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  سخنی از سردبير
 

پولس . شود، فرصت خوبی است تا دست به ارزيابی بزنيم حال که سال ديگری به پايان خود نزديک می

. کنيد، رفتاری نه چون نادانان، بلکه چون دانايان گونه رفتار میپس بسيار مراقب باشيد که چ«: رسول فرمود

اين امر اين فرصت را به من ). ١۵ :۵افسسيان (» .ها را غنيمت شماريد، زيرا روزهای بدی است فرصت

بيش از ده سال است که از . دهد تا بعضی از افکار خود را در باره آينده مجله شبان با شما در ميان بگذارم می

اکنون نياز . دهيم تا شما را الهام و چالش دهيم ق اين مجله مقاالت متنوعی را در اختيار شما قرار میطري

بريد و کدام  داريم از شما، خوانندگان عزيز بشنويم تا بدانيم چند نفر از شما از دريافت مجله شبان سود می

يعنی (ر روی دو وبسايت بخوانيد توانيد ب های مجله را می گرچه همه شماره. روش برايتان مناسب است

 نسخه از ٣٠٠، اما ما هنوز حدود )com.Farsinet.www و com.Talimministries.wwwهای  سايت

  .کنيم  کشور مختلف پست می٣٠آن را به 

را مطلع سازيد که آيا مجله شبان کنم با ايميل يا تلفن م بنابراين، از شما خوانندگان گرامی درخواست می

  .برايتان مفيد است و اينکه آيا هنوز مايليد آن را برايتان پست کنم يا نه

  

  کشيش تت
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  »کالم حقيقت«

  رتآاز کشيش تـَت استيو             بازگشت مسيح: دومبخش 
  

 به جزئيات اين پذيرند، اما وقتی های عهدجديد ايمان دارند می بازگشت مسيح را همه کسانی که به نوشته

رسيم که مسيح چگونه و در چه زمانی باز خواهد گشت، به تعداد زيادی از عقايد و تعاليم بر  امر می

بسياری از ما ديدگاه خاصی را در خصوص بازگشت مسيح در تعاليم کليسای خود دريافت . خوريم می

ماده کردن اين مقاله، به نمودارهای بسياری هنگام آ به. ايم ايم که آن را مورد بررسی نقادانه قرار نداده داشته

به اصطالحاتی بر خوردم نظير . دادند مراجعه کردم که ديدگاههای مختلفی را در باره بازگشت مسيح نشان می

آمد که علمای الهی  نظرم می گاه به. »مصيبت عظيم«، و »ربوده شدن کليسا«، »هزاره پس«، »هزاره پيش«

جای اينکه اجازه دهند مطالب کتاب برای  اند، به  عهدجديد تحميل کردهنقطه نظرهای خاص خود را بر

اند و شکی  ها کلنجار رفته تر از من با اين آموزه دانم که افرادی با ذهنی بس قوی اما می. خودشان سخن گويند

ی درک وقتی ذهنم در اثر تالش برا. اند ندارم که ايشان تعهدی عميق به خداوند ما و به کالم خدا داشته

اند خسته شد، از خود  های مختلفی که در طول ساليان متمادی در خصوص بازگشت مسيح شکل گرفته نظريه

کرد و صرفًا به تعاليم بنيادين آن در زمينه  شد اگر شخص به مطالب کالم خدا مراجعه می پرسيدم که چه می

مقدس را در زمينه  قدم قلب تعاليم کتابذيًال آنچه را که به آن دست يافتم و معت. نمود اين موضوع توجه می

  .گذارم دهد، با شما در ميان می بازگشت مسيح تشکيل می

همين عيسی که از «: ای به شاگردانش چنين اظهار داشت بالفاصله پس از صعود عيسی به آسمان، فرشته

اعمال (» .ن روانه ديديدسوی آسما  او را بهبه همين طوری کهنزد شما به آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد 

» روز خداوند«: برد کار می مقدس اصطالحات گوناگونی برای اشاره به روز بازگشت خداوند به  کتاب).١١ :١

تحقيقات من ). ۵ :۵اول قرنتيان (» روز خداوند عيسی«، )٣۶ :٢۴متی (» آن روز«، )٢٢ :۵اول تسالونيکيان (

  .مقدس در خصوص روز خداوند وجود دارد دی در کتابمرا به اين نتيجه سوق داد که هفت عنصر کلي

  

  هفت عنصر کليدی
  عيسی در زمانی غير منتظره باز خواهد گشت

لهذا شما نيز ... آيد دانيد در کدام ساعْت خداوند شما می پس بيدار باشيد، زيرا که نمی«: عيسی خودش فرمود

هايی  گفته شده که نشانه). ۴۴ -۴٢ :٢۴متی (» .يدآ حاضر باشيد، زيرا در ساعتی که گمان نبريد، پسر انسان می

. انجام برساند برای نزديک شدن آن روز هست و شرايطی تعيين شده که کليسا بايد پيش از بازگشت مسيح به

به اين بشارِت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد «. يکی از اين شرايط اين است که انجيل بايد موعظه شود
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بينی  اين فرمايشهای عيسی بايد تمام کسانی را که دست به پيش). ١۴ :٢۴متی (» .واهد رسيدآنگاه انتها خ... شد

  .کنند، هشيار سازد زنند و برای بازگشت مسيح تاريخ تعيين می می

  

  عيسی شخصًا باز خواهد گشت
شکری از او ل. ».از آسمان نازل خواهد شد... خوِد خداوند«: فرمايد  می١۶ :۴پولس در اول تسالونيکيان 

دانيم که چون او  لٰکن می«: نويسد يوحنای رسول نيز می). ٣١ -٣٠ :٢۴متی (د ورهمراه خواهد آ فرشتگان به

يوحنا سپس اين ). ٢ :٣اول يوحنا (» .ظاهر شود مانند او خواهيم بود، زيرا او را چنانکه هست خواهيم ديد

پس ). ٣آيه (» .سازد  وی دارد، خود را پاک میهر کس که اين اميد را بر«: دهد کاربرد شبانی را ارائه می

ترين انگيزه ما برای برخورداری از زندگی مقدس همانا بازگشت غير منتظره  رسد که قوی نظر می روشن به

  .عيسی است، يعنی آن زمان که او را رو در رو ببينيم و حساب زندگی خود را پس بدهيم

  

  واهد بودبازگشت عيسی برای همه قابل ديدن و شنيدن خ
اول (او با صدای رئيس فرشتگان و صور خدا خواهد آمد ). ٧ :١مکاشفه (» .هر چشمی او را خواهد ديد«

تا به نام عيسی «: فرمايد اين قطعًا همان چيزی است که پولس به آن باور داشت، زيرا می). ١۶ :۴تسالونيکيان 

اين ). ١١ -١٠ :٢فيليپيان (» .خداوند استو هر زبانی اعتراف کند که عيسی مسيح ... هر زانويی خم شود

يافتگان خواهد بود، اما روز داوری برای گمشدگان، زيرا ظهور مسيح در  يقين روز شادی برای نجات به

  .گذشته همراه با فيض و رحمت بود، اما در آن روز، برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد

  

  گرد آوردن قوم خود
فرشتگان خود را با صور «. م خود را، چه زنده و چه مرده، گرد خواهد آوردوقتی عيسی باز گردد، قو

متی (» .بلندآواز فرستاده، برگزيدگان او را از بادهای اربعه، از کران تا به کران، فراهم خواهند آورد

يکن هر ل. ميرند، در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت چنانکه در آدم همه می«: فرمايد پولس نيز می). ٣١ :٢۴

اول قرنتيان (» .باشند کس به رتبه خود؛ مسيح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او، از آن مسيح می

١۵: ٢٣ -٢٢.(  

  

  داوری جهان
قسمی که شبان  کند، به ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همديگر جدا می جميع امت«: عيسی فرمود

 در مورد بازگشت مسيح ،پولس توضيح بيشتری داده). ٣٢ -٣١ :٢۵متی (» .کند ميشها را از بزها جدا می

دين ظاهر خواهد شد که عيسای خداوند او را به نـَفـَس دهان خود هالک خواهد کرد و  آنگاه آن بی«: فرمايد می
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حضور عيسی شکی باقی نخواهد ). ٨ :٢دوم تسالونيکيان (» .به تجلی ظهور خويش او را نابود خواهد ساخت

  . که او کيست و آنگاه شيطان و همکارانش نابود خواهند شدگذاشت

  

   به حضور اوخداورود قوم 
اول (اند در بازگشت خويش تحيت خواهد گفت  او مردگان را بر خواهد خيزانيد و آنانی را که زنده

ت که وقتی مرکز اميد مسيحی ما اين اس. ».و همچنين هميشه با خداوند خواهيم بود«). ١٨ -١۶ :۴تسالونيکيان 

انگيز خدا  توجه بر آسمان نيست، بلکه بر حضور شگفت. بميريم يا وقتی مسيح باز گردد، ما با او خواهيم بود

و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، «: عيسی اين نکته را در بخش زيبايی بيان فرموده است. است

). ٣ :١۴يوحنا (» .باشم، شما نيز باشيد يی که من میآيم و شما را بر داشته، با خود خواهم برد تا جا باز می

  .جالل آسمان در اين است که با خداوند خواهيم بود

  

  های جديد بدن
. هايی جديد خواهد داد اند بر خواهد خيزانيد و به تمام خاصان خويش بدن او کسانی را که در خداوند خوابيده

آنها شبيه آدم دوم ). ۴۵ -۴٣ :١۵اول قرنتيان ( خواهد بود ها برای حياتی جديد در خلقتی جديد مناسب اين بدن

پطرس ). ۴٩ :١۵(» .چنانکه صورت خاکی را گرفتيم، صورت آسمانی را نيز خواهيم گرفت«: خواهند بود

آسمانها به صدای عظيم زايل «: کند که در روز خداوند رخ خواهند داد رسول نيز رويدادهايی را توصيف می

» . سوخته شده، از هم خواهد پاشيد و زمين و کارهايی که در آن است سوخته خواهد شدخواهند شد و عناصر

حسب وعده او، منتظر آسمانهای جديد و زمين جديد هستيم که  ولی به«: فرمايد ؛ سپس می)١٠ :٣دوم پطرس (

و ديدم «: يوحنا نيز اين مکاشفه را دريافت داشت). ١٣ :٣دوم پطرس (» .در آنها عدالت ساکن خواهد بود

يوحنا شهر مقدسی ). ١ :٢١مکاشفه (» .آسمانی جديد و زمينی جديد، چونکه آسمان اول و زمين اول در گذشت

: گويد که معنی آن اين است که خدا با انسان ساکن خواهد شد شود و می بيند که از آسمان نازل می را می

  ).٣ :٢١مکاشفه  (».اينک خيمه خدا با آدميان است و با ايشان ساکن خواهد بود«

  

  نتيجه
خاطر رويکردهای  نظر من، علت وجود اين همه تفسيرهای مختلف در باره بازگشت مسيح، به  به-١

يعنی اعتقاد به (ای دارند  هزاره برای مثال، آنانی که ديدگاه پيش. مقدس است مختلف در باره علم تفسير کتاب

صورت   مکاشفه را به ، بيشتر تمايل دارند که کتاب)اينکه مسيح پيش از سلطنت هزارساله باز خواهد گشت

به عقيده . افتند دنبال يکديگر اتفاق می لحاظ زمانی به لغوی بخوانند و مطالب آن را اين گونه برداشت کنند که به

برد که اين کتاب  گيرد و از ياد می ای کتاب مکاشفه را ناديده می من، اين کار ماهيت تکرارشونده و چرخه
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خواهد بود و مسيح دو بار » ربودگی«گيرند که  لذا اين عده نتيجه می). نمادين(ای  سبک مکاشفه است بهاثری 

  .باز خواهد گشت و دو داوری وجود خواهد داشت

، چنين تعليمی در ١٨٢٧دارم اين است که تا پيش از سال » ربودگی« مشکلی که من با تعليم مربوط به -٢

ل، يک واعظ آمريکايی به نام جان داربی اين نظر را مطرح کرد که مسيح در در اين سا. کليسا وجود نداشت

ناميد، رهايی » مصيبت عظيم«نهان باز خواهد گشت تا ايمانداران را از يک دوره عظيم شرارت که آن را 

  .بخشد

عتقدند که  و مدانند هستند، کتاب مکاشفه را کًال اثری نمادين می» ای ناهزاره« آنانی که طرفدار عقيده -٣

 تعاليم عهدجديد در باره بازگشت مسيح تکرار شده و اين کتاب نکته جديدی به آنها در اين کتاب صرفًا

  .گردد که آن نيز در فصل نوزدهم مکاشفه ذکر شده است طبق اين عقيده، مسيح تنها يک بار باز می. افزايد نمی

از خواهد گشت که جهان در اثر تعليم و معقتدند که مسيح زمانی ب» ای هزاره پس« پيروان نظريه -۴

فرض بر اين است که موعظه انجيل شرايط اجتماعی و اخالقی را تغيير . موعظه انجيل مسيحی شده باشد

مقدس را  اين نظريه تعاليم کتاب. ای تدريجی پديد خواهد آمد خواهد داد و در انتظار بازگشت مسيح، دگرگونی

همچنين اين ). ١۴ -٣ :٢۴متی (گيرد  انی و ارتداد خواهد بود ناديده میهای آخر پريش گويد در زمان که می

کند  مقدس هرگز وعده نداده که همه نجات خواهند يافت، بلکه تنها اشاره می گيرد که کتاب حقيقت را ناديده می

  .نمايندگانی از هر زبان و ملتی در پيشگاه خدا حضور خواهند داشت

  

خواهد باشد، حياتی است که بدانيد چرا به آن اعتقاد داريد و  سيح هر چه میاعتقاد شما در باره بازگشت م

  .گذارد اين اعتقاد چه اثری بر روی زندگی مسيحی شما می
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  آزادی در مسيح

  
   کشيش هندريک شانظريان:ترجمه و تلخيص                 ريک ميلرنوشته

  اعتمادی نسبت به خدا غلبه بر بی: مپنجبخش 
  

است از پنجمين درس از سری دروس آزادی در مسيح که توسط ريک ميلر نوشته  ای هاين مقاله خالص

که ممکن است نسبت به خدا در درون ما رشد کرده باشد   در اين مقاله به موضوع درد و خشمی. شده است

ره شده  خدا اشاههايی در بار با استفاده از کالم خدا به واقعيت درد در زندگی و واقعيت. پرداخته شده است

 آن را به هبنابراين مطالع. تواند برای تک تک ما و نيز برای شاگردان ما بسيار مفيد باشد اين درس می .است

 .کنيم همکاران در مسيح پيشنهاد می تمامی
  

  آيا زندگی بدون رنج ممکن است؟
: آيد که یمکنند که اينطور به نظر  میرا طوری موعظه » انجيل«گاهی اوقات برخی از واعظين مسيحی 

اگر به مسيح ايمان آوريد و با او زندگی کنيد، به تمام چيزهای خوبی که در زندگی آرزويش را داشتيد «

 عمومًا اساس چنين نگرشی اين است که ».های زندگی در امان خواهيد بود رسيد، و از بد روزگار و سختی می

ای که  و نتيجه. آورد میختی نيز به همراه بخش عيسی مسيح بر روی صليب برای ما سالمتی و خوشب عمل نجات

ها نيست، زندگی در ايمان را خوب درک  شود اين است که اگر زندگی شما اکنون دارای اين ويژگی میگرفته 

  .ايد و مشکلی در ايمان شما وجود دارد نکرده

نور، پرانرژی و قيافه، سالم، سخ رسد، مخصوصًا اگر واعظی خوش میاين پيام بسيار متقاعدکننده به نظر 

توان گفت  میالاقل . پوش در حضور هزاران نفر و در کليسايی بسيار بزرگ و مجلل آن را موعظه کند شيک

برای کسی که به زندگی   میو البته چنين پيا! که اين موضوع در مورد خود او درست از آب در آمده است

  .بسيار خوب به نظر خواهد رسيد  میياکند، پ میکند يا از بخت بد خود ناله  میخوب ديگران حسادت 

نشين آمريکايی  اين، برای اين که چيزی درست باشد، آن امر نبايد فقط به قشر ثروتمند حومهوجود با 

آن نه تنها بايد برای .  بلکه بايد در مورد ساکنان محالت کثيف و فقيرنشين هند نيز صادق باشد،ارتباط پيدا کند

 بلکه بايد به شکلی واقعی برای زندگی ،درست باشد) مريکاآ(نشين اين مملکت ميز  مسيحيان سفيدپوست پشت

  .فريقا نيز صادق باشدآزده خاورميانه يا  يان جنگيروستا

ای اشاعه يابد، از اين واقعيت تلخ  شده دهد چنين تعاليم تحريف میبه نظر من، مشکل اساسی که اجازه 

دانيم که سالم و  میج آشنايی چندانی نداريم و خودمان را مستحق گيرد که ما در آمريکا با درد و رن مینشأت 
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بينند صدها دارو و  میهای ما صدمه  بدنوقتی . ثروتمند باشيم و زندگی عاری از درد و رنج داشته باشيم

 به ،بيند می روح و روان ما آسيب  وقتی.قرص متفاوت وجود دارد که مصرف کنيم و از درد خالصی يابيم

احساس آن را کاهش   میبلکه فقط ک... شويم میولی در واقع از درد خالص ن. کنيم میب عمل همين ترتي

 درمانی درست و مناسبی برای آرام کردن درد و رنج وجود هاگر وسيل. اميدوارم سوء تفاهم نشود. دهيم می

 هون پرداختن به ريشولی تالش برای از بين بردن عاليم بيماری و درد، بد.  با آن کامًال موافق هستم،دارد

  .داشت خواهد ر بلکه برای سالمت ما نيز بسيار ضر،اصلی و علت آن نه تنها عاقالنه نخواهد بود
  

  واقعيت درد و رنج در اين زندگی
 موضوع آزادی هچه ارتباطی دارد؟ وقتی در بار» آزادی در مسيح«اين موضوع به جستجوی ما برای 

جلب شود و قربانی اين دروغ شويم » انجيل کاميابی «هه ما به موعظکنيم به آسانی ممکن است توج میبحث 

در واقع هيچ پيام ديگری تا اين اندازه از حقيقت به دور » .مسيحی شدن به معنی آزاد شدن از درد است«: که

حتی يک نگاه مختصر به کالم خدا آشکار خواهد کرد که تنها در آن سوی مرگ به چنين آزادی . نخواهد بود

توانيم تجربه کنيم عبارتست از آزادی در حين درد و  میولی آن چيزی که در مسيح . رسيم، و نه قبل از آن می

  .کنم که اکنون زمان مناسبی برای دعا باشد میفکر . بحث اين مقاله استرنج، که موضوع 

 مصون و آسا  معجزهیزندگی او به طرز. پدر آسمانی عزيز، عيسی با غم و اندوه آشنايی کامل داشت

چگونه . های بسيار آموخت گويد او اطاعت را با کشيدن زحمت میدر واقع، کالمت . محفوظ از درد نبود

اين امر در . توانيم فکر کنيم که زندگی ما متفاوت خواهد بود؟ عيسی از نظر مادی چيز زيادی نداشت می

اگر . ا بر بدن خود تحمل کردمورد پولس رسول نيز صادق است که انواع مختلف رنج و زحمت و شکنجه ر

توانيم در چنين دنيايی آزادی را تجربه کنيم؟  میناپذير، چگونه  درد امری بديهی است و رنج و زحمت اجتناب

 .کنم که چشمان مرا بگشايی، آمين میدر نام مسيح خواهش 

رديم، مناسب قبل از هر گونه تالش و جستجويی برای يافتن پاسخ خدا به اين سؤال که در دعا مطرح ک

  :خواهد بود که يک بار ديگر تعريفی را که برای آزادی در مسيح  ارائه کرديم، مرور کنيم

آزادی در مسيح عبارتست از داشتن اشتياق فراوان و قدرت الزم برای زيستن با خدا، غلبه بر قوت گناه، «

 حقيقت هتوبه، تجديد افکار بوسيلاين آزادی از طريق . غلبه بر تاثيرات منفی فرهنگ حاکم و دروغهای شيطان

ای استوار و مبنی بر محبت و   رابطههنتيج اين آزادی. گردد میو در قدرت روح مقدس عيسی مسيح ميسر 

  ».اعتماد است که به عنوان فرزندان  با خدای فيض داريم
  

  ؟کند مداخله نمیخدا چرا 
، که عليرغم اتفاقاتی که ممکن است در در اين مرحله مفيد خواهد بود که به عنوان مقدمه عنوان کنيم

در اين دنيا مطلقًا هيچ چيزی يا هيچ کسی وجود ندارد که در نهايت بتواند شما را از زندگی شما رخ دهد، 
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 هولی موضوعی بسيار مهم وجود دارد که قبل از تجرب.  اين واقعيتی اميدبخش است. آزادی منع کندهتجرب

  .شويمچنين پيروزی بايد با آن رويارو 

در مواقعی که درد و رنج را . ای که الزم است به آن بپردازيم به خود خدا ارتباط دارد موضوع عمده

سعی کنيد . ای صرف کنيد و به اين پرسش پاسخ دهيد کنيم خدا چه نقشی در زندگی ما دارد؟ لحظه تجربه می

  .دکامًال صادقانه افکار و احساسات خود را در باره اين موضوع بيان کني

آيا خدا نيکوست؟ اگر چنين است، چرا : اند دانان با سؤاالتی از اين قبيل سروکله زده های متمادی الهی قرن

تواند کاری در اين  میکند تا به درد و رنج پايان دهد؟ آيا علتش اين است که در واقع خدا ن میای ن هيچ مداخله

رد؟ يا اينکه، او قادر است به درد و رنج پايان خصوص انجام دهد؟ آيا خدا نيکوست ولی قدرت الزم را ندا

  برد؟ میخواهد اين کار را بکند؟ آيا از تماشای رنج و زحمت ما لذت  میدهد ولی ن

تان به طرز  ای از زندگی شايد شما در دوره. ايد شما خودتان هم با چنين سؤاالتی دست و پنجه نرم کرده

ايد تا شما را از وضع  ين دوران به سوی خدا فرياد برآوردهايد و در ا  قرار گرفتهبدرفتاریفجيعی مورد 

شايد هم اکنون روزهای سختی را . ايد که جز سکوت پاسخ ديگری نيست موجود نجات دهد، و احساس کرده

زندگی شما را تهديد  طوفانی مرگبار های فراوان مانند  وضع مادی بسيار وخيم است و بدهی. گذرانيد می

تان در وضع خطرناکی است، يا اين که بيماری مزمن  میسالمت جس. حال انفجار استروابط در . کند می

 تلخی داريد يا يکی از هشايد خودتان چنين تجرب. باعث فرسايش شما شده و شادی و اميد را از شما گرفته است

علت  هيد که بشايد شاهد اين هست. تر است که غالب اوقات تحمل آن مشکل... عزيزانتان در چنين وضعيتی است

حسادت، کينه و تلخِی ديگران، شغل، شهرت و آبروی شما مرتبًا در معرض خطر تضعيف و نابودی قرار 

کنيد يا اينکه در حال سقوط  در سياهچال افسردگی هستيد  میعلت ترسهای متعدد احساس خطر  هشايد ب. دارد

  و در شگفت هستيد که پس خدا کجاست؟

هايی هستند در  موارد زير مثال. مقدس همين احساس را داشتند ز نويسندگان کتاببسياری ا. شما تنها نيستيد

  ؟ )چگونه بر آن فائق آمدند(مورد اينکه آنان چه احساسی داشتند و سرانجام چه شد 

پس خدای تو «: پرسند میکنم، و اشکهايم غذای من است؛ تمام روز دشمنان از من  میروز و شب گريه 

آورم چگونه در روزهای عيد، جماعت بزرگی  میگيرد؛ به ياد  میکنم دلم  میته فکر چون به گذش» کجاست؟

ای؟ بر  ای جان من، چرا محزون و افسرده شده! کردم می خدا هدايت هرا سرودخوانان و حمدگويان به خان

اين ديار ای خدا، در !  توستهاو را دوباره ستايش کن، زيرا او خدا و نجات دهند! خداوند اميد داشته باش

  )٧-٣: ۴٢مزمور .  (آورم میتو را به ياد ... غربت دلم گرفته است

آنقدر خواهم گريست تا خداوند از . ست ا به سبب نابودی قومم، روز و شب سيل اشک از چشمانم جاری

پر بينم چه بر سر دختران جوان اورشيلم آمده است، دلم از اندوه  میکه   میهنگا! آسمان نظر کند و پاسخ دهد

آنها مرا . ای به دام انداختند کسانی که هرگز آزارشان نداده بودم، دشمن من شدند و مرا همچون پرنده. شود می

اما ای . است  میآب از سرم گذشت، و فکر کردم مرگم حت. در چاه افکندند و سر چاه را با سنگ پوشاندند
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که تو را   میآری هنگا. هايم توجه کردی  به نالهخداوند، وقتی از عمق چاه نام تو را خواندم صدايم را شنيدی و

  )۵٧-۴٨: ٣مراثی (» !نترس«: خواندم به کمکم آمدی و گفتی

  !وحشت. خطر. افسردگی. نااميدی. يرتحق. ناپذير غم و اندوِه پايان. گريه و زاری

  !کمک. تسکين. تسلی. آرامش

 زمانی را به ياد  ؟ايد د را به خدا بيان کردهآيا تا به حال با اين سادگی و خالصانه احساسات و نيازهای خو

آيا مانند مثال مزمورسرا که در باال !). شايد همين امروز(ايد  آوريد که در نااميدی بسوی خدا فرياد برآورده

توانيد وضع خود در اين موقعيت خاص را با ايماندار  ذکر شد، کمک و حضور او را احساس کرديد؟ می

حقيقت کالم خدا ،  تا با شما و برای شما دعا کند و در کنار شما باشد و در صورت نيازبالغی در ميان بگذاريد

  .ی کندر برای شما يادآورا
  

  ضرورت درد و رنج
اگر عيسی ). ٣٣: ١۶يوحنا ( که در اين دنيا با مشکالت و زحمات فراوان روبرو خواهيم شد فرمودعيسی 

نه ... همچنين گفت که آرامش خاص خود را به ما خواهد دادولی او ! گويد روی حرف او حساب کنيد میچنين 

بلکه آرامشی که حتی وقتی شيطان با ... های خوب مهياست آرامش اين جهان را که تنها در شرايط و موقعيت

 اطرافيان ما ممکن هحتی در شرايطی که هم. شود، بر ما حاکم است میور  تمام قوای خود و پشت سر هم حمله

: ۴؛ فيلپيان ٢٧: ١۴يوحنا (توانيم چنين آرامشی را تجربه کنيم  میضطراب و ترس باشند، است غرق در ا

 ).٧و۶

توانيم از خدا داشته  میآوريم چه انتظاری  میبنابراين وقتی در اندوه و پريشانی به سوی خدا فرياد بر 

دهد به ترتيبی که نام او  میدهد يا شرايط را تغيير  میآسايی شفا  طور معجزهه در بعضی مواقع خدا ب باشيم؟

تواند معجزه کند و در غالب  میبايد دعا کنيم که خدا به اين نحو عمل کند و ايمان داشته باشيم که او . جالل يابد

  .کنيم اين کار را انجام خواهد داد میموارد در پاسخ به دعاهايی که با ايمان 

پولس رسول به احتمال زياد دچار يک . يگری دارد دهآيد که خدا نقش مینظر   ولی در بسياری از موارد به

او سه .  خدا به اين وضع دچار شده بوده شرير و با اجازه جسمانی بود، که بر اثر حملهبيماری يا ضعف عمد

ولی خدا، در حکمت و رحمت خود چنين پسنديد که با . بار دعا کرد که اين ضعف يا بيماری او را ترک کند

دانست که آن درد و مصيبت برای سالمت روحانی پولس  می ندهد، زيرا خدا شفا دعای پولس را پاسخ

 داند بعضی از لذتهای زودگذر، گاهی خدا شايسته می :اين رازی است که بايد به خدا بسپاريم. استضروری 

 .تر انجام دهد تر و مهم تا در قلب ما کاری بس عميق سالمت يا حتی دارايی و رفاه ما را قربانی کند

  . بخوانيد١٠-٧: ١٢توانيد از زبان خودش در دوم قرنتيان   ستان پولس را میدا

پايان ه توانيم به اين اميد دلخوش باشيم که روزها و شرايط سخت ب میکامًال آشکار است که هميشه ن

. کندتواند آرامشی را که نتيجه حضور و نزديکی اوست، به ما عطا  ولی او می. الاقل تا قبل از مرگ... برسند
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و ما را در مقابل دشمن محافظت خواهد کرد، دشمنی که به منظور تاراج ما  و او به ما قوت خواهد بخشيد

  .کند میانواع مشکالت وسختيها را برای ما ايجاد 

 شيطان، از شما محافظت ه اما خداوند وفادار است و شما را تقويت خواهد نمود و در برابر هر نوع حمل

  )٣: ٣الونيکيان دوم تس( .خواهد کرد

در زير آيات ديگری برای تشويق شما ذکر شده است که شما را ياری خواهد کرد تا درک کنيد که خدا 

کند، پس الزم نيست که دردهای زندگی بيش از حد  میهميشه با شماست و حضور او شما را تقويت و حفاظت 

  .شما را تحت تأثير قرار دهند، هر قدر هم که شرايط سخت باشد

من تو را تقويت خواهم کرد و ياری . نترس، چون من با تو هستم، نگران نشو، زيرا من خدای تو هستم 

 )١٠: ۴١اشعيا .  (خواهم داد و تو را حمايت کرده، نجات خواهم بخشيد

او مانند درختی خواهد بود که ! خوشابحال کسی که بر خداوند توکل دارد و تمام اميد و اعتمادش بر اوست

ترسد و نه از  میرسد، درختی که نه از گرما  میهايش از هر طرف به آب  ای است و ريشه  رودخانهدر کنار

 )٨و٧: ١٧ارميا .  (ايستد میماند و از ميوه آوردن باز ن میبرگش شاداب ! خشکسالی

  

  خود را بيازماييد
العملی از  ست چه عکسدر جدول زير به خودتان نمره دهيد که در مواقعی که شرايط زندگی چندان مساعد ني

کند که احساس  آوريد که او حاضر است و همين به شما کمک می برای مثال آيا به ياد می. دهيد خود نشان می

شويد؟ صادقانه خود را ارزيابی کنيد و در هر مورد با  گيرد و مضطرب می آزادی کنيد، يا ترس شما را فرا می

  .گيريد کجای جدول قرار می وًال چه احساسی داريد و درمشخص کنيد که در مواقع فشار معم) ×(عالمت 

  

٣ ٢  ١ ۴ ۵ ۶ ١٠ ٩ ٨ ٧  

  ترس   ايمان

  اضطراب  آرامش

  شک  اطمينان

  نااميدی  اميد

  افسردگی  خوشی

  خشم نسبت به خدا  اعتماد به خدا

  احساس بيچارگی همراه با خشم  سکوت همراه با دعا

  مقاصد خودتالش در پيش بردن   کفايت و رضايت
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برای اينکه بتوانيد در درد و رنج، آزادی را تجربه کنيد، بايد با تمام وجود از خدا قدرت، امنيت و آرامش 

توانيد اين کار را بکنيد؟ اگر هر گونه خشم يا رنجشی نسبت به خدا داريد آن را در غالب جمالتی در  آيا می. بطلبيد

شود و بايد به نوعی آن را حل  د بدبينی و عدم اطمينان نسبت به او میخشم نسبت به خدا باعث ايجا. زير بنويسيد

اگر خشم نسبت به خدا در عمق وجود شما رخنه کرده است، اکنون فرصت مناسبی است که آن را بروز . کرد

  .دهيد تا بتوانيد آزاد شويد

ه خدا داشته باشيد، که ممکن است نسبت ب  می هر گونه خشهپس از چند لحظه فرصت خواهيد داشت در بار

  .مقدس اشاره کنم و توضيحات مفيدی بدهم  مهم ديگر از کتابهولی قبل از آن بهتر است به چند آي. دعا کنيد

 

ای گناهکاران، از . که نزديک است او را بخوانيد  میشود بطلبيد، و مادا میکه يافت   میخداوند را مادا 

خداوند بازگشت کنيد، زيرا او بسيار بخشنده است و بر شما کارها و فکرهای فاسد خود دست بکشيد و بسوی 

به . های شما نيست های من راه فکرهای من فکرهای شما نيست، و راه«: فرمايد میخداوند . رحم خواهد کرد

همان اندازه که آسمان بلندتر از زمين است، راههای من نيز از راههای شما و فکرهای من از فکرهای شما 

  )٩-۶: ۵۵اشعيا . (»ر استبلندتر و برت

اند، با هم   او خوانده شدههدانيم همه چيز برای خيريت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراد میما 

گزيد تا به شکل پسر او در آيند و تا پسر،  شناخت از پيش بر میزيرا خدا آنانی را که از ابتدا . در کارند

او کسانی را که قبًال برگزيده بود به سوی خود خوانده است و . ار باشدنخستين برادر در ميان ايمانداران بسي

  )٣٢-٢٨: ٨روميان .  (شدگان را کامًال نيک محسوب کرد و نيکان را نيز جاه و جالل بخشيد خوانده

  

  حقايقی مهم
  :را استنتاج کرد  میتوان حقايق مشخص بسيار مه میاز اين آيات 

 گناه را ترک کنيم و به سوی او بازگشت کنيم او هميشه آماده است خدا رحيم و بخشنده است و هر گاه •

  .تا ما را ببخشد

  .شود، يعنی هم اکنون به سوی او بازگشت کنيم میکه او يافت   میبايد مادا •

دانيم خدا در  میکنيم  میدانيم و مهم نيست که چقدر خيال  میمهم نيست که ما چقدر خودمان را باهوش  •

  .داند میولی خدا . دانيم میبکند، حقيقت اين است که ما نزندگی ما چه بايد 

بنابراين وقتی در درک . راهها و فکرهای خدا بسيار بسيار باالتر از راهها و فکرهای ماست •

و ... اين امر مستلزم فروتنی از جانب ماست. دهد مشکل داريم، اصًال نبايد تعجب کنيم میچيزهايی که انجام 

 .مًال نيکوستايمان به خدايی که کا

برد،  میکار  هدهد، خدا در قوت عظيم خود آنها را برای خيريت ما ب میگر چه اتفاقات بد برای ما رخ  •

 .سازد میتراشد و ما را بيشتر و بيشتر شبيه مسيح  میهای تيز ما را   دردهای ما لبههو بوسيل
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داده است؛ هر چند در حال  خدا برای ما بسيار عالی است که ما را از پيش توسط مسيح جالل هنقش •

 .حاضر ممکن است تجربيات سختی را تحمل کنيم، روزی در آسمان آن جالل را خواهيم ديد

 !خدا با ما و برای ماست؛ او خدای توست، اگر فرزند او هستی •

اگر خدا با ماست، نهايتًا مهم نيست چه کسی در مقابل ماست، چون خدا همه چيز را برای ما ترک  •

  !حبت او برای ما بسيار عظيم استم! کرده است

دهيم،  می آزادی عليرغم تحمل درد و رنج را ادامه ه تجربه خود در باره آينده در حالی که مطالعهدر شمار

.  خواهيم کرد که چگونه خشم خود نسبت به ديگران و نسبت به خودمان را برطرف کنيمدر اين زمينه بحث

  .را پشت سر بگذاريم» خشم نسبت به خدا«ولی اکنون سعی داريم مانِع اول يعنی 

  

  خشم نسبت به خدارهايی از 
که نسبت به خدا داريم،   میتوانيم به علت خش مین. بگيريم  می آزادی بايد با فروتنی تصميهبرای تجرب

تواند هيچ اشتباهی  میخدا ن. که در درون ما در حال جوشيدن است، خدا را در بن بست قرار دهيم  میخش

تا کی . او در مورد شما در اشتباه نيست و هرگز خطايی نسبت به شما مرتکب نخواهد شد. ودمرتکب ش

 خود را عادل جلوه دهيد و خدا را سرزنش کنيد، ،پيش گرفتهدر خواهيد روش کهنه و خشِن تبرئه خود را  می

 اشتباه است و نسبت به کند بدانيد؟ چنين نگرشی میای ن و او را بی انصاف، بی توجه يا خدايی که هيچ مداخله

 رفتار شما با او ،ايد اگر دلتان نسبت به او تلخ شده است و از او رنجيده. ايد خدا مرتکب اشتباه شده

  برد؟ آيا اين شما نيستيد؟ میها چه کسی در اين ميان رنج  ولی با تمام اين صحبت. است ناعادالنه

. رس و با آزادی، کامًال صادقانه به حضور خدا برويمالبته اين امر حياتی است که هر لحظه بتوانيم بدون ت

گوييم که بايد سعی کنيم احساسات واقعی خود نسبت به خدا را پنهان کنيم و وانمود کنيم که همه چيز خوب  مین

کنيم يا چه احساسی  میداند که هر لحظه چه فکر  میبيند و  میخدا به خوبی . است، اگر واقعًا اينطور نيست

به خاطر خرابی . يار سالم و پسنديده است که احساسات خودتان نسبت به خداوند را تخليه کنيدبس. داريم

صريح احساسات   میو او با کال.  و رنج شديد قوم خدا، درون ارميا کامًال آشفته و پريشان بودمعبداورشليم، 

 خود فائق آيد و با ايمان به خدا ولی الزم بود که او بر خشم).  را بخوانيد١٨-١: ٣مراثی (خود را به خدا گفت 

در واقع، تا زمانی که به . ما نيز همينطور).  را بخوانيد٢۶-١٩: ٣مراثی (روی آورد و چنين نيز کرد 

خداوند در  .ای نرسيم که بتوانيم ايمان داشته باشيم، در درون خود آزادی واقعی را تجربه نخواهيم کرد مرحله

  )١٧: ١۴۵مزمور . (تمام کارهايش عادل و مهربان است

مقدس صحيح است؟ اگر  گرديد که با فروتنی اعالم کنيد که کتاب توانيد به اين مرحله از ايمان بر میيا آ

  توانيد هم اينک خدا را برای اين حقيقت شکر کنيد؟ میچنين است، 

  )١٨: ١۴۵مزمور . (خداوند نزديک کسانی است که با صداقت و راستی طالب او هستند
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بريد؟ آيا مناسب نيست که در راستی او را بخوانيد؟ او منتظر است تا  می در چنين شرايطی به سر آيا شما

اگر در خشم . دعای زير تنها يک آغاز است. و او خدايی بخشنده، مهربان و رحيم است. به شما نزديک شود

. نيد و به ايمان واقعی برسيدزمانی طول خواهد کشيد تا بر عدم اطمينان غلبه ک با خدا در کشمکش بوديد، اندک

تواند آغازی باشد برای يک رويارويی شخصِی واقعی و صادقانه با خدا به منظور در  میاين دعا . عجله نکنيد

 .کنم که در پايان شما بتوانيد به اين مرحله از ايمان برسيد میدعا .  اين امورهميان گذاشتن هم

  

 دعا
برم و از درون اين شرايط به تو  میشکالت و درد و رنج بسر ای پدر آسمانی عزيز، در حالی که در م

عذر .  به آسانی ممکن است تو را خدايی تصور کنم که با تو خدای واقعی بسيار متفاوت است،کنم مینگاه 

ام که حق  علت غرور فکر کرده هام و ب هها و افکار خودم در مورد تو قضاوت کرده خواهم که بر طبق را می

اندازه که آسمان بلندتر از اين  کنم که همان میسازم و اعتراف  میخود را در حضور تو فروتن . با من است

کنم  میاعتراف . تر است ام، راههای تو  از راههای من فراتر و عالی  زمينی است که من بر روی آن ايستاده

اکنون ). خود را نام ببريدتوانيد علل خشم و رنجش  می(که خشم و رنجش من نسبت به تو ناعادالنه بوده است 

ام از تو تشکر کنم، چون وضعيت من هر چه باشد و عليرغم وجود مشکالت فراوان در  تصميم گرفته

. بری و مرا بيشتر شبيه عيسی گردانیبکار  ه اين چيزهای بد را برای خيريت من بهتوانی هم میم، تو ا زندگی

خواهم در حالی که درس تحمل را  میمر موجود بود، ولی ای کاش راه آسانتری برای به انجام رسانيدن اين ا

و روزی . گيرم به تو اعتماد کنم میحال تصميم . گيرم، مرا در مسيح بالغ و کامل گردانی میم ياد ا در زندگی

مقدسينی که به همين طور رنج و درد را تحمل کردند در جشن تو حاضر   میخواهم توانست به همراه تما

مقدسينی که مانند من درد و رنج را تجربه کردند شهادت   میوز قادر خواهم بود به همراه تماو در آن ر. باشم

دهم که چگونه پس از اندکی درد و رنج، تو خدای فيض، که در جالل ابدی خود در عيسی مسيح ما را 

  .آمين.  استسلطنت تا به ابد از آن تو. ای، مرا کامل، تاييد و تقويت کردی و استوار گردانيدی خوانده
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  رهبر خدمتگزار

  

  رتآ استيوتـَتکشيش                یرهبرجنبه تاريک : مهدبخش 
  

ه پاداشهای خاص موعظه کنم که اکثر ما که دعوت خدا را برای خدمت مسيح احساس کرديم، ب تصور می

دانستيم،  ياد نمیاحتمال ز آنچه که به. کرديم کالم خدا و دريافت برکات مشاهده رشد ديگران در فيض فکر می

ای از خدمت مسيح  پطرس رسول جنبه. اين بود که دعوت برای خدمت به مسيح جنبه بسيار تاريکی نيز دارد

شوند در  ندرت با کسانی که آماده خدمت می دهد که بر تمام عهدجديد حاکم است، اما به را مورد بحث قرار می

کار خالف تنبيه شويد و تحمل کنيد، چه جای فخر است؟ سبب  اما اگر به«: فرمايد می. شود ميان گذاشته می

برای همين فرا چه، . حال آنکه اگر نيکويی کنيد و در عوض رنج ببينيد و تحمل کنيد، نزد خدا پسنديده است

اول (» .های وی پا نهيد ، زيرا مسيح برای شما رنج کشيد و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمايد خوانده شده

سازد که همه رهبران مسيحی در مقطعی از  پطرس مسأله سختی را مطرح می). ، هزاره نو٢١ -٢٠ :٢پطرس 

قابل درک است که اگر کار خالفی انجام دهيم با عواقب دشواری مواجه . اند زمان با آن دست به گريبان بوده

در راه خدمت به داريم و  شويم، اما آنچه برايمان قابل درک نيست اين است که چرا وقتی مسيح را دوست می

 اين يک دهيم، بايد مورد بدرفتاری ساير مسيحيان قرار گيريم؟ کنيم و به ديگران محبت نشان می او ايثار می

کند که آيا شبان از کوره  نکته الهياتی پيش پا افتاده نيست، زيرا اين درست همان چيزی است که تعيين می

اين احساس که مورد بدرفتاری همان . مؤثر خدمت کند يا نهطور  تواند به آيد و می آزمايش سربلند بيرون می

. تواند حس نفرت و تلخی عميقی بر جای بگذارد کوشيم به ايشان خدمت کنيم، می گيريم که می کسانی قرار می

شوند،  اميد من اين است که با مطرح کردن بحثی در باره بعضی از کشمکشهايی که رهبران با آن مواجه می

سازند ادعا کنيم که خدمت به مسيح تمامًا پيروزی و شادی است  های کاذبی را که ما را وادار می گرايی آرمان

. کنار بگذاريم و به يکديگر اجازه دهيم که تجربه خود را از جنبه تاريک خدمت به مسيح با يکديگر تقسيم کنيم

اند مشارکت داشته   شريکرهبران زخمی بسياری هستند که آرزو دارند با ساير خادمينی که در دردشان

  .اند با وجود اين زخمها، به خدمت شادمانه خود ادامه دهند باشند، خادمينی که توانسته

دارد که اين کشمکشها  او در واقع اظهار می. رود پولس رسول از بيان کشمکشهايش در خدمت طفره نمی

اين گنجينه را در ظروفی خاکی داريم «: اند تا عظمت قدرت خدا را در او نشان دهند ريزی شده برای آن طرح

ترين  عميق). ، هزاره نو٧ :۴دوم قرنتيان (» .العاده از خداست، نه از ما تا آشکار باشد که اين قدرت خارق

تواند اين باشد که در دشوارترين لحظات زندگی خود، چگونه بر  توانيم بر ديگران بگذاريم می تأثيری که می
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سازد  آيد، پولس رسول چهار کشمکش رايج را مشخص می دنبال آيه فوق می تی که بهدر آيا. کنيم خدا توکل می

  .شوند که همه خادمين ناگزير با آنها روبرو می

  

  ها خصومت
ما «: فرمايد پولس رسول می. هر خادمی بايد بداند که در خدمتش به مسيح، با خصومت مواجه خواهد شد

هايی رو در رو خواهيم شد  منظور اين است که با خصومت). ٨آيه (» .ايم از هر سو در فشاريم، اما خـُرد نشده

ها  هر مسيحی بايد بداند که هر چه استوارتر در راه مسيح بايستد، مخالفت. که هدفشان خرد کردن ما است

د ای استفاده خواهد کر از هر وسيله) ١٠ :١٢مکاشفه  (، يعنی شيطانکننده مقدسين آن متهم. تر خواهند بود سخت

او افراد سرسختی را . کنيم های گمشدگان مبارزه می دچار رنج سازد، ما که با سلطه او بر دلها و ذهنتا ما را 

ما افراد . کنيم دعوتشان تنها آزار دادن ما و انتقاد کردن از ما است  که احساس میدهد بر سر راه ما قرار می

اين امر در طول زمان، شکيبايی ما را فرسوده . نندک کنيم، اما ايشان به ما خيانت می را محبت و خدمت می

سازد تا دل ما را نسبت به خدا  شيطان خانواده ما را دچار مشکالت می. کشاند سازد و دلمان را به تلخی می می

  .دست بکشيمشويم از خدمت  سازد که وسوسه می گاه شرايط را چنان غير قابل تحمل می. سخت کند

دگينامه مردان و زنان بزرگ خدا نگاه کنيد، پی خواهيد برد که همواره رنجی بر اگر با دقت بيشتری به زن

کردند، بلکه بر حضور و قدرت  ايشان در باره انجيل سعادت زمينی موعظه نمی. شان حاکم بوده است زندگی

سی که ها خرد نشدند، بلکه با قدرت ک ايشان در اثر خصومت. دادند خدا در وادی اشکها و دردها شهادت می

  .ها چيره شدند در راه آنان خرد شد بر خصومت

  

  اغتشاش فکری
آيه (» .متحيريم، اما نوميد نيستيم«: فرمايد پولس رسول می. هر خادمی با اغتشاش فکری مواجه خواهد شد

ه حال شد آيا تا به. دانيم چه بکنيم ، نمی»ای نداريم چاره«کنيم   اين است که احساس می»متحير«منظور از ). ٨

به مادری . شويم ؟ در خدمت خود با رنج ديگران مواجه می»!دانم چه بايد بکنم اصًال نمی«: که از خود بپرسيد

که طفل مرده خود را در آغوش کشيده چه داريد که بگوييد؟ چه تساليی داريد برای مردی که زنش رهايش 

 چرا کسانی که به ايشان خدمت شوم؟ کرده است؟ در مورد سؤاالت خودتان چه؟ چرا در خدمتم موفق نمی

ند؟ اينها سؤاالتی است که بارها ورز ام با خدمتم مخالفت می کنند؟ چرا خانواده کنم، در آخر به من خيانت می می

فرمايد که  پولس نمی. کننده باشند اند حيران تواند برای کسانی که دعوت خدا را برای خدمت شنيده ايم و می شنيده

وقتی شبان جوانی بودم، از . گويد اين است که نبايد نوميد شويم يافت، بلکه آنچه میهميشه پاسخی خواهيم 

وقتی دچار اغتشاش «: در پاسخ گفت. کند خادمی باتجربه پرسيدم که وقتی حيران و مغشوش است چه می
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و . در هر چيز از او اطاعت کن. هر روز خداوند را ستايش کن: شوی، اين سه کار را انجام بده فکری می

  .مانيم، او دری خواهد گشود وقتی منتظر خداوند می. ».منتظر بمان

  

  آزارها
بينيم، اما وانهاده  آزار می«: فرمايد رسول مسيح می. هر خادمی بايد آماده باشد در راه مسيح آزار ببيند

عيسی اين . خاطر انجيل مورد حمله و اهانت قرار خواهيم گرفت منظور اين است که به). ٩آيه (» .ايم نشده

: نکته را در فصل پنجم انجيل متی پيشگويی فرمود و پولس نيز همين حقيقت را به تيموتائوس يادآوری کرد

دوم (» .راستی، همه کسانی که بخواهند در مسيْح عيسی با دينداری زيست کند، آزار خواهند ديد به«

اند، تنها   بگويند که هيچ گاه آزار نديدهبرای آن مسيحيانی که ممکن است اعتراض کنند و). ١٢ :٣تيموتائوس 

فرمايد که ما از آزارها رهايی  پولس نمی. دهند پاسخم اين است که بپرسم چه کاری برای ملکوت خدا انجام می

به شهادت کسانی گوش دهيد که در راه نام . گويد که در کشاکش آن رها نخواهيم شد خواهيم يافت، بلکه می

ان خواهند گفت که مسيح با وفاداری در کنار ايشان ايستاده و کمک کرده تا پيروز اند؛ ايش مسيح رنج ديده

  .شوند

  

  طردشدگی
آيه (» .ايم ايم، اما از پا در نيامده بر زمين افکنده شده«: فرمايد می. هر خادمی بايد آماده باشد که طرد شود

ايمانان و آنانی که  بی.  را درک نکنداحترامی قرار بگيريم و کسی ارزش ما منظور اين است که مورد بی). ٩

همچنين ساير رهبران مسيحی که ما را قبول ندارند و ممکن . پيام ما را قبول ندارند، ما را طرد خواهند کرد

فرمايد که اگر مجهز  اما پولس می. است با تعاليم يا روشهای ما موافق نباشند نيز ما را طرد و رد خواهند کرد

  .اين امور ما را از پا در نخواهند آوردبه دو حقيقت باشيم، 

  

  حقيقت نخست
ممکن است هميشه ندانيم چرا . مان باشد  خارج از اجازه پدر آسمانیوچيزی نيست که برای ما اتفاق بيفتد 

اشعيا . کند دانيم که هيچ چيز تصادفی نيست و اينکه خدا ما را حفظ می افتد، اما می بعضی اتفاقات برای ما می

اشعيا (» .البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگيری خواهم کرد«: دفرماي می

۴١٠ :١.(  
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  حقيقت دوم
ريزی شده تا ما را برای خدمت مؤثرتر به ديگران آماده  شويم برای آن طرح هر چيزی که متحمل می

  ).٢ :١۵ يوحنا(کند تا بيشتر ميوه بياوريم  س میَراو ما را َه. سازد

  

خدمت به مسيح در اين دنيا جنبه تاريکی دارد، اما در همين تاريکی است که نور او در ما و از طريق ما 

  .درخشانتر خواهد تابيد
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