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  نجات

  وظايف و مسئوليتهاي پسران خدا

  

  

 در درس گذشته بعضي از امتيازات فرزند  مي  خوانندة گرا    

ح داده شد و ديديم وقتي كه يك نفر از راه ايمان به مسيح، خواندگي شر

ببينيم .  شود عالوه بر امتيازات داراي مسئوليتهايي نيز هست فرزند خدا مي

ايم چه  ما فرزندان خدا كه پسراني بالغ در خانوادة خدا محسوب شده

  .وظايف و مسئوليتهايي برعهده داريم

  

  وظايف شرعي پسران خدا

بينيم  كنيم مي شرعي پسران خدا را بررسي ميوقتي وظايف     

كه بعضي از اين وظايف شبيه وظايفي است كه فرزندان نسبت به والدين 

  .زميني خود دارند

  

  محترم داشتن پدر

دهد كه پدران خود را احترام و  كتاب مقدس تعليم مي    

اطاعت نماييم و همچنين با رفتاري سنجيده اعتبار نيكوي آنان را حفظ 

 : فرمايد كالم خدا يكي از گناهان نژاد بشر را اينطور بيان نموده، مي.  كنيم

اگر چه آنها خدا را شناختند ولي آنطوري كه شايستة او است از او "
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در عوض افكارشان كامالً پوچ گشته و عقل .  تكريم و تشكر نكردند

كنند نشان  در حالي كه ادعاي حكمت مي.  ناقص آنها تيره شده است

آنها جالل خداي جاودان را به بتهايي شبيه .  ند كه نادان هستندده مي

سالة ر (".انسان فاني و پرندگان و چهارپايان و خزندگان تبديل كردند

  ).23 و 21، آيات اولپولس رسول به روميان فصل 

آنطوري كه شايستة خداست از او تكريم و تشكر "بينيم كه آدميان  مي  

ري كه شايستة خداست او را تمجيد نكردند يا  يعني آدميان آنطو"نكردند

بايد توجه داشته باشيم كه خدا خالق و نگهدارندة عالم .  محترم نداشتند

كند و بهترين را  او حاكم مطلقي است كه كائنات را اداره مي.  هستي است

اي بخاطر آشنا نبودن با خدا و  عده.  براي مخلوقات خود در نظر دارد

خدا را مسبب مشكالت و ظلم و ستمهاي موجود در ندانستن كالم او، 

آيا خدا باعث شده است كه انسان روزگارش اينطور سياه !  دانند جهان مي

بشود و در بدبختي و نابساماني بسر ببرد؟  يقيناً خير، چون خدا نيكوست 

روز  آنچه كه باعث شده انسان سيه.  شود  و هيچگاه بدي از او صادر نمي

بنابراين گناه، روزگار انسان را .  تي بسر ببرد، خود اوستبشود و در بدبخ

  .سياه كرده است نه خدا

 ديديم كه آدميان آنطوري كه 21در رساله به روميان فصل اول، آية 

 26 و 24سپس در آيات .  شايستة خداست خالق خود را محترم نداشتند

 هوسهاي به اين جهت خدا ايشان را با شهوات و"خوانيم   اينطور مي28و 

لذا خدا آدميان را تسليم ).  24آية  ("...خودشان در ناپاكي واگذاشت

چون آنها خداشناسي را ) 26آية ...(شهوات ننگين خودشان كرده است 

امري ناچيز شمردند خدا آنها را تسليم افكار فاسدشان نمود تا اعمال 

  ).28آية (زشت و ناشايست بجاآورند 
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ييم كه چون انسان از خدا روگردان شده و توانيم بگو به اين ترتيب مي

.  برد روزي و بدبختي بسر مي اي او را محترم نداشته در سيه بطرز شايسته

توان شخصي را محترم داشت؟  براي محترم داشتن يك   چگونه ميراستي

شخص بايد ارزش او را تشخيص داد و به خاطر اين ارزش، براي او 

  .احترام و اعتبار قائل شد

اران به مسيح كه پسران بالغ خانوادة خدا محسوب د ايماند خدا، ما در مور

ايم بايد پدر آسماني خود را به طرزي شايسته محترم بدانيم و او را  شده

چنين خدمتي خود را از طريق پرستش و تمجيد بيان .  خدمت كنيم

نام ترا به " نوشته شده است 22در مزمور بيست و دوم آية .  كند مي

خود اعالم خواهم كرد، در ميان جماعت ترا تسبيح خواهم برادران 

  ).يعني تمجيد يا ستايش خواهم نمود ("خواند

ما فرزندان خدا او را بخاطر آنچه كه هست و آنچه كه انجام داده است 

در مكاشفة يوحناي رسول فصل چهارم، آية .  كنيم پرستش و تمجيد مي

اي  اي ما، تو تنها شايستهاي خداوند و خد" اينطور نوشته شده است 11

كه صاحب جالل و حرمت و قدرت باشي، زيرا تو همه چيز را آفريدي و 

  ."به ارادة تو آنها هستي و حيات يافتند

  

  اطاعت نمودن از پدر

اطاعت يكي ديگر از وظايفي است كه فرزند نسبت به پدر     

 ياغي پسران بالغ و وظيفه شناس در مقابل پدر خود نامطيع و.  خود دارد

در رسالة اول پطرس رسول فصل .  باشند نيستند بلكه مطيع پدر خود مي

 از طرف پطرس، رسول عيسي مسيح به " نوشته شده است2-1اول، آيات 

خداي پدر مطابق ارادة خود، شما را از ازل برگزيده ...  قوم برگزيدة خدا 
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عت ايد تا از عيسي مسيح اطا است و شما بوسيلة روح خدا تقديس شده

خدا "بينيم كه   مي32و در اعمال رسوالن فصل پنجم، آية .  "...كنيد 

  ".القدس را به مطيعان خود بخشيده است روح

اطاعت از پدر، مخصوصاً اطاعت از پدر آسماني بايد بدون چون و چرا 

صورت بگيرد، چون هر چه او مقرر نموده است براي ما خوب و مفيد 

اند كه اطاعت از خدا نوعي اسارت  دهها به غلط تصور كر بعضي.  است

اما يوحناي رسول كه رسول محبت شناخته شده است در رسالة !  است

زيرا محبت به خدا چيزي جز اطاعت از ": اول خود اينطور نوشته است

اول يوحنا فصل .  ("احكام او نيست و اين احكام بار سنگيني نيست

اران به مسيح بوسيلة اطاعت د ايمانواقعيت اين است كه ما ).  3پنجم، آية 

باز يوحناي رسول .  كنيم از احكام خدا محبتمان را نسبت به او نمايان مي

منظور من از محبت اين است كه "در رسالة دوم خود اينطور نوشته است 

آري، آن فرمان كه شما از اول شنيديد .  مطابق احكام خدا زندگي كنيم

اطاعت از ).  6دوم يوحنا، آية  (".اين است كه بايد در محبت زندگي كنيم

  .شود شود بلكه باعث آزادي ما مي  احكام خدا نه فقط باعث اسارت نمي

و حقيقت را خواهيد شناخت و ": خداوند و منجي ما عيسي مسيح فرمود

).  32انجيل يوحنا فصل هشتم، آية  ("حقيقت شما را آزاد خواهد كرد

حكام او اطاعت كنند، و بر اثر پيروان واقعي عيسي مايل هستند كه از ا

  .شوند مند مي اطاعت از آزادي فكري و روحاني بهره

بينيم كه پولس و سيالس با وجود  در فصل شانزدهم اعمال رسوالن مي

اينكه كتك زيادي خورده بودند و در زندان محبوس بودند در آزادي 

  .بردند فكري و روحاني بسر مي

 شب به دعا مشغول بودند و به درگاه هاي آنها نيمه"بر اساس كالم خدا 

 فرزندان مطيع خدا در زندان هم كه "خواندند خدا سرودهاي حمد مي
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باشند آزادند و اين آزادي فكري و روحاني همانطور كه ذكر شد بر اثر 

  .آيد اطاعت از احكام خدا بدست مي

  

  حفظ نمودن اعتبار پدر

ت اعتبار باالخره، وظيفة ديگر فرزندان خدا حفظ و حراس    

شناس  اران به مسيح بايستي مردان و زناني وظيفهد ايمانما .  پدر است

 زندگي و.  باشيم و با رفتار خوب خود اعتبار پدر آسماني را حفظ كنيم

اي به اعتبار خدا  رفتار ما در اين دنيا بايستي طوري باشد كه نه فقط لطمه

همانطور كه .  ا باشيموارد نسازيم بلكه ما منعكس كنندة اعتبار نيكوي خد

كند ما  يك پسر بالغ از طريق رفتار خود شخصيت پدرش را آشكار مي

اران به مسيح نيز موظف هستيم كه از طريق رفتار خود شخصيت د ايمان

  .واقعي پدر آسمانيمان را بر ديگران آشكار كنيم

كنند كه مسيحي هستند اما زندگي و رفتارشان اين را  ها ادعا مي بعضي

گويد من مسيحي هستم بايد زندگي و  كسي كه مي.  دهد   نمينشان

رفتارش نشان بدهد كه او از گناه توبه كرده و به عيسي مسيح خداوند 

اش به تيطس دربارة مسيحيان  پولس رسول در رساله.  ايمان آورده است

شناسند، اما اعمالشان  ادعا دارند كه خدا را مي"غير واقعي اينطور نوشت 

انگيز و نافرمانند و براي انجام كار  آنها نفرت. كند  را تكذيب مياين ادعا

  ).16رسالة تيطس فصل اول، آية . ("فايده هستند نيك كامالً بي

بينيم كه به مسيحيان شهر  ميو در رسالة اول پولس رسول به قرنتيان 

 ،خدا از دور افراد ظاهراً مسيحي ولي باطناً گفته شده است كه با قرنتس

اي به شما نوشتم كه با  در نامه"فرمايد  مي.  ت نداشته باشندمشارك

اشخاص شهوتران معاشرت نكنيد، ولي منظور من اين نبود كه با تمام 
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پرستان  برداران و يا بت ران اين جهان يا طمعكاران و كاله اشخاص شهوت

شويد اين دنيا را ترك  كاري نداشته باشيد، زيرا در اين صورت مجبور مي

دانند   بلكه مقصود من اين بود كه با كساني كه خود را مسيحي ميكنيد،

برداري  پرستي، ناسزاگويي، مستي و يا كاله ولي مرتكب زنا، طمع، بت

اول  (".گردند معاشرت نكنيد، حتي با چنين اشخاصي غذا نخوريد مي

  ).11-9قرنتيان فصل پنجم، آيات 

  

  مسئوليتهاي قانوني پسران خدا

صراً به تشريح مسئوليتهاي قانوني پسران بالغ در اينجا مخت    

  پردازيم خدا مي

ن به اارد ايمان يكي از مسئوليتهاي قانوني ما به كار بستن اقتدار روحاني

خدا به فرزندان خود توانايي بخشيده است كه خبر خوش .  مسيح است

او ما را انتخاب نموده .  نجات و پادشاهي خدا را در اين دنيا منتشر كنند

و به ما اقتدار بخشيده است كه پيروزي عيسي بر شيطان را به جهانيان 

بينيم كه بر اساس   مي18در انجيل متي فصل شانزدهم، آية .  اعالم كنيم

قدرتهاي جهنم بر كليساي او چيره "فرمايش خداوند و منجي ما عيسي 

 آنچه را"بينيم كه  مي 19 در انجيل متي فصل شانزدهم، آية "نخواهند شد

بر روي زمين ببنديم در آسمان بسته خواهد شد و آنچه را بر روي زمين 

  ."باز كنيم در آسمان باز خواهد شد

اران به مسيح كه پسراني بالغ در خانوادة او محسوب د ايمانخدا به 

اند، اختيار و اقتدار قانوني بخشيده است كه از لحاظ روحاني بر  شده

لة نجات اشخاصي بشوند كه تحت پادشاهي شيطان يورش بياورند و وسي

ايمان دنيا  دانيم كه شيطان در قلب مردم بي مي.  برند تسلط شيطان بسر مي
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اي  اما ما مژده.  كند و هدفش اين است كه آنان را هالك كند سلطنت مي

نجات بخش داريم كه بايد به مردم اين دنيا اعالم كنيم تا آنها بتوانند از راه 

نكاتي كه بايد در نظر .   اسارت شيطان خالص بشوندايمان به اين مژده از

داشته باشيم اين است كه نخست اينكه ما بايد با فروتني و در اطاعت 

كامل از خدا اقتدار روحانيمان را بكار ببنديم و ماموريت خود را انجام 

بنديم كه  بدهيم؛ دوم اينكه ما به اين علت اقتدار روحانيمان را بكار مي

  ."قدرت و جالل از آن خداوند است نه از آن شيطانپادشاهي و "

  

 مسئوليت قانوني ديگري است براي ما آموزش به منظور حكومت نمودن

دانيم كه مسيح در آينده به زمين  ما مي. اران به مسيح يا فرزندان خداد ايمان

بازخواهد گشت و به مدت يك هزار سال بر اين زمين سلطنت خواهد 

بر زمين ...  "اران به مسيح د ايمانذكر گرديده است كه در كالم خدا .  كرد

اين مطلب در مكاشفة يوحناي رسول فصل  ("فرمانروايي خواهند كرد

بنابراين ما كه در آينده با خداوند و ).   ذكر شده است10پنجم، آية 

منجيمان عيسي مسيح سلطنت خواهيم كرد در حال حاضر بايستي مشغول 

  .مآموزش و كارآموزي باشي

بر اران به مسيح بايد پيوسته اقتدار روحاني خود را د ايمانبه اين ترتيب ما 

 نيروهاي شيطاني بكار ببنديم و از طريق تسليم نمودن خود به خدا عليه

بعنوان پسراني بالغ در خانوادة خدا، .  براي فرمانروايي با مسيح مهيا گرديم

ه باشيم و با توكل بر ما بايد همواره مسئوليتهاي خود را در نظر داشت

.  عيسي مسيح پيروز، وسيلة به انجام رسيدن ارادة خدا در اين جهان باشيم

اران به مسيح را بررسي د ايمانوقتي امتيازات، وظايف و مسئوليتهاي 

بينيم كه ما فرزندان خدا بايستي با تمام وجود شكرگزار خدايي  كنيم مي مي
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 پسران بالغ محسوب نموده و باشيم كه ما را در عيسي مسيح خداوند،

  .اينطور ما را بركت داده است

اگر شما خوانندة محترم تاكنون به عيسي مسيح خداوند و واقعيت مرگ و 

ايد، متاسفانه شما از بركاتي كه به  شدن دوبارة او ايمان نياورده  زنده

  .نصيب هستيد فرزندان خدا تعلق دارد بي

كه به گناه خود پشت كنيد و از راه كنيم  به اين دليل به شما توصيه مي

ايمان، عيساي پس از مرگ زنده شده را در قلب و زندگي خود دريافت 

به اين ترتيب شما نيز پسراني بالغ در خانوادة خدا محسوب .  كنيد

  .شود شويد و بركات فرزند خواندگي نصيبتان مي مي


