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نسخۀ اول (انگلیسی) ،سپتامرب ۲۰۱۸

خدا
خدا خواهان رابطه با انسان است
انجیل یعنی «خبر خوش» .انجیل پیغام عالی خدا برای بشر است .او همواره میخواسته از یک رابطۀ هماهنگ با
مخلوقاتش لذت ببرد ،مرد و زن هم فرقی نمیکند .در ابتدا ،بعد از خلقت زمین ،خدا انسان (آدم و حوا) را خلق کرد و
آنها را در باغی زیبا قرار داد که در آن میتوانستند در پیوند محبت و شادی با او زندگی کنند.

پیدایش ۳۱:۱

و خدا هرآنچه را که ساخته بود دید ،و اینک بسیار نیکو بود.

پیدایش ۲۸:۱

خدا ایشان را برکت داد (مرد و زن).

پیدایش ۸:۲

و یهوه خدا باغی به سمت شرق ،در عدن غ َْرس کرد ،و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد.

نیکویی خدا

رابطۀ هماهنگ

خدا
رابطۀ شکستهشده
متاسفانه ،تاریخ در این هماهنگی ادامه پیدا نکرد .انسان خواست که بر اساس ارادۀ خودش و جدا از خدا زندگی کند .انسان
که با وسوسه از طرف شیطان روبرو شده بود (که هیچ وقت به او محبت نشان نداده بود) ،تصمیم گرفت به او گوش دهد،
آن هم با نافرمانی از تنها حکمی که خدا به او داده بود .از این طریق گناه وارد جهان شد ،انسان را از خالقش جدا کرد و
آنچه را که خدا خلق کرده بود فاسد ساخت .آن رابطۀ هماهنگ و مبتنی بر محبت شکسته شد.
پیدایش ۸:۳

و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ میخرامید ،و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا
در میان درختان باغ پنهان کردند.

پیدایش ۱۷:۳

به سبب تو زمین ملعون شد.

رومیان 12:5

پس ،همانگونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد ،و به واسطۀ گناه ،مرگ آمد ،و
بدینسان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید ،از آنجا که همه گناه کردند.

سرپیچی از تنها فرمان

رابطۀ هماهنگ

گناه

برعلیه خدا

آیا ما متفاوت هستیم؟
آیا شام نیز قبالً گناه کردهاید؟
گناه فقط قتل ،دروغ ،دزدی و از این قبیل چیزها نیست .گناه کردن یعنی اینکه ارادۀ خودمان را انجام دهیم ،نه ارادۀ
خدا .گناه یعنی زندگی بدون خدا و نداشتن هیچ رابطهای با او .کودکی را تصور کنید که طوری رفتار میکند که انگار
والدینش وجود ندارند و دقیق ًا همان کاری را که میخواهد انجام میدهد و برایش اهمیتی ندارد که والدینش چه چیزی
را برایش صالح میدانند .این امر چه غم و تاسفی برایشان بهبار میآورد! اما این همان رفتاری است که ما با خدا داریم!
ما رابطۀ محبتآمیزی را که خدا میخواهد با هر یک از ما داشته باشد رد میکنیم .به همین دلیل ،از دستورات او پیروی
نمیکنیم ،از شریعتی که برای خیریت ما داده سرپیچی میکنیم ،و در عوض ،بدی و گناه میکنیم .بیایید صادق باشیم.
همۀ ما در برابر خدا گناهکاریم :نه فقط به خاطر اعمالمان ،بلکه فراتر از آن ،به خاطر ریشۀ بدی و شرارت که در ما
هست :استقالل و بینیازیمان از خدا.
اشعیا ۶:۵۳

همۀ ما چون گوسفندان ،گمراه شده بودیم ،و هر یک از ما به راه خود رفته بود.

رومیان ۱۰:۳

پارسایی نیست ،حتی یکی.

رومیان ۲۳:۳

زیرا همه گناه کردهاند و از جالل خدا کوتاه میآیند.

خدا

غرور
تنفر
پولدوستی
فریب

تهمت

نادیدهگرفتن خدا

سخنان نیمهراست

حسادت

لعن

تمسخر
دروغ

خیانت
پورنوگرافی

فساد

بیوفایی

ارادۀ نفس

بیخدایی

خشونت
طمع
زنا و بیعفتی

خدا

خدایی که کامل ،مقدس و عادل است
چه کاری با انسانهایی مثل ما میکند؟
شرارت ،تجاوز و بیعدالتی باید مجازات گردند ،درست است؟ ما از هر لحاظ مقصر شناخته شدهایم :هم نسبت به خدا
و هم نسبت به انسانها .حتی اگر فکر کنیم مرتکب گناهان اندکی شدهایم ،کتابمقدس میگوید« :زیرا اگر کسی تمام
شریعت را نگاه دارد ا ّما در یک مورد بلغزد ،مجرم به شکستن تمام شریعت است» (یعقوب  .)۱۰:۲اما خدا مقدس است و
از گناه و شرارت تنفر دارد .پارسایی او ایجاب میکند که داوری وجود داشته باشد.
حبقوق 13:1

چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد.

ناحوم 3:1

او گناهکار را هرگز بیسزا نمیگذارد.

رومیان 5:3

ا ّما اگر نادرستی ما درستی خدا را بیشتر آشکار میسازد ،چه باید گفت؟ آیا خدا ظالم است آنگاه که بر ما
غضب میکند؟
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خیانت
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زنا و بیعفتی

خدا محبت نیز هست!
ما از خدایی که مقدس و عادل است و از شرارت تنفر دارد انتظار داوری داریم .اما خدا محبت نیز هست .بله ،او به جای
آشکار کردن غضبش با داوری بشر گناهکار ،از اجرای داوریاش خودداری کرده و محبتش را با فرستادن پسرش نشان
داد .پسر ازلی خدا شکل یک انسان را به خود گرفت و نام «عیسی» بر او نهاده شد که معنای آن «خدا نجات میدهد»
است .او برخالف ما ،بهعنوان یک انسان کامل و پاک زندگی کرد و محبتش را به همه نشان داد و در مشارکت کامل
با خدای پدر گام برداشت .در مقابل نیکویی عیسی ،شرارت انسانها آشکار شد .آنها او را مصلوب کردند و کشتند .هرچند
عیسی قادر مطلق بود اما به ایشان اجازه داد این کار را انجام دهند و داوطلبانه جان سپرد.
یوحنا 47:12

عیسی گفت :نیامدهام تا بر جهانیان داوری کنم.

فیلیپیان 8-7 :2

عیسی خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفته ،به شباهت آدمیان درآمد .و چون در سیمای بشری یافت
شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ ،حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید.

اول پطرس 22:2

عیسی هیچ گناه نکرد ،و فریبی در دهانش یافت نشد.

یوحنا 18-17 :10

عیسی گفت :من جان خود را مینهم ...هیچکس آن را از من نمیگیرد ،بلکه من به میل خود آن را
میدهم.

پدر

روحالقدس
خدا
پرس

عیسی

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟
وقتی عیسی بر صلیب مصلوب شد ،تمام گناهان ما را بر دوش گرفت و اجازه داد طوری با او رفتار شود که انگار آن
گناهان را خود وی مرتکب شده بود .او خود را بین ما و خدا قرار داد .از جانب ما ،گناهان ما را بر دوش گرفت و از جانب
خدا ،داوریای را دریافت کرد که تمام گناهانمان آن را الزماالجرا میکرد .عیسی چه محبتی نسبت به ما داشت! به جای
ما محکوم شد تا تمام غضب خدا را که الیقش بودیم تحمل کند.
اشعیا 5:53

حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد ،و به جهت تقصیرهای ما ل ِه گشت؛ تأدیبی که ما را
سالمتی بخشید بر او آمد ،و به زخمهای او ما شفا مییابیم.

اول پطرس  24:2او خو ْد گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد.
غالطيان 13:3

خدا
داوری

گناهان

مسیح به جای ما لعن شد و اینگونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد.
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آیا مرگ عیسی واقعاً کافی است؟
عیسی سه روز بعد از مرگش قیام کرد ،و چهل روز بعد از آن به آسمان صعود کرد .اینکه خدا عیسی را از مردگان برخیزانید
ثابت میکند که قربانی او تمام ًا کافی بود ،به شکلی که خدا راضی گشت ،و مشکل گناه یکبار برای همیشه حل شد.
چقدر او با بهاصطالح انبیا ،رهبران ،و عالمان مذهبی متفاوت است! آنها جملگی مردند ...و بعد؟ عیسی پسر خداست ،او
انسان شد ،مرد و قیام کرد و امروز زنده است.
عبرانیان  26:9عیسی یکبار برای همیشه در نقطۀ اوج تمامی اعصار ظاهر شد تا با قربانی خود ،گناه را از میان بردارد.

رومیان 25:4

شدن ما ،از مردگان برخیزانیده شد.
عیسی به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده ِ

مرقس 6:16

شما در جستجوی عیسای ناصری هستید که بر صلیبش کشیدند .او برخاسته است.

رومیان 9:10

اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان
برخیزانید ،نجات خواهی یافت.

روحالقدس
پدر

خدا

پرس

چه کاری باید انجام دهم؟

خدا

آمدن عیسی به این جهان و کاری که برای ما انجام داد همچون هدیهای است از جانب خدا .هدیه چیزی کام ً
ال مجانی
است ،اما اگر آن را نپذیریم ،از آن ما نمیشود! بنابراین نیاز داریم عیسی را بپذیریم .اما چگونه؟ از طریق ایمان شخصی
به آنچه کتابمقدس میگوید :اینکه من گناهکارم و نمیتوانم خود را نجات دهم ،اما عیسی پسر خدا که انسان شد ،بر
روی صلیب جان داد و اکنون رستاخیز کرده و جالل یافته ،حقیقت ًا نجاتدهندۀ من است.
اگر به این موضوع ایمان دارید ،عیسایی را که به جای شما داوری خدا را برخود گرفت بپذیرید ،توبه کنید و به گناهانتان
اعتراف کنید .آنگاه خدا شما را از گناهانتان پاک میسازد ،زیرا عیسی بهخاطر همین گناهان روی صلیب داوری شد .این
تنها توبه و تبدیلی است که مقبول خداست.
يوحنا ۱۶:۳

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آ َو َرد هالک نگردد،
بلکه حیات جاویدان یابد.

اول یوحنا ۷:۱

خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک میسازد.

اول تسالونیکیان  ۱۰:۱عیسی ،که ما را از غضب آینده رهایی میبخشد.
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اعمال رسوالن  ۱۹:۳پس توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود.

ارادۀ نفس

توبه

خدا

داوری

گناهان من

خدا

آیا میتوانم بعد از آن هر کاری بخواهم بکنم؟
خدا فقط نمیخواست که شما را از داوری ابدی نجات دهد ،او میخواهد که زندگیمان را عوض کند تا در صلح و
آرامش زندگی کنیم و از رابطهای شاد با او لذت ببریم .وقتی توبه میکنیم ،خدا ما را کام ً
ال عوض میکند .ما روحالقدس
را دریافت میکنیم که قوت و اشتیاق انجام کارهایی را که خدا از ما میخواهد به ما میدهد و به ما کمک میکند که
از بدی و شرارت دوری کنیم« .مسیحیای» که در عیاشی و فساد زندگی میکند و معتقد است که از داوری محفوظ
است ،تنها خودش را فریب میدهد .او با رفتارش نشان میدهد که مذهبی را پذیرفته ،اما با ایمان به عیسی بهعنوان
نجاتدهندهاش قدم توبه را برنداشته است .یک مسیحی واقعی خدا را ستایش خواهد کرد ،عیسی را محبت کرده و آن
کاری را که خشنودش میکند انجام میدهد.
دوم قرنتیان ۱۷:۵

اگر کسی در مسیح باشد ،خلقتی تازه است .چیزهای کهنه درگذشت؛ هان ،همه چیز تازه شده است!

افسسیان ۱۳:۱

شما نیز در او جای گرفتید ،آنگاه که پیا ِم حقیقت ،یعنی بشارتِ نجات خود را شنیدید؛ و در او نیز چون
القدس موعود ُمهر شدید.
ایمان آوردید ،با روح ِ

غالطیان ۲۲:۵

ثمرۀ روح ،محبت ،شادی ،آرامش ،صبر ،مهربانی ،نیکویی ،وفاداری ،فروتنی و خویشتنداری است.

رابطۀ هماهنگ
فروتنی

رحمت
صداقت
عدالت
آرامش

محبت
نیکویی

کتاب
مقدس

وفاداری
صبر

ارادۀ خدا
اعتراف به عیسی بهعنوان خداوند

شادی

کمک و سودمندی
نوعدوستی

خدا

اگر هیچ کاری نکنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خدا سهم خود را انجام داده و تمام آنچه برای ما الزم بوده تا از داوری رهایی یابیم ،انجام داده است .او برای تقریب ًا ۲۰۰۰
سال صبور بوده و میخواسته تمام انسانها نجات پیدا کنند .اما بهشدت هم هشدار داده که اگر کسی عیسی را نپذیرد،
خشم و غضب خدا بر او باقی میماند .امکان توبه و پذیرفتن عیسی بهعنوان نجاتدهنده با مرگ ما یا بازگشت او از بین
میرود .وقتی عیسی بازمیگردد ،دنیا را داوری خواهد کرد (بر طبق کتابمقدس ،کتاب مکاشفه) ،و سپس هر فردی را
تک به تک داوری خواهد کرد :آنانی که قب ً
ال مرده بودند و آنانی که در زمان آمدن او هنوز زنده هستند .کسانی که به
خود زحمت ندادند خدا را بشناسند و به عیسی ایمان نیاوردند و هرگز از گناهانشان توبه نکردند مشخص ًا در جایی قرار
میگیرند که صدایی از خدا شنیده نمیشود .دیگر امکان توبه نخواهد بود؛ آنجا مکان گریه ،بیچارگی ،پشیمانی و عذاب
خواهد بود که راه گریزی از آن وجود ندارد :یعنی دریاچۀ آتش.
رومیان ۵:۲

دل ناتوبهکارت ،غضب را نسبت به خود ،برای روز غضب میاندوزی ،روزی
ا ّما تو به سبب سرسختی و ِ
که در آن داوری عادالنۀ خدا آشکار خواهد شد.

اعمال رسوالن ۴۲:۱۰

خدا عیسی را مقرر فرموده تا داور زندگان و مردگان باشد.

عبرانیان ۲۷:۹

برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است.
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مکاشفه 15-۱۲:۲۰

و مردگان را دیدم ،چه خُ رد و چه بزرگ ،که در برابر تخت ایستاده بودند .و دفترها گشوده شد .دفتری دیگر نیز گشوده شد که دفتر حیات
است .مردگان بر حسب اعمالشان ،مطابق با آنچه که در آن دفترها نوشته شده بود ،داوری شدند .دریا مردگانی را که در خود داشت ،پس
جهان مردگان
جهان مردگان نیز مردگان خود را پس دادند ،و هر کس بر حسب اعمالی که انجام داده بود ،داوری شد .و مرگ و
داد؛ مرگ و
ِ
ِ
به دریاچۀ آتش افکنده شد .دریاچۀ آتش ،مرگ د ّوم است .و هر که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود ،به دریاچۀ آتش افکنده شد.

عبرانیان ۷:۳

پس همانگونه که روحالقدس میفرماید« :امروز ،اگر صدای او را میشنوید ،دل خود را سخت مسازید».

دوم پطرس 9:3

پاسخ شام چیست؟
میلیونها انسان عیسی را پذیرفتهاند و هرگز از این کار پشیمان نشدهاند .اگر صرف ٌا به یک مذهب ،کلیسا یا شاخهای تعلق
دارید ،ممکن است برچسب مسیحی بر روی شما باشد ،اما هرگز نجات نخواهید یافت و آرامش حقیقی را دریافت نخواهید
کرد .اما از زندگی گذشتۀ خود توبه کنید و عیسی را بهعنوان خداوند و نجاتدهندۀ خود بپذیرید و هرگز از این کار پشیمان
نخواهید شد .آنگاه قادر خواهید بود او را بر روی زمین جالل داده و پرستش نمایید و روزی تا ابد با وی با شادی بیکران در
بهشت زیست خواهید کرد.

پاسخ من................................... :

خداوند در انجام وعدهاش تأخیر نمیورزد ،بلکه با شما بردبار است ،چه نمیخواهد کسی هالک شود بلکه میخواهد همگان به توبه
گرایند.
اول تیموتائوس ۵-3:2

چرا که این نیکو و پسندیدۀ نجاتدهندۀ ما خداست که میخواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردند .زیرا تنها یک خدا
مسیح عیسی است.
هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد ،یعنی آن انسان که
ْ
اعمال رسوالن ۳۱:۱۶

به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت.

قدم بعدی
اگر به گناهانتان اعتراف کردهاید و با پذیرفتن خداوند عیسی بهعنوان نجاتدهندۀ خود به وی توکل کردهاید،
پس نجات یافته و حیاتی جدید و فوقالعاده را با خدا شروع کردهاید.
توصیۀ من این است:
•

•هر روز کتابمقدس را بخوانید.

•

•هر روز از طریق دعا با خدا صحبت کنید.

•

•مسیحیانی پیدا کنید که تسلیم اقتدار کامل کتابمقدس هستند و برای این منظور ،از خدا
بخواهید که شما را بهسوی افراد درست هدایت کند.

•

•تعمید گیرید (اعمال رسوالن .)38:2

پس پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند .در همان روز حدود سه هزار تن بدیشان پیوستند.
آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسوالن و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند.
اعمال رسوالن ۴۲-۴۱:۲

تماس بگیرید
اگر مایل هستید میتوانید با من تماس بگیرید.
خوشحال میشوم با شما صحبت کنم.
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