
عیسی مجازاتی را که ما به عنوان “متخلفین ترافیکی” خدا سزاوار آن 

بودیم، او  بر دوش گرفت. او به عنوان یک فرد بی گناه و کامل بر روی 

صلیب در جلجتا به خاطر همه تخلفات ما مرد. 

او پارسایی که برای غیرپارسایی ما مرد. بنابراین ما بواسطه عیسی 

بخشش گناهانمان و حیات ابدی را می توانیم داشته باشیم. عیسی به 

همه فرصت شروعی جدید را می دهد.

در کتاب مقدس عیسی مسیح به عنوان شبان خوب به ما معرفی می 

شود که با محبت فراوان از گوسفندان خود مراقبت می کند. آنها را 

تأمین می کند، محافظت می کند و به درستی هدایت می کند. او در 

مورد خودش گفت:

» من شبان نیکو هستم.  شبان نیکو جان خود را در راه 

گوسفندان می نهد. « یوحنا 10: 11

»گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند؛ من آنها را 

می شناسم و آنها از پی من می آیند. من به آنها حیات جاویدان 

می بخشم، « یوحنا 10: 27-28

امکان دور زدن:   
“در صورت امکان لطفاً دور بزنید! “ معموالً وقتی یک مسیر را اشتباه 

می روید دوست دارید این صدا رو از سیستم ناوبری بشنوید. چرا وقتی 

خدای زنده از ما می خواهد که به عقب برگردیم به آن گوش نکنیم. او 

خودش می گوید: 

»خداوندگاْر یهوه می فرماید: آیا براستی من از مردن شخص 

شریر خشنود می شوم؟ نه! بلکه از اینکه او از راههای خود 

بازگشت کند و زنده بماند. « حزقیال 18: 23

به مسیر زندگی خود جهت جدیدی بدهید. یک هدف جدید را آغاز 

کنید. مسیری که عیسی شبان خوب برای شما تعیین کرده را دنبال کنید! 

او شما را دوست دارد و می خواهد به شما کمک کند.

چگونه ممکن است چنین چرخشی از “وسیله نقیله زندگی” شما به 

روشی بسیار عملی اتفاق بیفتد؟ به عیسی مسیح در دعا روی آورید. 

با اطمینان به
مقصد رسیدن

J o h a n n e s  T a u b e r s c h m i d t

“شما به مقصد خود رسیدید!”   
اگر شما زندگی خود را به عیسی مسیح سپردید، اکنون دارای حیات 

جاویدان هستید. با او اجازه دارید خوشحال باشید زیرا پس از این زندگی 

به هدف جالل با خدا خواهید رسید. این باالترین هدف است اینکه 

بتوانیم در ارتباط ابدی و بدون مزاحمت با خدا و پسرش عیسی مسیح 

باشیم. عیسی مسیح از این شادی صحبت کرد وقتی گفت: 

»اّما از این شادمان مباشید که ارواح از شما اطاعت می کنند، 

بلکه شادی شما از این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده 

است.« « لوقا 10: 20

عیسی ما را شهروند بهشت می کند و شهروندی بهشت را به ما عطا می کند.

این عالی نیست که او ما را به بهشت می برد؟ جایی که آرامش و صلح 

کامل را برای ما تضمین می کند. او می خواهد که ما برای ابدیت در 

جالل بهشتی با او باشیم. کتاب مقدس را بخوانید و به کالم او کامالً 

اعتماد کنید. با عیسی شما قطعاً به هدف خود خواهید رسید.
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ابتدا تمام آشغال های زندگی تان را برای او بیاورید و به بگویید که 

متأسف هستید که تا به امروز بدون او زندگی کرده اید. مطمئناً در 

زندگی شما تخلفات زیادی علیه خدا وجود دارد که کتاب مقدس آن ها 

را گناه می نامد. ما مدیون خدا و همنوعان خود بوده ایم. ما در افکار، 

گفتار و اعمالمان گناه کردیم. به عیسی مسیح بگویید که برای گناهان 

خود متأسف هستید و از او برای تمام گناهانی که در طول زندگی 

انباشته شده است طلب بخشش کنید. کتاب مقدس وعده می دهد که:

»اگر بگوییم بَری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی 

در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او )عیسی 

مسیح( که امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر 

نادرستی پاکمان می سازد. «  اول یوحنا 1: 8-9

اکنون عیسی مسیح را دعوت کنید تا وارد زندگی شما شود. از او 

بخواهید که هدایت ادامه زندگی شما را بر عهده بگیرد. عیسی را 

راهنمای سفر زندگی خود قرار دهید. او دعا شما را می شنود، گناهان 

شما را می بخشد و شما را فرزند خدا می سازد. در کتاب مقدس می 

خوانیم:

» اّما به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که 

فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آوْرد؛« 

یوحنا 1: 12
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آیا این حس زیبایی نیست که وقتی ما از سیستم ناوبری )دستگاه 

مسیریاب( خودرو می شنویم: “شما به مقصدتان رسیدید” این جمله 

حس خوبی دارد به ویژه زمانی که ما قبالً بدون جهت یابی سرگردان 

بوده ایم. دقیقاً مشابه با یک رانندگی ماشین می تواند در زندگی ما 

اتفاق بیفتد.

هدف را در نظر گرفتن 
زندگی ما شبیه یک رانندگی طوالنی با ماشین است. ای کاش امکان یک 

سیستم ناوبری )مسیریاب( وجود داشت! چقدر عالی می شد که ما 

می توانستیم به راحتی “مقصد” یا آدرس خانه را وارد کنیم: “به مقصد 

رسیدید!”

سفر ما هم در زندگی شامل یک شروع و یک هدف است. ما همچنین در 

زندگی هدف های کوچکتری را به منظور رسیدن به هدف بزرگتر تعیین 

می کنیم. چشم انداز آینده ما پر از تصورات و شور و اشتیاق های خارق 

العاده و ایده های عالی است. ما کامالً طبق برنامه زمان بندی مان سفر 

می کنیم. اما همه ما می بایست با وحشت و ترس متوجه می شدیم که 

واقعیت اغلب متفاوت از رویاهای ما به نظر می رسد.

با اطمینان به مقصد رسیدن
متعددی که شامل مجازات بشوند جمع آوری کرده ایم. هر یک از ما 

آلوده به گناه هستیم. ما نمیتوانیم جلوی چشمان رادار خداوند چیزی 

را مخفی کنیم. مسیر زندگی ما باید دوباره محاسبه شود. کتاب مقدس 

گواهی می دهد: 

چنانکه نوشته شده است: »پارسایی نیست، حتی یکی. هیچ کس 

فهیم نیست، هیچ کس جویای خدا نیست. همه گمراه گشته اند، 

و با هم باطل گردیده اند. نیکوکاری نیست، حتی یکی.« رومیان 

10-12 :3

شانس زندگی ما   
چقدر خوب است: با خدا امکان بازگشت و توبه و شروعی کامال جدید 

وجود دارد. ما می بایست برای آن به عیسی مسیح پسر خدا روی 

بیاوریم. شاید بپرسید برای چه به عیسی مسیح نیاز دارم؟ آیا بدون او 

حال من خوب نخواهد بود؟

مطمئناً ما می توانیم بدون او زندگی را طی کنیم اما اینکه آیا ما بدون 

او به مقصد خواهیم رسید؟ سوال بزرگی باقی می ماند. عیسی می 

خواهد و ما را در طول زندگی به هدف هدایت خواهد کرد. او در 

مورد خود گفت:

»من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ کس جز به واسطۀ من، 

نزد پدر نمی آید. « یوحنا 14: 6

ناوبری آسمانی می نامم. در آن هدف و مسیر زندگی ما نشان داده 

شده است.

مسیر دوباره محاسبه خواهد شد!   
هنگامی که از مسیر برنامه ریزی شده منحرف شدیم به ما می گوید: 

“مسیر دوباره محاسبه خواهد شد” ما در زندگی مان همچون مسیرهای 

اشتباهی داریم، بله حتی بعضی وقت ها تصادفات که باید برای آنها 

افسوس بخوریم. کتاب مقدس در مورد آن می گوید:

»همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم، و هریک از ما به 

راه خود رفته بود« اشعیا 53: 6

خداوند در کتاب مقدس احکام و قوانین زندگی را به ما داده است. آنها 

به نوعی مقررات راهنمایی و رانندگی برای زندگی ما هستند. در واقع 

کتاب مقدس با توجه به آن و رعایت آن یک عملکرد حفاظتی کامل ارائه 

می دهد. اما ما با خدا مانند گوسفندان لجباز و خودسر رفتار می کنیم. 

هر انسانی ترجیحاً راه انتخابی و خودخواهانه خودش را می رود. از نظر 

خدا ما کاربران بد جاده هستیم.

اگر برای هر تخلف راهنمای و رانندگی جریمه ای در نظر گرفته شده 

است، آیا تخطی ما از موازین و دستورات الهی نیز نباید عواقبی داشته 

باشد؟ در نتیجه کسی که خدای ابدی را رد کند و نپذیرد برای همیشه 

از او جدا خواهد شد. همه ما بواسطه اشتباهاتمان امتیازهای منفی 

در ترافیک و روی ترمز   
کارگاه های ساختمانی و ترافیک های متعدد ما را از سرعت باال به پایین 

می آورند. ما ترمز می کنیم و آهسته می رانیم. و اگر بدتر شود حتی 

گفته میشود “از مسیر خارج شوید و تغییر مسیر دهید.” این آسیب ها 

می توانند پیامدهای جدی داشته باشند از جمله خسارت های کلی. 

ما می بایست در زندگی مان نیز این موانع و ضررها را بپذیریم. این 

عمیقاً ناامید کننده است. این می تواند ما را افسرده کند و منجر به 

تسلیم به سرنوشت شود. چطور ادامه پیدا می کند؟ آیا هنوز فرصتی 

برای شاد زیستن وجود دارد؟ چقدر خوب می گویند که “هدف مسیر را 

تعیین می کند” و با این حال مسیرهای ما اغلب شبیه یک ترن هوایی پر 

تالطم با شگفتی های ناخوشایند فراوان است.

سیستم ناوبری قابل اعتماد برای زندگی   
ما آرزو می کنیم که در پایان سفر زندگی مان صدای سیستم ناوبری 

)دستگاه مسیریاب( را بشنویم که می گوید: “شما به مقصد خود 

رسیدید” آیا تضمینی برای رسیدن به این مقصد وجود دارد؟ بله!

ما باید مایل باشیم که سکان و هدایت زندگی خود را به دست یک 

راهنمای کامالً قابل اعتماد بسپاریم. این دست خدای متعال است. او 

خالق، معمار و برنامه ریز زندگی ما است. او به ما نوعی سیستم ناوبری 

برای زندگیمان داد. آن کتاب مقدس کالم خداست. من آن را یک دستگاه 
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