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مقدمه

در آوريل سال 1947 عده اى از رهبران مسيحى را دعوت كرديم كه در كنفرانس رستاخيز مسيح شركت كنند. علت 
دعوت آنها اين بود كه شنيده بودم سال ها شاهد بيدارى هاى روحانى بوده اند و من خود نيز به بيدارى روحانى عالقه 
داشتم. آنچه آنها گفتند با آنچه كه ما درباره بيدارى روحانى فكر مى كرديم، بسيار فرق داشت. پيغام آنها بسيار ساده 
و آرام بود. وقتى موضوعات خود را شرح مى دادند و از تجربيات خود سخن مى گفتند، من خود كه آنها را دعوت كرده 
بودم، حس كردم بيش از همه به بيدارى روحانى احتياج دارم، ولى اين موضوع را به تدريج فهميدم، چون خودم يكى 

از سخنرانان كنفرانس بودم، طبيعتا اغلب درباره احتياج ديگران فكر مى كردم نه به احتياج خود.

وقتى ديدم كه همسرم و ديگران خود را در حضور خدا فروتن ساخته و اطمينان يافته اند كه خون گرانبهاى عيسى 
آنها را كامال پاك كرده است، هر چند خود را بزرگ مى دانستم، ولى حس كردم كه خالى هستم؛ يعنى خالى بودم، 
چون خودم را بزرگ مى دانستم. پيغام و سخنان آنها به قدرى ساده بود كه مرا نيز به فروتنى كشانيد و چيزى كه 
بيشتر در من تأثير مى كرد اين بود كه با طرز ساده اى مى توان روحا بيدار و پر از روح القدس گرديد. هنگامى كه 
در پايان كنفرانس، ديگران شهادت مى دادند كه چون عيسى آنها را در مقابل صليب به زانو درآورده و قلب آنها را 
با روح القدس مملو ساخته است، من متوجه شدم كه چنين تجربه اى پيدا نكرده ام. از آن به بعد بود كه توانستم از 
كوشش براى توضيح عقايد مسيحى خود دست بردارم و با فروتنى نزد مسيح بيايم تا گناهان شخصى و خصوصى من 

پاك شوند. مثل اين بود كه زندگى مسيحى خود را از نو شروع كرده ام.

من مثل سردار آشورى يعنى نعمان بودم كه در كتاب مقدس نوشته شده كه وقتى اطاعت كرد، از مرض جذام شفا 
يافت و گوشت او مثل گوشت كودكى تازه شد. در زندگاني ام از آن روز به بعد فصل تازه اى آغاز شد، ولى الزم بود 
كه پيوسته »خود« را هيچ حساب كنم تا عيسى همه چيز من باشد و پيوسته نزد او بيايم تا با خون گرانبهاى خود مرا 
پاك سازد. در آن زمان به كمك همسر خود نشريه كوچكى منتشر مى كرديم كه »دعوت به مبارزه« خوانده مى شد. 
به وسيله آن سعى مى كرديم جوانان مسيحى را كمك كنيم تا در مسيحيت تجربيات عميق ترى بدست آورند. واضح 
است كه در شماره بعدى درباره كارى كه خدا براى ما كرده بود، سخن گفتيم. به طور ساده »پيغام بيدارى روحانى« 
را به همان سادگى كه به ما رسيده بود، در نشريه كوچك خود منتشر كرديم. با كمال تعجب و فورا مشاهده كرديم 
كه تقاضاكنندگان اين نشريه كوچك بسيار زياد شدند، زيرا مايل بودند پيغام آن را بخوانند. وقتى در شماره بعد 
درباره بيدارى روحانى بيشتر توضيح داديم، تقاضا به نحو حيرت انگيزى افزايش يافت. تقريبا هر روز به ما نامه هايى 
مى رسيد مبنى بر اينكه خدا توسط نشريه ما قوم خود را بركت داده و اغلب تقاضا مى كردند كه نسخه هاى زيادترى 

براى آنها فرستاده شود.

از كشورهاى دوردستى كه نشريه كوچك ما در آنجا راه يافته بود، تقاضا مى رسيد و از هر طرف اطالع پيدا مى كرديم 
كه در نقاط مختلف بيدارى هاى روحانى در ميان ايمانداران آغاز شده است. نشريه ما به زبان هاى آلمانى و فرانسه نيز 
ترجمه شد. خدا به طورى كار مى كرد و ما را مشغول كرده بود كه مافوق انتظار و لياقت ما بود. واقعا ما چيزى نداشتيم 
كه به آن فخر كنيم و حقيقت اين بود كه فهميديم بركاتى كه از بيدارى روحانى حاصل مى شد، نتيجه نشريه »دعوت 
به مبارزه« نبود، بلكه در اثر بيدارى روحانى بود كه مبارزه و فعاليت روحانى ديده مى شد. شهادت ها و سخنان كسانى 
كه روحا بيدار شده بودند، ديگران را تشنه تر مى ساخت و اينان نيز راه صليب را مى پيمودند و بدينگونه بركت از يك 
نفر به نفر ديگر مى رسيد. هر جا بركات فزونى مى يافت، نشريه كوچك ما نيز داخل مى شد، زيرا به زبان ساده اى كه 

مطابق كالم خدا بود مردم را در تجربه تازه اى كه يافته بودند، راهنمايى مى كرد.

در كتابى كه اكنون مطالعه مى فرماييد قسمتى از اين پيغام ها را جمع آورى كرده ايم. در شرايط كنونى مشكل است 
كه بتوانيم ارسال نشريه »دعوت به مبارزه« را ادامه دهيم، ولى هنوز هم تقاضاهايى براى دريافت شماره هاى قبلى به 
ما مى رسد. اين موضوع نشان مى دهد كه عده زياى مايل به خواندن اين پيغام ها هستند و در بين قوم خدا تشنگى 
از  قسمتى  شده ايم،  بهره مند  خدا  بركات  از  ما  اينكه  به  نظر  دارد.  وجود  روحانى  زنده  آب  نهرهاى  براى  شديدى 
مندرجات نشريه فوق را به اضافه دو فصل در اين كتاب جمع آورى كرديم و دعاى ما اين است كه خداى قادر مطلق 
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اراده خود را به طور مفيدى بكار برد. ما ادعا نمى كنيم كه تمام فصل ها كامال به هم پيوسته هستند، بلكه بايد گفت كه 
هر فصلى خود موضوعى كامل است و موضوع فصل هاى ديگر را كامل مى سازد و گاهى به منظور روشن تر شدن مطلب 
تكرار مى گردد. به همين دليل اين كتاب مانند كتاب هاى معمولى ديگر نيست، بلكه هر فصلى را بايد جداگانه خواند 
نه همه را با هم. نبايد تصور كرد كه اين كتاب را فقط ما به تنهايى نوشته ايم، بلكه بايد گفت كه از اشخاص ديگرى كه 
مثل ما در اين راه صليب به نحو تازه اى قدم گذارده اند استفاده كرده و با آنها مشاركت داشته ايم. عده كسانى كه با 
آنها مشاركت داريم، پيوسته رو به فزونى است، زيرا آرام آرام زندگى افراد بيشترى تحت تأثير اين نهضت بيدارى 

روحانى قرار مى گيرد. همين حقيقت است كه بر حق بودن مطالب اين كتاب را اثبات مى كند.

حال چند كلمه درباره »بيدارى روحانى« ذكر مى كنيم. ممكن است آنچه كه اين كتاب درباره بيدارى روحانى بيان 
مى كند باعث تعجب عده زيادى گردد. معموال وقتى مى گوييم بيدارى روحانى اغلب فكر مى كنند كه مقصود از آن يك 
نهضت بزرگ مذهبى است كه در آن عده زيادى از ايمانداران در يك محيط پرهيجان متوجه مى شوند كه گناهكارند و 
به سوى مسيح مى آيند. مى گويند اينگونه بيدارى كه اغلب عملى نيست، كمال مطلوب است و براى آن بايد دعا كرد تا 
اينكه خدا در زمان معين، آن را به ما ارزانى فرمايد، ولى در عين حال بايد به زندگى ضعيف خود ادامه دهيم و كليسا 

بايد بدون اينكه حيات تازه اى داشته باشد كار خود را انجام دهد.

اغلب ما متوجه شده ايم كه بيدارى روحانى درست برعكس اين است. الزم نيست كه بيدارى روحانى پرسر و صدا 
باشد )زيرا اگر كسى در مقابل صليب متوجه شود كه گناهكار است، سر و صدايى نخواهد كرد(. در واقع بايد گفت 
هر جا هياهو و سر و صدا باشد، بيدارى روحانى كمتر است. دوستانى كه ما را درمورد بيدارى روحانى تعليم مى دادند 
اغلب از توضيح جنبه پرهياهوى آن خوددارى مى كردند، زيرا غالبا توجه به ظواهر و هياهو باعث مى شود كه صداى 

خدا كامال به گوش ما نرسد.

موضوع مهم ديگر درباره بيدارى روحانى اين است كه كارى نيست كه خدا در ميان بى ايمانان شروع كند، بلكه اين 
كار در ميان قوم خدا آغاز مى گردد. بيدارى روحانى به طور ساده يعنى حيات و زندگى جديد؛ يعنى مى خواهيم بگوييم 
كه حيات وجود دارد، ولى ضعيف شده است. بى ايمانان احتياجى به بيدارى ندارند، زيرا اصوال حياتى ندارند كه بيدار 
شوند. اين مسيحيان هستند كه بايد بيدار شوند. مسيحيان دچار انحطاط شده اند و بنابراين الزم است روحا بيدار شوند. 
به همين دليل آن كسانى مى توانند روحا بيدار شوند كه حاضر باشند اقرار كنند كه زندگي شان ناقص و منحط بوده 
است. هر چند اقرار به گناه صميمانه تر باشد، خداوند ما را بيدارتر خواهد ساخت. وقتى مسيحيان بيدار شوند خداوند 
خواهد توانست با قدرت تازه اى در بين گمراهان كار كند. يكى از شعارهاى ايوان رابرتز هنگام بيدارى روحانى در 
ويلز انگلستان اين بود: »كليسا را فروتن سازيد تا مردم نجات يابند.« اين دو هميشه به هم  مربوطند. علت اينكه دنيا 

بى ايمان شد اين است كه كليسا آتش روحانى خود را از دست داده است.

الزم است يك نكته نيز درباره آمادگى قبلى خواننده ذكر شود. اگر خواننده مايل است كه خدا او را به وسيله خواندن 
اين كتاب بركت دهد، بايستى با قلبى تشنه اين كتاب را بخواند. بايد از وضع كلى كليسا و مخصوصا از وضع خود 
ناراضى باشد. او بايد مايل باشد و اجازه دهد كه خدا اول كارى را در او شروع كند و بعد در ديگران. به عالوه بايد 
اطمينان داشته باشد كه خدا مى تواند احتياجات پاك و صحيح او را برآورده سازد. اگر خواننده جزو رهبران مسيحى 
باشد، بايد به اين موضوع خيلى بيشتر توجه كند. هر چه او بيشتر مايل باشد كه احتياج خود را اقرار كند، به همان 
نسبت خدا شنوندگان او را بركت خواهد داد. مهم ترين موضوع اين است كه بايد اول خودش در مقابل صليب مسيح 
فروتن شود. اگر مى خواهد كه شنوندگانش از هر نوع گناهى توبه كنند، اول بايد خودش اين كار را شروع كند. وقتى 
پادشاه نينوا از تخت به زير آمد و خود را با پالس پوشانيد و به عالمت توبه روى خاكستر نشست، تمام قوم او توبه 
كردند، ولى اين كتاب فقط براى رهبران مسيحى نوشته نشده و مسيحيان معمولى نبايد منتظر رهبران خود باشند. 

خداوند مى خواهد از هر يكى از ما شروع كند. خداوند مى خواهد از شما شروع كند.

خداوند همه ما را متبارك فرمايد
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فصل.اول:.فروتنى.و.خرد.شدن

افتادگى آموز اگر طالب فیضى
هرگز نخورد آب زمینى كه بلند است

مى خواهيم بيدارى روحانى را بسيار ساده شرح بدهيم. بيدارى به طور ساده عبارت از اين است كه زندگى و حيات 
به سبب پيروزى اش تمجيد  را  او  پيروز است. در آسمان  انسان وارد گردد. عيسى هميشه  خداوند عيسى در قلب 
مى كنند، هر چند ما در زندگى با شكست و يأس رو به رو مى شويم، ولى او شكست نا پذير است. قدرت او بيحد است. 
تنها كارى كه ما بايد انجام دهيم اين است كه با او رابطه صحيحى برقرار كنيم و در اين موقع است كه خواهيم ديد كه 
قدرت او در قلب و زندگى و كارهاى ما ظاهر خواهد شد و حيات پيروزمندانه او ما را پر ساخته و توسط ما به سوى 

ديگران نيز جارى خواهد شد. اين است جوهر و اصل بيدارى روحانى.

ولى اگر بخواهيم رابطه خود را با او اصالح كنيم، اولين مطلبى كه بايد بياموزيم اين است: اراده ما به اراده او تسليم 
شود. افتادگى يا خرد شدن و تسليم كامل ابتدا بيدارى روحانى است؛ يعنى نه »من«، بلكه »مسيح.« من بايد در مسيح 
غرق شوم. خداوند عيسى نمى تواند كامال در ما زندگى كند و خود را به وسيله ما ظاهر سازد مگر اينكه وجود مغرور ما 
افتاده و خرد شود. معنى اين جمله اين نفس سرسخت و نا مطيع كه هميشه مى خواهد خود را عادل جلوه دهد و هميشه 
منافع خود را طالب است و مى خواهد حق خود را بگيرد و مورد تمجيد واقع شود، اين نفس بايد باالخره به اراده خدا 
تسليم شود و به خطاهاى خود اقرار كند و از تمجيد خود چشم بپوشد تا اينكه عيساى مسيح همه چيز باشد. به عبارت 

ديگر براى خود و تمايالت خود مرده باشد.

وقتى ما بى طرفانه به زندگى مسيحى خود نگاه مى كنيم، متوجه مى شويم كه نفس يا من چقدر در زندگى ما دخالت 
دارد. اغلب همان نفس است كه سعى مى كند مسيحى باشد. همچنين اغلب اوقات همان نفس است كه سعى مى كند 
انتقاد مى كند و در  كارهاى مسيحى بكند. همان نفس است كه هميشه عصبانى مى شود، حسادت مى كند، مى رنجد، 
تشويق است. همان نفس است كه سرسختى مى نمايد و نسبت به ديگران  نامطيع است. نفس است كه خجول است و 
خودخواه و محافظه كار مى باشد. پس جاى تعجب نيست كه مى گوييم ما افتادگى و خرد شدن الزم داريم. تا وقتى كه 
ما در تحت اختيار نفس هستيم، خدا كمتر مى تواند در ما كار كند، زيرا ثمره روح )يعنى محبت، خوشى و سالمتى، حلم 
و مهربانى، درستى، ايمان، تواضع و پرهيزكارى كه در غالطيان فصل 5 نوشته شده است( كه خدا مى خواهد به همه 
عطا فرمايد درست برعكس روح نامطيع و سرسخت و خرد نشده است و براى يافتن اين ثمرات روحانى بايد نفس 

ما با مسيح مصلوب شود.

افتادگى و خرد شدن هم كار خداست و هم خودمان. خدا ما را تحت فشار قرار مى دهد، ولى ما بايد راضى باشيم. اگر 
وقتى خدا را جستجو مى كنيم و مى خواهيم با او دوستى داشته باشيم به صداى او گوش بدهيم و مايل باشيم هر چه كه 
او براى ما روشن مى سازد اطاعت كنيم، خدا به ما نشان خواهد داد كه چگونه نفس مغرور و سرسخت مان كه در ما 
كار مى كند، خدا را رنج مى دهد. در اين موقع است كه ما يا به سرسختى خود ادامه مى دهيم و توبه نمى كنيم و يا سر 

خود را با اطاعت خم كرده، مى گوييم: »بله، خداوندا.«

معنى افتادگى و تسليم كامل در زندگى روزانه اين است كه از هر خطايى كه خدا به ما نشان مى دهد توبه كنيم و 
زمانى كه خطاياى ما آشكار مى شود، به توبه ادامه دهيم و هر روز در حضور او خرد شويم. اين عمل ممكن است خيلى 
گران تمام شود، زيرا الزمه اش اين است كه تمام اختيارات و حقوق خود را به او بسپاريم و از منافع خودخواهانه چشم 
بپوشيم و حتى گاهى الزم است خطاياى خود را اعتراف و جبران كنيم. به همين سبب است كه تا نزد صليب عيسى 
نياييم، ممكن نيست افتاده و خرد شويم. وقتى مى  بينيم عيسى با كمال ميل حاضر شد به خاطر ما افتاده و خرد شود، 
الوهيت داشت، به خاطر ما مقام خود را ترك كرد و به  ناخواه در حضور او خرد مى شويم. عيسى كه مقام  ما خواه  
صورت غالم درآمد. او غالم خدا و خادم مردم شد و مى بينيم كه براى خود ادعاى حقى نكرد و اجازه داد كه مردم  به 
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او فحش بدهند، ولى خودش دشنام  نمى داد. او را لگدمال كردند، ولى خودش مقابله به مثل و يا دفاع نمى كرد، ولى 
حيرت انگيزتر از همه اينكه مى بينيم او با افتادگى و فروتنى به جلجتا يعنى محل اعدام مى رود تا به عنوان كفاره، تمام 

گناهان بشر را بر صليب حمل كند.
 

در يكى از مزامير به طور هيجان آورى درباره خودش مى فرمايد: »من كرم هستم و انسان نى« )مزمور 22: 6(. كسانى 
كه در مناطق حاره زندگى كرده اند، مى گوييم كه اگر سعى كنيم كه مار يا كرمى را بزنيم، عكس العمل آنها با يكديگر 
خيلى فرق دارد. مار مستقيم مى ايستد و صدا مى كند و سعى دارد متقابال حمله كند. اين نمونه كاملى است از نفس يا 
خود، اما كرم هيچگونه مقاومتى نمى كند، بلكه اجازه مى دهد هر چه مى خواهيد بكنيد، لگد بزنيد و يا زير پاى خود له 
كنيد. اين نمونه كاملى است از افتادگى و خرد شدن. عيسى حاضر شد به خاطر ما كرم بشود. علت اينكه حاضر شد 
مثل كرم بشود اين بود كه ديد ما همگى در اثر گناه تمام مزاياى انسانى را از دست داده و به جاى اينكه در مقام اشرف 
مخلوقات باقى بمانيم، مثل كرم شديم و جهنمى هستيم. او از ما مى خواهد كه با او و براى او مثل كرم باشيم. موعظه 
مسيح در باالى كوه به ما تعليم مى دهد كه مقام واقعى ما كرم بودن است، زيرا خالصه تعليمات او اين است كه بايد 
در مقابل بدى نيكويى كنيم، دشمنان خود را محبت نماييم و با فروتنى ديگران را خدمت نماييم، ولى فقط وقتى حاضر 

خواهيم شد اينطور افتاده و خرد شويم كه بفهميم چگونه محبت مسيح باعث شد كه او همچون كرم شود.

در يكى از سرودهاى روحانى چنين مى خوانيم:
خداوندا نفس مغرور و سرسخت مرا خرد كن
مرا حاضر ساز تا سر فرود آورم و نابود شوم

و به آن كسى نگاه كنم كه بر صليب 
سر خود را به خاطر من خم كرد

ولى بايد دانست كه كافى نيست ما فقط يك بار نفس خود را انكار كنيم و براى خود بميريم. البته وقتى خدا براى 
اولين بار اين حقايق را به ما نشان مى دهد، يك بار نفس خود را انكار مى كنيم و مى ميريم، ولى از آن به بعد بايد مرتبا 
بميريم، زيرا فقط از همين راه است كه عيساى مسيح مى تواند دائما توسط ما خود را ظاهر كند )دوم قرنتيان 4: 10(. 
عالوه بر اين هر روز در اين مورد بايد هزاران تصميم بگيريم. اگر بخواهيم اينطور زندگى كنيم، مى فهميم نمى توانيم 
خودمان براى خودمان نقشه اى داشته باشيم، وقت خود را صرف كنيم، پولمان را خرج كنيم و دنبال لذت خود باشيم. 
الزمه اين كار اين است كه ما پيوسته خود را در مقابل اطرافيان خود فروتن كنيم و به آنها تسليم شويم، زيرا محك 
تسليم ما به خدا عبارت است از تسليم ما به مردم. هر نوع تحقير و ناراحتى كه از طرف مردم به ما مى رسد، در دست 

خدا وسيله اى است كه ما را خرد كند تا اينكه زندگى مسيح در ما به طور عميق ترى ظاهر شود.

پيروزمندانه  زندگى  و  باشد  خدا  موردپسند  كه مى تواند  است  مسيح  زندگى  تنها  كه  توجه مى فرماييد  طريق  بدين 
خوانده شود و ما هر قدر كوشش كنيم، زندگى ما هيچگاه آنطور نخواهد شد، چون زندگى خودخواهانه ما با زندگى 
مسيح كامال متضاد است، هيچگاه نمى توانيم زندگى او را در خود به فراوانى قبول كنيم مگر اينكه حاضر شويم خدا 

دائما ما را بميراند و براى اين كار بايد به وسيله تصميمات خود با خدا همكارى كنيم.
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فصل.دوم:.كاسه.هاى.لبريز

از  انسان  كه  است  اين  روحانى  بيدارى  اصلى  معنى  است.  روحانى  بيدارى  ابتداى  فقط  شدن  خرد  كه  دانست  بايد 
روح القدس پر و لبريز گردد و به اين طريق زندگى پيروزمندانه آغاز مى گردد. اگر همين لحظه از ما سؤال شود كه  
پر از روح القدس هستيم يا نه، چند نفر مى توانند جواب مثبت بدهند؟ بيدارى  وقتى  وجود دارد كه ما بتوانيم در جواب 
سؤال  فوق  هر دقيقه و هر روز جواب مثبت بدهيم. اگر ما اين ادعا را بكنيم نبايد حمل بر خودخواهى ما بشود، زيرا 
پر شدن و لبريز گشتن، تماما كار خداست و نتيجه فيض و رحمت اوست. تنها كارى كه ما بايد انجام دهيم اين است 

كه نفس خرد شده و خالى خود را به او تقديم كنيم و بگذاريم او آن را پركند و لبريز نگاه دارد.

يكى از واعظين معروف مى گويد: »همانطوركه آب به نقاط پست جارى مى شود و آنجا را پر مى سازد، به همين طريق  
وقتى خداوند مى بيند كه ما پست و خالى شده ايم، جالل و قدرت خود را در ما جارى مى سازد. بهترين مثالى كه مى توان 
براى اين موضوع زد اين است كه بگوييم دل انسان مانند كاسه اى است كه بايد در مقابل عيسى نگاه داشته شود و 
از او درخواست گردد كه آن را از آب حيات پر سازد. غالبا در نظر خود اينطور مجسم مى كنيم كه عيسى با خود در 
ظرفى زرين، آب حيات دارد. هنگامى كه از كنار ما مى گذرد و داخل كاسه ما نظر ميفكند و هرگاه آن را تميز بيابد، 
آن را با آب حيات پر و لبريز مى سازد و چون عيسى هميشه از كنار ما مى گذرد، كاسه هاى عمر ما را مى تواند هر روز 

پر و لبريز سازد.

حضرت داوود اين حقيقت را فهميده بود كه فرمود: »كاسه ام لبريز شده است.« بيدارى روحانى همين است؛ يعنى 
چون خودمان پر از بركات هستيم و لبريز گشته ايم و وسيله بركت ديگران مى شويم، صلح و آرامش خدا دائما در 
قلب هاى ما حكمرانى مى كند. عده اى فكر مى كنند كه انكار نفس و مردن براى خود باعث مى شود كه انسان بيچاره 
و بينوا گردد، ولى حقيقت درست خالف اين است. علت بينوايى ما اين است كه حاضر نيستيم براى خود بميريم. هر 
چه بيشتر از مرگ عيسى اطالع پيدا كنيم، حيات و زندگى او بيشتر در ما ظاهر مى شود و شادى و آرامش ما حقيقى تر 
به سوى روح هاى گمشده سرازير  ما  از  و  به وجود مىآورد  را  ديگران  نجات  به  اشتياق  ما  در  او  مى گردد. حيات 

مى گردد و باعث مى شود كه مسيحيان نيز در اثر زندگى ما بركات بيشترى را آرزو كنند.

در زير خون
فقط يك چيز مانع مى شود از اينكه مسيح هنگام عبور از كنار ما، كاسه هاى ما را پر نسازد و آن عبارت است از گناه 
كه هزاران شكل به خود مى گيرد. عيساى مسيح كاسه هاى كثيف را پر نمى كند. هر چيز كه از نفس و خودخواهى ما 
سرچشمه يابد، هر چند بسيار كوچك هم باشد، باز گناه است. كوشش شخصى و از خود راضى بودن هنگام خدمت، 
گناه است. دلسوزى براى خود هنگام رو به رو شدن با مشكالت و وسوسه ها، سود جويى در كارهاى معمولى و خدمات 
كه  هنگامى  خود  از  دفاع  عصبانيت،  رنجى،  زود  بودن،  رفتن، حساس  و هوس  هوى  دنبال  بيكارى  هنگام  مسيحى، 
ديگران به ما آزارى رسانده اند، خودفروشى، خودپرستى، تشويق و اضطراب و ترس همه و همه از نفس و خودخواهى 

ما سرچشمه مى گيرند و كاسه عمر ما را ناپاك مى سازند1.

از خوردن آن  باغ جتسيمانى چند لحظه اى  اين گناهان در كاسه اى ديگر گذاشته شدند كه عيساى مسيح در  تمام 
سرپيچى  كرد، ولى در جلجتا آن را تا به آخر نوشيد. اين كاسه، كاسه گناهان ما بود. اگر ما اجازه بدهيم كه به ما نشان 
دهد كه در كاسه هاى ما چه چيزهايى است و بعد كامال به او بسپاريم، آنها را با خون پربهاى خود طاهر و پاك خواهد 
ساخت. مى خواهيم بگوييم كه نه فقط از ناراحتى گناه ما را پاك مى سازد، بلكه از تمام لكه ها و آلودگى هاى آن نيز ما 
را مبرا مى كند به طورى كه ناراحتى وجدان به كلى نابود مى شود. وقتى كاسه هاى ما را پاك كرد، آنگاه با روح القدس 

خودش ما را پر مى كند تا لبريز شويم.
 ممكن است عده اى ايراد بگيرند و بگويند كه اين چيزها را نبايد گناه خواند، بلكه بايد »ضعف و نقص« ناميد و مى گويند اگر اينها را گناه بخوانيم »خيلى محدود -1
 خواهيم شد.« در حالي كه عكس اين موضوع حقيقت دارد. اگر اينها گناه نيست پس ما بايد تا آخر عمر آنها را در خود نگاه داريم و نمى توانيم از آنها آزاد شويم،
 ولى اگر قبول كنيم كه اينها و نظاير آنها گناه هستند مى توانيم با چشمه حيات بخش مسيح، خود را از آنها پاك سازيم. براى اين كار كافي است به محض اينكه متوجه
 شديم اينگونه چيزها در ما وجود دارد فورا به زير خون گرانبهاى او بياوريم، در واقع بايد دانست كه همه آنها گناه هستند. اينها از بى ايمانى سرچشمه مى گيرند و به

نوعى از غرور مى باشند كه بارها مانع كار مسيح شده و نور او را مستور ساخته اند
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ما مى توانيم هر روز از خون گرانبهايش بهره مند شويم. فرض كنيم كه شما اجازه داده ايد كه خداوند عيسى كاسه 
شما را پاك كند و با ايمان از او درخواست كرده ايد كه شما را لبريز كند، ولى بين او و شما مانعى ايجاد مى شود، مثال 
در شما حسادت يا عصبانيت به وجود مى آيد، در اين صورت چه اتفاقى ميفتد؟ كاسه شما كثيف مى شود و ديگر لبريز 

نمى ماند و اگر اينگونه اتفاقات در ما مكرر واقع شود، ديگر كاسه ما لبريز نخواهد شد.

اگر ما مايل باشيم دائما در حال بيدارى روحانى باشيم، الزم است ياد بگيريم كه چطور خود را پاك نگه داريم. خداوند 
نمى خواهد كه بيدارى روحانى قطع شود و منحصر به مواقع مخصوص و محدود باشد. علت كمبود بيدارى روحانى 
فقط و فقط گناه است. همان گناهان كوچكى كه شيطان به كاسه هاى ما مى ريزد، ولى اگر دوباره به پاى صليب مسيح 
برگرديم و از نو به ياد آوريم كه خون عيسى قدرت دارد كه ما را لحظه به لحظه پاك كند و گناهان را از سرچشمه 

خشك نمايد، آنگاه خواهيم فهميد كه چطور مىتوان دائما لبريز بود.

الزم است همان موقع كه متوجه مى شويد، در شما آثارى از حسادت، عدم رضايت، خشم و هر گناه ديگرى پديدار 
شده آن را به عيسى تسليم كنيد و از او درخواست كنيد كه با قدرت خون خود پاك سازد و در اين وقت است كه 
متوجه خواهيد شد كه اين آثار از بين رفته، شادى و آرامش شما بازگشته و كاسه شما لبريز شده است و هر چه بيشتر 
از اين راه پاك شويد، آثار گناه در شما به همان نسبت كمتر خواهد شد، ولى بايد در نظر داشت كه شرط پاك شدن 
اين است كه در هر موردى در حضور خدا خرد و فروتن شويم. فرض كنيم كه اخالق يك نفر باعث ناراحتى ما شده 
باشد، در اين مورد تنها كافى نيست كه ناراحتى خود را به پاى صليب ببريم، بلكه الزم است اول خرد و فروتن شويم؛ 
يعنى بايد موضوع را به خداوند بسپاريم و آن شخص را با تمام صفات و اخالق ناراحت كننده اش، براى خود به عنوان 
اراده خدا بپذيريم. در اين وقت است كه مى توانيم عكس العمل خود را نزد عيسى ببريم و مطمئن باشيم كه خونش 
ما را پاك خواهد ساخت. وقتى از گناه پاك شديم، ديگر نبايد براى آن غصه بخوريم و وقت خود را براى فكر كردن 

درباره خود تلف كنيم، بلكه بايد به خداوند پيروز خود بنگريم و او را شكر كنيم كه هميشه پيروز است.

يك راهنمايى ساده و در عين حال جامع وجود دارد كه كالم خدا آن را به ما ارائه داشته تا با آن بتوانيم قدم هاى خود 
را با عيسى مطابقت دهيم و بفهميم چه موقعى گناه وارد زندگى ما مى شود. كولسيان 3: 15 چنين مى فرمايد: »سالمتى 
)صلح و آرامش( خدا در دل هاى شما مسلط باشد.« هر چيز كه آرامش الهى را در قلب ما بر هم مى زند گناه است. هر 
قدر هم كوچك باشد و هر چند در ابتدا شبيه گناه نباشد. اين آرامش بايد در دل هاى ما »مسلط« باشد، معنى ديگر اين 
است كه داور قلب ما باشد. در مسابقه فوتبال وقتى داور سوت مى زند بازى متوقف مى شود، زيرا حتما خطايى انجام 
شده، وقتى ما آرامش قلبى خود را از دست مى دهيم مثل اين است كه داور الهى در دل هاى ما صوت خود را به صدا 
درآورده است. الزم است فورا متوقف شويم و از خدا درخواست كنيم به ما نشان دهد كه اشتباه در كجاست و هر 
گناهى را كه نشان مى دهد اقرار كنيم. آنگاه به وسيله خون عيسى آرامش قلبى ما بازمى گردد و مى توانيم با كاسه هاى 

لبريز راه پيشرفت خود را ادامه دهيم.

هرگاه ديديم كه خدا به ما آرامش قلبى نداد علتش اين است كه واقعا خرد نشده ايم. شايد الزم باشد كه عالوه بر 
اينكه از خدا بخشش بطلبيم از شخص ديگرى هم »معذرت« بخواهيم و شايد علت نداشتن آرامش اين باشد كه ما 
فكر مى كنيم در اين مورد شخص ديگرى مقصر است، ولى بايد بدانيم كه اگر آرامش قلبى خود را از دست داديم، 
حتما تقصير خودمان است، زيرا هيچگاه در اثر گناه شخص ديگر ممكن نيست آرامش خود را از دست بدهيم و تنها 
علت، گناه خودمان مى باشد. مقصود خدا اين است كه رفتار و عكس العمل هاى ما را به ما نشان دهد و فقط وقتى كه 
حاضر باشيم پاك شويم آرامش او را خواهيم يافت. واقعا چه روش ساده و در عين حال دقيقى است كه انسان بتواند 
به وسيله آرامش خدايى و روح مقدس او اداره شود! در اين صورت كارهاى قلبى ما كه اغلب غرورآميز بود به ما نشان 

داده خواهد شد و اگر بخواهيم زندگى خود را مانند قبل ادامه دهيم، صداى سوت داور به گوش ما خواهد رسيد.

وقتى اجازه دهيم زندگى به وسيله صلح و آرامش خدا اداره شود، كارهايى مثل غرغر كردن و ميل تسلط بر ديگران 
بار حتى در  بود كه روزى چند  و سهل انگارى و كارهاى كوچك ديگر گناه شمرده خواهد شد. گاهى الزم خواهد 
چيزهاى كوچك از خون عيسى براى پاك شدن استفاده كنيم و مجبور خواهيم بود خيلى بيش از پيش در راه فروتنى 
و خرد شدن قدم بزنيم، ولى در همين فروتنى و خرد شدن است كه عيسى با تمام زيبايى و جمال و مهر و بخشش 
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خود ظاهر خواهد شد، ولى اشكال اين است كه بسيارى از ما به قدرى نسبت به سوت داور بى توجه بوده ايم كه ديگر 
نمى توانيم آن را بشنويم. روزها به تندى مى گذرد و ما كمتر متوجه هستيم كه چقدر احتياج به پاك شدن و خرد شدن 
داريم. در چنين حالتى معموال وضع ما خيلى بدتر از آن است كه خودمان فكر مى كنيم. الزم است به قدرى تشنه 
معاشرت و دوستى با خدا باشيم كه بتوانيم با گريه به سوى خدا فرياد كنيم كه به ما نشان دهد از خون عيسى براى 
چه قسمت هايى استفاده كنيم. خداوند اول يك چيز به ما نشان خواهد داد كه شروع كنيم و اولين قدم براى بيدارى 

روحانى ما اين است كه درمورد اين يك نكته مطيع و فروتن و خرد شويم. 
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فصل.سوم:.راه.مشاركت.و.دوستى

وقتى انسان در گناه افتاد و به غلط خودش را به جاى خدا مركز و محور زندگى خود قرار داد نتيجه اين شد كه انسان 
نه فقط از دوستى و مشاركت با خدا دور افتاد،  بلكه رابطه مهرآميز او با همنوعانش از هم گسست. شرح اولين مشاجره 
انسان با خدا در فصل سوم كتاب پيدايش ذكر شده و درست بعد از آن يعنى در فصل چهارم، شرح نزاع با همنوعان 
و كشته شدن هابيل به دست قائن مى خوانيم. گناه اين بود كه »هر يكى از ما به راه خود برگشته بود« )اشعيا 53: 6(. 
اگر به قدرى خودخواه باشم كه افكار خود را از افكار خداوند باالتر بدانم، معلوم است كه حتما از همنوعان خود نيز 
باالتر خواهم دانست. واضح است كسى كه افكار الهى را قبول نمى  كند، بلكه درمورد نظرات خود پافشارى مى كند، 
حاضر نخواهد بود كه نظرات ديگران را هم قبول كند، ولى دنيايى كه در آن هركس به دنبال ميل هاى خود باشد پر 

از اختالف و جدايى، سؤظن و سؤتفاهم، تصادم و زد و خورد خواهد بود.

كار عيسى خداوند در باالى صليب فقط اين نبود كه مابين خدا و انسان نزديكى و دوستى ايجاد كند، بلكه مى خواست 
در رابطه افراد انسانى با يكديگر هم، صلح و آشتى برقرار فرمايد. حقيقت آن است كه انجام يكى از اين دو بدون 
ديگرى غيرممكن است. پره هاى چرخ هر چه به مركز چرخ نزديكتر شوند به يكديگر هم نزديكتر مى شوند. بنابراين 
اگر با برادران خود دوستى واقعى نداريم، به همان نسبت رابطه دوستى ما با خدا كم است. در نامه اول يوحناى رسول 
با تأكيد مى فرمايد براى آنكه ما بفهميم رابطه دوستى و مشاركتمان با خدا چه اندازه واقعى و عميق است بايد ببينيم 

رابطه دوستى ما با برادرانمان چقدر واقعى و عميق مى باشد )اول يوحنا 2: 9 و 3: 14- 15 و 4: 20(. 

بعضى از ما به خوبى فهميده ايم كه رابطه ما با همنوعان چقدر با رابطه ما با خدا بستگى دارد. هر چيز كه ميان ما و 
شخص ديگرى دورى و جدايى به وجود آورد هر چند خيلى كوچك باشد، بين ما و خدا نيز جدايى ايجاد خواهد كرد. 
ما متوجه شده ايم كه هرگاه اين اختالفات فورا برطرف نشوند روز به  روز عميق تر خواهد شد و ما را به جايى خواهند 
كشانيد كه در داخل ديوارهاى ضخيم محبوس و از خدا و برادران خود دور خواهيم بود. بنابراين واضح است كه وقتى 
اجازه دهيم كه حيات و زندگى در ما داخل شود اولين نتيجه اش اين است كه در زندگى خود با خدا و برادران اتحاد 

پيدا مى كنيم و هر نوع جدايى و اختالف از بين خواهد رفت.

نور و تاريكى
دوستى و مشاركت خود را با خدا و با برادران  خود بر چه پايه اى قرار دهيم؟ در رساله اول يوحنا 1: 7 به طرز تازه اى 
براى ما كشف مى گردد: »اگر در نور سلوك مى نماييم )يعنى راه مى رويم( چنانكه او در نور است با يكديگر شراكت 
داريم و خون پسر او عيساى مسيح ما را از هر گناه پاك مى سازد.« مى دانيم كه نور هر چيز را آشكار مى كند، ولى 
تاريكى پنهان مى سازد. هرگاه چيزى ما را سرزنش كند و ما را آنطورى كه واقعا هستيم به خودمان نشان مى دهد، اين 
نور است. »هر چه ظاهر مى شود نور است« )افسسيان 5: 13(، ولى هرگاه كارى بكنيم و يا حرفى بزنيم )و يا از حرف 
زدن خوددارى كنيم( به اين منظور كه وضع حقيقى خود را پنهان كنيم و كارهاى خود را مخفى سازيم، اين تاريكى 

است.

بايد دانست كه اولين تأثيرى كه گناه در زندگى ما دارد اين است كه هميشه مجبورمان مى كند كوشش كنيم آنچه 
هستيم پنهان كنيم. گناه والدين اوليه ما يعنى آدم و حوا را وادار ساخت كه خود را در پشت درختان باغ پنهان كنند 
و حال هم همين اثر در همگى ما مشاهده مى شود. گناه هميشه ما را وادار مى كند كه غيرواقعى، متظاهر، دورو، خود 
شيرين باشيم و هميشه خود را بى گناه بشماريم و ديگران را سرزنش كنيم. حتى ممكن است بدون اينكه حرفى بزنيم 
با سكوت خود و بدون اينكه كارى انجام دهيم، مرتكب اعمال فوق شويم. اين همان چيزى است كه در كالم خدا »راه 
رفتن در تاريكى« خوانده مى شود. ممكن است براى بعضى از ما راه رفتن در تاريكى اين باشد كه فقط خودستا هستيم 
)البته مى دانيم كه هر چيزى كه از نفس و »من« سرچشمه بگيرد گناه است( و پنهان كردن فقط اين باشد كه قلبا ميل 

داشته باشيم خودستايى خود را بپوشانيم، ولى به هرحال اين عمل هم راه رفتن در تاريكى است.
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برخالف ما كه پر از گناهان فوق هستيم، كالم خدا مى فرمايد كه »خدا نور است« )اول يوحنا 1: 5(. معنى اين جمله اين 
است كه خدا همه چيز را ظاهر و آشكار مى سازد و ما را آنطور كه واقعا هستيم نشان مى دهد. آيه فوق اضافه مى كند 
كه »هيچ ظلمت )تاريكى( در وى )در خداوند( نيست«؛ يعنى در خداوند هيچ چيزى وجود ندارد كه شبيه كوچكترين 
تاريكى ها و اعمال پنهانى ما باشد. پس پرواضح است كه اگر در جزئى ترين نوع تاريكى قدم بزنيم، نمى توانيم در 
خدا و برادران خود رابطه دوستى و صميميت واقعى داشته باشيم، زيرا با آنها صميمى نيستيم و هيچ كس نمى تواند با 

شخص غيرصميمى رفاقت داشته باشد، زيرا ديوار محافظه كارى و نادرستى مانع مى شود. 

يگانه پايه دوستى و صمیمیت
يگانه پايه رابطه دوستى و صميميت با خداوند و مردم اين است كه با هر دو بى ريا و حقيقى باشيم. »ليكن اگر در نور 
سلوك مى نماييم، چنانكه او در نور است با يكديگر شراكت داريم.« قدم زدن در نور مخالف قدم زدن در تاريكى 
باشد  انسان مايل  اينكه  »يعنى  اين موضوع مى گويد:  از وعظهاى خود درباره  است. اسپرجان واعظ مشهور در يكى 
بشناسد و شناخته شود.« خداوند مايل است كه ما حقيقتا خود را بشناسيم و به صداى وجدان گوش دهيم. بايد به اولين 
و كوچكترين اشاره وجدان توجه داشته باشيم. هر گناهى را كه خداوند به ما نشان مى دهد، بايد آن را گناه بدانيم. 
نبايد هيچ چيز را مخفى بدانيم و خود را تبرئه كنيم. اگر اينگونه در نور قدم بزنيم هر روز گناهان جديدى كشف 

خواهيم كرد و حتى چيزهايى كه قبال هيچگاه گناه نمى دانستيم گناه محسوب خواهد شد.

اغلب دلمان نمى خواهد به اين راه ادامه دهيم و بيشتر مى پسنديم كه خود را پنهان سازيم، ولى دنباله آيه قبل را چنين 
مى خوانيم: »و خون پسر او عيساى مسيح ما را از هر گناه پاك مى سازد« )اول يوحنا 1: 7(. هر چيزى را كه نور خدا 
گناه نشان دهد ما مى توانيم اقرار كنيم و به زير خون مسيح ببريم و مطمئن باشيم كه هم از نظر خدا و هم از لحاظ 
وجدان كامال بخشيده خواهيم شد. با قدرت خون گرانبها مى توانيم هر روز پاك تر و از برف سپيدتر بشويم و بدين 
طريق هر روز به زندگى خود در نور ادامه داده با خون پاك تر خواهيم شد و با خداوند دوستى و مشاركت خواهيم 
داشت. دوستى و مشاركت ما نه فقط بايد با خدا باشد، بلكه »با يكديگر« نيز و به همين دليل الزم است كه با برادران 
خود هم در نور قدم زنيم. بايد دانست كه ممكن نيست بتوانيم با خداوند در نور قدم بزنيم، ولى با برادر خود در 
تاريكى. مقصود اين است كه بايد با برادر خود نيز مانند خداوند صميمى و بى ريا باشيم. بايد حاضر باشيم هر حقيقتى 
را كه درمورد رابطه ما با برادران كشف مى شود، اطاعت كنيم و هر نكته اى كه او در ما مناسب نمى داند اصالح كنيم. 

نه فقط بايد برادر خود را بشناسيم، بلكه بايد اجازه دهيم كه او هم ما را آنطورى كه هستيم بشناسد. 

بنابراين الزم است وجود حقيقى و باطنى خود را از دوستان مخفى نكنيم. ما نمى خواهيم كه خود را به دروغ زينت دهيم 
و ظاهرسازى كنيم و نبايد خود را عادل جلوه دهيم و تبرئه كنيم، بلكه بايد در روابط خود در آنها كامال صميمى و امين 
باشيم. ما حاضر مى شويم كه از گوشه گيرى روحانى و غرور دست بكشيم و حتى شهرت و نيكنامى خود را به خطر 
بيندازيم و به خاطر اينكه بتوانيم نسبت به برادران خود در مسيح دلى صاف و شفاف داشته باشيم. معنى عميق تر اين 
حقيقت اين است كه حتى در قلب خود نيز افكار زشتى درباره برادر خود نينديشيم و اگر چنين افكار در ما به وجود 
آمد، از خداوند درخواست كنيم كه ما را از آنها نجات دهد و رابطه ما را با برادرانمان اصالح كند. اگر در اين راه به 
پيشروى ادامه دهيم، خواهيم ديد كه با برادران خود دوستى و مشاركت كامال صميمانه و جديدى پيدا مى كنيم و به 

جاى اينكه ديگران را كمتر از خود محبت كنيم، عالقه ما نسبت به آنها روزافزون خواهد شد.

خالصى از بندگى
قدم زدن در نور به طور ساده يعنى قدم زدن با عيساى مسيح. بنابراين، اين كار ما را از بندگى خالص مى كند. الزم 
بزنيم و  نور قدم  مايليم در  قلبا  ما  اين است كه  به همه بگوييم. موضوع مهم  را  تمام اسرار زندگى خود  نيست كه 
تمايالت قلبى ما از عمل مهم تر است. آيا واقعا مايليم نسبت به برادر خود صاف دل باشيم و هر چه خداوند هدايت 
كند نسبت به او انجام دهيم؟ اين طرز رفتار گاهى فروتنى زياد الزم دارد، ولى به طرز جديدى ما را به مسيح نزديكتر 
مى كند و ما را به خودمان مى شناساند. به قدرى شنيده ايم كه خداوند همه اسرار ما را مى داند كه ديگر اين حقيقت 
در ما تأثيرى نمى كند و خودمان همانطور كه الزم است همه چيز را درباره خود نمى دانيم. بهتر است كه انسان براى 
شروع كار فقط با يك نفر )هر شخصى كه خدا هدايت مى فرمايد( صميمى و بى ريا باشد و بدين طريق به تدريج خود 
را خواهد شناخت و گناهانى را كه قبال متوجه نبود، در زندگى خود كشف خواهد كرد و خواهد فهميد كه خون مسيح 
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بايد او را از چه چيزهايى پاك كند. به همين دليل يعقوب مى فرمايد: »نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف كنيد.« در 
اول يوحنا 1: 7 مقصود از »سلوك در نور« اين است كه »با يكديگر مشاركت داشته باشيم.« البته اگر با يكديگر در 
اين راه قدم زنيم، مشاركت و دوستى ما بسيار عالى خواهد بود! در واقع هرگاه دو نفر حاضر باشند كه در پاى صليب 
عيسى، گناهكار توبه كار ى شناخته شوند محبت از يكى به ديگرى جارى خواهد شد. وقتى موانع برطرف گردند و 
نقاب ها برداشته شوند، خداوند خواهد توانست ما را متحد كند. به عالوه با شادى زيادى متوجه خواهيم شد كه در اين 

مشاركت و دوستى ما هميشه در امن و امان هستيم. 

وقتى در پاى صليب مسيح و در نور او با مشاركت يكديگر قدم مى زنيم، مطمئن هستيم كه اگر هم افكارى بر ضد ما 
وجود داشته باشد به زودى در روشنايى آشكار خواهد شد و طرف )در صورتى كه خطا كرده يا كم محبت باشد( اقرار 
خواهد كرد و يا اگر قصور از جانب ما باشد بيشتر تشويق خواهيم شد كه با محبت رفتار نماييم. در هر حال هيچگاه 
نبايد فراموش كرد كه قدم زدن ما در نور در مرحله اول با خداوند عيسى مى باشد. الزم است كه اول روابط خود را با 
او اصالح كنيم و بدانيم كه اول بايد از او پاكى و پيروزى بدست آوريم، در اين صورت بعدا وقتى خداوند ما را هدايت 
مى كند كه قلب خود را به روى ديگران نيز بگشاييم و به جاى اينكه مجبور باشيم نزد آنها به تقصيرهاى خود اقرار 
كنيم برعكس شهادت هاى پيروزمندانه اى خواهيم داد )مگر اينكه اقرار الزم باشد( و با يكديگر خداوند را شكر و 

تمجيد خواهيم كرد.

گروه هاى دو نفرى براى بیدارى روحانى
عيسى مايل است كه شما امروز به طرز تازه اى قدم زدن در نور را با او شروع كنيد. با يكديگر متحد شويد،  با دوست 
نقاب را برداريد. حتما خداوند به شما  يا شوهر خود  با خانم خود  او زندگى مى كنيد  با  با شخصى كه  مسيحى خود 
نكته اى را نشان داده كه از همه مهم تر است و شما بايد در روابط خود به آن توجه داشته باشيد. از همين جا شروع 
كنيد. دو نفرى با هم براى بيدارى روحانى در محيط خود كوشش كنيد. به تدريج ديگران هم در مقابل صليب مسيح 
خرد خواهند شد و خدا آنها را هدايت خواهد كرد كه به شما ملحق شوند. گاهگاهى براى مشاركت جمع شويد تا با 
صميميت واقعى تجربيات روحانى خود را براى يكديگر شرح دهيد. كامال متحد شويد و با هم براى ديگران دعا كنيد 
و با شهادت هاى تازه به كمك ديگران بشتابيد. خداوند به وسيله چنين اتحاد و مشاركتى و به طرز معجزه آسايى كار 
خواهد كرد. وقتى خدا ديگران را نجات بدهد و پر از بركات سازد آنها هم در اين كار دسته جمعى شركت خواهند 
كرد. طبيعتا هر گروهى باعث ايجاد و تشويق و پيشرفت گروه هاى ديگر خواهد شد تا اينكه سرتاسر كشور ما با 

حيات و زندگى تازه عيساى مسيح زنده مملو گردد.       
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اگر بخواهيم زندگى پيروزمندانه مسيحى داشته باشيم بايد بدانيم كه مسيحيت خيلى ساده است ، اما ما آن را بسيار 
به كار  انواع اصطالحات مشكل را در آن  و  پيچيده و در هم ساخته ايم. كتاب هاى قطورى درمورد آن نوشته شده 
برده اند پس هر كس معنى و مفهوم مسيحيت را طورى تفسير مى كند. در نظر اغلب ما مسيحيت به نوعى بغرنج و 
مشكل شده است كه هر چند فلسفه و تئورى آن را مى دانيم، ولى نمى توانيم با زندگى روزانه و معمولى خود مربوط 
سازيم. براى اينكه حقايقى كه تاكنون ذكر كرديم روشن تر شود، مى خواهيم در اين فصل موضوع ها را با مثال توضيح 

دهيم.

شاهراه
به نظر ما از جامع ترين تصويرهايى كه درباره زندگى پيروزمندانه وجود دارد، شاهراهى است كه در اشعيا فصل 35 
آن را چنين شرح مى دهد: »در آنجا شاهراهى و طريقى خواهد بود و به طريق مقدس ناميده خواهد شد.« شاهراهى 
ساخته شده است كه اطراف آن باتالقى است. تمام راه تنگ و رو به باال است و هر كسى مىتواند در آن قدم زند، زيرا 
»هر كه در آن راه سالك شود اگرچه هم جاهل باشد، گمراه نخواهد گرديد.« هر چند در صورتى كه از راه منحرف 
شويم خطرات زيادى وجود دارد، ولى اگر از جاده خارج نشويم در امن و امان هستيم، زيرا »شيرى در آن نخواهد بود 
و حيوان درنده اى بر آن نخواهد آمد.« تنها كسانى كه نمى توانند در اين شاهراه وارد شوند، ناپاكان هستند: »نجسان از 
آن عبور نخواهند كرد.« مقصود از ناپاكان فقط گناهكارانى نيستند كه مسيح را قبول نمىكنند، بلكه در جزو اين گروه، 

مسيحيانى وجود دارند كه گناهان اقرار نشده در خود دارند و پاك نشده اند.

اگر در اين شاهراه جلو برويم، مجبوريم از تپه كوچك و مشكل و تاريكى كه جلجتا )محل كشته شدن مسيح( نام دارد 
عبور كنيم. اين تپه طورى است كه انسان مجبور است با دست و پا بر روى زانوان خود از آن باال برود مخصوصا بايد 
زانوهاى خود را به كار ببريم. اگر از زندگى مسيحى كنونى خود راضى هستيم و اگر در ما اشتياق شديدى به پيشرفت 
در شاهراه وجود نداشته باشد، واضح است كه به زانو درنخواهيم آمد و نمى توانيم از تپه باال رويم، ولى در صورتى كه 
از وضع خود ناراضى باشيم و احساس گرسنگى نماييم، مشغول باال رفتن خواهيم شد. نبايد عجله كرد، بگذاريد خدا 
در شما تشنگى ايجاد كند تا حاضر باشيد در شاهراه قدم زنيد و به خدا فرصت دهيد كه شما را به زانو درآورد تا با 
اشتياق دعا كنيد. كسانى كه فقط تماشاچى باشند زياد پيشرفت نخواهند كرد. »مرا خواهيد طلبيد و چون مرا به تمامى 

دل خود جستجو نماييد مرا خواهيد يافت.«  

در تنگ
در باالى تپه به صورت غم انگيز و ترسناكى صليب مسيح ديده مىشود. صليبى كه در اينجا قرار دارد، تاريخ جهان و 
مردم را به دو قسمت مىكند. در پاى صليب در تنگ قرار گرفته و به قدرى كم ارتفاع است كه براى داخل شدن الزم 
است انسان خم شود و با دست و يا روى زانوها راه رود. اين در تنگ يگانه محل وارد شدن به شاهراه است. براى 
اينكه بتوانيم به راه خود در شاهراه ادامه دهيم ناچار بايد از اين در عبور كنيم. اين درى است كه در خرد شدگان 
نام دارد. فقط خرد شدگان مىتوانند به شاهراه وارد شوند. خرد شدن؛ يعنى »نه من، بلكه مسيح« در همه ما يك »من« 
مغرور و سرسخت وجود دارد. اين سرسختى از آدم و حوا شروع شد. آدم و حوا در ابتدا كامال مطيع اراده خدا بودند، 
اما سرسختى و ياغيگرى كردند و خواستند مثل خدايان شوند. كتاب مقدس در همه جا اعالم مىدارد كه تمام بنى نوع 
بشر سرسخت هستند و اين صفت در ما نيز ديده مىشود. ما بسيار سخت و نامطيع هستيم و بسيار حساس و زودرنج 

مىباشيم. ما عصبانى مىشويم، حسادت مىورزيم و به سختى انتقاد مىكنيم. ما انتقامجو و نابخشنده هستيم.

و  راحت طلب  ما  بسپاريم.  به خدا  است  الزم  كه  دهيم  انجام  را  كارهايى  انسانى خود  نيروى  با  مىخواهيم  اغلب  ما 
تن پرور هستيم و همين صفت اغلب ما را به ناپاكى مىكشاند. هر يك از اين صفات و صفات بيشمار ديگر از باطن 
مغرور ما سرچشمه مىگيرد. اگر به جاى اين نفس مغرور، مسيح جاى خود را اشغال مىكرد اين حركات از ما سر 
نمىزد. پيش از آنكه بتوانيم به شاهراه وارد شويم، خدا بايد اين نفس سرسخت ما را خرد كند تا به جاى نفس ما 
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مسيح در ما سلطنت كند. خرد شدن؛ يعنى اينكه ما در مقابل خدا و مردم براى خود حقى قائل نباشيم. مقصود فقط اين 
نيست كه تمام حقوق خود را به او واگذاريم، بلكه الزم است بفهميم كه ما حتى هيچگونه حقى نداريم و فردى هستيم 

جهنمى؛ يعنى هيچ هستيم و چيزى نداريم كه مال خودمان باشد، نه وقت، نه پول، نه دارايى و نه مقام. 

براى اينكه خرد شويم و اراده خود را به او بسپاريم، خدا ما را به پاى صليب مىآورد و در آنجا به ما نشان مىدهد كه 
خرد شدن واقعى چيست. در آنجا ما آن دست ها و پاهاى مجروح و صورت پرمحبتى را كه با تاج خار پوشيد شده، 
مىبينيم و مالحظه مىكنيم كه آن شخصى كه گفت: »نه به خواهش من، بلكه به اراده تو« )لوقا 42: 22(، چگونه خرد 
شد و كاسه گناهان ما را تا جرعه آخر نوشيد. بنابراين راه خرد شدن اين است كه به او نگاه كنيم و بفهميم كه گناهان 
ما باعث شد او در آنجا ميخكوب شود. وقتى اينگونه محبت و فروتنى خدا را مى بينيم كه به جاى ما مرد، قلب هاى ما 
به طرز عجيبى نرم مىشود و حاضرمى شويم براى او خرد شويم و اينطور دعا كنيم: »خداوندا مرا از خود نجات بده و 
درخود فنا ساز. عنايت فرما كه ديگر من نباشم، بلكه مسيح در من زندگى كند.« اغلب وقتى دعا مىكنيم كه خدا ما را 

خرد كند، او اين دعا را زودتر از هر دعاى ديگرى مستجاب مى فرمايد. 

انتخاب دائمى
با وجود اين نبايد تصور كنيم كه وقتى از در تنگ داخل شديم، فقط يك بار بايد خرد و فروتن شويم. الزم است بدانيم 
كه از آن به بعد پيوسته بايد انتخاب كنيم. خدا مىخواهد ما را جلو ببرد و گاهى تحت فشار قرار مىدهد، ولى ما بايد 
انتخاب كنيم و تصميم بگيريم. اگر كسى ما را آزار دهد و به ما بى اعتنايى كند، فورا بايد تصميم بگيريم كه آيا از اين 
اتفاق براى فروتن شدن استفاده كنيم يا اينكه برعكس به شدت مخالفت كنيم و در نتيجه روح ما آرامش خود را از 
دست بدهد. هر روز فروتنى و خرد شدن ما پيوسته مورد آزمايش قرار خواهد گرفت و بىفايده خواهد بود كه ما ادعا 

كنيم در حضور خدا خرد هستيم، ولى در رفتار خود با اطرافيان خرد و فروتن نباشيم.   

خدا تقريبا هميشه ما را به وسيله ديگران مى آزمايد. براى يك نفر مسيحى راه ديگرى وجود ندارد. اراده خدا از تدابير 
او فهميده مىشود و تدبيرهاى او توسط اطرافيان و توقعات زيادى كه از ما دارند ظاهر مىگردد. اگر هنوز كامال خرد 
نشده ايد، بهترين چاره اين است كه بار ديگر به جلجتا برويد و ببينيد كه مسيح براى شما خرد شده است و وقتى از 
آنجا برمىگرديد خود را براى او خرد شده خواهيد يافت. در باالى در خرد شدگان، خون گرانبهاى خداوند عيسى 
پاشيده شده است. وقتى خم مىشويم كه خود را به داخل آن بكشيم، خون او ما را از هر گناه پاك مىسازد، زيرا براى 
وارد شدن نه فقط بايد خم شويم، بلكه بايد پاك هم بشويم، زيرا فقط پاكان مى توانند در شاهراه قدم زنند. ممكن است 
شما هنوز عيسى را به عنوان نجات دهنده خود قبول نكرده باشيد، يا ممكن است سال ها با او آشنايى داشته باشيد، ولى 
در هر دو حال، گناه شما را ناپاك كرده است. گناه غرور، حسادت، انتقامجويى، بىعفتى و غيره اگر تمام اين گناهان 
را به شخصى بسپاريد كه آنها را باالى صليب بر خود گرفت، در گوش شما همان جمله اى را كه در باالى صليب فرمود 

زمزمه خواهد كرد: »تمام شد« و قلب شما از برف سفيدتر خواهد گرديد.

مسیح ما را با خود پر مىسازد
بدين طريق در شاهراه قدم مىزنيم. راهى است تنگ و سرباال ولى غرق در نور كه ما را به بهشت آسمانى رهبرى 
تا هر دو كنار شاهراه پيش رفته،  تاريكى  تاريكى قرار دارد. در واقع  مىكند. دو طرف جاده سراشيب است و در 
ولى خود شاهراه كامال روشن است. در پشت ما صليب قرار دارد كه ديگر تاريك و ترسناك نيست، بلكه نورانى و 
درخشان است و ديگر نمى بينيم كه دست هاى عيسى بر آن ميخكوب شده باشد، بلكه مشاهده مى كنيم كه عيسى 
زنده پر از قدرت رستاخيز در شاهراه قدم مى زند. در دست او كوزه اى است كه در آن آب حيات وجود دارد. به نزد 
ما مى آيد و از ما مى خواهد كه دل هايمان را در مقابل او نگاه داريم و ما دل خالى خود را مثل يك كاسه در جلو او نگاه 
مى داريم. او با موشكافى اندوهبارى به داخل نگاه مىكند و هر قسمتى را كه اجازه داده ايم با خون خود پاك كند، پر 
از آب حيات مىسازد. بدين طريق ما راه خود را ادامه مى دهيم در حالى كه پر از شادى و شكر و تمجيد خدا هستيم 
و زندگى جديد ما را لبريز ساخته است. اين را بيدارى مى گويند؛ يعنى شما و من هميشه پر از روح القدس باشيم، 

ديگران را محبت كنيم و به نجات آنها عالقه داشته باشيم. 

ديگر كشمكش و يا انتظار زياد الزم نيست، فقط الزم است هر گناه را به او بسپاريم تا با خون گرانبهايش پاك كند و 
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اجازه دهيم كه ما را از خود پر بسازد و به او فرصت بدهيم كه توسط ما كار كند. وقتى با او همقدم هستيم، او پيوسته 
مشغول پر كردن ماست تا هميشه لبريز باشيم. بنابراين زندگى مسيحى ما از آن به بعد به طور ساده عبارت است 
از اينكه در شاهراه با قلبى لبريز قدم بزنيم و هميشه در مقابل اراده او سر تسليم و تعظيم فرود آوريم و همواره از 
قدرت پاك كننده خون او استفاده كنيم و پيوسته با عيسى يك باشيم. اين نوع زندگى چيز عجيب و غريبى نيست و 
هيجان انگيز و احساساتى نمى باشد، بلكه اين است كه روز به روز طورى زندگى كنيم كه خداوند مى خواهد، اين است 

پاكى حقيقى.

انحراف از شاهراه
از شاهراه دور  از جاده منحرف شويم،  اگر يك قدم  بلغزيم، زيرا تنگ است.  به خارج شاهراه  ممكن است گاهى 
به  يا  نافرمانى كرده ايم  مورد  در يك  كه  بوده  اين  يا  لغزيدن هميشه  علت  قدم مى گذاريم.  تاريكى  به  و  مىشويم 
قدرى فروتن نبوده ايم كه اجازه دهيم خدا تمام كار را انجام دهد. شيطان هميشه در كنار جاده است و به سوى ما 
فرياد مى كند، ولى نمى تواند به ما دست بزند، اما ما مىتوانيم عمدا و به اراده خود به حرف هاى او تسليم شويم. اين 
را مىگوييم ابتداى گناه و دورى از عيسى. گاهگاهى ممكن است در مقابل يك نفر سرسختى نشان دهيم و يا در 
مقابل خود خدا گردنكشى كنيم. گاهى حسادت و حس انتقام جويى ما را محاصره مى كند. زمانى خود را در هيجان 
و اضطراب مى يابيم و نمى خواهيم در خداوند راحت باشيم. در اين مواقع فورا خود را خارج جاده مى بينيم، زيرا هيچ 

ناپاكى نمى تواند در اين راه قدم زند.

كاسه هاى ما ناپاك مىشود و ديگر لبريز نيست و صلح و صفايى كه در خدا داشتيم به هم مىخورد. اگر فورا به شاهراه 
برنگرديم، از سراشيب اطراف پايين ترخواهيم رفت. بايد برگرديم، چگونه؟ اولين كارى كه الزم است انجام دهيم اين 
است كه از خدا درخواست كنيم نشان دهد چه چيزى باعث لغزش ما شده و البته او جواب خواهد داد. هر چند گاهى 
وقت الزم است تا در اين مورد روشن شويم، شايد مرا ناراحت كرده است و من عصبانى شده ام. خدا مىخواهد به من 
بفهماند كه كار آن شخص مهم نبوده، بلكه عكس العمل من و عصبانى شدنم اهميت دارد. اگر من واقعا فروتن و خرد 
شده بودم، هيچگاه عصبانى نمى شدم. بنابراين وقتى با حسرت و عالقه به شاهراه نگاه مىكنم، دوباره خداوند عيسى 
را مىبينم و مىفهمم كه عصبانى و ناراحت شدن چه كار زشتى است و متوجه خواهم شد كه عيسى، جان خود را فدا 
ساخت تا مرا از عصبانيت آزاد سازد. وقتى دوباره خود را به سوى شاهراه مىكشم و دست ها و زانوهاى خود مىخزم، 
دوباره به نزد او مى آيم تا با خونش مرا پاك سازد. عيسى در آنجا منتظر است تا دوباره كاسه مرا لبريز سازد. خدا را 
شكر! هللويا! از هر جا كه منحرف شده باشيد، باز خواهيد ديد كه او شما را مىخواند تا برگرديد و دوباره خرد شويد 

و خون او هميشه شما را پاك و مقدس خواهد ساخت.

بزرگترين سر شاهراه اين است كه بدانيم وقتى گرفتار گناه شديم، چه كنيم. راه چاره اين است كه گناه را نزد صليب 
ببريم و بفهميم كه گناه است، نزد خدا اقرار كنيم و بدانيم كه با قدرت خون عيسى پاك شده است. پس براى اينكه 
خود را امتحان كنيم، در طول شاهراه بايد از خود بپرسيم كه آيا كاسه هاى ما لبريز است؟ آيا نسبت به ديگران محبت 
و عالقه داريم؟ اينها گرماسنج ما در شاهراه هستند. اگر جواب سوال هاى فوق منفى باشد، بايد بدانيم كه گناه وارد 
شده است. گناهانى نظير غم خوارى براى خود، خودپرستى، تن پرورى و راحت طلبى فكرى و جسمى، زود رنجى و 
حساسيت، دفاع از خود، تكيه داشتن به تالش هاى شخصى، خجالتى بودن، محافظه كارى، تشويش و نگرانى، ترس و 

غيره.

زندگى با ديگران
چيز مهم ديگرى كه هنوز درباره شاهراه ذكر نكرده ايم، اين است كه ما آن را به تنهايى طى نمىكنيم. ديگران هم 
در آن با ما راه مىپيمايند البته خداوند عيسى با ما در اين جاده راه مىرود، ولى رهگذران ديگرى هم هستند و مطابق 
قانون شاهراه، به همانقدرى كه دوستى و مشاركت ما با عيسى مهم است، به همان اندازه مشاركت ما با رهگذران 
اهميت دارد. در واقع اين دو كامال با هم مربوط هستند. رابطه ما با خدا به قدرى با رابطه ما با ديگران بستگى دارد كه 
اگر يكى را به هم بزنيم، ديگرى هم مختل خواهد شد. هر چيزى كه بين ما و ديگران جدايى بيندازد مثل بىصبرى 
و انتقامجويى و يا حسادت، بين ما و خدا هم فاصله ايجاد مىكند. اين موانع گاهى خيلى كم و مانند يك پرده نازك 
هستند كه از پشت آنها هنوز هم مىتوانيم ببينيم، ولى اگر اين پرده ها به زودى برداشته نشوند، به تدريج مانند پتو 
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ضخيم مىشوند و كم كم به ديوارهاى آجرى مبدل مىگردند و ما از خدا و ديگران جدا و در خودمان زندانى مىشويم. 
به سادگى مى توان فهميد كه چطور اين دو رابطه به هم بستگى دارند. »خدا محبت است«؛ يعنى ديگران را دوست دارد 
و از همان دقيقه اى كه ما از محبت كردن به ديگران غفلت مىنماييم، رابطه خود را با خدا قطع مىكنيم، زيرا خدا او را 

محبت مىكند هر چند ما محبت نداشته باشيم. 

عالوه بر اين، نتيجه اينگونه گناهان اين است كه ما را مجبور مىكند »در تاريكى راه برويم« )اول يوحنا 2: 9-11(؛ 
يعنى سعى مىكنيم خود را مخفى كنيم و احساسات واقعى خود را بپوشانيم. در كتاب مقدس معنى »تاريكى« همين 
است، زيرا نور ظاهرمىسازد، ولى تاريكى پنهان مىكند. اولين اثرگناه در زندگى ما اين است كه ما را مجبور مىكند 
پنهان شويم و نتيجه اين مىشود كه ما ظاهرسازى مىكنيم و نقاب بر چهره مىگذاريم و با خدا و آدميان صميمى و 
بىريا نيستيم و در اين صورت البته نه خدا و نه انسان مىتواند با يك شخص غيرواقعى دوستى و مشاركت داشته 

باشد.

اگر ما بخواهيم با خداوندمان عيساى مسيح دوباره دوستى ايجاد كنيم، الزم است با برادر خود نيز دوستى و مشاركت 
برقرارسازيم. هر نوع كم محبتى بايستى گناه محسوب گردد و اقرار شود تا با خون مسيح مورد بخشش قرار گيرد و 
وقتى بخشيده شد، مىتوان با برادر خود نيز صلح كرد. وقتى از اين راه به سوى خداوند ما عيساى مسيح برمىگرديم، 
حس مىكنيم كه محبت او نسبت به برادرمان قلب ما را نيز پر كرده و مىخواهد در ما عمال اين محبت را نشان دهد 
و مشاركت و دوستى ما دوباره شروع مىشود. شاهراه حيات اينگونه است. اين يك تعليم جديد و عجيب و غريبى 
نيست. چيز تازه اى نيست كه وعظ كنيم، بلكه ساده است. عبارت از اين است كه در شرايط و موقعيتى كه خداوند ما 
را در آن قرار داده، روز به روز زندگى كنيم. اين سخنان با عقايدى كه درباره مسيحيت شنيده و خوانده ايم، مغايرتى 
ندارد، بلكه حقايق بزرگ پاكى و قدوسيت را به زبان ساده و قابل فهمى بيان مىكند. اگر اين زندگى را شروع كنيم، 
در زندگى ما بيدارى آغاز مىگردد و اگر اين زندگى را ادامه دهيم، بيدارى روحانى ادامه خواهد يافت. بيدارى روحانى 
يعنى اينكه تو و من در شاهراه قدم بزنيم در حالي كه با خداوند عيسى كامال يك و با يكديگر متحد باشيم و كاسه هاى 

ما پيوسته پاك شود و از حيات و محبت الهى لبريزگردد.
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زندگى پيروزمند و خدمت مفيد براى نجات روح ها در اثر خوبى و كوشش هاى ما بدست نمى آيد، بلكه فقط ثمره و 
ميوه روح القدس است. كار ما اين نيست كه ميوه بسازيم، بلكه فقط بايد ميوه بياوريم. بايد ميوه او در ما ديده شود. 
بنابراين مهم ترين موضوع اين است كه هميشه از روح القدس پر شويم و به عبارت ديگر مثل درخت پيوسته پر از 
شيره خداوند باشيم. وقتى مى فهميم كه اراده خداوند درباره ما اين است كه مى خوانيم چطور در فصل اول انجيل يوحنا 
روح القدس بعد از تعميد بر عيسى قرار گرفت. يحياى تعميد دهنده وقتى ديد كه عيسى به طرف او مى آيد، گفت: 
»اينك بره خدا كه گناه جهان را برمى دارد.« وقتى يحيى عيسى را تعميد داد، آسمان گشوده شد و روح خدا به صورت 

كبوترى بر او قرار گرفت.

فروتنى خداوند
چه تصوير پرمعنايى، كبوتر بر روى بره نزول مى كند و بر او قرار مى گيرد! بدون شك مى توان گفت كه بره و كبوتر 
نشان  اين  آيا  آرامش.  و  عالمت صلح  كبوتر  و  است  تسليم  و  فروتنى  مظهر  بره  هستند.  خدا  مخلوقات  آرام ترين 
نمى دهد كه خدا ذاتا فروتن است؟ وقتى خداى ابدي اراده فرمود خود را در فرزندش ظاهر سازد، نام او را بره خواند 
و وقتى الزم شد روح القدس به جهان بيايد به صورت كبوتر ظاهر گرديد. از اينجا مى توان فهميد كه علت اينكه ما بايد 
فروتن شويم تا بتوانيم با خداوند راه برويم اين نيست كه خدا خيلى بزرگ است و ما كوچك هستيم، بلكه علت اصلى 

اين است كه خدا به طورى كه در عيسى ظاهر شد، خودش فروتن است.

مهم ترين درسى كه از اين اتفاق مى توان آموخت اين است كه روح القدس به عنوان كبوتر مى تواند بر عيسى نزول 
كند و در او بماند، زيرا عيسى بره است. اگر عيسى صفت بره را نمى داشت؛ يعنى فروتن نمى بود و تسليم نمى شد، 
كبوتر نمى توانست در او بماند، چون روح القدس خيلى آرام و حساس است، اگر عيسى فروتن و سر به زير نبود از او 
فرار مى كرد. در اين موقع است كه متوجه مى شويم چه شرطى الزم است تا روح القدس بتواند بر ما نازل شود و در ما 
بماند. كبوتر تا موقعى مى تواند در ما بماند كه ما حاضر باشيم بره شويم. چگونه ممكن است او بتواند در ما بماند در 
حالى كه نفس ما سرسخت و خرد نشده باشد. اعمالى كه از نفس سرسخت به ظهور مى رسد، كامال مخالف آرامش و 
حساسيت كبوتر است. دوباره در غالطيان فصل پنجم ميوه هاى نه گانه روح را بخوانيد )محبت، خوشى، سالمتى، حلم، 
مهربانى، نيكويى، ايمان، تواضع، پرهيزكارى( و توجه داشته باشيد كه كبوتر يعنى روح القدس مى خواهد ما را با اين 
ميوه ها پر سازد. اينها را با كارهاى زشت جسمانى كه در همان فصل ذكر شده است مقايسه كنيد )جسمانى، انسانى 

است كه سرسخت و خرد نشده باشد(. يكى مانند گرگى است كه زوزه مى كند و ديگرى همانند كبوترى آرام.

صفات بره
بنابراين بسيار روشن است كه روح القدس وقتى بر ما نازل مى شود و در ما ساكن مى گردد كه ما در هر موردى مثل 
بره شويم. بهترين راه براى پاكى روح و فروتنى اين است كه به بره نگاه كنيم كه چگونه صليب خود را بر دوش 
گرفته به جلجتا مى رود، زيرا در اين صورت متوجه خواهيم شد كه در چه مواردى مثل بره رفتار نكرده ايم. اكنون به 
لحظه اى نگاه كنيم كه بره خداست. او بره ساده اى بود. بره ساده ترين و بى زبان ترين مخلوق خداست. بره براى حفظ 
خود هيچ نقشه اى ندارد، تمام وجود او عبارت است از بى زبانى و سادگى. عيسى خود را به خاطر ما هيچ ساخت و بره 
ساده اى شد. او از خود حكمت و قدرتى نداشت، براى حفظ خود از مشكالت هيچ نقشه اى نمى كشيد و تنها كارى كه 

مى كرد اين بود كه هميشه با ايمان ساده به پدر آسمانى خود اتكا داشت.

او درمورد خود فرمود: »پسر از خود هيچ نمى توان كرد مگر آنچه بيند كه پدر بعمل آرد« )يوحنا 5: 18(، ولى ما چه 
مى كنيم، چقدر موضوع را بغرنج و مشكل كرده ايم! براى حفظ حيثيت خود چه نقشه ها كه نمى كشيم و براى رهايى از 
مشكالت ديگر وسيله اى باقى نمانده كه به آن متوسل نشده باشيم. هر نوع سعى و كوشش شخصى را به كار مى بريم 
تا به اصطالح مسيحى وار زندگى كنيم و كارهايى كه خدا مى خواهد انجام دهيم و خيال مى كنيم كه كسى هستيم و 
مى توانيم كارى انجام دهيم. بديهى است كه در چنين شرايطى كبوتر يعنى روح القدس از ما فرار خواهد كرد )يا اقال 
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حضور پربركت او را حس نخواهيم كرد(، زيرا حاضر نشده ايم بره هاى ساده اى باشيم.

آمادگى براى پشم بريده شدن
به عالوه عيسى بره اى بود كه پشم بريده شد؛ يعنى حاضر بود كه حقوق و مزاياى او قطع شود، شهرتش از دست برود 
و از هر نوع آزادى بشر كه حق داشت ادعا كند محروم گردد و در عين حال درست مانند گوسفندى باشد كه نزد پشم 
برنده خود بى زبان مى ايستد. او هيچ گاه مقاومت نكرد، بره هيچ وقت مقاومت نمى كند. وقتى رنج مى كشيد ديگران را 
تهديد نمى كرد. هيچ نمى گفت: »حق نداريد با من اينطور رفتار كنيد. آيا نمى دانيد كه من فرزند خدا هستم؟«، ولى ما 
چطور؟ آه چه بسا كه حاضر نبوديم از كوچكترين حق خود محروم شويم. بارها به تأكيد گفته ايم كه بايد آن احترامى 
را كه شايسته مقام ماست نسبت به ما قائل شوند. ما مقاومت كرده و جنگيده ايم. كبوتر مجبور شده است از ما فرار 
كند، زيرا حاضر نبوده ايم مانند بره اى باشيم كه پشم او را مى برند و او هيچ نمى گويد و به همين دليل آرامش از ما 

دور شده و سرسخت و بى محبت گشته ايم.

هیچ جوابى نمى داد
پشم  نزد  كه  »مانند گوسفندى  مسيح مى فرمايد:  درباره  كالم خدا  بود.  خاموش  و  بى زبان  بره  عيسى  اين  بر  عالوه 
برنده اش بى زبان است همچنان دهان خود را نگشود و وقتى مردم به او تهمت مى زدند و او را سرزنش مى كردند هيچ 
جواب نمى داد.« هيچ وقت از خود دفاع نكرد و نكوشيد خود را تبرئه كند، ولى وقتى كسى درمورد ما سخنى خشن 
و دروغ بگويد، كمتر خاموش مى مانيم. براى دفاع و تبرئه خودمان صدايمان بسيار بلند مى شود و در صداى ما آثار 
عصبانيت كامال آشكار است. حتى در مواقعى كه الزم بوده صريحا اشتباه خود را اقرار كنيم سعى كرده ايم خود را 
بى گناه نشان دهيم. هر موقعى كه چنين كارهايى انجام دهيم، كبوتر الهى از ما دور مى شود و آرامش و بركات خود 

را از ما دور مى سازد، زيرا حاضر نبوده ايم مانند بره خاموش و ساكت باشيم.

بغض و كینه نداشت
به عالوه عيسى بره بى لكه و بى عيب بود. نه فقط سخن زشتى از دهانش خارج نشد، در قلب او نيز نسبت به كسانى كه او 
را به پاى صليب بردند، غير از محبت چيز ديگرى وجود نداشت. نمى خواست از آنها انتقام بگيرد و در قلبش هيچگونه 
تلخى و كينه نبود. حتى وقتى به دست هاى او ميخ مى كوبيدند، به آهستگى زمزمه مى كرد: »من شما را مى بخشم« و از 
خداى پدر درخواست كرد كه آنها را بيامرزد. اين زحمات را با فروتنى و بردبارى تحمل مى كرد، ولى قلب هاى ما چه 
بسيار پر از انتقام جويى و كينه و تلخى بوده است، نسبت به اين و آن، حتى در مواردى كه زحمات ما نسبت به زحمات 
مسيح هيچ بوده است. هر بار كه چنين كارهايى انجام مى دهيم، در قلب ما لكه اى پيدا مى شود و كبوتر الهى مجبور 

مى شود از ما فرار كند، زيرا حاضر نبوده ايم مشكالت را تحمل كنيم و به خاطر مسيح ديگران را ببخشيم.

اى كبوتر برگرد!
پس اينها هستند اعمال و رفتارى كه باعث مى شوند روح القدس از زندگى ما فرار كند و ما ديگر حضور پربركت او 
را حس نكنيم. بنابراين اينها همه گناهان هستند. گناه تنها چيزي است كه مانع بيدارى كليساى مسيح مى باشد. حال 
مهم ترين سؤالى كه بايد جواب داده شود اين است: »چه بايد كرد كه كبوتر الهى با فيض و لطف و قدرت خود به 
زندگى ما برگردد؟« جواب اين سؤال به طور ساده عبارت است از »بره خدا«، زيرا عيسى نه فقط بره ساده، بره پشم 
بريده، بره خاموش و بى زبان و باالخره بره بى عيب و بى لكه است، بلكه مهم تر از اينها و باالتر از هر چيز ديگر او بره 

قربانى و كفاره است.

در نظر يهوديان بره اى كه براى خدا قربانى مى شد، هميشه براى كفاره بود. فروتنى و تسليم او خيلى كمتر از كار 
اصلى اش اهميت داشت، زيرا كار اصلى بره اين بود كه با پاشيده شدن خونش بر قربانگاه گناه قربانىكننده را كفاره 
كند. فروتنى خداوند عيسى كه بره ما شد، از اين لحاظ اهميت داشت كه از اين راه مى توانست بر باالى صليب جاى ما 
را بگيرد، به جاى ما قربانى شود و گناهان ما را بر بدن خود بر چوبه دار تحمل كند تا وقتى توبه مى كنيم بتواند تمام 
گناهان ما را ببخشد و ما را از هر لكه گناه پاك كند. به عالوه خداوند مى خواهد ما را به پاى صليب ببرد تا در آنجا به ما 
نشان دهد كه چگونه گناهان ما بره خدا را زخمى كرده و آزار داده است. يكى از روحانيون سياه پوست در سرودى كه 
نوشته اين سؤال را مى كند: »آيا وقتى خداوند ما را مصلوب مى كردند، شما آنجا بوديد؟« جواب اين است: »بله ما آنجا 
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بوديم.« وقتى حاضر نيستيم خرد شويم ثابت مى كنيم كه ما جزو كسانى بوديم كه او را در جلجتا كشتند. بره پرلطف 
ما حاضر شد براى آنها و براى ما فداكارى نمايد تا وقتى باالخره توبه كرديم، خون گرانبهايى وجود داشته باشد كه ما 
را ببخشد و از هر گناه پاك سازد. خدا كند كه اين موضوع عميق و بسيار جدى قلب هاى مغرور ما را خرد كند و به 
توبه بكشاند! زيرا وقتى ديديم كه گناهان ما در قلب عيسى قرار گرفته تا ما خرد شويم و حاضر باشيم كه توبه كنيم 
و رابطه خود را با خدا و ديگران اصالح نماييم، فقط در اين موقع است كه خون بره ما را از اين گناهان پاك مى سازد 

و كبوتر الهى با صلح و آرامش و بركات خود به قلب هاى ما برمى گردد.

ترجمه يكى از سرودهاى روحانى انگليسى چنين است: »او خود را فروتن ساخت و در آخور زاييده شد، ولى من به 
قدرى مغرور و سرسختم كه حاضر نيستم شاگرد فروتن او شوم. او خود را كامال به اراده آسمانى پدر سپرد و خواست 
زندگى اش پر از نور باشد، ولى من جنگ را بر استراحت ترجيح مى دهم و مى خواهم با كوشش هاى خود عادالنه رفتار 
كنم. خداوندا مرا خرد كن، پاك فرما و پر بساز و مرا در خودت ساكن گردان، تا دوستى ما ناگسستنى گردد و در 

زندگى ام نام تو مقدس باشد.«

يكى از مسيحيان مقدس آفريقايى وقتى وعظ مى كرد، به مردم گفت كه وقتى از تپه باال مى رفت كه به عبادتگاه بيايد، 
پشت سر خود صداى پا شنيد، برگشت و ديد كه مردى بار بسيار سنگينى را بر دوش گرفته و از تپه باال مى رود، دلش 
بر او سوخت و با او شروع به صحبت كرد. ناگهان متوجه شد كه آن مرد دستانش زخمى است و آن كسى جز عيسى 
نبود. واعظ از عيسى پرسيد: »خداوندا، آيا گناهان جهانيان را از تپه باال مى برى؟« عيسى جواب داد: »نخير، گناهان 
جهان نيست، بلكه گناه توست!« وقتى اين مسيحى آفريقايى رؤيايى را كه خداوند به او نشان داده بود شرح مى داد، 
قلب مردم و قلب خودش نيز خرد شد، زيرا گناهان خود را بر روى صليب ديدند. قلب هاى ما نيز خرد شدن الزم 
دارند و فقط وقتى قلب هاى ما خرد مى شود كه حاضر شويم گناهان خود را اقرار كنيم، معذرت بخواهيم، آشتى نماييم 
و بعد از توبه واقعى گناهان خود را جبران كنيم. آنگاه وقتى حاضر شويم خود را مانند خداوند فروتن سازيم، كبوتر 

الهى به سوى ما بازمى گردد.

برگرد اى كبوتر آسمانى برگرد، اى پيام آور شيرين آرامش! از گناهانى كه غصه دارت كرد و تو را از سينه بيرون 
كرد نفرت دارم.

در تحت اختیار كبوتر الهى
در پايان اين فصل يك نكته بايد اضافه شود. كبوتر نشانه صلح و آرامش است. اين حقيقت ما را متوجه اين مى سازد 
كه اگر خون بره ما را پاك كرده و با فروتنى با او قدم مى زنيم، عالمت حضور و پرى روح القدس است كه عبارت است 
از صلح و آرامش. محك و ميزان زندگى روحانى ما هميشه همين صلح و آرامش است. در كولسيان 3: 15 مى خوانيم: 
»سالمتى )صلح و آرامش( خدا در دل هاى شما مسلط باشد« )يا شما را آشتى دهد(. هر وقت ديديم صداى سرود پر از 
شادى كبوتر الهى در قلب ما شنيده نمى شود، اگر مى بينيم آرامش خود را از دست داده ايم، بايد بدانيم كه گناهى در 

ما به وجود آمده و حتما در يك مورد از فروتنى بره دور شده ايم.

بايد از خداوند درخواست كنيم كه اين گناه را به ما نشان دهد و فورا توبه كنيم و آن را نزد صليب بياوريم. آنگاه باز 
هم كبوتر الهى جاى اصلى خود را در قلب ما خواهد يافت و آرامش الهى نصيب ما خواهد گرديد. از همين راه است 
كه ما مى توانيم آن حضور و سكونت دائمى روح القدس را در خود ببينيم كه هر بشر گناهكارى مى تواند با استفاده از 
خون گرانبهاى عيسى بدست آورد. آيا شايسته نيست كه ما از همين امروز اجازه دهيم زندگى ما تحت اختيار كبوتر 
آسمانى يا صلح و آرامش الهى قرار گيرد و بگذاريم هر روز فرمانرواى مطلق زندگى ما، او باشد؟ البته در اين صورت 
بايد پيوسته به گناهان خود پى ببريم و فروتن شويم، ولى از همين راه است كه واقعا شبيه بره خدا خواهيم شد و به 

پيروزى درخشانى خواهيم رسيد كه بيش از هر چيز ارزش دارد؛ يعنى غلبه بر نفس. 
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هزاران سال قبل، در زيباترين باغ جهان مرد و زنى زندگى مى كردند. شبيه خالق خود بودند و تنها مقصود و هدف 
زندگى آنها اين بود كه خالق خود را به ديگر مخلوقات و به يكديگر ظاهر سازند و از اين راه در هر دقيقه اى از روز 
او را تمجيد كنند و جالل دهند. با فروتنى در حضور خالق خود زندگى مى كردند و مى دانستند كه خودشان مخلوقند و 
به همين جهت كامال تسليم اراده او بودند، چون آنها هر روز تسليم اراده او بودند و براى خالقشان زندگى مى كردند و 
نه براى خود به همين دليل مطيع يكديگر بودند. بنابراين در اولين خانواده اى كه در آن باغ زيبا تشكيل شد، در رابطه 

خدا و با يكديگر هماهنگى و آرامش و محبت و اتحاد كامل برقرار بود.

ولى يك روز هماهنگى به هم خورد، زيرا مار )شيطان( مخفيانه به اين خانه آسمانى خزيد و با خود گناه را وارد ساخت 
و چون آنها صلح و آرامش الهى را از دست داده بودند، رابطه بين خودشان هم به هم خورد. ديگر براى خدا زندگى 
نمى كردند، هر كدام براى خودشان زندگى مى كردند. هر كدام از آنها براى خودش زندگى مى كرد و چون ديگر براى 
خداوند زندگى نمى كردند پس براى همديگر هم نمى زيستند. به جاى صلح و آرامش و هماهنگى و محبت و اتحاد، 

ناسازگارى و نفرت يا به عبارت ديگر گناه پيدا شد.

بیدارى روحانى از خانواده شروع مى شود
گناه، اول وارد خانه شد. در خانه بيشتر از هر جاى ديگرى گناه مى كنيم و به همين دليل خانه هاى ما اولين جايى است 
كه به بيدارى روحانى احتياج دارد. البته كليساها بايد بيدار شوند و كشورها و جهان نيز به بيدارى محتاجند، ولى اگر 
بگوييم كليساى ما روحا بيدار است در حالى كه خانواده هاى ما بيدار نشده باشند، حتما رياكار هستيم. براى شروع 
بيدارى روحانى، خانه مشكل ترين جاست، ولى مهم تر و الزم تر از همه جاست. پيش از اينكه جلوتر برويم بايد به ياد 
بياوريم كه بيدارى روحانى واقعا چيست. بيدارى روحانى به طور ساده يعنى اينكه در قلب هاى كه روحانيت بسيار 

ضعيف است، حيات تازه اى شروع شود، حياتى كه با كوشش و فعاليت ما نباشد. 

حيات، انسانى نيست بلكه حيات، الهى است. حيات عيسى ما را پر مى سازد و از ما جارى مى شود. اين حيات جديد به 
وسيله دوستى و اتحاد با ديگران در ما ظاهر مى شود؛ يعنى ديگر بين ما و خدا و بين ما و سايرين هيچ مانعى وجود 
بايد اين موضوع در آنجا عملى شود. بسيارى از ما كه خود را مسيحى  ندارد. خانه و خانواده اولين جايى است كه 
مى خوانيم، طرز رفتارمان چقدر با طريق باال فرق دارد، عصبانيت هاى جزئى، اخالق خشن، خودخواهى و رنجيدن. حتى 
گاهى كه بين اعضاى خانواده ظاهرا اختالفى نيست، اغلب اتحاد كامل و مشاركت و دوستى واقعى ديده نمى شود. هر 
چيز كه بين ما و ديگران جدايى بيندازد، باعث دورى ما از خدا خواهد شد و دوستى ما را با خداوند به هم خواهد زد 

به طورى كه ديگر حيات و زندگى الهى از قلوب ما جارى نخواهد گرديد.

مشكل خانواده هاى ما چیست؟
اصوال اشكال خانواده هاى ما چيست؟ وقتى مى گوييم خانه و خانواده مقصودمان روابطى است كه بين زن و شوهر، بين 
والدين و فرزندان، بين برادر و خواهر و يا هر شخص ديگرى كه به علتى با يكديگر زندگى مى كنند وجود دارد. اولين 
اشكالى كه در اغلب خانواده ها وجود دارد اين است كه اعضاى خانواده خود را از يكديگر مخفى مى كنند. ما اغلب 
پشت پرده هاى تاريك، زندگى مى كنيم. ديگران نمى دانند كه ما واقعا كه هستيم و ما هم ميل نداريم كه آنها بفهمند. 
حتى كسانى كه از همه به ما نزديكتر هستند نمىدانند كه در باطن ما چه مى گذرد، نمى دانند كه مشكالت، مبارزات 
و شكست هاى ما چيست و نمى دانند چه گناهى در ما وجود دارد كه عيسى خداوند مجبور مى شود بارها آنها را پاك 

كند.

اين شفاف نبودن و خود را مخفى نگاه داشتن، هميشه نتيجه گناه است. بعد از آنكه آدم و حوا در باغ بهشت گرفتار 
گناه شدند اولين اثرش اين بود كه مجبور شدند خود را در پشت درخت ها از نظرخداوند مخفى كنند. اين دو نفر كه 
رابطه شان با خدا و با يكديگر اينقدر پاك و شفاف بود، در اثرگناه خود را از خدا مخفى ساختند البته مى دانيم وقتى 
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خود را از خداوند مخفى كردند حتما خود را از يكديگر نيز مخفى كرده اند. در باطن آدم، عكس العمل ها و افكارى به 
وجود آمد كه حوا اجازه نداشت بداند و در قلب حوا هم چنين افكارى ظاهر شد. از آن به بعد هميشه همانطور بوده 

است؛ يعنى وقتى چيزى را از خدا مخفى مى كنيم از يكديگر هم پنهان مى سازيم. 

شخصيت واقعى خود را در پشت نقاب محافظه كارى مخفى مى سازيم. گاهى خود را به طور عجيبى با نقاب تظاهر به 
خوشى مى پوشانيم. از جدى بودن مى ترسيم، زيرا نمى خواهيم ديگران به ما خيلى نزديك شوند و بدانند واقعا چه 
هستيم و به همين طريق به فريب كارى ادامه مى دهيم. رابطه ها با ديگران صميمى و واقعى نيست و البته واضح است 
كه هيچ  كس نمى تواند با يك شخص غيرحقيقى معاشرت و دوستى داشته باشد و به همين سبب است كه نمى توانيم در 
خانواده خود اتحاد و مشاركت و دوستى داشته باشيم. اين همان چيزى است كه كالم خدا آن را »راه رفتن در تاريكى« 

مى خواند، زيرا تاريكى عبارت است از چيزهاى مخفى.

نداشتن محبت
دومين نقص خانواده هاى ما اين است كه ما نسبت به ديگران واقعا محبت نداريم. ممكن است شخصى بگويد: »اين 
موضوع درباره خانواده ما صدق نمى كند، زيرا كمتر ممكن است زن و شوهرى يكديگر را مثل من و شوهرم محبت 
نمايند!« ولى كمى صبر كنيد! مقصدتان از محبت چيست؟ محبت فقط يك احساس عاطفى نيست و فقط شوق و ذوق 
و عالقه نمى باشد. فصل سيزدهم اول قرنتيان كه بسيار معروف است شرح مى دهد كه محبت چيست و اگر ما خود 
را با آن بسنجيم با كمال تعجب متوجه خواهيم شد كه محبت ما چقدر كم است و اغلب رفتارمان با محبت مخالف 
است، مخالف محبت يعنى نفرت! اجازه بفرماييد به چند مطلبى كه باب مزبور درباره محبت ذكر مى كند، اشاره كنيم: 
)بى ادب  ندارد  ناپسنديده  اطوار  ندارد،  غرور  و  كبر  محبت،  نمى ورزد.  محبت، حسد  است.  بردبار  و  حليم  »محبت، 
نيست(. محبت، نفع خود را طالب نمى شود )خودخواه نيست(، خشم نمى گيرد )عصبانى نمى شود(، سؤظن ندارد )در 

خود نسبت به ديگران افكار بدى ندارد(.

اگر خود را با اين ميزان اندازه بگيريم رفتار ما در خانه چطور است؟ متوجه هستيم كه اغلب مخالف اصول فوق رفتار 
مى كنيم. ما اغلب نسبت به يكديگر»حليم« نيستيم؛ يعنى بى صبرى مى كنيم و حتى با عصبانيت جواب مى دهيم و در 
رفتار خود »مهربان« نيستيم. به عالوه در خانه ها اغلب »حسادت« وجود دارد. زن و شوهر ممكن است به استعدادهاى 
يكديگر حسادت داشته و حتى به پيشرفت روحانى طرف حسادت مى ورزند. والدين ممكن است به فرزندان حسادت 

داشته باشند و اغلب ديده شده كه بين برادران و خواهران حسادت تلخ وجود دارد.

محبت »اطوار ناپسنديده ندارد«؛ يعنى مؤدب است. درباره ادب چطور؟ ادب ما را وادار مى سازد كه در نكات كوچك 
هم محبت را بجا آوريم، ولى ما اغلب در نكات كوچك اشتباه مى كنيم و تصور مى كنيم، چون در خانه هستيم الزم نيست 
ادب را كامال رعايت كنيم. چقدر »غرور« داريم؛ يعنى از خود راضى هستيم! از خود راضى بودن در تمام حركات ما 
ديده مى شود. فكر مى كنيم داناتر از همه هستيم. مى خواهيم حرف خود را به كرسى بنشانيم و از ديگران خرده گيرى 
مى كنيم و ديكتاتور هستيم و اين رفتار باعث مى شود كه كم كم عادت كنيم ديگران را با ديده تحقير نگاه كنيم و آنها 
را كوچك بشماريم. فكر مى كنيم از آنها باالتريم. در نتيجه وقتى در قلب خود مردم را كوچك مى شماريم، طبيعتا براى 

هر كار آنها را سرزنش مى كنيم و عجيب اين است كه پيش خود تصور مى كنيم نسبت به آنها محبت داريم.

درباره اينكه محبت »نفع خود را طالب نمى شود«، چه فكرمى كنيد؟ معنى اش اين است كه خودخواه نيست. ما هر روز 
بارها نفع خود را بر نفع ديگران ترجيح مى دهيم. چقدر زود »خشمگين« مى شويم؟ در اثر ديدن جزئى ترين چيزى 
در ديگران عصبانى  مى شويم! بارها شده است كه فقط به اين علت كه يك نفر كارى را انجام داده يا از انجام آن 
خوددارى كرده، ما پر از افكار خشن و انتقام جويانه شده ايم! با وجود تمام اينها ما ادعا مى كنيم كه در خانه هاى خود 
از محبت كوتاهى نكرده ايم. اين كارها هر روز انجام مى شود، ولى ما هيچ در فكر آنها نيستيم. اينها تمام خالف محبت 
هستند و ما مى دانيم كه خالف محبت نفرت است. بى صبرى نفرت است، حسادت نفرت است، از خود راضى بودن و 
خودرأيى نفرت است و همچنين خودخواهى و عصبانيت و رنجيدن! نفرت هم گناه است و كالم خدا مى فرمايد: »كسى 
كه مى گويد در نور است و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاريكى است.« به همين سبب است كه در زندگى ما 

اضطراب و جدايى و ناهماهنگى شديدى به وجود آمده و دوستى و مشاركت با خدا و ديگران غيرممكن شده است.
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يگانه چاره كار
حال بايد از خود اين را بپرسيم:» آيا ميل دارم در خانه من حيات جديد و بيدارى روحانى ديده شود؟« پس بايد خود 
را به اين كار تشويق كنيم. آيا از وضع فعلى خود راضى هستيم و مى خواهيم همين  طور ادامه دهيم، يا تشنگى شديدى 
داريم كه در خانه مان حيات جديد يعنى حيات مسيح ظاهر شود؟ زيرا تا كامال تشنه نباشيم حاضر نخواهيم بود در اين 
راه قدم برداريم. اولين قدم اين است كه گناه را گناه بخوانيم )بدانيم كه اين گناه من است نه شخص ديگر( و آن را 

نزد صليب ببريم و اعتماد داشته باشيم كه عيساى مسيح ما را از آن پاك مى سازد.

وقتى سر خود را در مقابل صليب خم كرديم، محبت فداكارانه عيسى نسبت به ديگران و صبر و تحمل او به قلب ما 
وارد مى شود. خون گرانبها ما را از نداشتن محبت و بدخواهى پاك مى كند و روح القدس ما را پر از سيرت و صفات 
مسيح خواهد ساخت. هر چه در فصل سيزدهم رساله اول قرنتيان درباره محبت مى خوانيم، همانا سيرت مسيح است. 
وقتى مسيح در ما وارد شود، صفات و سيرت او نيز خود به خود در ما وارد خواهد شد. هر بار كه گناه يا كمى محبت 
اين خون گرانبها  زيرا چشمه پاك كننده،  پاك سازد،  را  ما  وارد شود خون مسيح مى تواند  ما  زندگى  مى خواهد در 

هميشه در اختيار ماست.

نتيجه اين خواهد بود كه در خانه هاى خود در راه صليب قدم خواهيم زد. پيوسته به مواردى برخورد خواهيم كرد كه 
الزم است منافع خود را از دست بدهيم، همانطورى كه عيسى به خاطر ما ازحقوق خود گذشت. متوجه خواهيم شد 
كه علت ناراحتى ما از غرور ديگران اين است كه خودمان مغرور و از خود راضى هستيم و نمى خواهيم از آن دست 
بكشيم. الزم است كه رفتار ديگران را به منزله خواست خدا براى خود قبول كنيم كه مى خواهد ما را اصالح كند. 
مقصود اين نيست كه خداوند مى خواهد آنها مغرور باشند، بلكه خداوند از غرور آنها براى خرد كردن ما استفاده 

مى كند. اگر ما هم فروتن و خرد باشيم، شايد ما را هم براى ديگران به كار ببرد تا احتياج خود را حس كنند.

اگر ما كودكانى داشته باشيم، البته الزم است كه گاهى نسبت به آنها سخت گيرى كنيم، ولى اين كار را هم نبايد با 
خودخواهى انجام دهيم، بلكه مقصود ما بايد محبت و خيرخواهى نسبت به آنها باشد. راحتى و منافع ما بايد پيوسته فدا 
شود. فقط از همين راه است كه محبت عيسى خداوند ما را پر ساخته و از ما به سوى ديگران جارى خواهد شد. وقتى 
در جلجتا، در پاى صليب عيسى خرد شديم، حاضر خواهيم شد روابط خود را با ديگران اصالح كنيم، حتى با كودكان 
مى گويد:  سرسخت  شخص  است.  سرسختى  مخالف  شدن  خرد  است.  همين  اغلب  شدن  خرد  واقعى  محك  خود. 
»تقصير توست!« ولى شخص خرد شده و فروتن مى گويد:» تقصير خودم است!« وقتى ما اين جمله اخير را در خانه هاى 
خود اظهار  كنيم، چه تغيير زيادى در آنجا ديده خواهد شد. به ياد داشته باشيم در پاى صليب در يك وقت معين فقط 
براى يك نفر جا هست و ما نمى توانيم بگوييم: »من اشتباه كردم و تو هم اشتباه كردى. تو هم بايد نزد صليب بيايى!« 
نخير، شما بايد تنها برويد و بگوييد: »تقصير من است.« خداوند اين فروتنى شما را بيشتر از هر چه بگوييد و انجام 

دهيد براى اصالح طرف به كار خواهد برد.

ولى گاهى الزم است كه مدت زيادى صبر كنيم و همين انتظار ما را كمك خواهد كرد كه طرز فكر خدا را بهتر بفهميم، 
زيرا به قول يكى از روحانيون »او نيز پيش از آنكه نوزده قرن قبل انسان را با خود آشتى دهد الزم بود مدت مديدى 
صبر كند، هر چند خودش هيچ تقصيرى نداشت«، ولى در هر حال بايد مطمئن باشيم كه خدا دعاى ما را جواب خواهد 
داد و طرف را به پاى صليب خواهد آورد. در آنجا با هم يكى خواهيم شد و ديوار جدايى كه ميان ما وجود دارد نابود 
مى گردد، در نور قدم خواهيم زد و با عيسى و ديگران در شفافيت و روشنى راه خواهيم رفت و با اشتياق و با قلبى 
پاك يكديگر را محبت خواهيم نمود. تنها چيزى كه تقريبا همه در آن اشتراك داريم، گناه است و به همين سبب پاى 
صليب عيسى كه در آنجا گناهانمان پاك مى شود، تنها جايى است كه با هم يكى خواهيم شد. يك بودن واقعى وقتى 

عملى مى شود كه دو يا چند گناهكار به پاى صليب عيسى بيايند.   
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فرض كنيم به چشم يكى از دوستانمان چيزى فرو رفته باشد! هر چند هم كوچك باشد به قول عيسى چوب ريز يا 
خس، ولى باز هم به او صدمه مى زند و تا از چشمش خارج نشود، نمى تواند كارى انجام دهد! ما به عنوان دوست وظيفه 
داريم كه اين چوب ريز را از چشم او خارج كنيم و وقتى اين كار را انجام داديم البته دوستمان از ما خيلى ممنون 
خواهد بود. اگر او هم همين كار را براى ما انجام دهد بى شك ما هم متشكر خواهيم بود. با توجه به حقايق ذكر شده 
مى فهميم كه وقتى مسيح در انجيل متى 7: 3-5 درباره خس )چوب ريز( و چوب )تير( صحبت مى كند مقصودش اين 

نيست كه اشتباهات ديگران را اصالح نكنيم، بلكه درست برعكس است. 

بر ما واجب است كه دوستانمان را اصالح كنيم، البته مسيح مى خواهد تأكيد كند كه ما از ايرادگيرى و انتقاد بيجا دورى 
كنيم. وقتى اين عيب ما رفع شد مسيح مى فرمايد: »آنگاه نيك خواهى ديد تا خس را از چشم برادرت بيرون كنى.« 
مطابق تعليمات انجيل بايد به قدرى نسبت به برادر خود عالقه داشته باشيم كه از هيچگونه كوششى براى خارج كردن 
خس از چشم او دريغ نكنيم تا اينكه چشم هاى او تار نباشد و از بركات محروم نگردد. به ما دستور داده شده »يكديگر 
را تعليم و نصيحت كنيد« )كولسيان 3: 16( و »همديگر را تسلى دهيد« )اول تسالونيكيان 4: 18(، »پاهاى يكديگر را 
بشوييد« )يوحنا 13: 14( و »به محبت و اعمال نيكو ترغيب نماييم« )عبرانيان 10: 24(، چون محبت عيسى ما را پر 

كرده است، پس مايل خواهيم بود از اين راه برادر خود را كمك كنيم.

اگر حاضر باشيم طبق هدايت خدا همديگر را تشويق و ترغيب كنيم، باعث بركت عده زيادى خواهيم شد. يك شخص 
سوئيسى كه نيكالس نام داشت و بسيار فروتن و عضو انجمن دوستان خدا بود از كوه گذشته به شهر استراسبورگ 
وارد شد و به كليساى دكتر تاولر كه واعظ محبوب آن شهر بود داخل شد. نيكالس به دكتر تاولر چنين گفت: »آقاى 
بايد بميريد، براى  انجام دهيد  اينكه بزرگترين كارتان را براى خداوند و اين دنيا و اين شهر  از  دكتر تاولر، پيش 
خود و براى استعدادهاى خود بميريد، براى محبوبيت خود بميريد و حتى براى نيكوكارى هاى خود بميريد و وقتى 
معنى صليب را كامال فهميديد، در مقابل خدا و انسان قدرت تازه اى خواهيد يافت.« اين نصيحت توأم با فروتنى كه 
اين مسيحى ناشناس كرد، باعث شد كه زندگى دكتر تاولر دگرگون شود و به خوبى ياد گرفت كه مردن يعنى چه و 
خداوند او را به طرز عجيبى به كار برد تا راه را براى مارتين لوتر باز كند. در آياتى كه قبال ذكر شد، خداوند عيسى به 

ما تعليم مى دهد كه چطور مى توانيم براى ديگران اينگونه مفيد واقع شويم.

تیر چیست؟
نكته اولى كه عيسى تأكيد مى كند اين است كه ما سعى مى كنيم يك چوب كوچك و حتى يك ذره خاك اره را از چشم 
ديگران خارج كنيم، در حالى كه در چشم خودمان تير وجود دارد. واضح است كه وقتى تير در چشم ما باشد، نخواهيم 
توانست خس يا ريزه چوب را از چشم برادر خود بيرون بياوريم، زيرا نمى توانيم خوب ببينيم و به عالوه اگر كه در 
چشم خود تير داريم سعى كنيم خس را از چشم ديگرى بيرون بياوريم رياكار خواهيم بود؛ يعنى به آنچه مى گوييم 
خودمان عمل نمى كنيم. شايد اغلب ما خوب بدانيم كه مقصود عيسى از وجود خس و ريزه چوب در چشم ديگران 
چه بود. مقصود عبارت است از اشتباهى كه ما فكر مى كنيم، در برادر خود پيدا كرده ايم، ممكن است كارى باشد كه 
او به ضرر ما انجام داده يا طرز رفتار او نسبت به ما باشد، ولى حال فكر كنيم كه مقصود عيسى از اينكه فرمود تير در 
چشم خودمان وجود دارد چيست؟ به نظر من مقصود اصلى عكس العملى است كه ما در مقابل ريزه چوبى كه در چشم 
ديگرى وجود دارد، از خود نشان مى دهيم. البته ما منكر نيستيم كه در برادر ما اشتباهى وجود دارد، ولى چيزى كه 

مى خواهيم بگوييم اين است كه عكس العمل و طرز رفتار ما در برابر اين اشتباه، خود اشتباه است!

انتقاد و تلخى و سخنان زشت و بدخواهى  او وجود دارد در ما عصبانيت و سردى و روح  ريزه چوبى كه در چشم 
ايجاد كرده است و تمام اينها از يك سرچشمه آب مى خورند كه نداشتن محبت خوانده مى شود. عيساى مسيح اين 
محبت نداشتن را خيلى بدتر از ريزه چوبى مى داند كه در چشم برادر ماست )اين ريزه چوب گاهى آنقدر كوچك 
است كه برادر ما متوجه وجود آن نيست و اغلب غيرعمدى است(. با ذكر ريزه چوب و تير كه يكى خيلى كوچك و 
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ديگرى خيلى بزرگ است، مى خواهد به ما بفهماند كه عكس العمل ما در مقابل اشتباهات جزئى ديگران چقدر بدتر از 
اشتباهات آنهاست! هر بار كه ما با انگشت خود به اشتباهات يك نفر اشاره مى كنيم و مى گوييم »تقصير توست«، سه 
انگشت ما به سوى خداوند اشاره مى كند. خداوند بايد بر ما رحم فرمايد، زيرا اغلب با رياكارى سعى كرده ايم ديگران 
را اصالح كنيم، در حالى كه خدا مى داند كه در قلب ما چيزهايى وجود داشته كه هزاران بار بدتر از اشتباه آنهاست. به 

عالوه نبايد فكر كرد كه صحبت فقط مربوط به عكس العمل هاى پرخشونت ماست.

پديدار  انتقادآميز  افكار  و  نامهربانى  نشانه هاى  اولين  با  و  مى شود  شروع  عصبانيت  ما  در  كه  بارى  اولين  همان  در 
مى گردد، تير در چشم ما به وجود مى آيد. اگر وضع ما اينگونه باشد قوه ديد و بينايى ما ناقص مى شود و نمى توانيم 
برادر خود را آنطور كه هست ببينيم و فراموش خواهيم كرد كه خداوند او را دوست دارد. اگر وقتى با برادر خود 
صحبت مى كنيم قلب ما پر از اينگونه خياالت باشد، طبيعتا او هم نسبت به ما مثل خودمان رفتار خواهد كرد، زيرا در 

روابط بين مردم اين قاعده حكمفرماست: »بدان پيمانه اى كه پيماييد براى شما خواهند پيمود« )متى 7: 2(. 

به پاى صلیب ببريد
براى حل مسأله روش هاى ديگر بى فايده است. اولين قدم صحيح اين است: »اول چوب )تير( را از چشم خود بيرون 
كن« )متى 7: 5(. بايد بدانيم كه رفتار خالى از محبت ما گناه است. بايد با گناه خود به پاى صليب برويم و در آنجا 
عيسى را ببينيم و متوجه شويم كه اين گناه ما براى او چقدر گران تمام شد. در زير پاى او توبه كنيم، دوباره خرد 
شويم و اطمينان پيدا كنيم كه عيسى خداوند ما را با خون گرانبهاى خود پاك كرده و با محبت خود نسبت به برادران، 
ما را پر ساخته است. اگر به وعده هاى او تكيه كنيم، حتما اين كار را خواهد كرد. بعد از آن شايد الزم باشد كه با روح 
توبه كار نزد برادر خود برويم و گناهى را كه در قلب ما بوده اقرار كنيم و شرح دهيم كه چطور خون مسيح ما را پاك 

كرده و از او نيز درخواست كنيم كه ما را ببخشد.

اغلب از اطرافيان خواهيم شنيد و قلبمان نيز گواهى خواهد داد كه اشتباه ما خيلى كوچكتر از خطاى طرف است كه 
هنوز اقرار نكرده، ولى چون ما به پاى صليب رفته و متوجه گناه خود شده ايم، ديگر نمى توانيم كه آن را با ديگران 
مقايسه كنيم. وقتى اين قدم هاى اوليه را براى توبه برداشتيم، آنگاه خواهيم توانست خوب ببينيم و ريزه چوب را از 
چشم برادر خود بيرون بياوريم، زيرا تير از چشم ما خارج شده است. در اين وقت خدا احتياج ديگران را به ما نشان 
خواهد داد، در حالى كه قبل از آن نه خودش متوجه آن بود نه ما. در اين موقع متوجه مى شويم كه ريزه چوب در چشم 
برادرمان اصال وجود نداشته، بلكه فققط انعكاسى از نفس خودمان بوده است، يا ممكن است بر ما اسرارى از اخالق او 

كشف شود كه خود او متوجه نبود.

در اين صورت با هدايت خداوند بايد با محبت و صميميت به او تذكر دهيم كه او هم متوجه شود و اشتباه خود را 
نزد مسيح بياورد و آزاد شود. در اين موقع او به احتمال قوى نصيحت ما را قبول خواهد كرد و در صورتى كه شخص 
فروتنى باشد از ما تشكر خواهد كرد، زيرا حاال اطمينان دارد كه حرف ما در اثر غرور و خودخواهى نيست، بلكه بر 
اثر عالقه و محبتى است كه به او داريم. وقتى خدا ما را هدايت مى كند كه ديگران را تشويق كنيم، نبايد خوددارى 
كنيم، نبايد با طرف وارد بحث شويم و سعى كنيم حرف خود را به كرسى بنشانيم، بلكه بايد هر چه خدا ما را هدايت 
كرده بگوييم و از طول و تفصيل بيجا خوددارى كنيم. ما نمى توانيم به زور او را متوجه گناهش كنيم، زيرا خدا بايد 

اين كار را انجام دهد.

مدتى وقت الزم است تا نفس سرسخت و مغرور فروتن شود. وقتى شخص ديگرى ما را نصيحت مى كند الزم نيست از 
خود دفاع كنيم يا عذر بياوريم. نصيحت را با سكوت قبول كنيم و از او تشكر نماييم و بعدا خودمان قضيه را به حضور 
خدا بياوريم تا روشن شود. اگرحرف او صحيح است بهتر است برويم و به او بگوييم و با يكديگر خداوند را شكر 
بگوييم. بدون شك ما به يكديگر خيلى احتياج داريم، در زندگى هر يك از ما قسمت هاى تاريكى وجود دارد كه بدون 

كمك ديگران خداوند نمى تواند ما را متوجه آنها كند.                 
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فصل.هشتم:.آيا.حاضريد.خدمتكار.شويد؟

از واضح ترين موضوعاتى كه در عهد جديد به آن برمى خوريد اين است كه عيسى خداوند از ما انتظار دارد كه حاضر 
باشيم خدمتكار شويم. مقصود اين نيست كه اگرمايل باشيم مى توانيم ديگران را خدمت كنيم، بلكه بايد بدانيم كه 
خدمتكار بودن اصل و پايه رابطه جديد ما و وظيفه ما به عنوان شاگرد مسيح نسبت به خدا و سايرين است، زيرا فقط در 
اين صورت است كه شاگرد مسيح خواهد توانست با او مشاركت داشته و پاكى و قدوسيت مسيح را بدست آورد. وقتى 
بفهميم كه خدمتكار بودن؛ يعنى فروتنى و از خودگذشتگى واقعى، خواهيم دانست كه فقط كسانى كه كامال در زير 

صليب زندگى مى كنند و هميشه درباره فروتنى و خرد بودن مسيح مينديشند، حاضر خواهند بود خدمتكار شوند.

اول سه  با زندگى شخصى خود در نظر مى گيريم، در مرحله  را  اين موضوع فكر مى كنيم و رابطه آن  وقتى درباره 
مطلب مقدماتى بايد ذكر شود تا بعدا بتوانيم بفهميم چطور مسيح مى خواهد ما مقام پست و بى اهميت خدمتكارى را 
قبول كنيم. در عهد عتيق دو نوع خدمتكار ذكر شده است: يكى خدمتكارى كه مزد مى گيرد و داراى حقوق و مزاياى 
مخصوصى است، نوع دوم خدمتكارانى هستند كه غالم زرخريد يا برده خوانده مى شوند. اينها هيچگونه حقى ندارند و 
حقوقى دريافت نمى دارند و حق شكايت از هيچ چيز به هيچ جا ندارند. يهوديان حق نداشتند كه از قوم خودشان غالم 

زرخريد داشته باشند، بلكه فقط مى توانستند غالمانى از ملت هاى ديگر براى خود بخرند.

به كار مى رود »خدمتكار  براى شاگرد عيساى مسيح  لغتى  يونانى  به زبان  اين است كه در عهد جديد  نكته عجيب 
مزدور« نيست، بلكه »غالم زرخريد« است و بدين طريق مى خواهد به ما نشان دهد كه شاگرد مسيح بايد خدمتكار و 
غالمى باشد كه نه حقوقى دارد و نه مرجع شكايتى و چون ما كامال مال آقاى خود هستيم، بايد او بتواند هرجا و هر 
طور كه مى خواهد ما را به كار برد. موقعى بهتر مى توانيم بفهميم خدمتكار بودن چيست كه توجه داشته باشيم ما غالم 
زرخريد كسى هستيم كه خودش حاضر شد غالم زرخريد بشود. ما غالمان كسى هستيم كه به قدرى فروتن بود كه 
هر چند »درصورت خدا بود«، ولى او »با خدا بودن را غنيمت نشمرد، ليكن خود را خالى كرده صورت غالم را پذيرفت« 

)فيليپيان 2: 7-6(.

ايجاب  مردم  بدخواهى  چه  هر  و  بپذيرد  خدا مى خواست  چه  هر  حاضر شد  و  پوشيد  حقوق خود چشم  تمام  از  او 
مى كرد تحمل مى كرد تا بتواند به اين طريق به مردم كمك كند و آنها را به سوى خدا بازگرداند. من و شما بايد غالم 
كسى باشيم كه خودش هميشه غالم زرخريد بوده و هست و از بزرگترين صفاتش فروتنى دائمى و كامل اوست و 
از مهم ترين كارهايش اين است كه دائما خود را كوچك و فروتن مى سازد تا مخلوق خود را خدمت كند. اگر مسيح 
اينطور پست شد، ما چه بايد باشيم؟ اين حقايق به ما كمك مى كند كه بفهميم چطور بايد خود را به عنوان غالم در 

اختيار خداوند عيسى بگذاريم!

حقيقت فوق ما را متوجه موضوع ديگرى مى سازد و آن اين است كه اگر غالم عيسى باشيم حتما غالم ديگران نيز 
خواهيم بود. پولس رسول مى فرمايد: »زيرا به خويشتن موعظه نمى كنيم، بلكه به مسيح عيسى خداوند، اما به خويشتن 
كه غالم شما هستيم به خاطر عيسى« )دوم قرنتيان 4: 5(. هر چه بيشتر خادم ديگران باشيم به همان نسبت بيشتر غالم 
عيسى هستيم. اگر راضى نباشيم ديگران را خدمت كنيم، به نظر مسيح اين است كه نمى خواهيم او را خدمت كنيم و 

اگرحاضر نباشيم او را خدمت كنيم دوستى و مشاركت ما از بين خواهد رفت.

حال بايد حقايق فوق را در زندگى خود اجرا كنيم. خدا مدتى قبل به وسيله انجيل لوقا 17: 7-10 با من صحبت كرد 
كه مى فرمايد: »اما كيست از شما كه غالمش به شخم كردن يا شبانى مشغول شود و وقتى از صحرا آيد به وى گويد به 
زودى بيا و بنشين؟ بلكه آيا به او نمى گويد چيزى درست كن تا شام بخوريم و كمر خود را بسته و مرا خدمت كن تا 
بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور و بياشام؟ آيا از آن غالم منت مى كشد از آنكه حكم هاى او را بجا آورد؟ گمان 
ندارم. همچنين شما نيز چون بهر چيزى كه مأمور شده ايد عمل كرديد، گوييد كه غالمان بى منفعت هستيم، زيرا آن 

چه كه بر ما واجب بود بجا آورديم.«
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در آيات مذكور به پنج خصوصيت غالم زرخريد اشاره شده است: اول اينكه بايد پشت سر هم و مرتب كار كند بدون 
اينكه انتظار داشته باشد به او توجهى بكنند. غالم مذكور بعد از اينكه يك روز تمام در صحرا كار كرد، الزم بود فورا 
براى آقاى خود خوراك تهيه كند و بعد از آن الزم بود كمر خود را ببندد و آقاى خود را خدمت كند. تمام اين كارها 
را پيش از آنكه خودش خوراك بخورد انجام داد. اين غالم تنها اين كارها را انجام داد و هيچ توقع هم نداشت. آيا 
ما حاضريم اينطور كار كنيم؟ اگر از ما چنين انتظارى داشته باشند چقدر زود ناراحت مى شويم و شكايت مى كنيم و 
قلبمان پر از تلخى مى گردد! ولى بايد بدانيم كه در همان لحظه كه شكايت را شروع مى كنيم اينطور به نظر مى رسد كه 

داراى حقى هستيم در حالى كه غالم زرخريد اصال حقى ندارد!

انتظار تشكر داشته باشيم. اغلب به ديگران خدمت هايى مى كنيم، ولى قلبا چقدر  نبايد  انجام كار  از  اينكه بعد  دوم 
نمى كنند. غالم  تشكر  ما  از خدمات  كه  قدرى حق نشناس هستند  به  مردم  كه  و شكايت مى كنيم  خودخواه هستيم 

زرخريد در انتظار تشكر نيست. خدمتكار مزدور ممكن است بتواند ادعايى بكند، ولى غالم زرخريد ادعايى ندارد. 

سوم اينكه وقتى تمام كارها و خدمات را انجام داد نبايد ديگران را محكوم به خودپسندى و غرور نمايد. وقتى آيات 
فوق را خواندم فكر كردم كه ارباب اين غالم تقريبا خودپسند مى باشد و هيچ به فكر غالم خود نيست، ولى بايد دانست 
كه غالم زرخريد حق ندارد اينطور فكر كند. غالم زرخريد براى اين است كه منافع ارباب خود را حفظ كند و خودپسند 
بودن يا نبودن اربابش به او مربوط نيست، ولى ما چطور هستيم؟ شايد حاضر باشيم به خاطر ديگران زحمت بكشيم و 
يوغى به گردن خود قبول كنيم و شايد حاضر باشيم كه ديگران از ما تشكر نكنند، ولى آيا در دل خود آنها را محكوم 
به خودپسندى نمى كنيم؟ غالم زرخريد نبايد اينطور باشد، بلكه بايد وقتى غرور و خودپسندى ديگران را مى بيند، از 

فرصت استفاده كند تا مانند خداوند عيسى غالم زرخريد همه باشد.

قدم چهارم نيز وجود دارد كه بايد آن را هم برداريم. وقتى تمام اين كارها را انجام داديم نه فقط بايد هيچ مغرور 
نشويم و از خود تعريف و تمجيد نكنيم، بلكه بايد قبول كنيم كه غالم بى منفعت هستيم؛ يعنى با قدرت خودمان هيچ 
فايده اى براى خداوند و انسان نداريم. بايد پيوسته به ياد داشته باشيم كه »در من يعنى در جسدم هيچ نيكويى نيست« 
)روميان 7: 18(. به عبارتى ديگر بايد متوجه باشيم كه وقتى كار نيكويى مى كنيم خودمان شايسته تمجيد نيستيم، زيرا 
ما طبيعتا مغرور و سرسخت هستيم، بلكه افتخار و تمجيد شايسته خداوند عيسى است كه در ما ساكن شده و ما را به 

كارهاى نيك رهبرى كرده است.

قدم پنجم اين است كه قبول كنيم تمام كارهايى كه با فروتنى و حلم انجام داده ايم وظيفه ما بوده و هيچ كارى بيش از 
وظيفه خود نكرده ايم. خدا انسان را در ابتدا به اين منظور آفريد كه غالم زرخريد او باشد. به طور ساده مى توان گفت 
كه گناه از همين جا شروع شده كه بشر حاضر نيست غالم زرخريد او باشد. بنابراين بايد دوباره به مقام اصلى خود كه 
غالم زرخريد بودن است برگردد و اگر كسى حاضر شود و غالم زرخريد خدا باشد كار بسيار خارق العاده انجام نداده، 

زيرا به مقام اصلى خود برگشته و مسيح هم او را نجات داده كه غالم زرخريد خدا باشد.

راه صليب همين است. اين راهى است كه غالم زرخريد فروتن خدا يعنى عيسى آن را براى اولين بار پيمود، بنابراين 
ما نيز كه غالمان زرخريد آن غالم زرخريد اصلى هستيم نبايد همين راه را طى كنيم؟ آيا اين راهى كه ما را پست 
مى سازد مشكل و محال به نظرمى سازد؟ مطمئن باشيد كه يگانه راهى است كه ما را به مكانى عالى مى رساند. از همين 
راه بود كه خداوند عيسى به تخت خود نشست و از همين راه است كه ما نيز مى توانيم به مقامات ارجمند روحانى 
برسيم و پر از قدرت شويم و ميوه نيكو بياوريم. كسانى كه در اين راه قدم برمى دارند اشخاصى هستند شاداب و 
نورانى، پر از روح و حيات و قدرت عيساى مسيح. اينها فهميده اند، »هر كه خويشتن را فرود آورد سرافراز گردد« )لوقا 

14: 11( كه درمورد خداوندشان عيساى مسيح انجام شد درمورد خودشان هم صحيح است.

براى آنها فروتنى مثل ميهمان ناخوانده اى بود كه الزم بود هر طور شده با او بسازند، ولى حاال ديگر فروتنى عزيزترين 
چيز زندگى آنها شده و مثل اين است كه با اين صفت تا ابد پيمان اتحاد بسته اند، اگر در زندگى آنها تاريكى و ناراحتى 
ديده شود به اين سبب است كه در يك جا و در يك موردى حاضر نبودند به همراه فروتنى در جاده افتادگى و خرد 
شدن قدم بردارند، ولى فروتنى هميشه حاضر است كه دوباره آنها را با شادى و دوستى خود بپذيرد، به شرطى كه 
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با توبه او را بطلبند. اين حركات ما را به موضوع مهم و حياتى توبه مى رسانند. ما نمى توانيم فقط با اين تصميم كه در 
آينده فروتن خواهيم بود وارد زندگى عميق تر و پرثمرترى شويم. حركاتى از ما سر زده و رفتارى نشان داده ايم و 
هنوز هم مى دهيم )و حاضر نبوده ايم معذرت بخواهيم( كه بايد اول ازآنها توبه كنيم. عيساى مسيح فقط براى اين غالم 
زرخريد نشد كه براى ما سرمشق باشد، بلكه براى اين بود كه بتواند براى همين گناهان در باالى صليب جان بدهد و 

چشمه خونى ازخون گرانبهاى خود جارى سازد كه بتواند تمام اين گناهان را بشويد. 

با اين وجود تا قلب هاى مغرور ما خرد نشود و ازكارهايى كه تاكنون انجام داده ايم و از وضع كنونى خود توبه نكنيم، 
خون مسيح نمى تواند براى ما فايده داشته باشد. مقصود اين است كه بايد اجازه بدهيم كه نور خدا تمام گوشه و كنار 
قلب ما را روشن سازد و به تمام روابط ما را رسيدگى كند. در اين صورت متوجه خواهيم شد كه غرور ما باعث شد 
كه عيساى مسيح مجبور شود آسمان را ترك كند و براى بخشايش ما و همه در باالى صليب بميرد. بايد نه فقط از او 
درخواست كنيم كه ما را ببخشد، بلكه بايد از ديگران نيز خواهش كنيم كه ما را عفو كنند. فروتنى واقعى اين است. 
در حالى كه خود را به داخل در خرد شدگان مى كشانيم به نور درخشان و پرجالل شاهراه فروتنى و پاكى خواهيم 

رسيد.            
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فصل.نهم:.قدرت.خون.بره

را  اعماق قلب ها  ما را تشويق مى كند، در عين سادگى  از ما مى رسد و  به بسيارى  امروزه  بيدارى روحانى كه  پيغام 
بررسى مى كند. پيغام بيدارى روحانى به ما مى گويد كه در تمام جهان فقط يك چيز وجود دارد كه مى تواند ما را از 
زندگى پيروزمند مسيحى و دوستى و مشاركت با خدا دور نگه دارد و نگذارد از روح القدس پر شويم. اين يك چيز 
گناه نام دارد كه به طرق و شكل هاى گوناگون ظاهر مى شود. در تمام جهان فقط يك چيز وجود دارد كه مى تواند ما را 
از گناه و هر نوع اسارت و قيد و بندى كه نتيجه گناه است آزاد سازد. اين يك چيز قدرت خون عيساى مسيح خداوند 
است. بنابراين بر ما واجب است كه بدانيم چه چيزى باعث شده كه خون مسيح در نظر خداى پدر براى بخشش مردم 
داراى چنين قدرتى باشد، زيرا در آن وقت متوجه خواهيم شد كه در تحت چه شرايطى مى توانيم در زندگى خود از 

اين خون گرانبها استفاده كنيم.

كتاب مقدس براى خون مسيح قدرت و ثمرات و نتايج و بركات زيادى ذكر كرده است. با قدرت خون او انسان با خدا 
آشتى مى كند )كولسيان 1: 20(. با قدرت خون او براى كسانى كه به مسيح ايمان دارند بخشايش گناهان و زندگى 
ابدى وجود دارد )كولسيان 1: 14 و يوحنا 6: 54(. با قدرت خون او شيطان مغلوب شده است )مكاشفه 11: 12(. با 
قدرت خون مسيح ما هر روزه و پيوسته مى توانيم از گناه پاك شويم )اول يوحنا 1: 7(. با قدرت خون او از ناراحتى و 
عذاب وجدان خالص مى شويم تا بتوانيم خداى زنده را خدمت كنيم )عبرانيان 9: 14(. با قدرت بى نهايت خون مسيح، 
نااليق ترين افراد هم اجازه پيدا مى كنند كه به حضور مبارك و مقدس خدا بيايند و هميشه با او بمانند )عبرانيان 10: 

 .)19

خواه  ناخواه از خود مى پرسيم چه چيز باعث شده كه خون مسيح چنين قدرتى داشته باشد! الزم است يك سؤال ديگر 
را به سؤال مذكور مربوط سازيم. چگونه بايد از اين قدرت در زندگى خود استفاده كنيم؟ اغلب اين خون گرانبها 
نمى تواند با قدرت پاك كننده و آرامش بخش و زنده سازنده خود در قلب هاى ما آنطور كه الزم است كار كند و اغلب 

ما حس مى كنيم كه تمام روز در حضور خدا نيستيم و با او مشاركت و دوستى دائمى نداريم.

قدرت ازكجاست؟
مى توانيم جواب اولين سؤال خود را در كتاب مكاشفه پيدا كنيم كه براى تشريح خون مسيح اصطالح بسيار لطيفى به 
كار برده و آن را »خون بره« مى خواند )مكاشفه 7: 14(. نمى گويد خون يك مرد جنگجو بلكه خون بره! به عبارتى 
ديگر چيزى كه در نظر خداوند، خون مسيح را براى بخشيدن گناهان اينقدر پرقدرت ساخته همانا اخالق بره مانند 

شخصى است كه خون خود را ريخت؛ يعنى اين اخالق مسيح باعث شد كه خونش اينقدر قدرت داشته باشد.

لقب »بره« كه در كالم خدا براى مسيح به كار برده شده اوال كار او را توضيح مى دهد؛ يعنى اشاره اى است به اينكه او 
براى گناهان ما قربانى مى شود. وقتى يك نفر يهودى گناه مى كرد و مى خواست خدا او را ببخشد الزم بود يك بره )و 
گاهى بز( قربانى گردد و خونش بر مذبح پاشيده شود. عيسى قربانى كامل و حقيقى است، بره خداست كه گناهان ما 
را برمى دارد )يوحنا 1: 29(، ولى لقب »بره« معناى عميق ترى هم دارد. اين لقب سيرت و اخالق مسيح را بيان مى كند. 
او بره است، زيرا حليم و فروتن و افتاده دل مى باشد )متى 11: 29(. با ادب و بى دفاع است و هميشه اراده خود را به 

دست پدر آسمانى خود مى سپارد )يوحنا 6: 38( تا بتواند باعث بركت و نجات مردم گردد. 

اگر شخص ديگرى به جاى بره بود، در مقابل رفتارى كه مردم با او كردند حتما انتقام جويى و مقاومت مى كرد، ولى 
او كه مطيع پدر بود )فيليپيان 2: 8( و نسبت به ما محبت داشت چنين نكرد. مردم هر باليى كه خواستند بر سر او 
آوردند، ولى او به خاطر ما همه وقت تسليم شد. وقتى او را دشنام مى دادند دشنام پس نمى داد. وقتى رنج مى كشيد 
تهديد نمى كرد. از حقوق خود دفاع نمى كرد و مقابله به مثل نمى نمود. انتقام جو نبود و شكايتى نداشت! چقدر با ما 
فرق داشت! وقتى اراده خدا و بدكارى و شرارت مردم در جلجتا او را به پاى صليب كشاند، باز هم بره با فروتنى سر 

تسليم فرود آورد. 
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مانند بره اى بود كه اشعياى نبى درباره او پيشگويى مى كند: »مثل بره اى كه براى ذبح مى برند و مانند گوسفندى كه 
نزد پشم  برنده اش بى زبان است، همچنان دهان خود را نگشود« )اشعيا 53: 7(. اگر او بره نبود الزم نمى شد تازيانه 
بخورد و مورد تمسخر قرار گيرد، احتياجى نبود به صورتش آب دهان بيندازند، ريش او را بكنند و نمى بايستى از 
جلجتا باال برود و ميخكوب بشود و به دار آويخته گردد و پهلويش را با نيزه سوراخ كنند تا خونش جارى گردد. تمام 
اين زحمات را متحمل شد تا بتواند گناه ما را ببخشد! بنابراين متوجه مى شويم كه او نه فقط براى اين بره بود كه در 

باالى صليب جان داد، بلكه چون بره بود بر باالى صليب قربانى شد.

بياييد هر بار كه درمورد خون مسيح صحبت مى شود حقايق فوق را به ياد بياوريم. هر بار كه از خون مسيح ذكرى به 
ميان مى آيد فروتنى حقيقى و اطاعت كامل بره را به خاطر آوريم، زيرا همين صفات است كه خون مسيح را در نظر 
خدا اينقدر گرانبها و پرقدرت ساخته است. عبرانيان 9: 14 خون مسيح را با از خودگذشتگى او مربوط مى سازد و 
مى گويد: »پس آيا چند مرتبه زياده خون مسيح كه به روح ازلى خويشتن را بى عيب به خدا گذرانيد...« و علت اينكه 
خون مسيح قدرت دارد همين است، زيرا اين صفت مسيح براى خدا بى نهايت ارزش دارد. فروتنى، شبيه بره بودن، 
سپردن اراده خود به خدا، اينها چيزهايى است كه خدا بيش از هر چيز از ما انتظار دارد. خدا انسان اوليه را براى همين 

خلق فرمود.

اولين گناه آدم همين بود كه از قدم زدن در اين راه خوددارى كرد و اصل و منشأ گناه هميشه همين بوده است. عيسى 
براى اين به جهان آمد تا اين وضع را عوض كند و به صورت اصلى برگرداند. وقتى خدا اين صفت و سيرت را در مسيح 
ديد، فرمود: »اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم« )متى 3: 17(، چون سيرت مسيح چنين بود، ريختن خون او 

براى خدا بسيار ارزش دارد و هر بشرى مى تواند به وسيله آن از آلودگى و كثافت گناه پاك شود.

جواب سؤال دوم
اكنون به سؤال دوم مى رسيم. چگونه مى توانيم از قدرت خون مسيح در زندگى خود به نحو احسن استفاده كنيم؟ وقتى 
براى يافتن جواب به بره نگاه مى كنيم كه بر باالى صليب سر خود را خم كرده است، قلب هاى ما چنين جواب مى دهند 
كه بايد سيرت مسيح را داشته و همانطور كه او سر خود را خم كرد ما هم سر خود را به نشانه خرد شدن خم كنيم. 
همانطور كه سيرت مسيح خون او را پرقدرت كرده است، ما هم در صورتى مى توانيم از قدرت خون مسيح به نحو 
احسن استفاده كنيم كه مايل باشيم صفت و سيرت بره را پيدا كنيم. ما مى توانيم داراى سيرت مسيح باشيم )فيليپيان 
2: 5 و اول قرنتيان 2: 16(، زيرا به وسيله مرگ مسيح سيرت او به ما منتقل شده است. تمام ميوه هاى روح كه در فصل 
پنجم غالطيان ذكرشده؛ يعنى محبت، خوشى، سالمتى و حلم، مهربانى، نيكويى و ايمان، تواضع و پرهيزكارى اينها تمام 
مظاهر سيرت بره مانند مسيح هستند و روح القدس مى خواهد ما را با اينها پر سازد. پس هيچگاه فراموش نكنيم كه 
خداوند عيسى هر چند بر تخت پرجالل خدا نشسته است، ولى هنوز هم بره است )به مكاشفه يوحناى رسول مراجعه 

شود( و مى خواهد سيرت خود را در ما هم به وجود آورد.

آيا مايل هستیم؟
ولى آيا ما حاضريم كه او اين كار را بكند؟ در ما يك نفس سرسخت و نامطيع وجود دارد كه از خود دفاع مى كند و با 
سايرين مخالفت مى ورزد. اين نفس بايد خرد شود تا ما حاضر شويم سيرت و صفات بره را بيابيم و خون گرانبهاى 
مسيح بتواند ما را پاك و مقدس سازد. ممكن است مدت ها دعا كنيم كه از بعضى ازگناهان پاك شويم و صلح و آرامش 
خدايى به قلب ما وارد شود، ولى تا حاضر نشويم براى گناهى كه خدا به ما نشان مى دهد خرد شويم و مانند بره فروتن 
نگرديم، در ما تغييرى به وجود نمى آيد. هر گناهى كه انجام مى دهيم از نفس خرد نشده كه مغرور است، سرچشمه 
مى گيرد و ما توسط خون مسيح آرامش پيدا نخواهيم كرد مگر اينكه منشأ هر گناه را پيدا كنيم و رفتارمان را كه باعث 

اين گناه شده به وسيله توبه واقعى تغيير دهيم و البته اين كار فروتنى الزم دارد.

نبايد به زور خود را مجبور كنيم كه چون مسيح فروتن باشيم، بلكه فقط بايد در نور قدم بزنيم و اجازه بدهيم خدا 
هر گناهى را كه در قلب ما وجود دارد نشان دهد. در اين موقع خواهيم ديد كه خداوند از ما انتظار دارد در مواردى 
توبه كنيم و تسليم شويم كه براى ما گران مى شود و مى فهميم كه حتى به چيزهايى كه به نظر ما كوچك و ناچيز است 
توجه دارد، ولى همين چيزهاى كوچك به قدرى مهم هستند كه اصالح آنها غالبا آسان نيست. ممكن است خداوند 
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از ما بخواهد كه نزد كسى به خطاى خود اعتراف كنيم و يا از او معذرت بخواهيم و يا اينكه اشتباهى را كه مرتكب 
شده ايم جبران نماييم )متى 5: 23-24(. ممكن است كه خداوند به ما نشان دهد كه در يك موردى بايد فروتن شويم 

و از حق خود بگذريم. 

عيسى هميشه از حق خود صرفنظر مى كرد، آيا ما هم نبايد مانند او عمل كنيم؟ ممكن است خداوند از ما بخواهد نزد 
كسى كه نسبت به ما خطايى كرده برويم و معذرت بخواهيم كه از او رنجيده ايم، زيرا عيسى هم از هيچ كس و هيچ 
چيز نرنجيد، پس ما چه حقى داريم برنجيم؟ شايد خداوند به ما بگويد كه الزم است با دوستانمان صميمى و بى تكلف 
باشيم تا ما را آنطور كه هستيم بشناسند و بتوانند با ما دوستى واقعى برقرار سازند. اين كارها ممكن است براى ما 
با همين  با غرور و خودپسندى است كامال فرق دارد.  ما كه توأم  با رفتار معمولى  به نظر برسند، زيرا  توهين آميز 
كارهاست كه خواهيم فهميد خرد شدن واقعى چيست و در فروتنى بره شريك خواهيم شد. وقتى حاضر شديم در هر 
امرى خدا را اطاعت كنيم، خون بره ما را از هر گناهى پاك خواهد ساخت و در قدوسيت و پاكى با خداوند راه خواهيم 

رفت و صلح و آرامش الهى قلب هاى ما را لبريز خواهد ساخت.         
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ما به قدرى عادت كرده ايم رفتار غرورآميز و خودپسندانه آن فريسى را كه مسيح در مثل آن فريسى ذكر مى كند 
)لوقا 18: 9-14( محكوم كنيم و او را خطاكار بشماريم كه اغلب نمى توانيم باور كنيم كه ممكن است خودمان هم مثل 
او باشيم و شايد بتوان گفت كه ما غالبا درست شبيه او هستيم. مثال يك آموزگار مذهبى كه اين قسمت را به كودكان 
درس مى داد درست مثل همين فريسى بود، زيرا درس خود را با اين جمله تمام كرد: »حاال بچه ها ما بايد خدا را شكر 
كنيم كه مثل اين فريسى نيستيم!« مخصوصا براى ما اين خطر وجود دارد كه وقتى خدا مى خواهد ما در پاى صليب 
مسيح فروتن شويم تا بتواند گناهان ما را كه مانع بيدارى روحانى مى شوند به ما نشان دهند، ما برعكس مانند آن 

فريسى رفتار مى كنيم.

خدا درباره قلب انسان چه مى گويد؟
ما نمىتوانيم اشتباه اصلى فريسى و خودمان را واقعا بفهميم، مگر  اينكه به آنچه خداوند درباره قلب انسان مى فرمايد 
توجه كنيم. عيساى مسيح مى فرمايد: »از درون دل انسان صادر مى شود خياالت بد و زنا و فسق و دزدى و قتل و طمع و 
خباثت و مكر و شهوت پرستى و چشم بد و كفر و غرور و جهالت« )مرقس 7: 21-22(. در رساله پولس به غالطيان 5: 
19-21 همين تصوير قلب تاريك انسانى ديده مى شود: »اعمال جسم آشكار است؛ يعنى زنا و فسق و ناپاكى و فجور 
و بت پرستى و جادوگرى و دشمنى و نزاع و كينه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت ها و حسد و قتل و مستى و لهب و 

لعب و امثال اينها.« چه تصوير خطرناكى! ارمياى نبى هم اين موضوع را تأييد مى كند.

»دل از همه چيز فريبنده تر است )يعنى حتى خود انسان را هم گول مى زند به طورى كه انسان متوجه نمى شود( و بسيار 
مريض است كيست كه بداند؟« )ارميا 17: 9(. اين است كالم خدا درمورد قلب انسان. انسان خطاكار يا »انسانيت كهنه« 
)افسسيان 4:22(. خواه قلب شما بى ايمان باشد، خواه قلب يك مسيحى جدى. شايد مشكل باشد كه باور كنيم اين 
چيزها ممكن است در قلب رهبران كليسا، واعظين و كارمندان مسيحى نيز ديده شود، ولى اين موضوع حقيقت دارد. 
در واقع بايد گفت كه تنها چيزى كه در مسيحيت زيباست همانا خود عيساى مسيح مى باشد. خدا ميل دارد ما اين 
حقيقت را با تجربه بفهميم تا اينكه واقعا خرد و از خود نااميد شويم و اجازه دهيم عيساى مسيح عدالت و قدوسيت و 

همه چيز ما باشد. فقط در اين صورت است كه زندگى فاتحانه خواهيم داشت.

دروغگو شمردن خدا!
حاال با در نظرگرفتن آنچه خدا درباره قلب انسان فرموده است، مى توانيم بفهميم كه آن فريسى چه مى كرد. وقتى 
مى گفت: »خدايا تو را شكر مى كنم كه مثل ساير مردم حريص و ظالم و زناكار نيستم«، خود را بى گناه جلوه مى داد و 
فراموش مى كرد كه خدا درمورد قلب انسان خالف اين را مى فرمايد. اين فريسى در واقع مى خواست بگويد: »خداوندا، 
شايد اين فكرها و كارهاى زشت در ديگران وجود داشته باشد، چنانكه اين باجگير هم آنها را اقرار مى كرد، ولى 
من از اينها برى هستم« و با اين گفتار خدا را دروغگو مى ساخت، زيرا »اگر بگوييم كه گناه نكرده ايم، او را دروغگو 
مى شماريم« )اول يوحنا 1: 10(؛ يعنى خداوند مى فرمايد كه ما گناه كرده ايم. در صورتى كه من اطمينان دارم كه آن 

فريسى به اين گفته خود ايمان داشت و فكر مى كرد كه راست مى گويد.

واقعا ايمان داشت كه از گناهان مذكور مبراست. اين پاك بودن خيالى خود را هم از خدا مى دانست و به همين دليل 
مى گفت: »خدايا را تو را شكر مى كنم...« او برضد كالم خدا سخن مى گفت، ولى هنوز متوجه نشده بود، چون حرفش 
بر ضد كالم خدا بود، پس طبيعى است كه نمى توانست براى او فايده داشته باشد. هر چند آن باجگير بر سينه خود 
مى زد و گناهان خود را اقرار مى كرد، ولى نبايد گفت كه گناهانش از آن فريسى بيشتر بود، بلكه به اين دليل اين كار 
را مى كرد كه فهميده بود كالم خدا صحيح است و اگر در گناه بماند عاقبتش وحشتناك خواهد بود، ولى فريسى هنوز 
به اين مرحله از حقيقت نرسيده بود. فريسى هنوز هم فكر مى كرد كه تنها انتظارى كه خدا از ما دارد اين است كه 
ظاهرا پرهيزكار باشيم و از بعضى گناهان دورى كنيم. هنوز نفهميده بود كه خدا به ظاهر نگاه نمى كند، بلكه قلب ما را 
مى بيند )اول سموئيل 16: 7( و رفتار خشم آلود را با قتل و حسادت را با دزدى يكى مى داند و سختگيرى و زورگويى 
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ما را در خانه با بزرگترين تقلب هاى ما در داد و ستد مساوى مى شمارد. بسيار اتفاق افتاده كه وقتى خدا عيب هاى ما 
را به ديگران فهمانيده و مى خواهد به ما نيز بفهماند، ما هم دفاع كرده و خود را بى گناه مى شماريم. در واقع مثل اين 
است كه گفته ايم: »ممكن است ديگران اينطور باشند، ولى من نيستم« و شايد به اين حرف خود نيز ايمان داشته ايم. 
شايد وقتى ديده ايم كه ديگران خود را فروتن ساخته و خطاياى خود را اقرار كرده و خواسته اند رابطه خود را با خدا و 
مردم اصالح كنند آنها را با چشم تحقير نگاه كرده ايم. برعكس ممكن است از اينكه اين كار را كرده و بركت يافته اند، 
واقعا خوشحال شده باشيم. نظر ما نسبت به كار ديگران هر چه مى خواهد باشد، ولى موضوع مهم اين است ما فكر 

مى كنيم خودمان در هيچ موردى احتياج به فروتنى و خرد شدن نداريم.

دوستان عزيز، اگر فكر مى كنيد گناهى نكرده ايم و احتياجى به خرد شدن نداريم، اين دليل آن نيست كه در ما گناهى 
وجود ندارد، بلكه حقيقت اين است كه هنوز گناهان خود را نديده ايم. در اين مورد از حقيقت دور هستيم و در عالم 
خيال زندگى مى كنيم. هر چه خدا درمورد ما مى فرمايد صحيح است. خدا مى بيند كه اين گناهان به انواع مختلف خود 
در ما نشان مى دهند )مگر اينكه آنها را شناخته و اجازه داده باشيم خداوند از ما دور كند(. خودپسندى غيرعمدى، 
غرور، تعريف و تمجيد از خود، حسادت، عصبانيت، بى صبرى، محافظه كارى، ترسو و خجالتى بودن، نادرستى و فريب 

دادن، ناپاكى و شهوت، تمامى يا بعضى از اين گناهان در ما وجود دارد، ولى ما براى ديدن آنها كور هستيم.

شايد ما به قدرى در فكر اشتباهى هستيم كه شخص ديگرى نسبت به ما مرتكب شده و به قدرى خود را با آن مشغول 
كرده ايم كه از ياد برده ايم كه ما خود نسبت به مسيح مرتكب گناه مى شويم به اين دليل كه حاضر نيستيم با حلم و 
فروتنى مانند مسيح اشتباه طرف را تحمل كنيم. ما فقط مى گوييم كه طرف خودخواه است و مى خواهد حرف خود را 
به كرسى بنشاند، ولى متوجه نيستيم كه خودمان هم مثل او هستيم. تنها مطالبى كه مى دانيم اين است كه در زندگى 
ما چيزى كم است. مى دانيم آنطورى كه الزم است با خدا دوستى و مشاركت واقعى نداريم. روحا شاداب و تر و تازه 

نيستيم. خدمات ما براى خدا بسيار ساده است و در زندگى ما كارهاى معجزه آسا وجود ندارد.

گناهان مخفى هم در نظرخدا گناه است و ما را از او جدا مى كند. ممكن است اين گناهانى كه ما را از خدا جدا مى كند، 
خيلى كوچك باشد، ولى اگر از او درخواست كنيم حتما به ما نشان خواهد داد. اگر به آنچه خدا درباره قلب بشر 
از  بلكه  از بى گناهى خود  فقط  نه  كه  است  اين  به آن گرفتار خواهيم شد  كه  اشتباه ديگرى  نكنيم،  توجه  مى گويد 
بى گناهى دوستان و محبوبان خود نيز دفاع خواهيم كرد. ما دوست نداريم كه آنها به گناهان خود پى ببرند و خود را 
فروتن سازند، بلكه فورا مى خواهيم آنها را بى گناه جلوه دهيم. نمى خواهيم آنها به گناهى اعتراف كنند. نه فقط خودمان 
در يك عالم رؤيايى زندگى مى كنيم، بلكه درباره آنها نيز همين فكر را داريم و مى ترسيم كه آنها از خواب و خيال 
بيدار شوند. در واقع ما از آنها در مقابل خدا دفاع مى كنيم و از طرف آنها خدا را دروغگو مى شماريم و نمى گذاريم 
داخل زندگى پربركتى شوند. وقتى براى دوستى و مشاركت واقعى با خدا در خودمان گرسنگى واقعى حس كرديم، 
فقط در آن موقع حاضر خواهيم شد نور خدايى را درخواست كنيم تا همه چيز را ظاهر سازد و فقط در آن موقع است 

كه حاضر خواهيم بود طبق هدايت و راهنمايى آن نور الهى رفتار كنيم.

راستگو دانستن خدا
حقايق فوق نظر ما را به طرف باجگير جلب مى كند. با در نظرداشتن آنچه كه خداوند درمورد قلب انسان فرموده، 
متوجه مى شويم كه اقرار و اعتراف اين باجگير به منزله اين است كه خداوند را راستگو مى شمارد و كالم خدا را درباره 
انسان درباره خودش هم صدق  مانند فريسى نمى دانست كالم خدا درمورد قلب  او هم  خود صحيح مى داند. شايد 
مى كند، ولى روح القدس به او از زندگى خودش چيزهايى نشان داد كه ثابت كرد كالم خدا راست است و در نتيجه او 
خرد و فروتن شد. او نه فقط سخن خدا را تصديق كرد، بلكه قبول كرد كه تنبيه خدا نيز عادالنه است. شايد او هم مثل 
نحمياى پيغمبر دعا مى كرد: »تو در تمامى اين چيزهايى كه بر ما وارد شده است عادل هستى، زيرا كه تو به راستى 
عمل نموده اى، اما ما شرارت ورزيده ايم« )نحميا 9: 33(. هميشه توبه واقعى همين طور است؛ يعنى خرد شدن واقعى. 
توبه يعنى اقرار به اينكه گناهان من فقط اشتباه و لغزش و يا غيرعمدى نيست )گاهى مى گوييم هر چند اين كار را 
كرده ايم، ولى از من خيلى بعيد است(، بلكه واقعا از قلب و نفس خودم سرچشمه گرفته، نشان مى دهد كه همانطورى 

كه خدا فرموده من موجودى مغرور و فاسد و ناپاك هستم و اين كارهاى زشت را خودم انجام داده ام.
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داوود پيغمبر هم همين طور توبه كرد: »به تو و به تو گناه ورزيده و در نظر تو اين بدى را كرده ام تا در كالم خود 
مصدق گردى و در داورى خويش مزكى شوى« )مزمور 51: 4(. بنابراين بدون اينكه بترسيم، هر جا الزم باشد و در 
هر موردى كه خدا نشان دهد، اينطور اقرار كنيم و فكر نكنيم كه اين اقرار ما باعث كوچكى مسيح خواهد شد، بلكه 
برعكس اين كار باعث شادى مسيح خواهد گرديد، زيرا در نتيجه اين اعترافات خداوند جالل مى يابد، چونكه در اثر 
اين كار ما اعالم كرده ايم كه خدا راستگوست. اين كار ما را به سوى پيروزى جديدى در مسيح رهبرى مى كند، زيرا 
دوباره متوجه مى شويم كه »در من يعنى در جسدم، هيچ نيكويى ساكن نيست« )روميان 7: 18( و به جايى مى رسيم كه 
ديگر نمى خواهيم با كوشش خودمان نفس اصالح ناپذير خود را پاك و مقدس سازيم، بلكه عيسى را قدوسيت خود 

مى دانيم از حيات و زندگى او ما نيز حيات مى يابيم.

آرامش و پاكى
باجگير عالوه بر راستگو شمردن خدا كار ديگرى هم كرد. به سوى قربانى كه در عبادتگاه وجود داشت اشاره كرد 
و در اثر اين كار آرامش و پاكى الهى را پذيرفت. اين نكته را از گفته خود او مى فهميم كه مى گويد: »خدايا بر من 
گناهكار ترحم فرما.« معنى اين جمله در زبان اصلى يونانى اين است: »خداوند قربانى و كفاره من گناهكار را قبول 
فرمايد.« يگانه راهى كه يك نفر يهودى مى توانست مطمئن باشد كه خدا او را بخشيده است، اين بود كه گناه خود را 
به وسيله قربانى، كفاره كند و احتمال دارد كه در همان لحظه اى كه آن باجگير دعا مى كرد، بره قربانى سوختنى در 

معبد به حضور خدا تقديم مى شد.

ما هم همين طور هستيم. انسان خود به  خود به اين مرحله از فروتنى و خرد شدن نمى رسد، ولى خدا بره خود را 
در جلجتا بر باالى صليب به او نشان مى دهد كه گناه او را با ريختن خون خود دور مى سازد. خداوندى كه قبال به ما 
فرموده كه ما كه هستيم، براى بخشيدن گناهان ما راهى فراهم فرموده است. عيسى بره خداست كه براى گناهان ما 
از ابتدا ذبح شده بود. او با فروتنى گناهان ما را بر خود حمل كرد و آمرزش گناهان در نظر خدا انجام يافت و حاال 
اگر من با فروتنى و خرد شدن واقعى آنها را اقرار كنم و به خون او ايمان داشته باشم، گناهان من پاك مى شود و از 
من دور مى گردد و من با او در پاكى قدم خواهم زد. وقتى به طور ساده خداوند را راستگو بشماريم و متوجه باشيم كه 
خون مسيح قدرت دارد ما را پاك سازد، آنگاه به طور بى سابقه اى خواهيم توانست با عيسى راه برويم و پيوسته با او 
در قدوسيت و پاكى الهى زيست كنيم. وقتى با او در نور قدم مى زنيم او چيزهايى را به ما نشان خواهد داد كه اگر به 
آنها توجهى نكنيم، باعث ناراحتى او مى شود و نمى گذارد حيات و قدرت مسيح در زندگى ما جارى شود. اين چيزها 

تظاهرات نفس كهنه و مغرور ما هستند كه خداوند مجبور است آنها را محكوم سازد.

هر چه كه به ما نشان بدهد ما هيچ وقت نبايد از پاكى و بى گناهى خود دفاع كنيم. هميشه بايد حاضر باشيم كه او را 
راستگو بشماريم و بگوييم: »خداوندا تو راست مى فرمايى، من همان هستم كه تو فرمودى« و بايد حاضر باشيم آنها 
را به او بسپاريم تا پاك كند. اگر اينطور رفتار كنيم، متوجه خواهيم شد كه خون گرانبهاى او ما را دائما از گناه پاك 
مى سازد، به طورى كه حيات ما از سرچشمه پاك مى گردد و عيسى خواهد توانست ما را دائما پر سازد. براى رسيدن 
به اين مرحله ما بايد فروتن و خرد شده باشيم؛ يعنى اشخاصى باشيم كه حاضرند خود را از كوچكترين گناه پاك كنند. 
اينگونه كسان كه خداوند درباره آنها مى  فرمايد: »من در مكانى عالى و مقدس ساكنم و نيز با كسى كه روح افسرده و 
متواضع دارد« )اشعيا 57: 15( و اينها هستند كه هميشه در بيدارى روحانى زندگى مى كنند. بنابراين انتخاب با خودمان 
است، يا از بى گناهى خود دفاع مى كنيم و بدون آنكه پاك شويم با روح خشك و خالى و بدون اينكه از خدا بركتى 
بيابيم به خانه خود برمى گرديم و يا اينكه خدا را راستگو بشماريم و به وسيله خون عيساى مسيح در آرامش و دوستى 

و مشاركت و پيروزى الهى شركت كنيم.  

     


