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شمارۀ  – 3501بازگشت
شبان دوگ شرودر

گاهی در کتاب مقدس عباراتی هستند که میتونند برای ما غریب و نا مأنوس باشند و ما شاید ندونیم معنی
اونها چیه .بذارید مثالی در این مورد بزنم .این مثال از کتاب یوئیل در عهد قدیم هست و عبارتی هست که
میگه :دل خود را چاك كنید نه رخت خویش را ،حاال من نگفتم مثل زمانی که میخواید چیزی بسازید یا
لباس بدوزید چاک کنید .گفتم دل خودتون رو چاک بدهید نه لباستون رو  .این آیه ای هست در یوئیل باب
 2که در آیۀ  32میگه :و لكن اال´ن خداوند میگوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم بسوی من
بازگشت نمایید  .و دل خود را چاك كنید نه رخت خویش را ،و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید زیرا كه
او رئوف و رحیم است و دیرخشم و كثیراحسان و از بال پشیمان میشود  .کلمۀ چاک کردن در این متن
به معنی پاره کردن هست ،از هم گسیختن .مثالی که او ازش صحبت میکنه در مورد زمانی هست که در
عهد باستان قوم یهود وقتی غمگین بودند و ناله و شیون میکردند گاهی به عنوان نشان پشیمانی لباس
هایشان را پاره میکردند و کلمۀ چاک کردن از اونجا میاد .چاک کردن به معنی پاره کردن لباس هست.
این میتونست نشان از اندوه و پشیمانی عظیم اونها باشه .پس چیزی که اینجا در کتاب یوئیل یش اومده،
اونجا که خدا از بازگشت قوم خود با تمام دل به سوی او صحبت میکنه ،بنظر میرسه  ،اوضاع حاکی از
اون هست که خدا قصد داره بالئی بر مردم نازل کنه .او میگه  ،اگه به سوی او بازگشت کنند ،اگر با
روزه و گریه به سوی او بیاند ،شاید او این بال رو بر اونها نفرسته .اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ خوب
خدا داشت لشگری بر غلیه قوم خود به سوی آنان میفرستاد .او از ایمان دروغین اونها بسیار منزجر و
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ناراحت بود ،از دوروئی اونها ،از دنیاپرستی اونها .اونها قرار بود مقدس و خدا شناس باشند و خدا که
از نقش بازی کردن قومش خسته شده بود داشت لشکری بر علیه اونها میفرستاد .گوش کنید یوئیل باب
 2چطور درنده خوئی و ددمنشی این لشکر رو توصیف کرده :سپاه نیرومندی همچون سیاهی شب کوه ها
را می پوشاند .آن لشکر چنان عظیم و قوی است که مانند آن قبال هرگز دیده نشده است و بعد از این هم
دیده نخواهد شد  .همچون آتش ،هرچه را که روی زمین است می سوزاند .زمین پیش از آمدن آنها مثل
باغ عدن است ،ا ّما وقتی از آن می گذرند ،به بیابان خشک و بایر تبدیل می شود .هیچ چیز از چنگ آنها
رهایی نمی یابد  .آنها شبیه اسب هستند و مانند اسبهای جنگی می تازند  .وقتی بر کوه ها جست و خیز
می کنند ،صدایشان همچون غ ّرش ا ّرابه ها و صدای شعله آتشی است که کاه را می سوزاند و مانند نعره
سپاه نیرومندی است که برای جنگ لشکرکشی می کند  .مردم در برابر آنها وحشت می کنند و رنگ از
رویشان می پرد  .مانند جنگجویان حمله می آورند و همچون سربازان از دیوارها باال می روند .همه
آنها مستقیم پیش می روند و جهت خود را تغییر نمی دهند  .مانع یکدیگر نمی شوند ،بلکه در صف خود
مستقیما ً پیش می روند ،خط دفاع را می شکنند و هیچ سالحی نمی تواند جلو آنها را بگیرد  .به شهر
هجوم می برند ،ز دیوارها باال می روند و همچون دزد از پنجره ها وارد خانه ها می شوند  .اگه شما
فکر میکنید که این مثل لشکر قدرتمندی از انسانها هست اشتباه میکنید .اینجا صحبت از لشکری انسانی
نیست .صحبت از هجوم دسته ای از ملخ ها هست .بله این بال هجوم ملخ ها خواهد بود .شرحی که شما
میخونید از این صحبت میکنه که میلیونها ملخ در راه هستند و با ازدحام انبوهی میایند تا خانه ها و
مزارع اسرائیلی ها را نابود کنند .بعد میپرسید چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که خدا میخواد قوم
خودش روبه خاطر ایمان دروغین و عدم تعهدشان به خدا تنبیه کنه ،به خاطر دنیا پرستی و اعمال
جنسی غیر متعارف و به خاطر بت پرستی  .اینجا سوالی مطرح میشه  ،آیا خدا قوم ها رو تنبیه میکنه ؟
خب اگر شما با کتاب مقدس آشنا باشید جوابش بله هست  .خیلی از وقتها او از رویدادهای فیزیکی
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استفاده میکنه تا اینکه شریران رو تنبیه کنه  .یکی از مهمترین آنها که سنگواره های موجود در
سراسر دنیا صحت اون رو تایید میکنه  ،سنگواره هایی که حتی در باالی کوهها پیدا شده توفان بزرگ
نوح در پیدایش  6هست  .خدا با فساد بشریت برخورد میکنه و تصمیم میگیره تقریبا نژاد انسان رو از
روی زمین ریشه کن کنه  .خب در یوئیل او یکبار دیگه با همه برخورد میکنه و این کار رو به خاطر دنیا
پرستی و بت پرستی اونها انجام میده  .از این رو او دستۀ ملخ ها رو میفرسته  .اما درست قبل از اینکه
این اتفاق بیفته او یک فرصت دیگه به ردم میده و توسط یوئیل نبی از اونها دعوت میکنه که دست از
ریاکاری خود بردارند  .دست از دنیا پرستی خود بردارند و واقعا توبه بکنند  .به این دلیله که او میگه:
با تمام قلب خود به سوی من بازگشت نمایید  .شما میدونید این چه جوری هست  .مثل این هست که شما
با کسی کار میکنید و یا سعی میکنید به کسی محبت کنید که بی اشتیاق هست کسی که فقط نیمی از
خودش رو به شما میده  .اونها واقعا صمیمی نیستند و با صداقت کامل با شما برخورد نمیکنند و یا به
لحاظ احساسی از شما دور هستند  .این شاید باعث نا امیدی شما بشه و شما عصبانی بشید و سعی بکنید
که با اون برخورد بکنید  .شاید یک عدم صداقت باشه یا اونها فقط بعضی وقتها صمیمی باشند  .شاید
اونها واقعا منظورشون همین هست و گاهی به اصل خودشون بر میگردند  .بعد از مدتی شما از اون
ناراحت میشید  .خدا هم در مورد افراد چنین احساسی داره  ،افرادی که فکر میکنند میتونند گاهی سرد و
گاهی گرم باشند  .از یکطرف اونها در مورد ایمانشون خیلی پر شور و حرارت هستند  ،اما علیرغم چنین
احساسی اونها میتونند دنیا پرست و گناهکار باشند و فکر کنند که همه چیز خوبه و اشکالی نداره .
یک اخطاری در کتاب مکاشفه هست  ،اگر شما میخواهید رفتار خدا رو نسبت به این ببینید که بازی
بسیار خطرناکی هست مکاشفه باب  3و  2رو بخوانید  ،اونجا هشدارهایی به کلیساهای مسیحی داده شده
 .یکی از اون هشدارها اینه که به اونها میگه نه سرد هستند و نه گرم  .به اونها میگه که مانند آب ولرم
هستند  .اونها زیاد به خدا واکنش نشون نمیدند  .این بازیه بسیار خطرناکی هست  .اینجا افرادی هستند
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که این بازی رو میکنند  .گاهی وانمود میکنند که به خدا متعهد هستند و بعد از اون احساس میکنند
نیازی به متعهد بودن ندارند  .تمام این بر اساس این تفکر هست که ما فکر میکنیم چون ایمانداریم و
فرزندان خدا هستیم  .و میتونیم از بعضی چیزها خالص بشیم  .نه  ،جواب اینه که شما نمیتونید از این
خالص بشید  .ازتون میخوام که اون رو بخونید  .به گمونم اون در کتاب عبرانیان هست که دربارۀ این
شرارت در قلب قوم اسرائیل بحث میکنه  ،که به مدت  05سال د ربیابان تحت رهبری موسی سرگردان
بودند  .به اونها کله شق  ،سرکش و مقاومت کنندگان در برابر رهبری خدا گفته شده .در انتها تمام اون
نسل در بیابان مردند  ،اونها هرگز وارد سرزمین وعده نشدند چون که در مقابل ارادۀ خدا مقاومت
میکردند  .این خیلی مهمه که گوش کنید وقتی میشنوید کسی شما رو مثال در نام عیسی به توبه دعوت
میکنه  ،وقتی میشنوید که گناهان شما میتونه در مسیح بخشیده بشه و الزمه که شما خودتون رو به
لحاظ روحانی به مسیح تقدیم کنید و الزمه که از گناهانتون توبه کنید و با تمام قلبتون به طرف خدا
برگردید این خیلی مهمه که شما اون رو با تمام قلبتون بپذیرید  .صراحت لهجه منو ببخشید  ،اما این
کامال حقیقت داره  .شما باید با تمام دل به سوی خدا بیایید  .نه با قلبی نصفه نیمه و یا مدت زمانی به
سوی او بیایید و بعد به طرف خود گناهکارتون برگردید  .بلکه باید با تعهد کامل به سوی خدا بیائید و از
خداوند بخواهید که روحش رو به شما بده .باید از او بخواهید که شما رو عوض کنه ،تبدیل کنه ،تا به
عیسی مسیح ایمان بیارید و یک زندگی مسیحی مستمر داشته باشید .میدونید ،عبارتی که اشاره کردم در
مورد چاک کردن قلبتون نه رخت خودتون – قوم یهود درعهد باستان اندوه و پشیمانی خودشون رو در
چنین شرایطی با پاره کردن لباس های خود و شیون کردن نشان میدادندو خدا اینجا میگه  :کافی نیست
که رخت های خودتون رو چاک بزنید تا تغییر و توبۀ خودتون رو در ظاهر نشون بدید  .هر کسی میتونه
مدت کوتاهی واقعا به خاطر کاری که انجام داده ندامت و پشیمانی نشون بده  .اما در بلند مدت هست که
میتونیم بفهمیم آیا اونها از اعمال گذشته اشون دست برداشتند و تغییر کردند یا نه  .گاهی به این توبۀ
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بسته به شرایط میگند  .وقتی کسی گرفتار میشه و عواقب کارهاش به سرش میاد  ،اونموقع خیلی
پشیمون میشه و از کاری که انجام داده توبه میکنه  .اما بازهم همه چی از سر گرفته میشه  .اونها به
همون وسوسه های گناه آلود گذشته بر میگردند و فراموش میکنند که قرار هست شخص تازه ای بشند
 .این چیزی هست ک ه خدا به اونها میگه  ،فقط نشانه های ظاهری توبه رو نشون ندید  .فقط وانمود
نکنید که واقعا پشیمون هستید .بذارید یک تغییر حقیقی رو ببینیم  .بذارید تعهد کامل قلبی شما دیده بشه .
حاال مخصوصا همونطور که قبال گفتیم وقتی انجیل عیسای مسیح به شما میرسه و شما رو دعوت
میکنه که گناهان و خود قدیمیتون رو رها کنید و به عیسای مسیح متعهد باشید  .این دعوتی برای شما
با تمام وجودتون هست نه فقط به عنوان نشانه ای ظاهری از پارسایی و مذهبی بودن  .نه اینکه فقط
نشون بدید شما میتونید مذهبی و روحانی باشید و میتونید گاهی مقدس رفتار کنید  ،بلکه واقعا به سوی
خدا بیایید با تمام فکر و روح و قلبتون به او تعهد بسپارید  .خدا نمیخواد بال بفرسته  ،خدا نمیخواد
محکومتون کنه بلکه بر عکس او میخواد محبت و مهربانی خود رو به شما نشون بده  .اما منتظر یک
توبۀ واقعی هست  .و اینکه عمال با قلبی کامل به سوی او بیایید نه اینکه با او بازی کنید  .خیلی از مردم
این بازی رو میکنند و با نیمی از قلبشون به سوی او می آیند  .سعی کنید تماما به او وفادار باشید .
سعی کنید گذشتۀ گناه آلودتون رو پشت سر بگذارید و از گناهانتون توبه کنید و با تمام قلب به سوی خدا
بازگشت کنید  .شما متوجه خواهید شد که خدا نیکو و بخشنده و مهربان هست و فقط در عیسای مسیح
هست که بخشش کامل از گناهانتون رو دریافت خواهید کرد  .این بی عالقگی رو پشت سر بگذارید و با
قلبی کامل و اشتیاقی شدید به سوی او بیایید و از او بخواهید شما رو با روح خودش پر کنه و صد درصد
به عیسای مسیح وفادار باشید .

