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مه گم گشتً

هي گن گؾتَ سا ػیغی فذا کشد
هشا تا ػؾك ّ هِشػ ُوٌْا کشد
تثخؾیذ ُش گٌاُن تا خْى خْد
هشا اص تٌذ گٌاُاى سُا کشد
هشا تا هِش پذس آؽٌا کشد
هشا تا ُشکالم خْد تٌا کشد
خْد سا آًمذسفشّتي کشد خذاین
کَ تِشهي خالل خْد سُا کشد
خذاین تَ ّػذٍ ُایؼ ّفا کشد
للثن سا ؽادهاى ّ تا ففا کشد
تَ هي گفتي چشا دل دادی تَ اّ
تگفتن خاى خْد تِشم فذا کشد

نوشته ر .ج

عک لع
م
دو س ا ل متفا وت

« . . .یکی از فریسی ها عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد .او به خانۀ آن فریسی
رفت و بر سر دسترخوان نشست .در آن شهر زنی زندگی میکرد که رفتارش برخالف
اخالق بود .چون او شنید که عیسی در خانۀ آن فریسی غذا میخورد در گالبدانی سنگی،
روغنی معطر آورد .پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفت و گریه میکرد .چون
اشکهایش پاهای عیسی را تر کرد ،آنها را با موی خود خشک نمود و پاهای عیسی را
می بوسید و به آنها روغن می مالید .وقتی صاحب خانه یعنی آن فریسی این را دید پیش
خود گفت« :اگر این مرد واقعا ً پیامبر می بود میدانست این زنی که او را لمس میکند
کیست و چطور زنی است ،او یک زن بد کاره است ».عیسی به فریسی گفت« :شمعون،
مطلبی دارم برایت بگویم ».گفت« :بفرما ،استاد ».فرمود« :دو نفر از شخصی قرض
گرفته بودند ،یکی به او پنجصد سکۀ نقره قرضدار بود و دیگری پنجاه سکۀ نقره .چون
هیچیک از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد ،طلبکار هر دو را بخشید .حاال
کدامیک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟» شمعون جواب داد« :گمان میکنم
آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد ».عیسی فرمود« :قضاوت تو درست است ».و
سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود« :این زن را می بینی؟ من به خانۀ تو آمدم
ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی .اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با موی
خود خشک کرد .تو هیچ مرا نبوسیدی اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن
پاهایم دست برنمی دارد.
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تو به سر من روغن نزدی اما او به پاهای من روغن معطر مالید .بنابراین بدان که محبت
فراوان او نشان میدهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیده شده
باشد ،کم محبت می نماید ».بعد به آن زن فرمود« :گناهان تو بخشیده شده است»
دیگرمهمانان ازیکدیگرمی پرسیدند« :این کیست که حتی گناهان را هم میآمرزد؟»
دس ایي داعتاى چٌذیي سفتاس صؽت ّ صیثای اًغاى ُا سا هؾاُذٍ هیکٌین .سفتاسُایی کَ
تک تک ها آًِا سا کواتیؼ تدشتَ کشدٍاین .فشیغی ،همذط ًوا ّ هزُثی ،ػیغی سا تَ خاًۀ
خْد دػْت کشد .ها افغاى ُا اص اُویت هِواًْاصی ّ پزیشػ هِواى کاهالً آگاٍ ُغتین .ها
افغاى ُا تشای هِواى ًاخْاًذٍ آى ُوَ ازتشام لائلین تا چَ سعذ تَ هِواًی کَ اّ سا اص پیؼ
دػْت کشدٍ تاؽینّ .لی سفتاس آى هشد هزُثی ّ همذطًوا ًغثت تَ ػیغی اص ازتشام خالی
ّ زتی تُْیي آهیض تْد .هطاتك سعْم آى صهاى ،فازة خاًَ هْظف تْد کَ اتتذا تا هِواى
خْد دعت ّ سّتْعی کٌذ ،پظ اص آى الصم تْد کَ پای خاکآلْد هِواى تاصٍ اص ساٍ سعیذٍ
سا تؾْیذ ،کاسی کَ هؼوْالً تش ػِذۀ ًْکشاى خاًَ هسْل هیؽذ ّ ،تاالخشٍ ظشفی سّغي تَ
هِواى تؼاسف کشدٍ هیؽذ تا هُْای خْد سا تَ ّعیلۀ آى چشب کٌذ .فشیغی سیاکاس ،تا
گغتاخی ،تا آًکَ خْد اص ػیغی دػْت کشدٍ تْد ،تا ّی دعت ّ سّتْعی ًکشد ّ ػوالً تَ
اّ گفت کَ دس خاًَاػ خایی ًذاسد .اّ آتی خِت ؽغتي پاُای ػیغی ًیاّسد ّ تا ایي کاس
خْد ػوالً اّ سا هدثْس کشد کَ تا پای کثیف تش عش دعتشخْاى تٌؾیٌذ ّ تا ایي تشتیة دس
هماتل هشدم اّ سا هغخشٍ کشدٍ ،تا صتاى تیضتاًی تَ ػیغی اػالم کشد کَ ًضد اُّ ،یچگًَْ
اسصػ ّ ازتشاهی ًذاسد.
گزؽتَ اصسفتاس گغتاخاًۀ آى هشد هزُثی ّهمذطًوا ،هیخْاُن کَ اکٌْى تَ سیاکاسی ّ
دّگاًگی ّخْد آى هشد تثیٌین .اّ دسظاُش تَ ػیغی ازتشام هیگزاؽت .اّ سا تَ خاًۀ خْد
دػْت کشدٍ تْد ّ تَ اّ «ای اعتاد» خطاب هیکشدّ ،لیکي ػول ّی تا عخٌؼ کاهالً
هتفاّت تْد.
اها لِشهاى دیگش داعتاى ،یؼٌی آى صى گٌاُکاس تَ فسٌَ ّاسد ؽذ .دس آى صهاى سعن تش
ایي تْد کَ افشاد فمیش اخاصٍ داؽتٌذ کَ تَ هٌضل ػلوای هزُثی ّاسد ؽذٍ عخٌاى دیٌی سا
تؾًٌْذ ّلی اخاصۀ دخالت دس تسث ّ یا زتی ًضدیک ؽذى تَ هیض هِواًاى ػالیلذس سا
ًذاؽتٌذ .اص عْی دیگش ،تایذ داًغت کَ تَ خاهش ًفْر فشٌُگ سّهی دس اعشائیل آى صهاى،
افشاد تش عش دعتشخْاى لن هیدادًذ
سفتاس تُْیي آهیض فشیغی اص یک عْ ّ هسثتی کَ ًغثت تَ ػیغی دس ّخْد آى صى ًغح
گشفتَ تْد ،اصعْی دیگش ،اؽک اّ سا عشاصیش کشد.
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اّ هؾاُذٍ کشد کَ هزُثیُای همذط ًوا چگًَْ ػیغی سا تَ خاهش دّعتیاػ تا گٌاُکاساى
هْسد تُْیي ّ تیازتشاهی لشاس دادٍ تْدًذ .تَ ُویي دلیل تْد کَ ُش چٌذ آى فشیغی ػیغی
سا تَ هثاتۀ یک هِواى ػادی هستشم ًؾوشد ،آى صى گٌاُکاس اّ سا تَ زذ یک پادؽاٍ تاال
تشد .فشیغی سّی ػیغی سا ًثْعیذ ،دسزالیکَ آى صى پاُای اّ سا تْعیذ ،کاسی کَ دس
خْس پادؽاُاى اعت .فشیغی تشای هُْای ػیغی سّغي صیتْى ًیاّسدّ ،لی اى صى تْتل
ػطش گشاًثِای خْد سا تَ پاُای ػیغی سیخت.
کاس آى صى هؼٌای ػویمتشی داؽت .تشای صًی کَ اص تي فشّؽی سّصگاس هیگزساًذ ،ػطش
تَ یک هؼٌاّ ،عیلۀ اهشاس هؼاؽؼ تْدّ ،لی اکٌْى اّ آى ػطش گشاى لیوت سا تَ پای ػیغی
هغیر هیسیخت .اّ ػوالً تا آى کاس خْد اص سّػ صًذگی گزؽتَاػ تْتَ کشد .اّ اػالم
هیکشد کَ تَ خاهش هسثتی کَ هغیر تَ اّ کشدٍ تْد ،تَ خاهش دّعتی ػیغی تا
گٌاُکاساى ،اّ دیگش تَ آى ػطش ّ آى سّػ صًذگی ًیاص ًذاسد .اّ تا آى کاس خْد ،اص
صًذگی گزؽتۀ خْد تْتَ کشد .اّ سّیۀ صًذگی گزؽتۀ خْد سا تَ پای ػیغی اًذخت ّ اص
پزیشؽی کَ دّعت گٌاُکاساى تَ اّ ُذیَ کشدٍ تْد ،آًچٌاى تِشهٌذ ؽذ کَ دیگش زامش ًثْد
کَ تَ صًذگی گزؽتَ تاصگؾت کٌذ ّ تْتل ػطش سیختَ ؽذٍ ،گْاٍ ُویي تقوین ّ تْتَ اّ
تْد .ػوشخیام هیگْیذ:
ؽیخی تَ صًی فازؾَ گفتا هغتی

ُش لسظَ تَ دام دیگش پاتغتی

گفتا ؽیخا ُش آًچَ گْیی ُغتن

آیا تْ چٌاًکَ هیًوایی ُغتی؟

زذالل چِاس زمیمت هِن سا اص ایي داعتاى کالم خذا هیتْاى دسیافت .اّل ایٌکَ سًح ّ
تُْیٌی کَ ػیغی دس خاًۀ فشیغی هتسول ؽذً ،ؾاًَای تْد اص سًدی کَ ًِایتا ً اص خاًة
عشاى هزُثی تش اّ ّاسد خْاُذ ؽذُ.شچٌذ کَ افشاد همذط ًوا تَ صتاى خْد اص تْتَ ّ
پزیشػ افشاد تْتَ کاس دم هیصًٌذ ،لیکي دس ػول تسول دیذى دّعتی ػیغی تا گٌاُکاساى سا
ًذاؽتٌذ .ػیغی دّعتی خْد سا تا گٌاُکاساى تا آًدا اداهَ داد کَ تَ خِت گٌاُاى تؾشیت
خاى عپشد تا ُشکَ تَ اّ ایواى آّسد ُالک ًگشدد تلکَ زیات خاّداًی یاتذ.
دّهیي ًکتَ ای کَ دس ایٌدا تایذ تَ آى تْخَ داؽت ایي اعت کَ دّ ًْع گٌاُکاس ّ دّ ًْع
گٌاٍ ّخْد اسد.گٌاُی کَ دس چِاسچْب ؽشیؼت ّ دیٌذاسی اعت ّ گٌاُی کَ خاسج اص
ؽشیؼت ّ دیٌذاسی فْست هیگیشد.گٌاُکاسی کَ دس ؽشیؼت ّ تمذطهآتاًَ گٌاٍ هیکٌذ،
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لیکي پزیشػ آى تخؾؼ پُشتِای هغیر ،اًگیضۀ افلی فذاکاسی ؽخـ هیؽْد.اًگیضۀ ها تَ
خِت تْتَ ّ کاسُای ًیکْی ها ،هسثت ّ فذاکاسی ػیغی هغیر اعت.اگش تَ ساعتی ُذیۀ
هغیر سا پزیشفتَ تاؽین ،دسیي فْست فکشها تاصٍ خْاُذ ؽذ ،فازة اسصؽِای خذیذی
خْاُین تْد ّ ،اًگیضٍُای تاصٍای پیذا خْاُین کشد.کالم خذا ایي سا تْلذ تاصٍ هیًاهذ.
ّ چِاسهیي ًکتَای کَ اص ایي لغوت کالم هیتْاى دسک کشد ایي اعت کَ دس هماتل هسثت
ّ سّیۀ اعتثٌایی هغیر ،دّ ًْع ػکظ الؼول تیؾتش ّخْد ًذاسد:یا اًغاى هاًٌذ اى صى
گٌاُکاس تَ صاًْ دس آهذٍ ػیغی سا تَ هثاتۀ پادؽاٍ ّ ّلیٌؼوت هسثت ّ خذهت هیکٌذ.یا
ایٌکَ هاًٌذ آى فشیغی دسهماتل اّ ،تَ ّی تُْیي هیکٌذ.ساٍ عْهی ّخْد ًذاسد.
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مس
ی
ح قىت ماست
سد بذست پز هحبت دَرِ قلب خستۀ هي
تا گشَد بِ قَت رٍح ّز دٍ چشن بستۀ هي
آتش هحبت افزٍخت ،بوي اس خذا بیاهَخت
هزحوی گذاشت بِ قلبی س گٌاُ شکستۀ هي
شذُ بَدم اس خذا دٍر ،در غالف درد هستَر
سد گزُ بِ تار ٍ پَدی سخذا گسستۀ هي
پا گذاشت درٍى خاًِ ،بی ریا ٍ بی بْاًِ
کزد صفا سگزد عصیاى ،دل غن ًشستۀ هي
بوي اس حیات سخي گفت ،س بْشت ٍ جاى ٍ تي گفت
ّز چِ گفت بزای هي گفت  ،هسیح خُجستۀ هي
« سارع » اس هسیح بگَیذ سخٌی فصیح بگَیذ
کِ قَت بذاد بِ شاخ ٍ بزگ ٍ ّن گلذستۀ هي
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گٌاُ ًٍتایج آى

در باغ عدن بود که گناه توسط روزنه ای « حق انتخاب» داخل زندگی اجداد اولی ما آدم
و حوا شد .چون خدا به آدم و حوا حق انتخاب را داده بود ،آنها با استفاده از حق انتخخخاب،
این را انتخاب کردن که ازخدا خالق خود روی بگردانند .این به شکلی واقع شد کخه یخکخی
ازدرختان باغ که بنام درخت شناخت نیک و بد یاد می شد ،خدا اجداد ما آدم و حوا را از
خوردن میوۀ این درخت منع کرد .خدای قادر مطلق به آنها گخفختخه بخود« :اجخازه داری از
میوۀ تمام درختان باغ بخوری .اما هرگز از میوۀ درخت شناسخایخی نخیخک و بخد نخخخوری،
زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می میری( ».پیدایش )۶۱ ،۶۶ :۲
اما مار آنها را فریب داده گفت « :این درست نیست .شما نمی میرید .خخدا ایخن را گخفخت،
زیرا می داند وقتی از آن بخورید شما هم مثل خدا می شوید و می دانید چه چیخز خخوب و
چه چیز بد است( ».پیدایش )۵ ،۴ :۳
آدم و حوا به عوض پیروی کردن از خدا از شیطان پیروی کرده از میوۀ درخت منع شخده
خوردند .چون سر پیچی کردن از امر خدا گناه است ،آدم و حوا با نافرمانی کردن از خخدا
مرتکب گناه شدند .گناه به این شکل داخل زندگی اجداد اولی انسان ها یعنی آدم و حوا شخد
و از طریق آنها به همه ای نسل بشریت سرایت کرد .چون نتیجۀ گناه مخر اسخت ،هخمخه
انسان ها به خاطر گناه اجداد اولی شان به مر محکوم شدند.
بعد ازآنکه آدم و حوا از خدا نافرمانی کردند .اولین چیزیکه آنها احساس کردند ،احسخاس
شرمندگی بود .آنها بر های درخت انجیر را به هم دوخته خود را به آن پوشانیدند .یکی
از نتایج گناه که ،انسان به آن روبرو می شود ،تالش برای مخفی نگهداشتن رازهای گخنخاه
آلود او است .ما نمی خواهیم که دیگران بدانند که ما حقیخقختخا ً چخه قسخم انسخان هسختخیخم .بخه
عوض اینکه ما لباس های بپوشیم که فروتن معلوم شویم ،ما کوشش می کنخیخم لخبخاس هخای
را به تن کنیم تا چیزیکه ما حقیقتا ً نیستیم ما را نمایش دهد.

08

برعالوۀ احساس شرم نتیجۀ دومی که گناه در قبال دارد دوری از خدا و تالش برای قطع
عالقه ازمشارکت با او است .قبل از سقوط آدم و حوا در گناه وقتیکه خدای قادر مطلق بخه
مالقات آنها به باغ عدن مخی آمخد آنهخا بخا اشختیاق مخی خواسختن کخه بخا خخالق شخان مخشارکت
داشته باشن و از نزدیکی او لذت ببرند .اما وقتیکه در گناه سقوط کردند ،تالش کردن تا با
خدا روبرو نشوند و خود را از حضور او پنهان کردند.
نتیجۀ سوم گناه آدم و حوا ایخن بخود ،کخه آنهخا بخه عخوض اینکخه بخه گنخاه خخود اقخرار کننخد
وخود رامالمت نمایند ،مالمتی خود اول به گردن یک دیگر و بعد به گردند مخار انداختنخد.
آدم برای خالصی از مالمتی حتی تا جایی پیش رفت که خدا را مالمت کرد که چرا بخرای
او زنخخی بوجخخود آورده اسخخت .مخخا و شخخما هخخم چخخون اوالدۀ اجخخداد خخخود آدم و حخخوا هخخستیم بخخا
وجودیکه صد در صد مالمت می باشیم اما کوشخش مخی کنیخم کخه کخسی را پیخدا تخا مالمتخی
خود را به گردن او اندازیم.
چهارمین نتیجۀ گناه زحمت و مشقت بود که آدم و حوا بعد از سقوط کردن در گناه با آن
روبرو شدند .آنها باید در زمین زحمت می کشیدن و با عرق پیشانی خود بخرای خخود غخذا
تهیه می کردند.
پنجمین نتیجۀ گناه آدم و حوا این است رابطۀ زن و شوهر که قبل از سخقوط در گنخاه بخه
اساس محبت استوار بود تغیر کرد .شوهر به آقای خانم خود تبدیل شد و بر او حکمروایخی
میکرد.
نتیجه ششم گناه این است که خدا زمین را لعنت کرد و زمین برعالوۀ رویانخدن گیاهخان
مفید خار و خس هم رویانید.
هفتمین نتیجۀ گناه اجداد ما آدم و حوا این است ،پیش از آن آنها از کار شان در بخاغ عخدن
لذت می بردند ،اما بعد از سخقوط کخردن در گنخاه از کخار خخود لخذت نمخی بردنخد و از کخار
کردن خوش شان نمی آمد.
هشتمین نتیجۀ گناه اجدا اولی ما آدم و حوا این این است که بعخد از سخقوط در گنخاه مخر
یعنی هم مر جسمانی و هم مر روحانی را تجربه کردند.
به این ترتیب گناه داخل زندگی نخسل انخسانی شخد و نتخایج خطرنخاکی را بوجخود آورد .امخا
خدای قادر مطلق مخلوق خود یعنی انخسان را بخه حخال خخود در گنخاه و مخر رهخا نکخرد،
بلکه نقشۀ نجات او را در همان آغاز سقوطش در گناه طخر کخرد .نقخشه خخدا بخرار بخرای
نجات بشر این است که او پسر روحانی خود عیسی مسیح را که کامالً پاک و بیگناه بود،
به جهان فرستاد تا جریمه گناه ما انسانها را که مر است بپردازد.
عیخخسی مخخسیح مخخی فرمایخخد «:مخخن آمخخدم تخخا ایخخشان حیخخات یابنخخد و آن را زیخخادتر حاصخخل
كنند( ».یوحنا  .)۶۱ :۶۱عیسی ،با مر و قیام خودش ،جریمه گناهان ما را داد و هدیخه
نجات از گناه را برای ما انسانها فراهم کخرد .حخاال هخر کخه بخه عیخسی مخسیح ایمخان بیخاورد
تمام گناهانش آمرزیده می شود و از هدیه نجات از گناه و مزایخای نجخات کخه یکخی از آنهخا
زندگی جاودانی با خدا است بهره مند میشود.
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روز است همانند شب تار ،سیاه
باید به ستون محکمی برد پناه
سودا زدگان دست به کاری بزنید
نوری بدمد جدا کند راه از چاه
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در گردش ایام همه پیر شدیم
بازیچه ای اشتباه و تقصیر شدیم
دستی بكش ای مسیح بر چهره ای ما
شاید به عنایت تو تطهیر شدیم

هي تٌْا قلوی ّستن در دست پزٍردگار هْزباى کِ ًاهِ هحبت آهیشی بِ
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ی
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مسیذا دمذ گُیم تر حیات جاودانی ات
کً تر مه دادی یکذم آن جالل آسماوی ات
گىاي مه ،خطای مه ،غرَر مه َ درد ٌایم
تذَش خُد کطیذی تٍر ایثار وٍایی ات
مژد ِي رستا خیس تُ مه را خیالی کُ
چُ میثُدم غریة از پاد ضاٌی ات
وُیذت چُن رسیذ تر مه ،ضذم ضاداب َ فرخىذي
تً عیذ َ رَز َ خُضثختی ،معىی تخطیذ ،صعُد آسماوی ات
تُیی فخرم ،تُ مىجی ام ،خُضی َ آرزٌَایم
ستایم رَح قذَش ات  ،سرایم ضاد ما وی ات
رَم گُیم تً ٌمىُعم مسیخ تاضذ وجات تُ
ب دیاتص  ،خُر ِز وان تر زوذگاوی ات
تىُ ش آ ِ
) زٌري م .داویال

ثُر )۰۹۳۱

در جستجوی خدا

تشای یافتي خذا ،هي خغتدْ سا آغاص کشدم تا خذا سا دسیاتن ّایٌکَ ،چطْس هي صًذٍ گی
خْد سا آغاص ًواین کَ همثْل خاهش خذا لشاس گیشم .دس آغاص ایي خغتدْ ،هي دس تشاتش
ًْؽتَ ُا ّ گفتاسُای دیگشاى هْاخَ گشدیذم ،تؼنی اص آًاى ًْؽتَ تْدًذ کَ افال خذایی
ّخْد ًذاسد ّ تؼنی ایؾاى تَ چٌذیي خذا ػمیذٍ داؽتٌذ ّ یک تؼذاد ؽاى تَ خذای ّازذ
هؼتمذ تْدًذ.
ػمایذ آًا ًیکَ هی گفتٌذ خذایی ّخْد ًذاسد ّ یا ایٌکَ چٌذیي خذا ّخْد داسد تش هي اثش
ًکشد ،تلکَ هشا ػمیذٍ تشیي گؾت کَ خذا ّازذ اعت  .هي اص خولَ ایي اؽخاؿ کَ ػمیذٍ
داسًذ کَ خذا ّازذ اعت ،دّ فشد سا اًتخاب کشدم  :ػیغی هغیر ّ زنشت هسوذ سا .کتاب
همذط ساخغ تَ ػیغی هغیر ّ ػمایذ اّ اتشاص ًظش هی کٌذ ّ لشاى اص گفتاس ّػمایذ زنشت
هسوذ ،لشاى ّ کتاب همذط اص ّازذ تْدى خذا زشف هیضًٌذ ّ ،لی دس اکثش خاُا ایي دّ
کتاب دس هماتل ُوذیگش لشاس داسًذ ّ ًظشات یک دیگش سا سد هی ًوایٌذ.
هي تَ ففت یک خغتدْ گش دس ّعو ایي دّ ًظش لشاس داؽتن ّ تایذ یکی اص ایي دّ کتاب
سا هی پزیشفتن .هي دس تسمیك خْد پیؼ سفتن ،تا ساٍ زمیمت ّ ساعتی سا پیذا کٌن ،هي
پیاهثشاى دیگش سا هشدٍ یافتن ،آًِا فْت ًوْدًذ ّ آًِا سا دفي ًوْدًذّ ،لی دس لشاى هیخْاًین
کَ ػیغی هغیر تَ آعواى فؼْد ًوْدٍ ّ صًذٍ اعت ّ اّ سّذ هللا اعت .
دس هزُة دیگش سعن تشیي اعت کَ ها هیتْاًین تْعو اػوال خْب چْى سّصًٍ ،واص ،رکات
ّ زح ،خذا سا خْؽٌْد تغاصین تا عش پْؽی تاؽذ تشای اػوال ًاؽایغتَ ها ،چْى دسّؽ
گفتي ،دصدیً ،اعضا گفتي ،صًا ،سؽْت ّ غیشٍ ....
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ّلی هؾکل دیگشدسیي خاعت ،صهاًیکَ هي گٌاُی سا هشتکة ؽذم ایي گٌاٍ هشا ؽخـ فاعذ
عاختَ ّ دس گٌاٍ صًذٍ گی هی کٌن ّ دس اهشاف خْد ًیض افشادی سا هی تیٌن کَ هاًٌذ هي دس
گٌاٍ غشق ُغتٌذ .صهاًی کَ یک ؽخـ تَ زنْس خذا هی آیذ اّل هِاست هی کٌذ ّ تؼذ
تَ زنْس خذا هی آیذ چْى تذى ظاُشی ؽاى کثیف اعت .اًغاًِا اص آب تشای پاکی تذى
اعتفادٍ هی کٌٌذ تا پاک ؽًْذّ ،لی هوکي اعت دس اثش ًْؽیذى ایي آب اًغاى خْد هشیل
ؽْد ّ فْت ًوایذ ،صیشا هوکي دسیي آب اًْاع هیکشّب ُا تاؽذ ،پظ دسیي فْست ایي آب
ًوی تْاًذ ها سا پاک تغاصد صیشا آب کثیف اعت.چیضی کَ لاتل تْخَ اعت ،ایي اعت کَ
ایي کثافت دس داخل مویش ّ تذى ها ّخْد داسد کَ اص ها اػوال ًاؽایغتَ ّ ًا دسعت
عشهیضًذ ًَ ،اص کثیف تْدى فْست ظاُشی هي .هي ًوی تْاًن تْعو ؽغتي تذى ّ اًدام
اػوال ًیک ،خْد سا اص ایي کثافت آصاد تغاصم  ،صیشا هي همذط ًیغتن ،هي هاًٌذ هفلی ُغتن
کَ دستیي گل ّ خاک ًؾغتَ ام ّ ُش لذم کَ تشهیذاسم ،ایي گل ّ خاک ّ کثافت تَ عش ّ
فْست هي عشایت هی کٌذ ،اگشتخْاُن خْد سا پاک ًواینّ ،لی خْد سا پاک کشدٍ ًوی
تْاًن چْى چِاس هشف هي سا خاک ّ کثافت ازاهَ کشدٍ اعت ّ ،ایي خاک ّ کثافت تَ عش
ّ فْست ها عشایت هیکٌذ .دس کتاب همذط ًْؽتَ ؽذٍ اعت ُ ":وَ ها گٌا ُکاسین ،زتی
کاس ُای خْب ها ًیض توام تَ گٌاٍ آلْدٍ اعت .گٌاُاى ها ،ها سا هاًٌذ تشگِای پاییضی خؾک
کشدٍ ّ ،خطایای ها ُوچْى تاد ها سا تا خْد هی تشد ّ پشاکٌذٍ هی کٌذ" ( اؽؼیا .)4284
هزُة تشای ها هی آهْصد کَ کذام ػول ها خْب اعت ّ کذام ػول ها تذ اعتّ ،لی هزُة
ًوی تْاًذ کَ ها سا اص گٌاٍ پاک تغاصد .اًغاى ُا تَ هشیمَ ُای هختلف هثل لشتاًی کشدى
ُا ،هشاعن هزُثی ،سیامت کؾیذى ّغیشٍ کْؽؼ کشدٍ اًذ کَ سمایت خذا سا زافل
ًوایٌذ تا خذاًّذ هاًٌذ اّل تا آًاى آؽتی ًوایذ .هتأعفاًَ اًغاى ُا تؼْك ایي کَ تَ ًمؾَ یی
کَ خذا تشای زل ایي ؽکل اص اتتذا دس ًظش گشفتَ تْد تْخَ کٌٌذ ،تَ اسادٍ خْد اتکا کشدٍ ّ
کْؽؼ کشدٍ اًذ کَ اص هشیك اػوال خْد ایي هؾکل تغیاس تضسگ سا زل ًوایٌذ.
اًغاى تْاى ایي سا ًذاسد ،هؼیاسی سا کَ خذا تشای پاکی ّ لذّعیت تؼییي کشدٍ اعت تکویل
ًوایذ ّ اص خشم گٌاٍ تشائت تگیشد .تِتشیي هشاعن هزُثی اًغاًِا هثل سّصٍ ّ ًواص ّ لشتاًی
تاص ُن آى لذس همذط ًیغت کَ تاّاى ًافشهاًی اًغاى سا دس هماتل خذا تکویل ًوایذ .تشػالٍّ
 ،هشدم ٌُْص دس گٌاٍ غشق ُغتٌذُ ،یچ ًوی داًٌذ کَ خْد سا چطْس اص فشخام خضای گٌاٍ
ًدات تذٌُذ .تَ صیاست ُا هیشًّذ ،خیشات هی کٌٌذ ،هشاعن دیٌی سا اًدام هیذ ٌُذ ،اها ُیچ
کذام ایي ُا ،آًِا سا اهویٌاى ًوی دُذ کَ اص ػمْتت گٌاٍ ًدات پیذا ًوایٌذ.
کغیاًیکَ یک تاس تَ « هکاى همذط» سفتَ اًذ اص تخؾیذٍ ؽذى گٌاُاى خْد اهویٌاى ًذاسًذ
اّ هی خْاُذ کَ تاص تشّد کغاًی کَ دّ تاس ّ یا عَ تاس سفتٌذ آًِا ُن اص تخؾیذٍ ؽذى خْد
اهیوٌاى ًذاسًذ .دلیلؼ ایي ا عت کَ ُیچ ػول اًغاًی آى لذس پاک ًیغت کَ تتْاًذ کفاسٍ یا
تاّاى گٌاٍ ُاًی کَ اًغاى ًوْدٍ ادا کٌذ .خذاًّذ ها سا تَ عثة گٌاٍ ُای کَ هشتکة ؽذین
هداصات هی ًوایذ ّ ایي تشای ُوۀ ها یک خثش تکاى دٌُذٍ اعت ،صیشا ُوَ ها گٌاُکاس
ُغتین .ایي هطلة دس تغیاسی خا ُا کتاب همذط تکشاس ؽذٍ اعت ّ.لی خذای ها ،خذای
هسثت ًیض اعت.
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خذایی کَ ها سا تَ خاهش گٌاُاى ها هداصات هی ًوْد  ،تَ خاهش ًدات ها اص گٌاٍ تَ سّی
صهیي آهذ تا خشیوَ گٌاُاى ها سا تپشداصد ،اّ تَ خاهش ها لشتاًی داد تَ خاهش گٌاُی کَ هي
ّ تْ هشتکة ؽذٍ تْدین  .خذا آسصّی ایي سا ًذاؽت کَ هي ّتْ تا اتذ اص اّ دّس تاؽین صیشا
اّ خذای هسثت اعت ،اّ ًغثت تَ هسثتی کَ تَ هي ّ تْ داؽت تَ سّی صهیي آهذ ّ خشیوَ
گٌاُاى ها سا پشداخت ّ لشتاًی گٌاُاى هي ّ تْ ؽذ .خشیوَ گٌاٍ هْت اعت ّ ،خذای پذس،
ػیغی هغیر سا فشعتاد کَ تَ خای هي ّتْ لشتاًی دُذ .خذاًّذ لشتاًی ػیغی هغیر سا تَ
عثة گٌاُاى ها پزیشفت .
خْى ػیغی هغیر ؽوا سا پاک هیغاصد ،خذا هیفشهایذ کَ تخؾؼ هي تغیاس گشاى اعت ّ
ؽوا ًویتْاًیذ کَ تِای آًشا تپشداصیذ ،تذیي عثة هي آًشا هفت ّ سایگاى تشای ؽوا دادم ".
صیشا هضد کَ گٌاٍ هی دُذ هْت اعت اهاخذا تَ کغاًیکَ تا خذاًّذ ها  ،هغیر ػیغی هتسذ
ُغتٌذ زیات خاّداى هی تخؾذ" (سّهیاى )0184
اگش ها لشتاًی ػیغی هغیر سا کَ تَ خاهش گٌاُاى خْد ًثپزیشین ّ تخْاُین کَ تْعو اػوال
ًیک خْد سا پاک ّهمذط عاصین ،دس زمیمت تَ گفتَ خذا ػول ًکشدین ّ خْد سا تَ خذا
تغلین ًکشدین ّ اّ سا سد کشدین  .پغش یگاًَ اّ ػیغی هغیر اعت کَ زامش تَ دادى تاّاى
گٌاُاى ها ؽذ .فشف ػیغی هغیر اعت کَ تَ اًغاى اهویٌاى تخؾیذى گٌاُاى ؽاى سا هی
دُذ .تخاهشیکَ ػیغی هغیر خْدػ کفاسٍ گٌاُاى ُوَ اًغاًِا سا دادٍ اعت
ُش گاٍ ًا اهیذ ّ ؽکغت خْسدٍ ایذ تَ ػیغی هغیر اػتواد کٌیذ ،ػیغی هغیر تَ ؽوا ایي
اهویٌاى سا هی تخؾذ کَ گٌاُاى تاى تخؾیذٍ ؽْد .اگش هي خْى ػیغی هغیر سا تشای ًدات
خْد ًپزیشم  ،پظ هي ایي تسفَ هفت ّ سایگاى خذا سا سد هیکٌن ّ آًشا ًا چیض هی پٌذاسم .
هي ایي ساٍ سا اًتساب ًوْدم کَ خْد سا تَ خذا تغلین کٌن ّ ایي سا ٍ سا اًتخاب ًوْدم کَ دس
ساٍ ّ هشیمَ ػیغی هغیر تَ پیؼ تشّم .ػلت ایي کَ چشا هي تَ ػیغی هغیر صًذٍ گی خْد
سا تغلین ًوْدم ؛ ایي اعت کَ اّ هشا اص لیذ گٌاٍ آصاد عاخت ّ صًذگی خاّیذاًی ّ اتذی تا
خذا سا تشاین هفت ّ سایگاى داد .آهیي

با محبت ازلی تو را دوست داشتم،ازاين
جهت تو را به رحمت جذب نمودم.
(ارميا)1: 13
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در زبان یونانی ،تعمید به معنای غوطهور شدن یا فروبردن در زیر آب میباشد.
مفهوم تعمید ،پاکی و طهارت است .در عهد عتیق ،تعمید به منزله غسل طهارت بود.در
عهد جدید ،تعمید با آب (با ریختن یا پاشیدن آب ،یا غوطه ور کردن در آن) ،در نام پدر
پسر و رو القدس انجام میشود .تعمید نشانه ای از توبه ایمانداران،آمرزش گناهان او و
پا شدن از گناه است.تعمید نشانه ای این است که ما در مر عیسی مسیح شریک
میشویم و زندگی قدیمی خود را دفن میکنیم ودر قیام عیسی مسیح شریک میشویم و
زندگی جدید را دریافت میکنیم.
کتاب مقدس به چندین نوع تعمید از قبیل تعمید یحیی ،تعمید رو القدس و تعمید ایمانداران
در آب اشاره میکند.
در حدود دو هزار سال پیش ،مردی در بیابانهای یهودیه ظهور کرد که از مردم
میخواست از گناهانشان توبه کرده ،تعمید بگیریند .این نبی خدا  ،مردی بود که در
صحرا رندگی می کرد؛ ملخ و عسل صحرایی میخورد و لباس هایی بافته شده از پشم
شتر می پوشید .اسم او یحیی تعمیددهنده بود و اولین کسی است که در کتابمقدس
میخوانیم مردم را تعمید داده است.
تعمیدی که یحیی میداد ،بیشتر تعمید توبه بود .وقتی باجگیران میآمدند تا از دست یحیی
تعمید بگیرند ،یحیی به آنها میگفت که «:توبه کنید! توبه و بازگشت کنید! » وپس
بهتشریح تغییر و تحولی میپرداخت که باید در زندگی مردم ایجاد میشد .یحیی می گفت
«که تعمید بگیرید و توبه کنید و زندگی تان را مطابق خواست خدا تغیر دهید ».تمام
کسانی که آماده بودند زندگیشان تغیر کند ،میتوانستند تعمید بگیرند.
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عیسی مسیح در انجیل متی  ،۶۳ -۶۲ :۲۲به شاگردان خود دستور میدهد که «بروند و
تمام امتها را شاگرد ساخته ،آنها را به اسم پدر ،پسر و رو القدس تعمید دهند».
بر اساس کتاب اعمال رسوالن  ۳۲ :۲تعمیدی که امروزه مرسوم است به مانند تعمید
یحیی ،تعمید توبه است ،اما عنصر دیگری نیز به این تعمید اضافه شده است .امروزه
مفهوم سمبولیک است که در روزگاری که یحیی تعمید دهنده زندگی میکرد،
ی
تعمید حاو ِ
ِ
وجود نداشت ،بلکه پس از مر و قیام مسیح بوجود آمد .آیین تعمید اکنون دیگر صرفا ً
اعالم این حقیقت عالی نیز است که ما با عیسی
نشانۀ توبه نیست ،بلکه عالوه بر توبه،
ِ
مسیح دفن شدهایم و به هنگام رستاخیز مردگان با او قیام خواهیم کرد (رومیان .)۴ -۶ :۶
تعمید اکنون دیگر صرفا ً بازگشت از گناه نیست ،بلکه بیانگر این نکته است که نسبت به
گناه مردهایم و در آینده به هنگام قیامت مردگان ،به عیسی مسیح خواهیم پیوست.
تعمید در آب به هیچ وجه باعث نجات شخص نمیشود ،تا اینکه به عیسی مسیح ایمان
نیاورد .تعمید در آب آیینی است که نشان میدهد زندگی تازهای در شخص شروع شده
است .غوطه ور شدن در آب و بیرون آمدن از آب ،روشی است که مفاهیم روحانی
دارد،به این ترتیب که غوطه ور شدن در آب ،نشانه مردن نسبت به گناه و بیرون آمدن از
آب ،نشانه رستاخیز و زندگی جدید در مسیح است پس تعمید در آب داللت بر این
موضوع میکند که تعمید گیرنده با مسیح در مر و رستاخیزش متحد شده است .تعمید
در آب اعالم عمومی این مطلب است که تعمیده گیرنده نجات یافته است و میخواهد
عیسی مسیح را پیروی کند .کتابمقدس به ایمانداران دستور میدهد که تعمید بگیرند .در
هیچ جای کتابمقدس نمیخوانیم که اگر ایماندار دلش خواست تعمید بگیرد و اگر
نخواست تعمید نگیرد ،هر کس که عیسی مسیح را بهعنوان خداوند خود پذیرفته و از
گناهان خود توبه کرده است ،باید تعمید بگیرد .دلیل تعمید این است که تغییر و تحول و
توبهای را که در زندگیما پدید آمده است از این طریق بهطور سمبولیک نشان میدهیم ،و
این واقعیت را اعالم مینماییم که در آینده با مسیح برخواهیم خاست.مردم تعمید نمیگیرند
تا ایماندار شوند ،بلکه تعمید میگیرند چون ایماندار هستند .نجات شخص به داشتن تعمید
پی نجات عملی شود .تعمید در در کلیسا ها به طرق
بستگی ندارد ،اما تعمید باید در ِ
مختلف صورت مبگیرد :برخی کلیساها افراد را غسل تعمید میدهند و بهطور کامل در
آب غوطه می کنند ،و برخی دیگر صرفا ً بر آنها آب میپاشند .البته کتابمقدس در
اینباره که ایمانداران را دقیقا ً به چه صورت باید تعمید داد دستور مشخص نمیدهد ،ولی
تعمید باید به اسم پدر ،پسر و رو القدس باشد.
ایماندار مشتاقانه در انتظار روزی هستند که بتوانند از طریق مراسم تعمید شهادت دهند
که نسبت به گناه و زندگی کهنۀ گذشته خود مردهاند .کسانی که تعمید گرفتهاند باید در
سابق خود
زندگی تازۀ خود شادی کنند ،و هر روزه صلیب خود را برداشته ،به زندگی
ِ
ِ
سمبول تعمید
ارزش
که
باشند
داشته
خاطر
به
باید
ایمانداران
تمام
نمایند.
وداع
خود
سابق
ِ
ِ
صرفا ً در ین حقیقت نهفته است نسبت به گناه مردهاند و از این پس در عیسی مسیح
زندگی میکنند.
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خىاص میىي انک

ناک سنگ مجاری ادرار را دفع میکند.
آرام بخش و تب بر است.
دررفع عفونت مجرای ادرار موثر است.
مقوی بدن است .
تشنگی را برطرف میکند.
سوزش مثانه و مجرای ادرار را رفع میکند.
چون قند ناک گلوکز است بنابراین آنهایی که مبتال به مرض قند هستند می توانند از
آن استفاده کنند و برای آنها مضر نیست.
برای پایین آوردن فشار خون باید مدت چند روز فقط ناک مصرف کنید و غذای دیگر
نخورید .البته این رژیم باید تحت نظر داکتر انجام گیرد و با اجازه متخصص باشد .
بر

و شکوفه درخت ناک از نظر طب قدیم سرد و خشک است.

شکوفه درخت ناک مقوی معده است و برای خونریزی و اسهال مفید است .
در مورد ورم چشم از مرهم شکوفه ناک استفاده کنید.
تخم ناک ضد کرم معده و روده است.
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برای دفع سنگ گرده  38گرم بر

ناک را با  38گرم پوست سیب در یک لیختخر آب جخوش

ریخته و به مدت  08دقیقه دم کنید و آن را بتدریج بنوشید.
برای شستشوی زخم ها  38گرم پوست ساقه درخت ناک را در یک لیتر آب ریخخختخه و
بگذارید چند دقیقه بجوشد و سپس آنرا کم کم بنوشید .
اسراف در خوردن ناک برای سرد مزاجان و اشخاصی که معده ضعیف دارند موجب ورم
معده میشود و اینگونه اشخاص باید آن را با مربای زنجفیل بخورند.
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(متی باب دوازدي آهی سی و هس)
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ي بیقیه بداوید اگر کسی بٍ ایه کًٌ بگوًیود
حرکت که ي بٍ بحر پرتاب شوً ي شوو ي
شبٍُ ای بٍ دل راٌ ودَد ،بلکٍ ایمان داشوهوٍ
باشد کٍ َر چٍ بگًید موی شوًد ،بورای اي
چىان خًاَد شد.
( مرقس ) 11 22

عشق اتزي

عش
قل
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ب
ک
ی
ا
ی اتزي رد م  ،ا جاد ه خد وند
ات تى را دایما رد کىارم منیبب

شىقی اتزي  ،وجدی جديد  ،آواز تى  ،حیات نى

روحی اتزي  ،قلبی جديد  ،قىت تى  ،خدمت نى
عش
قل
ق
ب
ک
ی
ا
ی اتزي رد م  ،ا جاد ه خد وند
ات تى را دایما رد کىارم منیبب

مسحی اتزي  ،سری جديد  ،از گنج تى  ،رويایی ىن

لم
س
ن
ت
ی اتزي  ،مهری جديد  ،از دست ى  ،عطای ى !
عش
قل
ق
ب
ک
ی
ا
ی اتزي رد م  ،ا جاد ه خد وند

خًضبختی ياقعی
خًضا بٍ حال کسی کٍ بٍ مطًرت مردمان ضریر ومی
ريد ،در راٌ گىاَکاران ومی ایستذ ي با مسخرٌ
کىىذگان َمىطیه ومی ضًد ،بلکٍ میل ي رغبت اي در
ضریعت خذايوذ است ي ضب ي ريز در آن تفکر می
کىذ .اي مثل درختی کاضتٍ ضذٌ در کىار جًیباری
است کٍ در َر مًسم میًِ خًد را می دَذ ،برگُایص
َرگس پژمردٌ ومی ضًوذ ي در َمٍ کارَای خًد مًفق
است.
ضریران چىیه ویستىذ ،بلکٍ ماوىذ کاٌ در اثر يزش
باد بٍ َر سً پراگىذٌ می ضًوذ .بىابران ضریران در
ريز قیامت بٍ سسای اعمال ضان می رسىذ ي گىاَکاران
در جمع درستکاران جا وخًاَىذ داضت .زیرا خذايوذ
طریق درستکاران را می داوذ ،اما عاقبت گىاَکاران
َالکت ي وابًدی است.
زبًر ايل حضرت دايد

