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نوشتۀ آ.ل

احمد و محمود ،هر دو به والدین شان قلبا ً احترام میکردند .احمد پسر بزرگتتتر و فترزنتد متحتبتو
آنها بود .ولی این برتری ،محمود را دایما ً میرنجایند .یک روز احمد در دفتر ،کار مهمی داشت و
نمی توانس سر وق به خانه برگردد .او به محمود گف که لطفا ً به والدینش بتوتویتد کته او نتمتی
تواند برای صرف غذای شام به خانه بیایید زیرا کار مهمی در دفتر دارد .محمود متتتوجته شتد کته
در اینجا برای او یک امکان میسر شده اس  .صبح همان روز ،او با بسیار خوشرویی به متادرش
سالم داد و دس او را بوسید ،و به او گف " :مادر جان ،باید یک موضوع را بترای تتان بتوتویتم،
که این را قبالً نوفته بودم و واقعا ً هم نمی خواستم بوویم .ولی نمی توانم این راز را بیشتر از ایتن
نزد خود نواه دارم .به خدای تعالی که شاهد اس و همه فتکترهتا و کتارهتای متا را متیتدانتد قستم
میخورم احمد چند رفیق دختر دارد که یوان وق در پارک یتکتدیتوتر ختود را متالقتا متیتکتنتنتد.
همچنان او را چندین بار با یک دختر دیدم .این موضوع را قبالً برای تتان نتوتفتتته بتودم زیترا او
برادر بزرگ من اس و من به او احترام دارم .ولی امش او ناوق بخانه برمیوردد .او گف کته
در دفتر کار مهمی دارد .کاشکه این بهانه او حقیق میداش  .ولی او امش باز به دیدن آن دختتتر
میرود .من از این مسله متأسف هستم و "...
پس از آنکه محمود و مادرش باهم اشک ریختند ،او به کار خود رفت  .ولتی زودتتر از دیتوتر
روزها به خانه برگش تا همان قصۀ را که به مادرش کرده بود بته پتدرش نتیتز بتوتویتد .متحتمتود
میدانس که مادرش هرگز در این باره با پدرش صحب نخواهد کرد و پدرش نیز بتا متادرش در
این باره چیزی نخواهد گف و هیچ کدام شان با احمد در این باره حرف نخواهند زد .ولی او حتا
تخم شک و تردید را در ذهن آنها کاشته بود.
شام همان روز وقتی احمد خسته از کار به خانه برگش  ،با محب با والدین اش احتوال پترستی
نمود .او فکر میکرد که آنها شاید بخوا رفته باشند .ولی با تعج دید که آنها كتمت بتا ستردی و
بی اعتنایی با او برخورد کردند .گرچه مادرش غذای خوشمزه پخته بود و یتک بشتقتا بترای او
جدا کرده بود ،ولی از جایش بلند نشد تا آنرا برای احمد گرم کند.

٤

با گذش چند هفته ،والدین آنها از احمد فاصله گرفتند و محمود برای آنها عزیز تر شد .ولی محمتود
از این برتری نمی توانس لذ ببرد .او با چند حرف دروغ ،مقام برادرش را دزدیده بود ول بتا ایتن
عمل گویا زهر را در بین فامیل خود پاشیده بود .آن خوشی محب برادرانته ،احستاس امتن در آغتوش
والدین ،لذ از آشپزی مادر و صمیمی دور دسترخوان ...همه اینها از هم پاشیده شده بتودنتد .فضتای
خانواده ،تاریک و دلویر شده بود.
چند سال بعد ،محمود پیروی عیسی مسیح شد .او از حرفهای زهر آلود که سالهاى قتبتل گتفتتته بتود،
سخ پشیمان بود .ولی چطور میتوانس حا آن کلما زش اش را پس بویرد؟
صرف چند لحظه و با چند جمله بدگویی کردن ،کافی اس که تخم شک و بی اعتمادی کاشته شتود،
و آنقدر عمیق که روابط را برای همیشه بشکند .قسمی که از این قصه معلوم میشود ،بدگویی ،تهم و
غیب کردن ،اینها مانند قاتلینی هستند که روابط ما را می کشند .با وصف این ،ما انستانتهتا کته اشترف
مخلوقا هستیم ،باز هم هر روز بدگویی میکنیم .چرا؟ زیرا بدگویی یک نوع لذ شیطانی بما میتدهتد.
غیب کردن خوش آیند اس  .مثل این اس که یک لقمه کبا نازک بره را بته دهتان ختود بتوتذاریتم.
بسیار خوشمزه اس  .وقتی ما یک نفر را با کلما خود تخری میکنیم ،به این فکر هستیم که ختود متا
در امان خواهیم ماند .ولی غافل از اینکه غیب به خود ما هم نیش میزند .به این تترتتیت متا تتیتشته بته
ریشه خود هم میزنیم .سعدی شیرین کالم در این باره میفرماید:

زبان کرد شخصی به غیبت دراز بدو گفت دانندهای سرفراز
مرا بدگمان در حق خود مکن
که یاد کسان پیش من بد مکن
ولی بازهم ما به غیب و بدگویی ادامه میدهیم ...چرا؟ زیرا ما خوش داریم که متورد احتتترام قترار
بویریم .وقتی کسی دیوری احترام میشود ،حساد ما می آید .بطور مثال ،نمی توانیم "حرم " را بیتن
دو برادر مساویانه تقسیم کنیم .پس ،وقتی یک برادرم مورد عز و احترام قرار میویرد ،به این معنتی
اس که گویا من صاح آن حرم نشده ام .نمی توانم تحمل کنم که کسی دیوری ستایتش شتود .چتون
به این معنی اس که گویا بمن هیچ ارزشی قایل نشده اند .پس با غیب و بدگویی ،کتوشتش متیتکتنتیتم و
نمیوذاریم که دیوران مورد ستایش قرار بویرند .ما با بی احترامی در پش دیوران حرف متیتزنتیتم تتا
حرم آنها را از ایشان بویریم.
گروه کوچک مسیحیان در شهر غالتیه ،با فرهنگ و کلتور آن منطقه پرورش یافته بودند که پتر از
حساد و غیب بودند .ولی حا آنها از مسیح پیروی میکردنتد و بته حتیتز فترزنتدان ختدا ،ارزش و
احترام را تجربه میکردند .آنها میدانستند که خداوند آفریدگار به آنها طبیع نوی را عطا فرمتوده بتود.
پولس رسول به آنها نوش " :همسایه ات را مانند خودت دوست بدار۔ اما اگر با چنگ و دندان به جاان
هم بیفتید ،حتما یكدیور را نابود خواهید ساخ ( ".غالتیان )۵۵ :۵
کتا مقدس به ما می آموزاند که پیروان عیسی مسیح با همدیور پیوند خورده اند .به ما این حترمت
داده شده اس که فرزندان خدا نامیده شویم .منحیز اعضای این خانواده ،باید یکدیتوتر ختود را عتز
کنیم و به احترام برخورد نماییم .برعالوه ،ما باید به آنهایی که پایین تر از ما قرار دارند احترام کتنتیتم،
زیرا با آنها اکثراً با بی حرمتی رفتار میشود .ولی جال این اس کته وقتتتی متا بته دیتوتران عتز و
حرم قایل میشویم ،همان چیزها دوباره به خود ما برمیوردد .دعوا بر سر یافتتن حترمت بتی متعتنتی
اس  ،چون حرم به هموی میرسد .از همه مهمتر این اس که ،انسان شریف آن کستی است کته بته
دیوران ارزش قایل میشود.
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چهره انسان

ما انسانها موجودا عجیبی هستیم .قل ما ترکیتبتی است از متحتبت و نتفتر  ،ختوشتی و غتم،
مهربانی و حساد  .افکار ما پر اس از زیرکی و سادگی ،ایمان و شک ،فهم و بی فهمی.
یک فیلسوف مشهور آلمانی بنام کان میووید "انسان یوانه موجودی اس که به تربیه شتدن نتیتاز
دارد".
دانشمندان به در یافتن یک تعریف واحد و جامع از انستان دچتار مشتکتال زیتادی هستتتنتد .متا
میتوانیم سایر موجودا زنده و غیرزنده را تعریف و توضیح نماییم ولی از شناخ ختود متا عتاجتز
هستیم .کتابمقدس از شروع پیدایش انسان ستختن متیتزنتد و متیتفترمتایتد کته ختدا انستان را بصتور
(شباه ) خود آفرید ":پس خدا آدم را به صور خود آفرید .او را بصور خدا آفرید .ایشان را نتر
و ماده آفرید ( ".پیدایش فصل  ۵آیه ) ٧٢
البته منظور از این صور شباه ظاهری نیس بلکه شباه معنوی و روحانی .خدا انستان را
به سیر خودش ساخ  ،به معنای اینکه خواص الهی در وجود انستان متنتعتکتس بتودنتد .قتدوستیت ،
عدال  ،محب  ،نیکی وغیره خواص الهی را میتوان در انسان دید .انسان یوانه متوجتودی است کته
عالقه به آفرینش دارد و نیاز و عالقه اش را از طریق هنر نمایان میسازد .او نقاشی متیتکتنتد ،شتعتر
میسراید و آهنگ ساخته مینوازد .انسان از دیدن طبیع قشنگ لذ میبرد .سایر حتیتوانتا قتادر بته
چنین اعمال شوف انویز نیستند.
ولی انسان خیلی بیشتر از اینها اس او نه تنها می آفریند بلکه دست بته تتبتاهتی و ویترانتی نتیتز
میزند .او نه تنها محب میکند بلکه از شد حساد و نفر میکشد و میدرد .شختصتی گتفتتته است
که انصافانه نیس وحشیوری انسان را با یک شیر درنده مقایسه کرد ،زیرا شیترآهتو را متیتدرد و
میکشد نه بدلیل حساد یا نفر که دارد بلکه چون طبیع او چنین ایجا میکند .ولی انسان نته بته
تقاضای سرش بلکه به سب نفر و خشون بیرحم میشود .پس اگر به چهره انسان بتختوبتی نتوتاه
کنیم آیا سیر و شباه خدا را در او می بینیم؟ هرگز! بعضا ً انسان بیشتر به اهریمن یا دشمتن ختدا
شباه یافته تا به خود خدا.
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شباه برباد رفتۀ انسان را میتوان به تابلوی نقاشی مقایسه کنیم که سطل آبی بروی آن ریختتته شتده
باشد .وقتی تابلو را با منظره اصلی طبیعی آن مقایسه میکنیم ،اندکی شباه را در آن به بسیار سختتتی
میتوانیم ببنیم.
بوذارید این شباه برباد رفته را "گناه" بنامیم .گتنتاه ،طتغتیتان و سترکشتی انستان است در بترابتر
آفریدگاراش .انسان خود خدای زندگی و محور هستی خود شده اس  .معتیتارهتای اختالقتی و روحتانتی
اش را خود تعین کرده و معبود ش را خود ساخته و بافته اس  .همین اس که از خدا خواهی بته ختود
خواهی و از خدا پرستی به خود پرستی نزول کرده اس  .در نتیجه ،شباه و ستیتر ختدا را آهستتته
آهسته از دس داده اس .
ولی در برابر این بی وفایی و بی مروتی او ،خدا چته کترده است ؟ ختدا انستان را در ایتن ذلت و
تباهی تنها رها نکرده بلکه دس کمک و شفقت اش را بستوی او دراز نتمتوده است  .کتتتا متقتدس
میفرماید که خدا عیسی مسیح را فرستاده اس تا بشر گمشده و سرگردان را از ظلم گنتاه و عتواقت

آن نجا دهد" :زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر می باشتنتد،
و به فیض او مجانا ً عادل شمرده می شوند به وستاطت آن فتدیته ای
که در عیسی مسیح اس  ( ".رومیان فصل  ٣آیا  ٧٣و ) ٧۴
ایمان داریم که عیسی مسیح تصویر کاملی از خداس ( ...کولسیان فصل  ۵آیته  .)۵١فتقتط در او
میتوان شباه و سیر خدا را کامالً دید .شباه خدا در انسانهای مانند من و شتمتا آنتقتدر ختراشتیتده،
مخشوش و آسی دیده که به سختی میتوان ذرۀ از محب و عدال التهتی را در آن دریتافت  .ولتی در
عیسی مسیح همه خواص الهی به روشنی هویدا شده اند .گفتیم ستیتر انستان بته تتابتلتوی متیتمتانتد کته
صور خدا در آن نقاشی شده ولی حا برباد رفته اس  .ولی عیسی مسیح را میتوان به تابلوی مکمتل
مقایسه کرد که نقش خدا را بصور کامل در آن میتوان دید.
راه فرار از چنگ گناه ،خودخواهی و خودپرستی در پیروی از عیستی مستیتح است  .وقتتتی او را،
شخص او را و تعلیم او را دنبال کنیم بدون شک که شباه خدا دوباره در ما ظاهر متیتشتود .هتر قتدر
بیشتر از اخالقیا و روحانی عیسی مسیح نمونه میویریم به همان اندازه سیر واژگون شتدۀ التهتی
در ما احیأ میوردد" .گاندی" رهبر فقید هند میووید " انسان تبدیل به چیزی میشود که اکثرا بته آن متی
اندیشد ".هنوامیکه مسیح شاخص زندگی ما میشود خواص الهی در باطن ما ،در افکارما ،و در ظتاهتر
در رفتار ما زنده میوردند .این بدان معنا نیس که گویا ما به الوهی رسیده همتای خدا میتشتویتم .نتی،
بلکه ما بمقام انسانی یعنی اصل انسانی میرسیم و تبیدل به آن شخصی می شویم که ختدای ختالتق از
ازل میخواس .
عیسی مسیح نمونه و معیار حقیقی انسانی اس  ،باشد که پیروی از او شباه الهی را در ما ظاهر
سازد" :تا همه به یوانوی ایمان معرف تام پسر خدا و به انسان کتامتل بته انتدازه قتامت پتری مستیتح
برسیم( ".افسسیان فصل  ۴آیه )۵٣
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ازپی مسیح
بود بهر

زندگانی تاریک

اگرتو چشم بینا نباشد
اگر صور داری لیک سیر
صور را بی سیر زیبا نباشد
چوونه سیرآ گردی به قطره
اگر برای تو دریا نباشد
چوونه ره را یابد آدم کور
اگر در دس او عصا نباشد
بوف مزد هر گناه مرگ اس
کسی نیس که او را گناه نباشد
دگر هیچ کس ندوزد چشم به سما
اگربهرش ره فردا نباشد
چو دردمندی بیا نزد او ای دوس
که غیر از او دگر دوا نباشد
نوذارد ترا او هرگز تنها
دیوران را چنین وفا نباشد
بیا ای دوس تو هم در جمع ما
آنکه با ما نیس

از ما نباشد

روم من از پی مسیح هر روز
چو زنده اس او را فنا نباشد
کنم هر دم با او زندگانی
دل من از خدا جدا نباشد
دگر بر من نکند حکم دنیا
چو مالک دل رویا نباشد
ر .ج
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چرا عیسی فقط راه است

سپهرنافذی

وقتی که ما به هر دلیلی به عیسی مسیح توجه می کنیم و شخصی او را در اناجیتل متورد بتررستی
قرار می دهیم .متوجه می شویم که او حامل یک پیروزی بزرگ اس  .گاهی دیوران از ما می پرسنتد
که چرا باید عیسی مسیح را قبول کرد؟ ما هم خدا را می شناسیم ولی واقعأ چرا فتقتط در نتام عتیتستی
مسیح حیا جاوید اس  .وقتی به فلیپیان  ۵۵-۵١ :٧نواه می کنتیتم کته متی گتویتد « :تتا ایتنتکته هتمتۀ
موجودا در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو بتزنتنتد .و هتمته بترای جتالل
خدای پدر ،با زبان خود اعتراف کنند که عیسی ،مسیح ،خداوند اس » .....واقعأ چرا باید هتر زانتویتی
در برابر عیسی خم شود .هر چند که در فلیپیان در آیا با تر توضتیتح ختوبتی داده شتده است  ،ولتی
وقتی در مکاشفه  ٧-۵ :١متوجه می شویم که کتابی بر دس راس تخ نشین اس و مکتتتو بته ٢
مهر و فرشته ای می پرسد که چه کسی می تواند آنرا بوشاید و مهر هایش را بتردارد  .در متکتاشتفته
 ١:٣خبر می دهد که » :اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که طتومتار را
باز کند و یا به داخل آن ببیند«
واقعأ هیچ کس نتوانسته مسئله گناه بشر را حل کند .هیچ کس پیدا نشده که بتتوانتد شتیتوه ای را پتیتدا
کند که بطور واقعی موضوع گناهکار بودن انسان و طبیعتا ٌ ستزاوار متجتازا بتودن او را حتل کتنتد.
انسان با توجه به گناهانی که مرتک می شود همیشه از عواق فشتار و استتترس نتاشتی از ارتتکتا
گناهانش در اضطرا اس  .شاید کسی احساس گناه را در خود عمیقا ٌ درک نکرده .ولتی وقتتتی بتا او
صحب می کنیم احساس کم خوابی و افسردگی و غیره را در او می بینیم .این چیزها در زندگی بشتر
به صور یک حال اپیدمی( بیماری عالمویر) در آمده اس  .چرا اینوونه اس ؟ آیا نه این که عتکتس
العمل کار انسان بر روی روح و روان و جسم او تأثیرا منفی گذاشته است  .و او را آزرده ختاطتر
ساخته  .شریع موسی هم به یهودیان گناه را نشان داد و هم پیشوویی های در باره کسی که می توانتد
شریع را به کمال اجرا کند می دهد .پولس در رساله رومیان  ٠:۵١می گوید :زیترا مستیتح هتدف و
تمام کنندۀ شریع اس برای هر که ایمان آورد و بته ایتن وستیتلته در حضتور ختدا عتادل
شمرده شود«.
٩

بلی عیسی مسیح حامل پیام ومژده ای برای ما اس  .او توانسته کاری را کته هتیتچ کتس نتتتوانست
انجام دهد به اتمام رساند .او خودش فدیه گناهان بشر شده نه این که راه را به ما نشان می دهتد ،بتلتکته
راه حل مناس خود او اس او خودش راه اس  .چه کسی جرأ می کند بترای گتنتاهتان کستی دیتوتر
بمیرد .بشر گاهی به تعارف می گوید الهی من قربان تو شوم! ولی این بشر تا چه اندازه روی حرفتش
می ماند .آیا تا به مو آنهم از نوع صلیبش  .وقتی که در رساله فلیپیان گفته می شود هر زانتویتی ختم
می شود به این حقیق توجه دارد که کاری را که عیسی انجام داده که مستحق این سخنان اس  .هتیتچ
انسانی با عدال خویش پارسا شمرده نشده اس  .بشری که اخالقیتاتتش و روحتیتاتتش وجستمتش تتحت
تأثیر گناه مریض اس  ،امروز بوسیله پذیرش عملی عیسی آرامی می یابد .عیسی گف بیائیتد نتزد متن
ای تمامی زحمتکشان و گرانباران من شما را آرامی می دهم .آیا عیسی این لیاق را دارد کته بته متا
آرامی دهد؟ و دیور گناه عواق آنرا در زندگی خود نبینیم .هر کس در طتول زنتدگتی ختود بتر روی
زمین فرص انتخا دارد که عیسی را بپذیرد یا او را رد کند  .هر انسانی که خدا را قبول دارد حتمتا ٌ
در طول عمرش تجربه پرستش خدا را دارد او شاید دعا می کند و شاید گاهی خدا را شکر می کند.
شاید امروز باشند کسانی که عیسی را قبول نکنند .ولی آنها در گناهان شان می میرند چون گناه بتا
آنها می ماند و کسی گناه آنها را بر نمی دارد .عدال خدا آنها را تنبیه می کند آنها عیسی را ختواهتنتد
دید .شاید امروز پیش عیسی زانو نزدند ولی عدال خدا را در عیسی مسیح را ختواهتنتد دیتد کته بترای
رسیدگی به داوری آنها می آید و آن روز زانو های آنها خم می شود بر این حقیق که گتنتاه کتارنتد
و قاصر آمده نتوانستند پاسخووی مدعیان خود باشند .در نتیجه مرگ بر آنتهتا پتیتروز متی شتود .ایتن
حقیقتی اس که عیسی را برتر از همه کس در زمین و آسمان و زیرزمین و در هر جا به متا متعترفتی
می کند .چرا باید همیشه منتظر وقتی باشیم که کار از کار گذشته و همه چیز تمام شده و زانتوهتای متا
برای داوری خم شود؟ چرا با عیسی همراه نشویم؟ چرا روبروی خواسته های گناه آلود ما زانو بزنیتم؟
و تسلیم بدی ها شویم! عیسی مسیح به جهان آمد و یک الوو و نمتونته بترای زنتدگتی متا گتذاشت  .ایتن
نمونه از کجای زندگی ما بر روی ما باید قرار بویرد .آیا عیسی نمونه ای از زندگی گتنتاه آلتود را در
انجیل به ما نشان داده ما به عنوان یک پیرو مسیح که از عیسی الوو برداری می کنیم متا بتایتد نتمتونته
ای برای دنیای گناهکار باشیم .ما در این راه الووی زندگی عیسی را بر کجای زندگی ختود متنتطتبتق
می کنیم؟ آیا بر آن قسمتی که هنوز مثل سابق گناه می کند .ما باید از گناهان خود جدا شویم و الوتو را
باید بر روی آن قسمتی بوذاریم که با تولد تازه در عیسی شروع می شود.
کسانی که پیروی مسیح را بدون تولد تازه می خواهند چطور متی تتوانتنتد از عتیتستی کته تتمتامتا ٌ بتا
طبیع گناهکار انسان مخالف عمل می کند هم الوو شوند .اگر ما به عتنتوان یتک پتیترو مستیتح بترای
دنیای گناهکار الوویی از زندگی عیسی مسیح نباشیم.چوونه می توانیم عطر خوشتبتوی نتجتا بتاشتیتم.
این ما هستیم که می توانیم با زندگی ما ،به جهان گناهکار نشان دهیم که چرا باید به مسیح ایتمتان آورد
و چرا هیچ راهی بجز عیسی مسیح برای نجا وجود ندارد .البته عیسی بدون ما هم کتارش را انتجتام
می دهد ولی بر ک خدم از ما گرفته می شود .یکی از د یلی کته گتاهتی افتراد نتمتی تتوانتنتد متژده
نجا را بدهد این اس که :خودشان تولد تازه از مسیح ندارند .ولی برای ما چته متی شتود آیتا ختون
عیسی مسیح ،ما را از ضمیر مرده پاک نمی کند تا با خداوند باشیم .پس بیایم به خون مسیح که متا را
برای نجا خریده به حیا جاوید امید وار باشیم.
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در رساله عبرانیان ٤:۵٠آمده «:خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می گرداند .او خود را به
عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیلۀ روح ابدی به خدا تقدیم کرد .خون او وجدان ما را از
اعمال بی فایده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عباد و خدم کنیم «.وقتی که ایمان ما
کم رنگ اس امید ما را هم کم رنگ نشان میدهد و رسوا می شویم ،چرا که کم محبتی ما نمایان می
شود.
می خواهم بوویم که ایمان آن طالی نابی اس که پیمانه اش محب اس وقیمتش امید.

صلیب
صلیب خود گرفتم بنام تو شتافتم
زرۀ خود پوشیدم در نام تو پیروزم
پیامن را رسانم بنام تو پیروزم
در نام تو پیروزم
انجیل تو را برداشتم با ایمان برخواستم
به هر جایی که رفتم ایمانداران نو یافتم
روح پاک ترا در بر کردم چون زره
با قدرت تو از حصار شان گذشتم
در جور و جفا از قوتن نیرو گرفتم
روحن مرا کمک کرد در وقن تنگی
آنگاه ایستادم با پیروانن سخن گفتم

٠٠

تعمید :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 روح القدس انجام میشود.
تعمید نشانه ای از توبه ایمانداران ،آمرزش گناهان او و پاک شدن از گناه
است .تعمید نشانه ای این است که ما در مرگ عیسی مسیح شریک
میشویم و زندگی قدیمی خود را دفن میکنیم و در قیام عیسی مسیح شریک
میشویم و زندگی جدید را دریافت میکنیم ( .گرد آورنده سخی )

تنها فضیلتی که من خواهان آن هستم حقیقت
و عدم توسل به زور است( .گاندی))
کسانی که حقیقت را درک کرده اند با افرادی که حقیقت را دوست
(کنفوسیوس)
می دارند برابر نیستند.

اگر طال حقیق باشیم ،رستواریم؛ وگرنه
درمنجال گمراهی سرگردان خواهیم بود.

خدایا ،به من شجاع انجام کار درس را بده؛ اما از
را به من نشان ده.
آن مهم تر ،کار درس

هیچ کس آنقدر فقیر نیس که نه تواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند
نیس که به لبخندی نیاز نداشته باشد.

هم خورشید سواران طل
رنج خود و راح یاران طل
درد ستانی کن و درماندگی
تا رسانند به فرماندگی
گرم شو از مهر و ز کین سرد باش
چون مه و خورشید هما ورد باش
( نظامی )

حقیق را همانطور که هس باید
پذیرف .
همان گف وگوی شما نیس راس
برین بر روان مسیحا گواس
نبینی که عیسی مریم چه گف
بدانوه که بوشاد راز ازنهف
که پیراهن گر ستاند کسی
میآویز با او به تندی بسی
وگر بر زند کف به رخسار تو
شود تیره زان زخم دیدار تو
مزن هم چنان تابه ماند نام
خردمند را نام بهتر ز کام
(فردوسی)

مزموری از حضرت داود
سرود ستایش

ای عاد ن در خداوند خوشی کنید ،زیرا خداوند را ستودن زیتبتنتدۀ راستتتد ن است  .ختداونتد را بتا
آهنگ چنگ ستایش کنید و با ربا سرود حمد او را بنوازید .با سرودهای نو او را تمجید نمائید و بتا
مهار و آواز بلند بسرائید .کالم خداوند برحق اس و همه کارهای او قابل اعتماد .خداونتد عتدالت و
انصاف را دوس دارد .زمین از رحم او پُر اس  .به کالم خداوند آسمانها آفریده شد و با یک کتلتم i
ای که از او صادر شد ،آفتا  ،مهتا و ستارگان بوجود آمدند .آبهای بحر را در یتک جتا جتمتع کترد
آبهای عمیق را در مخزنها ذخیره نمود.
ای تمام روی زمین ،از خداوند بترسید ،و ای جمیع مردم جهان ،در حضور او بتا تترس و احتتترام
بیائید ،زیرا که خداوند گف و شد؛ به امر او همه چیز برقرار گردید.خداوند تصامیم ملتتهتا را بتی اثتر
میسازد و نقشه های اقوام جهان را نیس میورداند.اما مشور خداوند تا به ابد پایدار اس و ختواستتته
های او در تمام زمانه ها .خوشا بحال ملتی که خداوند ،خدای ایشان اس و قومی که خداوند ایشتان را
برای خود برگزیده اس .
خداوند از آسمان نواه می کند و همۀ بنی آدم را می بیند .او از با ی تتخت متلتکتوتتی ختویتش تتمتام
ساکنان جهان را زیر نظر دارد .او که آفرینندۀ دلهاس  ،از افکار و کردار انسان آگاه می باشد .پادشتاه
به زیادی لشکر پیروز نمی گردد و هیچ عسکری به قوّ بازوی خود رهایی نمی یابد .امیتد بستتتن بته
اسپ جنوی کار بیهوده ای اس  .قوّ آن نمی تواند کسی را نجا دهد .امتا چشتمتان ختداونتد متراقت
کسانی اس که از او می ترسند و بر رحم او اتکاء دارند .تا جان آنها را از مرگ نجا دهد و در
زمان قحطی ایشان را زنده نواه دارد .امید ما بر خداوند اس  .او مددگار و سپر متاست  .دلتهتای متا
در او خوشی میکند زیرا به نام مقدس او توکل می کنیم .ای خداوند رحتمت تتو بتر متا بتاد،
٠٤
زیرا چشم امید ما فقط به سوی تو اس .

یک بحث دیگر پیرامون
مفهوم پسر خدا
نوشتۀ آ.ل

عنوان "پسر خدا" و معنی آن در قرن اول میالدی در سرزمین فلسطین
چنانچه میدانیم ،عنوان "پسر خدا" همواره باعث ایجاد سوء تفففاهفم در بفیفن بسفیفاری از دوسفتفان مفا
میشود .اکثراً وقتی آنها عنوان "پسر خدا" را میشنوند ،فکر میکنند که کفر است .البته ما با این دوستفان
خود موافق هستیم که خدا نمی تواند جسما ً پسر داشته باشد و یا خودش پسر باشد .خدا اوالد ندارد و نسفل
نمی آورد.
عنوان "پسر خدا" به این معنی نیست که گویا خدا نسل می آورد ،بلکه مفهوم بسیار عفمفیفقفتفری دارد.
سوال این است که این عنوان در زمان قبل از ظهور مسیح و در قرن اول میالدی در سرزمین فلسفیفیفن
چه مفهومی داشت؟ در این مقاله کوتاه ،میخواهیم در این باره کفمفی روشفنفی بفی انفدازیفم .مفا مفتفوجفه
خواهیم شد که عنوان "پسر خدا" در بین مردم اسراییل یک اصیفالح عفام بفود ،هفمفچفنفیفن بفرای هفمفه
ساکنان سرزمین شرق میانه ،و آنها این را برای پادشاهان خود و اشخاص عالی مقام استفاده مفیفکفردنفد،
همچنان اشخاص برجسته این لقب مخصوص را بخود میگرفتند.
پسر خدا  -لقبی برای اسراییل
در زمان موسی نبی ،داود نبی و دیگر پیامبران قبل از عیسی مسیح ،قوم اسفرایفیفل یفا بفنفی اسفرایفیفل
همچنان بنام "قوم خدا" و "فرزندان خدا" و یا بیور ساده "پسر خدا" نامیده میشد .در باره قوم اسراییفل،
خدا به فرعون خیاب کرده فرمود" :بنی اسرائیل پسر اولباری من است ۔۔۔ پسر مرا آزاد کن تفا بفرود و
مرا پرستش کند" (خروج )۲۲ – ۲۲ :۴۔
در کتاب ارمیا ،قسمی خدا با اسراییل صحبت میکند که گویا پسر او بفاشفد" :بفا مفحفبفت ازلفی تفو را
دوست داشتم ،بنابر این ترا با رحمت به سوی خود مفی کشفانفم .ای بفا کفر اسفرائفیفل ،مفن دوبفاره تفرا
استوار و پایدار می سازم ۔۔۔ و من ایشان را رهبری می کنم .آن ها را کنار جویهای آب به راه راسفت و
هموار هدایت می کنم تا نلغزند ،زیرا من پدر اسرائیل هستم و افرایم پسر اول من است( ".ارميا ۲ :۲۳
–  ۴و  )۹این اظهار ،وابستگی عمیق و دوستانه خدا را با اسراییل نشان میدهد.
آیاتی زیادی در عهد عتیق هستند که اسراییل را همچنون پسر خدا معرفی میکنند( :تثنفیفه ۳ : ۳۴و :۲۲
 ،۳۱اشعیا  ٦ :۴۲و  ،۱ :٦۲مزمور  ،۳۱ :۱۸هوشع  ۳ :۳۳و آیات دیگر ).ما میدانیم که "پسر" خدا یفا
"فرزند" خدا ،به این معنا نیست که قوم اسراییل جسما ً اوالدهای خدا بودند .بلکه این نشان میداد کفه خفدا
با اسراییل یک رابیه خاص داشت .خدا آنها را دوست داشت (آنها محبوب خدا بودند).

و آنها را فراخوانده بود تا از آن خدا باشند ،باعث برکت تمام دنیا باشند و خادمین خدا برای سایر مفلفتفهفا
باشند .ولی اسراییل ناکام ماند و از آغوش خدا دور شد .خدا از آنها خشنود نبود .اشعیای نبفی از ظفهفور
خادم حقیقی خدا سخن میگوید که نوری برای تمام دنیا خواهد بود.
وقتی عیسی مسیح خدمت اش را شروع کرد ،صدایی از آسمان شنیده شد که فرمود" :ایفن اسفت پسفر
عزیر من که از او خوش هستم ،به او گوش دهید "...پس ،به عیسی مسیح ،عنوان "پسر خفدا" داده شفد.
او خادم حقیقی خدا برای تمام دنیا است ،هدیۀ خدا برای دنیا ،شخص محبوب خدا برای دنیا.
پسر خدا – لقبی برای پادشاه
در قدم دوم ،اصیالح "پسر خدا" برای خانواده شاهی ،مخصوصا ً برای پادشاهان استفاده میفشفد .ایفن
مشابه است به لقب سایه خدا یا "ظل هللا" که در قرون وسیی اسالمی برای سالطین بفکفار مفیفگفرففتفنفد.
روشن است که کلمه "سایه" به معنای سایه واقعی یا جسمی خدا نیست ،بلکه یفک لفقفب خفاص و الفهفی
است.
در دوران عهد عتیق ،داود نبی به حیث بزرگترین پادشاه شناخته میشد .وقتی خدا او را بفه پفادشفاهفی
اسراییل گماشت ،به او فرمود " :من پادشاه برگزید خود را در کوه مقدس خود سهیون بر تخت
نشانده ام  ...تو پسر من هستی امروز من پدر تو شده ام" (مزامير ) ۷ – ۶ :۲
در مزمور  ۱۹میخوانیم که خدا چیور داود نبی را به پادشاهی اسراییل تدهین مفیفکفنفد و مفیفففرمفایفد:
"من نیز او را (یعنی داود) نخست زاد خود خواهم ساخت ،بلندتر از پادشاهان جفهفان" (مفزامفیفر : ۱۹
)۲۷۔
در نظر قوم اسراییل ،پادشاه ایشان از طرف خدا تعیین شده بود تا بر آنها حکومفت نفمفایفد بفه هفمفیفن
دلیل پادشاه "پسر خدا" خوانده میشد .امروز ما میدانیم که این آیات به مسیح اشاره میکردند ،که نفه تفنفهفا
عنوان "پادشاه یهود" به او داده شده بود بلکه او حکمفرمای تمام ملتهای جهان خواهد بود.
در اشعیا  ٦ :۹آن نبی از "پسر" سخن میگوید که بر تخت سلینت داود خواهد نشست.
صدها سال بعد ،نتناییل (یکی از شاگردان عیسی) ،وقتی عیسی را برای اولیفن بفار دیفد ،و از رسفالفت
خاص او آگاه شد ،گفت" :ای استاد ،تو پسر خدا هستی !تو پادشاه اسرائیل می باشی" (یوحن .)۴۹ :۳
هر دوی این عنوانها برای مسیح ( )the Messiahبودند که می بایست بیاید و بر تمام ملتهفا حفکفمفروایفی
نماید .وقتی جبراییل فرشته با مریم سخن گففت ،ففرمفود کفه ایفن طفففل نفوزاد بفر تفخفت سفلفیفنفت داود
حکمفرمایی خواهد کرد ،و به "پسر خدای متعال" ملقب خواهد شد .حمکفرما ،پادشفاه ،پسفر داود ،پسفر
خدا – اینها عنوانهای بودند برای حکمفرمایان برگزید خدا استعمال میشدند ،كه حاال بفه عفیفسفي مسفیفح
تعلق دارد.
در قرن اول میالدی ،امپراتوری روم بر اکثر کشورهای شرق میانه حکومت میکرد .قیفصفر روم ففکفر
میکرد که او از سوی خدا مقرر شده اسفت .روی بفعفضفی از سفکفه هفای رومفی کفه در آن ،تصفویفر
قیصرحک شده بود" ،پسر خدا" نوشته شده بود .صاحب مفنفصفب رومفی کفه مسفلول مصفلفوب کفردن
عیسی بود ،وقتی دید که با مرگ مسیح چه واقعۀ رخ داد ،گفت" :بفدون شفا ایفن مفرد (یفا) پسفر خفدا
بود" (متى )۱۴ :۲۷۔ برعکس حکمفرمایان ظالم رومی ،عیسی مسیح واقعا ً یک پفادشفاه عفادل و الفهفی
بود.
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پسر خدا – لقبی برای مسیح ()Messiah

در قسمت های زیادی از عهد جدید ،لقب "پسر خدا" مترادف است بفا واهه مسفیفح  .)Messiahوقفتفی
عیسی از شاگردانش پرسید که چه فکر میکنند که او کفی اسفت ،پفتفرس گفففت" :تفو مسفیفح ،پسفر خفدا
هستی" (متی )۳۶ :۳۶۔ عیسی ایمان پترس را تأیید کرد و به آنها هشدار داد به هیچ کسی نگویند کفه او
مسیح است .جالب است که لوقا و مرقس عفیفن حفرف را در رویفات خفود نفقفل مفیفکفنفنفد" :تفو مسفیفح
هستی" (مرقس  )۲۹ :۱و "مسیح خدا" (( )the Messiah of Godلوقا )۲۸ :۹۔
وقتی عیسی بیماران زیادی را شفا میداد و ارواح ناپاک را از مفردم بفیفرون مفیفکفرد ،آن ارواح ففریفاد
میکردند" :تو پسر خدا هستی" (لوقا  .)۴۳ :۴اما عیسی آنها را سرزنش میکرد چون هویت او را افشفاء
میکردند ،زیرا آنها میدانستند که او مسیح است .وقتی پولس به عیسی ایمان آورد ،مفوعفظفه اش را بفا
بیان اینکه عیسی پسر خدا است ،آغاز کرد( " .پولس) بیور آشكار اعالم مفی كارد كاع سايا ای

پسر خداست و یهودیان را با دالیل انكارناپذیر قانع می س خت كع سي ی م اياو وساشد اشد
است" (اعمال )۲۲ – ۲۸ :۹۔
اینها صرف چند آیات بودند که نشان میدهند عنوان "پسر خدا" (بجای و یفا) بفرای "مسفیفح" اسفتفففاده
شده است .به عباره دیگر" ،پسر خدا" عنوانی است برای آن شخصی که از سوی خفدا بفرای بفرقفراری
پادشاهی و حکومت خدا تعین شده است.
پسر خدا – لقبی برای ایمانداران مسیح
یکی از حقایق بزرگ در انجیل مقدس این است که هر کسیکه از مسیح پیروی میکند ،میتوانفد ففرزنفد
پدر آسمانی شود .مسیح نزد مردم خود (اسراییل) آمد ،ولی آنها او را به حیث مسیح خدا قبول نکفردنفد...
" اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند ،این حق را داد که فرزندان خدا شوند ،کفه
نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی و نفه در اثفر خفواهفش بشفر بفلفکفه از خفدا تفولفد
یافتند" (یوحنا )۳۲ – ۳۲ :۳۔
به اینگونه خدا پیروان مسیح را به فرزندی میگیرد .چونکه مسیح ،یگفانفۀ بفرگفزیفد و مفحفبفوب خفدا
است (یعني پ ر خشا) ،پس هر کسی که او را قبول میکند ،به خانواد خدا می پیوندد .به ایفن تفرتفیفب مفا
فرزندان خدا میشویم ،و خدا را پدر آسمانی خود خیاب میکنیم.
پسر خدا – لقبی برای ذات الهی
"پسر خدا" یک مفهوم عمیقتری هم دارد که نیازمند بحث وسیع میباشد ،و در چوکات این مفقفالفه نفمفی
گنجد .ولی میتوانیم آن را با عبار "کلمت هللا" توضیح دهیم .کالم خدا از ازل وجود داشت .او با خفدا
بود .او خدا بود .کالم جسم گشت و در میان ما جای گرفت" .کسی هرگز خدا را ندیده است ،اما آن پسفر
یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است( ".یوحن )۳۱ :۳
مسیح با پدر یکی است ،زیرا همان ماهیت یا سرشتی را دارد کفه خفدای پفدر هفم دارد .هفرچفه پفدر
میتواند و میکند ،مسیح هم میکند ،هرچه پدر میگوید مسیح هم میگفویفد ،او در پفدر اسفت و پفدر در او
است .او نه تنها "مسیح خدا" بود ،بلکه داراى الوهیت بود ،با اختیار کامل الهی (متی  .)۲۱در تفثفلفیفث،
خدا خود را بشکل پدر ،پسر و روح القدس آشکار میسازد.
رابیۀ بی نظیر عیسی با خدا و آنچه را که عیسی در باره خود و پدر آسمانی اش بفه آنفهفا مفیفگفففت،
برای مردم اسراییل یک میلب کامالً نو بود .آنها قبالً هرگز چنین چیزی را در باره خدا نشفنفیفده بفودنفد.
عیسی به آنها میگفت که اگر میخواهند خدا را بشناسند ،پس باید از خود عیسی پیروی کنند ،به او گفوش
دهند و به اعمال او بنگرند .عیسی تصویر کامل از خدا است.

نتیجه
عنوان "پسر خدا" اشاره میکند به عیسی مسیح منحیث اسراییلی حقیقی ،خادم مخصوص و حقیقی
خدا که برای اجرای خواست خدا انتخاب گردیده است .ثانیا ٌ این عنوان برای مسیح ()the Messiah
محبوب خدا استفاده شده است که رابیۀ خاص او را با خدا نمایان میسازد .در قدم سوم ،این عنوان
برای عیسی مسیح به حیث پادشاه استفاده شده که از سوی خدا مقرر گردید تا بر مردم خدا حکومت
نموده و آنها را حفظ کند .او پادشاه حقیقی تمام جهان است .در نهایت ،این عنوان در باره سرشت الهی
عیسی سخن میگوید .او دارای الوهیت کامل است.
این شخص نجات دهنده و خداوند ما است ،و کسی که ما از او پیروی میکنیم.

مسیح آمد  ،مسیح آمد و دنیا چون گلستان شد
خدا جسم بشر پوشید و در عیسی نمایان شد
به همراه بنی آدم شریک درد انسان شد
به نام روح قدوسش شکس راه شیطان شد
به ما باغ عدن بخشید و هم آرامش جاوید
چو در راه نجا ما نهاده جان و قربان شد
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فیض مسیح

روزی مرد کوری در روی سرک نشسته و کاله و یک ورق کاغذ را در پتایتیتن پتایتش قترار داده
بود .روی کاغذ نوشته شده بود» :من کور هستم لطفا کمک کنید«.
روزنامه نوار از کنار او می گذش ؛ نواهی به او انداخ  .فقط چند سکه در داخل کتاله بتود .او چتنتد
سکه داخل کاله انداخ و بدون اینکه از مرد کور اجازه بویترد ،ورق کتاغتذ او را بترداشت  ،آن را
دوباره آورد و چیزی دیور در آن نوش و ورق کاغذ را کنار پای او گذاش و آنتجتا را تترک کترد.
عصر آن روز ،روز نامه نوار به آن محل برگش و متوجه شد که کاله مترد کتور پتر از ستکته شتده
اس  .مرد کور از صدای قدمهای او ،خبرنوار را شناخ و خواس اگر او همان کستی است کته آن
کاغذ را نوشته بووید ،که بر روی آن چه نوشته اس ؟ روزنامه نوار جوا داد :چیز خاص و متهتمتی
نبود ،من فقط نوشته شما را به شکل دیوری نوشتم؛ لبخندی زد و به راه خود ادامه داد .مرد کور هتیتچ
وق ندانس که او چه نوشته اس ولی روی کاغذ نوشته شده بتود» :امتروز بتهتار است  ،ولتی متن
نمیتوانم آنرا ببینم « ولی هستند کسانی که نجا و همیشه بهار را متی بتیتنتد .کتتتا متقتدس بترای متا
حکایه می نمایید که زکی چوونه با فیض مسیح همیشه بهار را دید:
بلبل از فیض گل آموخ سخن ور نه بود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
عیسی در آخرین مرحلۀ سفر سرنوش ساز خود به اورشلیم بود که با یکی از بد نام ترین و منفور
ترین عناصر آن روزگار روبرو شد .این شخص زکی نام داش  .زکی رئیس باجویران بود .در آن
روزها ،کشور اسرائیل تح اشغال نیروهای رومی قرار داش  .رومیها سیستم جالبی را جه اخذ
مالیا ایجاد کرده بودند .آنها پس از مشخص کردن عایدا هر منطقه ،ماموری اخذ مالیا را به
افراد خود فروختۀ محلی واگذار می نمودند .این افراد باجویر نامیده می شدند و بشد مورد نفر
اسرائیلیها قرار داشتند .عل تنفر مردم از آنها واضح بود ،آنها نه تنها با دشمن اشغالور همکاری
می کردند ،بلکه تقریبا ً در تمام مواقع ،با توسل به زور ،مبلغی بیشتر از آن حدی که
رومیها تعیین کرده بودند را از مردم اخذ می کردند.
٠٩

به این ترتی باجویران با سوءاستفاده از موقعی خود و با تکیه بر شمشیر رومیها ،جی رومیها و
خودشان را پُر میساختند.
در انجیل لوقا میخوانیم که زکی یک باجویر معمولی نبود ،بلکه او رئیس بتاجتوتیترهتا و شتختصتی
بسیار ثروتمند هم بود ،یعنی او از قدر و موقعی خود برای مد بسیار طو نی ستوء استتتفتاده متی
کرد و به همین دلیل بیش از حد بدنام و مورد نفر بود .انجیل به ما میگوید که این زکتی بتاجتوتیتر،
می خواس عیسی را ببیند ،ولی به خاطر ازدحام مردم در اطراف عیسی و همچنین به خاطر کوتاهتی
قامتش قادر به این کار نبود ،لذا از درختی با رف تا بتواند عیسی را بتبتیتنتد .واکتنتش نتجتا بتختش
عیسی به این عمل زکی این بود که به او فرمود» :ای َزکی ،زود شو ،پایین بیا زیترا بتایتد امتروز در
خانۀ تو مهمان باشم(» .انجیل لوقا  )٩:۵٤در واقع عیسی داوطلبانه بتا متنتفتورتتریتن شتختص جتامتعته
معاشر و نشس و برخاس نمود و به این ترتی برای او ارزش و احترام قائل شد.
این نمونۀ فیض مسیح درعمل می باشد .عیسی به کسی لطف می کند که هیچ کس او را قابل لتطتف
و بخشش نمی دانس  .عیسی دوس گناهکاران اس  .او نه تنها از معاشر با افراد بد نام و متریتض
عار ندارد ،بلکه معاشر و نزدیکی عیسی با این افراد ،باعز خوشنامی و پاکی آنها می شد .درست
به همین دلیل اس که در سایۀ معاشر با او افراد بد نام و گناهکار ،خوشنام و پاک محسو متیشتد.
عیسی به خاطر معاشر و رفاق و نزدیکی با من و شما ،متا را پتاک کترده است و نتامتی تتازه و
حیاتی جدید به من و شما بخشیده اس  .خو این امر خبر خوشی اس  .عیسی امروز هم متیختواهتد
با ما ،صرف نظر از گناهان و زشتیهای درونی ما معاشر و نشس و برخاس داشتتته بتاشتد .بته
واکنش زکی نواه کنید ،او به خاطر این محب عیسی ،از کارهای بد خود توبه کرد و متتتعتهتد شتد کته
اعمال نادرس خود را جبران کند .او گف « :ای آقا ،اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بتختشتم
و مال هر کس را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس میدهم (».انتجتیتل لتوقتا  )۵٤:٤زکتی
واقعا ً توبه کرد و ثرو خود را به فقرا و مظلومان بخشید.
فیض خدا رایوان اس و شامل تو ،ای هموطن عریز هم خواهد شد .اگرشما هنوز در گناهان ختود
بسر میبرید و قادر به درک فیض نیستید ،اگر هنوز به خدای حقیقی و زنده ایمان ندارید؛ فیض ختدا را
طل نمایید زیرا فیض خدا رایوان اس  ،اما ما باید آنرا طل نماییم ،همانطور طل نماییم که یتوحتنتا،
رسول عیسی مسیح به ما میووید ،در انجیل یوحنا فصل اول آیا  ۵٩و  ۵٢میخوانتیتم «شتریتعت از
جان موسی آمد ،اما فیض از جان عیسی مسیح»
هموطن عزیز ،قل خود را به فیض خدا بده .عیسی مسیح را حاکم قل خود نما ،و فتیتض او را
رایوان دریاف کن ،اگر امروز به گناهان خود نزد عیسی مسیح اعتراف نمایی ،او را خداوند و نجتا
دهندۀ خود بخوانی که برای گناهان تو مُرد و زنده شد و امروز زنده اس  .به یقین بدان که فتیتض ختدا
در عیسی مسیح ،زندگی شما را برای ابد تغییر میدهد و شما را به سوی زندگی ابدی هدای میکتنتد .و
بهار نجا را به چشمان باز تان خواهید دید.

کای ز تو خرم شده باغ و بهار
خار ز فیض تو گل آورده بار
٠١

حقیقت
چیزی جز حقیقت زیبا نیست؛ تنها حقیقت
دلپذیر است.
حقیقت مثل خورشید است؛ می توانی
مدتی روی آن را بپوشانی ،اما جایی
نمی رود
حقیقت ،گلی است كه حتی در شوره زار
هم می روید
٠٠

حت
صدا قت و ا رام
بدی را با بدی و لعن را با لعن جوا ندهید ،بلکه به جای لعن برک بطلبید ،زیترا ختدا شتمتا
را دعو كرده اس تا برک نصی تان گردد .زیرا نوشته شده اس » :هرکه بخواهد زندگی خو
و روزهای خوشی داشته باشد باید دهان خود را از سخنان زش و لبان خود را از دروغ نتوتهتدارد.
بدی را ترک كرده نیكی كند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید («.اول پطرس )۵۵-٤ : ٣
در انجیل متی نوشته شده اس  » :به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهتد ،كته حت ّتتی یتکتی از
این كوچكان از دس برود .اگر برادر به تو بدی كند ،برو و با او در تنهایی در بتارۀ آن متوضتوع
صحب كن .اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز یافته ای و اگر به ستختن تتو گتوش نتدهتد،
یک یا دو نفر دیور را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این متوضتوع تتأیتیتد شتود .اگتر حتاضتر
نیس سخنان آنان را بشنود موضوع را به اطالع كلیسا برسان و اگر حاضر نشود بته كتلتیتستا گتوش
دهد ،با او مثل یک بیوانه یا جزیه گیر و سود خور رفتار كن( «.م ّتی)۵٢ -۵٠ :۵١
اگر ما این آیا را در ذهن خود بخاطر بسپاریم و در زنده گی روزمره خود عملی سازیم ،در ایتن
صور ما به سوی جاودانه گی و به سوی اراده پاک خداوند ما عیسی مسیح رهتبتری و رهتنتمتایتی
شده ایم و در واقعی ما در مسیح و مسیح در ما زنده گی می کند.
صداق و احترام به دیوران را به وسیله گفتار و اعمال ،خود متیتتتوانتیتم نشتان دهتیتم  .شتایتد در
گذشته عاد داشته بوده باشید که درباره کسانی به بدی صحب کنید ،ولی خدا به ما نشتان متی دهتد
که ما میتوانیم دیوران را با محب نمودن برک دهیم چون خدا هر لحظه به ما محب مینمایتد و متا
را برک میدهد .شما میتوانید به آنانی کمک کنید ،نزد آنانی بروید که در حق شما بدی کرده انتد و
با آنان درباره رفتارشان صحب کنید و نه اینکه با دیوران درباره آنان به بدی صحب کنید.
زیرا خدا نمیخواهد که هیچ کسی هالک گردد ،نه دیوری به خاطر رفتار بدش و نته شتمتا بته ختاطتر
زبان غیب گوی تان .

به گونه ای زندگی كنید كه وقتی فرزندانتان به یاد عدالت،
صداقت و مهربانی می افتند ،شما در نظرشان جلوه گر شوید.

٠٠

برنامه تلویزیونی راز زندگی
به اطالع شما عزیزان می رسانیییم کیه بیرنیامیه هیا
پروگرام "راز زندگی" از طریق شبکۀ ماهوار

سی

۷

پارس قابل دسترسی میباشد .شیمیا میییتیوانییید ايی
پروگرام جالب و ديدنی را هر سه شنبه ساع  ٨شیب
به وق کابل در ایتیوال س هاتبرد  :۱درجیه شیر ،
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عمود

و سمبیول  ۰۷۵۲۲سیه

بر چیایار تیمیاشیا کینییید ۲تیکیرار پیروگیرام بیه روز
چاارشنبه ساع  ۷صبح ،پنجشنبه ساع  ۸شیب و
روز جمعه ساع  ۷صبح پخش میگردد.
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آرزوی منی

آه ای خــداونـد ،تو شاه منی
تو بی هـمـتایی ،قـــدوس منی
نام جـاودانی ،مــنجـی منی
ســپاســم بر تو مـمـتـاز منی
هــم تـــو شبانی مسیح منی
تو تـوانـائـی ،هم فیض منی
مرا حفظ کـردی ،شبان منی
بــــــــرکـ دادی  ،حکم منی
چه سان من گویم ،خدای منی
مرا بخــــــشـیـدی ،داور منی
تــو امــیـد مــــــن ،ثرو منی
جاودان اس نام  ،نجا منی
( امین )

