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بررسی عهد جدید قسمت چهارم
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 22آوریل 2002
کلیسای مخفی بررسی عهد جدید

ادامۀ انجیل پادشاهی
پادشاهی خدا داستانی مستتر در عهد جدید هست .نگاهی به اناجیل .ما انجیل پادشاهی را دیددیم .پادشدا آمدد و بلبده کدرد و
اینجا سئوالی هست که میخوام بر مبنای اون بپرسم:

آیا پادشاهی را پذیرفته اید؟
قبل از اینکه به سئوال جواب بدید میخوام که به معنی پذیرفتن پادشاهی نگا کنیم .آیدا پادشداهی را پذیرفتده ایدد؟ اساسدا ی یعندی
آیا پادشاهی را دریافت کردید؟ این یعنی چی؟ خوب من فکر میکنم چند تدا معندی دار  .اولی دریافدت عییدۀ پادشداهی .وقتدی بده
عهد جدید وتعالیم عیسی نگا میکنید به ملکوت یا پادشاهی به پنج روش مختلف به عنوان عییه اشدار شدد .اولی اون هدیده
ای برای حال و آیند هست .پادشاهی در عهد جدید هدیه ای برای حال و آیند هست .منظدورم اینده کده اون چیزیده کده مدا در
حال حاضر و در آیند تجربه میکنیم .گاهی وقتی ما به پادشاهی خدا فکر میکنیم ،فکر میکنیم که اون چیزیه کده خواهدد آمدد.
خوب اون چیزیه که خواهد آمد و در عین حال چیزیه که الن اینجاست .و اون چیزیه که عیسدی بارهدا و بارهدا بدر اون تؤکیدد
کرد در لوقا  22 – 20:12او میگه :اساسا ی دار به فریسیان تعلدیم میدد و میگده پادشداهی خددا در بدین شماسدت درسدت در
مقابل شماست .بعد از این صحبت میکنه که پسر انسان چگونه خواهد آمد.

روزی بعضی از فریسیان از عیسی پرسیدند“ :ملکوت خدا کی آباز خواهد شدد؟” عیسدی جدواب داد“ :ملکدوت خددا بدا عالئدم
قابل دیدن آباز نخواهد شد .و نخواهند گفت که در این گوشه یا آن گوشه زمین آباز شد اسدت  ،زیدرا ملکدوت خددا در میدان
شماست  ”.کمی بعد ،در این بار به شاگردان خود فرمود“ :زمانی می رسد که آرزو خواهید کرد حتی برای یک روز هدم کده
شد  ،با شما باشم  ،اما این آرزو برآورد نخواهد شد .به شما خبر خواهد رسید که من بازگشته ام و در فالن جا هستم  .اما
باور نکنید و بدنبال من نگردید .زیرا وقتی بازگردم  ،بدون شک شما از آن آگا خواهید شد .بازگشت من  ،در واقد همچدون
برق خواهد بود که تمام آسمان را روشن می سازد .اما پیش از آن  ،لزم است که زحمات بسیاری متحمل گردم و توسی ایدن
قوم محکوم شوم  .لوقا  22 – 20:12پس میبینید کده اون درسدت همینجاسدت و نیدز خواهدد آمدد .بده متدی  10 – 3:2نگدا
کنید اون سعادت جاودانی هست .خوشا به حال هست.
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خوشدابحال مسدیینان در روح ،زیدرا ملیوتآسددمان از آن ایشدان اسدت .خوشددابحال ماتمیدان ،زیدرا ایشددان تسدلی خواهندد یافددت.
خوشابحال حلیمان ،زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد .خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ،زیرا ایشان سیر خواهندشدد.
خوشابحال رحمینندگان ،زیرا بر ایشان رحم یرد خواهد شد .خوشابحال پاکدلن ،زیرا ایشان خددا را خواهندد دیدد .خوشدابحال
صلحینندگان ،زیرا ایشان پسدران خددا خواندد خواهندد شدد .خوشدابحال زحمتیشدان بدرای عددالت ،زیدرا ملیدوت آسدمان از آن
ایشان است .متی 10 – 3:2
خوشا به حال های متی  3:2با  ،خوشابحال مسیینان در روح ،شروع میشه زیرا چی؟ ملیوتآسمان از آن ایشان است .بعدد

یک خوشابه حال بعد از اون هست که میگه  .خوشابحال ماتمیان ،زیرا ایشان تسلی خواهندد یافدت .خوشدابحال حلیمدان ،زیدرا
ایشان وارث زمین خواهند شد .پس چیز های آیند رو میبینید .که میگه اونا خواهند شد ،اینو خواهند داشت .بعدد بده آیدۀ 01
میرسید و اون میگه . :خوشابحال زحمتیشان برای عدالت ،زیرا ملیوت آسمان از آن ایشان است .پس این تصویر پادشاهی
رو میبینید که هم الن اینجاست و هم در آیند خواهد بود .اون هدیه ای بدرای حدال و آیندد هسدت .بعدد اون هدیده ای رایگدان
هست لوقا  23:03میگه :رضای خایر پدر شما در اینست که ملکوت را به شما عیا فرماید .او راضی هست کده اوندو بده مدا

بددد  .سددوم اون یددک هدیدده از روی فددیه هسددت .لوقددا  30:01از ایددن صددحبت میکندده کدده چیددور خدددا پادشدداهی را از اشددخا
متفکر و دانای این جهان مخفدی داشدته امدا رضدایتش بدر ایدن بدود کده بدر شدما آشدکار کنده .ایدن خواسدت او بدود  .او بسدیار
خوشحال هست که حاکمیت خدودش را عظمدت و رحمدت خدودش را بدر شدما آشدکار کنده .ایدن هدیده ای از روی فدیه هسدت.
چهارم اون هدیه ای گرانبها هست  .متی  14 – 11:02دو نگا اجمالی از پادشاهی را بما مید .

ملکوت آسمان مانند گنجی است که مردی در یک مزرعه پیدا کرد و دوبار آن را زیر خاک پنهان نمود و از ذوق آن  ،رفت
و هر چه داشت فروخت تا پول کافی بدست َآو َرد و آن مزرعه را بخرد و صاحب آن گنج شود « .ملکوت آسمان را مدی تدوان
به گونه ای دیگر نیز توصیف کرد .یک تاجر مروارید ،در جستجوی مرواریدهای مربوب بود .سرانجام وقتی به مرواریدد بدا
ارزشی دست یافت  ،رفت و هر چه داشت فروخت تا آن را بخرد .متی 14 – 11:02
اون مثل گنجی در یک مزرعه هست که وقتی اون را پیدا کردید ،میرید و هر چیزی را که دارید میفروشدید چدون اون گدنج را
میخواهید .اون مثل مروارید نفیسی هست که هر چیزی را می فروشید تا اون را بخریدد .چدون اون ارزش همده چیدز را دار .
ما چیزی در پادشاهی خدا پیدا کرد ایم که ارزش دار همه چیز را بخدایرش از دسدت بددیم .ایدن شدهادت سرتاسدر ایدن درس
هست .چیزی هست که ارزش دار همه چیدز را بده خدایرش از دسدت بددیم .ایدن مفهدوم ملکدوت خددا در عهدد جدیدد هسدت .و
بالخر اون هدیه ای ابدی هست .مرقس  20 – 01:01گفتگوی عیسی با یک حداکم ثروتمندد جدوان هسدت  .و در آیدۀ  01او
از هدیۀ ابدی صحبت میکنه :چه باید بکدنم تدا وارث حیدات ابددی گدردم؟ بعدد او میگده ایدن چیزیده کده وقتدی وارد ملکدوت خددا
شدی اتفاق میفته .اون هدیه ای ابدی هست .اون هدیه فقی برای الن نیست بلکه هدیه ای برای آیند هسدت .پدس اون چندین
هدیه ای هست .ما پادشاهی را به عنوان هدیه دریافت میکنیم .خدا اون را به ما مید  .حداکمیتش بدر زنددگی مدا اونیدور کده
در موعظۀ عیسی دیدیم قرار میگیر  .او اون را به ما مید  .ما همینیور به عنوان بخشی از پادشاهی یا ملکوت وارد زنددگی
پادشاهی میشیم .ما وارد زنددگی پادشداهی میشدیم .ازتدون میخدوام بده چندد روش مختلدف بده ایدن فکدر کنیدد .اولی در رابیده بدا

بازگشت اساسی به یرف شا  .توبه کلمۀ موضوعی موعظۀ پادشاهی خدا هست متی  ... 3:2به مردم می گفت « :از گناهان
خدود توبده ینیدد ،زیددرا ملیدوت خددا بدزودی فددرا خواهدد رسدید ».متددی  01:1عیسدی از آن روز بده بعدد ،بدده اعدالم پیادام خدددا
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پرداخددت و مددی گفددت « :از گناهددان خودتوبدده نماییددد و نددزد خدددا بازگشددت ینیددد ،زیددرا ملیددوت آسددمان نزدیدد شددد اسددت».
مرقس  0::0او فرمود“ :زمان موعود فرا رسید است  .بدزودی خداونددم ملکدوت خدود را برقدرار خواهدد سداخت  .پدس  ،از
گناهان خود دست بکشید و بده ایدن خبدر خدوش ایمدان بیاوریدد .چدرا ایدن را میگفدت؟ بدرای اینکده ایدن یعندی بازگشدت از همدۀ
پادشاهی های این دنیا به یرف پادشاهی او .برای اینکه این اعتراف به حاکمیت عیسدی بدالتر از هدر چیدز در زنددگی هدامون
هست .او خداوند هست .به این دلیله که حتی بعد از اناجیل میبینیم میگه :اگر به زبان خود اقرار کنید عیسدی خداوندد اسدت و

به قلب خود ایمان بیاورید که خدا او را از مردگان بر خیزانید نجات خواهیدد یافدت ...اعمدال رسدولن  « 24:3پدس ای جمید
قوم اسرائیل  ،یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصدلوب کردیدد  ،خداوندد و مسدیح کدرد اسدت  ».ایدن اولدین موعظدۀ
مسیحی هست که عیسی را به عنوان خداوندد و مسدیح میدرح میکنده و بعدد از اون پیدرس میگده توبده کنیدد و بده ایدن ایمدان
بیارید که او خداوند و پادشا هست .ما گاهی وقتدی از نجدات حدرف میدزنیم ایندو فرامدوش میکندیم .مدا ابلدب یدوری از نجدات
حرف میدزنیم کده گدویی مدن از عیسدی دعدوت میکدنم کده وارد قلدبم بشده و نجدات پیددا میکدنم .خدوب شدما از عیسدی میخواهیدد
گناهانتون را ببخشه بله این قسمت مهم نجات هست اما تمام نجات این نیسدت .در هدی کجدای اناجیدل یدا کدل عهدد جدیدد چندین
چیزی نیست که کسی برای بخشش گناهانش به حضور عیسی بر و بعدد راهدش را بکشده و بدر دنبدال زنددگی خدودش و هدر
یور میخواد زندگی کنه .نجات یعندی تسدلیم زنددگیتون بده پادشداهی او و البتده بخشدید شددن گناهدانتون  ،بلده ایدن بایدد مبندای
درک ما از نجات باشه .بی چون و چرا .به هر حال ما تحت اختیار یک شا هستیم .زندگیمون را تسلیم یدک پادشدا میکندیم .
از این رو شاید دعوت کردن عیسی بده قلبهدامون نتونده شدرح مناسدبی بدرای تبعیدت کدردن از یدک شدا باشده و منظدور مدا را
نرسونه .پیاام دقیقا ی همینجاست .دالس ا
ویالرد میگه :ما بعنوان مسیحیان خون آشام امروزی مقصر هستیم که میگند :عیسی
لیفا ی کمی از خون خودتو به من بد  ،اما عالقه ای ندارم که شاگرد تو بشم یدا شدبیه تدو بشدم راسدتی اگده مدن مشداول زنددگی
خودم هستم معذرت میخوام توی آسمان میبینمت.
خدا بما کمک میکنه که جدا از یک پادشاهی مسیحی زندگی نکنیم .بازگشت اساسی به یرف شدا  .درثدانی اعتمداد اساسدی بده
شددا  .اعتمدداد اساسددی بدده شددا  .در متددی  1 – 3:02میبینددیم کدده بچدده ای را صدددا میکنده و بدده مددردم میگدده اگدده میخواهیددد وارد
ملکدوت خددا بشدید بایددد مانندد ایدن بچدده بشدوید  .در گذشدته از ایدن داسددتان تعدابیر نادرسدتی شددد  ،هرچندد اون داسدتان بسددیار
زیبایی هست ولی میتونه بلی تعبیر بشه و عدم بلوغ در ایمان از اون برداشدت بشده .مدا گداهی ایدن تصدویر رومیبیندیم و اون
حقیت دار ما میبینیم که عیسی به سادگی یک بچه اشار میکنه اما این سادگیی نیست که بگده مدن لزم نیسدت خیلدی از چیدز
ها رو بدونم پس حال که من در پادشاهی هستم میتونم عقب بشینم و از کنار این چیزهای مسیحی رد بشم و لزم نیسدت کدالم
بخونم و چیزی قربانی کنم و با جدیت دعا کنم .چالش عهد جدید اینه که کالم خدا را بدونید و هرچده بیشدتر بدونیدد فدروتن تدر

بشید و مانند یک بچه به پدر اعتماد کنید .اما ااول ملیوت خدا و عدالت او را بیلبید یه این همه برای شدما مزیدد خواهدد شدد.
متی  22:4این عدم بلوغ در ایمان نیست .این اعتماد کامل و تمام عیار به پدر هست .این قیافه ایه که مدن میبیدنم وقتدی میدرم
خونه پسرم یواشکی پیشم میاد و به چهر ای خندان دستهاشو باز میکنه و میپر بالم .این اعتمداد اساسدی بده پددر هسدت .و
مسئله اینجاست که هر قدر ما بیشتر عهد جدیدد را میخدونیم هرچده بیشدتر عهدد قددیم را میخدونیم بیشدتر در شدناخت خددا رشدد
میکنیم .و بیشتر در اعتماد و تسلیم ساد به او رشد میکنیم .پس این عدم بلوغ ایمان نیست بلکه اعتماد کامل به پددر هسدت.
انجیل ما رو دعوت میکنه در همه چی در هر چیزی که در زندگی هامون داریم بده او اعتمداد کندیم .بازگشدت اساسدی ،اعتمداد
اساسی و بالخر تحول اساسی توسی شا  .وقتی پادشاهی او در زنددگی مدا تبددیل بده واقعیدت میشده و در تمدام عرصده هدای
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زندگی ما نفوذ میکنه و تمامی عوامل زندگی ما تحت تسلی پادشاهی او قرار میگیر  ،چه اتفداقی میفتده؟ وقتدی مدا حاکمیدت او
را در زنددگیمون در خاندده ،در محددل کددار ،در بدازی ،درمدرسد ه میبینددیم چددی پدیش میدداد؟ در هددر کدداری کده میکنددیم اجدداز میدددیم
پادشاهی خدا حاکمیت او و خداوندی او در تمام عرصه های زندگی ما نفوذ کنه .نه این مسیحیت یبقه بندی شد کده بسدیاری
از اوقات در بعضی چیز ها احساس تقصیر میکنیم و اینجا و اونجا عرصه های تسلیم نشد ای هست .او پادشا تمدام عرصده
دایی ملکددوت خدددا هسددت .زندددگی شددما درکددار و درمحددل
هاسددت و همددۀ اونهددا رو تبدددیل میکندده تددا جاللددش ظدداهر بشدده .ایددن زیبد ک
کارتون ،یا زندگیتون در مدرسه یا زنددگیتون در خانده یدا زنددگیتون در محلده جائیکده الن زنددگی میکنیدد ،هددف از زنددگیتون
اینه که برای پادشداهی زنددگی کنیدد و خددا میخدواد کده در کدار شدما بعندوان وکیدل یدا بده عندوان معلدم و یدا کداری کده در خانده
میکنید ،بعنوان پادشا جالل پیدا کنه .او پادشا تمامی این عرصه ها هسدت .خدوب ایدن تحدول چگونده انجدام میشده؟ خدوب بدا
پذیرفتن تعالیم پادشا  .با پذیرفتن تعالیم پادشا  .موعظۀ سر کو در متی یک نمونه هست اما همینیور یوحنا  24 – 20:2که

میگه :عیسی به این عد فرمود“ :اگـر همانگونه که به شمـا گفتم زندگی کنیدد ،شداگردان واقعدی مدن خواهیدد بدود .حقیقدت را
خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت  ”.گفتندد“ :منظدورت چیسدت کده مدی گدویی آزاد مدی شدوید؟ مدا کده اسدیر
کسی نیستیم که آزاد شویم  .ما فرزندان ابراهیم هستیم  ”.عیسی جواب داد“ :این عین حقیقت اسدت کده هرکده گندا مدی کندد،
اسیر و برد گنا است  .برد ها در خانه حقی ندارند ،ولی تمام حق به پسدر خدانواد مدی رسدد .پدس  ،اگدر پسدر شدما را آزاد
کند ،در واق آزادید .یوحنا 24 – 20:2

او از آزادیی صحبت میکنه که از ملکوت بدست میاد .اون چیور از ملکوت میداد؟ حقیقدت را خواهیدد شدناخت و حقیقدت شدما
را آزاد خواهد ساخت .میگه حقیقت را خواهید شناخت ،تعالیم مرا خواهید شناخت .ما شاگردان پادشدا هسدتیم .چدرا مدا یکجدا
جم میشیم و کالم را میالعه میکنیم؟ چون ما به پادشا گوش میکندیم .ایدن انگیدز ای بدرای ادامدۀ ایدن دور هسدت و بدرای
اینکه هر گا که فرصت میکنیم کالم رو بخدونیم  .مدا شداگردان او هسدتیم .مدا داندش آمدوزان او هسدتیم .مدا بده کدالم او گدوش
میدیم ما تعالیم پادشا را با آبوش باز میپذیریم .نه تنها تعالیم او را با آبوش باز میپذیریم بلکه شخصیت او را هم با آبوش
باز می پذیریم  .یوحنا  30 – 0::01بریم و به اون آیات نگا کنیم:

اگر مرا دوست دارید ،آنچه می گویم ایاعت کنید .و من از “پدرم “ درخواست خواهم کرد تا پشدتیبان و تسدلی بخدش دیگدری
به شما عیا نماید که همیشه با شما بماند .این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است که شما را با تمدام حقدایق آشدنا
خواهد کرد .مردم دنیا به او دسترسی ندارند ،چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را می شناسدند .ولدی شدما در جسدتجوی
او هستید و او را می شناسید ،چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهدد بدود”.در یوفانهدای زنددگی  ،شدما را یتدیم و
بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد .برای مدت کوتاهی از این دنیدا خدواهم رفدت ولدی حتدی در آن هنگدام
نیز با شما خواهم بود ،زیرا دوبار زند خواهم شد و چون من زند ام شما نیز خواهید زیست  .وقتی زندگی را از سدر گیدرم
 ،خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در من هستید و من نیز در شما هستم  .کسی مرا دوست دارد که آنچه می
گویم ایاعت کند؛ و چون مرا دوست دارد ،پدرم خدا نیز او را دوسدت خواهدد داشدت و مدن نیدز او را دوسدت خدواهم داشدت و
خود را به او نشان خواهم داد ”.یوحنا 30 – 0::01

او شروع میکنه و میگه :اگر مرا دوست دارید ،آنچه می گویم ایاعت کنید و در آیۀ  30میگه .کسی مرا دوست دارد که
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آنچه می گویم ایاعت کند؛ در اواسی متن از ایدن صدحبت میکنده کده چیدور پددر در مدن هسدت و مدن در شدما و شدما در مدن
هستید .یعنی شما شخصیت پادشا رو مجسم میکنید .هدف از تعالیم پادشا اینه که شخصیت مدا رو تبددیل کنده .بده ایدن دلیلده
که ما باید کالم را بدونیم .و به این دلیله که کالم باید محور کلیسا باشه .چدون فقدی بده واسدیۀ کدالم هسدت کده مدا بده شدباهت
مسیح در خواهیم آمد .و شخصیت مسیح رو خواهیم گرفت .بوسیلۀ کالم هسدت کده ایدن اتفداق میفتده .بندا بدراین اون داسدتانی
نیست که مدا بخدواهیم بشدنویم و سدرگرم بشدیم  .اون کدالم خددا هسدت کده مدا نیداز داریدم بارهدا و بارهدا و بارهدا در زنددگیمون
بشنویم چون فقی اون قدرت دار که ما رو به شباهت مسیح دربیار شخصیت ما رو به شباهت شخصیت پادشا دربیدار  .مدا
تجسم عینی شخصیت پادشا هستیم.
سدوم – مددا قددرت پادشددا را تجربده میکنددیم .بیائیدد بدده لوقددا  01نگدا کنددیم .در لوقدا  01ایددن عیسدی هسددت کده  13نفددر را بدده
مؤموریت میفرسته و میخوام بشنوید که به اونها چی میگه .از لوقا  2:01شروع میکنیم:

و در هر شهری که رفتیدد و شدما را پذیرفتندد ،از آنچده پدیش شدما گذارندد بخوریدد .و مریضدان آنجدا را شدفا دهیدد و بدیشدان
گویید ملکوت خدا به شما نزدیک شد است.
حال این عیسی هست کده عدد ای را میفرسدته و میگده برویدد و مدردم را شدفا بدیدد و بده اونهدا بگیدد پادشداهی خددا بده اونهدا
نزدیک شد است .و اونها رفتند و این کار رو کردند و برگشتند .آیۀ :01

پس از مدتی هفتاد شاگرد برگشتند و با خوشحالی به عیسی خبر داد  ،گفتند“ :خداوندا ،حتی ارواح پلید نیز به نام تو ،از ما
ایاعت می کنند!”
آنها هیجان زد بودند؛ عیسی فرمود“ :بلی  ،من شییان را دیدم که همچون برق  ،از آسمان به زیر افتاد! من به شدما قددرت
بخشید ام تا بدر همده نیروهدای شدییان مسدلی شدوید و از میدان مارهدا و عقربهدا بگذریدد و آنهدا را پایمدال کنیدد؛ و هدی چیدز
هرگز به شما آسیب نخواهد رسانید!
او اقتدارش را تفویه کرد  .اما به اونها میگه :بداوجود ایدن  ،فقدی از ایدن شدادی نکنیدد کده ارواح پلیدد از شدما ایاعدت مدی
کنند ،بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان ثبت شد است ! لوقا 31 – 01:01
نکتۀ کلی معجزات به چه چیزی اشار میکنه؟ بر حاکمیت خدا بر ما در زندگی شخصی ما اشار میکنه .پادشا آمدد و وقتدی
او اقتدارش را بر اونها تفویه میکنه ،و اونها میبینند که ارواح پلید از اونهدا تبعیدت میکنندد و تسدلیم اونهدا میشدند .کمدی از
این مسئله هیجان زد میشند .عیسی میگه این عالیه من از اقتدار خودم به شدما دادم امدا فرامدوش نکنیدد چدرا اقتددارم رو بده
شما تفویه کردم .من اقتدارم را به شما تفویه کردم تا در پادشاهی باشید تا دیگران به سمت پادشاهی کشید بشند .بعد به
یوحنا  03:01نگا کنید عیسی اینیور میفرماید:

اینکه می گویم عدین حقیقدت اسدت  :هدر کده بده مدن ایمدان بیداورد ،مدی تواندد همدان کارهدایی را بکندد کده مدن کدرد ام و حتدی
بزرگتر از اینها نیز بکند ،چون من نزد “پدرم “ باز می گردم  .یوحنا 03:01
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شما در این بار چی فکر میکنید؟ عیسی که همۀ این کارها را کرد به آخر میرسه و میگه شما حتی بزرگتدر از اینهدا خواهیدد
کرد .چیور میتونم حتی بزرگتر از اینها بکنم؟ کلیسا قدرت دار بر و پادشاهی خدا را در دنیا اعالم کنه .و مدردان و زندان و
پسران و دختران از هر ملیتی کتداب مقددس وعدد میدد کده وارد پادشداهی خواهندد شدد .ایدن اقتددار بزرگدی هسدت و بدودن در
پادشاهی ای که کارهای بزرگتری از آنچه در زندگی عیسدی دیددیم انجدام میدد امتیداز بزرگدی هسدت .چونکده او ایدن را توسدی
هرکدام از ما در سراسر دنیا که به او اعتماد کنیم انجام مید  .ما قددرت پادشدا را تجربده میکندیم .و بدالخر مدا در مؤموریدت
خداوند ثبت نام می کنیم .چیزی که براش ثبت نام کردیم اساسا ی مؤموریت بزرگ در متی ،مدرقس ،لوقدا و یوحندا هسدت ،و اون
ما را به جنبۀ دیگری از پادشاهی خدا هدایت میکنه.

پس یازد شداگرد عیسدی بده جلیدل رفتندد و بدر کدوهی کده عیسدی گفتده بدود ،گدرد آمدندد .وقتدی عیسدی را در آنجدا دیدندد ،او را
پرستش کردند ،ولی بعضی از ایشان شک داشتند که او همان عیسی باشد .آنگا عیسی جلو آمدد و بده ایشدان فرمدود« :تمدام
اختیارات آسمان و زمین به من داد شد است  .پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پددر و پسدر
و روح القدس بسل تعمید دهید؛ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داد ام  ،ایاعت کنند .میمدئن باشدید
هر جا که بروید ،حتی دورترین نقیه دنیا باشد ،من همیشه همرا شما هستم ! » متی 31 – 04:32

سپس به ایشان گفت “ :حال باید به سراسر دنیا بروید و پیاام انجیل را به مدردم برسدانید .کسدانی کده ایمدان بیاورندد و بسدل
تعمید بگیرند ،نجات می یابند ،اما کسانی که ایمان نیاورند ،داوری خواهند شد”.کسدانی کده ایمدان مدی آورندد ،بدا قددرت مدن ،
ارواح پلیدد را از مددردم بیدرون خواهنددد کدرد و بدده زبدان هددای تداز سددخن خواهندد گفددت .مارهدا را برخواهنددد داشدت و در امددان
خواهند بود ،و اگر زهر کشند ای بخورند صدمه ای نخواهند دید ،دست بر بیماران خواهند گذاشدت و ایشدان را شدفا خواهندد
داد ”.مرقس 02 – 0::04

آنگددا ذهنشددان را بدداز کددرد تددا همدده پیشددگویی هددای کتدداب آسددمانی را درک کننددد .سددپس فرمددود“ :بلددی  ،از زمانهددای دور ،در
کتابهای انبیاء نوشته شد بود که مسیح موعدود بایدد رندج و زحمدت ببیندد ،جدانش را فددا کندد و روز سدوم زندد شدود؛ و ایدن
است پیاام نجات بخشی که باید ازاورشلیم به همده قومهدا برسدد" :همده کسدانی کده از گناهانشدان توبده کنندد وبسدوی مدن بداز
گردند ،آمرزید خواهند شد ".شما دید اید و شاهد هستید که همه این پیشگویی ها واق شد است ”.ایندک مدن روح ال سقددس
را که پدرم به شما وعد داد است  ،بر شما خواهم فرستاد .از اینرو پیش از آنکه ایدن پیادام نجداتبخش را بده دیگدران اعدالم
کنید ،در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بال ،مجهز کند ”.لوقا 13 – 1::31

عیسی باز به ایشان فرمود“ :سالم بر شما باد .همچنانکه پدر مرا به این جهان فرسدتاد ،مدن نیدز شدما را بده میدان مدردم مدی
فرستم  ”.آنگا به ایشان دمید و فرمود“ :روح القدس را بیابید .هرگا گناهان کسی را ببخشدید ،بخشدید مدی شدود ،و هرگدا
نبخشید ،بخشید نمی شود ”.یوحنا 32 – 30:31

مؤموریت پادشاهی
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ما انجیل پادشاهی را دیدیم .پادشدا آمدد و بلبده کدرد و اینجدا سدئوالی هسدت ،آیدا پادشداهی را پذیرفتده ایدد؟ آیدا پادشداهی در
زندگی شما و تسلیم شما به مسیح واقعیت دار ؟ اگر نددار ازتدون اسدتدعا میکدنم زنددگی خودتدون رو بده عندوان تصدویری از
این پادشاهی ببینید .این چیزیه که عیسی به مدا تعلدیم میدد  ،آیدا پادشداهی را پذیرفتده ایدد؟ وارد اون شدد ایدد؟ آیدا او حاکمیدت
خودش رو در هر عرصۀ زندگی شدما ظداهر کدرد ؟ وقتدی بده کتداب اعمدال رسدولن میرسدیم از مسدیح بده سدمت کلیسدا میدریم.
مؤموریت پادشاهی .ازتون میخوام با من به اعمال رسولن  1مراجعه کنید .در همون ابتدای اعمال رسولن میخوام ببینید کده
اون چیدور شدروع میشده .اعمددال رسدولن  .1در ایدن زمدان عیسددی بدر روی صدلیب مدرد و بعددد از مردگدان قیدام کدرد و بعددد

اعمدال  1:1بدده ایددن گدوش کنیددد :هنگددامی کدده عیسدی بددا شدداگردان بددود( یقیندا ی یهددودا در ایددن مرحلدده بدا اونهددا نبددود) آنددان از او
پرسیدند“ :خداوندا ،آیا در همین زمان است کده حکومدت از دسدت رفتده اسدرائیل را بداز برقدرار خدواهی کدرد؟” آیدا همینیدور
هست؟ حال تو از مردگان قیام کردی ،کی حکومت اسرائیل را برقرار خواهی کرد؟

جواب داد“ :این زمانها را پدرم خدا تعیین می کند و دانستن آنها کدار شدما نیسدت  .ولدی آنچده لزم اسدت بدانیدد ایدن اسدت کده
وقتددی روح القدددس بددر شددما نددازل شددود ،قدددرت خواهیددد یافددت تددا در “اورشددلیم “ ،در سراسددر “یهودیدده ““ ،سددامر “ ،و تددا
دورترین نقیه دنیا دربار من شهادت دهید”.
میبینید اینجا چه اتفاقی میفته؟ دانش آموزان هنوز به این چسبیدند که پادشداهی خدودش را بده یریقدی کده اونهدا فکدر میکنندد
ظاهر خواهد کرد .شاید حال که او از مردگان قیام کرد  ،آیا این زمانی هست که قدرت از دست رفتۀ پادشاهی اسدرائیل را بداز
خواهی گرداند؟ عیس میگه نه به شما ارتبایی ندار که زمانها و تاریخ ها را بدونید .او اساسا ی میگه مدا کداری خدواهیم کدرد.
این کاریه که مدن خدواهم کدرد ،روحدم را بده شدما خدواهم داد و شدما بده همدۀ کشدور هدا خواهیدد رفدت و پادشداهی مدرا معرفدی
خواهید کرد .شما شاهدان پادشداهی در اورشدلیم ،یهودیده ،سدامر و در دورتدرین نقدای جهدان خواهیدد بدود  .و بده ایدن ترتیدب
کلیسا در پادشاهی شروع بده کدار میکنده .او میگده مدا کداری داریدم کده بایدد انجدام بددیم .و روح شدما رو قدادر خواهدد کدرد کده
بتونید انجام بدید .خوب میخوایم به پادشا فکر کنیم از این مرحله به بعد او بده آسدمان صدعود میکنده و شداگردان حیدرت زد
هستد .الن باید چیکار کنیم؟ اونها در اورشلیم هستند .پادشا هم آنجاست .فقی چدون پادشدا بده آسدمان صدعود کدرد معندیش
این نیست که او از صحنه خارج شد  .پادشا آمد  ،پادشا پیروز شد .

پادشا بر اوضاع کنترل دار
حقیقت بعدی اینه که پادشا بر هر چیزی کنترل دار  .حال این جائیه که واقعا ی وض بهتر میشه .اینجا عیسی را میبینیم که به
آسمان صعود کرد  .اما اینجا چیزهایی در مورد عیسی هست که میخوام بدونید حتی زمانیکه در آسدمان هسدت .اولی او نقشده
ای دار  .او نقشدده ای دار و مددن ازتددون میخددوام بدده یددرق مختلددف بدده اون نقشدده فکددر کنیدد .یکددیش ایندده کدده نقشددۀ او هرگددز
شکست نمیخور  .او نقشه ای دار و اون نقشه هرگز شکست نمیخور  .بذاریدد ایدن رو براتدون نشدون بددم .بده ایدن آیدات در

لوقا گوش کنید .عیسی پاسخ داد “ :چه لزومی داشت برای پیدا کردنم  ،بده اینسدو و آنسدو برویدد؟ مگدر نمدی دانسدتید کده مدن
باید در خانه پدرم باشم ؟” لوقا 13:3

عیسی به آنان گفت  “ :لزم است که به شهرهای دیگر نیز بروم و مژد فرا رسیدن ملکوت خدا را به مردم اعالم کنم  ،زیدرا
برای همین منظور فرستاد شد ام  ”.لوقا 12:1
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سپس به ایشان فرمود“ :لزم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم  .بزرگان قوم  ،کاهنان اعظم و علمای دین مدرا محکدوم
کرد  ،خواهند کشت  .اما من روز سوم زند خواهم شد!” لوقا 33:3

بلی  ،امروز و فردا و پس فردا ،باید به را خود ادامـه دهـم  ،چون محال است که نبی خدا در جای دیگدری بایدر از اورشدلیم
کشته شود! لوقا 22:02
اما پیش از آن  ،لزم است که زحمات بسیاری متحمل گردم و توسی این قوم محکوم شوم  .لوقا 3::01

وقتی عیسی نزدیدک درخدت رسدید ،بده بدال نگدا کدرد و او را بندام صددا زد و فرمدود“ :زکدی  ،بشدتاب و پدایین بیدا! چدون مدی
خواهم امروز به خانه تو بیایم و مهمانت باشم ! لوقا::03

چون زمان انجام این پیشگویی دربار من رسید است که می گوید :همچون یک گناهکار ،محکوم خواهد شد .بلدی  ،هدر چده
دربار من پیشگویی شد است  ،عملی خواهد شد .لوقا 21:33

بیاد آورید سخنانی را که در جلیل به شما گفت که مدی بایسدت بده دسدت مدردم گناهکدار تسدلیم شدد  ،کشدته شدود و روز سدوم
برخیزد! لوقا 1:31
کلمه ای که در همۀ این آیات میبینید اینه :باید ،این کار انجام بشه و یا لزم است ،که اون کدار انجدام بشده .چدرا ایدن چیدز هدا
الزامی هستند؟ چرا باید اتفاق بیفتند؟ خوب به خدایر اینکده اینهدا فقدی یده سدری وقدای اتفداقی نیسدتند کده تصدادفی پدیش آمدد
باشند .به اعمال رسولن  0مراجعه کنید همون موضوع در آیات مختلفی میرح شد  .به اعمال رسدولن 04:0نگدا کنیدد،اون
روزها پیرس در میان حدود یکصد و بیست نفر از ایمانداران ایستاد و گفت:

برادران  ،لزم بود پیشگویی کتاب آسمانی در بار یهودا عملی شود که اشخا

شریر را راهنمایی کرد تا عیسی را بگیرند،

زیرا مدتها قبل از آن  ،داود نبی خیانت یهودا را با الهام از روح القددس پیشدگویی کدرد بدود .بعدد بده اعمدال رسدولن 30:0
نگا کنید ،پس  ،حال  ،باید یک نفر دیگر را انتخاب کنیم تا جای او را بگیرد و با ما شاهد زند شدن عیسی باشد .بعدد بده

اعمال رسولن  32:3نگا کنید ،از سوی دیگر ،خدا میابق اراد و نقشه ای کده از پدیش تعیدین فرمدود بدود ،بده شدما اجداز
داد تا بدست اجنبی های بی دین  ،عیسی را بر صلیب کشید  ،بکشید .این واقعه به منظوری بایدد اتفداق مدی افتداد .بده اعمدال
رسولن  03:2نگا کنید،

پیرس از این فرصت استفاد کرد و بده گروهدی کده در آنجدا گدرد آمدد بودندد گفدت “ :ای مدردان

اسرائیلی  ،چرا اینقدر تعجدب کدرد ایدد؟ چدرا اینچندین بده مدا خیدر شدد ایدد؟ مگدر خیدال مدی کنیدد کده مدا بدا قددرت و دیندداری
خودمان این شخ

را شفا داد ایم ؟ به اعمال  30:1نگا کنید پس ایشان را بسدیار تهدیدد کردندد و آزاد سداختند ،چدون نمدی

دانستند چیور مجازاتشان کنند بدون اینکه آشوب تاز ای برا افتد؛ زیرا بخایر ایدن معجدز بدزرگ  ،همده خددا را شدکر مدی
کردند .چیزی که ما در کتاب اعمال رسولن بارها و بارها و بارها میبینیم اینه که این وقای بنا به منظوری اتفاق می افتادند.
من به او نشان خواهم داد که چقدر باید در را من زحمت بکشد .اعمال رسولن 04:3
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ولی یهودیان شهر اورشلیم  ،با سران قوم خود عیسی را کشتند ،و به این ترتیب پیشگویی انبیا را تحقق بخشیدند .ایشدان او
را نپذیرفتند و پی نبردند که او همان کسی است که پیامبران در بار اش پیشگویی کرد اند ،بدا اینکده هدر شدنبه نوشدته هدای
آن پیامبران را می خواندند و می شنیدند .اعمال رسولن 31:02

خدا نقشه ای قیعی برای پولس و برنابا داشت و این درست همان اسدت کده خداوندد بده مدا فرمدود :مدن تدو را تعیدین کدردم تدا
برای اقوام بیریهود نور باشی و ایشان را از چهار گوشه دنیا بسوی من راهنمایی کنی .
و این درست همان است که پیامبران خدا پیشگویی کردند .برای مثدال  ،عداموس نبدی مدی گویدد :خداوندد مدی فرمایدد :از ایدن
پس باز می گردم و سلینت افتاد داود را برپا می دارم و خرابی های آن را بنا می کنم تا بیریهودیان نیز بتوانند بسدوی خددا
بازگردند ،یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زد ام  .این اسدت آنچده خداوندد مدی گویدد ،خداونددی کده نقشده هدای
ازلی خود را اکنون فاش می کند .اعمال رسولن 02 – 0::0:

و واضح و مبین میساخت که “لزم بود مسیح زحمت بیند و از مردگان برخیزد و عیسی که خبر او را بده شدما مدیدهم ،ایدن
مسیح است .اعمال رسولن 2:01

آنگا پولس بوسیله روح خدا هدایت شد که پیش از مراجعت به اورشلیم  ،به مقدونیه و یونان بدرود .او مدی گفدت “ :بعدد از
آن باید به روم نیز بروم ! اعمال رسولن 30:03
صدای داد و فریاد هر لحظه بلندتر می شد و پولس مثل کشتی در میان آن یوفان گیر کرد بود و هرکس او را به یدک یدرف
می کشید .تا اینکه فرماند از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند ،بده سدربازان دسدتور داد او را از چندد مدردم بیدرون
بکشند و به داخل برج بازگردانند .اعمال رسولن 01:32

و گفت  :پولس  ،نترس چدون تدو حتمدا بده حضدور قیصدر خدواهی رسدید! عدالو بدراین  ،خددا بده درخواسدت تدو ،زنددگی تمدام
همسفرانت را نجات خواهد داد .اعمال رسولن  31:31هر چیزی که اتفاق میفته منظوری بده دنبدال دار و نقشده ای کده خددا
دار هرگز شکست نخواهد خورد .حال میخوام به روش های خاصدی بده اون فکدر کندیم .برنامدۀ عیسدی ایدن بدود کده مصدلوب
بشه .وقتی به عهد جدید نگا میکنیم نمیتونیم بگیم که مصلوب شدن عیسی چیزی اتفداقی و تصدادفی بدود  .مدا نمیتدونیم فکدر
کنیم که خدا گفته باشه وای نه! من پسرم رو به زمین فرستادم و ببین چه اتفاقی براش پیش اومد .نده ایدن چیدزی بدود کده از

همون ابتدا خدا برنامه ریزی کرد بود .به اعمال رسولن  32:3که چندد دقیقده قبدل خونددیم نگدا کنیدد .از سدوی دیگدر ،خددا
میابق اراد و نقشه ای که از پیش تعیین فرمود بود ،به شما اجاز داد تا بدست اجنبی های بدی دیدن  ،عیسدی را بدر صدلیب
کشید  ،بکشید .پس خدا از پیش مقرر کرد بود عیسی مصلوب بشه .این منظور خدا بدود و در زمدان مقرراونهدا هدم تصدمیم
گرفتند وعیسی را مصلوب کردند .پس حاکمیت خدا و مسئولیت انسان در چیزی که اتفاق افتاد به نحوی دخیل بودند .ما تدوی
زندگیمون سعی میکنیم هر کاری که میتونیم انجام بدیم  .سعی میکنیم بحث کنیم و بال و پائین میدریم امدا حقیقدت اینده کده هدم
حاکمیت خدا و هم مسئولیت انسان در کتاب مقدس هستند و این دو همیشده در کندار هدم هسدتند .شدما ایندو دوبدار در بداب 1

میبینید وقتی اونها بعد از تجربۀ آزار ها و جفا ها دعا میکنند در آیۀ  31میگه :ایدن درسدت همدان چیدزی اسدت کده مدا امدروز
شاهد آن هستیم  ،زیرا هیرودیس پادشا  ،پونتیوس پیالیوس فرماندار و تمام رومی ها با قوم اسرائیل  ،ضد عیسی مسیح ،
خدمتگزار مقدس تو همدست شد اند  .بعد به آیدۀ  32نگدا کنیدد تدا دسدت بده کارهدایی بزنندد کده حکمدت و قددرت تدو از پدیش
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مقدر کرد بود .حاکمیت خدا  ،نقشه اش و مسئولیت انسان باهم در کارند .اگه از من بپرسید چیور مدیگم نمیددونم امدا بدا هدم
در کارند .اونها بر خالف هم نیستند در یک راستا هستند .به هر حال اونها در کتاب مقدس باهم هستند  .خدا نقشه ای داشدت
نقشه این بود که عیسی مصلوب بشه .در تمام این آیه هایی که در لوقا میبینید عیسی ترتیبی مید که به اورشلیم برسه و در

اونجا مصلوب بشه .لوقا  :0:3یک تاییر جهت بدزرگ در کتداب لوقدا هسدت و میگده :هنگدامی کده زمدان بازگشدت عیسدی بده
آسمان نزدیک شد ،با عزمی راسخ بسوی اورشلیم برا افتاد .بعد لوقا  33:02میگه :عیسی بدر سدر را خدود بده اورشدلیم ،
به شهرها و دهات مختلف می رفت و کالم خدا را به مردم تعلیم می داد.

لوقا  00:01میگه :عیسی بر سر را خود به اورشلیم  ،در مرز جلیل و سامر  ،وارد روستایی می شد..
سپس آن دوازد شاگرد را نزد خود گرد آورد و به ایشان فرمود“ :چنانکه می دانید ،ما بسوی اورشلیم می رویدم  .وقتدی بده
آنجا برسیم  ،تمام آنچه که انبیای پیشین دربار من پیشگویی کرد اند ،عملی خواهد شد .لوقا 20:02
پس از تعریف این داستان  ،عیسی پیشاپیش دیگران  ،بسوی اورشلیم برا افتاد .لوقا 32:03

یوحنا  02:01میگه :کسی نمی تواند بزور مرا بکشد ،من داویلبانه جانم را فدا می کدنم  .چدون اختیدار و قددرت ایدن را دارم
که هرگا بخواهم  ،جانم را بدهم و باز پس بگیرم  .پدرم این اختیار را به من داد است  ”.او قصد داشدت مصدلوب بشده ایدن
بخشی از یرح کلی مسیح بود.

از سوی دیگر ،خدا میابق اراد و نقشه ای که از پیش تعیین فرمود بود ،به شما اجاز داد تا بدست اجنبی های بدی دیدن ،
عیسی را بر صلیب کشید  ،بکشید .اعمال رسولن 32:3

این درست همان چیزی است که ما امدروز شداهد آن هسدتیم  ،زیدرا هیدرودیس پادشدا  ،پونتیدوس پیالیدوس فرمانددار و تمدام
رومی ها با قوم اسرائیل  ،ضد عیسی مسیح  ،خدمتگزار مقدس تو همدست شد اند تا دست بده کارهدایی بزنندد کده حکمدت و
قدرت تو از پیش مقدر کرد بود .اعمال رسولن 32 – 31:1
نه تنها این بلکه او نقشه اش این بود که از مردگان قیام کنه .و من خوشحالم که این بخشدی از نقشده اش بدود .اعمدال 31:3

ولی خدا او را دوبار زند ساخت و از قدرت مرگ رهانید ،زیرا مرگ نمی توانسدت چندین کسدی را در چندد خدود اسدیر نگده
دارد.
بعد وقتی به اعمال رسولن  02میرسید اونهم همون چیز را میگه ،او نقشه اش این بود که مصلوب بشه .او نقشه داشت که
از مردگان قیام کنه .بعد او نقشه داشت تا روحش را بفرسته .وقتی به اعمال رسولن  3میرسید و روح القددس در آیدۀ  0تدا

 1پائین میداد میبینیدد کده اینجدا نقشدۀ خددا تمامدا ی پیداد میشده .او میگده  :هفدت هفتده پدس از مدرگ و زندد شددن مسدیح ،روز
“پنییکاست “ فرا رسید .به این روز“ ،عیدد پنجداهم “ مدی گفتندد ،یعندی پنجدا روز بعدد از عیدد پسدح  .در ایدن روز یهودیدان
نوبر بله خود را به خانده خددامی آوردندد .آن روز ،وقتدی ایماندداران دور هدم جمد شدد بودندد ،ناگهدان صددایی شدبیه صددای
وزش باد از آسمان آمد و خانه ای را که در آن جم بودند ،پر کرد .سپس چیدزی شدبیه زبانده هدای آتدش ظداهر شدد  ،پخدش
شد و بر سر همه قرار گرفت  .آنگا همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهدایی کردندد
که با آنها آشنایی نداشتند ،زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد.
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به کتاب حزقیال مراجعه کنید در حزقیال  01 – 3:21او از آمدن روح خدا و قرار گرفتن بدر قدوم خددا صدحبت میکنده و ایدن
همون تصویریه که در اعمال رسولن  3میبینیم به اوج خودش میرسه.

خداوند به من فرمود« :ای انسان خایی به روح بگو از چهار گوشه دنیا بیاید و بده بددنهای ایدن یشتهشددگان بدمدد تدا دوبدار
زند شوند ».پدس همدانیور یده خداوندد بده مدن امدر فرمدود بدود گفدتم و روح داخدل بددنها شدد و آنهدا زندد شدد  ،ایسدتادند و
لشددیری بددزرگ تشددییل دادنددد .سددپس خداونددد معنددی ایددن رإیددا را بدده مددن فرمددود« :ایددن اسددتخوانها قددوم اسددرائیل هسددتند؛ آنهددا
میگویند« :ما بصورت استخوانهای خش شد در آمد ایم و همه امیدهایمان بربداد رفتده اسدت ».ولدی تدو بده ایشدان بگدو یده
خداوند میفرماید« :ای قوم من اسرائیل ،من قبرهای اسارت شما را یه در آنها دفن شد اید میگشدایم و دوبدار شدما را زندد
میینم و به مملیت اسرائیل بازمیگردانم .سرانجام ،ای قوم من ،خواهیدد دانسدت یده مدن خداوندد هسدتم .روح خدود رادر شدما
قرار میدهم و شما بار دیگر احیا شد  ،به وین خودتان باز میگردید .آنوقت خواهید دانست من یه خداوند هستم به قولی یه
داد ام عمل میینم ».حزقیال 01 – 3:21
در اعمال میینیم میگه:
سپس چیزی شبیه زبانه های آتش ظاهر شد  ،پخش شدد و بدر سدر همده قدرار گرفدت  .آنگدا همده از روح القددس پدر شددند.
به خروج  03و خروج  20نگا کنید ،اونجا تصویر مشابهی از کالم خدا میبینید که در اینجا دیدید.

صبح روز سـوم ،هنگدام یلدـوع آفتداب ،صدـدای هولندا رعدـد و بدـرق شنیدـد شدـد و ابدـر بلیظدـی روی یدو پدیدد آمدد .سدپس
صدای بسیار بلنـدی چون صـدای شیپـور برخاست .تمام قـوم از تـرس لرزیدنـد .آنگا موسی آنهدا را بدرای مالقدات بدا خددا از
اردوگا بیرون برد .همه در پای یو ایستادند .تمام یو سینا از دود پوشید شدد ،زیدرا خداوندد در آتدش بدر آن ندزول یدرد .از
یو دود برخاست و مانند دود یور  ،در هوا بال رفت و تمام یو لرزید .صدای شیپور هر لحظه بلنددتر میشدد .آنگدا موسدی
با خدا سخن گفت و خددا هدم بدا صددایی نظیدر صددای رعدد بده او جدواب داد .وقتدی خداوندد بدر قلده یدو ندزول یدرد ،موسدـی را
فـراخواند و موسـی نیـز به قله یو بال رفت .خداوند به موسدی فرمدود« :پدایین بدرو و بده قدوم بگدو یده از حددود تعیدین شدد
تجاوز نینند و برای دیدن من بال نیایند و گرنه هال میشوند .حتی یاهندانی یده بده مدن نزدید میشدوند بایدد خدود را تقددیس
ینند تا بر ایشان بضبنا نشوم ».خروج 33 – 04:03
سه هزار نفر در یک روز لمس شدند .این درست در روزی اتفاق میفته که روح میاد و سه هزار نفر به مسیح ایمان میارند.
این برگردان کاملی از تصویرخروج  20هست.

وقتی خدا در یو سینا گفتگوی خود را با موسی به پایان رسانید ،آن دو لوح سنگی را یه با انگشت خدود د فرمدان را روی
آنها نوشته بود ،به موسی داد .خروج 02:20

بعد ببینید چه اتفاقی میفته  .آنگا همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند کده
با آنها آشنایی نداشتند ،زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد.
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ما شرحی در پیدایش  00داریم که داوری خدا سبب شد مردم پراکند بشوند و زبانشان آشفته بشه و گیج بشند و از هم دیگر
جدا گردند .به واکنش خداوند در پاسخ به برور انسان که قصد داشت برای خود نامی پیددا کنده در پیددایش 3 – ::00گدوش
کنید.

اما هنگامی یه خداوند به شهر و برجی یه در حال بنا شدن بود نظر انداخت ،گفت« :زبان همه مردم یییاست و متحدد شدد ،
این یار را شروع یرد اند .اگر اینون از یار آنهدا جلدوگیری نیندیم ،در آیندد هدر یداری بخواهندد انجدام خواهندد داد .پدس زبدان
ف زبان موجب شد یه آنها از بنای شهر دسدت بردارندد؛ و بده
آنها را تاییر خواهیم داد تا سخن ییدیگر را نفهمند ».این اختال ک
این ترتیب خداوند ایشان را روی زمین پرایند ساخت .از این سبب آنجا را بابل (یعنی »اختالف») نامیدند ،چون در آنجا بود
یه خداوند در زبان آنها اختالف ایجاد یرد و ایشان را روی زمین پرایند ساخت.
وقتی روح خدا ندازل میشده چیدزی کده میبینیدد اتحداد در میدان قدوم هدا هسدت چونکده یدک انجیدل هسدت و بده زبانهدای مختلدف
موعظه میشه .اون پراکندگی در عهد قدیم این تصویر اعمال  3را مهیا میکرد .خدا نقشه داشت روحش را در این زمان و به
این وسیله بفرسته .همۀ اون بخشی از نقشۀ الهی او بود .نقشۀ او این بود که مصلوب بشه ،از مردگان قیام کنه ،بده آسدمان
صعود کنه  ،روحش را بفرسته و قوم ها را به یرف خودش بیار  .نقشۀ او این بود که قوم ها را به سوی خودش جلب کنه.
متی  4 – ::01عیسی این  03نفر را میفرسته و به ایشان این دستورات را مید :

عیسی ایشان را به ماموریت فرستاد  ،چنین گفدت « :ندزد بیدر یهودیدان و سدامریان نرویدد ،بلیده فقدی ندزد قدوم اسدرائیل یده
گوسفندان گمشد خدا هستند ،بروید .و در متی  31:0:عیسی فرمود« :خدا مرا فرسدتاد تدا یهودیدان را کمدک کدنم  ،نده بیدر
یهودیان را ،زیدرا یهودیدان گوسدفندان گدم گشدته خددا هسدتند .در هدر دوی ایدن آیدات بده وضدوح میبیندیم کده عیسدی بدرای قدوم
اسرائیل آمد  .او برای گوسفندان گم شدۀ اسرائیل آمد  .اما وقتی به آخر میرسدید در متدی  31 – 02:32میبیندیم کده او میگده
بروید و همۀ قومها را شاگرد سدازید .تصدویر کلدی ایدن بدود کده عیسدی آمدد کده بده گوسدفندان گدم شددۀ اسدرائیل خددمت کنده و
ارتشی برپا کنه که به یرف قوم ها بروند .این تکمیل و اجرای نهایی پیدایش 2 – 0:03هست .او نقشه داشت کده قومهدا را
به سوی خودش جلب کنه .همۀ اینها نشون مید که خددا نقشده ای دار  .پدس وقتدی عیسدی بده آسدمان صدعود کدرد ،هندوز هدم
کنترل را در دست دار  .هنوز چیزهدایی هسدت کده بدر یبدق نقشدۀ او انجدام میگیدر و ادامده دار  .نده تنهدا او برنامده ای دار
بلکده قددرت هدم دار کده برنامده اش را بده انجدام برسدونه .او قددرت دار نقشده اش را پیداد کنده .اقتددار او متوقدف نمیشدده .
دانیال  01 – 02:1در بارۀ پسر انسان صحبت میکنه که بر هر قوم و یایفه و زبانی حکومت میکنه و مسلی هست.

آنگا در خواب وجودی شبیه انسان دیدم یده روی ابرهدای آسدمان بده آنجدا آمدد .او بحضدور آن «وجدود ازلدی» آورد شدد و
اقتدار و جالل و قدرت سلینت به او داد شد تا همه قومها از هر زبان و ندژاد او را خددمت ینندد .قددرت او ابددی و سدلینتش
بی زوال است.
این نبوتی از پسر انسان در دانیال  1هست .وقتی عیسی از مردگان قیام میکنه و به مؤموریدت بدزرگ در متدی  32میرسده او
با این گفته شروع میکنه تمام اختیارات آسمان و زمین به من داد شد اسدت  .بده عبدارت دیگده یعندی تمدامی سدلینت از آن
من هست .این تحقدق دانیدال 01 – 02:1هسدت امدا چیدزی کده جالبده اینده کده وقتدی بده اعمدال رسدولن  :: – :1:1میرسدید،
میبینید که استفان دار سنگسار میشه و میگه:
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اعضای شورا از شنیدن این سخنان چندان بده خشدم آمدندد کده دنددان هدای خدود را بده هدم میسدائیدند .امدا اسدتیفان پدر از روح
القدس  ،به آسمان چشم دوخت و جالل خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاد بود دید .ببینیدد اسدتفان دار سنگسدار
میشه و میگه آسمان را دیدم گشود و پسر انسان را که بر دست راست خدا ایستاد  .این اشدار ای مسدتقیم بده دانیدال 02:1
–  01هست .به ندرت کسی به جز خود عیسی  ،به عیسی به عنوان پسر انسان یا جدالل خددا اشدار کدرد امدا ایدن بدار اینجدا
استفان از عیسی به عنوان جالل خدا و پسر انسان یاد میکنه تا نشون بد در این شرایی او حاکم بر تمدام اون صدحنه هسدت.
پس او سنگسار شد و چده اتفداقی افتداد؟ انجیدل گسدترش یافدت .در اعمدال  2انجیدل بده یهودیده و سدامر میدر  .بعدد بده اعمدال
 03:00میرسید و اون میگه  ،بخایر آزار و سنگسار استیفان بود که کلیساهایی در انیاکیه بوجود آمدند.

وقتی پس از قتل استیفان  ،شکنجه و آزار ایمانداران اورشلیم شروع شد ،آنانی که از اورشلیم فرار کرد بودند ،تا فینیقیده و
قبرس و انیاکیه پیش رفتند و پیاام انجیل را فقی به یهودیان رساندند .ولی چند نفر از ایمانداران اهل قبرس و قیدروان وقتدی
به انیاکیده رسدیدند ،بدا یوندانی هدا نیدز دربدار عیسدای خداوندد سدخن گفتندد .خداوندد کوشدش ایدن چندد نفدر را بده ثمدر رسداند،
بیوری که بسیاری از این بیریهودیان ایمان آوردند و بسوی خداوند بازگشت کردند .اعمال 30 – 03:00
اقتدار عیسی مسیح نمیتونه متوقف بشه .او اقتدارش را بر شدییان نشدون میدد و ایدن حقیقدت بزرگدی هسدت .شدما ایدن را از
اعمال  1و  2میفهمید .تالش شییان برای متوقف کردن کلیسا عمالی به توسعه و گسدترش کلیسدا منتهدی میشده.آیدا ایدن باعدث
رشد ایمینان در مؤموریتهایی که خدا به شما سپرد نخواهد شد؟ که خدا از تالشهای مخالف دشمن برای متوقف کردن شدما،
استفاد میکنه و اونها را به عوامل پیشرفت شما تبدیل میکنه .او قدرت و اقتدار دار اقتداری که هرگدز پایدان نخواهدد یافدت.
نه تنها او اقتدار دار بلکه کالم او هم نمیتونه متوقدف بشده .ای کداش اونقددر زمدان داشدتیم کده ببیندیم بارهدا و بارهدا بدر ایدن
تؤکیدد شددد و تکددرار شددد کدده کددالم او بدده پددیش خواهددد رفددت .هددی چیددزی نمیتوندده کددالم او را متوقددف کندده .در پایددان اعمددال 1
راهنمایی بزرگی برای ما هست که چیور برای خواهران و بدرادران در جفدا دعدا کندیم .اعمدال  20 – 32:1اساسدا ی چیدزی کده

اونها دعا میکردند این بود .و حال  ،ای خداوند ،به تهدیدهای ایشان گوش کن و به ما خدمتگزاران خود جرأت بد تا پیام تو
را به مردم برسانیم  .این چیزی بود که براش دعا میکردند ،بگذار کالم تدو پدیش بدرود .هرکداری لزمده بکدن تدا کالمدت پدیش
برود .کالم او نمیتونه متوقف بشه .نکتۀ اصلی اینه کده هدی چیدزی مدان اجدرای نقشده هدای او نخواهدد شدد و نمیتونده مدان
بشه .وقتی که به انتها میرسید اعمال  20 – 21:32لیفا ی به اونجا مراجعه کنید و کمدی توجده کنیدد چدون ایدن چیدز بزرگدی در
مورد کتاب اعمال هست .به انتهای کتاب میرسید و اون میگه:

پولس دو سال تمام در خانه اجار ای خود ساکن بود و تمام کسانی را که به دیدن او می آمدند ،با روی خوش می پدذیرفت و
با شهامت دربار ملکوت خدا و عیسی مسیح خداوند با ایشان صحبت می کرد بدون آنکه کسی مان او شود.
جالبترین چیز اینه که میگه بدون اینکه کسی مان او شود میتونید زیر این و یا دورش خی بکشید .عمال در زبان اصلی عهد
جدید که یونانی هست آخرین کلمه ای که اعمال رسولن با اون خاتمه پیدا میکنه کلمۀ بدون مان هسدت .انجیدل بددون مدانعی
به پیش میر  .هی چیزی این کالم را متوقف نخواهد کرد .و این وعد ایه کده امدروز مدا میتدونیم و بایدد بده اون بچسدبیم .در
عهد جدید نه یهودی بی ایمان و نه هی شا خدانشناسی  ،هی چیزی نمیتونه مان پیشرفت انجیل بشه .بنابر ایدن هدی چیدز
میلقا ی هی چیز قادر نخواهد بود مان اجرای این مؤموریت بشه.
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پولس دو سال تمام در خانه اجار ای خود ساکن بود و تمام کسانی را که به دیدن او می آمدند ،با روی خوش می پدذیرفت و
با شهامت دربار ملکوت خدا و عیسی مسیح خداوند با ایشان صحبت می کرد بدون آنکه کسی مدان او شدود .اعمدال 21:32
–  20تنها سئوال اینه که آیا کلیسا بدا نقشده هدای پادشدا همراهدی خواهدد کدرد؟ چیدزی کده جالبده اینده کده جاهدایی در کتداب
اعمال وجود دار که میبینیم کلیسا با نقشۀ خدا مخالفت میکنه .اعمال  00یدک نمونده هسدت .بیدر یهودیدانی بده مسدیح ایمدان
میارند و سئوال میکنند که آیا میتونند ،اجاز دارند که وارد کلیسا بشند .آیا میتونیم بهشدون اجداز بددیم؟ خدوب بذاریدد جلسده
ای ترتیب بدیم و کنفرانسی بذاریم تا ببینیم آیا این درسدت هسدت یدا نده؟ ایدن کنفدرانس در اعمدال  0:برگدزار میشده و سدخنان
پولس در آیات  00 – 4دیدگا درستی از نقشۀ خدا بما ارائه مید .

پدس رسددولن و کشیشددان کلیسدا تصددمیم گرفتنددد در یدک جلسدده دیگددر بدده ایدن موضددوع رسددیدگی کنندد .در ایددن جلسدده  ،پددس از
مباحثه بسیار ،پیرس برخاست و به ایشان گفت “ :برادران  ،شما همه می دانید که از مدتها پیش خدا مدرا از میدان خودتدان
انتخاب کرد تا پیاام انجیل را به بیریهودیان برسانم تا ایشان آن را بشنوند و ایمان آورند .خدا کده از دل مدردم بداخبر اسدت ،
روح القدس را همانیور که به ما داد ،به بیر یهودیان نیز ارزانی داشت تا این حقیقت را ثابت کند که ایشان را نیدز مانندد مدا
می پذیرد ”.پس خدا میان ما و آنان هی فرقی نگذاشت  ،چون همانیور که دل ما را با ایمدان پداک کدرد ،دل آندان را نیدز پداک
نمود .حال  ،چرا می خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نده مدا توانسدتیم حمدل کندیم و نده
اجداد ما؟ مگر ایمان ندارید که با هدیه رایگان عیسای خداوند ،همه یکسان نجات پیدا می کنند؟ اعمال 00 – 4:0:
این جائیه که ما باید از تاریخ قوم خدا درس بگیریم .یرح خدا برای قدومش در سرتاسدر عهدد قددیم ایدن بدود کده اونهدا رو بده
فراوانی برکت بد تا جالل او توسی قومش در بین همۀ اقوام معلدوم بشده .ایدن نقشدۀ کلدی او بدود امدا قدومش بدا اون مخالفدت
کردند .سالها و سالها و نسل اندر نسل اونها مخالفت کردند .و اون را از دست دادند .بعد به عهد جدید میرسدید و پادشدا ندزد
قومش میاد و اونها چیکار میکنند؟ اونها مخالفت میکنند .انجیل و در واق کل کتاب اعمال رسولن داستانی از فعالیت خددا و
مقاومت او هست  .میبینید او در اورشلیم با مخالفت رو برو شد و یهودیان او را رد میکنند و مشابه این رو در اعمال  4و
 1میبینیم .بعد حتی در میبینید با کار خدا در کلیسا ها هم مخالفت میشه .این لزوما ی هم عمدی نیست که میگند خدایا مدا چیدزی
رو که تو میگی نمیخواهیم .به هر حال کلیسا با هر کاری مشاول میشه به جز چیدزی کده بده خدایر اون بده وجدود اومدد  .آیدا
اینجا کالمی برای ما هست ؟ خدایا کمک کن مانند قوم اسدرائیل در سراسدر عهدد قددیم بدا بدرور قدومی و ملدی مشداول نشدیم و
گوشهامون نسبت به اقوام دیگه ناشنوا نشه اقوامی که خداوند میخواد ایمان و توبۀ اونها رو ببینه .به این دلیلده کده لوقدا در
پایان انجیل خودش گفته عیسی مرد تا اینکه توبه و بخشش گناهان در سراسر دنیا موعظه بشه .پس ما امروز نمیگیم وقتدی
عیسی بر روی صلیب مرد فقی برای من مرد .ما میگیم وقتی عیسی بر روی صلیب مرد فقی برای من نمرد .او مرد تا اینکده
توبه و بخشش گناهان بتونه در بین تمام مردم روی زمین موعظه بشه و من با این مؤموریت مخالفت نخواهم کرد .من خودم
را وقف اون مؤموریت خواهم کرد .به عنوان کلیسا ما باید خودمون را وقف اون خددمت بکندیم .چدون اگده ایدن کدار رو نکندیم
فرصت رو از دست خواهیم داد و او رو رد خواهیم کرد و و هدف اصلی از بودن در اینجا را درک نخواهیم کرد .به این دلیله
که خدمت در کلیسا باید بر پادشاهی متمرکز باشده .نمیتونیدد پادشداهی را کندار بذاریدد .آیدا کلیسدا بدا نقشدۀ پادشدا مدا همراهدی
خواهد کرد؟ من فکر میکنم عهد جدید به ما امید مید  .اما من دعا میکنم از این امیدد بیداموزیم کده پادشدا کنتدرل را در دسدت
دار .
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پادشا جمعیت جدیدی دارد
بخش دوم از مؤموریت پادشاهی .پادشاهی جامعۀ جدیدی دارد .چیزی که در عهد جدید میبینیم اینده کده عیسدی پادشداهی را از
یریق کلیسا گسترش مید  .تا این مرحله قوم خدا فقی قوم اسرائیل بودند .افراد بریبه ای هم بودند اما عمدتا ی از بنی اسدرائیل
بودند .تصویر کلیسا را در اعمال رسولن و مخصوصا ی در رسالت میتونید ببینید که تصویری کدامال متفداوت هسدت و میبیندیم
که کلیسا بر روی همه باز هست و پادشداهی در دسدترس همدۀ قدوم هدا هسدت ،همدۀ مدردم اعدم از یهدودی بیدر یهدودی بدرد ،
آزاد ،همۀ مردم .ازتون میخوام به تعریف این اجتماع جدید توجه کنید .اولی این اجتماع  ،ایدن کلیسدا بدا رحمدت مسدیح خواندد
شد  .به اول پیرس  3نگا کنید .یادتونه که گفتیم این کتاب در بحبوحۀ جفاهای نرون نوشته شد زمانی که ایماندداران زندد
زند سوزانید میشدند تا به عنوان مشعل باغ نرون را روشن کنند .این تصویری از رندج هسدت اول پیدرس  1:3گدوش کنیدد
او به کلیسا چی میگه ،او میگه

میدانید که مسیح ،آن سند زند ای است که خدا مقرر فرمود تا عمارت روحانی خود را بر آن بنا کند .گرچه انسدانها دسدت
رد به سینه او زدند .اما او نزد خدا عزیز و مکرم است .پس بسوی او بیایید ،تا شما نیز مانند سدنگهای زندد در دسدت خددا،
در بندای آن عمددارت و عبادتگددا روحددانی بکددار رویددد .مهمتددر اینکدده شددما در ایددن عبادتگددا  ،کدداهن مقدددس نیددز میباشددید .پددس
قربانیهای مقبول و مورد پسند خدا را توسی عیسی مسیح تقدیم کنید .اول پیرس : – 1:3
اگر چه این هم برای یهودیان و هم بیر یهودیان نوشته شد با این حال این تعریدف حدال و هدوای یهدودی دار  .بعدد او ادامده
مید و از عهد قدیم نقل قول میکنه و به آیۀ  3میرسه و میگه:

اما شما مانند آنان نیستید .شما برگزیدگان خدا ،و کاهنان پادشاهمان عیسی ،و قوم مقدس و خدا

خددا میباشدید ،تدا بده ایدن

ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نمود است .زمانی شما هی هویت
نداشتید ،اما اکنون فرزندان خدا میباشید؛ زمانی از رحمت و مهربانی خدا بیبهر بودیدد ،امدا حدال ،مدورد لیدف و رحمدت او
قرار گرفتهاید .اول پیرس 01 – 3:3
ما اینجا هستیم چون خدا ما را به نام فرا خواند و رابیه ای با ما برقرار کرد او به ما گفته ،شما قوم مدن هسدتید ،حدال هدر
جا که میرید مرا بستائید شما قوم من هستید .این چیزی بود که در سراسر عهد قدیم او به قدوم اسدرائیل گفدت وحدال اوندو بده
کلیسا میگه این شکل بنی تر چیزیه که در عهد قدیم گفته .او ما را با رحمتش فراخواند .

وقتی پولس و برنابا به انیاکیه رسیدند ،مسیحیان را دور هم جم کردند و گزارش سدفر خدود را تقددیم نمودندد و مدژد دادندد
که چگونه خدا درهای ایمان را به روی بیریهودیان نیز گشود است  .اعمال 31:01

اما بخشی ا ز کار من  ،زحمت کشیدن برای شماست ؛ و برای ایدن شدادم  ،زیدرا بده ایدن وسدیله  ،زحمداتی را کده مسدیح بدرای
بدنش یعنی کلیسا کشید ،تکمیل می کنم  .در واق  ،خدا مدرا فرسدتاد تدا بده کلیسدای او خددمت کدنم و راز بدزرگ او را بدرای
شما بیریهودیان بیان نمایم  .او این راز را قرنهدا از انسدانها مخفدی نگدا داشدته بدود ،امدا اکندون اراد نمدود تدا آن را بدرای
آنانی که او را دوست می دارند و برای او زندگی می کنند ،آشکار سازد؛ و دولت و جالل این راز از آن شما بیریهودیان نیز
می باشد .راز خدا اینست “ :مسیح در وجود شما ،تنها امید پرشکو شماست ! کولسیان 31 – 31:0
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درثانی ما با ایمان به مسیح به کلیسا ملحق شدیم .ما با ایمان به مسیح بده اجتمداع جدیدد ملحدق شددیم .بالییدان  2 – 4:2و
 33 – 34تصویر واضحی از این هستند.

در این مورد بگذارید “ابراهیم “ را مثال بیاورم  :خدا زمانی او را بی گنا به حساب آورد که بده وعدد هدای او ایمدان آورد.
از اینجا به این نکته پی می بریم که در نظر خدا ،فقی ایمان ما میرح است  .در نتیجه  ،فرزندان واقعی ابراهیم آندانی هسدتند
که به خدا ایمدان حقیقدی دارندد .عدالو بدراین  ،در کتداب آسدمانی پدیش بیندی شدد بدود کده خددا بیریهودیدان را نیدز بدر اسداس
ایمانشان خواهد پذیرفت  .از اینرو ،خدا در همان زمان در این مورد با ابراهیم سخن گفت و فرمود“ :همه آندانی را کده مانندد
تو ،به من ایمان داشته باشند ،از هر ملتی که باشند ،مورد عنایت خود قرار خواهم داد بالییان 2 – 4:2

زیرا همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا می باشیم ؛ و همه ما که تعمیدد گرفتده ایدم  ،جزئدی از وجدود مسدیح
شد ایم و مسیح را پوشید ایم  .دیگر فرقی نمی کند که یهودی باشیم یا بیریهودی  ،بالم باشیم یا آزاد ،مرد باشیم یدا زن ؛
زیرا همه ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم ؛ و اکنون که از آن مسیح شد ایم  ،فرزندان واقعی ابراهیم مدی باشدیم و
در نتیجه  ،تمام وعد هایی که خدا به ابراهیم داد ،به ما نیز تعلق می گیرد .بالییان 33 – 34:2
به عبرانیان  00مراجعه کنید اون تصویر فدوق العداد ای هسدت .مخصوصدا ی عبرانیدان  34:00چدون او میگده در نظدر موسدی
تحمل رنج به خایر مسیح با ارزشتر از تمامی گنجهای مصر بود.

در نظر او تحمل زحمت و نند در را مسیح  ،بسیار با ارزشتر از تمام خزاین و گنجهای مصر بود .زیرا او چشدم انتظدار آن
پاداش بزرگی بود که خدا وعد داد بود .عبرانیان 34:00
موسی؟ به خایر مسیح؟ بله  .ما حتی با ایمانداران عهد قدیم هم بواسیۀ ایمان متحد هستیم .ایمان اونها به وعد هدای آیندد
بود .ایمان ما به وعد هایی هست که دیدیم در مسیح تحقق یافت .با ایمان به مسیح به این اجتماع ملحق شدیم.
سوما ی از روح مسیح پر شد ایم .از روح مسیح پر شد ایم افسسیان 01 – 02:0

بسبب فداکاری مسیح  ،همه شما نیز که پیاام نجدات بخدش انجیدل را شدنیدید و بده مسدیح ایمدان آوردیدد ،بوسدیله روح القددس
مهر شدید تا مشخ

شود که متعلق به مسیح هستید .خدا از زمانهای گذشته  ،وعد داد بود که روح القدس را به همده مدا

مسیحیان عیا کند؛ و حضور روح القدس در ما ،ضمانت می کند که خدا هرچه وعد داد اسدت  ،بده مدا عیدا خواهدد فرمدود.
مهر روح خدا بر ما ،نمایانگر اینست که خدا ما را باز خرید کرد و ضمانت نمود است که مدا را بده حضدور خدود ببدرد .ایدن
نیددز دلیددل دیگددری اسددت بددرای آنکدده خدددای شددکوهمند خددود را سددپاس گددوییم ! ایددن تصددویر بزرگددی از اتحدداد یهودیددان و بیددر
یهودیان هست .تمام کتاب افسسیان در واق برای این نوشته شد که بده یهودیدان و بیدر یهودیدان تعلدیم بدهدد کده چگونده در
رابیه با یکدیگر زندگی کنند.

بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد .وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می گیرند ،بدن تشکیل می شود“ .بدن” مسدیح نیدز
همینیور است  .هر یک از ما عضوی از بدن مسیح مدی باشدیم  .بعضدی از مدا یهدودی هسدتیم و بعضدی بیریهدودی ؛ بعضدی
بددالم هسددتیم و بعضددی آزاد .امددا روح القدددس همدده مددا را کنددار هددم قددرارداد و بصددورت یددک بدددن درآورد اسددت  .درواقد مددا
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بوسیله یک روح  ،یعنی روح القدس  ،در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما ،از همان روح عیدا کدرد اسدت  .اول
قرنتیان 02 – 03:03
او پادشدداهیش را بدده کلیسددا عرضدده میکندده  .او مددا رو فددرا میخوندده  ،بددا رحمددتش فددرا میخوندده پادشدداهیش را از یریددق کلیسددا
گسترش مید و پادشاهیش را به کلیسا عرضه میکنه .کلیسا بدن مسیح هست .افسسیان  3تمامی این آیات افسسدیان در بدارۀ
این صحبت میکنه که ما بدن مسیح هستیم .بارها و بارها و بارها بر بدن اشار شد .

اکنون که اعضای یدک بددنیم  ،دیگدر بدین مدا کینده و دشدمنی وجدود نددارد ،زیرامسدیح مدا و شدما را بدا خددا صدلح داد اسدت .
دشمنی دیرینه ما سرانجام در پای صلیب او از میان رفت  . .افسسیان 04:3

آن راز اینست که بیریهودیان نیز مانند یهودیان در ارث عظیمی که متعلدق بده فرزنددان خداسدت  ،شدریکند؛ و هدر دو دعدوت
شد اند تا جزو بدن مسیح یعنی کلیسا باشند .هر دو بدا ایمدان آوردن بده مسدیح و بده پیادام انجیدل  ،وعدد هدای خددا مبندی بدر
برکات عالی را دریافت می نمایند .افسسیان 4:3

ما همه  ،اعضای یک بدنیم و در همگی ما یک “روح “ ساکن اسدت  ،یعندی روح القددس ؛ و همده مدا بدرای رسدیدن بده یدک
امید دعوت شد ایم  ،یعنی به آن جاللی که خدا برای ما تدارک دید است  .افسسیان 1:1

مسیح این عیایا را با این هدف به ما می بخشد که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعدث پیشدرفت
کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لزم برسد؛ افسسیان 03:1

تحت هدایت مسیح است که تمام اعضدـای بدـدن او ،یعندـی کلیسدـا ،در جدـای خدـود قدرار مدی گیرندـد .هدـر انددام بدا روش خدا
خود ،به اندامهای دیگر کمک می کنـد ،بیـوری که تمدام بددن در تندرسدتی کامدل و پدر از محبدت  ،رشدـد مدی نمایدد .افسسدیان
04:1

دیگر به هم دروغ نگویید ،بلکه گفتارتان همیشه راست باشد ،زیدرا مدا اعضدای یکددیگریم و اگدر بده یکددیگر دروغ بگدوییم ،
در واق  ،به خودمان لیمه می زنیم  .افسسیان 3::1

زیرا شوهر سرپرست زن اسدت  ،همدانیور کده مسدیح سرپرسدت کلیساسدت  .بده همدین علدت بدود کده او جدانش را فددا کدرد و
نجات دهند کلیسا گردید .افسسیان 32::
همانگونه که مسیح از بدن خود یعنی کلیسا مراقبت بعمل می آورد ،کلیسایی که همه ما اعضای آن هستیم  .افسسیان 21::

او سر این بدن یعنی کلیساست  ،کلیسدایی کده از مجمدوع مدومنین او تشدکیل شدد اسدت  .او نخسدتین فدردی اسدت کده پدس از
مرگ زند شد و ثابت کرد که در هر چیز مقام نخست را دارد؛ کولسیان 02:0

اما بخشی از کار من  ،زحمت کشیدن برای شماست ؛ و برای ایدن شدادم  ،زیدرا بده ایدن وسدیله  ،زحمداتی را کده مسدیح بدرای
بدنش یعنی کلیسا کشید ،تکمیل می کنم  .کولسیان 31:0
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کلیسا اقتدار مسیح را تصاحب میکنه .عیسی به نخسدتین شداگردانش اقتددار خدارق العداد ای بخشدید .بده اونهدا ایدن فرمدان را

داد :بیماران را شفا دهید ،مرد ها را زند ینید ،جذامی ها را شفا دهید ،و ارواح ناپدا را از وجدود مدردم بیدرون ینیدد .مفدت
گرفته اید ،مفت هم بدهید .متی 2:01

” اگدر اهدالی شددهری شدما را پدذیرا شددوند ،هدر چدده پدیش شدما بگذارنددد ،بخوریدد و بیمدداران را شدفا دهیدد و بدده ایشدان بگوییددد:
ملکوت خدا به شما نزدیک شد است  .لوقا 3:01
وقتی در لوقا  3:01به شاگردان قدرت داد شد که شفا بدهند یادتونه چقدر هیجان زد بودند؟ وقتی برگشتند از اینکده دیدو هدا
از نام عیسی مسیح فرمان میبرندد خیلدی هیجدان داشدتند .وقتدی بده اعمدال  2میرسدید پیدرس بدا یوحندا بده معبدد میدر و اونجدا
مردی لند نزدیک درواز ای بنام دروازۀ زیبا نشسته و پیرس میگه برخیدز و را بدرو .چیدزی کده از همدون ابتددای شدروع
کلیسا میبینیم اینه که اقتدار عیسی حال به کلیسا تعلق دار .

یک روز بعد از ظهر پیرس و یوحنا به خانه خدا می رفتند تا مانند هر روز در مراسم دعدای سداعت سده شدرکت کنندد .وقتدی
به نزدیکی خانه خدا رسیدند ،مردی را دیدند که لند مادرزاد بود .هر روز او را مدی آوردندد و در کندار یکدی از درواز هدای
خانه خدا که معروف به ”زیبا” بود می گذاشتند تا از کسانی که وارد خانه خدا می شدند گدایی کند .وقتی پیرس و یوحنا می
خواستند وارد خانه خدا شوند ،آن مرد از ایشان پول خواست  .ایشان به او خیر شدند .سپس پیرس گفت “ :به ما نگا کن
!” گدای لند به امید اینکه چیزی به او بدهند ،با اشتیاق به ایشان نگا کرد .پیرس گفت “ :ما پولی نداریم که به تو بددهیم
! اما من چیز دیگری به تو می دهم ! در نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور مدی دهدم کده برخیدزی و را بدروی !” سدپس
دست او را گرفت و از زمین بلندش کرد .در همان لحظه پاها و قوزک پاهدای او صدحیح و سدالم شدد و قدوت گرفدت  ،بیدوری
که از جا پرید ،لحظه ای روی پاهای خود ایستاد و برا افتاد! آنگا در حالی که بال و پایین می پرید و خدا را شکر مدی کدرد
با پیرس و یوحنا داخل خانه خدا شد .اشخاصی که آنجا بودند ،وقتی او را دیدندد کده را مدی رود و خددا را شدکر مدی کندد ،و
پددی بردنددد کدده همددان گدددای لنگددی اسددت کدده هددر روز کنددار درواز ”زیبددای “ خاندده خدددا مددی نشسددت  ،بددی انددداز تعجددب کردنددد!
اعمال رسولن 01 – 0:2
او اقتداری را که داشت به کلیسا سپرد است .این به وضوح با دادن روحش به ما دید میشه.

ولی آنچه لزم اسدت بدانیدد ایدن اسدت کده وقتدی روح القددس بدر شدما ندازل شدود ،قددرت خواهیدد یافدت تدا در “اورشدلیم “ ،در
سراسر “یهودیه ““ ،سامر “ ،و تا دورترین نقیه دنیا دربار من شهادت دهید ”.اعمال رسولن 2:0
ما شاید بی اهمیت از کنار این بگذریم اما جاذبه و اهمیت این جملده را فرامدوش نکنیدد خددا روح خدودش را درون شدما قدرار
داد  .او روح خودش را به شما داد  .این حقیقتی بدزرگ و مسدئولیتی خییدر هسدت .اگده بدا روح خددا پدر نشددیم پدس اوندو از
دست دادیم .او روح خودش را به ما داد روح خدای زند را ،و تمام اقتداری که از اون ناشی میشده بده مدا داد شدد  .مدا بدا
اون روح درونمان نمیتونیم مثل یک مسیحی شکست خورد زندگی کنیم.

پس  ،هی یک از شما به این افتخار نکند که پیرو فالن شخ

یا فالن مکتدب اسدت  .بدانیدد کده خددا همده چیدز را در اختیدار

شما گذاشته است  .او “پولس “ و “اپلس “ و “پیرس “ را به شما بخشید است تا به شما کمک نمایند .او تمام دنیا را بده
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شما عیا کرد است تا از آن استفاد کنید .زندگی و حتی مدرگ در خددمت شماسدت  .هدر آنچده را کده مربدوی بده حدال و آیندد
اسددت  ،خدددا در اختیددار شددما قددرار داد اسددت  .همدده چیددز از آن شماسددت  ،و شددما از آن مسددیح و مسددیح از آن خداسددت  .اول
قرنتیان 32 – 3:12
به همین دلیل  ،از زمانی که از ایمان استوار شما به عیسای خداوند و از محبتی که نسبت به همه بدرادران خدود داریدد ،آگدا
شدم  ،دائما برای وجود شما خدا را سپاس می گویم  .همچنین  ،برای شدما دعدامی کدنم و از خددا کده پددر پدرجالل خداونددمان
عیسی مسیح است  ،درخواست می کنم که به شما حکمت عیا نماید تا بیور روشن و کامل درک کنید که عیسی کیست و چه
فداکاریهایی در حق شما انجام داد است  .دعامی کنم که چشمان بایـن شما روشن شود تا بتوانید گوشه ای از برکاتی را کده
خدا برای آیند ما در نظر گرفته است ببینید ،و به این حقیقت پدی ببریدد کده ارثدی کده خددا بدرای مدومنین تددارک دیدد  ،چقددر
پرشکو و بنی است  .همچنین  ،دعامی کنم تا درک کنید که قدرت خدا برای کمک به مومنین چقدر عظیـم است  .ایدن همدان
قدرتی است که مسیح را پس ازمرگ  ،زند کردو او را در برترین مقدام آسدمانی  ،در دسدت راسدت خددا قدرار داد ،مقدامی کده
برتر از منزلت هر پادشا و رئیس و سلیان و رهبر این دنیاست  .بلی  ،مقام او بسیار شکوهمندتر از هر مقام دیگری  ،چده
در ایددن دنیددا و چدده در دنیددای آینددد مددی باشددد .خدددا همدده چیددز را زیددر پایهددای مسددیح قددرار داد ،و او را مقددرر کددرد تددا رئددیس و
سرپرست کلیسا باشد ،کلیسایی که در حکم بدن اوست و او آن را از حیات و وجود خود لبریزمی سازد .او سرچشدمه و عیدا
کنند همه چیز در همه جاست  .افسسیان32 – 0::0
ما بدن مسیح هستیم ،ما اقتدار مسیح را تصاحب کردیم .و سوم کلیسا محبت مسیح را نشان مید و ابراز میکنده .در سراسدر
کتاب افسسیان شما در کلیسا محبت میبینید.

فروتن و مهربان باشید .نسبت به یکدیگر بردبار باشید و بسبب محبتی که به هم دارید ،از خیاهدا و اشدتباهات یکددیگر چشدم
پوشی نمایید .افسسیان 3:1

بلکه با عشق و عالقه  ،هموار در پی راستی خواهیم رفت  .راست خـواهیم گفت  ،راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم
زیست تـا به این ترتیب  ،بتدریـج در هـر امری مانند مسیـح شویم که سر کلیسا می باشد .افسسیان 0::1

تحت هدایت مسیح است که تمام اعضدـای بدـدن او ،یعندـی کلیسدـا ،در جدـای خدـود قدرار مدی گیرندـد .هدـر انددام بدا روش خدا
خود ،به اندامهای دیگر کمک می کنـد ،بیـوری که تمدام بددن در تندرسدتی کامدل و پدر از محبدت  ،رشدـد مدی نمایدد .افسسدیان
 04:1عالمت مشخصۀ کلیسا محبت هست.

ما محبت واقعی را از مسیح آموختهایم ،زیرا او جان خدود را در را مدا فدداکرد ،تدا مدا نیدز حاضدر باشدیم جدان خدود را در را
برادران خود فدا کنیم .اما کسی که ادعای مسیحیت میکند و از نظر مالی در وضعیت خوبی بسر میبرد ،اگدر همندوع خدود را
در احتیاج ببیند و به او کمک نکند ،چگونه ممکدن اسدت محبدت خددا در قلدب او حکمفرمدا باشدد؟ ای فرزنددان مدن ،محبدت مدا
نباید فقی زبانی باشد ،بلکه میباید در عمل نیز آن را نشان دهیم .اول یوحنا 02 – 04:2
ما محبتمون را نسبت به هم با نثار جانمون نشان میدیم .میدونید که کلیسدا قصدد دار  ،مدا قصدد داریدم کده تصدویری از محبدت
مسیح در دنیا باشیم .و وقتی دنیا به مدا نگدا میکنده اگده اونهدا اجتمداعی مملدو از محبدت را نبینندد اونوقدت مدا ایدن مفهدوم را
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درک نکردیم که بخشی از پادشاهی خدا بودن یعنی چی .لزمه که اونا اجتماعی ببینند که سرشار از محبت هست و محبدت او
را به همدیگه نثار میکنند و محبت و عالقه و دلسوزی او را نسبت به مردم دنیا نشون میدند.

ای برادران  ،چه فاید دارد اگر کسی بگوید  « :من ایمان دارم » ولی عمل او این را ثابت نکند ؟ آیا ایمانش می تواند او را
نجات بخشد ؟ پس اگر برادری یا خدواهری کده برهنده و محتداج بدذای روزانده خدود باشدد پدیش شدما بیایدد و یکدی از شدما بده
ایشان بگوید  « :بسالمت بروید  ،انشداءاله خددا خدوراک و لبداس برسداند » .چده چیدزی عایدد آنهدا میشدود؟ هدی  ،مگرآنکده
احتیاجات مادی آنها را بر آورید .همین یدور ایمدانی کده بدا عمدل همدرا نباشدد مدرد اسدت .ممکدن اسدت کسدی بگویدد  « :تدو
ایمان داری و من اعمال نیکو  ،تو به من ثابت کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را
به وسیله اعمال خویش به تو ثابت می کنم».یعقوب :1 – ::13

پایان همه چیز نزدیک است .باید حواس شما جم باشد و با هوشیاری و وقار دعا کنید .مهمتر از همده  ،محبتتدان نسدبت بده
یکدیگر جدی و قوی باشد زیرا محبدت گناهدان زیدادی را مدی پوشداند .بدا خوشدحالی و سدخاوتمندی نسدبت بده یکددیگر مهمدان
نوازی کنید .به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است استعدادها و عیایای خدود را بدرای خیریدت دیگدران بده کدار
ببرید .مثال کسی که وعظ می کند یوری سخن بگوید که گوئی از یرف خدا پیامی دارد و آن که خدمت مدی کندد بدا قددرتی کده
خدا به او عیا می فرماید خدمت کند تا از این را خدا در همه چیز به وسیل یه عیسی مسیح جالل یابد .آری  ،جالل و قدرت تدا
به ابد از آن او باد  ،آمین .اول پیرس 00 – 1:1
محبت باید عالمت مشخصۀ کلیسا باشد .ما نمیتونیم بر سر محبت در کلیسا مسامحه و سازشکاری کنیم .کلیسدا محبدت مسدیح
را تداعی میکنه .کلیسا رنجهای مسیح را تمام میکنده .در فیلیپیدان  0اشدار کدردیم و بده حدد کدافی در مدورد رندج هدا صدحبت
کردیم .کولسیان  31 – 31:0هم دقیقا ی همون را میگه.

اکنون از آن رنج و زحمتی که بخایر شما می بیدنم خوشدحالم  ،زیدرا بوسدیله رنجهدای جسدمانی خدود آنچده را کده از رنجهدای
مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی ماند است تکمیل می کنم .من یبق مؤموریتی که خدا برای خیریدت شدما بده مدن عیدا
فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کامال اعالم نمایم  ،یعنی آن حقیقت اسرار آمیز که یدی اعصدار و قدرون  ،مخفدی ماندد
بود  ،اما اکنون برای مقدسین آشکار شد است  .خدا صالح دانست کده سدر پدر جدالل و بدی قیداس خدود را در میدان ملدل بیدر
یهود فاش سازد و آن سر این است که مسیح در شدما سداکن مدی باشدد و ایدن حقیقدت مایدۀ امیدد شدما بده سدهیم شددن درجدالل
خداست  .کولسیان 31 – 31:0

او میگه زیرا بو سیله رنجهدای جسدمانی خدود آنچده را کده از رنجهدای مسدیح بدرای بددن او یعندی کلیسدایش بداقی ماندد اسدت
تکمیل می کنم .این یعنی چی ؟ یعنی اینکه رنجهای او بدر روی صدلیب بدرای نجدات مدن کدافی نیسدت؟ نده! امدا ایندو فرامدوش
نکنید .بعضی از ماها که اینجا نشستیم فکر میکنیم و کمی حیرت کردیم که روی رنجها این همده تؤکیدد میشده و نمیددونیم ایدن
چیور کار میکنه؟ چیور جفا میتونه چیز خوبی باشه؟ به این فکر کنید خدا چیور محبتش را به وضوح به دنیا نشون داد؟
توسی رنج کشیدن یک خادم ،توسی قربانی کردن پسرش .بدین وسیله محبتش را به روشن تدرین شدکل بده مدا نشدون داد .و
چون میددونیم راهکدار او عدوه نشدد پدس در دورۀ مدا او چیدور محبدتش رو بده دنیدا نشدون خواهدد داد؟ مدا چیدور میتدونیم
شخصیت مسیح را عینیت ببخشیم؟ وقتی که همده چدی بدر وفدق مرادمدون هسدت؟ عمدالی زمدانی میتدونیم کده همده چدی بدر وفدق
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مرادمون نیست ،در سخت ترین زمان و در عمدق رنجهدا .خیلدی هدا الن شداید در جفدا هسدتند و شداید هدم در جفدا نباشدند ولدی
رنجهای سختی را در زندگیشون تجربه میکنند .و خدا میخواد جاللش را در این لحظات به وضوح نشون بد  .این زمانیده کده
پیروزی در رنج کامالی مشخ

هست .پس منظور از اینکه میگه من رنجهای مسدیح را تکمیدل میکدنم اینده کده وقتدی اوضداع

خیلی بر وفق مرادمدون نیسدت میتدونیم مسدیح را بده وضدوح بده دنیدا نشدون بددیم .کلیسدا رنجهدای مسدیح را تکمیدل میکنده .و
بالخر کلیسا جالل مسیح را به دنیا نشون مید ایدن تصدویر بزرگدی از افسسدیان هسدت .در افسسدیان  33 – 03:3او میگده:
اکنددون دیگددر شددما نسددبت بدده خدددا بریددب و بیگاندده نیسددتید ،بلکدده همددرا بددا مقدسددین  ،اهددل ویددن الهددی مددی باشددید و بددا سددایر
ایمانداران عضو خانواد خدا هستید .شما بده سداختمانی تعلدق داریدد کده زیدر بندای آن را رسدولن و انبیدا تشدکیل مدی دهندد و
عیسی مسیح هم سند زاویه آن است  .ما که ایمان آورد ایم  ،با مسیح به یکددیگر متصدل شدد ایدم تدا بتددریج رشدد کندیم و
بصورت یک خانه زیبای عبادت دراییم  .شما نیز بوسیله روح خدا به مسیح و بده یکددیگر متصدل شدد ایدد تدا قسدمتی از ایدن
خانه را که مسکن خداست  ،تشکیل دهید.
ما قبالی این تصویر را با عیسی در معبد دیدیم ،حال ما به عنوان کلیسا با روح القدس پر میشیم و بددنهای مدا معبدد میشده وبدا
همدیگر به عنوان تصاویر مرئی جالل خداوند دید میشیم.

آیا هنوز پی نبرد اید که همه شما با هم  ،خانه خدا هستید و روح خددا در میدان شدما ،یعندی در ایدن خانده سداکن اسدت  .اگدر
کسی خانده خددا را آلدود و خدراب کندد ،خددا او را از بدین خواهدد بدرد .زیدرا خانده خددا مقددس و پداک اسدت  ،و آن خانده شدما
هستید .اول قرنتیان 01 – 04:2

می تدوان خانده خددا را بدا بتخانده یکدی دانسدت ؟ زیدرا شدما خانده خددای زندد هسدتید و خددا در شدما سداکن اسدت ! چنانکده او
فرمود است  “ :من در ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان اقامت خواهم گزید ،و من خدای آنان خدواهم بدود و ایشدان قدوم
من  .دوم قرنتیان  04:4تمامی اون آیات در بارۀ ظهور جالل مسیح در کلیسا صحبت میکنند .او پادشاهی اش را در ما ظداهر
میکنه ما در این اتاق میدونیم که امروز ما نمایندگان زندۀ پادشاهی خدا در روی زمین هستیم .آیا اینو درک میکنید؟ به ایدن
دلیل ما باید عهد جدیدد را میالعده کندیم ،چدون مدا بایدد در مدورد پادشداهی خددا بیشدتر بددونیم و بایدد بددونیم اون چیدور توسدی
زندگی ما ظاهر میشه چون این مسئولیت عظیمی هست .این از هدر چیدزی مهمتدر هسدت .او پادشداهی را در کلیسدا توسدی مدا
عرضه میکنه .و بالخر او پادشاهی را به کلیسا سپرد  .او پادشاهی را به کلیسا سدپرد  .او ایدن فرصدت را بمدا داد ،کده دو
موضوع مهم را در بر دار  .اولی کلیسا باید از انجیل محافظت کنده .انجیدل از همدان ابتددا تحدت حمدالت شددید بدود  .پدولس در
اول قرنتیان  02:0به وضوح به ما میگه که دنیا به پیاامی که ما ایمان داریم فکر میکنه.

من بخوبی می دانم که برای آنانی که بسوی هالکت می روند ،چقدر احمقانه بنظر می رسد وقتی می شنوند کده عیسدی مسدیح
بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشـد .اما برای ما که در را نجات پیش مدی رویدم  ،ایدن پیادام نشدانه
قدرت خداسـت .در دورۀ ما مثل تمامی ایام از کولسیان تا به امروز دیدگا های فلسفی ای هستند که با انجیل مخالفدت میکنندد
و اون را تهدید میکنند و حتی ممکنه به کلیسا هم رخنه کنند و باعث بشند بسیار در کلیسا به این شدک کنندد کده عیسدی تنهدا
را نجات و رسیدن به آسمان هست.
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تعجب می کنم که شما به این زودی از خدا روگردان شد اید ،از خدایی که از روی لیف و محبت خدود ،شدما را دعدوت کدرد
تا در حیات جاودانی که بوسیله مسیح عیا می کند ،شریک باشید .شما می خواهید از “را دیگدری “ بده ایدن نجدات و حیدات
جاودانی دست یابید .اما این راهی که شما در پیش گرفته اید ،هرگـز به حیات جاوید نخواهـد رسید .زیرا بیر از راهی کده بده
شما اعالم کردیم  ،را دیگری وجود ندارد .آنانی که را دیگدری بده شدما معرفدی مدی کنندد ،مدی خواهندد شدما را فریدب داد ،
حقیقت انجیل مسیح را دگرگون کنند .اگر کسی بخواهد را دیگری برای رستگاری به شما معرفدی کندد ،بایدر از آن راهدی کده
ما به شما اعالم کردیم  ،خدا او را لعنت کند ،حتی اگر این شخ

خود مدن باشدم  .اگدر فرشدته ای نیدز از آسدمان فدرود آیدد و

شما را بسوی را دیگری هدایت کند ،لعنت خدا بر او باد! باز تکرار می کنم  :اگدر کسدی مدژد نجدات دیگدری  ،بیدر از آنچده
که پذیرفته اید ،به شما ارائه دهد ،لعنت خدا بر او باد! بالییان 3 – 4:0
اگر این کالم واقعا ی حقیقت دار و بعضی ها سعی میکنند کالم خدا و تعالیم عیسی رو تحریف کنند ،ما میدونیم این کالم زند و
حاضر هست و باید برای حفاظت از اون محکم بایسدتیم .بایدد بدرای مقابلده بدا تعدالیم دروغ کده سدعی میکنندد بده کلیسداها وارد
بشند محکم بایستیم .کلیسا باید از انجیل محافظت کنه  ،باید از خزانه ای که به مدا سدپرد شدد محافظدت کندیم .در عهدد جدیدد
میگه:

به سخنان و تعالیم صحیحی که از من شنیدی  ،محکم بچسب و از آنها سرمشق بگیر ،بخصدو

از ایمدان و

محبتی که عیسی مسیح عیا می کند .آن امانت نیکو ،یعنی عیای الهی را به کمک روح القدس که در وجود تو ساکن است ،
حفظ کن .دوم تیموتائوس 01 – 02:0
کلیسا باید نه تنها از اون محافظت کنه بلکه باید اونو اعالم کنه .این تقریبا ی یک کدار دو منظدور هسدت مدا فدرا خواندد نشددیم
انجیل را با مخفی کردن اون حفظ کنیم بلکه با اعالم اون باید حفظش کنیم .ما اونو اعالم میکنیم .به هرکسی که میشناسیم به
وضوح اعالم میکنیم .وقتی کلیسا در مورد انجیل سکوت کنه انجیل در مقابل سإ تعبیر و تفسیر هدای بلدی بدی دفداع میمونده.
مدا بدا اعدالم انجیدل از اون محافظدت میکندیم .مدن ایندو خیلدی دوسدت دارم و شدما رو هدم تشدویق میکدنم الن بده دو قرنتیددان 1
مراجعه کنید شما باید اینو ببینید دوم قرنتیان باب  1از همین صحبت میکنه .به آیات  4 – 1گوش کنید.

شییان که حاکم این دنیای پر از گنا است  ،چشدمان ایدن اشدخا

بدی ایمدان را بسدته اسدت تدا نتوانندد ندور پدرجالل انجیدل را

ببینند و معنی پیاام ما را دربار جالل مسیح که چهر قابل رویت خدای نادید است  ،درک کنند .و در آیۀ  4میگه:

زیرا همدان خددایی کده فرمدود“ :ندور از میدان تداریکی بدرخشدد” ،ندور خدود را در دلهدای مدا نیدز تابیدد ،تدا درک کندیم کده ایدن
نورپرجالل اوست که از چهر عیسی مسیح می درخشد.
در آیۀ  1او میگه حاکم این دنیا چشم بی ایمانان را بسته و در آیۀ  4میگه خددای حقیقدی ندوری در دلهدای اونهدا میتابونده و

در بین این دو میگه که چیور این کار رو میکنه در آیدۀ  :میگده پیادام و وعدظ مدا نیدز هیچگدا در تعریدف از خودمدان نبدود
است  ،بلکه در موعظه هایمان فقی به عیسی مسیح اشار کرد ایم و او را بعنوان خداوند معرفی نمود ایم  .تنها چیزی کده
دربار خودمان می گوییم اینست که ما بخایر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد ،خدمتگزاران شما هستیم .
حاکم این جهان با خدای حقیقی کده در دلهدای مدا ندور مدی تابونده در نبدرد هسدت و مدا درسدت در وسدی ایدن نبدرد در جائیکده
جند با بیشترین شدت در جریان هسدت قدرار داریدم .مدا انجیدل را اعدالم میکندیم  .مدا بایدد در اعدالم انجیدل فعدال باشدیم .خددایا
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کمک کن تا ببینیم مشارکت انجیل بصورت فردی با دیگران برای توسعۀ انجیل و رسیدن انجیل به اقصدی نقدای جهدان بهتدرین
نقشه هست .ما باید انجیل را بر یبق حقیقت کتاب مقدس اعالم کنیم.

اما تو باید به آنچه آموختی  ،ایمان راسخ داشته باشی  .تو به صحت و درستی آنها ایمینان داری زیرا مدی داندی کده آنهدا را
از افراد قابل اعتمادی همچون من آموخته ای ؛ خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته ای  .ایدن کتداب بده تدو حکمدت
بخشید تا بدانی که دست یافتن به نجات  ،از را ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است  .دوم تیموتائوس :1 – ::12

آیا به پیشرفت پادشاهی کمک میکنید؟
میخوام شما رو با این سئوال به چالش بکشم آیا به پیشرفت پادشاهی خدا کمک میکنید؟ ازتون میخوام با هم به عهدد جدیدد،
کلیسا و خدمت فکر کنیم.
اول کلیسا در زمینۀ و در بین خدمت متولد شد .پیرس به کسانی که در پنییکاست ملزم شدند این فرامین را داد:

پیرس جواب داد“ :هر یک از شما باید از گناهانتان دست کشید  ،بسوی خدا باز گردید و به نام عیسی تعمید بگیرید تا خددا
گناهانتان را ببخشد .آنگا خدا به شما نیدز ایدن هدیده  ،یعندی روح القددس را عیدا خواهدد فرمدود .زیدرا مسدیح بده شدما کده از
سوی خداوند ،خدای ما دعوت شد اید ،و نیز بده فرزنددان شدما و همچندین بده کسدانی کده در سدرزمینهای دور هسدتند ،وعدد
داد که روح القدس را عیا فرماید .سپس پیرس به تفصیل دربار عیسی سدخن گفدت و تمدام شدنوندگان را تشدویق نمدود کده
خود را از گناهان مردم شرور آن زمانه آزاد سازند .از کسدانی کده گفتده هدای او را قبدول کردندد ،تقریبدا سده هدزار نفدر تعمیدد
گرفتند ،اعمال رسولن 10 – 22:3
شما میدونیدد کده ایدن نوشدته هدا در مدورد عیسدی الزامدا ی زمانیکده او در روی زمدین بدود نوشدته نشدد .همدۀ اونهدا بایدد زمدانی
نوشته میشد که او به آسمان صعود کرد بود تا اون تصویر را در بر بگیر  .هر کتابی کده در عهدد جدیدد نوشدته شدد بعدد از
زندگی عیسی و در بدو شروع کلیسا بود  .کلیسا در بین خدمت بوجود آمد .از همون ابتدا در کتاب اعمال رسولن همۀ اینها
به خدمات کلیسا معیوف بود  .یعنی هر کدام از این اسناد یک سند خدمتی هستند .کلیسدا در بیدن خددمت پدا بده عرصده نهداد.
نکتۀ اصلی اینه که نشون بدیم چیور کلیسا خودش را برای خدمت و توسعۀ پادشاهی شکل داد .
درثانی کلیسا برای تکمیل خدمت وجود دار  .برای تکمیل خدمت وجود دار .

در این زمینه  ،یهود و بیریهود یکسانند ،زیرا همه دارای یدک خداوندد هسدتند ،خداونددی کده گنجینده هدای عظدیم خدود را در
اختیار همه آنانی مدی گدذارد کده یالدب و تشدنه او هسدتند .پدس خداوندد هدرکس را کده بده او پندا ببدرد ،نجدات خواهدد داد .امدا
چگونه مردم به خداوندد پندا آورندد ،درحالیکده بده او ایمدان ندارندد؛ و چگونده ایمدان بیاورندد ،در حالیکده راجد بده او چیدزی
نشنید اند؟ و چگونه بشنوند ،اگر کسی مژد انجیل را به ایشان اعالم نکند؟ رومیان 01 – 03:01
نقشۀ الف خدا برای شما اینه که شما رو نزد مردمان منایق دور بفرسته تدا کالمدش را بده گدوش اونهدا برسدونید و اگده ایدن
کارو نکردید نقشۀ ب ندار  .ما باید اونو در عهد جدید ببینیم.
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سددرانجام وقتددی مددژد انجیددل بدده گددوش همدده مددردم جهددان رسددید و همدده از آن بدداخبر شدددند ،آنگددا دنیددا بدده آخددر خواهددد رسددید.
متی 01:31

در یک مسابقه دو ،همه می دوند اما فقدی یدک نفدر جدایز را مدی بدرد .پدس شدما نیدز یدوری بدویدد تدا مسدابقه را ببریدد .یدک
ورزشکار برای کسب موفقیت در مسدابقات از چیزهدای بسدیاری چشدم پوشدی مدی کندد و تمرینهدای سدختی انجدام مدی دهدد .او
برای بدست آوردن جایز ای فانی  ،چنین زحماتی را متحمل مدی شدود ،ولدی مدا بدرای پداداش آسدمانی کوشدش مدی کندیم  ،کده
هرگز از بین نخواهد رفت  .به همین دلیل  ،من مستقیم و با ایمینان بسوی خی پایدان مسدابقه مدی دوم ؛ همچدون مشدت زندی
هستم که از هر ضربه مشتش برای پیروزی استفاد مدی کندد ،نده مانندد کسدی کده بده سدایه اش مشدت مدی زندد .مدن مثدل یدک
ورزشکار با تمرینهای سخت  ،بدنم را آماد می کنم  ،و آنقدر بر آن سخت می گیرم تا آن کاری را انجدام دهدد کده بایدد بکندد،
نه آنچه را که می خواهد .اگر چنین نکنم می ترسم پس از آنکه دیگران را برای شرکت در مسابقه آماد کردم  ،خدودم آمداد
نباشم و از شرکت در مسابقه محروم گردم  .اول قرنتیان 31 – 31:3
کلیسا برای تکمیل خدمت وجود دار  .سوم کلیسا به خایر خدمت میمیر  ،کلیسا به خایر تحقق خدمت میمیر  .میددونیم اکثدر
کتابهای عهد جدیدد توسدی کسدانی نوشدته شددند کده جانشدان را در را خددمت از دسدت دادندد .متدی ،البتده یوحندا تبعیدد شددند .
پیرس و پولس نویسندگان اصلی هستند .اگر ما آزار هایی که در سراسر این کتداب هسدت ندیدد بگیدریم اونوقدت اشدتیاقی رو
که انگیزۀ نویسندۀ کتاب بود درک نخواهیم کرد .کلیسا برای این خدمت جانش را مید  .مرگ را بدا آبدوش بداز مدی پدذیر تدا
کالم توسعه پیدا کنه .این مسیحیتیه که ما باید درک و احیا کنیم .به کلیسا های امروزی در خدمت فکر کنید.

رسولن از آنجا بیرون آمدند و شاد بودند که خدا ایشان را شایسته دانست که بخایر نام او رنج بکشند و بی احترامی ببینند.
از آن پس هر روز در خانه ها کالم خدا را تعلیم می دادند و در خانه خدا وعظ می کردند که عیسی همان مسیح است  .اعمال
رسولن 13 – 10::

سران قوم یهود از این سخنان سخت برآشفتند و بشدت خشمگین شدند .ولی استیفان پر از روح القددس بسدوی آسدمان خیدر
شد و جالل خدا را دید و همچنین عیسی را که در دست راست خدا ایستاد بود .پس به ایشان گفت “ :نگا کنیدد! مدن آسدمان
را می بینم که باز شد است و مسیح را مدی بیدنم کده در دسدت راسدت خددا ایسدتاد اسدت !” حضدار کده دیگدر یاقدت نداشدتند،
گوشهای خود را گرفتند و تدا توانسدتند فریداد زدندد و بدر سدر اسدتیفان ریختندد ،و کشدان کشدان او را از شدهر بیدرون بردندد تدا
سنگسددارش کننددد .کسددانی کدده علیدده اسددتیفان رسددما شددهادت دادنددد بددا آنددانی کدده او را سنگسددار کردنددد ،عباهددای خددود را از تددن
درآوردند و پیش پای جوانی گذاشتند به ندام پدولس  .در همدان حدالی کده اسدتیفان را سنگسدار مدی کردندد ،او چندین دعدا کدرد:
“ای عیسای خداوند ،روح مرا بپذیر!” سپس روی زانوها افتاد و با صدای بلند گفت “ :خداوندا ،این گنا را بده حسداب آندان
نگذار!” بعد از این دعا ،جان سپرد .اعمال رسولن 41 – :1:1

در همین وقدت هیدرودیس پادشدا بده آزار و شدکنجه عدد ای از پیدروان مسدیح پرداخدت  .بدسدتور او یعقدوب بدرادر یوحندا بدا
شمشیر کشته شد .وقتی هیرودیس دید که سران یهود این عمل را پسندیدند ،پیدرس را نیدز در ایدام عیدد پسدح یهدود دسدتگیر
کرد ،و او را به زندان انداخت و دستور داد شانزد سرباز ،زندان او را نگهبانی کنند .هیرودیس قصد داشت بعد از عید پسح
 ،پیرس را بیرون آورد تادر مالء عام محاکمه شود .اعمال رسولن 1 – 0:03
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گا فکر می کنم که انگدار خددا ،مدا رسدولن را در انتهدای صدف قدرار داد اسدت  ،صدف اسدیران جنگدی کده محکدوم بده مدرگ
هستند و در مقابل انظار مردم  ،به دنبال سپاهیان پیروزمند حرکدت مدی کنندد؛ زیدرا مدا در معدره تماشدای فرشدتگان و مدردم
قرار گرفته ایم  .شما به مدا مدی گوییدد“ :اعتقاداتتدان شدما را تبددیل بده افدرادی احمدق کدرد اسدت !” در صدورتی کده خودتدان
مسیحیانی دانا و باشعور هستید! ما ضعیفیم  ،اما شما قوی ! همه ما را پست می شمارند ،اما به شدما احتدرام مدی گذارندد! تدا
به این لحظه  ،هموار گرسنگی و تشنگی کشید ایدم ؛ پوشداک نداشدته ایدم تدا خدود را از سدرما حفدظ کندیم ؛ مدورد بددرفتاری
قرار گرفته ایم ؛ و آوار و بی خانمان بود ایم  .با دستهای خود ،کار کرد و زحمت کشید ایم تا زندگی خود را تؤمین کنیم .
هر که ما را لعنت کرد ،برای او دعای خیر کردیم  .هدر کده مدا را آزار رسداند ،تحمدل کدردیم  .وقتدی بده مدا توهیدـن کردندـد ،بدا
مالیمت جـواب دادیم  .با اینحال  ،همچون زباله و تفاله با ما رفتار می شود .اول قرنتیان 02 – 3:1

به این می بالند که مسیح را خدمت می کنند؟ گرچه به این نحو سخن گفتن  ،دیوانگی است  ،اما من خیلی بیشتر از ایشان به
او خدمت کرد ام  .من متحمل زحمات زیادتری شد ام ؛ بیش از آندان بده زنددان افتداد ام  ،بیشدتر شدالق خدورد ام و دفعدات
بیشتری با مرگ روبرو شد ام  .مقامات یهودی پنج بار مرا محکوم به سی و نه ضربه شدالق کردندد .سده بدار مدرا بدا چدوب
زدنددد .یددک بددار سنگسددار شدددم  .سدده بددار در سددفرهای دریددایی  ،کشددتی مددان بددرق شددد .یددک شددبانه روز بددا امددواج دریددا دسددت
بگریبان بودم  .به نقای دور دست و خسته کنند سفر کرد ام ؛ یایدان رودخانده هدا ،حملده دزدان  ،آزار همویندان یهدودی و
نیز آزار بیریهودیان هموار مرا تهدید کرد است  .در شهرها با خیر هجوم جمعیت خشمگین  ،و در بیابان و دریدا بدا خیدر
مرگ روبدرو بدود ام  .در کلیسداها نیدز خیدر کسدانی کده بددروغ ادعدای بدرادری دارندد ،مدرا تهدیدد کدرد اسدت .بدا خسدتگی و
مشقت و بی خوابی خو گرفته ام  .گرسنگی و تشنگی کشید ام و چیزی برای خوردن نداشدته ام  .بارهدا سدرمای زمسدتان را
بدددون لبدداس کددافی گذرانددد ام  .عددالو بددر تمددام اینهددا ،بدداری دارم کدده روز و شددب بددر دوشددم سددنگینی مددی کنددد و آن احسدداس
مسئولیتی است که برای تمام کلیساها دارم  .دوم قرنتیان 32 – 32:00

کسانی که می کوشند شما را وادار کنند که ختنه شوید ،فقی یک انگیز دارند :اینکه به شدهرت و احترامشدان لیمده ای وارد
نشددود و از زحمددت و آزاری کدده در اثددر اعتقدداد بدده “نجددات از یریددق صددلیب مسددیح “ متوجدده آنددان مددی شددود ،در امددان باشددند.
اینگونه معلمین خودشان ختنه شد اند ،اما حاضر نیستند سایر احکام شریعت را رعایت کنند؛ و فقی می خواهند که شما نیدز
ختنه شوید تا بدین وسیله افتخار کنند که شما را مرید خود ساخته اند .اما خدا نکندد کده مدن بده اینگونده مسدایل افتخدار کدنم .
تنها افتخار من  ،همانا صلیب خداوند ما عیسی مسیح است  .بلی  ،بسبب همین صلیب  ،تمام دلبستگی هدایی کده در ایدن دنیدا
داشتم  ،مصلوب شد و از بین رفت و من نیز نسبت به گرایشهای دنیا مصلوب شدم و مردم  .بالییان 01 – 03:1
اینجا دلیلی هست که منو واداشت که این میالعه را انجام بدم .اولی – ما اگر عهد جدیدد را خدارج از زمیندۀ خددمت در کلیسدا
بخونیم و میالعه کنیم مفهوم کلی عهد جدید را درک نخواهیم کرد .اگه در کلیسای محلدی خودمدون در هدر کلیسدایی در خددمت
کلیسایی مشارکت نکنیم مفهوم عهد جدید را به درستی درک نخواهیم کرد .امیدوارم اینو درک کنید که اگه تماما ی وقدف خددمت

نشیم حتی کالم خدا را هم درک نخواهیم کرد .به این دلیله فیلیمون  4میگه :دعا می کنم که ایمان و اعتمادی را که به خداوند
داری  ،با دیگران در میان بگدذاری  ،تدا ایشدان نیدز تحدت تداثیر قدرار گیرندد و ببینندد کده چده نیکدویی هدا و مدواهبی از عیسدی
مسددیح نصددیب تددو شددد اسددت  .چیددور میتونیددد درک کدداملی از آنچدده مددا داریددم پیدددا کنیددد؟ بددا فعددال بددودن و در میددان گذاشددتن
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ایمانتون .اگه در ساختمان کلیسا مخفی بشیم و عهد جدید رو بخونیم اون موق حتی زیاد به معانی اون هم نخواهیم پرداخدت.
همۀ اینها در فضای خدمت مفهوم پیدا میکنه.
درثانی – کلیسای عهد جدید پادشاهی خدا را پیش میبر  .ما کدوم پادشاهی یا پادشاهی ها را پیش میبریم؟

اما وقتی مردم به پیاام فیلیپ دربار ملکوت خددا و عیسدی مسدیح ایمدان آوردندد ،هدم مدردان و هدم زندان بسدل تعمیدد گرفتندد.
اعمال رسولن 03:2

درضمن  ،پولس هر شنبه به مدت سه ما به عبادتگا یهود می رفت و با شجاعت پیاام انجیل را اعالم می کرد .او از ایمدان
و علت ایمان خود سخن می گفت و دیگران را نیز متقاعد می ساخت تا به عیسی ایمان آورند .اعمال رسولن 2:03
”می دانم که بعدد از ایدن  ،هیچکددام از شدما کده پیادام خددا را بارهدا بده شدما اعدالم کدرد ام  ،دیگدر مدرا نخواهیدد دیدد .اعمدال
رسولن 3::31

پس قرار شد یک روز دیگر بیایند .در روز مقرر ،عد زیادی به خانه او آمدند و پولس دربدار ملکدوت خددا و عیسدی مسدیح
برای ایشان صحبت کرد .او از صبح تا عصر از پنج کتاب موسدی و کتدب پیدامبران بدرای سدخنان خدود دلیدل مدی آورد .اعمدال
رسولن 32:32

کتاب اعمال با این سخنان به پایان میرسه :و با شهامت دربار ملکوت خدا و عیسی مسیح خداوند با ایشان صحبت مدی کدرد
بدون آنکه کسی مان او شود .اعمال رسولن 20:32
توجه کنید که هدف آیاتی که الن خوندیم صحبت کردن در بارۀ این نیست که کلیسا چیور کلیسا را موعظه میکدرد  .اونهدا از
این صحبت میکنند که کلیسا چیور پادشاهی را موعظه کرد .انجیل پادشاهی رو .ما پادشداهی خودمدون را توسدعه نمیددیم .مدا
پادشاهی او را توسعه میدیم .و پادشاهی ما برای پادشاهی او قربانی شد  .اونها تسلیم پادشاهی او بودند .کلیسدا پادشداهی او
رو به پیش میبر .
سوم – پادشاهی بخایر ما وجود ندار ما بخایر پادشاهی وجود داریم .به بالییان  04 – 0::0نگا کنید .میبینید کده پدولس

انگیزۀ مسیح و نجات او رو شرح مید او میگه :اما ناگهان همه چیز تاییر کرد! زیرا خددایی کده مدرا از شدکم مدادر برگزیدد
بود ،از روی لیف و رحمتش  ،فرزند خود را بر من آشدکار سداخت و او را بده مدن شناسداند تدا بتدوانم ندزد اقدوام بیریهدودی
رفته  ،را نجات بوسدیله عیسدی مسدیح را بده ایشدان بشدارت دهدم  .مسدیح انجدیلش را بندا بده دلیلدی بده پدولس داد .و اون بده
پولس خدتم نمیشدد ایدن هددف نهدایی نبدود .هددف نهدائی ایدن بدو کده همدۀ قدوم هدا ،یهدودی و بیدر یهدودی خددا را بپرسدتند .مدا
نمیتونیم نجات را منحصر به خودمون بدونیم و این واقعیت را فراموش کنیم که مدا بخدایر پادشداهی وجدود داریدم .خانمهدا و
آقایان ما بنا به دلیلی نجات یافتیم و اون توسعۀ پادشاهی هست .اگر پادشاهی را توسعه ندیم هدف از نجات خودمون را عقدیم
گذاشته ایم .ما به منظور گسترش پادشاهی خدا وجود داریم و اگه واقعدا ی مشدتاقیم کده مسدیحیت عهدد جدیدد را زنددگی کندیم مدا
باید زندگی هامون را به خایر خدمت به خیر بیندازیم .باید زندگی هامون را به خایر خدمت به خیر بیندازیم .ازتون میخوام
به مکاشفه  4مراجعه کنید و میخوام بهتون آیده ای نشدون بددم .عمدالی همدۀ رسدولن بده جدز یوحندا و یهدودا همده جانشدون را
بخددایر خدددمت از دسددت دادنددد .پیددرس و پددولس دو شخصددیت اصددلی در کتدداب اعمددال رسددولن ،اسددتیفان سددند سددار شددد ،سددر
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یعقوب از تنش جدا شد .همۀ اینها در کتاب اعمال هسدت .و همده کسدانی کده میخواهندد در مسدیح عیسدی بده دیندداری زیسدت
کنند ،زحمت خواهند کشید .دوم تیمو تائوس 03:2
به مکاشفه  01 – 3:4نگا کنید.

وقتی مهر پنجم را باز کرد ،قربانگاهی ظاهر شد .زیر قربانگا  ،روحهای کسانی را دیدم که برای موعظه کالم خددا و شدهادت
راستین خود شهید شـد بودنـد .ایشان با صدایی بلند به خداوند میگفتند“ :ای خداوند پاک و حق ،تا به کی بر سداکنان زمدین
داوری نمیکنی و انتقام خون ما را از آنان نمیگیری؟ اینان شدهدایی هسدتند کده ندزد تخدت دعدا میکنندد .سدپس بده هدر یدک از
ایشان ،ردایی سفید دادند و گفتند که کمی دیگر نیز استراحت کنند تا همقیارانشـان که بایدـد مانندـد ایشدـان بخایدـر خددمت بدـه
عیسی مسیح شهیـد گردنـد ،به جمـ آنان بپیوندند .عظمت آیه رو درک میکنید؟ عظمت آیه را حس میکنید؟ تصدویر مقدسدین
شهید نزد تخت در آسمان که از خدا میخواهند برخیزد و حقیقت و عدالتش را نشان دهد .و خددا میگده هندوز خیلدی هدا هسدتند
که قرار جانشون را به خایر پادشاهی بدهند .امیدواریم خدا ما را برانگیدز تدا اینکده کسدی باشدیم کده بگدیم خددایا هرچده کده
نقشۀ تو هست با آبوش باز میپذیریم .وبه تو اعتماد میکنیم .مدن حتدی ادعدا نمیکدنم کده میددونم بدرادران و خدواهرانی کده در
سراسر دنیا در رنج و جفا هستند چی میکشند .حتی ادعا نمیکنم که اونجدا بدرم .امدا بده هدر حدال دعدا کندیم کده اگدر خددا مدا را
لیق بدونه که در بین اون عد باشیم اونو با آبوش باز بپدذیریم .ایدن دعدا رو میکنیدد؟ مدن نمدیگم ایدن دعدای آسدونی هسدت.
بعضی ها توی کلیسا شاید فکر کنند که این یک دعای بنیادی هست ،اما خدا اون رو یک دعای کتاب مقدسی میدونده کده بایدد
اینیور دعا بکنیم  .خدایا اگه منو لیق میدونی که به اون عد ملحق بشم پس با آبوش باز میپذیرم.

امید پادشاهی خدا

انجیل پادشاهی و مؤموریدت و خددمت پادشداهی و بده پایدان مکاشدفه میرسدید و امیدد پادشداهی را داریدد .بهتدون گفدتم کده امیدد
میآمد .مکاشفه .امید اینجاست.

پادشا برمیگردد
کار مسیح در پادشاهی .اناجیل ،پادشا  ،پادشا آمد  ،پادشا بلبه کرد  ،کنترل در دست پادشا هست ،پادشا اجتمداع جدیددی
دار  ،خانمها و آقایان پادشا بر میگرد  .این جائیه که مکاشفه شروع میشه .در مکاشفه  0پادشا برمیگرد .
کار مسیح در پادشاهی .اناجیل تکمیل کار مسیح برای ما را نشون مید  .هی کار دیگه ای برای نجات ما لزم نیست .کدار او
تکمیل شد  .عبرانیان  3اینو به ما تعلیم مید .

زیرا مسیح به آن عبادتگاهی کده سداخته دسدت هدای انسدان و فقدی نشدانه ای از آن عبادتگدا واقعدی باشدد وارد نشدد اسدت ،
بلکه او به خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگا خدا حضور داشته باشد .کاهن بزرگ هدر سدال بده
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قدس القداس وارد می شود و خون تقدیم می کند ــ ولی نه خون خودش را  ،امدا عیسدی بدرای تقددیم خدود بده عندوان قربدانی
فقی یک بار به آنجا وارد شد .اگر چنان می شد او می بایست از زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمدل مدرگ شدد باشدد
ولی چنین نشد زیرا او فقی یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عندوان قربدانی  ،گندا را
از بین ببرد .همانیور که همه باید یکبار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند  ،مسیح نیدز یدک بدار بده
عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفار ی گناهان نخواهد آمد  ،بلکه
برای نجات آنانی که چشم برا او هستند می آید .عبرانیان 32 – 31:3
اعمال رسولن و رسالت ادامۀ کار مسیح در ما را نشون میدند.

دوست عزیزم تئوفیلوس :در کتاب نخست  ،به شدرح کامدل زنددگی و تعدالیم عیسدی پدرداختم و نوشدتم کده او چگونده  ،پدس از
آنکه احکام خود را توسی روح القدس به رسولن برگزید خود داد ،به آسمان بال رفت  .او در مدت چهل روز پس از مدرگ
خود ،بارها خود را زند به رسولن ظاهر ساخت و به یرق گوناگون به ایشان ثابت کدرد کده واقعدا زندد شدد اسدت  .در ایدن
فرصتها ،او دربار ملکوت خدا با ایشان سخن می گفت  .در یکی از ایدن دیددارها بدود کده عیسدی بده ایشدان گفدت “ :از شدهر
اورشلیم بیرون نروید بلکه منتظر روح القدس باشدید زیدرا او همدان هدیده ای اسدت کده پددرم وعدد اش را داد و مدن نیدز در
بار اش با شما سخن گفتم ”.یحیی شما را با آب تعمید داد ولی تا چند روز دیگر شما با روح القددس تعمیدد خواهیدد یافدت ”.
هنگامی که عیسی با شاگردان بود آنان از او پرسیدند“ :خداوندا ،آیا در همین زمان است که حکومت از دست رفتده اسدرائیل
را باز برقرار خواهی کرد؟ اعمال رسولن 4 – 0:0

ما بارها و بارها این را دید ایم کولسیان  3:1:مسیح در شما امید جالل .مکاشفه کمال کار مسدیح را در مدا نشدون میدد  .مدا
با او سلینت خواهیم کرد .کتاب مقدس میگه ما با او در جالل هم ارث هستیم .تنها بدرای مدا و در مدا نیسدت مدا بدا او هسدتیم.
زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهند رئدیس فرشدتگان و ندوای شدیپور خددا شدنید خواهدد شدد و ناگدا خدود خداوندد از
آسمان به زمین خواهد آمد .آنگا پیش از همه  ،مسیحیانی که مرد اند زند خواهند شد تدا خداوندد را مالقدات کنندد .سدپس ،
ما که هندوز زندد ایدم و روی زمدین بداقی هسدتیم  ،همدرا ایشدان در ابرهدا ربدود خدواهیم شدد تدا همگدی  ،خداوندد را در هدوا
مالقات کنیم و تا ابد با او باشیم  .پس با این سخنان  ،یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید .اول تسالونیکیان 02 – 04:1

از یرف یوحنا ،به هفت کلیسا در ایالت آسیا .فیه و آرامش بر شما باد ،از جانب پروردگاری که هست و بود و خواهد آمد،
و از جانب روح هفتگانه خدا که در پیشگا تخت الهی است ،و از جانب عیسدی مسدیح کده تمدام حقیقدت را بیدور کامدل بدر مدا
آشکار میفرماید .مسیح نخستین کسی است که پدس از مدرگ زندد شدد و هرگدز نخواهدد مدرد ،و برتدر از تمدام پادشداهان ایدن
جهان است .سپاس و ستایش بر او که ما را محبت مینماید و با خون خود ما را شسدت و از گناهانمدان یداهر سداخت؛ او مدا
را در ملکوت و سلینت خود ،به مقام کاهن منصوب کرد تا خدا یعنی پدر او را خدمت نماییم .او را تا ابد قدرت و جالل بداد!
آمین .بنگرید! او سوار بر ابرها میآید .هر چشدمی او را خواهدد دیدد؛ حتدی آندانی کده بده پهلدوی او نیدز زدندد ،او را خواهندد
دید؛ و تمام قومهای جهان از شدت وحشت و اندو خواهند گریست .بلی ،آمین! بگذار چنین باشد .خددا میفرمایدد“ :مدن الدف
و یا هستم .من ابتدا و انتها هستم ”.این را خداوندی میفرماید که صاحب تمام قدرتهاست ،و هست و بود و بداز خواهدد آمدد.
مکاشفه 2 – 1:0

© David Platt 2007

29

این جائیه که همه چی واقعا ی خوب میشه .پادشاهی که می آد بعنوان بر میاد مکاشفه 4::

و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسی پیران ،بر ای چون ذبحشد ایستاد است و هفت شدا و هفدت چشدم دارد کده
هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاد میشوند.
او به عنوان بر آمد .او در ضعف آمد ،او در فقر آمد او در فروتنی آمد .بله او اینگونه آمد.

بار دیگر به عنوان شیر خواهد آمد آیۀ  :و یکی از آن پیران به مدن میگویدد“ :گریدان مبداش! ایندک آن شدیری کده از سدبی
یهودا و ریشه داود است ،بالب آمد است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید.
حال فکر میکنید خوب من فکر میکردم شیر و بر در عهد جدید بودند .بله بودند! و زیبائیش در اینده کده پیدروزی شدیر حتدی

در بر دید میشه .به آیۀ  4نگا کنید و دیدم در میان تخت و چهدار حیدوان و در وسدی پیدران ،بدر ای چدون ذبحشدد ایسدتاد
است .یک برۀ ذبح شد برۀ ذبح شد چیکار میکنه؟ بدر ننشسدته ،بدر مجدروح دراز نکشدید چنانکده گدویی ذبدح شدد  .بدر
ایستاد و به نظر میرسه ذبح شد  .برۀ ذبح شد نمی ایسته مگر اینکه پیروزیی مثل شیر داشته باشند .شیر و بر .
او در ضعف آمد  ،و در قوت خواهد آمد .او در فقر آمد و با ثروت آسمانی خواهد آمد .در حقارت آمد و بدا جدالل خواهدد آمدد.
این توصیف عیسی در سراسر کتاب مکاشفه هست .او شاهد امین و فرمانروا بر تمامی پادشاهان زمین هست.

و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخستزاد از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است .مر او را که ما را محبت مینماید و
ما را از گناهان ما به خون خود شست ،مکاشفه  . ::0یادتون باشه که مسئلۀ کلی این کتاب مکاشفۀ عیسی مسیح هست .او

الف و یا هست  .اول و آخر ابتدا و انتها او کسیه که زند هسدت .مکاشدفه  02:0مدن زندد بدودم و مدردم و اکندون تدا بده ابدد
زند هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دسدت دارم .او پسدر خداسدت .بده فرشدت یه کلیسدای ییداییرا بندویس « :ایدن
است سخنان پسدر خددا کده چشدمانش مانندد آتدش مدی درخشدد و پاهدایش مثدل بدرنج شدفاف درخشدان اسدت .مکاشدفه  02:3او

قدوس و صادق هست .در مکاشفه  1:2میگده .او آمدین هسدت شداهد امدین و درسدتکار ومنشدؤ خلقدت خددا هسدت .بده فرشدته،
کلیسددای لودیکیدده بنددویس  « :ایددن اسددت سددخنان « آمددین »  ،آن شدداهد امددین و راسددتین و نخسددتین منشددؤ تمددام خلقددت خدددا.
مکاشفه  01:2ببینید عظمت اون کالم اینجاست که همۀ اونها در نبوت انبیاء آمد بدود .همدۀ چیزهدایی کده بده تصدویر کشدید
شد حال در مسیح «آمین» هست .همۀ وعد های خدا در مسیح «بلی» هست .خوب به پایان ایدن صدحنه« کتداب مکاشدفه»
میرسیم و یک «آمین» بزرگ داریم چونکه او «آمین» هست.

او امین و راست هسدت .آنگدا آسدمان را گشدود دیددم .اسدب سدفیدی در آنجدا بدود کده ندام سدوارش امدین و راسدت بدود او بدا
عدالت داوری و جند می کند مکاشفه  00: 03او کلمدۀ خداسدت  .او لباسدی آبشدته بده خدون بدرتن داشدت و بده کلمد یه خددا
مسمی بود .مکاشفه 02:03

او شدا شدداهان و رب الربدداب هسددت او ریشدده ای از نسدل داود هسددت .مددن عیسددی فرشددت یه خدود را پددیش شددما کدده در کلیسدداها
هستید فرستادم تا این امور را به شما اعالم کند .من ریشه و نهال داود و اختر تابان صبح هستم .ازمتی تا مکاشفه شما ایدن
مضمون را میبینید که شا برمیگرد او از نسل داود هسدت او سدتارۀ درخشدان صدبح هسدت او خداوندد عیسدی مسدیح هسدت.
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حال نه تنها او برمیگرد بلکه چیزی هم میدار اولی رسدتگاری نهدایی ،نجدات نهدایی .در مکاشدفه  01 – 0:03عدروس بدرای
دامادش آماد میشه.

آنگا صدائی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و برش شدید رعد بود و می گفت  « :خددا را شدکر
! خداونددد  ،خدددای مددا کدده قددادر میل دق اسددت سددلینت مددی کنددد ! شددادی و وجددد کنددیم و جددالل او را بسددتائیم  ،زیددرا زمددان جشددن
عروسی بر رسید است  ،عروس او خود را آماد ساخته است و به لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شد اسدت
» ( .مقصود از کتان ظریف اعمال نیک مقدسین است ).مکاشفه 2 – 4:03
مکاشفه  04 – 00:03نشان مید که پادشا بر کسانی که پادشاهی را رد کرد اند ،داوری نهایی را خواهد آورد.

آنگا آسمان را گشود دیدم .اسب سفیدی در آنجا بدود کده ندام سدوارش امدین و راسدت بدود او بدا عددالت داوری و جندد مدی
کند .چشمانش مانند شعل یه آتش بود نیم تاجهای بسیار بر سرداشدت و ندامی بدر او نوشدته بدود کده هدی کدس جدز خدودش نمدی
توانست آنرا بفهمد .او لباسی آبشته به خون برتن داشت و به کلم یه خدا مسمی بود .لشدکریان آسدمان کده سدوار بدر اسدبهای
سفید و ملبس به لباسهای کتان پاک و درخشان بودند بدنبال او می رفتند .از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمدد تدا بدا آن ملتهدا
را بزند .او با عصای آهنین بدر آنهدا حکومدت خواهدد کدرد و شدراب خشدم و بضدب خددای قدادر میلدق را در چرخشدت خواهدد

فشرد .بر لباس و ران او عنوان « شا شاهان و خداوند خداوندان »

مرقوم شد بود .مکاشدفه  04 – 00:03او

رستگاری نهایی و داوری نهایی را خواهد آورد .پادشا برمیگرد این یک واقعیت هست.

پادشا میزبان جشنی ابدی خواهد بود.
نه تنها پادشا برمیگردد بلکه جشنی ابدی را برگدزار خواهدد کدرد .پادشدا میزبدان جشدنی ابددی خواهدد شدد .ایدن تصدویری از
پادشاهی هست که وقتی به مکاشفه  30برسید میبینید.

آنگا آسمانی تاز و زمینی تاز دیدم .زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریائی وجود نداشت .شهر مقدس
یعنی اورشلیم تاز را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی کده بدرای شدوهرش آراسدته و آمداد شدد باشدد بزیدر مدی
آمد .از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت  « :اکنون خان یه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان سداکن خواهدد شدد و
آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود .او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد .دیگر از مدرگ و بدم و گریده و درد
و رنج خبری نخواهد بود  ،زیرا چیزهای کهنه در گذشته است » .سپس آن تخت نشدین گفدت  « :اکندون مدن همده چیدز را از
نددو مددی سددازم » و بدده مددن گفددت  « :ایددن را بنددویس زیددرا ایددن سددخنان راسددت اسددت و مددی تددوان بدده آنهددا اعتمدداد کددرد ».اینجددا
تصددویری از پادشدداهی را در مکاشددفه میبینیددد در آیددۀ یددک میگدده همدده چیددز تدداز شددد  .در آیددۀ  3میگدده اورشددلیمی تدداز دیدددم.
اورشلیمی تاز معبدی تاز  .معبد تاز یعنی محل جدیدی که ما با خدای خود خواهیم بود  .و او با ما خواهد بود .نظمدی جدیدد
همه چیز تاز خواهد شد .زیبایی وصف ناپذیر .درثانی لذتی بیر قابل وصف .آیۀ  4میگه تمام شد.

او به من گفت  « :تمام شد  ،من الف و یا  ،اول و آخر هستم .این است امتیاز کسی که پیروز شدود  :مدن بده تشدنگان از آب
چشم یه حیات رایگان خواهم بخشید .آیا کسی تو این سالن هست که هر از گاهی دنبال چیز هدای دنیدایی رفتده و تهدی بازگشدته
باشه؟ من منتظر روزی هستم که رضایت ابدی را تجربه خواهیم کرد .و هرگز دوبار تشنه نخواهیم شد .این همون لذت بیر
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قابل توصیف هست .و زیبائیش در اینه که اون رایگان هست و هی هزینده ای نددار  : .مدن بده تشدنگان از آب چشدم یه حیدات
رایگان خواهم بخشید.
زیبایی وصف نشدنی ،لذتی بیدر قابدل وصدف و عددالتی پایددار مکاشدفه  2 – 1:30حقیقتدی بدزرگ بده مدا میدد مدن خددای او
خواهم بود و او فرزند من .رابیۀ ابدی پسر خواندگی اما اینجا از چیدز دیگده ای هدم صدحبت میکنده از کسدانی کده بده دریاچدۀ

آتش مشتعل انداخته میشند .دریاچدۀ آتدش مدرگ دوم هسدت .مکاشدفه  01:31میگده آنگدا مدرگ و دنیدای مردگدان بده دریاچد یه
آتش افکند شد ( این دریاچ یه آتش مرگ دوم است )
پس از شما درخواست میکنم اگه در ذهنتون اندک تردیدی در مورد وضعیت مسیح در پادشاهی دارید ،خدواهش میکدنم ببینیدد
کده روزی خواهدد آمدد کده عددالت بیدر قابدل برگشدتی خواهدد بدود و در اون روز شدانس دوبدار ای نخواهدد بدود .پدس اسددتدعا
میکنم منتظر فرصتی دیگر نشید و تسلیم پادشاهی بشید .وعدۀ پادشاهی به مکاشفه  1:33نگا کنید این ادعای مسیح هست.
اونو سه بار در باب آخر کتاب مقدس تکرار میکنده در آیدۀ  1میگده گدوش کنیدد! مدن بدزودی مدیآیم .و بعدد در آیدۀ  03میگده
چشم به را باشید ،من به زودی میآیم و برای هر کس میابق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد .و بعد در آیۀ  31میگه
کسی که این چیزها را گفته اسدت ،میفرمایدد“ :بلده ،مدن بدزودی مدیآیم!”ایدن ادعدای عیسدی هسدت و فریداد کلیسدا اینده آمدین
عیسای خداوند بیا .من به زودی می آیم ! آمین.

آیا در انتظار پادشاهی هستید؟
در حالیکه به پایدان تعریدف پادشداهی خددا در عهدد جدیدد میرسدیم سدئوالی کده میخدوام ازتدون بپرسدم اینده آیدا منتظدر پادشداهی
هستید؟ آیا واقعا ی در انتظار پادشاهی خدا هستید؟ در کتاب مکاشفه و همینیور در جاهای دیگه این کاریه که عهد جدید بده مدا
میگه انجام بدیم .شمارۀ  – 0منتظر ظهور او باشید .یبیعت موقت این دنیا را ببینید ،دلگرم باشید عهد جدید میگه اونایی کده
اینو میخونند دلگرم باشند که به زودی دیگر گناهی نخواهد بود.

و چون هزار سال به انجام رسد ،شییان از زندان خود خالصی خواهد یافت تا بیرون رود و امتهایی را که در چهدار زاویده
جهانند ،یعنی جوج و مداجوج را گمدرا کندد و ایشدان را بجهدت جندد فدراهم آورد کده عددد ایشدان چدون ریدد دریاسدت .و بدر
عرصه جهان برآمد  ،لشکرگا مقدسدین و شدهر محبدوب را محاصدر کردندد .پدس آتدش از جاندب خددا از آسدمان فدرو ریختده،
ایشدان را بلعیددد .و ابلدیس کدده ایشددان را گمدرا میکنددد ،بده دریاچدده آتددش و کبریدت انداختدده شدد ،جددایی کدده وحدش و نبددی کدداذب
هستند؛ و ایشان تا ابدالباد شبانهروز عذاب خواهند کشید .مکاشفه 01 – 1:31
به زودی دیگه گنا نخواهد بود و شما با گنا در کشمکش نخواهید بود .به هی وجه .به زودی نه درد نده پشدیمانی نده رندج

از دست دادن عزیزان  ،نه سریان و نه هی مرضی نخواهد بود .و خدا هر اشدکی را از چشدمان ایشدان پداک خواهدد کدرد .و
بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول درگذشت .مکاشفه 1:30

زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جاللی که در ما ظداهر خواهدد شدد هدی اسدت .زیدرا کده انتظدار خلقدت،
منتظر ظهور پسران خدا میباشد ،زیرا خلقت ،میی بیالت شد ،نه به اراد خود ،بلکه بخایر او که آن را میی گردانیدد ،در
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امید که خود خلقت نیز از قید فساد خالصی خواهد یافت تا در آزادی جالل فرزنددان خددا شدریک شدود .زیدرا مدیدانیم کده تمدام
خلقت تا الن با هم در آ کشیدن و درد ز میباشند .و نه این فقی ،بلکه ما نیز که نوبر روح را یافتهایم ،در خود آ میکشیم
در انتظار پسرخواندگی یعنی خالصی جسم خود .زیرا که بده امیدد نجدات یدافتیم ،لکدن چدون امیدد دیدد شدد ،دیگدر امیدد نیسدت،
زیدرا آنچدده کسدی بینددد چددرا دیگدر در امیددد آن باشددد؟ امدا اگددر امیدد چیددزی را داریددم کده نمددیبینیم ،بددا صدبر انتظددار آن میکشددیم.
رومیان 3: – 02:2
دیگه درد و بمی نخواهد بود نه سریان  ،نه ایدز  ،نه جدایی و هرگا چیزهایی از این قبیل در زندگیمون باشه این ایمینان
را داریم که یبیعت این دنیا موقتی و گذرا هست .اهمیت ابدی کاری را که برای مسیح میکنید ببینید یوری کار کنید که گدویی
هفتۀ آیند مسیح خواهد آمد .همۀ مردم دنیا نیاز دارند بشدنوند کده او نیکوسدت و بدر روی صدلیب مدرد و مدا بایدد مثدل او کدار
بکنیم .به این دلیله که بازگشت ثانویدۀ او بایدد تعلدیم و عقیددۀ فراگیدر کلیسدا باشده .چدون ایدن انگیدز ای بدرای خددمت هسدت.
اهمیت ابدی کاری را که میکنیم ببینید.

اما برادران عزیز ،شما در تاریکی گنا و بی خبری نیستید که وقتی “روز خداوند” سر رسد ،بافلگیر شوید ،مانند کسدی کده
دزد به او حمله کرد باشد .شما همگی فرزندان نور و روز هستید ،و با تاریکی و شب کاری نداریدد .بندابراین  ،آمداد باشدید
و مانند دیگران به خواب نروید .منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید .شب  ،وقت خواب و مستی و بی خبدری اسدت
 ،ولی ما که در نور زندگی می کنیم  ،باید هشیار باشیم و زر ایمان و محبت را در برکنیم  ،و امید مبدارک نجدات را همچدون
کالهخود بر سر بگذاریم  .از یاد نبدریم کده خددا مدا را برنگزیدد تدا زیدر بضدب خدود قدرار دهدد ،بلکده مدا را انتخداب نمدود تدا
بوسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد .او جان خدود را فددا کدرد تدا مدا بتدوانیم تدا ابدد بدا او زنددگی کندیم  ،خدوا بده هنگدام
بازگشت او زند باشیم  ،خوا نباشیم  .پس به همین ترتیب  ،به تشـویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید.
اول تسالونیکیان 00 – 1::

و اکنون بدرادران عزیدز ،بده حکمدی کده بده ندام خداوندد مدا عیسدی مسدیح و بدا قددرت او صدادر مدی کندیم  ،توجده کنیدد :از هدر
مسیحی تنبل که اوقات خود را به بیکاری مدی گذراندد ،و نمدی خواهدد میدابق الگدویی کده ارائده دادیدم کدار کندد ،دوری نماییدد.
زیرا شما خوب می دانید که چه درسی باید از ما بگیرید :شما هرگز ندیدید که ما در میان شما بیکدار بگدردیم  .ندان هدیچکس
را مفت نخوردیم  ،بلکه روز و شب کار کردیم و عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نانی بدست آورد  ،سربار شما نباشدیم ؛ نده بده
این دلیل که حق نداشتیم از شما تقاضای خدوراک بکندیم  ،بلکده مدی خواسدتیم الگدویی بده شدما بددهیم و نشدان دهدیم کده بدرای
امرار معاش باید کار کرد .همان موق نیز که آنجا نزد شما بودیم  ،حکم کردیم که “ :هرکس نمی خواهد کار کندد ،حدق نددارد
خوراک بخورد ”.با اینحال باز می شنویم که در میان شما بعضی تنبلی مدی کنندد و نمدی خواهندد تدن بده کدار بدهندد؛ در ضدمن
وقت شما را نیز با بدگویی دربار دیگران  ،تلف می کنند .به نام عیسی مسیح خداوند به این قبیل اشخا

نصیحت مدی کندیم

و دستور می دهیم که به زندگی خود نظم و آرامش ببخشند و به کار و کوشدش بپردازندد تدا ندانی بدسدت آورندد .بده بقیده شدما
نیز ای برادران عزیز ،می گویم که هیچگا از نیکی کردن خسته نشوید .اما اگر کسی هست کده نمدی خواهدد از دسدتورات مدا
در این نامه ایاعت کند ،مراقب او باشید و با او معاشرت نکنید تدا از عمدل خدویش شدرمند شدود .امدا بده چشدم دشدمن بده او
نگا نکنید ،بلکه مانند برادری که احتیاج به نصیحت دارد ،او را هوشیار سازید .دوم تسالونیکیان 0: – 4:2
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ما منتظر ظهور او هستیم ظهور ثانویه ما برای ظهور او زندگی میکنیم .ما باید در تمامی عرصده هدای زنددگی مقددس باشدیم
کولسیان  : – 0:2میگه پس در سایۀ ظهور او مقدس باشید و به آنچده در بالسدت دل ببندیدد مدا نمیخدواهیم وقتدی مسدیح بدر
میگرد در گناهان خود خوابید باشیم .عهد جدید میگه مقدس باشید دنبال قدوسیت باشید چون پادشدا قددوس بده خدایر شدما
برمیگرد  .پس عروس زیبایی ملبس به کتان سفید باشید .این پارسائیه که او بده شدما داد تدا بده تدن کنیدد .یعندی شدما کده در
ایددن اتدداق هسددتید قدددرت داریددد بدده گنددا « ندده» بگیددد و در پارسددائی زندددگی کنیددد .پددس در قدوسددیت او زندددگی کنیددد چددون او
برمیگرد و میخواد وقتی برمیگرد آماد باشید .عهد جدید بما تعلیم مید که بایدد آمداد باشدیم و انجیدل را بده مدردم ایدن دنیدا

اعالم کنیم .میخوام چیزی را که در متی  01:31میگه براتون بخونم او در آیۀ  02میگه :اما فقی کسانی نجدات خواهندد یافدت
که تا به آخر یاقت بیاورند .بعد در آیۀ  01میگه :سرانجام وقتی مژد انجیدل بده گدوش همده مدردم جهدان رسدید و همده از آن
باخبر شدند ،آنگا دنیا به آخر خواهد رسید .میبینید عیسی بازگشتش را به رسیدن انجیل به تمام مردم دنیا ربی داد  .معندیش
اینه کده اگدر مدا در انتظدار پادشداهی او هسدتیم اونوقدت بدا بیدرت بدرای توسدعۀ پادشداهی کدار خدواهیم کدرد .بده سدوی قدوم هدا
خواهیم دوید چدرا؟ چدون میخدواهیم عیسدی را ببیندیم .اینهدا بده هدم مربدوی هسدتند .همدۀ تصدویر کلدی بهدم متصدل هسدت .امیدد
پادشاهی ،خدمت و مؤموریت پادشاهی ،موعظدۀ انجیدل پادشداهی همده بده هدم ارتبدای دارندد .پادشداهی را معرفدی کنیدد .مدا بایدد
مژدۀ پادشاهی را به تمام مردم جهان برسونیم .همۀ مردم بدون استثناء .مدا منتظدر ظهدور او هسدتیم ،بدرای ظهدور او زنددگی
میکنیم .و مشتاق ظهور او هستیم .مدا منتظدر روزی هسدتیم کده او تمامدا ی مدا رو نجدات بدد  .کدار مسدیح بدر روی صدلیب بدرای
نجات ما و عادل شمرد شدن ما در برابر خدا کدافی بدود در ایدن شدکی نیسدت .مدا از ابددیت مدان بدا او میمدئن هسدتیم .روزی

خواهد رسید که نجات ما با او تکمیل خواهد شد .آنانی را که فرا خواند عادل شمرد و آنانی را که عادل شدمرد جدالل داد .
روزی خواهد رسید که نجات ما با او تکمیل خواهد شد .و نه تنهدا مدا منتظدر آن روز هسدتیم کده مدا را تمامدا ی نجدات بدد بلکده
مشتاق روزی هستیم که روی او را خواهیم دید .میخوام زیر مکاشفه 1:33خی بکشید این آیه بسیار قابل توجه هست .از آیۀ
 2شروع میکنیم چونکه برمیگرد به پیدایش و شما باید بتونید اینو درک کنید.

ّ دیگز ُیچ لعٌت ًخْاُذ بْد ّ تختخذا ّ بزٍ در آى خْاُذ بْد ّ بٌذگاًش اّ را عبادت خْاٌُذ ًووْد ّ .چِوزٍ اّ را خْاٌُوذ
دیذ ّ اسن ّی بز پیشاًی ایشاى خْاُذ بْد .هکاشفَ  4 – 2233ایي کلوات اس رّسی کَ آدم ّ حوْا در بواع عوذى گٌواٍ کزدًوذ ّ
اس حضْر خذا ّ اس باع عذى راًذٍ شذًذ ،تا کٌْى آرسّی کل خلقت بْدٍ .بوا عادنًوَ توزیي کارُوا ُون ًویموْاًین بوذّى ه وی بوَ
حضْر خذا بزسین ّ رّی اّ را ببیٌین .بَ ُز حال رّسی هیزسَ کَ خاًوِا ّ آقایاى ُذف اس ًجاتوْى را تجزبَ خوْاُین کوزد ّ
رّی خذاًّذ را خْاُین دیذ .آیا رّیایی بشرگمز اس ایي ُ ت کوَ هوا رّ بزاًگیشًّوَا هوا اّ را بوا تووام سیبوایی بوا تووام حشووت ّ
جالل ّ شکُْش خْاُین دیذ ّ تا ابذ اس آى لذت خْاُین بزد .ها در اشمیاق رّسی سًذگی هیکٌین کوَ رّی اّ را خوْاُین دیوذّ .
اس آى پس داسماى سًذگی جذیذی شزّع خْاُذ شذ کَ ُز باب اس آى اس باب قبلی سیباتز ّ بِمز خْاُذ بْد .در هکاشوفَ 11211
آهذٍ ،درست در همین هنگام که فرشته هفتم شدیپور خدود را بده صددا درآورد ،از آسدمان صدداهای بلنددی بده گدوش رسدید کده
میگفت“ :سلینت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و او تا ابد سلیان است.
این وعد ای هست که ما داریم .پادشاهی به ما داد شد به ما سپرد شد  .میخوام در حضور خدائی دعا کنم که وعدد هدای
او متوقف نمیشه و اقتدارش از بین نمیر .
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