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  در روحانيتتأمالتي
 

 بخششِ واقعي چيست؟

اين جمله خدائي را  ».مهربانبه نامِ خداوند بخشندة «:  تقريباً همة ما با اين جمله در ايران بزرگ شديم
چه پر نشاط و خوشايند است آشنائي با خدائي كه داراي . معرفي مي كند كه داراي رحمت است

شما هم . توان رحمت خدا را بطورِ ملموس درك كرد راستي چطور مي. رحمت و بخشنده است
ينجا مطرح است اين  دو سئوال كه ا ».كند فالني خيلي بذل و بخشش مي«: گويند ايد كه مي شنيده

شناسيم كه ترجيح  ها را مي است كه چه چيزي بخشيده شده است و چه خرجي در بر داشته؟ بعضي
خرج اگر از «: بنا به گفتة معروف. ائي بگذارند دهند مال ديگران را ببخشند تا اينكه از خود مايه مي

گيرد مطمعناً بهائي هم   مي اگر بخشش واقعي صورت».كيسة مهمان بود، حاتم طائي شدن آسان بود
كه براي آنچه بخشيده بهائي  تواند بخشندة واقعي باشد؟ وقتي حال چطور خدا مي. پرداخت شده است

لقبي كه عيسي مسيح براي خود بكار ( زيرا كه پسر انسان ١٠«: فرمايد عيسي مسيح مي. را پرداخت نمايد

عيسي مسيح آمد تا چه ببخشد؟ او آمد   )١٠:١٩لوقا (» .آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد) برد مي
او آمد تا من و شما دوست عزيز را كه به خاطر گناه از خدا دورشده و در واقع . تا نجات ببخشد

حاال سئوالي ديگر مطرح است، نجات از چه؟ كالم خدا . گمشده بوديم پيدا نمايد و نجات ببخشد
پس به خاطر گناه، دوري ابدي از خداْ در انتظارِ بشرِ  )٢٣:۶روميان ( »... مزد گناه موت است ٢٣« :گويد مي

تواند تخفيفي در عدالت خود مقرر نمايد، جريمة گناه  را كه   چون خداي عادل نميگناهكار است، و
بنابراين جريمة مرگ را يا منِ گناهكار بايد پرداخت نمايم يا عيسي . طلبد مرگ باشد بطور كامل مي

خدا را شكر كه عيسي مسيح با مرگ خود بر روي صليب به جاي من، جريمة گناهِ مرا . اهگن مسيح بي
خششِ واقعي و بهاي نجات را  عيسي مسيح ب. پرداخت نموده، مرا از مرگ ابدي نجات بخشيد

 حياتِ )بخششِ رايگانِ خدا(اما نعمت خدا  ... ٢٣«: گويد در ادامه، كالم خدا مي. خداوند پرداخت نمود

حال كه معني واقعي بخششِ رايگانِ خدا را   )٢٣:۶روميان (» .اوداني در خداوند ما عيسي مسيح استج
اين بخششِ رايگانِ حياتِ جاودانِ خدا را با  بيائيد شما هم  نسبت به خود در كالم خدا متوجه شديم،

.ايمانِ قلبي به عيسي مسيح براي خود دريافت نمائيد  
    

 در محبت و خدمت مسيح
 كشيش ايرج همتي

 
 
    

  .باشد مقدس ترجمة جديد مي آيات ذكر شده در اين متن از كتاب
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