
درباره زندگي مسيح

عيسي براي ما بروي صليب رفت و متحمل درد و رنج شد و او ضامن ما در اسمان و همچنين در دادگاه
قيامت خواهد بود. به اين دليل ما نيازي نداريم كه از مجازات خداوند براي گناهاني كه مرتكب شده ايم
بترسيم. با غسل تعميد ما با عيسي پيوند خورديم و نظر لطف خداوند با ماست و ما با خدا هارموني پيدا

كرديم. بنابراين ما ميتوانيم شكرگزار بوده و كمال متانت و آزادي و اطمينان و در شادي زندگي كنيم. براي
همين هم ما ميخواهيم از صميم قلب طبق خواست و فرمانهاي خداوند زندگي كنيم. ما همه روزه و

بخصوص يكشنبه ها به عبادت خداوند مي پردازيم و از او شكرگزاري كرده و سخناني را مي شنويم كه ما
را در اين مسير قوي تر مي كند و هر روز با او سخن مي گوييم تا دريابيم كه چه كسي را دوست داريم و به

 چه كسي ايمان داريم. و براي همين امر نيز ما به او دعا مي كنيم.

ولي ما اين را ميدانيم كه در قلب ما تنها روح مقدس و ايمان ساكن نيست و ما هنوز درگير گناهيم( گناه
)٢٥ و ١٨-٢٠؛ ٧إرثي). اين موضوع براي ما مسيحيان نيز صادق است. پولوس مي نويسد: ( روميان

ا زيرا می دانم که در من، يعنی در جسدم هيچ نيکويی ساکن نيست، زيرا که اراده در من حاضر است اما
صورت نيکو کردن نيست. زيرا آن نيکويی را که می خواهم نمی کنم، بلکه بدی را که نمی خواهم می کنم. پس
چون آنچه را نمی خواهم می کنم، من ديگر فاعل آن نيستم بلکه گناه که در من ساکن است.خدا را شکر می کنم
ا به جسم بوساطت خداوند ما عيسی مسيح. خلصه اينکه من به ذهن خود شريعت خدا را بندگی می کنم و اما

خود شريعت گناه را.

ما با اينكه توسط عيسي مسيح نجات يافتيم ولي با اين وجود در عين حال نيز گناهكار هستيم. و ما در قلب
) ولي كامل بدون گناه نمي توانيم باشيم و به١٢؛٦.تيموتيان١خود به جنگ بين خوبي و بدي مي رويم، ( 

همين دليل ما تمام زندگي خود را تحت رحمت و بخشش عيسي مسيح قرار مي دهيم و با صليب او زندگي
مي كنيم. و اين باور به ما اطمينان، آزادي، شكرگزاري و شادي را هديه مي دهد كه ما بخشش را درياف

  كرديم و در لطف و رحمت خداوند سهيم ميشويم.

اما شيطان اين اطمينان و شادي كه حاصل ايمان است را مي خواهد از ما بگيرد. او ما را مي خواهد به شك
و ترديد بياندازد كه آيا ما واقعا نجات يافتيم، آيا بخشش شامل حال ما شده است، آيا ما به آسمان راه ميابيم.
اگر ما درگير اين احساس شديم بايد به دعا پناه بريم و با ياد آوري وعده خداوند كه در غسل تعميد دريافت

 كرديم، به خود تسلي دهيم. و بايد كلم رحمت و لطف و وعده عيسي مسيح را در قلب خود نگاه داريم.

 در مواقع شك و ترديد ما بايد به مسيحيان ديگر و يا پاستور اعتماد كنيم، كه اين باعث قوت ما مي شود.

زندگي يك مسيحي در اين دنيا چگونه است؟ به خدا اميد داشته باشيم و از او چيزهاي خوب را طلب كنيم:
ارامش و امنيت در كشور، سلمتي، همسر و فرزند، كار، رفاه، رضايت... اين نعمتهاي دنيوي حق مسلم ما

نيست و ما نميتوانيم با هر كاري و همچنين با اجبار به آن دست يابيم. خداوند به ما فرموده كه ما نبايد در
اين زمينه ها ناشكر باشيم و يا ادعاها بيش از حد داشته باشيم. عيسي و پولوس به ما اين هشدار را مي دهند

 كه دل خود را اسير مال دنيا نكنيم چون باعث ضربه خوردن به روح انسان مي شود.

؛١٩/ متي٢٤؛٦كسي كه به دنبال پول باشد، او پول و ثروت را به عنوان خداي خود قرار داده است. (متي
١٩(

 در دعاي پدر آسماني ما، ما دعا مي كنيم تنها براي نان روزانه خود دعا كنيم.

)١٠ و ٨؛ ٦.تيموتيان١پولوس مي نويسد:( 

پس اگر خوراک و پوشاک داريم، به آنها قانع خواهيم بود. زيرا که طمع ريشه  همه  بديها است، که بعضی
چون در پی آن می کوشيدند، از ايمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند.

) " كسي كه كار نمي كند، نبايد هم١٧-١٩؛ ٣.موسوي١در مقابل اين يك فرمان است كه ما كار كنيم( 
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بخورد"

 ).١٠؛٣. تسالونيكيان٢پولوس مي نويسد( 

اگر ما به عنوان يك مسيحي در شرايط بدي باشيم، براي مثال در فقر و مريضي و بي وطني اسير باشيم، آيا
به اين دليل است كه خداوند لطف خود را از ما دريغ كرده است؟ خير، بلكه ما توان درك حكمت خداوند را

در مورد زندگي شخصي خود راداريم. بگذاريد تا به مناجات خداوند بپردازيم و به كمك و ياري خداوند
: چون در وادی سايه  موت نيز راه روم از بدی نخواهم ترسيد زيرا تو٢٣اعتماد كنيم، مانند مناجات مزامير 

با من هستی؛ عصا و چوبدستی تو مرا تسلی خواهد داد. و در پايان تو بهترينها را براي من خواهي آورد. و
 ما را به ياد داستان بنده بي گناه خداوند أيوب نيز مي اندازد( كتاب أيوب).

محبت خداوند براي ما به اين معني نيست كه وضعيت مادي ما در اين دنيا خوب باشد بلكه:

محبات خدا به ما ظاهر شده است به اينکه خدا پسر يگانه  خود را به جهان فرستاده است تا به وی زيست
ٔ  گناهان ما شود.(  )٩؛٤.يوحنا١نماييم... او ما را محبات نمود و پسر خود را فرستاد تا کفااره 

در صليب عيسي ما محبت خدا را نسبت به خود مي فهميم. و خداوند به ما از طريق پسر خود اين قول را
داده كه ما به حيات جاودان برسيم ولي خداوند به ما اين قول را نداده كه ما به بهترين ماديات اين دنيا دست

يابيم. پادشاهي خداوند به معني فرمانروايي خداوند بر زندگي ماست و اين به معني نوشيدن و خوردن بهترين
)١٧؛١٤هاي دنيوي نيست. (پولوس، روميان

): زيرا يقين می دانم که نه موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه رؤسا و٣٩ و ٣٨؛ ٨او ادامه ميدهد( روميان
نه قدرتها و نه چيزهای حال و نهچيزهای آينده و نه بلندی و نه پستی و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد

داشت که ما را از محبات خدا که در خداوند ما مسيح عيسی است جدا سازد.

اگر اوضاع احوال شما در اين دنيا بد است، تو تنها نيستي و خداوند تو را با سعادت تسلي ميدهد و تو را
قوي مي كند، همانگونه كه مي فرمايد: " و اينک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمين."

)٤؛٥" سعادتمندند كساني كه رنج مي كشند، زيرا تسلي خواهند يافت" (متي

)٢٨؛١١" بياييد نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشيد." (متي

" گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند. و من به آنها حيات
؛١٠جاودانی می دهم و تا به ابد هلک نخواهند شد و هيچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. "( يوحنا

)٢٨ و ٢٧

عيسي به شاگردان و اجتماع خودش فرموده كه او چيزهاي خوب مادي را براي شما وعده نداده است. كسي
كه دنبال روي عيسي شود يقينا تا حدودي دچار رنج خواهد شد و چيزهايي كه او خود متحمل آن شد مانند:

تمسخر، رد، اختلف در خانواده و مردم خارج، نفرت، آزار و اذيت، حتی مرگ شود.

): " گمان مبريد که آمده ام تا سلمتی بر زمين بگذارم.٢٤؛١٦ / متي٣٤-٣٩؛١٠عيسي ميفرمايد( متي
نيامده ام تا سلمتی بگذارم، بلکه شمشير را. زيرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش
و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. و دشمنان شخص، اهل خانه  او خواهند بود. و هر که پدر يا مادر

را بيش از من دوست دارد، ليق من نباشد و هر که پسر يا دختر را از من زياده دوست دارد، ليق من
نباشد. و هر که صليب خود را برنداشته، از عقب من نيايد، ليق من نباشد. هر که جان خود را دريابد، آن
را هلک سازد و هر که جان خود را بخاطر من هلک کرد، آن را خواهد دريافت.آنگاه عيسی به شاگردان
خود گفت، اگر کسی خواهد متابعت من کند، بايد خود را انکار کرده و صليب خود را برداشته، از عقب من

آيد." دنبال روي صليب من باشد"
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