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تقدیم به َسم ِاستورمز
رفیق و همراه و هم نظرم در آموزۀ خوشی گرایی در مسیحیت،

دوست و یاوری ارزشمند، برای شادی بی زوال.
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پایان عمرش و به هنگام  که پطرس رسول در  را دارم  من هم همان احساسی 
نوشتن نامۀ دومش داشت. پطرس دلیل نوشتن نامه اش را دو بار به مخاطبانش 
یادآوری می کند. در فصل اول، می گوید: »این را صواب می دانم، مادامی که در 
این خیمه هستم، شما را به یادآوری برانگیزانم« )دوم پطرس 1: 13(. در فصل 
ک شما را به طریق یادگاری برمی انگیزانم« )دوم  آخر نیز دوباره می گوید: »دِل پا

پطرس 3: 1(.
که آنها را  هدف پطرس یادآوری به مخاطبانش بود. اما هدف دومش این بود 
کتاب مختصر نیز همین است: یادآوری  با این یادآوری برانگیزد. هدف از این 

کند و برانگیزاند.
عبارتی  معمواًل  است  شده  ترجمه  »برانگیختن«  که  واژه ای  یونانی،  زبان  در 
دلیل،  همین  به  می شود.  برده  کار  به  نمودن  بیدار  خواب  از  برای  که  است 
را نهیب  باد  برای نمونه، انجیل مرقس ۴: 39 می فرماید: »]عیسی[ برخاسته، 
از  باید  مسیحی اش  مخاطبان  که  می دهد  قرار  این  بر  را  فرض  پطرس  داد.« 
که خودم هم باید بی وقفه از خواب بیدار شوم، به  خواب بیدار شوند. می دانم 

که به عید میالد مسیح نزدیک می شویم. خصوص زمانی 

سرآغاز
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کرخت و خواب آلود و بی میل و ولرم  که به لحاظ روحانی  من مستعد هستم 
از این قاعده استثنا نیستند،  نیز  شوم. ذات آدمیزاد است دیگر و مسیحیان 
را  این  هم  پطرس  است.  میان  در  اساسی  و  مهم  امور  از  حرف  وقتی  حتی 
کند  که آنها را بیدار  می دانست و به همین دلیل به مخاطبانش نامه می نویسد 
به  نیز  حقیقت  شگفتِی  و  اعجاب  از  حقیقت  دانستن  کنار  در  تا  برانگیزد  یا 

وجد آیند.
نیاز  تازه  تعلیم  به  شما  و  من  نوشته ام.  را  مطالب  این  دلیل  همین  به  نیز  من 
که تازه باشد به احتمال بسیار اصاًل حقیقت نیست. نیاز ما  یم. حقیقتی  ندار
این است که عظمت حقایق قدیمی به ما یادآوری شود. ما می خواهیم یک نفر 
گاه طراوت و  حقیقت قدیمی را با تازگی و طراوت به ما یادآوری نماید. چه بسا 

کند. تازگی هم الزم نباشد، بلکه فقط حقیقت را بازگو 
که آن شادی  کردن یا برانگیختن این است  منظور پطرس و منظور من از بیدار 
کنید. »اینک،  که خدا برای عید میالد مسیح در نظر دارد احساس  و نشاطی را 
بشارت خوشی عظیم به شما می دهم« )لوقا ۲: 1۰(. نه خوشی اندک، نه خوشی 
گشتن  گر هنگام اندیشیدن به حقیقِت جسم  متوسط، بلکه »خوشی عظیم.« ا
باید  شویم.  بیدار  باید  نمی کنیم،  احساس  را  عظیم  خوشی  این  خدا  پسر 

برانگیخته شویم.
نام  را »سپیده دم شادی بی زوال«  کوچک  کتاب  من عید میالد مسیح و این 
آورد  جهان  به  عیسی  که  شادی  و  خوشی  آن  که  است  این  دلیلش  نهاده ام. 
بین  از  دیگر  می شود،  کن  سا ما  در  شادی  این  وقتی  ندارد.  همانند  یخ  تار در 
گرفت«  نخواهد  شما  از  را  خوشی  آن  »هیچ کس  می فرماید:  عیسی  نمی رود. 

)یوحنا 1۶: ۲۲(.
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دنیا  این  جنس  از  شادیی  دهد  هدیه  جهان  به  تا  آمد  عیسی  که  شادیی  آن 
از  پدر  که عیسی خودش در خدای  این شادی همان شادیی است  نیست. 
آن برخوردار است. عیسی از ازل صاحب این شادی بوده است و تا ابد از آن 
بهره مند خواهد ماند. باالتر از شادیی که خدا در خدا دارد شادیی وجود ندارد، 
بیشترین  خدا  خود  فقط  و  است  شادی  مقصود  برترین  خودش  خدا  که  چرا 

قدرت و تواِن حّظ بردن از این شادی را دارا است.
عیسی می فرماید: »این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما 
گردد« )یوحنا 15: 11(. شادی عیسی همان شادی خدا بود. عیسی وعده  کامل 
کار روح القدس است. روح القدس  که این شادی را به ما هدیه دهد. این  داد 
همراه  به  را  ما  و   )5 :5 )رومیان  می سازد  جاری  ما  دل های  در  را  خدا  محبت 
که از خدا سرچشمه می گیرد، سرشار می گرداند.  این محبت از شادی خدا، 
»خوشی  همان  این   .)۲۲ :5 )غالطیان   »  .  .  . خوشی  و  محبت  روْح  »ثمرۀ 
این خوشی یک شادی  نمی گردد.  ناپدید  که   عظیم« است، خوشی عظیمی 

بی زوال است.
که پطرس می گوید:  اما این شادی می تواند به خواب رود. به همین دلیل است 
یادآوری  به  را  این خیمه هستم، شما  که در  را صواب می دانم، مادامی  »این 
ناروا  چه  چون  است،  همین  درست  کار  بله،   .)13 :1 پطرس  )دوم  برانگیزانم« 
عظیم  شگفتی های  مقابل  در  که  است  غم انگیز  چه  ناپسند  چه  ناجور  چه 
این است  بنابراین، مصلحت  ما دست ندهد!  به  و هیچ احساسی  بایستیم 
که پطرس قلم به دست بگیرد و من قلم به دست بگیرم تا احساساتمان را برای 
شگفت آورترین شگفتِی عالم برانگیزیم: آمدن عیسی مسیح، پسر خدا، به این 

که به انجام رساند. کاری  جهان و 
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جالل  تا  بگشاید  نو  از  را  چشمانتان  کتاب  این  وسیلۀ  به  خدا  روح  که  باشد 
این شادی  تا طعم  گرداند  تازه عطا  را حس چشایی  و شما  بنگرید  را  مسیح 

کنید. بی زوال را مزه مزه 
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در یکی از روزهایی که برای پیشواز عید میالد مسیح آماده می شدیم، لحظه ای 
گشتم. در جلسۀ دعای پیش از شروع موعظه، یکی از آقایان  غرق در این آیات 
ینت داد. در آن لحظات دعا و  دعای خود را به آیات انجیل یوحنا 1: 1۴- 1۶ ز
نیایش، خدا مرا با واژۀ »ُپری« لبریز نمود. چه تجربۀ فراطبیعی و عجیبی بود! 

گویی روح القدس مرا غوطه ور نموده بود.
در آن لحظه، مفهوم واقعی »ُپری مسیح« را با همۀ وجودم احساس نمودم. در 
کردم فیض در پی فیض یافتم  که احساس  بهت و شگفتی و حیرتی فرو رفتم 
از آن ُپری. احساس کردم هیچ چیز دلپذیرتر از این نیست که کل آن بعد از ظهر 
کتاب مقدسم را بخوانم، و وفور ُپری او  را پیش پای مسیح بنشینم، به عبارتی، 

را با همۀ وجودم احساس نمایم.

پیشگفتار

کنید در این عید میالد مسیح برای ُپری و لبریز بودن دعا 

کن شد، ُپر از فیض و راستی، و جالل او  گردید و میان ما سا کلمه جسم 
را دیدیم، جاللی شایستۀ پسر یگانۀ پدر . . . .و از ُپری او جمیع ما بهره 

یافتیم و فیض به عوض فیض.

یوحنا 1: 1۴- 1۶
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گذاشت؟ چرا هنوز هم تا همین لحظه تأثیر  چرا آن ُپری این چنین بر من تأثیر 
عجیبش در من مشهود است؟ به چند دلیل اشاره می کنم:

که نزد 	  که از ُپری اش با فیض لبریز گشته ام کلمه است  آن کسی 
خدا بود و با خدا بود )یوحنا 1: 1- ۲(. از این رو، ُپری او ُپری خدا 

است، یک ُپری الهی است، یک ُپری بی نهایت است.
این کلمه با ُپری اش جسم گردید و همانند ما شد و به جستجوی 	 

ما آمد. از این رو، این ُپری یک ُپری قابل دسترس است.
آمد. 	  همگان  چشم  به  جاللش  گشت،  انسان  کلمه  این  وقتی 

ُپری او ُپری پرجالل است.
این کلمه »پسر یگانۀ خدا« بود. از این رو، ُپری الهی به من منتقل 	 

نگشت،  منتقل  من  به  خدا  جانب  از  فقط  ُپری  این  گشت. 
که خدا  بلکه به واسطۀ خدا به من انتقال یافت. به این معنی 
را  ُپری اش  خدا  یگانۀ  پسر  بلکه  نفرستاد،  من  نزد  را  فرشته ای 

منتقل نمود.
خفگی 	  احساس  ُپری  این  در  من  است.  فیض  ُپرِی  پسر  ُپرِی 

نمی کنم، بلکه همه جانبه از این ُپری برکت می یابم.
این ُپری هم ُپرِی فیض است و هم ُپرِی راستی. من با چاپلوسی 	 

لبریز  فیض  از  است  حقیقت  از  عاری  که  چرب زبانیی  و 
یشه  ر استوار  و  محکم  واقعیتی  در  فیض  این  بلکه  نگشته ام، 

دارد.

گوشم  در  پولس  کالم  می چشم،  را  مسیح  ُپری  روشنگرِی  طعم  که  کنون  ا
کن است«  ی، از جهت جسم، تمامی ُپری الوهیت سا طنین می افکند: »در و
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داد  بدین  که می گوید: »خدا رضا  را می شنوم  پولس  )کولسیان ۲: 9(. صدای 
خزاین  تمامی  ی،  و »در   .)19 :1 )کولسیان  شود«  کن  سا او  در  ُپری  تمامی  که 

حکمت و علم مخفی است« )کولسیان ۲: 3(.
که ما ُپری مسیح را تجربه نماییم. نه اینکه فقط از این ُپری  پولس دعا می کند 
که برایم چنین  گردیم. صدای پولس را می شنوم  گاه شویم، بلکه از آن لبریز  آ
ک«  که من توانایی یابم »که با تمامی مقدسان ادرا دعا می کند: او دعا می کند 
محبت  »به  شوم  عارف«  و  چیست  بلندی  و  عمق  و  طول  و  عرض  »که  کنم 
)افسسیان  ُپری خدا«  تمامی  »تا  ُپر« شوم  تا  از معرفت است،  فوق  که  مسیح 

.)19 -1۸ :3
گفتۀ پولس، وقتی توانایی می یابیم تا عرض و طول و عمق و بلندی محبت  به 
مسیح را درک نماییم، آن گاه، می توانیم »ُپری خدا« را به کمال تجربه کنیم. این 
حقیقتی شایان توجه است: ُپری خدا به معنای درک نمودن )تجربه نمودن( 
محبت مسیح در ُبعد روحانی است. این محبت از پسر خدا لبریز می گردد و 

بر ما جاری می شود.
بنابراین، وقتی پولس در رسالۀ رومیان از »کمال برکت مسیح« سخن می گوید 
که همۀ  یم این است  گویی تجربۀ مرا توصیف می نماید. آرزو )رومیان 15: ۲9(، 

شما هم این تجربه را داشته باشید.
ید و از خدا  یم، به خلوت برو که به پیشواز میالد مسیح می رو در این روزهایی 
افسسیان  رسالۀ  در  پولس  دعای  دهد.  هدیه  شما  به  را  تجربه  این  بخواهید 
3: 1۴- 19 را به خودتان نسبت دهید: »تا ُپر شوید تا تمامی ُپری خدا.« تا قوت 
که عرض و طول و عمق و  کنید  ک  و توانایی یابید »که با تمامی مقدسان ادرا

که فوق از معرفت است.« بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح 
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که ُپری مسیح  این است دعای من برای شما در این عید میالد مسیح: باشد 
باشد  گردد.  جاری  فیض  پی  از  فیض  دلتان  در  که  باشد  نمایید.  تجربه  را 
که جالل پسر یگانۀ پدر به دل هایتان بتابد و نور معرفت جالل خدا در چهرۀ 
مسیح در شما بدرخشد. باشد که از اینکه مسیح برای شما بسیار واقعی است 

در بهت و حیرت بمانید.



17

در این فصل از سال، بر معنای آمدن پسر خدا به این جهان تمرکز می نماییم. 
آمدن مسیح باید دلیل جشن و ُسرور ما در این روزها باشد. دلیل آمدن مسیح 
تا  است  آمده  انسان  پسر  که  »زیرا  است:  گشته  خالصه   1۰ :19 لوقا  انجیل  در 

گمشده را بجوید و نجات بخشد.«
آمدن عیسی رسالِت جستن و نجات بخشیدن بود. »پسر انسان آمده است تا 

گمشده را بجوید و نجات بخشد.«
یم روزهای اندیشیدن به رسالت  که به پیشواز میالد مسیح می رو پس روزهایی 
که در راه است.  خدا است، رسالِت جستن گمشدگان و نجات آنها از غضبی 
خدا »او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده می رهاند« 
این  گرامیداشت  و  خدا  پرستش  فصل  است  این   .)1۰ :1 تسالونیکیان  )اول 
خدایی  او  است.  نجات دهنده  و  جوینده  که  خدایی  خدا،  خصوصیت 
ی و خنثی و بی اراده نیست. او خدایی  که رسالت دارد. او خدایی منزو است 

اولدسامبر

رسالِت جستن و نجات بخشیدن

گمشده را بجوید و نجات بخشد. که پسر انسان آمده است تا  زیرا 

لوقا 19: 1۰
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به  را  که پسر یگانه اش  او خدایی است  کد و بی جنبش و بی تکاپو نیست.  را
جهان فرستاد. او خدایی پیگیر است. او خدایی جوینده است. او خدایی 
مسیح  میالد  پیشواز  به  که  روزهایی  مفهوم  است  این  است.  نجات دهنده 

یم. می رو
که در جنب  کتاب اعمال رسوالن بزرگداشت دِل مشتاق خدا است، خدایی 
کتاب اعمال رسوالن  گمشدگان را بجوید و نجات بخشد.  و جوش است تا 
کتاب اعمال رسوالن  روایتگر ورود بی وقفۀ عیسی به زندگی مردم جهان است. 
کلیسای اولیه این کالم عیسی را درک نموده بود:  که  گویای این حقیقت است 
کتاب   .)۲1 :۲۰ )یوحنا  می فرستم«  را  شما  نیز  من  فرستاد،  مرا  پدر  که  »چنان 
اعمال رسوالن بیانگر این مهم است که چگونه آمدن خدا از آسمان در شخص 

کلیسا، یعنی ما، می انجامد. عیسی و رسالتش به رسالت 
عیسی در نخستین عید میالدش به جهان آمد. از تولد مسیح تا به امروز، هر 
یادی از مردم است. در  عید میالد مسیح یادآور ورود بی وقفۀ او به زندگی شمار ز
واقع، عید میالد مسیح ورود ما را هم نوید می دهد، ورود به زندگی اطرافیانمان 

کنار جهان. گوشه و  و ورود به زندگی مردم در 
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خدا مالک است و صاحب اختیار همه چیز. خدا برای برآورده ساختن نیازها 
شما  به  هدیه ای  مسیح  میالد  عید  این  در  نمی توانست  قلبی تان  آرزوهای  و 
که از تسلی اسراییل و رهانندۀ اورشلیم بهتر باشد، از جبران ضررها  کند  عطا 
گذشته و از رهایی از دشمنان آینده بهتر باشد، از بخشش و  و شکست های 
از تضمین  و  گذشته  از شفای زخم های  باشد،  بهتر  و قدرت  آمرزش  و  آزادی 

آینده بهتر باشد.
ید و دلتنگ چیزی هستید  گر در این روزهای انتظار میالد مسیح آرزویی دار ا
که دنیا برآورده نکرده است، چه بسا این دلتنگ بودن هدیۀ عید میالد مسیح 
و  ببینید مسیح تسلی  تا  کند  آماده  را  که می خواهد شما  باشد  از طرف خدا 
ید. که واقعًا هست بشناسید و به او ایمان بیاور کسی  رهاننده است، تا او را آن 
که واقعًا هست بشناسد و  چگونه می توان دل را آماده نمود تا مسیح را آن کسی 

به او ایمان بیاورد؟ راه حلش ساده است.

دومدسامبر

دلتان را برای مسیح آماده نمایید

ید و حال آنکه جالل از یکدیگر می طلبید  شما چگونه می توانید ایمان آر
که از خدای واحد است طالب نیستید؟ و جاللی را 

یوحنا 5: ۴۴
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چگونه  »شما  شود.  دلسرد  انسان ها  تمجید  و  تعریف  از  باید  دل  نخست، 
که از  ید و حال آنکه جالل از یکدیگر می طلبید و جاللی را  می توانید ایمان آر

خدای واحد است طالب نیستید؟« )یوحنا 5: ۴۴؛ 7: 17- 1۸(.
کامروایی رفتن دلسرد شود. »و  کامرانی و  دوم، دل باید از پول دوستی و در پی 
که زردوست بودند همۀ این سخنان را شنیده، او را استهزا نمودند«  فریسیانی 

)لوقا 1۶: 1۴(.
کندن از قدرت  کنار دلسرد شدن از تعریف و تمجید انسان ها و دل  سوم، در 
و  تسلی  فراسوی  که  باشد  رهاییی  و  تسلی  آرزومند  و  مشتاق  باید  دل  پول، 

که این دنیا می تواند ارمغان دهد. رهاییی است 
چهارم، خدای پدر باید مکاشفه بخشد و چشم دل را روشن نماید تا دل بانگ 
و  گنجینه ای عجیب  با  گهان  نا به  راهش  در مسیر  که  کسی  برآورد، همچون 
تو  هستی.  زنده  خدای  پسر  تو  هستی.  مسیح  »تو  می گردد:  رو به رو  شگفت آور 
کنون،  ا آینده ام هستی.  رهایی  تو  گذشته ام هستی.  و دردهای  تسلی زخم ها 
که واقعًا هستی می شناسم و به تو  کسی  کنون، تو را آن  چشمانم تو را می بیند. ا

ایمان می آورم.«
ید با دل شما  که به پیشواز میالد مسیح می رو که خدا در این روزهایی  باشد 
که  که هدیۀ شما در این عید میالد مسیح چنین باد. باشد  کنید. باشد  چنین 
در این روزهای انتظار میالد مسیح هم دل شما و هم دل بسیاری مانند شما به 

گواهی دهند. این حقایق 
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که قومش پیوسته و تا ابداالباد نزدش  آنچه خدا را خشنود می سازد این است 
آیند. از این رو، خدا در ما عمل می نماید تا این مهم را به انجام رساند.

گفتۀ رسالۀ عبرانیان 13: ۲1، خدا »به وساطت عیسی مسیح« این مقصود را  به 
ی صلیب  که عیسی با مرگ خویش بر رو به انجام می رساند. منظور این است 
ی صلیب جان فدا نمود  بهای این فیض را برای ما پرداخت نمود و چون بر رو

کند و این فیض را برای ما درخواست نماید. می تواند به حضور پدر دعا 
را  ما  نزد خدا  آمدن  که  نویسندۀ رسالۀ عبرانیان می گوید  وقتی  بیان دیگر،  به 
واجد شرایط می سازد تا کاهن اعظم ما نجات جاودانه به ما عطا کند، منظورش 
گناه آلود و سرسختِی ذاتی مان به  کاهن اعظم ما را در فطرت  که آن  این نیست 
گویی می توانیم به قوت و همت خودمان نزد خدا  حال خودمان رها می کند، 

سومدسامبر

نزد نجات دهنده آیید

گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی  که شبان اعظم  پس خدای سالمتی، 
کامل  را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید، شما را در هر عمل نیکو 
ید و آنچه منظور نظر او باشد در شما به عمل  گرداند تا ارادۀ او را به جا آور

که او را تا ابداالباد جالل باد. آمین آورد، به وساطت عیسی مسیح 

عبرانیان 13: ۲۰- ۲1
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را  کاری  می خواهد  پدر  از  و  می نماید  شفاعت  برایمان  ما  اعظم  کاهن  آییم. 
که عبرانیان 13: ۲1 به آن اشاره می نماید - آنچه منظور نظر او باشد  انجام دهد 

در شما به عمل می آورد، به وساطت عیسی مسیح.
کنون، با مثال آوردن از زمانی که کاهن اعظم ما در این دنیا بود، این حقیقت را  ا
به شما نشان می دهم. در انجیل لوقا ۲۲: 31- 3۲، عیسی به پطرس می فرماید: 
گندم غربال  را چون  اینک شیطان خواست شما  »ای شمعون، ای شمعون، 
کند. لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت 
که عیسی در این دنیا بود،  کنی، برادران خود را استوار نما.« پس، حتی زمانی 
برای خاّصانش شفاعت نمود. عیسی دعا کرد که ایمان پطرس – ایمان ما – از 

دست نرود.
فرمود:  پطرس  به  که  داشت  یقین  خود  دعای  به  آن قدر  عیسی  این،  بر  عالوه 
کنی.« بنابراین، با  که بازگشت  گر  کنی،« نه اینکه »ا که تو بازگشت  »هنگامی 
وجودی که پطرس لغزید و خداوند را انکار کرد، ایمانش را به کل از دست نداد. 
امید  و  امنیت  دلیل  این  به  ما  ما دعا می کند.  برای  به همین منظور  خداوند 

یم و نجاتمان ایمن است. دار
که در این روزهای انتظار میالد مسیح خاطرجمع  چه اتفاقی از این خجسته تر 
که  از این خجسته تر  اتفاقی  یم؟ چه  از ما می خواهد نزدش رو که خدا  باشیم 
»به  می فرماید:  است،  او  آِن  از  غضب  و  عدالت  که  قدوس،  و  بزرگ  خدای 

کاهن اعظم شما، نزد من آیید. نزد من آیید. نزد من آیید«؟ وساطت پسرم، 
»به  می نماید:  دعوت  چنین  را  ما  خدا  مسیح،  میالد  انتظار  روزهای  این  در 
دعا  و  نمایید  اعتراف  گناهانتان  به  آیید.  من  نزد  اعظمتان  کاهن  وساطت 
گویید و نزد من آیید. نزد  کنید و حمد و سپاس  کنید و تأمل نمایید و توکل 
که به  که آنانی را  که مسیح »قادر است  ی نمی گردانم،« چرا  من آیید. از شما رو
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که دایمًا زنده است تا  ی نزد خدا آیند نجاِت بی نهایت بخشد، چون  وسیلۀ و
شفاعت ایشان را بکند« )عبرانیان 7: ۲5(.
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عید میالد مسیح از آمدن مسیح به جهان سخن می گوید. عید میالد مسیح 
که از ازل نزد پدر وجود داشت »که فروغ جاللش و خاتم  دربارۀ پسر خدا است 

گشت )عبرانیان 1: 3(. گرفت و انسان  جوهرش بود« و ذات انسان به خود 
که نطفه اش به  کره است، نوزادی  عید میالد مسیح دربارۀ تولد نوزادی از یک با
که  گرفت، نوزادی  کره شکل  طرز معجزه آسایی به قدرت روح القدس  در َرِحم با
که من و شما فرزند خدا هستیم، بلکه به معنا  پسر خدا است، اما نه به آن معنا 

کاماًل خاص و بی نظیر و بی همتا )لوقا 1: 35(. و مفهومی 
جهت  از  ی،  و در  »که  عیسی  نام  به  است  انسانی  دربارۀ  مسیح  میالد  عید 

کن است« )کولسیان ۲: 9(. جسم، تمامی ُپری الوهیت سا
عید میالد مسیح دربارۀ فرا رسیدن زمان مقرر است که انبیای گذشته درباره اش 
که فرمانفرمایی از بیت لحم ظهور  نبوت نموده بودند. ایشان نبوت نموده بودند 
که مشیر شگفت آور، خدای  کودکی زاده خواهد شد  کرد )میکاه 5: ۲( و  خواهد 

چهارمدسامبر

عید میالد مسیح از چه سخن می گوید؟

زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان 
کند. خود را فدای بسیاری 

لوقا 1۰: ۴5
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که  او   .)۶ :9 )اشعیا  شد  خواهد  نامیده  سالمتی  َسرور  و  جاودانه،  پدر  قدیر، 
خواهد آمد ماشیح، مسیح موعود، آن یگانه مسح شده است، نهالی از تنۀ َیسا 

و پسر داوود است. او پادشاه است )اشعیا 11: 1- ۴؛ زکریا 9: 9(.
انسان  پسر  آمدن  دربارۀ  مسیح  میالد  عید   ،۴5 :1۰ مرقس  انجیل  گفتۀ  به 
کند و تا جان خود را فدای  که »نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت  است 
بسیاری کند.« کالم مرقس 1۰: ۴5، که توصیفی مختصر از معنای میالد مسیح 
که به  که امیدوارم خدا آن را در این روزهایی  می باشد، همان حقیقتی است 

گرداند. ید ملکۀ ذهن و دل شما  پیشواز میالد مسیح می رو
نمی گنجد  تصورتان  در  حتی  که  را  هدیه ای  بهترین  تا  بگشایید  را  قلبتان 
گیرید: »عیسی جانش را برای شما فدا نمود و تا ابدیت خدمتگزار شما  ارمغان 
گردانید. مثل  ی  گناه و از تکیه به خود رو خواهد بود.« این هدیه را بپذیرید. از 
کنید. به  ید. به عیسی مسیح توکل  ی آور یک کودک شوید. به عیسی مسیح رو

ید. کنید و زندگی تان را به او بسپار عیسی مسیح توکل 
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از  مسیح  میالد  چرا  می شود  گفته  ما  به  بار  دو   ،1۰ -1 :3 یوحنا  اول  رسالۀ  در 
این  به  انسان  الهی خدا در جسم  و  ازلی  پسر  که چرا  این معنی  به   راه رسید، 

دنیا آمد؟
ی  گناهان را بردارد و در و که او ظاهر شد تا  در آیۀ 5، یوحنا می گوید: »می دانید 
گناه بودِن مسیح ُمهر تأیید زده می شود -  گناه نیست.« پس بر عاری از  هیچ 
می گردد  اعالم  قاطعیت  با  خدا  پسر  آمدن  دلیل  نیست.«  گناه  هیچ  ی  و »در 

گناهان را بردارد.« - »او ظاهر شد تا 
ظاهر  خدا  پسر  جهت  این  »از  می گوید:   ۸ آیۀ  دوم  بخش  در  یوحنا  سپس 
کید  تأ ابلیس«  بر عبارت »اعمال  باطل سازد.« یوحنا  را  ابلیس  تا اعمال  شد 
گناه است. در نخستین بخش از آیۀ ۸  می نماید تا بگوید ابلیس رواج دهندۀ 
که  گناه می کند از ابلیس است، زیرا  که  کسی  این حقیقت بیان می شود: »و 

پنجمدسامبر

چرا میالد مسیح از راه رسید

گناه نیست  ی هیچ  گناهان را بردارد و در و که او ظاهر شد تا  و می دانید 
. . . از این جهت، پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.

اول یوحنا 3: 5، ۸
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که عیسی برای باطل  گناهکار بوده است.« پس اعمال ابلیس  ابلیس از ابتدا 
گناه بود. کردنشان آمد اعمال 

خدا  – پسر  رسید  راه  از  مسیح  میالد  که  می دهد  توضیح  ما  به  بار  دو  یوحنا 
باطل  را   – گناه   - ابلیس  اعمال  یعنی  بردارد،  را  گناهان  تا   – گشت  انسان 
و   )۲۰ -1۸ :1 متولد شد )متی  کره  با از یک  روح القدس  به قدرت  کند. عیسی 
»در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترّقی می کرد« )لوقا ۲: 5۲( و 
کاماًل مطیع و  ی صلیب،  کل زندگی و خدمتش، تا مرگش، حتی مرگ بر رو در 
گناهان را بردارد )فیلیپیان  گناه بود تا اعمال ابلیس را باطل سازد – تا  بدون 

۲: 5- ۸؛ عبرانیان ۴: 15(.
گناهمان را از میان بردارد. این آیه را به خودتان نسبت دهید و دلتان را از  تا 
ید و بگویید:  محبِت مسیح لبریز نمایید. خودتان را به جای پولس رسول بگذار
که مرا محبت  که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم  »زندگانی 
ابلیس  اعمال  این گونه عیسی  برای من داد« )غالطیان ۲: ۲۰(.  را  و خود  نمود 
را  گناهانمان نجات می بخشد. عید میالد مسیح  از  را  را باطل می سازد و ما 
پیروزی تان.  به  شیطان،  با  کلنجارتان  به  گناهتان،  به  دهید:  ربط  خویش  به 

عیسی به همین منظور به جهان آمد.
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صحنه ای  کتاب مقدس  در  مسیح  میالد  صحنه های  مشهورترین  از  یکی 
خدا  کالم  می دهد.  مژده  شبانان  به  را  نجات دهنده  تولد  فرشته  که  است 
می فرماید: »در همان حال، فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده، خدا 
را تسبیح کنان می گفتند: خدا را در اعال علیین جالل و بر زمین سالمتی و در 

میان مردم رضامندی باد« )لوقا ۲: 11- 1۴(.
جالِل خدا و آرامِش انسان. فرشتگان نازل شدند تا حقیقتی را روشن و شفاف 
که آفریده است قدم نهاده است تا جالل خدا را  گردانند: پسر خدا به جهانی 
با خدا غریبه  تا انسان ها دیگر  با خدا آشتی دهد،  را  تا انسان ها  هویدا سازد، 
نباشد، تا عظمت و بزرگی خدا در نجات انسان ها به چشم آید، تا انسان ها در 

خدا شادی نماید.
که  که به انجیل یوحنا فصل 1۲ می رسیم، غافلگیر نمی شویم  از این رو، زمانی 
عیسی برای مهم ترین لحظۀ زندگی اش، یعنی مرگ و رستاخیزش، به درگاه پدر 

ششمدسامبر

در میالد مسیح، خدا برای خودش شور و شوق دارد

به جهت همین امر تا این ساعت رسیده ام. ای پدر، اسم خود را جالل 
بده!

یوحنا 1۲: ۲7- ۲۸
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گناهکاران جالل می یابد. انجیل یوحنا  دعا می کند. در واقع، خدا با نجات 
1۲: ۲7- 3۰ می فرماید:

این ساعت  از  مرا  پدر،  ای  بگویم؟  و چه  »االن، جان من مضطرب است 
کن. لکن به جهت همین امر تا این ساعت رسیده ام. ای پدر، اسم  رستگار 
که جالل دادم و باز  گاه، صدایی از آسمان در رسید  خود را جالل بده! نا
گفتند: رعد  که حاضر بودند این را شنیده،  گروهی  جالل خواهم داد. پس 
گفت:  در جواب  کرد! عیسی  تکلم  او  با  فرشته ای  گفتند:  دیگران  و  شد! 

»این صدا از برای من نیامد، بلکه به جهت شما.«

تا این ساعت رسیده ام.«  امر  آیۀ ۲7، عیسی می فرماید: »به جهت همین  در 
به همین دلیل،  بده!«  را جالل  پدر، اسم خود  »ای  آیۀ ۲۸:  پاسخ:  امر؟  کدام 

مرگ عیسی فرا می رسید.
پدر دعای عیسی را می شنود و پاسخ می دهد: »جالل دادم و باز جالل خواهم 
داد.« به هنگام زنده شدن ایلعازر، خدای پدر به واسطۀ عیسی جالل یافته بود 

)یوحنا 11: ۴، ۴۰(. حال، با مرگ و رستاخیز عیسی، پدر جالل می یافت.
کید دارد. عیسی  تأ یافتن خویش  بر جالل  که خدا  نمانید  این نکته غافل  از 
جالل  را  خود  اسم  پدر،  »ای  نمود:  دعا  خدا  درگاه  به  خدا  یافتن  جالل  برای 
بده!« )آیۀ ۲۸(. خدا خودش می فرماید: »جالل دادم و باز جالل خواهم داد.« 
را بیان  در انجیل لوقا فصل ۲، خدا فرشتگان را می فرستد تا همین حقیقت 
کنند. خدا خودش در انجیل یوحنا 1۲: ۲۸ می فرماید: »جالل دادم ]نام خود 

را[ و باز جالل خواهم داد.«
اصلی ترین دلیلی که باید برای جالل خدا زندگی کنیم این است که خدا برای 
یم،  جالل خویش در جنب و جوش است. ما برای جالل خدا شور و شوق دار

چون خدا برای جالل خویش شور و شوق دارد.



ششم دسامبر

31

و  از فیض  ُپر  که جالل خدا  به ویژه در انجیل یوحنا، این است  خبر خوش، 
کن شد، ُپر از فیض و راستی،  گردید و میان ما سا کلمه جسم  راستی است. »و 

و جالل او را دیدیم، جاللی شایستۀ پسر یگانۀ پدر« )یوحنا 1: 1۴(.
پرشکوه ترین حقیقت دربارۀ خدا این است که خدا چنان تمام و کمال خودکفا 
کمال وجودش در فیض و راستی برای  که جالل ُپری و  و متکی به خود است 
که از ُپری  مخلوقاتش لبریز می گردد. خدا به ما نیاز ندارد. از این سبب است 
کمالش به وفور برکت می یابیم. چنین فیضی در روزهای عید میالد مسیح  و 

از آِن ما است.
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یخ آورد تا انسان ها را  که خدا عیسی را به صحنۀ تار یم  از آیات نامبرده می آموز
یت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت.« برکت دهد. »از ذّر

خدا به پسرش در آسمان فرمود: »زمان موعود فرا رسیده است. من وعدۀ برکت 
کنون، وقت وفا نمودن به وعده است. تو ایلچی من هستی تا حامل  داده ام. ا
این برکت باشی. می خواهم جهان را برکت دهم. بسیار برکت ها برای جهان 
به  را برکت ده. در اصل،  ایشان  و قوم مرا برکت ده.  کنون، رهسپار شو  ا دارم. 

هفتمدسامبر

او می آید تا ما را برکت دهد

موسی به اجداد گفت که خداوند خدای شما نبی مثل من از میان برادراِن 
کند  کالم او را در هرچه به شما تکلم  شما برای شما برخواهد انگیخت. 
گردد و جمیع انبیا  که آن نبی را نشنود از قوم منقطع  بشنوید و هر َنْفسی 
کردند از این ایام اخبار نمودند.  که بعد از او تکلم  نیز از سموییل و آنانی 
که خدا با اجداد ما بست، وقتی  شما هستید اوالد پیغمبران و آن عهدی 
یت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت،  گفت از ذّر که به ابراهیم 
برای شما اواًل خدا بندۀ خود عیسی را برخیزانیده، فرستاد تا شما را برکت 

گناهانش. دهد به برگردانیدن هر یکی از شما از 

اعمال رسوالن 3: ۲۲- ۲۶
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واسطۀ قوم من جمیع امت های زمین را برکت ده. ایشان را برکت ده. ایشان را 
برکت ده.«

که این برکت خدا دو بار تکرار می گردد. در  در آیات ۲5 و ۲۶ مشاهده می کنید 
آیۀ ۲۶، صریح و روشن عنوان می شود که خدا عیسی را نزد قوم اسراییل فرستاد 
گفته می شود خدا عیسی را ابتدا برای اسراییل  تا ایشان را برکت دهد. وقتی 
که پس از آن دیگران را هم برکت خواهد داد. آیۀ  فرستاد، معنایش این است 
که هدف خدا در عهد بستن با ابراهیم این بود:  ۲5 این نکته را روشن می سازد 
یهودیان،  برای  برکت  یافت.«  برکت خواهند  زمین  قبایل  تو جمیع  یت  ذّر »از 
که یهودی بود، جمیع مردمان  سپس، از طریق یهودیان، از طریق مسیح موعود 

برکت می یابند، از جمله شما.
که به پیشواز میالد  که خدا در این روزهایی  کالم من برای شما این است  پس 
اشاره  شما  به   ۲5 آیۀ  می آید.  شما  سوی  به  پربرکت  دست  با  یم  می رو مسیح 
گشته است. برای خدا هزار سال  که دو هزار سال سپری  دارد. درست است 
روز  دو  که  است  این  مثل  خدا  برای   .)۸ :3 پطرس  )دوم  است  روز  یک  مثل 
گر  پیش این وعده را داده است. امروز، این برکت برای شما تازۀ تازه است. ا
ید و نزد مسیح آیید، برکت می یابید. عید میالد مسیح در  قدم ایمان را بردار

این باره است – دربارۀ عالی ترین برکت.
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که خدا وعده اش را می دهد راستگویی  یم برکتی  از این آیات نامبرده می آموز
خدا را برایمان چشمگیر می سازد.

گرد هم می آورد. او در آیۀ ۲۲ خاطرنشان  پطرس انبوهی از وعده ها را در اینجا 
که موسی ظهور یک نبی مانند خودش را پیشگویی نمود. در آیۀ ۲۴،  می سازد 
که سموییل و جمیع انبیای بعد از او از این روزها سخن  پطرس بیان می کند 
گفتۀ پطرس در آیۀ ۲5 خدا دربارۀ این روزها  گفتند، از روزهای آمدن عیسی. به 
با آمدنش بر حقیقِت جمیع  که عیسی  ابراهیم وعده داد. نکته این است  به 

هشتمدسامبر

می توان به خدا اعتماد نمود

موسی به اجداد گفت که خداوند خدای شما نبی مثل من از میان برادراِن 
کند  کالم او را در هرچه به شما تکلم  شما برای شما برخواهد انگیخت. 
گردد و جمیع انبیا  که آن نبی را نشنود از قوم منقطع  بشنوید و هر َنْفسی 
کردند از این ایام اخبار نمودند.  که بعد از او تکلم  نیز از سموییل و آنانی 
که خدا با اجداد ما بست، وقتی  شما هستید اوالد پیغمبران و آن عهدی 
یت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت،  گفت از ذّر که به ابراهیم 
برای شما اواًل خدا بندۀ خود عیسی را برخیزانیده، فرستاد تا شما را برکت 

گناهانش. دهد به برگردانیدن هر یکی از شما از 

اعمال رسوالن 3: ۲۲- ۲۶
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که خدا قابل اعتماد است. خدا بر  این وعده ها ُمهر تأیید زد. عیسی نشان داد 
سر حرفش می ماند.

پولس در رسالۀ رومیان 15: ۸ چنین می گوید: »مسیح خادم ختنه ]یعنی خادم 
گرداند.«  گردید، به جهت راستی خدا، تا وعده های اجداد را ثابت  یهودیان[ 
دهد،  گواهی  خدا  راستگویی  بر  تا  آمد  مسیح  که  است  روشن  و  واضح  پس 
گواهی دهد خدا به وعده هایش وفا می کند. عید میالد مسیح به این معنا  تا 

که می توان به خدا اعتماد نمود. است 
این  می آورد.  همراه  به  مسیح  عیسی  که  است  برکتی  همان  از  بخشی  این 
که عیسی مسیح در این روزهای انتظار میالدش  بخشی از همان برکتی است 
به شما هدیه می دهد. این یک برکت است، چون دقیقًا در فقدان این برکت 
که حیات روحانی و اخالقی فرو می ریزد و متالشی می گردد. راستگویی  است 
خدا شالوده و زیربنای یک زندگِی پایبند به اصول اخالقی است. جامعه ای که 
کانون توجه خود را بر راستگویی مطلق خدا قرار نمی دهد و از این صفت خدا 
ی برمی گرداند، در اصل، از شالوده و زیربنای حقیقت و شالوده و زیربنای  رو

ی می گرداند. اصول اخالقی و شالوده و زیربنای زیبایی ها رو
کیدی دوباره است بر شالوده و زیربنای حقیقت و نیکویی  عید میالد مسیح تأ

که معنای میالد مسیح این است: خدا راستگو و حق است. و زیبایی، چرا 
حقیقتی  خدا  راستگویی  ناپایداری ها،  و  بی ثباتی ها  از  سرشار  دنیایی  در 
همواره ثابت و پابرجا است. راستگویی خدا حقیقِت مطلقی پایدار و بی چون 
و چرا است. وقتی به راستگویی خدا پشت می کنیم، گویی لنگر را از آب خارج 
می کنیم، سکان را رها می کنیم، تیرک کشتی را می شکنیم و کشتی زندگی مان 
)سیاسی، اجتماعی، تحصیلی، علمی، خانوادگی( را به دست باد و طوفان 

یم. آرزوهای انسان می سپار
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پس از صمیم قلبم می گویم که راستگو بودن خدا و حق بودن خدا را نشان دادن 
برکتی عالی است. این برکت را به فرزندانتان هدیه دهید. نسل به نسل گویید و 
گویید خدا راستگو است. خدا بر سر حرفش می ماند. خدا دروغ نمی گوید.  باز 
می توان به خدا اعتماد نمود. این یکی از برکت های عید میالد مسیح است. 
به  را  آن  می توانید  که  جایی  تا  و  شوید  پذیرا  را  میالد  عید  بی نظیر  هدیۀ  این 

دیگران هدیه دهید.
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چرا در آیۀ 51 و در سایر آیات انجیل عیسی پسر انسان نامیده می شود؟ دلیلش 
تولدش  به  و  یم  می رو مسیح  میالد  پیشواز  به  که  روزهایی  این  به  نظر  همه   از 

ربط دارد.
که در جسم انسان به جهان آمد پسر انسان نامیده  عیسی صرفًا از آن جهت 
که  که آن شخصی  نمی شود. دلیل پسر انسان نامیده شدن عیسی این است 
از  فراتر  هم  و  است  انسان  هم  می نامد  انسان«  »پسر  را  او   13 :7 دانیال  کتاب 
که به خودش اشاره  انسان. »پسر انسان« لقب مورد عالقۀ عیسی بود هنگامی 
زبان  از  فقط  و  انجیل ها  در  بار  هشتاد  از  بیش  که  است  لقبی  این  می نمود. 

کار رفته است. عیسی در اشاره به خودش به 
کتاب دانیال 7: 13- 1۴ نقل قول می آورد: عیسی لقب »پسر انسان« را از 

یای شب نگریستم و در رو
و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد

نهمدسامبر

چرا پسر انسان؟

که از کنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا  آمین، آمین، به شما می گویم 
که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید. را 

یوحنا 1: 51
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و نزد قدیم االیام رسید
ی آوردند و او را به حضور و

و سلطنت و جالل و ملکوت به او داده شد
تا جمیع قوم ها و امت ها و زبان ها او را خدمت نمایند.

سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است
و ملکوت او زایل نخواهد شد.

این آیات از پادشاهی و جالل و اقتدار سخن می گویند )یوحنا 3: 13؛ 5: ۲7؛ 
۶: ۶۲(. در مقایسه با لقب »پسر خدا« و »پادشاه اسراییل،« لقب »پسر انسان« 
گوش شنوندگان طنین و بازتابی متفاوت دارد. »پسر انسان« لقبی فروتنانه و  در 
معمولی به نظر می رسد. از این رو، وقتی عیسی خودش را با این لقب خطاب 
می نمود، ادعای پادشاهی و جالل و اقتدارش چندان به چشم نمی آمد. فقط 
که عیسی خود را پسر انسان خطاب  گوش شنوا داشتند، هنگامی  که  کسانی 

می نمود، معنای رفیع و واالی آن را درک می کردند.
کردند تا  که عیسی را با این لقب خطاب  این بار، رهبران مذهبی یهود نبودند 
او را بر صلیب میخکوب کنند. عیسی خودش این لقب را در اشاره به صلیب 
که  کلیدی در انجیل یوحنا 3: 1۴- 15 این است: »و همچنان  کار برد. آیۀ  به 
کرده شود تا  موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند 

ک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد.« که به او ایمان آرد هال هر 
کنیم جالل  که ناتاناییل و من و شما می توانیم مشاهده  پس عظیم ترین جاللی 
جاودانی  سلطنتش  که  کسی  یگانه  آن  است.  آسمان،  خداوند  انسان،  پسر 

گناهکاران جان دهد. است بر صلیب میخکوب شد تا برای 
پادشاه  و  خدا  پسر  را  عیسی  که  زمانی  مسیح،  میالد  عید  این  در  بنابراین، 
تا  را فدا نمود  او جان خود  که  اسراییل و پسر انسان خطاب می کنید، بدانید 

شما را حیات جاودانی بخشد. پس عیسی را در جالل و ابهتش بنگرید.
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که  مسیح  عیسی  آمدن  دنیا  به  یعنی  جهان،  به  خدا  ابدی  و  ازلی  پسر  آمدن 
مدعی  نفر  هزاران  است.  یخی  تار واقعیت  یک  انسان،  هم  و  بود  خدا  هم 
یخی را باور دارند، اما زندگی شان با زندگی مردمی  که این واقعیت تار هستند 
که مبادا عمر  که این واقعیت را باور ندارند فرقی ندارد. آنها دایم دلهره دارند 
بلند  بدبختی  و  مصیبت  عمر  و  باشد  کوتاه  زندگی شان  در  آرامش  و  خوشی 
پرسش  به  مذهبی  پرسش نامه های  در  گر  ا حتی  که  است  بدیهی  ماندگار.  و 
قدرتی  صحیح  پاسخ  آن  دهیم،  صحیح  پاسخ  یخی  تار واقعیت های  دربارۀ 

برای تغییر دل ندارد.
واقعیت  یک  از  فراتر  جهان  این  به  خدا  پسر  آمدن  که  است  دلیل  همین  به 
است،  امیدبخش  پیام  جهان  این  به  مسیح  عیسی  آمدن  است.  یخی  تار
خانواده های  به  نوجوانان،  به  همه:  به  است  خدا  جانب  از  امیدبخش  پیام 
که  بانوانی  به  اوقات تلخ،  همسران  به  بدُخلق،  شوهران  به  تک سرپرست، 

دهمدسامبر

گرداند؟ میالد مسیح روی داد تا چه چیز را باطل 

از این جهت، پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.

اول یوحنا 3: ۸
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اضافه وزن دارند، به آقایانی که ناتوانی جنسی دارند، به همسایگانی که معلول 
به  واعظان،  به  دارند،  جنسی  میل  خود  همجنس  به  که  کسانی  به  هستند، 

عاشقان – و به شما.
کی زندگی نمود و جان داد و از مردگان قیام  کرۀ خا نظر به اینکه پسر خدا بر این 
که خدا به واسطۀ  کنون سلطنت می نماید و روزی بازمی گردد، پیغامی  کرد و ا
یخی است. این است  مسیح برای ما به ارمغان می آورد فراتر از یک واقعیت تار

هدیۀ میالد مسیح از جانب خدای زنده به شما.
و  عزیز  برایتان  آنچه  که  است  معنا  این  به  مسیح  میالد  می فرماید:  خداوند 
که قرار نیست  باارزش است از دست نمی رود. میالد مسیح به این معنا است 
کوتاه باشد و عمر مصیبت و بدبختی بلند  عمر خوشی و آرامش در زندگی تان 
که  که مبادا همان اندک شادی و خوشحالی  ید  و ماندگار. شاید آرام و قرار ندار
لبخند بر لبتان می آورد هم از دست برود و هر آنچه به آن دل خوش داشته اید در 
چشم بر هم زدنی ناپدید شود. شاید نگران هستید که مصیبت ها و بدبختی ها 
و زندگی هرگز به  کرده باشند  ید در زندگی تان جا خوش  بیزار از آن  آنچه  و هر 
ی داد تا این ترس ها و نگرانی ها و  ی خوش نشان ندهد. میالد مسیح رو شما رو

گرداند. پریشان حالی ها را نابود 
ید این است  که به پیشواز میالد مسیح می رو پیام امیدبخش خدا در روزهایی 
کوتاه باشد و عمر مصیبت  که قرار نیست عمر خوشی و آرامش در زندگی تان 
و  کند  نابود  را  خوبی ها  که  است  این  ابلیس  کار  ماندگار.  و  بلند  بدبختی  و 

بدبختی بیاورد. اما عیسی آمد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.
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که محبت  به ما می آموزد خدا خدایی است  انجیل یوحنا 3: 1۶، عیسی  در 
که وجودش مطلق و  که در این حقیقت غوطه ور شویم. خدا،  می ورزد. باشد 
که سرشار  که دوست دارد، خدایی است  بی چون و چرا است، خدایی است 
که  از محبت است. از میان همۀ صفت های خدا و از میان همۀ ویژگی هایی 
که خدا خدایی  دربارۀ خدا بیان می کنید، فراموش نکنید این را اعالم نمایید 

که محبت می ورزد. است 
نویسندۀ انجیل یوحنا 3: 1۶ در رسالۀ اول یوحنا ۴: ۸ می نویسد: »خدا محبت 
وجود  جوهر  و  ذات  است:  چنین  آیه  این  از  من  برداشت  دست کم،  است.« 
خدا عطای خوبی و نیکویی است و قدم برداشتن در مسیر خیریت و سعادت 
انسان ها، نه اینکه بخواهد از انسان ها نفعی ببرد یا بخواهد انسان ها خدمتش 
کند. خدا سخاوتمند  کنند. خدا بی نیاز است. اما می خواهد نیازها را برطرف 

است. خدا محبت است.

یازدهمدسامبر

جشن محبت خدا

که بر  که پسر یگانۀ خود را داد تا هر  زیرا خدا جهان را این قدر محبت نمود 
ک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. او ایمان آورد هال

یوحنا 3: 1۶
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عیسی منظورش از واژۀ »محبت« در یوحنا 3: 1۶ را مشخص تر بیان می فرماید: 
»خدا جهان را این قدر محبت نمود . . . « واژۀ »این قدر« به میزان محبت اشاره 
ندارد، بلکه به طریِق محبت نمودن اشاره می کند. منظور عیسی این نیست 
که خدا بسیار بسیار محبت نمود، بلکه خدا به این شکل محبت نمود. »خدا 

این قدر محبت نمود« یعنی »خدا به این طریق محبت نمود.«
که  نمود  محبت  این گونه  خدا  نمود؟  محبت  خدا  چگونه  طریق؟  کدام  به 
ی  که این دادن و بخشیدن تا رو »پسر یگانۀ خود را داد.« ما به خوبی می دانیم 
و  آمد  خود  خاّصان  نزد  »به  رفت.  پیش  عیسی  مرگ  تا  و  عیسی  از  گرداندن 
خاّصانش او را نپذیرفتند« )یوحنا 1: 11(. در عوض، او را کشتند. عیسی دربارۀ 
که  را  کاری  و  را جالل دادم  ]پدر[  تو  زمین  ی  رو بر  فرمود: »من  وقایع  این  همۀ 
کمال رسانیدم« )یوحنا 17: ۴(. پس، وقتی پدر پسر  به من سپردی تا بکنم به 

کردن داد. یگانۀ خویش را داد، او را برای جان فدا 
که پدر دارد. این محبت محبتی سخاوتمند است. این  این آن محبتی است 

که عزیزتریِن خود را می بخشد – پسرش را می بخشد. محبت محبتی است 
تأمل  حقیقت  این  بر  یم،  می رو مسیح  میالد  پیشواز  به  که  روزهایی  این  در 
گران داشت. این محبت محبتی بسیار نیرومند  نماییم. این محبت بهایی 
ک و نامالیم بود. عید میالد مسیح یعنی  بود. این محبت محبتی بسیار دردنا
که  جشن این محبت. »خدا جهان را این قدر محبت نمود . . . « و واشگفتا 
ناالیقی  گناهکاران  ناالیق،  گناهکاران  از  انبوهی  به  را  گران  این محبت  خدا 

چون ما، ابراز می نماید.
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که در مقابل سّر نهفته در این دو عبارت  کوتاه فکرانی  همیشه هستند مرتدان و 
که بردۀ ِخَرد  قد َعلم می کنند: »کلمه نزد خدا بود« و »کلمه خدا بود.« این افراد 
عبارت  دو  هر  نیست  ممکن  که  می کنند  ادعا  هستند  انسانی شان  بینش  و 
گر عیسی نزد خدا بود، پس  صحیح باشد. عیسی یا خدا بود یا نزد خدا بود. ا

گر عیسی خدا بود، پس نزد خدا نبود. خدا نبود. ا
تغییر می دهند.  را  ترجمه  گاه،  این دو جمله،  از حقیقت  فرار  برای  این رو،  از 
آنکه  از  که عیسی مسیح، پیش  یم این است  آیۀ مورد نظر می آموز از  اما آنچه 
گردد، خدا بود و پدر نیز خدا بود. یک خدا در سه شخص وجود دارد و  جسم 
که  که آن را تثلیث می نامیم. به همین دلیل است  این همان حقیقتی است 
عیسی مسیح را می پرستیم و همراه با توما در انجیل یوحنا ۲۰: ۲۸ می گوییم: 
کلمه نزد  کلمه بود و  »ای خداوند من و ای خدای من!« یوحنا 1: 1: »در ابتدا، 

کلمه خدا بود.« خدا بود و 

دوازدهمدسامبر

گردید کلمه جسم  جالل 

کلمه خدا بود. کلمه نزد خدا بود و  کلمه بود و  در ابتدا، 

یوحنا 1: 1
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که  چرا عیسی »کلمه« نامیده می شود؟ یک پاسخ این است: به این بیندیشیم 
عیسی چه می توانست نامیده شود و چرا هرچه نامیده می شد، در مقایسه با 

»کلمه«، واژه ای نابسنده می بود؟
کردار  برای نمونه، عیسی می توانست »کردار« نامیده شود. یکی از تفاوت های 
گر تصور می کنیم  کردار چندان واضح و روشن نیست. ا که  کلمه این است  و 
کالممان مبهم است و می توان برداشت های مختلفی از آن نمود، چقدر  گاه 
که اغلب منظورمان را  کردار ما می تواند مبهم باشد. به این دلیل است  بیشتر، 
کردار، معنا  گویاتر و واضح تر از رفتار و  کلمات،  کلمات توضیح می دهیم.  با 
یخ  تار را در  را بیان می کنند. خدا اعمال بس قدرتمندی  کارهایمان  و مفهوم 
گمانم، یک دلیلش این  کالم بخشید. به  به ظهور رساند، اما ارجحیت را به 
گفت و شنود و شفافیت برای خدا بسیار ارزش و  که برقراری ارتباط و  است 

اهمیت دارد.
که یوحنا می توانست عیسی را »پندار« بنامد. در ابتدا،  مثال دیگر این است 
طور  به  کلمه،  که  است  این  کلمه  و  پندار  تفاوت های  از  یکی  اما  بود.  پندار 
گمانم، یوحنا  معمول، وسیله ای است برای ایجاد ارتباط از سوی پندارنده. به 
که پسر خدا با پدر در مشارکت بوده است و  می خواسته ما به این درک برسیم 

یخ ظهور نمود تا وسیلۀ ارتباط خدا با ما باشد. در تار
که یوحنا می توانست عیسی را »احساس« بنامد. در  و سومین مثال این است 
که احساسات نمی توانند معنا و  ابتدا، احساس بود. اما همچنان بر این باورم 
کردار مبهم  کنند. احساسات نیز مانند  مفهوم و مقصود را روشن و شفاف بیان 

کلمات توضیح داده شوند. که با  هستند و الزم است 
نکته  این  بر  است  داشته  قصد  عیسی  نامیدِن  »کلمه«  با  یوحنا  نظرم  به  پس 
این  چیز  هر  از  مهم تر  و  ابتدا  می باشد.  ارتباط  عامل  خدا  پسر  که  ورزد  کید  تأ
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که پسر خدا از ازل و پیش از هر چیز دیگر همواره وجود داشته و با پدر  است 
که بی نهایت برای ما مهم می باشد، این  در مشارکت بوده است. دلیل دوم، 
گشت. شاید بتوان »کلمه« نامیده  که پسر خدا وسیلۀ ارتباط خدا با ما  است 
شدِن عیسی را چنین خالصه نمود و چنین گفت که خدا خودش را در عیسی 

مکشوف می نماید، خدا خودش را در عیسی به ما مکشوف می نماید.
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کتاب مقدس دربارۀ نبوت ها و تحقق نبوت ها تعلیم  در خصوص درک آنچه 
که باید با دقت به آن توجه نمود. می دهد نکتۀ بسیار مهمی وجود دارد 

آینده  در  است  قرار  که  یدادی  رو معمواًل  می اندیشیم،  نبوت  معنای  به  وقتی 
به وقوع پیوندد به ذهنمان می آید یا به آنچه در حال حاضر در آستانۀ وقوع در 
که  می کنیم  فراموش  راحتی  به  را  نکته  این  اما  یم.  می دوز چشم  است  جهان 

گذشته به حساب می آید برای انبیا آینده محسوب می گشت. آنچه برای ما 
روزهایی  به جهان تحقق  آمدن عیسی مسیح  با  که  باشیم  یاد داشته  به  باید 
از همان نخستین عید  گشت.  کرده بودند آغاز  انبیا اعالم نموده و نبوت  که 
که انبیا  میالد مسیح، ما به روزهای نبوت شده قدم نهاده ایم. آن »روزهای آخر« 
پیشگویی نمودند از قرن بیست و یکم آغاز نگشتند. آن »روزهای آخر« از اولین 

گشتند. روز میالد مسیح آغاز 

سیزدهمدسامبر

کرد یخ را دونیمه  میالد مسیح تار

کردند از این ایام  که بعد از او تکلم  و جمیع انبیا نیز از سموییل و آنانی 
اخبار نمودند.

اعمال رسوالن 3: ۲۴
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این شهادت ثابت و یکپارچۀ عهدجدید است. پولس در رسالۀ اول قرنتیان 
یدادهای عهدعتیق »به طور َمَثل بدیشان واقع شد  که رو 1۰: 11 عنوان می کند 
که اواخر عالم به ما رسیده است.« برای پولس،  گردید  و برای تنبیه ما مکتوب 
دو هزار سال بعد، یعنی قرن بیست و یکم، زمان های آخر به حساب نمی آمد.

از  که  موعود،  مسیح  رسید.  فرار  انتها  آغاِز  میالدی،  اول  قرن  همان  در  خیر. 
دیرباز در انتظارش بودند، آمده بود. نویسندۀ رسالۀ عبرانیان 1: 1- ۲ می گوید: 
وساطت  به  مختلف  طریق   های  و  متعدد  اقسام  به  ف 

َ
َسل زمان  در  که  »خدا 

انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر، به ما به وساطت پسر خود متکلم 
شد.« آن هنگام که خدا پسر خود را به جهان فرستاد، روزهای آخر آغاز گشتند.
چنین  یوئیل  زیرا  می بریم،  سر  به  آخر  روزهای  در  که  است  بزرگی  افتخار  چه 
یخت )یوئیل  نبوت نمود: در روزهای آخر، خدا روح خود را بر همگان خواهد ر
۲: ۲۸(. همۀ انبیا چشم انتظار روزی بودند که مسیح موعود، پسر داوود، پادشاه 
که روز آمدن او روز برکتی عظیم برای قوم خدا بود.  اسراییل، از راه برسد، چرا 
دوران  در  ما  و  است  گشته  آغاز  ملکوتش  است،  آمده  موعود  مسیح  حال، 

تحقق این نبوت روزگار می گذرانیم.
تازه نیست، بلکه  کاماًل  اتفاقی  انتظارش را می کشیم  با بازگشت مسیح  آنچه 
آنها بهره مند هستیم، زیرا  از  کنون  که هم ا کمال رسیدن برکت هایی است  به 

وعده ها در دوران حیات ما در حال تحقق یافتن هستند.
وعده.  یافتن  تحقق  عصر  و  وعده  عصر  کرد:  دونیمه  را  یخ  تار مسیح  میالد 
کتاب اعمال رسوالن 3: ۲۴ می گوید: »جمیع انبیا . . .  پس، وقتی پطرس در 
از این ایام اخبار نمودند،« می دانیم منظورش »این ایام آخر« است )عبرانیان 
از  که  روزهایی  گفته است، یعنی  با ما سخن  به واسطۀ پسرش  که خدا   )۲ :1
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آینده  در  رسیدنشان  کمال  به  تا  و  گشته اند  آغاز  مسیح  میالد  عید  نخستین 
ادامه می یابند.

که وعده ها و نبوت های بسیار عظیم  یخ به سر می بریم  کنون، در مقطعی از تار ا
کفاره نمودن، فرو نشاندن  گشتن، مصلوب شدن،  به انجام رسیده اند: جسم 
آسمان،  در  نمودن  سلطنت  کردن،  صعود  مردگان،  از  نمودن  قیام  غضب، 
گردآوری امت ها،  یت جهانی،  کردن، نازل نمودن روح القدس، مأمور شفاعت 
وصف ناپذیر،  شادی  عیسی،  نام  در  دعا  عهدجدید،  در  خدا  کالم  کلیسا، 

اطمینان خاطر از نجات.
و  واقعی  یدادهایی  رو هستیم  آمدنشان  انتظار  در  هنوز  که  یدادهایی  رو اما 
و  تازه  بدن های  مردگان،  رستاخیز  مسیح،  بازگشت  شگفت انگیزند:  بس 
گرفتن،  گناه، جالل یافتن، داوری جمیع بی ایمانان، پاداش  جالل یافته، پایان 
ورود به شادی آن َسرور، آسمان جدید و زمین جدید، حضور عیسی در میان 
قومش و مالقات رو در رو با او، پایان همۀ مصیبت ها، آغاز خوشحالی و خوشی 

و خرسندی تا ابداالباد.
وفور  به  را  آینده  می توانیم  حاال،  همین  از  کرد.  دونیمه  را  یخ  تار مسیح  میالد 
مزه مزه نماییم، از آنچه عیسی برایمان تدارک دیده است به فراوانی بنوشیم و به 

که در راه است بس امیدوار باشیم. آینده ای 
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کالم نمی گنجد. تا ابد،  که توصیف آنها در  هدیه های خدا آن قدر ارزشمندند 
در وصف آن هدیه ها سرود ستایش خواهیم خواند. اما حتی هدف و مقصود 
ارزشمندترین هدیه ها به خودشان ختم نمی گردد. همۀ هدیه ها به خدا ختم 

می شوند. در نهایت، خدا هدف همۀ هدیه های خویش است.
که عیسی به ما خدمت  را در نظر بگیریم. زمانی  گناهان  برای نمونه، آمرزش 
گشت، لعنت شریعت را برداشت و خطر مجازات شدن  نمود و برای ما فدیه 
که ما بدون  را از جمیع ایماندارانش دور نمود. اما به چه هدفی؟ به این هدف 
تا  که  هدف  این  به  خیر،  ببریم؟  لذت  کردن  گناه  از  شدن  مجازات  از  ترس 
که ما را  گناهان از این جهت باارزش است  ابدیت از خدا حّظ ببریم! آمرزش 

به وطن، نزد خدا، می برد.

چهاردهمدسامبر

که مسیح وعده اش را می دهد رحمتی 

تا  خدا  راستی  جهت  به  گردید  ختنه  خادم  مسیح  عیسی  می گویم  زیرا 
به  نمایند،  تمجید  را  امت ها خدا  تا  و  گرداند  ثابت  را  اجداد  وعده   های 

سبب رحمت او.

رومیان 15: ۸- 9
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که جسمتان آرام  گر پاسختان این است  یده شوند؟ ا چرا همه می خواهند آمرز
خوشی  غرق  دلتان  یا  بگریزید  جهنم  از  فقط  یا  باشید  آسوده  خودتان  و  گیرد 
نمی نهید.  حرمت  را  خدا  انگیزه ها  این  با  که  بدانید  گردد،  بیشتر  نشاط  و 
که  است  این  ما  به  مسیح  خدمت  از  هدف  می فرماید   9 :15 رومیان  رسالۀ 
گر از رحمت خدا  »امت ها خدا را تمجید نمایند، به سبب رحمت او.« ولی، ا
گناه یا حتی لذت بردن  کنیم و آن را مجوزی برای لذت بردن از  سوءاستفاده 
نمی آیند،  حساب  به  گناه  خود  ذاِت  در  که  بدانیم  فعالیت هایی  و  کارها  از 
که رحمتش ما را از بند آزاد  خدا را جالل نمی دهیم. خدا زمانی جالل می یابد 
می گرداند تا خوِد خدا را بهترین هدیۀ رحمتش بدانیم، تا از وجود هیچ شخص 

دیگری در جهان به اندازۀ خوِد خدا لذت نبریم.
به  از حقیقِت خدا  نمایندگی  به  که مسیح  باالتر  این  از  برای ما چه سعادتی 
جهان آمد؟ چرا که مسیح، خودش، اصل و اساس رحمتی است که وعده اش 

را می دهد.
به  از حقیقِت خدا  نمایندگی  به  که مسیح  باالتر  این  از  برای ما چه سعادتی 
بر  و  با خودش صادق است  نشان می دهد خدا  آمدنش  که  آمد؟ چرا  جهان 
وعده هایی  می زند،  تأیید  ُمهر  خدا  وعده های  بر  عیسی  می ماند.  حرفش  سر 
که وعده های رحمتند. عیسی نشان می دهد خودش اصل و اساس رحمتی 

که وعده اش را می دهد. است 
که  باشد  مسیح.  میالد  معنای  است  این  مسیح.  آمدن  معنای  است  این 
را  نیاز عمیقتان  تا  گرداند  بیدار  از خواب غفلت  را  گناهکار  خدا دل شمای 
منجی  آن  حضور  با  را  دلتان  خدا  که  باشد  کنید.  احساس  خدا  رحمت  به 
پرعظمت، عیسی مسیح، غرق شادی نماید. باشد که خدا دهانتان را به حمد 

و ستایش خویش بگشاید و دستانتان را برافرازد تا رحمتش در شما بدرخشد.
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تقدیم  هدیه  او  به  جانفشانانه  که  است  معنا  این  به  مسیح  عیسی  پرستش 
نماییم و در این تقدیم جانفشانانه، با دلی لبریز از شادی، تصدیق نماییم او 
اختیار  و  اقتدار  آنچه  هر  و  است  منزلت  و  شأن  دارای  او  و  است  بزرگ منش 
است متعلق به او است. ما این صفت ها و ویژگی ها را به شخصیت مسیح 
اضافه نمی کنیم، بلکه آنها را ذاتًا متعلق به وجودش می دانیم. خدا از دست 
رسوالن  )اعمال  باشد  چیزی  محتاج  گویا  که  نمی شود  کرده  خدمت  مردم 

.)۲5 :17
که قصد داشتند به عیسی دست  از این رو، هدیۀ مجوسیان به این معنا نبود 
کنند. چه بی احترامی قابل توجهی به پادشاه به  یاری دهند یا نیازش را برآورده 
که از دور و نزدیک به دیدار پادشاه می آمدند و هدیه های  گر  حساب می آمد ا
کتاب  ناچیز و بی قیمتی تقدیمش می کردند. آن هدیه ها رشوه نبودند. خدا در 

تثنیه 1۰: 17 می فرماید او رشوه نمی گیرد.

پانزدهمدسامبر

گنجینۀ حقیقی ما

گشتند. و چون ستاره را دیدند، بی نهایت، شاد و خوشحال 

متی ۲: 1۰
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هدیه هایشان  با  مجوسیان  چگونه  داشتند؟  مفهومی  چه  هدیه ها  آن  پس 
مسیح را پرستش نمودند؟ هدیه ها دل را برای مسیح به شور و شوق و تب و 
گرفتن در دلمان رخ می دهد.  که با روزه  تاب می آورند. این دقیقًا اتفاقی است 

وقتی به این شکل به مسیح هدیه می دهید، انگار به او می گویید:

که از تو برکت بگیرم و ثروتمند شوم. شادی من این  من به این دل نبسته ام 
تو  نزد  برآورده شدن خواسته هایم  یا  برکت های مادی  به خاطر  نیست. من 
نیامده ام. من برای خودت نزدت آمده ام. به تو هدیه می دهم تا اشتیاقم را به 
که دلم می خواهد از وجود خودت حّظ ببرم،  تو شدت بخشم، تا نشان دهم 
که از آن بی نیاز  که به من می بخشی. به تو هدیه ای می دهم  نه از چیزهایی 
هستی، اما من از این هدیه دادن مسرور می شوم و مشتاق تر و صادقانه تر ندا 
گنجینۀ من هستی. تو برایم عزیزترین هستی، نه چیزهایی  سر می دهم: »تو 

که از دست تو می گیرم.«

ُکندر و ُمّر. این است مفهوم پرستش خدا با هدیۀ طال و 
باشد که خدا با بیان این حقایق آتش اشتیاق برای مسیح را در دلمان برافروزد. 

که از صمیم قلب بگوییم: باشد 

اسراییل هستی. همۀ  پادشاه  تو  موعود هستی،  تو مسیح  خداوند عیسی، 
کرد تا  ملت ها در مقابل تو زانو خواهند زد. خدا بر جهان سلطنت خواهد 
هستی  تو  این  می شوی،  پرستش  که  هستی  تو  این  بنگرند  چشم  به  همه 
برای  کسانی  چه  نیست  مهم  پس  می کنند.  سجده  مقابلت  در  همه  که 
کنند. در هر صورت، با دلی لبریز از شادی تصدیق  مخالفت با من قد َعلم 
که تو بزرگ منش هستی و تو دارای شأن و منزلت هستی و هر آنچه  می نمایم 
اقتدار و اختیار است متعلق به تو است. هدیه ام را تقدیمت می کنم تا اعالم 
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که از دست  گردانی، نه چیزهایی  که فقط تو می توانی دلم را سیراب  نمایم 
تو می گیرم.





59

باید  گشته ایم،  غریبه  قدوس  خدای  با  و  فروخته ایم  گناه  به  را  خودمان  چون 
را  خود  جان  عیسی  وقتی  شود.  پرداخت  گناه  اسارت  از  آزادی مان  بهای  که 
گرفته بودند،  که ما را به بردگی  کرد و بهای آزادی ما را پرداخت، اربابانی  فدا 
در  دادند.  دست  از  ما  بر  را  خود  مالکیت  حق  شیطان،  و  مرگ  و  گناه  یعنی 
که در خانوادۀ خدا به فرزندخواندگی  گشت   نتیجه، این امکان برای ما فراهم 

پذیرفته شویم.
می دهد:  توضیح  چنین  را  حقیقت  این  پولس   ،5 -۴ :۴ غالطیان  رسالۀ  در 
زاییده  زن  از  که  فرستاد  را  پسر خود  کمال رسید، خدا  به  زمان  »لیکن، چون 
تا  کند،  فدیه  باشند  شریعت  زیر  که  را  آنانی  تا  متولد،  شریعت  زیر  و  شد 
بهای  و  بازخرید شدیم  که  زمانی  بیان دیگر،  به  بیابیم.«  را  آنکه پسرخواندگی 
گردیم. ما  گشت، آزاد شدیم تا بتوانیم عضو خانوادۀ خدا  رهایی مان پرداخت 

شانزدهمدسامبر

گردیم گشتیم تا عضو خانوادۀ خدا  آزاد 

زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان 
کند. خود را فدای بسیاری 

مرقس 1۰: ۴5
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کرده بودیم. اما خدا بهای  شتابان و دوان دوان خود را تقدیم بازار برده فروشان 
آزادی مان را پرداخت، ما را از بازار برده فروشان بازخرید نمود و به خانۀ پدر آورد.
بتواند  تا  می شد  انسان  خدا  پسر  باید  بازخرید،  این  بهای  پرداخت  برای  اما، 
کند. این است مفهوم میالد  کشد و جان خود را فدا  به جای ما رنج و عذاب 
مسیح. رسالۀ عبرانیان ۲: 1۴ می فرماید: »پس، چون فرزندان در خون و جسم 
به وساطت موْت  تا  این هر دو شریک شد  نیز همچنان در  او  کت دارند،  شرا

صاحب قدرت موت را تباه سازد.«
گشت  کاماًل انسان  گردید و مانند ما  به عبارت دیگر، دلیل اینکه عیسی جسم 
که بتواند طعم مرگ را بچشد، با مرگش فدیه را پرداخت نماید و ما را از  این بود 
که بتوانیم عضو خانواده اش شویم.  گرداند  گرداند، تا ما را آزاد  قدرت مرگ آزاد 

این فدیه برای ایجاد رابطه بود، رابطۀ شما با خدا، با پدر رحیم و مهربانتان.
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کردار  گردانش از اساس و بنیان با رفتار و  کردار شا عیسی انتظار دارد رفتار و 
گردان عیسی باید هم یکدیگر و هم غیر ایمانداران  سایر مردم متفاوت باشد. شا
هر  به  زحمت،  و  رنج  پیالۀ  از  باید  نمودن،  خدمت  این  در  کنند.  خدمت  را 

که خدمت نمودن بها دارد. گاه باشند  که باشد، بنوشند و بدانند و آ قیمتی 
گر پیغام مسیحیت فقط همین بود، اصاًل مسیحیت خبر خوش نبود.  ولی، ا
از  بیشتر  ی حقایقی  باید حاو انجیل  انجیل معنا نداشت. پیغام  اصاًل، مژدۀ 
کسی باشم. برای آنکه بدانم  کنم و چه  این باشد تا به من بیاموزد باید چکار 
کمک احتیاج دارم. به همین دلیل، عیسی در  کسی باشم به  کنم و چه  چکار 
انجیل مرقس 1۰: ۴5 می فرماید: »پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا 
کالم عیسی را در  گر  کند.« چه اشتباه سهمگینی مرتکب می شویم ا خدمت 
آیۀ ۴۴، که فراخوانی است برای خدمت به همه، بشنویم و گمان بریم که منظور 

کردن به خودش است. عیسی خدمت 

هفدهمدسامبر

کند او آمد تا خدمت 

که خواهد ُمقدم بر شما شود غالم همه باشد. هر 

مرقس 1۰: ۴۴
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اصاًل، منظور عیسی این نیست.
عیسی از ما می خواهد یاد بگیریم که چگونه او ما را خدمت نماید. از این نکته 
که  کالم مسیحیت است. همین حقیقت است  غافل نمانید. این نکته جاِن 
ایمان ما را از سایر مذاهب متمایز می سازد. خدای ما به خدمت ما نیاز ندارد. 
گر یک سری مستخدم دست به سینه آمادۀ خدمت به او  او جالل نمی یابد ا
کامل است و آن قدر خودکفا است و آن قدر از قدرت و  باشند. خدای ما آن قدر 

که خودش با خدمت نمودن به ما جالل می یابد. حیات و شادی لبریز است 
گشت و به جستجوی  گردید و انسان  که جسم  خدمت خدا به ما این گونه بود 
را  ما  او  تا  بلکه  کنیم،  خدمت  او  به  ما  تا  است  نیامده  که  فرمود  و  آمد   ما 

خدمت نماید.
در این حقیقت تأمل نمایید و باورش کنید: هر بار عیسی به ما حکمی می دهد 
که به این طریق می خواهد ما  که باید انجامش دهیم، در واقع، به ما می گوید 
اطاعت  مسیر  می کنم:  بیان  دیگری  شکل  به  را  نکته  این  نماید.  خدمت  را 
که مسیح، در مقام خدمتگزار ما، در آنجا با ما مالقات می کند  مسیری است 

گیرد و قدرتش را به ما عطا نماید. تا بارهای ما را بر دوش 
مددکار  می شوید،  عیسی  گرد  شا وقتی  یعنی  می شوید،  مسیحی  وقتی 
بانی خیر  برای عیسی  نمی گردید. عیسی مددکار شما می گردد. شما  عیسی 
نمی شوید. عیسی برای شما بانی خیر می شود. شما خادم عیسی نمی گردید. 
از شما  ندارد. عیسی  نیاز  کمک شما  به  عیسی خادم شما می گردد. عیسی 

اطاعت می طلبد و شما را در این مسیر مدد می نماید.
کند، نه خدمت شود. او آمد ما  این است معنای میالد مسیح: او آمد خدمت 

کند تا هر آنچه ما را به انجامش فرا می خواند انجام دهیم. را مدد 
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هنگامۀ  در  است.  توجهی  شایان  نکتۀ  گویای  لوتر  مارتین  آوردن  ایمان  شرح 
آن  از  گر  ا بست  عهد  خدا  با  او  صاعقه،  و  طوفان  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست 
اما اصاًل  گشت،  راهب  او  گردد.  راهب صومعه  برد،  در  به  حادثه جان سالم 
که دلش می خواست با خدا به صلح و آرامش برسد. او به هر  نتوانست آن طور 
ی تعلیم می داد در جستجوی  طریق و مرام و مسلکی که کلیسای آن روزگار به و
خدا بود. اعمال نیکو به جا می آورد، به درگاه قدیسان دعای توسل می خواند، 
در  می کرد،  آمرزش  طلب  بی وقفه  می نمود،  اعتراف  گناهانش  به  بی وقفه 
کنار همۀ این  را باال رود. در  تالش بود طِی طریق نماید و پله های رستگاری 
کرسی استادی دانشگاه هم نشانده بودند  تالش ها و تکاپوها، مارتین لوتر را بر 

یس نماید. کتاب مقدس را مطالعه و تدر تا 

هجدهمدسامبر

نرم و مالیم، دل زده شوید

کرد . . . تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد  خدا ]مسیح[ را از قبل معین 
که به عیسی ایمان آورد. کسی را  . . . تا او عادل شود و عادل شمارد هر 

رومیان 3: ۲5- ۲۶
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او  کنید. چگونه  که بعدها مارتین لوتر به آن رسید توجه  کشف و شهودی  به 
گشوده شوند و  گشت تا چشمانش به هویت و شخصیت واقعی مسیح  آماده 

به او ایمان آورد؟

واقعًا، دلم می خواست رسالۀ پولس به رومیان را درک نمایم. اما یک عبارت 
سر راهم ایستاده بود و آن هم »عدالت خدا« بود. عدالت خدا برایم این معنا 
گناهکار را عادالنه مجازات می کند. من  که خدا عادل است و  را داشت 
ک و ُمنزه بودم، در پیشگاه  در این موقعیت به سر می بردم: هرچند راهبی پا
که وجدانم آسوده نبود و اصاًل مطمئن  گناهکاری به حساب می آمدم  خدا 
که به آن می بالیدم، می توانستند  که نیکویی و شایستگی مذهبی ام،  نبودم 
دوست  را  خشمگین  و  عادل  خدای  این  بنابراین،  کنند.  راضی  را  خدا 
گالیه و شکایت داشتم. با  نداشتم. حتی از این خدا بیزار بودم و مدام از او 
که  این حال، به پولس عزیز دل بسته بودم و به شدت حسرت می کشیدم 

منظورش را بفهمم.
میان  ارتباط  به  تا  نمودم  کندوکاو  نمودم،  تفکر  نمودم،  تأمل  شب،  و  روز 
بردم.  پی  نمود«  خواهد  یست  ز ایمان  به  »عادل  عبارت  و  خدا  عدالت 
که خدا، محض فیض و  آن گاه، عدالت خدا را درک نمودم و متوجه شدم 
رحمت مطلقش، ما را به وسیلۀ ایمان عادل می شمارد. در یک لحظه، تولد 

گشوده شدند و به پردیس قدم نهادم. گویی درهای بهشت  دوباره یافتم و 

در آن صومعه، لوتر به ورشکستگی روحانی خویش پی برد. او از اینکه بتواند 
گشته بود. اما فیض خدا نگذاشت  کند مأیوس و ناامید  خویشتن را رستگار 
اشتیاق و امیدش را از دست بدهد. او به یک نقطه چشم دوخته بود و امیدوار 
به جمله های  کتاب مقدس.  گشوده شود:  به سویش  یاری  آنجا دست  از  بود 
حسرت  شدت  »به  نمایم.«  درک  می خواست  دلم  »واقعًا،  کنید:  توجه  لوتر 
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نمودم،  تفکر  نمودم،  تأمل  شب،  و  »روز  بفهمم.«  را  منظورش  که  می کشیدم 
کندوکاو نمودم.«

ایمان  او  به  و  بشناسد  واقعًا  را  مسیح  تا  نمود  آماده  را  لوتر  خدا  دیگر،  بیان  به 
که باعث شد لوتر  آورد. خدا در دل لوتر اشتیاقی چنان ژرف و شدید پدید آورد 
که فقط از مسیح سرچشمه می گیرد لحظه ای آرام و قرار  برای تسلی و نجاتی 

نداشته باشد.
خدا امروز هم این شور و اشتیاق را پدید می آورد. چه بسا در این روزهایی که به 
یم، خدا دلتان را بی تاب گرداند. شاید خدا شما را از  پیشواز میالد مسیح می رو
که مسیح در آن جایی ندارد با مهربانی و مالیمت خسته و دل زده  این زندگی 
سیراب  دنیا  این  برق  و  زرق  با  دلتان  اشتیاق  و  آرزو  که  کند  کاری  و  گرداند 

گیرد. که هم خدا و هم انسان است آرام  نشود، بلکه فقط دلتان با او 
که همۀ دل زدگی تان از این دنیا شما را به آغوش  عجب هدیۀ میالدی! باشد 
کالم خدا بیاورد. چه تجربۀ دلپذیری خواهد بود! همانند قدم نهادن در بهشت 

خواهد بود.
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خدا نمی خواهد به هیچ شکل و به هیچ طریقی به او خدمت شود تا مبادا این 
که ما نیازهای خدا را برطرف می کنیم یا پشتیبان خدا هستیم  معنا را برساند 
که صاحب و مالکش نیست. »که سبقت جسته  یا چیزی به خدا می دهیم 
گرسنه می بودم،  گر  چیزی بدو داده تا به او باز داده شود؟« )رومیان 11: 35(. »ا

تو را خبر نمی دادم، زیرا ربع مسکون و ُپری آن از آِن من است« )مزمور 5۰: 1۲(.
مالکش  و  صاحب  خدا  یم  دار آنچه  هر  کنیم.  معامله  خدا  با  نمی توانیم  پس 
است. از دست ما خدمتی برای خدا برنمی آید. ماشین خدا هیچ گاه خراب 
کثیف  هیچ گاه  ماشینش  نمی کند.  تمام  بنزین  هیچ گاه  ماشینش  نمی شود. 
نمی گردد.  افسرده  و  نمی شود. خدا هرگز خسته نمی شود. خدا هرگز غمگین 

نوزدهمدسامبر

کنید که نمی توانید آن را خریداری  هدیه ای 

که او مالک آسمان و  که جهان و آنچه در آن است آفرید، چون  خدایی 
کن نمی باشد و از  زمین است، در هیکل های ساخته شده به دست ها سا
بلکه  باشد،  گویا محتاج چیزی  که  کرده نمی شود  دست مردم خدمت 

خود به همگان حیات و َنَفس و جمیع چیزها می بخشد.

اعمال رسوالن 17: ۲۴- ۲5
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خدا هرگز در ترافیک نمی ماند تا نتواند به موقع به مقصد برسد. خدا هیچ گاه 
گرسنه نمی شود. احساس تنهایی نمی کند. خدا هرگز 

گر بخواهید آنچه مالکش عیسی است به او بدهید، نمی توانید  به بیان دیگر، ا
آن  برای  نمی توانید  کنید.  ستد  و  داد  را  آن  نمی توانید  کنید.  خریداری  را  آن 
ید صاحبش عیسی است.  عرق بریزید و زحمت بکشید. پول شما و هرچه دار
کار می کنید و عرق می ریزید و زحمت می کشید، فقط به خاطر این است  گر  ا
او چنین  وقتی  و همه چیز بخشیده است.  َنَفس  و  به شما حیات  که عیسی 
که  کاری  که می خواهد ما را خدمت نماید، تنها  شکوهمندانه به ما می فرماید 

که تسلیم خواسته اش شویم. از دست ما برمی آید این است 
خدا  بودِن  خدا  در  که  است  این  معنایش  و  دارد  نام  ایمان  شدن  تسلیم  این 
یم.  دخالت نکنیم. به او توکل نماییم. برای تأمین نیازهایمان به او چشم بدوز
یم. او را مشاور خودمان بدانیم. او را راهنمای  گرفتن به او چشم بدوز برای قوت 
خودمان بدانیم. او را منجی خودمان بدانیم و به همۀ اینها قانع باشیم. به خدا 
بودِن خدا در عیسی و هر آنچه برای ما فراهم می سازد قانع باشیم. این یعنی 

ایمان. مسیحی بودن یعنی چنین ایمانی داشتن.
که بی نهایت خودکفا و متکی به خود  این است مفهوم میالد مسیح: خدایی 
که به او دست یاری دهیم، بلکه از  است به این دلیل به جهان نیامده است 

حضورش حّظ ببریم.
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کنیم و در خدا فخر و شادی  چگونه می توانیم به معنای واقعی با خدا آشتی 
نماییم؟ پاسخ: به میانجیگرِی عیسی مسیح. در تصویری که در کتاب مقدس 
از  و  عیسی  کالم  از  عهدجدید  در  که  تصویری  در  می گردد،  ترسیم  عیسی  از 
خدا  در  ما  شادی  اصلی  دلیل  عیسی  می گردد،  ترسیم  داد  انجام  که  کاری 
که دلیلش وجود مسیح نباشد، بی حرمتی  معرفی می شود. شادی و نشاطی 

به مسیح به حساب می آید.
به دو شکل  را  یافتن  و نجات  تازه  تولد  قرنتیان ۴: ۴- ۶، پولس  در رسالۀ دوم 
یعنی دیدن  یافتن  و نجات  تازه  تولد  آیۀ ۴ می گوید  در  او  توصیف می نماید. 
نجات  و  تازه  تولد  می گوید   ۶ آیۀ  در  و  است«  خدا  صورت  که  مسیح  »جالل 
یافتن یعنی دیدن »جالل خدا در چهرۀ عیسی مسیح.« در هر دو مورد، منظور 
روشن است: مسیح صورت خدا است و خدا در چهرۀ مسیح مکشوف است.

بیستمدسامبر

خدا با ما آشتی نمود

ما،  خداوند  وسیلۀ  به  می کنیم  فخر  هم  خدا  در  بلکه  فقط  همین  نه  و 
که به وساطت او االن صلح یافته ایم. عیسی مسیح، 

رومیان 5: 11
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به  نگریستن  با  باید  نمایید،  شادی  خدا  در  واقعی  معنای  به  می خواهید  گر  ا
عیسی مسیح خدا را ببینید و خدا را بشناسید و آن گاه در خدا شادی نمایید. 
که محبت خدا به  کاملش زمانی است  تجربۀ این دیدن و چشیدن در پیمانۀ 

وسیلۀ روح القدس در دلمان جاری می گردد )رومیان 5: 5(.
خدا به خاطر مرگ خداوندمان، عیسی مسیح، با ما آشتی نمود )رومیان 5: 1۰(. 
خدا اجازه داد ما به میانجیگرِی خداوندمان، عیسی مسیح، طعم این آشتی را 
که در خدا وجد  کنون نیز به خاطر خداوندمان، عیسی مسیح، است  بچشیم. ا

و شادی می نماییم.
عیسی ما را با خدا آشتی داد. عیسی این فرصت را برایمان فراهم نمود که طعم 
کنیم. این وجود خوِد عیسی، خدا  آشتی با خدا را بچشیم و هدیۀ آشتی را باز 
که از درون این هدیۀ وصف ناپذیر می درخشد و ما را به شور و  در جسم، است 

شوق می آورد تا در خدا وجد و شادی نماییم.
که  را  آشتی  هدیۀ  این  بنگرید.  عیسی  به  مسیح  میالد  عید  روزهای  این  در 
ی طاقچۀ خانه تان  بازنکرده رو را  برایش بها داده است بپذیرید. این هدیه  او 
کنید و آن را وسیلۀ رسیدن  که این هدیه را باز  ید. اما چنین هم نباشد  نگذار
کنید و از آن لذت ببرید. در عیسی  گردانید. این هدیه را باز  به خواسته هایتان 
شادی نمایید. عیسی را خوشی و مسّرت دلتان گردانید. عیسی را گنجینه تان 

گردانید.
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خدا برای مکشوف نمودن ذات پسرش – هم به پطرس در آن زمان و هم به من 
که به دیده ها و شنیده هایمان  و شما در حال حاضر – این گونه عمل نمی کند 
دربارۀ عیسی نکته یا حقیقت تازه ای بیفزاید. خدا برای مکشوف نمودن ذات 
حقیقی  جالل  تا  می گشاید  را  ما  دل  چشم  چرا،  و  بی چون  و  قطعًا  پسرش، 
و  ببینیم  را  عیسی  الهی  ذات  جالل  تا  بچشیم،  و  ببینیم  را  عیسی  الوهیت 

بچشیم.
وقتی مردم در خصوص حقیقِت ذات و هویت عیسی شک و تردید دارند، به 
کنند تا شاید پیغام یا مکاشفۀ خاصی از خدا بگیرند.  گوش تیز  آنها نگویید 
که در زندگی و تعالیم مسیح  آنها بگویید  به  را به ایشان نشان دهید.  مسیح 
که خدا قدرت  چه دیده اید و چه شنیده اید. چرا؟ چون در وجود مسیح است 

بیستویکمدسامبر

کنید چشمان خود را برای دیدن میالد مسیح آماده 

گفت  که می دانید؟« شمعون پطرس در جواب  گفت: »شما مرا  ایشان را 
گفت: »خوشا  ی  که »تویی مسیح، پسر خدای زنده!« عیسی در جواب و
کشف نکرده،  به حال تو ای شمعون ِبن یونا! زیرا جسم و خون این را بر تو 

که در آسمان است.« بلکه پدر من 

متی 1۶: 15- 17
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مکشوف گر خود را آشکار می سازد. خدا دوست دارد پسرش را جالل دهد! خدا 
کور به پسرش می نگرد! که چشم  کور را بگشاید آن هنگام  دوست دارد چشم 

برای اینکه خدا پسرش را بر من مکشوف نماید نزد من نمی آید و بگوید: »می دانم 
که تو هیچ چیز باشکوهی در پسرم نمی بینی. تو او را پرجالل نمی بینی. تو ذات 
که در این دنیا وجود  الهی او را نمی بینی. تو او را برتر و جذاب تر از هر چیزی 
گرداند نمی بینی. تو  که از هر نظر سیرابت  گنجینۀ خود  دارد نمی بینی. تو او را 
قدوسیت او، حکمت او، قدرت او، و محبت او را نمی بینی. تو زیبایی بی حد 
و بی اندازۀ صفت های او را نمی بینی. اما حرف مرا باور کن. او همۀ آنچه گفتم 

کن و ایمان آور.« خیر، خدا این گونه عمل نمی کند. هست. فقط باور 
را  پسر  نمی تواند  ایمانی  چنین  نمی نهد.  حرمت  را  خدا  پسر  ایمانی  چنین 
و  وجود  دربارۀ  که  است  این  نجات بخش  ایمان  اساس  و  پایه  دهد.  جالل 
ذات عیسی، پسر پرجالل خدا، به بینش و بصیرت روحانی دست یابیم. این 
کتاب مقدس، به ما عطا  کالم الهام شدۀ عیسی،  بینش و بصیرت روحانی را 
می نماید. ما با حکمت و ِخَرد خودمان نمی توانیم چشم دلمان را بگشاییم تا 
یم. این پدر آسمانی عیسی است که ذات  مسیح را بشناسیم و به او ایمان بیاور

و شخصیت او را برایمان مکشوف می گرداند.
که گفت تا نور از ظلمت درخشید همان است  پولس رسول می گوید: »خدایی 
که در دل های ما درخشید تا نور معرفت جالل خدا در چهرۀ عیسی مسیح از 

ما بدرخشد.«
کنید تا به مسیح  چگونه باید در این روزهای عید میالد مسیح دلتان را آماده 
ید. به مسیح بنگرید! توجه  کتاب مقدس، به مسیح چشم بدوز ایمان آورد؟ در 
جسم  این  ورای  از  ید.  برافراز دعا  به  دست  کنید.  معطوف  عیسی  به  را  خود 
کی، از ورای حکمت و ِخَردتان، به عیسی بنگرید و از خدا بخواهید به شما  خا
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ید: »تویی مسیح،  گوش شنوا بخشد تا همراه با پطرس بانگ برآور چشم بینا و 
پسر خدای زنده!«
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که  است  این  معنایش  نخستین  دارد.  معنا  دو  مسیح  میالد  آیات،  این  در 
و  معبد  گرفت.  خود  به  واقعیت  رنگ  بود  نمونه  و  سایه  عهدعتیق  در  آنچه 
کاهنان و عیدهای مذهبی و قوانین مربوط به حالل و حرام  نظام قربانی ها و 
ک ها، جملگی، سایه و نمونۀ واقعیت موجود در آسمان بودند. آن واقعیْت  خورا
کاهن اعظم ما  که برای ما به انجام رساند: مسیح  کاری  عیسی مسیح است و 
گشت. مسیح جان مایۀ اصلی پرستش و نیایش  است. مسیح برای ما قربانی 
ما است. عیسی به همۀ آنچه در عهدعتیق سایه و نمونه به حساب می آمدند 

گشت. رنگ واقعیت بخشید و در اصل خودش جایگزین همۀ آن نمونه ها 

بیستودومدسامبر

که باید برایش سرود خواند و نغمه سرایید واقعیتی 

سایۀ  و  شبیه  ایشان  و  می گذرانند  را  هدایا  شریعت  قانون  به  کاهنان 
یافته  نیکوتر  خدمت  مسیح   .  .  . می کنند  خدمت  را  آسمانی  چیزهای 
وعده   های  بر  که  هست  نیز  نیکوتر  عهد  متوسط  که  مقداری  به  است، 

نیکوتر مرتب است . . .

که احکام خود را در خاطر  که استوار خواهم داشت  »این است آن عهدی 
خدا  را  ایشان  و  داشت  خواهم  مرقوم  ایشان  دل  بر  و  نهاد  خواهم  ایشان 

خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود.«

عبرانیان ۸: ۴- 1۰
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دومین معنای میالد مسیح این است که خدا با پایه گذاری عهد و پیمان جدید 
و نوشتن حقیقتش بر دل های ما واقعیِت مسیح را برای ما به واقعیتی حقیقی 
و شخصی تبدیل می نماید. خدا قدرتمندانه به دل و فکر ما قدم می نهد تا بر 
از خود  که در مقابل زیبایی واقعیِت مسیح  سرسختی و مقاومتی چیره شود 
مکتوب  ما  دل های  بر  را   - عیسی  – حقیقِت  اراده اش  خدا  می دهیم.  نشان 
توکل  عیسی  به  گردیم  مشتاق  و  کیست  واقعًا  عیسی  که  ببینیم  تا  می نماید 
ی اجبار و الزام  که برده وار و از رو ی و توکلی  ی نماییم – پیرو کنیم و از او پیرو
از درونمان،  با میل و رغبت و شور و شوق،  که  ی و توکلی  نیست، بلکه پیرو

سرچشمه می گیرد.
 – و شما  گناهکارانی چون من  گناهکاران -  از  و  و قدوس است  خدا عادل 
جدا می باشد. این است مشکل اصلی ما در روزهای عید میالد مسیح و در 
کنیم؟  روزهای دیگر نیز. چگونه می توانیم با خدای عادل و قدوس رابطه برقرار 
از  )پانصد سال پیش  ارمیا فصل 31  کتاب  در  و  و رحیم است  خدا رحمان 
خواهد  تازه ای  اقدام  که  می رسد  فرا  روزی  که  می دهد  وعده  مسیح(  آمدن 
نمود. خدا واقعیِت مسیح موعود را جایگزین سایه ها و نمادها می گرداند. خدا 
تا  می نویسد  ما  دل های  بر  را  اراده اش  و  می نهد  قدم  ما  زندگی  بر  قدرتمندانه 
ی مان از خدا به اجبار و الزام نباشد،  محبتمان به خدا و توکلمان به خدا و پیرو
بلکه با میل و رغبت و شور و شوق، با همۀ وجودمان، خدا را دوست داشته 

ی نماییم. کنیم و از خدا پیرو باشیم و به خدا توکل 
که می توان تصورش نمود، اینکه خدا  این عالی ترین رستگاری و نجاتی است 
عالی ترین و بی نظیرترین واقعیِت عالم را به ما هدیه دهد تا از آن برکت بگیریم 
آزادانه و  که می توانیم  تا ببینیم و بدانیم  را به تب و تاب آورد  و سپس دلمان 
با دلخوشِی بسیار از این هدیه لذت ببریم. باید برای این هدیۀ میالد مسیح 
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انجام  برایمان  خدا  که  است  کاری  دقیقًا  این  سرایید.  نغمه  و  خواند   سرود 

داده است.
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هیچ  میکاه.  نبوت  است  این  شد.«  خواهد  بزرگ  زمین  اقصای  تا  االن  »او 
که  ی مخالفی در هیچ نقطه ای از جهان وجود نخواهد داشت  دشمن و نیرو
مغلوب نگردد. خطر وجود هیچ دشمن و قدرت بیگانه ای امنیت ما را تهدید 
کرد  کرد. هر زانویی در مقابلش خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد  نخواهد 

گشت. کل جهان از جاللش ُپر خواهد  که او خداوند است. 
و او صلح و آرامش ما خواهد بود. در بافت آیۀ مورد نظر، این صلح و آرامش 
که سرانجام به لحاظ سیاسی بر جهان حکمفرما  شامل صلح و آرامشی است 

خواهد شد. میکاه در آیۀ ۴: 3 در این مورد نبوت می نماید:

و او در میان قوم های بسیار داوری خواهد نمود
کرد و امت های عظیم را از جای دور تنبیه خواهد 

بیستوسومدسامبر

عمیق ترین نیاز ما در عید میالد مسیح

و او خواهد ایستاد و در قوت یهوه و در کبریایی اسم یهوه، خدای خویش، 
که او  کن خواهند شد، زیرا  ۀ خود را خواهد چرانید و ایشان به آرامی سا

ّ
گل

االن تا اقصای زمین بزرگ خواهد شد.
و او سالمتی خواهد بود.

میکاه 5: ۴- 5
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گاوآهن و نیزه های خویش را برای اّره ها  و ایشان شمشیرهای خود را برای 
خواهند شکست

کشید و امتی بر امتی شمشیر نخواهد 
و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت.

 – َسروران  َسرور  و  شاهان  شاه   – فرمانفرما  آن  که  رسید  خواهد  فرا  روز  آن 
گشت و این نبوت ها را تحقق خواهد بخشید. سرانجام، این سرود  بازخواهد 

زیبای میالد مسیح رنگ واقعیت به خود می گیرد:

کند سلطنت جهان را به حقیقت و به فیضش 
تا جالِل عدالتش

تا محبِت شگرفش
همۀ امت ها و قوم ها نگرند و شاهد باشند.

که باید پیش از  اما صلح و آرامش ژرف تری هم وجود دارد – صلح و آرامشی 
برقراری صلح و آرامش در جهان رخ نمایاند. باید میان ما و خدا صلح شود. 
گردد و غضب خدا باید فروکش نماید. این ژرف ترین  بی ایمانی ما باید برطرف 

صلح و آرامش ما است – این عمیق ترین نیاز ما در عید میالد مسیح است.
که این صلح در راه بود. او شخصًا طعم این صلح و آرامش  میکاه می دانست 
کتابش، در میکاه 7: 1۸- 19، این  را چشیده بود )میکاه 7: ۸- 9(. او در پایان 

حقیقت را به زیبایی توصیف می کند:

که عصیان را می آمرزد کیست خدایی مثل تو 
و از تقصیر بقیۀ میراث خویش درمی گذرد.

او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد،
زیرا رحمت را دوست می دارد.

کرده، بر ما رحمت خواهد نمود او باز رجوع 
کرد و عصیان ما را پایمال خواهد 
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گناهان ایشان را و تو جمیع 
یا خواهی انداخت. به عمق های در

که مسیح موعود باید در آینده به انجام می رساند. آری،  کار عظیمی بود  این 
گوشه و  گر قرار است صلح و آرامش در جهان برقرار باشد، باید دشمنان در  ا
گناه و داوری،  کی مغلوب شوند. اما آن دشمنان عظیم، به نام  کرۀ خا کنار این 
بزرگ ترین و دشمن ترین دشمنان هستند. پیغام انجیل در عید میالد مسیح 
از این قرار است: مسیح این دشمنان را زیر پای صلیب لگدمال نموده است. 
یا افکنده  گناهانش به عمق در که اعتمادش را بر مسیح قرار دهد  پس هر کسی 

خواهد شد.
بر ما باد!« ما می گوییم »خدا را در اعال علیین  بنابراین، ما نمی گوییم »جالل 

جالل و بر زمین سالمتی و در میان مردم رضامندی باد.«
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کنید، جمیع  گر به مسیح اعتماد  مسیح تحقق جمیع وعده های خدا است. ا
که  می دارد  اعالم  صراحت  به  میکاه  بود.  خواهند  شما  میراث  وعده ها  آن 
مسیح وعده های خدا را برایمان تضمین می نماید. چگونه میکاه این مهم را 

به ما نشان می دهد؟

بیستوچهارمدسامبر

جمیع وعده های خدا از آِن ما هستند

و تو ای بیت لحم ِافراته!
کوچک هستی، گرچه در هزاره های یهودا  ا

کسی بیرون خواهد آمد از تو برای من 
که بر قوم من، اسراییل، حکمرانی خواهد نمود

و طلوع های او از قدیم
و از ایام ازل بوده است.

که زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود بنابراین، ایشان را تا زمانی 
گشت. و بقیۀ برادرانش با بنی اسراییل بازخواهند 

و او خواهد ایستاد و در قوت یهوه
کبریایی اسم یهوه، خدای خویش، و در 

ۀ خود را خواهد چرانید.
ّ
گل

میکاه 5: ۲- ۴
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که در آن روزگار نبوت میکاه را می شنید و مطلع می گشت  هر شخص یهودی 
را  ه اش 

ّ
گل خداوند  قوت  در  که  کرد  خواهد  ظهور  بیت لحم  از  حکمرانی  که 

خواهد چرانید، بی درنگ، دو نفر را به ذهن می آورد: داوود پادشاه و ظهور پسر 
داوود، مسیح موعود.

که به داوود ربط می یابند:  در این آیات، دست کم، با سه مورد رو به رو هستیم 
نامیده  داوود«  »شهر  بیت لحم  دلیل،  همین  به  بود.  بیت لحم  اهل  داوود   )1(
مردی  او  بود.  پادشاه  برجسته ترین  او  بود.  اسراییل  پادشاه  داوود   )۲( می شد؛ 
عهده  به  را  ه ها 

ّ
گل شبانی  نوجوانی  هنگام  به  داوود   )3( بود؛  خدا  دل  موافق 

گرفت )مزمور 7۸: 71(. داشت و بعدها شبان اسراییل نام 
خدا  وعدۀ  قطعیت  بر  میکاه  است:  نکته  این  حامل  داوود  با  پیوند  سه  این 
داوود  به  خدا   ،1۶ -1۲ :7 سموییل  دوم  کتاب  در  می نماید.  کید  تأ داوود  به 

می فرماید:

و  ساخت  خواهم  استوار  تو  از  بعد  آید  بیرون  تو  ُصلب  از  که  را  تو  یت  ذّر
سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او برای اسم من خانه ای بنا خواهد نمود و 
کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت . . . خانه و سلطنت تو به 
کرسی تو تا به ابد استوار خواهد ماند. حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد و 

که اسراییل  او در مقطعی  که  کالم میکاه این است  نکتۀ حیرت انگیز دربارۀ 
بلکه  ید،  نورز کید  تأ این وعده  بر قطعیت  قرار داشت  و قدرت  اوج شکوه  در 
بود.  که اسراییل در خواب غفلت  با قاطعیت اعالم نمود  را زمانی  این وعده 
که داوری خدا بر  حکومت شمالی اسراییل فرو پاشیده بود و دیری نمی پایید 
حکومت جنوبی نازل می گشت. در آن زمان ها، تحقق وعده های خدا محال 

به نظر می رسید.
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اما منظور میکاه این بود: آمدن مسیح تأییدیۀ تحقق وعده های خدا بود. در 
گردید،  ختنه  خادم  مسیح  »عیسی  می نویسد:  پولس   ،۸ :15 رومیان  رسالۀ 
گرداند.« پولس در رسالۀ  ثابت  را  تا وعده   های اجداد  راستی خدا،  به جهت 
که وعده   های خدا است، همه در او   دوم قرنتیان 1: ۲۰ نیز می نویسد: »چندان 

بلی است.«
ید، وارث جمیع وعده های خدا خواهید بود.  گر محض ایمان »در او« قرار دار ا
پیشگویی میکاه با آمدن عیسی به حقیقت پیوست. از این رو، جمیع وعده ها 
گشتند. خدا جز حقیقت نگفته است. میالد مسیح ُمهر تأیید خدا  تصدیق 
گر مسیح آمده، بنابراین، خدا راست می گوید و  بر جمیع وعده هایش است. ا
که به خدا  کسانی  چون خدا راست می گوید، جمیع وعده های خدا نیز برای 

کنند به انجام خواهد رسید. این هدیۀ وصف ناپذیر را پذیرا شوید. اعتماد 
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یوحنا انجیل خود را با شرح تولد عیسی آغاز نمی کند. همه می دانیم که انجیل 
کلمه نزد خدا بود و  کلمه بود و  یوحنا با چه جمله ای آغاز می شود: »در ابتدا، 
کلمه خدا بود« )یوحنا 1: 1(. به جای آنکه انجیل خود را با شرح میالد مسیح 
آغاز کند و به توصیف تولد مسیح بپردازد، یوحنا میالد مسیح و هدف از میالد 

مسیح را در سطرسطر انجیلش شرح می دهد.
کلمه  »و  می افزاید:  بود،«  خدا  »کلمه  می گوید  یوحنا  آنکه  از  پس  نمونه،  برای 
کن شد، ُپر از فیض و راستی، و جالل او را دیدیم،  گردید و میان ما سا جسم 
جاللی شایستۀ پسر یگانۀ پدر . . . و از ُپری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به 

عوض فیض« )یوحنا 1: 1۴- 1۶(.
ترتیب، پسر خدا  این  به  گرفت.  به خود  انسان  ابدی خدا جسم  و  ازلی  کلمۀ 
هرگز  و  نداشت  آغازی  هرگز  و  بود  خدا  ذات  ذاتش  که  پسری  گشت،  انسان 

بیستوپنجمدسامبر

فیض: طنین اندازترین نوای میالد مسیح

کسی از این نان بخورد،  گر  که از آسمان نازل شد. ا من هستم آن نان زنده 
که  که من عطا می کنم جسم من است  تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی 

آن را به جهت حیات جهان می بخشم.

یوحنا ۶: 51
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گشت،  که پسر خدا انسان  آفریده نشد و خودش خدا بود و نزد خدا بود. زمانی 
که  کاماًل تازه هویدا نمود. این جالل الهی،  جالل خدا را به شکل و شیوه ای 
گشت، ُپر از فیض و  به شکلی بی همتا و منحصر به فرد در پسر خدا مکشوف 

راستی بود و از ُپری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض در پی فیض.
که خودش خدا  این است معنای میالد مسیح در انجیل یوحنا. خدای پسر، 
که تا  است و نزد خدا است، به جهان آمد تا خدا را به شکلی مکشوف نماید 
که  نوایی  بود. طنین اندازترین  آن شکل مکشوف نگشته  به  زمان هیچ گاه  آن 
گوش می رسد نوای فیض است: از ُپری آن مکاشفۀ جالل  در این مکاشفه به 

الهی، ما فیض در پی فیض می یابیم.
نمود  محبت  این قدر  را  جهان  خدا  »زیرا  می فرماید:   17 -1۶ :3 یوحنا  انجیل 
گویای معنای میالد مسیح است هم  که پسر یگانۀ خود را داد ]این جمله هم 
ک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد.  که بر او ایمان آورد هال جمعۀ نیک[ تا هر 
کند ]هدف میالد  داوری  بر جهان  تا  نفرستاد  را در جهان  پسر خود  زیرا خدا 
کردن نیست[، بلکه تا به وسیلۀ او جهان نجات یابد ]هدف  مسیح محکوم 

میالد مسیح نجات و رستگاری است[«.
گفت: »مگر تو  در پایان عمرش، عیسی مقابل پیالطس ایستاد و پیالطس به او 
که من پادشاه هستم. از این  پادشاه هستی؟« عیسی پاسخ داد: »تو می گویی 
جهت، من متولد شدم و به جهت این در جهان آمدم ]این هدف میالد مسیح 
که از راستی است سخن مرا می شنود«  است[ تا به راستی شهادت دهم و هر 

)یوحنا 1۸: 37(.
کالمش و با همۀ وجودش به آن شهادت داد چه تأثیری  که عیسی با  حقیقتی 
کالم  گر شما در  داشت؟ عیسی در انجیل یوحنا ۸: 31- 3۲ به ما می فرماید: »ا
گرد من خواهید شد و حق را خواهید شناخت و  من بمانید، فی الحقیقه شا
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کرد.« پس میالد مسیح بدین معنا است: پسر خدا به  حق شما را آزاد خواهد 
که تا آن زمان هرگز به آن طریق  جهان آمد تا به طریقی به حقیقت شهادت دهد 

به حقیقت شهادت داده نشده بود.
و  است  حقیقت  عیسی   .)۶ :1۴ )یوحنا  است  حیات  و  راستی  و  راه  عیسی 
که عیسی به سبب آن هدف خودش را چون حقیقت به  آزادی هدفی است 
آزاد خواهد  را  جهان هدیه داد. حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما 

کور بودن، آزاد از داوری شدن. گناه، آزاد از مرده و  کرد، آزاد از تقصیر و قدرت 
که عیسی  ید  چگونه این آزادی پدید می آید؟ انجیل یوحنا فصل ۶ را به یاد آور
تا  آمد  او  دهد.  جان  تا  آمد  او  آمد.  زمین  به  آسمان  از  سپردن  جان  قصد  به 
گناهکاران جان فدا نماید. انجیل  برای  و  کند  گناه زندگی  بی عیب و بدون 
گر کسی  که از آسمان نازل شد. ا یوحنا ۶: 51 می فرماید: »من هستم آن نان زنده 
که من عطا می کنم جسم  از این نان بخورد، تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی 

که آن را به جهت حیات جهان می بخشم.« من است 
برای حیات جهانیان جان  بتواند  تا  کن شد  ما سا و میان  گردید  کلمه جسم 
که  از ُپری او فیض در پی فیض بیابیم، چرا  گناهکاران، می توانیم  دهد. ما، 
او آمد تا برای ما جان سپارد. میالد مسیح از همان ابتدایش راه را برای جمعۀ 

نیک آماده می کرد.
یم، معنای میالد مسیح روشن تر و شفاف تر  هرچه در انجیل یوحنا جلوتر می رو
گردید. عیسی جالل خدا را به شکلی بی نظیر و بی همتا  کلمه جسم  می گردد. 
خاطر  به  سپرد.  جان  خودش  برنامه ریزِی  با  مطابق  عیسی  نمود.  مکشوف 
جان دادن به جای ما، عیسی نان حیات ما است. عیسی سرچشمۀ آمرزش 
انجیل  این است معنای شگرف میالد مسیح در  و عدالت و حیات است. 
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کل جهان، برای  یوحنا. در اصل، این است معنای شگرف میالد مسیح برای 
جهان امروز.
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مسیح  میالد  عید  ویژۀ  آیات  فرخنده ترین  و  مشهورترین  از  یکی  آیه ها  این 
می باشند:

که مسیح خداوند باشد،  »که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده ای، 
که طفلی در قنداقه پیچیده و در  متولد شد و عالمت برای شما این است 

آخور خوابیده خواهید یافت.« در همان حال، فوجی از لشکر آسمانی با فرشته 
حاضر شده، خدا را تسبیح کنان می گفتند:

»خدا را در اعلی علیین جالل
و بر زمین سالمتی و در میان مردم رضامندی باد!«

)لوقا ۲: 11- 1۴(

و  آیات وجد  این  با هم در حقیقت  و همه  آیات می شویم  این  غرق شگفتی 
شادی می نماییم. در کنار جالل و صلح و آرامشی که در آیۀ 1۴ عنوان می شود، 
بسی شگفتی به چشم می آید. »امروز برای شما . . . متولد شد.« این تولد در 

جمعبندی

نجات دهنده ای متولد شد!
خدا جالل می یابد،

شما صلح و آرامش می یابید

موعظۀ ویژۀ عید میالد مسیح
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افسانه  و  تولد در بطن یک قصه  این  یخ.  تار روز در  افتاد، یک  اتفاق  روز  یک 
و  بود  روم  امپراتور  قیصر  ُاُغسُطِس  که  آمد  دنیا  به  روزی  در  مسیح  نداد.  ی  رو

یه )آیۀ ۲(. ِکرینیوس والی سور
عالم  کل  اصل،  در  بود.  شده  مقرر  جهان  خلقت  از  پیش  و  ازل  از  روز  این 
چنین  جهت  به  کهکشان،  میلیاردها  و  نوری  سال های  بی شمار  با  هستی، 
این گونه  یخ بشر در نظر داشت  تار برای  روز  این  که  و به جهت قصدی  روزی 

باشکوه آفریده شدند.

که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از  زیرا 
یاسات و قوات، همه  چیزهای دیدنی و نادیدنی و تخت ها و سلطنت ها و ر

به وسیلۀ او و برای او آفریده شد. )کولسیان 1: 1۶(

کمال رسید، خدا پسر  برای او! برای ظهور او، برای روز تولد او. »چون زمان به 
که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد« )غالطیان ۴: ۴(. در  خود را فرستاد 
خدا  رسید.  فرا  مقرر  زمان  وقتی  بی نظیر،  و  عالی  روزی  افتاد،  اتفاق  روز  یک 
پیش از بنای عالم این زمان عالی و بی نظیر را مقرر نموده بود. »که امروز برای 

شما . . . متولد شد!«
افسانه ها،  نه در شهر  ی داد،  تولد در یک شهر واقعی رو این  »در شهر داوود.« 
کهکشان دور، خیلی دور. این تولد در  نه در یک سرزمین تخیلی، نه در یک 
کیلومتر با شهر مینیاپولیس  یست و هفتاد  که یازده هزار و دو ی داد  شهری رو
در ایاالت متحدۀ آمریکا فاصله دارد. این شهر هنوز وجود دارد. مادرم در یک 
تصادف اتوبوس خارج از همین شهر جان خود را از دست داد. این شهر شهری 

واقعی است.
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نام این شهر بیت لحم است )لوقا ۲: ۴: »یوسف نیز از جلیل . . . به شهر داوود، 
فاصله  اورشلیم  با  کیلومتر  ده  بیت لحم  رفت«(.  داشت،  نام  بیت لحم  که 
بود.  اسراییل(،  برجستۀ  )پادشاه  داوود  پدر  َیسا،  زادگاه  بیت لحم  داشت. 

که میکاه درباره اش چنین نبوت نمود: بیت لحم همان شهری است 

و تو ای بیت لحم ِافراته!
کوچک هستی، گرچه در هزاره های یهودا  ا

کسی بیرون خواهد آمد از تو برای من 
که بر قوم من، اسراییل، حکمرانی خواهد نمود

و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. )میکاه 5: ۲(

که شما در آن  مسیح در یک شهر به دنیا آمد، در شهری واقعی، مانند شهری 
زندگی می کنید.

نجاتدهنده،مسیحموعود،خداوند
» . . . نجات دهنده ای . . . « »امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده ای . . 
گر به خدا گناه کرده اید، به یک نجات دهنده  . متولد شد.« یک نجات دهنده. ا
که  گفت: »نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا  ید. فرشته به یوسف  احتیاج دار
گناهانشان خواهد رهانید« )متی 1: ۲1(. فقط خدا می تواند  او امت خویش را از 
که انسان به خدا مرتکب می شود ببخشد. خدا پسر ابدی و ازلی خدا  گناهی را 
را به جهان فرستاد، زیرا پسر خدا خودش خدا است. به همین دلیل، عیسی 
ی زمین هست.« از  گناهان بر رو یدن  می فرماید: »پسر انسان را استطاعت آمرز

که نجات دهنده ای متولد شد. این جهت است 
» . . . که مسیح . . .  باشد« »که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده ای، 
که در زبان عبری »ماشیح«  که مسیح خداوند باشد، متولد شد.« نام مسیح، 
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او   .)۲5 :۴ 1: ۴1؛  )یوحنا  می باشد  مسح شده«  »آن  معنای  به  می شود،  تلفظ 
کسی است  که از دیرباز درباره اش نبوت شده بود. او همان  کسی است  همان 
و ممتازترین مسح شده  برترین  او همان  بودند.  انتظار آمدنش  از دیرباز در  که 
نبی  آخرین  او  است.  مسح شده  پادشاه  آخرین  او   .)7 :۴5 )مزمور  است 
ی، جمیع وعده های  کاهن مسح شده است. در و مسح شده است. او آخرین 
قوم  آرزوهای  و  امیدها  همۀ  تحقق  او   .)۲۰ :1 قرنتیان  )دوم  هستند  آری  خدا 

اسراییل خواهد بود.
برتر از همۀ اینها، بسیار برتر از همۀ اینها، » . . . خداوند باشد.« »که امروز برای 
شد.«  متولد  باشد،  خداوند  مسیح  که  نجات دهنده ای،  داوود  شهر  در  شما 

کم مطلق، خدای قدیر، پدر جاودانی، خداوند عالم. فرمانروا، حا

که برای ما ولدی زاییده زیرا 
و پسری به ما بخشیده شد

و سلطنت بر دوش او خواهد بود
و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر

و پدر َسرَمدی و َسرور سالمتی خوانده خواهد شد.
کرسی داوود ترّقی سلطنت و سالمتی او را بر 

ی انتها نخواهد بود. )اشعیا 9: ۶- 7( و بر مملکت و

جاِنکالمعیدمیالدمسیح
خداوند بی زوال، خداوند عالم، خداوند فرمانفرمای مطلق. خداوند خداوندان.

که واقعیت است.	  یخی   در یک روز – در تار
در یک شهر – در جهان واقعی.	 
گناهان ما را بردارد.	  نجات دهنده – تا 
مسیح – تا امیدهای ما را تحقق بخشد.	 
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در 	  ابد  تا  را  ما  و  گردد  پیروز  ما  دشمنان  همۀ  بر  تا   – خداوند 
امنیت و ایمنی و رضایتمندی محفوظ دارد.

که  از این رو، در این فصل عید میالد مسیح، همراه با شما غرق شادی هستم 
که روزی در یک  یم، به نام عیسی مسیح خداوند،  نجات دهنده ای عظیم دار

گناهان فراوانمان، نجات دهد. گناهانمان، از  شهر به دنیا آمد تا ما را از 

دوهدفعالیبرایاینخبرعالی
به آخوری  را  آنها  و  )لوقا ۲: 11(  به شبانان بشارت داد  را  این خبر  فرشته  وقتی 
گهان، لشکر فرشتگان در آسمان  کودک در آن خوابیده بود هدایت نمود، نا که 
که یک فرشته نیز می تواند خبر خوش را بشارت  گشتند. بدیهی است  پدیدار 
از  بیش  باید  این خبر حتمًا  از  ناشی  و خوشحالی  ابراز شادی  برای  اما  دهد. 
یک فرشته حضور داشته باشد. مفهوم این خبر و ثمرۀ این خبر حضور لشکر 

فرشتگان را می طلبد.

در همان حال، فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده، خدا را 
تسبیح کنان می گفتند:

»خدا را در اعلی علیین جالل
و بر زمین سالمتی و در میان مردم رضامندی باد!« )۲: 13- 1۴(

آن خبر شادی بخش این بود که در آن روز، در زمان مقرر، در شهری که درباره اش 
نبوت شده بود، نجات دهنده ای متولد شد که مسیح بود، که خداوند بود. این 
اعلی علیین  در  را  ثمرۀ عالی داشت، دو هدف عالی داشت: »خدا  دو  خبر 

جالل و بر زمین سالمتی و در میان مردم رضامندی باد!«
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جاللخداوصلحوآرامشما
تولد این نوزاد عالی ترین مکاشفۀ جالل خدا در عرش برین خواهد بود. تولد 
این نوزاد صلح و آرامش برای قوم خدا به ارمغان خواهد آورد. این نوزاد یک روز 
جهان را از صلح و عدالت مملو خواهد نمود. »ترّقی سلطنت و سالمتی او را 

انتها نخواهد بود« )اشعیا 9: 7(.
دوم  می یابد.  جالل  نوزاد  این  تولد  با  خدا  که  است  این  همه  از  مهم تر  و  اول 
گویند، صلح و آرامش در آنجا دامن  که به این نوزاد خوش آمد  کجا  اینکه، هر 
می گستراند. این است شماری از هدف های عالی تولد عیسی: انسان خدا را 
جالل می دهد. خدا به انسان صلح و آرامش می بخشد. آوازۀ جالل نام خدا در 
میان انسان ها به گوش می رسد. به خاطر نام خدا، صلح و آرامش خدا در میان 

کن می گردد. انسان ها سا
هدف خدا از آفرینش جهان و مقصودش از بازسازی جهان در عیسی مسیح 
و جالل یافتن خودش و صلح و آرامش ما را از این بهتر نمی توان خالصه نمود. 
بزرگی خدا شادی ما است. زیبایی خدا خوشی دل ما است. نظر به اینکه خدا 
پرجالل است، مقصود از آفرینش جهان و نجات و رستگاری انسان این است 
گردد، خدا را جالل دهد، جالل خدا را بر  که انسان از صلح و آرامش خدا لبریز 

گرداند و جالل خدا را ستایش نماید. همگان آشکار 

چشیدنصلحوآرامشیکهمسیحبهارمغانمیآورد
»خدا را در اعلی علیین جالل و بر زمین سالمتی و در میان مردم رضامندی 
همگان  برای  خدا  آرامِش  و  صلح  این  هرچند  که  است  این  مهم  نکتۀ  باد!« 
که به مسیح ایمان می آورند و  کسانی  مهیا است، فقط برگزیدگان خدا، یعنی 
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که مسیح  او را نجات دهنده و خداوند خود می دانند، طعم صلح و آرامشی را 
به ارمغان می آورد خواهند چشید.

گوشه چشمی از مفهوم این حقیقت را در انجیل لوقا 1۰: 5- ۶ مشاهده می کنید 
اول،  شوید،  داخل  که  خانه ای  هر  در  »و  می فرماید:  گردانش  شا به  عیسی  که 
گویید سالم بر این خانه باد ]پیغام صلح و آرامش برای همگان[. پس، هرگاه 
ِابن السالم در آن خانه باشد، سالم شما بر آن قرار گیرد، و ااّل به سوی شما راجع 

شود.«
صلح و آرامش خدا در مسیح به جهان اعالم می گردد. اما فقط »پسران صلح« 
بدانید شما هم  کجا  از  پاسخ مثبت می دهند.  آرامش  و  پیغام صلح  این  به 
که می گوید »در میان  کجا بدانید این وعدۀ فرشته،  از  »پسر صلح« هستید؟ 
مردم رضامندی باد!«، شامل حال شما هم خواهد بود؟ پاسخ این است: به 

ید. گویید. به عیسی ایمان آور سفیر صلح و آرامش خوش آمد 

مقصوداصلیصلحوآرامش
و  باشد  شما  زندگی  در  عزیزترین  و  برترین  خودش  که  است  این  خدا  قصد 
بار، مسیح  به این ترتیب به شما صلح و آرامش بخشد. در عهدجدید، پنج 
»خدای سالمتی« نامیده می شود )رومیان 15: 33؛ 1۶: ۲۰؛ فیلیپیان ۴: 9؛ اول 
را  خود  »سالمتی  می فرماید:  عیسی   .)۲۰ :13 عبرانیان  5: ۲3؛  تسالونیکیان 
ما  سالمتی  »]عیسی[  می گوید:  نیز  پولس   .)۲7 :1۴ )یوحنا  می دهم«  شما  به 

است« )افسسیان ۲: 1۴(.
منظور این است که صلح و آرامش خدا یا صلح و آرامش مسیح همواره با خوِد 
گر می خواهیم در زندگی مان آرامش حکمفرما  خدا یا خوِد مسیح همراه است. ا
باشد، باید خدا فرمانروای زندگی مان باشد، باید مسیح فرمانروای زندگی مان 
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که آرامشی جدا از خودش به شما هدیه دهد.  باشد. هدف خدا این نیست 
که خودش برترین و عزیزترین در زندگی شما باشد و به  قصد خدا این است 

این ترتیب به شما صلح و آرامش بخشد.
کنار  که ما هم آنچه فرشتگان  کلید رسیدن به صلح و آرامش این است  پس 
هم قرار دادند کنار هم قرار دهیم: جالل برای خدا و صلح و آرامش برای انسان. 
و  که صلح  باشد دلی است  نمودن جالل خدا  و شوقش عیان  که شور  دلی 

آرامش خدا در آن برقرار است.
آنچه جالل یافتن خدا و آرامش گرفتن انسان را کنار هم قرار می دهد باور نمودن 
که  وعده هایی  است،  خدا  وعده های  به  نمودن  اعتماد  یا  خدا  وعده های 
عیسی آنها را به انجام رساند. رسالۀ رومیان 15: 13 یکی از آن آیه های اساسی 
که به این نقش مهم و حیاتی ایمان اشاره می نماید: »خدای  و زیربنایی است 
که  کمال خوشی و سالمتی در ایمان ُپر سازد.« در ایمان است  امید شما را از 
که وعده های خدا  کمال آرامش لبریز می گردیم. به بیان دیگر، با ایمان است  از 
برای ما به واقعیت تبدیل می شوند و در ما و از طریق ما آرامش به بار می آورند. 
که وعده های خدا را باور می کنیم. راه رسیدن به  این آرامش زمانی پدید می آید 
صلح و آرامش با خدا و صلح و آرامش با خودمان و صلح و آرامش با دیگران، 

جملگی، باور نمودن وعده های خدا است.

سهجنبۀصلحوآرامش
در این فصل عید میالد مسیح، از صمیم قلب دلم می خواهد طعم این صلح 
که این صلح و آرامش، در آینده، بر جهان  و آرامش را بچشید. این را می دانیم 
سایه خواهد افکند و »جهان از معرفت جالل یهوه مملو خواهد شد، به نحوی 
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»ترّقی  می گوید:  نیز  اشعیا   .)1۴ :۲ )حبقوق  می سازد«  مستور  را  یا  در آب ها  که 
سلطنت و سالمتی او را انتها نخواهد بود« )اشعیا 9: 7(.

باشد.  قوم خدا  آرامش در میان  و  این صلح  تا سرآغاز  آمده است  اما عیسی 
از سه جنبه پیگیر  را  آرامش  و  این صلح  که شما  این است  خواست عیسی 
باشید و از آن لذت ببرید. صلح و آرامش با خدا، صلح و آرامش با خودتان، 

که از عهدۀ شما برمی آید. صلح و آرامش با دیگران، تا جایی 
و  دعوا  از  عاری  شما  روابط  که  نیست  این  فقط  آرامش  و  صلح  از  منظورم 
و  دلچسب  آسودگی  و  آرامش  بلکه  باشد،  دشمنی  و  خصومت  و  کشمکش 
ید  که در توان دار دلنشین و پرنشاطی در زندگی شما جاری باشد و تا جایی 

روابطتان سرشار از چنین آسودگی و آرامشی باشد.
کوتاه و مختصر، هر یک از این سه رابطۀ صمیمانه را از نظر می گذرانیم  حال، 
که در حد امکان از این سه رابطه به شکلی صحیح و سالم  تا مطمئن شویم 
که فرشتگان آن  گشودن هر سه رابطه همان نکته ای است  کلید  بهره می برید. 
را هم راستا با هم بیان کردند: جالل خدا و آرامشی که آرزومندش هستید. »خدا 

را در اعلی علیین جالل و بر زمین سالمتی.«

صلحباخدا
خدا  با  صلح  کنیم.  صلح  خدا  با  که  هستیم  آن  نیازمند  چیز  هر  از  پیش  ما 
گر پیش از هر چیز به  که در پی آن هستیم. ا شالوده و زیربنای آرامشی است 
و  کنیم صلح  که تجربه اش  آرامشی  و  نباشیم، هر صلح  با خدا  دنبال صلح 

آرامشی سطحی و موقت خواهد بود.
رسالۀ رومیان 5: 1 یکی از آیات اصلی و مهم در مورد این صلح است: »پس، 
که به ایمان ]قدم مهم و حیاتِی باور نمودن[ عادل شمرده شدیم، نزد خدا  چون 
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یم، به وساطت خداوند ما عیسی مسیح.« عبارت »عادل شمرده  سالمتی دار
که خدا عدالت و بی گناهی عیسی را به حساب شما  شدن« به این معنا است 

می گذارد و شما را از منظر خودش عادل و بی گناه اعالم می کند.
که به ایمان  و خدا این مهم را فقط به وسیلۀ ایمان به انجام می رساند: »چون 
عادل  مذهبی  و  نیک  اعمال  انجام  با   .)1 :5 )رومیان  شدیم«  شمرده  عادل 
نمی شویم.  شمرده  عادل  رسوم  و  آداب  آوردن  به جای  با  نمی شویم.  شمرده 
گشتن عادل  کلیسا  با عضو  یافتن در آب عادل شمرده نمی شویم.  با تعمید 
شمرده نمی شویم. با زهد و پارسایی و پرهیزکاری عادل شمرده نمی شویم. با 
متعلق بودن به یک قوم و نژاد خاص عادل شمرده نمی شویم. ما فقط با ایمان 
او  که  باور می کنیم  و  یم  ایمان می آور به عیسی  عادل شمرده می شویم. وقتی 
نجات دهنده و خداوند است و او را برترین گنجینۀ زندگی مان می دانیم، آن گاه 
با مسیح متحد می گردیم و خدا عدالت مسیح را به حساب ما می گذارد. ما با 

ایمان عادل شمرده می شویم.
که به  و ثمرۀ این عادل شمرده شدن صلح و آشتی با خدا است. خشم خدا 
سبب گناهانمان بر ما برافروخته است فروکش می نماید. بر طغیان و سرکشی ما 
ضد خدا غلبه می شود. خدا ما را در خانواده اش به فرزندخواندگی می پذیرد. از 
آن پس، خدا هرچه می کند به خیریت ما خواهد بود. خدا هرگز بر ضد ما نخواهد 
بود. او پدر ما است، او دوست ما است. ما به آرامش می رسیم. دیگر ترسی در 

دل نداریم. این صلح و آرامش زمینه ساز هر صلح و آرامشی دیگر است.

صلحباخودمان
با  می توانیم  می کنیم،  صلح  خدا  با  و  می شویم  شمرده  عادل  ایمان  با  چون 
گونه  هر  می رسیم،  صلح  به  خودمان  با  وقتی  برسیم.  صلح  به  هم  خودمان 
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که می خواهند ما را فلج  گونه تشویش و دلهره و نگرانی  احساس تقصیر و هر 
کنند یا امیدمان را از ما بگیرند خلع سالح می شوند. در اینجا نیز باور نمودن 
این  اصلی  کلید  زندگی مان  در  خدا  دادن  جالل  همراه  به  خدا   وعده های 

صلح است.
است:  خصوص  این  در  آیات  ارزشمندترین  از  یکی   7 -۶ :۴ فیلیپیان  رسالۀ 
»برای هیچ چیز اندیشه مکنید ]آرامش نقطۀ مقابِل تشویش و نگرانی است[، 
بلکه در هر چیز با صالت و دعا با شکرگزاری مسووالت خود را به خدا عرض 
که  خدا،  سالمتی  و  ید[  بسپار خدا  به  را  خود  نگرانی های  عبارتی،  ]به  کنید 
نگاه  عیسی  مسیح  در  را  شما  ذهن های  و  دل ها  است،  عقل  تمامی  از   فوق 

خواهد داشت.«
هجوم  ما  ذهن  و  دل  به  می گردد،  ترسیم  نامبرده  آیات  در  که  تصویری  در 
گیجی  آورده اند. احساس تقصیر، دلهره و تشویش و نگرانی، احساس خطر، 
خطر  به  را  ما  آرامش  جملگی،  بی ثباتی،  و  تزلزل  سرگشتگی،  و  آشفتگی  و 
را پاسداری نماید.  گفتۀ پولس، خدا می خواهد دل و ذهن ما  می اندازند. به 
گونه ای دل  خدا دل و ذهن ما را با آرامش خویش محفوظ نگاه می دارد. خدا به 
که از قوۀ درک و فهم انسان  و ذهن ما را با آرامش خویش محفوظ نگاه می دارد 

خارج است - »که فوق از تمامی عقل است.«
با قوۀ درک و فهم و بینش خودتان آرامش خدا را محدود نکنید. خدا آرامشی 
که ورای عقل ما است. خدا  که در بیان نمی گنجد، آرامشی  به ما عطا می کند 
که نگرانی ها و دلهره های خود را در دعا  این آرامش را زمانی به ما عطا می کند 
که بار نگرانی های ما را  به حضورش می بریم و به او اعتماد می کنیم و می دانیم 

خودش بر دوش می گیرد )اول پطرس 5: 7( و ما را محافظت می نماید.
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یم، وقتی به حضور خدا می آییم، به  وقتی نگرانی های خود را به خدا می سپار
که پدر آسمانی قادر مطلق و  که با خدا در صلح هستیم! و به او  یم  یاد می آور
پدر  به  می کند.  کمک  ما  به  که  می دانیم  و  می کنیم  اعتماد  است  مهربانمان 
کن می گردد و ما را  که آرامش او در ما سا آسمانی مان توکل می کنیم و می دانیم 
کردن و از پا انداختنمان  کاری جز ناتوان  که  از نفوذ ترس و تشویش و تقصیر، 
ندارند، محفوظ نگاه می دارد و ما را محکم و ثابت قدم می گرداند. آن گاه، توان 
که خدایمان جالل می یابد، چرا  یم و این چنین است  که به پیش رو می یابیم 

که به او توکل نموده ایم.
را  خود  نگرانی  و  تشویش  ید.  بردار را  قدم ها  این  مسیح،  میالد  عید  این  در 
خدا  از  ید.  بگذار میان  در  خدا  با  را  خود  نگرانی  و  تشویش  ید.  بسپار خدا  به 
کمک بخواهید. از خدا بخواهید دست محافظتش را بر شما بگذارد. از خدا 
بخواهید آرامشتان را به شما بازگرداند و از شما استفاده نماید تا شما هم سفیر 

صلح و آرامش باشید.

صلحبادیگران
گردیم صلح  که خدا می خواهد از آن بهره مند  سومین جنبه از صلح و آرامشی 
باید  این رو،  از  نیست.  ما  این صلح چندان در دست  اختیار  مردم است.  با 
گر ممکن  که با پولس در رسالۀ رومیان 1۲: 1۸ هم نظر باشیم: »ا حواسمان باشد 

است، به قدر قوۀ خود با جمیع خلق به صلح بکوشید.«
که به مناسبت عید میالد مسیح با خانواده تان دور هم  بسیاری از شما، زمانی 
جمع می شوید، باید با کسانی بر سر سفره بنشینید که گفت و شنود با آنها بسی 
که سر باز می کنند و زخم های  کهنه ای  ک و ناخوشایند است. زخم های  دردنا
گذاشته نشده است. در برخی رابطه ها، تکلیفتان  که هنوز بر آنها مرهم  تازه ای 
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گیج و  کنید. اما در برخی رابطه ها چنان  مشخص است و می دانید باید چه 
کدام جهت است. که نمی دانید مسیر صلح و آشتی از  آشفته هستید 

که به وعده های خدا اعتماد کنید و از  در هر دو حالت، کلید اصلی این است 
ید که می دانید خدا شما را به خاطر مسیح  گاهی قدم بردار صمیم قلب با این آ
که بارها و بارها این  بخشیده است. رسالۀ افسسیان ۴: 31- 3۲ آیاتی هستند 
حقیقت را با قدرت بسیار به من یادآوری نموده اند: »و هر ِقسم تلخی و غیظ 
یکدیگر مهربان  با  و  کنید  دور  از خود  را  و خباثت  بدگویی  و  فریاد  و  و خشم 
که خدا در مسیح شما را هم   باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان 

یده است.« آمرز
همواره این حس شگفتی را در خودتان تقویت کنید و از این حقیقت حیرت زده 
شوید که با وجود همۀ گناهانتان خدا شما را به خاطر مسیح بخشیده است. از 
کرده اید. این حیرت و شگفتی  که با خدا صلح  این در بهت و حیرت بمانید 
که مِن گناهکار با خدا در صلح هستم دل را نرم و مهربان می گرداند و دیگران را 

می بخشد. این بخشش را هفتاْد هفت مرتبه به دیگران هدیه دهید.
البته شاید هم این بخشیدن نتیجۀ برعکس داشته باشد. برای عیسی هم بر 
گر  ا کی خواهد بود و  ی صلیب نتیجۀ برعکس داشت. قطعًا، تجربۀ دردنا رو
این  به  ندهید  اجازه  اما  می شوید.  بدُخلق  و  تلخ  هم  شما  نباشد  حواستان 
مرحله برسید. از اینکه خطایای شما بخشیده شده است شگفت زده تر شوید 
که با خدا در  کنید  کرده اند. از این حیرت  که به شما بد  و به این فکر نکنید 
گناه شما  که با خودتان در صلح هستید.  کنید  صلح هستید. از این حیرت 

بخشیده شده است.
کامیابی تان  از اعتماد و توکل به خدا دست نکشید. خدا می داند چه می کند. 
آرامش  و  صلح  ایجاد  مسیر  در  قدم هایتان  تأثیرگذاری  میزان  یا  روابطتان  یا 
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گنجینه را در  گنجینه است. این  گنجینه تان نیستند. جالل خدا عالی ترین 
ید. سینه تان محفوظ نگاه دار

که همانند فرشتگان ندا می دهید: جالل خدا در عرش برین  آن هنگام است 
اولویت است. صلح و آرامش در میان آدمیان در درجۀ دوم قرار دارد.

که مسیح خداوند باشد،  »که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده ای، 
مقام  در  شهر،  یک  در  روز،  یک  در   – آمد  دلیل  این  به  عیسی  شد.«  متولد 
نجات دهنده، مسیح موعود، خداوند قادر مطلق – تا خدا جالل یابد و شما 
کند و جالل یابد. که خدای آرامش به شما آرامش عطا  به آرامش برسید. باشد 
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از  هستند  گزیده  ای  می نمایید  مطالعه  کتاب  این  در  آنچه  از  اعظمی  بخش 
که در آن خدمت می کردم. بخشی هم جزو مطالبی  کلیسایی  موعظه هایم در 
که  ماتیاس  دیوید  کرده ام.  تهیه   desiringGod.org تارنمای  برای  که  هستند 
گروه ویرایش این سازمان را به عهده دارد، با همراهی جاناتان پارِنل  سردبیری 
کرده  گزیدۀ موعظه ها و مطالب را جمع آوری  ْینکی، چکیده ای از آن  و تونی ِر
کتاب تهیه و تنظیم نمودند. من هم همۀ مطالب را به همراه  و در قالب این 
که برای این  کردم. از دیوید بسیار سپاسگزارم  اندک تغییراتی بازخوانی و مرور 
گر همت دیوید نبود، این  را تهیه نمود. ا اثر نفیسی  کار پیشقدم شد و چنین 
گونه اشتباه یا نقصی در  گر هر  کتاب هرگز قدم به عرصۀ وجود نمی گذاشت. ا

ید. کتاب مشاهده می کنید، آن را به حساب غفلت من بگذار این 
را   Desiring God تارنمای  مطالب  تنظیم  و  تهیه  مسوولیت  که  دوستانی  از 
و  گیرین  تونی، استفان  به عهده دارند بسیار تشکر می کنم )دیوید، جاناتان، 
مارشال سیگال(. این عزیزان محصول همۀ نوشته های من در این سال ها را 
برداشت می کنند و آنها را تازه و پرطراوت در اختیار مخاطبان قرار می دهند. 
و  پویایی  جهت  در  ارزشمندشان  نوشته های  با  هم  خودشان  این،  بر  عالوه 

تشکر ویژه
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من  افتخار  باعث  برمی دارند.  قدم   desiringGod.org تارنمای  بودن  کارآمد 
کنم. که با این دوستان بااستعداد و بی نظیر همکاری  است 

که به  که می کشیم و برای هر فکری  که برای هر َنَفسی  همۀ ما اعالم می کنیم 
که می نویسیم،  کلمه  یم و برای هر  که دار ذهنمان می آید و برای هر احساسی 

همه جانبه، به فیض خدا در مسیح متکی هستیم.
که  که به قوتی  که مدیون فیض هستیم! هدف ما این است  چقدر خوشحالیم 
تا در همه چیز خدا به واسطۀ عیسی مسیح  از خدا می گیریم خدمت نماییم 

جالل یابد. او را تا ابداالباد فرمانفرمایی باد. آمین )اول پطرس ۴: 11(.

جان پای پر
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