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 آيا خدا به فکر عدالت هست؟
 

 لطفا، توجه فرماييد.

 امشب می خواهيم کمی وقت بگذاريم تا پاسخ 
 سوال بزرگ خودمان را پيدا کنيم،

باشد، و سوال امشب اين می  
دهد؟"  "آيا خداوند به عدالت اهميت می  

 يک جواب کوتاه برای اين سوال وجود دارد،
 و اين جواب کوتاه "بلی" است 

ممکن است از من بخواهيد آنرااما شما   
 کمی بيشتر بسط داده و شرح دهم. 

 در واقع، با توجه به آنچه من از انجيل
 درک کرده ام، 

دهد،  نه تنها خداوند به عدالت اهميت می  
تراز هر يک کنم بسيار دلسوزانه بلکه فکر می  

دهد.  از مابه عدالت اهميت می  
که اما الزم نيست نابغه باشيم تا بفهميم   

 چرا خيلی از مردم در کشور ما
 به اين حقيقت باور ندارند.

توانيد وقتی به خانه رفتيد کمی آنرا شما می  
توانيد راديو گوش دهيد، تجربه کنيد، شما می  

توانيد اخبار تلويزيون را ببينيد،  شما می  
ها در اينترنت نگاه کنيد و به روزنامه  

 و شمانمونه های زيادی را خواهيد يافت،
 من از اشتباهات مطمئن هستم.

بينيم، ما آنرا در سطوح فردی می  
بينيم، ما آنرا در سطوح خانوادگی می  

بينيم، ما آنرا در سطوح ملی می  
بينيم. المللی می ما آنرا در سطوح بين  

 نمونه های زيادی يکی بعد از ديگری خواهيد
 يافت که کارهاآنطور که بايد پيش نمی روند. 

نابغه باشيم تابفهميمپس الزم نيست   
 چرا بسياری از مردم اينطور فکر می کنند؛
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  "من فقط فکر نمی کنم که خداوند واقعاً 
".ملزم به عدالت باشد  

توانم با اطمينان زياد بگويم پس چرا من می  
" .که "بله، او هست  

 خوب اين به خاطر چيزيست 
 که امشب ما ياد گرفتيم. 

يم؟ يکیبر چه چيزی امشب ما تمرکز داشت  
 از جنبه های بحث امشب ما

 در مورد رنج بردن مسيح 
 بر روی صليب بود.

 و اين صليب مسيح و مرگ مسيح 
دهد است که به ما اطمينان می  

 که خدای ما قطعا،
 دلسوزانه متعهد به اجرای عدالت است. 

"واقعا عجيب و غريبه،، ممکن است فکر کنيد شما  
 چطور چنين چيزی امکان دارد؟"

د فکر کنيد، "مطمئنا صليب مکانیشاي  
 است که شما به آنجا خواهيد رفت

 اگر بخواهيد تجلی محبت 
".خداوند را يافته و ببينيد  

ما چه چيزی را  و اين درست است زيرا  
کنيم؟  درباره صليب کشف می  

جايی بود دانيم که آنجا ما می  
 که پدر تنها پسر خود را قربانی کرد، 

باالی صليب رفت تابجایچه کسی مشتاقانه به   
و ما را نجات دهد، ها رنج بکشد ياغی  

 بطوريکه از تنبيهی که 
 سزاوار آن بوديم آزاد شويم.

 اين قربانی شگفت انگيز محبت است.

 و به عنوان يک مسيحی، من دوباره و دوباره
کنم. باز گشته و به مرگ مسيح نگاه می  
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شوم و  وقتی صبح از خواب بيدار می  
جمع نيست، کامالً  هنوزحواسم  

دهد که از نظر  وقتی حوادثی برای من رخ می  
شود، من به محبت خداوند می احساسی سبب ترديد  

 صليب بهترين جا برای رفتن است.
 مکان تجلی محبت خداوند.

 اما اين مکان جايی برای
 تجلی عدالت خداوند نيز می باشد. 

 برای درک چنين واقعيتی،الزم است به
جرم و تنبيه نگاهی بيندازيم. به پيوند بين  

دانيم که يک رابطه شفاف وجود دارد. ما می  
طلبد، جرايم جدی، مجازاتهای جدی را می  

گويد زيرا ما به هر شکلی  و کتاب مقدس می  
کنيم به همان شکل نيز سزاوار که زندگی می  

 تنبيه خداوند هستيم. در واقع،
  کنيم. اين مجازات را برای جاودانگی تحمل می

کنيد، نميتوانيد؟  يک دادگاه زمينی را تصور  
ايستند جاييکه مجرمين برای محاکمه می  

شود که آنها گناهکار هستند، و آنها ثابت می  
گويند، "خوب، متاسفم".  به قاضی می  

گويد  و قاضی می  
توانيد برويد". "بسيار خوب، پس شما می  

 با خودتان فکر کنيد، 
ه وجود دارد!""يک چيز اشتباهی در اين قضي  

ها نوشته شود اگر چنين چيزی در روزنامه  
 شما بايد با خودتان فکر کنيد، 

 "اين منصفانه نيست، اين بی عدالتی است!"
 و چقدر بيشتر در دادگاههای الهی!

 بله خدای ما بخشنده است. بله او 
 شگفت انگيز، و زياده از حد بخشنده است، 

ازات نکنداگر خداوند اشتباهات ما را مج اما  
 آنوقت سواالت بسيار بزرگی در مورد 
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 شخصيت خداوند بوجود خواهد آمد. 
دانيم؟  حاال ما چه چيزی را می  

دانيم هنگاميکه مسيح بر روی صليب رنج ما می  
کرد. مجازات می داشت خطاها را کشيد،خداوند  می  

و پنهان کند اينطور نبود که خداوند آن را  
آن سر و کار داشته باشد نخواهد با   

 بلکه خدا دلسوزانه ملزم به اجرای
 عدالت بود که تنها پسر خودرا فرستاد 

 تا گناهکارانی که سزاوار مرگ بودند، 
 بتوانند نجات يابند، نه به اين خاطر که 

رسيد، بلکه به اين خاطر عدالت به انجام نمی  
 که مسيح به جای ما متحمل رنج تنبيه شد. 

م به عدالت وجود داشت.خدايی ملز  
 در همان مکان، 

العاده ما تجلی فوق  
بينيم محبت فراگير و سخاوتمندانه خدا را می  

 و همينطور الزام خداوند به عدالت را.
 حاال با خودتان فکر کنيد،

 "چطور شما آنرا با شواهدی که در زندگی
دهيد روز انه اتان اتفاق می افتد تطبيق می  

که عدالت انجام شود؟ بينيم در کجا ما نمی  
تواند چنين ملزم به عدالت  چطور خداوند می  

 باشد و ما هنوز هم آنرا در دنيا نبينيم؟"
 خوب کتاب مقدس با نگاهی به آينده به آن

گويد دهد. زيرا کتاب مقدس می پاسخ می  
 روز شگفت انگيزی خواهد آمد

 و آنوقت عدالت ديده خواهد شد.
یوقتی هر يک از مخلوقات بشر  

 در مقابل مسيح پادشاه خواهند ايستاد،
 مسيح قيام کرده.

 ما مقابل او خواهيم ايستاد و بايد در مورد
 چگونه گذراندن زندگی خود حساب پس بدهيم.
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 آن روز عدالت خواهد بود. بزرگترين خبر اين
توانيم مقابل قاضی خود بايستيم است که ما می  

  نه مانند يک دشمن، بلکه مانند يک دوست و
 مانند يک پيرو. اما در اينجا چيزی هست.

گويد که اگر ما مسيح را به  کتاب مقدس می  
 عنوان يک دوست و يک پيرو مالقات نکنيم

 آنوقت ما بايد برای اشتباهات خود تاوان
 بدهيم، تا تمامی ابديت. 

دانم که تعدادی صندلی برای نشستن  حاال من می  
ی ارزش در اينجا وجود دارد چه کسانی بر رو  

کنند. شما در تالش  پيروی از مسيح حساب می  
 برای محاسبه نمودن چيزی هستيد که به معنی 

باشد. سپردن مسئوليت زندگی خود به او می  
 شما در تالش برای حساب نمودن بر چيزی هستيد 

 که به معنی تسليم نمودن خود به مسيح 
 می باشد. چقدر عاليست. اين کار را بکنيد.

خواهم به آن ينجا چيزيست که من میاما در ا  
 فکر کنيد: نه گفتن چه هزينه ای دارد؟

گويد روزی خواهد آمد که زيرا کتاب مقدس می  
 شما در مقابل مسيح پادشاه خواهيد ايستاد،

 و اگر او را همانند يک دوست و 
 همانند يک پيرو، مالقات نکنيد، 

 شما برای اشتباهات خود بايد تا 
داخت کنيد. ابديت تاوان پر  

 و اکنون امشب و در اينجا مسيح به هر 
دهد يک از ما پيشنهاد می  

کند. او بخشش را عرضه می  
کند،  او نه تنها بخشش را عرضه می  

دهد بلکه اين فرصت را نيز می  
 تا در او کامل شويم. 

کنم تادر مورد پس من شما را تشويق می  
کنيد آن فکر وارزش آن را محاسبه   
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وند بهره مند شويداز فيض خدا  
و به آغوش او بياييد.    

 آيا خداوند ملزم به عدالت است؟ البته هست!
 اما او ملزم به رحمت و شفقت نيز هست.

دهد تا به آغوش پر اين فرصت را می و او به ما  
اينکه خيلی دير شود. محبت او بياييم قبل از  

دقيقه وقت خود را در دور ميزها چند خوب چرا  
يد تا در مورد آن صحبت کنيد.صرف نمی کن  
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