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 از دروغد زتوسط عیسی آ
 خطبه ای از انجیل

ایه  5افسسیان فصل  

8 -14 
 

شما زمانی در تاریكی بودید اّما 8.

اكنون در اّتحاد خود با خداوند، در 

نور هستید. پس مانند فرزندان نور 

زیرا هر كجا نور 9زندگی كنید.

نوع خوبی، نیكی و  باشد، همه

حقیقت نیز به وجود 

تا آنچه خداوند  بكوشید10 آید. می

سازد،  را خشنود می

حّتی ذكر 12در انجام كارهای بیهودٔه ظلمت شریک نباشید، بلكه ماهّیت آنها را در برابر نور آشکار سازید.11 دریابید.

اّما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، کامالً 13 دهند، مایٔه رسوایی است. كارهایی كه آنها در پنهانی انجام می

ای كه در خوابی، »گویند:  و هرچه کامالً روشن شود مانند نور آشكار است. به آن سبب است كه می14 شود یروشن م

 «بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید.

 

 

ریک وسه و یا تحزمانی که شیطان با حوا در بهشت مشغول صحبت کردن بود او جلوی شهامت حوا را نگرفت حتی او را وس

دروغ گفت. وقتی که ما دروغ می گوییم تحت تاثیر شیطان قرار می گیریم. عیسی در یوحنا می گوید : شیطان  نکرد او فقط به او

 هاست. حقیقت تمام مشکالت ما همه از این دروغ سرچشمه می گیرد: یپدر تمام دروغ

 

چ کس اجاز خوردن ان میوه های درخت را ندارد ؟ ... نخیر : ایا خدا واقعا به شما گفته که هی  4تا  1ایه  1کتاب پیدایش فصل 

 شما با این کار نخواهید مرد؟

 

خداوند حقیقت مطلق می باشد و ما این موضوع را از اول پیدایش تا اخر مکاشفه می توانیم بخوبی بارها ببینیم و درک نماییم. 

گاه نمی تواند دروغ بگوید و او همیشه در سمت یک وصف کامل از وجودیت خدا می باشد. و او هیچ، صفت حقیقت محض 

 حقیقت باقی می ماند. 

شیطان متزاد حقیقت می باشد. و او بدین ترتیب با اشکال مختلف و ظاهرسازی ها سعی به فریب انسان ها دارد. او حتی با همین 

این مهم نیست که ما االن بررسی شد. روش حوا را متقاعد ساخته بود که با خوردن ان میوه نخواهد مرد و همانند خدا خواهد 

شیطان گرفتار شده است. در ادامه ما هم میبینیم که ادم هم به دنبال او به حیله شیطان نیز گرفتار ان بکنیم که چطور حوا به دام 
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ا همیشه توسط می شود. همینوطور در عهد عتیق نیز ما این موضوع را می بینیم که به کرار اتفاق می افتد. جایی که اسرائیلی ه

ا پیامبران دروغین فریب خورده اند. که درانتها دیدیم که قوم اسرائیل توسط همین افراد حیله کار به برده گی قوم مصر درامدند. م

مان نیز بخوبی می شناسیم. بهترین ابزار فریب حکومت های دیکتاتور برروی مردم استفاده این مسئله را حتی در روزگار خود

ی باشد. ادم می تواند مردم را با ایده های رویایی به خوبی فریب دهد و انگاه هرکاری می تواند با انها انجام دهد. من از تبلیغات م

. امروزه همه سعی دارند با تمام ابزارها و تبلیغ ها بر امده است گفتن این دروغ ها نمی دانم که چه بر سر تمام مردم جهان با 

و همچنین در جایی هم می توان د. ی می دهند که با او همخوانی نداربه خداوند نسبت های دروغین ضد خداوند صحبت نمایند. و یا

ادم مذهبی باید طوری با همه دین ها مدارا نمود که درباره انها باید گفت که :همه دین ها امده اند تا ما به دید که از طریق دید یک 

یم. و ما بدین ترتیب و می دهانه و عجیب ، ما دروغ بزرگی را نسبت به خدا توسط انها به خدا برسیم. با این حس انسان دوست

ن انسان ها همچنین دروغی را به میان می اوریم. بدین طریق خیلی از مردم به گمراهی یبرای بدست اوردن یک صلح نسبی ب

ضوع را در زندگی شخصی خودمان نیز کشیده می شوند و نمی دانند که باید در اصل به چه کسی ایمان بیاورند. حتی ما این مو

. فریسیان دوران عیسی در می شود تا ما در حقه های انها فرو برویممی بینیم که دیگران با انتشار تبلیغات رنگارنگ ، باعث 

افکار انها با این اطراف خودشان دیواری از نورهای خدایی درست کرده بودند که هیچ کدام از انها با خداوند نسبیتی نداشتند. 

انها همچنان ان کار را ادامه  دروغین برای خودشان احساس خوبی و واالیی داشتند تا زمانی که کسی به دروغ انها پی نمی برد

 . و تا وقتی که عیسی امد و نور حقیقت را برای ما به ارمغان اورد. می دادند

 دهد و پولس دراین باره ما را اینگونه صدا می زند:و عیسی حتی تا به امروز نیز همین کار را همیشه و همیشه انجام می 

 «ای كه در خوابی، بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید.»             

او به این صورت قصد دارد تا ما را از یک خواب عمیق بیدار نماید. شاید او می خواهد تا ما از این دروغی که ما خود برای 

ساخته ایم دور شویم. ما باید به خودمان خیلی شهامت بدهیم تا از چیزهایی که باعث دور کردن مان از عیسی می شود را خودمان 

کنار بزنیم. ما بایستی از طریق عیسی روشن بشویم و از دروغ و جهل بیرون اییم. و با این روش ما می توانیم خدا را در زندگی 

دهیم و با او زندگی نماییم. این کار هم به همین سادگی ها نمی باشد و ادم بایستی از خود مایه مان همین طور که االن هستیم راه ب

ما بتوانیم قدرت و نیروی زیادی می طلبد تا زیادی بگذارد تا همچین اتفاقی بیفتد تا خداوند در زندگی مان راه پیدا کند و همچنین 

ا را که به سوی او ختم می شود را پیدا نماییم. بله تا زمانی که تاریکی جهالت خودمان را از خود دور کنیم و راه حقیقی خد

شتی هایی می شویم که دوربرمان را گرفته است ما نمی توانیم از سایه شوم شیطان بیرون بیاییم. ما در این صورت همانند ان ک

یر درستی را در میان دریا ندارند تا خودشان را به سراه یاب و یا مدستگاه و هیچ گونه  یر افتاده اندموج های بلند گ در دریا و در

خدایی نداریم و می شیطان این دروغ را به ما می گوید که ما انقدر انسان خوبی هستیم که نیاز به هیچ مقصد برسانند.  یک روز 

م بدی هستیم که هیچ شانسی به زندگی مان ادامه دهیم. در یک روز دیگر هم شیطان به ما می گوید که ما انقدر اد توانیم بدون او

 برای راه یافتن به درگاه خداوند نداریم. او می خواهد که این دروغ ها را به ما بگوید تا ما نتوانیم بدین وسیله عیسی را پیدا نماییم

فتن هایش تا نجات یابیم و از منجالب خودمان بیرون اییم. ولی ما میبینیم که شیطان با حضور درخشان عیسی بایستی به دروغ گ

و شیطان باید انجا انجا می شود.  یپایان دهد همان طوری که یک نور در یک اتاق تاریک نفوز می کند و باعث محو شدن تاریک

جایی برای تاریکی وجود ندارد. این عمل برای کسی رخ می دهد وقتی که عیسی دیگر را ترک نماید چراکه جایی که نور باشد 

موضوع جالب اینجاست که پولس در گفته هایش همیشه این نکته را به مسیحیان یاداوری می نماید. در درون او نفوز می کند. 

ند. د عیسی نور حقیقی را پیدا نمودمطلق بودند که با ورو یمسیحیانی که پولس این موضوع را برای انها شرح می داد در تاریک

شوند. پولس در اینباره می گوید: حاال شما بایستی همانند  ولی مسیحیان می توانند هر چند وقت یکبار توسط شیطان گمراه

زندگی نمایین. مسیحیان ان دوران دقیقا در دوران مثل االن ما زندگی می کردند که انها بین افراد غیر مسیحی ، فرزندان یک نور 

 با چه سرعتی کارهای انها را تقلید در این گونه محیط چقدر زمان می برد تا ادم با انها همسو گردد ؟ و یا مامی کردند.  یستز

در انجا ادم متوجه می شود که زندگی اش را نه بسوی عیسی تنظیم کرده است بلکه راه زندگی اش را به سمت  می نماییم؟ 
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 تاریکی انتخاب کرده است. وقتی که کسی نتواند راه نور را در زندگی اش پیدا کند و یا نداند که درکجا قرار دارد بایستی در

تاریکی به سر ببرد. این یک خواب عمیق می باشد که ادم نداند که توسط دیگران به گمراهی کشیده شده است. به همین خاطر ما 

مسیحیان همیشه بایستی به زنگ بیدار باش مسیح گوش فرا دهیم. ولی اگر ما انقدر عمیق در تاریکی خودمان فرو رویم دیگر 

سیم و پیدایش کنیم. و ما بدین ترتیب همانند ان ادم هایی می شویم که دیگر هیچ امیدی به روز نمی توانیم روشنایی حقیقی را بشنا

دیگر نمی باشد. اینگونه اطمینان و امید ما به کل خودشان ندارند و همچنین هیچ امیدی به پیدا کردن نور عیسی در وجودشان 

سازد که دیگر هیچ نور امیدی وجود ندارد. او ما را نا امید می نسبت به خدا نابود می شود و شیطان همواره ما را ناامید می 

سازد که دیگر عیسی مسیحی وجود ندارد. و اگر هم ما زمانی از وجود عیسی در بین مان باخبر بشویم او ما را مایوس می نماید 

ان کودکی که در روز تولدش از خواب که عیسی نمی تواند از ما حمایت نماید. در اینجا ما بایستی بیدار و اگاه بشویم. همانند 

ما می توانیم این کار را بیدارش می کنند ما هم می توانیم برای رسیدن ان روز موعود خوشحال باشیم و فریاد شادی سر بدهیم. 

افت غسل بخاطر اینکه عیسی به ما این وعده را داده است که ما بعد از دری انجام دهیم بخاطر اینکه عیسی چیز دروغی نمی باشد.

تعمید یکی از بچه های او می شویم. و همچنین ما توسط غسل تعمید نور روشنایی عیسی را در زندگی خودمان داریم. وقتی که 

روز تولد یک بچه ای فرا می رسد الزم نیست که ادم او را با وسایل گوناگونی خوشحال نماید. چرا که او به خودی خود احساس 

ز می کند. این عمل به خودی خود شکل می گیرد این همان کاری است که عیسی در زندگی ما نیز تولدی دوباره را در ان رو

انجام می دهد. همانطوری که خورشید حیاط بخش به یک اندازه و با یک نظم خاصی به همه جا می تابد عیسی نیز با نور خودش 

دهد تا ما در او رشد نماییم. در انجیل نیز همیشه امده است در زندگی مان و برای رشد معنوی مان بر ما می تابد. او اجازه می 

این میوه ها با اعمال ما کامال متفاوت می باشند. اعمال و کارهای ما انسان ها که چکونه این میوه ها در عیسی پدیدار می گردند. 

داشته باشند. شیطان نیز کارهای  بایستی با مشقت و زحمت زیادی انجام شود. حتی این اعمال می تواند سرچشمه ای از شیطان

زیادی انجام می دهد تا ما را به عقب برگرداند و ما را به نا امیدی بکشاند و باعث به دام افتادن در تاریکی بشود. او تمام سعی 

ی خودش را می کند تا ما به وجودیت خدا شک داشته باشیم. ما برای بدست اوردن میوه های خوب مسیح نیاز به محاسبه ها

یم بلکه این میده ها در زیر نور حیاط بخش عیسی به تنهایی قابل رشد می باشند. جایی که اوان و دقیق در زندگی مان ندارفر

عیسی باشد همه چیز به خودی خود رشد می کند. ما به این اعتقاد کامل داریم که عیسی اجازه می دهد تا این میده ها در ما رشد 

 ها می تواند انقدر زیاد باشد که ما قبال حتی به ان فکر هم نکرده ایم.ه این میو کنند. حتی مقدار

         آمین 


