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ﻋﻨﻮان درس

ﺷ ره ﺻﻔﺤﻪ

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه

٠

آﯾﺎ ﺧﺪا واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺸﻪای دارد؟

١

آﯾﺎ ﺧﺪا ﻗﺪم ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؟

٢٠

آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﻮﻗﻊ دارد؟

٣٩

آﯾﺎ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهام؟

٦١

آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
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ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟

١٠٠

آﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟

١٢٢

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ره ﯾﺎﺑﻢ؟

١٣٨
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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﺧﺪا ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪای ﺑﺮای ﺷ دارد؟ آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﻖ
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ اﺧﯿﺮا ً ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن آوردهاﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﭘﯿﺶّ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺮوی از
ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ذﻫﻨﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد:
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪا از ﻣﻦ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارد؟ ﺧﺪا
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ اﮔﺮ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺧﺪا از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آن ﺑﺰﻧﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهام؟ در ﻣﻮرد
آﯾﻨﺪه ﭼﻄﻮر؟ ﺧﺪا آﯾﻨﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ و ﻣﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ؟
اﯾﻦ دورۀ درﺳﯽ ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﱰی در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن
را اﻧﺘﺨﺎب و از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷ
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻘﺸﮥ او ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪا ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷ را
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ،در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﱪﯾﺪ.
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اﯾﻦ دوره در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد از روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﯽ درﻧﮓ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﮐﺘﺎب راﻫﻨ ی ﺷ
"ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ – اﻧﺘﺨﺎب ﺷ " ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﯿﺒﯽ اﺳﺖ
و ﺷ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اوﻗﺎت
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ روز زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
دوﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ درس را ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ذﻫﻦ
ﺷ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﮥ درس آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ،درس را
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺨﺶ "آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ" را
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﻀﺎی
ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻮاﺑﻬﺎی را در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺮور درس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ دوره را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﻫﱪ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﺎﯾﯿﺪ.
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ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨ  ،اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ.
در زﯾﺮ ،ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را از ﺑﯿﻦ
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی داده ﺷﺪه ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻮﻧﮥ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت:
 -١ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ

 ۱۰۰ (aﮐﺘﺎب
 ۶۶ (bﮐﺘﺎب
 ۲۷ (cﮐﺘﺎب
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻮرد ب –  ۶۶ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب
راﻫﻨ ﯾﺘﺎن دور ﻣﻮرد ب – ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
 -١ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ

 ۱۰۰ (aﮐﺘﺎب
 ۶۶ (bﮐﺘﺎب
 ۲۷ (cﮐﺘﺎب
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در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ
ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت:
 -٢ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ؟

(a
(b
(c
(d

ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۱۲۰ﮐﺘﺎب.
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﻣﺮوز.
ﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﻧﮕﺎرش ﺧﻮد از زﺑﺎن
ﻋﱪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
روحاﻟﻘﺪس در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮارد ب و د ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دور اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،درﺳﺖ ﻫ ﻧﻨﺪ ﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺳﺆاﻻت ارﺗﺒﺎﻃﯽ
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت از ﺷ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﴎی از
ﻣﻮارد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﴎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼً ﻧﺎﻣﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﺸﺎن
و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن.
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ﻮﻧﮥ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت:
 -٢در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از رﻫﱪاﻧﯽ راﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
 (eﴍﯾﻌﺖ را در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 (fﻗﻮم ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ را در ﻋﺒﻮر از اردن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
 (gارﯾﺤﺎ را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر دور زد.
 (hدر درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻮد.
ﻣﻮارد اﻟﻒ و د ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﻣﻮارد ب و ج ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ .در
ﮐﻨﺎر ﻣﻮرد اﻟﻒ و د ﺷ ره  ١و در ﮐﻨﺎر ﻣﻮارد ب و خ ﺷ ره  ٢را ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
ﮔﺰارش داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷ
اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ درس درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ،
دﻓﱰﭼﮥ ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ" در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب راﻫﻨ ی
ﺷ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺑﺨﺶ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب راﻫﻨ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﮔﺰارش داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺗﺎن ﺑﻪ دﻓﱰ ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ،ICIﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .آدرس
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺘﺎب راﻫﻨ ﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس ﺑﺮوﮐﺴﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﮐﺸﯿﺶ "جِ .
ﻟﻮل َﻫﺮاپ" ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪه Southern
 Collegeﻟﯿﮏ ﻟﻨﺪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎروپ ﭘﯿﺶ از ﻋﺰﯾﻤﺖ
ﺑﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻣﺪت  ١٣ﺳﺎل در اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرﯾﺎی وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮏ واﺷﻨﮕ
دی .ﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎروپ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻮﻋﻈﻪ او در اردوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎدﻣﯿﻦ ،و رﻫﱪی
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .او در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ راﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوﻫﻬﺎ و
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺷ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ درس  ١را ﴍوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷ را در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
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درس ١

آﯾﺎ ﺧﺪا واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺸﻪای دارد؟
ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺷﺎﻧﺴﯽ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
در ﻣﴫ ﺳﻪ ﺑﻨﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺮام ﺛﻼﺛﻪ
ﻣﻮﺳﻮماﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺮﻣﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺣﺠﯿﻢاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن دﻗﯿﻖ و ﺟﻔﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داﺷ و
ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻔﺘﻪ و آﻫﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد
آورد؟ ﻧﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ.
در آن روز ،در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻌ ری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻫﺮﻣﻬﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ا ﺎم ﮐﺎر ،ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او آﻧﻬﺎ
را ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻨﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺎی آﻧﻬﺎ زد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﱧ ﺷﺪ ﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﱧ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ وﻇﯿﻔﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهاش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

٢

دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﯽدادﻧﺪّ .اﻣﺎ ﻣﻌ ر ﻓﻮق آﻧﻘﺪر
ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺎی اﻫﺮام ﺎم ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎ آن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪای
ﺑﻨﺎ ﮔﺮدد؟ در اﯾﻦ درس از ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از آن ،در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪای
دارد.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻃﺮﺣﯽ دارد
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻃﺮﺣﯽ دارد
دﯾﮕﺮان ﻃﺮح اﻟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺷ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮح ﺧﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻮد ﺗﺎ...
ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻘﺼﻮد از "ﻃﺮح اﻟﻬﯽ" را ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﺣﯽ راﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺎﯾﯿﺪ
از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ
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ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻃﺮﺣﯽ دارد
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻃﺮﺣﯽ دارد .ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻮب ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ،او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﻤﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻓﺘﺎب
ﮐﯽ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ .او ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را
ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده و رﻋﺪ و ﺑﺮق را آﻓﺮﯾﺪ .ﺧﺪا ﺣﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﺪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻫﻢ ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮد .او ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺎو ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه و
ﺑﻪ اﺳﺐ ﻋﻈﻤﺖ .او ﻋﻘﺎب را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اوج ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﺑﻪ ﭘﺮواز آﯾﺪ) .اﯾﻮب .(٣٩ – ٣٨
ﻃﺮح ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺪا رﯾﺨﺖ و ﻃﺮح ﺧﻠﻘﺖ ﺑﴩ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺬول
داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد .ﺧﺪا ﺑﴩ را ﺑﯿﺸﱰ از
آﻧﮑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .ﺧﺪا ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .او ﻣﺎ را ﻃﻮری آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎ او ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﻢ .ﺧﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .او ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻗﺪرت ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ را داد .ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺎ را
ﻃﻮری آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺪا
ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب دارد .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﴩﯾﺖ ﻃﺮﺣﯽ داردّ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺴﺖ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻋﻤﻼً ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ،
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ )روﻣﯿﺎن  .(۲۳ :۳اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ را

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

٤

ﺑﻬﻢ ﯽرﯾﺰد .ﺷ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷ و ﺎﻣﯽ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ او ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ و
روزی ﺷﺒﯿﻪ او ﮔﺮدﯾﻢ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﺳﺆاﻻت و ﯾﺎ ﺮﯾﻨﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﺮور و ﯾﺎ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺑﮑﺎر
ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت از ﺷ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯿﺪ و ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد را در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﺮ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ "ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ" را ﮐﻪ در اول اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨ آﻣﺪه اﺳﺖ ،دوﺑﺎره ﻣﺮور ﺎﯾﯿﺪ.
-۱

-۲

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب اول را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎب دو ﻣﻮرد
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﻃﺮحرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آن دو
ﻣﻮرد را ﻧﺎم ﺑﱪﯾﺪ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب دارد .ﻣﻮردی را ﻧﺎم ﺑﱪﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻮرد از ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷ ﻫﻢ از ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮاﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ درس آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻃﺮﺣﯽ دارد
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻃﺮح ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
دﯾﻮارﻫﺎ ،ﭘﻨﺠﺰهﻫﺎ ،درﺑﻬﺎ و اﺗﺎﻗﻬﺎی آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻃﺮﺣﯽ دارد .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد
داود ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰاﻣﯿﺮ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺗﻮﺳﻂ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺰﻣﻮر  ۱۳۹داود
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ از اﻋ ل او آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻫﻢ از اﻓﮑﺎر او .ﺧﺪا
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ داود زﺑﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺧﺪا داود را آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪا داود را در رﺣﻢ ﻣﺎدرش ﺷﮑﻞ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
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آﯾﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
درﺑﺎرۀ او ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺧﺪا اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ را در ﻣﻮرد
ﺷ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
 (aاﯾﻮب ۱۰:۲۳
 (bﻣﺰﻣﻮر ۷:۳۱
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 (cﻣﺰﻣﻮر ۱۴:۱۰۳
 (dﻣﺰﻣﻮر ۱۶:۱۳۹
ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷ را ﻧﯿﺰ او آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .او داود را
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد او ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺧﺪا
ﺷ را ﻫﻢ دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺷ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﺠﺎت ،زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺘﯽ اﺑﺪﯾﺖ ﺷ را او ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ و در ﭘﯽ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ او
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷ دارد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺎﯾﯿﺪ ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ
ﺷ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ) .ﻓﻠﭙﯿﺎن (۱۳:۴

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ دارای ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎ و ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮ ،ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ ،و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .در
داﺧﻞ ﻫﺮ ﻧﮋاد ﻫﻢ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
دارﯾﻢ .ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺼﻮرت اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻻﻏﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭼﺎق .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺗﯿﺮه دارﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﻮﻫﺎی روﺷﻦّ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
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ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯿﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﻮد .او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺮاد
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸﮥ
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﻣﻮردی را ﻧﺎم ﺑﱪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷ ﺑﺎ دوﺳﺘﺘﺎن ﻓﺮق
دارﯾﺪ.

ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ دارای ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﺮام ﻣﴫ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای درس ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻨﮕﻬﺎ اﺣﺘ ﻻً
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﺷﻮﻧﺪ .ﺎﻣﯽ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرﺗﯽ درﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌ ر از ﻗﺒﻞ ،ﻃﺮح آن را رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ درﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ از ﭘﯿﺶ
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﺮح دارای ﻣﻌﯿﺎر و اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ .در رﺳﺎﻟﻪ
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۱۳:۴ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ "اﻧﺪازۀ
ﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮی ﻣﺴﯿﺢ" اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫ ن ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد از
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ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ آن رﻫﻨﻤﻮن ﻣﺮﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ در ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،او ﻣﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر و اﻟﮕﻮی ﭘﴪ
ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان او
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را دوﻗﻠﻮی
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮادر او ﺑﺎﺷﯿﻢ )روﻣﯿﺎن (۲۹:۸
 .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﻫ ﻧﻨﺪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﭼﺮا در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد اﺟﺎزه دادهاﻧﺪﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ّاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،روزی
ﺷﺒﯿﻪ او ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺎم
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﭘﺮ و
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻫﺪف او را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ او را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺟﻼل ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )روﻣﯿﺎن .(۳۰:۸
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻃﻮری ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ او
ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻼل او ﺟﻼل ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن زﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
-۵

ﺟﻤﻼت زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد،
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ:
(a
(b
(c
(d

او ارادۀ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم داد.
او از ﻧﮋاد ﯾﻬﻮد ﺑﻮد.
او از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در دﻫﮑﺪه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد
ﻣﺎ ،در ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻃﻮری ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دﯾﮕﺮی ﻗﻮی اﺳﺖ .در
ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﺪر ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ و از
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۱۹ – ۱۱:۲ﻣﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺟﺮ ﻫﺎی ﻫﯿﮑﻠﯽ )ﻣﺒﻌﺪی( ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ روح ﺧﻮد
در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۲۲-۲۰:۲ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﺮوس
ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ،۲:۱۱ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  .(۹:۲۱ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻟﺸﮑﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۱۸-۱۰:۶ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ
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ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﴩ ،ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﺑﺎ او و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ او ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﺑﻘﯿﮥ آﻓﺮﯾﻨﺶ دارد ،ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﭼﻪ ﻗﺼﺪی دارد ،اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد دو
ﻣﻄﻠﺐ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -۱ :رﺷﺪ ﻓﺮدی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮ
 -۲رﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
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در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻮﻧﮥ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن
در ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؟
 (aﯾﻮآو ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ و
در ﻣﻮرد او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ.
 (bﻣﺎﻧﻮﺋﻞ و ﺑﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺰو ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪّ ،اﻣﺎ از دو
ﻧﮋاد ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 (cﭘﺘﯿﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﻨﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﯾﺎری
ﺎﯾﺪ.
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ﻣﻨﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﯿﺪ:
(a
(b
(c
(d
(e

-۸
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ﯾﻮﺣﻨﺎ  -۱ ۱۵-۱۴:۱۰ﻣﻌﺮﻓﺖ
 -۲ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۱:۱۷
اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  -۳ ۱۴:۱۲ﻣﻌﯿﺎر
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  -۴ ۵:۲ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن
اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۶:۳

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺷ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﻘﺸﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺪرم ﭼﯿﺴﺖ؟ در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﭼﻬﺎر
ﻣﻮرد از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس از اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﮥ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴﯽ
ﻋﯿﺴﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،از ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد  ۱۲ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺮﻗﺲ  .(۱۵-۱۳:۳اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻮد
ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺖ .او در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺑﻮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،اﯾﺸﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺪﻗﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻮد و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺎم ﺷﺐ را در دﻋﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ )ﻟﻮﻗﺎ
 .(۱۶-۱۲:۶او ﻧﻘﺸﻪای ﻫﻢ داﺷﺖ :او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﭘﺪرش،
او را ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎ دﻫﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۴:۱۷
ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ در ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد داﺷﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۲۳-۲۰:۱۷ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﯽ درﻧﮓ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
دو ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ "ﭘﴪان رﻋﺪ" ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺮﻗﺲ .(۱۷:۳
ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ "ﻋﯿﺴﯽ او را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻮد"
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۲۳:۱۳آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ در
ﻣﻮرد ﭘﻄﺮس ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﱰ از دﯾﮕﺮان ﺻﱪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج
دﻫﺪ .ﻧﺘﻨﺎﺋﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ "در او ﻫﯿﭻ
ﻣﮑﺮی ﻧﺒﻮد" )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۴۷:۱
اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻨﺪ و از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ .و اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد
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را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ "دوازده ﺷﺎﮔﺮد" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺷﻬﺮ ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ .(۱۴:۲۱
دوازده رﺳﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﯾﺎدی ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت راﺣﺖ و ﴎﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺴﺘﻪ.
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻣﻌﺠﺰه وار ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ در
دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی زﯾﺎدی
ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﺄس و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪّ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺢ ،ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا در آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
-۹

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾ ت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
 (aﻣﻌﺠﺰات و ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 (bﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺎﻧﯿﻢ.

-۱۰

ﺟﻮاب ﭘﻄﺮس در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاب ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ
 ......را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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 (aﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
 (bﻣﻌﺮﻓﺖ
 (cﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل
ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،در
دوران ﭘﯿﺸﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد .روزﮔﺎری
ﺑﻮد ﮐﻪ او از ﻋﯿﺴﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺸﺪت ﻧﻔﺮت
داﺷﺖ .او ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺆول ﻗﺘﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن زﯾﺎدی ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖ ،ﺧﺪا زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺋﻮل
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺧﻮد را
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮد )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  .(۱۵:۱اﮔﺮ ﺧﺪا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در او ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد ،ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در دوم
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ۸-۷:۴ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای دوﺳﺖ ﺟﻮان ﺧﻮد ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس از
اﻋﺘ د و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارد .ﭘﻮﻟﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ا ﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه و اﯾ ن ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻄﻤﱧ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰهای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای او ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ.
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در زﯾﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ،ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
 (aﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﻮت ﺑﺴﯿﺎری از ﴏف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺎﯾﻨﺪ.
 (bاراده ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 (cﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺷ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷ دارد ،ﺑﻪ ﻫ ن اﻧﺪازه ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺨﺼﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۱۲ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫ ن
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ
 .(۲۱:۱۷ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫ ن ﻃﺮﯾﻘﯽ در ﺷ و در وﺿﯿﻌﺖ ﺷ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در آن روز ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان و وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ
ﺷ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و ﻗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘ ﻻً در ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﺠﺎد ﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺧﺪا
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﺸﻪای دارد ،دﯾﺪﮔﺎﻫﺘﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷ
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ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن روی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﮑﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﺠﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﺸﻪ و اره ﺷﮑﻞ ﭼﻮب را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻄﺢ آن
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺒﺎده ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﳌﺎس ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﯽرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺳﺎز ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯽارزش آن را ﺑﺎ
اﺳﮑﻨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﱪد و ﺗﺮاش دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﺷ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ
و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ! اوﻗﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ اره دوﭘﺎره ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻨﺒﺎده
ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺷﺎﻧﺴﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس "ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل" و ﯾﺎ
ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ار ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
روﻣﯿﺎن  ۳۰-۲۹ :۸از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ در آن ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﺪ؟ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ از ﻫ ن ﺟﺎ ﴍوع
ﻣﯽﺷﻮد:
"زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﴪش ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ او ﻧﺨﺴﺖزاده از ﺑﺮادران
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎدل
ﮔﺮداﻧﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﻼل داد".
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در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ دوره ﻃﺮﻗﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
اوﺿﺎع و ﴍاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در آﮔﺎﻫﯽ از ارادۀ ﺧﺪا ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ
از ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺧﺪا از ﻫﺮ ﴍاﯾﻂ و
اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﱰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،او ﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ راﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن روی ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺷ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽاش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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روﻣﯿﺎن  ۲۸ :۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد
وﺿﻌﯿﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .آﻧﮕﺎه از ﺧﻮد ﺳﺆال
ﮐﻨﯿﺪ :ﺧﺪا ﭼﻄﻮر از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﮥ
اﻟﻬﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

در درس ﺑﻌﺪی ،ﻗﺪم دوم ﺧﺪا را در ﻣﻮرد ﺷ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺷ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﴍوع درس دوم ،ﻣﺰﻣﻮر  ۱۳۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در ﻣﻮرد
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﺎرﻗﺎﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺰﻣﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ
اﻟﻬﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺟﻮاب ﺮﯾﻨﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷ در ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺑﻌﺪ را ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺷ ره
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
 (۱ (a -۷ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا
 (۴ (bﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن
 (۲ (cﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
 (۳ (dﻣﻌﯿﺎر
 (۳ (eﻣﻌﯿﺎر
-۱

-۸

-۲

(c-۹

ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱ﻣﻮارد زﯾﺎدی وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻃﺮحرﯾﺰی ﻮد .ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ:
ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ )آﯾﺎﺗﯽ  ،(۴-۳درﯾﺎﻫﺎ و زﻣﯿﻦ )آﯾﺎت  ،(۱۰-۹و
ﻧﻮع ﺑﴩ )آﯾﺎت .(۲۷-۲۶
ﺟﻮاب ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﯿﺎر و
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻫ ن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﴩﯾﺢ ﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺮدد.
ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ دوره،
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ از ﻗﺪرت
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺎﻧﯿﻢ.
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ﻗﺪﻣﻬﺎ و ﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ او
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی او
از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی او

 (a -۱۰ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن
-۴
 (b -۱۱ارادۀ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮد
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 ( a - ۵او ارادۀ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم داد
 (cاو از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
-۱۲
( c -۶

ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﮐﺎر ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن
ﺑﯿﺸﱰ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺘﯿﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﻨﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﯾﺎری
ﺎﯾﺪ.
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درس ۲

آﯾﺎ ﺧﺪا ﻗﺪم ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
از ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ دارد ،ﻣﻄﻤﱧ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﺧﻮد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷ
ﻧﻘﺸﻪای دارد .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ارادۀ او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
ّاﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻻن در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻟﻬﯽ دارﯾﺪ ،دﭼﺎر
ﴎدرﮔﻤﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷ ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﻧﻘﺸﮥ او ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ دارﯾﺪ،
ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ درس
از وﻋﺪهﻫﺎ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارد،
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﺷ اﯾﻨﮏ در ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ
ﺧﺪا از ﺷ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮح او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ
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ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد
اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ...
∆
∆
∆

از راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻃﺮح اﻟﻬﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﻘﺸﻪاش ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دﻻﯾﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺸﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.

ﺷ اﯾﻨﮏ در ﻃﺮحاﻟﻬﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ
در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺷ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﺪا ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪهاﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻫ ن اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻗﺴﻤﺖ از اراده و
ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪای
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷ در زﻣﺎن ﺗﻮﺑﻪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ در
اﯾﺠﺎد آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷ ﺷﺨﺼﯽ و
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن
آوردهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﱰک دارد.
ﺷ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن آوردﯾﺪ
اﯾ ن آوردن ﺷ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎل .اﯾﻦ راﺑﻄﮥ
ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷ
آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﱰ از آن ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷ از ﻃﺮح ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
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ﺷ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد،
ﻧﺠﺎت ﺷ ﻣﺤﺴﻮب ﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ،
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ.
ﻋﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮی ،در ﻧﺠﺎت ﺷ ﻋﻨﴫ ﴐوری ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﺷ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .در ﺎﻣﯽ ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻋﻨﴫ ﻣﺸﱰک ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﯾ ن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾ ن ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن زﻧﺪان ﻓﻠﯿﭙﯽ
دادﻧﺪ ،ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ" :ﻣﺮا ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻢ" )اﻋ ل
 .(٣٠:١٦ﺟﻮاب ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس را ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺗﻮان
داﻧﺴﺖ "ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن آور ﮐﻪ ﺗﻮ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ" )اﻋ ل  .(٣١ :١٦زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن آورد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻫ ن ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷ  ،ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ و در
ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
-۱

ﻣﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آن ﻣﻮردی ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮد ،اﯾ ن در ﻗﻠﺐ او
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ:
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٢٣

ﻣﺮﻗﺲ ۱۳:۱۵
ﻟﻮﻗﺎ ۴۵:۱
ﯾﻮﺣﻨﺎ ۸:۱۷
اﻋ ل ۸:۱۸

آﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ؟

ﺷ از ﮐﻼم ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،در واﻗﻊ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﮐﻼم
ﺧﺪاﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺨﺺ ﺧﺪا
و ﻗﺪوﺳﯿﺖ او و ﭘﴪش ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ،ﻣﺮد و زﻧﺪه ﺷﺪ و ﮔﻨﺎه را
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻃﺎﻋﺖ از ارادۀ ﺧﺪا ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷ ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ و از ارادۀ او ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺷﺪﯾﺪ.

ﺷ از روحاﻟﻘﺪس اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ
در ﻫ ن ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ از درون ﻫﻢ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺷ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آن اﻃﻼع
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن
زﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ روحاﻟﻘﺪس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷ را ﺑﻪ
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راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻮد .ﺷ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪن در واﻗﻊ از
روحاﻟﻘﺪس اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺷ ﻫﻢ از ﮐﻼم ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﻢ از روح ﺧﺪا و ﻧﺘﯿﺠﮥ
اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارد ،در آﯾﻨﺪه ﴍوع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ از زﻣﺎﻧﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷ ﻓﺮزﻧﺪ او ﮔﺸﺘﯿﺪ .ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺧﻮد را
ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از او ﺟﺪا ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷ ﮔﺮداﻧﺪ .در ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺪا ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺷ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
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در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد از راﺑﻄﻪای ﮐﻪ اﻻن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ
دارﯾﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ .ﺟﻮاب ﺷ ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﻪ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺧﺪا از ﺷ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮح او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺪا از ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن از ﻃﺮح او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس دا ﺎً ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ
ﺗﺜﻨﯿﻪ  ،١٠ :٢٧اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ١٤ :١٢و ﻣﺘﯽ  ١٧ :١٩ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
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راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﺑﯿﻦ دوﺳﺖ داﺷ ﴍﯾﻌﺖ و ﮐﻼم ﺧﺪا و
اﻃﺎﻋﺖ از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﴎاﴎ ﻣﺰﻣﻮر  ١١٩ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ
)ﻣﺜﻼً آﯾﺎت  ٤٧و  ٩٧و .(١٦٧

اﻃﺎﻋﺖ ﺷ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽآورد
ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪان ﺟﻬﺖ از ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ از ﺑﺮﮐﺎت اﻟﻬﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﻮد.
ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ در زﻣﺎن اﺳﺎرت ﺧﻮد در ﻣﴫ ﺷﺪﯾﺪا ً ﻣﻮرد اذﯾﺖ و
آزار ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ّاﻣﺎ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را از ﻣﴫ
ﺑﯿﺮون آورد و آﻧﻬﺎ ﻋﺎزم ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
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ﺧﺮوج  ۲۶:۱۵درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ وﻋﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ.
 (aﺧﺪا از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
 (bاﮔﺮ ﻗﻮم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد،
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد؟

ﻣﺰﻣﻮر  ۱ﺳﺨﻦ از ﮐﺴﯽ ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﻪ "رﻏﺒﺖ او در ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ") .آﯾﻪ  .(۲اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮐﺎت زﯾﺎدی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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زﻧﺪﮔﯽاش ﻫ ﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﭘﺮﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﯽرﯾﺰﻧﺪ
و در ﺎم اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ از ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ارادۀ ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در "ﻣﻮﻋﻈﻪ ﴎ ﮐﻮه"
)ﻣﺘﯽ  .(٧-٥ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻫ ﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد اوﺳﺖ – ﭘﺎﮐﺪﻻن ،رﺣﻢ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .در روﻣﯿﺎن  ٧:٢ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
ﺟﺎودان از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﻋ ل ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.

اﻃﺎﻋﺖ ﺷ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد
رﺷﺪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﻠ ت دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﯾﺎد داد،
درﯾﺎﻓﺖ" :ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ﺑﯿﺂﯾﺪ ،ارادۀ ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﺳ ن اﺳﺖ در
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده ﺷﻮد )ﻣﺘﯽ  ."(١٠:٦ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا
اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮی ﴐوری اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﻗﻮم ﻣﻄﯿﻊ ارادۀ ﺧﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در اﻧﺠﺎم آن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،آدم در ﺑﺎغ ﻋﺪن ار ﻣﯿﻮۀ درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﮏ و
ﺑﺪ ﺧﻮرد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(٦:٤آﯾﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ
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ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ؟ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آدم ﻣﯿﻮه آن درﺧﺖ را ﺑﺨﻮرد ،آراﻣﺶ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ،
ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﮑﺸﺪ .ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ ﻧﺒﻮد .آدم اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ زﻣﯿﻦ آرام را از ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﭘﺮ ﺳﺎزد ّاﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ او ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ روی داد.
ﭼﻬﺮه ﺻﺎف و روﺷﻦ ﺧﺪا در آدم ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺷﺪ .آدم زن ﺧﻮد را
ﻣﺘﻬﻢ و از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺖ .آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ ﺑﻮد
ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ و ﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ،
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺧﻮد اﻧﺴﺎن .ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻮت و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ) .ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(١٩-٨:٣
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫ ن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ آدم ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت اﺛﺮی ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ .در
واﻗﻊ ﺎم ﻣﻠﮑﻮت زﻣﯿﻨﯽ ،ﻫﻢ از آدم و ﻫﻢ از ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻋ ل ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .در آدم ﺎم
ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ ،در ﻣﺴﯿﺢ ﺎم ﺧﻠﻘﺖ رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
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روﻣﯿﺎن  ۲۱-۱۵:۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺢ و ﯾﺎ
ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ آدم؟

٢٨
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(a
(b
(c
(d
(e

ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻣﺪ
ﻣﺮگ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﴩ آزاد ﺷﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻣﺪ

 -۲ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ آدم
 -۱اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺢ
.......................
.........................
.........................

.......................

.........................

.......................

اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﯾﻮﺷﻊ ،داود ،و اﯾﻠﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ.
ﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻃﺎﻋﺖ ﺷ را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﺪا ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﮐﺎت اﻟﻬﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻠﮑﻮت او ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪا از اﻃﺎﻋﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻟﺬت زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺮد.
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ﻣﺴﯿﺢ در ﭘﯽ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ارادۀ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ارادۀ ﭘﺪر
را .او ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺪر را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﺳﺎزد،
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(٩:٨اﻃﺎﻋﺖ او ﭘﺮی رﺑﺎﻃﮥ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺪا ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧﻪاش ﺗﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ در اﻃﺎﻋﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ! ﺑﻪ ﻣﺘﯽ  ١٧:٣و  ٥:١٧ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﭼﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ .او ﻋﻤﻼً از آﺳ ن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد را اﺑﺮاز
ﻮد .ﺷ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم ﭘﴪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ،ﺧﺪا
را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
-۶

ﺧﺪا ﭼﺮا از ﺷ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد
اﮔﺮ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ارادۀ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او
ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم دارد و اﮔﺮ از اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ،
آﯾﺎ ارادۀ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻃﻮری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ارادهاش را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم دارد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺪﯾﺪا ً دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از "درک ارادۀ ﺧﺪا" دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
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آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫ ن ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن
ﻓﺮﻣﻮد ﻟﺤﻈﻪای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﻣﺜﻠﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﯽ ٣٠-١٤:٢٥
و ﻟﻮﻗﺎ  ٤٨-٤٢:١٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او در ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺧﺪا از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﺮا ﺣﺘﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮا ﻫﺪ
ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد! ّاﻣﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﮐﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺎ را
ﺑﺪون ﻫﺎدی رﻫﺎ ﯽﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺷﺎﮔﺮدان ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در آﮔﺎﻫﯽ
از ارادۀ او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ارادهاش ﭼﯿﺴﺖ .ﻋﯿﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻫﺮ وﻗﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪ .او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ  ٥ﻧﺎن و دو
ﻣﺎﻫﯽ ﻏﺬا ﻣﯽداد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
)ﻟﻮﻗﺎ  .(١٤:٩آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻠﮑﻪ از زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﯿﺰ
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ،
ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ارادۀ ﺧﺪا
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪّ .اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ آﺳ ن
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ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ اﯾﺎ ﮔﯿﺞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؟ ارادۀ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ؟
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ١٦-١٤آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮای
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﯽﺑﻮد ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽرود )آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ(
او ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از رﻓ او ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ آﺳ ن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺰرگ دارد ،زﯾﺮا روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ درک ارادۀ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ،
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ او از زﻣﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ .(٧:١٦
ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ،ﺑﺎرﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را
ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺘﻨﻬﺎی زﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس
را ﺗﴩﯾﺢ ﻮد.

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دﻫﯿﺪ:
 -۱ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۶:۱۴
 -۲ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۷:۱۴
 -۳ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۶:۱۴

 (aﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 (bﻣﺴﯿﺢ را ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 (cﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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 (dﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
 -۴ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۴:۱۶
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آورﻧﺪ.
 (eاز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﱪ ﺧﻮاﻫﺪ
 -۵ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۳:۱۶
داد.
 (fاز ﻣﺴﯿﺢ
 (gدر آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ وﻋﺪه ﻟﺤﻈﻪای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر روﺷﻦ
و واﺿﺢ اﺳﺖ .ﺧﺪا واﻗﻌﺎً ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ارادۀ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.

ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺷ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
در اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺪارک دﯾﺪه
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻫﻤﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ؟ در اﻋ ل ﺑﺎب  ٢ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻫ ن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﯿﺢ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ آﺳ ن ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﺴﯿﺢ واﻗﻌﺎ ً از ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس را ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ واﻗﻌﺎً آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه
ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ.
ّاﻣﺎ ﮐﺘﺎب اﻋ ل رﺳﻮﻻن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪن وﻋﺪه ﻣﺴﯿﺢ را
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺰول روحاﻟﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺪارک ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﻫﱪی ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده
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اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول روحاﻟﻘﺪس آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،درﺳﺖ ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ،ﺗﺪارک ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارادۀ ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰ از آن،
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻮﻧﻪﻫﺎی وﯾﮋهای از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس ﭼﯿﺴﺖ و
ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﭼﮕﻮ ﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ,ﻋﺮ ﺿﻪ ﻣﯽ دارد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ روح ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ.

روح دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ "آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺪم ﺑﻌﺪیام ﭼﯿﺴﺖ؟" ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪهاﯾﺪ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮای ﭼﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ؟ ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ،ﭼﺎرهای
ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .روحاﻟﻘﺪس ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیق ﺷ دﻋﺎ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ارادۀ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺪر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .دﻋﺎی ﺷ
می ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ بیان اﺷﺖیاق ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ) .روﻣﯿﺎن -۲۶:۸
.(۲۷
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روﻣﯿﺎن  ۲۷-۲۶:۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﺎت دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﺷﺘﯿﺎق اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
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 (aروحاﻟﻘﺪس آﻧﭽﻪ راﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
 (bﺧﻮد روحاﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (cﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.

روحاﻟﻘﺪس ﻋﻄﺎﯾﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻮﺳﻂ آن ﻗﺪرت آﮔﺎﻫﯽ از ارادۀ
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻄﺎﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ در
اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ١٢و  ١٤ﺑﻪ ﺗﴩﯾﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل
دادن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و اﮐﺮام ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﻓﺮاد را .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﺼﯿﺮت
وﯾﮋهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻓﮑﺮ ﺧﺪا ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﺷﻌﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻌﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ،ﻧﯿﺴﺖ.

روحاﻟﻘﺪس ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد
روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﻗﻌﯽ در ﺷ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ روحاﻟﻬﯽ ﮐﻪ در او ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ
)ﻣﺘﯽ  .(١:٤روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻠﯿﭙﺲ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ
ﴎای ﺣﺒﺸﯽ ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ )اﻋ ل  .(٩:٨ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ
ﺑﺮود ّاﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روحﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺖ )اﻋ ل  .(١٠-٦:١٦ﺑﻪ ﻫ ن
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ﻃﺮﯾﻖ روحاﻟﻘﺪس ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺷ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷ را ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺼﻮص دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای روحاﻟﻘﺪس
ﻣﻬﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻫ ن
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ .در درﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻼم
را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ) ٢ﭘﻄﺮس .(٢١:١
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎ ﴐ روحاﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ
آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎ را ﻣﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ و ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ دوﺳﺘﯽ از ﺷ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ" :از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم دارد؟" اﺑﺘﺪا
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮕﺎه در
دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻃﻮری ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد
در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 (aوﻋﺪه ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ارادۀ اﻟﻬﯽ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
 (bﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ وﻋﺪه ﻣﺴﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
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 (cﭼﻬﺎر ﻃﺮﯾﻘﯽ راﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻃﺮح
اﻟﻬﯽ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽدارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﯾﺎ او ﺑﻪ ﺷ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم
ﺑﻌﺪﯾﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﻪ! ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺷ از ارادۀ او ﺑﺎﺧﱪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﺎرهای
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
–۵

در زﯾﺮ ﺳﺘﻮن  ،۱اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺢ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 (aﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻣﺪ.
 (c (bﺑﴩ آزاد ﺷﺪ.
 (d (cزﻧﺪﮔﯽ ﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

و در زﯾﺮ ﺳﺘﻮن  ،۲ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ آدم:
 (bﻣﺮگ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
 (eﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻣﺪ.
 (c -۱ﯾﻮﺣﻨﺎ ۸:۱۷
 (dاﻋ ل ۸:۱۸

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

-۶

-۲

٣٧

ﺧﺪا از ﺷ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻃﺮحاﻟﻬﯽ اداﻣﻪ
دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﺷ  ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽآورد ،ﻣﻠﮑﻮت و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد و او را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽ ﺎﯾﺪ.
زﯾﺮا ﺷﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ "ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن آورد" اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ "ﺟﻮاب ﺷ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﺎﺷﺪ(.

:۷
(a
(b
(c
(d
(e
(f
(g

-۳ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۶:۱۴
-۵ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۴:۱۶
-۱ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۶:۱۴
-۳ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۶:۱۴
-۴ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۳:۱۶
-۵ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۴:۱۶
-۲ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۷:۱۴

-۳ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدادم "اﮔﺮ ﺷ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن
دارﯾﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
دادهاﯾﺪ در ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﺷ ﺑﺎ اﯾ ن آوردن
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺎ ﺑﺎور ﮐﺮدن ﺷﻬﺎدت ﮐﻼم ﺧﺪا و روحاﻟﻘﺪس
از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ.
-۸
 (bﺧﻮد روحاﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
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٣٨

ﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮرات او اﻃﺎﻋﺖ

 (aﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ از
ﮐﻨﻨﺪ.
 (bﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺎﻣﯽ ﺑﯿ رﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﴫﯾﺎن آﻣﺪ ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻮاب ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻮاب زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 (aﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ او
را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ
 (bوﻋﺪه ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺰول روحاﻟﻘﺪس در روز
ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ و
 (cروحاﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ
و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .او
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس راﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
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درس ۳

آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﻮﻗﻊ دارد؟
 ...ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ!
ﺳﺎم ،ﻫﻔﺪه ﺳﺎل داﺷﺖ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد .او ﺳﺎﻟﻬﺎ در زادﮔﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .ﺣﺎل ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪّ .اوﻟﯿﻦ روز ﮐﻼس ﺑﺮاﯾﺶ واﻗﻌﺎ ً دﻟﻬﺮهآور ﺑﻮد.
ﺗﻌﺪادی اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﻼس داﻧﺸﮕﺎه ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﮐﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در آن درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ اﺳﻢ ﺑﺮد :ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ،
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ،و ﭘﺮوژهﻫﺎ .اﻧﺠﺎم دادن ﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺳﺎم واﻗﻌﺎً ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ راﮐﻪ ﺳﺎم ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮای
ﯾﮏ روز ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد – ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﻗﻮت ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖّ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از ﻣﺎ
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دارد و وﻗﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾ ن ﻣﻘﺮر ﮐﺮده
اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،در ﻣﺎ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﺧﺪا ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﺧﺪا ﺑﺎز ﯽاﯾﺴﺘﺪ
اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻮد ﺗﺎ ...
∆
∆
∆

آﻧﭽﻪ راﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺪا را ﺑﺮآورده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺼﻮ رات ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ راﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ
دارد ،ازﺑﯿﻦ ﯽﺑﺮد.

ﺧﺪا ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا در ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارد ﻧﻘﺸﻪای
اﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮ و اﺑﺪی .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪای در ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮاﯾ ن ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺸﻪ
اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً آن دﺳﺘﻪ از اﻫﺪاﻓﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﻣﺎ را در
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
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ﺗﺒﺪﯾﻞ
روﻣﯿﺎن  ٢:١٢اﺷﻌﺎر ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻮض ﺷﻮﯾﻢ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ
ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪّ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﮐﻞ ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ اﯾﺎ ﺧﺪا
از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﳌﺜﻨﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮب
ﻣﯽرﺳﻨﺪ؟ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﻪ ارزﺷﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺷ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ!
آیا در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﴏﻓﺎ ً اﳌﺜﻨﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ اﯾﻦ اﯾﺪه زﯾﺎد
ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯽرﺳﯿﺪ.
ﻋﻮض ﺷﺪن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﯾﻞ،
ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ .ﺑﺪون ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ،رﻓﺘﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﻮض ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﯽ  ٨-٧:١٥ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ زﯾﺎد ﻫﻢ
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ
ﺑﺮای ﻟﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ "ﻣﻮﻋﻈﻪ ﴎ ﮐﻮه"

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

٤٢

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻮرات ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﺤﺎل اﻧﺪ ....ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺷ دارد و
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺤﺎل ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
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۱در ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﺧﺪا ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
 -١ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ
 -٢ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ

 (aﻣﺘﯽ ۴۰:۵
 (bﻣﺘﯽ ۴۴:۵
 (cﻣﺘﯽ ۲:۶
 (dﻣﺘﯽ ۵:۶
 (eﻟﻮﻗﺎ ۳۶:۶

اﻃﺎﻋﺖ
در درس ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارد
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و او ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدد؟ ﺑﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ.
در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺰاﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری را ﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢّ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﮐﺎری و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺮاﯾ ن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖّ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫ ن ﻣﯿﺰان ،ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺎلاﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺎل
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﺪهاﯾﻢ ،اﻧﺠﺎم دادن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺳﺖ
اﺳﺖ ،آﺳﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﯽرﺳﺪ .از ﻫ ن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎر
درﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫ ن ﻣﻌﯿﺎری راﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﯾ ن ﻣﻘﺮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ وادارﻧﺪ.
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روﻣﯿﺎن  ۲۳-۲۱:۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮای دو ﺳﺆال زﯾﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 (aﺗﻀﺎد و ﻣﻨﺎزﻋﻪای ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل از آن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 (bﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد؟

ﭘﻮﻟﺲ ،ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﴍﯾﻌﺖ را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد .او اﯾﻦ ﴍﯾﻌﺖ را در
وﺟﻮد ﺧﻮد ،ﴎﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﺪ .اﯾﻦ ﴍﯾﻌﺖ ،از اﻃﺎﻋﺖ ﺳﺎده ﺑﻪ
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اﻣﺮی ﮐﻪ او درﺳﺘﯽ آن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮد،
ﻣ ﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورد.
رﺷﺪ
ﺧﺪا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ و اﻃﺎﻋﺖ ،از ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻫﻢ
ﺑﮑﻨﯿﻢ .او ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ "ﮐﻮدﮐﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ دورۀ
ﮐﻮدﮐﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﻢ .در ﺣﯿﻦ رﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﮐﺪام اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در ﺣﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺮﻓ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دادن ،ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ،وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ّاوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ در آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺸﻪ
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آن اﻫﺪاف دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻨﻈﺮ آﯾﺪ.
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آﯾﺎت زﯾﺮ را از رﺳﺎﻟﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ روﺣﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
۵-۴:۲ (a
۱۵-۱۳:۴ (b
۲-۱:۵ (c
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺪا
دارﯾﻢ .آن ﻣﻮرد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
(a
(b
(c
(d

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاﻻﯾ ن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ.
ﻣﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص
از اﻧﺠﺎم ارادۀ اﻟﻬﯽ ،ﴎﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺎﯾﻼت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ ﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ راﮐﻪ ﺧﺪا
اﻧﺘﻈﺎر دارد ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺎ داﻧﺴ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﻬﯽ واﻗﻌﺎ ً اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ
اﺳﺖ.

ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮﻗﻊ دارد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﺧﺪا را راﺿﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾ ن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ اﻫﺪاف
آﻧﻄﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ،اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪا در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﺗﻮﻗﻊ دارد .ﺧﺪا
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻨﺪی
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ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺗﺒﻌﯿﺖ از
ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از رازﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮم ﺷﺒﯿﻪ
اﺳﺖ .ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﯽﺧﺰد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮواز
ﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪای آن
ﭼﻨﺎن زﯾﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ،ﺧﺪا در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ،ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻮق را ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ
ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺰﯾﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﯽرود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺮم
اﺑﺮﯾﺸﻢ "ﻣﯽﻣﯿﺮد" ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮواﻧﻪای از آن ﺑﯿﺮون اﯾﺪ .ﮐﺮم
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﺮواز ﮐﺮدن را ﯾﺎد ﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺮﯾﺰه و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺰد و ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺮﯾﺰه و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺮواز درﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ" ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮی دروﻧﯽ اﺳﺖ.
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در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺧﻮد آﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﮐﺪاﻣﯿﮏ از
اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺧﻮد "ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ" را در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
 (aﻏﻼﻃﯿﺎن ۲۰-۱۹:۲
 (bاﻓﺴﺴﯿﺎن ۱۰-۹:۱
 (cدوم ﭘﻄﺮس ۱۰:۱

"ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ" ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ راﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎزد .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ،ﻫ ن اﯾﺪۀ داده ﺷﺪه
در روﻣﯿﺎن  ۲-۱:۱۲در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ – اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ و
ﻧﺒﯿﺎد ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ،
ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ دﺳﺖ ﯽزﻧﺪ.
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ روح اﻟﻬﯽ
ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺎﺳﺖ ،ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
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روﻣﯿﺎن  ۲-۱:۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ:
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 (aدو ﻣﻮردی ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ،
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 (bﭼﻪ ﮐﺎری را ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
دﯾﺪن ﺳﻬﻢ ﺧﺪا در ﻓﺮاﻣﯿﻦ "ﻣﻨﻔﻌﻞ" ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖّ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ در
اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۲۰:۶-۱۷:۴ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯽ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢّ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۱۰:۲ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﻣﺎ در ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ اﻋ ل ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ .اﯾﻦ اﻋ ل ﻧﯿﮑﻮ در
اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۲۰:۶-۱۷:۴ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۲۰:۳ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﻟﺤﺎل او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺎدﺗﺮ از
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آن ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ".
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻟﺤﻈﻪای ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﺪ
ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﯽآﯾﺪ ،و آن ﻗﺪرت در درون ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎ از "ﴍﯾﻌﺘﯽ" اﺳﻢ ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﻮﻟﺲ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد )و در ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
ﻫ ن ﴍﯾﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﻮﻟﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﴍﯾﻌﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪای راﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻣﺎ دارد ،ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد؟
ﭘﻮﻟﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
"ﴍﯾﻌﺖ" ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮی او را از اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺎز
ﻣﯽداردّ .اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌ ﻫﻢ در روﻣﯿﺎن  ۴-۱:۸داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ "ﴍﯾﻌﺘﯽ" ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ" :ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺖ" )روﻣﯿﺎن  .(۱:۸ﺑﺠﺎی آن ﻗﺪرت ﺧﺪا
در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﴪ ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻮد .او ﻣﺎ را
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ از ﺷ اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻼً
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻢ در ﺷ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس آﯾﻪ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﺎ
در اﻧﺠﺎم ﻃﺮحاﻟﻬﯽ و ﮐﻤﮑﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﻮی ﺧﺪا اﻧﺘﻈﺎر
داﺗﺸﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻬ ﻧﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۱۳-۱۲ :۲
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
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ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺷ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﻫﻢ اراده و ﻫﻢ ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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در زﯾﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻮردی ﮐﻪ
ﺑﻬﱰ از دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ .در ﺣﯿﻦ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﺪا
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و اﻫﺘ م ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ از او
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻫ ن زﻣﺎن ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را
ﻋﻮض ﺎﯾﺪ .ﻣﺎ و ﺧﺪا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾ ن ﻣﻘﺮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﺎ را ﮐﻨﱰول ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ راﮐﻪ
درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞﻧﺪاﻧﺪاﻧﺪﺷﯽاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺧﺪا ﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﻮر ﻣﯽورزﯾﻢ و ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﺧﺪا ﺑﺎز ﯽاﯾﺴﺘﺪ
در درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻫﺪاﯾﺖ او ،ﺟﻨﺒﻪای
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﻢ! ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و ﻗﺼﻮر ﻣﯽورزﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
آﮔﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺣﺘﯽ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾ ن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ "ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ" )اﻓﺴﺴﯿﺎن  ،(20:۳ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ "ﺧﺪا
در ﮐﺎر اﺳﺖ" ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن  ،(۱۳:۲ﻣﺎ ﺑﺎز ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﺷﮑﺴﺖ و ﻗﺼﻮر .ﺧﺪا ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺟﻮاﺑﯽ دارد – ﺑﺨﺸﺶ ،ﺗﻮﻟﺪ
ﺗﺎزهّ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﻫﻢ ﻗﺼﻮر ورزﯾﺪﯾﻢ آن ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺖ و ﻗﺼﻮر ،ﻃﺮح اﻟﻬﯽ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻧﻘﺸﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ اول ﺧﺪا را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺧﺪا
دوﻣﯽ ﻫﻢ دارد؟ آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ّ
واﻣﯽدارد؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺧﺪا ﻣﺎ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺷﮑﺴﺖ
ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ – ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و
ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
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ﺷﮑﺴﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﺮﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن آن روز اﺣﺴﺎس
ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ،روزﻫﺎی
ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪﺟﺎ آواز ﴎود و ﺷﺎدی اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺎم ﺧﺎﻃﺮات ﺟﺸﻨﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ
دوﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺨﺼﯽ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ
و آن اﺣﺴﺎس ﺑﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑﺴﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎی ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﮔﺬﺷﺘﻪای دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ آن ﮔﻨﺎه ﻣﯽﭼﮑﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﴍاﯾﻄﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﴍاﯾﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ
آن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ،ﻣﺎ را واﻣﯿﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺸﺨﺺ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺪ و ﻣﺎ را
ﻣﻮرد وﺳﻮﺳﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻫ نﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ.
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ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻮﻧﻪای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت او اﺛﺮ ﮔﺬارد؟

 .aﺗﺮزا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾ ن آورد ،دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ داﺷﺖ .ﺗﺮزا ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﻫ ن اﻋ ﻟﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾ ن آورده اﺳﺖ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋ ل دﺳﺖ ﯽزﻧﺪ .دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪش او را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
 .bﺟﺴﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾ ن آورد ،اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﻘﺎﯾﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ او داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد .او اﺧﯿﺮا ً ﺑﺮادری
ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺒﻮد ،ﺟﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادر اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﯿﻢ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﻢ،
ّاﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻋﺎدات ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎٌ
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﭼﻮن
اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻨﻮز وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
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ﺧﺪا ﻗﺼﻮرات و ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ دارد .داﻧﺴ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ او را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﯿﭻ ﴍاﯾﻄﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ وا ﯽدارد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ او ﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ،ﺧﺪا را
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و ﻗﺼﻮرات ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا
آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ.
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در ﭘﺎﯾﺎن درس اول از ﺷ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺰﻣﻮر  ۱۳۹را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد آن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰﻣﻮر ﻣﺎ را
ﻣﻄﻤﱧ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺪ.
آﯾﺎت  ۴-۲و  ۱۶-۱۱را دوﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﻇﻬﺎرات درﺳﺖ زﯾﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aآﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪﻣﺎن ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد.
 (bﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
 (cﺎﻣﯽ اﻋ ل ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
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ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﻣﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮑﺴﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ
ﺧﺪاﮐ ﮐﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
اول ،ﺑﺨﺸﺶ اﻟﻬﯽ در دﺳﱰس ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ اﻟﻬﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎﻫ ن ﺟﺪا ﺳﺎزد .در اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۹:۱ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا
وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را دز ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﱰاف ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺎ دارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻮان ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﺳﺘﻮار ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮان ﺧﻮد او.
دوم ،ﻗﺪرت ﺧﺪا در دﺳﱰس ﻣﺎﺳﺖ .ﺎم ﻗﺪرﺗﯽ راﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺷ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎت آورد ﺑﻌﺪ از ﺷ ﻧﯿﺰ در دﺳﱰﺳﺘﺎن ﻗﺮار
دارد .ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺷ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﺷ ﻧﻘﺸﻪای ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺷ روز اﻧﺘﺨﺎب ﺷ را
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ او را .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن در دﺳﱰس ﺷ ﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۰-۷:۱۲ﭘﻮﻟﺲ از
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ .او از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻼﺻﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖّ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﺳﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﭼﻘﺪر ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ.
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دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۰-۷:۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ:

 (aﭘﻮﻟﺲ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ،در ﻣﻮرد ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﭼﻪ درﺳﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
 (bدر ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ درس ،ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری را ﯾﺎﻓﺖ؟
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﺷ ره ﯾﮏ را
از دﺳﺖ دادهام و ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻧﻘﺸﻪ ﺷ ره  ۲ﺧﺪا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدم؟
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ او را ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻢ؟
ﺧﺪا ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ درﺳﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻗﻮﯾﺎ ً ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارﻣﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺼﻮر و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻨﯽ
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮزهﮔﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ )ارﻣﯿﺎ  .(۱۰-۱:۱۸او ﮐﻮزهﮔﺮ را
دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ و ﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ّاﻣﺎ در وﺳﻂ ﮐﺎر "ﺷﮑﺴﺘﯽ" در ﮔﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺠﺎی
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻞ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﺑﯿﻨﺪازد و ﯾﺎ ﮐﻮزهای ﺗﺮک دار درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،از
ﴎ ﻧﻮ ﮔﻞ را ﺑﺼﻮرت ﮐﻮزهای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ ،ﻋﺪم ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺷ ﺑﻪ ﻫ ن اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻣﻠﯿﺘﺘﺎن
آﺷﮑﺎر و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷ را
ﺑﻪ ﮐﻮزهای ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد ﮐﻪ او را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻞ
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زﻧﺪﮔﯽ ﺷ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ "ﻣﺴﯿﺢ در ﺷ " اﺳﺖ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن .(۲۷:۱
ﺷﮑﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺎه ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ راﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﺷ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯽدﻫﺪ.
درﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۱۱ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾ ن ﻣﻮﺳﻮماﻧﺪ و اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ
ﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷ ره ﯾﮏ ﺧﺪا را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪا
ﻧﻘﺸﻪ ﺷ ره  ۲را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖّ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ
دوﺑﺎر ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ،
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻠﻤﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ – ّاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﮐﺘﺎ ﻘﺪس از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾ ن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
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ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ ،ﻗﺼﻮرات
و ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻣﺎ دارد ،ﺑﺮﻫﻢ
ﯽزﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ ،آن ﻣﻮردی راﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aﻫﺮ ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽاش ﺷﮑﺴﺘﻬﺎﯾﯽ دارد.
 (bﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 (cزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ.
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 (dﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽای ﮐﻪ در ﻣﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣ ﻧﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﯽ ﺎﯾﺪ.
 (eﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای
ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﮑﺴﺖ دارﻧﺪ.
 (fﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﺷ ره  ١ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ،
ﻧﻘﺸﻪ ﺷ ره  ٢ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷ ﻧﯿﺰ ﻫ ﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۱۱از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارادۀ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻫ ن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﻗﻮت ﻣﻦ در ﺿﻌﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد" )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۹:۱۲
ﻗﺪرت او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 (aﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

 (۱ﺧﻮد را ﻫ ﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ و
 (۲و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﮔﺮدﯾﻢ.

 (bﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذﻫﻦ و
ﻓﮑﺮﻣﺎن ،ﺑﺎﻃﻨﺎ ً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ) .ﺟﻮاب ﺷ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
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 (a -۱ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (bﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (cﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
 (dﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
 (eﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (b -۷ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ .............
ﻼ
 (a -۲او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪّ ،اﻣﺎ ﻋﻤ ً
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
 (dاو ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ در درون او ﴍﯾﻌﺘﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 (b -۸ﺟﺴﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ .........
۱۵-۱۳:۴ (b -۳
 (a -۹ﻏﻠﻂ
 (bﻏﻠﻂ
 (cدرﺳﺖ
 (c -۴ﺎﯾﻼت ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﺎن ﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺘﻈﺎر
دارد ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
 (a-۱۰ﭘﻮﻟﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ،
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

٦٠

 (bﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺷﺎدی ﮐﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
)ﺟﻮاب ﺷ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻮاﺑﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
 (a -۵ﻏﻼﻃﯿﺎن .۲۰-۱۹:۲
 (c -۱۱ﺧﺪا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ...
 (dﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ.....
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درس ﭼﻬﺎرم

آﯾﺎ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهام؟
...زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﻧﺠﺎم دادن ارادۀ ﺧﺪا دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ﻣﺸﮑﻞ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻗﺎت ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ اورا ﭘﺪر ﻣﻠﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖّ .اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ از اﯾﻦ وﻋﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و از اﻧﺠﺎم آن ﻫﻨﻮز ﺧﱪی
ﻧﺒﻮد .ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﺎرا ﺑﺮاﺳﺎس وﻋﺪۀ اﻟﻬﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و وﻋﺪه ﺧﻮد را ﯾﺎدآور ﺷﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺠﺰهوار اﺳﺤﺎق ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻧﺠﺎن
ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖّ .اﻣﺎ اﻣﺘﺤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻨﻮز ﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﺤﺎق را
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﻮرﯾﺎ ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ اﻓﺘﺎد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﴍاﯾﻂ و ﻣﯿﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ
از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺮوز ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .او از ارادۀ اﻟﻬﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و
ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﺰرگ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺤﺎق ﻗﻮﭼﯽ را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ) .ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۱۹-۱:۲۲
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ﺷ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﴍاﯾﻂ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺷ
را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮑﺸﺪ .در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻣﺎ
ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ دارد .در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺧﺪا از آن ﻃﺮق ﴍاﯾﻂ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷ دارد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﴍاﯾﻂ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد.
ﴍاﯾﻂ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾ ن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ.
ﴍاﯾﻂ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺑﺨﺸﺪ.
ﴍاﯾﻂ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ...

دﻻﯾﻠﯽ ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ و
ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﻢ.
ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ارزش و ﻓﻮاﯾﺪی را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﴍاﯾﻂ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﻣﻄﺢ ﻣﯽﺳﺎزد
زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ارادۀ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
وﺟﻮد دارد ،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم
ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺎﯾﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﯾﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺳﺎده و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ارادۀ اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ارادۀ اﻟﻬﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺪ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﴍاﯾﻂ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ
ارادۀ اﻟﻬﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ راﺑﻄﻪای را
ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ و ارادۀ اﻟﻬﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﴍاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾ ن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ
ﻣﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮدن ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﭼﻘﺪر ارزش دارد.
ﯾﮏ ﻣﻼح ﻗﺎﯾﻘﯽ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ را ﺑﺎ آن ﺑﭙﯿ ﯾﺪ
در درﯾﺎﭼﻪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪری ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮرد
ﻃﻨﺎب ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘ د ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد ،ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﴍاﯾﻂ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾ ن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .او اﯾ ن ﻣﺎ را از آن ﺟﻬﺖ ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ
ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻫﻤﯿﻦ اﯾ ن اﺳﺖ .ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾ ن ﮐﺎر
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ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾ ن ،ﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﻪ او را ﺧﺸﻨﻮد
ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻪ در ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽاش ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ) .ﻋﱪاﻧﯿﺎن .(۶:۱۱

ﴍاﯾﻂ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾ ن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ،اﯾ ن ﻣﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ و اﯾﻦ در
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻟﺰوﻣﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﴍاﯾﻂ و ﺣﻮادث ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻮﮐﻞ و اﻋﺘ د آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺣ ﯾﺖ ﻮده و اﻧﺠﺎم ارادۀ اﻟﻬﯽ
را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری
از اوﻗﺎت آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻏﻠﺐ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ آﻧﻬﺎ ،ارادۀ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ اﯾ ن ﭼﻘﺪر
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ؟
ﺧﺪا از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ او اﻋﺘ د و ﺗﻮﮐﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺎﻣﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه را از ﺻﺤﻨﻪ دور ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا را ﻗﺪری ﻣﺸﮑﻞ ﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﮔﯿﺞ
ﮐﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز در ارادۀ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ّاﻣﺎ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮم دارد ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ ،ﺻﻌﻒ اﯾ ن ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﻄﺮس از وﻓﺎداری ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﻮد .ﻋﻘﯿﺪه
ﺷﺨﺼﯽ او اﺷﻌﺎر ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ او ﺑﯿﺸﱰ از دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ وﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﻄﺮس ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
"ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻤﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮرم" )ﻣﺘﯽ
.(۳۳:۲۶
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آﯾﺎﺗﯽ راﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻄﺮس
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
 (aﻟﻮﻗﺎ  .۳۱:۲۲ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ اﺧﻄﺎری ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮐﺮد؟
 (bﻣﺘﯽ  .۳۴:۲۶ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد؟
 (cﻣﺘﯽ  .۳۵:۲۶ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
 (dﻣﺘﯽ  .۷۵-۶۹:۲۶ﭘﻄﺮس ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻄﺮس ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺿﻌﻒ
اﯾ ن او را در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ .او ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﺣ ﯾﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾ ن ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
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ّاﻣﺎ اﯾ ﻧﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ارزش دارد .ﯾﻌﻘﻮب رﺳﻮل ،اﯾﻦ
ارزش را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او اﯾﻦ ارزش را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ:
"ای ﺑﺮادران ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﯾﺪ،
ﮐ ل ﺧﻮﺷﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﯾ ن ﺷ ﺻﱪ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ" )ﯾﻌﻘﻮب .(۳-۲:۱
ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﯿﺸﱰ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ – ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺻﱪ ،اﯾﻦ
آﯾﺎت از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪهاﯾﻢ .در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐ ل ﺧﻮﺷﯽ داﻧﯿﻢ.
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از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب  ۴-۲:۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻣﺘﺤﺎن اﯾ ن ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

آزﻣﺎﯾﺶ ،اﯾ ن ﻣﺎ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ اﯾ ن ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﴍاﯾﻂ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم
دارد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘ د ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﴍاﯾﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻨﺎی اﯾ ن ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ اﯾ ن
ﺑﻮد ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیای ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .او درﺳﺖ در
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ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﺤﺎق را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪی
ﺑﺠﺎی او ﻗﻮﭼﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﴍاﯾﻂ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،اﯾ ن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و او ﴎﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺣﺎل او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ دارد .ﺣﺎل او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادۀ او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
در اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱۷ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ داود ﺑﺎ ﺟﻠﯿﺎت،
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﴎاﺋﯿﻞ ،رو در رو اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داود
ﺟﻮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻠﺤﺸﻮری ،ﻗﻮی ﻫﯿﮑﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻠﯿﺎت را ﺷﮑﺴﺖ
دﻫﺪ! ّاﻣﺎ داود زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺣﺮﯾﻒ ﻃﻠﺒﯿﻬﺎی ﺟﻠﯿﺎت را
ﺷﻨﯿﺪ آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﺪ.
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اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۳۷-۳۴:۲۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .داود آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠﯿﺎت ﺑﺠﻨﮕﺪ ،زﯾﺮا
 (aﭼﻨﺪی از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻠﯿﺎت را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.
 (bﺟﻠﯿﺎت ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد و داود ﯾﮏ اﴎاﺋﯿﻠﯽ
ﺧﺪا ﺷﻨﺎس.
 (cداود از ﻧﱪد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ و ﺧﺮس ،درس ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ
ﺧﺪا را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
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آن ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ
اﯾ ﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﻢ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺧﻄﺮات و ﻧﺎاﻣﯿﺪﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻃﺮاف ﻣﺎ
اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻋﺘ د ﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻗﻮت ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺪا اﯾ ن ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺿﻌﻒ اﯾ ن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ او اﻋﺘ د ﮐﻨﯿﻢ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
.۴

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ،
اﯾ ن ﻣﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮارﮔﯿﺮد ،دو دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .در
ﻣﻮارد زﯾﺮ آن ﻣﻮردی را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺎﯾﯿﺪ:
 (aﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﯾ ن ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﻮل زﻧﯿﻢ.
 (bﺧﺪا اﯾ ن ﻣﺎ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ.
 (cاﯾ ن ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ دارد ،ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪهاﯾﻢ.
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 (dﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾ ن ﻣﺎ آزﻣﻮده ﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﱰ از ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪه اﯾ ن ﮐﻨﯿﻢ.

ﴍاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را دﯾﺴﭙﻠﯿﻦ ﺑﺨﺸﺪ
ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ از ارادۀ ﺧﺪا ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را دﯾﺴﭙﻠﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ دﯾﺴﭙﻠﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ را ﺑﻄﺮف ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾ ن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻌﻄﻮف دارد .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻫ ن
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﴐورﺗﯽ
ﻧﺪارد .ﺗﻨﺒﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﻣﺮ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ،
ﺷﮑﺴﺖ و ﻗﺼﻮری روی دﻫﺪ .دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن،
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ورزش ،دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻘﺮرات ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮد در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج
از ﻣﻘﺮرات ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن اﻧﺮژی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺛﺮات ﻣﴬی ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﴎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .در
ورزش اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ورزﺷﮑﺎر ﻋﻤﺪا ً ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺑﺮو
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻗﻮﯾﱰ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺷﺪن و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮدن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
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دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارادۀ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ دا ﺎ ً اﺟﺎزه ﻣﯽداد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ
را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺨﺸﯽ
از دورۀ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ در دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ
ﺣﺎدث ﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد )ﻣﺮﻗﺲ  ۹ .(۴۱-۳۵:۴ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در
ﭘﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﺑﺎﻻی آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮدﺷﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﴪی روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارواح ﴍﯾﺮ
وﺟﻮد او را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺮﻗﺲ .(۲۹-۱۴:۹

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
.۵

ﻣﺮﻗﺲ  ۴۴-۳۴:۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ.
 (aﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ؟
 (bﻣﺴﯿﺢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد؟
 (cآﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ؟
 (dﻣﺴﯿﺢ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داد؟
 (eﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗﺸﺎن را ﻧﺸﺎن داد .او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ
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ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ او ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪف ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﺪ.
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ،ذﻫﻦ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا
ﻣﻐﺸﻮش ﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺠﺎی آن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﺎدهدل و ﺑﯽرﯾﺎ ﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻫ ن ﺗﻮﺟﻪ داﺷ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺲ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
.۶

ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
 (aﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ از ارادۀ ﺧﺪا ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﯽﮐﻨﯿﻢ.
 (bﴐوری ﺳﺎﺧ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ.
 (cﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻗﺪرت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت را
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارﯾﻢ.
 (dﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﺼﻮر ﮐﺮده و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﯾﻢ.
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ﴍاﯾﻂ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﯾ ن ﻣﺎ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ
و ﻣﺎ را دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪّ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪّ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻊ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﯾﻨﮑﻪ از ارادۀ ﺧﺪا ﭼﻘﺪر آﮔﺎﻫﯽ
دارﯾﻢ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.

اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ
اول ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ
دارﯾﻢ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﴏﯾﺢ و روﺷﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد .ﺷﯿﻄﺎن دﺷﻤﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺢ
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻄﺎن در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺪی ،ارادی و ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ .او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐ ﮐﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺷﯿﻄﺎن ،ﺑﯿﺸﱰ از
آﻧﮑﻪ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎر اﺳﺖ .او ﭘﺪر دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷ ر ﻣﯽرود.
ﺷﯿﻄﺎن ،دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐ ،ﻇﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻐﺸﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻤﻠﻮ از
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﻮب را ﺑﺪ.
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دﻧﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ و داﻧﺶ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺪاﺳﺖ .دﻧﯿﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻧﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﴪ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﺎدل و ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻮد ،رد ﮐﺮد و ﻣﺼﻠﻮب ﻮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﴪ ﺧﺪا ،ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
.۷

ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۰-۱۸:۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ از او ﻧﻔﺮت دارد .او ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ....
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ارادۀ اﻟﻬﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ او در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻐﺸﻮش و
ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮی درﺳﺖ
ﮔﺎم ﺑﺮدارد .در دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻏﺮق در ﻇﻠﻤﺖ ،او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﻮر،
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻫﺮﮔﺰ ﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﮥ آﺷﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪای دارﻧﺪ .اﯾﻦ
دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻨﮓ و اﺻﻄﮑﺎک و ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖاﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺢ
ﻓﺮﻣﻮد :در ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺷ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﮑﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ
دارﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪهام" )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۳۳:۱۶
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ "آﯾﺎ از ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ" ﺑﺮ ﴎدرﮔﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
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ﻣﺴﯿﺢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ارادۀ او ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت از ﻣﺨﺎﺻﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﴍﯾﺮ دﻧﯿﺎ و زﻧﺪﮔﯽ درﺳﺖ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻟﻮﻗﺎ  ۲۶-۲۰:۶ﺑﻪ ﺟﻤﻼت ﺗﺸﻮﯾﻖ آ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎ ﮔﺮدان
در آ ﯾﺎت  ۲۳-۲۰ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿ ً
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ! در ﻫ ن ﺣﯿﻦ ﺑﻪ
ﻫﺸﺪارﮐﻪ در آﯾﺎت  ۲۶-۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻘﯿ ً اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﻮی ﺟﻬﺎن اﺑﺮاز
ﺷﻮد.
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ﻟﻮﻗﺎ  ۲۶-۲۰:۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ آن در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
 -۱ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه

 (aﻓﻘﺮ

 -۲ﻧﺘﯿﺠﻪای وﺣﺸﺘﻨﺎک

 (bدوﻟﺘﻤﻨﺪی
 (cﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
 (dﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ
 (eﻧﻔﺮت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ارادۀ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ارادۀ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزی
دوم ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت از دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﺎﻣﯽ زﺣ ت ﻣﺎ از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢّ .اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم ارادۀ اﻟﻬﯽ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﺴﺖ داد .در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد و درﮔﯿﺮی ،ﭘﯿﺮوزی
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺮهﮔﺮان
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻫ ن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد از ﺑﺮرﺳﯽ دوﺳﺘﺎن او
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ )ﯾﻌﻘﻮب  .(۴:۴اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ
دوﺳﺖ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﱪد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،ﭘﯿﺮوزی او را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺎﻃﺮ
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
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ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻗﻮت ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۲۱:۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وﻋﺪه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟

اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﻮم ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﱧ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺑﮕﺮداﻧﯿﻢ .در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
را ،ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺷﯿﻄﺎن و ﻫﻢ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﺪودۀ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺎﯾﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را "ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﴩی"،
"ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد" ،و ﯾﺎ "ﺟﺴﻢ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﺟﺴﻢ ﻓﻘﻂ
اﻧﺪام ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺎل دﻧﯿﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
دﺷﻤﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ  ،ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪ ﻫﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﻣﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢّ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﱰی ﮐﻪ دارﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ ﺧﺪا ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﴩﯾ ن .ﻣﺎ ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
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ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﴩی ﺧﻮد ،رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه
ﺷﻮﯾﻢّ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺮه ﺷﺪن اول ﻻزم اﺳﺖ ﻧﱪدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۵ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺴﻢ و ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﴩی
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ّاﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد را ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﴩی ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﻢ؟ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺟﺴ ﻧﯽ ﻣﺎ و روح ﺧﺪا ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﱧ
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوی ﺟﺴﻢ ﴎ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .اﮔﺮ ﴏﻓﺎ ً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻮﺳﻬﺎی ﺟﺴﻢ ﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
در اﯾﻨﺼﻮرت ﺟﻨﮕﯽ وﺟﻮد ﯽداﺷﺖ .ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺟﻨﮓ ﻣﺎﯾﻦ روح و ﺟﺴﻢ اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
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ﻣﺎ در اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ارزﺷﻬﺎ و ﻓﻮاﯾﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را
ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻮدﯾﻢ .در زﯾﺮ ،در ﻗﺴﻤﺖ اول ،دو ﻋﺒﺎرت
آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد )ﻗﺴﻤﺖ دوم( ﻣﺮﺑﻮط
ﮐﻨﯿﺪ.
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 -۱ارزش ﻣﺸﮑﻼت
 -۲دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
 (aﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ از
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
 (bﻣﺴﯿﺢ دﺷﻤﻦ ﺷﯿﻄﺎن و ﺟﻬﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ آن اﺳﺖ.
 (cروح ﺑﺎ ﺟﺴﻢ در ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
 (dﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ دارد ،ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﱧ
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ از آن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 (eﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﴩﯾ ن ﺑﺎ ﻣﺎ دارد ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آن ،ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ.
ﻃﺮق زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﴍاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺷ در ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ﮐﻤﮏ ﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
ﴍاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾ ن ﺷ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﴍاﯾﻂ ﺑﻪ
ﺷ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮد،
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺻﻠﯿﺐ ،ﺟﻨﮓ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،رد ﺷﺪن از ﺳﻮی ﺟﻬﺎن،
وﺳﻮﺳﻪ ،رﻧﺞ و زﺣﻤﺖّ .اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ داده
اﺳﺖ:
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ﭘﯿﺮوزی ،ﺗﺎج ،ﺗﺨﺖ ،رداﯾﯽ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻗﺒﻮل و ﺗﺎﺋﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر.
"وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﯾﺪ ﮐ ل ﺧﻮﺷﯽ داﻧﯿﺪ"
)ﯾﻌﻘﻮب .(۲:۱
ﺣﺎل ﺷ ﭼﻬﺎر درس اول را ﺑﻪ ا ﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ و آﻣﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .درس  ۴-۱را
ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮگ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت را ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺗﺎن ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ا ﺎم ،ﺑﺮگ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت را ﺑﻪ
آدرﺳﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﮔﺰارش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﻮدت دﻫﯿﺪ.

ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 (b -۶ﴐوری ﺳﺎﺧ اﺗﮑﺎء ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
 (a -۱ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن او را ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﻮد.
 (bﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﺳﻪ ﺑﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ او را اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
 (cﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ او را اﻧﮑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻮد.
 (dﭘﻄﺮس ﺳﻪ ﺑﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد.
)ﺟﻮابﻫﺎی ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
 -۷آﻧﻬﺎ از آن او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ) .ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻮاب
ﻣﺸﺎﺑﻪ(.
 -۲ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﺎم ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ) .ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﻣﺸﺎﺑﻪ(.
 -۱ (a -۸ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه.
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 -۲ (bﻧﺘﯿﺠﻪای وﺣﺸﺘﻨﺎک
 -۲ (cﻧﺘﯿﺠﻪای وﺣﺸﺘﻨﺎک
 -۱ (dﻧﺘﯿﺠﻪای ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه
 -۱ (eﻧﺘﯿﺠﻪای ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه
 (c -۳داود از ﻧﱪد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ و ﺧﺮس ...
 -۹ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (a -۴ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ .......
 (dﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾ ن ﻣﺎ آزﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ.....
 -۱ (a -۱۰ارزش ﻣﺸﮑﻼت
 -۲ (bدﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
 -۲ (cدﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
 -۱ (dارزش ﻣﺸﮑﻼت
 -۱ (eارزش ﻣﺸﮑﻼت
 (a -۵ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
" (bاﯾﺸﺎن را ﻏﺬا دﻫﯿﺪ" )آﯾﻪ (۳۷
 ۵ (cﻧﺎن و  ۲ﻣﺎﻫﯽ
 (dاو ﻏﺬا را ﺑﺮﮐﺖ داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 (eﻏﺬا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.
)ﺟﻭﺍﺏﻫﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﺷﺑﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﻭﺍﺏﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺩ(.
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ﺩﺭﺱ ۵

آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
...ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻋ ل ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ.
"ﺗﺎم واﺗﺴﻦ" ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و روزﺑﺮوز ﺑﺮ وﺳﻌﺖ آن اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﺪ .او از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻗﻊ را داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﯽﮐﺮد ،ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﯽ ﻮد .ﺗﺎم واﺗﺴﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﻢ
ﺑﻮد.
ﺗﺎم در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد ﻣﺮد ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷ ر ﻣﯽرﻓﺖ و در اﻧﺠﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫ ن ﻏﯿﺮﺗﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد داﺷﺖّ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮاﻗﻊ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از ﺷﯿﻮه ﮐﺎر او ﻣﯽرﻧﺠﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ،اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻋ ل او اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫ ن ﺣﺎل از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋ ل او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎم ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان از درﺳﺘﯽ اﻋ ل او دﻓﺎع ﮐﺮد ّاﻣﺎ ﺧﻮد ،در درون
ﻼ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﻮد :در
ﺧﻮﯾﺶ از آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺖ .او از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣ ً
درون او ﺗﻀﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﺪﺷﻪ ﺑﻮد.
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ﺷﺎﯾﺪ ﺷ ﻫﻢ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ "ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ﻣﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻫ ن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﺣﺘﯽ
در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﮕﺎوران و ﴎﺑﺎزاﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه؟ ﺷﺠﺎع و ﯾﺎ
ﺗﺮﺳﻮ؟ ﺻﺒﻮر و ﯾﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎ؟ در اﯾﻦ درس ﻣﺎ اﻋ ل و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺎ در اﯾﻦ درس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻼً ﻫ ن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
دارد .اﯾﻦ ﻫﺪف واﻗﻌﯽ ﻣﺎﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دارد.

اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ...
ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﯿﺪ.
دﻻﯾﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا از
ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارد ،ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ
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ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد
ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﴍوع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارد و ﺑﻨﻈﺮ او ﻣﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در "ﻣﺴﯿﺢ" ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ
اﻏﻠﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺰاح ﻣﯽرﺳﻨﺪّ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﻣﺎ را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۱ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت زﯾﺎدی در ﺟﺎﯾﻬﺎی
آﺳ ﻧﯽ دارﯾﻢ )آﯾﻪ  .(۳ﻣﻘﺪس و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ )آﯾﻪ  .(۴اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺪف و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺪا ﻗﻮم او ﺑﺎﺷﯿﻢ) .آﯾﻪ  .(۱۱در
ﻓﺼﻞ  ۲ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ او در ﺟﺎﯾﻬﺎی
آﺳ ﻧﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدهاﯾﻢ )آﯾﺎت  .(۶-۵ﺧﺪا ﻣﺎ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ )آﯾﻪ  (۱۰و ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﻗﻮم ﺧﺪا و ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮادۀ
اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ )آﯾﻪ .(۱۹
اﯾﻦ اﯾﺪه را در اول ﭘﻄﺮس  ۹:۲ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﮋاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﻠﺖ
ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺑﯿﺸﱰی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﭼﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد؟
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 -۱ﻫﺮ ﯾﮏ از آﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻮردی ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ "ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ" ،ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aاﻓﺴﺴﯿﺎن ۲۲:۲
 (bاﻓﺴﺴﯿﺎن ۱:۴
 (cاﻓﺴﺴﯿﺎن ۱۷:۴

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻼ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤ ً
روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .آرزوﻫﺎ و
رؤﯾﺎﻫﺎ دارﯾﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و
در ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﺟﺬاﺑﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﺳﻮﺳﻪ ﮔﻨﺎه ﻫﻨﻮز
از ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ،ﺧﻮد را در ﻫ ﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ .ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮐﻼم ﺧﻮد ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﴎ آن ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳ ن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در
زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﱰ آﺷﻨﺎﺗﺮﻧﺪ ﺗﺎ در آﺳ ن.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﻋ ل ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻋ ل ﺑﯿﺸﱰ
از ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻣﯿﻨﯽﻣﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺳ ﻧﯽﻣﺎن .واﻗﻌﺎ ً
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آﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﻋﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪّ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﯿ ن ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪای را
ﺣﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ و ﻋﺠﺰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ دارد،
ﻣﺮﺑﺘﻂ ﺳﺎﺧﺖ؟ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آﺳﺎن اﺳﺖ –
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺷﺒﺎن ،ﯾﺎ دﮐﱰ؟ ﮐﺪاﻣﯿﮏ؟ ﻫﺮﮐﺪام را ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ ﮔﺬارﻧﺪن آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢّ .اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ دارد ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﺎﻣﯽ اﻋ ل ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺸﮑﻞ واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .وراﺑﻂ ﻣﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺷﺨﺎص
دودﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی روزاﻧﻪ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺧﻮد
اﺷﺘﺒﺎ ه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺘﯿﺤﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣ ن در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮروی ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ،اﻋ ل،
اﻫﺪاف و اﻣﯿﺎل ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

٨٦

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 -۲ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻋﻤﻼً زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺟﺪول زﯾﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  xﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﯿﻦ اداﻣﮥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻃﺮق ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم دارد.
ﻫﯿﭻ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺑﺎارزش

ﮐﻤﯽ

زﯾﺎد

ﭼﯿﺮه ﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ
ﴎو ﮐﺎر داﺷ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ
راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺮﮐﺰ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ

آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش
اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ –
ﺑﯿﺪارﺑﺎﺷﻬﺎ ،ﻣﺮﯾﻀﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،اﺳﺘﻔﺮاﻏﻬﺎ ،آﻣﻮﺧ ﻗﻀﺎی
ﺣﺎﺟﺖ و ﺎم آن اوﻗﺎت "ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ".
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ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﺧﻮﺷﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ او
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯽآﯾﺪ .آﯾﺎ
ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ – ﺑﺎ ﭼﺸ ﻧﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐوار ،ﻫﺮﮔﺰ.
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﻌﯿﺎری ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد .او ﻣﺎ را
"ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ"" ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد" و "ﮐﺎﻫﻨﺎن" ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
ﺧﺪا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ را ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .او ﻏﺮاﯾﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ را ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ دا ﺎ ً ﺑﺎ آن ﻧﱪد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﯾﻢ .او ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ
ﻫﺎی را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او
ﺷﺎﻫﺪ آﻏﺎزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻫﻢ
ﺑﺒﺎر ﯽآورد.
ﺧﺪا ﻧﻮح را ﺷﺨﺺ ﺑﺎاﯾ ﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و او را ﻻﯾﻖ اﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از
ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۱۰-۶:۷
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺪﻣﺴﺘﯽ او را ﻫﻢ دﯾﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۲۱-۲۰:۹او ﻣﻮﺳﯽ را
در اوج اﯾ ن ﺧﻮد دﯾﺪ )ﺧﺮوج  (۱۴-۱۳:۱۴و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻋﺪم
ﺷﮑﯿﺒﺎی او را ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
)اﻋﺪاد  .(۱۲-۱۱:۲۰او داود را دﯾﺪ ،ﺑﺎ آن ﴎودﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺸﯽاش
)دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ،۲۲ﻣﺰﻣﻮر  (۱۸ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﻨﺎه او را ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻫﻢ دﯾﺪ
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)دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(۱۱او ﭘﻄﺮس را ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺪاریاش دﯾﺪ )ﻣﺘﯽ ،۱۷:۱۶
ﻟﻮﻗﺎ  (۶۲-۵۴:۲۲و ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺎ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮﻗﺲ ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻣﯽداد )اﻋ ل  .(۴۰-۳۷:۱۵و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ار آن دوازده ﺷﺎﮔﺮد در زﻣﺎن
رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻫﯿﭽﮑﺪام! او ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮد) .ﻣﺘﯽ (۵۶:۲۶
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻗﺎﴏ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده.... ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﻘﺪس!
ﺧﺪا ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را آﺷﮑﺎرا ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫ ن
ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﴍح زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﺑﻪ
ﺟﺰء ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫ ن اﻟﮕﻮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 -۳در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭘﺎراﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﺐ "ﺧﺪا ﻣﺎ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ" را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ
ﻣﻘﺎم ﮐﻬﺎﻧﺖ دارﯾﻢ و ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده او ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 (bﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﯾﻢ
و ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻗﺼﻮر
ﯽورزﯾﻢ.
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 (cﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻗﺎﴏ ﻣﯽآﯾﯿﻢ .اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ،در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ،ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺠﺰ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس درﻣﻮرد ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﻫﻢ
ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢّ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ارزش را ﺑﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد و ﯾﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻣﺎن؟
اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﯽﺗﻮان از دو ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.
ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش را ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﮔﺬارد – ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ او،
ﺑﺮ ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ او و ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ او .ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻮﺿﻮح دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺎم ﻧﺠﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ
در راه ﻣﺎ ﻣﺮد ،ﻋﺎدﻟﯽ ﺑﺠﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاآورد .ﻣﺴﯿﺢ ،ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻣﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا،
ﻣﻌﻠﻮل آن ﻋﻠﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ او ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )و ﻣﺎ اﺣﺴﺎس
ﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ( ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .او
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اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﯽﻧﮕﺮد – ﻋﻠﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،ﮐﺎﻣﻞ و روﺷﻦ
اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در زﻣﺎن ،ﻣﺤﺪود
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ .او در ﻫ ن آﻏﺎز ،اﻧﺘﻬﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .او در ﻫ ن
اﺑﺘﺪا ،اﻧﺘﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ .آرﺷﯿﺲ
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 -۴ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را واﻗﻌﺎ ً "ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ" و ﯾﺎ "اﺷﺨﺎص ﻣﻘﺪس"
ﺧﻄﺎب ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او
 (aﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 (bﺧﻄﺎﯾﺎ و ﻗﺼﻮرات ﻣﺎ را ﯽﺑﯿﻨﺪ.
 (cآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ،ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۷-۱۵:۱از ﺗﻘﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر )و ﺷﺨﺺ( ﻣﺴﯿﺢ در
ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ داﺷﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را رﻫﺎﻧﯿﺪ .آزادی و رﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎ در اوﺳﺖ .او ﺻﻮرت ﻣﺮﺋﯽ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ .او ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ .او ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ ﻫﻤﻪ
اﺳﺖ .او در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺎن ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﻘﺪم( را دارد .از ﺟﻤﻠﻪ در
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .او ﻋﻤﻼً ّ
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ" :ﮐﻪ آن ﻣﺴﺢ در ﺷ و
اﻣﯿﺪ ﺟﻼل اﺳﺖ) ".ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن .(۲۷:۱
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ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷ
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻠﺖ )ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﺎر او( ﺗﺼﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻘﺪس ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ،ﺟﻼل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ )روﻣﯿﺎن ،۱۹:۸
اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۲-۱:۳اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
ﻻزم اﺳﺖ ،ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﯽﺷﻮد( ،در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺎ اﻻن ﻫ ن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﺧﻮﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺿ ﻧﺖ واﻗﻌﺎ ً ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻬﻢ ﺷ اﻫﻤﯿﺖ
دارد .ﺷ ﮐ ﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ّاﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن .(۲۳:۱
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 -۵ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﯾ ﻧﺪاری از ﺷ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺆال ﮐﻨﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ – آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر او ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻢ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺟﻮاب ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aﺧﺪا ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ را از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﻌﻒ ﺑﴩی ﻣﺎ ،ﻣﺎ را در ﴍﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎ را ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﯽﮐﻨﺪ.

٩٢
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 (bﺧﺪا ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ را در ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ را در ﻣﻘﺎم ﻋﻠﺖ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺎ
ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﺪف ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ :ﻋﻠﺖ او ،ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻘﺸﮥ او در ﻣﺎّ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ او در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﻮد ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫ ن ﻣﻘﺪﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از
دﯾﺪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دارد
ﮐُﺸﺘﯽ )ﻣﺒﺎرزۀ روﺣﺎﻧﯽ( ،ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ،و
ﺗﻨﺸﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﻤﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ روز آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال در ارﺑﺘﺎط اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮیﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ می ﺗﻮانیم ﻣﺲیحی
ﺑﺎشیم ،ﺑﺲیار اﻧﺪﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ می ﮔﻮیﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

٩٣

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺲیحی دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زد ﺑﻪ ﺗﻔﺺیل بیان
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪّ :اوﻟﯿﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ،واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﮑﺴﺖ دادن ﴍﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ
اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،ﻗﺪرت ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ در ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺮه
ﺷﺪن ﺑﺮ ﺑﺪی و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﺠﺎی آن ،وﺟﻮد دارد.

ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﮔﻨﺎه ﭘﯿﺮوزی داﺷﺖ
ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ ّاوﻟﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ
ﻧﺪارد .ﮔﻨﺎه ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد.
ﭘﯿﺮوزی و ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ اﯾﺪه
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮد .ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ روﯾﺪاد واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ و در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ
ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﺧﻮﻧﯽ واﻗﻌﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺮﮔﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻗﯿﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ،
و ﭘﯿﺮوزی واﻗﻌﯽ .ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه واﻗﻌﯽ
ﺑﻮد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩ ،ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﴍﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه ﻓﺮار
ﺎﯾﺪ )روﻣﯿﺎن  .(۲۳:۲اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎه
واﻗﻌﯿﺖ داردّ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت واﻗﻌﯿﺖ ﮔﻨﺎه ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﺎﻓﯽ در
دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﺎﻓﯽ
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در دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪه ﺷﺪن او ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۴۰روز ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد زﯾﺎدی آزﻣﻮده ﺷﺪ )اﻋ ل  ،۳:۱اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
 .(۸-۳:۱۵ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺳﺆاﻟﯽ ﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮده
ﺑﻮد.
ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺳﻘﻮط آدم ،اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻃﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫ ن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
)روﻣﯿﺎن  .(۱۹-۱۸:۵اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی  ،ﻇﻔﺮ "ﺣﯿﺎت" اﺳﺖ ﺑﺮ
"ﴍﯾﻌﺖ" ﻇﻔﺮ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ،ﻇﻔﺮ ﻫﺪف ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮ
ﺣ ﻗﺖ اﻧﺴﺎن و ﻇﻔﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ.
ﺷ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﴍﯾﻌﺖ ﻋﺎدل و از ﯾﻮغ ﴍﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه،
آزادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﺧﻮد در راه ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺷ ﻣﺮد .او ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷ ﺷﺪ .ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای وﺳﻮﺳﻪ
ﺷﺪن ﺷ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺄﯾﻮس ﮐﺮدن ﺷ ﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷ در
واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ .او ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد از
ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﺗﻬﺎم ،ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﯿﻠﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪّ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 -۶ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد زﯾﺮا
 (aﻧﺎ اﻃﺎﻋﺘﯽ آدم ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﺎم ﻧﮋاد ﺑﴩی ،ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
 (bﭘﯿﺮوزی واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺎه ،ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ.
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 (cﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺤﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪی ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ )از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا( ﺑﺮ ﺑﺪی
)از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻄﺎن( ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از آن
ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم دارد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮐﻬﻨﻪ و ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺷﮑﺴﺖ
دﻫﯿﻢ.
اﻋ ل ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه
ﺧﻼق ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﯿﺮوﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه،
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻏﻠﻄﯽ از اﻧﺮژی ،ﻣﻬﺎرت و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ درﺳﺖ ﺑﮑﺎر رود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋ ل
ﺧﻮب ،اﻋ ﻟﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روح و ﺟﺴﻢ درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺪی ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮ دروغ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﻄﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﭘﺪر
دروﻏﮕﻮﯾﺎن اﺳﺖ( .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را در راﺳﺘﯽ ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از دروﻏﮕﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را ﺑﺎ راﺳﺘﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎزﯾﻢ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۲۵:۴در ﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻮﻧﻪ
از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 -۷از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺧﻮد آﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در زﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﻋ ل ﺑﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 (aاﻓﺴﺴﯿﺎن  .۲۸:۴دزدی و ﴎﻗﺖ
 (bاﻓﺴﺴﯿﺎن  .۲۹:۴ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
 (cاول ﭘﻄﺮس  .۳:۹ﺑﺪی ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺪی
 (dﻏﻼﻃﯿﺎن  .۲۶-۱۶:۵اﻧﺠﺎم اﻋ ل ﺑﺪی ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
 (eﺳﻮم ﯾﻮﺣﻨﺎ  .۱۱ﺗﻘﻠﯿﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﴎاﴎ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
ﻣﯽﺗﻮان آن را دﯾﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋ ل ﺑﺪ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻋ ل ﺧﻮب ﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫ ن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۳ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋ ل ﺧﻮب را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻋ ل
ﺑﺪ ﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺒﺎدرت ورزدﯾﻦ ﺑﻊ اﻋ ل درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد –
ﻋﺎدل ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در واﻗﻊ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻗﺪرت ذﻫﻦ و اراده
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در ﮐﻨﺎب ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻫ ن ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺤﺪودهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻗﺪرت ﻣﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮد را از اﻧﺠﺎم ﺑﺪی ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮب ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ "ﻣﺴﯿﺢ در
ﻣﺎﺳﺖ" ﺑﯿﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫ ن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺷﺪن
اﺳﺖ )ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ(.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ در آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ
راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺟﻨﮓ و ﻧﱪدی را ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﻬﱰ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺎ داﻧﺴ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .از ﻗﺪرت ﻋﺎدت ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
ﺷﯿﻄﺎن آن را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﻗﻮﯾﱰ ﮔﺮدﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺎ ﻋﺎدات ﺧﻮد را اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﯿﺪه
و آن را ﺑﺎ ﻋﺎدات ﺑﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺎﯾﯿﻢ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 -۸دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺪا را
ﺑﺮآورده ﺳﺎزﯾﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .از ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ ،آن ﻣﻮردی را
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aﺧﺪا از ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﮐﻪ در ﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ
ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎدل و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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 (bﮔﻨﺎه در ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ دارد وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد.
 (cﻧﯿﮑﯽای ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺪیای ﮐﻪ از ﺷﯿﻄﺎن
اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ.
 (dﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫ ﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 (eﻣﺎ در ﻫ ن ﭘﯿﺮوزی واﻗﻌﯽای ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺪا اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ و ﻗﺪرت ﺣﯿﺎت او در دﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮ ﺑﺪی ﭼﯿﺮه ﮔﺮداﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 -۹در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ درس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ
ﺑﺪﻫﯿﺪ و اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳-۱:۳و  ۹و  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ در دﻓﱰ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ:
 (aﻣﺎ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی دارﯾﻢ )آﯾﻪ (۴؟
 (bﭼﺮا ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اداﻣﻪ ﯽدﻫﯿﻢ؟

ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 (b -۵ﺧﺪا ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ را در دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
 (a -۱اﻓﺴﺴﺎن .۲۲:۲
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 (b -۶ﭘﯿﺮوزی واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺎه ،ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ
 -۲ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﺷﺪ.
 (a -۷ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان )ﺗﻮﺟﻪ :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺎ دزدﯾﻦ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن و
ﺑﺨﺸﯿﺪن(
 (bﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮب و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﺗﻮﺟﻪ :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﺨﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ،ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻋﺎدﺗﯽ را ﻣﺎ اﻋﺘﻼ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ(
 (cﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺪی
 (dاﻧﺠﺎم اﻋ ل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ روح ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
 (eﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ.
)ﺑﺎ ﮐﻠ ت ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ(
 (b -۳ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﻢ) ...ﺟﻮاﺑﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮ
اﻟﻬﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﯽﺷﻮﻧﺪ(
 (b -۸ﮔﻨﺎه در ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ دارد وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد.
 (cﻧﯿﮑﯽای ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﯽآﯾﺪ....
 (eﻣﺎ در ﻫ ن ﭘﯿﺮوزی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ...
 (c -۴آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
 (a -۹روزی ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
 (bزﯾﺮا ﻫ ن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪا در ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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درس ۶

ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟
...ﻣﻦ ﺻﺪای او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﻨﯿﺪهام.
"ﺑﺮوﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎک را ﳌﺲ ﻣﻨ ﯾﯿﺪ ".ﺻﺪا واﻗﻌﺎ ً ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﻮد و ﻗﺪرت داﺷﺖ .اﻧﺴﺎن را ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ در راه ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪا را ﺷﻨﯿﺪ .او ﺷﻐﻞ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺧﺪا را ﺟﻼل ﯽداد .ﺻﺪاﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﺎﻣﯽ اﻓﮑﺎرش را ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺖ .ﺻﺪا واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا اداﻣﻪ دارد ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻫﻨﻮز ﻣﻄﻤﱧ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎﮔﻮش دﻟﺶ .اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﻗﺒﻼً در ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﴪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺮادر
و ﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ از ﻫ ن
دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ داﺷ "زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب" ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد –
ﻼ راﺣﺖ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
داﺷ ﭘﻮل زﯾﺎد ،ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ ،و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣ ً
زﻧﺪﮔﯽ او در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﺪاﻧﺶ او را ﺑﯿﺎزارد .او ﺟﻮان ﺑﻮد،
ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ،و در راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ.
آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺻﺪا ،ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
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"اﯾﻦ ﺻﺪا از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ؟ ﺻﺪای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟"
ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮔﻮش ﻓﺮا داده ﺑﻮد از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻤﱧ ﺷﺪ:
ﺻﺪا ،ﺻﺪای ﺧﺪا ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻠ ت را از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
ﺑﯿﺎدآوردّ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻮد .در ﻧﯿﻤﻪ راه ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
از رﻓ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد .ﺎﻣﯽ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﺪا ﻮد و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺑﻪ او ﮐﺮد.
ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮد .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻫ ن ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت .اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺪا
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭼﺮا ﻋﺪهای ﺻﺪای ﺧﺪا را ﯽﺷﻨﻮﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺘ ً ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ.....
ﻃﺮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺪهای ﺻﺪای ﺧﺪا را ﯽﺷﻨﻮﻧﺪ.
ﻣﻄﻤﱧ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

١٠٢

ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺪﺗﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﴎﮔﺮدان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ" .آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟" اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ذﻫﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را دا ﺎً ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮان را ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺑﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮد در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و
ﺳﺨﻦ ﮔﻔ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ! ّاﻣﺎ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی زﯾﺎدی
را ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﮔﻔ ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ّاوﻟﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ ﻫ ن ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﮕﺎرش آن ﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﴩ اﻣﺮوز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارادهای ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد او
دارد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ّاﻣﺎ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺨﻦ آن را
ﺑﻔﻬﻤﻤﯿﻢ.
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روحاﻟﻘﺪس ،ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ .روحاﻟﻘﺪس ،ﺷﺨﺺ
ﺳﻮم ﺗﺜﻠﯿﺚ اﻗﺪس اﺳﺖ .روحاﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫ ن اﻧﺪازه ﺧﺪای ﭘﺪر
و ﺧﺪای ﭘﴪ ،ﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر و ﭘﴪ دارﻧﺪ،
روحاﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه
اﺳﺖ .او ﺣﺎل را ﻣﯽداﻧﺪ .او ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﯽداﻧﺪ )ﻓﺮاﻣﻮش ﯽﮐﻨﺪ (.او
آﯾﻨﺪه را ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺷ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺷ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﻮﻟﻮد ﺷﻮد.
روحاﻟﻘﺪس ،ﻧﻮﺳﯿﻨﺪه ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ .او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻧﮕﺎرش آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و از درﺳﺘﯽ و ﺻﺤﺖ آن ﻣﻄﻤﱧ ﺷﺪ
)دوم ﭘﻄﺮس  .(۲۱-۱۹:۱ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﴩ
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎت رﻫﻨﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺷ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
روحاﻟﻘﺪس ،ﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻻزم دارﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۱

در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺧﻮد دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس  ۱۷-۱۶:۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
آﻧﮕﺎه در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺆال زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ:
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﺮد ﺧﺪا و ﯾﺎ ﺧﺎدم ﺧﺪا را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﻌﺠﺰه ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎرش آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
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در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درک و ﻓﻬﻢ آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮد .ﻋﺎﻣﻞ
درک ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ.
ﻟﺤﻈﻪای در ﻣﻮرد آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در درس  ۲ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ و ﺷ را ﻣﻄﻤﱧ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺨﻦ ﻣﺴﯿﺢ را در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۴و  ۱۶در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ – ﻫ ن روحاﻟﻘﺪس – ﺑﺨﺎﻃﺮ
آورﯾﺪ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۶:۱۴و  .(۱۵-۱۲:۱۵روﻣﯿﺎن  ۲۷-۲۶:۸را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ ﺑﴩ را ﻣﯽداﻧﺪ و او را
در دﻋﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او را ﻫﻢ ﺑﯿﺎد ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آورد )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۲۶:۱۴
روحاﻟﻘﺪس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺆﻟﻒ آن ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن آﯾﻪای ﯾﺎ ﻣﺘﻨﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺼﻮر ﺷﻮد؟ آن ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻮاب
اﺣﺘﯿﺎج ﺷ ﺑﻮده ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ آن را ﯽداﻧﯿﺪّ ،اﻣﺎ در آن ﻣﻮرد
ﺑﺨﺼﻮص ،ﺟﻮاب و ﯾﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷ را از
ﭼﯿﺰی ﻣﻄﻤﱧ ﺳﺎﺧﺘﻪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮد ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ورق ﻣﯽزدﯾﻢ،
ﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢّ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺧﺪا آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺳﺨﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا اﻏﻠﺐ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ آﯾﺎﺗﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت اﺳﻨﺎد ﺑﻪ او دارﻧﺪ .اﮔﺮ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ ،از
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻟﻮﻗﺎ
 ۱۸:۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻄﺮس در اﻋ ل .(۲۱-۱۴:۲
در اﺑﺘﺪای درس ،از ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺳﺨﻦ راﻧﺪﯾﻢ .ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او ﺷﻨﯿﺪ ﺻﺪای ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻌﯿﺎ
 ۱۱:۵۲ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮده از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﻪای ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻮﻧﻪای اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس،
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺨﻮﺑﯽ درک
ﮐﻨﯿﻢ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۲

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .در دﻓﱰ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﻣﺮ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷ و ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

روحاﻟﻘﺪس ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ .ﺧﺪا ﺑﺎﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﮔﺮ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻃﺮح اﻟﻬﯽ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﺟﺘ ﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
ﺑﴩ ﮔﻔﺘﻪ در ﺧﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﴩ را ﻫﻢ در
آن دﯾﺪ .در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،اﺻﻮل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﺑﺎ
آزﻣﻮدن اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ روی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ.
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود و
ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﺗﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارﯾﻢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آورﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺴﯿﺢ از اﺻﻞ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ )ّ .(۵:۵اﻣﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺎت در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺧﺮوج  ۱۲را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ داود و ﺷﺎﺋﻮل ،دو ﺗﻦ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ،اﺧﺘﻼف
ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺑﻪ و ﻏﺼﻪ را درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻨﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻨﻤﻮد و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد .درﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ،داود ﺑﺎ
ﺎﻣﯽ ﻗﻠﺐ و وﺟﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ّاول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ -۸:۱۳
 ۲۵-۱۷:۱۵ ،۱۴ﺑﺎ دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱۲و ﻣﺰﻣﻮر  ۵۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۳

اﻋ ل  ۴۲-۴۰:۵و آﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ در اﻋ ل
رﺳﻮﻻن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻮﻧﻪای از اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ......
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 (aﻣﺘﯽ ۷:۵
 (bﻣﺘﯽ ۱۱:۵
 (cﻟﻮﻗﺎ ۳۷:۶

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ
را ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺎﯾﺪ ،اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﮔﺮدد.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۴

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع از ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آن را
ﺑﻪ ﻣﻮرد درﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
 (۱ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه داده
ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ.
 (۳ﻮﻧﻪای از ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ.
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 (aﯾﻮﺷﻊ ۴:۶
 (bﻣﺘﯽ ۴۴:۵
 (cﻣﺘﯽ ۲۱:۱۹
 (dاﻋ ل ۶۰-۵۴:۷

ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺧﺪا ،در ﺗﴩﯾﺢ ارادۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ از ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻫﻢ از
ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ.
ﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎ و رواﺑﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﻗﺘﺪار اﺳﺘﻮارﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺘ ن ،در ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن و ﺣﺘﯽ
در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ در
ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،اﯾﻨﻬﺎ را وﺳﺎﯾﻠﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺟﻮان آﻧﻬﺎ را راﻫﻨ ﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ارادۀ
اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان از واﻟﺪﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن
 .(۱:۶ﺣﺎﮐ ن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﻣﻠﺖ را
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ارادۀ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺣﺎﮐ ن اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد )روﻣﯿﺎن .(۱:۱۳
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع رواﺑﻂ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ وارد ﮐﺮده ،رواﺑﻂ دﯾﮕﺮی دارﯾﻢ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص
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ﺣﮑﯿﻢاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا راه ﻣﯽروﻧﺪ .ﭘﻨﺪﻫﺎ و ﻧﺼﺎﯾﺢ
آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺮارزﺷﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﺪا آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۵

از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺧﺮوج  ۲۶-۱۳:۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در دﻓﱰ
ﯾﺎدداﺷﺖﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ.
 (aﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ )آﯾﺎت .(۱۷:۱۳
 (bﯾﱰون ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻪ اﻧﺪرزی داد؟ )آﯾﺎت .(۲۳:۱۸
 (cﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ )آﯾﺎت .(۲۶:۲۴

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد داود ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﯾﻮآب ﺑﺎ ﴎﺷ ری
ﻣﺮدم اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪ )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۴-۳:۲۴و  .(۱۰ﯾﱰون
و ﯾﻮآب ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و داود )اﻗﺘﺪار و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( ﻧﺪاﺷﻨﺘﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮد
رﻫﱪ ﺑﻮد و داود ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎهّ .اﻣﺎ در ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی اﯾﺸﺎن ارزش زﯾﺎدی
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا از ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﻋﻄﺎﯾﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم
دارد .ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻠ ﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی وﯾﮋه را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﮐﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ( ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ
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اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺼﺤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ّاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮق ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪای ﺧﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎرا ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و آﺷﮑﺎرا ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۶

ِِ
ﮐﻨﺖ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺶ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۸-۵:۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺷ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﺼﺎﯾﺢ زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺼﺎﯾﺢ ﮐﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (aﮐﺎرول ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻢ ،ﻣﻮاﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ او زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮود.
 (bﺑﺎب ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ
را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.
 (cﺟﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ ﺑﻪ او
ﭘﺮداﺧﺖ ﯽﺷﻮد ،اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ.

ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا
داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷ را ﺗﻮان ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ
ﺻﺪای ﺧﺪا را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ او اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻮﺿﻮح
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ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷ وﻓﺎدار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﺪا
و ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ او را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﱰ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻫ ن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺷ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫ ن اﺻﻮل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺣﺘ ﻻً ﺷ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺎﯾﯿﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺧﺪا داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ
اﺻﻮﻟﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ زﯾﺒﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﻢ از داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ،دو
ﮐﻠﯿﺴﺎ از او دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﺎﯾﺪ .او دﻋﺎ ﮐﺮد و
ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻮد و از رﻫﱪان و ﺑﺰرﮔﺎن روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﯽرﺳﯿﺪ .در ﮐﻼم ﺧﺪا
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﯽدﯾﺪ.
ﻣﻌﻠ ن داﻧﮑﺸﺪه ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ اول را
ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ
دوم را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از آن دو ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
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او ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اﻃﻼع
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺣﺎل او ﺑﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪی رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.
ﻣﻄﻠﺐ ﺣﯿﺮتآور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس او از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و او ﻣﻄﻤﱧ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ در ارادۀ ﺧﺪا ﻗﺮار دارد.
آﯾﺎ ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﺟﯿﻢ ﯾﺎر ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ او
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﻧﺒﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺟﯿﻢ
در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮔﺸﺖ،
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ از ارادۀ اﻟﻬﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺎﯾﺪ .او ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
روحاﻟﻘﺪس ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺟﯿﻢ ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
داﺷﺖ )روﻣﯿﺎن  .(۲-۱:۱۲ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﻋﻤﻼً در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ
روحاﻟﻘﺪس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺟﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از ﺟﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎز او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارادۀ ﺧﺪا دﻋﺎ ﻮده و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .و ﺑﺎز زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﺟﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا
را ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺮس او ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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ﺟﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺖ از ارادۀ ﺧﺪا ﯾﮏ اﺻﻞ
ﻣﺪاوﻣﺎ ً ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻃﻠﺒﯿﺪن ارادۀ ﺧﺪا ﺻﺪاﻗﺖ
و درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ او را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﺶ،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﺟﯿﻢ
ﺷﺪ .ﺟﯿﻢ ﭘﯽ ﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺰﻣﻮر  ۲۳:۳۷ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:
"ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎی اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﺶ ﴎور
ﻣﯽدارد" در زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ زﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺗﮑﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
او ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪّ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺧﺪا
ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﯿﻢ
ﻋﻤﻼً ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۷

دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ارادۀ او را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺷ را ﭼﮕﻮﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .آﻧﮕﺎه در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
 (aﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد؟
 (bﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺷ از ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
 (cﭼﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺷ داد؟
 (dﺧﺪا ﭼﻪ ﴍاﯾﻄﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺷ را ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﺪ؟
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 (eآﯾﺎ در ﻫﺪاﯾﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻟﮕﻮ و ﯾﺎ اﺻﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿ ً ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ
ﺧﺪا در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿ ً ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺧﺪا اﯾﻦ روش را
ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ اﮔﺮ ﻣﺎ وﺟﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎﯾﻨﺪهای
از ﺻﺪای ﺧﺪا ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﺪا اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿ ً ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﮐﻠ ت رﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮدّ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺎم او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﮐﻼم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺻﺪای ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﮐﻼم
ﺧﺪا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻌﺎدل
ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪّ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻮرد ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
ﺻﺪای ﺷﺒﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۴:۱۰ﺷ ﻧﯿﺰ ﺻﺪای ﺷﺒﺎن ﺧﻮد
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۵-۱۴:۱۰زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷ ارادۀ ﺧﺪا را
ﻃﻠﺒﯿﺪهاﯾﺪ و ذﻫﻦ ﺧﻮد را از ﮐﻼم او ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از روحاﻟﻘﺪس
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻮدهاﯾﺪ ،می ﺗﻮانید ﺑﻔﻬﻢید ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ
دوم ،ﻣﻮرد اول را ﺗﻘﻮﯾﺖ می ﮐﻨﺪ .اراده ﺧﺪا ﻫﻢیﺷﻪ
ﻣﮕﻮید .ﻣﻮرد ّ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮﺑﺶ می ﺑﺎﺷﺪ )اﺷﻊیا . (۱۰:۸
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۸

اﻋ ل  ۳۳-۹:۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ:
 (aدو ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻘﯿ ً ﺑﺎ ﭘﻄﺮس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟،
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ )آﯾﺎت .(۲۰-۱۶،۱۹-۹
 (bﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
)آﯾﺎت ۱۴و  ۱۸-۱۷و .(۲۲

ﭼﺮا ﻋﺪهای ﺻﺪای ﺧﺪا را ﯽﺷﻨﻮﻧﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮا ﻋﺪهای ﺻﺪا و ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا را
ﯽﻓﻬﻤﻨﺪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد :اول اﯾﻨﮑﻪ ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮهای
را ﮐﻪ ﺧﺪا از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﻮل ﺎﯾﻨﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺎﺑﺤﺎل از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدن ﺷﯿﻮه ﺧﺪا
اول ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ،ﺧﻮد از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای آن ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت آﻧﻬﺎ
ﺻﺪای ﺧﺪا را ّ
ﺑﮑﻠﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را
ﺑﺪﻟﯿﻞ واﺳﻄﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪن آن( ﻣﺮدود ﻣﯽﺷ رﻧﺪ .در ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۳-۱:۱ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا
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ﻼ ﺑﺎ ﺑﴩ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻋﻮض ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن
ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻋﯿﺴﯽ ،ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪران و ﻧﯿﺎﮐﺎن و اﻧﺒﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ّاﻣﺎ ﭘﺲ از
آن ،ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﴪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﺎﯾﺪ .ﭘﯿﺎم "ﺧﺪا ﮐﯿﺴﺖ؟" ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ داده ﺷﺪّ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای واﺳﻄﮥ
ﭘﯿﺎم را )ﻋﯿﺴﯽ( ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻧﻌ ن ،ﴎداری ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزد ،اﻣﮑﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺑﻪ دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(ّ .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﮔﺮه ﮐﻮری ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .او ﺟﺬام
داﺷﺖ ...ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮض ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک .ﺧﺪا ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ او را ﺑﻪ ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ
راﻫﻨ ﯾﯽ ﮐﺮد .ﻧﻌ ن ،ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ،
ّاﻣﺎ ﺑﺠﺎی او ﺧﺎدم اﻟﯿﺸﻊ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮاﯾﺶ آورد )آﯾﺎت  .(۱۲:۹ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻌ ن ،در ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ،
زﯾﺮا ﭘﯿﺎم آور را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮدّ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎم اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد از
ﻣﺮض ﺧﻮد ّ
ﺑﮑﻠﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ )آﯾﺎت .(۱۴-۱۳
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ او از
آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
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ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ
دوم ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻫﺪاﯾﺖ و ﺻﺪای ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻗﺒﻼً از اﻫﻤﯿﺖ اﻃﺎﻋﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای
ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ) .درسّ .(۲اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ
دارد در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﯾ ن آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪا ﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪﻋﻮن ،ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻮد ﺗﺎ اﴎاﺋﯿﻞ را آزاد
ﺳﺎزد .او ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪای
از ﮐﺎر ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﺪا اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻮم داردّ .اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﺎﻧﮑﻪ ﺟﺪﻋﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻄﻮری
ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺟﺪﻋﻮن ﺑﺎ  ۳۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ )دواران  .(۲۵-۱:۷از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﻋﻮن اﯾﻦ اﻧﺪرز
را در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ :اﮔﺮ در ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪا و ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ در اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻓﺮﻣﻮده ،ﻗﺼﻮر ورزﯾﺪهاﯾﺪ.
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۹

در زﯾﺮ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ را از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
 (۱ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدن روش
 (۲ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ
 (a...اوﻻو ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از او اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺑﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺒﺨﺸﺪّ .اﻣﺎ اوﻻو ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺣﺎل او ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎی او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﯽﺟﻮاب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
 (b...دان ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .واﻟﺪﯾﻦ او ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺧﻮد ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ دان اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ
آن وﻗﻌﯽ ﯽﻧﻬﺪ .او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ.
 (c...ﻟﯿﻨﺪا ،ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪم ﺑﻌﺪی از او
اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری را ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺣﺎل
ﺣﺎﴐ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻼس ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪّ ،اﻣﺎ او ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺘ ً ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﺧﺪ ﮐﺮد
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق اﻧﺠﺎم ارادۀ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺧﺪا ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ
ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺨﻮد راه دﻫﺪ .ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﺧﺪا ﺣﺘ ً ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او ﺑﺎ ﺷ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد او ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺑﯽﺷ ری از اﻓﺮادی ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﺻﺪای ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ )ﻣﺜﻼً ﯾﻮﻧﺲ در ﯾﻮﻧﺲ  ۱،۳و ﺳﻮﻟﺲ در اﻋ ل
 .(۶-۱:۹او ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺨﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 (۱۰ﻣﺘﻨﻬﺎی زﯾﺮ را از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
 (aﻣﺰﻣﻮر  .۱۱-۷:۱۹ﺧﺪا ﭼﻪ ﴍﯾﻌﺖ و ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ )آﯾﻪ .(۱۱
 (bﻣﺰﻣﻮر  .۳-۱:۲۳ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
)آﯾﻪ .(۳
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 (cﻣﺰﻣﻮر  .۱۰-۸:۲۵ﺧﺪا ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ؟ )آﯾﻪ.(۸
ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 -۶او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  (aﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرول و  (cﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﯿﻢ را رد ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -۱او را ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻋ ل ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺠﺎ آورد) .ﯾﺎ ﺟﻮاﺑﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ(.
 -۷ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .اﻣﯿﺪاورم ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺷ در درک و ﻓﻬﻢ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
 -۲ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .ﺷ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺎﺷﺒﻪ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن روی
داده اﺳﺖ ،ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
 (a -۸از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ رؤﯾﺎ )آﯾﺖ  (۱۶-۱۰و ﯾﮏ ﺻﺪا )آﯾﺖ  ۱۳و
 ۱۵و .(۱۹
 (bﭘﻄﺮس ﺻﺪای ﺧﺪا را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد )آﯾﻪ  (۱۴و ﴍاﯾﻂ،
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد )آﯾﺎت  ۱۷و  ۱۸و (۲۲
 (cاو از ﺻﺪای ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد )آﯾﻪ  (۲۳و آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ )آﯾﻪ
.(۲۸
)ﺟﻮاب ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻮﻧﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿ ً ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﺪ(.
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 (b -۳ﻣﺘﯽ ۱۱:۵
 -۲ (a -۹ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ
 -۱ (bﻣﺮدود ﺷﻤﺮدن روش
 -۲ (cﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ
 (۱ (a -۴ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه داده
ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ (bﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ.
 (۱ (cﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه داده
ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ (dﻮﻧﻪای از ﯾﮏ اﺻﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ.
 (a -۱۰ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﻫﺸﺪار.
 (bاو ﻣﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم وﻋﺪه ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 (cاو ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ و ﻋﺎدل اﺳﺖ.
)ﯾﺎ ﺟﻮاب ﻣﺸﺎﺑﻪ(
 (a -۵او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﭽﻨﺎن
زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﻋﻬﺪه آن ﺑﺮآﻣﺪ.
 (bﯾﱰون ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺻﺎﻟﺢ و ﻻﯾﻖ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﮕ رد.
 (cاﻓﺮادی ﺻﺎﻟﺢ و ﻻﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔ رده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺣﺎل ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺎﯾﺪ) .ﺟﻮاب ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
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درس ۷

آﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟
...او ﭘﴪ ﺧﺪا ﺑﻮد.
روی درب ﻣﻐﺎرۀ ﻧﺠﺎری ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد "ﺑﺎز
اﺳﺖ ".اﯾﻦ ﻣﻐﺎره ﺑﻪ ﭘﺪر و ﭘﴪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﭘﺪر ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭘﴪ ﺷﺎﮔﺮدی او را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪر و ﭘﴪ در
ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫ ن ﻃﺮﺣﯽ را
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﱰی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﴪ ،ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﮔﺮدی داﺷﺖ ،واﻗﻌﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﺒﺤﺮ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮی ﮐﻪ او را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﻮد ﻫ ن ﺟﻮان ﺑﻮدن او ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزد واﻗﻌﺎً
ﺧﻮد از آب درﻣﯽآﻣﺪّ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ،
ﺑﯿﺎﻣﻮزد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﯽ ﻮد .ﺗﻮان و
اﻧﺮژیای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﴪ ﻧﺠﺎر ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ وﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺴﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و اﻧﺴﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺎم
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮔﺮدن ﻧﻬﺎد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽاش
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و واﻟﺪﯾﻦ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای
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ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻘﺎم ﺧﺪای
ﭘﴪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً از ﻧﻘﺸﻪ اﺑﺪﯾﺖ ،ﺧﱪ داﺷﺖّ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮ آن
ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ
دﻋﺎ ﴍﯾﮏ و ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدد.
در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻒ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
دارد.

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی آﻣﻮﺧﺖ.
ﻣﺴﯿﺢ در ﺣﯿﻦ رﺷﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
ﻣﺴﯿﺢ در دﻋﺎ آﻣﻮﺧﺖ.
ﻣﺴﯿﺢ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ.
اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ...
∆
∆

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺎﯾﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ از ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻬﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
از آن ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮد.
ﻃﺮﻗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻃﺮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻮﻧﻪ او
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی آﻣﻮﺧﺖ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ )ﯾﻮﺣﻨﺎ (٣:١
ﺧﻮد را در ﻫ ن ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ! او
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻒ ﺣﻀﻮر و ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ .او
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه داد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
او ﺑﺎ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎی
دوران ﮐﻮدﮐﯽ را آﻣﻮﺧﺖ .دوران ﮐﻮدﮐﯽ او دوراﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد و
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ او ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان از
ﻫ ن دوران ﺟﻮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻤﱰ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر
داﺷﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ )ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن
 .(٨-٦:٢او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ١٩:٥و  .(٣٠او ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاردارد .اﻣﯿﺎل
ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﻧﻪ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد( ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻃﺎﻟﺐ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ ﺧﺪای ﭘﺪر ﻧﺒﻮد.
ﻋﯿﺴﯽ در ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺟﻮﻫﺮ و ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺿﻌﻒ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﴩی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

١٢٥

اراده ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻧﺎن ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ )ﻟﻮﻗﺎ  .(٤-١:٤ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺧﺎﻟﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﴍﯾﮏ ﮔﺮدد!

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۱

ﻣﺴﯿﺢ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ......
ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدد.
 (aﮔﻨﺎه
 (bﻗﺼﻮر
 (cﺻﻔﺎت ﺑﴩی

ﻣﺴﯿﺢ در ﺣﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ
ﻣﺴﯿﺢ ،در ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻬﻢ رﺷﺪ ﻮد .و ﺧﺪا از او ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﻨﻮد
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻮﺿﻮح از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا
اﺷﻌﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﻫ ن ﮐﻮدﮐﯽ از ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را در اﻧﺠﯿﻞ آﻏﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﻮد،
ﻣﻌﺠﺰهای اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۱۱:۲
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ  ۱۲ﺳﺎل داﺷﺖ ،واﻟﺪﯾﻨﺶ او را ﺑﺮی ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺑﻪ
ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ )ﻟﻮﻗﺎ  .(۴۲-۴۱:۲در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻬﻮد ،او ﺑﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺷﺪ او را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺗﺤﺖ اﻃﺎﻋﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﺎﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی رﺷﺪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ آزﻣﺎﯾﺶ و
اﻣﺘﺤﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺆال اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :از ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ ﺑﯿﺪاری روﺣﺎﻧﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻮده
ﺑﺎش ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎورای ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ اوّ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼً
واﺿﺢ اﺳﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ در زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﻨﺸﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورد .او درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در آن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﺤﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ )ﻟﻮﻗﺎ .(۵۱-۴۳:۲
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۲

ﻟﻮﻗﺎ  ۵۱-۴۱:۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در زﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ:
 (aﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ او اﻗﺘﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (bﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﻗﺘﺪار واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺪا را ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
 (cاﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.
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ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﻮﻗﺎ ۴۰:۲
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺮ از ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻮد و در ﻟﻮﻗﺎ  ۵۲:۲ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
او در ﺣﮑﻤﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺣﮑﻤﺖ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻋﻄﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط دارد.
ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﮐﻮدک از آن ﭘﺮ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ و ﺣﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ او رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﯿﺢ در آن زﻣﺎن از اراده و ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا در
ﻣﻮرد او داﺷﺖ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻮدن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎی درﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻫﯿﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ّاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ارادهای ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد او داﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﯾﻢ و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ .او در ﺳﻦ ۱۲
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪّ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﴪ  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۳

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻟﻮﻗﺎ ۵۲-۳۹ :۲
داﻧﺴﺖ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
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 (aﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪا را ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﱰ آن
ﻫﻨﻮز اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ رﺷﺪ دارد.
 (bﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻫﻢ از ارادۀ ﺧﺪا
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ.
 (cﺣﮑﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارادۀ ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻠﻮغ ﺷﺨﺺ ﻧﺪارد.

ﻣﺴﯿﺢ در دﻋﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ
ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﯿﻦ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﻋﺎ ﻧﯿﺰ
ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دﻋﺎ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﺪار او ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻮد .درﺳﺖ
ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در دوران
ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺨﻨﯽ از دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﯽآورد )ﺗﺎ ﺳﻦ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ(ّ ،اﻣﺎ
از دﻋﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴﯽ در ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎدت ﺑﻪ دﻋﺎ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ در ﻣﺴﯿﺢ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺢ در دﻋﺎ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪاﻟﻬﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟
دﯾﺴﭙﻠﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ دﯾﺴﭙﻠﯿﻦ دﻋﺎ ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد .دﻋﺎ ﺮﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺪرت ﺟﺴﻢ راﻏﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻼی در روحاﻟﻘﺪس ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪن در ﺟﺴﻤﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ .ﺟﺴﻢ

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

١٢٩

ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎﯾﯽ درﮔﯿﺮ
ﻧﺴﺎزد.
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻮﺿﻮح در ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻋﺎی ﺟﺘﺴ ﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﮑﺎر
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ را در آن ﺑﺎغ در ورﻃﮥ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ از ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارادۀ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺪا .او ﮔﻔﺖ "ﭘﺪر اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ از ﻣﻦ ﺑﮕﺬرد") .ﻣﺘﯽ .(۳۹:۲۶
ﻓﺮﯾﺎد او ،ﻓﺮﯾﺎد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮق ﺧﺪا را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ.
درﻣﯿﺎن آن ﺗﻨﺶ ،در ﺗﻘﻼی آن دﻋﺎف ﺟﺴﻢ او ﺑﻪ ﭼﻨﺎن درﺟﻪای از
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮق ﺧﻮن از ﺻﻮرت او ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ )ﻟﻮﻗﺎ .(۴۴:۲۲

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۴

ﻣﺘﯽ  ۴۱-۴۰:۲۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﻋﺎ
ﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن
 (aﻣﻄﻤﱧ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
 (bدر آن ﻟﺤﻀﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
 (cاﺟﺎزه دادﻧﺪ اﻣﯿﺎل ﺟﺴﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد.

ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل راﺣﺘﯽ ﻓﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺎل ﺟﺴﻢ ﻣﺎ را
ﺑﻪ دﻋﺎ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺨﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺖ،
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎه آدم
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﻟﮑﻪای ﺑﮕﺬارد.
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واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در دﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪر ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از دﻋﺎی زﯾﺎد
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ  ۱۲ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ،
ﺷﺐ را در دﻋﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ آورد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠ ت دﻋﺎی او در
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در روز ﺑﻌﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد دﻋﻮت ﻮد )ﻟﻮﻗﺎ .(۱۶-۱۲ :۶
در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،دﻋﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﴍوع دوران رﻧﺞ و
ﻋﺬاب او اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۷در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺎ
ﺑﻪ وﺳﻌﺖ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ او ﺑﺎ ﭘﺪر ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .دﻋﺎی او آن ﭼﻨﺎن
واﻗﻌﯽ و آن ﭼﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺪر را در
آﻧﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ،در اﯾﻦ دﻋﺎ راﺑﻄﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر داﺷﺖ و
ﻧﯿﺰ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﯾﺎدآور ﺷﺪ .دﻋﺎی ﻋﯿﺴﯽ ،دﻋﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﻣﻼً آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ او ﺑﺮای آن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آب ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،دﻋﺎ ﮐﺮد و روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮی از
آﺳ ن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﻟﻮﻗﺎ .(۲۲-۲۱:۳
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ﻋﯿﺴﯽ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻋﺎ ﻧﮑﺮدن ﺷﺪﯾﺪا ً ﴎزﻧﺶ
ﻮد .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭘﴪ ﺑﭽﻪای را از دﺳﺖ روح ﴍﯾﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮ او ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ )ﻣﺮﻗﺲ  ۱۹:۹و  .(۲۹-۲۸ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻌﻠﺖ دﻋﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺪرت او ،ﺑﺮ دﻋﺎﻫﺎی او
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد.
ﻋﯿﺴﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻠﻌﺎزر را زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،دﻋﺎ ﮐﺮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ
 .(۴۴-۳۸:۱۱او دا ﺎ ً در دﻋﺎ ﻃﺎ ﻟﺐ ﻗﺪرت و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺪر ﺑﻮد .او
ﮐﺎﻣﻼً آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۵

ﻋﯿﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در
دﻓﱰ ﯾﺎداﺷﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ،
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻌﻠﻮم دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎی زﯾﺮ
ﻣﺤﺘﺎج ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﱰ ﻫﺴﺘﯿﺪ:
 (aدﯾﺴﭙﻠﯿﻦ
 (bواﺑﺴﺘﮕﯽ
 (cارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ
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ﻣﺴﯿﺢ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ
ﻣﺴﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی آﻣﻮﺧﺖ .اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ
ﻼ از
ﮐﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ً
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﴏﻓﺎ ً از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺴ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎً از
آن ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﯿﺴﯽ،
در ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻟﺤﺎق
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن .ﻫﺪف او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮدّ ،اﻣﺎ
ﮐ ﮐﺎن ﻣﻘﺪس ﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﯽداﻧﺴﺖ؟
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﺴﯿﺢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ .وﺳﻮﺳﻪ ،ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .وﺳﻮﺳﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﺴﯿﺢ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ )ﻟﻮﻗﺎ  .(۱۳-۱:۴او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روحاﻟﻘﺪس
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ روز ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺧﻼل
اﯾﻦ ﭼﻬﻞ روز از ﺳﻮی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﮑﺘﻮب در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ
)ﮐﻪ اﺣﺘ ﻻً آﺧﺮﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺑﻮدﻧﺪ( ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺧﺴﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ
ﺟﺴ ﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
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ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻏﻠﻂ ﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن
ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺎن.
ﺎم اﻣﯿﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺎم اﺑﺪﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﴍاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ارادۀ ﭘﺪر را ﺑﺪاﻧﺪ و از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪای ،ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮی آﺗﺶ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ رﺳﯿﺪ و آن ﺑﻮ
ﻗﻮﯾﱰ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 .(۳۷-۲۷:۲۵ﻫﻨﻮز از ﺑﻮدن ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ داﺷ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﴫ ﺑﺎز
ﮔﺮدﻧﺪ )ﺧﺮوج .(۳-۱:۱۶
ﻋﯿﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ .او ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻢ
و ذﻫﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺪرت ﮐﻼم ﺧﺪا را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻨﺎه را
ﺗﺤﻤﻞ ﯽ ﺎﯾﺪ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن .(۱۵:۴

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۶

ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
 (aوﺳﻮﺳﻪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﻗﻮت ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮآﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ.
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 (bاو ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ روﺑﺮو ﺷﺪ.
 (cﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﭘﯿﺮوز
ﮔﺮدﯾﻢ.
 (dﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ،
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﺴﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد ،اﻃﺎﻋﺖ را آﻣﻮﺧﺖ .در
ﺑﻬﺸﺖ آﺳ ﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﴪ ،ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺪر ﺑﻮدن ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ؟ ّاﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن در روی ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو را اﺻﻼً ﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﻃﺎﻋﺖ ﺑﴩ در ﴍاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺎم
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺎﻣﯽ ﻗﺪرت
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ آن در ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﺎﻋﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ درد و رﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ
)ﻋﱪاﻧﯿﺎن  .(۸:۵ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻻزم
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺴﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ او
ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،او ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﻏﻠﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺮگ ﺑﺮای او ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ،درد ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ دﻫﺪ؟
ﺑﺮای او ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮﮐﺎت ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎز او اﺣﺘﯿﺎج ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن از آب اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺑﺮدارﯾﻢ،
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻣﯽﮔﺬارد؟
ّاﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ،ﺟﺴﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن – اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از ارادۀ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۷

ﻣﺴﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا او
 (aﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻋﺬاب و درد ﻧﺪاﺷﺖ.
 (bارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﴪ ﺧﺪا در اﻋﻠﯽ ّ
ﻋﻠﯿﯿﻦ.
 (cﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد ،ﻣﻄﯿﻊ ارادۀ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد.

(۸

ﻃﺮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﺒﻌﯿﺖ از ارادۀ ﺧﺪا را آﻣﻮﺧﺖ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮق را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺴﯿﺢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻮﻧﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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 (aﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،را در ﺑﻄﻦ ﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﴩی او ﺑﻮد ،ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم
داد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﺠﺎی
آورم.......
 (bﻣﺴﯿﺢ ارادۀ ﺧﺪا را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ دﻋﺎ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ .......ﺑﯿﺎﻣﻮزم.
 (cﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺳﻮﺳﻪ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،درد ،و ﯾﺎ
ﻋﺬاب از ارادۀ ﺧﺪا ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ارادۀ ﺧﺪا را ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻢ :وﺳﻮﺳﻪ،
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،درد وﻋﺬاب.... ،
ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﺴﺖّ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳ ن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ
ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﺮد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد )ﻋﱪاﻧﯿﺎن .(۲:۱۲
ﭼﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ! ﭼﻪ ﻮﻧﻪای! ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او اراده
و ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او داﺷﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ .او ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ.
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ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 -۵ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .آﯾﺎ در دﻋﺎی ﻣﺴﯿﺢ اﺻﻮﻟﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷ را در آﻣﻮزش و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ارادۀ ﺧﺪا ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ؟
 (c -۱ﺻﻔﺎت ﺑﴩی
 (c -۶ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﻢ.
 (dﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ.
 (b -۷ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم داد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﴪ
ﺧﺪا در اﻋﻠﯽ ّ
ﻋﻠﯿﯿﻦ.
 (a -۳ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮای درک ارادۀ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ رﺷﺪ
ﮐﻨﺪ.
 -۸ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .اﻣﯿﺪاورم ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻃﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن از ﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 (c -۴اﺟﺎزه دادن اﻣﯿﺎل ﺟﺴﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد.
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درس ۸

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ره ﯾﺎﺑﻢ؟
...ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﺪاﻧﻢ.
آﻗﺎی راﺑﯿﻨﺴﻮن در ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد دﭼﺎر ﴐر ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻃﻮل
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ،اﯾﻦ ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻋﻤﻼً ﴐر ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او واﻗﻌﺎ ً ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﴐر را ﯽداﻧﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﴍﮐﺖ را از او ﺑﺨﺮد.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﴎﯾﻌﺎ ً ﴍﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﱪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮد اﺣﺘ ﻟﯽ آﯾﻨﺪه ﭼﺸﻢ
ﻣﯽدوﺧﺖ؟ اﯾﮑﺎش از آﯾﻨﺪه ﺧﱪ داﺷﺖ.
آﻗﺎی راﺑﯿﻨﺴﻮن ﺑﻪ ﻫ ن ﮐﺎری دﺳﺖ زد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ رﻓﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ،او ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان او ﻓﺮدی ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ آﻗﺎی راﺑﯿﻨﺴﻮن ﺑﻪ او اﻋﺘ د ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺰودی
ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﴍﮐﺖ ﺷﻮد .ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ در واﻗﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﴐر و زﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﴍﮐﺖ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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آﻗﺎی راﺑﯿﻨﺴﻮن ﴎﯾﻌﺎ ً اﻗﺪام ﮐﺮد .او ﻣﻌﺎون ﺧﻮد آﻗﺎی ِﮐﯿﺴﯽ را
اﺧﺮاج ﻮد .آﻗﺎی ِﮐﯿﺴﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘ د او ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ آﻗﺎی
راﺑﯿﻨﺴﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﯽﮐﻨﺪ.
ﻫ ن ﺷﺐ آﻗﺎی راﺑﯿﻨﺴﻮن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺷﺖ رﻓﺖ .روحاﻟﻘﺪس در ﮐﻠﯿﺴﺎ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻣﻠﺰم ﻮد .آﻗﺎی راﺑﯿﻨﺴﻮن از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻗﺎی ِﮐﯿﺴﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ از او ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻄﻠﺒﺪّ .اﻣﺎ اﺗﻔﺎق
ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ روی داده ﺑﻮد .آﻗﺎی ِﮐﯿﺴﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ِﮐﯿﺴﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﴐر و زﯾﺎن ﴍﮐﺖ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺎ اﯾﻨﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺴ
آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺎق ﻣﯽ ﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ
درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی را از ﺷ
ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ...
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻣﺮوز
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اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺷ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ.
∆
∆
∆

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺶ درﺳﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪا از آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﻪ.
ﻫﺮ روزه از ﻧﻘﺸﻪ روزاﻧﻪ اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﴩ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﺮﯾﺰهای ﮐﻪ
دارﻧﺪ ،ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻏﺬا ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﴩ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد ﮐﻨﱰل ﮐﻨﺪ .ﺑﴩ ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮان
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻄﺮ در اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﴩ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﮔﺎﻫﯽ ﺑﴩ از
آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋ ل ﺣﮑﯿ ﻧﻪ وادارد ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اﻋ ﻟﯽ وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
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ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿ ت درﺳﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ و درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺎﯾﯿﻢّ .اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۱

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﯿﺎﻧﺎت زﯾﺮ ﻣﻨﺶ درﺳﺘﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد؟
 (aﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻣﺮا ﻗﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋ ﻟﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻢ.
 (bﻣﻦ دوﺳﺖ دارم از ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﱪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺨﺸﺪ ،ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻫ ﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﴎی ﭘﺎﻧﻮرا ﻣﺎ در
ﮐﺘﺎبﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء دﯾﺪه ،ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻮاﻓﻖ
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ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻗﺒﻮل آن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮرﯾﻢ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ واﻗﻌﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ؟ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ،۷:۱
 .(۶-۱:۲۰ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رؤﯾﺎﻫﺎی ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﻨﻈﺮ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ آﯾﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻧﺪارﯾﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎت را در ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻼم او را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﯿﻢ.
ّاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎم ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد داردّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ و واﺿﺢاﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا رﺳﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﴩ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ازﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﴩ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﴍﯾﺮ دواری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﴍارت و ﺑﺪی ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ! ﺟﺴﻢ ،ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و داﻧﺶ ﻣﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺠﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷ ﺷﺨﺼﺎ ً ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و در ارادۀ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌ ر ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷ ﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻠﮑﻮت او ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
آﺳﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﺼﻮر آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۲

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼت درﺳﺖ زﯾﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐاﻧﺪ ،زﯾﺮا او از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽراﻧﺪ.
 (bﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
 (cﺧﺪا ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 (dﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ دارد از ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﺧﺪا از ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را در اﻧﺠﺎم آن "ﮐﻤﮏ" ﮐﻨﯿﻢ!
ﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،۱۶
داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﺎﺟﺮ .ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﺪا
را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ و
ﺷﺎدی .ﺧﺪا ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮهای
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را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه ﺑﻮﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ
ﺷﺎدی ﻏﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺮای او داﺷﺖ ،دﯾﺪ .ﺷﺎدیای ﮐﻪ
ﺑﺮای او ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد او را وادار ﻮد ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ آن را ﻫﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷ رد )ﻋﱪاﻧﯿﺎن  .(۲:۱۲ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﯿﻄﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ از آﯾﻨﺪه داﺷﺖ )ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت
دﻧﯿﺎ از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮد و ﻣﺴﯿﺢ را وادارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل
ﺑﻪ آن ﻃﺮﯾﻖ آﺳﺎنﺗﺮی را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .او ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را وادار
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورده و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺎﯾﺪ )ﻟﻮﻗﺎ
ّ .(۸-۵:۴اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﯿﻨﮥ او ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫ ن ﻃﺮﯾﻘﯽ
رﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺧﺪا آﯾﻨﺪه را از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎل دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﻢ .ﻫ ن ﻋﺪم اﻣﮑﺎن )ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ( دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾ ن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ – ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ – ﻣﺎ را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﺮ روز از او ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ .او از ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ و
ﻗﻮت اﻟﻬﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۳

ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪا آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎ.....

ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﺮا ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ؟ آﯾﺎ او ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﺘ د ﻧﺪارد؟ ﺳﺆال در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘ د ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺆال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او اﻋﺘ د ﻧﺪارﯾﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺎم ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ در آﯾﻨﺪه ﻻزم
اﺳﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻃﯽ
ﮐﺮده و از ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﴏﻓﻨﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ آﻧﻘﺪر ﻣﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾ ن
دارد ،ﻧﮕﻨﺠﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺷﺘﺎب و ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ را در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﯾﻮﺷﻊ ﺗﺴﺨﯿﺮ ارﯾﺤﺎ را ﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﻬﺮ ﻋﺎی ﻫﺪف ﺑﻌﺪی
ﺑﻮد .او ﺑﺎ وﻟﻊ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﻪ ا ﺎم رﺳﺎﻧﺪ) .ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺮوزی ﻟﺬت ﯽﺑﺮد!( ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﺑﺪون
ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺑﻮد )ﯾﻮﺷﻊ .(۵-۲:۷
داود ﺗﻼش ﻮد ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را )ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺣﺎوی ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ از ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد( ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪا ً او را در ﺧﻮد ﻏﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ
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ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ و ﺑﺮﺧﻼف
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻼً ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺧﺮوج  ،۱۴-۱۲:۲۵ﯾﻮﺷﻊ ،(۴-۳:۳
ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را روی اراﺑﻪای ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎز ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از آن ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ ،ﭘﯿﴩﻓﺖ ﴎﯾﻊﺗﺮ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
)دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(۸-۶:۶
ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ،ﺧﻮد
را روی ﺻﻠﯿﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﭘﻄﺮس ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد
)ﻣﺘﯽ  .(۲۲:۱۶او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺠﻨﮕﺪ ).(۱۱-۱۰:۱۸
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ "ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺪاﻧﻢ ارادۀ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ" ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯽآﯾﺪ
"ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺧﱪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
داد ،ﺑﺪاﻧﻢ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۴

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯿﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
 (aآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ از آﯾﻨﺪه آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
 (bﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﻢ و از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﴎ ﺑﺎز زﻧﯿﻢ.
 (cﺑﺮای ﻣﺎ درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

١٤٧

ﻃﺮح اﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ

(۵

دوم ﭘﻄﺮس  ۱۱-۱۰:۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در دﻓﱰ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺎﺳﺦ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﺳ ن و زﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻣﺮوز
ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﺮوز ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷ دارد ﭼﯿﺴﺖ؟ او از ﺷ
ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ؟ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ دارﯾﻢ ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻧﺠﺎت
اﺑﺪی ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺼﻠﯽ دارﻧﺪ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ در زﻣﺎﻧﻬﺎ و
ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎ دوﺑﺎره اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ و
ﯾﺎ ﻫ ن زﻣﺎن ﺑﺨﺼﻮص اﺣﯿﺎء روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دوران اﺣﯿﺎ ﺑﻪ ﴎ ﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻣﺎ "ﺑﺎران" را – ﮐﻪ ﻫ ن
اﺣﯿﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ – در ﻓﺼﻞ ﺑﺎران ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﺧﺪا ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ
ﻓﺼﻠﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺖ روح و ﮐﻼم روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻼ ﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﯿﺎی روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﺣﯿﺎء روﺣﺎﻧﯽ اﺷﺘﯿﺎق دارد ،درﺳﺖ
ﻫ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻼ ﯽ از آﻣﺪن ﻓﺼﻮل را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد.
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۶

آن ﺗﺠﺮﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ...
 (aﻧﻮﺑﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
 (bﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
 (cﻣﺪاوﻣﺎً اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ّاﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻓﺼﻠﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﻣﺎ را در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ دورهﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ روز ﺑﺮوز
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﺻﻮل روزاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺻﻮل را ﻫﺮ روز ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺎﯾﯿﻢ .اﻧﺠﺎم ارادۀ او ﺑﺼﻮرت
اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روزه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ارادۀ ﺧﺪاﺳﺖ،
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺎ اﻧﺠﺎم روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ،
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺳﭙﺲ وﻋﺪهﻫﺎی او را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘ ﻋﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ دوران ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻮد،
وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن و ﯾﺎ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ روزاﻧﻪ ،ﺑﺮﮔﺰای ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ و
اﻋﯿﺎد ﻣﺤﺎل او ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد!
زﮐﺮﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻬﺎﻧﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﴪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن ﭘﴪ ﻗﻮم ﺧﺪا را
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ﺑﺮای آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ )ﻟﻮﻗﺎ  .(۱۷-۸:۱اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
زﻣﺎﻧﯽ روی داد ﮐﻪ ﺣﻨﺎ ﻧﺒﯿﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد در ﻫﯿﮑﻞ
ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺰرگ ﺑﺮای او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﯿﻪ ﺑﺮ
ﺑﺮﮔﺰدﯾﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﺠﺎت ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺎدت داد )ﻟﻮﻗﺎ .(۳۸-۳۶:۲

ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﺪ از روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد
)اﻋ ل  .(۴۱-۴۰:۲رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋ ﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ آن اﻋ ل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﺮﮐﺖ اﻟﻬﯽ ﮐ ﮐﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺎﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻃﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ﮐﺎﻫﻨﺎن دوران ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ از آن ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در اﻋ ل  ۴۷-۴۴:۲ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﯾﺎﺑﯿﻢ.
اول ،آﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز راﺑﻄﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ درﺳﺖ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷ راﺑﻄﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم،
از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺧﺪا ﻣﺤﺮوم ﺎﯾﺪ .ﺗﻠﺨﯽ رﻧﺠﺶ ،ﺣﺴﺎدت و ﯾﺎ
دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﻠﻂ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﺗﻮان ﺷ را در اﯾﻨﮑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ
درﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪای ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺮ روز ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺧﻼل روز راﺑﻄﻪای ﺑﻪ ّ
ﻋﻠﺘﯽ از ﺑﯿﻦ
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ﺑﺮود و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاوم آن ّ
ﻋﻠﺖ،
آن ﺗﻠﺨﯽ و آن ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن .(۲۶:۴

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۷

در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد اﺳﺎﻣﯽ ﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺗﺎن را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺷ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎی را ﻫﺮ روزه ﺑﺮرﺳﯽ ﺎﯾﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ در ﻫ ن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی درﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ در اﻋ ل  ۴۶:۲ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۱۳ :۳ﻣﺴﺘﻘﯿ ً ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﻤﮏ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪا ،در اﺻﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز راﺑﻄﮥ
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﮕﺬارﯾﻢ و از درﺳﺘﯽ آن راﺑﻄﻪ ﻣﻄﻤﱧ
ﮔﺮدﯾﻢ .در اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﮕﺮان را
ﯾﺎری ﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺎ ذﻫﻦ اﺣﯿﺎ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روﻣﯿﺎن  ۲-۱:۱۲دارﯾﺪ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
دوم ،آﻧﻬﺎ ﻫﺮ روزه ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ )آﯾﺎت  ۴۶و  .(۴۷ﺣﻤﺪ
و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
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ﺷﮑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮدّ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺎدی و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺆم ،ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻫﺮ روز ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﻋ ل  ۲آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺎﯾﺪ،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮدارد و ﻫﺮ روز او را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺎﯾﺪ )ﻟﻮﻗﺎ
ّ .(۲۳:۹اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮد ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ .ﺧﺎرج از آن
ﻣﻨﺶ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻼل ﻧﺎم ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
داود ﺑﺨﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﻮل داده و ﯾﺎ ﻧﺬر
ﮐﺮده ،ادا ﮐﻨﺪ )ﻣﺰﻣﻮر .(۸:۶۱
ﭼﻬﺎرم ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزاﻧﻪ ﺧﻮد
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻨﻄﻮر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ" :ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه" )ﻣﺘﯽ .(۱۱:۶
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۸

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻞ اﻃﺎﻋﺖ
روزاﻧﻪ ﺷ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (aروزه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
 (bﺠﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ
 (cوﻗﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا
 (dﻧﮕﻬﺪاری رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺻﺤﯿﺢ
 (eﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه
 (fﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارادۀ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر
ﴎﮔﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﻖ روﺷﻦ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﯿﺮه
و ﺗﺎر ﻣﯽ ﺎﯾﯿﻢ .در اﻃﺎﻋﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯿ ن اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺧﺪا ﭼﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه
ﻓﯿﺾ ﺧﻮد را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻮد و ﻣﺎ را ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻣﺰﻣﻮر
) .(۱۹:۶ﻣﺎ ﺧﺰاﻧﻪ اﻟﻬﯽ را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدا و ﻓﺮاداﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮوزﻣﺎن ﺗﺪارک
دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ روزاﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ...ﺧﺪا آن را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﯿﮑﻞ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ّاوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ آدم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در
ﭘﺮﺳﺘﺶ روزاﻧﻪ ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ
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اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .و در اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ روزاﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﯾﺎری
ﻣﯽ ﺎﯾﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
(۹

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ ،و ﯾﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﻮردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از درس ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻫﺮوز اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .در دﻓﱰﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻃﺎﻋﺖ روزاﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
) (aدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درس  (۷ﻣﻦ ﻫﺮ روز اﺣﺘﯿﺎج دارم ﮐﻪ رواﺑﻂ
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ:
 (bﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ وﻗﺖ ﺑﮕﺰارم و ﺧﺪا را ﻫﺮ روز
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از.....
 (cﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﯽ و وﻗﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻫﺮ روز ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ........
 (dﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ....ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب "ﻃﺮحاﻟﻬﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷ " رﺳﯿﺪﯾﺪ.
اﻣﯿﺪاورم ﮐﻪ اﯾﻦ دروس ﺷ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ و ارادهای ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارد ،ﯾﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺷ را در اﻃﺎﻋﺖ روزاﻧﻪ ﺗﺎن
ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ در ﻋﻤﻞ
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ.
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ﺣﺎل آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس  ۸-۵را ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ دروس را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ داده
ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﺎﯾﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،دوره دﯾﮕﺮی را درﺧﻮاﺳﺖ ﺎﯾﯿﺪ.

ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

 -۵ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
)ﺟﻮاب ﺷ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ(.

 (b -۱ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم از ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺧﱪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
 (a -۶ﻧﻮﺑﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
 (a -۲ﻏﻠﻂ
 (bدرﺳﺖ
 (cﻏﻠﻂ
 (dدرﺳﺖ
 -۷ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷ را ﺑﺒﺨﺸﺪ؟ اﮔﺮ رواﺑﻂ ﮔﺴﺴﺘﻪای ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ دارﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
 -۳ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .ﺟﻮاب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی :ﺷﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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 (b -۸ﺠﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ
 (cوﻗﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا
 (dﻧﮕﻬﺪاری رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺻﺤﯿﺢ
 (fﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ
 (b -۴ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﻢ و از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﴎﺑﺎز زﻧﯿﻢ.
 -۹ﺟﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن .اﻣﯿﺪوارم آن ﻃﺮﻗﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﻃﺮق ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺻﻮل را در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ.
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ﮐﻼم آﺧﺮ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻓﺮق دارد ،زﯾﺮا ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮادی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺷ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮادی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺎم
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻮاﺑﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
اﯾ ن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﺷﯿﻮهای از زﻧﺪﮔﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
 -۱ﺷ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .روﻣﯿﺎن  ۲۳:۳و ﺣﺰﻗﯿﺎل ۲۰:۱۸
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 -۲ﺷ ﺧﻮد از ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺟﺰﯾﺪ .اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس  ۵:۲و ﯾﻮﺣﻨﺎ
 ۶:۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 -۳ﺧﺪا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۷-۱۶:۳را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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 -۴ﺧﺪا ﻋﯿﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﻧﺠﺎت ﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾ ن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻓﺪا ﮐﻨﺪ .ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۵-۴:۴و اول
ﭘﻄﺮس  ۱۸:۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 -۵ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
رﺷﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۰:۱۰ ،۵:۱۵
و دوم ﭘﻄﺮس  ۱۸:۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 -۶ﺷ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﻟﻮﻗﺎ
 ،۵-۱:۱۳ﻣﺘﯽ  ۳۳-۳۲:۱۰و ﯾﻮ ﺣﻨﺎ  ۳۶-۳۵ :۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد
ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻓﺮق دارد زﯾﺮا
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﺷ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ
ﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

