چگونه می توانم
بخشیده شوم؟

کتاب مقدس می گوید خدا مقدس،
عادل و محبت است.

خدای مقدس
چون خدا مقدس است ،بنابراین از گناه
تنفر دارد .در اینجا ما با مسأله ای مواجه
می شویم ،زیرا کارهایی انجام می دهیم
که خدا از آن متنفراست .موسی به
توصیف اینکه چه اتفاقی افتاد زمانی که
تنها یک گناه در جهان وجود داشت می
پردازد .آدم و حوا دچار مرگ روحانی شدند و از باغ عدن بیرون رانده شدند.
فرزندان آنها این فطرت گناه آلود را از آنها به ارث بردند .پیامبرانی که قبل
از عیسی بودند در مورد مقدس بودن خدا و گناه کار بودن همه اشخاص از
جمله خودشان موعظه می کردند.
( در مورد این موضوع اینجا بخوانید).

خدا ده فرمان را به موسی داد .اینها پیشنهاد نیستند
بلکه همان طور که گفته شد ،ده فرمان می
باشند .ما گاهی از این دستورات تبعیت نمی
کنیم .روزی مرد جوانی نزد عیسی آمد .او
خواهان این بود که به بهشت برود .او از
عیسی پرسید که باید چه کاری انجام دهد.
عیسی فرمود «:تو ده فرمان موسی را می
دانی ».مرد جوان پاسخ داد که همواره از
زمان کودکی این فرمان ها را به طور کامل اطاعت کرده است .عیسی از او
خواست که اگر می تواند تنها یکی از این فرمان ها را با در نظر گرفتن بعدی
دیگر از آن فرمان و تنها برای یک بار انجام دهد .او از عهده آن بر نیامد و
رفت.

آن مرد جوان فکرمی کرد که فرد خوبی است .عسیی به او نشان داد که یک
گناه کار است و برای این دنیا زندگی می کند و اگر قرار
باشد چیزهایی را که برای او ارزش دارند از دست
بدهد ،پس بهشت را نمی خواهد.
( برای خواندن داستان اینجا را کلیک کنید).
گناه کاری که مورد بخشش خدا قرار نگرفته باشد ،به بهشت وارد نمی شود.
عیسی در مورد فردی که در جهنم است صحبت می کند .او در آرزوی قطره
ای از آب بود تا عذاب خود را کاهش دهد .بعدها عیسی گفت که ما از افرادی
که جسم را می کشند ،نمی هراسیم .ما باید از کسی بترسیم که قادر است جسم
و روح را در جهنم نابود کند .او می گوید افرادی که در جهنم هستند گریه می
کنند و با افسوس و پشیمانی دندانهایشان را به هم می فشارند.
( برای خواندن داستان اینجا را کلیک کنید).

خدای عادل
چون خدا عادل است نمی تواند گناه را ببخشد و
فراموش کند .اگر شما مرتکب جرمی شوید ،مجازاتی
در انتظار شما خواهد بود .چگونه می توان از این
مجازات فرار کرد؟ خدا می خواهد که ما در تمام
طول زندگی کامال مقدس باشیم .خیلی ها بر این
باورند که خدا کارهای خوب و بد آنها را وزن می
کند .آنها فکر می کنند که اگر کارهای خوب آنها وزن
بیشتری داشته باشد ،مورد قبول خدا قرار می گیرند.
اما اگر این روش خدا باشد ،پس او چگونه می تواند
عادل باشد؟

در انگلستان شخصیت تلویزیونی معروفی بود که زمان و پول خود را برای
سازمان های خیریه صرف می کرد .مردم او را دوست داشتند و فکر می
کردند که او مرد خوبی می باشد .او مخفیانه
کودکان را مورد آزار جنسی قرار می داد.
پس از مرگش مردم در مورد کارهایی که
انجام داده بود ،آگاه شدند .این فرد مبالغ
زیادی پول صرف کارهای خیریه کرده و از
طرفی به آزار جنسی کودکان می پرداخت.
آیا به نظر شما خدا کارهای خوب و بد او را وزن خواهد کرد؟
خداوند عیسی فرمود که خدا به این صورت عمل نمی کند .خدا باید عادل
پس چطور ممکن است که او گناهان بیشمار ما را فراموش کند؟ باشد.
تصور کنید که من مبلغ  ١٠٠٠پوند از خانه شما دزدی کنم .سپس من دستگیر

می شوم و در مقابل قاضی قرار می گیرم .من به قاضی می گویم که گناه
کارم ولی او نباید مرا مجازات کند چرا که من به فقیران کمک می کنم و با
افراد بیمار مهربان هستم و مالیاتم را می پردازم و روزی پنج
مرتبه نماز می خوانم و اغلب اوقات روزه می گیرم .قاضی
ممکن است شما را به خاطر کارهای خوبتان تحسین کند .ولی
اگر او فردی عادل می باشد ،باید شما را به خاطر جرمی که
مرتکب شده اید ،محکوم کند .خدا عادل است.
کتاب مقدس می گوید تنها یک راه وجود دارد که خدا عادل باشد و در عین
حال بتواند یک گناه کار را ببخشد و این در صورتی اتفاق می افتد که او
دیگری را به جای ما مجازات کند .ما به همراه گناهانمان از طریق مرگ
عیسی مجازات می شویم .او مجازات ما را به گردن می گیرد و بدین ترتیب
خدا می تواند عادل باشد و در عین حال ببخشد.

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چرا هابیل ،ابراهیم و
موسی به درگاه خدا قربانی پیشکش می کردند؟ همه آنها
اعتقاد داشتند که خدا یک منجی ( مسیح) خواهد فرستاد.
تا قبل از آمدن منجی آنها قربانی پیشکش می کردند و این
قربانی در واقع تصویری از آنچه برای مسیح اتفاق
خواهد افتاد ،بود .نجات دهنده ای که خواهد مرد و در
نتیجه آن گناه کار به زندگی خود ادامه خواهد داد .وقتی
یحیای تعمید دهنده که از پیامبران می باشد ،عیسی را
دید ،گفت « :نگاه کنید! این است آن بره خدا که گناه
جهان را برمی دارد ».خدا در صورتی می تواند عادل
باشد که مجازات گناهان ما صورت گرفته باشد .عیسی با
مرگ بر روی صلیب این مجازات را بر عهده گرفته
است.

خدای محبت
معروف ترین آیه کتاب مقدس
در انجیل یوحنا می باشد:
«زیرا خدا جهان را آنقدر
محبت نمود که پسر یگانه خود
را داد ،تا هر که بر او ایمان
آورد هالک نگردد بلکه حیات
جاودانی یابد ( ».یوحنا )٣:١٦

خدا از گناهان ما متنفر می باشد ولی گناه
کاران را دوست دارد .خدا عادل است .خدا
محبت است .او ما را به حال خود رها
نکرده تا به انجام کارهای غیرممکن
بپردازیم .اولین چیز غیرممکن برای ما این
است که بدون گناه زندگی کنیم .داوود نبی
که هزار سال قبل از میالد مسیح زندگی
می کرد فرمود که همه گناه کارند و هیچ
استثنایی وجود ندارد.
«خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی
هست .همه رو گردانیده ،با هم فاسد شده اند .نیکوکاری نیست یکی هم نی».
( مزامیر )١٤ :٢-٣

بنابراین ما بدون گناه نمی توانیم زندگی کنیم .دومین چیزی که انجام آن برای
ما غیر ممکن است این می باشد که ما قادر به جبران گناهانمان نیستیم .خدا ما
را دعوت به توبه می کند ولی ما با
توبه کردن نجات پیدا نمی کنیم .اینکه
تنها برای گناهانمان اظهار تأسف
کنیم ،به معنی بخشیده شدن ما نمی
باشد .بسیاری از افرادی که در دادگاه
حاضر می شوند ،از کرده خود
ناراحت هستند .اما آنها برای چه
چیزی متأسف هستند؟ برخی از اینکه
دستگیر شده اند ناراحت هستند.
برخی برای محکومیت خود شرمنده و ناراحت هستند .اما فقط تعداد کمی
برای این که مرتکب یک عمل اشتباه شده اند ناراحت هستند.

ما در قبال گناهانمان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ ما ممکن است بتوانیم
پولی را که دزدیده ایم ،برگردانیم .اما با این کار گناهی که بر علیه خدا
مرتکب شده ایم ،حل نشده باقی
می ماند .ما قادر به جبران عمل
قتل و یا زنا نمی باشیم .اینها
اعمالی برگشت ناپذیر هستند.
حتی اگر کارهای خوبمان نسبت
به گناهانمان مورد وزن قرارمی
گرفت ،چه کسی می توانست
مطمئن باشد که به اندازه کافی
کار خوب انجام داده است.

کتاب مقدس می گوید:
« زیرا که محض فیض نجات یافته اید ،به وسیله ایمان و
این از شما نیست بلکه بخشش خداست ،و نه از اعمال تا
هیچکس فخر نکند ( ».افسسیان )٢ : ٨-٩
ما باید ایمان داشته باشیم که آنچه عیسی برای ما انجام داده است ،کافی می
باشد .او یک زندگی بدون گناه را تجربه کرد و در نهایت خود را به عنوان
نجات دهنده و کسی که مجازات ما را به گردن گرفت ،جان خود را فدا کرد.
آیه ای از کتاب مقدس می گوید:
« با مسیح مصلوب شده ام و زندگی می کنم لیکن نه بعد از این ،بلکه مسیح
در من زندگی می کند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر
خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد ( ».غالطیان )٢:٢٠

این آیه با آنچه که پیامبران
پیشین نوشته بودند مطابقت
می کند .شما می توانید آنچه
که اشعیای نبی در مورد
مسیح و قربانی اش گفته
است را در اینجا بخوانید.
( اشعیا )٥٣

خدا مقدس ،عادل و محبت است .ما قادر به
جبران گناهانمان نیستیم .تنها راهی که من می
توانم بخشیده شوم از طریق قربانی شدن
عیسی بر روی صلیب می باشد .خدا او را به
جای دیگران مجازات کرد .لطفا در این مورد
بیاندیشید و از اعتماد به اعمال نیک خود
خودداری کنید و در عوض به نجات دهنده
اعتماد کنید و باور داشته باشید که او تنها
دلیلی است که شما می توانید مورد بخشش قرار بگیرید.

لطفا برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

