
 

 رهایی از زنجیر 

   ۱۰ـ  ۱، ۶ـ  ۲۵، ۵غلتیان 

 

خودپسند  26 .کنیم، به روح نیز رفتار کنیماگر به روح زیست می 25

نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست  

ای برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که    . .داریمرب 

روحانی هستید او را با مالیمت به راه راست بازگردانید. در عین 

بارهای سنگین 2 .حال، به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی

گونه شریعت مسیح را به جا خواهید یکدیگر را حمل کنید که این

ای پندارد، در  برجسته  زیرا اگر کسی خویشتن را فرد3 .آورد

هر کس باید  4 .دهدواقع کسی نباشد، خود را فریب میکه بهحالی 

اعمال خود را بیازماید. در آن صورت فخر او به خودش خواهد 

زیرا هر کس بار خود 5 .آنکه خود را با دیگران مقایسه کندبود، بی

فریب نخورید: خدا 7 .آموزگار خود را در هر چیز نیکو سهیم سازدبیند، باید هر که از کالم آموزش می6 .را خواهد بُرد

کارد، از نَْفس تباهی  کسی که برای نَْفِس خود می8 .را استهزا نتوان کرد. انسان هر چه بکارد، همان را خواهد ِدَروید

ز انجام کار نیک خسته لذا ا9 .کارد، از روْح حیات جاویدان خواهد درویدرو خواهد کرد؛ اّما کسی که برای روح میدِ 

پس تا فرصت داریم به همه  10 .نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد

 ویژه به اهل بیت ایماننیکی کنیم، به

 

ه ما را . چیزی ک هم همینطور سید! پس از آن بسیاری دیگررساله در ایران وحشیانه به قتل  ۲۲چند روز پیش یک زن 

.  مهسا امینی به دلیل ست مرگ اووحشتناک ، بلکه نحوه استمی کند فقط این نیست که او کشته شده غمگین و خشمگین 

نامناسب زنانه درگذشت. بنابراین ما نه تنها برای او، بلکه برای همه زنانی که مانند او تحت ظلم و ستم قرار می   پوشش

می کند. به همین دلیل به   سرکوبآنها را    تحملقانونی غیرقابل     گیرند یا حتی باید بمیرند، سوگواری می کنیم زیرا

که خداوند به زنان در سراسر جهان و به ویژه در ایران آزادی عطا کند.  درگاه خدا دعا می کنیم و حتی صدا می کنیم 

س بکشند. به طوری که حیثیت خود را از دست ندهند و یا حتی به دلیل اعتقاد  فَ زندگی کنند و نَ تر آزادی تا بتوانند راحت 

را از دست ندهند. اما امروز درصد طبق قانون لباس نپوشیده اند، جان خود  صداشتباه، یا فکر اشتباه و یا اینکه 

خواهیم این سؤال را از خود بپرسیم: به هر حال معنی  آزادی چیست؟ و چگونه می توانیم این آزادی را برای خود و  می

آزادی می تواند پاسخ های متفاوتی  برانگیزد. وقتی بچه مدرسه ای بودم، فکر  درباره دیگران تصور کنیم؟ این پرسش  

. در آن زمان ما بچه ها سال ها آرزوی دیگری جز این شومکه  از مدرسه   رها است معنی این  می کردم آزادی، به

بگیریم! تا با قوانین والدین یا مدرسه   را آزاد باشیم و تصمیم خود مان ! تا خودمانشویمنداشتیم  که از مدرسه رها 

!  باالخره روز آخر مدرسه فرا رسید، ما بچه ها لباس های مدرسه مان را در آتشی بزرگ سوزاندیم. نشویمُممانِعت 

کتاب های زیادی در آتش انداخته شد و ما احساس کردیم باالخره آزاد شدیم! در آن زمان، ما بچه ها خیلی سریع متوجه 

آزادی نیست. خیلی سریع متوجه شدیم که قوانین  نقطه اوجدر واقع امن شدیم که آزادی از مدرسه و آزادی از خانه 

درآمد  ستیمدرسه و والدین با قوانین دیگر جایگزین شده بود. به عنوان مثال، ناگهان با این سوال مواجه شدیم که بای

، با  شده باشیم. قبل از اینکه بیدار می کردیمیت انون جدید را رعا. و برای انجام این کار، بایستی قکنیم کسب را خودمان

به سرعت متوجه شدیم که همه قوانین  بد هم ب بدتر از قوانین مدرسه بود! ما اتِ رَ یط جدیدی روبرو بودیم که به مَ اشر

باید حدی شویم. تا چه  می رو هبرو  آن   که امروز باو این سوالی است  .هستندل الزم وپ درآوردنبلکه برای  نیستند

   م تا آنها با ما بدیاجازه ده مان اجازه دهیم قوانین دیگران ما را کنترل کنند؟   چگونه ممکن است به دیگران در زندگی

به بار خرد کننده ای می شود که زندگی تبدیل قانون کجا ؟ و کجا هستند خوب های قانون   دیگر  سوی  از رفتاری کنند؟ 

چنین قانونی افسرده بود. او   به دلیلدهد؟ رسول پولس  کل کشور بوی نفرت و خون  تا تبدیل می کند م هنَمردم را به جَ 

. او می خواست قوانین را به یهودیان تحمیل  قرار دهددیگران را تحت فشار  ستکه می خوا خودش نماینده این قانون بود

 ،که این کارمی کرد او خجالت نمی کشید چون فکر   آن عمل کنند را کشت. طبقهمچنین افرادی که نمی خواستند  کند و

  . او نماینده شناخته شده معلمان بود. همچنین، پولس پیدا کردشکوه و افتخار   . از طریق این قانون، پولس است کار خدا

چیزی کم نداشت. با توجه به تعریف دانش آموزان، پولس آزادی زیادی داشت و می توانست کاری را که می خواست 



مسیر اشتباه بود. "فریب نخورید" پولس هشدار داد. " زیرا آنچه آدمی بكارد، همان را   پولس در   تحت قانون انجام دهد.

کارد، از نَْفس تباهی درو  کسی که برای نَْفِس خود می  .د ِدَرویدانسان هر چه بکارد، همان را خواه » درو خواهد كرد.

 " با استفاده از این کلمات، پولس کارد، از روْح حیات جاویدان خواهد درویدخواهد کرد؛ اّما کسی که برای روح می

پولس به عنوان نماینده قانون از .  توضیح می دهد چگونه ما در اشتیاق خود برای آزادی به شدت فریب خورده ایم

خود گرفتار شد! او به   وحشیانه و به اشتیاق نقانوبه    ،او آزاد نبودوجود این که مزایای بسیاری برخوردار بود! و با 

بعد از آن پولس عیسی را  بود.  شده چیزی بسیار بدتر از هر حکومتی گره خورده بود. او از طریق شیطان دستگیر

از    پولس رسول  .  شودآزاد   ها قانون داشت تا از همه  احتیاج  ناجیاما به  بودن  شد که خودش آزاد متوجهشناخت و 

تحت که زندگی یک مسیحی این نیست که خود را از همه چیز   رها کند! نه! ما خودمان را  کردبیان می  به بعد آن

. ما   مبندیمی  و در نتیجه با خدا پیوند محکمیم سپاریاو می دست را به  مان ! ما خوددهیممی قرار عیسی مسیح  قانون

بندگان خدا هستیم و اینگونه است که در واقع آزادی را تجربه می کنیم! این آزادی در مسیح بر مبنایی بسیار متفاوت از 

   در خدا با  آزادی آزادی هدایت کند.  اینسرچشمه  سمت ما را به س اوحهمه آزادی های دنیا است. پولس می خواهد 

کنیم.   اما وقتی شخص دیگری  آرزو در این دنیا   را  آزادی بدون ظلماشتباهی نیست که دنیا فرق دارد.  در آزادی  

آزادی شخص دیگری را محدود   ابا آن برخورد کنیم؟ وقتی آزادی مباید خواهد یا دارد، چگونه  را می  آزادینیز چنین 

. آشکار بود که  شودصحبت می  طشرایرفتار کنیم؟ در صفحات اول کتاب مقدس در مورد همین باید می کند، چگونه 

داشت. و به این ترتیب قابیل به سادگی از شر برادرش خالص شد تا  قابیل  تصوری بسیار متفاوت از برادرش هابیل 

شود. از این اولین ناامیدی و توهین  قابیل، اولین  بهره مند برادرش باشد و از مزایای ی داشته بدون هیچ مانعی آزاد

می داشته باشیم؟  یرتهدنیای ب یم! حاال می توانبین ما وجود داردهنوز  قابیل احساس  این.  اتفاق افتاد قتل در تاریخ بشر

باید یاد بگیرند که به دنبال آرامش باشند و کار نیک   مردم . باالخره«یدنکناینقدر حسادت «بگویید دیگران به  توانید 

 انجام دهند. آن وقت دیگر مشکلی نخواهیم داشت! اما این چیزی نیست که پولس در اینجا پیشنهاد می کند! پولس می 

ادی  . وقتی از آز هدایت می کند وانه می زندای که ج به دانه را نگاه ما  و بنابرایناشاره کند خواهد به ریشه شر  

جز شر درو نمی کنیم. چیزی ! اگر دانه خودمان را بکاریم صحبت می کنیمصحبت می کنیم، در مورد رشد کردن 

یم. و بنابراین به سرعت انرسبل تسپس همسایه را به عنوان یک رقیب می بینیم. پس ما باید مانند قابیل دیگری را به ق

. این  سازیمبزرگتر را می کنیم تا خودمان   کنیم، یا آنها را کوچکاتفاق می افتد که ما همسایگان خود را افسرده می 

را سرکوب  انردیگ  . به همین ترتیب پولس به عنوان معلم شریعتانجام داددقیقاً همان کاری بود که قابیل با برادرش 

برادرش را کشت، او  ای که قابیل. در لحظه داردتر هست، حس خوبی تر و بزرگتر، باهوشقوی  فرد وقتی. می کرد

نیز  احساس قدرت زیادی داشت. وقتی پولس نیز دیگران را کشت تا خودش بزرگ شود همینطور بود. اما این یک 

دیگران رشد می کند، سخت در اشتباه است.  کردن سرکوب از طریق اشتباه بزرگ است. هر کسی که فکر می کند 

واقع کسی نباشد، خود را فریب که به ای پندارد، در حالی رجسته گوید: ». زیرا اگر کسی خویشتن را فرد بپولس می

ظلم   به ما  تواند خیلی ساده باشد. صد در صد خود خدا نمی خواهد ما را کوچک کند یازادی می آدهد« با این حال می

سازد. برعکس، در خدا از طریق مسیح ما حتی آزادتر می   کند. وقتی خود را به خدا مقید می کنیم، او ما را بنده نمی

دهیم.  در عوض، عیسی مسیح خود  شویم. اگر به خود و منیت خود تکیه کنیم، شکست می خوریم و خود را فریب می 

ی ! او می خواهد پایه و اساس ما باشد! او می خواهد افتخار ما باشد! ما می توانیم روداده استرا در زندگی ما قرار 

می   مابکاریم و سپس خدا به ما نگاه می کند و عیسی مسیح را در ما می بیند. سپس به   را او بکاریم! می توانیم دانه او

خواهد به  گوید: »تو برای من با ارزشی! دوستت دارم! از تو خوشم می آید! و من در تو شادی بزرگی دارم!« خدا  می 

را به ما بدهد. او می    یاحساس می کرد. و خدا می خواهد همین آزاد  را یما احترام بگذارد. و پولس همین  آزاد 

خواهد آن را به بچه هایی بدهد که می خواهند زندگی خود را تعیین کنند. او می خواهد آن را به مردمی که در ایران  

 شلیک می م دیگر مردبه  تظاهرات می کنند بدهد و همچنین به کسانی که پشت سالح های قدرتمند دولت ایستاده اند و 

کنند. من می خواهم به همه این افراد بگویم: صلح ممکن است! آزادی ممکن است! در مسیح ممکن است! و این آزادی  

شود. زیرا کاری که مسیح در ما انجام می دهد دقیقاً  می  در مسیح با تک تک ما امکان پذیر است!   مسیح در ما ساکن

! به جای اینکه دیگری را افسرده کنیم، تحت فشار قرار می دهداست که مردم را   یخالف شریعت قابیل و شریعت

آرام آرام  . به جای کشتن یک انسان بی گناه، می توانیم کمک کنیم! همه چیز گیریمدوش ب بر او را اجازه داریم بار 

اینکه چقدر به عیسی نیاز   با فهمیدن شروع می شود. با فهمیدن اینکه چقدر به بخشش خدا نیاز دارم شروع می شود.

،  گیریمداریم شروع می شود. و وقتی محبت او را می بینیم، می توانیم دیگران را بپذیریم و بار آنها را بر دوش ب

را در   Frauenkirche. یک مثال: در این روزها من   دوباره ه استگرفت  دوش  برهمانطور که عیسی بار ما را 

در جنگ جهانی دوم به طور کامل ویران شد. تنها چیزی که باقی مانده بود یک انبوه  Frauenkircheدرسدن دیدم. 

کردند. برخی فقط یک سنگ خریدند یا تعمیر کردند. اما این تک   آن باله بود. و سپس مردم شروع به ساخت و سازز  

ماست!  ی . این الگوتبدیل شدزیبایی گ و کلیسای بزر  به    شده بوددور هم جمع دیگری با سنگ های زیاد  که سنگ 

من می توانم یک سنگ عشق بکارم. من می توانم یک نفر را ببخشم! من می توانم عشق مسیح را فقط یک بار به  



دنیای شریر بکشانم. و سپس معجزه اتفاق می افتد. یک ساختمان جدید  در حال ساخت است. و همه ما می توانیم 

. و با این حال من  هستمبخشی از آن باشیم! این روزها از اوضاع ایران ناراحتم. و باالتر از همه به فکر زنان ایران 

رو هستند. آنها  ا بسیاری از ایرانیان به عشق بزرگ خدا روبههم نسبت به ایران امید دارم! من هیجان زده هستم زیر

ریخته اند! افرادی   عیسیمسیح هستند! مردمی که گناهشان را زیر پای   مشتاقانند پولس و مافرادی هستند که مانند من 

 را در ایران می بینم! آمین آفتاب عطلوکه به جای نفرت شروع به گسترش عشق می کنند. بنابراین من امید بزرگ و 

 

 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8&id=23648

