
هدايت به سوي آزادي از طريق صليب

 نوشته »چارلز ـ آر ـ سولومون«

 زمانيكه اين مقاله را ميخوانيد ممكن است پريشان و آشفته حال باشيد. 
شايد دیگران ناامیدتان كرده باشند و خداوند براي كمك به شما خيلي دور به 
نظر بيايد. ممكن است بدون احساس عشق و محبت، طوريكه به نيازهايتان 
پاسخ داده نشده بزرگ شده باشيد. شايد هرگز خودتان را نپذيرفته و 
دوست نداشتهايد.

 احساس بيكفايتي در كسي كه از عهده مشکلات زندگي برنيامده است, 
ممكن است شخص را دچار افسردگي كرده و در نهايت او را به فكر خودكشي 
وادارد. به همين علت, شايد در مرحلة قطع رابطه با كساني كه دوستشان 
داريد باشيد، شايد پيش از اين رابطةتان به گونهاي جبران ناپذير قطع 
شده باشد. اگر شما در اوج نااميدي و يأس يا افسردگي مطلق هستيد، اين 
پيغام مناسب موقعيت و وضعيت شماست.

 خداوند آنقدر شما را دوست داشت )محبتتان كرد( كه كسي را فرستاد 
)پسرش، خداوندمان عيسيمسيح( تا براي گناهانتان بر روي صليب 
بميرد  و او را برخيزانيد و از طريق او هر آنچه را كه براي زندگي كامل و 
پيروزمندانه لازم است براي شما تدارك ديد. امروزه شما يا ايمان داريد كه 
مرگ او به آمرزش رايگان گناهانتان پاسخ مي دهد يا خير. اگر ايمان نداريد، 
اين پيغام ساده و نمودارهايي كه آن را شرح ميدهند، ميتوانند به شما كمك 
كنند تا اين حقيقت را بپذيريد و زندگيتان به محض دريافت و 
پذيرفتن حيات او )حيات خداوندمان عيسيمسيح( تغيير يابد.

 شايد به مسيح براي آزاديتان اعتماد كردهايد, ولي حالا ايماندار شكست 
خورده و خسته اي هستيد كه هنوز به دنبال راهي براي پيروزي در زندگي 
مسيحي خود ميگرديد.

 اگر هر يك از اين موقعيتها، توصيف كنندة شرايط کنونی شماست لطفاً 
كتاب مقدس خود را باز كنيد و مطالب زير را با دعا  مطالعه كنيد. خداوند 
حتماً اين حقايق را براي شما روشن خواهد كرد.

ساختار وجودي شما

 نمودارِ منحني شكل، انسان را به صورت مخلوقي سه وجهي متشكل از روح، 
نفس و بدن به تصوير مي كشد )اولتسالونيكيان5:23(. با بدن و حواس  
خود با محيط اطرافمان ارتباط بر قرار مي كنيم. نًفس يا شخصيت, شامل 



كاركرد فكر، اراده و احساسات است. نًفس ما را قادر ميسازد تا با هم در 
ارتباط باشيم. روح ما را قادر ميسازد هنگاميكه تولد تازه يافتيم و 
روحالقدس در ما ساكن شد، فراتر از تواناييها، محدوديتها و موقعيتهايمان 
عمل كنيم.         ؟؟؟؟؟؟؟

صورت مسئله

 روح انسان يا به »آدم« )خانوادة شيطان( و يا به »مسيح« )خانوادة خداوند( 
تعلق دارد )نمودار خطي زير را ملاحظه كنيد(. ما در دنيا به عنوان نسل »آدم« 
و وارث و شريك طبيعت او زاده شدهايم؛ به اين معنا كه روح مان در نظر خداوند 
مرده و براي شيطان زنده است. ولي بايد بدانيم كه جايگاه ما در خانوادة 
شيطان نيست! از آنجايي كه زندگي ما از زندگي اولين پدرمان »آدم« 
سرچشمه  مي گيرد, و با رشته اي ناگسستني  به او متصل ميشود، از این 
رو هنگاميكه او مرتكب گناه شد  ما نیز در وي بوديم. در نتيجه، قبل از 
تولد جسماني گناهكار شدهايم. اگر اينطور باشد، در آنصورت هنگامي كه 
مرتكب گناه مي شويم، كاري را كه ناشي از طبيعت مان است انجام مي دهيم 
)روميان 3:23(. همانطوري كه در نمودار نشان داده شده است، زندگيِ وارثانِ 
طبيعتِ »آدم«، عاقبت به موت منتهي ميشود )روميان6:23(. اگرچه ممكن است 
بنا به گفتة مردم زندگي خوبي داشته باشيم، ليكن از خدا جدا هستيم، 
مگر اينكه به واسطة تبديل روحاني, در خانوادة او تولّدي دوباره بيابيم.

احتياجات شما

 واژة نجات )1( در نمودار منحني شكل به اين معناست كه ما بايد تولد 
روحاني داشته باشيم. همانطور كه در نمودار خطي نشان داده شده تنها از اين 
طريق ميتوانيم زندگي »آدم« را ترك كنيم و در زندگي »مسيح« كه حياتي 
است ابدي، متولد شويم )يوحنا 3 : 3(. براي تولد روحاني بايد تشخيص 
دهيم يا اعتراف كنيم كه زندگي ما در مسيراشتباهي قرار گرفته است 
وگناهكار متولد شدهايم، از اين رو ارتكاب گناه نتيجة اجتناب ناپذير آن 
است.  پس بايد مسيح را كه به خاطر گناهانمان مُرد، در زندگيمان بپذيريم.

 در تولد روحاني، كسانيكه حيات روحاني مسيح را در روح خودشان با ايمان 
مي پذيرند با او يك روح ميشوند )اولقرنتيان6:17(.  اگر قرار است كه آنها 
بر وسوسهها پيروز شوند وسلامتي و صلح خداوند را در زندگيشان تجربه 
كنند، در آن صورت بايد از نجاتشان هم اطمينان داشته باشند. اطمينان )2( 
بايد متكي بر كلام بي نقص خداوند باشد، وگرنه زودگذر و فاني خواهد 
بود.



 بسياري كه در فكر خود به خداوند عيسيمسيح اعتماد داشته و توكل كرده 
اند، هنوز به نجات خود اطمينان ندارند، چون احساس مي كنند كه نجات نيافته 
اند. به واسطة درگيريهاي احساسي ـ كه اكثراً ريشه در خاطرات تلخ دوران 
كودكي دارند ـ  احساسات و عواطف شخصي به ندرت با واقعیات هماهنگي 
پيدا مي كنند، چه آن واقعیات بوسیله كتاب مقدس بیان بشوند و يا اينكه 
در جهان خارج رخ بدهند. تا زمانيكه مسيح مركز زندگيهايمان نشود و صدمات 
و لطمههاي احساسيمان را شفا ندهد،  برداشت مان از حقایق احتمالا با آنچه که 
واقعا هستند، فرق خواهد کرد.

 چه ايمانداران قديمي و چه جديد، بايد بدانند كه به واسطة عيسيمسيح وارد 
رابطة روحاني امن و ابدي با خدا شدهاند )يوحنا 5:24( و ميتوانند به آن 
امنيت )3( و آسايش اطمينان كنند و از آن لذت ببرند.

 در ميان ايماندارانی كه مسيح را پذيرفتهاند، تعداد كمي حقيقت پذيرفته 
شدن در »او« را درك و تجربه ميكنند. اگرچه پيش از اين به واسطة زندگي 
در مسيح کاملا پذيرفته شدهاند )افسسيان 1:6(، اما بسیاری مجبور شده 
اند این حقیقت را بر مبنای اصول انسانی درک کنند و ميپندارند 
پذيرفته شدن از جانب خدا را هم بايد خودشان حاصل کنند )4(. هر ايمانداري 
پذيرفته شده است، اما خيليها اين پذيرفته شدن و عادل شمردگی را با 
ايمان  نمی پذیرند )دومقرنتيان 5:21(.

 تعداد كمي هم هستند كه زندگيهايشان را بطور كامل به عيسيمسيح 
ميسپارند )5(. اين تصميم برگشت ناپذيري است كه با آن به خدا اجازه 
ميدهيم تا هر كاري را كه مايل است  در ما، با ما، برای ما و بوسیلة ما انجام دهد. 
يا ميتوان گفت كه با این تصمیم تمام حق و حقوقمان را تسليم خدا می 
کنیم.

 شايد بارها بعد از اينكه چنين تصميمي را گرفتيم با اين حقيقت 
روبرو شده ايم كه شرايط زندگی رو به انحطاط و تباهي ميروند، چون خدا  به 
خواستههاي ما  به خاطر نام خودش احترام می گذارد تا کنترل کامل زندگيمان 
را در دست بگیرد. اگر قرار است مسيح کنترل زندگیمان را در دست 
بگیرد، در آنصورت ما بايد  رسيدگي و كنترل زندگي مان را رها کنیم، و 
این فرايندي است که معمولا با اکراه ما همراه است. اغلب خدا  اشخاص و 
شرايط عادی و غیر روحانی را بکار می گیرد تا رها کردن کنترل زندگي 
مان را به ما بیاموزد. گاهي ما متحمل درد و رنجي ميشویم كه مستحق آن 
نیستیم، ولی تنها در چنين شرایط سختی است كه اراده و هدف خداوند در 
زندگيمان تحقق می یابد  )اولپطرس 2:20-21(. در شرایط سخت و دشوار 
اغلب دليلي برای شادی وجود ندارد، اما همین شرایط سخت، آزمايشی است 
برای رسیدن به آن تقدسی که انتظار آن را می کشیم.

 هدف خداوند براي ايمانداران اين است كه آنها را بهصورت مسيح در بياورد 
)روميان 8:29( چنين برابريي، عذاب و درد به همراه دارد. »همه چيزها« که  



روميان 8:28 بیان می کند ك##ه  براي خيريت ايشان در كار ميباشند به ندرت 
به نظر می رسد که برای خیریت انسان بكار روند.

درگيريهاي دروني
 
در مركز نمودار منحني شكل )بالا( “s” نمایانگر نفس و يا نفسانی بودن 
است. قدرت نفسانی بودن در زندگي مسیحی  بيشتر ايمانداران رو به 
تزاید است و بسته به هر فرد به اشکال متفاوتی نمایان می شود.  
بطوريكه فرد نيازهای خود را چه از راه مثبت و چه منفي برآورده می کند. 
پول، مسائل جسماني، موفقيت، شهرت، احساسات جنسي، قدرت يا بسیاری 
چيزهاي ديگر هر یک به تنهایی می تواند مرکز توجه و انگیزه اصلی 
شخص نفسانی باشد. در نتيجه براي فرد ايمانداري كه مي خواهد زندگی 
ایمانیش  را با قدرت خود به پیش ببرد، نفسانیت برای او یک پیروزی 
محسوب میشود.

 نفسانیت مانند بتپرستي براي مسيحيان مشکل مهمی است. براي اينكه 
وقتي هر چیز ديگری - حتی  خودمان را - جايگزين مركزيت مسيح ميكنيم، 
حكم بتپرستي را برایمان پيدا ميكند. خدا با مسألة »نفسانیت« بايد 
با اقتدار برخورد كند؛ و او معمولاً اين كار را تا زمانيكه ايماندار خودش را 
تسليم نكند و مشتاق تبديل زندگيش با زندگي مسیح نباشد، با آشكار 
كردن عدم قابليت زندگي   خودمحور در حل مشکلات زندگی انجام ميدهد.

تا زمانيكه زندگيمان تحت تسلط و كنترل »نفس« است، همانطور كه در 
قسمتي از نمودار منحني شكل نشان داده شده به همان نسبت هم درگيريها در 
»درون آدمی« ادامه خواهند داشت. شايد با گذشت زمان این درگیریها بیشتر 
هم  شوند. گهگاه یک زندگی خود محورانه که از نظر روانی نیز کاملا سالم 
می باشد می تواند برای یک مدت طولانی با شرایط زندگی کنار بیاید، اما 
نتیجه این زندگی همیشه هم رضایت بخش نخواهد بود. 

 کمبودهای رواني، به همراه گناه درجات مختلف ناكامي را در زندگي نفساني  
فراهم ميكنند. اين ناكامي باید به یک نحوی جبران شود.. بعضيها این کار 
را با ضربهزدن ـ مادي يا كلامي ـ  و یا تحقیر کردن دیگران انجام می دهند. 
در حاليكه برخی دیگر ناکامی و خشم خود را سرکوب می کنند چون همیشه 
خودشان را به خاطر هر مشکلی که با آن روبرو می شوند  سرزنش می کنند. 
زمانيكه به هر دلیلی پرخاشگري و ناكامي سركوب شدند، ذهن و درون آدمی 
تحت تأثیر قرار می گیرند.کسانی که از ابراز پرخاشگری و خشم شان 
خودداری می کنند، اغلب دچار افسردگی و نگرانی می شوند. بعضي افراد 
ميتوانند فکرشان را براي هر نوع انحراف، تكذيب و رد واقعيت بكار 
گيرند. اين كار آنها را قادر ميسازد تا از لزوم برخورد با مشكل حقيقي 
شان يعني زندگي نفساني فرار كنند.

وقتیکه درگیریهای روانی برای مدت طولانی ادامه یابند، همانطور که در 
نمودار نیز نشان داده شده است ، در نهایت منجر به بیماری جسمي می شوند. 



این بیماری اگرچه واقعي است، اما نشانة مسألة عميقتري ميباشد که همان 
زندگي نفساني است. به همین دلیل در نمودار، مشكلات رواني در بخش 
»درون آدمی« نشان داده شدهاند.

رهايي و رستگاري
 
اين مشکلات جسمی و رواني، زمانيكه شخص دريابد خدا چگونه با مشكلات 
اساسي از طريق از بين بردن زندگي نفساني برخورد ميكند، ناپديد 
ميشوند.

 نمودار خطي، اصل »زندگي رها شده از مرگ« را نشان ميدهد، كه همان روش خدا 
برای حل درگيريهای دروني است. خط افقي معرفي كنندة زندگي ابدي 
است كه همان زندگي مسيح ميباشد. توضيح آن این است كه ابدي بودن، آغاز 
و پاياني ندارد و از مرز زمان تجاوز ميكند )ماوراء زمان است(. از آنجاییکه 
مسيح خداست،  همواره زندگي كرده و تا ابد هم زندگی خواهد كرد. زندگي او 
ديروز، امروز و تا ابدالآباد همان است )عبرانيان 13:8(. همانطور كه در سمت 
چپ نمودار خطي نمايش داده شده، مسيح »جسم گرديد« )يوحنا 1:14( و به 
صورت انسان تقريباً مدت 33 سال زندگي كرد. سپس بر صليب آويخته 
شد، مدفون گشت و در روز سوم از مردگان برخاست )اولقرنتيان 4-15:3(. 
اوتا امروز زنده است )عبرانيان 7:25( توجه كنيد كه زندگي ابدي براي 
ايمانداران تنها يك واقعيت براي حال و آينده نيست، بلكه در برگيرندة 
گذشتة ابدي نيز هست.

تصویر

 تا زمانيكه از سر نو متولد نشويم )يوحنا 3:3( در زندگي مسيح كه همان 
زندگي ابدي است قرار نگرفتهايم، بلكه در مرگ روحاني بهسر ميبريم 
كه زندگي »آدم« است. به آسانی ميتوان دريافت كه اگر يكي از اجدادمان ـ که 
با هاشور روي خط مورب نمودار نشان داده شده است ـ نمی بود، ما هم نمی بودیم. 
از نظر جسمانی، زندگي ما از »آدم« سرچشمه گرفته، پس هرچهكه براي او 
اتفاق افتاده براي ما هم اتفاق خواهد افتاد. زمانيكه او گناه كرد و مرد )از 
نظر روحاني(، ما هم گناه كرديم و از نظر روحاني مرديم ـ درست همانطور كه 
اگر او قبل از به دنیا آوردن بچه ای میمرد ما هم مرده بودیم.
بنابراين، ما همگي از نظر روحاني مرده به دنيا آمدهايم. چون مرگ روحاني 
دوري و جدايي از خداست. ما به آمرزش گناهان نياز داريم و ليكن محتاج به 
حيات هم هستيم. عيسيمسيح خداوند آمد تا  با مرگش براي گناهانمان و 
قيامش از میان مردگان این هر دو را به ما عطا کند. )يوحنا 10:10(
 
اگر شما مسيحي هستيد، اين مسأله را از قبل، كم و بيش ميدانستيد. 
مواردي كه ممكن است هنوز اطلاعي در موردش نداشته باشيد از اين قرار 
هستند: براي ايمانداران، مرگ جسماني دروازهاي است از زندگي دنیوی همراه 



با گناه بسوی خداوند در آسمان. به همين نحو، نوع ديگري از مرگ وجود دارد 
که دروازهاي است از زندگي گناه آلود »آدم« به سوي زندگي ابدي در مسيح. 
وقتيكه شخصي تولد تازه می یابد، در واقع در همان لحظه می میرد. يعني او 
در همان زمان كه در مسيح متولد مي شود، نسبت به زندگي خود در »آدم« مي 
ميرد. 

مسيح زماني وارد زندگيهايمان ميشود كه به او ايمان داشته باشيم و دوباره 
متولد شويم، اما اين همهچيز نيست. ما با تولد تازة خود در 11 ويژگي 
زندگي جاودانة مسيح شريك مي شويم. روميان 6 :3 ميگويد كه ما نه تنها در 
زندگي مسيح عيسي بلكه در موت او نيز تعميد يافته ايم. ما نميتوانيم 
در يك لحظه دو زندگي متفاوت ـ زندگي آدم و زندگي مسيح -  را با هم داشته 
باشيم.

 
 هويت ما

 وقتيكه مسيح را با ايمان ميپذيريم، به اين معناست كه مرگ او بر 
صليب را به عنوان فديه گناهانمان ميدانيم. ولي بايد بدانيم كه اين 
موضوع معنايي فراتر از اين دارد. يعني  وارد زندگي تازه اي مي شويم  ـ 
زندگي كه از گذشته هاي دور تا آينده امتداد دارد. به عبارت ديگر ما تمام 
زندگي گذشته مان در آدم را با زندگي جاويد در مسيح معاوضه مي كنيم. با 
شريك شدن در زندگي جاودانة مسيح، وارث شجرهنامة تازه اي مي شويم، و در 
موت، دفن، قيام، صعود و نشستن او در آسمان سهيم مي گرديم )روميان 
6:3-6، غلاطيان 2:20، افسسيان 2:6(. او تنها يك زندگي دارد، و ما در تولد 
تازه مان همان زندگي را مي پذيريم )اوليوحنا 12-5:11(.

 تا وقتيكه با ايمان خود در نيابيم كه با مسيح مصلوب شدهايم، به تلاش 
خود براي استفاده از روش هايي كه در زندگي گذشته مان  ياد گرفته ايم, 
در زندگي تازة خود در مسيح نيز ادامه خواهيم داد. درگيريهايي كه ريشه در 
زندگي گذشته مان در »آدم« دارند همچنان ما را بسوي شكست و نااميدي مي 
كشانند. اما وقتيكه با ايمان جاي حقيقيمان  بر صليب و يكي بودن در 
مرگ و قيام مسيح را به دست بياوريم، تنها و تنها ميتوانيم به راستي 
»در تازگي حيات رفتار كنيم« ]روميان 6:14 )قسمت دوم([, جاييكه »چيزهاي 
كهنه در گذشته اند، و اينك همه چيز تازه شده است« )دومقرنتيان 5:17(.
 تجربة صليب ـ به معناي درك مصلوب شدن و قيام كردن با مسيح ـ  
دروازهاي است به سوي »به روح رفتار كردن« )غلاطيان 5:16(.  زندگي بدون 
مرگ و پيروزي بدون شكست تنها هدف و پاسخي است كه مي توان در قبال 
رنجهاي زندگي يك ايماندار داد. راه ما بهسوي صليب بههمان نسبت درد و 
رنج صليب، راه رنج كشيدن است، اما تنها راهي است كه با آن به پايان درد و 
رنج مي رسيم.

 آيا به اندازة كافي از درگيريهاي دروني و شكستهاي دائمي خسته شدهايد 
تا با ايمان, به آنها پايان دهيد؟ آيا مايليد براي تمام چيزهايي كه دوست 
داريد بميريد، طوريكه بتوانيد در او كه همه چيز است زندگي كنيد؟ براي 



انجام اين كار بايد زندگي نفساني را با زندگي مسيح، عوض كرده و از 
روحالقدس پر شده و از طريق او كنترل شويد. و اگر نه به همان  تبعيت از 
نفس و محزون كردن روحالقدس همراه با درگيريهاي دروني و  رنج و شكست 
ادامه خواهيم داد.

دعا براي نجات

 اگر از نگراني كه نتيجة انجام كارها طبق راه و روش خودتان است خسته 
شدهايد، مسيح قادر است تا شما را از اين وضع آزاد سازد به شرطي كه 
خودتان را صادقانه به او بسپاريد و اجازه دهيد او راه خودش را برود. اگرتا 
به حال مسيح را به عنوان نجات دهندةتان نپذيرفتهايد اولين كار اين است 
كه به خدا اجازه دهيد تا با دادن تولد تازة روحاني شما را از نو بيافريند. 
ميتوانيد دوباره متولد شويد، اگر صادقانه دعا كرده بگوييد: 

»پدر آسماني، متوجه شدم كه گناهكارم، هنوز در زندگي »آدم« بهسر ميبرم و 
مرتكب گناه شدهام. ايماندارم كه يگانه فرزندت، خداوندمان عيسيمسيح را 
فرستادي تا به جاي من براي گناهانم بميرد. همچنين ايماندارم او برخاسته 
و زنده است، و اكنون او را بهعنوان نجاتدهنده در روح خود پذيرفتهام. خودم را 
همانطوري كه هستم و هر آنچه كه دارم را به تو تسليم ميكنم. از گناهانم و 
راههاي مغرورانهام برگشتهام تا در مسيح زندگي تازهاي را شروع كنم.  براي 
نجاتم متشكرم، آمين«

دعا براي يكي شدن

 اگر »دعاي نجات« را خواندهايد، دوباره متولد شدهايد، چون خدا مي گويد به هر 
كس كه به مسيح ايمان آورد امتياز فرزند خدا شدن را مي دهد )يوحنا 1:12(.  چه 
اين دعا را در حال يا در گذشته خوانده باشيد، خواندن دعا براي يكي شدن 
اكنون به شما كمك مي كند تا زندگي پيروزمندانه و همراه با آرامش مسيح را 
تجربه كنيد.  قبل از اينكه اين دعا بتواند مؤثر واقع شود بايد حقيقتاً 
از زندگي نفساني خود خسته شده باشيد, بايد با كمك روحالقدس در مورد 
ناكارآمدي  زندگي مسيحي با قوت خودتان متقاعد شده باشيد و براي 
تسليم كردن نظارت زندگيتان بايد آمادگي داشته باشيد. اگر چنين 
شرايطي داريد، اينگونه دعا كنيد:

 »پدر شكرت ميكنم براي آمرزش گناهانم، براي بيرون آوردنم از زندگي 
»آدم« و پيوند دادنم به زندگي »مسيح«. حالا من در مسيح هستم. ايمان دارم 
كه با او مصلوب شدهام، دفن شدهام، برخاستهام و اكنون با او بردست راست 
تو نشستهام. از اين لحظه به بعد پسرت، عيسيمسيح را انتخاب ميكنم. 
زندگي مرا نيز مانند زندگي او كن.  براي گناه مرده و براي تو زنده هستم، 
و به روحالقدس تكيه ميكنم تا به من زمانيكه مرگم را با مسيح  فراموش 
ميكنم تا سعي كنم زندگي او را با حكمت و نيروي انسانيم ادامه دهم, آگاهي 
دهد. همه هستيام را بهعنوان ابزار عدالت به تو تسليم ميكنم. اجازه نده هيچ 
قسمتي از وجودم براي گناه بهكار گرفته شود. شكرت براي وجود مسيح و 



زندگي او براي من. خودت را از طريق من جلال بده، در نام مسيح ميطلبم، 
آمين.«


