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راهی ساده برای لمِس خداوند
پولس رسول در رساله هایش، هـدف و مقصود نهایی 
می سازد:  روشن  تأکید  با  و  وضوح  به  را  مسیحی  قدم 
«شناخت او» (فیلیپیان ۳: ۱۰)؛ «برای من زیستن مسیح 
(کولُسیان  ما»  زندگی  «مسیح  ۱: ۲۱)؛  (فیلیپیان  است» 
۳: ۴). به وسیلۀ این آیه ها می توانیم ببینیم که حقیقت و 
مسیح  خوِد  بسادگی،  مسیحی  زندگی  در  مرکزی  نقطۀ 

است.
جایی  به  باید  خداوند  رحمت  با  مسیحیان  تمامی 
انجام  یا  برسند که دیگر فقط در مطالعه دربارۀ مسیح، 
نباشند،  مسیح  به  خدمت  حتی  یا  و  مسیح،  برای  کاری 
در  زنده،  نحوی  به  او  تجربۀ  و  لمس  واقعیت  در  بلکه 
زندگی روزمره به سر برند. رومیان ۵: ۱۰ شهادت می دهد، 
مرگ  وساطت  به  بودیم  دشمن  که  حالتی  در  اگر  «زیرا 
پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس خیلی بیشتر بعد از 
صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت.» 
مسیِح بیشر باشد. اولین تجربۀ  این «خیلی بیشتر» باید 
او  اکنون  است.  فوق العاده  حقیقتاً  مسیحی  هر  نجات 
کسی است که از خدا متولد شده، لیکن «خیلی بیشتر» 
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که  کسی  هر  یافت.  خواهد  نجات  مسیح  حیات  توسط 
باید به  مسیح را نجات دهندۀ خود می داند می تواند و 
این تجربۀ «خیلی بیشتر» آورده شود، که همان وارد شدن 
 – مسیـح  بر  متمرکز  تماماً  حیاتی  حقیقت  و  کمال  به 
و  کردن،  لمس  نمودن،  تجربه  لحظه  به  لحظه  توسط 

مسرت بردن از وجود او است.

انجام رستگاری
امروز خداوند، خود را در دسترس همۀ مسیحیان قرار 
داده تا آنان بتوانند از طریقی کامل و زنده با او در تماس 
بوده، و او را تجربه نمایند. کالم خدا برای ما آشکار کرده 
١: ١). سپس  (یوحنا  بود  ابتدا، عیسی مسیح خدا  در  که 
روزی همین خدا انسانی گردید تا روی زمین ساکن شود 
برای همه  را  نجات  و  [فدیه]  و رستگاری   (۱۴ :۱ (یوحنا 
حاصل نماید. او به عنوان برّۀ خدا در میان ما بود تا توسط 
ایثار خون خود، برای ما ممکن باشد تا از رستگاری بهره مند 
این   .(۷ :۱ (افسسیان  شویم  داده  صلح  خدا  با  و  گشته 
حقیقتاً باشکوه است! مسیح انسان شد، بر روی زمین سی 
و سه سال و نیم زندگی کرد و رستگاری را برای همه به 
انجام رسانید. لیکن اگر او به همین اکتفا کرده بود، کار او 
در همین جا متوقف شده، و همین خالصۀ نهایِی تجربیات 
از  می توانستند  همه  صورت  آن  در  می شد.  ما  مسیحی 
نمی توانست  هیچ کس  ولی  ببرند،  لذت  گناهان  بخشش 
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توسط حیات او نجات یابد. هیچ کس قادر نبود هر روز او 
را از طریقی عملی لمس و تجربه نماید. پس مسیح چه 
«خیلی  تجربۀ  این  وارد  بتوانند  مسیحیان  همۀ  تا  کرد 
بیشتر» شوند؟ آیا او فقط مصلوب و سپس دفن شد؟ آیا 
پایان کار این بود؟ باید او را ستایش کنیم که «خیلی بیشتر» 

از این است.

روحِ حیات بخش
زمانی کوتاه قبل از مصلوب شدن، عیسی به حواریون 
خود گفت که: او بیـن آنها بوده، ولی قصد دارد تا در درون 
می توانست  چگونه  این   .(۲۰-۱۶ :۱۴ (یوحنا  باشد  آنها 
انجام پذیرد؟ اگر عیسی فقط ُمرده، دفن شده، و آن پایان 
کار بود، او هرگز نمی توانست به درون حواریون خود وارد 
شود، و همچنین نمی توانست امروز درون مردم خود وارد 
گردد. ولی خداوند را ستایش می کنیم که سه روز بعد از 
دفـن شدنش، او بندهای مرگ را از هم گسست، و از مرگ 
برخاست. پس اجازه دهید این سؤال را مطرح کنیم: امروز 
او در چه فرمی است؟ او روح است! «آدم آخر روحِ حیات 

بخش شد» (اول قرنتیان ۱۵: ۴۵ب).
آنها  عیسی به حواریون خود گفته بود که به درون 
وارد خواهد شد، از این رو، مدتی کوتاه پس از رستاخیزش، 
او در مقابل آنان در اطاقی که درهای آن بسته بود ظاهر 
شد. اگر او روح نبود هرگز نمی توانست این کار را انجام 
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دهد. در آنجا، «او به درون ایشان َدمید و به آنها گفت: 
آن  در   .(۲۲ :۲۰ (یوحنا  کنید»  دریافت  را  القـدس  روح 
لحظه عیسی که در بین آنها و خارج از آنها بود، به درون 
هرگز  نمی بود،  روح  مسیح  اگر  شد.  وارد  ایشان 
«خداوند  شود.  وارد  حواریونش  درون  به  نمی توانست 
روح است» (دوم قرنتیان ۳: ۱۷)، و همۀ آنانی که با او 
صلح داده شده اند دارای این روح حیات بخش هستند که 
در درون آنها مسکن کرده تا تأمین فراوان و همۀ آنچه 
مورد نیاز ایشان است، باشد. از آنجا که مسیح روح گشته 
و به درون هر مسیحی وارد شده، او اکنون به فراوانی در 
دسترس آنان قرار دارد و برای مسیحیان تماس، تجربه، و 
در  بیشتر  «خیلی  است.  آسان  او  از  بردن  مسرت  حتی 

حیات او نجات خواهیم یافت.»

صدا زدن خداوند
همۀ اینها واقعاً شگفت انگیز و عجیب است که مسیح 
روح  رسانید،  انجام  به  ما  برای  را  رستگاری  شد،  انسان 
گردید، و اکنون به درون ما وارد شده و زندگی و همه چیز 
این است:  باید مطرح کنیم  ماست. ولی سؤالی که حاال 
عملی بعنوان همان  ما می توانیم مسیح را بطور  چگونه 
کنیم؟  تجربه  و  لمس  لحظه،  به  لحظه  خویش،  حیات 
خداوند راهی بسیار ساده به ما عطا کرده است. تنها کاری 
که باید انجام دهیم این است که نام او را بخوانیم، آنگاه 
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او را که منبع روِح حیات بخش است لـمس خواهیم کرد. 
در رومیان ۱۰: ١٢ب-۱۳ کالم مقدس می گوید: «زیرا که 
همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای 
همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خداوند را 
بخواند نجات خواهد یافت.» ممکن است ما در گذشته 
چنین تصور می کرده ایم که این آیه ها مربوط به تجارب 
اولیۀ نجات است؛ ولیکن، هر مسیحی روزانه محتاج به 
نجات از گناه، نفـْس، ضعف های انسانی و دیگر چیزهای 
منفی است. همچنین از جنبۀ مثبت آن، او محتاج منبعی 
خداوند  از  قّوت  و  توانایی  کسب  و  روح  غذای  از  غنی 
است، تا بتواند در همه چیز در مسیح رشد کند. راه سادۀ 
ورود و درک همۀ اینها، خواندن نام خداونْد عیسی است. 
او برای همۀ آنانی که نام او را می خوانند غنی و دولتمند 
پولس،  که  می بینیم   ۲۲ :۲ تیموتاوس  دوم  در  است. 
تیموتاوس را تشویق می کند تا با آنانی که از قلبی خالص 

خداوند را می خوانند زندگانی مسیحی داشته باشد.
در  ایمانداران  تجربۀ  که  است  چنین  خدا  خواست 
مسیح واقعی بوده و شهادت برای کسانی باشد که در این 
بود؟  چه  اولیه  مسیحیان  شهادت  می کنند.  زندگی  دنیا 
شهادت ایشان این بود: آنها مردمی بودند که نام خداوند 
داده  نشان  ما  به   ۱۴ :۹ اعمال  کتاب  در  را می خواندند. 
شده که پولس قبل از تبدیل خود، آنانی را که نام خداوند 
کاهنین  رئیس  طرف  از  او  می داد.  آزار  می خواندند  را 
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[خداوند  او  نام  که  را  آنانی  همۀ  تا  داشت  تام  اختیار 
با  اول قرنتیان ۱: ۲  را می خواندند دستگیر کند.  عیسی] 
در  که  بودند  کسانی  اولیه  مسیحیان  که  آن  دادن  نشان 
همه جا نام خداوند را می خواندند، این موضوع را برای ما 

تایید می کند.
شروع  را  تمرین  این  امروز  مسیحیان  از  بسیاری 
کرده اند، و هر روز، هر ساعت، و هر دقیقه خداونْد را 
شادی  با  آنها  می خوانند.  عملی  طریقی  از  و  بسادگی 
دریافته اند که خداوند تنها چیزی است که آنها نیاز دارند 
و در هر زمان و موقعیتی تنها با خواندن نام او از عمق 
او مشارکت  با  و  لـمس کرده  را  او  وجودشان، می توانند 
کنند. خواندن نام خداوند نباید عملی بیرون از ما باشد و 
نه مانند خواندن آن مسیحی که در آسمان ها ساکن است، 
در  و  است  قـدوس  روح  که  مسیحی  آن  خواندن  بلکه 
درون روح ما مسکن دارد (دوم تیموتاوس ۴: ٢٢). ما با 
و مشارکت  یافتن  از عمق وجودمان، جریان  او  خواندن 

مسیح را در درون خود حس خواهیم کرد.

پرستش حقیقـی
آن  در  که  است  االن  بلکه  می آید،  ساعتی  «لیکن 
پرستندگان حقیقی، پدر را به [در] روح و راستی پرستش 
را  خود  پرستندگان  این  مثل  پدر  که  زیرا  کرد،  خواهند 
طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند، 
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می باید به [در] روح و راستی بپرستد» (یوحنا ۴: ٢٣-٢۴). 
حقیقی،  پرستش  این  انجام  از  منظور  مسیحی  هر  برای 
آیه ها،  این  در  است.  بخش  حیات  و  دائمی  مشارکتی 
منظور از پرستش حقیقی، شرکت در حفظ قوانین، مراسم، 
و فرم و مقررات بخصوصی نیست، بلکه همان خواندن 
نام خداوند از عمق وجود و تماس و مشارکت با عیسی 
پدر  خواستۀ  است.  واقعیت  و  حقیقت  که  است  مسیح 
برای ما این است که بتوانیم از شرکت در لمس و پرستش 
پسر او تمام روز و هر روز شاد باشیم. چه در سر کار یا 
در کالس درس، یا در حال رانندگی، یا صحبت با دوستان، 
و چه در گردهمایی با مسیحیان، این خواست اوست که 

ما در تماس و مشارکت با خداوند خود باشیم.
باز هم باید خداوند را ستایش و شکر کنیم که نه تنها 
به ما گفته است که می باید او را بخوانیم، و او را در روح 
و راستی پرستش کنیم، بلکه همچنین به ما راهی ساده و 
داده  نشان  واقعی  پرستش  این  در  او  لمس  برای  عملی 
است. کتاب مقدس به ما نمونه های روشنی برای لمس و 
تجربه کردن خداوند بطور ساده با خواندن نام او نشان 
ابرصی  ناگاه  «که  می خوانیم،   ۲ :۸ متی  در  می دهد. 
[جذامی] آمد و او را پرستش نموده، گفت: خداوندا…» 
سپس در متی ۱۵: ۲۵ می خوانیم، «پس آن زن آمد و او را 

پرستش کرده، گفت: خداوندا…»
این آیه ها نشان می دهد که ما در همه  جا، در همه 
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وقت، و در همه حال، می توانیم در پرستش واقعی شرکت 
«اوه  دعاِی  با  بسادگی  باشیم  که  موقعیتی  در هر  کنیم. 
کنیم.  پرستش  را  او  می توانیم  خداوند،»  اوه  خداوند، 
بسیاری از مسیحیان کشف کرده اند که تنفس خواندن نام 
او، «اوه خداوند،» در مواقع وسوسه یا ناراحتی، و یا «دوری 
از خدا،» آنها را به سوی لمس واقعی و مشارکت با خداوند، 
و رهایی کامل از نْفس، گناه، و دنیا می آورد. وقتی ما این 
چنین از عمق وجودمان خداوند را می خوانیم، در اعماق 
وجود خود، او را حس می کنیم، و حیات او در ما جریان 
که  می یابیم  مزامیر  در  می آید.  در  حرکت  به  و  یافته 
سراینده به درگاه خداوند دعا کرده و بیش از صد و هشتاد 
بار می خواند، «خداونـدا.» در جایی سراینده می گوید: «به 
(مزامیر  بشنو»  مرا  خداوندا  برآوردم،  فریاد  دل  تمامی 
۱۱۹: ۱۴۵). در جایی دیگر می گوید: «آنگاه نام خداوند را 
خواندم، خداوندا…» (مزامیر ۱۱۶: ۴). حقیقتاً خواندن نام 
خداوند امری جزئی نیست، ولی ساده و عملی است. هر 
بسادگی  و  این طریق  از  دقیـقه،  روز، هر ساعت، و هر 
و  لمس  درونی  ارضای  و  شادی  برای  را  می توانیم مسیح 

تجربه کنیم.
کتاب مقدس مثال دیگری را برای پرستش حقیقی در 
مکاشفه ۱۹: ۴ به ما نشان می دهد: «و آن بیست و چهار 
پیر و چهار حیوان به روی در افتاده و خدا را که بر تخت 
آمین،  گفتند:  و  نموده  [پرستش]  سجده  است  نشسته 
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چندانکه  «زیرا  می گوید:   ۲۰ :١ قرنتیان  دوم  هللویاه!» 
وعده های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او 
مکاشفه  در  و  یابد.»  تمجید  ما  از  خدا  تا  است  آمین 
مسیح  برای  دیگر  نامی  «آمین»  که  می یابیم  ۳: ۱۴چنین 
است. وقتی از عمق وجودمان می گوییم آمین، حس می کنیم 
می خوانیم  که  همان گونه  کرده ایم  لمس  را  مسیح  که 
نام  خداوند،  مانند  نیز  آمین  زیرا  خداوندا،»  «خداوندا، 
گفتن  که  می بینیم   ۳۶ :۱۶ تواریخ  اول  در  سپس  اوست. 
«آمین،» ستایش واقعی خداوند است: «یهوه خدای اسرائیل 
متبارک باد. از ازل تا ابداالباد. و تمامی قوم آمین گفتند، و 
از  برای ما خواندن «آمین»  را تسبیح خواندند.»  خداوند 

عمق وجودمان، خواندن خداوند و لمس اوست.
یعنی  خداوندا»  را  تو  «ستایش  معنای  به  هللویاه 
«ستایش تو را یهوه» است، و بارها و بارها سرایندۀ مزامیر، 
هللویاه را برای ستایش و پرستش خدا استفاده کرده است. 
پنج مزمور آخر در مزامیر، با این کلمۀ آسمانی پرستش آغاز 
و پایان می یابد. این کلمه همچنین برای پرستش خدا در 
مکاشفه ۱۹: ۱، ۳، ۴، ۶ تقدیم گشته است. امروز هم چنین 
است و ما می توانیم از همین طریق ساده با خداوندمان 
روز  طول  تمام  کنیم.  پرستش  را  او  و  داشته  مشارکت 
از عمق وجود فریاد برآوریم «خداوندا! آمین!  می توانیم 

هللویاه!»
بطور خالصه، عیسی مسیح پسر خدا، به این زمین آمد، 



۱۲

زندگی یک انسان را داشت، و برای گناهان ما به صلیب 
کشیده شد، دفن شد، دوباره برخاست، و روِح حیات بخش 
در  روح  بعنوان  او  آوردیم،  ایمان  او  به  ما  وقتی  گردید. 
درون روح ما، یعنی به عمیق ترین قسمت وجوِد ما، آمد تا 
حیات و همه چیز ما باشد. امروز او بعنوان روح، همچون 
هوا، این چنین تازه، نزدیک و در دسترس ماست. با خواندن 
«خداوندا!» یا «آمین!» یا «هللویاه!» او را چون َدمی حیات 
بخش که ما را با تمامی ثروت های خود تأمین می کند، به 
این چند  با  داریم  نیاز  امروز  ما  درون خویش می کشیم. 
کلمه، خدا را دعا و ستایش کنیم. فقط از اعماق درون خود 
َدمی برکشیده بگویید، «خداوندا،» «آمین،» «هللویاه،» و 
بدین گونه خواهید توانست که طعم شیرین و واقعی خوِد 
تشخیص  بیشتر  و  بیشتر  تدریج  به  و  بچشید  را  مسیح 
خواهید داد که حیات او واقعاً حیاِت نجات بخش است. 
امروز بسیاری از مسیحیان دریافته اند که با لحظه به لحظه 
را  او  می توانند  هللویاه!»  آمین!  «خداوندا!  او  خواندن 
شناخته، تحت قدرت رستاخیز او درآمده، نجات فوری او را 

تجربه کرده، و در یگانگی با او راه روند.


