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 تاریخ ، انسان ها دارای یک فطرت پلیدتمام طول  در

بطوری که این خصلت در ادم های عادی نیز  .بودند

وجود داشت. یکی از روان شناس های زندان گوان 

امو درباره این معضل می گوید: ادم نمی تواند در تان

ه یک بشکه پر از خیار ترش ، یک خیار شیرین ب

عمل اورد. ما انسان ها اصوال در هر زمان به دنبال 

کارها و اعمال نادرست هستیم. و برای توجیح ان می 

 گوییم که : همه نیز ان کارها را انجام می دهند...  

به ما یک هوشداری می دهد که ما مسیحیان به صورت مداوم از سوی طبیعت  عیسی ،در خطبه امروز 

باشد. برای مثال مان تحت فشار قرار می گیریم. و این موضوع برای ما مسیحیان خیلی متفاوت می اطراف

ترد می شدند این فقط به این معنی نمی ز اجتماع یهودیان دور که اولین مسیحیان ا ان زمان هایدر وقتی که 

اینگونه مسیحیان در این  بود که انها دیگر مالیات کلیسایی نمی دهند بلکه انها دیگر جایی در قبیله انها نداشتند.

شرایط بصورت خیلی سختگیرانه ای از قوم خود ترد می شدند بطوری که اجازه تجارت کردن و یا صحبت 

توانیم  ن را مییم تا به امروز دنبال نماییم و ایند. این رویه گفته شده را ما می تواننداشتهم با افراد دیگر را 

را عیسی بخوبی می شناسد و ض این تناقببینیم که چطور مسیحیان در هر جای جهان ترد و فراری می شوند. 

و این داستان این را هم نخواهد شناخت. و کلیسا او پسر ، عیسی ، این جهان را نشناسد  درکسی که پ ویدمی گ

و این امر نیز نباید برای ندارد.  مسیحیدین و  داخ اگاهیی از روح، دنیا و بدن انسان را به ما می فهماند که 

که مسیحیان از دین  جاییمثال ما تعجب اور باشد برای اینکه ما اتفاق های زیادی در این ضمینه می بینیم 

خودشان فاصله می گیرند و به امیال انسانی خودشان روی می اورند . جایی که انها از قدرت خودشان در 

نمی  که در نهایت کسییی استفاده نموده اند و کالم خدا را به گوشه ای پرت کرده اند. سیاست و فرمانروا

دقیقا در همین نقطه است که شیطان دوست دارد ما را  .یحی تجسم نمایدرا به عنوان یک مستوانست انها 

مختلفی  هاین بکاهد . ولی امروزه ما در کشورماید و ما را از کلیسا دور نماید و از شمار مسیحیاوسوسه ن

از بعضی  فانهیدی به ما اضافه می شوند ولی متاسق می افتد و مسیحیان جدمی بینیم که معجزه ای خوب اتفا

یک کشور مثل المان  که درهم بصورت ناگواری کشته می شوند ولی از طرف دیگری  در زندان ها و یا انها

چه کسی از ما می تواند امروزه این را ی چندان زیاد نمی باشد. که امنیت وجود دارد فشار بر مردم مسیح

قرار گیرد چرا سخر امکان دارد که ادم مورد تم این سوالبا درک کند که ما ایا به یک ناجی نیاز داریم یا نه. 

رباره نجات عیسی صحبت شود درباره موضوعات اخالقی که در زمان ما مسیحیان در کلیسا بیشتر از اینکه د

عنوان داشته باشیم که ما تمایالت خودمان را  ا اینگونه راحت تر استما انسان ها صحبت می شود. برای م



هستیم. و ما انسان ها همیشه دوست داریم تا از ذاتی  در کلیسا اعمال می کنیم تا بگوییم که ما ادم های بد

دیگران پذیرفته شویم تا اینکه از سوی انها مسخره شویم. ولی انجیل همیشه بر کسانی تاثیر گذاشته که طرف 

عیسی برای ما این موضوع را روشن ساخته بود که این دنیا برای کالم با خود و خدای خود یک دل بوده اند. 

رض معبه همین دلیل در هر کجای این دنیا این امکان وجود دارد که هر مسیحی ای در خدا اماده نمی باشد. 

ی که مسیحیاناز هر جایی که این گونه  لینماید. و کارنگیرد و از ایمان خود سر باز زند و ان را ا خطر قرار

انها یک شاهد و گواهی دهند زنده  ی مانندمبا وجود تمام این سختی ها و فشار ها و تحدیدها برسر ایمانشان 

که با عیسی به هیچ سودی و یا قدرتی و یا ثروتی ه رسیده اند جیی بی خدا به این نتانسان هامسیح هستند. 

 ح می شودحال اینجا این سوال مطرداشت.  ن خواهندقط یک خدای حقیقی را در نزد خودشانخواهند رسید و ف

 وسهسه جلوی تمام ان سختی ها و وان را دارم ک باشم؟ ایا من جرات نمکه ایا من ان گواهی عیسی می توا

  ی کنم؟دم را انکار مدر برابر قدرت های پلید ایمان خوهای زمینی بیاستم؟ و ایا من 

عیسی همه ما را بخوبی می بیند و او کامال بر کلیسای خود مسلط است و می داند که برای پایداری ما چه 

به تنهایی بر دوش می گیرد. او  ما را و قدرتهای پلید چیزهایی نیازمند است. او تمام وسوسه های شیطانی

باشد. این برنامه خدا بود  رفتهزود از پیش ما  برای ما انسان ها خیلی سخت می گذشتشخصی نبود که چون 

عیسی چون ی شد. م که عیسی می بایستی به تنهایی به جنگ شیطان می رفت و از طرف قوم خودش شکنجه

به ما فکر می همیشه عیسی  ای همینرب را می توانست انجام دهد ولی ما ادم ها نه. کارها خدا بود همه این

بینیم که می گوید: ای پترس من برای تو دعا می کنم با شاگردانش می داحافظی او و این را در زمان خ کند

که مبادا ایمان تو از بین برود. و یا می گوید: شما ها در این جهان زندگی می نمایید و بزودی روح القدس را 

مورد ازمایش  پشتیبانی بکن. ما همیشهبرادر خود  گوید که ازمی و ما دریافت می نمایید. و در انتها به پترس 

قرار می گیریم و برای پیروزی از این امتحانات ما نیازمند نیروی عیسی هستیم تا همیشه بتوانیم بر روی 

 ایمان مسیحی مان باقی بمانیم.

می خوانیم که این فقط عیسی بود در انجیل ما عهده این فشار دنیوی ازاد بگردیم؟ حال ما چطور می توانیم از 

ت رزمان های اول تا حال انسانی پیدا نشده است که همانند عیسی از قدکه توانست بر شیطان علبه نماید. از 

سان ها از جای دیگری بیاید. از جایی که عیسی به ما ر بوده باشد. این نیرو بایستی برای ما انخدایی برخوردا

و نیرو و هدف او همانند  ت و ان هم روح القدس می باشد. کسی که به ما ارامش و تسلی می دهد.اس گفته

د و برنده خواهد شد. ما و این جهان برای ما خواهد جنگیاو بتنهایی مقابل شیطان عیسی می باشد. قدرت 

ان بر نمی اییم. این نیرو را فقط عیسی و روح القدس ده هانسان ها نیازمند او هستیم چراکه به تنهایی از ع

هستیم که عیسی ما  حالپیش ما قرار دارد. ما از این خوشح خدا در عیسی به ما امروزمی گوید که رودارند. 

 د هستیم.م های خیلی ضعیفی هستیم به روح خدا نیازمنرا فراموش نکرده است. من و تو که اد

انسان  طرف او می باشد که ما ان را بصورت هدیه دریافت می داریم. ازایمان همیشه یک موهبت و نعمتی  

وانند بصورت شخصی تصاحب نمایند و یا از طریق طبیعت بدست اورند و یا ان را در ها این ایمان را نمی ت



قبال کاری دراختیار گیرند. ولی چیزی که همیشه برای ما ادم های معمولی اتفاق می افتد ان هم این است که 

و  روشن می گردد در زندگی مادر اینجا یک چراغی  ل داده می شود.ان از طریق زبان انسانی به ما انتقایما

کالم خدا در ان بصورت زبان مادری مان با ما صحبت می نماید. این عمل به ما این را اشکار می سازد که 

تباه و امتحان دادن می باشیم همیشه در حال اش یشه در ارتباط می باشد و ما نیزمروح خدا تا به امروز با ما ه

جایی که او با شاگردان عیسی صحبت می نمود ولی باز انها به گمراهی کشیده می شدند و... . ما نیازی 

باشیم تا روح خدا بتواند بر ما نازل گردد بلکه او ما را همین  د و مهم انسانییاست که دارای خصوصیات زنی

روح خدا در کار خودش از وسایل بخصوصی استفاده نمی کند او تنها بوسیله  طور که هستیم قبول می دارد. 

. و از طریق نان و دنمی کن فکرش هم جات می دهد چیزی که هیچ انسانیاب ما را از همه بدبختی ها ن

بخاطر ما بسوی ما امده است روح شراب ما جسم و خون عیسی را دریافت می داریم. همینطور که عیسی 

 نیز به صورت مکرر به نزد ما می اید.  داخ

نه به ولی همیشه یک اتفاق های جالبی رخ می دهد. مثل وجود افراد خاص در بین ما که نه به شیطان و 

بلکه به خدا. و من نیز اینجا دوست دارم که یک ادم خاص باشم. و من دوست  امیال انسانی روی اورده اند

بله من می توانم همان خیار ه اند. دارم به جهانیان یک پیغام جدیدی بدهم خبری که ان را تا به حال نشنید

  ترش قرار دارد.شم که در یک بشکه پر از خیار شیرینی با

        امین

 


