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پیشگفتار
در گفتگوهای روزمره، گاهی معمولی    ترین مفاهیم دینی را نیز سرسری 
می گیریم و بدون فکر کردن در مورد معنای آشناترین اصطالحات، آن ها 
را بر زبان می آوریم. به عنوان مثال به واژه ی "فیض" بیاندیشید: از فیض 
و  یافته ایم  نجات  خداوند  فیض  با  می کنیم که  اظهار  می گوییم،  خداوند 
آیا به راستی می دانیم که فیض  به همین فیض است که امید بسته ایم. اما 

چیست؟

هنوز به خوبی روزی را که  با آن بانوی سال خورده در خانه    ی سالمندان 
تابلویی  تنها  به  توجه ام  اتاقش که شدم،  وارد  دارم.  به خاطر  کردم  دیدار 
جلب شد که زینت بخش دیوار اتاق کوچکش بود. کنجکاو شدم کلمه    های 
میان قاب کوچک باالی تخت را بخوانم. می خواستم  بدانم منظور آن زن 
از آویختن آن تابلو به دیوار چیست. متوجه نگاه پرسشگرم شد و گفت:  
"شبان جول، می توانی بروی و خودت از نزدیک ببینی، تمام زندگی من در 
این تابلو خالصه شده است." نزدیک تر رفتم و دیدم با حروف کلمه    ی فیض 
کلمات دیگری ساخته شده بود که باهم این جمله را تشکیل می    دادند: "از 
دولت برکات خداوند به قیمت خون مسیح." )فراوانی برکات یافت شده با 

ضمانت خون مسیح(.

با این که می دانم مفهوم کلمه    ی فیض از این چند واژه فراتر است، هنوز 
می خواهم وجود خود را در زیبایی واژه    های این تابلو غرق کنم، همیشه با 
به یاد آوردن این خاطره تصویری دل    انگیز از عمق واژه ی پر جالل فیض 

در ذهنم تداعی می شود .
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ایمان
واژه ی پر کاربرد دیگری که معموال بدون فکر کردن به معنای آن،  به 
ایمان  بدون  ایمان می گوییم و می دانیم  از  "ایمان" است.   کارش می بریم 
پایه و اساس  ایمان  را خشنود ساخت، می دانیم  بتوان خدا  نیست  ممکن 

زندگی روزمره ی مسیحی است. اما واژه ی ایمان به چه معناست؟

بیست و نه سال پیش اسباب و وسایل خود را در کاالمازوی میشیگان 
جمع کردم و به عنوان تنها شاگرد یک مدرسه ی علوم دینی کوچک متشکل 
از یک مدرس )شبان(، راهی انتاریوی کانادا شدم. شبان برای محک زدن 
به  نویسندگی    ام،  قدرت  همین طور  و  الهیات  زمینه    ی  در  من  علمی  بنیه    ی 
عنوان اولین تکلیف درسی از من خواست ایمان را در دو تا پنج صفحه یا 

حتی کمی بیشتر، اما نه بیشتر از ده صفحه، تعریف کنم.

در ابتدا به نظرم تکلیف آسانی آمد. به خیال خودم نه تنها همه    ی عمرم 
را به مفهوم ایمان فکر کرده    ام، بلکه حتی سال ها این واژه را زیسته بودم. 
پس به خانه رفتم آستین    ها را باال زده و شروع به نوشتن کردم. ابتدا به نظرم 
رسید بهتر است دنبال ریشه    ی کلمه    ی ایمان در عهد عتیق و البته به زبان 
بهتر  عبری  زبان  متخصصین  و  شبانان کلیسا  بروم.  نگارش کتاب  اصلی 
می دانند که در عهد عتیق سه واژه برای ایمان وجود دارد و هر سه کمابیش 
به "تکیه کردن" یا "آرام گرفتن" اشاره دارند. در عهد جدید ایمان برگردانی از 
کلمه ی یونانی "پیستیس" است، کلمه ای که در بیش از پانصد مورد در رابطه 
با ایمان مسیحیان به کار رفته و در تمامی موارد این ایمان به معنای اعتماد 

به عیسی مسیح خداوند است.

شاید هم بهتر بود سراغ تعریفی از ایمان می رفتم که در اعتقاد نامه ی 
به عیسی مسیح یک  "ایمان  از:  ارائه شده، که عبارت است  وست مینستر 
فیض نجات دهنده است که به موجب آن نجات ما تنها در اعتماد به او 
ممکن می شود ، نجاتی که فقط و فقط از جانب او می آید. او این ایمان را 
در انجیل خود به ما ارزانی داشته است." به خودم گفتم، تمام است، چه 

تعریف دقیقی از ایمان پیدا کرده ام!
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دانش،تصدیق،اعتماد
هم چنین می توانستم تعریف قدیمی کلیساهای ریفورمد را به کار ببرم 
که با توجه به کاربرد، ایمان را بر اساس سه فعالیت مشخص، تعریف کرده 
بودند: دانش نجات دهنده، تصدیق نجات دهنده، و اعتماد نجات دهنده.

دانش نجات دهنده یکی از اصول اعتقادی قابل تأملی بود که می توانستم 
آن را به خوبی بسط داده و در مقاله    ای نشان بدهم که آن باور تنها مفهمومی 
ذهنی نیست بلکه همه ی وجود انسان را در بر می گیرد: ایمان را می خورند 
آن داستان قدیمی که هرمن هوکسما  را هضم می کنند. چیزی شبیه  آن  و 
تعریف می کرد: یک تکه پیتزا جلوی دو مرد گذاشته بودند. یکی از آن ها 
که متخصص تغذیه ولی مبتال به سرطان معده بود، تمام خواص پیتزا را 
می    دانست ولی نمی توانست به آن حتی لب بزند. دیگری که فقط از پپرونی 
بودن پیتزا سر در می    آورد، آن را چشید و خورد و هضم کرد. هوکسما با 
نصیب چه کسی شد؟  پیتزا  لذت  واقع  در  که  می    پرسد  مثال،  این  آوردن 
معلوم است. آن که پیتزا را نوش جان کرد. از نظر من، حکایت دانش نجات 

دهنده هم چنین است.

از  مقدس  تعریف کتاب  با  توافق  دهنده،  نجات  توافق  یا  تصدیق 
با  است.  آن  مرکز  در  مسیح  گرفتن  نظر  در  و  شکوه  همه ی  با  خداوند، 
هم  و  پسر  خدای  هم  پدر،  خدای  هم  می توانستم  تعبیر،  این  از  استفاده 
روح القدس را در واژه ی ایمان به تصویر بکشم. ساموئل رادرفورد در مورد 
این موضوع چنین می گوید:" نمی دانم کدام شخص تثلیث را بیشتر دوست 
باشم و گرامی  را بشناسم، دوست داشته  باید هر سه  بدارم، ولی می دانم 
بدارم."و تصدیق نجات دهنده هم چنین تصدیق شخصیت خودم به عنوان 
یک گناهکار بیچاره است، گناهکار محتاجی که به کمک عیسی مسیح، به 
مدد تثلیث اقدس، پدر آسمانی، پسر رهاننده و روح القدس تقدیس کننده و 

البته دل ایمان می تواند زنده بماند. 

و در نهایت اعتماد نجات دهنده که قاعدتا در بطن ایمان قرار دارد. 
اعتماد نجات دهنده اذعان می دارد، همه ی اطمینان فرد به خداست و همه ی 
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تخم مرغ    ها توی سبد او گذاشته شده است و اعتماد فقط به عیسی مسیح 
به خود گفتم حسابی   . نجات می شود  مسیح سبب  فقط عیسی  و  است 

ایمان را تعریف کرده ام.

ایمانراستینوایماندروغین
اما، به نظرم رسید هنوز ایمان را باید بیش از این تعریف کنم، با معیار 
قراردادن تعریف کلیساهای ریفورمد از ایمان، می توانستم ایمان دورغین 
را از ایمان راستین جدا کنم. از همین رو چهار نوع ایمان را تعریف کردم: 
در کالم  وقایعی که  ظاهر  و  منطق  اساس  بر  )باوری  محور  تاریخ  ایمان 
خداوند اتفاق افتاده(. ایمان معجزه محور )این باور که اتفاق خاصی برای 
من خواهد افتاد یا از طریق من معجزه    ای محقق خواهد شد(. ایمان موقتی 
)فرد برای مدتی سرشار از ایمان است اما به دلیل سست بودن پایه و اساس 
ایمانش و عدم فروتنی واقعی و فقدان مسیح محوری در زمان روبرو شدن 
با سختی    ها به خداوند پشت می کند(. و باالخره ایمان نجات دهنده که دوام 

می آورد و تحت شرایط سخت مقاوم    تر هم می شود .

کافینبودنتعاریف
پس از این که همه ی تعریف های مربوط به ایمان را بررسی کردم متوجه 
شدم ایمان واژه    ای فراتر از درک و آگاهی الهیاتی من بوده است. ایمان هم 
مثل کلمه ی "زندگی" به همه ی تاروپود آدمی تنیده شده است. ایمان قلب 
تپنده    ی رابطه    ی ما با خداوند است: مرکز ثابت زندگی ایمانداری که خلقت 
تازه یافته است. همان طور که پولس، رسول عیسی مسیح، می گوید ما با 
ایمان زندگی می کنیم و این ایمان از اعماق قلبمان سرچشمه می گیرد. این 
ایمان بنیادین، معنوی    ترین مرکز هستی من و منشاء همه ی کنش    های من به 

عنوان فردی ایماندار است.

با  این مفهوم  تعریف  از  الهیاتی    ام  تمام اطالعات و سواد  و  زبان من 
و  قلب  مشغله    ی  همه ی  ایمان  است.  قاصر  می خوانند،  ایمانش  شکوه که 
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همه ی َهم و غم زندگانی من است. عمق آن در وسعت دامنه    ی همه گیرش 
شخصی  نجات  به  مربوط  پرمفهوم  و  عمیق  موضوعات  همه ی  و  است 
است  واضح  پر  می گیرد.  بر  در  هم  را  روزمره  زندگی  قواعد  و  اصول  و 
که بدون ایمان حتی نمی شود  خورد و خوابید و در عین حال به خداوند 
جالل بخشید. بدون ایمان من فقط در حال گناه کردن هستم: " بدون ایمان 

تحصیل رضامندی او محال است." )عبرانیان 6:11(

ایمانیعنی...
ایماندار به  و باالخره به جان کالون رسیدم! به نظر او ایمان و آزادی 
هم آمیخته    اند. ایمان را نمی توان از عبادت، آشتی، امیدواری، عشق، توبه 
آوردن و از خودگذشتگی یک مومن جدا کرد. سخت    ترین سواالت زندگی 
را می توان با استفاده از مفهوم ایمان توضیح داد: چرایی رنج، تنهایی و 

غم، برکات غیر منتظره    ی خداوند و آزمون    های طاقت فرسای الهی.

ایمان شریان فعالیت    های بشارتی است و شالوده    ی جهان بینی و نوع 
نگاه من به دنیا. ایمان همه ی موجودیت مرا در بر می گیرد. ایمان مرا به آن 
دورنمای با شکوه و عظیم زندگی یک مسیحی می برد: "زیرا که همه چیز از 
او و در او و به سوی او است و او را تا ابداآلباد جالل باد، آمین.")رومیان 
36:11(. بدون ایمان نمی توان به چنین باوری رسید. بدون ایمان نمی توان 
این عبارت را زندگی کرد. به همین خاطر است که می گویم: ایمان در بطن 
به  الهیات من  قلب  در  ایمان  زندگی است.  بطن  در  و  با خدا  ما  رابطه    ی 

خصوص در مبحث نجات و رستگاری است.

سکه  یک  روی  دو  واژه  دو  این  زیرا  توبه کرد  نمی توان  ایمان  بدون 
هستند. بدون توبه کردن نمی توان ایمان آورد. در خالل گام    هایی که در راه 
ایمان بر می داریم، با امیدواری توبه می کنیم. در نتیجه    ی پشیمانی و توبه 
است که ایمان می آوریم. بدون ایمان نمی توان از قید گناه، از بیخ و بن، 
آزاد شد. بدون ایمان نمی توان شریعت و التزام آن و جنبه    های معنوی    اش و 
شادی سلوک در راه    های خداوند را درک کرد. بدون ایمان نمی شود  انجیل 
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عیسی مسیح را فهمید. بدون ایمان نمی شود  مفهوم "عادل شمرده شدن" 
که از طریق ایمان اعطا می    گردد را درک کرد.

بدون ایمان، رشد معنوی )تقدیس شدن ( ممکن نیست. بدون ایمان به 
خداوند هیچ خیریتی در خواسته    های قلبی انسان وجود ندارد. بدون ایمان 
آدمی  در جان  از ساکن شدن روح القدس  ناشی  و شوری که  هیچ شادی 
است، میسر نمی شود  و آن وعده    ی مهر شدن توسط روح خدا که پولس 
رسول در افسسیان 13:1 مژده    اش را می دهد دریافت نمی شود . آری، ایمان 

اساس همه ی کارهای نیکی است که من می توانم واقعًا انجام بدهم.

 .)6:5 )غالطیان  می کند  ممکن  را  فیض  گذاری  اثر  و  محبت  ایمان 
بدون ایمان فیض اثر بخشی الزم را ندارد. با این همه ایمان نمی تواند جای 
فیض را بگیرد. "ایمان به تنهایی" و "فیض به تنهایی" در مرغزار کالم خدا 
را عبادت و ستایش و تجلیل  بر می دارند و خدا  به شانه ی هم گام  شانه 
می کنند. ایمان با کالم خدا و با پرستش و ستایش و جالل دادن به خدا 

تقویت می شود . ایمان همه ی حوزه    های الهیات مدون را در سیطره دارد.

ایماندرعمل
چهل یا پنجاه ساعت از وقتم گذشته بود و هنوز یک جمله    ی مناسب هم 
ننوشته بودم و سیاه مشق    هایم هم چنگی به دل نمی    زد. به نوعی نوشته    هایم 
سعی  و  مراجعه کردم  به کالم  دوباره  بود.  آمده  در  آب  از  انتزاعی  خیلی 
منبع  اولین  طبعًا  تعریف کنم.  را  ایمان  مقدس،  به کتاب  استناد  با  کردم 
عبرانیان باب 11 و بخش "قهرمانان ایمان" بود که نویسنده برای تقویت 
ایمان یهودیانی نوشته بود که تازه به مسیح ایمان آورده و به همین سبب 
تحت جفا بودند. روش نویسنده در چهره    نگاری ایمان و نشان دادن یکی 
دوتا از جنبه    ها    ی ایمان توجه    ام را به خود جلب کرد. او به مرور و ذره    ذره 
عمق غنی روح هر شخصیت داستان را برمال می کرد" به ایمان هابیل... به 

ایمان خنوخ... به ایمان ابراهیم..."

با  فقط  یافتم!  را  درست  راه  بله  کردن،  فکر  به  و سپس شروع کردم 
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کمک جلوه    های ترسیم شده از ایمانداران در کتاب مقدس می توان معنای 
از  ایمان  عمل کرد  شیوه    ی  به  می توان  ترتیب  بدین  فهمید.  بهتر  را  ایمان 
طریق روح القدس در زندگی شخصیت    های قاصر از جاللی که مثل خودمان 
گناهکاران هستند، پی برد. در این جا بود که کار نوشتنم روی غلتک افتاد.

آمده است، خالصه  این کتاب  در  در چهار خطابه    ای که  تأمالت  این 
شده    اند. هریک از این روایات  زندگی یکی از شخصیت    های کتاب مقدس 
ایمان خواهم  از چهار جنبه ی  یکی  به  در هر کدام من  نشان می دهند.  را 
پرداخت. با این که از هیچ یک از این چهار شخصیت در بخش "قهرمانان 
ایمان" در عبرانیان 11 یادی نشده و نامشان در زمره    ی الگوهای ایمان از 
قلم افتاده است، داستان هریک، آموزه    ی مهمی در مورد ایمان را در بر دارد. 
به نظر من مسیحیان، امروزه به دانستن داستان افراد و ایمانشان نیازی مبرم 

دارند.

بد نیست همه ی ما در هنگام خواندن هر یک از این چهار نوشته، از 
خودمان سه سوال بپرسیم. اول از همه این که آیا من این نوع ایمان را دارم و 
آیا ایمان من ایمان نجات دهنده هست؟ بیایید با خودمان رو راست باشیم. 
دوم این که، آیا این ایمان را در عمل هم به کار می    برم؟ سوم و مهم    تر از همه 

این که چه    طور می توانم این ایمان را در زندگی    ام نشان بدهم.

دعای من این است که در هنگام جواب دادن به این سه سوال با ارزش، 
روح القدس به شما برکت بدهد و شما به عنوان فرزندان خداوند در فیض 
و حکمت عیسی مسیح خداوند رشد کنید و اگر هم هنوز نجات نیافته    اید 
ایمان  بدون  حیات  بودن  تهی  است که  این  شما  برای  خالصانه    ام  دعای 
نجات دهنده را درک کنید و دریابید که این دنیا بدون ایمان به مسیح مثل 

یک شب بی ستاره، تاریک است.

یکخدایبزرگ-یکزندگیبسیط
می کنیم.  زندگی  محدودی  و  تاریک  دنیای  در  مسیح  عیسی  بدون 
با  که  می کند  زمزمه  گوشتان  زیر  وقتی  نخورید  را  شیطان  جوانان! گول 
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مسیحی شدن فقط خودتان را محدود می    کنید. اتفاقًا برعکس است.

به  ارتش  گروهبان    های  از  یکی  تمام کردم،  را  سربازی  خدمت  وقتی 
من گفت: "پسرم امیدوارم وقتی دوباره به دنیای خارج از پادگان بازگردی 
بتوانی از پس خودت بر بیایی."از او پرسیدم: مگر قرار است طوری بشود؟ 
پاسخ داد: "بیرون از این جا دنیای بزرگی است و من در ارتش و زیر پرچم 
عمو سام هستم. دنیای من حد و مرزی ندارد زیرا به دولتم خدمت می کنم 
از این جا فقط خودت هستی و خودت و  اما تو خارج  و در امان هستم. 
جایت امن نیست." در جوابش گفتم: سرور من از مافوق تو خیلی بزرگتر 

است. خداوند من خدای جهان است و مراقب من خواهد بود.

اگر   . نمی شود  به خودتان خالصه  دنیای شما  به عنوان یک مسیحی 
مسیحی نیستید جز خودتان چیز بزرگتری در دنیای شما وجود ندارد و شما 
در حقیقت در این دنیا بیش از ذره    ای غبار نیستید. وقتی  از داخل هواپیما 
به پایین نگاه کنید ماشین    ها اندازه    ی یک قوطی کبریت هستند و آدم    ها هم 
اندازه    ی غبار. اما خدایی که من به او ایمان دارم آفریننده    ی همه ی میلیون    ها 
ستاره و کهکشان است. مسیحیان چنین خدایی را باور دارند. دنیای من 
خیلی وسیع و بی حد و مرز است، زیرا خداوندم وعده داده همه ی چیزها 
برای خیریت من در کارند، باشد که من نیز از طریق ایمان داشتن به این 

خدا، برای جالل نام او زندگی کنم.

وسیله    ی  و  اتصال  و مجرای  َمفَصل  مسیح،  از طریق  ایمان،  بنابراین 
ارتباطی من با خدای بزرگ جهان است. ایمان است که به زندگی ام ُبعد و 
ُعمق و تعالی می دهد. اگر نجات نیافته    اید زندگی محدود و محقری دارید، 
اما اگر نجات یافته    اید زندگی    تان خیلی بزرگ است، چرا که در قلب بزرگ 

خداوندی بزرگ جای دارید.

از پسر هشت ساله    ی خود که در حال مرگ بود پرسید:  روزی پدری 
"پسرم از مرگ نمی    ترسی؟ پسر جواب داد: "نه پدر!"  پدر دوباره پرسید: 
"خب دلت نمی    خواست یه کمی دیگر پیش ما می    ماندی؟ "پسر گفت: "نه 
درمورد  وایتفیلد  جورج  می آید  یادت  "پدر  شد.  جویا  را  دلیل  پدر  پدر". 
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خدای بزرگ موعظه کرد؟ از آن موقع تا حاال همیشه می    خواسته    ام آن خدای 
بزرگ را ببینم."

دارد.  دیگر حضور  دنیای  در  و هم  دنیا  این  در  ما، هم  بزرگ  خدای 
ایمان ما به آن خدای نامتناهی است که زندگی مسیحیان را تا ابد بیمه کرده 
است. اعتقادنامه     ی هایلدبرگ این موضوع را به زیبایی در جواب خود به 
زندگی  و  مرگ  در  تو  آرامش  مایه    ی  "تنها  می    کشد،  تصویر  به  این سوال، 
چیست؟" مرگ و زندگی    ای که به فاصله    ی یک دم و بازدم از هم هستند. 
به  فانی می    جویند فقط  دنیای  این  در  ایمانان  بی  آرامشی که  وقتی همه ی 
همین دنیا محدود می شود ، آرامشی که ایمانداران به همراه دارند، هم برای 
مرگ و زندگی، هم برای جاودانگی آن    ها کافی است. جواب اعتقادنامه ی 
هایلدبرگ به سوال مذبور این است: "آرامش     من در این است که می دانم 
جان و تنم و مرگ و زندگی    ام، به خداوندم عیسی مسیح که هرگز مرا تنها 
نمی گذارد، تعلق دارد، خداوندی که مرا به قیمت خون ارزشمند خود از 
گناهانم باز خرید کرده است،..." و این خداوند با وفا در دست راست پدر 
نشسته است و به من زندگی جاودان می دهد، و بر زندگی من خدایی می کند 

تا آماده    ی روزی شوم که نزد او می    روم.

در چهار نوشتار پیش روی، از روزنه    ی ایمان به این خداوند بزرگ نگاه 
خواهیم کرد و چگونگی عمل کرد ایمان در زندگی مان را بررسی می نماییم.
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١
آدموحوا

ایمانبیآالیشوکودکانه
)پیدایش:20:3-2١و4:١(

 
در ابتدا باید از آدم و سپس حوا شروع کنم که طبق روایت کتاب مقدس 
نخستین افرادی هستند که ایمان خود را رسمًا اعالم کردند. به پیدایش: 

20:3-21 و 1:4 نگاهی می    اندازیم:

او مادر جمیع زندگان است و  نام نهاد، زیرا که  "آدم زن خود را حوا 
را  ایشان  و  بساخت  پوست  از  زنش  و  آدم  برای  رخت    ها  همانا  خداوند 
پوشانید... آدم، زن خود، حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زایید و 

گفت: "مردی از یهوه حاصل نمودم."

ایمانآدم
برجسته    ترین  جزو  نوشتار  این  "مطلع  نهاد.  نام  حوا  را  خود  زن  "آدم 
بخش    های کتاب مقدس است. به نظر من دلیل اهمیت این بخش، تضاد 
شدید آن با آیه    ی ماقبل است. در آیه    ی 19 خداوند به آدم و حوا می گوید: 
"و به عرق پیشانی    ات نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی، 
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که از آن گرفته شدی. زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت." 
اما در عبری حوا به معنای زندگی، زندگی بخش و زنده است. وقتی خداوند 
واژه ی مرگ را ادا می کند، آدم بر می    گردد و اسم زنش را زندگی می    گذارد!.

او بالفاصله  تا به حال شده است که به کسی چیزی گفته باشی و  آیا 
برعکس آن را به زبان بیاورد؟ به خودت می    گویی البد او نشنیده که چه 
گفتم. البد متوجه منظورم نشده. دونالد گری بارنهاوس در جایی نوشته 
به  موجی  از  و  کنند  باز  را  رادیو  پیچ  داشتند  عادت  فرزندانش  است که 
موج دیگر بپرند. گویا یک بار روی موجی توقف می کنند که مراسم ازدواج 
شاهزاده    ای را پخش می کرده است، تا عاقد می    پرسد آیا حاضرید به عقد 
دائم فالنی در بیایید، بچه    ها پیچ رادیو را می    چرخانند و گوینده    ی دیگری 
این  بارنهاوس  نظر  به  بجنگیم!"  باهم  بیا  بعد  و  بگیر  "سنگر  می گوید: 

موقعیت به خوبی موضوع پیدایش:20:3-21 و1:4را نشان می دهد.

تضاد شدیدی در این جا به چشم می    خورد. خداوند از مرگ آدم سخن 
می گوید و آدم از زندگی!. آیا آدم نشنید که خدا چه گفت؟ با این همه نکته    ی 
شگفت انگیز این است که خداوند این مسئله را به او گوشزد و تنبیه    اش 

نمی کند.

وعدهیزندگی

این جا چه خبر است که خدا این پررویی آدم را بی جواب می گذارد؟ 
خدای را هزار بار شکر که آدم شاهد مکالمه    ی خداوند با شیطان )پیدایش 
15:3( هم بود. همان جا که خداوند جلوی آدم به مار گفت: "عداوتی در 
میان تو و زن و در میان ذریت)اوالد(  تو و ذریت وی می گذارم." و این زن 
همان حوای آدم بود و میثاق خداوند با تمام نسل خداشناسان بسته شد که 
بعد    ها از نسل آن دو به وجود آمدند. سپس خداوند ناگهان ذریت )اوالد( 
را از حالت جمع به مفرد تغییر می دهد و به مار می گوید: " او، ولدی که از 
نسل اوالد زن به دنیا خواهد آمد سر تو را خواهد کوبید )شیطان را نابود 
خواهد کرد(  و تو پاشنه    ی وی را خواهی کوبید ) و نه جایی بیش از آن را(.
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و این ضربه به پاشنه هرچند جدی است اما مهلک نیست. بنابراین آدم 
با این که مجازات مرگ را دریافت می کند )آیه    ی 19( اما وعده    ی زندگی 
را هم می شنود )آیه ی 15(. او وعده    ی التیام، راه فرار و مرگ قریب الوقوع 
ناشی از گناه خود را شنیده است. ایمان آدم به وعده ی زندگی    ای که خدا 
داده است اما، کودکانه و ساده است. به صرف شنیدن این وعده، رو به زن 
می کند و او را حوا، زندگی بخش، می    نامد که خداوند از دامانش موعود را 

خواهد فرستاد.

حاال از خود بپرسید، آیا تا به حال این فریاد را در وجود خود شنیده    اید؟ 
حوا زندگی، زندگی در هنگامه    ی مرگ! وقتی که روح القدس مجابم می کند 
که مِن گناهکار مستحق مرگ هستم، که بیش از مشتی خاک، مشتی خاک 
پر گناه نیستم و دوباره به آن باز می    گردم و به ناگاه خود روح    القدس وعده ی 
انجیل عیسی را به من می دهد و من به لطف فیض مسیح ایمان می    آورم، 
دیگر  و  می    گیرم  را  او  و  می    اندازم  چنگ  او  به  و  می کنم  دراز  را  دستانم 
رهایش نمی کنم گویی من نیز با آدم تکرار می کنم: "حوا، زندگی در عیسی 

مسیح است."

زندگیدردومینآدم

سال ها پیش براساس این بخش از کتاب مقدس )پیدایش 20:3( در 
شهر فرانکلین نیوجرسی موعظه  کردم. سرایدار آن کلیسا که بیشتر از 70 
عیسی  انجیل  پذیرفتن  برابر  در  بود  سال   30 به  قریب  داشت،  سال سن 
مسیح مقاومت کرده بود. سمعک او آن روز از کار افتاد بود و او حتی با 
از  یک کلمه  نتوانست  هم  داخل کلیسا  پخش صدای  دستگاه    های  کمک 
حرف های مرا در آغاز مراسم بشنود. در حالی که مقدمات مراسم پرستشی 
و سرود در کلیسا برقرار بود، سرایدار آن قدر با سمعکش ور رفت که ناگهان 
در  زندگی  "حوا،  بود:  این  شنید  جمالتی که  اولین  و  افتاد  به کار  دوباره 
دومین آدم، عیسی مسیح است، زندگی    ای که به گناهکارانی ارزانی شده که 
حقشان مرگ و جهنم است." با شنیدن این جمالت، روح خدا آن مرد را 
بسیار منقلب نمود و او  در همان لحظه کلیسا را ترک کرد. اما فردای آن روز 
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مرد سرایدار پیش من آمد و گفت: "دیگر باور دارم که حتی برای من هم 
در خداوندمان عیسی مسیح امید حیات هست، زیرا که این همان وعده ی 

خداوند به فرزندان او است."

حاال چه ناگهانی و چه تدریجی، هر ایمانداری یک روز به این ایمان 
ساده و صادقانه می رسد که وعده ی نجات از طریق موعود را باور کند.

وقتی پدرم متوجه شد که به دلیل انسداد عروق قلبش باد تحت عمل 
قرار بگیرد که بسیار پیر و ضعیف بود. او از همه ی ما خواست تا دور هم 
جمع شویم، هنوز آن چه را که وی در لحظه    های آخر به من گفت به خوبی 
به خاطر دارم: "پسرم خواهش می کنم سادگی انجیل را به مردم نشان بده. 
او  و  بود  شده  داده  وعده  یک  فقط  آدم  به  است.  آالیش  بی  انجیل  پیام 
بدون توجه به این که شاید این امر محال به نظر برسد آن وعده را با ایمان 

پذیرفت، "از همین رو آن برای او عدالت محسوب شد."

و اما این تنها وعده ی خدا به انسان ها نبوده است. آیا حرف خدا را باور 
داریم؟ وعده های او برای آدم های گناهکاری مثل من و شما است. انجیل 
آن  نیازمند  چیزی که  همان  دقیقًا  می کند.  پیدا  مصداق  ما   همه ی  برای 
بودیم. "حوا" آیا تا به حال فریاد زده    ای که زندگی در عیسی مسیح است؟ آیا 
می    دانی حیاتی که او به تو ارزانی می کند، حیات ابدی است؟ آری، زندگی 

در وعده های خدا یک چنین زندگانی    ای است.

روزی پسری، مثل حکایت پسر ُگم شده در کتاب مقدس، پدرش را به 
مقصد یک کشور دوردست ترک گفت. بعدها که پشیمان شد برای پدرش 

و مادرش نامه    ای به این قرار فرستاد:

"پدر و مادر عزیزم، عازم سفری هستم که می توانم توقفی هم حوالی 
نشانه    ی  به  اگر  اما   ندارم  را  نزد شما  بازگشت  روی  این که  با  خانه کنم. 
بخشیدن من پارچه    ی سفیدی را به پنجره آویزان کنید، از قطار پیاده شده و 
به سوی    تان پرواز خواهم کرد. هرچند حق دارید که  نخواهید بار دیگر مرا 
ببینید، پس اگر دیگر تحمل دیدن مرا ندارید آن پارچه    ی سفید را آویزان 

نکنید."
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وقتی قطار به نزدیکی خانه رسید، پسر فکر کرد در خواب است و رویا 
بودند. هر کجا  بسته  آذین  نوارهای سفیدی  با  را  می    بیند. سراسر خیابان 
را نگاه می کردی پرچم سفیدی آویزان بود که بازگشت پسر را خوش آمد 

می گفت.

انسان  های گناهکار  این درست همان کاری است که خداوند برای ما 
کرده است. قلب خداوند مثل قلب پدر آن پسر در لحظه    ی بازگشت از سینه 
بیرون می    جهد، چشمان رحمت    اش افق    های دوردست را برای یافتن نشانی 
از پسر ُگم شده  می    کاود، به جاده می زند تا فرزند را بازیابد، تا او را ببوسد 
و در آغوش بگیرد و با اشک    های خود غبار سفر را از تنش بشوید. تا ندا بر 
آورد: "بهترین جامه را از خانه آورده، به او بپوشانید و انگشتری بر دستش 
کنید و نعلین بر پای    هایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم 
و شادی نماییم. زیرا که این پسر من مرده بود، زنده گردید و گم شده بود، 

یافت شد..." )لوقا 22:15-24( پسر به سبب فیض خداوند زنده است.

پسر  این  و  خودتان  بین  و  نیاورده    اید  ایمان  انجیل  پیام  به  هنوز  اگر 
از  که  خداوند  قلب  به  بازگردید!  خانه  به  می    بینید،  شباهت    هایی  نافرمان 
آغوش پدری هم به روی شما بازتر است. او هرگز در رحمتش را به روی 
وعده های  نمی    بندد.  می گردند  باز  او  سوی  به  توبه    کاری که  گناهکاران 
خداوند که در کتاب مقدس نوشته شده    اند، همان نوارهای سفیدی هستند 
که اجازه    ی بازگشت را به شما می دهند. او هرگز فرزندی را که روزی از او 
روی گردان شده بود از درگاه خود نمی    راند، "هر که به جانب من آید، او 
را بیرون نخواهم نمود." )یوحنا 37:6( حاال که آدم آن وعده ی اول را )هر 
چه قدر هم که در ابتدا گنگ به نظر می    رسید( باور کرد، آیا می شود که ما این 

هزاران هزار وعده ی مکتوب در کتاب مقدس را باور نکنیم؟

ترانهیعروسی

نام به فصل دوم  حوا دومین اسمی بود که آدم به زنش داد. نخستین 
پیدایش باز می    گردد: "ازاین سبب نسا"  نامیده شود زیرا که از انسان گرفته 

شد." )آیه ی 23(. 
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به  نسخه    ی عبری  در  می    نامند، چرا که  آدم  ترانه    ی عروسی  را  آیه  این 
نسا  با نظم و شعرگونه نگاشته شده است. در عبری کلمه ی  زیبا  صورتی 

)زن( به معنای "گرفته شده از مرد" است. 

می توان خطاب آدم به حوا را این گونه تعبیر کرد که: "ای گرفته شده از 
من، ای پاره    ی تنم." در آیه ی 24 دو پاره    ی تن "یکی می    شوند." چه ترانه    ی 
عروسی قشنگی! آدم همسر خدا داده    اش را با شادمانی در آغوش می    کشد.

اما گناه، این عیش را منقص و این نخستین ازدواج زمینی را خراب 
میوه    ی  از  که  حاال  اما  است.  نابودی  تهدید  در  زوج  این  روابط  می کند. 
ممنوعه خورده    اند، آدم حتی تظاهر می کند که حوا را نمی    شناسد. دیگر زن 
و شوهر با هم یکی نیستند. بهترین دوستان هم نیستند. نزد خدا همسرش را 
تحقیر می کند که: "این نسا )زن( )نامی که در روز عروسی به او داده است( 

که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم."

همه چیز باید درست شود. با این تفاصیل آدم و حوا در آستانه    ی طالق 
هستند. اما خدا با میانجی شدن و دادن وعده ی آمدن اوالدی که همه چیز را 
مرتب می کند این غائله را ختم به خیر می کند: "آدم و حوا، بین شما و مار 

و بین اوالد شما و فرزندان ناخلف او دشمنی برقرار خواهد شد."

و خداوند بدین ترتیب آن دو را با هم آشتی می دهد و پیوندی را که آدم 
بهم زده است، دوباره برقرار می کند. این نقطه    ی پایانی است بر رابطه    ی 
جدیدی که آدم با شیطان شروع کرده است. از طریق این عهد آدم دوباره به 

آغوش خداوند باز می گردد.

ترانهیایمان

آدم به همسرش نام دومی هم داد، او را حوا نامید و ترانه    ی ایمان و باور 
به نادیده    ها را سرایید. آدم فرزند وعده داده شده را نمی بیند، ولی با ایمانی 
کودکانه و بسیار ساده وعده ی خدا را باور می کند. به حوا می گوید: "ای 
حوا در تو این وعده ی الهی انجام خواهد شد و زندگی در دامان تو شکل 
خواهد گرفت. خدا اراده ی خود را از طریق ذریت تو به جا خواهد آورد 
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و یکی از اوالد تو نجات دهنده    ای خواهد شد که سر مار را خواهد کوبید 
)شیطان را نابود خواهد کرد(. بنابراین ای همسر عزیز من، در تو آمرزش 

خداوند، نجات و محبت الهی را می    بینم. نام تو حوا است."

آن چه در مورد ایمان کودکانه    ی آدم تأمل برانگیز است، اعتماد بی چون 
و چرای اوست، بدون اما و اگر و چگونه گفتن    ها. مایه ی     شرمساری است 
که ایمان من این گونه نیست. بعضی اوقات در حالی که از خشم مشتم را 
روی میز کارم می    کوبم از خود می    پرسم، چرا نمی توانم اعتماد کنم؟ ای 
خداوند، چرا این قدر برای تو قید و شرط می گذارم؟ مگر به من نگفته    ای 
که همه    ی چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب 
اراده ی او خوانده شده اند، با هم در کار می    باشد. چرا از درک این وعده 

عاجزم؟ آیا شما هم مانند من درگیر این ماجرا هستید؟

ایماننجاتدهنده

نیست کاری  الزم  آدم  ای  خواهم کرد."  برقرار  دشمنی  شما  بین      "من 
بکنی، فقط آن چه را که به تو ارزانی می دارم دریافت کن. ایمان از شنیدن 
است و آدم شنیده و باور کرده است. حتی مثل جدعون به دنبال نشانه و 
مدرک نیز نمی گردد. آدم باور کرد. به سادگی باور کردن، از خصوصیات 
سوی  به  نگاهش  ایمانی که  این.  یعنی  دهنده  نجات  ایمان  است.  ایمان 
را  خود  و  می دهد  مژده    ی خوش گوش  به  دهنده  نجات  ایمان  خداست. 
تسلیم خداوند می کند و به سوی مسیح می    شتابد و به دامانش چنگ می زند 

و به او اعتماد می کند.

مارتین لوتر موضوع را چنین تعبیر می کند: "ایمان مثل حلقه    ی انگشتری 
است که گوهر خود، عیسی مسیح را در میان گرفته است." ایمان، نگاه از 
خود بر می گیرد و سراپا محو تماشای مسیح، نجات دهنده        ی گران قدر ما 

که به واسطه    ی او نجات یافته    ایم می شود . هدف ایمان این است.

نشان  حلقه    ای  با  را  خود  نامزد  جوان  پسرهای  کشورها،  بیشتر  در 
می کنند. در امریکا این حلقه همیشه یک نگین الماس دارد و وقتی دخترها 



24

را  حلقه    ام  نمی    گویند:  بدهند  نشان  بقیه  به  را  خود  حلقه    ی  می    خواهند 
دیده    اید؟ بلکه می    گویند: "الماسم را دیده    اید؟"

ایمان نیز یک چنین چیزی را نشان می دهد. آدم وعده ی آمدن موعود را 
جدی می گیرد و به الماس وعده های خدا زل می زند.  جلوه    ی الماس انسان 
را مفتون می کند و اما ها و چرا ها را از خاطر او پاک می    سازد. درست 
مثل وقتی که عروس آینده با نگاه کردن به الماس روی انگشترش اطمینان 
می یابد که نامزدش او را دوست دارد: "الماس روی دستم سند این پیمان 

است." و عیسی مسیح سند عشق خداوند به ماست.

باری، آدم در کمال سادگی ماجرا را می پذیرد. هرچند ذهن او عاری از 
کالمی است که ما امروز می دانیم، اما می داند کالمی هست.

بادستیخالیبهبارگاهتآمدهام

وعدههایتراجدیگرفتهام

عریانم،خلعتمده

بیپناهم،فیضمبخش

ناپاکم،زندهبهوعدهات

مرابشوایمنجیتانمردهام

)قسمی از سرود عمل کرد ایمان، از سروده    های “Augustus M. Toplady”سراینده    ی 
مسیحی در قرن 18 میالدی می    باشد.(

ایمان آدم بسیاری از ما را شرمسار می سازد. او با یک وعده )که بعید 
هم به نظر می رسید( به انتظار آن موعود می    نشیند! چه نکته    ی ظریفی! اما 
از آن وعده بیشتر است، زیرا ما تمام کتاب مقدس را در  امروز درک ما 

اختیار داریم. آدم به همسرش گفت: "حوا، زندگی در انتظار ماست."

پروندهیسیاه

آیا کسی هست که فکر کند: "مگر می شود  خدا به من نظری بیاندازد؟ 
چه  می داند  خدا  فقط  یک گناهکار!  چه؟  من  اما  بود  آدم  بود  هرچه  آدم 



25

من  است.  نشسته  دلم  روی  زنگاری  چه  گناه  از  و  دارم  سیاهی  پرونده    ی 
که بارها انجیل را سرسری گرفته    ام و پرچم    های سفیدی که خدا به سویم 
فرستاده آلوده کرده    ام. محال است رحمت خدا شامل حال فردی مثل من 

شود."

امین است و  "این سخن  پولس می گوید:  اشتباه می کنی دوست من! 
الیق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که 
من بزرگترین آن ها هستم.")اول تیموتاؤس15:1( آیا از کلمه ی بزرگترین، 
چیز بدتری هم وجود دارد؟ پس برای شما هم جای امیدی باقی است. برای 
همه جای امیدی باقی است. هیچکس از در رحمت او رانده نخواهد شد 
و یادتان باشد که خداوند حتی آدم را بخشید. او از همه بی لیاقت    تر بود. 
به نوعی می توان آدم را گناهکارترین شخص روی زمین دانست. این او بود 
که نسل بشر را به نابودی و گناه ویرانی سوق داد. هر چه گناه تا امروز روی 

کره    ی زمین رخ داده است، حاصل گناه آدم است.

هکتور  نام  به  هجدهم  قرن  اسکاتلندی  واعظ  یک  از  است  حکایتی 
مک    فایل که برای مدتی در حال احتضار بود. هیچکس نتوانسته بود کاری 
برای او بکند. تا این که یک شب خوابی دید، در آن خواب زار و نزار بیرون 
دروازه    های بهشت ایستاده بود که صدای جمعیتی را شنید آن    ها داشتند به 
او نزدیک می    شدند. در میان آنان افراد پرهیزکار عهد عتیق را دید، افرادی 
بهشت  دروازه    های  بودند.  آن ها  میان  در  داوود  و  موسی  ابراهیم،  چون 
با سر دادن فریاد شادی وارد بهشت شدند. در همان  گشوده و جمعیت 
لحظه صدایی شنید که به او گفت: "هکتور مک    فایل، فکر می کنی تو هم 
بتوانی با آن ها بروی؟ با داوود زناکار و قاتل؟ با موسِی نا فرمان؟ هکتور 
مک    فایل گفت: "نه خداوند من از آن ها هم گناهکارتر هستم. جای من در 

بهشت نیست." دروازه    ها بسته شدند و هکتور مک    فایل مأیوس بود.

حاال نوبت پرهیزکاران عهد جدید بود که وارد بهشت شوند. پطرس 
انکار کننده و تومای شکاک. دوباره همان صدا، سوال قبلی را از  هکتور 
مک فایل پرسید. او پاسخ داد: "نه خداوند من از آن ها هم گناهکارترم. جای 

من در بهشت نیست."
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بعد نوبت به پدران کلیسا، اصاًلح    گران کلیسا و الهیدانان اسکاتلندی 
الهیات عهدها رسید. با آن ها هم نمی توانست وارد بهشت شود. در همین 
حال اسقف    ها و اعضای کلیسای خودش هم از راه رسیدند که وی از نقطه 
باز شدند و همان صدا  ضعف    ها و قصوراتشان آگاه بود. درهای بهشت 
باز پرسید: "حاال چه طور؟ فکر می کنی تو می توانی با آن ها بروی؟ "هکتور 
مک فایل گفت: "نه خداوند من از آن ها هم گناهکارترم. جای من در بهشت 

نیست."

به سوی دروازه رفت.  لنگان    لنگان  و  آمد  تنها  پیرمرد  و سرانجام یک 
قلب هکتور مک فایل داشت از جا در می    آمد. با خودش گفت: "یعنی درها 
برای این پیرمرد هم باز خواهند شد؟" فریاد زد: "خدایا این پیرمرد کیست؟ 
از اورشلیم حمام خون  او کیست؟ "صدا جواب داد: "منسی شخصی که 

درست کرد. می    خواهی با او بروی؟ "وهکتور مک فایل از خواب پرید.

با این که در دوره    ی ما به دلیل وجود کالم کامل خداوند، مکاشفه از 
طریق خواب و رویا فاقد اعتبار است، اما در موارد معدود و خاص خداوند 
از رویا نه برای مکاشفه    ای جدید، بلکه برای آشکار ساختن حقایق کتاب 
مقدسی استفاده می کند. از همین رو هکتور مک فایل به نیایش و تفکر در 
مورد آن خواب پرداخت و سرانجام از همسرش خواست تا اهالی کلیسا 
را خبر کند و به آن ها بگوید که اگر در خون عیسی مسیح گناهان منسی 

آمرزیده شده اند، پس هکتور مک فایل هم می تواند به بهشت برود.

به نظر من می    باید آخرین و بدترین گناهکار این رویا، آدم می    بود. زیرا 
گناه همه ی بشریت بر گردن اوست. پس اگر آدم وعده ی رستگاری از طریق 
مسیح را شنید و ایمان آورد، شما چرا امیدوار نباشید؟ شما چرا این وعده 
را باور نمی کنید؟ راستی اصاًل چه چیز را باور می کنید؟ جز خون عیسی 
مسیح هیچ چیز دردی از شما دوا نمی کند. لکه    ی ننگ روی دامنتان بسیار 
بزرگ و پررنگ است و بدون خون مسیح با هیچ چیزی نمی توانید پاکش 

کنید.
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ایمانحوا
حوا هم گناه کرده بود. همان طور که پولس رسول در رساله    ی اول خود 
به تیموتائوس به آن اشاره می کند.) 14:2( در واقع حوا قبل از آدم لغزید. 
رابطه  هم    آهنگی  و  نظم  او  نیامد.  در  کار  از  خوبی  معاون  و  همسر  حوا 
زناشویی خودش و آدم را برهم زده و معصومیت باغ عدن را خدشه دار 
البته  خدا  او در گناهی که بشریت را فرا گرفت شریک است.  کرده بود. 
انداز  با حوا. چشم  نه  منعقد می کند  آدم  با  را  در مورد نجات  عهد خود 
زندگی حوا زیاد چنگی به دل نمی    زد: اگر قرار بود مادر شود، مادر همه ی 

گناهکارانی بود که روزی می    میرند.

حوا باید محکوم می شد. آینده    ی خود را در درد کشیدن و عجز تصور 
فقط  )پیدایش16:3(  زایید."  خواهی  فرزندان  الم  "با  مادری که  می کرد: 
بود.  نکرده  شوخی  خدا  دارد.  دردی  چه  زائیدن  که  می کنند  درک  زن ها 
را  حوا  انتظار  چیزی  چه  درد  جز  نیست.  آسانی  دردی کار  چنان  تحمل 
می کشید؟ چه کسی می توانست میانجی او و آدم شود و آن    ها را با هم به 
صلح بیاورد؟ چه کسی بچه    های او را مطیع می کرد؟ چه کسی میانه    ی خدا 

با او را درست می کرد؟

یک باره در همان باغ، آدم برمی گردد و به او می گوید: "حوا، زندگی در 
جریان است." حوا هم وعده را می پذیرد و ترانه سرایی آدم در مورد ایمان 
را جدی می گیرد و معنای نام خودش را باور می کند. از کجا می دانیم این ها 
 ، آدم  "و  اکتفا خواهد کرد:  پیدایش1:4  به  همه یک قصه نیست؟ نگاهی 
زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زایید و گفت: مردی از 
یهوه حاصل نمودم")در عبری آن مرد را از یهوه حاصل نمودم(. پس حوا 
آن را به فال نیک گرفت و آمدن موعود را باور کرد. آمدن آن اوالدی که همه 
را نجات خواهد داد. حوا هم ایمان می آورد و به همراه شوهرش وعده را 
باور کرده، نامی را که آدم به او داده است خجسته می دارد. با تولد نخستین 

فرزند یقین می دارد که وعده ی خدا محقق خواهد شد.

هنگامی که آدم نام حوا را بر همسرش نهاد اندکی شک وجود داشت، 
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مرتکب شده  را  نخستین گناه  برآورد که  زنی سر  از وجود  این که حیات 
است. امیدی تازه از دلی سیاه و سراسر گناه و پر تقصیر جوانه می زند که 
دیده به سوی فرزند موعود می    دوزد. آن چه آدم و حوا را به هم پیوند می زند 
از رابطه    ی قبلی محکم تر است و این تاروپود، عیسی مسیح نام دارد. آدم و 

حوا فقط یکدیگر را در این وعده ی خداوند بازیافتند.

حاال سخن من به جوانانی که قصد ازدواج دارند این است، در یافتن 
شریک زندگی خود کسی را برگزینند که هدف مشترکی در خدمت به مسیح 
دارد. زیبایی ظاهر ناپایدار است و زیبایی درون تا ابد باقی می    ماند. سند 
تداوم ازدواج آدم و حوا خون مسیح است، همان اوالد وعده داده شده. 

ایمان هر دوی آن ها به  مسیح ضامن پیوند ابدی آن ها است.

ایمانآزموده

دیدیم که ایمان در زندگی آدم و حوایی که از بهشت رانده شده بودند 
نقش مهمی ایفا کرد. سخنان خدا درست از آب در آمده بود و تمام ایام 
عمر آدم به کار کردن و در خار و خس می گذشت و حوا با رنج فرزندان 
می    زایید و بچه بزرگ می کرد. درد و رنجی  که مادر با آن بچه    هایش را در 
این دنیای گناه آلود بزرگ می کند غیر قابل توصیف است. راستی آدم و حوا 

چگونه تحمل کردند؟ با یاری ایمان، ایمان به مسیح موعود .

مگر غیر از این است که ایمان ساده و کودکانه همیشه آزمایش می شود 
؟ خداوند همیشه فرزندانش را می    آزماید تا در ایمان کودکانه    ی خود رشد 
کنند و از حالت خامی در بیایند. به نظر نمی رسد قائن آن فرزندی باشد که 
خدا وعده    اش را داده بود. راهش کج است و برخالف خواست والدینش 
رفتار می کند و تندخو است. چه قدر نا امید کننده! پس آن وعده و وعید 
چه شد؟ این پسر ناخلف را هم خدا داده است؟ پس وعده ی خدا چه شد؟

آدم و حوا چنان از پسر اول خود ناراضی هستند که نام دومی را هابیل 
باقی  آن    ها  برای  نفسی  دیگر  بی    بقا."  تهی،  "بیهوده،  معنای  به  می گذارند 
هم  زیاد  ولی  نداده    اند،  دست  از  را  ایمانشان  مطمئنًا  هرچند  بود.  نمانده 
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امیدوار نیستند. حتمًا در زمان درگیری با قائن جوان مزامیر 42 و 43 در 
گوششان زمزمه می شد: "خدای شما کجاست؟" آن وعده کجا و این بچه    ی 

شیطان کجا؟

حوا  و  آدم  به  خداوند  وعده ی  با  الهی   مشیت  این  نمی رسد  نظر  به 
شباهتی داشته باشد. در زندگی ما هم گاهی این مسئله اتفاق می    افتد و فکر 
می کنیم اتفاقًاتی که برایمان می افتد با وعده ی رستگاری خدا منافات دارد. 
آدم و حوا در داالن سیاه شک و تردید گیر کرده    اند و همه چیز بدتر و بدتر 
می شود . باالخره قائن، هابیل را می    کشد. او برادر خودش را می    کشد. آدم 
و حوا خود را در گنداب جنایت می    بینند. قائن گریخته و سرگردان است. 
در حالی که یکی از دو فرزندشان را به گور می    سپارند، دیگری فراری است. 
دیگر فرزندی برایشان باقی نمانده است. پس آن اوالد موعود کجاست؟ ای 

خدا! پس چه شد آن وعده هایت؟

اگر رمقی برای حرف زدن باقی مانده باشد شاید آدم و حوا تنها بتوانند 
یکدیگر را بابت آن چه اتفاق افتاده است، سرزنش کنند. شاید هم آدم به 
حوا بگوید: "تقصیر از ماست... ما در باغ گناه کردیم، همسر عزیزم بیا به 
زانو افتاده و دعا کنیم. بیا به خداوند تضرع کنیم که بر ما رحم کند. یعنی 
جای امیدی هست؟ آیا واقعًا آن وعده ی به ظاهر محال محقق خواهد شد؟ 

آیا این تونل تاریک شک به پایان میرسد؟

ایمانبازیافته

و حوا دوباره باردار می شود . چه طور شد؟ جزئیات را نمی دانیم فقط 
می توان یقین داشت که هر دو دوباره ایمان خود را بازیافته    اند. فرزندان خدا 
افت و خیزهای خاص خود را پشت سر می گذارند و گاهی وارد برهه    های 
شک و تردید هم می شوند ولی دوباره ایمان خود را باز می    یابند. آدم و حوا 
نام سومین پسرشان را شیث گذاشتند، تالفی مافات )پیدایش 25:4( زیرا 
خداوند آب رفته را به جوی باز می    گرداند. وعده ی خدا بی    جا نبود. و آدم و 

حوا هنوز آن وعده ی به ظاهر محال خدا را باور دارند.
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آدم پس از تولد شیث، 800 سال دیگر زندگی کرد و وقتی مرد حدود 
930 سال داشت )پیدایش4:5-5(، یعنی پس از دیدن هزاران هزار نوه و 
نبیره و نقل کردن اتفاقًات سقوط و وعده ی خدا برای آن    ها و پیش چشمش 
هر دو دسته    ی اوالد به دنیا می آمدند و بزرگ می شدند. تا هفت پشت از 
نسل قائن که به لمک خدا نشناس ختم شد، که برای تفریح آدم   می    کشت و 
هم چنین هفت پشت خداشناسی که به خنوخ رسید، که "با خدا راه می    رفت 
و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت." و آدم و حوا دیدند که چه طور در نسل 

خداشناس وعده ی خدا محقق می شد.

بدانید  با خدا راه می رود  نوه    ای دارید که  یا  ای عزیزان، اگر فرزند و 
که وعده ی خدا در مسیح هم اینک برای شما محقق شده است. عیسی 
مسیح وعده را تحقق می    بخشد، خدا را شکر. آدم و حوایی که روز به روز 
به وعده ی خدا نزدیک تر می شدند خبر نداشتند که حدود چهارهزار سال تا 
تولد عیسی مسیح مانده است. با این همه در بحبوحه    ی تیره روزی    هایشان 

نا امید نشدند و در انتظار برآورده شدن آروزی آمدن موعود نشستند.

انجیلآشکارمیشود
به ما  را  انجیل  از  و باالخره فصل سوم پیدایش یک مکاشفه    ی دیگر 
نشان می    دهد، مکاشفه    ای که آدم و حوا بر اساس آن قرن    ها با ایمان زندگی 
کردند. می    توانیم آن مکاشفه را در آیه ی 21 بخوانیم "و خداوند خدا همانا 
رخت    ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید." خداوند 
در آیه ی 15 یک وعده می    دهد، حاال در آیه ی 21 قربانی حیوان و پوشش، 
نشان تایید بر آن وعده است، در حالی که ما بیش آن آیین را امروز دریافت 

کرده    ایم.  

ریختنخون

تا حاال به این نکته فکر کرده اید که آدم و حوا با دیدن صحنه    ی قربانی 
شدن یک بره چه احساسی پیدا کردند؟ در باغ عدن خبری از خون و خون 

ریزی نبود.
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اتوبان  کنار  در  اسبی  جنازه    ی  داشتم،  برزیل  به  سفری که  در  اخیرًا 
امریکا معموال حیوانات کوچک تری که  در  به خود جلب کرد.  را  توجه ام 
در اثر برخورد با اتومبیل ها مرده    اند، در گوشه و کنار خیابان می    افتند. اما 
منظره    ی آن اسب مرده و الشخورهایی که رویش نشسته بودند، دهشتناک 
بود. چه صحنه    ای! عجب تجسم دقیقی از ثمره    ی گناه که در پیش روی ما 

نیز هست.

قربانی همین  اولین  نیز در زمان دیدن مرگ  آدم و حوا  فکر نمی    کنید 
در گذشته  و  داشتند  را دوست  آفریده    های خدا  آن ها  داشتند.  را  احساس 
و  را کشته  حیوان  آن  خداوند  اما  بودند.  مخلوقات  آن  نگاهبان  خودشان 
نبود،  روزه  هر  و  متداول  اتفاق  یک  حیوان  آن  قربانی  ریخت.  را  خونش 
بلکه عملی با تشریفات خاص از طرف خداوند بود و حقیقت مهمی را در 
خود آبستن داشت. اما آن دو موفق به درک آن پیغام نشدند که، "و بحسب 
ریختن خون  بدون  و  طاهر می شود   به خون  چیز   همه  تقریبًا   شریعت 
آمرزش نیست.")عبرانیان 22:9( آن ها آیین قربانی کردن را به فرزندان خود 
نیز آموختند، هابیل اطاعت کرد و قائن نافرمانی. او می    خواست از راهی 
بدون ریختن خون به حضور خدا برود. در همان هنگام که خدا به آدم و 
حوا پوشش داد، انجیل را نیز بر آنان آشکار کرد. ای آدم و ای حوا! با خون 
خودتان نمی توانید خود را حفظ کنید ولی من شما را با اوالد زن و از طریق 

خون وی حفظ خواهم کرد.

مذهببرگانجیر

اما خدا چه کرد؟ خدا تمام برگ    های انجیر را کنار زد. خداوند برگ انجیر 
پارسایی را کنار زد تا پلیدیشان آشکار شود و بدانند که نه با این دامان، بلکه 
با جامه    ی سپید یگانه پسر خدا نجات خواهند یافت. جامه    ی بی آالیشی که 
از خون بی     گناهش سرخ می شود . ای دوست عزیز، در مورد جامه    ی شما 
چه؟ آیا همه ی عذر و بهانه    ها و برگ انجیرهایتان را برانداخته    اید؟ هر آن 
چه که خود را با آن از چشم خدا پوشانیده    اید؟ آیا شما هم می توانید ادعا 
کنید. "و هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست بلکه همه چیز در چشمان او 
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که کار ما با وی است برهنه و منکشف می    باشد.")عبرانیان 13:4( آیا قبول 
دارید که نمی توان به حضور خداوند راه یافت مگر به واسطه    ی خون عیسی 

مسیح و جامه    ی پرهیزگاری او؟

باید شایستگی خود را از دست بدهیم، ناشایستگی خود را از دست 
بدهیم، اصاًل باید همه چیز خود را از دست بدهیم. در جهان دو مذهب 
مذهب  و  شایسته  عمل  مذهب  یا  انجیر  برگ  مذهب  یکی  دارد،  وجود 
پوست و دیگری ریختن خون که دین نجات از طریق قربانی شدن عیسی 
مسیح است. از روی غریزه می    خواهیم با همان برگ انجیر خودمان را از 
چشم خداوند پنهان کنیم. می    خواهیم با همان کلیسا رفتن    ها، با آن ادب و 
تربیت و نیکی به دیگران، خدا را تحت تاثیر قرار بدهیم. می    خواهیم با یک 
وجدان آسوده نزد خدا برویم. اما خداند می گوید: خیر! فقط همان طوری 

که هستی می توانی بیایی، در کسوت یک گناهکار.

ماللت  سر  از  روزی  که  باشید  شنیده  را  پادشاهی  آن  داستان  شاید 
نقاش دربار را فراخواند تا برایش نقش جدیدی بکشد و بر دیوار تاالر کاخ 
بیاویزد. نقاش هم سراغ گدای مفلوکی رفت و از او خواست تا مدلش شود. 
گدا دو سه ساعتی از وی  فرصت خواست و وقتی مرتب و اصاًلح کرده نزد 
نقاش بازگشت، نقاش او را رد کرد: "دیگر به درد مدل شدن نمی    خوری!"

همانطورکههستیدبیایید

نمی خواهد مثل فریسی    ها به مالقات خداوند بروید. مثل همان باجگیر 
باشید. مثل یک گناهکار، همانی که هستید. برگ انجیرهایتان را رو کنید و 
بگویید: "خدایا من گناهکارم. من نمی توانم بهای گناهانم را بدهم و به کمال 
برسم. هیچ کدام از شرایط تو را ندارم و بدون عیسی مسیح هیچ کاری از 

دستم ساخته نیست."
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ایعیسی
خونتووعادلبودنت

جامههایفاخرمنهستندکهبهمنجلوهمیدهند،
درهنگامهیایندنیایدیوانه،دراینآشفتهبازار

باشادیسرمراباالمیگیرم.
)شعر از نیکوالس ال وان زینزندورف ترجمه    ی جان وسلی(

آورید که  ایمان  "به خداوند عیسی مسیح  بیاورید،  ایمان  ای دوستان 
نجات خواهید یافت.")اعمال رسوالن 31:16( به خود مطمئن نباشید و 
فکر نکنید زنده هستید، مگر آن که فریاد زده باشید، حوا، زندگی در مردی 
است که از سوی خدا آمده، خدا انسانی که از جانب او می آید، عمانوئیل، 

خدا با ماست، خداوند عیسی مسیح. 
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2
زنشونمی:

ایمانفرمانبردار
)دومپادشاهان١8:4-37(

او،  سوی  به  سلوک  و  سیر  در  مسیحیان  ما  می داند  خداوند  عزیزان، 
امریکایی  زن  یک  نیازمندیم.  شدت  به  محض  اطاعت  و  سرسپردگی  به 
از اطاعت خدا  نافرمان بود و  نا مطیع و  مسیحی را می شناختم که خیلی 
سرپیچی می کرد. روزی گفت: "حاضرم زندگی و مشکالت هر کسی جز 

خودم را تحمل کنم."

همان شب در خواب دید که همه ی همسایه    ها مشکالتشان را به شکل 
اول  کنار صلیب  از  بودند.  در خانه    های خود گذاشته  صلیب    هایی جلوی 
گذشت و با خود گفت فکر می کنم از این رد شوم و یکی دیگر را امتحان 
کنم، همه ی صلیب    ها را رد کرد و باالخره به در خانه    ای رسید که صلیبی 
نداشت. زنگ زد و زنی در را باز کرد. از او پرسید: "می شود مجموعه    ی   
رنج    هایم را با رنج    های شما عوض کنم؟ شما می توانید صلیب مرا بردارید و 
من صلیب شما را؟" زن جواب داد: "عزیزم فکر نکنم صلیب من را بخواهی 

چون آن قدر بزرگ است که نتوانستم از در ردش کنم!"
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در آن لحظه او فهمید که چه قدر نافرمان و نادان بوده است. صلیبی که 
خدا به او داده بود کاماًل مناسب حالش بود. به او ربطی نداشت که راه    های 
خدا را عوض کند، بلکه می    باید در ایمان مطیع می    بود و با سرسپردگی از 

خداوند پیروی می    کرد.

دوست عزیز اگر مسیحی هستی بی درنگ به شما می گویم خدا هرگز 
در مورد هدایت زندگی شما اشتباه نمی کند. هرگز صلیبی کمتر و یا بیشتر 
ایمانی  اما آن چه شما باید داشته باشید  از توان شما به شما نمی دهد. و 
فرمان بردار و خالص است، که هر روز به خواسته    های خداوند آمین بگویید. 
ایمانی که مشیت و اراده ی خداوند را که از حکمت عالی او برخاسته بر خود 

می    پذیرد. شما برای تطابق با رنج    ها و سختی    ها به این ایمان نیاز دارید.

یک لحظه نگاهی به گذشته بی اندازید و زندگی خود را مرور کنید، آیا 
از  از ما این قدر  تا کنون خدا بد شما را خواسته است؟  پس چرا بعضی 
سنگینی بار مشکالتمان گله    مند هستیم؟ دنیای امروز از اطاعت بیزار است. 
حتی کلمه ی فرمانبری خوار شمرده می شود . با این وجود خدا این کلمه را 
دوست دارد. مارتین لوتر می گوید: "این که بگذاریم خداوند خدایی کند، 
نیمی از معنای دین    داری حقیقی است. فروتنی در طریق خدا نبض تپنده     
بوروز می گوید:  ایمان مسیحی است و همان طور که جرمیاه  و حیاتی در 

"سرسپردگی گوهر یا جواهر دردانه    ی حیات مسیحیان است."

موجودی)دارایی(

بررسی کرده  دوره ای  صورت  به  را  شده  انجام  تجارت، کارهای  در 
را  خود  زندگی  شرایط  هم  ما  بیایید  می    کنند.  هدف گذاری  آینده  برای  و 
ارزیابی کنیم. این کار سه منفعت دارد، اول کمک می کند شرایط فعلی کار 
را دریابیم، دوم این که کمک می کند گذشته را بررسی کرده و ببینیم چه قدر 
عمل کرد درستی داشته    ایم و سوم کمک می کند تا بدانیم ادامه    ی روند فعلی 
در آینده سودمند است یا نه. دوست دارم در این کار با من همراه شوید و 
دعای من این است که هم اکنون روح القدس همه ی ما را یاری نماید تا 
موجودی روحانی خود را بررسی کنیم و دریابیم از کجا آمده    ایم و با محور 
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قرار دادن ایمان سرسپرده به کجا می    رویم، با یاری خداوند می خواهم همراه 
با شما نگاهی به دو آیه بی اندازیم. در باب 4 کتاب اول پادشاهان چنین 

می خوانیم:

زن گفت: "خیر است"... بران و برو و تا تو را نگویم در راندن کوتاهی 
منما. پس حال به استقبال وی بشتاب و وی را   بگو: "آیا تو را سالمتی 
است و آیا شوهرت سالم و پسرت سالم است" و آن زن گفت: "خیر است." 

) آیات 23و26(

می بینیم که مطالعه ی جلوه    های ایمان در کتاب مقدس یکی از بهترین 
راه    های تحلیل جنبه    های مختلف ایمان نجات دهنده است. افرادی که ما 
در این مطالعه منظور کرده ایم شهرت چندانی به عنوان قهرمانان ایمان مانند 
نمونه    های عبرانیان باب11 ندارند، هر چند در نامه به عبرانیان قید شده 
این  در  دارند که  ایمانداران دیگری هم در کتاب مقدس وجود  است که 
باب نام آن ها نیامده است. از میان تمام این ایمانداران در این کتاب من به 
ذکر پنج نفر از آن ها بسنده کرده ام که داستان زندگی آن    ها به خوبی هر چهار 
جنبه ی ایمان را نشان می دهد. جنبه    هایی که ما در آن ها کمتر تغییر کرده و 

یا آن ها را رد می کنیم و یا نادیده می گیریم.

آدم به عنوان اولین گناهکار، کل بشریت را آلوده به گناه کرد ) رومیان5 
او  را دریافت نمود.  از خداوند وعده   این حال  با  اما  قرنتیان 15(  اول  و 
نقطه    ی مقابل مسیح محسوب می شود و خدا به رغم گناه عظیم آدم و حوا، 

با فیض خود به آن ها قدرتی داد تا وعده ی نجات را باور کنند.

نمونه    ی  و کودکانه هستند،  ایمان ساده  و حوا مصداق  آدم  دیدیم که 
ایمانی که در دنیای امروز شدیدًا نیازمند آن هستیم. آن ها فقط یک وعده از 
خدا دریافت کردند و آن یک وعده را پذیرفته به آن اتکا نمودند، در حالی 
که ما هزاران وعده داریم و به هیچ کدام دل خوش نیستیم. یکی ازنخستین 
مسیحیان پیوریتن*، ویلیام اسپورستو، در کتاب بی نظیر خود تحت عنوان 
به یک کیف  را  "چاه    های عمیق نجات" وعده    های خدا در کتاب مقدس 
بزرگ پر از سکه    های طال تشبیه می کند که خدا به پایتان می    ریزد. شما هر 
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اندازه که بخواهید می توانید جمع کنید درحالی که به آدم و حوا فقط یک 
سکه داده شده بود.

Puritans*)خالصان(،گروهکثیریازمسیحیانپروتستانانگلستان
درقرون16و17میالدی،آنهابهدلیلاصالحاتوجداییازکلیسای
میگرفتند. قرار جفا مورد وقت حکومت از بسیار انگلستان رسمی

زمانیکهمشکالتپیشمیآیند

در اولین گام برای بررسی موجودی خود این سوال پیش آمد، آیا توکلی 
کودکانه و ساده همانند آدم و حوا به خدا داریم؟ اما حال باید بپرسیم، این 
ایمان را چگونه هر روزه و در هنگام بروز مشکالت، غم    ها، رنج    ها و نیازها 

زندگی کنیم؟

همه ی ما، ایماندار و بی ایمان، در زندگی خود با چنین روزهایی روبرو 
می    شویم، "انسان برای مشقت مولود می شود، چنان که شراره    ها باال می    پرد." 
)ایوب 7:5(. این است سرنوشتی که از پدرمان آدم به ارث برده    ایم. برای 
همین از شما نمی    پرسم که آیا تا به حال طعم سختی را چشیده    اید یا خیر؟ 
هر کدام از ما سهم خود را از سختی    ها خواهد گرفت. گاهی اوقات هم 
شدت این سختی ها بیشتر می شود . الزم هم نیست از خود بپرسیم که سرو 
و کله    ی این مشکالت از کجا پیدا می شود. معلوم است که همه ی بدبختی    ها 
باشید می دانید  اگر هم مسیحی  دارد.  باغ عدن  آدم در  نافرمانی  ریشه در 
که این مصائب از سوی خداوندی حکیم و با مهری پدرانه به سوی شما 

می    آیند.

حال سوال اصلی این است که واکنش ما به این سختی ها چگونه است؟ 
آیا از آن    ها می    گریزید؟ آیا خود را پنهان می    نمایید؟ آیا سعی بر بیرون کشیدن 
خود از زورخانه    ای هستید که خداوند با ترکه    ی تأدیب در حال پرورش شما 
است؟ یا از سر ایمان به آن چه خداوند برای ما در نظر دارد گردن می    نهیم؟ 
آیا کسانی که در اطراف شما هستند    ، از همسر و بچه و پدر و مادر گرفته تا 
دوستان، شاهد حضور قدرت مند خدا در زندگی شما می    باشند؟ آیا عکس 



39

شما  مسیحی  ایمان  دهنده    ی  انعکاس  سختی ها  برابر  در  شما  العمل    های 
است؟

دنیا ما مسیحیان را به دقت زیر نظر دارد مخصوصًا وقتی خدا ما را 
بر ما دقیق    تر می شود. اگر شما  آزمایش    ها می    اندازد، نگاه همه  به کوره    ی 
یک مسیحی باشید، شخصی که با خدا راه می رود، می دانید کشمکش با 
این سوال به چه معناست. خدایا چگونه می توانم با وجود این دشواری    ها 
کنم؟  افتخار  تو  به  نیز  سختی ها  در  چگونه  باشم؟  واقعی  مسیحی  یک 
چه طور گوش به زنگ و آماده، در زمان سختی، به راه    های تو قدم گذاشته و 
پیروی خداپسندانه    ای داشته باشم؟ و بتوانم سرم را باال نگاه دارم؟ تا وقتی 

سختی    ها گذشت با شکرگزاری به گذشته نگاه  کنم؟

آمدن  زمان  در  خدا  که  نیستید  این  نگران  خیلی  باشید،  من  مثل  اگر 
مشکالت از شما مراقبت کند. ترس من از آن است که در زمان سختی ها 
نتوانیم آن طور که باید و شاید خداوند را جالل بدهیم. ترسم از این است که 
واکنش ما مثل کسانی که خدا را نمی    شناسند باشد. باید اعتقاد بهتری داشته 
باشیم و فلسفه و رویکرد بهتری در مقابل سختی    ها نشان بدهیم. آن زمان 
به سادگی می    توان گفت: شما یا مقاومت کرده    اید و یا مجبور به تحمل آن 
شده    اید. اما تحمل داشتن صرف هم کافی نیست. وقتی خدا اجازه می دهد 
که باران سختی    ها بر سرمان می    بارد، وظیفه    ی من به عنوان یک مسیحی 
به خدا بدهم و شکوه خدا در  را  چیست؟ چه طور می توانم همه ی جالل 

زندگی ام به طور کامل تجلی یابد؟ مسأله این است.

روح القدس  به کمک  زندگی     خود  در  به خداوند  دادن  برای جالل  ما 
است  مشتاق  روح القدس  اما  می دانیم.  را  این  ما  همه ی  هستیم،  نیازمند 
خود  جان  رضایت  با  مسیح  عیسی  همان گونه که  بدهد،  ارائه  را  خود  تا 
پسر  خود  با خواست  آسمانی  پدر  هم    چنان که  و  داد  روی صلیب  بر   را 
را برای گناهان داد. مسأله این است که روح القدس چگونه وارد زندگی ام 
می شود ؟ چه طور آماده    ی تحمل سختی ها می شوم و در عین حال با کمک 

روح القدس جالل خداوند را آشکار می کنم؟
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زن شونمی فرمان بردار می تواند مربی خوبی برای ما باشد. همان طور که 
زندگی او را مورد مطالعه قرار می    دهیم، اول به ایمان فرمانبرانه    اش نسبت 
به آینده و بعد به ایمان فرمانبرانه    ی فعلی او را نگاه می    کنیم و در آخر سعی 

می کنیم که ماجرای زندگی    اش را به زندگی خودمان تعمیم بدهیم.

“بایدنیکوباشد.”
هشت  در  شهری که  می    رویم،  شونم  کوچک  شهر  به  خود  خیال  در 
است که  قریه    ی کوچکی  عنوان سوالم،  تحت  )امروزه  کیلومتری جزریل 
هشتاد کیلومتر از کوه َکرمل فاصله دارد( قرار دارد. الیشع بر حسب عادت 
توقف کوتاه و گاه به گاهی بر سر راهش به کوه کرمل، جایی که در مدرسه    ی 
انبیاء به تعدادی از پیامبران درس علوم الهی می    داد داشت. وقتی او از شونم 
عبور می    کرد در منزل زن با وقاری توقف می    نمود، یک زن باوقار در ایمان.

هدیهیرضامندی

در آیه آغازین ماجرای زن اهل شونم به مسائلی پی می بریم که عمیقًا 
داستان  ابتدای  همان  از  شونمی  زن  ستودنی  اخالق  برانگیزاند.  تحسین 
خادمش  است که  راضی  او  نوازی  مهمان  از  چنان  الیشع  است.  آشکار 
جیحزی را می فرستد تا برای زن کاری انجام بدهد. اما زن جواب می دهد: 

"نی، من درمیان قوم خود ساکن هستم." ) دوم پادشاهان 13:4(

چه پاسخ جالبی! همه می دانیم در زمان عهد عتیق بی فرزندی چه قدر 
بزرگترین  و  خانواده  یک  برای  مجازات خدا  نشانه    ی  را  آن  بوده،  سخت 
فرزند،  داشتن  از  یهودی  زن  هر  آرزوی  شاید  می    دانستند.  الهی  نفرین 
و  حال  جیحزی  وقتی  همه  این  با  بود.  موعود  دهنده    ی  نجات  پرورداند 
احوال زن را جویا شد، زن از این مسأله ذکری ننمود. برای او زیستن در 
میان مردمش کافی بود. به این زن گوهر رضامندی عطا شده بود. چه نعمتی 

وقتی که فرزندان خدا حتی در شرایط سخت راضی به رضای او هستند.

آیا  می گویید؟  آمین  خدا  خواست  به  سختی ها  در  آیا  چه طور؟  شما 
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برایتان همین کافی است که در میان مردم خدا ترس زندگی کنید؟

فرزندوعده

وعده    ای  زن  به  و  می کند  عظیمی  الیشع کار  می دانید  همان طور که 
می دهد. وعده این است، زن شونمی بعد از آن همه سال انتظار در عرض 
مادرش  افتخار  باعث  پسری که  شد.  خواهد  فرزندی  صاحب  سال  یک 
فرزندی خاص و  فرزند وعده،  آن پسر  بود.  و بدون شک پدرش خواهد 

فرستاد شده از طرف خداوند می    باشد. 

را که حاال ده  این وعده، مادر پسر  از محقق شدن  بعد، پس  سال    ها 
دوازده ساله است بر سر زمین می فرستد تا به پدرش کمک کند. پسر بیمار، 
احتمااًل گرمازده می شود. سردرد عجیبی می گیرد و ناله می کند، "آی سرم، 
آی سرم!" )آیه ی 19(. پدر بی خبر از وخامت سردرد، از یکی از نوکرانش 
مادر  زانوی  روی  را  خانه سرش  در  پسر  ببرد.  خانه  به  را  پسر  می    خواهد 
می گذارد و تا ظهر می    خوابد و بعد... می    میرد! پسر دردانه    ی زن می    میرد، آن 
فرزند وعده، فرزندی که خدا با اعجاز به آن زن داده و یادآور وفاداری خدا 
به عهداش است، خداوند غیر ممکن    ها، نیکی    ها و پر از مهربانی. پسری که 
با معجزه به دنیا آمد، ناگهان جان به جان آفرین تسلیم کرد. شاید این سوال 
پیش بیاید که آیا زن دیگر از چشم خدا افتاده؟ آیا خداوند آن بچه را فقط 
برای آن به زن داد تا با مرگش او را تنبیه کند؟ خدا در این باره چه می گوید؟

از دست دادن فرزند یکی از سخت    ترین اتفاقًانی است که ممکن است 
در زندگی رخ بدهد. به عنوان یک شبان شاهد آن بوده    ام که داغ    ترین اشک    ها 
از دیده    ی مادران و پدرانی ریخته شده است که فرزندی را به گور سپرده    اند. 
چه آزمایش سختی! خدایا چرا باید این اتفاق بی افتد؟ خداوندا آیا واقعًا 

همه    ی این    ها برای خیریت بندگانت است؟ یگانه پسرم، مرد!

واکنشیازرویایمان

زن شونمی چه کرد؟ در آیه ی21 می خوانیم: "پس مادرش باال رفته، او 
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را بر بستر مرِد خدا خوابانید و در را بر او بسته، بیرون رفت." هر سه کاری 
که این زن انجام داد، سه رکن ایمان هستند.

این کار زن  را روی بستر مرِد خدا می خواباند.  این که پسر مرده  اول 
خیلی عجیب است زیرا در اسرائیل کوچک ترین تماس با بدن مرده سبب 
نجس شدن می شود. از همین روست که حدس می زنیم زن شونمی هنوز 
بر این باور است که مرِد خدا )الیشع( زندگی را به پسر باز خواهد گرداند. 
در غیر این صورت چرا خودش را به زحمت می    اندازد و به حجره ی باالی 
خانه می رود و آن را نجس می کند؟ آن هم وقتی در هیچ جای این داستان 
سخنی از لجبازی یا عدوات زن با الیشع به میان نیامده است. او بچه را 
روی بستر مرِد خدا می خواباند زیرا ایمان دارد خدای الیشع که در کمال 
شگفتی این پسر را به او داد، قادر است او را از مردگان زنده کند. ایمان زن 

از همین ابتدا مشخص است.

گرمای  خاطر  به  عتیق  عهد  زمان  در  می بندد.  را  در  زن  این که  دوم 
هوا مرده را سریع و معموال همان روز دفن می کردند. سوگوارانی را اجیر 
روی  را  در  زن  می شدند.  مردم جمع  و  می دادند  ترحیم  آگهی  می کردند، 
همه ی این مراسم بست. در این لحظه آدم می    خواهد شانه    های زن را محکم 
بگیرد و بگوید: "ای زن شونمی! می دانم ناراحتی اما می    دانی داری چکار 
می کنی؟ تصور کن چه اتفاقی می افتد اگر کسی بیاید و ببیند بچه    ات مرده 
است و تو به کوه کرمل رفته    ای تا پیامبری را ببینی. همه خواهند گفت: که 

چه مادر سنگ دلی که بچه    ی مرده    اش را ول کرده و رفته است.

را  مرده  جنازه    ی  کسی  نمی خواهد  و  می بندد  بچه  روی  را  در  زن  اما 
پیدا کند. او نمی خواهد که با منفی    بافان و طعنه    اندازان چک و چانه بزند. 
مرگ  در  را که  خدا  دشمنان  و  دروغین  پیامبران  یاوه    گویی  نمی خواهد 
ایمان دارد و بدین ترتیب  فرزندش شادی می کنند بشنود. زن به خداوند 

ایمان خود را به نمایش می گذارد.

در قدم سوم، زن از خانه خارج می شود. با ایمان از خانه خارج می شود. 
هرچند دیگر برای او رمقی باقی نمانده است اما سعی می کند خود را به 
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الیشع، یعنی به خدای الیشع، برساند و از او راه حل بخواهد.

و این خود مشکل بزرگی است، چون الیشع حدود هشتاد کیلومتر از 
او فاصله دارد و در آن زمانه زنان نمی توانستند چنان مسافتی را به تنهایی 
سفر کنند. برای زن شونمی این مسافت مهم نبود زیرا ایمانش به او جرأت 
خطر کردن می داد. ایمانی که از دیوارها می گذرد و از روی سقف    ها می    پرد 
برای  سقف  باالی  از  را  بیمارشان  دوست  مردی که  چهار  همان  مثل   (
پیش  ایمان  نمی گیرد،  را  ایمان  جلوی  چیز  هیچ  بردند(.  عیسی  نزد  شفا 
می رود، ایمان باید در صمیمی و هم    دل با خدا باشد باید از حضور او باشد. 
زن پیغامی برای شوهرش می فرستد: "تمنا می کنم یکی از جوانان و االغی 
پاسخ  و شوهرش  ")آیه ی22(  برگردم.  و  بشتابم  مرِد خدا  نزد  تا  بفرستی 
می دهد که: "امروز چرا نزد او بروی، نه غره ماه است و نه سبت." بازهم 

یک سنگ دیگر بر سر راه انداخته شد. اما زن گفت: "خیر است."

“شالوم“

تصمیم     خود  توضیح  در  و سعی  نمی    دهد  زدن  به حرف  را  وقت  زن 
به گفتن یک  فقط  و  نمی    گوید  برای شوهرش  را  ندارد. جزئیات سفرش 
"شالوم" )در زبان عبری به معنای سالمتی و صلح و مرتب بودن همه چیز 
است( بسنده می کند. همه چیز مرتب است؟ آن هم با یک پسر مرده در 
پنهان  از شوهرش  را  دارد چیزی  آیا سعی  دارد تظاهر می کند؟  آیا  خانه؟ 
کند؟ "خیر خواهد بود"! جمله    ای که فعل آن زمان آینده را نشان می    دهد. 
در  خدایی که  برد.  خواهد  به کار  خیریت  برای  نیز  را  این  خداوند  یعنی 
هر  بود.  امین خواهد  نیز  آینده  در  است  داشته  نگاه  را  گذشته عهد خود 
اتفاقی بی افتد من به او ایمان دارم. این طرز سخن گفتن ایمان فرمان بردار 
است. من بیش از آن که خودم را باور داشته باشم به خداوند ایمان دارم. 

این نشانه    ی ایمان حقیقی است.

وقتی که تازه مسیحی می شویم برای ما آسان است که از ایمان بگوییم. 
اما در عمل غالبًا ایمان ما به خودمان بیش از ایمان به خداوند است. اما 
الیشع مرا در این  این زن می گوید: "شالوم! به خیر خواهد شد." خداونِد 
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طی طریق محافظت خواهد کرد و مراقب پسرم هم خواهد بود. پس زن 
شونمی به جاده زد: "پس االغ را آراسته به خادم خود گفت: بران و برو و تا 
تو را نگویم در راندن کوتاهی منما." و باالخره نزد مرِد خدا در کوه َکرمل 

می رسد.

ایمان  آیا  استفاده می کنید؟  فیض  از طرق  هم  آیا شما  شما چه طور؟ 
دارید که خدا آخر و عاقبت شما را به خیر خواهد کرد؟ به چیزی فکر کنید 
که از اتفاق افتادن آن واهمه دارید و هنوز روی نداده است، آیا می توانید 
بگویید: "چون چشم امید من به عیسی مسیح، سرور سالمتی است همه 
چیز به خیر خواهد گذشت." او شالوم )سالمتی( ما می    باشد و اعتماد من 
قادر  آن شخص خدای  و  بر یک شخص  بلکه  بر یک چیز  نه  اوست،  بر 
متعال است و این سالمتی و خیریت "شالوم" قطعی است. "همه چیز به خیر 
خواهد گذشت." نه احتمااًل و نه حتی نود درصد! بلکه خداوند امین است 

و همه چیز قطعًا به خیر خواهد گذشت.

“خیراست”
مرِد خدا او را از دور دید، به خادم خود جیحزی گفت: "پس حال به 
استقبال وی بشتاب و وی را بگو: آیا تو را سالمتی است و آیا شوهرت سالم 
و پسرت سالم است؟" )آیه 26( و زن گفت: "خیر است." خیر است؟! و 
زن شونمی با ایمانی عظیم باور داشت که خدا فرزندش را از مردگان زنده 
خواهد کرد و همه چیز به خیر خواهد گذشت. این معنای فرمان برداری 

می    باشد، که در بطن ایمان نهفته است.

فرمانبرداریواقعی

راستی  کنم.  بازتر  را  فرمان برداری  مسأله    ی  می خواهم  این جا  در 
سر  که  بیاید  دستمان  به گذشته  نگاهی  با  شاید  چه؟  یعنی  فرمان برداری 
سپردن به راه    های خدا یعنی چه. بگذارید یک راهنمایی کنم. فرمان برداری 
عمیق    تر  مرور  به  مرحله که  چهار  می گیرد.  بر  در  را  چیز  چهار  واقعی 
می شوند. در پایان برای شما خواهم گفت که چه چیز فرمان برداری نیست 
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و پندارهای غلط مربوطه را توضیح خواهم داد.

اذعان به در کار بودن دست خداوند
اولین گام در راستای فرمان بردار بودن این است که اذعان داشته باشیم 

که همه ی سختی هایمان از سوی خدا می آید. 

مجری  َلری کینگ،  سپتامبر،   11 ماجرای  از  بعد  هفته  دو  حدود 
داده شد،  نمایش  از شبکه    ی سی    ان    ان  برنامه    ای که  در  آمریکایی،  معروف 
در کالیفرنیا که  بشارتی فیض  نام کلیسای  جان مک    آرتور، شبان صاحب 
نویسنده    ی کتاب    های مسیحی پر فروشی می    باشد، به همراه چهار نویسنده    ی 
شهیر دیگر )دیپاک چوپرا، نویسنده    ی کتاب های    تی    ام، بروس ویلکینوسن، 
دکتر  و  یهودی  نویسنده    ی  کوشنر،  هارولد  خاخام  مسیحی،  نویسنده    ی 
حسان حتحوت عالم مسلمان( در برنامه    ی تلویزیونی حضور یافت. لری 
کینگ این سوال را مطرح کرد که: "خدا در این فاجعه کجا بود؟" و به جز 
مک آرتور، پاسخ هر چهار نفر تقریبًا یک چیز بود: "اراده ی خدا در این 

ماجرا دخیل نبود."

زمان  در  می توان  چه طور  ندارد،  نقشی  شما  مصائب  در  خدا  اگر   
مشکالت به او پناه برد؟ دیگر چه دارید که بگویید؟ شاید دیگر پوستتان 
است که  این  می آید  بر  دستتان  از  تنها کاری که  شاید  باشد!  کلفت شده 
بر  شاید خداوندی که کنترلی  تا  باشید  امیدوار  و  بگذارید  به جگر  دندان 
شما و بدبختی    های شما ندارد، دوباره همه چیز را به روال عادی برگرداند. 
عجب خدایی! خدایی که نه می تواند نجاتتان دهد و نه از شر مشکالت 

خالصتان کند. پس دیگر چه تسالی خاطری از آن خدا می خواهید؟

پس به محض مواجه با هرمشکلی باید بگویید: "این هم مانند هر امر 
این سختی چه  فرستادن  با  می    خواهی  کنترل خداست. خدایا  در  دیگری 
چیزی را یادم بدهی؟" انسان فرمان بردار در مقابل خداوند کرنش می کند. 
با کبکبه  ارتشی کرد که  تسلیم  را  باغ جتسمانی، که خود  در  مانند عیسی 
به  منم که  "این  زد  فریاد  وقتی  بودند.  آمده  دستگیری    اش  برای  دبدبه  و 
جستجوی    اش آمده    اید" همه جا خوردند. فرمانبری ما باعث می شود که در 
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را  او  اراده ی  کرده  او  سوی  به  رو  بگیریم،  قرار  خداوند  نظر  مورد  مسیر 
بجوییم و هدایت او را طلب کنیم. آری، در زمان بروز مشکالت با خود 
مطلب  همین  نیز  شونمی  زن  است."  بوده  این  خدا  "خواست  می گوییم: 
را دریافت و یک راست به سراغ مرد خدا رفت. او یقین داشت که مرگ 
پسرش خواست خداوند بوده و همان خدایی که داده بود حاال پس گرفته 

بود.

اذعان بر حق بودن خداوند
را  خداوند  حقانیت  است که  آن  واقعی،  فرمانبری  مرحله ی   دومین 
در هر آن چه می کند، باور داشته باشیم. تفاوت بسیاری وجود دارد میان 
این که بگوییم  تا  "این مشکل را خدا فرستاده است"  این که فقط بگوییم 
است.  بگیرد، حق من همین  زندگی من تصمیم  برای  دارد  "خداوند حق 
حتی سزاوار از این بدتر هم هستم." توجیه کردن خواست خداوند و هرچه 

اتفاق می افتد، یکی از ارکان فرمانبری واقعی و ایمان راستین است.

در الویان 3:10 می خوانیم که هارون برادر موسی با شنیدن خبر مرگ 
سر  از  پوست کلفتی، که  سر  از  نه  سکوت  این  شد."  پسرانش"خاموش 

فرمان برداری بود. این اطاعت گواهی از پرهیزگاری هارون می داد.

همین طور وقتی سموئیل خبر مرگ پسران عیلی را به او می داد، واکنش 
)اول  بکند."  آید  پسند  او  نظر  در  چه  آن  است.  "خداوند  بود:  چنین  پدر 

سموئیل 18:3(

یا داوود که توسط پسر خودش از تاج و تخت مخلوع شده بود، بانگ 
بر آورد که: "اگر چنین گوید که از تو راضی نیستم، اینک حاضرم هرچه در 
آید به من عمل نماید.") دوم سموئیل 29:15( و ایوب که  نظرش پسند 
هر ده فرزندش را یک شبه از دست داد )فکرش را بکنید!( به جای شکوه 
و شکایت گفت: "خداوند داد و خداوند گرفت! نام خداوند متبارک باد!" 

)ایوب 21:1( فرمانبری این است، تصدیق بر حق بودن خدا.

داده  نسبت  من  به  نادرستی  تهمت    های  می آورم که  خاطر  به  را  ایامی 
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دهان  به  دهان  دروغ    ها  و  بودم  شده  پردازان  شایعه  مجلس  ُنقل  بودند. 
می گشت. اوضاع افتضاحی بود و اوقات من هم خیلی تلخ. دیگر حتی با 
خدا هم درد و دل نمی کردم تا این که، باالخره طاقت     من طاق شد، به دفتر 
کارم رفتم و در حضور خداوند زانو زده گفتم: "ای خداوند بر من رحم کن."

ناگهان انگارکه تازه چشمانم باز شده باشد، تمام اشتباهات و گناهانی که 
تا آن زمان مرتکب شده بودم جلوی چشمانم آمد و دیدم که سزاوار خیلی بدتر 
از آن هم هستم. به سمت کتابخانه    ام رفتم و کتابی برداشتم. الیش را باز کردم 
نوشته بود: "شاید بعضی از شما در شرایط سختی به سر می    برید، مردم پشت 
سر شما حرف می    زنند، تهمت زده و دروغ می    گویند. شما مستحق از این 
بدتر هم هستید." می    بینید؟ خدا خیلی بهتر از آن چه شما در حقش می کنید با 

شما رفتار می کند، همیشه بهتر از آن چه لیاقت شما است.

وقتی دوازده سال داشتم اتفاق بدی برای خانواده    ی ما رخ داد، من هم 
به جان مادرم نق می    زدم و از او توضیح می    خواستم، مثل هر پسر بچه    ی 
بود: "می    توانست  اما همیشه یک چیز  دوازده ساله    ی دیگر. جواب مادرم 
بدتر هم بشود، می    توانست بدتر هم بشود." از این بدتر هم می شد؟ به مادرم 
می گفتم: "اگر بخواهی این طور فکر کنی که همیشه باید همین را بگویی. 
مادر تصدیق کرد: "بله همیشه باید خدا را شکر کنیم که از این بدتر نشده 
است. پسرم ما فقط مستحق مرگ و جهنم هستیم. وقتی می دانم کی هستم 

و لیاقت من چیست، دیگر چرا شکوه کنم؟"

من دانشجوی الهیاتی داشتم که بیش از بیست سال سن داشت و برای 
بهترین کتاب    های  دعا می کرد.  بود که  داشتن همسری خدا ترس سال ها 
نوشته شده در زمینه    ی ازدواج را خوانده بود و احساس می کرد خدا او را 
برای ازدواج آماده کرده است. چند ماه قبل، احساس کرد که خداوند او را 
به محضر بانوی خاصی هدایت می کند. نزد من آمد و نظرم را جویا شد. به 
نظر من هم مناسب می آمد، همه چیز مرتب بود. او دو یا سه بار دیگر آمد و 
با من صحبت کرد. قلب او به سوی آن دختر متمایل بود. با هم دعا کردیم 
و او با دختر صحبت کرد و دختر هم موافقت نمود. او عمیقًا خشنود بود. 
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آن دختر بسیار خوب و خدا ترس بود، روح فوق العاده    ای داشت، آن دختر 
جواهر بود و شاگرد من هم بسیار خوشحال. حداقل برای سه هفته! روزی 
شخصی نزدم آمد و پرسید: "ماجرا را شنیده ای؟" گفتم: نه، او گفت: "همه 
چیز تمام شد."  آهی کشیدم و گفتم: حتمًا دل     او شکسته است، آن شخص 
گفت: "شما باید با او صحبت کنید." بار بعد که او را دیدم به او گفتم: 
دوست من به اتاق مطالعه    ی من بیا. وقتی آمد از او پرسیدم، شرایط سختی 
است، این طور نیست؟ او گفت: "خداوند به من نشان داده که فرزند پادشاه 
هرگز شکوه نمی کند، من خوب هستم، زیرا به هر حال من الیق آن دختر 

نبودم." 

فرمانبداری! این درست است که هر چه او با من کند باز هم همیشه 
بهتر از آن چیزی است که لیاقت اش را داشته    ام. 

تأیید کنیم " خیر است "
در مرحله ی سوم، اطاعت در فرمان برداری محض از این هم عمیق تر 
می افتد  اتفاق  چه که  آن  هر  انگاشتن  خیر  واقعی  فرمان برداری  می شود. 
است. بین این دو گفته که "خدا مسبب این مشکل است" و این که "خیر 
است" تفاوت بسیاری وجود دارد. ایوب نه تنها باور داشت که مشکالت 
او در کنترل خدا و خیریت هم بود، بلکه اضافه کرد: "نام خداوند متبارک 
یک  عنوان  به  موقعیت خود  از  عمیقی  درک  21:1( عجب  )ایوب  باد!" 
"آمین"  این  و  اعلی  حضرت  برابر  در  مفلوک گناهکار،  موجودی  انسان، 
گفتن به راه    های خدا وقتی آن ها بر علیه من هستند و یا حداقل این طور به 
نظر می رسد، خود اشاره به رویکرد بسیار خاضعانه    تری دارد: "نام خداوند 

متبارک باد!"

هستم.  خدا  خواست  تسلیم  است".  "خیر  است؟"  چه طور  "فرزند 
به عنوان یک شبان تعجب می کنم  را تصدیق می کنم. گاهی  طریق    هایش 
ایمان بودن چنین روحیه    ی  تازه  با وجود  ایمانداران  از  که چه طور بعضی 

فوق    العاده    ای دارند! و بسیاری دیگر از آن روحیه بی    بهره    اند.

چند وقت پیش مطلع شدم خانم نو ایمانی از اعضای کلیسای خودمان 
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به نوع خطرناکی از سرطان مبتال شده است. طبق وظیفه    ام به عنوان یک 
شبان، طبعًا باید به دیدارش می رفتم. در آن زمان تعداد زیادی از اعضای 
کلیسای بزرگ ما به خاطر سرطان و سایر بیماری    های العالج در بیمارستان 
بستری بودند. با خودم گفتم این دیدار حداقل دو سه ساعت طول خواهد 
کشید و برای این زن هم باید مدتی دعا کنم. شبان ها بهتر می دانند منظورم 
این که  با  دارد.  زیادی  نشیب  و  فراز  افراد  این  معنوی  زندگی  چیست. 
عواطف و محبت زیادی در این شرایط به بیمار نشان داده می شود، آن ها 
برای  دیدارها  این  در کل  اما  آمدند  و  رفت  در  دعا کردن  و  اشک    ها  بین 

شبان ها خیلی نفس    گیر است.

از  آن زن هم یک چنین چیزی خواهد شد. پیش  فکر کردم در مورد 
تا  طلبیدم  قوت  و  تمرکز  و  خلوص  خداوند  از  دعا کردم،  اتاق  به  ورود 
بتوانم برای آن زن دعا کنم. هرگز چیزی را که به محض وارد شدن به اتاق 
شدم فراموش نمی    کنم. همین که وارد اتاق که شدم زن پرسید: "احوال شما 
شبان؟" احوال من؟ احوال شما چه طور است، دوست من؟ دوران سختی را 
می    گذرانی مگر نه؟ زن جواب داد: "راستش نه شبان، شرایط خیلی ویژه    ای 
پرسیدم:  دارد؟  وجود  سرطان  در  ویژه    ای  چیز  چه  ویژه؟  شرایط  است." 

چه طور؟

"خب، می دانی شبان، خدا هنوز با من کار دارد و من با او در ارتباط 
هستم و این خیلی خوب است، چنین نیست؟ برای همین دل من استوار 
است. به عالوه االن که سرطان دارم همه به دیدار من می آیند و من فرصتی 
در اختیار دارم تا به آن ها بگویم که چه خدای فوق العاده    ای داریم. مگر شما 
به ما نگفتید که خدا اشتباه نمی کند و  همه چیز برای خیریت ما در کار 
استفاده  من  برای خیریت  از سرطان  من خدا  نظر  به  همین  برای  است؟ 
می کند، مگر نه؟ و یک چیز دیگر این که، شبان جان، من می خواهم شاگرد 
مسیح باشم. )این زن فقط دوسال بود که ایمان آورده بود.( "من می خواهم 
شاگرد مسیح باشم  و برای این که شاگرد او بود باید رنج کشید، مگر نه؟ 
دل سنگ من به این سختی نیاز داشت تا نرم شود. این سرطان در واقع 
هدیه    ی خداست. خیر است. الزم نیست نگران من باشی. خدا هوای مرا 
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دارد. خیر است."

اما  است،  عالی  برای شروع  با خودم گفتم:  ترک کردم  را  اتاق  وقتی 
زمانی که درد شدیدتر شود و برای مورفین بی طاقتی کند و یا بعد از شیمی 
دلیل  به  می گوید.  خدا کفر  به  و  می شود  عوض  او  حرف  حتمًا  درمانی، 
تجربه    ی چندین و چند   ساله    ام به عنوان شبان و دیدن افراد بسیار، چنین 
تصور می    کردم. اما زن تمام مراحل را با همین کلمات و شکرگزاری از خدا 

بابت بیماری    اش گذراند.

تفاوت  چه  بود  این طور  رنج    ها  مقابل  در  مسیحی  هر  واکنش  اگر 
عظیمی به وجود می آمد! خداوند از چنین جمعی برای احیا و برکت دادن 
کلیسا و مسیحیت حقیقی استفاده می کرد. آه که چه میزان نیازمند ایمان 

فرمانبرانه    ایم! 

مثل دوست عزیزی به خداوند پیوستن
اما هنوز یک قدم دیگر مانده تا ایمان، ایمان فرمان بردار شود. چهارمین 
گام فرمان برداری، پیوستن به خداست انگار عزیزترین دوست آدم باشد. 
حتی وقتی آن عزیزترین به نظر آدم از دشمنی برایت کم نگذارد. آیا تا به 
حال سگ    های وفادار را دیده    اید؟ حتی اگر صاحبش گاهی از روی شوخی 
به عوض غذا برای او سنگ و یا چوبی بی اندازد، سگ می رود و آن را برای 
صاحبش پس می آورد. اگر واقعًا فرمان بردار باشید سنگ    های خدا را برایش 
با  می    پیوندید، همان طور که  و  می    آویزید  او  به  می    آورید.  و پس  می    گیرید 
بهترین دوستتان رفتار می کنید و اهمیتی ندارد او چه کاری انجام می دهد. 

ایمان رسید.  از  این مرحله  به  ایوب  از مدت ها عذاب،  بعد  باالخره، 
کند،  انکار  را  خدا  بود  نزدیک  و  می شد  سست  او  ایمان  گاهی  هرچند 
)ایوب  انتظار خواهم  كشید."  او  برای   بکشد،  مرا  "اگرچه   باالخره گفت: 

)15:13

 یکی از اعضای عزیز کلیسای من در حال احتزار است و هر آن ممکن 
است که فوت شود. این زن، که در طول پانزده سال اخیر بارها بستری شده 
هم نمونه    ی ایمان فرمان بردار است. خداوند این آیه را بر روح او حک کرده 
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است، "وقت های من  در دست  تو می باشد.")مزمور 31:15( او از من هم 
خواسته است تا در مجلس ترحیم او نیز همین آیه را بخوانم. مخصوصًا 
در چند هفته    ی اخیر حال او وخیم    تر شده است در حدی که ذهن    اش نیز 
دیگر خوب کار نمی کند. یک روز درست قبل از سفرم به ولز به دیدن او 
اواخر ذهن    ام مخدوش شده، شاید  این  به من گفت: "شبان می دانم  رفتم 
برخی از آن چه این روزها می گویم به نظر شما بی معنا بیاید اما نگران این 
مسئله نباش، حرف    های معنا دارم را بپذیر و بیقه را رها کن. می خواهم قبل 
از سفرت بدانی از یک چیز مطمئن هستم و می دانم که من از آن او هستم 
و او از آن من است و اگر مرا بکشد فقط برای این است که پیش خودش 

بروم و... خیر است."

در این سال های اخیر، بیش از آن که من شبان او باشم، این زن شبانی 
به  این طور  ایماندار  یک  می    بینی  وقتی  است  دل پذیر  چه  است.  مرا کرده 
خدای خود چسبیده است. گاهی از گوشه    ی در اتاقش در بیمارستان می    بینم 
که دارد درد      می    کشد. و می    مانم که با او صحبت کنم یا از آن جا بروم. 
اگر مرا اتفاقی ببیند لبخندی می    زند و می گوید: "چیز مهمی نیست، شبان. 
این درد من در برابر رنجی که آقای     ما عیسی مسیح روی صلیب کشید، در 

واقع هیچ است."

با  ما اغلب این طور نیستیم، مگر نه؟ ما بیشتر شبیه یونس هستیم که 
كه   است   "صواب   می گوییم:  و  می    رویم  به    در  کوره  از  مشکالت  ذره  یک 
تا به  مرگ  غضبناك  شوم .")یونس 9:4( بعد هم خود را توجیه می کنیم و 
آتشی  پدرم هم همین طور  تند خوهستم.  نیست.  "دست خودم  می گوییم: 

مزاج بود."

امان از این همه توجیه. این صدای دنیا است، صدای ذات گناه آلوده    مان 
است که به حرف آمده. باید از خودمان خجالت بکشیم که ایمان فرمان بردار 
نداریم. آگاهی از این حقیقت باید ما را به دامان خداوند بی    افکند. شایسته 
نیست که در پی آرامی باشیم تا زمانی که بگوییم: "به پای او می    افتم چون او 
خداست، در مقابل او به سجده می    آیم چون او حقیقتًا خداوند است، در 
محضرش روی بر خاک می گذارم زیرا بر او یقین دارم و در حضور او سر 
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خود را خم می    کنم و به او    می    چسبم، چون می خواهم به او نزدیک باشم." 
به این می گویند فرمان برداری محض.

زن  خود  می    رسیم؟  فرمان بردار  ایمان  از  درجه  این  به  چه طور  حاال 
شونمی هم با قوه    ی خود آن همه فرمان بردار خداوند نبود. ما که همه  یاغی 
زن شونمی  دقیقًا کی هستیم. پس  نمی دانیم  زمانی که  هستیم مخصوصًا 
چه طور آن گونه مطیع شده بود؟ چه طور توانست بگوید: »خیر است« و به 

خدا و نبی او وفادار باشد؟

مدلتمامعیارایمانفرمانبردار

به خاطر عیسی مسیح  به طور قطع  ایمان فرمان بردار زن شونمی هم 
عهد  از  اما  نمی دانیم.  ما  بود  درک کرده  را  موضوع  زن  آن  قدر  چه  بود. 
جدید و دورنمایی که در اختیار ما می گذارد در می یابیم که هر چهار رکن 
فرمان برداری را می توانیم به واسطه عیسی مسیح تجربه کنیم. تنها به این 
دلیل که خود او از هر چهار مرحله گذر کرد، او هر مرحله را با فروتنی رفت 
و در هر مرحله خداوندگاری خدا را گواه گرفت. این فرمان برداری مسیح 

است که امروز قوت ما می شود .

عیسی زمانی که دوازده ساله بود گفت: "از بهر چه مرا طلب می کردید، 
مگر ندانسته     اید که باید من در امور پدر خود باشم؟")لوقا 49:2( عیسی 
بود  به جهت کاری  می    داشت  بر  قدمی که  هر  و  بود  پدر  فکر  در  همیشه 
که برای آن فرستاده شده بود: "پدر من تا کنون کار می کند و من نیز کار 

می کنم." )یوحنا 16:5(

رنجی  تمام  می خواند.  عادل  را  امور خدا  همه ی  در  و  همیشه  عیسی 
به  به عنوان عدالت محض پذیرفت و  را  او مقدر کرده بود  که پدر برای 
در  بره    ی خدا  همین سبب  به  رفت.  روی صلیب  ما  مثل  بدکارانی  خاطر 
جواب پیالتس سکوت اختیار کرد. زیرا بی گناه مجازات شد تا گناهکاران 

بخشیده شوند.

"خوار و نزد مردمان  مردود و صاحب  غم    ها و رنج  دیده  و مثل  كسی  
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كه  روی    ها را از او بپوشانند و خوار شده  كه  او را به  حساب  نیاوردیم .  لکن  
او غم های  ما را بر خود گرفت  و دردهای  ما را بر خویش  حمل  نمود. و ما 
او را از جانب  خدا زحمت  كشیده  و مضروب  و مبتال گمان  بردیم. و حال  
آن كه  به  سبب  تقصیرهای  ما مجروح  و به  سبب  گناهان  ما كوفته  گردید. 
و تأدیب  سالمتی  ما بر وی  آمد و از زخم    های  او ما شفا یافتیم . جمیع  ما 
مثل  گوسفندان  گمراه  شده  بودیم  و هریکی  از ما به  راه  خود برگشته  بود و 
خداوند گناه  جمیع  ما را بر وی  نهاد. او مظلوم  شد اّما تواضع  نموده ، دهان  
كه   گوسفندی   مانند  و  می برند  ذبح   برای   كه   بره ای   مثل   نگشود.  را  خود 
نزد پشم  برنده اش  بی  زبان  است  هم چنان  دهان  خود را نگشود." )اشعیا 

)7-3:53

عیسی کار خدا را تأیید کرد، حتی در سخت ترین  شرایط، وقتی که در 
باغ جتسیمانی به خود می    پیچید و یارانش او را تنها گذاشته و کسی با او 
دعا نمی کرد. وقتی عرق خون می    ریخت و گفت: "ای پدر اگر بخواهی این 
پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده    ی تو." )لوقا 
برای بخشیده شدن  را  بازهم خشم خدا  این سختی ها  با همه ی   )42:22

گناهان برگزیدگان به جان خرید: "بلکه به اراده    ی تو." خیر است.

و او به خداوند چسبیده بود، نقطه    ی عطف تاریخ بشر و گل سرسبد 
حتی  و  طبیعت  خدا،  بنده    های  خدا،  سوی  از  شدن  طرد  رنج  آفرینش، 
خورشید که بر او نتابید را هم به جان خرید. در تاریکی و طردشدگی از 
یعنی  َسَبْقِتنی.  َلما  ایلی    ایلی  زده گفت،  بلند صدا  آواز  "به  جانب خداوند، 
الهی    الهی مرا چرا ترک کردی." )متی 46:27( حتی وقتی خداوند با هر دو 
دست او را پس زد و از او فاصله گرفت، بازهم عیسی به پدر چسبیده بود. 
با دستان گشاده    اش روی صلیب فریاد زد:" الهی    الهی." به خاطر مسیح است 
باید فرمان بردار  به خاطر مسیح است که  باشیم.  که می توانیم فرمان بردار 

باشیم.

مسیح به ما آموخت: "یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا 
که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت.")متی 
29:11( آیا زندگی شما به نظرتان خیر می آید؟ آیا فرمان بردار هستید؟ آیا 
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آیا  سپرده    اید؟  خدا  به  را  خود  زندگی  آیا کل  آموخته    اید؟  را  فرمان برداری 
گناهان ریشه دار و تکراری و گناهان عزیزتر از جان )گناهی که به انجام آن 
سخت عادت کرده    اید( در وجودتان هست که هنوز به خدا اقرار نکرده اید؟ 
چیزی بدتر از گناهان عزیزتر از جان ایمان فرمان بردار را تهدید نمی کند. 

چسبیدن به گناه ایمان فرمان بردار را نابود می کند.

فرمانبرداریچهنیست
حال بیایید ایمان فرمان بردار را تعریف کنیم. ایمان فرمان بردار با سه 

چیز فرق دارد.

فرمانبرداریزهدنیست

زن  می خواهد  جیحزی  می افتد  الیشع  پای  به  شونمی  زن  زمانی که 
وی   در  جانش   زیرا كه   واگذار  را  "او  می گوید:  الیشع  براند،  را  شونمی 
تلخ  است .")دوم پادشاهان 27:4( این که جان آن زن تلخ است شبیه به 
فرمان برداری است؟ بله، فرمان برداری مسیحی به معنای زهد نیست. به این 

معنا نیست که حس رنج نداشته باشیم.

روزی زنی نزد من آمد که همسر خود را چند سال قبل از دست داده 
بود، او به من گفت: "خدا کمکم کرده تا این داغ را دوام بی آورم و مطیع 
خواست خداوند باشم. به حدی که مرگ شوهرم هرگز آزارم نداد و حتی 
دل    تنگ او نمی شوم." نمی    دانستم چه بگویم. در واقع این را از زبان بسیاری 
از مسیحیان شنیده    ام. انگار خداوند بار را از دوش آن ها برداشته )در واقع 
این طور به ماجرا نگاه می کنند(، به همین سبب در خصوص حادثه رخ داده 
درگیری درونی ندارند. و البته تصور می کنند فرمان برداری به این معناست. 
ممکن است در شرایط خاص به شیوه    ای به خصوص خداوند بار را بردارد 
اما اگر یک معضل هیچ مشکلی برای شما ایجاد نکند شما هم نیازی به 
فرمان برداری در آن زمینه ندارید. فرمان برداری یعنی "آمین" گفتن به راه    های 
به زندگی شما می فرستد. فرمان برداری  را  زمانی که سختی ها  خداوند در 
یعنی کاماًل خود را انکار کنید و صلیب خود را به دوش بگیرید و قدم بر 
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جای پای مسیح بگذارید.

فرمانبرداریایننیستکهذهنخودرابرسوالهاببندید

فرمان برداری محض به معنای این نیست که ذهن شما به دنبال جوابی 
برای مشیت الهی در نظر گرفته شده برای شما نباشد. بسیاری افراد )از 
جمله خود من که در ایام جوانی بسیار در این مورد فکر می کردم و در واقع 
بر این باور بودم( بر این تصور هستند که نمی توانند از خدا چرایی حوادث 

رخ داده را جویا شوند؟ اما آیا این موضوع حقیقت دارد؟

انگشت  در واقع، پاسخ هم مثبت است و هم منفی. شما نمی توانید 
اشاره خود را به سمت خدا بگیرید و فریاد بزنید: "خداوندا چرا این کار 
"ای  خدا  مطرح کنیم که:  را  این شیوه می توانیم سوال  به  ما  را می کنی؟" 
ببین   و  بدان   مرا  و فكرهای   بیازما  مرا  بشناس .  مرا  و دل   تفتیش  كن   مرا 
كه  آیا در من  راه  فساد است ! و مرا به  طریق  جاودانی  هدایت  فرما)مزمور 
23:139-24( اگر بر این عقیده    اید که نباید از خداوند پرسید، پس در 
خصوص عیسی چه می گویید؟ آن وقت که می پرسد: "خدای من، چرا مرا 

ترک کردی؟" )متی 46:27(

را ترک کرده است و شما خالصانه  وقتی احساس می کنید خدا شما 
آب  نهرهای  برای  آهویی که  مانند  می    طلبید  را  او  و  می    روید  او  به سمت 
شدت اشتیاق دارد، هم چنان نیز جان شما برای خدا شدیدًا مشتاق است 
و می توانید از او بپرسید: "خدای من، چرا مرا ترک کردی؟" این دقیقًا همان 
"آيا  الیشع می افتد و می گوید:  کاری است که زن شونمی می کند، به پای 
پسري  از آقايم  درخواست  نمودم ، مگر نگفتم  مرا فريب  مده ؟" )آیه ی 28( 

نمی    فهمم، چرا چنین چیزی باید اتفاق بی افتد؟

فرمانبرداریتقدیرگرایینیست

داشتن ایمان فرمان بردار، به معنی تقدیرگرا بودن و تقدیر گرایی نیست. 
همان  بخواهد  خدا  چه  هر  بگویی  و  بگذاری  دست  روی  دست  این که 
می شود. هرچه باداباد من کار خودم را می کنم. نه این زن اصاًل از فرستاده 
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به   و  َيُهَوه   "به  حيات   برعکس می گوید:  نیست،  شدن جیحزی خوشحال 
حيات  خودت  قسم  كه  تو را ترك  نكنم ." )آیه 30( زن، جیحزی را به خوبی 
نمی    شناسد، ما هم تنها اندکی در مورد آن می دانیم و من هم مطمئن نیستم 
که به او اعتماد می کردم یا نه. زن، الیشع و نه جیحزی را مرِد خدا می داند 
زن  به حضور خدا می داند.  افتادن  مثابه    ی  به  را  افتادن  الیشع  دامان  به  و 
می گوید: "به  حيات  َيُهَوه  و به  حيات  خودت  قسم  كه  تو را ترك  نكنم . ایمان 
فرمان بردار دست از دامان خدا نمی    کشد و به او چنگ می    اندازد و با خدا 
کشتی می گیرد و می گوید: " تا مرا بركت  ندهي ، تو را رها نكنم " )پیدایش 

)32:26

پس زن و الیشع با هم راه می    افتند و شما باقی ماجرا را می دانید، مرِد 
بر  مرگ  خواب  از  عطسه    ای  با  بچه  و   می    اندازد  بچه  روی  را  خود  خدا 
می    خیزد. الیشع بچه را به مادرش بر می    گرداند و در آیه ی37 ُحسن الختام 
فوق العاده    ای را می خوانیم: "پس  آن  زن  داخل  شده ، نزد پاي    هايش  افتاد و 
رو به  زمين  خم  شد و پسر خود را برداشته ، بيرون  رفت ." این دومین باری 
به  زن  بیرون می رود. خدایی که  اتاق  از  و  برمی دارد  را  بچه  زن  است که 
الوهیتش شهادت داده حاال فرزند را زنده کرده است. و این همان خدایی 

است که "همه     ی كارها را نیکو كرده  است " )مرقس 37:7(.

پیامیبرایامروزما
در پایان، این داستان چه پیامی برای ما دارد؟ دوستان عزیز، همان طور 
که تا به حال دیدیم تنها یک جا برای ایمان فرمان بردار وجود دارد و آن 
جا همان طور که پیش از این گفتیم نزد عیسی مسیح است. در قسمت اول 
به  بزرگی  احترامی  نزد خدا بی  نیازهایمان  نبردن  بررسی می کنیم که چرا 

اوست و در ضمن چگونه به جهت فرمان برداری به نزد مسیح برویم.

خودداریازتسلیمخواستخداشدن

به  زدن  سیلی  مثابه    ی  به  شدن  خداوند  خواست  تسلیم  از  خودداری 
چهره    ی فرمان بردار مسیح است. هنگامی که نجات دهنده    ی کامل و مقدس 
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و بی گناه من به خاطر من رنج کشید و تا به موت حتی موت صلیب تسلیم 
پدر شد، من نباید به خاطر او ذره    ای رنج را تحمل کنم؟ می    بینید که چه بی 

حرمتی عظیمی به محضر خداوند است؟

چند هفته قبل، پدری فرزندش را به بازی گلف مهمان کرد. ده دقیقه 
بعد از بازگشت به خانه مادر فرزند، کاهلی پسر در انجام کارهای خانه را 
به پدر گزارش کرد. پدر پسر را گوشه    ای کشید و از او پرسید: "پسرم، مگر 
من تمام صبح وقتم را با تو به بازی گلف سپری کردم و تو از من تشکر 
نکردی؟" پسر گفت: "درست است." پدر دوباره پرسید: "پس دیگر فرار از 

کمک به مادر چه معنایی دارد؟" پسر عذرخواهی کرد.

ما مسیحیان هم این گونه    ایم و این وحشتناک است، مسیح برای آمرزیده 
شدن گناهان ما همه کار انجام داد روی صلیب شکنجه شد و مرد، شکنجه 
و مرگی که ما مستحق آن هستیم. ما که مستحق لعنت و خشم خداوندیم. 
برای اندک فعالیتی کاهلی می کنیم و کمترین سختی را تاب نمی آوریم، فکر 

کردیم که هستیم؟

انگار  برای خداوند سنگین است،  به عالوه، تسلیم خدا نشدن خیلی 
خیر  نمی داند  آسمان  در  ما  "پدر  می گوییم:  او  به  خود  فرمان    بری  عدم  با 
سرسپردگی  عدم  اداره کند."  مرا  زندگی  چه طور  نمی داند  او  چیست  در 
من چیزی جز انسان مداری گناه آلوده و سرسام آوری نیست که انسان را 
سکاندار کشتی آفرینش و ساالر تقدیر می داند. عدم تسلیم یعنی فراموش 
کردن این گفته    ی مسیح که: "آن چه االن من می کنم تو نمی    دانی لکن بعدا 
"برای  به ما می گوید:  خواهی فهمید." )یوحنا 7:13( وقتی پولس رسول 
هیچ چیزی نگران نشوید." راست می گوید، زیرا پدر آسمانی ما بهتر می داند 

اوضاع جهان از چه قرار است.

و در عین حال، عدم تسلیم خواست خدا شدن نشانه    ی کم اطالعی ما از 
محدودیت    های ما به عنوان انسان است. این نوع برخورد شهادت ضعیفی 
بر ایمان ما به مسیح است. کسانی که تسلیم خواست خدا نمی شوند نشان 

می دهند که خود را به خوبی نمی    شناسند.
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 جوانان متوجه منظور من هستید؟ برخالف آن چه دنیا ادعا می کند، 
افرادی از شادی حقیقی برخوردارند که از خشم و لعنت خدا بر ضد گناه 
مطلع هستند و ماهیت  گناه آلود خود را می    بینند و می دانند لیاقت چیزی 
که  هستند  تنها کسانی  افراد  این  ندارند.  را  ابدی  مرگ  و  جهنم  از  بیش 
می توانند حقیقتًا شکرگزار خداوند باشند زیرا می دانند هرچه از سوی خدا 
به آن ها اعطا شود ورای لیاقت آن هاست. اگر هنگامی که نیکی به سوی شما 
می آید در این تصور باشید که به سبب کاری که انجام داده    اید این نیکی را 
"کسب کرده اید" و الیق آن هستید پس شادی برای شما بی معناست، اما 
هنگامی که از نیکی پیش آمده برایتان شگفت زده می    شوید و می دانید بسیار 

بیش از لیاقت شماست آنگاه شادی شما معنا می یابد.

مادرم همیشه می گفت: "هر چیز بهتر از جهنم به ما برسد نعمت است." 
او یکی از معدود آدم های شادی بود که در تمام عمرم دیده    ام. عدم تسلیم 
را  خدا  و  می گیریم  باال  دست  را  خود  است که  آن  دهنده    ی  نشان  شدن 

کوچک می    شماریم. 

 همان طور که در عبرانیان 12 می خوانیم، که خداوند ما را تنبیه می کند 
یا مثل مادر مهربانی که نوزاد را از شیر می گیرد، ما را از خوشی    های دنیا 
می گیرد تا رشد کنیم. اما اگر مطیع نباشیم اوقات خودمان و بقیه را تلخ 
بین ما و مسیحیان چه  به ما نگاه می کند و می گوید: "پس  دنیا  می کنیم. 
فرقی است؟ برخورد آن ها در برابر سختی ها دست کمی از رفتار ما ندارد."

مسیح،الگویفرمانبرداری

چگونه می توانیم به کمک مسیح، ایمان فرمان بردار مسیحی خود را به 
عرصه    ی عمل در بی آوریم؟ در ادامه هفت پیشنهاد عملی را با هم مطالعه 

می    کنیم.

1. رنج مسیح را به خاطر بیاورید.

طرف  از  او  مخالفتی كه  و  ضدّیت  به  و  شد  متحّمل  او  چه  آن  "به 
گناهکاران دید، بیاندیشید و مأیوس و دل سرد نشوید )عبرانیان 3:12(. به 
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زودی خواهید دید که جایی برای شکوه باقی نمانده است.

خاطر  به  را  از سختی ها  هدایت شما  و  نجات  در  مسیح  قدرت   .2
بیاورید.

این خود اوست که این سختی ها را متناسب با توان     شما به زندگیتان 
می فرستد و بهتر از هر کسی می داند چه آزمایشی برای شما در نظر بگیرد. 

باور کنید.

3. حضور مسیح را به خاطر بیاورید.

اعتقادنامه    ی  نیست.  غایب  هرگز  ما  زندگی  دوران    های  در  مسیح 
هایدلبرگ )پرسش و پاسخی نوشته شده در سال 1563 در آلمان، در زمینه 
امور مذهبی پروتستان.م( به زیبایی حضور همیشگی مسیح در زندگی  ما 
را به تصویر می کشد: "مسیح در هیچ حال از ما دور نیست." سکان زندگی 
زندگی، همیشه در دستان  امواج سهمگین  میان  بوران و در  و  باد  در  ما، 
اوست. او هرگز نمی گذارد از پیش چشمان و یا قلب این "کاهن اعظم" دور 
شویم و ما هرگز از آغوش "کاهن اعظم" جدا نیستیم. "کاهن اعظمی" که 
دائم در حال شفاعت و دعا برای ما می باشد)عبرانیان 25:7(. هرچند ما 
نابرادرانه برخورد کنیم، هرگز نابرادر این نخست زاده نخواهیم شد. به او 
ایمان آورید، ایمان داشته باشید که او تمام این امواج را آرام خواهد نمود 
شما  پای  در  و  می گذارند  شما  زندگی  ساحل  بر  سر  فردا  ناممکن    های  و 
می    افتند و مویه سر می دهند. آن ها ممکن است برای هشدار به شما باشند، 
اما برای غرق کردنتان نخواهند بود. او از شما مراقبت می کند. ایمان داشته 

باشید.

4. بردباری مسیح را به خاطر بیاورید.

او كه همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می  نمود، آن ها را 
تا به آخر محبت كرد )یوحنا 1:13(. بلی او که تا به آخر به متعلقان خود 
در  ازلی که  محبتی  با  بود.  خواهد  شما  پشتیبان  آخر  به  تا  نمود،  محبت 
وصف نمی    گنجد. او بر روی شما بسیار کار کرده تا بتوانید رهایی بیابید.
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5. دعاهای مسیح را به خاطر بیاورید.

محال است دعای او بی جواب بماند. همه ی دعاهای خود را به حضور 
او بی    آورید و او جواب دعا را از پدر برای شما خواهد گرفت.

6. اهداف مسیح را به خاطر بیاورید.

فروتن  را  "تا شما  2:8 می گوید:  تثنیه  بکشید؟  چرا می گذارد سختی 
سازد،" در صفنیا 12:1 می گوید: "که تا یاد بگیرید گناه به چه معناست،" 
را می    یابید."  با سختی ها سریع    تر خداوند  "که  در هوشع 15:5 می گوید: 

همه ی این دالیل منطقی به نظر می رسند، این طور نیست؟

محکم    تر  هرچه  می کند:  تشبیه  ناقوس  به  را  ایمانداران  بانیان،  جان 
ضربه بخورند صدای بهتری می دهند. توماس واتسن، نویسنده    ی پیورتن، 
ایمانداران  لقی تشبیه می کند که در دهان  دندان  به  را  زندگی  سختی های 
است، به راحتی جدا می شود و آسیب چندانی نمی    رساند. خدا ما را از دنیا 

می گیرد، همان گونه که مادر فرزندش را از شیر، تا رشد کنیم.

7. عاقبتی که مسیح برای شما در نظر گرفته است را به خاطر بیاورید.

عاقبتی که مسیح برای شما در نظر گرفته این است که عروس او بوده 
و تا ابد با او باشید. جان تراپ، مسئله را به این شکل بیان می کند: "آن که 
برای بردن مسابقه دو می    دود از خیس شدن زیر باران ناراحتی به خود راه 
نمی دهد." فرزندان خدا، شما هم به قصد برنده شدن و گذاشتن تاج طال 
به سر در روز بزرگ می    دوید. می دانید فرش ایرانی چه طور بافته می شود؟ 
خود  دستیاران  از  و  می رود  پایین  و  باال  دار  روی  فرش  بافنده    ی  دستان 
تنها کسی  بدهند.  دستش  به  را  رنگی  یا  و سفید  سیاه  نخ    های  می خواهد 
و  است  بافنده  نفشی می    زند خود  آن رنگ ها چه  با  و می    بیند  که می داند 
دستیاران از پایین دار فقط انبوهی از نخ    های به هم گره خورده را می بینند. 

خدا هم به همین شکل نقش زندگی ما را می    بافد.

اما روزی فرا می رسد که فرش    باف دستیاران را صدا می کند و می گوید: 
دوستان ببینید چه نقشی زده    ام. و آن روز همه خواهند دید نتیجه    ی باال و 
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پایین رفتن دستان استاد روی دار و بهم گره زدن نخ    ها در پایان چه نتیجه    ای 
داشته است. در آن روز از دانش و مهارت استاد مطمئن می شوند. روزی 
خواهد رسید که خدا، همانند آن استاد شما را صدا می    زند: "فرزندان بیایید 
ببینید با این همه رنگ سیاه و تاریک چه نقشی زده    ام." اما تا آن زمان تنها 
با ایمان فرمان بردار است که می توان به چنین روزی امیدوار بود. روزی که 
وارد ملکوت می شویم، خدا زندگی     ما را مانند فرش ایرانی جلوی چشمان 
جای  هم  سیاه  نخ    های  حتی  می بینیم  است که  روز  آن  می آورد،  خودمان 
خودشان را در نقش فرش زندگی ما داشته    اند و خدا هرگز خطا نکرده است. 
صرفًا به همان اندازه که الزم بوده از نخ    های سیاه در طرح زندگی  ما به کار 
رفته است. به خداوند ایمان داشته باشیم و بگوییم: "به خاطر فیض خدا، 

خیر است."
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3
زنکنعانی
ایمانبالغ

)متی28-2١:١5(

ما به ایمان نجات بخش واقعی، به همان سادگی که در زندگی آدم و حوا 
دیدیم و به ایمان فرمان بردارانه    ای همانند ایمان زن اهل شونمی نیازمندیم. 
اما به ایمان در حال رشد، ایمان بالغ و ایمان عظیم به همان شکلی که در 
زندگی زن کنعانی می بینیم نیز نیاز داریم. موضوع پیش روی ما یعنی ایمان 
اعتقاد  من  و  است  مهم  بسیار  عظیم  ایمان  و  بالغ  ایمان  رشد،  حال  در 
دارم کلیسا امروزه به چنین مطلبی بیش از همیشه احتیاج دارد. من چنین 
مسئولیتی را در قبال زندگی خودم، در قبال زندگی خواهران و برادرانم در 
مسیح  برای کلیسا خود و برای پادشاهی جهانی خداوند احساس می کنم. 
من بر این عقیده    ام که ما  مشکلی اساسی در پیش روی خود داریم. از مردم 
می    پرسیم که چه طور ایمان آورده    اند؟ سوالی بسیار خوب و نیکو که شنیدن 
اولیه    ی  برخورد  درمورد  اغلب شهادت    ها  اما  است.  فوق العاده  آن  جواب 
افراد با عیسی مسیح است و ادامه ندارد. درست مانند زن و شوهری که بعد 
از مراسم ازدواج هر کدام به راه خود رفته و به همان شکل سابق به زندگی 
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با  از رشد در رابطه    ی ازدواج  نیز  از مسیحیان  ادامه  بدهند، بسیاری  خود 
خداوند عیسی مسیح باز مانده    اند. وقتی زوجی برای مشاوره ازدواج به من 
مراجعه می کنند، یکی از اولین سواالتی که از آنان می پرسم این است، آیا 
واقعًا می    خواهید رابطه    ی زناشویی خود را بهتر کنید؟ علت این پرسش این 
است که اغلب افرادی که درخواست کمک می کنند به دنبال کمک گرفتن 
نیستند. در واقع هدف آنان این است که تمام اشتباهات شریک ازدواجشان 
ما  "بله  بگویند:  پاسخ  در  آن ها  اگر  بنابراین  بگذارند.  میان  در  شما  با  را 
از  بهتر؟  میزان  چه  می گویم:  آن ها  به  می    خواهیم."  بهتری  رابطه    ی  واقعًا 
را   5 رتبه    ی  آیا  می    خواهید؟  است که شما  ازدواجی  ده کدام  تا  یک  نمره 
می    خواهید؟ یا رتبه    ی 7 را؟ یا رتبه    ی 10 را می    پسندید؟ هدف شما کدام 
خواستار  ما  می خواهیم،  را   10 رتبه    ی  "ما  دهند:  پاسخ  آن ها  اگر  است؟ 
می کنم  فکر  می گویم:  آن ها  به  صورت  آن  در  هستیم."  عالی  ازدواجی 
می توانیم با هم کار کنیم. پس اجازه بدهید با هم به این موضوع بپردازیم.                                                                                                                                     
وقتی می    پرسم، از 1 تا 10 به بهترین روزهای زندگی مشترکتان در گذشته 
چه امتیازی می    دهید؟ اغلب بهترین نمره را به شروع رابطه    ی خود می    دهند، 
و عدد10را مد نظر دارند. من به آنان می گویم: اهمیتی ندارد گذشته تا چه 
حد دل پذیر بوده است، اما اگر واقعًا زندگی زناشویی بهتری می خواهند، 
با یاری خداوند می توانند آن را حداقل به خوبی نقطه آغاز برگردانند. بله 

دوستان در زندگی روحانی هم چنین است.

ایمانرشدکننده
است که خدا  امروز، موضوع وحشتناکی  بزرگترین مشکل مسیحیان 
از آن نفرت دارد، این موضوع، را ما پسرفت می    نامیم. در چنین شرایطی 
در  راکد،  رشدمان  می خواهیم.  دریافت کردن  برای  را  خداوند  صرفًا  ما 
حال درجا زدن بوده و در فیض رشد نمی کنیم. ما در جنگ    های روحانی 
می دهیم، کتاب    های  موعظات گوش  به  چند  هر  نمی    خیزیم.  بر  مبارزه  به 
گوناگون می خوانیم به کنفرانس    های مسیحی مختلف می    رویم، اما آن چه 
ما به دنبال آن هستیم اثبات بی    گناهی خودمان است و نه رشد روحانی. ما 
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حقیقتًا متمایل به رشد در فیض و معرفت خداوندمان عیسی مسیح نیستیم. 
ما از یاد می بریم که بیش از سیصد بار در کتاب مقدس بر ضرورت رشد در 
فیض و معرفت خداوند عیسی مسیح تأکید شده است. در مورد کودکی که 
رشد نکرده و بالغ نمی شود چه فکر می کنید؟ اشتیاق یک کودک 2 ساله به 
این که مادرش همواره در نزدیکی او و در مقابل چشمانش باشد قابل درک 
است. اما هنگامی که ببینید بچه    ای 12 ساله حاضر نیست از کنار مادرش 
تکان بخورد، حتمًا متوجه     خواهید شد که چیزی در این میان اشتباه است. 
کودک به اندازه    ای که باید رشد نکرده و اعتماد به مادر خویش را نیاموخته 
است. در خصوص زندگی روحانی نیز اوضاع به همین شکل است. ما باید 
بی آموزیم که در ایمان گام برداشته، از طریق آزمایشات در ایمان رشد  کنیم. 
پس در غیبت خدا حضور او را حس می کنیم، که در تمام فراز و    نشیب    ها 
ما را در زندگی به جلو هدایت می کند. سوال این جاست، آیا شما در ایمان 
رشد می کنید؟ اما ممکن است شما هم بپرسید، چه طور می توان در ایمان 
رشد نمود؟ خب این به عهده    ی خداوند است و البته خداوند هم با روح 
خود و به واسطه    ی کالمش شما را در ایمان رشد می دهد. اما ما هم باید 
از کالم او استفاده کنیم، ما باید برای دریافت هدایت روح او تمنا کنیم و 
باید تمایل به شکلی از زندگی داشته باشیم که بازتاب دهنده    ی رشد و ایمان 
بالغ باشد. مدتی پیش یک شبان قدیمی در جمع کلیسای ما چنین  گفت: 
نابالغ است، زیرا زندگی آن  با ارزش    تر از صد مسیحی  بالغ  یک مسیحی 
یک شخص سخن می    گوید و خود یک بشارت است. زندگی او دیگران 
را به داشتن این نوع زندگی تشویق می کند. این اشخاص معیارهای زندگی 
روحانی برای دیگر مومنان را باالتر می    برند. ایمان رشد یافته و بالغ ما را از 
زهر ایمان سهل، همان ایمان کاذب و دروغینی که امروزه در کلیساها نفوذ 

کرده و آن ها را آلوده ساخته است محافظت می کند. 

)Easy-Believismایمانسهل(

وقتی شما مسیحیانی رشد یافته، در حال رشد و بالغ را می    بینید که در 
مورد عیسی مسیح با هم صحبت می    کنند و راز دل خود را با هم در میان 
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می    گذارند، در می    یابید که آنان در حال رشد در فیض هستند. آهن، آهن 
را صیقل می دهد. در گذشته در کلیساهای هلند اغلب مشارکت    هایی به 
منظور مالقات و گفتگوی قوم خدا در خصوص راه    های خدا و کمک    هایی 
که می توانند به یک دیگر در سفر روحانیشان بنمایند برگزار می شد. و مرکز 
گفتگوی این افراد عیسی مسیح و مصلوب شدن او و فرمایشات او بود. آه 

که چه قدر امروزه به چنین افرادی نیازمندیم.

پدرانومادراندراسرائیل

من برای این موضوع باری بر دل دارم، من به خاطر مسیحیان بسیاری 
که تولد تازه یافته    اند شکرگزارم، اما امثال آکیال و پرسکیال کجا هستند، که 
به نو ایمانان بهترین راه، راه قدم برداشتن در مسیح، راه زندگی در جالل 
و حضور خداوند را نشان بدهند؟ آن پدران و مادران در اسرائیل کجایند؟ 
سخن من تنها در خصوص خدمت مردان نیست، بلکه خدمت زنان را نیز 
در بر می گیرد. چه مادران عظیمی در طی اعصار گذشته در اسرائیل وجود 
داشته اند! افراد بسیاری که روح مرا با خوراک عالی روحانی تغذیه کرده    اند. 
تنها در خصوص کتب فوق العاده    ای که برخی از بانوان قرن نوزدهم، مانند 
داشته    اند  عرضه  دووتون،  آن  وینسلو،  مری  هاوکز،  سارا  بریان،  روت 
میزان  ایمانشان،  بلوغ  خود،  دینداری  جهت  به  بانوان  این  بی    اندیشید. 
داشتند  زندگی    های مبشرانه    ای که  بودند و  یافته  با خدا  ارتباطی که  ژرفای 
مشهور شده اند. در خصوص این بانوان همان حرفی را می توانیم بزنیم که 
در خصوص آن زن کنعانی می گوییم، که ایمان آنان عظیم است. در میان 
اعضای اولین کلیسای من، بانویی خدا ترس و سال خورده وجود داشت 
که سن او به بیشتر از نود سال می رسید. هر خادمی که به آن شهر می آمد به 
مالقات او می    رفت. هر سخنی که از دهان او خارج می شد خداوند عیسی 
مسیح را جالل می داد، هنگامی که در کنار او بودی احساس می کردی در 
حضور خداوندی. او زنی با ایمانی عظیم بود. و این ایمان عظیم او را برای 
خدمت رساندن خبر خوش نجات تقویت می    نمود.                                                                         

هیچ گاه فراموش نمی کنم که یک صبح دوشنبه به دیدار او رفتم. او از 
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من پرسید: "جناب شبان دیروز برای شما چه طور گذشت؟" و من در پاسخ 
به او گفتم: "خب، عجیب    ترین اتفاقی بود که تا به حال تجربه کرده بودم. 
وقتی شروع کردم به موعظه کردن عرق کردم، نمی توانستم انجامش دهم، 
تمام موعظه کار خودم بود اما در میانه راه خداوند تمام خطابه را از من 
گرفت و از ادامه باز ماندم." او گفت: "اوه، می دانم، می دانم، من شنیدم 
که شما خیلی تالش کردید" )این خانم پیرتر از آن بود که بتواند به کلیسا 
از طریق تلفن می    شنید.( "من تلفن  را  بیاید و در خانه می    ماند و موعظه 
را قطع کردم و گوشه    ای نشستم و باقی زمان موعظه را صرف دعا کردم تا 
روح القدس بر شما نازل شود و می    دانستم روح القدس خواهد آمد. من با 
خدا در ارتباط بودم و می    دانستم به دعایم پاسخ خواهد داد. "ای زن، ایمان 
تو عظیم است." حال هدف ما این نیست که با این مادر اسرائیل مسابقه 
کند،  رشد  ایمانتان  می    خواهید  مسیحی هستید حتمًا  اگر شما  اما  دهیم، 
این طور نیست؟ آیا نمی خواهید رابطه    ای با خدا داشته باشید که امتیاز 10 
را کسب کند؟ اگر ما او را دوست داریم، اگر ما با او ازدواج کرده ایم، پس 
چرا در جایگاه پایینی از ایمان باقی مانده    ایم؟ چرا ما صرفًا عطایای خداوند 
رابطه    ای  و  بیشتر  بلوغ  عظیم    تر،  ایمان  برای  چرا  می گیریم؟  نظر  در  را 
نزدیک تر با او تالش نمی کنیم؟ چرا دنیایی چنین کم عمق، بی    چاره، فاسد، 
خفه و مشغول کننده را کنار نمی    گذاریم و به جستجوی نجات دهنده در 
کتاب مقدس نمی    پردازیم؟ " کتب  را تفتیش  کنید ... و آن ها است  که  به  
من  شهادت  می دهد" )یوحنا 38:5(.                                                                  

 اجازه دهید نجات دهنده    ی خود را دوست بداریم، اجازه دهید بجوییم 
باشد که زنان و مردان  این  برتر است! اجازه دهید دعای ما  او  بدانیم  تا 
ما  به  دیگران  اگر  حتی  دارد.  واگیر  آن ها  زندگی  باشیم، کسانی که  ایمان 
نگاه نکنند و نگویند، "این شخص ایمانی غیر معمول و عظیم دارد." باز 
هم مطمئن و مصمم باید رشد کنیم. اگر بخواهیم محصولی سی برابر یا 
شصت برابر یا صد برابر به بار آوریم به    طور قطع باید تالش کنیم و نجات 

دهنده را بهتر بشناسیم. 

بله، این باری است که من بر دل دارم هم برای خودم و هم دیگران، من 



68

می خواهم از این سومین چهره    ی کتاب مقدس برای نشان دادن سه شیوه ی 
خداوند عیسی مسیح برای به بلوغ رساندن ایمان شخص استفاده کنم.

]اما[  "لیکن   می    خوریم،  بر  اما(   )اولین  ظاهری  سکوت  با  ابتدا،  او 
هیچ  جوابش  نداد" )آیه 23(، دوم به واسطه    ی طرد کردن ظاهری )دومین 
خاندان   شده   گم   گوسفندان   جهت   به  ]اما[  مگر  نشده ام   "فرستاده   اما( 
اسرائیل .")آیه 24( و سوم با توهین ظاهری. )سومین اما( "]اما[ در جواب 
گفت که، نان  فرزندان  را گرفتن  و نزد سگان  انداختن  جایز نیست")آیه 26(.

سکوتظاهری
با  آمده،  چگونه  زن  این  که  توجه کنید  است.  توجه    ای  قابل  ماجرای 
ایمانی واقعی، همان طور که می بینیم، او نزد چه کسی آمده است؟ به نزد 
آمدنش  ضرورت  و  عیسی.  پای    های  نزد  آمده؟  مسیح. کجا  عیسی  خود 
چیست؟  فریاد کنان  وی  را گفت : "خداوندا، پسر داوود، بر من  رحم  کن  
زیرا دختر من  سخت  دیوانه  است ". لغت یونانی به کار رفته نشان گر تکرار 
شده  مسائل  این  تمام  متوجه  اگر  شد.  همراه  او  با گریه    ی  خیابان  است، 
باشد.  داده  را  او  پاسخ  لحظه  در  باید  مسیح  که  اندیشید  خواهید  باشید 
از سر  دیار خود نشنیده که عیسی پاسخ اشک    های  این زن کنعانی در  آیا 
التماس را می دهد و هر که را به نزدش می    آورند فورًا شفا می بخشد، که او 
گوسفندان کوچک را در بازوان خود گرفته و به آغوش می کشد، که او پیش 
از آن که بخوانیم پاسخ می دهد؟ مطمئنًا عیسی آماده بود تا در لحظه پاسخ 

او را بدهد و او را شادان به راه خود بفرستد.

عیسی  یک  و  زن گریان  یک  تضادی،  چه  نداد"  جوابش   هیچ   "لیکن  
خاموش! چه خوراکی برای شک! مسلمًا پیش از آن که آن زن خانه    اش را 
ترک کند به او گفته بودند "چرا به نزد عیسی ناصری می    روی؟ او مسیح 
فینیقیه سوریه و یک  از  بیگانه، کسی  تو که یک کنعانی  با  او  یهود است 
مطرود هستی چه کاری می تواند داشته باشد." آن زن این نصایح را نشنیده 

گرفت و نزد عیسی آمد  اما عیسی یک کلمه هم پاسخش را نداد. 
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بگوید  و  بازگردد  خانه اش  به  بود  ممکن  زن  آن  کنید  فکر  شاید  حاال 
"فایدهای ندارد نزد عیسی بروی." این می توانست واکنش شما باشد. شاید 

شما این کار را انجام بدهید، در دعای خود نزد او بروید و برگردید. 

از خدا  و نجات     بخش  واقعی  ایمان  زیرا  بازنگشت. چرا؟  آن زن  اما 
برنمی گردد. ایمان نجات بخش واقعی باید خدا را داشته باشد. خدا محور 
آن است. عیسی مسیح فاعل، مفعول، اسم، صفت، قید و فعل ایمان نجات     
بخش واقعی ماست. او همه چیز است و آن زن بدون او هیچ نمی توانست 

بکند. حتی سکوت نمی توانست این زن را دور کند. 

شما هم با سکوت خدا مواجه می شوید، این طور نیست؟ هر مسیحی 
واقعی که با ایمان زندگی می کند حداقل دو چیز را در سفر روحانی خود 
اما  او.  و سکوت  غیبت خدا  و  او  با  لذت هم دلی  می داند. حضور خدا، 
اغلب ما به عنوان یک مسیحی طوری رفتار می کنیم که انگار خدا همیشه در 
دسترس ما و ما همواره در هم دلی با او هستیم. اگر صادق باشیم، زمان های 
بسیاری بوده که سکوت خداوند را چشیده    ایم  و این سکوت چه بار سنگینی 
به همراه دارد! سموئیل رادرفورد می گوید :سکوت عیسی مسیح، تلخ    ترین 
او  اندوه خود بنوشند.  ماده    ای است که مسیحیان می توانند در جام غم و 

می گوید: "سکوت خداوند برای روح من جهنم است." 

وادار  را  عروس  یک  باری که  می    شناسید؟  را  سکوت  این  بار  شما 
می    سازد تا چنین بگوید: " االن  برخاسته ، در كوچه     ها و شوارع  شهر گشته  
او را كه  جانم  دوست  می دارد خواهم  طلبید. او را جستجو كردم  اّما نیافتم، 
یا  و    )6:5  ،  2:3 سلیمان  غزل    های  )غزل  نداد.  جوابم   و  خواندم   را  او 
مرثیه    ی ارمیا : "و نیز چون  فریاد و استغاثه  می     نمایم  دعای  مرا منع  می     كند." 
"خویشتن  را به  ابر غلیظ  مستور ساختی  تا دعای  ما نگذرد" )مراثی ارمیا 

3: 8 و 44(.

خداوند رنج    هایی را در راه شما می گذارد و شما نزد او زاری می کنید، 
نمی    یابید،  را  او  بیابان شده و شما  مانند  مانند مس و زمین  اما آسمان ها 
شما نمی توانید به او دست پیدا کنید. همان طور که یک مثال الهیاتی قدیمی 
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می گوید: "دعا کنید تا زمانی که دعای شما بگذرد و به خدا برسد." شما 
سعی می کنید از او اطاعت کنید، سعی می کنید به کالم اشعیا متمسک شوید 
که می گوید: "و كسی  نیست  كه  اسم  تو را بخواند یا خویشتن  را برانگیزاند 
تا به  تو متمّسك  شود زیرا كه  روی  خود را از ما پوشیده ای  و ما را به  سبب  
گناهان  ما گداخته ای." )اشعیا 7:64( . گریه کرده فریاد می کشید، آه و ناله 
و زمزمه می کنید اما از سقف هم فراتر نمی    رود. سکوت، سکوتی پر هیاهو! 
سکوتی که شک    های درونی را دو چندان می کند، سکوتی که شما را وادار 
می کند با سراینده    ی مزمور بگویید: ) همان طور که ما در سرودهایمان در 

آمریکا از مزمور 42 می خوانیم( 

باغمواندوهازصدایشمشیرها،

سرزنشوتلخیمیشنوم،

مرامالمتمیكنند،چونکههمهروزهمرامیگویند:

»خدایتوكجاست؟«                                                                                                                                                                                         

همسر  به  می کرد،  ترک  را  خود  خانه  لوتر  مارتین  زمانی که  روز  یک 
می کنم  فکر  است  ساکت  بسیار  من  مقابل  در  "خدا  عزیزش کتی گفت: 
مواجه  بسته  پرده    های  با  بازگشت  به خانه  هنگام که  باشد." شب  مرده  او 
شد، با گام    های شتابان به سمت خانه رفت و به همسر خود گفت: "کتی 
خدا  امروز صبح گفتی  تو  “خب  داد:  پاسخ  فوت کرده؟ همسرش  کسی 
شکستن  برای  موضوع  این  از  خاص  لحظه  آن  در  خداوند  است."  مرده 
اسارت لوتر استفاده  کرد. آیا زمان هایی که خداوند ساکت به نظر می رسد 
به  را دو چندان می کند احساس کرده اید؟ زمانی که  او شک    ها  و سکوت 
ندرت می دانید به که ایمان داشته باشید و چگونه پیش بروید. شما به شکل 
غیر قابل توصیفی با ناله کنندگان هم نوا می شوید. )رومیان 26:8( به نظر 
می رسد خدا خود را در محلی دور قرارداده و شما نمی توانید بفهمید چرا. به 
روزهای گذشته و احساس نزدیکی به او در آن روزها فکر می کنید. آن زمانی 
که خداوند، از صندلی که روی آن نشسته    اید قابل لمس        تر و حقیقی    ترین 
وجود جهان بود. اما حاال او بسیار دور است. چرا خدا این کار را می کند؟ 
چرا خدا گاهی در مقابل قوم خود سکوت می کند؟ سوال بسیار خوبی است 
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و البته ما تمام پاسخ    ها را نمی دانیم زیرا انسان  های بسیار محدودی هستیم. 
خدای زنده، خدای حاکم است. او تمام پازل زندگی ما را در لحظه می بیند. 
او تمام هزاران قطعه    ی پازلی که زندگی ما را شکل می دهد را می بیند. ما در 
زمان حال تنها یک یا دو قطعه را می بینیم، پس هیچ وقت نمی توانیم بدانیم 
چرا او این چنین رفتار می کند. اما او تمام دالیل خود را می    داند، زیرا او 
خداوند است. اما دو دلیل وجود دارد دو قطعه بزرگ از این پازل که ما 
می توانیم درک کنیم. دو دلیل تغییر ناپذیر وجود دارد برای این موضوع که 

چرا خدا گاهی به شکل غریبی در زندگی ما سکوت می کند.

برایجاللخود

 11 باب  یوحنا  انجیل  به  را  شما  بدهید  اجازه  دلیل  اولین  عنوان  به 
ارجاع دهم. عیسی مسیح، مریم، مرتا و ایلعازر را بسیار دوست می    داشت 
بیمار شد  به سختی  ایلعازر  روزی  بود.  آنان خشنود  خانه  در  ماندن  از  و 
آقا، اینک  آن  که  او را دوست   و مریم و مرتا برای او پیام فرستادند: "ای  
می داری  مریض  است  )آیه 3( و حاال به آیه 6 نگاه کنید: "پس  چون  شنید 
که  بیمار است ، در جایی  که  بود دو روز توقف  نمود." آیا این توقف به نظر 
آمدن پشت منبر تماسی دریافت کنم  به محض  اگر  شما عجیب نیست؟ 
و می گویم:  به کناری می گذارم  را  برنامه  است،  بیمار  که همسرم سخت 
باید  اما من همین حاال  با شما بسیار عالی است  متاسفم دوستان، بودن 
دارم و می خواهم در کنارش  را دوست  او  بیمار است من  بروم، همسرم 
را ترک می کنم. شما هم درک می کنید. چه عجیب است،  باشم و محل 
عیسی که ایلعازر را دوست می داشت دو روز دیگر هم همان جا ماند. چرا؟ 
به نظر شما عیسی چه طور بیشتر جالل می یافت با شفا دادن ایلعازر بیمار 
یا برخیزاندن او از مرگ؟ عیسی در زندگی ما چه طور بیشتر جالل می یابد؟ 
این گونه که همواره و در لحظه به دعاهای ما پاسخ دهد و یا این که گاهی 
ما را به خود شناسی در دعا برساند و بعد به آن دعاهایی که به خاکستر به 
جا مانده از آتش بدل شده اند پاسخ دهد؟ او از میان خاکستر  شعله    های 
امید و عشق و ایمان را بیرون می آورد و زمانی که ما حداقل انتظار را داریم 
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پاسخ ما را می دهد. عیسی صبر می کند تا جالل یابد به همین علت در آیه 
4 می گوید: "این  مرض  تا به  موت  نیست " هدف این نیست، بلکه هدف 
جالل خداست،تا پسر خدا از آن جالل یابد. این گونه به موضوع نگاه کنید 
اگر خداوند در لحظه پاسخ دعاهای شما را بدهد چگونه جالل یابد؟ ما به 
خود و به قدرت دعای خود افتخار خواهیم کرد. اما خدا می داند چه طور ما 
را تعلیم دهد و چه طور ما را به راهی برد که "چنان که  مکتوب  است  هر که  

فخر کند در خداوند فخر نماید" )اول قرنتیان 31:1(. 

تاایمانماراخالصسازد

دومین دلیل سکوت خداوند پاالیش کردن و خالص گرداندن و به بلوغ 
رساندن ایمان ماست. از یک موسیقیدان بزرگ قرن نوزده    ام سوال شد که 
"به علت  داد  پاسخ  او  و  تاثیر گذارند؟  و  بسیار محبوب  او  چرا قطعًات 
وقفه    ها و سکوت    ها."  اخیرا یکی از خادمین مشهور در جلسات کلیسای ما 
شرکت کرد و موعظه    ی خادم دیگری را شنید. بعد از موعظه، به من گفت 
"متن موعظه درست و خوب بود اما فضای سفید کافی روی صفحه کاغذ 
نبود." آیا هرگز کتابی را دیده    اید که از ابتدا تا انتها هر دو روی صفحه بدون 
هیچ صفحه بندی نوشته شده باشد؟ شما باید به کتاب فشار آورید و آن 
را کاماًل باز کنید تا فضای بین دو صفحه را بخوانید. جذاب نیست وقتی 
هیچ بخش سفیدی در کتاب نیست. می    بینید، ما با فضاهای خالی کاغذ 
زمانی که کتاب را می خوانیم کار داریم. ما با وقفه    های زندگی کار داریم. ما 
به شکلی درگیر هستیم که نیاز به وقفه    ها داریم، ما نیاز داریم واکنش نشان 
دهیم. ما به سکوت نیاز داریم. در زمان های سکوت، خدا ما را به تعمق و 
واکنش می خواند، ما را به درون تونلی تاریک، جایی که می توانیم توقف 
این  پیدا کنیم. نمی توانم توضیح دهم چه طور  را  او  راه  تا  کنیم می    کشاند 
کار را انجام می دهد اما می دانم پطرس چه می گوید: "تا آزمایش ایمان شما 
با آزموده  شدن  در آتش ، گرانبهاتر است  برای  تسبیح  و  که  از طالی  فانی  
جالل  و اکرام  یافت  شود در حین  ظهور عیسی  مسیح ." )اول پطرس 7:1( 
نظر  به  هنگامی که  همان  ما،  زندگی  در  و سکوت  تاریکی  زمان های  در  
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می رسد خدا ما را با یک دست از خود دور می کند، با دست دیگر ما را به 
سوی خود می کشد، خداوند در سکوت به عمق روح ما قدرت می بخشد. 
بنابراین زمانی که به پایان تونل رنج ها می    رسیم او به روشنی و با قدرت بار 
دیگر در زندگی ما سخن می گوید. ایمان ما قوی    تر از زمانی خواهد بود که 
به تونل وارد شده    ایم. من ایمان دارم در زمان سکوت خدا، بیشتر در مورد 
او آموخته    ام تا زمانی که سکوت اختیار نمی کند. در زمان سکوت بیشتر در 
خصوص حاکمیت او، قدوسیت او، عظمت او و البته فیض او آموخته    ام. 
در زمان سکوت خداوند، من در میان شگفتی آموختم که نابود نمی شوم. 
در زمان سکوت اول بر خدا تامل کردم و سپس در بر خودم. کالم خدا به 
ما نمی گوید که عیسی کالم آن    ها را نشنید، بلکه می گوید یک کالم پاسخ 
تصور می کنیم، خدا  است که  این  زمان سکوت خدا  در  ما  مشکل  نداد. 
صدای ما را نمی شنود. اما او می شنود او به شکل بخشاینده    ای منتظر است 
و حتی سکوت را، به سمت جالل خود و همان طور که ما خواهیم دید، 

بلوغ روحانی ما هدایت می کند.                                                   

رفتارباوالدین

بنابراین عیسی شروع به تعلیم دادن به زن کنعانی کرد. مشکل این بود 
دقت  حال  به  تا  بود.  آمده  عیسی  نزد  خود  دختر  خاطر  به  زن   آن  که  
نزد  خود  فرزندان  از  یکی  برای  شخصی  زمانی که  انجیل،  در  کرده اید 
عیسی می آید، او همیشه راهی برای درگیر کردن توجه آن شخص می یابد. 
را  این موضوع  و موارد دیگر  این زن  زده، در مورد  دیو  آن  پدر  در مورد 
من   "بر  می گوید:  زن  این  می کند؟  برخورد  والدین  با  چه طور  می بینیم. 
او  ماند.  اما عیسی ساکت  دیوانه  است ."  زیرا دختر من  سخت   رحم  کن  
شروع به کار کردن با آن زن نمود، با آن مادر. این موضوع اهمیت بسیاری 
این  می دهد  فرزند  ما  به  خدا  دالیلی که  از  یکی  می کنم  فکر  اغلب  دارد. 
فرزند  ما  است  ممکن  شکر،  را  خدا  کند.  ما کار  با  دارد  قصد  است که 
را  فرزند خود  بتوانند  والدینی که  هستند  اما کجا  باشیم،  نداشته  زده  دیو 
درست  به بار بیاورند؟ آیا تا به حال والدینی را مالقات کرده اید که بگویند: 
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موضوع  این  ادعای  داد؟"  انجام  را  این کار  می توان  چه طور  می دانم  "من 
خدا  ترتیب  این  به  و  است!  راحت  ندارند  فرزندی  هنوز  برای کسانی که 
ما می دهد، حتی  به  را  از خودمان خالی می کند و لحظات سکوت  را  ما 
در پدر و مادر  بودنمان، تا زمانی که شروع به نشان دادن واکنش نسبت 
این که واقعًا که هستیم کنیم. زمانی در می    یابیم که گناهان فرزندان ما  به 
آینه    ی گناهان و قصورات ما هستند که در دوره سکوت خداوند هستیم.                                                                                                               

ما بر خوردی عظیم را می    آموزیم.

با ایمان نجات  با این زن نمود. او   بنابراین خدا شروع به کار کردن 
بخش واقعی آمده بود. "خداوندا، پسر داوود" و به نظر می رسد به اندکی 
آورد،  لب  بر  را  داوود"  "پسر  ناجی  عنوان  زیرا  بود،  یافته  شناخت دست 
بداند خداوند عیسی مسیح  تا  بود  او داده  به  را  این شناخت  روح القدس 
کار  تو  با  حاال  می خواهم  می گوید:  مسیح  اما  است.  فوق العاده  کیست. 
کنم، ای زن. می خواهم ایمان تو رشد یابد. و با این سکوت در تامل و تفکر 
ایمان تو را به بلوغ برسانم.                                                                        

طردکردنظاهری
سپس، در مرحله    ی دوم، عیسی شروع به بلوغ رساندن زن به دو شیوه 
غافلگیر کننده نمود. طرد شدن توسط رسوالن و طرد ظاهری به وسیله    ی 
خود عیسی مسیح. این طور می خوانیم، "لیکن  هیچ  جوابش  نداد تا شاگردان  
او پیش  آمده ، خواهش  نمودند که ، او را مرخص  فرمای  زیرا در عقب  ما 
آن مورد بسیار تاسف  شورش  می کند.")متی 23:15( رفتار شاگردان در 
این  اول  فهم.  بدون  و  مغرور  بد، خودخواه،  بسیار  واعظان  بود!  برانگیز 
که زن گریان به دنبال عیسی مسیح بود نه شاگردان. چه انسان  های خود 
محوری، فکر می کردند آن زن به دنبال آنان گریه می کند. به طرز وحشتناکی 
ساده است که یک خادم خود محور شود. خادم خود محور فراموش می    کند 
وقتی مردم برای کمک به نزدش می آیند در واقع در عقب چه کسی زاری 
ممکن  البته  دارد!  وجود  تفکر  دو  این  بین  بارزی  تفاوت  چه  و  می کنند. 
است برخی بگویند: عیسی و شاگردان به تازگی از جلیل به صور آمده و در 
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جستجوی محلی برای آسودن بودند. )مرقس 24:7(، آن    ها امیدوار بودند 
گرفتار نشوند و حاال این زن تمام خیابان را با صدای گریه    اش پر کرده بود. 
اما نهایت امر این است که آنان خودخواه و بی تفاوت بودند و اهمیتی به 

روح آن زن نمی دادند.                                 

آموزشآراموقرارگرفتن،تنهابرخداوند

آن  با  داد شاگردان  اجازه  است، چرا عیسی مسیح  این  من  اما سوال 
زن این گونه رفتار کنند؟ او مانند کودکی مسکین در پی فیض بود. آن زن 
برای  عیسی  داروی   موقعیت،  این  در  و  داشت  قرار  دقیق  درمانی  تحت 
درامان او طرد شدن بود. نمی توانم تمام دالیلی را که سبب رخ دادن چنین 
اتفاقی بود را بدانم، اما حداقل قطعًات این پازل را می    شناسم. خداوند به 
این زن می    آموزد تمام وابستگی    اش به مردم را کنار بگذارد، حتی وابستگی 
به خادمان، پس او می    آموزد، تنها به عیسی تکیه کند. این رشد ایمان است. 
زمانی که من ایمان آوردم پدرم را نیمه شب بیدار کردم تا به او بگویم چه 
اتفاقی افتاده است، من همه چیز را با اشک    هایی که ناخواسته و از اعماق 
قلبم جاری بود و مرا بکلی آسیب پذیر نشان می داد برای او تعریف کردم. 
پدرم در پاسخ گفت: "من انسان  های اندکی را می    شناسم که تجربه    ای مانند 
از تو بسیار مسن    تر بوده    اند." این حرف مانند دوش  این داشته    اند و آن ها 
دو هفته  به مدت  ترس من!  پدر خدا  نکرد.  باور  مرا  او  بود،  آب سردی 
را خواندم که  قدیمی  بعد شهادتی  بود،  این ماجرا  ذهنم درگیر و مشغول 
می گفت: "هنگامی که تبدیل می شویم اغلب کسانی که به ما نزدیک    اند ما 
به جواب  تکیه کنیم."  به خدا  تنها  می    آموزیم  ما  بنابراین  و  رد می کنند  را 
خود رسیدم و این پاسخ برای من درسی بود که بارها در زندگی آموختم. 
به  اما حاال  از طرد شدن توسط شاگردان درس گرفت.  زن  آن  همان طور 
طرد شدن دوم می    رسیم، ممکن است بگویید، طرد شدن توسط شاگردان 
به  این طور  چرا  اما  درک کنم.  را  موضوع  این  می توانم  من  است،  روشن 
نظر می رسد که عیسی هم آن زن را طرد می کند. در آیه 24 دومین اما را 
می بینیم. او در جواب  گفت : "فرستاده  نشده ام  مگر به جهت  گوسفندان  گم  



76

شده  خاندان  اسرائیل ." این جا زن در حال التماس است اما به نظر می رسد 
عیسی او را پس می    زند، آیا این عجیب نیست؟ شما اصل مطلب را از قلم 
انداخته    اید، او می گوید: حداقل باید یک کیفیت را داشته باشی اما تو نه از 
گوسفندانی و نه از خاندان اسرائیل. این مطلب را چه طور می توانیم درک 
کنیم؟ فکر می کنم حق با جان کلوین باشد. او چیزی به این شکل می گوید: 
"کار روحانی مسیح به عنوان نجات دهنده و سالله وعده داده شده، که در 
نبوتی  از کار  باید برجسته    تر و جدا  او تمام امت    ها برکت خواهند یافت، 
درجه    ی  در  برکت خاص  این  باشد.  زمین  روی  بر  دوران خدمتش  در  او 
قیام  و  مرد  رنج کشید  او  که  آمد  روزی  اما  بود.  یهودیان  به  اول محدود 
کرد و به آسمان صعود نمود. او روح خود را فرستاد تا دیوار جدا کننده    ی 
یهودیان و امت    ها را بشکند. تا پطرس و دیگر رسوالن این پیام نبوتی را از 
عیسی به تمام مردم برسانند." اما آن روز هنوز نرسیده بود. کلوین می گوید: 
"همان طور که عیسی به آن زن هشدار داد که عمل او خارج از نوبت است. 
توسط  شدن  طرد  شام."  صرف  حال  در  غذا  میز  به  یورش  شبیه  رفتاری 
انسان ها دشوار است اما اگر یک مسیحی واقعی باشید طرد شدن توسط 
این که کناری گذاشته شوید مشکل  بود.  دشوارتر خواهد  برای شما  خدا 
عظیمی است. راحاب را به خاطر می آورید، هنگامی که آن مرد جوان او 
را نجات داد و از اریحا بیرون آورد. او را بیرون لشگرگاه اسرائیل جا داد. 
)یوشع 23:6( چه مشکل بزرگی! بعد دو آیه جلوتر چنین می خوانیم، "او 
تا امروز در میان  اسرائیل  ساكن  است ." خداوند می تواند از احساس ناالیق 
بودن در حضور خدا، دور انداخته شدن، طرد شدن، برای به بلوغ رساندن 
ایمان استفاده کند. بنابراین ایمان، خدا را تنها در وابستگی به خدا می بیند. 
به  او  است تصور کنید  افتاد. ممکن  زن  این  برای  است که  اتفاقی  این  و 
خانه اش باز می گردد، مثل روز روشن است که او از خاندان اسرائیل نیست، 
زن به خانه    ات برگرد! اما نه! ما این طور می خوانیم، "پس  درست بعد از آن 
که  طرد شد، آن  زن  آمده  او را پرستش  کرده  گفت:  "خداوندا مرا یاری  کن" 
)آیه 25(. پس او آمد و به پای    های عیسی افتاد. این طبیعت ایمان است. 
ایمان دعا می کند و شکرگزار  ایمان بی هیچ شرطی به پای خدا می افتد. 

است. آن هم در زمانی که به نظر می رسد هیچ راه یا پاسخی نیست.
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خداوندامرایاریکن

هنگامی که خداوند با ایمان ما دست و پنجه نرم می کند، بیش از هر 
زمانی ساده    ترین نوع دعا را بر زبان می آوریم. گاهی کوتاه    ترین و ساده    ترین 
دعای ما بهترین دعای ما می    باشد. "خداوندا مرا یاری کن." حتی یک بچه    ی 
دو ساله هم می تواند این طور دعا کند، در حالی که آن دعا همه چیز را در 
بر دارد. به تفاوت دعای اول زن "خداوندا، پسر داوود، بر من  رحم  کن  
زیرا دختر من  سخت  دیوانه  است  " و دعای دوم او "خداوندا مرا یاری کن." 
توجه کنید. در دعای دوم کلمه ای در مورد دخترش در دعای زن نیست. آیا 
اهمیتی که زن به دخترش می دهد کاهش یافته؟ البته که نه! اما حاال خدا با 
زن در حال کار کردن است. وقتی خدا با من در حال کار کردن باشد حتی 
اگر در جمع عظیمی از حضار کلیسا مشغول پرستش باشم به نظر می رسد 
که خدا تنها با من صحبت می کند و من با وجود این که در میان جمعیت 
هستم با چشمانی گریان به خداوند می    گویم، "خداوندا مرا یاری کن." در 
دعای دوم عنوان ناجی "پسر داوود" از قلم انداخته شده. حاال زن می گوید، 
"خداوندا" او به مسیح به عنوان خداوند آسمان و زمین و به عنوان کاهن 
اعظم، کاهن تمام امت    ها متوسل می شود. آن زن امور الهی را به طور کامل 
نمی    دانست، اما اصل مطلب را بدون کاستی دریافته بود، "خداوندا، مگر 
تو خداوند آسمان و زمین نیستی؟ مگر تو خداوندی فراتر از قوم اسرائیل 
نیستی؟ خداوند مرا یاری کن."                                                                                                                  

من دوست دارم این دعای کوتاه را با یک گردن    بند طال مقایسه کنم. 
ارتباط است. و هر  با دیگری در  شما می دانید هر حلقه گردن    بند چه طور 
ارتباط    اند. کلمه    ی کوتاه  با هم مانند حلقه های زنجیر در  این کلمات  سه 
"خداوندا" به طور مستقیم  خداوند آسمان ها، شاه شاهان و رب االرباب 
است. سپس کلمه    ی  مسیح  عیسی  می    دهد، که همان  قرار  اشاره  مورد  را 
"مرا" که به پایین، جهنم و ناالیقی من اشاره دارد و لغت میانی "یاری ده" 
به خداوند باز می گردد، زیرا خدا یاور ما است و در خداوند عیسی مسیح 
ما را به دست آورده است. باز طبق گفته    ی ساموئل رادرفورد: "خداوند یاور 
من است، او که از عمیق ترین نقطه    ی جهنم روح مرا یافت و مرا باال کشید، 
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نام او مددکار است."                                                                  

به یاد دارید در کتاب سیاحت مسیحی، )سیر و سلوک زائر( اثر جان 
بانیان چه طور یک مسیحی از باتالق یأس به وسیله    ی شخصیتی به نام "یاور" 
از "یاور" مسیح است. "خداوندا مرا  خارج شد؟ بانیان می گوید: مقصود 
یاری کن. نمی توانم خداوندا، نمی توانم بگذارم از من دور شوی. خداوندا 
به تو احتیاج دارم. باید تو را داشته باشم. بی تو نمی توانم از پس آن برآیم." 
این  ده".  یاری  مرا  "خداوندا  این گونه دعا کردن چیست؟  می دانید مفهوم 
یک موضوع شخصی است. این یک موضوع حقیقی است. فوری و کوتاه، 

دعایی از صمیم قلب است.       

پرستش

ما می    دانیم زن کنعانی از صمیم قلب دعا کرد، زیرا آیه 25 می گوید: "آن 
زن او را پرستش کرد."  پس  آن  زن  آمده  او را پرستش  کرده  گفت : "خداوندا 
یونانی  لغت  در عهد جدید،  است.  زیبایی  لغت  پرستش  کن."  یاری   مرا 
به معنی   pros .از دو بخش تشکیل شده است )proskuneo( پرستش 
"به جهت" و kuneo به معنی "بوسیدن" proskuneo به جهت بوسیدن .         

ایده ی پشت این کلمات این است که در هنگام پرستش ذهن و عواطف 
با یکدیگر ادغام می    شوند. زن کنعانی کاماًل  ما به جهت پرستش خداوند 
طرد  را  او  می رسد  نظر  به  عیسی که  همان  داده،  قرار  مرکز  در  را  عیسی 
می کند. آن زن در مواجهه با طرد شدن از طرف مسیح به پرستش او می 
پردازد. انگار که آن زن بگوید: "خداوندا ترجیح می دهم در حالی که به پای 
تو افتاده    ام بمیرم تا این که دور از تو زندگی کنم. عیسی را به من بده و اگر 
نه خواهم مرد!" آیا متوجه    ی این گویش می شوید؟ خداوندا، هر چیز را از 
من بگیر، اما عیسی را از من نگیر. من به او محتاجم. او منجی من است، 
خداوندم و دوستم، خویشاوند من و برادر بزرگم. 280 نام برای عیسی در 

کتاب مقدس ذکر شده که برای ایمانداران او تمام آن هاست. 

"پس  آن  زن  آمده  او را پرستش  کرده  گفت  خداوندا مرا یاری  کن." می 
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بینید، آن زن در حال رشد است. رشد در ایمان.

توهینظاهری
اکنون، شما با خود خواهید گفت: "خداوند حاال او را یاری می کند." 
اما یک آزمایش دیگر، یک غربال دیگر، یک روند خالص سازی دیگر و 
یک امای دیگر در پیش است. "در جواب  گفت ، که   نان  فرزندان  را گرفتن  

و نزد سگان  انداختن  جایز نیست ." 

احتمااًل می گویید، این دیگر از همه بدتر است! زیرا از لحاظ تاریخی 
در آن دوران اغلب سگ    ها وحشی بودند و نسبت دادن لقب سگ به کسی 
مانند این بود که او را خوک صدا کنند. نسبت دادن لقب خوک یا یک حیوان 
وحشی به کسی کاری کاماًل غیر مسیحی است. این منجی ماست که به آن 
نیست."  انداختن  جایز  نزد سگان   و  را گرفتن   فرزندان   "نان   زن می گوید: 
عیسی این جا چه می کند؟  این زن قباًل با ناالیق بودن خود مواجه شده و آن 
را پذیرفته، اما حاال عیسی بر روی ناپاکی او کار می کند و باعث بلوغ ایمان 
او می شود . متوجه هستید وقتی خدا ایمان ما را به بلوغ می رساند یکی از 

مسائلی که به ما نشان می دهد این است که در ما هیچ نیکویی نیست.

ویلیام گورنال، موضوع را به این شکل بیان می کند، "ایمان عملی دو 
جانبه است با یک دست همه چیز را از ما می گیرد و ما را تهی می سازد و از 
سوی دیگر ما را غنی می نماید و مسیح عیسی را در روح ما نقش می زند." 
و این کاری است که ایمان این جا برای این زن انجام می دهد. عیسی این زن 
را تهی می سازد، او ناالیق است. او اهل فینیقیه سوریه و کنعانی است. او 
از امت    هاست و به طور طبیعی حقی ندارد. او از حقوق مذهبی و حقوق 
شهروندی برخوردار نیست. اما حاال خداوند می خواهد به او بیاموزد که او 
ناپاک و در عین حال ناالیق است. او گناهکار است، یک گناهکار پست. 
خداوند می خواهد به او بیاموزد او به خودی خود سگی کثیف است. هدف 
خداوند در این جا ظلم کردن بر او نیست بلکه به بلوغ رساندن ایمان اوست. 
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مبارزهایباایمان

اما پاسخ آن زن چیست؟ آیا او مانند ابنیر پاسخ می دهد: "آیا من سر 
سگ برای یهودا هستم؟" )دوم سموئیل 8:3( و با خشم به راه خود می رود؟ 
نه او در پاسخ می گوید: بله خداوندا )من سگ هستم( "... زیرا سگان نیز 
..." لوتر می گوید: در این جا این زن به عیسی تکان عظیمی می دهد، او را 
با کلمات خودش به دام می اندازد، دامی که عیسی بر حسب اراده    ی خود 
عیسی بود. "پس اگر من سگ هستم سهم سگان را به من بده، من سهم 
فرزندان را تقاضا نمی کنم. من این خواهش را ندارم که به دور میز نشسته و 
قرص کامل نان را بگیرم. چند خرده نان هم برایم کافی است. خداوندا اگر 
یک ارباب زمینی خرده نان    ها و پس مانده    ی غذا را برای سگی که زیر میز 
نشسته می    ریزد، قطعًا تو که استاد محبت هستی خرده    هایی از میز خاندان 
اسرائیل را برای این قلب کنعانی خواهی ریخت. "چه کشمکش زیبایی از 
با خداست.  شیوه    ی کشمکش  این  نمایش می گذارد!  به  زن  این  را  ایمان 
این زن، یعقوب عهد جدید است که می گوید: "تا مرا بركت  ندهی  تو را 
رها نكنم." )پیدایش 26:32( "بله خداوند زیرا سگان نیز ..." من با کمال 
دهنده  نجات  با  مقدس  مبارزه ای  درگیر  اکنون  زن  این  می گویم،  احترام 
است. چیزی به عنوان مبارزه    ی مقدس با خداوند وجود دارد. ایوب نیز به 
این موقعیت رسید، زمانی که ایمانش از طریق مشکالت بلوغ می یافت، به 
خداوند گفت: "كاش  می دانستم  كه  او را كجا یابم  تا آن كه  نزد كرسی  او 
بیایم!" )ایوب 3:23( و بعد اضافه می کند "آن گاه  دعوی  خود را به  حضور 
وی  ترتیب  می دادم  و دهان  خود را از حّجت ها پر می ساختم." )آیه 4(. این 
این خصوص  داریم در  نیاز  امروزه  ما  با خداست.  یک کشمکش مقدس 
بیشتر بدانیم. ما به بلوغ بیشتری نیاز داریم ما نیاز داریم با اخاب و داوود 
هم صدا شده بگوییم: "من  وحشی  بودم " )مزمور 22:73(     یا این که "ای  
خداوند بر من  رحم  نما" )مزمور 4:41، 10 و غیره( و همانند پولس که 
گفت: "این  سخن  امین  است  و الیق  قبول  تام که  مسیح  عیسی  به  دنیا آمد 
این   از  بلکه   آن ها هستم .  بزرگترین   نجات  بخشد که  من   را  تا گناهکاران  
جهت  بر من  رحم  شد تا اول  در من ، مسیح  عیسی  کمال  حلم  را ظاهر سازد 
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آنانی  را که  به جهت  حیات  جاودانی  به  وی  ایمان  خواهند آورد، نمونه   تا 
باشم ." ) اول تیموتائوس 1: 15 و 16(

توجهبهخداوندازطریقکالماو

به کار  را  خدا  شما کلمات  می دهید؟  انجام  را  این کار  چه طور  شما 
می گیرید. این کاری است که این زن انجام داد. در ترجمه    ی کینگ جمیز 
لغت "سگ    ها" به عنوان "سگ    های کوچک" ترجمه شده است، که ترجمه    ی 
اما در  بودند،  اغلب سگ    ها وحشی  خوبی است. هر چند در عهد عتیق 
زمانه    ی عهد جدید مردم آوردن سگ    های کوچک را به عنوان حیوان خانگی 
به خانه    هایشان شروع کرده بودند و آن سگ    ها در زیر میز می    نشستند. پس 
زن از کلمه سگ    های کوچک برای چسبیدن ملتمسانه به پای عیسی مسیح 
در این درگاه استفاده می کند و می گوید: "خداوندا اگر تو مرا سگ کوچک 
خطاب کردی، خب اجازه بده من سگی کوچک در زیر میز بوده و سهم 
کمی از غذایی که بر زمین می    ریزد داشته باشم." امروزه شما چه طور این 
کار را انجام می دهید؟ ویلیام گورنال چنین گفته : "شما وعده های خداوند 
را در دعاهای خود به حضور او می    برید. شما وعده    ها را گرفته و به عنوان 
به  محتاج  است،  من  شبان  "خداوند  می دهید."  ارائه  خداوند  به  عریضه 
نیستی؟ خداوندا مرا  تو شبان من  بود." ای خداوند، مگر  چیزی نخواهم 
با هر آن چه نیاز من است پر ساز. "در مرتع های  سبز مرا می خواباند. نزد 
آب    های  راحت  مرا رهبری  می كند." خداوندا مرا به کالمت هدایت فرما. 
است.  به دست خط خود حساس  "خداوند  می گوید:  دیگر  پیوریتن  یک 
او دوست دارد کالم خود را بر شما بخواند. دست خط او را به او نشان 
بدهید." متوجه شده    ام اغلب در کتبی که دعاهای خادمین قدیمی از اعصار 
گذشته نوشته شده است، تمام دعاها چیزی نیستند جز کالم خداوند به 
این  او می    برند.  را به حضور  از دیگری کالم خدا  ترتیبی دیگر. یکی پس 

شیوه    ی گفتگو با خداوند است. 

درست است خداوندا و اما من...

- من نابینا هستم اما مگر تو ای خداوند سوی چشم نابینایان 
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نیستی؟

- من فقیرم اما مگر کسی که غنی است فقیر نخواهد شد، پس 
گناهکاران فقیر به واسطه        ی تو غنی خواهند گردید؟

- من ضعیف هستم، اما مگر تو قوی    ترین نیستی؟

- من گناهکارم و در من عدالتی نیست، اما مگر تو ای خداوند، 
خدای عدالت ما نیستی؟

سگ    ها  برای  نانی  خرده  تو  مگر  اما  هستم  سگ  یک  من   -
نداری؟

پایخودرامیاندربگذارید

وقتی پدرم نه ساله بوده، روزی گدایی به در خانه    ی آن ها می    آید، پدر 
بزرگم یک مهاجر بود و والدین پدرم بسیار فقیر بودند و در خانه    ی کوچکی 
که اتاق    های اندکی داشت زندگی می کردند. آن ها تقریبًا تمام خوراک خود 
را از باغچه    ی خودشان تهیه می کردند. آن شخص از پدرم پرسیده بوده، 
"می توانم یک ساندویچ از شما بگیرم؟" پدرم نزد مادربزرگم رفته و گفته 
بود: "گدایی دم در آمده و یک ساندویچ می خواهد." مادر بزرگ پاسخ داد: 
"برو و به آن گدا بگو ما هم به اندازه    ی او فقیر هستیم." پدرم این کار را انجام 
داده بود اما زمانی که سعی کرد در خانه را ببندد نتوانست زیرا گدا پای خود 
را میان در گذاشته و در حالی به سر به زیر انداخنه بوده گفته: تنها یک تکه 
نان. پدرم که نمی    دانست باید چه کاری انجام دهد بازگشت و به مادر بزرگ 
گفت: " گدا نمی رود او تنها یک تکه نان می خواهد." مادر بزرگ پاسخ داده 
بود "آه، او یک گدای واقعی است! به او یک ساندویچ کامل بده!" این همان 
کاری است که خداوند با گدایان روحانی انجام می دهد. او اصالت ما را 
آزمایش می کند. من هم در اولین جماعت کلیسایی    ام با گدایی در مقابل 
درب مواجه شدم، از او پرسیدم با پولی که آماده کرده    ام به او بدهم چه کاری 
انجام خواهد داد؟ او گفت به تو ارتباطی ندارد و راهش را گرفت و رفت. 

او چه قدر دریافت کرد؟ البته هیچ!
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در باالی فهرست گناهان تنظیم شده توسط جان بانیان، وقتی قصورات 
خود را در مقابل خداوند مورد اشاره قرار می دهد، نوشته شده: "مشکل من 
این است که دِر فیض خداوند را یک، یا دو بار می    زنم و سپس خداوند را 
در  اگر یک فروشنده    ی دوره    گرد،  پیدا می کنید  رها می کنم."چه احساسی 
خانه    ی شما را بزند و وقتی می    روید تا به او جواب بدهید     بینید تقریبًا به 
وسط محله رفته و از خانه    ی شما دور شده است؟ آیا او را صدا می    زنید و 

یا در را می    بندید و می گویید: خب انگار مشتاق نبود تنها یک بار در زد؟ 

گدا پای خود را میان در گذاشته بود. آیا یک فرزند ول    خرج و سرگردان 
دارید که با وجود چند سال دعا برای وی هم    چنان زندگی    اش تبدیل نیافته 
است؟ پای خود را بین در نگاه دارید! خداوند از طریق این شیوه    ، یعنی 
گدایی روحانی، ایمان شما را بالغ می سازد. می دانید چه اتفاقی رخ می دهد 
اگر فرزندانی داشته باشید که مسیحیان واقعی، فوق العاده و قوی باشند، 
دختران و پسرانی بی باک در ایمان به عیسی مسیح؟ شما باید به عنوان 
فرزندانتان  واسطه    ی  به  را  شما  ایمان  خداوند  کنید.  افتخار  آن ها  به  پدر 
بلوغ می بخشد. پای خود را در میان در بگذارید. به خداوند تصویر خود او 
را نشان دهید. به او وفاداری    اش به عهداش را نشان دهید. "بله خداوندا"  
پسر من در دور دست    ها سرگردان شده و من نمی توانم به او دست یابم. 
"بله خداوندا" زندگی او تبدیل شد اما من پدر بدی بودم. "بله خداوندا" من 
را  فرزند  نیستی؟  عهد  خداوند  تو  مگر  اما  دادم.  انجام  زیادی  اشتباهات 

برگردان خداوندا! این فرزند را برگردان! 

بر  ندارم  سعی  جا  این  در  البته  می    آیم،  نوزادان  تعمید  سنت  از  من 
برای  را  ماجرای کوتاهی  دهید  اجازه  اما  پافشاری کنم،  کودکان  تعمید 
زمان  خواهرانم  از  یکی  با  برهه    ای  در  من  مادر  و  پدر  تعریف کنم.  شما 
سختی را می    گذراندند. وقتی هفده ساله بود خانه را ترک کرد و به مدت 
سه هفته آن ها نمی    دانستند او کجاست. می توانید تصور کنید آن ها چه طور 
دعا می کردند. روزی پدرم از اطراف کلیسا می گذشت، وارد کلیسا شد )او 
مدت ها از مشایخ کلیسا بود و کلید داشت( او به جایی رفت که خواهرم 
به عنوان یک نوزاد در آن جا تعمید گرفته بود و گفت: "ای خداوند وعده 
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دهنده، خدایی که وعده داده    ای ذریت ما و نسل ایشان را به نزد خود آوری، 
خداوندا، زاری ما را بشنو، خداوندا من پدر ناالیقی هستم، اما بر فرزند ما 
رحم نما. مگر او با نامی که تعمید یافت نامیده نشد؟ مگر او به نام پدر، پسر 

و روح القدس تعمید نگرفت؟ خداوندا نام خود را بپذیر." 

پدرم این گونه کشمکش نمود. وقتی به خانه رسید مادرم درست جلو 
"چه  پرسید:  پدر  تلفن کرد."  "همین حاال دخترمان  او گفت:  به  در خانه 
زمانی؟" و آن زمان درست زمانی بود که او بر کف کلیسا در حال کشمکش 
بود. پدرم به خواهرم زنگ زد و او گفت: "من می خواهم به خانه بازگردم. 
پدر، آیا هنوز مرا می    پذیرید؟" این تنها آغاز گفتگوی خواهرم بود. خداوند 
زن کنعانی  دختر  از  خداوند  بردارد.  را  بارها  و  موانع  بزرگترین  می تواند 
که در اختیار شریر قرار گرفته بود استفاده کرد تا مادر را در فیض رشد 
دهد. تمام مشکالت شما دوستان عزیز مسیحی چه در ارتباط با فرزندان 
و یا بیماری و یا هر مسئله ای که در زندگی شما اتفاق می افتد، تمام این 
بالغ سازند. به  رنج ها توسط خداوند طراحی شده اند تا شما را در ایمان 
این ترتیب شما در کشمکش با خداوند قرار می گیرید، مانند گدایی که پای 
خود را در میان در تخت فیض خدا گذاشته است. شما پای خود را آن جا 
قرار دادید و خداوند از این طریق در هر بال شما را به بلوغ می رساند. به 
این ترتیب ما چه چیزی در این زن می بینیم؟ آن چیزی را می بینیم که در 
ابتدا در موردش صحبت کردیم . ما سه عمل عظیم ایمان را می بینیم.  او 
دانش نجات دهنده را داشت، "خداوندا، پسر داوود." آن زن پذیرش نجات 
را داشت، "بلی  خداوندا، زیرا سگان  نیز از پاره های  افتاده از  سفره    ی  آقایان  
خویش  می خورند" و او اعتماد داشت، "پس  آن  زن  آمده  او را پرستش  کرد." 
او تمام تیله    های خود را در یک سبد قرار داده بود، "خداوند، مرا یاری کن، 
را  ما  همه    ی  زن  این  است.  اعتماد  این  می شوم."  نابود  نکنی  یاری    ام  اگر 
خجالت زده می سازد. او درست مانند آدم و حوا بود که تنها اندکی در مورد 
عیسی می    دانستند اما با این حال ایمان داشتند. او فقط کمی در مورد عیسی 
می    دانست، او یک خارجی بود و هر هفته به کلیسا نمی    رفت، با این حال او 
ایمان داشت، اعتماد داشت و پایداری نشان داده به پیروزی دست یافت. 
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خدایبخشنده
به زن کنعانی  داد، عیسی  او  به  او خواست  آن چه  نهایت  خداوند در 
چه طور  دارید  توجه   )28 )آیه  است."  عظیم   تو  ایمان   زن   "ای   داد  پاسخ 
خطاب می کند "ایمان تو" این همان ایمانی است که خود عیسی به آن زن 
داده است. او تمام تمرین ایمان را در او به انجام رساند و با این وجود آن 
را "ایمان تو" خطاب می کند. این همان اتفاقی است که زمان جشن تولد 
من می افتد، من به همسرم پول می دهم تا او به بچه    ها پول بدهد و بروند 
برای من هدیه بخرند. زمانی که هدیه را به من می دهند می گویم: "از هدیه 
شما ممنونم!" ما آن چه خدا به ما داده به او بر می    گردانیم و او آن قدر از کار 
خود در قوم خود خشنود می شود که می گوید: "این واقعًا از آن توست و هر 

آن چه من به تو دادم به تو بخشیدم." 

را  چیز  همه  او  نیست.  خسیس  یا  و  دست  تهی  بخشنده    ای  خداوند 
می بخشد. او بهترین را، پسرش را نیز داد، آن هم برای بدترین موجوداتی که 
یافت می شد، گناهکارانی مانند من و شما. او همه چیز را داد. به این ترتیب 
خداوند به آن زن به جای خرده نان دو قرص نان عطا کرد. شاید بتوانم به 
این شیوه بگویم: خداوند او را در حالی که از نو بنا شده بود نزد دخترش 
فرستاد، دختری که درست در زمانی که زن در حال صحبت با عیسی بود 
شفا یافته بود. می توانید تصور کنید! همان طور که آن زن در ذهن داشت 
دخترش از دیو زدگی رها شده بود، اولین موضوعی که درباره    ی آن صحبت 
کردند.  من باید فکر کنم که عیسی نجات دهنده    ای فوق العاده است. دختر 
به شکلی عجاب آور شفا یافت. انگار که عیسی بگوید: "ای زن این کلید 
باشی." کتاب  داشته  می    خواهی  و هرچه  بروی  است، می توانی  خانه  انبار 
مقدس می گوید: "ای  زن  ایمان  تو عظیم  است  تو را برحسب  خواهش  تو 
آن زن می توانست هر چه  اعتماد کرد؟ چرا  آن زن  به  بشود ." چرا عیسی 
می    خواست داشته باشد؟ زیرا این کار عیسی در او بود و عیسی می    دانست 
که آن زن بیش از هر چیز خود او را می خواهد. وقتی خود عیسی را بیش 
از هرچیز می خواهیم خداوند همه چیز را به ما می دهد. در زمان مناسب 
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از دید او و به شیوه    ی او، وی می گوید: "تو را برحسب  خواهش  تو بشود. " 
اگر انتظار شما در خداوند باشد، شما هرگز و هرگز نا امید نخواهید شد. 

خداوندراخدمتکنید

زمزمه  چنین  قلب شما  در  تا  دارد  تالش  می دانم که شیطان  جوانان، 
کند، خدمت خداوند ارزشش را ندارد. اما من به شما می گویم تنها خدمت 
خدا ارزشش را دارد، خدمت به این دنیای بی چیز، نابود شونده و ستمکار 
یک گردشگاه  در  نیمکت  یک  روی  بر  امروز صبح که  ندارد.  را  ارزشش 
مشغول تفکر و تعمق بر کالم بودم، مرد سال    خورده و موقری را مالقات 
کردم، او گفت: نود ساله است و هفتاد سال است خدا را خدمت می کند، 
او در بیست سالگی به مسیح ایمان آورده بود. او گفت: نمی توانم بفهمم 
مردم در این دنیا چه می بینند، من عاشق کتاب مقدس هستم، من کتاب 
این تشبیه خوردن کتاب مقدس بسیار  از  به  مقدس را خورده    ام. ) و من 
خوشم آمد، بعد از هفتاد سال او چنین می    گوید(. "من زبان عبری و یونانی 
را در پنجاه سالگی آموختم و هم زمان عاشق کتاب مقدس بودم و هر روز 
در آن تفحص می کردم." خدمت خدا هیجان انگیزترین کار ممکن است. 
وقتی به خدمت خدا در می    آیید، شما خورده نان نمی گیرید بلکه قرص کامل 
نان را دریافت می کنید، اما دنیا به شما خورده نان می دهد خورده نان ریز 
و آلوده، خورده نان    های سمی که شما را مسموم و بیمار می کند و به جهنم 
می برد. از این دنیا پیروی نکنید. دنیا خالی است به طرز وحشتناکی خالی 
است. خداوند را پیروی کنید! ممکن است این ماجرای شگفت انگیز در 
مورد ریچارد سسیل را شنیده باشید، او هم عصر جان نیوتن است. ریچارد 
سسیل بسیار دل سرد شده بود او موعظه می کرد و موعظه می کرد. اما مانند 
دیگر واعظین این موضوع را تجربه می کرد که مردم به حرف    های او عمل 
از  بود و دل شکسته  نمی کنند. یک روز که در کالس درس خود نشسته 
پنجره به بیرون نگاه می    کرد، یک خوک بان را دید که به فروشگاه می رود. 
در  او  دنبال  به  مانند شاگردانی مطیع  تمام خوک ها  آوری  به طرز تعجب 
حرکت بودند و درست پشت سر او به سمت کشتارگاهشان می    رفتند. پس 
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به دنبال خوک بان رفت زیرا می    خواست بداند او چه طور این کار را انجام 
او  از  سسیل  ریچارد  شد  خارج  کشتارگاه  از  خوک بان  وقتی  است.  داده 
پرسید: "چه طور می توانی خوک ها را وادار کنی تا محلی که قرار است کشته 
به  به دنبال خود  را  بیایند در حالی که من نمی توانم مردم  تو  شوند دنبال 
سوی حیات جاودان ببرم؟" خوک بان گفت: "شما ندیدید من در جیب خود 
چه دارم، مقداری غذای خوک دارم که در راه گاهی مقداری از آن را روی 
زمین می    ریزم. خوک ها بسیار گرسنه بودند و به خاطر همین غذای اندک 

هم مرا تا محل کشتارگاه دنبال کردند." 

دوستان من، هر که هستید، پیر یا جوان از شما می پرسم، آیا زندگی 
خود را به خاطر زره    ای از غذای خوک و این خورده    ها نابود می کنید؟ آیا 
راه شما می    ریزد؟  را در  این خورده    ها  را دنبال می کنید؟ کسی که  شیطان 
حتی اگر شما را به سوی کشتارگاه و جهنم ابدی بکشاند؟ آیا از راه شریر 
بر نمی    گردید تا توبه کنید و به عنوان ایماندار و گدای انجیل زندگی کنید؟ 
بله، گدایی و افتادن به پای تخت فیض خداوند لذت عظیمی دارد، بیش 
از آن که کل دنیا را به پای شما بریزند. "زیرا که  شخص  را چه  سود دارد هر 
گاه  تمام  دنیا را ببرد و نفس  خود را ببازد؟") مرقس 36:8( شما به ابدیت 
اجازه  شدن.  هالک  یا  و  یافتن  نجات  برای  دارید،  روح  یک  و  می    روید 
هزاران  "اگر شما  او می گوید:  اشاره کنم  ردرفورد  متن  به  دیگر  بار  دهید 
روح داشتید، نمی    ارزید که حتی یکی از آن ها را هم به دنیا ببخشید و من از 
نجات دهنده    ام می خواستم  همه    ی هزار روحم را نجات دهد." چرا بر روی 

یک روح خود خطر می کنید؟ 

سکوت،توهینوطردواقعی

اما ممکن است در پایان یک سوال ذهن شما را به خود مشغول سازد. 
این زن ناالیق بود، او گناهکار بود، عیسی به چه سبب این همه برکت به 
این زن بت پرست کنعانی بخشید؟ خب پاسخ این است، عیسی به خاطر 
خودش این کار را انجام داد. چه طور مسیح از طریق سکوت ظاهری به آن 
زن درس داد؟ زیرا خود او با سکوت واقعی پدر مواجه شد. او با درهای 
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به  با دست دیگر  با یک دست پس زده و  او  بسته    ی ملکوت مواجه شد. 
تا  فریادی که  او  شد.  زده  پس  دست  دو  هر  با  او  نمی شد.  پیش کشیده 
کنون بزرگترین شکننده    ی سکوت بوده را بر آورد، "ایلی  ایلی  َلما سبْقِتنی،  
یعنی  الهی     الهی  مرا چرا ترک  کردی ." )متی 46:27( عیسی با این موضوع  
رو برو شد و به این ترتیب شما به عنوان ایمانداران هرگز با چیزی بیش 
سایه    ی سکوت،  با  است  ممکن  نخواهید شد.  مواجه  ظاهری  از سکوت 
برای مدتی مواجه شوید اما عیسی جام را برای شما نوشید تا شما نجات 
یابید. پس بدین ترتیب او برای ابد ساکت نخواهد بود. دعای داوود پاسخ 
داده خواهد شد "خاموش  مباش،  مبادا اگر از من  خاموش  شوی  مثل  آنانی  
باشم  كه  به  حفره  فرو می روند." )مزامیر 1:28( این موضوع هرگز به وقوع 
رفت.  حفره  درون  به  پدر  از سکوت  مسیح  عیسی  زیرا  پیوست  نخواهد 
او  بر  طبیعت طرد شد، خورشید  در عرصه  از طرف شاگردان طرد شد، 
نتابید. او توسط دیوان جهنم طرد شد، او بین زمین و آسمان معلق بود. 
این یک طرد شدن عمومی بود. او مورد توهین قرار گرفت به طوری که 
هیچ شخصی مانند او مورد توهین قرار نگرفته است. او را چیزی بدتر از 
سگ خواندند، او را بلعزبول خواندند، پادشاه شیاطین. او مورد تمسخر 
قرار گرفت، بر او آب دهان انداختند، او را به سخره گرفتند، "اگر تو مسیح  
هستی  خود را و ما را برهان ." در حالی که او در یک لحظه می توانست از 
صلیب پایین بیاید. او می توانست خود را تبرعه کند. او می توانست تمام 
آنان که در اطراف صلیب بودند را نابود سازد. او می توانست قدرت خود را 
نشان دهد. اما او بر روی صلیب ماند و مورد توهین قرار گرفت، تا بتواند 
جای شما را بگیرد تا از این توهین تنها سایه    ای بماند، او متحمل جام برای 
شما شد. عیسی هیچ گاه واقعًا برای قوم خود سکوت نمی کند و هرگز آنان 
را طرد نمی کند، او هرگز به آن ها توهین نمی کند. بلکه از این مسائل ظاهری 
برای هدایت شما به سوی خود استفاده می کند. برای به بلوغ رساندن ایمان 
شما، به این ترتیب شما می توانید در هم دلی با او رشد کنید، با کسی که در 

ایمان با او یگانه    اید. "خداوندا ایمان ما را افزایش ده!"     
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4
کالیب

ایمانپایدار
)اعداد١3:١4-25:24(

برای پیشروی در زندگی مسحی خود، نه تنها به ایمانی کودکانه و ساده 
مانند ایمان آدم و حوا نیاز داریم، بلکه به ایمانی خاضعانه مانند زن شونمی 
هم نیازمند هستیم و همین طور ایمانی بالغ مانند زن کنعانی، اما به همراه 
این ها به ایمان پایدار، مطیع و محکمی مانند ایمان کالیب، این مرد بزرگ 
خدا، کسی که به مدت هشتاد و پنج سال در میان مویه    های قوم اسرائیل 

استقامت کرد نیز احتیاج داریم.

معجزهیاستقامت

برخی اوقات فکر می کنم که پایداری نشان دادن در زندگی مسیحی از 
بزرگترین معجزه    هاست. هنگامی که در خصوص روز پنطیکاست از اعمال 
رسوالن 4:2 موعظه می کنیم که چه طور روح القدس باالخانه    ای که رسوالن 
در آن ساکن بودند را پر ساخت و به آنان قدرت سخن گفتن بخشید، به 
طوری که توانستند با مردم به زبان های خود آنان سخن بگویند و موعظه 
کنند، شخصیت معجزه    آسا و ریزش روح القدس ما را بهت زده می کند. اما 
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به نظر می رسد آیه    ای بعدتر نیز معجزه آساست. در اعمال رسوالن 42:2 ما 
این کلمات را می خوانیم: "و در تعلیم  رسوالن  و مشارکت  ایشان  و شکستن  
نان  و دعاها مواظبت  می نمودند" شگفت  است که شخصی مسیحی شود، 
نیز شگفت    انگیز است. وقتی که در می یابیم در  این که مسیحی بماند  اما 
اندرون خود چگونه    ایم، گه    گاه شگفتی بزرگ    تر آن است، که چگونه خداوند 
ما را در این تغییر حفظ می    کند، که به ما اجازه داده استقامت کنیم، که ما 
را رها نمی کند، زیرا حاال زمانی که گناه می کنیم، بر علیه صلیب، خون و 

عشق او گناه می    ورزیم. چه شگفت آور است، پایداری! 

کالمی با خادمان

به شما  بگویم،  برادران همکار در خدمت خدا  به شما  شایسته است 
کمک خواهد شد تا در انجیل مسیح پایدار باشید در این روزگار با این 
چیزهای کوچک، اگر بر اساس حقیقت حساب کنیم تمام افراد در اطراف 
 168 از  چیزهای کوچک.  حتی  دنیوی    اند،  امور  در  غوطه ور  مردمی  ما 
شما  و  می    گذرانند  کلیسا  در  را  آن  ساعت   3 احتمااًل  هفته  یک  ساعت 
معجزه    ای  که خداوند چه  بگیرید  نظر  در  اما  نمی    بینید،  چندانی  پیشرفت 
می کند، خداوند در واقع با سه ساعت و چند عبادت کوتاه روزانه، این افراد 
بی      پرقدرت  دنیای  مقابل  در  روحانی خودشان،  در همان سطح  را حتی 
خدا و رعب    آوری که باقی ساعات هفته آنان را با فلسفه    های خود بمباران 

می کند حفظ می    نماید.

این اندیشه آن وقت که با خود می گویم: پیشرفت این قدیسین جوان 
شگفت آور  چه  می    اندیشم  خود  با  و  می کند  من کمک  به  پس کجاست؟ 
است که آنان حداقل در همین وضع مانده    اند و پسرفت نداشته    اند. این نیز 

شگفتی است که کلمه قادر به انجام آن است.

اما ما چیزی بیشتر از این می خواهیم، مگر نه؟ ما می خواهیم رشد کنیم، 
می خواهیم مردم ما رشد کنند و می خواهیم در ایمان مقدس     خود پایدار 
بمانیم. به عنوان خادمین، پیش از هر چیز نیاز داریم به مردم خود الگویی 
از چنین استقامتی نشان دهیم. می تواند این گونه باشد که خداوند هر روزه 
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به همراه مسائل پیش پا افتاده مسئولیت    های کوچک و ثمرات کوچکی به 
شما نشان دهد. تا شما به عنوان یک راهنما، یک نمونه از خادمی وفادار به 
انجیل باشید، کسی که مانند سمبل و نشانه    ای از فیض خداوند در خداوند 
ما عیسی مسیح برای مردم خود و دنیای اطراف خود بدرخشد. ممکن است 
خدا از نشان دادن ثمرات بزرگ در خدمتتان به شما خودداری کند، بنابراین 
شما می توانید به مثالی زنده از کسانی که دست از شخم زدن نمی    کشند و 
عقب گرد نمی کنند باشید؟ "کسی  که  دست  را به  شخم  زدن  دراز کرده  از 
پشت  سر نظر کند، شایسته  ملکوت  خدا نمی باشد." )لوقا 62:9( برادران، 
بر روی این موضوع کار کنید: "نان  خود را به روی  آب    ها بی    نداز، زیرا كه  
بعد از روزهای  بسیار آن  را خواهی  یافت ." )جامعه 1:11( اگر هم در این 

زندگی پاسخ نیابید در روز بزرگ خواهید یافت. 

ساموئل رادرفورد چنین گفته است: "لذت ملکوت دو چندان می شود 
اگر روح با ارزش دیگر را آن جا بیابم." بنابراین این اتفاق برای شما خواهد 
اعظم گله  شبان  راست  دست  بر  را  خود  مردم  داوری  روز  در  اگر  افتاد، 
نشسته ببینید. حتی اگر شما تنها برای یک روح مثمر ثمر بوده باشید، هر 
فعالیتی ارزش آن را خواهد داشت که به بلندای ابدیت با آن شخص بره را 

حمد گفته و جالل دهید. 

خداوندرابهطورکاملپیرویکنید
اما در این زمینه هرکدام از ما احتیاج به یک مربی داریم و من می خواهم 
کالیب را پیش روی شما قرار دهم، مرد بزرگ خدا. شخصی که در زمانی 
از هر نظر به بدی زمان ما و یا شاید هم بدتر زندگی کرد و علی رغم تمام 
مشکالت بشری در ایمان پایدار، مقاوم و ثابت قدم بود. بنابراین می خواهم 
در مورد اعداد 24:14 برای شما موعظه کنم، "لیکن  بنده    ی  من  كالیب  چون 
که  روح  دیگر داشت  و مرا تمامًا اطاعت  نمود، او را به  زمینی  كه  رفته  بود 

داخل  خواهم  ساخت  و ذریت  او وارث  آن  خواهند شد. "

موضوع مد نظر من "استقامت در ایمان با پیروی کامل از خداست." و 
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با کمک خدا می خواهم سه اندیشه اصلی در این زمینه را دنبال کنم.

نکته    ی اول، معنای پیروی تمام و کمال از خدا چیست؟

نکته    ی دوم، ریشه    ی این امر که کالیب توانست تمام و کمال خداوند را 
پیروی کند کجاست؟

نکته سوم، پاداشتی که خداوند در ازای پیروی تمام و کمال داد.

روزی برای خدمت خوانده شدم، پدرم دستم را فشرد و گفت: "پسرم، 
در نهایت امروز شروع کردی. اما به خاطر داشته باش، استقامت داشتن 
برای  هم  و  آغاز  برای  هم  خدا  فیض  اما  است،  کردن  آغاز  از  دشوارتر 
پایداری کافی است، تنها باید نزدیک او بمانی." موضوع قابل توجه در مورد 
کالیب همین است. البته که او گناهکار بود، البته که او هم مانند ما دارای 
احساسات بود، اما شما هرگز نمی    خوانید که او از خدا دور شده باشد. او 
مثال حیرت    آوری است، خداوند از او تعریف می    کند. من مطمئن هستم 
این حرف خود کالیب نیست زیرا او باید از دل خود خبر داشته باشد، او 
مرا تمامًا اطاعت  نمود. این فوق العاده است که باقی مقدسین چنین چیزی 
درباره    ی ما بگویند، اما حیرت    آور است وقتی خداوند این چنین بگوید. به 
)ایوب  راست "  و  "مرد كامل   ایوب گفت:  در مورد  دارید که خداوند  یاد 
8:1 و 3:2( مقصود خداوند این نبود که ایوب گناه نکرد، اما او خداوند 
را کاماًل پیروی کرد. ایوب این سخن را در مورد خود نگفت؟ اما خداوند 
در مورد او چنین گفت، و خداوند در مورد کالیب هم این سخن را گفت. 
ایمان پایدار. ایمان وافر، دوستان این چیزی است که به فیض خدا به آن 

نیاز داریم. 

جاسوس

از دوازده  البته شما می دانید که کالیب یکی  این کالیب کیست؟  حاال 
جاسوسی است که توسط موسی با اجازه    ی خداوند به جستجوی سرزمین 
وعده فرستاده شد. از هر قبیله        ی اسرائیل یک مرد. قوم اسرائیل در قادش 
برنیع در حاشیه صحرا در مرز سرزمین وعده اطراق کرده و آماده    ی نبرد با 
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ساکنان سرزمین وعده و غلبه بر آنان طبق وعده خدا بودند. بعد از چهل 
روز آن دوازده جاسوس بازگشتند. قابل ذکر است که تمام دوازده نفر بر 
سر حقایق اصلی توافق نظر داشتند. تمام آن ها موافق بودند که سرزمین 
کنعان محل خوبی است، سرزمینی که شیر و عسل در آن در جریان بود. 
آن ها حتی به عنوان مدرک یک خوشه بزرگ انگور از اشکول آورده بودند. 
همه    ی     آن    ها معتقد بودند که اغلب ساکنان سرزمین وعده، مردمی جنگجو 
و عظیم الجثه، "بنی عناق" و دشمنانی ترسناک    اند و همه    ی آن ها هم نظر 
بودند که شهرها با حصارهای محکم احاطه شده    اند و هم عقیده بودند که 

جنگیدن با کنعانیان پیچیده و دشوار خواهد بود. 

گزارش اکثریت

بین جاسوسان دو دستگی  اما هنگامی که زمان تفسیر حقایق رسید، 
بود  منفی  بسیار  نفر  دوازده  از  نفر  ده  یعنی  اکثریت  رای  آمد.  وجود  به 
آنان چنین گفتند: "نمی توانیم  با این  قوم  مقابله  نماییم  زیرا كه  ایشان  از ما 
"مثل روز روشن است که  نتیجه چنین است.  قوی ترند" )اعداد 31:13( 
هیچ دلیلی برای پیش روی نیست. ما کم تعداد هستیم." تصمیم اکثریت 
زاینده    ی  ایمانی  اتخاذ شد. ترس و بی  ناباوری و دلیل پردازی  بر اساس 
تصمیم آنان بود. آن ها حقایق را پیش روی خود داشتند اما تصمیم اشتباه 
را اتخاذ کردند زیرا مهم    ترین حقیقت را از قلم انداختند، این حقیقت که 
خداوند، خداوند دریای سرخ، خداوند شگفتی    های اعصار گذشته به آنان 
وعده داده بود، خداوندی که فرموده بود: "كنعان  را كه  به  بنی اسرائیل  دادم ." 

)اعداد 2:13( 

با ایمان است، دشمن مرگ آفرین است زیرا بی  بی ایمانی در تضاد 
ایمانی بر اساس دالیل بشری حکم می کند. بی ایمانی اندازه    ی دیوارها و 
افراد عظیم الجثه و تعداد عمالیقیان و کنعانیان را افزایش می دهد، و بی 

ایمانی تصمیم می گیرد که پیش روی غیر ممکن است.

نتیجه    ی این ماجرای غم انگیز این بود که مردم طرف اکثریت را گرفتند 
و آن ده مرد مسئول کشاندن دو و نیم میلیون اسرائیلی به ورطه    ی یأس و 



94

بی ایمانی شدند. چه غم انگیز! پس کسی که به خدمت خوانده شده چه! به 
نوعی ما هم مانند جاسوسان خوانده شده    ایم تا هر هفته به جستجوی کتاب 
وعده های  و  خدا  از  قوم خود گزارشی  برای  هر سبت  در  و  رفته  مقدس 
او بی آوریم، گزارشی از کنعان آسمانی، گزارشی از این که چه طور از میان 
زمین    های دنیوی با ایمان بگذریم. وای بر ما اگر برای قوم خود پیامی از بی 

ایمانی، ناامیدی و یا وارونه    ای از پیامی که خداوند به ما داده را بی آوریم. 

جاسوسان چه گزارش بی رحمانه    ای آورده بودند! آن ها آمدند خوشه    ی 
بعد  و  دیگران گذاشتند  جلو  را  بودند  آورده  اشکول  از  انگوری که  عظیم 
نگاه کنید!  فوق العاده  سرزمین  این  از  انگور شگفت    انگیز  این  "به  گفتند: 
اما ما نمی توانیم آن ها را داشته باشیم، چون به آن جا نمی    رویم. می توانید 
ببینید اما نمی توانید صاحب آن شوید. فایده    ای ندارد." این شکنجه است. 
امتحان کرده اید؟ تصور کنید یک  را روی یک کودک  این کار  هیچ وقت 
دوچرخه    ی  این  "به  بگویید،  این طور  و  ببرید  خانه  به  را  زیبا  دوچرخه    ی 
فوق العاده نگاه کن، دوچرخه عالی است دور و بر آن به چرخ! فوق العاده 

نیست؟ اما تو نمی توانی صاحب آن باشی! 

شما می توانید انجیل را هم به همین شکل موعظه کنید. می توانید عالی 
بودن آن را و برکات فوق العاده    اش را شرح دهید. اما اگر به گناهکاران راه 
را نشان ندهید و در تشویق آنان به قدم برداشتن در این راه شکست خورده 
با آن ده جاسوس تقلبی  ایمان قدم بردارند، تفاوتی  تا در  آنان نگویید  به 

نخواهید داشت.

گزارش اقلیت

خوشبختانه دو جاسوس دیگر هم وجود داشتند. آن ها با ایمان به چیزی 
که بلعام بی ایمان از خر شنید آمدند و گفتند: "خدا انسان  نیست  كه  دروغ  
بگوید. و از بنی آدم  نیست  كه  به  اراده    ی  خود تغییر بدهد. آیا او سخنی  گفته  

باشد و نكند؟ یا چیزی  فرموده  باشد و استوار ننماید؟" )اعداد 19:23(

کالیب ایستاد، حضار را ساکت کرد و دقیقًا سخنی را گفت که آن ها 
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نمی    خواستند بشنوند. آن ها واقعًا بر این بودند که بشنوند نمی توانند به این 
اما کالیب گفت:  ایمان نداشتند.  سرزمین وارد شوند، زیرا می    ترسیدند و 
"فی الفور برویم  و آن  را در تصرف  آریم  )با قدرت خدا( زیرا كه  می توانیم  بر 
آن  غالب  شویم." )اعداد 30:13( "زیرا كه  ایشان  )مردم( خوراك  ما هستند، 
سایه    ی  ایشان  از ایشان  گذشته  است  و خداوند با ماست  از ایشان  مترسید." 
)9:14( می    بینید، با خدا همه چیز ممکن است و با خدا اقلیت به پیروزی 

می رسد. 

دوستی داشتم که اهل نیجریه بود و با هم خدا را خدمت می    کردیم، 
اما او  از خدمت خود دل سرد شده بود، زیرا در بخشی دور افتاده و تنها 
از کشور مانده بود. تعداد افراد بسیار کم و همه چیز رو به افول بود. او 
به خود می گفت: "من چرا این جا هستم؟ چه امیدی این جا باقی است؟"  
یک روز بر حسب مشیت الهی، یک کامیون قدیمی و کهنه در حال عبور از 
چاله چوله    های خیابان رو به روی خانه او ایستاد. او به کامیون نگاه کرد در 
میان حیرت دید بر بنده    ی کامیون با حروف قرمز نوشته شده است: "خدا به 

عالوه    ی یک برابر است با اکثریت." 

آن  با  مواجهه  و  ایستادن  شجاعت  پس  داشت،  ایمان  واقعًا  کالیب 
او  برویم "  "فی الفور  چنین گفت:  همین  برای  بود.  او  در  نفر  هزار  صدها 
نگفت، بسیار خوب، ما جاسوسان هم عقیده نیستیم، پس باید در مورد 
این مسئله بحث کنیم، ما کنفرانسی برگزار می کنیم و چهار روز دیگر نزد 
یا  را مشخص کنیم  این موضع خود  ببینیم می توانیم  تا  بر می    گردیم  شما 
نه. نه خدا سخن گفته بود، خدا وعده داده بود. کالیب گفت: "خداوند به 
عمل می آورد." مسائل زیادی در زندگی وجود دارد که ما نیازی برای دعا 
در خصوص آن ها نداریم. احتمااًل از این منظر به موضوع نگاه نکرده اید. 
شما برای تشخیص اراده    ی خدا در زمینه    ای که از پیش اراده    ی خدا را در 
مورد آن می دانید دعا نمی کنید. خداوند اراده    ی خود را در خصوص رفتن به 
کنعان از پیش مشخص کرده بود. واضح و روشن بود که آن ها باید فی    الفور 
به آن جا می رفتند. اما زمانی که نمی خواهیم اراده    ی خدا را به انجام برسانیم 
"بسیار  پیش می گیریم،  در  را  راه  این  مومن  به عنوان یک مسیحی  اغلب 
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واقع  نفرت خدا  مورد  دعاها  این  دعا می کنم."  این خصوص  در  خوب، 
پایین    تری  درجه    ی  در  آنانی که  است.  اراده    ی خدا مشخص  زیرا  می شوند 
از اطاعت مانده    اند درخواست    های نادرست دارند و همین طور در سطح 
پایین    تری از اعتماد می    مانند. خداوند بین کالم خود و اطاعت رابطه    ای قرار 
داده است. هنگامی که سخن می گوید، به انجام می رسد. سخنان او به فردا 
موکول نمی شوند. ایمانی که به فردا موکول شود با بی ایمانی امروز تفاوتی 
ندارد. کالیب گفت: "فی    الفور به آن جا رویم" او گفت: "این قوم به ما داده 

شده اند زیرا خداوند وعده داده است."

اما کالیب و یوشع دلی  بودند  را دیده  تمام جاسوسان وقایع یکسانی 
با  آن ها  قوم.  برای  قلبی  خدا،  وعده    ی  گرو  در  قلبی  داشتند،  خدا  برای 
چشم    هایشان مسائل یکسانی را دیده بودند اما با قلب    های آن    ها به تصمیمی 
متفاوت رسیدند. چه تفاوتی را سبب می شود! بی ایمانی همیشه منجر به 
سرایت وحشت می شود، آن ها مردم را متقاعد کردند که عمالیقیان عظیم 
این امر خداوند را کوچک و غول    ها را  از وعده ی خدا بزرگ    ترند.  الجثه 
و  می کند  نابود  را  ایمان  حیاتی  بخش    های  موضوع  این  می سازد،  عظیم 
مانع رشد روحانی می گردد. این طور نیست؟ هر بار که در حضور خدا بی 
ایمان می شوید رشد روحانی شما آسیب دیده و متوقف می شود. اما ایمان 
حقیقی، ایمان پایدار، غول    ها را به کوتوله تبدیل می کند و بزرگی خداوند 

را همان طور که هست به نمایش می گذارد. 

داشتن  که  نیست  این  مقصودم  است.  حقیقی  ایمان  پایدار  ایمان 
ایمان پایدار ساده است، بلکه منظور من این است که ایمان پایدار ایمانی 
مطمئن است، راه مطمئنی است. وقتی گناهکاران پایدارانه با خدا می    مانند، 
وعده های او را باور می کنند، به کالم او اعتماد می کنند. آن ها ممکن است 
در میان سختی ها در کوره    ی بالیا قرار گیرند و از میان چالش    ها عبور کنند 
امثال سلیمان 18:23  این شرایط خارج می سازد.  از  اما خداوند آن ها را 
چنین می گوید: "زیرا كه  البته  آخرت  هست ، و امید تو منقطع  نخواهد شد." 
خداوند همیشه بر کالمش استوار است. او همواره وعده هایش را به انجام 
می رساند. او "قادر است  که  بکند بی نهایت  زیادتر از هر آن چه  به خواهیم  
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یا فکر کنیم به انجام می رساند." )افسسیان 20:3( این اقلیت به خداوند 
ایمان داشتند و در ایمان به خداوند با گزارشی مثبت پیش آمدند. "اجازه 

بدهید برویم و این زمین را تصاحب کنیم." 

ایمانهمراهباموشکافی

حال دوستان من، اجازه بدهید از شما بپرسم، آیا زندگی شما نمایان    گر 
مثبت نگری بر مبنای وعده های خداوند است و یا دیدی منفی حاصل از 
شکایات و ناباوری شما بر آن حاکم است؟ این تنها بی ایمانی نیست که 
یا تحت سرایت  نیز مسری است. زندگی شما  ایمان واقعی  مسری است 
نیکی است یا بیماری بر آن حکم فرماست. مردم نظاره    گر شما هستند به 
خصوص وقتی عنوان مسیحی را بر خود دارید. آن ها دقیق    تر از آن چه شما 
متوجه آن هستید نظاره    گر شما هستند. و هر حرکت شما را زیر نظر دارند. 
زمانی که من در ارتش بودم، گروهبان به ما گفت: که هر کدام از ما تنها 
حق داشتن دو جفت پوتین را دارد، که این هم بخشی از آزار و اذیت ارتش 
و جفتی  می    گذاشتیم  نقطه سفیدی  باید  پوتین    ها  از  بر یک جفت  است. 
که نقطه سفید نداشت را با جفتی که نقطه سفید داشت یک روز در میان 
می    پوشیدیم. این امر قابل اطاعت نکردن نبود. نکته این جا بود که هر شب 
باید پوتینی که قرار بود روز بعد بپوشیم را واکس می    زدیم و به این ترتیب 
هر شب باید کار واکس زدن را انجام می دادیم. من عالقه     نداشتم هر شب 
پوتین    هایم را واکس بزنم و بله من جفت سومی هم خریدم! و جفت سوم 
را در قفسه    ام نگهداری می کردم. یک روز من در قفسه    ام را باز کردم و هم 
اتاق من )که مسیحی نبود( آن پوتین    ها را دید. او گفت: "می خواهم چیزی 
از تو بپرسم، چرا تو سه جفت پوتین داری؟" پاسخ دادم، من از واکس زدن 
خیلی خوشم نمی آید و جفت سوم را خریدم. گفت: "اما گروهبان گفت شما 
باید فقط دو جفت پوتین داشته باشید." بله، اما می    دانی... بعد او مستقیمًا 
این ماجرا  از  به صورتم نگاه کرد )من هرگز فراموش نمی کنم، سی سال 
گذشته اما چهره    اش را به وضوح به خاطر دارم( و گفت: "فکر می کردم تو 
مسیحی هستی!." دنیا متوجه کوچک ترین تناقض رفتاری شما می شود. اما 
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پایداری و استواری شما را هم مشاهده می کند. مردم  این که  خبر خوب 
احساس خواهند کرد که چیزی در زندگی شما هست که در زندگی خود کم 
دارند و از شما سوال خواهند کرد. شما را امتحان خواهند کرد. گزارش 
اقلیت واقعی بود یا گزارش اکثریت؟ آیا مسیحیت حیاتی است؟ آیا واقعیت 
آیا شما یک  می    نگرند چه می بینند؟  زندگی شما  به  مردم  زمانی که  دارد؟ 
کالیب دیگر هستید که مداوم با خدا راه می رود؟ آیا کاماًل از خدا پیروی 
را شنیده    اید که  راجرز  ریچارد  پیر،  پیورنتن  آن  داستان  احتمااًل  می کنید؟ 
"آقای  نجیب    زاده گفت:  آن  شد،  چالش کشیده  به  نجیب    زاده  یک  توسط 
راجرز من از شما و از جمع شما بسیار خوشم می آید، فقط این که شما 
را خدمت  آقا، من خدای دقیقی  "بله  راجرز گفت:  خیلی دقیق هستید."  
می کنم." مقصود او از دقیق البته شکلی خوب و محبت آمیز بود. هنگامی 
که در راهی دقیق، البته نه دقیق با اصول منطق بلکه دقیق بر اساس حکم 
ناشی از محبت خداوند گام بر می    دارید، مردم این محبت را در زندگی شما 
می بینند. پس زندگی شما هم در حد معینی مسری است. پرسش و پاسخ 
هایدلبرگ می گوید: "با مکالمات خداپسندانه    ی ماست که مردم می توانند به 

مسیح دست یابند."

پیرویکاملبهچهمعناست
اعداد 24:14 تنها جایی در کتاب مقدس نیست که به ما گفته می شود 
کالیب با تمام وجود خدا را پیروی نمود. در یوشع 13:14 می خوانیم که 
یوشع با کالیب صحبت می کند، او را برکت می دهد و حبرون را به او "به  
ملّکیت  بخشید." و آیه چهارده به این شکل ادامه می یابد که "بنابراین  َحْبُرون  
ة  َقِنّزی  شد، زیرا كه  یُهَوه  خدای  اسرائیل  را  تا امروز ملّکیت  كالیب  بن  یُفنَّ
به  تمامی  دل  پیروی  نموده  بود." آن زمان کالیب هشتاد و پنج ساله بود. او 
از چهل سالگی تا هشتاد و پنج سالگی خدا را با تمام وجود پیروی نموده، 
خدمت کرده بود. در طول چهل سال در بیابان، در حالی که با مویه    های قوم 
ایمان در تمام  اسرائیل احاطه شده بود. چهل سال در حالی که مردم بی 
این شگفت    انگیز  پیروی نمود.  را  او تمامًا خدا  بودند،  اطراف جمع شده 
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است. 

ممکن است به عنوان یک مسیحی زمانی که تعداد مسیحیان در اطراف 
شما اندک است احساس تنهایی کنید. اما این موضوع مشوق شما است که: 
ممکن است مانند دانیال در دادگاه بابل باشید، ممکن است مانند کالیب 
در میان قومی بهانه    جو در صحرا باشید، شما می توانید به خداوند وفادار 

بمانید. 

تعریف  تعدادی  از خداوند چیست؟  تمام و کمال  پیروی  پس معنای 
وجود دارد که می توان آن ها را برشمرد اما اجازه دهید تنها چهار مورد از 

آن ها را با شما در میان بگذارم.

تداوم

کالیب مداوم خدا را پیروی می کرد، معنای این برای من این است که 
او همواره پیرو خدا بود. او مذهب خود را  همان طور که جان واربورتون 
یک بار گفته بود: "فقط در مناسبت    ها و در ابتدا" زندگی نمی کرد. او همواره 
مذهب خود را زندگی می کرد. هر روزه و مستمر. او در تمام آن سال ها در 
وفادار  مرگ خود  زمان  تا  او  استقامت کرد.  زاری کنندگان  اقامتگاه  میان 
بود. در میان آنان افرادی بودند که در شروع و در مناسبت    ها مذهبی بودند، 
با عیسی  را در یوحنا باب شش می بینیم که  نبود؟ یهودیانی  این طور  مگر 
به  ابتدا  در  را می بینیم که  رو گردان شدند. غالطیان  بعد  اما  راه می رفتند 
که  بودند  زیادی  همسران  نمودند.  پسرفت  بعد  و  می رفتند  پیش  سرعت 
شهر را ترک کردند اما به پشت سر خود نگاه کردند)همسر لوط(. در میان 
اعضای کلیسای من مرد جوانی به سختی بیمار بود. زمانی که وی در بخش 
مراقبت    های ویژه بستری بود به من گفت: "شبان، اگر خدا زمانی مرا از این 
بیمارستان بیرون بیاورد، تمام زندگی ام را وقف او خواهم کرد." او حاال نزد 
دوستانش برگشته و همان زندگی دنیوی را مانند گذشته ادامه می دهد. چه 
غم انگیز است! شما چه طور دوست من؟ آیا شما هم روز یکشنبه به قوم خدا 
ملحق می شوید و دوشنبه مانند یک آفتاب    پرست به شکل دنیا در می    آیید؟ 
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آیا شما هفت روز هفته را از خدا پیروی می کنید؟ در شیوه    ی سخن گفتن 
به دنیا شباهت دارید؟ آیا دنیا این موضوع که شما از دنیایی متفاوت، یعنی  
هرگز  من  مشاهده می کند؟  رفتارتان  و  گفتار  در  را  آمده    اید  ملکوت خدا 
فراموش نمی کنم چه طور نجات یافتم، به شدت به شناخت خدا و هم    دلی 
با او نیاز داشتم، تا حدی که به دوستانی که در اطراف من بودند می    گفتم، 
به    طور موقتی نمی    توانم دوست شما باشم چون باید زمان خود را در کالم 
خدا سپری کنم. یکی از دوستانم به حدی متعجب شد که به من گفت: "تو 
مثل کسی صحبت می کنی که از دنیای دیگری آمده است." این موضوع که 
حق با او بود را تا سال ها بعد در نیافتم. مسیحی بودن دنیای دیگری است 
که نیازی به پنهان کردن و یا به رخ کشیدن آن نداریم. ما نیاز داریم تا با 
شیوه    ای واقعی و به طور طبیعی در مکالمات و زندگی خود، این موضوع که 
هفت روز هفته از خدا پیروی می کنیم و به این دنیای بی    چاره و رقت    انگیز 
تعلق نداریم را به نمایش بگذاریم. دنیایی که ظاهرًا تنها در آخر هفته شادی 
را به همراه دارد. "خدا را شکر امروز تعطیل است" این چیزی است که دنیا 
می گوید. در یکی از سمینارهایی که شرکت کرده بودم، موضوع کنفرانس 
بر روی تخته نوشته شده بود، " خشادا" ما در حین راه رفتن این حروف را 
می    دیدیم و شک داشتیم که معنای این حروف چیست، وقتی مدرس وارد 
شد گفت: "خدا را شکر امروز دوشنبه است." یک مسیحی واقعی مشتاق 
لذت  خود  از شغل  او  را خدمت کند.  خدا  هفته  روز  هفت  هر  تا  است 
می برد زیرا شغل او برای او فرصتی است تا خدای زنده را خدمت کند. آیا 
این هدف شماست؟ آیا شما به دنبال آن هستید؟ آیا مداوم در تالشید تا 
به شیوه    ای زندگی کنید که خدا را جالل دهید درست همان طور که کالیب 

زندگی می کرد؟

خالصانه

پیروی کامل خداوند به معنای پیروی خالصانه از خدا نیز هست. یعنی 
با تمام قلب و بدون توجه به وجود بهشت و جهنم، زیرا خداوند شایسته 
محبت، سزاوار خدمت و خضوع و ستایش است. پیروی کامل خداوند به 
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معنی پیروی از او با تمامی دل در هر شرایطی بدون توجه به این که مردم با 
من چه می کنند و یا در مورد من چه می گویند، است. در تمام مسائل بزرگ 
و کوچک زندگی باید از صمیم قلب از خداوند پیروی کنید. قوم شروع به 
جمع آوری سنگ برای سنگسار کالیب کردند. )اعداد 10:14( اما او شانه 
خالی نکرد و از موضع خود عقب نرفت، زیرا ترجیح می داد بمیرد تا این 
که دست از پیروی خدا بردارد. او حاضر بود مورد تمسخر و توهین قرار 
گیرد، او حاضر بود توسط مردم بی اعتبار شود اما بتواند از اعتبارش نزد 
خداوند شاد باشد. کالیب ترس خدا را در قلب خود داشت و چه قدر ما نیز 

نیازمند چنین ترسی در این روزگار هستیم. 

آیا می دانید چرا مسیحیان به ندرت در دنیا به نمک شباهت دارند؟ چرا 
تا این حد خاصیت نمک بودن را از دست داده    ایم؟ زیرا تصویر از ترس از 

خداوند را درون خود نداریم.

ترس از خدا به چه معناست؟ بهترین تعریفی که تا به حال در این مورد 
خوانده    ام توسط جان بروان نوشته شده، او می گوید: "ترس از خدا به معنی 
از اخم و  اندازه    ای عظیم    تر  به لبخند و اخم خداوند در حد و  ارج نهادن 

لبخند انسان است."

آیا کالیب اهمیتی به سنگسار شدن می داد؟ البته که این طور بود، اما از آن 
بیشتر به لبخند خدا اهمیت می داد. این موضوع در مورد مسائل کوچک تر 
زندگی هم صدق می کند. یک مثال کوچک که به ذهن من می رسد داستانی 
کوتاه در مورد ارتش است. در زمان ناهار در اولین روزی که در خدمت 
سربازی بودم، سینی خودم را روی میز گذاشتم و آماده غذا خوردن شدم. 
دعا کردم، البته در سکوت و زمانی که چشمم را باز کردم دیدم سینی غذا 
بر  به دور و  بودند.  تا دور میز نشسته  افراد دیگر دور  ناپدید شده است. 
نگاهی انداختم اما غذایم را پیدا نکردم. حدود سی ثانیه بدون گفتن هیچ 
حرفی صبر کردم. بعد مردی که دو صندلی دورتر، پشت میز نشسته بود به 
من گفت: "غذایت کجا رفت پسر دعا؟" من گفتم، نمی دانم کجا رفته، اما 
خدا می داند. او گفت: "واقعًا باور داری که خداوند صدای تو را می شنود؟" 
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من گفتم، من می دانم صدایم را می شنود. آن مرد برای لحظه    ای ساکت ماند 
را پس  مرد." پس غذایم  بده  را پس  "هی غذایش  شخص دیگری گفت: 
دادند. این فقط یک مثال کوچک بود اما در کوچک ترین جزییات زندگی، 
آیا تمایل دارید سخنی در راه خدا بگویید، هر چه می خواهد باشد؟ چرا 
این قدر خجالت می    کشیم؟ دنیا هرگز از صحبت در خصوص دستورالعمل 
خود ابایی ندارد. ما برای ایستادن برای نام خداوند بسیار ترسو هستیم و 
این موضوع که کمی رنج بکشیم را ابلهانه می بینیم، در حالی که سرور ما 
پیروی کنید. هر  را خالصانه  ما رنج بسیاری کشیده است؟ خداوند  برای 
شخصی که تبدیل نیافته است هدف ماموریت شماست. هر شخص را به 
این شکل ببیند و دعا کنید پیش از دنیا و قوانین هالک کننده    اش، طریق    های 
خداوند و فرصت صحبت کردن و راه رفتن در مسیر خداوند را به آن ها 

نشان دهید .

 سه هفته پیش در کتاب    فروشی برادرم در انتاریوی کانادا بودم، مردی 
آمد که تعدادی کتاب مقدس برای ترکیه می    خواست. برادرم سی و هفت 
او نشان داد و گفت قیمت هر کتاب دو دالر  به  را  کتاب در یک جعبه 
است. مرد گفت می    خوام برای شما داستانی از اتفاقی که در ترکیه می افتد 

را تعریف کنم. این ماجرایی است که او تعریف کرد.

" من دوست هم خدمتی در ترکیه دارم که کتاب مقدس توزیع می کرد 
چه  بگو  ما  به  بود:  پرسیده  او  از  بازجو  افتاد،  زندان  به  دلیل  همین  به  و 
کسی کتاب مقدس    ها را به تو داده است؟ او گفته بود: هرگز نمی گویم چه 
کسی کتاب    ها را به من داده است، آن ها برادران و خواهران من در خداوند 
هستند. آن ها گفته بودند: بسیار خوب ما تو را شکنجه خواهیم کرد و او 
گفته بود اهمیتی ندارد. آن ها او را به اتاق شکنجه برده بودند و یک ناخن 
از ناخن    های پایش را کشیدند و زمانی که درد می کشید از او پرسیدند: حاال 
بگو چه کسی کتاب مقدس    ها را به تو داده. او گفته بود هرگز نمی گویم. 
پس ناخن دیگری را کشیدند و سوال را تکرار کردند، ناخن    ها را یکی پس 
از دیگری می کشیدند و سوال را تکرار می کردند. اما او هم    چنان سکوت 
من  داد: سرور  پاسخ  او  نمی    گویی؟  پرسیدند: چرا  او  از  آن ها  بود.  کرده 



103

بسیار بیشتر از آن چه شما بر سر من آوردید رنج برد اما بر علیه من حرفی 
نزد. آن ها گفتند: به حرف خواهی آمد موضوع فقط زمان است. او پاسخ 
داد: نه هرگز نخواهم گفت. آن ها ناخن     دست    های او را هم کشیدند و بعد 
انبر  با  دهان  تا خالی شدن  را  دندان ها  تمام  رسیدند.  دندان ها  به کشیدن 
کشیدند. و بعد از کشیدن هر ناخن و هر دندان به او گفتند: به ما بگو، 
اما پاسخ او این بود: نه، هرگز نمی گویم. در نهایت او را در آن شکنجه    گاه 
وارانه آویزان کرده و نود و نه ضربه شالق به پاها و مچ او زدند، که حد 
اما  از او می    خواستند اعتراف کند  از هر ضربه  شرعی اسالمی است. بعد 
او پاسخ منفی می داد. تا این که آن ها تسلیم شدند و او را مانند یک گونی 
سیب زمینی به خیابان انداختند، جایی که او به صورت یک گدا به چشم 
از معدود مبشرین مسیحی در  آن بود که یکی  بر  الهی  اما مشیت  می آمد، 
ترکیه اتفاقی از آن محل بگذرد و او را در خیابان بیابد. آن خانم مانند یک 
سامری خوب به نحوی موفق شد او را تا منزل خود حمل کند. به مدت 
سه ماه از او پرستاری کرد و هنگامی که متوجه شد او نیز یک مبشر است 
بسیار شگفت زده شد. آن خانم سپس او را به لوئیزیانا در آمریکا فرستاد و 
او به مدت شش ماه در آن جا بستری شد و در نهایت توانست با کمک دو 
عصا پنجاه قدم بردارد. کلیسا به شدت تحت تاثیر شهادت او قرار گرفت 
و از او تقاضا کردند تا موعظه کند. سپس از او دعوت کردند تا شبان آن ها 
باشد. اما او پاسخ منفی داد. از او پرسیدند، چرا نه؟ شما نیاز به بازیابی 
نیروی خود دارید. چرا می    خواهید به ترکیه بازگردید؟ او گفت: باید کتاب 
مقدس    های بیشتری پخش کنم. او به ترکیه بازگشت، کتاب مقدس توزیع 
کرد و دوباره به زندان افتاد. اما مشیت خارق    العاده الهی بر آن بود که زمانی 
که پرونده به دادگاه برده شد و چون او واقعًا نمی    دانست کتاب    ها از کجا 
پیش  بود و سه هفته  آزاد شده  پیش  آن مرد شش هفته  آزاد شد.  می آیند 
تهیه  بیشتری  مقدس  تا کتاب  بود  آمده  برادرم  فروشی  به کتاب  دوستش 
کند. می توانید واکنش برادر مرا تصور کنید. او گفت: "می توانی کتاب    ها 
را مجانی ببری." می    بینید، آن خادم دارای عزمی راسخ است. هیچ بحثی 
نیست که در زندگی او تنها یک هدف وجود دارد، او خدا را پیروی می کند. 
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هیچ دستورالعمل دیگری برای او وجود ندارد. این چیزی است که برای 
یک مسیحی قدرت مند وجود دارد. این همان عزم پولس است، این طور 
نیست؟ وقتی چنین می    نگارد: "زیرا عزیمت  نکردم  که  چیزی در میان  شما 

دانسته  باشم،  جز عیسی مسیح  و او را مصلوب ." )اول قرنتیان 2:2( 

پولس هزاران مسئله برای مشغولیت داشت اما او گفت: نه، من ذهن    ام 
را کنترل می کنم، من یک دستورالعمل و یک هدف دارم. من مانند اسبی 
برای  و می    میرم  زندگی می کنم  باشند. من  بسته  را  او  بند  هستم که چشم 
عیسی مسیح. پولس خالصانه  و از صمیم قلب خدا را پیروی کرد. امید 
است خداوند ما را هم در این زمینه یاری دهد. این به آن معنا نیست که 
حتمًا ناخن    های دست و پای ما را بکشند، بلکه ما نیز به نوعی متحمل رنج 
خواهیم شد. شما به عنوان یک مسیحی بدون تحمل رنج نمی توانید در این 
دنیا زندگی کنید. مارتین لوتر می گوید: "متحمل رنج شدن یکی از عالمات 
مسیح   در  می خواهند  که   کسانی   "همه    ی   است."  حقیقی  حیاتی کلیسای 
عیسی  به  دین    داری  زیست  کنند، زحمت  خواهند کشید." )دوم تیموتائوس 
12:3( شما نمی توانید استادی زحمت دیده را بدون هیچ زحمتی پیروی 
کنید. دوست من شما باید مشتاق پرداخت بهای مسیحیت خود باشید. 
شما باید خداوند را با ایمانی خالصانه و پایدار پیروی کنید و خداوند به 
شما کمک خواهد کرد. "و هر كه  پدر یا مادر را بیش  از من  دوست  دارد، 

الیق  من  نباشد." )متی 37:10(

تقسیمناپذیر

واژه    ی تقسیم    ناپذیر یکی از صفات قدیمی الهی است. توماس بوستون 
از  پیروی  واژه،  این  معنی  است.  استفاده کرده  "تقسیم ناپذیری"  واژه    ی  از 
خدا در تمام ابعاد زندگی، تمام احکام و تمام خواست    های او و تمام آن چه 
برآمده از فیض اوست می    باشد. این موضوع به آن معناست که با سراینده    ی 
مزمور بگوییم: " آنگاه  خجل  نخواهم  شد چون  تمام  اوامر تو را در مّد نظر 
تو دوان  خواهم  رفت   اوامر  "در طریق   یا  و  دارم. " )مزامیر 6:119(  خود 

وقتی  كه  دل  مرا وسعت  دادی." )مزامیر 32:119(



105

انتخاب  با سلیقه    ی خود برای پیروی خدا احکام را گلچین و  کالیب 
نمی    کرد. امروزه برخی افراد می گویند: "من از 9 فرمان اطاعت می کنم." اما 
خدا 10 فرمان به ما داد! برخی افراد زمینه    ی خاصی را انتخاب می کنند و 
می گویند: "خیلی بد نیست اگر من این کار انجام دهم." تا به حال این سخن 
را از یک مسیحی شنیده    اید: "می دانم درست نیست اما ...؟" هر مسئله    ای که 
شما با علم به بد بودن آن انجامش می دهید و شما را از خداوند دور کند، 
به هیچ قیمتی ارزش انجام دادن ندارد. این موضوع زندگی روحانی شما 
را تحت تاثیر قرار داده به آن لطمه می زند و مانعی برای رشد ایمان شما 
می شود. ما کاری با پیروی غیر مداوم و اطاعت جزیی از خدا نداریم. ما 
باید کاماًل از خدا اطاعت کنیم نه این که انتخاب کنیم باید در تمام مسائل 
سوال ما این باشد: " خداوند تو بگو من چه باید بکنم." )اعمال رسوالن 

)6:9

بخشی از اطاعت، زیست کردن در کالم خدا به طور روزانه و وفاداری 
یک  نمی توانید  خدا  با  روزانه  هم دلی  بدون  شما  است.  فیض  مفهوم  به 
را  مسئله  این  باید  شما  من،  دوست  باشید.  فعال  و  قوی  مسیحی  شاهد 
امروز با خود حل کنید و نباید هم دلی با خدا را در مرحله    ی سوم و چهارم 
زندگی  اول  در مرحله    ی  باید  با خدا  بلکه هم دلی  دهید.  قرار  زندگی خود 
شما قرار گیرد. رابرت ماری مک    چین این گونه می گوید: "من هر روز صبح 
پیش از دیدن روی هر انسانی در طلب دیدن روی خداوند هستم." تنها راه 
برای ادامه        ی حیات خدمت خداوند و اطاعت تقسیم    ناپذیر در تمام طول 

زندگیست.

منحصرًا

خداست.  از  منحصر  پیروی  خدا  از  پیروی کامل  معنای  نهایت،  در 
از  از دیگران پیروی کنید که در حال پیروی  این معنا که تنها تا جایی  به 
عیسی مسیح باشند. درست همان طور که پولس می گوید: "به محض این که 
شخص از مسیح دور شود، ما باید از پیروی از آن شخص دست برداریم." 
به این معنا که هیچ انسانی را نباید آقای خود بدانیم. این بدان معنی است که 
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تالش برای پیروی از هر یک از قدیسین کتاب مقدس، مانند کالیب، فقط 
باید تا جایی باشد که آن شخص پیرو مسیح بوده باشد. ما تنها خادمان 

عیسی مسیح هستیم. 

نوشته    ی ما با این جمله آغاز شد: "اما خادم من کالیب." خادم زمانی 
و  ندارند. سکوت  مالکیت شخصی  چیز  هیچ  بر  آن ها  ندارد.  خود  برای 
است.  سرورشان  به  متعلق  آن ها  چیز  همه  راستی  به  آن ها،  سخن گفتن 
واقع خادم خدا  اگر شما هم مسیحی هستید، در  بود.  کالیب خادم خدا 
می    باشید و آن چه هستید و هر چه دارید به او تعلق دارد. زیرا می    خواهید 

منحصرًا خدا را پیروی کنید.

راهنماییبرایجوانان

"همه    ی  اندیشه می    گویند:  بسیاری هستند که  می    دانم که حاال جوانان 
این ها خوب و عالی    اند، اما می توانید متوجه شوید چه قدر مقاومت در برابر 
فشار همساالن دشوار است؟ وقتی تمام دوستانم قصد رفتن به محلی پر از 
وسوسه و گناه را دارند می دانید چه قدر دشوار است که دعوت آن    ها را رد 
کنم؟" خب، بله من می دانم چه قدر دشوار است و من می دانم سقوط کردن 
چه معنایی دارد. این را هم می دانم به حضور خدا رفتن، برای توبه چگونه 
است. شما باید این کار را انجام دهید و عهد خود مبنی بر عدم تکرار آن 

کار را با تکیه بر خدا تازه کنید. 

فشار  با  مقابله  برای  جوانان  به  فوری  راهنمایی  هشت  بدهید  اجازه 
دوستان و پیروی کامل از خدا ارائه دهم:

1. قدرت فشار دوستان را درک کنید

باید  میان است شما  در  "وقتی موضوع گناه  ارسکین می گوید:  رالف 
یکی از این دو کار را انجام دهید، بجنگید یا فرار کنید." و اگر در زمینه    ی 
مقابله کردن ضعیف هستید پس فرار را بر قرار ترجیح دهید. شما باید از 
گروه، دوستان یا محلی که می دانید برای شما وسوسه انگیز است در زمانی 
که می دانید ماندن و مقابله کردن دشوار است، فرار کنید. اگر قدرت کافی 
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دارید می توانید به پیش روید و مقابله کنید.

2. با قدرت به عیسی مسیح تکیه کنید

برای مقاومت در برابر فشار زیاد از طرف دوستان، فشاری که تاکنون 
شاهد آن نبوده    اید، به عیسی مسیح تکیه کنید او می تواند قدرت مقابله را 

به شما ببخشد.

3. به خداوند پایبند باشید

این  به  بیشتر  باشید.  را طالب  پری روح  باشید،  پایبند  احکام خدا  به 
بیاندیشید که خداوند در مورد شما چه طور فکر می کند، تا این که دوستان 
در مورد شما چه فکری می کنند. به خاطر بیاورید که دوستان در مقابل خدا 
با این دوستان احاطه شده    اید و تصور  چه قدر ناچیزاند. در مدرسه شما 
می کنید چه قدر مهم است توسط آن ها پذیرفته شوید. بگذارید چیزی به 
بیشتر  التحصیل شدید، احتمااًل  آن که فارغ  از  شما بگویم: دو هفته پس 
این دوستان را دیگر هرگز نخواهید دید. آن ها امروز این جا هستند و فردا 
نمی توان گریخت.  خداوند  از  نمی رود.  جایی  هرگز  خداوند  اما  رفته    اند. 

خداست که باید به او خدمت کنید و نه مردم. 

4. به خودتان پایبند باشید

نه  و  نمود  قربانی عشق  را  قرار دهید که خود  را درکنار دوستی  خود 
دوستی که اعتقادات شما را قربانی می کند. بهتر است اعتقاد و موقعیت 

خود را قوت ببخشید.

5. به خاطر داشته باشید دوست حقیقی، خوبی شما را می خواهد

دوستی که شما را به گناه می    کشاند، دوست با ارزشی نیست، در واقع 
دوستان  قیبل  این  به  شما  شما.  دوست  نه  شماست  دشمن  شخص  این 

نیازی ندارید.

6. به خاطر بسپارید که خوشبختی طوالنی مدت بیش از خوشی و 
لذت کوتاه مدت ارزش دارد
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بسیاری از افراد پیرتر در جمع حضار کلیسا به من چنین چیزی را گفته 
اند " چه می شد اگر در دوران نوجوانی اسیر این گناه نمی شدم." می دانید 
من در مدت سه خدمت متفاوتم با صد ها سالمند کار کردم و هرگز هیچ 
یک از آن ها نگفته " متاسفم که در جوانی زمان بسیاری را صرف خدمت 
خدا، خواندن کالم او، صحبت با قوم او و اطاعت از او کرده ام، حتی یک 
نفر هم چنین حرفی نزده است. اما از تعداد بسیاری این را گفته اند که: " 
اگر فقط خداوند را زمانی که جوان بودم می دیدم، اگر تحت فشار گروه 
دوستان قرار نمی گرفتم، اگر می دیدم که منظور از زندگی چیست، اگر در 
جالل خدا زندگی می کردم تمام این سال ها زخم های گناهان نوجوانی با 
من نبود. گناهان مرا ببخش خداوند." اوه بله مردم جوان خود را از این درد 

نجات دهید جرأت نه گفتن به گناه را بیابید.

7. هدایت کنید به جای این که شما را هدایت کنند

شما تصور می کنید اگر دوستانتان را به مسیر متفاوتی راهنمایی کنید 
به شما احترام نمی گذارند. اما حقیقت این است که یا آن ها به شما احترام 
می گذارند و یا شما را طرد می کنند. اگر شما را طرد کنند در این نقطه به 
نفع شما خواهد بود. آن ها را به سوی راه خدا هدایت کنید. به جای این که 
اجازه دهید آن ها به شما فشار منفی وارد کنند شما به طور مثبتی آن ها را 
تحت تاثیر قرار دهید. و به خاطر بسپارید تفکرات درونی دوستانتان اغلب 
با تظاهرًات آن ها تفاوت دارد. چند بار پیش آمده که اگر یک فرد خدا ترس 
هستید شخصی که شما را مورد تمسخر قرار داده بعد ها به نزدتان آمده 
باشد و بگوید : " می دانی من مشکلی دارم می خواستم  بدانم به من کمک 
می کنی؟" این موضوع به این دلیل است که آن ها به شما احترام می گذارند. 

8. به خاطر بسپارید زندگی کوتاه است

از  با پدر بزرگ خود صحبت کنید،  زندگی به سرعت در گذر است. 
آن ها بپرسید زندگی آن ها به چه سرعتی گذشته است. چه غم انگیز است 
که این زندگی کوتاه را با فشار    های پر از گناه، منفی و نکبت    آور دوستان 

سپری کنیم. 
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چهطوروبهچهعلتی
کالیبخداراکاماًلپیرویکرد

بهتر  این موضوع  آیا  پیروی کرد؟  را کاماًل  چه طور و چرا کالیب خدا 
از آن به نظر می رسد که حقیقی باشد؟ این که کسی تمام آن سال ها به این 
شیوه قدم برداشته باشد؟ کالم به ما می گوید شدنی است: "لیکن  بنده    ی من  
كالیب  چون که  روح  دیگر داشت  و مرا تمامًا اطاعت  نمود، او را به  زمینی  
كه  رفته  بود داخل  خواهم  ساخت  و ذریت  او وارث  آن  خواهند شد." )اعداد 

 )14:24

آیا به این قسمت توجه کردید: "روح دیگر"، بعضی از مفسران این آیه 
را به این شکل تفسیر می کنند: "ده جاسوس روح بی اعتمادی، بی ایمانی و 
ترس را در خود داشتند. در حالی که روح کالیب روح ایمان و اعتماد بود. 
آن ها روح خشم و نااطاعتی و روح کالیب روح اطاعتی کودکانه بود آن ها از 

شریر بودند و او از خدا بود."

تمام این مطالب حقیقت دارد، اما منشاء آن ها کجاست؟ پاسخ در واقع 
این است که روح القدس در کالیب ساکن بود و این امر در تمام حاالت 
می گوید:  رسول  پولس  مییافت.  نمود  می    رفت  راه  با خدا  که  او  روحانی 
"لیکن  ما روح  جهان  را نیافته ایم ، بلکه  آن  روح  که  از خداست  تا آن چه  خدا 

به  ما عطا فرموده  است  بدانیم ."

چرا روح القدس به کالیب اعطا شد و نه به آن ده جاسوس کج    روش؟ به 
علت فیض حاکمانه! اما عامل فیض حاکمانه چیست؟ محبت حاکمانه. 
می    بینید؟ شما  فیض حاکمانه.  است؟  انگیزه        ی محبت حاکمانه  چه چیز 
نمی توانید از حاکمیت فیض و محبت خداوند برای یافتن منشاء راه رفتن 
کالیب با خداوند فراتر روید. خدا به کالیب نیرویی که به آن احتیاج داشت 
را بخشید و اراده    ی خداوند بر آن است که به گناهکارانی که از او این تقاضا 
را دارند آن را اعطا کند. خداوند خدایی بخشنده است. هدیه رایگان نجات 
طریق  از  امر  این  و  اوست  فیض  پایای  و  رایگان  هدیه  مستلزم  خداوند 
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خداوند عیسی مسیح محقق می شود .

عیسی  زیرا  توانست  بردارد؟  راه گام  این  در  توانست  چه طور  کالیب 
مسیح تا به انتها استقامت کرد. به این دلیل که عیسی مسیح به تمامی دل 
پدر را پیروی کرد، در روشنایی و تاریکی. کالیب توانست به این خاطر که 
عیسی مسیح در از خودگذشتی منحصر به فرد و گام    های او متمایز است، 
کالیب نیرویی دریافت کرد تا بتواند مانند او باشد.  دوستان، ما درون خود 
نیرویی نداریم تا بتوانیم به شباهت کالیب باشیم، اما خداوند این قدرت 
را دارد و خدا می تواند این نیرو را به ما بدهد. این خواست پدر، خواست 
پسر و خواست روح القدس است. آیا شما از او می    خواهید این قدرت را 

به شما بدهد؟

پاداشهایپیرویبهکمال
اما در نهایت مطلب را یک وعده    ی عالی به اتمام می    رسانم: "... او را به 
زمینی که رفته بود داخل خواهم ساخت، و ذریت او وارث آن خواهند شد." 
)اعداد 24:14( در راستای این ایمان پایدار سه وعده    ی عالی داده می    شود.  

زندگی

اول این که، کالیب زنده خواهد ماند. این موضوع شگفت    انگیز است. 
در طی چهل سال 600.000 مرد و احتمااًل دو و نیم میلیون نفر در اطراف 
کالیب مردند. حاال باز محاسبه نمی کنم اما یک بار مدت ها پیش در مناسبتی 
هنگامی که مزمور 90 را موعظه می کردم دریافتم که در آن چهل سال در 
بیابان باید در حدود روزی چهل تشییع جنازه صورت گرفته باشد و مردم 
چهل سال شکایت می کردند؟ می توانید تصور کنید در چنین فضایی زندگی 
کنید؟ کالیب و یوشع تنها کسانی بودند که نجات یافتند و نشان دادند که 

خداوند چه کاری انجام داد. چه عهدی و چه پاداش لبریز از فیضی! 

دارند  وجود  روزهایی  مسیحی  یک  عنوان  به  می دانم  من،  دوست 
داوود  با  بود که  روزهایی خواهد  یافت."  نخواهید  "نجات  که می گویید: 
بگویید: "در میان من و موت، یك قدم بیش نیست." )اول سموئیل 3:20( 
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داوود به مدت شانزده سال تحت  تعقیب بود و شاید شما این طور احساس 
اما شما  کنید که تمام عمر تحت تعقیب شیطان و نیروی شریر هستید. 
حافظ  خداوند  کرد.  خواهد  حفظ  را  شما  خداوند  شد.  نخواهید  کشته 
"او"  کلمه،  بر  خدا  یافت.  خواهید  نجات  شما  است.  مقدسین  گام    های 
تأکید می کنید. کسی که کاماًل از من پیروی کند، "او" را خواهم رهانید... و 
دیگران خواهند مرد. خداوند به آنانی که به " او" احترام می گذارند، محترم 

می    دارد. 

سرزمین

به   را  "او  به کالیب وعده    ی یک سرزمین را داد:  این که، خداوند  دوم 
زمینی  كه  رفته  بود داخل  خواهم  ساخت ..." چه وعده    ی شگفت انگیزی! 

به کلمات کالیب در یوشع باب 14 نگاه کنید: 

"و االن  اینك  خداوند چنان كه  گفته  بود، این  چهل  و پنج  سال  مرا زنده  
نگاه  داشته  است  از وقتی  كه  خداوند این  سخن  را به  موسی  گفت  هنگامی  
كه  اسرائیل  در بیابان  راه  می رفتند. و االن  اینك  من  امروز هشتاد و پنج  ساله  
هستم  و حال  امروز قّوت  من  باقی  است  مثل  روزی  که موسی مرا فرستاد 
چنان که قوت من در آن وقت بود، هم چنان قوت من االن است. خواه برای 

جنگ کردن و خواه برای رفتن و آمدن..." 

ة  َقِنّزی  شد، زیرا كه  یُهَوه   "بنابراین  َحْبُرون  تا امروز ملّکیت  كالیب  بن  یُفنَّ
خدای  اسرائیل  را به  تمامی  دل  پیروی  نموده  بود." )یوشع 14: 11 و 14(. 

خداوند به کالیب قدرتی مضاعف داد. او پاداش ایمان خود را دریافت 
کرد.  حال بازگردیم به یوشع 14:15. این جا به جالب    ترین موضوع در میان 
موضوعات بر می    خوریم، "و كالیب  سه  پسر َعناق  یعنی  ِشیَشی  و َاخیمان  و 
َتلَمی  اوالد َعناق  را از آن جا بیرون  كرد." فرزندان عناق چه کسانی بودند؟ 
غول    ها! و چه کسی آن ها را بیرون کرد؟ دو و نیم میلیون اسرائیلی؟ البته نه! 
ما می بینیم که اسرائیلی    ها می گویند: "دو و نیم میلیون نفر ما کافی نیستند." 
تنها یک مرد هشتاد و پنج ساله کافیست، اگر خداوند در کنار او باشد! اگر 
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خداوند به آن یک اضافه شود با اکثریت برابر است. "هرگاه  خدا با ما است  
کیست  به  ضد ما؟" )رومیان 31:8(

نجاتبرایفرزندانما

را ببخشد.  به ذریت کالیب سرزمینی  این که، خداوند وعده داد  سوم 
معنا آشکار است، این طور نیست؟ فرزندان کالیب از خدا خواهند ترسید 
و آنان کنعان، زمینی را به عنوان شکلی از کنعان ملکوتی به ارث خواهند 
برد. فرزندان او تحت تاثیر ایمان او قرار گرفته اند و خدا از این مرد برای 

فرزندان خود بهره برد. عجب برکتی! 

یکی از پر فیض    ترین پاداش    های زندگی مستمر در ایمان این است که 
خدا شهادت ما را به عنوان والدین در زندگی فرزندان خود ما به کار می برد. 

خداوند امین است، خدایی که به عهد خود وفادار است. 

دوستان عزیز، من شما را به ستایش خداوند و فیض او می    خوانم و در 
انتها از شما می    پرسم: "آیا شما به حداقل ایماندار تعلق دارید یا حداکثر بی 

ایمان؟ آیا ایمان دارید خداوند کالیب هنوز زنده است؟"


