دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس شش–عشق فراوان به خدا

ػؾك فشاواو خذا به جهاو
هطالعه :اغعیا 53
هؾکل ایى ديیا چیغت ؟
بطىس واضح ایى ديیا داسای هؾکالت بغیاسی بشای صيذگی همه هاعت  .هش سوصه اخباسی اص جًایت و خؾىيت به گىػ هی سعذ  .بغیاسی
اص هًاطك ديیا دسگیش جًگ بىده و یا خطش جًگ وجىد داسد .بیماسی های وحؾتًاک به عشػت گغتشػ هی یابًذ .بغیاسی دس اثش
گشعًگی هی هیشيذ دس حالی که دیگشاو غزای بغیاسی بشای خىسدو داسيذ  .بغیاسی اص سهبشاو ديیا يگشاو سفاه هشدم خىد يیغتًذ .
چشا ایى هىاسد اتفاق هی افتًذ ؟ کتاب همذط هی گىیذ که خذا ایى ديیا سا " بغیاس خىب " (پیذاػ )1313آفشیذ  .خذا جهاو سا هکايی فىق
الؼاده بشای صيذگی ها آفشیذ و چیضی بهتش اص ایى ديیای پش اص هؾکل و بالتکلیف سا بشای ها دس يظش گشفت  .گًاه سیؾه ی تماهی هؾکالتی
اعت که دس ديیا وجىد داسد .

آغاص هؾکالت ديیا
خذا آدم و حىا سا آفشیذ و آيها سا دس باؽ صیبای ػذو جای داد  .خذا به آدم ساه دسعت سا آهىخت  .و همچًیى یک لايىو عاده بشای او لشاس داد ،
همچىو پذسی که تىلغ داسد فشصيذايؼ اص او اطاػت کًًذ  ،خذا يیض چًیى تىلؼی اص آدم داؽت و به او گفت :
"و یهىه خذا آدم را اهر کرده ،گفت  :تى هیتىايی از هر یک از درختاو باغ آزادايه بخىری؛اها از درخت غًاخت يیک و بذ زيهار هخىری ،زیرا روزی
که از آو خىردی بهیقیى خىاهی هرد" (پیذایع )1:61.71

آدم يافشهايی سا ايتخاب کشد .او گًاه کشد و لايىو خذا سا ؽکغت  .يافشهايی آدم  ،او سا به هجاصات هشگی هذایت کشد که خذا به او اص لبل
گفته بىد .آدم و حىا دس هماو لحظه يمشديذ ولی به هىجىدات فًاپزیش تبذیل ؽذيذ  .و هن چًیى پظ اص آو ايجام گًاه بشای آيها آعاو ؽذ .
تىجه داؽته باؽیذ که آدم هشد چىو گًاه کشد  .خذا به آدم و حىا وػذه ی سفتى به آعماو پظ اص هشگ سا يذاد  .ایى هی تىايغت همچىو
جایضه ای بشای آيها باؽذ  .آيها هحکىم به هشگ ؽذيذ و ایى یک هجاصات بىد يه یک جایضه .
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ها رات آدم سا به اسث بشده این
اص صهاو تىلذ  ،ها تمام اثشات گًاه کشدو آدم سا به اسث بشده این  .دلیما همايًذ کىدکی که چیضهایی همچىو سيگ پىعت و سيگ چؾن اص
پذس و هادس خىد به اسث هی بشد ،پظ ها همه رات خىد سا اص آدم به اسث بشده این  .ایى رات ايغايی بشػکظ رات خذا اعت .
رات بؾش

رات خذا
•

خذا گًاه يمی کًذ و هىسد وعىعه لشاس يمیگیشد

•

تمام ايغايها به ساحتی گًاه هی کًًذ

•

خذا فًا ياپزیش اعت هشگض يمی هیشد

•

يغل بؾش اص صهاو تىلذ فايی هی باؽذ.

ها يیض بشای گًاهايماو هجاصات هی ؽىین.
اص هماو صهايی که آدم دس  6000عال پیؼ اص خذا يافشهايی کشد ،تک تک ايغايها که همه اص يغل او هغتًذ گًاه کشديذ (به غیش اص ػیغی
هغیح ).همه ها اص يغل آدم هغتین و ها يیض به خاطش گًاهاو خىد خىاهین هشد( سوهیاو )3:11پىلظ سعىل هی گىیذ"  :هیداين که در هى
یعًی در طبیعت يفطايی هى جایی برای يیكىیی يیطت ،زیرا اگرچه هیل به يیكی کردو در هى هطت ولی قذرت ايجام آو را يذارم"(.روهیاو )1:7:

پىلظ هی دايغت که گًاهکاس اعت حتی باوجىد ایًکه تمام تالػ خىد سا کشد تا کاسهای دسعتی ايجام دهذ .خیلی اص ايغاو ها حتی يمی
خىاهًذ که کاس دسعت سا ايجام دهًذ  .اسهیای يبی به ها هی گىیذ که بؾش گًاهکاس اعت :
" کیطت که بتىايذ دل ايطاو را درک کًذ؟ چیسی فریبًذهتر از آو يیطت ،و آو به ّ
حذی بیمار اضت که عالجی برای آو وجىد يذارد" .
(ارهیا )1: 79
(اؽؼایا  ).7:6هی گىیذ که همه ی ها ساه خىد سا هی سوین و يه ساه خذا سا :
"همه ها هثل گىضفًذاو گمػذه بىدین و هریک از ها به راه خىد هیرفت".
همه ی ها گًاهکاسین  ،پظ همه هغتحك هشگ هغتین  .ولی هشگ تًها هجاصات گًاه يیغت  .دس ابتذا آدم اص سابطه ی خاؿ با خذا لزت
بشد .ایى سابطه خاؿ بىاعطه گًاه آدم تمام ؽذ .گًاه ها سا اص خذا دوس هی کًذ  ،پظ به ػًىاو یک گًاهکاس يمی تىايین با خذا سابطه ی ویژه
بشلشاس کًین  .ها هیچ کاسی بشای يجات خىد يمی تىايین ايجام دهین .
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يجات تىعط فیض خذا
کتاب همذط به ها دس هىسد بخؾؼ و ػذالت خذا که اص ویژگی های رات اوعت هی گىیذ .چشا که خذا تًها کغی اعت (تًها ػادلی اعت )

که بایذ حکن هشگ بشای گًاه سا فادس کًذ  .اص آيجا که خذا بخؾًذه اعت  ،يمی خىاهذ که ايغاو ها بمیشيذ و بشای همیؾه دس لبش بالی
بمايًذ .خذا با ػؾك خىد ساهی سا بشای ها فشاهن کشده که ها بتىايین تا ابذ صيذگی کًین .او ساهی بشای غلبه بش حکن هشگ فشاهن کشده اعت  .دس
(یىحًا  )3:11هی خىايین :
"زیرا خذا جهايیاو را آو قذر ّ
هحبت يمىد که پطر یگايه خىد را داد تا هرکه به او ایماو بیاورد هالک يگردد ،بلكه صاحب حیات جاوداو غىد ".
پىلظ سعىل يیض هی گىیذ"  :زیرا به ضبب فیض خذاضت که غما از راه ایماو يجات یافتهایذ و ایى کار غما يیطت بلكه بخػع خذاضت ".
(افططیاو ):71

فیض خذا هذیه ایغت سایگاو بشای ػؾك و هحبت به تمام هشداو و صياو  .و ایى هذیه بقىست فىق الؼاده ای دس ػیغی هغیح يؾاو داده
ؽذه که بىاعطه آو بخؾؼ اص گًاه و سعتگاسی حافل هی ؽىد  .ها الیك سعتگاسی يبىده و لادس به دعتیابی آو يیغتین  .بلکه اص فیض
خذا او ػیغی هغیح سا بشای ها آوسد و ساهی سا بشای ها گؾىد تا به هىاسد صیش دعتیابین :
•

بخؾؼ گًاهايماو دس حال حاضش

•

ایجاد سابطه خاؿ با خذا دس حال حاضش

•

صيذگی جاوداو دس آیًذه

افططیاو ( ):71به ها هی گىیذ که ها هی تىايین اص ساه ایماو اص يؼمت فیض خذا لزت ببشین  .ایماو داؽتى به خذا به هؼًی اػتماد و اػتماد به
خذا و به اهذافؼ اعت  .اگش ها به کالم خذا ایماو يذاؽته باؽین  ،غیش همکى اعت که فیض او ؽاهل حال ها ؽىد :
"و بذوو ایماو هحال اضت که ايطاو خذا را خػًىد ضازد ،زیرا هرکص به ضىی خذا هیآیذ ،بایذ ایماو داغته باغذ که او هطت و به جىیًذگاو خىد
پاداظ هیدهذ ".عبرايیاو ().711
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لشبايی ؽذو ػیغی هغیح
ػیغی هغیح همچىو ها راتی ايغايی داؽت و همايًذ ها هىسد وعىعه لشاس گشفت ولی بشػکظ ها هیچىلت گًاه يکشد .ػیغی هغیح
کاسهایی سا ايجام هی داد که هىجب خؾًىدی خذا بىديذ و اص هش لحاظ ایذه آل بىد و با ایى حال هقلىب ؽذ  .خذا او سا اص هشگ
وحؾتًاکؼ يجات يذاد  .دس آیه ی  6اص کتاب اؽؼیا باب 53ایى هىضىع سا هی خىايین :
"خذاويذ گًاه ها را به حطاب او آورد ،و او به جای ها ّ
هتحمل آو هجازات غذ".
بىاعطه صيذگی بی يمـ ػیغی هغیح و هشگ او بش سوی فلیب دس ساعتای اطاػت اص خىاعته پذس  ،ساهی بشای بخؾیذه ؽذو گًاهاو بشای
ها هیغش ؽذ  .پظ هی تىايین به داؽتى یک صيذگی فىق الؼاده ابذی اهیذواس باؽین .
يکته ی ؽگفت ايگیضی دس ایًجا وجىد داسد  :ػؾك خذا دس بخؾؼ تًها پغش خىد  ،و ػؾك ػیغی هغیح دس بخؾیذو صيذگی خىیؼ دس
ساعتای اطاػت ػاؽمايه ی خىد اص خىاعته پذسبىد .ايگىيه که ػیغی هغیح صيذگی خىد سا بخؾیذ دس کتاب همذط به ػًىاو فذاکاسی
خىايذه هی ؽىد .فذاکاسی ػیغی هغیح ؽاهل ایى هىاسد اعت :
•

یک صيذگی ػاسی اص گًاه  ،او خىاعته ها و ػالیك خىد سا سها کشد (فذا کشد) و اص خىاعته های پذس خىد با تمام وجىد پیشوی يمىد

•

بخؾیذو ( فذا کشدو) صيذگی خىد با هشدو بش سوی فلیب

پظ ساه سعتگاسی بىاعطه ػیغی هغیح اعت و به خاطش فذاکاسی او اهکاو پزیش ؽذ .ها بایذ باوس داؽته باؽین که ػیغی هغیح بشای ها
هشد و خىد سا لشبايی ها کشد .اگش ها با خذا و پیؾًهاد سعتگاسی او به واعطه ػیغی هغیح ایماو داؽته باؽین  ،هی تىايین اهیذواس به داؽتى
یک صيذگی سها اص هش گىيه هؾکل دس آیًذه دس ایى ديیا باؽین .ایى اهیذ بضسگی اعت که ايجیل هژده داده و ها هیچ کاسی ايجام يذاده این که
عضاواس آو باؽین.

به کذام خايىاده تؼلك داسین ؟
یکی اص ساه های دس يظش گشفتى سعتگاسی ایى اعت که به خايىاده ها بیايذیؾین  .ها همه اص يغل آدم به ديیا آهذه این  ،چشا که تمام ايغايها اص
يغل او هی باؽًذ .آدم گًاه کشد که هشگ سا بشای يغل بؾش به همشاه داؽت  .ػیغی هغیح بىاعطه فذاکاسی خىد  ،خايىاده ی جذیذی
تؾکیل داد  .ایى خايىاده ؽاهل کغايی اعت که يمی خىاهًذ به خايىاده ی آدم تؼلك داؽته و بش آيًذ که به خذا باصگشديذ .
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کتاب همذط کغايی سا که بىاعطه ػیغی هغیح به خايىاده خذا تؼلك داسيذ " دس هغیح " و کغايی سا که به خايىاده فًاپزیش آدم تؼلك داسيذ ،
"آدهیاو " تؼشیف هی کًذ :
ّ

"و هماوطىر که همه آدهیاو بهخاطر همبطتگی با آدم هیهیريذ ،تمام کطايیکه با هطیح هتحذيذ ،زيذه خىاهًذ غذ ".اول قريتیاو ()1171:

پظ دو خايىاده وجىد داسد  :خايىاده آدم و خايىاده خذا بىاعطه هغیح  .ها همه دس خايىاده آدم به ديیا هی آئین  ،و اگش کاسی بشای آو ايجام
يذهین  ،دس خايىاده آدم هشده و بشای همیؾه يابىد خىاهین ؽذ .ػیغی هغیح اص ها هی خىاهذ که به خايىاده خذا بپیىيذین  .ها هی تىايین دس
هىسد ػیغی هغیح و اهذاف خذا بیؾتش بیاهىصین و عپظ تؼمیذ بگیشین  .تؼمیذ غىطه وس ؽذو کاهل دس آب اعت سفتى کاهل به صیش آب
 .غىطه وس ؽذو کاهل دس آب يمادی اص هشگ اعت  ،باال آهذو اص آب يمادی اص ؽشوع یک صيذگی جذیذ دس خايىاده خذا اعت .ها خايىاده ی
آدم سا با هشگ دس تؼمیذ سها کشده و به ػًىاو ػضىی اص خايىاده ی خذا اص آب بیشوو هی آئین  .پظ ها دس خايىاده آدم هی هیشین و دس خايىاده
خذا بىاعطه ػیغی هغیح دوباسه بشهی خیضین  .ها بایذ اص خذا و ػیغی هغیح بشای همکى عاختى ایى که هی تىايین اص خايىاده آدم سهایی
یابین  ،عپاعگضاس باؽین .
عیسی مسیح
گناه نکرد

آدم

خانواده خدا از طریق مسیح

گناه کرد

که گناه نمی کنند و بخشیده می شوند

راه رهایی

می میرند

با ایمان و مردن
در تعمید

دوباره زنده می شوند و برای همیشه
زندگی می کنند.

خانواده آدم
که به گناه ادامه می دهند

برای همیشه می میرند

ایماو و اطاػت
حتما همه ها هتىجه هغتین که بشای خؾًىد عاختى خذا  ،بایذ به خذا ایماو داؽته و به کاسهایی که بشای ها دس ساعتای لشبايی کشدو هغیح
ايجام داده اػتماد داؽته باؽین  .یىحًا 1.76هی گىیذ "  :زیرا خذا جهايیاو را آوقذر ّ
هحبت يمىد که پطر یگايه خىد را داد تا هرکه به او ایماو
بیاورد هالک يگردد ،بلكه صاحب حیات جاوداو غىد " .ایى به آو هؼًی يیغت که ها فمط رکش کًین که " که هى به خذا و ػیغی هغیح
ایماو داسم " و اص گًاه و هشگ يجات یابین  .اگش ها والؼا به چیضی ایماو داسین  ،بایذ ػملی ايجام دهین  .اگش کىدکی بیماس اعت و خايىاده
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هؼتمذيذ که دکتش هی تىايذ به آيها کمک کًذ  ،فمط يمی گىیًذ " ها به دکتش ایماو داسین " و کىدک سا سها کًًذ تا ػزاب بکؾذ  .خايىاده
کىدک به ديبال دکتش هی سويذ و چىو به او ایماو داسيذ  ،اص هش کاسی که او بگىیذ اطاػت خىاهًذ کشد .
ایى دلیما همايًذ اػتماد داؽتى به خذاعت  .اگش ها والؼا ایماو داسین  ،خىاهین یافت که خذا اص ها تىلغ چه کاسی سا داسد و با تمام تىاو خىد
آو سا ايجام هی دهین  .ها بایذ خذا سا اطاػت کًین و بشای ایى کاس بایذ ؽشوع به ولف کشدو صيذگی خىد دس ساه پیشوی اص ػیغی هغیح کًین .
و ایى با گشفتى تؼمیذ آغاص خىاهذ ؽذ  .فمط کغايیکه ایماو والؼی داسيذ  ،هی تىايًذ اهیذواس باؽًذ که دس هیاو افشادی باؽًذ که " يابىد
يمی ؽىيذ و صيذگی جاوداو خىاهًذ داؽت".
بغیاس ههن اعت که اص خذا اطاػت کًین
•

آدم اص خذا اطاػت يکشد و گًاه و هشگ سا به ديیا آوسد

•

ػیغی هغیح گًاه يکشد و حیات سا بشای کغايی که عؼی دس اطاػت خذا داسيذ به اسهغاو آوسد

پاداػ صيذگی جاوداو
يؼمت یک صيذگی فىق الؼاده که تا ابذ اداهه داسد  ،پاداػ خذا به کغايی اعت که به کالم او ایماو داؽته و عخت دس تالؽًذ که اص او
اطاػت کًًذ .کغايی که به آيها ایى پاداػ بضسگ داده ؽذه  ،تغییش خىاهًذ کشد  .آيها دیگش رات ايغايی خىد سا يذاؽته و رات خذایی سا
دسیافت خىاهًذ کشد :
•

رهى آيها تغییش خىاهذ کشد و دیگش هیچىلت لادس به ايجام گًاه يخىاهًذ بىد

•

بذو های فًاپزیش آيها هبذل به جغمی فًا ياپزیش هی ؽىد – آيها هیچىلت خغته و بیماس يؾذه و دسد و هشگ سا احغاط يخىاهًذ
کشد

صيذگی جاوداو  ،بهتشیى پاداػ هاعت  ،و به کغايی که با ایماو کاهل هًتظش باصگؾت ػیغی هغیح هغتًذ و دس تالؽًذ طىسی صيذگی
کًًذ که خذا اص آيها خىاعته  ،اهذا خىاهذ ؽذ  .کغايی که ایًگىيه دػا هی کًًذ "  :پادغاهی تى بیایذ .اراده تى هماوطىر که در آضماو اجرا هی
غىد ،در زهیى يیس اجرا غىد" .هتی()1:7.
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خالفه
•

گًاه سیؾه ایجاد تمام هؾکالتی اعت که دس ديیا وجىد داسد

•

ها همه گًاه هی کًین پظ همه ها عضاواس هشدو هغتین – هشگ یک هجاصات اعت

•

خذا با ػؾك خىد ساهی سا فشاهن کشده تا بىاعطه آو گًاهاو ها بخؾیذه ؽذه و اص هشگ ابذی سهایی یابین

•

ها يمی تىايین خىد سا يجات دهین – ها تىعط فیض خذا يجات هی یابین – سعتگاسی یک هذیه اعت

•

ساه سعتگاسی به واعطه ػیغی هغیح اعت و تىعط فذاکاسی او هحمك ؽذه اعت .

•

وظیفه ها ایى اعت که ایماو داؽته باؽین – به خذا و اهذاف او ایماو و اػتماد داؽته باؽین

•

کغايی که ایماو والؼی داسيذ تؼمیذ خىاهًذ گشفت و عخت تالػ خىاهًذ کشد که اص خذا بىعیله پیشوی اص ػیغی هغیح اطاػت کًًذ

•

صيذگی جاوداو پاداؽی اعت اص جايب خذا بشای کغايی که به کالم او ایماو داؽته و دس تالؽًذ که اص خذا اطاػت کًًذ

•

آیه تکمیلی – یىحًا ( )1.76زیرا خذا جهايیاو را آو قذر ّ
هحبت يمىد که پطر یگايه خىد را داد تا هرکه به او ایماو بیاورد هالک يگردد،
بلكه صاحب حیات جاوداو غىد" .

ایى آیات سا بخىايیذ :
کىلغیاو (– )1661171پىلظ پیاهبش به ایماو داساو یاد آوسی هی کًذ که گًاهاو آيها با هشگ هغیح بخؾیذه ؽذه اعت
َ
" و غمارا که ضابقا از يیت دل در اعمال بذ خىیع اجًبی و دغمى بىدیذ بالفعل هصالحه داده اضت،در بذو بػری خىد به وضیله هىت تا غما را در حضىر خىد
هقذش و بی عیب و بی هالهت حاضر ضازد ،به غرطی که در ایماو بًیاد يهاده و قاین بمايیذ و جًبع يخىریذ از اهیذ ايجیل که در آو تعلین یافته ایذ و به تماهی
خلقت زیر آضماو به داو هىئظه غذه اضت و هى پىلص خادم آو غذه ام6
افغغیاو ( – )1:6.71ػؾك و بخؾؼ ػظین خذا به گًاهکاساو يؾاو داده ؽذه  ،کغايی که با فیض خذا بخؾیذه هی ؽىيذ اگش ایماو بیاوسيذ .
لیكى خذا که در رحمايیت دولتمًذ اضت از حیثیت هحبت عظین خىد که با ها يمىد،ها را يیس که در خطایا هرده بىدین با هطیح زيذه گردايیذ،زیرا که هحض فیض يجات یافته ایذ6وبا او برخیسايیذ و
در جای های آضمايی در هطیح عیطی يػايیذ 6تا در عالن های آیًذه دولت بی يهایت فیض خىد را به لطفی که بر ها در هطیح عطیص دارد ظاهر ضازد6زیرا که هحض فیض يجات یافته ایذ،به
وضیله ایماو و ایى از غما يیطت بلكه بخػع خذاضت و يه از اعمال تا هیچ کص فخر يكًذ  6زیرا که صًعت او هطتین ،آفریذه غذه در هطیح عیطی برای کارهای يیكى که خذا قبل ههیا يمىد تا
در آيها ضلىک يمایین 6
همچًیى پیذایؼ (1.76و )1:71
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