیده ام؛ اما هرگز نتوانستم 
دست بکشم، زیرا عیسا هرگز از من دست نمی کشد. ما در ماموریت االهی خود 

محکم و استوار باقی می مانیم و بر موانع سر راه خود غلبه می کنیم. 
اکنون که به گذشته، حقوق اندک، مشکل دینام، چالش های مالی و دیگر 
سختی هایی که از آنها عبور کردیم، می نگرم، می بینم که آنها بلوک های ساختمانی-

ای بودند که مرا برای آنچه در پیش بود، آماده می ساختند. اگر قرار بود با 
این ایمان شروع می کردم که خدا هفته ای 100/000 دالر برایمان فراهم کند، 
مثل گذاشتن وزنه ی 145 کیلوگرمی در روز اول باشگاهم بود. خیر، روح-
القدس به تدریج و پیوسته ما را بنا می کند تا در جایی قرار بگیریم که بتوانیم 

برای چیزهای بزرگ تر به خدا توکل کنیم. 

تعلیمات خود را ُدور نزنید
روبه رو  آن  با  تعلیم مان  فرآیند  در  روز  هر  که  مقاومت هایی  و  مخالفت ها 
ماشین،  کردن  درست  بودند؛  شخصی مان  نیازهای  با  درارتباط  می شدیم، 
پرداخت هزینه ی خواروبار، پرداخت صورتحساب ها، هزینه ی خانه و ... ، اما 
مخالفت هایی که اکنون به آن برمی خوریم، به ندرت در مورد نیازهای شخصی 
ماست، بلکه در مورد آسایش کسانی است که خدا به مینستری ما بخشیده 
است. اگر فرآیند تعالیم خدا را در آن روزهای نخست دور می زدیم، نیروی 
کافی برای حل مسائل کسانی که خدا اکنون ما را نزد آنها می فرستد، نداشتیم. 

در آن صورت او می بایست کس دیگری را به این منظور به کار می برد. 
چه تعداد از خادمان به خاطر این که پروسه ی تعلیم خود را تکمیل نکرده-

اند، قادر به رسیدگی و بشارت به کسانی نیستند که خدا می خواهد به آنها 
برسند؟ اگر ایمان شان را به کار نبردندتا وزنه ی 65 کیلویی را بلند کنند، اکنون 
فرد  می بایست  متاسفانه خدا  کنند.  را حل  کیلویی  یک چالش 185  نمی توانند 

دیگری را برای تکمیل ماموریت آنها جایگزین سازد. 
چه تعداد بازرگان و تاجر زن و مرد پایین تر از جایی گیر کرده اند که خدا 
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آنها روبه رو شدند  با  از طریق سختی هایی که  آنها  فراخوانده، زیرا  را  آنها 
وارد حکمرانی نشدند. به جای ایمان به خدا، به سراغ موسسات دیگر رفتند و 
از روش هایسلطه جویانه یا تکنیک های دیگر برای غلبه بر سختی هایشان استفاده 

کردند. درنتیجه به ظرفیتی که خدا به آنها داده بود، دست نیافتند. 
من با قطعیت می گویم که ده جاسوس اسراییلی از فرآیند سختی هایشان 
که  بودند  این  دنبال  به  همواره  آنها  بودند.  نگذشته  کالیب  و  یوشع  همانند 
راهی برای دور زدن سختی ها به جای توکل و ایمان به خدا، پیدا کنند. آنان 
ایمان شان را بنانکردند. بنابراین وقتی لحظه ی سرنوشت ساز زندگی شان رسید، 

قدرِت ایمان برای باورکردن آن را نداشتند. 
پدرمان می داند که بهترین دوره ی تعلیمی برای هر یک از ما چیست. در 
عین حال او بانی سختی ها نیست، او به این سختی ها اجازه ی بروز می دهد تا ما 

را برای سرنوشتی که برایمان در نظر دارد، نیرومند سازد. 
پروسه ی تعلیمی خود را دور نزنید. سختی های امروز، شما را برای قدم-

های بزرگ تر در آینده، آماده می سازد. دوست من همیشه به خاطر داشته باش 
که خدا تو را به مکانی چالش زا وارد نمی سازد بدون آن که نخست تعلیمی را 
در دسترس تو قرار داده باشد که برای گذر از آن چالش، بداننیاز داری. یاد 
بگیر که نگرانی هایت را در فروتنی حقیقی به او بسپاری تا بتوانی از جالل به 

جالل، از ایمان به ایمان و از قدرت به قدرت حرکت کنی.  
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هوشیار و بیدار باشید]1]

"همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدا با متکبران مقاومت 
می کند و فروتنان را فیض می بخشد. پس زیِر دست زورآور خدا فروتنی 
نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید. و تمام اندیشه ی خود را 
به وی واگذارید زیرا که او برای شما فکر می کند. هوشیار و بیدار باشید 

زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غرّان گردش می کند و کسی را 
می طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید." )اول 

پطرس 5: 5-] ، ترجمه قدیمی(

پیش از آن که بررسی نصیحت پطرس را پی بگیریم، بگذارید خیلی کوتاه 
مطالب را تا این جا خالصه کنم: پطرس فیض راستین خدا را مورد بحث قرار 
این فیض  بلکه  تنها برای نجات ما و بخشایش گناهان نیست،  می دهد. فیض 
همچنین به ما قدرت می بخشد تا در این دنیای تاریک و گمشده، بدرخشیم. با 
این وجود بدون مقاومت و پایداری نمی توانیم به این مرحله برسیم؛ اینجا جنگی 

وجود دارد. بنابراین الزم است که خود را با اسلحه های فیض مسلح سازیم. 
مسلح ساختن مان با فروتنی آغاز می شود، چراکه فیض به فروتنان داده 
می شود. پطرس به ما نصیحت می کند تا فروتنی را در بر کنیم و یکی از جنبه-

1    در ترجمه هزاره نو »خویشتن دار و مراقب« آمده است. 
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های حیاتی در فروتنی راستین، سپردن نگرانی هایمان به خداوند است به جای 
آن که سعی کنیم چالش های زندگی مان را به تنهایی با توانایی های خود اداره 
کنیم. با سنگینی بار نگرانی های شخصی نمی توانیم در مسیر مسابقه بدویم، 
به شکلی موثر بجنگیم و تا به پایان تاب آوریم. نگرانی، اضطراب و ترس، 
دشمنان سرنوشت ما هستند. سپردن این بارها به خدا ما را توانا می سازد تا 

تندتر بدویم و شمشیر خود را با نیرویی عظیم تر به کار بریم. 
خالصه ی کالم: فروتنی راستین ما را آزاد می سازد تا در برابر جریان این 
دنیا، آزادانه حرکتی روبه جلو را موجب گردیم. گزینه ی دیگر این است که 
تالش کنیم تا لنگر را از میان گل والی و لجنزار باال بکشیم، کاری محال که با 

مقاومت جریان مخالف رودخانه نیز درهم می آمیزد. 
پطرس ما را تشویق می کند تا هوشیار و بیدار باشیم. 

هوشیار باشید
واژه ی  کرد.  معنا  نیز  و حساس"  "جدی  می توان  را  "هوشیار"]2]  واژه ی 
یونانی آن nepho می باشد که متضاد کسی است که مست الکل شده است و 

معنای آن “داشتن ذهنی هوشیار” می باشد. 
من در دوران نوجوانی ام در دبیرستان عالقمند نوشیدن مشروبات الکلی 
شدم. و تا پایان دبیرستان، معموال آخر هفته ها مشروب می خوردم. در سن 
فزاینده گرفت. چراکه دیگر  این موضوع شتابی  دانشگاه  جوانی در دوران 
دانشکده  انجمن های  از  یکی  به  پیوستن  نبودم.  والدینم  کنترل مستقیم  تحت 
نیز هیچ کمکی نکرد، زیرا ما زندگی دانشگاهی را همانند یک مهمانی بزرگ 
می دیدم که در طول آن گاهی هم می بایست درس می خواندیم. اندکی بعد تبدیل 
به یک مشروب خوار دائمی و افراطی شدم. خیلی خوشحالم که عیسا در همان 
سال دوم دانشکده مرا نجات داد، فقط خدا می داند که از چه پایان مصیبت باری 

خالص شدم. 
بارها از دوستانم شنیدم که وقتی مست الکل بودم، چه کارهای احمقانه و 
چه حرف های زشتی زده ام. در واقع فردی که مست است، هوشیاری خودش 
بود و  افرادبذله گو  از  پر  ما  انجمن  نیست.  داده و دیگر مراقب  از دست  را 
بنابراین زمان زیادی نبرد که بفهمیم با یک برادر مست چه کارها می شود 

 Sober    2
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کرد، ما با او کارهایی می کردیم که اگر هوشیار بود، هرگز قادر نبودیم آن 
کار را با او بکنیم. یکی از شوخی ها، دزدی بود. پسرها حتا نمی دانستند ممکن 
است چه چیز باارزشی را برداشته باشند. صبح روز بعد، وقتی فردِ قربانی، 
کامال  او  می شد.  پا  به  غوغایی  می گشت،  را  انجمن  محوطه ی  تمام  و  اتاقش 
نسبت به چگونگی و زمان دزدی بی اطالع بود. او با اضطراب و شکوه کنان 
پروژه ی  دنبال  به  و  می دوید  محوطه  سرتاسر  در  فریادزنان  گاهی  حتا  و 
آزمایشگاهی، کیف پول، عکس دوست دخترش یا هر چیز باارزش دیگری که 
گم شده بود، می گشت. همه به واکنش او می خندیدند. وقتی که حس می کردیم او 
به اندازه ی کافی زجر کشیده، شی دزدیده شده را سر جایش بازمی گرداندیم 
و با صدای بلند می خندیدیم. البته ما فقط شوخی می کردیم، اما اگر کسی نسبت 
به شی دزدیده شده اش حساس بود، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر فردی هوشیار 
نبود، طعمه ی آسانی محسوب می شد و به راحتی می توانستیم چیز بارزشی 

را از او بدزدیم. 
مستی همچنینوضعیت نامساعدی را در مبارزه ایجاد می کند. مهمانی ای را 
به یاد می آورم که دو تا از دوستانم به مشت زنی پرداختند. یکی مست بود و 
دیگری هوشیار. در روزهای دیگر دوست مستم می توانست به سادگی آن 
دوست دیگر را که هوشیار بود، شکست دهد، اما از آن جایی که مست بود، 
به سختی کتک خورد. اگر دیگران دخالت نمی کردند، او به شدت آسیب می دید. 
حقیقتی را که در پس داستان فیلم “روح و تاریکی” وجود داشت، و در 
به  به شما گفتم که دو مرد شجاع  یاد می آورید؟  به  مقدمه بررسی کردیم، 
نام های “پترسون” که مهندس راه آهن بود و “رمینگتون” که یک شکارچی 
معروف امریکایی بود، دو شیری که مسئول مرگ بیش از 130 نفر بودند را 
به زانو درآوردند. آنچه را که در مقدمه نگفتم، این حقیقت بود که رمینگتون 
به وسیله ی یکی از شیرها کشته شد. پس از روزها شکار، باالخره دو مرد 
موفق شدندبه سمت یکی از شیرها شلیک کرده و او را بکشند. بعدازظهر، در 
جشنی که به پا کرده بودند، رمینگتون آن قدر نوشید که مست شد و به همین 
اندکی بعد، شیر دوم را که جان  دلیل شیر دوم جانش را گرفت. پترسون 

دوستش را گرفته بود، کشت. 
رمینگتون به خاطر توانایی اش در شکار، در جهان شناخته شده بود، اما 
این هیچ اهمیتی نداشت و به خاطر مستی، زندگی اش را به دشمنش باخت. او 
اسلحه ای داشت که بسیار فراتر از توانایی شیر بود،اما او هوشیار نبود و 
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بنابراین برای دفاع در مقابل حمله ی حیوان آماده و گوش به زنگ نبود. 

مستی روحانی
همین موضوع در قلمرو روحانی نیز رخ می دهد. دشمن به سادگی می-
تواند از کسانی که هوشیار نیستند، بدزدد و آنها را نابود سازد. ما باید قادر 
باشیم که آگاهانه با اسلحه ی فیض خود به او حمله کنیم، اما اگر در شرایط 
مستی باشیم، توانایی خود را از دست می دهیم و او می تواند ما را شکست 

دهد. 
پطرس هشدار می دهد که شیطان همانند شیری غرّان در جست وجوی کسی 
است تا او را ببلعد )اول پطرس 5: 8 را بخوانید(. او می تواند افراد مغرور و 
ساده ترین  او  برای  اما  شده،ببلعد،  خم  نگرانی ها  از  پشتشان  که  را  کسانی 
احتمالش  می کند؟  اشاره  الکلیسم  به  پطرس  آیا  است.  ایمان دار مست  طعمه، 
هست، ولی در اصل او به ایمان داری اشاره می کند که مست شراب دنیا شده 

است. 
یوحنا در انتهای کتاب مکاشفه، داوری فاحشه ی بزرگ بابل را شرح می-

دهد. فرشته ای به او می گوید:
یکی  داشتند،  دست  در  را  پیاله  هفت  آن  که  فرشته  هفت  آن  از  "آن گاه 
آب های  بر  لمیده  بزرگِ  فاحشۀ  آن  مجازات  تا  بیا  گفت:  من  با  و  آمد  پیش 
از شراِب  پادشاهان زمین زنا کردند و  او بود که  بسیار را نشانت دهم.با 

هم آغوشی های او بود که ساکنان زمین مست شدند.« )مکاشفه 17: 2-1(
دیگاه های متفاوتی نسبت به مفهوم این فاحشه وجود دارد. برخی می-

گویند، این همان کلیسای کاتولیک است. دیگران باور دارند که ارجاع آن به 
شهر قدیمی بابل است و گروهی دیگر معتقدند که این فاحشه، شهر روم یا 

همان امپراتوری روم است. 
شخصا معتقدم که "فاحشه ی بزرگ" سیستم مالی دنیاست. یکی از دالیل 
اعتقادم نام مرموزی است که بر پیشانی آن نوشته شده است: "بابل بزرگ، 
مادر فواحش و زشتی های]3] زمین" )مکاشفه 17: 5(. در ترجمه ی دیگری واژه ی 
"خباثت" به کار رفته، اما من باور ندارم که بابل قدیمی، روم، امپراتوری روم 

)Obscenities )NLT    3
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یا کلیسای کاتولیک، مادر همه ی زشتی ها و خباثات]4] زمین باشند. اما کتاب 
مقدس به ما می گوید که: "زیرا پول دوستی ریشه ای است که همه گونه بدی از 
)اول تیموتائوس 6: 10( و ما به راحتی می توانیم واژه ی  آن به بار می آید." 
"بدی"]5] را با زشتی ها و خباثات جایگزین کنیم و معنایآیه تغییری نکند. این 

موضوع ارزش یک بحث طوالنی را ندارد، اما باید نکاتی را در نظر داشت. 
نظر من این است، سیستم این دنیا افسون کننده است و بنابراین می تواند 
مست کننده باشد. به واژه های یوحنا در مکاشفه در آیه ی باال دقت کنید: "و 
کسی که مست  از شراب هم آغوشی او بود که ساکنان زمین مست شدند" 
از  به سادگی  که  است  کسی  دنیا شود،  این  لذات  و  ثروت ها  عالیق،  شراب 
بسیار  شرایطی  این  ایمان دار  برای  می گیرد.  فاصله  روح القدس  با  صمیمیت 
فریبنده است، زیرا ظاهر دینداری را دارد، اما در حال نوشیدن خواسته ها و 
تمایالت این دنیاست. وقتی کسی هوشیاری روحانی اش را از دست می دهد، 
هدفی ساده برای دشمن می شود تا از او بدزدد، فریبش دهد، تخریبش کند و 

حتا او را هالک سازد. 
برای سلیمان  که  است  از چیزی  توصیفی درست  این وضعیت مستی، 
او  به  حکمت  این  کرد.  شروع  االهی  حکمت  جست وجوی  با  او  افتاد.  اتفاق 
به موفقیت های عظیم و  تا  قادر ساخت  را  عطا شد و همین حکمت، سلیمان 
ثروت دست یابد )امثال 8: 11-21 را بخوانید(. با این وجود، با گذشت زمان، 
سلیماِن پادشاه مست و شیدای منافع حکمت شد ]نه خود حکمت] و بصیرت 
خدایی را از یاد برد که آن را به او بخشیده بود. او مست لذت ها، شهوات و 
ثروت این دنیا شد. اکنون که مست شده بود، کارهایی را انجام می داد که 
محال بود در زمان هوشیاری انجام دهد. او شروع به پرستش خدایان دیگر 

کرد. 
به  توانست  سلیمان  چگونه  که  داده  عذاب  سختی  به  مرا  موضوع  این 
چنین وضعیت پستیتن در دهد، به ویژه که دوبار با خدا مالقات کرده بود. 
اما اگر موضوع را از زاویه ای که در باال شرح دادم، بنگرید، درک آن آسان-

تر خواهد شد. زمانی که من یا دوستانم در انجمن برادری دانشگاه مست 
می شدیم، کارهایی را می کردیم که وقتی عقلمان سِر جایش بود، مرتکب نمی-

شدیم. سلیمان هم از این قاعده مستثنا نبود. 
)Abominations )NIV    4
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چه طور می توانیم در برابر چنین حماقتی از خود محافظت کرده و خود 
را هوشیار نگاه داریم؟ پاسخ در تغذیه شدن، نوشیدن و مستی در خداوند 
"مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می کشاند؛ بلکه از روح  است. 
پر شوید.« )افسسیان 5: 18( باور دارم که او تنها از شراب مادی صحبت 
نمی کند، بلکه از هر چیزی که ما را مست و شیدای خود ساخته و تمرکزمان 
را از راه های خدا منحرف می سازد، سخن می گوید. این شراب می تواند تمرکز 
بیش از حد بر کارمان، جنس مخالف، ورزش یا تفریح، شبکه های اجتماعی 

یا هر چیز دیگری باشد. 
شاید این فعالیت ها در ذات خود بی ضرر باشند، چراکه می دانیم خدا "همه چیز 
را به فراوانی برای ما فراهم می سازد تا از آنها لذت ببریم". )اول تیموتائوس 
غذا،  ورزشی،  فعالیت های  سالم،  تفریحات  سرگرمی ها،  از  بردن  لذت   )17  :6
زیبایی طبیعت و حتا ثمرات تکنولوژی کامال خوب و سالم است. اما اگر در 
آنها افراط کنیم، و خشنودی خود را در آنها به جای خشنودی خدا بجوییم، 

آنها تبدیل به اعتیادی سکرآور می شوند. 
عیسا باید اشتیاق و عشِق نخست ما باشد، ما باید تنها از روح او سرمست 

شویم. 

به طور مرتب خود را تفتیش کنید
و  مست  را  ما  که  دنیا  چیزهای  از  شدن  مانع  و  ماندن  هوشیار  برای 
ضعیف می سازند، هر یک از فرزندان خدا می بایست خود را به طور متناوب، 
بازرسی و تفتیش نمایند. باید صادقانه از خود بپرسیم: "من گرسنه و تشنه ی 
از آن سرسری  و  نکنید  برخورد  این مساله، سطحی  با  چه چیزی هستم؟" 
نگذرید، باید در این باره بسیار صادق باشید. در زمان های آزاد خود به چه 
متمایلید؟  کدام سمت  به  پیوسته  به طور  فکر و عمل  در  می پردازید؟  کاری 
اگر مسابقات فوتبال است، پس در حال مست شدن از آن هستید و از سطح 
آیا جنس مخالف شراب سکرآور  است.  افراط رسیده  به  لذت  و  سرگرمی 
محبوب شماست؟ آیا پول درآوردن تمام فکر و ذکر شما را به خود مشغول 
داشته؟ با این پرسش ها می توانید دریابید که چه چیز شما را مست خود ساخته 
است. به همین دلیل به ما گفته شده که کالم خدا را بخوانیم، به آن توجه کنیم 
و بر روی آن تفکر کنیم. آنچه بیشتر می نوشید، همان چیزی است که تشنه ی 
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آن هستید. آنچه را که بیشتر می خورید، همانی است که گرسنه ی آن هستید. 
به یاد دارم که مربی تنیس دبیرستانم، به کوکاکوال معتاد شده بود. این 
اعتیاد با یک کوکاکوال در روز شروع شد، بعد به دو عدد در روز و باالخره 
به سه عدد در روز رسید. این موضوع تا آن جا پیش رفت که او روزی یک 
بسته مصرف می کرد. به یاد دارم وقتی در یخچالش را بازمی کردیم، حداقل 
دو- سه بسته کوکاکوال می دیدیم و در کنار یخچال چندین بسته ی دیگر قرار 

داشتند که منتظر جایگزینی در یخچال بودند. 
من کسان دیگری را دیده ام که به خاطر مصرف افراطی برخی از انواع 
سوداها، اضافه وزن پیدا کرده و در سالمتی خود دچار مشکالت عدیده ای 
شده اند. به عنوان یک ایمان دار جوان می دانستم که بدنم معبد خداست و من 
چیزهای  آن  نمی خواستم  دیگر  برسم.  آن  به  گونه ایشایسته  به  که  مسئولم 
وحشتناکی را که در سوداها وجود داشت، قورت بدهم، پس تصمیم گرفتم 
این، کار ساده ای نبود! خودم  افراط در مصرف آنها را کنار بگذارم. ولی 
را در شرایطی می دیدم که در آرزوی نوشیدن این نوشیدنی ها هستم. مدتی 

مجبور بودم با خودم بجنگم. 
عیسا به ما می گوید: "اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار 
کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید.« )متا 16: 24( برای رهایی از 
مستی، باید خود را نسبت به آنچه اشتیاق داریم، انکار کنیم. یاد گرفتم سودا 
را با چیزهای بهتری جایگزین کنم، یک لیوان آب با لیمو. من هرگز میلیبه 
آب نداشتم، من سودا می خواستم، اما خودم را مجبور می کردم روزی 2لیتر 
آب بخورم. طی چند ماه، دیگر تمایلی به نوشیدن سودا نداشتم. امروزه من 

هیچ میلی به نوشیدن سودا ندارم، بلکه نسبت به آب عطش و اشتیاق دارم!
این مطلب در مورد کالم خدا هم صادق است. کلمات عیسا، روح و راستی 
و حیات هستند. برای آن که آتش اشتیاق برای کالم خدا داشته باشیم، برخی 
مواقع باید خود را انکار کنیم، زیرا ذائقه و تشنگی ما معموال دچار انحراف 
می شود. به عنوان مثال اگر ببینم که رسانه ها و اینترنت بیش از اندازه فکر و 
دقت مرا گرفته اند، یک روزه ی رسانه ای می گیرم. مدتی آن را قطع می کنم و 
آن را با خدا و کالمش جایگزین می سازم. برخی از معنادارترین و موثرترین 

روزه های من، نه روزه ی غذا که روزه ی رسانه ای بوده است. 
وقتی خود را با کالم خدا پر ساخته و از آن اطاعت می کنیم، زمانی که در 
دعا وقت گذاشته و از هدایت او اطاعت می کنیم، آن گاه از روح او پر می شویم. 
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مستی و اعتیاد بابل، در چنین شرایطی نیروی خود را نسبت به ما از دست 
می دهد. دیگران شاید فکر کنند عجیب هستیم، اما ما فقط عادت های نوشیدن 
خود را تغییر داده ایم. ما اکنون برای شرابی اشتیاق داریم که حقیقتا ما را 
خشنود و نیرومند ساخته و مستی اش باقی می ماند. اکنون صریح تر فکر می-

کنیم، تصمیم درست می گیریم و به سادگی دشمن را که برای بلعیدن می آید، 
تشخیص می دهیم. شیطان قادر نیست ایمان داری را که ذهنی هوشیار دارد، 
شکست دهد، زیرا ما وعده ی عهد خدا را می دانیم و آن را اعالم می کنیم. ما 

گوش به زنگ و جدی هستیم. ما مسلح شده و آماده ی جنگیم. 

بیدار باشید]6]

پطرس، در اول پطرس 5: 5-] به ما تعلیم می دهد که "هوشیار و بیدار 
باشید". شما نمی توانید بدون هوشیاری بیدار باشید، اما برای هوشیار بودن، 
ضرورتی به بیداربودن نیست. بیداری ]مراقب بودن] عملی آگاهانه است که 

از خواست ذهن هوشیار یک ایمان دار منشا می گیرد. 
یا  خطر  هر  برای  مراقب بودن  و  "بیدار  می توان  را  مراقب بودن  یا  بیداری 
مشکل ممکن" معنا کرد. در منبع دیگری این واژه را "همواره بیدار و گوش-

ترجمه کرده است. این  به زنگ بودن، بدون چشم برهم زدن مراقب بودن" 
بیداربودن،یکی  باشد.  عیسا  پیرو  هر  وضعیت  توصیف گر  می بایست  معانی، 

دیگر از فاکتورهای  غیرگزینشی و حیاتی برای مسلح بودن است. 
چند فصل پیش نگاهی کوتاه به زندگی در آلمان نازی در دوران هیتلر 
سال های  آن  در  که  گوش به زنگی  و  هشیار  یهودیان  مانند  درست  انداختیم. 
وحشت زندگی می کردند، یک ایماندار نیز می بایست هر ثانیه در هر روز، بیدار 
و مراقب باشد. خطر همواره تا زمانی که شیطان به دنبال کسی برای بلعیدن 
است، پیرامون ما وجود دارد. مردم یهودی هیچ اقتداری بر هیتلر نداشتند، 
اما ما صاحب اقتدار بر دشمنان مان هستیم. دشمن ما بر جهان حکم می راند، 
اما بر ما حکم نمی راند. اما اگر اجازه دهیم می تواند به خوبی بجنگد و ما را 
ببلعد. به همین دلیل پولس به من و شما توصیه می کند که "با هوشیاری و 

شکرگزاری خود را وقف دعا کنید." )کولسیان 4: 2( 
نخستین و اصلی ترین راهبرای گوش به زنگ بودن، دعا است. دعا چشمان 

Be vigilant این واژه “مراقب بودن” هم معنا می دهد که در ترجمه هزاره نو آمده است.     6
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تا فراسوی مسایل  ما را به قلمرو روحانی می گشاید و ما را قادر می سازد 
مادی  در جهان  بروزشان  از  پیش  را  و حمالت  و خطرات  دیده  را  طبیعی 
کشف کنیم. این حقیقت به خوبی در غروب روز پیش از مصلوب شدن عیسا، 

تصویر شده است. 
در طول شام آخر، عیسا در روح خود می دانست اندکی بعد با آزمایشی 
سخت روبه رو خواهد شد. هیچ چیز غیرعادی به نظر نمی رسید. همه چیز در 
ظاهر آرام و خوب بود. اما او از آنچه در شرف وقوع بود، آگاهی داشت. پس 
از شام، شاگردانش را به محل مورد عالقه اش برای دعا یعنی باغ جتسیمانی 
برد. در آنجا به یوحنا، پطرس و یعقوب گفت: "از فرط اندوه، به حال مرگ 
افتاده ام. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.« )متا 26: 38( توجه کنید که 
خداوند به طور خاص گفت: »با من بیدار بمانید!«. یکی از معانی بیداربودن، 
قبل  از  عیسا  است.  ممکن«  یا مشکل  هر خطر  برای  بودن  مراقب  و  »بیدار 
نشانه های  به  که شاگردانش  می دانست  به خوبی  او  اما  بود،  آماده  و  بیدار 

هشداردهنده نسبت به خطراتِ پیش رو، بی توجه اند و بنابراین از آن غافلند. 
عیسا گفت که »جانش از فرط اندوه به حال مرگ افتاده«. در این گفته، 
دعایِی  زندگی  یک  داشتن  دعا،  است:  نهفته  بیدارماندن  برای  راز  نخستین 
روحانی  دنیای  قلمرو  در  آنچه  با  تا  می سازد  قادر  را  شما  جان  پیوسته، 
آماده ی تشخیص  تا  باعث می شود  این  باشید.  رخ می دهد، هماهنگ و همنوا 
هشدارها، تاویل آنها و عمل مناسب در برابر آنها باشیم. این برای آن که در 

برابر دشمن بایستیم، امری حیاتی است. 

نشانه های هشداردهنده
من و لیزا در سال های آغازین ازدواج مان،دوران سخت بسیاری داشتیم. 
ما هر دو نوایمان بودیم و از خانواده هایی می آمدیم که در نسل های متمادی، 
سختی های زیادی را متحمل شده بودند. از طرف لیزا، خانواده هایی با تاریخی 
از ستیزه ها، طالق و ازدواج های مکرر داشتیم. شیطان نمی خواست این دژ را 
که سال ها در این خانواده در اختیار داشت، رها کند. بنابراین من و لیزا بارها 

در ازدواج مان حمالت زیادی را تجربه کردیم. 
من هر روز حداقل یک تا دوساعت در روز را به دعا سپری می کردم و 
درنتیجه نسبت به قلمرو روحانی، بسیار حساس بودم. مرتب، اندوهی عمیق 



1[5

هوشیار و بیدار باشید

وجود مرا در برمی گرفت، و یک هشدار در قلبم می شنیدم که به من می گفت، 
چیزی اشتباه است. توصیفش ساده نیست، اما چیزی شبیه یک حس جانکاه 
که تا عمق وجودم رسوخ می کرد و آن را می آزرد. می توان آن را نوعی اندوه 

درونی توصیف کرد. 
را درک  نتوانستم علت وقوعش  یافت،  بروز  این حس  وقتی نخستین بار 
کنم. طبق معمول همه چیز خوب به نظر می رسید و هیچ نشانه ی بیرونی که 
عالی  زمان  آن  در  لیزا  و  من  درواقع  نداشت؛  باشد، وجود  بر خطری  دال 
آن  دربرگرفت،  را  وجودم  اندوه  آن  که  نخستینی  دفعاِت  متاسفانه  بودیم. 
را نادیده گرفتم. اما هربار چند ساعتی به نظر می رسید که تمام جهنم علیه 
ازدواج ما قیام کرده است. ما با هم بحث می کردیم و حرف هایی به هم می زدیم 

که روزها، هفته ها و حتا ماه ها زمان می برد تا از آنها التیام یابیم. 
تکلیفی  خودم  برای  بنابراین  فهمیدم،  را  موضوع  این  زمان  گذشت  با 
نظر  از  اوضاع  که  این  از  فارغ  آمد،  به سراغم  غم  این  بار  هر  که  گذاشتم 
ظاهری چه قدر خوب به نظر می رسد، باید فورا برای ازدواج مان با جدیت 
دعا کنم. با اطمینان می گویم که شیطان هنوز حمله می کرد، اما از آنجایی که 
من پیشاپیش با جدیت در دعا در برابرش می ایستادم، حمالت او با کم ترین، 

یا بدون عواقبی فروکش می کرد. 
امروزه او دیگر به فراوانی و به سادگی به ما حمله نمی کند. ما باور داریم 
او از این که هر بار که نقشه ی حمله ای را می کشد و با "شمشیر روح" مورد 
لیزا  نکنید: من و  اشتباه  قرار می گیرد، خسته و درمانده شده است.  یورش 
هنوز مراقب و بیداریم. ما نمی توانیم ازخودراضی شده، گارد خود را پایین 
ایستادگی  برابر دشمن  در  دعا  در  و  بوده  باید هوشیار  هنوز  ما  بیاوریم. 
کنیم، اما تقریبا این حمالت به اندازه ی اوائل ازدواج مان زیاد نیست. درس 
مثبتی که ما از این درگیری ها آموختیم، تشخیص عالئم هشداردهنده ی حمله ی 
قریب الوقوع دشمن است. ما اکنون به اهمیتِ بیداربودن و مراقب بودن در تمام 
جنبه های زندگی مان با تشخیص اندوهی که در قلب مان پیش از وقوع حمله ای 
به شرایط مالی مان، سالمتی مان، روابط مان و خدمت مان بروز می یابد، واقفیم. 
آموخته ام تا از روح القدس بخواهم مرا زمان هایی که هشداری دریافت می کنم، 
یاری رسانده تا بدانم چگونه دعا کنم. او به من کمک می کند، او همین کار را 
برای شما نیز می کند. او برای شماست! او شما را یاری می رساند؛ اگر خود را 

تسلیم او نمایید، از طریق شما دعا می کند. این وعده ی خداست: 
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"و روح نیز در ضعف ما به یاری مان می آید، زیرا نمی دانیم چگونه باید 
دعا کنیم. اما روح با ناله هایی بیان ناشدنی، برای ما شفاعت می کند.و 

او که کاوشگر دل هاست، فکر روح را می داند، زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا 
برای مقدسان شفاعت می کند.« )رومیان 8: 27-26( 

این ناله ها، اندوهی است که ما در اعماق جان خود تجربه می کنیم، همان طور 
که عیسا در آن شب پیش از مصلوب شدنش در باغ جتسیمانی تجربه کرد. 
به محض آن که این اندوه را تشخیص دادیم، باید واکنش نشان دهیم. می توانیم 
خالِف بیداربودن را برگزینیم؛ سستی و کاهلی و اندوه را با پیوسته نادیده-

گرفتن و مانع شدن آن فروبنشانیم، یا می توانیم بیدار باشیم و خود را تسلیم 
روح خدا نماییم. هدف روح القدس بردن ما به فراسوی ناله هاست تا در نهایت 
چیزی را که برای برخورد با آن شرایط الزم است، بگوید. پولس می نویسد: 
"پس چه باید بکنم؟ با روح دعا خواهم کرد و با عقل نیز دعا خواهم کرد؛ با 

روح سرود خواهم خواند و با عقل نیز خواهم خواند.« )اول قرنتیان 14: 15( 

بیدار باشید و دعا کنید
اندوه عمیق و  از  باغ جتسیمانی شاگردانش را  از آن که عیسا در  پس 
ناله ی جان خود آگاه ساخت، به آنها فرمان داد: "این جا بمانید و با من بیدار 
باشید" )متا 26: 38( . سپس از آن سه فاصله گرفت و اندکی دورتر به وسط 

باغ رفت و در آنجا یک ساعت دعا کرد. 
آیا  خوابیدند؟  چرا  خواب!  رفته اند.  خواب  به  آنها  دید  بازگشت،  وقتی 
آیا  بودند؟  درآمده  پای  از  در طی روز  تمام وقت  کار  از  آیا  بود؟  دیروقت 
در طی شام آخر زیاد خورده بودند؟ انجیل لوقا دقیقا به ما می گوید که چرا 
خوابیده بودند: "چون از دعا برخاست و نزد شاگردان بازگشت، دید از فرط 

اندوه خفته اند.« )لوقا 22: 45(
آنها نیز تقریبا زیر همان حمله قرار داشتند، بنابراین مانند عیسا اندوهی 
عمیق را تجربه کردند. در شام آخر پطرس باشجاعت اعالم کرد که حتا اگر 
الزم باشد می میرد، اما خداوند را انکار نخواهد کرد. پطرس به توانایی خود 
برای آن که تا به آخر مستحکم و خستگی ناپذیر باقی بماند، ایمان داشت. دیگر 
باقی خواهند  وفادار  به خداوندشان  که همچنان  نمودند  ادعا  نیز  شاگردان 
بلکه  پدر،  به  نسبت  خودش  وفاداری  فقط  نه  که  می دانست  عیسا  اما  ماند. 
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وفاداری شاگردان به او نیز، به سختی مورد آزمایش قرارخواهدگرفت. 
ببینید عیسا به شاگردانی که خفته بودند، چه می گوید: »آیا نمی توانستید 
ساعتی با من بیدار بمانید؟بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح 

مشتاق است، اما جسم ناتوان.« )متا 26: 41-40( 
می خواهیم  صرفا  آیا  که  می شویم  روبه رو  پرسشی  با  دوباره  این جا  در 
پیوسته و خستگی ناپذیر مطیع خداوند باشیم، اما نمی توانیم، یا حقیقتا مطیع 
باقی خواهیم ماند؟ برای نیل به این منظور باید از طریق بیدارماندن )مراقب 
بودن( و دعا، خودمان را تقویت کنیم. یهودا می نویسد: »اما شما ای عزیزان، 
خویشتن را بر ایمان بس مقدس خود بنا کنید و در روح القدس دعا نمایید.« 

)یهودا 20( دعا جسم ما را آرام ساخته و شخصیت درونی ما را می سازد. 
جسم ما ضعیف است و همواره به دنبال راهی است که در آن کم ترین 
ما  است. جسم  اشتباه  راه  این  معموال  و  دارد  و سختی ها وجود  نامالیمات 
نمی خواهد علیه جریان نیرومند دنیا بجنگد. اما در طرف مقابل، دعا ما را در 
درون نیرومند می سازد تا در برابر خواسته های جسم بایستیم. دعا ما را از 
ضعیف و دلسردشدن حفظ می کند. عیسا بیان می کند:«باید همیشه دعا کنند 
و هرگز دلسرد نشوند« )لوقا 18: 1(. به عبارت دیگر اگر دعا نکنیم، دلسرد 
اندوه ما را دربرمی گیرد. دلسردی و  می شویم، به خصوص در زمان هایی که 
ضعف همان چیزی بود که در آن شب در باغ برای شاگردان رخ نمود. این 
مردان زمانی که باید دعا می کردند، خوابیدند. این مردان نسبت به خطری که 
در کمین شان بود، هوشیار و آماده نبودند. آنها بیدار نبودند، آنها سست و 

کاهل بودند. 
ابزارهای دیگری برای خاموش کردن و فرونشاندن  امروزه من و شما، 
هشدارهای روح در اختیار داریم، می توانیم تلویزیون را روشن کنیم، وب گردی 
کنیم، با دوستان مان چت کنیم و حتا با موبایل مان به سراغ فیس بوک برویم، 
یا  و  کنیم  و مشغول  را سرگرم  دهیم، خودمان  انجام  کامپیوتری  بازی های 
درِ یخچال را باز کنیم و شکم مان را پر سازیم. ما مدام حساسیت خود را 
نسبت به هدایت و هشدارهای روح القدس از دست می دهیم. درنتیجه توانایی 
خود را برای نیرومندماندن در شرایط سخت از دست می دهیم. ما آن نیروی 
خستگی ناپذیر و تمام نشدنی ای را که به رایگان از طریق فیض خدا در دسترس 

ماست، از دست می دهیم. 
بنابراین عیسا با نزدیک ترین همکاران خود برخورد کرد و به آنها فرمان 
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داد که: "بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید!" )متا 26: 41( او باز 
هم اندکی از آنها فاصله گرفت و برای بار دوم یک ساعتی دعا کرد، سپس 
بازگشت و باز آنها را در خواب یافت. این مرتبه آنها را نه بیدار کرد و نه به 

آنها هشدار داد، این تصمیِم آنها بود. 
اگر  اما  دوبار،  می دهد، شاید  ما هشدار  به  یک بار  موارد خدا  از  بسیاری 
نخستین هشدار او را نادیده بگیریم، او سکوت می کند تا زمانی که ما توبه 
کجا  "خدایا  می گوییم:  معترضانه  ما  می رسد،  راه  از  مشکالت  وقتی  کنیم. 

هستی؟!". او به ما هشدار داده بود، اما ما به آن گوش ندادیم. 
عیسا آنها را واگذاشت و به همان مکان پیشین بازگشت و برای بار سوم 
بودند. سپس  آنها هنوز در خواب  تمام کرد،  را  او دعایش  دعا کرد. وقتی 

یهودای خائن و نگهبانان سنهدرین به باغ آمده و عیسا را دستگیر کردند. 

تفاوت بین موفقیت و شکست
عیسا در ماموریت باورنکردنی فیض خود، با هوشیار و بیدارماندن در 
دیگر، شاگردان  ماند. در سوی  به آخر خستگی ناپذیر  تا  و  کامیاب شد  دعا، 
خواست خود را برای پابرجا ماندن، بیان کردند، آنها فکر می کردند که می-
توانند این کار را به انجام رسانند، اما این قدرت را نداشتند. درست همان طور 
که عیسا پیشگویی کرده بود، هریک از آنها مورد حمله قرار گرفته و شکست 

خوردند: "آن گاه همه ی شاگردان ترکش کرده و گریختند" )متا 26: 56(.
پطرس دقیقا همان کاری را کرد که مدعی بود انجامش نمی دهد؛ او عیسا 
را انکار کرد. یک نکته ی مثبت در مورد پطرس وجود دارد، دست کم او عیسا 
را در محاکمه اش همراهی کرد. همه به جز یوحنا، فورا برای نجات خود از 

باغ گریختند. 
چندبار شنیده ایم که ایمانداران قصد خوبی دارند، اما در عمل آن را به 
انجام نمی رسانند؟ چرا چنین است؟ زیرا آنها نیز همانند شاگردان در باغ، در 
دعا بیدار و مراقب نمی مانند! روح راغب است، اما جسم ناتوان. "درست مسلح 

نشدن"، آنها را از به انجام رساندن خواسته شان بازمی دارد. 
چه کسی بهتر از پطرس ما را تشویق می کند تا خود را مسلح سازیم؟ در 
یک بعدازظهر بحرانی و سخت، او در کالم، شجاع و جسور بود اما در عمل، 
شکست خورد. عیسا به طور خاص از پیش به او هشدار داد: "ای َشمعون، ای 
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َشمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال کند.« )لوقا 22: 
31( اما پطرس و دیگران فاقد آن نیروی تمام نشدنی و خستگی ناپذیری بودند 
که برای نیرومند ماندن در طول آن شب به آن احتیاج داشتند. بنابراین، او 
بعدها در زندگی اش به ما هشدار می دهد، مسلح شویم تا نیرومند و قوی به-

پایان رسانیم، چه یک بعدازظهر، چه یک فصل، چه تمام زندگی مان را. 
مسلح ساختن خود برای جنگ، شامل هوشیار و بیداربودن است. ما نباید 
اجازه دهیم طمع و جذابیت این دنیا ما را نسبت به تصمیم و سرسپردگی مان 
برای شبیه شدن به مسیح در هر چیز، سرد و سست سازد. ما باید گوش-
به زنگ و آماده باشیم، در همه حال بیدار باشیم زیرا اگر به شکلی خستگی-

ناپذیر بیدار و مراقبِ شیطانی که در جست وجوی بلعیدن ماست نباشیم، او ما 
را نابود خواهد ساخت. 
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"خویشتن دار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری 
غرّان در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. پس در ایمان راسخ 

باشید و در برابر او بایستید.« )اول پطرس 5: 8-]( 

حال می رسیم به بخشی از توصیه های پطرس که مستقیما در ارتباط با 
جنگ است. او خاطرنشان می سازد که ابلیس )شامل همه ی پیروان او(همچون 

یک شیر است، و در جست وجوی کسی است تا او را ببلعد. 
برای روشن شدن مطلب، باید بدانیم که شیر هویتی شریرانه ندارد. در 
نامیده  دیگری  اسامی  با  یا  و  دزد  اژدها،  مار،  ابلیس،  یا  شریر  کتاب مقدس 
شده، اما شیر نه. عیسا شیر حقیقی است، "شیر قبیله ی یهودا". )مکاشفه 5: 
5(. با این وجود پطرس اشاره می کند که ابلیس همچون شیری گرسنه، و در 
جست وجوی کسانی است که بتواند آنها را شکار کرده و ببلعد و اگر فرصتش 
را بیابد، حقیقتا و بدون ترحم خواهد بلعید. در این باره اشتباه نکنید. او یک 
دشمن شکست خورده است، با این وجود او دشمنی ظالم است و نباید او را 
نادیده گرفت. او هیچ رحم و شفقتی نسبت به ما ندارد و تنها یک هدف و 

ماموریت دارد: بکشد، بدزدد و هالک سازد. 
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هرگز  بودید،  آدمخوار  شیرهای  قلمرو  تانزانیا]1]در  دشت های  در  اگر 
باید  می کردید،  چنین  اگر  کنید.  عبور  غیرمسلح  منطقه  آن  از  نبودید  حاضر 
بسیار خوش اقبال می بودید که زنده از آنجا خارج شوید. اگر عاقل باشید، باید 
با خود یک تفنگ برداشته و نحوه ی استفاده از آن را نیز بدانید. اگر مسلح، 
هوشیار و گوش به زنگ باشید، آماده ی نبرد و پیروزی هستید. به شما هیچ 

صدمه ای نخواهد رسید. این تاکید پطرس است. 

در برابر ابلیس بایستید
پطرس در آیه ]، با قدرت ما را تشویق می کند تا در برابر ابلیس بایستیم. 
واژه ی "ایستادن"]2] یا ایستادگی کردن از واژه ی یونانی Authistemi ریشه 
می گیرد. فرهنگ واژگان ثایر]3] آن را این چنین تعریف می کند: "در برابر کسی 
برابر  "در  را  آن  استرانگ]4]  فرهنگ  درافتادن".  کردن،  مقاومت  ایستادن، 
چیزی ایستادن" معنا می کند. یک فرهنگ دیگرآن را "ممانعت از طریق عمل یا 
استدالل" عنوان می کند. جای هیچ پرسشی نیست که این واژه دربردارنده ی 

درگیری تهاجمی است. 
اما وقتی خود را برای درگیری مسلح می سازیم، به واژگان دلگرم کننده ی 
عیسا گوش دهید: "اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب ها و تمامی 
قدرت دشمن را پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید.« )لوقا 
10: ]1( آیا این کلمات به ما جرات نمی بخشد؟ خدا وعده داده که اگر در قدرت 
فیض او گام بردارید، هیچ کس و هیچ چیز و حتا خود ابلیس نیز نمی تواند به 

شما آسیب برساند! این نکته ی بسیار مهمی است. 
با این وجود، باید قدرتی را که به شما داده شده، به کار ببرید. اگر آن 
به  دید.  آسیب خواهید  و شما  داشت  نخواهد  اثری  وعده  نبرید،  کار  به  را 
همین دلیل پطرس به ما فرمان می دهد تا در برابر ابلیس بایستیم. او نمی گوید: 
"دعا کنید و از خدا بخواهید تا او را از سر راهتان بدارد." ما باید مستقیما، 

باجسارت و هدفمند در برابر او بایستیم. 
در هیچ جای عهد جدید، آیه ای را پیدا نخواهید کرد که ما را تعلیم دهد از 
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خدا بخواهیم شریر را از زندگی ما بردارد. حقیقت این است که خدا نمی تواند 
این کار را بکند! حدس می زنم فکر می کنید با گفتن واژه ی "نمی تواند" در ارتباط 
اقتدار  با خدا، عقل خودم را از دست داده ام. خدا به انسان بر روی زمین 
بخشید، و او هرگز حرف خودش را ابطال نمی کند. به همین دلیل است که خدا 
در ارتباط با مار و مواجهه ی او با آدم در باغ عدن، هیچ دخالتی نکرد. به 
همین دلیل است که عیسا می بایست به عنوان پسر خدا بر روی زمین بیاید تا 
شریر را شکست دهد. و به همین دلیل است که بدن مسیح باید مستقیما در 

برابر شیطان و همراهانش بایستد. 
خدا با فرمانی، تمام اقتدار را به عیسای مسیح بخشید و عیسا آن را به ما 
برگرداند. ما به عنوان بدن او باید بجنگیم و البته مطابق کتاب مقدس، "در نبرد 

نیکوی ایمان")اول تیموتائوس 6: 12 را بخوانید(.

بهترین نمونه ی ما
اگر بخواهیم چگونگی ایستادگی در برابر ابلیس را بیاموزیم، چه نمونه ای 
بهتر از خود عیسا برای یادگرفتن وجود دارد؟ ما می توانیم چیزهای بیشتری 

از زمانی که او در بیابان بود، بیاموزیم. 
"عیسی پر از روح القدس، از رود اردن بازگشت و روح، او را در بیابان 

هدایت می کرد.در آنجا ابلیس چهل روز او را وسوسه کرد.« )لوقا 4: 2-1( 
معنای  به  این  کشید.  طول  روزه  چهل  دوره ی  یک  دشمن  وسوسه ی 
در  ثبت شده  که  مواجهه ای  نخستین  زیاد عیساست.  ایستادگی  و  مقاومت 
اواخر این چهل روز رخ می دهد؛ این تالشی بود برای آن که عیسا را مجبور 
عیسا  خداست.  پسر  که  نماید  ثابت  تا  کند  استفاده  االهی اش  قدرت  از  کند 
گرسنه بود، بنابراین دشمن پیشنهاد کرد که او سنگ را به نان تبدیل کند. 
عیسا با جسارت پاسخ داد: "نوشته شده است انسان تنها به نان زنده نیست، 

بلکه به هر کالمی که از دهان خدا صادر می شود." )متا 4: 4( 
حداقل سه درس مهم در این موقعیت برای ما وجود دارد: نخست، عیسا 
به سرعت وسوسه را تشخیص داده و با آن برخورد کرد. او درباره ی آن 
فکر نکرد و دچار ایده پردازی نشد، چیزی که به پیشنهاد شیطان این موقعیت 

را می دادتا قلب او را بفریبد. ما باید نمونه ی او را دنبال کنیم. 
نکته ی دیگری که بسیار هم مهم است: عیسا مستقیما خطاب به شیطان 
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سخن گفت. او نزد پدر دعا نکرد تا وسوسه را بردارد. او به طور غیرمستقیم 
نیز با دشمن مواجه نشد و نگفت: "این خواست خدا نیست که شیطان بر من 
غلبه کند، بنابراین تسلیم این آزمایش نمی شوم"، خیر، او مستقیما و محکم با 
ابلیس برخورد کرد. من و شما نیز باید همین کار را بکنیم. به ما توصیه شده: 
"و ابلیس را مجال ندهید« )افسسیان 4: 27( و در آخر عیسا از کالم مکتوب 
چنین  است..."، چرا  "نوشته شده  کنید:  دقت  او  گفته ی  به  گفت.  خدا سخن 
"شمشیر  می گوید:  پولس  ماست.  خدا شمشیر  کالم  زیرا  است؟  مهم  چیزی 
6: 17( کالم خدا یک  )افسسیان  گیرید."  به دست  را که کالم خداست،  روح 
اسلحه ی مادی نیست، اما یک اسلحه ی خارق العاده ی روحانی است. عیسا به 
معنای واقعی کلمه با شمشیر روح بر پیکر دشمن زخم می زند، و دراین باره 
جای هیچ شکی نیست. با این وجود، دشمن بسیار سرسخت بود و تسلیم 

نشد. او درد خودش را مخفی کرد و به حمله ادامه داد. 
در وسوسه ی گزارش شده ی بعدی، شیطان به عیسا راه میان بری برای 
حکمرانی بر جهان ارائه می دهد، که گناه آدم آن را به دستان شریر داده بود. 
اما عیسا  او بود.  باید می کرد، سجده کردن و پرستش  تنها کاری که عیسا 
پاسخ داد: "خوشابه حال آنان که در راه پارسایی آزار می بینند،زیرا پادشاهی 

آسمان از آِن ایشان است.« )متا 4: 10( 
که  است  این  شبیه  ما  برای  من!"،  از  شو  "دور  گفت:  شیطان  به  عیسا 
دیگر  یک بار  تا  کرد  استفاده  خدا  کالم  از  عیسا  بیا!". سپس  "کوتاه  بگوییم: 

ضربه ای به شیطان بزند. 
وسوسه ادامه یافت تا دشمن تمام برگ هایی را که می توانست در مواجهه، 
رو کند، به کار برد. لوقا می نویسد: "چون ابلیس همۀ این وسوسه ها را به پایان 

رسانید، او را تا فرصتی دیگر ترک گفت.« )لوقا 4: 13( 

شبانی در بحران 
سال ها پیش شبانی که با نام مستعار "کِن"]5] او را معرفی خواهم کرد، به 
دفترم آمد. کن جوان نیرومند و خوش تیپی بود و زن و فرزندانی فوق العاده 
داشت. پیش از آن که ایمان دار شود، درگیر قاچاق مواد مخدر بود. کن برای 
رهایی و رستگاری اش بسیار سپاس گزار بود، و اغلب در طول پرستش اشک 

 Ken    5
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می ریخت. عشق شدیدی که او به عیسا داشت، قلب مرا عمیقا لمس می کرد. کن، 
مردی بسیار حساس و بامحبت، شوهری خوب، و پدری بی نظیر بود. او کامال 
آگاه بود که تا چه اندازه مورد بخشش خدا قرار گرفته، و بنابراین محبتی 

عظیم در وجودش جریان داشت. 
نگه  خودش  در  را  آن  و  بود  شده  جدی  نبردی  درگیر  ماه ها  او  اما 
تصمیم  و  کند  ایستادگی  فشارها  برابر  در  نتوانست  باالخره  بود.  داشته 
گرفت موضوع را محرمانه با من درمیان بگذارد. وقتی پا به دفترم گذاشت، 

صورتش حالتی رقت انگیز داشت. 
پرسیدم: "چه شده؟"

کن شروع کرد به تعریف تاریخچه ی خانوادگی اش. برحسب تصادف در 
در جوانی  درنتیجه  و  قلبی شده  بسیاری دچار حمله ی  افراد  او  خانواده ی 
مرده بودند. او گفت: "جان، با ترس شدید مرگ در اثر حمله ی قلبی می جنگم. 
که  شده  مشخص  و  کرده ام  آزمایش  را  قلبم  و  رفته ام  پزشک  نزد  بارها 
این  با  ناگهانی رها شوم. من  از ترس مرگ  نمی توانم  این وجود  با  سالمم. 
ترس زندگی می کنم، اما بعضی واقع تمام وجودم را دربرمی گیرد. در چنین 
شرایطی شروع می کنم به عرق ریختن، آن قدر شدید که تمام لباس هایم خیس 
عرق می شود. این اتفاق در طول شب یا مواقعی که تنها هستم، رخ می دهد. حتا 
گاهی در کنار دیگران یا در جلسه ی کلیسایی هم اتفاق می افتد. به نظر می رسد 
هیچ کنترلی بر ترسم ندارم، این ترس بدون هیچ هشداری و ناگهانی شروع 

شده و مرا دربرمی گیرد. 
من با تمام وجود دعا کرده ام. از خدا خواسته ام تا این ترس را از من 

بردارد و کمکم کند تا تسلیم این احساس نشوم." 
که  است  علت  همین  به  "کن،  گفتم:  و  حرفش  وسط  پریدم  موقع  همان 
نتیجه ای نمی گیری. دعای تو خطاب به خداست، اما مستقیما با دشمنت حرف 
نمی زنی، عیسا در بیابان نیز همین کار را کرد. کالم خدا به طور مشخصی 
خواهد  از شما  که  کنید  ایستادگی  ابلیس  برابر  "در  که:  می دهد  تعلیم  ما  به 
گریخت." )یعقوب 4: 7( تو باید این کار را بکنی! عیسا شیطان را شکست داد 
و پس از آن به آسمان رفت و در دست راست خدا نشست. پیش از رفتن، 
قدرت و اقتدار اجرای خواسته اش و غلبه بر دشمن را به ما بخشید. عیسا این 
موضوع را کامال روشن می سازد؛ او می گوید: "ارواح از شما اطاعت می کنند." 
)لوقا 10: 20( آنها باید از تو اطاعت کنند. به ما تعلیم داده شده کالم خدا را به 
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کار ببندیم، خطاب به دشمن سخن بگوییم و به او فرمان بدهیم که از وعده ی 
عهد خدا ]با ما]اطاعت کند." 

که  مواقعی هست  "کن،  دادم:  ادامه  می داد، سپس  گوش  دقت  با  دوستم 
در چنین شرایطی  می شود،  کنترل  از  و خارج  می آورد  به ستوه  مرا  دشمن 
نتواند  کنم؛ جایی که کسی  پیدا  را  تا مکانی  خلوت  می روم  بیرون  از خانه 
صدای مرا بشنود. آن گاه شروع می کنم با صدای بلند فریادزدن، زیرا شور 
و حرارت به معنای با تمام وجود کاری را انجام دادن است و دراین وضع، 
"بسیار خوب،  روح و جان و جسم با هم وارد عمل می شوند. پس می گویم: 
ابلیس، اگر این جنگی است که تو می خواهی، پس می جنگیم! اما از قبل به تو 
می گویم که نتیجه اش این است که یک بار دیگر شکست می خوری، زیرا من 
شمشیر دارم و تو نداری! پس من اکنون شمشیر روح را بیرون می کشم و 
تو را تکه تکه می کنم. و اگر این برایت کافی نباشد و نگریزی، تو را به تکه های 
ریزتری خرد می کنم تا باالخره از ترس پا به فرار بگذاری. خوب، کالم خدا 

می گوید..." 
تدارک  ترس ها،  از  آزادی  شفا،  درباره ی  خدا  کالم  از  بخش هایی  به  کن 
االهی و رهایی گوش داد. به او نشان دادم که چگونه وعده های نوشته شده 
را برداشته و از آنها به عنوان یک شمشیر جنگی استفاده کند. به کن گفتم 
با هم  نیز  دیگر  مدتی  بدهد.  فرمان  به روِح ترس  قدرت  با  و  باید مستقیما 

حرف زدیم، سپس برایش دعا کردم و او رفت. 
شش ماه بعد کن با ظاهری گرفتهبرگشت. می توانستم هنوز سنگینی را در 

او ببینم. از او پرسیدم چه شد، هرچند می دانستم که چه خواهد گفت. 
او گفت: "جان حاال اوضاع از قبل هم بدتر است. من بیشتر از شش ماه 
قبل، درگیر جنگم. تقریبا این جنگ، جنگی هر روزه شده، به شدت عرق می کنم 
و کل لباس هایم خیس می شود، اعتماد به نفسم را کامال از دست داده ام. در 

خدمت به دیگران هم به خاطر جنگ درونی ام دچار مشکل هستم." 
کن به جلو خم شد و با ترس اضافه کرد: "جان، من روزه گرفته ام، دعا 
کرده ام و حتا نزد خدا با تمام وجود فریاد برآورده ام که به من کمک کند. 

اما هیچ جوابی نگرفتم. دارم عقلم را از دست می دهم!" 
انجام  گفتم،  پیش  ماه  چند  را  آنچه  آیا  "کن،  گفتم:  او  به  نمی شد.  باورم 
دادی؟ آیا به یک جای خلوت رفتی و مستقیما با شیطان جنگیدی؟ آیا کالم 

خدا را به او گفتی؟"
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"خوب، درواقع نه!".
حاال عصبانی بودم: "کن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، هیچ چیز عوض نمی-

شود، مگر این که تو مستقیما با دشمنت با شمشیر روح یعنی کالم خدا، مواجه 
شوی!" 

او سرش را خم کرد، می توانستم ببینم که در حاِل تسلیم شدن است. من 
فکر نمی کنم که کن هرگز با مشورت من موافق بود، با این وجود او نزد من 
کرده  کمکشان  من  و  بودند  آمده  دیگران  که  می دانست  زیرا  بود،  بازگشته 
بودم. او مرد ایمان بود و حقیقتا باور داشت که خدا به قدر کافی نیرومند 
است تا جواب فریادهای او را بدهد، اما نتیجه ای حاصل نمی شد و او دچار 

ناامیدی شده بود. 
به دنبال یک مثال می گشتم که ناگهان روح القدس نمونه ای مناسب را به 
من نشان داد: "کن، رییس جمهور امریکا قانونا فرمانده  کل قواست. به زبان 
ارتش می باشد. یکی  تمام پرسنل  او در راس است و رهبر و رییس  ساده، 
از سربازان ما در جنگ عراق را تجسم کن. دشمن از هر سو به او شلیک 
می کند، اما سرباز ما جواب شلیک آنها را نمی دهد. او برافروخته و ترسان، 
بی سیم خود را برداشته و مستقیما با کاخ سفید تماس می گیرد. به محض آن که 
رییس جمهور،  "آقای  می گوید:  التماس کنان  می دهد، سرباز  پاسخ  رییس جمهور 
من زیر آتش سنگینی هستم. دشمن در حال شلیک به من و در پِی کشتن من 
است. جناب رییس جمهور، لطفا بیایید و دشمنی را که سعی می کند مرا بکشد، 
نابود کنید. من ناامید و وحشت زده ام! من به شما التماس می کنم، به یاری من 

بشتابید!" 
از کن پرسیدم: "مسلما زندگی این سرباز در خطر بزرگی است، اما به هر 

حال رییس جمهور چه طور باید به درخواست عاجل او پاسخ دهد؟" 
خودم پاسخ سوالم را دادم: "رییس جمهور بر سر آن سرباز فریاد خواهد 
کشید: "چرا به من زنگ می زنی؟ من بهترین آموزش ها را در این باره به تو 
داده ام. بهترین سالح های ممکن در اختیار توست. من اقتدار ایاالت متحده 
امریکا را به تو داده ام تا دشمن را نابود کنی! سرباز! گوشی را بگذار و به 
را  رییس جمهور گوشی  نابود کن!سپس  را  و دشمن  کن!  آنها شلیک  سمت 

می گذارد و از سرباز توقع دارد آن کار را انجام دهد." 
می توانستم ببینم که برقی در چشمان کن جرقه زد. 

ادامه دادم: "کن، به تو شمشیری داده شده، و دشمنی که با او می جنگی 
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خداوندمان:  زیرا  شده،  سالح  خلع  کامال  او  درواقع  ندارد.  را  شمشیر  این 
"ریاست ها و قدرت ها را خلع سالح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به-

وسیله ی صلیب بر آنها پیروز شد." )کولسیان 2: 15( 
تو سالحی قانونی و درست در اختیار داری؛ دشمن تنها سالحش ترس 
است. نه تنها این، بلکه به تو در نام مسیح تمام قدرت و اقتدارعطا شده است. 
به ما گفته شده که هر زانویی باید در برابر نام مسیح خم شده و هر زبانی 

اعتراف کند که او خداوند است. )فیلیپیان 2: 11-10(
ایمان،  سپر  پارسایی،  زره  یعنی  شده،  داده  خداوند  اسلحه ی  تو  "به 
کالهخود نجات و نظایر آن. سپر ایمانی که نه برخی، بلکه همه ی تیرهایی را 
که دشمن به سوی تو پرتاب می کند، دفع می کند. خدا به تو در کالمش گفته: 
"هر آلتی که به ضد تو ساخته شود، پیش نخواهد برد و هر زبانی را که برای 
بندگان  است نصیب  این  نمود.  تکذیب خواهی  برخیزد،  تو  به ضد  محاکمه 
خداوند و عدالت ایشان از جانب من." )اشعیا 54: 17( کن، خدا به طور خاص 
می گوید تو کسی هستی که باید بجنگی. او این کار را نخواهد کرد. تو باید 
شریر را خطاب کرده و به او فرمان بدهی. تو مدام نزد خدا فریاد می زنی، اما 
خدا به تو درست همانند رییس جمهور پاسخ می دهد: به او شلیک کن! یا او را 

با شمشیرت بزن!" 
از  مثالی که روح القدس  که در  را  بلکه حکمتی  نمی کرد،  نگاه  به من  کن 
طریق من برای او می زد، می دید. او دفتر مرا با امید و ایمان ترک کرد. سه 
هفته ی بعد او درحالی که نیش اش تا بناگوش باز بود، وارد دفتر من شد. در 
حالی که برقی در نگاهش و آتشی در صدایش بود و روی پاهایش بند نمی-

شد، گفت: "تو باید بشنوی که چه شده!"
درحالی که به جلو خم شده بودم، منتظر یک خبر عالی بودم. 

کن گفت: "روز یکشنبه داشتم از کلیسا به خانه برمی گشتم، که حمله یک بار 
دیگر شروع شد. ترسی مهیب وجودم را فراگرفت، به حدی که فکر می کردم هر 
لحظه ممکن است در اثر حمله قلبی بمیرم. شروع کردم به عرق کردن و لباسم 
خیس خیس شد. اما به جای آن که مانند همیشه نزد خدا فریاد بزنم، خشمم 
را سر شیطان خالی کردم. خشم در درونم می جوشید. بدون هیچ هشداری به 
همسرم که کنارم نشسته بود، با مشت محکم روی داشبورد ماشین کوبیدم. 
او از جا پرید. فریاد زدم: "ابلیس، دخلت آمده! من با تو و این ترس هستم!" 
سپس شروع کردم باهیجان و صدای بلند نقل قول کردن آیاتی از کتاب مقدس 
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که به زندگی من ربط داشت. 
دخلت  زدم شیطان  فریاد  و  کوبیدم  داشبورد  به  را  مشتم  وقتی  "جان، 
آمده، ناگهان رویایی در قلبم دیدم. عیسا را دیدم که بر تختش در آسمان 
نشسته و لحظه ای که من با شیطان برخورد کردم، عیسا با هیجان از جایش 

بلند شد، بازوانش را به دو سو گشود و فریاد زد: "بله، همینه!" 
"من  "جان، گویی عیسا می گفت:  کن در حالی که تعریف می کرد، می خندید: 
باالخره  که  خوشحالم  بکنی.  را  کار  این  تو  تا  بودم  منتظر  مدت  این  تمام 

دست به کار شدی!".
کن، دیگر هرگز تسلیم ترس نشد. او دیگر هرگز دچار افسردگی نشد و با 
ناامیدی با ترس  نجنگید. امروز بیش از بیست سال از آن زمان می گذرد، این 
مرد عزیز خداوند هنوز زنده و سالم است و کلیسایی بزرگ در جنوب امریکا 

دارد. او از نظر روحانی و جسمانی بسیار خوب و سرحال است. 

ایستادگی خستگی ناپذیر 
حال با نگاهی دقیق تر کلمات پطرس را با هم بخوانیم:

"خویشتن دار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان 
در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. پس در ایمان راسخ باشید 

و در برابر او بایستید.«)اول پطرس 5: 8-](

اگر از فصل نخست به یاد داشته باشید، واژه ی "راسخ بودن"]6] مترادف 
است. کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که اگر یک بار در برابر شریر  "خستگی ناپذیر" 
ایستادیم، او دیگر دوباره بازنخواهد گشت. خیر، کامال برعکس، او می تواند 
دوباره و دوباره تالش کند. در طی این سال ها آموخته ام این، جایی است که 
ناامید و سرخورده شده و احساس شکست می کنند.  از مسیحیان  بسیاری 
آنها می گویند: "حدس می زنم نتیجه ای ندارد" یا "اتفاقی نمی افتد". اینها دروغ-

های بزرگی هستند. نباید هرگز این دروغ ها را بپذیریم. 
داستان دیگری این موضوع را به خوبی روشن می سازد. لیزا وقتی بچه 
بود، دچار قلنج معده می شد. این وضع معموال در کودکی وقتی بچه ها کم تر از 
یک سال دارند، رخ می دهد. همه ی بچه ها گریه می کنند، اما بچه هایی که دچار قلنج 
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معده هستند، ساعت ها گریه می کنند و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید تا درد آنها 
را تسکین دهد. این گریه ی بالانقطاع، معموال هر روز رخ می دهد و این شرایط 
ممکن است ماه ها ادامه یابد. پزشکان مطمئن نیستند منشا قلنج چیست، اما 

بسیاری معتقدند که دراثر عدم بلوغ و رشد سیستم گوارشی رخ می دهد. 
نخستین پسر ما گرفتار قلنج بود. به یاد دارم که به شدت گریه می کرد، در 
حالی که هیچ دلیل واضحی وجود نداشت. اوایل به نظر می رسید که این گریه 
تمامی ندارد. ما پشت او را نوازش می کردیم، تکانش می دادیم و برایش آواز 
می خواندیم، اما او همچنان به جیغ زدن ادامه می داد. از آن جایی که او آرام نمی-

شد، احساس ناامیدی می کردیم. بعد از مدتی او را در بازوانم گرفتم و فرمان 
دادم که درد بدن او را ترک کند. من مستقیما به سیستم گوارشی او فرمان 
دادم. سپس با صدای بلند و قوی در روح دعا کردم و ادیسون به خواب رفت. 
یک شب لیزا در حمام بود و من به رختخواب رفته بودم. ناگهان صدای 
جیغ وحشتناکیرا از اتاق بچه شنیدم. لیزا فریاد زد: “جان، دوباره دچار قولنج 

شده!” 
از تخت بیرون پریدم و نگاهی به ساعت انداختم: 11: 12نیمه شب بود. 
سریع به اتاق بچه رفتم. ادیسون را از تخت خوابش بیرون کشیدم و به درد 
فرمان دادم که بدن بچه مرا ترک کند. سپس شروع کردم در روح به دعا 

کردن تا ادیسون به خواب رفت. تقریبا 15 دقیقه طول کشید. 
را  ادیسون  بودیم که صدای جیغ وحشتناک  بعد دوباره در تخت  شب 
این بود: “جواب نمی دهد!  باید به ذهنم می رسید،  شنیدیم. نخستین فکری که 
باید دست از دعاکردن برای او بکشی و بدانی که او حالش بهتر نمی شود. 
تو آدم به دردنخوری هستی و هیچ ایمانی نداری!”. باید این فکر را از ذهنم 
بیرون می کردم و آن را با کالم خدا درباره ی جواب دعا جایگزین می کردم. به 

لیزا گفتم: “من مراقب او خواهم بود.” 
بلند شدم و نگاهی به ساعت انداختم. دوباره ساعت 11: 12 نیمه شب بود. 
با خودم فکر کردم که اتفاقی است. با عجله به اتاق ادیسون رفتم، او را در 
آغوش گرفتم، به درد فرمان دادم تا در نام عیسای مسیح او را ترک کند و 

در روح دعا کردم تا به خواب رفت. این بار نیز 15 دقیقه طول کشید. 
شب بعد لیزا در حال پاک کردن آرایشش در حمام بود و من به رختخواب 
ادیسون را  پیاپی ما صدای جیغ وحشتناک  برای سومین شب  بودم.  رفته 
شنیدیم. این بار افکارم کمی قوی تر بود: “جان، تو دو هفته تمام برای ادیسون 
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هیچ  تو  باش.  واقع بین  کردی،  دعا  پیش  دو شب  و  قبل  کردی.تو شب  دعا 
کاری برای بچه ات نکردی، دعای تو اثری ندارد!” یک بار دیگر این افکار را با 
کالم خدا بیرون کردم و از تخت بلند شدم. چشمانم به سمت ساعت چرخید، 
بر جای خود میخکوب شدم. برای سومین شب پیاپی، صدای جیغ ادیسون 
به  بودم.  حال خشمگین  بود.  نیمه شب شروع شده   12  :11 درست ساعت 
سمت اتاق بچه رفتم، پسرم را که زجر می کشید، دیدم. به سمت تختش رفتم 
و دستم را روی سینه اش گذاشتم. به پسرم نگاه می کردم و حس می کردم من 
نیستم که به او نگاه می کنم، گویی روح القدس بود که از طریق چشمان من 

به او نگاه می کرد. 
با خشم و اقتداری عظیم فریاد زدم: “ای روح پلید قلنج و بیماری، با تو 
هستم که پسرم را زجر می دهی! من این لعنت را که از طریق خانواده لیزا وارد 
شده، درهم می شکنمو به تو در نام عیسا فرمان می دهم که دستان کثیفت را از 
روی پسرم ادیسون برداری! تو باید فورا او را ترک کنی و دیگر بازنگردی!”.

احتماال فکر می کنید که این دعای من بچه را ترسانده بود، اما برعکس، 
ادیسون کوچک فورا دست از گریه برداشت، بامحبت به من نگاه کرد، سپس 
چشمانش را بست و خوابید. این آخرین باری بود که او در اثر قلنج گریه 
کرد. از آن شب به بعد، او یک بچه عادی و شاد بود. دشمن به اندازه ی کافی 
ضربه خورده بود، او از زخم شمشیرها دیگر خسته شده بود. او ادیسون را 

ترک کرد و دیگر بازنگشت. 
پسر دوم ما، آستین، کمتر از سه سال بعد به جمع خانواده ما پیوست. 
چند ماهی از تولدش گذشته بود که نشانه های بیماری در او نیز بروز یافت. 
من می دانستم چه خبر است و برای جنگی دیگر آماده بودم. یک یا دو بار با 
اقتدار فرمان دادم و آن گریه های وحشتناک متوقف شد. قلنج ظرف دو روز 
از بین رفت و دیگر هرگز سراغ آستین نیامد. وقتی چند سال بعد، پسر سوم 
با قلنج نداشت. چرخه، شکسته شده بود.  ما الک به دنیا آمد، هیچ مشکلی 
تصور می کنم دشمن با خود فکر می کرد: “اگر یک بار دیگر سعی کنم، چیزی 

جز ضربات سنگین و تیز شمشیر کالم خدا نصیبم نخواهد شد!” 
باشید.  خستگی ناپذیر  شریر  مقابل  در  ایستادگی  در  عزیز،  دوستان 
اقتداری که توسط خداوندمان عیسای مسیح به شما  مستقیما و محکم در 
تفویض شده، به او فرمان بدهید. عزم ما برای آزادی از اسارت ها باید بزرگتر 

از عزم مصیبت ها برای اسارت ما باشد. 
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هرگز شهادت آن مسیونر بزرگ را که بین بومیان مکزیک بود، فراموش 
نخواهم کرد. او بیش از همه در روستاهای کوچک در دل کوهستان خدمت 
می کرد، و درنتیجه ی کار گروه خدمتی او، تک تک افراد روستا ایمان دار بودند. 
یک شب، روستاییان او را بیدار کردند. آنها برآشفته بودند. بچه ی زوجی 
که عضو کلیسای او بود، مرده بود. اعضای خانواده از مسیونر خواستند تا 
با آنها آمده و دعا کند. او فورا برخاست، به خانه آنها رفت و به روح مرگ 
فرمان داد بچه را رها کند. طی چند دقیقه بچه شروع کرد به سرفه کردن، 
و  گرفتند.  جشن  همه  بود!  بازگشته  مرگ  از  بچه  کشیدن.  نفس  و  عطسه 

مسیونر به محل اقامتش بازگشت و به خواب رفت. 
اندکی بعد، همان مردم دوباره در خانه او را زدند. بچه برای بار دوم 
به  دوباره  بچه  و  داد  نهیب  را  مرگ  روح  و  برخاست  مسیونر  بود.  مرده 
زندگی بازگشت. مسیونر نوشته که مجبور شد در آن شب، چند بار در برابر 

مرگ ایستادگی کند تا باالخره حال نوزاد خوب شد. 
این گزارش را می داد، آن  آن بچه زنده شده، و در دورانی که مسیونر 

پسریکی از سالم ترین افراد روستا بود. 

محکم نگه داشتن
بسیاری از مواقع شاهد ایمان دارانی بوده ام که به شکلی تراژیک شکست 
خورده اند. مردمی خوش قلب که برکات، شفاها، و معجزات خدا را دریافت 
کرده اند، اما پس از گذشت روزها، هفته ها، ماه ها و گاهی سال ها هر آنچه را 
دریافت کرده بودند، از دست داده اند. به همین دلیل کتاب مقدس به ما تعلیم 

می دهد: "آنچه را نیکوست، به چنگ بگیرید." )اول تسالونیکیان 5: 21( 
مسیحیت  آغاز  همان  در  من  که  تعلیم  این  در  می بایست  ایمان داری  هر 
طی  پیش  بایستد.سال ها  آن  بر  محکم  و  حفظ  را  آن  کرده،  تعمق  آموختم، 
ایمان دار شدم و  از آن که  از درد کمر رنج می بردم. پس  دوران نوجوانی 
یک سالی سپری شد، با یکی از دوستانم در جلسه ای شرکت کردم. خانمی 
در جلسه اعالم کرد: "در جمع ما کسی است که از کمردرد رنج می برد، به-

خصوص در ناحیه ی پایینی و انتهای کمرش." 
فورا فهمیدم که مخاطبش من هستم. با این وجود اندکی نسبت به آنچه 
در حال رخ دادن بود، محتاط بودم. من بیشتر عمرم را یک کاتولیک بودم و 
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با چنین چیزی راحت نبودم. پس در صندلیم ماندم. وقتی آن خانم موضوع 
را عوض کرد، نفس راحتی کشیدم. 

اما ده دقیقه بعد او گفت: "معذرت می خواهم، خدا نمی خواهد از این موضوع 
سرسری بگذرم. اینجا کسی است که نیاز به شفای کمرش دارد." 

نمی- بلند  آدم  همه  این  "من هرگز جلوی  کردم:  فکر  با خود  دیگر  بار 
شوم و جلو نمی روم. من جُم نخواهم خورد!"، اما این بار روح القدس بود که 
داشت مرا به زور می کشید، بنابراین ترس و استدالل خودم را کنار گذاشتم و 
تصمیم گرفتم به این دعوت، پاسخ دهم. آن خانم و همسرش برای کمردرد 
من دعا کردند و فورا شفا یافتم. شگفت زده شدم! سال ها بود که کمرم همیشه 
درد می کرد. حقیقتا نسبت به کاری که خدا آن شب در بدن من انجام داده بود، 
در حیرت بودم. دو هفته بعد از رهاشدنم از این درد، شادمان بودم. هنوز 
تعجبمی کردم. عاشق این بودم که می توانستم به راحتی خم شوم و مسواک 
بزنم یا صورتم را اصالح کنم و وقتی کمرم را صاف می کنم، دردی نداشته 
باشم. من برای آنچه خدا انجام داده بود، بسیار شادمان و سپاس گزار بودم. 
حدود یک ماه بعد در رختخواب دراز کشیده و تقریبا به خواب رفته بودم 
که ناگهان چیزی وارد اتاقم شد. نمی توانستم آن را ببینم، اما کامال می توانستم 
آن را حس کنم. نور مهتاب از پنجره به درون اتاقم تابیده بود، اما عجیب 
بود که به نظر تاریک تر می رسید. وقتی آن حضور وارد شد، دچار ترس شدم. 
ناگهان همان دردی را که سال ها در قسمت پایین کمرم با آن دست به گریبان 
بودم، حس کردم. این فکر به سراغم آمد که: "تو شفایت را از دست دادی! 
این چند روز بدون درد سپری شد. تو در تمام زندگی ات با این مشکل دست-

به گریبان خواهی بود!" 
آن زمان به عنوان یک ایمان دار جوان خودم را غرق کالم کرده بودم و 
به قدر کافی آگاه بودم که این یک حمله است. دشمن سعی می کرد این دروغ 
را به خوردِ من بدهد که درد همیشه در من باقی می ماند. فورا از تختم بیرون 
پریدم و شروع کردم به راه رفتن در اتاق و فریاد زدم: "شیطان، من دو هفته 
پیش در جلسه شفا گرفتم. من محکم به این شفا می چسبم! کتاب مقدس می گوید 
از تازیانه ها و زخم های عیسا من شفا یافتم. تو حق نداری دوباره این درد 
را به من تحمیل کنی. من از درد، آزاد و رها خواهم ماند. پس فرمان می دهم 

همین حاال بدنم، اتاقم و آپارتمانم را ترک کنی!".
واقعا اتاق روشن شد. آن حضور و ترسی که سبب آن درد بود، فورا 
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برای  هرگز  دیگر  بعد  به  زمان  آن  از  رفت.  هم  درد  همراهش  به  و  رفت 
کمردردم نجنگیدم. عیسا می گوید: "به زودی می آیم. آنچه داری محکم نگه دار 
تا کسی تاجت را نرباید." )مکاشفه 3: 11( ما باید در محکم نگه داشتن آنچه از 

خدا دریافت کرده ایم، خستگی ناپذیر باشیم.
یکی از غم انگیزترین داستان هایی که شاهد بودم، در ارتباط با مردی ست 
که شبی در جلسه ی کلیسایی که در آن موعظه می کردم، به شکلی معجزآسا 
شفا یافت. جمعیت بسیار زیادی آمده بودند، درنتیجه در پایان جلسه به طور 
کلی برای جمعیت دعا کردم. در آن هنگام متوجه مردی شدم که خم شده بود 
و در میان جمعیتی که جلوی من بودند، می گریست. به سمت او رفتم تا ببینم 
افتاده است. مشخص شد که او چندین عمل جراحی در پشتش  اتفاقی  چه 
داشته و برای باقی عمر فلج شده است. او با دردی شدید و مزمن زندگی 
کرده بود، اما اکنون کامال شفا یافته بود. او از شادی می گریست و نمی توانست 
این چنین برای  جلوی اشک هایش را بگیرد. تا به حال ندیده بودم مردی بالغ 

آزادی ای که دریافت کرده بود، گریه کند. 
هفته ها بعد او را به طور اتفاقی در رستورانی مالقات کردم. او لبخندی 
بر لب داشت و پر از انرژی بود. و با من، در مورد چگونگی رهاشدنش از 
این ناتوانی و لذتش از آزادی ای که یافته بود، صحبت کرد. من برای او بسیار 

خوشحال بودم. 
کمتر از یک سال بعد، باز هم او را دیدم. او با لبخندی که پیش تر بر لبانش 
دیده بودم، به سراغ من نیامد. درواقع اصال نزدیک من هم نشد. من او را 
شناختم و حالش را پرسیدم. او گفت که مشکل کمرش برگشته. او شفای 
آن روزش را در جلسه کامال زیر سوال می برد. او سعی کرد مرا خاطرجمع 
سازد که برگشتش به حال اولش، کال چیز بدی نیست زیرا خدا می خواهد از 
طریق دردش، درس هایی در زندگی به او بدهد. سعی کردم به او کالم عیسا 
درباره ی "محکم نگه داشتنِ" آنچه می یابیم را در میان بگذارم، اما تمایلی به 

آنچه می گفتم، نداشت. او خودش را طور دیگری متقاعد کرده بود. 
امروزه او مردی خوب، شوهر و پدری عالی است، اما متاسفانه باری را 

حمل می کند که عیسا بهای سنگینی برای رهایی از آن پرداخته است. 
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دریافت نکردن، محال است
شریر  برابر  در  اگر  است،  مهم  حقیقتا  بگویم،  می خواهم  اکنون  را  آنچه 
مقاومت و ایستادگی کنید، و ایمان داشته باشید، همواره برنده خواهید بود. این 
وعده را دریافت کنید، آن را اعالن کنید و براساس آن با شجاعت عمل نمایید: 

"در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت." )یعقوب 4: 7(
معنای  به  واژه  این  می باشد.   [7[pheugo"گریختن" یونانی  واژه 
می باشد.  امنیت"  برای  شدن  گریزان  کردن،  فرار  گریختن]]]،  “ناپدیدشدن]8]، 
من شنیده ام که این تعلیم را می دادند که pheugo به معنای “به طور جنون-
آمیز از شدت ترس دویدن” است. این معنای عالی ای است. کالم خدا نمی-

گوید که شیطان ممکن]10] است از شما بگریزد خیر، کالم می گوید او از شما 
خواهدگریخت. او از تهور و ایستادگی براساس کالم خدا متنفر است!

می کند،  نگاه  شما  به  وقتی  می ترسد!  شما  از  دشمن  که  بدانید  باید  شما 
چیزی را که دوستان تان در شمامی بینند، نمی بیند. او مسیح را می بیند. شما بدن 
مسیح هستید. شما فردِ مسح شده ی خداوندید. شما به شباهت کسی ساخته 
شده اید که ابلیس را نابود ساخت و اسلحه ها و زره او را گرفت. شما یک 
تهدید بزرگ برای او هستید. بسیاری از ما اجازه داده ایم که قدرت شیطان را 
خیلی زیاد فرض کنیم. اما او پایین تر از شماست؛ زیر پای بدن مسیح. حتا اگر 
کوچک ترین انگشت پای بدن مسیح باشید، تمام قدرت شیطان بسیار پایین تر 

از جایگاه شما در مسیح است. درحقیقت کالم به وضوح می گوید:

"ای زهره، دختر صبح چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امت ها را ذلیل 
می ساختی چگونه به زمین افکنده شده ای؟ و تو در دل خود می گفتی: به 
آسمان صعود نموده، کرسی خود را باالی ستارگان خدا خواهم افراشت، و 
بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. باالی بلندی های ابرها 
صعود کرده، مثل حضرت اعلی خواهم شد. لکن به هاویه به اسفل های 
حفره فرود خواهی شد. آنانی که تو را بینند بر تو چشم دوخته و در 
تو تاّمل نموده، خواهند گفت: آیا این آن مرد است که جهان را متزلزل و 

ممالک را مرتعش می ساخت؟" )اشعیا 14: 16-12( 

Flee    7
To vanish    8

escape    [
might    10
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از نظر تاریخی اشعیا از پادشاهی بابل می نویسد. با این وجود این متون 
آن  طبیعی  کاربرد  نخست  دربردارند:  را  ونتیجه  کاربرد  دو  اغلب  نبوتی، 
کسی  درباره ی  اشعیا  وقتی  روحانی.  انجام  و  کاربرد  دیگری  و  ]تاریخی] 
می نویسد که افراد، خانواده ها و ملت ها را نابود می سازد، بدون هیچ پرسشی 
در منظر روحانی اشاره اش به ابلیس است. براساس اشعیا، پایان او در قعر 
هاویه یا دریاچه  ی آتش است؛ جایی که او در آن: “روز و شب عذاب خواهد 

کشید.” )مکاشفه 20: 10( 
اگر ایمان داشته باشید و در برابر نیروهای تاریکی بایستید، محال است 
برکت و رهایی را از خدا دریافت نکنید. این موضوع می تواند در مسائل مالی، 
حکمت، سالمتی، شغل، خدمت یا مهم تر از همه توانایی شما در یاری رساندن 
خواهید شد،  پیروز  همواره  بجنگید،  روح  با شمشیر  اگر  باشد.  دیگران  به 

همان طور که عیسا پیروز شد. 

هشدار
را  مسیح  بدن  در  افراطی  جنبه ی  دو  می خواهم  فصل  این  اتمام  از  پیش 
تمام  پشت  در  شیطان  افراطی  دانستن  دخیل  جنبه،  اولین  نمایم.  گوشزد 
مسایل است. انگار که او پشت هر بوته ا ی پنهان شده است. مسیحیان این 
گروه بیش ازحد مراقب شیطان هستند و دیگر از چشم دوختن به خداوند غافل 
می شوند. این موضوع خیلی بیمارگونه است. افراط دوم، توجه به محبت خدا 
و غفلت کامل از ابلیس است، مانند شبان "کن" که به دفترم آمده بود. تفکر 
غالب این دسته از مسیحیان این است: "اگر هیچ توجهی به شیطان نکنم، او 
این تفکر، بی معنا و دور از واقعیت است. به ما فرمان  باالخره خواهدرفت." 
تا  ادامه دهیم  آن قدر  ایستادگی کنیم و  برابر شیطان  داده شده که عمال در 
اراده ی خدا به انجام رسیده و غالب آید. باید به خاطرداشته باشیم آنچه را که 
در نام عیسا با آن برخورد نمی کنیم، عوض نخواهد شد. در مواجهه، نه درنگ 
این  از آن شانه خالی کنید! به عنوان شهروند پادشاهی خداوند  کنید و نه 
وظیفه ی شماست. این نشانه ی سرسپردگی شما به خداوند است و در قدرت 

شگفت انگیز خداوند است که به وسیله ی فیض به شما ارزانی شده است. 
کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که چگونه در سالمت روحانی زندگی کنیم. 
به ما تعلیم داده شده: "پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد 
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خود داریم، بیایید هر باِر اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما 
می پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده 
است، بدویم. و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی 
و  کرد  تحمل  را  داشت، صلیب  پیِش رو  که  آن خوشی  به خاطر  که  بدوزیم 
ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است.« 
)عبرانیان 12: 1-2( یک روش زندگی سالم، تنها در چشم دوختن به عیسا و 
ادامه ی این روند است! ایستادگی کنید و ابلیس خواهد گریخت! اما پس از 
ایمان مان را به ما  آن تمرکزتان را معطوف عیسا نمایید. او کسی است که 

می بخشد و اوست که ما را در آن به کمال می رساند.  
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"پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید، زیرا آگاهید که 
برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه رویند.« )اول پطرس 5: ]( 

ارتشی فاسد را تصور کنید که به کشور شما حمله کرده و آن را سال-
ها به اسارت خود درآورده است. برای آزادی واقعی، نه تنها باید در جنگی 
مستقیم با دشمنان تان روبه رو شوید، بلکه همچنین می بایست قلعه هایی را که 
در سرزمین تان برقرار ساخته اند، از بین ببرید. این دژها می تواند در جاهای 
یا  پایگاه ها  انبارهای مهمات،  پنهان، سنگرها و  تله های  مخفی و زیرزمینی، 

موارد بی شمار دیگر باشد. 
اما یکی از مشکل ترین دژها در مسیر نبرد، آن فکری است که دشمن در 
شهروندان اسیرتان القا کرده است. در برابر این نوع دشمن نمی توان با نبرد 
مستقیم ایستادگی کرد، چراکه مساله ای روانی است نه فیزیکی. اما اگر بر 
این موذیانه ترین جنبه ی جنگ پیروز نشوید، هر آنچه را که در نبرد مستقیم 

به دست آورده اید، باالخره از دست خواهید داد. 
و  مانع  نوع  این  برابر  در  خودمان  ساختن  مسلح  روش  فصل  این  در 
مخالفت را بررسی خواهیم کرد. درست همانند چیزی که در نبرد مستقیم 
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اگر  باشیم.  خستگی ناپذیر  و  استوار  ثابت قدم،  باید  هم  مورد  این  در  دیدیم، 
نباشیم، دیگر جنبه هایجنگ کامال بی اثر خواهند شد. یعقوب نیز بر این جنبه ی 
ابلیس  برابر  در  باشید.  خدا  تسلیم  "پس  می نویسد:  او  می کند.  تاکید  نبرد، 

ایستادگی کنید، که از شما خواهد گریخت.« )یعقوب 4: 7( 
یعقوب در این آیه روشن می سازد که مهم ترین روش نبرد با شریر، تسلیِم 
خدابودن است. این موضوع به معنای زندگی در اعتماد دائم و اطاعت کامل 
از اوست. با انجام این کار می توانیم راه ها، ذهنیت و اصول او را به درون 
بخش های گره خورده، درهم پیچیده و مانع شده ی دنیای اطراف مان، هدایت 
کنیم. اطاعت مطلق، روش اصلی جنگ در برابر دژها و حمالت دشمن است 
و ما را در سطح جدیدی از اقتدار و حکمرانی قرار می دهد. واژه های پولس 

را بشنوید:

"زیرا هرچند در این دنیا به سر می بریم، اما به روش دنیایی نمی جنگیم. 
چرا که اسلحۀ جنگ ما دنیایی نیست، بلکه به نیروی االهی قادر به انهدام 
دژهاست.ما استدالل ها و هر ادعای تکبرآمیز را که در برابر شناخت خدا 
قد علم کند ویران می کنیم و هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر 
می سازیم.و در حالِ آماده باش هستیم، تا آن گاه که اطاعت خودِ شما کامل 

شود، هر نااطاعتی را به مجازات رسانیم.« )دوم قرنتیان 10: 6-3( 

سنگرها و دژهای دشمن شامل فرآیندهای فکری، طرز نگرش ها، استدالل-
ها، نگرش های روشنفکرانه، تصورات، یا هر نوع عملکرد روانشناختی دیگری 
است که در تضاد با اراده و دانش و آگاهی خدا قرار می گیرند. این می تواند 
اغوا  ستیز،  تنفر،  شهوت،  عوام فریبی،  خودخواهی،  طمع،  حسادت،  شامل 
باشد، اما محدود به این ها نیست. این وضعیت های فکری و قلبی در مخاصمه با 
توکل به خدا قرار دارند و موجب کشمکش و تضاد روحانی جدی ای می شوند. 
با این وجود همان طور که پولس می نویسد، اطاعت ما را نیرومند می سازد تا 

این گونه های نااطاعتی را بیرون کنیم. 

رشدکردن در مسیح 
با  وقتی  ما  اقتدار  و  قدرت  دیدیم، سطح  پیشین  فصل  در  که  همان طور 
موفقیت از پسِ مصیبت ها و سختی ها برمی آییم، باالتر رفته و افزایش می یابد. به-



220

خستگی ناپذیر

عبارت دیگر، ما رشد و نمو می کنیم تا به حکمرانی خدا داخل شویم. بازگردیم 
به نصیحت پطرس در "مسلح ساختن خود" تا به ما بصیرت بیشتری ببخشد:

به همین عزم  نیز  "پس چون مسیح در عرصۀ جسم رنج کشید، شما 
مسلح شوید، زیرا آنکس را که در عرصۀ جسم رنج کشیده، دیگر با گناه 

کاری نیست.« )اول پطرس 4: 2-1( 

کسانی که در اثر سختی ها و مصیبت ها رنج کشیده اند، دست از گناه می-
بلوغ  به دست آوردن  او  چیست؟ صحبت  گفته  این  از  پطرس  مقصود  کشند. 
روحانی است و تبدیل شدن به یک مرد و یا زن کامال رشدیافته در مسیح 
است. یک فرد بالغ روحانی در پادشاهی خدا دیگر برای خواسته های انسانی 
دیگر  او  است.  خداوند  خواست  مطیع  و  تسلیم  کامال  بلکه  نمی کند،  زندگی 
تسلیم فشارهای این دنیا نمی شود، بلکه اکنون می تواند تمامی دژهای دشمن 

را متالشی کند. پولس این قدرت را در دوم قرنتیان 10: 6 توصیف می کند:
"و در حاِل آماده باش هستیم، تا آنگاه که اطاعت خودِ شما کامل شود، هر 

نااطاعتی را به مجازات رسانیم.« )دوم قرنتیان 10: 6(
باید به خاطر داشته باشیم که سن جسمانی ما اهمیتی ندارد، ما به عنوان 
یک نوزاد در خانواده ی االهی متولد می شویم. او از ما توقع دارد رشد کنیم. 
او به ما فرمان می دهد: »و همچون نوزادگان، مشتاق شیر خالِص روحانی 

باشید تا به مدد آن در نجات خود نمو کنید.« )اول پطرس 2: 2( 
درست همان طور که ما از نظر جسمانی، سطوح مختلفی در رشد داریم 
داریم.  مراحلمختلفی  هم  روحانی  رشد  در  بزرگسالی(،  کودکی،  )نوزادی، 
اشخاصی  همچون  شما  با  نتوانستم  من  برادران،  ای  »اما  می گوید:  پولس 
روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاصی نفسانی سخن گفتم، یعنی مانند 
مسیحیان  این   )1  :3 قرنتیان  )اول  نوزادند.«  کودِک  مسیح،  در  که  کسانی 
روحانی  بلوغ  نظر  از  اما  می شدند  بزرگسال محسوب  نظر سنی  از  احتماال 

کامال نوزاد بودند. برای هر ایمانداری ماندن در این مرحله، غم انگیز است. 
روحانی  رشد  بعدی  مرحله  درباره ی  مثالی  دیگرش  نامه ی  در  پولس 
اثر  در  تا  بود  نخواهیم  کودکان  همچون  دیگر  "آنگاه  کودکی:  یعنی  می زند، 
امواج به هر سو پرتاب شویم و باد تعالیِم گوناگون و مکر و حیلۀ آدمیان 
در نقشه هایی که برای گمراهی می کشند، ما را به این سو و آن سو براند.« 
برادران، در درک و فهم  "ای  باز هم پولس می نویسد:  )افسسیان 4: 14( و 
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کودک نباشید، بلکه در بدی کردن کودک باشید. برعکس، در درک و فهم بالغ 
اما در  بی ریایی همچون کودکان،  باید در  )اول قرنتیان 14: 20( ما  باشید.« 

درک و فهم باید همچون ایمان دارانی بالغ باشیم. 
او تعلیم می دهند، پاسخ می دهد، چه  یک کودک نسبت به هر آنچه که به 
تعلیم خوب باشد و چه بد. کودکان همچنین آسیب پذیر می باشند و به سادگی 
تحت تاثیر قرار می گیرند. اما یک فرد بزرگسال اغلب می داند کجا ایستاده و 
نمی توان او را به سادگی با نیروی فریبتکان داد. به ما توصیه شده در مسیح 
رشد کنیم، آنگاه قادر خواهیم بود محکم و استوار بر حقیقت بایستیم و به-

نحوی موثر هرنااطاعتی را پس زده و مجازات نماییم. مطابق گفته ی پولس، 
این درک باعث بلوغ ما در مسیح می شود، اما چیز دیگری نیز در این رابطه 

وجود دارد که پطرس به آن اشاره می کند. 
رشد  ابتدا  نیست  بد  کنیم؟  رشد  روحانی  نظر  از  می توانیم  چه طور  ما 
و  اصلی رشد جسمانی چیست  عامل  بگیریم.  نظر  در  را  عقلی  و  جسمانی 
را  ماهه ای  نوزاد شش  به حال  تا  آیا  »زمان«.  می شود؟  آن  مانع  چیزی  چه 
دیده اید که قدش 180 سانتی متر باشد؟! حداقل 15 تا 18 سال زمان می برد 
تا به قد بزرگسالی برسیم. رشد جسمانی، عملکردی وابسته به زمان است. 
رشد ذهنی در مقایسه با رشد جسمانی محدود به زمان نیست. من بچه های 
چهارده ساله ای را دیده ام که از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند و بچه های 
استثنایی نامیده می شوند. اما با فرد پنجاه ساله ای برخورد کرده ام که هنوز 
از دبیرستان فارغ التحصیل نشده بود. بنابراین رشد ذهنی یا فکری تابعی 
از زمان نیست، بلکه تابعی از یادگیری است. شما باید از سطح اول به سطح 
دوم بروید، سپس ادامه دهید تا به مرحله ی سوم و بعد چهارم و پنجم و ... 

برسید. اما این کار را می توانید تند یا آهسته انجام دهید. 
حال سوال این است که آیا رشد و بلوغ روحانی تابع یا حدی از زمان 
است؟ خب، من افرادی را دیده ام که تنها یک سال از تولد تازه شان می گذشت، 
اما به اندازه ی کافی بالغ شده بودند. در عین حال افرادی را هم دیده ام که 
بیش از بیست سال بود که نجات یافته بودند اما هنوز »پوشک روحانی« می-

بستند و مشکالت زیادی برای رهبران روحانی و به تبع آن برای دیگر اعضا 
ایجاد می کردند. بنابراین رشد روحانی تابعی از زمان نیست. 

آیا رشد و بلوغ روحانی تابع یا حدی از یادگیری است؟ فریسیان می-
توانستند تمام پنج کتاب تورات را از حفظ نقل قول کنند، اما وقتی عیسا درست 
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در برابر چشمان شان مریضان را شفا داد و ارواح را اخراج کرد، نتوانستند 
پسر خدا را بازشناسند. زندگی آنها تجسم ریاکاری بود؛ آنها از نظر روحانی، 

نسبت به ورود و خدمت ماشیح کور بودند. 
پس رشد روحانی تابعی از چیست؟ به چیزی محدود است؟ پاسخ »رنج« 
است. بار دیگر به واژگان پطرس توجه کنید: "آن کس را که در عرصه جسم 
رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست." )اول پطرس 4: 1( کسی که با گناه 

کاری ندارد، کسی است که از نظر روحانی بالغ شده است. 
دیده ام که رنج  را  افرادی  "من  این است:  بر  می یابد،  بروز  استداللی که 
کشیده اند، اما اکنون تلخ هستند"، و این درست است. بنابراین باید عنصر 
دیگری که کلید رشد روحانی است نیز وجود داشته باشد. نویسنده ی رساله 
به عبرانیان ما را در این زمینه روشن می سازد: "هرچند پسر بود، با رنجی 

که کشید اطاعت را آموخت.« )عبرانیان 5: 8( 
این آیه به ما می گوید که عیسا به طور خودکار با آمدنش به زمین، اطاعت 
را با خودش نیاورد؛ او مجبور بود اطاعت را بیاموزد؛ عملی که درکمال آن 
را به انجام رساند. او هرگز نه گناهی کرد و نه اشتباهی. در مبحث ما، نکته ی 
کلیدی این است که "عیسا با رنجی که کشید، اطاعت را آموخت". این آیه را 
با واژه های پطرس ترکیب نمایید، آن گاه روشن خواهدشد که رشد روحانی 
وقتی خورشید با درخشش خود بر زندگی ما می تابد، یا وقتی همه درباره ی 
ما خوب می گویند و با ما خوب رفتار می کنند و همه چیز شیرین و دل پذیر است، 
از راه نمی رسد. خیر، ما زمانی از نظر روحانی رشد می کنیم که در میانه ی 
بحران ها به اطاعت از خدا ادامه می دهیم. هنگامی که مردم به ما تهمت می زنند، 
درباره ی ما شایعه پراکنی می کنند، با ما بدرفتاری می کنند و سعی دارند به ما 
آسیب برسانند و ...، یا وقتی شغل مان را از دست می دهیم، از وکیل یا دکترمان 
خبر بدی دریافت می کنیم، یا نمی دانیم سرمایه ی مورد نیازمان را از کجا پیدا 
کنیم و در چنین شرایطی مطیع و تسلیم حکمت خدا می مانیم، آن گاه قوی تر شده 

و رشد می کنیم. 
حتا  باشیم،  داشته  ایمان  خدا  به  که  می کنیم  انتخاب  میانسختی ها  در  ما 
اگر کامال بی فایده به نظر برسد. ما انتخاب می کنیم تا در برابر حمله ی دشمن 
شرور بااطاعت از خدا که از همه مهم تر است، بایستیم. در چنین شرایطی 
است که رشد حقیقی روحانی بروز می یابد. این موضوع را به زیباترین شکل 

می توان در داستان زندگی یوسف، پسر یعقوب به عنوان نمونه دید. 
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رویای یوسف
خدا عهدی با ابراهیم بست. این وعده به اسحاق - پسرش-و به نوه اش 
- یعقوب- رسید. یعقوب دوازده پسر داشت؛ یازدهمی یوسف بود. برادران 
بزرگتر یوسف از او نفرت داشتند و کتاب مقدس چرایی آن را نشان می دهد. 
یوسف جوان، یک خبرچین بود )پیدایش 37: 20( و کمی هم الف می زد )آیه 5( 
و پدرشان یعقوباو را بیش از برادران دیگرش دوست داشت و او را با دادن 
ردایی رنگارنگ که استادانه بافته شده بود، لوس کرد. هیچ یک از این مسایل 

نمی توانست موجب حسن نیت برادران بزرگتر یوسف باشد. 
رابطه ی پُرمساله ی آنها با او وقتی به اوج خود رسید که خدا به یوسف 
دو رویا داد. در رویای نخست یوسف بافه های به هم بسته ای را در مزرعه 
تعظیم  او  بافه ی  به  برادرانش  بافه های  اما  ایستاد،  برپاشده  او  بافه ی  دید. 
کردند. در رویای دوم، یوسف خورشید و ماه و یازده ستاره را دید که به 
او تعظیم می کردند. یوسف ساده دالنه و باهیجان این دو رویا و تعبیر خود 
را که روزی بر برادرانش حکم خواهد راند، با آنها در میان نهاد. جای تعجب 
نیست که برادرانش از خواب او به هیجان نیامده بودند، اما کینه ی او را برای 

همیشه در دل گرفتند. 
بعدها ده برادر بزرگتر به مکانی دور از خانه به جست وجوی علف تازه 
به  را  یعقوب، یوسف  رفتند. زمان سپری شد،  پدرشان  گله  برای چرانیدن 
یوسف  برادران  وقتی  است.  چه طور  آنها  حال  ببیند  تا  فرستاد  آنها  دیدار 
دیدند که او نزدیک می شود، با یکدیگر دسیسه چیدند و با خود گفتند: "اینجا 
را ببین، برادر کوچک مان آن خواب بیننده، آقای رهبر و حاکم درخشان می آید. 
می شود!")تفسیر  محقق  چه طور  رویایش  ببینیم  سپس  بکشیم!  را  او  بیایید 

شخص نویسنده از پیدایش 37: ]20-1(
آنها او را به درون چاهی انداختند با این قصد که او را ترک کنند تا در 
آنجا بمیرد. با این وجود چند ساعت بعد کاروانی از اسماعیلیان در راه مصر 
از آن مسیر عبور کرد. یهودا فرزند چهارم، به ایده ی درخشانی رسید. او 
گفت: "هی بچه ها، یک لحظه صبر کنید. اگر بگذاریم او در آن چاه بپوسد، به 
نفعتان نیست. بیایید او را به عنوان یک برده بفروشیم و پولی به دست آوریم. 
او به هر حال خواهد مرد و دوباره هرگز باعث دردسر ما نخواهد شد و ما 
هم این سود را قسمت خواهیم کرد. درنهایت هم ما مسئول کشته شدن او 
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نخواهیم بود." )تاویل شخص نویسنده از پیدایش 37: 27-26(
به  را  او  و  کردند  استقبال  ایده  آن  از  بودند،  آنجا حاضر  که  برادرانی 
بیست سکه ی نقره فروختند. حسادت، نفرت و فساد فکری آنها سرچشمه ی 
عملی بود که با این هدف صورت می گرفت تا یوسف را از میراث و خانواده-
را  کار  این  که  بودند  او  برادران  این  که  بسپارید  به خاطر  اش جدا سازد. 

کردند! 
امروزه برای ما سخت است تا ظلمی را که به یوسف شده، درک کنیم. 
فروختن کسی به عنوان برده به همان اندازه ظالمانه بود که بخواهند جان او 
را بگیرند. در آن روزگار، پسر داشتن بسیار مهم بود و برای پسران، نام و 
میراث پدر اهمیت زیادی داشت. برادران یوسف او را از این افتخار محروم 
کردند. آنها نام او را زدودند و هویت او را به طور کامل از او گرفتند. از این 
تا  می شد،  فروخته  دیگر  به کشوری  برده  عنوان  به  مرد  یک  وقتی  گذشته، 
زمان مرگش برده باقی می ماند. همسر و فرزندان او نیز همگی برده می شدند. 
برای یوسف، هر آنچه را که می شناخت و عزیز می داشت، از دست رفته بود. 
برده بودن در تمام زندگی به خودی خود بسیار دشوار بود، اما سخت تر این 
بود که به عنوان وارث مردی ثروتمند متولد شوی و همه را از دست بدهی، 
آنهم به وسیله ی گوشت و خون خودت! بیشتر مثل این بود که یوسف اکنون 
یک "مرد مرده"ی زنده بود. می توانم تصور کنم که یوسف مجبور بود با 
این فکر بجنگد که ای کاش مرده بود و به عنوان برده فروخته نمی شد. آنچه 

برادران یوسف با او کردند، ظلمی توصیف ناپذیر بود. 
وقتی کاروان به مصر رسید، یوسف را به مردی به نام فوتیفار فروختند 
که یکی از صاحب منصبان فرعون بود. او اکنون جزو دارایی فوتیفار محسوب 
در  وقوعش  از  پس  سال  هزاران  را  داستان  این  می توانیم  اکنون  ما  می شد. 
کتاب مقدس بخوانیم، بنابراین می دانیم نتیجه ی کار چه شد. اما به خاطر داشته 
برای  آینده  نمی دانست  او  نداشت.  برای خواندن  را  پیدایش  او کتاب  باشید، 
او روشن و مبرهن  برای  بیگانه چه رقم زده است.  برده ای در سرزمینی 
بود که پدر، دوستان و سرزمین خود را هرگز نخواهد دید. همچنین به نظر 
می رسید که شانس دیدن تحقق رویاهایش را به کل از دست داده است. چه-

طور ممکن بود این رویاها به واقعیت بپیوندند؟ او برده ای در مصر بود، او 
نمی توانست آنجا را ترک کند، چراکه مابقی عمرش را اسیر مرد دیگری بود. 

اما ما با ایمان قدم برمی داریم نه با دیدار. 
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یوسف، فوتیفار را به مدت ده سال خدمت کرد. هرگز طی این مدت چیزی 
از خانه اش نشنید و هر سالی که می گذشت، این حقیقت را در وجود او بیشتر 
تثبیت می کرد که برادرانش به تمام کسانی که دوستشان داشت، خبر مرگ او 
را رسانده اند. او اکنون یقین داشت که پدرش یعقوب، سوگوار از دست دادن 
اوست و به زندگی بدون او ادامه می دهد. دیگر هیچ امیدی به نجاتی از جانب 

پدرش و دیدار دوباره ی او نداشت. 
با گذشت زمان، یوسف مورد لطف فوتیفار قرار گرفت. او مسئول اداره ی 
اما در همان زمان چیزی وحشتناک  خانه ی فوتیفار و تمام دارایی او شد. 
در شرف وقوع بود. همسر فوتیفار، چشمش یوسف را گرفت و هیچ شرمی 
در این باره نداشت، برعکس خیلی هم ُمصر بود و به همین دلیل هر روز به 
سراغ یوسف می رفت. او زنی ثروتمند بود و عادت کرده بود هرچه را می-
خواهد، به دست آورد. او مصمم بود، و هر روز با بهترین لباس ها و عطرها نیز 

خود را می آراست و مهم تر از همه،روحی قوی و اغواگر هم داشت. 
با این وجود یوسف حکیمانه در برابر تالش های او مقاومت می کرد: "هیچ-
کس در این خانه بزرگتر از من نیست؛ و سرورم چیزی از من دریغ نداشته، 
جز تو که همسر او هستی. پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و 
)پیدایش ]3: ]( اگرچه به نظر می رسد که جوانی او با  به خدا گناه ورزم؟" 
تلخی و یاس سپری شده، اما یوسف مرد راستی بود و سرسپرده ی خداوند. 
یک روز یوسف و همسر فوتیفار، در خانه تنها بودند. زن که هنوز به دنبال 
اغوای او بود، ردای او را گرفت و به او گفت: "خواهش می کنم، اکنون همسرم 
نیست، بیا با هم همبستر شویم. هیچ کس این را نخواهد فهمید. ما می توانیم 
از  نویسنده  )تفسیر  بورزیم."  عشق  و  بگذرانیم  هم خوش  با  را  روز  تمام 

پیدایش ]3: 12( 
یوسف یک بار دیگر در برابر گناه جنسی، مقاومت کرد و از خانه گریخت. 
او به سرعت از آنجا رفت در نتیجه ردایش در دستان آن زن که آن را چنگ 
زده بود، برجای ماند. تحقیر و خجالت زن به سرعت تبدیل به خشم شد و 

فریاد کشید: "متجاوز!" 
درست  دیگر  یک بار  انداخت.  زندان  به  را  یوسف  درنگ  بدون  فوتیفار، 
همانند روزی که به وسیله ی برادرانش فروخته شده بود، می دید که همه ی 

چیزهای خوب زندگی اش یک باره از دست رفته اند. 
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جنگی در زندان
زندان های ما در امریکا قابل قیاس با زندان یا سیاهچال های دوران فرعون 
نیست. من در چندین زندان خدمت کرده ام و باوجود تمام ناخوش آیندی-
شان در مقایسه با یک زندان در خاورمیانه، شبیه یک هتل زیبا هستند. من 
این زندان ها سرد،  دنیا دیده ام!  از  قدیمی را هم در بخشی  یکی- دو زندان 
زندان های  برعکس  بودند.  گرما  و  آفتاب  نور  از  عاری  و  دلتنگ کننده  نمور، 
یا  تلویزیون، کافه، توالت، سینک دستشویی و  امریکا هیچ فضای خارجی، 
تشکی برای خواب نداشتند. این زندان ها، اتاق های فرورفته یا کنده شده در دل 
صخره ها بودند. اکثر سلول ها حداکثر 1 تا2 متر طول داشتند و بسیار زمخت 

و غیرانسانی بودند. 
در آن روزگار، به هر زندانی فقط به اندازه ای آب و غذا می دادند که زنده 
بماند، چراکه مردن به مراتب راحت تر از زنده ماندن بود )اول پادشاهان 22: 
و  غل  واسطه ی  به  یوسف  پاهای   18  :105 مزمور  مطابق  بخوانید(.  را   27
زنجیر، زخم شده بود و گردنش در حلقه ی آهنین بسته شده بود. فوتیفار 
او را به این زندان انداخته بود تا بمیرد. اگر او مصری بود، شاید شانسی 
برای آزادی داشت، اما به عنوان یک برده ی خارجی که متهم بود به زور 
می خواسته با همسر ارباب خود که یکی از افسران ارشد فرعون بود، همبستر 
شود، هیچ امیدی برای یوسف وجود نداشت. یوسف آن قدر نازل شده بود که 

وضعیتش فرقی با مردن نداشت. 
آیا می توانید افکاری را که او می بایست در آن سلول نمور و تاریک از ذهن 
خود دورکند، تصور نمایید؟ من مطمئنم که دشمن بدون ترحم در هر لحظه ی 
این دوران، به فکر و ذهن او حمله ور می شده است. آیا می توانید افکار یوسف 
را بشنوید: "من در امانت به فوتیفار و خانواده اش خدمت کردم، در صداقت 
و راستی، آنهم به مدت ده سال! من حتا از همسرش به او وفادارتر بودم. 
من هر روز با فرار از گناه جنسی به خداوند و سرورم وفادار ماندم. آیا این 
پاداش من برای مطیع بودن است؟ چرا نمی بایست من هم مثل هر مرد دیگری 
باشم و از بودن با یک زن لذت ببرم؟ اگر فقط وقتی که تنها بودیم با او رابطه 

داشتم، هیچ کس نمی فهمید و من هم اکنون در زندان نبودم!" 
اگر یوسف مجالی به این دروغ ها می داد، در را برای افکاری که او را به 
سطح پایین تری می کشاندند، می گشود: "پس آیا این است محبت و امانت خدا 
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در حفاظت از کسانی که از او اطاعت می کنند؟ چرا؟ او به هیچ روی امین و 
می دهد  اجازه  او  می کند.  سواستفاده  خادمانش  از  او  درواقع  نیست.  وفادار 
فاسدان و ظالمان کامیاب و پیروز شوند، درحالی که من باید برای مطیع بودنم 
شکنجه شوم. اطاعت از خدا چه نفعی دارد؟ او رویای رهبری را به من داد. 
من با ساده دلی آن را با برادرانم در میان نهادم، و چه نصیبم شد؟ چاه و 
بردگی! آن گاه از خدا اطاعت کردم و از زنا گریختم و پاداش من چه بود؟ این 
سیاهچال! به نظر می رسد هرچه بیشتر اطاعت می کنم، زندگیم بدتر می شود. 

خدمت به خدا بیشتر به یک شوخی می ماند!".
یوسف کم ترین آزادی را در زندان داشت، با این حال باز واکنش درست را 
نسبت به آنچه برایش اتفاق افتاده بود، برگزید. آیا می بایست تلخ تر و بی میل تر 
شود؟ خسته و عیب جو؟ آیا می بایست کالم خدا را خوار شمرده و  پذیرای 
افکار انتقام جویی می شد و نفرتی را که درِ قلبش را می کوبید، در آغوش می-
افکار  یا می بایست به شکلی خستگی ناپذیر و دائمی در برابر حمله ی  گرفت؟ 
منفی و احساساتی که بدون شک در جانش طغیان می کردند، ایستادگی می-

کرد؟ 
آماده  برای  راه های خدا  این حوادث وحشتناک،  که  فکر  این  دارم  شک 
ساختن او برای حکمرانی در آینده است،از ذهن یوسف خطور کرده باشد. 
یوسف در حال آموختن اطاعت از طریق رنج کشیدن بود. عضالت اطاعت 
او به حداکثر نیرو و توان خود می رسیدند. گویی 145 کیلو وزنه روی میله 
گذاشته اند و او روی تختِ پرسِ سینه دراز کشیده و همه چیز در درونش 
فریاد می زند: "تسلیم شو!". آیا او باید به فریاد آسمان توجه کند که می گوید: 
"زور بزن، بلندش کن! بلندش کن!" یا باید به ندای منطق انسانی اش گوش دهد 
و ساده ترین راه را که تلخ تر شدن در اثر انتقام جویی است، برگزیند و در 

زیر آن بار خم شود؟!

آیا خدا حفاظتش را برداشته بود؟ 
نبود،  آنها  به خاطر  اگر  بودند.  برادرانش  یوسف،  برای  اصلی  مساله ی 
هرگز در این مکان ترسناک نمی افتاد. در طی دو سال زندان، مطمئنم که بارها 
از فکر او گذشت که چه می شد اگر برادرانش او را تسلیم دشمن نمی کردند. آیا 
ما هم با چنین افکاری دست وپنجه نرم نکرده ایم؟ آیا همه ی افکاری را که با 
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"اگر" شروع می شوند، می شناسید: 
اگر به خاطر رییسم نبود، من به جای اخراج شدن باید ترفیع می گرفتم... 

اگر به خاطر همسر سابقم نبود، هرگز در این بحران مالی نمی افتادم...
اگر به خاطر آن فرد نبود که در محل کار به من تهمت زد، شغلم را از 
دست نمی دادم و با تهدید صاحبخانه مبنی بر ترک آپارتمانم، روبه رو نمی-

شدم... 
اگر والدینم جدا نمی شدند، زندگی من هم عادی بود...  

خیلی ساده است که دیگران را برای مصیبت ها و سختی ها مقصر بدانیم و 
تصور کنیم که اگر این چیزهایی که به نظر می رسد بر ضد ما هستند، به هیچ-
وجه رخ نمی دادند، وضع ما چه قدر بهتر بود. اما حقیقت طعنه آمیز این است که 
این افکار تنها مقاومت ما را تضعیف می کنند و درنهایت به ما صدمه خواهند 
زد. تهدید واقعی، شرایط سخت و مصیبت بار ما نیست، بلکه باورهای اشتباه 
و افکاری است که سعی می کنند باعث لغزش ما در طی سختی ها شوند. ما باید 
در ایمان خود نسبت به نقشه ی عالی خداوند، خستگی ناپذیر باشیم و در برابر 

منطقی که در مخالفت و تضاد با کالم اوست، ایستادگی کنیم. 
نهایتا این حقیقت باید در درون قلب ما مستحکم شود که: “هیچ مرد و زن، 
یا نیروی شریری نمی تواند ما را از خواست و اراده ی خدا بازدارد! هیچ کس، 

چراکه خدا سرنوشت ما را رقم زده است!”. 
برادران یوسف به سختی سعی کردند تا رویایی را که خدا به او داده 
بود، ویران سازند. آنها فکر می کردند کارِ آن رویا را ساخته اند، حتا به خود 
می گفتند: “اکنون بیایید او را بکشیم و در یکی از این گودال ها بیافکنیم... آن گاه 
ببینیم خواب هایش چه می شود” )پیدایش 37: 20( آنها عمدا قصد هالکت او را 
اتفاق نبود، بلکه تعمدی بود! آنها نمی خواستند یوسف هیچ  داشتند. این یک 

فرصتی برای تحقق رویاهایش داشته باشد. 
آیا فکر می کنید وقتی او را به بردگی فروختند، حفاظت خدا برداشته شد؟ 
با  و  کرد  نگاه  روح القدس  و  پسر  به  بهت زده  پدر  خدای  می کنید  تصور  آیا 
صدایی وحشت زده گفت: “حال چه کار کنیم؟ ببینید برادران یوسف چه کردند! 
آیا  بکنیم.  فکری  فورا  باید  کردند.  نابود  او  زندگی  برای  را  ما  نقشه ی  آنها 

نقشه ی دومی داریم؟!” 
اگر پاسخ های معموِل بسیاری از مسیحیان به شرایط بحرانی را در نظر 
بگیریم، به نظر می رسد که این دقیقا همان گفت وگویی است که در آسمان رخ 
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می دهد. آیا می توانید ببینید که پدر به عیسا می گوید: 
"عیسا، شبان "باب"را به خاطر آن که برای شفای یک نوزاد دعا کرد، از 
کلیسایش بیرون انداختند. مطمئنا ندید که کسی دارد می آید و او را می بیند. آیا 
کلیسای دیگری می شناسی تا برای رهبری به آنجا برود؟" یا چیزی شبیه این: 
"عیسا، سارا و بچه هایش به خاطر آن که شوهرش او را ترک کرده، درآمدی 
ندارند و او نمی تواند خرج خودش و نیازهای بچه هایش را برآورده کند. از 
این بدتر نمی شود. شرایط اقتصادی هم بد است، و او تحصیالت کم و مهارت 

پایینی دارد و آموزش رسمی هم ندیده، چه کار می توانی برایش بکنی؟!" 
این افکار به نظر پوچ می رسد، اما واکنشی که ما اغلب در برابر آزمایش ها 

و سختی ها داریم، نشان می دهد که ما خدا را دقیقا به همین شکل می بینیم. 

بزرگترین آزمایش یوسف
درباره ی انتقام گرفتن چه باید گفت؟ اگر یوسف شبیه بسیاری از ما بود، 
می دانید می بایست چه می کرد؟ نقشه ی انتقام می کشید. او می بایست خودش را 
با عقایدی که در تضاد با کالم خدا بودند، تسلی می داد )رومیان 12: ]1 را 
بخوانید(. "اگر از این زندان خارج شوم، حق آنها را برای کاری که کردند، 
کف دستشان می گذارم. بهترین وکال را استخدام می کنم، برادرانم را به دادگاه 
می کشانم، پدرشان را درمی آورم! یا یک کار بهتر، چرا وقت و پولم را هدر 
بدهم، درست شبیه آنها کاری می کنم که مثل یک حادثه به نظر برسد، درست 

به همان شکلی که آنها با من رفتار کردند..." 
اما اگر یوسف حقیقتا به همین شکل فکر می کرد، خدا مجبور بود او را 
در زندان رها کند تا بپوسد. چرا؟ چون اگر او چنین نقشه ای را در سر می-

پروراند، مجبور بود ده نفر از روسای قبیله ی اسراییل را بکشد! این شامل 
یهودا هم که جد داود پادشاه و از همه مهم تر عیسای مسیح بود، نیز می شد. 
بله، درست است. کسانی که به چنین روش ظالمانه و شریرانه ای با یوسف 

برخورد کردند، پاتریارخ های اسراییل بودند! 
توجیهات،  استدالل ها،  برابر  در  به شکلی خستگی ناپذیر  می بایست  یوسف 
افکار و تصوراتی که در برابر راه های خدا قد برمی افراشتند، ایستادگی کند. 
او می بایست در ایمانش به وعده ی خدا راسخ بماند، چراکه هنوز مهم ترین 

آزمون توکل و اطاعت او از خدا، در راه بود. 
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پادشاه  نانوای  آنها ساقی و  انداختند.  به سیاهچال  را  دو زندانی جدید 
بودند. در یک زمان، هردوی آنها خواب های بدی دیدند و آن را برای یوسف 
تعریف کردند. آزمایش یوسف چه بود؟ آیا او می توانست از امین بودن خدا 
به آن مردان بگوید، درحالی که آنها ذره ای از امانت خدا را در زندگی او طی 
این ده سال ندیده بودند؟ فکرش را بکنید، یوسف رویای رهبری را داشت که 
در آن رویا، برادرانش او را خدمت می کردند. اما تابه حال کوچک ترین جزیی 
از این وعده به انجام نرسیده بود. اگر یوسف مانند بسیاری از افراد امروزه 
بود، به آن دو مرد می گفت: "خب، آقایان، شما دیشب رویایی دیدید. من هم 

یک بار رویایی داشتم، بی خیالش شوید!" 
اگر این پاسخ او بود، می بایست به عنوان مردی تلخکام در آن سیاه چال 
می مرد، درحالی که غر می زد: "خدا امین نیست. او بر سرِ وعده اش نماند!". او 
با این کار مسیری را که به سرنوشتش می انجامید، ویران می کرد، چراکه دو 
سال بعد گزارش ساقی به فرعون درباره ی توانایی تعبیر خواب یوسف بود 
که باعث شد فرعون باالخره او را از زندان آزاد کند تا خوابش را تعبیر نماید. 
همان تک واقعه، یوسف را از عمقزندان به یک باره به مقام دوم مصررسانید 
و باالخره نه سال بعد، برادرانش درست به همان شکل که در رویا دیده بود، 

در برابرش تعظیم کردند. 
یوسف نمی دانست وعده ایی که خدا داده بود، قرار است بیست ویک سال 
به طول بیانجامد. اما باالخره محقق شد، زیرا خدا در وعده اش امین است. 
چه تعداد از ما اگر ببینیم دعای ما حداکثر ظرف سه سال جواب نمی گیرد، 
تسلیم می شویم؟ یا سه ماه؟ یا سه هفته؟ اگر روش ها و زمان های خدا با ما 
تفاوت داشته باشد، تمایل داریم که کاسه کوزه ها را سِر او بشکنیم. اما این 
خدا نیست که رویای ما را عقیم می گذارد، خودمان مسئولیم! ما باید تحمل 
کنیم. ایمانِ خستگی ناپذیر، اطاعت و قدرتی که الزم داریم، در فیض خداوند در 
دسترس است. این هدیه ای رایگان است که برای همه در دسترس است، فقط 
الزم است که ما به کالم او اعتماد کنیم و محکم بر روی ایمان مان بایستیم. 

اگر دلسرد نشویم، درو خواهیم کرد و به دست خواهیم آورد. 
نمی تواند  نیروی شریری  نه هیچ  انسانی و  نه هیچ  همان طور که گفته ام، 
مانع تحقق نقشه ی خدا در زندگی تان شود، و اگر در این حقیقت استوار شوید، 
نیرویی توقف ناپذیر در پادشاهی او خواهید شد. با این وجود یک استثنا در 
این حقیقت وجود دارد که الزم است در این باره بدانید: "تنها یک فرد می تواند 
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سرنوشت شما را نابود سازد، آن فرد خودتان هستید!".
قوم اسراییل را در نظر بگیرید، خدا موسا را برای خروج آنها از اسارت 
مصرو هدایت شان به سرزمین وعده فرستاد. اراده ی او این بود که یک سال 
به  آنها  وجود  این  با  شوند.  کنعان  وارد سرزمین  مصر  از  خروج  از  پس 
خاطر بی ایمانی، تفکرات اشتباه، شکایت و مقصردانستن موسا، هرگز وارد 
سرنوشت شان نشدند. به جای آن تمام آن نسل به جز دو نفر یعنی کالیب و 
یوشع در صحرا مردند. آنها مدام اعتراض می کردند که خدا امین نیست، اما 
درحقیقت آنها بودند که نسبت به خدا امین نبودند. از آن جایی که آنها در 
ویران  را  نبودند، خودشان سرنوشت شان  اطاعت شان خستگی ناپذیر  و  ایمان 

ساختند. 

شخصیتی برای حکم راندن
یوسف به عنوان فردی غیبت گو و الف زن شروع کرد و یک بچه ننه ی مغرور 
باقی  خداوند  مطیع  سختی ها،  میان  در  او  نماند.  باقی  این گونه  او  اما  بود. 
برای  که  رسید  شخصیتی  به  تا  داد  رشد  را  شخصیتش  درنتیجه  و  ماند 
حکمرانی موثر، نیازمندش بود. او دومین شخصیت قدرتمند بر روی زمین 
شد. اگر در تلخی، رنجش، نبخشیدن و تنفر نسبت به برادرانش باقی مانده 
انتقام بگیرد. برادرانش برای غذا در ایام  بود، به سادگی می توانست از آنها 
خشکسالی سراسری در زمین، به مصر آمدند. او می توانست آنها را تا آخر 
عمرشان به زندان بیاندازد یا شکنجه کرده و بعد بکشد. اما یوسف خالف 
این عمل کرد. او به آنها گندم رایگان و بهترین زمین های مصر را بخشید. آنها 
بهترین غذاهای مصر را خوردند. خالصه ی کالم، او به برادران ناشایست اش، 
بهترین های مصر را بخشید. شخصیت او بالغ و قوی شده بود و شخصیت 
داد،  برکت  را  برادرانش  بود، زیرا  گرفته  جای  یوسف  قلب  در  مسیح گونه 
درحالی که او را لعنت کرده بودند.او به آنهایی که از او نفرت داشتند، نیکویی 
کرد )متا 5: 44-45 را بخوانید(. حال به نتیجه گیرینصیحت پطرس دقت کنید:

"پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید، زیرا آگاهید که برادران شما 
در دنیا با همین زحمات روبه رویند. پس از اندک زمانی زحمت، خدای همۀ 
فیض ها که شما را به جالل ابدی خود در مسیح فراخوانده است، خوْد شما 

را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت.« )اول پطرس 5: ]-10( 
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"خدای همه ی فیض ها ... خود شما را احیا، استوار، نیرومند و پایدار خواهد 
ساخت"، در اینجا چهار وعده ی بسیار قدرتمند برای من و شما وجود دارد. 

اجازه دهید تعریف جیمز استرانگ را از آنها بیان کنم: 
احیا کردن:]1] "احیا کردن یا کامل کردن از طریق تعمیر، تنظیم کردن . 1

یا مرمت و شفا دادن." 
استوارساختن: “محکم در جای خود مستقرشدن، مصمم و ثابت قدم . 2

در مسیری رفتن، پابرجاکردن، استوارکردن، استوار بودن.” 
نیرومند ساختن: “تایید و تقویت کردن در آگاهی روحانی و قدرت.” . 3
پایدارساختن: “بنیادنهادن، برپاکردن، برافراشتن.” . 4

این واژگان، توصیف گر آن چیزی است که خدا در یوسف در  از  هریک 
انجام داد. خدا او را شفا داد و تعمیر  حین آماده سازی او برای حکمرانی 
کرد تا دیگر سخن چین و الف زن یا بچه ننه نباشد. او قدرتمند شد و به وسیله ی 
نظر  از  او  یافت.  ارتقا  سرنوشتش  بلند  مکان  تا  خداوند  وصف ناپذیر  فیض 
روحانی قوی شد تا جایی که برادرانش را به جای لعنت، برکت داد. اطاعت 
خستگی ناپذیر او در میان شرایطی که یاس آور بود، در او حکمت، شجاعت و 

شخصیتی غیرقابل انکار را تثبیت کرد. 
از طریق چسبیدن به  با دشمن،  اهمیت جنگ مستقیم  در فصل پیش ما 
کالم خدا و سخن گفتن از آن را بررسی کردیم. با این وجود، گفتن کالم، 
بزرگترین اسلحه ی ما نیست. نیرومندترین اسلحه ی ما در جنگ مستقیم با 
به  این  کالم خداست.  از  اطاعت  در  بودن  ثابت قدم  و  ماندن  استوار  دشمن، 
معنای اندیشیدن، گفتن و زیستِن راستی و حقیقت اوست. خداوند از طریق 
ارمیا نبی فریاد می زند: “کجایند کسانی که برای حقیقت در روی زمین دلیر 
باشند”. او به دنبال یوسف های نسل ماست. اگر در اطاعت از کالمش و گفتن 
انجامِ وعده ها،  از  بمانیم، حاصلی عظیم  باقی  آن خستگی ناپذیر  شجاعانه ی 
بلوغ شخصیت، اقتداری عظیم تر و ویرانی دژهای دشمن را تجربه خواهیم 
کرد. کسانی که زیر نفوذ ما در این دنیا هستند، از ایمان و اطاعت پایدار ما 

نفع خواهند برد. 
خدا شما را به زندگی عظیمی فراخوانده است! نقشه ی او برای شما پیش 
از شکل گیری تان در رحم مادر، ترسیم شده است. درست همانند یوسف، او 
شما را به عظمت فراخوانده است. پطرس نتیجه ی تمام نصیحتش را در یک 

1    در متن انگلیسی perfect آمده است. البته در ترجمه NIV، restore آمده است. 
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آیه خالصه می کند: 
"این چند خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویق تان کنم و شهادت 
دهم که همین است فیض حقیقی خدا. در آن استوار بمانید." )اول پطرس 5: 

 )12
قدرت الزم برای اطاعت خستگی ناپذیر از خدا در فیض او یافت می شود. 
بخشایش  به  صرفا  دیگر  بار  را  خدا  شگفت انگیز  فیض  هرگز  که  امیدوارم 
گناهان و بلیطی برای آسمان تقلیل ندهید. فیض او بسیار بیشتر از این هاست. 
با فیض اوست که باید خود را برای جالل مطلق خداوندمان عیسای مسیح، 

بازشناسیم.  
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"آمین، آمین، به شما می گویم، هرچه از پدر به نام من بخواهید، آن را به 
شما خواهد داد." )یوحنا 16: 23( 

بحث ما درباره ی خستگی ناپذیر، بدون اشاره به رابطه ی شخصی ما با 
خود خدا کامل نمی شود. چه قدر به او نزدیک می شویم و از او درخواست می-
کنیم؟ آیا باید با حالتی خجالتی و کمرو، و در حالی که از ترس خم شده ایم، 
انتظار  یک  با  بزرگ"  "موارد  برای  باید صرفا  آیا  او شویم؟  وارد حضور 
زیاد درخواست کنیم که نشان می دهد ما حتا اگر جواب را نبینیم، ناامید نمی-

شویم؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که درصد کوچک، متوسط یا بزرگی از 
دعاهایمان جواب داده شود؟ 

می دانم که این پرسش ها به نظرتان بی معنا می رسند، اما پس از بیست سال 
این  ایمان داران، متوجه می شوید که که  سفر و دعا با بسیاری از رهبران و 
پرسش ها خیلی هم نامحتمل نیستند. من شاهد بی شمار دعای دنیوی بوده ام 
که هیچ قوت متقاعدکننده یا اشتیاقی در آنها وجود نداشت. من در جلسات 
دعایی بودم که مردم در آن به اطراف نگاه می کردند، کتاب مقدس شان را می-

خواندندیا به موسیقی پرستشی گوش می دادند، درحالی که فرض بر این بود 
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که در حال شفاعتیم. من درتعجبم که آیا این مسیحیان تصور می کنند که آیا 
صرفا با حضورشان، خدا پاسخ خواهد داد، یا اگر مدتی طوالنی با عزمی 
راسخ در دعا بمانند، ایمانی خستگی ناپذیر داشته باشند و در هر چیز به خدا 

توکل کنند، آن گاه خدا پاسخ خواهد داد؟ 
بسیاری از مواقع با گوش دادن به دعای کم عمق و مبهم برخی از رهبران، 
آنها  که  با همان روشی  "اگر  می گذرد:  از ذهنم  فکر  این  می آید.  به درد  قلبم 
او درخواست می کنند، وارد دفتر یک رهبر  از  وارد حضور خدا می شوند و 
دنیویشویم، پاسخ معمول چه خواهد بود؟ آیا غیر از این است که: "اینجا چه 

می کنی؟ داری وقتم را تلف می کنی!".
این طور به نظر می رسد که این رهبران، کلماتی را برگزیده اند که از نظر 
روحانی مطلوب باشد، آنها نمی خواهند امید جماعت را افزایش دهند و آنها را 
از یاس بیرون بیاورند. این غم انگیز است، زیرا نشان می دهد که امروزه برای 

بسیاری از مسیحیان، قلمرو روح چه قدر غیرواقعی است. 

باشهامت و پرشور باشید
پروردگار این جهان ما را صمیمانه دعوت می کند تا "با شهامت به تخت 
بااطمینان  معنای  به  باشهامت بودن   .)16  :4 )عبرانیان  شویم"  نزدیک  فیض 
بودن، دلگرم بودن، قوی و محکم بودن است. متضاد "باشهامت"، واژه های 
"کمرویی، خجالت و ترس" است. فکرش را بکنید خدا شما را دعوت کرده و 
تعلیم می دهد تا بااطمینان، قدرت، و محکم نیازهایتان را از او دریافت کنید. 

این خواسِت اوست!
"دعای مرد پارسا، قدرت دارد و بسیار اثربخش  می گوید:  ما  به  یعقوب 
دادن  نشان  و  "داشتن  معنای  به  "پرشور"]2]  واژه   .)16  :5 )یعقوب  است"]1] 
قوت و شدت روح، احساس و شور و شوق" است. فرهنگ لغات، مترادف-

از روی صمیمیت".  قلبا،  "بااحساس، سودایی،  می نویسد:  چنین  را  آن  های 
یعقوب می گوید که یک دعای موثر، یک دعای پرشوروحرارت است. به عبارت 
و  اشتیاق  بدون  آرام، ضعیف،  که  است  دعایی  غیرموثر،  دعای  یک  دیگر، 

1    نویسنده از ترجمه دیگری استفاده کرده که در آن fervent prayer آمده: یعنی “دعای 
پرشور”

Fervent    2
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غیرصمیمی باشد. 
وقتی واژه ی "پرشور" را می شنوید، آیا واژه ی "خستگی ناپذیر" را هم حس 
می کنید؟ حتما چنین است. یعقوب در ادامه ی نکته ی خود، به عمل ایلیای نبی 
اشاره می کند: "الیاس انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد 
که باران نبارد، سه سال و نیم باران بر زمین نبارید؛و باز دعا کرد و از 

آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد." )یعقوب 5: 18-17( 
ایلیا باتمام وجود - خستگی ناپذیر- دعا کرد و درنتیجه شاهد معجزه ای 
عظیم بود. واژه ی "باتمام وجود"]3] مترادف واژه ی "پرشور" است. این واژه 
"جدی بودن در مقصد، هدف و تالشیا غیرت خالصانه داشتن"  را می توان 
معنا کرد. آیا کامال فهمیدید که کالم خدا دعای موثر را چگونه توصیف می-

کند؟ روشن است: خدا می خواهد وقتی به او برای نیازها و درخواست هایتان 
نزدیک می شویم، خالص، با تمام قلب، خستگی ناپذیر و پرشور باشیم.

ایلیا مدت زمانی پس از آن که برای نباریدن دعا کرد، دعا کرد تا دوباره 
"ایلیا بر ُقله َکرَملبرآمد و به زمین خم شده،  باران ببارد. نویسنده می گوید: 

روی خود را به میان زانوهایش گذاشت." )اول پادشاهان 18: 42(
در ترجمه ی دیگری می خوانیم: "به روی زمین افتاد و دعا کرد". می توانم 
او  می زند.  فریاد  خدا  نزد  به  عظیم  حرارتی  و  باشور  که  کنم  تصور  را  او 
زانو زده یا در حالت نشسته بود، سر خود را میان زانوانش گرفته بود و 
فریاد می زد: "خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، تو به من گفتی که خواستتو 
بازگرداندن باران است. پس از تو می خواهم که ابرها و باران را بیاوری تا 
سرزمین ما دوباره محصول بیاورد! درخواست می کنم که تاخیر نکنی، بلکه 
باران را بیاوری تا مردم باردیگر از محبت و نیکویی تو شادمان گردند و 
در آن وجد نمایند!". او با شهامت، خستگی ناپذیر و از صمیم دل درخواست 
می کرد. سپس ایلیا به خادم خود فرمان داد: "باال رفته و به سوی دریا نگاه 

کن". )اول پادشاهان 18: 43(
سال ها پیش از آن وقتی به طور طبیعی در اسراییل باران می آمد، ابرهای 
باران زا از سمت مدیترانه به سمت غرب می آمدند. ایلیا به خادمش فرمان می-
دهد رفته و به جهت آمدن ابرها نگاه کند. او به چیزی که باور دارد، واکنش 
عملی نشان می دهد. وقتی ما حقیقتا ایمان داریم، مثل این است که قطعا آن کار 

را خواهیم کرد. خادم ایلیا بازگشت و گفت: "چیزی نیست". 
earnest    3
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نیست؟  این طور  می شویم،  متوقف  لحظه  همین  در  ما درست  از  بسیاری 
ما می گوییم: "خوب، شاید اشتباه شنیدم. حدس می زنم خدا می خواهد به تنبیه 
اسراییل برای رفتار شریرانه شان ادامه دهد. تا زمانی که اخاب پادشاه باشد، 
احتماال باران را نخواهیم دید.". ما درایمان مان استوار نمانده ایم، بلکه به جای 
آن،درخواست کردن از خدا را متوقف ساخته ایم و درنتیجه، اراده و خواست 
او را از دست داده ایم. اما ایلیا این گونه نبود. ایلیا خواستِ خدا را می دانست و 
هرگز آن را انکار نکرد. او یک بار دیگر فریاد کشید، این بار باشجاعت و پرشور 
او  کرد.  قدردانی  او  از  دعایش  برای شنیدن  ایمان  با  و  گفت  را سپاس  او 

خادمش را برای بار دوم به قله کوه کرمل فرستاد. 
ایمان، بدون آن که با عمل ما مرتبط باشد، هیچ نیست مگر یک  دعا و 
این معناست که  به  تالش مذهبی و تلف کردن وقت. پرشوربودن در دعا، 
عمل  آن  برطبق  و شما  هستند  دریافت  و جسم تان مصمم  جان  فکر،  قلب، 
می کنید،  اراده ی خدا عمل  که مطابق  که مطمئن هستید  آن جایی  از  می کنید. 
جواب نگرفتن را نمی پذیرید. شما می دانید شرایط و اوضاع می تواند، و می بایست 

تغییر کند. 
اما خادم ایلیا با همان پاسخ بازگشت: "هیچ چیز نیست!". 

اکثر ما اگر بار نخست تسلیم نشده باشیم، از شنیدن گزارش دوم تسلیم 
خواهیم شد. ما یک دلیل خوب االهیاتی پیدا می کنیم که چرا خدا نمی خواهد این 
درخواست به خصوص را در این زمان به خصوص پاسخ دهد. اما ایلیا این-
گونه نبود. او برای بار سوم باقدرت به تخت آسمان نزدیک شد و برای بار 
سوم خادمش را به باالی کوه فرستاد. پاسخ، بار دیگر همان بود. او برای بار 
چهارم، پنجم، ششم و باالخره هفتم دعا کرد! )چه خادم باوقاری! از او هفت 
بار خواسته شد تا به باالی قله کرمل برود و او این کار را کرد. نه تنها ایلیا 
پرشور بود، خادمش هم به همان اندازه پرشوربود!(پس از آن که خادمش 
از هفتمین کوه پیمایی خود بازگشت، پاسخ داد: "ابری کوچک به اندازه کف 

دست آدمی از دریا برمی آید."
به یقین ابری به اندازه ی کف دستنمی تواند آن نوع بارانی که ایلیا برای آن 
دعا می کرد، ایجاد نماید. اما این کافی بود تا ایلیا دست از درخواست بکشد و 

شروع به عمل نماید. او می دانست که دعایش شنیده شده:

"او گفت: برو و به اخاب بگو که ارابه ی خود را ببند و فرود شو مبادا باران 
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تو را مانع شود. و واقع شد که در اندک زمانی، آسمان از ابر غلیظ و باد، 
سیاه فام شد، و باران سخت بارید و اخاب سوار شده، به یزرعیل آمد." 

)اول پادشاهان 18: 45-44( 

بود.  فرستاده  را  خادمش  مرتبه  هفت  و  بود،  کرده  دعا  مرتبه  هفت  او 
ایلیا در طلبیدن، خستگی ناپذیر بود، و مصمم بود تا پاسخی دریافت کند. این 
نمونه ای از آن چیزی است که یعقوب درباره ی موثربودن، و دعای پرشور 

می گوید. این پرشوری در ایمان، گفتن، پشتکار، مداومت و عمل است. 

برخاستن ابر کوچک 
برخاستن ابر کوچک ایلیا، پیش آگاهی اطمینانی است که می توانیم وقتی به 
شکلی خستگی ناپذیر دعا می کنیم، داشته باشیم. روح القدس خود به روح ما 
شهادت می دهد)رومیان 8: 16(. این ابر کوچک ماست؛ شاید گاهی یک کلمه 
باشد، زمان های دیگر یک احساس خوشی، و مواردی دیگر یک آگاهی قلبی که 
آنچه را از خدا درخواست کرده ایم، انجام می شود. به محض آن که می بینیم 
ابر کوچک مابرمی خیزد، می توانیم دست به عمل بزنیم؛ درست همان طور که 

ایلیا کرد. 
زمان هایی را به خاطر می آورم که لیزا در حال وضع حمل پسر چهارم مان 
بود. او پنج روز تاخیر داشت، و البته سابقه ی زایمان دیرهنگام بچه هایمان را 
نیز داشت. با این وجود این بار حس می کرد چیزی درست نیست. بچه ناگهان 
شروع کرد به لگدزدن به رحم او. او به دکترش زنگ زد تا نگرانی اش را با 
او در میان بگذارد و دکتر به او گفت: "فردا صبح به کلینیک بیا و ما سعی 

می کنیم زایمان را انجام دهیم". 
صبح روز بعد دکتر به ما گفت که او باید بدون تاخیر زایمان کند. او ما 
را به راه پیمایی فرستاد تا انقباض هرچه زودتر شروع شود. من و لیزا تمام 
صبح راه رفتیم، اما اتفاقی نیفتاد. حوالی ظهر او خسته شد، بنابراین برای 
استراحت به اتاق بیمارستان برگشتیم. لیزا گفت: "جان، لطفا برو بیرون و 
اگر هرچه زودتر وضع حمل نکنم، آنها مجبورند کارهای دیگری  دعا کن. 

برای به دنیا آوردن بچه انجام دهند، و من نمی خواهم چنین اتفاقی بیفتد." 
یکی از این کارها دادن دارویی به نام "پیتوسین"]4] و یک تزریق نخاعی 

 Pitocin    4
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بود. او این کار را در زایمان نخستین پسرمان انجام داده بود، و این عمل 
بود  بود. روش دیگری هم  موجب مشکالت طوالنی مدتی در پشتش شده 
هنوز  ما  مینستری  که  آن جایی  از  می شد.  محسوب  گرانی  بسیار  روش  که 
در مراحل اولیه خود بود، ما هنوز بیمه ی درمانی نداشتیم. ما درآمد کمی 

داشتیم و پول اضافه  بر هزینه های اولیه ی زندگی  را در اختیار نداشتیم. 
سر ظهر بیمارستان را ترک کردم و در همان نزدیکی جای خلوتی پیدا 
کردم که می توانستم صدایم را به سوی آسمان بلند کنم. من باشور و حرارت 
دعا کردم. چهل و پنج دقیقه بعد به اتاق لیزا برگشتم و دیدم که هیچ پیشرفتی 
حاصل نشده است. یک ساعت کنار لیزا ماندم و برای بار دوم به همان مکان 
برای دعا رفتم. درخواست من از خدا قوی تر شده بود. در اواسط بعدازظهر 

یک بار دیگر به دیدار لیزا رفتم و متوجه شدم هیچ پیشرفتی رخ نداده است. 
یک ساعت دیگر نیز با هم سپری کردیم. نگرانی لیزا به هزار دلیل در حال 
افزایش بود، اما بیشتر از همه نگران سالمتی بچه بود. او التماس کنان گفت: 
"جان، لطفا برو و به دعا ادامه بده، من خیلی نگرانم!" من برای بار سوم به 
آن مکان خلوت دعا بازگشتم. این بار حتا از دفعه ی قبل نیز با شور و شدت 
بیشتری دعا کردم. دعای من محکم و با صدای بلند بود، من مصمم بودم 
تا بشنوم. من ترس را در چهره ی لیزا دیده بودم و می خواستم قادر به آرام 
کردنش باشم. من به زبان مادری دعا کردم و به خدا وعده هایش را یادآوری 

کردم. سپس باشور و حرارت در روح دعا کردم. 
پس از چند دقیقه به وضوح در قلبم شنیدم: "بچه ات امروز به دنیا می آید 
و نوزاد و مادر هر دو در کمال سالمت فردا به خانه خواهند آمد"، روح-

القدس با گفتن این کالم به روح من شهادت داد که دعایم شنیده شده است. 
او به من "ابری به اندازه کف دست" داده بود. حال آماده ی عمل بودم. 

5عصر به اتاق لیزا برگشتم و به او گفتم: "آردن امروز به دنیا می آید و هر 
دوی شما فردا در کمال صحت و سالمت به خانه خواهید آمد"، او آرام شد. 
اما پس از مدتی که چیزی تغییر نکرد، وعده حقیقتا غیرممکن به نظر رسید. 
هنوز هیچ انقباض زایمانی رخ نداده بود. چه طور ممکن بود بچه به این زودی 

به دنیا بیاید؟ اما من ابر کوچکی دیده بودم! 
بعدازظهر هم سپری شد. حاال پرستار و دکتر درباره ی اقدام بعدی با هم 
گفت وگو می کردند. لیزا مرتب از من می پرسید: "جان، آیا نباید دوباره بروی و 

دعا کنی؟"
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به او گفتم: "نه، الزم نیست، بچه پیش از نیمه شب به دنیا خواهد آمد". 
هر ساعتی که می آمد و می گذشت، فکر تسلیم شدن و ردکردن کالمی که 
که خداوند  داشتم  یقین  این وجود  با  می گرفت.  بودم، شدت  قلبم شنیده  در 

دعای مرا شنیده است، لذا خستگی و ناامیدی را پس می زدم. 
باالخره اندکی پس از ساعت 11 شب، لیزا احساس انقباض کرد. آردن 
در ساعت 51: 11 به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد، نافش به سختی دور گردنش 
با  به شکلی وحشتناک  به خاطر می آورم که رنگ سرش  بود.  پیچیده شده 
بدنش تفاوت داشت. او در شرف خفگی بود. دکتر فورا بند ناف را قطع کرد 

و فورا آردن را برای معاینات دقیق تر برد. 
روز بعد ما در ساعت 30: 2 بعدازظهر بیمارستان را ترک کردیم. لیزا و 
آردن سر ساعت 30: 4 خانه بودند. آنچه خدا به آرامی در درونم نجوا کرده 

بود، دقیقا به همان شکل به انجام رسید. 

بخواهید و به خواستن ادامه دهید

بسیاری از ما با این کلمات عیسا آشنا هستیم: "پس به شما می گویم، 
بخواهید که به شما داده خواهد شد؛ بجویید که خواهید یافت؛ بکوبید که 

در به رویتان گشوده خواهد شد.« )لوقا 11: ](

اما بیایید یک بار دیگر آن را از ترجمه AMP بخوانیم تا نکات بیشتری 
برایمان باز شود: 

“پس به شما می گویم، بخواهید و به خواستن ادامه دهید که به شما داده 
خواهد شد، بجویید و به جست وجو ادامه دهید که خواهید یافت، بکوبید و 
به کوبیدن ادامه دهید که در به رویتان گشوده خواهد شد. چراکه هر که 
بخواهد و به خواستن ادامه دهد، به دست آورد؛ هرکه بجویید و به جستن 
به رویش  در  دهد،  ادامه  کوبیدن  به  و  بکوبد  که  هر  و  یابد،  دهد،  ادامه 

گشوده شود." )لوقا 11: ]-10(]5]

به شکلی خستگی ناپذیر  تا  می کند  تشویق  را  ما  عیسا  که  ببینید  می توانید 
بخواهیم، بجوییم و بکوبیم. چرا؟ آیا خدا سخت می شنود؟ قطعا نه! این ربط به 

AMP 5    ترجمه مستقیم از
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ایمان حقیقی ما دارد. افرادی را شاهد بوده ام که "مصمم" به دریافت بودند 
و دیگرانی که در "آرزوی" دریافت کردن بودند. تفاوت عظیمی بین این دو 
پرحرارت  محکم،  او سرسخت،  باشد،  اگر کسی مصمم  دارد.  گروه وجود 
و شجاع و باشهامت است. با دسِت خالی بازگشتن برای او معنایی ندارد. 
درجهت مقابل، اگر کسی تنها طالب یا در آرزوی دریافت باشد، خیلی ساده-

تر مستعد دلسرد شدن است. اگر به راستی ایمان داریم، به خواستن ادامه 
می دهیم و هرچه زمان بیشتری ببرد، پرشور تر خواهیم شد. 

بیایید این درس را از خود خداوند بیاموزیم: 

دعا  همیشه  باید  که  دهد  نشان  تا  آورد  َمَثلی  شاگردان  برای  "عیسی 
از  نه  که  بود  قاضی ای  شهری  در  نشوند.فرمود:  دلسرد  هرگز  و  کنند 
بود  بیوه زنی  شهر  همان  توجهی.در  خدا  خلق  به  نه  داشت،  باکی  خدا 
از دشمن بستاند. او می خواست دادش  از  پیوسته نزدش می آمد و  که 
قاضی چندگاهی به او اعتنا نکرد. اما سرانجام با خود گفت: هرچند از خدا 
باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی توجهم،اما چون این بیوه زن مدام زحمتم 
آورد!آن گاه  به ستوه  مرا  و  بیاید  پیوسته  مبادا  می ستانم،  دادش  می دهد، 
به  خدا  آیا  گفت؟حال،  چه  بی انصاف  قاضی  این  فرمود:شنیدید  خداوند 
دادِ برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد برمی آورند، نخواهد 
رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟به شما می گویم که 
به زودی به داد ایشان خواهد رسید. اما هنگامی که پسر انسان آید، آیا 

ایمان بر زمین خواهد یافت؟« )لوقا 18: 8-1(

به کلمات عیسا دقت کنید: “هرگز دلسرد نشوند”. این تنها یک ایده ی خوب 
نیست، بلکه بسیار مهم تر از آن است؛ این خواست خداست که هرگز دلسرد 

نشوید. 
در داستان باال، بیوه زن در درخواست خود خستگی ناپذیر و بسیار ُمصر 
زن  ساده،  زبان  به  می آورد.  ستوه  به  را  بی انصاف  قاضی  که  آن قدر  است، 
از دست  آن که  برای  دیوانه کرد. آن حاکم خدانشناس  پافشاری اش  با  را  او 
او رسیدگی کرد. آنچه برای من شگفت آور  به دادخواهی  زن خالص شود، 
است، استفاده ی عیسا از این مثل برای توصیف چگونگی درخواست ما از 
به  برگزیدگان خود که شب و روز  داد  به  “آیا خدا  می گوید:  خداست، زیرا 
درگاه او فریاد برمی آورند، نخواهد رسید؟”. خدا بی انصاف نیست، او طرف 
باشید، بالدرنگ  بنابراین وقتی مانند آن زن در مثال عیسا مصمم  ماست. 
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را  نکته ای  است  الزم  جا  این  در  بخشید.  خواهد  شما  به  را  درخواست تان 
روشن کنم. از این مثال ممکن است برداشتی غلط صورت بگیرد و موجب 
شود که نسبت به مفهوم شب و روز دعاکردن دچار لغزش شویم و فکر کنیم 
که معنایش تکرار و عادت است. عیسا در این باره هشدار می دهد: "همچنین 
هنگام دعا عباراتی توخالی را تکرار نکنید )کلمات تکرارشونده، گفتن همان 
دعا آن هم بارها و بارها(، چنان که بت پرستان می کنند، زیرا می پندارند به سبب 
)متا AMP 7 :6(موضوع فراوانی  زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می شود." 
و از حفظ تکرار کردن و بازگو نمودن یک دعا نیست. تمرکز در این مثال 
بر خستگی ناپذیری، شور و حرارت و یقینی است که در درخواست و دعای 
خود به حضور خدا می بریم. ما بااطمینان به او نزدیک می شویم. زیرا می دانیم 
درخواست ما مطابق اراده ی اوست و بنابراین رد نخواهد شد. ایلیا دست خالی 
بازنگشت. او مصمم بود تا مطابق دعایش، دگرگونی را شاهد باشد. او در 

این عزم راسخ باقی ماند، تا دانست دعایش مستجاب شده است. 

جست وجو و کوبیدنی پرحرارت
عیسا نه تنها به ما تعلیم می دهد تا بطلبیم، بلکه از ما می خواهد به کوبیدن 
و جست وجو ادامه دهیم. دعای پرشور، محدود به واژگان و صحبت در خلوت 
نیست؛ بلکه شامل جستن و کوبیدن نیز هست. این یک عامل حیاتی در گرفتِن 

نتیجه است. 
من از تجربیات خود مثال های فراوانی دارم که می توانم در ارتباط با این 
این جا چند نمونه ی تازه را که اخیرا  جنبه ی دعا با شما درمیان بگذارم. در 

تجربه کرده ام، عنوان می کنم: 
مائویی  در  تنها  را  نیم  و  که دو روز  داشتیم  را  این فرصت  لیزا  و  من 
هاوایی]6] پیش از سخنرانی در کنفرانس سپری کنیم. این زمانی عالی بود، 
زیرا هیچ فرصتی با هم در خلوت برای تازه کردن خودمان نداشتیم، درضمن 
خلوت مان  دوران  این  برای  دقت  به  من  و  بود  درگذشته  تازگی  به  لیزا  پدر 

برنامه ریزی کرده بودم. 
هر روز که به سفرمان نزدیک می شدیم، گزارش هواشناسی ثابت باقی 
مانده بود: "باران بی وقفه و بسیار سنگین!". آب و هوا بدون شک مانعی برای 

Maui, Hawaii    6
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نقشه های ما بود، بنابراین باحرارت دعا کردم که باران نبارد و به جریان 
هوا فرمان دادم از محل ما دور شود و به فرشتگان آسمانی گفتم آنچه را 
هنوز  می بارد.  باران  "هنوز  می گفت:  لیزا مرتب  انجام رسانند.  به  کردم،  دعا 

باران می بارد."
من نیز مرتب می گفتم: "آب و هوای عالی ای خواهیم داشت. همه چیز خوب 

خواهد بود." 
ما بعدازظهر به هاوایی رسیدیم و با هوایی تیره و تاریک مواجه شدیم. 
اتفاقی  من  ندارد.  متوقف شدن  قصد  باران  که  می داد  نشان  هنوز  گزارش ها 
گزارش هواشناسی را در هتل شنیدم. یک توده ی عظیم هوای بارانی نه تنها 

هاوایی، بلکه ناحیه ی عظیمی از اقیانوس آرام را دربرگرفته بود. 
صبح که پرده ها را کنار زدم، ابرهای تیره و بارش باران را دیدم. هیچ 
شکافی در میان ابرهای تیره و تاریک نمی دیدم. درست همان طور بود که پیش-

بینی شده بود. اما من از گفتن هر چیزی در تضاد با آنچه درخواست کرده 
بودم، پرهیز می کردم. فریاد زدم: "پدر، سپاسگزارم برای روز زیبای آفتابی. 
می خواهم همسرم را ببینم که در ساحل دراز کشیده، حمام آفتاب می گیرد و 

استراحت می کند." 
لیزا به رفتار ابلهانه ی من می خندید. اما من کامال جدی بودم. من تسلیم 
و دلسرد نشده بودم. راه افتادیم تا به محل صبحانه برویم. به خاطر باران 
سنگین، پرسنل رستوران مجبور شده بودند نیمی از میزها را از بیرون به 
تاریک و  ابرهای  به  ما رسید،  آن که غذای  به محض  بیاورند.  راهروی هتل 
باران زا نگاهی کوتاه انداختم و هدفمند دعا کردم: "خداوندا، تو را برای این 
غذا سپاس می گویم. آن را در نام عیسا تقدیس می کنم و از روزی آفتابی و 

زیبا سپاس گزارم." 
دعا  چیزی  برای  چرا  "جان،  گفت:  به کنایه  ژستی  با  و  زد  لبخندی  لیزا 
نمی کنی که جواب بگیری؟". هر دو خندیدیم. او اغلب بسیار شوخ طبع می شود. 
به او گفتم: "اتفاقا من بسیار جدی هستم. امروز روز زیبایی خواهد بود." 
پیشخدمت سر میز ما آمد تا ببیند چیزی نیاز داریم یا نه: "می توانم به شما 

چیز دیگری بدهم؟"
گفتم: "می توانی به باران بگویی، نبارد؟"

همگی خندیدیم. با این وجود پیش از اتمام صبحانه، باران متوقف شد، 
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ابرهای تیره رفتند، آسمان آبی ظاهر شد و آفتاب طالیی درخشیدن گرفت. 
را  آفتاب  ابری جلوی  و  نبارید  باران  دوباره  مائویی،  در  روزهایمان  باقی 
نگرفت. بعد از این سفر ما به بخش دیگری از هاوایی بهنام "اواهو"]7] برای 
خیس  داشتیم،  آفتاب  مائویی  در  ما  وقتی  گفتند  که  جایی  رفتیم.  کنفرانس 
باران شده بودند. درواقع ما در قسمت خشکی اواهو بودیم، اما سواحل را به 
خاطر بارش زیاد باران که می توانست خطرناک باشد، بسته بودند. محلی ها از 

گزارش ما درباره ی آب و هوای زیبای مائویی، متعجب شده بودند.
من باور دارم که خدای شگفت انگیز به درخواست پافشارانه ی من پاسخ 

داد و سوراخی را در وسط سیستم هوا ایجاد کرد. 

کتاب هایی برای کسانی که نیازمند آنند
من داستان قبلی را با شما مطرح کردم تا ریشه ی این استدالل غلط را 
که خدا تنها مشتاق تحقق "درخواست های بزرگ" است، بخشکانم. او حقیقتا 
نگران تمام جزییات زندگی ماست. او پدر است! اما حال اجازه دهید پاسخ 
او به نیازی به مراتب پراهمیت تر را با هم بررسی نماییم: "دعا برای کسانی 

که در نیازند". 
همه ی  برای  خوبی  پیغام های  کتاب هایمان  که  داریم  باور  لیزا  و  من 
کلیساهاست. وقتی آنها را توضیح می دهم، اغلب خاطرنشان می سازم که اسم 
من از این جهت در باالی آنهاست که من نخستین نفری بوده ام که آنها را 
خوانده ام. در چنین نگرشی، مسئولیت نظارتی جدی و سنگینی به ما محول 
شده است. من و لیزا مسئولیم تا برای روش هایی که بتوانیم این پیغام ها را به 

کلیساهای سراسر جهان برسانیم، دعا کنیم. 
دنیا  زبان  از شصت  بیش  به  من  کتاب های  کتاب،  این  نگارش  زمان  در 
ترجمه شده اند. دعای ما همواره این بوده تا بتوانیم این کتاب ها را به صورت 
هدیه به شبانان و کشورهای بسته و ملت های در حال توسعه برسانیم. درواقع 
می خواهیم بیش از آن که بفروشیم، هدیه بدهیم. در طی ده سال گذشته، ما بالغ 
بر 250/000 کتاب بین رهبران کلیساهای چین، ایران، پاکستان، هند، فیجی، 
تانزانیا، رواندا، اوگاندا و دیگر ملت ها توزیع کرده ایم. ما هنوز از هدف مان که 

Oahu    7
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فزونیِ کتاب های هدیه ای بر کتاب های فروخته شده است، بسیار دوریم؛ چراکه 
تا به حال بیش از میلیون ها نسخه از کتاب هایمان را فروخته ایم. 

در آغاز سال 2011، همان طور که برنامه ریز های مان را برای آینده طرح 
می ریختیم، دریافتم که ما تنها 33000 کتاب در سال 2010 هدیه داده ایم. پس 
از بحثی طوالنی اعالم کردم: "امسال هدف ما توزیع رایگان 250/000 کتاب 

در سراسر جهان است." 
اتاق کامال ساکت شد. یکی از اعضای تیم گفت: "من فکر می کنم باید در 
این باره بیشتر تامل کنیم. افزایش تعداد کتاب ها خیلی بیشتر از سال گذشته 
افزایش را با شرکای مالی مان به صورت تدریجی  این  است. الزم است که 
مطرح کنیم. ما به زمان نیاز داریم. می توانیم 100هزار تا را هدف قرار دهیم 

و درسال های بعد آن را افزایش دهیم!"
گفتم: "نه، ما نیاز داریم که به خدا ایمان داشته باشیم و برای کمک به این 

شبانان و کلیساهای نیازمند قدم برداریم. 250/000 تا رقم زیادی نیست!"
نشان  تا  کردند  را مطرح  دالیل جدیدی  تیم  اعضای  گرفت.  بحث شدت 
دهند که چرا هدفمن بیش از حد بزرگ است. باالخره همان عضو به سختی 
آن را به عنوان یک هدف توجیه ناپذیر مطرح کرد. او از نظر منطقی تشخیص 

درستی داده بود، اما فیض خدا را مدنظر قرار نمی داد. 
را  کتاب ها  این  دیگری  مینستری  هیچ  "بچه ها،  گفتم:  قبل  از  راسخ تر  من 
ندارد. خدا آنها را به ما سپرده، ما تنها کسانی هستیم که می توانیم کتاب های 
دام شیطان، در پناه، برخاستن ماده شیر، برانگیخته با ابدیت، خارق العاده و 
دیگر کتاب های خود را به آنها برسانیم. ما مسئولیم تا در این مورد به خدا 

ایمان داشته باشیم. ما باید سطح دید خود را ارتقا دهیم." 
مخالفت ها ادامه پیدا کرد. در این لحظه با صدای بلند و با یکدندگی گفتم: 
"من نمی خواهم در تخت داوری در مقابل عیسا بایستیم و مجبور شویم که 
توضیح دهیم چرا برای کم، درخواست کردیم. من نمی خواهم آن شبانان در 
تخت داوری ما را مورد سوال قرار دهند و بپرسند: "چرا این کتاب ها را که 
خدا به تو سپرده بود، به ما ندادی؟"، مینستری های دیگر در این باره حساب 

پس نخواهند داد، تنها ما مسئولیم!"
فضا به یک باره عوض شد و جلسه ی ما به صورت یک جلسه ی سخت و 
الزام آور به پایان رسید. من از این که شرایط به این جا رسید و با چنین شدتی 
حرف زدم، متاسف بودم. مسئوالن بخش ها افرادی صادق، خداجو هستند و 
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تنها خوبی و منفعت مینستری را می خواهند. اما من عمیقا می دانستم که نمی-
توانم عقب نشینی کنم. الزم بود برای این شبانان و کلیساهای نیازمند که در 

مناطق در حال توسعه ی دنیا واقع شده اند، در شکاف بایستیم. 
چند روز بعد مدیر اجرایی سراغم آمد و گفت: "ما کاری را که در قلب 
توست، انجام خواهیم داد. ما اینجا هستیم تا به رویای تو و لیزا خدمت کنیم. 
لطفا به من بگو آیا هنوز باور داری که باید 250/000 کتاب ببخشیم. اگر دعا 
کنی و هنوز به این موضوع باور داشته باشی، ما صد درصد در این تالش 
با تو همراهیم، ما دعا می کنیم و به سختی برای نیل به آن تالش خواهیم کرد." 
من بار دیگر نزد خدا رفتم، و هنوز باور داشتم که هدف ما باید همان 
250/000 کتاب باشد. درها برای ما بازشده بود تا کتاب هایمان را به رهبران 
برمه و در دیگر  لبنان،  تاجیکستان،  ترکیه، غنا،  ایران،  لیبریا، چین،  ویتنام، 
خواهیم  دریافت  بیشتری  درخواست های  می دانستیم  همچنین  برسانیم.  ملت ها 
کرد. برای نشر و توزیع این میزان کتاب در سراسر دنیا، باید چیزی حدود 
600/000 تا 700/000 دالر درنظر می گرفتیم. این مبلغ بسیار زیادی برای ما 

بود، اما نه برای خدا. 
دو هفته بعد اعضای تیم در اتاق هتلم در فلوریدا به من زنگ زدند. آنها با 
هیجانی که در صدایشان موج می زد، گفتند: "جان، ما همین االن چکی به مبلغ 
300/000 دالر برای چاپ کتاب ها دریافت کرده ایم." در تراس اتاقم در هتل، 

حقیقتا از شادی جیغ کشیدم. 
از قضا یکی از پرسنل ما این رویا را با یک تاجر تگزاسی درمیان گذاشته 
این  طی  ما  مینستری  که  مستقلی  هدیه ی  بیشترین  نوشت.  را  او چک  بود. 
معجزه  یک  حقیقتا  این  بود.  دالر   50/000 بود،  کرده  دریافت  سال  بیست 
کنیم. حقیقت  را چاپ  کتاب  نزدیک 150/000  تا  می کرد  کمک  پول  این  بود! 
متحیرکننده این بود که ما نیمی از راه مان را برای سال 2011 پیموده بودیم 
و تازه ماه فوریه بود! تماس تلفنی ما را به جنبش کشانده بود، ما همه انرژی 

گرفته و پر از شادی بودیم. 
دو  در جلسه  می فهمید چرا  "بچه ها حاال  پرسیدم:  تلفن  گذاشتن  از  پیش 

هفته پیش آن قدر سرسخت و یکدنده بودم؟!" 
مدیر اجرایی ما که بیشترین چالش را در جلسه با من داشت، خندید و 
گفت: "فکر می کردم قصد داری بگویی: دور شو از من، ای شیطان!"، همه ی 

ما خندیدیم. 
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بعد از آن روز لیزا توضیح داد: "خدا نمی خواهد به او برای ممکن ها باور 
ما در  اگر  باشیم.  داشته  ایمان  برای غیرممکن ها  می خواهد  او  باشیم،  داشته 
آن هدف تردید می کردیم، باور دارم که آن چک 300/000 دالری اکنون در 

دستان ما نبود." 
باید به او بگویم که با او موافقم. حرف لیزا کامال درست است. 

از 250/000 کتاب چاپ شدو در دستان رهبران  بیش  اواخر سال،  در 
حمایت های  و  دعاها  بدون  این ها  از  یک  هیچ  گرفت.  قرار  کشور   41 از  بیش 
شرکایمان و تالش های فراوان آنانی که درگیر این کار بودند، اتفاق نمی افتاد. 
دارد، خود چند جلد کتاب  برای نوشتن شهادت هایی که دراین مورد وجود 

الزم است. 
این اتفاقی عالی برای بنای ایمان کل گروه بود. برای این کار با پافشاری 
طلبیدیم، جُستیم و کوبیدیم تا این در برای رسیدگی به زندگی های بی شماری 
باز شد. ما باید همواره به خاطر داشته باشیم که خدا: "می تواند به وسیله ی آن 
نیرو که در ما فعال است، بی نهایت فزون تر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم، 

عمل کند." )افسسیان 3: 20( 
ما نمی توانیم اجازه دهیم که محدودیت فکر انسانی ما او را در فکر و ایمان 
ما محدود سازد. اگر حقیقتا ایمان داریم، با پافشاری خواهیم خواست و به 

کوبیدن ادامه می دهیم تا شاهد جالل او باشیم. 

منتظر چه هستید؟ 
پیشبرد پادشاهی خداوند در دنیای مادی اتفاق نمی افتد مگر آن که نخست 
در قلمرو روحانی استوار شود. پولس به تیموتائوس تعلیم می دهد که: "در 
بدان  به دست آور آن حیات جاویدان را که  پیکار کن و  ایمان  نیکوی  نبرد 
جاودان،  حیات  دست آوردن  به   )12  :6 تیموتائوس  )اول  شدی."  فراخوانده 
محکم چسبیدن به تدارک عیساست، و ما به یقین نمی توانیم آن را بدون شور 
و حرارت انجام دهیم. وقتی خدا این شکل از مصمم بودن را در فرزندان 
خود می بیند، برانگیخته می شود. در عبرانیان 11: 6 به ما گفته شده: "و بدون 
نزدیک  او  به  هر که  زیرا  را خشنود ساخت،  خدا  بتوان  نیست  ممکن  ایمان 
پاداش  را  و جویندگان خود  او هست  که  باشد  داشته  ایمان  باید  می شود، 

می دهد.« 
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به ما گفته نشده که خدا کسانی را که گاهی او را می جویند، پاداش می دهد، 
خیر، بلکه او به کسانی پاداش می دهد که او را با سختکوشی]8] می جویند. او به 

سمت اشتیاق شدید، بی ریا و خستگی ناپذیر، کشیده می شود. 
خدا از طریق ارمیا در همین راستا می گوید: 

"فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سالمتی می باشد و نه 
امید بخشم. و مرا خواهید خواند و آمده، نزد  بدی تا شما را در آخرت 
من تضرع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود. و مرا خواهید 
طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جست وجو نمایید، مرا خواهید یافت. 

و خداوند می گوید که مرا خواهید یافت." )ارمیا ]2: 14-11(   

دریافت  برای  این وجود  با  است.  برای شما همواره خوب  نقشه ی خدا 
این فراوانی، باید پرشور باشید و با پافشاری و ثابت قدمی بجویید. این ایمان 

راستین است. 
آیا کلمات پایانی عیسا را در مَثل بیوه زن و قاضی بی انصاف به یاد دارید؟ 
"اما هنگامی که پسر انسان آید، آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟" )لوقا 18: 
8( چه پرسشی؟ آیا او ایمانی زمینی، بی حرارت و محتاطانه خواهد یافت، یا 
ایمانی واقعی؟ در ترجمه ی دیگری می خوانیم: "پسر انسان چه میزان از ایمان 
پایا و مُصر را در زمان بازگشت خود بر روی زمین خواهد یافت؟"]]]آن قسم 
ایمانی که خداوند از آن سخن می گوید با آن پیگیری خستگی ناپذیر بیوه زن که 

قاضی را به ستوه آورد، قیاس می شود. 
با حجب- را  نباشید. درخواست تان  نزد خدا کمرو  به  بنابراین در رفتن 

وحیا مطرح نکنید. باشهامت، قوی و تزلزل ناپذیر باشید و مشخص دعا کنید. 
پافشاری و سماجت ما در حضور خداوند از روی ناامیدی و العالجی نیست، 
بلکه ناشی از اطمینان راسخ به محبت پدرانه ی او و این باور است که هر 

آنچه را به شکلی تزلزل ناپذیر در نام او بطلبیم، خواهیم یافت. 
دنیای شما  در  است.  زیاد  بسیار  اطراف تان  نیازهای  منتظر چه هستید؟ 
افراد بسیاری هستند که نیازمندند برای آنها به حضور خدا بروید. برای آنها 
نور باشید! همین حاال باپافشاری و اصراری خستگی ناپذیر به نزد خدا بروید. 

 Diligently    8
Message ترجمه از    [
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دویدن برای جایزه 

"آیا نمی دانید که در میدان مسابقه، همه می دوند، اما تنها یکی جایزه را 
می برد؟ پس شما چنان بدوید که ببرید.« )اول قرنتیان ]: 24( 

مسابقه  یک  در  وشما  من  دریافتیم،  کتاب  این  طول  در  که  همان طور 
هستیم. همان طور که آیه ی باال روشن می سازد، این مسابقه شخصی است. 

این مسابقه ی شماو مسابقه ی من است. 
رقابت ما با یکدیگر نیست، بلکه با نیروهایی است که نمی خواهند مسابقه 
را به پایان برسانیم. من و شما در دنیایی سقوط کرده زندگی می کنیم که قطعا 
با ما به مخالفت و مقاومت برمی خیزد. ما در حال مبارزه ایم. دقت کنید که 
پولس رسول می گوید: "پس شما چنان بدوید..." به چه شکل باید بدویم؟ ما 
باید به شکلی خستگی ناپذیر بدویم. نویسنده ی رساله به عبرانیان این موضوع 
"بیایید بااستقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر  را چنین توضیح می دهد: 

شده، بدویم." )عبرانیان 12: 1(
من در تمام طول زندگیم ورزشکار بوده ام، بنابراین بسیاری از دوستانم، 
ورزشکاران آماتور یا حرفه ای هستند. افراد جدی به سختی تمرین می کنند، 
ادامه می- را  تمرینات طاقت فرسا  می کنند و  را حفظ  در شرایط سخت خود 

دهند. پولس می نویسد: "هر که در مسابقات شرکت می جوید، در هر چیز، تن 
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به انضباطی سخت می دهد. آنان چنین می کنند تا تاجی فانی به دست آورند؛ 
ولی ما چنین می کنیم تا تاجی غیرفانی به دست آوریم.« )اول قرنتیان ]: 25( 
چرا ورزشکاران باید چنین کنند؟ پولس پاسخ این پرسش را می دهد: "آنها این 

کار را می کنند تا جایزه را ببرند." 
بول"]1]  بردِن"سوپر  جایزه،  امریکایی،  فوتبال  حرفه ای  بازیکنان  برای 
جوایز  PGAیا  مسترز]2]،  مسابقات  بردن  حرفه ای،  گلف بازان  برای  است. 
بزرگ دیگر است. برای یک بازیکن هاکی، این جایزه جام استنلی]3] است، و 
برای ورزشکار المپیک، بردن مدال طالست. رویای آنها برای بردن جایزه، 
انگیزه ی آنهاست. کسانی که رویایشان بر روی جایزه متمرکز می شود و از 
انگیزه ی بردن جایزه را  آن جنبش نمی خورند، نسبت به کسانی که رویا و 

ندارند، خستگی ناپذیرتر تمرین می کنند و حداکثر سختی را تحمل می کنند. 
اما به مربی اش  من بازیکن هاکی ای را دیده ام که بازویش شکسته بود، 
التماس می کرد جراحت را باندپیچی کند تا بتواند به مبارزه برای جام استنلی 
ادامه دهد. او به اسکیت روی یخ با دردی ادامه می داد که بیشتر انسان ها حتا 
نمی توانند با آن درد راه بروند. من بازیکن فوتبالی را دیده ام که بینی اش خرد 
ادامه دهد؛  به مبارزه و رقابت  بتواند  تا  پانسمان کرد  اما آن را  شده بود، 
رویای او مبتنی بر بردن سوپر بول به درد آزاردهنده اش غلبه می کرد. همه ی 
ما شاهد یکی از این نمونه ها بوده ایم. خواه در ورزش یا در دیگر تالش-

های انسانی. داشتن رویا و دید، انگیزه یبزرگی است. این همان چیزی است 
که باعث می شود کسانی باالتر از دیگران بایستند. این چیزی است که آنها 
را قهرمان می سازد. تنها کسانی که نگاهشان را محکم به جایزه دوخته اند، 

سختی ها را تا به آخر تاب می آورند. 
وقتی قرار است شهروندان پادشاهی خدا هر روزه علیه نیروها و لژیون 
ویرانگر شیطان بجنگند، باید بدانیم که برای چه رقابت می کنیم. انگیزه ی ما 
برای به پایان رساندن چیست؟ چرا وفادارماندن تا این حد مهم است؟ زندگی 
فردی ما به عنوان قوم خدا نشان دهنده ی چیست؟ چرا مِیدانی که خدا پیش 

روی ما قرار داده تا این حد در پادشاهی خدا مهم است؟
پولس می گویدپاسخ این پرسش های ما همان پاسخی است که در مورد یک 
ورزشکار وجود دارد. ما برای جایزه یا پاداش تالش می کنیم: "پس شما ]در 

Super Bowl    1
The Masters    2
Stanley Cup    3
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میدان مسابقه] چنان بدوید که ]جایزه را] ببرید." یوحنای رسول سال ها بعد 
در رساله اش به فرمانی مشابه از خدا اشاره می کند: "بهوش باشید که ثمر 
کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید.« )دوم یوحنا 8( 

برای  را  خود  شایستگی  نرسانید،  پایان  به  خوب  که  آن  برای  سلیمان 
باالترین جایزه از دست داد. او بر هدفش متمرکز نشده بود. 

شروعِ خوب بسیار مهم است، اما در نظر خداوند میوه های انتهای مسیر، 
مستلزم  جایزه،  دریافت  و  خوب به پایان بردن  دارند.  بیشتر  مراتب  به  اهمیتی 
مقاومت و تحملی خستگی ناپذیر است، هر دوی این موارد با انگیزه ی ما تغذیه 

می شوند. این لحظه ی مناسبی است که به این پرسش بسیار مهم بپردازیم: 
"این پاداش چیست که به جستجویش هستیم؟ چه جایزه ای است که به 

ما هشدار داده شده آن را از دست ندهیم؟"
این جایزه را می توان در دو سطح در نظر گرفت. ما سطح نخست را در 

این فصل و سطح دوم را در فصل آینده بررسی خواهیم کرد. 

نخستین پاداش 
نخستین پاداش یا جایزه، پیرامون این حقیقت می گردد که میدان و مسیر 
زندگی ما مستقیما درگیرِ بنای خانه ی خداست؛ خانه ای که او تا به ابد در آن 

ساکن خواهد بود.]4]
خدا خودش در حال ساختن خانه ای است، خانه ای پرجالل. این خانه ای 
است که او مشتاق ساکن شدن در آن است، و هدف اصلیِ نقشه ی هزاران 

ساله ی اوست. او درباره ی آن بسیار هیجان دارد! 
من و لیزا این موقعیت را داشتیم که خانه ی شخصی خود را بسازیم. در 
اواخر دهه هشتاد میالدی وقتی در اورالندو فلوریدا]5] زندگی می کردیم، یک 
معمار معروف به نام رابرت]6] به سراغ ما آمد. او گفت: "من عاشق مینستری 
شما هستم" و اضافه کرد: "می خواهم برای شما خانه ای بسازم." در آن زمان 
ما در خانه ای کوچک و متوسط زندگی می کردیم، و فکر کردیم قیمت او برای 
ما بیش از حد گران است. اما وقتی ما از پذیرش پیشنهاد او طفره رفتیم، او 

4    برای مطالعه بیشتر و عمیق تر در زمینه ی »خانه خداوند« به کتاب دیگر نویسنده »برانگیخته 
با ابدیت« رجوع کنید.

 Orlando , Florida    5
Robert    6
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گفت: "من این کار را با قیمت منصفانه ای انجام می دهم". وقتی کار تمام شد، 
او حتا یک سنت هم به عنوان سود برداشت نکرد. 

پیش از این، من و لیزا مالکیت دو خانه را تجربه کرده بودیم، هر دوی 
آنها خانه های کوچکی بودند و ما نمی توانستیم هیچ کاری با نقشه ی آنها بکنیم. 
بنابراین به دکوراسیون ساده و محدودیت انتخاب رنگ و مبلمان عادت کرده 
بودیم. ما هرگز نمی توانستیم دراین رابطه تصمیمات بزرگی بگیریم. بنابراین 

فرایند ساخته شدن یک خانه ی سفارشی برایمان بیگانه بود. 
هرگز آن زمانی را که رابرتچند روز بعد به خانه ما آمد و کنار ما پشت 
میز آشپزخانه نشست از یاد نمی برم. او یک سری ورقه ی سفید طراحی را باز 

کرد و با اشتیاق گفت: “خانه رویایی تان را بکشید!”
کاری  چنین  می توانیم  که  کنیم  تصور  نمی توانستیم  بودیم.  شده  گیج  ما 
بکنیم. لیزا فورا دست به کار شد، او شروع به کشیدن کرد. انگار که مدت ها 
بود که به این موضوع فکر کرده )درواقع فکر هم کرده بود!(، من کمی کندتر 
طراحی می کردم. یک اتاق برای مطالعه و یک پارکینگ را کشیدم، درحالی که 
لیزا در همین زمان، مابقی خانه را کشیده بود. این کاری نشاط بخش بود، و 
وقتی دریافتیم که حقیقتا می توانیم خانه مان را آن گونه که آرزو داریم، طراحی 
کنیم، هیجان مان فزونی گرفت. هیچ محدودیتی نبود. آن گاه رویایمان را بادقت 
در آن برگه ی بزرگ کاغذ شرح دادیم. و آن را به معماران و طراحان سپردیم. 
چند روز بعد، “باب”]7] نقشه اولیه را نشان مان داد. خیلی هیجان انگیز بود. آنها 

خیلی زود زمین را کنده و شروع به ساختن کردند. 
ساخت  مراحل  کل  و  می رفتیم  پروژه  محل  به  روز  هر  همسرم  و  من 
بار می رفتیم. ما به حدی مشتاق بودیم که  از روزها دو  را می دیدیم. بعضی 
گاهی نمی توانستیم منتظر ساخته شدن مراحل بعدی باشیم. ماه ها، مثل سال ها 
برایمان گذشت، و روزها، مثل هفته ها. زیرا ما انتظار داشتیم وسایل تازه ای 
به خانه ی رویایی مان اضافه کرده و ظرف یک روز اسباب کشی کنیم. از این-

که می دیدیم آنچه را به عنوان رویایمان در صفحه ی سفید کاغذ کشیده ایم، 
جلوی چشمانمان شکل می گیرد، شگفت زده بودیم. 

و  احساسات  مشابه  می کردیم،  ما حس  که  آن خوشی ای  دارم  باور  من 
انتظارات خدا برای خانه ی  سفارشی اش است. اما او خیلی بیشتر از چند ماه 

انتظار کشیده، درواقع از زمان بنای این جهان چشم انتظار آن بوده است. 
Bob    7
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ما در زمین نام های فراوانی برای خانه های خاصی داریم. به عنوان مثال 
"قصر باکینگهام"]8]، که خانه ی ملکه انگلستان است. در امریکا، محل سکونت 
رییس جمهور را "کاخ سفید" می نامند. خانه ی مایکل داگالس]]]، در برمودا]10]، 
"النگ لندز”]11] نام دارد. خانه ی جورج هریسون]12] فقید که عضو گروه بیتل-
ها]13]بود، "فرایر پارک"]14]نام دارد. خانه ی نیکالس کیج]15]، "میدفورد کسل"]16] 
را  خانه اش  نام گذاری  خدا  که  است  این  نمی دانند،  افراد  بیشتر  آنچه  است. 
بسیار پیش از هستی ما انجام داده است. او خانه ی ابدی اش را که هنوز در 

حال ساخت است، "صهیون" می نامد. همان طور که مزمورنویس می نویسد: 

"زیرا خداوند صهیون را برگزیده، و رغبت داشته که منزلگاه او باشد: این 
است استراحتگاه من تا به ابد. اینجا منزل خواهم گزید، زیرا بدان رغبت 

دارم." )مزمور 132: 14-13(

توجه کنید که خدا به این خانه رغبت دارد. به عبارت دیگر خدا مشتاقانه 
چشم انتظار آن است، درست به همان سان که من و لیزا مشتاقانه چشم انتظار 
خانه ی جدیدمان بودیم. دیگر آیات به ما می گویند که خدا به طور مشخص این 

خانه را "صهیون" نامیده است: 

"زیرا خدا صهیون را بنا خواهد کرد" )مزمور 102: 16(، "خداوند را که در 
"از صهیون که  )مزمور ]: 11(،  صهیون جلوس فرموده است، بسرایید" 

کمال زیبایی است، خدا تجلی می کند." )مزمور 50: 2(

زمانی که خانه ای را می سازید، ابتدا پی و شالوده ی آن را می ریزید. ببینید 
اشعیا چه می گوید: "اینک در صهیون سنگ بنیادی نهادم یعنی سنگ آزموده و 
سنگ زاویه ای گران بها و اساس محکم، پس هرکه ایمان آورد تعجیل نخواهد 

نمود." )اشعیا 28: 16(
این سنگ زاویه است؟! هیچ کس، مگر پسر  یا دراصل چه کسی  چه چیز 
محبوب خداوند، عیسای مسیح! براساس نوشته ی اشعیا، عیسای مسیح یکی 

Buckingham Palace    8
]    Michael Douglas )هنرپیشه امریکایی(

Bermuda    10
Longlands    11

George Harrison    12
Beatle    13     )گروه معروف موسیقی بریتانیایی( 

Friar Park    14
Nicolas Cage    15

 Midford Castle    16



255

دویدن برای جایزه 

به- یا  زاویه  ابدی خدا - صهیون- است؛ درحقیقت سنگ  از مصالح خانه 
عبارتی، مهم ترین بخش آن.

کالم خدا می گوید: "شما نیز چون سنگ های زنده به صورت عمارتی روحانی 
بنا می شوید." )اول پطرس 2: 5(خانه ای که پطرس به آن اشاره می کند، صهیون 
است. عیسا و ما به صورت نمادین به یک سنگ تشبیه شده ایم. مسیحیان، 
مصالح ساختمانی خانه ی خدا هستند که او تا به ابد در آن سکنا خواهد گزید. 

بلکه هموطن مقدسان و عضو خانواده  اجنبی،  بیگانه و  نه  "پس دیگر 
انبیا بنا شده اید، که عیسی مسیح خوْد  خدایید؛و بر شالوده رسوالن و 
به  و  می پیوندد  هم  به  بنا  این  تمامی  او  در  بناست.  آن  اصلی  سنگ 
صورت معبدی مقدس در خداوند بر پا می شود. و در او شما نیز با هم 
بنا می شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن 

ساکن است.« )افسسیان 2: ]22-1(

پیمانکاران فرعی
ما نه تنها مصالح خانه ی خدا خوانده شده ایم، بلکه به عنوان "همکاران" 
نیز نامیده شده ایم )اول قرنتیان 3: ] را بخوانید(. عبارت امروزی این واژه را 
می توان "پیمانکاران فرعی"]17] نامید. این پیمانکاران فرعی چه کسانی هستند؟! 
این افراد شامل لوله کش، برق کار، باغبان، نصاب، کاشی کار، آجرچین، موکت-
وقتی  می سازند.  را  خانه  که  هستند  افرادی  درواقع  آنها  می باشند.   ... و  کار 
رابرت خانه ی ما را می ساخت، هیچ میخی را نکوبید، هیچ آجری را نچید، و 
این کارها را  هیچ تخته ای را نبرید، بلکه پیمانکاران فرعی بودند که همه ی 

کردند. 
بنابراین اگر پیمانکاران فرعی افرادی هستند که حقیقتا خانه را می سازند، 
می شود:  شامل  را  مفهوم  سه  پرسش،  این  پاسخ  چیست؟  معمار  کار  پس 
نخست، معمار خانه را طراحی می کند. خدا به عنوان سازنده یا معمار خانه ی 
خود، نقشه ی اصلی را در گذشته ای بسیار دور طراحی کرده است. پولس 
می نویسد: "زیرا پیش از آفرینش جهان، ما را در وی برگزید." )افسسیان 1: 4( 
عبرانیان می گوید: "کارهای او از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده بود" )4: 

 )Subcontractor )or Subs    17
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3(. طراحی خانه ی خدا پیش از خلقت آدم به پایان رسیده بود. چه شگفت انگیز!  
دوم، معمار، مواد و مصالحی را که برای ساختن خانه مورد نیاز است، 
به  است؟!  داده  را سفارش  ما  که خدا  نیستید  آیا شادمان  می دهد.  سفارش 
را  تو  بندم،  در شکم صورت  را  تو  که  آن  از  "قبل  می گوید:  او  دلیل  همین 
شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم، تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امت ها 
قرار دادم." )ارمیا 1: 5( پولس به ما می گوید: "ما را پیش از بنیاد عالم در او 

برگزید." )افسسیان 1: 4، ترجمه قدیمی(
سومین مسئولیت معمار، برنامه ریزی کار پیمانکاران است. این جنبه ای 
بسیار حیاتی در کار است. زیرا شما نمی خواهید پیش از اتمام کار لوله کش و 
برق کار، سقف و کاغذدیواری ها را نصب یا رنگ کنید. شما نمی خواهید موکت و 
کف را پیش از اتمام کار شیروانی یا رنگرزی، نصب کنید. اگر کار پیمانکاران 

به درستی زمان بندی نشده باشد، هرج و مرج در کار، اجتناب ناپذیر است. 
پیمانکاران"  "سرپرست  نام  به  فردی  معموال  معاصر،  خانه سازی  در 
چه کسی  می کنید  فکر  دارد.  را  فردی  چنین  خدا،  خانه ی  اما  ندارد.  وجود 
سرپرست پیمانکاران خانه ی خداست؟! درست حدس زدید، عیسای مسیح! 
غالطیان 4: 4 می گوید: "اما چون زمان مقرر به کمال فرارسید، خدا پسر خود 
را فرستاد." خدا به عنوان معمار، فرستادن عیسا که سنگ زاویه و سرپرست 
پیمانکاران بود را برنامه ریزی و زمان بندی کرده بود، و او را در زمان مقرر 

برای ساختمان صهیون فرستاد.
عیسا به عنوان سرپرست پیمانکاران، وظیفه ی مقرر خود را به کمال به-

انجام رسانید. او دور خود را به کمال رسانید! در شام آخر، او قادر بود 
به  من سپردی،  به  که  را  کاری  "من  بگوید:  پدر  به  اطمینان  و  فروتنی  در 
کمال رساندم." )یوحنا 17: 4(عیسا کارش را به عنوان پیمانکار اصلی بنای 

صهیون به انجام رساند. 
وضعیت من و شما چه طور است؟ کالم خدا درباره ی نقش ما به عنوان 

پیمانکاران خانه ی خدا چه می گوید؟ 
"زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیْح عیسی  درباره ی ما گفته شده: 
مهیا  پیش  از  کارهایی که خدا  انجام دهیم،  نیک  کارهای  تا  آفریده شده ایم 
ما درمسیح  که  کنید  دقت   )10 :2 )افسسیان  برداریم.«  گام  آنها  در  تا  کرد 
خلق شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم. به عبارت دیگر ما خلق نشده ایم 
تا صرفا کسی باشیم، بلکه ما در مسیح خلق شده ایم تا کارهایی را انجام 
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دهیم. حال بیایید دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم؛ در سال های اخیر، تعالیم 
غیرمتعادلی در این باره در بدن مسیح وجود داشته است. قویا به ما تاکید 
شده که در مسیح کیستیم، که بسیار مهم است، اما در تاکید به این که "خلق 
شده ایم تا چه کاری در مسیح انجام دهیم"، غفلت شده است. این عدم تعادل، 

دو مشکل بزرگ ایجاد کرده است. 
نخست موجب پدیداری کلیساهایی به شدت بی رمق در غرب شده است. 
اکثرایمان داران یک بار در هفته در کلیسا شرکت می کنند و بسیاری هم خیر. ما 
به دنبال پیشرفت و ترقی در کارمان، تقال برای یک زندگی خوب اجتماعی، 
خرید آخرین وسایل الکترونیکی، اتمام قسط های خانه، بزرگ کردن بچه ها، 
بازنشستگی  دوران  برای  آشیانه ای  داشتن  و  برای تحصیالت شان  پس انداز 
مقرر  خدا  جانب  از  که  شخصی مان  ماموریت  انجام  جای  به  این ها  هستیم. 
این حقیقت که کاری  به  از ما نسبت  انگیزه های ما هستند. بسیاری  گشته، 

"ابدی" برای انجام دادن داریم، غافلیم. 
به این فکر کنید که اگر پولس نمی دانست مسیرش چیست، چه طور می-

"دور خود را به کمال رسانیده ام")دوم تیموتائوس 4: 7(؟  بگوید:  توانست 
اجازه دهید توضیح بدهم. اگر قرار باشد یک مسافت طوالنی را در مسابقات 
یک  شرکت کننده ها  همه ی  که  می دانید  بدوید،  دبیرستان ها  سطح  در  کشوری 
نقشه ی اولیه از مسیر مسابقه در اختیار دارند. اما اگر یک مسافت طوالنی را 
بدوید و نقشه ی مسیر را ندانید، می دوید و می دوید تا غش می کنید و هم تیمی-
هایتان شما را به خانه ببرند. اما هنوز نمی دانید آیا مسیر مسابقه را به پایان 
رسانده اید یا نه؟! تنها راهی که می توانید صادقانه و بااطمینان بگویید مسیر 
مسابقه را به پایان رسانده اید، زمانی است که مسیر مسابقه را می دانید و آن 
را تا به انتها می دوید. پولس نیز درست همانند عیسا، می گوید: "کاری را که به 

من سپردی، به کمال رساندم." 
چه طور می توانیم دور خود را به پایان ببریم، درحالی که تمرکز و انرژیمان 
را تنها به کارهای روزمره اختصاص داده ایم؟ چه طور می توانیم کاری را که 
خدا برایمان درنظرگرفته بشناسیم، درحالی که تنها ارتباط مان با او یک ارتباط 
کوتاه در جلسات هفتگی یکشنبه های کلیساست؟ اگر هر روزه بااشتیاق او را 

نجوییم، چه طور ممکن است نقشه ی او را بدانیم؟!  
"انجام دادن"،  جای  به  "بودن"  بر  ما  نامتعادل  تاکید  در  مشکل  دومین 
یک  تمام وقِت خدمتی،  فقطکارِ  که  است  مسیحیان  اکثر  در  عقیده  این  ایجاد 
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از  یک  هر  است!  ُمهمِل  این  آنهاست.  زندگی  در  اصیل  و  واقعی  خواندگی 
فرزندان خدا، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان، یک خواندگی آسمانی 
دارند و آن خواندگی، پیمانکارانِ امین بودن در بنای خانه ی خداست. ترجمه 
AMP تعریف زیبایی در این مورد که در مسیح خلق شده ایم تا چه کاری 

را انجام دهیم، ارائه می دهد: "ما در مسیح خلق شده ایم تا کارهای نیکی را 
که خدا از پیش برای ما تعیین نموده، )از قبل طرح نموده( ]راه هایی که او در 
زمان های گذشته آماده نموده] را انجام دهیم و در آنها گام برداریم ]زندگی ای 
را داشته باشیم که او از پیش برای ما آماده و مقرر کرده تا براساس آن 

زندگی کنیم]" )افسسیان 2: 10(.]18]
خدا به شما افتخار خدمت به عنوان یکی از پیمانکاران بنای “صهیون”، 
آجر،  از  که  نیست  خانه ای  این  است.  داده  را  خود  جاودان  خانه ی  یعنی 
ساروج، الوار، گچ و سیمان درست شده باشد. این خانه ای است که بدون 
او.  از پسران و دختران  بنای زنده ای است  دخالت دستی ساخته می شود، 
شما هم مانند اکثر پیمانکاران امروزی ممکن است هنوز قادر نباشید ببینید 
که چگونه خواندگی شما در زندگی، به تکمیل طرح خانه ی خدا کمک می کند، 
زیرا تنها او می تواند به عنوان معمار همه چیز را ببیند. سهم ما روزی در آینده 
به کمال می رسد و آن زمانی است که خانه ی خدا تکمیل می شود. آن روز ما با 

او در حضورش تا ابد شادمان خواهیم بود. 
به  آماده کرد،  را  ما  پیمانکاران خانه ی  برنامه ی زمان بندی  رابرت  وقتی 
هریک از آنها بخش مشخصی از نقشه را داد. او به آنها توضیح داد که دقیقا 
چه چیزی از آنها می خواهد. تنها او نقشه ی کلی را می دانست، اما آنها فقط از 
بخش های خود آگاه بودند و توقع می رفت که فقط بخش و سهم خود را به 
انجام رسانند. آنها به محوطه نمی آمدند، تنها وقتی می آمدند که حضورشان 
مورد نیاز و مفید بود. آنها نقشه ای را دنبال می کردند که پیش تر توسط معمار 

تهیه شده بود. 
به- به عیسای مسیح  برای شما، من و هرکسی که  پیش راهی  از  خدا 

عنوان نجات دهنده و خداوند توکل می کند، فراهم کرده است )افسسیان 2: 10 
را بخوانید(. هریک از ما درست همانند آن پیمانکاران ساختمانی، نقشی مهم و 
ویژه در بنای خانه ی ابدی خداوند داریم. هیچ ماموریتی نسبت به ماموریت دیگر، 
ارجحیت و برتری ندارد. خدا می خواهد خانه اش را آنچنان که طراحی کرده، به 

AMP 18    ترجمه مستقیم از
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پایان برساند و برای این کار هر یک از ما باید سهم خود را به خوبی انجام دهیم. 

پاداش یا زیان معمار
حال بهتر می توانید درک کنید که چرا در کتاب مقدس اغلب از ما به عنوان 
معماران یادشده است. مزمورنویس می نویسد: "سنگی که معماران رد کردند، 

مهم ترین سنگ بنا شده است!" )مزمور 118: 22(
همان طور که قبال ذکر شد پطرس می گوید که همه ی ایمان داران سنگ هایی 
در خانه ی خداوند هستند. اما سپس از "در مسیح چه کسی هستیم" به "در 
مسیح به چه کاری خوانده شده ایم"، تغییر جهت می دهد و ما را به صورت 
نمادین به عنوان معماران )پیمانکاران ساختمانی( خانه ی خدا خطاب می کند: 

می شوید  بنا  روحانی  عمارتی  به صورت  زنده  سنگ های  چون  نیز  "شما 
تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطۀ عیسی مسیح، قربانی های روحانی 
مقبول خدا را بگذرانید.زیرا در کتب مقدس آمده است که: هان در صهیون 
سنگی می نهم، سنگ زیربنایی برگزیده و گران بها؛ آن که بر او توکل کند، 
سرافکنده نگردد.این سنگ برای شما که ایمان آورده اید، گران بهاست؛ اما 
سنگ  کردند،  رد  معماران  که  سنگی  نیاورده اند،همان  ایمان  که  را  آنان 

اصلی بنا شده است.« )اول پطرس 2: 7-5(

در واژه های پطرس می بینیم که مطیعان، امین هستند و پیمانکاران حقیقی 
خانه ی خداوند می باشند، درحالی که کسانی که از کالم )طرح و نقشه خداوند( 

اطاعت نمی کنند، درواقع برضد هدف غایی او اقدام می کنند. 
با درنظرداشتن این موضوع آماده ایم تا توضیح پولس از فرآیند کار و 

پاداش یا جایزه را بررسی نماییم. 

"آن که می کارد و آن که آبیاری می کند، هر دو یک هدف دارند و هر یک 
فقط همکارانی  ما  یافت.  پاداش خواهند  به فراخور محنتی که می کشند، 
هستیم متعلق به خدا، و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به خدایید. با 
فیضی که خدا به من بخشیده است، همچون معماری ماهر پی افکندم و 
دیگری بر آن پی، ساختمان می سازد. اما هر کس باید آگاه باشد که چگونه 
می سازد. زیرا هیچ کس نمی تواند جز آن پی که نهاده شده است، پی دیگری 

بگذارد، و آن پْی همانا خود عیسی مسیح است.« )اول قرنتیان 3: 11-8(
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پیش از هرچیز توجه شما را به جمله ی نخست جلب می کنم که در آن خدا 
به ما درباره ی پاداش و جایزه می گوید. این موضوع را در طی بررسی این 

بخش از اول قرنتیان در نظر داشته باشید. 
پولس، پی یا شالوده را می سازد. رساله های او نزدیک به دو هزار سال 
پیش نوشته شده اند. اما هنوز همچون بنیادی محکم و موثق برای چگونگی 
زندگی در مسیح مورد استفاده قرار می گیرند. نخستین پیمانکاری که درگیر 
ساخت خانه ی ما در فلوریدا شد، یک پی ساز]]1] ساختمانی بود. وقتی کار آنها 
انجام شد، دیگر پیمانکاران آمدند و کار خود را بر این پی محکم که پیمانکار 

اول گذاشته بود، شروع کردند. 
پولس ادامه می دهد: "اگر کسی بر این پی ساختمانی از طال یا نقره یا سنگ-
های گران بها یا چوب یا علف یا کاه بسازد...« )اول قرنتیان 3: 12(. طال، نقره 
و سنگ های گران بها اشاره به جاودانگی دارند، درحالی که چوب، علف و کاه 
اشاره به فنا و نیستی. ما در هر لحظه ی زندگی، انتخابی پیش رو داریم. ما می-
توانیم خواه برای ابدیت، خواه برای امور دنیوی و فانیبنا کنیم. وقتی انگیزه ی 
منفعت خود،  هدِف  با  تنها  دیگران  به  کمک  معروف شدن،  درآوردن،  پول  ما 
باالرفتن از نردبان موفقیت به منظور مهم جلوه کردن یا دیگر خودخواهی-

هاست، تنها برای زندگی موقتی و فانی بنا می کنیم. اما وقتی تمرکز ما بر روی 
بنای پادشاهی خدا و خانه  ی اوست، آن هم با بردن کالم ابدی و برکات او برای 

کسانی که در نیازند، آن گاه برای ابدیت بنا می کنیم. 
پولس ادامه می دهد:

 "...آشکار خواهد شد که چه کرده است، چرا که آن "روز" همه چیز را ظاهر 
خواهد ساخت. زیرا آتش نتیجۀ کار را آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را 

خواهد آزمود.« )اول قرنتیان 3: 13(

آتش، آزمون کار ماست. اما همچنین آزمون نیات و انگیزه های کار ما 
نیز هست )اول قرنتیان 4: 5 را بخوایند(. وقتی آتش را زیر چوب، علف و کاه 
می گیرید، آنها را می بلعد، اما وقتی همان آتش را زیر طال و نقره و سنگ های 
گران بها می گیریم، خالص تر و زیباتر می شوند. آنها آزموده و پالوده می شوند. 
حال می رسیم به پاداش:"اگر آنچه بنا کرده است باقی بماند، پاداش خود را 
خواهد یافت.اما اگر بسوزد، زیان خواهد دید؛ و هرچند خوْد نجات خواهد 

Foundation layers    1[
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یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتش جان به در برده 
باشد.« )اول قرنتیان 3: 15-14( 

خود  کار  پایان  برای  را  پاداشی  سازنده،  به عنوان  شما  کنید  توجه 
انگیزه هایتان  اگر  نباشد،  اگر کارتان همسوی کالم خدا  اما  دریافت می کنید. 
شما  کار  کرده اید،  عمل  مغرورانه  یا  هستید  نامطیع  است،  خودخواهانه 
اما  می روید،  به آسمان  به مسیح،  ایمان دار  به عنوان یک  سوخته خواهد شد. 
هیچ پاداشی برای زحماتی که کشیده اید، دریافت نخواهید کرد. این کلمات 

هشدارآمیز و پرقدرت، خطاب به همه ی ما هستند! 
وقتی به بررسی این بخش ها ادامه می دهیم، باید به خاطر داشته باشیم که 

پولس خطاب به یک نفر حرف نمی زند. مخاطب او همه ی کلیساست. 

"آیا تشخیص نمی دهید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ 
اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا نیز او را هالک خواهد کرد؛ زیرا 
معبد خدا مقدس است و شما آن معبد هستید. خود را فریب مدهید. اگر 
کسی از شما خود را با معیارهای این عصر، حکیم می پندارد، برای این که 

به راستی حکیم باشد، باید جاهل گردد.« )اول قرنتیان 3: 18-16(

فکر  که  هر کسی  در  را  مقدس  ترسی  باید  این  نیرومند!  کلماتی  هم  باز 
بدرفتاری یا هدایت ناشایستِ خانه ی خدا یا عروس مسیح یا همان کلیسا را 
دارد، برانگیزد. این هشدار نیرومند در ارتباط با بدرفتاری با هر کسی است؛ 
حتا کوچکترین آجر خانه ی خدا، یا آن طور که ما می نامیم "کوچکتریِن مقدسان". 

پاداش پیمانکار  
پولس نتیجه می گیرد: "خود را فریب ندهید" )اول قرنتیان 3: 18( متاسفانه 
برخی از مسیحیان پایانی باشکوه ندارند. زیرا به واسطه ی دنبال کردن طمع، 
خودخواهی و منفعت طلبی از مسیر مسابقه منحرف می شوند. آنها از ساختن 
او، روی برمی گردانند و به دنبال جاللی می روند که  خانه ی خدا برای جالل 
ناپدید می شود، آنها به دنبال تایید زودگذر انسان ها یا ثروت این دنیا می روند 

که روزی خواهد سوخت. 
تمرکزتان را حفظ کنید. شما در مسیح وظیفه های برای انجام دادن دارید. 
کار شما باید همان طوری به پایان برسد که خدا در ابتدا برنامه ریزی کرده، 



262

خستگی ناپذیر

در غیراین صورت کاری که شما قصد انجامش را دارید، جایگزین نقشه ی خدا 
خواهد شد. یک بار دیگر این بخش از کالم را بخوانیم:

بنیادی  ماهر  بّنای  یک  مانند  خدا،  فیض بخش  قدرت  از  استفاده  با  "من 
گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد 
که روی آن چگونه بنا می کند، زیرا شالوده ی دیگری، غیر از آنچه ریخته 
شد، نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسا مسیح است. بعضی ها وقتی روی 
آن شالوده بنایی می سازند، طال و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و 
اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند. ولی چگونگی کار هر 
کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت. چون آن 
روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش 
را نشان می دهد. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از 
آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای 
دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات 
خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته 

باشد." )اول قرنتیان 3: 10-15، انجیل شریف(]20]

اگر کار شما مطابق استاندارد خدا در زمان بازرسی نباشد، آن گاه "کار 
کارش  نمی خواهد  هیچ کس  می کند."]21]  آغازش  نو  از  و  کرده،  را خراب  شما 
دوباره انجام شود. به خصوص وقتی آن کار را برای خالق این جهان انجام 

داده باشد. 
به خاطر می آورم یکی از پیمانکاران نتوانست کارش را در خانه ی ما به 
خوبی انجام دهد. او کار را مطابق نقشه ای که رابرت به او داده بود، انجام 
لیزا هر روز به خانه سرکشی می کردیم، پیش از  از آن جایی که من و  نداد. 
همه، متوجه این مشکل شدیم. من به رابرت زنگ زدم، و با هم از خانه بازدید 
او  پیمانکاران همیشگی  از  پیمانکار یکی  این  کردیم. او خشمگین شده بود. 
نبود. بنابراین فورا او را اخراج کرد. آن مرد پاداش خود را از دست داد. او نه 
تنها پولی نگرفت، بلکه اعتبار خود را به عنوان یکی از دست اندرکاران ساخت 

خانه ی زیبای ما از دست داد. 
من شاهد بودم که رابرت کارهایی را که این مرد کرده بود، کامال خراب 
کرد. سپس پیمانکار دیگری استخدام کرد تا کار را دقیقا به همان شکلی که 

20    نویسنده از ترجمه The Message استفاده کرده است. 
21    این قسمت مستقیما از The Message ترجمه شده است. 
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در نقشه توضیح داده بود، انجام دهد. پیمانکار دوم، پاداش خود را دریافت 
کرد، اما تنها به این جا ختم نمی شد، بلکه از این که می دانست نقشی در تمام کردن 

این خانه ی زیبا داشته، خوشحال بود. 
خدا، صادق تر  خانه ی  در ساختن  اصل  این  که  می گوید  ما  به  کتاب مقدس 
است. کسانی هستند که دوره ای از زندگی خود یا تمام زندگیشان را کار 
کرده اند، اما تا به آخر کارشان را انجام نداده اند. کار آنها نابود خواهد شد 

و بخشی از خانه ی جاودان خدا نخواهند بود. 
بگذارید سنگینی و شدت این موضوع را برایتان توصیف کنم. از آن جایی 
که مرتب به محل ساخت خانه می رفتم، پیمانکاران کم کم شروع به شناختن 
من کردند. آنها مرا "آقای واعظ" می نامیدند. هر وقت به سمت آنجا می رفتم، 
موسیقی "اسید راک"]22] آنها با صدای گوشخراشی شنیده می شد. به محض 
آن که مرا می دیدند، به سرعت به سمت ضبط صوت می رفتند و ساکتش می-
کردند. من لبخند محوی می زدم؛ چراکه می دیدم آنها احترام چیزهایی را که 
به خدا مربوط می شود، نگه می دارند. سپس مدتی با هم گفت وگو می کردیم. من 
مکالمات فوق العاده ای با بعضی از آنها داشتم. حتا فرصت های خدمتی عالی ای 
خانه های  از  برخی  درباره ی  آنها  که  می آورم  به خاطر  را  روزی  آمد.  پیش 
مجللی که نقشی در ساختن آن داشتند، صحبت می کردند. آنها وقتی از سهم 
خود در آن خانه ها حرف می زدند، چهره هایشان می درخشید. شما می توانستید 
رضایت وصف ناپذیری را ببینید که به خاطِر داشتن نقش و سهمی در چنان 

کارهای باشکوهی در وجودشان موج می زد. 
بیایید یک مرحله جلوتر برویم. آیا می توانید حسی را که پیمانکاران کاخ 
سفید دارند، تجسم کنید؟! روزی را تصور کنید که فرزندان آنها به خانه می-

آیند و با شور و شوق اعالم می کنند قرار است در سفری برنامه ریزی شده به 
دیدن مشهورترین بنای کل کشور بروند. می توانید شادی و رضایت وصف-

ناپذیری را که این پدران وقتی به فرزندانشان اعالم می کنند که در ساختن آن 
بنای مشهور، نقشی داشته اند، حس کنید؟! آیا می توانید غرور فرزندان آنان 
را وقتی که همکالسی هایشان می فهمند پدِر دوستشان در ساختِن بنایی نقش 

داشته که رییس جمهور امریکا در آن اقامت دارد، تصور کنید؟!
همین امر نیز در ارتباط ما با خانه ی خدا صادق است! با این وجود ما بر 

 Asid Rock    22
)نوعی موسیقی راک که در اواخر دهه شصت میالدی رایج شد. خوانندگان و نوازندگان آن معموال مواد 

مصرف می کر دند و بعد وارد صحنه می شدند.( 
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روی خانه ای کار نمی کنیم که قرار است پس از صدها سال تخریب شده و 
جایگزین شود. ما بر روی خانه ای کار می کنیم که مرکز توجه همه ی گیتی برای 

همیشه خواهد بود. بله، حال بیایید گفته های میکای نبی را با هم بخوانیم: 

"و در ایام آخر، کوهِ خانه ی خداوند بر قله ی  کوه ها ثابت خواهد شد و 
بر فوق تلّ ها برافراشته خواهد گردید و قوم ها بر آن روان خواهند شد. و 
امت های بسیار عزیمت کرده، خواهند گفت: بیایید تا به کوه خداوند و به 
خانه ی خدای یعقوب برآییم تا طریق های خویش را به ما تعلیم دهد و به 
راه های وی سلوک نماییم زیرا که شریعت از صهیون و کالم خداوند از 

اورشلیم صادر خواهد شد." )میکا 4: 2-1( 

و  حکمت  بود.  خواهد  خانه  این  پیرامون  گردش  جهان،  کل  دلمشغولی 
قوانین حکمرانی بر کل خلقت از سوی رهبری که در این خانه است، صادر 
می شود. و یک حقیقت جالب دیگر: خانه ی خدا -صهیون- ده میلیون سال پس 

از تکمیلش، به همان زیبایی روز نخست خواهد بود!
از شصت  او بیش  بود.  امین  به آخر وفادار و  تا  بود که  خادم بزرگی 
سال به شکلی موثر خدمت کرد و تا تغییر هزارهنیز خدمتش ادامه یافت. من 
یک سال و اندی پس از درگذشت اش، به کلیسای بزرگی در "میدوست"]23] سفر 
کردم. در آنجا رهبر پرستشی به من گفت خدا به او رویاییواضح نشان داده 
است. در آن رویا او در آسمان بود و آن خادم بزرگ را دید که کار خود را 
به کمال رسانده بود. آن خادم با لبخندی بر صورتش، به رهبر پرستش گفته 
بود: "بسیار بهتر از آن است که تصورش را می کردم!" آنها چند دقیقه ای با 
هم گفت وگو کردند، سپس خادم چرخید و کاری را که در ساختن صهیون 
انجام داده بود، نشان داد. این کار بسیار عظیم بود. تاثیر این مرد وفادار به 
مراتب فراتر و وسیع تر از چیزی بود که حتا در رویایش در زمین می توانست 
ببیند. و این دقیقا پیش روی او بود. او قادر بود کارش را نشان دهد. درست 
همانند پیمانکارانی که از کارشان در آن خانه های مجلل دادِ سخن سرمی-

دادند. چه پاداشی! چه جایزه ای!
آیا می توانید تصور کنید که قادرید در تمام ابدیت به نسل ها، ملت ها و بی-
شمار افراد دیگری که برای دیدن جالل خانه ی خدا می آیند، سهم خود را در 
ساختن آن خانه نشان دهید؟! این یک فکر و تصور باشکوه و بی نظیر است، 
این طور نیست؟! چه پاداش توصیف ناپذیری در انتظار ماست! چه انگیزش فوق-

Midwest    23
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العاده ای برای به کمال رساندن کارمان! 
می توانید  آیا  بگیرید.  نظر  در  را  موضوع  این  معکوس  جنبه ی  حال  اما 
تصور کنید که چیزی برای عرضه ی کارتان در خانه ای که صهیون نامیده 
می شود، ندارید؟! آن هم به این خاطر که نتوانستید کار خود را خوب به پایان 
برسانید؟!آیا می توانید تصور کنید که دودمان شما و افراد بی شماری به دیدار 
در  دادن  نشان  برای  چیزی  شما  اما  می آیند،  داده اید  انجام  شما  که  کاری 
تمام طول ابدیت نخواهید داشت، چراکه کارتان توسط معمار خراب شده و 
به کس دیگری سپرده شدهکه امین بوده است؟! چه زیان جاودانی! درست 

همان طور که پولس در اول قرنتیان باب 3 می گوید. 
عزیزان، من چنین چیزی را برایتان نمی خواهم. خدا نیز خواستار چنین 
چیزی نیست. حقیقت تلخ این است که این مساله برای بسیاری از ایمان داران 
اتفاق خواهد افتاد. اما شما می توانید از حاال تصمیم بگیرید کسی نباشید که 

این موضوع برایش رخ می دهد. بادقت به واژگان یوحنا توجه کنید: 

پاداشی به کمال  بلکه  "به هوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، 
دریافت کنید.« )دوم یوحنا 8( 

تا  داده  تخصیص  فرزندانش  از  یک  هر  برای  را  راهی  خودش  خداوند 
در  سهم شان  برای  که  باشند  داشته  پاداشی  تمام  دریافت  برای  فرصتی 
ساختن خانه ی ابدی خدا، لحاظ شده است. تالش شما هرگز ناپدید نمی شود، 
کهنه نمی شود و هرگز نیاز به جایگزینی ندارد. این کار را میلیاردها انسان و 

فرشته تا به ابد تحسین خواهند کرد. 
و این فقط نخستین پاداش یا جایزه ای است که ما برای ایمان خستگی-
کرد.  خواهیم  دریافت  خداوندمان  به  نسبت  سرسپردگی مان  و  خود  ناپذیر 
نیز  دیگری  جایزه ی  است،  عالی  و  باشکوه  انگیزش،  این  که  اندازه  به همان 
وجود دارد که بسی عالی تر است؛ ما آن را در فصل بعد بررسی خواهیم کرد. 
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پاداشی به کمال  بلکه  "به هوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، 
دریافت کنید.« )دوم یوحنا 8( 

سختی ها اجتناب ناپذیرند. انگیزه ی درست، ما را به شکلی خستگی ناپذیر در 
مسیر مسابقه نگاه می دارد، درحالی که کسانی که فاقد انگیزه هستند، دچار 
برای  حیاتی  عاملی  انگیزه،  می روند.  کنار  مسابقه  از  حتا  یا  می شوند  لغزش 

خوب به پایان رساندن است. 
جایزه ی نخست، گواه تالش شما در خانه ی خدا در تمام ابدیت است و 
دادی"  انجامش  "خوب  شنیدن  سزاوار  شما  کار  که  است  آگاهی  شامالین 
میزان  دربردارنده ی  و  است  مشهودتر  اندکی  دوم،  پاداش  است.  خداوند 

نزدیکی و ارتباط ما با عیسا در طول ابدیت است. 

رابطه ی نزدیک تر با پادشاه
در طول سال ها سفر و مالقات با ایمان داران سراسر جهان، برخی اوقات 



267

نزدیِک پادشاه

از این که می بینم مسیحیان غربی باور دارند که خدا یک سوسیالیست است، 
متعجب می شوم. درک و حس بسیاری از ایمان داران این است که او همه را 
یکسان پاداش می دهد و همه ی ما اقتدار، مسئولیت و احترامی برابر در آسمان 
و زمین جدید خواهیم داشت. آنها به اشتباه افتاده اند و از درک این حقیقت 
عاجزند که اگرچه رستگاری و رهایی االهی برای همه برابر و یکسان است 
و براساس کار و تالش ما نیست، اما او وفاداری ما را براساس چگونگی 
پاداش می- بر حقیقت و راستی کالم خود  ایستادن  بودن، ماندن و  مطیع 
دهد. بزرگترین پاداش ما برای خوب به پایان رساندن مسئولیت مان، جایزه-
ای است که به مراتب بزرگتر از پاداشی است که در فصل پیشین بررسی 
کردیم؛ این پاداش میزان نزدیکی ما به عیسای مسیح در طول ابدیت است. 
هیچ چیز عظیم تر از این نیست که در نزدیکی و صمیمیت با کسی باشیم که 
اتفاق  این  از  تصویری  کتاب مقدس  می ورزیم.  عشق  او  به  و  داریم  دوستش 

غایی ارائه می دهد. 
یکی از این منابع درارتباط با گروهی از غالب آمدگان است که "راه بّره را 
)مکاشفه 14: 4( دنبال کردن عیسا به هر  هر کجا که برود، دنبال می کنند." 

کجایی که او در تمام ابدیت می رود، چه افتخار بزرگی است!
اواخر  در  می شود.  دیده  نیز  اناجیل  در  بیشتری  به وضوح  حقیقت  این 
خدمت زمینی عیسا، مادر دو تن از شاگردان عیسا با درخواستی به سراغ او 
می آید: "عیسی پرسید: آرزوی تو چیست؟ گفت: عطا فرما که این دو پسر من 
در پادشاهی تو، یکی بر جانب راست و دیگری بر جانب چپ تو بنشینند.« 

)متا 20: 21(
قطعا بزرگترین افتخار، نشستن در کنار عیساست؛ کسی که در کنار پدر 
نشسته است. جایی از این بهتر وجود ندارد! کتاب مقدس از فرشتگانی قدرتمند 
به نام سرافین صحبت می کند که بسیار نزدیک تخت خداوند هستند)اشعیا 6: 
1-6 را بخوانید(. آنها مدام به یکدیگر می گویند: "قدوس، قدوس، قدوس، یهوه 
صبایوت". مسیحیان سرودی از این کلمات آنها ساخته اند. با این وجود برای 
آن که خدا درباره ی خودش احساس خوبی داشته باشد، این سرود را نمی سرایند. 
خیر، این واکنش آنها به چیزی است که می بینند! هر لحظه که حقیقت دیگری از 
عظمت او آشکار می شود، همه ی آنها با یکدیگر فریاد می زنند: "قدوس"!، درواقع 
فریاد آنها بسیار پرشور است، آنچنان که در آسمان چهار ستوِن تاالری که 

میلیون ها فرشته و مقدسان در آن نشسته اند، با صدای آنها می لرزد. 
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و  ایستاده اند، خسته  آن  در  که  مکانی  از  هرگز  زورآور  فرشتگان  این 
خشمگین نمی شوند. آنها با خود فکر نمی کنند: "ما میلیاردها سال است که تا به 
امروز این کار را کرده ایم. کمی حوصله مان سر رفته. خدا باید کسی دیگری 
را به جای ما بگذارد تا استراحتی بکنیم و دیگر بخش های آسمان و گیتی را 

کشف کنیم." 
به هیچ وجه! فرشتگان آسمان هرگز نمی خواهند جای دیگری باشند. درکل 
و شنیدن  او  دیدن عظمت  کنار خداوند،  در  بودن  از  بهتر  هیچ جایی  گیتی 
حکمت او وجود ندارد. به عبارت ساده تر هیچ چیزی در کل خلقت دیدنی تر از 
خود خالق نیست. ما باید به خاطر داشته باشیم که هیچ چیز از نگاه او پوشیده 
نیست، بنابراین وقتی نزدیک او هستید، همه چیز را از دید برتر او نظاره می-
کنید. به عنوان مثالی نه چندان مناسب، فرض کنید که درحالی که کنار آلبرت 
انیشتین]1]، نیل آرمسترانگ]2] و اسحاق نیوتن]3] نشسته اید، از طریق یک 
تلسکوپ به فضا چشم دوخته اید. وای که چه بصیرتی به دست خواهید آورد! 
این مثال در ارتباط با چیزی که در حضور خدا می بینیم، همچون قطره ای 

است در برابر دریا، اما مطمئنم که مطلب را گرفتید. 
خادمی را می شناسم که به آسمان برده شد. او از آرزوی سیرناشدنی-

اش هنگامی که کنار تخت خداوند بود، می گفت. همه ی کسانی که در آسمان 
هستند، چنین حسی دارند، آنها می خواهند تا جایی که ممکن است به خداوند 
تمام  از  زیباتر  آسمان  که  می کرد  تعریف  هیجان  با  دوستم  شوند.  نزدیک 
تصورات اوست. اما هیچ چیز در آسمان خواستنی تر از خودِ خداوند نیست. 

"شکی  داد:  پاسخ  عیسا  یوحنا.  و  یعقوب  مادر  درخواست  به  برگردیم 
نیست که از جام من خواهید نوشید، اما بدانید که نشستن بر جانب راست 
و چپ من در اختیار من نیست تا آن را به کسی ببخشم. این جایگاه از آن 

کسانی است که پدرم برایشان فراهم کرده است.« )متا 20: 23( 
داده  پاداش  پرافتخار در آسمان  آیا حقیقتا جایگاهی  بپرسیم  باید  حال 
می شود؟ آیا عیسا کم و بیش می گوید: "دنبال افتخار نباشید. چرا فکر می کنید 
چه کسی به من و پدر من نزدیک است؟ شما و پسرانتان باید تنها برای خدا 
زندگی کنید. روزی همه چیز تقسیم می شود و خدا به همه به طور برابر مکانی 
افتخارآمیز می بخشد. این براساس کاری است که من انجام می دهم نه کاری 

Albert Einstein    1
Neil Armstrong    2

Sir  Isaac Newton    3
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که شما می کنید، پس نگران این موضوع نباشید." 
برای پاسخ به این پرسش باید به سوال دیگری که از عیسا درارتباط با 
زندگی بعدی می شود، نگاهی بیاندازیم. روزی صدوقیان نزد عیسا آمدند و 
سعی داشتند با بحثی االهیاتی او را به دام بیاندازند. صدوقیان با این بحث 
آغازکردند که هفت برادر بودند. بزرگترین آنها بازنی ازدواج کرد و بدون 
آن که فرزندی به دنیا بیاورد، مرد. دومین برادر با آن زن ازدواج کرد، اما او 
هم بدون فرزندی مرد. و این موضوع ادامه یافت و آنها یکی بعد از دیگری با 
زن ازدواج کردند و درنهایت او همسر هر هفت برادر شد. سپس صدوقیان 

پرسیدند: "حال در قیامت او زن کدام یک خواهد بود؟". 
عیسا پاسخی متفاوت نسبت به آنچه که به مادر دو شاگردش گفت، ارائه 

کرد. او گفت: "مردم این عصر زن می گیرند و شوهر می کنند." و ادامه داد: 

"اما آنان که شایستۀ رسیدن به عصر آینده و قیامت مردگان محسوب 
شوند، نه زن خواهند گرفت و نه شوهر خواهند کرد.« )لوقا 20: 36-35( 

عیسا صدوقیان را اصالح کرد و سپس به آنها چگونگی بحث ازدواج در 
آسمان را توضیح داد. با این وجود عیسا مادر یعقوب و یوحنا را درارتباط 
و  بزرگتر  مکانی  که  کرد  تایید  او  نکرد.  اصالح  درخواستش  درستِی  با 
که  است  کسانی  برای  جایگاه  آن  و  دارد  وجود  آسمان  در  افتخارآمیزتر 
نزدیکترین افراد به او هستند. این جایگاه در هنگام داوری توسط پدر، پاداش 
داده می شود. اناجیل دیگر نشان می دهند که جایگاه افتخار، به کسانی پاداش 

داده می شود که دور خود را با ایمانی خستگی ناپذیر به کمال می رسانند. 

یک نمونه از چیزهایی که پیش بینی شده است
این حقیقت در کتاب حزقیال نیز دیده می شود. اگرچه به کاهنان عهد عتیق 
ارجاع شده، اما در عین حال حزقیال رویایی نبوتی را عنوان می کند؛ نوعی 
پیش بینی از آنچه در معبد بزرگ صهیون یا همان خانه ی جاودانی خداوند 

رخ می دهد. 
بودند،  عتیق  عهد  کاهنان  که  با الویان  نبوت حزقیال  این  از طریق  خدا 
کالم  می کند.  پیدا  ارتباط  ما  به  نبوت چگونه  این  ببینیم  حال  می کند.  گفت وگو 
خدا می گوید: "بر او که ما را محبت می کند و با خون خود ما را از گناهان مان 
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رهانیده است،و از ما حکومتی ساخته و کاهنانی که خدمتگزار خدا و پدرش 
باشند، بر او جالل و قدرت باد، تا ابد. آمین.« )مکاشفه 1: 6-5( 

می بینید که چه طور بر واژه ی"کاهنان" تاکید شده است؟ مسیحیان که از 
کاهنان خداوند هستند.  همیشه  برای  و  اکنون  مولود گشته اند،  روح القدس 

حال به کالم، از زبان حزقیال گوش دهید: 

"بلکه آن الویان نیز که در حین آواره شدن بنی اسراییل از من دوری ورزیده، 
از عقب بت های خویش آواره گردیدند، متحمل گناه خود خواهند شد، زیرا 
خادمانِ مقدسمن و مستحفظان دروازه های خانه و مالزمان خانه هستند 
و ایشان قربانی های سوختنی و ذبایح قوم را ذبح می نمایند و به حضور 

ایشان برای خدمت ایشان می ایستند." )حزقیال 44: 11-10( 

"بتهای خویش"، ارجاعی است به بت پرستی اسراییل. بت پرستی در دنیای 
اما  دارد،  فرق  می شد،  معنا  و  داشت  وجود  روزگار  آن  در  که  آنچه  با  ما 
ما  به  می شود.  محسوب  وحشتناک  عملی  خداوند  نظر  در  صورت  هر  در 
گفته شده: "پس، هر آنچه را در وجود شما زمینی است، بُکشید، یعنی بی-
عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت پرستی را که همان بت-

)کولسیان 3: 5( بت پرستی زمانی است که ما برای چیزهای  پرستی است." 
جذاب این زندگی،شهوت شدیدی داریم. در فرهنگ امروزی غرب، بت پرستی 
همان اولویت دادن و دنبال کردنِپیشرفت و ترقی، پول، چیزهای مادی، مقام، 
محبوبیت، لذت، شهرت، یا هرگونه تظاهر دیگری از حسد و جاه طلبی فردی 
است. بت، هر چیزی است که ما بیش از خدا دوست داشته و به سمت آن 
تمایل داریم. بت می تواند فرد یا چیزی باشد که ما نیرویمان را از آن می گیریم 

و نیرویمان را صرف آن می کنیم. 
بت پرستی می تواند به صورت عملی در هر جنبه ای از زندگی ما تجلی یابد؛ 
حتا در چیزی پیش پاافتاده مثل غذاخوردن. مسیحیان بی شماری هستند که 
برای غذا دچار طمع و شهوت اند. هر گاه غمگین اند، می خورند. شادند، می خورند. 
اگر خوشمزه باشد، می خورند. آنها بدون توجه به ارزش غذایی خوراک آن 
را می خورند. آنها آشغال را به شکم می ریزند، زیرا در آرزوی لذت زودگذر 
مزه ی غذا هستند. آنها هرگز روغن یا بنزین کثیف را در ماشین شان نمی-
ریزند، اما وقتی موضوع کیفیت و کمیت رژیم غذایی شان مطرح می شود، بی-
خیال همه چیز می شوند. آنها از غذا یک بت ساخته اند. آنها نیرویشان را از 
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حس زودگذر مزه ی غذا و پرکردن شکم شان می گیرند و نیرویشان را صرف 
این احساس می کنند. 

بت پرستی می تواند در میل ما برای شناخته شدن بروز یابد. کسانی هستند 
مورد  اجتماع،  یا  کارشان  محل  کلیسا،  در  تا  بکنند  کاری  هر  حاضرند  که 
احترام قرار بگیرند. آنها شایعه سازی می کنند، تهمت می زنند، فریب می دهند و 
حتا با ناراستی می سازند تا جایگاهی به دست آورند، شناخته شوند و صاحب 
قدرت گردند. آنها نیرویشان را از محبوبیت، شهرت و مقام می گیرند؛ درنتیجه 

نیرویشان را نیز صرف آن می کنند. 
نیرویی را که  را می رباید. بت،  ایمان و وفاداری خستگی ناپذیر شما  بت، 

برای تا به انتها دویدن در میدان مسابقه نیاز دارید، از شما می دزدد. 
در آیاتی که از حزقیال خواندیم، مخاطب خدا، ایمان دارانی است که پیروی 
از او را به خاطر چیزهایی رها کرده اند که خشنودی و رضایت ماندگاری 
به همراه ندارند. این بت ها ممکن است در دوره ای کوتاه ما را خشنود سازند، 
که  می کند  بیان  خدا  کنند.  همراهی  را  ما  طوالنی،  مسیری  در  نمی توانند  اما 
می پردازند،  آنها  که  بهایی  می پردازند.  بها  اشتباه،  چیزی  برای  بت پرستان 
به شکلی  اما  یافت،  نجات خواهند  آنها  است.  پاداش شان  مشاهده ی سوختن 
اما به عنوان پیشخدمتان، کارهای  عریان. آنها متعلق به خانه ی او هستند، 

پست خانه را انجام داده و به اعضای خانواده کمک می کنند. 
باید به خاطر داشته باشیم که خدا همین جا و همین اکنون به طور واضح با 
ما درحال صحبت است. او نمی خواهد من و شما همه ی ثروتی را که برایمان 
بکنیم،  را  تصورش  که  چیزی  هر  از  آسمان  بدهیم.  دست  از  دیده،  تدارک 
به مراتب بهتر است و هیچ چیزی در زمین قابل قیاس با شکوه و جالل آن 
نمی باشد. با این وجود جایگاه ها و مقام هایی در آسمان وجود دارد؛ گروهی 
در جایگاه باالتری قرار می گیرند و گروهی عزت کمتری دریافت می کنند. هر 
مقامی در خانه ی خدا بهتر از هر چیزی در روی زمین است، زیرا داود با 
تاکید بر این موضوع می گوید: "زیرا یک روز در صحن های تو بهتر است از 
هزار در هر جای دیگر؛ دربانیِ خانه ی خدایم را ترجیح می دهم بر سکونت در 

خیمه های شرارت." )مزمور 84: 10(
به جای هر منصبی در جایی  می دهم  ترجیح  "من  می گوید:  داود درواقع 
دیگر، پیشخدمت خانه ی خدا باشم". هیچ مکانی در کل عالم هستی خوش-
آیندتر و خواستنی تر از خانه ی خدا نیست، چراکه حضور وی در آنجا بسیار 
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ملموس است. هر مقامی در صهیون به مراتب بهتر از هر مقامی در هر جای 
دیگر است. 

اما نکته ای را که خدا در این جا توضیح می دهد، از دست ندهید. از آنجایی 
که او ما را بسیار دوست دارد، می خواهد به ما غمی را هشدار دهد که در 
صورت از دست دادن بهترین ها یعنی کنار او بودن، از نزدیک با او کارکردن 
ابدیت تجربه می کنیم. در تخت داوری بسیاری اشک خواهند  در تمام طول 
ریخت، اما این وعده به ما داده شده که: "او هر اشکی را از چشمان آنها پاک 
به  از عمر کوتاه مان  اما وقتی درمی یابیم که  )مکاشفه 21: 4(  خواهد کرد." 
درستی استفاده نکردیم و این ما را برای همیشه در جایگاهی پست تر قرار 
داده، هیچ چیز این اشک را بند نخواهد آورد. ما همواره می دانیم که چه چیز 
را از دست داده ایم، زیرا آنچه را که به دنبالش بودیم، دوامی نداشت. این 
یک زیان ابدی است که من در فصل پیشین به آن پرداختم )اول قرنتیان 3: 

12-15 را بخوانید(. 
می گوید:  چه  حزقیال]  نبوتی  کالم  ادامه  ]در  خدا  ببینید  دیگر،  طرف  از 
"لکن الویان َکهَنهاز بنی صادوق که در حینی که بنی اسراییل از من آواره شدند 
ودیعت مَقدَس مرا نگاه داشتند، خداوند یهوه می گوید که ایشان به جهت خدمت 
پیه و خون را برای من  ایستاده،  من نزدیک خواهند آمد و به حضور من 

خواهند گذرانید." )حزقیال 44: 15( 
اگرچه بازهم خداوند در این آیه به َکهَنه ی عهد عتیق اشاره می کند، اما به 
)کولسیان 2: 17( و این  "تنها سایه ی امور آینده اند"  این ها  ما گفته شده که 
که "این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد 
برای ما که در زمانی به سر می بریمکه غایِت همه اعصار تحقق یافته است." 
نمونه ها،  عتیق  عهد  حوادث  شرایط،  از  بسیاری  در   )11  :10 قرنتیان  )اول 
یا تصاویری از چیزهایی هستند که در آینده واقع خواهند  الگوها، سایه ها 
شد. به عبارت "به جهت خدمت من" ]حزقیال 44: 15] دقت کنید. این به نوعی 
اشاره به خدمتکار یک خانه یا همان طور که داود آرزوی انجامش را دارد، 
یک نظافتچی خانه است. اما این موضوع مفهومی کامال متفاوت در ارتباط با 

خدمت خداوند می یابد. 
وقتی در سال 83]1 خدمت تمام وقتم را شروع کردم، عضو یک کلیسای 
هشت هزار نفره بودم. این کلیسا نه تنها در شهر من، بلکه از نظر جهانی شناخته 
شده بود. ما بالغ بر 450 پرسنل در آن واحد بودیم. من استخدام شده بودم 
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تا دستیار اجرایی شبان و همسرش باشم. خدمت کردن به آنها به خودی 
خود افتخار بود. من امتیاز بیشتری نسبت به دیگر اعضای تیم داشتم؛ چراکه 
دفترم دقیقا کنار دفتر آنها قرار داشت. به فراوانی به خانه ی آنها می رفتم و 
خادمان جهان صرف  بزرگترین  با  که  آنها  ناهار  یا  مراسم شام  در  اغلب 
می شد، شرکت می کردم. بارها در کنارشان با ترس و احترام نشستم. وقتی 
درمی یافتم که فرصتی دست داده تا نزدیک این رهبران عالی و بزرگ باشم، 

اشک از چشمانم سرازیر می شد. 
دیگر  که  چیزی  می شنیدم؛  را  آنها  عقاید  و  افکار  حکمت،  اندیشه ها،  من 
از آن روزها آموختم، هنوز هم  نداشتند. چیزهایی که  را  پرسنل فرصتش 
راهنمای من است. جایگاه من، محبوب ترین شغل در تمام کلیسا بود. پرسنل 
بارها به من می گفتند: "تو بسیار خوش شانسی که در این سِمَت خدمت می کنی!". 
برخی با حسادت می پرسیدند: "چه طور این موقعیت را به دست آوردی؟ برای 
تصاحب آن چه کاری کردی؟". دیگران بارها بین خودشان بحث می کردند 
که اگر من روزی این جایگاه را ترک کنم، چه کسی جای مرا خواهد گرفت. 
من می دانستم که نظر آنها درست است، این بهترین جایگاه و مقام بین دیگر 

پرسنل بود. 
آیا می توانید امتیازی را که در داشتن چنین مقامی در ارتباط با خود خدا 
نصیب تان می شود، تصور کنید؟ ایمان داران خستگی ناپذیر، کسانی که کارشان 
را خوب انجام داده اند و مسیر مسابقه را تا به آخر دویده اند، کسانی هستند 
که در عصری که می آید تا به ابد در نزدیکی حضور خدا ساکن خواهند شد. 
آنان کسانی هستند که در جایگاه افتخار خواهند نشست. همان طور که خدا 
"و ایشان را نصیبی خواهد بود. و من نصیب  در حزقیال 44: 28 می گوید: 

ایشان خواهم بود." 
در  که  کسانی  بود؟  متصور  می توان  این  از  بهتر  پاداشی  و  جایزه  آیا 
نزدیکی او هستند، عقاید و رویاها و بصیرت او را می شنوند، او را در نقشه 
و طرح آینده کمک کرده و همراه او حکمرانی می کنند، کسانی هستند که با 
سختکوشی و امانت تا به آخر ایستاده اند. ما در کنار او خواهیم نشست و 
با او تا به ابد حکم خواهیم راند. ما مستقیما او را خدمت خواهیم کرد. چه 

وعده ی شگفت انگیزی! 
بیایید توصیه ی پولس را یک بار دیگر بخوانیم: 
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"هر که در مسابقات شرکت می جوید، در هر چیز، تن به انضباطی سخت 
می دهد. آنان چنین می کنند تا تاجی فانی به دست آورند؛ ولی ما چنین 
می کنیم تا تاجی غیرفانی به دست آوریم. پس من این گونه می دوم، نه چون 
کسی که بی هدف است؛ و مشت می زنم، نه چون کسی که هوا را بزند.« 

)اول قرنتیان ]: 25- 26( 

ورزشکاران حرفه ای مرتب تمرین می کنند و برای رسیدن به جوایز سوپر 
بول، مسترز (گلف)، جام استنلی و مدال طالی المپیک تالش و پافشاری می-

کنند، اما همه ی این ها در قیاس با آنچه ما برایش می دویم، رنگ پریده و ناچیز 
از  عظیم  ابری  چنین  چون  "پس  شده:  توصیه  ما  به  دلیل  همین  به  است. 
شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر باِر اضافی و هر گناه را که آسان 
به دست و پای ما می پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که 
برای ما مقرر شده است، بدویم.« )عبرانیان 12: 1( در آیه ای دیگر باصراحت 

می گوید: "پس شما چنان بدوید که ]جایزه را] ببرید." )اول قرنتیان ]: 24( 
حال از خود بپرسید: آیا اکنون این واژگان با آنچه که درباره ی جایزه ای 

که در انتظار من است شنیدم، پرمعناتر نیستند؟!
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هرگز تسلیم نشوید

"هرکه تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت."]1] )متا 10: 22( 

هیچ کس نمی تواند شما را مجبور به رهاکردن و دست کشیدن نماید، شما 
تنها کسی هستید که می توانید این تصمیم را بگیرید. پس چنین نکنید. 

پاداشِ غالب آمدن،چه در زندگی و چه در آخرت، بسیار فراتر از مصیبت ها 
و سختی هایی است که با آنها مواجه می شوید. همان طور که عیسا گفت: "هرکه 

تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت." 
زمان های  در  که  می کند  پیشگویی  را  غم انگیزی  بسیار  حقیقت  ما  منجی 
ایمان خود برمی گردند."]2] )متا 24:  از  "بسیاری  او می گوید:  آخر رخ می دهد. 
10( گفتن این کلمات می بایست قلب او را شکسته باشد. کسانی که او عمیقا 
دوستشان دارد، کسانی که او زندگی خود را برای بهای آزادی آنها فدیه 

نمود و در این راه موفق شد، تسلیم خواهند شد. 
خداوند  نیست.  شدن  تسلیم  این  به  که ضرورتی  است  این  تلخ  حقیقت 

1    نویسنده از MSG نقل قول کرده است: “دست نکشید. تسلیم نشوید. در پایان است که به یقین 
این همه ارزش می یابد.” 

2    نویسنده از CEV نقل قول کرده است: “بسیاری تسلیم می شوند.” 
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قدرت فیض خود را به ما داده تا نه تنها ما را از میان سختی ها بیرون بکشد، 
وارد  هنوز  که  بسازد  زمانی  از  پرثمرتر  و  را زورآورتر، حکیم تر،  ما  بلکه 
رنج ها نشده بودیم. بسیاری دست می کشند، زیرا دیدگاه درستی ندارند. آنها 

مسلح نشده اند. 
دست کشیدن، شکل های مختلفی به خود می گیرد. در بسیاری از موارد در 
براساس  می یابد.  بروز  است،  "خستگی ناپذیر"  متضاد  واژه ی  که  "سازش" 
از  با شما در میان گذاشتم، الزم است  رویایی که آن را در فصل نخست 
با خدا،  راه رفتن  برای  کنیم.  تقلید  می زد،  پارو  مردی که خالف جریان آب 
تجلی پادشاهی او و بازشناختن خود به خاطر نام او، باید برخالف جریان 

متداول دنیا حرکت کنیم. 
باشیم.  خستگی ناپذیر  خدا،  حکمت  به  چسبیدن  و  پیوستن  در  باید  ما 

سازش، یک گزینه نیست. 

مسیحی بودن سخت است
پولس درست پیش از شهادتش جریان های سخت زمان های آخر را پیش-

آخر،  روزهای  در  که  باش  آگاه  "اما  نوشت:  تیموتائوس  به  او  کرد:  بینی 
زمان های سخت پیش خواهد آمد.« )دوم تیموتائوس 3: 1( پولس در مجموع 
سی ونه بار در پنج زمان مختلف تازیانه خورد، سه بار در جاده او را زدند، 
یک بار سنگسار شد و سال ها در زندان رنج کشید. او هر کجا که می رفت، با 
داشتن  برای  ما  که دوران  نبوت کرد  او  اما  می شد.  دشمنی و جفا روبه رو 
یک زندگی االهی سخت تر است! چه طور او می توانست پس از چنین تجربیات 
می- توضیح  را  موضوع  این  خود  او  بگوید؟  را  این  زندگی اش  در  سختی 

دهد: "مردمانْ خودپرست، پول دوست، الف زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به 
والدین، ناسپاس، ناپاک، بی عاطفه، بی گذشت، غیبت گو، بی بندوبار، وحشی، 
دشمن نیکویی،خیانتکار، عجول و خودپسند خواهند بود. لذت را بیش از خدا 

دوست خواهند داشت.« )دوم تیموتائوس 3: 4-2( 
در نگاه نخست احتماال می پرسید: "او چه می گوید؟ چگونه این فهرستی که 
او از رفتارهای عصر ما پیش بینی می کند با دوره ی او متفاوت است؟". درواقع 
یافت می شد. مردم، خودشان  نیز  او  این خصیصه های رفتاری در جامعه ی 
و پول را دوست داشتند، بی گذشت و ناپاک بودند و ... حتا پطرس در روز 
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پنتیکاست گفته بود: "خود را از این نسل منحرف برهانید." )اعمال 2: 40( 
پس چرا پولس تنها نسل ما را خطاب قرار می دهد؟ چرا او این رفتارها را 
درتوصیف سخت ترین دوران تاریخ برای راه رفتن با خدا هدف قرار می دهد؟ 
آیه ی بعدی، دربردارنده ی پاسخ ماست: "و هر چند صورت ظاهر دینداری را 

دارند، منکر قدرت خدا خواهند بود." )دوم تیموتائوس 3: 5( 
مشکل بزرگی که پولس از آن سخن می گوید، از ایمان دارانی نشات می گیرد 
که بر سر حقیقت سازش کرده اند. پولس هم راستای دیگر نویسندگان عهد 
جدید از پیش به ما هشدار می دهد که در زمان ما بسیاری از مدعیاِن دارای 
تولد تازه، در فیض خداوند مستحکم نمی ایستند. آنها به این حقیقت که توسط 
اما قدرت فیضی را که می تواند  فیض نجات یافته اند، وفادارانه چسبیده اند، 

آنان را به عنوان جنگجویان پادشاهی خدا جدا سازد، رد می کنند. 
اینان کسانی هستند که دست از پارو زدن کشیده اند. شاید به ظاهر جهت 
و سمت وسویشان باالی رودخانه باشد، اما در مسیر جریان دنیا شناورند. 
خبر بدتر این است که در رویای من این قایق پر بود از این ایمان داران. ایمان 
نه تنها خود  مشترک شان، آن فریب را نیرومندتر و فریبنده تر می سازد. آنها 
را فریب داده اند بلکه دیگران را هم به اشتباه هدایت می کنند و باعث می شوند 
بسیاری از افراد صادق و خالص، بلغزند. این سختی ای است که پولس به آن 

اشاره می کند. 
چالشی  بزرگترین  که  دارم  را  باور  این  می کنم،  مرور  را  تاریخ  وقتی 
بود.  قانون پرستی]3]  یا  بودند، شریعت گرایی  رودررو  آن  با  کلیسا  پدران  که 
به  خدا  فیض  به  توکل  به جای  جدید  ایمان داران  می شد  موجب  شریعت گرایی 

شریعتی بازگردند که از آن نجات یافته بودند.  
بزرگترین چالش  دارم که  باور  با جنگ دیگری مواجهیم. من  اکنون  ما 
و  الگوها  در  تغییر  بدون  نجات،  یعنی  بی قانونی  است.  بی قانونی]4]  ما،  عصر 
از  پیش  به  نسبت  تغییری  هیچ  بدون  مسیحیان،  به عنوان  ما  زندگی.  روش 
نجاتمان زندگی می کنیم، اما حاال عضوی از یک باشگاه یا کلوپ شده ایم، یک 
برچسب بر خود زده ایم و با زبان خاص باشگاه مان حرف می زنیم، درحالی-

که قایق گروهی مان با جریان آب به سمت پایین رودخانه سرازیر است. ما 
دیگر در اعتماد به خدا و اطاعت از راه های او خستگی ناپذیر نیستیم. 

Legalism    3

lawlessness    4
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شرارت،  افزونی  نتیجۀ  "در  آخر:  روزهای  در  که  می دهد  هشدار  عیسا 
بماند،  پایدار  به پایان  تا  اما هر که  گرایید.  به سردی خواهد  محبت بسیاری 
نجات خواهد یافت.« )متا 24: 12-13( اما صبر کنید. گناه و شرارت که در آن 
زمان نیز بسیار شایع بود. عصر ما چه تفاوتی دارد؟ یک حقیقت شوک آور: 
عیسا از جامعه به معنای عام آن سخن نمی گوید؛ روی سخن او کسانی است 
که مدعی پیروی از او هستند. او تصدیق می کند که گناه و شرارت در میان 
مدعیان مسیحیت در عصر ما افزونی می یابد. چرا او می بایست کالمش را با 
این بیانات پایان دهد: "اما هر که تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت"؟، 
شما نمی توانید به بی ایمانان بگویید: "اگر دور خود را به کمال برسانی، نجات 
خواهی یافت"، زیرا او حتا در مسابقه نیست که بخواهد دور خود را به پایان 
برساند. اما به کسیکه از قبل در ایمان است، کسی که مسابقه و دور خود را 

آغاز کرده، می توانید بگویید: "اگر به کمال برسانی ...." 
واژه کلیدی ای که عیسا به کار می برد، "پایدارماندن" است. "پایدار ماندن" 
به معنای این است که سختی ها، مخالفت ها و مقاومت هایی در برابر حقیقت رخ 

می دهند. ما باید تا آخر خستگی ناپذیر بمانیم. 

زمانی که فرارسیده است
بیشتری  تیموتائوس سزاوار توجه  به  نامه ی دوم پولس  این نگرش،  با 

است. وقتی او سختی ها را توضیح می دهد، پادزهری را نیز پیشنهاد می دهد:

"اما شرارت پیشگان و شیادان در بدی پیش خواهند رفت؛ فریب خواهند 
داد و فریب خواهند خورد. اما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آورده ای 

پایدار باش، چرا که می دانی آنها را از چه کسان فراگرفته ای.«

 )دوم تیموتائوس 3: 14-13( 

غیرمتاثر  و  ثابت  زمان  در طول  نیست، حقیقت  روز  ُمدِ  خیلی  حقیقت 
نسبت به عقاید و فرهنگ ها باقی می ماند. توجه کنید که پولس شاگردش را، 
هم برمی انگیزد و هم هشدار می دهد که: "اما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان 



280

خستگی ناپذیر

آورده ای، پایدار باش"]5]. پایداری درحقیقت]6] همان پادزهر است.
پیروی از روش های دنیا، دامی است که ما را اغوا می کند، اما تنها به فریب 
می انجامد. به همین دلیل پولس در ادامه می گوید: "و چگونه از کودکی کتب 
مقدس را دانسته ای که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه 
ایمان به مسیْح عیسی است. تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و 
تأدیب و اصالح و تربیت در پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای 

هر کار نیکو تجهیز گردد.« )دوم تیموتائوس 3: 17-15( 
دو عبارت کلیدی در این آیات وجود دارد: نخست عبارت "کتب مقدس" 
و دوم "از کودکی" است. خدا تمام کالم را الهام بخشیده است. این راستی 
اوست که از زمان و فرهنگ فراتر می رود و باالتر از آن است. این بنیادی 
است که باید زندگی خود را بر آن بسازیم. این حقیقت ما را با دانش و قدرتی 

تجهیز می نماید که برای خشنود ساختن خدا در تمام راه هایمان نیاز داریم. 
وقتی دوم تیموتائوس  باب 3 به این آیات می رسد، بیشتر ما می پنداریم 
پولس با این تعلیم باب را به پایان رسانده باشد. اما تا سال 1227 پس از 
میالد چنین نبود، در آن زمان بود که فصل بندی ها به کتاب مقدس اضافه شد.  
واحد  نامه ی  یک  تیموتائوس  دوم  نامه ی  نوشته،  پولس  خود  که  همان طور 
است. و او قطعا نامه اش را با این تعلیم به پایان نرسانده. کلمات بعدی پولس 

در همان مسیر قبلی ادامه می یابند: 

داوری خواهد  مردگان  و  زندگان  بر  که  عیسی  مسیْح  و  خدا  برابر  "در 
کرد، و نظر به ظهور او و پادشاهی اش، تو را مکلّف می سازم که کالم را 
موعظه کنی و به گاه و به بی گاه آمادۀ این کار باشی و با صبر بسیار و 
تعلیم دقیق، به اصالح و توبیخ و تشویق بپردازی. زیرا زمانی خواهد آمد 
که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خویش، 
معلمان بسیار گِرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوش هایشان طالب 
شنیدن آن است، از آنان بشنوند؛ و از گوش فرادادن به حقیقت رویگردان 
شده، به سوی افسانه ها منحرف خواهند گشت.« )دوم تیموتائوس 4: 4-1( 

پولس با گفتن "در برابر خدا و عیسای مسیح ... تو را مکلف می سازم"، 
نمی توانست فرمانی محکم تر به شاگردش بدهد. این چه تکلیفی است؟ تعلیم 

5    نویسنده از TEV نقل قول کرده است. در ترجمه آیه 14 آمده: “اما تو در حقایقی که تعلیم 
یافته و در ایمان به آن استوار گشته ای، پایدار باش )ادامه بده(.”

TEV 6    براساس ترجمه
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موعظه ی کالم خدا. سخن از تعلیم فلسفه، اصول اولیه ی تکنیک های زندگی، و 
تعالیم مشابه دیگر نیست، که در زمان ما وجود دارند. خیر، این فرمانی است 

برای موعظه ی کالم بی زمان خداوند. 
و  است  شده  الهام  خدا  وسیله ی  به  کالم  کل  که  می کند  تصدیق  پولس 
تا  می سازد  مکلف  را  تیموتائوس  است. سپس  مفید  ما  زندگی  اصالح  برای 
آن را موعظه کرده و تعلیم دهد. چرا؟ زیرا زمانی خواهد رسید )و من باور 
دارم که اکنون فرارسیده( که آنانی که فریب می دهند و فریب خورده اند، به 
تعلیم صحیح گوش فرانخواهند داد. تعلیم چیست؟]7] این تعلیم نه یک آموزه ی 
صرف، بلکه بنیاد تمام آموزه های کتاب مقدس است. این تعلیمی است که همه-

چیز را پیرامون خود استوار می سازد. 
متاسفانه من شاهد این هستم که بنیادهای روحانی و کالمی ما به سوی 
سازگاری با زمان و جریانات رایج، تغییر جهت می دهند. این موضوع وقتی 
خادمی از یک کلیسای بزرگ می تواند جلوی جماعت بایستد و به راحتی بگوید 
که همجنس گراست و مورد تحسین حضار قرار بگیرد، دیگر از کنترل خارج 
می شود. فرددیگری به راحتی اعالم می کند که دیگر اراده ی خدا شفا نیست، و 
مردم به جای کالم خدا، حرف او را باور می کنند. دیگری می تواند کتابی بنویسد 
هیچ  و  می شوند  وارد  آسمان  به  نهایت  در  بشریت  همه ی  که  کند  اعالم  و 
فردی در آتش ابدی نخواهد سوخت و اتفاقا او در عالم مسیحیت جایگاه یک 
ستاره ی راک را پیدا می کند. شخص دیگری می تواند تولد از باکره و بازگشت 
ایمان  از رهبران  یکی  به عنوان  بکشاند و هنوز  به چالش  را  عیسای مسیح 
مسیحی باقی بماند. سناریوها و نمونه های بسیاری از این دست، هر روزه 

در میان مسیحیان بروز می یابد. 
این  درک  در  را  ما  است  ممکن  اخیر  بررسی های  و  مشاهدات  از  برخی 
تناوب مسخره و مضحک یاری رساند. برطبق یک بررسی آماری در سطح 
معنوی  حقایق  به  کامل  به طور  تولدتازه یافته،  مسیحیان  از   %46 تنها  ملی، 
باور دارند. بیش از 50% مسیحیان انجیلی]8] باور دارند که انسان ها می توانند 
از طریق راه های دیگری غیر از قربانی عیسای مسیح نیز به آسمان راه یابند. 
تنها 40% از مسیحیان تولدتازه یافته باور دارند که شیطان نیرویی حقیقی 

است.]]]
Doctrine    7

Evangelical Christian    8 )با مسیحیان انجیلی شناخته شده در ایران تفاوت دارد.(   
]    نویسنده از MSG استفاده کرده است. در انتهای آیه این طور آمده: “او هرگز شما را رها 
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چه طور چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ، در واژگان پولس به تیموتائوس 
راستی،  در  ما  داد".  نخواهند  گوش  صحیح  تعلیم  به  "مردم  می شود:  یافت 

خستگی ناپذیر نمانده ایم. 
هر روز بیش تر و بیش تر انجیلی تغییرشکل یافته را می شنویم و موعظه می کنیم. 
هسته ی درونی این پیام ها به تعلیم کالم خدا وفادار نیستند، مانند این: "عیسا 
انسانیم، و خدا ضعف  اما ما  تا ما را به آسمان ببرد،  برای گناهان ما مرد 
و تمایالت جنسی ما را درک می کند". یکی از تعالیم محبوب این سال ها،حذف 
ضرورت توبه برای گناهان است. ایمان داران بی شماری با خوشحالی می گویند 
که دلیلی برای پذیرش اندوه االهی به خاطر نااطاعتی یا اعتراف نزد خدا برای 
گناهان شان ندارند، زیرا از پیش توسط فیض خدا پوشانده شده اند. شنیده ام 
زنان و مردانی که این تعالیم را پذیرفته اند، به سادگی و تازگی و آزادانه بودن 
پیام های آنها می بالند. اما اگر سادگی، تازگی و آزادانه بودن نشانگر راستی 
است، پس هر تعلیمی که ارضاکننده ی جسم باشد، حقیقت و راستی خواهد بود! 
اگر این تعلیم که مسیحیان نیاز به توبه ندارند، درست است، پس وقتی عیسای 
مسیح در کتاب مکاشفه،به پنج کلیسا می گوید که توبه کنند، راه خطا می پیماید. 

)مکاشفه 2: 5 و 16 و 21 -22 و 3: 3 و ]1 را بخوانید( 
حقیقیت، برای تطبیق خود با کسانی که می خواهند گناه کنند، عوض نمی-
شود. حقیقت، خود را با خواسته های انسانی، آسودگی و سهولت مطابقت 
نمی دهد؛ کاری که امروزه "اصالح سیاست مدرانه" می نامند. این تفکر در تضاد 
با گفته ی پسر خداست: "سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود." )متا 

 )14 :7
تعلیم  از  که  کرده ایم  جمع  خود  برای  را  معلمانی  حاضر  حال  در  ما 
انجیلی را ساخته اند که خود  فریبنده،  این مکاتب  صحیح منحرف شده اند. 
دیگر  راستی،  است.  داده  تطبیق  ما  پاشیده ی  هم  از  اخالقیِ  فرهنگ  با  را 
بلکه به جای آن، راستی ای است که  ایمان دار نیست،  شکل دهنده ی زندگی یک 
تغییرشکل یافته و مطابق مُد و جریان جامعه شده است.چرا؟ زیرا گوش های 
ما مشتاق شنیدن کلماتی است که ما را تشویق می کند فورا با دنیا همخوابه 
شویم، و حاضر به شنیدن  چنین واژگانی نیست: "از میان ایشان بیرون آیید 

و جدا شوید." )دوم قرنتیان 6: 17( 
صدای  می کنند،  سازش  آهسته آهسته  که  اوایل  ایمان داران  از  بسیاری 

نخواهد کرد. هرگز وعده اش را فراموش نمی کند.” 
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الزام او] را حس می کنند. اما به خاطر تعداد بی شماری که در  روح القدس ]و 
آن قایق های بزرگ همسوی جریان آب شناورند ] اشاره به رویای آغازین 
کتاب]، درنهایت اکثریت صدای روح را خاموش می کنند، گوش هایشان را می-

بندندو نسبت به شنیدن صدای حقیقت کر می شوند. 

نسلی از قهرمانان 
چرا باید این موضوع ما را غافلگیر کند؟ به ما گفته شده که یک بی دینی 
را   3  :2 تسالونیکیان  )دوم  واقع خواهد شد  آخر  زمان  در  بزرگ  ارتداد  و 

بخوانید(. 
از طرف دیگر به ما گفته شده که نسلی از قهرمانان در همان دوره برمی-

خیزند. این افراد، هم شامل مردان و زنان و هم جوانان و پیران هستند )اعمال 
افرادی  را  قهرمانان  این  انبیا و رسوالن عهد عتیق  را بخوانید(.   18-17 :2
خستگی ناپذیر در حقیقت توصیف کرده اند. مصیبِت تاریکی و فریب، میدان 
اثر  در  بلکه  نمی کنند،  عقب نشینی  هرگز  آنها  است.  جنگجویان  این  مبارزه ی 
سرسختی و استواری در ایمان و اعمالشان، پیشروی عظیمی برای پادشاهی 
خدا انجام خواهند داد. آنها حقیقتا خود را چراغ هایی پرنور و درخشان در 
میان تاریکی می دانند. آنها در همه ی جنبه های زندگی برتری دارند، آن هم نه از 
طریق سازش و مصالحه با دنیا، بلکه همچون دانیال از طریق حکمت خدا که 

در ترس او و قدرت بخشی فیض یافت می شود. 
خوانندگان عزیز، امیدوارم شما یکی از این قهرمانان باشید. دعا می کنم 
عظمت خود را با بستن کمربند راستی بر کمرتان و مسلح ساختن خود با 
زره راستی، تثبیت کنید. امیدوارم کالهخود نجات را بر سر بگذارید و در 
میدانی که پیش روی شماست، به شکلی خستگی ناپذیر بدوید و بااطمینان با 
فردی  و  فاتح  یک  بجنگید. شما  انتهای مسیر،  به  تا  و مخالفتی  هر دشمنی 
پیروزید. دانه ای در درون شماست که قادرتان می سازد در برابر بزرگترین  
و  قدرت  بیاورید.  تاب  می شوید،  روبه رو  آن  با  که  ودشمنی هایی  ها  سختی 
نیروی خداوند در شماست! طبیعت او در شماست. شما آفریده نشده اید تا 
رها کنید، عقب نشینی کنید، دچار تزلزل شوید و مصالحه کنید. شما با فیض 

شگفت انگیز خدا مسح شده اید! 
مهم نیست مصیبت و سختِی پیش رویتان تا چه اندازه بزرگ است، به آن 
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همچون پله ای برای رفتن به مرحله ی بعدی حکمرانی نگاه کنید. از مصیبت و 
سختی ها همچون پولس درس بگیرید: 

"ای برادران، نمی خواهیم از سختی هایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت، 
بی خبر باشید. فشارهایی که بر ما آمد، چنان سخت و توان فرسا بود که 
از زنده ماندن هم نومید گشتیم. به واقع احساس می کردیم حکم مرگمان 
صادر شده است. اما اینها همه روی داد تا نه بر خود، بلکه بر خدایی توکل 
کنیم که مردگان را زنده می کند. او ما را از چنین خطر مهلکی رهانید و 
بازخواهد رهانید. بر اوست که ما امید بسته ایم که همچنان ما را خواهد 

رهانید.« )دوم قرنتیان 1: 10-8( 

سختی های پولس بسیار دشوار به نظرمی رسیدند، آن قدر که او و همراهانش 
این بهترین چیزی بود  او می گوید که  از زنده ماندن هم نومید شده بودند. 
که برایشان رخ داد. پولس از طریق مخالفت ها و دشمنی ها به سمت مرحله ی 
را  ما  همیشه  خدا(،  )قدرت  خدا  فیض  رفت.  باال  قدرت  و  اقتدار  از  باالتری 
کافی است. او ما را بارها و بارها باال می کشد. تماِم کاری که ما باید انجام 
دهیم، ماندن دراین فیض است و نباید بگذاریم ایمانمان سست شود، زیرا در 
سوی دیگر، پیروزی و خوشی دیدن، نتیجه ی کار است. همان طور که یعقوب 

می نویسد:

"خوشابه حال آن که در آزمایش ها استقامت نشان می دهد، زیرا چون از 
به  خدا  که  یافت  را خواهد  حیاتی  تاج  آید،  بیرون  آزمایش سربلند  بوتۀ 

دوستداران خویش وعده فرموده است.« )یعقوب 1: 12( 

فیض قدرت بخش خداوند، طبیعت و خصوصیات ذاتی و کمال او در شما 
کاشته شده است. شما با او یک هستید؛ شما بدن مسیح هستید. سر )مسیح( 
هرگز شکست نخواهد خورد، بنابراین بدن او نیز نباید شکست بخورد. پولس 
اما نومید  اما ُخرد نشده ایم؛ متحیریم،  از هر سو در فشاریم،  "ما  می نویسد: 

نیستیم.« )دوم قرنتیان 4: 8( 
نخواهیم کشید!  نمی شویم. هرگز دست  تسلیم  ما  بدن مسیح هستیم،  ما 
)دوم  نمی شویم"  "دلسرد  می کند:  تکرار  بارها  و  بارها  را  واژه ها  این  پولس 
قرنتیان 4: 1( و باز هم "پس دلسرد نمی شویم!" )دوم قرنتیان 4: 16(و ....شما 

آفریده شده اید تا به شکلی باشکوه موفق شوید. 
را  کار  این  هرگز  او  کرد.  خواهد  رها  را  خدا شما  که  نکنید  فکر  هرگز 
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نمی کند. بیایید وعده یمستحکم او را با هم بخوانیم: "ما یقین می دانیم که خدا 
انجام وعده های خود  در  او  زیرا  آورد،  به عمل خواهد  ما  برای  را  کار  این 
با  تا  نموده  دعوت  را  شما  که  است  خدایی  همان  او  است.  وفادار  و  امین 
فرزندش عیسی مسیح، خداوند ما، دوستی و اتحاد روحانی داشته باشید." 

)اول قرنتیان 1: ] ترجمه تفسیری(%
آیا وعده ای از این عالی تر هم وجود دارد؟ خدا هرگز از شما دست نمی-
کشد و رهایتان نمی کند. او در این باره خستگی ناپذیر است. و اگر او از شما 

دست نمی کشد، پس چگونه ما می توانیم از او یا خودمان ناامید شویم؟ 
از دهان  پاداش ماست که مستقیما  این  این متحمل شدن چیست؟  پاداش 

خود خداوند صادر گشته است: 
"هر که غالب آید و خواست مرا تا به آخر انجام دهد، او را بر قوم ها اقتدار 

خواهم بخشید.« )مکاشفه 2: 26( 
چه پاداشی! پولس بر این وعده ی عیسا صحه می گذارد: "اگر تحمل کنیم، 
با او سلطنت خواهیم کرد" و به خاطر داشته باشید که این اتفاق، نه فقط در 
دورانی که خواهد آمد، بلکه اکنون و در همین جا نیز صادق است. "زیرا اگر 
به واسطۀ نافرمانی یک انسان، مرگ از طریق او حکمرانی کرد، چه قدر بیشتر 
آنان که فیض بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت کرده اند، توسط آن 
انسان دیگر، یعنی عیسی مسیح، در حیاْت حکم خواهند راند. » )رومیان 5: 17( 
صاحب  خاص  به طور  شما  مسیح،  در  خواهرانم  و  برادران  ای  پس 
قدرتی هستید که می توانید خستگی ناپذیر بمانید. شما آنچه را که برای به کمال 
این  دارید و آن فیض خداست و  اختیار  دارید، در  نیاز  رساندن دور خود 
فیض هرگز کم نمی آورد. پس بااطمینان به سمت جایزه ی خود بدوید. خواه 
این یک مسئولیت االهی باشد، یا یک کلید موفقیت، و خواه برای یک دوره ی 
کوتاه و یا طوالنی مدتو یا برای تمام عمرتان، سرنوشت تان غالب آمدن و حکم-
راندن است. شما امتیاز تجربه ی  فراوانی و پُری حیاتی را دارید که درنتیجه ی 
شما  شماست.  انتظار  در  حکمرانی  می شود.  حاصل  پایداری  و  متحمل شدن 
پس  است.  شیرین  پاداش  یک  این  شده اید.  متمایز  پادشاهتان  جالل  برای 
همواره به خاطر داشته باشید: "برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل 

قوی دار؛ آری، منتظر خداوند باش!" )مزمور 27: 14(



پیوست 1

دعایی برای فرزند خداشدن
 

چه طور می توانید فرزند خدا شوید؟ نخستین و مهم ترین نکته این است که 
شما قرار نیست کاری انجام دهید، این کار را عیسای مسیح برای شما انجام 
داده است. او در حالی که کامال بی گناه بود، زندگی شاهانه اش را فدیه کرد تا 
شما را به سوی خالق تان یعنی خدای پدر بازگرداند. مرگ او بر روی صلیب، 

تنها بهای ممکن برای بازخرید شما و حیات ابدی است. 

بدون توجه به جایگاه اجتماعی، گذشته، مذهب و هرچیز مورد پسند و 
و  می خواهد  او  واجد شرایطِفرزند خداشدنید.  مردم، شما  نظر  در  ناپسندی 
انتظار می کشد تا به خانواده ی او داخل شوید. این امر تنها با اعالم ساده ی 
به خداوندی  زندگی تان  تسلیم  و  و سپردن  او،  از  زندگیِ جدا  در  گناهان تان 
عیسای مسیح اتفاق می افتد؛ به محض انجام این کار، تولد تازه می یابید. شما 
دیگر برده ی تاریکی نیستید، شما تولد تازه یافته اید و پسران و دختران جدید 
خداوند  "عیسا  کنی  اعتراف  خود  زبان  به  "اگر  می گوید:  کتاب مقدس  خدایید. 
است" و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، 
پارسا  و  می آورد  ایمان  شخص  که  است  دل  در  زیرا  یافت.  خواهی  نجات 
شمرده می شود، و با زبان است که اعتراف می کند و نجات می یابد." )رومیان 

 )10-[ :10
اکنون  و  ُمرد،  شما  برای  مسیح  عیسای  که  دارید  باور  اگر  بنابراین 
و  خود  برای  نمی خواهید  دیگر  و  هستید  او  به  زندگیتان  تسلیم  خواستار 
خواسته های خود زندگی کنید، این دعا را از صمیم دل بخوانید، آن گاه فرزند 

خدا خواهید شد:



معیاِر  از  و  گناهکارم  یک  که  می دانم  من  آسمان هایی،  در  که  "خدایی 
گناهانم هستم.  برای  ابدی  داوری  بسیار دورم. من سزاوار  تو  پارسایِی 
عیسای  دارم  باور  زیرا  نکردی،  رها  مرحله  این  در  مرا  که  سپاس گزارم 
تا  شد  متولد  باکره  مریم  از  که  او  را،  پسرت  تنها  فرستادی،  را  مسیح 
برای من مرده،و داوریمرا بر صلیب بر خود کشد. من باور دارم که او در 
روز سوم از میان مردگان برخاست و اکنون در دست راست تو به عنوان 
خداوند و نجات دهنده ی من نشسته است. بنابراین امروز ............. زندگیم 

را تماما به خداوندیِ عیسای مسیح می سپارم. 

عیسا من تو را خداوند، منجی و پادشاه خود اعالم می کنم. از طریق روحت 
به زندگی من داخل شو و مرا تبدیل به یکی از فرزندان خدا گردان. من 
تاریکی ای را که مرا دربر گرفته بود، رد می کنم و از امروز به بعد دیگر برای 
خودم زندگی نمی کنم، بلکه برای تو می زیم که جانت را برای من دادی تا 

برای همیشه زندگی کنم. 

سپاس گزارم خداوندا؛ زندگی من اکنون کامال در دستان توست و مطابق 
کالمت هرگز شرمسار نخواهم شد." 

اکنون نجات یافته اید و فرزند خدا هستید. همه ی آسمان در این لحظه با 
شما شادی می کنند! به خانواده، خوش آمدید! مایلم سه توصیه ی مفید برایتان 

داشته باشم: 
آنچه را که انجام داده اید، با کسی که از پیش ایمان دار است، در میان . 1

بگذارید. کتاب مقدس ما را آگاه می سازد که یکی از روش های شکست 
دادن تاریکی، شهادت دادن ماست )مکاشفه 12: 11 را بخوانید(. شما 

را دعوت می کنم اگر مایلید با مینستری ما به آدرس      
عاشق  ما  بگیرید.  تماس   www.messengerinternational.org

شنیدن از شما هستیم. 
به کلیسایی که کالم خدا را خوب تعلیم می دهد، بپیوندید. عضو کلیسا . 2

شده و خود را درگیر سازید. والدین، فرزندان شان را روزی که متولد 
شده اند، در خیابان نمی گذارند و نمی گویند: “زندگی کن!”. اکنون شما 
یک نوزاد در مسیح هستید؛ خدای پدر، خانواده ای را برای کمک و 
جدید  عهد  محلی  خانواده،کلیسای  این  است.  دیده  تدارک  رشدتان 

نامیده می شود. 



تعمید آب بگیرید. اگرچه فرزند خدا هستید، اما تعمید آب یک اعالن . 3
است  مادی  دنیای  به  نسبت  همان  به  و  دنیای روحانی  به  عمومی 
به خدا سپرده اید.  از طریق عیسای مسیح  را  که می گوید زندگیتان 
همچنین نشانه ی سرسپردگی و اطاعت است، زیرا عیسا می گوید که 
شاگرد  را  قوم ها  همه  و  بروید  “پس  بگیرند:  تعمید  باید  نوایمانان 
سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید.« )متا 

 )1[ :28
مرتب  به طور  ما  مینستری  دارم.  برایتان  در مسیح  را  بهترین ها  آرزوی 
برایتان دعا خواهد کرد. حال به شکلی خستگی ناپذیر، زندگی تان را در راستی 

شروع کنید.





پیوست 2

چرا من از ترجمه های 
گوناگون بسیاری استفاده 

می کنم]1]

از ترجمه های گوناگون  اغلب  می آید که چرا من  پیش  این پرسش  گاهی 
استفادهکرده ام؟  را  آیات  از  تنها بخشی  گاهی  دوم، چرا  و  می کنم  استفاده 

اجازه دهید به این پرسش ها پاسخ دهم: 
1- کتاب مقدس در اصل با بیش از 11000 واژه ی عبری، آرامی و یونانی 
انگلیسی  ترجمه های  در  میانگین  به طور  وجود  این  با  است.  شده  نوشته 
حداکثر 6000 واژه به کار رفته است. براساس این آمار می توانیم نتیجه گیری 
کنیم که در ترجمه ها معانی مختلفی می تواند یا گم شده باشد یا دچار اشتباه 
شده باشد. استفاده از منابع مختلف کمک می کند تا به معنای کامل تری از آنچه 

خدا با ما در میان نهاده، دست یابیم. 
اگر  که  دارد  اشکال وجود  این  ترجمه ی صرف،  یک  از  استفاده  در   -2
خواننده، یک آیه را بازشناسد، به طور سطحی از روی آن عبور کند. استفاده 
از ترجمه های مختلف احتمال این رخداد را کاهش داده و تمرکز خواننده را 

بر آیات حفظ می کند. 
3- من هنگام نوشتن، بخش های منتخبی از دست کم پنج تا هشت ترجمه ی 

1    الزم به توضیح است که یکی از سختی های ترجمه ی کتاب های جان بیور، همین استفاده ی 
مکرر از ترجمه های متعدد است. متاسفانه در زبان فارسی این تنوع ترجمه وجود ندارد، لذا در مواردی 

که بسته به موضوع مورد بحث ضرورتی حس شده، کل یا بخشی از آیه عینا از ترجمه ی مورد نظر 
نویسنده ترجمه ی مجدد شده است و در تمامی موارد، پانوشتی به آن اضافه شده است. )مترجم(



نکته ی موردنظر  می گیرم که کدام یک،  می خوانم و تصمیم  با دقت  را  مختلف 
را بهتر انتقال داده است. همچنین یقین حاصل می کنم که اگر تفسیر و تاویل 
خودم را به آن اضافه کنم، آیا آن بخشی که استفاده کرده ام، همگامی اش را 

با ترجمه های معتبر از دست نخواهد داد؟!
که  است  این  نمی کنم،  استفاده  را  آیات  کل  همواره  من  که  آن  علت   -4
کتاب مقدس اضافه می شوند.  به  از میالد  آیات در سال 1227 پس  فصول و 
کتاب مقدس در اصل با این تقسیم بندی ها نوشته نشده است. عیسا خود بارها 

تنها بخش هایی از یک آیه در عهد عتیق را نقل قول کرده است.  
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برای تامل و مناظره  ی بیشتر

آیا با این نظر موافق اید که "چگونه به پایان رساندن" در زندگی، مهم تر . 1
از "چگونه آغازکردن" است؟ پاسخ خود را توضیح دهید. 

“روح خستگی ناپذیر” را چگونه تعریف می کنید؟ . 2
فیض خدا را چگونه معنا می کنید؟ آیا درک شما از فیض خداوند با . 3

خواندن این کتاب باالتر رفته است؟ 
این حقیقت که مسیحیان باید “در زندگی حکم برانند” چه مفهومی . 4

دارد؟ )رومیان 5: 17 را بخوانید(. چگونه این حقیقت بر خانواده ی 
شما تاثیر می گذارد؟ بر کارتان چه طور؟ واکنش شما به تمامی چالش-

های زندگی تان چیست؟ 
به نظر نمی رسد که بسیاری از مسیحیان بر زندگی حکم برانند. فکر . 5

می کنید چرا چنین وضعی وجود دارد؟ 
برخی از نگرش ها و اعمال پایه ای که یک ایمان دار را قادر می سازد تا . 6

بر هر چالشیدر زندگی کنونی اش حکمرانی کندرا نام ببرید. 
نقشه ی شیطان در مقابله با شما چیست؟ )یوحنا 10: 10 را بخوانید( . 7

چگونه شیطان را در حالِ “دزدیدن، کشتن و هالک کردن” در روزها 
یا هفته های گذشته در زندگی تان دیده اید؟ 

عیسا گفت که ما در این دنیا با سختی ها روبه رو می شویم، اما او “بر . 8
برای  موضوع  این  بخوانید(.  را   33  :16 )یوحنا  آمده”  غالب  جهان 

غالب آمدن و فاتح شدن، چه کمکی به ما می کند؟ 
برخی از خصوصیات افراد مغرور را نام ببرید. برخی از خصوصیات . ]

افراد فروتن را نام ببرید. 
تن . 10 بر  را  “فروتنی  تا  برمی انگیزد  را  عیسای مسیح  پیروان  پطرس، 

عملی  شرایط  در  او  منظور  می کنید  فکر   .)5  :5 پطرس  )اول  کنند” 
زندگی چیست؟

چند روشی را که می توانیم در برابر ابلیس بایستیم، نام ببرید. . 11
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چرا سختی یک حقیقت مهم در زندگی مسیحیان است؟ . 12
 نقش دعا در زندگی یک مسیحی خستگی ناپذیر چیست؟ . 13
یک دعای پرشور و حرارت را چگونه توصیف می کنید؟ . 14
چرا در آسمان، انواع و سطوح مختلفی از پاداش وجود دارد؟ . 15
 وقتی در کلیات این کتاب تامل می کنید، فکر می کنید در چه بخش هایی . 16

از مسیر حرکت تان با خداوند، به کمک روح القدس نیاز دارید تا “روح 
خستگی ناپذیرتان” را تعالی بخشد؟ 



خستگی ناپذیر
قدرتی که نیاز دارید تا هرگز تسلیم نشوید

خستگی  آموزشی  ی  دوره  از  بخشی  خوانید،  می  اکنون  که  ای  آموزشی  کتاب 
منابع  دیگر  کنار  کتاب در  این  از  استفاده  با  است.  بیور  نوشته ی جان  ناپذیر، 
هر  بود  خواهید  قادر  است،  تان  دسترس  در  اینترنت  در  دانلود  برای  که  کمکی 
بخش از این مجموعه ی آموزشی پویا و تحول برانگیز را مطالعه نمایید. مطالعه 
ی درست، توانایی شما را افزایش می دهد و موجب می شود برای خداوند کارهای 

بیشتری انجام دهید. 

این دوره ی کامل آموزشی شامل موارد زیر است: 

کتاب خستگی ناپذیر  -
این کتاب تنها بخش چاپ شده از این دوره ی آموزشی می باشد. 

چاپ الکترونیکی کتاب نیز به صورت ebook و فایل PDF در اینترنت 
موجود می باشد.

CD پیوست  -
این CD، ضمیمه ی کتاب خستگی ناپذیر است و شامل مباحث 

مختلف این دوره ی آموزشی به شکل دیجیتال است. )تمامی این موارد، 
برای دانلود به صورت رایگان از طریق اینترنت در دسترس شماست(.

-  کتاب آموزشی و راهنمای خستگی ناپذیر
 ebook این کتابی است که اکنون آن را می خوانید. این کتاب به صورت

و PDF در CD پیوست و به صورت online در اینترنت موجود می 
باشد.     

کتاب صوتی خستگی ناپذیر  -
تمام 18 فصل کتاب خستگی ناپذیر به زبان شما خوانده شده و به 

صورت MP3 موجود است. 



خستگی ناپذیر
قدرتی که نیاز دارید تا هرگز تسلیم نشوید

مجموعه دروس ویدئویی خستگی ناپذیر  -
 CD تمامی 12 درس برای دانلود موجود است و نمونه های آن در

ضمیمه، قرار گرفته است.

مجموعه دروس صوتی خستگی ناپذیر  -
تمامی 12 درس به صورت MP3 موجود است. 

کتاب »برخاستن ماده شیر«  -
 ebook پیوست یا در اینترنت به صورت CD می توانید این کتاب را در

با فرمت PDF پیدا کنید. 

این مجموعه و دیگر تعالیم جان و لیزا بیور، جهت دانلود در سایت های زیر در 
دسترس شماست:

مطالعه ی بیشتر در این تعلیم پویا، در اختیارتان قرار می دهد تا آن را با دیگران 
نیز سهیم سازید. شما را تشویق می کنیم تا هر بخش از این مجموعه ی آموزشی 
را تکثیر و توزیع نمایید. شما می توانید فایل ها را برای دیگران ایمیل کرده و یا آنها 
را برای دانشجویان خود تکثیر نمایید، و یا آنها را در اینترنت آپلود کرده، یا چاپ و 
کپی نمایید. این مجموعه به طور خاص، برای الهام بخشیدن و تشویق کردن تمام 

مسیحیان ایماندار در سراسر دنیا تهیه شده است. 

www.MessengerInternational.org
www.CloudLibrary.org
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