
 ورنر گیت

 نامه عاشقانه ––خدا به ما

تو تنها به دلیل عشق فراوانت به من بر روی صلیب ُمردی و جزای 
گناهان مرا پرداختی. تو به تمام گناهان من آگاهی )از زمان کودکی 
ام( هر خطایی را می دانی آنچه را که امروز میدانم و آنچه را که 
فراموش کرده ام. تو به تمام افکار و احساسات قلبی ام آگاهی. من 
دارم  اکنون  که  شرایطی  با  ام.  گشوده  کتاب  یک  همانند  تو  برای 
قادر به راهیابی به آسمان نیستم چرا که تا به امروز بدون تو زیسته 
ام. تمنا و دعا میکنم که تمام گناهانی را که از انجامشان پشیمانم 
ببخشی. از تو می خواهم هم اکنون وارد زندگی ام شوی و آن را 
از نو بسازی. یاری ام ده تا آنچه را که صحیح نیست کنار گذاشته 
و با آنچه را که درستی اش توسط تو تضمین میشود جایگزین کنم. 
توانایی دریافت پیام کالم مقدست را به من عطا کن. کمکم کن آنچه 
را که تو می خواهی درک و از آنچه که خوشنودت میسازد اطاعت 
میخواهم  پدر.  ای  باشی  من  خدای  تو  که  میخواهم  اینک  هم  کنم. 
پیروی ات کنم. از تو میخواهم در هر قدم از زندگی ام راه را به من 
نشان دهی. از تو سپاسگذارم که صدای مرا 
شنیدی و پاسخ دادی تا اکنون بتوانم فرزند تو 
باشم. فرزندی که از این پس می خواهد با تو 

در آسمان باشد! آمین...
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1. چه کسی دعوت شده است؟ هیچ کس از طرف خدا محروم 
پیام  نخواهد شد. شاید غیر قابل تصور باشد که خدا هرکس که 
توجه  بدون  او میرود  به سوی  عاشقانه اش را دریافت کرده و 
به اصل و نسب، حرفه، ملیت، رنگ و نژاد، سن و سال و حتی 
از  ای  گسترده  دامنه  چنین  کجا  هیچ   ! بپذیرد  تحصیلی  پیشینه 

دعوت وجود ندارد.

2. چه مواقعی خداوند ما را دعوت میکند؟ تنها یک دعوت از 
سوی خدا صورت نمیگیرد او چندین بار دعوت میکند. در نمونه 
بر  تاکید  ولی  دارد  نامه وجود  3 دعوت  میزنیم  مثال  ما  که  ای 
این است: "امروز اگر صدای او را می شنوید دل خود را سخت 
تاخیر  به  با  نباید  ما   )8 7 و  آیات   3 مسازید" )عبرانیان فصل 

انداختن پاسخ، خود را از فیض خداوند محروم کنیم.

دعوتنامه  لوقا سه  انجیل  در  افتد؟  می  اتفاق  3. دعوت چگونه 
چیز  همه  اکنون  هم  که  "بیا   : اولین  دارند.  قرار  اولویت  در 
و"وارد شو"  برو"  "به سرعت  دومین:   )17 )آیه  محیاست" 
)آیه 21( و آخرین مورد: "به آنها بپیوند" )آیه 23(. در عهد 
پنج  بار تکرار شده است.  نُه   *anagkazo* یونانی جدید کلمه 
بار در معنای گرویدن و چهار بار به معنای مجبور کردن کسی 
به انجام کاری. در این توضیحات چیزی بیش از یک درخواست 
بی عالقه میابیم. پادشاهی آسمان خود تجربه و تمامیت خود را 
فروتنی،  عشق،  صداقت،  تشویق،  معنای  تمام  انجام  به  متعهد 
برخی  در  و  میکند  پذیری  انعطاف  و  مهربانی  استقامت،  ادب، 
موارد هم به روشنی مردم را به خطر نابودی در جهنم هشدار 

میدهد. 

4. چگونه حضور بیابیم؟ متاسفانه در اکثر موارد این دعوت نه 
به دلیل استدالل مخالف بلکه به خاطر الویت های اشتباه رد شده 
است. آیه 24 داستان تلخ و غم انگیز از کسانیکه دعوت را رد 
کرده اند نقل میکند : "به نام من بر شما خوانده میشود، هیچیک 
از کسانی که دستور داده ام طعم قدرت مرا نخواهند چشید" آنها 
آنها  بدون  این میهمانی بزرگ  اکنون  نیامدند.  خوانده شدند ولی 
کتاب  بود.  خواهند  محروم  ابدیت  از  آنها  کرد.  خواهد  شادمانی 

مقدس این محرومیت را جهنم می نامد.

است.  دسترس  در  ما  از  یک  برای هر  همچنان  خداوند  دعوت 
با  در هر صورت  این جشن  شما چه تصمیمی خواهید گرفت؟ 

مردم پر خواهد شد. کتاب مقدس از آیه ای مشخص می گوید که 
در آن سخن از انبوه ملیت ها رفته )رومیان فصل 11 آیه 25( 
که خداوند را شناخته اند. زمانیکه آخرین جایگاه نیر اشغال شد 
 8 دیگر دعوت نامه ای به کسی اهدا نخواهد شد. )ارمیا فصل 
آیه 20( تصویری از پایان برداشت محصول برای ما مجسم می 
کند: "فصل برداشت به پایان رسیده و تابستان تمام شده است 

و ما نجات نیافته ایم."

5. چرا ما دعوت شده ایم؟ دلیل خداوند برای این دعوت نامه را 
به راحتی میتوان دریافت. همانگونه که در )اول یوحنا فصل 4 
آیه 16( میخوانیم: خدا سراسر عشق است از اذل عشق بوده و 
منشا عشق تمام انسانهاست. در )ارمیا فصل 31 آیه 3( مستقیما 
آدرس می دهد که: "من خدای زنده، برایم هیچ لذتی در مرگ 
ستمکاران نیست مگر اینکه از راه خود برگشته تا زندگی کند"

6. چگونه این دعوت پذیرفته شده است؟ عیسی مسیح مسئول 
صدور بلیط به بهشت است چرا که: "خداوند او را کفاره گناهان 
عرضه داشت، کفاره ای که توسط خون او از راه ایمان حاصل 
می شود." )رومیان فصل 3 آیه 25( "و بدون او هیچکس به 
نزد پدر نخواهد آمد" )یوحنا فصل 14 آیه 6( اگر با قلبی پاک 
به گناهان خود اعتراف کنیم او که امین و عادل است گناهان ما 
یوحنا  )اول  سازد"  می  پاکمان  ناپاکی،  هر  از  و  آمرزد  می  را 
همه  و  خطا  از  توبه  برای  ساده  دعای  یک   .)9 آیه   1 فصل 
گناهان عصیان های ما را بر گردن عیسی مسیح می نهد: "مانند 
بسیاری از کسانی که این فیض را دریافت کرده اند، به آن دسته 

که به جالل نامش ایمان دارند این فرصت را بدهید تا فرزندان 
خدا باشند" )یوحنا فصل 1 آیه 12(.

این جشن و سرور فوق العاده ی آسمانی در واقع جشن عروسی 
است.  مردمش  حضور  در  )کلیسا(  عروسش  با  مسیح  عیسی 
با  ابدی  نزدیک  همبستگی  درک  و  فهم  برای  راه  زیباترین 
خداوند عاشق با آندسته که دعوت را پذیرفته اند و به آنها لباس 
مخصوص شرکت در عروسی اهدا شده. لباس سمبل خلوص و 
پاکی و تنها با دریافت این تنپوش در این راه ابدی خالص خواهیم 
شد. )متی فصل 22 آیه 11 ومکاشفه فصل 3 آیه 4 – فصل 7 
به  ورود  پذیرش   )8 آیه   19 فصل  و   14 آیه   7 فصل   –  9 آیه 
ملکوت و پادشاهی خداوند شامل حال همه می شود. عشق او همه 
را سیراب خواهد کرد. اما با وجود گستردگی غیر قابل تصور 
دعوت خداوند، پاسخگویی به آن محدودیت هایی دارد که کتاب 
مقدس آنها را پنهان نکرده است: "هر آنکس که این دعوت را 
رد کرده یا به عیسی مسیح اعتماد نداشته باشد زندگی ابدی را 
از دست داده است." نویسنده مشهور هلندی به نام کوری تن بوم 
)1983-1892( در کتاب *مسیحیان* خود )در بخش اسیری که 

او آزاد کرد( بسیار دقیق می نویسد: 

ما می توانیم به آسمان برویم
بدون سالمتی

بدون ثروت
بدون شهرت

بدون تحصیالت
بدون زیبایی

بدون دوستانمان 
بدون هزاران چیز دیگر 

ولی بدون عیسی مسیح هرگز وارد آسمان نخواهیم شد.

تنها  مسیح  عیسی  که  دریافتید  مطالب  این  خواندن  از  پس  اگر 
توانید  پیروی کنید می  او را  قلبا  دارید  راه نجات است و قصد 
از کمک پیروان واقعی او بهره جویید تا زمانی که خدای حقیقی 

را مالقات کنید:

"خداوند عیسی مسیح، امروز خواندم که تو تنها راه رسیدن به 
آسمانی. ازین پس میخواهم با تو در آسمان باشم. خواهش میکنم 
مرا از جهنمی که به واسطه گناهانم سزاوارش بودم نجات بده. 

دعوت بزرگدعوت بزرگ

128-36 Einladung - Persisch Auflage 5 2022-11-23.indd   1-5128-36 Einladung - Persisch Auflage 5 2022-11-23.indd   1-5 23.11.2022   11:47:0623.11.2022   11:47:06



The Greatest 
Invitation

به عمل  از دعوت  قدردانی  باشد  تر  هرچه مراسم شخصی   •
آمده بیشتر است.

همیشه تعداد محدودی مهمان دعوت میشوند.  •

و  رسمی  بسیار خاص  دعوت  از  پیشتر  که  میاورید  یاد  به  آیا 
اینجا بر خالف  قالب کتاب مقدس گفتیم؟ در  و عاشقانه خدا در 
جشنهای کوتاهی که به آنها دعوت میشویم خداوند ما را به یک 
میهمانی ابدی  فراخوانده است و میزبان واالترین و بزرگترین 
او خود خداوند است که  باشد.  داشته  میتواند وجود  کسیست که 
در حال برگزاری یک جشن عروسی بسیار بزرگ است. جشنی 
پر از شادی وسرور. جشنی جاودانه، یک دوستی ابدی با خدا، 
یک حضور ابدی در کنار عیسی مسیح. حضور در ملکوت با 
مردمی  سیاسی  گردهمایی  یک  نیست.  قیاس  قابل  مادی  زندگی 
نیست.  اقتصادی  قوانین  جهت  در  سفارشی  ملی  سیستم  یک  یا 
خداوند  خواست  ولی  است  انسانی  نظامهای  تفکر  نتیجه  اینهمه 
ما  برای  او  ماست.  برای  کامل  و رضایت  ابدی  زندگی  تجربه 
این  ولی  کند  می  فراهم   دنیا  در  را  بینی  پیش  و  تجسم  امکان 
تصور هرگز قابل قیاس با آنچه در حقیقت در ملکوت برای ما 
مقرر کرده نیست. به راستی که عالی و غیر قابل تصور است. 
چشمی  هیچ  که  را  "آنچه  میکند:  بیان  اینگونه  رسول  پولس 
ندیده،هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه ای نرسیده خدا برای 
دوستداران خود مهیا کرده است" )اول قرنتیان فصل 2 آیه 9( 

در انجیل )لوقا فصل 14 آیات 16 تا 24( مثالهایی وجود دارند 
تا به ما کمک کنند با درک بهتر عاشقانه ترین و بهترین دعوت 

خدایی را پاسخگو باشیم:

توانیم  می  چگونه  که:  میشود  متذکر  ما  به  صادقانه  پطرس 
بگیریم؟!  نادیده  را  عظیمی  نجات  چنین  اگر  شویم  رستگار 

)عبرانیان فصل 2 آیه 3(.

برای  پاسخی  پاسخ شخصی ماست. چه  انتظار  در  بنابراین خدا 
و  خواندن  و  کردن  دعا  "با  ؟  داشت  خواهیم  نجاتش  پیشنهاد 
نامیدن عیسی مسیح درمیابیم که نجات خواهیم یافت" )رومیان 
فصل 10 آیه 13( تنها پاسخ مناسب به کالم و نامه او ستایش و 
شکرگذاریست. اگر به استمرار  نامش را بخوانیم )هوشع فصل 
8( و مستقیما در زندگیمان قرارش دهیم خود به نامه ای  آیه   1
زنده تبدیل خواهیم شد که توسط دیگران خوانده خواهیم شد. "شما 
و  ما  خدمت  ی  ثمره  هستید،  مسیح  ی  نامه  که  اید  داده  نشان 
نگاشته نه با مرکب بلکه با روح خدای زنده و نه برلوح سنگی 

بلکه بر لوح دلهای گوشتین" )دوم قرنتیان فصل 3 آیه 3:3(

عاشقانه  نامه  یک  عنوان  به  را  مقدس  کتاب  ما  زمانیکه  تنها 
بخوانیم در رابطه ای نزدیک با خداوند خواهیم بود. دانش خوب 
است اما نه بهتر از عشق. عیسی مسیح از این رابطه چنین سخن 
را  آنها  من  میشنوند  مرا  من صدای  "گوسفندان   : که  میگوید 
میشناسم و آنها از پی من می آیند. من به آنها حیات جاویدان 
از  را  آنها  یقین هرگز هالک نخواهند شد. کسی  به  میبخشم و 
 )28 و   27 آیات   10 فصل  )یوحنا  ربود"  نخواهد  من  دست 
هرآنکس که صدای این شبان خوب )عیسی مسیح( را شنیده باشد 
میداند که غیر قابل مقایسه است و هر کس او را پیروی کند از 

مرگ حتمی به حیات ابدی رهنمون گشته. 

در انتظار ما!
ما در دوران زندگی دعوتنامه های بسیاری را دریافت میکنیم. 
به  فرزندانمان.  از  دعوت  در  دیگر  کودکان  تولد  کارت  مانند 
عنوان بزرگسال به جشن های مختلفی مانند تولد، جشن سالگرد 
های  دعوتنامه  گاهی  حتی  میشویم.  دعوت  عروسی  مراسم  و 
مهمتری ازوقایع نادر مثل مراسم دولتی، جایزه جهانی نوبل یا 
تاجگذاری پادشاهان و ملکه ها در سراسر دنیا دریافت میکنیم. 

آنچه شرح میدهیم همیشه درست است:

این دعوتها فقط برای یک مدت کوتاه خواهند بود فقط یکروز   •
یا یکشب. 

اقدام  ارزشترین  با  و  بزرگترین  دلیل،  همین  به  نرود  دست  از 
تاریخ جهت نجات زندگی بشر را به اجرا درآورد. تنها پل گذر 
ما  میان  او در  پدر،  عیسی مسیح است.  به خانه  برای رسیدن 
در  حال یافتن انسانهاییست که مایل به نجات میباشند تا راه را 
به آنها نشان دهد و به شاهدانی نیاز دارد تا به سایرین بگویند که 
چگونه نجات یافتند. او به همکاران، دعاگویان، نیایش کنندگان 
و قاصدینی نیاز دارد تا درد و نا امیدی را بزداید. او در دنیایی 
بی  عشق  به  نزدیکترینها  دنبال  به  جنگ  و  نزاع  نفرت  از  پر 
نهایتش میگردد و به مبلغانی نیاز دارد تا خبر خوش نجات را به 
همسایگان خود و کسانی که به پایان زندگیشان نزدیک میشوند 
آموزگاران،  و  شبانان  معلمان،  جستجوی  در  او  کنند.  ابالغ 
میتوان گفت:  اختصار  به  است.  گویندگان کالمش  و  نویسندگان 
نیاز  بود و همگان مورد  بیکار نخواهد  تکاپو هیچ کس  این  در 

ماموریت خداوند هستند.

فرستنده نامه در انتظار پاسخ ماست
انتظار  آن  پاسخ  دریافت  برای  چقدر  نامه  یک  ارسال  از  پس 
میکشیم ؟ چقدر بیشتر خدا انتظار میکشد ؟ او عشق بی انتهایش 
را به ما نه تنها با ارسال این نامه بلکه با هر آنچه که برایمان 

انجام داده نشان میدهد. آیا پاسخی خواهی داد ؟ 

باال  بسیار  شد  پرداخت  ما  گناهان  بخشش  برای  که  بهایی 
بود."عیسی مسیح جان خود را در راه گناهان ما داد تا نجات 
یافته شدیم توسط خون  "ما نجات   )1:4 پیدا کنیم" )غالطیان 
نامه   )19 آیه   1 فصل  پطرس  )اول  مسیح"  عیسی  گرانبهای 

اینکه  به  توجه  با  دارند  انجیل  درباره  متفاوتی  های  دیدگاه  مردم 
با  خدا  کالم  اگر  ولی  است.  همیشه خوب  سازنده  و  سالم  استدالل 
ما به طور کامال شخصی سخن نمی گفت هر مباحثه ای درمورد 
منشاء کتاب مقدس در نهایت بیهوده بود. حتی یک خواننده شتابزده 
هم به سرعت در میابد که عهد جدید یک نامه شخصی است. قابل 
نامه  به صورت  کتابمقدس  کتاب   27 از  کتاب   21 که  است  ذکر 

اظهار شده. 

به عنوان مثال : نامه به رومیان، نامه به قرنتیان، نامه به غالطیان. 
و  لوقا  انجیل  در  ابتدا  از  مقدس  کتاب  است  واضح  که  همانگونه 
آخرین  در   وحتی  شده  تشکیل  هایی  نامه  از  نیز  رسوالن  اعمال 
بخش در قسمت رساله ) مکاشفه فصول 2 و3( شامل چندین نامه 
از  خوب  اخبار  این  که  نیست  تصادفی  شک  بدون  میباشد.  کوتاه 
عیسی مسیح خداوند به طور عمده در قالب  یک نامه نازل شود. 
تسلی  تشویق،  نیازمند  و  دلسرد،  ما  زمانی  که  است  آگاه  خداوند 

خاطر و نصیحت هستیم.

خداوند آگاه است و زمانیکه ما در معرض خطر هستیم او مارا   •
اندرز، هدایت و ارشاد میکند. 

او میداند که بار چه اندازه گناه و تقصیر را به گردن میکشیم   •
و شخصا یک بخشش بزرگ به ما اعطا میکند. 

او میداند که چگونه هر زن و هر مردی با ضاللت و بی هدفی   •
سرگردان است و یک مقصد ابدی برای ما فراهم کرده است. 
او آگاه است از آنچه که از دست داده ایم و رنج میکشیم، پس   •

حیات جاودان را برایمان در نظر گرفته است.

کالم او )نامه او( به ما  بسیار دقیق، مستقیم و مفید برای زندگی 
دعا خوانده شود.  با  و  از عشق  آکنده  قلبی  با  باید  بنابراین  ماست 
هرآنکه قدم در مسیر کتاب مقدس گذارد برکت و رحمتی بی انتها 
را صاحب شده و هر آنکه کتاب مقدس را با بی اعتقادی و نگرشی 

انتقادی بخواند دست خالی خواهد ماند.

نگرانی خدا
آنرا به  تنها به یک دیل  نامه  این  خداوند به عنوان تنظیم کننده ی 
سوی ما فرستاده است : او میخواهد بندگانی را که از طریق غرق 
شدن در گناه از حضورش  جدا شده اند دوباره به سوی خویش باز 
پس گرداند. خواست و اراده پروردگار بر این است که هیچ کس 

نامه عاشقانه ––خدا به ما 
در این جهان کسی وجود ندارد که از دریافت یک نامه ی شخصی 
ما  همه ی  که  میدانستید  آیا  نشود.  شادمان  عاشقانه  دعوت  با یک 
مقدس  کتاب  همین  نامه  این  ؟  ایم  کرده  دریافت  را  ای  نامه  چنین 
است. کتاب مقدس در اصل نامه ی عاشقانه خداست که در آن به 
طور خاص ازما دعوت شخصی فوق العاده ای به عمل آمده است. 

این نامه حاوی خصوصی ترین و شخصی ترین راهها برای نوشتن 
پیام به کسیست که دوستش داریم و به او اهمیت میدهیم که تنها یک 
لیست محاسبه شده از آمار و وقایعی مانند کتاب قانون یا راهنمای 
تجارت، یک کتاب درسی خشک قدیمی و یا دایره المعارف برای 
آنرا  کسانیکه  برای  راهنماییست  بلکه  نیست.  حقایق  جستجوی 
شناختند تا با اعتماد به نفس، صمیمی ترین احساسات را به یکدیگر 
منتقل کنند. شما غم و شادی خود را با دیگران شریک میشوید به 
نماد  نامه  این  کرد.  درکتان خواهد  مخاطب  که  اعتماد  و  امید  این 

عالقه شخصی و عشق است.

تمام  درواقع  و  جدید  عهد  ما.  به  است  خداوند  ی  نامه  همینطور 
کتاب مقدس نامه عاشقانه خداوند به ماست. او ما را دوست دارد 
و و هریک ازما را به طور فردی کامال میشناسد در نتیجه تصمیم 
گرفته است تا از طریق یک نامه با ما ارتباط برقرار کند... نامه 

ای مملو از عشق.

دعوت بزرگ
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