
  زندگی جديد در مسيح

  بخشش خدا                       14درس 

ت که به کليه دروس نگاه کنيم و به ياد آوريم که به  يم وقت آن اس همان طور که به پايان دوره می رس

يح کامالً با  دنبال چه چيزی در اين دوره بوديم. ما از کتاب مقدس دريافتيم که زندگی جديد در مس

اگردی به عهده به تعهد نياز دارد مانند زندگی معمول زنان و مردان  ت. ش قبل از تعميد متفاوت اس

  خواهند هزينه اين شاگردی را قبل از تمام قبل از گرفتن تصميم در نظر بگيريم.عيسی، و او می

آن را کميل يا توان تکيست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشيند تا هزينۀ آن را برآُورد کند و ببيند آ'

  دارد يا نه؟

اين شخص ساختن بنايی را آغاز ”زيرا اگر پی آن را بگذارد اّما از تکميل بنا درمانَد، هر که بيند، استهزا کرده، گويد: 

  “ن درمانده است!کرد، اّما از تکميل آ

سرباز  يا با ده هزارآنکه نخست بنشيند و بينديشد که آو يا کدام پادشاه است که راهِی جنگ با پادشاهی ديگر شود، بی«

  آيد؟ست هزار سرباز به جنگ او میتواند به رويارويِی کسی رود که با بيمی

پاه دشمن دور است، سخنگويی خواهد رايط و اگر بيند که او را توان رويارويی نيست، آنگاه تا س تاد تا جويای ش  فرس

  صلح شود.

  ).33 -28: 14لوقا ( ' .دست نشويد، شاگرد من نتواند بوديک از شما نيز تا از تمام دارايی خود سان، هيچبه همين

ت که ما در زندگی می گيريم و بر  ميمی اس ی مهمترين تص اگرد بودن خدا وند عيس انتخاب برای ش

  روی ما در زمان حال و دوران پادشاهی اثر می گذارد.

ی اوقات مردم اين انتخاب را رد می کنند چون آنها می گويند نمی توانند  تانداردهايی که از بعض با اس

آن انتظار می رود زندگی کنند. اين خيلی ناراحت کننده است. شاگرد بودن بار مسئوليت سنگين نيست 

ی بار  ت. خداوند عيس ت آوريم؛ بلکه دقيقاً برعکس اين اس ويم به دس که ما آن را وقتی تعميد می ش

  کنيم را از ما دور کرد.مسئوليت ما را که االن حمل می

  که من به شما آسايش خواهم بخشيد.ياييد نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، ب»'

  جانهای خويش آسايش خواهيد يافت. دل هستم، و دريوغ مرا بر دوش گيريد و از من تعليم يابيد، زيرا حليم و افتاده



  ).30 -28: 11(َمتّی  '«.چرا که يوغ من راحت است و بار من سبک

ای از آزادی و صلح وارد زندگی او می شود. بار العادهشود، احساس فوقتعميد میوقتی يک شاگرد 

ته می نگين گناه از او برداش ود؛ آنها اکنون به خانواده خدا تعلق دارند، و هر اتفاقی برای آنها در س ش

  :دانند که خدا گفته استآنها می ،اين زندگی به وجود آيد

تی باش' ما بَری از پولدوس ت: زندگی ش تو را هرگز وا نخواهم «د و به آنچه داريد قناعت کنيد، زيرا خدا فرموده اس

ت، و هرگز ترک نخواهم کرد. ان به «گوييم: پس با اطمينان می» گذاش يد. انس ت، پس نخواهم ترس خداوند ياور من اس

  ).6و5: 13(عبرانيان  ' «من چه تواند کرد؟

طريقی به دست  هر به ،ای از طرف خداستاز گناه هديهبخشی از اين احساس از دانستن اينکه آزادی 

  .و از طريق لطف خدا به ما داده شده است ،نيامده

  خاطر محبت عظيم خود به ما،ت، بهاّما خدايی که در رحمانيت دولتمند اس'

  ايد؛پس، از راه فيض نجات يافته -حتی زمانی که در نافرمانيهای خود مرده بوديم، ما را با مسيح زنده کرد 

  ای آسمانی با مسيْح عيسی نشانيد،و با مسيح برخيزانيد و در جايه

  هربانی خود نسبت به ما نشان دهد.مانند خود را در مسيْح عيسی، به واسطۀ متا در عصر آينده، فيض غنی و بی

  –ت، بلکه عطای خداست خودتان نيس و اين از -ايد زيرا به فيض و از راه ايمان نجات يافته

  ).9 -4: 2(َفِسسيان  ' .کس نتواند به خود ببالدو نه از اعمال، تا هيچ

ت وار برای تعريف اس ش يک کلمه دش تحقاق"توانيم از آن به عنوان ما می .بخش اد ي "لطف بدون اس

زاوارکنيم ل  . ما س بت به ما حاص ش بزرگ خداوند نس تيم و نجات از طريق بخش نجات از گناه نيس

  فيض او.ما نجات يافته ايم به وسيله ايمانمان به  .شودمی

  آشنا می شويم. 6ابتدا با کلمه "فيض" در زندگی نوح در پيدايش 

  ).8: 6"نوح در نظر خداوند فيض يافت" (پيدايش 

شيد که نوح فيض را  شته با ست که ما بايد به  کرد. پيداتوجه دا ست که فيض چيزی ا مفهوم آن اين ا

دنبال آن بگرديم. اين چيزی است که يوحنای رسول هنگام نگارش انجيلش متوجه شد، و به ما آموخت 

  ).استای از فيض خدکنيم (عيسی نمونهما فيض را با نگاه کردن به خداوند عيسی مسيح پيدا می



و کالم، انسان شد و در ميان ما مسکن گزيد. ما بر جالل او نگريستيم، جاللی شايستۀ آن پسر يگانه که از جانب پدر '

 ).14: 1(يوحنا  ' .آمد، پر از فيض و راستی

 شهادت پنداريد به واسطۀ آن حيات جاويدان داريد، حال آنکه همين کتابها بر منکاويد، زيرا میشما کتب مقّدس را می'

  ).40و39: 5(يوحنا  ' .خواهيد نزد من آييد تا حيات يابيددهند. اّما نمیمی

ش خدا را پيدا می تحقاق از خدا، زمانی که کالمش را میما بخش خوانيم و کنيم، رحمت بدون اس

يح را نگاه می کنيم و می ی مس اً وقتی به زندگی خداوند عيس وص انی را که مهربان و مخص بينيم انس

  ز است، کسی که حاضر شد به خاطر بقيه کشته شود.دلسو

  "بخشندگی من برای شما کافی است"

ی بود. او درگير مرگ  اگردان خداوند عيس منان خاص ش وس از دش ائول از تارس ما می دانيم که ش

اها را نابود  ت که کليس ت، بود. او می خواس ی که به خاطر ايمانش درگذش اگرد عيس تيفان اولين ش اس

اگردان را به زندان بيندازد  ود به ).3: 8 اعمال(کند و ش والن گفته می ش او که  ما در اعمال رس

ليمچگونه از  قبه  اورش تگير  دمش اگردان را در آنجا دس یِ در راه  .ندکرفت تا ش تاخيز کر عيس ده رس

د و  ول او بر او با قدرت و جالل ظاهر ش د که ما او را به عنوان پلوس رس اگردی ش تبديل به ش

يممی ناس د وپلو .ش ی س با اين تجربه کور ش ق برود عيس يا نانيک بار با حَ  .به او گفت که به دمش

  .برگرداند یرا به و اوکه کسی که بينايی  ،برخورد کرد

ته، گفت: ' تهای خود را بر او گذاش ائول، خداوند يعنی همان «پس َحنانيا رفت و به آن خانه درآمد و دس ای برادر، ش

ی که چون بدين ت تا بينايی خود رجا میعيس تاده اس د، مرا فرس  القدسبازيابی و از روحا آمدی در راه بر تو ظاهر ش

  »پر شوی.

ته، تعميد گرفت ولُس افتاد و او بينايی خود را بازيافت و برخاس مان س : 9(اعمال  ' .همان دم چيزی مانند فَلس از چش

  ).18و17

ياری در اين مدرک وجود دارد ای که حنانيا به پليس گفته توجه کنيد برادر لين کلمه. به اوايده های بس

ال با اين ح !آمده بود دمشقنانيا و ديگر شاگردان بهترين که برای به زندان انداختن حَ  اين مردی است

و ا ،بنابراين او از اعضای خانواده خداست ،را به عنوان شاگرد فراخوانده عيسی اومی داند که  ياحنان

يح د خواندهحنانيا  یبرادر مس ی که  "برادر"کلمه  .خواهد ش گرفته به کار  تعميدمعموالً برای کس

ته حنا در اينجا .رودمی تقيمی از خدا درباره پلوس داش تفاده می کند چون الهام مس يا از اين کلمه اس

ود مردی ب داولين کسی که دي ،اش را به دست آوردوقتی پلوس بينايی ،اين احتمال وجود دارد که .بود



ی ياکه معجزه را انجام داده بود و او حنان مش که معنای ا بود کس ت"س نده اس اولين مردی  ".خدا بخش

حاال پلوس متوجه شده بود که او از گناهانش  !که او را ديد کسی بود که نمايندگی بخشش خدا را داشت

ت آورد بلکه او می  ش نجات يافته نه فقط به خاطر اينکه بينايی فيزيکی را به دس يله بخش به وس

ت چيزيهای معنوی را نيز ببينند که  اولين کاری که انجام داد اين بود ،اين اتفاق افتادزمانی که  ،توانس

  .تعميد گيرد

فر برای موعظه انجيل (خبر خوش) رنج تناکی را تحمل کرده، پلوس به ما گفته که هنگام س های وحش

يک مورد که واقعا ناراحت کننده بود، بيمارای بود که قابل درمان نبود. و برای برطرف شدن بيماری 

  رد و جواب خدا به او اين بود:سه مرتبه دعا ک

  )9: 12"فيض من تو را کافی است، زيرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد." (دوم قرنتيان 

ته بود که  ال و چگونگی دادن ديد معنویِ  يا،نانحاين امکان وجود دارد که خدا از او خواس پيش  یِ هاس

ش که خدا به او داده بود و بايد  .به ياد آوردرا  رايط پلوس به خاطر می آورد آن بخش و در تمام ش

  :شد او در زندان نوشترو میشاگردی روبه در زندگیِ  ،هانيرومندانه با تمام چالش

ی، زيان می' يْح عيس ناخت خداوندم مس از خاطر او همه چيز را دانم، که بهبلکه همه چيز را در قياس با ارزش برتِر ش

  شمارم تا مسيح را به دست آورممیام. آری، اينها همه را فضله کف داده

و در او يافت شوم، نه با پارسايی خويشتن که از شريعت است، بلکه با آن پارسايی که از راه ايمان به مسيح به دست 

  يی که از خداست و بر پايۀ ايمان.آيد، آن پارسامی

  و سهيم شده، با مرگش همشکل گردم،را بشناسم و در رنجهای اخواهم مسيح و نيروی رستاخيزش می

  ).11-8: 3(فيليپيان  ' .تا به هر طريق که شده به رستاخيز از مردگان نايل شوم

 .را از دست داد عيسیاش را برای خداوند جايگاه و سالمتی ،ثروت ،دوستان ،انسانی بود که شغلاو 

ما می دانيم و قدرتی که او از درک فيض خدا به  نبود،با اين حال به ما می گويد اينها برای او چيزی 

  :ما گفتبه  مانند برخی از آخرين سخنرانی که او .دست آورد تا آخر عمر با او ماند

  بخش است، فيضی که همگان را نجاتزيرا فيض خدا به ظهور رسيده است'

ايی آموزد که بیو به ما می تنداری و پارس ت دينی و اميال دنيوی را ترک گفته، با خويش و دينداری در اين عصر زيس

  کنيم،

  دهندۀ خويش عيسی مسيح هستيم،تدر حينی که منتظر آن اميد مبارک، يعنی ظهور پرجالل خدای عظيم و نجا



د و قومی برای خود طاهر سازد که از آِن خودش باشند و مان بخشکه خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهايی

  ).14-11: 2(تيتوس  ' .غيور برای کار نيکو

ت"بنابراين همانطور که حنانيا  نده اس د سبه پلو "خدا بخش ان خدا فيض پس ،ظاهر ش ش را به ما نش

  .ايميافته را که او که در بخشش ،دانيممیما در مورد خداوند عيسی مسيح  .داد

ت که قلب ما را پر میاين  ميمکند و ما را تقويت میقدردانی برای چيزهايی اس ر گيری دکند در تص

ی مورد دنبال کردن خداوند اگرد حقيقی عيس ت که به ما عطا . ايبرای بدون به عنوان ش ن فيض خداس

 م.نيت کدهد که چگونه در طول زندگيمان با ديگران به مهربانی رفتار و صحبکرده که به ما نشان می

که اگر گناهان خود را  ،دانيماين را هم می ،دانيم که ممکن است بارها ناکام شويممی ).6: 4 کولسيان(

ت و  ، اوبه خداوند اعتراف کنيم ددَ در با وفا اس  ما می دانيم که نيرو و توانايی عدالتی .م ما را ميبخش

يدمی از طرف خدا که نداريم را آ تاين في .برای خدا  زندگی  اين به ما می آموزد بهکه  ض اوس

يح دنبالهو برگرديم  ی مس اگردان خداوند عيس يمبه عنوان ش ت که به ما  ؛روی او باش و اين فيض اوس

  .که ما را به انجام کارهای خوب مشتاق می کند و ما را به پادشاهی خود می رساند

  ."ی می آيممطمئناً من به زود" ،گويددهد میبه اين چيزها شهادت می کسی که«

  عيسی! خداوند ای، بيا .مينآ

  ». آمينبا همه باشد عيسیلطف خداوند


