
 ۲۲-۱۸،  ۱قرنتیان دوم    له و آمین!ب

 .باشدگونه كه سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمیهمان

زیرا پسر خدا عیسی مسیح، كه من و سیلوانس و تیموتاؤس او را به شما اعالم 19

ه هرقدر ك زیرا20 .كردیم، هرگز دو دل نبود بلكه بلی او همیشه »بلی« بوده است

شوند و به این می به طور مثبت در مسیح انجام های خدا زیاد باشند همهٔ آنهاوعده

خدا، ما و شما 21 .گوییممی کنیم به وسیلهٔ مسیح آمینجهت وقتی خدا را ستایش می

و خدا ُمهر 22 .را در اتّحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقّدسی به ما داده است

 .همهٔ بركات آینده در دلهای ما نهادمن القدس را به عنوان ضاگذاشت و روحمالكیّت خود را بر ما 

 

کارمند  کی ا بجمله من به طور خودجوش  نی!" با امیرو یمبه بهشت  نکهیا یعنیاست:  یقطع زیچ  کیفقط "

و  میحدس زدونه ین گاما چه خواهد شد؟" ،    ی. "سال بعدمیبود خود فکر کرده ندهیآ در موردکرده ام. قبالً  یخداحافظ

. بعد  میرو یمبه بهشت  باالخرهکه  میدان یافتاد. اما م اهدچه اتفاق خو مییبگو میتوان یکه واقعاً نم میدیرس  جهینت نیبه ا

  یمدهد تا مطمئن شوم که به بهشت  یدر واقع به من اجازه م یجمله فکر کردم: چه کس مورد آنگفتگو در   از آن

چه  رد؟یبگ میتصم  یابد یتواند در مورد زندگ یم ییدادم که خدا به تنها حیتوض انیح یدر کالس مس همیشهروم؟  من 

 یرانندگ تیامتحان به عنوان صالح  کیاگر  م؟یرو یمبهشت  که به هر حال  به میدهد ادعا کن یبه ما حق م یسک

 رایبمن چرا وجود دارند که   یه کف لیبهشت وجود داشته باشد ، من مطمئن هستم که رد خواهم شد. دالبه ود ور یبرا

افکار ما در  یحت، ددر بهشت پنهان نخواهد مان زیچ  چی فرض کنم که ه نم به خصوص اگر. ستمین طیواجد شرابهشت 

امتحان  کی یدروازه بهشت یشم جلو. نه! اگر مجبور با کنم  ترک  را بهشت  ، من بایدبرابر خدا  آشکار خواهد شد

م آمد!  یدر هر صورت در بهشت خواه ا م    میحال درست است که بگو نیو با ا  وم. انم در آن قبول ش من نمی توبدهم  

 نیبه خاطر هم یسیآن جمله درست است چون ع  !ست متولد شده اگناهکاران  یابر حیمس یسیع رایدرست است  ز

بله و نه   یسیعنزده   رد.وجود ندو اگر اما  ،حیمس یسیدرگذشت! درست است چون  که   در ع بیصل یگناه رو

خدا    ی شود و بله  یخدا را شامل م یبله همه وعده ها  ! حسوب می شوندمعتبر م نی! فقط با او بله و آمردوجود ند

خواهم آمد!  من بله است! بله! من به بهشت  یبرا شهیجواب هم لیدل نیهم هانجام داد. ب بیلص یبزرگ را رو یکارها 

پدر و  پسر و   یخواهم کرد! بله! من به واسطه قدرت روح لقدس به خدا را کار نیا حیمس یسیع قیبله! من از طر

معمول  ند .   به طور ه اکارد تمخالف   بارها و بارها  خدا  یکارها با ند که ا هفقط انسانها هست دارم! مانیروح القدس ا

 کنند   شیآزما خواهند  یم قضاتشود سؤال   یروند پناهندگخود در  یح یمس مانیدر مورد ا یشخصز اکه  ی، هنگام

.  از آنجا که ستیکار ممکن ن نیپدرو پسر و روح القدس  اعتقاد دارد. در واقعاً ا یبه خداچقدر واقعاً  ص  که آن شخ 

خود خواهد  مانیادر که در معرض خطر  باشد ،  یاً وقتشده است ، واقع یح یکه مس یکس ا یکنند   آ یبررس دیآنها با 

محکوم   مرگبه  د یا زنمراگر   همچنیناعتراف کند ،  رانیدر ا   حیمسبه تواند  یم نیشخص همچن نیا ا یماند. آ

ا کالم خدا  برخورد کرده شود ، مشخص خواهد کرد چقدر آن شخص ب یدادگاه مطرح م نیکه در چن ید؟ سؤاالتنشو

  یرو تیح یشخص تا چه حد متقاعد کننده از اسالم فاصله گرفته و به مس نیکه ا نندیخواهند بب یم نیمچناست. آنها ه

که   یزیچ   بمانم. حیمس درمرگ و شکنجه به  دیتوانم در معرض تهد یم  ایا دانم  ی، نم میآورده است. صادقانه بگو

كنم كه اگر مجبور باشد  هیتوص یکس توانم به یفقط م !  توانم آن را باور کنم یماست که من ن نیدانم ا یدرست م

      ما پاسخ دهد:  مانیقسمت  سوم در مورد ا حتیلوتر از توض نیرا با  نقل قول مارت نیخود را اثبت بکند, ا مانیا

او   یبه سو ا یداشته باشم و  مانیمن ،ا یخدا یسیتوانم به ع ینم با قدرت خود ا یدارم که من با خرد و  مانیمن ا

بلکه این روح القدس بوده که من را از طریق کالم خدا  « از دست برود: دیو سپس قسمت دوم از جمله نبا   «م...برو

طور که   همان    .ترده اسکو حفظ  سیتقد  من را یواقع مانیدر ا تا روشن سازد ما را خود  یا یبا هداتا   فرا خوانده 

 مقّدسها را آنشده و  هرظا  نوربا ها آنرا تا به امروز صدا زده و جمع کرده و بر ین وی زمربر او تمام قوم مسیح 

من  ا یاکه کنم  یصحبت  م قتیحق نیاز ا وقتی « ورند. آدست می ه کرده است و در کنار عیسی مسیح ایمانی ناب را ب

بهشت  خوبم به یکارها  قیطر توانم از یاشاره کنم. من هم نم یسیبه ع شهیهم دینه ، تنها  با  ا یواقعاً باور داشته باشم 

   و بدونشرط  روح القدس ، من بدون  قیاز طر  حیمس یسیع قیتوانم  اعتقاد داشته باشم. اما از طر یهم نم، و  میا یب

روم!   یمبه بهشت  یسیع قی! بله ، از طرورمیا ب مانیتوانم ا یروح القدس م قیبله! بله ، از طر میتوانم بگو یم اما 

دهد ... بدون   یم را به ما هدیه پسرش  او  نی. بنابرادیو شرط آفر دیق یدرست همانطور که خداوند جهان را با عشق ب

. او در داستان ردذگ یکار خدا م یعالمت سؤال چلویک   شهیکند. او هم یبرعکس عمل م قا یدق طانیو شرط. ش دیق
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  سوال ریو به همان اندازه ، تا به امروز ، او کار خدا را ز  ..."خدا واقعاً آن را  گفته است . ا ی: "آدیگو یخلقت به حوا م

   بیصل یتو رو یواقعاً  برا او ا ی؟  آمی دهدتو را نجات   واقعاً   یسیع ا یکند: "آ یبرد و شک را گسترش م یم

تواند به  ینم یسیع لیدل نی! به ادیآمد ا یمسلمان به دن ی دهد:" شما به طور یادامه م طانیش نیبنابرا   مرده است؟ .... 

برای ، تو یدرگذشته باشد ، اما نه برا یح یآن مس ای نیبه خاطر ا استممکن  یسی" عا ی" رد؟یخاطر گناهان شما بم

.  می کندغلبه    حانیمس بر عکسو احتماالً    دهد یگسترش م  را شک همیشه طانی! "شدیکار هستبدخیلی  توهمین 

 نپرهیزگار تریه کنند ک یبله و نه است! مردم وانمود م شه ی. کالم انسان همتندبرعکس خدا هس طانیمثل ش قا یدق مردم

عمل  ست ه اگفت  حیمس  چیزی که برعکس قاً ی، دق می شوندخارج  سا یکل یاز درها   که  یزمان  هستند. اما  انیح یمس

بله و  گریبه عبارت د میحدس بزن گمان کنیم و میتوان یتنها م شه یما انسانها هم هستند!پهلو   دو نها آ  ی  کنند: همه یم

   یو هم در موقع سالمت یمارید که هم درموقع بقول داده ان گریکدینفرها قبل از ازدواج به  چند. میحدس بزنرا  رینخ 

و مجاز  دشن اعمال یآسان یوعده ها  نیچن خدا   نزدکار را کرده اند؟  نیاما بعد از چند سال هم نشونداز هم جدا 

 میکن یکه در پرستش  از آن استفاده م نیشود. کلمه آم یم دییتأ  نیو با آم  بله  شهیخدا هم ی. وعده ها نمی شود محسوب

  تواند ینم زیچ  چیمحکم و مطمئن است. ه یزیبدان معناست که چ  نیا نی. همچنردیگ یسرچشمه م نما یاز همان کلمه ا

 یح ینه ، ما مس می کنیم. کار درست که  زنیم حدس می  رایز میستین یح یمسشاید خدا ناامن باشد. ما  نزددر واقعاً 

 مانیبعد از انیز ر و پروردگا  یبعد از دعا  شهیهم لیدل نیهم و به یمارده کم کح خود را م مانیا با ما  رای، ز میهست

 .بدهدرا  یوعده ا نیتواند چن یخدا با قول او ثابت شده است. و فقط خدا م نیآم نی!  امیکن یتمام م نیبا آم  یح یمس

 ۷: ۷ یمت در: اورم می     مثال  کیزه ا . با اج دهد یاشاعه مخود را  یدها یشک و ترد  شهیهم زین طانیمتأسفانه ش

باز  تانیدر به رو د،یكرد. در بزن دیخواه دایپ د،ییبه شما داده خواهد شد. بجو ،دی: "بخواهدیگو ینقل شده است که م

 یموعظه ممردم  سپسد. نز یرا م که در دینیرا بب یسیاز ع یریانترنت تصو یرو دیتوان یخواهد شد.  "و سپس م

شود  یگفته م نجا یآنچه در ا !دیدر را باز کن دیشما انجام داده است ، االن شما فقط با  یرا برا زیهمه چ  یسیوند: "عنش

را برکت  تو دخواه ی: "خدا مندیگو یم امها یپ نیانسان در ارتباط است. ا تیوعده خدا با فعال   رایاساساً اشتباه است. ز

تواند کار  یباشد. انسان نم نیکار خدا آمتواند با  یوعده خدا فقط م     !" دیعملت را انجام ده دیاول با  فقط تو دهد ، 

دهد   یخدا نم :میبگو ههر لحظو  شهیهم دیما با  ۷: ۷ یبا متن در مت ید! حتنوابسته کن یانسان های تیخدا را به فعال

  واضح   حیرا خداوند  در مس نیا ی و همه  عشق و رحمت است! او  رایدهد ز ی! نه ، او ممیخواه یما از او م رایز

خاطر گناه ه و ب رفت   بیصل یرو ییبه تنها  یسی. عمی کندکار   واقعاً تنها خدا    یسیعدرون . اشکار کرده است و 

ما  یرا برا زیهمه چ  یسی.   عه استکار را ثبت کرد نیا همیشه لیو انج ندارد!  اجی! او به کمک ما احتگذشتدر ما 

خود را  نیتوانم آم یم لیدل نیفقط به هم  .میدارن اجیاحت یزیبه اضافه کردن چ  یازیداد. ما واقعاً ن جامان بیصل یرو

را به عنوان فرزند خدا باز خواهم بهشت  یخواهم بود! بله ، دروازه ها ! بله ، من در بهشت میبگو یتیمحدود چیبدون ه

  نی. آمدیگو یمن بله م یبرا یسیع رای! بله ، زدید


