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 !ن كتاب به شما تقديم مي شوداي
 

 پيش از اينكه شما متولّد شويد،

 .را در زندگي شما طرّاحي فرموداين لحظه خدا 

 .در دست داشتن اين كتاب تصادفي نيست

  براي شما صبورانه منتظر ماندطوالنيخدا مدتي بسيار 

 تا شما هدف زندگي را

 كه براي آن آفريده شده ايد درك كنيد،

 . بر زمين و چه براي هميشه در ابديت چه در اينجا
 

 در مسيح است كه مي توانيم بفهميم«
 . كه هستيم و براي چه آفريده شده ايم

 مدت ها قبل از آنكه ما چيزي در مورد مسيح شنيده باشيم، 
 چشمان او بر ما مي نگريست، ... 

 و نقشه هاي عالي براي يك زندگي پرجالل به جهت ما داشت، 
 كه بخشي از هدف كامل خداستنقشه هايي 

 ». كه در همه چيز و در همه كس كار مي كند
 (Message) 11:1افسسيان 

 
 از صدها نويسنده و استاد گرانقدر باستان و معاصر سپاسگزارم،

 كساني كه باعث شدند زندگي من شكل بگيرد 

 . و مرا در آموختن اين حقايق ياري نمودند

 كه اكنون اين افتخار را مي يابمشكرگزار خدا و ممنون شما هستم 

 .تا اين حقايق را با شما نيز در ميان بگذارم
 
 

 



 پيش گفتار مترجم
 

 از كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم
 

گرچه درنحوة به دنيا آمدنمان نقشي نداشتيم، ولي مي توانيم زيستن و انتقالمان به ابديت را                    
 . اييمهدفمند نم

جنبشي كه فقط دانسته هاي يك      .  آنچه در دست داريد نه يك كتاب بلكه يك جنبش است            
 روز مطالعة   40نويسنده نيست بلكه راهكاري است براي جادة پرپيچ و خم زندگي؛ اميد است در مدت               

 نامند، آن بتوانيد براي زندگي اي كه عده اي آن را پوچ و بي معني و عده اي نيز كالفي سردرگم مي                     
اينكه چرا  به  دنيا آمده ام و دليل بودنم چيست، سؤال ديرينه اي است كه بني نوع بشر                      .  هدفي بيابيد 

نويسنده تجربيات شخصي خود را با        .  پيوسته از خود پرسيده و در پي پاسخي براي آن بوده است                
ايي كه همچون تار      حدود يك هزار آيه از كتاب مقدس بكار مي گيرد، تا خواننده را از انديشه ه                   

 .عنكبوت به دورش تنيده اند رها كرده، به يك زندگي هدفمند رهنمون گردد

در .  ريك وارِن، كشيش يكي از بزرگترين كليساهاي كاليفرنيا و نويسنده اي زِبردست مي باشد           
خته  پس از مبشّر معروف بيلي گراهام، ريك وارِن دومين خادم محبوب در اياالت متّحده شنا   2005سال  
كتاب  .   او براي دومين سال پياپي پرفروش ترين كتاب سال شناخته شد             »زندگي هدفمند «كتاب  .  شد

بيش از بيست و پنج ميليون نسخه از        .  حاضر تاكنون به بيش از چهل زبان ترجمه و چاپ گرديده است           
 . كشور دنيا پخش شده است آن در يكصد و دو

 يعني بر   19:28-20 و متي     37:22-39در متي   اساس اين كتاب بر دو آموزة انجيل مذكور            
بسيار خرسندم كه اكنون ما فارسي زبانان نيز مي توانيم         .   استوار است  »مأموريت اعظم « و بر    »حكم اعظم «

 .اين كتاب پرارزش را به زبان مادري مطالعه نماييم

در اينجا  و نيز   .  شكرگزار خداوندم كه بدون كمك او، ترجمة اين كتاب هرگز ميسر نمي بود            
بسيار بجاست از زحمات استاد و برادر گرامي جناب كشيش سارو خاچيكي كه ويراستاري اين كتاب                 

 . دسترنج ايشان است، قدرداني و تشكّر نمايم

اين ترجمه را با افتخار به همسر مهربانم، ناهيد كه در اين خدمت، مشوق و همكار من بود،                       
 . تقديم مي نمايم

 ركشيش منصور خواجه پو

  كليساي انجيلي شبان نيكو
 2005 سياتل، بهار 
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 هدفمند سفري

     
 
 
 

 
 وان بهترين بهره را از اين كتاب بردچگونه مي ت

 
 
 
 
 

 آنچه اكنون در دست داريد چيزي بيش از يك كتاب است؛ اين يك راهنما براي                    

است كه شما را قادر مي سازد براي مهمترين سؤال زندگي پاسخي                 روز سفر روحاني      40
مده ام؟  و يا به قول معروف از كجا آ           ؟براي چه در روي زمين زندگي مي كنم        :  داشته باشيد

پي خواهيد  هدف و نقشة الهي براي زندگيتان        به  آمدنم بهر چه بود؟ در انتهاي اين سفر شما           
خود  اجزاي گوناگون زندگي     و ارتباط خواهيد داشت   از زندگي خود     ديدگاه وسيعتري    برد،

داشتن چنين ديدگاهي نگراني هايتان را كاهش خواهد داد،                .  را مشاهده خواهيد كرد      
 بيشتري  لذّتيتان را آسان تر خواهد ساخت و باعث خواهد شد از زندگي                 تصميم گيري ها

 . خواهد ساختآماده و از همه مهمتر اينكه شما را براي ابديت ،ببريد
 

 شما زندگي  آيندة روز 40
 

اگر شما يك عمر معمولي داشته باشيد، اين          .   روز است  550,25امروزه ميانگين عمر  
دست   كه  عاقالنه نيست آيا به نظرتان    .   زندگي خواهيد كرد   تقريباً مدت زماني است كه شما      

 روز از آن را به درك اين مسئله اختصاص دهيد كه ارادة خدا براي مابقي روزهاي                     40  كم
 عمرتان چيست و مي خواهد شما با آن چه كنيد؟
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 روز، دوره اي ويژه و پراهميت در سفر           40كتاب مقدس به روشني بيان مي دارد كه         
، اين  آماده كند هرگاه خدا خواسته است كسي را براي هدف مقدسش          .  حاني است زندگي رو 
 : روز انجام داده است40كار را در 

 .دگرگون شدان توفان زا  روز بار40زندگي نوح در خالل  •

 . روز در كوه سينا دگرگون شد40زندگي موسي در مدت  •

 .ر آنجا دگرگون شدند روز اقامت د40جاسوساني كه به سرزمين وعده رفتند در مدت  •

 . دگرگون شدي جليات، روز مبارزه طلب40 داوود در مدت •

 روز او را با فقط يك نوبت غذاي           40ايليا زماني دگرگون شد كه خدا در مدت            •
 .روزانه تقويت مي بخشيد

 روز به مردم آنجا فرصت عوض شدن       40تمام شهر نينوا وقتي دگرگون شد كه خدا          •
 .بخشيد

 .قدرت يافتاز روح خدا  روز در بيابان 40 عيسي مسيح در مدت •

 . روز زندگي با مسيح قيام كرده، دگرگون شدند40شاگردان مسيح در طول  •

 .را نيز دگرگون خواهد كردشما زندگي آينده  روز 40

 هر   مي كنم كه  توصيه به شما    اكيداً.   فصل كوتاه تقسيم گرديده است     40اين كتاب به    
بدين ترتيب وقت كافي خواهيد داشت تا در مورد كاربرد آن             روز فقط يك فصل را بخوانيد،     

بگذاريد خدا افكار و طرز       «:   كتاب مقدس مي فرمايد   .بينديشيدفصل در زندگي روزمره تان       
آنگاه قادر خواهيد شد ارادة خدا را       .  فكرتان را دگرگون كند تا به انساني جديد تبديل شويد          

 1».د پسند اوست، كشف كنيددرك كرده، آنچه را كه خوب و كامل و مور
يكي از داليلي كه اكثر كتاب ها هيچگونه دگرگوني در ما ايجاد نمي كنند اينست كه               

بهتر است بجاي آن پس از مطالعة هر فصل، كتاب          .  اغلب اشتياق داريم فصل بعدي را بخوانيم      
 .را به كناري نهاده، بر روي آنچه كه خوانده ايم تفكّر نماييم

زير مطالب مهم   .  فعاالنه برخورد نماييد   اين كتاب بسنده نكنيد، با آن         خواندنتنها به   
اين كتاب را تبديل به كتاب        .  تفكرّات خودتان را در حاشية آن بنويسيد         .  آن خط بكشيد   

! آنرا تبديل به نوشتاري بسيار شخصي براي خود بنماييد                 .   بكنيد   خودتان  دست نوشتة
 زندگيم نموده اند آنهايي هستند كه فعاالنه مطالعه         كتاب هايي كه بيشترين كمك را به من در        

  .كرده ام و نه اينكه فقط آنها را از اول تا آخر خوانده  باشم



 ١١                                                                                                                                            هدفمندسفري 

 براي كمك به خوانندگاناين كتاب چهار ويژگي 
، در  »تفكّر در مورد هدفم   «در انتهاي هر فصل بخشي درج گرديده است تحت عنوان            

 :تاين بخش موارد ذيل را خواهيد ياف

جمله بطور موجز و    اين  .  شامل جملة كوتاهي است از حقيقتي بزرگ        :انديشة روز  •
مي توانيد در خالل   شما   كه   دهدرا نشان مي  زندگي هدفمند   مختصر يكي از اصول     

در   «:پولس به تيموتاؤس چنين نوشت     .  خويش از آن بهره گيريد     روز در زندگي     
 2».همه چيز فهم خواهد بخشيدآنچه مي گويم تفكّر كن، زيرا خداوند تو را در 

آيه اي است از كتاب مقدس كه واقعيتي را در مورد هر فصل تعليم                  :آية حفظي  •
اگر حقيقتاً دوست داريد كه زندگي خود را بهبود بخشيد، به حافظه  سپردن   .  مي دهد

 بهترين عادتي باشد كه  با آن شروع به بهبودي بخشيدن به             تواندميآيات كالم خدا    
براي اين منظور مي توانيد آيات را روي كارت هاي كوچكي           .  ود نماييد زندگي خ 

كتابچة آيات  «كه بتوانيد با خود همراه ببريد، بنويسيد و يا اينكه در صورت امكان                
 .  را خريداري نماييد»حفظي ويژة زندگي هدفمند

 اين سري سؤاالت به شما كمك خواهند نمود تا در مورد               :سؤالي براي تعمق   •
آن مطالب  توان  ميكه چگونه   دريابيد  و  فكر كنيد   دهاي آنچه كه خوانده ايد     كاربر

 تشويقتان مي كنم كه پاسخ هايتان را يا در            .خود ربط داد   به زندگي شخصي     را  
حاشية كتاب و يا در دفترچة يادداشت خود بنويسيد، و يا اينكه مي توانيد يك نسخه               

فترچه در واقع كتابچة همراهي است       اين د .   تهيه فرمائيد  »دفترچة زندگي هدفمند  «
نوشتن برداشتهاي شخصي،   .  كه براي مطالعة فعاالنة اين كتاب طراحي گرديده است        

 . بهترين راه فهميدن و روشن شدن آنهاست

 :كتاب موارد ذيل را خواهيد يافتاين  1در ضميمة 

 روز  40 مصرّانه تشويقتان مي كنم كه ظرف        :سؤاالتي براي بحث و تبادل نظر       •
يك سفر معموالً خيلي    .  آينده اين كتاب را همراه يك يا چند دوست مطالعه نماييد          

مي توانيد آنچه را كه خوانده ايد     .   باشيد همراهبهتر و پرثمرتر خواهد بود اگر با كسي         
 و ضمن تبادل افكار     بگذاريدهمراه با يك دوست و يا يك گروه كوچك در ميان             

كمك شاياني است براي شما تا در رشد            اين  .  از برداشت يكديگر مطلع شويد      
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 به تنهايي و در      هرگزرشد روحاني واقعي     .  روحاني خود قوي تر و عميق تر باشيد       
 .بلوغ، ثمرة روابط در جامعه است. تنهايي صورت نمي پذيرد

بهترين راه جهت بيان هدف خدا براي زندگي اين است كه اجازه دهيم كتاب مقدس                
به اين امر است كه در اين كتاب آيات بسيار زيادي از                    با توجه    .  خودش سخن بگويد   

 ترجمة و تفسير      15براي اين منظور بيش از هزار آيه از              .  كتاب مقدس ذكر گرديده است   
دليل استفاده از اينهمه ترجمه هاي مختلف كتاب مقدس،       .   استفاده شده است   *مختلف انگليسي 

 .  كتاب توضيح داده شده است3در ضميمة 

 

 زيستن هدفمندمزاياي 
باشد كه شما به    .   دعا كرده ام  ي خوانندگان كتاب  در خالل نگارش كتاب، اغلب برا      

اين وسيله اميد، انرژي و شادي عظيمي را احساس و تجربه نماييد كه ثمرة كشف ارادة خدا از                  
 كه شما اين كتاب را       واقعاً خوشحالم  .به اندازة اين واقعيت مهم نيست     هيچ چيز   .  خلقتتان است 

نصيبتان واقعيت هاي عالي در خالل خواندن كتاب         نيك آگاهم چه     ، چراكه   كنيدمطالعه مي 
، و پس از كشف هدف زندگيم ديگر        انداتفاق افتاده اين چيزها در زندگي خودم      .  خواهد شد 

 .هرگز همچون گذشتة زندگي نكرده ام

 روزه  40سفر  از آنجا كه واقف به مزاياي آن هستم، مي خواهم تشويقتان كنم كه اين               
زندگيتان واقعاً ارزش آن را    .  را جدي بگيريد، حتي يك روز نيز مطالعة آن را فراموش نكنيد             

يادداشت كنيد  در تقويم خود    .  دارد كه براي انديشيدن در بارة آن، وقت كافي صرف كنيد            
د  متعهد شويد، بيايي   امراگر مي خواهيد به اين     .  براي اين مهم وقت خاصي اختصاص دهيد       كه  

به ياد داشته باشيد كه واقعيتي بسيار مهم در          .  كنيمتا عهدي با يكديگر ببنديم و آن را امضاء           
اگر اين مطالعه را همراه با كسي انجام مي دهيد          .  پشت امضاء متعهدانة هر شخصي نهفته است       

د با هم بيايي. كنداز ايشان نيز بخواهيد كه بعنوان همراه و شريك در اين عهد، كتابتان را امضاء           
 !شروع كنيم

                                                 
 . شده است ترجمة موجود و نيز در چند مورد معدود از ترجمة آزاد انگليسي استفاده4در فارسي از  *



 ١٣                                                                                                                                            هدفمندسفري 

 
 
 

 
 

 

  تعهدنامة من
 
 
 

  روز آينده را40به ياري خدا، 

 .وقف كشف هدف خدا براي زندگي ام مي نمايم
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام و امضاء شما
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام و امضاء همراهتان
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امضاء ريك وارِن
 

 دو از يك بهترند، چونكه ايشان را از مشقّتشان اجرت نيكو مي باشد،«
 ها رفيق خود را خواهد برخيزاند،زيرا اگر بيفتند، يكي از آن

 و اگر كسي بر يكي از ايشان حمله آورد،... 
 هر دو با او مقاومت خواهند نمود،

 ».و ريسمان سه ال به  زودي گسيخته نمي شود
 )قديم (١٢-٩:٤جامعة سليمان 
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 ؟هدف از زندگي چيست
 

 كسي كه بر توانگري خود توكّل كند،  خواهد افتاد 

 . اما عادالن مثل برگ سبز شكوفه خواهند آورد
 )قديم (28:11امثال سليمان 

 
 

 ... كه بر خداوند توكّل دارد  مبارك باد كسي

 او مثل درختي نشانده بر كنار آب خواهد بود، 

 كند و چون گرما بيايد،  نخواهد ترسيد   به سوي نهر پهن ميهايش را كه ريشه

 خواهد ماند و در خشكسالي انديشه نخواهد داشت  و برگش شاداب

 .و از آوردن ميوه باز نخواهد ماند
 )قديم (8-7:17ارميا 
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 خدا، آغاز همه چيز
 
 چيز آفريده شد،   زيرا كه در او همه

  است،آنچه در آسمان و آنچه بر زمين

  از چيزهاي ديدني و ناديدني، 

 .  او آفريده شدةهمه به وسيل
 )قديم (16:1كولسيان 

 
 معناست  اين سؤال كه هدف زندگي چيست،  سؤالي بي

 . مگر اينكه فرض كنيد خدايي وجود دارد
خدافيلسوف بيبرتراند راسل،   

 
 . مركز دنيا نيستيدشما 

 شخصي،  آرامش فكر و يا      خرسندياز  به مراتب واالتر    است    موضوعيهدف زندگي   
. نيافته  از خانواده،  كـار،  رؤيـاها و آرزوهاي دست       موضوعي بسيار واالتر  .  خوشبختي  انسان حتّي

 از  بايدكنيد،    اره به دنيا آمده و در آن زندگي مي          خواهيد بدانيد كه چرا در اين سي         اگـر مي 
 . ايد  به دنيا آمدهاخدهدف براي هدف خدا و حاصل شما . كنيدآغاز خدا 

كرده  را سردرگم     هزاران سال است كه انسان      جستجو براي درك هدف زندگي،         
از  سؤاالتي كه       . را مبدأ قرار مي دهيم، و اين خطاست               خود،    چراكه ما اغلب      ؛است 

 زندگي  با  من   ؟ بشوم  چه خواهممن مي ،  ازقبيل اينكه    خودمحوري ما ناشي مي شود، مي پرسيم    
چيست؟  ولي خودم  ة براي آيندمن و  رؤياهاي  من،  آرزوهاي   من بكنم؟ اهداف    چه بايد خودم  

. كرد آشكار نخواهد       براي ما   هيچگاه هدف زندگيمان را           مانتمركز برخود  بدانيد كه     
 1».جان هر موجود زنده و نفس تمام بشر در دست خداست«:   فرمايد مقدس مي كتاب



١٨ دگي هدفمندزن

با تمركز بر خود  هرگز
هدف زندگيمان را 
 .نخواهيم يافت

توان  ،  نمي دهندنشان مي ها و سمينارها      فيلم ، ي معروف ها كه اغلب كتاب   برعكس آنچه 
تابحال اين روش را    شايد خود شما نيز     .  خود درك نمود  درون  معناي زندگي را با نگريستن به       

توانيد اظهار كنيد كه      شما خالق خودتان نيستيد،  بنابراين به هيچ وجه نمي           .  ايد  كرده امتحان
ي بدهم كه   اگر به شما چيز    !  ايد براي چه منظوري خلق شده     

ايد،   به تازگي اختراع شده و شما قبالً هرگز آن را نديده                  
مطمئناً چيزي در مورد هدف آن نخواهيد دانست و خود آن              

اين هدف را براي     به خودي خود     تواند   اختراع تازه نيز نمي    
است فقط مخترع آن و يا كتابچة راهنماي آن         .  نمايدشما بيان   

 .  روشن سازدرا براي شماآن تواند هدف  ميكه 

سمت از اين   «:   كه راه را پرسيدم به من گفتند       وقتي.  بار در كوهستان گم شده بودم      يك
به همين ترتيب شما نيز  ». را صعود كني  قلّه،  بايد از جهت ديگر   .  هرگز به مقصد نخواهي رسيد    

يستي براي اين منظور با   .   به درك هدف زندگي نائل آييد      ، خود رتمركز ب به وسيلة   توانيد   نمي
شما وجود داريد، صرفاً به اين دليل كه خدا          .   كنيد هستي آغاز خالق   يعني   از خدا جستجو را   

ايد و تا زماني كه اين را          خدا آفريده شده   براي   وا  خدتوسط  شما  .  اينگونه اراده فرموده است   
، توانيم مبدأ  فقط از طريق خداست كه ما مي       .  درك نكنيد،  معناي زندگي را نخواهيد فهميد       

راه ديگري منتهي به      هر.   و سرنوشتمان را درك كنيم      اهميت هدف،    ،هويت،  معناي زندگي  
 . بست است بن

استفاده خواسته هاي خود   برآورده شدن   كنند از خدا براي       بسياري از مردم تالش مي     
ايد، نه   شما براي خدا خلق شده     .  استكنند، ولي اين برخالف طبيعت و محكوم به شكست            

خودش يعني اينكه اجازه دهيد تا خدا از شما براي هدف              اصولي  ؛  و زندگي    خدا براي شما  
. استفاده نمايد،  نه اينكه شما او را براي دستيابي به هدف خود مورد استفاده قرار دهيد                          

گردد،  مي  اگر از روح خدا پيروي كنيم، حيات و آرامش نصيبمان           «:   فرمايد مقدس مي  كتاب
  2».د پيروي كنيم، چيزي جز مرگ و هالكت بدست نخواهيم آورداما اگر از طبيعت كهنة خو

زندگي معرفي    ام كه روشهاي گوناگوني را براي درك هدف        كتابهاي بسياري خوانده  
بندي كرد چراكه آنها     طبقه»  خودياري«هاي   توان تحت عنوان كتاب    تمام آنها را مي   .  كنند مي

، حتّي كتابهاي مسيحي    خودياريهاي   تابك.  نگرند نظري خودمحورانه مي   به موضوع از نقطه   
بيني مشابهي را براي يافتن هدف زندگي معرفّي              اغلب گامهاي قابل پيش      در اين زمينه،   



١٩     هدف از زندگي چيست؟       

 اهدافي  ؛يتان را مشخص كنيد   ي زندگ  ارزشها  را پي گيريد؛  رؤياهايتان  :   كنند،  از قبيل اينكه    مي
دنبال   را توسعه دهيد؛      تانهداف ا   كشف كنيد؛   را     تواناييهايتان   ؛براي خود تعيين نماييد      

به اهدافتان دست   و بدانيد كه       عتماد به نفس داشته باشيد      ا ؛ باشيد منضبط  آرزوهايتان برويد؛ 
 . گيري نكنيد كناره هرگز؛كار بگيريد  ديگران را به؛خواهيد يافت

 اگر.   گردند هاي بزرگي منتهي مي     البته،  در اكثر موارد چنين پيشنهاداتي به موفّقيت          
هاي بزرگي نيز دست     شخص تمام انديشة  خود را به هدفي متمركز كند، معموالً به موفقّيت              

شما !  هدف زندگي نيست   به معناي دستيابي به         به هيچ وجه   بودن   ولي موفّق .  خواهد يافت 
هاي  ممكن است بتوانيد به كليه اهداف شخصي خود برسيد،  و با معيارهاي دنيوي، به موفقيت               

 به آن هدفي كه خدا شما را براي آن خلق كرده است،               هنوزست يابيد، ولي    چشمگيري نيز د  
مقـدس چنين   كتاب.   نياز است  »خوديار«براي اين منظـور به چيزي بيش از يك         .  نرسيده باشيد 

 از خودگذشتگي   ،راه حل .  بشتابدشما  ياري  تواند به    به هيچ عنوان نمي   خودياري  «:   مي فرمايد
 3 ».تان را بيابيد خود حقيقييعني تا خود،   بخشم ما مياست، راهي كه من به ش

كتابي كه در دست داريد، يك كتاب           
موضوع اين كتاب، يافتن شغل      .  نيستخودياري  

مناسب،  دستيابي به رؤياهايتان و آرزوهايتان،  و يا        
اين هدف   .  ريزي براي زندگيتان نيست       برنامه

هاي بارها و گرفتاري    ي بر  كه بار  اين نيست كتاب  
خواهد  بلكه در واقع مي   .   بيفزائيد شلوغتانزندگي  

 در زندگي   تالش كمتري ،  مهمتربه شما بياموزد كه چگونه به وسيلة تمركز روي چيزهاي               
 به جهت  شما را    خداي بشويد كه    تبديل به شخص  موضوع كتاب اين است كه چگونه        .  بكنيد

 . ده استفرموآن خلق 

  شده  خلقرا كه شخص براي آن          هدفي    توان چگونه مي حال سؤال اين است كه         
 است كه   راهيو اين آن    .   است حدس و گمان  ،  راه نخست .  داريدراه بيشتر ن  دو   ؟كردكشف  
. و گمان مي كنند  فرض    زنند، حدس مي فكر مي كنند،   آنان  .  در پيش مي گيرند   مردم   اغلب

اين «اين است كه  شانمنظور» است...  كردم زندگي    هميشه فكر مي  «:  گويند كه مردم مي  آنگاه   
 ».داشته باشمتوانم در مورد زندگي  بهترين حدس و گماني است كه مي

 شما توسط خدا و براي خدا

 آفريده شده ايد، 

تا زماني كه اين را درك نكنيد، 
.مفهوم زندگي را نخواهيد فهميد



٢٠ دگي هدفمندزن

 :روز اول
 خدا، 

 آغاز

 همه چيز

فلسفه .  اند ر پرداخته براي هزاران سال، فالسفه در مورد معناي زندگي به بحث و تفكّ              
به مسئلة  مي خواهيم  ، ولي وقتي      را داراست  خودشخاص  كاربردهاي  كه   مهم است     يمبحث

حدس و  چند  توانند   فقط مي نيز  خردمندترين فالسفه   حتّي    ازيم، بپرد تعيين هدف براي زندگي   
 .و فرضيه ارائه نمايندگمان 

در يك  نويز،    ايليدر ايالت   ايسترن    ، استاد فلسفه در دانشگاه نورث      * مورهِد هيودكتر  
 نفر از معروفترين فالسفه، دانشمندان، نويسندگان و             250تحقيق و طي نامه اي خطاب به           

 را در كتابي هاهاي آن  سپس پاسخ »  معناي زندگي چيست؟  «:  پرسيدايشان   از   ،روشنفكران جهان 
بعضي .  بيان نمودند بعنوان پاسخي به اين سؤال،       ها بهترين حدس خود را        بعضي.  منتشر نمود 
اند و ديگران با صداقت       ساختهدر ذهنشان    كه ايشان براي زندگي، هدفي        كردندديگر اقرار   

 از پروفسور   اين افراد از سوي ديگر تعدادي از      .  ندارندهيچ نظري   رد  ابراز داشتند كه در اين مو     
مورهِد خواستند برايشان بنويسد و بگويد كه آيا خود وي هدف زندگي را كشف نموده است                

  4؟نهيا 

. استمكاشفه  آن   زندگي وجود دارد و    هدفدرك  ديگر براي   پاسخ  خوشبختانه، يك   
كتاب مقدس بعنوان مكاشفة الهي     توانيم به     ميود  براي يافتن پاسخ اين سؤال در زندگي خ          

. ترين راه براي فهم هدف يك اختراع تازه اينست كه از مخترع آن بپرسيم               ساده .مراجعه كنيم 
 .پرسيدن از خدا:   استسادگيكشف هدف زندگي نيز به همين 

 بغرق در حيرت و تعج    براي حل مشكالتمان    است تا    خدا ما را درتاريكي رها نكرده     
 ما در    به روشني پنج هدف خود را براي زندگي        بلكه او .  يمدست زن به حدس و گمان     شويم و   

ماست، توضيح  زندگي   راهنماي  كتاب  اين كالم كه     .  فرموده است   مقدسش آشكار   كالم
بپرهيزين، و چه    از چه چيز      يست، زندگي چ  ، چرا زنده هستيم     كه دهد مي

در  كه    همچنين تعليم مي دهد   اب   اين كت   انتظاري از آينده داشته باشيم؟     
از درك آن عاجز    يا فلسفي      و خوديارهاي   كتابه چيز هست كه     چزندگي  
سخنان ما حكيمانه است، زيرا از جانب        «:  فرمايد مقدس مي  كتاب.  مي باشند

اي كه هدفش رساندن ما به          خدا و در بارة نقشة حكيمانة اوست، نقشه           
شه را پيش از آفرينش جهان براي نجات ما طرح           اگرچه خدا اين نق   .  حضور پرجالل خداست  

  5».كس آشكار نساخته بود آن را بر هيچ هاي گذشته اما در زمان بود، كرده

                                                 
* Dr. Hugh Moorhead 



٢١     هدف از زندگي چيست؟       

براي كشف هدف   بايد  .   است حيات   منبع خدا فقط نقطة شروع زندگي نيست بلكه او        
شناسي  وانبر ر حيات را نمي توان    .  هاي دنيوي  و نه به حكمت   كرد زندگي به كالم خدا مراجعه      
 يزندگي را بر مبناي حقيقت    بنا نهاد، بلكه بايد       خياالت و خرافات  و انگيزش براي موفقّيت و يا       

عالوه بر اين، بخاطر آن فداكاري كه مسيح        «   : فرمايد مقدس چنين مي    كتاب .استوار نمود ابدي  
 زيرا نقشة   در راه ما كرده است، ما براي خدا همچون هديه اي شده ايم كه مورد پسند اوست،                

عالي خدا از همان ابتدا اين بود كه ما را برگزيند تا از آن او گرديم، و چنانكه مالحظه                             
 .بخشد اين آيه سه بينش به هدف ما مي 6».مي كنيم، او اين نقشه را تحقّق بخشيده است

اگر هنوز داراي   .  كشف هويت و هدف از طريق رابطه با عيسي مسيح          .1
 .كنيداً برايتان توضيح خواهم داد كه چگونه بايد شروع ارتباطي نيستيد، بعد چنين

مدتها قبل از اينكه شما در مورد او بينديشيد به شما               از ابتدا و     خدا   .2
از هدف او براي زندگي شما،              .  كرد فكر مي  

 قبل از   .محدودة تفكّر شما پيشتر و فراتر مي رود      
بدون اينكه نظر شما را     ،   به دنيا بياييد  اينكه شما   

اين هدف را براي       ين مورد پرسيده باشد،     در ا 
شغل، كه شما     ممكن است     !   نمود  شما طرّاحي  

 انتخاب  تان خود تان،زندگيبراي   و بسياري چيزهاي ديگر را         تفريحاتهمسر،  
 .توانيد هدف زندگيتان را انتخاب نماييد  ولي نمي،كنيد

هدفي .   مرتبط است  هدف زندگي شما با يك هدف جهاني بزرگتر          .3
. استخلق نموده  ت  براي ابدي را  )  يعني همه كس و همه چيز   (رطبق آن، ما كه خدا ب  

 .  نمودنش را داريمچيزي است كه ما در اين كتاب قصد بياندقيقاً همان و اين 

 بزرگ شده   هانويسي روس بود، كه در دورة  حكومت كمونيست        ، رمان *تاف آندرِي بي 
 او آن روز را اين چنين به       .  د جلب نمود  نظر وي را به سوي خو     در روزي غم انگيز،    خدا  .  بود

سوار )  سن پيترزبورگ فعلي  (در سن بيست و هفت سالگي در شهر لنينگراد             «:   آورد ياد مي 
لحظه با    كه خود را هر     كردم به حدي   مترو بودم،  با اندوهي بس عميق دست و پنجه نرم مي             

ناگهان، بدون  .  چ معنايي نداشت  نمود و  هي   ي تُهي مي  ديدم،  آينده برايم به كلّ     مرگ مواجه مي  
با حيرت آن جمله    .  بدون خدا زندگي هيچ معنايي ندارد     :  اي شدم  اي،  متوجه جمله   هيچ مقدمه 

                                                 
* Andrei Bitov 



٢٢ دگي هدفمندزن

رفتم،  آن جمله را از اول تا آخر مرور              كه گويي از پله باال مي        آنچنان .  كردم را تكرار مي   
  7».داشتماز مترو پياده شدم و به سوي نور خدا گام بربالفاصله كردم،  

 شده باشيد،    ابهامدچار سردرگمي و    ،  خودممكن است شما نيز در مورد هدف زندگي         
 .گام برداريدبه سوي نور زيرا آماده ايد گويم،  تبريك ميبه شما اگر چنين است 

 
 

 
 

 روز اول
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .شما مركز دنيا نيستيد :  روزةانديش

 
  ». او و براي او آفريده شدتمام موجودات بوسيلة« : حفظيةآي

 )شريفانجيل (ب 16:1كولسيان   

 
توانم  با وجود اين همه تبليغات پيرامونم، چگونه مي           :سؤالي براي تعمق  

 نه براي خودم؟و به خودم يادآوري كنم كه زندگي يعني زيستن براي خدا، 
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 هدفدارخلقتي 
 

 من همان خداوندي هستم كه تو را آفريدم

  .ام و از بدو تولّد ياور تو بوده
 )تفسيري (الف 2:44اشعيا  

 

 . تاس بازي نمي كندخدا
  آلبرت انيشتين

 
 

 . خلقت شما تصادفي نيست

تولّد شما حاصل يك تصادف و يا يك اشتباه نيست، و همچنين زندگي شما نتيجة                   
اي  ممكن است والدين شما براي تولّد شما هيچ برنامه        .  باشد و حادثه در طبيعت نمي     يك اتفاق   

خدا مطلقاً  .   كامالً مشخصي براي اين موضوع داشته است       ة ولي خدا برنام   ه انددر ذهنشان نداشت  
 .ه استتولّد شما بوددر انتظار بلكه در واقع او  .است  نشدهغافلگيراز به دنيا آمدن شما 

شما بيانديشند،  شما در انديشة خدا نقش       داشتن  ش از اينكه والدين شما به       ها پي  مدت
حادثه و تصادف و خوش شانسي نمي تواند . ا اولين كسي بود كه به شما انديشيد       خد.  بوديد  بسته

 شما حيات داريد، چراكه خدا اراده فرموده است كه شما را                  .باعث خلقت شما شده باشد    
شاره به اينكه خدا كار خودش را در ما به انجام مي رساند، چنين                  با ا مقدس   كتاب.  بيافريند

 1».خداوند كار مرا به كمال خواهد رسانيد«: فرمايد مي

او انديشمندانه نژاد، رنگ پوست و موي شما و          .  بدن شماست ء  جزااتمام  طرّاح  خدا  
ست داشت،   او شما را دقيقاً آنگونه كه دو      .   است  خلق كرده  همچنين ساير خصوصيات شما را    

. استكه فقط خاص خود شم      ،  خدا استعدادهايي را به شما بخشيده            ترتيببه همين .  آفريد
وقتي استخوانهايم در رحم مادرم بدقّت شكل مي گرفت و من در               «:   فرمايد مقدس مي  كتاب

 2».نهان نمو مي كردم، تو از وجود من آگاه بودي
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زمان به دنيا آمدن و نيز      او   همين دليل    به،  ه است خدا شما را براي منظور خاصي آفريد      
نه فقط زمان دقيق تولّد و مرگ شما را بلكه           او پيشاپيش    .طول عمر شما را از قبل معين فرمود       

كه   حتّي پيش از آن    «:  فرمايد مقدس چنين مي   كتاب.  تعيين نمود روزهاي زندگي شما را     تمام  
 روزهاي زندگي من آغاز شود، تو همة           پيش از آنكه  .  بودي وجود بيايم، تو مرا ديده     ه  من ب 

 3».آنها را در دفتر خود ثبت كرده بودي

 نژاد و مليت    .مشخّص فرمود  شما را نيز     محل تولّد و زندگي   براي هدف خودش،    خدا  
از قبل تمام وجود و زندگي      او  .   را به شانس واگذار ننمود      كاريخدا هيچ .  شما تصادفي نيست  

. طرّاحي فرمود  خود،   شما را براي هدف و مقصود     
او تمام مردم دنيا را از         «:  فرمايد مقدس مي  كتاب
قدرت رسيدن    او زمان به  ...  نفر بوجود آورد      يك

هاي جهان و مرزهاي آنها      و سقوط هريك از قوم    
 اين دنيا  در    مخلوقي  هيچ  4».را از پيش تعيين كرد     

 . هستندمنظوري خاص و براي در ارادة خدا  هاچيزمة ،  بلكه ه علّت بوجود نيامده استبي

بدون .  دنيا آمدن شما را نيز تعيين فرمود            به نحوةتر اينكه خدا حتي        از همه عجيب   
 هستند،   گونه اشخاصي  به شرايطي كه شما در آن متولّد شديد و يا اينكه والدين شما چ               ارتباط

اينكه   به  بطي هيچ ر  ة خدا اين برنام .  آفرينش شما داشت    برايكامالً مشخّص   اي   خدا برنامه 
دانست كه آن دو نفر دقيقاً        خدا مي .   هستند،  ندارد   اعتنايا بي  بد و ،   خوبافرادي  والدين شما   

 ، درست به همان    الزم بوده »  شما«براي توليد و به دنيا آمدن       ايي هستند كه    ن هن ژِ تمام آ داراي  
كه خدا براي     بودند خاصي   *اي.ان. دي آنها داراي آن  .  خود داشت ارادة  خدا در   شكلي كه   

 . خلقت شما در نظر داشت

هيچ كودكي خارج از ارادة خدا متولّد نشده است؛ حتّي آن كودكاني كه بدون                     
اصالً بينيم كه والدين ايشان       ميرا  كودكان زيادي   امروزه  .  برنامه ريزي والدينشان بدنيا آمده اند   

 اي كامالً روشن   تولّد آنها  برنامه  اي  خدا بر  ولي   ،اند اي نداشته  براي به دنيا آمدن آنها هيچ برنامه      
 . رسد ها نيز به انجام مي انسانما ي گناه خدا از طريق اشتباه وحتّو ارادة هدف . دارد

او .  د شواشتباه نمي مرتكب   او هيچگاه      و  دهد خدا هيچ كاري را تصادفاً انجام نمي         
 و نيز هر انساني براي       هر گياه و حيواني توسط خدا خلق شده        .  ، دليلي دارد  تمام خلقت براي  

                                                 
* DNA 

 مدت ها پيش از اينكه

 شند، والدينتان به شما بياندي

.شما در انديشة خدا وجود داشتيد
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. انگيزة خدا از آفرينش شما محبت او بود           .  هدفي در انديشة الهي طرّاحي گرديده است          
از زمانهاي بسيار دور، حتّي پيش ازآنكه جهان را بيافريند، ما را                    «:  فرمايد مقدس مي  كتاب

  5».برگزيد تا در اثر آن فداكاري كه مسيح در راه ما كرد، از آنِ او گرديم

واقع،  به همين جهت      در.  انديشيد ي قبل از اينكه جهان را بيافريند، به شما مي          خدا حتّ 
خدا شرايط محيطي اين سياره را به        !  بود كه او اين جهان را آفريد       

ما .  ود كه ما بتوانيم در آن زندگي كنيم          فرماي طرّاحي    گونه
ترين موجود در ميان       ها مركز محبت خدا و با ارزش           انسان

او محض ارادة    «:  فرمايد مقدس مي  كتاب.  خلوقات وي هستيم  م
خود ما را بوسيلة كلمة حقّ توليد نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او              

 ! اينست ميزان ارزش و محبت خدا براي شما6».باشيم

. انجام داد ي  خاص  نظر ترا با دقّ  آفرينش   او   . خدا تصادفي نيست   هايكارهيچكدام از   
شناسان و دانشمندان ساير علوم در بارة  اين جهان بياموزند،                ، زيست دانانيكهرچه بيشتر فيز  

 ه ايجهان به گون  بهتر خواهيم ديد كه چگونه اين         .  به عظمت كار خدا پي خواهيم برد        بهتر  
است شده  خلق   ساخته شده است،  اين جهان دقيقاً با ويژگيهايي           بشربسيار خاص براي حيات     

 .ن پذير نمايدامكاكه حيات انساني را 

 ژنتيك مولكولي انسان در دانشگاه اوتاگو واقع          ة  محقّق برجست   ،*دكتر مايكل دنتون  
تمام شواهد موجود در علم      «:   شتخود چنين ابراز دا    علمي  در زالندنو، در نتيجة تحقيقات        

كه دقيقي  احي  اي است با طرّ     مجموعه جهانكه  ...  كنند   ييد مي أشناسي اين موضوع را ت     زيست
 آن معنا و    ءاي كه كلية  اجزا    آيد،  مجموعه   هدف اساسي به حساب مي      انسانحيات و   ر آن   د

مقدس همين موضوع را هزاران        كتاب 7».باشند مفهوم خود را در اين حقيقت اصلي دارا مي           
او جهان را بيهوده نيافريد بلكه      ...  زمين را آفريد    ...  خداوند  «:   سال قبل چنين بيان داشته است     

  8».سكونت و زندگي آن را ساخته استبراي 

به چرا خدا اين همه را به انجام رسانيد؟  چرا زحمت خلقت كائنات را به خود داد؟                     
 وليدرك چنين محبتي بسيار مشكل است،           گرچه  .  او خداي محبت است     اين دليل كه      

دا شما خ! ت خاص خداستخلقت شما ثمرة  محب. مي توان به چنين محبتي اعتماد كامل داشت
آن استوار نماييد را  تانتوانيد زندگي ت نماييد، حقيقتي كه ميرا آفريد تا بتوانيد او را محب. 

                                                 
* Dr. Michael Denton 
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گويدكه خدا    اين كالم نمي   9»خدا محبت است  «    دهد كه ميتعليم  مقدس به ما     كتاب
عالي ترين نوع  .  خداستخالصة وجود   محبت  !  هست  فرمايد او محبت   بلكه مي .  محبت دارد 

خلقت شما  نيازمند  خورد،  پس خدا      اقدس به چشم مي      كت تثليث رشا ارتباط و م    ت در محب
به اين منظور محبت خود     ، تا   اراده فرمود شما را خلق كند     با اين وجود    .  او تنها نبود  چون  .  نبود

ام و از بدو تولّد تاكنون از         من شما را آفريده    «:  فرمايد خدا مي   .را نمايان سازد  
من خداي شما هستم و تا زماني كه پير شويد و                   .  ام دهشما نگهداري كر   

ام و از شما     من شما را آفريده   .  موهايتان سفيد شوند از شما مراقبت خواهم كرد       
  10» .نگهداري خواهم نمود

بوديم،  نتيجة  يك شانس و     مي »  تصادف«داشت،   ما حاصل يك      اگرخدايي وجود نمي  
كتاب دست    توانستيد از خواندن اين    ت شما مي  دراين صور   . جهان هستي  تصادفي نجومي در  

هيچ چيز درست يا     .  داشت هدف،  معنا و ويژگي خاصي نمي          بكشيد چراكه زندگي هيچ    
نيز   پس از مرگ  اينكه هيچ اميدي براي حيات       از همه   داشت،  و مهمتر     مي نادرست وجود ن  

 . داشتمي وجود ن

،  و زندگي شما    ق فرموده هدفي خل شما را براي    همان خدا     ،وجود دارد ولي خدايي   
 كه خدا را     بفهميم و هدف را      اتوانيم اين معن   زماني مي   تنها  !داراي معنايي بس عميق است     

يگانه راه مطمئن  «: گويد مي  چنين3:12ترجمة  تفسيري روميان .   نموده باشيم مرجع زندگي خود  
 » .كند مي چه براي ما كيست و است كه بفهميم خدا طريق اين از براي شناخت خودمان،

 : كند بندي مي اين موضوع را چنين جمع *رفِلْسرودة  زير توسط راسل كِ
 

 .و آفرينش تو را هدفي استتو هستي 

 .اي  پيچيدهيتو بخشي از طرح

 تو طرحي جذّاب و عالي و منحصر به فردي، 

 .اي  خدا خوانده شدهمحبوب زن يا مرد تو

 .دليلي هستياز تو پيداست كه در پي 
 . اشتباهي مرتكب نشدخداي ما

 بندي نمود، او تو را در رحم نقش
 .ي هستي كه خدا مايل به خلقتش بود كستو دقيقاً آن

                                                 
* Russell Kelfer 

 :دومروز 
 يخلقت

 هدفدار
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 والدينت را او برگزيد،
 ،صرفنظر از احساس تو در مورد آنها

  شدند،رشتهاي كه خدا در سر داشت براي تو س ها توسط نقشه آن
 .مهرِ استاد را بر خود دارندنيز و ايشان 

 
 ، آن فشار روحي كه برتو آمد آسان نبود،آري

 و خدا نيز براي درد تو گريست،
 ،گيردقلب تو شكل گذارد تا بدينگونه اما 

 .درآييشباهت او به تو تا 
 

 .اين چنين ساخته شديدليلي به تو 
 .اي تو به وسيلة  چوب استاد شكل گرفته

 ،تو محبوبيتو هستي آن كه هستي،  
 ١١!چراكه خدايي هست

 
 

 روز دوم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .خلقت شما تصادفي نيست :انديشة روز

 ».ام تولّد ياور تو بودهبدو از تو را آفريدم و ... من « :آية حفظي
 )تفسيري ( الف2:44 اشعيا  

 است،  با علم به اينكه خدا مرا منحصر به فرد آفريده               :سؤالي براي تعمق  

 ام قة خانوادگي،  و وضع ظاهري      پذيرش چه چيزهايي در زمينه شخصيت،  ساب         
 ؟هست كه نمي توانم به راحتي بپذيرم
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 ؟ شما چيستزندگينيروي محرّكة 
 

 تمامي محنت و هر كاميابي را ديدم

 باشد كه براي انسان باعث حسد از همسايه او مي

  .و آن نيز بطالت و در پي باد زحمت كشيدن است
 )قديم (4:4جامعه 

 

  بدون هدف همچون كشتي است بدون سكان، انسان

 بدون صاحب، بدون هويت،

 !هيچ
 )تامس كاراليل(

 

 
 .رد ببه پيش ميمحرّكه اي دارد كه آن را ي ، نيروزندگي هركس

همين نيروي محرّكة زندگي شما چيست؟ چه چيزي زندگي شما را اداره مي كند؟                 
 باشيد و يا اينكه انجام كاري          يك فشار    مشكل يا يك    ممكن است تحت تأثير      اآلن شما 

  ه ايتحت تأثير خاطر  زندگي را    است    ممكن .در موعد مقرّر پيش برندة شما در زندگي تان باشد      
  ها، ارزش  مختلف شرايط.  يدي بر به پيش م   ،دردآور، ترس،  و يا يك باور در ضمير ناخودآگاه        

 به ، شما راتواند زندگي شما را  تحت تأثير خود قرار داده   كه مي ي هستند   و احساسات گوناگون  
 : كرده ايمعامل رايج در اين زمينه اشاره پنج ذيالً به . پيش ببرند

 اين دسته از افراد اغلب      .است از مردم    احساس گناه، نيروي محرّكة بسياري    
. نمايند زندگي خود را صرف فرار از حسرت و پشيماني و نيز پنهان شدن از خجلت خود مي                   

دهند تا   ايشان به گذشتة  خود اجازه مي      .  شوند  مي كنترل توسط خاطرات خود      افرادگونه   اين
  و توسط  را به صورت ناخودآگاه      شانخودمعموالً  .  اشته باشد كنترل خود د  حت  ترا  آنها  آيندة  
 ارتباط او با    شكرد،  اين گناه  زماني كه قائن گناه     .  كنند هايشان تنبيه مي    نمودن موفقيت  نابود

بيانگر اين وضعيت     1».پريشان و آواره در جهان خواهي بود       «:   و خدا فرمود  .  خدا را قطع نمود   
 . هدف اززندگي سرگردان و خالي سانهاي امروز است،اغلب انزندگي 
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هدف .  خود هستيم،  ولي مجبور نيستيم زنداني گذشتة خود باشيم           ما محصول گذشتة  
 شخصي قاتل به نام موسي را به يك رهبر و شخصي ترسو             ،خدا.  خدا محدود به گذشته نيست    

 و   است كارهاي عظيمي با ما     قادراو همچنين   به نام جدعون را به قهرماني دالور تبديل نمود،           
. داردص  تخصافراد  خدا در بخشيدن شروعي تازه به زندگي             .  بنمايدنيز  زندگي ما    در  

 خوشابحال كسي كه    !خوشابحال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گناه وي مستور گرديد             «
  2».خداوند به وي جرمي در حساب نياورد

 اين دسته از افراد       .تخشم و غضب، نيروي محرّكة بسياري از مردم اس           
ايشان به عوض اينكه درد خود را از        .  كنند غلبه نمي   رنجش خود را نگاه داشته و هرگز بر آن         

 و بر درد خود       كنند را در ذهن خود كماكان تكرار مي            نآ كاهش دهند،      شطريق بخش 
ن را   و خشمشا  »آرام هستند «كند   برخي از افرادي كه خشمشان ايشان را كنترل مي         .  مي افزايند

. كنند منتقل مي نيز  را به ديگران       و آن  »خشن هستند «كه برخي ديگر     ريزند،  درحالي  بيرون نمي 
 .اين دو نوع برخورد، هر دو ناسالم و مضّر هستند

 .كند عصبانيت هميشه به شخص عصباني بيشتر از طرف مقابل لطمه وارد مي                       
خورد،  خون، خونتان را مي   ف  به قول معرو  كه شما هنوز در عصبانيت خود هستيد و            درحالي

 . استزندهطرف مقابل به دنبال زندگي رفته ولي براي شما، گذشته هميشه 

توانند به اين كار ادامه      اند، نمي  كه شما را در گذشته عصباني كرده       كساني:  دقت كنيد 
چيز گذشته   هيچ.  گذشته،  گذشته است  .  شما خشم خود را همچنان نگاه داريد      مگراينكه  .  دهند
به خاطر خودتان هم    .  زنيد شما با تلخي خود فقط به خودتان لطمه مي         .   عوض نخواهد كرد   را

زيرا «:  فرمايد خدا مي كالم. را از ذهن خود پاك كنيد كه شده، از اين مسئله درس بگيريد و آن     
 3».ميراند كشد و حسد ابله را مي غصه احمق را مي

مردم ممكن است ناشي از     ترس  .  ترس، نيروي محرّكة بسياري از مردم است      
ژنتيكي انحرافات  ي  اي با كنترل شديد و  يا حتّ       ، رشد در خانواده   بيجايك تجربةتلخ،  انتظارات    

روند،  بدون در نظر گرفتن علّت،  اشخاصي كه در زندگي تحت تأثير ترس به پيش مي                .  باشد
را  دن با آن  ش دهند،  چراكه جرأت مواجه     هاي عالي پيش آمده را از دست مي           اغلب فرصت 

 و در   مي كننددارند،  از هرگونه ريسك خودداري       عوض خيلي مطمئن گام برمي    و در   .  ندارند
 .ايجاد نمايندبراي خود تالش هستند كه موقعيت امني را 
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خواهد باشيد به    اي است كه شما را از آنچه كه خدا مي             ترس، همچون زهر كشنده    
مقدس  كتاب.  مان ومحبت عليه ترس اقدام كنيد       با اسلحة اي   بايستي  شما  .  دارد دور نگاه مي   

اندازد زيرا ترس عذاب دارد و كسي كه ترس             محبت كامل ترس را بيرون مي       «:   فرمايد مي
 4».است دارد، در محبت كامل نشده

 به   در اين دسته از افراد، ميل       .يات، نيروي محرّكة بسياري از مردم است       ماد
 برمبناي اين   عطش داشتن بيشتر  اين  .  گردد  زندگيشان مي   كلّي در  ي تبديل به هدف   چنگ آوردن

تر  تر بودن، و مطمئن    كه بيشتر داشتن، موجب خرسندتر بودن،  مهم      است  تصور غلط واقع شده     
ايجاد ت موقّاكتساب، فقط يك نوع خوشحالي . غلط استهر سه  بودن است،  ولي اين نظرات      

،  ما نهايتاً   ، راكد مي مانند و تغيير نمي كنند     هاما به اين جهت كه چيزهاي اكتساب شد        .  كند مي
 .گرديم از آنها خسته شده،  به دنبال چيزهاي جديدتر، بزرگتر،  و بهتر مي

همچنين تصور غلط ديگر اين است كه          
عزَت .  هرچه بيشتر داشته باشم، مهمتر خواهم بود       

اين .  و ارزش نَفْس با دارايي شخص بستگي ندارد        
ما نيست كه ارزش شما را         چيزهاي با ارزش ش     

تعيين مي كند، خدا مي گويد كه پرارزش ترين           
 !شما در واقع هيچ هستندچيزهاي 

ت بيشتري براي    مورد پول اين است كه پول بيشتر امني            تصور غلط در      ترين  رايج 
تواند در يك چشم به هم زدن از طريق            مال و منال مي   .  چنين نيست .  مي آوردشخص باخود   

شود كه   ت واقعي تنها در چيزي يافت مي      امني.   غير قابل كنترل از دست برود      سري عوامل  يك
 .را از دست شما خارج نمود، يعني رابطة  شما با خدا نتوان آن

گونه  اين.  بسياري از مردم است    محرّكة   نيروي ،ديگرانتوسط  ييد  أتبه  نياز  
ين و دوستان، زندگي ايشان را        موالدين، همسر،  فرزندان،  معلّ    تأييد  دهند كه    افراد اجازه مي  

ي در سنين بزرگسالي، طالب تأييديه از جانب        افراد بالغي هستند كه هنوز هم حتّ        .كنترل نمايد 
روند،  هميشه نگران اين هستند كه  اي ديگر، تحت فشار مشابهي به پيش مي    عده.  والدين هستند 

ت هستند  رو اكثري  در زندگي دنباله  كه   متأسفانه،  كساني .  انديشند ديگران در مورد ايشان چه مي     
 .شوند اغلب گرفتار اين مسئله مي

 هيچ چيز براي زندگي

از دانستن هدف خدا مهمتر نيست،
 و نيز هيچ چيز نمي تواند

 .جبران اين ناآگاهي را بنمايد
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 :روز سوم
نيروي 
محرّكة 

زندگي شما
 چيست؟

يكي از كليدهاي   اين را مي دانم كه     شناسم، ولي    من تمام كليدهاي موفّقيت را نمي       
كنترل شدن توسط عقايد و نظرات       .  شكست، تالش براي راضي نگاه داشتن همة مردم است          

:  فرمايد عيسي مسيح مي  .  گم مي شود ف خدا    هد هاهايي است كه در آن     ديگران،  يكي از روش   
 5».كسي دو آقا را خدمت نتواند كرد«

 نيروها و عوامل ديگري نيز وجود دارند كه            ،عوامل  عالوه بر اين  
هاي   قابليت:  بستها بكشند،  از قبيل      سوي همان بن    توانند زندگي را به      مي

 . ثمر مورد،  و زندگي بي هاي بي استفاده نشده،  اضطراب

آموزد كه چگونه بايد در يك زندگي             روزه مي  سفر چهل   ينا
. مي شودهدفمند زيست، زندگي كه توسط خدا رهبري،  كنترل و هدايت              

چيز  تر نيست و هيچ       چيز در زندگي،  از دريافت هدف خدا مهم               هيچ
بدون . تيذّقيت،  نه سرمايه،  نه شهرت،  و نه هيچ ل       تواند جبران اين ندانستن را بنمايد،  نه موفّ        نمي

. كاري است بي ثمر جهت،  و     معنا،  فعاليتي است بي    داشتن يك هدف،  زندگي حركتي است بي      
 . خواهد بودپوچ و بيهوده، ي بي ارزشبدون داشتن يك هدف،  زندگي چيز

 مزاياي زيستن هدفمند
 :توان براي زيستن در يك زندگي هدفمند برشمرد ميارزش يا مزيت پنج 

. ايم تا معنا داشته باشيم     ما آفريده شده  .  بخشد دگي معنا مي   به زن  ،شناخت هدف 
 را  -شناسي مثل فيزيك و ستاره      -مشكوكهرچند  ي  يها به اين جهت است كه مردم روش        

 باشد،معنا  داراي  زندگي  وقتي  .  براي دستيابي به معناي زندگي مورد استفاده قرار مي دهند           
 . قابل تحمل نيستيدون آن هيچ چيزرا تحمل كنيد و  ب تقريباً هرچيزيمي توانيد 

كه   كنم،  چرا  احساس شكست مي  «:   جواني در سن بيست سالگي خود چنين نوشت         
 تمام آنچه كه  !  چيز چيست   دانم آن  سخت در تالش هستم كه چيزي باشم،  ولي حتّي نمي             

وز روز،  ر  كنم آن  اگر روزي هدفم را بيابم،  احساس مي        .  پيش بروم   دانم اين است كه به      مي
 ».شروع زندگي من خواهد بود

زندگي كه  .  معناست بدون خدا،  زندگي هيچ هدفي ندارد و زندگي بدون هدف بي             
مقدس  در طول كتاب  .  هدف نداشته باشد،  هيچ ارزش و اميدي در آن وجود نخواهد داشت              

تم كه عبث   ما من گف  ا«:   گويد  نبي چنين مي   ءاشعيا.  اند اميدي اشاره كرده    افراد زيادي به اين نا    
روزهاي «:   گويد ايوب پيامبرمي   6»فايده و باطل صرف كردم     زحمت كشيدم و قوت خود را بي      
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از  «:  گويد و نيز در جايي ديگر مي     7»شود گذرد و با نوميدي سپري مي      سرعت مي   زندگي من به  
 8»در اين چند روزي كه از عمرم باقي مانده، مرا به حال خود رها كن                   .  زندگي خود بيزارم  

 . بلكه يك زندگي بدون هدف ؛ نيستمرگ، هقعاانگيزترين و مغ

براي چيره شدن اميد    .  اميد، همچون آب و هوا براي زندگي اساسي و مورد نياز است            
 كه   نمايد بيني تواند پيش   متوجه شد كه با پرسيدن يك سؤال مي        *دكتر بِرني سيگِل  .  الزم است 

 و آن     هستند، رو به بهبودي       ويكداميك از بيماران سرطاني       
» ي؟ سالگي برس    صده   خواهي ب   آيا مي  «سؤال اين بود        

كه با يك حس عميق در مورد هدف زندگيشان                كساني
دادند،  اغلب كساني بودند كه سالمتي خود را         پاسخ مثبت مي  

 .گردد اميد در اثر داشتن هدف پديدار مي. يافتند باز مي

محض اينكه شروع كنيد با هدف        هب!   دكنيكنيد،  اندكي صبر     اگر احساس نوميدي مي   
خدا چنين  .  اق خواهد افتاد   ،  چيزهاي عظيمي در زندگي شما اتفّ           نيدمشخصي زندگي ك   

باشد و نه بدي تا       دانم كه فكرهاي سالمتي مي      فكرهايي را كه براي شما دارم مي       «:   گويد مي
د مواجه  شما ممكن است احساس كنيد كه با يك موقعيت ب            9».شما را در آخرت اميد بخشم      

 س مي  ا كتاب هستيد،  امخدا را جالل باد كه قادر است به وسيلة آن قدرت عظيمي          «:   فرمايد مقد
 10».كند، براي ما كارهايي بسيار فراتر از خواست و اميد و فكر ما انجام دهد كه در ما كار مي

كنندة  شناخت، تعيين .  سازد تر مي  آسانساده تر و   شناخت هدف، زندگي را     
هدف شما تبديل به معيار شما براي ارزيابي زندگيتان              .   و نبايدها در زندگي است        بايدها
. هستند غيرضروري    فعاليت ها هايي الزم و كدام    اليتفهميد چه فع   گردد، كه با آن معيار مي      مي

شود كه من يكي ازاهداف خدا را براي زندگيم           اليت باعث مي  آيا اين فع  «از خودتان بپرسيد،     
 »نم يا نه؟برآورده ك

گيري، براي صرف     اي براي تصميم    بدون داشتن يك هدف واضح،  شما هيچ پايه           
 بر اساس شرايط،  فشارها، و       خواهيد داشت، بلكه  وقت،  و يا براي استفاده از مراجع و منابع ن            

 ندارند بيش از حد     يهايي كه هدف   انسان.  فتگرخواهيد  احساس خود در هر موقعيتي تصميم       
 .شود  ميدرگيريباعث نگراني، فرسودگي و همين مسئله د،  و كنن دوندگي مي

                                                 
* Dr. Bernie Siegel 
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شما فقط به   .  ممكن است    غير  تالش براي برآورده نمودن تقاضاها و آرزوهاي همه          
پايان    به طور كامل توانيد كاري را ب     اگر نمي .  اندازة  انجام ارادة  خدا وقت داريد و نه بيشتر            

ريد بيش از آنچه كه خدا از شما انتظار دارد انجام           ان معناست كه شما تالش دا     دبرسانيد،  اين ب  
زيستن !)  كنيد يا اينكه احتماالً،  شما بيش از حد وقتتان را صرف تماشاي تلويزيون مي              .  (دهيد

رهبري در زندگي   تري   رنامة متعادل بتر و     شما را به يك سبك زندگي ساده        ،بر مبناي هدف  
كنند ثروتمندند درحاليكه چيزي     يكه وانمود مي  هستندكسان«   :فرمايد مقدس مي  كتاب.  كند مي

 11».باشند مي  دهند اما صاحب ثروت هنگفتي     ندارند، و هستند كساني كه خود را فقير نشان مي         
اي خداوند، تو كساني را كه برتو توكّل        «:   گردد اين مسئله همچنين ماية آرامش فكري نيز مي       

 12». خواهي داشتدارند و در عزم خود راسخند در آرامش كامل نگاه

شود شما   شناخت باعث مي     . كندمتمركز مي را    تان زندگي ،شناخت هدف 
توانيد  با گزينش است كه مي     .  نيدكها و انرژي خود را بر روي چيزهاي مهم متمركز               تالش

 .مؤثر واقع شويد

سرگردان از راه اصلي     اين جزء طبيعت انسان است كه به وسيلة  چيزهاي كوچك               
 *هنري ديويد توريو  .  ود را با رفتن در پي چيزهاي بي ارزش، هدر مي دهيم          ما زندگي خ  .  شود

ولي امروزه  .  سپري مي كنند »  درماندگي بي صدا « نوعي   در، زندگي را    متوجه گرديد كه مردم   
انند چرخ  و   خيلي از مردم، دائماً م     .  استبراي اين افراد     تعريف بهتري   هدف،   بيسرگرداني  

 .رسند جا نمي  ولي به هيچچرخند  دور خود مي فلك،

،  دائماً مسير    مشخّصبدون داشتن يك هدف        
زندگي، شغل، روابط،  كليسا و يا ساير چيزها را عوض             

 از سردرگمي   بتوانيدكنيد،  با اين اميد كه با هر تغيير            مي
با خود   .  تان را پر نماييد      يدوجود و يا خأل         ويرها ش  

 بل فرق كند،   ممكن است اين دفعه با دفعات ق       گوييد   مي
هدف نداشتن  تواند مشكل حقيقي شما را حل كند، مشكل شما فقدان تمركز و                 اما اين نمي  

 .است

فهم مباشيد بلكه بفهميد كه ارادة خداوند          از اين جهت بي      «: فرمايد مقدس مي  كتاب
 13».چيست

                                                 
* Henry David Thoreau 

 اگر مي خواهيد

زندگي مؤثري داشته باشيد، 
 .آنرا متمركز نماييد



 دگي هدفمند                                              زن                                                                              ٣٤

 نور پراكنده، روشنايي و اثر ضعيفي       .  توان در نور مشاهده كرد      قدرت تمركز را مي    
به وسيله يك   .  براي استفادة بهتر از آن نور، بايد آن را بر نقطه اي متمركز كنيد                  ولي   ؛دارد
نور .   خشك و يا كاغذي را بسوزاند       ةتوانند علوف  هاي متمركز شدة  خورشيد مي     بين،  اشعه  ذره

د را تواند فوال نوري مثل اشعة ليزر مي.  متمركز شده باشدنيز به همين ترتيب عمل مي كند، اگر        
 .نيز برش دهد

. چيز همچون يك زندگي متمركز، يعني زندگي هدفمند، داراي قدرت نيست               هيچ
اند كه بيشتر از     اند، كساني بوده   مردان و زنان بزرگي كه تغييرات بزرگي در تاريخ ايجاد نموده          

يحيت را  به عنوان مثال، پولس رسول تقريباً به تنهايي مس        .  اند ديگران داراي قدرت تمركز بوده    
چيز   يك«:   گويد او مي .  راز او زندگي متمركز وي بود     .  در تمامي امپراطوري روم منتشر نمود     

را   كنم كه آنچه در عقب است فراموش كرده و به سوي آنچه در پيش است خويشتن                      مي
 14».كوشم كشيده، در پي مقصد مي

 سرسري كار !  يدآن را متمركز كن    ر ديگران اثر بگذارد،        باگر مايليد كه زندگيتان       

ولي با كيفيت   كم  .  را ترك كنيد  ي متفرّقه   تالش براي انجام كارها   .  كردن را كنار بگذاريد   
انجام كارها را     ينتر هاي مثبت و خوبتان را نيز هرَس كنيد و فقط مهم            حتّي فعاليت .  كار كنيد 

نيد بدون داشتن هيچ    توا شما مي .   را با هم اشتباه نگيريد     مولّد بودن و  زياد  اليت  هرگز فع .  دهيد
همگي شما كه     «: براي ما اين است   پولس  آرزوي  هدفي بسيار مشغول باشيد،  ولي چه فايده؟          

 15».مسيحيان بالغي هستيد، در اين مورد با من هم عقيده باشيد

 اشتياق و    جِدهدف هميشه مو   .  بخشد  مي هشناخت هدف، به زندگي انگيز     
از سوي ديگر،  اشتياق در اثر        .  بخش نيست  رژي داشتن هدف، ان    ثلچيز م  هيچ.  عالقه است 

طاقت فرسا تبديل به يك كار نيز برخاستن از رختخواب   حتّي  .  رود   نبودن يك هدف از بين مي     
چنين كاري است كه    .  آنچه ما را فرسوده مي كند، نه كار زياد، بلكه كار بيهوده است           .  مي شود

 .ما را خسته مي كند و نشاط و شادي ما را مي ربايد

مورد مثبت بودن و :  يعنيزندگيدر شادي حقيقي «:  نويسد   چنين مي*وجرج بِرنارد شا  
  طبيعت  است؛ نيروي يك هدف كه از ديد خودتان هدف بزرگي         ه جهت   استفاده واقع شدن ب   

دنيا چرا  به اينكه   ، و معترض    ها  لخته خوني خودخواه و تب آلودِ امراض و غم          نه اينكه بودن،  
 ».كند تا شما را خوشحال نمايد يخودش را فدا نم

                                                 
* George Bernard Shaw 
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ها زندگي خود را     خيلي.  سازد  شما را براي ابديت آماده مي      ،شناخت هدف 
ها دوست دارند    آن.  اند ناپذير در روي زمين گذارده      در جهت تالش براي خلق يك ميراث فنا       

ديگران در  چيزي كه قطعاً  مهم است، اين نيست كه         .  ها زنده بمانند   پس از مرگشان در خاطره    
چيزي كه بيشتر   .  گويد در مورد شما چه مي     خدا  گويند بلكه اينكه     مورد زندگي شما چه مي     

ها باالخره   فهمند، اين است كه كلية  موفقيت       مردم نمي 
ها  پايان پذيرفته،  سوابق از بين رفته،  شهرت و خوشنامي        

ها به دست      كم رنگ گشته، و ستايش و تكريم             
 در  **هدف جيمز دابسِن  .  دش  فراموشي سپرده خواهند  

 اين بود كه قهرمان تنيس دانشكده           ،دوران دانشكده 
هاي دانشكده قرار گرفت،  او خيلي       زماني كه نشان پيروزي او با افتخار در گنجة  مدال          .  بشود

شخص، آن    آن.  ست كرد ها بعد شخصي آن مدال را براي وي پ          سال.  نمود احساس غرور مي  
به «:   جيمزگفت.  ساختمان داخل سطل زبالة  دانشكده پيدا كرده بود       مدال را در خالل تعميرات      

 زيستن  »!داني افكنده خواهدشد    هاي پيروزيتان توسط ديگران به زباله        تمام نشان    زمان مرور
تر از زمان اين     درحاليكه استفادة حكيمانه  .  نظرانه است  براي ساختن يك ميراث، هدفي كوته      

براي حيات ابدي آفريده شده ايد، نه براي زنده ماندن        شما  .  داست كه يك ميراث ابدي بيافريني     
 . در خاطره ها

روزي در حضور خدا خواهيد ايستاد، و او به حساب زندگي شما رسيدگي خواهد                  
:  فرمايد مقدس مي  كتاب.   از شما امتحان نهايي به عمل خواهد آمد       ،  پيش از ورود به ابديت     كرد

از ما بايد به تنهايي در مقابل تخت داوري خدا بايستيم تا او ما                به ياد داشته باشيد كه هريك        «
خوشبختانه، خدا مايل     16».بلي، هريك از ما بايد به خدا حساب پس بدهيم           ....  را داوري كند  

 ما داده   است كه ما در اين امتحان موفق شويم،  به همين جهت او سؤاالت امتحاني را از قبل به                  
 : كه خدا دو سؤال بسيار مشكل از ما خواهد پرسيد فهميميمقدس م از طريق كتاب. است

خدا در مورد سابقة  مذهبي ما يا          »  ،  عيسي مسيح چه كردي؟      فرزندمبا  «سؤال اول،    
تنها چيزي كه مهم خواهد بود اين است كه آيا           .  هاي تعليمي از ما سؤال نخواهد كرد        دگاهيد

؟  عيسي  نهاو اعتماد نمايي يا      به   ،تهت داش عيسي مسيح را پذيرفتي و آيا آموختي كه او را دوس           

 17».آيد كس نزد پدر جز به وسيلة  من نمي من راه و راستي و حيات هستم،  هيچ«  :فرمايد مسيح مي

                                                 
** James Dobson 

 شما براي

حيات ابدي آفريده شده ايد، 
.نه براي زنده ماندن در خاطره ها
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با زندگيت، با همة  عطاياي زندگي،      »  با آنچه كه به تو دادم، چه كردي؟        «سؤال دوم،    
 چه  مي كه به تو داد    ، روابط، و منابع   ايي هاها، توان  استعدادها، فرصت 

كردي؟ آيا آن عطايا را براي خودت مصرف نمودي يا اينكه             
، استفاده  آفريدمها را براي هدفي كه تو را براي آن                   آن

 نمودي؟ 

نمودن شما براي پاسخ دادن به اين دو سؤال هدف             آماده
ابديت را سپري    كجا  اولين سؤال مشخص كنندة  اين است كه شما در                .  اين كتاب است   

اين با مطالعة     .دكرچه خواهيد   سؤال دوم بيانگر اين است كه شما در ابديت             .  واهيد نمود خ
 . د كه به اين دو سؤال پاسخ بدهيدشكتاب شما آماده خواهيد 
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 آفريده شده براي ماندن تا ابد

 
 در دل انسان ... خداوند 

 .اشتياق به درك ابديت را نهاده است
 )تفسيري (11:3 جامعه

 
 

 موجودي چونخدا مطمئناً 

 !يك زندگي كوتاه خلق ننمودهانسان را براي 

 ،هرگز

 .استآفريده  تبراي ابديرا انسان او 
 آبراهام لينكلن

 
 .ستين نيا فقطزندگي 

در مقايسه با اين زندگي،      .  استپيش درآمد زندگي اصلي و واقعي         زندگي زميني    
زمين منطقة  .   خواهيم گذرانيد  ت ابدي تري را در زندگي پس از مرگ، يعني        زمان بسيار طوالني  

همچون .  است  در ابديت   زندگي  آزمايش براي   دبستان، ومحل   آمادگي قبل از    عمليات،  دورة 
را براي    ما  اين زندگي، .  است   قبل ازمسابقة  اصلي    اتتمرين يا    واقعي،  و  بازي  تمريني قبل از  

  .كند زندگي بعدي آماده مي

ولي در ابديت براي     زندگي ما در اين دنيا احتماالً بيشتر از صد سال نخواهد بود،                   
چيزي به  «:    گفته است  *چنانكه سِرْ تامِس براون     حيات زميني آن  .  زندگي خواهيم كرد  هميشه  

  .ايد شما براي ابديت ساخته شده» .ت نيست پرانتزي كوچك در ابديجز

                                                 
* Sir Thomas Browne 
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ه اي  انسان داراي غريض   1».ن نهاده يشات را در دل ا    خداوند ابدي  «:  فرمايد مي مقدس كتاب
ش، يين است كه خدا انسان را به صورت خو         علت آن ا  .   است »تتمايل به ابدي  « به نام    دروني

با اين  ،  خواهيم مرد الخره  ا ب عليرغم اينكه همه مطمئنيم   .  ستوده ا فرمبراي حيات جاودان خلق     
كنيم  علّت اينكه احساس مي   .  كند غير طبيعي و ناعادالنه جلوه مي     برايمان   مرگ هميشه    وجود

 !بايستي تا ابد زندگي كنيم اينست كه خدا مغز ما را با چنين اشتياقي طراحي نموده است

 و  آن وقت انتهاي زندگي جسماني شما     .  فتادباالخره روزي قلب شما از تپش خواهد ا        
بدن زميني شما فقط     .   حيات شما در روي زمين خواهد بود، نه انتهاي موجوديت شما               پايان

 نامد، ولي بدن آتي را       مي»  خيمه«مقدس بدن زميني را        كتاب.  مسكن موقّت روحتان است    
از خدا عمارتي ما ريخته شود، ة  خيمخانة زميني   دانيم هرگاه اين     زيرا مي «.  خوانده است »  خانه«

  2».داريم، خانه اي ناساخته شدة به دستها و جاوداني در آسمانها

ت ما داده است،  ابدي   به  هاي مختلفي براي انتخاب       زندگي بر روي زمين گزينه     هرچند
ا رابطة شما با خدا در زمين نوع ارتباطتان با وي ر           .  بهشت يا جهنّم  :   دهد تنها دو گزينه به ما مي     

،  اعتماد نموده او را      مسيح اگر بياموزيد كه به پسر خدا،  يعني عيسي        .  كند در آسمان تعيين مي   
ديگر سوي  از  .  ت را با وي سپري نماييد      دعوت خواهيد داشت كه ابدي     آنگاه  محبت نماييد،    

يد اگر محبت،  بخشش،  و نجات او را رد كنيد،  ابديت را براي هميشه جدا از خدا سپري خواه                  
 . كرد

 : گويند كه به خدا مي     آناني:   اند انسانها دو دسته   «:   چنين گفته است    *سي اس لوئيس   

را   چنين باشد،  به روش خودت آن     "گويد   كه خدا به ايشان مي      و آناني   "ارادة تو كرده شود   "
ن  چراكه ايشا  كنندمتأسفانه،  بسياري از مردم بايستي ابديت را بدون خدا سپري            »  ".داشته باش 

 .اند زندگي زميني خود را بدون خدا سپري نمايند تصميم گرفته

كامالً درك كنيد كه حيات آتي چيزي بيش از اين              بتوانيد اين را     به محض اينكه     
،  و اينكه اين زندگي فقط آماده شدن براي ابديت است،  مطمئناً  به              كه اآلن داريم   زندگي است 

چنين و اين   ت،   ابدي پرتودر  د به زندگي كردن      كني شروع مي .  اي ديگر خواهيد زيست     گونه
زندگي به نوع برخورد شما با روابط،  كارها و رويدادهاي مختلف زندگيتان رنگ و جهت                   

زماني برايتان  و حتّي مشكالتي كه         ها،  اهداف  مرتبه بسياري از فعاليت      يك.  خواهد بخشيد 

                                                 
* C. S. Lewis 
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 زندگي فعلي،

 آماده شدن

.براي زندگي آتي است

 ديگر ارزش جلب توجه شما را        كنند و  نمودند،  ناچيز و جزئي جلوه مي       خيلي مهم جلوه مي   
 . هرچه به خدا نزديكتر زندگي كنيد، ساير چيزها كوچكتر به نظر خواهند رسيد. ندارند

 از وقت و    .هاي شما عوض خواهند شد     ابديت زندگي كنيد،  ارزش    پرتو   كه در   زماني
ارزش نهادن به    جاي    به.  تر استفاده خواهيد نمود     پولتان حكيمانه 

ها و حتّي تفريحات، ارزش بيشتري          يا موفقيت   شهرت يا ثروت   
چيزهاي مهم را در    .  دشبراي روابطتان و سيرت خود قائل خواهيد        

ديگر به اندازة گذشته     .  كنيد زندگيتان دوباره مرور و عوض مي       
ايد و    برايتان مهم نيست كه از سبك و مد روز عقب افتاده                    

پولس .  ندازة گذشته برايتان مهم نخواهد بود     چيزهايي كه براي عامة مردم مهم است ديگر به ا          
بلكه همه چيز را نيز به سبب فضيلت معرفت خداوند خود مسيح عيسي زيان          «:   فرمايد رسول مي 

  3».دانم كه به خاطر او همه چيز را زيان كردم و فَضْله شمردم تا مسيح را دريابم مي
كردم كه   تماً پيشنهاد مي   بود، ح  اگر زندگي صرفاً به همين عمر زميني محدود مي             

توانستيد پاك بودن و اخالقي زيستن را          مي.  ديرببلذّت  از همه چيز و هر چيزي       شروع كنيد   
نهايت خودمحور باشيد     توانستيد بي  مي.  فراموش كرده، هيچ نگران نتايج كارهايتان نباشيد          

 چيزي كه همه     اين [اما مرگ   .  داشت نمي  يمدت  چراكه كارهاي شما ديگرهيچ انعكاس بلند      
مرگ قطع ارتباط نيست،      !   انتها نيست   ]كند چيز را عوض مي     

در زمين انجام   بنابراين هرآنچه كه     .    است بلكه انتقال به ابديت    
هرآنچه كه در اين زندگي زميني به       .  داردابدي  دهيم نتايجي    مي

 عمل آوريم همچون طنابي است كه سر ديگر آن در ابديت به              
ة زندگي متمدن،      ثمرمضرترين   .  دخواهد آم     در  ارتعاش

بايستي بطور مداوم      براي اينكه از زندگي بهرة بهتري ببريد،          .  مدت انديشيدن است    كوتاه
مراتب بيشتر از اين      زندگي به .  را در دلتان نگاه داريد     رؤياي ابديت را در فكرتان و ارزش آن       
 از كوه يخ     ييار كوچك اي بس  امروز ما فقط گوشه    !  چيزي است كه اكنون در اينجا داريم         

را    است كه زير آب بوده و ما اكنون آن              يابديت مابقي آن كوه يخ      .  بينيم را مي عظيمي  
 .بينيم نمي

بودن با خدا در ابديت چگونه خواهد بود؟  آشكارا بگويم، مغز ما گنجايش درك                   
مورچه اين مثل آن است كه بخواهيم اينترنت را براي يك           .  عجايب و عظمت آسمان را ندارد     

زيستن در پرتو ابديت،
 ارزش هاي شما را

 .عوض مي كند
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مقدس  كتاب.  كلمات قادر نيستند ابديت را توضيح دهند       .  بيهودهاست  تالشي  .  توضيح دهيم 
آنچه را كه هرگز چشمي نديده و گوشي نشنيده و به خاطر انسان خطور نكرده                   «:   فرمايد مي

  4».خدا براي دوستداران خود آماده نموده است است،

ختي جزئي راجع به ابديت در كالمش         با اين وجود، خدا به ما ديدي مختصر و شنا            
در ابديت به   .  كند اكنون خدا براي ما منزلي در ابديت آماده مي            دانيم كه هم   مي.  داده است 

اند، درآنجا، پاداش    كه از درد و عذاب رهايي يافته         ان خواهيم پيوست، كساني    رساير ايماندا 
ام آن لذّت   وفاداري خود در روي زمين را گرفته، و به كاري كه از انج               

در ميان ابرها   خيال نكنيد كه در آن زمان         .  بريم مشغول خواهيم بود     مي
،  مشغول نواختن موسيقي      مانهايي از نور دور سر       دور همديگر با هاله     

، و  برخوردار خواهيم بود  بلكه از مشاركت دائمي با خدا       نه،    .خواهيم بود 
يان خرسند خواهد   او نيز از ما براي هميشه يعني زماني نامحدود و بي پا              

اي كساني كه از جانب پدر من بركت        «:  رسد كه عيسي مسيح خواهد فرمود      روزي فرا مي  .  بود
  5».ايد، بياييد و وارث سلطنتي شويد كه از ابتداي آفرينش عالم براي شما آماده شده است يافته

سري سي اِس لوئيس مفهوم ابديت را در آخرين صفحة شرح وقايع نارنيا،  كتابي از                   
براي ما اين انتهاي تمام     «:   درك و بيان نموده است    چنين  اين ،   كودكان  ه براي هفت كتاب افسان  

تمام زندگي ايشان در    .   حقيقي است  يولي براي آنها اين فقط شروع داستان       ...  داستانها است   
شروع در  ايشان  اكنون سرانجام   :  كتاب بود صفحة  پشت جلد و عنوان      به منزلة   تنها  ...  اين دنيا   

كس در روي زمين آن را نخوانده            ،  داستاني كه هيچ    هستندفصل اول يك داستان بزرگ        
  6» .بهتر استآن  از فصل پيشين شاست،  داستاني كه تا ابد ادامه دارد و هر فصل

 خدا هدفي براي زندگي شما در روي زمين دارد،  هدفي كه به اين زندگي ختم                        

كنيد بسيار فراتر    كه شما بر روي اين سياره زندگي مي        اي  نقشة خدا از اين چند دهه     .  شود نمي
خدا به شما    .  است»  فرصتي طاليي در زندگي    «بيشتر از    چيزي به مراتب     اين نقشه    .  رود مي

اما تصميم خداوند قطعي است     «:   فرمايد كالم خدا چنين مي   .  مي دهداين زندگي   وراي  فرصتي  
  7».هاي او تا ابد پايدار است و نقشه

مجالس ترحيم است، و    هنگام    ،انديشند  مورد ابديت مي   دركه اغلب مردم    موقعي  ا  تنه
فكر ممكن است   .  موالً سطحي است، تفكري از روي احساسات، مبتني بر جهالت           عآن هم م  

اما بايد بدانيد كه انكار كردن مرگ و فرار از . كنيد در بارة مرگ انديشدن، كار درستي نيست      

 :روز چهارم
 آفريده  شده 

 براي

 ماندن تا ابد
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دانيم باالخره    براي آنچه كه همة ما مي      8. در واقع بسيار ناسالم مي باشد     آنچه گريز ناپذير است،   
اتفاق خواهد افتاد، فقط يك شخص نادان است كه زندگي را بدون انديشيدن به آن سپري                    

 . به ابديت بينديشيد و نه كمتربيشتر بايد . كند مي

  بلكه به منزلة آماده    پشت سرگذاشتن نُه ماه در رحِم مادر به معناي خاتمة چيزي نيست           

اگر با خدا از    .  شدن براي زندگي آتي است     شدن براي زندگي،  و همچنين اين زندگي آماده        
طريق عيسي مسيح ارتباط داريد،  نبايد از مرگ هراسي داشته                 

لحظة آخرين  .   به سوي ابديت     است اي  موت دروازه .  باشيد
 فرا خواهد رسيد، ولي اين انتهاي حيات شما            زندگي شما    

جاي اينكه انتهاي حيات باشد،  روز           مرگ، به .  نخواهد بود 
   س مي  كتاب.   خواهد بود  تتولّدتان در ابديزيرا اين  «:   فرمايد مقد

  9».كشيم تا به خانة ابدي خود در آسمان برسيم دنيا خانة دائمي ما نيست،  و ما انتظار مي
دن است، ولي اثرات    در مقايسه با ابديت، اين زندگي ما همچون يك چشم به هم ز               

. كارهاي اين دنياي ما نصيب و قسمت ما در زندگي آتي هستند           .  ماند  آن براي هميشه باقي مي    
دانيم كه اقامت در اين بدن به معني دوري از حضور             شويم زيرا مي   ما هيچ وقت مأيوس نمي    «

ندگي را  كرد كه هر روز ز     ها قبل يك شعار متداول مردم را تشويق مي          سال  10».خداوند است 
تر  درحقيقت،  حكيمانه »  .انگار آن روز اولين روز زندگي شماست      «اي سپري كنند كه      به گونه 

 آن روز،  آخرين روز      ويياي زندگي كنيد كه گ       خواهد بود كه بگوييم هر روز را به گونه           
شدن براي روز آخر       آمادهبايد  كار هر روز ما،       «:   ه است  گفت *متيو هِنري .  زندگي شماست 

 » .مان باشد گيزند
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
* Matthew Henry 
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 روز چهارم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .بيشتر از آنچه كه اكنون داريمچيزي است به مراتب  زندگي :موضوع تفكّر

 
آن درگذر است، اما آن كه خواست خدا را بجا           ي  اسهدنيا و هو  «  : حفظي ةآي

 17:2ل يوحنا او                 ».ماند مي آورد، تا ابد باقي مي

 
 چه چيزي هست    ،ام شدهآفريده  ت   از آنجا كه براي ابدي     :ؤالي براي تعمق  س

 ؟ايمآن بنمدادن و چه چيزي كه بايد شروع به انجام كشم كه بايد از آن دست ب
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 زندگي از ديدگاه خدا

 
 حيات شما چيست؟

 )قديم( ب 14:4يعقوب 

 
 بينيم، ما دنيا را نه آنگونه كه هست مي

 .بلكه آنچنانكه خودمان هستيم
 *آنايس نين

 
 
 
 

 
 .گيرد  ميشكلزندگيتان همانگونه بنگريد هرگونه كه زندگي را 

 شما از زندگي،    ديدگاه.  شماست تعيين كنندة آخرت  درك و تعـريف شـما از زندگي         
 .گذارد بر روي نحوة صرف وقت، پول، بهره برداري از استعداد، و ارزش روابطتان اثر مي

 زندگي را«:  هـاي شـناخت ديگـران ايـن اسـت كه از ايشان بپرسيم          يكـي از بهتـرين راه     
هاي گوناگون براي    ها پاسخ   به زودي متوجه خواهيد شد كه به تعداد انسان         »بينيد؟ چگـونه مـي   

بـه من گفته شده كه زندگي، يك سيرك، يك معدن، راه آهني پر        . ن پرسـش وجـود دارد     ايـ 
:  اند برخي گفته. پـيچ و خـم، يـك جـدول، يـك سـمفوني،  يـك سياحت،  و يك رقص است                

رود،  و گاهي فقط به       ين مي يگاهي باال و گاهي پا    :  زندگـي همچـون يـك چرخ و فلك است         «
ي كه  يها  همچون يك دوچرخة ده دنده است، با دنده        زندگي«يا اينكه   » .چرخد دور خـود مـي    

يد  باي توانيد فقط  شما م :  زندگي بازي ورق است   «يـا   » .كنـيم  مـا هـيچگاه از آنهـا اسـتفاده نمـي          
 » .كنيدرقيب طلب مي كند، رو كه را رقي و

                                                 
* Anais Nin 
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كشيد، چه منظره و يا عكسي در   اگـر از شما بپرسند كه چگونه زندگي را به تصوير مي           
است خودآگاهانه  ديدگاهي  . است برداشت شما از زندگي      بندد؟ آن تصوير،    مي ذهنـتان نقش  

 اين تعريف شما از كاربرد زندگي       .و يـا ناخـودآگاهانه كـه از زندگي در ذهن خود ساخته ايد             
مردم معموالً تصوير زندگيشان را از طريق لباس،        . چه انتظاري داريد   اسـت و ايـنكه شـما از آن        

چسبانند، و حتّي    هايي كه پشت ماشينشان مي     رايش موهايشان،  برچسب   جواهـرات، اتوموبيل،  آ    
 . كنند بيان ميبدنشان، خالكوبي 

كنيد زندگيتان  نشدة شما از زندگي، بيشتر از آنچه كه گمان مي بـيان ذهنـي و  برداشـت   
  ها، ارتباطات، اهداف،  تعيين كنندة  انتظارات، ارزش برداشت،اين  . دهد را تحـت تأثيـر قرار مي      

و  جشنكنيد كه زندگي يك      به عنوان مثال، اگر تصور مي     . هـا در زندگيتان است     و ارجحـيت  
اگر زندگي برايتان همچون    . خواهد بود تفريح كردن   اسـت، اولين ارزش شما در زندگي        بـزم   

برايتان مهمترين چيز است و احتماالً شما بيشتر وقتتان  سرعت  راني است،    يـك مسابقة اتوموبيل   
كه اگر زندگي برايتان چون مسابقة دو      درحالي. ت عجله و شتاب سپري خواهيد كرد      را در حال  

و همچنين اگر به زندگي با ديد يك . ماراتـون باشـد،  تحمل و پايداري برايتان مهم خواهد بود    
 .برايتان بسيار اهميت خواهد داشتبرنده شدن جنگ يا مسابقه بنگريد، 

سـت زندگيـتان را بريك      ديدگاهـتان از زندگـي چيـست؟ ممكـن ا         
براي برآورده نمودن هدفي كه     . ندگـي بـنا نهاده باشيد     ز نـاقص از     برداشـت 

خـدا شـما را بـراي آن خلـق نمـوده اسـت،  نـياز اسـت كه حكمت و دانش                       
ــا   ــيده آن را ب ــه مــبارزه طلب از زندگــي مقدســي  كــتاب الگــويمرســوم را ب

دار و شيوة زندگي    رفتار و كر  «:  فرمايد مـي  مقـدس  كـتاب . جايگـزين نمايـيد   
مــردم دنــيا را تقلــيد نكنــيد، بلكــه بگذاريــد خــدا افكــار و طــرز فكــرتان را 

آنگاه قادر خواهيد شد ارادة خدا را درك . دگـرگون كـند تـا بـه انـساني جديـد تـبديل شويد              
 1».كرده، آنچه را كه خوب و كامل و مورد پسند اوست، كشف كنيد

 كه بيانگر ديدگاه خدا از زندگي       ن مي دهد  نشا از زندگي به ما      الگومقـدس سـه      كـتاب 
است،  و سوم اينكه زندگي      امانت  است، دوم، زندگي يك     امـتحان   اول،  زندگـي يـك       :  اسـت 

در اين  . دهند ها بنيان و اساس زندگي هدفمند را تشكيل مي         ايـن ايده  .  مـوقّت  ي اسـت  مأموريتـ 
يدگاه سوم را مورد مطالعه     فـصل دو ديـدگاه اول را مورد بررسي قرار داده و در فصل بعدي د               

 . قرار خواهيم داد

 :پنجمروز 
 زندگي

 از

ديدگاه خدا
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در امتحانات، شخصيت 
آشكار شده و رشد مي كند، 
.زندگي تماماً امتحان است

  از زندگي، در   ديدگاهگونه   اين.  است امـتحان زندگـي بـر روي زمـين يـك          
خدا مرتباً شخصيت، ايمان، اطاعت،       . شود مقدس ديده مي   هـاي مختلف در طول كتاب      داسـتان 

 چون آزمايش،   كلماتي. دهد ها را مورد آزمايش قرار مي      محـبت، امانـتداري و وفـاداري انسان       
خدا از  . استآمده  مقـدس     مـرتبه در كـتاب     200وسوسـه، تـصفيه كـردن، و آزمـودن بـيش از             

خدا يعقوب  . ابـراهيم خواست تا پسرش اسحاق را قرباني كند و به اين وسيله او را امتحان كرد                
هاي بيشتري را براي بدست آوردن همسرش  سالكرد را ايـنگونه امـتحان كرد كه او را مجبور         

 . احيل، كار كندر

آدم و حـوا در امتحان خود در باغ عدن شكست خوردند،  و داوود در چندين موقعيت                  
هاي بسياري همچون    مقدس نمونه  ولـي همچنـين كتاب    . گوناگـون در امـتحاناتش موفّـق نـشد        

دهد كه امتحانات عظيم خود را با كاميابي پشت سر           يوسـف، روت، اسـتر و دانـيال را به ما مي           
 . اند هگذارد

امتحان ما هميشه   . ، رشد مي نمايد   ها آشكار شده   بـه وسـيلة  امـتحانات، شخـصيت انسان         
ها،  موفّقيت هاي ما را نسبت به ديگران، مشكالت،       خدا پيوسته عكس العمل   . شويم مـي  شـده و  

ها، و حتّي شرايط    شكستگي ها، دل  ها، بيماري  ناسـازگاري 
ــر دارد  ــر نظ ــي زي ــي كا! آب و هواي ــاده او حتّ ــي س رهاي

همچـون بازكردن درب براي ديگران، برداشتن يك تكه         
زبالـه از روي زمـين،  يـا حتّي مؤدب بودن در مقابل يك               

 . بيند منشي و يا يك گارسون را نيز مي

ولي خواهد آزمود آگاه نيستيم،     بـه وسـيلة آنها      مـا را    كـه خـدا     آزمايـشاتي   همـة   مـا از    
ما به وسيلة تغييرات    . بيني كنيم  مقدس، پيش  كتاب به   بـا مـراجعه   هـا را     توانـيم برخـي از آن      مـي 

حل، دعاهاي بدون پاسخ، انتقادهاي     بـزرگ، تأخيـر در انجـام يـك وعـده، مشكالت غير قابل             
در زندگي شخصي خودم    . گيريم نادرسـت، و حتّـي پيشامدهاي ناگوار مورد آزمايش قرار مي          

را از  محبتّم  گونگي استفاده از دارائيم، و      را در چ  اميدم  مرا در مشكالت،    ايمان  ام كه خدا     ديده
 .است ها مورد آزمايش قرار داده طريق ساير انسان

 احساستوانيم حضور خدا را در زندگي خود         هايي كه نمي   نـوع عملكـرد مـا در زمـان        
گاهي اوقات خدا عمداً خود را   . ترين امتحانات زندگي است    ترين و مهم   يكي از سخت   كنـيم، 

. پادشاهي به نام حِزقيا اين امتحان را تجربه كرد        . بينيم بودن او را نمي    ا نزديك كند و م   پنهان مي 



 دگي هدفمندزن                                                                   ٤٦

را واگذاشت تا او را امتحان نمايد و هرچه در دلش           ) حزقيا(خدا او    «: فرمايد مقـدس مي   كـتاب 
 بود، ولي در موقعيتي بحراني، خدا او        برخوردارحزقيا از مشاركت نزديك با خدا        2».بـود بداند  

 گذاشـت تـا او را امـتحان كـند، كـه بـه ايـن وسيله ضعفي را آشكار نموده، او را براي                         را تـنها  
 .مسئوليت بيشتر آماده كند

ارزشي  اگر درك كنيد كه زندگي يك امتحان است، آنگاه خواهيد فهميد كه چيز بي             
حتّـي كوچكتـرين اتفاقـات بـراي رشـد شخصيت شما مؤثر و حائز      . در زندگـي وجـود نـدارد     

تر شدن  مهـم اسـت، و هر لحظه يك فرصت رشد براي عميق       هـر روز زندگـي      . اهمـيت اسـت   
برخي از امتحانات را اصالً احساس . شخـصيت، ابـراز محـبت،  و يـا اتكـاء بـه خـدا خواهد بود                

ولي همة اين امتحانات داراي     . پيچانند كنـيد در حالـيكه برخـي ديگـر شـما را سـخت مي               نمـي 
 .مفاهيم ابدي هستند

ما امتحانات زندگي را با موفقيت سپري كنيد،         كه خدا مي خواهد ش     اينستخبـرخوش   
دهد بيش از فيضي كه او براي تحمل امتحانات زندگي به شما             بنابـراين او هـيچگاه اجـازه نمي       

خدا نخواهد گذارد كه    «:  فرمايد مقدس مي  كتاب. اسـت، مـورد آزمـايش قـرار گيريد         بخـشيده 
يد، و به شما قدرت خواهد بخشيد تا بتوانيد در برابر آن            بـيش از حـد توانايـي خود وسوسه شو         

و به شما نشان خواهد داد كه     . ايـن وعدة خداست و به آن عمل نيز خواهد كرد          . تـاب بـياوريد   
ها با صبر و     هـا بگريـزيد تـا بتوانـيد در برابر آن           چگـونه از وسوسـه    

  3».حمل پايداري كنيدت

ر ســ هــر موقــع كــه امتحانــي را بــا موفّقــيت پــشت      
دهد كه   اي ترتيب مي   د و برنامه  وشمي  گذاريد، خدا متوجه     مـي 

 خوشا«:  گويد يعقوب چنين مي  . شـما در ابـديت پاداش خود را بيابيد        
كـه در برابـر وسوسه از پاي در نيايد،  زيرا وقتي آزموده شود تاج حياتي را كه                    حـال كـسي    بـه 

 4».خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت

مقدسي از   ه كتاب ديدگااين دومين   . زندگـي بـر روي زمـين يك امانت است         
ها، روابط و  طـول حـيات ما در روي زمين و همچنين انرژي، استعداد، موقعيت     . زندگـي اسـت   

مان همه و همه هدايايي از جانب خدا هستند كه به ما در جهت مراقبت و                 مـنابع مـورد اسـتفاده     
اين . باشيم مة ما ناظرين بر آنچه كه خدا به ما سپرده است مي          ه. اند ادارة صـحيح واگـذار شـده      
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. چيز است چيز و همه شود كه خدا مالك هر گـونه شروع مي  مفهـوم ناظـربودن و نظـارت ايـن     
 5».باشد زمين و هرآنچه در آنست، از آن خداوند مي«:  فرمايد مقدس چنين مي كتاب

كه  مادامي. هيچ چيز نيستيممالك درواقـع مـا در طـول اقامت كوتاهمان در روي زمين       
زمين قبل از ورود ما به آن       . دهد به ما مي  امانت  در روي زمـين هـستيم، خـدا زمـين را فقـط به               

ما فقط براي   . سپارد ملك خدا بوده است، و خدا پس از مرگ ما آن را به ديگران به امانت مي                
 .بهره مند مي شويممدتي از آن 

آفـريد، مـراقبت از خلقـت را به ايشان سپرد و ايشان را          زمانـي كـه خـدا آدم و حـوا را            
بارور :  و ايشان را بركت داده، فرمود     «: فرمايد مقدس مي  كتاب. معتمدين بر ملك خود قرار داد     

و زيـاد شـويد، زمين را پر سازيد، بر آن تسلّط يابيد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همة        
  6».حيوانات فرمانروايي كنيد

وي در روي زمين مراقبت » اموال«اولـين كـاري كـه خـدا به انسان سپرد اين بود كه از                
اين بخشي از هدف امروز     . اين وظيفه هرگز ابطال نگرديده است     . ها را اداره نمايند    نمـوده، آن  
كه خدا در  امانتي  بريم، بايستي به عنوان      ميبهره  بـا هـرآنچه كه امروز از آن         . باشـد  مـا نيـز مـي     

باليد؟  چرا اينقدر به خود مي    «:  فرمايد مقدس مي  كتاب. است، برخورد نماييم   ما قرار داده  دستان  
كنيد كه گويي با     ايد؟ پس در اين صورت چرا طوري رفتار مي         مگر هرچه داريد، از خدا نيافته     

 7»ايد؟ تالش خودتان چيزي را كسب كرده

الي زيبايشان در سواحل    هـا قـبل، زوجـي بـه مـن و همـسرم اجـازه دادند تا از وي                   سـال 
داشته  توانستيم هاوايي براي مرخصي استفاده كنيم، چيزي كه به خاطر هزينة آن، ما هرگز نمي             

مثل خانة خودتان   اينجا را   «شد،     ما گفته  به. برديمباشـيم، پس از اين فرصت حداكثر استفاده را          
ن شنا كرديم، از غذايي كه در       در استخر آ  ! و ما نيز چنين كرديم    » آن استفاده كنيد  از  بدانـيد و    

هاي  يخچـال بـود خـورديم، حـولة موجـود را بـراي حمـام كـردن استفاده كرديم و از بشقاب                     
آشـپزخانه بـراي غذاخوردن استفاده نموديم، حتّي به منظور تفريح، روي تخت باال و پايين نيز                 

دمان نيست، پس از  مال خو  حقيقتاًدانستيم كه اين چيزها      ولـي در تمـام ايـن مدت مي        ! پـريديم 
ما از آن ويال بدون اينكه مالك آن باشيم، لذّت . عمل آورديم اي نيز به چيـز مراقبت ويژه   همـه 
 . برديم

اگر مالك چيزي نيستي، مجبور نيستي مراقب آن چيز «: گويد فرهنگ ما به ما چنين مي
اين چيز است،   چون خدا مالك    «:  كنند ولـي مـسيحيان با يك معيار باالتري زندگي مي         » باشـي 
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بركت بيشتر، 
 مسئوليت بيشتر

 در مقابل خدا

: فرمايد مقدس چنين مي   كـتاب » .مـن بايـد بهتـرين خـود را در مـراقبت از آن بـه عمـل بـياورم                   
مهمتـرين وظـيفة يك خدمتگزار اينست كه دستورات اربابش          «

 عيـسي مسيح اغلب به زندگي، به       8».را بطـور كامـل اجـرا كـند        

هاي بسياري گفت  نمود و داستان عـنوان يـك امانـت اشـاره مي     
در مثل سه   . ايـن مـسئوليت مـا در قـبال خـدا را توضيح دهد             تـا   

خواست براي مدتي به سفر برود، پس تمام  تاجـري مـي    ،9غـالم 
زماني كه از سفر برگشت، وظايف . دارايـي خـود را بـه غالمـانش بـراي مـراقبت واگذار نمود            

: آن مالك چنين گفت   . غالمـانش را رسـيدگي نمـود و هـريك را مطابـق كـارش، پاداش داد                
آفـرين، اي غـالم خـوب و امـين، تو در امر كوچكي امانت و درستي خود را نشان دادي، من       «

  10».بيا و در شادي ارباب خود شريك باش. حاال كارهاي بزرگ را به تو خواهم سپرد

در انتهاي اين زندگي زميني، شما نيز حسابرسي شده، مطابق اينكه چگونه از امانتي كه               
به اين معنا كه براي     . ايـد، پاداش خواهيد گرفت      نگهـداري نمـوده    خـدا بـه شـما سـپرده اسـت         

اگر . كه انجام دهيد، حتّي كارهاي سادة روزانه، تأثيري جاودانه وجود خواهد داشت           هـرآنچه   
اول، .  بنگريد، خدا وعدة سه پاداش در ابديت را به شما داده است            امانتبـه همـه چيز به چشم        

امانت و درستي خود را     ! آفرين«:  خدا چنين خواهد گفت   :  د شد الهي داده خواه  تأييديه  به شما   
من حاال  «:  ، مسئوليت بزرگتري در ابديت خواهيد يافت      تـرفيع گرفته  بعـد از آن،     » !نـشان دادي  

 مورد عزّت و احترام قرار      جشن بزرگ و سپس در يك     » .كارهاي بزرگ را به تو خواهم سپرد      
 » .و در شادي ارباب خود شريك باشبيا «:   گرفته به شما گفته خواهد شد

است دچار اشتباه شده،    امانت  و هم يك    امتحان  بيشتر مردم در فهم اينكه پول هم يك         
كند تا به ما بياموزد كه به او اعتماد نماييم، و            خدا از امور مالي استفاده مي     . خورند مي شكـست 

نگرد تا   ما مي  دا به خ. بـراي خيلـي از مـردم پـول بزرگتـرين عرصـة آزمـايش و امـتحان اسـت                   
كنـيم و تـا به اين وسيله ما را بيازمايد كه چقدر قابل         اسـتفاده مـي     امـوالمان  ببيـندكه چگـونه از    

پس اگر شما در خصوص مال دنيا امين نباشيد چه          «:  فرمايد مـي  مقـدس  كـتاب . اعـتماد هـستيم   
 11»كسي در مورد آن ثروت حقيقي به شما اعتماد خواهد كرد؟

فرمايد كه ارتباط مستقيمي بين نحوة       ميوند  خدا. بـسيار مهـم است    ايـن يـك حقـيقت       
اينكه از پول خود چگونه استفاده . اسـتفاده از پـول و كيفـيت زندگـي روحانـي مـا وجود دارد        

 در اعطاي   ام تواند به  تعيـين كنـندة ايـن اسـت كه چقدر خدا مي           ) »سـرماية دنـيوي   «(م  يكنـ  مـي 
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آيا روش  : اجازه دهيد سؤالي از شما بپرسم     .  نمايد اعتماد) »ثـروت حقيقـي   «(بـركات روحانـي     
هاي روحاني قابل  ؟ آيا در گنجاستكـردن پولـتان مانـع انجـام ارادة خـدا در زندگيـتان         خـرج 

 اعتماد هستيد؟

خواهد شد و    هرگاه به كسي زياد داده شود از او زياد مطالبه         «:  فرمايد عيـسي مـسيح مي    
زندگي يك امتحان و نيز يك      12». مطالبه خواهد كرد   هـرگاه زيادتـر سـپرده شـود از او زيادتـر           

 .از شما خواهد داشتنيز امانت است، هرچه خدا به شما بيشتر بدهد، انتظار مسئوليت بيشتري 
 

 
 

 
 

 روز پنجم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 . زندگي يك امتحان و امانت است: روزةانديش

 
ارهاي بزرگ نيز   اگر در كارهاي كوچك درستكار باشيد، در ك            «: حفظي ةآي

 )تفسيري(10:16 لوقا                ».درستكار خواهيد بود

 
آن   دانم  افتاده كه اكنون مي      ي براي من   اتفاقچه  خيراً  ا  :سؤالي براي تعمق   

در به من سپرده و     امتحاني از جانب خدا بوده است؟ بزرگترين چيزهايي كه خدا             
 ها به من اعتماد كرده است چيستند؟ آن
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 زندگي، مأموريتي موقت
 

 من معلوم ساز خداوندا، پايان عمرم را بر

  و اينكه ايام زندگاني من چقدر است 

 . تا بدانم كه چقدر فاني هستم
 ) تفسيري (4:39مزمور 

 
 

  .من اينجا در روي زمين فقط براي مدت كوتاهي هستم

  )TEV (19:119مزمور 
 
 
 
 
 

 ! استو كوتاه مدت، مأموريتي موقّت يزندگي زمين

كوتاه، موقّت،  طبيعت  مقدس سرتاسر مملو از تشبيهاتي است كه به ما در مورد              كتاب
اي تيزپا،   ، دونده زندگي با عناويني چون غبار    .  دهد و انتقالي بودن اين زندگي زميني تعليم مي        

 ما ديروزي   چونكه«:   فرمايد خدا چنين مي   كالم.  است  گرديده اي از دود معرفي    س، و حلقه  فَنَ
 1».اي بر روي زمين است و روزهاي ما سايه... هستيم 

براي اينكه بهترين بهره را از زندگيتان ببريد، بايد دو حقيقت مهم را هميشه به ياد                      
دوم اينكه، زمين فقط    .   ابديت، زندگي بسيار كوتاه است     ااول اينكه، در مقايسه ب    :  داشته باشيد 

را در اينجا نخواهيد بود، پس به اين زندگي زياد وابسته              مدت زيادي   .  مسكني موقّتي است  
حضرت . بيند، ببينيد كه او مي از خدا بطلبيد كه شما را كمك كند تا زندگي را آنچنان       .  نشويد
خداوندا، پايان عمرم را بر من معلوم ساز و اينكه ايام زندگي من               «:   چنين دعا كرد    د اين وداو

 2».ي هستمچقدر است تا بدانم كه چقدر فان
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 هويت اصلي ما در ابديت،

.و وطن حقيقي ما آسمان است

 خارجي تشبيه   يشوركموقّت در   يك زندگي   مقدس زندگي زميني را به       مكرراً كتاب 
 يا به بياني    ؛كنيم  ما فقط از آن عبور مي        بلكه اين خانة دائمي و يا مقصد نهايي نيست        .  كند مي

بيگانه، هايي چون     مقدس از واژه    كتاب.  آوريم عمل مي   ديگر فقط از آن ديداري كوتاه به         
 براي تشريح اقامت كوتاه ما در روي زمين استفاده نموده                ، خارجي، غريبه و مسافر      مهاجر
و چون  «:  دهد و پطرس چنين شرح مي      3»هستمغريب  ر روي زمين    بمن  «:  گويد د مي وداو.  است

 خود را با ترس صرف      ]زندگي زميني   [پس هنگام غربت  ...  خوانيد،    را پدر خود مي    ]خدا[او  
 4»نماييد

كه من در    شورهاي مختلف دنيا براي كاركردن به ايالت كاليفرنيا، جايي         ها از ك   خيلي
وجود، هنوز تبعيت كشور اصلي خودشان را          اند، ولي با اين    كنم، كوچ كرده   آنجا زندگي مي  

داشته )  گرين كارت (ت  ف هستند كه كارت اقامت موقّ     آنها مطابق قانون موظّ   .  اند حفظ نموده 
دهد با وجود اينكه شهروند امريكا نيستند ولي در   آنها اجازه مي باشند، كه داشتن اين كارت به     

همراه   خود را هميشه به    گرين كارت روحاني     ما مسيحيان نيز بايستي      .  اين كشور كار كنند    
فرمايد كه فرزندانش    خدا مي .  داشته باشيم تا به يادمان بياورد كه ما شهروندان آسمان هستيم            

اينگونه «.  اي متفاوت در مقايسه با غير ايمانداران بينديشند          بايستي نسبت به زندگي، به گونه       
تمام افكارشان متوجه امور دنياي فاني است، اما سرمنزل اصلي ما آسمان است، كه                 ...  افراد،  

دانند كه زندگي    ايمانداران حقيقي مي    5»نجات دهندة ما، عيسي مسيح خداوند نيز در آنجاست        
 .باشد ل زيستن در اين سياره ميمراتب بيشتر از چند سا چيزي به

وقتي اين حقيقت را     .  هويت اصلي ما در ابديت، و وطن حقيقي ما آسمان است                
در مورد خطر   .  نخواهيد بود »  همه چيز داشته باشيد   «دريابيد، ديگر در اين زمين نگران اينكه         

 اتخاذ ارزشها،       اين دنيا و حال،          زيستن براي  
ياي اطرافمان، خدا   ها،  و سبك زندگي دن      ارجحيت

هاي  وقتي با وسوسه  .  است  آشكارا به ما هشدار داده    
كنيم، خدا آن را زناي روحاني          اين دنيا بازي مي     

. دانيد كه دوستي دنيا، دشمني خداست      اي زانيات آيا نمي   «:  فرمايد  چنين مي   خداكالم.نامد مي
  6».خواهد دوست دنيا باشد، دشمن خدا گردد پس هركه مي

منظور اينكه آن سفير مؤدب       به.   در نظر بگيريد   متخاصمشور را در كشور     سفير يك ك  
بوده و با موفقيت به اهداف خود در مأموريتش دست يابيد، احتماالً مجبور خواهد بود كه                     
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 :ششمروز 
 زندگي

مأموريتي
 موقّت

عنوان يك سفير وي      به.  ها و نيز فرهنگ جديد را بياموزد        زبان آن كشور و نيز برخي از سنّت        
و براي اجراي مأموريتش،  نيازمند به حفظ روابطش با         .  خفي كند تواند خود را از دشمن م      نمي

 . باشد آنان مي

فرض كنيم كه اين شخص آنچنان با اين كشور جديد عميقانه                  
است كه    نوع احساس دلبستگي به آن پيدا كرده          دوست شده و حتّي يك     

وفاداري و  در اينصورت    .  دهد آنجا خاك و كشورش باشد          ترجيح مي 
تواند نقش يك سفير را        وي ديگر نمي   .   خواهند شد   تعهدات وي عوض   

بلكه برعكس به جاي اينكه نمايندة كشور اصلي خود باشد، كم            .  بازي كند 
 .كم تبديل به يك دشمن گشته و خائن خواهد بود

متأسفانه خيلي از مسيحيان       7».ما سفيران مسيح هستيم    «:   فرمايد مقدس چنين مي   كتاب
اند كه چون روي     ها با ناداني تصور نموده     آن.  اند ي خيانت كرده  به پادشاه خود و پادشاهي و      

ما آشكارا     خدا به  كالم.  چنين نيست  اين.  منزل ايشان است     كنند، اينجا  زمين زندگي مي   
برادران عزيز، شما در اين دنيا رهگذري بيش نيستيد و خانة اصلي شما در آسمان                «:  فرمايد مي

خدا به ما     8».آلود دنيا دور نگاه داريد     هاي گناه  د را از لذّت   كنم خو  از اينرو، خواهش مي   .  است
دهد كه بيش از حد به چيزهاي اطرافمان وابسته نباشيم چراكه همة آنها موقّتي                     هشدار مي 

كه از امكانات مادي دنيا برخوردارند، طوري زندگي كنند كه به            آناني«شده  ه  به ما گفت  .  هستند
 9».زودي از بين خواهد رفت را شكل كنوني اين دنيا بهبسته نشوند، زي اين دنيا دل

. در مقايسه با قرون گذشته، زندگي در دنياي غرب هرگز به اين آساني نبوده است                  
با وجود اين همه      .  تفريح، خوشي و آسايش مداوم، بخشي از زندگي ما در غرب است                  

خش كه امروز در اختيار      ب كننده، و نيز تجربيات لذّت      هاي اغفال  هاي چشمگير، رسانه   جاذبه
اند فراموش كنيم كه به دنبال خوشي دويدن هدف اين زندگي             ماست، همه و همه باعث شده     

تنها موقعي كه بياموزيم زندگي يك آزمايش، يك امانت و يك مأموريت موقّت                   .  نيست
ي ما داريم براي چيز   .  است، اينگونه چيزها جذّابيت خود را در زندگي ما از دست خواهند داد            

پس ما به آنچه كه در مقابل چشمانمان قرار دارد يعني به                 «.  شويم مراتب بهتر آماده مي      به
هاي  دهيم، بلكه نگاه و توجه ما به خوشي           ناماليمات و مشكالت اطراف خود اهميت نمي         

ها تا   زودي تمام خواهند شد، اما آن خوشي         اين زحمات به  .  ايم آسماني است كه هنوز نديده     
  10».واهندماندابد باقي خ
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، بعنوان پيروان عيسي مسيح،     زمين منزل نهايي ما نيست     به وسيلة درك اين حقيقت كه     
 اين  11.شدن توسط اين دنيا وجود دارد       ها، غم و اندوه و طرد      توانيم بفهميم كه چرا سختي     مي

ي از  هاي خدا هنوز تحقّق نيافته، يا برخ       كند كه چرا بعضي از وعده      همچنين براي ما روشن مي    
داستان به  .  رسند نظر مي   دعاها بدون پاسخ مانده، و نيز اينكه چرا بعضي مسائل غيرعادالنه به              

 . شود جا ختم نمي همين

     دهد كه تا حدي در        به اين دنيا وابسته نشويم، خدا اجازه مي          براي اينكه بيش از حد
ن سوي ابديت ارضاء    تمايالت ما هرگز در اي    .  اين دنيا ناراحت بوده، از زندگي شاكي باشيم        

 چراكه نبايد هم     خواهيم بودامالً از زندگي خود راضي و خوشحال ن          ما ك   .نخواهند گرديد 
 .ايم تر خلق شدهواالمراتب  چون زمين منزل نهايي ما نيست، ما براي چيزي به! باشيم

يك ماهي هرگز از زيستن در روي زمين خرسند نخواهد بود، چراكه براي زندگي                  
اگر يك عقاب را نگذارند      .  است خته شده در آب سا  

ما .  كه پرواز كند، هرگز احساس ارضاء نخواهد نمود        
نيز هرگز در روي زمين كامالً احساس ارضاء نخواهيم         

. ايم كه براي جايي فراتر از اين ساخته شده           نمود چرا 
قطعاً لحظاتي خوب و خوش داشته و خواهيم داشت،           

 .خدا براي ما در نظر دارد، قابل مقايسه نيستنداما اين چيزها اصالً با آنچه كه 

هاي ما را به كلي        اينكه زندگي زميني مأموريتي موقّت است، بايستي ارزش          ك  در
هاي  گيري  نه زودگذر و فاني، بايستي مبناي اصلي تصميم         ،هاي جاودان  ارزش.  دگرگون كند 

» .داً فايده اي ندارد    ه ابدي نيست، اب      هرچ«،   مي گويدلوئيس   .  اِس.  چنانكه سي  .  ما باشند  
. كنيم به چيزهاي ديدني بلكه به چيزهاي ناديدني          ما نظر نمي  «:  فرمايد مقدس چنين مي   كتاب

 12». ناديدني، جاوداني]چيزهاي[است و ) تيموقّ(زيرا كه آنچه ديدني است زماني 

كه دنيا   اشتباه بسيار مهلكي است كه فكر كنيم هدف خدا براي زندگي ما، آنچنان                 
  است كه  يتازندگي مملو از نعم   .  استدنيوي  هاي   هاي مادي يا پيروزي    دهد، موفقيت   مي نشان

ت در  ين ايمان داشتن به خدا الزاماً به معناي موفقي        چند، هم ن ندار فراواني ثروت هيچ ارتباطي با    
 13.خوش نكنيد تدلتان را به تاجهاي موقّ. ت روحاني نيستاي خدمكار و حتّ

يحياي تعميد دهنده مؤمن بود، ولي        .  بود ولي به زندان افتاد      پولس رسول ايماندار     
 به عيسي مسيح شهيد شده، يا همه چيزشان را           ايماندارها   ميليون.  سرش را از تنش جدا كردند     

زمين منزل نهايي ما نيست،
ما براي چيزي بمراتب واالتر 

  .آفريده شده ايم
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چيز خاصي از خود به     هيچ  اند بدون اينكه     از دست داده، و يا اينكه زندگي را به اتمام رسانيده          
 !گ پايان زندگي نيستولي مر. يادگار گذارده باشند

از ديد خدا، بزرگترين قهرمانان ايمان كساني نيستند كه به موفقيت، كاميابي، و قدرت              
اند، بلكه كساني كه به اين زندگي به             در اين زندگي دست يافته      

عنوان يك مأموريت موقّت نگريسته، در آن امانتدارانه به               
ه داده  خدمت مشغول بوده، منتظر پاداشي كه به ايشان وعد          

مقدس در مورد هيكل پرجالل       كتاب.  باشند شده است، مي  
در ايمان همة ايشان فوت شدند در           «:  فرمايد چنين مي   الهي

ها را نيافته بودند، بلكه آنها را از دور ديده، تحيت گفتند و اقرار كردند كه بر                      حاليكه وعده 
كوتر يعني وطن سماوي هستند     لكن الحال مشتاق وطني ني    ...  روي زمين بيگانه و غريب بودند       

و از اينرو خدا از ايشان عار ندارد كه خداي ايشان خوانده شود چونكه براي ايشان شهري مهيا                  
هاي  براي مابقي بخش  .  دورة شما بر روي زمين داستان كامل زندگيتان نيست           14».ساخته است 

زمين به عنوان غريبه و     الزمة زيستن بر روي     .  آن بايستي تا زمان رسيدن به آسمان صبر كنيد         
 .بيگانه، داشتن ايمان است

را شنيده باشيد،  داستان     آورم كه ممكن است بارها آن      يك داستان قديمي را به ياد مي      
گشت كه اتفاقاً  رئيس  از اين قرار است كه يك ميسيونر بازنشسته توسط كشتي به امريكا بازمي    

ها  ه محض ورود كشتي به بندر، در ميان پرچم ب.  نمود جمهور امريكا نيز با همان كشتي سفر مي       
به جمعيت، جملگي     فريادهاي شادي     ، و يگان موزيك ارتش   ،  شده   قرمز گسترده   فرشو  

گفتند، ولي آن ميسيونر بدون جلب توجه كسي از كشتي پياده              آمد مي   رئيس جمهور خوش  
سپس خدا  .  وي با يك احساس دلخوري و رنجش شروع به اعتراض نمودن به خدا كرد               .  شد

 ».اي فرزند عزيزم، اما تو هنوز به منزل نرسيده«:  خيلي آرام به خاطر وي آورد كه

چرا اينقدر  «ي دو ثانيه پيش از اينكه خوانده شود در آسمان نخواهد بود،             كس حتّ  هيچ
همه انرژي و  كردم؟ چرا آن چه فكر ميشدم؟  ارزش اهميت قائل مي براي چيزهاي موقّت و بي    

  »را صرف كردم و بيش از اندازه براي چيزهاي فاني نگران بودم؟وقت خودم 

هايي كه در شك و      دهد، وقت  زماني كه زندگي روي خشن خود را به شما نشان مي           
هاي  شُبهه سخت غرق هستيد، يا مواقعي كه مطمئن نيستيد آيا زيستن براي مسيح ارزش تالش               
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 شما  فوتدر زمان   .  ايد وز به منزل نرسيده    هنشما را دارد يا نه، فقط بخاطر بياوريد كه شما               
 .رويد ميكنيد، بلكه به منزل  منزل را ترك نمي

 
 

 
 

 روز ششم
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 . اين دنيا خانة من نيست: روزةانديش

 
زيرا كه  .  چيزهاي ناديدني   كنيم به چيزهاي ديدني بلكه به      ما نظر نمي    «:حفظيةآي

 )تفسيري  (18:4دوم قرنتيان             ».يدني، جاوداني آنچه ديدني است زماني است و ناد      

 
 اين حقيقت كه زندگي بر روي زمين فقط يك مأموريت             :سؤالي براي تعمق  

 دهد؟ موقّت است، چگونه روش زندگي كنوني مرا تحت تأثير قرار مي
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  چيزمهدليل ه

 
 هرچه هست از خداست،

 وجود همه چيز به قدرت او وابسته است 

  .و همه چيز براي شكوه و جالل اوست
 ) تفسيري (36:11روميان 

 

 چيزي را  خداوند هر

  .براي غايت آن ساخته است

 ) تفسيري (4:16امثال سليمان 
 

 . وستراي اهمه چيز ب

و اين دليل . ت كه جالل خدا را نمايان سازد     مـنظور و هـدف نهايـي ايـن جهان اين اس           
 ها را به جهت جالل خودش       اينهمة  خدا  . شود ت هرچيـزي است كه شامل ما نيز مي        موجـودي

 . بدون جالل خدا، هيچ چيزي وجود نخواهد داشت. خلق فرموده است

جالل خدا، اساس ماهيت اوست، قدر      . جـالل خدا چيست؟ جالل خدا، خود خداست       
جالل خدا،  .  حضور وي است   عرصة، و   ش قدرت ، تجلّـي  يش، تشعـشع شـكوهش    و منـزلت الهـ    

 . بياني از خوبي او و كلية خصوصيات ذاتي و دروني اوست

توسط خدا كه هرچيزي . جـالل خـدا كجاسـت؟  كافيـست بـه اطراف نگاهي بيندازيم       
از كوچكترين  را ببينيم،    توانيم آن  جا مي  همه. سازد  بـه نوعي جالل او را نمايان مي        ،خلـق شـده   

ها، طوفانها و    آفتاب گرفته تا ستاره    شيري، از غروب   گرفته تا كهكشان راه    ذرات ميكروسـكوپي  
اين  را مي آموزيم     از طبيعت   . نمايد تمامي خلقت، جالل خالق ما را آشكار مي       . فـصول مختلف  

ر منظم و   برد، زيبايي را دوست دارد، و بسيا       ت مـي   ايـنكه او از تـنوع لـذّ        كـه خـدا تواناسـت و      
  1».كند مي آسمان جالل خدا را بيان«: فرمايد مقدس مي كتاب. حكيم وخالّق است
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 زيستن براي جالل خدا      
بزرگترين موفقيتي است كه

 در زندگي     
.مي توان بدان دست يافت    

. در طول تاريخ، خدا به روشهاي گوناگون جالل خود را به انسانها آشكار نموده است              
بـار خدا جالل خود را در باغ عدن، سپس به موسي، پس از آن در خيمه و هيكل، بعدها                     اولـين 

 مـسيح، و امروزه از طريق كليسا آشكار         از طـريق عيـسي    
 جالل خدا به صورت شعلة آتش، ابر، رعد،         2.نموده است 

 در  3.سـتون دود، و نـوري بـسيار قـوي تصوير شده است            
خدا  كالم. آسـمان، جالل خدا، آنجا را منور خواهد نمود  

 شهر احتياج ندارد كه آفتاب يا ماه آن       «: فرمايد چنـين مي  

  4».سازد را منور مي كه جالل خدا آنرا روشنائي دهد زيرا 

او، يعني نور جهان، طبيعت و      . عيسي مسيح به بهترين وجه جالل خدا را نمايان ساخت         
خاطر وجود عيسي مسيح، ما ديگر       در ارتباط با شناخت خدا، به     . كردحقـيقت خـدا را آشـكار        

دا، منعكس كنندة جالل    فرزند خ «:  فرمايد مقدس مي  كتاب. بريم در نادانـي و تاريكي بسر نمي      
جسم گرديد  كلمه  «. عيسي به زمين آمد تا ما جالل خدا را بطور كامل درك كنيم             5».ستخدا

  6».شايستة پسر يگانة پدر جاللي ، او را ديديم، پر از فيض و راستي و جاللدشميان ما ساكن و 
طبيعت خدا چنين   . در اختـيارخود اوسـت چراكه او خداست        فقـط خـدا   ذاتـي   جـالل   

توانيم به نور خورشيد نوري بيفزاييم، همچنين نيز قادر نيستيم كه            همانگـونه كـه مـا نمي      . اسـت 
، تشخيص دهيم ما فرمان داده شده كه جالل او را          ولي به . چيـزي بـه جـالل خـدا اضـافه كنـيم           

 كنيم، و به جهت جالل خدا منعكس قـرار دهيم،  سـتايش  مـورد   كنـيم،  اعـالم  نمايـيم، احتـرام   
ما مديون خدا هستيم تا به اندازة       !  چرا؟ به اين دليل كه او استحقاق آن را دارد          7.كنـيم زندگـي   

از آنجاكه خدا همه چيز را ساخته، او شايستگي تمامي جالل را نيز             . توانمان او را احترام نماييم    
اي كه صاحب جالل و      اي خداوند خداي ما، تو تنها شايسته      «: فـرمايد  مقـدس مـي    كـتاب . دارد

 8».چيز را آفريدي درت باشي، زيرا تو همهحرمت و ق

: اند دادن كوتاهي ورزيده    از مخلوقات خدا در جالل     مخلوقدر تمـام جهـان، فقـط دو         
 در اصل به معناي قصور در جالل          گناههر نوع   ). آدميان(و ما   ) شياطين ( فرشتگان سقوط كرده  

سرپيچي از جالل   . خدا بيش از    به سخن ديگر، يعني دوست داشتن چيزي      . دادن خداونـد است   
دادن خـدا سركشي و طغياني مغرورانه است، و اين همان گناهي است كه باعث سقوط شيطان                 

. ايم هاي گوناگون براي جالل خود و نه جالل خدا زيسته           ما به روش   .گرديدو همچنـين انسان     
 9».اند و از جالل خدا محرومند همه گناه كرده«: فرمايد مقدس مي كتاب



 دگي هدفمندزن                                                                   ٥٨

 وقتي مخلوقي

ش دست يابد، به هدف خلقت
  .باعث جالل خدا مي گردد

اين . ايم  او را در زندگي خود جالل نداده       ،زمـا آنگونه كه شايستة خداست     هـيچكدام ا  
جالل از سوي ديگر،    . توانيم مرتكب شويم   بدتـرين گـناه و بزرگتـرين اشتباهي است كه ما مي           

. توانيم در اين زندگي كسب كنيم      زندگـي، بزرگتـرين موفقيتـي است كه ما مي         دادن خـدا در     
 كه مرا خداي خود مي دانند، خواهند آمد، زيرا ايشان را            تمـام كـساني   «: گـويد  خـدا چنـين مـي     

 . مان باشد  پس اين بايد هدف عالي زندگي10».براي جالل خود آفريده ام

 چگونه مي توانم سبب جالل يافتن خدا گردم؟
من بر روي زمين تو را جالل دادم و كاري را كه به من                 «:  عيسي مسيح به پدر گفت     

عيسي، حرمت خدا را در انجام و دستيابي به هدفي كه               11». رسانيدم سپردي تا بكنم به كمال     
. ما نيز بايد به همينگونه خدا را احترام نماييم          .  براي آن به روي زمين آمده بود، نگاه داشت          

هرگاه هر مخلوقي در روي زمين به هدفي كه براي آن خلق شده دست بيابد، اين ماية جالل                    
ا بوسيلة پرواز، جيك جيك، آشيانه ساختن، و ساير كارهاي           پرندگان خدا ر  .  خدا خواهد بود  

. دهند گونة خود كه خدا آنها را براي آن منظور خلق كرده است، خالق خود را جالل مي        پرنده
وسيلة اجراي هدفي      حتي آن مورچة كوچك نيز به       

خدا .  دهد كه براي آن خلق شده، خدا را جالل مي            
ا آدميان را آفريد    مورچه را آفريد تا مورچه باشد، و م       

:  چنين گفته است     * قديس وسيآيرِن.  تا آدم باشيم   
 »!ر جالل خداستنمايشگانسان كامالً زنده، «

ها را   توان آن  دادن خدا وجود دارد ولي بطور كلي مي        راههاي بسيار زيادي براي جالل    
ين پنج  مابقي اين كتاب را به تشريح ا      . ها خالصه نمود   بـه پـنج هـدف خـدا براي زندگي انسان          

 : ايم، ولي بطور خالصه آن پنج هدف عبارتند از هدف تخصيص داده

.  خداست برابردر  ما مسئوليت اولين پرستش،. دهيم خدا را با پرستيدن جالل مي     
خدا فرمان داده است او را      «: چنين گفته  لوئيس سي اِس . خدا، خوشي در حضور اوست     پرستش

خواهد نه   مي خدا» .ت ببريم كند تا از او لذّ     مي دعوتجـالل دهيم، در واقع در اين فرمان ما را           
            ـ     زت، شـكرگ  احـساس انجـام وظـيفه، بلكـه عـشق و محـب ت و انگيزة  ما براي  اري و خوشـي علّ

 . پرستش او باشد

                                                 
* St. Irenaeus 
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 :هفتمروز 
 دليل

 همه

 چيز

بهترين جالل دادن خدا زماني است      «:  هاي خود چنين نوشت     در يادداشت  *جـان پايپِـر   
 » .شيمكه ما در بيشترين حد ممكن از او خرسند با

پرستش . پرسـتش بـه مراتب بيشتر از تمجيد، سرائيدن، و دعاكردن به حضور خداست             
 خودمان  قرار دادن و  دوست داشتن خدا،     از خدا،    لذّت بردن يعنـي يـك سبك زندگي توأم با         

وقتي زندگي  . در دسـتان وي تـا بـراي هدفي كه او به جهت ما دارد مورد استفاده قرار بگيريم                  
دادن خدا بنماييد، هرچه كه بكنيد در واقع تبديل به پرستش خدا خواهد             خـود را وقـف جالل       

تمام وجود خود را در اختيار او بگذاريد تا اعضاء شما براي            «: فرمايد مقدس مي  كتاب. گـرديد 
 12».مقاصد نيكو بكار رود

 تولّد تازه يوقتي شخص . دهيممي     جالل   برادرانه است كه خدا را    محبت  در  
پيروي مسيح فقط به معناي     . گردد  عضوي از خانوادة خدا مي     كند، پـيدا مي  

و داشتن  تعلّق داشتن   ايمـان آوردن بـه او نيـست، بلكـه همچنـين بـه مفهوم                
يوحنّاي رسول  . باشد محـبت نـسبت بـه سـاير اعـضاي خانـوادة خـدا نيز مي               

ايم از   دانـيم كه از موت گذشته، داخل حيات گشته         مـا مـي   «:  چنـين نوشـت   
پس «: گويد رسول چنين مي و پولس 13».نمائيم ران را محـبت مـي     ايـنكه بـراد   

  14».يكديگر را بپذيريد چنانكه مسيح ما را پذيرفت براي جالل خدا

ايـن مـسئوليت ماسـت كه بياموزيم، چگونه محبتي خداگونه داشته باشيم، چراكه خدا               
: ح چنين فرمود  عيسي مسي . باشد  احتـرام بـه او مي      وجبچنـين محبتـي مـ      محـبت اسـت، و ايـن      

داشـته ام، شما نيز يكديگر را  كـه مـن شـما را دوسـت          طـور    همان .يكديگـر را دوسـت بداريـد      «
اگر نسبت به يكديگر محبت داشته باشيد، همه خواهند فهميد كه شاگردان من          . دوسـت بداريد  

 15».هستيد

د  تولّ لهيزمانيكه درخانوادة ا  . هيممي د شـدن جالل     خـدا را بـا شـبيه مـسيح        
بلوغ روحاني چيست؟   . كنيم بيم، خدا مايل است كه ببيند ما تا حد بلوغ روحاني رشد مي            يا مـي 

هرچه بيشتر  . بلـوغ روحانـي يعنـي ايـنكه در نحـوة تفكّر، احساس و عملمان شبيه مسيح بشويم                 
مقدس  كتاب. خـصوصيات مـسيح را در خـود رشـد دهـيم، بيـشتر ماية جالل خدا خواهيم بود                  

دهد، با   اثـر كاري كه خداوند يعني روح القدس در وجودمان انجام مي      در«:  فـرمايد  چنـين مـي   

                                                 
* John Piper 
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به محض اينكه عيسي مسيح را پذيرفتيد،  خدا  16».شويم جاللـي روزافـزون، بتدريج شبيه او مي  
حال، براي مابقي زندگي زميني شما، خدا مشتاق است تا          . به شما زندگي و طبيعتي تازه بخشيد      

كنم كه   همچنين دعا مي  «: فرمايد خدا چنين مي   كالم.  ادامه دهد  بـه روند تغيير خصوصيات شما     
زندگـي شما از ثمرات نيكي مطلق كه بوسيلة عيسي مسيح بدست مي آيد و به جالل و ستايش                   

  17».خدا منتج مي شود، سرشار گردد
. دهيم مي     خـدا را بـا خـدمت بـه ديگـران بوسـيلة عطاياي خود جالل               

است  هايي كه خدا به ما بخشيده      ها و قابليت   تعدادها، عطايا،  مهارت   هـركدام از مـا با توجه به اس        
آنچه كه اكنون هستيم و     . ايم سايرين، توسط خدا طرّاحي و ساخته شده       اي متفاوت با   بـه گـونه   

 به ما استعدادهاي گوناگون     خدا. كه داريم نتيجة يك تصادف نيست      اين شكل و خصوصياتي   
ها به ما براي منفعت      آن. كار بريم و خودخواهانه ب   ودپسندانه براي هدفي خ   نبخـشيده تـا آنها را     
هايشان استعداد،  درست همانگونه كه ديگران       ندا ديگـران داده شده   

مقدس چنين   كتاب. اند را بـراي نفـع بخـشيدن بـه ديگـران يافته           
خداونـد بـه هريك از شما عطاي خاصي بخشيده          «:  فـرمايد  مـي 

هـم بكار گيريد و به اين        اسـت، ايـن عطايـا را بـراي كمـك بـه            
مند سازيد   وسيله، يكديگر را از بركات و مواهب پراز تنوع خدا بهره          

بخشد خدمت نمايد، تا خدا بوسيلة    كـسي كه عطاي خدمت دارد، مطابق قدرتي كه خدا مي          ... 
 18 ».آمين. عيسي مسيح جالل و تمجيد يابد، زيرا كه جالل وقدرت تا ابد برازندة اوست

خدا هرگز مايل نيست كه هدف و       . دهيم مي    بـشارت دادن جالل      خـدا را بـا    
را با   ايم او از ما انتظار دارد آن       اگر حقيقت را فهميده   . بماندباقي  صورت يك راز     محـبت او بـه    

اين افتخار بسيار عظيمي است كه عيسي مسيح را به ديگران معرفي            . مـيان بگذاريم   در ديگـران 
 و براي سفر ابديت آماده      پيدا كنند  هدف زندگي خود را      نمايـيم، بـه ايـشان كمـك كنـيم كه          

هرچه تعداد كساني كه در اثر تالش و خدمات ما به مسيح            «: فرمايد خدا چنين مي   كـالم . شـوند 
اش سپاس خواهند    آورند، بيشتر گردد، عدة زيادتري خدا را بخاطر لطف و مهرباني           ايمـان مـي   

 19».گفت و خداوند نيز بيشتر جالل خواهد يافت

  براي چه منظوري زندگي مي كنيد؟
اگـر تـصميم بگيـريد مابقـي زندگي خود را براي جالل خدا صرف نماييد، الزمة آن،       

.  خواهد بود  ي چيزهاي ديگر  بسيارها، روابط، و     ها،  برنامه   ايجـاد يكسري تغييرات در ارجحيت     
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هاي آسان ديگر گاهـي اوقـات بـراي چنـين هدفـي الزم است مسير دشوارتري را نسبت به راه               
دانست الزم   كه مي  عيسي مسيح درحالي  . حتّـي مـسيح نيـز بـا ايـن مسئله درگير بود            . برگـزينيد 

چه بگويم؟ آيا . اكنون جان من در اضطراب است «: گفتاسـت مـصلوب گـردد، ولـي چنـين           
اي . ام بگـويم اي پـدر مـرا از اين ساعت برهان؟ اما براي همين منظور من به اين ساعت رسيده                   

 20». نام خود را جالل بدهپدر
آيا هدفش را به انجام رساند و خدا را     . عيـسي مـسيح بـر سـر يك دوراهي قرار داشت           

را دنبال كند؟     انه اي   جـالل دهـد، يا بهتر است به عقب برگشته يك زندگي آرام، و خودمحور              
اف، لذّت، و  كنيد؟ آيا براي اهد    چه راهي را انتخاب مي    . ما نيز بر سر چنين دوراهي قرار داريم       

هاي ابدي داده است،  امـيال خـود زندگـي خواهـيد كـرد يـا با ايمان به اينكه خدا وعدة پاداش           
كسي «: فرمايد مقدس چنين مي مابقـي عمـرتان را صـرف جالل دادن وي خواهيد نمود؟ كتاب      

دهد و كسي كه در اين جهان از جان خود           را از دسـت مي     كـه جـان خـود را دوسـت دارد آن          
 21».را تا به حيات جاوداني حفظ خواهد كرد نبگذرد، آ

خواهيد  براي چه كسي مي   . گيـري در مورد اين مسئلة  مهم است         اكـنون زمـان تـصميم     
 يد؟ بـراي خـودتان يـا براي خدا؟ ممكن         يـ زندگـي نما  

سـت بـه شك بيفتيد كه آيا من قادر خواهم بود براي             ا
خدا خودش تمام   . باشـيد نخـدا زندگـي كـنم؟ نگـران         

 زيستن براي او الزم داريد به شما        جهـت را كـه    آنچـه   
او همچنين  «:  فرمايد خدا چنين مي   كالم. خواهد بخشيد 

كند و   بـا قـدرت عظـيمش، هـرچه كـه براي يك زندگي خداپسندانه نياز داريم، به ما عطا مي                   
سازد، اما براي اين منظور، الزم است        حتّـي مـا را در جـالل و نيكويي خود سهيم و شريك مي              

 22».تر بشناسيم او را بهتر و عميقكه 
يد تا هدفي را كه يكند تا براي جالل وي زيست نما اكـنون خـدا شما را دعوت مي     هـم 

هيچ راه ديگري    .اين حقيقتاً تنها راه براي زيستن است      . يدياو بـراي شما در نظر دارد كسب نما        
خود را كامالً در    شود كه    زندگي حقيقي زماني شروع مي     .شـما را بـه هـدف نخـواهد رسـانيد          

ايد، تنها كاري    اگر تاكنون مطمئن نيستيد كه اين كار را كرده        . اختـيار عيـسي مسيح قرار دهيم      
اما «: مقدس وعده داده است كه     كتاب. استفتن  و پذير ايمان آوردن    كه الزم است انجام دهيد    

 عيسي مسيح، هرچه كه

براي مسيحي زيستن الزم داريد،
 .به شما خواهد بخشيد
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ا داد كه فرزندان خدا     بـه همـة  كـساني كـه او را قبول كردند و به او ايمان آوردند، اين امتياز ر                    
 توانيد اين پيشنهاد خدا را بپذيريد؟ آيا مي 23».شوند

ي  كـه خـدا تـو را دوست دارد و براي هدف   داشـته بـاش   ايمـان  !داشـته بـاش  اول، ايمـان   
 كه تو براي    داشته باش ايمان  . ة  يك تصادف نيستي    ثمر كه تو    داشـته باش  ايمـان   . اسـت آفـريده   

كه خدا تو را براي مشاركت با عيسي مسيح كه بر روي            ته باش   داشايمان  . اي ابـديت خلـق شده    
اي، خدا   مهم نيست كه تو در گذشته چه كرده       . است برگزيده،  صـليب بـراي تـو مـصلوب شد        

 . مايل است كه تو را ببخشد

بخشش او را .  عيـسي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهندة خود بپذير !بپذيـر دوم،   
 قدرت خواهد بخشيد به هدف      توكه به    روح او را بپذير، همان    . مـا قـبول ن  بـراي گـناهان خـود       

خدا كساني را كه به فرزند او ايمان آورند،         «: فرمايد مقدس مي  كتاب. زندگـي خود دست يابي    
اين كتاب را   مـين اآلن كه داريد      ه 24».سـازد  دهـد و زندگـي جاويـد نصيبـشان مـي           نجـات مـي   

ر خود را خم كرده در دل خود اين دعا را تكرار            خـواهم دعوتـتان كنم كه س       خوانـيد، مـي    مـي 
عيسي مسيح، به تو ايمان آورده، تو را        « :يد، دعايـي كـه ابديت شما را عوض خواهد نمود          نمايـ 

 ».پذيرم در قلب خود مي

به ! گويم اگـر حقيقـتاً ايـن دعا، از دلتان برآمده باشد، از صميم قلب به شما تبريك مي                 
ا اكـنون آمـاده هـستيد تـا هـدف خدا را براي زندگي خود        شـم ! خانـوادة خـدا خـوش آمديـد       

ايماندار (نفر    با يك  دسـت كم  كـنم    تـشويقتان مـي   . دريافـت نمـوده، مطابـق آن زندگـي كنـيد          
. حتماً به حمايت و كمك نياز خواهيد داشت       . راجع به اين تصميم مهم صحبت كنيد      ) مسيحي

كه  را   ،  كتابچة كوچكي   )جعه فرماييد  مرا 2براي آدرس به ضميمة     (بفرستيد   e-mailاگـر بـه من      
 . ارسال خواهم نمود  برايتان،اولين گامها براي رشد روحاني، به نام ام نوشته

 روز هفتم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 . همه چيز براي او:انديشة روز

هرچه هست از خداست، وجود همه چيز به قدرت او وابسته است و            «  : حفظي ةآي
 )تفسيري (36:11 انرومي          ».اوستهمه چيز براي شكوه و جالل 

ــق تــوانم بيــشتر  ام مــي  در چــه بخــشي از زندگــي روزمــرّه:ســؤالي بــراي تعم
 شاهد جالل خدا باشم؟
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   آفريده شده ايدشما براي خشنودي خدا

 
 

 آنان همچون درختان بدست خداوند كاشته خواهند شد

 .باعث سرافرازي و ستايش وي خواهند بود... و 
 ) تفسيري(ب 3:61اشعيا 
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 آفريده شده براي خشنودي خدا 
 

 اي خداوند و خداي ما،

 احب جالل و حرمت و قدرت باشي،تو تنها شايسته اي كه ص

 . آفريدي] براي خشنودي خود[زيرا تو همه چيز را
 )شريف (11:4مكاشفه 

 
 

  .از قوم خويش رضامندي داردخداوند 

 ) قديم (4:149مزمور 
 

 
 
 

 . ايد شما براي خشنودي خدا آفريده شده

، خدا به عنوان    يدنهاداي كه پا به اين جهان        در بدو تولّد هريك از شما در اولين لحظه        
او اراده فرمود كه شما حيات        .   در آنجا حضور داشت     چهره  با لبخندي بر   شاهدي نامرئي،    

خدا .  همراه داشته است    داشته باشيد، و تولّد هركدام از شما براي خدا، خرسندي عظيمي به               
كه شما را براي رضايت خودش          اراده فرمود     وجود  به آفريدن شما نداشت، با اين        نيازي  

 . شما براي انجام هدف، خرسندي، جالل و منفعت خداست كه زنده هستيد. ريندبياف

زيستن براي خشنود ساختن خدا و خوشحال نمودن وي، اولين هدف زندگي شما                  
اگر اين حقيقت را كامالً درك كنيد، هرگز ديگر با مشكل پوچي زندگي مواجه                     .  است

 مهم هستيد، و خدا     تا اين اندازه  ي خدا   اين مبين ارزش حقيقي شماست، شما برا      .  نخواهيد شد 
توانيد چيزي   آنچنان ارزشي قائل است كه مايل است تا ابديت با وي باشيد، آيا مي               براي شما   

واالتر از اين پيدا كنيد؟ شما فرزندان خدا هستيد، و خدا از شما به عنوان فرزندان خودش                       
كه ما را از قبل تعيين نمود       «:  فرمايد مقدس مي  كتاب.  برد بيشتر از هر مخلوق ديگري لذّت مي      

  1»تا او را پسر خوانده شويم به وساطت عيسي مسيح بر حسب خشنودي ارادة خود
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برخوردار  كه خدا به شما عطا فرموده، اين است كه از لذّت               ايايييكي از بهترين هد   
 او مايل است    . ببريد او به شما حواس پنجگانه و نيز احساسات بخشيده تا بتوانيد لذّت             .  باشيد

ها از لذّت    دليل اينكه ما انسان   .  كه شما از زندگي لذّت ببريد، نه اينكه فقط آن را تحمل نماييد            
 .آفريده استبه صورت خودش ريم، اين است كه خدا ما را برخوردا

احساس خدا در مورد       اتفاقاً.  كنيم كه خدا احساسات نيز دارد        ما اغلب فراموش مي    
شود، غيور   دهد كه خدا اندوهگين مي      مقدس به ما تعليم مي      كتاب.  تمسائل بسيار عميق اس    
گردد، احساس ترحم، بخشش، تأسف و همدردي دارد، و همچنين او               است و خشمگين مي   

برد، خوشحال   ورزد، لذّت مي    خدا عشق مي   .  احساس خوشي، شادماني و رضايت نيز دارد         
 2!خندد شود وحتّي مي آيد، شادمان مي شود، به وجد مي مي

:  در كالم خدا چنين مي خوانيم كه      .است ناميده شده »  پرستش« خدا   رضامندي
 3».ترسندگان وي است و از آناني كه به رحمت وي اميدوارندخداوند از رضامندي «

شود، عمالً پرستش     آوريد و ماية خشنودي خدا مي         هرآنچه كه شما به عمل مي         
درك مسئلة  .  ا و كاربردهاي متفاوتي است     ه پرستش، همچون الماس داراي تراش     .  خداست

پرستش خدا، نيازمند نگارش چندين كتاب است، ولي ما، در اين بخش از كتاب فقط به                       
 .نمادهاي ابتدايي پرستش نگرشي كوتاه خواهيم داشت

اند كه   شناسي متوجه شده   دانشمندان علم انسان  
يك نياز  پرستش يك انگيزش جامع و جهاني است،          

 حتّي در ريزترين سلّولها      كه توسط خدا،   دروني است 
پرستش همچون  .  است ها نهاده شده   و تاروپود ما انسان   

اگر .  غذا خوردن يا نوشيندن امري بسيار طبيعي است         
ممكن است  در امر پرستش خدا كوتاهي ورزيم، جانشيني براي آن پيدا خواهيم نمود، حتّي                 

 او مشتاق پرستندگان خود     آفريده، زيرا  اشتياقي    خدا ما را با چنين     !آن جانشين، خود ما باشيم    
 4».باشد ندگان خود ميت طالب پرس،پدر«: فرمايد ميسح مي عيسي! باشد مي

ممكن است نياز داشته باشيد كه برداشتتان از مسئلة                 تان باتوجه به پيشينة مذهبي     
، است به جلسات كليسايي به عنوان سرودخواندن             ممكن.  را گسترش بخشيد   »  پرستش«

كردن   اي براي اجراي يكسري مراسم مذهبي، روشن        يا جلسه  ،دعاكردن، و شنيدن يك موعظه    
رباني بنگريد و يا اينكه جلسة كليسايي براي شما به               مقدس  عشاءشركت در مراسم     شمع و   

هرآنچه كه به عمل مي آوريد
و ماية خشنودي خدا مي گردد،

 .عمالً پرستش خداست
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تواند  پرستش مي .  باشدو متفاوت   اي جذّاب    تجربه،يا  منزلة يك جلسة شفا، ديدن معجزات       
. مراتب فراتر از اين تجليات است         چيزي به  در عين حال وق باشد، ولي     شامل همگي موارد ف    

 .پرستش يك روية زندگي است

ها پرستش   براي بعضي .  مراتب بيشتر از موسيقي است        چيزي به  »پرستش«
ما در كليسايمان ابتدا پرستش و سپس         «:  گويند اين قبيل افراد مي    .  مترادف با موسيقي است    

 از جلسات كليسايي،    هربخشي.  بسيار بزرگ است  و اشتباه   ك سوء تفاهم    اين ي »  .تعليم داريم 
خدا، سرائيدن، اعتراف به گناهان، در سكوت دعا              كردن، قرائت كالم     دعا:  پرستش است 

، شنيدن موعظه، يادداشت برداشتن، تقديم         سكوتكردن،  
هاي  رباني، پذيرش و امضاء كارت      هدايا، تعميد، عشاءمقدس  

 پرسي با ساير پرستندگان همه و       الم و احوال  تعهد، و حتّي س   
 .همه پرستش خداوند هستند

آدم، خدا را در    .  عمالً پرستش از نظر زمان قبل از پيدايش موسيقي وجود داشته است            
 همزمان با تولّد يوبال     21:4خدا قبل از پيدايش     جاي كالم   باغ عدن پرستش نمود، ولي در هيچ      

بود، در اين صورت     اگر پرستش فقط در موسيقي مي      .  ستذكري از موسيقي به ميان نيامده ا       
 . ، قادر به پرستش نخواهند بوددانند تمام كساني كه موسيقي نمي

به غلط براي اشاره به نوع بخصوصي از موسيقي          »  پرستش« است كه    ، آن بدتر از اين  
 .گيرد مورد سوء استفاده قرار مي

. ا، و يا سرعت خواندن سرود ندارد       پرستش هيچ ارتباطي با پايين و يا باال بودن صد           
 همه و   -اعم از تند يا آرام، با صداي بلند يا لطيف، قديمي يا جديد               -خدا همة انواع موسيقي     

شما ممكن است از همة انواع       .  همه را دوست دارد چراكه خودش همة آنها را ساخته است             
ها در روح و     م از اين  اگر هركدا !  موسيقي خوشتان نيايد، ولي خدا همة آنها را دوست دارد           

 .د بودنراستي به خدا تقديم گردند، پرستش خدا خواه

هاي كليسايي كه در پرستش استفاده         مسيحيان اغلب در مورد نحوة اجراي موسيقي        
شود، با همديگر اختالف دارند، و با احساساتي تند، از شيوة موسيقي مورد پسند خودشان،                 مي

ولي جالب اينجاست   .  كنند ترين موسيقي دفاع مي     سندانهترين و خداپ   مقدسي به عنوان كتاب  
مقدس  در كتاب !  است  اي براي موسيقي و پرستش ارائه نشده         مقدس هيچ رويه   كه در كتاب  

پرستش چيزي به مراتب
.وسيقي استبيشتر از م
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 :هشتمروز 
آفريده  شده 

 براي

خشنودي خدا

مقدس  هيچ نُت موسيقي وجود ندارد، ما حتّي به لوازم موسيقي كه در دوران نگارش كتاب                  
 .استفاده شده است، نيز ديگر دسترسي نداريم

اً بايد بگويم، نوع موسيقي كه شما دوست داريد، بيشتر از آنكه ديدگاهتان را                صراحت
موسيقي يك قوم   .  باشد در مورد خدا بيان كند، بيانگر خود شما، پيشينة شما و شخصيتتان مي              

ولي خدا تنوع را    .  مفهوم نباشد  ممكن است براي قومي ديگر چيزي بيش از سر و صدايي بي             
 .برد نها لذّت ميدوست دارد و از همة اي

وجود خارجي ندارد،    »  مسيحي«اصوالً چيزي به نام موسيقي         
اين كلمات هستند كه سرودي را مقدس و          .  بلكه اشعار مسيحي داريم    

توانيد هيچ نُت موسيقي پيدا        شما نمي .  كنند و نه موسيقي     روحاني مي 
ي اگر يك موسيقي تازه را برا      .  كنيد كه بتوان آن را نُت روحاني ناميد         

شود،   بار براي شما بنوازند بدون اينكه كلمات شعري آن خوانده              اولين
 .ممكن نيست بدانيد كه آيا اين يك سرود مسيحي است يا نه

به عنوان يك كشيش، بعضي        .   براي استفاده و نفع شما نيست         »پرستش«
واقعاً ،  لذّت بردم پرستش امروز خيلي    از  «:  رسد دستم مي    به شرح اين   ههايي ب  ها يادداشت  وقت

پرستش براي نفع بردن ما     .  اين نيز يك تصور غلط پيرامون پرستش است       »  .از آن استفاده كردم   
كنيم، بايد هدف    وقتي پرستش مي  .  كنيم بردن خدا، او را پرستش مي      لذّت  ما براي نفع و   !  نيست

 .ما اين باشد كه خدا از آن لذّت ببرد و نه خودمان

اگر چنين  »  .از پرستش امروز چيزي عايد من نشد      «؟  ايد اي گفته   آيا هرگز چنين جمله   
پرستش براي شما نيست، بلكه براي      .  ايد است، شما با انگيزه و براي دليلي غلط پرستش كرده          

هايي همچون مشاركت، تقديس و       شامل بخش »  پرستشي«صدالبته، اغلب جلسات     .  خداست
لي ما خدا را پرستش       صورت منافعي در پرستش هست، و         باشد كه در اين      بشارت نيز مي   

ساختن  كنيم تا خودمان را ارضاء كنيم، بلكه انگيزة ما از پرستش بايد جالل دادن و خشنود        نمي
 . خالقمان باشد

، خدا از پرستشي رياكارانه و نه با تمامي دل شكايت              29در كتاب اشعياء نبي فصل       
 تشريفات و مراسم     هاي رياكارانه، كلمات خالي و       مردم دعاهاي تكراري، ستايش    .  كند مي

دل .  داشتند، بدون اينكه به معني آن بينديشند        ساخته شده به دست انسان را به خدا تقديم مي           
. شود، بلكه به وسيلة اشتياق شديد و تعهد         ها در پرستش لمس نمي     خدا تنها توسط انجام سنّت    
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. ن از من دور است    پرستند، ولي دل ايشا    اين قوم با زبان خود مرا مي       «:  فرمايد مقدس مي  كتاب
 5».پرستش ايشان مراسمي است توخالي و انساني

 پرستش   . است زندگي بخشي از زندگي نيست، بلكه خودِ            »پرستش«
به ما گفته   در سراسر كتاب مقدس و بويژه در مزامير          .  گردد محدود به جلسات كليسايي نمي     

 آفتاب تا غروب آن نام        از طلوع « و نيز اينكه       6».را پيوسته بپرستيد   وند  خدا«شده است كه     
 نيم كه مردم خدا را در موقع كار           كمقدس مشاهده مي   در كتاب   7».خداوند را ستايش كنيد    

 ستايش!  اند كردن، در منزل، در هنگام جنگيدن، در زندان و حتّي در رختخواب ستايش كرده              

دهيد  جام مي گشاييد، اولين كاري باشد كه ان      كه چشمانتان را مي     خدا بايد صبحگاهان هنگامي   
بنديد، اين بايد آخرين كاري باشد كه انجام             و در انتهاي روز وقتي چشمان خود را مي             

تسبيح .  وقت متبارك خواهم گفت     خداوند را در هر   «:  گويد د پيامبر چنين مي   وداو  8.دهيد مي
 9».او دائماً بر زبان من خواهد بود

و خشنودي خدا انجام       براي ستايش، جالل     دهيد، اگر  هركاري كه شما انجام مي      
پس خواه بخوريد، خواه      «:  فرمايد مقدس چنين مي    كتاب.  دبوخواهد    پذيرد، پرستش خدا   

 10».بنوشيد، خواه هرچه كنيد، همه را براي جالل خدا بكنيد
كه گاوي را       كسي«:  مارتين لوتر چنين گفته است         

 ».تواند اين كار را براي جالل خدا انجام دهد دوشد، مي مي

ممكن است كه هركاري براي جالل خدا باشد؟          چگونه  
آنچنان آن را به عمل آوريد كه انگار آن كار           كنيد،   هرچه كه مي  

كار  و درخالل انجام آن     كنيد   را مستقيماً براي عيسي مسيح مي        
آنچه كنيد، از   «:  فرمايد مقدس مي  كتاب.  كماكان به مصاحبت خود با عيسي مسيح ادامه دهيد         

 11».اوند نه به خاطر انساندل كنيد به خاطر خد
اي انجام دهيد كه انگار آن را         هركاري را به گونه   :  وار اين است راز زندگيِ پرستش     

 *، ترجمة پيام   مقدس هاي انگليسي كتاب    ترجمه  يكي از .  دهيد براي عيسي مسيح انجام مي      
دن و  خوابيخوردن و   را، شامل    تان  هرروز زندگي معمولي  :  گويد چنين مي   هاست، اين ترجم  

هاي زندگي را به خدا به عنوان قرباني            آشاميدن، در سرِكار حاضر شدن و نيز ساير بخش            

                                                 
* The Message 
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را  كاركردن تبديل به پرستش خواهد شد اگر آن را به خدا تقديم كنيد و آن                 12».تقديم نماييد 
 .اي انجام دهيد كه بدانيد او در آنجا حضور دارد به گونه

هميشه چنين بود، چه    :  كردم ئماً به او فكر مي    روزهاي اولي كه عاشق همسرم شدم، دا      
كه  موقع صرف صبحانه، چه در راه دانشكده، چه در سر كالس، چه موقع خريد، چه هنگامي                 

اي فكرم را از انديشيدن به آن زن          توانستم براي لحظه   اصالً نمي ....  زدم و   ماشينم را بنزين مي   
 حرف زدن، و نيز انديشيدن در مورد          كردم با خودم در مورد او       اغلب شروع مي  !  آزاد كنم 

اي ديگر كه صدها     اگرچه او به دانشكده   .  داشتممي   شانتمام چيزهايي كه در او بود و دوست         
كردم كه خيلي به      رفت، با اين وجود احساس مي        كيلومتر از دانشكدة من فاصله داشت مي        

 اين  .ماندم او وفادار مي  من در عشق به     به وسيلة انديشيدن دائم به او،       .  يكديگر نزديك هستيم  
 .عاشق و شيفتة مسيح شدن: يعني پرستش حقيقي

 
 

 روز هشتم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .ام  من براي خوشنودي خدا آفريده شده:انديشة روز

 
 ) قديم(الف 4:149مزمور  ».زيرا خداوند از قوم خويش رضامندي دارد« : حفظيةآي

 
 چــه كــاري اســت كــه    دركارهــاي عــادي خــود،   :ســؤالي بــراي تعمــق  

ــار        ــسيح ك ــسي م ــراي عي ــستقيماً ب ــي م ــه گوي ــونه ك ــم آنگ ــام ده ــوانم انج ــي ت م
 ؟مي كنم
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 چه چيزي ماية تبسم خدا مي گردد؟ 
 

 . باشد كه خداوند با تبسم بر تو بنگرد
 ) NLTترجمة آزاد از انگليسي (25:6اعداد 

 
 

 خود را بر بندة خود روشن ساز] خوش[روي 

 . را به من بياموزو فرايض خود 

 )قديم (135:119مزمور 
 

 
 

 . دهدف زندگيتان باشبايد لبخند و شادمان ساختن خدا 

كـه خشنود ساختن خدا اولين هدف زندگي ماست، مهمترين وظيفة ما اين              از آنجايـي  
بكوشيد تا آنچه خداوند را خشنود      «فرمايد،   مقـدس مـي    كـتاب .  كـه آن را عملـي كنـيم        اسـت 

مقـدس نمـونة روشـن و واضحي از زندگي كه ماية             خوشـبختانه، كـتاب    1».مـي سـازد، دريابـيد     
 .و آن زندگي شخصي است به نام نوح. دهد ه ميخشنودي خداست، به ما ارائ

هركسي براي رضايت خودش و نه براي       . بودند در دوران نـوح، تمـام دنـيا فاسـد شـده           
را بـر روي زمـين پـيدا كند كه به    كـس    هـيچ خـدا نتوانـست  . كـرد  رضـايت خـدا زندگـي مـي     

خدا . ن را آفريد  رضـامندي خدا تمايل داشته باشد، بنابراين او اندوهگين و متأسف شد كه انسا             
ولي يك نفر بود    . از انـسانِ آن دوره چـنان دلخـور گشت كه تصميم گرفت آن را از بين ببرد                 

  2».اما نوح در نظر خدا التفات يافت«: فرمايد مقدس مي كتاب. ساختمي كه خدا را شادمان 

من . شود او باعث شادماني من مي    . سازد اين شخص مرا خشنود مي    «: خـدا چنين گفت   
چـون در گذشته نوح خدا را خشنود        » .نـوح، نـسل جديـدي بوجـود خـواهم آورد          خانـوادة    از

آموزيم، كه ماية  از زندگي او ما پنج نكتة پرستشي مي  . گـردانيد، امـروز من و شما زنده هستيم        
 .شود شادماني خدا مي
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كه   زمانـي .يميكه ما او را تا به انتها محبت نما        شود وقتي  خـدا شادمان مي   
داشـت، نـوح خـدا را، بيشتر از هرچيز ديگري در دنيا محبت               خـدا را دوسـت نمـي      كـس    هـيچ 
تنها مرد درستكار و خداترس زمان خودش بود و هميشه مي كوشيد مطابق             ] نوح[او  «! نمود مـي 

  3».خواست خدا زندگي كند

اين مهمترين ! برقـرار داشـتن رابطـه واالتـرين چيـزي اسـت كـه خـدا از ما انتظار دارد                 
.  مـبهوت كنـنده در دنياسـت كـه خالق ما خدا، مايل است با ما مشاركت داشته باشد                   حيقـيقت 

او . يميخـدا مـا را آفـريد تـا محبـتّمان نمايـد و او مـشتاق است تا ما هم متقابالً او را محبت نما                         
من از هداياي شما خشنود نيستم بلكه . خـواهم نـه قرباني     مـن از شـما محـبت مـي        «: فـرمايد  مـي 

  4».كه مرا بشناسيدخواهان آنم 

 خدا عميقاً .خوبي در اين آيه احساس نموده توان ب شـدت اشـتياق خـدا بـه انسان را مي        
 است كه شما او را      مشتاق او   .شما را دوست دارد و در مقابل آن خواهان محبت شما نيز هست            

ين باشد  به اين جهت است كه بزرگترين هدف زندگي ما بايد ا          . بشناسيد و با او وقت بگذرانيد     
چيز ديگري به    هيچ. كـه بياموزيم چگونه خدا را محبت كنيم و چگونه توسط او محبت شويم             

خداوند خداي خود   «: او گفت . عيسي اين را بزرگترين حكم لقب داد      . ايـن انـدازه مهم نيست     
 5»اينست حكم اول و اعظم. را به همة دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود محبت نما

مين چيزي  دو .كنيم  مي اعتمادكه ما به او كامالً       شود، وقتي  ن مي خدا شادما 
نمود اين بود كه او به    كـه در نـوح بـود و خدا را خشنود مي           

معني  خـدا اعـتماد داشـت، حتّـي مواقعـي كـه اين اعتماد بي        
نوح سخن  « :فرمايد مقدس چنين مي   كـتاب . كـرد  جلـوه مـي   

اي از توفان نبود،     با اينكه هنوز هيچ نشانه    . خـدا را بـاور كرد     
در اثر همين ايمان بود كه      . درنـگ، يك كشتي ساخت و خانوادة خود را نجات داد           امـا او بـي    

 6 ».نوح مقبول خدا گرديد

من از دست انسان    « :بـراي لحظاتـي روزي را تصور نماييد كه خدا به نوح چنين گفت             
انديشد، ولي اي نوح  نمي) خدا (كس به جز تو، به من      در تمام دنيا هيچ    .ام اميد شده  خـسته و نـا    

از زندگي تو راضي و خشنودم، پس تمام دنيا را با توفان            . شوم نگرم شادمان مي   وقتـي به تو مي    
خواهم يك كشتي  مي. چيز را از نو باخاندان تو شروع خواهم كرد از بـين خـواهم بـرد و همـه     

 ».بسيار بزرگ بسازي كه جان تو و نيز حيوانات را حفظ نمايد

واالترين انتظار خدا از ما،
. حفظ رابطه ما با اوست
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توانست باعث شك و ترديد نوح  شويم كه مي  ايـنجا مـا بـا سـه مـشكل مـواجه مـي         در
 نوح تا آن زمان هرگز باران نديده بود، چراكه قبل از توفان خدا زمين را از  اول ايـنكه،  : گـردد 

كرد، صدها   كه نوح زندگي مي     مكاني دوم اينكه،  7.نمود هاي زيرزميني سيراب مي    طـريق آب  
حتّي اگر نوح در گذشته     . دريا فاصله داشت   تاكيلومتر نزديكترين   

توانست آن را به آب   سـاختن كشتي را نيز آموخته بود، چگونه مي        
آوري حيوانات مختلف و مراقبت از       جمع مـشكل سـوم،   بـياندازد؟   

اي نياورد و يا اعتراضي به اين        ولي نوح هيچ عذر و بهانه     . آنهـا بود  
د داشت، و اين اعتماد ماية     او كامالً به خدا اعتما    . موضوع نيز ننمود  

اعـتماد كامـل بـه خـدا يعني اينكه بدانيم خدا            . شـادماني خـدا بـود     
مـا از خـدا انـتطار داريـم كـه، بـه قول و               . دانـد چـه چيـزي بهتـرين بـراي زندگـي ماسـت              مـي 

هـايش عمـل نمايـد، در مـشكالت بـه دادمـان برسـد، و هـرگاه كـه الزم باشد كارهاي                        وعـده 
خشنودي او از كساني است كه او را گرامي         «: فرمايد مقدس مي  تابك. غيرممكن به عمل آورد   

  8».اند دارند و به رحمت وي اميد بسته مي

توانم تصوركنم كه چه روزهاي      مي .سـال طـول كشيد    120سـاختن كـشتي بـراي نـوح       
بدون اينكه هيچ اثري از باران مشاهده شود، نوح . است سـر گذاشته  اي را پـشت   مأيـوس كنـنده   

 مورد تمسخر ديگران قرار     »پنداشت خدا با او سخن گفته است       يك احمق كه مي   «ه به عنوان    ظالمان
تجـسم كنـيد كـه فرزندان نوح اغلب از ديدن يك كشتي بسيار بزرگ در جلوي                 . گـرفت  مـي 

 . در چنين شرايطي نوح كماكان به خدا اعتماد داشت. كشيدند منزلشان چقدر خجالت مي

توان به خدا اعتماد كامل داشت؟ اعتماد كامل به خدا    مـي اي از زندگـي      در چـه زميـنه    
اعتماد فرزندشان نسبت به محبت و حكمت        همانگونه كه والدين از   . عمـالً يعنـي پرستش خدا     

مقدس  كتاب. گردد ما،موجب خرسندي خدا مي    شوند، به همين ترتييب ايمان     رسند مي خود خُ 
 9».ا را خشنود سازدبدون ايمان محال است كه انسان خد«: فرمايد مي

دادن  نجات .كنيم  مي اطاعتشود وقتي او را ازصميم دل        شادمان مي  خدا
. نيازمـند تـوجه بـسيار دقـيق بـه شـرايط و جـزئيات زيادي بود        حـيوانات ازآن تـوفان عالمگيـر     

خدا هرگز  . شد آن را توضيح داده بود ساخته مي       دقيقاً همانطور كه خدا      بايـست  هرچيـزي مـي   
بلكه برعكس خدا جزئيات » .خواهد بساز ح يك قايق كهنه، هرطور كه دلت مي   اي نو «نگفـت   

نيز مصالحي كه براي ساختن كشتي       ظاهري و  راجع به اندازه، شكل   را  و دستورالعملهاي دقيقي    
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مقدس  كتاب. شد، به نوح داد     به كشتي آورده مي    دباي  كه   گوناگون بعالوة حيوانات    ،الزم بـود  
 10».تمام اوامر خدا را انجام دادنوح «: فرمايد پاسخ نوح به خدا چنين ميالعمل و  راجع به عكس

و همچنين  )نشد هيچيك از جزئيات فراموش  ( اطاعت نمود كامالً  دقّت بفرمائيد كه نوح     
اين ) .خواست كشتي را ساخت    اي كه خدا مي    در زمان و به گونه    ( نيز اطاعت نمود     دقـيقاً نـوح   

 .توانيم بفهميم چرا خدا از نوح شادمان بود يم دل، حاال مينوع اطاعت يعني اطاعتي از صم

كنيد كه   نمي اگـر امروز خدا از شما بخواهد كه يك كشتي بسيار بزرگ بسازيد، فكر             
داشت؟ ولي   شـما احـتماالً يـك يـا چند سؤال، اعتراض و يا شرط و شروط براي خدا خواهيد                  

اطاعت نوح از خدا اطاعت بالشرط و   يعني  . او خدا را از صميم دل اطاعت كرد       . نـوح نداشـت   
در اين مورد دعا خواهم     «گفتيم   بوديم بالفاصله مي   اگـر ما به جاي نوح مي      . بـدون تـرديد بـود     

اطاعت همراه  داند كه    هر پدر يا مادري به خوبي مي      . كار خدا را بالفاصله بايد انجام داد      » .كرد
 .اطاعتي است برابر با بي با تأخير

دادن  ها انتظار دارد انجام دهيم، هيچ احتياجي به توضيح          مـا انـسان    خـدا بـراي آنچـه از      
  اطاعت از خـدا .تـواند بـه تأخيـر بيفـتد، ولـي اطاعـت بايد بالفاصله باشد       فهمـيدن، مـي   . نـدارد 

. الهي به يك شخص در مورد خدا، درس بياموزد تـواند بيشتر از يك عمر تحصيل در علم       مـي 
  احكام را درك كنيم مگر     توانيم برخي از   واقع ما نمي   در

ــه انجــام برســانيم  ــنكه اول آن احكــام را در اطاعــت ب . اي
 .گشايد اطاعت قفل نفهميدن را مي

نـصف و نيمه     اطاعـت مـا از خـدا      اغلـب اوقـات     
خيلــي مايلــيم كــه خــودمان، آن احكامــي را كــه  . ســتا

معموالً ليستي از   . دوسـت داريـم اطاعـت كنيم، برگزينيم       
نويسيم و كاري به ساير       براي خود مي   ، داريم آنها را اطاعت كنيم     احكـام خـدا را كـه دوسـت        

من به . آيند، نداريم منطقي، مشكل، پرهزينه و غيرمعمول مي احكـام الهـي كـه بـه نظـرمان غير         
خوانم ولي هرگز شخصي را كه       مقدس را مي   كتاب. دهم يك نمي  روم، ولي ده   يـك كليسا مي   
 .اطاعتي است كاره همان بي ياد داشته باشيد كه اطاعت نيمه به. زده، نخواهم بخشيد به من صدمه

: فرمايد مقدس مي  كتاب. ي كه از صميم دل باشد، با شادي همراه است          و عبادت  اطاعت
اي «. د پادشاه بود  و داو ويژگي هاي اينگونه اطاعت از     11»يديـ ت نما عـباد ي  ادشـ   را بـا   نـد اوخد«

 12».ها را انجام خواهم داد وز و من هميشه آنخداوند، راه اجراي احكام خود را به من بيام

اعتماد كامل به خدا يعني
 ايمان داشتن 

 به اينكه خدا مي داند 

.بهترين ها براي ما چيست
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انـسان ازكارهايش عادل شمرده     «: گـويد  اي بـه مـسيحيان چنـين مـي          يعقـوب در نامـه    
 كه شما    فرمايد خدا به روشني مي    كالم 13».نه از ايمان تنها   ) سازد خـدا را خـشنود مي     (شـود    مـي 

يض، و نه از طريق كارهاي نجات فقط توسط ف. توانيد نجات خودتان را درك كنيد      هرگز نمي 
تواند براي پدر    ولـي از سـوي ديگـر اطاعت ما به عنوان فرزندان خدا مي             . آيـد  شـما پديـد مـي     

هركاري كه از روي اطاعت خدا انجام پذيرد،        . باشـد  آسـماني مـا خـشنودي بـه همـراه داشـته           
؛ ده است سازد؟ دليل آن بسيار سا      خدا را خشنود مي    ، و امـا چـرا اطاعت      .پرسـتش خـواهد بـود     

اگر مرا دوست  «: عيسي مسيح فرمود  . دهـد كـه خدا را حقيقتاً دوست داريم         اطاعـت نـشان مـي     
 14».داريد احكام مرا نگاه داريد

حقيقي  قدرداني   . كنيم پرستششود هنگاميكه او را پيوسته       خـدا خشنود مي   
-گزاريسپاس خدا نيز. مي گردد يخوشحالبرخاسته از صميم قلب، هميشه ماية سپاسـگزاري   و  

از او قدردانـي به عمل      و  كـه مـا او را سـتايش نمـوده            زمانـي خـدا   . ي قلبـي را دوسـت دارد      هـا 
 .گردد  ميخشنودآوريم،  مي

زندگـي نـوح مايـة خشنودي خدا بود چراكه او دلي مملو از ستايش و قلبي شكرگزار                  
اي خود را   ه شكرگزاريبا گذرانيدن قرباني،    اولـين كار نوح پس از توفان اين بود كه           . داشـت 

هاي  و قرباني  ... نوح مذبحي براي خداوند بنا كرد     «: فرمايد مقدس مي  كتاب. بيان نمود بـه خـدا     
 15».سوختني برمذبح گذرانيد

به  به جاي آن.  نوح قرباني بگذرانيمانندبخاطر قرباني مسيح، ما ديگر نياز نداريم كه م
به ما خدا را    .  بگذرانيم 17»اي تشكّر قرباني ه «و  16»قرباني هاي شكرگزاري  «مـا گفـته شده است       

به جهت آنچه كه به عمل آورده       پرستيم، و به همين دليل خدا را         مـي جهـت آنچـه كـه هـست         
نام خدا را با سرود تسبيح خواهم خواند        «: فرمايد مقدس مي  كتاب. كنيم  شـكرگزاري مي   اسـت 

  18».و اين پسنديدة خدا خواهد بود. و او را با حمد تعظيم خواهم نمود

كنيم، اتفاق عجيبي    هاي خود را به خدا عرض مي        زمانـي كـه شـكرگزاري و سـتايش        
هاي خودمان نيز مملو از  كنيم، دل  كه شادماني خود را به خدا تقديم مي        زمانـي . شـود  واقـع مـي   
 !گردد شادي مي
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 *»كي«حتّي پس از اينكه با همسرم       . برد مـادر مـن از پخـتن غـذا بـراي مـن لـذّت مـي                  
اي برايمان   رفتيم، مادرم غذاهاي بسيار خوشمزه     نمـودم نيـز، وقتـي بـه منـزل مـادرم مي            ازدواج  

ها  برد اين بود كه ببيند ما بچه       يكـي از چيزهايـي كـه مـادرم از آن بـسيار لـذّت مي               . پخـت  مـي 
چه ما از غذا بيشتر لذّت       هـر . بـريم  خـوريم و از آن لـذّت مـي         را مـي   پخـت او   غـذاهاي دسـت   

 .شد ر خوشحال ميبرديم او بيشت مي

پخت، او را  ولـي، همچنـين بـا تـشكّرات خودمان از مادرمان به جهت غذاهايي كه مي          
در زمـان خوردن غذاهاي عالي و       . ايـن مـثل يـك جـادة دوطـرفه بـود           . كـرديم  خوشـحال مـي   

هدف من فقط خوردن    . كرديم برديم و نيز از مادرم تشكّر مي       رم، از آن لذّت مي    دخوشـمزة ما  
 .همه در چنين شرايطي خوشحال بودند. كه خوشحال ساختن مادرمغذا نبود، بل

 مـا از آنچه كه خدا براي ما انجام داده است، لذّت           . چنـين اسـت   همپرسـتش خـدا نيـز       
ماية شـادي  عمل ما،   يم، اين   ماين ميتقديم  هاي خود را به او       كه شكرگزاري  بـريم، و زماني    مـي 
اما «: گويد نويسندة مزامير چنين مي. شود يز ميحال ماية خرسندي خودمان ن گردد و در عين مي

 19».صالحان شادي كنند و در حضور خدا به وجد آيند و به شادماني خرسند شوند

پس . كنيم  استفاده مي  هاي خود  تواناييشود وقتي ما از      مان مي دشا خدا
: هـاي سـاده را به نوح داد        از تـوفان، خـدا ايـن دسـتورالعمل        

اي كه   و هر جنبنده   ... و دنيا را پر سازيد     بارور و كثير شويد   «
حيات دارد، براي شما طعام باشد، همه را چون علف سبز به            

 20».شما دادم

اي كارها را انجام  به گونه! وقـت آن رسـيده كه زندگي را به پيش ببري    «: خـدا فـرمود   
شته باش و   همسرت را دوست بدار، فرزندان دا     . ام   بـده كه من انسان را به جهت آن خلق كرده          

اين چيزي است كه من به جهت ! انسان باش. كشاورزي كن و غذا بخور. خانـدانت را كثير نما  
 »!ام آن تو را خلق نموده

هايي است   شود، زمان  كنيد تنها اوقاتي كه خدا ازشما خشنود مي        ممكـن است احساس   
لسات ج مقدس، شركت در دهـيد، ازقبـيل خـواندن كـتاب       انجـام مـي   » روحانـي «كـه خـدمات     

جوانب زندگي  تمامي  ممكن است فكر كنيد خدا به       . كليـسايي، دعاكـردن و يـا بـشارت دادن         
 زندگي شما لذّت كلية جزئياتكـه عمـالً خدا از مشاهدة     درحالـي . شـما عالقـة زيـادي نـدارد       

                                                 
* Kay 

 خدا از مشاهدة جزئيات

.دگي شما لذّت مي بردزن
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 :نهمروز 
چه چيزي 
ماية تبسم

خدا 
 مي گردد؟

كوچكترين . خوردن هستيد   ، بازي، استراحت و يا غذا      هايي كه مشغول كار    برد، شامل زمان   مي
هاي  خدا قدم «: فرمايد مقدس به ما چنين مي     كتاب.  چـشمان وي پـنهان نيـست       حـركت شـما از    

 21».دارد هايش سرور مي راه) تمامي(سازد، و در  انسان را مستحكم مي

  تواند براي خشنودي خدا انجام پذيرد به شرط اينكه          اليت انسان، به جز گناه، مي     هـر فع
، تهية ندگي ظروف، تعميرماشين، فروش شامل شستن كارهايي .دگيربـا روحـية پرسـتش انجـام         

 .گردند جالل خدا مي توانند ماية... يك برنامة كامپيوتري، كشت و زرع و تربيت خانواده و 

برد، مخصوصاً زمانيكه هركدام   از ما لذّت مي   كدامخدا همانند يك پدر از تماشاي هر      
اً به هركدام از ما عطاياي      صصوخـدا مخـ   . هايمـان را اسـتفاده كنـيم       هـا و قابلـيت     ييـ از مـا توانا   

خدا برخي را ورزشكار و تنومند آفريده و برخي ديگر را . متفاوتـي بخشيده تا از آن لذّت ببرد       
 يا موسيقي و يا هزاران      رياضياتممكـن اسـت عطـية شـما در مكانـيك يـا              . تحليلگـر و مفـسر    

مقدس  كتاب. اندتـواند لبخـند برچهـرة خدا بنش        هـا مـي    ييـ تمـام ايـن توانا     .مهـارت ديگرباشـد   
درك ] بخوبــي[اعمــال ايــشان را ، ي ايــشان را جمــيعاً سرشــته اســتاو كــه دلهــا«: فــرمايد مــي

 22».نموده است

هايمان و يا با تالش براي اينكه شخص         يينمودن توانا  ما توسط پنهان  
بلكه . توانـيم خـدا را جـالل داده، او را خـشنود سازيم             ديگـري باشـيم، نمـي     

هرموقع كه  .  را شـادمان سـازيم، كـه خـودمان باشيم          توانـيم خـدا    زمانـي مـي   
واقع حكمت و    كنـيم، در   قـسمتي از شخـصيت و وجـود خـود را انكـار مـي              

      واي «: فرمايد خدا چنين مي. ايم نموده قدرت مطلق خدا را در خلقت خود رد
كند؟  آيا كوزه با سازندة خود مجادله مي      ! جنگد كه با خالق خود مي     كسي بر

: زند كه آيا كوزه سر او فرياد مي» سازي؟ اين چيست كه تو مي گويد گر مي هآيـا گـل بـه كوز    
 23»مهارت هستي؟ چقدر بي«

من ايمان دارم   «: گويد ، دوندة المپيك چنين مي    *، اريك ليدل  آتشه هاي   ارابدر فـيلم    
 است،  فرمودهاي سريع خلق     كـه خـدا مـرا براي هدفي ساخته است، ولي همچنين او مرا دونده              

بعدها او چنين   » .سازم كنم خـدا را خـرسند مي     دوم، احساس مي   همين است كه وقتي مي    بـراي   
، نيست »غير روحاني«استعدادي  هيچ  » .كنارگذاشـتن دويدن برايم تحقير بزرگي است      «: گفـت 

                                                 
* Eric Liddell 
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هاي خود را    يي همين امروز شروع كنيد توانا     .امـا گاهي استعدادها به غلط بكار گرفته مي شوند         
 .يديدا استفاده نمابراي خشنودي خ

او . گردد بريد خشنود مي   خـدا همچنين از تماشاي شما وقتي كه از طبيعت او لذّت مي            
يدن، ي براي بو، و براي لذّت بردن از نواها، گوش       ،ي لذّت ببريم، چشم   يـ بـراي ايـنكه مـا از زيبا       

كردن   لمس ها را زير پوستمان قرار داده تا از         و براي چشيدن ذائقه بخشيده است و عصب        ،بيني
كه خدا   آن چه كه از آن لذّت ببريم، تبديل به پرستش خواهد شد، به شرط             هر. نيـز لذّت ببريم   

هرچه ...  خدا«: فرمايد مي خدا ه كالم كدر واقع چنان  . يديرا بـراي آن شـكرگزاري حقيقـي بنما        
 24».ها لذّت ببريم كند تا از آن ما عطا مي الزم داريم سخاوتمندانه به

خوب به ياد دارم، ! برد ز ديـدن ما زماني كه در خواب هستيم نيز لذّت مي         خـدا حتّـي ا    
. بنگرمها   آنفقط به   كه  از اين بردم   مي عميقيلذّت   ،بودندم در خـواب     وقتـي فـرزندان كـوچك     

رفتند،  گاهي اوقات روزها با نااطاعتي و مشكالت سپري شده بود، ولي وقتي به خواب فرو مي               
ها را   آورم كه چقدر آن    رسـيدند، و مـن به ياد مي         بـه نظـر مـي      خيلـي خرسـند، آرام و مطمـئن       

 .دوست دارم

الزم نـبود فـرزندانم عمـل خاصـي انجـام دهند كه من از آنها شادمان باشم و از وجود         
كه  كشند، چرا  ميسنفََديدم ايشان    مـن حقيقـتاً خوشحال بودم از اينكه مي        . ايـشان لـذّت ببـرم     

رود،  ين مي ينفس باال و پا   هر  ها با    ديدم قفسة سينة آن    تي مي وق .را خيلـي دوسـت داشتم      ايـشان 
بست، و حتّي گاهي اشك شوق در چشمانم حلقه  شـدم و لبخـند بر لبانم نقش مي      شـادمان مـي   

نگرد، چراكه ما نيت او براي       وقتـي كـه مـا، در خـواب هـستيم، خدا با محبت به ما مي                . زد مـي 
 دوست دارد كه گويا هركدام از ما تنها انسان روي           خدا آنچنان هريك از ما را     . يمهستخلقـت   

 .زمين هستيم

عالي باشند، يا حتّي اينكه بالغ از همه نظر والـدين از فرزندانشان انتظار ندارند كه ايشان         
اي از زندگي لذّت     ايشان از فرزندانشان درهرمرحله    . شادمان باشند  ايشانو عاقـل باشـند، تـا از         

. ماند تا ما به بلوغ برسيم و بعد شروع كند ما را دوست داشته باشد             ميمنتظر ن نيز  خدا  . بـرند  مـي 
 .كند  را دوست دارد و محبت ميرشد روحاني كه باشيم، مااي از  او در هرمرحله

از ما  رشدمان  كودكي و   در دروان   ما  والدين  حتي   و يا    آموزگاران شـايد گاهي اوقات   
گناه  توانيم بي  داند كه ما نمي    خدا مي .  چنين نيست  ، ولي در مورد خدا اين     اند راضي نبوده كامالً  
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خداوند از سرنوشت و فطرت ما آگاه است و         «: فرمايد مقـدس چنين مي    كـتاب . و عالـي باشـيم    
 25».داند كه خاك هستيم مي

آيا عميقترين اشتياق قلبيتان مورد     : هاي قلبي ماست   نگرد، گرايش  آنچـه خدا به آن مي     
چه در اين دنيا، در    «: دبيان نمو ين  رسول هدف زندگي را چن    س  رضـايت خـدا هست يا نه؟ پول       

كنيم،  ايـن بـدن باشـيم، و چـه در آسـمان با مسيح، هدفمان اين است كه همواره در هرچه مي                     
كند، تمركزش از اين     وقتـي انسان در نور جاوداني زندگي مي        26».رضـايت او را جلـب نمايـيم       

تغيير » برد؟ چقدر خدا از زندگي من لذّت مي «ه  ب» برم چقدر از زندگيم لذّت مي    «موضـوع كـه     
 .يافتخواهد 

. گردد هـاي قرن بيست و يكم به دنبال اشخاصي چون نوح مي  خـدا در مـيان مـا انـسان     
اي بيابد  كند تا شخص فهميده ها نگاه مي خداوند از آسمان به انسان«: فرمايد مقـدس مـي    كـتاب 

 27».كه طالب خدا باشد
ساختن خدا هدف زندگيتان باشد؟ خدا براي كسانيكه اين را      خواهـيد خشنود     آيـا مـي   

 .كند اند از انجام هيچ كاري كوتاهي نمي هدف زندگيشان قرار داده
 
 

 روز نهم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .گردد كنم، او خشنود مي  وقتي به خدا اعتماد مي:انديشة روز

 
ارند و به رحمت وي خشنودي او از كساني است كه او را گرامي مي د« : حفظيةآي

 )تفسيري (11:147مزمور                  ».اميد بسته اند
 

بــا تــوجه بــه ايــنكه خــدا مــي دانــد چــه چيــزي بــراي مــن   :ســؤالي بــراي تعمــق
 بهترين است، در چه بخش هايي از زندگيم بايد بيشتر به خدا اعتماد كنم؟
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  محور پرستش
   

 ... خود را به خدا تسليم نمائيد و 

 تمام وجود خود را در اختيار او بگذاريد 

 . تا اعضاء شما براي مقاصد نيكو بكار رود
 ) شريف (13:6روميان 

 
 
 

 .دن است بومحور و مركز پرستش تسليم

 از آن    كسي ،اطاعـت و انقـياد    غيـرمتعارف، و همانـند واژة       اسـت   اي    واژه شـدن تـسليم   
كس دوست  كند، ولي هيچ ايـن واژه داللـت بر باختن و از دست دادن مي       . آيـد  خوشـش نمـي   

 تصوير ناخوشايند پذيرش شكست در جنگ، باخت در         شدن، تـسليم .  باشـد  بازنـده نـدارد كـه     
اين واژه تقريباً هميشه    . در ذهن ما نقش مي بندد     تر را    ن به حريف قوي   تسليم شد يـك مسابقه  و      

 تسليموي  ، دسـتگير مي شود، در واقع        يـك بـزهكار   وقتـي   . مـي شـود    اسـتفاده    نفـي بـصورت م  
 .شده استمقامات مسئول 

 كه هرگز دست از  است از رقابت امروز به ما آموخته شده     مملـو در فـرهنگ و دنـياي       
 شدن جهت است كه امروزه چيز زيادي در مورد تسليم بـرندار و تـسليم نـشو، بـه همـين        تـالش   

 ما معموالً   .توان انديشد  نميشدن   چيز است، اصالً به تسليم     شـدن همه   رندهوقتـي بـ   . شـنويم  نمـي 
شدن، و تسخيركردن صحبت كنيم      شدن، چيره  شدن، موفّق  دهيم بيشتر درمورد برنده    ترجيح مي 

شدن خودداري   كردن، و تسليم   و از بكاربـردن عباراتـي چون واگذارنمودن، پذيرفتن، اطاعت         
العمل طبيعي ما نسبت     شدن عكس  تسليم.  پرستش ماست  حورن، م اما تسليم خدا شد   . كنـيم  مـي 

خاطر ترس و    كنيم اين نه به    اگر خود را به خدا تسليم مي      . به محبت و بخشش عجيب خداست     
  1».زيرا كه او اول ما را محبت نمود«نه به دليل انجام وظيفه است، بلكه براي محبت او، 
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اول رساله به روميان، ما     چهارده فصل   در  توضيح فيض عظيم خدا     بعد از   پولس رسول   
بنابراين، دوستان  «: كند كه زندگي خود را در ستايش، كامالً به خدا تسليم نماييم            تشويق مي را  

هاي خويش را به عنوان قرباني زنده به  بدن... مـن، بـه جهـت بخشش عظيم خدا نسبت به خود      
ستش راستين كه شايسته است به خدا اينست پر. خـدا براي خدمت و خشنودي او تقديم  نماييد   

 2».تقديم شود

افتد   تنها زماني اتفاق مي    -گردد چيـزي كه باعث خشنودي خدا مي       -عـبادت راسـتين     
 دومرتبه در اين آيه بكار ه،دقّت كنيد كه يك واژ. كـه شـخص خـود را كـامالً  بـه خدا بسپارد       

 .است تقديم ، و آن واژةرفته است

 .ود به خداتقديم داشتن خپرستش يعني 

تقديس خود، عيسي را به عنوان خداوند       :  شدن با عباراتي همچون    عمـل شخـصاً تسليم    
القدس واگذار نمودن بيان  و به روح ، انكار نفسخـود قـبول نمـودن، صـليب خـود را برداشتن           
بلكه ،   اهميت ندارد  آن را چه بناميد   كه  اين. اسـت  گـرديده 

ب زندگي شما   خدا طال .  است انجام اين عمل  مسئلة مهم،   
 .نود و پنج درصد كافي نيست.  است-تمام آن-

در مسير تسليم كامل به خداشدن، سه مانع وجود         
فهميم خدا چه اندازه ما را دوست دارد،  مايل هستيم            ما نمي . تـرس،  غـرور و سـردرگمي       : دارد

 . شويم يشدن دچار مشكل م هايمان را خودمان كنترل نماييم، و در فهم معني تسليم كه زندگي

. شدن است   اساسي براي تسليم   عاملاعتماد   تـوانم به خدا اعتماد كنم؟      آيـا مـي   
اينكه  توان به خدا اعتماد نمود مگر      شدن به خدا الزم است به او اعتماد نمود،  و نمي            براي تسليم 

هرچه . كند محبت ترس را دور ميگردد، ولي  شدن مي تـرس مانـع تـسليم     . او را بهتـر بـشناسيم     
 .گردد ر درك كنيم كه چقدر خدا ما را دوست دارد، تسليم خدا شدن برايمان آسانتر ميبيشت

تـوان مطمئن شد كه خدا ما را دوست دارد؟  او مدارك بسياري براي اين                 چگـونه مـي   
 ما هرگز از جلوي چشمان او        3گويد كه او ما را دوست دارد،       خدا مي :  كـند  موضـوع ارائـه مـي     

او به ما قابليتي بخشيده كه از   5زئيات زندگي ما براي خدا مهم است،تمـام ج    4شـويم،  دور نمـي  
بخشد  او ما را مي    7هاي عالي براي زندگي ما دارد،       برنامه  6هرگونه چيز خوشايندي لذّت ببريم،    

حد محـبت خـدا نامحـدود اسـت و او ما را بيشتر از                9.نمايـد   و بـا محـبت بـراي مـا صـبر مـي             8
 .ان دوست داردمتصور

 پرستش يعني

.تقديم نمودن خود به خدا
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:دهمروز 
 محور

پرستش

خدا محبت خود را    «. ترين تجلّي اين محبت، قرباني نمودن پسر خدا براي ماست          الـي ع
اگر  10».كه ما هنوز گناهكار بوديم،  مسيح در راه ما مرد           كند از اينكه هنگامي    در مـا اثـبات مـي      

خواهـيد بدانـيد كـه خـدا چقـدر شما را دوست دارد و تا چه اندازه براي او مهم هستيد، به           مـي 
ليكن «: گويد باز خطاب به شما مي    كامالً  با آغوشي   بر روي صليب    ح بنگـريد كـه      عيـسي مـسي   

خـدا محـبت خـود را در مـا ثابت مي كند از اينكه هنگامي كه ما هنوز گناهكار                    
 ».بوديم، مسيح در راه ما مرد

 ما را ناچار    ضرب و شتم   نيست كه با     زورگوداري ستمكار يا     خـدا برده  
خواهد ارادة  آزاد ما را از ما بگيرد،  بلكه با اظهار               نمي او. شـدن بنمايد   بـه تـسليم   

خدا عاشق و . كـند تـا مـا آزادانـه خـود را به او تقديم داريم      عـشق و محـبت مـا را جـذب مـي           
وقتي خود را كامالً به عيسي .  نه اسارتاستشدن به خدا ماية  آزادي  رهانـنده اسـت، و تـسليم      

او نجات دهنده است و نه حاكمي ستمگر،        حقيقتاً   او   مـسيح تـسليم نمايـيم، خواهيم فهميد كه        
 . و نه يك رئيس، دوستي فداكار و نه يك ديكتاتوري وفادار است برادر

ما . شدن به خدا، غرور است     مانع براي تسليم   دومين .هايمان پذيـرش محـدوديت   
وسه اين  اولين وس . دوست نداريم بپذيريم كه ما فقط يك مخلوق هستيم و نه مسئول همة امور             

 علّت -كنترل همه چيز را در دست داشتن- ايـن اشـتياق   11».همچـون خـدا خواهـي شـد      «:  بـود 
زندگي نوعي كشمكش است،  ولي چيزي       . طراب در زندگي امروز ماست    ضاصلي تشويش و ا   

ما ! شوند اينست كه ما، همچون يعقوب، با خدا در كشمكش هستيم        كه اغلب مردم متوجه نمي    
 . شيم،  ولي محال است در اين كشمكش پيروز گرديمخواهيم خدا با مي

 ،  علّت اينكه خيلي از مردم هنوز در مشكل هستند  «: گويد  چنـين مي   *رزِتـو . دبيلـيو . اي
ما . اند  اينست كه ايشان هنوز به انتهاي خود نرسيده        ،كنند در جـستجويند،  و خيلي كم رشد مي        

ها  هي كنيم و در كارخدا در ميان ساير انسان        كنيم به ديگران امر و ن      هـنوز هـم داريم تالش مي      
 » .دخالت كنيم

كنيم خدا   هرزمان كه تالش مي   . ما انسانيم . نيز خدا نخواهيم بود   هرگز  مـا خدا نبوده و      
گرديم،  و او كسي است كه اشتياقي مشابه         مي  باشـيم، نتيجة آن اين است كه بيشتر شبيه شيطان           

 .خواهد خدا باشد ما دارد و مي

                                                 
* A. W. Tozer 
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وقتي با  ! پذيريم ولي با احساساتمان هرگز     ، انـسانيت خـود را مي      ذهـن و حـرف    در  مـا   
تمايل داريم  . گرديم شويم، دلخور، عصباني و خشمگين مي      هـاي خـود روبـرو مي       محـدوديت 

دوست داريم  . ، باهوشتر، قويتر، با استعدادتر، زيباتر و يا ثروتمندتر باشيم         )تر يـا كـوتاه   (بلندتـر   
،  باشد اينخالف  برشرايط  خواهيم بكنيم،  و هرگاه       ميكه  ه، هركاري   چيز بود  كـه مالـك همـه     

به سايرين داده   را  بينيم كه خدا چيزهايي      سپس وقتي مي  . شويم خيلـي از ايـن بابت ناراحت مي       
العمل ما با حسادت، خودخواهي و احساس ترحم براي خودمان    ، عكس هـا را نداريم   كـه مـا آن    

 .مي شودهمراه 

تواند استعفايي از روي ناچاري، يا  شدن به خدا، نمي    تسليم ه؟شـدن يعني چ    تـسليم 
ودن نمي تواند بر مبناي ترسي      ب تسليم خدا    .اي براي تنبلي ما باشد     ،  و يا بهانه    ي جبـرگونه  اعـتقاد 

 :كامالً متفاوت استمفهومي داراي بلكه كوركورانه باشد، 

 در آنچه كه نيازمند تغيير      قربانـي نمودن زندگي يا عذاب كشيدن به منظور ايجاد تغيير          
او از جانب به نمايندگي  كه   خـواهد  انـد مـي    خـدا اغلـب از كـساني كـه تـسليم او شـده             . اسـت 

ل زدِهاي ترسو و ب     به آدم  هيچ ربطي شدن به خدا     تـسليم . بجنگـند 
همچنـين به معناي اين نيست كه منطقي انديشيدن را كنار     . داردنـ 

ه بـه شما بخشيده هرگز      اي را كـ    خـدا تفكّـر و انديـشه      . بگـذاريم 
اصالً خدا  ! هيمهدر د ناديـده نمـي گيـرد و نمـي خـواهد مـا آن را                

تسليم خدا . او را خدمت كنند كـه آدم هـاي كوكي       خـواهد    نمـي 
خواهد  كند، بلكه خدا مي    شـدن، شخـصيت شما را سركوب نمي       

نسان را  اشدن نه تنها شخصيت      تسليم. شخـصيت منحـصر به فرد شما را مورد استفاده قرار دهد           
 :كهگرديد  متوجه اين موضوع    بخوبي  لوئيس  . اس. سي. افرازد  بلكه آن را برمي    خُرد نمي كند،  

آفريده را  هـرچه بيـشتر خـود را بـه خـدا بـسپاريم، بيشتر خودمان خواهيم شد، چراكه خدا ما                     «
است آفريده  نيز  كه ما دوست داريم شبيه آنان باشيم،        را  هاي گوناگوني    خدا تمام انسان  . اسـت 

وقتـي بـه سـوي مسيح بازگشتم، هنگامي كه خودم را به شخصيت او تسليم كردم،  آن موقع             ... 
 ».براي اولين بار شروع كردم شخصيت حقيقي خودم باشم

خواهد بايد   براي هرآنچه كه خدا از ما مي      . شـدن، اطاعـت است     بهتـرين مظهـر تـسليم     
شما . يعني ضد و نقيض گويي    » خداوندنه،   « گفتن .».خداونداي  لبيك،  «:  اينچنـين پاسخ گفت   

. كنيد مي توانيد عيسي مسيح را خداوند بخوانيد درحاليكه از اطاعت نمودن وي خودداري            نمي
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شدن را براي ما بجا      اي از تسليم   ثمر براي ماهيگيري، نمونه    پطـرس، پـس از يك شب تالش بي        
اي استاد، «: چنين پاسخ دادگذاشـت، وقتـي عيسي مسيح به او گفت كه دوباره تور بيندازد، او              

كه   كسي 12».تمـام شب را رنج برده، چيزي نگرفتيم، ليكن به حكم تو، دام را خواهيم انداخت               
 .كند معني نيز بيايد آن را اطاعت مي ، فرمان او را حتّي اگر به نظرش بي استتسليم خدا شده

بدون اينكه بداند  ابراهيم، رهبري خدا را     .  است اعتمادشدن حقيقي،    جنـبة ديگر تسليم   
چه بدون اينكه بداند زمان كامل خدا ، مادر سموئيل حنّا. كشاند، اطاعت نمود ميكجـا    بـه او را   

چگونه مريم انتظار معجزه داشت، بدون اينكه بداند اين       . خواهد بود، براي آن صبر نمود     موقـع   
ده بود، به هدف    اوضاع و شرايط آنگونه اتفاق افتا     چرا  يوسف بدون اينكه بداند     . ممكـن اسـت   

 .ها، كامالً خود را به خدا تسليم نموده بودند هريك از اين نمونه. الهي اعتماد كرد

ايد، اگر در انجام كلية      توانيد مطمئن باشيد كه خود را تسليم خدا نموده         درصـورتي مي  
ه تالش انجام پذيرد، نه اينكچيزها خواهد آن  يماو تا او آنگونه كه  اعتماد كنيد، ، به خدا  امـور 

هاي خود را به ديگران تحميل       برنامهاينكه  يا  و   نماييد،كنـيد ديگران را مطابق ميل خود عوض         
 مسئولشما نبايد هميشه    . داشته باشيد خودتان  كنترل امور را هميشه در دست       بخواهيد  كنيد، و   

و در حضور خداوند سكوت نما و با صبر         «: فرمايد ميچنين  مقدس   كـتاب .  باشـيد  هايـز مـة چ  ه
. اينكه بيشتر تالش كنيد، بهتر است بيشتر اعتماد نماييد  به جاي13».شـكيبايي منتظر عمل او باش   
در دهيد،  العمل نشان نداده و براي دفاع از خود عجله به خرج نمي         اگـردر مقابل انتقادها عكس    

ة بهترين دهند ي كه تسليم هستند،  نشانيدلها. توانيد بفهميد كه تسليم خدا هستيد مياين صورت  
كنيد، طالب احقاق حقوق     نميمحروم  وقتـي كـه تسليم باشيد، ديگران را         . نـوع روابـط هـستند     

 . مي شويدخود، و رضامندي خود ن

چنين اغلب  . شدن در امور مالي است     در زندگـي اغلـب مردم، مشكلترين مسئله تسليم        
ارم كه پول كافي    خواهم براي خدا زندگي كنم، اما همچنين دوست د         من مي  «:كنـند  فكـر مـي   

تواند هدف    شدن نمي  هبازنشست» .بدست بياورم تا زندگي راحتي داشته، و روزي بازنشسته شوم         
          و  خدا براي زندگي ما در رقابت ةيـك زندگـي تـسليم شده باشد، زيرا اين مسئله با منظور اولي

 و 14»تواني هم بندة خدا باشي وهم بندة پول       نمـي «: فـرمايد  عيـسي مـسيح مـي     . اسـت كـشاكش   
 15 ».هرجا گنج توست، دل تو نيز در آن جا خواهد بود«

 شب قبل از مصلوب شدن، عيسي     .عاليتـرين نمـونة تـسليم شخصي، عيسي مسيح است         
اي پدر، هركاري نزد تو     «: ه فرمود چنين دعا نمود   او اين . خـود را تسليم اردة خدا نمود      مـسيح،   
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حال، خواست تو را     در عين . ابل من بردار  پس اين جام رنج و عذاب را از مق        . امكان پذير است  
 16 ».خواهم نه ميل خود را مي

 اين رنج و عذاب را از تواني ميخدايا اگر «چنين دعا نكرد،  دقّـت كنـيم كه عيسي اين     
پس ! بكنددانست كه خدا قادر است هركاري     ميكامالً  او» .ن كن اچن مقابـل مـن برداري، لطفاً       
نج و عذاب، در نظر تو بهترين است،     رر رهايي من از اين      خـدايا اگ  «: چنـين دعـا كـرده گفـت       

 ».خواهم سازد، من نيز همان را مي  را برآورده ميتو اگر اين عذاب، هدف اما. لطفاً چنين كن

پدر، اگر مشكالت، درد، مريضي،     «: گويد تسليم خداست چنين مي   به راستي   كه   كسي
تو در زندگي من ضروري است، لطفاً اين        ويـا پيشامدهاي مختلف براي اجراي هدف و جالل          

ــرمدار  ــه ايــن حــد از بلــوغ  » .چيــزها را از زندگــي مــن ب ب
عيسي مسيح براي   . آيد رسـيدن، بـه سـادگي به دست نمي        

اجـراي ارادة  خـدا آنچنان در زحمت بود كه قطرات عرق    
شدن كار  تـسليم . همچـون خـون از پيـشاني او جـاري بـود      

 . ماستمحورشدن، يك نبرد روحاني عليه طبيعت خود يمدر زندگي ما، تسل. آساني نيست

خدا در مورد اينكه زندگي خود را كامالً به خدا تسليم            كـالم : شدن بـركت تـسليم   
از مخالفت با خدا    «. كسب صلح و سالمتي   : اول. كنـيم و مزيت آن بسيار روشن و واضح است         

شما با  «:  كسب آزادي : ومد 17».دسـت بـردار و بـا او صـلح كـن تـا لطف او شامل حال تو شود                   
و سوم اينكه شاهد نيروي الهي در زندگي         18».آزاد شـدن از گـناه، بـندگان پارسـايي شـده ايـد             

خود را به عيسي مسيح     طاقت فرساي    و مشكالت    سختهاي   اگـر وسوسـه   . خـود خواهـيد بـود     
 .به ياري او بر همة آنها چيره خواهيم شدبسپاريم، 

 با خدا روبرو شد،  به       19شد، د زندگي خود نزديك مي    كـه يوشع به بزرگترين نبر      وقتـي 
آن . هـاي خـود را تسليم خدا نمود   حالـت پرسـتش سـجده كـرد و رو بـه زمـين نهـاد،  و طـرح                

كسب پيروزي از   : اي ضد و نقيض    مسئله. شدن منجر به پيروزي بزرگي در اريحا گرديد        تـسليم 
. گرداند ود، بلكه شما را قوي مي     ش شدن شما نمي   ، باعث ضعيف   شدن  تسليم !شدن طـريق تسليم  

ايد، ديگر نبايد از چيزي ترس و واهمه داشته و يا خود را به               اگـر خـود را بـه خدا تسليم نموده         
: سپاه نجات چنين گفته است    سازمان  گذار    بنيان *ويليام بوث . چيـزي ديگـر نيـز تـسليم نمايـيد         

 ».شدن وي است عظمت قدرت يك شخص، در ميزان تسليم«
                                                 
* William Booth 

بهترين مظهر تسليم بودن،
 .اطاعت و اعتماد است
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خدا، مريم را برگزيد تا     . كند گان، آناني هستند كه خدا از ايشان استفاده مي        شد تـسليم 
مادر عيسي باشد، نه به اين جهت كه او باهوش يا ثروتمند و يا زيبا بود، بلكه به اين دليل كه او        

ممكن خدا را به مريم توضيح داد، او با      وقتي كه فرشته، طرح به نظر غير      . كامالً تسليم خدا بود   
مـن خدمتگـزار خداونـد هـستم و هرچه او بخواهد، با كمال ميل انجام                «: ي چنـين گفـت    آرامـ 
بنابراين، «. چيز بيشتر از يك زندگي كه تسليم دستان خداست، قدرت ندارد           هـيچ  20».دهـم  مـي 

 21».خود را با فروتني به خدا بسپاريد
. هد نمودهركسي باالخره خود را به كسي يا چيزي تسليم خوا   . بهتـرين راه زيستن   

اگـر خـود را به خدا تسليم نكنيد،  به عقايد و يا انتظارات ديگران از خودتان و  يا به پول،  خشم                         
انسان براي پرستش خدا . ب، ترس، و يا غرور و شهوت و نفس خود تسليم خواهيد نمود   ضو غ 

ديگر )  هاييتب(آفـريده شـده، ولـي اگـر از پرسـتش او سـرباز زنـد، بـراي خـودش چيزهايي                
شما آزاد هستيد كه خود را به هركس يا هرچيز          . خـواهد سـاخت تا زندگيش را به آنها بسپارد         

. كه بخواهيد تسليم نماييد، ولي از نتايج آن رها نخواهيد بود          
را به خدا تسليم     اگر خود « :گفـته  چنـين  **ونـز اسـتَنلي ج  . اي

 » .ايد مرج تسليم كرده و نكنيد، خودرا به هرج

راه تنها  ، بلكه    نيست  زيستن راهن  بهتـري شـدن،    تـسليم 
ســاير . رســد راه ديگــري بــه نتــيجه نمــي هــيچ. باشــد آن مــي
. شوند ميشكست  ها منتهي به نوميدي، دلشكستگي و        تـالش 

يكــي از  خــوانده و 22»عــبادت معقــول«شــدن را  تــسليمفارســي، مقــدس  كــتابقــديم تــرجمة  
. است  بـيان نموده   23»خداونـد تـرين راه بـراي خـدمت         محـسوس « آن را     هـاي انگليـسي    تـرجمه 
زده و احمقانه نيست، بلكه عملي  نمـودن زندگـي بـه خـدا، نـه تـنها يك انگيزش هيجان          تـسليم 

 كاري است كه هر ترين و بارزترين باشد، تسليم خدا شدن، مسئوالنه منطقـي و هوشـمندانه مـي     
يك «: رمايدف رسول مي  به همين دليل است كه پولس     . تواند با زندگي خود بنمايد     شـخص مـي   

 مواقعي  ترين لحظات زندگي،    حكيمانه 24».هـدف داريـم و آن اينـست كه او را خشنود سازيم            
 .ايم  كه به خداوند لبيك گفته، پاسخ مثبت دادهنندسته

                                                 
** E. Stanley Jones 

 تسليم شدن، نه بهترين

. بلكه تنها راه زندگي است
 هيچ روية ديگري 

 .به نتيجه نمي رسد
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كشد كه به اين نتيجه برسيد كه ديگران بزرگترين مانع   ها طول مي   گاهـي اوقـات سـال     
ميال  هستيد، كه اين شامل ا     يستند،  بلكه خودتان   بـر سـر راه دريافـت بركات خدا در زندگيتان ن           

اگر بر روي   .  مـي باشـد    خـودتان  هـاي شخـصي    طلبـي  خـودتان، غـرور تـوام بـا لجاجـت و جـاه            
  . مجري ارادة  خدا باشيدخواهيدتوانستشما هرگز ن، هاي خودتان متمركز باشيد برنامه

شروع  اين چنين آن راتـرين كارش را در شما انجام دهد،     عمـيق  مـي خـواهد   اگـر خـدا     
هاي قبلي، مشكالت فعلي، آرزوهاي  پشيماني: بنابـراين همـه را بـه خدا بسپاريد        . خـواهد نمـود   

عيسي . ها، آزارها و غيره و غيره، همه را به خدا بسپاريد      ها، عادت  ها، رؤياها، ضعف   آتي، ترس 
. رمان برداريدمـسيح را روي صـندلي رانـنده در زندگـي خود بنشانيد و دستتان را نيز از روي ف         

تحت استادي . شود آنچـه كه تحت كنترل خداست هرگز از كنترل خارج نمي          : ترسـان نباشـيد   
من به  «: و همچون پولس خواهيد بود كه گفت      . مسيح، شما قادر به انجام هركاري خواهيد بود       

 25».كند، به انجام هركاري قادر هستم وسيلة مسيح كه مرا تقويت مي
در راه دمـشق پـس از آنكه او توسط آن نور كوركننده، به   شـدن پـولس    لحظـة  تـسليم   

هاي  كند كه نظرمان را با روش      در مـورد مـا و ديگران،  خدا تالش مي          . زمـين افـتاد، واقـع شـد       
اي نيست كه يكبار اتفاق بيفتد و تمام   شدن واقعه  ديگر اينكه تسليم  . آرامتري به خود جلب كند    

 لحظة  در اينجا دو مسئله هست، يكي        26».م رو ميمرگ  به كام   هر روز   «: گويد پـولس مي  . شـود 
شدن، كه اين دومي لحظه به لحظه و تا به انتهاي اين زندگي               تسليم عملشدن، و ديگري     تسليم

تواند از روي    مشكل عمدة  قرباني زنده اين است كه چون زنده است مي           . جـسماني ادامـه دارد    
 مجبور شويد در طول زندگيتان هر روز پنجاه       قـربانگاه كـنار بـرود،  بنابـراين ممكـن است شما            

عيسي . شدن، بايد به صورت عادت روزانة شما درآيد        تسليم. مرتبه خود را به خدا تسليم نماييد      
اگر كسي بخواهد پيرو من گردد، بايد دست از جان بشويد و همه روزه صليب               «: مـسيح فـرمود   

 27».خود را بردارد و با من بيايد
وقتـي تـصميم بگيـريد كه يك زندگي كامالً تسليم خدا داشته             : هـشداري بـراي شـما     

گاهي اوقات اين آزمايش به معني . خواهد گرفتباشـيد، ايـن تصميم شما مورد آزمايش قرار          
شدن  و معموالً  تسليم   . باشد ، پر هزينه، يا به نظر غير ممكن، مي        ناپسند،  پر دردسر انجام كارهاي   

 .م دهيد كه مايل به انجامش نيستيدكاري را انجابه معناي اين است كه 
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، مؤسس كَمپِس كروسِيد *يكـي از بزرگتـرين رهبـران مـسيحي قرن بيستم،  بيل برايت      
هاي چهار اصل معنوي، و       كمـپِس در گوشه و كنار دنيا،  و جزوه          توسـط .  اسـت  **فُركرايـست 

 تا كنون بيش    .)است كه تا به امروز توسط بيش از چهار ميليارد نفر مشاهده شده           (عيـسي   فـيلم   
 . و ابديت را با او در آسمان خواهند گذرانيد اندنفر دل خود را به مسيح سپرده  ميليون150از 

چرا خدا اينقدر تو را بركت داده و مورد استفاده قرار «روز از بيل برايت پرسيدم،    يـك 
ي كاغذي  آن را رو  . وقتي جوان بودم، قراردادي با خدا بستم      «: او چنـين پاسـخ داد     » دهـد؟  مـي 

آن نوشـته، ايـن بـود، از اين روز به بعد، من غالم عيسي               . نوشـتم و پايـين آن را امـضاء نمـودم          
 » .مسيح هستم

ايد؟ يا اينكه هنوز با خدا پيرامون حق او          آيـا شـما تاكـنون چنين قراردادي با خدا بسته          
اكنون نـسبت بـه آنچـه كـه دوسـت دارد بـا زندگي شما بكند، در كشاكش و مجادله هستيد؟                      

 . نوبت شماست كه تسليم فيض، محبت و حكمت خدا بشويد
 

 روز دهم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .محور و مركز پرستش، تسليم بودن است :انديشة روز

  
تمام وجود خود را در اختيار او بگذاريد تا اعضاء شما براي مقاصد                «  : حفظي ةآي

 )فشري(ب 13:6روميان                 ».نيكو بكار رود

 
ــق  ــراي تعم ــؤالي ب ــدا دور     :س ــود را از خ ــي خ ــي از زندگ ــه بخــش هاي چ

 نگاه مي دارم؟

                                                 
* Bill Bright 
** Campus Crusade For Christ 
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 دوستي صميمانه با خدا
 

 وقتي ما با خدا دشمن بوديم، 

 او با مرگ پسر خويش، دشمني ما را به دوستي تبديل كرد، 

 پس حاال كه دوست او هستيم، 

 ! چقدر بيشتر زندگاني مسيح باعث نجات ما خواهد شد
 ) شريف (10:5روميان 

 
 

 
 . بهترين دوست ما باشدي خواهدخدا م

او خالـق و آفـرينند ه، آقا و خداوند، قاضي،       :  ا جـوانب مختلفـي دارد     رابطـة مـا بـا خـد       
دهنده اين است    ترين حقيقت تكان    اما عظيم  1.رهاننده، پدر،  منجي و بسيار چيزهاي ديگر است        

 !خداي قادر مطلق مشتاق است كه دوست ما باشد:  كه

 رابطة  صميمانه با آدم و حوا از  : آل خدا و انسان هستيم     در بـاغ عـدن شـاهد رابطـة ايده         
مذهبي وجود نداشت، بلكه فقط     و آئين هاي     مراسم   ،هيچگونه تشريفات . برخوردار بودند خدا  

آزاد از هر گناه و     ،  آدم و حوا  . اي سـاده بـين خـدا و انـسانهاي آفـريده شـده توسط وي                رابطـه 
 . تقصير، در خداوند شادمان بودند و خدا نيز از ايشان خرسند بود

ايم، ولي پس از سقوط، آن       اي زيستن دائمي در حضور خدا آفريده شده       مـا انـسانها بر    
كنيم كه سعادت    فقط چند نفر انگشت شمار را در عهد عتيق مشاهده مي          . گم شد  آل رابطة ايده 

د واند، داو   خوانده شده  »دوستان خدا «ابـراهيم و موسي     . انـد  و امتـياز دوسـتي بـا خـدا را داشـته           
اي صميمانه با خدا     داده شـد،  و ايـوب، خـنوخ و نـوح رابطـه              لقـب » )خـدا (مـردي موافـق دل      «

 . خورد  چشم ميه در ايام عهد عتيق، ترس خدا بيشتر از دوستي خدا، ب2.داشتند
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 :دهميازروز 
دوستي 
 صميمانه

 با خدا 

كه او بر روي صليب بهاي       موقعيهمان  . بعـدها عيسي مسيح، اوضاع را دگرگون نمود       
دا بود، از باال تا پايين دوپاره   گـناهان مـا را پـرداخت، پـردة هيكل كه مظهر جدايي انسان از خ               

 . شد،  كه خود بيانگر اين است كه ايجاد رابطة  مستقيم با خدا، اكنون مجدداً امكان پذير است

بايست ساعتها وقت صرف آماده شدن براي        بـرعكس دوران عهـد عتـيق كه كاهن مي         
. نزديك شويم توانيم به حضور او      نمـود، مـا اكنون در هر زمان مي         رفـتن بـه حـضور خـدا مـي         

اينها ! حال، چقدر از رابطة عالي و جديدي كه با خدا داريم، شاديم           «: فرمايد مقـدس مي   كـتاب 
 همه از بركت وجود خداوند ما عيسي مسيح است كه در راه گناهكاران، جان خود را فدا كرد                 

 3».تا ما را دوستان خدا سازد
اني دوسـتي بـا خـدا فقـط بـه جهت فيض عظيم خدا و از طريق قرب                 

 ها همه از طرف خدائي است كه بوسيلة  مسيح          اين«. عيسي مسيح ميسر است   
يكي از  4».مـا را كـه قبالً دشمنان او بوديم به دوستان خود مبدل كرده است       

هان چه دوست است ما را      «:  گـويد  سـرودهاي روحانـي قديمـي چنـين مـي         
كت با هر سه شخصيت تثليث      كند تا از دوستي و مشار      ولي خدا عمالً ما را دعوت مي      » .عيـسي 

 . برخوردار شويم 7القدس  و روح6، پسر5اقدس، يعني پدر

خوانم زيرا كه بنده آنچه آقايش       ديگـر شما را بنده نمي     «:  عيـسي مـسيح چنـين فـرمود       
ام به شما بيان     ام زيرا كه هرچه از پدر شنيده       دانـد لكـن شـما را دوسـت خوانده          كـند، نمـي    مـي 

 بلكه به معناي يك را در برندارد،مفهـوم رفاقـت معمولي      ،  يـن آيـه   در ا دوسـت   واژة   8».كـردم 
دقيقاً همين واژه براي اشاره به ساقدوش داماد در         . باشد رابطـة  نـزديك و مبتنـي بـر اعـتماد مي            

در دربار . است اعـتماد و دوستان بسيار نزديك پادشاه بكار رفته     و افـراد قابـل     9مراسـم عروسـي   
 است  حالي دراين  تي حد و فاصلة خود را تا پادشاه حفظ نمايند،           پادشـاهان، خدمتگـزاران بايـس     

ه معــتمدين و نــزديكان پادشــاه از داشــتن ارتــباط مــستقيم و نــزديك بــا وي و دسترســي بــه كــ
 .اطالعات محرمانه برخوردار هستند

درك ايـنكه خـدا مايل است ما دوستي صميمانه و نزديكي با وي داشته باشيم، سخت                
من خداي غيوري هستم و پرستش خداي غير را         «:  د او چنـين مي گويد     وولـي كـالم خـ      اسـت، 

  10».تمحل نمي كنم
در واقع،  او آنچنان اين جهان را        . خـدا، عمـيقاً مايل است كه ما او را صميمانه بشناسيم           

ب نموده است،  كه ما      ، مرتّ  نيز هست   شـامل جزئيات زندگي ما      را كـه   و تـاريخ  كـرده   طرّاحـي   
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شناخت و محبت خدا و همچنين
شناخته شدن و مورد محبت خدا
واقع شدن، واالترين افتخار و 
لذّتي است كه ما انسانها از آن

 . برخورداريم

او تمام مردم دنيا را از يك نفر بوجود         «: فـرمايد  مقـدس مـي    كـتاب . او بـشويم  بتوانـيم دوسـتان     
آورد، يعني از آدم، و قوم ها را در سرتاسر اين زمين پراكنده ساخت؛ او زمان به قدرت رسيدن         

مقصود از تمام اين    . و سـقوط هـر يـك از قوم هاي جهان و مرزهاي آنها را از پيش تعيين كرد                  
 11».ردم در جستجوي خدا باشندكارها اين است كه م

شدن،  واالترين  ت خدا واقعشدن و مورد محب شـناخت و محبت خدا و همچنين شناخته  
ـ   امتـياز  خواهد افتخار  هركه مي«:  گويد خدا مي. داريماز آن برخوري اسـت كـه ما انسانها       و لذّت

 چيزهايي ]اينهاست[...داند كه خداوند هستم،  شناسد و مي كـند، بـه اين افتخار كند كه مرا مي     
  12».باشند كه موجب خشنودي و سرور من مي

تـصور ايـنكه چگـونه ايجـاد يـك دوسـتي صميمانه مابين خداي قادر مطلق، نامرئي و            
درك رابطة  . رسد عـيب و انـسان محـدود و گـناهكار ممكن است، بسيار مشكل به نظر مي                 بـي 

ولي اين چه معنايي دارد . تر است ار سادهغـالم و آقـا، يـا خالـق و مخلوق و يا پدر و فرزند بسي               
مقدس  كـه خـدا مايـل اسـت مـن دوست او باشم؟ با نگرشي به زندگي دوستان خدا در كتاب                    

در اين فصل از كتاب به دو راز و در فصل بعدي به             . گردد شـش راز دوستي با خدا آشكار مي       
 .چهار راز ديگر خواهيم پرداخت

 دوست صميمي خدا گرديدن

اگـر خود  .  گفتگوي مداوم  از طـريق  
اي يك بار شركت در جلسات كليسايي        را به هفته  

، با خدا محدود نماييد   روزانـه و شخـصي       دعـاي و  
ــد      ــدا رش ــا خ ــود ب ــميمانة خ ــة ص ــز در رابط هرگ

دوسـتي بـا خـدا از طريق شريك         . نخواهـيد نمـود   
 .ميسر مي باشدنمودن خدا در تمام تجربيات زندگيتان 

 ولي 13.داشتن زماني براي نيايش روزانه با خدا،  بسيار مهم است      كردن به    قطعـاً، عـادت   
 فعاليت،  هرخواهد در    او مي . خـدا طالـب چيـزي بـيش از يـك قرار مالقات روزانه با شماست               

توانيد يك گفتگوي    شما مي . هـر فكـر شـما حـضور داشته باشد         در  گفـتگو، مـشكل، و حتـي        
كنيد يا  با او در مورد هرآنچه كه مي     همان لحظه   در   دائمي در خالل روز با خدا داشته باشيد، و        

 يعني گفتگو با خدا در حين خريد روزانه،       14»دعـاي بـي وقفـه     «. انديـشيد، صـحبت نمايـيد      مـي 
 .رانندگي،  كار و يا انجام كارهاي روزمرّه
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. باشيمتنها اين است كه با خدا   » صرف وقت با خدا   «يـك تصور غلط و رايج در مورد         
كـه عيـسي مـسيح بـه مـا نمونه داد، بايستي زمانهايي را در تنهايي با خدا داشته      البـته، همانطـور    

تواند  آوريم مي  كه به عمل مي هرآنچه. قسمتي از وقت ما دارد    تنها  باشـيم، ولـي ايـن اشـاره به          
باشد، به شرطي كه از او خواسته باشيم كه در آن حضور داشته و ما نيز     » صـرف وقـت بـا خدا      «

 .طالع باشيما از اين حضور با

كالســيك در مــورد ايــنكه بــياموزيم تــا اســت كتابــي ، * حــضور خــداتمــرينكــتاب 
اين كتاب كه در قرن هفدهم توسط برادر        . با خدا گسترش بخشيم   را  مـصاحبت دائمي خويش     

كردن غذا و شستن      آماده همچوناي   و ساده    الرِنـس نوشـته شـده است،  كارهاي پيش پا افتاده           
كليد : گويد او چنين مي  . وده است  و مـشاركت بـا خـدا تـبديل نم          ظـروف را بـه عمـل سـتايش        

 در جهت   رفتار شما را  كند بلكه    آوريد عوض نمي   ارتـباط بـا خدا، آنچه را كه شما به عمل مي           
كه شما معموالً براي    را  كنيد هرآنچه    شروع مي . دهـيد تغييـر خـواهد داد       آنچـه كـه انجـام مـي       

خوردن، استحمام، كاركردن، : ا انجام دهيد، از قبيلداديـد اكنون براي خد  خـودتان انجـام مـي    
 .كردن سطل آشغال خاليحتي استراحت نمودن و 

، »كناره بگيريم «كنيم كه براي ستايش خدا بايد از كارهاي روزانه           امروزه ما تصور مي   
د ه شبرادر الرنس متوج. ايم كه حضور خدا را دائماً احساس كنيم        تنها به اين دليل كه نياموخته     

 معمولي و روزمره بسيار ساده و ميسر است، و براي اين كار    كارهايكـه پرستش خدا از طريق       
 . گيري نيست نيازي به يك سفر ويژه و گوشه

مانند  يشكل مراسم به  در بـاغ عدن ستايش      . آل خداسـت   ايـن چيـزي اسـت كـه ايـده         
بلكه يك حالت    صورت نمي گرفت،  جستند،    كه افراد بايد در آن شركت مي       مراسـم كليسايي  

به جهت اينكه خدا هميشه با      . ا در مـشاركت دائمـي بـا خـدا بـودند            آدم و حـو     .داشـت دائمـي   
اندازة اين مكان بخصوص    توان گفت خدا در هيچ مكان ديگري به          ماسـت، به همين دليل نمي     

ر كند و د   خدا مافوق همه بوده و در همه كار مي        «: فرمايد مي مقدس  كتاب .بـه ما نزديك نيست    
  15».همه ساكن است

 كـه بـه جاي جلسات مفصل دعاي      سـت يكـي ديگـر از نظـرات مفـيد بـرادر الرِنـس ا             
به جهت حفظ تمركز و پرهيز از       . وار داشته باشيم    در خالل روز دعاي مكالمه     مداوماًطوالنـي،   

كنم كه از كلمات پيچيده و تركيبي در         پيشنهاد نمي «: كند پرتـي، او چنـين پيـشنهاد مي        حـواس 

                                                 
* Practicing the Presence of God 
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آنچه انجام مي دهيد، مي تواند 
 شد، با» صرف وقت با خدا«

مشروط به اينكه خدا نيز دعوت 
شده باشد تا بخشي از آن باشد و 
 .شما نيز متوجه حضور او باشيد

اد ـ اين پيشنه16».شود باعث سردرگمي مي) دعا در(كردن  عـا استفاده نماييد، چراكه سخنراني     د
 .خاص مناسب و بجاستامروز نيز به گونه اي  ساله، 450

 چگونه اين مسئله ميسر     17».هميشه دعا كنيد  «دهـد كه     مقـدس بـه مـا تعلـيم مـي          كـتاب 
اسـت؟ يـك راه ايـن است كه همچون بسياري از            

دعاي «ان قـرنهاي گذشـته، در خالل روز،         مـسيحي 
اي را   جملـة كـوتاه يا ساده     .  داشـته باشـيم    »تنفـسي 

را مكرراً به عيسي مسيح      برگـزينيد كـه بتوانـيد آن      
توهميشه با  «:  ازقبيل درخـالل يـك نفـس بگوييد،      

ــي ــو  «،».من ــيض ت ــرا ف ــست م ــوكّ «،».كافي ــه ت لم ب
 ،».تو مالكي  «،».طالـب شـناختت هستم     «،».توسـت 

: اي را برگزينيد، مثل توانيد يك جملة كوتاه از آيه    همچنين مي » .تـا اعـتماد كنم     م بـبخش  قـوت «
اينها را تا   » .تـو خـداي من هستي     » «.كنـي  هرگـز مـرا تـرك نمـي       » «.اسـت  مـرا زيـستن مـسيح     «

فقط به خاطر . هاي آن در قلب و وجودتان رسوخ نمايد توانـيد در دعـا تكرار كنيد تا ريشه       مـي 
 .ه انگيزة  شما هميشه احترام گذاردن به خدا باشد نه كنترل نمودن اوداشته باشيد ك

. را گسترش داد   توان آن  تمـرين ممارسـت بـا خـدا چون مهارت و عادتي است كه مي              
كند تا بتواند يك موسيقي زيبا       ها را تمرين مي    تهمانگـونه كـه يك نوازنده هر روز گامها و نُ          

 خودتان فشار بياوريد تا در طول ساعات مختلف روز به را بـه سـهولت بـنوازد، شـما نيز بايد به          
 .بايد به مغز خود بياموزيد كه خدا را به خاطر داشته باشد. خدا بينديشيد

اي دائماً خودتان يادآوري كنيد و افكارتان را       در ابـتدا نـياز خواهيد داشت كه به گونه         
چيزهاي يادآوري  . مـتوجه ايـن مـسئله بنمايـيد كـه خـدا در آن لحظـة مخـصوص بـا شماست                    

مون ضمثالً ممكن است يك يادداشت كوچك به اين م        . اي را در اطراف خود بگذاريد      كننده
 راهبان مسلك   »! و مرا دوست دارد    خدا همين اآلن با من است     «: براي خودتان درست كنيد كه    

 كنند كه در ابتداي هر ساعت دست از كار         وار سـاعت استفاده مي     بِنِديكتـي از صـداي ناقـوس      
توانيد  اگر شما ساعت مچي يا تلفن همراه داريد كه مي         . بپردازند» دعاي سر ساعت  «كـشيده به    

گاهي اوقات  . توانيد همچنان كنيد   را تنظـيم كنـيد كـه هـر سـاعت زنـگ بـزند، شما نيز مي                  آن
 . حضور خدا را احساس خواهيد نمود وگاهي اوقات نه
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هستيد، و صرفاً يك احساس     ور خدا    حض ه كردن تجرباگـر از تمام اين كارها به دنبال         
هدف فقط يك احساس نيست، بلكه . چون اين كار شايسته اي است   كنيم   ما خدا را ستايش مي    

 .اين است سبك درست پرستش. يادآوري مداوم اينكه خدا هميشه حضور دارد

ـ از طـريق ت    راه براي برقراري دوستي با خدا از طريق تفكر در           دومين:  دائمي رفكّ
ــ را مــي ايــن. باشــد م وي در طــول روز مــيمــورد كــال ــتــوان تعم ، و نامــيدر و عــبادت ق، تفكّ

كـند بينديـشيم كـه خدا        مقـدس مكـرراً مـا را تـشويق مـي           كـتاب 
  18.كيست، چه كرده است، و چه گفته است

غير ممكن است ،  ندانيمراكـه خـدا مي گويد       آنچـه   اگـر   
ناخت تـوان خـدا را بدون ش       نمـي . بـشويم  دوسـت او     يمكـه بتوانـ   

ميسر  كالمش   دركدوسـت داشت، و شناخت او، فقط از طريق          
خـود را بـه سموئيل از طريق        «: فـرمايد  مقـدس مـي    كـتاب . سـت ا

 . كند ين روش استفاده ميهم خدا امروزه هنوز هم از 19».كالمش ظاهر فرمود

مام توانيد در ت   ميولي  مقدس بپردازيد،    توانيد تمام روز را به مطالعة كتاب        نمي اگـرچه 
تر در   ايد به خاطر بياوريد يا حفظ كنيد، و عميق         ، آياتي را كه خوانده    بينديشيدطول روز به آن     

 . يدنمايمورد آن آيات فكر كرده در ذهن خود آن مفاهيم را مرور 

تفكـر و تعمـق معمـوالً بـا يكـسري تشريفات مذهبي كه يك راهب تارك دنيا و اهل                    
در حاليكه تعمق، به زبان ساده يعني متمركز        . ه شده است  د، اشتباه گرفت  نده تـصوف انجـام مـي     

 .تواند آنرا آموخته و در هر زماني آنرا به كار ببرد مهارتي كه هركسي مي. دنيانديش

. طراب خواند ض نگراني و ا    آن را  توان به مشكلي فكر كنيد، مي    پشت سرهم   وقتـي شما    
توان نگران   دانيد كه چگونه مي     مي اگر. ، تعمق است  انديشيدنپشت سرهم در مورد كالم       يلـ و

تنها كاري كه الزم است انجام دهيد       ! توان تعمق داشت   دانيد كه چگونه مي    شـد، همچنـين مـي     
     س معطوف نماييد ه خود را از مشكالت به آيات كتابايـن اسـت كـه توجهرچه بيشتر به . مقد

 . كالم خدا بينديشيد، براي مطالب كمتري نگراني خواهيد داشت

، اين بود كه آنها كالم      خواندد را دوستان نزديك خود      ووب و داو   ايـنكه خدا اي    علـت 
. دنديانديش به آن مي  پيوسته  دانستند، و در خالل روز       تر از هر چيز ديگري مي      خـدا را بـا ارزش     

ـ  ود ودا 20».سـخنان دهـان او را زيـاده از رزق خـود ذخيـره كردم              «: كـندكه  وب اعتـراف مـي    اي
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در جميع   «21».دارم، تمامي روز تفكر من است      و را چقـدر دوسـت مـي       شـريعت تـ   «: گـويد  مـي 
  22».هاي تو تفكّر خواهم نمود كارهاي تو تأمل خواهم كرد، و در صنعت

گذارند، و خدا نيز رازهاي خود را با         دوسـتان رازهـاي خـود را با يكديگر در ميان مي           
د كالم او را در خود هر روز        ر در مور  شـما در مـيان خواهد گذاشت به شرط اينكه عادت تفكّ           

خـدا راز خـود را بـه ابراهيم گفت و به همين ترتيب با سايرين چون دانيال، پولس،                   . بپـرورانيد 
 23. دوستان عمل نمودديگرشاگردان اوليه و 

نواري گوش  به  شنويد و يا     اي مي  خوانيد يا موعظه   مقدس مي  معمـوالً وقتـي شما كتاب     
تمرين مرور ذهني در مورد     . گذاريد  به كناري نمي   وده،  كرموش ن را فرا  مي دهيد، بالفاصله آن   

را  حقـيقت را در ذهن خود گسترش بخشيد، در مورد آن پشت سر هم بينديشيد و كماكان آن                 
هـرچه بيـشتر در مـورد آنچـه كـه خـدا فرموده است وقت صرف نموده و به آن                     . مـرور كنـيد   

پي اند،   را از دست داده     كه اغلب مردم آن    ايـن زندگي، يعني چيزي    » راز«بينديـشيد، بيـشتر بـه       
سِرّ خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ايشان را           «: فرمايد مقـدس مـي    كـتاب . خواهـيد بـرد   
 24».تعليم دهد

هيم را با هم بررسي خوا    در فـصل بعدي چهار راز ديگر پيرامون ترويج دوستي با خدا             
ز گفتگوي دائمي با خدا را شروع نموده و در مورد           از همين امرو  . نمود، ولي منتظر فردا نشويد    
ر به شما   دهد كه با خدا صحبت كنيد، و تفكّ        دعا به شما امكان مي    . كـالم او بـه تفكّـر بپردازيد       

 شدن،هردوي اينها براي دوست صميمي خدا .  صداي خدا را بشنويد   ين امكان را مي بخشد كه     ا
 .باشند اساسي و ضروري مي

 

 روز يازدهم
 در مورد هدفمر تفكّ

 

 .خدا مي خواهد كه بهترين دوست من باشد :انديشة روز

  ».خداوند به كساني اعتماد دارد كه از او اطاعت مي كنند« : حفظيةآي
 )تفسيري(الف 14:25   مزمور 

چه مي توانم بكنم كه بياد من بياورد كه به خدا بينديشم و              :سؤالي براي تعمق  
 بگويم؟بيشتر در خالل روز با او سخن 
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 گسترش دوستي با خدا
 

 .به درستكاران اعتماد مي كند... خداوند 
 )تفسيري( 32:3امثال سليمان 

 

 به خدا نزديك شويد، 

 .تا او نيز به شما نزديك شود
 )تفسيري (8:4يعقوب 

 
 

 
 

 .ميزان نزديكي شما به خدا، بستگي به خودتان دارد

دوستي با  . ي با خدا تالش نمود     بايد براي گسترش دوست    ،هاي ديگر  مانـند همة دوستي   
. باشد صورت تصادفي اتفاق نخواهد افتاد، بلكه مستلزم اشتياق، صرف وقت و انرژي مي     خدا به 

تر با خدا هستيد، بايد بياموزيد كه چگونه احساسات خود           انهمتشنة ارتباطي عميقتر و صمي    اگـر   
كاري انجام دهيد، به او اعتماد     خواهد   مي را صـادقانه بـا وي در مـيان بگذاريد و هرگاه از شما             

 كه براي خدا مهم است، و براي دوستي با خدا           اهميت دهيد چيزهايي  به  داشته باشيد، بياموزيد    
 . اشتياقي عميقتر از هر اشتياقي ديگر داشته باشيد

 با  سـنگ زيرين در بناي يك دوستي عميق . اشمخدا صادق ببخواهم كه با بايد  
خداوند از ما   . ها اقت كامل در مورد احساسات و نيز شكست       خـدا، صـداقت كامـل است، صد       

هيچكدام . كند  مي تأكيد خاصي عيب باشيم، اما بر روي صداقت كامل         انتظار ندارد كامل و بي    
بود،  عيب بودن الزمة دوستي با خدا مي      اگر بي . عيب نبودند  مقدس بي  از دوستان خدا در كتاب    

خوشبختانه، به جهت فيض خدا،     .  دوستان او بشويم   توانستيم صـورت مـا هـيچگاه نمـي        در ايـن  
 .باشد مي 1»دوست گناهكاران«عيسي مسيح هنوز هم 
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خدا نمي خواهد ما عالي
 و بي عيب باشيم، 

ارادة او اين است كه ما 
 .كامالً صادق باشيم

هاي  كنيم كه دوستان خدا در ارتباط با احساسات، گاليه      س مشاهده مي  مقـد  در كـتاب  
با اين وجود،   . ها، اتهامات و مجادالت خود با خالقشان بسيار صادق بودند          بيني هميـشگي، پيش  

رسـد كـه خـدا نـه فقط از اين صراحت ايشان ناراحت نشده بلكه آن را تشويق نيز                مـي  بـه نظـر   
 .نموده است

از او بپرسد و او را به       شـهر سدوم    كـردن   خـدا بـه ابـراهيم اجـازه داد در مـورد ويـران               
پنجاه  زد و از   با خدا چانه مي   بر سر تعداد نفرات الزم جهت حفظ شهر،         ابراهيم  . چـالش بطلـبد   

 .پوشي كند سيد به ده مرد عادل كه در اين صورت خدا از ويراني شهر چشمنفر عادل ر

كه خدا  ود  وكنيم كه صبورانه به اتهامات فراوان دا       بـه همين ترتيب خدا را مشاهده مي       
را بـي انـصاف مي نامد و اينكه امانتش را حفظ نمي كند و               

يا وقتي ارميا . دهد  گوش فرا مياو را تـرك كـرده اسـت،       
. اسـت، او را نكشت     د كـه خـدا او را گـول زده         ادعـا كـر   

ـ  وب توانست تلخي خود را در خالل آزمايشات سخت         اي
ـ              وب بخاطر  ايمـانش بيـرون بريـزد، و سـرانجام خـدا از اي

 ناراستيصـداقتش حمايت نموده و دوستان او را به علت           
ل بنده ام ايوب در بارة من آنچه راست است، مث      «: خدا به ايشان چنين فرمود    . ايـشان توبيخ نمود   

  2».ايوب به جهت شما دعا خواهد نمود زيرا كه او را مستجاب خواهم نمود... نگفتيد 

 خدا صادقانه انزجار كامل خود را       3دهنده از دوستي صريح خدا،     در يـك نمـونة تكان     
در مورد دادن سرزمين    او به موسي گفت كه قول خود را       . دارد از نااطاعتـي اسـرائيل ابـراز مـي        

 او حتّي گامي ديگر با ايشان در بيابان به پيش            ولي .ه بـه قـوم اسـرائيل نگاه خواهد داشت         وعـد 
 .خدا حقيقتاً رنجيده بود، و اجازه داد تا موسي اين احساس او را درك كند! نخواهد رفت

اين قوم را تو به من مي گويي «: صادقانه به خدا گفت خدا  » دوسـت «موسـي بـه عـنوان       
گفته اي تو را به نام . هي فرستاداگويي چه كسي را با من خو     ولي نمي  م،بـه سـرزمين موعود ببر     

به راهي كه بايد    مرا  اگر حقيقت اينطور است،     پس  . من قرار گرفته اي   مورد لطف   مـي شناسم و     
. پس لطف خويش را از ايشان دريغ مدار        قوم تو هستند،      نيز اين مردم ... بـروم، راهنمايـي كـن       

مـن خـودم همـراه شما خواهم آمد و به شما توفيق خواهم       : تخداونـد در جـواب موسـي گفـ        
اگر با ما نمي آيي، ما را نيز        : خداونـد از ايـن جهـت اينـرا فرمود، زيرا موسي گفته بود             . بخـشيد 

اگر تو همراه ما نيايي، از كجا معلوم خواهد شد كه من و قوم              . نگـذار كه از اينجا جلوتر رويم      
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 خشم و تلخي

 بزرگترين مانع براي 
 .دوستي با خداست

در اين مورد هم دعاي تو را اجابت مي كنم،          :  خداوند فرمود  .مـن مورد لطف تو قرار گرفته ايم       
  4».چون تو مورد لطف من قرار گرفته اي و تو را به نام مي شناسم

بله، بدون شك   شما بپذيرد؟   از  پـرده بودن و چنين صراحتي را         تـواند بـي    آيـا خـدا مـي     
گستاخي و ه نظر ما آنچه كه ب  . شود  بنا مي  رو راستي دوسـتي حقيقـي بـر پايـة         ! هميـنطور اسـت   

سخنان ناشي از احساسات دوستانش   خدا به  .نگرد ميصداقت ديدة به   را خدا آن  است، پروايي بي
 خسته است، بايد با     مĤبتكراري افراد زاهد  و  وار   دهـد؛ او از رفـتارهاي كليشه       گـوش فـرا مـي     

خـدا صـادق بـود، احـساسات واقعـي خـود را با او در ميان                 
 .د احساس كنيم و به زبان بياوريم نه آنچه كه ما باي،گذارد

اگـر در قـسمت هايي از زندگيتان احساس مي كنيد           
كـه گـول خـورده ايـد و در نتـيجه دچـار يـأس و نـا اميدي                    

خود را نزد   خـشم و غضب پنهان      شـده ايـد، الزم اسـت كـه          
 را  هرچيزيدرك كنيم كه خدا     و نتوانيم   ايم   تا زماني كه كامالً بالغ نشده     . خـدا اعتراف نماييد   

 ظاهـر و قـيافه، پيـشينه، دعاهـاي پاسخ     در مـورد  د،   بـر   در زندگـي مـا بكـار مـي         يبـراي خيريتـ   
عليه خدا،  داديم،   ها را تغيير مي    بوديم آن  نـشده، و چيـزهاي ديگـري كه حتماً اگر خدا مي            داده

ها معموالً وقتي توسط ديگران مورد آزار و اذيت قرار           انـسان . خـشم در سـينه خواهـيم داشـت        
چيزي ين  چن *به گفتة ويليام بكاس   . دهند مي گيـرند، خـدا را مـورد سـرزنش و انـتقاد قرار             مـي 

 .گردد مي»  نامشهود با خدايشكاف«موجب بروز 

 اتفاق بيفتد،  ايناگر خدا اجازه داده  : تلخي بزرگترين مانع براي دوستي با خدا      خشم و   
وجه به نفع ما عمل    بهترين بههميشهاسـت كه خدا  سـخ ايـن   چـرا بايـد بـا او دوسـت باشـم؟ پا        

را قبول   توانيم آن  شده و ما نمي    كـند، حتّـي مواقعـي كه اتّفاق دردناكي در زندگي ما واقع             مـي 
همچون ساير . بـروز خـشم و آشـكار نمـودن احساسات اولين گام براي شفا يافتن است              . كنـيم 
 براي اينكه صداقتي    5.س، بـه خدا بگوييد كه دقيقاً چه احساسي داريد         مقـد  هـا در كـتاب     نمـونه 

 راهنماي ضمن اينكهكتاب اين  -است بـياموزيم، خـدا كـتاب مزامير را به ما داده        را  بـدون ريـا     
نيز ، جاروجـنجال، شك، ترس، رنجش، احساساتي عميق و      اعتـراض ، مملـو از     اسـت پرسـتش   

  احساسات گونهاز هر  .بيانية ايمان است  در عين حال    تـوأم بـا شـكرگزاري، تمجيد و ستايش و           
وقتــي اعتــرافات مملــو از .  شــده اســتاي در كــتاب مزاميــر ذكـر   نمــونهكـه فكــرش را بكنــيد، 

                                                 
* William Backus 
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 :دهمازدوروز 
گسترش 
 دوستي 

 با خدا 

 ما خواهد فهميم كه خدا ميبـه خوبـي مـي توانيم ب   خوانـيم،   ود و سـايرين را مـي     واحـساسات دا  
توانيد مثل   مي. يمياز احساسات خود را از او مخفي ننما       كدام   هيچ   -پرستش كنيم او را   ونه  چگ
هاي خود را نزد او بيان  نالة خود را در حضور او خواهم ريخت، تنگي    «: عا كنيد ود چنـين د   ودا

 6 ».شود كه روح من در من مدهوش مي وقتي. خواهم كرد

وب، و سايرين د، ابراهيم، اي و دانستن اينكه تمام دوستان نزديك خدا چون موسي، داو        
   ق خوبي براي        و تـرديد در كـشمكش بودند       بـا شـكا  . ما باشد ، مي تواند مشوبه جاي  ايشان  ام

   بانه پ    و ترديد خود را زير نقاب      ايـنكه شـكĤپرده و آشكارا و در نزد       ، بي نهان كنند هاي زاهدم
گاهـي اوقات، ابراز شك و ترديد اولين گام به سمت       . نمـودند  هـا را بـيان مـي       عامـة مـردم، آن    

 .شدن با خداست مرحلة بعدي صميمي

 كه به حكمت خدا و      بار هـر  .نمايماطاعت  ن،  بايد بخواهم كه خدا را در ايما      
 يد، دريرا درك و قبول نما توانيد آن كه نمي  آن زمانهايييگويد اعتماد كنيد، حتّ آنچه كه مي  

ي براي دوستي   گما معموالً به اطاعت بعنوان يك ويژ      . ايد ترشـده  بـا خـدا عمـيق     خـود   دوسـتي   
. دانيم و نه دوستان    فرمانده مي يا  ،  ترپرسنگريم؛ بلكه اطاعت را مختص والدين، رئيس، س        نمي

او . بـا ايـن وجـود، عيـسي مـسيح بطـور آشـكارا گفـت كه اطاعت الزمة صميميت با خداست                 
 ».كنم بجا آوريد شما دوست من هستيد اگر آنچه به شماحكم مي«: فرمود

برد،  بكار مي » دوست«اي را كـه عيسي مسيح براي         در فـصل قبلـي اشـاره شـدكه واژه         
از تواند   با وجود اينكه اين دوست مي     . در يك كاخ سلطنتي است    » دوست پادشاه «ة  معـادل واژ  

افـتخار همنشيني نزديك با پادشاه برخوردار باشد، هنوز پادشاه، پادشاه است            
ما نيز دوستان خدا هستيم ولي اين       . و او بايـستي از اوامر پادشاه اطاعت نمايد        

و ما بايستي او را     است   مهربان ما    او رهبر . بـه معـناي بـا خدا برابر بودن نيست         
 . يمياطاعت نما

اطاعـت مـا از خـدا بـه جهـت انجام وظيفه ويا از روي ترس و اجبار                   
. داند بهترين براي ما چيست     مي كه او مطمئنيم   ، داشته  دوست نيـست، بلكـه به جهت اينكه او را        

است پيروي كنيم، و    خواهـيم عيـسي مسيح را به پاس تمام آنچه كه براي ما انجام داده                 مـي  مـا 
 .گردد هرچه او را دقيقتر پيروي كنيم، دوستي ما عميقتر مي

اجبار، احساس گناه، و  كنند كه مسيحيان خدا را بخاطر     ور مي ايمانداران اغلب تص   غيـر 
گناهان ما  كه  به اين دليل    . عكس آن مصداق دارد    كنند، ولي  يـا تـرس از مجـازات پيـروي مي         
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 و اين اطاعت براي ما      -هـستيم، اطاعـت مـا از روي محبت است         بخـشيده شـده و اكـنون آزاد         
همانطور كه پدر مرا دوست دارد،      «: عيسي مسيح فرمود  ! استحامـل شـادي و خوشي عظيمي        

يد، يمن اطاعت نما اگر از كالم .مـن نيـز شـما را دوست دارم، پس در محبت من زندگي كنيد          
نمايم و در    ز احكام پدرم اطاعت مي    در مـن زندگـي خواهـيد كـرد، درست همانگونه كه من ا             

را گفـتم تـا شما نيز از شادي لبريز شويد؛ بلي، تا ماالمال از                 ايـن . كـنم  محـبت او زندگـي مـي      
 8».خوشي گرديد

كه او در ارتباط با پدر عمل        دقّـت داشته باشيد كه عيسي از ما انتظار دارد دقيقاً آنچنان           
عيسي مسيح تمام   . ر نمونة ما براي دوستي با اوست      دوستي او با پد   . نمـود مـا نيـز همچنان كنيم       

 .به انجام رسانيد  با محبت،از او خواسته بود انجام دهد آنچه را كه پدر

خواهد  وقتي عيسي از ما مي    . كند عمل مي فعاالنه  دوسـتي حقيقـي مـنفعل نيست، بلكه         
يم به ديگران نيز م، بـه كمـك نيازمـندان بشتابيم، از آنچه كه دار   يـي ديگـران را محـبت نما   كـه   

ن را به سوي نجات     سايريبدهـيم، زندگـي پـاك و مقدسـي داشته باشيم، ديگران را ببخشيم و                
ــسيح ــز   م ــرايط انگي ــن ش ــة اي ــيم ، در هم ــري كن ــدرت   ةرهب ــا ق ــه م ــه ب ــا محــبت اســت ك    م

 .يميبخشد تا بال فاصله او را اطاعت نما مي

كه  در حالي. خدا انجام دهيمبراي » كارهـاي بزرگ «كه مـي شـود  غالـباً از مـا خواسـته       
. خرسندتر است بسيار  ،   است محبتاز روي   كه نتيجة اطاعت    ما  عمالً خدا از كارهاي كوچك      

و بعنوان ستايش و مي بيند ها را  ممكـن اسـت ديگـران مـتوجه ايـن كارهـا نشوند، ولي خدا آن              
 .قبول مي كندپرستش 

 درحاليكه فرصتهاي   دنآيپيش  ندرت در زندگي ما     ه  هاي طاليي ممكن است ب     فرصت
، راستگويياي چون    حتّي از طريق كارهاي ساده    . زندسامي  كـوچك هـر روز اطـراف ما را پر           

ساده  خدا براي كارهاي   .توانيم لبخند را بر چهرة خدا بنشانيم       بودن و تشويق ديگران مي     مهربان
مقدس  كتاب .است ئلهداياي ما ارزش قا يا  و هاما بيشتر از دعاها، ستايش اطاعت روي ولـي از  

آيا خداوند به قرباني هاي سوختني و ذبايح خشنود است؟ يا به اطاعت             «: فرمايد ميبـه مـا چنين      
 9».فرمان خداوند؟ اينك اطاعت از قرباني ها و گوش گرفتن از پيه قوچها نيكوتر است

فتن از  ياعيـسي مـسيح خـدمت آشـكاراي خـود را در سـن سـي سالگي پس از تعميد                     
اينست پسر  «: ه فرمود خدا از آسمان چنين ندا داد     هنگام،  در آن   . يد دهنده آغاز نمود   يحيي تعم 

كرد كه ماية خشنودي خدا       عيـسي در خالل سي سال چه مي        10».عزيـز مـن كـه از او خـشنودم         
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 دوستي بيشتر با خدا، 

باعث مي شود به 
 چيزهايي اهميت دهيم

.كه براي خدا مهم هستند

گويد به جز يك آيه در انجيل        سال به ما نمي    سي س چيزي در رابطه با آن     مقد شـده بود؟ كتاب   
 سي سال خشنود ».عيسي با ايشان به ناصره بازگشت و مطيع آنان بود« :رمايد كه مي ف  51:2لـوقا   

 ! » مطيع بود«ساختن خدا در دو كلمه خالصه شده 

 اين كاري است كه دوستان      .قائل شويم  ارزش   ،خدا هـاي  ارزشبايـد بـراي     
كنند، براي يك دوست بسيار مهم است كه بداند براي دوستش چه چيزي   بـراي همديگـر مـي     

دوستي بيشتر با خدا، باعث مي شود به چيزهايي اهميت دهيم كه براي خدا      . همه مهمتر است  از  
 ، و هرچه كه ماية      شود، اندوهگين خواهيم شد    از هـرآنچه كـه او اندوهگـين مـي         . مهـم هـستند   

 .رضايت اوست سبب خوشحالي ما خواهد گرديد

 ، و عواطف او     برنامة  خدا  برنامة او مطابق    . پـولس رسـول بهتـرين نمونة  اين سخن است          
دارد، من نيز در    اي را كه خدا نسبت به شما         همان غيرت و عالقه   «: همچـون عواطـف الهي بود     

 11».شود كه براي شما نگران باشم همـين غيرت و عالقه باعث مي . كـنم  دل خـود احـساس مـي     
هاي  مالمت غيرت خانة  تو مرا خورده است و        «: وقتيكه گفت  ي داشت  مشابه ود نيز احساس  ودا

 12».كنندگان تو بر من طاري گرديده مالمت
مند   عالقه  ديگر ر چيز هخـدا به چه چيزي بيش از        

او مايل است كه همة  فرزندان       . است؟ رستگاري قوم خود   
عيسي اصلي آمدن   ايـن دلـيل     ! گـشتة او يافـت شـوند       گـم 

گرانترين چيز براي خدا، مرگ     . استزمين  روي  مسيح به   
ترين چيز پس از آن زماني        و با ارزش   .اش بـود   پـسر يگانـه   

براي اينكه جزء قوم خدا     . گذارند اسـت كـه فـرزندان او ايـن خبـر را بـا ديگـران در مـيان مـي                    
 كه خـدا براي ايشان    ياطـراف خـود، يعنـي كـسان       ي  نـسانها  ، بايـستي بـراي نجـات همـة ا          گـرديد 

 . كنند بت ميدوستان خدا با دوستان خود در مورد خدا صح. انديشد، نگران باشيدي م

كتاب مزامير  . باشد به مشاركت با خدا بيش از هر چيز ديگر        من  اشتياق  بايد  
د شـديداً  مشتاق بود كه خدا را وراي همة           وداو. هـا بـراي چنـين اشـتياقي اسـت          مملـو از نمـونه    

را اشتياق وافر، آرزو داشتن، تشنه و گرسنه بودن         هايـي چون     چيـزهاي ديگـر بـشناسد، او واژه       
تنها خواهش من از خداوند     «: گويد او طالـب خـدا بوده در مزمور چنين مي         .  اسـت  بكـار بـرده   

اينـست كـه اجـازه دهـد تمام روزهاي عمرم در حضور او زيست كنم و در خانة او به او تفكّر                     
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محبت تو برايم   «: گـويد   در مـزموري ديگـر چنـين مـي         13».نمـايم و جمـال او را مـشاهده كـنم          
 14».شيرينتر از زندگي است

اشـتياق يعقـوب بـراي بـركت خـدا در زندگـيش آنقدر شديد بود كه تمام شب را در          
 قسمت  15».تا مرا بركت ندهي تو را رها نكنم       «: فتخـاك بـا خـدا كـشتي گـرفت، او چنين گ            

خدا از  ! يعقوب برنده شود  داد تا   بينيم خداي قادر مطلق، اجازه       عجيب داستان آنجاست كه مي    
 ي ارتباط ، ايجاد گرفتن شود، چراكه الزمة كشتي    نمي، ناراحت   يمبگير» كـشتي «ايـنكه مـا بـا او        

نزديكتر شدن، باعث   اين  ! سازد ، ما را به خدا نزديكتر مي       رابطه شخـصي و مـستقيم است و اين       
 . شود  ميرسندست و خدا از اينكه ما به او محبت نشان دهيم خاحبت عميق تر شدن م

هيچ .  براي دوستي با خدا داشت  پـولس رسول، شخص ديگري است كه اشتياق شديد        
چيـز بـرايش از دوستي با خدا مهمتر نبود؛ اين برايش اولين اولويت را داشت، تمركز كامل، و                   

بـه ايـن جهـت است كه خدا، پولس را اين چنين             . داد هـدف نهايـي زندگـيش را تـشكيل مـي          
اينچنين بيان  ش  در يكي از رساالت    را   شقدرت اشتياق پولس،  . مـورد اسـتفاده قرار داد     گـسترده   

يگانه آرزوي من اين است كه مسيح را كامالً بشناسم و قدرت قيامت او را در خود          «: كـند  مـي 
  16».درك كنم و در رنجهاي او شريك گشته و در مرگ او همشكل گردم

 دوستي صميمانه با    . از خدا فاصله داريد    يك تصميم شما به اندازة    واقعـيت اينـست كه      
شما براي اين موضوع    . ه يك تصادف  خـدا يـك انـتخاب اسـت، نـ         

؟ بيش از هر    مشتاق آن هستيد  آيا حقيقتاً   . بايـد فعاالنـه تالش نماييد     
چيـز ديگـري؟ ايـن چـه ارزشي برايتان دارد؟ آيا ارزش آن را دارد           

دست بكشيد؟ آيا    از چيـزهاي ديگر   بـراي بدسـت آوردن آن،       كـه   
 را در   هاي الزمه  هـا و مهـارت     ارزش دارد كـه بـه خاطـر آن عـادت          

 خود گسترش بخشيد؟

ايد ليكن اكنون آن را از       ممكـن اسـت در گذشته نسبت به خدا محبت و اشتياق داشته            
ايـن مـشكلي بـود كـه مـسيحيان شهر افسس با آن درگير بودند، ايشان محبت         . ايـد  دسـت داده  

 عنوان  بودند ولي به   ايشان همة كارهاي درست را انجام داده      . بودند نخستين خود را ترك كرده    
 در زندگيتان   نزّلياگـر بـه تازگـي از نظـر روحانـي شاهد ت            . يـك وظـيفه و نـه از روي محـبت          

 . دهد درد در زندگيتان پديدار شود خدا اجازه مي بينيد ايد، هيچ تعجب نكنيد وقتي مي بوده
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درد بـراي احـساسات مانـند سـوخت است براي ماشين، نيرويي به ما مي بخشد و با آن              
 . ي را بدسـت مـي آوريـم كـه معمـوالً بـه سادگي نمي توانيم آنها را كسب نماييم                    نيـرو چيزهايـ   

اين روش خدا براي بيداري از   » .درد بلندگوي خداست  «: لوئـيس ابـراز مـي دارد كه       . اس. سـي 
مـشكالت زندگـي، تنبيهـي از سوي خدا نيستند؛ بلكه زنگ هشدار و              .  اسـت  خـواب روحانـي   

در مورد  خدا از دست شما عصباني نيست؛ بلكه        . باشند ميبيدارباشـي از جانـب خدايي مهربان        
د تا شما را به مشاركت با       كر عصباني است، و او هر كاري را كه الزم باشد خواهد             وضـع شـما   

: شدن دوبارة اشتياق شما براي خدا وجود دارد  تر نيز براي مشتعل    يك راه ساده  . خود بازگرداند 
كند، و به اين دعاي خود آنقدر ادامه دهيد تا آن را  از خـدا بطلبـيد كـه آن را بـه شـما عـنايت                

عيسي عزيز، بيشتر از هر چيز      «: ايـن دعـا را در طـول روز با خود تكرار نماييد            . بدسـت آوريـد   
و مرا خواهيد   «: خدا به اسيران بابل چنين گفت     » .ديگـري، دوسـت دارم تو را صميمانه بشناسم        
 17».ييد، مرا خواهيد يافتطلبيد و چون مرا به تمامي دل خود جستجو نما

 همترين رابطه م
اي  اين رابطه .  دوسـتي با خدا مهمتر نيست      داشـتن چيـزي، از     چيـزي، مطلقـاً هـيچ      هـيچ 

 ها كه خود بعضيزيرا «: پولس به تيموتاؤس چنين نوشت. كند ت ادامه پيدا ميكـه تا ابدي   اسـت 
 شما چه؟ آيا مهمترين چيز      18».را در ايـن چيـزها متخصص مي دانند، از ايمان منحرف گشته اند             

 مورد  اينكاري در، بهتر است تا دير نشده ايـد؟ اگر چنين است  دادهنـ در زندگـي را از دسـت     
 بهفقط  شما  . به ياد داشته باشيد كه اين انتخاب با شماست        . انجـام دهيد، همين اآلن شروع كنيد      

  .يك تصميم درست، از خدا فاصله داريد ةانداز

 روز دوازدهم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .به اندازه اي كه بخواهم، مي توانم به خدا نزديك باشم :انديشة روز

  ».به خدا نزديك شويد، تا او نيز به شما نزديك شود« : حفظيةآي
 )تفسيري(الف 8:4               يعقوب 

 امروز چه راه عملي مي توانم بيابم كه مرا به خدا نزديكتر سازد؟ :سؤالي براي تعمق
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 پرستش پسنديدة خدا
 

 خداوند خداي خود را 

 به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر 

 .و تمامي قوت خود محبت نما
 )قديم (30:12مرقس 

 
 
 
 
 
 

 
 .خدا طالب تمام وجود شماست

 تمام وجود،   تمام دل،   تمامخـدا فقـط بخشي از زندگي شما را نمي خواهد بلكه طالب              
خدا طالب چيزهاي نيمه كارة شما نيست، چيزهايي مثل تعهد . يـي تان است    توانا تمـام انديـشه و    

او مشتاق سرسپردگي كامل شماست و نه . نـصفه، اطاعـت نـاقص و يـا وقـت و پول اضافة شما              
 .فقط بخش كوچكي از قلبتان

زمانـي يـك زن سـامري تـالش كـرد بـا عيـسي مسيح سر موضوع زمان، مكان و نوع                      
.  عيـسي مسيح به او گفت كه هيچ كدام از اين چيزها اصل نيستند     عـبادت مجادلـه نمايـد، ولـي       

 از وجـود خود را به       چقـدر  پرسـتش و ايـنكه       علّـت مكـان پرسـتش در عـبادت، بـه آن انـدازة             
كتاب مقدس  . پرسـتش مـي تـواند صحيح و يا غلط باشد          . خداونـد مـي سـپاريم، اهمـيت نـدارد         

پرستش 1».وي خدا را عبادت پسنديده نماييم     شـكر بجـا بـياوريم تا به خشوع و تق          «:  مـي فـرمايد   
 :پسنديدة خدا داراي چهار ويژگي است
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 پرستش پسنديدة خدا 

 هم شامل احساساتي عميق 

 . و هم تعليمي عميق است

 يعني هم از قلب 

.و هم از فكرمان استفاده مي كنيم

 مردم اغلب چنين مي گويند كه       .پرستش پسنديدة خدا، پرستشي راستين است     
و سپس خدايي را معرفي مي كنند كه خودشان دوست » بينديشم... دوست دارم به خدا بعنوان   «

م تصويري از خدا براي خودمان بسازيم و او را بپرستيم           ولي ما نمي تواني   . دارنـد پرستش نمايند   
چنين كاري  . كـه از هر لحاظ مناسب حال ما بوده و با سياست ما به قول معروف جور در بيايد                  

 . در واقع بت پرستي است

پرسـتش نـبايد بر اساس نظرات ما در مورد خدا باشد،  بلكه بايد براساس حقيقت كالم                  
پرستندگان حقيقي، پدر را به روح و راستي «:  سي به زن سامري گفتعي. خـدا قـرار داشته باشد   

 2».پرستش خواهند كرد، زيرا كه پدر مثل اين پرستندگان خود را طالب است

يعنـي پرسـتش خـدا بـه همان گونه اي كه او خود را در                » بـه راسـتي پرسـتش نمـودن       «
 .كتاب مقدس به ما آشكار فرموده است

پرستشي در  « وقتي عيسي فرمود     .ستشي صحيح است  پرستش پسنديدة خدا، پر   
، اشارة او به روح القدس نيست،       »روح داشـته باشيد   

روح انـسان بـه صورت خدا       . انـسان بلكـه بـه روح      
آفـــريده شـــده و در بـــدن جـــسماني مـــا ســـاكن 
گـرديده اسـت، و خـدا روح مـا را به گونه اي خلق               

پرستش، . فـرموده اسـت كـه بـا او در ارتباط باشد           
 . عمل روح انسان نسبت به خداستعكس ال

خدا را با تمامي    «:  وقتـي كـه عيسي فرمود     
منظور او اين بود كه پرستش بايستي از صميم قلب و با تمام وجود              » دل و جان خود محبت نما     

منظور اين نيست كه كلمات صحيحي در پرستش بكار ببريد؛ بلكه بايد آنچه             . صـورت پذيـرد   
پرسـتش و ستايشي كه از ته دل نباشد، اصالً پرستش           . از نمايـيد  كـه در دل داريـد بـه خـدا ابـر           

 . چيزي است بي ارزش و توهيني است به خدا! نيست

بـه هـنگام پرسـتش، خـدا فقـط بـه كلمات ما گوش نمي دهد، بلكه به دل و نيز به طرز        
 3». نگردانسان به ظاهر مي نگرد و خداوند به دل مي«:  كتاب مقدس مي فرمايد. رفتار ما مي نگرد

از آنجـا كـه پرسـتش موجب شادي و خشنودي خدا مي گردد، طبيعتاً احساسات ما را                  
خدا به ما احساسات بخشيده است كه با آن بتوانيم خدا را با احساسي عميق               . نيز در بر مي گيرد    

بپرسـتيم، ولـي نكـتة مهـم ايـن اسـت كـه احـساسات نـبايد دور از حقيقت باشند، بلكه بايستي                  
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 بهترين نوع پرستش

آنست كه در آن به گونه اي صحيح
.محبت خود را به خدا ابراز نماييد

در پرستش اصالً خدا مشتاق     . خـدا از رياكـاري و دروغ نفرت دارد        . سـتين باشـند   حقيقـي و را   
او طالب محبت حقيقي و صميمانة . مـشاهدة فيلم بازي كردن و تظاهر و كلمات توخالي نيست    

 .  باشد همراهناراستيپرستش ممكن است ناكامل باشد ولي نمي تواند با . شماست

رف نيز كافي نيست، شخصي ممكن است صادق    البته بايد به ياد داشت كه صداقت صِ       
ضروري راستي  بـراي همـين اسـت كه در پرستش هم روح و هم              . باشـد ولـي در اشـتباه باشـد        

پرستش پسنديدة خدا هم شامل احساساتي      . پرسـتش بايد هم راستين و هم صحيح باشد        . اسـت 
 .استفاده مي كنيميعني در پرستش هم از قلب و هم از فكرمان . عميق و هم تعليمي عميق است

امـروزه احـساسات افـراد توسـط موسـيقي و نيـز توسـط روح القدس به گونه اي مشابه                     
پرسـتش حقيقـي زماني واقع      . بـرانگيخته مـي شـود، ولـي ايـن دو كـامالً بـا يكديگـر متفاوتـند                  

مـي گـردد كـه روح شما نسبت به حضور خدا عكس العملي نشان مي دهد، و اين چيزي نيست                     
 مانعدر واقـع حتي گاهي اوقات برخي موسيقي ها خود           . وسـيقي رخ مـي دهـد      كـه بـا شـنيدن م      

پرسـتش مـي باشـند، چـراكه در ايـنگونه موسيقي ها تمركز از خدا برداشته شده و بر احساسات               
بزرگتـرين مانـع پرسـتش شـما خودتان هستيد، مخصوصاً وقتي كه نگران و يا        . قـرار مـي گيـرد     

 . د شما چه مي انديشندمشتاقيد بدانيد كه ديگران در مور

ايـنكه چگـونه پرستـشي صـحيح اسـت و چگـونه بايـد ستايش هاي خود را به خداوند                     
تقـديم نمايـيم، موضوعي است كه مسيحيان معموالً در مورد آن با يكديگر دچار اختالف نظر                 
هــستند، ايــن اخــتالف نظــرها فقــط نــشان دهــندة  
تفــاوت هــاي شخــصيتي و پيــشينه هــاي افــراد      

در كـتاب مقدس به روشهاي پرستش       . دمـي باشـن   
گوناگوني اشاره شده است، از ميان آنها مي توان         
بــه اعتــراف نمــودن، ســرائيدن ســرود، فــرياد      
بـرآوردن، در سـكوت و بـا تواضع و احترام ايستادن، زانو زدن، پايكوبي نمودن، ايجاد صوتي                  

 بهترين  4.ستها اشاره نمود  شـادي بخـش، شهادت دادن، استفاده از ادوات موسيقي و برافراشتن د            
نوع پرستش آن است كه در آن شما بتوانيد با توجه به پيشينه هاي فرهنگي و شخصيتي كه خدا     

 . به شما بخشيده است، به گونه اي صحيح محبت خود را به خدا ابراز نماييد
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 دريافت كه خيلي از مسيحيان به *يكـي از دوسـتان صـميمي مـن، آقـاي گَري توماس          
 يك نوع پرستش خاص گرديده اند،  گرفتاردوسـتي زنـده و پرطـراوت بـا خـدا،            عـوض يـك     

چـراكه ايـشان به زور مي خواهند خودشان را در قالب يك روش خاص پرستشي وارد نمايند،                  
 . غافل از اينكه شايد اين آن چيزي نباشدكه خدا ايشان را براي آن خلق و طراحي نموده است

اگر خدا عمداً هركدام از ما      :  شده بود اين بود كه     چيـزي كـه ماية تعجب آقاي گـَري       
را منحـصر بـه فـرد و مـتفاوت بـا ديگران آفريده است، چرا بايد انتظار داشته باشيم كه همه به                       

 پـس شـروع به مطالعة نوشتجات اصيل كليسايي نمود و با   يـك روش خـدا را محـبت نمايـند؟     
 سال،  2000 مـتوجه گـرديد كه در خالل         عـده اي از ايمانـداران بالـغ مـصاحبه كـرد، سـرانجام             

مـسيحيان روشـهاي بـسيار گوناگونـي را بـراي بهـره بـردن از دوستي با خدا مورد استفاده قرار                      
پرسـتش در هواي آزاد، مطالعه و رازگاهان، سرود خواندن، قرائت           : داده انـد، روشـهايي چـون      

 مشاركت با ديگران، و دهها كالم، پايكوبي، هنرهاي زيبا، خدمت به ديگران، تنهايي و عزلت،       
 . نمونة ديگر از اين قبيل

، آقاي گـَري، نُه روش از راههايي را كه افراد گوناگون           جاده هاي روحاني  در كـتاب     
 در طبيعت و توسط     طبيعيون: توسـط آنهـا خـدا نـزديك مـي شوند به قرار زير معرفي مي نمايد                

 خدا را توسط احساساتشان محبت      ناحساسيو. مـشاهدة دنـياي اطـراف بـه خدا عشق مي ورزند           
مـي نمايـند، ايـشان بيـشتر از جلساتي لذّت مي برند كه نه فقط از                
شـنوايي شـان بلكه از بينايي، چشايي، بويايي و المسه شان نيز در              

 از طريق تشريفات و آئين هاي       سـنّت گراها  . پرسـتش بهـره ببـرند     
ر نكند،  مذهبـي، عالئم نمادها و يك زيربناي ثابت كه دائم تغيي          

 ترجيح زاهـدان و تـارك دنـياها    . بـه خـدا نـزديك تـر مـي شـوند           
مي دهند كه محبتشان نسبت به خدا را در تنهايي و سادگي به او              

 از طريق مبارزه با شرارت، جهاد عليه نابرابري ها، و نيز تالش براي اينكه               عملگراها. ابراز نمايند 
 محبت به خدا    پرستاران. ا را محبت مي كنند    دنيا تبديل به مكان بهتري براي زندگي گردد، خد        

 با تفكّر و تعمق متفكّرين. را در محـبت نمودن به ديگران و رسيدگي به نيازهاي ايشان مي بينند            
 با انديشة خود و مطالعه خدا را        روشنفكران. در مـورد خـدا، نـسبت بـه او عـشق ورزي مي كنند              

 5.محبت مي كنند

                                                 
* Gary Thomas 
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:سيزدهمروز 
پرستش 
 پسنديدة

 خدا

يك چيز  . براي همه تجويز نمود   » يـك نسخه  «وان  در دوسـتي و پرسـتش خـدا نمـي تـ           
اگر شما تالش كنيد شخص ديگري بجز آنكه خدا آفريده          : كـامالً مـشخص است و آن اينكه       

اما «. ارادة خدا بر اين است كه شما، خودتان باشيد. اسـت باشيد، باعث جالل خدا نخواهيد شد  
ستندگان حقيقي، پدر را با روح و       زمانـي مي آيد، و اين زمان هم اكنون شروع شده است كه پر             

  6».راستي عبادت خواهند كرد، زيرا پدر طالب اين گونه پرستندگان مي باشد

فـرمان عيسي مسيح به ما  . پرسـتش پسنديدة خدا، پرستشي انديشمندانه است      
. »خـدا را بـا تمـام انديـشة خود محبت نما          «چهـار مـرتبه در عهدجديـد تكـرار شـده اسـت كـه                

خدا را  «ي را بدون تفكّر و تعمق سراييدن، تكرار دعاهاي كليشه اي، و يا ذكر               سرودهاي روحان 
بـدون انديـشيدن بـه مفهـوم آن و بـه اين دليل كه سخن ديگري در آن لحظه براي بيان              » شـكر 

در پرستش خدا   . پرستش بدون تفكّر، پرستشي بي معناست     . نداريم، هرگز پسنديدة خدا نيستند    
 . ر ببريدبايد انديشة خود را بكا

 حتــي اصــطالحات 7.خــواند» تكــرار باطــل«عيــسي مــسيح پرســتش بــدون انديــشه را  
كـتاب مقدسـي نيـز اگـر بـيش از حد و بدون انديشيدن به معناي آنها بكار روند نيز خسته كننده                

پرستش كليشه وار و تكراري به مراتب آسان تر است از اينكه تالش كنيم احترام               . خواهـند شـد   
به همين دليل است كه من . ا در قالـب رويـه هـا و واژه هايـي تـازه نـشان دهـيم               خـود را بـه خـد      

. تشويقتان مي كنم كتاب مقدس را در ترجمه ها و تفاسير مختلف مطالعه نماييد             
 . چنين كاري پرستش شما را بسط و توسعه مي بخشد

جالل، هللوياه، شكر، و    تـالش كنـيد بدون بكار بردن واژه هايي چون           
، »مي خواهيم تو را جالل دهيم«به عوض اينكه بگوييد   . دا را بپرستيد  خيا آمين   

  :ليـستي از واژه هـاي متـرادف تهـيه نمايـيد و بكـار ببـريد، واژه هايـي همچون                    

، گرامـي داشـتن، حـرمت گذاشـتن، احترام نمودن، قدرداني        گ داشـتن  در شـگفت بـودن، بـزر      
 .  بكار ببريدكردن

اگر شخصي نزد شما بيايد و ده بار پشت         . شيدبامشخص و دقيق    همچنـين در پرستش،     
، احـتماالً از خـودتان و يـا از وي مـي پرسيد              »مـن از شـما قدردانـي مـي كـنم          «سـر هـم بگـويد       

در . دو مرتبه تشكر مشخص و ويژه را به بيست تشكر عام و الكي ترجيح مي دهيد  » بـراي چـه؟   «
 . مورد خدا هم مسئله همين است
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 از اسامي گوناگون خدا را تهيه نماييد و در پرستشتان           روش ديگـر اين است كه ليستي      
اسـامي خـدا، اسـامي قراردادي و دلبخواه ما نيستند؛ اسامي خدا در              . روي آنهـا تمركـز نمايـيد      

در دوران عهدعتيق، خدا به تدريج خود . مـورد خـصوصيات گوناگون او با ما سخن مي گويند     
 نمود، و به ما فرمان داده است كه او را با ذكر             را بوسـيلة اسامي مختلفش به قوم اسرائيل آشكار        

 8.نامهايش بستاييم

پولس . خـدا طالـب ايـن است كه مشاركت هاي همگاني ما انديشمندانه و مرتب باشد               
 از رسالة اول خود به قرنتيان را به اين موضوع اختصاص داده است، و نهايتاً چنين  14تمام فصل   

 9». و انتظام باشدهمه چيز به شايستگي«نتيجه مي گيرد 

در همـين رابطه، خدا اصرار دارد كه جلسات پرستشي ما براي غيرايمانداران قابل فهم               
زيرا اگر شما خدا را به زباني شكر گوييد كه فقط روح            «: پـولس رسول چنين مي فرمايد     . باشـد 

 كه  خـودتان مي فهمد، چگونه ديگران بتوانند به دعاي شكرگزاري شما آمين بگويند، در حالي              
نمي فهمند چه مي گوييد؟ شكي نيست كه شما بسيار عالي خدا را شكر مي گوييد، اما حاضرين           

اينكه نسبت به حضور غيرايمانداران در كليسا و مشاركت هايمان حساس           10».بهـره اي نمـي بـرند      
چنانچه اين فرمان را ناديده بگيريد، هم نامطيع هستيد       . باشـيم، يـك دستور كتاب مقدسي است       

» پرستش مي تواند شهادت باشد    «براي توضيح كامل در اين مورد لطفاً به فصل          . هم بي محبت  و  
 .  مراجعه بفرماييدكليساي هدفمنددر كتاب 

از شما «:  كتاب مقدس مي فرمايد  . پرسـتش پسنديدة خدا، پرستشي عملي است      
دة خداست به او    درخواسـت مي كنم بدن هاي خود را به عنوان قرباني زنده و مقدس كه پسندي               

به چه دليلي خدا بدن هاي شما را        11».عـبادت روحانـي و معقـول شما همين است         . تقـديم كنـيد   
؟ به اين دليل كه در روي       »روح هاي خود را تقديم كنيد     «مـي خـواهد؟ چـرا اين آيه نمي گويد           

ه، بهبود در ابديت بدن هايي تاز  . ايـن سـياره بدون داشتن بدن نمي توانيد هيچ كاري انجام دهيد            
آنچه را كه   «و تـرفيع يافـته خواهـيم داشـت، امـا خـدا مـي گويد تا زماني كه روي زمين هستيد                       

 . در اين مورد خدا مي خواهد پرستش شما، پرستشي عملي باشد» !داريد به من بدهيد

نمي توانم در اين جلسه همراه شما باشم، ولي در  «حـتماً شـنيده ايـد برخـي هـا مي گويند      
تا زماني كه   ! مي دانيد معني اين جمله چيست؟ هيچ و پوچ و بي ارزش           » . خواهم بود   با شما  روح

. روي زمـين هـستيد، روح شـما فقط مي تواند در بدنتان ساكن باشد و هيچ جاي ديگر نمي رود                    
 . اگر بدن و جسد شما در جلسه نباشد، طبيعتاً خودتان هم نخواهيد بود
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 پرستش راستين، 

.دا داردريشه در كالم خ

امروزه ما  » . تقديم نماييم  زنده عنوان قرباني    بـدن هـاي خود را به      «در پرسـتش مـا بايـد        
او . را معادل چيزي مرده مي پنداريم، ولي خدا مي خواهد شما قرباني زنده باشيد             » قربانـي «واژة  

اگرچه، مشكل قرباني زنده اين است كه مي تواند        !  باشيد زندهطالـب اين است كه شما براي او         
ما روزهاي يكشنبه با    .  بيشتر ما انجام مي دهيم     از روي قـربانگاه كـنار رود، و ايـن كـاري اسـت             

 .ولي روز دوشنبه عقب نشيني مي كنيم» پيش روم با قوت خدا«صداي بلند مي سراييم 

در عهدعتيق، قرباني هايي كه ضمن پرستش تقديم مي شد مورد پسند خدا بود، چراكه               
آن هـا همـه پيـشگويي و نـشانه اي بودند از آن قرباني كه عيسي                 

امروز خدا  . يح بـر روي صـليب بـه جهـت مـا تقـديم نمـود               مـس 
شــكرگزاري، : قربانــي هــاي ديگــري را در ســتايش مــي پــسندد 

سـتايش، تواضـع، تـوبه، تقـديم هدايا، دعا و نيايش، خدمت به              
  12.ديگران و شريك نيازهاي ديگران شدن

هم نمي خوا«: داوود اين را مي دانست زماني كه گفت      . پرسـتش حقيقـي پرهـزينه اسـت       
 13».باشد براي خداوند، خداي خود چيزي قرباني كنم كه برايم مفت تمام شده 

پرستش براي اين   . يكـي از هزينه هاي پرستش ما، از دست دادن خودمحوري مان است            
بايد عمداً تالش كنيد . نيست كه كه ديگران شما را ببينند يا اينكه خودتان را راضي نگاه داريد       

 . ه شود و به مسيح دوخته شودكه تمركز از شما برداشت

منظور او اين بود كه    » خـدا را با تمام قوت خود محبت نما،        «:  وقتـي كـه عيـسي گفـت       
پرستش هميشه آسان نيست، پرستش يعني آمادگي براي        . پرستش نيازمند تالش و انرژي است     

 .امري است كه با خود در تضاد مي باشدپرستش غير فعال و منفعل، . قرباني نمودن

گاهـي اوقـات شـما خـدا را مـي سـتاييد در حالي كه اصالً حس و حال چنين كاري را                       
نداريـد، از تخـتخواب راحتتان بيرون مي آييد براي اينكه فرصتي را در نيايش سپري نماييد، يا                  
گاهـي اوقات كه با وجود خستگي بيش از حد به ديگران كمك مي كنيد، در واقع در تمام اين     

اين چيزي است كه   . ستشي توأم با قرباني گذرانيدن به خدا تقديم مي كنيد         مـوارد شما داريد پر    
 .مورد پسند خداست

، يكي از رهبران جلسات پرستشي در انگلستان، تعريف مي كند كه چگونه             *مت رِدمن 
او براي اينكه نشان دهد كه پرستش       . شـبان كليـساي ايـشان معنـي پرستش حقيقي را تعليم داد            

                                                 
* Matt Redman 
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ر از موسيقي است، دستور داد تا زماني كه كليسا راههاي ديگر پرستش را   چيـزي بمـراتب بيشت    
در اثر اين بود كه در همان       . نياموخـته اسـت، سـراييدن هـرگونه سرودي در كليسا ممنوع است            

دوره و پـيش از شـروع مجـدد سـرودها در كليـسا، مـت رِدمـن، سرودة كالسيك زير را براي         
 :»قلب پرستش«ا عنوان  استفاده در كليسا نگاشت، سرودي ب

 

 برايت چيزي بيش از سرود مي آورم،

 .چون سرود به تنهايي، آني نيست كه تو مي طلبي

 تو درون را بسيار عميقتر مي نگري،

 .از برون و ظاهر چيزها

 14.تو به قلب من مي نگري

 .اصل مسئله دل آدمي است
  

 
 

 روز سيزدهم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 . مرا مي خواهدم وجودتماخدا  :انديشة روز

 
خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر و                 «  : حفظي ةآي

  )قديم (30:12مرقس                    ».تمامي قوت خود محبت نما

 

 كدام نوع پرستش من را خدا بيشتر مي پسندد؟  :سؤالي براي تعمق

 پرستش در جماعت، يا پرستش در تنهايي؟ 

           دراين مورد چه بايد بكنم؟                                            
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 وقتي خدا خيلي دور به نظر مي رسد
 
 خداوند من براي 

 كه روي خود را از خاندان يعقوب مخفي مي سازد 

 .انتظار كشيده، اميدوار او خواهم بود
 )قديم (17:8اشعيا 

 
 
 
 

 .فارغ از اينكه شما چه احساسي داريدخدا حقيقت دارد، 

چيز در زندگي به خوبي و خوشي به        كه همه    ييتوان خدا را در زمانها     خيلي راحت مي  
ها سر جاي خود بوده،      ها سير است، دوستي    روزهايـي كه شكم   . رود، سـتايش نمـود     پـيش مـي   

خانـواده بـه جـاي خـود باقـي، سالمتي برقرار و همه چيز مرتّب است، در چنين شرايطي خيلي           
در .  ما نيست  ولي هميشه اوضاع و احوال بر وفق مرادِ       . تـوان خـدا را پرسـتش نمود        راحـت مـي   

كنيد؟ وقتي خدا، ميليونها كيلومتر دورتر از شما         چنين شرايطي شما چگونه خدا را پرستش مي       
 كنيد؟ رسد، چه مي به نظر مي

رسد كه اگرچه در درد و مشكل هستيم، خدا          خود مي   پرسـتش زمانـي به مرحلة عميق      
 به او اعتماد ،ها جود وسوسه با و ؛ در خـالل آزمايـشات، شـكر خدا بر زبانمان باشد           ؛را بپرسـتيم  

رسد   و وقتي او خيلي دور بنظرمي      ؛ وقتي در رنج و زحمت هستيم، خود را به او بسپاريم           ؛كنـيم 
 .او را محبت نماييم
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 :چهاردهمروز 
 وقتي خدا

 خيلي دور

نظر مي رسده ب

گيرند؛ در   وسيلة جدايي و سكوت مورد محك و آزمايش قرار مي          هـا به   غالـباً دوسـتي   
. توانيد با يكديگر صحبت كنيد     يكـه از همديگر به صورت فيزيكي جدا شده يا نم           ييـ ها زمـان 

. نماييداحساس  در رابطـة دوسـتي بـا خـدا، هميـشه ايـنگونه نيـست كه خود را به خدا نزديك                      
اي شامل   هر نوع رابطه  «گويد،    خيلـي حكـيمانه ايـن را درك كـرده چنـين مـي              *فيلـيپ ينـسي   

نظر از  ، صرفبـودن به يكديگر و دوري از همديگر است، و در رابطة  با خدا       زمانهـاي نـزديك   
 به طرف ديگر درحال حركت      ياز طرف دائمـاً   ميـزان صـميميت بـا خـدا، پانـدول ايـن سـاعت               

 .گردد  در چنين شرايطي است كه پرستش خدا مشكل مي1».است

را از طريق زمانهايي كه زمانهاي جدايي به    غ در رابطة  دوستي، خدا آن      وبراي رشد و بل   
كنيم او ما را ترك و يا        د، زمانهايي كه احساس مي    ده رسـند، مـورد آزمايش قرار مي       نظـر مـي   

يوحنّا قديس . ميلـيونها كيلومتر از ما دور است كـه  كنـيم     مـي  اسحـس ا. فـراموش نمـوده اسـت     
ناميده » شب تاريك روح  « شـك، خشكـسالي روحانـي و دوري از خدا را             ة ايـن دور   *صـليبي 

ـ   . اسـت  و » خدمت شبانه «توزر  .  دبليو .و اي » خدمت در غيبت  « چنين زمانهايي را     **نوِهنـري نُ
 . اند لقب داده» زمستان دل«را   آنديگران

د نزديكترين رابطه را با خدا      وپـس از عيـسي مـسيح، احتماالً داو        
 بخـواند بسيار  2»مـردي موافـق دل خـود   «ود را  وخـدا از ايـنكه دا     . داشـت 

د بارها و بارها از غيبت حضور       وو اين در حالي است كه داو      . خرسند بود 
اي خداونـد چـرا دور   «:  مـي گـويد  ا لـب بـه شـكايت گـشوده چنـين      خـد 

اي خداي من،   «3»كني؟ اي و خـود را در وقـتهاي تنگي پنهان مي           ايـستاده 
شنوي و به نجاتم     ام را نمي   اي و ناله   اي؟ چرا دور ايستاده    اي خـداي مـن، چـرا مـرا ترك كرده          

 5»اي؟ چرا مرا دور انداخته« 4»شتابي؟ نمي

. ود را تنها نگذاشت و نيز شما را تنها نخواهد گذارد          وواقع خدا هرگز دا   صـد البته، در     
 6».نكرده و رها نخواهم نمود    ترك  من هرگز تو را     «در كالم خود وعده داده است كه        بارها  او  

در واقع، خدا » . خواهيد نمود  احساسشما هميشه حضور مرا     «كه  قـول نـداده اسـت       ولـي خـدا     
 بارها در زندگي    7.سازد اش را از ما پنهان مي      هي اوقات چهره  خودش قبول دارد كه او خود گا      

                                                 
* Philip Yanci 
* St. John of the Cross 
** Henri Nouwen 
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ايم كه وقتي خدا بايد حضور داشته و عمل نمايد، غايب است و حضور او                خـود مشاهده كرده   
 .محسوس نيست

يك روز صبح وقتي از  «: كند  ايـن مـسئله را ايـنگونه بيان مي         ***فلـويد مـك كالنـگ     
دعا . اند  كه احساسات روحاني شما به كلي از بين رفته         گرديد شويد، متوجه مي   خواب بيدار مي  

شود،  دهيد ولي هيچ چيز عوض نمي      شرير را نهيب مي   . افـتد  كنـيد ولـي هـيچ اتفّاقـي نمـي          مـي 
... خواهيد برايتان دعا كنند      از دوستانتان مي  ... كنيد به تمرينات و ممارست روحاني        شـروع مي  

ــي   ــاد مـ ــه يـ ــه بـ ــي را كـ ــر گناهـ ــرا هـ ــد، اعتـ ــيآوريـ ــساني  ف مـ ــة كـ ــيد، از همـ ــه  كنـ  كـ

. افتد ولي بازهم هيچ اتّفاقي نمي    ... گيريد   كنيد، روزه مي   شناسيد تقاضاي عفو و بخشش مي      مي
از خـود خواهـيد پرسـيد كـه ايـن تاريكي روحاني چقدر طول خواهد كشيد؟ چند روز؟ چند                    

رسد كه دعاهايتان از     يچنان به نظر م   ... هفـته؟ چـند مـاه؟  آيـا باالخـره تمام خواهد شد يا نه؟                 
 در نهايــت نومــيدي فــرياد زده از خــدا . گــردند ســقف باالتــر نــرفته بــه ســمت خــودتان برمــي

 8»خدايا مرا چه شده است؟«:  پرسيد مي

اين مسئله يك جزء طبيعي براي      ! واقعـيت ايـن اسـت كـه هـيچ اشكالي در شما نيست             
بلوغ در  مشخّص نمودن   زدن دوسـتي شـما و        محـك 

بار در    حداقل يك  هر مسيحي .  بـا خداست   دوسـتيتان 
شود، و معموالً      طـول زندگي با اين شرايط مواجه مي       

وضــعيتي . كــشد ايــن وضــعيت چــند مــاه طــول مــي 
اين مسئله،   دانستن. دردنـاك و پـر از تـشويش است، ولي قطعاً براي رشد ايمان ضروري است               

ـ       كند، به وي     احـساس  خـدا را در زندگـي خـود        توانـست حـضور    وب نمـي  در روزهايـي كـه اي
شود و  روم و او يافت نمي     اينك به طرف مشرق مي    «: گويد او چنين مي  . بخـشيد  امـيدواري مـي   

كند،  و او را مشاهده       كه او عمل مي    بـه طرف شمال، جايي    . بيـنم  بـه طـرف مغـرب و او را نمـي          
را كه  بيـنم، زيرا او طريقي       پوشـاند و او را نمـي       و او خـود را بـه طـرف جـنوب مـي            . كـنم  نمـي 
  9».آيم آزمايد، مثل طال بيرون مي داند و چون مرا مي روم، مي مي

رسد ممكن است احساس كنيد كه او از شما عصباني است            وقتـي خـدا دور به نظر مي       
در واقع، گناه باعث . نمايد ايد، تنبيه مي  كه مرتكب شده   يـا ايـنكه دارد شـما را بـه خاطر گناهي           

                                                 
*** Floyd McClung 

خدا قبول دارد كه گاهي اوقات 
.او خودش را از ما مخفي مي كند
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اطاعتي، ناسازگاري با ديگران، مشغلة فراوان، دوستي دنيا،         بي. دشو ميقطع رابطة صميمانه ما با      
 10.دگرد با خدا مي و ساير گناهان، روح خدا را محزون نموده و مانع رفاقت و دوستي

اين يكي  . ولـي اغلب اين احساس تنها بودن و دور بودن خدا ربطي به گناهان ما ندارد               
آيا كماكان :  مـا بايـد با آن مواجه شويم     چيـزي كـه همـة      –هـاي آزمـايش ايمـان اسـت          از راه 

توانيد  كه هيچ نمي دهيد؟ حتي در مواقعي محـبت، اعـتماد، اطاعـت، و پرستش خدا را ادامه مي      
 توانيد بيابيد؟  حضور او را احساس كنيد و هيچ دليل و شاهدي از عمل او در زندگي خود نمي

 ايشان به جاي اينكه طالب خدا امروز اين است كه  مسيحيان  پرستشي  تـرين اشتباه    رايـج   
گردند، و اگر آن را بيابند، از        ايشان دنبال يك احساس مي    .  هستند تجربهدنـبال يك      بـه  باشـند، 

واقعيت اين است كه    !  ي است اشتباه بزرگ  چه. اند گيرند كه خدا را پرستيده     آن ايـن نتيجه را مي     
دارد تا  بيـشتر اوقـات خدا احساسات ما را برمي    

به . به احساسات متكّي نباشيم   خود  در پرستش   
ــساس     ــي اح ــودن، حتّ ــساس ب ــك اح ــبال ي دن

 .توان پرستش خواند  را نيز نمي،حضور مسيح

كـه در ايمـان بـه مسيح كودك          وقتـي 
هـستيد، خـدا احساسات و هيجانات فراواني را         

 شما ي پاسخ بسياري از دعاهاي نارس و خودخواهانةبخشد و حتّ  ييد ايمانتان به شما مي    أبـراي ت  
اي كه   كنيد، همچون بچه   كه رشد مي   ولي همچنان . دهد تا درك نماييد كه او زنده است        را مي 

 . كند ها جدا مي گيرند، او نيز شما را از اين وابستگي او را از شير مي

جـا حاضـر بـودن خـدا بـا آشـكار نمودن حضورش تفاوت داشته و اصالً دو چيز                  همـه 
خدا هميشه حاضر   . باشد  مسلّم و ديگري يك احساس مي      يكي حقيقتي . هستندمتفاوت  كـامالً   
ـ  ،اسـت  كـه شـما از آن حـضور هيچ اطّالعي نداريد، و اين حضور آنچنان عميق                 ي مواقعـي   حتّ

 .گيري نمود و قياس كرد اندازهصِرف را با احساسات  توان آن است كه نمي

احساس تر از    بلـي، او مايل است كه شما حضور او را حس نماييد، ولي براي خدا مهم               
 . گردد ماية خشنودي خدا مي است كه نه احساسات بلكه ايمان. باشد مياعتمادتان ، شما

در   تان گردند آن زمانهايي است كه زندگي       شـرايطي كـه باعـث گـسترش ايمانتان مي         
اين چيزي بود   . يابيد گرديد او را نمي    هرچه بدنبال خدا مي   در آن حال     و   حـال فروپاشـي است    

   خانواده، شغل، سالمتي و     اعم از     خود همه چيز در طول يك روز، او      . وب واقع شد  كـه براي اي

رايج ترين اشتباه پرستشي مسيحيان
 امروز اين است كه ايشان 

به جاي اينكه طالب خدا باشند، 
 .به دنبال يك تجربه هستند
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كتاب از همه بدتر اينكه در طول سي و هفت فصل  .  از دسـت داد    ،خالصـه هـرچه كـه داشـت       
 !نگفتچيزي خدا هيچ  بايو

خدا نيز خاموش است،    مي افتند كه از دركشان عاجزيد و        وقتـي اتفاقاتـي در زندگيتان       
گفتگو با خدا،  بدون ،توان در شرايط بحراني را ستايش كنيد؟ چگونه ميي توانيد او  چگـونه مـ   

توانيد چشمانتان را در حاليكه پر از اشك هستند به            چگونه مي  همچـنان بـا وي در ارتباط بود؟       
ـ           به زمين افتاده،   «: وب انجـام داد، شما نيز همان را انجام دهيد         مـسيح بدوزيـد؟ كـاري را كـه اي

بـرهنه از رحـم مادر خود بيرون آمدم و برهنه به آنجا خواهم برگشت،               :  و گفـت   سـجده كـرد   
  11».خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارك باد

دل خود را در حضور خدا خالي       . به خدا بگوييد كه دقيقاً چه احساسي داريد       
:  كه گفت نين كرد وقتيوب نيز چاي. هر احساسي را كه داريد در حضور او بيرون بريزيد     . كنيد

رانم و از تلخي جانم شكايت    از تنگي روح خود سخن مي     . من نيز دهان خود را نخواهم بست      «
چنانكه در روزهاي   «: آمد، با فرياد چنين بيان نمود       وقتي خدا به نظرش دور مي      12».خواهم كرد 

قادر است كه از عهدة  خدا 13».ماند بودم، هنگامي كه سرّ خدا بر خيمة  من مي كامراني خود مي  
 .شك، خشم، ترس، حزن، پريشاني و سؤاالت شما بربيايد

به خدا در واقع اظهار  هايتان آيا هيچ متوجه اين موضوع شده بوديد كه اعتراف نوميدي         
: است ود چنين نوشتهوايمانـتان اسـت؟ اعـتماد بـه خـدا داشـتن و همـزمان نيـز مأيوس بودن، دا         

به :  آيد  اين به نظر ضد و نقيض مي14». من بسيار مستمند شدم.ايمـان آوردم پـس سـخن گفتم       «
ود عمالً آشكار كنندة  ايماني      واين صراحت بيان دا   ! ام خالي شده  خـدا اعـتماد دارم ولـي دست       

دوم، او ايمان داشت كه خدا دعاهاي او را         . اول، او بـه خـدا ايمـان داشـت         : بـس عمـيق اسـت     
خواهد بگويد و    دهد هرچه مي   ت كه خدا به او اجازه مي      و سوم اينكه، او ايمان داش     . شـنود  مـي 

 .هنوز هم او را دوست داردخدا 

ر او بگذاريد               بدون توجه به    .تمركـز خـود را روي خـدا، و طبـيعت اليتغيـ 
. شرايط و اينكه چه احساسي داريد، بر روي ويژگي ثابت و تغيير ناپذيربودن خدا تمركز كنيد               

دانيد و براي ابد ثابت و پايدار هستند به خودتان يادآوري            ميآن چيزهايي را كه در مورد خدا        
داند،  خـدا نيكوسـت، مرا دوست دارد، با من است، اين شرايطي را كه در آن هستم مي                 :  كنـيد 
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چنين *رِيمـوند اِدمـن   . وي. اي بـسيار عالـي بـراي زندگـي مـن دارد            مـراقب مـن اسـت و نقـشه        
 ».دا در روشني به تو گفته است، شك مكندر تاريكي، هرگز به آنچه كه خ«: گويد مي

وقتـي زندگـي ايوب از هم پاشيد، و خدا سكوت نموده بود، ايوب هنوز مطالبي براي                 
 : اينكهاري خدا مي يافت، از قبيلزشكرگ

 15.خدا نيكو و با محبت است •

 16.او قادر مطلق است •

 17.باشد  در زندگي من مي جزئيچيزهاي بسيار حتّي ، هر چيز او شاهد •

 18.او كنترل همه چيز را در دست دارد •

 19.اي براي زندگي من دارد او نقشه •

  20.رهايي خواهد داداز اين وضع او مرا  •

 در خالل ايام خشكسالي     .هايش اعتماد نماييد   بـه خـدا بـراي انجـام وعـده         
هاي خدا اعتماد  روحانـي نـبايد بـه احساسات خود بلكه به وعده      

اي عميقتر  كه او دارد شما را به مرحلهنمايـيد، و ايـن را دريابـيد     
دوستي كه براساس احساسات    . شود از كمال و بلوغ رهنمون مي     

بـنا شـده باشـد، براسـتي يـك دوسـتي خيلـي سطحي و ابتدايي                 
 .است

پــس اجــازه ندهــيد كــه مــشكالت شــما را بــه دردســر  
. توانـند خـدا را عوض كنند       رويـدادها و شـرايط نمـي      . بيـندازند 

 شما حضور دارد، حتي اگر  آن برايم با قدرت تمام در كار است؛ او هنوز      فـيض خـدا هنوز ه     
از فرمان لبهاي وي    «: مساعد به كالم خدا متّكي بود و گفت       ناشرايط  ايوب در   . را حس ننماييد  

  21».برنگشتم و سخنان دهان او را زياده از رزق خود ذخيره كردم

جود اينكه هيچ چيزي بر وفق مرادش چنـين اعتمادي به كالم خدا باعث شد ايوب با و    
اگر خدا براي اين    «: ايمان او در خالل درد نيز عظيم و قوي بود         . نـبود به خدا وفادار باقي بماند      

  22».كار مرا بكشد، باز به او اميدوار خواهم بود

                                                 
* V. Raymond Edman 
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، اگر كماكان به او اعتماد نماييد،  او را        كردهكنيد كه خدا شما را ترك        وقتي حس مي  
 . ايد ترين مرحلة ممكن پرستش نموده در عميق

 اگر خدا .، فراموش نكنيداست آنچـه را كـه خـدا بـرايتان به عمل آورده       
ان ننموده بود، حتي در اينصورت نيز او اليق پرستش  مهرگـز هـيچ كـاري براي شما در زندگي         

دائمـي از جانـب مـا بـراي مابقـي عمـرمان اسـت، تنها به جهت آنچه كه عيسي مسيح بر روي                        
 .  اين بزرگترين دليل براي پرستش خداست!پسر خدا براي ما مرد. يب براي ما انجام دادصل

متأسـفانه، مـا اغلـب، جـزئيات عـذاب ناعادالنـة آن قربانـي را كه خدا به جهت ما داد                      
نش، برهنه گرديد، آنقدر او را كتك       قبل از مصلوب شد   درست  پسر خدا،    .كنيم فـراموش مـي   

 قابل تشخيص نبود، تازيانه خورد، تحقير گرديد و مورد تمسخر واقع            تقريباًچهرة او   زدنـد كـه     
 هايي  انسان. رويش انداختند ه  شـد،  تاجـي از خـار بر سرش نهادند، و از روي اهانت آب دهان ب                 

 . حيوانات رفتار نمودند د، و با او بدتر ازمسخره نمودنرحم با او بدرفتاري كرده، او را  بي

 شديد، تقريباً از حال رفت، مجبور شد صليبي بسيار سنگين را سـپس، در اثر خونريزي   
تا باالي تپة جلجتا بر روي دوش خود حمل كند، بر همان صليب ميخكوب گرديد، و به همان                  
حـال رها شد تا به تدريج بميرد، مرگي پر از مشقّت و             

كه خون از او جاري     ي  مادام. شـكنجه بـر روي صـليب      
گفـته، بـه درد و مشقّت او        بـود، مـزدوران بـه او ناسـزا          

بودنش را  برابر خدابا عاي او مبني بر   خنديدند و اد   مـي 
 . گرفته بودندتمسخر به باد 

پس از آن، وقتي كه عيسي مسيح گناهان تمام         
 دبـشر را بـر خود گرفت، خداي پدر، روي خود را از آن منظره برتافت، و عيسي در نهايت در              

توانست خود را    عيسي مي » اي؟ چـرا مـرا تنها گذاشته     و  تـ خـداي مـن، خـداي مـن،         «: فـرياد زد  
 .توانست ما را نجات بخشد نجات دهد، ولي در اينصورت نمي

چرا خدا اجازه داد آن  . توانـند تاريكـي آن لحظات را بيان نمايند         كلمـات هرگـز نمـي     
توانيم به و    از دوزخ ابدي رهايي يافت     مابراي اينكه   چرا؟   برخورد شريرانه و هولناك اتفاق افتد؟       

زيرا خدا بار گناهان ما را بر       «: فرمايد مقدس مي  كتاب. بـراي ابـد در جـالل او شـريك گـرديم           
گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آنطور كه مورد پسند خداست، نيك و                دوش مـسيح بي   

  23».عادل شويم

 اعتماد به خدا

در زماني كه احساس مي كنيد 
 او شما را ترك كرده، 

.يقترين نوع پرستش استعم
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ود را داد تا او جان خ. چيز گرديم عيـسي از هـر چيز خود چشم پوشيد تا ما مالك همه     
. اري و پرستش را داردزارزش يك عمر شكرگخـود ايـن چيـز بـه تنهايي     . مـا جاودانـه باشـيم     

 .ار بودزديگر ما نبايد در سرگرداني به سر ببريم كه براي چه چيز بايد شكرگ
 

 
 
 
 
 
 

 روزچهاردهم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .ت داردمهم نيست من چه احساسي داشته باشم، خدا واقعي :انديشة روز

 
من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترك : زيرا خدا فرموده است« : حفظيةآي 

 )شريف(ب 5:13يان عبران                ».نخواهم كرد
 

چگونه مي توانم بر حضور خدا تمركز كنم، به ويژه وقتي كه             :سؤالي براي تعمق  
 او خيلي دور به نظر مي رسد؟
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 هدف دوم
 
 

 
 
 

  انوادة الهي آفريده شده ايدشما براي خ
 
 

 من تاك هستم و شما شاخه ها
 ) قديم(الف  5:15يوحنا 

 
 

 در اتحاد با مسيح 

  .همة ما يك بدن را تشكيل مي دهيم
 ) شريف (5:12روميان 
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 آفريده شده براي خانوادة الهي 
 

 خدا كه همه چيز

 جود دارد،براي او و به واسطة او و

 براي اينكه پسران بسيار را به جالل برساند

 .نجات ايشان را از راه تحمل رنج، كامل گردانيد... 
 )هزاره نو(الف 10:2عبرانيان 

 

 ببينيد محبت خداي پدر چقدر عظيم است 

 كه ما را فرزندان خود خوانده است 

 . و در واقع فرزندان خدا هستيم
 ) شريف (1:3اول يوحنا 

 
 

 
 

 .ايد  الهي آفريده شدهةشما براي خانواد

. است، آفريده   اي داشته باشد و ما را نيز براي همين منظور           خدا مايل است كه خانواده    
اين دومين هدف خدا براي زندگي ماست، هدفي كه خدا آن را پيش از به دنيا آمدن ما داشته                   

، تشكيل مي دهد اي   نوادهاست كه خدا براي خود خا     مطلب  مقدس بيانگر اين     كل كتاب .  است
در كالم خدا   .  د سلطنت نمايد  باي كه او را دوست داشته، احترام نمايد و با وي تا به ا                خانواده

 غير قابل تغيير خدا همواره اين بوده است كه ما را در خانوادة الهي خود به                    ةنقش«:  مي خوانيم
علت .  انش را در راه ما فدا كند      فرزندي بپذيرد، و براي اين منظور، عيسي مسيح را فرستاد تا ج           

برحسب .(اين تصميم فقط اين بود كه خدا اراده كرده بود اين لطف را در حق ما بكند                          
 1»)خوشنودي اراده خود
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و طبيعت     نفس.  اي براي روابط قائل است      از آنجا كه خدا محبت است، ارزش ويژه         
پدر، پسر  :  هاي خانوادگي يعني   خود خدا نيز بر روابط متكي است، و او خود را در قالب واژه              

پس الزم است   است،  سالم  اين الگو بهترين نمونه براي روابط        .  كند و روح القدس معرفي مي    
 .معاني و مفاهيم آن را مورد بررسي و مطالعه قرار دهيمكه 

، بنابراين او هيچگاه تنها     اي محبت آميز با خودش بوده است        خدا هميشه داراي رابطه   
اي نبوده است، بلكه مشتاق داشتن آن بوده است، به             نيازمند به داشتن خانواده   او  .  نبوده است 

 ة، طرحي كه توسط آن ما را به عضويت خانواد            ريختبراي خلقت ما     طرحي  همين جهت   
اين ماية خوشنودي   .  خود در آورد، و به اين ترتيب ما را در هرآنچه كه دارد سهيم ساخت                  

او چنين اراده فرمود كه ما را به وسيلة پيام انجيل،           «:  مايدفر مقدس مي  كتاب.  ديعظيم خدا گرد  
 2». زندگي تازه ببخشد تا ما نخستين فرزندان خانوادة الهي او باشيم

شويم،  گردد و ما فرزندان او مي       نهيم، خدا پدر ما مي     ايمان خود را بر مسيح مي      وقتي  
  و كليسا تبديل به خانوادة       هگرديدساير ايمانداران به عيسي مسيح، برادران و خواهران ما               

 .شود  همة ايمانداران گذشته، حال و آينده را شامل مي،خانوادة الهي .شود مي ما روحاني

يگانه راه براي   .  شده ولي همة انسانها فرزند خدا نيستند         هر انساني توسط خدا آفريده     
 جامعه و خانوادة    دمان عضو ما به توسط اولين تولّ    .  د تازه است  عضويت در خانوادة الهي، تولّ    

به سبب لطف   «خدا  .  يميآ خانوادة الهي در مي     د، به عضويت  و به توسط دومين تولّ      انساني شده 
 3».پايان و عظيم خود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانوادة خود گردانيد بي

ها  دعوت براي عضويت در خانوادة الهي يك دعوت عام است و شامل همة انسان                   
. ايمان به عيسي مسيح        :  ولي تنها يك شرط دارد           ،   4گردد مي

همگي ما دراثرايمان به عيسي مسيح،           «:  فرمايد مقدس مي   كتاب
 5».باشيم فرزندان خدا مي

 به مراتب مهمتر از خانوادة جسماني            ما خانوادة روحاني 
هاي جسماني ما در روي زمين        خانواده.  ماست، چراكه ابدي است   
نب خدا هستند، ولي اين خانواده، موقّتي       هداياي بسيار با ارزشي از جا     

بوده و بسيار شكننده است، و نيز تحت تأثير طالق، فاصلة مكان، باال                   
از سوي ديگر خانوادة    .  پاشد شدن با حقيقت انكارناپذير مرگ، از هم مي        رفتن سن و يا مواجه    

مراتب  حادي به  اتّ اين.  ت ادامه دارد    تا ابدي   )شامل روابطمان با ساير ايمانداران      (روحاني ما    
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هرگاه پولس از درك هدف ابدي      .  تر از يك رابطة خوني است      تر، و پيوندي دائمي    مستحكم
: نمود گرديد، به زانو درآمده در حالت ستايش چنين بيان مي             خدا براي زندگي ما عاجز مي      

 هآيم و به درگاه خدايي ك       كنم، به زانو در مي      وقتي به حكمت و عظمت نقشة خدا فكر مي         «
اي كه بعضي از اعضاي آن در آسمان و             كنم، خانواده  پدر اين خانوادة الهي است دعا مي         
 6».بعضي ديگر هنوز بر روي زمين هستند

 عضويت در خانوادة الهي مزاياي 
د بسيار  ، به وي هداياي تولّ      بدنيا مي آيد به محض اينكه يك نفر در خانوادة الهي              

، امتيازات خانوادگي، محرم    خانوادگيخانوادگي، شباهت    نام:  شود، از قبيل   ارزشي عطا مي   با
مقدس در اين رابطه چنين        كتاب 7.وادگيارث شدن در ميراث خان      ، و هم  خانوادگيرازهاي  

باشيم، و به همين علت وارث نيز         بنابراين ديگر غالم نيستيم بلكه فرزندان خدا مي        «:  فرمايد مي
 8».ق داردلّهستيم و هرچه از آن خداست، به ما نيز تع

و خداي من همة    «:  فرمايد گرانبهاي ما داشته، چنين مي    »  ميراث«انجيل تأكيد فراواني بر     
 به عنوان فرزندان    9».احتياجات شما را با ثروت عظيم خود در مسيح عيسي رفع خواهد كرد               

خدا ما نيز بايستي ديگران را در اين ثروت خانوادگي                
وي زمين به ما      جا در ر    همين.  سهيم و شريك نماييم     

... بردباري  ...  محبت  ...  فيض خدا    ...  دولت و ثروت     «
.است   عطا شده »  و بخشش ...  قدرت  ...  حكمت  ...  جالل  

10ت بيش از اينها ارث خواهيم برد ولي در ابدي. 

به اين حقيقت پي ببريد      «:  فرمايد پولس رسول مي  
 و اما اين ارث      11». غني است  كه ارثي كه خدا براي مؤمنين تدارك ديده، چقدر پرشكوه و             

 دوم، كامالً   12.براي هميشه با خدا خواهيم بود      اينكه   شود؟ اول  دقيقاً چه چيزهايي را شامل مي     
 سوم، از هر درد،      13.اي كه كامالً شبيه عيسي مسيح خواهيم بود          عوض خواهيم شد به گونه     

هاي مختلفي در    سمت چهارم، پاداش يافته، و به         14.مرگ و رنج و عذابي رها خواهيم بود          
 حقيقتاً چه   16. پنجم، شريك جالل مسيح خواهيم گرديد        15.خدمت منصوب خواهيم گرديد    

 آيا مي دانستيد از چنين ثروتي برخورداريد؟! ميراث عظيمي است

خدا نيز براي شما ميراثي به دور از فساد و آلودگي و تباهي               «:  فرمايد مي  مقدس كتاب
 اين بدان معناست كه ميراث ابدي ما         17».عني زندگي جاودان را   در آسمان نگاه داشته است، ي     

 خانوادة روحاني 

 به مراتب مهمتر 

ت،از خانوادة جسماني ماس
 .چراكه ابدي است



  ١٢٥الهي آفريده شده ايد                                                                                                                     انوادة  شما براي خ:هدف دوم

 :پانزدهمروز 
آفريده شده 

 براي 

خانوادة الهي

را از   كس قادر نيست آن      هيچ.  بها، خالص، دائمي و محفوظ است         در آسمان بسيار گران     
يا حوادث غير مترقبة طبيعي      اقتصادي و  ها، اوضاع خراب    در جنگ  اين ثروت .  ايمانداران بگيرد 

ام بازنشستگي نيست، بلكه چيزي است كه بايد          اياين ميراث ابدي، همچون      .  رود از بين نمي  
و آنچه كنيد «: فرمايد پولس رسول چنين مي  .  چشم انتظار آن بوده، براي كسب آن تالش كنيد        

دانيد كه از خداوند مكافات ميراث را        چون مي .  از دل كنيد به خاطر خداوند نه به خاطر انسان         
ت مد بازنشستگي، هدفي بسيار كوتاه  18».يدكن بندگي مي   يافت چونكه مسيح خداوند را      خواهيد

 .ت زيست نماييدابديپرتو  كه در ه ايداست، شما شايست

 تعميد، نشانة عضويت در خانوادة الهي 
هايي از   اعضاي چنين خانواده   هاي سالم داراي افتخارات خانوادگي هستند؛          خانواده 

متأسفانه، شخصاً با ايمانداران    .  ستنداينكه جزئي از آن خانواده خوانده شوند، هرگز شرمنده ني          
 هرگز خود را به عنوان اعضاي خانوادة           - به واسطة تعميد نيافتن     –ام كه    زيادي روبرو شده  
 .اند اي كه عيسي مسيح فرمان داده است، معرفي ننموده روحاني به گونه

تعميد يك سري تشريفات مذهبي انتخابي و افتخاري نيست كه            
تعميد، يك عالمت   .  مود يا آن را به تعويق انداخت       بتوان در آن تأخير ن    

در تعميد ما به      .  و نشان دهندة عضويت شما در خانوادة الهي است              
من از اينكه عضو خانوادة      «كنيم كه    صورت آشكارا به جهان اعالم مي      

ايد؟ عيسي مسيح به همة       آيا شما تعميد يافته   »  .الهي باشم، شرمنده نيستم   
برويد و همة   «:   كه تعميد بگيرند     فرموده است  اعضاي خانوادة خود امر    

 19».القدس تعميد دهيد ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح

سالها اين سؤال ذهنم را به خود مشغول نموده بود كه چرا حكم اعظم عيسي مسيح،                    
ندازه مهم است؟ بعدها درك     براستي چرا تعميد تا اين ا     .  داند تعميد را به اندازة تعليم مهم مي       

       سهيم شدن در   :  مين هدف خدا براي زندگي ماست، يعني       نمودم كه تعميد در واقع نشانة دو
 . مشاركت با خانوادة جاودان الهي

تعميد ابراز ايمان شماست، تعميد مرگ و قيام        .  تعميد حامل مفاهيم بسيار فراواني است     
را به   تان گ شما نسبت به زندگي گذشته        كند، مر  عيسي مسيح را به ديگران يادآوري مي          

همچنين .   دارداعالم مي   در مسيح را  كند و همچنين حيات جديدتان       صورت سمبليك بيان مي   
 .  ورود شما به خانوادة الهي، جشن جشن است يكتعميد
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تعميد بيانگر عملي است كه     .  تعميد، تصويري جسماني از يك واقعيت روحاني است        
همة ما  «:  اي كه خدا شما را به خانوادة خود داخل نمود            در آن لحظه  براي شما واقع گرديد،      

ايم  خواه يهود، خواه يوناني، خواه برده، خواه آزاد به وسيلة يك روح در يك بدن تعميد يافته                 
 20».ايم و همه از همان روح پر شده

 گردد؛ بلكه تنها ايمان به مسيح است        تعميد باعث عضويت شما در خانوادة الهي نمي         
تعميد .  باشيد دهد كه شما جزئي از خانوادة الهي مي          تعميد نشان مي  .  كند كه اين كار را مي     

            است كه در دل خود        د دروني همچون حلقة ازدواج يك يادگار مشهور و مرئي از يك تعه
تعميد يك شروع است و نه چيزي كه شما آن را تا زمان بلوغ روحاني به                 .  ايد را نگاه داشته   آن

  21.مقدسي براي تعميد، ايمان است تنها شرط كتاب. يدكناري بنه

در روز پنطيكاست،   .  يافتند آوردن، تعميد مي   در دورة عهدجديد، مردم به محض ايمان      
در جايي ديگر در      .   نفر در همان روز به محض اينكه ايمان آوردند، تعميد يافتند                  3000
ينيم كه در همان مكاني كه به مسيح        ب را مي )  تاجري از اتيوپي  (سراي حبشي    خدا، خواجه  كالم

نيم كه زندانبان اهل فيليپي و         كيشاهده م ايمان آورد، تعميد يافت، و پولس و سيالس را م             
عنوان بياني از ايمان      ايد، به  اگر تاكنون تعميد نيافته    .  اش را در نيمه شب تعميد دادند         خانواده

 .ح عمل نموده، تعميد يابيدخود به عيسي مسيح، هرچه زودتر به اين فرمان عيسي مسي

 

 بزرگترين افتخار زندگي 
ايم، پدر او، پدر ما نيز       حال كه ما به وسيلة عيسي مقدس شده       «:  فرمايد مقدس مي  كتاب
 22».خود بخواند ]  وخواهران  [ت، عيسي عار ندارد كه ما رابرادران      همين علّ  به.  شود محسوب مي 

 :ذ نمايد دهيد اين حقيقت عالي در شما نفو      باجازه  
شما جزئي از خاندان الهي هستيد و از آنجا كه              

گرداند، خدا به     عيسي مسيح شما را مقدس مي        
كلمات عيسي مسيح، غير      !  نمايد شما افتخار مي   

] عيسي[«:  قابل خطا و از هر اشتباه به دور است            
 هركه  زيرا.  اينانند مادر من و برادرانم    :  دست خود را به سوي شاگردان خود دراز كرده گفت          

 عضو  23».ارادة پدر مرا كه در آسمانست بجا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است                      
. ي توان كسب نمود   است كه م   بزرگترين مزيتي    ترين افتخار و       خانوادة الهي بودن، عظيم     

عضو خانوادة الهي بودن، 
عظيم ترين افتخار و بزرگتري مزيتي
 .است كه مي توان كسب نمود
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ت بودن، عدم احساس     اهمي هرگاه كه احساس پوچي وبي      .  چيز ديگري مثل اين نيست       هيچ
 .ق داريدكنيد، بياد آوريد كه به چه كسي تعلّ ديگران و عدم اطمينان ميمحبت داشتن به 

 
 
 
 
 
 

 پانزدهمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .براي خانوادة الهي آفريده شده ام :انديشة روز

 
نقشة غير قابل تغيير خدا همواره اين بوده  است كه ما را در خانوادة                 «  : حفظي ةآي

 براي اين منظور، عيسي مسيح را فرستاد تا جانش را            الهي خود به فرزندي بپذيرد، و     
 )تفسيري(  الف5:1افسسيان              ».در راه ما فدا كند

 

براي پذيرفتن ساير ايمانداران همچون اعضاي خانوادة           :سؤالي براي تعمق  
 خود، چه گامهايي بايد بردارم؟

 



 دگي هدفمندزن                                                                  ١٢٨

 
 
 

 مهمترين چيز
 

 اصالً مهم نيست چه بگويم،

 چه بينديشم و يا چه بكنم،

 .بدون محبت هيچ هستم
 )Message( ب 3:13اول قرنتيان 

 

 . منظور من از محبت اين است كه مطابق احكام خدا زندگي كنيم

 آري، آن فرمان كه شما از اول شنيديد اين است كه 

 .بايد در محبت زندگي كنيد
 )شريف (6نا آية دوم يوح

 
 

 . استعشق، داستان زندگيداستان 

مهمترين درسي كه او مايل است شما بياموزيد اين است  از آنجا كه خدا محبت است،    
و كنيم،  در محبت نمودن است كه بيشترين شباهت را به خدا پيدا مي       .  يديكه چگونه محبت نما   

زيرا كه تمامي شريعت    «:  استبخشيده  ما  محبت پايه و اساس تمام احكامي است كه او به           نيز،  
 1»شود يعني در اينكه همساية خود را چون خويشتن محبت نما در يك كلمه كامل مي

محورانة ما   كار آساني نيست و برخالف طبيعت خود        خودخواهي نمودن بدون    محبت
را مهم   اين   به همين دليل است كه به ما فرصتي به اندازه طول زندگيمان داده شده تا               .  باشد مي

خواهد كه ما     مي ويژهه باو  خواهد كه ما همه را محبت نمائيم، ولي          صدالبته، خدا مي  .  بياموزيم
 اين  ،چنانكه در گذشته ديديم    .  يميبياموزيم چگونه ساير اعضاي خانوادة الهي را محبت نما           

 2».يدبرادران را محبت نمائ    «  :گويد پطرس چنين مي  .  دومين هدف خدا براي زندگي ماست       
پس تا آنجا كه فرصت داريم به همه نيكي كنيم،            «:  كند پولس اين احساس را چنين بيان مي       

 3».كه در ايمان با ما اعضاي يك خانواده هستند مخصوصاً به كساني
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 :شانزدهمروز 
 

 مهمترين 

 چيز 

ه و محبتي خاص نسبت به ساير ايمانداران داشته            كه ما توج    مي كندچرا خدا اصرار     
محبت با ايمانداران است؟ دليلش اين است كه خدا مايل          باشيم؟ به چه دليل ارجحيت اول در        

. از روي محبتي كه به يكديگر دارند شناخته شوند           است كه خانوادة او بيشتر از هر چيز ديگر         
عيسي مسيح فرمود كه نه اصول اعتقادي ما بلكه محبت ما نسبت به                    

و در  ا.  توانيم به اين دنيا بدهيم      يكديگر بزرگترين شهادتي است كه مي      
اگر نسبت به يكديگر محبت داشته           «:  فرمايد چنين مي   خود اين   كالم

 4».باشيد، همه خواهند فهميد كه شاگردان من هستيد

بهره مند خواهيم  در آسمان براي هميشه، از بودن با خانوادة الهي          
، ولي قبل از آن يكسري وظايف سخت به عهدة ماست كه با انجام آنها خود را براي                         شد
 ما را آموزش  »  هاي خانوادگي  مسئوليت«خدا توسط   .  سازيم آماده مي زيستن   محبت   دري  ابديت
 .ميآموزد كه چگونه محبت به يكديگر را تمرين نما دهد و در رأس آنها مي مي

اي صميمانه و مداوم با ساير ايمانداران داشته باشيد تا در                خواهد شما رابطه   خدا مي 
توان در تنهايي     محبت را نمي   .  را در خود گسترش بخشيد      محبت نمودن      نتيجة آن بتوانيد   

 آور كسالتي  گاه، افرادي كه    در ارتباط باشيد    براي اين آموزش بايد با ساير انسانها      .  آموخت
 به سه    ي توانيمدوستي است كه م    محبت و    از طريق    .  گردند مينيز  موجب رنجش    بوده و    

 . ابيمبيحقيقت مهم دست 

 بت استبهترين روية زندگي، مح
محبت .  ترين هدف و بزرگترين آرزوي شما باشد       محبت بايستي مهمترين كار، اصلي    

محبت را  «:   فرمايد مقدس مي  كتاب.  آن است بخش    مهمتريناز زندگي، بلكه    نه بخش عظيمي    
  5».مهمترين هدف زندگي خود بدانيد

دم نمي آيد داشته    ب از چيزهايي كه       يكي«:   بگوييمبه نظر معقول نمي آيد اگر مثالً          
.  مهم نيست  برايتان چنانكه گويي اين مسئله اصالً        »، اين است كه مورد محبت واقع شوم        باشم

 ولي چرا؟. روابط بايستي وراي هرچيزي و از باالترين ارجحيت در زندگي برخودار باشد

پولس رسول اين مسئله را چنين عنوان         .  ارزش است  زندگي بدون محبت بي   
ر تمام اموال خود را به فقرا ببخشم و بخاطر اعالم پيغام انجيل، زنده زنده در ميان                 اگ«:   مي كند 

هايم  شعله هاي آتش سوزانده شوم، اما نسبت به انسانها محبتي نداشته باشم، تمام فداكاري                  
 6».بيهوده خواهد بود
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گاهي اوقات چنان عمل مي كنيم كه انگار روابط را بايد به زور در ميان ساير                          
 بيابيممعموالً از اين صحبت مي كنيم كه بايد فرصتي براي فرزندانمان             .  رنامه هايمان بگنجانيم ب

چنين طرز تفكري،  اين    .  در نظر بگيريم  و يا اينكه بايد زماني را براي ديگران در زندگي خود             
يزي همانند همة  چيزهاي معمولي و كارهاي ديگر در           چابط  وكند كه ر   احساس را ايجاد مي   

 . گويد كه روابط يعني زندگي ولي خدا مي. گي هستندزند

 ؛گويد  از رابطة ما با خدا سخن مي            فرمان، از ده فرمان خدا به موسي، فقط چهار           
موضوع بهرحال  ولي  .  باشد ها مي   ديگر مربوط به روابطمان با ساير انسان       فرماندرحاليكه شش   

خدا :   كند ن را در دو جمله خالصه مي       اين ده فرما   ،عيسي مسيح !   است هرابطهمة  اين ده فرمان     
خداوند خداي خود را «:  فرمايد او در كالم خود چنين مي    .  را محبت كن و انسانها را محبت نما       

و دوم مثل آن است يعني اينكه همساية        .  اين است حكم اول و اعظم     ...  به همة  دل محبت نما،      
 پس از   7».ق است ت و صحف انبيا متعلّ    بدين دو حكم، تمام تورا    .  خود را مثل خود محبت نما     

نمود، دومين هدف زندگي اين است كه       )  پرستش(آموختن اينكه خدا را چگونه بايد محبت         
 .بياموزيم چگونه سايرين را محبت نماييم

ها و بدست آوردن چيزهاي       ت نه كسب موفقي   ،روابط، مهمترين مسئلة زندگي است     
دهيم كه روابطمان دچار سردي گردد و رو به               مي در چنين شرايطي چرا اجازه      .  گوناگون

كنيم  كم شروع مي     شود، كم   هايمان شلوغ مي     رد؟ وقتي كه برنامه      گذانابودي و تباهي ب      
نمودن،  كه    از دادن زمان، انرژي و توجه        . تا اين مشكل را حل كنيم       ردنروابطمان را كمتر ك   

 شرايط جاي مهمترين مسئله براي خدا       در اين .  كنيم آميز است، كم مي    الزمة يك رابطة  محبت   
 . با آنچه كه ضروري است عوض شده است

امروزه ما توسط كارهايي از قبيل        .  گرفتاري و مشغله بزرگترين دشمن روابط است        
انجام كارهاي روزمره، پرداخت صورتحساب ها، انجام وظايف و امثال اينها، آنچنان خود را                

در .  ي اين چيزها منظور و هدف اصلي زندگي مي باشند          درگير و گرفتار نموده ايم كه پندار      
مركز و محور زندگي اين است كه بياموزيم هم خدا و هم مردم را                   .  حالي كه چنين نيست  

 .زندگي منهاي محبت مساوي است با صفر. محبت نماييم

دليل ديگري كه خدا از ما مي خواهد محبت را           .  محبت هرگز از بين نمي رود    
و الحال    «:زندگي خود قرار دهيم اين است كه محبت ابدي و فنا ناپذير است             مهمترين بخش   

 8».اما بزرگتر از اينها محبت است. يعني ايمان و اميد و محبت: اين سه چيز باقي است



 ١٣١                                                         الهي آفريده شده ايد                                                              انوادة شما براي خ:هدف دوم

نه مال و ثروت و موفقيت هاي شما،        .  محبت از خود ارثي ماندگار برجاي مي گذارد       
ديگران است كه بيشترين اثر از شما را بر         بلكه نوع رفتار و برخوردتان با       

اينكه شما چقدر كار     «:   مي گويد *زاچنانكه مادر تِرِ  .  جاي مي گذارد 
مي كنيد مهم نيست، بلكه ميزان محبتي كه براي انجام آن كار                   

 .محبت، راز ميراثي جاودانه است» .صرف مي كنيد، مهم است

ظات شخصاً تاكنون در كنار خيلي افراد در آخرين لح              
زندگيشان بوده ام، لحظاتي كه مي توان آن را مرز ابديت خواند،               

ديپلم ها و  «:  ولي در آن لحظات از هيچكس هرگز نشنيدم كه بگويد            
نشانهاي .  مي خواهم يكبار ديگر آنها را ببينم        !  مدارك افتخارم را بياوريد    

آنگاه كه  »  . بياوريد تقدير و آن مدالها و آن ساعت طاليي را كه به من هديه شده بود برايم                   
زندگي زميني ما در حال تمام شدن است، اطراف خود را پر از اشياء مختلف نمي كنيم، بلكه                   
بيشتر از هر چيز ديگري دوست داريم كه مردم در اطراف ما باشند، اشخاصي كه با ايشان                       

 .رابطه داشته و دوستشان داشته ايم

شخص .  ي يعني رابطه با ديگران    در آخرين لحظات زندگي است كه مي فهميم، زندگ       
. حكيم كسي است كه اين حقيقت را هرچه زودتر، قبل از اينكه خيلي دير باشد، درك كند                   

 . براي اين منتظر نمانيد كه در بستر مرگ اين را بفهميد كه هيچ چيز مهمتر از محبت نيست

 سومين دليل براي اينكه      .داوري در آخرت بر اساس محبتمان خواهد بود        
بت نمودن را هدف زندگي خود قرار دهيم، اين است كه ما در ابديت با مقياس محبت                      مح

يكي از راههاي خدا براي اندازه گيري رشد روحاني ما            .  مورد ارزيابي قرار خواهيم گرفت     
در آسمان، خدا از ما در مورد شغل، حساب          .  بررسي كيفيت و نوع روابطمان با ديگران است        

ما سؤال نخواهد نمود، بلكه او ما را در مورد نوع روابطمان با ديگران                بانكي و سرگرمي هاي    
هرآينه به شما مي گويم، آنچه     «:   عيسي مسيح چنين مي فرمايد    9.مورد مؤآخذه قرار خواهد داد    

 10».به يكي از اين برادران كوچكترين من كرديد، به من كرده ايد
. ن دنيا را پشت سر مي گذارد      وقتي شخص به ابديت نقل مكان مي كند، همه چيز اي            

تنها چيزي كه از اين دنيا همراه با شما به ابديت منتقل مي گردد، خصوصيات شخصيتي تان                    
آنچه اهميت  ...  براي كسي كه با مسيح متّحد است،       «:  به همين دليل كالم خدا مي فرمايد     .  است

                                                 
* Mother Teresa 
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 زندگي

 عني ي

 روابط

 11».دارد ايمان است كه با محبت عمل مي كند
را مي دانيد، مي خواهم پيشنهاد كنم كه هر روز صبح وقتي از              حال كه اين موضوع      

خواب بيدار مي شويد، در كنار تخت خوابتان زانو زده، يا روي لبة                 
مهم نيست كه آيا امروز        !  خداوندا«:  تخت نشسته چنين دعا كنيد       

مي توانم كار ديگري انجام دهم يا نه، ولي تصميم دارم كه براي ابراز              
 سايرين، وقت صرف نمايم، چراكه زيستن حقيقي         محبت به تو و نيز     

چرا خدا بايد يك روز ديگر به زندگي شما بيفزايد، اگر مي خواهيد آن را نيز                  »  .همين است 
 هدر دهيد؟

 بهترين نوع بيان محبت، صرف وقت است
اهميت چيزهاي مختلف در زندگي از روي ميزان زمان و وقتي كه حاضريم براي آنها             

ما معموالً براي چيزهاي پراهميت تر، وقت بيشتري صرف           .  خص مي شود صرف نماييم، مش   
اگر مي خواهيد بدانيد كه چه چيزي براي شما مهمترين است، فقط كافيست ببينيد                .  مي كنيم

 . چگونه وقت خود را سپري مي كنيد

زمان، گران بهاترين و با ارزش ترين هديه است چراكه فقط مقدار محدود و معيني از                
مي توانيد پول بيشتري كسب     .  اريد، به قول ضرب المثل معروف فارسي، وقت طالست          آن د 

اگر به كسي از وقت خود بدهيد، در واقع          .  نماييد ولي نمي توانيد زمان بيشتري بدست آوريد       
بخشي از زندگي خود را به وي بخشيده ايد، بخشي كه ديگر هرگز آن را دوباره نخواهيد                      

به همين جهت است كه بهترين هديه اي كه مي توانيد به            .  استوقت شما، زندگي شم   .  داشت
 .شخصي بدهيد، وقت شماست

 روابط مهم هستند؛ بلكه بايد با صرف وقت         فقط در سخن بگوييم   اين كافي نيست كه     
اي فرزندان من، محبت ما     «.  كلمات به تنهايي فاقد ارزش هستند     .  اين مسئله را به اثبات برسانيد     

الزمة 12».ب حرف و تعارف باشد، بلكه بايد حقيقي باشد و در عمل ديده شود             نبايد فقط در قال   
داشتن روابط، صرف وقت و انرژي است، بهترين نوعي كه مي توان محبت را حِجي نمود،                    

 .» ت- ق-و«اين است 

اساس محبت اين نيست كه براي ديگران چقدر فكر مي كنيم يا چه كار مي كنيم و يا                  
ان مهيا مي سازيم، بلكه اساس محبت در اين است كه چه مقدار از وقت                 چه چيزي براي ايش   

بسياري به من    .  مخصوصاً مردان، اغلب اين را نمي فهمند      .   را به ديگران مي بخشيم      خودمان



 ١٣٣                                                         الهي آفريده شده ايد                                                              انوادة شما براي خ:هدف دوم

 با ارزشترين 

 هديه

. وقت شماست

ديگه .  هرچي مي خوان براشون مي خرم     .  من نمي تونم زن و بچه هام رو بفهمم           «:  گفته اند
چشمان، گوشها، توجه، حضور و      !   آنها به شما نياز دارند      آقاي محترم، »  چي چي الزم دارن؟  

به عبارت ديگر آن    .  را الزم دارند  )  يعني در واقع وقتتان   (تمركز شما   
چيزي را ايشان الزم دارند كه هيچ چيز ديگري نمي تواند جايش را              

 .بگيرد

باارزش ترين محبتي كه از شما انتظار مي رود داشته باشيد،            
توجه جعبه شيريني يا شكالت نيست، بلكه          الماس و گل و يك         

محبت آنچنان شما را محو طرف مقابلتان مي سازد كه در آن لحظه خودتان              .   شماست متمركز
من آنقدر براي تو    «:  در واقع با توجه كردن به كسي، به او مي گوييم          .  را هم فراموش مي كنيد   

هرگاه كه به   »  .ا به تو تقديم كنم     ارزش قائلم كه حاضرم گرانبهاترين داراييم، يعني وقتم ر           
كسي از وقت خود مي دهيد، در واقع چيزي را فدا كرده ايد، و فداكاري، اساس و پاية محبت                  

در اين  .  نسبت به ديگران، پر از محبت باشيد      «:  عيسي مسيح اين نمونه را به ما داده است        .  است
 خود را مانند برة قرباني، به        زمينه مسيح الگوي شما باشد، كه آنقدر ما را دوست داشت كه              

 13».خدا تقديم كرد تا گناهانمان را پاك سازد

مي توان بدون محبت داشتن بخشنده بود، ولي نمي توان بدون بخشنده بودن محبت                
 محبت يعني ترك     14»...خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را داد              «.  داشت

ر زندگي، چشم بستن به روي آسايش، اهداف، امنيت،           نمودن، فراموش نمودن ترجيحات د     
 . اموال، انرژي و يا وقتمان براي ديگران

  استهمين اآلنمحبت، زمان بهترين 
گاهي اوقات به تعويق انداختن امور جزيي، ممكن است الزم و             

ولي از آنجا كه محبت مهمترين مسئله است، نبايد در           .  ضروري باشد 
خالصه «:  ين كالم در جايي چنين مي  فرمايد     ا.  مورد آن اهمال كنيم   

به قدريكه فرصت داريم با جميع مردم احسان بنماييم،                         
از هر فرصتي كه براي شما        «  15».علي الخصوص با اهل بيت ايمان      

روي مي آورد، به بهترين نحوي استفاده كنيد زيرا اين ايام، ايام بدي            
ست برسي، كمك خود    اگر مي تواني به داد كسي كه محتاج ا      «  16».است

، اگر همان موقع مي تواني     " فردا بيا  ،بروامروز  ":  هرگز به همسايه ات نگو    .  را از او دريغ مدار    
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  17».به او كمك نما

اما چرا اين لحظه بهترين زمان براي ابراز محبت است؟ به اين جهت كه نمي دانيد                     
بهتر است  .  رصتي خواهيد داشت  براي چه مدتي زنده خواهيد بود و تا چند وقت ديگر چنين ف             

انسانها فوت مي كنند، فرزندان    .   هستند تغييربياد داشته باشيد كه اوضاع و شرايط دائماً در حال           
اگر مي خواهيد كه محبت خود را      .  ايشان رشد مي كنند، و براي فردا هيچ تضميني وجود ندارد         

نجام دهيد و به قول معروف كار        به ديگري ابراز نماييد، بهتر است اين كار را همين امروز ا              
 . امروز را به فردا واگذار نكنيد

با دانش اينكه روزي در حضور خدا خواهيد ايستاد، مي خواهم به اين سؤاالت                       
راجع به آن زمانهايي كه برنامه ها و كارهايتان از انسانها مهمتر بوده اند،چه توضيحي              :  بينديشيد

وقت صرف نماييد؟ براي اين منظور، چه چيزهاي را          داريد بدهيد؟ با چه شخصي بايد بيشتر         
 بايد از برنامه تان حذف كنيد؟ چه چيزهايي را بايد فدا كنيد؟

بهترين روش ابراز محبت، صرف وقت        .  بهترين روية استفاده از زندگي، محبت است         
 .بهترين زمان محبت، همين اآلن است. است
 

 روزشانزدهم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .داستان زندگي، داستان عشق است :وزانديشة ر

 
تمامي شريعت در يك كلمه خالصه مي شود يعني در اينكه                    «  : حفظي ةآي

 )قديم (14:5غالطيان           ».همسايةخود را چون خويشتن محبت نما

 

آيا واقعاً، روابط مهمترين چيز در زندگي من هستند يا               :سؤالي براي تعمق  
 ن حاصل كنم كه اينچنين است؟ نه؟ چگونه مي توانم اطمينا
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 مكاني براي تعلّق داشتن
 

 همراه با مقدسين،

 اهل وطن الهي مي باشيد

 .و با ساير ايمانداران عضو خانوادة خدا هستيد
 ) تفسيري(ب 19:2افسسيان 

 
 خانوادة خدا كليساي خداي زنده،

 .و ستون و پاية حقيقت است
 ) شريف (15:3اول تيموتاؤس 

 
 

 .ته باشيد، بلكه تا متعلّق نيز  باشيدخوانده شده ايد نه تا فقط ايمان داش

خوب نيست كه   «:  حتي در شرايط كامالً عالي و عاري از گناه باغ عدن، خدا گفت                
 ما انسانها اجتماعي خلق شده ايم، مشتاق مشاركت، و شكل داده شده براي                1».آدم تنها باشد  

 .شيمخانواده، و هيچكدام از ما به تنهايي نمي توانيم هدف خدا را تحقّق بخ

كتاب مقدس در مورد مقدسين گوشه گير و يا روحانيون تارك دنياي منزوي از ساير               
يك كتاب مقدس مي فرمايد كه ما     .  ايمانداران و بي بهره از مشاركت سخني به ميان نمي آورد         

تن، مرتبط با يكديگر، بنا شده با يكديگر، اعضاي يكديگر، هم ارث، پيوند شده به يكديگر،                 
 .شما ديگر تنها نيستيد.  مي باشيم2 با يكديگر به آسمان برده شده،وه شده با يكديگر نگاه داشت

اگرچه رابطة هريك از شما با عيسي مسيح رابطه اي شخصي است، ولي خدا هرگز                   
در خانوادة الهي شما با ساير ايمانداران        .  نمي خواهد كه اين ارتباط، رابطه اي خصوصي باشد       

ما نيز كه    «:  كتاب مقدس مي فرمايد .   به يكديگر متعلّقيم    براي ابد   متّصل و مرتبط هستيد، و      
   3».بسياريم، در مسيح يك بدن را تشكيل مي دهيم و هريك، اعضاي يكديگريم



 دگي هدفمندزن                                                                  ١٣٦

 اعضايما  .   نيز مي شود  تعلّق داشتن پيروي مسيح فقط ايمان داشتن نيست، بلكه شامل           
 ريشه و   ** گرديد كه واژة عضويت      متوجه *لوئيس.  اس.  سي.   هستيم - يعني كليسا  –بدن او   

برخي از  .  اساس مسيحي دارد، اما اين واژه مفهوم اصلي خود را از دست داده است                         
خود تخفيف قائل مي شوند، و شركتهاي تبليغاتي نام اعضاي خود           »  اعضاي«فروشگاهها براي   

زش واژة عضويت تا    در كليساها، ار  .  را براي تهية ليستهاي تبليغاتي مورد استفاده قرار مي دهند        
اين اندازه كه نام اشخاص در ليستي باشد، بدون هيچگونه مسئوليت و يا انتظاري از ايشان،                     

 .كاهش يافته است

يك كليسا بودن به معناي عضوي حياتي در بدني زنده              »  عضو«براي پولس رسول،     
براين  بنا 4.است، عضوي ضروري، عضوي كه از درون با ساير اعضاي بدن مسيح مرتبط است              

كليسا .  ضروري است كه مفهوم كتاب مقدسي واژة عضويت را بازيافته و  آن را بكار ببنديم                 
 .بدن است، نه يك ساختمان؛ كليسا يك موجود زنده، يك سازواره است و نه يك سازمان

اندام هاي بدن شما براي انجام منظوري كه براي آن خلق شده اند، بايد به يكديگر و در                
همين اصل در مورد شما نيز به عنوان عضوي در بدن مسيح مصداق                .  تصل باشند بدن شما م  

شما براي هدف بخصوصي آفريده شده ايد، و اگر به بدني زنده، يعني يك كليساي                    .  دارد
شما نقش و جايگاه خود     .  محلي متصل نباشيد، دومين هدف خلقتتان را از دست خواهيد داد           

وابطتان با ديگران كشف و     در ارتباط با ديگران را از طريق ر       
درست «:  كتاب مقدس به ما چنين مي گويد     .  درك مي كنيد 

همانطور كه بدن انسان اعضاي مختلف دارد، بدن مسيح               
يعني كليسا نيزاعضاي گوناگون دارد؛ هر يك از ما عضوي           
از بدن او هستيم و براي تكميل آن الزم مي باشيم و مسئوليت      

 5»اما در كل، همه متعلّق به يكديگريم و به هم نياز داريم             .  مو وظيفه اي مشخّص در آن داري      
زيرا .  چنانچه يكي از اندامها از بدن به نحوي جدا شده باشد، خشك شده و نهايتاً خواهد مرد                  

گسسته .  به همين ترتيب شما نيز نمي توانيد به تنهايي زنده بمانيد         .  نمي تواند به تنهايي زنده باشد    
 خون حيات بخش يك بدن محلي، حيات روحاني شما دچار پژمردگي و             از سايرين و جدا از    

 به همين جهت است كه اولين آثار تنزّل روحاني معموالً شركت                6  .نهايتاً مرگ خواهد شد    

                                                 
* C. S. Lewis 
** Membership 

 ما نقش خود را در زندگي

يق روابطمان با از طر
 .ديگران كشف مي كنيم
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عمر كليسا از اين دنيا بيشتر است،     
 و بنابراين شما بر اين جهان     

 .حكمراني خواهيد نمود     

هرگاه .  غيرمداوم در جلسات پرستشي و ساير مشاركتها و گردهمايي هاي ايمانداران مي باشد            
 . ساير چيزها نيز شروع به افت و تنزّل مي كنندما نسبت به مشاركت بي اعتناء مي شويم،

عضويت در خانوادة الهي نه چيزي بي اهميت است و نه چيزي كه با بي اعتنايي ناديده                 
من بر اين صخره     «:  عيسي مسيح فرمود   .  كليسا برنامة خدا براي جهان است        .  انگاشته شود 

 كليسا فناناپذير   7  ».نخواهد شد كليساي خود را بنا مي كنم و نيروهاي مرگ هرگز بر آن چيره              
كليسا بيشتر از اين دنيا زنده خواهد بود، و بنابراين شما بر             .  است و تا ابد وجود خواهد داشت      
يا شخصي  »  من نيازي به كليسا ندارم،    «:  كسي كه مي گويد  .  اين جهان حكمراني خواهيد كرد    

طر آن، جانش را بر روي       كليسا آنقدر مهم بود كه عيسي بخا        .  است پر از نخوت و يا نادان        
  8».مسيح كليسا را دوست داشت و جان خود را براي آن داد«. صليب فدا كرد

 نمي توانم تصور كنم    9. مي خواند »بدن مسيح « و   »عروس مسيح «كتاب مقدس كليسا را    
تو را دوست   «:  كه روزي به عيسي مسيح بگويم      

يا اينكه  »  .دارم، ولي از همسرت خوشم نمي آيد      
تو را مي پذيرم ولي از بدنت خوشم            «:  بگويم
وقتي كليسا را كنار مي گذاريم، يا           »  !نمي آيد

تحقير مي كنيم و يا از كليسايي شكايت مي كنيم،        
در واقع داريم جملة باال را در عمل تكرار مي كنيم، در حالي كه خدا فرمان مي دهد كه كليسا                   

 10».ايمانداران را دوست بداريد     «: فرمايدكالم خدا چنين مي   .  را به اندازة مسيح دوست بداريم     
 . مي كنند ولي آن را دوست ندارنداستفادهمتأسفانه، بسياري از مسيحيان از كليسا 

 كليساي محلي شما
 اشاره به ايمانداران در كل        كليسادر كتاب مقدس، به جز چند مورد مهم كه واژة               

 واژه بكار رفته منظور يك جماعت محلي        تاريخ مي نمايد، تقريباً در بقية موارد هرگاه كه اين         
تنها آن  .  عهد جديد بر عضويت در يك جماعت محلي تأكيد مي كند            .  و قابل رؤيت است    

دسته از مسيحياني عضو يك مشاركت محلي نبودند كه بنا به داليل انظباطي از مشاركت با                    
  11.ساير ايمانداران به جهت گناهان فاحش و آشكارشان محروم گرديده بودند

كتاب مقدس، مسيحي جدا از كليسا را به اندام بدون بدن، گوسفند فاقد گله و يا                       
كالم خدا به ما چنين     .  و اين چيزي است غير معمول       .  كودكي بدون فاميل معرفي مي نمايد      

 12».هموطن مقدسين هستيد و از اهل خانة خدا «:مي فرمايد
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:هفدهمروز 
مكاني براي

تعلق 
 داشتن 

ايمانداران « روحاني فراوان و     فرهنگ فردگراي امروزي باعث بوجود آمدن يتيمي هاي      
بسيار زيادي شده است، يعني كساني كه از كليسايي به كليسايي ديگر خرگوش وار            »  خرگوشي

خيلي ها .  مي جهند، بدون اينكه هويت و تعهدي داشته باشند و يا اينكه پاسخگوي كسي باشند              
 يك كليساي محلي    باشد، بدون اينكه عضو   »  مسيحي خوبي «اعتقاد دارند كه شخص مي تواند      

. باشد و يا الاقل در جلسات شركت جويد، اما خدا به شدت با اين ايده مخالف است                            
كتاب مقدس داليل قانع كنندة فراواني دارد كه ما بايد عضوي متعهد و فعال در مشاركتي                     

 .محلي باشيم

 چرا به خانوادة كليسايي نيازمنديد؟

 . ايماندار بااصالت معرّفي مي كند    خانوادة كليسايي، شما را به عنوان يك      
اگرشخصاً تعهدي به گروهي از شاگردان و پيروان مسيح نداشته باشم، نمي توانم ادعا كنم كه                

به همين همه خواهند فهميد كه شاگرد من             «:عيسي مسيح فرمود   .  مسيح را پيروي مي كنم    
 13».هستيد اگر محبت يكديگر را داشته باشيد

فاوتهاي گوناگون همچون نژاد و موقعيت اجتماعي و غيره با              وقتي كه ما با وجود ت      
يكديگر به عنوان يك خانوادة كليسايي جمع مي شويم، بهترين شهادت را به دنيا ارائه                        

به ديگران محتاجيد تا اين را نشان       .   شما به تنهايي بدن مسيح را تشكيل نمي دهيد          14.مي دهيم
 15. است كه بدن او را تشكيل مي دهيمديگربودن با همدهيد كه نه در جدايي بلكه در 

 كليساي  .خانوادة كليسايي شما را از عزلتي خودمحورانه خارج مي كند          
. محلي به منزلة كالس درسي است كه مي آموزد چگونه در خانوادة خدا با ديگران كنار بياييم               

به عنوان عضوي   .  آزمايشگاهي است براي تمرين تواضع و محبت دلسوزانه        
ليسا مي آموزيد كه چگونه مراقب ديگران باشيد و تجربياتتان را با                 در ك 

اگر يك عضو دردمند گردد، ساير اعضا با آن             «:ديگران در ميان بگذاريد   
 ١٦».همدرد باشند و اگر عضوي عزّت يابد، باقي اعضا با او به خوشي آيند                

مشاركت تنها از طريق ارتباطي زنده با ساير ايمانداران است كه مي توانيم                
 ١٧.حقيقي را بياموزيم و اين حقيقت عهد جديد را كه ما اعضاي يك بدن هستيم تجربه نماييم

مشاركت كتاب مقدسي يعني متعهد بودن به يكديگر، درست همانگونه كه به عيسي               
خدا از ما انتظار دارد كه از جان خود نيز براي يكديگر دريغ                 .  مسيح متعهد و وفادار هستيم     

 آشنا هستند، از رسالة اول يوحنا       16:3خيلي از مسيحياني كه با آية معروف يوحنا        .  يمنداشته باش 
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پس ما نيز بايد جان خود را در راه           .  مسيح جان خود را در راه ما فدا كرد          «:   بي خبرند  16:3
 اين محبت فداكارانه چيزي است كه خدا از ما انتظار دارد نسبت               ١٨».برادران خود فدا سازيم   

ايمانداران داشته باشيم، اشتياقي براي محبت نمودن همانگونه كه عيسي مسيح شما را               به ساير   
 .محبت مي نمايد

 .خانوادة روحاني كمك مي كند تا ماهيچه هاي روحاني تان رشد كند           
اگر فقط در جلسات پرستشي شركت كنيد و صرفًا يك تماشاچي منفعل باشيد، هرگز رشد                  

تنها از طريق مشاركتِ كامل در حيات يك كليساي محلي است           .  نكرده، بالغ نخواهيد گرديد   
تحت هدايت مسيح است      «:كتاب مقدس مي فرمايد .  كه ماهيچه هاي روحاني شما رشد مي كنند     

هر اندام با روش خاص      .  كه تمام اعضاي بدن او، يعني كليسا، در جاي خود قرار مي گيرند              
تمام بدن در تندرستي كامل و پر از             خود، به اندامهاي ديگر كمك مي كند، بطوري كه             

  ١٩».محبت، رشد مي نمايد

به ما  .  بيش از پنجاه مرتبه در عهد جديد بكار رفته اند        »  همديگر«و  »  يكديگر«واژه هاي   
 يكديگر  مشوق كنيم،   دعا نماييم، براي همديگر     محبتدستور داده شده است كه يكديگر را        

 كنيم، به    خدمت نماييم، يكديگر را       تحيترا   كنيم، همديگر     نصيحتباشيم، يكديگر را     
بارهاي سنگين   بگذاريم،   احترام   ، به همديگر       بپذيريم دهيم، يكديگر را         تعليمهمديگر   

 يكديگر باشيم و    مشتاق يكديگر باشيم،    مطيع،  ببخشيمهمديگر را   يكديگر را متحمل شويم،     
وظايف «اينها  !  ب مقدسياين است عضويت كتا   .  بسياري وظايف دو جانبة ديگر از اين قبيل         

شما هستند كه خدا از شما انتظار دارد آنها را از طريق يك مشاركت محلي به                     »  خانوادگي
  اين كارها را انجام مي دهيد؟چه كسيشما با . انجام رسانيد

ممكن است به نظر بيايد كه مقدس بودن در خلوت، جايي كه هيچ كس نيست تا افكار                
ه است، ولي چنين تقدسي، تقدسي است خام كه هنوز مورد محك     شما را مغشوش نمايد، ساد    

عزلت و تنهايي منجر به خودفريبي مي شود؛ خيلي ساده است كه خودمان را     .  قرار نگرفته است  
ولي بلوغ  .  گول بزنيم و با اين انديشه كه چون كسي ما را به چالِش نمي طلبد، پس بالغ هستيم                 

 . مي شودواقعي در روابط است كه آشكار 

براي رشد، به چيزي بيش از كتاب مقدس محتاجيم؛ براي رشد به ساير ايمانداران نيز                 
سرعت رشد ما در آموختن از يكديگر و در پاسخگويي به همديگر است كه باال                  .  نيازمنديم
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زماني كه ديگران آنچه را كه خدا به ايشان آموخته است با من در ميان مي گذارند،                   .  مي رود
 .از آن تعليم مي گيرم و رشد مي كنممن نيز 

خدا نقش منحصر به فردي براي شما درنظر دارد تا           .  بدن مسيح به شما نياز دارد     
مي ناميم، و خدا هدية خاصي      »  خدمت«اين نقش را اصطالحاً      .  در خانوادة او بعهده بگيريد     

يلة هر يك از    روح القدس به وس  ]  عطية[«:  براي اجراي اين مأموريت به شما عطا فرموده است         
  20»ما، قدرت خدا را جلوه گر مي سازد، تا از اين راه كليسا را تقويت نمايد

مشاركت محلي شما مكاني است كه خدا طراحي نموده است تا در آن شما عطاياي                  
شما همچنين ممكن است كه خدمت       .  خود را كشف نموده، گسترش بخشيد و بكار ببنديد          

آن خدمتي است كه در يك بدن محلي            بعالوة  اين وظيفه    وسيعتري نيز داشته باشيد، اما         
كليساي عيسي مسيح وعده نداده است كه خدمت، شما را بنا نمايد، بلكه              .  متصدي آن هستيد  

 . راخودش

 وقتي عيسي در    .مأموريت مسيح را بايد در جهان با ديگران در ميان گذارد          
؛ اما امروز او بدن روحاني خود        اين جهان بود، خدا از طريق بدن جسماني مسيح كار مي كرد           

ما خوانده نشده ايم   .  كليسا ابزار دست خدا بر روي زمين است        .  را مورد استفاده قرار مي دهد     
كه محبت خدا را صرفاً در محبت نمودن به همديگر پيروي كنيم، بلكه خوانده شده ايم تا آن                  

 افتخار بسيار عظيمي است كه به         اين.  را به اتفاق يكديگر تا دورترين نقاط دنيا همراه ببريم            
 دستهاي او، پايهايش، چشمانش، و        مابه عنوان اعضاي بدن مسيح،        .  همة ما داده شده است     

هركدام از ما سهمي داريم كه بايد       .  او از طريق ماست كه در دنيا عمل مي كند        .  قلب او هستيم  
 خداست كه ما را از نو         اين«:  پولس رسول به ما چنين تعليم مي دهد        .  آن را به انجام رسانيم     

آفريده و اين زندگي جديد را از فيض وجود عيسي مسيح به ما داده است؛ و از زمان هاي                        
 21».دوردست، نقشة  خدا اين بوده كه ما اين زندگي جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم

هيچكدام از  .  خانوادة كليسايي كمكتان مي كند تا از ايمان منحرف نشويد         
اگر شرايط مهيا باشد چه من و چه شما مستعد انجام هر گناهي               .  وسه در امان نيستيم   ما از وس  
 خدا به اين مسئله واقف است، پس به هريك از ما شخصاً وظيفه اي محول نموده                  22.مي باشيم

براي آنكه  «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  است، و آن اينكه يكديگر را در مسير نگاه داريم                
كار به    «23».يكديگر را تشويق نماييد   ...  ب گناه را نخورد و متمرّد نشود          هيچ يك از شما فري   

ما خوانده شده ايم و به ما حتّي دستور داده . اصطالحي مسيحي نيست»  كار ديگران نداشته باش   
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اگر كسي را مي شناسيد كه همين امروز در          .  شده است كه با زندگي همديگر مرتبط باشيم         
زل شده است، اين مسئوليت بر عهدة شماست كه به دنبال آن               زندگي روحاني اش دچار تزل    

اگر   «:يعقوب در رسالة خود به ما چنين مي گويد       .  شخص برويد و او را به مشاركت برگردانيد       
كسي از راه راست منحرف شده و ايمان خود را از دست داده باشد، شخصي به او كمك كند            

 24».تا به سوي حقيقت بازگردد

اي جانبي كليساي محلي اين است كه         يكي از مزاي   
خدا براي  .  اعضاء توسط رهبراني روحاني مراقبت مي شوند       

سعادت روحاني گلّة خود، مسئوليت مراقبت، محافظت،            
 به ما گفته شده     25.دفاع و نگاهباني را به شبانان بخشيده است       

كار ايشان، مراقبت از جانهاي شماست و از اين               «:  است
 26».پاسخگو مي باشندلحاظ در برابر خدا 

شيطان عاشق و شيفتة ايمانداران از هم گسسته مي باشد، آناني كه از حيات بدن مسيح                 
قطع شده اند، كساني كه از خانوادة خدا جدا شده، و به رهبران روحاني هيچ پاسخگو نيستند،                  

 .چراكه او مي داند ايشان فاقد دفاعند و در مقابل فنون شيطان ناتوان هستند

 چيز در كليساهمه 

، توضيح داده ام كه چگونه عضو يك كليساي سالم بودن براي                كليساي هدفمند در كتاب    
اميدوارم بتوانيد آن كتاب را نيز بخوانيد، چراكه آن            .  داشتن حياتي سالم ضروري مي باشد      

كتاب كمك بسيار خوبي است براي درك اينكه چگونه خدا كليساي خود را به گونة خاصي                
ه است كه به شما كمك نمايد تا پنج هدفي را كه خدا براي زندگي شما دارد،                    طراحي نمود 
: او كليسا را خلق فرموده تا پاسخگوي عميقترين نيازهاي پنجگانة شما باشد                .  درك نماييد 

هدفي تا براي آن زندگي كنيم، انسانهايي تا با آنها زندگي كنيم، قوانيني كه براساس آنها                      
هيچ .   با آن زندگي كنيم، و قدرتي تا با تكيه برآن زندگي كنيم               زندگي كنيم، حرفه اي كه     

 . جاي ديگري در روي زمين نمي توانيد بيابيد كه تمام اين پنج مزيت را با هم به شما ببخشد

پرستش .  اهداف خدا براي كليسايش بسيار شبيه پنج هدف او براي زندگي شماست              
 ياريتان  مواجه شدن با مشكالت زندگي    در  ؛ مشاركت   بر خدا تمركز كنيد   كمكتان مي كند تا    

استعدادهاي  كمكتان مي كند؛ خدمت كمكتان مي كند تا        تقويت ايمانتان مي كند؛ شاگردي در    

 عيسي قول نداد كه 

خدمت شما را بنا كند، 
 او وعده فرمود كه 

 .كليسايش را بنا نمايد
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 هيچ جاي    .مأموريتتان را به انجام رسانيد      ؛ بشارت كمكتان مي كند تا        خود را كشف كنيد    
 !ديگري در روي زمين مثل كليسا نيست

  انتخاب شما
 چشم به جهان مي گشايد، آن نوزاد به خودي خود تبديل به عضوي از                هرگاه نوزادي 

ولي با اين وجود اين نوزاد الزم است كه عضوي از خانوادة             .  خانوادة جهاني انسانها مي گردد   
بخصوصي نيز باشد تا تحت تغذيه و مراقبت قرار گرفته، در سالمت رشد و نمو               

زماني .  ي نيز مصداق دارد   همين مسئله در امور روحان    .  نمايد و قوي شود   
كه شما تولّد تازه پيدا مي كنيد به خودي خود تبديل به عضوي در                   
خانوادة جهاني خدا مي گرديد، ولي همچنين الزم است كه به                    
عضويت يك خانوادة محلي كه تجلّي اي از خانوادة الهي است،                 

 . درآييد

 در جلسات كليسايي و يك         شركت كننده تفاوت مابين يك     
شركت كنندگان در كليسا    .   در تعهد داشتن يا تعهد نداشتن است       يساعضو كل 

شركت .  نظاره گران دورگود هستند؛ در حالي كه اعضاء در خدمات كليسايي مشغول مي باشند          
 شركت.  كنندگان مصرف كننده هستند؛ در حالي كه اعضاء بخشنده و هديه دهنده مي باشند             

برسد بدون اينكه سهمي در مسئوليت هاي كليسايي          كنندگان مايلند نفعي از كليسا بديشان          
ايشان همچون زوجهايي هستند كه مي خواهند با همديگر زندگي كنند بدون              .  بعهده بگيرند 

 .اينكه به يكديگر تعهدي براي ازدواج داده باشند

چرا عضويت در يك كليساي محلي مهم است؟ زيرا اثبات مي كند كه شما حقيقتاً، و                
خدا مايل است كه شما     .  ن، به برادران و خواهران روحاني خود متعهد مي باشيد         نه فقط در زبا   

شما .   را دوست داشته، محبت نماييد         و رؤيايي   ايده آل را، نه انسانهاي        حقيقيانسانهاي  
مي توانيد تمام عمر خود را صرف جستجو براي يافتن يك كليساي عالي و تمام عيار نماييد،                  

شما خوانده شده ايد تا انسانهاي معمولي و       .  ن كليسايي نخواهيد يافت   ولي بدانيد كه هرگز چني    
 . گناهكار را دوست بداريد، همانگونه كه خدا ايشان را دوست دارد

در كتاب اعمال رسوالن، مسيحيان مقيم اورشليم در تعهدشان نسبت به يكديگر بسيار              
كتاب مقدس چنين  .  ندايشان خود را وقف مشاركت با يكديگر نموده بود               .  دقيق بودند 
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آنان خود را وقف تعليم يافتن از رسوالن و مشاركت و پاره كردن نان و دعا                       «:  مي فرمايد
 .  خدا مايل است كه شما نيز خود را وقف چنين چيزهايي نماييد27».كردند

زندگي مسيحي صرفاً تعهد به مسيح نيست بلكه شامل داشتن تعهد نسبت به ساير                      
پولس رسول در    .  مسيحيان مقيم مقدونيه اين را خوب فهميده بودند          .  اشدمسيحيان نيز مي ب   

اول خود را به خدا تسليم كردند و بعد طبق ارادة خدا خود را در                «:  مورد آنان چنين مي نويسد   
 اولين گام طبيعي پس از اينكه شخص تبديل به فرزند خدا مي گردد اين              28».اختيار ما گذاشتند  

با سپردن خود به عيسي مسيح، مسيحي          .  يساي محلي درآيد   است كه به عضويت يك كل        
.  مي گرديد عضو كليسا مي شويد، ولي با سپردن خود به يك گروه مشخصي از ايمانداران                 
 .اولين تصميم منتهي به نجات است، و دومين تصميم منتهي به مشاركت

 
 

 روز هفدهم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .اينكه ايمان بياورم، بلكه متعلّق نيز باشمخوانده شده ام نه تنها  : روزةانديش

 
 همچنين ما كه بسياريم، يك جسد هستيم در مسيح، « : حفظيةآي

 )ترجمة قديم (5:12روميان                ».                      اما فرداً اعضاي يكديگر
 

 نمايم؟با چه كسي بايد رابطة گسسته ام را دوباره احياء امروز  :سؤالي براي تعمق
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 جربة زندگي با يكديگرت
 

 ) بدن مسيح(فراخوانده شده ايد تا چون اعضاي يك بدن 

  .در صلح و صفا به سر بريد
 ) هزارة نو (15:3كولسيان 

 
 چه خوش و چه دلپسند است 

  !كه قوم خدا به يكدلي با هم زندگي كنند

 )تفسيري (1:133مزمور 

 
 
 
 

 .زندگي يعني مشاركت

 . رار گرفته است كه ما زندگي را با همديگر تجربه كنيم                      ارادة خدا براين ق      

 اگرچه امروزه اين واژه مفهوم        .   مي خواند مشاركتكتاب مقدس اين تجربة مشترك را          

پس از جلسه   «:  وقتي در كليسا اعالم مي شود كه      .  كتاب مقدسي خود را از دست داده است        
براي پذيرايي تشريف داشته    «است كه   ، معموالً منظور اين     »براي مشاركت حضور داشته باشيد    

 » .باشيد

مشاركت حقيقي چيزي به مراتب بيشتر از يك حضور معمولي در جلسات پرستشي و              
اين شامل محبتي   .  زندگي را با يكديگر تجربه نمودن     معناي حقيقي آن يعني     .  يا پذيرايي است  

، همراهي توأم با صبر غير خودخواهانه، دوستي اي صادقانه، خدمتي عملي، بخششي فداركارانه      
 .معروف هستند، مي شود» فرامين گروهي«و تسلي، و ساير فراميني كه در عهد جديد به 
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هرچه :  وقتي سخن از مشاركت به ميان مي آيد، تعداد و اندازه بسيار مهم است                     
  شما مي توانيد با گروه بسيار بزرگي پرستش نماييد، ولي                 .كوچكتر و تعداد كمتر، بهتر       

وقتي گروهي از ده نفر بيشتر مي شود،        .  يد با چنين گروهي مشاركت نيز داشته باشيد         نمي توان
و )  معموالً ساكت ترين فرد  (شخصي يا اشخاصي از شركت فعال در گروه باز خواهند ماند                
 .چند نفر انگشت شمار كنترل گروه را در دست خود خواهند گرفت

او مي توانست  .  مت مي نمود عيسي مسيح در قالب يك گروه كوچك از شاگردان خد         
تعداد بيشتري برگزيند، ولي مي دانست كه تقريباً دوازده نفر حداكثر تعداد نفراتي است كه                  

 . مي توان در يك گروه كوچك داشت، گروهي كه همه فعاالنه در آن شركت داشته باشند

. بدن مسيح درست همانند بدن شما نيز مجموعة بزرگي از سلولهايي كوچك است                
به همين دليل است كه هر       .  ، مثل بدن شما، در سلولها نهفته است         )كليسا(ات بدن مسيح     حي

 مسيحي الزم و ضروري است كه عضو يك گروه كوچك در كليسايش باشد، اين گروه                     

يك .  مي تواند به شكل يك مشارت خانگي، كالس مطالعة كتاب مقدس باشد         
 گيرد، نه در    گردهمايي راستين در چنين شرايطي است كه شكل مي            

اگر كليسايتان را همچون يك كشتي در نظر        .  اجتماعات بسيار بزرگ  
بگيريد، گروههاي كوچك به مثابة قايق هاي نجاتي هستند كه به               

 . كشتي متّصل مي باشند

خدا وعدة بسيار عظيمي به گروههاي كوچك ايمانداران            
آنجا زيرا جايي كه دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند،                «:  داده است 

اما متأسفانه، حتي عضويت در يك گروه             1».در ميان ايشان حاضرم      
. كوچك نيز تضمين نمي كند كه شما جامعه و مشاركتي حقيقي را احساس و تجربه نماييد                  

كالسهاي مطالعة كتاب مقدسي و گروه هاي كوچك فراواني هستند كه آنچنان درگير                     
.  طعم خالص و شيرين مشاركت چيست        يكسري مسائل ظاهري شده اند كه اصالً نمي دانند         

 تفاوت مشاركت حقيقي و مشاركت تقليدي در چيست؟

 مشاركت صحيح، يكسري     .در مشاركت حقيقي مردم شاهد اعتبار هستند        
بلكه برعكس شراكتي صميمانه، قلب به قلب، و بسيار           .  گفتگوهاي سرسري و سطحي نيست     

ق مي يابد كه گروهي از افراد در يكسري         معموالً زماني اينگونه مشاركت ها تحق     .  عميق است 
مسائل براي همديگر اعتبار قائل شده، صادق باشند؛ ازقبيل اينكه ايشان كيستند و در                          
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دردهايشان را با يكديگر در ميان مي گذارند، احساساتشان را به               .  زندگيشان چه مي گذرد   
يشان را بيان    همديگر مي گويند، به شكست هاي خود اعتراف مي كنند، شك و ترديدها                

مي كنند، ترس و نگراني هايشان را اقرار مي كنند، ضعف هاي خود را مي يابند، و درخواست                 
 .كمك و دعا مي كنند

به عوض محيطي    .  برعكس نقطة مقابل چيزي است كه در برخي كليساها مي يابيد             
 از خيال   مملو از صداقت و فروتني، تمام آنچه كه در اينگونه كليساها مي يابيم، چيزي بيش                 

. پردازي، نقش بازي كردن، سياست بازي، احترام هاي سطحي و گفتگوهايي بي ارزش نيست             
مردم نقاب بر چهره مي زنند، گارد خود را مي بندند، و چنان عمل مي كنند كه پنداري همه                     
. چيز در زندگي ايشان عالي است، به قول معروف با سيلي روي خود را سرخ نگاه مي دارند                    

 . ين خُلقياتي است كه باعث مرگ و نابودي يك مشاركت حقيقي مي گرددداشتن چن

فقط آن هنگام كه پيرامون زندگيمان با ديگران باز و صادق هستيم، مي توانيم                        
لكن اگر در نور سلوك مي نماييم،      «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  مشاركت حقيقي را تجربه نماييم    

اگر گوييم كه گناه نداريم خود را گمراه     ...  ت داريم   چنانكه او در نور است، با يكديگر شراك       
 تفكر اين دنيا اين است كه روابط نزديك در تاريكي ميسر است، در حاليكه خدا                  2».مي كنيم

عادت تاريكي اين   .  مي گويد در نور است كه روابط نزديك و صميمانه تحقق پيدا مي كنند              
و  است كه جراحات، خطايا، نگراني ها، شكست ها      

ولي در نور است كه ما همة         .  استي ها را بپوشاند  ك
اين چيزهاي پنهان را در فضايي آزاد آشكار نموده،         

 .شخصيت حقيقي خود را اعتراف مي كنيم

بدون شك، الزمة صحت و صداقت هم           
به بيان ديگر بايد بتوانيم     .  تشويق است و هم فروتني    

: كالم خدا مي فرمايد .  ن روبرو شويم  با ترس آشكارشدن حقايق، طردشدن، و مجدداً آزرده شد       
دعاي .  نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف نماييد و براي يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد                     «

 تنها در صورت پذيرش خطر است       3».صادقانة مرد درستكار، قدرت و تأثير شگفت انگيز دارد       
 . و با ديگران صادق باشيمكه مي توانيم رشد كنيم، و مشكل ترين خطر اين است كه با خودمان 

 تقابل دوطرفه هنر      .در مشاركت حقيقي، ارتباط دوطرفه تحقق مي يابد         
: كتاب مقدس چنين مي گويد  .  است، هنرِ دادن و هنرِگرفتن و اين بستگي به هر دو طرف دارد             

مشاركت حقيقي زماني واقع
مي شود كه افراد صداقت دارند 
در مورد اينكه ايشان كيستند 
.و در زندگي هايشان چه مي گذرد
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تا به اين ترتيب در بين اعضاي بدن ناهمĤهنگي بوجود نيايد، بلكه تمام اعضاء نسبت به                        «
 تقابل و ارتباط دوجانبه قلب و اساس يك مشاركت است           4».ديگر توجه متقابل داشته باشند    يك

. ايجاد ارتباط دوطرفه، تقسيم وظايف و مسئوليت ها، و كمك به يكديگر است                  :  و شامل 
مقصودم آنست كه به وسيلة ايمان دوجانبه، حامي يكديگر            «:  پولس رسول چنين مي فرمايد    

  5».مان من و من به وسيلة ايمان شماباشيم، شما به وسيلة اي

همة ما در سفر ايمان هرگاه كه شخص ديگري همراهمان باشد و ما را تشويق نمايد،                  
كالم خدا به ما فرمان مي دهد كه پاسخگو به يكديگر،              .  از ثبات قدم بيشتري برخورداريم      

بل داشته  مشوق همديگر، همكار در خدمت يكديگر بوده و نسبت به يكديگراحترام متقا                 
نسبت به  « مرتبه به ما فرمان داده شده كه وظايفي را                 50 در عهد جديد بيش از           6.باشيم

پس بياييد آنچه را كه       «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  انجام دهيم »  براي همديگر «و  »  يكديگر
 7».موجب برقراري صلح و صفا و بناي يكديگر مي شود، دنبال كنيم

 .همة ايشان مسئوليت داريدنسبت به نيستيد، ولي شما مسئول همة اعضاي بدن مسيح 

دلسوز ديگران بودن نه به     .  در مشاركت حقيقي، اعضا دلسوز يكديگر هستند       
معناي ابراز نظرات حكيمانه و يا كمك هاي توخالي است، بلكه دلسوزي يعني داخل شدن در               

شرايط «:  واهد گفت كسي كه دلسوزي مي كند، چنين خ     .  دردهاي ديگران و همراهي با ايشان     
سختي را كه در آن هستي واقعاً درك مي كنم و اين احساسي را كه اآلن داري، نه احساسي                     

است عجيب و غريب و نه احساسي               
در دنياي امروز بعضي ها اين را        »  .احمقانه

مي خوانند، اما واژة              »  حماقت«
. است»  دلسوزي«كتاب مقدسي براي آن      

 كه   شما«:  كالم خدا چنين مي فرمايد       
برگزيدگان مقدس و محبوب خدا هستيد، خود را به دلسوزي، مهرباني، فروتني، ماليمت و                 

 8».بردباري ملبس سازيد

نياز درك شدن و نياز      :  دلسوزي و همدردي دو نياز اصلي بشر را برآورده مي سازد            
 را  شما نيز هرگاه كه طرف مقابلتان       .  اينكه ديگران براي احساسات شما احترام قائل شوند          

مشكل .  درك مي كنيد و احساسات كسي را تأييد مي كنيد، در واقع مشاركتي را بنا مي نهيد                
اين است كه ما اغلب اوقات عجوالنه سعي مي كنيم كه مشكالت را حل كنيم، به جاي اينكه                   

همدردي مي كنيد هرگاه كه با كسي ابراز 
 و او را عميقاً درك مي كنيد، 

 .مشاركتي را بنا مي نهيد
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 :روز هجدهم
 تجربة زندگي

 با يكديگر

دلسوزي .  و يا اينكه از قبل درگير و غرق در مشكالت خودمان هستيم              .  همدرد ايشان شويم  
 . باعث مي شود كه حس همدردي با ديگران در ما خشك شودبراي خودمان 

. مشاركت داراي سطوح مختلفي است، كه هريك مناسب زمان بخصوصي است                
مطالعة كالم خدا    و   سهيم كردن ديگران در آنچه داريم     ساده ترين سطوح مشاركت عبارتند از      

كه در طول يك     است، مثل زمانهايي      مشاركت در خدمات عملي   سطح عميق تر   .  با يكديگر 
مشاركت در  عميق ترين و قوي ترين سطح،     .  سفر بشارتي يا خدماتي به ديگران كمك مي كنيم       

 آن زمانهايي كه ما شريك درد و اندوه يكديگر شده، بارهاي سنگين                9است،رنج و عذاب     
مسيحياني كه اين سطح از مشاركت را بهتر از ديگران آموخته اند          .  يكديگر را متحمل مي شويم   

اني هستند كه در گوشه و كنار دنيا مورد جفا و تحقير قرار گرفته، و اغلب به خاطر ايمانشان                   آن
 . شهيد مي گردند

بارهاي سنگين يكديگر را متحمل شويد و بدين        «:  كالم خدا به ما چنين فرمان مي دهد      
 از هر    در زمانهاي سختي، بحران و دودلي است كه بيشتر         10».نوع شريت مسيح را به جا آوريد      
وقتي اوضاع و شرايط به قدري بحراني مي شود و به جايي             .  زمان ديگر به همديگر نيازمنديم     

مي رسيم كه حتي در ايمانمان نيز دچار شبهه و ترديد مي شويم، در چنين روزهايي بيش از هر                  
به گروهي   .  موقع ديگر داشتن دوستاني ايماندار ضروري است             

 به خدا ايمان داشته باشند       جاي ما  بهكوچك از دوستان نيازمنديم كه      
در يك گروه    .  و كمكمان كنند تا از اين شرايط سخت بگذريم              

كوچك است كه بدن مسيح حقيقي و قابل لمس مي شود حتي اگر               
اين همان چيزي بود كه ايوب در خالل         .  خدا خيلي دور به نظر برسد     

ن بايد نسبت به دوست عاجز خود       انسا«:  او اين چنين بانگ بر مي آورد     .  ايام سختش نياز داشت   
 11».مهربان باشد، حتي اگر او خداي قادر مطلق را ترك گفته باشد

 مشاركت مكاني است براي      .در مشاركت حقيقي همه شاهد بخشش هستند        
زمانيكه   .نشان دادن فيض، يعني جايي كه اشتباهات را به رخ نمي كشند بلكه پاك مي كنند                 

 . مشاركت تحقق مي يابدبخشش بر عدالت برتري جويد،

همة ما نيازمند بخشش هستيم چراكه همه مي لغزيم و همه مي افتيم و همه نياز داريم                  
بايد آماده باشيم تا ديگران را ببخشيم و به همينگونه           .  كه دوباره برخيزيم و در راه قرار گيريم       

 اگر كسي گناه     كالم خدا مي گويد كه  .  نيز آماده باشيم تا توسط ديگران نيز بخشيده شويم           



 ١٤٩الهي آفريده شده ايد                                                                                                                      انوادة  شما براي خ:هدف دوم

بايد اول او را ببخشيد و تسلّي دهيد، و گرنه ممكن است فشار و يأس و اندوه، او را از                      «:  كرد
 12».پاي درآورد

هرگز «:  هشدار خدا به ما اين است     .  بدون بخشايش داشتن مشاركت غير ممكن است       
تن مشاركت   چراكه هميشه تلخي و رنجش ماية از بين رف           13»از يكديگر كينه به دل نگيريد،      

از آنجايي كه انسانهايي گناهكار و ناقصيم، وقتي كه براي زماني طوالني با همديگر              .  مي گردد
گاهي آگاهانه ماية رنجش هم       .  هستيم، به ناچار باعث آزردگي خاطر يكديگر مي گرديم          

مي شويم و گاهي ناخودآگاه، ولي در هر حالت فيض و بخشش فراواني الزم است تا                          
. متحمل يكديگر شويد  «:  كتاب مقدس چنين مي فرمايد  .  ردد و از بين نرود     مشاركت حفظ گ  

اگر از ديگران شِكوِه و شكايتي داريد، يكديگر را عفو كنيد و چنانكه خداوند شما را بخشيده                 
 14».است، شما نيز يكديگر را ببخشيد

. شيمبخشش خدا در واقع انگيزشي است براي ما كه نسبت به ديگران بخشش داشته با              
اين را بدانيد كه خدا هرگز از شما نمي خواهد كه شخصي را بيش از آن                      

هرگاه كه كسي موجب آزار     .  مقدار كه خود او بخشيده است، ببخشيد       
يا انرژي و     :  شما بشود، بايد يكي از اين دو راه را برگزينيد                    

 اصالح  رابطه؟  بكار ببريد و يا براي           انتقام   احساساتتان را براي       
 . هر دو را برگزينيدنمي توانيد

بيشتر مردم دوست ندارند نسبت به ديگران ترحم داشته               
. باشند چراكه ايشان هنوز تفاوت بين اعتماد و بخشش را نفهميده اند             

بخشش يعني گذشته را فراموش كردن، در حاليكه اعتماد مربوط به                  
 . عملكرد ما در آينده مي شود

از اينكه طرف مقابل طلب بخشش         بخشش بايد بالفاصله صورت گيرد، صرفنظر           
الزمة اعتماد  .  در حاليكه برقراري و جلب اعتماد دوباره نيازبه زمان دارد             .  نموده باشد يا نه    

اگر شخصي پشت سر هم شما را آزار دهد، به شما فرمان داده شده است               .  شناخت بيشتر است  
ه به او اعتماد كامل هم       كه وي را بالفاصله ببخشيد، ولي از شما انتظار نمي رود كه بالفاصل               

بنماييد، و به همين ترتيب از شما انتظار نمي رود كه به وي اجازه دهيد كماكان مورد رنجش                   
بهترين جا براي   .  آن شخص بايد ثابت كند كه به مرور زمان عوض شده است               .  شما بگردد 
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 و  ترميم و برقراري مجدد اعتماد، يك گروه كوچك است، گروهي كه هم ماية تشويق است               
 . هم افراد در آن بايد پاسخگوي يكديگر باشند

عضويت در يك گروه كوچك كه متعهد به داشتن مشاركتي حقيقي باشند، مزاياي               
مشاركت جزء مهم زندگي مسيحي است كه نبايد در موردش                .  فراوان ديگري نيز دارد     

  سال است كه مسيحيان به صورت مرتب در گروههاي               2000بيش از    .  سهل انگاري شود 
اگر هرگز عضو چنين گروهي نبوده ايد، نمي توانيد         .  كوچك براي مشاركت جمع مي شوند     

 . تصور نماييد كه چه چيز گرانبهايي را از دست داده ايد

در خالل فصل بعدي كتاب، راه هاي داشتن چنين جامعه اي از ايمانداران را بررسي                 
 اشتياق شما را به داشتن مشاركتي        خواهيم كرد، با اين وجود اميدوارم كه اين فصل از كتاب            

 .شما مخلوقي اجتماعي هستيد. صادقانه، دوطرفه، دلسوزانه و بخششگر زياد نموده باشد
 
 
 
 

 هجدهمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 . در زندگيم به ديگران نيازمندم: روزةانديش

 
بارهاي سنگين يكديگر را متحمل شويد و بدين نوع شريت مسيح             «  : حفظي ةآي
 )ترجمة قديم (2:6غالطيان                ».ا بجا آوريدر

 
يك گام مشخص امروز براي خودتان تعيين كنيد كه بتواند             :سؤالي براي تعمق  

 .شما را با يك ايماندار ديگر صميمي تر نموده، رابطه تان را با يكديگر نزديكتر نمايد
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 تشكيل جماعت
 

 براي داشتن جماعتي سالم و قوي كه موافق دل خدا زندگي كند

 و شما از ثمرات آن لذّت ببريد،

  .بايد سخت تالش كنيد كه با هم دوست بوده، يكديگر را احترام نماييد
   (.Msg)18:3يعقوب 

 
 آنان خود را وقف تعليم يافتن از رسوالن

  . كردند و رفاقت و پاره كردن نان و دعا
 )هزاره نو (42:2اعمال رسوالن 

 
 .الزمة داشتن جماعت، وجود اجتماعي متعهد است

تـنها توسـط روح القدس است كه مشاركت حقيقي بين ايمانداران تحقّق مي يابد، ولي                
پولس رسول به اين وظايف  . روح القـدس ايـن كار را بر مبناي انتخاب و تعهد ما انجام مي دهد               

براي حفظ آن وحدتي كه روح القدس بوجود مي آورد و با            «: شـاره مـي كـند     دو جانـبه چنـين ا     
 براي تشكيل   1».رشـته هـاي صـلح و صـفا بـه هم پيوسته مي شود، نهايت كوشش خود را بكنيد                   
 .يك جامعة پر از محبت مسيحي هم به قدرت خدا و هم به تالش ما نياز است

ط درستي با هم ندارند، رشد مي كنند،        متأسفانه، بسياري افراد در خانواده هايي كه رواب      
. به همين جهت است كه ايشان از مهارتهاي حفظ و گسترش روابط با ديگران بي بهره هستند                 

بايد به ايشان آموخت كه چگونه با سايرين كنار بيايند و در خانوادة الهي با سايرين ارتباط                      
رهنمودهايي است مبني بر اينكه     خوشبختانه از سوي ديگر، عهد جديد مملو از          .  برقرار نمايند 

اين را به تو     «:  پولس چنين نوشته است    .  چگونه ديگران را در زندگي خود سهيم بسازيم           
تا بداني كه چگونه بايد در خانة خدا رفتار كني كه كليساي خداي حي و ستون و    ...  مي نويسم  

  2».بنياد راستي است
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 هستيد كه مشاركتي حقيقي و        اگر از مشاركت هاي كاذب خسته شده ايد و مشتاق           
جماعتي پر از محبت در گروه كوچك خود، يا در كالس مطالعة كتاب مقدس، و كليسايتان                 

 . داشته باشيد، بايد آمادة پذيرش خطر باشيد و نيز تصميمات دشواري بتوانيد بگيريد

 بايد آنقدر براي اين كار         .تشكيل و حفظ جماعت، نيازمند صداقت است        
ه باشيد كه حاضر باشيد حقيقت را بگوييد، حتي اگر ترجيح مي دهيد كه اشتباهي               اشتياق داشت 

زماني كه اطرافيان ما به خودشان و يا ديگران با          .  را توجيه نماييد و يا مشكلي را ناديده بگيريد        
گناهشان صدمه مي زنند، اگرچه به ظاهر ساده تر است كه سكوت                 

چ وجه نشان دهندة محبت     نماييم، ولي در واقع اين سكوت ما به هي         
بيشتر مردم از داشتن شخصي پرمحبت كه ايشان را                .  ما نيست 

را بديشان  )  حتي هر چقدر دردناك   (دوست داشته باشد و حقايق       
بگويد، محروم هستند، بنابراين ايشان به راههاي خود براي نابودي            

  كه چه بايد بگوييم، ولي     مي دانيمبيشتر مواقع ما    .  خود ادامه مي دهند  
خيلي از مشاركت ها به دليل        .  معموالً ترس مانع از بيان آن مي گردد         

وقتي زندگي يك عضو از هم مي پاشيد، هيچ كس جرأت نداشت           :  همين ترس از بين رفته اند    
 .كه آشكارا كالمي به زبان بياورد

 چراكه داشتن   3»حقيقت را با روح محبت بيان كنيم      «:  كالم خدا به ما تعليم مي دهد كه      
جواب صادقانه  «:  حضرت سليمان چنين مي فرمايد   .  ت بدون داشتن صداقت محال است      جماع

 گاهي اوقات اين بدين معناست كه براي كسي كه گناه             4».مانند بوسة دوست دلچسب است     
مي كند يا وسوسه مي شود كه گناه كند، محبت داشته و تالش داريد كه او را متوجه اين مسئله                  

اي برادران، اگر كسي در حين ارتكاب خطا ديده شود شما            «:  ايدپولس رسول مي فرم  .  نماييد
 5».كه روحاني هستيد او را با روح فروتني به راه راست آوريد

بسياري از مشاركتهاي كليسايي و گروههاي كوچك، همچنان سطحي و ظاهري باقي             
ايان به محض اينكه مشكلي نم      .  مي مانند، چراكه از وجود ناسازگاري و اختالف ترسانند            

مي شود كه ممكن است باعث اضطراب و ناراحتي گردد، بالفاصله تالش بر اين قرار مي گيرد                
كه روي آن سرپوش گذارده شود و يا به نحوي آن را توجيه مي كنند، چراكه احساس كاذب                  

 بالفاصله پيدا مي شود و تالش مي كند        »ماست مالي كن  «آقاي  .  صلح و صفا حفظ شده باشد      
همه كس را آرام كند، در حاليكه مشكل هرگز حل نشده، و همه به سختي                   كه همه چيز و     
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همه از مشكل خبر دارند ولي      .  تالش مي كنند كه با مشكلي حل نشده دست و پنجه نرم كنند            
چنين جوي محيطي مريض و پر از حرفهاي        .  هيچ كس آشكارا از آن سخني به ميان نمي آورد       

راه حل پولس خيلي روشن     .  به سرعت شيوع مي يابد   درگوشي ايجاد مي كند كه در آن غيبت        
ديگر به هم دروغ نگوييد، بلكه گفتارتان       «:  و واضح است  

هميشه راست باشد، زيرا ما اعضاي يكديگريم و اگر به             
يكديگر دروغ بگوييم، در واقع، به خودمان لطمه                   

 6».مي زنيم

مشاركت حقيقي اعم در ازدواج، در دوستي، يا           
در واقع، در پس اختالف     .  ند صراحت است  دركليسا نيازم 

نظرات است كه صميميت و دوستي هاي نزديكتر كشف          
تا زماني كه حاضر نباشيد كه با كسي كه اختالف نظر داريد روبرو صحبت كنيد و                     .مي شود

وقتي با  .  مشكل را حل نماييد، هرگز نخواهيد توانست به يكديگر نزديك و صميمي تر شويد              
حيحي برخورد كنيم، در روابطمان به يكديگر نزديكتر خواهيم شد و            مشكالت به صورت ص   

اگر «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  اين از طريق مواجه شدن و حل نمودن اختالفاتمان ميسر است            
اشتباه كسي را به او گوشزد كني، در آخر از تو بيشتر قدرداني خواهد كرد تا از كسي كه                         

 7».پيش او چاپلوسي كرده است

نمي تواند مجوزي باشد )  صراحت داشتن در سخن   ( پوست كنده صحبت كردن      رك و 
صراحت با  .  براي توهين كردن و بيان هرچه، در هر موقع و در هر جايي كه دلتان مي خواهد                  

كالم خدا به ما تعليم مي دهد كه براي هر چيزي زمان و رويه اي                .  گستاخي اصالً يكي نيست   
ز روي بي فكري بر زبان مي آيند، جراحات عميقتري از              سخناني كه ا    8.مناسب وجود دارد  

خدا از ما انتظار دارد كه در كليسا همانند خانواده اي مملو از عشق و               .  خود برجاي مي گذارند  
مرد پير را توبيخ منما بلكه چون پدر او را نصيحت كن، و              «:  محبت با يكديگر صحبت نماييم    

 مادران؛ و زنان جوان را مثل خواهران با كمال              جوانان را چون برادران؛ زنان پير را چون          
  9».عفّت

. متأسفانه تاكنون هزاران مشاركت كليسايي به علت نداشتن صداقت از هم پاشيده اند              
پولس رسول كليساي قرنتس را به خاطر سكوت منفعالنة ايشان در مقابل فساد اخالقي رايج                  

ابله با اين مسئله را نداشت، پولس با         از آنجاكه هيچ كس جرأت مق      .  در كليسا توبيخ مي كند   

وقتي با مشكالت به صورت
 صحيحي برخورد كنيم، 

 در روابطمان به يكديگر 

 .نزديكتر خواهيم شد



 دگي هدفمندزن                                                                  ١٥٤

:  را اينچنين تشريح مي كند    12:5-3ترجمة انگليسي پيام، اول قرنتيان      .  اين مسئله برخورد نمود   
نبايد با بي خيالي به همديگر بنگريد و اميدوار باشيد كه اين مشكل به خودي خود حل                         «

براي چنين شخصي بهتر است     ...  د  اين مسئله را از خفا خارج كرده با آن برخورد نمايي           .  گردد
شما به اين مسئله همچون موضوعي پيش پا          ...  شرمنده شود تا اينكه مورد لعنت واقع شود            

وقتي مي بينيد كه يكي از عزيزان       ...  افتاده مي نگريد، در حاليكه اين موضوع كوچكي نيست          
ه دوستانش بي ادب    شما در فساد اخالقي گرفتار است، يا با خدا گستاخ است، و يا نسبت ب                  

است، مست مي شود و طماع و غارتگر است، نبايد آنچنان عمل كنيد كه انگار همه چيز                        
نمي توانيد چشم بر هم بگذاريد و با اين مسئله كنار بياييد و چنان عمل               .  درست و مرتب است   

م  انجا خارجمن مسئول كارهايي كه افراد        .  كنيد كه انگار كار ايشان، عملي پسنديده است          
 10»مي دهند نيستم، ولي آيا ما براي اعضاء خانوادة ايماني در اجتماع خود مسئول نيستيم؟

 خودستايي، از خود راضي بودن   .  تشكيل و حفظ جماعت، نيازمند فروتني است      
. و غرور توأم با كله شقّي بيشتر از هر چيز ديگر براي از بين بردن يك مشاركت مؤثر هستند                     

. اي جدايي بين افراد مي كشد، فروتني پل هاي دوستي را بنا مي كند             در حاليكه غرور ديواره    
به همين جهت   .  فروتني براي نرمي و بهبود روابط همچون سوخت براي ماشين عمل مي كند             

همة شما حولة فروتني را به كمر بسته يكديگر را خدمت             «:  است كه كتاب مقدس مي فرمايد   
  11».كنيد

زيرا خدا مخالف متكبران است، اما به فروتنان فيض           «:  رمايدادامة اين آيه چنين مي ف     
غرور مانع دريافت فيض خدا در        :   دليل ديگر براي فروتن بودن اين است كه           12».مي بخشد

زندگي مان مي شود، كه اين فيض الزمة رشد،                  
وقتي با  .  عوض شدن، شفا و كمك به ديگران مي باشد       
يازمنديم، فروتني اعتراف مي كنيم كه به فيض خدا ن          

كتاب مقدس مي گويد كه     .  آن را دريافت مي كنيم      
 خدا  برعليههرگاه غرور داشته باشيم، در واقع داريم           

 .و اين رويه اي است احمقانه و خطرناك براي زيستن! زندگي مي كنيم

توسط قبول ضعفهايتان،    :  مي توانيد فروتني را عمالً به روشهاي زير گسترش بخشيد            
 مقابل ضعفهاي ديگران، توسط آماده بودن براي اصالح شدن، و توسط            توسط صبور بودن در   

براي «:  پولس رسول چنين مي فرمايد     .  برافراشتن كارهاي ديگران و نه كارهاي خودتان           

 فروتني

نه به معناي فرومايگي است،
 بلكه فروتني يعني افتادگي
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 :روز نوزدهم
 تشكيل

 جماعت 

مغرور نباشيد، بلكه با كساني كه از طبقات محرومند،               !  يكديگر ارزش برابر قائل باشيد       
 و يا در جايي ديگر به مسيحيان فيليپي            13».ريدخود را برتر از ديگران مپندا       .  معاشرت كنيد 

هيچ عملي را از روي همچشمي و خودخواهي انجام ندهيد، بلكه با فروتني،              «:  چنين مي نويسد 
 14».ديگران را از خود بهتر بدانيد

فروتني يعني بيشتر به     .  فروتني به معناي فرومايگي نيست بلكه فروتني يعني افتادگي           
تمام حواس اشخاص فروتن اين است كه به ديگران خدمت              .  ه خود ديگران انديشيدن تا ب    

 . كنند به جاي اينكه به فكر خودشان باشند

 مؤدب بودن يعني اينكه     . تشكيل و حفظ جماعت، نيازمند مؤدب بودن است       
به يكديگر با وجود داشتن تفاوتها احترام بگذاريم، احساسات يكديگر را در نظر بگيريم، و با                 

.  ماية رنج و آزار ما مي شوند صبور و مهربان باشيم                        كساني كه  
ما نبايد فقط به فكر خشنودي خودمان باشيم،           «:  كتاب مقدس مي فرمايد 

بلكه وظيفه داريم اين زحمت را به خود بدهيم كه شك ها و نگرانيهاي                
 در جايي ديگر پولس به تيطس چنين          15».ديگران را نيز در نظر بگيريم       

 16».نسبت به همه بي آزار و مؤدب باشند... ن مسيحيا«: مي نويسد

اين .  پيدا مي شود »  آدم سرسخت «در هر كليسا و هر مشاركتي، حداقل يك نفر                
اشخاص ممكن است داراي نيازهاي عاطفي خاصي باشند، و يا از درون احساس عدم اطمينان                

ندانند در جوامع بزرگتر    و ناامني بكنند، يا عادت به مردم آزاري داشته باشند و يا اينكه اصالً                 
كساني كه به فيض     «شايد بد نباشد كه اينگونه افراد را            .  چگونه رفتاري بايد داشته باشند      

 *. بخوانيم”EGR“يا » بيشتري نيازمندند

. خدا اجازه داده چنين افرادي در جمع ما باشند تا هم خود ايشان بنا شوند و هم ما                       
آيا چنين افرادي را به     :  شي براي مشاركت ما هستند    ايشان فرصتي براي رشد و نيز براي آزماي        

 عنوان برادران و خواهران خود دوست داشته و با ايشان با وقار واحترام برخورد مي كنيم يا نه؟

. ايشان نيست ...  در خانواده شرط پذيرش ساير اعضا ميزان هوش و استعداد و زيبايي و              
ما از خانوادة  خود    .  ما به يكديگر تعلّق داريم    بلكه تنها دليل عضويت در خانواده اين است كه          

ممكن است يكي از اعضاي خانوادة ما متفاوت از سايرين باشد،            .  حراست و پاسباني مي كنيم   

                                                 
* EGR = Extra Grace Required فيض اضافه الزم 
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با محبت برادرانه    «:  به همين ترتيب كالم خدا مي فرمايد        .  ولي بهر حال او يكي از ماست         
 17».اكرام بنمايديكديگر را دوست داريد و هريك ديگري را بيشتر از خود 

كه (حقيقتي كه نمي توانيم انكار كنيم اين است كه، همة ما ويژگي هاي خاص خود را               
ولي بايد بياد داشت كه مشاركت با مطابقت و              .  داريم)  گاهي ديگران را نيز مي رنجاند،      

 :پايه و اساس مشاركت ما بايد بر مبناي رابطه مان با خدا گذارده شود              .  سازگاري تفاوت دارد  
 .ما خانواده هستيم

و از پيشينة   .  يكي از كليدهاي ادب و تواضع اين است كه گذشتة افراد را درك كنيم               
وقتي بدانيد كه افراد چه سختي هايي را تا به امروز پشت سر گذاشته اند، بهتر               .  آنها آگاه شويم  

اه درازي در   به جاي اينكه به اين بينديشيد كه ايشان چه ر            .  مي توانيد ايشان را درك نماييد     
پيش دارند به اين فكر كنيد كه با وجود مشكالت فراوان چه راه طوالني را تا به اينجا طي                        

 . كرده اند

نكتة  ديگر در ادب و تواضع اين است كه با شك و ترديد ديگران به ديدة حقارت                      
 احساسي  صرفاً به اين دليل كه شما از چيزي هراسي نداريد، نمي توانيد ترس را              .  نگاه ننماييد 

مشاركت و جماعت واقعي زماني تحقق مي يابد كه افراد به اندازة كافي                .  غلط تلقّي نماييد  
احساس امنيت بنمايند كه بتوانند با صداقت شك و ترديد و نيز ترسهايشان را بدون اينكه                      

 .مورد قضاوت قرار گيرند، با يكديگر درميان بگذارند

 تنها در محيطي امن كه       .داري است  تشكيل و حفظ جماعت، نيازمند به راز       
افراد در آن به گرمي پذيرفته شده باشند و در رازداري ايشان شكي نداشته باشند است كه                      
مردم دل خود را باز مي كنند و با يكديگر عميقترين دردها، نيازها و اشتباهاتشان را در ميان                     

بلكه .  و يا خواهرانمان نيست   رازداري به معناي سكوت در مقابل گناهان برادران          .  مي گذارند
به اين معناست كه آنچه در ميان گروه شما مطرح مي گردد،              
همانجا در گروه باقي بماند، اين گروه است كه بايد از غيبت              
 .نمودن بطور جدي دوري نموده، براي حل مسئله تالش نمايد

خدا از غيبت و سخن چيني به هر شكل آن متنفّر                  
. صورت گيرد »  تقاضاي دعا «ب  است، مخصوصاً اگر در غال     

آدم بدانديش نزاع به پا مي كند، و آدم سخن چين بهترين دوستان را از               «:  خدا چنين مي گويد  
 غيبت و سخن چيني هميشه مشكل آفرين است و منجر به جدايي                     18».هم جدا مي نمايد   

 مشاركت كليسايي

 به مراتب مهمتر 
 .ك شخصاست از ي
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 ما انتظار   مي گردد و نيز مشاركت ها را از هم مي پاشد، و خدا از به صورتي بسيار روشن از                    
 اگر با اعمال     19.دارد كه با كساني كه بين مسيحيان جدايي مي اندازند، روبرو صحبت كنيم               

تفرقه انگيزشان مخالفت نماييد، ممكن است در اثر اين روبرويي، ايشان خشمگين شوند و                   
كليسا يا مشاركت شما را ترك نمايند، ولي به ياد داشته باشيد كه مشاركت كليسايي به                        

 . از يك شخص مهمتر استمراتب

 براي تشكيل و حفظ جماعتي        .تشكيل و حفظ جماعت، نيازمند تكرار است       
. ايجاد ارتباطات نيازمند زمان است     .   با گروهتان در تماس مرتب و دائمي باشيد          بايدخالص،  

از جمع شدن با برادران در مجالس كليسايي غفلت           «:  كتاب مقدس به ما چنين تعليم مي دهد      
 20».نانكه بعضي ها به اين عادت كرده اند، بلكه بايد يكديگر را بيشتر تشويق كنيم                 نكنيم، چ 

عادت يعني  .   شركت نمودن در جلسات را در خود گسترش و تقويت بخشيم                 عادتبايد  
براي ايجاد ارتباطي عميق    .  كاري كه شما نه به صورت اتّفاقي بلكه مرتّب آن را انجام مي دهيد            

علت اينكه در بسياري از       .  و آن هم وقت بسيار زيادي         نماييد،    با مردم، بايد وقت صرف      
كليساها روابط بسيار سطحي است؛ همين است كه به اندازة كافي با يكديگر وقت صرف                     

 .نمي كنند، و اكثر وقتشان در كليسا صرف گوش نمودن به يك نفر مي گردد

شتيم با هم جمع جماعت بر اساس اين شكل نمي گيرد كه ما هر وقت حال و حوصله دا     
شويم، بلكه زماني كه ما اين را درك كنيم كه براي سالمت روحاني مان نياز به مشاركت                      

اگر اشتياق داريد كه جماعتي راستين بنا نهيد، بايد با هم جمع شويد حتي اگر حالش                  .  داريم
گر جمع  مسيحيان اوليه هر روز با همدي     .  را نداريد، چراكه مي دانيد اين امري بسيار مهم است         

و هر روز مرتب در خانة خدا با هم جمع مي شدند، و با خوشحالي و شكرگزاري                   «.  مي شدند
 .  صرف وقت، يعني سرمايه گذاري براي بناي يك مشاركت21».هرچه داشتند باهم مي خوردند

اگر شما عضو يك گروه كوچك و يا كالس هستيد، مي خواهم تشويقتان نمايم كه                 
دسته جمعي ببنديد كه در آن اين نُه ويژگي مشاركت كتاب مقدسي           در گروه خود يك پيمان      

ما عهد مي كنيم كه احساساتمان را آنگونه كه هست با هم در ميان بگذاريم                  :  را نگاه داريد  
، يكديگر را   )حمايت(، حامي يكديگر باشيم      )تقابل دوجانبه (، مشوق يكديگر باشيم      )اعتبار(

، به ضعفهاي خود معترف شويم        )راستي( بيان كنيم     ، حقايق را در محبت     )بخشش(ببخشيم  
، اكيداً از غيبت كردن بپرهيزيم      )ادب(، به تفاوتهاي ديگران با چشم احترام بنگريم           )فروتني(
 ).تناوب(، و شركت در گروه از اهميت ويژه اي در زندگي ما برخوردار باشد )رازداري(
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 مي اندازيم، مي فهميم كه چرا هاي يك مشاركت راستين نگاهي دوباره   وقتي به ويژگي  
مشاركت راستين يعني پذيرش اينكه از استقالل و         .  مشاركت راستين اينقدر كم پيدا مي شود      

ولي به ياد داشته باشيد كه مزاياي       .  محور بودن خود چشم پوشي كنيم تا به هم وابسته گرديم           
يم، بسيار ناچيز است، و     زيستن با يكديگر آنقدر زياد هستند كه در مقابل بهايي كه بايد بده               

 . نيز اين كار ما را براي آسمان آماده مي كند
 
 

 
 روز نوزدهم

 ر در مورد هدفمتفكّ
 

 .د است جامعه نيازمند تعه: روزةانديش
 
از اين امر محبت را دانسته ايم كه او جان خود را در راه ما نهاد و                  «  : حفظي ةآي

 ».ما بايد جان خود را در راه برادران بنهيم
 )ترجمة قديم (16:3اول يوحنا        

 
چگونه مي توانم به مشاركت كوچك و كليسايم كمك           :سؤالي براي تعمق  

 كنم تا خصوصيات يك جامعة حقيقي را دارا شود؟



 ١٥٩                                                              شما براي خانوادة الهي آفريده شده ايد:هدف دوم

 
 
 

 
 
 
 

 

 بازسازي مشاركت هاي گسسته
 

 ما را به واسطة عيسي مسيح ... خدا 

 با خود مصالحه داده 

 .و خدمت مصالحه را به ما سپرده است
 )قديم( 18:5دوم قرنتيان 

 
 
 

 .روابط هميشه ارزش برقراري و بازسازي را دارند

واهد كه ما   از آنجاكه زندگي يعني آموختن اينكه چگونه محبت نماييم، خدا مي خ              
براي روابطمان با يكديگر ارزش قائل باشيم و به عوض اينكه با اندكي رنجش، دلخوري و يا                   
ناسازگاري روابطمان را برهم بزنيم، بهتر است كه سخت تالش كنيم كه اين روابط حفظ                     

 به  1.واقعيت اين است كه خدا خدمت مصالحه و ترميم روابط را به ما بخشيده است                 .  گردند
هت قسمت قابل توجهي از عهد جديد به اين تعليم اختصاص يافته كه چگونه با                      همين ج 

اي مسيحيان،  «:  پولس رسول چنين مي گويد   .  يكديگر همزيستي مسالمت آميزي داشته باشيم      
آيا يكديگر را تشويق و دلگرم مي كنيد؟ آيا آنقدر يكديگر را دوست داريد كه به هم كمك                 

ا همه باهم برادريم و از يك روح برخورداريم؟ آيا دلسوز و             كنيد؟ آيا احساس مي كنيد كه م     
همدرد هستيد؟ اگر چنين است، يكديگر را محبت نموده، قلباً با هم توافق داشته و همدل و                     

 پولس به ما آموزد كه تمام توانايي مان را براي همزيستي با يكديگر بكار                    2».همفكر باشيد 
 3.گيريم
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عضاي خانواه اش از روي محبتي كه به يكديگر دارند           ارادة خدا بر اين است كه از ا         
 بنابراين مشاركت هاي گسسته به منزلة چيزي بيش از يك شهادت منفي در بين              4شناخته شوند، 

به همين دليل است كه پولس از مشاهدة اينكه اعضاي كليساي قرنتس               .  غيرايمانداران نيست 
كديگر را به دادگاه نيز كشانيده بودند،       درگير اختالف و دسته بندي و نزاع شده و حتي پاي ي            

من اين را مي گويم تا شما       «:  او در نامة اولش به قرنتيان چنين مي نويسد        .  اينچنين ناراحت بود  
آيا در ميان شما يك نفر عاقل كه بتواند اختالف بين دو برادر را رفع كند،                     !  شرمنده شويد 
نفر ايماندار بالغ وجود ندارند كه بتوانند        مشاهدة اين درد كه در آن كليسا دو           5»وجود ندارد؟ 

 در همان نامه، چنين    .  پاياني صلح جويانه به اين درگيري ببخشند، ماية تعجب پولس شده بود            

از شما درخواست مي كنم كه همة شما در آنچه مي گوييد توافق داشته باشيد و                  «:  مي نويسد
 6».ديگر بين شما اختالف و نفاقي نباشد

ت خدا در زندگيتان هستيد و مايليد كه به عنوان يكي از فرزندان خدا                اگر طالب برك  
خوشابحال آنان كه براي    «:  عيسي مسيح فرمود  .  شناخته شويد، بايد بياموزيد كه مصلح باشيد       

 7».برقراري صلح در ميان مردم كوشش مي كنند، زيرا ايشان فرزندان خدا ناميده خواهند شد                
» خوشابحال صلح دوستان  «:  ح نگفت توجه داشته باشيد كه عيسي مسي      

خوشابحال «:  همچنين او نگفت  .   صلح مي باشند  عاشقچراكه همه   
كساني كه هرگز و توسط هيچ چيز ناراحت               »  انسانهاي آرام  

خوشابحال آناني كه براي        «:  عيسي مسيح فرمود     .  نمي شوند
يعني كساني كه فعاالنه در        »  . مي كنند كوششبرقراري صلح    

صلح آفرينان بسيار اندك و       .  ت مي باشند جستجوي حل اختالفا   
 .كمياب هستند چراكه ايجاد صلح و آشتي كاري است بس مشكل

فرار .   نيست  ناديده گرفتن كشمكش ها   صلح جويي اصالً به معناي   
از مشكالت، بيان خيال  پردازانة اينكه مشكلي وجود ندارد، و يا ترس از صحبت كردن پيرامون          

عيسي مسيح، پادشاه صلح و سالمتي هرگز از اختالفات . لي استمشكالت، در عمل نوعي بزد    
گاهي اوقات ضروري است كه از ستيزه و كشمكش دوري كنيم، گاهي به                   .  هراسان نبود 

به همين دليل است كه بايد براي       .  ستيزه بپردازيم و گاهي نيز به حل اختالفات وستيزه بپردازيم         
 . تداوم هدايت توسط روح القدس دعا كنيم
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 و فرومايگي فهوم غلط ديگري كه از صلح جويي ممكن است استنباط شود، خفّت               م
مسيح مايل نيست كه شما هميشه تسليم شده، تحقير گرديد، و يا اينكه اجازه دهيد كه                  .  است

او خود از كوتاه آمدن در خيلي از موارد            .  ديگران در هر امري بر شما برتري داشته باشند           
 .را در مقابل شرير هرگز عوض نكردخودداري كرد، و موضع خود 

 چگونه مي توان رابطه اي گسسته را بازسازي نمود؟
 هفت گام     8».خدمت مصالحه را به ما سپرده است             «به عنوان ايمانداران، خدا         

 :كتاب مقدسي براي خدمت مصالحه و احياء مشاركت را به ترتيب زير بررسي خواهيم نمود

ابتدا مسئله را با    .  ل از اينكه با شخص صحبت كنيد      با خدا صحبت كنيد، قب    .  دعا كنيد 
چنانچه براي حل مشكل و دلخوري قبل از اينكه به غيبت بپردازيد، دعا             .  خدا در ميان بگذاريد   

كنيد، اغلب خواهيد ديد كه يا خدا شما ويا دل شما را و يا طرف مقابل را عوض مي كند،                         
ر بيشتر دعا بكنيد،     اگ.  حتي قبل از اينكه شما هيچ كار ديگري بكنيد            

 .خواهيد ديد كه روابطتان با يكديگر خيلي نرمتر خواهد شد

 تهوية عمودي همانند داوود در مزامير، دعا را به عنوان وسيلة               
حتي فرياد  .  عصبانيت خودتان را براي خدا بازگو كنيد        .  استفاده نماييد 

ات شما  او هرگز از ابراز عصبانيت، دردها، تزلزل، يا ساير احساس           .  بزنيد
 . پس تمام احساستان را صادقانه به او بازگو نماييد. متعجب و يا مضطرب نمي گردد

نيازهايي كه برخي از آنها      .  ريشة اغلب كشمكش ها در نيازهاي برآورده نشده است         
وقتي شما از افرادي همچون دوست، همسر، رئيس، و يا            .  فقط توسط خدا برآورده مي شوند     

ار داشته باشيد كه نيازهايي را كه فقط خدا برآورندة آنهاست، براي               اعضاي خانواده تان انتظ  
شما برآورده نمايند، در واقع داريد مقدمات نوميدي و تلخي در زندگي را براي خودتان مهيا                 

 . به جز خدا قادر نيست كه تمام نيازهاي شما را برآورده كندهيچكس. مي كنيد

علت جنگ  «:  به خاطر دعا نكردن است    يعقوب حواري متوجه شد كه اغلب اختالفات        
علت اينكه آنچه   ...  در حسرت چيزي بسر مي بريد كه نداريد           ...  و دعواهاي شما چيست؟      

 به عوض اينكه براي رفع      9».مي خواهيد نداريد، اينست كه آن را از خدا درخواست نمي كنيد          
بخشند، و زماني كه ايشان     نيازهايمان به خدا بنگريم، به ديگران نگاه مي كنيم تا به ما شادي ب              

چرا ابتدا به نزد    «:  خدا از ما مي پرسد   .  نمي توانند چنين كنند، از دست ايشان عصباني مي شويم        
 »خودم نمي آيي؟

 :روز بيستم
 بازسازي 

مشاركت هاي
 تهگسس



 دگي هدفمندزن                                                                  ١٦٢

 انتظار خدا از شما اين است كه
.گام اول را شما برداريد  

خدا از شما   :   مهم نيست كه شما شاكي هستيد و يا متهم          .گام اول را شما برداريد    
. به سراغ طرف مقابلتان برويد     .  دمنتظر طرف مقابل نماني   .  انتظار دارد كه گام اول را برداريد       

بازسازي مشاركت ها و روابط گسسته آنقدر مهم است كه طبق فرمان عيسي مسيح از پرستش                
ببري )  مكان پرستش (هرگاه هدية خود را به قربانگاه       «:  او چنين مي فرمايد  .  نيز واجب تر است   

 قربانگاه واگذار و     و آنجا به خاطرت آيد كه برادرت بر تو حقّي دارد، هدية خود را پيش                   
 10».رفته، اول با برادر خويش صلح نما و بعد آمده، هدية خود را بگذران

زماني كه مي بينيد مشاركت بهم خورده و ارتباطات برقرار نيست، بالفاصله يك                    
اين كار را به تعويق نيندازيد، عذر و بهانه           .  كنفرانس صلح يا جلسة آشتي كنان ترتيب دهيد        

فوراً »  .وقتش كه رسيد اين موضوع را حل مي كنم         «:  وعدة سر خرمن ندهيد كه     نياوريد، يا   
تنها اثر تأخير در . ترتيب يك جلسة حضوري بدهيد   

چنين مواردي اين است كه رنجش موجود عميقتر          
با وجود  .  مي شود و مشكل سخت تر حل خواهد شد      

مشكالت و اختالفات زمان هيچ چيز را حل                  
 .ود كه درد سريعتر رشد كندنمي كند، بلكه باعث مي ش

. سريع عمل نمودن باعث كاهش صدمات روحاني به خود شما نيز مي گردد                         
كتاب مقدس مي فرمايد كه گناه، شامل گناه اختالفات حل نشده مانع ارتباط ما با خدا                         

 به عالوه باعث اندوه نيز      11مي گردد و نيز باعث مي شود كه دعاهاي ما بدون پاسخ باقي بماند،            
زيرا غصه، احمق را مي كشد و حسد، ابله        «:  دوستان ايوب به او يادآوري نمودند كه      .   گرددمي

  12»چرا بي جهت عصباني مي شوي و به خود صدمه مي زني؟« و ».را مي ميراند

موفقيت كنفرانس هاي صلح و جلسات آشتي كنان اغلب بسته به اين است كه زمان و                 
وقتي يكي از طرفين خسته است يا براي         .   انتخاب شود  مكان درستي براي اين چنين جلساتي      

. انجام كاري عجله دارد و يا اينكه مشغول انجام كاري است، چنين جلساتي را ترتيب ندهيد                  
 .بهترين زمان، وقتي است كه هر دو طرف در بهترين شرايطشان هستند

ستفاده  تالش كنيد كه از گوشهايتان بيشتر از زبانتان ا                .ابراز همدردي نماييد   
قبل از اينكه بتوانيد مشكلي را حل كنيد، الزم است كه بتوانيد به درد دل مردم گوش                   .  نماييد

فقط به فكر خودتان نباشيد، بلكه به كار و مسايل ديگران            «:  پولس رسول مي فرمايد  .  فرا دهيد 
ه كه در اين آي    »  مالحظه و توجه نمودن    «و يا    »  مراقبت كردن « عبارت    13».هم توجه نماييد   
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در زبان يوناني است، كلمه اي كه واژه هايي همچون           »اِسكوپوس«استفاده شده، معادل كلمة      
! دقيقاً توجه كن  :  معني دقيق اين واژه يعني     .  تلسكوپ، و ميكروسكوپ از آن گرفته شده اند       

با ابراز همدردي و همراهي      .  روي احساسات ايشان تمركز كنيد نه اتفاقاتي كه افتاده است             
 .، نه با ارائة راه حلشروع كنيد

خوب به  .  از همان ابتدا تالش نكنيد كه افراد را از مشكلي كه دارند بيرون آوريد                   
حتي اگر با تمام آنچه كه       .  حرفهايشان گوش دهيد و اجازه بدهيد تا خودشان را خالي كنند            

 متوجه  ايشان مي گويند موافق نيستيد، با اين وجود با تكان دادن سر به ايشان نشان دهيد كه                    
. به ياد داشته باشيد كه هميشه احساسات الزاماً صحيح و يا منطقي نيستند              .  منظورشان مي شويد 

داوود .  بلكه در واقع خشم و رنجيدگي باعث مي شود كه در انديشه و عمل ابلهانه جلوه نماييم               
حمق و  من ا !  وقتي من به اين حقيقت پي بردم، از خود شرمنده شدم           «:  پيامبر چنين اقرار نمود   

 ما نيز وقتي احساساتمان      14».نادان بودم و نزد تو اي خدا، مانند حيوان بي شعور رفتار كردم                
 .جريحه دار مي شود، گاهي مثل حيوان عمل مي كنيم

عقل انسان خشم او را نگاه مي دارد، و گذشتن از            «:  در مقابل كتاب مقدس مي فرمايد   
ي شود، و حكمت در نتيجة گوش دادن به          صبوري از حكمت ناشي م     15».تقصير جالل اوست  

براي نظرات شما   «:  كسي كه گوش شنوا دارد چنين مي گويد        .  نظرات ديگران پديد مي آيد    
احترام قائلم، روابطمان براي من مهم هستند، و شما براي من از اهميت خاصي برخوردار                      

براي مردم مهم نيست كه     :  اين كليشة درستي به نظر مي آيد كه       »  .هستيد
، مگر اينكه اول بدانند كه         )چگونه فكر مي كنيم   (ا چه مي دانيم      م

 . خودشان براي ما مهم هستند

 "زحمت"وظيفه داريم اين    «:  براي بازسازي يك مشاركت   
را به خود بدهيم كه شك ها و نگراني هاي ديگران را نيز در نظر                 

پس بهتر است به فكر خشنودي ديگران هم باشيم و فقط به            .  بگيريم
سعي كنيم كارهايمان تأثير خوبي بر ديگران بگذارد تا         .  نينديشيمخود  

 وقتي كه صبورانه خشم ديگران را          16».ايمانشان به خداوند تقويت گردد      
تحمل مي كنيم، عمالً از خود گذشتگي و فداكاري مي كنيم، مخصوصاً اگر اين خشم بي                    

ح در ارتباط با شما چنين عمل        بهتر است هميشه به ياد داشته باشيد كه عيسي مسي          .  مورد باشد 
او متحمل ادعاهاي بي اساس بسيار و خشم بي نهايت زيادي گرديد تا بتواند شما را                      .  نمود
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 براي حل مشكل،
چه بگوييم و چگونه بگوييم
.به يك اندازه مهم هستند

مسيح نيز خوشي خود را طالب نمي بود، بلكه همچنانكه مكتوب است                     «:  نجات بخشد  
 17»".مالمتهاي مالمت كنندگان تو بر من طاري گرديد"

 صادقانه مشتاق بازسازي ارتباطي هستيد، بايد ابتدا         اگر .سهم خود را اعتراف كنيد    
عيسي مسيح فرمود كه اين     .  به سهم اشتباهات و يا گناهان خودتان در آن مورد اعتراف نماييد            

اول آن چوب بزرگ را از چشم خود         «.  است راه اينكه مسائل و مشكالت را واضح تر ببينيد          
 18».اه را از چشم برادرت بيرون بياوريبيرون بياور و آنگاه درست خواهي ديد كه پرِ ك

با توجه به اينكه همة ما نقطه هاي كور داريم كه خودمان احتماالً از آنها بي خبريم،                    
بهتر است قبل از اينكه با شخصي كه در مشكل هستيم مالقات نماييم، از شخص ديگري                       

در دعا از خدا    همچنين  .  بخواهيم كمكمان كند تا اشكاالت و نقاط ضعف خود را بشناسيم             
. بخواهيد كه براي شما مكشوف فرمايد كه نقش شما در اين مشكل تا چه اندازه است                         

خدايا، آيا اشكال از من است؟ آيا من غير واقع بين، بي عاطفه، و يا               «:  مي توانيد چنين دعا كنيد   
 خود را   اگر بگوييم كه بي گناه هستيم،    «:  كالم خدا مي فرمايد  »  بيش از اندازه حساس بوده ام؟    

 19».فريب مي دهيم
روشهاي ما براي حل      .  اعتراف ابزاري بسيار قدرتمند براي مصالحه و آشتي است             

اگر شما  .  مشكل عمدتاً خود باعث ايجاد مشكل بزرگتري در مقايسه با مشكل اصلي مي گردد            
قابل فروتنانه اشتباهات خودتان را قبول نماييد، اين باعث مي شود كه خشم و عصبانيت طرف م   

فرونشيند، و در واقع او را خلع سالح مي كند، چراكه معموالً او انتظار دارد شما از موضع                        
شروع نكنيد به عذر و بهانه آوردن و دليل تراشي يا گناه را به               .  دفاعي با مسئله برخورد نماييد    

مسئوليت .  گردن كس ديگري انداختن؛ خيلي صادقانه سهم خود را در اين درگيري بپذيريد              
 . پذير باشيد و صادقانه تقاضاي بخشش نماييد

مشكل را هدف قرار دهيد نه طرف مقابل         
 اگر عادتان اين است كه شخص مقابل و احتماالً                 .را

خطاكار را عوض كنيد به جاي اينكه مشكل را حل                  
بايد يكي از اين دو را انتخاب        .  نماييد، موفق نخواهيد شد   

 ماليم خشم را فرو مي نشاند، اما جواب تند آن را بر             جواب«:  كالم خدا چنين مي گويد   .  كنيد
 اگر دائم سخنتان و موضوع را عوض نماييد به هدف نخواهيد رسيد، بنابراين                 20».مي انگيزاند



 ١٦٥                                                              شما براي خانوادة الهي آفريده شده ايد:هدف دوم

 در مصالحه،

تمركز بر روابط است، 
نه بر مشكل

يك جملة ساده به مراتب مؤثرتر از       .  بهتر است كه سخنانتان را حكيمانه و با انديشه بكار ببريد          
 . سخنان توأم با كنايه است

.  بگوييم به يك انداره مهم هستند      چگونهبراي حل مشكل، اينكه چه بگوييم و        معموالً  
خداوند .  اگر به صورت تهاجمي جمله اي را بيان كنيد، آن را به حالت دفاعي، خواهند شنيد                 

 عيبجويي  21».دانا را از فهمش مي شناسند و عالم را از سخنان دل نشينش          «:  به ما چنين مي فرمايد   
 .با سخنان تلخ نمي توانيد هيچكس را متقاعد نماييد. مي رسدهيچگاه به مقصد ن

در خالل دوران جنگ سرد هر دو طرف درگير توافق نمودند كه سالحهاي ايشان بسيار             
امروزه داشتن  .  مخرّب است كه هيچيك از طرفين نبايستي آنها را مورد استفاده قرار دهند                 

تسليحات اتمي يا از بين رفته و يا كاهش          سالحهاي اتمي و شيميايي ممنوع است، و انبارهاي          
بخاطر حفظ مشاركت شما نيز بايد مهمات و تسليحات اتمي كه تخريب كنندة روابط              .  يافته اند

هستند، ازقبيل توهين، تحقير، مقايسه كردن با ديگران، تهمت زدن، فحاشي نمودن، خوار شمردن         
پولس رسول همين مسئله را اين چنين      .  و سخنان زهرآگين به زبان آوردن حتماً خودداري كنيد       

هيچ سخن بد از دهان شما بيرون نيايد، بلكه آنچه بحسب حاجت و براي               «:  جمع بندي مي كند 
 22».بنا نيكو باشد تا شنوندگان را فيض رساند

اگر امكان دارد، تا آنجا كه      «:   پولس رسول چنين مي گويد    . همياري تا حد امكان   
 صلح مجاني نيست و بايد بهاي       23». همه در صلح و صفا زندگي كنيد       به شما مربوط مي شود، با    

گاهي اين آشتي به قيمت آبروي ما تمام مي شود؛ هميشه بهاي آن دوري . آن را پرداخت نمود  
محض خاطر مشاركتتان هم كه شده، با يكديگر مصالحه كنيد،           .  بيشتر از خودمحوري ماست   

، * ترجمة پيام   24. را به نيازهاي ديگران ببخشيد        با ديگران كنار بياييد، و هميشه ارجحيت          
هفتمين خوشابحال از خوشابحال هاي مسيح را چنين بيان               

خوشا بحال شما وقتي كه به سايرين در عمل نشان             «:  مي كند
مي دهيد كه چگونه به جاي جنگ و رقابت با يكديگر رفاقت            

اينگونه است كه به ماهيت حقيقي خودتان پي           .  داشته باشند 
 25».بريد، و جايگاهتان در خانوادة الهي را دريافت مي كنيدمي 

خيلي دور از واقعيت به نظر مي رسد كه انتظار             .  تمركز بر مصالحه نه بر نتيجه      
در مصالحه و آشتي    .  داشته باشيم همة مردم با يكديگر در تمام موارد توافق نظر داشته باشند              

                                                 
* Message 
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 بخواهيم توجه كنيم خواه ناخواه بايد          تمركز بر روابط است، در حاليكه وقتي به نتيجه               
اگر تمركزمان را بر مصالحه بگذاريم، مشكل اهميت خود را          .  تمركزمان بر مشكل قرار بگيرد    

 . از دست مي دهد و اغلب بي ربط و ناچيز مي شود

به ياد داشته باشيد كه حتي در صورتي كه نتوانيم تفاوتهايمان را حل و فصل نماييم،                   
معموالً مسيحيان در تفاوت ديدگاه ها و       .  انست رابطه اي را مجدداً بنا نماييم      بازهم خواهيم تو  

اختالفاتشان صادق هستند، ولي نبايد فراموش كرد كه مي توانيم بدون داشتن رفتاري نامطلوب             
. يك قطعه الماس از زواياي گوناگون متفاوت به نظر مي رسد          .  با يكديگر تفاوت داشته باشيم    

 دارد كه با يكديگر يگانگي داشته باشيم نه هم شكلي، و ما مي توانيم شانه به                  خدا از ما انتظار   
شانة يكديگر راه برويم بدون اينكه الزم باشد براي هر مسئله اي چشم در چشم يكديگر                       

 .بدوزيم و براي همديگر چشم و ابرو نازك كنيم

حتي ممكن  .  منظور من اين نيست كه اميدتان را براي يافتن راه حل از دست بدهيد                 
است الزم باشدكه به بحث و تبادل نظراتتان براي مدتها ادامه دهيد بدون اينكه به نتيجه اي                      

مصالحه يعني از بين بردن سالحهاي        .  برسيد، ولي بايد اين كار در روح تفاهم انجام گيرد             
 .مخربمان و نه الزاماً از ميان برداشتن مشكل

د با چه كس يا كساني بايد تماس بگيريد؟ با پس از مطالعة اين فصل كتاب فكر مي كني  
چه كسي بايد دوستي و مشاركت برهم خورده تان را استوار نماييد؟ حتي براي ثانيه اي هم                    

. همين اآلن سر خودتان را خم كنيد و با خدا در مورد آن شخص صحبت نماييد                .  منتظر نمانيد 
هفت قدم ساده ولي سخت     .  ماييدسپس گوشي تلفن را برداريد و كار اصالح روابط را آغاز ن            

به همين جهت است كه       .  براي بازسازي روابط نياز به تالش فراواني است           .  را دنبال كنيد   
بكوشيد تا با همة مردم در صلح و صفا زندگي            «:  پطرس رسول ما را اينچنين تشويق مي كند       

به اين  .  ي دهد فراموش نفرماييد كه تالش براي صلح كاري است كه خدا نيز انجام م               26».كنيد
 27.دليل است كه خدا صلح دهندگان را فرزندان خود مي خواند

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦٧                                                              شما براي خانوادة الهي آفريده شده ايد:هدف دوم

 
 

 روز بيستم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 . را دارندبازسازي روابط هميشه ارزش : روزةانديش

 
 ».اگر ممكن است بقدر قوة خود با جميع خلق به صلح بكوشيد« : حفظيةآي

 )ترجمة قديم (18:12   روميان 
 

 با چه كسي بايد امروز رابطة گسسته ام را دوباره برقرار نمايم؟ :الي براي تعمقسؤ
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 حمايت از كليسايتان 
 

 سعي كنيد كه يگانگي روح را 

 . در رشتة سالمتي نگاه داريد
 )قديم( 3:4افسسيان 

 

  مهم تر از همه

 بگذاريد محبت هادي زندگي شما باشد، 

 . زيرا محبت عامل همبستگي كامل مسيحيان است
 )تفسيري( 14:3كولسيان 

 
 .حفظ اتحاد در كليسا به عهدة شماست

 در كليسا آنقدر مهم است كه عهد جديد، بيشتر از مسائلي همچون بهشت و                     اتحاد
اين خواست و ارادة عميق خداست كه ما با يكديگر،         .  جهنم، به اين موضوع توجه نموده است      

 .  و در همبستگي كامل با همديگر زندگي نماييميك باشيم

ن مشاركت همچون   و از ميان رفت   .  اتحاد به منزلة جان و روح يك مشاركت مي باشد          
مشاركت، ريشه و اساس تمام آن چيزي است كه خدا            .  پاره كردن قلب در بدن مسيح است       

تثليث .  مايل است، ما آن را در زندگي كليسايي مان و نيز در روابطمان با يكديگر تجربه نماييم               
 كامل  پدر، پسر و روح القدس در اتحاد     .  اقدس عالي ترين نمونه اي است كه براي اتحاد داريم        

 .خدا خودش واالترين نمونة محبت فداكارانه، فروتني، و همبستگي است. با يكديگر هستند

همانگونه كه والدين بشري ما از مشاهدة اينكه فرزندان ايشان با يكديگر زندگي و                   
رشد مي كنند، خوشحال مي گردند، به همين گونه، پدر آسماني ما نيز از ديدن اتحاد ما با                      

عيسي مسيح در آخرين لحظات قبل از دستگيري اش با محبت             .   مي گردد يكديگر خوشحال 
 اتحاد ما براي عيسي مسيح آنقدر مهم بود كه             1.عميقي براي اتحاد ما با همديگر دعا نمود         

 . حتي در چنان لحظات عذاب آوري نيز، به آن مي انديشيد
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براي خدا هيچ چيز در روي زمين 
 .با ارزش تر از كليسا نيست

باالترين بها را براي    او  .  براي خدا هيچ چيز در روي زمين با ارزش تر از كليسا نيست              
كليسايش پرداخت نمود، بنابراين مايل است كه كليسا محافظت گردد، مخصوصاً در مقابل                 

هرگونه آسيب مخرّب كه در اثر جدايي، يا                   
كشمكش و يا عدم همبستگي ممكن است پديد             

اگر شما عضو كليسايي در خانوادة الهي              .  آيد
. ستهستيد، مسئوليت حفظ اتحاد آنجا بر عهدة شما       

مسئوليت حفظ يگانگي ميان اعضا، نگاهباني از مشاركت و ترويج همبستگي در كليسا، مابين               
همة ايمانداران، مأموريتي است كه از جانب عيسي مسيح به شما سپرده شده است و از شما                     

: كالم خدا چنين مي فرمايد   .  انتظار دارد كه بهترين هاي خود را براي اين اتحاد به عمل آوريد            
ي حفظ آن وحدتي كه روح القدس بوجود مي آورد و با رشته هاي صلح و صفا به هم                      برا«

 و اما چگونه اين كار را انجام دهيم؟               2».پيوسته مي شود، نهايت كوشش خود را بكنيد           
 .كتاب مقدس پيشنهادهايي كاربردي در اين زمينه به شرح ذيل به ما مي دهد

 پولس رسول چنين     .فاوتهايمانبر وجوه اشتراكمان تمركز كنيم و نه بر ت          
هدف شما اين باشد كه با ساير ايمانداران در صلح و صفا بسر ببريد تا باعث                       «:  مي فرمايد

 بعنوان ايمانداران به مسيح، همة ما يك خداوند، يك بدن روحاني،            3».تقويت ايمانشان گرديد  
 4.اريميك هدف، يك پدر، يك روح، يك اميد، يك ايمان، يك تعميد و يك محبت د                    

همة ما از نجات، حيات ابدي و آيندة مشابهي برخورداريم، چيزهايي كه به مراتب بيشتر و                     
اينها، آن چيزهايي هستند كه ما بايد بر آنها تمركز و تأكيد            .  عظيمتر از تفاوت هاي ما مي باشند    

 .نماييم، نه تفاوتهاي شخصيتي هر كداممان

صيتي، پيشينة خانوادگي، نژاد، و سليقة ما،        بايد به خاطر داشته باشيم كه تفاوتهاي شخ        
همه نعمتهايي خدادادي هستند، پس بسيار بجاست كه براي اين تفاوتهاي خدادادي ارزش                  

خدا از ما   .  قائل باشيم، نه اينكه آنها را به زور تحمل كنيم، بلكه از آنها با خوشي لذت ببريم                   
براي اين منظور ما نيز هرگز       .   شكلي انتظار دارد كه با يكديگر يگانگي داشته باشيم نه يك            

بايد تمركز ما بر روي مهمترين      .  نبايد اجازه دهيم كه تفاوتهايمان ما را از يكديگر جدا نمايند           
مسئله باشد، يعني بياموزيم چگونه همديگر را محبت نماييم، همانگونه كه مسيح ما را محبت                 

نيز براي تك تك ما دارد، برآورده        نمود، و به اين ترتيب پنج هدفي كه خدا براي كليسا و                
 . خواهيم نمود
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 عليرغم وجود نواقص

 ما بايد با محبت فراواني 

.كليسايمان را دوست بداريم

اختالفات و درگيري ها معموالً زماني واقع مي شوند كه ما بر چيزهاي كوچك تكيه                 
جدايي زماني اتفاق   .   لقب داده است   5»مسائل بيهوده «كنيم، آن چيزهايي كه كالم خدا آنها را         

شيوه ها و رويه ها و امثال اين چيزها       مي افتد كه ما بر مسائلي همچون شخصيت، سليقه، تفسير،           
در مقابل اگر تأكيد و تمركز ما بر اين باشد كه همديگر را دوست داشته باشيم و                  .  تكيه نماييم 

به اين تقاضاي پولس توجه      .  ارادة خدا را به عمل آوريم، نتيجة كار همبستگي خواهد بود              
 ما عيسي مسيح كه همه يك سخن          اي برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند           «:  فرماييد

  6».گوييد و شقاق در ميان شما نباشد، بلكه در يك فكر و يك رأي كامل شويد

اگر اين را درك و كشف كنيد كه ارادة           .  انتظاراتي واقع گرايانه داشته باشيد   
 است، خيلي احتمال دارد كه از مشاهدة فاصله و تفاوت             واقعيخدا براي ما داشتن مشاركتي       

بايد كليسا را عليرغم ضعف ها و      .   دچار نوميدي شويد   واقعي و مشاركت    ايده آلمشاركت  بين  
يكي از عالئمي كه نشان مي دهد يك ايماندار هنوز به بلوغ            .  نواقص آن دوست داشته باشيم     

روحاني نرسيده، اين است كه ضمن اينكه براي يك مشاركت ايده آل اشتياق دارد، دائماً از                  
از سوي ديگر در شرايط حاضر و واقعي، آرام گرفتن             .  رادگيري مي كند مشاركت واقعي اي   

بدون هيچ تمايل يا اقدامي براي بهتر شدن، نيز               
 .بلوغ يعني زندگي همراه با فشار. خوب نيست

اگرچه بعضي از ايمانداران ديگر تالش            
 كه شما را مأيوس نموده، به قول              خواهند كرد 

نمي تواند دليلي  معروف حالتان را بگيرند، ولي اين        
به ياد داشته باشيد، اگرچه اعمــال ايشان عجيب        .  براي متوقف نمودن مشاركتتان با ايشان باشد      

و غريب است ولي با اين وجود، ايشان اعضاي خانوادة شما هستند، و شايسته نيست كه از                       
. ان باشيد فروتن و مهرب  «:  برعكس خدا به ما چنين فرمان مي دهد       .  مشاركت با ايشان بپرهيزيد   

نسبت به يكديگر بردبار باشيد و بسبب محبتي كه به هم داريد، از خطاها و اشتباهات يكديگر                  
داليل بسيار  .   مردم بنا به داليل قابل درك فراواني از كليسا زده مي شوند           7».چشم پوشي نماييد  
 آزاري،  تضاد و درگيري، آزار و اذيت، دو رويي، مسامِحه كاري، مردم             :  فراواني، از جمله  

به عوض اينكه از اين مسائل متعجب شويم،         .  افراط در مراعات قانون و بسياري گناهان ديگر        
بايد به ياد داشته باشيم كه كليسا از گناهكاراني واقعي، كه شامل من و شما نيز مي گردد،                        

ية از آنجاكه همة ما گناهكاريم، گاهي عمداً و برخي اوقات نيز اشتباهاً ما              .  تشكيل شده است  
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آزار يكديگر مي گرديم، ولي به جاي اينكه كليسا را ترك كنيم بايد بياموزيم كه چگونه تا                   
براي بناي شخصيتي راسخ تر و روابطي عميق تر، . حد امكان تالش نماييم كه مشكل حل شود      

 .نبايد فرار كرد، بلكه با صلح و آشتي مي توان به اين مهم دست يافت

 اين است كه به محض مشاهدة اولين آثار يك مشكل،               يكي از نشانه هاي عدم بلوغ     
خدا خيلي چيزها دارد كه مي خواهد به شما و نيز به               .  رابطه تان را با كليسايتان قطع نماييد        

به عالوه بد نيست بدانيد كه هيچ كليساي كاملي وجود ندارد كه شما بتوانيد               .  ديگران بياموزد 
اگر به كليساي   .  فهاي مخصوص خودش را دارد    هر كليسايي مشكالت و ضع    .  به آن بپيونديد  

 . ديگري برويد، در آنجا نيز به زودي با نوميدي مواجه خواهيد گرديد

 كه خودش اذعان داشت انسان كامل و تمام عياري نيست، به خاطر              *گروكو ماركس 
نمي خواهم عضو باشگاهي باشم كه مرا به داخل راه            «:  جملة مشهورش معروف گرديد كه      

 اگر فكر مي كنيد كه كليسايي كه شما عضو آن هستيد بايد بي عيب و تمام عيار                       ».نميدهد
باشد تا شما راضي بشويد، بهتر است به خاطر داشته باشيد كه همان معيارهاي عالي، ابتدا خود                  

 !شما را از عضويت در آن كليسا محروم خواهد نمود، چراكه شما نيز بي عيب نيستيد

آلماني كه به دليل مخالفتش با نازي ها به شهادت رسيد،             ، كشيش   **ديتريش بانهافر 
، وي در آن     »زندگي با يكديگر  «يك كتاب بسيار عالي در ارتباط با مشاركت دارد به نام                 

واقع گرايي در كليسا چيز خوبي است، چراكه آن انتظارات غلط و            «:  كتاب چنين نوشته است   
رچه زودتر خودمان را از شرّ اين خيال واهي آزاد ه. كمال گرايانة ما از كليسا را، از بين مي برد        

نماييم كه كليسا بايد مكاني كامل و بي عيب باشد، زودتر خيال پردازي را به كنار نهاده، قبول                  
اگر به اينجا برسيد، در واقع به         . ناقص هستيم و به فيض خدا نيازمنديم       همة ما خواهيم نمود كه    

 ». ايدنقطة شروع يك جامعة واقعي دست يافته

اين مكان فقط    «:  بدنيست كه بر سر درِ همة كليساها چنين تابلويي نصب گردد                  
. مخصوص كساني است كه قبول دارند گناهكارند، نياز به فيض دارند و مي خواهند رشد كنند        

 » .انسانهاي كامل و بي عيب نيازي به اين مكان ندارند

تن اجتماع ايده آل را بيشتر از كسي كه آرزوي خويش به داش  «:  بانهافر چنين گفته است   
اگر ما هر روزه براي     ...  اجتماع مسيحي دوست دارد، باعث خرابي اجتماع مسيحي خواهد شد           

مشاركت مسيحي كه خدا ما را در آن قرار داده است، شكرگزار نباشيم، حتي اگر در آن                       
                                                 
* Groucho Marx 
** Dietrich Bonhoffer 
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:روز بيست و يكم
 حمايت

  از

 كليسايتان

شد، مملو از   مشاركت هيچ تجربة عالي نداشته باشيم، هيچ گنجي براي كشف باقي نمانده با               
ضعف بوده و ايماني كوچك داشته باشد و هزاران مشكل ديگر؛ در چنين شرايطي اگر بجاي                 
شكرگزاري، كماكان به اعتراض بپردازيم و غرولند كنيم، در اينصورت خود ما، مانع كار                   

 8».خدا براي رشد مشاركتمان خواهيم گرديد

ي است كه در كنار گود       كار بسيار ساده ا  .  به عوض خُرده گيري، مشوق باشيد    
بايستيم و كساني را كه در كار خدمت مشغول هستند مورد حمله قرار دهيم، به عوض اينكه                    

خدا بارها و بارها به ما        .  خودمان نيز در خدمات مشغول گشته و سهمي را بر عهده بگيريم               
 ايماندار   هنگامي كه به  9.هشدار داده است كه از انتقاد، مقايسه و قضاوت ديگران بپرهيزيم              

ديگري كه ايمان و ضميري خالص دارد، خُرده مي گيريد، در واقع داريد در كار خدا دخالت                
تو كيستي كه بر بندة كسي ديگر حكم مي كني؟ او نزد آقاي خود ثابت يا   «.  و فضولي مي كنيد  

 10».ليكن استوار خواهد شد زيرا خدا قادر است كه او را ثابت گرداند. ساقط مي شود

س رسول اضافه مي كند كه ما نبايستي با ديدة قضاوت و              پول
حقارت به ساير ايمانداران كه عقايد و نظرات ايشان با ما تفاوت دارد،             

شما به هيچ وجه حق نداريد از برادر خود ايراد بگيريد و يا با         «:  بنگريم
به ياد داشته باشيد كه هريك از ما بايد به           .  نظر تحقير به او نگاه كنيد     

  11».يي در مقابل تخت داوري خدا بايستيم تا او ما را داوري كندتنها

هرگاه كه ما ايماندار ديگري را مورد قضاوت قرار مي دهيم،            
دوستي من با خدا از بين مي رود، غرور و تزلزل خودم را به              :  بالفاصله چهار چيز اتفاق مي افتد    

ي خدا قرار بگيرم، و باالخره به       ديگران نشان مي دهم، خودم را محكوم مي كنم كه تحت داور         
. روحية انتقاد و ايرادگيري، گناه پر هزينه اي است         .  مشاركت يك كليسا لطمه وارد مي كنم      

انتقاد و سرزنش، شكايت كردن و نكوهش       .   مي خواند 12»مدعي برادران «كالم خدا، شيطان را     
 ما چنين اعمالي انجام      هرگاه.  ساير اعضا در خانوادة الهي، اينها همه كارهاي شيطان هستند            

به ياد داشته باشيدكه، مهم نيست كه شما تا   .  دهيم، گول شيطان را خورده، خادم او گرديده ايم       
ما بايد  .  چه اندازه با ساير مسيحيان اختالف نظر داريد، در هر حالت ايشان، دشمن نيستند                   

 هدر بدهيم، آنرا صرف     وقتمان را به جاي اينكه با قضاوت و يا مقايسه كردن ساير ايمانداران             
پس هدف شما اين باشد كه با         «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  بناي اتحاد در مشاركتمان بنماييم     

 13».ساير ايمانداران در صلح و صفا بسر ببريد تا باعث تقويت ايمانشان گرديد
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غيبت يعني رد و بدل كردن اخبار و اطالعاتي          .  گوشهاي خود را به روي غيبت ببنديد      
شما اصالً مربوط نمي شود، نه بخشي از مشكل شماست و نه شما مي توانيد نقشي در حل                كه به   

همة شما به   .  به قول معروف در اين رابطه، شما نه سر پيازيد و نه ته پياز                .  مشكل داشته باشيد  
خوبي مي دانيد كه شايعه پراكني كار غلطي است، ولي اگر مي خواهيد كه از كليسايتان مراقبت       

آوريد، بايد بياموزيد كه نه فقط شايعه پراكني نكنيد، بلكه به اينگونه سخن چيني ها                 به عمل   
گوش دادن به غيبت دقيقاً مثل اين است كه مال دزدي را از ديگري                .  اصالً گوش هم ندهيد   

 . بپذيريد، در اين صورت، شما نيز به همان اندازه مجرم و مقصر مي باشيد

يبت نمودن مي كند، اين شجاعت را داشته باشيد كه         وقتي يك نفر نزد شما شروع به غ       
آيا تا بحال با    .  من نيازي به شنيدن اين چيزها ندارم       .  لطفاً تمامش كن  «:  بتوانيد به وي بگوييد   

پشت  غيبت مي كنند،    نزد شما كساني كه   »  خود اين شخص كه مي گوييد، صحبت كرده ايد؟       
اگر به . صالً انسانهاي قابل اعتمادي نيستندچنين افرادي، ا. هم غيبت خواهند كرد سر خود شما    

آدم بدكار از هم     «  14:سخنان غيبت كنندگان گوش دهيد، خدا شما را بدكار لقب مي دهد              
همين اشخاصند كه بين شما تفرقه و جدايي ايجاد                «15».نشيني با آدمهاي بد لذت مي برد        

 16».د ايشان ساكن نيستآنان فقط بدنبال هوسهاي خود هستند و روح خدا در وجو. مي كنند

خيلي جاي تأسف دارد كه در گلّة خدا، عميقترين جراحات توسط ساير گوسفندان                
به  ما هشدار    »  مسيحيان آدمخوار «پولس  رسول در  مورد       .  پديد مي آيد و نه توسط گرگان       

، و مشاركت ها را از بين مي برند     »  با حرص يكديگر را مي بلعند    «مي دهد و ايشان را كساني كه       
آدم سخن چين  «.   كالم خدا به ما تعليم مي دهد كه از چنين افرادي دوري كنيم         17.لقب داده است  

 سريعترين راه براي پايان بخشيدن 18».رازها را فاش مي كند پس با چنين شخصي معاشرت نكن     
به مشكالت يك كليسا و يا يك مشاركت اين است كه با محبت با كساني كه غيبت مي كنند،            

. كنيم و خيلي جدي از ايشان مصرّانه بخواهيم كه از اينگونه كارهايشان دست بكشند              برخورد  
هيزم كه نباشد آتش خاموش مي شود،         «:  حضرت سليمان اين نكته را چنين بيان مي دارد            

  19».سخن چين كه نباشد نزاع فرو مي نشيند

فصل پيشين به   عالوه بر اصولي كه در      .  روية الهي را براي حل مشكالت پيروي نماييد       
اگر برادرت به تو    «:  آنها اشاره شد، عيسي مسيح يك راه حل در سه گام به كليسا ارائه فرمود               

هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود        .  گناه كرده باشد، برو و او را در خلوت الزام كن          
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سه شاهد، هر   را دريافتي؛ و اگر نشنود، يك يا دو نفر ديگر را با خود بردار تا از زبان دو يا                        
 20».و اگر سخن ايشان را رد كند، به كليسا بگو. سخني ثابت شود

در خالل اختالفات، خيلي وقتها وسوسه مي شويم كه تقصير را به گردن شخص سومي              
بياندازيم، به عوض اينكه با جرأت و در ضمن با محبت، حقيقت را به همان كسي كه با او                        

به جاي آن،   .  اري باعث مي شود كه اختالفات بيشتر شود       چنين رفت .  مشكل داريم، بيان كنيم   
 . شما ابتدا بايد مستقيماً با خود آن شخص صحبت كنيد

هميشه اولين گام بايد اين باشد كه با شخص، در تنهايي                   
سپس .  صحبت كنيد، و چنين كاري بايد هرچه زودتر انجام پذيرد            

ي اينست كه   اگر نتوانستيد مشكلتان را دو نفري حل كنيد، گام بعد           
از يك يا دو نفر ايماندار بعنوان شاهد كمك بخواهيد تا در حل                  

ولي چنانچه شخص هنوز به لجاجت و سماجت        .  مشكل كمكتان كنند  
خود ادامه دهد، چه بايد كرد؟ عيسي مسيح مي فرمايد كه مشكل را به نزد              

ما همانند يك    كليسا ببريد و چنانچه آن شخص از قبول نظر كليسا نيز سر باز زد، نزد ش                       
 21.غيرايماندار باشد

 هيچ رهبري را نمي توان يافت كه         .كشيش و رهبران خود را حمايت نماييد       
كامل و بدون عيب باشد، اما خدا به رهبران مسئوليت و اقتدار بخشيده تا يگانگي را در كليسا                   

فة كشيشان اغلب وظي   .  ميانجيگري و ايجاد مصالحه، كاري است بس دشوار           .  حفظ نمايند 
ايشان .  سخت ميانجيگري مابين دو طرف درگير و يا اعضاي نابالغ كليسا را بر عهده دارند                   

 را خوشحال نگاه دارند،     همههمچنين وظيفة سخت و غير ممكن ديگري نيز دارند و آن اينكه             
كالم خدا به روشني به ما        !  كاري كه حتي عيسي مسيح نيز از عهدة انجام آن بر نمي آمد                

از رهبران روحاني خود اطاعت     «:   چگونه رفتاري بايد با خادمين خدا داشته باشيم        مي فرمايد كه 
كنيد، و هرآنچه مي گويند با كمال ميل انجام دهيد، زيرا كار ايشان، مراقبت از جانهاي                        

پس، به گونه اي رفتار كنيد كه ايشان       .  شماست و از اين لحاظ در برابر خدا پاسخگو مي باشند          
 ببرند، نه اينكه با درد و رنج آن را انجام دهند، زيرا در اينصورت شما نيز                 از خدمت خود لذّت   

 22».رنج خواهيد برد

كشيشان روزي در حضور خدا خواهند ايستاد و در برابر خدا پاسخگو خواهند بود كه                
زيرا آنان پاسداران جانهاي شما هستند و در برابر خدا               «.  چگونه از شما مراقبت نموده اند      
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با احترام به آناني كه ما را با
 رهبري مي كنند، خدمت خود،

.مشاركتمان را حفاظت نماييم

شما نيز بايد در برابر خدا بايستيد و بگوييد كه               .   البته شما هم پاسخگو هستيد       23».مسئولند
 . چگونه از رهبران خود اطاعت نموديد

كتاب مقدس به كشيشان دستورالعمل بسيار ويژه اي داده است كه چگونه بايد با كساني         
ايد از جرّ و بحث       ايشان ب .  كه در مشاركت و كليسا تفرقه ايجاد مي كنند برخورد نمايند               

بپرهيزند، ضمن اينكه براي عوض شدن چنين افرادي دعا كنند، با آرامي ايشان را تعليم دهند،                
به كساني كه اهل جرّ و بحث هستند هشدار دهند،               
اعضا را به همبستگي و اتحاد فرابخوانند، كساني را كه          
نسبت به رهبري كليسا بي احترامي مي كنند توبيخ              

ي را كه پس از دو مرتبه اخطار دست           نمايند، و كسان  
  24.از تفرقه اندازي بر نمي دارند، از كليسا اخراج كنند

توسط محترم شمردن خادميني كه با خدمتشان ما را رهبري مي كنند، مي توانيم از                    
رهبران و كشيشان نياز به دعاها، تشويق ها، تشكّرات قلبي و                .  مشاركتمان محافظت نماييم   

به كشيشان و خادميني كه در        «:  به ما چنين فرمان داده شده است        .  دارندهمچنين محبت ما     
بسبب زحماتي كه   .  كليسايتان زحمت مي كشند و شما را راهنمايي مي نمايند، احترام بگذاريد          

  25».براي شما مي كشند، ايشان را با تمام وجود احترام و محبت نماييد

و ترويج اتحاد و يگانگي در          مي خواهم تشويقتان كنم كه شما وظيفة محافظت              
تمام توانتان را براي اين كار بگذاريد، و به اين ترتيب خدا از شما               .  كليسايتان را بعهده بگيريد   

گاهي الزم است كه كاري را انجام       .  هميشه انجام چنين كاري ساده نيست     .  خرسند خواهد بود  
 وسيله به ديگران نشان     دهيد كه براي كليسا ضروري است، نه براي شخص خودتان، و به اين             

اين يكي از داليلي     .  خواهيد داد كه چه چيزهايي مهمترين مسائل در زندگي شما مي باشند             
در .  است كه خدا ما را در خانوادة كليسايي قرار داده است، تا بياموزيم كه خودخواه نباشيم                  

» مال من « عوض   به»  مال ما «و از عبارت    »  من«بجاي  »  ما«اجتماع است كه مي آموزيم از واژة        
 26»هركس نفع خود را نجويد، بلكه نفع ديگري را«: خداوند چنين مي فرمايد. استفاده نماييم

، تمام اعضا   *در كليساي سدِلبك  .  خدا كليساهايي را كه متحد هستند، بركت مي بخشد       
من «يكي از قولهايي كه در آن ذكر شده، اينست كه              .  بايد يك برگة تعهد را امضاء نمايند        

نتيجه اين شده است كه تاكنون اين كليسا         »  .اتحاد و يگانگي را در مشاركتمان حفظ مي كنم        

                                                 
 Saddleback Church*كليسايي در ايالت كاليفرنيا، كه نويسندة كتاب، شباني آنرا بعهده دارد .* 
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به همين دليل اين كليسا، مشاركتي متحد و مملو          .  دچار اختالف و دو دستگي نگرديده است       
در خالل  !   كه به عضويت اين كليسا درآيند       مايل هستند از محبت است، امروز تعداد زيادي        

هنگاميكه خدا، تعداد   .   نفر نوايمان را تعميد داده است        100,9 اين كليسا     هفت سال گذشته،  
زيادي اطفال آمادة تولد دارد، براي ايشان به دنبال كليسايي گرم مي گردد كه آن كليسا، منزل                

 . و محل پرورش ايشان بشود

شما براي اينكه كليسايتان منزلي گرم و مملو از محبت بشود، چه مي كنيد؟ در                         
عي كه در آن زندگي مي كنيد، افراد بسياري هستند كه مشتاق يافتن محبت و مكاني                    اجتما

 دوست دارند و نيازمندند كه مورد محبت        همهحقيقت اينست كه،    .  براي تعلق داشتن مي باشند   
واقع گردند، در چنين شرايطي اگر در كليسايتان محبت صادقانه و خالص حكمفرما باشد،                   

كه درهاي كليسا را قفل بزنيد تا بتوانيد خيل مشتاق عضويت در               بزودي مجبور خواهيد شد      
 ! كليسايتان را كنترل نماييد

 
 

 روز بيست و يكم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 

 . حفظ اتحاد و همبستگي كليسايم بعهدة من است: روزةانديش

 ».آن اموري را كه منشأ سالمتي و بناي يكديگر است، پيروي نماييد« : حفظيةآي
 )ترجمة قديم (19:14 روميان

همين امروز خودم شخصاً چه كاري انجام مي دهم كه              :سؤالي براي تعمق  
 باعث حفظ يگانگي در كليسايم مي شود؟
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 ومسهدف 
 
 
 

 
 

 شما آفريده شده ايد

 تا به شباهت مسيح درآييد
 
 

 . در او ريشه بدوانيد تا از او قوت بگيريد

 بكوشيد كه همواره در او رشد كنيد 

 و در حقايقي كه آموخته ايد، قوي و نيرومند گرديد؛ 

 و براي كارهايي كه او براي شما انجام داده است، 

  .و شكرگزاري باشدزندگي تان لبريز از شادي 
 ) تفسيري (7:2كولسيان 
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 آفريده شده براي شبيه مسيح شدن
 

 . خدا از ابتدا كامالً مي دانست كه چه مي كند

 او از همان ابتدا اراده فرمود كساني كه او را دوست دارند، 

 . ... در زندگي به شباهت پسرش درآيند

 اي ما در نظر داشت ما چهرة اصلي خود و آن صورتي را كه خدا بر

 . در وي مشاهده مي كنيم
 ) .Msg (29:8روميان 

 
 . مسيح چهرة ديدني خداي ناديده است

 . او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتري دارد
 )تفسيري (15:1كولسيان 

 
 .شما براي اين آفريده شده ايد كه شبيه عيسي مسيح بشويد

بوده است كه شما را به شباهت پسرش، عيسي         از همـان ابتداي خلقت ارادة خدا بر اين          
خدا اين هدف خود را در      . ايـن سرنوشت و نيز سومين هدف زندگي شماست        . مـسيح درآورد  

 1».آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم«: ابتداي خلقت چنين بيان فرمود

تاً اين حقيق » .به صورت خدا خلق شده است     «در تمـام خلقـت ايـن تنها انسان است كه            
محتوياتي كه اين آيه    تمام  ما به   . بخشد افـتخار بسيار عظيمي است و مقام خاصي به بشريت مي          

همچـون خدا، ما نيز     : نمـودها عبارتـند از    ايـن   شـود واقـف نيـستيم، ولـي برخـي از             شـامل مـي   
هستيم؛ روح هاي ما جاودانه است و پس از فوت، بدن هاي زميني ما هنوز         موجوداتـي روحانـي     

رَد و شعور هستيم، و     هـند بـود؛ مـا موجوداتـي عقاليي هستيم، مي انديشيم، داراي خِ             زنـده خوا  
 هستيم، قادربه دريافت و     عقالييقـادر بـه حل مشكالت مي باشيم؛ همانند خدا، ما نيز وجودي              

ارائة محبت حقيقي مي باشيم؛ و نيز داراي وجداني اخالقي هستيم، يعني مي توانيم درست را از                 
 . ص دهيم، كه اين خود، ما را در مقابل خدا مسئول مي گرداندنادرست تشخي
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كـتاب مقـدس مي فرمايد كه نه فقط ايمانداران، بلكه همة مردم، داراي خصوصياتي از                
سـيماي الهـي هـستند؛ آيـا بـه همين جهت نيست كه قتل و سقط جنين غلط مي باشند؟ اما اين                       

بنابراين . از شكل طبيعي خود افتاده استسـيماي الهـي در انـسان توسط گناه، صدمه خورده و             
 . خدا، عيسي مسيح را فرستاد تا اين سيماي از دست رفته را بصورت كامل در ما احيا نمايد

ــن  ــا اي ــباهت«ام ــسيح   » صــورت و ش ــسي م ــند عي ــونه اســت؟ همان ــدا چگ ــل خ ! كام
ظهر م«و  »صورت خداي ناديده،  » «در شباهت كامل خدا،   «: كـتاب مقـدس مـي فرمايد كه عيسي        

  3. است»دقيق وجود خدا
خيلي «مردم براي پدر و فرزنداني كه شباهت زيادي به هم دارند از واژه هايي همچون                

وقتي مردم شباهتهاي من و فرزندم را تشخيص مي دهند،          . را بكار مي برند   » شـبيه پـدرش اسـت     
. باشندخـدا مايـل اسـت كه فرزندان او نيز شبيه پدر آسماني خود               . خيلـي خوشـحال مـي شـوم       
آفريده شده است تا درپارسايي و قدوسيت حقيقي، شبيه         ... انسان  «: كـتاب مقـدس مـي فـرمايد       

 4».خدا شود

شما هرگز نمي توانيد    : اجـازه بفـرماييد خيلـي صـريح بگويم        
ايـن دروغ برخاسـته از غرور، همان دروغ و وسوسة           . خـدا بـشويد   

ه ايشان  شـيطان آدم و حوا را فريب داد و ب         . قديمـي شـيطان اسـت     
خيلــي از مــذاهب و  5».مانــند خــدا خواهــيد بــود«وعــده داد كــه، 

فالسـفة نـسل جديـد هـنوز همان دروغ قديمي را تكرار مي نمايند               
 .كه ما مي توانيم خدا بشويم

هـرزمان كـه مـا تـالش نماييم خودمان كنترل اوضاع، آينده، و              
ولي بعنوان  . ر ما شدت مي يابد    انسان هاي اطرافمان را در دست بگيريم، اين اشتياق خدا شدن د           

خدا نمي خواهد شما خدا باشيد؛ بلكه       .  باشيم خالق و پروردگار  مخلـوقات، ما هرگز نمي توانيم       
 بشويد، به اين صورت كه شما ارزش ها، خصوصيات، و      خداگونهاو اراده فـرموده است كه شما        
ما بايد كامالً نو شود و دل و ذهن ش«: كـتاب مقـدس مـي فـرمايد    . حالـتهاي الهـي را دارا شـويد       

شخـصيت تـازه اي را كـه در نيكي و پاكي حقيقي و به صورت خدا آفريده شده است به خود                      
 6».بپوشانيد

هـدف نهايي خدا براي زندگي شما در روي زمين راحتي و آسايش نيست، بلكه رشد                
. يداو مـي خـواهد شما در روحانيت خود رشد كنيد و شبيه مسيح بشو              . و گـسترش شخـصيتتان    
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 هدف نهايي خدا

 از زندگي بر روي زمين 

نه آسايش بلكه رشد شماست

شـبيه مسيح شدن اصالً به اين معنا نيست كه شخصيت خود را از دست بدهيد و يا اينكه تبديل                    
خدا شما را كامالً منحصر به فرد آفريده  است، و به            . بـه يـك كپي فاقد انديشه از خود بگرديد         

شباهت مسيح، يعني تبديل خصوصيات اخالقي      . هـيچ وجـه نمي خواهد كه اين را از شما بگيرد           
 .، و نه شخصيتتانشما

، ثمرة 7خـدا مايـل است اين نوع خصوصيت اخالقي معروف به خوشا بحال هاي مسيح         
، و آن ليستي كه پطرس در ارتباط با 9، تـشريح كامـل و زيـباي پـولس از محـبت       8روح القـدس  

، در  10خـصوصيات زندگـي مولد و مؤثر نوشته است        
هـرگاه كـه فراموش كنيد كه اين        . شـما رشـد نمايـد     

ــصو ــي    خ ــراي زندگ ــدا ب ــداف خ ــي از اه صيت يك
شماســت، بــناچار از دســت اوضــاع و شــرايط نومــيد 

چرا اين اتفاق براي من افتاد؟ چرا بايد اينقدر همه          «: با تعجب از خودتان مي پرسيد     . مـي گرديد  
اين !  كه زندگي سخت باشد    قرار بر همين است   يك پاسخ اين است كه      » چيـز علـيه من باشد؟     
 !فراموش نفرماييد كه زمين، آسمان نيست. ما مي شودسختي ها باعث رشد 

» حيات را زيادتر حاصل كنند  «خيلـي از مـسيحيان اين وعدة عيسي مسيح را كه فرمود             
 بـه ايـن معنا كه از آن برداشت هايي دارند كه به نظر ايشان در اثر            11.اشـتباه برداشـت مـي كنـند       

سالمت جسمي كامل، يك سبك زندگي   : ايمـان و دعـا دسـتيابي بـه آنهـا ميسر است، از قبيل              
راحـت، شادي بي انتها، به تحقق پيوستن تمام روياها، و تسكين بالفاصله از مشكالت و دردها                 

. در يـك كالم، اينها انتظار دارند كه زندگي مسيحي، يك زندگي راحت باشد             . و امـثال ايـنها    
 . در واقع ايشان مي خواهند آسمان در روي زمين باشد

ساختة تفكر آدمي، خدا را همانند يك موجود خيالي به تصوير مي كشد             ايـن ديـدگاه     
كـه هميـشه دسـت بـه سـينه و گوش به فرمان ايستاده است تا فرامين و تقاضاهاي شخصي ما را             

ولي خدا، خادم ما نيست، و اگر ما درگير اين وهم و خيال بشويم كه زندگي                . بـرآورده نمايـد   
، يا دچار خيال بافي شديم و روياپردازي مي گرديم و يا            مـي بايـستي خيلـي راحت و آسان باشد         

 . اينكه هميشه مجبور خواهيم بود دنياي واقعي را انكار نماييم

شما ! هرگـز فـراموش نفـرماييد كـه شما، موضوع اصلي و اساسي دنيا و زندگي نيستيد     
مين به شما    را در روي ز    بهشتچرا خدا بايد    . بـراي خـدا آفـريده شـده ايـد و نه خدا براي شما              
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:روز بيست و دوم
آفريده شده 
براي شبيه 
 مسيح شدن

بدهـد، در حاليكه او حيات حقيقي را براي شما در ابديت قبالً مهيا فرموده است؟ خدا به ما اين     
 .مهلت و فرصت را در روي زمين داده تا در طول اين مدت، براي ابديت آماده گرديم

 روح خدا در شما كار مي كند 
: كتاب مقدس مي فرمايد   . ايـن كـار روح القدس است كه ما را به شباهت مسيح درآورد             

در اثـركاري كـه خداونـد يعني روح القدس در وجودمان انجام مي دهد، با جاللي روز افزون،                   «
 كالم خدا اين روند تغيير وشبيه مسيح شدن را اصطالحاً تقديس            12».بـتدريج شـبيه او مي شويم      

 .مي نامد، و تقديس سومين هدف زندگي زميني است

راه حلهاي مختلف . واناييهاي خود به شباهت مسيح درآيد     كـسي نمـي تواند با قوت و ت        
تنها و  . و نـسخه هـاي گوناگون و حتي نيت درست نيز نمي تواند ما را به شباهت مسيح درآورد                  

. تـنها، روح القـدس قـادر اسـت تغييراتـي را كـه خـدا مـي خـواهد، در زندگـي مـا ايجاد نمايد                          
 وجود شما كار مي كند تا بتوانيد با ميل و           زيرا خدا خودش در    «:كـالم خـدا چنـين مـي فـرمايد         

 13».رغبت او را اطاعت نماييد و اعمالي را بجا آوريد كه مورد پسند اوست

به ميان مي آوريم، فوراً انديشة معجزاتي      »  قدرت روح القدس «به محض اينكه ذكري از      
است بدانيدكه  ولي بهتر   .  عظيم و يا بروز احساساتي شديد در ذهن بيشتر مردم نقش مي بندد              

بيشتر مواقع قدرت روح القدس در زندگي افراد به آرامي عمل مي نمايد،           
حتي گاهي اوقات اصالً خود شما نيز متوجه آن تغييرات نمي شويد و آن             

 ما را    14»آوازي ماليم و آهسته      «او معموالً با   .  را احساس نيز نمي كنيد    
 .صدا مي زند

قليد، بلكه به وسيلة حضور     بـه شباهت ميسح درآمدن ، نه در اثر ت         
سـرّ ايـن است كه مسيح در شما ساكن           «.و سـاكن شـدن مـسيح درماسـت كـه پديـد مـي آيـد                

و امـا در زندگـي روزمره و واقعي، اين چگونه ممكن است؟ به وسيلة تصميماتي              15».مـي باشـد   
 ما خود برمي گزينيم كه در شرايط مختلف كارهاي درست انجام دهيم و سپس            . كـه مي گيريم   

ايـن روح القـدس اسـت كـه بـراي انجام آن تصميم به ما قدرت، محبت، ايمان و حكمت عطا                      
از آنجا كه روح خدا در ما ساكن است، همة اين عطايا و بركات براي ما هميشه وجود             . مي كند 

 . دارند و تنها كاري كه ما الزم است انجام دهيم، اين است كه آنها را بطلبيم

در سرتاسر كتاب مقدس، شاهد حقيقتي هستيم كه  . ري نماييم بايـد با روح القدس همكا     
درسـت در همـان لحظـه اي كه شخص، گامي با ايمان برمي دارد،               . مكـرراً بـيان گـرديده اسـت       
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 عادت ها شكل دهندة

.خصوصيات اخالقي ما مي باشند

هنگامي يوشع با مانعِ رودِ پرخروشِ اردن مواجه شد،       . قدرت روح القدس به وي افاضه مي شود       
. قوم، يك گام از روي ايمان و اطاعت برداشتند      آب نشكافت، مگر زماني كه كاهنان و رهبران       

 .  اطاعت، قدرت خدا را در زندگي ما ممكن مي سازد16

منتظر نباشيد كه اول خودتان را . خـدا هميـشه منتظـر شما مي ماند تا گام اول را برداريد       
ها و  قـوي و نيـرومند ببينـيد و يا اينكه اعتماد به نفستان زياد بشود، بلكه برعكس، عليرغم ترس                    

. احساساتتان، با انجام آنچه كه صحيح است، آن گام اول را برداريد ونگران ضعفهايتان نباشيد              
بـه ايـن ترتيب است كه مي توانيد با روح القدس همكاري نماييد، و اينگونه است كه شخصيت                   

 .شما شكل گرفته، رشد مي نماييد

ان، و يا يك كودك در      كـتاب مقدس رشد روحاني را به چيزهايي از قبيل بذر، ساختم           
بذر بايد كاشته   : همة اين استعاره ها، اشاره به حضوري فعال دارند        . حـال رشد تشبيه نموده است     

شـود و رشـد نمايـد، سـاختمان به خودي خود به وجود نمي آيد بلكه بايد آن را ساخت، و نيز                       
 .يك كودك براي رشد، نيازمند تغذيه و ورزش مناسب است

 اصـالً هـيچ ارتباطـي بـا نجات ندارد، ولي كامالً مرتبط با رشد                اگـر چـه تـالش انـساني       
تمام تالش  «دسـت كم هشت مرتبه در عهد جديد به ما گفته شده است كه               . روحانـي مـي باشـد     

نبايد همينطور راست بنشينيد و دست      .  را بـراي بيـشتر شـبيه مـسيح شـدن، بكار گيريم             17»خـود 
 . فاقي بيفتدروي دست گذاشته، منتظر بمانيد تا شايد ات

 سه مسئوليت ما را براي شبيه مسيح        24-22:4پـولس رسـول در رسـالة خود به افسسيان           
اول بايد بخواهيم آن راه هاي قديمي و عكس العملهاي          . شـدن بـه شـرح زيـر معرفـي مـي كـند             

شما بايد از آن زندگي «. گذشـته مـان را تـرك كنـيم       
 كه در گذشته داشته ايد دست بكشيد و آن آدمي كه          

 18» .در پيش بوديد از خود دور سازيد

بايد «. دوم ايـنكه تفكـر مـا بايـد عـوض شود           
 كالم خدا مي فرمايد كه توسط تازه شدن افكارمان است كه مي توانيم              19».طرز فكر شما نو شود    

 بكار  18:3 و دوم قرنتيان     2:12كه در روميان     (* واژة يونانـي مِتامورفوسيس    20. بـشويم  »تـبديل «
 امروزه در زبان انگليسي براي اشاره به روند تبديل كرم به پروانه مورد استفاده قرار                ،)رفته است 

مشاهدة عمل عظيم خدا وقتي ما اجازه مي دهيم او افكار ما را هدايت كند، و ديدن                 . مـي گيـرد   

                                                 
* * Metamorphosis 
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ما از درون شروع مي كنيم به عوض شدن، : اين اتفاق و تغيير روحاني بسيار زيبا و پرجالل است   
 .ز زيباتر شده و آزاد هستيم تا به ارتفاعات باالتري صعود نماييمهر رو

، به عبارت ديگر    »در بر كنيم  «يا  » بپوشـيم «سـوم ايـنكه مـا بايـد خـصوصيات مـسيح را              
اساساً عادت ها شكل دهندة خصوصيات      . عـادات جديـد الهـي را در خـودمان گسترش بخشيم           

فالني هميشه همينطور   «: خي اوقات مي شنويم   اخالقي ما مي باشند؛ به همين دليل است كه ما بر          
انسانيت تازه را كه به صورت      «: كتاب مقدس مي فرمايد   » .اسـت، بـه اين كار عادت كرده است        

 21».خدا در عدالت و قدوسيت حقيقي آفريده شده است بپوشيد

ا ما را   تدا، كالمش، قوم خود را و نيز شرايط محيطي را بكار مي گيرد              خـ 
 سـه موردي كه به آنها اشاره گرديد، براي رشد خصوصيات           .ش درآورد به شكل دلخواه  

كـالم خـدا حقيقتـي را كه ما براي رشد به آن نيازمنديم،              . اخالقـي مـا الزم و ضـروري هـستند         
قوم خدا ما را در رشدمان حمايت مي كنند، و اوضاع اطراف، محيطي هستند              . فـراهم مـي كـند     

اگر شما از همين امروز     .  بودن را در عمل تجربه نماييم      كـه مـا در آن مي توانيم اين شبيه مسيح          
كـالم خـدا را بخوانـيد و در زندگيـتان به آن عمل كنيد، بصورت مرتب با ساير ايمانداران در                     
ارتباط باشيد، و بياموزيد كه در شرايط سخت به خدا اعتماد كنيد، من تضمين مي كنم كه شما                  

 در خالل فصل بعدي اين كتاب، بيشتر و عميقتر در           .هـر روز بيـشتر و بيـشتر شبيه مسيح بشويد          
 .مورد اجزاء تركيب دهندة اين رشد خواهيم آموخت

بيـشتر مـردم تـصور مـي كنند تنها چيزهايي را كه براي رشد روحاني الزم دارند، دعا و           
ولـي بهتـر است فراموش ننماييم كه برخي مسا ئل در زندگي          . مطالعـة كـتاب مقـدس مـي باشـد         

خدا .  صـرفاً توسـط خـواندن كـتاب مقـدس و دعا حل و برطرف نمي شوند                 هرگـز  هـستند كـه   
خدا بيشتر ترجيح مي دهد كه از انسان ها استفاده كند تا اينكه معجزه              . انـسان ها را بكار مي گيرد      

ارادة خدا بر اين است كه ما       . نمايـد، تـا به اين وسيله ما براي مشاركت به يكديگر متكي باشيم             
 .د نماييمبا يكديگر رش

در خيلــي از مــذاهب، كــساني روحانــي تــر از ســايرين بــشمار مــي آيــند كــه در ديــر و  
در . صـومعه هايـي دور از شـهر و در كوهـستان هـا، بـدون ارتـباط بـا ساير انسان ها بسر مي برند                         

رشد روحاني با انزوا،  . حالـيكه ايـن يـك سوء تفاهم و اشتباه در برداشت از ارادة خدا مي باشد                
بايد با ساير انسانها    . شما نمي توانيد در عزلَت به شباهت مسيح درآييد        ! شيني تفاوت دارد  گوشه ن 

ولي چرا؟ به اين . بايد بخشي از يك كليسا و جامعه باشيد    . بـوده و بـا ايشان ارتباط داشته باشيد        
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 د اينكه شما كيستي

براي خدا مهمتر است 
.از اينكه شما چه مي كنيد

دلـيل كه بلوغ روحاني حقيقي يعني آموختن اينكه همچون مسيح سايرين را دوست بداريد، و                
فراموش . ن ممكن نيست مگر اينكه همانند عيسي مسيح در ارتباط با ساير انسانها قرار بگيريد        اي

 .نكنيد كه، مسيحيت يعني محبت، محبت به خدا و سايرين

 بلوغ روحاني   .بيه مـسيح شـدن، فـرآيند رشـدي طوالني و آهسته است            شـ 
ن فرآيندي است   چيـزي نيـست كـه در يـك لحظه و يا بصورت اتوماتيك تحقق يابد، بلكه اي                 

در اين ارتباط پولس   . تدريجـي، فـرآيندي دائمـي كـه تمام طول زندگي همراهتان خواهد بود             
  22».بالغ شده، به بلنداي كامل قامت مسيح برسيم... تا زماني كه همه «:  رسول چنين مي نويسد

دن اين تبديل و عوض ش    . ما مانند كاري در دست اجرا هستيم كه هنوز تمام نشده است           
روحانـي مـا بـراي گـسترش شخـصيت مـسيح در مـا، نيازمـند زماني طوالني يعني تا روز آخر                     

در آن  زمان است كه      . زندگـي مان است، چراكه اين كمال نمي تواند در روي زمين تحقق يابد             
كالم خدا  . در يـك چشم برهم زدن، مابقي آنچه كه براي بلوغ الزم داريم در ما تحقق مي يابد                 

مانــي كــه مــا باالخــره بتوانــيم عيــسي مــسيح را مــي فــرمايد ز
بـصورت كامـل ببينـيم، ما خود نيز همچون او كامل خواهيم             

هـنوز ظاهـر نـشده اسـت آنچـه خواهيم بود، ليكن             «: گـرديد 
مـي دانـيم كـه چون او ظاهر شود مانند او خواهيم بود زيرا او          

 23».را چنانكه هست خواهيم ديد

ي مسيحي ناشي از ناديده گرفتن اين حقيقت        بزرگتـرين سـردرگمي و گيجي در زندگ       
نگراني . سـاده اسـت كـه خـدا بيش از هر چيز ديگري مشتاق است كه شخصيت شما بنا گردد       

بسياري به ما دست مي دهد وقتي مي بينيم كه خدا در مقابل برخي از سؤاالت ما سكوت اختيار              
قيقت اين است كه مشاغل     ح» چه شغلي بايد داشته باشم؟    «مـي كـند، سـؤاالتي همچـون ايـنكه             

چيزي .  هـستند كه مي توانند موافق ارادة خدا در زندگي شما و براي شما باشند      بـسيار متفاوتـي   
كـه بـراي خـدا مهـم اسـت اين است كه هركاري مي خواهيد بكنيد، بكنيد ولي آن را همچون                      

 24.عيسي مسيح انجام دهيد

 هستيم وجودهاييما .  مي كنيدبـراي خـدا اينكه شما چه هستيد مهمتر است از آنكه چه    
خصوصيات شما بمراتب بيش از شغل شما براي خدا         .  به نام انسان   وسـايلي بـه نـام انـسان و نـه          

 . مهم است، چراكه شما خصوصياتتان را با خود به ابديت منتقل مي نماييد و نه شغلتان را
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م دنيا را تقليد    رفتار و كردار و شيوة زندگي مرد       «:  كـتاب مقـدس بـه مـا هشدار مي دهد          
نكنـيد، بلكـه بگذاريـد خـدا افكـار و طـرز فكـرتان را دگرگون كند تا به انساني جديد تبديل                       

آنگـاه قادر خواهيد شد ارادة خدا را درك كرده، آنچه را خوب و كامل و مورد پسند                  . شـويد 
 شـما بايـد در مـورد فرهنگ و آداب و رسومتان يك تصميم جدي                25».اوسـت، كـشف كنـيد     

در غير  .  كـه بـر اسـاس آن، هميـشه عيـسي مسيح نمونة شما در رفتار و كردارتان باشد                   بگيـريد 
اينـصورت، عواملـي چون دوستان، والدين، همكاران، فرهنگ و امثال اينها بر شما تأثير نهاده،                

 . شما را به شكل خود در خواهند آورد

نيز هستند، اين   متأسـفانه، بـا مـروري سـريع بـر كتاب هاي مسيحي كه مورد عامه پسند،                  
حقـيقت آشـكار مي گردد كه بيشتر ايمانداران زيستن براي هدف عالي خدا را رها نموده اند و                   
. خودخـواهانه در پـي يـك زندگـي بـي دردسـر و همـراه با آرامش فكري براي خود مي باشند                

عيسي مسيح بر روي صليب نمرد تا صرفاً من . ايـنگونه زندگـي يعني خودپرستي و نه شاگردي   
ارادة او بر   :  هدف او بمراتب عميق تر از اين بود       . شما يك زندگي راحت و آرام داشته باشيم       و  

و . ايـن اسـت كه پيش از اينكه ما را به آسمان نزد خود باال ببرد، ما را به شباهت خود درآورد                     
 .اين واالترين امتياز، ضروري ترين مسئوليت و تقدير نهايي هركدام از ما در زندگي مي باشد

 
 

 روز بيست و دوم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .من براي شبيه مسيح شدن، آفريده شده ام :انديشة روز

در اثركاري كه خداوند يعني روح القدس در وجودمان انجام مي دهد،         «  : حفظي ةآي
  )تفسيري (ب18:3دوم قرنتيان         ».با جاللي روز افزون، بتدريج شبيه او مي شويم

 

    در چه بخشهايي از زندگي، نياز دارم كه قدرت                     :قسؤالي براي تعم
 ؟روح القدس را براي بيشتر شبيه مسيح  شدن طلب نمايم
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  چگونه رشد مي كنيم
 

 بايد در هر مورد 

 .در مسيح كه سر است، رشد كنيم
 ) شريف (ب15:4افسسيان 

 
 در آن صورت ديگر 

 .مثل بچه نخواهيم بود
 )شريف (الف14:4افسسيان 

 
 
 

 . ارادة خدا بر اين است كه شما رشد نماييد

خصوصيات مسيح در   ارادة پـدر آسـماني بـر ايـن اسـت كه رشد نموده، بالغ گرديد و                  
ايشان براي ابد   . رشد نمي كنند   ولي   پير مي شوند  اما متأسفانه، ميليونها مسيح     . شـما رشـد نمايـند     

علت اين است كه    . در طفولـيت روحانـي مانـده، و براي هميشه محتاج پوشك و قنداق هستند              
 .رشدكردن ندارند قصد آنها هيچگاه

 به  مايلبايد  . هد ارادي الزم دارد   تع. رشـد روحانـي بـه خـودي خود صورت نمي پذيرد           
.  نماييد ايستادگي كنيد و براي رشد بايد       تالش به رشد بگيريد، براي آن       تـصميم رشـد باشـيد،     

عيسي ما را   .  هميـشه بـا يـك تـصميم شـروع مي شود            – رونـد شـبيه مـسيح شـدن          –شـاگردي   
 متي برخاسته، به    به دنبال من بيا و    : عيسي به او گفت   «: مـي خـواند و مـا چنـين پاسخي مي دهيم           

 1».دنبال او رفت
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ما آن چيزي مي شويم
 كه خود را به آن

 .متعهد مي دانيم

وقتـي شـاگردان اوليه تصميم گرفتند كه عيسي را پيروي نمايند، دقيقاً از محتويات اين              
و اين است آنچه    . آنها با سادگي به دعوت عيسي مسيح پاسخ مثبت دادند         . تصميم آگاه نبودند  

 . كه شاگرد بشويدتصميم بگيريد: شما برا ي شروع احتياج داريد

تعهدات .  چيز مانند تعهداتي كه مي دهيد، قادر نيست زندگيتان را دگرگون سازد            هـيچ 
مـي توانـند مايـة رشـد شـما بـشوند و يـا ايـنكه شـما را از بـين ببـرند، ولي در هر دو حالت اين               

به من بگوييد كه به چه چيزهايي تعهد و سرسپردگي داريد، و            . تعهـدات، معـرّف شـما هـستند       
ما تبديل به آن چيزي    . كه در بيست سال آينده چه كسي خواهيد بود        مـن به شما خواهم گفت       

 . مي شويم كه نسبت به آن متعهد هستيم

در رابطـه بـا هـدف خـدا بـراي زندگـي، نكته اي كه بيشتر مردم نمي فهمند و آن را گم                        
خيلي از انسان ها از قبول هرگونه تعهدي مي ترسند و زندگي را             . كـرده انـد، همـين تعهـد است        

سـايرين ممكـن اسـت صرفاً به منظور رقابت با ديگران،            .  دار و مـريض بـه پـيش مـي بـرند            كـج 
عده اي . تعهداتـي نـاقص بدهـند، كـه معمـوالً به داشتن زندگي ناكام و يا متوسط ختم مي شود            

ديگر خود را به اهدافي دنيوي متعهد مي سازند، اهدافي همچون ثروتمند و يا مشهور گرديدن،       
هر تصميمي داراي   . وس و تلـخ كـام مـي شوند و يا به تلخي زندگي را مي گذرانند                و نهايـتاً مأيـ    

به هشدار پطرس در . تأثيراتـي ابـدي اسـت، پـس بهتر است كه تصميمي حكيمانه اتخاذ نماييد       
پـس حال كه مي دانيد هرچه در اطرافمان هست نابود خواهد شد،             «: ايـن زميـنه تـوجه فـرماييد       

 2».و خداپسندانه باشدچقدر بايد زندگي تان پاك 

. شبيه مسيح شدن يعني اينكه همچون مسيح تصميم بگيريم      . نقـش شما و نقش خدا     
هر موقع كه بصورت جدي     . بـراي اجـراي ايـن تـصميمات، بايـد بـه روح القـدس متّكي باشيم                

تـصميم گـرفتيد بـه شباهت مسيح درآييد، بايد شروع كنيد به             
ايـن كار بايد برخي از      بـراي   . گـونة تـازه اي نيـز عمـل نمايـيد          

شـيوه ها و كارهاي گذشته تان را ترك نماييد، عادات جديدي      
را در خـود گسترش بخشيد و عمالً نگرش و نحوة تفكرتان را             

. بـراي ايـن چنـين تغييراتـي مطمئن باشيد كه روح القدس كمكتان خواهد نمود               . عـوض نمايـيد   
به عمل آوريد، زيرا خداست كه در       نجـات خود را به ترس و لرز         «:  كـتاب مقـدس مـي فـرمايد       

 3».شما بر حسب رضامندي خود هم اراده و هم فعل را به عمل ايجاد مي كند
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 :سوم روز بيست و
 چگونه 

 رشد مي كنيم

 و  »به عمل آوريد  «:  ايـن آيـه دو بخـش مهـم رشـد روحانـي را بـه روشني بيان مي كند                   
 روشن كنندة   »عمل مي كند  « بيانگر نقش شما، و عبارت       »به عمل آوريد  «واژة  . »عمـل مي كند   «

. رشـد روحانـي نتـيجة همكـاري و تـشريك مساعي شما و روح القدس است                .  خداسـت  نقـش 
 .  كار مي كندبا ماروح خدا نه فقط در ما، بلكه 

ايـن آيـه، خطـاب به ايمانداران نوشته شده و بنابراين موضوع آن اين نيست كه چگونه            
مي توان نجات يافت، بلكه مي خواهد بگويد كه چگونه مي توان رشد        

و » تالش كنيد «آيـه نمـي گـويد كـه چگونه براي نجات خود             . نمـود 
دلـيل آن ايـن اسـت كـه شـما نمي توانيد هيچ چيز به آنچه كه مسيح                   

انجام حركات  «در خالل   . بـراي مـا عمـل نمـوده اسـت اضـافه نماييد            
 .شما عمالً به بدنتان چيز جديدي اضافه نمي كنيد، بلكه بدنتان رشد مي كند» ورزشي

، معموالً تمام قطعات آن را داريد و تنها         »كار مي كنيد  « يـك پـازِل      وقتـي روي قطعـات    
كشاورزان . كـاري كـه شما بايد انجام دهيد اين است كه اين قطعات را كنار يكديگر بگذاريد   

، مقصود اين نيست كه مي خواهند زمين بيشتري بدست          »كار مي كنند  «وقتـي بـر روي زمينشان       
خدا به شما زندگي تازه اي بخشيده    . كه دارند، بيشتر كنند   آورنـد بلكه مي خواهند محصولي را        

 اين بدان .»با ترس و لرز«اسـت؛ و حـال شـما مسئول گسترش و به پيش بردن آن مي باشيد ولي                 
اگر ايمانداران رشد روحاني خود را سرسري       ! معناسـت كـه بايـد مـسئوليتتان را جـدي بگيريد           

چنانكه (هوم حيات ابدي را اصالً درك ننموده اند         مـي گيرند، اين بيانگر اين است كه ايشان مف         
 ). مطالعه كرديم5 و 4در فصول 

 بـراي ايجاد تغييرات در زندگي بايد در نحوة          .قايـق را خـودتان كنتـرل كنـيد        
. در پشت هر كاري كه انجام مي دهيد يك انديشه نهفته است           . انديـشيدنتان تغييـر ايجـاد كنـيد       

 و هـر كـاري توسـط نوعـي گرايش و بستگي شكل              انگيـزش هـر عادتـي يـك اعـتقاد اسـت،           
هـزاران سـال پـيش از اينكه روانشناسان اين را بفهمند، خدا اين موضوع را در كالم                  . مـي گيـرد   

مــواظب افكــارت بـاش، زيــرا زندگــي انــسان از افكــارش شــكل  «: خـود اينچنــين بــيان فــرمود 
  4».مي گيرد

يد و مسير آن را با فرمان اتوماتيك        تـصور نمايـيد كـه بر يك قايق سريع السير سوار هست            
چنانچه . قايـق، رو بـه سـمت شـرق تعيـين كـرده ايد تا در روي درياچه با سرعت به پيش برود                       

راه . بخواهـيد كه مسيرتان را به سمت غرب عوض نماييد، دو راه براي اين كار خواهيد داشت                
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 نوع تفكر شما

تعيين كنندة نوع احساستان
 است و احساستان نيز

.بر رفتارتان تأثير مي گذارد

ا مادامي كه هنوز در حالت آن راعمال قدرت زياداول اين است كه فرمان را بدست بگيريد و با          
توسط نيروي اراده، شما احتماالً مي توانيد به       . اتوماتـيك  اسـت بـه سـمت ديگـر هدايت نماييد            

حالـت اتوماتـيك چيـره شويد، ولي در تمام مدت يك نيروي مقاوم را احساس خواهيد نمود                  
رط خستگي و فشار    بازوانتان خسته و كوفته مي شود و نهايتاً از ف         . كـه بايـد بـر آن پيـروز شويد         

زيـاد فـرمان از دسـتتان رهـا خـواهد شد، و قايق به سمت مسيري كه براي آن تنظيم شده است                       
 . برخواهد گشت و ادامة مسير خواهد داد

ايـن همـان اتفاقـي است كه براي شما خواهد افتاد چنانچه بخواهيد با نيروي ارادة خود     
...  كه كمتر بخورم     به خودم فشار مي آورم    «:   معمـوالً مي شنويم كه    : زندگيـتان را عـوض كنـيد      

 مي تواند بلي، نيروي اراده    » .و از بـي نظمي و تأخير در كارهايم رها شوم          ... بيـشتر ورزش كـنم      
در كـوتاه مـدت تغييراتـي بـه وجـود آورد، ولـي همچنين خودش به وجودآوردندة فشارهايي                   

ير به نظر طبيعي نمي آيد و بنابراين        اين تغي . دائمـي نيـز هست، چراكه مبارزة شما با ريشه نيست          
نهايـتاً شما از مبارزه خسته شده، تسليم مي شويد و دست از رژيم غذايي برداشته، ديگر ورزش                  

 . به زودي و سريع به حالت قديمي خود برمي گرديد. نيز نخواهيد كرد

تيك، مسير  با تعيين مسير جديد براي فرمان اتوما      : ولي راه آسان تر و بهتري وجود دارد       
ــيد  ــه ســمت دلخــواه عــوض نماي كــتاب مقــدس . قايــق را ب

بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون        «:  مـي فرمايد  
 اولين گام در رشد     5».كـند تـا بـه انساني جديد تبديل شويد         

روحانـي ايـن اسـت كـه شروع كنيد به عوض كردن روش              
 نوع. تغييـر هميـشه اول در انديـشه شـكل مي گيرد         . فكـرتان 

 است، و احساستان بر احساستان شما تعيين كنندة نوع   تفكـر 
فكر و ذهن شما بايد روز بروز تغيير        «:  پولس رسول چنين مي گويد    . تأثيـر مـي گذارد    رفـتارتان   

 6».كند و بسوي كمال پيش برود

عهدجديد . بـراي شـبيه مـسيح شدن بايد شخص انديشة مسيح را در خود پرورش دهد               
. است» تغيير نحوة تفكر  « مي خواند، در زبان يوناني اين واژه به مفهوم           وبهتاين انديشة جديد را     

 در مورد خودتان، گناه، خدا، ساير       -هـرگاه كـه شـما مطابـق خواسـت خـدا نحوة تفكرتان را                
در واقع شما از    .  عوض نماييد، توبه نموده ايد     -انـسان هـا، زندگـي، آينده تان و خالصه همه چيز           

 .  مي شويدديدگاه مسيح برخوردار
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 7».همين فكر در شما باشد كه در مسيح عيسي نيز بود          «بـه مـا فـرمان داده شده است كه           
نيمة اول اين تغيير تفكر اين است كه : براي انجام چنين امر مهمي دو چيز را بايد در نظر داشت     

.  بـرداريد، انديشه هايي كه خودمحورانه و خودخواهانه هستند    بچـه گانـه   دسـت از انديـشه هـاي        
در عقل مانند كودكان نباشيد، اما نسبت به بدي و شرارت مثل يك             «: كـتاب مقـدس مي فرمايد     

 بصورت طبيعي، يك بچة كوچك، خودخواه       8».نـوزاد بمانـيد و در عقـل، اشخاص بالغ باشيد          
او قادر به دادن و بخشيدن نيست؛       . او فقـط به خودش و به نيازهاي خودش فكر مي كند           . اسـت 

متأسفانه، خيلي . منظور از كودك بودن در عقل و انديشه اين است       . يرنده باشد فقط مي تواند گ   
كتاب مقدس  . از افـراد هـستند كـه در زندگي از اين مرحلة كودكانه انديشيدن پيشتر نمي روند                

كـسانيكه برطبق   «:  مـي فـرمايد كـه تفكـر خودخـواهانه منـبع همـة رفـتارهاي گـناه آلـود اسـت                     
 9».كنند، هميشه در فكر چيزهاي نفساني هستندخواهش هاي نفس زندگي مي 

 فكر كنيد، افراد بالغ همچون شروع كنيدنيمة دوم همانند مسيح انديشيدن اين است كه 
در فصل بسيار عالي و زيباي نوشتار پولس رسول         . يعنـي بيشتر به فكر ديگران باشيد تا خودتان        

: ديگران نشانة رشد قلمداد شده است     در مورد محبت راستين، مشاهده مي كنيم كه انديشيدن به           
آنگـاه كه كودكي بيش نبودم، چون كودكان سخن مي گفتم و چون كودكان مي انديشيدم و                 «

 10».اما چون مرد شدم، رفتارهاي كودكانه را ترك گفتم. نيز چون كودكان استدالل مي كردم

هايي همچون ميزان  امروزه بسياري از افراد خيال مي كنند كه بلوغ روحاني توسط معيار           
در حاليكه دانش   . اطالعـات كـتاب مقدسـي و تعاليم افراد بايد سنجيده شود           

زندگي . از معيارهاي بلوغ مي باشد، ولي همه اش اين نيست         فقط يكي   
رفتار . مسيحي چيزي بمراتب بيشتر از داشتن اعتقادي راستين است        

ايمان ما بايد   و كردار ما بايستي مطابق و موافق با ايمانمان باشد، و            
 .در راستاي زندگي و عاداتي مسيح گونه قرار گيرد

مـسيحيت، يـك مـذهب و يا يك فلسفه نيست، بلكه يك             
مركز و محور اين زندگي، انديشيدن      . رابطـه و روش زندگـي است      

. بـه ديگـران اسـت و نـه بـه خـود، درسـت همانگـونه كـه عيسي زيست                   
اية خود را خشنود سازد، درآنچه نيكو باشد و         هريك از ما بايد همس    «: كـتاب مقدس مي فرمايد    

 11».زيرا مسيح نيز در پي خشنودي خود نبود. باعث بنايش شود
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مركـز و محـور شـبيه مـسيح شدن و بهترين نشانة رشد روحاني اين است كه به ديگران                    
ايـنگونه انديـشيدن، تفكـري غيرطبيعي، برخالف فرهنگ عامه، نادر و بسيار سخت              . بينديـشيم 

ما روح   «: خوشبختانه براي انجام اين مهم، ما تنها نيستيم و كمك براي ما مهيا شده است              . اسـت 
 12».جهـان  را نيافـته ايـم بلكه آن روح كه از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانيم            

در خالل چند فصل بعدي اين كتاب با هم ابزارهايي را كه روح القدس استفاده مي كند تا به ما                    
 . در رشد روحاني مان كمك كند، بررسي و مطالعه خواهيم نمود

  
 
 
 

 
 

 روز بيست و سوم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .هيچگاه براي شروع رشد روحاني دير نيست :انديشة روز

 
بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انساني جديد             «  : حفظي ةآي

 ) تفسيري(ب 2:12يان روم                 ».تبديل شويد

 
در زندگي من هست كه بايد در       )  يكي از موارد  (چه چيزي     :سؤالي براي تعمق  

 خدا فكر نكنم، بلكه شروع كنم به روش         خودمآن مورد بخصوص ديگر به روش       
 ؟در آن مورد انديشيدن
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 حقيقت دگرگون كننده 
 

 زندگي انسان فقط بسته به نان نيست،

 .بلكه به هر كلمه اي كه خدا مي فرمايد
 ) شريف (4:4انجيل متي 

 

 ... كالم فيض بخش او 

 قادر است شما را بنا كند 

 و بركاتي را كه ميراث مقدسان اوست

 . به شما عطا فرمايد
 )شريف( 32:20اعمال رسوالن 

 
 .ا دگرگون مي سازدحقيقت ما ر

عيسي مسيح .  رشـد روحانـي در ايـن اسـت كه دروغ ها جاي خود را به راستي ببخشند      
 براي تقديس،   1».ايشان را به راستي خود تقديس نما، كالم تو راستي است          «:   چنين دعايي نمود  

.  بنمايدروح خـدا از كالم خدا استفاده مي نمايد تا ما را شبيه پسر خدا . نـياز بـه مكاشـفه داريـم      
خدا بوسيلة كالمش ما را از هر جهت آماده و مجهز مي سازد تا              «:  چـنانكه كالم خدا مي فرمايد     

  2».به همه نيكي نماييم

 عيسي  3.كالم خدا زنده است   . كـالم خـدا بـا هـر كـالم ديگـري در دنـيا متفاوت است                
ني كه خدا سخن     زما 4».كالمي كه من به شما مي گويم، روح و حيات است          «: مـسيح مي فرمايد   

مـي گـويد، همه چيز عوض مي شود؛ هرچه كه در اطراف شماست، تمام خلقت عوض مي شود                 
 تنها كاري كه خدا براي خلقت انجام داد، اين بود كه او          ».خدا چنين گفت  «بـه ايـن دلـيل كـه         

يعقوب در  . بـدون كـالم خـدا، شـما نمـي توانستيد وجود و زندگي داشته باشيد               . سـخن گفـت   
او چنين اراده فرمود كه ما را بوسيلة پيام انجيل، «:   اين مطلب را چنين بيان مي دارد      رسـالة خـود   

  5».زندگي تازه ببخشد تا ما نخستين فرزندان خانوادة الهي او باشيم
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 روح خدا از كالم خدا

استفاده مي كند تا ما را
 .شبيه پسر خدا بنمايد

. كـتاب مقـدس بـه مراتب واالتر و عالي تر از يك دستورالعمل و راهنماي مذهبي است                 
آورندة ايمان، عامل هر تغيير، دور كنندة شرارت و بدي،          كـال م خـدا بخشندة زندگي، به وجود          

علّت معجزات، شفاي دردها، بناكنندة شخصيت، دگرگون       
كنندة اوضاع و شرايط، بخشندة خوشي، تسلي غمديدگان،        
پيـروزي دهنده بر وسوسه ها، برانگيزانندة اميد، منبع قدرت،          
پـاك كنـندة افكـار و پديـد آورندة هستي است و اين كالم       

بـدون كـالم خدا     ! يـندة مـا را تـا ابـديت تـضمين مـي كـند              آ
بايد كالم خدا را همچون غذا براي       .  كالم خدا را فراموش نكنيد     هرگز! نمـي توانيم زنده بمانيم    

از فرمان لبهاي   «:  ادامـة زندگـي تان اساسي و ضروري بدانيد، درست همانگونه كه ايوب گفت             
  6».ز رِزقِ خود ذخيره كردموي برنگشتم و سخنان دهان او را زياده ا

 آن را   بايدكـالم خدا تغذية  روحاني است كه شما براي تحقّق هدف الهي در زندگيتان                
 اين چهار   7.كالم خدا شير، نان، غذاي مقوي و شيرين تر از عسل بيان گرديده است             . داشته باشيد 

به . آنها نيازمنديم نـوع غـذا، فهرسـت غذاهاي روحاني هستند كه ما براي رشد و قوي شدن به                  
مانند نوزادان، مشتاق شير روحاني خالص باشيد تا      «:  پيشنهاد پطرس در اين زمينه توجه بفرماييد      

 8».با نوشيدن آن بتوانيد رشد و نمو كرده و نجات يابيد

 پايداري در كالم خدا
امـروزه كـتاب مقـدس بيشتر از هر زمان و كتاب ديگري در دنيا به چاپ مي رسد، ولي                    

ميليونها ايماندار امروزه دچار  . تاب مقدسـي كه در قفسه هاي كتابخانه بماند فاقد ارزش است           كـ 
. بـيماري كـم اشـتهايي هـستند، و در حـال مرگ ناشي از گرسنگي و ضعف روحاني مي باشند                    

بـراي ايـنكه شـاگردي سالم و سرحال براي مسيح باشيد، بايد هدف اصلي شما در زندگي اين                   
 خوانده  »پايداري و ماندگاري  «عيسي مسيح اين كار را      .  خـدا تغذيـه شـويد      باشـد كـه از كـالم      

 در يك زندگي    9».اگـر در كـالم من بمانيد، براستي شاگرد من خواهيد بود           «:  او فـرمود  . اسـت 
 .معمولي و روزمره، ماندن و پايداري در كالم خدا شامل سه مرحلة  ذيل است

دس بايستي تبديل به معيار درستي       كتاب مق  .بايـد اعتـبار كـالم خـدا را بپذيـرم          
قطب نماي مسيرم، مشاورم براي اتخاذ تصميمات درست و محك          :  كارهـايم در زندگـيم بشود     

كتاب مقدس بايد هميشه حرف اول و آخر را در          . و معـيار مـن بـراي ارزيابـي همـه چيـز باشـد              
 . زندگي من بزند
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 است كه با اتكاء به منابع غلط        بـسياري از اشتباهاتي كه ما مرتكب مي شويم بخاطر اين          
ما هميشه اينجوري   «(، سنّت   )»همه اينجورين «(فرهنگ  : تصميم گيري مي كنيم، منابعي همچون     

احساس مي كنم «(، يا احساسات )»ايـن خيلي منطقي بنظر مي رسه      «(، داليـل و شـواهد       )»بـوديم 
 ما به آن نيازمنديم     چيزي كه . تمـام ايـن چهار منبع محكوم به شكست مي باشند          ). »ايـن درسـته   

تنها كالم خدا . يـك سري معيارهاي عالي است كه هيچگاه ما را به جهت اشتباهي رهبري نكند           
سخنان خدا تمام پاك    «:  سليمان نبي چنين به ما يادآوري مي كند كه        . داراي ايـن ويژگي است    

از الهام  ) مقدسه(تمامي كتب   «:   و پـولس رسـول مـي فرمايد        10»و مبرّاسـت،  
ت و بـه جهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد               خداسـ 
 11».است

در سال هاي اولية    مبشّر معروف آمريكايي،     بيلـي گـراهام،   
ايمـانش در مـورد ايـنكه آيـا كـتاب مقـدس صحيح و قابل اعتماد                 

يك شب مهتابي او بروي     . هست يا نه دچار شك و ترديد گرديد       
 چشمانش سرازير بود به خدا      زانـوانش افـتاد و در حالـيكه اشك از         

اگـرچه قـسمت هايـي از كتاب مقدس مرا گيج نموده و آنها را               : گفـت 
نمـي فهمم، با اين وجود از اين لحظه به بعد اعتماد كاملم را به كالم تو، بعنوان تنها كالم مقتدر   

ظيم و  از آن روز به بعد، زندگي بيلي گراهام تبديل به بركتي ع           . در زندگي و خدمتم مي گذارم     
 . مؤثّر گرديد

مهمتـرين تـصميمي كـه امـروز شما مي توانيد اتخاذ نماييد اين است كه قوة حاكمه در                   
بـدون تأثيـر فـرهنگ، سنن و رسوم، داليل منطقي، و احساسات تصيم              . زندگـي شـما چيـست     

هرگاه مي خواهيد تصميمي . بگيـريد كـه كـتاب مقـدس را قـوة  حاكمة زندگي خود قرار دهيد       
. »كتاب مقدس در اين مورد چه مي گويد؟       «:  ، عادت كنيد كه هميشه از خودتان بپرسيد       بگيـريد 

بايـد به اين نتيجه برسيد كه از كالم خدا اطاعت نماييد حتي اگر آن را كامالً متوجه نشويد و يا          
اين گفتة پولس رسول را تأييدية ايمان       . ايـنكه فكر كنيد شما از عهدة انجام آن برنخواهيد آمد          

 12».من به هرچه در تورات و نوشته هاي انبيا آمده است، اعتقاد دارم«: ود قرار دهيدخ

 ايـنكه فقط كتاب مقدس را قبول    .بايـد كالم خدا را با تمام وجودم جذب كنم         
داشـته باشم كافي نيست؛ بايد تمام فكر و ذهنم را از كالم خدا پر كنم تا روح القدس بتواند مرا                     
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بسياري از كساني كه ادعا مي كنند 
 كالم خدا را دربست قبول دارند،

 هرگز آنرا از اول تا آخر

 .حتي يكبار هم نخوانده اند

مي توانيد كالم خدا را دريافت      : براي اين منظور پنج راه وجود دارد      . هدموافـق حقـيقت تغيير د     
 . كنيد، بخوانيد، تحقيق كنيد، به خاطر بسپاريد و باالخره در مورد آن تأمل و تفكّر كنيد

 يعني با فكري باز و آمادة       درمـي يابيد،  اول، شـما كـالم خـدا را توسـط گـوش كـردن               
گر به خوبي اين را نشان مي دهد كه ما تا چه حد آمادگي              مـثَل برز  . پذيـرش، آن را مـي شـنويد       

پذيـرش كـالم خـدا را داريـم و تـا چـه مقدار اجازه مي دهيم اين كالم در ما ريشه دوانيده ثمر                         
عيـسي مـسيح سـه نـوع انسان مختلف يا سه طرز برخورد مختلف در ارتباط با پذيرش                   . بـياورد 

ـ : كـالم خـدا را بـه ايـنگونه معرفـي مـي كـند               و  )خاك كم عمق  (، قِشري   )زمين سفت (ر  متحج ،
 13».پس دقّت كنيد چگونه مي شنويد«: ؛ و بالفاصله مي فرمايد)خاك مملو از علف(پريشان 

هـرگاه احـساس مـي كنيد كه از موعظه يا از يك معلّم كتاب مقدس چيزي دستگيرتان                  
باال هستيد، به ويژه به     نمـي شـود، بهتـر اسـت بـه خودتان بنگريد و ببينيد كداميك از سه انسان                   

مسئلة غرور توجه خاصي داشته باشد، چراكه خدا قادر است از طريق كسل كننده ترين واعظين                
يعقوب در رسالة خود    . نيـز سـخن بگـويد به شرط اينكه شما فروتن بوده، آمادة پذيرش باشيد              

با فروتني، كالمِ كاشته شده را      «: چنـين مـي نويسد    
انهاي شما را نجات بپذيـريد كـه قادر است كه ج     

 14».بخشد

 2000دوم، براي مدتي طوالني در خالل       
سـال قـبل تنها كشيشان به كتاب مقدس دسترسي          

، ولي  بخوانندداشـتند و مي توانستند آن را شخصاً         
در چنين شرايطي، بسياري از ايمانداران به . اكـنون ميلـياردها نفـر بـه ايـن كالم دسترسي دارند            

ل هـر روز، روزنامـة صبح را مي خوانند ولي اين وفاداري را نسبت به                مـسيح، بـا وفـاداري كامـ       
نمي توانيم سه ساعت پاي تلويزيون بنشينيم       . كتاب مقدس ندارند؛ پس طبيعتاً رشد هم نمي كنند        

و پس از آن سه دقيقه از وقتمان را به مطالعة كتاب مقدس اختصاص دهيم و انتظار داشته باشيم                   
 . كه رشد هم بكنيم

قبول دارند، هرگز آنرا از » دربست«ياري از كـساني كـه ادعـا مـي كنند كالم خدا را         بـس 
ولي اگر شما هر روز فقط پانزده دقيقه را به مطالعة         . اول تـا آخـر حتـي يكـبار هـم نخـوانده اند             

اگر . كالم خدا اختصاص دهيد، خواهيد توانست هر سال يك مرتبه آن را از ابتدا تا انتها بخوانيد             
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فقـط سـي دقـيقه از تلويزيون تماشاكردن كم كنيد، خواهيد توانست سالي دو بار كالم                 روزي  
 . خدا را بخوانيد

به همين . قـرائت روزانـة كالم خدا، شما را در محدودة شنيدن صداي خدا نگاه مي دارد    
دلـيل اسـت كـه خدا به پادشاهان اسرائيل امر فرموده بود كه هميشه يك نسخه از كالم خدا را                     

نـزد او باشـد و همـة روزهـاي عمرش آن را           ) كـتاب مقـدس   (و آن   «: سـترس داشـته باشـند     در د 
 امـا شـما ايـن كـالم را فقـط نـزد خـود نگـاه نداريد، بلكه آن را به صورت مرتبط                         15».بخـواند 

يكـي از سـاده تـرين ابـزارهاي مفـيد براي اين  منظور يك برنامة مرتب مطالعة روزانة                    ! بخوانـيد 
داشتن چنين برنامة منظمي كمكتان خواهد كرد كه از بي نظمي در مطالعه . كـتاب مقـدس است   

چنانچه مايليد يك نسخه از برنامة قرائت روزانه اي را كه تهيه كرده ام داشته  باشيد،                 . آزاد شويد 
 .)م. اين برنامه به زبان انگليسي موجود است(.  همين كتاب مراجعه بفرماييد2به ضميمة 

بارت ديگر مطالعة عميق كتاب مقدس يك راه عملي ديگر براي            يـا به ع    تحقـيق سـوم،   
تفـاوت مابين خواندن و مطالعة كتاب مقدس در دو فعاليت به شرح      . مانـدن در كـالم خداسـت      

پرسـش در مورد قسمتي كه قرائت شده و نوشتن پاسخها و نظرات خودتان در آن                : زيـر اسـت   
داشت نكنيد يا توسط كامپيوتر تايپ    اگـر برداشـت و نظـرات خودتان را ياد         . مـورد بخـصوص   

 .نكنيد، در واقع كالم خدا را خوانده ايد ولي هنوز آن را مطالعه نكرده ايد

بـه علـت محـدوديت جـا، در ايـن مقاله نمي خواهم به شرح روش هاي متفاوت مطالعة                    
ا كـتاب هـاي زيـادي در ايـن زمينه نوشته شده است كه مي توانيد به آنه     . كـتاب مقـدس بپـردازم     

 راز مطالعة   16.مـراجعه بفـرماييد، مـن نيـز بيش از بيست سال قبل كتابي در همين زمينه نوشته ام                  
نوع سؤاالت بستگي به    . مفـيد و مؤثّر كتاب مقدس اين است كه سؤاالتمان درست و بجا باشند             

مطمئــنم كــه چيــزهاي بيــشتري از قــرائت كــتاب مقــدس دســتگيرتان . نــوع روش مطالعــه دارد
گـر بـه سـؤاالتي از قبـيل چه كسي؟ چه چيزي؟ چه موقع؟ كجا؟ چرا؟ و چگونه؟                   مـي شـود، ا    

كسي كه به كالم خدا كه قانون كامل آزادي بشر است،           «: كـتاب مقـدس مـي فـرمايد       . بپـردازيد 
تـوجه داشـته باشـد، نـه تـنها آن را هميـشه بخاطـر خـواهد داشت، بلكه به دستوراتش نيز عمل                        

 17».ركت خواهد دادخواهد كرد، و خدا عمل او را ب

حافظة شما، هديه اي    .  آن است  حفـظ كردن  چهارمـين راه بـراي مانـدن در كـالم خـدا             
ممكـن اسـت فكر كنيد كه حافظة ضعيفي داريد، ولي حقيقت اين است كه               . خـدادادي اسـت   

ما آنچه را براي ما     . شـما ميليونها ايده، حقيقت، واقعيت، وتصاوير مختلف در ذهن خود داريد           
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:روز بيست وچهارم
 حقيقت

 دگرگون كننده

اگر كالم خدا برايتان مهم باشد، وقت صرف خواهيد كرد تا           .  به حافظه مي سپاريم     اسـت،  مهـم 
 .آن را به حافظه  نيز بسپاريد

براي پايداري در مقابل وسوسه ها، اخذ تصميمات        . آيـات حفظـي مـنافع بسياري دارند       
به درسـت، رفـع نگرانـي، اعـتماد بـه نفـس، ارائـة پيشنهادات سازنده، و نيز براي بشارت دادن                      

 18.كمك شما خواهند شتافت

هرچه بيشتر از آن استفاده كنيد، قوي تر خواهد شد،          . حافظة انسان همانند ماهيچه است    
يك راه اين است    . و بـه حافظـه سـپردن آيات كتاب مقدس بتدريج برايتان آسان تر خواهد شد               

روي كارت هاي   كـه آياتـي را كه در خالل خواندن اين كتاب از آنها بركت خاصي يافته ايد،                  
صداي سپس در خالل روز آن آيات را با     . كوچك يادداشت كنيد و با خود همراه داشته باشد        

ضمن كاركردن، يا در    : مـي توانـيد در هـر جايـي آيات كالم خدا را حفظ كنيد              .  بخوانـيد  بلـند 
سه كليد براي موفقيت در . خـالل ورزش و نرمش، رانندگي، صف اتوبوس و يا در رختخواب    

كتاب مقدس مي فرمايد ! كردن آيات كتاب مقدس عبارت است از تكرار، تكرار و تكرار          حفظ  
كـالم و تعالـيم مسيح را به ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگي تان را بارور سازد و شما را                      «

 19».حكمت آموزد

براي است، واژة ديگري كه در كالم خدا     تأمل و تفكّر    پنجمين راه ماندن در كالم خدا،       
براي خيلي ها تعمق برابر است با اينكه بگذاريد         . است» مِديتيـشن «ايـن مـنظوربكار رفـته اسـت،         

در حاليكه  . ذهنـتان آزاد باشـد و بـه هيچ چيز در آن لحظات نينديشيد             
با تمركز  تعمق يعني   . تعمـق كـتاب مقدسـي با اين كامالً متفاوت است          

بايد . سيار زيـادي است   اينچنـين تفكّـري نيازمـند تـالش بـ         . انديـشيدن 
 . آيه اي را برگزينيد و بر روي آن بارها و بارها در فكر خود بينديشيد

اگر  همين كتاب اشاره شده است،       11همانگـونه كـه در فـصل        
توانيد تعمق داشته  دانيد كه چگونه مي تـوان نگران شد، همچنين مي     دانـيد كـه چگـونه مـي        مـي 

تعمق هم از اين نظر همانند نگراني       . نفي تمركز نمودن  نگرانـي يعني بر روي چيزهاي م      . باشـيد 
 .است، با اين تفاوت كه در تعمق شما به جاي مشكالت بر روي كالم خدا متمركز مي شويد

هـيچ عادتـي نيـست كـه بتواند به اندازة  تفكّر روزانه در مورد كالم خدا، شما را در راه                      
ي كنيم تا در مورد حقيقت كالم خدا        همچنانكه ما وقت صرف م    . شـبيه مسيح شدن كمك كند     
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حقيقت شما را آزاد خواهد كرد،
ولي قبل از آن زندگي تان را 

 !سخت تر خواهد نمود

بينديـشيم، بطـور خيلـي جـدي در فـرآيند بـه شـباهت مـسيح درآمـدن، رشـد مي كنيم، موافق                    
 20».با جاللي روزافزون، بتدريج شبيه او مي شويم«كالم خدا، ما 

اگر به تمام آياتي كه كتاب مقدس در مورد مِديتيشن بيان نموده است بنگريد، با كمال                
. واهـيد ديـد كه مديتيشن و تعمق در كالم خدا از چه مزاياي فراواني برخوردار است            تعجـب خ  

 خوانده است، اين است كه داوود       21»محبوب دل خودش  «يكـي از داليلـي كـه خـدا داوود را            
خداوندا، كالم «: او در مزمور چنين مي گويد    . اشـتياق داشـت كـه در مـورد كالم خدا بينديشد           

 بـصورت جـدي در مورد   22».تمـام روز در آن تفكّـر مـي كـنم    ! رمتـو را چقـدر دوسـت مـي دا      
 23.حقيقت خدا انديشيدن، كليد براي پاسخ تمام دعاها و راز موفّق زيستن است

 دريافـت، خواندن، تحقيق، به حافظه سپردن و تعمق         .بايد اصول آن را بكار ببندم     
عمل «ما بايد   .  كار نبنديم  بـر روي كـالم خـدا بـي فايـده اسـت، چـنانچه آن هـا را در عمـل بـه                       

. مشكل ترين گام همين است، چراكه شيطان دائماً در مبارزه است. بشويم24»كنـندگان بـه كالم    
تـا زمانـي كـه شما به آنچه كه در جلسات درس مطالعة كتاب مقدس مي آموزيد، عمل نكنيد،                    

 . شيطان اصالً ناراحت نمي شود و هيچ كاري هم به كارتان نخواهد داشت

مـا خـودمان را گـول مي زنيم با قبول اينكه     
صـرفاً به اين دليل كه ما حقيقتي را شنيده، خوانده           
و يـا مطالعـه نمـوده ايـم، آن حقـيقت، بخشي از ما               

عمـالً ممكن است    ! چنـين نيـست   . گـرديده اسـت   
پــشت ســر هــم از كالســي بــه كــالس ديگــر و از  

ي مشغول و گرفتار باشيد كه وقت       كنفرانـسي بـه كنفـرانس ديگر برويد، ولي آنچنان در زندگ           
در مسير كالس بعدي تمام آنچه را     . بـراي عمـل بـه كالم خدا و آنچه آموخته ايد نداشته باشيد             

بـدون عمـل نمـودن بـه آنچه آموخته ايد، تمام مطالعات             . كـه آموخـته ايـد فـراموش مـي كنـيد           
بشنود و آنها را بجا     هركه سخنان مرا    «:  عيسي مسيح فرمود  . كـتاب مقـدس بي ارزش خواهد بود       

 عيسي مسيح   25».آورد، او را بـه مـردي دانـا تـشبيه مـي كـنم كـه خانة خود را بر سنگ بنا كرد                       
نگفـت خوشـابحال كـسي كـه حقيقت را بشنود بلكه فرمود خوشابحال آنكه حقيقت را پيروي                  

 26».هرگاه اين را دانستيد، خوشابحال شما اگر آن را به عمل آريد«. نمايد

ي كـه اغلب مردم دوست ندارند كالم خدا را در زندگي خود پياده كنند،       دلـيل ديگـر   
حقيقت شما را   . ايـن اسـت كه عمل نمودن به كالم خدا مي تواند مشكل و حتي دردناك باشد                
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كالم خدا  !  خـواهد كـرد، ولـي قـبل از ايـن كـار، زندگـي تـان را سـخت تـر خـواهد نمود                         آزاد
خطاهاي ما را به ما نشان مي دهد، گناهانمان را توبيخ           انگيـزه هـاي مـا را بـه نمـايش مي گذارد،              

طبيعت انساني مخالف تغيير و تبديل است، و        . مـي كـند، و از مـا انـتظار دارد كـه عوض شويم              
به همين دليل، خيلي مهم است كه كاربردهاي        . بنابـراين عمل نمودن به كالم خدا مشكل است        

 .ر ميان بگذاريدكتاب مقدس در زندگي شخصي تان را با ديگران د

. نمـي دانـيد چقـدر خوب است كه عضو يك گروه كوچك مطالعة كتاب مقدس باشيد         
ما هميشه حقايقي را مي توانيم در جمع بياموزيم كه هيچگاه نمي توانيم در تنهايي به آن حقايق                  

ديگـران مـي توانند به شما كمك كنند كه با بصيرت آنچه را كه خودتان قادر به        . دسـت يابـيم   
يـت آن نيـستيد، مـشاهده نمايـيد و نيز كمكتان خواهند بود كه در زندگي واقعي چگونه به                    رؤ

 . حقيقت كالم خدا مي توان عمل نمود

بشويد اين است كه هميشه » عمل كننده به كالم خدا«بهتـرين راه ايـنكه تـبديل به يك     
 را ذكر   پـس از خـواندن و يـا درس كـتاب مقـدس، يـك يادداشت بنويسيد و در آن يك گام                     

اين عادت را در خود گسترش بخشيد كه همة آنچه  . كنيد كه آن را در اثر اين مطالعه آموختيد        
شخصي اين گام عملي بايستي . را كـه نـيت انجـام آن را در سـر داريـد بـه روي كاغـذ بياوريد                  

 تقابل اثبا ، و   ) دهيد انجامچيزي كه شما بتوانيد آن را        (، عملي ) درگيـر آن هستيد    شـما آنچـه   (
هر كاربرد كتاب مقدس در زندگي      ).  انجام دهيد  در مدتي معين  چيـزي كه بتوانيد آن را       (باشـد   

 . يا مربوط به رابطة شما با خدا، يا رابطة شما با ديگران، و يا شخصيت خصوصي شما مي باشد

قـبل از ايـنكه فصل بعدي را مطالعه نماييد، لطفاً اندكي وقت صرف نماييد و روي اين                  
چه چيزي خدا در كالمش به شما گفته است كه تا كنون از انجام آن               : مي تفكّر كنيد  سـؤال ك  

خـودداري نمـوده ايـد؟ سپس چند راه و پيشنهاد براي خودتان بنويسيد كه فكر مي كنيد آنها به          
 *مودي. ال. چنانكه دي . شـما كمـك خـواهد نمـود تـا بـه آنچـه مـي دانـيد بتوانـيد عمل كنيد                     

س به ما داده نشده تا به وسيلة آن دانش ما زياد شود، بلكه به ما بخشيده                 كتاب مقد «: گفـته است  
 ».شده تا توسط آن زندگي ما عوض شود

                                                 
* D. L. Moody 
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 چهارمروز بيست و 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .حقيقت مرا عوض مي كند :انديشة روز

 
اگر شما در كالم من بمانيد، في الحقيقه شاگرد من خواهيد شد، و                «  : حفظي ةآي
 ) قديم (32-31:8يوحنا              ». را خواهيد شناخت و حقّ شما را آزاد خواهد كردحقّ

 
چــه چيــزي خــدا در كالمــش بــه مــن گفــته اســت، كــه   :ســؤالي بــراي تعمــق
 ؟هنوز به آن عمل ننموده ام
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 دگرگون شده در زحمات 
 

 اين رنج و زحمت ناچيز و زودگذر،

 جالل عظيم و بي پاياني را كه 

 غير قابل مقايسه است 

 .براي ما فراهم مي كند
 ) شريف( 17:4دوم قرنتيان 

 
 از طريق آتش درد و زحمات است

 . كه طالي خالص بدست مي آيد
 مادام گويان
 

 . دارددر وراي هر مشكلي، خدا هدفي نهفته 

در واقع . خـدا رويـدادها و شرايط مختلف را بكار مي گيرد تا شخصيت ما را رشد دهد              
او بـراي ايـنكه مـا را شـبيه عيـسي مـسيح بكـند، بيشتر از اوضاع و رويدادهاي زندگي استفاده                       

براي اينكه شما هميشه و در طول       : دليل آن هم بسيار روشن است     . مـي كـند تـا از كـتاب مقدس         
 . انه روز، درگير شرايط و رويدادهاي مختلف هستيد ساعت شب24

 هيچ    1. عيـسي مـسيح بـه مـا هـشدار داده اسـت كـه براي ما در دنيا زحمت خواهد بود                     
انـساني از درد و ناراحتـي در امـان نيـست، و هـيچ كـس نمي تواند سفر زندگي را بدون درد و                         

هر زمان كه مشكلي . ستزندگي از يك سري زحمات تشكيل يافته ا     . زحمت پشت سر بگذارد   
همة اين دردها بزرگ نيستند، ولي همة       . را حـل كنـيد، مـي دانيد كه مشكل بعدي در راه است             

پطرس مي خواهد به ما . آنهـا در رونـد رشـد شـما كـه توسـط خـدا طراحي شده است، مؤثرند                
اي عزيزان، از آزمايشها و زحماتي      «: اطميـنان ببخـشد كـه وجـود مشكالت امري است طبيعي           

كـه گريبانگيـر شماسـت، مـتعجب و حيـران نباشـيد و فكر نكنيد كه امري غريب بر شما واقع                      
 2».شده است



  ٢٠٣                                       شما آفريده شده ايد تا به شباهت مسيح درآييد                                                                    :هدف سوم

به نظر مي رسد كه عميق ترين
 و صميمانه ترين پرستش

 در تاريك  ترين روزهاي

 .زندگي صورت مي گيرد

كتاب مقدس  . خـدا از زحمـات اسـتفاده مـي كـند تـا شـما را بـه خودش نزديكتر نمايد                    
 به نظر   3».خداوند نزديك شكسته دالن است و روح كوفتگان را نجات خواهد داد           «: مـي فرمايد  

يق تـرين و صميمانه ترين پرستش در تاريك ترين روزهاي زندگي است، آن              مـي رسـد كـه عمـ       
روزهايـي كه دلتان شكسته، احساس مي كنيد همه تنهايتان گذارده اند، هيچ چاره و راه حلي به                  
نظـرتان نمـي رسـد، درد و غم زندگيتان را فرا گرفته است، در چنين شرايطي شما به تنهايي رو         

 دردهاسـت كـه مـا مـي آمـوزيم صـادقانه تـرين، صميمانه ترين و                  در خـالل  . بـه خـدا مـي كنـيد       
وقتي درگير درد هستيم، ديگر دل و       . خالـصانه تـرين دعاهايمـان را بـه حـضور خدا بلند نماييم             

 .روحية دعاهاي سرسري و سطحي را نداريم

وقتي زندگي بر وفق مراد است، ممكن است كه         «: جانـي اريكـسون مـتوجه گرديد كه       
. ناخت، پيروي، بيان مطالب و صحبت كردن در مورد عيسي مسيح نداشته باشيم            تمايلـي بـه شـ     

در درد و رنج، چيزهايي در مورد » .مي شناسيمولي تنها در درد و رنج است كه عيسي مسيح را    
 . مسيح مي آموزيم كه نمي توانيم آن چيزها را تحت هيچ شرايط ديگري بياموزيم

، 6، ارميا را از سياه چال5، دانيال را از چاه شيران   4خـدا مـي توانـست يوسـف را از زنـدان           
، و آن سه مرد يهودي جوان را از افكنده شدن           7پـولس را از سـه بـار دچار شكسته كشتي شدن           

او اجازه داد آن مشكالت عملي شوند، و . ، رهايي بخشد، ولي او چنين نكرد   8بـه داخـل آتـش     
همـة ايـن اشـخاص در نتـيجة ايـن سـختي هـا، بـه خدا           

 . ديكتر گرديدندنز

مـشكالت مـا را مجـبور مـي سـازند كـه بجاي              
پولس . خـودمان، بـه خـدا بنگريم و به او توكّل نماييم           

ــين شــهادت مــي دهــد    ــن چن ــسئله اي ــن م ــورد اي : در م
احساس مي كرديم كه محكوم به مرگ هستيم، چون         «

اد تا ديگر به    اما اين زحمات درس خوبي به ما د       . براي نجات خود كاري از دستمان برنمي آمد       
پس . خـودمان متكي نباشيم، بلكه به خدايي توكل كنيم كه مي تواند حتي مرده ها را زنده كند                 

 شما نمي توانيد اين را درك كنيد كه خدا تمام چيزيست 9».همـه چيـز را بـه دست خدا سپرديم     
 . كه شما بدان نيازمنديد، مگر آن زمان كه به جز خدا همه چيز را از دست بدهيد

ون توجه به نوع مشكل، بايد بدانيد كه هيچ مشكي در زندگي نيست كه بدون اجازة               بد
 خدا  فيلتر پدرانة هـرآنچه كـه براي يكي از ما انسانها رخ مي دهد، از              . خـدا اتفّـاق افـتاده باشـد       
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همة اتفاقاتي كه براي
شما واقع مي شود، 
 .اثرات روحاني دارد

عبور كرده است، و او آن را براي خيريت بكار مي برد حتي اگر شيطان و ديگران نيت بد براي            
 . باشندآن داشته 

از آنجـا كـه خـداي قـادر مطلق كنترل همه چيز را در دست دارد، تصادفات و اتفّاقاتي                    
كـه بـراي شـما رخ مـي دهـند، همـه از ديد خدا وسيله اي است عالي جهت عملي ساختن نقشة                        

به اين دليل كه تمام روزهاي شما       . عالـي كـه او بـراي شما دارد        
اتفاقاتي همة ، لذا * شدهحتي پيش از تولدتان، در دفتر خدا ثبت    

! همه چيز . كـه بـراي شـما واقـع مـي شـود اثـرات روحانـي دارد                
مي دانيم كه به جهت     «: توضيح مي دهد كه چرا    28:8-29روميان  

آنانـي كـه خـدا را دوسـت مـي دارند و بحسب ارادة او خوانده                 
 را كه از قبل     زيرا آناني . با هم در كار مي باشند     ) ايـشان (شـده انـد، همـة چيـزها بـراي خيـريت             

 11».شناخت، ايشان را نيز پيش معين فرمود تا به صورت پسرش متشكّل شوند

  28:8-29درك و بررسي روميان 
ايـن قـسمت از كـالم خـدا، از جملـه آياتـي اسـت كـه بـيش از هر آية ديگري به غلط                      

يزها را  خدا همة چ  «:  اين آيه نمي گويد   . فهمـيده شده و همچنين به غلط نقل قول گرديده است          
همچنين منظور اين آيه اين نيست      . قطعاً اين غلط است   » .آنگونه كه من مي خواهم بكار مي برد       

اين » .خـدا همـة چيـزها را بكار مي برد تا براي همه چيز پايان خوشي در روي زمين باشد        «: كـه 
 .همانگونه كه شاهديم خيلي چيزها و افراد پايان خوشي در روي زمين ندارند. هم غلط است

تنها در آسمان است كه . فراموش نكنيد كه ما در دنيايي سقوط كرده، زندگي مي كنيم         
به همين دليل است    . همـه چيـز عالي، درست همانگونه كه خدا اراده فرموده است، خواهد بود             

ارادة تو چنانكه در آسمان است، بر زمين نيز كرده   «: كـه بـه مـا گفـته شده است در دعا بطلبيم            
 را كـامالً درك كنيم، بايد آن را جزء به جزء            28:8-29 ايـنكه بتوانـيم رومـيان         بـراي  12».شـود 

 .مورد بررسي قرار دهيم

 در زمـان سـختي ها،  ما اميدمان را بر اساس مثبت انديشيدن، آرزوهاي      :»مـي دانـيم   «
بلكه قطعاً اميد ما بر اساس حقايقي است كه         . نـيك داشـتن، يا خوش بين بودن استوار نمي كنيم          

 . ابق آنها خدا كنترل گيتي را در دست داشته و ما را دوست مي داردمط

                                                 
 )مترجم. (متفاوت است) جبر(منظور پيش داني خداست و اين كامالً با پيش مقرّري  *



  ٢٠٥                                       شما آفريده شده ايد تا به شباهت مسيح درآييد                                                                    :هدف سوم

كه به جهت آناني كه خدا را دوست مي دارند و بحسب ارادة او خوانده             «
همة . اين يك وعدة عام و براي همه نيست       . اين وعده فقط براي فرزندان خداست     : »شده اند 

ي مي كنند و اصرار دارند كه        آنانـي كـار مـي كـند كـه مخالـف خدا زندگ              بـراي بـدي   چيـزها   
 . همه چيز را به روش خود و مطابق خواسته هاي خودشان داشته باشند

 و اتفاقات را، حتي     همة چيزها نقـشة عالـي خدا براي زندگي شما،         : »همـة چيـزها   «
اين همه چيز شامل بيماري ها،      . اشـتباهات شـما، گناهانـتان، و دردهايـتان را نيـز در بـر مي گيرد                

خدا قادر است كه از بدترين . بالياي طبيعي، طالق، و مرگ عزيزانمان نيز مي گردد        بدهـي هـا،     
در پس هر مخلوقي    . چنانكه او در مصلوب شدن مسيح انجام داد       . چيزها، نيكويي بوجود آورد   

زندگـي و حـيات نتيجة يك اتفاق        . كـه مـي بينـيم، يـك طـرّاح و خالـق بـزرگ حـضور دارد                 
تاريخ يعني داستان   . برنامة جامع ديگري بايد در كار باشد      . تتـصادفي، تقديـر و يـا شانس نيس        

ما اشتباه مي كنيم، ولي خدا هرگز اشتباه     . سـر نـخ و رشتة همة كارها در دست خداست          . *خـدا 
 . مرتكب اشتباهي بگردد، چراكه او خداستنمي تواندخدا . نمي كند

بلكه . نيكوستاين آيه هرگز نمي گويد كه هر چيزي در زندگي           : »بـراي خيريت  «
بـرعكس بسياري از چيزهايي كه در دنياي اطراف ما اتفاق مي افتد از شرير و شرارت بار است،                   

در نسب نامة عيسي    . ولـي تخـصص خـدا ايـن است كه از آنها چيزهاي نيكو براي ما ببار آورد                 
تامار ). زن اوريا (تامار، راحاب، روت، و بت شَبع       : ، اسـم چهـار زن بـه چشم مي خورد          13مـسيح 

روت اصالً يهودي نبود و . راحاب فاحشه بود. پـدر شـوهرش را فـريب داد تـا از او حامله شود       
بت شَبع با داوود نبي زنا     . در واقـع در اثـر ازدواجش با يك مرد يهودي، شريعت را شكسته بود              

ي اينها زناني بودند كه از آوازه و شهرت خوب        . نموده بود، كه همين باعث قتل شوهرش نيز شد        
بـرخوردار نـبودند، ولـي خـدا نيكويـي را از درون بدي بيرون آورد، و عيسي از دودمان چنين                  

هدف خدا به مراتب بزرگتر از مشكالت، دردها و حتي گناهان           . اشخاصـي بـه دنـيا گـام نهـاد         
 .ماست

وقايع زندگي  . نه اينكه جدا جدا و مستقل از يكديگر       : »بـا هـم در كار مي باشند       «
وقايع زندگي ما اجزاء منحصر به فرد و        .  هـستند تا ارادة خدا تحقق پذيرد       ربـا هـم در كـا      شـما   

براي . تنهايـي نيـستند بلكـه اجـزاي روندي هستند كه مي تواند منتهي به شبيه مسيح شدن بشود                  
هركدام از اين مواد اولية     . پخـتن كـيك بايـد آرد، نمك، تخم مرغ، شكر و روغن داشته باشيد              

                                                 
* History is His story 
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 آنچه در بيرون اتفاق مي افتد

 اهميت ندارد، بلكه آنچه كه در

.ع مي گردد مهم استدرون ما واق

ولي وقتي همة اينها را با هم به        ... ك، يـا بـد مـزه اسـت و يا شور و              مـورد نـياز بـراي تهـية كـي         
به همين ترتيب اگر شما نيز تمام       . درسـتي بپـزيم، نتـيجة كـار يك كيك خوشمزه خواهد بود            

تجـربيات تلـخ و شـور و يـا بـي مزة خود را به خدا بدهيد، او قادر است از آنها براي خيريت و                          
  آناني را كه از قبل شناخت، زيرا. نيكويي شما استفاده نمايد

) براي هدف خود  (زيرا آناني را كه از قبل شناخت، ايشان را نيز از پيش             «
تا به صورت   «: و اما اين هدف خدا چيست؟ هدف خدا براي ما اين است           : »معـين فـرمود   

 هر چيزي كه خدا اجازه مي دهد در زندگي شما واقع گردد، خدا       ».پـسرش متـشكّل شوند    
 !هدف خود استفاده مي كندآن را براي 

 ساخته شدن شخصيتي مسيح گونه
اگر . مـا همچـون يـك قطعه جواهر هستيم، كه با قلم و چكش سختي ها شكل مي يابيم               

چكـش جواهرسـازي بـراي برداشـتن گوشـه هـاي تيـز و بدقـوارة ما كافي نباشد، خدا از پتك                       
او براي اين   . متّه استفاده خواهد نمود   اگر بازهم كلّه شقّي كنيم، خدا بناچار از         . استفاده مي كند  

 . منظور از هر وسيله اي كه الزم باشد استفاده خواهد نمود

هـر مـشكلي در زندگـي فرصـتي براي بناي شخصيت ماست، و هرچه مشكل  سخت تر                 
پولس رسول  . باشـد، در قوي تر نمودن ماهيچه هاي روحاني و اندامهاي اخالقي ما مؤثرتر است              

 14».تي ها نيز فخر مي كنيم، زيرا مي دانيم كه سختي ها بردباري به بار مي آورد                در سخ «: مـي گويد  
.  ما واقع مي گردد مهم است      درونآنچه در بيرون اتفاق مي افتد اهميت ندارد بلكه آنچه كه در             

 . اوضاع و شرايط موقّتي هستند در حاليكه شخصيت شما ابدي است

تشي كه براي پااليش و تصفية فلز بكار مي رود،          كـتاب مقـدس معموالً سختي ها را به آ         
چنانكه طالي  «: پطـرس مي گويد   . تـشبيه مـي كـند     

فاني در آتش آزمايش مي شود، ايمان شما نيز بايد          
 از يـــك اســـتاد 15».در زحمـــات امـــتحان گـــردد

استاد، از كجا مي فهمي كه      «:  نقـره سـازي پرسيدند    
: و ايشان پاسخ داد   » چـه موقـع نقـره خالص است؟       

به همين گونه وقتي شما در آتش زحمات و         » .موقعـي كـه بتوانم صورت خودم را در آن ببينم          «
: يعقوب مي گويد  . سـختي هـا خـالص بـشويد،  ديگـران خواهند توانست مسيح را در شما ببينند                 

 16».چونكه مي دانيم كه امتحان ايمان شما، صبر را پيدا مي كند«
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ا شبيه عيسي مسيح بشويد، او شما را نيز از ميان از آنجـا كـه ارادة  خدا اين است كه شم    
و اين شامل تنهايي، وسوسه، فشار،      . همانگـونه تجربياتـي كـه عيـسي داشـت، عبور خواهد داد            

به «: كتاب مقدس مي فرمايد كه عيسي     . انـتقاد، طـرد شـدن، و بـسياري مشكالت ديگر مي باشد            
به چه دليلي بايد خدا ما را مستثني         17».مـصيبت هايي كه كشيد، اطاعت را آموخت و كامل شد          

خدا تمام  «: سازد از آنچه كه اجازه داد به پسر خودش واقع شود؟ پولس رسول چنين مي گويد               
. آن جـالل و شكوهي را كه به فرزند خود عيسي مسيح خواهد داد، به ما نيز عطا خواهد فرمود         

ون در دردها و رنجهاي او نيز       امـا اگر مي خواهيم در آينده در جالل او شريك شويم، بايد اكن             
 18».شريك گرديم

 رويارويي با مشكالت به روش عيسي مسيح 
خيلـي افـراد در نتيجة اين       . مـشكالت بخـودي خـود ارادة خـدا را تحقـق نمـي بخـشند               

ولي شما بايد به روش     . مـشكالت به جاي بهترشدن، بدتر مي شوند، و هرگز هم رشد نمي كنند             
 . گرديدعيسي مسيح با مشكالت مواجه

 خدا مي داند كه بهترين براي       .بـياد داشـته باشيد كه نقشه هاي خدا عالي است          
فكرهايي را كه براي شما دارم مي دانم كه فكرهاي «: او به ارمياي نبي چنين گفت  . شما چيست 

 يوسف اين را خوب فهميد وقتي 19».سالمتي مي باشد و نه بدي تا شما را در آخرت اميد بخشم 
هرچند شما به   «: ، يعني كساني كه او را به بردگي فروخته بودند، رو نمود و گفت             بـه برادرانش  

 حزقيال نيز وقتي كه 20».مـن بـدي كرديد، اما خدا عمل بد شما را براي من به نيكي مبدل نمود       
اينك تلخيِ سخت من    «: با بيماري كشنده اش دست به گريبان بود، همين احساس را بيان نمود            

 هـرگاه كـه خـدا بـه تقاضـاي آرامش و تسكين شما، پاسخ منفي                 21». شـد  باعـث سـالمتي مـن     
خدا براي خيريت خودمان ما را تأديب مي كند تا در قدوسيت او             «: مـي دهـد، به ياد بياوريد كه       

 22».سهيم شويم

اين يك مسئلة حياتي و اساسي است كه شما نه بر درد و مشكالت خود، بلكه بر روي                  
عيسي مسيح بدينگونه بود كه توانست درد صليب را         . ركز نماييد هـدف خـدا در زندگيـتان تم       

: مـتحمل شود، و ما نيز تشويق شده ايم كه از نمونه اي كه او براي ما گذارده است، پيروي كنيم     
چشمان خود را بر قهرمان و مظهر كامل ايمان يعني عيسي بدوزيم كه به خاطر آن خوشي كه                  «



 دگي هدفمندزن                                                                          ٢٠٨

، يكي از كساني كه درد و زحمت        * كوري تِن بووم   23».دپـيشِ رو داشـت، صليب را تحمل كر        
بـسياري را در يكـي از اردوگـاه هـاي مرگ نازي ها تحمل نمود، در مورد قدرت تمركز چنين          

اگر به خودت بنگري، پريشان و افسرده       . اگر به دنيا بنگري، مضطرب خواهي شد       «: گفـته است  
تمركـز شما بيانگر    نقطـة   » !يافـت ولـي اگـر بـه مـسيح بنگـري، آرامـي خواهـي               . خواهـي شـد   

رمز و راز پايداري و تحمل سختي ها اين است كه           . احـساساتتان اسـت   
هميـشه بياد داشته باشيد كه درد موقّتي است ولي پاداش شما ابدي             

زيرا «موسي زندگي مملو از مشكالت را سپري كرد . خـواهد بود  
 24».وداو چـشم انـتظار آن پـاداش بزرگي بود كه خدا وعده داده ب              

خود پولس . پـولس نيـز سـختي هـا را بـه همـين دليل تحمل نمود               
زيـرا رنجهاي جزئي و گذراي ما جاللي ابدي         «: چنـين مـي گـويد     

 25».برايمان به ارمغان مي آورد كه با آن رنجها قياس پذير نيست

زيرا اگر  «: تمركز خود را بر نتيجة نهايي بدوزيد      . تـسليم انديشه هاي كوتاه مدت نشويد      
در نظر من، رنجهاي . در رنـج هـاي مـسيح شـريك باشـيم، در جالل او نيز شريك خواهيم بود      
 26».زمان حاضر در قياس با جاللي كه در ما آشكار خواهد شد، هيچ است

در هر امري شاكر «:  كـتاب مقدس به ما مي فرمايد .شاد باشيد و شكرگزاري نماييد  
 چگونه چنين چيزي ممكن     27». مسيح عيسي  باشـيد كـه ايـن اسـت ارادة خـدا در حـقّ شـما در                

»  هر امريدر«بلكه »  هر امري  براي«اسـت؟ دقّـت داشـته باشـيد كـه خدا از ما مي خواهد كه نه                  
 نتايج  براي عذاب، يا    براي گناه،   براي شرارت،   برايخدا از شما انتظار ندارد كه       . شـاكر باشـيم   

گزار خدا باشيد كه او قادر است       بلكه برعكس، شكر  . دردنـاك آنهـا در دنـيا شـكرگزار باشيد         
 . اين مشكالت و دردهاي زندگي شما را براي انجام ارادة خودش بكار گيرد

 منظور اين آيه اين نيست كه       28».در خداوند دائماً شاد باشيد    «: كـتاب مقـدس مي فرمايد     
در «شما .  است*، چراكه چنين فلسفه اي مازوخيسم»بـراي داشـتن درد و مـشكل شـادي كنـيد        «
بدون توجه به اينكه چه اتفاقي مي افتد، شما مي توانيد در محبت، مراقبت،         .  شاد هستيد  »داوندخ

شاد باشيد و وجد نماييد     «: عيسي مسيح فرمود  . حكمـت، قـدرت، و وفـاداري خـدا شـاد باشيد           
  29».زيرا اينك اجر شما در آسمان عظيم مي باشد

                                                 
* Corrie ten Boom 

 دن از درد،  خودآزمايي لذّت بر *
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:روز بيست وپنجم  
 دگرگون شده
 در زحمات

 خدا در روزهاي سختي ما را تنها        مـا همچنـين شـاد هـستيم از ايـنكه اطمينان داريم كه             
ما خدايي را خدمت نمي كنيم كه از ما دور          . نمـي گـذارد و دردهـا را همراه ما متحمل مي شود            

باشد و يا فاصله گرفته باشد،  او خدايي نيست كه در جايي امن بايستد و به قول معروف از دور                    
عيسي مسيح . داخل مي شودبرعكس، او در رنج و عذاب ما ! و بـاالي گـود بگـويد لنگش كن     

ايـن عمل را با ظهور مقدسش در جسم به انجام رسانيد و اكنون روح القدس با حضور خودش                   
 . خدا هرگز ما را به حال خود، تنها رها نمي كند. اين كار را مي كند

در آزمــايش و «: كــتاب مقــدس مــي فــرمايد.  صــبور و مقــاوم باشــيد.تــسليم نــشويد
پس بگذاريد صبرتان فزوني يابد و نكوشيد از . حملتان بيشتر مي شود سـختي هاست كه صبر و ت      

زيـر مـشكالت شـانه خالـي كنـيد، زيـرا وقتي صبرتان به حد  كمال رسيد، افرادي كامل و بالغ                       
 30».خواهيد شد

ولي اگر ما تالش كنيم از دست   . سـاخته شـدن شخـصيت رونـدي آرام و طوالني است           
ايـن روند دچار وقفه مي شود، رشدمان به تأخير مي افتد، و             سـختي هـاي زندگـي فـرار نمايـيم،           

عمـالً دچـار دردي از نوع بدتر مي شويم، دردي كه گاهي اوقات منجر به ناراحتي هاي روحي                   
هـرگاه شما متوجه نتايج و عواقب ابدي رشد شخصيت          . نيـز مـي گـردد     

» !مرا تسلي ده  «خود بشويد، كمتر دعاهايي از اين قبيل خواهيد كرد كه           
؛ بلكه بيشتر دعا خواهيد     »!كمكـم كـن احـساس خوبـي داشته باشم         «يـا   

 .كرد كه خدا رويدادهاي زندگي تان را بكار ببرد تا شبيه مسيح بشويد

زمانـي كـه شـروع كنـيد بـه ديدن اينكه دست خدا در شرايط مختلف و اوضاع مبهم و                     
 . ن اطمينان حاصل نماييدنامفهوم زندگي شما در كار است، آن موقع مي توانيد از رشد خودتا

: بلكه به جاي آن بپرسيد    » چرا من؟ «:  اگـر همـين اآلن درگيـر مشكالت هستيد، نپرسيد         
سپس به خدا اعتماد كنيد و كماكان آنچه را كه صحيح است » چه مي خواهي به من بياموزي؟     «

انجام داده،  شما به صبر بيشتري احتياج داريد تا ارادة خدا را           «. دنـبال كنـيد و بـه عمـل آوريـد          
 !  تسليم نشو، رشد كن31».بركات موعود را به دست آوريد
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و مي دانيم كه بجهت آناني كه خدا را دوست مي دارند و بحسب                 «  : حفظي ةآي

  ».باهم در كار مي باشد) ايشان(ي خيريت ارادة او خوانده شده اند، همة چيزها برا
 ) قديم (28:8روميان 

 

  چه مشكلي مسبب بزرگترين رشد شخصيتي من بوده است؟ :سؤالي براي تعمق
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 رشد در ميان وسوسه ها
 

 خوشابحال كسي كه آزمايشهاي سخت زندگي را متحمل مي شود،

 زيرا وقتي از اين آزمايشها سربلند بيرون آمد،

 خداوند تاج حيات را به او عطا خواهد فرمود،

 .تاجي كه به تمام دوستداران خود وعده داده است
 ) تفسيري (12:1يعقوب 

 
 وسوسه هاي زندگي من، 

 . تادان الهيات من هستنداس
 مارتين لوتر

 
 .هر وسوسه اي فرصتي است براي انجام يك كار نيكو

در شـاهراه رشـد و بلـوغ مسيحي، وسوسه ها نه فقط سنگ لغزش نيستند بلكه مي توانند                   
تـبديل بـه سـنگ مـستحكمي در زيربناي ايمان ما بگردند، مشروط به اينكه بدانيم كه به همان                    

مي تواند فرصتي براي انجام يك كار اشتباه باشد به همان ميزان فرصتي براي              اندازه كه وسوسه    
تنها كاري كه وسوسه انجام مي دهد اين است كه به شما            . انجـام يـك كـار صحيح نيز مي باشد         

با وجود اينكه وسوسه، بهترين سالح شيطان عليه شماست، در همان           . فرصـت انـتخاب مي دهد     
هر بار كه شما آزادانه انتخاب      . براي رشد شما استفاده نمايد    حـال خـدا مايـل اسـت كـه از آن             

 .مي كنيد كه بجاي گناه، كار نيكو انجام دهيد، يك گام در شباهت به مسيح پيشتر رفته ايد

اگر بخواهيم  . بـراي درك بهتـر ايـن مطلـب بايستي ابتدا خصوصيات مسيح را بشناسيد              
ثمرة «: نيم، بايد آن را ثمرة روح  ناميد    موضـوع ايـن فـصل از كتاب را در يك جمله خالصه ك             

 ، محـبت و خوشـي و سالمتي و حلم و مهرباني و نيكويي و ايمان و تواضع و پرهيزكاري                     روح
 1».است
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خدا ثمرة روح القدس را در زندگي شما توسط
شرايطي وسوسه انگيز مهيا مي كند، شرايطي
كه در آنها وسوسه مي شويد عكس العملي 

 .از خود نشان دهيدمتضاد

ايـن نُـه خـصوصيت، در واقـع بـيان دقـيق تر و تصوير واضح تري از فرمان اعظم عيسي                      
لم و ساير خصوصيات    تجلّـي محـبت، خوشي، سالمتي، ح      عالـي   عيـسي نمـونة     . مـسيح هـستند   

 .داشتن ثمرة روح يعني شبيه مسيح بودن. مذكور در آية باال در يك شخص است

ولـي سـؤالي كه در اينجا مطرح است، اين است كه چگونه اين نُه ثمرة روح القدس در         
زندگـي شـما شـكل خـواهد گـرفت؟ آيـا او آنهـا را در يـك چـشم برهم زدن در شما ايجاد                          

 صبح به محض اينكه از خواب بيدار شويد، مشاهده خواهيد نمود كه           مـي كند؟ يا آيا يك روز      
 به  آراميوجـودتان از اين خصوصيات لبريز گرديده است؟ خير، بلكه ثمره به مرور زمان و به                 

 . كمال مي رسد

جملـه اي را كـه اآلن مـي خواهـيد بخوانـيد يكـي از مهمتـرين حقايق روحاني است كه               
ــياموزيد  ــيد بـ ــي توانـ ــدا : مـ ــرة خـ ثمـ

روح القـدس را در زندگي شما توسط        
شـرايطي وسوسـه انگيـز مهـيا مي كند،          
شـرايطي كه در آنها وسوسه مي شويد        

 از خــود عكــس العملــي كــامالً متــضاد
رشـد شخصيت هميشه با     ! نـشان دهـيد   

 . يك انتخاب همراه است، وسوسه فرصت آن انتخاب را براي شما فراهم مي آورد

 بـه مـا اينگونه مي آموزد كه افرادي را در اطراف ما قرار                را محـبت بعـنوان مـثال، خـدا       
چنانچه افرادي را دوست داشته  باشيد كه        . بس دشوار است  مـي دهـد كـه محبت به آنها كاري           

 حقيقي را در    خوشيخدا  . دوسـت داشتني هستند وشما را نيز دوست دارند، شاهكار نكرده ايد           
شادي بستگي به شرايط    . ي كه به او روي آور شويم      عمـق بحـران ها به ما مي آموزد، البته هنگام          

 .محيطي دارد، در حالي كه خوشي حقيقي منوط به رابطة شما با خداست

 حقيقي را از درون به ما مي بخشد، ولي نه بوسيلة مرتّب نمودن همه چيز به                 آرامـي خـدا   
رگمي و شلوغي ها    گونه اي كه ما آرزو داريم، بلكه او اجازه مي دهد تا ما اين درس را در سرد                 

هر كسي مي تواند در كنار يك ساحل غروب آفتاب را بنگرد و آرام باشد و يا اينكه                  . بياموزيم
ولي ما آرامش را در اين مي آموزيم كه در شرايطي           . آرامـي را در يـك مرخـصي تجـربه كند          

به . اد كنيمكـه وسوسة نگراني و يا ترس به ما هجوم آورده اند، ما بر مي گزينيم كه به خدا اعتم                 
 در شـرايطي در مـا گسترش مي يابد كه اگرچه اوضاع و شرايط بر خالف                 حِلـم همـين تـرتيب     
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انتظار ما بوده و وسوسه هاي عصباني شدن دور تا دور ما را گرفته است، با اين وجود صبورانه،                   
 . منتظر مي مانيم

قاً مخالف  بـراي ايـنكه در زندگـي فرصـت انـتخاب داشـته باشـيم، خدا از شرايطي دقي                  
چنانچه اگر وسوسه نشده ايد كه آدم بدي باشيد، نمي توانيد ادعا            . ثمـرات فـوق  استفاده مي كند       
زمانـي مـي توانـيد ادعاي وفاداري بنماييد كه قبل از آن فرصت              . كنـيد كـه آدم خوبـي هـستيد        

ماني در صداقت ز. بـي وفـا بـودن را داشـته ايـد، ولي خودتان برگزيده ايد كه وفادار باقي بمانيد           
شما شكل مي گيرد كه بي صداقتي را شكست داده باشيد؛ فروتني نتيجة پيروزي بر غرور است؛  

و پايــداري زمانــي در شــما قــوت مــي يابــد كــه وسوســة تــسليم شــدن را 
هـر بـار كـه وسوسـه اي را شكست دهيد، بيشتر شبيه مسيح               . نپذيـريد 

 .مي گرديد

 وسوسه چگونه عمل مي كند
 عملكرد شيطان كامالً قابل پيش بيني  خوب است بدانيم كه   

او از زمـان خلقـت تا كنون هميشه همان استراتژي قديمي را             . اسـت 
. تمام وسوسه ها يك طرح و نقشة كلي را دنبال مي كنند         . بكـار مـي گيرد    

 از طــريق 2».از تــرفندهاي او بــي خبــر نيــستيم«: بــه همــين جهــت اســت كــه پــولس مــي گــويد 
ميـشه وسوسـه يك روند با چهار گام را طي مي كند، شيطان     كـتاب مقـدس مـي آمـوزيم كـه ه          

 . همين چهار گام را هم بر عليه آدم و حوا و هم بر عليه عيسي مسيح استفاده كرد

ممكن است اين اشتياقي  .  درونـي در شما را مي يابد       اشـتياق در گـام اول، شـيطان يـك         
ياق به تسلّط داشتن بر ديگران، يا       گـناه آلـود باشـد، مـثل اشـتياق بـه انـتقام و كينه جويي يا اشت                  

وسوسه زماني آغاز   . اشـتياقي كـامالً طبيعـي مـثل اشتياق به محبت شدن و يا احساس مهم بودن                
به شما پيشنهاد كند در مقابل يك آرزوي شريرانه         ) با به فكر انداختن شما    (مـي شود كه شيطان      

در زماني غلط و به گونه اي غلط        تـسليم شويد، يا اينكه اين اشتياق طبيعي و درست خودتان را             
شيطان ! ميان برها اغلب وسوسه هستند    . هميشه مراقب راههاي ميان بر باشيد     . جامـة عمل ببخشيد   

خيلي ! بايد اآلن اين را بدست بياوري     ! اين حق توست  «: در گـوش شـما زمزمه خواهد كرد كه        
 »!خيلي ازش لذّت مي بري... ماية آسايشه ... باحاله 

مـي كنـيم كـه وسوسـه گرداگرد ما را فرا گرفته است، اما خدا مي گويد كه                   مـا تـصور     
اگر شما اشتياق دروني نسبت به مسئله اي نمي داشتيد، هرگز .  ما شروع مي شود   درونوسوسه از   
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ي كنيم كه وسوسهما تصور م
گرداگرد ما را فرا گرفته است،
اما خدا مي گويد كه وسوسه از

 .درون ما شروع مي شود

وسوسه پيش از اينكه در محيط وجود داشته باشد، در انديشه         . در آن مـورد وسوسـه نمي شديد       
زيرا كه از درون دل انسان صادر مي شود، خياالت بد           «:  فرمود عيسي مسيح . شـكل گرفته است   

تمامي اين چيزهاي بد از درون      . و مكـر و شـهوت پرسـتي و چـشم بد و كُفر و غرور و جهالت                 
خواهشهاي نفساني  « و يعقوب به ما مي گويد كه         3».صـادر مي گردد و آدم را ناپاك مي گرداند         

 4».تيز هستنددر تمام اعضاي بدن شما در جنگ و س... 

شيطان دائم تالش مي كند كه شما را در مورد آنچه كه            .  است شـك و ترديد   گـام دوم    
آيا واقعاً اين كار غلط است؟ آيا براستي خدا      : خـدا آن را گـناه خـوانده است، به شك بيندازد           

ر گفـت كـه ايـن كار را نكنيد؟ آيا خدا اين ممنوعيت را براي عده اي ديگر و زماني ديگر مقرّ            
: نكرده است؟ آيا خدا دوست ندارد كه شما خوشحال باشيد؟ كتاب مقدس هشدار مي دهد كه               

در مـيان شـما كـسي نباشـد كه قلبي           ! مـواظب باشـيد   «
آن قـدر شرير و بي ايمان داشته باشد كه از خداي زنده             

 5».روي گردان شود

شيطان هرگز  .  است نيرنگ و فريب  گـام سـوم     
اسـتگو باشـد، به همين      نمـي تـواند صـداقت داشـته و ر         

ــدا    ــالم خ ــه در ك ــت اســت ك ــدر  «جه ــو و پ دروغگ
هـر چيـزي كـه شيطان مي گويد يا كامالً دروغ و يا نيمي از                .  نامـيده شـده اسـت      »دروغگـويان 

شـيطان تالش دارد كه دل شما را از آنچه كه خدا در كالمش قبالً گفته است                 . حقـيقت اسـت   
. نخواهيد مرد «: شيطان چنين چيزهايي مي گويد    . خالـي كند و آن را با دروغ هاي خود پر سازد           

هيچكس . باالخره با اين مسئله كنار خواهيد آمد      . مانـند خـدا عـارفِ نـيك و بـد خواهـيد بود             
گذشته از همة   . بـا ايـن كـار مشكلي از مشكالتت برطرف خواهد شد           . چيـزي نخـواهد فهمـيد     

اما » .و خطايي ناچيز است   ايـن فقـط يـك گناه كوچك         . ايـنها، همـه از ايـن كارهـا مـي كنـند            
 كردن معني ندارد، مثل اين است كه كسي بگويد من كمي    - فـراموش نكنـيد كـه كمـي گـناه         

 . باالخره حقيقت، خودش را نشان خواهد داد! حامله ام

شـما باالخره به آنچه در فكر خود با آن بازي مي كنيد،             .  اسـت  نـا اطاعتـي   گـام چهـارم     
عمالً افراد  . اً به شكل يك عادت پا به جهان خواهند گذارد         ايـده هـا نهايت    . عمـل خواهـيد كـرد     

اطمينان به دروغ هاي شيطان باعث      . تـسليم آن چيزهايـي مـي گـردند كه برايشان جذّاب هستند            
مـي شـود كـه در دام او گـرفتار شويد، و اين چيزي است كه يعقوب ما را در مورد آن هشدار                        
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وسوسه نشانة ضعيف بودن نيست، 
 بلكه عالمتي است از اينكه

 .شيطان از شما نفرت دارد

در . شود كه مجذوب و فريفتة شهوات خود باشد       انسان وقتي دچار وسوسه مي      «: داده مي گويد  
نتـيجه، شـهوت آبـستن مـي گـردد و گـناه را توليد مي كند و وقتي گناه كامالً رشد كرد باعث                        

 7»!اي برادران عزيز من، خود را فريب ندهيد. مرگ مي شود

 پيروزي بر وسوسه
 مبارزه و   براي. دانـستن اينكه وسوسه چگونه عمل مي كند، خوب است اما كافي نيست            

 .پيروزي بر وسوسه نياز داريد كه گام هاي زير را برداريد

خيلـي از مسيحيان از داشتن افكار آغشته به وسوسه          . تـرس بـه دلـتان راه ندهيد       
مـي ترسـند و روحـية خـود را از دسـت مـي دهـند، ايشان از اينكه مي بينند از مصون از وسوسه                          

اين چنين  . ه وسوسه شده اند، شرمسار مي باشند      ايـشان از اينك   . نيـستند، احـساس گـناه مـي كنـند         
شما هرقدر هم كه رشد كرده      . برداشـتي چيـزي بـه جـز برداشت غلطي از بلوغ روحاني نيست             

 .  وسوسه را پشت سر نخواهيد گذاشتهرگزباشيد، 

شيطان مجبور نيست كساني را كه      . وسوسـه را مي توان تا حدي با تعارف مشابه دانست          
وسوسه نشانة ضعيف بودن .  برند، وسوسه نمايد؛ ايشان بهر حال گرفتار شده انددر گـناه بسر مي  

همچنين اين يكي از چيزهاي . نيـست، بلكـه عالمتـي اسـت از ايـنكه شيطان از شما نفرت دارد            
از مشاهدة وسوسه ها هرگز     . كـامالً طبيعـي انـسان بودن و زيستن در دنيايي سقوط كرده، است             

اين واقعيت را بپذيريد كه وسوسه غيرقابل     . اميدتان را از دست ندهيد    تعجـب نكنـيد، نترسيد و       
كتاب مقدس نمي گويد    . پرهيـز اسـت؛ هرگـز نخواهـيد توانست از وسوسه به كلي رهايي يابيد              

به نصيحت پولس رسول در اين زمينه توجه      . »....هرگاه  «بلكـه مـي گويد      اگـر وسوسـه شـديد،       
وسوسه هايي كه در زندگي به سراغتان مي آيند، هيچ تفاوتي با            بـياد داشته باشيد كه      «: بفـرماييد 

 8».ساير تجربياتتان ندارند

در وسوسـه افـتادن، به معناي گناه كردن         
عيـسي نيـز وسوسـه شد ولي هرگز گناه     . نيـست 
 تــنهاي زمانــي وسوســه تــبديل بــه گــناه 9.نكــرد

مارتـين لوتر   . مـي گـردد كـه تـسليم آن بـشويد          
وانيد مانع پرواز پرندگان در باالي سرتان بشويد، ولي خواهيد توانست           شما نمي ت  «: چنين گفت 

شـما نمي توانيد به شيطان بگوييد كه شما را   » .مانـع النـه سـازي آنهـا بـر روي موهايـتان بـشويد              
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 به چنين چيزهايي اجازة     مي توانيد وسوسـه نكـند و چنـين افكاري را به شما پيشنهاد نكند، ولي               
 .به آنها عمل نكنيدسكونت در خود ندهيد و 

. بعـنوان مـثال، خيلـي افراد تفاوت بين تحريك يا ميل جنسي و شهوت راني را نمي دانند         
خدا همة آدميان را موجوداتي با اميال جنسي آفريد، و اين           . يكـي نيستند  ايـن دو اصـالً بـا هـم          

تحـريك شـدن و يـا داشـتن امـيال جنـسي امـري بـسيار طبيعـي، غريزي و                     . چيـز خوبـي اسـت     
ــي كــه    عكــ ــي جــسماني، در حال ــل زيباي ــي خــدادادي اســت در مقاب ــي س العمل شــهوت  عمل

شهوت انتخابي است ارادي براي سرسپردگي      . خود آگاهانه و ناشي از اميال و آرزوهاي ماست        
شما مي توانيد . در انديـشة خود به جهت اينكه هر كار دوست داريد با بدن خود به عمل آوريد    

 نيز بشويد بدون اينكه شهوت شما را فريب دهد و به گناه آلوده              امـيال جنسي داشته و تحريك     
خيلـي افـراد، مخـصوصاً مردان مسيحي، از اينكه هورمونهاي خدادادي بدنشان درست              . نمايـد 

به محض اينكه چشمشان به زني جذّاب بيفتد، تصور         . كـار مـي كـند، احـساس گـناه مـي كنـند             
ولي . درگيـر حـس شرم و گناه مي گردند        مـي كنـند كـه ايـن شـهوت رانـي اسـت و ناخواسـته                  

 .تمايالت جنسي تا تسليم آنها نشده باشيد، شهوت نيستند

در واقـع، هـرچه شما در رشد خود به خدا نزديكتر گرديد، شيطان بيشتر تالش خواهد                 
در همان لحظه اي كه شما تبديل به فرزند خدا مي شويد، شيطان             . كـرد تـا شما را وسوسه نمايد       

شما تبديل به دشمن شيطان مي گرديد و او تالش خواهد           . تعيين مي كند  » قيمت«بـراي سر شما     
 .كرد شما را شكست دهد

گاهـي اوقـات وقتـي شما در حال دعا كردن هستيد، شيطان افكار              
عجـيب و غريب و يا حتي شريرانه اي را در انديشة شما وارد مي كند    

نگران . ايدتـا بـا ايجـاد حـواس پرتي براي شما، شما را شرمسار نم              
نباشـيد و از چنين چيزهايي خجالت نكشيد، بلكه با واقع بيني اينرا     
بدانـيد كـه شـيطان از دعاهاي شما مي ترسد و دست به هر كاري                

به جاي اينكه با    . مـي زنـد كـه شما را از دعا كردن دور نگاه دارد             
» چطور ممكن است چنين فكري بكنم؟     «پرسـيدن سؤاالتي از قبيل      

وم كنـيد، بـا ايـن مـسئله بـه عنوان يك عمل از جانب        خـودتان را محكـ    
شـيطان بـراي حـواس پرتـي خـود بـرخورد كنيد و بالفاصله توجه و تمركزتان را به سوي خدا                      

 . بازگردانيد
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 در شرايط   .روال وسوسه هايتان را بشناسيد و براي مقابله با آن آماده شويد           
 از شرايط تقريباً بالفاصله لغزش      در برخي . خاصـي شـما نسبت به وسوسه آسيب پذيرتر هستيد         

اين . مـي خـوريد، در حالـي كـه ممكـن اسـت شرايط ديگري هيچ تأثيري بر شما نداشته باشند                    
شما بايد آن . شـرايط خيلـي منحـصر بـه فـرد و در واقـع در زندگي هركسي مختص وي است                  

او دقيقاً ! ر استشـرايط را حـتماً شناسـايي نمايـيد چـرا كـه شيطان مطمئناً از آنها به خوبي باخب        
مـي دانـد كـه چه چيزهايي شما را لغزش مي دهند، و او دائماً در تالش است تا شما را در چنين     

هشيار و بيدار «: پطـرس رسول در اين زمينه به ما چنين هشدار مي دهد          . شـرايطي گـرفتار سـازد     
».يد تا ببلعد  باشـيد زيرا كه دشمن شما ابليس مانند شير غرّان گردش مي كند و كسي را مي جو                 

10 

بـيش از هر زمان ديگري گرفتار وسوسه مي شوم؟ چه           چـه موقـع     «: از خـودتان بپرسـيد    
بيـشتر وسوسه   در چـه مكانـي      «: و نيـز بپرسـيد    » روزي از روزهـاي هفـته؟ چـه سـاعتي از روز؟           

مـي شـوم؟ آيـا در محـل كـار؟ يـا منزل؟ شايد در منزل همسايگان؟ يا در باشگاه ورزشي؟ در                       
 » در مسافرخانة خارج شهر؟فرودگاه يا 

وقتي كه بيشتر از ساير اوقات وسوسه     چه كسي با من است      «: از خـود همچنـين بپرسـيد      
مـي شوم؟ دوستان؟ همكاران؟ شايد وقتي در ميان جمعي غريبه هستم و كسي مرا نمي شناسد؟                 

ر ممكن است شما د   »  چه احساسي دارم؟   وقتـي وسوسـه مي شوم،     «: و نيـز بپرسـيد    » در تنهايـي؟  
يا شايد . زمانهايي بيشتر وسوسه شويد كه خسته يا تنها يا كِسِل يا افسرده و يا تحت فشار هستيد               

بيشتر وقتهايي دچار وسوسه مي شويد كه ضربه اي به شما وارد شده يا عصباني و نگران هستيد،                  
 . يا پس از يك پيروزي يا موفقيت روحاني باشد

شناسايي نماييد و سپس آماده گرديد كه از        شـما بايـد الگوي وسوسه شدن خودتان را          
كتاب مقدس مكرّراً به ما گوشزد مي كند كه         . آن شـرايط تـا حـد امكـان پرهيز و دوري نماييد            

به ابليس  «:  پولس رسول مي گويد    11.منتظـر وسوسـه باشـيد و آمـاده باشيد تا با آن روبرو شويد              
از . ، وسوسه ها را كاهش مي دهد       داشـتن يـك برنامة حكيمانه براي زندگي        12».فرصـت ندهـيد   

مواظب راهي كه در آن قدم مي گذاري        «: پـند و اندرز سليمان نبي در كتاب امثال پيروي كنيد          
 13».از راه راسـت منحرف نشو و خود را از بدي دور نگه دار             ) ... داشـتن بـرنامة صـحيح     (بـاش   

 دارد، جان خويشتن را     طـريق راسـتان، اجتـناب نمودن از بدي است، و هركه راه خود را نگاه               «
 14».محافظت مي نمايد
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:روز بيست وششم  
رشد در ميان 
 وسوسه ها

خدا .  ساعته است  24 آسمان داراي يك خط كمك       .درخواسـت كمـك از خدا     
: او در كالم خود چنين مي فرمايد. مـي خـواهد از او بـراي پيـروزي بـر وسوسه ها كمك بطلبيم       

ا ستايش  هنگامـي كـه در مـشكالت هستيد مرا بخوانيد؛ من شما را نجات خواهم داد و شما مر                  «
 15».خواهيد كرد

لقب داده ام چراكه خيلي سريع هستند       » *دعاهاي مايكرو ويوي  «مـن چنـين دعاهايي را       
 در زمان حملة وسوسه ها، شما       **.!اِس. او. اِس! كمك: و دقـيقاً روي هـدف تمركـز مـي كنـند           

. نماييدوقت زيادي براي گفتگو با خدا نداريد؛ خيلي صادقانه فرياد بزنيد و درخواست كمك               
داوود، دانـيال، پطـرس، پـولس و ميلـيونها نفـر ديگـر چنين دعاهاي آماده اي براي درخواست                    

كـتاب مقدس تضمين مي كند كه فرياد كمك خواهي ما، بي پاسخ             . كمـك از خـدا داشـته انـد        
او نيز دچار همين    . نخـواهد مانـد، چراكه عيسي مسيح دلسوز و همدرد ما در مشكالتمان است             

از ضعفهاي ما   «او  .  شـد كـه من و شما با آنها درگيريم          وسوسـه هايـي   
بـي خبـر نيست، زيرا او خود در همين امور وسوسه شد، اما يكبار هم                

 16».به زانو در نيامد و گناه نكرد

اگـر خـدا منتظـر ماسـت تـا از او بـراي پيـروزي بر وسوسه ها          
تقاضاي كمك نماييم، پس چرا بيش از پيش به او روي آور نشويم؟             

خيلي وقتها با وجود !  كسي به ما كمك كند    نمي خواهيم ادقانه بگويم، گاهي اوقات ما اصالً       ص
 تسليم وسوسه ها    مي خواهيم ايـنكه مـي دانـيم تـسليم وسوسـه شدن، غلط است، با اين وجود ما                  

در چنين لحظاتي فكر مي كنيم كه ما حتّي از خدا هم بهتر مي دانيم كه چه چيزي براي            . گرديم
كم كم به جايي خواهيم رسيد كه از دعا كردن براي آن وسوسة بخصوص              . ين اسـت  مـا بهتـر   

خجالـت مـي كـشيم، چـراكه پـشت سـرهم تـسليم همـان وسوسـه يـا وسوسـه هـاي بخـصوص              
پس خدا از اينكه كماكان نزد او برويم و از او كمك بخواهيم، هيچگاه ناراحت               . گـرديده ايـم   

. انه منتظـر ديـدار مـا و شـنيدن صداي ماست    و يـا خـسته خاطـر نمـي شـود بلكـه هميـشه صـبور                
پـس بيايـيد تـا با دليري به تخت فيض بخش خدا نزديك شويم تا                «: كـتاب مقـدس مـي فـرمايد       

 17». رحمت يافته و در وقت احتياج از او فيض يابيم

                                                 
* Microwave Prayer 

 عالمت بين المللي براي درخواست كمك **
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اگر حتّي روزي دويست مرتبه نزد      . محـبت خـدا ابدي است، و صبر او را نهايتي نيست           
وريد و از او بخواهيد شما را براي غلبه بر يك وسوسة بخصوص پيروزي              خدا فرياد كمك برآ   

بخـشد، او هـنوز مـشتاقانه آمـاده اسـت تـا شما را فيض و بخشش عنايت كند، پس با اعتماد و                        
از او بـراي انجـام كارهاي صحيح، طلب قدرت و توانايي بكنيد و              . بـدون تـرس نـزد او بـرويد        

 . شما خواهد بخشيدمطمئن باشيد كه او اين قوت را به 

درست همانگونه كه ريشه هاي . وسوسـه هـا باعـث مي گردند كه ما متّكي به خدا بمانيم        
درخـتان در اثـر بـاد و طـوفان رشد مي كنند و قوي مي گردند، به همين ترتيب نيز هر زمان كه                        

 هرگاه كه . شـما در مقابـل وسوسـه اي ايـستادگي نمايـيد، بيـشتر شبيه عيسي مسيح خواهيد شد                  
بجاي نوميدي .  فراموش نكنيد كه اين آخر خط نيست– كه همه مي خوريم   -لغـزش بخـوريد     

و يـا تـسليم شـدن، نگاهـتان را بـه خدا بدوزيد، از او انتظار كمك داشته باشيد، و به ياد داشته                        
خوشابحال كسي كه آزمايشهاي سخت زندگي را       «: باشـيد كـه پاداشـي عظـيم منتظر شماست         

وقتـي از اين آزمايشها سربلند بيرون آمد، خداوند تاج حيات را به او عطا               مـتحمل شـود، زيـرا       
 18».خواهد فرمود

 

 

 ششمروز بيست و 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .هر وسوسه اي، فرصتي است براي نيكويي كردن :انديشة روز

 
خوشابحال كسي كه در برابر وسوسه از پاي در نيايد، زيرا وقتي                  «  : حفظي ةآي

 تاج حياتي را كه خداوند به دوستداران خود وعده داده است، خواهد              آزموده شود، 
 )شريف( 12:1يعقوب                   ».گرفت

 

 در اثر پيروزي بر وسوسه اي كه بيش از هر چيز ديگري                :سؤالي براي تعمق  
  ؟گرفتار آن هستم، كدام ويژگي شبيه مسيح شدن را در خود گسترش مي بخشم
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 پيروزي بر وسوسه
 

 ... از شهوات جواني بگريز 

 .و عدالت و ايمان و محبت و سالمتي را تعاقب نما
 ) قديم (22:2 تيموتاؤس 2

 
 اين را بياد داشته باشيد كه وسوسه هايي كه به سراغ شما مي آيند، 

 . از وسوسه هايي كه ديگران دچار آنند، دشوارتر نمي باشد

 . ه نتوان در مقابل آن ايستادگي كردهيچ وسوسه اي نيست ك

 پس در برابر آنها مقاومت كنيد و اطمينان داشته باشيد كه

 خدا نخواهد گذارد كه بيش از حد توانايي خود وسوسه شويد؛

 .و به شما قدرت خواهد بخشيد تا بتوانيد در برابر آن تاب بياوريد

 .اين وعدة  خداست و به آن عمل نيز خواهد كرد

 ما نشان خواهد داد كهاو به ش

 . چگونه از وسوسه ها بگريزيد و در دام آنها نيفتيد
 ) تفسيري (13:10 قرنتيان 1

 
 

 .راه فرار هميشه وجود دارد

ممكـن اسـت گاهـي اوقـات فكـر كنيد كه وسوسه اي آنقدر قوي است كه شما هرگز                    
 خدا وعده داده    .نخواهـيد توانـست در مقابـل آن مقاومـت نماييد، ولي اين دروغ شيطان است               

او . داريد، فشاري وارد آيد   در توان   شما بيش از آنچه كه      بر  است كه هرگز اجازه نخواهد داد       
با اين  . اجـازه نمـي دهـد كـه شـما دچار وسوسه اي بشويد كه توان پيروزي برآنرا نداشته باشيد                   

ين است كه وجـود شـما نيز براي پيروزي بر وسوسه، بايد سهم خود را انجام دهيد و آن سهم ا                
 .چهار گام كتاب مقدسي زير را برداريد
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 گناه براي تسخير انديشة شما

.يا پيروز مي شود،يا شكست مي خورد
 رچه كه دل شما را بربايد، ه

 . خود شما را نيز خواهد دزديد

 شــايد تعجــب كنــيد كــه بگــويم در هــيچ جــاي .بــه چيــزهاي ديگــر بينديــشيد
كالم خدا  . »در مقابـل وسوسـه ايستادگي نماييد      «كـتاب مقـدس بـه مـا گفـته نـشده اسـت كـه                 

تفاوت،كه بعداً  مكامالً  ولي اين موضوعي است     1»در برابر ابليس ايستادگي كنيد    «مـي فـرمايد كه      
بـه عـوض آن بـه مـا پيشنهاد شده است كه تمركز و توجهمان را به                  . بـه آن خواهـيم پـرداخت      

با اين  . چيـزهاي ديگر جلب نماييم، چراكه ايستادگي در مقابل فكر و انديشه هيچ ثمري ندارد              
وي تر  كار فقط تمركزمان روي چيزهاي غلط بيشتر شده و در نتيجه تمايل انجام آن كار درما ق                

 :اجازه بفرماييد اين مسئله را اين چنين توضيح دهم. مي گردد

هرگاه كه تالش كنيد انديشه اي را از ذهن خود خارج نماييد، آن فكر جاي عميق تري                 
اين مسئله  . مقابله كردن با اين فكر نيز به آن قدرت بيشتري مي بخشد           . در فكر شما پيدا مي كند     

با مبارزه كردن عليه احساس وسوسه، نمي توانيد بر         . داق دارد مخصوصاً در مورد وسوسه ها مص     
هـرچه بيشتر در ذهن خود با       . آن چيـره شـويد    

يـك انديـشه مـبارزه كنيد، بيشتر به آن عادت           
مــي كنــيد و آن انديــشه بيــشتر شــما را كنتــرل  

ــود  ــواهد نم ــشيد،   . خ ــه آن بيندي ــه ب ــربار ك ه
 . ناخواسته قدرت بيشتري به آن بخشيده ايد

توجه به اينكه وسوسه هميشه با يك       با  
فكـر شروع مي شود، سريع ترين راه براي خنثي كردن جذّابيت آن اين است كه بالفاصله توجه              

بـا فكـر خـودتان جنگ نكنيد، بلكه صرفاً كانال           . خـود را روي چيـز ديگـري متمركـز نمايـيد           
 براي پيروزي بر وسوسه اين اولّين گام. توجهـتان را عوض كنيد و به موضوع ديگري بينديشيد      

 . است

هر چه كه دل    . گـناه بـراي تـسخير انديـشة شما يا پيروز مي شود و يا شكست مي خورد                 
با «: بـه اين دليل است كه ايوب چنين گفت     . شـما را بـربايد، خـود شـما را نيـز خـواهد دزديـد               

 نموده   و داوود دعا   2».چـشمان خـود عهـد بـستم كـه هرگز با نظر شهوت به دختري نگاه نكنم                 
  3».مگذار به آنچه بي ارزش است توجه كنم«: چنين گفت

نمـي دانـم آيـا تاكـنون اين اتفاق برايتان افتاده كه در اثر ديدن يك تبليغ تلويزيوني در                    
مـورد غذا، احساس گرسنگي به شما دست بدهد؟ يا وقتي يك نفر در نزديكي شما سرفه كند                  

 بايد سينه و گلويتان را تميز نماييد؟ يا وقتي كسي و شـما ناخـودآگاه احساس كنيد كه شما نيز     
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حتي ممكن  (خمـيازة عميقـي كـشيده باشـد و شـما نيز ناخودآگاه و بالفاصله خميازه بكشيد؟                  
! اين است قدرت تلقين   !) اسـت همـين اآلن با خواندن اين متن شروع به خميازه كشيدن نماييد             

هرچه بيشتر به   . ش پيدا مي كنيم   مـا بـصورت طبيعـي بـه سـمت آنچـه كه در فكرمان است كش                
 . چيزي بينديشيد، آن فكر در شما قدرت بيشتري پيدا مي كند

... من بايد زياد غذا خوردن را ترك كنم «بـه ايـن دلـيل است كه تكرار جمالتي چون        
و امثال اينها   » من بايد دست از شهوت راني بردارم      ... مـن بايـد سـيگار كـشيدن را كنار بگذارم            

چنين انديشه اي باعث مي شود كه بر . ست كه خود منجر به شكست خودش مي شود استراتژي ا 
من «: مثل اين است كه شما اعالم نماييد      . روي آنچـه كـه دوسـت نداريـد، بيشتر متمركز شويد           

در واقع شما داريد خودتان را در دامي كه خود مهيا           » !هرگـز اشـتباه مـادرم را تكـرار نمي كنم          
 . كنيدنموده ايد گرفتار مي 

مي دانيد چرا؟ به اين دليل كه آنها باعث         ! بيـشتر رژيـم هـاي غذايـي بـه نتيجه نمي رسند            
همچنين است  . مـي گردند شما دائماً به غذا بينديشيد، و در نتيجه دائم احساس گرسنگي بكنيد              

در واقع او با    » !نگران نباش «وقتـي كـه يك سخنران يا واعظ دائم به خودش يادآوري كند كه               
بهتر است كه چنين فردي به جاي ! كـار خـودش باعـث نگرانـي بيـشتر خـودش مـي شـود           ايـن   

 يا اهميت صحبتش و نياز      -  مـثالً خـدا در موعظه      –انديـشيدن بـه نگرانـي، روي چيـز ديگـري            
 . شنوندگان تمركز كند و بداند كه چه مي خواهد بگويد

ب كرد، سپس به وقتي توجهتان را جل. وسوسـه بـا جلـب تـوجه فكري شروع مي گردد        
احساسات نيز رفتارتان را شكل مي دهند، و در نتيجه شما آنچه            . سـراغ احـساستان خواهد رفت     

من اين  «هرچه بيشتر به خودتان فشار بياوريد كه        . را كه احساس مي كنيد به عمل خواهيد آورد        
 . بيشتر و بيشتر در اين تار عنكبوت گرفتار خواهيد شد» كار را نخواهم كرد،

وقتي كه تمركزتان   . ده گرفتن وسوسه به مراتب مؤثرتر از مقابله نمودن با آن است           نادي
پس هرگاه كه   . را بـر روي چيـزهاي ديگـر بگذاريـد، وسوسـه قدرتش را از دست خواهد داد                 

 !وسوسه به شما تلفن مي زند، با آن به جرّ و بحث نپردازيد، فقط گوشي را قطع كنيد

.  كه شما بايد محيط هاي وسوسه انگيز را ترك نماييد          گاهي اوقات اين بدان معني است     
. تلويزيون را خاموش كنيد و از آن اتاق خارج شويد         . هيچ اشكالي ندارد كه از آنجا فرار كنيد       

از سينما حتي اگر    . از جايـي كه جمعي در آن مشغول غيبت كردن هستند به كلّي خارج شويد              
براي «:  هست به زبان انگليسي كه مي گويد       ضرب المثلي . شـده در وسـط فـيلم نيز خارج شويد         
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تمام تالشتان را به عمل آوريد كه       » .ايـنكه دچار زنبورگزيدگي نشويد، از زنبور فاصله بگيريد        
 . توجهتان را به سمت چيزهاي ديگر برگردانيد

براي كاهش وسوسه، فكرتان را     . از نظر روحاني، فكر شما آسيب پذيرترين عضو است        
پيروزي بر انديشه هاي منفي و بد از طريق تفكّر . ساير انديشه هاي نيكو پر كنيد  بـا كـالم خـدا و        

. كالً هر جايگزيني، به اين شكل انجام مي شود        . بـه چيـزهاي مثـبت و خـوب امكـان پذير است            
 وقتي ذهن و انديشة     4.پيـروزي بـر شـرير از طريق نيكويي كردن ميسر است           

. مي تواند در آن رخنه كند     شـما مـشغول چيزهاي نيكو باشد، شيطان ن        
بـه همـين دلـيل اسـت كـه كـتاب مقـدس بـه مـا تعلـيم مي دهد كه                       

انديـشة خـود را بر عيسي معطوف        «: افكارمـان را متمركـز نمايـيم      
  6»عيسي مسيح را بخاطر دار« 5»كنيد

خالصـه اي بـرادران، هـرچه راست باشد و هرچه مجيد و        «
نيك نام است و هـرچه عـادل و هـرچه پاك و هرچه جميل و هرچه              

 7».هر فضيلت و هر مدحي كه بوده باشد، در آنها تفكّر كنيد

اگـر بـراي پيـروزي بـر وسوسه تصميمتان جدي است، بايد كنترل فكرتان را در دست                  
حكيم ترين مردي   . بگيـريد و نظارت كاملي بر آنچه كه به فكرتان خطور مي كند، داشته باشيد              

مواظب افكارت باش، زيرا زندگي انسان از افكارش        «: ويدكـه تاكنون به دنيا آمده چنين مي گ        
با دقّت و   . انتخابگر باشيد .  هرگـز اجـازه ندهـيد آشـغال وارد ذهنـتان بشود            8».شـكل مـي گيـرد     

هر فكري را به اطاعت     «: از نمونة پولس رسول پيروي نماييد     . فعاالنـه نوع تفكّرتان را برگزينيد     
جربه اي به اندازة تمام طول زندگي نياز دارد، ولي با  چنـين چيزي، ت 9».مـسيح اسـير مـي سـازيم     

 .كمك روح القدس شما مي توانيد نحوة تفكّرتان را نيز برنامه ريزي نماييد

 .مـشكلتان را با يك دوست روحاني يا يك گروه حامي در ميان بگذاريد             
 نفر نياز   الزم نيـست بلـندگو بـرداريد و مشكلتان را براي همه جار بزنيد، ولي دست كم به يك                  

دو نفر «: كتاب مقدس مي فرمايد . داريد كه بتوانيد صادقانه مشكالتتان را با وي درميان بگذاريد         
اگر يكي از آنها بيفتد،     . از يـك نفـر بهتـرند، زيـرا نفـع بيـشتري از كارشـان عايدشـان مي شود                   

 كه به او    ديگـري او را بلـند مـي كـند، امـا بيچاره است شخصي كه مي افتد ولي كسي را ندارد                     
 10».كمك كند
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:روز بيست وهفتم
 پيروزي بر 

 وسوسه

اگر در مقابل يك عمل بد، اعتياد، يا وسوسه، پشت سرهم شكست            : روشـن تـر بگـويم     
گير افتاده ايد، به    »  حس تقصير  - شكست -نـيت درست  «مـي  خـوريد، شـما در يـك دور باطـل              

پيروزي بر . به كمك ديگران نيازمنديد! تنهايـي نخواهـيد توانـست از ايـن وضعيت آزاد شويد          
وسوسـه هـا فقـط زمانـي ميـسر اسـت كـه يـك نفـر ديگر در دعا با شما مشارك باشد،                     برخـي   

 . تشويقتان نمايد، و شما در مقابل خدا به او پاسخگو باشيد

يك كليسا يا   . نقـشة خـدا براي رشد و آزادي شما، مسيحيان ديگر را نيز شامل مي شود               
ماست كه وجود آن باعث مـشاركت صـحيح و قابـل اعـتماد، پادزهـر و راه حـل خـدا بـراي ش              

خدا اين را تنها راه رهايي و آزادي شما معرّفي . مـي شـود شـما در مـبارزة عليه گناه تنها نباشيد        
نـزدِ يكديگر به گناهان خود اعتراف كنيد و براي يكديگر           «: مـي كـند   

  11».دعا كنيد تا شفا يابيد

آيـا براستي مايليد كه از آن وسوسه اي كه دائم شما را در خود      
گـرفتار نمـوده اسـت، رهـا شـده، شـفا يابـيد؟ راه حل خدا بسيار ساده               

آشكار ! به عوض پنهان نمودن، آشكارا با آن برخورد كنيد        ! پافـشاري نكن؛ اعتراف نما    : اسـت 
 . نمودن و بيان احساستان، نخستين گام در جهت شفا يافتن است

كي رشد مي كنند و  مشكالت در تاري  . پـنهان نمودن درد باعث شدت يافتن آن مي شود         
. بزرگتـر و بزرگتـر مي گردند، ولي هنگامي كه در مقابل نور قرار گيرند، كوچك خواهند شد     

بنابراين بهتر است نقاب از چهره برگيريد، دست از         . شـما بـه انـدازة رازهايـتان مـريض هـستيد           
 . خيال پردازي بكشيد و در آزادي گام برداريد

 بسيار عظيم اين اصل مهم بوده ايم كه توسط آن           در كليـساي سـدِلبك مـا شـاهد تأثيـر          
چگـونه اعتـيادهاي نوميد كننده و وسوسه هايي كه براي مدتهاي طوالني افراد را گرفتار نموده                 

اين .  ناميده ايم، شفا پيدا كرده اند      *»جـشن اصـالح   «بـودند، از طـريق ايـن بـرنامه كـه مـا آن را                
هشت قدم است كه بر اساس خوشابحال هاي مسيح         دوره اي بر مبناي كتاب مقدس و مشتمل بر          

در خالل ده سال گذشته زندگي      . تهيه گرديده و در گروه هاي كوچك بهترين كاربرد را دارد          
.  نفـر عـوض شـده و ايـشان را از كارها و اعتيادهاي گوناگون آزاد ساخته است    5000 بـيش از  

اين روش را به كليساي .  داردامـروز ايـن روش در هـزاران كليساي مختلف مورد استفاده قرار            
 . شما نيز جداً توصيه مي كنم

                                                 
* Celebrate Recovery 
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 حقيقت اينست كه، 

آنچه شما نمي توانيد در موردش 
سخني بزبان بياوريد، عمالً در زندگي 

 .شما از كنترل خارج شده است

شـيطان مـي خـواهد شـما فكـر كنـيد كـه گـناه و وسوسه اي كه شما درگير آن هستيد،                        
. منحصر به فرد و ويژة شماست و بنابراين شما بايد آن را بصورت يك راز نزد خود نگاه داريد                  

همـه گرفتار   . و تـه يـك كرباسـيم      حقـيقت اينـست كـه ايـن چنـين نيـست، بلكـه همـة مـا سـر                     
 ميليونها نفر دچار احساساتي همانند      13».همه گناه كرده ايم   « و   12وسوسـه هـاي مـشابهي هـستيم،       

 . شما شده و با همين مشكالتي كه شما امروز روبرو هستيد، آنها نيز مواجه شده اند

 كنند كه ما    ما دوست داريم ديگران فكر    . غـرور، دلـيل پـنهان نمودن اشتباهاتمان است        
حقيقت اين است كه، آن چيزي كه شما امروز         . زندگي را در دست داريم    » كنتـرل همـه چيـز     «

: نمي توانيد در موردش سخني به زبان بياوريد، عمالً در زندگي شما از كنترل خارج شده است               
مـسائلي از قبيل مشكالت مالي، خانوادگي، فرزندان، افكار مختلف، مسائل جنسي و زناشوئي،    

اگر شما مي توانستيد اين مشكالت را حل كنيد، تا بحال اين كاررا كرده              . عادتهاي پنهان و غيره   
ــوديد ــيد. ب نيــروي اراده و عــزم . ولــي نمــي توان

راسـخ و راه حلهـاي ذهنـي پاسخ اين مشكالت           
 . نيستند

برخـي از مـشكالت شـما خيلي قديمي،     
خيلـي ريشه دار و آنچنان بزرگ هستند كه شما          

شما نياز  . ستيد به تنهايي آنها را حل كنيد      قادر ني 
بـه يـك گـروه كـوچك يـا يك نفر آدم مطمئن داريد، كسي كه بتواند شما را تشويق نمايد،                      
حمايت كند، برايتان دعا كند، نسبت به شما محبت نامشروطي داشته باشد و در مقابل، شما نيز                 

 . ها را براي ديگران نيز انجام دهيدبعداً شما خواهيد توانست همين كار. به او پاسخگو باشيد

من تا كنون اين مسئله را به هيچكس        «هـرگاه كـسي بـه من اعتماد مي كند و مي گويد،                
خيلـي خوشـحال مـي شوم، چون مي دانم كه ايشان دارند يك بار سنگين را از روي                   » نگفـته ام،  

سوپاپ اطمينان  .  كنند شـانه هـاي خـود بر مي دارند و در واقع سبك  بالي و آزادي را تجربه مي                   
دارد بـاز مـي شود و براي اولين بار ايشان مي خواهند شاهد سو سو زدن نور ضعيفي براي آيندة                    

هرگاه آن كاري را انجام دهيم كه خدا انتظار انجام آن را از ما دارد، يعني اعتراف     . خـود باشند  
 .پيش يك دوست قابل اعتماد، اين احساس آزادي را تجربه خواهيم نمود

فكـر مـي كنيد چه مشكلي در زندگي شما        : اجـازه دهـيد سـؤال سـختي از شـما بپرسـم            
مـشكل سختي نيست؟ از صحبت كردن در بارة چه موضوعي ترس داريد؟ شما نمي توانيد آن                 
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 هرگز سعي نكنيد

 .با شرير جرّ و بحث كنيد

ين زمينه، با هزاران سال تجربه در ا
.مهارت او در اين كار از شما بيشتر است

بلي، براي اعتراف به گناهانمان نزد ديگري، نياز به فروتني داريم، ولي            . را بـه تنهايي حل كنيد     
همـان چيـزي اسـت كه بر سر راه بهتر شدن ما، مانعي بزرگ برپا نموده                 فقـدان فروتنـي دقـيقاً       

. خدا متكبران را مخالفت مي كند،اما فروتنان را فيض مي بخشد          «:  كتاب مقدس مي فرمايد   . است
 14».پس خدا را اطاعت نماييد

 پس از آنكه خود را با فروتني به خدا تسليم نموديم، به ما              .بـا ابليس مقاومت كنيد    
:  چنين مي فرمايد   7:4بخش دوم آية باال در يعقوب       . ته شده است كه با ابليس مقاومت نماييم       گف

 نبايد منفعالنه در مقابل حمالت شرير سكوت كنيم ».بـا ابليس مقاومت كنيد تا از شما بگريزد   «
 . بلكه بايد با او به مقابله برخيزيم

ني عليه نيروهاي شرارت    عهدجديـد معمـوالً زندگـي مسيحي را بعنوان يك نبرد روحا           
معرفـي مـي كـند و بـراي ايـن مـنظور از اصـطالحات معمول در ميدان جنگ استفاده مي كند،                       

مسيحيان به سربازاني در ميدان نبرد عليه       . اصطالحاتي همچون مبارزه، پيروزي و تسخير كردن      
 . دشمن تشبيه گرديده اند

كالهخود نجات   «: ما مي گويد   چگـونه مي توان با شرير مقاومت نمود؟ پولس رسول به          
 قدم اين است كه     اولين 15».را بـر سر نهيد و شمشير روح را كه كالم خداست، به دست گيريد              

شما نمي توانيد به شرير نه بگوييد،       . نجاتي را كه از جانب خدا براي ما مهيا شده است، بپذيريم           
لة با شرير، بسيار ناتوان هستيم،      بدون مسيح، در مقاب   . مگـر اينكه به عيسي مسيح بلي گفته باشيد        

. را بر سر داريم، افكار ما توسط خدا حمايت و حفاظت مي شود            » كالهخود نجات «ولـي وقتي    
اگر شما  : ايـن را هـيچگاه فـراموش نكنـيد كه         

ــواند شــما را    ــستيد، شــيطان نمــي ت ــدار ه ايمان
مجـبور بـه هيچ كاري بكند، تنها كاري كه از           

كــه بــه شــما دســت او بــر مــي آيــد ايــن اســت 
 .پيشنهاداتي بدهد

، شـما بايـد كـالم خدا را به عنوان           دوم
عيسي وقتي كه در بيابان دچار وسوسه شد، از كالم خدا          . اسـلحه علـيه شـيطان اسـتفاده نمايـيد         

هـربار كه شيطان او را وسوسه نمود،  عيسي با آيه اي از كالم خدا    . بـراي مـبارزه اسـتفاده نمـود       
وقتي كه شيطان مسيح را براي نيازهاي شخصي        . يطان جرّ و بحث نكرد    او با ش  . پاسـخ او را داد    

بلكه فقط آيات كالم خدا را كه در        » .من گرسنه نيستم  «: او وسوسـه نمـود، مـسيح ادعـا نكـرد          
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در كالم خدا قدرت هست، و اين چيزي        . ما نيز بايد همچنان كنيم    . حافظـه داشت بيان مي كرد     
 .است كه شيطان از آن مي ترسد

با هزاران سال تجربه در اين زمينه، مهارت        .  سعي نكنيد با شرير جرّ و بحث كنيد        هرگز
نمـي توانـيد بامنطق و نظرات درستتان، شيطان را از ميدان   . او در ايـن كـار از شـما بيـشتر اسـت           

خـارج كنـيد، ولـي چـنانچه بـراي ايـن كـار از كالم خدا استفاده نماييد، او را به لرزه خواهيد                        
مين جهت است كه به حافظه سپردن آيات كالم خدا صد در صد براي پيروزي               به ه . انـداخت 

در زمانـي كـه وسوسـه مي شويد، مي دانيد كه آياتي را از قبل در    . بـر شـرير مـورد نـياز هـستند        
 . حافظة خود آماده داريد و همانند عيسي، حقيقت را در قلب خود ذخيره خواهيد داشت

!  يــد، در واقــع تفنگــتان خالــي از گلــوله اســتاگــر هــيچ آيــة حفظــي در ذهنــتان ندار
. مـي خـواهم تشويقتان كنم كه براي مابقي عمرتان، عهد كنيد كه هر هفته يك آيه حفظ كنيد             

 . ببينيد در اين صورت چقدر قوي تر خواهيد بود

 خدا به ما هشدار مي دهد كه هيچوقت از          .بياد داشته باشيد كه آسيب پذير هستيد      
بيش از حد به خود اعتماد نكنيم؛ چراكه اين مسئله باعث همة بدبختي ها              خـود راضي نباشيم و      

دل از همه چيز فريبنده تر است و بسيار مريض          «: ارمـيا مـي گويد    . و مـصيبت هـاي انـسان اسـت        
 در واقع اين آيه بيان مي كند كه ما تا چه حد در گول زدن                16»اسـت، كيـست كـه آن را بداند؟        

. رايط مهـيا باشد، همة ما مرتكب هر نوع گناهي خواهيم شد           اگـر شـ   . خـودمان مهـارت داريـم     
 . هيچوقت نبايد سپر خود را كنار بنهيم و تصور كنيم كه از وسوسه ها عبور نموده ايم

از وسوسه و بدي اجتناب . هرگـز بـا بـي خيالـي خـود را در معـرض وسوسه قرار ندهيد            
 .  آسان تر است از رهاشدن از وسوسه بـياد داشـته باشـيد كه دوري از وسوسه به مراتب         17.كنـيد 

بنابـراين هـركس كه گمان مي كند استوار است، مواظب باشد كه             «: كـتاب مقـدس مـي فـرمايد       
 18».سقوط نكند
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 روز بيست و هفتم
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .هميشه راه فرار وجود دارد :انديشة روز

 
اما خدا  .   را فرو نگرفت   هيچ تجربه جز آنكه مناسب بشر باشد، شما         «  : حفظي ةآي

امين است كه نمي گذارد شما فوق طاقت آزموده شويد ، بلكه با تجربه مفرّي نيز                    
 ) قديم( 13:10قرنتيان 1              ».مي سازد تا ياراي تحمل آن را داشته باشيد

 

 كيست كه بتوانم از او بخواهم يار روحاني من باشد و از                 :سؤالي براي تعمق  
  كردن مرا براي پيروزي بر وسوسه ها كمك كند؟طريق دعا
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 زمان الزم است
 

 براي هر چيز زماني است 

 .و هر مطلبي را زير آسمان وقتي است
 ) قديم (1:3جامعة سليمان 
 

 اطمينان دارم

 خدا كه اين عمل نيكو را در شما آغاز نمود،

 شما را ياري خواهد داد تا در فيض او رشد كنيد

 تا به هنگام بازگشت عيسي مسيح،

 . شدكار او در شما تكميل شده با
 ) تفسيري (6:1فيليپيان

 
 

 .براي بالغ شدن راه ميان بر وجود ندارد

سـالها طـول مـي كـشد تـا يـك كودك به بزرگسالي برسد، و براي اينكه يك ميوه نيز            
همـين حقـيقت در مورد ثمرة       . كـامالً رسـيده باشـد، زمانـي بـه انـدازة يـك فـصل الزم اسـت                  

.  گونه در ما يك شبه صورت نمي گيرند        رشد خصوصيات مسيح  . روح القـدس نيز مصداق دارد     
 . همانند رشد جسماني، رشد روحاني نيز، نيازمند زمان است

وقتـي مـيوه اي را توسط دستگاهي و به سرعت آمادة مصرف نمايند، طعم خوب آن از             
مي چينند تا در اثر     ) نرسيده(در امريكا معموالً گوجه فرنگي را بصورت كال         . بـين خواهد رفت   

سپس، روي اين گوجه هاي سبز گاز       .  بـه فروشـگاهها كيفيـتش را از دست ندهد          حمـل و نقـل    
اين گوجه ها قابل خوردن هستند، ولي       . كـربنيك مـي پاشـند تا بسرعت آنها را قرمز رنگ كند            

عطـر و مـزّة آنها با گوجه هايي كه در روي بوته و بصورت طبيعي و به آهستگي رسيده و قرمز          
 . تشده اند، كامالً متفاوت اس
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ما نگران اين هستيم كه
با چه سرعتي رشد مي كنيم،

 ببيندولي خدا مشتاق است
.با چه قدرتي رشد مي كنيم

با چه   رشد مي كنيم، ولي خدا مشتاق است ببيند          با چه سرعتي  مـا نگـران اين هستيم كه        
 مي نگرد، براي همين است كه       براي ابديت  و   از ابديت خدا به زندگي ما     .  رشد مي كنيم   قدرتي

 . او هرگز عجله نمي كند

گ جهاني دوم    روند رشد روحاني را با استراتژي كه متّحدين در خالل جن           *لِـين آدامز  
. بــراي آزادســازي جزايــري در اقــيانوس آرام جنوبــي اســتفاده كــردند، مقايــسه نمــوده اســت 

مي كردند،  » نرم«اسـتراتژي آنهـا بـه ايـن ترتيب بود كه ايشان ابتدا جزيره اي را به قول معروف                    
سـپس از وسـط دريا و از درون كشتي هايشان سنگرهاي            

ــردند   ــي ك ــباران م ــمن را بم ــ . دش ــام بع ــروه در گ دي گ
كوچكـي از تفـنگداران نيـروي دريايـي بـه جزيره حمله             
مي كردند و يك پايگاه كوچك در كنار ساحل ولي در            
ــنطقة    ــرل كامــل آن م ــستقر مــي نمــودند و كنت ــره م جزي

پس از اينكه پايگاه جديد تبديل به جايگاه مطمئني مي شد،           . كـوچك را در دسـت مي گرفتند       
مخـتلف جزيـره مي نمودند و كم كم تمام جزيره را   ايـشان شـروع بـه آزادسـازي قـسمت هـاي         

 . البته چنين عملياتي هزينه هاي جنگي نيز در بر داشت. تصرّف مي كردند

مسيح پيش از اينكه به هنگام ايمان آوردن ما، وارد          : آدامـز چنـين نتـيجه گيـري مي كند         
تي كه ما قادر به    قلوب ما اجازه مي دهد مشكال     » نرم كردن «زندگي ما شود، گاهي اوقات براي       

برخي افراد همان اولين مرتبه اي كه مسيح درب  . تحمـل آنهـا نيـستيم در زندگي ما اتّفاق بيفتند          
قبل . قلـب ايشان را مي كوبد، درب را باز مي كنند، ولي در مقابل، بيشتر افراد مقاومت مي كنند                  

 »!ده، مي كوبماينك بر در ايستا«: از اينكه مسيح با ما وارد مصاحبت شود، مي گويد

» پايگاه«درست در همان لحظه اي كه شما درب قلبتان را به روي مسيح باز كنيد، او يك                  
 زندگي تان را به خداوند تمامشما ممكن است تصور كنيدكه . در زندگـي شما احداث مي كند   

تـسليم نمـوده ايـد، ولي واقعيت اين است كه در زندگي شما خيلي جاها هست كه هنوز تسليم                    
شما در هر مقطعي فقط مي توانيد آن قسمتي         . رده ايد و حتّي خودتان نيز از آنها باخبر نيستيد         نك

به محض اينكه مسيح    . اشكالي ندارد . از زندگيتان را به خدا بسپاريد كه خودتان از آن باخبريد          
 .پايگاهي در قلب شما بنا كند، كم كم براي تسخير تمام وجود شما شروع به لشكركشي مي كند                 

                                                 
* Lane Adams 
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او كه  «: خدا وعده داده است كه    . جنگ و مشكالت خواهد بود، ولي نتيجه هميشه قطعي است         
  1».به كمال خواهد رسانيد... عمل نيكو را در شما شروع كرد، آن را 

بالغ شده، به بلنداي    ... همه  «: كتاب مقدس مي فرمايد   . شـاگردي، راه پيروي مسيح است     
 شدن مقصد نهايي ماست، ولي اين سفر يك عمر طول            شبيه مسيح  2».كامـل قامت مسيح برسيم    

 . مي كشد

تعلّق ، )پرستش (ايمان آوردن: تـا ايـنجا بـا هـم ديـديم كـه مـراحل اين سفر عبارتند از          
ارادة خدا بر اين است كه ما هر روز بيشتر و           ). شـاگردي  (عـوض شـدن   و  ) مـشاركت  (داشـتن 

تازه اي را در پيش گرفته ايد، كه طي آن          اكنون زندگي كامالً    «: بيـشتر شبيه عيسي مسيح بشويم     
در شناخت راستي ترقّي مي كنيد و مي كوشيد هر روز بيشتر شبيه مسيح، خالق اين زندگي تازه                  

 3».شويد

امروزه زندگي ما دستخوش سرعت شده است، ولي تمايل خدا به ايستادگي و پايداري              
 و حل مشكالت بصورت مقطعي و نه        ما به دنبال راه حلهاي سريع، ميان بر،       . اسـت نه به سرعت    

ما مشتاق يك موعظه، يك دانشكدة الهيات و يا يك تجربه اي هستيم كه بتواند               . بنيادي هستيم 
در يـك چـشم بر هم زدن تمام مشكالت ما را حل كند، همة وسوسه ها را از بين ببرد و ما را از            

ه باشيم كه بلوغ حقيقي هرگز در ولي بهتر است بياد داشت. تمـام دردهاي ناشي از رشد رها نمايد   
اثـر يـك تجـربه بـه تنهايـي بدسـت نمـي آيد و اصالً مهم نيست كه اين تجربه چقدر قوي و يا           

به تدريج در   «: كتاب مقدس مي فرمايد   . ماهـيت رشـد، عملـي اسـت تدريجـي         . بـنا كنـنده باشـد     
 4».روح القدس استجاللي روزافزون به شكل او مبدل مي شويم و اين كار، كار خداوند يعني 

 چرا اين همه وقت الزم است؟
 ما را در لحظه اي تبديل نمايد، ولي با اين وجود او اراده فرمود               مي توانست اگرچه خدا   

عيسي براي رشد شاگردانش خيلي سنجيده عمل     . كـه ايـن عمـل بـه آرامـي در ما كامل گردد             
كم كم و « سرزمين وعده را درسـت همانگـونه كـه خدا به قوم اسرائيل اجازه داد كه           . مـي كـند   
تـصرّف نمايند كه مبادا درهم بشكنند، همينطور او ترجيح مي دهد كه در زندگي ما                 5»بـتدريج 

 . نيز صبورانه وارد شود و ما را به تدريج عوض كند

چـرا بـراي عـوض شـدن و رشدكردن اينهمه وقت نياز داريم؟ به داليل زيادي مي توان                   
 .اشاره نمود
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 بعضي اوقات ما بايد درسي را سي يا چهل مرتبه پشت          .د هستيم در يادگيـري كُـن    
مشكالت كماكان تكرار مي شوند   . سرهم تكرار كنيم تا آن را كامالً بياموزيم       

ولي » !من اين درس رو ياد گرفتم     ! ديگه بسه «:  و مـا با غرولند مي گوييم      
ه داستان قوم اسرائيل مثال خيلي خوبي است از اينك        . خدا بهتر مي داند   

مـا چقـدر زود درسهايي را كه خدا به ما مي آموزد فراموش مي كنيم                
براي . و بـا چـه سرعتي به رفتارها و عادتهاي گذشته مان برمي گرديم             

 .يادگيري نيازمند به تكرار هستيم

 خيلي از افراد براي حل      .چيـزهاي زيـادي بايد بياموزيم     
د، مشكالتي  مـشكالت شخـصي و يا خانوادگي به مشاورين مراجعه مي كنن           

مي شود لطفاً اين مشكل ما را حل «:   شـكل گـرفته انـد و مـي گويـند          سـاليان دراز  كـه در خـالل      
ايشان با خامي و بي تجربگي تمام به    » .كنـيد؟ مـن فقط يك ساعت وقت برايم باقي مانده است           

 با توجه به  . دنـبال يك راه حل سريع و كوتاه براي مشكالت ريشه اي و قديمي خود مي گردند                
ايـنكه اغلـب مـشكالت و نيـز هـيچكدام از عادتهاي بد ما، در ظرف يك شب ايجاد نشده اند،              

هيچ دارو و  . خيلي غير واقع بينانه است كه انتظار داشته باشيم اين مشكالت بالفاصله حل گردند             
. دعـا و درمانـي وجـود نـدارد كه بتواند تأثير و خسارت ساليان دراز را در لحظه اي از بين ببرد                      

كتاب مقدس  . رخـي اوقـات الزم اسـت كه با سخت كوشي چيزهايي را جابجا و عوض نماييم                ب
اگرچه با تولّد تازه، به    . مي خواند  6»پوشيدن زِرِه نو  «از خود و    » دور كـردن لـباس كُهـنه      «ايـن را    

شـما طبـيعت تـازه اي بخـشيده مـي شـود، بـا اين وجود شما هنوز عادتها، خصلت ها و كارهاي                        
 .ر خود داريد كه ضروري است آنها را ترك و با چيزهاي جديد عوض نماييدقديمي را د

همانگونه كه قبالً اشاره كردم، . مـا از ايـنكه فـروتنانه با حقيقت روبرو شويم، مي ترسيم    
ترس از  ! حقـيقت مـا را آزاد خـواهد نمـود، ولي قبل از آن زندگي ما را سخت تر خواهد كرد                    

 باعث گرديده كه ما در زندان فرار و انكار از حقيقت زندگي             مـواجه شدن با خودِ حقيقي مان،      
فقط زماني كه به خدا اجازه دهيم نور حقيقت خودش را بر اشتباهات و شكست هاي ما           . نماييم

به همين جهت   . رخـشان سـازد، مـي توانيم شروع كنيم روي آنها عمليات اصالحي انجام دادن              
 .  تعليم پذير نداشته باشيد، نمي توانيد رشد نماييداست كه اگر شما روحيه اي فروتن و شخصيتي

 هيچ رشدي بدون تغيير نيست؛ هيچ       .رشـد اغلـب دردنـاك و ترسـناك است         
هر تغييري به   . تغييـري هـم بـدون ترس و يا بها نيست؛ و هيچ بها دادني نيز بدون درد نمي باشد                   
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:روز بيست و هشتم
 زمان 

 الزم است

هاي جديد را در هر كاري      گونه اي باعث از دست دادن چيزي مي شود؛ براي اينكه بتوانيد روش            
ما از اينكه چيزي را از دست بدهيم،  ترس          . تجـربه نمايـيد بايد از راههاي قديمي دست بكشيد         

اين راههاي قديمي به كفش كهنه اي       . داريـم، حتّـي اگـر راههـاي قديمـي ما مخرّب نيز باشند             
 . كنيممي مانند كه ما به آن عادت كرده ايم و از به پا نمودنش احساس راحتي مي 

با خود  . انـسان هـا اغلـب هويتـشان را بـر مبـناي چيـزهاي از دسـت رفتنـي بـنا مـي نهند                        
در » .من اينم كاريش هم نمي شه كرد      «و يا   » ... من خوشم مياد اين جوري باشم كه        «: مي گوييم 

ضـمير ناخـودآگاه نگـرانيم كـه اگـر از عادتهـا، صـدمات، تفـريحاتمان دست بكشيم، چگونه                
 . بود؟ چنين نگراني و ترسي مطمئناً بر روي رشد شما تأثير منفي داردشخصي خواهيم 

بياد داشته باشيد كه    . ايجـاد و رشـد عادتهـاي جديـد، مـستلزم زمـان است             
نمـي توانيد ادعا كنيد كه مهربان هستيد اگر به مهربان           . شخـصيت شـما ثمـرة عادتهايـتان اسـت         

نمي توانيد  . هربان بودن بينديشيد، مهربان باشيد     بايد بدون اينكه به م     –نكرده باشيد   عادت  بـودن   
شوهري كه  .  هميشگي شما باشد   عادتادعـاي يكرنگـي داشـته باشـيد مگـر ايـنكه راستگويي              

عادتهاي شما، نشان دهندة    !  بـه همـسرش وفـادار است، اصالً آدم وفاداري نيست           بيـشتر اوقـات   
 . شخصيت شما هستند

در خود، فقط   بـراي گـسترش عادتهاي شخصيتي مسيح گونه         
 كنيد و الزمة تمرين صرف      تمرينبايـد عمـالً     : يـك راه وجـود دارد     

پولس .  شـكل نمي گيرد    بـه يكـباره   هـيچ عادتـي در مـا        ! وقـت اسـت   
در اين امور بكوش و خود را به تمامي وقف آن كن            «: رسـول تيموتاؤس را تشويق مي كند كه       

 7».تا پيشرفت تو بر همه آشكار شود

ني كاري را تكرار كنيد، مهارت خاصي در اجراي آن كار پيدا            اگـر بـراي مدتـي طوال      
خصيت اينگونه عادتها كه شكل دهندة ش     . تكرار مادر شخصيت و مهارت است     . خواهـيد نمود  

 معرفـي مـي شـوند و در اين زمينه كتابهاي خوب             »انـضباط روحانـي   «هـستند، اغلـب بـا عـنوان         
.  در عمل انضباط روحاني را بياموزيد بـسياري بـه نگـارش درآمده است كه مي آموزند چگونه           

 .  كتاب حاضر ليستي از كتابهاي مفيد براي رشد روحاني را درج كرده ام2در ضميمة 

 عجله نكنيد 
در مـسير رشـد براي دستيابي به بلوغ روحاني، راههاي چندي براي همكاري با خدا در             

 . اين روند وجود دارد
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 در كار است، حتي آن      ايمـان داشـته باشـيد كـه خـدا در زندگـي شما             
كاري است بس   گاهي اوقات رشد روحاني.مواقعي كه شما آن را احساس نمي نماييد

انتظار رشدي مرحله   . خسته كننده و كسالت آور، هر بار فقط گامي كوچك مي توان برداشت            
براي هر چيز زماني است و هر مطلبي را زير          «: كتاب مقدس مي فرمايد   . بـه مـرحله داشـته باشيد      

گاهي دورة  .  همچنـين زندگي روحاني نيز داراي فصول مختلفي است         8».آسـمان وقتـي اسـت     
خواهيد داشت كه بالفاصله با دورة سخت جا افتادن،         ) فصل بهار (بـسيار كـوتاه شادابي و رشد        

 . همراه است) فصول پاييز و زمستان(شكل گيري و آزمايشات 

اريد به گونه اي معجزه وار از       در مـورد آن مـشكالت، عادتهـا و صـدماتي كه دوست د             
زندگـي شـما برداشـته شـوند، چه فكر مي كنيد؟ هيچ اشكالي ندارد كه براي انجام معجزه دعا                    
بكنـيد، ولـي تعجب نكنيد اگر ديديد كه پاسخ دعاي شما از طريق تغييراتي آهسته و تدريجي                  

 از سخت ترين    بـه مـرور زمـان، يك جريان آرام ولي دائمي رودخانه           . دارد صـورت مـي گيـرد      
در طول زمان،   . سـنگها نيـز عـبور مي كند و صخره هاي عظيم را به شنهايي ريز تبديل مي نمايد                  

يـك شـكوفة كـوچك و ظريف مي تواند تبديل به درخت عظيمي بگردد كه مي تواند بيش از             
 . يكصد متر ارتفاع داشته باشد

 روزانه  آنچـه را كه مي آموزيد در يك دفترچه و يا بصورت يادداشتهاي            
 بياد داشته باشيد كه اين با دفترچة خاطرات روزانه كامالً متفاوت است،             .نگهـداري نمايـيد   

آنچه را كه   . آنچـه شـما در ايـن دفترچه نگاه مي داريد، ثبت آن چيزهايي است كه مي آموزيد                 
ا خود شما، در مورد زندگي و يا         ي ،مـي آمـوزيد و درسهاي زندگي را كه خدا در بارة  خودش             

اينگونه . ه شما مي آموزد، بصورت نوشته نگاه داريد        ب رامون روابـط و هـر چيـز ديگـري كـه           پيـ 
مطالـب را ثـبت و نگاهداري نماييد تا به اين وسيله نه فقط بتوانيد در آينده آنها را مرور نماييد                  

ما نياز  يكي از داليلي كه 9.و بـياد آوريـد بلكـه تـا بتوانيد آنها را به نسل آينده نيز منتقل نماييد           
داريـم دروسـمان را مـرور نمايـيم ايـن اسـت كـه اكثـر مواقـع مطالب آموخته شده را فراموش                        

مرور و بازنگري مداوم دروس روحاني مي تواند باعث كاهش درد و غم و غصه هاي                . مي كنيم 
بايد هرچه بيشتر به آنچه شنيده ايم توجه كنيم،  «:  كتاب مقدس مي فرمايد   . غيـر ضروري ما بشود    

 10».بادا از راه منحرف شويمم

 يكـي از عمده ترين مسائل اين است كه برنامة  .بـا خـود و بـا خـدا صـبور باشيد          
معموالً در آن زمانهايي كه خدا اصالً عجله اي . زمـان بـندي شـدة خدا با برنامة ما متفاوت است       
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خدا هرگز در شتاب نيست،
 با اين وجود هميشه 

. به موقع و سر وقت است

د رشد به گاهي اوقات ممكن است شما از رون  . از خود نشان نمي دهد، ما در حال شتاب هستيم         
ولي بياد داشته باشيد كه خدا هرگز در عجله و          . ظاهـر آهـستة خود دلخور و خسته خاطر باشيد         

شـتاب نيست، با اين وجود او هرگز براي هيچ چيزي تأخير ندارد بلكه هميشه در همه چيز سر                   
 . دخدا از تمام طول زندگي شما استفاده مي كند تا شما را براي ابديت مهيا نماي. وقت است

كـتاب مقـدس مملـو از نمـونه هايـي اسـت براي بيان اين مطلب كه چگونه خدا روندي               
طوالنـي را بكـار مـي گيـرد تا شخصيت شما و به ويژه               

ــد  ــكل دهـ ــتماع را شـ ــران در اجـ ــراي . رهبـ ــدا بـ خـ
آمــاده ســازي موســي هــشتاد ســال، شــامل چهــل ســال 

 14،600موسي مدت   . آوارگـي در بيابان استفاده نمود     
آيا زمان فرا   «انـتظار كشيد و مداوماً مي پرسيد كه         روز  

 ».هنوز نه«:  و در مقابل خدا كماكان پاسخ مي داد» رسيده است؟

رازهاي  يا   گامهـاي آسـان براي بالغ شدن      بـرعكس عـناوين كـتابهاي معـروف، هرگـز           
وقتي خدا مي خواهد قارچ بسازد، اين كار را يك شبه           .  وجود خارجي ندارد   مقـدس شـدن آني    

انسانهاي . نجـام مـي دهـد در حالـيكه سـاخت يـك درخـت بلـوط صدها سال وقت الزم دارد         ا
وارسته در خالل زحمات، طوفانهاي زندگي و دوره هاي سخت همراه با صبر و شكيبايي است                

يعقوب چنين رهنمودي به ما     . بـراي اين امر بايد بسيار صبور و شكيبا بود         . كـه رشـد مـي كنـند       
برتان فزوني يابد و نكوشيد از زير بار مشكالت شانه خالي كنيد،       پـس بگذاريـد صـ     «: مـي دهـد   

زيـرا وقتـي صـبرتان بـه حـد كمـال رسـيد، افرادي كامل و بالغ خواهيد شد و به هيچ چيز نياز                         
 11».نخواهيد داشت

وقتي حبقوق ديد كه خدا عجوالنه و با سرعت عمل نمي كند، خيلي             . دلـسرد نشويد  
اگرچه آنچه به تو نشان مي دهم در حال         «: بل به او چنين گفت    غمگـين شـد، ولـي خـدا در مقا         

هر . حاضـر اتفّـاق نمي افتد، ولي مطمئن باش كه سرانجام در وقت معين بوقوع خواهد پيوست                
چـند تـا وقـوع آن، مـدت زيـادي طـول بكشد، ولي منتظر باش، زيرا وقوع آن حتمي و بدون                       

 پـنداريم بـه معناي اين نيست كه خدا ما را          آنچـه را كـه مـا تعويـق مـي           12».تأخيـر خـواهد بـود     
 . فراموش نموده است

به جاي اينكه به باقيماندة مسير بينديشيد، هميشه در نظر داشته باشيد كه چه راه طوالني                
بـدون شك شما هنوز به مقصد نرسيده ايد، ولي همان جايي هم نيستيد              . را تاكـنون پـيموده ايـد      
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دم دكمه اي به لباسشان مي دوختند كه بصورت مخفف حروف           سالها قبل مر  . كـه قـبالً بوده ايد     
ايـن حروف بيانگر اين جمله بودند كه        . روي آن نوشـته شـده بـود        PBPGINFWMYانگليـسي   

 به همين ترتيب كار خدا با شما        *».لطفـاً صبور باش، كار خدا با من هنوز به پايان نرسيده است            «
حتي حلزون هم با پشتكار و صبر به .  پيش برويد  نيـز هـنوز پايـان نيافـته است، بنابراين كماكان          
 !كشتي نوح رسيد و توانست وارد كشتي بشود

 
 

 
 روز بيست و هشتم

 ر در مورد هدفمتفكّ
 

 .راه ميان بر براي بلوغ وجود ندارد :انديشة روز
 
من اطمينان دارم آن خدايي كه در شما كار نيكويي شروع كرد تا « : حفظيةآي

 ) شريف( 6:1فيليپيان              ». را به كمال خواهد رسانيدروز عيسي مسيح آن
 

 در چه زمينه هايي از رشد روحاني الزم دارم كه بيشتر صبور  :سؤالي براي تعمق
 و مقاوم باشم ؟

 

                                                 
* Please Be Patient, God Is Not Finished With Me Yet. 
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 چهارمهدف 
 
 

 
 
 

  آفريده شده ايدشما 

 تا خدا را خدمت كنيد
 
 

 ...ما فقط خدمتگزاران خدا هستيم و هريك عطا و خدمت خاصي داريم 

 خدمت من اين بود كه بذر كالم خدا را در قلبهاي شما بكارم

 .و خدمت اَپلُس اين بود كه آن را آبياري كند

 . قلبهاي شما گرديداما اين خدا بود كه باعث رشد آن در 
 ) تفسيري (5:3-6اول قرنتيان 
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 پذيرش مسئوليت
 

 اين خداست كه ما را از نو آفريده

 و اين زندگي جديد را از 

 فيض وجود عيسي مسيح به ما داده است؛

 نقشة خدا اين بوده كه

 . ما اين زندگي جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم
 )تفسيري (10:2افسسيان 

 

 من تو را در روي زمين جالل دادم 

 .و كاري را كه به من سپرده شده بود، تمام كردم
 ) شريف (4:17يوحنّا 

 
 

 
 .اي باشيد ه دنيا آمده ايد تا عهده دار وظيفهشما ب

. د كه بخوريد، نفس بكشيد و فضا اشغال نماييد        اي نشده آفريده كننده مصرف فقط شما
عليرغم اينكه كتابهاي پرفروش بسياري،     .  غيير و تحولي باشيد   خدا شما را خلق نموده تا باعث ت       

 بيشتر به نگارش درآمده اند، با اين وجود        »گرفتن و داشتن  «مملو از راهنمايي هايي فراوان براي      
شما براي اين آفريده شده ايد تا به حيات در روي زمين              .  ارادة خدا از خلقت شما اين نبود        

ارادة خدا بر اين است كه در مقابل، شما نيز   .   دريافت كننده باشيد    نه فقط اينكه   بيافزاييدچيزي  
اين هدف چهارم خدا از خلقت شماست، و اين هدف به           .  چيزي داشته باشيد كه به دنيا بدهيد      

 .جزئيات اين خدمت در كالم خدا بيان گرديده است. خوانده مي شود» خدمت«بياني ديگر 
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 :مروز بيست و نه
 پذيرش

 مسئوليت

ساختة دست    «: مقدس مي فرمايد  كتاب .براي خدمت خدا آفريده شده ايد      
خداييم و در مسيح عيسي آفريده شده ايم تا كارهاي نيك انجام دهيم، كارهايي كه خدا از                    

هر زمان و در    .  خدمات ما هستند  »  كارهاي نيك « اين   1».پيش مهيا كرد تا در آنها گام برداريم       
 و به يكي از      2نموده ايمهر موقعيتي كه به ديگران خدمتي بنماييم، در واقع خدا را خدمت                  

در خالل دو فصل آتي خواهيم آموخت كه          .  اهداف آفرينش خود جامة تحقّق پوشانده ايم       
آنچه را كه خدا    .   است طرّاحي كرده و آفريده   چگونه خدا دقيقاً ما را براي اجراي اين هدف           
 بگيري،  پيش از آنكه در رحم مادرت شكل      «:  به ارمياء نبي گفت در مورد ما نيز مصداق دارد         

پيش از اينكه چشم به جهان بگشايي، تو را برگزيدم و تعيين كردم تا در                .  تو را انتخاب كردم   
 . ما در اين سياره براي مأموريتي ويژه نهاده شده ايم3».ميان مردم جهان پيام آور من باشي

خدا ما را نجات داد     «:   كتاب مقدس مي فرمايد  .براي خدمت خدا نجات يافته ايد    
يك زندگي مقدس دعوت كرد و اين، در اثر اعمال ما نبود، بلكه بر طبق نقشة خود خدا                   و به   

 خدا ما را نجات داده       4».و فيضي است كه او از ازل در شخص مسيح عيسي به ما عطا فرمود                 
به جهت   خدمت، بلكه    توسطنجات نه   .  را به انجام رسانيم   »  عمل مقدس «است تا بتوانيم اين      

ر ملكوت خدا، يك جايگاه، يك هدف، يك وظيفه و يك عملكرد ويژه              د.  خدمت مي باشد 
 . دانستن اين مسئله بها و ارزش ويژه اي به زندگي مي بخشد. به عهدة هر كدام از ما خواهد بود

. عيسي مسيح براي نجات ما بهاي سنگيني، يعني جان خود را پرداخت نمود                          
پس بدنهاي خود را    .   گزافي خريده شده ايد   با قيمت «:  كتاب مقدس به ما يادآوري مي كند كه     

 ما خدا را نه از روي حس گناه، ترس و يا حتّي انجام وظيفه                   5».براي جالل خدا بكار ببريد     
خدمت مي نماييم بلكه با شادي و احترامي عميق به جهت كاري كه براي ما انجام داده است،                   

از .  هستيمما حيات و زندگي خود را مديون او         .  او را خدمت مي كنيم   
طريق نجات در مسيح، گذشتة ما بخشيده شده، زندگي حال ما معنا               

تحت نور چنين فيض عظيمي     .  پيدا كرده و آيندة ما تضمين شده است       
با توجه  «:  بود كه پولس رسول در رسالة خود به روميان چنين نوشت            

به اين رحمت هاي الهي از شما درخواست مي كنم بدن هاي خود را              
عبادت روحاني و معقول    .  اني زنده و مقدس كه پسنديدة خداست به او تقديم كنيد           بعنوان قرب 

  6».شما همين است

يوحنّاي رسول به ما آموخت كه خدمت همراه با محبت ما نشان دهندة اين است كه ما                 
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 اگر نسبت به ديگران محبتي ندارم،

  و نه اشتياقي براي خدمت ايشان،

 بايد از خود بپرسم كه

آيا براستي مسيح در زندگي من حضور دارد؟

اگر ما برادران خود را محبت كنيم، معلوم        «:  به كلمات وي توجه كنيد    .  براستي نجات يافته ايم  
 اگر نسبت به ديگران محبتي      7». شود كه از مرگ رهايي يافته، به زندگي جاويد رسيده ايم          مي

نداريم، و نه اشتياقي براي خدمت ايشان، تنها و تنها به فكر نيازهاي خودمان هستيم، در                         
اينصورت بايد از خود اين سؤال را بپرسيم كه آيا براستي مسيح در زندگي ما حضور دارد يا                    

 . كه نجات خدا را دريافت نموده باشد، مشتاق خدمت نمودن به ديگران استنه؟ قلبي 

يكي از واژه هايي كه اغلب در خدمت خداوند، از آن برداشت اشتباهي مي شود، واژة               
را مي شنوند، بالفاصله بياد كشيشان، شبانان و         »  خادم«اكثر مردم وقتي كه واژة        .   است خادم

يكه خدا مي گويد كه تمام اعضاء خانوادة الهي خادم                مقامات روحاني مي افتند، در حال       
، مترادف با    خدمت و    غالمي و همچنين     خادم و    غالمدر كتاب مقدس، واژه هاي     .  مي باشند

اگر شما مسيحي هستيد، بنابراين خادم نيز مي باشيد و هر زمان كه                 .يكديگر استفاده شده اند  
 .  خدمت مي نماييدكاري براي ديگران انجام مي دهيد در واقع داريد

برخاست و مشغول   «وقتي مادر زن پطرس توسط عيسي مسيح شفا يافت، او بالفاصله              
اين .   و اينگونه عطية جديدش يعني سالمتي را مورد استفاده قرار داد             8»پذيرايي از عيسي شد   

. ييمما شفا يافته ايم كه به اين وسيله ديگران را خدمت نما           .  كاري است كه ما بايد انجام دهيم       
به ما خدمت شده است تا ديگران را خدمت           .  ما بركت يافته ايم تا ماية بركت ديگران باشيم         

 . نماييم نه اينكه سر جايمان بنشينيم و منتظر بمانيم تا به آسمان منتقل شويم

آيا تا بحال به اين سؤال فكر كرده ايد كه چرا خدا شما را به محض اينكه فيض او را                      
يد، نزد خود به آسمان       دريافت مي نماي 

 چرا او ما را در دنيايي            ؟باال نمي برد 
سقوط كرده قرار مي دهد؟ او ما را             
اينجا مي گذارد تا ارادة او را به انجام            

به محض اينكه شما نجات را         .  رسانيم
دريافت مي نماييد، خدا مي خواهد شما      

 و در دنيا يك      دمتخخدا براي شما در كليسايش يك         .  را براي اهداف خود استفاده كند      
 .  در نظر دارد كه بايد انجام دهيدمأموريت

 در طول رشد روحاني تان، ممكن است فكر     .براي خدمت خدا خوانده شده ايد    
براي خدمت چيزي است كه فقط ميسيونرها، كشيشان،             »  خوانده شدگي«كرده باشيد كه      
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، در حالي كه چنين نيست، بلكه      راهبه ها و يا ساير خادمين تمام وقت كليسا آنرا تجربه مي كنند          
 خوانده شدگي شما    9.كالم خدا مي فرمايد كه هر مسيحي براي خدمت خوانده شدگي دارد             

اساساً اين دو، فرقي با هم        .  براي نجات شامل خوانده شدگي شما براي خدمت نيز مي باشد            
 شدگي  مسيحي نيز خوانده     تمام وقت عليرغم شغل حرفه اي تان، شما براي خدمت           .  ندارند
 .اصطالحي است متناقض و غير متعارف» مسيحي بدون خدمت«. داريد

ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند نه به حسب اعمال              «:  كتاب مقدس مي فرمايد 
هستيد تا فضايل او    ...  شما قبيلة برگزيده    «:   پطرس اضافه مي كند   10»ما بلكه بر حسب ارادة خود     

 هرگاه كه شما     11». عجيب خود خوانده است، اعالم نماييد        را كه شما را از ظلمت، به نور          
تواناييهاي خدادادي خود را براي كمك به ديگران استفاده نماييد، به خوانده شدگي خود                   

 .براي خدمت جامة تحقّق پوشانيده ايد

در نتيجه براي خدا    ...  شما چون جزئي از بدن مسيح هستيد          «:  كتاب مقدس مي فرمايد 
 چقدر از وقتتان را براي خدمت خدا بصورت مؤثر استفاده مي كنيد؟ در                   12».ثمري بياوريد 

برخي از كليساهاي كشور چين وقتي كه يك نفر تازه به عيسي مسيح ايمان مي آورد، سايرين                 
اكنون عيسي يك جفت چشم تازه براي          «:  ضمن خوش آمدگويي به وي چنين مي گويند         

ن جديد براي كمك و قلب تازه اي براي          ديدن، يك جفت گوش جديد براي شنيدن، دستا         
 ».محبت نمودن به ديگران، دارد

يكي از داليلي كه شما خوانده شده ايد تا به يك خانوادة كليسايي بپيونديد، اين است                
كه بتوانيد خوانده شدگي براي خدمت ديگران را بصورت عملي          

 شما جمعاً بدن   «:  كالم خدا چنين مي فرمايد    .  به اجرا در آوريد    
 به خدمت   13».مسيح و فرداً فرد عضوي از اعضاي بدن او هستيد            

هر .   از كليساي محلي تان بپرسيد    –شما در بدن مسيح نياز مبرمي هست         
كدام از ما وظيفه اي بعهده داريم كه بايد انجام دهيم، هر خدمتي مهم                

 . براي خدا هيچ خدمتي كوچك نيست؛ همة خدمات مهم و مورد نياز مي باشند. است

بعضي از خدمات به چشم     .  به همين ترتيب، در كليسا خدمات بي اهميت وجود ندارد          
خدمات .  مي آيند و برخي ديگر خدمات پشت صحنه هستند، ولي همة خدمات مهم مي باشند             

در منزل من،   .  پنهاني و مخفيانه معموالً بزرگترين تغييرات را در يك كليسا بوجود مي آورند             
اغ آويزان در اتاق نهارخوري نيست، بلكه آن چراغ خواب                  مهمترين چراغ، آن چلچر      
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.بلوغ روحاني هدف نهايي نيست
 ما رشد مي كنيم

.تا بتوانيم به ديگران ببخشيم

كوچولويي است كه كمك مي كند وقتي نصف شب از خواب بيدار مي شوم، شصت پايم را                 
هر خدمتي مهم است به اين       .  هيچ ارتباطي بين اندازه و اهميت وجود ندارد         .  به جايي نكوبم  

 .دليل كه همة ما براي عملكردمان به يكديگر نياز داريم

وقتي كه عضوي از اعضاي بدنتان از كار مي افتد، چه مي شود؟ خيلي طبيعي است كه                 
تصور نماييد  .  ساير اعضاي بدنتان نيز دچار درد و ناراحتّي مي شوند            .  شما مريض مي شويد   

نمي خوام ديگر بيشتر از اين     !  خسته شدم «:  روزي جگر شما بخواهد براي خودش زندگي كند       
من بايد به .  خوام براي يكسال از كار مرخصي بگيرم و فقط تغذيه شوممي!  بدن را خدمت كنم   

مي دانيد در اينصورت   »  .يكي ديگر از اعضا براي مدتي كار من را انجام دهد          !  فكر خودم باشم  
امروزه هزاران كليسا در حال مردن هستند صرفاً به اين           .  چه خواهد شد؟ بدن شما خواهد مرد       

در حاليكه بدن در حال عذاب كشيدن        .  به خدمت كردن ندارند    دليل كه مسيحيان تمايلي       
 .است، ايشان بعنوان تماشاچياني بي خيال در كنار مي نشينند

 عيسي مسيح از هر گونه      .به شما فرمان داده شده است خدا را خدمت كنيد         
سيحم، چون من كه م   «:  او به ما فرمود كه رفتار شما بايد همچون من باشد             .  اشتباهي مبرّا بود  

نيامدم تا به من خدمت كنند؛ من آمدم تا به مردم خدمت كنم و جانم را در راه نجات بسياري                     
 براي مسيحيان، خدمت يك كار داوطلبانه نيست، يك كار اضافي كه اگر وقت                14».فدا سازم 

خدمت، قلب  .  داشته باشيم، انجامش خواهيم داد     
» خدمت كند «عيسي آمد تا    .  زندگي مسيحي است  

 به همين ترتيب نيز، اين دو فعل بايستي          .»هدبد«و  
. تعيين كنندة زندگي شما بر روي زمين نيز باشند          

خدمت كردن و دادن، هدف چهارم خدا را براي          
مقدس زيستن عبارت است از     «:  ه است  چنين گفت  *مادر ترزا .  زندگي خالصه وار بيان مي كند   

 ».انجام كار خدا همراه با يك لبخند

بلوغ روحاني به   .   كه بلوغ روحاني هدف نهايي و انتهاي خط نيست            مسيح تعليم داد  
فقط كافي نيست كه      .  ما رشد مي كنيم تا بتوانيم به ديگران ببخشيم           !  جهت خدمت است   

بايد به آنچه كه مي دانيم عمل نماييم و آنچه         .  كماكان و پشت سر هم تعليم بگيريم و بياموزيم        

                                                 
* Mother Teresa 
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 **.به چه ماند؟ به زنبور بي عسل عمل  بيعالم  .  ار ببنديم را كه به آن ايمان داريم در زندگي بك        
آن .  آموختن ولي خدمت نكردن منتهي به ركود روحاني و توقّف در زندگي ايماني مي گردد             

درياي .  مقايسة قديمي و معروف مابين درياي جليل و درياي مرده هنوز هم حقيقت دارد                   
ب به آن وارد مي شود بلكه از آن،           جليل مملو از حيات و زندگي است، چرا كه نه تنها آ                

در مقابل، در درياي مرده هيچگونه حياتي نيست، چرا كه در آن جريان                .  خارج هم مي شود  
 . زندة آب وجود ندارد، درياچه دچار ركود و توقّف شده است

 چيزي كه ايمانداران امروزه نياز دارند اين است كه يك جلسة مطالعة                        آخرين
    س به ساير فعمسيحيان امروزه، بسيار بيشتر از آنچه كه عمل          .  اليت هايشان بيفزايند كتاب مقد

 است، توسط اين      خدمتچيزي كه ايشان نياز دارند، تجربة            .  مي كنند، اطالعات دارند   
خدمت كردن  .  تجربيات است كه ايشان مي توانند ماهيچه هاي روحاني شان را تقويت نمايند            

، بيشتر  »خدمت بكنيم «اقع ما دوست داريم بجاي اينكه       بيشتر مو .  برخالف سيرت ما انسانهاست   
دارم دنبال كليسايي مي گردم كه به      «:  اغلب شنيده ايم كه بعضي ها مي گويند    .  »خدمت بشويم «

دارم «:  در حالي كه شايسته است بگوييم     »  .نيازهاي من رسيدگي كند و ماية بركت من بشود          
به جاي  »  .باشمكنم و ماية بركت ديگران       دنبال كليسايي مي گردم كه در آن بتوانم خدمت           

اينكه دنبال فرصتي باشيم تا ديگران را خدمت كنيم، از ديگران انتظار داريم كه ما را خدمت                   
ولي همچنانكه داريم در مسيح به سمت بلوغ روحاني پيش مي رويم، بايد با سرعت                  .  نمايند

يك مسيحي . متي پيش برويمبيشتري در زندگي خود تغيير رويه بدهيم و به سمت زندگي خد       
بلكه »  رسيدگي خواهد كرد؟  من  چه كسي به نيازهاي     «:  بالغ، ديگر چنين سؤالي نمي پرسد كه     

آيا شما  »  به نيازهاي چه كسي مي توانم رسيدگي كنم؟        «:  سؤال وي اينگونه خواهد بود كه       
  چنين سؤالي را پرسيده ايد؟هرگز

 آماده شدن براي ابديت
ني مان، بايد در حضور خدا بايستيم، و او ما را ارزيابي خواهد                در انتهاي زندگي زمي    

. كرد كه تا چه حد و چگونه در دوران حيات خود بر روي زمين ديگران را خدمت نموده ايم                  
 كمي به مفهوم    15».هر يكي از ما حساب خود را به خدا خواهد داد            «:  كتاب مقدس مي فرمايد 

قت و انرژي را كه ما براي خود صرف نموده ايم با آنچه            روزي خدا ميزان و   .  اين آيه بينديشيد  

                                                 
** Impression without expression causes depression. 
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خدمت گذرگاهي است
كه منتهي به ارزش و 
.اهميت حقيقي مي شود

 . كه در خدمت به ديگران استفاده كرده ايم، مقايسه خواهد نمود

. در آن روز تمام عذر و بهانه هاي ما براي خود محوري مان، پوچ و بي معنا خواهد بود                 
نامه هاي از پيش تنظيم    بايد طبق اهداف و بر    «يا  »  خيلي سرم شلوغ بود   «:  بهانه هايي از اين قبيل   
خيلي گرفتار برنامه هاي شلوغ كاري، زندگي و برنامه ريزي براي            «يا  »  شده ام عمل مي كردم  
متأسفم، «:  براي همة اين و ساير عذر و بهانه هاي ما، خدا خواهد گفت            »  .ايام بازنشستگي بودم  

. ردم كه خدمت كني   من تو را آفريدم، نجات دادم، خواندم و به تو امر ك           .  پاسخ تو غلط است   
بعضي «:  كتاب مقدس، به غير ايمانداران هشدار مي دهد كه        »   را متوجه نشدي؟    كدام قسمت 

افراد خودخواه هستند و حقيقت را رد مي كنند و به دنبال ناراستي مي روند، آنها مورد خشم و                  
دن پاداش  ولي براي مسيحيان نتيجة اين چنين زندگي از دست دا    16».غضب خدا قرار مي گيرند   

 .ابدي است

عيسي مسيح  .  زماني ما كامالً زنده هستيم كه به ديگران كمك و خدمت نماييم                   
هر كه بخواهد جان خود را حفظ كند، آن را از دست خواهد داد، اما هر كه                        «:  مي فرمايد

 اين حقيقت به قدري      17».بخاطر من و انجيل جان خود را فدا كند، آن را نجات خواهد داد                 
اگر شما خدمت نمي كنيد، در واقع       .  كه پنج مرتبه در اناجيل تكرار گرديده است         مهم است   

خدا مي خواهد شما بياموزيد كه       .  فقط وجود داريد، چرا كه زندگي يعني خدمت كردن             
 . چگونه ديگران را دوست داشته، ايشان را بدون خودخواهي خدمت نماييد

 ارزش و اهميت خدمت
دوست داريد آن    .   را براي هدفي سپري خواهيد نمود         بهر حال، لحظات زندگيتان    

هدف چه باشد؟ شغل، ورزش، سرگرمي، شهرت يا ثروت؟ هيچكدام از اين چيزها داراي                   
خدمت، گذرگاهي است كه منتهي به         .  ارزش ابدي نيستند   

در خدمت است كه مي توانيم . ارزش و اهميت حقيقي مي شود    
كتاب مقدس چنين  .  معناي زندگي را به درستي درك نماييم        

و ...  هر يك از ما عضوي از بدن او هستيم                  «:  مي فرمايد
اما در كل، همه    .  مسئوليت و وظيفه اي مشخص در آن داريم        

 همچنانكه در خانوادة الهي مشغول خدمت به            18».متعلّق به يكديگريم و به هم نياز داريم           
پولس رسول  .  وردار مي گردد يكديگر هستيم، زندگي ما از ارزش و اهميت ابدي بيشتري برخ           

با (بدن فقط داراي يك عضو نيست، بلكه اعضاي گوناگون               «:  به ما يادآوري مي كند كه      
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 19»!اگر بدن فقط يك عضو مي داشت، چقدر عجيب و غريب مي شد... دارد ) وظايف گوناگون

 خدا مايل است كه شما را براي ايجاد يك تغيير در دنيايي كه خلق فرموده است، بكار                
 زندگي  بخشش زندگي، بلكه    )طول(كشش  نه  .  او مي خواهد از طريق شما عمل كند       .  گيرد

 .  زندگي كردن است كه مهم استچگونهزندگي كردن، بلكه چقدر نه . است كه مهم است

اگر شما در هيچ خدمت كليسايي سهمي نداريد، چه بهانه يا دليلي براي اين مسئله                     
بود، يعقوب احساس ناامني مي كرد، ليه جذّاب نبود، يوسف            ابراهيم پير و سالخورده       ؟داريد

مظلوم واقع شد، موسي لكنت زبان داشت، جدعون فقير بود، قدرت سامسون وابسته به                        
موهايش بود، راحاب فاحشه بود، داوود رابطة نامشروع داشت و درگير مشكالت خانوادگي               

ين بود، يونس راغب به خدمت نبود،       بود، ايليا تمايل به خودكشي داشت، ارميا افسرده و غمگ         
نعومي بيوه زني بيش نبود، يحياي تعميد دهنده در بيابان زندگي مي كرد، پطرس خيلي تندرو                 
بود، مرتا نگران چيزهاي بسيار بود، زن سامري چندين ازدواج ناموفّق داشت، زكّي شخص                  

. ئوس خجالتي بود  محبوبي نبود، توما شكّاك بود، پولس بيماري جسماني داشت، و تيموتا              
اينها نمونه هايي حقيقي از ضعف هاي زندگي انساني است، ولي با اين وجود خدا هر يك از                   

او همچنين قادر است كه شما را نيز بكار بگيرد اگر دست از عذر و بهانه                    .  آنها را بكار برد    
 .آوردن برداريد

 

 بيست و نهمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .اه نيستخدمت، دلبخو :انديشة روز

زيرا كه صنعت او هستيم، آفريده شده در مسيح عيسي براي                  «  : حفظي ةآي
      ».كارهاي نيكو كه خدا قبل مهيا نمود تا در آنها سلوك نماييم

 )قديم( 10:2افسسيان                        

چه چيز مانع من مي شود تا دعوت خدا را براي خدمت               :سؤالي براي تعمق  
 نپذيرم؟



  ٢٤٧ شما آفريده شده ايد تا خدا را خدمت كنيد                                                                                                            :هدف چهارم

 
 
 

 سرشته شده براي خدمت خدا
 

 دستهايت مرا جميعاً و تماماً سرشته است

 . و مرا آفريده است
 )قديم (8:10ايوب 

 

 اين قوم را براي خود ايجاد كردم

 .تا تسبيح مرا بخوانند
 ) قديم (21:43اشعيا 

 
 

 .ايد تا خدا را خدمت كنيد آفريده شدهشما 

بعضي از حيوانات   .  سيار خاص آفريده است    ب يخدا هر يك از مخلوقاتش را با مهارت        
دوندگان خوبي هستند، برخي ديگر خوب مي جهند، يا برخي در شنا مهارت دارند، بعضي                   

با توجه به نوع خلقتشان،     .  ديگر خوب زمين را سوراخ مي كنند و بعضي خوب پرواز مي كنند           
ما انسانها نيز صادق    همين اصل در مورد      .  هر يك كار بخصوصي دارند كه بايد انجام دهند          

تا در  »  شكل يافته ايم «هر يك از ما به گونه اي خاص طرّاحي شده يا به بياني ديگر                    .  است
 .كار بخصوصي را به عهده بگيريمنتيجه، 

مهندسين نقشه كش، پيش از اينكه كشيدن نقشة ساختماني را شروع نمايند، اول                     
» شود؟ و چگونه استفاده خواهد شد؟       اين ساختمان براي چه منظوري ساخته مي         «:  مي پرسند

پيش از اينكه خدا هر      .  نحوة استفادة آتي از يك ساختمان، نوع آن بنا را مشخص مي نمايد              
يك از ما را بيافريند، تصميم و اراده اش از نقش وظيفه اي كه مي خواست ما بر روي زمين ايفا                   

حي و خلق نمود كه خودش دوست       او شما را دقيقاً آنگونه اي طرّا     .  نماييم، كامالً مشخص بود   
شما همين هستيد كه هستيد و با تمام خصوصياتتان براي خدمتي بسيار           .  دارد او را خدمت كنيد    
 . ويژه آفريده شده ايد
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.خدا هيچ چيزي را هدر نمي دهد

صنعت او هستيم، آفريده شده در مسيح عيسي براي كارهاي           «:  كتاب مقدس مي فرمايد 
ا نظم در فارسي مي باشد از عبارتي يوناني         كه معادل شعر ي    poem ريشة واژة انگليسي     1».نيكو

شما .  به معناي صنعت و استادي گرفته شده است        
 شما نتيجة    .صنعت هنرمندانة دستان خدا هستيد       

يك توليد انبوه و يا يك خط توليد بزرگ                  
شما منحصر به فرد بوده و در دنيا نمونة ديگري كه            .  نيستيد، بلكه انديشمندانه شكل گرفته ايد     

 . شابه شما باشد، وجود نداردكامالً م

خدا انديشمندانه شما را به اين گونه اي كه هستيد، شكل داده است تا او را به گونه اي                   
هاي وجود شما را با هم آميخت       *.اي.  ان.  با دقّتي بس فراوان دي    .  منحصر به فرد خدمت نماييد   

ت شگفت انگيزش در خلقت    خدا را به جهت اين دقّ      ر،  داوود پيامب .  تا شما را اينگونه بيافريند     
تو را  .  م نقش بستي و مرا به وجود آوردي       رتو مرا در رحم ماد     «:  بشر چنين شكرگزاري نمود   

با تمام وجود دريافته ام كه كارهاي تو         !  شكر مي كنم كه مرا اينچنين شگفت انگيز آفريدي        
 جنس بنجل توليد    خدا«:   نيز گفته است   ** همانگونه كه اِتِل واتِرز    2».عظيم و شگفت انگيز است   

 ».نمي كند

خدا نه تنها شما را پيش از تولّدتان شكل داد و طرّاحي نمود، بلكه او هر روز زندگي                    
داوود .  شما را نيز به گونه اي شكل داده كه بدان وسيله شما بتوانيد مجري هدف الهي باشيد                   

تو همة آنها را در      پيش از آنكه روزهاي زندگي من آغاز شود،           «:  پيامبر چنين ادامه مي دهد   
اين بدان معناست كه هيچ چيز و اتّفاقي در زندگي شما، بدون                3».دفتر خود ثبت كرده بودي    

 را بكار مي گيرد تا شما را براي خدمت به خودش و ديگران      همة آنها خدا  .  معنا و مفهوم نيست   
 . شكل بدهد

ا، عاليق، استعدادها،   خدا هرگز به شما اين توانايي ه     .  خدا هيچ چيزي را هدر نمي دهد     
عطايا، شخصيت و تجربيات را نمي بخشيد، اگر نمي خواست كه اينها را در وجود شما و براي                 

در نتيجة فهم و درك اين عوامل، شما مي توانيد ارادة خدا را براي                .  جالل خودش بكار ببرد   
 . زندگي خود كشف نماييد

براي .  ، تركيبي از عوامل متفاوت     هستيد »تركيبي عالي «كتاب مقدس مي گويد كه شما     

                                                 
* DNA 
** Ethel Waters 
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در .   را ساخته ام  SHAPEاينكه بتوانيد پنج عامل از اين عوامل را به خاطر بسپاريد، من عبارت             
خالل اين فصل و فصل بعدي با هم اين پنج عامل را بررسي خواهيم نمود، و پس از آن، برايتان                  

 . ورد استفاده قرار دهيدتوضيح خواهم داد كه چگونه شكل خود را در زندگي، كشف و م

 چگونه خدا شما را براي خدمت شكل مي دهد 
هرگاه خدا به ما مسئوليتي مي سپارد، هميشه ابزار الزم براي انجام آن مسئوليت را نيز                  

 . ناميده امSHAPEاين ابزار الزم براي انجام ارادة خدا را . در اختيارمان قرار مي دهد
 

 فارسي انگليسي
Spiritual gifts  روحاني) هداياي(عطاياي

Heart  دل
Abilities  )استعدادها(توانايي هاي ذاتي 

Personality  شخصيت
Experience  تجربه

HAPES : عطايا(بازكردن هداياي روحاني تان( 
خدا به هر ايمانداري يكسري عطاياي روحاني مي بخشد كه در خدمت از آنها استفاده               

 توانايي هاي خدادادي فقط به ايمانداران و به جهت خدمت عطا             اين عطايا، نعمت ها و    4.نمايد
ما روح جهان را نيافته ايم، بلكه آن روح كه از              «:  در كالم خدا چنين مي خوانيم      .  مي شوند

اما انسان نفساني امور روح خدا را         ...  خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است، بدانيم               
است و آنها را نمي تواند فهميد زيرا حكم آنها از روح                نمي پذيرد زيرا كه نزد او جهالت          

  5».مي شود

عطاياي روحاني اكتسابي نيستند كه بتوانيد با تالش خود استحقاق دريافت آنها را پيدا               
اين عطايا تجلّي فيض     !   خوانده شده اند   هدايا  و يا  عطاياكنيد، به همين جهت است كه اينها          

 الحديد خود، از دولت كَرَم خويش به هر يك از ما فيض            مسيح طبق ص  «.  خدا براي ما هستند   
 به همين ترتيب ما نيز در انتخاب اينكه چه عطيه اي داشته باشيم 6». خاصي بخشيده است  )عطية(

اما كلية اين   «:  پولس اين را چنين توضيح مي دهد     .  آزاد نيستيم بلكه خدا آن را تعيين مي كند         
  7».نها را بر طبق ارادة خود به هر كس عطا مي فرمايدعطايا كار يك روح واحد است و او آ
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 :روز سي ام
 سرشته شده

 براي

 خدمت خدا

 تمام و هيچ كس نيز     8.چون خدا تنوع را دوست دارد، به همه يك نوع عطيه نمي دهد             
اگر شخصي تمام عطايا را داشته باشد، ديگر به           .  عطاياي روحاني را يكجا دريافت نمي كند      

 از اهداف   هيچ شخص ديگري نياز نخواهد داشت، و اين مسئله يكي          
 .خدا براي بشر يعني محبت و وابسته بودن به يكديگر را نفي مي كند

عطاياي روحاني براي استفادة خودتان به شما داده نشده اند              
 درست همانگونه كه به ديگران عطاياي         ديگران؛بلكه براي منفعت     

در «:  كالم خدا مي فرمايد  .  روحاني براي منفعت شما داده شده است        
ح خدا به نوعي خاص براي خيريت تمام مردم تجلّي                هر فرد، رو   

وقتي ما  .   خدا به گونه اي ما را طرّاحي فرموده است تا به يكديگر نياز داشته باشيم                 9».مي كند
اگر ديگران عطايايشان را مورد      .  عطايايمان را با هم استفاده مي كنيم، همه با هم نفع مي بريم            

و همچنين اگر شما عطاياي خود را مورد استفاده           .  يداستفاده قرار ندهند، شما گول خورده ا      
به اين دليل است كه به ما فرمان داده شده است كه                .  قرار ندهيد، ديگران را فريب داده ايد       
شما چه؟ آيا براي كشف عطاياي روحاني خود وقت           .  عطاياي روحاني مان را كشف نماييم     

 .بل استفاده نيستصرف نموده ايد؟ فراموش نكنيد كه هدية باز نشده، قا

در مورد عطاياي روحاني بايد دو حقيقت اساسي را در نظر داشت وگرنه كليسا دچار                 
اولين مشكل  .  »فرافكني« و   »حسادت«:  اين دو حقيقت اساسي عبارتند از     .  مشكالتي خواهد شد  

زماني رخ مي دهد كه ما عطاياي خود را با ديگران مقايسه نماييم، نسبت به آنچه خدا به ما                       
بخشيده، احساس نارضايتي مي كنيم و وقتي مي بينيم كه خدا ديگران را چگونه بكار مي برد، ما             

دومين اشكال زماني اتّفاق مي افتد    .  نسبت به خدمت يا بي رغبت مي شويم و يا حسادت مي كنيم         
ام كه ما انتظار داشته باشيم ديگران نيز همان عطاياي ما را داشته باشند و همان خدمتي را انج                    

. دهند كه ما براي آن خوانده شدگي داريم، و همان نوع احساسي را داشته باشند كه ما داريم                  
خدمات ما گوناگون است اما تمام       «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  مي ناميم»  فرافكني عطايا «اين را   

  10».اين خدمات براي يك خداوند است

 باعث مي شود كه ساير عواملي      گاهي اوقات تأكيد بيش از حد بر روي عطاياي روحاني       
كليدي براي  عطاياي شما   .  كه خدا براي شكل دادن به خدمت ما بكار مي برد را ناديده بگيريم            

 ارادة خدا در خدمتتان هستند ولي تماميت زندگي ما فقط همين عطايا نيستند بلكه خدا                 كشف
 .شما را با چهار چيز ديگر نيز شكل بخشيده است
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هدية باز نشده، قابل
 !استفاده نيست

APEHS :وش فرا دهيدبه دلتان گ 
واژة قلب يا دل در كتاب مقدس استفاده شده تا بوسيلة آن به مجموعه اي از اشتياقات،                

دل مركز  .  اميدها، عاليق، آرزوها و روياهاي بشر اشاره شود             
احساسات است، و احساسات يعني آنچه شما اشتياق وافر به آن              

مروزه ما نيز حتّي ا. داشته و بيش از ساير چيزها نگران آن مي باشيد    
با تمام قلبم    «:  مثالً مي گوييم .  همين واژه را براي ابراز احساسات عميقمان استفاده مي كنيم            

 ».دوستت دارم

چنانكه در آب صورت به صورت است، همچنان دل انسان به   «:  كتاب مقدس مي فرمايد 
رت خودش را    منظور اين آيه اين است كه همانگونه كه انسان مي تواند در آب صو               11».انسان

شخص حقيقت دل انسان . مشاهده نمايد، به همين ترتيب دل انسان نيز بازتاب شخصيت اوست  
كنند، يا جبر شرايط     فكر مي  را آنگونه كه هست، آشكار مي سازد نه آنگونه كه ديگران                 

 و  احساسنوع  بيانگر  ،  مي گويددل انسان منبع آن چيزهايي است كه         .  محيطي وادار مي سازد  
 12. آدمي است، همه و همة اينها را دل بيان مي كندعملكرد نيز نوع

درست .  به صورت فيزيكي، ضربان قلب هرانساني با ساير انسانها متفاوت است                   
همانگونه كه اثر انگشتان، حالت چشمان و نوع صداي ما منحصر به فرد است، همينطور                       

در مقايسه با    !  عجيب است واقعاً  .  آهنگ ضربان قلب ما نيز با ديگران اندكي تفاوت دارد             
ميلياردها انساني كه تاكنون زندگي كرده اند، هيچ كس تاكنون آهنگ ضربان قلبي دقيقاً                    

 . همانند شما نداشته است

عاطفي و احساسي خاصي بخشيده     »  ضربان قلب «به همين ترتيب، خدا به هر يك از ما          
مي انديشيم، اين ضربان    است، بطوري كه وقتي در بارة موضوعي، كاري يا اوضاع خاصي                

ما بصورت اتوماتيك نسبت به برخي چيزها حساسيت بيشتري داريم و نسبت            .  شديدتر مي شود 
اينگونه چيزها به ما كمك مي كنند تا دريابيم        .  به برخي چيزهاي ديگر كامالً بي اعتناء مي باشيم      

 . ما در چه جايي بايد خدمت كنيم

موضوعاتي هستند  .   است اشتياقه است، واژة     اصطالح ديگري كه براي دل بكار رفت        
كه نسبت به آنها خيلي عالقه منديم و در مقابل چيزهايي هستند كه هيچگونه احساسي نسبت به 

برخي تجربيات براي شما آنچنان قوي هستند كه با قوت زيادي شما را             .  آنها در خود نمي بينيم   
 آورند در حالي كه در تجربياتي      به سمت خود جذب مي كنند و به قول معروف سر حال مي              
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اين چيزها  .  ديگر ممكن است اشك شما را درآورند و به قول معروف حالتان را بگيرند                    
 . نشان دهندة طبيعت و نوع احساس شما هستند

ممكن است بياد داشته باشيد كه در ايام رشدتان، شما به چه موضوعاتي شديداً                        
يگر در خانواده شايد به آنها اصالً توجهي هم             موضوعاتي كه هيچ كس د    .  عالقه مند بوديد 

او از دادن اين عاليق غير       .  مي دانيد اين عاليق از كجا سرچشمه مي گيرند؟ از خدا           .  نداشت
ضربان قلب احساسي شما، دومين كليد      .  اكتسابي به شما هدف و منظوري بسيار خاص داشت         

د نسبت به عاليق خو    .  براي درك شكل و نوع خدمتتان مي باشد        
به اين بينديشيد كه چگونه خدا قادر است اين            .  بي توجه نباشيد 

براي انجام همة اين چيزها      .  عاليق شما را براي جالل خود بكار ببرد        
 . دليل خاصي وجود دارد

 13».خداوند را با تمامي دل خود خدمت نما      «:  كالم خدا مكرراً به ما گوشزد مي كند كه       
ما انسان ها  .  ه از روي وظيفه بلكه با اشتياق تمام خدمت نماييد         ارادة خدا بر اين است كه او را ن        

به ندرت كاري را كه از انجام آن لذّت نمي بريم و يا اشتياقي به انجام آن نداريم، به خوبي                        
خدا مايل است كه عاليق طبيعي شما را براي خدمت به خودش و نيز خدمت                 .  انجام مي دهيم 

به نداي دروني تان مي تواند شما را به سمت خدمتي كه             گوش دادن   .  به ديگران بكار بگيرد    
 . خدا مي خواهد شما انجام دهيد، راهنمايي كند

از كجا مي توان مطمئن بود كه شما خدا را با تمام دل خدمت مي كنيد؟ اولين نشانه                     
، الزم  دوست داريد وقتي كاري انجام مي دهيد كه آن را           .   شما باشد   شور و شوق   مي تواند  
ي شما را براي انجام آن تشويق يا ترغيب كند و يا اينكه دائم به شما سركشي كند تا       نيست كس 

شما خودتان آن كار را با لذّت فراواني انجام          .  ببيند آيا كارتان را درست انجام مي دهيد يا نه         
اصالً نيازي به تشويق، تشكّر، حقوق و امثال اينها نداريد، چرا كه از اينگونه خدمت                 .  مي دهيد

وقتي دل  :  خالف اين امر نيز صادق است      .  ذّت مي بريد و آن را با تمام وجود دوست داريد           ل
 . براي انجام كاري نداشته باشيد، به آساني از آن دلسرد و خسته مي شويد

هرگاه كاري  .   است اثربخشيدومين ويژگي خدمتي كه از دل سرچشمه گرفته باشد،           
نتيجة .  ريده شده ايد، آن كار را به خوبي انجام مي دهيد         به آن آف   اشتياقرا انجام مي دهيد كه با      

اگر نسبت به كاري هيچگونه عالقه اي نداشته        .  انجام كاري با اشتياق شديد، بسيار عالي است        
در مقابل اگر به گذشته     .  باشيد، بعيد به نظر مي رسد كه بتوانيد آن كار را به خوبي انجام دهيد              
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وقتي كاري انجام مي دهيد
 كه آن را دوست داريد،

 الزم نيست كسي شما را

.براي انجام آن تشويق كند

ن اكتشافات و كارهاي بزرگ توسط كساني انجام گرفته             بنگريم، خواهيم ديدكه موفّق تري    
است كه به آن كار عالقه داشته اند و آن را بخاطر اشتياق شديدشان نسبت به آن كار يا چيز                       

 . انجام داده اند و نه به خاطر انجام وظيفه و يا هيچ گونه منفعتي

خوشم نمي آيد ولي    از شغلي كه دارم اصالً        «:  همه شنيده ايم كه بعضي ها مي گويند      
مجبورم اين كار را انجام دهم تا به اندازة كافي پول جمع             
كنم، سپس مشغول كاري خواهم شد كه از آن لذّت                

عمر خودتان را در كاري      !  عجب اشتباه بزرگي  »  .مي برم
بياد داشته باشيد كه    .  كه از آن لذّت نمي بريد، هدر ندهيد       
معناي .  تند نيس چيزيحتّي بزرگترين چيزهاي زندگي هم       

زماني پولدارترين  .  زندگي به مراتب مهمتر از مال دنياست     
اموال اندك با ترس خداوند بهتر است از گنج عظيم با                   «:  مرد روي زمين چنين گفت       

 14».اضطراب

نگرديد، چرا كه زندگي خوب هم به اندازة كافي            »  زندگي خوب «بي جهت بدنبال   
 زيادي براي زيستن داشته     چيزهايمي توانيد  .  دآن هم شما را ارضاء نخواهد نمو     .  خوب نيست 

زندگي «به عوض زندگي خوب، بدنبال       .   نداشته باشيد  براي زيستن باشيد ولي داليل زيادي      
آن كاري  .   بگرديد، زندگي كه در آن خداوند را با تمام دل و وجودتان خدمت بنماييد                »بهتر

اري را كه خدا، دل انجام آن را به شما    را انجام دهيد كه از انجام آن لذّت مي بريد؛ يعني آن ك           
 . بخشيده است، پيدا كنيد و سپس آن را براي جالل خدا انجام دهيد



 دگي هدفمندزن                                                                  ٢٥٤

 
  

 
 

 سي امروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .آفريده شده ام تا خدا را خدمت نمايم :انديشة روز

 
  ».خدمات ما گوناگون است، اما همة آنها را يك روح مي بخشد« : حفظيةآي

 )شريف( 6:12رنتيان  ق1 
 

چه خدمت و كاري است كه مي توانم آن را با تمام                  :سؤالي براي تعمق   
وجودم انجام دهم و به اين وسيله ديگران را خدمت كنم، ضمن اينكه آن كار را                

 دوست هم داشته باشم؟ 
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 .شما فقط مي توانيد خودتان باشيد

هيچ شخص ديگري،   .  خدا به گونه اي ما را آفريده است كه كامالً منحصر به فرد باشيم           
اين بدان معناست كه هيچ      .  ه شبيه شما باشد، دارا نيست      تمام خصوصيات الزم را براي اينك      

شخص ديگري به جز خود شما نمي تواند آن كار بخصوصي را كه خدا بر  عهدة شما گذارده                  
اگر شما آن تعهد خاصي را كه در بدن مسيح بر عهدة شماست انجام ندهيد،               .  است انجام دهد  

عطاياي روحاني  «:  دا چنين مي گويد  كالم خ .  آن وظيفة بخصوص هيچگاه انجام نخواهد شد       
 در  1».فعاليت هاي ما نيز مختلف است      ]  و...  [خدمات ما گوناگون است       ...  گوناگون است    

. فصل گذشته دو مورد از شكل خدمتمان را با هم بررسي كرديم يعني عطاياي روحاني و دل                  
 . براي خدمت خواهيم پرداخت(SHAPE)در اين فصل به سه مورد ديگر از شكل 
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PEASH :عمل نمودن به توانايي هاي ذاتي 
توانايي هاي ذاتي، آن استعدادها و قابليت هايي هستند كه از بدو تولّد در شما وجود                  

به محض اينكه از رحم      :  بعضي افراد بصورت خدادادي سخنگويان ماهري هستند        .  داشته اند
دادادي ورزشكار  برخي ديگر بصورت خ    !  مادر بيرون مي آيند، شروع به صحبت مي كنند         

در حالي كه  .  به دنيا مي آيند، و اعضاء بدنشان در هماهنگي بسيار عالي با يكديگر مي باشد                 
 . سايرين ممكن است در رياضيات يا موسيقي و يا مكانيك داراي توانايي هاي ذاتي باشند

هنگامي كه خدا مي خواست قوم اسرائيل، خيمة عبادت و تمام وسايل مورد نياز براي                
رستش را بسازند، هنرمندان و صنعتگران ماهري را كه داراي استعدادهايي در اين زمينه ها                   پ

هر هنري،  «بودند از قبل به قوم بخشيده بود و هر يك از اينها از روح خدا پر شده بود براي                        
و براي تراشيدن سنگ و تَرصيع آن       .  براي اختراع مختَرعات، تا در طال و نقره و برنج كار كند           

 امروز نيز همچنان خدا اين توانايي ها و         2».و درودگري چوب، تا در هر صنعتي اشتغال نمايد          
 .هزاران استعداد ديگر را به ما مي بخشد، تا همه بتوانيم خدا را خدمت نماييم

 حتّي قابليت و توانايي گناه كردن نيز از جانب             .خدا، منشاء تمام قابليت هاست   
با اين تفاوت كه در زمان انجام گناه، ما آن قابليت را يا به غلط                    خدا به ما داده شده است؛        

خدا از روي لطف     «:  كتاب مقدس مي گويد .  استفاده نموده و يا از آن سوء استفاده كرده ايم           
 3».خود، به هر يك از ما نعمت و عطاي خاصي بخشيده  است تا وظايف خاصي را انجام دهيم                  

طرف خدا هستند، بنابراين اين استعدادها دقيقاً همانند عطاياي         چون استعدادهاي طبيعي شما از      
تنها تفاوت اين است كه اينها در لحظة تولدتان به شما بخشيده            .  مي باشند»  روحاني«شما مهم و    

 . شده اند

من «:  يكي از متداول ترين بهانه هايي كه مردم براي خدمت نكردن مي آورند اين است            
شما داراي ده ها و شايد حتّي صدها        !  خيلي خنده دار است  »  .ندارمكه توانايي به درد بخوري       

تحقيقات .  توانايي دست نخورده، ناشناخته و استفاده نشده هستيد كه در شما نهفته هستند                  
 مهارت و   700 تا   500بي شماري در اين زمينه نشان مي دهد كه بطور ميانگين هر شخص بين               

 . تب بيشتر از آنچه شما تصورش را مي كرديدقابليت دارد، و اين چيزي است به مرا

شما .   تريليون مطلب را در خود ذخيره نمايد          100بعنوان نمونه، مغز آدمي مي تواند        
 درست همانگونه كه    ، تصميم بر آييد   000,15مي توانيد در يك ثانيه در فكر خود از عهدة             

 بوي مختلف را     000,10  بيني انسان قادر است تا      .  سيستم هضم غذا در بدنتان كار مي كند         
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هزارم اينچ را لمس نماييم     25توسط لمس كردن مي توانيد چيزي به نازكي يك        .  تشخيص دهد 
 ميليون قطره آب كامالً تشخيص       2را در   »  گنه گنه«و زبان قادر است كه طعم يك ذره گياه            

از كار  بخشي  .  شما مجموعه اي از توانايي هاي عظيم و مخلوق عجيب خداوند مي باشيد           .  دهد
 . كليسا اين است كه اين توانايي ها را در شما تشخيص داده، در خدمت به خداوند بكار گيرد

:  پولس چنين مي گويد   .از هر توانايي مي توان براي جالل خدا استفاده نمود       
 كتاب مقدس مملو از استعدادهاي متفاوتي است       4».هرچه كنيد، همه را براي جالل خدا بكنيد       «

نمونه هايي از اين استعدادها كه     .  جالل خودش آنها را مورد استفاده قرار مي دهد       كه خدا براي    
هنر، معماري، امور اداري، بانكداري،     :  در كالم خدا از آنها ذكري به ميان آمده است، عبارتند از       

 -كشتي سازي، شمع سازي، مباحثه و مناظره، طرّاحي، تدهين كردن، گلدوزي، حكّاكي، قالب          
گيري، باغباني، رهبري، مديريت، بنّايي، موزائيك سازي، اسلحه سازي، قالّب و              بندي، ماهي 

سوزن بافي، رنگرزي و نقّاشي، كشت و كار، فلسفه، مكانيكي، چاپ و كپي، نجاري، دريانوردي،         
خدا يكي  «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  تجارت، سربازي، خياطي، تعليم، نويسندگي، و شاعري        

او همان خداست كه در همة ما و .  هاي مختلف در زندگي ما عمل مي كند      است، اما به صورت    
 خدا جايگاهي بخصوصي براي شما در كليسايش        5».بوسيلة ما كه از آن او هستيم، كار مي كند        

مابقي .  در نظر گرفته كه تخصص هاي شما مي توانند در آن بدرخشند و شما مؤثّرتر واقع شويد              
 .چگونه بتوانيد آن جايگاه را پيدا نماييدكار بسته به خودتان است كه 

موسي به  .  خدا به بعضي ها اين استعداد را بخشيده كه بتوانند زياد پول درآورند                    
هميشه به خاطر داشته باشيد كه خداوند، خدايتان است كه توانايي               «:  اسرائيليان چنين گفت  

خوبي دارند، كساني هستند كه      افرادي كه اين استعداد را به       6».ثروتمند شدن را به شما مي دهد    
مي توانند تجارت خانه هاي موفّق تأسيس كنند، فروشندگان خوبي باشند، و مي دانند كه چگونه            

اگر شما نيز داراي توانايي تجارت هستيد، بهتر است آن را براي جالل              .  سود دهي داشته باشند  
اي شما از جانب خدا به شما          اما چگونه؟ اوالً، بايد دريابيد كه استعداده         .  خدا بكار ببريد   

دوماً، از كار و تجارت خود براي رسيدگي به           .  بخشيده شده اند، پس اعتبار را به خدا بدهيد         
 10( سوماً، دست كم ده يك         .نيازمندان و نيز براي بشارت به غير ايمانداران استفاده نماييد            

رانجام، اين را هدف خودتان      س 7.از سودتان را به خدا بعنوان نشانة پرستش تقديم نماييد       )  درصد
، بيشتر خودتان را مشغول ملكوت الهي       )پول سازي (قرار دهيد كه به عوض بناي برج هاي مادي      

 .  بيشتر توضيح خواهم داد34در اين مورد در فصل .  بنماييد)ملكوت سازي(
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خدا مي خواهد كاري بكنم،
.رمكه توان انجامش را دا

 شما تنها شخص    . انجامش  را دارم   توانايي كاري بكنم كه     مي خواهدخدا  
تيد كه مي تواند استعدادها و توانايي هاي       روي زمين هس  

هيچكس ديگر نمي تواند   .  موجود در شما را بكار گيرد     
نقش شما را ايفا نمايد، به اين جهت كه ايشان استعداد            
و شخصيت منحصر به فردي را كه خدا به شما داده                

ز مي سازد تا   كتاب مقدس مي گويد كه خدا شما را با تمام صفات نيكو مجه           .  است دارا نيستند  
 جهت كشف و درك ارادة خدا براي زندگيتان، بايد بصورت خيلي              8.ارادة او را بجا آوريد     

 .جدي خودتان را بررسي كنيد و بفهميد كه نقاط ضعف و قوتتان چيستند

اگر خدا به شما اين قابليت را عطا ننموده كه حتي يكي از نُت هاي موسيقي را بدانيد،                   
خدا هرگز از شما    .  شما انتظار ندارد كه شما خوانندة اُپراي خوبي باشيد         در اينصورت خدا از     

نخواهد خواست كه زندگي خودتان را وقف خدمت و يا كاري بكنيد كه استعدادش را                       
 نشانه و عالمت خوبي هستند از اينكه          داريداز طرف ديگر، آن تواناييهايي كه شما          .  نداريد

راهها و كليدهاي گوناگوني براي درك       .  ه بكنيد خدا مايل است شما با زندگي خودتان چ         
اگر شما در طرّاحي، يا استخدام كارمندان جديد، يا نقّاشي           .  ارادة خدا در زندگي  وجود دارد     

و يا سازماندهي توانايي هاي خوبي داريد، اين نتيجه خيلي منطقي بنظر مي رسد كه خدا اراده                  
خدا توانايي هاي ما را ناديده       .   خدمت بگيرد   دارد به گونه اي شما را در همين زمينه ها به             

نمي گيرد و به هدر نمي دهد؛ او توانايي هاي ما را با خوانده شدگي ما براي خدمت، تطبيق                      
 .مي دهد

توانايي هاي شما فقط براي زنده ماندن به شما داده نشده اند؛ بلكه خدا آنها را براي                     
خداوند به هر يك از      «:  ين مي گويد پطرس رسول چن  .  خدمت روحاني به شما بخشيده است      

شما عطاي خاصي بخشيده است؛ اين عطايا را براي كمك به هم بكار گيريد و به اين وسيله،                    
  9».يكديگر را از بركات و مواهب پر تنوع خدا بهره مند سازيد

 نفر  7،000در زمان نگارش كتاب حاضر به زبان انگليسي در كليساي سدِلبك                     
انايي هايشان را براي خدمت خداوند بكار مي گيرند، و به اين وسيله هر نوع                  استعدادها و تو  

تعمير :  خدمتي كه شما بتوانيد تصورش را بكنيد در اين كليسا وجود دارد، خدماتي چون                   
اتومبيل هاي اهدايي براي استفادة نيازمندان؛  يافتن بهترين لوازم مورد نياز براي كليسا با                       

يي؛ مرتب نمودن  پرونده ها؛ اجراي كارهاي  هنري؛  ادارة  برنامه ها  و             كمترين هزينه؛ چمن آرا   
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:روزسي و يكم
 شكل شما

 چيست؟

ساختمانهاي  كليسا؛ مراقبت از كودكان؛ تهية غذا؛ تمرين و اجراي سرودهاي روحاني؛                     
آموزش موسيقي؛ تهية نامه براي دريافت كمك هاي مالي؛ مربي گري؛            

 خدمت تخصصي   انجام تحقيق براي موعظه ها و يا ترجمة آنها؛ و صدها          
ما در اين كليسا به اعضاء جديدمان يادآوري مي كنيم         .  ديگر از اين قبيل   

در هر كاري كه تخصص داريد، بهتر است آن را براي خدمت در               «:  كه
 »!كليسا بكار ببنديد

EPSHA :تتانبكار بردن شخصي 
. مي باشيمنمي توانيد باور كنيد كه حقيقتاً هر كدام از ما تا چه حد منحصر به فرد                        

. مي توانند بصورت هاي بي نهايت زيادي با يكديگر تركيب شوند          .  اي.  ان.  مولكول هاي دي 
بنابراين احتمال اينكه شما با كسي ديگر عيناً          !  است  000,000,400,2 به توان     10اين تعداد   

دازة چنانچه بخواهيد اين رقم را بنويسيد و ان       .  شبيه باشيد، به اين حد ضعيف و غير ممكن است         
 ! مايل خواهد ساخت000,37هر صفر آن فقط يك اينچ باشد، عدد شما نواري به طول 

براي نشان دادن بهتر اين موضوع، برخي دانشمندان حدس مي زنند كه تمام ذرات                   
 صفر در جلو آن مي باشد، يعني بسيار كمتر         76 با   10تشكيل دهندة عالم هستي احتماالً كمتر از       

منحصر به فرد بودن ما يك واقعيت علمي در زندگي            .  من و شما  .   اي .ان.  از احتماالت دي  
در تمام دنيا هرگز كسي       .  وقتي خدا شما را مي آفريد، از هيچ قالبي استفاده نكرد              .  ماست

 . همانند شما نبوده و نخواهد بود

نگاهي به اطرافتان بياندازيد، بدون شك متوجه خواهيد شد كه خدا گوناگوني و تنوع               
او هر كدام از ما را با تركيبي از خصوصيات شخصيتي منحصر به فرد خودمان               !  ت دارد را دوس 

او برخي را   .   آفريده است  برون گرا  و برخي ديگر را       درون گرا خدا بعضي را    .  آفريده است 
برخي ها در تنهايي كارآيي بهتري دارند در         .   آفريده است  »احساساتي« و برخي را      »منطقي«

: كتاب مقدس مي فرمايد .  وانايي هاي خود را در گروه بهتر بروز مي دهند       حالي كه برخي ديگر ت   
او همان خداست كه در . خدا يكي است، اما بصورت هاي مختلف در زندگي ما عمل مي كند        «

 10».همة ما و بوسيلة ما كه از آن او هستيم، كار مي كند

ه خدا همة شخصيت ها    در كالم خدا نمونه ها و شواهد بسيار زيادي هست دالّ بر اينك             
وقتي به تفاوتهاي    .   بود محزونو ارميا    تندخو  ، پولس    تندمزاجپطرس  .  را بكار مي گيرد   

شخصيتي دوازده شاگرد مسيح مي نگريم، متوجه مي شويم كه چرا گاهي اوقات بر سر بعضي               
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 بسيار لذّت بخش است

وقتي كاري را انجام مي دهيد 
كه خدا شما را به جهت آن 

 .خلق فرموده است

 .از مسائل بين آنها اختالف نظراتي وجود داشت و حتي گاهي هم درگيري هايي با هم داشتند

به همه نوع   .  وجود ندارد »  غلط«يا  »  درست«در خدمت روحاني، هيچ خلق و خوي          
اين دنيا بسيار   .  شخصيت و انسان در كليسا نياز هست تا كليسا از تعادل و تنوع برخوردار شود               

كسالت آور و خسته كننده مي شد اگر همة ما داراي يك طعم و مزه            
 . بوديم

 كجا و    چگونهر اينكه    شخصيت شما تأثير بسزايي دارد ب         
بعنوان نمونه دو نفر را در      .  عطاياي روحاني و تواناييهايتان را بكار ببريد      

نظر بگيريد كه هر دو داراي عطية بشارت مي باشند ولي يك نفر شخصيتي درون              
گرا دارد و ديگري برون گراست، اين دو شخصيت عطية بشارت خود را به گونه هايي                         

 . تفاده قرار خواهند دادمتفاوت از ديگري مورد اس

يك نجار، خوب مي داند كه بهتر است از ابزار تراش درست استفاده كند به عوض                    
به همين ترتيب شما نيز وقتي به خودتان فشار           .  اينكه اشتباهي و بي جهت به آن فشار بياورد          

اعث ايجاد  بياوريد تا در زمينه اي خدمت كنيد كه با خصوصيت شما تفاوت دارد، اين مسئله ب               
تنش و ناراحتي در شما خواهد گرديد، بايد انرژي اضافة بيشتري براي آن صرف نماييد، و                     

به همين دليل است كه تقليد و         .  نتيجة آن هم چندان رضايت بخش و پرثمر نيز نخواهد بود            
از اين  .   را نداريد  آنهاشما شخصيت و خصوصيات     .  كپي كردن خدمت ديگران فايده اي ندارد    

شما مي توانيد از    !   فراموش نكنيد كه خدا شما را آفريده است تا خودتان باشيد                   گذشته،
شكل ، ولي بايد آنچه را كه از ديگران مي آموزيد بر اساس                    بياموزيدنمونه هاي ديگران    

(Shape)             كتابهاي بسياري  .   خودتان آنها را فيلتر نماييد، در غير اينصورت به درد نمي خورد
به شما مي آموزند چگونه      امروزه موجود است كه        

شخصيت خودتان را بشناسيد تا در نتيجه بدانيد خدا            
 . چگونه مي خواهد شما را به كار بگيرد

تفاوتهاي شخصيتي ما همانند شيشه هاي             
رنگي، نور خدا را در قالب رنگها و طرحهاي                    

اين تفاوت ها در خانوادة     .  گوناگون منعكس مي كند   
     بسيار .  همچنين اين باعث بركت خود ما نيز مي شود       .  ع مي كنند الهي باعث بركت همراه با تنو

.  است وقتي كاري را انجام مي دهيد كه خدا شما را به جهت آن خلق فرموده است             لذّت بخش 
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وقتي خدمتي را مداوماً با توجه به شخصيتي كه خدا به شما داده است به عمل آوريد، احساس                  
  . نموداعتماد به نفس، رضايت و خوشي خواهيد 

ESHAP :اتتانبكاربردن تجربي 
تجربيات، زندگي شما را شكل داده و ساخته اند، تجربياتي كه اغلب آنها خارج از                   

خدا اجازه داده است اين تجربيات در زندگي شما واقع شوند تا به اين                  .  كنترل شما بوده اند  
را در خدمت خداوند     براي اينكه شكل خود      11.وسيله شما را به شكل دلخواه خودش درآورد       

 :دريافت كنيد، بايد حداقل شش نوع تجربة گذشتة خودتان را مورد بررسي قرار دهيد

 از دوران كودكي در خانواده چه آموختيد؟: تجربيات خانوادگي •

 درس مورد عالقه تان چه بود؟: تجربيات تحصيلي •

نها در چه كارهايي بيشترين اثربخشي را داشته ايد كه از آ            :  تجربيات شغلي  •
 لذّت نيز برده ايد؟

 پر مفهوم ترين لحظاتتان با خدا چه بوده است؟: تجربيات روحاني •

 در گذشته خدا را چگونه خدمت كرده ايد؟: تجربيات خدمت •

از چه مشكالت، درد و غم ها و سختي هايي درس                :  تجربيات دردناك  •
 گرفته ايد؟

بيات استفاده مي كند تا     را خدا بيش از ساير تجر      دردناكآخرين دسته، يعني تجربيات     
خدا هرگز اجازه نمي دهد دردي بدون دليل به         .  بدين وسيله شما را براي خدمت آماده نمايد        

 خدمات شما در نتيجة بزرگترين        واالترين حتي در واقع به نظر مي رسد كه            !شما وارد آيد  
 جانكاهي  به والديني كه فرزندشان از بيماري      .  آسيب هايي است كه به شما وارد آمده است         

عذاب مي كشد و در حال مرگ است، چه كسي مي تواند رسيدگي كند و برايشان از آرامش                 
سخن بگويد؟ چه كسي بهتر از يك زوج ديگر كه همين تجربه را در زندگي خودشان                         

براي همراهي و تقويت روحيه در مبارزه با ديو الكل و آزادي از آن، بهترين شخص                .  داشته اند
چه كسي  .  شد كه خودش اين نبرد را با موفقّيت پشت سر گذارده باشد                 مي تواند كسي با   

مي تواند به خانمي كه شوهرش با زن ديگري رابطة نامشروع دارد، آرامش بدهد؟ بهترين                    
 . شخص، خانم ديگري است كه اين مسير دردناك را تجربه كرده است

تا بدين وسيله    خدا عمداً اجازه مي دهد شما تجربيات سختي را پشت سر بگذاريد                  
او ما را در تمام     «:  كالم خدا مي فرمايد  .  بتوانيد براي رسيدگي و خدمت به ديگران مجهز شويد        
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 براي اينكه خدا بتواند

تجربيات دردناك شما را بكار اين 
بگيرد، بايستي آماده باشيد تا 
.آنها را با ديگران در ميان بگذاريد

سختي ها و زحمت هاي ماآسودگي بخشيد تا ما بتوانيم با استفاده از همان آسايشي كه خدا به                  
  12».ما عطا فرمود، كساني را كه به انواع سختي ها گرفتار هستند آسودگي بخشيم

 دردناكاگر به راستي اشتياق داريد كه توسط خدا بكار گرفته شويد، بايد اين حقيقت              
بدترين و سخت ترين تجربه هاي زندگي تان كه براي رهايي از آنها دچار             :  را قبول نماييد كه   

زحمات فراواني شده ايد و هميشه خواسته ايد يا آنها را فراموش كنيد و يا اينكه آنها را براي                     
ه پنهان نماييد، دقيقاً همان تجربياتي هستند كه خدا مي خواهد با استفاده از آنها، شما را                  هميش

 ! هستند اينهاخدمت شما. براي خدمت به ديگران بكار بگيرد

براي اينكه خدا بتواند اين تجربيات دردناك شما را بكار بگيرد، شما بايستي آماده                   
بايد دست از انكار و پنهان نمودن آنها بكشيد، و           .  ذاريدباشيد تا آنها را با ديگران در ميان بگ         

شايد انجام چنين كاري مؤثرترين     .  صادقانه اشتباهات، شكست ها و ترس هايتان را پذيرا باشيد        
مردم از شنيدن اينكه خدا چگونه با فيض خود ما را            .  خدمتي باشد كه شما بتوانيد انجام دهيد       

ر تشويق  در ضعف هايمان كمك نموده است، بيشت     
و بنا مي شوند تا اينكه ببينند با فخر و مباهات فقط            

 . از نقاط قوتمان سخن به زبان مي آوريم

پولس خيلي خوب اين مسئله را درك            
كرد و بر همين اساس خيلي صادقانه در مورد               

 خنس با افسردگي خود داشت         كشمكشي كه 

. ت آسيا بر ما گذشت، بي خبر باشيد       اي برادران، نمي خواهيم از سختي هايي كه در ايال       «  : گفت
بواقع .  فشارهايي كه بر ما آمد چنان سخت و توانفرسا بود كه از زنده ماندن هم نوميد شديم                   

اما اينها همه روي داد تا نه بر خود، بلكه بر      .  احساس مي كرديم حكم مرگمان صادر شده است      
 چنين خطر مهلكي رهانيد و باز         او ما را از    .  خدايي توكّل كنيم كه مردگان را زنده مي كند         

 13».بر اوست كه ما اميد بسته ايم كه همچنان ما را خواهد رهانيد. خواهد رهانيد

اگر پولس تجربة شك و افسردگي اش را بصورت يك راز نگاه مي داشت، هيچگاه                 
ميليونها انساني كه از آن درس گرفته و خواهند گرفت، نمي توانستند اين درس عظيم را                       

تنها و تنها موقعي كه از تجربياتمان با ديگران سخن بگوييم، آن تجربه براي ديگران                .  زندبيامو
تجربه نه آن چيزي    «:   چنين گفته است   *آلدوس هاكسلي .  مفيد و قابل استفاده خواهد گرديد      

                                                 
* Aldous Huxley 
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شما با  »  .است كه بر شما گذشته است، بلكه تجربه يعني عكس العمل شما نسبت به آن واقعه                 
كالتي كه گريبان شما را گرفته اند چه مي كنيد؟ لطفاً اين درد و ناراحتي تان را                تجربيات و مش  

 . به هدر ندهيد؛ بلكه آن را براي كمك به ديگران بكار بگيريد

حال كه فرصت يافتيم به اين پنج روشي كه خدا براي شكل بخشيدن به شما براي                      
 هاي عميق تري براي قدرت مطلق خدمت استفاده مي كند نظري بيافكنيم، اميدوارم شكرگزاري

خدا داشته باشيد و همچنين درك روشنتري داشته باشيد از اينكه خدا چگونه شما را براي                      
 رمز موفقيت و       (shape)بكار بردن شكل خدمتتان      .  خدمت خودش مهيا نموده است        

 بيشترين اثربخشي در خدمت را زماني خواهيد داشت كه              14.ثمرآوردن در خدمت مي باشد   
 نيز هست، مورد استفاده     اشتياق دلتان  را در آن زمينه هايي كه       توانايي هايتانو  طاياي روحاني   ع

در .   شما نيز هست   تجربيات و   شخصيتقرار دهيد و در واقع اين كار به بهترين وجهي بيانگر             
 . هر كاري كه بهتر بگنجيد، موفّق تر نيز خواهيد بود

 
 

 سي و يكمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .هيچ كس نمي تواند من باشد :انديشة روز

 
خداوند به هر يك از شما عطاي خاصي بخشيده است؛ اين عطايا را               «  : حفظي ةآي

براي كمك به هم بكار گيريد و به اين وسيله، يكديگر را از بركات و مواهب پر                      
  ».تنوع خدا بهره مند سازيد

 )تفسيري (10:4 پطرس 1   
 

 استعداد خدادادي و يا تجربة شخصي دارم كه مي توانم            چه  :سؤالي براي تعمق  
 آن را بعنوان خدمت به كليسايم تقديم نمايم ؟ 
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 استفاده از عطاياي الهي
 

 )مسيح(هر يك از ما عضوي از بدن او 

 هستيم و براي تكميل آن الزم مي باشيم

 .و مسئوليت و وظيفه اي مشخص در آن داريم

 . اما در كل، همه متعلّق به يكديگريم و به هم نياز داريم
 )تفسيري (5:12روميان 

  
 وجودت هديه اي است كه خدا به تو داده؛

 آنچه با وجودت مي كن،اما 

 .هديه اي است كه تو به خدا مي دهي
 ضرب المثل دانماركي

 
 .خدا شايسته است كه ما با تمام وجود و به بهترين نحو خدمتش كنيم

 و از شما انتظار دارد كه بيشترين تالش           آفريده است او براي هدفي مشخّص شما را         
او .   به بهترين نحو ممكن استفاده نماييد       خود را به عمل بياوريد تا از عطاياي خدادادي خود           

بلكه برعكس خدا    .  نمي خواهد شما نگران عطايايي باشيد كه نداريد و بدانها طمع كنيد                 
 .مي خواهد شما بر روي استفاده استعدادهاي خدادي خود متمركز شويد

وقتي كسي تالش مي كند خدا را در زمينه هايي خدمت كند كه براي آن آفريده نشده                
. ، مثل اين مي ماند كه به زور بخواهد يك مربع را در دايره اي كوچك با فشار داخل كند                است

چنين تالشي باعث به هدر رفتن وقت، استعداد و           .  كاري است بس نوميد كننده و بي فايده         
بهترين استفاده را از زندگي زماني خواهيد برد كه خدا را به همان گونه اي               .  انرژيتان مي گردد 

 خود را    (shape)براي اين منظور بايد شكل        .  اييد كه براي آن آفريده شده ايد       خدمت نم 
كشف نماييد، و نه فقط همين بلكه بياموزيد تا آن شكل را دوست داشته، از آن لذّت ببريد، و                   

 . سپس آن را تا عاليترين مرحلة ممكن به پيش ببريد
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 چگونه بدانم براي چه ساخته شده ام؟ شكل من چيست؟
پس نادان نباشيد، بلكه بكوشيد تا بفهميد كه ارادة خداوند               «:   خدا مي فرمايد    كالم

 بدون اتالف وقت، فوري دست بكار شويد و شروع كنيد به كشف و درك ارادة                   1».چيست
 . خدا در زندگيتان و نيز عمل نمودن به آن

 و   نظري به گذشته بيندازيد     .با ارزيابي عطايا و توانايي هايتان شروع نماييد       
به نصيحت پولس در اين      .  ببينيد كه در چه چيزهايي قوي و در چه چيزهايي ضعيف هستيد              

در بارة خود درست قضاوت كنيد و خود را با آن مقدار ايماني بسنجيد               «:  زمينه توجه بفرماييد  
به ايشان  .  از ديگران نظرخواهي كنيد    .   ليستي تهيه كنيد    2».كه خدا به شما عطا كرده است         

داشتن .   شما محتاج تعريف و تمجيد نيستيد بلكه به دنبال واقعيت ها مي گرديد                 بگوييد كه 
اگر تصور مي كنيد كه شما . عطاياي روحاني و استعدادها هميشه توسط ديگران تأييد مي گردد        

عطية تعليم و يا استعداد خوانندگي داريد، ولي هيچكس ديگري در اين زمينه با شما موافق                    
چنانچه مي خواهيد بدانيد كه آيا رهبر موفّقي          .   استعداد آن را نداريد    نيست، پس بدانيد كه    

 اگر هيچ !  هستيد يا نه، نظري كوتاه به پشت سر خود بيندازيد             

 .كسي دنباله رو شما نيست، پس شما رهبر نيستيد

در چه زمينه هايي   :  سؤاالتي از اين قبيل را از خودتان بپرسيد        
 در چه    نيز آن را تأييد مي كنند؟     ديگرانزندگي پر ثمري داشته ام كه        

زمينه هايي موفّق بوده ام؟ عطاياي روحاني و توانايي هاي بالقوه مي توانند داراي              
اولين نكته اين است    .  ارزش هايي باشند، ولي ارزش آنها محدود به استفاده نمودن از آنهاست           

نند بيانگر منحصر به فرد بودن       كه اين توانايي ها و عطايا استاندارد مي باشند، بنابراين نمي توا           
دوم اينكه، دركلّ كتاب مقدس هيچ جا نمي توانيم تعريفي از عطاياي روحاني                 .  شما باشند 

بيابيم، بنابراين هر تعريفي در اين زمينه، قراردادي است و معموالً بيانگر نظريات فرقه اي است                
يشتر در ايمان بالغ گرديد،      نكتة ديگر اينست كه هرچه ب       .  كه آن تعريف را ارائه داده است        

شما ممكن است كه    .  احتماالً از خود عالئمي دالّ بر داشتن عطاياي مختلف نشان خواهيد داد            
خدمت مي كنيد، تعليم مي دهيد و با گشاده دستي هديه مي دهيد، ولي اينها را در اثر بلوغ                       

 . يدروحاني انجام مي دهيد نه اينكه در اين زمينه داراي عطية بخصوصي باش

بهترين رويه براي تشخيص عطايايتان اين است كه آن عطية بخصوص را با ساير                      
من مي توانستم صدها راه مختلف خدمت را          .   قرار دهيد   مورد آزمايش و بررسي    خدمات  
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تا وقتي كاري را تجربه نكنيد، 
 نخواهيد دانست كه آيا

توانايي انجام آن را داريد يا نه؟

تجربه كنم و به هيچ عنوان تشخيص ندهم كه من داراي عطية تعليم هستم، صرفاً به اين دليل                    
 قبول كردم در فرصتهاي مختلف        پس از اينكه  دقيقاً  !  رده بودم كه هيچگاه آن را امتحان نك     

تعليم بدهم، توانستم اثرات آن را مشاهده كنم، و ببينم كه مورد قبول ديگران واقع شده ام و                     
خدا به من عطية اين خدمت      «:  ايشان نيز اين عطيه را تأييد نمودند، و در اينجا بود كه دريافتم              

 »!را بخشيده است

اب هايي كه در اين زمينه به نگارش درآمده اند، اغلب روند تشخيص و كشف             بيشتر كت 
عطية خود را كشف كنيد، سپس خواهيد        «:  آنها مي گويند .  عطايا را برعكس توضيح مي دهند    

ولي در عمل كامالً عكس اين روش درست   »  .دانست كه چه نوع خدمتي را بايد بعهده بگيريد        
 آن را با خدمات گوناگون مقايسه و ارزيابي كنيد، و سپس           اول شروع به خدمت بنماييد،    .  است

تا زمانيكه عمالً   .  عطاياي خود را كشف خواهيد كرد       
در خدمتي مشغول نشويد، نخواهيد توانست بفهميد كه         

 .آيا قابليت انجام آن را داريد يا نه

شما داراي عطايا و توانايي هاي فراواني هستيد         
صرفاً به اين دليل كه       كه خودتان از آنها بي خبريد،         

مي خواهم تشويقتان كنم شروع كنيد به انجام خدمتي كه           .  هيچگاه از آنها استفاده نكرده ايد     
مهم نيست چند سال عمر داريد، هرگز دست از امتحان و تجربه نمودن              .  هرگز انجام نداده ايد  

ه اند استعدادهاي  شخصاً كساني را ديده ام كه در سنين هفتاد يا هشتاد سالگي توانست               .  نكشيد
 هزار دالر بعنوان جايزة       10 سالگي،    90خانمي را مي شناسم كه در سن          .  پنهانشان را بيابند   

در حالي كه تا هفتاد و هشت سالگي هنوز نمي دانست كه استعداد دويدن              .  دوندگي برنده شد  
 ! دارد

اي قبل از اينكه تالش نماييد عطاياي خود را كشف كنيد، بهتر است در جايي بر                      
با درگير شدن و مشغول بودن در خدمت          .  خدمتي داوطلب شويد و شروع به خدمت نماييد         

شروع كنيد به تعليم دادن، يا برنامه ريزي       .  است كه خواهيد توانست عطايايتان را كشف نماييد       
تا .  كردن، يا نواختن يك آلت موسيقي، يا كار كردن با جوانان، مهم اين است كه شروع كنيد                

اگر به  .   را تجربه نكنيد، نخواهيد دانست كه آيا توانايي انجام آن را داريد يا نه                  وقتي كاري 
باالخره .  بخوانيد»  تجربه«نتيجة مورد نظر دست نيافتيد، آن را شكست تلقّي نكنيد، بلكه آن را               

 . خواهيد فهميد كه در چه كاري داراي استعداد و مهارت هستيد
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هركس وظيفة  «:  ولس نصيحت وار مي گويد   پ .دل و شخصيتتان را در نظر بگيريد      
خود را به نحو احسن انجام دهد؛ آنگاه از كار خود رضايت حاصل خواهد كرد و ديگر نيازي                

 دوباره يادآوري مي كنم كه از كساني كه        3».نخواهد داشت كه خود را با ديگران مقايسه كند         
از انجام چه كاري     :   بپرسيد از خودتان .  شما را خوب مي شناسند، تقاضاي اظهار نظر بنماييد         

بيشتر از همه لذّت مي برم؟ چه مواقعي از هميشه سر حال تر هستم؟ وقتي كنترل زمان از دستم                   
خارج مي شود، چه عكس العملي از خود نشان مي دهم؟ از كارهاي تكراري بيشتر لذّت                      

فردي را؟ آيا   مي برم يا از گوناگوني و تنوع در كار؟ خدمات جمعي را بيشتر مي پسندم يا                     
بيشتر درون گرا هستم يا برون گرا؟ بيشتر اهل تفكّر هستم يا تجربه؟ از كداميك بيشتر لذّت                    

 مي برم، از رقابت يا از همكاري؟

تجربياتتان را بررسي كنيد و از درسهايي كه آموخته ايد، خالصه اي تهيه            
ونه زندگي بر شما تأثير       زندگيتان را مرور كنيد و در اين باره تفكّر كنيد كه چگ                 .نماييد

امروز به خاطر آريد آنچه را به تجربه در بارة             «:  موسي به قوم اسرائيل گفت     .  گذارده است 
 تجربياتي كه به باد فراموشي سپرده شده اند، هيچ ارزشي ندارند؛ اين                 4».خداوند آموخته ايد 

پولس نگران  .  داريدمي تواند دليل خوبي باشد كه براي خودتان دفتر ثبت وقايع روحاني نگاه              
. بود كه مبادا ايمانداران غالطيه، درد و زحمتي را كه پشت سر گذارده بودند، فراموش نمايند                

 5».آيا اين همه تجربيات شما بيهوده بوده است؟ تصور نمي كنم«: او چنين گفت

. خيلي به ندرت مي توانيم در ضمن درد، شكست يا خجالت، هدف عالي خدا را ببينيم              
اكنون از درك آنچه      «:  كه عيسي مسيح پاهاي پطرس را شُست، به او چنين گفت                زماني 

 فقط در آينده است كه ما خواهيم توانست درك             6».مي كنم ناتواني، اما بعد خواهي فهميد       
 . كنيم كه خدا چه ارادة نيكويي براي ما، حتّي در بدي ها دارد

يشنهاد مي كنم كه روز تعطيل      پ.  درس گرفتن از تجربيات، نيازمند زمان زيادي است         
آخر هفته را تماماً به خودتان اختصاص دهيد، به جاي دِنجي برويد و زندگي تان را مرور                       
كنيد، تا بدينوسيله بتوانيد ببينيد كه چگونه خدا از اتفّاقات گوناگون در زندگي شما استفاده                  

 7.را انجام دهيدمنابعي هست كه مي تواند شما را ياري دهد تا اين كار . مي نمايد

 خود را  بپذيريد و از آن لذّت ببريد » شكل«
با توجه به اينكه خدا بهتر مي داند چه چيزي بهترين براي شماست، بايد با خوشي آنچه                

تو كيستي كه با خدا مجادله         «:  كتاب مقدس يادآوري مي كند كه     .  را كه هستيد، بپذيريد     
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 خدا مي خواهد

  شكلي كه  از بكار بردن

 .او به شما داده، لذّت ببريد

گويد چرا مرا چنين ساختي؟ آيا كوزه گر اختيار         مي كني؟ آيا مصنوع مي تواند به صانع خود ب       
ندارد كه از توده گِلي واحد، ظرفي براي مصارف مهم و ظرفي ديگر براي مصارف معمولي                  

 8»بسازد؟

بجاي اينكه تالش كنيد كه     .  شما بر طبق مشيت الهي براي هدف خدا آفريده شده ايد           
ماييد، بهتر است آنچه را كه هستيد خود را در قالب ديگران قرار دهيد و شكل خود را عوض ن     

اما «.  با شادي بپذيريد و شكرگزار خدا باشيد كه شما را اينگونه و منحصر به فرد آفريده است                 
 9».به همة ما فرداً فرد بر حسب سخاوت و بخشايش مسيح عطية خاصي داده شده است

 پذيرا  بخشي از پذيرش شكل و حقيقت وجوديتان اين است كه محدوديت هايتان را              
هيچكس در همة كارها خبره و حرفه اي نيست و هيچكس نيز خوانده نشده است كه                  .  باشيد

پولس اين را فهميده بود كه كار او اين        .  همة ما نقش و وظايف مشخّصي داريم      .  همه كاره باشد 
نيست كه هر كاري را انجام دهد و يا اينكه همه را خشنود سازد بلكه مي بايستي بر روي آن                       

 خود وي چنين     10.تي كه خدا وي را براي آن شكل داده و ساخته بود، تمركز نمايد                  خدما
 11».در محدودة كارهايي افتخار مي كنيم كه خدا توسط ما انجام داده است«: مي گويد

شكل .  اشاره به آن ميدان و نوع خدمتي است كه خدا به ما سپرده است              محدوده،  واژة  
گامي كه ما تالش نماييم محدودة خدمتمان را فراتر از           هن.  شما بيانگر نوع تخصص شماست     

درست . آنچه كه خدا ما را به جهت آن آفريده است گسترش بخشيم، دچار پريشاني مي شويم   
همانگونه كه به هر دوندة دوميداني يك خط داده مي شود كه در آن اجازه دارد بدود، به                       

 ميدان كه پيش روي ما مقرّر شده است،          با صبر در آن   «همين ترتيب هر يك از ما نيز بايستي          
 نسبت به دونده اي كه در خط پهلويي مي دود، ابراز حسادت نكنيد؛ بلكه تمام توجه                12».بدويم

 .  خودتان را به پايان برسانيددور و مسابقةو تمركزتان اين باشد كه 

خدا مي خواهد كه شما از آن شكلي كه او به             
وي در كالمش چنين     .  شما بخشيده است، لذّت ببريد     

هركس وظيفة خود را به نحو احسن انجام          «:  مي فرمايد
دهد؛ آنگاه از كار خود رضايت حاصل خواهد كرد و           
ديگر نيازي نخواهد داشت كه خود را با ديگران                 

:  شيطان تالش خواهد كرد كه لذّت خدمتتان را با يكي از اين دو روش بدزدد                13».مقايسه كند 
 كنيد، و ديگر اينكه شما را وسوسه        مقايسها كه خدمتتان را با ديگران       بوسيلة وسوسه كردن شم   
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 :روزسي و دوم
 استفاده از 

 عطاياي الهي

هر دوي اينها دام هاي كُشَنده اي      .  دهيدتطبيق  خواهد كرد كه خدمتتان را با انتظارات مردم            
هر .  هستند كه شما را از روشهاي خدمتي كه خدا برايتان در نظر داشته است، دور مي سازند                   

دمتتان لذّت نمي بريد، اين دو موضوع را بررسي نماييد و ببينيد            زمان كه احساس كرديد از خ     
 . كه درگير كداميك از اين دو وسوسه شده ايد

: كتاب مقدس به ما هشدار مي دهد كه هيچگاه خود را با ديگران مقايسه ننماييم                      
 لزومي  هركس بايد رفتار خود را بيازمايد و اگر رفتارش پسنديده بود مي تواند به خود ببالد و                «

 براي اينكه شما هيچگاه نبايستي شكل خود،            14».ندارد كه خود را با ديگران مقايسه كند           
اول اينكه،  .  خدمتتان و يا ثمرة كارتان را با ديگران مقايسه نماييد، دو دليل مهم وجود دارد                  

هميشه اين احتمال موجود است كه كسي را بيابيد كه خدمتش بهتر از شما باشد و در نتيجه                      
يا اينكه از طرف ديگر، هميشه اين امكان موجود است كه               .  ما از كار خود دلسرد شويد       ش

كسي را بيابيدكه به نظر برسد به اندازة شما خدمت مؤثري نداشته باشد و در اينصورت شما                     
هركدام از اين دو خصيصه مانعي براي خدمتتان هستند و شادي شما را از               .  گرفتار غرور شويد  
 . يدشما خواهند دزد

خيلي احمقانه است كه ما خود را با ديگران مقايسه نماييم؛ او                :  پولس تعليم مي دهد  
البته ما جرأت آن را نداريم خود را با كساني كه خود را          «:  چنين گفت 

. اينقدر بزرگ مي دانند مقايسه كنيم و يا در يك سطح قرار دهيم                 
ايسه مي كنند،  وقتي آنها خود را با يكديگر مي سنجند و با همديگر مق           

 ترجمة قديم كتاب مقدس، قسمت 15»!نشان مي دهند كه چقدر احمقند    
ايشان چون خود را با خود مي پيمايند و خود را با             «:  آخر اين آيه را چنين ترجمه كرده است        

  16».خود مقابله مي نمايند، دانا نيستند

 اند، شروع به    بزودي متوجه خواهيد شد كساني كه شكل شما را براي خدمت نشناخته            
 براي شما و    خودشانانتقاد از شما خواهند نمود و تالش خواهند داشت كه شما را با آنچه كه                 

پولس رسول اغلب با    .  چنين اشخاصي را ناديده بگيريد    .  خدمتتان تصور نموده اند، تطبيق دهند    
كردن چنين اشخاص انتقادگري مواجه بود كه خدمت او را درك نكرده بودند و قصد بدنام                  

كساني را كه ديگران را با خود و          :  عكس العمل پولس هميشه يكسان بود     .  پولس را داشتند  
يكديگر مقايسه مي كنند ناديده بگيريد، در مقابل گزافه گويي بايستيد، و تنها خدا را ستايش                 

 17.نماييد
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 كه  يكي از داليلي كه خدا پولس را به اين اندازه مورد استفادة خود قرار داد اين بود                  
او اجازه نمي داد انتقادها و يا مقايسة خدمات، و يا مباحثات بي ثمر در مورد خدمتش، او را از                    

اگر زندگي من بي ثمر است، اصالً مهم          «:   گفته است  *چنانكه جان بنيان  .  هدفش دور نمايد  
نيست كه چه كسي از من تعريف مي كند، و اگر زندگي من پر ثمره است، اصالً مهم نيست                     

 ».ه كسي از من انتقاد مي كندكه چ

 خود را بهبود بخشيد» شكل«كماكان 
در ضرب المثل قنطارها، عيسي مسيح به خوبي اين موضوع را به تصوير مي كشد كه                  

از .  خدا از ما انتظار دارد كه بيشترين نتيجه را از آنچه كه خدا به ما داده است، بدست آوريم                    
 هايمان را توسعه بخشيم، شعله هاي آتشمان را نگاه          ما خواسته شده است كه عطايا و توانايي         

داريم، از نظر شخصيتي و خصوصيت هاي فردي رشد كنيم و با افزودن بر تجربياتمان بصورت               
دعايم اين است كه محبت شما       «:  پولس به فيليپيان گفت   .  مؤثرتر و قوي تري، خدمت نماييم     

:  و به تيموتائوس يادآور مي شود كه        18».همراه با آگاهي و كمال دانايي همچنان رشد كند           
 19».مي خواهم يادآوري كنم كه آن عطاي الهي را كه در توست شعله ور سازي«

به .  اگر شما ماهيچه هايتان را بكار نبريد، كم كم آنها ضعيف و ضعيف تر خواهند شد               
، بكار  همين ترتيب چنانچه شما توانايي ها و مهارت هايي را كه خدا به شما بخشيده است                    

عيسي مسيح، ضرب المثل قنطارها را آورد تا          .  نيندازيد، بزودي آنها را از دست خواهيد داد         
وي با اشاره به آن خادمي  كه از توانايي خود استفاده نكرده              .  اين مطلب مهم را به ما بياموزد       

 اگر از   20».الحال آن قنطار را از او گرفته، به صاحب ده قنطار بدهيد               «:  بود، چنين بيان كرد    
آنچه به شما عطا شده است، استفاده نكنيد، آن را از دست خواهيد                

تان استفاده كنيد و       ي شروع كنيد از توانايي هاي خداداد        .  داد
پولس .  خواهيد ديد كه چگونه خدا آنها را افزايش خواهد بخشيد           

اين ...  عطية روحاني خود بي توجه نباش      نسبت به   «:  به تيموتائوس گفت  
 21». به عمل آور و خود را وقف آنها بسازچيزها را

هر عطيه اي كه به شما داده شده است، از طريق تمرين و ممارست است كه مي تواند                   
به عنوان نمونه هيچ كس را نمي توان يافت كه بدون حتّي يك           .  افزوده شود و گسترش نيز بيابد     

                                                 
* John Bunyan 
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عه، بازخور و نيز ممارست،      ولي در اثر مطال   .  جلسه تدريس، تبديل به معلّم ماهري شده باشد         
 بشود، و پس از مدتي صرف وقت و تحمل            بهتري مي تواند تبديل به معلّم       خوبيك معلّم   

هيچگاه به يك عطيه اي كه نصف و نيمه گسترش يافته،          .   ساير معلّمين نيز بشود    استادمي تواند  
منتهاي «.  ياموزيدخود را بيشتر بشناسيد و تا مي توانيد ب            .  دلخوش نباشيد و رضايت ندهيد      

كوشش خود را بكن تا مانند كارگري كه از كار خود خجل نيست و پيام حقيقت را بدرستي                   
 از هر فرصتي كه براي تعليم و آموزش          22».تعليم مي دهد در نظر خدا كامالً مورد پسند باشي         

 پيش مي آيد، استفاده كنيد تا بدينوسيله بتوانيد شكل خودتان را گسترش ببخشيد و در                       
 . خدمتتان داراي مهارت هاي عالي بشويد

همين اآلن مي توانيم با تجربه و       .  ابد، خدا را خدمت خواهيم نمود      به  ما در آسمان تا      
همانند ورزشكاران المپيك   .  تمرين بر روي زمين، خودمان را براي آن خدمت ابدي مهيا نماييم         

ز بزرگ بايد مشغول تمرين و آماده       كه خود را براي مسابقه آماده مي كنند، ما نيز براي آن رو            
براي بدست آوردن جايزه اي فاني، چنين زحماتي را متحمل          ...  يك ورزشكار   «:  سازي باشيم 

  23».مي شود، ولي ما براي پاداش آسماني كوشش مي كنيم، كه هرگز از بين نخواهد رفت

 . هستيمابديما در حال آماده شدن براي دريافت مسئوليت و پاداش 
 

 سي و دومزرو 
 ر در مورد هدفمتفكّ 

 
 .خدا شايسته است كه من با تمام وجود و به بهترين نحو خدمتش كنم :انديشة روز

 
سعي كن كه خود را مقبول خدا سازي، عاملي كه خجل نشود و                  «  : حفظي ةآي

  ».كالم خدا را بخوبي انجام دهد
 )قديم (15:2 تيموتاؤس 2  

 

نم بهترين بهره را از نعمت هاي خدادادي در           چگونه مي توا   :سؤالي براي تعمق  
 زندگيم ببرم؟ 
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 عمل خادم حقيقي
 

 هر كه مي خواهد در ميان شما بزرگ باشد،

 . خادم شما باشد
 )هزارة نو (43:10مرقس 

  
 .آنان را از اعمالشان خواهيد شناخت

 )شريف (16:7متي 
 

 
 

 .از طريق خدمت به ديگران است كه خدا را خدمت مي كنم

وقعيت و امثال اينها بيان       دنيا بزرگي را در قدرت، اموال و دارايي، نفوذ و م               مردم  
ايشان در پي   .  هدف اكثريت مردم اين است كه خدمتي از ديگران دريافت دارند              .  مي دانند

 بر آن   اول خودم در فرهنگ فردگراي امروز ما كه انديشة          .  كسب منفعت از ديگران هستند     
 . حاكم است، خادم بودن و همچون خادم عمل نمودن، خيلي معمول نيست

عيسي مسيح، بزرگي را نه در مقام و موقعيت مي ديد بلكه در خدمت به                   با اينحال،   
خدا ميزان بزرگي شما را در تعداد افرادي مي بيند كه شما ايشان را خدمت مي كنيد،                .  ديگران

اين تعليم كامالً بر عكس تعريف دنيا از بزرگي            .  نه اينكه چند نفر شما را خدمت مي كنند          
ة بزرگي دركي است بسيار مشكل و عمل نمودن به آن بسيار             درك تعليم مسيح در بار    .  است

 سال قبل، بين شاگردان مسيح، بر سر اين موضوع كه چه كسي از همه بزرگتر                2000.  مشكل تر
 سال، اين جدال قدرت بر سر مقام و             2000است جرّ و بحثي درگرفت، پس از گذشت             

 . وز هم وجود داردموقعيت در كليساها، فرقه ها و خدمات بين الكليسايي، هن
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شكل شما بيانگر خدمت
 ولي قلب خدمتگزارتانشماست،

 .نشان دهندة بلوغتان مي باشد

 هزاران كتاب در بارة رهبري به نگارش در آمده است، ولي واقعيت اين است كه                     
همه مي خواهند رهبري كنند؛ هيچ كس مايل       .  كتاب هاي زيادي در بارة خدمت وجود ندارد       

حتي مسيحيان نيز اشتياق     .  همه ترجيح مي دهيم سرهنگ باشيم نه سرباز         .  نيست خادم باشد   
ولي .   باشند »سرخدمتكار«و يا  »  رهبر خدام«  ، باشند  ساده و معمولي   ي خادم هكاينوض  دارند به ع  

 .  براي خود برگزيدعيسي لقبي است كه .همانند مسيح شدن يعني خادم بودن

يا وجود منحصر به فردتان براي خدمت مهم است، ولي از آن             »  شكل«اگرچه دانستن   
به ياد داشته باشيد كه خداوند شما را براي . باشيدمهمتر اينست كه دل خادم و خدمتگزار داشته       

اگر دل خدمتگزار نداشته باشيد، دچار وسوسه مي شويد        .   آفريد و نه براي خود محوري     خدمت
. كه شكل خود را براي اهداف و آرزوهاي شخصي خودتان مورد سوء استفاده قرار دهيد                    

ي استفاده كنيد تا به اين وسيله خود        همچنين وسوسه خواهيد شد كه از آن بعنوان عذر و بهانه ا          
 . را از برآوردن نيازهاي موجود تبرئه نماييد

اغلب خدا دلهاي ما را مورد محك و آزمايش قرار مي دهد به اين ترتيب كه از ما                       
اگر شخصي را ببينيد كه     .  آفريده نشده ايم مي خواهد در زمينه هايي خدمت كنيم كه براي آن          

 است، خدا از شما انتظار دارد دست او را بگيريد و از چاله بيرون بياوريد، نه                  در چاله اي افتاده  
ممكن است شما براي كار مشخصي      »  .من عطية بخشش و خدمت كردن ندارم     «:  اينكه بگوييد 

داراي عطيه نباشيد، با اين وجود اگر كسي كه            
داراي اين عطيه هست در آنجا نباشد، ممكن             

د شما را مي خواند     است به اين وسيله خدا دار        
 شما  اصليخدمت  .  كه آن كار را انجام دهيد        

بايد اين باشد كه موافق شكل و خصوصيتتان             
 شما اين است كه در هر كجا كه نيازي هست، دست به كار                ثانويهعمل نماييد، ولي خدمت     

 . شويد

شما بيانگر خدمت شماست، ولي قلب خدمتگزارتان نشان دهندة بالغ شدنتان             »  شكل«
هيچ استعداد خاص و يا عطيه اي الزم نيست كه يك ايماندار براساس آن، پس از خاتمة                .  است

هر كسي  .  جلسات كليسايي، دقايقي بيشتر بماند، زباله ها را جمع كند و صندلي ها را مرتّب نمايد           
 . مي تواند خادم باشد، تنها چيزي كه براي خادم بودن نياز داريد، برازندگي شخصيت است

تمال وجود دارد كه شخصي تمام عمرش را در كليسايي كار كند، بدون اينكه               اين اح 
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چگونه مي توانيد اطمينان   .  شخص بايد قلب خادم و دل خدمتگزار داشته باشد        .  بوده باشد خادم  
آنان را از اعمال     «:  حاصل كنيد كه دل خدمتگزار و قلب خادم داريد؟ عيسي مسيح فرمود               

 1».ايشان خواهيد شناخت

 خادمين وقتشان   .ين حقيقي خودشان را براي خدمت آماده مي كنند        خادم
ايشان مشتاقند كه   .  را با كارهاي گوناگون پر نمي كنند كه باعث محدود شدن وقتشان بگردد             

درست همانند  .  به محض اينكه براي خدمتي خوانده شدند، بالفاصله آن خدمت را انجام دهند            
هيچ سربازي خود را گرفتار      «:  ماده به خدمت باشد    يك سرباز، يك خادم نيز هميشه بايد آ         

 اگر فقط در     2».امور غير نظامي نمي كند، زيرا هدف او جلب رضايت فرمانده اش مي باشد               
. زمانهايي خدمت كنيد كه همة شرايط براي شما مساعد است، شما يك خادم حقيقي نيستيد                

نجام مي رسانند حتي اگر شرايط     خادمين حقيقي آن خدمتي را كه الزم است انجام پذيرد، به ا            
 . هم مناسب نباشند

بدون اينكه اشتياق و عالقة به      شما چه؟ آيا هميشه براي خدمت خدا آماده هستيد؟ آيا            
اجازه مي دهيد خدا برنامه هاي شما را بهم بريزد و عوض كند؟               خدمتتان را ازدست بدهيد،      

خادم بودن يعني چشم پوشي    .  اريدبعنوان خادم، شما حقّ انتخاب زمان و مكان خدمت را ند             
كردن از حقّ انتخاب و اينكه اجازه دهيد خدا برنامه هاي شما را كنترل كند و نيز اينكه اجازه                    

 . بدهيد خدا هر زمان كه مايل بود برنامة شما را تغيير دهد

اگر هر روز صبح كه از خواب بيدار مي شويد به خودتان يادآوري نماييد كه شما                     
د هستيد، از اينكه خدا برنامه هاي شما را عوض نمايد ناراحت و غمگين نخواهيد               خادم خداون 

شد، چراكه برنامة كاري شما آن چيزهايي خواهد بود كه خدا براي شما در نظر دارد در                        
خادمين خداوند، تعويض برنامه هايشان توسط خدا را بعنوان قرار                .  زندگيتان انجام دهيد   

 مي بينند و از اين فرصتي كه براي خدمت پيش آمده، بسيار                مالقات هاي الهي براي خدمت    
 . خوشحال مي شوند

 چشمان خادمين هميشه مراقب است و         .خادمين حقيقي به نيازها توجه دارند      
ايشان به محض اينكه نيازي را مشاهده كنند،      .  به دنبال راه هايي براي خدمت به ديگران مي گردد      

تا جايي كه «: رست همانگونه كه كتاب مقدس فرمان داده است  بالفاصله به آن سو مي شتابند، د     
 وقتي خدا يك نفر را كه        3».مي توانيم، در حق مردم، بخصوص مسيحيان مؤمن، نيكي بنماييم         

در نيازي گرفتار است، سر راه شما قرار مي دهد، در واقع به اين وسيله به شما فرصتي براي                       
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ت در اين آيه مي توان متوجه گرديد كه خدا             با دقّ .  رشد در زندگي خدمتي عطا مي كند        
مي خواهد نيازهاي مربوط به كليسا، جايگاه اول را در كارهاي ما داشته باشند، نه اينكه در                      

 . آنها را بگنجانيم» ليست كارهايمان«انتهاي 

ما خيلي از فرصتهاي خدمت را از دست مي دهيم، به اين دليل كه به اندازة كافي براي                  
فرصتهاي عالي براي   .  دمات حساسيت نداريم و نمي دانيم چه چيزي مهمترين است           انجام خ 

خدمت معموالً براي مدت زماني طوالني باقي نمي مانند، بلكه زود از بين مي روند و گاهي                    
ممكن است كه شما . اوقات هم ديگر آن فرصت دوباره پيش نمي آيد     

 پيش  فقط يك مرتبه فرصت خدمت به شخص بخصوصي برايتان          
آيد، پس قدر آن لحظه و فرصت را بدانيد و حداكثر استفاده از آنرا              

، اگر همان موقع      "برو و فردا بيا     ":  هرگز به همسايه ات مگو     «.  ببريد
 4».مي تواني به او كمك كني

سخن حكيمانه اي از او بدين        .  ، يكي از خادمين بي نظير خداوند بود          *جان وِسلي 
م خوبي هايي را كه مي تواني بعمل آور، با هر چه مي تواني،             تما«:  مضمون بر جاي مانده است    

با تمام راه هايي كه مي تواني، در تمام جاهايي كه مي تواني، در تمام مواقعي كه مي تواني، براي         
شما مي توانيد  !   يعني بزرگي و عظمت    اين»  .همة كساني كه مي تواني، و تا زماني كه مي تواني         

اين كارهاي  .  نيد كه به چشم هيچ كس ديگري نمي آيند         از خدمت هاي كوچكي شروع ك      
كوچك را آنچنان انجام دهيد كه پنداري بزرگترين كارها هستند، صرفاً به اين دليل كه خدا                  

 .دارد به شما مي نگرد

 يك  .خادمين حقيقي از آنچه كه دارند، به بهترين نحو استفاده مي كنند           
عويق نمي اندازد و يا براي فرا رسيدن موقعيت بهتر          خادم عذر و بهانه نمي آورد، كارش را به ت         

در وقت مناسب اين كار     «يا  »  يكي از اين روزها   «:  خادمين هيچگاه نمي گويند  .  منتظر نمي ماند 
: كتاب مقدس مي فرمايد .  بكله كاري را كه بايد بكنند، انجام مي دهند          »  .را انجام خواهم داد    

مساعد بماند، نه چيزي خواهد كاشت و نه چيزي          كشاورزي كه براي كاركردن منتظر هواي       «
همراه با آنچه كه داريد و هر      خدا از شما انتظار دارد آنچه را كه مي توانيد،         5».درو خواهد كرد  

خدمتي كه از خدمت عالي اندكي كمتر باشد، به مراتب بهتر               .  كجا كه هستيد، انجام دهيد     
ي از داليلي كه خيلي از افراد بر اساس آن            يك.  است از بهترين نيتي كه به عمل ننشسته باشد          

                                                 
* John Wesley 
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 را دارا   كفايت الزم خدمت نمي كنند، ترسي است مبني بر اينكه شايد براي خدمت خوب،                
. ايشان آن دروغي را باور داشته اند كه خدمت خدا ويژة اشخاص بسيار برجسته است               .  نباشند

 اند، كه باعث گرديده است       بتي ساخته »  كمال گرايي«برخي از كليساها از اين افسانة باطل           
 .ايمانداران با استعدادهاي معمولي از ورود به خدمت، ترس و واهمه داشته باشند

اگر نمي تواني اين كار را درست      «:  باشد  ممكن است چنين جمله اي به گوشتان خورده      
حقيقت اين . عيسي مسيح هرگز چنين چيزي نگفته است» .انجام دهي، هرگز آن را شروع نكن

 كه تقريباً تمام كارهاي ما، در وهلة اول كه آن را شروع مي كنيم با ضعف به انجام                          است
به «در كليساي سدِلبك ما از اصل       .  مي رسند و اين روشي است كه ما از طريق آن مي آموزيم           

الزم نيست همة شرايط عالي باشند تا خدا كسي را بكار            :   استفاده مي كنيم  »اندازة كافي خوب  
ما ترجيح مي دهيم كه با هزاران انسان عادي خدمت كنيم تا اينكه يك               .  كت دهد گيرد يا بر  

 . كليساي عالي داشته باشيم كه فقط چند نفر افراد زبده آن را اداره كنند

 هر كاري   .خادمين حقيقي هر نوع خدمتي را از صميم دل انجام مي دهند         
 كوچكي و   6».چه كنيد از دل كنيد    آن«:  كه ايشان انجام دهند مصداق اين آيه از كالم خداست         

تنها چيزي كه مهم است اين است كه آيا اين كار            .  بزرگي يك كار براي خادم اهميت ندارد      
بايد انجام شود يانه؟ شما هيچگاه در اين زندگي به جايي نخواهيد رسيد كه بگوييد فالن كار                  

و درست  شما هم يك انسان خاكي       .  براي كسي همچون من كاري پست و كوچك است           
. همانند تمام انسان هاي ديگر مي باشيد و اين بخشي اساسي از برنامة تربيت شخصيت ماست                 

اگر كسي خود را چنان بزرگ مي پندارد كه نمي خواهد به اين امر                 «:  كالم خدا مي فرمايد   
 در  7».چنين شخصي را نمي توان ايماندار واقعي دانست         .  گردن نهد، خود را فريب مي دهد       

 .ت كوچك است كه ما مي توانيم تا به پري قامت مسيح رشد كنيمهمين خدما

عيسي مسيح در انجام كارهاي ناچيزي كه ديگران از انجام آن خودداري مي نمودند،               
شستن پاها، كمك به كودكان، تهية خوراك، و مراقبت از             :  تخصص دارد، كارهايي چون    

او براي انجام اين     .   خدمت كند    نبود، چراكه او آمد تا       پستهيچ كاري براي او       .  ابرصان
 عظمت و بزرگي اش بود كه اين كارها را            به دليل ، بلكه   ترك نكرد كارها، عظمت خود را      

  8.انجام مي داد، و از ما نيز انتظار دارد در اثر نمونه اي كه او به ما داده است، رفتار نماييم

دمت گزار شما  قلب خ .  انجام كارهاي كوچك، اغلب نشان دهندة قلبي بزرگ هستند         
در حين انجام كارهاي كوچكي كه سايرين حتي به انجام دادن آن نيز نمي انديشند، آشكار                   



  ٢٧٧                               شما آفريده شده ايد تا خدا را خدمت كنيد                                                                              :هدف چهارم

 فرصتهاي طاليي

اغلب در پشت كارهاي كوچك
 .پنهان هستند

مي گردد، درست همانگونه كه پولس درست پس از اينكه كشتي شان در هم شكست، مشغول              
 او نيز همانند  سايرين خسته بود، با اين وجود        9.جمع آوري هيزم براي درست كردن آتش گرديد     

اگر دل خادم داشته باشيد، ديگر هيچ كاري به نظرتان          .  ي انجام داد كه مورد نياز همه بود       كار
 . كوچك و حقير نخواهد آمد

چيزهاي كوچك  .  فرصت هاي طاليي اغلب در پشت كارهاي كوچك پنهان هستند          
 به دنبال اين نباشيد كه كاري بسيار بزرگ براي. در زندگي، تعيين كنندة چيزهاي بزرگ هستند    

كافي است همان كارهاي به ظاهر كوچك را به عمل آوريد، و خدا                     .  خدا انجام دهيد   
پيش از اينكه درگير كارهاي       .  مسئوليت هر كار ديگري را كه بخواهد به شما خواهد داد               

  10.شگفت انگيز و فوق العاده بشويد، شروع كنيد خدا را در امور عادي خدمت كردن

براي خدا انجام دهند از      »  بزرگ«وست دارند كارهاي     هميشه تعداد انسان هايي كه د     
مسابقة قدرت و تالش براي رهبر      .  كساني كه مايلند كارهاي كوچك انجام دهند، بيشتر است        

شدن هميشه مملو است از رقبا، در حالي كه زمين براي كساني كه مي خواهند خادم باشند،                    
خم رت را خدمت كنيد و گاهي هم         ، صاحبان قد  رو به باال  گاهي بايد   .  وسيع و گشاده است   

در هر دو حالت، وقتي كه      .   كساني را كه در نيازند     شده
شما اشتياق به خدمت داريد، اين مسئله دل                        

 . خدمت گزار شما را وسيع مي گرداند

. خادمين حقيقي به خدمتشان وفادارند     
 -خادمين كارشان را به درستي انجام مي دهند، مسئوليت      

. كنند، به قول هايشان عمل مي كنند، و تعهدشان را به انجام مي رسانند              هايشان را تكميل مي     
ايشان قابل  .  كاري را نيمه تمام رها نمي كنند، و وقتي كه دلسرد بشوند دست از كار نمي كشند               

 . اعتماد هستند و مي توانيد روي ايشان هميشه حساب كنيد

فهوم تعهد را اصالً       اغلب مردم م     11.وفاداري هميشه صفتي كمياب بوده و هست          
ايشان تعهدي را مي پذيرند و كمي بعد با آوردن بهانه اي ناچيز آنرا مي شكنند، بدون              .  نمي دانند

. اينكه در اين مورد ترديدي به خود راه دهند، يا اصالً از اين مسئله ناراحت و يا پشيمان گردند                  
ن است كه وقتي داوطلبين بر سر       يكي از مشكالتي كه كليساها هر هفته با آن مواجه هستند، اي           

كاري كه خودشان خواسته اند انجام دهند، نمي توانند حاضر شوند، بعضي اوقات ايشان حتي                
 . اين زحمت را به خود نمي دهند كه تلفن بزنند و عذرخواهي كنند از اينكه نمي توانند بيايند
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ده ايد كه بايد به آن     شما چه؟ آيا ديگران مي توانند روي شما حساب كنند؟ آيا قولي دا           
عمل كنيد؟ عهد و پيماني داريد كه بايد نگاه داريد؟ يا تعهدي كه بايد به آن گردن بنهيد؟                      

اگر از امتحان   .  خدا دارد با اين وسيله ها وفاداري شما را مي آزمايد          .  اين يك آزمايش است    
سربلند بيرون آييد، همراه و مالزم گروهي بسيار برجسته خواهيد           

امين و  خدا به ايشان لقب خادم         خاصي كه در كالم        بود، اش 
ابراهيم، موسي، سموئيل،     :   خدا داده شد، افرادي چون          وفادار

از اين هم باالتر، خدا وعده داده          .  داوود، دانيال، تيموتاؤس و پولس      
تصور كنيد كه    .  است كه وفاداري شما را در ابديت پاداش بخشد              

بر چيزهاي كم امين     !  آفرين اي غالم نيكِ متدين     «:  روزي در ابديت خدا به شما مي گويد        
 12»!در خوشي خداوند خود داخل شو. بودي، تو را بر چيزهاي بسيار مي گمارم

خادم حقيقي و وفادار، تا روزي كه         .  ضمناً، خادم وفادار هيچگاه بازنشست نمي شود      
 بازنشست گرديد، ولي    شما مي توانيد از شغل و حرفه تان     .  زنده است، وفادارانه خدمت مي كند    

 . خدمت خدا هيچگاه بازنشستگي ندارد

خادمين به دنبال اين نيستند كه نظرها را         .  خادمين حقيقي خودنمايي نمي كنند   
ايشان به عوض اينكه تالش داشته باشند ديگران را    .  به خود جلب كنند و خود را بزرگ نمايند        

همة «:  ا بخوبي آموخته اند كه مي فرمايد    تحت تأثير خود و كارهايشان قرار دهند، كالم خدا ر          
 اگر كسي از ايشان براي         13».شما حولة فروتني را به كمر بسته، يكديگر را خدمت كنيد                

خدمتشان قدرداني نمايد، با فروتني مي پذيرند ولي اجازه نمي دهند اين قدرداني در خدمتشان              
 . وقفه ايجاد كند

 باشد، ولي در    روحانير مي آيد خدمتي    پولس نوعي خدمت را افشا مي كند كه به نظ         
او اين را    .  واقع فقط يك پوشش، نوعي نمايش و كاري براي جلب توجه ديگران است                   

ما به وسيلة اين    .   يعني خدمتي براي جلب رضامندي انسان ها خوانده است         14»خدمتِ حضور «
ي بود كه   اين گناه .  نوع خدمت مي خواهيم به ديگران نشان دهيم ما چقدر روحاني هستيم              

آنها كارهايي از قبيل كمك به ديگران، هديه دادن و حتي ستايش             .  فريسيان درگير آن بودند   
عيسي از اين خصلت متنفّر بود و        .  خدا را تبديل به تظاهر و نمايش براي ديگران نموده بودند           

 نزد پدر   زنهار عدالت خود را پيش مردم بجا مياوريد تا شما را ببينند، واالّ             «:  هشدار مي داد كه  
  15».خود كه در آسمان است، اجري نداريد
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 :روزسي و سوم
 عمل 

 خادم حقيقي

خادمين حقيقي براي تأييد و يا تشويق ديگران         .  خودستايي را با خدمت كاري نيست      
چنانكه .  آنها فقط به جهت رضايت يك شخص است كه تالش مي كنند             .  خدمت نمي كنند 

 16».بودماگر تابحال رضامندي مردم را مي خواستم، غالم مسيح نمي «: پولس گفت

اگر در روي صحنه و مكان هايي كه مورد توجه عموم است به دنبال خادم حقيقي                     
مي گرديد، وقت خود را تلف مي كنيد؛ در واقع خادمين حقيقي تا حد امكان سعي مي كنند از                 

. ايشان از خدمت كردن بي سر و صدا و پنهان لذّت مي برند                .  ديده شدن خودداري نمايند    
او بدون اينكه بخواهد جلب توجه نمايد، ابتدا            .  لي در اين زمينه است      يوسف نمونه اي عا   

فوتيفار، سپس زندانبانش و بعد از آن نانوا و ساقي فرعون را خدمت كرد، و خدا او را بركت                     
بعدها وقتي كه توسط فرعون به مقامي عالي منصوب گرديد، كماكان همان دل خادم                   .  داد

 . رادرانش كه به او خيانت كرده بودندگونه اش را حفظ نمود، حتي با ب

متأسفانه، امروزه اغلب رهبران روحاني با عنوان خادم كار خود را شروع مي كنند، ولي              
ايشان به توجه ديگران اعتياد پيدا      .  با شهرت و آوازه اي مغاير با آن، كارشان را به پيش مي برند           

 پرتو نورافكن ها باشند، به زودي نابينا        ايشان نمي دانند اگر هميشه روي صحنه و زير        .  مي كنند
 . خواهند شد

شما ممكن است خدمتي گمنام در جايي بسيار كوچك داشته باشيد، و احساس كنيد                
خدا شما را در همين جايي     :  خوب گوش كنيد .  كه ناشناخته هستيد و كسي قدر شما را نمي داند        

وهاي سر  او تمام م  !  كه هستيد، براي منظور خاصي قرار داده است       
بهتر .  شما را نيز شمرده است، و او آدرس شما را بخوبي بلد است             

است كه هركجا هستيد همانجا بمانيد تا زماني كه خدا شما را به               
اگر خدا بخواهد كه در جايي ديگر          .  جايي ديگر منتقل نمايد     

خدمت شما براي    .  خدمت كنيد، خود او به شما خواهد گفت           
وقتي مسيح كه زندگي واقعي ماست بازگردد، شما نيز با او              «.  ملكوت الهي بسيار مهم است     

  17».خواهيد درخشيد و در جالل و شكوه او شريك خواهيد شد

اشخاص « نشرية مختلف در مورد      450و بيش از    »  تاالر مشاهير   «750در امريكا بيش از     
جلوي چشم  «.  دوجود دارد، ولي در هيچكدام از اينها نمي توانيد خادمين حقيقي پيدا كني           »  مهم

چيزي نيست كه يك خادم حقيقي به دنبال آن باشد چراكه ايشان بخوبي                  »  ديگران بودن، 
در بدن شما چندين عضو چشم گير وجود       .  تفاوت ميان ارزش و عرض اندام كردن را مي دانند       
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آن اعضاي نامرئي هستند كه حيات بدون داشتن        .  دارد كه بدون آنها هم مي توانيد زنده بمانيد       
مهم ترين خدمت    .  همين حقيقت در مورد بدن مسيح مصداق دارد          .  ها غير ممكن است    آن

 18.معموالً آن خدمتي است كه اصالً به چشم نمي آيد

در آسمان، خدا به برخي از گمنام ترين خادمين خود آشكارا پاداش خواهد داد،                     
كه بچه هاي  كساني كه حتي اسم آنها هم شايد به گوشمان هيچگاه نخورده باشد، كساني                   

ناآرام را تعليم مي دهند، زير افراد مسنّي كه نمي توانند خود را نگاه دارند تميز مي كنند، از                     
 .بيماران ايدز مراقبت مي كنند، و در هزاران زمينة ديگر كه ما نمي بينيم خدمت مي نمايند

س اگر خدمت شما، خدمتي نامرئي است و كسي به آن توجهي ندارد، حال كه اين در               
بنابراين اي برادرانِ    «!  كماكان خدا را خدمت كنيد      .  را آموختيد، ديگر نبايد دلسرد شويد        

حبيبِ من، پايدار و بي تشويش شده، پيوسته در عمل خداوند بيفزاييد، چون مي دانيد كه                      
 كوچكترين خدمات نيز از ديدگان خدا پنهان نيست و          19».زحمت شما در خداوند باطل نيست     

يقين بدانيد كه هرگاه    «:  كلمات عيسي مسيح را بياد داشته باشيد       .  داش خواهد داد  او آنها را پا   
كسي به يكي از كوچكترين پيروان من، به خاطر اينكه پيرو من است، حتي يك جرعه آب                    

 20».سرد بدهد، به هيچ وجه بي اجر نخواهد ماند
 

 
 

 سي و سومروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ 

 
 .ت به ديگران است كه خدا را خدمت مي كنيماز طريق خدم :انديشة روز

 
هركه يكي از اين صغار را كاسه اي از آب سرد محض نام شاگرد                 «  : حفظي ةآي

  ».نوشاند، هرآينه به شما مي گويم اجر خود را ضايع نخواهد ساخت
 )قديم (42:10متي 

 

كدام يك از شش خصوصيت خادمين حقيقي، براي من              :سؤالي براي تعمق   
 ين است؟ سخت تر
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 همچون خادم انديشيدن
 

 خدمتگزار من كاليب شخصيت ديگري دارد

 . و پيوسته از صميم قلب مرا اطاعت كرده است
 )تفسيري( 24:14اعداد 

  
 پس همين فكر در شما باشد

 .كه در مسيح عيسي نيز بود
 )قديم (5:2فيليپيان 

 
 

 .خدمت از فكر شما آغاز مي گردد

خدا به  .  ييري در انديشه و نگرش شخص روي دهد        الزمة خادم بودن اين است كه تغ       
براي خدا  .  انگيزة ما در انجام كاري، بيش از خود آن كاري كه انجام مي دهيم توجه دارد                   

اَمصياي پادشاه خشم خدا را برانگيخت      .  حالت قلبي و نگرش ما مهمتر از موفّقيت هاي ماست         
 خادمين  1».مل آورد، اما نه به دل كامل       آنچه در نظر خداوند پسند بود، به ع        «:  به اين دليل كه   

 . حقيقي، خدا را با انديشه اي مشتمل بر پنج ويژگي، خدمت مي كنند

 .خادمـين بيش از اينكه به فكر خودشان باشند، در انديشة ديگران هستند            
نه اينكه خود را    : اين يعني فروتني راستين   . خادمـين بـه ديگـران تـوجه مي كنند، نه به خودشان            

خادم خدا بايد از . نـدك ببينـيم بلكـه كمتـر در مـورد خـود فكـر كنـيم و نگران باشيم             كـم و ا   
هيچ يك از شما تنها به فكر خود نباشد، بلكه به ديگران          «: پـولس مي گويد   . خودگذشـته باشـد   

.  ايـن يعني از خودگذشتگي، يعني خود را در خدمت به ديگران فراموش كنيم   2».نيـز بينديـشد   
يازهاي خـود دسـت بكـشيم، خواهـيم توانست نيازهاي اطراف خود را              هـرگاه از تمركـز بـر نـ        

 .مشاهده نماييم
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خادمين حقيقي از خدا براي دستيابي
به اهدافشان استفاده نمي كنند، 
بلكه اجازه مي دهند خدا ايشان را 
.براي خويش مورد استفاده قرار دهد

 آخرين مرتبه اي كه شما از تمام        3».خود را خالي كرده، صورت غالم پذيرفت      «عيـسي   
مـزاياي خـود براي نفع ديگران چشم پوشي كرديد، چه موقع بود؟ اگر از خود پر باشيد، هرگز       

مي كه ما خود را فراموش كنيم، مي توانيم كارهايي انجام دهيم كه             هنگا. نمي توانيد خادم باشيد   
 . ارزش ماندن در خاطره ها را دارند

خدمت مي كنيم تا    . متأسـفانه، بيـشتر خـدمات مـا معمـوالً خـدمت بـه نفـس مـي باشند                  
اين . ديگـران مـا را دوسـت داشته باشند، ما را تحسين كنند، و يا اينكه به اهدافمان دست يابيم                   

ما هميشه به فكر خودمان هستيم و اينكه ما چه افراد نجيب            . ار، خودشيريني است نه خدمت    كـ 
برخي افراد خدمت را تبديل به وسيله اي براي معامله كردن با خدا نموده اند؛               . و خوبـي هـستيم    

خادمين » .خـدايا ايـن كـار را بـرايت انجـام مـي دهم، مشروط بر اينكه تو هم برايم چنين كني           «
از خـدا براي دستيابي به اهدافشان استفاده نمي كنند، بلكه اجازه مي دهند خدا ايشان را          حقيقـي   

 . براي ارادة خويش مورد استفاده قرار دهد

ويژگـي از خودگذشـتگي نيـز همانند        
از مـيان تمام    . وفـاداري، بـسيار كمـياب اسـت       

افـرادي كـه پـولس مـي شناخت، تيموتاؤس با           
 انديشيدن   همچون خادم  4.همـه تفـاوت داشت    

بـسيار مـشكل اسـت، بـه ايـن دلـيل كـه مسئلة               
بيشتر به خودم  . من، بصورت طبيعي، خودخواه هستم    : اصـلي زندگـي مـرا بـه چـالش مـي طلبد            

به همين دليل فروتني، كشمكشي دائمي است، و اين درسي است كه نياز دارم هر               . مـي انديشم  
وزي ده ها بار مرا به چالش مي طلبد،         فرصت اينكه خادم باشم، ر    . روز پشت سر هم آنرا بياموزم     

فرصـتي كـه در آن بـه مـن ايـن انـتخاب داده مـي شـود كـه بـين رسيدگي به نيازهاي خودم و                            
 . انكار نفس، هستة اصلي زندگي يك خادم است. ديگران، يكي را برگزينم

مـي توانيم قلب خدمتگزارانة خود را به اين وسيله مورد محك قرار دهيم كه ببينيم آيا                 
. كس العمل ما در مقابل كساني كه با ما همچون يك غالم و خادم برخورد مي كنند، چيست                 ع

در آن زمانهايي كه با شما همچون يك غالم برخورد مي شود، و همه تالش مي كنند تا بر شما                     
رياسـت كنند، و شما را از ديگران پايين تر مي بينند، چگونه عكس العملي نشان مي دهيد؟ تعليم              

دس اينست كه اگر كسي با بي عدالتي از شما بهره برداري مي كند از اين فرصت براي     كـتاب مق  
 5.تمرين زندگي خدمتي خود استفاده نماييد
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 خـادم هميشه بياد     .خادمين همانند ناظرين مي انديشند و نه همچون مالكين        
قرار در كتاب مقدس، ناظر شخصي است كه مورد اعتماد          . داردكـه خـدا مالك همه چيز است       

 در مصر،   بردهيوسف به عنوان يك     . گـرفته اسـت و چيزهايـي براي اداره به او داده شده است             
سپس زندانبان را مي بينيم     . فوتيفار در امور خانة خود به او اعتماد نموده بود         . چنـين خادمي بود   

ام سرانجام مشاهده مي كنيم كه فرعون در امور تم        . كـه در امـور زندان به يوسف اعتماد داشت         
 و  6خادم بودن و ناظر بودن مكمل يكديگرند،      . قـوم و مملكـت خـويش به يوسف اعتماد نمود          

كــالم خــدا . خـدا از مــا انــتظار دارد كــه در هــر دوي ايــن مــوارد، امــين و قابــل اعــتماد باشــيم 
مهم ترين وظيفة يك خدمتگزار اينست كه دستورات اربابش را بطور كامل اجرا             « :مـي فرمايد  

گـونه بـا اموالـي كـه خدا با اعتماد نمودن به شما، مسئوليت آنها را به شما داده                     شـما چ   7».كـند 
 است، برخورد مي نماييد؟

بـراي ايـنكه يك خادم حقيقي بشويد، بايد مسئلة پول و ماديات را در زندگي خود به                  
شما ... هـيچ نوكري نمي تواند غالم دو ارباب باشد          «: عيـسي مـسيح فـرمود     . كلّـي حـل نمايـيد     

 بلكه فرمود   »بهتر است چنين نكند   «:  او نگفت  8».ي توانيد هم بندة خدا باشيد و هم دربند پول         نم
زندگي براي خدمت و زندگي براي پول، اين     . چرا كه اين امري است غير ممكن      » .نمـي تواند  «

شما كداميك را بر مي گزينيد؟ اگر شما خادم         . دو هـدف، اهدافـي متـضاد بـا يكديگـر هستند           
 تمام.  نمي توانيد بصورت قاچاق يا به قول معروف بازار سياه براي خودتان كار كنيد              خـدا هـستيد،   

 . او بر اطاعتي محض تأكيد دارد، و نه نوعي وفاداري پاره وقت. وقت شما به خدا تعلّق دارد

بـصورت بالقـوه، پـول، قـدرت بـسيار زيـادي دارد و تـالش مـي كـند در زندگي شما                       
.  بيشتر از هر چيز ديگري، خادمين را ربوده و منحرف نموده است            ماديات. جايگزين خدا شود  

وقتي به اهداف مالي خودم رسيدم، شروع به خدمت خداوند          «: بـا ايـن وجـود هـنوز مي گوييد         
اينچنـين اشخاصـي درگير تصميمي احمقانه هستند كه منجر به حسرتي ابدي             » خـواهم نمـود؟   

قاي زندگي شما باشد، پول در خدمت شما        اگـر عيسي، خداوند و آ     . برايـشان خـواهد گـرديد     
ثروت به  . خـواهد بـود، ولـي اگـر پـول، آقـا و حكمران شما باشد، شما نوكر پول خواهيد بود                    

براي . خـودي خود گناه نيست، ولي استفاده نكردن از ثروت براي جالل خدا، قطعاً گناه هست               
 .خادمين خداوند، خدمت بيشتر از پول اهميت دارد

خدا از پول براي آزمايش وفادراي شما بعنوان        : روشني بيان مي دارد كه    كـالم خـدا به      
بـه همـين دليل است كه عيسي مسيح بيشتر از اينكه در مورد مسائلي               . خـادم اسـتفاده مـي كـند       
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 :روز سي و چهارم
 همچون 

 خادم انديشيدن

اگر «: او گفت . چـون بهـشت و جهـنّم سـخن بـه ميان آورد، در مورد پول صحبت كرده است                  
ه كسي در مورد آن ثروت حقيقي به شما اعتماد          شـما در خـصوص مـال دنـيا امـين نباشـيد، چ             

 نحـوة مديـريت اموال شما تعيين كنندة ميزان بركتي است كه خدا مايل است       9»خـواهد كـرد؟   
 .به شما بدهد

هر دو دسته   : پول سازان و ملكوت سازان    :  بـه دو نـوع انـسان اشاره كردم         31در فـصل    
ترش بخشند، معامله يا فروشي را منعقد   داراي ايـن اسـتعداد و عطـية هـستند كه حرفه اي را گس              

پول سازان، با جديت به گردآوري پول مي پردازند بدون توجه به . كنـند، و سـود بدست آورند   
ايشان نيز كماكان تالش    . اينكه چقدر دارند، اما ملكوت سازان، به گونه اي ديگر عمل مي كنند            

پول را براي اين كسب مي كنند كه آن را مـي كنند تا حد امكان پول بدست بياورند، ولي ايشان   
 . مي كنندآنها از ثروت براي بناي كليساي خدا و مأموريت آن در جهان استفاده . به ديگران بدهند

در كليـساي سـدِلبك گروهي از مديران و مالكان شركت هاي بزرگ عضو هستند كه     
داشته باشند تا به اين وسيله      تـالش دارند تا جايي كه مي توانند در تجارت خود درآمد بيشتري              

مي خواهم تشويقتان كنم    . بتوانند هر چه بيشتر ملكوت خدا را در ميان ديگران گسترش بخشند           
كـه بـا كشيش خود در مورد شروع گروهي تحت عنوان ملكوت سازان در كليسايتان صحبت                 

  . را مشاهده بفرماييد2براي مطالعة بيشتر در اين زمينه، لطفاً ضميمة . كنيد

 ايشان از   .خادمـين به خدمت خودشان مي انديشند، نه به خدمات ديگران          
مقايـسه، انـتقاد و يـا رقابـت با ساير خادمين و يا خدمت ها بطور جدي                  

خادم آنچنان مشغول خدمت خداست كه وقت اضافي        . پرهيز مي كنند  
 . براي چنين چيزهايي ندارد

ند كاري است   بـنا بـه داليل فراواني، رقابت بين خادمين خداو         
همة ما اعضاي يك گروه هستيم، هدف ما جلب رضايت          : غير منطقي 

خداسـت و نه خشنودي خودمان؛ به هريك از ما وظايف متفاوتي محول گرديده است؛ و همة          
نخواهيم در اينصورت، ديگر جاه طلب و شهرت طلب         «: پولس مي گويد  . مـا برابر آفريده شده ايم     

 10».نخواهيم رنجاند و به يكديگر حسادت نخواهيم ورزيدبود و در نتيجه، يكديگر را 

اگر . در زندگـي مـسيحي، هـيچ جايـي براي ذره اي حسادت بين خادمين وجود ندارد                
هر . شـما مـشغول خـدمت باشـيد، ديگـر فرصـتي اضـافه براي انتقاد از سايرين نخواهيد داشت                   

ين وسيله لحظه و فرصت خدمتي لحظـه اي را كـه صرف انتقاد از ديگران مي كنيد، در واقع به ا   
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وقتي كه مارتا نزد عيسي مسيح از خواهرش مريم شكايت كرد كه او در              . را از دسـت مي دهيد     
خادمين حقيقي، نسبت   . كارها كمكش نمي كند، او در واقع قلب خدمتگزارش را از دست داد            

ي كنند نيز از    بـه شـرايط نامـساعد شكايت نمي كنند، غيبت نمي كنند، و آناني را كه خدمت نم                 
 . ايشان فقط به خدا اعتماد دارند و كماكان به خدمت خود ادامه مي دهند. خود نمي رنجانند

. ايـن كـار مـن و شـما نيـست كه ساير خادمين خداوندمان را مورد قضاوت قرار دهيم                   
تو كيستي كه در بارة خادم شخص ديگري قضاوت مي كني؟اينكه آيا            «: كـالم خـدا مي فرمايد     

 همچنين اين   11». در خـدمت خـود موفّـق مـي شود يا نه، فقط مربوط به ارباب اوست                 آن خـادم  
بگذاريد خداوند اين مشكل را حل      . كـار مـا نيـست كـه از خـود در مقابـل انتقادها دفاع كنيم                

از نمونة موسي پيروي كنيد، او در بطن مخالفت ها، از خود فروتني و بردباري نشان داد،                 . نمايد
من مشغول كار مهمي    «: كرد، وي در مقابل انتقادها، پاسخي بسيار حكيمانه داد        نحميا نيز چنين    

 12».هستم و نمي توانم دست از كار بكشم و به ديدن شما بيايم

اين . اگـر شما همانند عيسي مسيح خدمت مي كنيد، بايد انتظار انتقاد را نيز داشته باشيد          
يكي از زيباترين   . لهي را نمي توانند درك كنند     دنـيا و حتي اكثر افراد در كليساها، ارزش هاي ا          

بالفاصله پس از بروز، با انتقاد شاگردان       جلـوه هـاي خدمت با محبت،        
مريم، گرانبهاترين و با ارزشترين چيزي      . اوليه مسيح مواجه گرديد   

را كه داشت، يعني شيشة عطر بسيار گرانبهايش را بر روي پاهاي     
همراه با گشاده دستي او را      شاگردان مسيح، خدمت    . عيسي ريخت 

لقب » خدمت بزرگي « خـواندند، ولي عيسي كار او را         »تلـف كـردن   «
 بـدون تـوجه بـه نوع خدمت تان، آنچه كه مي كنيد، هرگز تلف نخواهد شد، مهم نيست                    13.داد

 .ديگران چه مي گويند

 از آنجا كه خادمين     .خادمـين ارزش و هـويت خـود را در مـسيح مي بينند             
ه خـدا ايـشان را دوسـت دارد و تحـت فـيض خدا پذيرفته شده اند، بنابراين نيازي          مـي دانـند كـ     

ايشان با اشتياق قلبي، انجام كارهايي را مي پذيرند كه          . ندارنـد كـه ارزش خـود را اثـبات كنند          
يكي از عميقترين نمونه هاي خدمت عيسي       . خود مي داند  » تحقير«يـك انسان معمولي آنرا ماية       

شـستن پاهـا در آن زمـان مـثل ايـن بـود كـه امروز                 .  شـاگردانش اسـت    مـسيح، شـستن پاهـاي     
كفـشهاي مـردم را واكـس بـزند، مـسيح دست به كاري زد كه هيچ مقام و منزلتي                    پـسربچه اي    

امـا عيسي مي دانست كه او كيست، بنابراين انجام چنين كاري، به هيچ عنوان براي او                 . نداشـت 
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هرچه به مسيح نزديكتر باشيد،
 نياز كمتري به برافراشتن

 .خود خواهيد داشت

... كه مي دانست پدر همه چيز را به دست او سپرده     عيسي  «: تهديـدي نمي توانست به شمار آيد      
 14».از سر سفره برخاسته، لباس خود را كنار گذاشت و حوله اي گرفته به كمر بست

تنها اشخاص استوار   . اگـر مـي خواهـيد خـادم باشـيد، بايد هويتتان را در مسيح دريابيد               
اين فكر هستندكه چگونه در     افراد متزلزل، دائم درگير     . هـستند كـه مـي توانـند خـدمت نمايند          

آنهـا از بـرمال شدن ضعف هايشان مي ترسند و تالش دارند زير              . حـضور ديگـران ظاهـر شـوند       
هرچه شما متزلزل تر باشيد، بيشتر تمايل       . اليـه هايـي از غـرور و تظاهـر، خـود را پـنهان نمايـند                

 . ديگران خواهيد داشتداريد كه ديگران شما را خدمت نمايند، و در نتيجه بيشتر نياز به تأييد 

به منظور خدمت به ديگران، بايستي خود را براي ديگران          «:  گفـته است   *هِنـري نـووِن   
... مـرده تـصور كنـيم ؛ يعنـي، بايـد از ارزيابـي خـود توسـط معـيارهاي ديگران دست بكشيم                        

» .يمايـنگونه اسـت كـه ما آنچنان آزاد و رها خواهيم بود كه بتوانيم محبت و شفقت داشته باش                   
اگر معيار ارزش در زندگي شما، رابطه تان با عيسي مسيح باشد، در اينصورت نسبت به نظرات               
ديگـران بـاز خواهـيد بـود، و اينچنـين روحيه اي شما را قادر مي سازد كه به بهترين نحو ممكن                 

 . ايشان را خدمت نماييد

.  بخشيدن به كارش ندارد    خادم نيازي به گواهينامه ها و تأييديه هاي مختلف براي اعتبار        
خادم اصرار ندارد كه با لقب و عنوان خاصي خوانده           
شود و ايشان به دنبال ردا و لباسهاي تشريفاتي نيز                

براي خادم، مدال و نشان ضرورتي ندارد، چرا         .  نيستند
كه يك خادم ارزش خود را در چيزهايي كه كسب             

نه آنكه  «:  پولس رسول مي گويد   .  مي كند، نمي داند 
 15».ود را مدح كند مقبول افتد بلكه آن را كه خداوند مدح نمايدخ

اگر تنها يك نفر در دنيا باشد كه بخواهد به جهت نام و ارتباط خودش فخر بفروشد،                   
او اين افتخار را داشت كه بعنوان برادر، همراه با          .  آن شخص بايستي يعقوب، برادر عيسي باشد      

غالم «:  رساله اش، خود را با اين عنوان معرفي مي كندبا اين وجود در .  عيسي مسيح بزرگ شود   
 هرچه به مسيح نزديك تر باشيد، نياز كمتري به برافراشتن               16».خدا و عيسي مسيح خداوند     

 .خودخواهيد داشت

                                                 
* Henri Nouwen 
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 ايشان از كمك به ديگران،      .خادمين خدمت را يك فرصت مي بينند نه اجبار       
 17.ايشان خداوند را با شادي خدمت مي كنند      .  رسيدگي به نيازمندان و خدمتشان لذّت مي برند      

 به اين دليل كه عاشق خداوند هستند، شكرگزار فيض او هستند،                   ؟اما چرا اينچنين است     
مي دانند كه خدمت يعني بهترين وجه استفاده از زندگي، و نيز مي دانند كه خدا وعدة پاداش                  

را خدمت كند، پدر او را حرمت       هركه م «:  عيسي مسيح وعده داد   .  عظيمي به ايشان داده است    
زيرا خدا بي انصاف نيست كه عمل شما و     «:   و در رسالة به عبرانيان مي خوانيم      18».خواهد داشت 

 19».محبتي را كه به خاطر نام او در خدمت به مقدسان نشان داده و مي دهيد، فراموش كند

 حقيقي عمل    درصد مسيحيان روي زمين به نقش خود به عنوان خادمين            10اگر فقط   
تصورش را نمي توان كرد كه چقدر        .  كنند، چه تغيير عظيمي بر روي زمين رخ خواهد داد            

آيا شما تمايل داريد كه يكي از آنها باشيد؟ مهم   .  كارهاي نيكوي فراواني انجام خواهد گرفت     
نيست چند سال داريد، به محض اينكه شروع كنيد همچون خادم انديشيدن و عمل كردن، خدا              

تنها انسان هايي به راستي خوشحال    «:   گفته است  *آلبرت شوايتزر .   را بكار خواهد گرفت     شما
 ».هستند كه آموخته اند چگونه خدمت كنند
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 قوت خدا در ضعف ها
 

 ضعيف هستيم،... ما 

 . زيست خواهيم كرد... ليكن با او از قوت خدا 
 )قديم( ب 4:13 قرنتيان 2

  
 فيض من تو را كافي است،

 .زيرا كه قوت من در ضعف كامل مي گردد
 )قديم( الف 9:12 قرنتيان 2

 
 

 
 .خدا دوست دارد كه از افراد ضعيف استفاده كند

 از عيب  و كاستي هاي        مجموعه ايدر حقيقت، انسان      .  ي ضعف هستند   همه دارا 
همچنين شما ممكن است درگير شرايطي      .  جسمي، احساسي، عاطفي، فكري، و روحاني است      

باشيد كه خارج از كنترل شما هستند و شما را ضعيف مي كنند، همچون محدوديت هاي مالي                
. ديت ها و ضعف ها چگونه برخورد مي كنيد      مسئلة مهم اين است كه با اين محدو        .  و رابطه اي 

معموالً ما آنها را انكار مي كنيم، از آنها دفاع مي نمائيم، عذر و بهانه مي آوريم، آنها را پنهان                    
اين چنين برخوردهايي مانع كار خدا در        .  مي كنيم و يا اينكه به سبب آنها عصباني مي شويم          

 . استفادة از ضعف هايتان مي گردند

: كالم او چنين مي فرمايد   .  ونه اي كامالً متفاوت به ضعف هاي شما مي نگرد       خدا به گ  
 به همين   1».از راه هاي شما و فكرهاي من از فكرهاي شما بلندتر و برتر است               ...  راه هاي من   «

ما فكر مي كنيم كه خدا     .  دليل است كه در بيشتر موارد خدا متضاد با انتظار ما، عمل مي كند               
قوت هاي ما استفاده نمايد، درحاليكه خدا همچنين اراده دارد كه ضعف هاي          فقط مي خواهد از    

 . ما را نيز براي جالل خود بكار بگيرد
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اگر خدا فقط از اشخاص كامل 
استفاده مي نمود، در اينصورت 
.هيچ كاري اصالً انجام پذير نبود

آنچه را كه جهانيان ضعيف مي پندارند انتخاب       ...  خدا عمداً   «:  كتاب مقدس مي فرمايد 
 اجازه داده كه    خدا عمداً .   ضعف هاي شما اتفّاقي نيستند     2».كرد تا نيرومندان را شرمنده سازد      

اين ضعف ها در زندگي شما وجود داشته باشند تا اينكه بوسيلة آنها بتواند قدرت خود را به                     
 .ظهور برساند

بلكه در واقع، دل    .  خدا هرگز تحت تأثير توانائي و اعتماد به نفس ما قرار نمي گيرد              
 احترام  عيسي.  خدا نزد كساني است كه ضعيف هستند و ضعف خود را اعتراف مي كنند                   

. ناميده شده اند »  مسكينان در روح   «خاصي براي كساني قائل است كه در كالم مقدسش                
 3.دارندگان اين ويژگي اولين كساني هستند كه خدا ايشان را بركت مي دهد

سراسر كتاب مقدس مملو از نمونه هايي است دالّ بر اينكه چگونه خدا مشتاقانه دوست             
ص را علي رغم ضعف هايشان، براي انجام كارهاي فوق العاده مهم          دارد انسان هاي عادي و ناق     

اگر خدا فقط از اشخاص كامل استفاده مي نمود، در اينصورت هيچ كاري اصالً                .  بكار گيرد 
اين حقيقت كه خدا انسان هاي     .  انجام پذير نبود، چرا كه هيچكدام از ما انسانها، بي عيب نيستيم          

 .ت عالي براي همة ماناقص را بكار مي گيرد، خبري اس

 با گناه و عصيان و نيز با خصلت و عادات زشتي             4»خار«يك ضعف، يا به بيان پولس       
ضعف، يعني محدوديتي كه     .  مانند پرخوري و عصبانيت كه بتوان تغييرش داد، فرق دارد              

. بصورت مادرزادي به شما منتقل شده است و شما هيچ قدرتي براي تغيير دادن آن نداريد                     
 باشد؛ مثل يك معلوليت بدني، يك بيماري ديرينه،             جسمي است اين يك ضعف         ممكن

 احساسييا ممكن است اين ضعف يك محدوديت        .  كمبود انرژي دائمي و يا يك نقص عضو       
باشد، مانند يك جراحت عاطفي، يك خاطرة ناراحت كننده، يك تغيير عمدة شخصيتي، و يا               

ي فكرنوعي ديگر، محدوديت     .  يك ناراحتي ارثي   
 .است؛ همة ما انسان هايي فوق العاده تيزهوشي نيستيم

وقتي به محدوديت هاي زندگيتان                  
مي انديشيد، ممكن است چنين نتيجه گيري نماييد          

ولي »  .خدا هرگز نمي تواند مرا بكار بگيرد          «:  كه
در حقيقت او از اينكه      .  فراموش نكنيد كه خدا هرگز محدود به محدوديت هاي شما نيست            

.  را در ظرف هاي معمولي و بسيار ساده اي همچون ما بنهد، بسيار خرسند مي گردد               قوت خود 
ما چنين گنجي در كوزه هاي سفالين داريم تا معلوم گردد كه آن               «:  كالم مقدسش مي فرمايد 
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 ما همچون ظروف سفالي، بسيار شكننده و         5».قدرت بزرگ از ما نيست بلكه از آن خداست          
چنانچه اجازه بدهيم كه خدا از طريق ضعف هاي ما عمل كند، او               با اينحال،   .  ضعيف هستيم 

 . براي چنين منظوري بايد از نمونة پولس رسول پيروي كنيم. حتماً از ما استفاده خواهد نمود

با خودتان صادق   .   كامل نبودن خودتان را قبول كنيد      .ضعف هاي خود را بپذيريد   
به .  د كه انگار شما داراي همه چيز مي باشيد        باشيد و دست از اين خيال پردازي واهي برداري          

عوض انكار حقايق و عذر و بهانه آوردن، اندكي وقت براي شناخت ضعف هايتان صرف                    
 . در صورت انجام چنين كاري، احتماالً مي توانيد ليست بزرگي براي خود تهيه كنيد. كنيد

 يك زندگي   دو اعتراف بزرگ عهد جديد نشان دهندة اين است كه ما براي داشتن              
تويي «:  اولين نمونه، پطرس است كه رو به عيسي نمود و گفت            .  سالم به چه چيزي نيازمنديم    

 اعتراف دوم از پولس است كه رو به جماعتي بت پرست نموده                 6».مسيح، پسر خداي زنده    
 اگر مي خواهيد خدا شما را بكار ببرد، بايد بدانيد كه             7».ما هم مثل شما انسان هستيم      «:  گفت
خيلي از مسيحيان به ويژه رهبران، قسمت دوم اين حقيقت را               .   كيست و شما كيستيد      خدا

براي آموختن اين مسئلة مهم، اگر الزم باشد كه با بحراني            !  ما انسان هستيم  .  فراموش مي كنند 
مواجه شويد، خدا حتماً اجازه خواهد داد كه آن بحران در زندگي شما واقع شود، چون او                      

 . شما را دوست دارد

:  پولس مي گويد كه خدا به من گفت         !از ضعف هايتان خشنود و راضي باشيد      
 پس به شادي     ".فيض من تو را كافي است، زيرا كه قوت من در ضعف كامل مي گردد                  "«

بنابراين، از  .  بسيار از ضعف هاي خود بيشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسيح در من ساكن شود               
 در نگاه اول،    8».و زحمات و تنگي ها بخاطر مسيح شادمانم      ضعف ها و رسوايي ها و احتياجات      

ما دوست داريم كه از ضعف هايمان رها شويم نه اينكه            .  اين آيه كمي عجيب به نظر مي رسد      
ولي فراموش نكنيد كه اين رضايت در واقع ابراز ايماني است نسبت به              !  به آنها رضايت دهيم   

خدايا، اطمينان دارم كه تو مرا      «:  د مي گويد شخصي كه راضي به رضاي خدا باش      .  محبت خدا 
 » .دوست داري و مي داني كه چه چيزي براي من بهترين  است

پولس چندين دليل ارائه مي كند كه بر اساس آنها ما بايد با ضعف هاي مادرزادي خود               
 اول اينكه اين ضعف ها باعث مي شوند كه بيشتر به خدا        .  با رضايت و خوشنودي برخورد نماييم     

پولس با اشاره به ضعف خود، كه خدا از برداشتن آن امتناع نموده بود، چنين                   .  متّكي باشيم 
 خوشحالم؛ از اهانت ها، سختي ها، جفاها و مشكالت نيز شادم           "خار"از داشتن آن    «:  مي گويد
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عظيم ترين پيغام زندگي و
 شمامؤثرترين خدمت 

 از دل عميق ترين

 .دردهايتان برمي خيزد

زيرا وقتي ضعيفم، آنگاه توانا هستم؛ هر چه كمتر داشته باشم، بيشتر به خدا متّكي خواهم                   ...  
 هر گاه كه احساس ضعف مي كنيد، خدا دارد به شما يادآوري مي كندكه به او متّكي                   9».دبو

 . باشيد و توكّل نماييد

. ضعف، ما را فروتن نگاه مي دارد     .  همچنين، ضعف مانع تكبر و خودبيني ما مي گردد        
عارضه اي احساس غرور به من دست ندهد،  خدا اجازه داد كه          ...اما براي آنكه   «:  پولس مي گويد

 خدا معموالً همراه با هر قوت عظيم، ضعف بزرگي نيز             10».همچون خار در بدنم بوجود آيد      
محدوديت مي تواند همانند يك    .  به ما مي دهد كه بدين وسيله نفس ما تحت كنترل باقي بماند           

 !يمفرمانده عمل كند كه سرعت ما را كنترل كند تا مبادا چنان سريع بدويم كه از خدا جلو بزن

 سپاهي را گرد آورد تا با اهالي مديان          000,32هنگامي كه جدعون لشگري مشتمل بر      
 جنگجوي  450 نفر كاهش داد، به گونه اي كه در مقابل هر                300جنگ كند، خدا آنرا به        

 000,135 جنگجو در سپاه جدعون بود،       1مدياني فقط   
 ظاهر چنين به نظر مي رسيد     به  .   نفر 300نفر در مقابل     

اين برنامه اي براي انهدام ابدي آن ارتش كوچك          كه  
باشد، ولي خدا چنين نمود تا اسرائيل بداند كه نه                  
توانائي خودشان، بلكه قدرت خدا بود كه ايشان را               

 .محافظت نمود

از طرفي  .  از سوي ديگر، ضعف هاي ما، ماية تشويق مشاركت بين ايمانداران مي گردد          
ايي را در شخص مي پروراند تا حدي كه ممكن است             قدرت، گونه اي استقالل طلبي و جد       

، و از طرف ديگر محدوديت هاي ما             )»من به هيچ كس نيازي ندارم        «:  (شخص بگويد  
وقتي ما تارهاي ظريف و ضعيف زندگي را به يكديگر           .  نشان دهندة نياز ما به يكديگر هستند      

مسيحيان همچون  «:  ته است  گف *ونس هافنِر .  ببافيم، طنابي بسيار قوي از آن خواهيم ساخت          
برف ريزه هايي هستند نازك و ضعيف، ولي وقتي به يكديگر مي چسبند مي توانند جاده ها را                 

 ».مسدود نمايند

از همه باالتر، ضعف هاي ما، باعث باال رفتن ظرفيت ما براي همدردي و رسيدگي به                 
. عف هاي ديگران نيستيم  ما بصورت طبيعي به اندازة كافي مهربان و نگران ض         .  ديگران مي شود 

يعني اينكه  .  ارادة خدا اين است كه شما نيز خدمتي مسيح گونه بر روي زمين داشته باشيد                   

                                                 
* Vance Havner 
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عظيم ترين پيغام زندگي و مؤثرترين      .  سايرين بتوانند در زخم هاي شما، درمان خود را بيابند           
نها خجالت  آن چيزهايي كه شما از آ       .  خدمت شما از دل عميق ترين دردهايتان برمي خيزد         

مي كشيد، شرمسارترين وقايع زندگيتان، و آن وقايعي كه اصالً مايل نيستيد ديگران از آن                    
مطّلع باشند، دقيقاً همان چيزهايي هستند كه خدا مي تواند از طريق آنها مؤثرترين شفا و                        

 . سالمتي را به ديگران عطا نمايد

ن عظيم خدا، انسان هاي ضعيفي      تمام مردا «:   مي گويد *ميسيونر معروف، هادسِن تِيلِر    
خشمي كه باعث گرديد او يك مصري را به قتل برساند،            .  ضعف موسي، خشم او بود    »  .بودند

و نيز به جاي اينكه رو به صخره نموده، سخن بگويد با عصاي خود به آن كوبيد، و لوح هاي                      
 .  نمود11»روي زمينمتواضع ترين مرد «با اينحال خدا او را تبديل به . ده فرمان را نيز شكست

مردي شجاع    «ضعف جدعون، خود كم بيني و عدم اعتماد به نفس بود، اما خدا او را به             
نه يك مرتبه، بلكه دو بار ادعا كرد كه           .  ضعف ابراهيم، ترس بود   .   تبديل نمود  12»و زورآور 

ولي خدا  .  همسرش، خواهر وي مي باشد، تا بدينوسيله جان خود را از خطر مرگ برهاند                   
، 14»صخره«پطرس شكّاك و عجول تبديل به       .   تبديل نمود  13»پدر تمام ايمانداران  «ابراهيم را به    

بود، به  »  پسران رعد « و يوحناي متكبر كه يكي از         15»مردي موافق دل خدا   «داوود زناكار، به    
 . تبديل شد» رسول محبت«

قت مرا كفاف    و ديگر چه گويم؟ و      «.  اين ليست مي تواند همينطور ادامه پيدا كند         
از ...  باراق و شَمشون و يفتاح و داوود و سموئيل و انبيا اِخبار نمايم كه                    ...  نمي دهد كه از     

او مي خواهد بزرگترين   .   تخصص خدا، تبديل ضعف ها به قوت است       16».ضعف، توانايي يافتند  
 . ضعف شما را تبديل به قوت بنمايد

خدمت با روراستي آغاز       .  ن بگذاريد  صادقانه ضعف هايتان را با ديگران در ميا            
هر چه كمتر سپر حفاظت از خود را بلند كنيد، بيشتر نقاب از چهره برداريد و                        .  مي گردد

مشكالتتان را با يكديگر در ميان بگذاريد، خدا بهتر خواهد توانست شما را در خدمت به                       
 . ديگران مورد استفاده قرار دهد

ودش در تمام رساالتش بر جاي گذاشته          پولس نمونة خوبي از رو راست بودن خ          
 :او صادقانه و خيلي باز موارد زير را با ديگران در ميان گذارد. است

                                                 
* Hudson Taylor 
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آن نيكويي را كه مي خواهم نمي كنم، بلكه بدي را كه               «:  شكست هايش •
 17».نمي خواهم مي كنم

ما چيزي از شما پنهان نكرديم، بلكه دل هاي خود را براي شما         «:  احساساتش •
 18».يمگشوده ا

اي برادران، نمي خواهيم از سختي هايي كه در ايالت آسيا           «:  نوميدي هايش •
فشارهايي كه بر ما آمد چنان سخت و توانفرسا         .  بر ما گذشت، بي خبر باشيد    

 19».بود كه از زنده ماندمان هم نوميد گشتيم

 20».من با ضعف و با ترس و لرز به ميان شما آمدم«: ترس هايش •
 

باز كردن دل و زندگي به روي         .  و راستي با ريسك همراه است       شكّي نيست كه ر    
وقتي كه شكست هايتان، احساساتتان، نوميدي هايتان و ترس هايتان را آشكار         .  ديگران ترس دارد

 .كنيد، با خطر رد شدن از سوي ديگران مواجه خواهيد شد

ردد و  باز كردن دل به روي ديگران، باعث كاهش پريشاني و برداشتن ترس مي گ                  
 .ضمناً اين كار، اولين گام به سوي آزادي است

همانگونه كه قبالً با هم مطالعه كرديم، آموختيم كه خدا          
، اما بسياري افراد معناي فروتني را             »فروتنان را فيض مي بخشد      «

فروتني با فرومايگي و نيز با انكار توانائي ها متفاوت         .  درست نفهميده اند 
هرچه صداقت  .  ر مورد ضعف هاي خود صادق باشيد      فروتني يعني اينكه د   .  است

همچنين از سايرين نيز بركت      .  بيشتري داشته باشيد، فيض خدا را بيشتر دريافت خواهيد كرد          
رو راست بودن خصيصة بسيار گرانبهايي است؛ ما بصورت طبيعي به            .  بيشتري خواهيد گرفت  

رو .  د و صداقت قدرت جاذبه    تظاهر قدرت دافعه دار   .  سمت انسانهاي فروتن كشيده مي شويم    
 .راستي راه را براي ايجاد دوستي و صميميت هموار مي كند

به اين دليل است كه خدا مي خواهد نه فقط توانائي هاي شما، بلكه ضعف هايتان را نيز                
خوش «:   اگر سايرين فقط نقاط قوت شما را ببينند، خواهند گفت             .  مورد استفاده قرار دهد    
ولي وقتي  »  .من هيچوقت نخواهم توانست چنين كارهايي را انجام دهم        بحالش، ولي حيف كه     

اجازه دهيد كه ايشان مالحظه كنند كه خدا شما را با وجود ضعف هايتان بكار مي گيرد، ايشان                
قوت هاي ما رقابت   »  !خدا مي تواند مرا نيز بكار گيرد     «:  تشويق خواهند شد كه اينگونه بينديشند     

 .ي ما رفاقتمي آفرينند ولي ضعف ها



 دگي هدفمندزن                                                                  ٢٩٤

 :روز سي و پنجم
 قوت

 خدا

 در ضعف ها

در مقطعي از زندگيتان بايد بتوانيد اين تصميم را بگيريد كه آيا مي خواهيد ديگران را               
.  داشته باشيد    اثربخشي كنيد يا در زندگي ايشان              هيجان زده

مي توانيد ديگران را از راه دور هم هيجان زده بكنيد، ولي براي               
ريد، بايد به   اينكه بتوانيد روي ديگران اثر مثبت و ماندگاري بگذا         

ايشان نزديك بشويد، و چنانچه با صميميت به كسي نزديك                 
. عيب و ايرادهاي شما را نيز ببينند       بشويد، ايشان خواهند توانست     

اساسي ترين ويژگي يك رهبر، كامل بودن وي      !  چقدر عالي است  
. ي كندنيست، بلكه اعتبار و قابل قبول بودن است كه نقش اصلي را در كار يك رهبر بازي م                    

چگونه مي توانيد اعتماد   .  اگر مردم نتوانند به شما اعتماد كنند، از شما پيروي نخواهند كرد               
 . مردم را جلب كنيد؟ با صادق و رو راست بودن، نه با كامل جلوه دادن خويش

تنها چيزي كه به آن فخر مي كنم، ضعف هايم «:  پولس چنين گفت.فخر در  ضعف ها
 به  21».دا مي بالم كه از چنين ضعفي، براي جالل خود استفاده مي كند           است؛ و نيز به بزرگي خ     

عوض اينكه وانمود كنيد كه شخصي كامل و بي عيب هستيد، خود را كسي بدانيد كه نشان                    
هر زمان كه شيطان ضعف هايتان را به رخ شما مي كشد، حرف او را              .  افتخار مسيح را داراست   

كسي نيست كه از    «تعريف و تمجيد كنيد، چرا كه او          قبول كنيد و خداوند عيسي مسيح را          
براي ما شفاعت   « و نيز روح القدس را بستاييد كه          22».همدردي با ضعف هاي ما بي خبر باشد      
 23».مي كند به ناله هايي كه نمي شود بيان كرد

با اين وجود، گاهي اوقات هم خدا، توانائي ما را به ضعف تبديل مي كند تا به اين                      
او تمام  .  يعقوب مهارت خاصي در تغيير دادن فكر مردم داشت         .   را بيشتر بكار بگيرد    وسيله ما 

يك شب با خدا كشتي گرفت و         .  عمر مشغول فريب دادن مردم و فرار از عواقب آن بود              
 خدا قبول كرد و بر باالي ران او ضربه اي          ».تا مرا بركت ندهي، تو را رها نخواهم كرد        «:  گفت

 مفهوم اين بخش از كالم خدا چيست؟. زد و پاي او صدمه ديد

و آن را   )  ماهيچة ران قوي ترين اندام بدن است     (خدا نقطة قوت يعقوب را لمس كرد         
. از آن روز به بعد يعقوب مي لنگيد و ديگر نمي توانست فرار كند            .  تبديل به يك ضعف نمود    

ر مايل هستيد كه خدا     شما نيز اگ  .  اين باعث شد كه او خواسته يا ناخواسته، به خدا تكيه كند             
شما را بكار بگيرد، بايد اشتياق و آمادگي داشته باشيد كه مابقي عمرتان را بلنگيد، چرا كه                      

 . خدا افراد ضعيف را بكار مي گيرد
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 .هر گاه كه ضعف هايم را مي پذيرم، خدا بهتر از من استفاده مي كند :انديشة روز

 
 فيض من تو را كافي است،« : حفظيةآي

  ».زيرا كه قوت من در ضعف كامل مي گردد
 )قديم(الف 9:12 قرنتيان 2    
 

آيا با پنهان كردن ضعف هايم، كار خدا را در زندگي خود               :سؤالي براي تعمق  
محدود نمي كنم؟ چه چيزهايي هستند كه بايد در آن موارد صداقت را بياموزم تا                   

 اين وسيله ديگران را كمك كنم؟بتوانم به 
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 شما براي مأموريتي

  آفريده شده ايد
 
 

 ثمرة مرد عادل درخت حيات است،

 . و كسي كه جانها را صيد كند، حكيم است
 ) قديم (30:11امثال سليمان 
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 آفريده شده براي مأموريت
 

 همچنان كه مرا در جهان فرستادي،

 . من نيز ايشان را در جهان فرستادم
 )قديم (18:17يوحنا 

 

 تنها آرزوي من اين است كه مأموريت خود را انجام دهم

 و خدمتي را كه عيسي خداوند به من سپرده بود

 .يعني اعالم مژدة فيض خدا را به پايان رسانم
 ) شريف(ب24:20اعمال رسوالن 

 
 

 
 .براي اجراي مأموريتي آفريده شده ايدشما 

.  كه شما به او، در اين كار ملحق شويد           دست خدا در دنيا در كار است و مايل است           
ارادة خدا بر اين است كه شما خدمتي در بدن مسيح و            .   شماست مأموريتاين وظيفه در واقع،     

 1ايماندارانخدمت شما در واقع انجام وظيفه تان در قبال            .  نيز مأموريتي در دنيا داشته باشيد       
اجراي مأموريتتان در دنيا،     .   مي باشد نغير ايماندارا است، و مأموريتتان، وظيفة شما نسبت به          
 . پنجمين هدف خدا براي زندگي شماست

 .به تنهايي انجام دهيد و بخشي ديگر را          ديگران  بخشي از مأموريتتان را بايد همراه          
قسمت اول آنست كه با ساير مسيحيان با هم انجام مي دهيد، ولي قسمت ديگر، آن مسئوليتي                  

در خالل چند فصل آتي، اين دو موضوع را با همديگر              .  است كه فقط ويژة خود شماست       
 . بررسي خواهيم نمود
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 :روز سي و ششم
 هآفريده شد

 براي مأموريت

ريشة اين  .  واژه اي كه در انگليسي براي مأموريت بكار برده مي شود، ميسيون است               
مسيحي يعني كسي كه بعنوان نمايندة مسيح       .  مي آيد»  فرستادن«لغت از زبان التين و به معناي         

چنانكه پدر مرا فرستاد، من نيز شما را            «:  مسيح فرمود عيسي  .   است فرستاده شده به جهان    
  2».مي فرستم

او در سنّ دوازده سالگي  .  عيسي به وضوح مي دانست مأموريت او درروي زمين چيست        
 بيست و يكسال بعد از آن در حالي كه بر روي           3».بايد من در امور پدر خود باشم      «:  چنين گفت 

همانند يك كتاب، اين دو جمله چارچوب يك              4».تمام شد «:  صليب جان مي داد، فرمود    
عيسي آن مأموريتي را كه پدر بر عهدة او گذاشته بود، به              .  زندگي هدفمند را تعيين مي كنند     

 .پايان رسانيد

؛ زيرا ما بدن مسيح      ماستمأموريتي كه عيسي بر روي زمين داشت، اكنون مأموريت            
 انجام داد، ما بايد بعنوان كليسا يعني        آنچه كه او با بدن جسماني خودش بر روي زمين         .  هستيم

و اما آن مأموريت  چيست؟ آن مأموريت اين است كه            .  بدن روحاني او، همان را ادامه دهيم      
مسيح ما را كه قبالً دشمنان او بوديم به         «:  كتاب مقدس مي فرمايد !  انسان ها را با خدا آشنا نماييم     

خت كه به دشمنان ديگر او هم اعالم كنيم          دوستان خود مبدل كرده است و ما را موظّف سا           
 5».كه آنها نيز مي توانند دوستان او بشوند

خدا مي خواهد كه ما انسان ها از چنگ شيطان آزاد شده، با خدا مصالحه نماييم كه                    
: بدين ترتيب بتوانيم پنج هدف خلقت خود را به انجام رسانيم، يعني            

، شبيه او بگرديم، او را       خدا را محبت كنيم، عضو خانوادة او باشيم         
به محض اينكه   .  خدمت نماييم، و به ديگران در مورد او خبر بدهيم          

او ما  .  از آنِ خدا گرديم، او از ما براي نجات ديگران استفاده مي كند           
: كتاب مقدس مي فرمايد .  را نجات داده، سپس به مأموريت مي فرستد      

 ما سفيران و پيام آوران محبت      6».خن مي گويد خدا بوسيلة ما با شما س     .  ما سفيران مسيح هستيم   «
 .و هدف خدا براي جهان هستيم

 اهميت انجام مأموريت
. انجام مأموريت شما بر روي زمين بخش اساسي زيستن براي جالل خداست                       

كتاب مقدس داليل فراواني ارائه مي كند تا نشان دهد كه چرا مأموريت شما تا اين حد مهم                    
 . است
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عيسي نه فقط ما را به نزد 
خود فرا مي خواند، بلكه به 
 .مأموريت نيز مي فرستد

 به عنوان پيروان     . ادامة مأموريت عيسي بر روي زمين است        مأموريت شما، 
فرا عيسي نه فقط ما را به نزد خود          .  عيسي مسيح، بايد كاري را كه او شروع نمود، ادامه دهيم           

اين مأموريت آنقدر مهم است كه عيسي پنج مرتبه،         .  مي فرستد بلكه به مأموريت نيز      مي خواند،
 در واقع   7.ختلف كتاب مقدس آن را تكرار نموده است     به پنج روش مختلف و در پنج كتاب م         

اين پنج  »  ! درك كنيد  خوبمايلم اين موضوع را     «:  او به اين وسيله مي خواهد به ما بگويد كه         
مأموريت عيسي مسيح را بخوبي مطالعه كنيد تا بتوانيد به جزئيات مأموريتتان از قبيل چه موقع،                

 . كجا، چرا و چگونه، پي ببريد

پس رفته، همة امت ها را شاگرد         «: يح در مأموريت اعظم خود چنين فرمود        عيسي مس 
و ايشان را تعليم دهيد كه همة       .  سازيد و ايشان را به اسمِ اب، و ابن و روح القدس تعميد دهيد             

 اين مأموريت فقط ويژة كشيشان و ميسيونرها 8».اموري را كه به شما حكم كرده ام، حفظ كنند       
اين مأموريت شما از طرف عيسي مسيح بوده         .   است تمام مسيحيان ي براي   نيست بلكه مأموريت  

اگر شما عضوي از     .   نيستند پيشنهاد بزرگ اين كلمات مسيح، يك      .  و دلبخواهي هم نيست    
ناديده گرفتن اين فرمان، يعني نافرماني     .  خانوادة الهي هستيد، انجام مأموريت شما الزامي است        

 .و بي اطاعتي

 ندانسته باشيد كه خدا شما را در مقابل غير ايمانداراني كه در                 ممكن است تا كنون    
اگر تو او را تهديد      «:  كالم او چنين مي فرمايد    .  اطراف شما زندگي مي كنند، مسئول مي داند      

نكني و سخن نگويي تا آن شرير را از طريق زشت او تهديد نموده، او را زنده سازي، آنگاه                      
      براي بعضي از غير 9».ا خون او را از دست تو خواهم طلبيد    آن شرير در گناهش خواهد مرد، ام 

ايمانداران، شما تنها مسيحي هستيد كه ايشان مي شناسند و مأموريت شما اين است كه بشارت                
 .عيسي مسيح را به ايشان برسانيد

 اگر چه ابزاري در دستان خدا بودن،         .مأموريت شما، افتخاري بس عظيم است     
است، ولي در عين حال افتخاري         مسئوليتي بس عظيم      
:  پولس با افتخار مي گويد كه خدا      .  بسيار واال نيز مي باشد   

بخاطر فداكاري عيسي مسيح، ما را با خود آشتي داده              «
است، و اين مسئوليت را به ما سپرده تا پيغام اين آشتي را               
به ديگران نيز برسانيم و ايشان را بسوي لطف الهي                    

همكاري با خدا و     :  يت شما دو افتخار عظيم در خود نهفته دارد              مأمور 10».رهنمون شويم 
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 »همكاران«پولس ما را    .  ما در كار بناي ملكوت الهي، با او شريك هستيم           .  نمايندة خدا بودن  
 11».همكاران او هستيم«: خدا مي خواند

ما مسيح به ما اطمينان از نجات عطا فرموده، در خانوادة خود قرار داده، روح خود را به                  
! وه كه چه افتخار عظيمي   .  بخشيده،سپس ما را نمايندگان و سفراي خود درجهان قرار داده است        

پس ما سفيراني از جانب مسيح هستيم و گوئي خدا به وسيلة ما شما                «:  كتاب مقدس مي فرمايد 
 12».با خدا مصالحه كنيد: پس ما بعنوان سفيران مسيح از شما التماس مي كنيم. را مي خواند

هترين كاري كه براي ديگران مي توانيد انجام دهيد، اينست كه به ايشان          ب
 اگر همساية شما سرطان و يا        .بگوييد چگونه مي توانند حيات جاودان داشته باشند       

ايدز داشته باشد و شما راه درمان آن را بدانيد و با اين وجود اين اطالعات حياتي را به ايشان                      
از آن بدتر اين است كه شما راهي را كه منجر            .  ت گرديده ايد ندهيد، شما مرتكب قتل و جناي     

به بخشيده شدن و برخوردار گشتن از زندگي جاودان و هدف و آرامش مي شود، بدانيد و از                   
ما بهترين مژده در دنيا را همراه داريم، و بيان اين خبرخوش به                 .  ديگران آن را پنهان نماييد     

 . ه مي توانيم نسبت به ديگران داشته باشيمديگران، بهترين لطف و محبتي است ك

يكي از مشكالت كساني كه ساليان طوالني مسيحي بوده اند، اين است كه فراموش                 
بايد به ياد داشته باشيم كه       .  مي كنند كه بدون مسيح چقدر زندگيشان نوميدانه سپري مي شد          

ن ايمان به عيسي مسيح، ايشان      ، بدو به نظر مي رسند  فارغ از اينكه انسان ها چقدر خرسند و موفّق        
: كتاب مقدس مي فرمايد .  گم گشته اند و مستقيم به سوي جدايي ابدي با خدا به پيش مي روند              

 . همه به مسيح نياز دارند13».غير از عيسي مسيح كسي نيست كه بتواند ما را رستگار سازد«

 و   اين مأموريت بر روي سرنوشت      .مأموريت شما داراي اهميتي ابدي است      
عاقبت ديگران تأثير دارد، بنابراين از هر شغل، موفّقيت و يا هدفي كه در زندگي بخواهيد                      

پي آمدهاي مأموريت شما تا ابد باقي مي ماند؛ در حاليكه              .  بدان دست يابيد، مهمتر است      
ايجاد رابطة  ابدي بين مردم و خدا مهمترين كار است و              .  پيامدهاي شغلي شما پايدار نيستند     

 . ر ديگري به اين اندازة  مهم نيستهيچ كا

عيسي .  به همين دليل است كه ما بايستي براي اجراي مأموريتمان سريعاً اقدام نماييم                
تا فرصت باقيست من بايد وظيفه اي را كه فرستندة من به عهدة من گذاشته است              «:  مسيح فرمود 

 فرصت  14».ري انجام داد  انجام دهم، زيرا وقت كمي تا شب باقي مانده و در آن نمي توان كا                
. براي انجام مأموريت زندگي تان به سرعت مي گذرد، پس زمان را بيشتر از اين از دست ندهيد               
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انجام مأموريت بزرگ،
وظيفة تمام ايمانداران به 

 .عيسي مسيح است

در ابديت وقت زيادي خواهيم داشت      !  همين اآلن مأموريت بشارت به ديگران را شروع كنيد         
شده ايم، جشن  كه اين شادي عظيم را همراه كساني كه ايشان را به ايمان عيسي مسيح رهنمون                

 . ولي براي رسانيدن اين مژدة عظيم، تنها وقتي كه داريم همين عمركوتاه زميني ماست. بگيريم

اين بدان معنا نيست كه شما بايستي از كار تمام وقت خود استعفا بدهيد و تبديل به يك                 
ارادة خدا اين است كه هر كجا         .  مبشّر تمام وقت بشويد  

بعنوان يك دانشجو،   .  م نماييد هستيد، پيغام نجات را اعال    
مادر، معلم مهد كودك، فروشنده، مدير و يا هر سمت و           
شغل ديگري، بايد دائماً به دنبال افرادي بگرديد كه خدا          
ايشان را در مسير زندگي شما قرار داده است تا پيغام                

 .انجيل را به ايشان اعالم نماييد

بهترين استفادة از   «:   گفته است  *م جيمز ويليا.  مأموريت شما به زندگيتان معنا مي بخشد     
حقيقت اينست كه تنها ملكوت      »  .زندگي اين است كه آن را براي امري ابدي استفاده كنيد             

به همين علّت   .   از بين خواهند رفت     تمام چيزهاي ديگر  .  خداست كه ابدي و ماندگار است      
ركت، رشد روحاني، است كه مابايد زندگي هدفمندي داشته باشيم، زندگي  وقف پرستش، مشا       

 !خواهد ماندنتيجة چنين فعاليت هايي براي ابد . خدمت و اجراي مأموريتمان بر روي زمين

اگر شما از اجراي مأموريتي كه خدا برعهدة  شما گذارده است، سرپيچي كنيد، در                   
ولي زندگي  «:  پولس مي گويد .  واقع زندگي را كه خدا به شما بخشيده است، هدر داده ايد              

برايم ارزش دارد كه آن را در راه خدمتي كه عيساي خداوند به من سپرده است، صرف                  وقتي  
كنم و آن را به كمال رسانم، يعني پيغام خوش انجيل را به ديگران برسانم و بگويم كه خدا                       

 افرادي هستند كه فقط شما مي توانيد پيغام نجات را به            15».مهربان است و همه را دوست دارد       
، به اين دليل در اين مكان زندگي  مي كنيد و نيز به همين دليل است كه خدا شما                 ايشان برسانيد 

اگر فقط يك نفر را به آسمان و حيات ابدي رهنمون شويد، حتّي در               .  را اينگونه آفريده است   
به اطرافتان به عنوان مزرعه و       .  اينصورت نيز، زندگي شما در ابديت تأثيرگذار خواهد بود            

خدايا، چه كسي را در      «:  ي مأموريتتان با توجه بيشتري بنگريد و دعا كنيد           زميني براي اجرا  
 »زندگي من قرار داده اي كه بايد پيغام نجات توسط عيسي مسيح را به او برسانم؟

 

                                                 
* William James 
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  وجه مايل نيستشيطان به هيچ

 ما بشارت دهيم،

پس تمام كوشش خود را براي منصرف
 .كردن ما از اين امر بكار مي برد

بندي شدة خدا براي تاريخ جهان، بستگي به انجام مأموريت           برنامة زمان 
ت مي شود، بازگشت ثانوي مسيح و      يكي از موضوعاتي كه در مورد آن زياد صحب         .  ما دارد 

آن زمان چه موقع خواهد بود؟ درست پيش از اينكه عيسي مسيح به آسمان                .  زمان آخر است  
از «:  صعود نمايد، شاگردان او، دقيقاً همين سؤال را از او پرسيدند، و عيسي مسيح پاسخ داد                   

ليكن چون  .   است، بدانيد  شما نيست كه زمان ها و اوقاتي را كه پدر در اختيار خود نگاه داشته              
روح القدس بر شما مي آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود، در اورشليم و                      

 16».تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان

وقتي كه شاگردان مي خواستند پيرامون موضوع نبوت صحبت كنند، عيسي فوراً                   
ردانش بر روي مأموريتشان تمركز       او مي خواست كه شاگ    .  موضوع بشارت را پيش كشيد      

. جزئيات بازگشت من به شما ارتباطي ندارد      «به عبارتي ديگر به ايشان گوشزد كرد كه         .  نمايند
 »!بر روي آن متمركز شويد. ، مأموريتي است كه به شما داده اممربوط استآنچه به شما 

خود عيسي مسيح   چرا كه   !  تفكّر بر روي زمان دقيق بازگشت مسيح كاري است بيهوده         
هيچ كس غير از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتي پسر و فرشتگان آسماني هم                  «:  گفت

 اگر مسيح گفت كه او از آن زمان اطّالعي ندارد، چرا بايد من و شما                       17».از آن بي خبرند  
به دنبال آن باشيم؟ آنچه كه ما با اطمينان            

عيسي مسيح   :   اينست كه    مي دانيم،كامل   
ي برمي گردد كه تمام كساني كه خدا          زمان

مي خواهد خبر خوش انجيل را بشنوند، اين        
عيسي مسيح  .  پيام به گوششان رسيده باشد      

به اين بشارتِ ملكوت در        «:   چنين فرمود 
 اگر  18».تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جميع امت ها شهادتي شود؛ آنگاه انتها خواهد رسيد               

ودتر برگردد، دست از تالش براي فهم نبوت برداريد و در               دوست داريد عيسي خداوند ز     
 . عوض تمام تالشتان را براي اجراي مأموريتي كه بر عهدة شماست، متمركز نماييد

شيطان به هيچ وجه مايل نيست ما بشارت دهيم، پس تمام كوشش خود را براي                        
ر كاري كه مي خواهيد     او به شما اجازه مي دهد ه      .  منصرف كردن ما از اين امر بكار مي برد         

به محض اينكه خيلي    .  انجام دهيد، تنها به اين شرط كه كسي را به حيات ابدي هدايت ننماييد              
جدي شروع به انجام مأموريتتان بنماييد، شرير بالفاصله دست به هر كاري مي زند تا شما را از                  
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 كلمات  ديديد، اگر خود را در چنين وضعي       .  انجام مأموريتتان منحرف و يا منصرف نمايد         
كسي كه مشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه كند، لياقت آن را          «:  عيسي مسيح را به ياد آوريد   

 19».ندارد كه براي پادشاهي خدا خدمت كند

 هزينة اجراي مأموريت
براي انجام مأموريتي كه بر عهدة شماست، بايد برنامة خود را كنار گذاشته، برنامة خدا               

نه ارادة من بلكه ارادة تو به انجام         «:  بايد همچون عيسي بگوييد   .   بپذيريد را براي زندگي خود   
 در واقع به اين وسيله از حق، انتظارات، رؤياها، برنامه ها، و آرزوهايتان گذشته، همه                 20».برسد

خدايا در آنچه   «:   چنانچه تا كنون خودخواهانه دعا مي كرده ايد كه       .  را به او واگذار مي نماييد     
خدايا كمك كن تا آنچه را كه تو بركت          «:  بجاي آن دعا كنيد   »  .نم، مرا بركت بده   كه مي ك 

شما به اين وسيله پايين قرارداد يا چك سفيدي را امضاء نموده ايد و        »  !مي دهي، به انجام برسانم   
خود را به خدا    «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  به خدا سپرده ايد تا هر چه مي خواهد در آن بنويسيد          

نماييد و مانند كساني كه از مرگ به زندگي بازگشته اند، تمام وجود خود را در اختيار او        تسليم  
 21».بگذاريد تا اعضاء شما براي مقاصد نيكو بكار رود

اگر شما در زندگي، بدون توجه به هزينة آن، خود را وقف انجام مأموريتتان بنماييد،                 
خدا، .  يم خدا در زندگي خود خواهيد بود      در هر آنچه كه به عمل مي آوريد، شاهد بركات عظ        

مردان و زناني كه خودشان را وقف خدمت در ملكوت آسمان نموده اند، از هيچ بركتي                       
قبل از هر چيز، به ملكوت و عدالت خدا دل              «:  مسيح وعده داد كه    .  محروم نخواهد نمود   

 22».ببنديد، او همة اين نيازهاي شما را برآورده خواهد ساخت

 گريك نكتة دي
پدر من براي مدتي بيش از پنجاه سال، در كليساهاي روستايي و كوچك، خدمت                   

فعاليت مورد عالقة   .  او واعظي ساده بود، ولي مأموريتش را خوب مي دانست        .  كشيشي مي نمود 
پدرم، اين بود كه گروه هاي داوطلب را به كشورهاي مختلف مي برد تا براي مشاركت هاي                  

 كليسا در كشورهاي    150در طول عمرش توانست بيش از        .  سازندكوچك، ساختمان كليسا ب   
 . مختلف دنيا بسازد

در هفتة آخر زندگي اش، تقريباً در طول       .   پدرم بعلّت سرطان فوت كرد     1999در سال   
ماداميكه .  در خواب با صداي بلند حرف مي زد      .   ساعت شبانه روز، به حالت نيمه بيهوش بود      24
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م، فقط با گوش دادن به آنچه او مي گفت، چيزهاي زيادي در مورد  در كنار تخت او نشسته بود     
 .او با هر پروژة ساختمان كليسايي كه به ياد مي آورد، جان تازه اي مي گرفت .او آموختم

يك شب، تقريباً حدود نيمه شب، من، همسرم و يكي ديگر از بستگانم در كنار تخت                 
فت و تالش كرد كه از تخت        او نشسته بوديم، ناگهان پدرم قوت زيادي يا        

ولي چون از نظر جسمي بسيار ضعيف بود، همسرم تالش          .  پايين بيايد 
ولي در مقابل   .  مي كرد كه او را قانع كند كه روي تختش دراز بكشد           

جيمي، چكار  «:  پافشاري زياد پدرم، باالخره همسرم از او پرسيد           
راي مسيح بايد يك نفر ديگر را ب  «:  پدرم پاسخ داد  »  مي خواهي بكني؟ 

بايد يك نفر ديگر را براي مسيح صيد        !  بايد يك نفر ديگر را براي مسيح صيد كنم        !  صيد كنم 
 . كماكان اين جمله را تكرار مي نمود» !كنم

بايد يك نفر   «.  در طول يك ساعت بعدي، او اين جمله را حدوداً صد مرتبه تكرار كرد            
ش نشسته بودم، اشك از چشمانم بر        همچنانكه در كنار تخت   »  !ديگر را براي مسيح صيد كنم      

در آن  .  روي گونه هايم جاري بود، سرم را خم كردم و خدا را براي ايمان پدرم شكر گفتم                   
لحظه، پدرم دست ضعيفش را بر سر من گذارد و چنانكه مأموريتي را به من واگذار نمايد،                     

 »!يد كنيك نفر ديگر را براي مسيح ص! يك نفر ديگر را براي مسيح صيد كن«: گفت

. همان موقع نيت كردم كه آنچه پدرم به من گفت، هدف مابقي زندگي من باشد                     
مي خواهم شما را نيز دعوت كنم تا شما نيز اين را هدف مابقي زندگي خود بنماييد، چراكه                    

اگر مي خواهيد خدا شما را بكار ببرد،        .   از اين مسئله مهم تر و مؤثّرتر نيست        هيچ چيز ديگري  
هايي برايتان مهم باشند كه براي خدا مهم هستند؛ مهمترين چيز براي خدا، نجات               بايد آن چيز  

هيچ چيز  !  او مي خواهد فرزندان گم شده اش را پيدا كند       .  انسان هايي است كه او آفريده است      
دعا مي كنم كه   .  براي خدا از اين مهمتر نيست؛ صليب مسيح، مهر تأييدي است بر اين مسئله                

باشد روزي كه   »  .يك نفر ديگر را براي مسيح صيد كنيد        «جستجو باشيد تا    شما نيز هميشه در     
 »!مأموريت انجام شد«: در حضور خدا مي ايستيد، بتوانيد بگوييد
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 سي و ششمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .براي انجام مأموريتي آفريده شده ام :انديشة روز

 
ازيد و ايشان را به اسمِ اَب و اِبن و          پس رفته، همة امت ها را شاگرد س      «  : حفظي ةآي

و ايشان را تعليم دهيد كه همة اموري را كه به شما حكم                .  روح القدس تعميد دهيد  
  ».و اينك من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما مي باشم. كرده ام حفظ كنند

 )قديم (19:28-20متي 
 

كه خدا مرا براي انجام     چه ترس هايي مرا از انجام مأموريتي          :سؤالي براي تعمق  
آن آفريده است، دور نگاه مي دارند؟ چه چيزي مانع من از اعالم خبر خوش انجيل به           

 ديگران است؟
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 بيان شهادت زندگي
 

 آنكه به پسر خدا ايمان آورد،

 .در خود شهادت دارد
 )قديم (10:5اول يوحنا 

 
 

 هر جا قدم مي گذاريم،

 سخن از ايمان حيرت انگيز شما به خداست؛

 لذا نيازي نيست كه ما ديگر

 .چيزي در اين خصوص بگوييم
 ) تفسيري (8:1 تسالونيكيان 1

 
 
 

 
داده است تا آن را با ديگران در ميان          شما  ي است كه خدا به       زندگي شما حاوي پيام   

 .بگذاريد

ارادة خدا بر اين است كه از طريق شما با دنيا سخن            .  يك ايماندار، پيام آور خدا هست    
مانند كساني كه از جانب خود خدا مأمور        ...  ما كالم خدا را      «:  پولس رسول مي گويد  .  بگويد

 1».كنند و با مسيح متّحدند، بيان مي كنيمشده اند و در حضور او خدمت مي 

ممكن است احساس كنيد كه چيزي براي بشارت دادن نداريد، ولي اين دروغ شيطان               
شما مخزن عظيمي از تجربيات داريد كه خدا         .  است كه تالش دارد شما را ساكت نگاه دارد         

آنكه «:  س مي فرمايد كتاب مقد.  مايل است آنها را براي نجات ديگران مورد استفاده قرار دهد           
 :  پيغام زندگي شما داراي چهار قسمت است2».به پسر خدا ايمان آورد، در خود شهادت دارد
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ع پلبيان شهادت هاي زندگي در واق
ارتباطي هستند كه از طريق آن 

عيسي مسيح مي تواند از طريق قلب
 .شما وارد دلهاي ديگران بشود

 .داستان شروع زندگيتان با عيسي مسيح:  شماشهادت •

 .مهمترين درسي كه خدا به شما آموخته است:  شمادرسهاي زندگي •

 از هر چيز به     آنچه خدا شما را براي آن آفريده تا بيش         :  عطش مقدس شما   •
 . آن توجه داشته باشيد

 .در ميان گذاشتن پيغام نجات: خبر خوش •

شهادت شما يعني بيان داستان         .  پيغام زندگيتان شامل شهادتتان مي شود       
پطرس مي گويد كه ما توسط خدا انتخاب        .  زندگيتان كه چگونه مسيح آن را تغيير داده است        

خدا هستيد تا اعمال و صفات عالي خدايي كه شما را   شما، ملّتي مقدس و قوم خاص       «:   شده ايم
 اساس بشارت دادن،    3».از تاريكي به نور عجيب خود دعوت كرده است، به همه اعالم نماييد             

در .  يعني خيلي ساده تجربيات خود در خداوند را با ديگران در ميان بگذاريد                 .  همين است 
ه از كسي دفاع كند، حقيقت را         يك جلسة دادگاه، هيچكس از يك شاهد انتظار ندارد ك             

اثبات نمايد، يا تقاضاي تجديد نظر در رأي صادره كند، اينها همه جزء وظايف وكيل مدافع                   
كاري كه شاهد بايد انجام  دهد اين        .  مي باشند

است كه صادقانه و خيلي ساده، آنچه را كه            
 . مشاهده كرده يا از آن اطالع دارد، بيان نمايد

 وكيل مدافعان    شما«مسيح نگفت كه     
شاهدان «بلكه او گفت شما      »  .من خواهيد بود  
 ارادة او اين است كه شما         4».من خواهيد بود  

بيان شهادت زندگيتان، بخش مهمي از      .  داستان زندگي خودتان را براي ديگران بازگو نماييد        
ندگي داستان ز .  مأموريتتان بر روي زمين است، به اين دليل كه بسيار منحصر به فرد مي باشد                

اگر .  هيچ كس ديگري مانند شما نيست، پس بايد بياموزيد تا آن را با ديگران در ميان بگذاريد               
شما ممكن است دانشمند     .  آن را با كسي در ميان نگذاريد، براي هميشه از بين خواهد رفت               

 .هستيدعلم الهي نباشيد، ولي صحيح ترين و موثّق ترين منبع براي بيان زندگي خود به ديگران                
در عمل، شهادت زندگي به مراتب       .  مخالفت با تجربيات زندگي كسي كار آساني نيست           

مؤثّرتر از موعظه است، به اين دليل كه از ديد يك غير ايماندار، كشيش، بيش از يك                           
مي بينند، به همين دليل براي       »  مشتري راضي «فروشنده نيست، ولي شما را به چشم يك              

 . يشتري قائل هستگفته هاي شما ارزش و اعتبار ب
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:روز سي  و  هفتم
 بيان 

شهادت زندگي

همچنين، شهادت زندگي خيلي بيشتر در اشخاص اثر مي كند از بيان اصول كلي كه                 
يك شهادت راستين به خوبي جلب توجه مي كند و براي مدتي           .  در قالب موعظه بيان مي شود    

غير اگر با ذكر مسائل الهياتي شروع كنيد، احتماالً          .  بسيار طوالني تر در خاطره ها باقي مي ماند     
ولي معموالً مردم عالقه و كشش        .  مسيحيان، خيلي زود نسبت به موضوع بي عالقه مي شوند          

بيان شهادت هاي زندگي در    .  عجيبي نسبت به مسائلي دارند كه چيزي در مورد آن نمي دانند            
واقع يك پل ارتباطي ايجاد مي كند كه عيسي مسيح مي تواند از طريق قلب شما وارد قلوب                    

  .ديگران بشود

چيز ديگري كه در شهادت هاي شخصي نهفته است، اين است كه اين شهادت ها از                  
بسياري از كساني كه صحت       .  مرز جبهه گيري هاي روشنفكرانه به راحتي عبور مي كنند           

كتاب مقدس را قبول نمي كنند، وقتي آن را از يك شخص فروتن و از              
به همين جهت   .  دطريق يك شهادت مي شنوند، به راحتي آن را مي پذيرن      

است كه پولس در شش موقعيت گوناگوني كه براي بشارت دادن                 
داشت، از شهادت خود استفاده كرد تا بتواند انجيل را با شنوندگانش               

 5. ، به عوض اينكه آيات كالم خدا را نقل نمايددر ميان بگذارد

ادة جواب  اگر كسي علّت اميد شما را مي پرسد، هميشه آم          «:  كتاب مقدس مي فرمايد  
اين است كه شهادت خود را      »  آماده بودن « بهترين راه براي     6».البته با ماليمت و احترام    .  باشيد

شهادت خود را به چهار بخش زير          .  بنويسيد و سپس نكات اصلي آن را به حافظه بسپاريد            
 :تقسيم كنيد

 .قبل از مالقات با عيسي مسيح، زندگي من چگونه بود .1

 . مسيح نيازمندمچگونه متوجه شدم كه به .2

 .چگونه دل خود را به عيسي مسيح سپردم .3

 .بعد از ايمان به مسيح، چه تغييراتي در زندگي ام به وجود آمد .4

 تجربياتي  تمامبراي  .  صد البته، در كنار شهادت ايمان، شهادت هاي ديگري نيز داريد           
وانيد آنها را با    كه خدا در آنها به كمك شما شتافته است، شهادت هاي زيادي داريد كه مي ت               

بهتر است ليستي از مشكالت، شرايط و بحران هايي كه خدا شما را             .  ديگران در ميان بگذاريد   
سپس بايد دقّت كنيد كه با دوستان غير           .  از آنها به سالمت بيرون آورده است، تهيه نماييد           

در .  شودايماندارتان، آن شهادت هايي را در ميان بگذاريد كه به زندگي ايشان مربوط مي                   
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 خوب است كه آدم

 از تجربياتش درس بگيرد،

 ولي بهتر اين است كه

.از تجربيات ديگران درس بياموزيم

 .شرايط متفاوت بايد شهادت هاي گوناگوني از كار خدا در زندگي خود ارائه دهيد

 دومين بخش پيغام      .پيغام زندگيتان، شامل درس هاي زندگيتان مي باشد       
زندگيتان، آن حقايقي هستند كه خدا آنها را در تجربيات زندگي با خودش، به شما آموخته                   

شما در مورد خدا، روابط، مشكالت، وسوسه ها، و ساير           اينها آن درسهايي هستند كه       .  است
اي خداوند، راه اجراي احكام       «:  حضرت داوود چنين دعا نمود      .  مسائل زندگي آموخته ايد   

 متأسفانه، ما از اين همه اتفاقات        7».خود را به من بياموز و من هميشه آنها را انجام خواهم داد              
خداوند بارها   «:  الم خدا چنين مي خوانيم    در ك  .  زندگي مان بقدر كافي درس نمي گيريم        

بني اسرائيل را از دست دشمنانشان نجات بخشيد، ولي آنها هر بار بر ضد او شوريدند و در                       
 . احتماالً شما نيز چنين انسانهايي را مالقات كرده ايد8».گناهان خود بيشتر غرق شدند

كه از تجربيات   خوب است كه آدم از تجربياتش درس بگيرد، ولي بهتر اين است                  
ما به اندازة كافي زنده نخواهيم ماند كه بتوانيم هر چيز زندگي را از                .  ديگران درس بياموزيم  

. ما بايد از درسهاي زندگي همديگر نيز درس بگيريم                .  طريق آزمون و خطا بياموزيم        
نصيحت شخص دانا براي گوش شنوا، مانند حلقة طال و جواهر، با               «:  كتاب مقدس مي فرمايد 

 9».رزش استا

درس هاي اساسي را كه در زندگي آموخته ايد، بنويسيد كه بتوانيد آنها را با ديگران نيز            
خيلي بايد از حضرت سليمان سپاسگزار باشيم كه او اين كار را تحت الهام               .  در ميان بگذاريد  

در نتيجه امروز ما كتاب هاي        .  خدا انجام داد    
رس هاي امثال و جامعه را داريم كه مملو از د             

 . عملي در مورد زندگي مي باشند

درسهاي روزمرّة زندگي باعث مي شوند      
كه انسانهاي بالغ، روي رفتارهاي خود تجديد           

تشويقتان مي كنم كه ليستي از          .  نظر بنمايند  
تا زماني كه آنها را به روي كاغذ نياوريد، بطور جدي آن               .  درس هاي زندگي تان تهيه كنيد    

 10:نمونه سؤاالت زير كمك خوبي براي شروع هستند. ايددرس ها را نياموخته 

 خدا چه چيزي در شكست هايم به من آموخته است؟ •

 خدا چه چيزي در مشكالت مالي ام به من آموخته است؟ •

 خدا چه چيزي در درد و غم و افسردگي ام به من آموخته است؟ •
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 خدا چه چيزي در صبرم به من آموخته است؟ •

 ام به من آموخته است؟خدا چه چيزي در بيماري  •

 خدا چه چيزي در دل شكستگي هايم به من آموخته است؟ •

چه چيزي در خانواده، كليسايم، روابطم، گروه مطالعة كتاب مقدس، و از                •
 كساني كه از من انتقاد مي كنند، آموخته ام؟

 .پيغام زندگيتان، شامل شريك ساختن ديگران در عطش مقدستان مي باشد      
دارد و با تمام    دوست  او با تمام احساسش بعضي چيزها را        .  با احساسي است  خدا، خداي بسيار    

در حين رشد روحاني تان و نزديك شدنتان به خدا،         .   است متنفّراحساسش نيز از بعضي چيزها      
او يك نوع احساس نسبت به چيزهايي كه براي او عميقاً مهم هستند، در قلب شما مي نهد تا                      

كم كم به جايي مي رسيد كه احساس مي كنيد        .  دا در دنيا باشيد   شما بتوانيد زبان سخنگوي خ     
بايد در مورد آن با ديگران صحبت كنيد و تمام توانتان را بكار گيريد تا منشاء تغييري در آن                     

 .زمينه بشويد

شما نمي توانيد در مورد چيزي كه برايتان داراي اهميت زيادي است، هيچ حرفي                    
 دو نمونة   11».زبان از آنچه دل را پر ساخته است، سخن مي گويد        «  :عيسي مسيح مي فرمايد  .  نزنيد

 و ارميا   12».غيرت خانة تو مرا خورده است       «:  داوود مي گويد .  اين آيه داوود و ارميا هستند       
اگر نخواهم كالم تو را اعالم كنم و از جانب تو سخن بگويم، آنگاه كالم تو                «:  چنين مي گويد 

 شود كه تا مغز استخوان هايم را مي سوزاند و نمي توانم آرام              در دلم مثل آتش، شعله ور مي       
 13».بگيرم

. خدا به بعضي ها غيرتي روحاني مي دهد تا شروع كنندة حركتي و يا خدمتي باشند                  
ايشان معموالً در زمينه اي كه خود مشكل داشته اند، به ديگران كمك مي كنند؛ از قبيل مورد                  

گاهي اوقات خدا در    ...  بچه دار نشدن، افسردگي، مريضي و       سوء استفاده واقع شدن، اعتياد،       
دل كسي مي گذارد كه به نمايندگي از طرف كساني كه توان بيان نظراتشان را ندارند، سخن                  

طفلي كه هنوز بدنيا نيامده است، جفا ديدگان، بي بضاعتان، زندانيان، مظلومان و امثال              :  بگويد
 . است كه مضمون آنها حمايت از بينوايان استكتاب مقدس مملو از فراميني . اينها

او .  خدا انسان هاي پر از احساس و غيرت را براي پيشبرد ملكوت خود بكار مي گيرد                
ممكن است در شما اين عطش مقدس را ايجاد كند كه خدمات جديدي را شروع كنيد،                       

           س كمك مالي كنيد،    بنيادهاي خانواده ها را استوار سازيد، به پروژة ترجمه و چاپ كتاب مقد
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خدا احساسات گوناگوني به ما 
بخشيده است تا آنچه كه ارادة 
 .اوست، در جهان انجام پذيرد

يا ممكن است خدا در شما عطشي مقدس         .  و يا اينكه رهبران مسيحي آينده را آموزش دهيد         
كارفرمايان، كارمندان،  :  ايجاد كند كه به گروه هاي بخصوصي از مردم پيغام انجيل را برسانيد            

قه مند نوجوانان، دانشجويان، مادران جوان، يا كساني كه به ورزش و يا سرگرمي خاصي عال                
اگر شما از خدا بخواهيد، او مطمئناً اشتياق و غيرتي خاص به شما مي دهد كه بتوانيد                   .  هستند

نژادي مثالً به كشور خاصي رفته و يا به گروه                   
بخصوصي كه نياز به شاهدين مسيحي قوي دارند،           

 . نماييدرسيدگي و خدمت 

خدا احساسات گوناگوني به ما  بخشيده تا           
نبايستي .   اوست، در جهان انجام پذيرد     آنچه كه ارادة  

از هيچ كس ديگري انتظار داشته باشيد براي آنچه شما غيرت داريد، او نيز همان غيرت و                      
بر عكس، بايد به يكديگر گوش كنيم و براي نظرات ديگران ارزش                .  عطش را داشته باشد    

ه غيرت و احساسات      هيچگا.  قائل باشيم، چرا كه هيچ  انساني نمي تواند همه چيز را بداند               
غيرت در امر نيكو، در هر       «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  خدادادي ديگران را كوچك نشماريد     

 14».زمان نيكو است

انجيل « انجيل يا خبر خوش چيست؟          .پيغام زندگيتان، شامل بشارت مي باشد     
 ايمان بنا   نشان مي دهد كه خدا چگونه آدميان را كامالً نيك مي شمارد و اين پاية ايمان و بر                   

خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه مي داد و خطاياي ايشان را بديشان                «  15».شده است 
زماني كه ما  :   انجيل يا خبر خوش اين است      16».محسوب نداشت و كالم مصالحه را به ما سپرد         

شيده به فيض خدا اعتماد نموديم تا ما را از طريق فداكاري مسيح نجات بخشد، گناهان ما بخ                  
 . شد، هدفي براي زيستن يافتيم، و به ما وعدة منزلي ابدي در آسمان داده شد

ليستي از كتبي كه در     .  صدها كتاب پيرامون نحوة بشارت اين خبر خوش وجود دارد           
ولي حتّي بهترين   .   براي شما تهيه كرده ام    2اين زمينه براي من كمك خوبي بوده اند در ضميمة          

 شما را براي بشارت مسيح برانگيزانند، مگر اينكه اول از درون اشتياق          آموزش ها هم نمي توانند  
از همه مهمتر اينكه بايد بياموزيد چگونه گم شدگان را         .  روحاني براي نجات جانها داشته باشيد     

 .همانگونه كه خدا دوست دارد، محبت نماييد

سان ها براي خدا   همة ان .  خدا هرگز كسي را نيافريده است كه او را دوست نداشته باشد           
وقتي كه عيسي بر روي صليب بود، دستان خودش را با تمام وجودش باز كرد تا                  .  مهم هستند 
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محبت مسيح ما را فرو     «:  كتاب مقدس مي فرمايد »  ! دوست دارم  اندازهتو را به اين     «:  به ما بگويد  
 احساس كرديد    هرگاه كه  17».گرفته است، چونكه اين را دريافتيم كه يك نفر براي همه مرد            

در مورد بشارت دادن بي اعتناء هستيد، كافيست چند لحظه فقط به كاري كه             
ما بايد نگران   .  مسيح براي شما بر روي صليب انجام داد،  فكر كنيد            

محبت راه ديگري   .  غيرايمانداران باشيم، زيرا خدا نگران ايشان است       
محبت «:  يدكالم پر محبت خدا مي فرما     .  را براي ما باز نمي گذارد     

كامل، ترس را دور مي سازد ولي شخصي كه مي ترسد در انتظار               
 يك مادر بدون واهمه به درون خانه اي كه در آتش                     18».مجازات است  

مي سوزد، مي دود تا جان فرزندش را نجات دهد، زيرا محبت وي به مراتب بزرگتر و باالتر از                  
 را با اطرافيان خود در ميان بگذاريد،         چنانچه شما مي ترسيد كه خبر خوش انجيل       .  ترس است 

 . از خدا بخواهيد كه قلب شما را از محبت آن عزيزانتان مملو سازد

نمي خواهد كه كسي هالك گردد بلكه همه به توبه          «:  كتاب مقدس مي فرمايد كه خدا   
 به  يدبا تا زماني كه شما حتي يك نفر را مي شناسيد كه به عيسي مسيح ايمان ندارد،                 19».گرايند

و .  دعا ادامه دهيد، ايشان را در محبت خدمت نماييد و خبر خوش انجيل را به ايشان برسانيد                   
 به  بايدتا زماني كه در محله يا شهر شما، هنوز كسي هست كه نجات نيافته است، كليساي شما                  

ن كليسايي كه نمي خواهد رشد كند، به جها      .  تالش براي رسانيدن مژدة نجات به او ادامه دهد         
 ».شماها مي توانيد به جهنّم برويد«: مي گويد

 آيا   چه كاري حاضريد انجام دهيد كه مردم مطمئن شوند كه حيات ابدي دارند؟               شما
ايشان را دعوت كرده ايد به كليسا بيايند؟ آيا هر روز برايشان دعا مي كنيد؟ مزرعة خدمت                     

شما ايجاد مي نمايد، از     فرصت هايي را كه خدا براي        .  شما، در اطراف و نزديكي شماست       
از هر فرصت نهايت استفاده را بكنيد تا پيغام انجيل را به               «:  كالم خدا مي فرمايد .  دست ندهيد 

 20».ديگران برسانيد، و بدانيد چگونه با كساني كه هنوز ايمان نياورده اند، عاقالنه رفتار نماييد

ي در آسمان به شما     آيا كسي هست كه به واسطة شما به آسمان خواهد رفت؟ آيا كس             
» ممنون، از اينكه تو براي من فكر كردي و پيغام انجيل را به من رساندي؟                    «:   خواهد گفت 

فكرش را بكنيد كه چه خوشي عظيمي خواهيد داشت وقتي كه مي بينيد شما وسيلة انتقال كسي       
 تمام چيزهايي   نجات ابدي حتّي يكنفر، به مراتب مهم تر و با ارزش تر از         .  به حيات ابدي بوده ايد  

 . فقط انسان ها هستند كه تا ابد باقي مي مانند. است كه مي توانيد در اين دنيا بدست آوريد
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او شما را آفريده    :  در اين كتاب شما، پنج هدف خدا را براي زندگي خود آموختيد              
 از انسان خداگونه باشيد، عظمت جالل او        نمونه ايخانوادة روحاني خدا گرديد،     عضو  است تا   

از اين اهداف،   .   را به ديگران برسانيد    خبرخوش فيض خدا باشيد، و      خادمرا به مردم بنمايانيد،     
چهار هدف ديگر در آسمان نيز         .   بر روي زمين انجام پذيرفتني است         فقطپنجمين هدف    

به همين دليل است كه بشارت انجيل اينقدر          .  انجام پذيرفتني هستند، البته به گونه اي متفاوت      
فراموش نكنيد كه زمان بسيار محدود و كوتاهي براي انجام مأموريت خود بر روي              مهم است؛   
 . زمين داريد

 
 
 
 

 سي و هفتمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .خدا مي خواهد من زبان او در دنيا باشم :انديشة روز

 
پيوسته مستعد باشيد تا هر كه سبب اميدي را كه داريد از شما بپرسد،               «  : حفظي ةآي

  ». جواب دهيد، ليكن با حلم و ترساو را
 )قديم (15:3پطرس 1

 

در زندگي روزمرّه چه كساني هستند كه خدا مي خواهد               :سؤالي براي تعمق  
 شهادتم را با ايشان در ميان بگذارم؟
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 مسيحي جهاني كيست
 

 :بديشان گفت] عيسي[

 در تمام عالم برويد«

 ».و جميع خاليق را به انجيل موعظه كنيد
 )قديم (15:16مرقس 

 

 تا به وسيلة ما

 ارادة تو در جهان شناخته شود

 .و خبر خوش نجات تو، به همة مردم روي زمين برسد
 ) تفسيري (2:67مزمور 

 
 

 . به شما سپرده است*»ممأموريت اعظ«عيسي مسيح يك 

 1.دنيوي باشيد يا يك مسيحي جهانيتصميم با شماست؛ آيا مي خواهيد يك مسيحي 

. مسيحيان دنيوي، خدا را براي برآورده شدن نيازهاي شخصي  خود پيروي مي كنند                
اين گروه از مسيحيان دوست دارند كه در            .  ايشان نجات دارند، ولي خودمحور مي باشند        

نارهاي بزرگ مسيحي شركت كنند، ولي ايشان را در كنفرانس هاي بشارتي            كنسرت ها و سمي  
دعاي ايشان محدود به نيازها و شادي و           .  نمي توانيد ببينيد، چون عالقه اي به بشارت ندارند        

چگونه خدا  «:  است»  اول خودم «ايمان ايشان از نوع     .  تقاضاي بركت فقط براي خودشان است     
اين قبيل ايمانداران دوست دارندكه خدا را براي           »  گرداند؟ راحت تر ب   مرامي تواند زندگي    

 . باشنداهداف خداوند مورد استفاده قرار دهند، نه اينكه وسيله اي براي اهداف خود

                                                 
اين فرمان مسيح به . دانش فرمان داد تا به همة جهان بروند و انجيل را موعظه كنندعيسي مسيح به شاگر *
 . معروف استGreat Commandmentيا » مأموريت اعظم«
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در مقابل اين گروه، مسيحيان جهاني قرار دارند، كه بخوبي مي دانند كه نجات يافته اند               
به ايشان  »  مأموريتي«آنان مشتاقند   .  ده دارند مهمي بعه »  مأموريت«تا ديگران را خدمت كنند، و       

شادي و سرور   .   بر روي زمين مي باشند    كامالً زنده مسيحيان جهاني، تنها انسانهاي     .  سپرده شود 
اين قبيل افراد به ديگران نيز منتقل مي گردد، چرا كه اينها مي دانند كه منشاء تغيير و تبديل                      

بيدار مي شوند كه خدا به گونه اي جديد ايشان را           هر روز صبح با اين اميد از خواب           .  هستند
 شما دوست داريد چه نوع مسيحي باشيد؟. براي جالل خود، بكار برد

خدا شما را مي خواند تا به بزرگترين، وسيعترين، گوناگون ترين، و مهمترين واقعة                  
ل چندين قرن    خانوادة الهي در خال    *.داستان خدا تاريخ يعني   .  تاريخ، يعني ملكوت او بپيونديد    

. هيچ چيزي مهم تر و ماندگارتر از خانوادة الهي نيست        .  شكل گرفته و مي گيرد   
» مأموريت جهاني «از مطالعة كتاب مكاشفه اينچنين مي فهميم كه             

 باالخره روزي خواهد رسيد كه اين       .خواهد رسيد خدا حتماً به انجام     
 در  روزي.  موفقيت و توفيق بزرگ خوانده شود      »  مأموريت بزرگ «

 در حضور   2»از هر امت و قبيله و قوم و زبان        «آسمان گروهي عظيم    
مسيحي جهاني بودن،   .  عيسي مسيح ايستاده، او را پرستش خواهند نمود        

 . نمونة كوچكي از آسمان را تجربه كنيدپيشاپيش اين امكان را براي شما فراهم مي كند تا 

م برويد و جميع خاليق را به         در تمام عال  «:  وقتي كه مسيح به شاگردان خود فرمود        
.  آن گروه ضعيف و كوچك در خاورميانه، غرق در خوشي گرديدند               ».انجيل موعظه كنيد  

تنها وسايل نقليه اي كه داشتند، همين ها بود       !  آنان مي بايست يا پياده مي رفتند يا سوار بر چهارپا        
ثال اينها نبود، پس در واقع      و در آن زمان هيچ خبري از كشتي هاي اقيانوس پيما و هواپيما و ام             

 . در آن زمان، سفر به تمام عالم، به دليل عدم وجود امكانات، عمالً ميسر نبود

در نتيجه دنياي   .  امروزه براي مسافرت، هواپيما، كشتي، قطار، اتوبوس و ماشين داريم           
چند مي توانيد اقيانوس ها را ظرف      .  ما، دنياي كوچكي شده و هر روز كوچكتر نيز مي شود            

براي مسيحيان امروز،   .   طي كنيد و اگر الزم باشد، فرداي آن روز به منزل برگرديد                 ساعت
به هر  .  امكان سفرهاي بشارتي به جاهاي مختلف دنيا، تقريباً بصورت نامحدود وجود دارد                

ديگر هيچ  .  گوشة دنيا مي توانيد سفر كنيد، كافيست با آژانس مسافرتي تان تماس بگيريد                
 . ي نمي ماند كه خبر خوش را منتشر ننماييمبهانه اي باق

                                                 
* History is His story 
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انجام مأموريت جهاني، در طول
تاريخ هيچگاه تا اين اندازه 

 .آسان نبوده است

عالوه بر تلفن   هر ايمانداري   .  اكنون با دسترسي به اينترنت، دنيا كوچكتر هم شده است         
و فَكس، مي تواند به توسط اينترنت تقريباً با هر كسي در هر جاي دنيا كه باشد، ارتباط برقرار                    

 !تمام دنيا در نوك انگشتان شماست. كند

 در برخي از روستاهاي دور دست و كوچك نيز مي توانند اي ميل دريافت               افراد حتي 
 سر صحبت را با افرادي در آن سوي كرة زمين          »بشارت الكترونيكي «مي توانيد به وسيلة    .  نمايند

در طول تاريخ هيچگاه تا     »  مأموريت اعظم «انجام  !  باز كنيد، بدون اينكه از اتاقتان خارج شويد       
دوري راه، هزينة سفر و وسيلة  حمل و نقل، ديگر مانعي براي                .  ده است اين اندازه آسان نبو    

براي اينكه يك مسيحي جهاني باشيد،       .   ماست نحوة تفكّر تنها مانع،   .  بشارت بين المللي نيست  
 . ديدگاه و عملكردتان را عوض نماييد. بايد تغييري در نحوة تفكّرتان بدهيد

 چگونه مثل يك مسيحي جهاني بينديشيم

 .ير مسير از خودمحورانه انديشيدن به انديشيدن براي ديگران               تغي
در درك  .  برادران عزيز، در درك اين مطالب مانند كودكان نباشيد         «:  كتاب مقدس مي فرمايد 

 براي مسيحي جهاني گرديدن، اين اولّين      3».و فهم امور روحاني، چون مردان عاقل و دانا باشيد          
. ن هستند، ولي افراد بالغ به نيازهاي ديگران مي انديشند     كودكان فقط به فكر خودشا    .  گام است 

 4».به نفع ديگران فكر كنيد و تنها در فكر خود نباشيد«: خدا فرمان داده مي گويد

البته، اين تغيير مسير انديشه، بسيار مشكل است چون ما انسان ها بصورت طبيعي غرق                 
ات ما را تشويق مي كنند كه فقط به خودمان          در انديشه هاي خودمان هستيم و تقريباً تمام تبليغ        

تنها راهي كه مي توانيم انديشه و تفكّرمان را عوض كنيم، اين است كه هميشه و در                 .  بينديشيم
خوشبختانه خدا ما   .  تمام اوقات به خدا متّكي باشيم      

ما روح  «.  را تنها نگذاشته است تا عذاب بكشيم           
داست تا  جهان را نيافته ايم، بلكه آن روح كه از خ           

 5».آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانيم

از روح القدس بطلبيد كه به شما كمك كند          
با تمرين مي توانيد   .  تا در موقع صحبت با غيرايمانداران، به نيازهاي روحاني ايشان فكر كنيد              

د در سكوت را در خود پرورش دهيد تا بدينوسيله بتواني  »  دعاي تنفّسي «بياموزيد چگونه عادت    
پدر، كمك  «:  چنين بگوييد .  در همه وقت براي كساني كه با ايشان مواجه مي شويد، دعا نماييد          

 ».كن تا بفهمم چه چيزي اين شخص را از تو دور نگاه مي دارد
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:روز سي  و  هشتم
 مسيحي

 جهاني كيست

هدف شما بايد اين باشد كه بدانيد ديگران در سفر روحاني شان كجا هستند، و سپس                 
. دست كم، يك گام به شناخت مسيح نزديك تر كنيد       نهايت تالشتان را بكار ببريد تا ايشان را         

شما مي توانيد بياموزيد كه چگونه اين كار را انجام دهيد، و آن پيروي از نمونة پولس رسول                    
 6».در فكر خود نيستم، بلكه در فكر منفعت عموم هستم تا ايشان نجات يابند«: است

 خداي تمام جهان     خدا،.  تغيير مسير از محلّي انديشيدن به جهاني انديشيدن      
 از همان   7»...خدا جهان را اينقدر محبت نمود       «.  او هميشه در فكر همة دنيا بوده و هست        .  است

كتاب مقدس .  ابتدا، ارادة خدا اين بوده است كه تمام اقوام روي زمين اعضاي خانوادة او باشند              
مين ساكن شوند و     او جميع ملل را از نسل يك انسان آفريد تا در تمام سطح ز                 «:  مي فرمايد

براي آنان اوقاتي مقرّر فرمود و براي مرز و بومشان حدودي معين كرد تا خدا را بجويند و                       
 8».كوركورانه پي او نگردند تا شايد او را بيابند و حال آنكه او از هيچ يك از ما دور نيست

ا، همه  عظيم ترين شركت هاي تجاري و رسانه ه      .  امروزه بيشتر دنيا جهاني مي انديشد      
ما .  زندگي هاي ما امروز بطور عجيبي با زندگي ساير ملل عجين شده است             .  بين المللي هستند 

احتماالً لباسي  .  از لحاظ مد، سرگرمي، موسيقي، ورزش، و حتي غذا با ساير ملل در ارتباطيم               
يش ما ب. كه شما امروز به تن داريد و يا ساير لوازمي كه داريد، ساخت كشورهاي ديگر هستند               
 .از حد تصور با مردم كشورهاي ديگرمتّصل و مرتبط هستيم

تعداد .  اين روزها، روزهاي بسيار مهيجي براي زيستن هستند         
. مسيحيان، امروز بيش از تمام دوره هاي ديگر در طول تاريخ است               

اين انجيل همانطوري كه به      «:  پولس چه نيكو بيان كرد وقتي گفت        
سيده است و به همان نحوي كه در جهان        شما رسيد به تمام جهان نيز ر      

ثمر آورده، رشد و نمو مي كند، در ميان شما نيز از همان روزي كه از فيض خدا باخبر شديد و                    
 9».در حقيقت آن را درك كرديد، عمل كرده است

اولين راه براي جهاني انديشيدن، اين است كه شروع كنيد براي كشور بخصوصي دعا               
يك نقشة جهان نما برداريد و از روي آن        .  ، براي تمام دنيا دعا مي كنند     مسيحيان جهاني .  نماييد

از من درخواست كن و      «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  براي تمام كشورها با ذكر نام، دعا كنيد          
 10».امت ها را به ميراث تو خواهم داد و اقصاي زمين را ملك تو خواهم گردانيد

مردم شايد پيغام و يا محبت ما را رد         .  ماست»  انيمأموريت جه «دعا مهمترين ابزار براي     
همانند موشك هاي قاره پيما، شما نيز مي توانيد       .  كنند، ولي در مقابل دعاي ما بي دفاع هستند         
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 مردم شايد پيغام و يا

 محبت ما را رد كنند،

 ولي در مقابل دعاي ما

 .بي دفاع هستند

 .  كليومتر آنطرف تر3،000 متر و چه 3دعاي خود را به سمت قلب يك نفر نشانه بگيريد، چه 

مقدس به ما مي گويد كه براي فرصت هاي         براي چه موضوعي بايد دعا كنيد؟ كتاب         
 براي  13 براي آناني كه بايد ايمان بياورند،     12 براي دليري در صحبت كردن،     11بشارت دعا كنيد،  

 و براي خادمين بيشتر در كار          14پخش سريع پيغام نجات،    
 دعا باعث مي گردد كه شما با سايرين در گوشه و            15.خدمت

 .كنار دنيا همكار بشويد

بايد براي ميسيونرها و هر كس ديگري كه          همچنين  
شما «.  در اين زراعت جهاني مشغول بكار است، دعا نماييد          

 چنانچه تمايل داريد    16».نيز بايد با دعاهايتان ما را ياري كنيد       
 .  اين كتاب مراجعه بفرماييد2خردمندانه براي جهان و خادمين مسيحي دعا كنيد، به ضميمة 

مأموريت «يشيدن، اين است كه اخبار روزانه را با عينك               راه ديگر براي جهاني اند    
هرجا كه دگرگوني و يا درگيري مي بينيد، مطمئن باشيد كه خدا آن را براي                 .   بنگريد »اعظم

زمانهايي كه مردم زير مشكالت يا فشارها هستند، بيشترين          .  نجات جانها استفاده خواهد نمود    
دليل كه دگرگوني هاي جهاني دائماً افزايش مي يابد،      به اين  .  آمادگي را براي پذيرش خدا دارند    

 . افراد بيشتري نسبت به گذشته براي شنيدن مژدة انجيل آمادگي دارند

بهترين راه براي جهاني انديشيدن اين است كه بر پا خواسته، به يك سفر بشارتي كوتاه               
خدمت در بين   هيچ تجربة ديگري مانند تجربة فردي از          !  مدت در يك كشور ديگر برويد       

مطالعه و صحبت كردن در مورد سفربشارتي كافيست،     .  انسانهايي با فرهنگ هاي متفاوت نيست    
 8:1در اعمال رسوالن     .  مي خواهم تشويقتان كنم كه در آبهاي عميق شنا كنيد           !  عمل نماييد 

شاهدان من خواهيد بود، در     «:  مشاهده مي كنيم كه عيسي مسيح يك الگو به ما بخشيده است           
، در  )اورشليم( پيروان او بايستي در جامعة خود        17».رشليم و تمامي يهوديه و تا اقصاي جهان       او

تا (و نيز بين تمام ملل مختلف          )  سامره(، در فرهنگ هاي مختلف       )يهوديه(تمام كشورشان    
در مقاطع مختلف   »  مأموريت جهاني «توجه داشته باشيد كه اين       .  بشارت دهند )  اقصاي جهان 

اگرچه .  زمان با هم واقع مي گردد و نه اينكه ترتيبي براي آن وجود داشته باشد              آن بصورت هم  
 مسيحيان خوانده شده اند تا به تمام چهار گروه فوق    تمامهمه داراي عطية ميسيونري نيستند، اما       

  هستيد يا نه؟ 8:1آيا شما مسيحي اعمال . بشارت دهند
 

 ميسيونري در هر يك از اين چهار        براي خودتان هدفي مشخّص كنيد كه با يك پروژة        
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باز هم تشويقتان مي كنم كه شروع به پس انداز كردن نماييد و به هر                   .  هدف مرتبط شويد   
تقريباً هر سازمان بشارتي .  به يك سفر بشارتي كوتاه مدت برويد     هر چه زودتر  ترتيبي كه شده،    

 باعث مي شود كه دل     چنين كاري .  كه بشناسيد، حاضر است در اين امر شما را كمك نمايد            
بزرگتري پيدا كنيد، رؤياتان را گسترش بخشيد، ايمان خود را بسط دهيد، عميقتر براي                       
ديگران دلسوزي كنيد، و دلتان را از نوعي شادي لبريز كند كه تا كنون هرگز تجربه ننموده                    

 . اين سفر مي تواند نقطة عطفي در زندگي شما باشد. باشيد

 براي اينكه از     .به ابدي انديشيدن »  اينجا و اآلن  «ر  تغيير مسير از نحوة تفكّ     
چنين ديدگاهي به   .  زندگي زميني خود بهترين استفاده را ببريد، بايد افق ديدتان ابديت باشد             

شما كمك مي كند كه از مسائل جزئي، يك مشكل عمده، يا به قول ضرب المثل معروف از                   
د توانست در كارهايتان، بين عجله و ضرورت و همچنين به اين وسيله خواهي    .  كاه، كوه نسازيد  

ما به چيزهاي ناديدني چشم دوخته ايم نه به چيزهاي         «:  پولس رسول مي گويد.  تفاوت قائل شويد  
 18».ديدني، زيرا آنچه به چشم مي آيد موقّتي است، ولي چيزهاي ناديدني تا ابد دوام دارند

ها مصرف مي كنيم، بيهوده هستند     بسياري از آن چيزهايي كه ما انرژي خود را براي آن           
زندگي خود را با چيزهاي     .  و به درد ابديت نمي خورند كه هيچ، حتّي يكسال هم دوام ندارند            

كسي كه تمام هوش و حواسش متوجه خدمت به           «:  عيسي مسيح گفت  .  موقّت مبادله ننماييد  
اني كه به كارهاي    و كس «:   و پولس هشدار داده مي گويد     19».من نباشد، اليق اين خدمت نيست     

دنيوي اشتغال دارند، طوري زندگي كنند كه دلبستة اين جهان نشوند، زيرا حالت كنوني                     
 20».جهان به زودي از بين خواهد رفت

               به چه چيزي اجازه مي دهيد كه مانع شما براي اجراي مأموريتتان گردد؟ چه چيزي سد
از هر قيد و بندي و      «.  ور بيندازيد راه شما براي مسيحي بودن است؟ هر چه كه هست، آن را د            

هر گناهي كه دست و پاي ما را بسته است، آزاد شويم و با پشتكار در ميداني كه در برابر ما                        
 21».قرار گرفته است، بدويم

 اما چگونه؟ مسيح در     22».گنج ها به جهت خود در آسمان بيندوزيد      «:  مسيح به ما فرمود   
مال دنيا را براي    «:  شتباهي از آن مي شود، چنين فرمود     اظهاراتش، كه اغلب برداشت ا    يكي از   

به دست آوردن دوستان مصرف كنيد، تا وقتي پولتان به آخر مي رسد، شما را در خانه هاي                     
!  خوب دقّت كنيد؛ عيسي نمي گويد كه براي خود با پول، دوستان بخريد             23».جاوداني بپذيرند 

ا بخشيده است، ديگران را به نزد مسيح هدايت         منظور او اين است كه با اموالي كه خدا به شم           
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».از مال دنيا چيزي نمي توانيد با خود ببريد«
 ولي كتاب مقدس مي گويد كه

 مي توانيد آنها را پيش از خودتان

 به آن دنيا ارسال نماييد،

.توسط سرمايه گذاري روحاني روي سايرين

در اينصورت آنها دوستان ابدي شما خواهند بود و شما را در آسمان، خيرمقدم خواهند                .  كنيد
 .اين بهترين سرمايه گذاري مالي است كه مي توانيد در طول عمرتان انجام دهيد. گفت

شايد اين جمله به گوشتان          
، چيزي  از مال دنيا  «:  خورده باشد كه   

ولي »  .نمي توانيد با خود ببريد           
 مي توانيدكتاب مقدس مي گويد كه       

آنها را پيش از خودتان به آن دنيا              
ارسال نماييد، توسط سرمايه گذاري       

كالم خدا   !  روحاني روي سايرين     
اين مطمئن ترين   .  ايشان گنج واقعي براي خود در آسمان ذخيره مي كنند                 «:  مي فرمايد

 24». بدست آوردن زندگي جاويد استسرمايه گذاري براي

مأموريت «تغيير مسير انديشه براي كشف راه هاي خالّق جهت انجام              
 چنانچه مشتاق باشيد، راه براي چنين تغيير مسيري          .به عوض عذر و بهانه آوردن    »  اعظم

ذيالً چند  .  باز است، سازمانهاي زيادي هستند كه مي توانند شما را در اين مسير كمك كنند                 
 :نه از بهانه هاي متداول را برايتان درج كرده امنمو

 فراموش نكنيد كه افراد زيادي در كشورهاي            ».من فقط يك زبان بلدم      « •
مختلف دنيا هستند كه دوست دارند زبان و فرهنگ جديدي را بياموزند و                

 . بكار ببرند

هر استعداد و توانايي كه در        !    حتماً داريد   ».من چيز بدرد بخوري ندارم      « •
 .است، مطمئناً مي تواند در جايي مورد استفاده قرار بگيردشم

 اكثر سازمان هاي بشارتي، سفرهاي      ».هستم)  يا خيلي جوان  (من خيلي پير     « •
 . ميسيونري گوناگوني براي سنين مختلف دارند

چه ساره وقتي بهانه آورد كه خيلي پير و سالخورده است و چه ارميا كه عذرش جواني    
چون به  !  چنين مگو :  خداوند فرمود   «.مورد، خدا بهانه هاي ايشان را رد كرد       او بود، در هر دو       

از مردم نترس،   .  هر جايي كه تو را بفرستم خواهي رفت و هر چه به تو بگويم، خواهي گفت                 
 25».زيرا من با تو هستم و از تو محافظت مي كنم

» گيخوانده شد«ممكن است شما فكر كنيد كه براي چنين كاري نياز به يك                         
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مخصوص از طرف خدا داريد، و كماكان براي يك تجربه و يا احساسي خارق العاده و                        
 همة ما .  را تكرار نموده است   »  خوانده شدگي«اما خدا تا كنون بارها اين       .  شگفت انگيز منتظريد 

پرستش، مشاركت، به   :  خوانده شده ايم تا پنج هدف خدا براي زندگي خود را برآورده كنيم             
خدا نمي خواهد  .  همكار خدا بودن  »  مأموريت جهاني «درآمدن، خدمت و در      شباهت مسيح   

همة .   در اين كار مشغول باشند     افرادش  تماماز افرادش را بكار گيرد؛ او مي خواهد        بعضي   فقط  
ارادة خدا اين است كه تمام كليساي او،         .   باشيم در مأموريت ما خوانده شده ايم كه براي خدا        

 26. جهان موعظه كندتمام انجيل را به تمام

خيلي از مسيحيان، نقشة الهي را براي خود درك نكرده اند، صرفاً به اين دليل كه                      
چه بر اثر   !   كه آيا او مي خواهد ايشان به سفر بشارتي بروند يا نه               از خدا نپرسيده اند  هيچگاه  

ن را به   ترس و چه به دليل ناديده گرفتن اين خوانده شدگي، اينگونه مسيحيان ذهن و فكرشا                
اگر شما  .  روي مسئلة مهم خدمت بعنوان ميسيونر در فرهنگ هاي متفاوت، كامالً بسته اند                

وسوسه مي شويد كه پاسخ منفي به اين خوانده شدگي بدهيد، لطفاً ابتدا تمام راه هاي مختلف و               
، )نتيجة اين تحقيق و بررسي ماية شگفت شما خواهد شد           (احتماالت موجود را بررسي كنيد       

 بايد خيلي جدي دعا كنيد و از خدا بخواهيد به شما نشان دهد كه از شما چه انتظاري                       سپس
در اين برهة حساس تاريخ كه مرزهاي كشورهاي مختلف به روي همه باز               .  براي آينده دارد  

 . مي شود، به هزاران ميسيونر در جاهاي مختلف دنيا، نياز است

. يد براي تمام دنيا دل بشارت داشته باشيد        اگر مي خواهيد شبيه عيسي مسيح بشويد، با       
در .  نمي توانيد فقط دلتان را به اين خوش نماييد كه بستگان شما به مسيح ايمان آورده اند                     

 فرزندان گم شدة او پيدا     تمام ميليارد نفر در دنيا زندگي مي كنند، و مسيح مي خواهد            6حدود  
نجيل جان خود را فدا كند، آن را نجات          هر كه بخاطر من و ا     «:  عيسي مسيح مي فرمايد  .  شوند

، راز زندگي پرارزش در اين است كه         شماستكار و وظيفة    »  مأموريت عظيم   «27».خواهد داد 
 .آن كاري را كه بر عهدة شماست، به انجام برسانيد

 
  



 دگي هدفمندزن                                                                  ٣٢٤

 
 
 
 

 سي و هشتمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .استخود من ، مأموريت »مأموريت اعظم« :انديشة روز

 
تا بوسيلة ما ارادة تو در جهان شناخته شود و خبر خوش نجات تو به                 «  : حفظي ةآي

  ».همة مردم روي زمين برسد
 )تفسيري (2:67مزمور 

 

چه گامهايي الزم است تا سال آينده بردارم كه بتوانم با                 :سؤالي براي تعمق  
 آمادگي بهتري به يك سفر كوتاه مدت بشارتي بروم؟
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 تعادل در زندگي
 

 با خبر باشيد كه چگونه به دقّت رفتار نماييد،

 .نه چون جاهالن بلكه چون حكيمان
 )قديم (15:5افسسيان 

 

 با حذر باشيد كه

 مبادا به گمراهي بي دينان ربوده شده،

 .از پايداريِ خود بيفتيد
 ) قديم (17:3 پطرس 2

 
 

 .ن دوام خواهند داشتخوشابحال متعادالن؛ زيرا ايشان بيش از ديگرا

اين سري  .  است)  *ورزشهاي پنج گانه  (»پِنتاتلن «يكي از سري مسابقات المپيك تابستاني،    
يعني تيراندازي، شمشيربازي، اسب سواري،     :  از مسابقات را پنج ورزش مختلف تشكيل شده         

 يك يا دو ، برنده شدن در هر پنج مسابقه است نه فقط»پِنتاتلن«هدف مسابقات . دو ميداني و شنا  
 .تا از آنها

است با پنج هدف، كه بايد هر پنج هدف را در تعادل و              »  پِنتاتلن«زندگي شما نيز يك     
 2اين اهداف توسط ايمانداران اوليه در اعمال رسوالن باب           .  هماهنگي با يكديگر نگاه داريد     

عيسي مسيح  همچنين  .   افسسيان توضيح داده شده اند    4دنبال مي شد و نيز توسط پولس در باب         
 انجيل يوحنا براي ما نمونه اي جهت پيروي قرار داده است، اما اين پنج هدف در                  17در باب   

اين دو جمله، چكيدة     .   عيسي مسيح خالصه شده اند     ***»مأموريت اعظم « و   **»حكم اعظم «
 :كل كتابي است كه در دست داريد، يعني پنج هدف خدا براي زندگيتان

                                                 
* Pentathlon 

 )جيل شريفترجمة ان (37:22-40انجيل متي : »حكم اعظم« **
 )ترجمة انجيل شريف (18:28-20انجيل متي : »مأموريت اعظم «***
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 تعهدي بزرگ

 به حكم اعظم

 و مأموريت اعظم،

از شما مسيحي بزرگي
 .خواهد ساخت

 شما براي خشنودي خدا      :»د دوست بدار  خدا را با تمام قلب خو      « .1
 پرستشآفريده شده ايد، پس بايد هدفتان اين باشد كه، خدا را از طريق                   

 . محبت نماييد

 شما براي    :»همساية خود را چون مانند خويش دوست بدار          « .2
خدمت آفريده شده ايد، پس بايد هدفتان اين باشد كه ديگران را در                      

 . ، محبت نماييدخدمت

 شما براي مأموريتي آفريده شده ايد، پس بايد        :»شاگرد سازيد برويد و   « .3
 . به ديگران برسانيدبشارتهدفتان اين باشد كه پيغام خدا را از طريق 

 شما براي عضويت در خانوادة الهي آفريده         :»تعميد دهيد ...  ايشان را  « .4
 خود را با كليساي     مشاركتشده ايد، پس بايد هدفتان اين باشد كه از طريق          

 .يح مرتبط بدانيدمس

 شما آفريده شده ايد تا شبيه        :»انجام دهند ...  ايشان  را تعليم دهيد   « .5
 در ايمان    شاگرديمسيح بشويد، پس بايد هدفتان اين باشد كه از طريق                

 .رشد نموده، بالغ گرديد

 . از شما مسيحي بزرگي خواهدساخت»مأموريت اعظم «و» حكم اعظم«تعهدي بزرگ به 

ين پنج هدف بصورت متعادل و           نگاه داشتن ا     
معموالً ما بر روي    .  هماهنگ با يكديگر، كار آساني نيست      

              آن هدفي كه از نظر خودمان مهمترين است، بيش از حد
در كليساها . تأكيد مي كنيم و از ساير اهداف غافل مي شويم   

ولي شما مي توانيد زندگي     .  هم همين مشكل وجود دارد      
گي نگاه داريد، به وسيلة       خودتان را در تعادل و هماهن          

شركت در گروه هاي كوچك كه     :   كارهاي مختلف از قبيل   
اعضاي آن متعهد و پاسخگو به يكديگر هستند، مرتباً سالمتي روحاني خودتان را ارزيابي                    
كنيد، رشد خود را در يك دفترچه يادداشت نماييد، و آنچه را كه مي آموزيد با ديگران نيز                     

اگر در مورد   .  ها چهار فعاليت اصلي براي يك زندگي هدفمند هستند           اين.  در ميان بگذاريد  
 . هدف زندگيتان جدي باشيد، اين عادات را در خود گسترش خواهيد داد
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 بهترين راه   .با يك همسفر روحاني و يا يك گروه كوچك صحبت كنيد            
ل اين كتاب   براي اينكه اين پنج هدف، در ضمير ناخودآگاه شما جا بيفتند اين است كه اصو                

كتاب مقدس .  را با ديگران به شكل گروه مطالعه در ميان بگذاريد و به تبادل افكار بپردازيد                  
همانطور كه آهن، آهن را مي تراشد، دوست نيز شخصيت دوستش را اصالح                  «:  مي فرمايد
تيز، و  از طريق تبادل افكار، اذهان ما       .   ما بهترين درسهايمان را در جامعه مي آموزيم       1».مي كند

 . ايمان ما عميق مي گردد

 تشويقتان كنم كه با گروه كوچكي از دوستانتان گرد هم           جديمي خواهم بطور خيلي    
 روز اين كتاب را مطالعه نماييد و نكات كاربردي آنرا با          40بياييد و طي برنامة هفتگي به مدت        

حاال «و  »  خوب كه چه؟   «از يكديگر بپرسيد      .  يكديگر بحث كنيد   
ين فصل براي من، براي خانواده ام،  يا براي كليسايم چه                ا»  چي؟

پولس رسول  ؟   درسي دارد؟ با آنچه كه آموختم چه بايد بكنم              
».به عمل آوريد  ...  تمام چيزهايي را كه از من آموختيد        «:  مي گويد

 كتاب حاضر، ليستي از سؤاالتي كه مي توانند در               1در ضميمة      2
 . مفيد واقع شود، برايتان آماده كرده امجلسات مطالعه و كالس هاي كليسايي 

مي توانيد .  مطالعة گروهي به مراتب بهتر و مفيدتر از خواندن كتاب در تنهايي است                
مي توانيد نمونه هاي حقيقي از زندگي خود را        .  آموخته هايتان را با يكديگر در ميان بگذاريد       

همديگر دعا كنيد، مشوق يكديگر      و مهمتر از همه مي توانيد براي        .  براي ديگران بيان نماييد   
بياد داشته  .  باشيد، و در اين زندگي هدفمند كه شروع نموده ايد، به ياري و همراهي هم بشتابيد              
كالم خدا .  باشيد كه ما به صورت اجتماعي آفريده شده ايم و بايد در جامعه رشد نماييم                     

ين دوره از زندگي هدفمند،       پس از اتمام ا     3».يكديگر را تشويق و تقويت كنيد       «:   مي فرمايد
ممكن است بخواهيد دوره هاي ديگري از زندگي هدفمند را با گروه بگذرانيد، ليستي از اين                 

 .  موجود است2دوره ها در ضميمة 

. همچنين مي خواهم تشويقتان كنم كه مطالعة كتاب مقدس شخصي نيز داشته باشيد               
 را بخوانيد،   3حتماً ضميمة   .  كتاب قيد كرده ام  برايتان بيش از هزار آيه از كالم خدا را در اين             

در آنجا توضيح داده ام كه چرا از ترجمه هاي گوناگون كالم خدا براي بيان مطالبم، استفاده                  
به اين منظور كه حجم مطالب هر فصل براي يك روز خيلي زياد نباشد، مجبور شدم                 .  كرده ام

ولي كالم خدا به گونه اي مرتّب     .  ن نمايم كه خيلي مختصر آيات مورد استفاده را برايتان روش         
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 :روز سي  و نهم

 تعادل

 در

 زندگي

شده است كه بايد آنرا نه فقط آيه به آيه، بلكه پاراگراف به پاراگراف، فصل به فصل و حتّي                     
 *روش هاي مطالعة فردي كتاب مقدس    كتاب ديگرم به نام      .  كتاب به كتاب نيز مطالعه نمود       

 . مي تواند كمك بسيار مفيدي در اين زمينه برايتان باشد

 در  تعادل بهترين راه براي ايجاد      .مرتباً خودتان را از نظر روحاني معاينه نماييد       
اين پنج هدف زندگي، اين است كه هر چند وقت يكبار خودتان را از نظر روحاني معاينه و                     

دست كم پنج   .  خدا ارزش بسيار ويژه اي براي معاينات شخصي ما قائل است           .  بازرسي نماييد 
 به ما توصيه شده است كه خود را بيازماييم و از سالمت روحاني خود                     مرتبه در كالم خدا  

خود را بيازماييد و خود را امتحان كنيد تا بفهميد آيا       «:    كتاب مقدس مي فرمايد  4.مطمئن گرديم 
ايماني كه داريد، ايمان حقيقي است يا نه؟ شما بايد تا اين موقع دانسته باشيد كه عيسي مسيح                    

 5»!)نكه در امتحان رد شده باشيدمگر اي(در شماست 

به منظور حفظ اطمينان از سالمتي جسمي، بايد بصورت مرتّب             
توسط پزشك معاينه بشويم تا عالئم حياتي از قبيل فشار خون، تب، قد               

براي حفظ سالمتي روحاني نيز بايد مرتّباً       .  تحت كنترل باشند  ...  و وزن و    
 خدمت و مأموريت را     عوامل حياتي پرستش، مشاركت، رشد شخصيت،     

راه هاي «:  ارمياء نبي، ما را نصيحت كرده، چنين مي گويد          .  تحت مراقبت شديد نگاه داشت     
  6».خود را تجسس و تفحص بنماييم و بسوي خداوند بازگشت كنيم

براي ارزيابي زندگي شخصي، پرسشنامه هايي تهيه       )  سدِلبك(ما در كليساي خودمان      
طريق آن هزاران نفر توانسته اند بر روي هدفي كه خدا ايشان را براي               كرده ايم كه تا كنون از      

ارزيابي سالمت روحاني   «چنانچه مايل هستيد يك سري از        .  آن آفريده است، متمركز بمانند     
ضميمة .  ك.ر( براي خودتان داشته باشيد، مي توانيد به من اي ميل بفرستيد           »در زندگي هدفمند  

 كوچك تا چه حد مي تواند به شما در ايجاد و حفظ تعادل سالمت              از ديدن اينكه اين ابزار    ).  2
پولس ما را تشويق نموده،       .  و رشد روحاني تان مؤثر باشد، بسيار شگفت زده خواهيد شد             

 7».با همان شور و شوقي كه اين خدمت را شروع كرديد، آن را تكميل كنيد«: مي گويد
اه براي تقويت روحيه تان،      بهترين ر   .از روند رشد خود يادداشت تهية كنيد        

مشاهدة روند رشد روحاني تان در عمل نمودن به ارادة خداست، و اين به آساني از طريق                       
اين يادداشت ها، دفتر خاطرات و گزارش وقايع       .  نگارش سفرنامة روحاني تان امكان پذير است    

                                                 
* Personal Bible Study Methods 
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ده هستيد،شما مديون نسل هاي آين
 شهادتي از خود بر جاي بگذاريد

از اينكه چگونه خدا به شما كمك 
نمود تا مجري اهداف او بر روي 

 .زمين باشيد

. ماييدنفراموش ن نيستند، بلكه سابقه اي از درس هاي زندگي كه دوست نداريد هيچگاه آنها را              
هر چه بيشتر به آنچه شنيده ايم توجه كنيم، مبادا از راه منحرف               «:  كتاب مقدس تعليم مي دهد  

 .  هر چه را كه بنويسيم و نگاه داريم، به ياد نيز خواهيم داشت8».شويم

داسِن .  نوشتن كمك مي كند بتوانيد دست خدا را در زندگيتان بهتر مشاهده كنيد                 
در كالم خدا  »  .انديشه ها، خود را از سر انگشتانتان آشكار مي سازند       «:  ه مي گفت  هميش *تِراتمن

 خدا از قومش خواسته بود كه سفرنامة روحاني خود را به نگارش                    هچندين نمونه  از اينك    
موسي طبق دستور خداوند، مراحل سفر آنها را نوشته           «درآورند وجود دارد، به عنوان نمونه        

الي است كه موسي، خدا را اطاعت نمود و داستان سفر روحاني قوم                    واقعاً چقدر ع    9».بود
اگر موسي تنبلي مي كرد، من و شما فرصت        .  اسرائيل را بصورت نوشته براي ما بجاي گذاشت       

 . دريافت بركات عظيمي را كه در كتاب خروج اكنون داريم، از دست داده بوديم

نوشته هاي موسي مورد استفاده قرار     شايد فكر كنيد كه سفرنامة روحاني شما به اندازة           
زندگي يك سفر   .  نگيرد، با اين وجود مطمئن باشيد كه نوشته هاي شما نيز بسيار مهم هستند               

اميدوارم شما نيز در     .  است و وقايع يك مسافرت ارزش آن را دارند كه به نگارش درآيند                
 . ي نگاه داريدسفرنامة روحاني تان از مراحل مختلف زندگي هدفمند خود يادداشت هاي

همانند .  فقط چيزهاي دلپذير را ننويسيد    
داوود، شك  ها، ترس ها و كشمكش هايي را          

در مشكالت  .  كه با خدا داريد نيز ثبت كنيد         
است كه بهترين درس هايمان را مي آموزيم، و         
كالم خدا نيز اشاره مي كند كه خدا حتّي                

 هر  10.حساب قطرات اشك هاي ما را نيز دارد        
ن كه مشكالت پيدا مي شوند، به ياد بياوريد         زما

خودش در زندگي شما بكار       پنج هدف      تمامكه خدا اين مشكالت را نيز براي اجراي              
مشكالت، شما را مجبور مي كنند كه به خدا بنگريد، شما را به مشاركت با ديگران                 :  مي گيرد

مينة خدمت ايجاد    جلب مي كنند، خصوصيات مسيح را در شما بنا مي كنند، براي شما ز                   
. مي كنند، و شهادتي براي شما از خود بر جاي مي گذارند تا آن را با ديگران در ميان بگذاريد                  

 .هر مشكلي نيز هدفمند است

                                                 
* Dawson Trotman 
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اين براي نسل آينده     «:  در كشاكش تجربه اي دردناك، نويسندة مزامير چنين نوشت          
 شما مديون    11».ح بخوانند نوشته مي شود تا قومي كه آفريده خواهند شد، خداوند را تسبي                

نسل هاي آينده هستيد، شهادتي از خود بر جاي بگذاريد از اينكه چگونه خدا به شما كمك                   
اين شهادتي است كه حتّي پس از اينكه شما به           .  نمود تا مجري اهداف او بر روي زمين باشيد         

  .آسمان برويد نيز ادامه خواهد داشت و باعث بركت آيندگان نيز خواهد گرديد

 چنانچه مايليد كه كماكان رشد        .آنچه را كه مي دانيد به ديگران نيز بگوييد        
. كنيد، بهترين راه آموختن بيشتر اين است كه آنچه را آموخته ايد به ديگران نيز بياموزيد                     

شخص سخاوتمند كامياب مي شود و هركه         «:  سليمان نبي در كتاب امثال چنين مي گويد          
 كساني كه ديگران را در آنچه دارند،        12».يز سيراب خواهد شد   ديگران را سيراب كند، خود ن      

 . سهيم مي كنند، بركات بيشتري از خداوند دريافت مي دارند

حال كه شما هدف زندگي را درك كرديد، مسئوليتي بر عهده داريد و آن اينكه اين                  
: پولس مي گويد .  دخدا شما را مي خواند تا پيام آور او باشي         .  پيغام را به ديگران منتقل نماييد      

از من شنيدي به كساني بسپار كه مورد اعتماد و قادر به تعليم ديگران                     ...  سخناني را كه     «
 در اين كتاب من آنچه را كه از ديگران آموخته ام به شما منتقل نمودم؛ و اكنون                       13».باشند

 . وظيفة  شماست كه آنرا به ديگران منتقل كنيد

اين حقايق را با فرزندان،     .  كه هدف زندگي را نمي دانند    احتماالً صدها نفر مي شناسيد     
اگر مي خواهيد اين كتاب را به دوستي        .  دوستان، همسايگان، و همكارانتان در ميان بگذاريد       

 . بدهيد،  برداشت خودتان را در ابتداي كتاب براي ايشان بنويسيد

. گران خواهد داشت  هر چه بيشتر بدانيد،  خدا انتظار بيشتري از شما براي كمك به دي              
هركه بداند چه كاري درست است و آن را انجام              «:  يعقوب در رسالة خود چنين مي گويد       

انتقال هدف زندگي به ديگران،       .   دانش بيشتر، مسئوليت بيشتر      14».ندهد، گناه كرده است     
تصورش را بكنيد كه اگر      .  به مراتب بيش از انجام يك وظيفه است؛ اين كار، افتخار ماست             

: پولس يادآوري مي كند كه    .   هدف زندگي شان را مي دانستند، دنيا چقدر بهتر مي شد            همه
 15».اگر اين امور را به ديگران تعليم دهي، خادمي شايسته براي عيسي مسيح خواهي بود«

 

 همه چيز براي جالل خدا
. آنچه را كه آموختيم، براي جالل خدا و رشد ملكوت الهي به ديگران منتقل مي كنيم               
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كاري «:   بي كه قرار بود فرداي آن عيسي مسيح مصلوب شود، به پدرش چنين گزارشي داد                ش
را كه به من سپردي، به كمال رساندم، و اين گونه تو را بر روي زمين جالل                  

 عيسي مسيح در زماني اين دعا را به حضور پدر بلند نمود                 16».دادم
ت منظور او   كه هنوز براي گناهان ما مصلوب نشده بود، در اينصور           

است كه او به كمال رسانيده بود؟ در اين جا           »  كاري«اشاره به چه     
. منظور عيسي مسيح، چيزي به جز كفّارة او بر روي صليب است               

 17.پاسخ اين سؤال در بيست آية بعدي دعاي او نهفته است

او شاگردانش را   :  عيسي به پدرش گفت كه در خالل سه سال گذشته چه كرده است              
به ايشان كمك كرده بود تا خدا را            .  ده بود تا مطابق هدف خدا زيست نمايند           آماده نمو 

، ايشان را آموخته بود كه يكديگر را نيز محبت نمايند           )پرستش(بشناسند و او را محبت نمايند       
، به ايشان   )شاگردسازي(، كالم زنده به ايشان داده بود تا ايشان در ايمان بالغ شوند              )مشاركت(

، و نيز ايشان را فرستاده بود تا به         )خدمت(ود كه چگونه به ديگران رسيدگي كنند         نشان داده ب 
عيسي مسيح، نمونة كاملي از زندگي هدفمند، از خود          ).  بشارت(ديگران نيز پيغام را برسانند       

اين بود  .  برجاي گذاشت، و به ديگران نيز آموخت كه چگونه زندگي هدفمندي داشته باشند             
 .ر را جالل داده بودكه با آن پد» كاري«

او نه تنها مي خواهد كه ما      .  امروز خدا ما را مي خواند تا ما نيز همان كار را انجام دهيم             
بر اساس اهداف خدا زندگي نماييم، بلكه همچنين او مي خواهد به ديگران نيز كمك كنيم تا                 

ناسانيم، ايشان را   خدا از ما مي خواهد كه مسيح را به ديگران بش         .  چنين زندگي را شروع نمايند    
به مشاركت با ساير ايمانداران دعوت كنيم، به آنها كمك كنيم تا رشد نمايند و بالغ شوند،                     
مكان خدمت خودشان را بيابند، و در نهايت ايشان را درست همانند مسيح بفرستيم تا ديگران                 

 . را خدمت نمايند

اريد، مابقي عمرتان    بدون توجه به اينكه چند سال د         .  زندگي هدفمند، يعني همين    
مي تواند بهترين روزهاي زندگي شما باشد، و از همين امروز مي توانيد شروع كنيد هدفدار                   

 . زندگي كنيد



 دگي هدفمندزن                                                                  ٣٣٢

 
 
 
 

 سي و نهمروز  
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .خوشابحال متعادالن :انديشة روز

پس باخبر باشيد كه چگونه به دقّت رفتار نماييد، نه چون جاهالن                 «  : حفظي ةآي
  ».بلكه چون حكيمان

 )قديم (15:5افسسيان 
 

كداميك از چهار فعاليت اصلي براي يك زندگي هدفمند را            :سؤالي براي تعمق  
شروع خواهم كرد تا بتوانم پنج هدف خدا براي زندگيم را در تعادل و هماهنگي به                 

 ؟انجام برسانم
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 زيستن با هدف
 

 فكرهاي بسيار در دل انسان است،

 .اما آنچه ثابت مانَد، مشورت خداوند است
 )قديم( 21:19امثال سليمان 

 
 

 در روزگار خود... داوود 

 .خدا خدمت كرده بود] هدف[طبق ارادة 
 ) شريف (36:13اعمال 

 
 
 

 . زيستن استحقيقيزيستن با هدف، تنها راه 

من « است؛   هويتاولين مورد،   .  سه مسئلة اساسي در زندگي مواجه هستند      بيشتر مردم با    
جايگاه من در   «:   است اثربخشيو سومي   »  آيا من مهم هستم؟   «:   است اهميتدومي،  »  كيستم؟

 . پاسخ هر سه سؤال فوق در پنج هدفي كه خدا از شما دارد، پيدا مي شود» زندگي چيست؟

 روز خدمتش را با شاگردانش مي گذرانيد، در        در باالخانه اي كه عيسي مسيح، آخرين     
اكنون كه اينها را      «:  خالل شُستن پاهاي شاگردانش، نمونه اي به ايشان داده چنين گفت                

 خوشابه حال شما اگر بدانيد كه خدا براي شما         1».مي دانيد، خوشابه حالتان اگر بدانها عمل كنيد     
اريم به انتهاي سفر چهل روزة خود با           اكنون كه د  .  چه مي خواهد و آن را به انجام رسانيد          

يكديگر مي رسيم، و اينك كه شما هدف خدا را براي زندگيتان مي دانيد، خوشابه حالتان و                   
 !به انجام رسانيدبركات خدا با شما خواهد بود، اگر آنها را 
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. احتماالً اين بدان معناست كه شايد شما بايستي دست از انجام برخي كارهايتان بكشيد             
بسياري است كه مي توانيد در زندگي انجام دهيد، اما اهداف خدا، پنج اصل             »  خوب«اي  چيزه

متأسفانه ما خيلي راحت حواسمان پرت مي شود و        .   آنها را انجام دهيد    بايدضروري هستند كه    
به سادگي مي توان آرام آرام از آنچه مهم است،          .  فراموش مي كنيم كه چه چيز مهمتر است        

براي جلوگيري از چنين اتّفاقي، بايد هدف زندگيتان را            .   هدف دور شد    فاصله گرفت و از    
 . بصورت يك بيانيه بنويسيد و بطور مرتّب آن را بازنگري نماييد

 بيانية اهداف زندگي چيست؟
 با  .بيانيه اي است كه حاوي خالصة اهداف خدا براي زندگي شماست            

. گي خود به پنج هدف خدا را اظهار نماييد        كلماتي كه از زبان خودتان باشد، تعهد و سرسپرد        
. بيانية هدف زندگي با ليست چيزهايي كه دوست داريد به آنها برسيد، كامالً متفاوت است                  

اما «:  كتاب مقدس مي فرمايد .  اين چيزها موقّتي هستند؛ در حاليكه اهداف، ابدي مي باشند             
 2».پايدار استاو تا ابد ] اهداف[تصميم خداوند قطعي است و نقشه هاي 

 با نوشتن اهدافتان بر روي       .بيانيه اي است كه به زندگي شما جهت مي بخشد        
كالم خدا .  كاغذ، مجبور خواهيد شد كه بطور دقيق تري در مورد مسير زندگيتان بينديشيد                 

 3».زيرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پاي تو را از دام حفظ خواهد نمود               «:  يادآوري مي كند 
يانيه اي نه فقط به شما مي گويد كه با وقت، زندگي و پول خود چه بكنيد، بلكه همچنين       چنين ب 

: سليمان در كتاب امثال مي گويد      .   بكنيد نبايدمي گويد كه چه كارهايي       
هدف مردان عاقل تحصيل حكمت است، اما شخص نادان در                «

 4».زندگي هيچ هدفي ندارد

شما تعريف  را براي   »  موفقيت«بيانيه اي است كه    
 اين بيانيه آنچه را كه شما برايش ارزش قائليد، بيان                 .مي كند

مي كند و نيز نشان مي دهد كه اعتقاد شما مهم است، نه آنچه دنيا                     
تا بتوانيد فرق ميان خوب و بد، و درست و نادرست را                 «:  پولس رسول مي گويد  .  مي گويد

 5».تشخيص دهيد

 شما نقش و وظايف مختلفي       .ن مي دهد بيانيه اي است كه وظايف شما را نشا      
اهداف، از هر   .  در مراحل گوناگون زندگي به عهده مي گيريد، ولي هدف، چيز ثابتي است              

 . نقش و وظيفه اي در زندگي مهم تر مي باشند
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هرگاه خدا مركز زندگيتان باشد، 
زندگيتان سرشار از پرستش خواهد بود،

 در غيراينصورت

.غم و غصه، زندگيتان پر خواهد ساخت

 اين بيانيه  سرشت     .شما را نشان مي دهد    )  شكل(بيانيه اي است كه سرشت      
 . ان مي دهدمنحصر به فرد شما براي خدمت خدا را نش

سعي نكنيد كه در يك جلسه      .  وقت خوبي را وقف نوشتن بيانية هدف زندگيتان نماييد        
آن را تمام نماييد، و انتظار نداشته باشيد كه اولين نوشتار از هر حيث كامل باشد؛ شروع به                       

هميشه .  نوشتن كنيد با هر سرعتي كه ايده ها به ذهنتان مي رسند، آنها را يادداشت نماييد                     
پنج سؤالي كه بايد به هنگام نوشتن بيانية ايمانتان به آنها               .  ويرايش از نگارش آسان تر است     

 :توجه كنيد از اين قرارند

 پنج سؤال بزرگ زندگي
براي چه كسي    .   است پرستش اين سؤال مربوط به         زندگي من چيست؟    محور

يد؟ مي توانيد زندگي  را    مي خواهيد زندگي كنيد؟ زندگيتان را پيرامون چه چيزهايي بنا مي كن          
گرد محور شغل، خانواده، ورزش، سرگرمي، پول، تفريح، و چيزهاي ديگري از اين قبيل بنا                 

هيچ يك .  همة اين چيزها خوب هستند، ولي ربطي به مركز و محور زندگي شما ندارند              .  كنيد
در زندگي  .  داز اين چيزها به اندازة كافي قوي نيستند كه در زمان سختي ها به شما كمك كنن                

 . نياز به محوري ثابت و استوار داريد

آساي پادشاه از قوم يهود خواست كه خداوند مركز و محور زندگيشان باشد و او را                   
از تمام قوم خود خواست كه اوامر و احكام خداوند، خداي اجدادشان را                 «.  پرستش نمايند 

ر مركز زندگي شما باشد، خداي        در واقع، هرچه كه د      6».اطاعت كنند و از او پيروي نمايند       
زماني كه دل خود را به عيسي مسيح سپرديد، او به مركز زندگيتان نقل مكان نمود،                 .  شماست

دعا مي كنم  «:  پولس مي گويد .  ولي حال اين وظيفة شماست كه او را در اين مركز نگاه داريد             
كه مسيح از راه ايمانتان، كامالً در دل شما          

 7».جاي گيرد

 توانيد مطمئن شويد كه      چگونه مي 
خدا مركز زندگي شماست؟ پاسخ بسيار          
ساده است، هرگاه خدا مركز زندگيتان           
باشد، زندگيتان سرشار از پرستش خواهد        

او را پرستش مي كنيد، ولي      .  بود، در غيراينصورت غم و غصه، زندگيتان پر خواهد ساخت            
طري را بازي مي كند كه خدا        اضطراب، نقش چراغ خ    .  اگر نباشد، در نگراني بسر مي بريد       
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 زيستن

 با هدف

درست در لحظه اي كه مسيح را به مركزيت            .  براي هشدار به شما آن را روشن مي نمايد           
: كالم خدا مي فرمايد .  زندگي خود بازگردانيد، آرامش، جايگزين اضطراب شما خواهد شد           

 درك  اگر چنين كنيد، از آرامش خدا بهره مند خواهيد شد، آرامشي كه فكر انسان قادر به                  «
اين آرامش الهي به فكر و دل شما كه به عيسي مسيح ايمان آورده ايد، راحتي و                    .  آن نيست 

 8».آسايش خواهد بخشيد

شما .   است شاگردي اين سؤال مربوط به      زندگي من چيست؟  ويژگي و خصلت    
.  شما كارهاي شماست تا     شخصيتچگونه شخصي خواهيد بود؟ خدا به مراتب بيشتر مشتاق           

ليستي از  .  ه باشيد كه نه شغلتان را بلكه شخصيتتان را با خود به ابديت خواهيد برد                 به ياد داشت 
خصوصيت هاي شخصيتي كه مايليد داشته باشيد و نيز آنها را در زندگيتان گسترش بخشيد،                  

 و يا با خوشابه حال هاي      9ممكن است الزم باشد با ثمرة روح القدس آغاز نماييد          .  تهيه نماييد 
  10.مسيح

بايد سخت بكوشيد كه ايمان خود را با جوانمردي،            «:  پطرس رسول چنين مي گويد    
 را با معرفت، معرفت را با پرهيزكاري، پرهيزكاري         )خصلت خوب (جوانمردي  

را با بردباري، بردباري را با خداشناسي، خداشناسي را با دوستي برادرانه و                   
هرگاه لغزش مي خوريد،     11».دوستي برادرانه را با محبت خالص تكميل كنيد         

. بناي شخصيتي مسيح گونه، نياز به يك عمر تالش دارد        .  دلسرد و تسليم نشويد   
  12».و در انجام اين كارها هميشه كوشش كن!   خود و تعاليمت باش)شخصيت (مراقب«

شما چه خدمتي   .   است خدمت اين سؤال مربوط به       من در زندگي چيست؟   سهم  
هيد گرفت؟ حال كه عطاياي روحاني، دل، توانائي ها، شخصيت          را در بدن مسيح به عهده خوا     

 خود را مي دانيد، با چه خدمتي مي توانيد بهترين وظيفه را در خانوادة الهي              (SHAPE)و شكل   
عهد دار شويد؟ چگونه مي توانيد منشاء تغيير باشيد؟ آيا گروه خاصي در بدن مسيح هست كه                 

 مي باشيد؟ پولس به دو مزيت خدمت اشاره نموده،            شما داراي عطية خدمت در ميان ايشان        
اين خدمت ما نه فقط نيازمندي هاي مقدسين را تأمين مي كند، بلكه موجب              «:  چنين مي گويد 

 13».سپاسگزاري عده اي زياد از خدا مي گردد

اگرچه ما براي خدمت آفريده شده ايم، ولي فراموش نكنيد كه حتّي عيسي مسيح هم                
بايد ببينيد كه با توجه به       .  رسيدگي ننمود همه  زميني اش به نيازهاي ظاهري      در طول زندگي    

بايد از  .  براي چه شخص يا اشخاصي مي توانيد بهترين كمك باشيد          )  خصوصياتتان(شكلتان  
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 پيش از اينكه غيرايمانداران،

 اعتبار كتاب مقدس را بپذيرند، 
 مي خواهند بدانند آيا

زندگي ما داراي اعتبار هست يا نه؟

: عيسي مسيح فرمود  »  اشتياق من براي خدمت به چه كساني از همه بيشتر است؟           «:  خود بپرسيد 
 . هر كدام از ما ميوه هاي متفاوتي داريم14».رويد و ميوه بياوريدشما را مقرّر كردم تا شما ب«

 شما در ميان    »مأموريت«اين سؤال مربوط به      من در زندگي چيستند؟      ارتباطات
اين بخش بايد   .  بخش مهم ديگري از بيانية هدف زندگي  است        مأموريت  .  غيرايمانداران است 

همچنين بد  .  خش انجيل با ديگران، در بر گيرد      تعهد شما را براي در ميان گذاشتن پيام نجات ب        
نيست كه ليستي از درس ها و عواطف الهي را كه خدا به شما بخشيده است نيز تهيه كنيد كه با                    

هم چنان كه در مسيح رشد مي كنيد، احتماالً خدا گروهي از افراد را به              .  دنيا در ميان بگذاريد   
حتماً اين را نيز در بيانيه تان        .  متمركز شويد شما نشان خواهد داد كه در بشارت، روي آنها             

 . بياوريد

اگر فرزندان داريد، بخش مهمي از مأموريت شما، اين است كه فرزندانتان را به                       
گونه اي تربيت نماييد كه مسيح را بشناسند و پيروي نمايند، به ايشان كمك كنيد تا ايشان نيز                   

شان را آمادة انجام مأموريت جهاني شان         هدف خدا را براي زندگي خودشان بيابند، و اي             
اما من و خانواده ام، يهوه     «:  ممكن است هم صدا با يوشع، در بيانية ايمانتان بگوييد كه          .  بسازيد

 15».را عبادت خواهيم نمود

پيش از اينكه    .  صد البتّه، زندگي ما بايد با آنچه كه مي گوييم در هماهنگي باشد                  
 داراي اعتبار    زندگي ما ب مقدس را بپذيرند، مي خواهند بدانند آيا          غيرايمانداران اعتبار كتا   

بهر حال طوري زندگي كنيد كه      «:   هست يا نه؟ به اين جهت است كه كالم خدا فرمان مي دهد           
 16».رفتار شما شايستة انجيل مسيح باشد

.  است مشاركت و باالخره اين سؤال مربوط به           زندگي من كدام است؟    جامعة
يمان و تعهد مسيحي تان نسبت به ساير ايمانداران را به ديگران نشان مي دهيد؟ شما در                چگونه ا 

چه مكاني حكم اعظم مسيح در مورد محبت         
 و همراه با ساير ايمانداران را            »يكديگر«به  

تجربه و عملي مي كنيد؟ به چه خانوادة                
كليسايي به عنوان عضو فعال خواهيد پيوست؟       

 تر گرديد، بيشتر عاشق      هر چه در ايمان بالغ      
بدن مسيح خواهيد بود و تمايل خواهيد داشت        

مسيح كليسا را دوست داشت     «:  كالم خدا مي فرمايد .  كه براي آن از خودگذشتگي نشان دهيد      
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 حتماً در بيانية ايمانتان، جمله اي حاكي از عشقتان نسبت به               17».و جان خود را براي آن داد        
 . كليساي خدا ذكر نماييد

 
 ضمن پاسخ گويي به اين سؤال ها، اگر آيه اي از كالم خدا به خاطر آورديد كه                     در

آيات فراواني در همين كتاب ذكر      .  مرتبط با بيانية ايمانتان است، حتماً آن آيات را نيز بنويسيد          
ممكن است تهية بيانية هدف زندگي . شده  است كه مي توانند كمك خوبي در اين زمينه باشند         

دعا كنيد، از فكرتان كمك بگيريد، با دوستان           .   يا حتّي چند ماه طول بكشد         چند هفته و   
شايد الزم  .  صميمي آن را در ميان بگذاريد و اجازه دهيد تا بازتاب كالم خدا در آن ديده شود               

حتّي پس از آن نيز       .  باشد كه بارها پيش نويس تهيه كنيد تا اينكه نسخة اصلي بدست آيد                
يرتي كه از خدا مي يابيد، الزم مي شود كه تغييرات و يا اصالحاتي در              گاهي اوقات بسته به بص    

چنانچه مايليد نمونه هايي از بيانية ايمان ديگران را ببينيد، لطفًا به من اي ميل             .  آن به وجود آوريد  
 ).2ضميمة (بفرستيد 

 در كنار بيانية  مشروح هدف زندگيتان، براي خود نسخة مختصرتري از آن تهيه كنيد                
كه تكيه كالمتان باشد؛ اين نيز پنج هدف زندگي شما را در خود خواهد داشت ولي بسيار                      

 شما در زندگي    الهام بخش و   به حافظه بسپاريد  خالصه و كوتاه، تا اندازه اي كه بتوانيد آن را            
سليمان .  در اينصورت مي توانيد هر روز هدف را به خودتان يادآوري كنيد               .  روزمرّه باشد 
را در دل خود نگاه داري، و بر         ]  كالم حكَما [پسنديده است كه آنها     «:  ده، گفت نصيحت نمو 

 : مثال هاي زير مي توانند كمك خوبي باشند18».لبهايت جميعاً ثابت مانَد
 

هدف زندگي من اين است كه مسيح را با تمام قلبم پرستش كنم، با تمام                  « •
داشته باشم، در   وجودم او را خدمت كنم، با اعضاي خانوادة او مشاركت              

شخصيت همچون او رشد كنم، و مأموريت جهاني را كه به عهده دارم براي              
 ».جالل او انجام دهم

هدف زندگي من اين است كه عضو خانوادة مسيح، نمونه اي ازشخصيتش،           « •
 ».خادم فيضش، پيام آور كالمش، و آشكار كنندة جاللش باشم

مسيح، صحبت با ديگران    هدف زندگي من محبت نمودن مسيح، رشد در          « •
در مورد مسيح، خدمت كليساي مسيح، و هدايت خانواده ام و نيز ديگران به              

 ».سوي همين حقيقت است



  ٣٣٩ شما براي مأموريتي آفريده شده ايد                                                                                                                   :هدف پنجم

هدف زندگي من اين است كه تعهد عظيم خودم به حكم اعظم و                        « •
 ».مأموريت اعظم را در زندگي عملي كنم

نوادة من  هدف من اين است كه بيشتر شبيه مسيح بشوم؛ اعضاي كليسا خا             « •
هستند؛ خدمت من ــــــــــــــــــ ؛ مأموريتم ــــــــــــــــــ ؛ و انگيزة من             

 ».در همة اينها جالل خداوند است

چرا صحبتي از اميد و آرزوهايم براي شغل، ازدواج و يا ساير               «:  ممكن است بپرسيد  
اين :  صادقانه بگويم »  چيزهايي كه بايد براي آنها زندگي و تحصيل كنم، به ميان نيامده است؟             

چيزها مسائل فرعي زندگي هستند؛ و در مورد اينگونه مسائل ممكن است احتماالت و امكانات             
مسائلي چون محل زندگي،     .   نيز در ارادة خدا باشند      همهگوناگوني برايتان موجود باشد كه       

رسانيدن شغلتان و يا اينكه همسر شما كيست، مهم هستند ولي فراموش نكنيد كه به انجام                      
چنين تصميماتي نيز بايستي در راستاي اهداف        .  هدف ابدي خدا بايد هدف اصلي شما باشد         

فكرهاي بسيار در دل انسان است، اما آنچه         «:  كالم مقدس خداوند مي فرمايد  .  ابدي خدا باشند  
 نه بر روي نقشه هاي خود، بلكه بر روي اهداف خدا               19».ثابت مانَد، مشورت خداوند است     

 .زندگيتان تمركز نماييد، چرا كه آنها هستند كه ابدي مي باشندبراي 

بايد بيانية هدف زندگيتان را بر اساس اين نكته تنظيم             «:  شخصي در جايي گفته است    
كنيد كه آيا دوست داريد ديگران چه چيزهايي پس از درگذشتتان در مورد             

ريد و  بهترين مدح ممكن پس از مرگتان را در نظر بگي           .  شما بگويند 
صادقانه بگويم، اين اصالً    »  .زندگي تان را بر اساس آن پايه ريزي كنيد      

اصالً مهم نيست كه پس از درگذشتتان، ديگران        .  فكر خوبي نيست  
تنها چيزي كه مهم است، اين است كه        .  در مورد شما چه مي گويند    

در ما  «:  كالم او را به ياد داشته باشيد      .  خدا در مورد شما چه دارد كه بگويد        
 20».پي خشنود ساختن مردم نيستيم، بلكه خشنودي خدايي را طالبيم كه دلهاي ما را مي آزمايد

روزي خواهد رسيد كه خدا پاسخ هاي شما را به اين سؤاالت زندگي مرور خواهد                   
آيا عيسي مسيح مركز زندگي شما بود؟ آيا خصوصيات خداگونه را در خود پرورش                 .  نمود

ا وقف خدمت به ديگران نموديد؟ آيا بشارت يعني مأموريت اعظم               داديد؟ آيا زندگيتان ر    
خود را به انجام رسانديد؟ آيا كليساي او را دوست داشته، با ايشان در مشاركت بوديد؟ اينها                   
تنها چيزهايي هستند كه مهم هستند و بايد به آنها در حضور خدا فخر نمود و نه چيزهاي                         
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از همين امروز 
مي توانيد شروع كنيد
.هدفمند زندگي كنيد

ما نه بيش از حد مجاز، بلكه در حدودي فخر مي كنيم            «:  پولس رسول مي گويد  .  دنيوي و فاني  
 21».كه خدا برايمان معين كرده  است

 ارادة خدا اين است كه شما را بكار گيرد
 شدم كه براي    36:13حدود سي سال پيش، متوجه عبارت كوتاهي در اعمال رسوالن            

المتي بر من گذارد كه     اين ده لغت، همانند مهرِداغي، ع     .  هميشه مسير زندگي مرا عوض كرد     
در روزگار خود،   ...  داوود  «:  براي هميشه در زندگي من اثر گذاشت؛ به اين آيه توجه فرماييد            

مرغوب « حال مي توانم بفهمم كه چرا خدا، داوود را مرد           22».طبق ارادة خدا خدمت كرده بود     
ي زمين نموده   داوود، زندگي خود را وقف انجام ارادة خدا بر رو            .  خوانده است 23»دل خود 

 .بود

 مقبرة تانتصورش را بكنيد كه روي سنگ        !  هيچ سنگ قبري از اين بيانيه زيباتر نيست       
 در عصر خود، هدف خدا براي زندگيش را بجاي             او«:  اين جمالت كنده كاري شده باشند     

. دعا مي كنم كه مردم بتوانند چنين چيزي را پس از درگذشت من در موردم بگويند                 »  .آورد
براي همين است   .  ن دعا مي كنم كه پس از درگذشت شما نيز، همين را به زبان آورند               همچني

. اين جمله بهترين بيان و تعريف از يك زندگي نيكو است           .  كه اين كتاب را براي شما نوشتم      
هدف (كاري ابدي و مافوق محدوديت زمان       )  براي نسل حاضر  (شما مي توانيد در طول زمان      

 مي خواهد به شما منتقل     كتاب زندگي هدفمند  اين چيزي است كه     .  نيدرا به انجام رسا   )  الهي
نه نسل هاي گذشته و نه نسل هاي آينده، هيچكدام نمي توانند مجري هدف خدا براي                .  نمايد

درست همانند اِستِر، خدا شما را براي چنين زماني آفريده          .  فقط ما مي توانيم  .  نسل حاضر باشند  
  24.است

چشمان «: كالم مقدس او مي فرمايد  .  راي يافتن خادم گردش مي كند    چشمان خدا هنوز ب   
خداوند در تمام جهان تردد مي كند تا قوت خويش را بر آناني كه دل ايشان با او كامل است،                    

 آيا مي خواهيد آن كسي باشيد كه خداوند براي           25».نمايان سازد 
در نسل  انجام هدف خودش از او استفاده نمايد؟  آيا به هدف خدا            

  جامة عمل خواهيد پوشاند؟خودتان و در عصر خود

بنابراين من مي دوم ولي    «:  پولس زندگي هدفمندي داشت   
 تنها دليلي كه او براي زنده ماندن داشت، به             26».نه بدون هدف   

 27»مرا زيستن مسيح است و مردن نفع       «:  او همچنين مي گويد  .  انجام رسانيدن اهداف الهي بود    
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در هر دو صورت او مي دانست كه مجري         .   هراسي داشت و نه از زندگي       پولس نه از مرگ   
 !او در هر حالت چيزي را از دست نمي داد. اهداف و ارادة خداست

. روزي سرانجام، تاريخ جهان به پايان خواهد رسيد، ولي ابديت براي هميشه باقي است      
در عمل، انجام   »  .وشن است آينده درست همانند وعده هاي خدا، ر     «:   گفته است  *ويليام كَري 

پاداش ابدي خود را به ياد      .  اهداف، بسيار دشوار به نظر مي آيند، ولي دلسرد و نوميد نشويد             
زيرا كه اين زحمتِ سبكِ ما كه براي لحظه اي است،            «:   كتاب مقدس مي فرمايد .  داشته باشيد 

 28».بار جاوداني جالل را براي ما زياده و زياده پيدا مي كند

ش را بكنيد؛ روزي همة ما در حضور تخت پرجالل خداوند، خواهيم ايستاد و با               تصور
. افتخار عظيمي تماميت و عمق زندگي خود را صرف جالل دادن مسيح خداوند خواهيم نمود              

اي خداوند، مستحقّي كه جالل و اكرام و قوت را بيابي، زيرا كه               «:  همه با هم خواهيم سراييد    
 براي ابد او را براي      29».فريده اي و محض ارادة تو بودند و آفريده شدند        تو همة موجودات را آ    

 !نقشة عظيمش، ستايش خواهيم نمود و موافق اهداف عالي او خواهيم زيست
 
 
 
 

  چهلمروز 
 ر در مورد هدفمتفكّ 

 
 . زيستن استحقيقيبا هدف زيستن، تنها راه  :انديشة روز

 
  ».خود ارادة خدا را خدمت كرده بوددر زمان ... زيرا داوود « : حفظيةآي

 )قديم (36:13اعمال رسوالن 
 

چه وقتي را براي نوشتن پاسخهايم به پنج هدف زندگي                 :سؤالي براي تعمق  
 اختصاص خواهم داد؟ در چه تاريخي هدف زندگيم را به روي كاغذ خواهم آورد؟

 

                                                 
* William Carey 
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 1ضميمة 

 سؤاالتي براي
 تبادل افكار

 
عالوه بر سؤاالتي كه در انتهاي هر فصل آمده، مي توانيد از سؤاالت زير نيز براي                      

 . بحث و تبادل نظر در گروه كوچك يا جلسات مطالعة كتاب مقدس استفاده نماييد
 

 ؟هدف از زندگي چيست

 ، چيست؟»تيدشما مركز دنيا نيس«منظور اولين جملة اين كتاب يعني  •

فكر مي كنيد چه چيزهايي نيروي محرّكة بيشتر مردم دنياست؟ چه چيز نيروي                     •
 ست؟ امحرّكة خود شما در زندگي

 چه جمله، تصوير يا استعاره اي مي تواند زندگي شما را تا به امروز در خود خالصه كند؟ •

 است،  ديتآمادگي براي اب  اگر هر كدام از ما براستي مي دانستيم كه زندگي زميني،            •
 آيا رفتارمان با آنچه اكنون هستيم، تفاوت مي داشت يا نه؟

چه دلبستگي هايي مردم را به خود جلب مي كنند و باعث مي گردند ايشان از زيستن                •
 براي هدف الهي دور بمانند؟ 

چه دلبستگي هايي شما را به خود جلب مي كنند و باعث مي گردند شما از زيستن                   •
 مانيد؟براي هدف الهي دور ب
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 شما براي خشنودي خدا آفريده شده ايد

يكي است،  »  پرستش« با   »زيستن براي خشنودي خدا   «بيشتر مردم تصور مي كنند كه        •
 به نظر شما اين دو چه تفاوتهايي با هم دارند؟

 دوستي با خدا چه نكات مشترك و چه تفاوتهايي با دوستي هاي معمولي دارد؟ •

 مي رسد، چه درسي آموختيد كه مي توانيد با             از زمان هايي كه خدا دور به نظر           •
 ديگران آن را در ميان بگذاريد؟

كداميك براي شما آسان تر است، پرستش در تنهايي يا همراه جماعت؟ در كداميك     •
 بيشتر حضور خدا را احساس مي كنيد؟

 در چه مواقعي مي توان احساسات ناشي از عصبانيت خود را به خدا ابراز نمود؟ •

كه مي خواهيد خود را كامالً به خدا تسليم نماييد، چه ترس هايي به شما                زمان هايي   •
 حمله ور مي شوند؟

 

 شما براي خانوادة الهي آفريده شده ايد

 اين جمله   ».همانگونه كه به عيسي مسيح تعهد داريد، نسبت به يكديگر متعهد باشيد            « •
 ؟دارد» مشاركت«چه تفاوتي با برداشت اغلب مردم از واژة 

عوامل و موانعي شما را از محبت برادرانه و مراقبت از ساير ايمانداران باز                       چه   •
 مي دارند؟

چه چيزهايي به شما كمك مي كند كه به اين وسيله بتوانيد نيازها، دردها، ترس ها،                  •
 ؟ذاريداميدها، و چيزهايي از اين قبيل را با ديگران در ميان بگ

ن مي آورند؟ چگونه مي توان اين بهانه ها را         مردم چه بهانه هايي براي به كليسا نيامد         •
 برطرف نمود يا پاسخ داد؟

 گروه ما چه كاري مي تواند انجام دهد تا باعث حفظ و گسترش اتحاد كليسا گردد؟ •

چه ارتباط گسسته اي را مي خواهيد از نو احياء كنيد كه ما مي توانيم براي آن در دعا                  •
 باشيم؟
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 اهت مسيح درآييدشما آفريده شده ايد تا به شب

 دارد؟» شاگردي« چه تفاوت هايي با برداشت عامة مردم از واژة  »شبيه مسيح گرديدن« •

وقتي زندگي خود را با پيش از ايمان آوردنتان مقايسه مي كنيد، چه تفاوت هايي به                  •
 نظرخودتان در شما ايجاد شده است؟ نظر ديگران در اين مورد چيست؟

اريد در چه مواردي بيشتر شبيه مسيح بشويد؟ امروز          براي يك سال آينده، دوست د       •
 چه كاري مي توانيد انجام دهيد كه شما را در نيل به آن هدف ياري بخشد؟

 در چه قسمت هايي از رشد روحاني تان نياز به صبر بيشتر داريد؟ •

 چگونه خدا از مشكالت براي كمك به شما در رشد روحاني تان استفاده مي كند؟ •

وع وسوسه هايي ضعيف  هستيد؟ كداميك از گامهاي پيروزي بر               در مقابل چه ن      •
 وسوسه بيشتر از ساير گامها مي تواند به شما كمك كند؟

 

 شما آفريده شده ايد تا خدا را خدمت كنيد

 چه تفاوت هايي با برداشت عامة مردم از واژة           »با تمام وجود خدا را خدمت نمودن       « •
 دارد؟» خدمت«

جام چه نوع كارهايي است كه به وسيلة انجام آنها بتوانيد               عشق و عالقة شما در ان        •
 ديگران را در خانوادة الهي خدمت نماييد؟

به تجربيات سختي كه در گذشته داشته ايد، بينديشيد و تفكّر كنيد كه چگونه خدا                   •
مي تواند از تجربيات شما براي كمك به كساني كه درگير مشكالت مشابهي هستند،             

 .استفاده نمايد

ونه مقايسة خودمان با ديگران باعث مي گردد كه از رشد شخصيتي كه خدا ما را                چگ •
 منحصراً بدان منظور آفريده است، عقب بمانيم؟

 .آيا تا كنون توانسته ايد قدرت خدا را در ضعف هايتان ببينيد؟ مثال بزنيد •

 بعنوان اعضاي گروه مطالعة مان، چگونه مي توانيم به يكديگر كمك كنيم تا هركس             •
جاي خود را در خدمت خداوند پيدا كند؟ گروه ما مي تواند عهده دار چه خدماتي                 

 در خانوادة كليسايي خود باشد؟ 



 دگي هدفمندزن                                                                  ٣٤٦

 شما براي مأموريتي آفريده شده ايد

را مي شنوند، چه نوع برداشتي از آن دارند و نگران چه               »  بشارت«وقتي مردم واژة      •
 دن به ديگران باز مي دارند؟ را از بشارت داشماچيزهايي مي شوند؟ چه چيزهايي 

چه پيغام ويژه اي در زندگيتان خدا به شما بخشيده است تا آن را با ديگران در ميان                     •
 ؟ بگذاريد

نام دوستان غير ايماندارتان را با اعضاي گروهتان در ميان بگذاريد تا براي ايشان دعا                 •
 .كنند

م به مأموريت اعظم برآورده     بعنوان گروه چه مي توانيم بكنيم كه ارادة خدا را در انجا           •
 سازيم؟

چگونه مطالعة گروهي اين كتاب به شما كمك كرد تا بتوانيد بر روي هدف                         •
زندگيتان متمركز گرديد و يا آن را بهتر دريابيد؟ چه چيزهايي در اين زمينه به شما                  

 به گونه اي خاص كمك كرده تا اين هدف را عميقتر درك نماييد؟

هنتان مي آورد كه مي توانيد پيغام پر بركت اين كتاب را با            خدا، نام چه كسي را به ذ       •
 وي در ميان بگذاريد؟ 

مي توانيد از  (بعنوان يك گروه، كتاب بعدي كه با هم مطالعه خواهيد كرد، چيست؟               •
 .) نيز استفاده كنيد2پيشنهادات ضميمة 

 : بفرماييدلطفاً شهادت و نظراتتان پيرامون مطالعة اين كتاب را به آدرس زير اي ميل
com.purposedrivenlife@stories 
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 2ضميمة 

 منابع و مĤخذ
 

 ساير منابع براي زندگي هدفمند 

 com.purposedrivenlife.wwwاين منابع انگليسي در كتاب فروشي ها و نيز در               
موجود مي باشند، ممكن است برخي از اين منابع در آيندة نزديك به فارسي نيز ترجمه و                       

براي اين موضوع دعا كنيد و لطفاً نظراتتان را پيرامون ترجمة اين منابع به مترجم               .   گردند چاپ
 . اي ميل بفرماييدorg.kelisa@mansourبه آدرس 

1. The Purpose Driven® Life Journal       كتابچه اي كه همراه بسيار مناسبي 
 .ر استدر مطالعة  كتاب حاض

2. The Purpose Driven Life® Scripture Keepers  40    كارت كه آيات 
 . حفظي و نكات اصلي درس هر روز در آنها آمده است

3. The Purpose Driven® Life Album          دوازده سرود روحاني جديد 
 . در ارتباط با اهداف خدا، كه توسط سرايندگان مسيحي تهيه گرديده اند) انگليسي(

4. The Purpose Driven® Life Video Curriculum  6     جلسه درس كه 
 براي تأكيد بر رشد      » روز هدف  40«توسط ريك وارِن تدريس شده و در خالل            

راهنماي مطالعة انگليسي نيز    .  روحاني مي تواند در كليساها مورد استفاده قرار بگيرد        
 )com.urposedrivenlifep.www(. موجود است

5. The Purpose Driven® Church          اين كتاب كه تاكنون چندين جايزه را به 
خود اختصاص داده است، نشان مي دهد كه چگونه كليساي شما مي تواند به مردم                

اين كتاب بصورت   .  كمك كند تا پنج هدف خدا را در زندگيشان عملي سازند              
DVD       تا كنون ميليونها نفر اين     .  يا موجود است   زبان مختلف دن   20 و نيز كتاب به

 . كتاب را در كليساها و گروه هاي خود مطالعه نموده اند
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6. Foundations  11    اين دورة   . زندگي خود را بر آن بنا كنيد       مي توانيد واقعيت كه 
بسيار معروف در كليساي سدِلبك بر اساس اصول پايه اي كتاب مقدسي زندگي                

 هفته اي ويژة گروههاي كوچك و كالس هاي        24ين دورة   ا.  هدفمند بنا شده است   
بزرگساالن، شامل مطالب بسيار ارزنده اي براي تعليم، راهنماي معلمين، كمك                 
درسي براي دانش آموزان، سؤاالتي براي تبادل افكار، و نيز صفحاتي براي استفاده              

 .  مي باشد power pointدر برنامة 

7. Doing Life Together    هفتگي، مطالب آموزشي براي گروههاي      30 اين دورة 
كوچك در خود دارد كه تمركز آن بر عملي نمودن هدف خدا در زندگي                        

 . مي باشد

8. The Purpose Driven® Life Gift Book           اين بسته كه شامل كتاب و
كمك بسيار مفديدي است براي      .  سي دي موسيقي است، هديه ايست بسيار ارزنده      

 . ل نمودن به آندرك اهميت هدف زندگي و عم

9. What Am I Here For?  64            زندگي  صفحه خالصة كوچكي از كتاب
، كه درك ساده اي از اين كتاب ارزنده را بصورت بسيار خالصه ارائه                    هدفمند
 . مي دهد

 ويژة خادمين تمام وقت 

س اي ميل خود را ثبت كنيد و         آدر com.pastors@toolboxبا ارسال اي ميل به     
بدينوسيله هر هفته يكسري دروس و مطالب توسط ريك وارِن براي شما ارسال خواهد                       

 . اين هفته نامه، ويژة كشيشان و ساير خادمين تمام وقت كليسايي مي باشد. گرديد

لطفاً با  .   برگزار مي گردد  زندگي هدفمند در تمام طول سال، سمينارهاي فراواني ويژة         
 :در اياالت متحده به آدرس زير تماس بگيريد تا اطالعات الزم را خدمتتان ارسال كنيمما 

 
Purpose Driven  
1 Saddleback Parkway 

Lake Forest, CA 92630 
USA 
Telephone:  (800) 633-8876 
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 منابع رايگان 

اي ميل بفرستيد،    com.purposedrivenlife@evotionaldچنانچه به آدرس     
 . هر هفته يك سري مطالب ويژة تعمق روحاني برايتان ارسال خواهد گرديد

چنانچه مايل به دريافت هركدام از منابع زير مي باشيد، لطفاً يك اي ميل به آدرس                    
com.ivenlifepurposedr@free           بفرستيد، مطمئن باشيد كه درخواست شما در اولين

لطفاً توجه داشته باشيد كه اگرچه برنامه اي براي ترجمة          .  فرصت برايتان ارسال خواهد گرديد    
تمامي اين منابع دردست داريم، ولي در حال حاضر بيشتر اين منابع به انگليسي موجود                         

 .مي باشند
 
 

 نام انگليسي براي سفارشاتتان، حتماً
 دوره يا كتابچه را بنويسيد

 نام دوره يا كتابچه به فارسي

Your First Steps for Spiritual Growth 
booklet 

 »گامهاي اوليه براي رشد روحاني«كتابچة 
A personal daily Bible reading plan سبرنامة مطالعة روزانة قرائت كتاب مقد« 
A list of recommended books on each 
purpose 

 ليستي از كتب پيشنهادي در مورد هر هدف

How to pray for missionaries چگونه براي ميسيونرها دعا كنيم 
The Purpose-Driven® Life Health 
Assessment 

 زندگي هدفمندارزيابي 

Information on Celebrate Recovery  گامهايي به سوي بهبودي«اطالعاتي پيرامون« 
Information on Kingdom Builders  ملكوت سازان«اطالعاتي پيرامون« 
Information on ٤٠ Days of Purpose, a 
spiritual emphasis for your church 

  ،» روز هدف40«اطالعاتي پيرامون 

 تأكيدي بررشد روحاني در كليسايتان
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  ٣٥١                                                                                        اگون كتاب مقدس استفاده شده است؟ چرا از ترجمه هاي گون:3ضميمة 

 
 
 

 3ضميمة 
 

 چرا از ترجمه هاي گوناگون
  كتاب مقدس استفاده شده است؟

 
 
 
 

من عمداً از    .  اين كتاب تقريباً هزار آيه از كالم خدا را در خود گنجانيده است                    
ترجمه هاي گوناگون كتاب مقدس در اين كتاب استفاده كرده ام و براي اين كار دو دليل مهم                

.  نيز كه خوب باشد، محدوديت هاي خود را داراست              اول، يك ترجمه هر اندازه       .  دارم
 كلمه به نگارش    280,11كتاب مقدس در زبان هاي اصلي عبراني، ارامي و يوناني، با استفاده از            

. واژه برخوردار است    000,6درآمده است، در حاليكه يك ترجمة معمولي انگليسي حدوداً از           
لي گم مي شوند، بنابراين مقايسة ترجمه ها        قطعاً در ترجمه، هميشه گوشه هايي از مفهوم اص          

 .مي تواند كمك بسيار شاياني براي رفع اين مشكل باشد

نه دوم و مهمتر اينكه، ما معموالً مفهوم حقيقي آيات بسيار آشنا را درك نمي كنيم،                   
!  ترجمه اشكال دارد يا ضعيف است، بلكه صرفاً به دليل آشنايي زياد با متن                  به اين دليل كه   

مفهوم فكر مي كنيم   ز چندين بار خواندن و شنيدن، آنقدر با آن آيات آشنا شده ايم كه                پس ا 
به همين دليل است كه وقتي آيه اي را در كتابي مي بينيم،            .  آيات را درست و كامل مي فهميم     

پس من  .  خيلي سطحي از آن مي گذريم، بدون اينكه بفهميم آن آيه چه پيامي براي ما دارد                  
استفاده كرده ام تا بدين وسيله به شما كمك كنم تا بتوانيد                ه هاي گوناگون    بيشتر از ترجم   

 .  و جديد بفهميدتازهحقيقت كالم خدا را با واژه هايي 
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 ميالدي  1560همچنين، از آنجا كه تقسيم بندي آيات و فصول در كتاب مقدس تا سال             
كنم، بلكه آن قسمتي را      يك آيه را نقل       كلوجود نداشته است، من نيز سعي كرده ام كه نه            

نمونة من براي اين كار، خود عيسي مسيح است و اينكه چگونه او و              .  كه مرتبط با متن مي باشد    
او و رسوالنش، فقط به ذكر جمله اي كفايت        .  رسوالن وي، آيات عهد عتيق را نقل مي نمودند       

 . مي كردند تا منظورشان را تفهيم نمايند

ات استفاده شده در اين كتاب را براي شما ذكر                در اين قسمت، نشاني تمامي آي        
 ترجمة موجود در فارسي و گاهي نيز عيناً          4با توجه به اينكه آيات مورد استفاده از          .  كرده ايم

از ترجمة آزاد انگليسي نقل شده اند، لطفاً براي مطالعات شخصي به اختصارات زير دقّت                     
 :بفرماييد

  
 1904، انجمن جهاني كتب مقدسه، ديم كتاب مقدسترجمة ق                       )ق(

 1981، انجمن كتاب مقدس ايران، ترجمة  انجيل شريف                     )ش(

 1995، انجمن بين المللي كتاب مقدس، ترجمة  تفسيري كتاب مقدس)                   ت(

 2003، ايالم، ترجمة  هزارة نو                  .)ن.ه(

     ترجمة آزاد از انگليسي) التينحروف(
 

 حرف اختصاري پس از آيه نباشد، هدف، اشارة كلي به آن بخش از كتاب مقدس    هيچچنانچه  
 . مي باشد
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 مندسفري هدف
 )ت (2:12روميان  .1
 )ق (7:2 تيموتاؤس 2 .2

 

 خدا آغاز همه چيز:  1روز
 )ت (10:12ايوب  .1
 )ت (6:8روميان  .2
 (Message) 25:12متّي  .3
معناي زندگي به بيان    «هيو مورهِد،  .4

  »متفكّرين و نويسندگان معاصر
(Chicago, Chicago Review 
Press, 1988)  

 )ت (7:2 قرنتيان 1 .5
 )ت (11:1افسسيان  .6
  ،»معناي زندگي«ديويد فِرِند،   .7

(Boston, Little, Brown, 
1991), 194. 

 
 خلقتي هدفدار: 2روز

 )ق(الف 8:138مزمور  .1
 )ت (15:139مزمور  .2
 )ت (16:139مزمور  .3
 )ت (26:17اعمال رسوالن  .4
 )ت(الف 4:1افسسيان  .5
 )ق (18:1يعقوب  .6
: انتهاي طبيعت «  مايكل دنتون،  .7

چگونه قوانين طبيعي مقصد را      
 ».ر جهان آشكار مي كنندد

(New York: Free Press, 
1998), 389 

 )ت (18:45اشعيا  .8
 )ق (8:4 يوحنّا 1 .9

 )ت (3:46-4اشعيا  .10
 با مجوز از ايشان:  راسل كِفلِر .11

 
نيروي محرّكة زندگي : 3روز 

 شما چيست؟
 )ق (12:4پيدايش  .1
 )ق (1:32مزمور  .2
 )ق (2:5ايوب  .3
 )ق (18:4 يوحنّا 1 .4
 )ق (24:6متّي  .5
 )ق (4:49ا اشعي .6
 )ت (6:7ايوب  .7
 )ت (16:7ايوب  .8
 )ق (11:29ارميا  .9

 )ت (20:3افسسيان  .10
 )ت (7:13امثال سليمان  .11
 )ت (3:26اشعيا  .12
 )ق (17:5افسسيان  .13
 )ق (13:3فيليپيان  .14
 )ت( 15:3فيليپيان  .15
 )ت (12ب و10:14روميان  .16
 )ق (6:14يوحنّا  .17

 
 آفريده شده براي :  4روز 
     ماندن تا ابد 

 )ق (11:3ن جامعة سليما .1
 )ق( 1:5 قرنتيان 2 .2
 )ق (8:3فيليپيان  .3
 )ش (9:2 قرنتيان 1 .4
 )ش (34:25متّي  .5
  »آخرين نبرد«لوئيس،. اس. سي .6

(New York: Collier Books, 
1970), 184 

 )ت (11:33مزمور  .7
  2:7جامعة  سليمان  .8
 )ت (14:13عبرانيان  .9

 )ش (6:5 قرنتيان 2 .10
 

 زندگي از ديدگاه خدا: 5روز 
 )ت( 2:12روميان  .1
 )ت (31:32 تواريخ 2 .2
 )ت (13:10 قرنتيان 1 .3
 )ش (12:1يعقوب  .4
 )ت (1:24مزمور  .5
 )ت (28:1پيدايش  .6
 )ت(ب 7:4 قرنتيان 1 .7
 )ت (2:4 قرنتيان 1 .8
 )ش (14:25-29متّي  .9

 )ش (21:25متّي  .10
 )ش (11:16لوقا  .11
 )ش(ب 48:12لوقا  .12

 
 زندگي،:  6روز 

 مأموريتي موقّت 
 )ق (9:8ايوب  .1
 )ت (4:39مزمور  .2
 )ق (19:119 مزمور .3
 )ق (17:1 پطرس 1 .4
 )ت (19:3-20فيليپيان  .5
 )ق (4:4يعقوب  .6

 )ت (20:5 قرنتيان 2 .7
 )ت (11:2 پطرس 1 .8
 )ت (31:7 قرنتيان 1 .9

 )ت(ب 18:4 قرنتيان 2 .10
؛         20:16؛ 33:16يوحنّا  .11

 )ت (19-18:15
 )ق (18:4 قرنتيان 2 .12
  11:2 پطرس 1 .13
 )ق (16 و 13:11عبرانيان  .14

 
 دليل همه چيز: 7روز 

 )ق (1:19مزمور  .1
 ؛8:3پيدايش  .2

 ؛38 -33:40؛ 23 -18:33خروج 
؛ 10:8-13و 51:7پادشاهان 1

 ؛21:2-22افسسيان؛14:1يوحنّا 
  6:4-7 قرنتيان 2

؛   34:40 ؛ 17:24خروج  .3
؛ 3:6-4؛ اشعيا 1:29مزمور
 9:2؛ لوقا 1:60

 )ق (23:21مكاشفه  .4
و نيز        ) ت (3:1عبرانيان  .5

 )ت (6:4 قرنتيان 2
 )ق (14:1 يوحنّا .6
؛ مزمور 24:16 تواريخ 1 .7

؛          7:96 و 2:66 و 1:29
 18:3 قرنتيان 2

 )ش (11:4مكاشفه  .8
 )ش (23:3روميان  .9

 )ت (7:43اشعيا  .10
 )ق (4:17يوحنّا  .11
 )ش (13:6روميان  .12
 )ق (14:3 يوحنّا 1 .13
 )ق (7:15روميان  .14
 )ش (34:13-35يوحنّا  .15
 )ت (18:3 قرنتيان 2 .16
 )ش (11:1فيليپيان  .17
؛      )ت (10:4-11 پطرس 1 .18

 19:8 قرنتيان 2
 )ت (15:4 قرنتيان 2 .19
 )ش (27:12-28يوحنّا  .20
 )ش (25:12يوحنّا  .21
 )ت (3:1 پطرس 2 .22
 )ش (12:1يوحنّا  .23
 )ت (36:3يوحنّا  .24
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آفريده شده براي : 8روز
 خشنودي خدا

 )ق (5:1افسسيان  .1
؛ 5:20؛ خروج 6:6پيدايش  .2

؛   19:2؛ داوران 36:32تثنيه 
ريخ  توا1؛ 9:10 پادشاهان 1

؛ و 5:5 و 4:2؛ مزمور 27:16
 و  23:37 و 27:35؛ 19:18

؛ حزقيال 31:104 و 13:103
 16:4يوحنّا 1؛ 13:5

 )ق (11:147مزمور  .3
 )ق (23:4يوحنّا  .4
 )ت (13:29اشعيا  .5
  4:105مزمور  .6
 )ت (3:113مزمور  .7
 6:63 و 5:3 و 147:119مزمور  .8

 62:119و 
 )ق (1:34مزمور  .9

 )ق (31:10 قرنتيان 1 .10
 )ق (23:3كولسيان  .11
 1:12روميان  .12

 
چه چيزي ماية      : 9روز 

 تبسم خدا مي گردد؟
 )ش (10:5افسسيان  .1
 )ق (8:6پيدايش  .2
 )ت (9:6پيدايش  .3
 )ت (6:6هوشع  .4
 )ق (37:22-38متّي  .5
 )ت (7:11عبرانيان  .6
  5:2-6پيدايش  .7
 )ت (11:147مزمور  .8
 )ش (6:11عبرانيان  .9

و نيز ) ت (22:6پيدايش  .10
 7:11عبرانيان 

 )ق (2:100مزمور  .11
 )ت (23:119مزمور  .12
 )ق (24:2يعقوب  .13
 )ق (15:14يوحنّا  .14
 )ق (20:8پيدايش  .15
 )ق (15:13عبرانيان  .16
 )ق (17:116مزمور  .17
 )ق (30:69-31مزمور  .18
 )ق (3:68مزمور  .19
 )ق (3 و 1:9پيدايش  .20
 )ق (23:37مزمور  .21
 )ق (15:33مزمور  .22
 )ت (9:45اشعيا  .23
 )ت (17:6 تيموتاؤس 1 .24
 )ت (14:103مزمور  .25

 )ت (9:5 قرنتيان 2 .26
 )ت (2:14مزمور  .27

 
 محور پرستش: 10روز 

 )ق (19 و 9:4-10 يوحنّا 1 .1
 )ت (1:12روميان  .2
  9:145مزمور  .3
 3:139مزمور  .4
  30:10متّي  .5
 17:6 تيموتاؤس 1 .6
 11:29ارميا  .7
 5:86مزمور  .8
 8:145مزمور  .9

 )ق (8:5روميان  .10
  5:3پيدايش  .11
 )ق (5:5لوقا  .12
 )ت(الف 7:37مزمور  .13
 )ت (24:6متّي  .14
 )ق (21:6متّي  .15
 )ت (36:14رقس م .16
 )ت (21:22ايوب  .17
 .)ن.ه (17:6روميان  .18
  13:5-15يوشع  .19
 38:1لوقا  .20
 )ت (7:4يعقوب  .21
 )ق (1:12روميان  .22
 (CEV) 1:12روميان  .23
 )ش (9:5 قرنتيان 2 .24
 )ش (13:4فيليپيان  .25
 .)ن.ه (31:15 قرنتيان 1 .26
 )ش (23:9لوقا  .27

 
دوستي صميمانه      : 11روز 

 با خدا
 ؛ يوحنّا  3:136؛ 6:95مزمور  .1

 1:3 يوحنّا 1؛ 4:1؛ يهودا 13:13
 26:89؛ مزمور 22:33اشعيا 

 تواريخ 2؛ 17 و 11:33خروج  .2
 23:2؛ يعقوب8:41؛ اشعيا 7:20

 و 8:6؛ پيدايش 22:13اعمال 
 4:29؛ ايوب 22:5

 )ت (11:5روميان  .3
 )ش(الف 18:5 قرنتيان 2 .4
 3:1 يوحنّا 1 .5
 9:1 قرنتيان 1 .6
 13::14 قرنتيان 2 .7
 )ق (15:15يوحنّا  .8
 29:3نّا يوح .9

 )ت (14:34خروج  .10
 )ت (26:17-27اعمال  .11

 )ت (24:9ارميا  .12
 1981ريك وارن،  .13

“How to Have a Meaningful 
Quiet Time” in Personal 
Bible Study Methods 

 :  سفارش از طريق
www.pastors.com 

 17:5 تسالونيكيان 1 .14
 )ش(ت 6:4افسسيان  .15
تمرين حضور  «ر الرنس،   براد .16

 نامة هجدهم» خدا
 )ق (17:5 تسالونيكيان 1 .17
؛ 5:145؛ 5:143؛ 4:23مزامير  .18

 2:1؛ مزمور 8:1يوشع 
  21:3 سموئيل 1 .19
 )ق (12:23ايوب  .20
 )ق (97:119مزمور  .21
 )ق (12:77مزمور  .22
؛ 19:2؛ دانيال 17:18پيدايش  .23

 7:2-10 قرنتيان 1
 ) ق (14:25مزمور  .24

 
 داگسترش دوستي با خ: 12روز

  19:11متّي  .1
 )ق (8ب و 7:42ايوب  .2
 1:33-17خروج  .3
 )ت (12:33-17خروج  .4
؛ )17:7-21ايوب (براي ايوب  .5

؛ ارميا )13:83مزمور (آصاف 
 )20:1روت(؛نعومي)7:20ارميا(

 )ق(الف 2:142-3مزمور  .6
 )ق (14:15يوحنّا  .7
 )ت (9:15-11يوحنّا  .8
 )ق ( 22:15 سموئيل 1 .9

 )ش (17:3متّي  .10
 )ت (2:11 قرنتيان 2 .11
 )ق (9:69مزمور  .12
 )ت (4:27مزمور  .13
 )ت (6:63مزمور  .14
 )ق (26:32پيدايش  .15
 )ش (10:3فيليپيان  .16
 )ق (13:29ارميا  .17
 )ش(الف 21:6 تيموتاؤس 1 .18

 
 پرستش پسنديدة خدا: 13روز 

 )ق (28:12عبرانيان  .1
 )ق (23:4يوحنّا  .2
 )ق(ت 7:16سموئيل 1 .3
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؛ 17:7؛ مزمور 15:13عبرانيان  .4
   ؛    3:149؛ مزامير 11:3عزرا 

 6:8؛ نحميا 3:150
 گَري توماس؛ .5

 Sacred Pathways  
(Grand Rapids: 
Zondervan, 2000) 

 )ش (23:4يوحنّا  .6
 )ق (7:6متّي  .7
براي اطالعات بيشتر مي توانيد       .8

 نوار كاست پيرامون         11به   
چگونه خدا به     «نامهاي خدا     

عميقترين نيازهاي شما رسيدگي  
.     مراجعه فرماييد         »مي كند؟

سط كشيشان    اين دروس تو      
 1999كليساي سدِلبك در سال     

 . تهيه گرديده اند
www.pastors.com 

 )ق (40:14 قرنتيان 1 .9
 )ت (16:14-17 قرنتيان 1 .10
 )ش (1:12روميان  .11
 15:13؛ عبرانيان 14:50مزمور .12

؛   6:54؛ 17:51مزامير 
؛ 2:141؛ مزمور 18:4فيليپيان 
؛ 33:12؛ مرقس 16:3 عبرانيان
 1:12روميان 

 )ت (24:24 سموئيل 2 .13
  »محور پرستش«مت رِدمن  .14

(Kingsway's Thankyou 
Music, 1997) 

 
وقتي خدا خيلي دور : 14روز 

 .به نظر مي رسد
 فيليپ يانسي؛  .1

Reaching for the Invisible 
God, (Grand Rapids:    
Zondervan, 2000), 242 

 22:13 ؛ اعمال14:13سموئيل1 .2
 )ت (1:10مزمور  .3
 )ت (1:22مزمور  .4
. ك.و نيز ر) ق (2:34مزمور  .5

؛ 14:88؛ 11:74؛ 23:44مزامير 
49:89 

؛ 28:37؛ مزمور 8:31تثنيه  .6
 5:13؛ عبرانيان 16:14-18يوحنّا

 15:45اشعيا  .7
 فرويد مك النگ  .8

Finding Friendship with 
God (Ann Arbor, MI: 

Vine Books, 1992), 186 
 )ق (8:23-10ايوب  .9

؛ 29:4-30؛ افسسيان 51مزمور  .10
 1 32:2؛ارميا 19:5تسالونيكيان1

 4:4؛ يعقوب 12:8قرنتيان 
 )ق (20:1-21ايوب  .11
 )ق (11:7ايوب  .12
 )ق (4:29ايوب  .13
 )ق ( 10:116مزمور  .14
 12:10ايوب  .15
 23 و 5:37؛ 2:42ايوب  .16
 4:31؛ 10:23ايوب  .17
 13:34ايوب  .18
 14:23ايوب  .19
 25:19ايوب  .20
 )ق (23:23ايوب  .21
 )ت (15:13ايوب  .22
 )ت (21:5 قرنتيان 2 .23

 
آفريده شده براي : 15روز 

 خانوادة الهي 
 )ت (5:1افسسيان  .1
 )ت (18:1يعقوب  .2
؛ و نيز )ت(ب 3:1 پطرس 1 .3

 15:8-16روميان . ك.ر
؛ 21:2؛ اعمال 34:8مرقس  .4

 9:3 پطرس 2؛ 13:10روميان 
 )ت (26:3غالطيان  .5
 )ت (14:3-15افسسيان  .6
؛ 29:8 ؛ روميان1:3 يوحنّا 1 .7

؛ 2:5؛ روميان 6:4-7غالطيان 
؛ 12:3؛ افسسيان23:3قرنتيان 1
      ؛ 3:1-5 پطرس 1

 17:8روميان 
 )ت (7:4 غالطيان  .8
 )ش (19:4فيليپيان   .9

؛ 4:2؛ روميان 7:1افسسيان  .10
 33:11؛ 23:9

 )ت(ب 18:1افسسيان  .11
 17:4؛ 10:5 تسالونيكيان 1 .12
 18:3 قرنتيان 2؛ 2:3 يوحنّا 1 .13
 4:21مكاشفه  .14
؛           30:10؛ 41:9مرقس  .15

 35:10؛ عبرانيان 8:3 قرنتيان 1
 23 و 21:25متّي 

؛ 4:3؛ كولسيان 17:8روميان  .16
 2؛ 14:2 تسالونيكيان 2

 1:5پطرس 1؛ 12:2تيموتاؤس
 )ت (4:1 پطرس 1 .17

 )ق(الف 23:3-24كولسيان  .18
 )ش (19:28متّي  .19
 )ش (13:12 قرنتيان 1 .20
 35-38 و12:8-13؛41:2اعمال .21
 )ت (11:2عبرانيان  .22
 )ق (49:12-50متّي  .23

 
 مهمترين چيز: 16روز 

 )ق (14:5غالطيان  .1
 )ق(الف 17:2 پطرس 1 .2
 )ش (6:10غالطيان  .3
 )ش (35:13يوحنّا  .4
 )ت(الف 1:14 قرنتيان 1 .5
 )ت (3:13 قرنتيان 1 .6
 )ق (34:22-40متّي  .7
 )ق (13:13 قرنتيان 1 .8
  34:25-46متّي  .9

 )ق (40:25متّي  .10
 )ش (6:5غالطيان  .11
 )ش (18:3 يوحنّا 1 .12
 )ت (2:5سيان افس .13
 الف16:3يوحنّا  .14
 )ق (10:6غالطيان  .15
 )ش (16:5افسسيان  .16
 )ت (27:3امثال سليمان  .17

 
 مكاني براي تعلّق داشتن: 17روز

 )ق (18:2پيدايش  .1
 21:2؛ افسسيان 12:12 قرنتيان 1 .2

 19:2؛ كولسيان16:4؛ 6:3؛ 22و
 17:4 تسالونيكيان 1و 

 .)ن.ه (5:2روميان  .3
  15:6قرنتيان1؛ 4:12-5روميان .4

 12:12-27و 
 )ت (4:12-5روميان  .5
 16:4افسسيان  .6
 )ش (18:16متّي  .7
 )ش (25:5افسسيان  .8
 27:5؛ افسسيان 2:11قرنتيان 2 .9

 7:19و مكاشفه 
 )ت(ب 17:2 پطرس 1 .10
 1:6-5غالطيان ؛1:5-13قرنتيان1 .11
 )ش(ت 19:2افسسيان  .12
 )ق (35:13يوحنّا  .13
 21:17؛ يوحنّا 28:3غالطيان  .14
 27:12 قرنتيان 1 .15
 )ق( 26:12 قرنتيان 1 .16
4:12-5؛ روميان16:4افسسيان .17

؛                19:2و كولسيان 
 25:12 قرنتيان 1
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 )ش (16:3 يوحنّا 1 .18
 )ت(ب 16:4افسسيان  .19
 )ت (7:12 قرنتيان 1 .20
 )ت (10:2افسسيان  .21
؛ 9:17؛ ارميا 12:10 قرنتيان 1 .22

 19:1 تيموتاؤس 1
 )ش (13:3عبرانيان  .23
 )ت (19:5يعقوب  .24
 پطرس 1؛ 28:20-29اعمال  .25

 17 و 7:13عبرانيان ؛ 4-1:5
 )ت (17:13عبرانيان  .26
 .)ن.ه (42:2اعمال  .27
 )ش (5:8 قرنتيان 2 .28

 
تجربة زندگي        : 18روز 

 با يكديگر
 )ق (20:18متّي  .1
 )ق (7:1-8 يوحنّا 1 .2
 )ت(الف 16:5يعقوب  .3
 )ش (25:2 قرنتيان 1 .4
 )ش (12:1روميان  .5
 10:2روميان  .6
 .)ن.ه (19:14روميان  .7
 )ش (12:3كولسيان  .8
 33:10-34عبرانيان ؛10:3فيليپيان .9

 )ق (2:6غالطيان  .10
 )ت (14:6ايوب  .11
 )ت (7:2 قرنتيان 2 .12
 )ت (13:3كولسيان  .13
 )ش (13:3كولسيان  .14

 
 تشكيل جماعت: 19روز 

 )ش (3:4افسسيان  .1
 )ق (14:3-15 تيموتاؤس 1 .2
 )ش (15:4افسسيان  .3
 )ت ( 26:24امثال سليمان  .4
 )ش (1:6غالطيان  .5
 )ت (25:4افسسيان  .6
 )ت (23:28امثال سليمان  .7
   6:8جامعة سليمان  .8
 )ق (1:5-2 تيموتاؤس 1 .9

  (Message)3:5-12 قرنتيان 1 .10
 )ش(ب 5:5 پطرس 1 .11
 )ش(پ 5:5 پطرس 1 .12
 .)ن.ه (16:12روميان  .13
 )ش (3:2-4فيليپيان  .14
 )ت (2:15روميان  .15
 )ت (2:3تيطس  .16
 )ق (10:2روميان  .17
 )ت (28:16امثال سليمان  .18

 10:3تيطس  .19
 )ش (25:10عبرانيان  .20
 )ت (46:2اعمال رسوالن  .21

 
بازسازي : 20روز 

 مشاركت هاي گسسته
 18:5 قرنتيان 2 .1
 )ت (1:2-2فيليپيان  .2
  5:15روميان  .3
 35:13يوحنّا  .4
 )ش (5:6 قرنتيان 1 .5
 )ش (10:1 قرنتيان 1 .6
 )ت (9:5متّي  .7
 )ق (18:5 قرنتيان 2 .8
 )ت (1:4-2يعقوب  .9

 )ق (23:5-24متّي  .10
 9:28؛ امثال سليمان7:3پطرس1 .11
 )ت (4:18و) ق(2:5 ايوب .12
 )ت (4:2ليپيان في .13
 )ت (21:73-22مزمور  .14
 )ق (11:9امثال سليمان  .15
 )ت (2:15روميان  .16
 )ت (3:15روميان  .17
 )ش (5:7متّي  .18
 )ش (8:1 يوحّنا 1 .19
 )ش (1:5امثال سليمان  .20
 )ت (21:16امثال سليمان  .21
 )ق (29:4افسسيان  .22
 .)ن.ه (18:12روميان  .23
 3:2؛ فيليپيان 10:12روميان  .24
 9:5متّي  .25
 )ت (11:3 پطرس 1 .26
 9:5متّي  .27

 
 حمايت از كليسايتان: 21روز 

 20:17-23يوحنّا  .1
 )ش (3:4افسسيان  .2
 )ت (19:14روميان  .3
؛      4:12-5؛  12:10روميان  .4

؛ 13:12؛ 6:8؛ 10:1 قرنتيان 1
 2:2؛ فيليپيان5:5؛ 4:4افسسيان 

 )ق (23:2 تيموتاؤس 2 .5
 )ق (10:1 قرنتيان 1 .6
 )ت (2:4افسسيان  .7
          ديتريش بانهافر .8

Life Together (New York: 
HarperCollins, 1954) 

؛ 11:4؛ يعقوب 13:14روميان  .9
؛ 9:5؛ متّي 29:4افسسيان 
 9:5يعقوب 

 )ق (4:14روميان  .10
 )ت (10:14روميان  .11
 10:12مكاشفه  .12
 )ت (19:14روميان  .13
؛ 28:16؛ 4:17امثال سليمان  .14

 19:20؛ 9:25؛ 20:26
 )ت (4:17امثال سليمان  .15
 )ت (19:1يهودا  .16
  15:5غالطيان  .17
 )ت(19:20مثال سليمان ا .18
 )ت (20:26امثال سليمان  .19
 )ق(الف 15:18-17متّي  .20
 5:5 قرنتيان 1؛ 17:18متّي  .21
 )ت (17:13عبرانيان  .22
 )ش (17:13عبرانيان  .23
؛ 23-26 و 14:2 تيموتاؤس 2 .24

؛                 2:4فيليپيان 
 10-11 و 15:2-2:3تيطس 

 )ت(الف 12:5-13 تسالونيكيان 1 .25
 )ق (24:10 قرنتيان 1 .26

 
آفريده شده براي : 22روز 

 شبيه مسيح شدن
 )ق (26:1پيدايش  .1
 13:139-16؛مزمور9:6پيدايش .2

 9:3يعقوب 
؛ كولسيان )ق (4:4 قرنتيان 2 .3

 )ت (3:1؛ عبرانيان )ق (15:1
 .)ن.ه (24:4افسسيان  .4
 )ق (5:3پيدايش  .5
 )ش (23:4-24افسسيان  .6
 1:5-12متّي  .7
 22:5-23غالطيان  .8
 13 قرنتيان 1 .9

 5:1-8 پطرس 2 .10
 10:10ا يوحنّ .11
 )ت(ب 18:3 قرنتيان 2 .12
 )ت (13:2فيليپيان  .13
 )ق (12:19 پادشاهان 1 .14
 )ش (27:1كولسيان  .15
 13:2-17يوشع  .16
؛ 19:14؛ روميان 24:13لوقا  .17

 تيموتاؤس 2؛ 3:4افسسيان 
؛ 14:12؛ 11:4؛ عبرانيان 15:2

 14:3 و 5:1 پطرس 2
 )ش (22:4افسسيان  .18
 .)ن.ه (23:4افسسيان  .19
 2:12روميان  .20
 )ق( 24:4افسسيان  .21
 .)ن.ه (13:4افسسيان  .22
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 )ق (2:3 يوحنّا 1 .23
؛ 14:16؛ 31:10 قرنتيان 1 .24

 23 و 17:13كولسيان 
 )ت (2:12روميان  .25

 
 چگونه رشد مي كنيم: 23روز 

 )ش (9:9متّي  .1
 )ت (11:3 پطرس 2 .2
 )ق (12:2-13فيليپيان  .3
 )ت (23:4امثال سليمان  .4
 )ت(ب 2:12روميان  .5
 )ت (23:4افسسيان  .6
 )ق (5:2فيليپيان  .7
 )ش (20:14يان  قرنت1 .8
 )ش (8:5روميان  .9

 .)ن.ه (11:13 قرنتيان 1 .10
 .)ن.ه(الف 2:15-3روميان  .11
 )ق(الف 12:2 قرنتيان 1 .12

 
         حقيقتِ: 24روز 

 دگرگون كننده
 )ق (17:17يوحنّا  .1
 )ت (17:3 تيموتاؤس 2 .2
؛   38:7؛ اعمال 12:4عبرانيان  .3

 ؛ 23:1 پطرس 1
 )ق (63:6يوحنّا  .4
 )ت (18:1يعقوب  .5
 )ق (12:23ايوب  .6
؛        4:4؛ متّي 2:2 پطرس 1 .7

 103:119؛ مزمور 2:3قرنتيان1
 )ش (2:2 پطرس 1 .8
 .)ن.ه (8:31يوحنّا  .9

 )ت (5:30امثال سليمان  .10
 )ق (16:3 تيموتاؤس 2 .11
 )ش (14:24اعمال  .12
 .)ن.ه (18:8لوقا  .13
 .)ن.ه(ب 21:1يعقوب  .14
 )ق(الف 19:17تثنيه  .15
دوازده روش   «ريك وارِن،       .16

» دسبراي مطالعة شخصي كتاب مق    
اين كتاب كه تا كنون به شش زبان        
ترجمه شده در وب سايت زير            

 :موجود است
com.pastors.www 

 )ت (25:1يعقوب  .17
؛  105:119؛ 11:119مزامير  .18

؛ 16:15؛ ارميا 50-49:119
؛           18:22امثال سليمان 

 15:3 پطرس 1
 )ت(الف 16:3كولسيان  .19

 )ت (18:3رنتيان  ق2 .20
 )ت ( 22:13اعمال  .21
 )ت (97:119مزمور  .22
؛  8:1؛ يوشع 7:15يوحنّا  .23

 2:1-3مزمور 
 )ق (22:1يعقوب  .24
 )ق (24:7متّي  .25
 )ق (17:13يوحنّا  .26

 
دگرگون شده        : 25روز 

 در زحمات
 33:16يوحنّا  .1
 )ت (12:4 پطرس 1 .2
 )ق (18:34مزمور  .3
 20:39-22پيدايش  .4
 16:6-23دانيال  .5
 6:38ارميا  .6
 25:11 قرنتيان 2 .7
 1:3-26دانيال  .8
 )ت (9:1 قرنتيان 2 .9

 16:139مزمور  .10
 )ق (28:8-29روميان  .11
 )ق (10:6متّي  .12
 1:1-16متّي  .13
 .)ن.ه (3:5-4روميان  .14
 )ش(الف 7:1 پطرس 1 .15
 )ق (3:1يعقوب  .16
 )ق (8:5-9عبرانيان  .17
 )ت (17:8روميان  .18
 )ق (11:29ارميا  .19
 )ت (20:50پيدايش  .20
 )ق (17:38اشعيا  .21
 .)ن.ه (ب10:12عبرانيان  .22
 .)ن.ه(الف 2:12عبرانيان  .23
 )ت (26:11عبرانيان  .24
 .)ن.ه (17:4 قرنتيان 2 .25
 .)ن.ه (17:8-18روميان  .26
 )ق (18:5 تسالونيكيان 1 .27
 )ق (4:4فيليپيان  .28
 )ق (23:6لوقا  .29
 )ت (3:1-4يعقوب  .30
 )ش (36:10عبرانيان  .31

 
 رشد در ميان : 26روز 
       وسوسه ها  

 )ق (22:5-23غالطيان  .1
 .)ن.ه (11:2 قرنتيان 2 .2
 )ق (21:7-23مرقس  .3
 )ش (1:4يعقوب  .4
 )ش (12:3عبرانيان  .5

 )ق (44:8يوحنّا  .6
 )ش (14:1-16يعقوب  .7
 (NLT) 13:10 قرنتيان 1 .8
  15:4عبرانيان  .9

 )ق (8:5 پطرس 1 .10
 ؛ افسسيان41:26متّي  .11

 8و6:5 تسالونيكيان1و18-10:6
 8:5؛ 7:4؛ 13:1پطرس 1

 )ش (27:4افسسيان  .12
 )ت (26:4-27امثال سليمان  .13
 )ق (17:16ثال سليمان ام .14
 )ت (15:50مزمور  .15
 ) ت (15:4عبرانيان  .16
 )ش (16:4عبرانيان  .17
 )ت (12:1يعقوب  .18

 
 پيروزي بر وسوسه: 27روز 

  7:4يعقوب  .1
 )ت (1:31ايوب  .2
 )ت(الف 37:119مزمور  .3
  21:12روميان  .4
 .)ن.ه (1:3عبرانيان  .5
 )ق (8:2 تيموتاؤس 2 .6
 )ق (8:4فيليپيان  .7
 )ت (23:4امثال سليمان  .8
 )ق(ب 5:10نتيان  قر2 .9

 )ت (9:4-10جامعة سليمان  .10
 )ق (16:5يعقوب  .11
  13:10 قرنتيان 1 .12
  23:3روميان  .13
 )ق(الف 6:4-7يعقوب  .14
 .)ن.ه (17:6افسسيان  .15
 )ق (9:17ارميا  .16
 )ق (16:14امثال سليمان  .17
 )ش (12:10 قرنتيان 1 .18

 
 زمان الزم است: 28روز 

 )ق (6:1فيليپيان  .1
 .)ن.ه (13:4افسسيان  .2
 )ت(ف ال10:3كولسيان  .3
 )ش(ب 18:3 قرنتيان 2 .4
  22:7تثنيه  .5
-25؛ افسسيان 12:13روميان  .6

 14 و 7:3-10؛ كولسيان 22:4
 .)ن.ه (15:4 تيموتاؤس 1 .7
 )ق (1:3جامعة سليمان  .8
 ؛ 18:102مزمور  .9

 14:3 تيموتاؤس 2
 )ش (1:2عبرانيان  .10
 )ت (4:1يعقوب  .11
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 )ت (3:2حبقوق  .12
 

 پذيرش مسئوليت: 29روز 
 .)ن.ه(ب 10:2افسسيان  .1
؛          23:3-24سيان كول .2

 7:6؛ افسسيان 34:25-45متّي 
 )ت (5:1ارميا  .3
 )ش (9:1 تيموتاؤس 2 .4
 ) ش (20:6 قرنتيان 1 .5
 )ش (1:12روميان  .6
 )ت (14:3 يوحنّا 1 .7
 .)ن.ه (15:8متّي  .8
. ك.؛ و نيز ر4:4-14افسسيان  .9

؛       28:8-30؛ 6:1-7روميان 
؛ 17:7؛ 26 و 9 و 2:1 قرنتيان 1

 2؛ 9:2 پطرس 1؛ 14:3فيليپيان 
 3:1پطرس 

 )ق (9:1 تيموتاؤس 2 .10
 )ق (9:2 پطرس 1 .11
 )ش (4:7روميان  .12
 )ش (27:12 قرنتيان 1 .13
 )ت (28:20متّي  .14
 )ق (12:14روميان  .15
 )ش (8:2روميان  .16
. ك.؛ و نيز ر35:8مرقس  .17

؛         25:16؛ 39:10متّي 
 33:17؛ 24:9لوقا 

 )ت (5:12روميان  .18
 )ت(الف 14:12 قرنتيان 1 .19

 
ه شده براي سرشت: 30روز 

 خدمت خدا
 )ق (10:2افسسيان  .1
 )ت (14 -13:139مزمور .2
 )ت (16:139مزمور  .3
 12قرنتيان 1 ؛ 8 -4:12روميان  .4

 7:7 قرنتيان1 ،15 -8:4افسسيان
 )ق (14و 12:2 قرنتيان 1 .5
 )ت (7:4افسسيان  .6
 )ش  (11:12 قرنتيان 1 .7
 30 -29:12 قرنتيان 1 .8
 )ش (7:12  قرنتيان 1 .9

 )ش  (5:12  قرنتيان 1 .10
 )ق (19:27ال سليمان امث .11
؛ 7:34؛ مزمور 34:12متّي  .12

   23:4امثال سليمان 
؛ 20:12سموئيل 1؛ 13:11تثنيه  .13

  6:6؛ افسسيان 9:1 روميان
 )ق (16:15امثال سليمان  .14

 شكل شما چيست؟: 31روز 

 )ش (6 -4:12 قرنتيان 1 .1
 )ق (5 -3:31خروج  .2
 )ت(الف 6:12روميان  .3
 )ق (31:10 قرنتيان 1 .4
 )ت (6:12 قرنتيان 1 .5
 )ت (18:8تثنيه  .6
 11 -8:3؛ مالكي 23:14تثنيه  .7
 ) ت (21:13عبرانيان  .8
 )ت (10:4 پطرس 1 .9

 )ت (6:12 قرنتيان 1 .10
 29 -28:8روميان  .11
 )ش (4:1 قرنتيان 2 .12
 )ن.ه (10 -8:1 قرنتيان 2 .13
براي اطّالعات بيشتر در اين         .14

زمينه مي توانيد نوارهاي كاست         
 را از طريق كليساي        301كالس   

عنوان اين  .  دهيدسدِلبك سفارش    
كشف شكلتان براي   «سري دروس،   

اين دروس انگليسي     .  است»  خدمت
 .همراه  با  لوازم كمك درسي مي آيند

 
 استفاده از عطاياي الهي: 32روز 

 )ش (17:5افسسيان .1
 (TEV)ب 3:12روميان  .2
 )ت (4:6غالطيان  .3
 )ت (2:11تثنيه .4
 )ش (4:3غالطيان .5
 )ن.ه (7:13يوحنّا  .6
 با ما براي اطالعات بيشتر .7

 : تماس بگيريد
www.purposedriven.com 

 )ن.ه (21 -20:9روميان .8
 )ش (7:4افسسيان  .9

  8 -7:2غالطيان .10
 )ت (13:10 قرننتان2 .11
 )ق (1:12عبرانيان .12
 )ت (4:6غالطيان .13
 )ش (4:6غالطيان  .14
 )ش (12:10 قرنتيان 2 .15
 )ق(ب 12:10 قرنتيان2 .16
  18 -12:10 قرنتيان 1 .17
 ) ش  (9:1فيليپيان  .18
 )ت (6:1 تيموتاوس2 .19
 )ق (28:25متّي  .20
 )ش (15 -14:4 تيموتاوس 1 .21
 )ش (15:2 تيموتاوس 2 .22
 )ت (25:9 قرنتيان 1 .23
 

 عمل خادم حقيقي: 33روز 
 )ش (16:7متّي  .1

 )ش (4:2 تيموتاوس 2 .2
 )ت (10:6غالطيان  .3
 )ت (28:3ل سليمان امثا .4
 )ت (4:11جامعة سليمان  .5
 )ق (23:3كولسيان  .6
 )ت (3:6غالطيان  .7
 15:13يوحنّا  .8
 3:28اعمال  .9

  12 -10:16لوقا  .10
؛ 6:20؛امثال سليمان1:12مزمور .11

 22 -19:2فيليپيان 
 )ق (23:25متّي  .12
 )ش (5:5 پطرس  1 .13
   ؛)ق (6:6افسسيان  .14

 )ش (22:3كولسيان 
 )ق (1:6متّي  .15
 )ق (10:1غالطيان  .16
 )ت (4:3كولسيان  .17
 24 -22:12 قرنتيان 1 .18
 )ق (58:15 قرنتيان 1 .19
 )ش (42:10متّي  .20
 

 همچون خادم انديشيدن: 34روز 
 2:25 تواريخ 2 .1
 )ق (4:2فيليپيان  .2
 )ن.ه (7:2فيليپيان  .3
 )ق (21 -20:2فيليپيان  .4
 41:5متّي  .5
 1:4 قرنتيان 1 .6
 )ت (2:4 قرنتيان 1 .7
 )ش (13:16لوقا  .8
 )ش (11:16لوقا  .9

 )ت (26:5غالطيان  .10
 )ش (4:14روميان  .11
 )ت (3:6نحميا  .12
 )ت (10:26متّي  .13
 )ش (4 -3:13يوحنّا  .14
 )ق (18:10 قرنتيان 2 .15
 1:1يعقوب  .16
 2:100مزمور  .17
 )ق (26:12يوحنّا  .18
 )ن.ه (10:6عبرانيان  .19
 

 قوت خدا در ضعف ها: 35روز 
 )ت (9:55اشعيا  .1
 )ش (27:1 قرنتيان 1 .2
 3:5متّي  .3
 7:12 قرنتيان 2 .4
 )ش (7:4 قرنتيان 2 .5
 )ق (16:16 متّي .6
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 )ش (15:14اعمال  .7
 )ق(الف 10 -9:12 قرنتيان 2 .8
 )ت (10:12 قرنتيان 2 .9

 )ت (7:12 قرنتيان 2 .10
 3:12 اعداد  .11
  12:6داوران  .12
 11:4روميان  .13
 18:16متّي  .14
 22:13اعمال  .15
 )ق (34 -32:11عبرانيان  .16
 )ق (19:7روميان  .17
 )ش (11:6 قرنتيان 2 .18
 )ن.ه (8:1 قرنتيان 2 .19
 )ش (3:2 قرنتيان 1 .20
 )ت(ب 5:12ن  قرنتيا2 .21
 )ش(الف 15:4عبرانيان  .22
 )ق(الف 26:8روميان  .23

 
 آفريده شده: 36روز 

       براي مأموريت
 5:12 قرنتيان 1؛ 25:1كولسيان  .1
 )ق (21:20يوحنّا  .2
 49:2لوقا  .3
 ) ق (30:19يوحنّا  .4
 )ش (18:5 قرنتيان 2 .5
 )ت (20:5 قرنتيان 2 .6
؛          20 -19:28متّي  .7

؛ 47:24؛ لوقا 15:16مرقس 
 8:1؛ اعمال 21:20ا يوحنّ

 )ق (20 -19:28متّي  .8
 )ت (18:3حزقيال  .9

 )ت (18:5 قرنتيان 2 .10
 )ق (1:6 قرنتيان 2 .11
 )ش (20:5 قرنتيان 2 .12
 )ت (12:4اعمال  .13
 )ت (4:9يوحنّا  .14
 )ت (24:20يوحنّا  .15
 )ق (8 -7:1اعمال  .16
 )ش (36:24متّي  .17
 )ق (14:24متّي  .18
 )ش (62:9لوقا  .19
 )ش (42:22لوقا  .20
 )ش(ب 13:6روميان  .21
 )ت (33:6متّي  .22

 
 

 بيان شهادت زندگي: 37روز 
 )ش(ب 17:2 قرنتيان 2 .1
 )ق(الف 10:5 يوحنّا 1 .2

 )ش (9:2 پطرس 1 .3
 )ق (8:1اعمال  .4
 22-26اعمال  .5
 )ش (16 -15:3 پطرس 1 .6
 )ت (33:119مزمور  .7
 )ت (43:106مزمور  .8
 )ت (12:25امثال سليمان  .9

نمونه هايي از كالم خدا در  .10
مزمور:  اين مورد عبارتند از

 2؛ 13 -11:4پيان ؛ فيلي51
؛       مزمور 10 -4:1قرنتيان 

؛ پيدايش 71:119؛ مزمور 40
20:50 

 )ش (34:12متّي  .11
 )ق (9:69مزمور  .12
 )ت (9:20ارميا  .13
 )ق (18:4غالطيان  .14
 ) ش (17:1روميان  .15
 )ق (19:5 قرنتيان 2 .16
 )ق (14:5 قرنتيان 2 .17
 )ش (18:4 يوحنّا 1 .18
 )ق (9:3 پطرس 2 .19
 )ت (5:4كولسيان  .20

 
 ي جهاني كيستمسيح: 38روز 

 :  كتابهاي پال برتويك .1
A mind for Missions 
Colorado Springs: Nav 
Press, 1987 How to Be a 
World-Class Christian 
Colordo Springs: Chariot 
Victor Books, 1993 

 )ق (9:7مكاشفه  .2
 )ت (20:14 قرنتيان 1 .3
 )ش (4:2فيليپيان  .4
 )ق (12:2 قرنتيان 1 .5
 )ش (33:10 قرنتيان 1 .6
 )ق (16:3يوحنّا  .7
 )ش (27 -26:17اعمال  .8
 )ش (6:1كولسيان  .9

 )ق (8:2مزمور  .10
 10:1؛ روميان 3:4كولسيان  .11
  19:6افسسيان  .12
  20:17يوحنّا  .13
 1:3 تسالونيكيان 2 .14
  38:9متّي  .15
 )ش (11:1 قرنتيان 2 .16
 )ق (8:1اعمال  .17
 )ش (18:4 قرنتيان 2 .18

 )ت (62:9لوقا  .19
 )ش (31:7 قرنتيان 1 .20
 )ش (1:12عبرانيان  .21
 )ق (21 -20:6ي متّ .22
 )ش (9:16لوقا  .23
 )ت (19:6 تيموتاؤس 1 .24
 )ت (8 -7:1ارميا  .25
 1974اعتقادنامة لوزان  .26
 )ش (35:8مرقس  .27
 

 تعادل در زندگي: 39روز 
 )ت (17:27امثال سليمان  .1
 )ش (9:4فيليپيان  .2
 )ش (11:5 تسالونيكيان 1 .3
 ؛40:3مراثي ارميا  .4

؛ 5:13؛ 31و 11:28 قرنتيان 1
 6:4غالطيان 

 )ش (5:13  قرنتيان2 .5
 )ق (40:3مراثي ارميا  .6
 )ت (11:8 قرنتيان 2 .7
 )ش (1:2عبرانيان  .8
 )ت (2:33اعداد  .9

 8:56مزمور  .10
 )ق (18:102مزمور  .11
 )ت (25:11امثال سليمان  .12
 )ش(ب 2:2 تيموتاؤس 2 .13
 )ن.ه (17:4يعقوب  .14
 )ت (6:4 تيموتاؤس 1 .15
 )ن.ه (4:17يوحنّا  .16
 26 -6:17يوحنّا  .17

 
 زيستن با هدف: 40روز 

 )ن.ه (17:13يوحنّا  .1
 )ت (11:33مزمور  .2
 )ق (26:4امثال سليمان  .3
 )ت (24:17امثال سليمان  .4
 )ت (10:1فيليپيان  .5
 )ت (4:14 قرنتيان 2 .6
 )ت (17:3افسسيان  .7
 )ت (7:4فيليپيان  .8
 23 -22:5غالطيان  .9

 12 -3:5متّي  .10
 )ش (7 -5:1 پطرس 2 .11
 )ش(ب 16:4 تيموتاؤس 1 .12
 )ش (12:9قرنتيان 2 .13
 )ق(الف 16:15يوحنّا  .14
 )ق (15:24يوشع  .15
 )ش (17:1فيليپيان  .16
 )ش (25:5افسسيان  .17
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 )ق (18:22امثال سليمان  .18
 )ق (21:19امثال سليمان  .19
 )ن.ه(ب 4:2 تسالونيكيان 1 .20
 )ن.ه (13:10 قرنتيان 2 .21

 )ش(الف 36:13اعمال  .22
 )ق (22:13اعمال  .23
 14:4استر  .24
 )ق (9:16تواريخ 2 .25

 )ش (26:9قرنتيان 1 .26
 )ق (21:1فيليپيان  .27
 )ق (17:4 قرنتيان 2 .28
 )ق (11:4شفه مكا .29

 
 
 
 
 


