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دو اصِل زیستن –
 اصِل حیات یا اصِل درست و غلط

«زیرا که با ایمان رفتار می کنیم، نه به دیدار» (دوم 
قرنتیان ۵: ۷).

«که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شده، با او 
گفتگو می کردند» (متی ١٧: ٣).

عیسی  جز  را  هیچ کس  گشوده،  را  خود  «و چشمان 
تنها ندیدند» (آ. ٨).

«او را بشنوید» (آ. ۵ب).
«اما به جهت من کمتر چیزی است که از شما یا از 
یوم بشر حکم کرده شوم، بلکه بر خود نیز حکم نمی کنم. 
زیرا که در خود عیبی نمی بینم، لیکن از این عادل شمرده 
(اول  است»  خداوند  من  کنندۀ  حکم  بلکه  نمی شوم، 

قرنتیان ۴: ۴-۳).
باغ و درخت معرفت  را در وسط  «و درخت حیات 

[دانش] نیک و بد را» (پیدایش ۲: ۹ب).
همۀ  از  گفت:  فرموده،  امر  را  آدم  خدا  خداوند  «و 
درختان باغ بی ممانعت بخور. اّما از درخت معرفت [دانش] 
نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هرآینه 
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بد  و  نیک  دانش  (درخت   .(۱۷-۱۶ (آآ.  ُمرد»  خواهی 
می تواند همچنین، «درخت دانش درست و غلط» ترجمه 

شود.)
پس از آن که خدا انسان را آفرید، مسئلۀ غذای انسان 
حیات  آغاز  حیات  بخشش  عمل  داد.  قرار  نظر  مورد  را 
انسان  خدا  می باشد.  حیات  تأمین  برای  غذا  ولی  است، 
انسان  را آفرید و سپس ملزم شد در نظر گیرد که  زنده 
چگونه باید زیست کند. انسان نباید فقط زنده باشد؛ بلکه 
او همچنین به زیستن نیاز دارد. خدا می خواست تا انسان 
برای زیستن به او متّکی باشد، همان طور که به غذا متّکی 
داریم»  وجود  و  و حرکت  زندگی  او  در  که  «زیرا  است. 
(اعمال رسوالن ۱۷: ۲۸). پس خدا برای مثال از دو درخت 
صحبت می کند. درخت حیات و درخت دانش نیک و بد 
نوعی تمثیل هستند. آنها به ما نشان می دهند که انسان 
توسط  می تواند  و  است  مختلف  غذای  نوع  دو  دارای 
حیات و یا توسط دانش نیک و بد، که همان دانش درست 
به دو  راجع  از مردم  بسیاری  کند.  زندگی  است،  و غلط 
درخت در پیدایش فصل ۲ خوانده اند، ولی مایلیم تأکید 
کنیم که این دو درخت در آنجا گذاشته شده اند تا به ما 
نشان دهند که انسان، خصوصاً یک مسیحی، می تواند بر 
طبق دو اصل بر روی زمین زندگی کند. انسان می تواند بر 
طبق اصل درست و غلط، و یا بر طبق اصل حیات زندگی 
بعنوان  را  غلط  و  درست  اصل  مسیحیان  از  بعضی  کند. 
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مسیحیان  که  حالی  در  برگزیده اند،  خود  زندگی  معیار 
دیگر، اصل حیات را بعنوان معیار زندگی برگزیده اند.

مایلیم امروز زمانی را در برابر خدا برای بررسی این 
دو اصل طریق زیستن صرف کنیم. معنی این که انسانی 
بر اساس اصل درست و غلط زندگی می کند چیست؟ و 
معنی این که انسانی بر طبق اصل حیات زندگی می کند 
چیست؟ بسیاری از مردم فقط دارای درخت دانش نیک و 
درخت  دارای  دیگر  عده ای  هستند،  خود  زندگی  در  بد 
حیات در زندگی خود می باشند، و بعضی هر دو درخت را 
دارند. لیکن کالم خدا به ما می گوید: هر کس از درخت 
دانش نیک و بد بخورد حتماً خواهد ُمرد، در حالیکه هر 
کس از درخت حیات بخورد زندگی خواهد کرد. همچنین 
خدا به ما نشان می دهد که هر کس با دانش نیک و بد 
دست  از  خدا  برابر  در  را  خود  موقعیت  کند،  زندگی 
برابر خدا  در  دائم  بطور  انسان می خواهد  اگر  می دهد. 
میوۀ  از  معنی خوردن  که  بداند  است  ملزم  کند،  زندگی 

درخِت حیات چیست.

دو اصـل از زیستن مسیحی
در اینجا مایلم اصلی دیگر از زیستن را اضافه کنم، 
بر  قادرند که  گناه. شما می توانید بگویید که همه  اصل 
با  دنیا زندگی کنند: می توانند  طبق حداقل سه اصل در 
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گناه زندگی کنند، می توانند با درست و غلط زندگی کنند، 
و یا این که می توانند با حیات زندگی کنند.

این یعنی چه؟ خیلی ساده است. بسیاری از مردم بر 
جسمانی شان  هوس های  از  کردن  پیروی  با  زمین  روی 
زندگی می کنند. آنها فرزندان غضب اند که در بند رسوم 
در  شریر  روح های  عملکرد  طبق  بر  آنها  هستند.  دنیا 
قلبشان زندگی و عمل می کنند. اصل زندگی آنها این است 
که با گناه زندگی می کنند (افسسیان ۲: ۱-۳). امروز من 
مایل نیستم که در مورد این اصل صحبت کنم و معتقدم 
ترک  را  گناه  اصل  این،  از  پیش  ما  بین  در  بسیاری  که 
کرده اند. آنچه ما امروز مّد نظر قرار خواهیم داد، جدا از 
اصل گناه است. این دو درخت نمایندۀ دو اصل از زیستن 
است. بعضی از مردم بعد از مسیحی شدن با اصل درست 
اصل  با  دیگر  بعضی  درحالیکه  می کنند،  زندگی  غلط  و 

حیات زندگی می کنند.
در صحبت از این موضوع، من این فرض را در نظر 
می گیرم که ما قبالً اصل گناه را ترک کرده و در برابر خدا 
که  دید  خواهیم  کنیم،  مالحظه  کمی  اگر  می رویم.  راه 
بد  و  نیک  یا  غلط  و  درست  اصل  بر طبق  مردم  بعضی 
زندگی می کنند. لطفاً به یاد داشته باشید که اصل درست 
مسیحیت  نیست.  مسیحیت  بد،  و  نیک  اصل  یا  غلط  و 
موضوعی از حیات است و نه نیک و بد. مسیحیت حیات، 
و  برادران  بسیاری  تعلیم می دهد.  را  غلط،  و  نه درست 
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خواهران جدید امروز در اینجا حضور دارند. مایلم به شما 
بگویم بعد از آن که شما خداونْد عیسی را دریافت کردید 
و حیاتی نو را کسب کردید، در واقع چیزی حیرت انگیز را 
در درون خود دریافتید و اصلی دیگر از زیستن را بدست 
آوردید. ولی اگر راجع به آن ندانید، اصل حیات را کنار 
غلط  و  درست  اصل  کردن  دنبال  به  شروع  و  گذاشته 

خواهید کرد.

معنی دنبال کردن اصل درست و غلط
اصل درست و غلط چیست؟ اگر رفتار ما توسط اصل 
درست و غلط کنترل شود، هنگامی که اقدام به تصمیم 
گیری می کنیم خواهیم پرسید که آیا آن چیز درست است یا 
وقتی  بد؟  یا  است  خوب  کاری  چنین  انجام  آیا  غلط، 
می پرسیم که آیا این خوب است، در واقع از خود سؤال 
می کنیم: «آیا درست است که من این را انجام دهم یا نه؟» 
عدۀ زیادی از مردم بیشتر این را در نظر می گیرند که آیا 
یا  می توانند  آیا  که  این  آنها،  بد.  یا  است  خوب  چیزی 
نمی توانند کار معیّنی انجام دهند را مّد نظر قرار می دهند. 
که  همچنان  غلط؟»  یا  است  درست  این  «آیا  می پرسند: 
از آنجایی که  موردی را دقیقاً مورد توجه قرار می دهند، 
مسیحی هستند، تعیین می کنند که آیا انجام آن کار خوب 
تصمیم  به  کردن  توجه  با  آنها  نه؟  یا  است  درست  و 
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گیری های خود، که آیا چیزی درست و خوب است، خود را 
مسیحی خوب می دانند.

[دانش]  معرفت  درخت  از  «اّما  می گوید:  خدا  کالم 
خوردی،  آن  از  که  روزی  زیرا  نخوری،  زنهار  بد  و  نیک 
هرآینه خواهی ُمرد» (پیدایش ۲: ۱۷). حاصل نهایی ما در 
این کار، تشخیص دادن نیک از بد است، و بهترین کاری 
که انجام می شود، صرفاً انتخاب کردن و رد کردن است – 
انتخاب کردن نیک و رد کردن بد. این مسیحیت نیست. 
مسیحیت، ظاهر خوب و ظاهر بد ندارد، و شاخص معیّنی 
بر قرار نکرده است. من ممکن است که امروز یک چیز 
خوب را انتخاب و چیز بدی را رد کنم، ولی این مسیحیت 
نیست. این عهد قدیم، شریعت، مذاهب دنیوی، اخالقیات 

و آیین های انسانی است، ولی مسیحیت نیست.

مسیحیت بر پایۀ حیات است
مسیحیت چیست؟ مسیحیت حیات است. مسیحیت 
باشد  غلط  یا  درست  چیزی  آیا  که  آن  پرسیدن  به  راجع 
نیست. مسیحیت آن است که در انجام هر کاری حیات 
درون خود را بررسی کنیم. حیات جدیدی که خدا به ما 
عطا کرده، در مورد آن از درون به ما چه می گوید؟ عجیب 
است که بسیاری از مردم فقط معیار ظاهری، یعنی معیار 
خوب یا بد را دیده اند. ولی خدا به ما معیار ظاهری عطا 
نکرده. مسیحیت مجموعه ای جدید از ده  فرمان نیست. در 
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مسیحیت ما نه به [کوه] سینای جدیدی آورده شده ایم، و 
نه خدا به ما یک ِسری قوانین و مقررات جدید شامل «تو 
باید» و«تو نباید» داده است. مسیحیت مستلزم آن نیست 
که ما بپرسیم آیا چیزی درست است یا غلط، خوب است یا 
بد. برخالف آن، در انجام هر کاری، این حیاتی که در درون 
ماست بر خاسته و با ما صحبت می کند. وقتی ما در درون 
احساس درست بودن داریم، وقتی حس می کنیم که حیات 
درونی مان در جنبش است، وقتی در درون قوی بوده و 
حس تدهین داشته باشیم، می دانیم که حیات داریم. خیلی 
وقتها چیزی در چشم انسان درست و خوب بنظر می رسد، 
ولی غریبانه، حیات درون به آن هیچ واکنشی نداشته و به 

سردی گراییده و عقب نشینی می کند.
لطفاً به خاطر داشته باشید، کالم خدا به ما می گوید که 
زندگی مسیحی ما بر مبنای حیاتی درونی است، نه معیاری 
ظاهری از درست و غلط. بسیاری از مردم دنیوی که نجات 
می توان  که  زندگی  معیارهای  بهترین  طبق  بر  نیافته اند، 
زندگی  غلط،  و  درست  اصل  یعنی  یافت،  دست  بدان 
می کنند. اگر من و شما هم با اصل درست و غلط زندگی 
غیر  با  مسیحیان  بود.  خواهیم  دنیوی  مردم  مانند  کنیم، 
مسیحیان فرق دارند، چون ما با معیار ظاهری یا شریعت 
زندگی نمی کنیم. موضوع، اخالقیات و عقاید بشری نیست. 
ما تحت کنترل انتقاد و تفکر بشری تعیین نمی کنیم که آیا 
سؤال  مورد  چیز  یک  تنها  غلط.  یا  است  درست  چیزی 
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در  این حیات  اگر  ما چه می گوید؟  ماست: حیات درون 
درون ما توانا و فعال باشد، می توانیم آن کار را انجام دهیم؛ 
اگر این حیات در درون ما سرد و کناره گیر است، ما نباید 
آن کار را انجام دهیم. اصل ما برای زیستن به جای ظاهری 
زیستن  اصل حقیقی  تنها  این  است.  بودن  درونی  بودن، 
است و باقی همه مردود هستند. مردم ممکن است بگویند 
هم  من  و  است  درست  چیزها  بسیاری  دادن  انجام  که 
است،  آنها درست  دادن  انجام  کنم  احساس  است  ممکن 
حیات  اگر  می گوید؟  چه  ما  به  درونی  حیات  حس  ولی 
پاداشی  دهیم،  انجام  را  آنها  ما  و  نباشد  موافق  درون 
نخواهیم گرفت، و اگر آنها را انجام ندهیم، شرمی نباید 
باشد، چون آنها خارج از ما هستند. ما تنها وقتی می توانیم 
ببینیم چه چیز حقیقتاً درست است، که روح خدا درون ما 
فعال باشد. اگر حس کنیم که حیاِت درون وجود دارد، آن 
موضوع درست است. اگر حیات درون را احساس نکنیم، 
آن موضوع غلط است. درست و غلط بودن، نه با معیار 
ظاهری، بلکه توسط حیات درون ما تصمیم گیری می شود.

معیار حیات برتر از معیار خوب است
نه  که  ببینیم  می توانیم  شد،  موضوع حل  این  وقتی 
تنها از همۀ کارهای بد، بلکه از تمامی آنچه صرفاً خوب 
است هم باید دوری کنیم. مسیحیان باید فقط آنچه را که 
ناشی از حیات باشد انجام دهند. ما می توانیم ببینیم که 
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چیزهایی بد، چیزهایی نیک، و چیزهایی از حیات وجود 
که  را  کارهایی  فقط  باید  نمی گوییم مسیحیان  ما  دارند. 
خوب بوده و چیزهایی را که از حیات است انجام دهند. 
بلکه می گوییم مسیحیان نباید چیزهای خوب یا بد انجام 
دهند. خدا فرمود: «از درخت معرفت [دانش] نیک و بد 
زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هرآینه خواهی 
ُمرد.» مالحظه کنید «نیک و بد» اینجا بعنوان یک طریقه 
دیگر  طریقی  «حیات»  حالیکه  در  شده،  گذاشته  باهم 
است. مسیحیان نه تنها باید بد را رد کنند، آنها باید حتی 
خوب را رد کنند. معیاری باالتر از خوب وجود دارد و آن 

معیار حیات است.
من راجع به این موضوع با بسیاری از برادران جوان 
صحبت کرده ام، ولی امروز دوست دارم داستانم را دوباره 
تکرار کنم. در آغاز خدمتم به خداوند، سعی کردم از همه 
آنچه بد است دوری کنم و عمداً با خود قرار گذاشتم که 
هر آنچه خوب است را انجام دهم. از نقطه نظر انسانی، 
به نظر می رسید که من در حال پیشرفتی عالی در دوری 
کردن از بد و انجام دادن خوب بودم، ولیکن مشکلی وجود 
داشت. از وقتی که درست و غلط را پی گیری می کردم، قبل 
از انجام هر چیز، می خواستم در مورد درست و غلط بودن 
آن موضوع روشن باشم. در آن زمان همکاری داشتم که دو 
سال از من بزرگتر بود و ما همیشه اختالف عقیده داشتیم. 
اختالفاتی که بین ما به وجود آمد راجع به مسائل شخصی 
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و  بود،  عمومی  موضوعات  دربارۀ  ما  توافق  عدم  نبود. 
مشاجرات ما هم در معرض عام بود. من طبق عادت به 
خود می گفتم: این غلط است، اگر او بخواهد کارها را با 
این روش انجام دهد من اعتراض خواهم کرد. اما هر چقدر 
من اعتراض می کردم، او هرگز راهی نمی داد. عذر او تنها 
این بود که دو سال از من بزرگتر است. من می توانستم به 
هر دلیل دیگری بحث کنم، ولی در مورِد این حقیقت که او 
دو سال از من بزرگتر بود، نمی توانستم بحث کنم و قادر 
نبودم که در این مباحثه برنده شوم، ولی باطناً با او موافق 
نبودم. این داستان را با خواهر بزرگتری که گنجینه ای از 
تجربیات روحانی داشت درمیان گذاشتم و از او خواستم تا 
قاضی شود که آیا او درست بود یا من؟ او نگفت که او 
درست است یا غلط. ساده به من نگریست و گفت: «شما 
باطن  در  که  من  دهید.»  انجام  می گوید  او  آنچه  باید 
ناراحت بودم، با خود فکر کردم، «اگر من درست هستم به 
من بگو؛ اگر هم غلط هستم بگو. چرا می گویید من آنچه 
را که او می گوید باید انجام دهم؟» از وی خواستم تا دلیلی 
برای آنچه جواب داده عرضه کند. وی گفت: «در خداوند 
باشد.» جواب دادم، «ولی در  باید مطیع بزرگتر  جوان تر 
خداوند، اگر جوان تر درست باشد و بزرگتر غلط، آیا جوان تر 
هنوز باید مطیع باشد؟» در آن زمان من در دبیرستان بوده 
و هنوز چیزی از ادب و انضباط نیاموخته بودم، پس آزادانه 
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خشم خود را بیرون ریختم. وی همچنان لبخند زده گفت: 
«بهتر است که شما آنچه را او می گوید انجام دهید.»

یکبار قرار بود که چند نفر تعمید شوند و سه تن از ما 
این موضوع را رسیدگی می کردیم. من جوان ترین بودم و 
بعد همان برادری که از من دو سال بزرگتر بود و دیگری 
برادر «ّوو» بود که از او هفت سال بزرگتر بود. پیش خود، 
خطاب به آن برادر فکر کردم، «چون شما از من دو سال 
باشم،  مطیع شما  چیز  در همه  باید  من  بزرگتر هستید، 
اکنون او حتی بزرگتر از شماست، حال ببینیم آیا مطیع او 
خواهید بود یا نه.» ما گردهم آمدیم تا در مورد آن موضوع 
گفتگو کنیم، ولی او از قبول هر چه برادر «ّوو» گفت نیز 
اجتناب کرد. او در هر نکته ای، در بکار بردن روش خودش 
اصرار ورزید. باالخره گفت: «فقط کارها را به من بسپار؛ 
من تنها آنها را انجام خواهم داد.» من فکر کردم، «این چه 
از  من همیشه  که  دارید  اصرار  است؟ شما  منطقی  نوع 
شما، چون که ارشد هستید اطاعت کنم، ولی خودتان نباید 
را جستجو  خواهر  آن  فوراً  کنید!»  اطاعت  خود  ارشد  از 
کردم تا دربارۀ این مورد بپرسم. من ناراحت بودم که آن 
خواهر توجهی به درست و غلط بودن نداشت. او ایستاده 
و پرسید، «آیا شما ندیده اید که حیات مسیح چیست؟ در 
طی چند ماه اخیر، دائماً برای گفتن اینکه شما درست و آن 
صلیب  نمی دانید  آیا  آمده اید.  من  نزد  است  غلط  برادر 
اصرار می ورزید،  بودن موضوع  چیست؟ شما در درست 
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برای  من  است.»  صلیب  حیات  روی  بر  من  تأکید  ولی 
و  حیات  اهمیت  و  بودم  ورزیده  اصرار  غلط  و  درست 
صلیب را ندیده بودم. سپس او از من پرسید، «فکر می کنید 
این کاری که انجام می دهید درست است؟ آیا فکر می کنید 
درست است که این چیزها را بگویید؟ بر طبق استدالل، 
همۀ دالیل شما درست هستند، ولی از شما می پرسم، در 
درون خود چه حس می کنید و حس درونی شما چیست؟» 
استدالل  طبق  بر  من  که  کنم  اعتراف  می توانستم  فقط 

درست بودم، ولی بر طبق حیات درون در اشتباه بودم.
رسیدگی  ّشر  چیزهای  به  تنها  مسیحی  زندگی  معیار 
و درست هم رسیدگی  به چیزهای خوب  بلکه  نمی کند، 
می کند. طبق معیارهای بشری، بسیاری از چیزها درست 
چون  می شمارد،  غلط  را  آنها  الهی  معیار  ولی  هستند، 
اشاره  الهی هستند. من در آن روزی که  از حیات  خالی 
کردم، برای نخستین بار آن نور را دیدم. پس از آن از خود 
پرسیدم، آیـا زندگی کردن من در برابر خدا، بر طبق اصل 
حیات است یا بر طبق اصلی که من آن را درست و غلط 
می انگارم؟ از این به بعد بررسی خواهم کرد، «آیا این کار 
انجام می دهم؟»  است  این که درست  به خاطر  را فقط 
است  ممکن  دیگران  است:  نکته  این  در  چیز  هر  کلید 
است  ممکن  حتی  نیز  ما  و  است  درست  چیزی  بگویند 
بگوییم که آن چیز درست است، ولی آیا حیات خداوند در 
درون ما برانگیخته می شود، یا اینکه وقتی شروع به انجام 
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به  شروع  وقتی  می کند؟  نشینی  عقب  می کنیم  کار  آن 
انجام آن کار می کنیم، آیا حِس مسح شدن داریم، یا حس 
ُسست شدن؟ همچنان که آن کار را انجام می دهیم، آیا 
حسی فزاینده داریم که می گوید در مسیر درستی هستیم، 
گشته ایم؟  منحرف  راه  از  که  می گوید  ما  به  چیزی  یا 
بر طبق  که حیات  باشید  داشته  یاد  به  خواهش می کنم 
نمی کند.  گیری  تصمیم  غلط  و  درست  ظاهرِی  معیار 
موضوعات باید بر طبق حس حیات خدا، و یا حس مرگ 
یا  طلوع  طبق  بر  باید  تصمیمات  شوند.  گیری  تصمیم 
غروب حیات خدا در درون ما اخذ گردد. هیچ مسیحی 
نباید بگوید که می تواند کاری را انجام دهد چون آن کار 
خود  درون  خداوند  از  باید  ما  است.  درست  و  خوب 
بپرسیم. احساس درونی که خداوند به ما می دهد چیست؟ 
آیا در این مورد، در درون خود احساس مسرت می کنیم؟ 
اینها موضوعاتی  آیا خشنودیم و آرامش روحانی داریم؟ 

هستند که مسیر روحانی ما را تعیین می کنند.
دیدن  بریتانیا]  در  [مکانی  اوک»  از«آنِر  من  وقتی 
می کردم، برادر دیگری حضور داشت که او هم در آنجا 
مهمان بود. او انتقادات بسیاری از آن مکان داشت. او 
شبان کلیسا بوده، خوب موعظه می کرد و می دانست که 
کردن  عرضه  برای  روحانی  چیزهای  بسیاری  اوک»  «آنِر 
داشت. ولی هنوز با بسیاری چیزها موافق نبود. هرگاه 
ما باهم مواجه می شدیم، به من می گفت که جای قبلی 
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او چقدر بهتر از «آنِر اوک» بود. طی دو یا سه ماهی که 
بیشتر  دیگری  هرکس  از  او  انتقادات  بودیم،  هم  با  ما 
او  از  من  پس  کرد،  روی  زیاده  خیلی  او  روز  یک  بود. 
پرسیدم، «شما می گویید آنِر اوک بد است، پس بهتر نبود 
در  او  می مانید؟»  اینجا  چرا  می کردید؟  ترک  را  اینجا 
حالی که به قلب خود اشاره می کرد جواب داد، «دلیلش 
اینجاست؛ این می خواهد بماند. هر گاه من چمدانم را 
می رود.  قلبم  از  آرامش  کنم  ترک  را  اینجا  تا  می بندم 
یکبار حتی برای دو هفته اینجا را ترک کردم، ولی مجبور 
شدم نامه نوشته و تقاضای برگشت کنم.» گفتم، «برادر، 
آیا شما این دو راه را دیده اید: راه حیات و راه آنچه شما 
آن را درست و غلط می دانید؟» او گفت: «بعضی روزها 
حتی تا سه بار به اتاق خود می روم تا چمدانم را ببندم. 
ولی هر بار که می خواهم اینجا را ترک کنم، منع درونی 
این عمل را حس می کنم. در درون احساس می کنم که 
می کنم  حس  ولی  می دهند،  انجام  اشتباه  را  کارها  آنها 
برای من نیز اشتباه است که اینجا را ترک کنم.» خدا به 
او نشان داده بود که اگر می تواند در آنجا کمک روحانی 
دریافت کند، باید بماند تا خدا را مالقات کند. همۀ ما 
می توانیم ببینیم که این موضوع مربوط به آنچه درست 
فرزندان  کنترل  برای  نیست. خدا  تلّقی می شود  غلط  یا 

خود، از حیات خویش استفاده می کند.
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ظواهر بر تصمیمات حکومت نمی کنند
بزرگترین اشتباه در میان فرزندان خدا این است که 
بسیاری از آنان مبنی بر آنچه می بینند، درست و غلط را 
تعیین می کنند. بسیاری بر طبق سوابق و بر مبنای سالهای 
می کنند.  تعیین  را  غلط  و  درست  زندگی خویش،  تجربۀ 
بنابراین، واقعاً نمی دانند چه چیز درست و چه چیز غلط 
است. لطفاً یادتان باشد که زندگی مسیحی بر مبنای حیاِت 
احوالی  خدا  مقابل  در  تنها  مردم  بسیاری  است.  درون 
تصمیم  ظواهر  اساس  بر  مردم  بسیاری  دارند.  ظاهری 
می گیرند که آیا چیزی درست است یا غلط. ولیکن، حیات، 
هستند،  حیات  با  که  آنهایی  است.  متفاوت  موضوعی 

می دانند که آن چیست.
را  موضوع  این  خدا  مقابل  در  ما  همگی  امیدوارم 
از  جدا  را  چیزی  نمی تواند  مسیحی  هیچ  کنیم:  مالحظه 
حیات تعیین کند. هر آنچه حیات درون را افزون می کند، 
درست است؛ و هر آنچه از حیات درون می کاهد، غلط 
است. هیچ کس نباید توسط معیار ظاهری تعیین کند که 

آیا موضوعی درست است یا غلط.
برادران  آنجا  در  که  رفتم  جایی  به  که  می آورم  بیاد 
آنان  از  حقیقتاً  بودند. خدا  مؤثر  واقعاً  فعالیتی  مشغول 
آنها  کار  آیا  که  بپرسید  من  از  اگر شما  می کرد.  استفاده 
بی عیب بود یا خیر، باید بگویم که برای بهبود بخشیدن 
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به کارشان جایی وجود داشت. آنها با فروتنی بسیار از من 
خواستند تا هر آنچه را که قابل تصحیح می دیدم به آنها 
نشان دهم، پس من به این و به آن اشاره کردم. آنها از من 
چندین بار پرسیدند، ولی چیزی را تغییر ندادند. آیا من 
می شود،  رنجیده  احمق  شخصی  تنها  نه!  شدم؟  رنجیده 
ولی کسی که خدا را می شناسد، نمی تواند ناراحت شود. 
من تنها می توانستم موضوعات ظاهری را که احتیاج به 
تنظیم داشت تعیین کنم، ولی نمی توانستم ببینم که خدا 
درون آنان چه می کند. من راهی که به خدا بگویم درون 

آنها چه انجام دهد نداشتم.
موعظه  انجیل  به  برادران  دیگر،  جایی  از  دیدار  در 
نمی کردند. آنها موضوع را با من درمیان نهادند و پرسیدند 
انجام  را  موعظه  باید  آنها  که  است  این  من  نظر  آیا  که 
دهند؟ پاسخ دادم، «اگر اصولی صحبت کنیم، مطمئناً باید 
انجیل را موعظه کنیم.» گفتند که آنها هم این را به خوبی 
تشخیص می دهند ولی با کمال شگفتی، خدا به آنها حیات 
فقط  را می شناسند  که خدا  آنانی  نداد.  را  کار  این  برای 
می توانند ساکت در کناری بایستند، زیرا مسیر و طریقت 
این دو  بین  تفاوت  و غلط.  نه درست  اوست،  ما حیات 
اینجا  در  تضاد  خواهران،  و  برادران  است.  عظیم  اصل 
بسیار زیاد است. چه بسیار از مردم فقط می اندیشند که 
آیا انجام کاری درست است یا غلط. ولی امروز ما نباید بر 
مبنای آنچه درست و یا غلط است عمل کنیم. تنها سؤالی 
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که امروز باید بپرسیم این است که آیا حیات الهی درون ما 
طلوع می کند یا غروب. این آن چیزی است که باید مسیر 
گیری  تصمیم  ما  قلب  در  چیز  همه  نماید.  تعیین  را  ما 

می شود.

«او را بشنوید»
در کوِه تبدیل، موسی، نمایندۀ معیار ظاهری اخالقی، 
و الیاس، نمایندۀ معیار ظاهری بشری، حضور داشتند (متی 
۱۷: ۳). ما همه می دانیم که موسی در جایگاه شریعت، و 
الیاس در جایگاه انبیا ایستاده اند. یعنی معیار شریعت و 
قدیم،  عهد  در  داشتند.  آنجا حضور  انبیا  معیار  همچنین 
شرایط  واجد  بسیار  گفتن،  سخن  برای  انبیا  و  شریعت 
بودند، ولی در اینجا خدا آنها را خاموش کرد. خدا به پطرس 
گفت: «این است پسر حبیب من که از وی خشنودم، او را 
بشنوید» (آ. ۵). امروز معیار زندگی مسیحی دیگر شریعت 
نیست، انبیا هم نیست. معیار زندگی مسیحی اکنون خود 
بنابراین،  ما.  درون  در  ساکن  مسیِح  همان  است؛  مسیح 
سؤال این نیست که آیا ما درست یا غلط هستیم، بلکه آیا 
حیات الهی دروِن ما با آن چیز موافق است یا خیر. اغلب با 
شگفتی در می یابیم که حیات درون ما با آنچه ما موافق 
ما  می افتد،  اتفاق  این  وقتی  نیست.  موافق  هستیم، 
آنچه که فکر می کنیم درست است  انجام  نمی توانیم در 

اصرار ورزیم.
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حیات الهی باید راضی باشد
داستان دو برادر را بخاطر می آورم که هر دو مسیحی 
بودند و برنجکاری داشتند. برنجکاری نیاز به آبیاری فراوان 
مزارع  و  بود،  تپّه  یک  باالیی  نیمۀ  در  آنها  مزرعۀ  دارد. 
دیگران در پایین آن قرار داشت. در گرمای زیاد روز، آنها 
آب می کشیدند و مزرعۀ خود را آبیاری می کردند و غروب 
بودند،  خواب  در  آنها  که  زمانی  ولی  می رفتند.  خانه  به 
کانال آب  بود، سوراخی در  آنها  از  پایین تر  کشاورزی که 
اطراف مزرعۀ این برادران کند تا همۀ آب به مزرعۀ خودش 
سرازیر شود. روز بعد برادران دیدند که چه اتفاقی افتاده، 
پر  آب  با  را  کانال ها  دوباره  آنها  نگفتند.  چیز  هیچ  ولی 
کردند. روز بعد دیدند که مزرعه  دوباره خالی شده، ولی 
باز هم چیزی نگفتند. آنها مسیحی بودند و حس کردند که 
باید در سکوت تحمل کنند. این برای یک هفته هر روز 
در  آنها  که  کردند  پیشنهاد  از مردم  بعضی  ادامه داشت. 
شب به نگهبانی از مزرعه بایستند تا دزد را دستگیر کنند و 
کتک بزنند. آنها در جواب کلمه ای نگفتند و فقط تحمل 

کردند، زیرا که مسیحی بودند.
مسرور،  که  باید  آنها  خود،  انسانِی  درک  حسب  بر 
خوشحال، و پیروز می بودند، زیرا حتی بعد از روزها آب 
کشیدن و چندین بار دزدیده شدن آبها، همه را در سکوت 
تحمل کرده بودند. ولی برای آنها غریب بود که حتی با آن 
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که هر روز آب می کشیدند و وقتی دیگری آن را می دزدید 
ساکت می ماندند، در قلب ایشان آرامش وجود نداشت. 
پس آنها به دیدن برادری رفتند که در امور خداوند تجربه 
داشت و گفتند: «ما نمی فهمیم چرا بعد از هفت یا هشت 
باید  مسیحیان  نداریم.  آرامشی  هیچ  کردن،  تحمل  روز 
تحمل کرده و اجازه دهند تا دیگران از آنها بدزدند، ولی 
ما در قلب خود آرامش نداریم.» این برادر که بسیار پُر 
تجربه بود گفت: «شما به اندازۀ کافی کار انجام نداده اید، 
اول  باید  نکرده اید. شما  تحمل  کافی  اندازه  به  همچنین 
مزرعۀ این شخص را که از شما آب می دزدد پُر کنید. بعد 
می توانید مزرعۀ خود را پُر کنید. بروید این کار را امتحان 
کنید، بعداً خواهید دید که چه آرامشی در درون خواهید 
داشت.» هر دو موافقت کردند. روز بعد صبح زودتر از 
همیشه برخاستند و قبل از آن که مزرعۀ خود را پُر کنند، 
مزرعۀ آن شخصی را که آبهای آنها را می دزدید پُر کردند. 
پُر  را  شخص  آن  مزرعۀ  حالیکه  در  بود،  عجیب  خیلی 
می کردند، بیشتر و بیشتر شاد می شدند و وقتی به آبیاری 
زمین خود بازگشتند، در قلب خود آرامش داشتند. حتی با 
فکر این که اجازه دهند باز آن شخص آب ایشان را بدزدد 
هم در آرامش بودند. بعد از دو یا سه روز که این کار را 
انجام دادند، شخصی که از آنها می دزدید، برای عذرخواهی 
آمد و گفت: «اگر این مسیحیت است، من مایل هستم که 

در مورد آن بشنوم.»
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این نشان می دهد که در زمینۀ درست و غلط بودن، 
تحمل کردن در نظر این افراد کاری درست بود، و بیشتر 
انجام  تا  داشت  توقع  از کسی  کاری می توان  این چه  از 
دهد؟ آنها تمام روز را نه در هوای عاّدی، بلکه در هوای 
داغ، صرف کشیدن آب کردند. آنها تحصیل کرده نبودند، 
انجام  را  بود  و خوب  که درست  کاری  و  بودند  کشاورز 
دادند. دیگر چه چیز بیشتری می توان از آنها توقع داشت؟ 
ولی در درون آرامشی نداشتند. این نشانگر طریق حیات 
است. این طریقی است که ما می رویم؛ طریقۀ درست و 
و  درست  که  می گوید  انسان  است.  دیگر  طریقی  غلط، 
خوب کافی است، ولی خدا می گوید که تنها حیات بسنده 
است. ما باید کارها را تا به آن نقطه که مسرت و آرامش 
بین  تفاوت  این  دهیم.  انجام  آید  بوجود  درونمان  در 
طریق حیات، و طریق درست و غلط است. این طور به 
نظر می رسد که درست و غلط کافی است و چیز دیگری 
الزم نیست. ولی خدا تنها با درست بودن راضی نیست. او 

ما را ملزم کرده تا حیات الهی را راضی کنیم.
خطابۀ باالی کوه، در متی ۵-۷ به ما چه می آموزد؟ این 
خطابه چیزی کمتر از این به ما نمی آموزد: درست بودن 
کافی نیست. ما باید کارها را به طریقی انجام دهیم که 
این  دارد.  نگه  راضی  شده  عطا  ما  به  که  را  الهی  حیات 
باالی  است. خطابۀ  کوه  باالی  محتوای متی ۵-۷، خطابۀ 
کوه به ما این را نمی گوید که هر چیز تا زمانی که بر اساس 
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اصل درست باشد، خوب خواهد بود. انسان می پرسد، چرا 
باید گونۀ دیگر خود را هنگامی که به او سیلی زده شده، 
برگرداند؟ آیا کافی نیست وقتی کسی به ما سیلی می زند 
مالمت  را  او  ما  که  نیست  عالی  این  آیا  نگوییم؟  چیزی 
نکرده و خودداری زیادی نشان داده ایم؟ ولی خدا می گوید 
فقط  می خوریم  سیلی  وقتی  که  نیست  کافی  این  حتی 
حیات  این  کنیم.  ترک  را  آنجا  و  اندازیم  پایین  را  سرمان 
درون را راضی نمی کند. ما باید گونۀ دیگر خود را سوی آن 
شخص بگردانیم، تا به آن هم سیلی زند. این به آن معنی 
است که ما در قلب خود از او متنفر نیستیم، خشمگین 
کنیم.  بار دیگر تحمل  را  این برخورد  نبوده، و می توانیم 
حیات، فروتن است. حیات است که می تواند گونۀ طرف 

دیگر را باز برای سیلی برگرداند. این طریق حیات است.
بسیاری از مردم می گویند که متی ۵-۷ برای آنها بسیار 
مشکل است. من تصدیق می کنم. برای ما غیر ممکن است 
که متی ۵-۷ را به انجام رسانیم. اگر سعی کنیم خواهیم 
ُمرد، چون قادر به انجام آن نیستیم. لیکن ما حیاتی دیگر 
اگر  که  می گوید  ما  به  حیات  این  داریم.  خود  درون  در 
ما  که  نیست  بود. مهم  نخواهیم  نکنیم، خوشحال  چنین 
چقدر از یک برادر یا خواهر رنجیده ایم. اگر زانو نزده و 
در  داشت.  نخواهیم  درون  مسرت  نکنیم،  دعا  او  برای 
سکوت تحمل کردن خوب است، ولی اگر ما تعلیم خطابۀ 
باالی کوه را دنبال نکنیم، مسرت درون را نخواهیم داشت. 
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خطابۀ باالی کوه به ما می آموزد که باید حیات خدا را در 
درون خود راضی کنیم. در انجام اینها، حیاِت الهی راضی، 
آزاد، آرام و خشنود می شود. کل موضوع این است: آیا ما 
در طریق حیات راه می رویم یا در طریق درست و غلط؟ 
کامالً  که  دید  خواهیم  بخوانیم،  روشن  را  خدا  کالم  اگر 
اشتباه است که از طریق اصل درست و غلط مطالب را 
تصمیم گیری کنیم، یا بر طبق حیات نفـْسانی خود زندگی 

کرده و عمل نماییم.

باید درون سرشار از حیات باشد
بسیار  کاری  که  می خوریم  بر  برادری  به  ما  گاه 
نابخردانه انجام داده است و بر طبق آنچه مناسب است، 
باید شدیداً او را نصیحت و مالمت کنیم. با خود می گوییم 
آماده  را  خود  دارد.  الزم  کامل  و  جّدی  برخوردی  او  که 
می کنیم که با این موقعیت روبرو شویم چون می دانیم او 
برای چند روز در اطراف خواهد بود. به خانۀ او رفته و در 
می زنیم، ولی بعد از خود می پرسیم که آیا در این مورد 
داده،  انجام  نابخردانه ای  کار  او  یا غلط؟  درست هستیم 
پس حاال چه کاری بجز نصیحت کردن او می توانیم انجام 
دهیم؟ به دِر خانه او رفته و دست خود را پیش می بریم 
که در بزنیم، ولی درونمان مشکلی وجود دارد. دست باال 
رفتۀ ما پایین می آید. حتی اگر خود را قانع کرده ایم که 
نیست.  بودن  غلط  و  درست  مورِد  این  ماست.  با  حق 
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موضوع این است که آیا حیات خدا به ما اجازه می دهد یا 
نه. بسیاری اوقات وقتی می رویم که برادری را نصیحت 
کنیم، او نصیحت ما را با تواضع می پذیرد و قول می دهد 
چه  هر  هم  باز  اما  دهد،  انجام  می گوید  خدا  آنچه  که 
بیشتر او را موعظه کنیم، جوهر درون ما بیشتر پژمرده 
می شود. وقتی به خانه باز می گردیم باید بپذیریم که در 
نصیحت کردن آن برادر در اشتباه بوده ایم! بنابراین، این 
از  بودن  پُر  موضوع  بلکه  نیست،  بد  و  خوب  موضوع 

حیات درونی است.
مثالی دیگر برای شما می آورم. چند روز قبل برادری 
محتاج را مالقات کردم. او شدیداً فقیر بود و نیاز به کمک 
از  انجام دهم چون  باید کاری  داشت. فکر کردم مسلماً 
هیچ طریقی برای او احتمال دریافت کمک وجود نداشت. 
لیکن در آن زمان من پول اضافی نداشتم، پس کمک کردن 
به او گذشتی بزرگ بود و به نظر می رسید که بیشتر از 
حد توانایی من بود. بر طبق آنچه مناسب است، کار من 
درست بود، و قاعدتاً می بایست از این که به او مقداری 
پول می دادم خوشحال باشم. ولی به دلیلی ناشناخته، در 
در  می دادم،  وی  به  بودم  داده  قول  که  را  پولی  حالیکه 
درون خود پژمرده گشتم. صدایی در درونم می گفت: «تو 
فقط از روی خیرات عمل کردی و آن عمل تو در حیات 
بود.  طبیعی  محبت  و  بشری  جوانمردی  فقط  آن  نبود، 
عملی که از روی خواستۀ خود تو و نه از طریق حیات 
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انجام  را  کار  این  من  که  نمی خواست  خدا  شد.»  انجام 
دهم. راجع به آن مورد من دو یا سه هفته ناراحت بودم. 
اگر چه به آن برادر پول داده بودم، مجبور شدم که وقتی 
به خانه رسیدم در برابر خدا زانو زده و به گناهم اعتراف 

کرده و از او طلب بخشش کنم.

زیستن و اعمال ما باید بر طبق 
راهنمایی حیات باشد

زندگی  خدا  برابر  در  که  زمانی  خواهران،  و  برادران 
می کنیم، اعمال ما نباید توسط خوب و بد، بلکه توسط 
حیات درون تعیین گردد. هر آنچه حیات از ما می خواهد 
انجام دهیم، با ارزش است. هر آنچه ما بدون حیات انجام 
دهیم، علیرغم آن که چقدر ممکن است خوب باشد، بجز 
یک  نمی آورد.  بار  به  هیچ  ما  برای  درونی  محکومیت 
مسیحی نباید فقط برای گناهانی که مرتکب شده در برابر 
خدا توبه کند؛ بلکه بیشتر اوقات، برای چیزهای خوبی که 
انجام داده باید در برابر خدا توبه کند. اصل زندگی ما بر 
آن نیست که بین خوب و بد تفاوت قائل شویم. ما باید 
در برابر خدا بیاییم تا آنچه را از حیات و آنچه را از مرگ 
است از هم تشخیص دهیم. وقتی حیاِت درون داریم و 
احساس می کنیم حیات در ما طلوع می کند، در حال انجام 
طلوع  ما  درون  حیاِت  وقتی  هستیم.  مناسب  عملی 
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حس  خود  وجود  در  را  مسح  آن  نمی توانیم  و  نمی کند 
درست  پایه ای  بر  آیا  که  کنیم  توجه  این  به  نباید  کنیم، 
عمل می کنیم یا غلط. به جای آن باید توبه کرده و از خدا 

بخشش بطلبیم.
پولس گفت که او هیچ چیز را خود قضاوت نکرد، بلکه 
تنها خدا او را قضاوت کرد (اول قرنتیان ۴: ۳-۴). بسیاری 
این  نمی کنند.  درک  قرنتیان  اول  در  را  عبارت  این  مردم 
جمله بسیار ساده است، ولی اگر ما حیات را نشناسیم، این 
خیلی مشکل می شود. اگر ما معیار خارجِی خوب و بد را 
آن  قضاوت  هستیم،  غلط  یا  درست  وقتی  باشیم،  داشته 
بسیار آسان است. پولس بر طبق معیار ظاهری درست و 
غلط عمل نکرد، پس می توانست بگوید، «بلکه بر خود نیز 
حکم نمی کنم. زیرا که در خود عیبی نمی بینم، لیکن از این 
خداوند  من  کنندۀ  حکم  بلکه  نمی شوم،  شمرده  عادل 
می آزماید  قضاوت  تخت  برابر  در  را  ما  که  آن  است.» 
خداوند است. بعالوه، ما حیاتی درونمان داریم که راهنمای 
ماست. به این دلیل است که دوم قرنتیان ۵: ۷ می گوید: 
«زیرا که با ایمان رفتارمی کنیم، نه به دیدار.» ما چیزها را 
توسط شریعِت ظاهری، که ظاهریست تعیین نمی کنیم. 
زندگی ما بر طبق رهنمودی است که خداوند از درون به 

ما عطا می کند.
ما در برابر خدا باید این درس را بیاموزیم که هرگز 
نباید صرفاً توسط معیار درست و غلط عمل کنیم. معیار 
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برای  است، ولی  نیست؛ معیار خوبی  بد  و غلط  درست 
یک مسیحی به اندازۀ کافی خوب نیست. معیار مسیحیان 
از درست و غلط است. چیزهای غلط، غلط  برتر  چیزی 
هستند، ولی آنچه که درست است همیشه درست نیست. 
نشان  ما  به  او  کنیم،  عمل  خدا  حیات  طبق  بر  ما  اگر 
می دهد که آنچه او می طلبد، باالتر از آن است که قوانین 
بشری می طلبد. با وجود این، بسیار آسان می توان با حیات 
مسیحی زندگی کرد. در هر موردی، وقتی ما جویای سخن 
نور  از  به خود درخششی  باشیم، خود  خدا در درونمان 
خاطر  به  می کنم  خواهش  داشت.  خواهد  وجود  درون 
داشته باشید که احیا ما یک واقعیت است. همچنین این 
واقعیت دارد که خدا از طریق خداونْد عیسی در ما زندگی 
می کند.  ابراز  ما  درون  را  خود  دائماً  خداوند  می کند. 
امیدواریم که هر یک از ما قادر باشد که به خدا بگوید، 
نه  حیات،  درخت  توسط  من  که  آنچنان  ده،  فیض  «مرا 
توسط درخت دانش نیک و بد، زندگی کنم. می خواهم که 
که  بدانم  باشم. می خواهم  داشته  توجه  به حیات  دائماً 
زندگی  اصل  این  طبق  بر  ما  اگر  چیست؟»  حیات  حس 
کنیم، تغییر عظیمی در زندگی مسیحی خود خواهیم دید.

بسیاری از مشکالت به دلیل داشتن معیار درست و 
خاطر  به  اشتباهات  از  بسیاری  می آید.  وجود  به  غلط 
نداشتن معیار حیات انجام می شود. اگر ما معیار حیات را 

داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
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دعا
خداوندا، در برابر تو می ایستیم و از تو استدعا می کنیم 
تا باز سخن بگویی. انسان تهی است و توان انجام کاری را 
تا  باشیم  تو  فیض  طالب  که  می توانیم  تنها  ما  ندارد. 
یا  و  بار که دهان می گشاییم  را بگشاید. هر  چشمانمان 
تصمیمی می گیریم، سبب شو تا در برابر تو آمده و بپرسیم 
که آیا تصمیم ما بر طبق درست و غلط است، یا بر طبق 
راهنمایی حیات درونی. خداوندا، سبب شو تا ما تفاوِت 
بین آنچه روحانی و هرآنچه نَفـْسانی است را ببینیم. سبب 
شو تا ما حقیقتاً تفاوت بین نور درون و شریعِت ظاهری را 
ببینیم. خداوندا، ما را از طریقه مرگ نجات ده. خداوندا از 
تو نیست که ما با تشخیص درست از غلط زندگی کنیم. 
از غلط، گناه و مرگ  ببینیم که تشخیص درست  تا  باشد 
است. ما می خواهیم در حیات زندگی کنیم و باید با حیات 
کند.  رهبری  باید  که  است  حیات  این  شویم.  هدایت 
خداوندا، در میان ما باش تا این حقیقت را واضح ببینیم. 
این را بارها گفته ایم و باز هم می گوییم: باشد که کالم تو 
به بطالت بیان نشود. سبب شو تا بدانیم که حیات چیست 
و شریعت چیست. این اظهارات پراکنده را برکت ده. بر ما 
پیش روی  که  راهی  در  را  ما  نما.  فیض عطا  و  رحم کن 
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