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خاطر محبت عظیم خود به اّما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به 

حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح 5ما، 

و با مسیح برخیزانید و  6اید؛ پس، از راه فیض نجات یافته -زنده کرد 

تا در عصر آینده، فیض  7مسیْح عیسی نشانید، در جایهای آسمانی با 

مانند خود را در مسیْح عیسی، به واسطۀ مهربانی خود  غنی و بی

  -اید زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته 8 .نسبت به ما نشان دهد

و نه از اعمال، تا  9 - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست

را ساختۀ دست خداییم، و در مسیْح زی10 .کس نتواند به خود ببالد هیچ

ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از  عیسی آفریده شده 

 .هیا کرد تا در آنها گام برداریمپیش م  

 

نشان داد   را  یجنگ تکار یجنا ک ی   سارتر به نام   ففیلسوو ارباب خوب(  طانی" )شLe Diable and Bon Dieuدر تئاتر خود "

وجه   چیبه ه   یاصل  گر یباز  رایاست ز  تلخ  طنز  .  تئاتر بود  دادهتغییر  سیمرد قدخودش را به و   بود داده  ر ییخود را تغ یکه زندگ

توانست با   ی گرفته بود که م ادی. او تنها بود مانده  یباق کسانی یمیقد   تکار یجنا تی.   برعکس ماهبود دادهن ر ییتغ را خود یزندگ

توانند   یمردم  م ایآ    مورد سوال قرار می دهد.     مردم را بهتر کنترل کند. تئاتر سارتر تکان دهنده است و ما را سینقش قد

 نیاگر چن  م؟یده یانجام م  یخودخواه یسارتر درست گفت که  ما انسانها همه کارها را از رو ای ؟ آدهند ر ییرا تغ انخودش تیماه

پناهندگان در کل جهان    یبرا  زدگان ؛ کمک  لیس   یبرا  ی مال یعبارتند از: کمک ها  یانسان  یار کمکهااست ، پس همه ک 

  یانجام م  گرانید  یرا برا یخوب ی. چرا مردم کارهاقرار دهیمسوال مورد ها را   ار آن ک انگیزه دی سوال هستند.  و ما با زیر 

 فی!" توصdo ut des" نیتوان با عبارت الت ی را م نهایدارند؟ همه ا ر انتظا پنهان   مزایایاست که آنها  لیدل  نیفقط به ا ایدهند؟ آ

منظور او   قا  یدقمسخره کرد    را  سی قدمردم در تئاتر خود  سارتر  یترجمه شده است.  وقت   ٬بده تا بگیریاصطالح    "  نیکرد. ا

که   رندیگ یم ادیزود  یلیبچه ها خ نیکوچکتر  ی. حتردیپس بگ  یز یخواهد چ یم شهی، فرد هم  یانسان ی است. در حوزه همین

آن    انسان  یدر طول زندگ بیترت نید! و به همنکن دایپتری هب  یایمزا انخودش ید برانتوان ید، من ده  هیهد یگر ید زییچ ایاگر گل 

وجود    یانسان ینهادها ی در همه  قانون نیبلکه بر اساس قانون است. هم ستین ض یبشر بر اساس ف یزندگ می یابد. ادامه   روش

مجازات  به شود و اعمال  بد  یم منجر پاداش  به تیموفق. ما یزندگ یدارد. در مدرسه ، در خانواده ، در محل کار و در همه جا

جهان   انیاصل را در همه فرهنگ ها و در همه اد  نی. ما امی کن ینم افتیدر   گانیرا یا هیهدهیچ وقت شود. ما انسانها   یم منجر 

  قیاز طر  دهند تا بتوانند آنها را کنترل کنند.   در واقع   یمردم را تحت  فشار قرار م ژهیبه و انی . بله ، ادمیشناس یم تیبه رسم

از    .به دست آورد یادیتواند پول ز  ی م یخدا کس از طریقاستفاده کرد.   یتجار  کیبه عنوان شر را متعال  یخداتوان  ی، م ان یاد

 هیحال شب نیخود درآورد ... و در ع ی تواند مردم را تحت ستم قرار دهد و کل مردم را تحت سلطه یم یاسم  خدا کس قیطر 

توان با پول و با کار   یمتفاوت است. خدا را نم مآلااما خدا ک.   میکن ی است که ما انسان ها کار م نگونهیبه نظر برسد. ا سیقد کی

پس     یز یچ به اوتا ما دهد   یخود را نم ضیدرصد بخشنده است. خدا ف  کرد. اگر خدا بخشنده است ، پس صد خریداریخوب 

به   یدر نامه ا . پولسدکن یم ر ییتغ ز یدهد ، همه چ یخود را م فیضخدا  یکند.   وقت یآنها را واگذار م بدون توقع. او دهیم 

کرد که   صحبت ی. پولس درباره افرادکرد ر ییخدا تغ فیض  قیمآل از طر اآنها ک یصحبت کرد که زندگ یافراد  در مورد انیافسس

و   دندیپرست ی را م گر ید  انیصحبت کرد که قبال  خدا ی: پولس از افراد    ه ی عطفی اساسی داشته اندنقط    شانخود یدر زندگ

بعد از آن  ، اما   و حتی کشتند کردند مسخرهرا  یسیصحبت کرد  که قبال  ع یانیهودیاز  نیشده اند. او همچن یحیمس بعد از آن 

زندگی   انیحیمس نیدهند که ا  یکه پولس به کار برد نشان م ی . کلماتندکشف کرد شانخودی  را به عنوان نجات دهنده  یسیع

بودند ، اکنون فرزندان   طانی؛ آنها قبال  فرزندان ش هستند اکنون در نور   ،  ندبود یکی. آنها قبال  در تار دادند  ر ییواقعا  تغرا خودشان 

  ک یخوب هستند. اما پولس  یانجام کارها  ی . آنها قبال  در گناهان خود مرده بودند و اکنون زنده هستند و آمادههستند  زنده یخدا

افراد رخ داده است.    نیا یزندگدر   یدیجد ز یچ کهاست  ر یامکان پذ  لیدل  نیتنها به ا  زندگی ر ییرا کامال  روشن کرد.   تغ ز یچ

    ی زندگ نیاز داریم تا  یز یداده است به چه چ حیآزاد باشند! پولس توض ند توان ی آمده اند و م رونیب یاز اسارت خودخواهها  آن

خدا به عنوان   فیض نیبارها از ا   گر ی د یو هم در نامه ها انیپولس هم در نامه به افسس  خدا. فیض.   دهیم تغییر  را خودمان

قرار داده  آزار  مورد را انیحیمس رایدانست ز می  گناهکار جهان  نیکند. او خود را بزرگتر  یصحبت مخودمان و عمل  مانیا هیپا

و   هیخدا پا فیض خدا!  فیض قیطر  ز را آغاز کند. چرا؟ ا یدی جد یدهد و زندگ ر ییرا تغ شخود یتوانست زندگ ی... اما م بود

  سایو اساس کل هیاست که پولس به عنوان پا یز یهمان چ  نی. و امی ده  یو انجام نم م یده  یاست که انجام م ییاساس همه کارها

" به طور  ضی، کلمه "ف  قی. در عهد عتم یده حیتر توض ق یدق یخدا" را کم فیضاست مفهوم " ستهیشا نی. بنابراکرده بود نییتع

کلمه ی فیض در عهد عتیق هم به عنوان   برجسته است.   یگر ید ز یچ ر که از ه را نشان دهد خوب یگژ یو  کیتواند  یم یلک



  ک یمانند    مهربان بود خیلی که  یفرد نیبنابرا به کار رفته بود.   درخشان   یالماسی و هم به عنوان  انسان کیفیت های خوب  

  که شود  یمشخص مهنگامی به خصوص   یت اصلیخصوص نی. ادیرسدیگران می   به قلب درخشش او  ود و الماس درخشان ب

که   ی. به عنوان مثال ، هنگامپس دهدآن به جای  را  یز یتوانست چ ی آن نبود  و نم ستهیشا  بود به او داده شده  فیض که یشخص

، به خدا را دید  ضیف  یاما وقت  یوسف فیض نامیده شد. آن کار ،  دیجلو آمدند بخش یبرادران خود را که با دست خال وسفی

است که بارها خدا را رها کرده   یاز مردم  یتیدر واقع روا ق ی. کل عهد عتردندا یتیمحدود چیسرعت مشخص شد که لطف خدا ه

فقط    دانستند   یآنها م د کهقرار دا ر یرا آنقدر تحت تأث ارهپیامبخدا  فیض آنه بود.  بخشنده ماند شهیحال خدا هم نیبودند و در ع

بر  ا، یخواند: "خدا یم 51در مزمور  دو وابخشد: به عنوان مثال ، د  ییرها یآنها را از اسارت خودپرست دتوان  یخدا م فیض

خدا     فیض حال  نیرا محو ساز" ، و با ا میهاینافرمان شیخو کرانیحسب رحمت ب بر  عطا فرما! ض یحسب محبت خود مرا ف

 یسیع گیژ ویدر واقع ،  باز شده بود.   هافیض خدا برای همه انسان  عیسی به دنیا آمد تنها هنگامی که کرد.  یهمه صدق نم یبرا

در  را  خدا  ضیف یسیع نیهمه اعمال شد! بنابرا یو به طور همزمان براعیسی تجسم شده بود.  در است. فیض خدا خدا   فیض، 

.  بود ملموس    و   شتوجود داانها  نیبه خدا در ب انیپا یکه عشق ب  نندیتوانستند بب یمردم م یسیع قیر از ط بطن خود داشت. 

ما را   هدوست داشت شهیکه خدا هم نندیتوانستند بب ی. آنها مخشدمی بو عشق  یشفا ، شاد   یسیکه ع نندیتوانستند بب ی نسانها  ما

  دادکار او بارها و بارها نشان  نینکرد. با ا غیخدا بودند ، در  فیضسزاوار  نیکه کمتر  یمردم دار ید از  یحت یسیدوست بدارد. ع

تا مرگ  یعنیرفت.  یتبشر   ی نقطه نیتر  نییبه پا نیهمچن ی سیخواهد به سراغ همه برود. ع یندارد و م یتیخدا محدودفیض که 

، بلکه   ستیکار خدا ن انینقطه اوج پا نیا  رسد. یبه اوج خود م یسیخدا در ع ضیواضح است که ف نیبنابرا. بیصل یبر رو

  یساطع م نیزم یگوشه ها نیاست که تا آخر  ییرویرسد ، منبع ن یبه اوج خود م یسیخدا ، که در ع ض یآغاز کار او است. ف

  ایم یکه سپاسگزار باش ستین یاز ی ، ن ض یف نیا افتیدر   یکند. برا یم یزندگ 21در قلب ما در قرن  نیهمچن فیض نیشود. ا

  انیو جر   ابدی  یم انیقدرت خداست که جر  نیشود. ا یما انجام م  خدا بدون انجام کار فیض م. نه ،یشو ی کوچک  یسیع اندمخو

 شود.  یم یو جار  ابدی یم

 

ا کرد تا در  ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیّمسیْح عیسی آفریده شده زیرا ساختۀ دست خداییم، و در  

 آمین   .آنها گام برداریم

 


