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 خواننده ى ما براى آه اگر گفتار فعلىبدین معن .شود ىدر آغاز توجه دقيق خوانندگان جلب م
 ىدهد، فور ى آه هرگز فرصت سؤال آنها را نداشتيد نمىهای  به پرسشى ندارد و جوابىمعن
 شدن ى مسایل در مسيحيت هست آه قبل از مسيحىبعض. زید و اهميت ندهيدرا دور بيندا آن

 در ى مسایل دیگر هست آه تا مسافتىبرعكس بسيار. توان آنها را درك آرد ىاز خارج هم م
  گر چه به.  استىاین مسایل صرفا عمل. توانيد درك آنيد ى نكنيد، نمىطریقت مسيحيت ط

ها و موانع  ى است آه مخصوصا با دو راهى از دستوراتاین مسایل عبارت. آید ىنظر چنين نم
هر موقع . نداردى سر و آار دارد و تا شخص به آن مراحل نرسد، هيچ معنىسفر روحان

آن را به حال  مانيد، اهميت ندهيد و ى پيدا آنيد آه از درك آن عاجز مى در آتب مسيحىبيان
و اگر . شوید آه منظور چيست ىجه م و شاید سالها بعد ناگهان متوىیك روز. خود بگذارید

البته تمام این چيزها بر عليه . بخش است  اآنون بتواند آنرا درك نماید فقط برایش زیانىآس
 خارج ىدهيم ممكن است از قدرت فكر ى آه اآنون توضيح مىموضوع. خود نگارنده است

پس فقط . آه نيستم  ىشود هستم در صورت ى آه ذآر مى مزایایى فكر آنم آه داراىباشد، یعن
باره این اظهارات  در این امر تقاضا آرد آه با دقت زیاد در ىتوان از مسيحيان مجرب ىم

اصالح فرمایند و سایرین هم بياناتم را مطالعه و اگر شود  ى مى و اگر خطایمراقبت فرمایند
  .  بود استفاده برند نه از این لحاظ آه حق با نگارنده استىآمك

  
آید آه  ىگفتيم آه ایمان بدین مفهوم بعد از آن پيش م. پردازیم ى دوم ایمان مىمعن اآنون به

 از عهده ى مسيحيت را اجرا آند، ولى آند فضایل اخالقى سعىبهترین وجه شخص به 
خدا تعلق داشته   را آه بهىتوانست چيز ىآرد فقط م ى آوشش مىبرنيامده و بفهمد آه اگر خيل

حاال باید بدانيم آه خدا واقعا به . برد ى مى خود پى ورشكستگعبارت دیگر به به. برگرداند
مند است این است آه ما  ه آه خدا بدان عالقىچيز. مند نيست هعمليات ما چندان عالق

 باشيم آه به یك ى همان نوع مخلوقاتىیعن. ى و نوع مشخص باشيم با یك خاصيتىمخلوقات
زیرا این »  با یكدیگر هم مربوط باشيمىقبه یك طری« نگفتم آه .او مربوط باشيم  باىنوع

اگر نسبت به خدا صاف و درست باشيم، ناگزیر با همه . ن استآقسمت خود به خود شامل 
 چرخ ىها  آه اگر همه ميلهىطور  همنوعان خود هم صاف و درست خواهيم بود، همان

 و واهد بودسبتشان با یكدیگر درست خ چرخ قرار داده شود، طبعا نىدوچرخه درست در توپ
 و تا در فكر  مقرر داشتهىا نوع معامله   او یكى بداند آه براىتا انسان خدا را مثل ممتحن

او راجع به .  با خدا پيدا نكرده استى ميان خود و خداست، هنوز ارتباط صحيحىادعاها
 بشر را آشف نكند، ارتباط ىتفاهم و تا حقيقت ورشكستگ آيفيت خدا و آيفيت انسان سؤ

  . آند ى با خدا پيدا نمىصحيح
  

 وار این ىآار برده شده و طوط  اخص آشف آردن بهىآردن بعض» آشف«جا آلمه  در این
 یاد ىزود   پيدا آند بهى یك نوع تربيت دینى در آوچكىآار برده نشده، البته هر آودآ  آلمه به



 ىادر نيستيم حتخواهد گرفت آه بگوید آه هر چه ما به خدا تقدیم آنيم مال خود اوست و ما ق
آار    خدا داده را بهى از استعدادهاى و فقط مقداره خدا به ما داده به او پس بدهيمچ  آن
 وسيله تجربه   مقصود این است آه واقعا این موضوع را باید آشف نمود و بهىبریم، ول ىم

آنيم آه از مراعات  ىآشف م آه گفته شد، ىاآنون بدان معن.  بردى به صحت آن پىعمل
اگر ). شویم ىو باز هم موفق نم( جد و جهد آنيم ى خيلىمگر این آه خيل.  عاجزیمىقانون اله

هم واقعا آوشش آنيم هر چه بگویيم، باز هميشه در عمق فكر ما این عقيده خواهد بود آه اگر 
 راه ىپس به یك معن. این دفعه بيشتر آوشش آنيم موفق خواهيم شد آه آامال خوب باشيم

 به ىتر بكوشيم، ول  است آه باید پيوسته بيشتر و سختىخدا یك راه آوشش اخالقبازگشت به 
آليه این آوشش به یك . رساند ى دیگر آوشيدن باالخره ما را به سر منزل مقصود نمىیك معن

خدایا این آار «  خدا متوجه شده و بگویيمىسو  شود آه در آن لحظه به ى مى منتهىلحظه حيات
وقت از خودتان  محض خاطر خدا هيچ. »، زیرا از من ساخته نيستىنرا دیگر تو باید بك

و آن وقت ننشينيد و مواظب فكر خود نباشيد آه آیا » ام؟ آیا من به این مرحله رسيده«: نپرسيد
ترین اتفاق   مهمىوقت. گذارد ىاین قسمت آامال شخص را در راه غلط م. آند یا نه ىپيشرفت م
  . است افتادهىدانيم چه اتفاق ىب اوقات در آن لحظه نمدهد، غال ى ما رخ مىدر زندگ

  
  

 آه ىغالبا مواقع. »، من در حال رشد هستمىاوهو«: گوید ىشخص هميشه به خودش نم
 شود آه به ىشود آه چه اتفاق افتاده و متوجه م ىمتوجه مگردد،  ىشخص به گذشته برم

شخص آه . وع مشهود استتر هم همين موض در امور ساده. است» در حال رشد«اصطالح  
رود یا نه، محتمل است آه آامال  ىآند با اشتياق مراقبت نماید آه آیا به خواب م ىشروع م
 شود، ممكن است به ىاش گفتگو م جا در باره   آه در اینىبه همين طریق چيز. بيدار بماند

» ن بنيانجا« طور آه در مورد پولس رسول یا  ندهد، همانى هر آس روى براىطور ناگهان 
آس نتواند ساعت معين یا   باشد آه هيچى تدریجىقدر   داد، بلكه ممكن است بهى روىناگهان
 آه مهم است تغيير ماهيت است نه این آه در ى و چيز را نشان بدهدى سال مخصوصىحت

 آه ىاز اطمينان داریم، این تغيير عبارت از این است آه ىموقع وقوع این تغيير ما چه حالت
توانيم، انجام دهيم و بقيه را به خدا  ى خود داریم مایوس شده و آن چه مىش شخصآوش به

به .  نداردى فعال اهميتىسؤتفاهم گردد، ول» به خدا محول آنيم«ممكن است جمله . محول آنيم
، باید تمام اعتماد خود را بسيج نماید ى آارها را به خدا محول مى آه یك نفر مسيحىآن معن

 است ى شریك او در اطاعت آامل بشرىنان داشته باشد آه مسيح به یك طریقنماید و اطمي ب
و از زمان تولد تا موقع مصلوب شدن اصل اطاعت از خدا را در نظر داشته است و بداند آه 

  . نواقص او را تكميل خواهد آردىمسيح او را به خود بيشتر شبيه خوامد نمود و به یك معن
  
  

عالوه . خواهد ى نمىدهد هيچ چيز ى آه مىدر مقابل چيزشاید مناسب باشد آه بگویيم مسيح 
 ى آليه زندگانىبه یك معن.  داده استى همه چيز خود را در مقابل هيچ، اجرىبر این او حت

اما اشكال در این است آه ما به .  جالب توجه استى، شامل قبول آن پيشنهاد خيلىمسيح
 آه ما به ىچيز. توانيم انجام دهيم هيچ است ىچه انجام داده و م آه بفهميم آن برسيم ىا مرحله

ميل نبودیم این است آه خدا نكات خوب ما را به حساب آورده و نكات بد ما را  ىانجامش ب
هيچ آزمایش غلبه    ممكن است بگویيم آه تاآنون بشر بهىباز هم به یك معن. نادیده بگيرد

 در غلبه بر آزمایش دست بكشيم و به عبارت دیگر تسليم ىآه از سعنيافته است، مگر این 
 دليل صحيح نباید دست آشيد، ى و آوشش در راه صحيح و براى باز هم از سعىول .شویم

 همه چيز خود ى اگر آسىو باز به یك معن.  خود را مبذول بداریمىمگر این آه بهترین مساع
اش  ىاعتماد او معن.  نيست آه دست از آوشش بكشداش این ىرا تسليم مسيح نماید، البته معن



 ندارد آه بگویيم به ىمعن.  او را انجام دهدىها  آند آليه گفتهىاین است آه البته شخص سع
پس اگر واقعا خود را تسليم .  آه نصيحت او را نشنویمىیك شخص اطمينان داریم در صورت

 و آوشش ى این سعىول. او اطاعت آنيدآنيد از  ى مىاش این است آه سع نمایيد نتيجه ىاو م
  .  است و آمتر اندیشه و اضطراب داردىطریق جدید به
  

روع به نجات دادن  این آه او قبال شىنكنيد آه نجات یابيد، بلكه براآن  ىاین آارها را برا
و انتظار نداشته باشيد آه در مقابل اعمال خود بهشت را به شما اجر بدهد، شما نموده است 

 از بهشت ى عمل آنيد، زیرا نخستين اشعه ضعيفىیك طریق معين  ناچار بخواهيم بهبلكه 
 خانواده ىآنند آه آیا راهنما ىمسيحيان غالبا مباحثه م. اآنون در درون شما جایگزین است

 است و مثل این است ىاین موضوع بسيار مشكل.  اعمال نيك یا ایمان به مسيح استىمسيح
 آه شخص را به ى تنها چيزىیك آوشش اخالق. تر است  الزمىچبپرسيم آدام تيغه قيآه 

 را از ى است آه در آن مرحله شخصىایمان به مسيح تنها چيز. رساند ىمرحله تسليم م
دو تقليد از حقيقت . شود ى و از ایمان به او اعمال نيك حتما پيدا مبخشد ى مى رهایىنوميد

ه مسيحيان دگر آنها را متهم به ایمان به این  مختلف مسيحيت داشته و در گذشتىها است، فرقه
. فقط اعمال نيك اهميت دارد«گفتند  ىاند، یك دسته متهم به این بودند آه م دو امر نموده

 محبت دادن پول است و بهترین ىبهترین سخاوت از رو. سخاوت بهترین عمل نيك است
به ما ویست هزار ریال پس اگر مثال د.  آه باید پول در راهش خرج آرد آليسا استىچيز
 آه به این منظور ىالبته جواب این محمالت آن است آه اعمال نيك» آمرزیم ى تو را مىبده

.  استىبشود و بخواهد بهشت را با پول بخرند، عمل نيك نيست، بلكه یك قسم احتكار تجارت
 ىه باشاصل موضوع ایمان است، پس اگر ایمان داشت«: گفتند ىدسته دیگر متهم بودند آه م

 خواهد آرد آه در ىپس فرزند من مرتكب گناه بشود و مسيح طور.  نداردىاعمالت اهميت
  . » در وضعيت ننمایدىآخر فرق

  
خوانيم شامل این  ىبه مسيح م» ایمان« را آه ىپاسخ به این دسته این است آه اگر آن چيز

نان به او نيست آه ما  به فرمایشاتش نكنيم، پس این اصال ایمان و اطميىاست آه اصال توجه
واقعا آتاب مقدس ظاهرا به .  است راجع به اوىداریم، بلكه فقط قبول یك فرضيه عقالن

موضوع توجه داشته آه هر دو موضوع را در یك جمله عجيب آورده و نيمه اولش این است 
 به ما و ىمثل این آه همه چيز بستگ» نجات خود را با ترس و لرز بطلبيد«: گوید ىآه م

مثل این . »آند ىزیرا خدا در شما عمل م«: فرماید ى در نيمه دوم مىعمال نيك ما دارد، ولا
متاسفانه در مسيحيت به یك چنين . آنيم ى نمىآه همه آارها با خدااست و ما هيچ آار

 آه ىطور به.  نداردى در عين حال تعجبىاین امر مایه حيرت است،ول. رسيم ى مىموضوع
آنند، خدا  ى خدا و انسان با هم آار مىآنيم بفهميم آه وقت ى مىنون سعشود ما اآ ىمالحظه م
 آه ىطور  به و اینها را آامال از یكدیگر تفكيك آنيم آند ىآند و بشر واقعا چه م ىواقعا چه م

 دو نفر ى هم مثل همكارىآنيم آه این همكار ىو البته ابتدا این طور فكر مبا هم مخلوط نشود 
. »او این آار را آرد و من هم آن قسمت دیگر را انجام دادم«گویيم  ىس مبا یكدیگر است، پ

 ىاو در درون و بيرون شما است و حت.  این طرز فكر خراب است، خدا این طور نيستىول
   قادر به بيان آن بهىرود زبان بشر ى آرده، باز هم تصور نمىاگر هم بفهميم آه آن آار را آ

  . شد ىطور صحيح م
  
 خواهيد برد آه ى پى دارد، ولى یك نوع تعبيرى در تشریح این موضوع هر آليسایى سعىبرا
گویند آه ایمان الزم است و  ى آه بيشتر از همه به اهميت اعمال نيك معتقدند به شما مىآنهای
. گویند آه اعمال نيك بكنيد ىبه شما م اصرار در داشتن ایمان دارند ى هم آه خيلى آنهایىحت
یقين است همه مسيحيان با این عقيده موافقند آه . »رویم ىيش از این پيش نمبه هر صورت ب«



 است و وظایف و قوانين و گناه و فضيلت است، ىاش اخالق گر چه ظاهرا ابتدا مسيحيت همه
 ى شخص به نظرش آشورىرسد، یعن ى اینها مى ماوراىباز بعد از همه اینها به یك چيز

.  تفریح و مزاح استى مذاآره نيست و اگر هم بشود برارسد آه در آنجا این چيز مورد ىم
 ى اینها به خوبىول.  هستندى آه پر از فروغ است مملو از خوبىا جا همه مثل آینه در آن

 برایش قایل نيستند و اصال متوجه آن هم ىآنند و هيچ اسم ى را اطالق نمىخودشان لفظ خوب
 این ى است، ولى این اعمال از آن سار هستند آهىا سرچشمه سرگرم ىها خيل آن. نيستند

آس   رسد و چشم هيچ ى مرگ مىلبه پرتگاه دنيا یعن   است آه جاده بهىا نزدیك مرحله
   .ها ممكن است بيشتر از نگارنده ببينند ى دورتر از این را ببيند، گر چه خيلىتواند خيل ىنم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


