آیا عالقه دارید که چنین تجربهای را به دست آورید؟ پس هم اکنون با
شجاعت اینگونه دعا کنید .از عیسی بخشش گناهانتان را متنا کنید و از
او خواهش کنید که به داخل قلب تان بیآید و از همین امروز ،زندگی
شام را هدایت کند .اگر چنین کنید ،خدا واقعاً شام را ملس خواهد کرد و
یک رابطه نزدیک با او آغاز خواهد شد.
من عالقه دارم بدانم تجربۀ شام چطور بود .اگر مایل
می باشید لطفاً به من نامه ای بنویسید و با آدرس
زیر متاس بگیرید.
از بیت أبری

چگونه میتوانید
با خدا شخصاً
آشنا شوید؟
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از بیت أبری

چگونه میتوانید با
خدا شخصاً آشنا شوید؟
با خواندن این عنوان ،شاید فکر کنید« :اگر می توانستم از خداوند یک
شناخت شخصی پیدا کنم ،بسیار عالی می شد!» شاید هم فکر کرده باشید:
«اصالً عالقه ای به این موضوع ندارم ».هر آنچه فکر می کنید ،من از شام
خواهش میکنم که این برگه را دور نیاندازید و چند دقیقه وقت گذاشته ،آن
را بخوانید .من میخواهم خیلی کوتاه به شام نشان دهم چگونه میتوانید از
خداوند شناخت شخصی به دست بیآورید.
کتاب مقدس به ما میآموزد که خداوند ما را دوست دارد و میخواهد رابطۀ
صمیمی و پر محبتی را با تک تک ما داشته باشد .بلی ،چنین رابطۀ شخصی با
خالق یکتا امکانپذیر است .اما مشکلی وجود دارد ،هر یک از ما مرتکب گناه
شده ایم .کتاب مقدس میگوید« :همه گناه کردهاند و از جالل خدا [یعنی از
کاملی که خدا انتظار دارد] کم آمده اند[».رومیان ]23 :3
ما دوست نداریم با این حقیقت تلخ رو به رو شویم .ما ترجیح می دهیم
نقاط منفی زندگی مان را مانند نفرت ،حسادت ،خودخواهی ،غرور و غیره
را «ضعف یا اشتباهات کوچک» جلوه بدهیم ،اما کتاب مقدس آنها را گناه
مینامد.
از آنجا که خدا مقدس و عادل است ،منیتواند گناه را نادیده بگیرد .کتاب
مقدس میگوید« :اما گناهان شام باعث شده است که خدا روی خود را از
شام بپوشاند و دعاهای شام را نشنود[».اشعیا]2 :59

خدا

گناه

بسیاری از انسانها میخواهند فاصله ای را که بین آنها و خداوند جدایی به
وجود آورده است ،توسط زحامت و نیروی خودشان از بین بربند .اما چنین
افرادی شکست میخورند زیرا هیچ انسان گناهکاری منی تواند با استفاده از
کار نیک و یا فداکاری ،خود را از آلودگی گناه پاک سازد .تنها توسط ایامن
به نجات دهندۀ ما عیسی مسیح میتوانیم از گناهامنان پاک شویم .بخشش
گناهان با استفاده از خون عیسی ،هدیه ای است رایگان که خدا خود به
دلیل فیض و محبت اش به ما تقدیم می کند.
مسئولیت ما چیست؟ ما باید آگاهانه نزد عیسی بیآییم! عیسی فرمود« :کسی
را که پیش من می آید ،او را بیرون نخواهم کرد[ ».یوحنا ]37 :6

انسان
پس گناه مانند دیواری میان ما و خداوند قرار میگیرد و ما را از خدا جدا
می سازد .اگر خطاهای مان را پنهان کنیم ،خشم خداوند را برعلیه خود بر
میانگیزیم .چگونه می توانیم نجات پیدا کنیم و با خدا آشتی کنیم؟
خود خداوند برای رهایی از این وضعیت ناخوشایند ،راه حل را در اختیار
ما گذاشته است! عیسی مسیح دو هزار سال پیش به این دنیا آمد و در تپه
جلجتا در مقابل دروازههای اورشلیم بر روی صلیب جان بی گناه خود را فدا
کرد .در آنجا خداوند تنها فرزندش را به جای ما مجازات کرد .خشم خداوند،
آنچه که ما مستحق آن میباشیم ،شامل حال عیسی مسیح شد .به این ترتیب
خداوند رشایطی را ایجاد کرد که گناهان ما بخشیده شود تا بتوانیم دوستی و
لطف خدا را به دست آوریم.

برای آمدن نزد عیسی باید دو قدم به عمل بیآورید:
• قدم اول این است که آگاه باشید و اعرتاف کنید که بر ضد خدا و بر ضد
انسان مرتکب گناه شدهاید .با یک دعا میتوانید از عیسی تقاضای عفو
و بخشش کنید .کتاب مقدس میگوید« :اگر به گناهان خود اعرتاف کنیم،
او امین و عادل است و گناهان ما را میآمرزد و ما را از هر ناراستی پاک
میسازد[ ».اول یوحنا ]9 :1
• قدم دوم این است که عیسی مسیح را به عنون رسور زندگی تان دعوت
کنید .کتاب مقدس میگوید« :اما او به متام کسانی که ایامن آوردند ،این
حق را داد که فرزندان خدا گردند[ ».یوحنا ]12 :1
• هنگامی که شام این کار را انجام میدهید ،با خداوند آشتی خواهید
کرد و صلح درونی را احساس خواهید کرد چون که خدا به شام نزدیک
خواهد شد.

