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مترجمین با تجربۀ كتاب ھای مسیحی، من از واژه و اصطالحات جدیدی استفاده كرده ام كھ امیدوارم درك مطالب عنوان شده 
.كرده باشندرا برای خوانندگان آسان 

آیاتی كھ مربوط بھ عھد قدیم میباشند از ترجمۀ .آیات ذكر شده در این كتاب از دو ترجمۀ مختلف كتاب مقدس برداشت شده اند
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مرا معذور بدارید

......".بلھ میدانم كالم خدا چھ میگوید، اما اگر شما مجبور بودید با زنی شبیھ زن من زندگی كنید "
".تحمل میشوم، را متحمل نشده استھیچ كس آنچھ كھ من در محیط كارم م"
".پدر و مادران بچھ ھای دیگر، چنین محدودیت ھایی را برای فرزندانشان نمیگذارند"

:كًال، ھمھ یك چیز را میگویند.ی میباشند كھ بھ جانب كشیشان كلیسا آورده میشوددھا نمونۀ دیگر از آن، اعتراضاتاین و ص
". را دارمخاصی مسیحی معاف بدارید، چون مشكل خواھش میكنم مرا از مسئولیت زندگی"

اما آیا این واقعیت دارد؟ آیا خداوند اجازه میدھد ایمانداری با آزمایش منحصر بھ فردی روبرو گردد؟ حتی اگر بھ فرض در 
 چون بھ فرض !خیر:، آیا آن بھانۀ كافی برای سر پیجی از اوامر خدا است؟ كالم خدا میگویدقرار گرفتھ باشدموقعیت خاصی 

اما كالم خدا .اگر وضع خاصی را نیز داشتھ باشید، نمیتوانید از مسئولیت فكر و عمل كردن مانند یك مسیحی شانھ خالی کنید
:میفرماید كھ در حقیقت ھیچ وضع خاصی وجود ندارد

١٠اول قرنتیان
بیش از توان خود مین است؛ او اجازه نمی دھدو خدا ا.ھیچ آزمایشی بر شما نمی آید كھ نزد بشر عمومیت نداشتھ باشد:"١٣

."را داشتھ باشیدآزموده شوید، بلكھ بھ وقت آزمایش، راه گریزی نیز فراھم می سازد تا تاب تحملش

"توجھ شما را بھ این قسمت از آیھ جلب مینمایم بگذارید این ".ھیچ آزمایشی بر شما نمی آید كھ نزد بشر عمومیت نداشتھ باشد:
:١٠كالم خدا مطابق با اول قرنتیان :را در سرآغاز روشن كنمموضوع  ، اجازۀ بھانھ ای کھ بسیاری از ایمانداران برای ١٣

دلیل آنكھ كالم خدا ھیچ استثنائی را قائل نمیشود، این است كھ .گناه شما بھ ھیچ وجھ قابل توجیھ نیست.خود میگیرند را نمیدھد
بھ ھمین دلیل است كھ . وضع خاصی وجود نداردھیچ. و مشكالتی شبیھ بھ ھم میشوند اوقات دچار مسائلھمھ مردم در ھمۀ

پولس رسول در این قسمت از رسالۀ خود بھ كلیسای غیر یھود شھر قرنتس، با توسل بھ تاریخچۀ طرز رفتار خداوند با یھودیان 
وقتی ماوراع موقعیت .ر اساس با ھم یكی بوددر دوران موسی، نشان میدھد كھ ھرچند بھ ظاھر مشكالتشان فرق میكرد، ولی د

:زمان و مكان، و زبان و فرھنگ نگاه میكنیم، پولس میگوید

١٠اول قرنتیان  
بریم كھ در آن غایت سر میاین امور چون نمونھ بر آنان واقع گردید و نوشتھ شد تا عبرتی باشد برای ما كھ در زمانی بھ:"١١

."ھمۀ اعصار تحقق یافتھ است

البتھ ھر مسئلھ و مشكلی شكل و نمای ویژۀ خود را دارد، و نمیتوان گفت . البتھ این موضوع بھ من و شما نیز صدق میكندو
اما آنچھ را كھ كالم خدا برای ما فاش میسازد این است، كھ وقتی بھ پشِت نمای .موقعیتی با موقعیت دیگر دقیقًا برابری میكند

یبینیم كھ مسائل یھودیان در صحرای سینا، با وسوسھ ھای قرنتیان در امپراتوری روم، و عجز و ویژه ای کھ دارند نگاه کنیم، م
خدا عوض نشده؛ فرامین او تغییر نكرده؛ و انسان گناه كار، پشت سیمای . ندارندایرانیان امروزه، آنقدر ھا تفاوتدرماندگی 

بھ این .اری را با خدا و با یكدیگر دارند كھ در گذشتھ میداشتندمردم ھمان رفت.مدرن و با فرھنگ خود، ھنوز ھمان است كھ بود
انسان گناه .خاطر است كھ، پیام كالم خدا ھمانقدر تازه و پرسمر است كھ در زمان پولس رسول بھ دست احالی قرنتس رسید

د و بھ این حقیقت كھ تنھا راه كاری كھ فرامین خدا را نادیده میگیرد، ھنوز متوجھ پیام نجات بخش خداوند در كتاب مقدس میشو
. از اوست، میرسدفرمانبردارینجات از مسائل و مشكالت امروزه اش 

او نیز گرسنگی را .این پیام صحبت از عیسی مسیح میكند، كھ انسان شد تا بجای منتخبین خود زندگی کند و جانش را فدا نماید
او .، درد جانفرسا و ناامیدی و تنھایی ھا را چشید، و تاب آوردچشید، سؤتعبیر و سؤتفاھم را چشید، خشم و نفرت را چشید

ھمچنین دشواری تصمیم گیری ھای بغرنج را چشید، تنھایی مطلق را در جوار جماعت سطحی و ظاھر بین چشید، و خیانت 
.دوست و انكار آنانی كھ از محبت و صمیمیت او بھرمند بودند را چشید

۴عبرانیان 
حیث ھمچون ما وسوسھ ھرظم ما چنان نیست كھ نتواند با ضعفھای ما ھمدردی كند، بلكھ كسی است كھ اززیرا كاھن اع:"١۵
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."شده است، بدون اینكھ گناه كند

اما .اگر ھرگز كسی بوده كھ بخاطر وضع منحصر بھ فرد خود، خواھان استثنا و معافیت باشد، او چنین شرایطی را داشت
این فرزند واقعًا منحصر بھ فرد خدا نھ تنھا مثل ما گردید تا برای گناھان .ھ خدا سرپیچی نكردھرگز از مسئولیت خود نسبت ب

ما بمیرد و ما را در خدا زنده نماید، بلكھ زندگی روحانی را نیز برای ما انجام رساند، تا نیكویی وی بھ ھنگامی كھ او را منجی 
.و خدای خود دانستیم، بھ حساب ما نیز بیآید

و آنچھ بر ما تجربھ میگردد را چشید و مرتكب ھیچ گناھی نگردید، میداند كھ با فیض او فرزندان بازیافتھ اش نیز میتوانند چون ا
وسوسھ ھائی :بھ این خاطر او كھ مسائل و مشكالت ما را خود تجربھ كرده و دقیقًا میشناسد، میگوید.دنبال راه او را نیز بگیرند

 با آن مواجھ یقینًااگر او چنین گفت، پس شما .د، وسوسھ ھائی است كھ برای تمام مردم پیش میآیدكھ شما با آن روبرو میشوی
.خواھید شد، و ضمنًا اطمینان داشتھ باشید كھ او شما را مسئول مواجھ شدن با ھر یك از آن ھا بھ طریق خدا میداند

 عیسی مسیح خود چنین واقعیتی را با زندگی و مرگ .برادر و خواھر مسیحی عزیز، ھیچ مسئلھ و مشكل خاصی وجود ندارد
 ھمھ را مجذوب خود Freudدر این روزگار كھ فلسفۀ بی مسئولیتی .خود نشان داد، و او انتظار دارد كھ شما نیز چنین نمایید

ا مسئولیت و كرده و مردم آموختھ اند كھ تقصیر گناھان خود را بر دیگران بگذارند، عیسی مسیح شما را بھ جانب زندگی ب
.روحانی فرا خوانده است

"دیگر ھیچ دلیلی برای آنكھ نتوانید (گونۀ دیگر خود را بھ سوی او بگردان: ۵متی " : بھ آنان كھ از شما نفرت دارند، "، و )٣٩
(نیكی كنید ۶لوقا " : یز كرد تا عیسی مسیح برای من و شما راه سخت و دشوار را پیمود و برای ما دعا ن.، وجود ندارد)٢٧

.توانایی الزم را بدست آوریم و راه او را در مقابلھ با مسائل و مشكالت دنبال كنیم

در عوض، در دعا و با قدرتی كھ از روح القدس دریافت .شما دیگر دنبال بھانھ نباشید و تقصیر را گردن دیگران مگذارید
"میكنید (مل آمده است، رفتار کنید،از شما تمنا دارم بھ شایستگی دعوتی کھ از شما بھ ع: ۴افسسیان " : ١.(

ھمھ در این مسائل و مشكالت سھیم ھستیم

"وقتی دكتر بھ شما میگوید ، "متآسفانھ باید عمل كنم و غّده را در بیآورم، ولی نگران نباشید، چون عملی جزئی خواھد بود:
"ممكن است بھ خود بگویید "كدام عمل را میتوان جزئی دانست؟:

، دكتر تجویز خود را كرده و عمل را در پیش دارید؛ حال چكار خواھید كرد؟ بھ منزل میروید و موضوع را با ھمسر خود خوب
عمل :او نیز شما را مآیوس نكرده و میگوید.در میان میگذارید، با امید بھ آنكھ حرف ھای او باعث آرامش خاطر شما گردد

". سال پیش چنین عملی را داشتم و حالم تا بحال خیلی خوب بودهمھمی نیست و عمومیت دارد و من ھم پانزده

"او نیز میگوید.روز بعد در سر كارتان خبر عمل آیندۀ خود را بھ رئیس خود میدھید من ھم این عمل را داشتم و پس از دو :
"اران شما نیز میگویدیكی از ھمك".روز حالم بقدری خوب بود كھ بھ راه افتادم و زندگی معمول خود را بدست آوردم ھمسایۀ :

ھر وقت راجع بھ این ".من این عمل را داشت و با وجود سن زیادش پس از چند روز در باغی کھ دارد مشغول بھ كار شد
موضوع با كسی صحبت میكنید، ھمچنان با اخباری مساعد و دلپذیر روبرو میگردید، و طول نمیكشد كھ احساس آشفتھ و 

.میان میرودنگرانی شما نیز از 

پارک بسیار با صفا و دیدنی .بیاد دارم چند سال پیش با ماشین وارد پارک بسیار زیبا و معروفی در شھر ُكلرادو سپرینگز شدم
ھمانكھ از درون اتوموبیل در حال دیدن صحنھ ھا بودم، ناگھان با سخرۀ بزرگی روبرو شدم كھ .بود و پر از عجایب خلقت خدا

وقتی قدری نزدیک بھ آن شدم، متوجھ راه بسیار باریكی شدم کھ جاده از البالی آن باریکی عبور .ده بودراه را بن بست كر
:در حالی كھ در جستجوی راھی برای دور زدن بودم، چشمم بھ اعالمیھ ای افتاد كھ در آن چنین نوشتھ شده بود.میکرد

جاده باریك است، ولی میتوانید رد بشوید
 آن عبور كرده اندیك میلیون نفر از
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!كم بودمو یپس از چند دقیقھ من نیز نفر یك میلیون با تعجب متوجھ شدم كھ 

چیست كھ ما را با اطمینان وارد اطاق عمل میكند؟ چرا احتمال خطر گیركردن در راه را قبول میكنیم؟ یكی از دالیل مطمعناً این 
:و این دلیل دوم پولس است برای آنكھ بھ كلیسای قرنتس مینویسد.نداست كھ دیگران با تجربیات خود ما را خاطر جمع میساز

.وسوسھ ھائی كھ شما با آن روبرو میشوید، وسوسھ ھائی است كھ برای تمام مردم پیش میآیند

١٠در آغاز مطالعۀ ما از اول قرنتیان  : ا بر ، متوجھ شدیم كھ كالم خدا مسئولیت رسیدگی بھ تمام مسائل و مشكالت زندگی ر١
اگر منشع مسائل ما، با مسائل و مشكالتی كھ  عیسی مسیح و سایر مسیحیان با آن مواجھ شدند یكی .دوش خود ما گذارده است

.میباشد، پس نمیتوانیم بگوییم كھ مسئلۀ ما خاص و نمونھ است، و بھانھ ای نیز برای آنكھ از طریق راه خدا آن را حل كنیم نداریم
 ھایش نمیخواھد فقط ما را نسبت بھ مسئولیتی كھ داریم ھشیار نماید، بلكھ عالوه بر این میخواھد ما را اما پولس با چنین حرف

:تشویق و امیدوار کند

اگر اشخاص دیگری ھمان عمل را با موفقیت سپری كرده اند، و ھیچگونھ پیآمد بدی را نداشتھ اند، امكان 
اگر یك میلیون اتوموبیل از آن راه باریک بدون .ی نمایمزیادی دارد كھ من نیز با موفقیت آن عمل را سپر

اگر . اتوموبیلم از آن عبور نمایمل زیاد خواھم توانست بدون آسیب باآسیب رد شده اند، من نیز بھ احتما
مسیحیان بسیاری متحمل بد گویی ھا و سؤتفاھم ھا شده اند؛ اگر توانستھ اند فرزندان خود را تربیت الھی 

شوھر و مادر شوھری نظیر من زندگی كنند؛ از وادی سایۀ موت عبور كنند و نترسند زیرا بدھند؛ با 
.من نیز خواھم توانستخدایشان با ایشان است، 

البتھ با آنكھ مسائل و .این روحیھ ای است كھ انسان الزم دارد تا بتواند در این دنیای از جالل افتاده دوام بیآورد و زندگی كند
در زمان ھای گذشتھ با آنچھ امروزه با آن روبرو میباشند اساسًا یكی است، امكان دارد امروزه پیچیدگی خاصی مشكالت مردم 

ھمگی در این .ولی بھ یاد داشتھ باشید كھ شما در آن مسئلھ تنھا نیستید.را بھ خود بگیرند و رشد بدون حسابی را داشتھ باشند
رماید كھ شما میتوانید چنین مسائلی كھ در گذشتھ بوده و حال چھره ای تازه بھ خود و خداوند میف.مسائل و مشكالت سھیم ھستیم

بسیاری در گذشتھ آن را انجام داده اند، و با فیض خدا بسیاری نیز در این دوران پیچیده و سریعًا در حال .گرفتھ را حل كنید
.تغییر، دارند مسائل و مشكالتشان را حل میكنند

شما یقینًا الزم .د كھ عیسی مسیح بزرگترین و دشوار ترین مسائل و مشكالت را بدون توسل بھ گناه حل نمودبھ یاد داشتھ باشی
با .ندارید با چنان مسائل شدت داری روبرو بشوید، اما با این وجود از ھمان امكاناتی كھ او داشت، شما نیز برخوردار میباشید

عیسی مسیح توانست نقشھ ھای شیطان را برای منحرف كردن خواست خدا خنثی در صحرا، )سھ بار(بھ زبان آوردن كالم خدا 
الزم بود تاب طعنھ و تمسخر این دنیا، و خشم و غضب بھشتی .البتھ در انجام خواست خدا الزم بود كھ رنج كشیده و بمیرد.نماید

 ما مرد، بلكھ راه رد كردن مالیك این دنیا و دنبال چھ محبتی بھ ما کرد كھ نھ تنھا برای.الزم بود برای من و شما بمیرد.را بچشد
.نمودن راه خدا را نیز بھ ما نشان داد

عیسی مسیح بر طبق احساسات خود عمل .در آن ثابت قدمی، چھل شبانھ روز در دعا و روزه، از قدرت كالم خدا استفاده نمود
:در حقیقت، وقتی او چنین گفت.ل نمود، بلكھ مطابق با كالم خدا عم)با وجود احساس گرسنگی زیاد(نكرد 

۴متی 
"».ازدھان خدا صادر شودانسان تنھا بھ نان زنده نیست، بلكھ بھ ھر كالمی كھ"«:نوشتھ شده است«:عیسی در پاسخ گفت:"۴

 بود كھ بھ زبان آورده راه مبارزه و حل آن ھا، انجام كالمی.او راه مبارزه و حل مسائل و مشكالت زندگی را بھ ما نشان میداد
حال ھمان كالم را در كتاب مقدس .بود كھ او را حفظ مینمود و از درون دشوار ترین مشكالت، او را بھ بیرون راھنمایی مینمود

ھر قدر مسائل و مشكالت شما دشوار و طاقت فرسا باشند، میتوانید .دارید و ھمان كار را نیز برای شما میتواند انجام بدھد
كاھن اعظمی را دارید كھ ھمدل و ھمدرد با شما است و میتواند وارد یكایک آن ھا بشود .ن داشتھ باشید كھ تنھا نیستیداطمینا

.چون خود آن ھا را چشیده است
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۴عبرانیان
وسوسھ یث ھمچون ما حھرزیرا كاھن اعظم ما چنان نیست كھ نتواند با ضعفھای ما ھمدردی كند، بلكھ كسی است كھ از:"١۵

."شده است، بدون اینكھ گناه كند
:او میداند چھ میكشید، و بھ عبارت دیگر میگوید.او غم و اندوه شما را میداند.او درد دل شما را میداند

نیز ھمین مسائل و مشكالت را در ھمین حال حاضر دارند، و با فیضی كھ از من )مسیحیان دیگر(دیگران 
من خود قبل از ایشان این كار را كردم و راه را باز . با یكایك آن ھا غلبھ میكننددریافت نموده اند، با موفقیت

.كرده و نشان دادم، و شما نیز میتوانید این راه را بروید

خیر، .آنانی كھ عیسی را نمیشناسند، زیر بار مشكالت زندگی خرابی ھای بسیاری را ببار میآورند، ولی شما میتوانید بایستید
 را در خودشخداوند اجازه داده كھ شما ھمان مسائل و مشكالت آنھا را داشتھ باشید، تا اعجاب فیض و قدرت ! بایستیدبایدشما 

وقتی اوج طوفان سر رسیده و درخت ھا را خم كرده و دل مردم لبریز از ترس شده، دل شما باید مانند ساعتی .شما نشان بدھد
. شما باید نشان بدھید كھ خدای كالم بر كالمش امین است.باشد كھ پیوستھ كار میكند و نمی ایستد

كتاب مقدس را بھ دست بگیرید و از قوت و .دست از نق زدن و شكایت كردن بردارید و نگرانی را در دل خود راه ندھید
.راھنمایی ھای آن برای حل مسائل و مشكالت استفاده نمایید تا آزاد شده و جالل را بھ خدا بدھید

توانم بھ یكدیگر كمك كنیمما می

با وجود آنكھ مسیحی .برای كمك بھ كجا پناه میآورید؟ البتھ بھ جایی كھ پیدا شود، اینطور نیست؟ مسعود دچار مشكلی شده بود
بود، بھ خاطر نیاز بھ پول دست بھ دزدی زده بود، و حال بخاطر احساس جرم نسبت بھ گناھش در انجام وظایفی کھ در دست 

در كمال نومیدی بھ كشیش كلیسا مراجعھ كرد، ولی چون از عواقب اعتراف كردن بھ گناه .عیف و درمانده شده بودداشت، ض
كشیش كلیسا كھ در شناخت افسردگی كارآزموده بود، و ھمچنین میدانست كھ در ابتدا باید عقب .میترسید، چیزی را فاش ننمود

او سر از بیمارستان روانی در آورد و آنجا او را تحط شوك برقی .دنشست و بعد رجوع كرد، او را بھ متخصص رجوع كر
.تمام این مسائل و مشكالت بخاطر آن كھ از اعتراف بھ گناه اجتناب كرد.قرار دادند، و روابط او با زن و دوستانش بھم خورد

لزومی نداشت كھ .ت بھ او نیز بودتنھا قسمت تآسفبار این حكایت وضع نابسامان مسعود نبود، بلكھ كوتاھی زن و كشیش نسب
.او الزم داشت راه بخشش و جبران خدا را دنبال نماید.مسعود روانۀ بیمارستان روانی بگردد، و یا شك برقی را دریافت كند

اشباع شده بودند، كھ ھیچگاه تصور نمیكردند كھ دلیل)Freud(ولی فامیل او و كلیسایش بقدری در آئین رایج امروزۀ فروید 
.نتیجتًا، نتوانستند بھ او كمك كنند.افسردگی مسعود بخاطر گناه بوده باشد

ھر راھنمای كالسائی كھ در مؤسسات روانشناسی خدمت كرده؛ ھمانگونھ كھ من چند سال قبل كردم، متوجھ میشود كھ این 
میتوانستند امكان زندگی پربار و پر )اشندتعدادی از آنھا مسیحی نیز میب(این افراد .مؤسسات پر از افرادی چون مسعود میباشند

البتھ ھمھ گونھ رفتار عجیب و .میوه ای را داشتھ باشند، اگر مسیحیانی آنھا را با امكان وجود گناه در زندگیشان آشنا میكردند
چنین عوامل فیزیكی غریب منشأ گناه را ندارد، و افرادی ھستند كھ زھرآگین و یا دچار اختالالت مغزی گردیده اند، و در نتیجۀ 

اما در صد كسانی كھ مشكل ایشان جسمی است نسبت بھ آنھائی كھ مشكل خود را .و یا شیمیایی كنترل خود را از دست داده اند
البتھ اشخاصی .ھستند كھ در واقع بیمار نمیباشند"بیماران روانی"بسیاری .از طریق راه خدا حل نكرده اند، ناچیز میباشد

دت نگرانی دچار زخم معده شده اند، و یا از ترس از آنكھ حقیقتی در مورد ایشان كشف گردد نسبت بھ زندگی فلج ھستند كھ از ش
مشكل ایشان را روانپزشكان نمیتوانند حل كنند؛ .میباشند و نھ سبب آن)پی آمد(شدن اند، ولی این گونھ بیماری ھا اثر و نتیجۀ 

.عیسی مسیح حل مشكل ایشان را میدارد

كلیسای آمریكا نتوانستھ این واقعیت را شناسائی كند، و ھمراه با نھاد ھای دنیوی ھمجنس بازھا و دائم الخمر ھا، زناكار ھا و 
نتیجتاً كلیسا تصویری از اجتماع .میشمارد"بیمار روانی"نمیداند چون آنھا را "مسئول"دروغگو ھا، بزدل ھا و الف زن ھا را 

. خدا، یكدیگر را كمك و التیام میبخشند را، از دست داده استمردمی كھ با محبت و گذشت
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شمرد؛ تأدیب و تربیت را كنار گذاشت و محل "ذی صالح"را "متخصصان"چھ شد؟ چون محبت خدا را از دست داد و 
اعضای .نمایندامروزه كمتر كلیسایی را میتوان یافت كھ اعضای آن یكدیگر را بھ نیكویی تشویق و تحریك .اجتماعی بیش نشد

كدام كلیسا را میشناسید كھ برادری كھ دچار خطا شده را ترمیم روحانی كرده باشند؟ اعضای كدام كلیسا بار یكدیگر را بدوش 
میگیرند؟

۶غالطیان  
ن در عی.بازگردانیدراستای برادران، اگر كسی بھ گناھی گرفتار شود، شما كھ روحانی ھستید او را با مالمت بھ راه:"١

."حال، بھوش باش كھ خود نیز در وسوسھ نیفتی
."بارھای سنگین یكدیگر را حمل كنید كھ این گونھ شریعت مسیح را بھ جا خواھید آورد:"٢

:چند نفر از مسیحیانی را میشناسید كھ دیگران را مھم تر از خود و خواست ھای آنھا را مقدم بر خود میدانند

٢فیلیپیان 
."َسِر جاه طلبی یا تكبر نكنید، بلكھ با فروتنی دیگران را از خود بھتر بدانیدھیچ كاری را از :"٣
."ھیچ یك از شما تنھا بھ فكر خود نباشد، بلكھ بھ دیگران نیز بیندیشد:"۴

در كدام كلیسا شاھد مشاجره و مقابلۀ اعضا با یكدیگر میباشید؟

۵متی 
"اد آوردی کھ برادرت از تو شکایتی دارد،پس اگر ھنگام تقدیم ھدیھ ات بر مذبح، بھ ی:"٢٣
."نماتقدیمھدیھ ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و ھدیھ ات را:"٢۴

١٨متی 
پذیرفت، برادرت را سخنت رااگر.اگر برادرت بھ تو گناه ورزد، نزدش برو و در خلوت خطایش را بھ او گوشزد کن«:"١۵

"از یافتھ ای؛ب
."شودثابتھر سخنی با گواھی دو یا سھ شاھد"اما اگر نپذیرفت، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا :"١۶
."خراجگیر تلقی کناجنبی یااگر نخواست بھ آنان نیز گوش دھد، بھ کلیسا بگو، و اگر کلیسا را نیز نپذیرفت، آنگاه او را:"١٧
گشایید، در آسمان گشوده زمینھر آنچھ بر زمین ببندید، درآسمان بستھ خواھد شد؛ و ھر آنچھ برآمین، بھ شما می گویم، :"١٨

."خواھد شد
سؤال می کنند با ھم خصوص آنباز بھ شما می گویم کھ ھر گاه دو نفر از شما بر روی زمین در بارۀ ھر مسئلھ ای کھ در:"١٩

."خواھد رسیدبرای ایشان بھ انجام استموافق باشند، ھمانا از جانب پدر من کھ در آسمان
"».زیرا جایی کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم:"٢٠

پس تعجبی ندارد كھ میان برادران و خواھران مسیحی آنقدر رنجش و تلخی و دلخوری وجود دارد وقتی مسیحیان از راه 
ده؟ بگذارید بگویم چھ شده؛ چون پیش گرفتن ساده ترین راه كھ حد اقل از خود گذشتگی را چھ ش.مصالحۀ خدا استفاده نمیكنند

Freudاین طبلیغات و شعار ھا برای پیشبرد عقاید .دارد بسیار آسان است، و بھ این خاطر كلیسای عیسی طعمۀ طبلیغات گردید
شكالت زندگی میباشند را نمیتوان مسئول دانست چون از بھ گفتۀ خادم روحانی یك بیمارستان، مردمی كھ دچار مسائل و م.است

بھ عبارت دیگر، مریض ھستند و خادمین كلیسا نمیتوانند كمكی بھ آنھا بكنند؛ محتاج بھ .میباشند"بی طرف"نظر اخالقی 
.خادمین روحانی تصمیم گرفتھ اند كھ نمیتوانند چنین افرادی را كمك كنند.میباشند"متخصصین"

كلیسا قدرت خود را برای ھمیشھ از دست داده است؟ آیا دیگر امید ایجاد دوبارۀ مصاحبت  اینطور است؟ آیا واقعًااما واقعًا
مسیحیان برای بازسازی و بنا ساختن یكدیگر وجود ندارد؟ آیا امكان دارد اعضا بدن بگونھ ای عمل كنند تا تمام بدن در محبت 

بنا بگردد؟

۴افسسیان 
یابد و در اثر عمل اتصالمید تمامی بدن است، بدنی کھ بوسیلۀ ھمۀ مفاصِل نگاھدارنده خود، بھ ھم پیوند واو منشأ رش:"١۶
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."نمایدمتناسب ھر عضو رشد می کند و خود را در محبت بنا می

١٠زمانی انجام خواھد گرفت كھ مسیحیان مفھوم كلی آیۀ اول قرنتیان .البتھ كھ امكان چنین كاری وجود دارد : را درك ١٣
"قسمت اول آیھ میفرماید.نمایند ".وسوسھ ھائی كھ شما با آن روبرو میشوید، وسوسھ ھائی است كھ برای تمام مردم پیش میآید،:

بخاطر آنكھ بی نظیر یا در مطالعۀ این قسمت از آیھ دیدیم كھ نمیتوانیم از مسئولیتی كھ  نسبت بھ مسائل و مشكالت خود داریم، 
ھمچنین .خدا میفرماید كھ چنین مسائل معمول و عادی ھستند، و ھمھ چنین مسائلی را دارند.د میباشند، بگریزیممنحصر بھ فر

اگر دیگران چنین مسائلی را داشتھ اند و با بكار بردن كالم .در مطالعۀ خود اشاره بھ امیدی كردیم كھ در این آیھ نھفتھ میباشد
اگر مسائلی كھ ما داریم در :اما داللت دیگری نیز در این آیھ نھفتھ است.وانیم چنین نماییمخدا بر آن پیروز شده اند، ما نیز میت

واقع یكی است صرفنظر از جزعیاتی كھ داشتھ باشند، آن مسیحیانی كھ راه حل چنین مسائلی را از طریق كالم خدا بدست آورده 
خدا در زندگی روحانی خود رشد كرده اید، پس میتوانید تا بھ حد اگر با فیض .اند، میتوانند آنرا نیز بھ دیگران آموزش بدھند

.و بیش از كسانی كھ بنا بھ قول خود ماھر ھستندشما تا بھ آن حد ماھر شده اید،.دیگران را در نیز كمك نمائید

و اگر .ی را نمیكنند، معموًال كار دیگر)كھ ھر طبیبی توان آنرا دارد(روانشناسان جز پخش كردن داروھای مسكن و آرامبخش 
آیا ما میخواھیم تحلیل .معالجھ و درمانی نیز در كار باشد صرفًا آشكار كردن درد و تغییر دادن شخصیت و رفتار مردم میباشد

 بھ خواھران و برادران مسیحی ما بگویند كھ ارزش ھایشان شدید و سختگیرانھ است و الزم بھ تغییر آنرا را Freudگران 
قعًا تصور میتوان كرد شخصی كھ خود از فیض و رحمت عیسی مسیح بدور مانده میتواند گلۀ خدا را وارد محبت دارند؟ آیا وا

و عدالت بیشتری از حضور خدا بنماید؟ آیا امكان دارد میوۀ روح القدس در شرایطی كھ وجود آن انكار میشود، رشد نماید؟

او از كلیسایش .او نھ تنھا تعلیم داد، بلكھ خود نیز عمل نمود.علیم داد میگوید عیسی عمل نمود و ت١:١كالم خدا در اعمال 
:خواست آنچھ خود انجام داده را انجام دھد، و حتی بیش از آن

١۴یوحنا 
خواھد كرد، و حتی كنم،آمین، آمین، بھ شما می گویم، آن كھ بھ من ایمان داشتھ باشد، او نیز كارھایی را كھ من می:"١٢

."روم بزرگتر از آن خواھد كرد، زیرا كھ من نزد پدرم میكارھایی

اعمال امروزۀ كلیسا كجا است؟ قدرت و اقتدار عیسی بكجا رفتھ؟ ھنگامی كھ بھ كار بنا ساختن یكدیگر برگشتیم، آنوقت خواھم 
.شما كھ خود را مسیحی میدانید، بروید و برادر و خواھری را امروز در عیسی بنا سازید!فھمید

شما میتوانید روی آن حساب كنید

از كجا میدانم حرفی را كھ میزنم درست است؟ چھ اطمینانی را دارم؟ در سھ فصل قبلی این كتاب تأكید بر آن كرده ام كھ 
از امید صحبت كردم، و آنكھ ایمانداران توانایی تحمل و حل مسائل و .ایمانداران باید مسئول حل مسائل و مشكالت خود باشند

آیا واقعًا این حرف ھا حقیقت دارد یا جزعی از تبلیغات .شكالت را دارند و نیز میتوانند دیگران را در این راه راھنمایی كنندم
توخالی مذھبیون این دنیا میباشد؟ یا شاید قلوگویی در كار بوده باشد؟

نوش دارو و عالج ھای ھمھ گانی در . نیستیداگر تصور و افكار شما در جوار چنین موضوعاتی دور میزند، تعجب ندارد و تنھا
اگر صحت .دنیا بسیار بوده كھ در آغاز انسان را بھ وجد و شعف میآورند اما نھایتاً چیزی جز ناامیدی و رسوایی بجا نگذارده اند

 در برابر مسائل و مشكالت تنھا امید شما.آنچھ را كھ تا بحال گفتھ ام را در خواندن كالم خدا و یافتن حقیقت در آن نبوده متأسفم
اگر .توانائی الزم را داردخدا ای كھ برابر تمام انچھ غیر ممكن بود نجات را برای انسان گناه كار فراھم ساخت،خدا است، 

ھنگامی كھ آسایش شما بر .نجات را دریافت كرده اید، پس با پیروی از كالم خدا راه رسیدن بھ كمال نیز برای شما باز میباشد
كالم او گنگ و .بر كسی متكی میباشید كھ حرف ھایش برای شما روشن استطمینانی است كھ نسبت بھ عیسی مسیح دارید،ا

.وعدۀ او مسلم میباشد و بھ آن عمل میكند.مبھم نیست

ده اند كمك و راه حل موجود است و میتوان از آنانی كھ در این راه موفق شبھ این خاطر است كھ میگویم در او امید ھست،
.دریافت نمود
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