بله و آمین! دوم قرنتیان ۱۸-۲۲ ، ۱
همانگونه كه سخنان خدا قابل اعتماد است ،گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمیباشد .
19زیرا پسر خدا عیسی مسیح ،كه من و سیلوانس و تیموتاؤس او را به شما اعالم
كردیم ،هرگز دو دل نبود بلكه بلی او همیشه «بلی» بوده است. 20زیرا هرقدر كه

وعدههای خدا زیاد باشند همه ٔ آنها به طور مثبت در مسیح انجام میشوند و به این
جهت وقتی خدا را ستایش میکنیم به وسیله ٔ مسیح آمین میگوییم. 21خدا ،ما و شما
را در اتّحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدّسی به ما داده است. 22و خدا ُمهر
مالكیّت خود را بر ما گذاشت و روحالقدس را به عنوان ضامن همه ٔ بركات آینده در دلهای ما نهاد.
"فقط یک چیز قطعی است :یعنی اینکه به بهشت می رویم!" با این جمله من به طور خودجوش با یک کارمند
خداحافظی کرده ام .قبالً در مورد آینده خود فکر کرده بودیم" .سال بعدی چه خواهد شد؟"  ،ما این گونه حدس زدیم و
به این نتیجه رسیدیم که واقعا ً نمی توانیم بگوییم چه اتفاق خواهد افتاد .اما می دانیم که باالخره به بهشت می رویم .بعد
از آن گفتگو در مورد آن جمله فکر کردم :چه کسی در واقع به من اجازه می دهد تا مطمئن شوم که به بهشت می
روم؟ من همیشه در کالس مسیحیان توضیح دادم که خدا به تنهایی می تواند در مورد زندگی ابدی تصمیم بگیرد؟ چه
کسی به ما حق می دهد ادعا کنیم که به هر حال به بهشت می رویم؟ اگر یک امتحان به عنوان صالحیت رانندگی
برای ورود به بهشت وجود داشته باشد  ،من مطمئن هستم که رد خواهم شد .دالیل کفیه وجود دارند که چرا من برای
بهشت واجد شرایط نیستم .به خصوص اگر من فرض کنم که هیچ چیز در بهشت پنهان نخواهد ماند ،حتی افکار ما در
برابر خدا آشکار خواهد شد ،من باید بهشت را ترک کنم .نه! اگر مجبور باشم جلوی دروازه بهشتی یک امتحان
بدهم من نمی توانم در آن قبول شوم .و با این حال درست است که بگویم ما در هر صورت در بهشت خواهیم آمد!
درست است زیرا عیسی مسیح برای گناهکاران متولد شده است! آن جمله درست است چون عیسی به خاطر همین
گناه روی صلیب درگذشت! درست است چون که در عیسی مسیح ،اما و اگر وجود ندرد .نزده عیسی بله و نه
وجود ندرد! فقط با او بله و آمین معتبر محسوب می شوند! بله همه وعده های خدا را شامل می شود و بله ی خدا
کارهای بزرگ را روی صلیب انجام داد .به همین دلیل جواب همیشه برای من بله است! بله! من به بهشت خواهم آمد!
بله! من از طریق عیسی مسیح این کار را خواهم کرد! بله! من به واسطه قدرت روح لقدس به خدای پدر و پسر و
روح القدس ایمان دارم! فقط انسانها هسته اند که با کارهای خدا بارها و بارها مخالفت کارده اند  .به طور معمول
 ،هنگامی که از شخصی در مورد ایمان مسیحی خود در روند پناهندگی سؤال شود قضات می خواهند آزمایش کنند
که آن شخص واقعا ً چقدر به خدای پدرو پسر و روح القدس اعتقاد دارد .در واقعا ً این کار ممکن نیست .از آنجا که
آنها باید بررسی کنند آیا کسی که مسیحی شده است  ،واقعا ً وقتی که در معرض خطر باشد  ،در ایمان خود خواهد
ماند .آیا این شخص همچنین می تواند به مسیح در ایران اعتراف کند  ،همچنین اگر مرد یا زن به مرگ محکوم
شوند؟ سؤاالتی که در چنین دادگاه مطرح می شود  ،مشخص خواهد کرد چقدر آن شخص با کالم خدا برخورد کرده
است .آنها همچنین می خواهند ببینند که این شخص تا چه حد متقاعد کننده از اسالم فاصله گرفته و به مسیحیت روی
آورده است .صادقانه بگویم  ،نمی دانم ایا می توانم در معرض تهدید به مرگ و شکنجه در مسیح بمانم .چیزی که
درست می دانم این است که من نمی توانم آن را باور کنم! فقط می توانم به کسی توصیه كنم كه اگر مجبور باشد
ایمان خود را اثبت بکند ,این را با نقل قول مارتین لوتر از توضیحت قسمت سوم در مورد ایمان ما پاسخ دهد:
من ایمان دارم که من با خرد و یا با قدرت خود نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان داشته باشم و یا به سوی او
بروم »...و سپس قسمت دوم از جمله نباید از دست برود » :بلکه این روح القدس بوده که من را از طریق کالم خدا
فرا خوانده تا با هدایای خود ما را روشن سازد تا در ایمان واقعی من را تقدیس و حفظ کرده است .همان طور که
او تمام قوم مسیح بر روی زمین را تا به امروز صدا زده و جمع کرده و بر آنها با نور ظاهر شده و آنها را مقدّس
کرده است و در کنار عیسی مسیح ایمانی ناب را به دست می آورند » .وقتی از این حقیقت صحبت می کنم که ایا من
واقعا ً باور داشته باشم یا نه  ،تنها باید همیشه به عیسی اشاره کنم .من هم نمی توانم از طریق کارهای خوبم به بهشت
بیایم  ،و هم نمی توانم اعتقاد داشته باشم .اما از طریق عیسی مسیح از طریق روح القدس  ،من بدون شرط و بدون
اما می توانم بگویم بله! بله  ،از طریق روح القدس می توانم ایمان بیاورم! بله  ،از طریق عیسی به بهشت می روم!
درست همانطور که خداوند جهان را با عشق بی قید و شرط آفرید .بنابراین او پسرش را به ما هدیه می دهد  ...بدون
قید و شرط .شیطان دقیقا برعکس عمل می کند .او همیشه یک عالمت سؤال چلوی کار خدا می گذرد .او در داستان

خلقت به حوا می گوید" :آیا خدا واقعا ً آن را گفته است  "....و به همان اندازه  ،تا به امروز  ،او کار خدا را زیر سوال
می برد و شک را گسترش می کند" :آیا عیسی واقعا ً تو را نجات می دهد؟ آیا او واقعا ً برای تو روی صلیب
مرده است؟  ....بنابراین شیطان ادامه می دهد ":شما به طوری مسلمان به دنیا آمدید! به این دلیل عیسی نمی تواند به
خاطر گناهان شما بمیرد؟ "یا" عیسی ممکن است به خاطر این یا آن مسیحی درگذشته باشد  ،اما نه برای تو ،برای
همین تو خیلی بدکار هستید! "شیطان همیشه شک را گسترش می دهد و احتماالً بر عکس مسیحان غلبه می کند.
مردم دقیقا مثل شیطان برعکس خدا هستند .کالم انسان همیشه بله و نه است! مردم وانمود می کنند که پرهیزگار ترین
مسیحیان هستند .اما زمانی که از درهای کلیسا خارج می شوند  ،دقیقا ً برعکس چیزی که مسیح گفته است عمل
می کنند :همه ی آنها دو پهلو هستند! ما انسانها همیشه تنها می توانیم گمان کنیم و حدس بزنیم به عبارت دیگر بله و
نخیر را حدس بزنیم .چند نفرها قبل از ازدواج به یکدیگر قول داده اند که هم درموقع بیماری و هم در موقع سالمتی
از هم جدا نشوند اما بعد از چند سال همین کار را کرده اند؟ نزد خدا چنین وعده های آسانی اعمال نشد و مجاز
محسوب نمی شود .وعده های خدا همیشه بله و با آمین تأیید می شود .کلمه آمین که در پرستش از آن استفاده می کنیم
از همان کلمه ایمان سرچشمه می گیرد .همچنین این بدان معناست که چیزی محکم و مطمئن است .هیچ چیز نمی تواند
واقعا ً در نزد خدا ناامن باشد .ما شاید مسیحی نیستیم زیرا حدس می زنیم که کار درست می کنیم .نه  ،ما مسیحی
هستیم  ،زیرا ما با ایمان خود را محکم کرده ایم و به همین دلیل همیشه بعد از دعای پروردگار و نیز بعد از ایمان
مسیحی با آمین تمام می کنیم! این آمین خدا با قول او ثابت شده است .و فقط خدا می تواند چنین وعده ای را بدهد.
می اورم :در متی ۷ :۷
متأسفانه شیطان نیز همیشه شک و تردیدهای خود را اشاعه می دهد .با اجازه یک مثال
نقل شده است که می گوید" :بخواهید ،به شما داده خواهد شد .بجویید ،پیدا خواهید كرد .در بزنید ،در به رویتان باز
خواهد شد" .و سپس می توانید روی انترنت تصویری از عیسی را ببینید که در را می زند .سپس مردم موعظه می
شنوند" :عیسی همه چیز را برای شما انجام داده است  ،االن شما فقط باید در را باز کنید! آنچه در اینجا گفته می شود
اساسا ً اشتباه است .زیرا وعده خدا با فعالیت انسان در ارتباط است .این پیامها می گویند" :خدا می خواهد تو را برکت
وعده خدا فقط می تواند با کار خدا آمین باشد .انسان نمی تواند کار
دهد  ،تو فقط اول باید عملت را انجام دهید!"
خدا را به فعالیت های انسانی وابسته کنند! حتی با متن در متی  ۷ :۷ما باید همیشه و هر لحظه بگویم :خدا نمی دهد
زیرا ما از او می خواهیم! نه  ،او می دهد زیرا او عشق و رحمت است! و همه ی این را خداوند در مسیح واضح
و اشکار کرده است .درون عیسی واقعا ً تنها خدا کار می کند .عیسی به تنهایی روی صلیب رفت و به خاطر گناه
ما در گذشت! او به کمک ما احتیاج ندارد! و انجیل همیشه این کار را ثبت کرده است .عیسی همه چیز را برای ما
روی صلیب انجام داد .ما واقعا ً نیازی به اضافه کردن چیزی احتیاج نداریم .فقط به همین دلیل می توانم آمین خود را
بدون هیچ محدودیتی بگویم! بله  ،من در بهشت خواهم بود! بله  ،دروازه های بهشت را به عنوان فرزند خدا باز خواهم
دید! بله  ،زیرا عیسی برای من بله می گوید .آمین

