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 هدفمند سفري
     

 
 
 

 
  بهترين بهره را از اين كتاب بردچگونه مي توان

 
 
 
 
 

 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
 ام؟  و يا به قول معروف از كجا آمده           ؟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  لذّتن را آسان تر خواهد ساخت و باعث خواهد شد از زندگي                 تصميم گيري هايتا

 . 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    .  دگي خواهيد كرد  تقريباً مدت زماني است كه شما زن       

 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؟



 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          .  ي است زندگي روحان 

 : روز انجام داده است40كار را در 

 .دگرگون شدان توفان زا  روز بار40زندگي نوح در خالل  •

 . روز در كوه سينا دگرگون شد40زندگي موسي در مدت  •

 .نجا دگرگون شدند روز اقامت در آ40جاسوساني 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 40عيسي 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    
ن ترتيب وقت كافي خواهيد داشت تا در مورد كاربرد آن            بدي 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».سند اوست، كشف كنيددرك كرده، آنچه را كه خوب و كامل و مورد پ
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  ن كتاب بسنده نكنيد، با آن         اي 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
دگيم نموده اند آنهايي هستند كه فعاالنه مطالعه        كتاب هايي كه بيشترين كمك را به من در زن         

  .كرده ام و نه اينكه فقط آنها را از اول تا آخر خوانده  باشم
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 براي كمك به خوانندگاناين كتاب چهار ويژگي 
، در  »تفكّر در مورد هدفم   «در انتهاي هر فصل بخشي درج گرديده است تحت عنوان            

 :اين بخش موارد ذيل را خواهيد يافت

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». چيز فهم خواهد بخشيدآنچه مي گويم تفكّر كن، زيرا خداوند تو را در همه

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           .  نماييدزندگي خود   

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   ي آنچه كه خوانده ايد     كاربردها

 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               

چه در واقع كتابچة همراهي است       اين دفتر .   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    .  ده اين كتاب را همراه يك يا چند دوست مطالعه نماييد          آين

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             

 شاياني است براي شما تا در رشد            اين كمك .  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                
اين امر است كه در اين كتاب آيات بسيار زيادي از                  با توجه به      .  خودش سخن بگويد   

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

 . است  كتاب توضيح داده شده3در ضميمة 

 

 تن هدفمندمزاياي زيس
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   كنيدلعه مي مطا
، و پس از كشف هدف زندگيم ديگر        انداتفاق افتاده اين چيزها در زندگي خودم      .  خواهد شد 

 .زندگي نكرده ام هتهرگز همچون گذش

 روزه  40  از آنجا كه واقف به مزاياي آن هستم، مي خواهم تشويقتان كنم كه اين سفر              
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            
 متعهد شويد، بياييد    امراگر مي خواهيد به اين     .  براي اين مهم وقت خاصي اختصاص دهيد       كه  
به ياد داشته باشيد كه واقعيتي بسيار مهم در          .  كنيما عهدي با يكديگر ببنديم و آن را امضاء           ت

اگر اين مطالعه را همراه با كسي انجام مي دهيد          .  پشت امضاء متعهدانة هر شخصي نهفته است       
ا هم بياييد ب. كنداز ايشان نيز بخواهيد كه بعنوان همراه و شريك در اين عهد، كتابتان را امضاء           

 !شروع كنيم

                                                 
 .ه است ترجمة موجود و نيز در چند مورد معدود از ترجمة آزاد انگليسي استفاده شد4در فارسي از  *
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  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،«
 رفيق خود را خواهد برخيزاند،زيرا اگر بيفتند، يكي از آنها 

 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 (١٢-٩:۴جامعة 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   پهن ميهايش را به سوي نهر كه ريشه

 خواهد ماند و در خشكسالي انديشه نخواهد داشت  و برگش شاداب

 .و از آوردن ميوه باز نخواهد ماند
 )قديم (8-7:17ارميا 

 



١٦ ندگي هدفمندز

  
 
 

 آغاز همه چيزخدا، 
 
 چيز آفريده شد،   زيرا كه در او همه

 آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است،

 چيزهاي ديدني و ناديدني، از  

 .  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 

خصي،  آرامش فكر و يا      ش خرسنديبه مراتب واالتر از     است    موضوعيهدف زندگي   
. نيافته  از خانواده،  كـار،  رؤيـاها و آرزوهاي دست       موضوعي بسيار واالتر  .  انسان خوشبختي  حتّي

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

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

 زندگي  با  من   ؟ بشوم  چه خواهمميمن  ،  ازقبيل اينكه    خودمحوري ما ناشي مي شود، مي پرسيم    
چيست؟  ولي خودم  ة براي آيندمن و  رؤياهاي  من،  آرزوهاي   منف  چه بايد بكنم؟ اهدا   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
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با تمركز بر خود  هرگز
هدف زندگيمان را 
 .نخواهيم يافت

توان  ،  نمي دهندنشان مي سمينارها  ها و    ،  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
ه اگر به شما چيزي بدهم كه ب        !  ايد براي چه منظوري خلق شده     

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

. نمايداين هدف را براي شما بيان         به خودي خود     تواند   نيز نمي 
تواند هدف   مياست كه   فقط مخترع آن و يا كتابچة راهنماي آن         

  .را براي شما روشن سازدآن 

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

براي اين منظور بايستي    .   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 را  جستجو  

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،    ،ي زندگي هويت،  معنا 
 . 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  خدا براي شما؛  و زندگي       
. 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».م، چيزي جز مرگ و هالكت بدست نخواهيم آورداما اگر از طبيعت كهنة خود پيروي كني

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    ياريخودهاي   كتاب.  نگرند نظري خودمحورانه مي   به موضوع از نقطه   
بيني مشابهي را براي يافتن هدف زندگي معرفّي              اغلب گامهاي قابل پيش      در اين زمينه،   
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 اهدافي  ؛يتان را مشخص كنيد   ي زندگ  ارزشها  را پي گيريد؛  رؤياهايتان  :   كنند،  از قبيل اينكه    مي
دنبال   توسعه دهيد؛  را     تان اهداف   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     نديشة  خود را به هدفي متمركز كند، معموالً به موفقّيت           شخص تمام ا  
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،               هنوزلي  چشمگيري نيز دست يابيد، و    

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 است، راهي كه من به شما مي

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

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

زندگي بارها و گرفتاريهاي        ي بر  كه بار   اين نيست 
خواهد به شما      بلكه در واقع مي      .   بيفزائيد  لوغتانش

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

 . ده استفرمو

  شده  خلق شخص براي آن       را كه توان هدفي     چگونه مي حال سؤال اين است كه         
 است كه   راهيو اين آن    .   است حدس و گمان  ،  راه نخست .  داريدراه بيشتر ن  دو   ؟كردكشف  
. كنند گمان مي   وفرض    زنند، حدس مي كنند،   فكر مي آنان  .  گيرند در پيش مي   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
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 : اولروز
 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     سترا دارا   خودشخاص  كاربردهاي  كه   مهم است     يمبحث

حدس و  چند  توانند   فقط مي نيز  خردمندترين فالسفه   حتّي    دازيم، بپر 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   ،نروشنفكران جها 
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   ورد  ابراز داشتند كه در اين م     
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     ميخود  براي يافتن پاسخ اين سؤال در زندگي           

. 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 زندگي   كه   همچنين تعليم مي دهد  تاب   اين ك  ؟انتظاري از آينده داشته باشيم   
. از درك آن عاجز مي باشند    يا فلسفي      و خوديارهاي   كتابست كه   ه چيز ه  چ

سخنان ما حكيمانه است، زيرا از جانب خدا و در              «:  فرمايد مقدس مي  كتاب
اي كه هدفش رساندن ما به حضور پرجالل           بارة نقشة حكيمانة اوست، نقشه     

اما در   بود، قشه را پيش از آفرينش جهان براي نجات ما طرح كرده          اگرچه خدا اين ن   .  خداست
  5».كس آشكار نساخته بود آن را بر هيچ هاي گذشته زمان

                                                 
* Dr. Hugh Moorhead 
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براي كشف هدف   بايد  .   است حيات   منبع خدا فقط نقطة شروع زندگي نيست بلكه او        
شناسي  روانبر  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
 .كنيدداً برايتان توضيح خواهم داد كه چگونه بايد شروع ارتباطي نيستيد، بع چنين

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

 قبل از اينكه شما     .تفكّر شما پيشتر و فراتر مي رود      
اين مورد  بدون اينكه نظر شما را در       ،   بياييدبه دنيا   

 اين هدف را براي شما طرّاحي           پرسيده باشد،  
 و  تفريحاتشغل، همسر،   كه شما   ممكن است   !  نمود

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

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

 .  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       .  ود جلب نمود  نظر وي را به سوي خ     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  .  يچ معنايي نداشت  نمود و  ه   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 
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رفتم،  آن جمله را از اول تا آخر مرور              كه گويي از پله باال مي        آنچنان .  كردم را تكرار مي   
  7».رداشتماز مترو پياده شدم و به سوي نور خدا گام ببالفاصله كردم،  

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

 
 

 
 

 روز اول
 ر در مورد هدفمتفكّ

 
 .شما مركز دنيا نيستيد :  روزةانديش

 
  ».ة او و براي او آفريده شدتمام موجودات بوسيل« : حفظيةآي

 )شريفانجيل (ب 16:1كولسيان   
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  برای چه مقصودی بر زمين زندگی می کنم؟
  ٨-٧:١٧وارمياء ٢٨:١١امثال سليمان

  
  )فصل اول(

  )١۶:١کولسيان (همه چيز با خدا شروع می شود؟
  )برتراند راسل.( تا وجود خدا را نپذیری مسئله هدف زندگی بی معنا خواهد بود

  
 موفقيت -خيلی عظيم تر از خانواده تان. خوشی شما استهدف زندگی خيلی باالتر از موفقيتهای شخصی یا آرامش فکری یا حتی 

هدف او  با شما.اگر می خواهيد بدانيد چرا بر زمين قرار دارید باید با خدا شروع کنيد. کاریتان یا آرزوها و خواسته هایتان می باشد
  . هدف او متولد شده ایدبرایو 

 شروع غلطی بوده که انسان داشته ده است و این به خاطر نقطًهزرگی بوال بؤبرای هزاران سال مسئله هدف انسان از زندگی س
 چه می خواهم بشوم؟ با من: مانند ؛االت خودمحوری می کنيمؤما س). انسان از خود شروع کرده به جای اینکه از خدا شروع کند(

رکز بر خودمان هيچگاه  برای آینده چيست؟اما با تممنیاهای  چيست؟رؤمن چيست؟ آرزوهای من چه کنم؟هدفهای خودزندگی 
 )١٠:١٢ایوب (."جان هر موجود زنده و نفس تمام بشر در دست خداست:" کتاب مقدس می فرماید. هدف زندگی را نخواهيم یافت

.  با نگاه به خودتان معنای زندگی را نخواهيد یافت–بر عکس همه فيلمها و آنچه که کتابهای معمول و سمينارها به شما می گویند 
را نيافریده اید و برای همين شما نمی توانيد با نگاه به خود بفهميد برای چه آفریده شده اید؟ اگر کشفی جدید را به شما می شما خود 

دادیم شما به خودی خود طرز استفاده از آن را نمی توانستيد بفهميد و با سوال از خود آن کشف نيز نمی توانستيد طرز استفاده آن را 
  .ست از کاشف آن در مورد طرز استفاده از آن سوال کنيدشما می بای. بفهميد

در .  زندگی مفهومی برای شما نخواهد داشت–شما توسط خدا و برای خدا آفریده شده اید و تا زمانيکه این برایتان روشن نشده 
اهميت نشان   بابرایبعضی ها از خدا .  اهميت و سرنوشت خود را کشف می کنيم، هدف، معنا و مفهوم،هویت، خداست که منشاء

کتاب مقدس می . شما برای خدا آفریده شده اید و نه خدا برای شما. این نيز محکوم به سقوط است.  خود استفاده می کننددادن
روميان (." حيات و آرامش است، اما طرز فکری که در سيطره روح قرار دارد، مرگ است،طرز فکر انسان نفسانی:" فرماید
۶:٨(  

حتی کتابهای مسيحی خود محور نيز .  هستند" خودمحور"ی نوشته شده ولی همه آنها کتابهایی در مورد هدف زندگکتابهای بسيار
هدفهایی ، ارزشهای خود را مشخص کنيد، یاهای خود را جدی بگيریدؤر: آنها پيشنهاداتی از این قبيل به شما می کنند. وجود دارد

. برای آن منضبط باشيد! برای آن بجنگيد،  هدفتان واال باشد،  خوب هستيد پيدا کنيد سعی کنيد آنچه را که در آن، را تعيين کنيد
  .هيچوقت خسته نشوید. دیگران را در هدفتان شریک سازید. ایمان داشته باشيد که به هدفهایتان خواهيد رسيد

متفاوت " دن به هدف زندگی دوچيز کامالالبته که چنين توصيه هایی گاهی اوقات با موفقيت نيز همراه است ولی موفق بودن با رسي
 به هدفهایتان به آنها برسيد و با استانداردهای دنيا به موفقيت واالیی نائل شوید و هنوز هدف با تمرکز  شما امکان دارد. می باشند

 را از دست خواهد  آن، زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد" :کتاب مقدس می فرماید.خدا را در زندگيتان گم کرده باشيد
  )٢۵:١۶متی ."( آن را باز خواهد یافت،  اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد، داد

برعکس امکان دارد چيز . این درسها برای موفقيت شما در شغلتان یا رسيدن به آرزوهایتان یا نقشه کشيدن برای زندگيتان نيست
  .انجام دهيدکمتری نيز از شما بخواهد تا در زندگيتان 

 این همان چيزی است که  – حدس زدن)١:حال چگونه به هدف زندگی برسيم؟ برای رسيدن به پاسخ این سوال دو راه وجود دارد
فلسفه موضوع مهمی است و فواید خود . برای قرنها فالسفه برجسته در مورد هدف زندگی حدس زده اند.اکثر مردم انجام می دهند
  . حتی حکيم ترین فيلسوف فقط حدس می زند، ئله هدف زندگی می رسدرا دارد ولی وقتی به مس

 فيلسوف و دانشمند و نویسنده و روشنفکر ٢۵٠ که پروفسور فلسفه در دانشگاه ایلينویز شمال غربی بود از دکتر هوگ مورهد 
بعضی ها . به چاپ رسانيدبی و پس از آن او نظر آنها را در کتا" هدف زندگی چيست؟: " برجسته  در دنيا در نامه ای پرسيد

ان را زدند و بعضی اعتراف کردند که هدفی را برای زندگی ساخته اند و بقيه آنقدر صادق بودند که نوشتند در این شهایبهترین حدس
دف يقت عده ای از روشنفکران بسيار مشهور از پروفسور مورهد خواسته بودند که وقتی او هدر حق. ناموفق می باشند" رد کامالمو

  .زندگی را یافت برای آنها نيز در نامه ای بنویسد
 ما می توانيم برای درک مفهوم زندگی به کالم خدا  - مکاشفه) ٢ :اما خوشبختانه راه دیگری برای یافتن هدف زندگی وجود دارد

از :  راه وجود داردبرای فهميدن هدف زندگی نيز یک. بهترین راه برای شناخت هدف اختراعی سوال از مخترع است. رجوع کنيم
  .خدا بپرسيد

او پنج هدف خود را از زندگی ما در کتاب مقدس آشکار . خدا ما را در تاریکی قرار نداده که سرگردان شویم و حدسيات بزنيم
بلکه از حکمت :"کتاب مقدس می فرماید. االتی که در مورد زندگی  می باشد پاسخ گفته استؤ کتاب مقدس همه س.ساخته است

اول (." برای جالل ما مقرر فرموده است،  خدا سخن می گویيم که از دیده ها نهان است و خدا آن را پيش از آغاز زمانپنهان
  )٧:٢قرنتيان

برای درک هدف زندگيتان شما می باید به کالم خدا رجوع کنيد و نه به . خدا نه فقط نقطه آغازین زندگی شماست بلکه منشاء است
 اینطور ١١:١در ترجمه ای از کتاب مقدس افسسيان . ت زندگی خود را بر حقایق ابدی بنيان گذاریدشما می بایس. حکمت دنيا

خيلی پيش از آنکه ما از مسيح .این در مسيح است که در می یابيم ما که هستيم و برای چه زندگی می کنيم:"  ترجمه شده است
برای زندگی پرجالل که قسمتی از هدف اوست که ، هایی برای ما داشت چشمان او بر ما بود و نقشه ، بشنویم و به او اميدوار شویم

  .) جی.اس.ترجمه انگليسی کتاب مقدس ام ."(در هر چيز و هرکس عمل می کند
  :این آیه سه موضوع را برای ما روشن می سازد



ا ندارید در فصلهای بعدی توضيح اگر چنين رابطه ای ر.شما هدف و هویت خود را توسط رابطه با عيسی مسيح می یابيد -١
  .خواهيم داد چگونه این رابطه را برقرار کنيد

او هدف زندگيتان را قبل از آنکه وجود داشته .خدا خيلی پيش از آنکه شما در مورد او فکر کنيد در فکر شما بوده است -٢
تهای زیاد دیگر زندگيتان را انتخاب شما می توانيد شغل و همسر و مشغوليتها و قسم. باشيد بدون مداخله شما تعيين کرده

 .اما هدفتان را شما انتخاب نمی کنيد. کنيد
 . آن استو این درس در بارًه.  طرح کرده استهدف زندگی شما در هدف وسيعتری قرار دارد که خدا برای ابدیت -٣

  
  

  ب١۶:١کولسيان : آيه حفظی
  
  )فصل دوم(

  شما تصادفی وجود نداريد
  الف٢:۴۴اشعياء 

  )گفته ای از آلبرت اینشتين."(تاس بازی نمی کندخدا با "
شاید والدین شما نمی خواستند شما بدنيا بيایيد ولی خدا می . تولد شما یک اشتباه  یا بدبياری نبوده است.شما یک تصادف نيستيد

توسط والدینتان جنين خيلی پيش از آنکه . در حقيقت او منتظر آن بود. خواست و خدا بهيچوجه با تولد شما سورپریز نشده است
این سرنوشت یا تقدیر یا شانس و اقبال یا تصادفی نيست که شما . او اول در مورد شما فکر کرد. تشکيل شود شما در فکر خدا بودید
خداوند کار مرا به :" کتاب مقدس می فرماید. شما زنده اید چون خدا می خواست شما را بيافریند. اکنون در این لحظه نفس می کشيد

  ."خدا هدفش را برای من به کمال خواهد رسانيد": یا در ترجمه ای دیگر می گوید) الف٨:١٣٨مزمور(."کمال خواهد رسانيد
موها و هر قسمت دیگر بدنتان را انتخاب کرده ،  رنگ پوست، او از پيش نژاد. خدا جزئی ترین قسمت بدن تو را طراحی کرده

او همچنين استعدادهای طبيعی تو و بی همتایی شخصيت تو را شکل . سته ساخته استاو بدنتان را آنطور که خودش می خوا. است
 تو از وجود ،  وقتی استخوانهایم در رحم مادرم بدقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم:"کتاب مقدس می فرماید. داده

ها را در دفتر خود ثبت کرده  تو همه آن،  حتی پيش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود،بلی-من آگاه بودی
  )١۶و١۵:١٣٩مزمور(."بودی

خدا هيچ . نژاد و مليت تو یک تصادف نيست. خدا همچنين نقشه کشيده که کجا باید متولد شوی و کجا باید برای هدف او زندگی کنی
او همه اقوام بشری را :" دکتاب مقدس می فرمای. او همه اینها را برای هدفهایش خلق کرده است. جایی برای تصادف نگذاشته است

 و زمانهای تعيين شده برای ایشان و حدود محل سکونتشان را مقرر ،از یک انسان پدید آورد تا در سرتاسر زمين ساکن شوند
  . هيچ چيز در زندگی شما تصادفی نيست بلکه همه چيز هدفی دارد) ٢۶:١٧اعمال (."فرمود

نه فقط اینکه موقعيت تولدتان و والدینتان چه بوده .رفته که تو چگونه بدنيا بياییخيلی عجيب تر از همه این است که خدا تصميم گ
"  خدا دقيقا.این مسئله ربطی به این ندارد که پدر و مادرتان خوب یا بد یا بی تفاوت بودند. بلکه خدا نقشه ای برای آفریدن شما داشت

آنها .  یی که در فکر او بود خلق شود–شما "  درستی بودند که دقيقامی دانست که این دو نفر یعنی والدین شما دارای شکل ژنتيکی
در حاليکه والدین نامشروع وجود دارند ولی فرزند نامشروع وجود .  ای را داشتند که خدا می خواست شما را بسازد–دی ان ای 

هدف خدا حتی از اشتباه انسان و . خواسته بودخيلی از والدین بچه هایشان را نا خواسته به دنيا آورده اند ولی خدا آنها را . ندارد
  . حتی گناه او استفاده می کند

هر گياه و حيوان . او دليلی برای هر چه که می آفریند دارد. خدا هيچ چيز را تصادفی انجام نمی دهد و او هيچگاه اشتباه نمی کند
  .توسط خدا طراحی شده  و هر شخص با نقشه ای در فکر خدا طراحی شده

 ما را در فکرش داشت و ،پيش از آنکه او بنياد زمين را بگذارد:" کتاب مقدس می فرماید. زه خدا برای آفریدن شما محبتش بودانگي
  )۴:١افسسيان ()ترجمه  ام اس جی کتاب مقدس."(محبت او بر ما متمرکز شده بود

خدا محيط این . ت او دنيا را برای همين خلق کرددر حقيق. خدا حتی پيش از آنکه او دنيا را بيافریند در مورد شما فکر می کرد
 کتاب .تمرکز محبت او بر ما است و ما با ارزشترین تمام خلقت او هستيم .سياره را طراحی کرد تا ما بتوانيم در آن زندگی کنيم

خدا ) ١٨:١یعقوب (." باشيماو چنين اراده فرمود که ما را با کالم حق توليد کند تا همچون نوبر آفریده های او:" مقدس می فرماید
هر چقدر دانشمندان دنيای ما را بيشتر می شناسند می فهميم که ما چقدر . اینقدر شما را دوست دارد و برای شما ارزش قائل است

  .ارزش داریم
اما قابل اعتماد این نوع محبت غير قابل درک است . راستی چرا خدا اینهمه کار را کرد تا ما را بيافریند؟ چون او خدای محبت است

این حقيقتی است که باید . خدا شما را ساخت تا بتواند شما را محبت کند. شما بعنوان هدف مخصوص محبت خدا آفریده شده اید. است
  .زندگيتان را روی آن بنا کنيد

محبت جوهر ! بت استبلکه او مح. در اینجا نمی گوید خدا محبت دارد) ٨:۴اول یوحنا."(خدا محبت است:" کتاب مقدس می فرماید
ولی او خواست تا شما را .  پس خدا به آفرینش شما نيازی نداشت، محبت کامل وجود دارد، در مشارکت تثليث .شخصيت خدا است

من . من شما را آفریده ام و از بدو تولد تاکنون از شما نگه داری کرده ام:" کتاب مقدس می فرماید. بيافریند تا محبتش را ابراز کند
من شما را آفریده ام و از شما نگه داری .  شما هستم و تا وقتی پير شوید و موهایتان سفيد شود از شما مراقبت خواهم کردخدای

  )۴-٣:۴۶اشعياء(."شما را با خود خواهم برد و نجات دهنده شما خواهم بود. خواهم نمود
 نه نيکی و نه بدی و ، اگر خدایی نبود.  کهکشانی می بودیماگر خدایی نبود همه ما فقط تصادفی بيش نبودیم و نتيجه اتفاقی بی هدف

  .نه هيچ اميدی برای عمر کوتاهتان بر روی این زمين می بود



و این معنا را ! ولی خبر خوشی داریم که خدایی وجود دارد که تو را برای دليلی آفریده است و زندگی شما معنای پویایی دارد
دقيق ترین راه برای :"  این است که ٢:١٢در حقيقت معنای روميان .  زندگی خود قرار دهيمزمانی در می یابيم که خدا را مرکز

  ." با دانستن این است که خدا چيست و او برای ما چه می کند، شناخت خود



  )فصل سوم(
  چه چيزی زندگی شما را هدايت می کند؟

همچنين متوجه شدم که به سبب حسادت است که مردم تالش می کنند موفقيت کسب 
  )۴:۴جامعه .(کنند

او در .  شخص بی خانمان می باشد-کسی که بدون هدف است مانند کشتی ای بدون سکان
  )توماس کارليل.(حقيقت هيچ می باشد

  
  .يزی رانده می شودبا چزندگی هر شخص 

چه شما رانندگی کنيد یا . معنا کرده اند." هدایت کردن، کنترل کردن، یا جهت دادن"  را راندناکثر فرهنگهای لغات فعل 
 کنترل می کنيد و به چيزی در آن لحظه يد، شما به هر حال هدایت می کنيد،ميخی را بکوبيد یا با توپ گلف بازی کن

  .جهت می دهيد
  ندگی شما را می راند چيست؟نيرویی که ز

 ترس به یاد ماندنی یا شاید با یک خاطره دردناک،. ی شوید فشار یا یک مهلت هدایت مهم اکنون شاید با یک مشکل،
  . ارزش و احساسات وجود دارند که می توانند زندگی شما را جهت دهندصدها موقعيت،.اهانه هدایت می شویدایمانی ناآگ

  : را ذکر می کنيمدر اینجا پنج مورد عام
  

 آنها تمام زندگی خود را صرف فرار از پشيمانی و افسوس و .خيلی از مردم با احساس تقصير هدايت می شوند
 زندگيشان توسط خاطرات ،افرادی که با حس تقصيرشان هدایت می شوند. پنهان شدن از شرم و خجالتشان می کنند

آنها گاهی اوقات ناآگاهانه با خراب کردن .  تا آینده شان را کنترل کندآنها به گذشته شان اجازه می دهند. جهت می گيرد
 او را از حضور خدا جدا کرد و خدا ، حس تقصير او،وقتی قائن گناه کرد. موفقيت خودشان خود را تنبيه می کنند

زی را نشان می این وضعيت بسياری از مردم امرو) ١٢:۴پيدایش (."تو در جهان آواره و پریشان خواهی بود:" فرمود
  . آنها در زندگيشان آواره وپریشان و بدون هدف هستند،دهد

. هدف خدا با گذشته تو محدود نشده.  ولی این به آن معنا نيست که ما باید زندانيان آن نيز باشيم،ما ثمره گذشته خود هستيم
 و او قادر است با ،رمانی شجاع کرداو قاتلی به اسم موسی را به یک رهبر و شخص ترسویی بنام جدعون را تبدیل به قه

کتاب مقدس می .  خدا متخصص اعطای شروعی تازه به افراد است.بقيه زندگی تو نيز اعمال عجيبی انجام دهد
  )١:٣٢مزمور(!"خوشابحال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشيده شده است:"فرماید

  
 آنها زخمها را نگه می دارند و هيچگاه از آنها آزاد نمی .دبسياری از مردم با نفرت و عصبانيت هدايت می شون

بعضی افراد که با نفرت . آن را بارها و بارها در فکرشان مرور می کنند، بجای رها کردن دردشان با بخشيدن. شوند
 می  منفجر" در حاليکه دیگران ،به داخل می ريزند را اختيار می کنند و خشم خود را "سکوت "، هدایت می شوند

  .هر دو عکس العمل ناسالم و مضر می باشند. و روی دیگران خشمشان را می ریزند"شوند 
 در حاليکه شخص مورد نظر شما . زخمی می سازد، هميشه شما را بيشتر از آنکسی که از او نفرت دارید،نفرت

بال کردن گذشته تان ادامه می  شما به جوشيدن در دردتان و دن،موضوع را فراموش کرده و به زندگی خود ادامه می دهد
  .دهيد

 شما مگر آنکه ،  ادامه دهندتوآنانيکه در گذشته تو را زخمی کرده اند نمی توانند اکنون به زخمی کردن : لطفا بشنو
 ،هيچ چيز آن را عوض نخواهد کرد و تو فقط با تلخی خود! گذشته شما گذشته. دردتان را با نفرت با خود نگه دارید

زیرا :" کتاب مقدس می فرماید. بخاطر خودت از این مسئله درس یاد بگير و بعد رهایش کن. ی می کنیخودت را زخم
  )٢:۵ایوب (." ابله را می ميراند-غصه احمق را می کشد و حسد

  
 ، توقع غير واقعی،  ترس آنها می تواند نتيجه یک تجربه وحشتناک.بسياری از مردم با ترس هدايت می شوند

بدون در نظر گرفتن علت باید گفت مردمی که با ترس . ی با کنترل شدید یا حتی آمادگی ژنتيکی باشدرشد در خانه ا
در عوض آنها سعی می کنند .  از دست می دهند،  به خاطر ترس از ریسک کردن ،هدایت می شوند فرصتهای عالی را

  .ندخود را امن نگه دارند و از ریسک کردن بپرهيزند و با موقعيت موجود بساز
 بر عليه آن با سالح ایمان بايدتو .  می شود، زندان خود ساخته ای است که مانع از آنچه خدا در نظر دارد بشوی، ترس

چون ترس فلج کننده .ترس را از بين می برد  ،محبت خوب شکل گرفته:" کتاب مقدس می فرماید. و محبت حرکت کنی
 زندگی ای است که در محبت شکل نگرفته  ،ز داوری ترس ا ، ترس از مرگ ،یک زندگی ترس آلود   .است
  .)جی.اس. ترجمه ام١٨:۴اول یوحنا(."است

  



 تمام هدف ،  اشتياق آنها برای اندوختن.هدايت می شوند) ماده گرايانه(بسياری مردم با تمايالت مادی 
  ،خوشحالتر، بيشتر داشتن بر اساس برداشتی غلط می باشد که با،این انگيزه برای بيشتر داشتن. زندگيشان می شود

چون وسائل .  ایجاد خواهند کردموقتیمالکيتها فقط شادی . ولی هر سه ایده حقيقت ندارند.  خواهم بودامن ترو مهمتر
  .بهتر را می طلبيم بزرگترو  ، تازه تر عوض نمی شوند و باالخره از آنها خسته می شویم و بعد چيزی از نوع

ارزش شخصی و ارزش سود با هم . که اگر بيشتر بدست آورم شخص مهمتری خواهم بوداین نيز افسانه ای بيش نيست 
و خدا می فرماید با ارزش ترین چيز ها . ارزش تو با چيزهای با ارزش تو تعيين و مشخص نمی شود. یکی نيستند
  ! مادی نيستند وسائل  درحقيقت

ثروت می تواند . اینطور نيست. مرا امن تر خواهد کردمعمول ترین افسانه در باره پول این است که داشتن بيشتر آن 
امنيت حقيقی می تواند در چيزی یافت شود که هيچگاه کسی قادر به . با عوامل غير قابل کنترل متعدد از بين برود" فورا

  .ربودن آن از شما نخواهد بود و آن رابطه شما با خدا است
  

 اینچنين افراد اجازه می دهند که توقعات .ن هدايت می شوندبسياری از مردم با نياز مورد تائيد قرار گرفت
 خيلی از افراد بالغ هنوز بدنبال مورد تائيد .والدین یا همسر یا فرزندان یا معلمين یا دوستان زندگی آنها را کنترل کند

ان هستند که برخی نيز با فشار همطرازان هدایت می شوند و پيوسته نگر. قرار گرفتن والدین ناراضی خود هستند
  . در آن گم می شوند، سفانه افرادی که جمعيت را دنبال می کنندمتأ. ر موردشان چه فکر خواهند کرددیگران د

اگر با نظریات .  ولی یکی از کليدهای سقوط سعی در راضی کردن همه می باشد، من همه کليدهای موفقيت را نمی دانم
هيچ کس دو ارباب را :" عيسی مسيح فرمود. گيتان از دست خواهيد داددیگران کنترل می شوید هدفهای خدا را در زند

  )٢۴:۶متی ( ."خدمت نتواند کرد
  

: نيروهای دیگری نيز وجود دارند که می توانند زندگی شما را هدایت کنند ولی همه آنها به پایان مشترکی راه می یابند
  .فته و زندگی تحقق نيا، استرس بی مورد ، توانایی استفاده نشده

 کنترل  ،زندگی ای که با هدفهای خدا هدایت.  داشته باشيدهدفمندیاین درسها به شما نشان خواهند داد که چگونه زندگی 
هيچ چيز مهم تر از شناخت هدف خدا برای زندگيتان نيست و هيچ چيز نمی تواند باعث عدم شناخت آن . و جهت می یابد

 فعاليتی بدون جهت و  ، زندگی حرکتی بدون معنا ،بدون هدف. ه لذت نه شهرت و ن ، نه ثروت ، نه موفقيت،شود
  . پيش پا افتاده و بيهوده می باشد ، زندگی بی اهميت ،بدون یک هدف. اتفاقاتی بدون دليل خواهد بود

  
  فوائد زندگی هدفمند

  : پنج فایده بزرگ دارد، زندگی هدفمند داشتن
  

به این علت مردم به  .  ما برای داشتن معنا و مفهوم ساخته شده ایم.د به زندگيتان مفهوم می بخش،دانستن هدفتان
وقتی زندگی معنا دارد تو می . روشهای نامطمئن مانند طالع بينی و پيشگوئی از آینده دست می زنند تا آن را کشف کنند

  . اما بدون آن هيچ چيز قابل تحمل نيست ،هر چيزی را تحمل کنی" توانی تقریبا
 چون تالش می کنم تا ،  مانند شخص شکست خورده احساس می کنم خود رامن:"  بيست سالگی نوشتجوانی در سن

 همه آنچه که می دانم این است که باید با آن سر ،برای انجام دادن کاری. چيزی بشوم که حتی نمی دانم آن چيز چيست
  ."کرد که شروع به زندگی کرده ام احساس خواهم  ، اگر هدفم را کشف کنم ،یک روز. کنم و به نوعی بگذرانم

.  و بدون هدف زندگی مفهومی ندارد و بدون معنا و مفهوم زندگی اهميت و اميدی ندارد ،بدون خدا زندگی هدفی ندارد
عبث زحمت کشيدم و قوت :" اشعياء شکایت کرد. در کتاب مقدس افراد مختلف بسياری این نااميدی را ابراز کرده اند

روزهای زندگی من بسرعت می گذرد و با نوميدی :" ایوب گفت) ۴:۴٩اشعياء(." باطل صرف کردمخود را بی فایده و
در این چند روزی که از عمرم باقی مانده مرا بحال خود رها . از زندگی خود بيزارم" و) ۶:٧ایوب (."سپری می شود

  . بلکه زندگی بدون هدف ،تراژدی بزرگ مرگ نيست) ١۶:٧ایوب(."کن
دکتر برنی سيجل دریافت که می تواند . اميد الزم دارید تا تحمل کنيد. زه هوا و آب برای زندگيتان حياتی استاميد به اندا

ال ؤاو برای یافتن راه حل از آنها این س. پيشگوئی کند که کداميک از مریضان او که سرطان داشتند معالجه خواهند شد
ی که هدف عميق در زندگی داشتند جواب دادند بلی و اینها آنان" آیا می خواهی صد سال زندگی کنی؟:" را می کرد

  .اميد از داشتن هدف بوجود می آید. به زندگی ادامه دادند" افرادی بوند که اکثرا
 تغييرات عالی اتفاق  وقتی شروع به یافتن هدف کنی،  ،در زندگی تو!  لحظه ای صبر کن ،اگر احساس نااميدی کرده ای

 و کسی بجز من از آن آگاه  ، سعادتمندی شماست و نه بدبختی تان ،خواست و اراده من:" خدا می فرماید. خواهد افتاد
شاید احساس کنی که با موقعيت غير ممکنی ) ١١:٢٩ارمياء(."من می خواهم به شما اميد و آینده خوبی ببخشم.  نيست

 بی ، جالل باد بر او که می تواند به وسيله آن نيرو که در ما فعال است:" می فرماید ولی کتاب مقدس  ،روبرو هستی
  )٢٠:٣افسسيان(." عمل کند، نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهيم یا تصور کنيم



  
 هدف در زندگيتان مشخص خواهد کرد که چه بکنيد و . خواهد کردآسان زندگيتان را راحت و،دانستن هدفتان

ف شما معياری خواهد شد که شما از آن استفاده خواهيد کرد تا ارزیابی کنيد که کدام فعاليت حياتی است و هد. چه نکنيد
آیا این کار مرا در عملی کردن یکی از هدفهای خدا برای زندگيم کمک "  ، می پرسيدآسانی شما به . کدام حياتی نيست

  "خواهد کرد یا خير؟
تصميمات خود را بر آن بنا کنيد یا وقت خود را صرف کنيد و از استعدادهایتان بدون هدفی واضح شما هيچ پایه ای که 

.  فشارها یا روحيه تان در آن لحظه خواهيد کرد ،پس شروع به اتخاذ تصميم بر اساس موقعيتها. استفاده کنيد ندارید
 خستگی و  ،فشار عصبی د اين کار زياافرادی که هدف خود را نشناخته اند سعی می کنند کار زیاد انجام دهند و 

  .ناسازگاری را ببار می آورد
وقت شما فقط مختص انجام اراده خدا . این غير ممکن است که همه آنچه مردم از شما می خواهند بتوانيد انجام دهيد

دارد  پس این نشان خواهد داد که تو سعی می کنی بيشتر از آنچه خدا در نظر  ،اگر نتوانی همه آن را انجام دهی. است
کتاب مقدس می .  و برنامه معقول تری به ارمغان می آوردآسان ترزندگی هدفمند برای ما روش زندگی . انجام دهی

 زندگی توخالی و زندگی ساده و مشخص زندگی پر معنایی می ، زندگی پرتجمل و نمایش دهنده:" فرماید
 تو ، ای خداوند:"  به آرامش فکری رهبری می کنداین نوع زندگی همچنين ما را.) جی.اس. ترجمه ام٧:١٣امثال(."باشد

  )٣:٢۶اشعياء(."کسانی را که به تو توکل دارند و در عزم خود راسخند در آرامش کامل نگاه خواهی داشت
  

شما .  و کوشش و انرژی شما را روی آنچه مهم است تمرکز می دهد زندگيتان را متمرکز می کند،دانستن هدفتان
این طبيعت انسان است که با موضوعات بی ارزش و جزئی خود را آشفته .  موثر واقع می شوید، با انتخابهای مشخص
  هنری دیوید ثوریو اظهار داشت مردم زندگی .را بازی می کنيم" تعقيب و گريز" ما با زندگيمان . و پریشان می سازد

 خيلی . را می کنند"پريشانی بی هدف"  را می کنند ولی امروز بهترین توضيح این است که آنها زندگی "س آرامأي " 
از مردم مثل ژیروسکوپ در کشتی و هواپيما می باشند که با سرعت گيج کننده ای دور خود می چرخند ولی هيچوقت به 

  .سوی مقصدی نمی روند
ایی به جهت های خود را از شغلی به شغل دیگر از رابطه ای به رابطه دیگر و از کليس"  شما مرتبا، بدون هدفی روشن

کليسای دیگر یا هر چيز ظاهری دیگر تغيير خواهيد داد با این اميد بر دل که هر تغييری پریشانی شما را آرام خواهد 
 ولی در حقيقت شايد اينبار با دفعه قبل فرق خواهد داشت -فکر می کنيد. کرد و یا جای خالی را در قلبتان پر خواهد کرد

  . ضعف تمرکز و هدف، مشکل این استاین مشکل شما را حل نمی کند و آن 
  )١٧:۵افسسيان(." بلکه دريابيد که خواست خداوند چيست، پس نادان نباشيد:" کتاب مقدس می فرماید

ثير کمی دارد ولی می توانيد انرژی آن را با متمرکز کردن نور پراکنده قدرت و تأ. ر نور دیدقدرت تمرکز را می توان د
 وقتی نور متمرکز . اشعه خورشيد را می توان متمرکز کرد و کاغذ و علف ها را سوزاندبا یک ذره بين. آن جمع کنيد

  .می شود حتی بيشتر از نور ليزر می تواند فلزات را ببرد
مردان و زنانی که در تاریخ باعث . هيچ چيز قوی تر از یک زندگی متمرکز که بر اساس هدف است وجود ندارد

دست خالی توانست مسيحيت را "  پولس رسول تقریبا-برای مثال. شترین تمرکز بوده اندتغييرات بزرگ شده اند دارای بي
 من هنوز آن که ، بلی برادران عزیز:" او گفت.  زندگی متمرکز بود، راز این مرد. در تمام امپراتوری روم انتشار دهد

گذشته را فراموش کنم و با انتظار و اميد  و آن اینکه ،  اما تمام نيروی خود را صرف یک کار می کنم، باید باشم نيستم
  )١٣:٣فيليپيان(."به آنچه در پيش است چشم دوزم

از دست و پا زدن دست بکشيد و سعی نکنيد که همه کار !  کنيدمتمرکز آن را ، اگر می خواهيد زندگيتان موثر باشد
. و آنچه را که از همه مهمتر است انجام بده و حتی فعاليتهای خوب را نيز از زندگيت دور کن کمتر کار انجام بده. بکنيد

  :ولی چه فایده؟ پولس گفت. شما می توانيد بدون هدف مشغول باشيد. هيچوقت کار یا فعاليت را با بازدهی اشتباه نگيرید
 با یکدیگر بر آن هدف متمرکز دهيم،   انجام  آنچه خدا برای ما اراده کرده می خواهيم بگذارید آنانيکه" 

  ).جی.اس.ترجمه ام١۵:٣فيليپيان(."باشيم
  

هيچ چيز . هدف هميشه شور و هيجان و اشتياق ایجاد می کند.  به زندگيتان انگيزه می بخشد،دانستن هدفتان
 .از طرف دیگر شور و هيجان و عالقه با عدم داشتن هدف محو می شود. نيروبخش تر از هدف روشن و واضح نيست

کار بی معنا و بی مقصود و نه کار زیاد " معموال. ون بيایيم کار بزرگی کرده ایمهمينکه بتوانيم از تختخواب خود بير
  .است که باعث تضعيف ما و سست شدن ما و از بين رفتن شادیمان می شود

که برای هدفی که خودت بعنوان شخصی قوی تشخيص داده : این خوشی واقعی زندگی است:" جرج برنارد شاو نوشت
 بجای اینکه یک لخته کوچک داغ ناخوشی و شکایت باشی که از اینکه دنيا ، ی طبيعت باشی و نيروای استفاده شوی

  ".کنی خود را وقف شاد ساختن تو نمی کند گله 
  



 خيلی از مردم زندگی خود را صرف می کنند تا یادگاری . شما را برای ابديت آماده می کند،دانستن هدفتان
آنچه " اما نهایتا. می خواهند وقتی چشم از جهان فرو بستند به یاد آورده شوندآنها . بجای ماندنی روی زمين خلق کنند

آنچه .  چه می گویدخدا بلکه بيشتر از همه مطرح خواهد بود این نيست که دیگران در باره زندگی تو چه خواهند گفت
دهند و رکوردها باالخره جای خود را به موفقيتهای فراتر می مردم در درک آن قاصرند این است که همه موفقيتها 

هدف .  شهرت و آوازه رنگ خود را از دست می دهد و احترامها و قدردانی ها فراموش می شوند، شکسته می شوند
وقتی جام قهرمانی او در قفسه جامهای قهرمانان مدرسه . جيمز دابسون در کالج این بود که قهرمان تنيس مدرسه شود

آنها وقتی مدرسه تغيير . سالها بعد شخصی این جام را با پست برای او فرستاد .او احساس غرور می کرد قرار گرفت
 ، با تمام وقتی که صرف می کنی:" جيمز وقتی این را دید گفت. سازمان می داد آن را در سطل آشغال پيدا کرده بودند

  ."تمام جامهای قهرمانی تو توسط شخص ديگری در سطل آشغال خواهد افتاد
 يادگارهای ابدی تر زمان در خلق انهاستفاده حکيم. ای خلق یک یادگار زمينی هدفی تنگ نظرانه استزندگی کردن بر

  .شما بر زمين قرار نگرفته اید که فقط به یاد آورده شوید بلکه تا برای ابدیت آماده شوید. است
ن نهایی قبل از آنکه به ابدیت  یک امتحا–روزی در برابر خدا خواهيد ایستاد و او از زندگی شما حساب خواهد خواست 

پس هر یک از ما ... زیرا همه ما در برابر مسند داوری خدا حاضر خواهيم شد:" کتاب مقدس می فرماید. وارد شوید
خوشبختانه خدا می خواهد ما در این امتحان موفق شویم ) ١٢ب و١٠:١۴روميان (."حساب خود را به خدا باز خواهد داد

ال حياتی ؤاز کتاب مقدس می توانيم حدس بزنيم که خدا دو س. ت امتحان را از قبل به ما داده است برای همين او سواال، 
  :از ما خواهد کرد

. ال نخواهد کردؤخدا در مورد زمينه مذهبی یا دیدگاههای اعتقادی تو س" با پسر من عيسی مسيح چه کردی؟"  -اول
 آیا آنچه عيسی مسيح برای تو انجام داد پذیرفتی و آیا یاد گرفتی –تنها چيزی که اهميت خواهد داشت این خواهد بود که 

 هيچ کس جز به ؛  من راه و راستی و حيات هستم:"که او را محبت کنی و به او اعتماد داشته باشی؟ عيسی مسيح فرمود
  )۶:١۴یوحنا(." نزد پدر نمی آید، واسطه من

 و ، رابطه ها، انرژی، فرصتها،  استعدادها، همه عطایا؟ ه کردی با زندگی ات چ"با آنچه به تو دادم چه کردی؟"  -دوم
منابعی که خدا به تو داد؟ آیا آنها را برای خودت استفاده کردی یا از آنها برای هدفی که خدا تو را برای آن ساخته بود 

  بهره جستی؟
به سر کجا د که ابدیت را در ال مشخص خواهد کرؤاولين س. ال هدف این کتاب استؤآماده کردن شما برای این دو س

در پایان این کتاب آماده خواهيد بود که به . چه خواهيد کردال مشخص خواهد کرد که در ابدیت ؤدومين س. خواهيد برد
   .ال پاسخ دهيدؤاین دو س



  )فصل چهارم(
  ساخته شده برای ماندن تا ابد

  )١١:٣جامعه ...(ابديت را در دلهای ايشان نهاده) خدا(
 انسان نه، هرگز،. ا تنها برای يک روز نيافريده که خدا موجودی مثل انسان رممن مطمئن

  )آبراهام لينکلن.( برای ابديت ساخته شده
  

  .زندگی فقط اين چند صباح نيست
 در  يعنی-قسمت اعظم زندگی شما بيشتر آنطرف مرگ.  لباس است قبل از توليد اصل آنپروبط زندگی بر زمين فق

.  منطقه ايفاء نقش و کودکستان و آزمايشی است برای زندگی در ابديتزمين.  سپری خواهد شد تا اينجا بر زمين -ابديت
اين زندگی آمادگی ای است برای زندگی . تاينجا تمرين آمادگی قبل از بازی اصلی و گرم کردن بدن قبل از مسابقه اس

  .بعدی
همچنانکه آقای .  جاودانگی خود را در ابديت خواهيد گذرانيدبازهم ،اگر حداکثر صد سال نيز بر زمين زندگی کنيد

  .شما برای ماندن تا ابديت ساخته شده ايد." زندگی شما يک پرانتز کوچک در ابديت است:" توماس براوون گفته اند
شما يک غريزه مادرزادی داريد که هميشه ) ١١:٣جامعه (..."خدا ابديت را در دل انسانها نهاده:" قدس می فرمايدکتاب م

اگرچه ما می دانيم که همه باالخره می . تا برای ابديت زندگی کنيد چون خدا شما را بصورت خود آفريده ،باقی است 
دليل اين امر اين است که خدا مغزهای ما را با اين اشتياق .  آيدنوس به نظر میأاما مرگ هميشه غيرطبيعی و نام، ميرند

  !کوک کرده است
"  اما مسلما،يک روز قلب شما از کار خواهد افتاد و آن زمان لحظه پايان کار بدن شما و وقت شما  بر زمين خواهد بود

کتاب مقدس بدن زمينی شما را يک . اشدبدن زمينی شما فقط اقامتگاه موقتی روح شما می ب. پايان واقعی شما نخواهد بود
زيرا می :" کتاب مقدس می فرمايد. اشاره می کند" خانه"  شما بعنوان يک ء اما به بدن آينده،خيمه يا چادر می خواند

 ، يعنی وقتی بميريم و اين بدنهای خاکی را ترک گوييم،دانيم وقتی اين خيمه که اکنون در آن زندگی می کنيم فرو ريزد
دوم (." نه بدست انسان،ان خانه ها يعنی بدنهايی جاودانی خواهيم داشت که بدست خدا برای ما ساخته شده استدر آسم
  )١:۵قرنتيان

رابطه . بهشت يا جهنم:  ابديت تنها دو انتخاب به ما عرضه می کند،در حاليکه بر زمين امکان انتخابهای گوناگون داريم
پسر خدا را محبت  ،اگر ياد بگيريد که عيسی مسيح.  شما با او در ابديت خواهد بودشما با خدا بر زمين تعيين کننده رابطه

 ،از طرف ديگر اگر محبت.  آنگاه دعوت خواهيد شد که ابديت را با او سپری کنيد،کنيد و به او اعتماد داشته باشيد
  . ابديت را جدا از خدا تا جاودان خواهيد گذرانيد،بخشش و نجات او را رد کنيد

و آنانيکه خدا به ايشان ." اراده تو کرده شود":آنانيکه به خدا می گويند: دو نوع مردم وجود دارند:" لوئيس گفت.اس.سی
سف بايد گفت که بسياری از مردم ابديت را بدون أ با کمال ت." می خواهی انجام بده توبسيار خوب هر طور:" می گويد

  .را اينجا بر زمين برگزيدندخدا خواهند گذرانيد چون آنها زندگی بدون خدا 
زمان حاضر است و نيز اين را متوجه شويد که زندگی فقط درک کنيد که زندگی خيلی بيشتر از " هر گاه اين را کامال

 خواهيد زندگی در روشنايی ابديت شما شروع به . آنگاه به نوع ديگری زندگی خواهيد کرد،يک آمادگی برای ابديت است
 رنگ و بوی خاصی خواهد ، با هر رابطه يا وظيفه يا موقعيت چطور بايد برخورد کنيد،ينکهکرد و اين مسئله بر ا

هر چه زندگی .  کم اهميت و بی ارزش بنظر خواهد آمد،  ناچيز،ناگهان بسياری فعاليتها و هدفها و حتی مشکالت. بخشيد
  .خواهند کرد بسيار کوچک جلوه ،  مسائل ديگر، شما به خدا نزديکتر شود

 ارزشهای شما تغيير خواهند کرد و وقت و پول خود را حکيمانه تر صرف خواهيد کرد ،تی در نور ابديت زندگی کنيدوق
 اولويتهای شما جای خود .و ارزش واالتری به روابط و شخصيت خواهيد داد تا شهرت يا ثروت يا موفقيت يا حتی تفريح

 ارزشهای مورد عالقه عموم ديگر به اندازه سابق برايتان مهم نگه داشتن گرايشات يا مدها و يا. را عوض خواهند کرد
 دور ريخته ،اما اکنون همه اين امتيازات را که روزگاری برايم بسيار با ارزش بود:" پولس رسول فرمود. نخواهد بود

  )٧:٣فيليپيان(." تا بتوانم ايمان و اميدم را به مسيح ببندم،ام
شروع به "  پيشنهاد می کنم بهتر است فورا،يزی است که اآلن در آن بسر می بريداگر تمام وقت شما بر زمين همه آن چ

شما می بايد خوب بودن و اخالقی بودن را فراموش کنيد و نيز نبايد در مورد نتيجه اعمالتان نگران . خوش گذرانی کنيد
تفاوت  -ولی. تی نخواهند داشت ارضاء می شديد چون اعمالتان عواقب درازمدبا زندگی برای خود باشيد و می بايست 

 بلکه انتقال شما به ابديت است و به اين علت ،مرگ کورتاژ يا سقط شما نيست!  مرگ پايان شما نيست-در اينجاست
هر عمل زندگی ما با آکوردهايی برخورد می کند .  خواهيد ديد،عواقب و نتايج ابدی از همه آنچه بر زمين انجام می دهيد

  .در ابديت خواهد بودش آن که انعکاس و ارتعا



يای ؤبرای بيشترين استفاده از زندگيتان می بايست اين ر.  کوته فکری می باشد،آسيب رساننده ترين جنبه زندگی موقتی
امروز ! زندگی مفهومی بيشتر از اين چند صباح دارد. در فکرتان و ارزش آن را در قلبتان نگه داريد" ابديت را دائما

  .قسمت ديدنی کوه يخی را می بينی اما در ابديت بقيه آن را که زير سطح آن قرار دارد خواهی ديد
مثل .  قادر به درک عظمت و بزرگی آسمان نخواهد بودحجم مغز ما" زندگی در ابديت با خدا چگونه خواهد بود؟ مسلما

هنوز کلماتی يافت نشده که بتواند معنای تجربه . بی فايده است"  اين کار کامال.توضيح دادن اينترنت به يک مورچه
 ،سيده و به هيچ انديشه ای نر، هيچ گوشی نشنيده،آنچه را هيچ چشمی نديده:" کتاب مقدس می فرمايد. ابديت را بيان کند

  )٩:٢اول قرنتيان(."خدا برای دوستداران خود مهيا کرده است
  .  خدا پرتوهايی از ابديت را در کالمش به ما نشان داده است،اما بهرحال

در آسمان با افرادی که ايماندار و دوستان ما هستند . ما اين را می دانيم که هم اکنون خدا برای ما خانه ای آماده می کند
 به انجام دادن آن به ما سپرده خواهد شد که ما عالقمندشد و از هر درد و رنج آزاد خواهيم بود و کاری روبرو خواهيم 

يم کشيد تا نوازش چنگ قديسينی که دور سرشان هاله نور است نظاره گر ما روی ابرها در گوشه ای دراز نخواه. هستيم
نيز از حضور ما برای مدتی ابدتی و بی پايان لذت خواهد  دائمی با خدا لذت خواهيم برد و او ءبلکه از رابطه! باشيم
 و پادشاهی ای را به ميراث يابيد که از آغاز ، ای برکت يافتگان از پدر من،بيائيد:"يک روز عيسی خواهد گفت. برد

  )٣۴:٢۵متی(."جهان برای شما آماده شده بود
:" يا اين جنبه ابديت را چنين به تصوير کشيدهلوئيس در آخرين صفحه کتاب هفت جلدی اش بنام تواريخ نارن.اس.سی

... تمام زندگی آنها در اين دنيا. اما برای آنان اين تنها آغاز يک داستان واقعی است... برای ما اين پايان هر داستانی است
ن را صفحه عنوان و جلد کتابی بود که آنان شروع به خواندن فصل اول داستان بزرگ می کردند که هيچکس بر زمين آ

  ) کتاب نبرد آخر-لوئيس. اس.سی(."نخوانده و اين داستان تا ابديت ادامه دارد و هر فصل آن زيباتر از فصل قبلی است
نقشه او بيشتر از چند دهه را که شما بر اين . خدا برای زندگی تو بر زمين هدفی دارد و اين هدف بر زمين تمام نمی شود

 بيشترخدا به شما فرصتی .  اين فرصتی باالتر از مدت زمان زندگی شما است.سياره سپری خواهيد کرد شامل می شود
تدابير قلب او تا . مشورت خداوند قائم است تا ابداآلباد:" کتاب مقدس می فرمايد. از مدت زندگيتان بر زمين می بخشد

  )١١:٣٣مزمور(."دهرالدهور
 جنازه است و آن اغلب طرز فکری سطحی و احساساتی  موقع تشييع،تنها زمانی که مردم در مورد ابديت فکر می کنند

 ولی در واقع اگر هميشه در حال ، شايد احساس کنيد فکر کردن در مورد مرگ ترسناک است.برپايه عدم آگاهی می باشد
فقط يک شخص . انکار مرگ زندگی کنيم اين نيز ناسالم است و به چيزی که اجتناب ناپذير است بی توجهی می کنيم

در حقيقت می بايست در . بدون آمادگی وارد زندگی ای خواهد شد که همه ما می دانيم باالخره اتفاق خواهد افتادنادان 
  .فکر کرد و نه کمتربيشتر مورد ابديت 

 اين ، در خود پايانی نداشت بلکه آماده می شديد تا زندگی کنيد،همانگونه که آن نه ماهی که در رحم مادرتان سپری کرديد
 نيازی به ترس از مرگ نيست ، اگر توسط عيسی مسيح با خدا رابطه داريد. يز يک آمادگی برای بعدی استزندگی ن

درست است که لحظه مرگ آخرين فرصت  شما بر زمين است ولی انتهای .  ابديت سویبلکه مرگ دروازه ای است به
اين دنيا خانه :" کتاب مقدس می فرمايد. ود  جشن تولد شما در ابديت خواهد ب، در حقيقت پايان زندگی شما.شما نيست

  )١۴:١٣عبرانيان(." و ما انتظار می کشيم تا به خانه ابدی خود در آسمان برسيم،دائمی ما نيست
اعمال اين .  زندگی ما بر زمين فقط يک چشم به هم زدن است اما عواقب آن تا ابد باقی خواهد ماند،در مقايسه با ابديت

 دور ،بدانيم که هر لحظه از عمرمان که در اين بدن خاکی صرف شود" ما می بايد. عدی استزندگی سرنوشت زندگی ب
سالها پيش شعار معروفی مردم را تشويق می کرد ) ۶:۵دوم قرنتيان( ." صرف شده است،از مسيح و خانه ابدی مان

انه تر خواهد بود که هر روز را در واقع حکيم."  که شروع بقيه زندگيتان می باشد،هر روز را طوری زندگی کنيد:" که
 می بايد آماده ،مشغوليت هر روز ما:" متيو هنری گفت.  آخرين روز زندگيمان می بود،طوری زندگی کنيم که آن روز

  ."شدن برای روز نهايی باشد
  

  .زندگی بيشتر از زمان حاضر است: نکته مورد توجه
  )١٧:٢اول يوحنا: (آيه حفظی

 کاری که بايد از انجام آن باز ايستم چيست و ،با توجه به اينکه برای ابديت ساخته شده ام: يدسوالی که بايد از خود بکن
  کاری که امروز می بايد شروع به انجام آن کنم چيست؟

  
  



  )فصل پنجم(
  به زندگی با ديد الهی نگاه کردن

  )ب١۴:۴یعقوب (زندگی شما چيست؟
 بلکه چنانکه ما هستيم آنها را نيز به همان ،ما هر چيز را نه چنانکه هستند می بينيم

  )آنائيس نين. (صورت می بينيم
  

  .زندگی شما به همانگونه که به آن می نگری شکل می گيرد
دیدگاه شما از زندگی بر اینکه چگونه برای  . یف می کنی تعيين کننده سرنوشت شما استاینکه زندگی را چگونه تعر

 و یا بر ارزش روابطتان تاثير می ، وقتتان سرمایه گذاری کنيد یا پولتان را خرج کنيد یا استعدادهایتان را بکار ببرید
  .گذارد

وقتی مردم به این "  زندگيتان را چگونه می بينيد؟":یکی از بهترین روشهای شناخت مردم این است که از آنها بپرسيم
برخی به من پاسخ داده اند که .  پاسخها نيز متنوع است،  متوجه خواهيد شد که به اندازه تنوع افراد، ال پاسخ دهندؤس

 یک سمفونی ،  معما است،  ترن هوایی در شهر بازی است،  ميدان مين گذاری شده است، زندگی یک سيرک است
بعضی اوقات باال و گاهی نيز : زندگی چرخ و فلک است:"  بعضی نيز گفته اند . و یک رقص است،  سفری است، است

زندگی دوچرخه ای با ده نوع سرعت است که هيچ وقت " یا ." پائين هستی و گاهی اوقات نيز فقط دور خود می چرخی
  ." ید آنچه را که دیگری بازی کرده پاسخ دهیبا. زندگی بازی کارت است"  یا ."از دنده هایش استفاده نمی کنيم

سمبل  ،  چه تصویری جلوی چشمت می آمد؟ آن تصویر، اگر از شما سوال می کردم که زندگی را چگونه می بينی
این توضيح شما است از اینکه زندگی . این دیدی است که شما آگاهانه یا نا آگاهانه از زندگيتان دارید. زندگی شما است

 مدلهای  ، اتوموبيلها ، جواهرات ،مردم اغلب سمبل زندگی خود را با لباسها.  و شما چه توقعی از آن داریدچگونه است
  .یا حتی تاتوها یا خالکوبی ها بيان می کنند  ،مو

 مشخص کننده ، این سمبل.  بر زندگيتان تاثير می گذارد،  بيشتر از آنچه که شما فکر می کنيد، سمبل ناگفته زندگی شما
برای مثال اگر شما فکر می کنيد که زندگی یک ميهمانی .  و الویتهای شما است ، هدفها، روابط ، ارزشها ،وقعاتت

 آنگاه  ،اگر زندگی را همچون مسابقه ای بيانگارید.  تشکيل خواهد دادخوش گذرانی ارزش اوليه زندگی شما را  ،است
  ،اگر زندگی را همچون مسابقه دو بنگرید.  کردن خواهيد بود را ارزش خواهيد داد و بيشتر اوقات در حال عجلهسرعت

 این مسابقه برای شما خيلی مهم  دربردن  ،اگر زندگی را مبارزه یا بازی ببينيد.  ارزش خواهيد گذاشتاستقامتبر 
  .خواهد بود

که هدفهایی را که خدا شما  برای این.دید شما از زندگی چيست؟ شاید زندگی خود را بر پایه تصویر اشتباهی بنا کرده اید
 از کتاب مقدسی می باید به مبارزه با حکمت مرسوم و متداول بپردازید و تصاویر  ،را برای آن ساخته عملی سازید
 بلکه با نو شدن ذهن خود  ،و دیگر همشکل این عصر مشوید:" کتاب مقدس می فرماید. زندگی را جایگزین آنها کنيد

  )٢:١٢روميان."( پسندیده و کامل او ، خواست نيکو؛ تشخيص خواست خدا خواهيد بودآنگاه قادر به. دگرگون شوید
زندگی یک : کتاب مقدس سه سمبل یا تصویر به ما معرفی می کند که دیدگاه الهی از زندگی را به ما تعليم می دهد

در این فصل به دو . استاین ایده ها پایه ها و اساس زندگی هدفمند .  استتکليف موقتی و یک امانت   یک،آزمايش
  .معنای اولی خواهيم پرداخت و در فصل بعدی به معنای سوم

  
خدا .  در داستانهای مختلف در کتاب مقدس دیده می شود، این سمبل زندگی .زندگی بر زمين يک آزمايش است

 ، وسوسه ها،اتزحمکلماتی مانند .  صداقت و وفاداری مردم را می آزماید،محبت ، اطاعت، ایمان،شخصيت" دائما
خدا ابراهيم را با خواستن قربانی کردن .  بار در کتاب مقدس بکار رفته است٢٠٠ بيش از اصالح کردن و امتحان کردن

  . آزمایش کرد،  سالهای اضافی کار کرد،خدا یعقوب را وقتی برای بدست آوردن زنش راحيل.  امتحان کرد، اسحق
اما در ضمن . ر آمدند و داود در آزمایشهای مختلف از خدا شکست خوردآدم و حوا در آزمایش خود در باغ عدن قاص

افرادی مانند . کتاب مقدس نمونه های مردمی را نيز بما عرضه می کند که آزمایش بزرگ را با سربلندی بيرون آمدند
  . استر و دانيال ، روت ،یوسف

 در پيوستهشما .  یک آزمایش است ، زندگیهمه و  ، هم توسعه می یابد و هم آشکار می شود،شخصيت با آزمایشات
 ، برخورد و درگيری ، موفقيت، مشکالت،نظاره گر عکس العملتان نسبت به مردم" خدا دائما. حال آزمایش شدن هستيد

 مانند اینکه چه وقت در خانه تان را به ، او حتی ساده ترین اعمال شما را! س و حتی وضع هوا می باشد یأ ،بيماری
دبانه رفتار می نکه آیا با فروشنده یا پيشخدمت مؤ یا ای،  یا آشغالی را از زمين بر می دارید،  باز می کنيدروی دیگران

  .، نظاره گر استکنيد
 ولی بعضی از آنها را از کتاب مقدس می توانيم پيش بينی ، ما همه آزمایشاتی را که خدا از شما خواهد کرد نمی دانيم

 انتقادهای  ، دعاهای جواب داده نشده ، مشکالت الینحل ، وعده های به تعویق افتاده ،شما با تغييرات بزرگ. کنيم



 با ،  مراايماندر زندگی شخصی خود متوجه شده ام که خدا .  یا حتی مصيبتهای نابجا آزمایش خواهيد شد ،غيرمنصفانه
  .می آزمایدنسبت به مردم  مرا  محبت با اینکه چگونه با دارائی ام رفتار می کنم و، مرااميدمشکالت و 

.  چه می کنی، یکی از آزمایشات بسيار مهم این است که وقتی حضور خدا را در زندگی ات نمی توانی احساس کنی
پادشاهی بنام حزقيا این . گاهی اوقات خدا از قصد خود را کنار می کشد و نزدیکی حضور او را احساس نمی کنيم

خدا حزقيا را بحال خود واگذاشت تا ماهيت خود را نشان دهد و معلوم :"  فرمایدکتاب مقدس می. آزمایش را تجربه کرد
 اما در یک لحظه ، حزقيا از مصاحبت نزدیک با خدا لذت برده بود)٣١:٣٢دوم تواریخ ."(شود چگونه آدمی است

او نشان دهد و او را  تا شخصيت او را بيازماید و ضعف او را به ،بحرانی در زندگی اش خدا او را بحال خود واگذاشت
  .برای مسئوليت بيشتر آماده سازد

. ی اهميت در زندگی شما وجود ندارد درک می کنيد که هيچ چيز ب ،وقتی متوجه می شوید که زندگی یک آزمایش است
 روز مهمی به شمار می آید و هر ثانيه یک  ، روزهر. حتی کوچکترین اتفاق برای توسعه شخصيت شما اهميت دارد

در حاليکه بعضی آزمایشات . رشد برای عمق بخشيدن به شخصيت شما و اظهار محبت  یا توکل به خدا استفرصت 
اما باید بدانيد که همه آنها دارای مفاهيم ابدی .  برخی دیگر نيز به نوعی است که متوجه آن نمی شوید، چشمگير است

  .است
 پس هيچگاه اجازه نمی دهد  ،دگی با موفقيت عبور کنيدخبر خوش این است که خدا می خواهد که شما از آزمایشات زن

هيچ :" کتاب مقدس می فرماید.  باشد ،که آزمایشات شما فراتر از فيضی که او به شما می بخشد تا با آن روبرو شوید
  ، او اجازه نمی دهد بيش از توان خود آزموده شوید؛و خدا امين است. آزمایشی بر شما نمی آید که مناسب بشر نباشد

  )١٣:١٠اول قرنتيان."( راه گریزی نيز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشيد ،بلکه به وقت آزمایش
 خدا آن را ثبت می کند و نقشه می کشد تا پاداش آن را در ابدیت به شما  ،هر گاه از آزمایشی با موفقيت عبور می کنيد

 زیرا چون از بوته آزمایش سربلند  ،خوشا به حال آن که در آزمایشها استقامت نشان می دهد:" یعقوب می فرماید. هدبد
  )١٢:١یعقوب ."( تاج حياتی را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است ،بيرون آید

  
 هوش  ،وقت مابر زمين و انرژی. ندگی است این دومين سمبل کتابمقدسی برای ز.استامانت زندگی بر زمين يک 

 و منابع ما همه هدایایی از خدا می باشند که خدا به ما اعتماد کرده تا از آنها مراقبت و  ، روابط ، فرصتها ،و ذکاوت
 زمانی آغاز می شود که ما ، این مفهوم نظارت. ما ناظر همه آن چيزهایی هستيم که خدا به ما می دهد. سرپرستی کنيم

 از آن ،زمين و هر آنچه در آنست:" کتاب مقدس می فرماید. الکيت خدا را بر هر چيز و هر کس بر زمين می پذیریمم
  )١:٢۴مزمور."(خداوند می باشد

تا زمانيکه ما اینجا  ، زمين راخدا در واقع .  نداریممالکيتهرگز در زمان کوتاه اقامتمان بر زمين بر چيزی " ما واقعا
 خدا مالک آن بود و پس از مرگ شما به کس  ،قبل از آنکه شما وارد آن شوید.  سپرده است امانته به ما بهستيم، 

  .شما فقط برای مدتی از آن لذت می برید. دیگری به امانت خواهد سپرد
تخاب  او مواظبت از آفریتش خود را به آنها سپرد و آنها را بعنوان معتمدین ملک خود ان،وقتی خدا آدم و حوا را آفرید

 بر آن  ، زمين را پر سازید ،بارور و زیاد شوید:"  فرمود ،ایشان را برکت داده)خدا:" (کتاب مقدس می فرماید. کرد
  )٢٨:١پيدایش ."( و بر ماهيان دریا و پرندگان آسمان و همه حيوانات فرمانروایی کنيد ،تسلط یابيد

 این نقش . خدا را بر زمين به عهده بگيرند"وسائل"مراقبت از اولين شغلی که خدا به انسانها داد این بود که سرپرستی و 
 باید طوری  ، با همه آن چيزهایی که از آنها لذت می بریم .این بخشی از هدف امروزی ما است. انسان هيچگاه لغو نشده

ی که به تو بخشيده چه دار:"  کتاب مقدس می فرماید . کرده و به دستهای ما سپرده استاعتمادرفتار کنيم که خدا به ما 
  )ب٧:۴اول قرنتيان"( پس چرا چنان فخر می کنی که گویی چنين نيست؟ ،نشده باشد؟ و اگر به تو بخشيده شده است

.  به ما دادند تا از آن استفاده کنيم،  زوجی بودند که خانه ساحلی خود را در هاوایی برای گذراندن تعطيالت، سالها پيش
نطور گفته شد به ما ای. گاه نمی توانستيم به آن نائل شویم و ما بی اندازه از آن لذت بردیماین تجربه ای بود که ما هيچ

 غذای موجود  ،ما در استخر شنا کردیم. ما نيز همانطور رفتار کردیم." از آن طوری استفاده کنيد که مال شما است:" که
! حتی برای تفریح در تختخواب جست و خيز کردیم حوله های حمام و ظرفها را استفاده کردیم و ،در یخچال را خوردیم

ما از .  پس توجه خاصی به هر چيز داشتيم ،متعلق نيست "واقعا ما می دانستيم که اینها به ما  وجود این همه ،ولی با
  . بدون آنکه صاحب آن باشيم، فوائد استفاده از خانه لذت بردیم

اما مسيحيان با استاندارد باالتری زندگی ." مراقبت نخواهی کرد از آن ،اگر صاحب چيزی نباشی:" فرهنگ ما می گوید
کتابمقدس می ."  از آن بکنم، من می باید بهترین مراقبتی که در توانم هست، صاحب آن استخداچون :" می کنند
گی  عيسی مسيح اغلب به زند)٢:۴اول قرنتيان."(انتظاری که از کارگزار می رود این است که امين باشد" :فرماید

بعنوان چيزی که به امانت سپرده شده اشاره کرد و داستانهای زیادی برای به تصویر کشيدن این مسئوليت در قبال خدا 
 ثروت خود را در حاليکه به جای دوری می رفت به غالمانش به امانت سپرد ،  یک تاجر ،در داستان قنطارها. بيان کرد

م را ارزیابی می کند و مطابق آن کاری که کرده بودند به آنها پاداش می  مسئوليت هر غال، و وقتی از سفر بر می گردد
 پس تو را بر چيزهای بسيار  ،در چيزهای کم امين بودی!  ای خادم نيکو و امين،آفرین:" این ارباب می گوید. دهد

   )٢٩-١۴:٢۵متی !"(بيا و در شادی ارباب خود شریک شو. خواهم گماشت



این به آن .  از آنچه به شما سپرده شده ارزیابی خواهد شد که چگونه با آن عمل کرده ای،يندر پایان زندگی شما بر زم
 امانتاگر با هر چيز بعنوان یک .  اهميت ابدی دارد، حتی وظایف ساده روزانه ، انجام می دهیهر چهمعنا است که 

:" او به شما خواهد گفت:  شما داده خواهد شد الهی بهتائيد ، "اوال.  خدا سه پاداش در ابدیت وعده می دهد ،رفتار کنيد
تو را .:"  خواهيد یافت و مسئوليت بزرگتر در ابدیت به شما داده خواهد شدارتقاء درجه ، "ثانيا!" ای خادم نيکو! آفرین

در شادی ارباب خود شریک :"  قدردانی خواهد شد جشن از شما با یک، و باالخره." بر چيزهای بسيار خواهم گماشت
  ."شو

خدا از اموال استفاده می کند تا به ما یاد . بسياری از مردم نمی دانند که پول یک آزمایش و امانت از طرف خدا است
 خدا نگاه می کند که ما از پولمان چگونه . پول بزرگترین آزمایش است ، و برای بسياری از مردم ،بدهد به او توکل کنيم

پس اگر در به کار :" کتاب مقدس می فرماید. مل آورد که چقدر قابل اطمينان هستيماستفاده می کنيم تا از ما آزمایش به ع
  )١١:١۶لوقا"( کيست که مال حقيقی را به شما بسپارد؟ ،بردن مال این دنيای فاسد امين نباشيد

کيفيت زندگی و خدا می فرماید رابطه مستقيمی بين اینکه چگونه از پولم استفاده می کنم . این حقيقت بسيار مهمی است
 تعيين می کند که خدا چقدر می تواند ")مال اين دنيای فاسد(" اینکه چگونه با پولم رفتار می کنم.روحانی ام وجود دارد

آیا طریقی که از پولتان استفاده می کنيد :" الی دارمؤاز شما س"). مال حقيقی("با برکات روحانی اش به من اعتماد کند
ار بيشتر در زندگی تان می شود؟ آیا می شود به شما با ثروت روحانی یا مال حقيقی اعتماد  از انجام دادن ک،مانع خدا
  کرد؟

 ، و هر که مسئوليتش بيشتر باشد ؛ از او بيشتر نيز مطالبه خواهد شد،هر که به او بيشتر داده شود:" عيسی مسيح فرمود
  )ب۴٨:١٢لوقا."(پاسخگویی اش نيز بيشتر خواهد بود

  خود را انتظار دارد که شما نيز بيشتر ، و هر چه بيشتر خدا به شما می بخشد ،امانت استیک یش و زندگی یک آزما
  .احساس کنيدمسئول 

  
  

  .زندگی یک آزمایش و یک امانت است: نکته مورد توجه
  )الف١٠:١۶لوقا."( در امور بزرگ نيز امين خواهد بود ،آنکه در امور کوچک امين باشد" :آیه حفظی

 که اکنون می فهمم آزمایشی از طرف خدا بود؟  ،چه چيزی برای من اتفاق افتاده" اخيرا:"  باید از خود بکنيدالی کهؤس
  چه چيزهایی می باشند؟بزرگترین موضوعاتی که خدا به من اطمينان کرده و به امانت سپرده 



  )فصل ششم(
  زندگی تکليفی موقتی است

 پايان عمرم را بر من معلوم سازو اينکه ايام زندگانی من چقدر است تا بدانم که ،خداوندا
  )۴:٣٩مزمور! (چقدر فانی هستم

  )١٩:١١٩مزمور.(من در اين دنيا غريب هستم
  

  .زندگی بر زمين يک تکليف موقتی است
زندگی . ره طبيعت کوتاه و موقتی و گذرای زندگی بر زمين تعليم می دهند پر از تصاويری است که در با، کتاب مقدس

و روزهای ما سايه ... چونکه ما ديروزی هستيم :" کتاب مقدس می فرمايد.  بخار تشبيه شده و يا، نفسی، دونده تند،به مه
  )٩:٨ايوب ." (ای بر روی زمين است

 ، در مقايسه با ابديت،اول:  هرگز نبايد دو حقيقت را فراموش کنيد،برای اينکه بيشترين استفاده را از زندگی خود بکنيد
 پس زياد به آن ، شما در اينجا مدت طوالنی نخواهيد بود.  زمين اقامتگاه موقتی می باشد،دوم. زندگی خيلی کوتاه است

 پايان عمرم را بر ،خداوندا:" داود دعا کرد.  ببينيد، از خدا بخواهيد زندگی بر زمين را همچنانکه او می نگرد. دل نبنديد
  )۴:٣٩مزمور !"(من معلوم ساز و اينکه ايام زندگانی من چقدر است تا بدانم که چقدر فانی هستم

اينجا خانه دائمی و مقصد . زندگی بر زمين را با زندگی موقتی در کشوری غريب مقايسه می کند" کتاب مقدس مرتبا
 ،اجنبیکتاب مقدس از واژه هائی چون .  کنيدکنيد و از زمين مالقات میشما فقط از آن گذری می . نهائی شما نيست

من در اين دنيا :" داود گفت . برای بيان اقامت کوتاه ما بر زمين استفاده می کند ميهمان و مسافر، بيگانه، غريب،مسافر
ری می کند پدر اگر او را که بر عمل هر کس بی غرض داو:" و پطرس توضيح داد) ١٩:١١٩مزمور."(غريب هستم
  )١٧:١اول پطرس ."( پس دوران غربت خويش را با ترسی آميخته با احترام بگذرانيد،می خوانيد

 ولی آنها تابعيت خود ، مردم زيادی از جاهای ديگر دنيا آمده اند تا کار کنند،در جائيکه من زندگی می کنم يعنی کاليفرنيا
يا کارت "  گرين کارت"که(ده که کارت ثبت شده ويزيتور يا ميهمان از آنها خواسته ش. از وطن خويش را حفظ می کنند

.  کار کنند، که به آنها اجازه می دهد با اينکه تابعيت اينجا را ندارند،را با خود به همراه داشته باشند) نام داردسبز،
خدا می . عيت آسمان را داريم که به ما ياد آور می شود که ما تابمسيحيان می بايد گرين کارت روحانی با خود حمل کنند

افکارشان معطوف به امور " . فرمايد فرزندان او بايد از بی ايمانان در طرز تفکرشان نسبت به زندگی فرق داشته باشند
 ، يعنی خداوندمان عيسی مسيح،حال آنکه ما اهل آسمانيم و با اشتياق تمام انتظار می کشيم که نجات دهنده. زمينی است

 ايمانداران واقعی اين را درک می کنند که زندگی خيلی بيشتر از چند سال )٢٠-١٩:٣فيليپيان."(کنداز آنجا ظهور 
  .زندگی کردن بر اين سياره است

 داشتن " از غصه خوردن برای،وقتی به اين حقيقت با تمام وجود بچسبيد. طنتان در آسمان استهويت شما در ابديت و و
 ، اولويتها، و انتخاب ارزشهاحال حاضر و اينجاخدا در مورد خطر زندگی برای .  بر زمين دست خواهيد کشيد"همه چيز

 در حاليکه ما با وسوسه های اين دنيا بازی می .و روش زندگی دنيای اطرافمان بسيار رک و پوست کنده صحبت می کند
وفايی هستيد که به دشمنان شما همچون همسران بی :" کتاب مقدس می فرمايد.  خدا آن را زنای روحانی می نامد،کنيم

 در ، يعنی لذت های ناپاک اين دنيا دوستی نماييد،آيا متوجه نيستيد که اگر با دشمنان خدا. شوهرشان عشق می ورزند
 ديگر نمی تواند دوست خدا ،واقع با خدا دشمنی می کنيد؟ پس هر که می خواهد از خوشی های ناپاک اين دنيا لذت بجويد

  )۴:۴يعقوب ."(باشد
می " شما احتماال. يک لحظه تصور کنيد که از شما از طرف کشورتان خواسته شده تا در يک ملت دشمن سفير باشيد

دب و محترم ؤبايست زبان جديدی را ياد می گرفتيد و خود را با بعضی رسوم و تفاوتهای فرهنگی وفق می داديد تا م
برای .  سفير شما نمی بايست خود را از دشمن جدا می کرديدبعنوان. موريت خود را انجام دهيدأباشيد و نيز بتوانيد م

  .موريت خود می بايست با آنها تماس و رابطه برقرار می کرديدأاجرای م
 راحت احساس می کرديد که عاشق آن می شديد و آن را بر ،ولی فرض کنيد که شما خود را چنان در اين کشور غريب

 به سازشکاری مبدل می ،  و تعهد شما عوض می شد و نقش شما بعنوان سفير آنگاه وفاداری.وطن خود ترجيح می داديد
  .بجای نمايندگی از جانب کشورتان شروع به ايفاء نقش دشمن می کرديد و آنگاه شما يک خائن به حساب می آمديد. شد

نسبت به پادشاه خود و سفانه بسياری مسيحيان أ مت)٢٠:۵دوم قرنتيان."(ما سفيران مسيح هستيم" :کتاب مقدس می فرمايد
.  اينجا وطنشان است،آنها با حماقت به اين نتيجه رسيده اند که چون بر زمين زندگی می کنند. پادشاهی او خيانت کرده اند

 شما در اين دنيا رهگذری بيش نيستيد و خانه ،برادران عزيز:" کتاب مقدس به روشنی می فرمايد. اين حقيقت ندارد
شما برای .  خواهش می کنم خود را از لذت های گناه آلود اين دنيا دور نگاه داريد،از اينرو. تاصلی شما در آسمان اس

اول (." به همين دليل است که آنها با روح و جان شما در جنگ و جدالند؛اين قبيل اميال و هوسها ساخته نشده ايد
به ما . دل نبنديم چون آنها زودگذر می باشندخدا به ما اخطار می کند که زياد به آنچه در اطرافمان است ) ١١:٢پطرس



 زيرا ، طوری زندگی کنند که به اين دنيا دلبسته نشوند،آنانی که از امکانات مادی دنيا برخوردارند:" اينطور گفته شده
  )٣١:٧اول قرنتيان ."(شکل کنونی دنيا بزودی از بين خواهد رفت

 ،لذت می بريم" ما مرتبا.  برای اکثريت دنيای غرب زندگی هيچگاه به اين راحتی نبوده است،در مقايسه با قرون پيشين
 رسانه های گروهی افسونگر و تجربيات لذتبخشی که امروزه ،ا تمام جاذبه های جادويیب. می خنديم و ارضاء می شويم

فقط آنگاه که بياد . خوشی و لذت نيست خيلی آسان است که فراموش کنيم که زندگی فقط پيروی از ، در دسترس ما است
 خوشايند بودن اين جاذبه ها رنگ خود را در ،بياوريم که زندگی يک آزمايش و يک امانت و يک تکليف موقتی است

 بلکه بر آنچه ناديدنی ،پس نه بر آنچه ديدنی است" . ما خود را برای چيزی خيلی بهتر آماده می کنيم. زندگی ما می بازند
  )١٨:۴دوم قرنتيان."( اما ناديدنيها جاودانی است، زيرا ديدنيها گذرا،ی دوزيماست چشم م

 غم و طرد شدگی ،اين حقيقت که زمين خانه نهائی ما نيست بيان کننده اين است که چرا بعنوان پيروان عيسی مشکالت
کننده اين است که چرا اين حقيقت همچنين بيان . )١٩-١٨:١۵؛٢٠:١۶؛٣٣:١۶يوحنا(را در اين دنيا تجربه می کنيم

بعضی وضعيتها غيرمنصفانه بنظر  بی پاسخ می ماند و ،بعضی وعده های خدا به ظاهر عملی نمی شود و برخی دعاها
  .اينجا پايان داستان نيست. می آيند

 اين  ناخشنودی و نارضايتی را در، خدا برای اينکه ما به اين دنيا دلبستگی پيدا نکنيم اجازه می دهد تا حد مشخصی
خوشحال نيستيم چون " ما در اينجا کامال.  در اين سوی ابديت به دست نمی آيندهيچگاه عالئقی که ،زندگی احساس کنيم

  . ما برای چيزی واالتر آفريده شده ايم؛زمين خانه نهايی ما نيست! نبايد هم باشيم
 يک عقاب هيچگاه. ته نشده استن ساخيک ماهی هيچوقت از زندگی کردن بر زمين خشک شاد نمی شود چون برای آ

 ،خود را راضی احساس نخواهيد کرد" شما هيچوقت بر زمين کامال. راضی نمی شد اگر به او اجازه پرواز نمی دادند
 اما هيچکدام با آنچه ،اينجا لحظات شادی خواهيد داشت" شما مطمئنا. چون برای چيزی بيشتر از زمين آفريده شده ايد

  . يده قابل مقايسه نيستخدا برای شما تدارک د
اين .  ارزشهای شما را بطرز افراطی تغيير خواهد داد،درک اين مطلب که زندگی بر زمين يک تکليف موقتی است

. چنانکه سی. ارزشهای ابدی خواهند بود و نه ارزشهای موقتی که عامل تصميم گيری شما در تصميماتتان خواهد بود
چون .  بلکه بر آنچه ناديدنی است، خود را نه بر چيزی که ديدنی است دوخته ايمما چشمان :" لوئيس اظهار داشته. اس

  ." موقتی است اما آنچه ناديدنی است ابدی است،آنچه ديدنی است
 فکر کنيد که هدف خدا برای زندگی شما رفاه مادی يا ، چنانکه دنيا تعريف می کند اين اشتباه فاحشی خواهد بود اگر

 ندارد و وفاداری نسبت به خدا ضامن موفقيت مادیزندگی وافر و پرثمر ربطی به وفور  .باشدموفقيت بين عموم می 
  )١١:٢اول پطرس(.هيچگاه روی تاجهای موقتی دل نبنديد. شما در کار يا حتی خدمتتان نيست
سر او را از تن يحيی نيز شخصی وفادار بود اما .  اما زندگی او در زندان پايان يافت،پولس شخصی امين و وفادار بود

 همه چيز را از دست داده اند و بدون داشتن چيزی که قابل نشان دادن ،ميليونها انسان وفادار شهيد شده اند. جدا کردند
  . پايان واقعی نيست،اما پايان زندگی. باشد زندگيشان به پايان رسيده

 بلکه آنانی ، اه مادی و موفقيت وقدرت داشته اند بزرگترين قهرمانان ايمان آنانی نيستند که در زندگيشان رف،از ديد خدا
که با زندگی بعنوان يک تکليف موقتی برخورد کرده اند و با وفاداری و امانت خدمت کرده اند و انتظار پاداش وعده داده 

 در ،تنداينان همه در ايمان درگذش:" کتاب مقدس در مورد مردان مشهور خدا چنين می گويد. شده در ابديت را کشيده اند
ايشان تصديق کردند که بر .  بلکه فقط آنها را از دور ديده و خوشامد گفته بودند،حالی که وعده ها را هنوز نيافته بودند

 خدا عار ندارد خدای ،از همين رو.  مشتاق وطنی آسمانی،اما مشتاق سرزمينی نيکوتر بودند...  بيگانه و غريبند،زمين
 زمانی که بر زمين صرف می کنيد )١۶و١٣:١١عبرانيان."(برايشان مهيا کرده است زيرا شهری ، ايشان خوانده شود

اين ايمان می . می بايد تا آسمان منتظر باشيد تا فصلهای ديگر اين کتاب را بخوانيد. داستان کامل زندگی شما نيست
  .خواهد تا برزمين به عنوان غريبان زندگی کنيد

 در همان کشتی ای که ، اين مبشر. نشسته شده وجود دارد که بارها تکرار شدهيمی ای در باره يک مبشر بازداستان قد
 فرش قرمز و ، موزيک نظامی دسته،جمعيت خوشحال. رئيس جمهوری آمريکا در آن بود به طرف آمريکا بازمی گشت

دون هيچ پرچمها و رسانه های گروهی به رئيس جمهور برای بازگشت به کشور خوش آمد گفتند در حاليکه مبشر ب
پس از آن او با احساس دلسوزی عميق برای خود و آزردگی از خدا شکايت .  توجهی از جانب کسی از کشتی پياده شد

  ."تو هنوز به وطنت نيامدی ،ولی فرزندم:" آنگاه خدا با ماليمت به او ياد آور شد که. کرد
 تا اين حد ،را بر چيزهايی که اينقدر موقتی بودندچ:" هنوز دو ثانيه بيشتر در آسمان نخواهيد بود که فرياد خواهيد زد

  " چه فکر می کردم؟ چرا اينهمه وقت و انرژی و توجه خود را صرف چيزی کردم که تا ابد باقی نمی ماند؟اهميت دادم؟
 ،فکر می کنی که آيا زندگی ارزش پيروی از مسيح را داردوقتی زندگی سخت است و با شکها پر شده ای و يا وقتی که 

  .خواهيد رفت بلکه به خانه -در زمان مرگ خانه را ترک نخواهيد کرد. بياد داشته باش که هنوز در وطن نيستی



  )فصل هفتم(
  دليلی برای هر چيز

 وجود همه چيز به قدرت او وابسته است وهمه چيز برای شکوه ؛هر چه هست از خداست
  )٣۶:١١روميان.(و جالل اوست

  )۴:١۶امثال .(خداوند هر چيزی را برای هدف و منظوری خلق کرده است
  

  .همه چيز برای اوست
 اینها همهخدا  . حتی وجود شما،دليل هر چيزی است که وجود دارداین . هدف نهایی کائنات نشان دادن جالل خدا است

  . چيزی وجود نمی داشت،بدون جالل خدا. را برای جالل و شکوه خود آفرید
درخشش شکوه   ، وزنه اهميت او، و این جوهر طبيعت او،  خدا هستکوه خدا چيست؟ جالل خدا یعنی آنچهجالل و ش

  .جالل خدا بيانگر نيکویی او و کيفيتهای ذاتی و ابدی اوست.  مظهر قدرت او و جو حضور اوست ،او
 به نوعی منعکس کننده ،  که توسط خدا آفریده شدههر چيزی. جالل خدا کجا یافت می شود؟ فقط به اطرافت نگاه کن

های  از غروب، از کوچکترین فرم زندگی ميکروسکوپی تا عظمت راه شيری،جالل اوست و ما شاهد آن در هر جا هستيم
از طبيعت این را فرا می گيریم که خدا قادر .  از جالل خالق سخن می گوید،خلقت. آفتاب و ستارگان تا طوفانها و فصلها

کتاب مقدس .   شخصی سازمان یافته است و حکيم و خالق است،  زیبایی را دوست دارد، از تنوع  لذت می برد،است
  )١:١٩مزمور(." جالل خدا را بيان می کندآسمان:" می فرماید

او برای اولين بار این .  شکوه و عظمت خود را آشکار کرده،خدا در طول تاریخ به مردم در موقعيتهای مختلف جالل 
 ؛٨:٣پيدایش .( بعد توسط عيسی و اکنون توسط کليسا، بعد در خيمه و معبد، بعد به موسی،کار را در باغ عدن کرد

-۶:۴ دوم قرنتيان ؛٢٢-٢١:٢ افسسيان؛١۴:١ یوحنا؛١٣-١٠:٨؛۵١:٧ اول پادشاهان ؛٣٨-٣٣:۴٠ ؛٢٣-١٨:٣٣خروج
 ؛٣۴:۴٠؛١٧:٢۴خروج .( دود و نور درخشان دیده شد، رعد و برق، ابر،جالل خدا بصورت آتش سوزان) ٧

کتاب مقدس می .  جالل خدا تمام روشنایی آسمان را تدارک می بيند)٩:٢ لوقا؛١:۶٠ ؛۴-٣:۶ اشعياء ؛١:٢٩مزمور
 چون شکوه و جالل خدا و بره شهر را روشن می ، شهر احتياجی به نور خورشيد و ماه نداشتاین:" فرماید
  )٢٣:٢١مکاشفه."(ساخت

.  روشنی بخش طبيعت خدا است،او که نور جهان است. جالل خدا به بهترین نحو آن در عيسی مسيح دیده می شود
 ،فرزند خدا:"کتاب مقدس می فرماید. نيستيمگمراهی  در ،  ما دیگر در مورد اینکه خدا چگونه است،بخاطر وجود عيسی

عيسی مسيح به زمين خاکی ما پا نهاد تا ما )ب۶:۴ همچنين دوم قرنتيان؛٣:١عبرانيان."(منعکس کننده جالل خداست
 ،و ما بر جالل او نگریستيم.  انسان خاکی شد و در ميان ما مسکن گزید،و کالم." درک کنيم"  خدا را کاماللجال

  )١۴:١یوحنا."(پر از فيض و راستی... جاللی 
ما نمی توانيم چيزی به . این طبيعت او است.  دارا است، چيزی است که او به این علت که خدا است،  خداذاتیجالل 

اما به ما فرمان داده شده که .  همچنانکه نمی توانيم خورشيد را درخشانتر از آنچه که هست بسازیم،جالل او بيافزایيم
اول .( کنيمزندگی جالل او  و برایمنعکس کنيم -،بپرستيم ،اعالن کنيم ،محترم بشماريم ، کنيمتصديقرا جالل او 
ما ! شاید بگویيد چرا؟ چون خدا شایسته آن است) ١٨:٣ دوم قرنتيان ؛ ٧:٩۶ ؛٢:۶۶ ؛١:٢٩مزمور؛ ٢۴:١۶تواریخ

 او شایسته همه جالل ، چون خدا همه چيز را ساخته. به او بدهيم، مدیون او هستيم که همه احترامی را که در توان داریم
 زیرا که آفریدگار همه ، تو سزاوار جالل و عزت و قدرتی،ای خداوند خدای ما:" کتاب مقدس می فرماید. و شکوه است

  )١١:۴مکاشفه ."(چيز تویی و همه چيز به خواست تو وجود یافت و به خواست تو آفریده شد
 گناه در ریشه ءهمه). مردم(و ما) دیوها(فرشتگان سقوط کرده: ق خدا او را جالل نمی دهنددر تمام کائنات فقط دو مخلو

انکار آوردن جالل به .  بيشتر از خدا است،  دوست داشتن هر چيز دیگر، و این گناه.   نمی تواند خدا را جالل دهد،اش
 ما همه برای ،به سخنی دیگر.  ما نيز شد  و،خدا عصيانی ناشی از غرور است و این گناهی بود که باعث سقوط شيطان

زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا کوتاه می :" کتاب مقدس می فرماید. جالل خود زندگی کرده ایم نه برای جالل خدا
  )٢٣:٣روميان."(آیند

گناه و بزرگترین اشتباهی این بدترین .  با زندگيمان به او نداده ایم، هيچيک از ما جالل کاملی را که خدا شایسته آن است
 زندگی برای جالل خدا بزرگترین موفقيتی است که ما با زندگی هایمان می ، از طرف دیگر.است که ما می توانيم بکنيم

 زیرا ایشان را برای جالل ، خواهند آمد،تمام کسانی که مرا خدای خود می دانند:" خدا می فرماید. توانيم بدست بياوریم
  . پس نتيجه می گيریم که این می باید واالترین هدف زندگی ما باشد)٧:۴٣اشعياء."(خود آفریده ام

  
  چگونه می توانم خدا را جالل دهم؟

 و این گونه تو را بر روی زمين ، به کمال رساندم،من کاری را که به من سپردی:" عيسی مسيح خطاب به پدر گفت
ما نيز به همين صورت .  او را جالل داد، هدف خدا بر زمين عيسی مسيح با به کمال رساندن)۴:١٧یوحنا."(جالل دادم



پرندگان با .  باعث جالل خدا می شود-،وقتی هر چيز در خلقت هدف خود را به کمال می رساند. او را جالل می دهيم
ر گرفته  النه درست کردن و انجام دادن فعاليتهای دیگر پرنده وارانه که خدا برای آنها در نظ، جيک جيک کردن،پریدن

 خدا را جالل ،  وقتی هدفی را که برای آن آفریده شده به انجام می رساند،  حتی یک مورچه ریز.خدا را جالل می دهند
رینيوس قدیس یآ. آفرید ، آفرید و شما را برای اینکه شما باشيد،خدا مورچه ها را برای اینکه مورچه باشند. می دهد
  ."زنده باشد" ال انسانی که کام، جالل خدا یعنی:" گفت

 ولی این طرق می توانند در پنج هدف خدا برای زندگی شما خالصه ،طرق مختلف برای جالل دادن خدا وجود دارد
ما در بقيه این کتاب جزء به جزء این اهداف را بررسی خواهيم کرد ولی در اینجا شرح مختصری از آن را . شوند

  :خواهيم داد
  

 ،ما با لذت بردن از او.  پرستش می باشد، اولين مسئوليت ما نسبت به خدا.می دهيمما با پرستيدن خدا او را جالل 
 ما را دعوت می کند تا از او لذت ،خدا با این فرمان که او را جالل دهيم:" لوئيس گفته. اس. سی. او را می پرستيم

  .ه شکرگزاری و رضایت باشد و نه وظيف،خدا می خواهد انگيزه پرستش ما محبت." ببریم
 آنقدر بيشتر نيز خدا در ما جالل می ، هر قدر که ما بيشتر در خدا رضایت داشته باشيم:" شتهجان پایپر در یادداشتی نو

  ."یابد
 از لذت بردنپرستش روش زندگی برای .  سرود خواندن و یا دعا کردن به خدا می باشد،پرستش خيلی بيشتر از عبادت

وقتی زندگی خود را برای . ود خود برای استفاده شدن برای جالل او می باشد وجو تقديم کردن او دوست داشتن ،خدا
اعضای :" کتاب مقدس می فرماید.  هر کاری که بکنيد می تواند تبدیل به یک پرستش شود،جالل خدا استفاده می کنيد

  )ب١٣:۶روميان."(بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند
  

.  قسمتی از خانواده خدا شدید-، وقتی تولد تازه یافتيد.نداران ديگر خدا را جالل می دهيمما با محبت کردن ايما
ما :" یوحنا نوشت.  و یادگيری محبت کردن خانواده خدا استتعلقپيروی مسيح فقط مسئله ایمان آوردن نيست بلکه شامل 

همان :" پولس گفت)١۴:٣اول یوحنا."( کنيم زیرا برادران را محبت می،می دانيم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم
  )٧:١۵روميان."( شما نيز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جالل یابد،گونه که مسيح شما را پذیرفت

 چون خدا محبت است و این کار به او ، محبت کنيد،این مسئوليت شما است که یاد بگيرید چنانکه خدا محبت می کند
از همين .  شما نيز باید یکدیگر را محبت نمایيد ،همان گونه که من شما را محبت کردم:" عيسی فرمود. احترام می آورد

  )٣۵-٣۴:١٣یوحنا."( همه پی خواهند برد که شاگرد من هستيد،محبت شما به یکدیگر
  

تا  او از ما می خواهد ، از لحظه ای که در خانواده خدا متولد شدیم.با شبيه مسيح شدن ما خدا را جالل می دهيم
کمال روحانی چگونه است؟ کمال روحانی یعنی شبيه عيسی شدن در طرز فکر و  .به سوی  کمال روحانی رشد کنيم

کتاب .  همانقدر باعث جالل خدا خواهيد شد،هر قدر که شخصيت مسيح گونه را در خود توسعه دهيد. احساس و عملمان
 بتدریج ، با جاللی روز افرون،ر وجودمان انجام می دهددر اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس د:"مقدس می فرماید
  )١٨:٣دوم قرنتيان."(شبيه او می شویم

اکنون برای بقيه زندگيتان بر .  خدا زندگی و طبيعت تازه ای به شما بخشيد،وقتی شما مسيح را در زندگيتان پذیرفتيد
آکنده از ثمرات :" تاب مقدس می فرمایدک.  خدا می خواهد مراحل تغيير شخصيت شما را در شما ادامه دهد،زمين

 همچنين ١١:١فيليپيان."(پارسایی باشيد که به واسطه عيسی مسيح به بار می آید و به تجليل وسپاس خدا می انجامد
  ). را ببينيد٨:١۵یوحنا

  
 ،ا هر کدام از ما بطرز بی نظيری با استعداده.با خدمت به ديگران با عطايای خود باعث جالل خدا می شويم

خدا توانایی .  یک تصادف نيست، اینکه اینطور مجهز شده اید.  مهارت ها و توانایی ها توسط خدا طراحی شده ایم،عطایا
 برای کمک به دیگران داده شده همانطور ، آنها به شما. هایتان را برای رسيدن به اهداف خودخواهانه به شما نداده است

خداوند به هر یک از شما عطای خاصی :" کتاب مقدس می فرماید. شده است برای کمک به شما داده  ،که به دیگران
 یکدیگر را از برکات و مواهب پر تنوع خدا ،این عطایا را برای کمک به هم بکار گيرید و به این وسيله. ؛بخشيده است

دا بوسيله عيسی مسيح  تا خ ؛ مطابق قدرتی که خدا می بخشد خدمت نماید،کسی که عطای خدمت دارد... بهره مند سازید
  ).ب را ببينيد١٩:٨ همچنين دوم قرنتيان ١١-١٠:۴اول پطرس (."جالل و تمجيد یابد

  
 خدا نمی خواهد اهداف و محبت او بصورت . او را جالل می دهيم-با شهادت دادن به ديگران در باره خدا

 .نتظار دارد آن را با دیگران در ميان بگذاریم او از ما ا،از لحظه ای که حقيقت را شناخته ایم. راز یا سری باقی بماند
این افتخار بزرگی است که دیگران را با مسيح آشنا سازیم و به آنها کمک کنيم تا هدفشان را کشف کنند و آنها را برای 

ان هر چه تعداد کسانی که در اثر تالش و خدمات ما به مسيح ایم:" کتاب مقدس می فرماید. مقصد ابدیشان آماده سازیم



 عده بيشتری نيز خدا را بخاطر لطف و مهربانی اش سپاس خواهند گفت و خداوند نيز بيشتر ، بيشتر گردد،می آورند
  )١۵:۴دوم قرنتيان."(جالل خواهد یافت

  
  شما برای چه زندگی خواهيد کرد؟

دیگر ه ها و روابط و هر چيز اگر بخواهيد بقيه زندگيتان را برای جالل خدا زندگی کنيد باید بدانيد که اولویتها و برنام
.   راه مشکل را انتخاب کنيد،این به آن معنا خواهد بود که گاهی اوقات به جای راه آسان. شما دستخوش تغيير خواهد شد

اکنون جان من :" فریاد زد،با دانش به اینکه بزودی مصلوب خواهد شد. حتی عيسی مسيح با این مسئله درگير شد
؟ اما برای همين منظور به این ساعت رسيده "مرا از این ساعت رهایی ده! پدر " ،آیا بگویمچه بگویم؟ . مضطرب است

  )٢٨-٢٧:١٢یوحنا!"( نام خود را جالل ده،پدر. ام
یا عقب نشينی کند و زندگی ،آیا می بایست هدف خدا را انجام دهد و او را جالل دهد. مسيح سر یک دوراهی ایستاده بود

 راحتی و لذت خود خواهيد ،آیا برای هدفها.  شما نيز با این انتخاب روبرو هستيد روع کند؟راحت و خود محوری را ش
 زندگی خواهيد کرد؟ ، زیست یا بقيه زندگی خود را برای جالل خدا با دانستن اینکه خدا برایتان پاداش ابدی وعده داده

  ولی اگر از جان و زندگی ؛ن را بر باد خواهيد داد آ، اگر در این دنيا به زندگی خود دل ببندید:"کتاب مقدس می فرماید
  )٢۵:١٢یوحنا(." به جالل و زندگی جاوید خواهيد رسيد،خود بگذرید

 خود یا خدا؟ شاید تردید به خود - زندگی خواهيد کردچه کسیبرای . وقت آن رسيده که تصميم خود را با جدیت بگيرید
خدا آنچه را . هت زندگی برای خدا خواهيد داشت یا خير؟ نگران نباشراه دهيد چون فکر می کنيد که آیا قدرت کافی ج

او همچنين با :" کتاب مقدس می فرماید. که احتياج داری به تو خواهد داد اگر فقط انتخاب کنی که برای او زندگی کنی
ل و نيکویی خود  عطا می کند و حتی ما را در جال، هر چه که برای یک زندگی خداپسندانه نياز داریم،قدرت عظيمش
  )٣:١دوم پطرس."( الزم است که او را بهتر و عميق تر بشناسيم، اما برای این منظور ؛سهيم می سازد

  که او شما را برای آن ،جالل او زندگی کنيد  خدا از شما دعوت می کند تا با به کمال رساندن اهداف او برای،هم اکنون
زندگی واقعی با تسليم کامل خود به .  داردوجودهر چيز دیگری فقط . ن استتنها راه زندگی کرد" این واقعا. ساخته است

قبول  تمام کاری که باید بکنيد این است که ،اگر شما مطمئن نيستيد که این کار را کرده اید. عيسی مسيح شروع می شود
 این حق را داد که فرزندان خدا ،اما به همه کسانی که او را پذیرفتند:" کتاب مقدس وعده می دهد. کنيد و ايمان بياوريد

   آیا هدیه خدا را خواهی پذیرفت؟)١٢:١یوحنا."( یعنی هر کس که به نام او ایمان آورد،شوند
ایمان بياور که تصادفی . ایمان بياور که خدا تو را دوست دارد و تو را برای هدفهای خود آفریده است.  ایمان بياور،اول

ایمان بياور که خدا تو را انتخاب کرده تا با عيسی مسيح . ته شده ای که تا به ابد بمانیایمان بياور که ساخ. وجود نداری
 خدا می خواهد ،ایمان داشته باش که فرق ندارد که چه کرده ای .   رابطه داشته باشی، روی صليب مرد برکه برای تو
  .تو را ببخشد

روح . بخشش او برای گناهانت را بپذیر. ر زندگيت بپذیرعيسی مسيح را بعنوان خداوند و نجات دهنده ات د. بپذیر،دوم
خدا کسانی را :" کتاب مقدس می فرماید. او را بپذیر که به تو قدرت کافی خواهد داد تا هدف زندگيت را به انجام برسانی

ی که این  در هر جای)الف٣۶:٣یوحنا."( نجات می دهد و زندگی جاوید نصيبشان می سازد،که به فرزند او ایمان آورند
 که ابدیت تو را عوض خواهد کرد زمزمه ،  و این دعا را،را می خوانی تو را دعوت می کنم که سر خود را خم کنی

  ." من به تو ايمان می آورم و تو را می پذيرم،عيسی" :کنی
ماده اید تا برای  اکنون شما آ!به خانواده خدا خوش آمده اید!  به شما تبریک می گویيم،اگر با جدیت این دعا را کردی

از تو خواهش می کنم در این مورد به اشخاص دیگر . هدف خدا در زندگيتان شروع به زندگی کنيد و آن را کشف کنيد
  .نيز بگو

  
  .همه چيز برای او است: نکته مورد توجه

الل  وجود همه چيز به قدرت او وابسته است و همه چيز برای شکوه و ج ؛هر چه هست از خداست" :آیه حفظی
  )٣۶:١١روميان."(اوست

   از جالل خدا آگاه باشم؟، چه وقت بيشتر می توانمدر برنامه روزانه خود: الی که باید از خود بکنيدؤس



  ١# هدف 
  شما برای خشنودی خدا طراحی شده ايد

آنان همچون درختان بدست خداوند کاشته خواهند شد و آنچه را که راست و درست است 
  )٣:۶١اشعياء .( باعث سرافرازی و ستايش وی خواهند بود،انجام داده

  
  )فصل هشتم(

  طراحی شده برای خشنودی خدا
 به خواست تو وجود يافت و به خواست تو زيرا که آفريدگار همه چيز تويی و همه چيز

  )١١:۴مکاشفه .(آفريده شد
  )الف۴:١۴٩مزمور. (ضامندی دارد ريشزيرا خداوند از قوم خو

  
  . شما برای رضايت و خشنودی خدا طراحی شده ايد

واست شما زنده او می خ.  می زد لبخندخدا در لحظه ای که در اين دنيا متولد شديد شاهدی  نامرئی بود که برای تولد شما
 داشت نيافريد بلکه برای خشنودی نيازخدا شما را به خاطر اينکه به شما .  و ورود شما به او رضايت کافی بخشيد،باشيد
  . هدف و رضايت او وجود داری، جالل،تو برای نفع .  تا شما را خلق کندانتخاب کردخود 

 ديگر ،بفهميد" وقتی اين حقيقت را کامال .نودی او استاولين هدف زندگی شما شاد کردن خدا و زندگی کردن برای خش
 برای به اين اندازهاگر شما . اين مسئله ارزش شما را ثابت می کند. مشکلی با احساس کم اهميت بودن  نخواهيد داشت

اهميت  پس چه ،خدا مهم هستيد و او شما را به اندازه کافی با ارزش می داند که شما را با خود تا ابديت نگه دارد
بزرگتری از اين می توانستيد داشته باشيد؟ شما فرزند خدا هستيد و شما خيلی بيشتر از هر چيز ديگری که او تا بحال 

 ما را از پيش ،بنابر خشنودی اراده خود :" کتاب مقدس می فرمايد.خلق کرده باعث خشنودی و رضايت خدا می شويد
  )۵:١افسسيان."(ر خواندگی او برخوردار شويمتعيين کرد تا به واسطه عيسی مسيح از مقام پس
او شما را با پنج حس و احساسات مجهز کرده .  توانايی لذت بردن است،يکی از بزرگترين هدايايی که خدا به ما بخشيده

بردن علت اينکه شما قادر به لذت .  نه اينکه فقط تحملش کنيد،او می خواهد شما از زندگی لذت ببريد. تا اينرا تجربه کنيد
  . آفريده استبه صورت خودهستيد اين است که خدا شما را 

کتاب . او مسائل را خيلی عميق احساس می کند. ما گاهی اوقات فراموش می کنيم که خدا نيز مانند ما احساسات دارد
ردی  غيور است و خشم می گيرد و احساس ترحم و دلسوزی و غم و همد،مقدس به ما می گويد که خدا محزون می شود

 ، لذت می برد،خدا محبت می کند. خوشحالی و شادی و رضايت و خشنودی را تجربه می کندمی کند و در عين حال 
 ؛٣۶:٣٢ تثنيه ؛۵:٢٠ خروج ؛۶:۶پيدايش!( کيف می کند و حتی می خندد، شاد می شود،خشنود و راضی می شود

؛ ١٣:١٠٣ ؛٢٣:٣٧ ؛٢٧:٣۵ ؛١٩:١٨ ؛۵:۵ ؛۴:٢ مزمور؛٢٧:١۶اول تواريخ ؛ ٩:١٠ اول پادشاهان ؛٢٠:٢داوران 
  )١۶:۴ اول يوحنا ؛١٣:۵ حزقيال ؛٣١:١٠۴

  
خشنودی او از کسانی :"  کتاب مقدس می فرمايد.ناميده می شود" پرستش "،عمل خشنود کردن خدا

  )١١:١۴٧مزمور."(است که او را گرامی می دارند و به رحمت وی اميد بسته اند
چندين جلد .  می باشدچند لبه پرستش مانند الماس .ام دهی يک عمل پرستش می باشدهر کاری که برای خشنودی خدا انج

 آنچه در باره پرستش است فهميده شود ولی در اين بخش به جنبه های ابتدايی پرستش نظری  تمام تا،کتاب می خواهد
  .خواهيم افکند

باشد که توسط خدا در تار و پود وجود ما انسان شناسان متوجه شده اند که پرستش يک اشتياق و عالقه عالمگير می 
پرستش و عبادت به اندازه خوردن و نفس کشيدن طبيعی .   نيازی ذاتی برای ارتباط با خدا،قرار داده شده است" شديدا
 علت . حتی اگر اين جانشين خود ما باشيم، باالخره جانشينی برای آن خواهيم يافت،اگر از پرستش خدا قاصر آئيم. است
پدر جويای چنين پرستندگانی :" عيسی فرمود!  اين است که خدا طالب پرستندگان است ، خدا ما را اينچنين آفريدهاينکه
  )٢٣:۴يوحنا."(است

شايد شما با شنيد ن . باشيد" پرستش"شما شايد نسبت به زمينه مذهبی ای که داريد نيازمند وسعت دادن درک خود از 
 شمعها و عشاء ،يا شايد مراسم.  دعاکردن و شنيدن به موعظه بيافتيد، سرودها،ايیبياد جلسات کليس"  فورا،کلمه پرستش

شايد پرستش شامل اين .  معجزات و تجربيات پرهيجان فکر کنيد،در باره  شفا" يا شايد فورا. ربانی را بياد بياوريد
  . زندگی استزپرستش يک طر. حالتها می باشد از اين فراتر اما پرستش و عبادت خيلی ،عناصر باشد

  



آنها .  پرستش مترادف موسيقی است، برای بسياری از مردم.پرستش خيلی بيشتر از موسيقی می باشد
 قسمت جلسه کليسايی هر. اين يک سوء تفاهم بزرگی است." در کليسای ما اول پرستش داريم و بعد تعليم:" می گويند

 به موعظه گوش ، آرام ايستادن، سکوت، اعتراف،ودها سر، مطالعه کتاب مقدس،دعا: شامل يک عمل پرستش می باشد
 و حتی سالم و احوالپرسی کردن از ، امضاء ورقه عضويت، عشاء ربانی، تعميد، هديه دادن، يادداشت برداشتن،دادن

  .پرستندگان ديگر
 با ٢١:۴پيدايش آدم در باغ عدن پرستيد و عبادت کرد در حاليکه به موسيقی تا . در واقع پرستش بر موسيقی مقدم است

 يا استعداد موسيقی ندارند  نيستند پس تمام آنانيکه موزيکال،اگر پرستش فقط موسيقی بود. تولد يوبال اشاره ای نشده است
  .پرستش خيلی واالتر از موسيقی است. هيچگاه نمی توانند بپرستند

اول يک :" صی سوء استفاده می شود موسيقی خاسبک  برای اشاره به،" پرستش" گاهی اوقات از،حتی بدتر از اينها
من از سرودهای پرستشی تند خيلی خوشم می آيد ولی " يا."  خوانديمعبادی و پرستشیسرود کليسايی و بعد يک سرود 

 اگر سرودی تند يا با صدای بلند و يا با سازهای ،در اين نوع مفاهيم." از سرودهای پرستشی آرام بيشتر لذت می برم
.   اين عبادت است، آرام و عميق و به همراهی گيتار باشد،ولی اگر يواش. تلقی می شود" پرستش"برنجی نواخته شده 

  .اين عدم استفاده صحيح عموم از واژه عبادت است
دش  چون خو،خدا همه نوع موسيقی را دوست دارد. شدت صدا يا سرعت سرود نداردعبادت يا پرستش کاری به روش،
 شايد شما همه . کهنه و نو همه اينها را خدا اختراع کرده است، بلند يا ماليم، تند و آرامهمه اينها را اختراع کرده است،

اگر در روح و راستی به خدا تقديم شده يک عمل !  ولی خدا از همه آنها لذت می برد،اينها را دوست نداشته باشيد
  .پرستش می باشد

 سبک موسيقی که در پرستش استفاده می شود با هم اختالف نظر دارند و با شور و حرارت  اغلب در مورد،مسيحيان
ولی هيچ . تمام از سبکی که خود ترجيح می دهند بعنوان سبکی کتاب مقدسی که خدا را جالل می دهد دفاع می کنند

سائل موسيقی ای را که در  ما حتی و؛در کتاب مقدس هيچ نت موسيقی يافت نمی شود! روش کتاب مقدسی وجود ندارد
  .زمان کتاب مقدس از آن استفاده می کردند در دسترس نداريم

 است تا شما کننده زمينه و شخصيت  بيان، سبک موسيقی ای را که شما آنرا بيشتر دوست داريد،اگر صادقانه بخواهيد
ای گروهی ديگر فقط سر و صدايی  می تواند بر،يک موسيقی گروه محلی و قومی. اينکه رابطه ای با خدا داشته باشد

  .اما خدا از تنوع خوشش می آيد و از همه اينها لذت می برد. بيش نباشد
اين کلمات است که يک سرود را . وجود ندارد ولی البته اشعار مسيحی وجود دارند" مسيحی"چيزی به اسم موسيقی 

اگر من سرودی را بدون کلمات برای .  نداردهيچ آهنگ و ملودی روحانی وجود. آهنگ يا ملودیمقدس می سازد و نه 
  .شما می نواختم به هيچ وجه نمی توانستيد بفهميد که آن مسيحی است يا خير

  
پرستش :"  يادداشتهايی را دريافت می کنم از اين قبيل، من بعنوان شبان. برای نفع شخصی نيست،پرستش

پرستش برای نفع خودمان .  سوء تفاهم از پرستش می باشداين نيز يک." امروز عالی بود و من خيلی از آن برکت يافتم
  .وقتی ما می پرستيم هدفمان خشنود ساختن خداست ونه خود. ما به نفع خدا می پرستيم! نيست

پرستش برای شما  .شما با دليل اشتباهی پرستيده ايد" ،من از پرستش امروز برکت نيافتم:" اگر لحظه ای بوده که گفته ايد
 و بشارت را شامل می شوند و ، بنا، عناصری از قبيل مشارکت،البته بسياری جلسات پرستشی. رای خداستنيست بلکه ب

 جالل دادن و خشنود ساختن ،انگيزه ما.  خدا را نمی پرستيم،پرستش فوائدی نيز دارد ولی ما برای خشنودی خود
  .خالقمان است

مردم دعاهای کهنه و پرستشهای .  شکايت می کند،ارانه است خدا در مورد پرستشی که قلبی نيست و رياک٢٩در اشعياء 
غيرصادقانه و کلمات تو خالی و مراسمی که ساخته انسانها بود به خدا تقديم می کردند بدون اينکه حتی به معنای آن فکر 

چونکه اين قوم " :کتاب مقدس می فرمايد.  قلب خدا با سنتها در پرستش لمس نمی شود بلکه با شور و اشتياق و تعهد.کنند
 اما دل خود را از من دور کرده اند و ترس ،از دهان خود به من تقرب می جويند و به لبهای خويش مرا تمجيد می نمايند

  )١٣:٢٩اشعياء ."(ايشان از من وصيتی است که از انسان آموخته اند
  

قط مختص  عبادت و پرستش ف. قسمتی از زندگی شما نيست بلکه خود زندگی شما است،پرستش
 نام ،از طلوع آفتاب تا غروب آن" و) ۴:١٠۵مزمور."(پيوسته او را طلب کنيد:" به ما گفته شده. جلسات کليسايی نيست
 در ، در زمان جنگ، در خانه،در کتاب مقدس مردم خدا را در محل کار) ٣:١١٣مزمور!" (خداوند را ستايش کنيد

 ، باشد وقتيکه چشمانتان را صبح باز کرديد بايد اولين فعاليت شما،تش میپرس! زندان و حتی در تختخواب می پرستيدند
در هر :" داود گفت) ۶٢:١١٩ ؛۶:۶٣ ؛٣:۵ ؛١۴٧:١١٩مزمور.(نيز آخرين فعاليت شما وقتی آنها را در شب می بنديدو 

  )١:٣۴مزمور." ( شکر و سپاس او پيوسته بر زبانم جاری خواهد بود؛زمانی خداوند را ستايش خواهم کرد



.  تبديل به يک عمل عبادی شود، جالل و خشنودی خدا انجام می دهيد،هر فعاليتی می تواند وقتی آن را برای پرستش
 همه را برای جالل ، خواه نوشيدن و خواه هر کار ديگر، خواه خوردن،پس هر چه می کنيد:" کتاب مقدس می فرمايد

  ."روستايی با دوشيدن شير گاو نيز می تواند خدا را جالل دهديک :" مارتين لوتر گفت) ٣١:١٠اول قرنتيان."(خدا بکنيد
 و با اين هدف که آن را برای عيسی می کنيدچطور امکان دارد هر کاری را برای جالل خدا کرد؟ با انجام دادن آن کار 

 را از جان و دل هر کاری:" کتاب مقدس می فرمايد. در حاليکه آن کار را انجام می دهيد مداوم با او در مکالمه باشيد
  )٢٣:٣کولسيان"(، نه برای انسان،چنان انجام دهيد که گويی برای خداوند کار می کنيد

. ترجمه ام.  انجام دادن هر چيز با اين ديد که  برای عيسی مسيح انجام می دهيد،اين رمز طرز زندگی با پرستش است
 و قدم زدن ، سرکار رفتن، خوردن،يعنی خوابيدنزندگی روزانه عادی خود :"  چنين می گويد١:١٢روميان . جی. اس

 وقتی که کارتان را به خدا تقديم کنيد و با آگاهی از ."در زندگی را با خود برداريد و چون قربانی به خدا تقديم کنيد
  .حضور او انجام دهيد تبديل به عبادت خواهد شد

 وقتی به طرف ،وقتی صبحانه می خوردم: ی کردمدر مورد او فکر م"  دائما،وقتی برای اولين بار عاشق خانمم شدم
 وقتی بنزين می ، وقتی در صف در بازار منتظر می شدم، وقتی در کالس شرکت می کردم،مدرسه رانندگی می کردم

 اغلب با خود در باره او صحبت می کردم و در باره آن !من لحظه ای از فکر کردن به اين زن دست نمی کشيدم. زدم
 اگر چه ،او خوشم می آمد فکر می کردم و اين به من کمک می کرد که به او خود را نزديک احساس کنمچيزهايی که از 

در محبت او می  ،با فکر کردن مداوم در مورد او. چندصد مايل از هم جدا بوديم و در کالجهای متفاوت شرکت می کرديم
  . شويمعاشق عيسی مسيح -پرستش واقعی در حقيقت به اين معناست که. ماندم

  
  
  

  .من برای خشنودی خدا طراحی شده ام: نکته مورد توجه
  )الف۴:١۴٩مزمور." (خداوند از قوم خويش رضامندی دارد" : آيه حفظی

چه کار معمولی می توانم شروع کنم به انجام دادن با اين فکر که آن را برای عيسی می :" سوالی که بايد از خود بکنيد
  ." کنم



  )فصل نهم(
  چه چيزی لبخند بر چهره خدا می آورد؟

  )ترجمه ان ال تی)(٢۵:۶اعداد ...(خداوند بر تو لبخند زند
ترجمه ام )(١٣۵:١١٩مزمور.(بر غالمت لبخند بزن و راه راست زندگی را به من تعليم ده

  )اس جی
  

  .لبخند خدا هدف زندگی شما می باشد
ول زندگی شما است، مهمترین چيزی که باید بدنبالش باشيد این است که بدانيد با توجه به اینکه خشنود ساختن خدا هدف ا

بکوشيد تا دریابيد چه چيزهایی خداوند را خشنود می "  :کتاب مقدس می فرماید. چگونه می توانيد این کار را بکنيد
ند که خدا را خشنود خوشبختانه کتاب مقدس نمونه واضحی از یک زندگی به ما عرضه می ک) ١٠:۵افسسيان ."(سازد

  .اسم این شخص نوح بود. می سازد
خدا نمی توانست . هر کس برای خشنودی خودش می زیست و نه خدا. فاسد شده بود" تمام دنيا اخالقادر زمان نوح، 

خدا . کسی را بر زمين بيابد که در جستجوی خشنودی او باشد، پس محزون شده بود و از آفرینش انسان پشيمان شده بود
کتاب مقدس . ولی یک مرد بود که لبخند بر چهره خدا آورد. نقدر از نسل بشر بيزار شد که تصميم به نابودی آن گرفتآ

  )٨:۶پيدایش ."(اما در این ميان نوح مورد لطف خداوند قرار گرفت"  :می فرماید
واده او دوباره از سر نو شروع من از طریق خان. او لبخند بر چهره من می آورد. این نوح مرا شاد می سازد:" خدا گفت

از زندگی اوپنج عمل پرستش . به خاطر اینکه نوح باعث خشنودی خدا شد، امروز من و شما زنده هستيم." خواهم کرد
  .را یاد می گيریم که لبخند بر چهره خدا می آورد

  
 را  نوح خدا.خدا از اينکه او را بيشتر از هر چيز ديگر دوست داشته باشيم لبخند می زند

کتاب مقدس به ما می گوید که ! هيچ کس اينگونه نبودبيشتر از هر چيز دیگری در دنيا دوست داشت، حتی زمانی که 
  )ب٩:۶پيدایش ."(هميشه می کوشيد مطابق خواست خدا زندگی کند:" نوح در تمام زندگيش

در عالم هستی است که خالق ما این تعجب آورترین حقيقت ! یک رابطه: این آن چيزی است که خدا از شما می خواهد
خدا تو را ساخته تا تو را محبت کند، و اشتياق دارد که تو نيز به محبت او پاسخ . دوست دارد با ما مشارکت داشته باشد

من از هدایای شما خشنود نيستم بلکه خواهان آنم که مرا . من از شما محبت می خواهم نه قربانی:" او می گوید. بگویی
  )۶:۶وشع ه."(بشناسيد

 محبت شما در مشتاقشما را دوست دارد و " آیا متوجه اشتياق و عالقه خدا برای شما، در این آیه می شوید؟ خدا عميقا
به این علت است که .  منتظر شما است تا او را بشناسيد و با او وقت صرف کنيدمشتاقانهاو . عوض آن نيز هست

هيچ چيز دیگری به این اندازه . ایست بزرگترین هدف زندگی شما شودیادگيری محبت خدا و محبت شدن توسط خدا می ب
خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی :" او فرمود. عيسی مسيح آن را بزرگترین فرمان یا حکم ناميد. مهم نيست

  )٣٨و٣٧:٢٢متی."(این نخستين و بزرگترین حکم است. جان و با تمامی فکر خود محبت نما
  

 دومين علتی که نوح خدا را خشنود ساخت این .توکل می کنيم او لبخند می زند" به خدا کامالوقتی ما 
نوح، یکی دیگر از :" کتاب مقدس می فرماید. بود که به خدا اعتماد و توکل داشت، اگر چه به ظاهر معنایی نداشت

 در انتظار مردم بی ایمان است، او وقتی خدا به او فرمود که سرنوشت هولناکی. کسانی است که به خدا ایمان داشت
در اثر همين ایمان بود که نوح مقبول خدا ... با اینکه هيچ نشانه ای از طوفان نبود. سخن خدا را باور کرد

  )٧:١١عبرانيان."(گردید
م دنيا در تما. من از نسل بشر نااميد شده ام:" یک روز خدا پيش نوح می آید و به او می گوید: این صحنه را تصور کنيد

. ولی نوح ، این را بدان که وقتی به تو نگاه می کنم شروع به لبخند زدن می کنم. هيچ کس به جز تو به من فکر نمی کند
. من از طرز زندگی تو خشنود هستم، پس می خواهم با طوفان این دنيا را نابود کنم و با خانواده تو از سر نو شروع کنم

 سه مشکل عمده ."رگ بسازی که تو و حيوانات را از این طوفان نجات خواهد دادمن از تو می خواهم که یک کشتی بز
، نوح هيچگاه باران ندیده بود، چون پيش از طوفان، خدا زمين "اوال. وجود داشت که می توانست در نوح شک ایجاد کند

حتی . يانوس زندگی می کرد، نوح صدها کيلومتر دورتر از نزدیکترین اق"ثانيا. را از منابع زمينی سيراب می ساخت
، مشکل جمع آوری تمام حيوانات "اگر یاد می گرفت که کشتی ای بسازد، چگونه می بایست آن را در آب بياندازد؟ ثالثا

به خدا اعتماد و توکل کرد و این باعث " او کامال. ولی نوح شکایت نکرد و بهانه ای نياورد. و تغذیه آنها وجود داشت
  .خشنودی خدا شد



شما از او انتظار . ل کامل به خدا یعنی ایمان داشتن به اینکه او می داند چه چيزی برای زندگی شما بهترین استتوک
کتاب . دارید که وعده هایش را عملی سازد، در مشکالت یاری کند، و وقتی که الزم است غيرممکن را ممکن سازد

 می دارند و به رحمت وی اميد بسته خشنودی او از کسانی است که او را گرامی:" مقدس می فرماید
  )١١:١۴٧مزمور."(اند

. من می توانم روزهای زیادی را تصور کنم که در نااميدی بسر برد.  سال برای نوح طول کشيد تا کشتی را ساخت١٢٠
 کند مردی دیوانه است که فکر می" سالها پشت سر هم بدون باران می گذشت و بارها بی رحمانه از او انتقاد می شد که

من می توانم فرزندان نوح را تصور کنم که چگونه خجالت می کشيدند که این کشتی ." خدا با او صحبت کرده است
  .ولی با اینهمه نوح به توکل و اعتمادش به خدا ادامه داد. بزرگ در حيات جلوی خانه شان ساخته می شد

همانگونه که والدین . يد؟ توکل یک عمل پرستشی استتوکل کن" در چه قسمتی از زندگيتان احتياج دارید به خدا کامال
بچه ها از اینکه فرزندانشان به محبت و حکمتشان اعتماد می کنند، خشنود می شوند، ایمان شما نيز خدا را خوشحال می 

  )۶:١١عبرانيان."(خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است:" کتاب مقدس می فرماید. سازد
  

 نجات نسل حيوانات از طوفانی عالمگير . با تمام قلب او را اطاعت می کنيم، لبخند می زندخدا وقتی
خدا .  انجام می شدهمانگونه که خدا فرموده بود" همه چيز باید دقيقا. خواهان توجه زیادی به تدارکات و جزئيات بود

ه و شکل و مواد کشتی را به او توصيه کرد او جزئيات دقيق انداز." نوح، هر کشتی کهنه ای که می خواهی بساز:"نگفت
کتاب مقدس عکس العمل نوح را چنين بيان می . و نيز تعداد متفاوت حيواناتی که باید وارد کشتی می شدند به او فرمود

  )٢٢:۶پيدایش."(پس نوح چنين کرد و به هر چه خدا او را امر فرمود، عمل نمود:"کند
به نوع و ( بوددقيق، و اطاعت او )او از هيچ دستوری صرف نظر نکرد(عت کرد اطا"کامالتوجه داشته باشيد که نوح 

یعنی آنچه خدا گفته بدون بی . این کار را می توان کاری با تمام قلب ناميد). زمانی که خدا خواسته بود، انجام شود
و بدون درنگ و ." کرددر موردش دعا خواهم :" یعنی پشت گوش نمی اندازی و نمی گویی. توجهی و غفلت انجام دادن

  .نااطاعتی است" هر پدر و مادری می داند که اطاعت با تاخير و درنگ واقعا. تاخير انجام می دهی
فهميدن و درک می تواند . برای هر کاری که از شما می خواهد انجام دهيد،مجبور به توضيح و دليل آوردن نيستخدا 

شما خيلی بيشتر از مباحثات کتاب مقدسی در طول زندگی به شما اطاعت فوری به . صبر کند، ولی اطاعت نمی تواند
. در حقيقت، بعضی از فرامين خدا را، تا زمانی که اول اطاعت نکنيد،  نمی توانيد درک کنيد. درس خواهد آموخت

  .اطاعت قفلهای شناخت را می شکند
. را که می خواهيم اطاعت کنيم انتخاب کنيمما می خواهيم دستوراتی .  از خدا اطاعت کنيمناقصاغلب ما سعی می کنيم، 

ما ليستی از فرامينی که دوست داریم تهيه می کنيم و اطاعت می کنيم، در حاليکه از آن فرامينی که فکر می کنيم 
من به کليسا خواهم رفت ولی ده یک نخواهم . غيرمنطقی، مشکل، گران یا مورد پسند عام نيست، صرف نظر می کنيم

اما باید بدانيد که اطاعت ناقص . مقدسم را خواهم خواند، ولی کسی را که مرا ناراحت کرده نخواهم بخشيدمن کتاب . داد
  .یعنی نااطاعتی

خداوند را با شادی عبادت :" کتاب مقدس می فرماید.اطاعت صميمانه با خوشی و هيجان انجام می شود
اجرای احکام خود را به من بياموز و من هميشه آنها ای خداوند، راه :"  این خصوصيت داود است)٢:١٠٠مزمور"(.کنيد

  )٣٣:١١٩مزمور."(را انجام خواهم داد
 کالم )٢۴:٢یعقوب."(با اعمال است که پارسایی انسان ثابت می شود، نه با ایمان تنها:" یعقوب خطاب به مسيحيان فرمود

نجات فقط توسط فيض خدا حاصل می شود . يدروشن است که شما نمی توانيد نجات را با اعمالتان تحصيل کن" خدا کامال
این را نيز در نظر . اما بعنوان فرزند خدا شما می توانيد با اطاعت از پدر آسمانيتان، او را خشنود سازید. و نه با تالشتان

چرا اطاعت اینقدر خدا را خوشحال می سازد؟ چون ثابت . داشته باشيد که هر عمل اطاعت یک عمل پرستش می باشد
اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهيد :" عيسی مسيح فرمود. دوست دارید" کند که او را واقعامی 
  )١۵:١۴یوحنا."(داشت

  
چيزهای کمی هستند .خدا، وقتی او را بطور مداوم می پرستيم و شکر می کنيم، لبخند می زند

وقتی ما تشکرات و پرستشهای . ز این را دوست داردخدا ني. که به اندازه تعریف و تمجيد قلبی دیگران ما را شاد سازد
  .خود را به او ابراز می کنيم، او لبخند رضایت می زند

اولين عمل نوح پس . زندگی نوح خدا را خشنود می ساخت، چون او با قلبی شکرگزار و پر از پرستش زندگی می کرد
آنگاه نوح قربانگاهی برای خداوند :"کتاب مقدس می فرماید. ا بوداز طوفان، بيان شکرگزاریهایش به خدا با تقدیم قربانيه

  )٢٠:٨پيدایش ."(ساخت و از هر حيوان و پرنده حالل گوشت بر آن قربانی کرد
بجای این قربانيها به ما . چون مسيح قربانی شد، امروز دیگر نيازی نيست که ما نيز حيوانات را مانند نوح قربانی کنيم

ما خدا را .  را بگذرانيم)١٧:١١۶مزمور"(تشکرقربانيهای " و ) ١۵:١٣عبرانيان"(قربانی تسبيح:"اگفته شده که به خد
با سرود نام خدا را ستایش خواهم نمود :" داود گفت. برای آنچه هست می پرستيم، و برای آنچه انجام داده شکر می کنيم



 را بيش از قربانی حيوانات می خداوند چنين پرستشی. و با دعای شکرگزاری عظمت او را خواهم ستود
  )٣١و٣٠:۶٩مزمور."(پسندد

وقتی خدا را خشنود می سازیم، .وقتی قربانيهای پرستش و شکرگزاری را به خدا تقدیم می کنيم، اتفاق عجيبی می افتد
  !قلبهای خود ما از خوشی لبریز می شود

 ازدواج کردم، وقتی به مالقات والدینم می "کی"حتی وقتی با خانمم . مادر من خيلی دوست داشت برای من غذا بپزد
یکی از لذتهای بزرگ زندگی او این بود که بچه هایش را در حال . رفتيم، مادرم غذاهای عالی خانگی درست می کرد

ولی ما نيز وقتی . هر قدر ما از غذا لذت می بردیم، او بيشتر شاد می شد. لذت بردن از غذایی که او آماده کرده بود، ببيند
 در .در حقيقت این لذت دو طرفه بود. به مادرمان ابراز می کردیم که از غذا لذت برده ایم از خشنودی او لذت می بردیم

من نه فقط می خواستم از خوردن . حاليکه غذا را می خوردم، با سر و صدای زیاد  از مادرم تعریف و تمجيد می کردم
  .شحال کنم و همه خوشحال می شدندغذا لذت ببرم بلکه می خواستم مادرم را نيز خو

ما از آنچه خدا برای ما کرده لذت می بریم، و وقتی قدردانی خود را به او ابراز می . پرستش نيز دوطرفه عمل می کند
نيکوکاران :"کتاب مزامير می گوید. کنيم، این امر باعث شادی خدا می شود و نيز خوشی ما را نيز فزونی می بخشد

  )٣:۶٨مزمور."(ضور تو خوشحال باشند، از شادی فریاد بر آورند و خوش باشندشادی کنند و در ح
  

 بعد از طوفان خدا به نوح این .وقتی ما از توانائيهايمان استفاده می کنيم، خدا لبخند می زند
 و ماهيان همه حيوانات و خزندگان زمين، پرندگان هوا. بارور و زیاد شوید وزمين را پر سازید:" دستورات ساده را داد

دریا از شما خواهند ترسيد، زیرا همه آنها را زیر سلطه شما قرار داده ام و شما می توانيد عالوه بر غالت و سبزیجات، 
  )٣و١:٩پيدایش."(از گوشت آنها نيز برای خوراک استفاده کنيد

از همسرتان بچه ها .  انجام دهيدآنچه برای انسان مقرر کرده ام! اآلن وقت آن است که به زندگی ادامه دهيد:" خدا فرمود
این آن چيزی است که من شما ! انسان باشيد. سبزیجات بکارید و گوشت بخورید. داشته باشيد و خانواده ها تشکيل دهيد

  !"را برای آن ساخته ام که باشيد
 مانند - دهیانجام می" روحانی"شاید احساس کنی که تنها زمانی که خدا از تو راضی است زمانی است که فعاليت 

و شاید فکر کنی که خدا کاری به قسمتهای دیگر . خواندن کتاب مقدس، شرکت در جلسات کليسایی، دعا و یا بشارت دادن
چه کار کنيد و چه بازی کنيد، یا استراحت .  زندگی شما لذت می بردهر جزءدر واقع، خدا از تماشای . زندگی شما ندارد
خداوند قدمهای :"کتاب مقدس به ما می فرماید. ت کوچک شما را از دست نمی دهداو حتی یک حرک. کنيد و یا بخورید

  )٢٣:٣٧مزمور."(انسان را مستحکم می سازد، و در طریق هایش سرور می دارد
شما می . هر فعاليت انسانی، بجز گناه، اگر با حالت پرستش و عبادت انجام دهيد، می تواند باعث خشنودی خدا شود

 بشویيد، یا ماشين را تعمير کنيد، جنس بفروشيد، برنامه کامپيوتر بنویسيد، سبزیجات برویانيد و خانواده توانيد ظرفها را
  .ای را برای جالل خدا تربيت کنيد

خدا، مانند پدر و مادری که به فرزندش افتخار می کند، از تماشای اینکه از توانائيها و استعدادهایی که او به شما داده، 
او بعضی . به هر یک از ما هدایای مختلفی را برای خشنودی خودش داده است" خدا عمدا. يد، لذت می برداستفاده می کن

شما شاید استعداد مکانيکی یا ریاضيات یا موسيقی یا از هزاران . را ورزشکار و بعضی را تحليل گرانه ساخته است
او هر شخص :" کتاب مقدس می فرماید. بر چهره خدا بياوردهمه این توانائيها می توانيد لبخند . استعداد دیگر داشته باشيد

  ) ترجمه ام اس جی١۵:٣٣مزمور."(را شکلی بخشيده و اکنون نظاره گر هر چيزی است که ما انجام می دهيم
 با مخفی کردن استعدادها و توانائيهایتان یا با سعی داشتن به شبيه دیگران شدن نمی توانيد باعث جالل خدا یا خشنودی او

هر گاه هر قسمت خود را انکار کنيد، حکمت و تسلط .  شما فقط زمانی که خودتان هستيد، او را خشنود می سازید.شوید
آیا کوزه با سازنده ! وای بر کسی که با خالق خود می جنگد:"  خدا می فرماید.خدا را در آفرینش شما منکر می شوید

 چقدر :"یا کوزه سر او فریاد می زند"  این چيست که تو می سازی؟:خود مجادله می کند؟ آیا گل به کوزه گر می گوید
  )٩:۴۵اشعياء"(؟"بی مهارت هستی

من ایمان دارم خدا مرا برای هدفی ساخته، ولی :" ، اریک ليدل که دونده المپيک بود می گویدعرابه های آتشيندر فيلم 
ترک دوندگی، :" او می گوید" بعدا." احساس می کنماو مرا تند و تيز نيز ساخته، و وقتی من می دوم، رضایت خدا را 

 وجود ندارد، مگر توانائی ای که از آن سوء غير روحانیهيچ توانائی ." بمعنای نگاه داشتن او در سرافکندگی می باشد
  .همين اکنون برای خشنودی خدا شروع کن به استفاده از توانائی های خودت. استفاده شده

او به شما چشمان داده تا از زیبائيها لذت .  می شودخشنود می برید،  لذته  شما از خلقت اوخدا همچنين از دیدن اینک
از لذت بردن از بوها و مزه ها جوانه می زند و بينی و حس چشایی شما . ببرید، گوشها داده تا از صداها لذت ببرید

رای آن از خدا شکرگزار باشيد، تبدیل هر عمل لذت بخش وقتی ب. اعصاب زیر پوست شما از تماس و لمس لذت می برد
همه چيز را به فراوانی برای ما فراهم می سازد ... خدا:" در واقع کتاب مقدس می فرماید. به یک عمل پرستش می شود

  )١٧:۶اول تيموتاوس."(تا از آنها لذت ببریم



ک بودند، از تماشای خواب آنها بياد می آورم، وقتی فرزندان من کوچ! خدا حتی از تماشای خوابيدن شما لذت می برد
 امن و آرام به نظر گاهی اوقات روز با مشکالت و نااطاعتی ها پر بوده، ولی وقتی خواب بودند، قانع،. لذت می بردم

  .می آمدند و بياد می آوردم که چقدر آنها را دوست دارم
 می  نفسمن فقط از اینکه می دیدم. دماحتياج نبود که بچه های من کاری برای من می کردند، که از آنها لذت می بر

در حاليکه سينه کوچک آنها باال می رفت و پایين می آمد، من . کشند، خوشحال بودم، چون آنها را خيلی دوست داشتم
وقتی شما می خوابيد، خدا نيز شما را با محبت . لبخند می زدم، و گاهی اوقات اشکهای شادی چشمان مرا پر می ساخت

  .او شما را آنچنان دوست دارد که مثل اینکه تنها شخص بر زمين هستيد.  چون شما ایده او بوده ایدتماشا می کند،
آنها از هر مرحله رشد آنها لذت می . والدین از فرزندانشان انتظار ندارند که کامل یا بالغ باشند ، تا از آنها لذت ببرند

او شما را دوست دارد و از وجود . ید، شروع به محبت شما کندبهمين طریق خدا انتظار ندارد، وقتی به رشد رسيد. برند
  .شما در هر مرحله از رشد روحانيتان لذت می برد

خواهش می کنم اینطور فکر نکن که خدا نيز به . شاید وقتی رشد می کردید والدین یا معلمين ناخوشایند داشته اید
:" کتاب مقدس می فرماید. نمی توانيد کامل و بی گناه باشيداو می داند که شما . همانطور در مورد شما احساس می کند

  )١۴:١٠٣مزمور."( خداوند از سرشت و فطرت ما آگاه است و می داند که خاک هستيم
آیا عميق ترین اشتياق شما خشنود ساختن اوست؟ این هدف زندگی پولس رسول : خدا به حالت قلب شما نگاه می کند

ته باشيم و خواه در غربت از آن به سر بریم، این را هدف قرار داده ایم که او را خشنود پس خواه در بدن منزل داش:"بود
به " چقدر از زندگی لذت می برم؟"  وقتی در نور ابدیت زندگی می کنيد، تمرکز شما از اینکه )٩:۵دوم قرنتيان."(سازیم

  .تغيير می کند" چقدر خدا از زندگی من لذت می برد؟" 
.  مردمی که می خواهند برای خشنودی خدا زندگی کنند-و یکم به دنبال مردمی مانند نوح می باشدخدا در قرن بيست 

خداوند از آسمان به انسانها نگاه می کند تا شخص فهميده ای بيابد که طالب خدا :" کتاب مقدس می فرماید
  )٢:١۴مزمور."(باشد

؟ خدا برای کسی که غرق این هدف است همه کار انجام آیا شما خشنود ساختن خدا را هدف زندگيتان قرار خواهيد داد
  .خواهد داد

  
  .وقتی به خدا اعتماد می کنم، او لبخند می زند: نکته مورد توجه

  )١١:١۴٧مزمور."(خشنودی او از کسانی است که او را گرامی می دارند و به رحمت وی اميد بسته اند:"  آیه حفظی
 در کدام قسمت از زندگی ام احتياج دارم  به اینکه خدا می داند بهترین چيز چيست،با توجه: سوالی که باید از خود بکنيد

  .به او اعتماد و توکل کنم



  )فصل دهم(
  قلب پرستش

و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی . خود را تسليم خدا کنيد
  )١٣:۶روميان.(باشند

  
  .تسليم شدن، قلب پرستش است

این کلمه اشاره به شکست می کند، و .  کلمه ای است که عامه مردم نمی پسندندواگذار کردن به اندازه کلمه تسليمکلمه 
 یا مالیمت  تصویر ناخوشایند قبول شکست در نبرد، باختن در بازیتسليمکلمه .  باشدبازندهیل نيست که هيچ کس ما

.  بار منفی دارد،  در متون ادبی، در همه موارد" این کلمه تقریبا.  را تداعی می کندنشان دادن به یک طرف مخالف
  .ند می کنتسليمخود را به مقامات " خالفکاران دستگير شده  اصوال

 پس زیاد در مورد -در فرهنگ رقابتی امروزی به ما تعليم داده شده که هيچگاه اميد خود را ازدست ندهيم و تسليم نشویم
ما بيشتر مایليم در مورد .  استغيرقابل تصوراگر پيروز شدن همه چيز است، پس تسليم شدن . تسليم شدن نمی شنویم

. دن صحبت کنيم تادر مورد واگذار کردن، تسليم شدن و اطاعت کردنبرنده شدن، موفق شدن، پيروز شدن و تصرف کر
ما . این پاسخ طبيعی ما به محبت و رحمت عالی خداست. اما نباید فراموش کرد که تسليم شدن به خدا قلب پرستش است

اول ."(بت کردزیرا او نخست ما را مح"  خود را به خدا، نه از روی ترس یا وظيفه بلکه بخاطر محبت تسليم می کنيم،
  )١٩و١٠-٩:۴یوحنا

پولس رسول پس از آنکه یازده فصل از کتاب روميان را به تشریح فيض بی همتای خدا، نسبت به مااختصاص داده، ما 
پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما "  :را تشویق می کند که زندگيهای خود را در پرستش به خدا تسليم کنيم

بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا، به او تقدیم کنيد که عبادت معقول شما استدعا می کنم که 
  )١:١٢روميان."(همين است

  .به خدا تسليم می کنيد" عبادت معقول، یعنی خشنود ساختن خدا زمانی اتفاق می افتد که شما خود را کامال
  .تقدیم کردن خودتان به خدا معنای حقيقی پرستش است

تقدیس و وقف، مسيح را خداوندمان کنيم، برداشتن صليبتان، : این عمل تسليم شخصی، خيلی چيزها خوانده شده ، مانند
خدا همه زندگی .  مهمتر از آن است که آن را چه می ناميد،عمل به این مسئله. مردن نسبت به نفس، تسليم شدن به روح

  .نودوپنج درصد کافی نيست. شما را می خواهد
ما این را درک نمی کنيم که خدا .  ترس، غرور و آشفتگی یا پریشانی: مانع برای تسليم شدن ما به خدا وجود داردسه

  .چقدر ما را دوست دارد و می خواهيم خودمان زندگی خود را اداره کنيم و معنای کلمه تسليم را خوب نمی فهميم
  

شما هيچگاه به خدا تسليم . ء اساسی تسليم شدن است اعتماد کردن از اجزاآيا می توانم به خدا اعتماد کنم؟
 ما را از ،ترس. نخواهيد شد تا زمانيکه به او اعتماد کنيد، اما اگر او را بهتر نشناسيد نمی توانيد به او اعتماد نيز بکنيد

خدا چقدر شما هر قدر بيشتر این را درک کنيد که . محبت هر ترسی را بيرون می کندتسليم شدن جلوگيری می کند، اما 
  . همانقدر تسليم شدن آسانتر خواهد شد،را دوست دارد

خدا خودش می گوید که تو را : چگونه می توانيد بدانيد که خدا شما را دوست دارد؟ او شواهد زیادی به شما می دهد
ی تو مهم برای او هر جزء  زندگ) ٣:١٣٩مزمور(و هيچگاه از جلوی چشمان او دور نيستی) ٩:١۴۵مزمور(دوست دارد

او نقشه های ) ب١٧:۶اول تيموتاوس(او به تو ظرفيت لذت بردن از هر چيز لذت بخش را داده است) ٣٠:١٠متی(است
و با محبتش تو را تحمل می ) ۵:٨۶مزمور(او تو را می بخشد) ١١:٢٩ارمياء(خوب برای زندگی تو دارد

  .را دوست داردخدا بی نهایت زیادتر از آنچه تصور کنيد، شما ) ٨:١۴۵مزمور(کند
اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت "  .بزرگترین چيزی که این را نشان می دهد،  قربانی پسر خدا برای شما است

 اگر می خواهيد بدانيد چقدر برای خدا مهم )٨:۵روميان ."(کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسيح در راه ما مرد
من حاضرم بميرم !من تو را اینقدر دوست دارم:" ش بر روی صليب نگاه کنيد که می گویدهستيد، به مسيح با آغوش باز

 نگهبان ظالم برده ها یا یک شخص قلدر نيست که از زور حيوانی خود استفاده کند تا ما ، خدا."ولی بدون تو زندگی نکنم
محبت ما را به خود جلب می کند تا ما خود را او تالش نمی کند که اراده ما را بشکند بلکه . را مجبور به تسليم شدن کند

خدا شخصی عاشق و رهائی بخش است و تسليم شدن به چنين شخصی آزادی به همراه می آورد . آزادانه به او تقدیم کنيم
به عيسی مسيح تسليم می کنيم در می یابيم که او یک حاکم ستمگر نيست بلکه نجات " وقتی خود را کامال. و نه اسارت

  .، یک رئيس نيست بلکه برادر، یک دیکتاتور نيست بلکه یک دوستدهنده
  

س همه چيز أما نمی خواهيم بپذیریم که ما در ر.  دومين مانع تسليم کامل، غرور ما است.پذيرفتن محدويتهايمان
ه داشتن این عالقه ب) ۵:٣پيدایش!"(مانند خدا می شوید:" این وسوسه قدیمی است که. نيستيم بلکه فقط مخلوق هستيم



، اما آنچه بسياری مردم آن را درک زندگی یک مبارزه است. کنترل کامل علت این همه فشارعصبی در زندگی ما است
ما می خواهيم خدا باشيم، و هيچگاه در این ! نکرده اند این است که مبارزه ما، مانند یعقوب، مبارزه ای با خدا است

  .مبارزه پيروز نخواهيم شد
علت اینکه بسياری هنوز در زحمت هستند و هنوز در حال جستجو و هنوز خيلی کم پيش روی :" فتهای دبليو توزر گ

ما هنوز می خواهيم دستور بدهيم و در کار خدا در درونمان . می کنند این است که آنها هنوز به پایان خود نرسيده اند
  ."دخالت می کنيم

واقعيت این است که هر گاه می خواهيم سعی کنيم که خدا باشيم . ستيمما انسان ه.  خدا نخواهيم شدهرگزما خدا نيستيم و 
  .به نتيجه  کار شيطان دست می یابيم، که اشتياق همين چيز را داشت

وقتی با محدودیتهای خود روبرو می شویم . ما بصورت منطقی انسانی بودن خود را می پذیریم ولی نه از نظر احساسی
، با هوش تر، قویتر، با )یا کوتاه قدتر(ما می خواهيم بلندقدتر. العمل نشان می دهيمبا رنجش، عصبانيت و کينه عکس 
ما می خواهيم همه اینها را داشته باشيم و انجام دهيم و وقتيکه اینها اتفاق نمی افتد، . استعدادتر، زیباتر و ثروتمندتر باشيم

ياتی را داده که ما آن را دارا نيستيم، با رشک و  و وقتی متوجه می شویم که خدا به دیگران خصوص.خشمگين می شویم
  .حسادت و احساس ترحم نسبت به خود پاسخ می دهيم

  
و نيز به .  تسليم به خدا، رضایت خنثی یا پذیرش جبر و یا بهانه ای برای تنبلی نيستمعنای تسليم شدن چيست؟

قربانی کردن زندگيتان یا قربانی کردن : ا دهدحتی می تواند برعکس آن نيز معن. معنای پذیرفتن وضع موجود نيز نيست
. خدا اغلب افراد تسليم شده به خود را دعوت به مبارزه از طرف خودش می کند. به منزله تغيير چيزی که باید تغيير یابد

خدا . ای از دست دادن فکر منطقی نيز نيستهمچنين بمعن.  برای آدمهای ترسو و دست و پاچلفتی نيست، تسليم شدن
تسليم شدن به . خدا آدم مصنوعی برای خود نمی خواهد، که او را خدمت کنند! ری که به شما داده تلف نخواهد کردفک

خدا می خواهد شخصيت بی نظير شما را استفاده کند و بجای از بين بردن . معنای سرکوب کردن شخصيتتان نيز نيست
 -هر قدر به خدا اجازه می دهيم که بر ما سلطه یابد:" دلوئيس اظهار می دار.اس.سی. آن می خواهد آن را اصالح کند

او همه مردم مختلف را اختراع کرده تا من و تو .  چون او ما را ساخته است-همانقدر بيشتر خود حقيقيمان می شویم
 داشتن به شخصيت او می سپارم، شروع به" زمانيکه به مسيح تسليم می شوم و خود را کامال... همانطور که باید، باشيم

  ."شخصيت واقعی خود می کنم
". بلی خداوند:" شما به هر چه خدا از شما خواسته می گوئيد. تسليم شدن در اطاعت به زیباترین وجهی ظاهر شده است

شما نمی توانيد عيسی را خداوند خود بخوانيد وقتی از او . یعنی درست برعکس آن صحبت کردن" نه،خداوند" و گفتن
، وقتی مسيح به او فرمود دوباره تالش کند، تسليم خود  پس از یک شب طوالنی بدون صيد ماهی،شمعون.اطاعت نکنيد
اما چون تو می گویی، تورها را در آب خواهيم . استاد، همه شب را سخت تالش کردیم و چيزی نگرفتيم"  :را نشان داد

  .نظر نمی آید، اطاعت می کنند اشخاص تسليم شده کالم خدا را حتی وقتی که معقول به )۵:۵لوقا."(افکند
ختم خواهد شد، پيروی کجا ابراهيم رهبری خدا را، بدون آنکه بداند به . جنبه دیگر زندگی تسليم شده کامل، اعتماد است

 معجزه ای را بدون آنکه بداند ،مریم.  اتفاق خواهد افتادکی قبل از آنکه بداند ،حنا منتظر زمانبندی کامل خدا شد. کرد
هر .  اینگونه اتفاقات می افتادچرا بدون آنکه بداند ، به هدف خدا اعتماد کرد،یوسف.  انتظار می کشيد،اهد شد خوچگونه

  .به خدا تسليم شده بودند" کدام از این افراد کامال
جا دادن برنامه خود را به زور  که به بجای بهره برداری کردن از دیگران و ،آیا می دانيد که زمانی به خدا تسليم شده اید

احتياج نيست . شما رها می کنيد و اجازه می دهيد خدا کار کند.  به خدا تکيه کنيد تا مسائل را حل کند،و کنترل وضعيت
در حضور خدا سکوت نما و با صبر و شکيبایی منتظر عمل "  :کتاب مقدس می فرماید. س امور باشيدأشما هميشه در ر

شما همچنين زمانی می توانيد بدانيد که تسليم . جای تالش بيشتر، بيشتر اعتماد می کنيد به )الف٧:٣٧مزمور."(او باش
 قلبهای تسليم شده، خود را .شده هستيد که نسبت به انتقادها عکس العمل نشان نمی دهيد و در دفاع از خود عجله نمی کنيد

ان را از ميدان به در نمی کنيد و حق خود را وقتی تسليم شده هستيد، دیگر. به بهترین نحوی در روابط نشان می دهند
  .طالب نيستيد و خود را خدمت نمی کنيد

بسياری اینچنين فکر کرده اند . مشکل ترین قسمتی که برای بسياری از مردم در تسليم شدن وجود دارد، پولشان است
زندگی راحت داشته باشم و روزی من می خواهم برای خدا زندگی کنم ولی می خواهم پول کافی نيز بدست آورم تا :" که

هدف اوليه بازنشسته شدن هدف یک زندگی تسليم شده نيست، چون این طرز فکر با خدا در مورد ." بازنشسته شوم
هر جا گنج "و ) ٢۴:۶متی"(نمی توانيد هم بنده خدا باشيد، هم بنده پول"  :عيسی مسيح فرمود. زندگيمان مخالفت می کند

  )٢١:۶متی."(خواهد بودتوست، دل تو نيز آنجا 
. مسيح یک شب قبل از مصلوب شدنش خود را به نقشه خدا تسليم کرد. بهترین نمونه تسليم شخصی، عيسی مسيح است

در . پس این جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار. ای پدر هر کاری نزد تو امکان پذیر است"  :او اینچنين دعا کرد
تائيد کرده که خدا هر کاری را می تواند "  او قبال)٣۶:١۴مرقس."( نه ميل خود راعين حال، خواست تو را می خواهم

 را عملی می تواگر این کار هدف ولی . خدا یا، اگر مایل هستی این عذاب را از من دور کن:" با اینهمه دعا کرد! بکند
  ."سازد، من نيز همان را می خواهم



، درد، بيماری یا موقعيت برای هدف و جالل تو در زندگی من یا دیگران پدر، اگر این مشکل:" تسليم صادقانه می گوید
 در مورد مسيح می بينيم که او در .این مرحله رشد به آسانی به دست نمی آید." نکنآن را از من دور " الزم است، لطفا

در وضعيت . می خواهدتسليم شدن کار سخت . مورد نقشه خدا آنقدر تالش کرد، که خون به جای عرق از پيشانيش چکيد
  .ما، تسليم شدن یک جنگ شدید در مقابل طبيعت خود محور ما است

  
به خدا تسليم می کنی، "  در کتاب مقدس مثل روز روشن است که وقتی زندگی خود را کامال.برکت تسليم شدن
او صلح کن تا لطف او شامل از مخالفت با خدا دست بردار و با "  :آرامش را تجربه می کنيد" اوال. چقدر برکت می یابی

هر چند که پيشتر بندگان گناه بودید، ليکن به تمامی دل "  :آزادی را تجربه می کنيد"  ثانيا)٢١:٢٢ایوب ."(حال تو شود
 )١٨و١٧:۶روميان."(شما با آزاد شدن از گناه، بندگان پارسایی شده اید. مطيع آن تعليم گشته اید که بدان سپرده شدید

وقتی وسوسه های لجوج و مشکالت فزاینده را به مسيح می سپاریم، او . دا را در زندگيتان تجربه می کنيدقدرت خ" ثالثا
  .بر آنها پيروز می شود

او با خدا مالقات کرد و در پرستش در برابر او ) ١۵-١٣:۵یوشع (وقتی یوشع به بزرگترین نبرد زندگيش نزدیک می شد
در اینجا این تضاد وجود . و این تسليم به پيروزی عجيبی در اریحا منتهی شد. دافتاد و نقشه هایش را به او تسليم کر

وقتی به خدا تسليم شده ای، دیگر از . تسليم شما را تضعيف نمی کند، بلکه تقویت می کند. پيروزی با تسليم می آید: دارد
بزرگی قدرت :" ن سپاه نجات، گفتهویليام بوث، بنيانگذار سازما. چيزی ترس نداری و به چيز دیگری تسليم نمی شوی

  ." در مقدار تسليم شدن او است،انسان
نه  ،خدا مریم را انتخاب کرد که مادر عيسی مسيح شود. افراد تسليم شده، کسانی هستند که خدا از آنها استفاده می کند

 نقشه غيرممکن خدا را ، وقتی فرشته.به خدا تسليم بود" بخاطر اینکه او با استعدا یا ثروتمند یا زیبا بود بلکه چون کامال
 هيچ چيز به اندازه )٣٨:١لوقا."(آنچه در باره من گفتی، بشود. کنيز خداوندم"  :بيان کرد، او به آرامی اینطور پاسخ داد

  )الف٧:۴یعقوب ."(پس تسليم خدا باشيد"  .زندگی تسليم شده به دستهای  خدا، قوی نيست
  

اگر تسليم خدا نشوید، تسليم . به چيزی یا کسی تسليم می شود" نهایتا هر کس .بهترين طريقه زندگی کردن
شما طراحی . نظریات و انتظارات دیگران، پول، حسادت، ترس، یا غرور خودتان، شهوات، یا خودخواهی خواهيد شد

 تا زندگيتان را )بتها(شده اید که خدا را بپرستيد و اگر در پرستش او کوتاهی کنيد، چيزهای دیگری را خلق خواهيد کرد
استنلی . ای. آزاد هستيد که به آنچه می خواهيد تسليم شوید اما از نتایج آن انتخاب آزاد نيستيد"  شما کامال.به آن بسپارید
  ."اگر تسليم مسيح نشوید، تسليم هرج و مرج و آشفتگی خواهيد شد:" جونز گفته

هر برخورد دیگری به . هيچ چيز دیگری مفيد نيست. ت راه زندگی استنها بلکه ؛ طریقه زندگی نيستبهترينتسليم 
 می )١:١٢روميان"( شما معقولعبادت"  :ترجمه کينگ جيمز تسليم را. شکست، نااميدی، و خودکشی منتهی خواهد شد

تسليم کردن زندگيتان یک حرکت ".  ترین طریق برای خدمت خداپرمفهوم:" ترجمه دیگر اینطور می گوید. خواند
است که شما می توانيد  معقول و عملی هوشمندانه و مسئوالنه ترین و با مفهوم ترین سی نيست بلکه کاریحمقانه احساا

دوم ."( این را هدف قرار داده ایم که او را خشنود سازیم" :به این خاطر است که پولس گفت. با زندگيتان بکنيد
  . خدا بلی بگوئيد حکيمانه ترین لحظه های شما، زمانی خواهد بود که به)٩:۵قرنتيان

 دیگران ،گاهی اوقات سالها طول می کشد، ولی باالخره این را کشف می کنی که بزرگترین مانع برکت خدا در زندگيتان
ا زمانيکه بر نقشه شما نمی توانيد ت.  اراده شخصی شما، غرور سرسخت و تمایالت شخصی است-نيستند، بلکه خود شما

  . ا را برای زندگيتان عملی سازید هستيد، هدفهای خدهای خود متمرکز
سفهای گذشته، مشکالت حال، آرزوهای أت: پس همه را به خدا بسپارید. عميق ترین کار خدا با این مسئله شروع می شود

عيسی مسيح را بر صندلی راننده . و چيزهایی که بر آنها تکيه کرده ایدیاها، ضعفها، عادتها، زخمهاؤآینده ، ترسها، ر
 هيچ چيز تحت کنترل او خارج از کنترل ؛نترس. رار دهيد و دستهای خود را از فرمان ماشين برداریدزندگی خود ق
هر چه خدا "  :وقتی توسط مسيح رهبری شوید، قادر به حل هر چيزی خواهيد بود و مانند پولس خواهيد بود. نخواهد بود

  )١٣:۴فيليپيان."( انجام آن را به من می بخشداز من بخواهد، با کمک مسيح می توانم انجام دهم، زیرا مسيح قدرت
برای دیگران، شاید خدا از چنين .  به زمين خوردمشق بود وقتی توسط  نور خيره کننده  در راه د،لحظه تسليم شدن پولس

ی اگرچه، نباید فراموش کرد که تسليم شدن هرگز واقعه ا. روشهای شدیدی استفاده نکند تا توجه ما را به خود جلب کند
 تسليم لحظه )٣١:١۵اول قرنتيان."( به کام مرگ می روم هر روزمن"  : پولس گفت.نيست که فقط یک دفعه اتفاق بيافتد

مشکلی که با .  تسليم شدن وجود دارد و این دو در لحظه به لحظه و در تمام طول زندگی ما وجود دارندعملشدن و 
بانگاه به پائين بخزد، پس شاید روزی پنجاه بار می بایست خود را  وجود دارد این است که می تواند از قرزندهقربانی 

اگر کسی بخواهد مرا "  :عيسی مسيح فرمود. می بایست این کار را عادت روزانه خود قرار دهيد. دوباره تسليم کنيد
  )٢٣:٩لوقا."(پيروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صليب خویش برگيرد و از پی من بياید

وقتی تصميم به یک زندگی تسليم شده کامل گرفتی، این تصميم تو مورد آزمایش قرار : خواهم هشداری به شما بدهممی 
 ،اغلب. نامعقول، گرانبها یا شاید غيرممکن باشدگاهی اوقات این بمعنای انجام کاری ناراحت کننده، . خواهد گرفت

  .قدام کنیدرست برعکس آنچه احساس می کنی باید انجام دهی، باید ا



. یکی از بزرگترین رهبران مسيحی قرن بيستم بيل برایت،  بنيانگزار سازمان کمپس کروسيد فور کرایست می باشد
که حدود چهار ميليارد نفر آن را (توسط افراد این سازمان در تمام دنيا و جزوه چهار اصل معنوی ونمایش فيلم عيسی

  .ان آورده اند و ابدیت را در آسمان خواهند گذرانيد ميليون نفر به مسيح ایم١۵٠)تماشا کرده اند
وقتی جوانی بيش :" او گفت" چرا خدا زندگی تو را اینقدر استفاده کرده و برکت داده؟:" یک روز از بيل برایت پرسيدم
ارداد نوشته در این قر. این قرارداد را نوشتم و اسم خود را زیر آن امضاء کردم" من عينا. نبودم، با خدا قراردادی بستم

  ."یک غالم عيسی مسيح هستماز این روز به بعد، من :" شده بود
آیا شما نيز چنين قراردادی با خدا امضاء کرده اید؟ یا با خدا بحث می کنی و مبارزه می کنی که آیا او حق دارد آنچه 

  .مت خدا به فيض، محبت و حک-خودش می خواهد با زندگيت بکند؟ اکنون وقت تو است که تسليم شوی
  
  
  
  

  .تسليم شدن، قلب پرستش است: نکته مورد توجه
  )ب١٣:۶روميان."(اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند"  :آيه حفظی

  .چه قسمت از زندگی خود را از خدا کنار کشيده ام: الی که بايد از خود بکنيدؤس



  )فصل يازدهم(
  بهترين دوستان خدا شدن

 پس ؛هنگامی که دشمنان خدا بوديم، او بوسيله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد" 
اکنون که دوستان خدا شده ايم و عيسی مسيح هم در قلب ما زندگی می کند، چه برکات 

  )١٠:۵روميان ."(عالی و پرشکوهی به ما عطا خواهد کرد
  

  .ين دوست شما باشدخدا می خواهد بهتر
خدا آفريننده و خالق شما، خداوند و استاد، داور، رهاننده، پدر، نجات : رابطه شما با خدا جنبه های مختلف بسياری دارد

، اشعياء ١:٣، اول يوحنا۴:١، يهودا١٣:١٣، يوحنا ۶:٩۵،٣:١٣۶مزمور.(دهنده و خيلی چيزهای ديگر می باشد
خدای قادر مطلق اشتياق : يقتی که بيشتر از همه ما را تکان می دهد اين است کهاما حق) ٢۶:٨٩، مزمور ۴:۴٧، ٢٢:٣٣

  !دارد تا دوست شما باشد
در . آدم و حوا از رابطه ای بسيار نزديک دوستانه با خدا لذت می بردند: در باغ عدن رابطه ايده آل خدا را با ما می بينيم

. رابطه ای محبتانه و ساده بين خدا و مردمی که آفريده بود وجود داشت بلکه فقط -آنجا هيچ سنت يا مراسم يا مذهبی نبود
  .آدم و حوا بدون اينکه با ترس يا احساس تقصير گرفتار شده باشند در خدا شاد بودند، و خدا نيز از آنها خشنود بود

تنها افراد انگشت . ز بين رفتما ساخته شده بوديم تا در حضور دائمی خدا باشيم، اما پس از سقوط انسان، رابطه ايده آل ا
ناميده می شدند، داود به " دوستان خدا" موسی و ابراهيم، . شماری در زمان عهدعتيق افتخار دوستی با خدا را داشتند

، ١٧و١١:٣٣خروج .(ناميده می شد، و ايوب، خنوخ و نوح رابطه دوستانه نزديکی با خدا داشتند" محبوب خدا" عنوان
اما آنچه ). ۴:٢٩، ايوب ٨:۶،٢٢:۵، پيدايش ٢٢:١٣، اعمال رسوالن ٢٣:٢، يعقوب ٨:۴١عياء ، اش٧:٢٠دوم تواريخ 

  .بيشتر در عهد عتيق به چشم می خورد ترس خدا است، تا دوستی با خدا
وقتی او بخاطر گناهان ما بر صليب جريمه را پرداخت، پرده معبد که . پس از آن عيسی مسيح، وضعيت را عوض کرد

  .ايی ما از خدا بود از باال تا پائين، به اين معنا که دسترسی مستقيم به خدا بار ديگر بوجود آمده، پاره شدنشاندهنده جد
برعکس کاهنان عهد عتيق، که می بايست ساعتها خود را آماده می کردند تا خدا را مالقات کنند، ما می توانيم هر وقت 

! حال، چقدر از رابطه عالی و جديدی که با خدا داريم، شاديم" :دکتاب مقدس می فرماي. که بخواهيم به او نزديک شويم
اينها همه از برکت وجود خداوند ما عيسی مسيح است که در راه گناهکاران، جان خود را فدا کرد تا ما را دوستان خدا 

  )١١:۵روميان."(سازد
طه مسيح ينها همه از خداست که به واسا". دوستی با خدا، تنها بخاطر فيض خدا و قربانی عيسی مسيح امکان پذير است

، "هان چه دوست است ما را عيسی:"  سرود قديمی هست که می گويد)الف١٨:۵دوم قرنتيان ."(ما را با خود آشتی داده 
اول (پدرما: اما در حقيقت، خدا از ما دعوت می کند تا از مشارکت و دوستی با هر سه شخصيت تثليث لذت ببريم

  ).١۴:١٣دوم قرنتيان (، و روح القدس)٩:١ قرنتياناول(، پسر)٣:١يوحنا
بلکه شما را دوست خود می . ديگر شما را بنده نمی خوانم، زيرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد" :عيسی فرمود

ترجمه  دوست   کلمه ای که در اينجا )١۵:١۵يوحنا."(خوانم، زيرا هر آنچه از پدر شنيده ام، شما را از آن آگاه ساخته ام
همين کلمه برای ساقدوش در .  بلکه رابطه ای نزديک و قابل اعتماد می باشد، شده به معنای آشنايی غير منتظره نيست

در قصرهای سلطنتی، غالمان می . و حلقه صميمی دوستان قابل اعتماد پادشاه،  بکار برده شده) ٢٩:٣يوحنا(عروسی 
 حلقه داخلی دوستان قابل اعتماد، از تماس نزديک و دسترسی مستقيم و اما. بايست فاصله خود را از پادشاه حفظ کنند

  .اطالعات محرمانه پادشاه  برخوردار بوده و لذت می بردند
من خدای " :درک اينکه خدا از من می خواهد دوست صميمی او شوم، خيلی مشکل است، اما کتاب مقدس می فرمايد

  )١۴:٣۴خروج ."(غيوری هستم 
 در واقع، او عالم را آنچنان طرح ريزی .ق اين است که ما او را از نزديک و خيلی صميمی بشناسيممشتا" خدا عميقا

او " :کتاب مقدس می فرمايد. کرده و تاريخ را، همراه جزئيات زندگی ما آنچنان شکل داده تا ما بتوانيم دوستان او شويم
 او زمان به ؛ ها را در سرتاسر اين زمين پراکنده ساختتمام مردم دنيا را از يکنفر بوجود آورد، يعنی از آدم، و قوم

مقصود از تمام اين کارها اين . قدرت رسيدن و سقوط هر يک از قوم های جهان و مرزهای آنها را از پيش تعيين کرد
 حال آنکه او حتی از قلب ما نيز به ما نزديکتر ؛است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شايد به او برسند

  )٢٧-٢۶:١٧اعمال(."است
خدا می . شناختن و محبت کردن خدا، بزرگترين افتخار ما و شناخته شدن و محبت شدن، بزرگترين لذت خدا است

زيرا خداوند می گويد ... بلکه هر که فخر نمايد از اين فخر بکند که فهم دارد و مرا می شناسد که من يهوه هستم" :فرمايد
  )٢۴:٩مياء ار(."در اين چيزها مسرور می باشم

تصور اينکه چگونه امکان دارد، بين خدای کامل، ناديدنی، قادر مطلق و انسان فانی و گناهکار، دوستی صميمی باشد، 
اما اين به چه . رابطه ارباب و غالم يا رابطه خالق و مخلوق يا حتی پدر و فرزند راحت تر قابل درک است. مشکل است



ی خواهد؟ با توجه به زندگی دوستان خدا در کتاب مقدس، شش رمز دوستی با معنا است که خدا مرا بعنوان دوستش م
به دو راز از اين رمزها در اين فصل خواهيم پرداخت و چهار راز ديگر را در فصل بعدی خواهيم . خدا را ياد می گيريم

  .نگريست
  بهترين دوستان خدا شدن

 نمی توانيد در ، ليسا و حتی داشتن رازگاهان روزانه با هفته ای يکبار شرکت کردن در ک.از طريق مصاحبت دائم
  . تجربيات زندگيتان با او ميسر است همه با تقسيم کردن، دوستی با خدا. رابطه نزديکتان با خدا رشد کنيد

البته اين مهم است که عادت خوب دادن وقت رازگاهان به خدا را داشته باشيم، ولی او بيشتر از يک قرار مالقات در 
شما می .  فعاليت، مصاحبت، مشکل و هر فکر تو دخيل باشدهراو می خواهد در . مه تان را می خواهد داشته باشدبرنا

توانيد به مصاحبت مداوم و باز خود با او در طی روز، ادامه دهيد، در حاليکه در باره هر کاری که می کنيد يا هر 
 به اين معنا است که در )١٧:۵اول تسالونيکيان"(ه دعا کردنپيوست". می کنيد، با او صحبت کنيددر آن لحظه فکری که 

  .حال خريد، رانندگی، کار، يا انجام هر وظيفه روزانه با او مصاحبت داشته باشيد
البته . بودن با خدا است تنها به معنای" گذرانيدن وقت با خدا" يکی از اشتباهات معمولی که وجود دارد، اين است که 

. مونه ما بود، شما احتياج به وقت تنها با خدا داريد، اما اين تنها ذره ای از ساعات بيداری شما استهمانگونه که مسيح ن
باشد، اگر او دعوت شده تا سهمی در آن داشته باشد و شما از " گذرانيدن وقت با خدا"  که می کنيد می تواند هر کاری

  .حضور او آگاه باشيد
اين کتاب .  است"تمرين حضور خدا"  توسعه مصاحبت دائم با خدا، کتاب يکی از کتابهای کالسيک برای يادگيری

برادر لورنس می توانست .  نوشته شده، توسط برادر لورنس در قرن هفدهم که  آشپز فروتن يک صومعه فرانسوی بود
او . ا خدا کند را تبديل به عمل پرستش و مصاحبت ب مانند تهيه غذا و شستن ظرفها،عادی ترين جا و پست ترين وظايف

 تو با  برخوردکليد دوستی با خدا، عوض کردن کاری که انجام می دهی نيست،  بلکه عوض کردن: در کتابش می گويد
برای خود انجام می دادی، اآلن برای خدا انجام خواهی داد، چه اين کار " آنچه قبال  .کاری که انجام می دهی، می باشد

  .ار کردن يا استراحت کردن يا بردن آشغال خانه به بيرون باشدخوردن يا حمام کردن يا ک
، ولی اين طرز " کناره جوييم"امروزه ما فکر می کنيم که به منظور پرستش خدا، می بايست از برنامه  روزانه خود
 اين خيلی برای برادر لورنس. فکر تنها به اين خاطر است که ياد نگرفته ايم حضور او را برای همه وقت تمرين کنيم

راحت بود که خدا را در زمان انجام وظايف عادی روزانه بپرستد، او احتياج نداشت که برای خلوت مخصوص روحانی 
  .از کار کناره گيرد

در باغ عدن، پرستش يک واقعه ای نبود که بايد شرکت می کردی بلکه يک . اين آن چيزی است که خدا در نظر دارد
  نزديکترچون خدا هميشه با تو است و هيچ مکانی. ا در مشارکت دائم با خدا قرار داشتندحالت هميشگی بود و آدم و حو

يک خدا و پدر همه که فوق همه، از " :کتاب مقدس می فرمايد.  اکنون قرار داری ،  وجود ندارد همبه خدا از جايی که
  )۶:۴افسسيان."( طريق همه، و در همه است

در طی روز،  بهتر از سعی در دائم  لورنس اين بود که دعاهای کوتاه مکالمه ای يکی ديگر از ايده های مفيد برادر
برای اينکه بتوانيد متمرکز باشيد و از فکرهای آشفته به دور باشيد، به :"  او می گويد. دعاهای پيچيده طوالنی مدت بود

." ی باعث آشفتگی فکر می شودمکالمات طوالن" غامض گوناگون بکار نبريد، چون اصوالشما توصيه می کنم کلمات 
  . ساله بنظر خيلی مناسب می آيد۴۵٠در عصری که کمبود توجه وجود دارد، اگر صادق باشيم ،اين پيشنهاد 

 چگونه انجام اين کار امکان دارد؟ يکی از )١٧:۵اول تسالونيکيان"(پيوسته دعا کنيد":کتاب مقدس به ما می فرمايد
.  در طی روز است، چنانکه بسياری مسيحيان در طی قرون از آن استفاده کرده اند"دعاهای تنفسی"روشها، بکار بردن 

تو با من :" شما به سادگی يک جمله کوتاه يا عبارت ساده را انتخاب می کنيد که می توانيد در يک نفس به عيسی بگوييد
کمکم کن ." " من به تو تعلق دارم" ".می خواهم تو را بشناسم." "من به تو وابسته ام." " فيض تو را می پذيرم." "هستی

تو ." "مرا زيستن مسيح است:" شما همچنين می توانيد يک عبارت کوتاه کتابمقدسی استفاده کنيد." به تو اعتماد کنم
تا اينکه باالخره در هر چند دفعه که می توانيد اين دعاها را بکنيد ." تو خدای من هستی." " هرگز مرا رها نخواهی کرد

  .فقط سعی کن انگيزه تو احترام کردن خدا باشد و نه کنترل او. ريشه بدواند"  عميقاقلب شما
همانگونه که نوازندگان هر روز گامها را تمرين می . تمرين حضور خدا مهارت و عادتی است که می توانيد توسعه دهيد

 در ، ه در موقعيتهای مختلف روز خودکنند تا موسيقی زيبايی را به راحتی بنوازند، تو می بايست خود را عادت بدهی ک
  .می بايست فکر خود را تمرين بدهی تا خدا را بياد بياورد. باره خدا فکر کنی

می . در ابتدا شايد خوب باشد که چيزهايی بوجود آوری تا فکر تو را بيدار نگه دارند که خدا در آن لحظه با تو است
 همين اکنون با خدا:" می بايست يادداشتهای کوتاهی بنويسيد، مانند. ع کنيدتوانيد با گذاشتن يادداشتهايی در اطرافتان شرو

 استفاده می "دعای يک ساعته"   بعنوان زنگ، ناقوس ساعت را هر صدای ،راهب های بنديکتين" !من و برای من است
دا را احساس خواهيد کرد و گاهی اوقات حضور خ. اگر ساعتی با آالرم داريد، شما نيز می توانيد اين کار را بکنيد. کنند

  .گاهی اوقات، خير



ما خدا را نمی .  حضور او توسط همه اين کارها هستيد، پس متوجه همه اين مطالب نشده ايدتجربه کردناگر به دنبال 
هدف شما يک احساس نيست، بلکه بيدار بودن دائمی از .  خوبی بکنيمکارپرستيم که احساس خوبی داشته باشيم، بلکه 

  .اين روش زندگی پرستشی است. خدا هميشه حاضر استاينکه 
  

به . و در طی روز استدومين راه برای برقراری دوستی با خدا، تفکر کردن در باره کالم ا .از طريق تفکر مداوم
ما را تشويق می کند تا در اينکه خدا کيست، چه کرده و "  در کالم می گويند و کتاب مقدس مرتبااين کار تفکر و تعمق

  )٢:١، مزمور ٨:١، يوشع ۵:١۴۵، ۵:١۴٣ ،۴:٢٣مزمور.(ه گفته، تفکر کنيمچ
شما تا زمانيکه خدا را نشناخته ايد، نمی توانيد . ، دوستان خدا باشيمبدانيم خدا چه می گويدغير ممکن است که بدون آنکه 

خداوند در " :اب مقدس می فرمايدکت. خدا را دوست داشته باشيد و بدون دانستن کالم او نيز او را نمی توانيد بشناسيد
 خدا امروز نيز،  هنوز از همين روش )٢١:٣اول سموئيل ."(شيلوه خود را بر سموئيل به کالم خداوند ظاهر ساخت

  .استفاده می کند
کنيد و آيه هايی را که تفکر در حاليکه نمی توانيد تمام روز کتاب مقدس را مطالعه کنيد ولی می توانيد در مورد آن 

اسم تفکر و تعمق گاهی اوقات با مر.  بارها در فکر خود آنها را حالجی کنيد ونده ايد يا حفظ کرده ايد بياد آوريدخوا
ولی تفکر يعنی فکر .  برداشت اشتباه می شود، سخت عرفانی که توسط راهب ها و عرفای منزوی تکرار می شود

  .يرد و استفاده کندکردن متمرکز و مهارتی که هر کس در هر جا می تواند ياد بگ
در " د کالم خدا مرتباو وقتی در مور. در فکر خود تفکر می کنيد، آن را غصه می ناميم" وقتی در باره مشکلی مرتبا

اگر می دانی چطور می توانی غصه بخوری پس خيلی خوب می توانی در . ق می کنيد، آن را تفکر می ناميمفکرتان تعم
هر قدر بيشتر در کالم خدا . جه  خود را از مشکالت بطرف آيات کتاب مقدس برگردانیفقط بايد تو! کالم خدا تفکر کنی

  .تفکر کنی همانقدر غصه هايت محو خواهند شد
 که آنها ارزش کالمش را بيشتر از هر چيز قرار داده بودند  دوستان نزديک خود ناميد،خدا به اين علت ايوب و داود را

سخنان دهان او را زياده از رزق خود ذخيره " :ايوب اعتراف کرد. فکر می کردنددر طی روز ت" و در مورد آن مرتبا
 تمامی روز تفکر من ؛شريعت تو را چقدر دوست می دارم" : داود گفت)١٢:٢٣ايوب ."( کردم
مل خواهم کرد و در صنعت های تو تفکر خواهم أدر جميع کارهای تو ت) " ٩٧:١١٩مزمور."(است
  )١٢:٧٧مزمور."(نمود
تان رازهای خود را با يکديگر تقسيم می کنند، و اگر شما نيز اين عادت را در خود وسعت دهيد که در مورد کالم او دوس

خدا رازهای خود را به . در طی روز تفکر کنيد، خدا نيز اسرار و رازهای خود را با شما در ميان خواهد گذاشت
  )١٠-٧:٢، اول قرنتيان ١٩:٢، دانيال ١٧:١٨پيدايش.(تابراهيم، دانيال، پولس، شاگردان و ديگر دوستان خود گف

وقتی کتاب مقدستان را می خوانيد يا موعظه ای می شنويد يا به نواری گوش می دهيد، آن را به راحتی فراموش نکنيد و 
ر بيشتر آنچه  هر قد.عمل تجديد آن حقيقت را در فکرتان توسعه دهيد و در باره آن بارها فکر کنيد. به راه خود ادامه دهيد

کتاب .  زندگی را که بسياری مردم از آن بی خبرند، در خواهيد يافت" اسرار"را خدا فرموده، بياد آوريد، همانقدر بيشتر
  )١۴:٢۵مزمور."(ر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ايشان را تعليم دهدّس" :مقدس می فرمايد

امروز شروع به . ا خواهيم ديد، اما الزم نيست تا فردا صبر کنيددر فصل بعدی چهار رمز پرورش دوستی با خدا ر
دعا باعث صحبت کردن شما با خدا می شود؛ و تفکر باعث . تمرين مصاحبت با خدا و تفکر مداوم در کالمش بکن

  .هر دوی آنها در دوستان خدا شدن، ضروری است. صحبت کردن خدا با شما می شود
  
  
  

  .اهد بهترين دوست من بشودخدا می خو: نکته مورد توجه
  ) الف١۴:٢۵مزمور."( ر خداوند با ترسندگان او استّس"  :آيه حفظی

   بيشتر اوقات روز صحبت کنم؟چه بکنم تا به ياد بياورم در مورد خدا فکر کنم و با او: الی که بايد از خود بکنيدؤس



  )فصل دوازدهم(
  وسعه دادن دوستی تان با خدات

  )٣٢:٣امثال ."(خداوند به درستکاران اعتماد می کند" 
  )٨:۴يعقوب ."(به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد" 
  

  .شما هر قدر که انتخاب کنيد، همانقدر به خدا نزديک خواهيد شد
اين دوستی اتفاقی بوجود نخواهد .  برای توسعه دوستی تان با خدا تالش کنيدمانند هر دوستی و رفاقت ديگری، شما بايد
اگر خواهان رابطه عميق تر و نزديک تر با خدا هستيد، می بايد ياد بگيريد . آمد، بلکه اشتياق، زمان و انرژی می طلبد

د که کاری برايش انجام دهيد، به او گذاريد و وقتی او از شما می خواهکه آنچه احساس می کنيد، صادقانه با او در ميان ب
اعتماد کنيد، به آنچه او توجه دارد، شما نيز توجه داشته باشيد و بيشتر از هر چيز ديگری مشتاق رفاقت و دوستی با او 

  .باشيد
 اولين آجر بنای دوستی عميق با خدا صداقت کامل . انتخاب کنم که با خدا صادق و روراست باشممن می بايد

خدا از شما انتظار ندارد که کامل باشيد، ولی البته بر صداقت . صورات و اشتباهات و احساساتتان می باشددر باره ق
اگر کامليت شرط اساسی برای دوستی با . هيچ کدام از دوستان خدا در کتاب مقدس کامل نبودند. کامل اصرار می ورزد

دوست " انه بخاطر فيض خدا، عيسی مسيح  هنوزخوشبخت. خدا بود، ما هيچ وقت نمی توانستيم دوستان او شويم
  )١٩:١١متی .( می باشد"گناهکاران

دوستان خدا در کتاب مقدس در مورد احساس خود صادق بودند و گاهی شکايت می کردند، شک می کردند، خدا را 
ين صراحت و با اين وصف، خدا از ا. مقصر می شمردند و حتی گاهی اوقات با خالق خويش بحث و مجادله می کردند

  .صداقت ناراحت نمی شد و حتی آنرا تشويق می کرد
ابراهيم خدا را به ستوه .  به چالش بطلبد در مورد خرابی شهر سدوم ال کند و او راؤخدا به ابراهيم اجازه داد تا از او س

  ده مرد عادل به بحث آورد در اينکه اگر شهر را نجات دهد چه بدست خواهد آورد و با خدا در مورد پنجاه مرد عادل تا
  .و مذاکره نشست

. خدا همينطور با صبر و تحمل زياد به ادعاهای داود در مورد بی عدالتيها، بی وفاييها و ترک شدنها گوش فرا می داد
خدا به ايوب اجازه داد تا در . ، هالک نکردخدا ارمياء را بخاطر اينکه ادعا کرد خدا با او به حيله و مکر رفتار کرده 

مايشهای سختش تلخی خود را خالی کند و در پايان خدا از ايوب  بخاطر اينکه صادق و روراست بود، دفاع کرد و آز
سخنان شما در باره من مانند سخنان " :خدا به آنها فرمود. دوستان ايوب را بخاطر غير قابل اطمينان بودن، توبيخ کرد

رای شما دعا خواهد کرد و من دعای او را مستجاب نموده، از و بنده من ايوب ب... بنده ام ايوب، درست نبوده است
  )٨و٧:۴٢ايوب ."(مجازات شما در می گذرم

در يکی ديگر از نمونه های عجيب دوستی صادقانه، خدا با صراحت، تنفر و انزجار خود را از نااطاعتی اسرائيل ابراز 
 ولی داده بود، ايستاده است،  سرزمين موعوديدن  بر قولش که به اسرائيل در مورد بخشاو به موسی فرمود که. کرد

خدا از دست آنها خسته شده بود، و خواست که موسی ! ديگر حتی حاضر نبود يک قدم بيشتر با آنها در بيابان پيش برود
  .آنچه را که او احساس می کند، بداند

تو به من می گويی " : پاسخ دادريايی و صداقت خدا،خدا صحبت می کرد با همان بی " دوست" موسی که بعنوان يک
تو را به نام می شناسم و : گفته ای. اين قوم را به سرزمين موعود ببرم، ولی نمی گويی چه کسی را با من خواهی فرستاد

پس اگر حقيقت اينطور است مرا به راهی که بايد بروم راهنمايی کن تا تو را آنطور که . مورد لطف من قرار گرفته ای
 هستند، پس لطف خود را از ايشان دريغ تواين مردم نيز قوم . و به شايستگی در حضورت زندگی کنمبايد بشناسم 

اگر تو همراه ما نيايی از کجا معلوم خواهد شد که من . اگر با ما نمی آيی ما نيز نگذار که از اينجا جلوتر برويم"...مدار
  )١٧-١٢:٣٣خروج ("هان فرق داريم؟و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ايم و با ساير قومهای ج

در اين مورد هم دعای تو را اجابت می کنم، چون تو مورد لطف من قرار گرفته ای تو را به نام می " :خداوند فرمود
  )١٧-١٢:٣٢خروج ."(شناسم

 می مصاحبت دو طرفهدوستی صميمی بر اساس ". آيا خدا می تواند چنين صداقت بی ريا را از شما قبول کند؟ مطمئنا
خدا به کلمات پرشور و حرارت .  می بيندصراحت و بی ريايی بنظر می آيد، خدا آنرا گستاخیآنچه به ظاهر . باشد

برای اينکه تبديل به دوستان خدا شويد، می .  او از کليشه ها و قالبهای قديس وارانه خسته شده؛دوستانش گوش می دهد
شيد و نه در اينکه فکر می کنيد چگونه می بايست احساس کنيد يا بايست با او در ابراز احساس واقعی خود صادق با

  .بگوييد
عادی است که شما احتياج داريد عصبانيت مخفی و رنجش خود را در بعضی از موارد زندگی خود که " اين کامال

رشد کافی نرسيده ايم  گاهی اوقات تا زمانيکه به .احساس می کنيد فريب خورده ايد يا نااميد شده ايد به خدا اعتراف کنيد
 را برای خيريت زندگی ما بکار می برد، رنجش خود نسبت به خدا را در باره ظاهر، همه چيزو درک نکرده ايم که خدا 



زمينه، دعاهای پاسخ داده نشده، جراحات گذشته خود و چيزهای ديگر که اگر به جای خدا بوديم تغيير می داديم را مخفی 
" اين مسئله همان.  خدا را در مورد زخمهايی که توسط ديگران ايجاد شده ، مقصر می شمارندمردم اغلب. نگه می داريم

   .را چنانکه ويليام بکاس آن راناميده، بوجود می آورد" شکاف مخفی شما با خدا
لبته،  ا را اجازه داد؟اينچرا می بايست بخواهم دوست خدا باشم، وقتی او : تلخی، بزرگترين مانع دوستی با خدا است

 برای بهترين تو عمل می کند، حتی وقتی آن دردناک می باشد و هميشه پادزهر اين تلخی، درک اين مسئله است که خدا
به خدا . اما آزاد کردن رنجش خود و آشکار کردن احساساتتان، اولين قدم برای بهبود است. تو آن را نمی توانی بفهمی

  .ری بود که بسياری مردم در کتاب مقدس انجام دادندآنچه را احساس می کنی بگو، اين کا" دقيقا
 يک راهنمای پرستش، پر از داد و -خدا برای اينکه به ما صداقت صميمانه و بی ريا را ياد بدهد، کتاب مزامير را داد

ف و تمجيد، شکها، ترسها، رنجشها و هيجانات عميق، آميخته با شکرگزاری، پرستش و اعتراف هوار کردن ، تعري
 وقتی اعترافات پر از احساس داود و ديگران را می خوانيد، .فهرست هر احساس ممکن را در مزامير می بينيم. انايم

شما می توانيد .  او را بپرستيد و احساس خود را از او مخفی نگه نداريدشما می خواهد چقدراين را متوجه شويد که خدا 
وقتی جانم . ور او می آورم و مشکالت خود را برای او بازگو می کنمتمام شکايات خود را به حض:" مانند داود دعا کنيد

  )الف٣و٢:١۴٢مزمور..."(به لب می رسد
دورانهای شک داشته اند، برای ما دانستن اينکه نزديکترين دوستان خدا، مانند موسی، داود، ابراهيم، ايوب و ديگران 

شه های قديس وارانه، آنها رک و راست به اين احساسات خيلی اما بجای پوشاندن ترديدهای خود با کلي. دلگرم کننده است
  .گاهی اوقات، ابراز شک، اولين قدم به سوی مرحله باالتر نزديک شدن به خدا است. باز و در عموم اعتراف کردند

  
 هر بار که به حکمت خدا اعتماد می کنيد و سخنان او را. من می بايد اطاعت از خدا در ايمان را انتخاب کنم

در مورد اطاعت بعنوان " ما اصوال. حتی اگر درک نمی کنيد، انجام می دهيد، به دوستی خود با خدا عمق می بخشيد
 بلکه در رابطه با والدين يا رئيس يا ماموری باالرتبه  آن را در نظر می گيريم و ؛خصوصيتی از دوستی، فکر نمی کنيم

        :او فرمود. صميمت با خدا استنی نشان داد که اطاعت شرط با وجود اين، عيسی مسيح اين را به روش. نه دوست
  )١۴:١۵يوحنا."(دوستان من شماييد اگر آنچه به شما حکم می کنم، انجام دهيد" 

خود ناميد، می توانست " دوستان" در فصل پيشين اشاره کردم که کلمه ای که عيسی مسيح برای ما بکار برد وقتی ما را
در حاليکه اين افراد نزديک امتيازات خاصی داشتند، با اين حال آنها . در قصر سلطنتی بکند" پادشاهدوستان " اشاره به 

او رهبر . ما دوستان خدا هستيم، اما با او برابر نيستيم. از پادشاه  فرمان می بردند و دستورات او را اطاعت می کردند
  .محبوب ما است، و ما از او پيروی می کنيم

 داريم، اطاعت می کنيم و اعتماد داريم که او می دوستاز روی وظيفه يا ترس يا اجبار، بلکه چون او را ما از خدا نه 
از او پيروی نماييم، می خواهيم ما به عنوان تشکر از همه آنچه مسيح برای ما انجام داده ، . داند بهترين برای ما چيست

  .ی ما عميق تر می شودو هر قدر نزديکتر او را دنبال می کنيم، همانقدر دوست
بی ايمانان اغلب فکر می کنند که مسيحيان از روی وظيفه شرعی يا حس تقصير و ترس از تنبيه اطاعت می کنند، اما 

 و اطاعت ما -يم و آزاد گشته ايم، از روی محبت، اطاعت می کنيمما بخاطر اينکه بخشيده شد. برعکس آن صادق است
 ؛همان گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نيز شما را دوست داشته ام" :عيسی فرمود! موجب شادی عظيمی است

گاه داشته ام و  چنانکه من احکام پدر خود را ن؛اگر احکام مرا نگاه داريد، در محبت من خواهيد ماند. در محبت من بمانيد
-٩:١۵يوحنا."(اين سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما نيز باشد و شادی شما کامل شود. در محبت او می مانم

١١(  
 رابطه او با پدرش، الگويی .توجه داشته باشيد که عيسی مسيح از ما انتظار دارد، آنچه را او با پدر انجام داد، انجام دهيم

  .هر چه پدر از مسيح خواسته بود، او از روی محبت انجام داد. با اواست برای دوستی ما 
وقتی عيسی مسيح از ما می خواهد که ديگران را محبت کنيم، . دوستی حقيقی بصورت خنثی نيست؛ بلکه عمل می کند

ه ديگران معرفی به محتاجان کمک کنيم، دارايی خود را تقسيم کنيم، زندگيهايمان را پاک نگه داريم، ببخشيم و او را ب
  .اطاعت کنيم" ، محبت انگيزه ما است تا اين فرامين را فوراکنيم

در واقع، خدا از چيزهای کوچکی که برای او از . برای خدا انجام دهيم" چيزهای بزرگ" گاهی اوقات ما دوست داريم 
گران متوجه نشوند، اما خدا به شايد اين کارها را دي. روی اطاعت محبتانه انجام می دهيم، بيشتر راضی و خشنود است

  .آنها توجه می کند و به آنها  بعنوان عمل پرستش نگاه می کند
. شايد فرصتهای بزرگ ، يکبار در طول زندگی سراغ ما بيايد، اما فرصتهای کوچک هر روزه ما را احاطه کرده اند

خدا اعمال .  ما لبخند بر چهره خدا می آوريمحتی بوسيله اعمالی ساده مانند گفتن حقيقت، مهربان بودن و تشويق ديگران،
آيا خداوند به " :کتاب مقدس به ما می فرمايد. ساده  مطيعانه را بيشتر از دعاها، پرستشها و هدايای ما گرامی می دارد

اگر او را اطاعت می کردی، خشنودتر . قربانی ها خشنود است يا به اطاعت از کالمش؟ اطاعت بهتر از قربانی است
  )٢٢:١۵اول سموئيل ."(شد تا اينکه برايش گوسفندهای فربه قربانی کنیمی 

در آن واقعه خدا از آسمان . عيسی، خدمت عمومی خود را در سن سی سالگی با تعميد گرفتن از دست يحيی، شروع کرد
ه بود، که در طی اين سی سال، عيسی مسيح چه کرد) ١٧:٣متی."(اين است پسر حبيب من، که از او خشنودم" :فرمود



آنگاه " : نمی گويد۵١:٢خدا را خشنود کرده بود؟ کتاب مقدس در باره آن سالهای پوشيده،  چيزی جز يک عبارت در لوقا
سی سال که خدا را خشنود کرده بود در ." عيسی به همراه يوسف و مريم به ناصره بازگشت و همواره مطيع ايشان بود

  "! شان بودهمواره مطيع اي:" چند کلمه خالصه می شد
  

 - اين آن کاری است که دوستان می کنند.من بايد آنچه را خدا ارزش قائل است انتخاب کنم که با ارزش بدانم
هر قدر بيشتر تبديل به دوست خدا می شويد، آنچه برای . آنها در باره آنچه برای ديگری مهم است، اهميت قائل می شوند

 آنچه خدا را غمگين می سازد، شما را نيز غمگين می سازد و آنچه خدا را خدا مهم است،  برای شما نيز مهم می شود،
  .خشنود می سازد، شما را نيز شاد می سازد
همان " : و شوق و اشتياق خدا، اشتياق او نيز بودبرنامه خدا، برنامه او بود. پولس رسول بهترين نمونه اين مسئله است

 داود نيز به )٢:١١دوم قرنتيان."(د، من نيز در دل خود احساس می کنمغيرت و عالقه ای را که خدا نسبت به شما دار
زيرا غيرت خانه تو مرا خورده است و مالمت های مالمت کنندگان تو بر من طاری " :همين گونه احساس می کرد

  )٩:۶٩مزمور."(گرديده
و اين تمام دليلی  ! يافت شونداو می خواهد تمام فرزندان گمشده اش. برای خدا چه چيزی مهمترين است؟ رهايی قومش

دومين چيز عزيز و با . عزيزترين چيز برای قلب خدا، مرگ پسرش است. بود که عيسی مسيح به زمين خاکی ما پا نهاد
برای دوست خدا شدن، می بايد برای تمام . ارزش، زمانی است که فرزندان او اين خبر را با ديگران در ميان می گذارند

دوستان خدا، با دوستانشان در مورد خدا صحبت می . ا برای آنها فکر می کند،  شما نيز فکر کنيدمردم اطرافت که خد
  .کنند

  
. مزامير از نمونه های اين اشتياق پر هستند. من بايد بيشتر از هر چيز ديگری، مشتاق دوستی با خدا باشم 

گری بشناسد، او کلماتی مانند اشتياق شديد، آرزو داود با غيرت و اشتياق فراوان، مايل بود خدا را بيشتر از هر کس دي
تنها خواهش من از خداوند اين است که " :او گفت. او محتاج خدا بود.کردن، تشنه بودن و گرسنه بودن را بکار برد

اجازه دهد تمام روزهای عمرم در حضور او زيست کنم و در خانه او به او تفکر نمايم و جمال او را مشاهده 
  )٣:۶٣مزمور."(محبت تو برايم شيرينتر از زندگی است" : در مزمور ديگری او گفت)۴:٢٧رمزمو."(کنم

غيرت يعقوب برای برکت خدا در زندگيش آنقدر شديد بود که او در گرد و خاک در تمام طول شب با خدا کشتی گرفته 
در اين داستان اين است که،  چيز عجيب )٢۶:٣٢پيدايش ."(تا مرا برکت ندهی نمی گذارم از اينجا بروی" :می گفت

می گيريم ناراحت نمی " کشتی"خدا از اينکه با او ! به يعقوب اجازه می دهد پيروز شود ، خدايی که تمام قدرت را دارد
در ضمن اين کار فعاليتی ! شود، چون الزمه کشتی گرفتن، تماس شخصی است و اين تماس ما را به خدا نزديک می کند

  .دا اين را دوست دارد وقتی عطش شديد برای او داريمپر از اشتياق است و خ
اين مسئله . هيچ چيز بيشتر از اين برای او مهم نبود. پولس شخص ديگری بود که خيلی برای دوستی با خدا اشتياق داشت

 به چنين طريق عظيمی  رابه اين علت است که خدا پولس. اولين ارجحيت، تمرکز کامل و هدف نهايی زندگی او بود
می خواهم مسيح و نيروی رستاخيزش را بشناسم و در رنجهای " :اين آيه اشتياق شديد پولس را بيان می کند. بکار برد

  )١٠:٣فيليپيان."(او سهيم شده، با مرگش همشکل گردم
  .، می توانيد به خدا نزديک باشيدهر قدر که انتخاب کنيد شما -حقيقت اين است که

آيا . شما می توانيد با آگاهی کامل در جستجوی آن باشيد.  است و نه يک تصادفدوستی صميمی با خدا يک انتخاب
 می خواهيد؟ اين برای تو چقدر ارزش دارد؟ آيا به اندازه فدا کردن چيزهای - بيشتر از هر چيز ديگر–اين را " واقعا

و فنون الزم را در خود ادتها  ع،ديگر برای تو ارزش دارد؟ آيا ارزش اين را برای تو دارد که برای دستيابی به آن
  .توسعه دهی

 -اين مشکل مسيحيان افسس بود. شايد در گذشته اشتياق شديد برای خدا داشته ايد ولی اکنون اين ميل را از دست داده ايد
 انجام  نه از روی محبت بلکه از روی وظيفه، آنها همه کارهای درست را. آنها محبت نخستين خود را ترک کرده بودند

  .اگر از نظر روحانی شروع به تظاهر کرده ای، تعجب نکن که خدا اجازه می دهد دردها در زندگيت باشد.  دادندمی
 درد آنچنان ما را با جديت خاص نيرو می بخشد که در حالت طبيعی چنين نيرويی را نداشتيم تا -درد، بنزين اشتياق است

اين روش خدا است که ما را از خواب عميق بيدار ." ستدرد، بلندگوی خدا ا:" لوئيس گفت. اس. سی. عوض شويم
خدا از دست تو عصبانی .  است از طرف خدای با محبت،، بلکه دعوت بيدارباشمشکالت شما يک تنبيه نيست. سازد
اما راه حل آسانتری .  بلکه ديوانه تواست و هر کاری را خواهد کرد تا شما را به مشارکت با خودش برگرداند، نيست
شروع کنيد به درخواست از خدا برای اينکه آن را به شما بدهد و آنقدر به :  تحريک اشتياقتان برای خدا وجود داردبرای

عيسی عزيز، بيش از هر :" اين را در تمام طول روز دعا کنيد. اين درخواست اصرار بورزيد، تا آن را به شما بدهد
اگر با تمام وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد " :به اسيران بابل فرمودخدا ." چيز ديگری، می خواهم تو را از نزديک بشناسم

  )١٣:٢٩ارمياء."(يافت
  
  



  
  مهمترين رابطه شما

اين رابطه ای است که تا ابد باقی .  به اندازه گسترش يک دوستی با خدا اهميت ندارد-هيچ چيز"  مسلما-هيچ چيز
اول ."(در اثر همين بحث ها، ايمانشان را از دست داده اندبعضی از اين قبيل افراد، " :س گفتؤپولس به تيموتا.است
  . آيا مهمترين چيز زندگی را از دست داده ايد؟ شما می توانيد هم اکنون با شروع آن، دست به کار شويد)٢١:۶س ؤتيموتا

  .همانقدر که انتخاب می کنی می توانی به خدا نزديک باشی. بياد داشته باش، اين انتخاب تو است
  
  
  
  .من همانقدر که انتخاب می کنم، می توانم به خدا نزديک باشم: ته مورد توجهنک

  )٨:۴يعقوب."(به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد"  :آيه حفظی
  امروز چه انتخابهای عملی خواهم کرد تا به خدا نزديک تر شوم؟: الی که بايد از خود بکنيدؤس



  )فصل سيزدهم(
  پرستشی که خدا را خشنود می سازد

خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود " 
  )٣٠:١٢مرقس ."(محبت نما

  
  .خدا تماميت شما را می خواهد

 قوت شما را می تمامی و  فکرتمامی جان و تمامی دل و تمامیاو از شما .خدا قسمتی از زندگی شما را نمی خواهد
او مشتاق وقف کامل . تسليم  با بی ميلی، اطاعت ناقص و وقت و پول اضافی شما، توجه خدا را جلب نمی کند. خواهد

  .شما است و نه قسمتهایی از زندگی شما
خ عيسی در پاس. یک بار، زنی سامری خواست با عيسی در مورد بهترین وقت، مکان و روش برای پرستش بحث کند

 خدا را می پرستی و  چرااینکه کجا خدا را می پرستی به اندازه اینکه. فرمود که این موضوعات ظاهری مهم نيستند
کتاب . طریقه درست و اشتباه پرستش وجود دارد.  از وجود خود را در پرستش به خدا تقدیم می کنی، مهم نيستچقدر

 پرستشی )٢٨:١٢عبرانيان."( ترس و هيبت عبادتی پسندیده نمایيمبيایيد شکرگزار باشيم و خدا را با" :مقدس می فرماید
  :که خدا را خشنود می سازد، چهار خصوصيت دارد

  
من دوست :"  مردم گاهی اوقات می گویند. صحيح باشد پرستشیخدا زمانی از پرستش ما خشنود است که

 نوع خدایی که دوست دارند بپرستند، را بيان می و بعد آنها ایده خود را از." در نظر بگيرم..... دارم خدا را به عنوان
  .این یعنی بت پرستی. ولی ما نمی توانيم تصویر راحت یا سياستمدارانه خود از خدا را خلق کنيم و آن را بپرستيم. کنند

          :عيسی مسيح به زن سامری فرمود. پرستش باید بر اساس کالم خدا باشد و نه بر اساس نظریات ما در مورد خدا
پرستندگان راستين، پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنين پرستندگانی " 
  )٢٣:۴یوحنا."(است

  .در کتاب مقدس آشکار شده، بپرستيم"  به معنای این است که خدا را آنچنانکه او حقيقتا"پرستيدن در راستی" 
  

در "  وقتی مسيح فرمود شما می باید . قابل اعتماد باشد پرستشیخدا زمانی از پرستش ما خشنود است که
شما که شبيه خدا آفریده شده اید، روحی هستيد که .  شما، او اشاره به روح القدس نمی کرد، بلکه به روح"روح بپرستيد

تن روح شما  پاسخ گفپرستش یعنی. در بدن زندگی می کنيد، و خدا روح شما را طراحی کرده تا با او ارتباط داشته باشد
  .به روح خدا

" ، منظورش این بود که پرستش باید صادقانه و قلبا"خدا را با تمامی دل و با تمامی جان محبت نما" :وقتی مسيح فرمود
" پرستش بدون قلب، اصال. موضوع فقط گفتن کلمات درست نيست بلکه باید منظورتان همان باشد که می گویيد. باشد

  .تش بی ارزش و حتی اهانت به خدا استاین نوع پرس!  پرستش نيست
انسان به ظاهر ":کتاب مقدس می فرماید. وقتی ما می پرستيم، خدا از کلمات ما می گذرد تا به وضعيت قلب ما نگاه  کند

  )ب٧:١۶اول سموئيل ."(نگاه می کند، اما من به دل
خدا . ه احساسات شما را نيز درگير می کندبا توجه به اینکه پرستش شامل لذت بردن در خدا نيز می شود، پس این مسئل

.  اما این احساسات می باید صادقانه باشد و نه تقلبی-به شما احساسات داده تا شما بتوانيد با احساس عميق او را بپرستيد
او محبت صادق و .  او هنرپيشگی یا تظاهر یا تصنعی بودن را در پرستش نمی خواهد.خدا از ریاکاری نفرت دارد

  .ما می توانيم خدا را با نقص بپرستيم، ولی نمی توانيم او را با ریاکاری بپرستيم.  شما را می خواهدواقعی
برای همين است که هم روح و هم راستی . البته صداقت به تنهایی کافی نيست، شما می توانيد صادقانه اشتباه باشيد

پرستش راضی کننده . ی صحيح و قابل اعتماد باشدپرستش باید دارای هر دوی این خصوصيات باشد، یعن. خواسته شده
  .ما هم قلب و هم فکرمان را بکار می بریم. آموزه ای است" احساسی و عميقا"  عميقا،خدا

پرستش . امروزه بسياری، احساساتی شدن با موسيقی را با لمس شدن از روح القدس برابر می دانند، اما اینها یکی نيستند
در واقع، بعضی سرودهای . فتد که روح شما به خدا پاسخ می دهد و نه به تن های موسيقیحقيقی زمانی اتفاق می ا

. پرشور و درون نگرانه، مانع پرستش می شوند، چون توجه را از خدا برداشته و معطوف احساساتمان می کند
ان در مورد شما چه  عالقه و غصه های شما در مورد اینکه دیگر-بزرگترین دردسر شما در پرستش، خود شما هستيد

  .فکر می کنند
مسيحيان اغلب در مورد مناسبترین و قابل اعتمادترین طریقه ابراز پرستش به خدا، با هم اختالف نظر دارند، اما این 

در کتاب مقدس، به انواع مختلف پرستشها اشاره . فقط تفاوت شخصيتها و زمينه ها را منعکس می سازد" بحثها معموال
ن آنها، اعتراف کردن، سرود خواندن، فریاد زدن، ایستادن در احترام، زانوزدن، رقصيدن، بانگ شادی شده، که در ميا

، ١٧:٧، مزمور١۵:١٣عبرانيان.(بر آوردن، شهادت دادن، نواختن آالت موسيقی و برافراشتن دستها می باشند



، بر  محبت شما به خدا رابهترین روش پرستش آن نوع است که) ۶:٨، نحميا٣:١۵٠ و ٣:١۴٩، مزمور١١:٣عزرا
  . نشان دهدثرؤ بصورت خيلی ماساس زمينه و شخصيتی که خدا به شما بخشيده ،

 پرستش برای آنها به جای یک -دوست من، گری توماس متوجه شد که بسياری مسيحيان پرستش ماللت باری را دارند
 به هيچوجه با طریقی که خدابه شخصيت  آنهادوستی پرشور، بخاطر استفاده از روشهای پرستشی یا متدهای عبادتی که 

  . شکل بخشيده، تطبيق نمی کند، تبدیل به یک کار روزمره ناخوشایند شدهبه طرز بی نظيری
اگر خدا از قصد هر يک از ما را متفاوت ساخته، چرا بايد هر کس انتظار داشته باشد خدا را به :" گری با تعجب پرسيد

، گری حاليکه او ادبيات کالسيک مسيحی را خواند وبا ایمانداران بالغ مصاحبه کرددر " همان طريق يکسان بپرستد؟
در :  سال از راههای مختلف برای لذت بردن از صميميت با خدا، استفاده کرده اند٢٠٠٠متوجه شد که مسيحيان در طی 

ری، خدمت به دیگران، فضای باز بودن، در حال مطالعه، سرودخوانان، در حال خواندن، رقصان، در حال خلق هن
  .داشتن خلوت، در حال لذت بردن از مشارکت و شرکت در دهها فعاليت دیگر

 طبيعت گرايان: ، نه طریق را نام برده که مردم به خدا نزدیک می شدند"کوره راه مقدس" گری در کتابش با عنوان، 
، با حواسشان اهل احساس. الهام بخش بودبيشتر برایشان در فضای باز و در بطن طبيعت بودن، برای محبت کردن خدا 

 و نه فقط ود که شامل دید، مزه، بو و لمس آنها می شاستخدا را محبت می کردند و برای آنها جلسات پرستشی ای جالب 
ير قابل تغيير به خدا نزدیک می از طریق مراسم، آئين و تشریفات، سمبلها و ساختارهای غ، سنت گراها. گوش آنها

 با مقابله با شرارت، مبارزه با بی ،عمل گرايان.ترجيح می دهند درانزوا و سادگی خدا را محبت کنند، ا زاهده.ندشو
، خدا را با محبت کردن به مددکاران. عدالتی و تالش برای اینکه دنيا را جایی بهتر بسازند، خدا را محبت می کنند

، خدا را اهل تعمق. ، خدا را با جشن محبت می کننديجانافراد با شور و ه .دیگران و رفع نيازهای آنها محبت می کنند
  . خدا را با مطالعه در فکرشان محبت می کنند،انديشمندان. از طریق ستودن محبت می کنند

: یک چيز مسلم است. را دنبال کنيد"  برای همه،یک اندازه" در پرستش و دوستی با خدا به هيچ وجه نمی توانيد روش 
پرستندگان "   .نمی توانيد باعث جالل خدا شوید، نکه کسی باشيد که هيچوقت خدا در نظر نداشتهشما با تالش برای ای

  )٢٣:۴یوحنا."(راستين، پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنين پرستندگانی است
  

خدا را با تمامی فکر "  این حکم مسيح که. متفکرانه است پرستشیخدا زمانی از پرستش ما خشنود است که
خدا از خواندن سرودهای بی تفکرانه، دعاهای قالبی سطحی، یا . ، چهار بار در عهدجدید تکرار شده" خود محبت نما

 های بی توجهانه به خاطر اینکه در آن لحظه چيز دیگری نيست که بتوانيم فکر کنيم که بگویيم،" خدا را شکر" اعالم 
  .شما می بایست فکر خود را درگير پرستش کنيد.  فکر است پس بی معنی نيز می باشداگر پرستش بدون. راضی نيست

حتی واژه های کتاب مقدسی می تواند با استفاده زیاده .  ناميد)٧:۶متی"(تکرار باطل" عيسی مسيح پرستش بدون فکر را 
خيلی آسانتر است که بجای سعی . ایستيماز حد تبدیل به قالبهای خسته کننده شوند و از فکر کردن در مورد معنای آن باز 

به این علت است که شما را تشویق می کنم . در احترام خدا با کلمات و راههای تازه، قالبهایی را در پرستش ایجاد کنيم
  .این مسئله باعث خواهد شد تا بيان پرستشی شما توسعه یابد. که ترجمه های مختلف کتاب مقدس را بخوانيد

می خواهيم تو را :" بجای اینکه بگویيد.  بپرستيدشکر، هللوياه، جالل، يا آمين بدون کلماتی مانند سعی کنيد خدا را
  . استفاده کنيد، عزت و قدردانیتحسين، احترام، ارزش، گرامی داشتنليستی از کلمات مترادف و تازه مانند، " بپرستيم
فکر " تو را می پرستم، شما احتماال:  دفعه می گفتاگر کسی به شما نزدیک می شد و ده.  باشيدمشخص دقيق و همچنين

خدا نيز . ؟  شما ترجيح می دادید دو تعریف و تمجيد مشخص دریافت می کردید تا بيست کليات مبهمبرای چهمی کردید، 
  .همچنين

 آوردی  من در،اسامی خدا. ایده دیگر این است که فهرستی از اسامی مختلف خدا تهيه کنيد و بر آنها متمرکز شوید
در عهد عتيق خدا به تدریج خود را با معرفی  .  آنها در مورد جنبه های مختلف شخصيت او به ما توضيح می دهند؛نيست

  .نامهای جدید،  به اسرائيل آشکار ساخت، و به آنها فرمود تا نام او را بپرستند
 را به این مسئله ١۴صل اول قرنتيانپولس تمام ف. خدا می خواهد که جلسات پرستشی گروهی ما نيز متفکرانه باشد

  )۴٠:١۴اول قرنتيان."(همه چيز باید به شایستگی و با نظم و ترتيب انجام شود" :تخصيص داد و نتيجه گيری کرد
در رابطه با این مسئله، خدا اصرار می ورزد که جلسات پرستشی ما برای بی ایمانانی که در گردهم آیی عبادتی ما 

اگر تو در روح به شکرگزاری مشغول باشی، چگونه کسی که " :پولس اظهار داشت. درک باشدشرکت کرده اند، قابل 
زیرا تو براستی نيکو شکر می کنی، ! زبانت را نمی فهمد به شکرگزاری تو آمين بگوید؟ چرا که نمی داند چه می گویی

 به بی ایمانانی که جلسات  حساس بودن نسبت)١٧و١۶:١۴اول قرنتيان."(اما شکر تو باعث بنای دیگری نمی شود
 هم نشاندهنده بی محبتی و هم ،نادیده گرفتن این فرمان. پرستشی شما را مالقات می کنند، یک امر کتاب مقدسی است

پرستش می تواند "  در مورد "کليسای هدفمند" برای توضيح کامل این مطلب به فصلی که در کتاب . نااطاعتی ما است
  .توجه کنيد" شهادتی باشد

  
بدنهای خود را " :کتاب مقدس می فرماید. خدا زمانی از پرستش ما خشنود است، که پرستشی عملی است

 چرا )١:١٢روميان."(همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا، به او تقدیم کنيد که عبادت روحانی شما همين است



؟ چون بدون بدنت، هيچ کاری بر روی این سياره "دروح خود را تقدیم کني:" خدا بدن تو را می خواهد؟ چرا او نمی گوید
در ابدیت شما بدنی تازه، کامل و ارتقاء یافته دریافت خواهيد کرد، ولی تا زمانيکه بر زمين هستيد، .نمی توانی انجام دهی

  .در مورد پرستش، عمل گرا می باشد" او کامال!" آنچه داری به من بده:" خدا می فرماید
آیا ."  با شما خواهم بود روحمن امشب به جلسه نمی توانم بيایم، اما در:" دم شنيده اید که می گویندشاید شما نيز از مر

تا زمانيکه شما بر زمين هستيد، روح شما می ! بی معنا و بی ارزش است" کامال. می دانيد این به چه معناست؟ هيچ
  .يز آنجا نيستيداگر بدن شما جایی نيست، شما ن.تواند جایی باشد که بدن شما است

را با چيزی مرده " قربانی"مفهوم " ما معموال." بدنهای خود را همچون قربانی زنده تقدیم کنيم" در پرستش می باید
هر چند مشکل ! او از شما می خواهد برای او زندگی کنيد. همراه می دانيم، اما خدا از شما می خواهد قربانی زنده باشيد

ما در روز یکشنبه .  می تواند از قربانگاه به پائين بخزد، و ما گاهی این کار را می کنيمبا قربانی زنده این است که
  .  می گيریممرخصی بدون اجازهمی خوانيم و روز دوشنبه " به پيش، سربازان مسيح:" سرود

ليب پيشگویی در عهد عتيق، خدا از قربانيهای بسيار پرستشی خشنود می شد، چون آنها از قربانی مسيح برای ما بر ص
شکرگزاری، پرستش، فروتنی، توبه، هدایای پولی، دعا، : اما خدا از قربانيهای پرستشی مختلف خشنود است. می کردند

، ۶:۵۴، ١٧:۵١، مزمور١۵:١٣، عبرانيان١۴:۵٠مزمور.(خدمت دیگران، و در احتياجات دیگران شریک شدن
  )١:١٢، روميان ٣٣:١٢، مرقس ١۶:١٣، عبرانيان٢:١۴١، مزمور١٨:۴فيليپيان

نمی خواهم برای خداوند، خدای خود چيزی قربانی کنم که " :داود این را می دانست و گفت. پرستش واقعی بها دارد
  )٢۴:٢۴دوم سموئيل ."(برایم مفت تمام شده باشد

شما . ازیدشما نمی توانيد خود و خدا را همزمان برافر. یک بها که باید در پرستش پرداخت کنيم، خود محوری ما است
  .تمرکز را از خود بر می دارید" در حقيقت شما عمدا. نمی پرستيد برای اینکه دیگران ببينند یا خود را راضی کنيد

 او به این اشاره کرد که پرستش انرژی و زحمت می "خدا را با تمامی قوت خود محبت نما،": وقتی مسيح فرمود
.  قربانی ارادی-هی اوقات پرستش یک عمل ارادی محض استاین کار هميشه آسان و راحت نيست، و گا. خواهد

  .پرستش خنثی، استفاده از کلمات مرکب ضد و نقيض می باشد
وقتيکه حال پرستش را ندارید ولی آن را با اینحال انجام می دهيد، وقتی خسته هستيد ولی با اینهمه از تختخواب بيرون 

يد باز هم دیگران را کمک می کنيد، شما قربانی پرستش را به خدا تقدیم می آیيد تا بپرستيد، یا وقتی درب و داغون هست
  .این آن چيزی است که خدا را خشنود می سازد. می کنيد

مت ردمان، که یک رهبر پرستش در انگلستان است، می گوید که شبان او معنای واقعی پرستش را چگونه به کليسایش 
رستش خيلی بيشتر از موسيقی است، تمام سرود خواندن را، برای مدتی، در او برای اینکه نشان دهد، پ. تعليم می داد

در پایان این مدت، مت یک سرود . جلسات ممنوع کرد و این زمانی بود که آنها یاد گرفتند به طرق دیگر خدا را بپرستند
  ":قلب پرستش:" کالسيک نوشت که تيتر آن این بود

  
  ردمن برای تو بيش از یک سرود خواهم آو    
  .چون سرود، به خودی خود، آن چيزی نيست که تو از من خواسته ای    
   جستجو می کنیاز آن چيزهایی که دیده می شوند،تو خيلی عميق تر     
  .تو به قلب من نگاه می کنی    

  
  .قلب مسئله، مسئله قلب است

  
  
  
  

  .خدا تماميت مرا می خواهد: نکته مورد توجه
 با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود محبت خداوند خدای خود را" : آيه حفظی

  )٣٠:١٢مرقس ."(نما
 پرستش من در عموم یا پرستش شخصی -چه چيزی همين اکنون خدا را خشنود می سازد: الی که بايد از خود بکنيدؤس

  من؟ در این مورد چه خواهم کرد؟
  

     
 
  



  )فصل چهاردهم(
  وقتی خدا دور بنظر می رسد

من منتظرم تا خداوند ما را ياری کند، هر چند اکنون خود را از قوم خويش پنهان کرده " 
  )١٧:٨اشعياء ."(تنها اميد من اوست. است

  
  .برخالف آنچه احساس می کنيد، خدا واقعی است

 وقتی او غذا، دوستان، خانواده، -تيدن خيلی راحت استوقتی مسائل در زندگی شما به خوبی پيش می روند، خدا را پرس
در چنين لحظاتی چگونه خدا . اما موقعيتها هميشه باب طبع ما نيستند. سالمتی و موقعيتهای شاد شما را تدارک ديده باشد

  را می پرستيد؟ وقتی خدا ميليونها کيلومتر دور بنظر می رسد، چه می کنيد؟
ت خدا با وجود درد، و شکر کردن خدا در زمان زحمت و اعتماد به او وقتی وسوسه عميق ترين مرحله پرستش، عباد

  . و دوست داشتن او وقتی به نظر دور می رسد، می باشدشده ايد، تسليم شدن وقتی رنج می بريد
 صحبت با دوستيها اغلب با جدا بودن و سکوت آزموده می شوند، زمانيکه از نظر فاصله فيزيکی جدا شده ايد يا قادر به

هر :" فيليپ يانسی زيبا نوشته که.  نزديکی به او نخواهيد کرداحساسدر دوستی خود با خدا، هميشه . طرف مقابل نيستيد
رابطه ای شامل زمانهای نزديکی و زمانهای جدايی می شود، و در يک رابطه بين ما و خدا، هر قدر هم که نزديک و 

  .اين زمانی است که پرستش مشکل می شود."  ديگر خواهد بودصميمی باشد، حرکت آونگ از يک سو به سوی
 زمانهائيکه به نظر  - جدايی آزمايش خواهد کردبه نظرخدا برای اينکه دوستی شما با او رشد کند، آن را با دورانهای 

حنای قديس يو. ما را ترک و فراموش کرده و خدا ميليونها کيلومتر دور احساس می شوداحساس خواهد شد که او ش
هنری ناون . اشاره می کند" شب تاريک نفس" صليب به اين روزهای خشکی روحانی، شک، و دوری از خدا به عنوان

  .اشاره می کنند" زمستان قلب" ناميد و ديگران به " خدمت شب" توزر آنها را . دبليو. ای. ناميد" خدمت غياب" آنها را
" خدا در اينکه او را . س ديگری نزديکترين دوستی را با خدا داشتداود بيشتر از هر ک" پس از عيسی مسيح، احتماال

با اين همه داود بارها از غيبت .  بنامد، لذت می برد)٢٢:١٣؛ اعمال رسوالن١۴:١٣اول سموئيل"(مردی موافق دل من
)" ١:١٠مزمور(ای خداوند چرا دور ايستاده ای؟ چرا به هنگام سختی ها خود را پنهان می کنی؟":آشکار او شکايت کرد

ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا دور ايستاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی 
  )۴٩:٨٩، ١۴:٨٨، ١١:٧۴، ٢٣:۴۴ همچنين مزمور٢:۴٣مزمور "(چرا مرا طرد کرده ای؟) " ١:٢٢مزمور"(شتابی؟

او تو را تنها " :وعده داده" او مرتبا. ما را نيز هرگز رها نمی کندترک نکرده بود، و او ش" البته که خدا داود را واقعا
اما خدا وعده ) ۵:١٣، عبرانيان١٨-١۶:١۴، يوحنا٢٨:٣٧، مزمور٨:٣١تثنيه ."(نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد

 اش را هرهاعتراف می کند که گاهی اوقات او چبرعکس، خدا ."  خواهيد کرداحساسشما هميشه حضور مرا " کهنداده 
  . زمانهايی هست که او در زندگی ما غايب است و خود را پنهان می کند.)١۵:۴۵اشعياء(از ما مخفی نگه می دارد

دعا می . يک صبح بيدار می شوی و تمام احساسات روحانی ات محو شده:" فلويد مک کالنگ اين را چنين بيان می کند
تمام تمرينات روحانی را می . ، ولی هيچ چيز عوض نمی شودشرير را نهيب می دهی.کنی ولی چيزی اتفاق نمی افتد

هر گناهی که می توانی بياد بياوری اعتراف می کنی، و از هر کس که می شناسی ...دوستانت برايت دعا می کنند... کنی
يکی و در تعجب قرار می گيری که اين تار. باز هم هيچ چيز اتفاق نمی افتد... روزه می گيری. طلب بخشش می کنی

اينطور احساس می شود که ... روزها؟ هفته ها؟ ماهها؟ آيا روزی تمام خواهد شد؟. روحانی تا کی ادامه خواهد داشت
بر سر من چه :"  نااميدی مطلق فرياد می زنيداينجاست که در. دعاهای تو به سادگی به سقف می خورد و برمی گردد

  "گذرد؟می 
هر مسيحی . آزمودن و رشد دادن دوستی شما با خداستاين قسمت عادی ! حقيقت اين است که مشکلی در شما نيست

اين احساسی دردناک و آزاردهنده است، اما برای رشد ايمان . چندين بار" حداقل يک بار اين را تجربه می کند و معموال
  . حياتی است" شما مسلما

به شرق می " :ش احساس کند اميد می بخشدبا دانش به اين مسئله ايوب وقتی نمی توانست حضور خدا را در زندگی ا
هنگامی که به شمال می روم، اعمال او را می بينم، ولی او را در . به غرب می روم او را نمی يابم. روم، او آنجا نيست
ر او از تمام کارهای من آگاه است و اگر مرا د. به جنوب می روم، اما در آنجا نيز نشانی از او نيست. آنجا پيدا نمی کنم

  )١٠ و٩:٢٣ايوب."(بوته آزمايش بگذارد مثل طالی خالص، پاک بيرون می آيم
در . وقتی خدا به نظر دور می رسد، شايد شما احساس کنيد که او بر شما خشم دارد يا بخاطر گناهی شما را تنبيه می کند

 می سازيم و با نااطاعتی و نزاع  روح خدا را محزون، ما با گناه. می کندواقع، گناه مشارکت صميمی ما با خدا را قطع 
  .و دعوا با ديگران، مشغوليت، دوستی با دنيا و گناهان ديگر، شعله مشارکت خود را با او خاموش می کنيم

 که همه ما ی آزمايش-ولی اغلب اين احساس طرد شدگی و غربت از خدا، ربطی به گناه ندارد، بلکه آزمايش ايمان است
ا به محبت، اعتماد، اطاعت و پرستش خدا، حتی وقتی حضور او را به هيچ وجه احساس نمی آي: بايد با آن روبرو شويم
  يت از کار او در زندگی ات نمی بينی، ادامه خواهی داد؟ؤکنی يا گواهی قابل ر



 اينکه تا ، هستندتجربه ایيکی از اشتباهات معمول که اکثر مسيحيان امروزه مرتکب می شوند اين است که آنها در پی 
آنها دنبال احساس هستند و وقتی اين احساس روی می دهد، اينطور نتيجه گيری می کنند که .  باشندجستجوی خدادر

. در واقع، خدا اغلب احساسات ما را کناری می زند، تا ما به آنها وابسته نباشيم! اشتباه است" کامال. پرستش داشته اند
  . پرستش نيستدنبال احساس بودن، حتی احساس نزديکی به مسيح،

ئيد کند و اغلب خيلی از دعاهای خود أوقتی طفل مسيحی هستی، خدا به تو احساساتی می بخشد که پرستش تو را ت
ولی در حاليکه در ايمان رشد می کنی، او تو را . محورانه و بسيار ناقص را پاسخ می دهد، تا تو بدانی که او وجود دارد

  .ز داشتن جدا می کند مانند از شير با،از اين وابستگی ها
 .اولی واقعيت است وديگری اغلب احساسی بيش نيست. حضور مطلق خدا و ظهور حضور او، دو چيز متفاوت هستند

خدا، حتی وقتی شما از حضور او آگاه نيستيد، حاضر است و حضور او آنقدر عميق است که قابل اندازه گيری با 
  .احساس محض نيست

ولی برای او اين مسئله بيشتر مهم است که به او . ی خواهد حضور او را احساس کنيدبلی، اين درست است که او م
  . اين ايمان است و نه احساسات که خدا را خشنود می سازد.  کنيد احساس کنيد تا اينکه او رااعتماد و توکل

ا از هم می گسلد و خدا را نمی  خواهد داد، بيشتر آن زمانهايی خواهد بود که زندگی شمرشدموقعيتهايی که ايمان شما را 
 خانواده اش، - را از دست دادهمه چيزاو در يک روز . اين مسئله برای ايوب اتفاق افتاد. شود در هيچ جا پيدا کرد

هفت فصل ويوس کننده تر از همه اينکه در طی سی أدلسرد کننده تر و م. تجارتش، سالمتی اش، و هر چه که داشت
  !کتابش، خدا چيزی نگفت

وقتی نمی توانی بفهمی در زندگی ات چه اتفاق می افتد و خدا ساکت است، چگونه خدا را می پرستی؟ چگونه در حين 
 وقتی آنها ،  بدون هيچ ارتباطی می توانی رابطه ات را حفظ کنی؟ چگونه چشمانت را به عيسی مسيح می دوزی،بحران

از شکم مادر :" در حضور خدا به خاک افتاده، گفت" :کنیپر از اشک است؟ تو آن کاری را که ايوب انجام داد، می 
 ٢٠:١ايوب ."(نام خداوند متبارک باد. خداوند داد و خداوند گرفت. برهنه به دنيا آمدم وبرهنه هم از اين دنيا خواهم رفت

  )٢١و
  

ی کنی در هر احساسی را که م.  دل خود را نزد خدا خالی کن.احساس می کنی بگو" به خدا آنچه را که دقيقا
بگذاريد غم و غصه ام را بيان کنم؛ بگذاريد از تلخی جانم سخن " : ايوب اين کار را وقتی که گفت. حضور او بريز

چنانکه در روزهای کامرانی خود می ":او وقتی خدا به نظر دور می رسيد فرياد زد.  انجام داد)١١:٧ايوب ."(بگويم
 خدا می تواند مسئله شک، عصبانيت، ترس، غم، )۴:٢٩ايوب ."(دبر خيمه من می مان ر خدابودم، هنگامی که ّس

  .االت تو را حل کندؤپريشانی وس
 می تواند يک نوع اظهار ايمان باشد؟ داود در عين حال که به خدا ،س شما به خداأآيا می دانستيد اعتراف نااميدی و ي

) ١٠:١١۶مزمور."(من بسيار مستمند شدم. تمايمان آوردم پس سخن گف" :توکل داشت و احساس نااميدی می کرد، نوشت
 در واقع ايمان عميقی را نشان ، صداقت داود! من به خدا اعتماد دارم، اما مستمند هستم: اين بنظر يک تضاد می باشد

 سوم، او ايمان داشت خدا. دوم، او ايمان داشت خدا به دعای او گوش فرا خواهد داد. اول، او به خدا ايمان آورد: می دهد
  .تا آنچه را احساس می کند ابراز کند و هنوز هم او را دوست داشته باشد به او اجازه خواهد داد

  
 بدون توجه به موقعيت و اينکه چگونه احساس .به طبيعت غير قابل تغيير خدا و اينکه خدا کيست متمرکز شو

او : است و می دانی به خود ياد آوری کنآنچه در باره خدا حقيقت ابدی . می کنی به شخصيت غير قابل تغيير خدا بچسب
نيکو است، او مرا دوست دارد، او با من است، او می داند من از چه چيزی می گذرم، او مواظبت می کند، و او نقشه 

  ."هيچوقت در تاريکی آنچه را خدا در روشنايی به تو گفته فراموش نکن:" ريموند گفته. و. خوبی برای زندگی من دارد
  :ی ايوب از هم پاشيد، و خدا ساکت بود، ايوب هنوز می توانست چيزهايی را بيابد که خدا را برای آن بپرستدوقتی زندگ

  )١٢:١٠ايوب .(اينکه او نيکوست و با محبت است •
 )٢٣و۵:٣٧؛ ٢:۴٢ايوب .(اينکه او قادر مطلق است •
 )۴:٣١؛ ١٠:٢٣ايوب.(اينکه او به هر جزء زندگی من توجه دارد •
 )١٣:٣۴ايوب .(بر اوضاع مسلط است" اينکه او کامال •
 )١۴:٢٣ايوب .(اينکه او برای زندگی من نقشه ای دارد •
 )٢۵:١٩ايوب .(اينکه او مرا نجات خواهد داد •

  
در طی دوران قحطی روحانی می بايد با صبر و تحمل  .به اينکه خدا وعده اش را عملی خواهد کرد، توکل کن

ساسات خود، و اين را درک کنيد که او شما را به يک مرحله عميق تر رشد سوق به وعده های خدا تکيه کنيد، و نه بر اح
  .سطحی و کم عمق می باشد" دوستی بر اساس احساسات واقعا. می دهد



فيض خدا به همان قوت خود باقی . موقعيتها نمی توانند شخصيت خدا را عوض کنند. پس با مشکل ، وارد مشکالت نشو
 موقعيتهايی که او را تائيد کنند، ايوب در عدم وجود.  تو استطرفداره احساس نمی کنی،  است؛ او هنوز حتی با اينک

از فرامين او سرپيچی نکرده ام و کلمات او را در سينه ام حفظ نموده " :او گفت. همچنان بر کالم خدا ايستاده بود
  )١٢:٢٣ايوب ."(ام

ايمان او در حين . عنايی نداشت، باعث شد که او وفادار بمانداين اعتماد به کالم خدا در حاليکه هيچ چيز برای ايوب م
  )١۵:١٣ايوب ."(اگر خدا برای اين کار مرا بکشد، باز به او اميدوار خواهم بود" :تمام اين دردها، استوار بود

 دهيد، وقتی احساس طرد شدگی از طرف خدا می کنيد، و به اعتماد خود نسبت به خدا بدون توجه به احساسات ادامه می
  .او را به عميق ترين نوع می پرستيد

  
 اگر خدا هيچ کاری هم هرگز برای تو نکرده باشد، هنوز بخاطر .برای تو چه کرده است" بياد آور که خدا قبال

پسر خدا برای تو .  او را بپرستی" دائما شايسته است که در باقی عمرت ، آنچه عيسی مسيح بر صليب برای تو انجام داد
  . اين بزرگترين دليل برای پرستش است!جان داد

 عادی شدن حقيقتی، .سفانه، ما جزئيات وحشتناک عذابی را که خدا در قربانی خود به جای ما کشيد، فراموش می کنيمأمت
  .خودبينی را پرورش می دهد

شناخت، تازيانه پسر خدا حتی قبل از مصلوب شدنش، در حالت برهنه شالق خورد، آنقدر ضربه خورد که او را نمی شد 
 به او  آب دهان بر او انداخته شده، ، مسخره شده، تاج خار بر سرش گذاشته و با حالت اهانت باریخورده ، تحقير شده،

  .فحش داده شد و مردان بی رحم او را تمسخر کردند و با او بدتر از يک حيوان رفتار کردند
، او را مجبور کردند که صليب سنگين را بی هوش بود" باپس از آن در حاليکه بخاطر از دست دادن خون زياد تقري

کشان کشان به باالی تپه ببرد و بعد او را بر آن ميخکوب کردند و در آنجا او را به حال خود رها کردند تا آرام، آرام 
 با فرياد به در حاليکه خون بدن او تمام می شد، هوچی ها کنار صليب ايستادند و. عذاب مرگ جانکاه بر صليب را بميرد

  .طلبيدندمی او اهانت می کردند و دردهای او را به مسخره می گرفتند و ادعای او مبنی بر خدا بودن را به چالش 
به غير از اين، چون مسيح تمام گناه و قصورات بشريت را بر خود گرفت، خدا نگاهش را از آن منظره زشت برداشت، 

عيسی مسيح می توانست " خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟:"  زدس تمام فريادأو عيسی مسيح در نوميدی و ي
  . شما را نجات دهد اما در آنصورت نمی توانست- دهدخود را نجات

چرا خدا چنين سوء رفتار شريرانه و شوم را اجازه داد و تحمل . کلمات، تاريکی آن لحظه را نمی تواند بيان کند
کتاب مقدس می !  جهنم رهايی يابيد و در جالل و شکوه او تا ابد شريک باشيد از هالکت ابدی در شماکرد؟چرا؟ تا

زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی گناه گذاشت، تا ما بعنوان پيروان او، آنطور که مورد پسند " :فرمايد
  )٢١:۵دوم قرنتيان."(خداست، نيک و عادل شويم

 می و اين تنها. او مرد تا تو تا ابد زندگی کنی. نی همه چيز داشته باشیعيسی مسيح همه چيز را ترک کرد تا تو بتوا
ديگر هرگز نبايد اين فکر به مغز شما  . شايسته باشد بر اينکه شما می بايد شکرگزار باشيد و او را بپرستيدتواند دليلی

  .خطور کند،  که برای چه بايد شکرگزار باشيد
  
  
  

  .س می کنم، خدا واقعی استبرخالف آنچه احسا: نکته مورد توجه
  )۵:١٣عبرانيان."(شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد"  :آيه حفظی

وقتی که خدا به نظر دور می رسد، چگونه می توانم بر حضور خدا متمرکز " مخصوصا: الی که بايد از خود بکنيدؤس
  .بمانم

 



  ٢# هدف 
  شما برای خانواده الهی شکل گرفته ايد

  )۵:١۵يوحنا."(من تاک هستم و شما شاخه های آن" 
همه متعلق به يکديگريم و به هم نياز ... هستيم و) مسيح(هر يک از ما عضوی از بدن او" 

  )۵:١٢روميان."(داريم
  
  )فصل پانزدهم(

  شکل گرفته برای خانواده الهی
که خدا، همان خدايی که همه چيز را برای جالل خود و اين درست و بجا بود " 

بسياری از فرزندان خدا را به سوی جالل آسمان هدايت می ...آفريد،
  )الف١٠:٢عبرانيان."(نمايد

و چنين نيز ! ببينيد پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شويم" 
  )١:٣اول يوحنا!"(هستيم

  
  . خدا شکل گرفته ايدشما برای خانواده

اين دومين هدف خدا برای زندگی شما است . خدا خانواده ای می خواهد و شما را آفريده تا قسمتی از اين خانواده باشيد
تمام کتاب مقدس داستان خدايی است که خانواده را تشکيل می دهد که او . که قبل از آنکه بدنيا بياييد طراحی کرده است

نقشه غير قابل تغيير خدا " :کتاب مقدس چنين می فرمايد. ، احترام کنند و با او تا ابد سلطنت کنندرا دوست داشته باشند
همواره اين بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذيرد؛ و برای اين منظور، عيسی مسيح را فرستاد تا 

خدا اراده کرده بود که اين لطف را در حق ما علت اين تصميم فقط اين بود که . جانش را در راه ما فدا کند
  )۵:١افسسيان!"(بکند

طبيعت خود او بر اساس رابطه است و خود را با واژه های . چون خدا محبت است، پس او برای روابط ارزش قائل است
 از هماهنگی تثليث الگوی کاملی. تثليث رابطه خدا نسبت به خود است. پدر، پسر و روح القدس: خانوادگی می شناساند

  .رابطه ای است، و ما می بايد مفاهيم آن را مطالعه کنيم
 - ی به خانواده نداشت نيازاو. خدا هميشه در رابطه ای محبتانه نسبت به خود وجود داشته، پس او هيچگاه تنها نبوده است

 وارد خانواده خود کند و آنچه ، پس نقشه ای را طراحی کرد تا ما را خلق کند، وبلکه او ميل به ايجاد يک خانواده داشت
او چنين اراده فرمود که " :کتاب مقدس می فرمايد.و اين به خدا لذت زياد می دهد. را که او صاحب است، با ما تقسيم کند

  )١٨:١يعقوب ."(ما را بوسيله پيام انجيل، زندگی تازه ببخشد تا ما نخستين فرزندان خانواده الهی او باشيم
ايمان می آوريم، خدا پدر ما و ما فرزندان او می شويم، ايمانداران ديگر، برادران و خواهران ما و وقتی به عيسی مسيح 

  .خانواده خدا، شامل همه ايمانداران در گذشته ، حال و آينده می شود. کليسا خانواده روحانی ما می شود
رای ورود به خانواده خدا توسط تولد دوباره تان تنها راه  ب.  خدا نيستندفرزندشده، ولی همه آفريده هر انسانی توسط خدا 

اول ."(به سبب لطف بی پايان و عظيم خود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند" خدا . می باشد
  ). را نيز ببينيد١۶-١۵:٨ب؛ همچنين روميان٣:١پطرس 

؛ دوم ١٣:١٠؛ روميان٢١:٢؛ اعمال رسوالن٣۴:٨قس مر(خدا از تمام دنيا دعوت کرده تا قسمتی از خانواده خدا باشند
همگی ما در اثر ايمان به عيسی " :کتاب مقدس می فرمايد. ايمان به عيسی مسيح: اما يک شرط وجود دارد) ٩:٣پطرس

  )٢۶:٣غالطيان."(مسيح فرزندان خدا می باشيم
خانواده های ما بر . ن تا ابد باقی می ماندتر می باشد، چو  مهم بسيارخانواده روحانی شما حتی از خانواده فيزيکی شما

زمين، هدايای عالی خدا می باشند، اما بی ثبات و موقتی می باشند و گاهی اوقات با طالق يا فاصله افتادن  و يا پيری و 
 ادامه يت تا ابد- رابطه ما با ديگر ايمانداران-از طرف ديگر، خانواده روحانی ما. مرگ از هم  گسيخته می شود" احتماال

هر گاه پولس برای دقت به .  خانواده الهی، اتحادی قويترو وابستگی دائمی تر از رابطه خونی می باشد.خواهد داشت
بنابراين، وقتی به حکمت و " :هدف ابدی خدا برای همگی ما می ايستاد، لحظه ای را به شکرگزاری می پرداخت

 درگاه خدايی که پدر اين خانواده الهی است دعا می کنم، خانواده عظمت نقشه خدا فکر می کنم، به زانو در می آيم و به
  )١۵-١۴:٣افسسيان."(ای که بعضی از اعضای آن در آسمان و بعضی ديگر هنوز بر روی زمين هستند

  
  



  فوائد بودن در خانواده خدا
اسم :  شما تقديم شداز لحظه ای که از لحاظ روحانی در خانواده خدا متولد شديد، هدايای تولد حيرت انگيزی به

؛ ١:٣اول يوحنا(!خانوادگی، شباهت خانوادگی، امتيازات خانوادگی، دسترسی صميمی به خانواده و ارث خانوادگی
 )١٧:٨؛ روميان۵-٣:١اول پطرس ؛ ١٢:٣؛ افسسيان٢٣:٣؛ اول قرنتيان٢:۵؛ روميان٧-۶:۴؛ غالطيان٢٩:٨روميان

 و به همين علت وارث نيز هستيم و هر چه از آن خداست، به ما نيز فرزندان خدا می باشيم،" :کتاب مقدس می فرمايد
  )٧:۴غالطيان."(تعلق دارد

خدای من همه احتياجات شما را برحسب " :در آنجا می خوانيم. ثروتمند ما می کند" ارث" عهد جديد تأکيد بزرگی به 
ان فرزندان خدا، ما در ثروت خانواده به عنو) ١٩:۴فيليپيان."(دولت خود در جالل در مسيح عيسی رفع خواهد نمود

و ... قدرت... حکمت...جالل و شکوه...صبر...مهربانی...فيض او...غنای " اينجا بر زمين به ما . سهيم هستيم
 بخشيده شده است، اما در ابديت خيلی بيشتر )۴:٢؛ ١۶:٣؛ افسسيان٣٣:١١؛ ٢٣:٩؛ ۴:٢؛ روميان٧:١افسسيان"(رحمت

  .م برداز اين را به ارث خواهي
به اين حقيقت پی ببريد که ارثی که خدا برای مؤمنين تدارک ديده، چقدر پرشکوه و غنی " :پولس گفت

اول (چه چيزهايی را شامل می شود؟ اول از همه، می توانيم تا ابد با خدا باشيم" اين ارث دقيقا) ب١٨:١افسسيان."(است
، )١٨:٣؛ دوم قرنتيان٢:٣اول يوحنا(مسيح مبدل خواهيم شدبه شباهت " ، ما کامال"، ثانيا)١٧:۴؛ ١٠:۵تسالونيکيان

، به ما پاداش داده خواهد شد و مقامات "، رابعا)۴:٢١مکاشفه(، ما از تمام دردها، مرگ و عذاب آزاد خواهيم شد"ثالثا
، "، خامسا)٢٣و٢١:٢۵؛ متی٣۵:١٠؛ عبرانيان٨:٣؛ اول قرنتيان٣٠:١٠؛ ۴١:٩مرقس (خدمتی به ما سپرده خواهد شد

؛ دوم ١۴:٢؛ دوم تسالونيکيان۴:٣؛ کولسيان١٧:٨روميان(ما در جالل و شکوه مسيح شريک خواهيم بود
  .شما خيلی بيشتر از آنکه متوجه باشيد ثروتمند هستيد! چه ارثی عالی) ١:۵؛ اول پطرس١٢:٢تيموتاؤس

اول ."(در آسمان نگاه داشته شده استميراثی فسادناپذير و بی آاليش و ناپژمردنی که برای شما " :کتاب مقدس می فرمايد
هيچکس نمی تواند آن را . پاک، دائمی و محفوظ می باشداين به آن معناست که ارث ابدی شما، پرارزش، ) ۴:١پطرس

در حقيقت شما می بايد برای اين ميراث . ، يا فاجعه طبيعی نابود شودفقر اقتصادیاز شما بگيرد، و نمی تواند با جنگ يا 
هر کاری را از جان و دل انجام دهيد، درست مانند " :پولس می گويد. برای بازنشستگی، تالش و کار کنيدابدی و نه 

فراموش نکنيد که شما پاداشتان را از مسيح خداوند دريافت خواهيد . اينکه برای مسيح کار می کنيد، نه برای اربابتان
  )الف٢۴-٢٣:٣کولسيان."(کرد، يعنی همان ميراثی را که برای شما نگاه داشته است

  .شما می بايد در روشنايی ابديت زندگی کنيد. بازنشستگی، هدف کوتاه نظرانه ای می باشد
  

  يکی شدن با خانواده خدا: تعميد آب
خانواده های سالم، افتخار خانوادگی دارند و اعضای آن از اينکه به عنوان عضوی از آن خانواده شمرده شوند خجالت 

تعميد چنانکه مسيح حکم داده،  ندمتأسفانه ايمانداران زيادی را مالقات کرده ام که حاضر نبوده ا. ارندنمی کشند و عار ند
  .بگيرند و خود را در جمع، با خانواده روحانی يک ندانسته اند
. ی کنداين مراسم حکايت از ورود شما به خانواده خدا م. تعميد يک مراسم انتخابی نيست، که آن را به تأخير بياندازيم

آيا شما تعميد در آب ." من از اينکه قسمتی از خانواده خدا باشم عار ندارم" :توسط اين مراسم به دنيا اعالم می شود که
برويد و همه قومها " :او به ما فرمود که. گرفته ايد؟ عيسی مسيح اين عمل زيبا را به همه اعضای خانواده اش حکم کرده

  )١٩:٢٨متی."(نام پدر، پسر و روح القدس تعميد دهيدرا شاگرد سازيد و ايشان را به 
 به تعميد آب به اندازه بشارت و بنای ايمانداران اهميت قائل شده ،برای سالها ، من از اينکه مأموريت بزرگ عيسی مسيح

ا برای  بعدها متوجه شدم، چون اين نشاندهنده دومين هدف خدراستی چرا تعميد آب اينقدر مهم است؟. ، تعجب می کردم
  .خانواده ابدی خدابا سهيم شدن در مشارکت : زندگی است

تعميد شما ايمانتان را اعالن می کند، و شراکت در دفن و قيام مسيح است، و نشان دهنده مرگ . تعميد مفهوم عميقی دارد
 جشن ورود شما به اما تعميد همچنين. شما  نسبت به زندگی کهنه می باشد و زندگی تازه شما در مسيح را بيان می کند

  .خانواده خدا است
تعميد نشان می دهد که وقتی خدا شما را وارد خانواده اش کرد، . تعميد شما، تصوير فيزيکی يک حقيقت روحانی است

هر يک از ما عضوی از بدن مسيح می باشيم، بعضی از ما يهودی هستيم و بعضی غيريهودی، بعضی " :چه اتفاقی افتاد
در واقع ما بوسيله يک روح، يعنی روح القدس، در بدن مسيح تعميد گرفته ايم و خدا به همه ...  آزادغالم هستيم و بعضی

  )١٣:١٢اول قرنتيان."(ما، از همان روح عطا کرده است
 در حقيقت .، بلکه فقط ايمان به عيسی مسيح است که اين کار را می کندنمی کندتعميد آب شما را عضوی از خانواده خدا 

مانند حلقه عروسی، تعميد آب يک يادآوری .  می دهدنشانين حقيقت را که شما قسمتی از خانواده خدا هستيد را تعميد ا
 است و نه چيزی که به کناری می گذاريد شروعدر حقيقت اين يک عمل . مرئی، از يک تسليم درونی در قلب می باشد
اعمال (قدسی برای اين عمل اين است که ايمان آوريدتنها شرط کتاب م. تا زمانيکه از لحاظ روحانی رشد کرده ايد

  ).٣٨-٣۵، ١٣-١٢:٨؛ ۴١:٢رسوالن



ی همان روز نفر در ٣٠٠٠در روز پنطيکاست، . در عهد جديد مردم همان لحظه که ايمان می آوردند، تعميد می گرفتند
 تعميد  درجای که توبه کرد،در جای ديگر، يک رهبر حبشی، درست همان لحظه ا. که مسيح را پذيرفتند تعميد گرفتند

 هيچ تعميد به تعويق ،در عهد جديد.  تعميد دادندنيمه شبگرفت، و پولس و سيالس زندانبان فيليپی و خانواده اش را در 
 در اسرع ، اگر به منظور اظهار و بيان ايمان خود به مسيح هنوز تعميد نگرفته ايد، به حکم مسيح.  وجود ندارد، افتاده

  .بگيريدوقت، تعميد 
  

  بزرگترين امتياز زندگی
از همين رو، عيسی . زيرا او که مقدس می سازد و آنان که مقدس می شوند، همه از يک تبارند" :کتاب مقدس می فرمايد

شما قسمتی از .  بگذاريد اين حقيقت عالی در وجود شما نقش ببندد)١١:٢عبرانيان."(عار ندارد ايشان را برادر بخواند
اين کلمات عيسی مسيح بی نقص ! ستيد و چون عيسی شما را مقدس می گرداند، خدا به شما افتخار می کندخانواده خدا ه

زيرا هر که خواست ! اينانند مادر و برادران من:" سپس با دست خود به سوی شاگردانش اشاره کرد و گفت" :می باشند
 بزرگترين امتيازو احترامی )۴٩:١٢متی."( استپدر مرا که در آسمان است به جای آورد، برادر و خواهر و مادر من

هيچ چيز ديگر با آن قابل مقايسه . که شما در تمام عمرتان دريافت خواهيد کرد اين است که قسمتی از خانواده خدا باشيد
  .هر گاه احساس می کنيد که نااليق، طرد شده يا ناامن هستيد، بياد بياوريد که به چه کسی تعلق داريد. نيست

  
  
  
  

  .من برای خانواده خدا شکل گرفته ام: نکته مورد توجه
نقشه غير قابل تغيير خدا همواره اين بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذيرد؛ و برای " :آيه حفظی

ده کرده بود علت اين تصميم فقط اين بود که خدا ارا. اين منظور، عيسی مسيح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند
  )۵:١افسسيان!"(که اين لطف را در حق ما بکند

 ، يکی از اعضای خانواده خودمثل ،ديگر ايماندارانبرای شروع، چگونه می توانم با : الی که بايد از خود بکنيدؤس
  .کنمرفتار 



  )فصل شانزدهم(
  آنچه بيشتر از همه اهميت دارد

اگر تمام اموال خود را به فقرا ببخشم و بخاطر اعالم پيغام انجيل، زنده زنده در ميان " 
شعله های آتش سوزانده شوم، اما نسبت به انسانها محبتی نداشته باشم، تمام فداکاریهایم 

  )٣:١٣اول قرنتيان ."(بيهوده خواهد بود
آری، همان گونه که از آغاز شنيده . ن است که بنابر احکام او سلوک نمایيمو محبت ای" 

  )۶:١دوم یوحنا."(اید، حکم او این است که در محبت سلوک کنيد
  
  

  . در محبت است،معنای زندگی
در .  این است که چگونه محبت کنيد، چون خدا محبت است،مهمترین درسی که خدا می خواهد شما بر زمين یاد بگيرید

" : اساس هر حکم دیگری است که او به ما داده است،محبت کردن است که بيشترین شباهت را به او داریم، پس محبت
دیگران را دوست بدار، به همان اندازه که خود را :" زیرا تمام دستورهای خدا، در این دستور خالصه می شود که

  )١۴:۵غالطيان."(دوست می داری
 درست برعکس طبيعت خود محورانه ما است و ،این عمل.  کار آسانی نيست،د خواهییاد گيری محبت کردن بدون خو

صحيح است که خدا از " این کامال. به این علت است که خدا تمام مدت زندگيمان را به ما فرصت داده تا آن را یاد بگيریم
ست که ما یاد بگيریم دیگران را در ما خواسته که همه را محبت کنيم، اما نباید فراموش کنيم که او بطور اخص مایل ا

پطرس به ما می . مشاهده کردیم، این دومين هدف برای زندگی شما است" همانگونه که قبال. خانواده اش محبت کنيم
پس تا " :پولس این مقصود را اینچنين منعکس می کند) ب١٧:٢اول پطرس ."(ایمانداران را دوست بدارید" :گوید

  )١٠:۶غالطيان."(کنيم، به ویژه به اهل بيت ایمانفرصت داریم به همه نيکی 
 محبت و توجه خاص داشته باشيم؟ چرا آنها در محبت شدن ،چرا خدا اصرار می ورزد که ما نسبت به ایمانداران دیگر

عيسی مسيح .  تا هر چيز دیگر، بيشتر توسط محبتشان  شناخته شوند،ارجحيت دارند؟ چون خدا می خواهد خانواده اش
محبت " :او فرمود.  بزرگترین شهادت ما به دنيا است و نه اعتقادات آموزه ای ما،نسبت به يکديگر که محبت ما فرمود

از آنکه در آسمان از  پيش )٣۵:١٣یوحنا."(شما به یکدیگر، به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشيد
.  بر این زمين داریم تا خود را برای محبت در ابدیت آماده سازیمبودن با خانواده خدا تا ابد لذت ببریم، کار بسيار سختی

  . تمرین محبت یکدیگر می باشد،تربيت می کند، و مهمتر از همه اینها" مسئوليتهای خانوادگی" خدا ما را با دادن 
 کردن را در خود  تا استعداد محبت،خدا از شما می خواهد که شما در مشارکت نزدیک و دائم با دیگر ایمانداران باشيد

دور و بر مردمی آزار دهنده،  -شما می باید دور و بر مردم باشيد. محبت در انزوا یاد گرفته نخواهد شد. توسعه دهيد
  :توسط مشارکت با دیگران سه حقيقت مهم را یاد می گيریم.  و مأیوسقاصر

  
  . بهترين بهره گيری از زندگی است،محبت
 زندگی خوبمحبت فقط یک قسمت . ا و هدف اصلی و بزرگترین آرزوی شما باشد می باید در رأس ارجحيته، محبت

اول ."(محبت را مهم ترین هدف زندگی خود بسازید" :کتاب مقدس می فرماید.  قسمت آن استمهمترينشما نيست، بلکه 
  )الف١:١۴قرنتيان 

مثل اینکه محبت ."  که با محبت باشم از چيزهایی که من در زندگی می خواهم این استيکی:" این گفته کافی نيست که
 .روابط می باید بيشتر از هر چيز دیگر در زندگی شما ارجحيت داشته باشد. جزو فهرست ده چيز مهم زندگی شما باشد

  چرا؟
اگر همه دارایی خود را بين فقيران " : پولس اینچنين اظهار می دارد.بی ارزش است" زندگی بدون محبت واقعا

  )ب٣:١٣اول قرنتيان."(خویش به شعله های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هيچ سود نمی برمتقسيم کنم و تن 
پيدا  روابط چيزی است که باید بزور در برنامه روزانه مان جای دهيم و در باره ،اغلب ما اینطور عمل می کنيم که

 این مسئله به ما این احساس را می دهد که و.  وقت برای فرزندانمان یا مردم دیگر در زندگيمان صحبت می کنيمکردن
اما خدا می گوید معنای زندگی ما در .  فقط قسمتی از زندگی ما در کنار بسياری وظایف دیگر را اشغال می کند،روابط

  .روابط نهفته است
ر مورد رابطه  د،چهار فرمان از ده فرمان در باره رابطه ما با خدا صحبت می کند، در حاليکه شش حکم یا فرمان دیگر

، عيسی مسيح آمد و آنچه "بعدا! اما فراموش نکنيد که تمام این ده فرمان در باره رابطه است. ما با مردم سخن می گوید
خداوند خدای خود " :او فرمود. خدا و مردم را محبت کنيد: را که برای خدا بسيار اهميت دارد، در دو جمله خالصه کرد

دومين حکم نيز . این نخستين و بزرگترین حکم است.ان و با تمامی فکر خود محبت نمارا با تمامی دل و با تمامی ج



این دو حکم، اساس تمامی شریعت موسی ." یه ات را همچون خویشتن محبت نماهمسا:" همچون حکم نخستين، مهم است
فتن محبت کردن ، فراگر)پرستش( پس از یادگيری محبت کردن خدا)۴٠-٣٧:٢٢متی."(و نوشته های پيامبران است

 . دومين هدف زندگی شما است،دیگران
پس چرا روابط ما اینقدر فرصت . مهمترین چيز در زندگی نه کسب موفقيت و نه مالکيت چيزها،  بلکه روابط می باشد

 وقتی برنامه روزانه ما زیاده پر می شود، روابط ما سطحی می شود و در دادن وقت، انرژی و توجهی که کوتاه دارد؟
 جای آنچه را که برای خدا مهم ترین است، ،طراری استآنچه اض.  کوتاهی می ورزیم،تلزم روابط محبتانه استمس

  .گرفته است
ما با پول در آوردن، انجام دادن کارمان، پرداختن صورتحسابها و رسيدن به .  بزرگترین دشمن روابط است،مشغوليت

حقيقت . تار می کنيم، مثل اینکه این وظایف هدف زندگی می باشندهدفهای دیگر از پيش وقتمان پر می شود و طوری رف
زندگی منهای محبت مساوی است با .  یادگيری محبت کردن خدا و مردم است،هدف زندگی. این است که اینچنين نيست

  .صفر
  

این است بدهيم  را اولویت یکی دیگر از دالیلی که خدا به ما می گوید به محبت باالترین .محبت تا ابد برقرار است
اول ."(اما بزرگترینشان محبت است. ایمان، اميد و محبت: و حال این سه چيز باقی می ماند" :که محبت ابدی است

  )١٣:١٣قرنتيان
اینکه چگونه با مردم دیگر رفتار کردید، بيشترین تأثير ماندنی خواهد بود که شما بر .  ميراثی را بجای می گذارد،محبت

آنچه می کنی مهم نيست بلکه اینکه :" همانطور که مادر ترزا گفت. نه ثروت یا موفقيتها  وذاشتزمين بجا خواهيد گ
  .محبت راز ميراث بجا ماندنی است." چقدر آن را با محبت انجام می دهی مهم است

 در مرز من در کنار تخت بسياری از مردم بوده ام که در لحظات پایانی زندگيشان به سر می بردند، در حاليکه آنها
می خواهم یکبار دیگر به آنها نگاه ! دیپلمهای مرا بياور:"  و بياد ندارم که یکی از آنها اینچنين بگوید،ابدیت قرار داشتند

ذیرد، وقتی زندگی بر زمين پایان می پ." جوائز و مدالهایم و آن ساعت طالیی که به من داده شد را به من نشان بده. کنم
 مردمی - مردم می باشند،آنچه بيشتر از همه دور و بر خود می خواهيم. آنچه توجه مردم را جلب می کند، اشياء نيستند
  .که آنها را دوست داریم و با آنها رابطه داریم

را شخص حکيم این حقيقت . این در آخرین لحظات زندگی ما است  که متوجه می شویم که معنای زندگی در روابط است
منتظر نشوید که به بستر مرگ برسيد تا درک کنيد که هيچ چيز به این اندازه . زودتر یاد می گيرد، قبل از آنکه دیر شود

  .مهم نيست
  

 محبت کردن را هدف زندگی خود قرار ادگيریسومين دليل اینکه ی .ما بر اساس محبتمان ارزيابی خواهيم شد
یکی از طریقهایی که خدا رشد روحانی را اندازه . بدیت ارزیابی خواهد شد از ما بخاطر این در ا،دهيد این است که

در مورد شغلت به من بگو، در باره حساب :" خدا در آسمان نخواهد گفت.  توسط کيفيت روابط شما است،گيری می کند
تاج بودند، چطور افرادی که مح" بلکه اینکه با دیگر مردم، مخصوصا." بانکی ات و مشغوليتهایت برای من تعریف کن

عيسی مسيح فرمود، طریقه محبت کردن او، محبت کردن خانواده او و توجه به ) ۴۶-٣۴:٢۵متی.(رفتار کردی
آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من " :احتياجات عملی آنها می باشد

  )۴٠:٢۵متی."(کردید
 کاراکتر یا ،تنها چيزی که با خود خواهيد برد.  ترک خواهيد کرد،ت سر بودوقتی شما به ابدیت منتقل شوید، آنچه که پش

مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می " :به همين منظور است که کتاب مقدس می فرماید. شخصيت شما است
  )۶:۵غالطيان."(کند

خود زانو بزنيد یا بنشينيد و اینطور دعا با دانش به این مسئله، پيشنهاد می کنم که هر صبح که بيدار می شوید، کنار تخت 
خدایا، در حاليکه مشغول انجام کارها در طی روز هستم، می خواهم مطمئن باشم که وقت خود را صرف محبت :" کنيد

چرا باید ." من نمی خواهم این روز خود را تلف کنم. چون معنای زندگی در این است. کردن تو و دیگر مردم می کنم
   اگر تو می خواهی آن را تلف کنی؟، را به تو بدهدخدا روز دیگری

  
  .بهترين تجلی محبت در وقت است

هر قدر .  مدت زمانی است که ما حاضریم برای آنها صرف کنيم، یکی از چيزهایی که تعيين کننده اهميت مسائل است
اگر می خواهيد . ا ارزش استوقت صرف چيزی بکنيد، نشاندهنده این است که آن چيز به چه اندازه برای شما مهم و ب

  . که وقت خود را چگونه صرف می کنداولویتهای یک شخص را بدانيد، کافيست نگاه کنيد
شما می توانيد پول بيشتر بدست . زمان گرانبهاترین هدیه شما است، چون مقدار مشخصی از آن در اختيار شما است

را که به یک شخص می دهيد، قسمتی از زندگی شما است که آن وقتی .  ولی نمی توانيد وقت بيشتر داشته باشيد،بياورید
 به این علت بزرگترین هدیه ای که می توانيد به کسی بدهيد  .وقت شما، زندگی شما است. را دیگر بدست نخواهيد آورد

  .وقت شما است



کلمات . يم، اینرا ثابت کنيم بلکه باید با وقتی که برای آنها صرف می کن، رابطه ها مهم استبگوئيم  فقط کافی نيست که
اول !"(فرزندان، بيایيد محبت کنيم، نه به زبان و در گفتار، بلکه به راستی و در کردار" . بی ارزش می باشند،محض
  .می باشد"  ن- ا- م-ز"  رابطه ها وقت و انرژی می خواهند و بهترین روش هجی کردن محبت،)١٨:٣یوحنا

گران چه فکر می کنيم، یا انجام می دهيم، یا تهيه می کنيم، بلکه چقدر از خود  فدا جوهر محبت در این نيست که برای دی
من نمی فهمم زن و بچه هایم از من :" بسياری به من گفته اند. مردان، اغلب این را درک نمی کنند" مخصوصا. می کنيم

 آنها شما را می  "این چه می خواهند؟بيشتر از .  برایشان تهيه می کنم،من هر چه آنها احتياج دارند. چه می خواهند
هيچ چيز جای آن را .  وقت شما- شما، گوشهای شما، وقت شما، توجه شما، حضور شما، تمرکز شمانچشما! خواهند

  .نمی گيرد
.  می باشدتوجه متمرکز شدهبيشترین هدیه خواسته شده از محبت، مرواریدها یا گل سرخ ها یا شکالتها نيستند، بلکه 

:" توجه می گوید.  که شما خود را در آن لحظه فراموش می کنيد،نان مصمم بر روی دیگری متمرکز می شودمحبت آنچ
هر دفعه که وقت خود را ." من به اندازه کافی به تو ارزش قائلم که گرانبهاترین سرمایه ام، یعنی وقتم را به تو می دهم

نسبت به " :يسی مسيح این را اینچنين نمونه قرار دادع. می دهيد، یک قربانی می کنيد و قربانی جوهر محبت است
در این زمينه مسيح الگوی شما باشد، که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره . دیگران، پر از محبت باشيد

  )٢:۵افسسيان."(قربانی، به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد
خدا جهان را آنقدر محبت "  .ی کنيد ولی نمی توانيد بدون قربانی، محبت کنيدشما می توانيد بدون محبت، چيزی را قربان

 تسليم کردن اولویتها، آسایش، هدفها، امنيت، پول، انرژی، یا -محبت یعنی رها کردن) الف١۶:٣یوحنا"(داد...کرد که
  .وقت،  برای منفعت رساندن به یک شخص دیگر

  
  .بهترين وقت محبت کردن، همين حاال است

اما با توجه به اینکه محبت مهمترین چيز است، .  پاسخ شرعی ما به کار ناچيز می باشد،هی اوقات به تعویق انداختنگا
پس تا فرصت داریم به همه نيکی "  :کتاب مقدس بارها بر این امر تأکيد می ورزد. پس واالترین اولویت را دارا است

اگر می توانی به داد "  )١۶:۵افسسيان."(ا اعمال نيک بجا آوریداز هر فرصتی سود بجویيد ت"  )١٠:۶غالطيان."(کنيم
، اگر همان موقع "برو فردا بيا:" هرگز به همسایه ات مگو. کسی که محتاج است برسی، کمک خود را از او دریغ مدار

  )٢٨و٢٧:٣امثال سليمان."(می توانی به او کمک کنی
شرایط محيط . ون شما نمی دانيد که چقدر فرصت خواهيد داشتچرا همين حاال بهترین وقت برای اظهار محبت است؟ چ

اگر می خواهی محبتت را . فرزندان بالغ می شوند و هيچ ضمانتی برای فردا نيست. مردم می ميرند. عوض می شوند
  .ابراز کنی، بهتر است همين اکنون این کار را انجام دهی
در باره آن وقتهایی که :  چند سؤال است که باید از خود بکنيدبا دانش به اینکه روزی در برابر خدا خواهيد ایستاد،

 برای تو اهميت داشته اند چه توضيحی خواهی داشت؟ با چه کسی احتياج داری ، بيشتر از مردم، پروژه ها یا چيزها
 باید وقت بيشتری صرف کنی؟ چه چيزی از برنامه ات را باید حذف کنی تا این امر را ممکن سازی؟ چه قربانيهایی

  بکنی؟
 همين ، وقت است و بهترین وقت محبت کردن،بهترین تجلی محبت.  محبت کردن است،بهترین نوع استفاده از زندگی

  .حاال است
  
  
  

  .محبت معنای زندگی است: نکته مورد توجه
همسایه ات را همچون خویشتن محبت " تمام شریعت در یک حکم خالصه می شود و آن اینکه"  :آيه حفظی

  )١۴:۵غالطيان(."نما
با خود صادق باشم، آیا روابط اولين اولویت من است؟ چطور می توانم مطمئن باشم که : الی که بايد از خود بکنيدؤس

  همينطور است؟



  )فصل هفدهم(
  مکانی برای تعلق

همراه با مقدسين، اهل وطن الهی می باشيد و با ساير ايمانداران عضو خانواده ... شما" 
  )ب١٩:٢افسسيان."(خدا هستيد

  )ب١۵:٣اول تيموتاؤس..."(خانه خدا که کليسای زنده و ستون و بنيان حقيقت است" 
  
  

  .ه باشيد، بلکه تعلق نيز داشته باشيداز شما دعوت به عمل آمده، تا نه فقط ايمان داشت
 ما برای اجتماع )١٨:٢پيدايش ."(خوب نيست که آدم تنها باشد"  :حتی در محيط کامل و پاک باغ عدن، خدا فرمود

آفريده شديم، برای مشارکت ساخته شديم، و برای خانواده شکل گرفته ايم، و هيچ کدام از ما به تنهايی قادر به تحقق 
  .تساهداف خدا ني

در کتاب مقدس چيزی از قبيل مقدسين منزوی، يا زاهدان گوشه نشينی که از ديگر ايمانداران جدا شده اند و از مشارکت 
در کنار هم قرار گرفته ايم، به هم وصل شده ايم، با  کتاب مقدس می فرمايد که ما .محروم هستند، يافت نمی شود

 هم وارث هستيم، با هم تطبيق داده شده ايم، و با هم نگهداری شده ايم يکديگر بنا شده ايم، با يکديگر عضو هستيم، با
؛ ١٩:٢؛ کولسيان١۶:۴؛ ۶:٣؛ ٢٢و٢١:٢؛ افسسيان١٢:١٢اول قرنتيان(.و با يکديگر نيز به آسمان ربوده خواهيم شد

  .شما ديگر، خودتان به تنهايی نيستيد) ١٧:۴اول تسالونيکيان
در خانواده خدا، . ست، نبايد فراموش کنيد که خدا نمی خواهد خصوصی باشددر حاليکه رابطه شما با مسيح شخصی ا

  .شما به هر ايماندار ديگر مربوط می شويد و برای ابديت به يکديگر تعلق خواهيم داشت
ما نيز که بسياريم، در مسيح يک بدن را تشکيل می دهيم و هر يک، اعضای "  :کتاب مقدس می فرمايد

  )۵:١٢روميان."(يکديگريم
. سی. ما عضو بدن او يعنی کليسا هستيم.  نيز شامل می شودتعلق داشتندر پيروی از مسيح نه فقط ايمان داشتن، بلکه 

مغازه .  منشاء مسيحی دارد، ولی دنيا آن را از معنای اوليه آن خالی کرده استعضويتلوئيس متوجه شد که کلمه . اس
کنندگان تجاری از اسم اعضای خود برای ساختن فهرست پستی خود ها اغلب به اعضای خود تخفيف می دهند و تبليغ 

در کليساها، اغلب معنای عضويت فقط به سطح اضافه کردن اسم شما به دفتر عضويت بدون هيچ . استفاده می کنند
  .تقاضا و انتظار کاهش داده شده است

 که قسمت ضروری و به هم ،ا می داد به معنای عضو فعالی در بدن زنده معن،برای پولس رسول، عضو کليسا بودن
ما احتياج داريم که معنای کتاب مقدسی ) ٢٧-١٢:١٢؛١۵:۶؛ اول قرنتيان۵-۴:١٢روميان.(پيوسته بدن مسيح می باشد

کليسا يک بدن است و نه يک ساختمان، يک ارگانيسم است و نه يک . عضويت را ترميم بخشيده و به آن عمل کنيم
  .سازمان

و همين اصل برای شما بعنوان عضو بدن مسيح . ی انجام اهداف خود می بايد به بدن مربوط باشنداعضای بدن شما برا
شما برای يک وظيفه  بخصوصی خلق شده ايد، اما اگر به يک کليسای محلی و زنده مرتبط نيستيد، . نيز صدق می کند

. سط روابطتان با ديگران کشف می کنيدشما نقش خود را در زندگی تو. دومين هدف زندگی خود را از دست خواهيد داد
درست همانطور که بدن انسان اعضای مختلف دارد، بدن مسيح يعنی کليسا نيز اعضای "  :کتاب مقدس به ما می فرمايد

گوناگون دارد؛ هر يک از ما عضوی از بدن او هستيم و برای تکميل آن الزم می باشيم و مسئوليت و وظيفه ای مشخص 
  ) ۵-۴:١٢روميان."(ا در کل، همه متعلق به يکديگريم و به هم نياز داريمام. در آن داريم

هيچ عضو بدن به تنهايی نمی تواند وجود داشته باشد، پس شما . اگر عضوی از بدن جدا شود، خشک شده و خواهد مرد
انی شما پژمرده و به اگر از بدن محلی و نيروی حياتی  آن قطع رابطه کنيد وبريده شويد، زندگی روح. نيز نمی توانيد

 شرکت نامرتب در "به همين علت است که اولين نشانه انحطاط روحانی معموال) ١۶:۴افسسيان.(تدريج نابود خواهد شد
هر گاه نسبت به مشارکت شروع به بی توجهی می کنيم، . جلسات پرستش و ديگر گردهم آئی های ايمانداران می باشد

  .ن می کندهر چيز ديگر نيز شروع به فروپاشيد
کليسا برنامه کار خدا . عضويت در خانواده خدا بی اهميت نيست و چيزی نيست که بدون جديت از آن چشم پوشی کنيم

کليسای خود را بنا می کنم و قدرت مرگ بر آن استيال نخواهد ... من"  :عيسی مسيح فرمود. برای دنيا است
 و کليسا بيشتر از اين جهان کنونی زنده خواهد ماند. ود خواهد داشت کليسا فناناپذير است و تا ابد وج)١٨:١۶متی."(يافت

کليسا آنقدر . ، يا مغرور است و يا نادان"من به کليسا احتياجی ندارم:" شخصی که می گويد. نقش شما در آن نيز همچنين
دای آن مسيح نيز کليسا را محبت کرد و جان خويش را ف" .مهم بود که مسيح برای آن بر صليب جان داد

  )٢۵:۵افسسيان."(نمود
من ) ٧:١٩؛ مکاشفه ٢٧:۵؛افسسيان٢:١١دوم قرنتيان.(می نامد" بدن مسيح" و " عروس مسيح"کتاب مقدس، کليسا را 

من تو را :" يا اينکه." من تو را دوست دارم ولی زن تو را دوست ندارم:" نمی توانم تصور کنم که به عيسی مسيح بگويم



ولی هر گاه  کليسا را ترک می کنيم يا خوار می شماريم و در مورد آن شکايت ." و را نمی پذيرمقبول می کنم ولی بدن ت
بجای اين کار، خدا به ما فرمان می دهد که کليسا را به همان اندازه که مسيح آن را . می کنيم، همين کار را می کنيم

 متأسفانه، )ب١٧:٢اول پطرس."(ست بداريدايمانداران را دو"  :کتاب مقدس می فرمايد. دوست دارد، محبت کنيم
  .محبت نمی کنند می کنند ولی آن را استفادهبسياری مسيحيان از کليسا 

  
  مشارکت محلی شما

 در کتاب مقدس به کار کليساهر دفعه که کلمه " به جز چند استثنای مهم که به ايمانداران کل تاريخ اشاره شده، تقريبا
تنها . عهدجديد عضويت در جماعت محلی را حتمی می داند. قابل رؤيت کرده استرفته، اشاره به جماعت محلی و 

مسيحيانی که عضو مشارکت محلی نبودند، آنانی بودند که تحت انضباط کليسايی بودند، که از مشارکت، به علت گناه 
  )۵-١:۶؛ غالطيان١٣-١:۵اول قرنتيان.(شرم آوری در عموم محروم شده بودند

 مانند عضوی بدون بدن، گوسفندی بدون گله، يا فرزندی ،ايد که يک مسيحی بدون خانه کليسايیکتاب مقدس می فرم
با ساير ايمانداران عضو "  :کتاب مقدس می فرمايد. غيرطبيعی است" اين يک حالت کامال. بدون خانواده می باشد

  )ب١٩:٢افسسيان."(خانواده خدا هستيد
که " ايمانداران خرگوش وار " -ود آمدن يتيمان روحانی زيادی شده استفرهنگ امروزی فردگرايی مستقل، باعث بوج

بسياری اعتقاد دارند که شخص می تواند . بدون هيچ هويت، پاسخگويی، يا تعهد از کليسايی به کليسای ديگر می جهند
کتاب مقدس . ه استمخالف اين ايد" باشد ، اما خدا شديدا" مسيحی خوبی" در کليسای محلی، ) يا حتی شرکت(بدون تعلق

  . متعهد و فعال باشيم،داليل قانع کننده بسياری ارائه می دهد تا در يک مشارکت محلی
  

  چرا به خانواده کليسايی نياز داريد
  

 من نمی توانم ادعا کنم که مسيح را پيروی .خانواده کليسايی شما را بعنوان ايماندار اصيل هويت می بخشد
از همين محبت شما به يکديگر، همه "  :عيسی مسيح فرمود. ص شاگردان متعهد نيستممی کنم، اگر به هيچ گروه مشخ

  )٣۵:١٣يوحنا."(پی خواهند برد که شاگرد من هستيد
 با يکديگر جمع می شويم،  متفاوت، وقتی بعنوان خانواده کليسايی در محبت، از زمينه ها، نژادها و مقامهای اجتماعی

شما به تنهايی، بدن مسيح نيستيد بلکه ).  را نيز ببينيد٢١:١٧؛ همچنين يوحنا٢٨:٣طيانغال.(شهادتی قوی برای دنيا است
اول .(و نه جدا از هم، بدن مسيح را تشکيل می دهيمبا يکديگر . احتياج به ديگران داريد تا اين را نشان دهيد

  )٢٧:١٢قرنتيان
  

کليسای محلی، کالس درسی است که ياد  .خانواده کليسايی شما را از انزوای خود محورانه بيرون می آورد
. برای آزمايش محبت متواضعانه و دلسوزانهکليسا آزمايشگاهی است . می گيريم چگونه با خانواده خدا بسازيم و تا کنيم

 يک اگر"  :شما بعنوان عضو شرکت کننده ياد می گيريد که برای ديگران فکر کنيد و در تجربيات ديگران سهيم شويد
گردد، همه اعضا با او همدرد باشند؛ و اگر يک عضو سرافراز شود، همه در خوشی او شريک عضو دردمند 

 تنها توسط تماس دائم با ايمانداران عادی و ناکامل است، که ما می توانيم مشارکت واقعی )٢۶:١٢اول قرنتيان."(گردند
-۴:١٢؛ روميان١۶:۴افسسيان.(تجربه کنيمرا ياد بگيريم و حقيقت عهدجديدی مربوط بودن و متعلق بودن به يکديگر را 

  )٢۵:١٢؛ اول قرنتيان١٩:٢؛ کولسيان۵
. مشارکت کتاب مقدسی بمعنای اين است که همانقدر که به مسيح سرسپرده و تسليم هستيم، نسبت به يکديگر نيز باشيم

 ١۶:٣ آشنا هستند با اول يوحنا١۶:٣خيلی از مسيحيان که با يوحنا. خدا انتظار دارد که ما جان خود را برای هم فدا کنيم
محبت را از آنجا شناخته ايم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نيز بايد جان خود را در "  :آشنا نيستند که می گويد

 -اين، آن نوع محبت فداکارانه است که خدا از شما انتظار دارد نسبت به ديگر ايمانداران نشان دهيد." راه برادران بنهيم
  .عنی خواستن اينکه آنها را به همان صورت که مسيح شما را محبت کرد، دوست داشته باشيدي
  

 شما فقط با شرکت در جلسات پرستشی و .خانواده کليسايی شما را در رشد ماهيچه روحانی کمک می کند
چه يا عضله روحانی را  ماهي،تنها شرکت در زندگی کامل يک کليسای محلی. نمی توانيد رشد کنيد ،تماشاچی خنثی بودن

بدنی که به وسيله همه مفاصل نگاهدارنده خود، به هم پيوند و اتصال می يابد و "  :کتاب مقدس می فرمايد. تقويت می کند
  )ب١۶:۴افسسيان."(در اثر عمل متناسب هر عضو رشد می کند و خود را در محبت بنا می نمايد

به ما دستور داده شده تا يکديگر را . بيش از پنجاه بار استفاده شده است" يکديگر" يا " با هم"در عهد جديد عبارت 
 بگوييم يا يکديگر را سالمکنيم، به يکديگر نصيحت  کنيم، يکديگر را تشويقکنيم، يکديگر را  دعا محبت کنيم، برای هم

، ببخشيم، يکديگر را بارهای يکديگر را تحمل کنيم کنيم، احترام، بپذيريمم،  دهيتعليم کنيم، خدمت کنيم، يکديگر را تحيت
" اينها ! اين است عضويت کتاب مقدسی. يکديگر شويم، و خيلی تکاليف دوجانبه ديگرفدای  يکديگر شويم، تسليم



شما اينها را با .  آوريدشما هستند که خدا از شما انتظار دارد توسط مشارکت محلی آن را به عمل" مسئوليتهای خانوادگی
   انجام می دهيد؟چه کسی

، مقدس باشيد، اما اين  سليقه شما را باطل کندتی کسی ديگر دور و بر شما نيست تا وق،بنظر خيلی ساده تر خواهد بود که
 فکر که انزوا، فريب را می پروراند؛ و اين خيلی راحت است که خود را با اين. قدوسيت اشتباه و آزموده نشده می باشد

 خود را در روابط نشان می ،رشد و بلوغ واقعی. ما زمانی که هيچکس ما را به چالش نمی طلبد، بالغ هستيم، فريب دهيم
  .دهد

ما با ياد گرفتن و پاسخگو بودن .  يعنی ايمانداران را نيز نياز داريم،ما برای رشد کردن خيلی بيشتر از کتاب مقدس
 با من تقسيم می کنند، ،وقتی ديگران آنچه را خدا به آنها تعليم می دهد. ر رشد می کنيم سريعتر و قويت،نسبت به يکديگر

  .من نيز ياد می گيرم و رشد می کنم
  

شما " خدمت"  خدا نقش بی نظيری برای شما دارد که در خانواده ايفاء کنيد و اين .بدن مسيح به شما نياز دارد
در واقع، روح القدس بوسيله هر يک از ما قدرت خدا را "  :شما عطا بخشيدهخوانده می شود و خدا برای اين تکليف  به 

  )٧:١٢اول قرنتيان."(جلوه گر می سازد، تا از اين راه کليسا را تقويت نمايد
ممکن . مشارکت محلی شما، مکانی است که خدا برای شما طراحی کرده تا عطايای خود را کشف، توسعه و بکار بريد

مسيح وعده .  خدمت شما در بدن محلی می باشداضافه بر نيز داشته باشيد، ولی اين خدمت شما، است خدمت وسيع تری
  . خواهد کردبنا  راکليسايشنداده که خدمت شما را بنا کند، بلکه وعده داده که 

  
و ا توسط بدن فيزيکی ا وقتی مسيح بر زمين قدم می زد، خد.شما در مأموريت مسيح در دنيا، سهيم خواهيد بود

ما فقط از محبت خدا  . کليسا، وسيله  خدا بر زمين است.  او بدن روحانی اش را بکار می برد،کار می کرد و امروز
اين امتيازی . برای محبت نسبت به يکديگر، سرمشق نمی گيريم بلکه با يکديگر، آن را به تمام دنيا منتقل می کنيم

 دستها، پاها، چشمان، وقلب او  مابعنوان اعضای بدن مسيح،. ست با يکديگر سپرده شده ا،باورنکردنی است که به ما
اين خداست که ما را "  :پولس به ما می گويد. هر يک از ما در آن سهمی داريم. او توسط ما در دنيا کار می کند. هستيم

ست، نقشه خدا اين از نو آفريده و اين زندگی جديد را از فيض وجود عيسی مسيح به ما داده است؛ و از زمانهای دور د
  )١٠:٢افسسيان."(بوده که ما اين زندگی جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم

  
 من و . هيچکدام از ما از وسوسه مصون نيستيم.خانواده کليسايی شما را از لغزش محفوظ نگه خواهد داشت

خدا اين را ) ١٩:١اول تيموتاؤس؛ ٩:١٧؛ ارمياء١٢:١٠اول قرنتيان(شما به حق، قادر به مرتکب شدن هر گناهی هستيم
کتاب مقدس . يکديگر را در راه حفظ کنيم می داند و برای همين او به هر يک از ما بصورت انفرادی مسئوليت داده تا

خوانده می شود، يکديگر را پند دهيد تا کسی از شما در اثر " امروز"بلکه هر روز، تا آن زمان که هنوز"  :می فرمايد
ما . ، عبارت مسيحی نيست"سرت در کار خودت باشد" اين عبارت که )١٣:٣عبرانيان."(ل نشودفريب گناه، سختد

اگر کسی را در حال حاضر می شناسی که از . دعوت شده ايم و به ما دستور داده شده تا در زندگی يکديگر درگير باشيم
. او را به مشارکت کليسايی بازگردانيدنظر روحانی متزلزل می شود، اين مسئوليت شما است که به دنبال او برويد و 

اگر کسی از راه راست منحرف شده  و ايمان خود را از دست داده باشد، اما شخصی به او " :يعقوب به ما می گويد
کمک کند تا بسوی حقيقت بازگردد، اين شخص که باعث بازگشت او بسوی خدا شده، بداند که جان گمشده ای را از 

يکی از فوائد ديگر ) ٢٠و١٩:۵يعقوب."(ت داده و موجب آمرزش گناهان زياد او شده استچنگال هالکت ابدی نجا
خدا به رهبران شبان، . کليسای محلی اين است که توسط رهبران خداترس، حفاظت روحانی را برای ما تدارک می بيند

اعمال (داده استمسئوليت نگهبانی، حفاظت، دفاع، و مواظبت و توجه از بهبود وضع روحانی گله شان را 
ايشان بر جانهای شما ديده بانی " :به ما گفته شده است). ١٧و٧:١٣؛ عبرانيان۴-١:۵؛ اول پطرس٢٩-٢٨:٢٠رسوالن

  )١٧:١٣عبرانيان."(می کنند و بايد حساب بدهند
بران شيطان، ايمانداران جدا شده و قطع شده از زندگی بدن را، دوست دارد، که از خانواده خدا و پاسخگويی به ره

  .روحانی منزوی هستند، چون می داند که آنها در برابر فنون جنگی او بی دفاع و ضعيف هستند
  

  همه اينها در کليسا است
 خود، من شرح داده ام که چگونه قسمتی از کليسای سالم بودن، برای زندگی سالم،  حياتی "کليسای هدفمند" در کتاب 

واند، چون اين کتاب به شما کمک خواهد کرد تا درک کنيد که چگونه خدا اميدوارم اين کتاب را نيز خواهيد خ. است
او .  تا شما را کمک کند تا پنج هدفی که او برای زندگی شما دارد، عملی سازيد طراحی کرده بطور اخص کليسايش را

 مدارا کردن، قواعدی برای هدفی زندگی کردن، مردمی برای: کليسا را آفريده تا پنج نياز عميق شما را بر آورده سازد
 در دنيا هيچ جای ديگری بجز کليسا  . آن زندگی کنيدندگی، وقدرتی که بابرای اعتقاد داشتن، حرفه ای برای ادامه ز

  .نيست که بتوانيد همه اين پنج فوائد را در آن پيدا کنيد



؛ بر خدا متمرکز شويدی کند تا  به شما کمک م،پرستش.  با پنج هدفش برای شما يکسان است،هدفهای خدا برای کليسايش
؛ شاگردسازی، شما را کمک می کند تا با مشکالت زندگی دست و پنجه نرم کنيدمشارکت، شما را کمک می کند تا 

؛  بشارت، کمک می کند تا استعدادها و عطايايتان را کشف کنيد؛ خدمت، کمک می کند تا ايمانتان را تقويت کنيد
  !متای کليسا بر زمين وجود ندارده. مأموريت خود را انجام دهيد

  
  انتخاب شما

اما اين طفل همچنين . وقتی طفلی متولد می شود، او به طور اتوماتيک وار، قسمتی از خانواده جهانی بشريت می شود
اين از نظر روحانی .  تا تغذيه و مواظبت شود و سالم و قوی رشد کند،احتياج دارد که عضو يک خانواده مشخص شود

وقتی شما تولد دوباره يافتيد، شما بطور اتوماتيک وار قسمتی از خانواده جهانی خدا شديد، اما شما .  می کندنيز صدق
  .سيمای محلی خانواده خدا نيز بشويداحتياج داريد که عضو 

 شرکت کنندگان تماشاچيان کنار خط هستند؛ در.  در تعهد می باشد، عضو کليسا در کليسا و شرکت کنندهتفاوت بين 
شرکت کنندگان . شرکت کنندگان، مصرف کننده هستند؛ اما اعضا شريک هستند. حاليکه اعضا در خدمت درگير هستند

آنها مانند زوجهايی هستند که می خواهند با يکديگر زندگی کنند، اما . طالب سود کليسا، بدون مسئوليت پذيری هستند
  .بدون تعهد در ازدواج

اده کليسايی محلی ملحق شويم؟ چون اين مسئله ثابت می کند که شما به برادران و چرا اينقدر مهم است که به خانو
خدا از شما می خواهد که مردمی که واقعی هستند .  متعهد هستيد و نه فقط از نظر تئوری" عمالخواهران روحانی خود 

يافتن کليسای کامل و برای شما می توانيد تمام عمر خود را صرف جستج. محبت کنيد و نه مردمی که ايده آل هستند
 همانطور که خدا دوست دارد، محبت ،شما خوانده شده ايد تا گناهکاران ناکامل را.  هرگز آن را نخواهيد يافتبکنيد، اما

  .کنيد
آنها وقف مشارکت . در کتاب اعمال رسوالن، مسيحيان در اورشليم در تعهدشان نسبت به يکديگر، خيلی مشخص بودند

و پاره کردن ) مصاحبت و مشارکت(آنان خود را وقف تعليم يافتن از رسوالن و رفاقت"  :دس می فرمايدکتاب مق. بودند
  . خدا از شما نيز توقع دارد که به همين چيزها خود را وقف کنيد)۴٢:٢اعمال رسوالن."(نان و دعا کردند

مسيحيان مکادونيه اين را . نيز می شودزندگی مسيحی بيش از تسليم شدن به مسيح است؛ و شامل تسليم به مسيحيان ديگر
نخست خويشتن را به خداوند تقديم داشتند، و سپس به ما نيز، بر طبق اراده ... ايشان"  :پولس گفت. درک کردند

 پيوستن به عضويت يک کليسای محلی، پس از اينکه فرزند خدا شديد، قدم بعدی طبيعی می )۵:٨دوم قرنتيان."(خدا
.  کليسا می شويدعضوخود به مسيح ، مسيحی می شويد، اما با تسليم خود به گروه خاص ايمانداران، شما با تسليم . باشد

  .اولين تسليم باعث نجات می شود؛ و دومی باعث مشارکت می شود
  
  

  .من خوانده شده ام، نه فقط ايمان داشته باشم بلکه تعلق داشته باشم: نکته مورد توجه
  )۵:١٢روميان."(م، در مسيح يک بدن را تشکيل می دهيم و هر يک، اعضای يکديگريمما نيز که بسياري"  :آيه حفظی

آيا سطح درگيری من در کليسای محلی، نشاندهنده اين است که من خانواده خدا را دوست : الی که بايد از خود بکنيدؤس
  دارم و تسليم آنها می باشم؟

  
  
  



  )فصل هجدهم(
  تجربه زندگی با يکديگر

  )١۵:٣کولسيان ."(همه ما بايد مانند اعضای يک بدن، در هماهنگی و صفا زندگی کنيم" 
چه خوشايند و چه دلپسند است که قوم خدا به يکدلی با هم زندگی " 
  )١:١٣٣مزمور!"( کنند

  
  

  .زندگی برای تقسيم کردن بوجود آمده
هر .  می نامدمشارکتکتاب مقدس اين تجربه تقسيم شدنی را، .  با يکديگر تجربه کنيمخدا می خواهد که ما زندگی را

به مکالمات " ، امروزه معموال"مشارکت" با بيان . چند، امروزه اين کلمه اکثر معنای کتاب مقدسی خود را از دست داده
" بيشتر به معنای " ا مشارکت داريد؟کج:" اين سؤال که. اشاره می شودغيرمهم، کارهای اجتماعی کردن، غذا و تفريح 

منتظر نوشيدنی " بمعنای " معموال" بعد از جلسه برای مشارکت بمانيد" می باشد و جمله " کدام کليسا شرکت می کنيد؟
  .می باشد" باشيد

 و بمعنای تجربه کردن زندگی با يکديگر است، خود نشان دادن در جلسه است و "مشارکت واقعی، خيلی بيشتر از صرفا
با " شامل محبت متواضعانه، تقسيم کردن صادقانه، خدمت عملی، بخشش فداکارانه، تسلی دلسوزانه، و همه فرمانهای 

  .که در عهد جديد يافت می شود، می باشد" يکديگر
شايد برای شما راحت باشد که در يک . هر قدر گروه کوچکتر باشد، بهتر است: در مشارکت، اندازه گروه مهم است

همينکه گروه به بيش از ده نفر می .  عظيم، بپرستيد ولی نمی توانيد در اين جمعيت عظيم مشارکت داشته باشيدجمعيت
 و افراد کمی شروع به -ساکت ترين اشخاص می باشند"  و آن يک نفر معموال-، يک نفر از گروه غايب می شودرسد

  .تسلط به گروه می کنند
او می توانست تعداد بيشتری شاگرد انتخاب کند ولی او خوب می . ردمسيح در يک گروه کوچک شاگردان خدمت ک

 نفر، حداکثر اندازه ای است که در يک گروه کوچک می توانيد داشته باشيد، به شرطی که بخواهيد ١٢دانست که تعداد 
  .همه در گروه سهيم باشند

 شامل می ،سيح، مانند بدن شما در سلولهاحيات بدن م. بدن مسيح، مانند بدن شما، مجموعه ای است از سلولهای کوچک
به اين علت، هر مسيحی احتياج دارد که در يک گروه کوچک در درون کليسايش مشغول باشد، چه اين گروه ، . شود

در اين گروه هاست، و نه در . گروه مشارکتی خانگی باشد، و چه کالس کانون شادی و يا گروه مطالعه کتاب مقدس باشد
اگر به کليسا به عنوان يک کشتی بزرگ نگاه کنيم، گروه های . اجتماعات واقعی شکل می گيرندجلسات بزرگ که 

  .کوچک، قايقهای نجات اين کشتی می باشند
زيرا جايی که دو يا سه نفر به نام من جمع شوند، من " : خدا برای گروه های کوچک ايمانداران وعده عالی ای داده است

 متأسفانه بايد بگوئيم که، حتی بودن در گروه کوچک، ضامن اين نخواهد بود )٢٠:١٨متی(."آنجا در ميان ايشان حاضرم
خيلی از کالسهای کانون شادی و گروه های کوچک در سطحی بودن . که شما جامعه ای واقعی را تجربه خواهيد کرد

مشارکت حقيقی و کاذب چه بين يک . شکست خورده اند و هيچ اثری از تجربه  مشارکت حقيقی در آنها ديده نمی شود
  تفاوتهايی وجود دارند؟

  
 مشارکت معتبر، سطحی، مصنوعی و غيبت کردن نيست . مردم اعتبار را تجربه می کنند،در مشارکت واقعی

دل به دل و نيز با محتوا می باشد و اين زمانی اتفاق می افتد که مردم در مورد آنکه هستند و بلکه تقسيم صادقانه، از 
آنها دردهای خود را با يکديگر تقسيم می کنند و احساسات خود را . ندگيشان اتفاق می افتد صادق می شوندآنچه در ز

برای يکديگر باز می کنند، اشتباهاتشان را اعتراف می کنند، شکهايشان را آشکار می سازند، ترسهايشان را ابراز می 
  .ت می کنندکنند، ضعفهای خود را می پذيرند، و برای کمک و دعا درخواس

بجای فضای صداقت و فروتنی، آنجا تظاهر . اعتبار، درست برعکس آن چيزی است که در بعضی کليساها پيدا می کنيد
مردم ماسک می . و بازی کردن رل ، سياست بافی کردن، و مؤدب بودن مصنوعی و مکالمات سطحی وجود دارند

اين نوع رفتارها، يعنی . که همه چيز در زندگيشان عالی استگذارند و از خود دفاع می کنند و طوری وانمود می کنند 
  .مرگ مشارکت واقعی

اما " : کتاب مقدس می فرمايد. از هستيم با ديگران ب،تنها زمانی مشارکت واقعی را تجربه می کنيم که در باره زندگيمان
اگر بگوييم بی گناهيم، خود را فريب .. .اگر در نور گام بر می داريم، چنانکه او در نور است، با يکديگر رفاقت داريم 

 دنيا فکر می کند که صميميت بايد در تاريکی باشد، اما خدا می )٨و٧:١اول يوحنا."(داده ايم و راستی در ما نيست
از تاريکی استفاده شده تا دردها، اشتباهات، ترسها، قصورات و عيبهايمان، پوشيده . فرمايد که در نور اتفاق می افتد

  .هستيم، معترف می شويم" اما اين در نور است که، همه اين چيزها را ظاهر می کنيم و به آن کسی که واقعا. بماند



يعنی با ترسمان از افشاء، طرد . البته نبايد فراموش کرد که معتبر بودن، خواهان شجاعت و فروتنی با يکديگر می باشد
چون اين تنها راه برای رشد  ؟ن، خود را به مخاطره بياندازدچرا بايد کسی چني. شدن و دوباره زخمی شدن مقابله کنيم

نزد يکديگر به گناهان خود اعتراف نماييد و "  :کتاب مقدس می فرمايد. روحانی و سالم بودن از نظر احساسی می باشد
 و مشکل بياندازيمما تنها زمانی رشد می کنيم که خود را به مخاطره  )١۶:۵يعقوب ."(برای يکديگر دعا کنيد تا شفا يابيد

  .ترين خطری که آن را می پذيريم،  صادق بودن با خود و با ديگران است
  

 دادن و دريافت کردن ِ  دو طرفه بودن، يعنی هنر.در مشارکت واقعی ، مردم دوطرفه بودن را تجربه می کنند
يان اعضای بدن هم آهنگی ايجاد تا به اين ترتيب در م"  :کتاب مقدس می فرمايد.  می باشد بودن،و به يکديگر مربوط

 دو )٢۵:١٢اول قرنتيان."(شود و هر عضو همان قدر که به خود عالقه و توجه دارد، به اعضای ديگر نيز عالقمند باشد
من خود "  :پولس گفت. ساختن روابط دوجانبه، تقسيم مسئوليتها، و کمک به يکديگر: طرفه بودن، قلب مشارکت است

به اين ترتيب، هر يک از ما باعث تقويت ايمان يکديگر می . ارم تا بوسيله ايمانتان تقويت شومنيز نياز به کمک شما د
  )١٢:١روميان."(گرديم

کتاب مقدس . همه ما، زمانی در ايمانمان ثابت قدم تر می شويم که ديگران نيز با ما همراه شوند و ما را تشويق کنند
در ) ١٠:١٢روميان.( دستور می دهد، به ماو نيز احترام متقابل رابه پاسخگويی متقابل ، تشويق دوطرفه، خدمت دوجان

کتاب . انجام دهيم" با يکديگر" و  " نسبت به هم" عهد جديد بيش از پنجاه بار به ما دستور داده شده تا وظايف مختلف، 
 دنبال پس بياييد آنچه را که موجب برقراری صلح و صفا و بنای يکديگر می شود،"  :مقدس می فرمايد

  )١٩:١۴روميان."(کنيم
خدا از شما انتظار دارد که آنچه در .  مسئول هستيد، آنهانسبت به هر شخص در بدن مسيح مسئول نيستيد، ولی برایشما 

  .توان شما است، برای کمک به آنها انجام دهيد
  

 همدردی، بمعنای نصيحت کردن يا ارائه کمک سريع و .در مشارکت واقعی، مردم همدردی را تجربه می کنند
من آنچه را که از آن می :" همدردی می گويد. ظاهری نيست؛ بلکه ورود به درد ديگران و شريک شدن با آن است

امروزه بسياری اين را يکدلی می ." گذری، درک می کنم، و آنچه را که احساس می کنی، نه عجيب است و نه احمقانه
پس همچون قوم برگزيده خدا که "  :کتاب مقدس می فرمايد. است" همدردیشفقت يا " ا کلمه کتاب مقدسی آننامند، ام

  )١٢:٣کولسيان."(مقدس و بسيار محبوب است، خويشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ماليمت و صبر ملبس سازيد
. نياز درک شدن و نياز تأئيد شدن احساستان: شفقت و دلسوزی يا همدردی دو نياز اساسی انسان را بر آورده می سازد

مشکل اينجاست، که . شما با هر دفعه که احساس کسی را درک می کنيد و آن را تأئيد می کنيد، مشارکتی را بنا می کنيد
با دردهای خودمان " ما اغلب، آنقدر در حل مسائلمان عجله می کنيم، که وقتی برای همدردی با مردم نداريم و يا قبال

  . باعث خشک شدن همدردی با ديگران می شود، دلسوزی و ترحم به خود.مشغول هستيم
ساده ترين سطوح مشارکت، . سطوح مختلفی از مشارکت وجود دارد، که هر کدام مناسب زمانهای متفاوت است

مشارکت در ، سطح عميق تر آن.  کالم خدا با يکديگر است يا سهيم شدن و مشارکت در مطالعهمشارکت در تقسيم کردن
عميق ترين سطح . است، مانند خدمت کردن با يکديگر در مسافرتهای بشارتی و پروژه های کمک رسانیخدمت کردن 

جايی که ما در دردهاو غمهای يکديگر وارد می )٣۴-٣٣:١٠؛ عبرانيان١٠:٣فيليپيان(مشارکت در دردها استقوی آن 
که اين سطح را خوب می فهمند، آنهايی هستند که دور و بر دنيايی مسيحيانی . شويم و بارهای يکديگر را حمل می کنيم

  .هستند که جفا می بينند، تحقير می شوند و گاهی نيز بخاطر ايمانشان شهيد می شوند
بارهای سنگين يکديگر را حمل کنيد که اين گونه شريعت مسيح را به جا خواهيد " : کتاب مقدس می فرمايد

 اين در زمان بحران عميق، غم و شک است، که ما بيشتر از هر وقت ديگر، به يکديگر "واقعا) ٢:۶غالطيان."(آورد
 شرايط و اوضاع و احوال ما را به جايی سوق می دهند که ايمان ما متزلزل می شود، آنگاه زمانی است  وقتی.نيازمنديم

 برایکوچکی از دوستان احتياج داريم که ما به گروه . که ما دوستان با ايمانمان را، بيشتر از هر وقت ديگر نياز داريم
بدن مسيح در گروه کوچک، حتی زمانی که خدا دور بنظر می آيد، . ما،  به خدا ايمان داشته باشند و ما را به جلو بکشانند

انسان "    :او فرياد زد. احتياج داشت" اين آن چيزی بود، که ايوب در زمان سختی هايش، به آن شديدا. ملموس تر است
  )١۴:۶ايوب ."(ايد نسبت به دوست عاجز خود مهربان باشد، حتی اگر او خدای قادر مطلق را ترک گفته باشدب
  

 مشارکت محل فيض است، جايی که اشتباهات .در مشارکت واقعی ، مردم بخشش و رحمت را تجربه می کنند
  .عدالت پيروز می شودمشارکت زمانی اتفاق می افتد که رحمت بر . ماليده نمی شود بلکه پاک می شود

همه ما به رحمت و بخشش نيازمنديم، چون همه ما می لغزيم و سقوط می کنيم و احتياج به کمک داريم تا دوباره به 
خدا می .  رحمت را دريافت نيز بکنيم،و از يکديگرما احتياج داريم که نسبت به هم رحيم باشيم . طريق اصلی برگرديم

بايد او را ببخشيد و تسلی دهيد، و گرنه ممکن است فشار يأس و اندوه، او را از پای "  ، اگر کسی گناه می کند: فرمايد
  )٧:٢دوم قرنتيان."(در آورد



هرگز از يکديگر کينه به دل "  :خدا هشدار می دهد. شما نمی توانيد بدون بخشيدن، مشارکت داشته باشيد
ما بخاطر اينکه انسانهايی ناکامل و .  نابود می کنند چون تلخی و غيظ، هميشه مشارکت را)١٣:٣کولسيان."(نگيريد

گاهی اوقات . گناهکار هستيم، ناگزير وقتی برای مدت طوالنی با يکديگر به سر می بريم، يکديگر را زخمی می کنيم
آگاهانه و گاهی اوقات ناآگاهانه يکديگر را ناراحت می کنيم ولی در هر دو صورت، مقدار زيادی رحمت و فيض می 

نسبت به يکديگر بردبار باشيد و چنانچه کسی نسبت به " : کتاب مقدس می فرمايد. اهد تا مشارکت را خلق و حفظ کنيمخو
  )١٣:٣کولسيان."(چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نيز يکديگر را ببخشاييد. ديگری کدورتی دارد، او را ببخشايد

 اين را به ياد داشته باشيد، که از . رحمت خدا نسبت به ما استانگيزه ما برای نشان دادن رحمت و بخشش به ديگران،
هر وقت که توسط کسی . شما را بخشيده ، کس ديگری را ببخشيد" شما خواسته نخواهد شد که،  بيشتر از آنچه خدا قبال

 بکار خواهم کلرفع مش يا برای تالفیآيا انرژی و احساسات خود را برای : زخمی شده ايد، می بايد انتخابی را بکنيد
  .برد؟ اين دو را با هم نمی توانيد انجام دهيد

 بی ميل هستند، چون تفاوت ميان اعتماد و بخشش را متوجه نمی ،بسياری  از مردم برای نشان دادن بخشش و رحمت
  .بخشيدن يعنی رها کردن گذشته و اعتماد با رفتار آينده ما سر و کار دارد. شوند

برای . اعتماد، زمان می خواهد که دوباره ساخته شود.  آن را بخواهد يا نه، شخص مقابلبخشش بايد فوری باشد، چه
، او را ببخشيد" اگر کسی بطور مداوم به شما صدمه می زند، خدا به شما فرمان داده که فورا. اعتماد، سابقه الزم است

د و نيز از شما انتظار نمی رود که اجازه نيز به او اعتماد کني" اما از شما انتظار نمی رود که به همين صورت فورا
بهترين مکان برای ترميم . آنها به مرور زمان، بايد ثابت کنند که عوض شده اند. دهيد، آنها به صدمه دادنشان ادامه دهند

  .اعتماد در يک گروه کوچک حمايت کننده می باشد که تشويق و پاسخگويی را به شما ارائه می دهند
نيز وجود دارد که، شما با بودن در گروه کوچکی که به مشارکت واقعی متعهد هستند، تجربه خواهيد فوائد زياد ديگری 

 سال ٢٠٠٠برای مدت . اين مسئله قسمت الزم و اساسی زندگی مسيحی شما است که نمی توانيد آن را ناديده بگيريد. کرد
اگر شما هرگز قسمتی از يک گروه يا .  انددر گروههای کوچک، به منظور مشارکت ، گرد هم آمده" مسيحيان مرتبا

  .نمی دانيد چه چيزی را از دست داده ايد" کالسی مانند اين نبوده ايد، واقعا
 چه بهايی الزم  به اين مسئله نظر خواهيم انداخت که برای ايجاد اين نوع اجتماعات با ديگر ايمانداران،،در فصل بعدی

 فصل شما را به اندازه کافی،  گرسنه تجربه اعتبار، دوطرفه بودن، همدردی و است پرداخته شود، ولی اميدوارم که اين
  .شما برای جامعه آفريده شده ايد. شفقت، و رحمت در مشارکت واقعی کرده باشد

  
  
  
  

  .من به ديگران در زندگی ام احتياج دارم: نکته مورد توجه
  )٢:۶غالطيان."(شريعت مسيح را به جا خواهيد آوردبارهای سنگين يکديگر را حمل کنيد که اين گونه "  :آيه حفظی

کدام يک قدم را امروز می توانم  بردارم تا با ايماندار ديگر خالصانه تر و در سطح دل به : الی که بايد از خود بکنيدؤس 
  .دل ارتباط برقرار کنم

  



  )فصل نوزدهم(
  ترويج جامعه

یعقوب ."(آنانی که صلح جو هستند، بذر صلح می کارند و نيکی و خير درو می کنند" 
١٨:٣(  

و در تعليمی که رسوالن می دادند و در آئين شام خداوند و دعا، با سایر ایمانداران " 
  )۴٢:٢اعمال رسوالن."(مرتب شرکت می کردند

  
  

  .م استبرای ایجاد یک جامعه، تعهد الز
 با انتخابها و  و این روح القدس است کهتنها روح القدس می تواند مشارکت واقعی را در ميان ایمانداران ایجاد کند،

، اشاره می کند، وقتی ٣:۴پولس رسول به این مسئوليت دوجانبه در افسسيان.  می کنيم، آن را ترویج می دهدتعهداتی که
برای ایجاد جامعه ."  یگانگی را که از روح است، به مدد رشته صلح حفظ کنيدبه سعی تمام بکوشيد تا آن"  :می گوید

  .محبتانه مسيحی هم قدرت خدا الزم است و هم سهم ما
سفانه، بسياری از مردم، در خانواده هایی با روابط ناسالم، رشد می کنند و به این علت استعداد آنها برای مشارکت أمت

اید تعليم داده شود که چگونه با دیگران برخورد کنند و در خانواده خدا رابطه برقرار واقعی ضعيف است و به آنها می ب
پولس . خوشبختانه، عهد جدید از راهنمائی های زیاد برای اینکه چگونه زندگی را با دیگران سهيم شویم، پر است. کنند

ای خدای زنده و ستون و بنيان حقيقت است، بدانی که در خانه خدا که کليس... تا... اینها را به تو می نویسم"  :نوشت
  )١۵و١۴:٣س ؤاول تيموتا."(چگونه باید رفتار کرد

اگر از مشارکت های مصنوعی خسته شده اید و دوست دارید مشارکتی واقعی و جامعه ای پر از محبت را در گروه 
  .ریسک بکنيدکوچکتان، یا کانون شادی و کليسا گسترش دهيد، می بایست انتخابهای سخت و چندین 

  
 می باید خيلی مواظب باشيد که حقيقت را با محبت بيان کنيد، حتی وقتی که .گسترش جامعه، صداقت می خواهد

اگر چه راحت تر است  وقتی اطرافيان ما، با رفتار . ترجيح می دهيد، مشکلی را بپوشانيد یا موضوعی را نادیده بگيرید
اکثر . سانند، ساکت بمانيم، اما نباید فراموش کنيم که عملی محبتانه نيستگناه آلودشان به خود و دیگران آسيب می ر

حتی اگر این مسئله ( تا حقيقت را به آنها بگوید، ندارند دوست داشته باشد به اندازه کافیآنها را" مردم، کسی را که واقعا
چه چيزی باید به شخص می دانيم اغلب ما . ، پس به راهها و روشهای خراب کننده خود ادامه می دهند)دردناک باشد

بسياری از مشارکتها بخاطر ترس، از هم پاشيده ، چون هيچ . مقابل گفته شود، اما ترس ما، مانع از بيان چيزی می شود
  .کس این شجاعت را نداشته که وقتی زندگی یک عضو از هم می پاشيد، در گروه چيزی ابراز کند

يان محبت آميز حقيقت، از هر حيث تا به حد او که سر است، یعنی مسيح، رشد با ب"  :کتاب مقدس به ما می فرماید که
جواب صادقانه "  :سليمان گفت.  چون بدون رک گوئی نمی توانيم جامعه ای داشته باشيم)١۵:۴افسسيان."(خواهيم کرد

ی از کسی که گناه می  گاهی اوقات این به آن معناست که به اندازه کاف)٢۶:٢۴امثال."(مانند بوسه دوست دلچسب است
ای برادران، " :پولس می گوید.  مواظبت کنيم، و با او برخورد با محبت داشته باشيمکند یا وسوسه می شود که گناه کند

  )١:۶غالطيان."(اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستيد او را با مالیمت به راه راست بازگردانيد
هر گاه .  واهمه دارند، ی و گروههای کوچک سطحی باقی می مانند، چون از کشمکشبسياری از مشارکتهای کليسای

از آن چشم " موضوعی باال می آید که امکان ایجاد تنش یا ناراحتی کند، به منظور نگهداری حس کاذب آرامش، فورا
 به هم خورده هر کس را  به وسط می پرد و پرهای، "اوضاع را بهم نزنيد" اینجاست که آقایی به اسم . پوشی می شود
همه مشکل . س سرپوش گذاشته شده، به سر می برندأ، و موضوع هيچوقت حل نمی شود و همه در یک یصاف می کند

ت نمی کند آشکارا در مورد آن صحبت کند و این مسئله باعث ایجاد یک محيط مریض أرا می دانند ولی هيچ کس جر
"  :راه حل پولس رسول خيلی بی پرده و سرراست بود. ا رونق می دهد می شود، که غيبت ر پر از راز وآميزاسرار

دیگر به هم دروغ نگویيد، بلکه گفتارتان هميشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگویيم، 
  )٢۵:۴افسسيان."(در واقع، به خودمان لطمه می زنيم

در واقع، تونل کشمکش . وابسته به روراستی می باشد"  کليسا کامالدر و چه مشارکت واقعی، چه در ازدواج یا دوستی
، هرگز نمی توانيد تا زمانيکه با موانع اساسی برخورد نکنيد و حل نکنيد. در هر رابطه ای، گذرگاه صميميت می باشد

  .با یکدیگر صميمی شوید
ی شویم و آن را حل می کنيم، در رابطه با هرگاه کشمکش به درستی رفع  می شود، و با وجوه اختالف یکدیگر روبرو م

اگر اشتباه کسی را به او گوشزد کنی، در آخر از تو بيشتر قدردانی "  :کتاب مقدس می فرماید. یکدیگر رشد می کنيم
  )٢٣:٢٨امثال."(خواهد کرد تا از کسی که پيش او چاپلوسی کرده است



. که هر چه دلمان می خواهد، در هر جا و هر وقت بگویيمالبته نباید فکر کنيم که روراستی، جوازی است برای این
کتاب مقدس به ما می فرماید که برای انجام دادن هر کاری، وقت و راه مناسبی وجود . روراستی، بی ادبی نيست

  )۶:٨جامعه .(دارد
 در کليسا با ،ید کهخدا به ما می فرما. کلماتی که از پيش در مورد آن فکر نشده، زخمهای بجای ماندنی ایجاد می کنند

مرد سالخورده  را هرگز با خشونت سرزنش نکن، بلکه او را "  :با محبت خانواده، سخن گویيمیکدیگر بعنوان اعضای 
با زنان پير مانند مادر خود و با . با جوانان مثل برادران خود، با محبت سخن بگو. همچون پدر خود با حترام نصيحت نما

  )٢و١:۵سؤاول تيموتا..."(ن خود رفتار کندختران جوان همچون خواهرا
پولس می بایست . غم انگيز است وقتی می بينيم که هزاران مشارکت، به علت ضعف صداقت نابود شده اند" واقعا

کليسای قرنتس را بخاطر سکوت خنثی خود، در اجازه دادن به فساد  در مشارکتشان، توبيخ کند، چون هيچ کس این 
سپس این مرد ... نخست، اعضای کليسا را گرد آورید"  : آن برخورد کند، پولس رسول فرمودشجاعت را نداشت که با

چگونه می توانيد به پاکی و روحانيت خود ...را از کليسا اخراج کنيد و بدست شيطان بسپارید تا به سزای عمل خود برسد
گر نمی دانيد که اندگی خمير مایه، در تمام بباليد، در حاليکه اجازه می دهيد یک چنين رسوایی در ميانتان رخ دهد؟ م

خمير اثر می کند و باعث برآمدن آن می شود؟ پس این خمير مایه گناه، یعنی این شخص فاسد را که چنين رسوایی ببار 
از البته منظورم ... آورده است، از ميان خود بيرون کنيد، تا خميری تاره و فطير باشيد، که البته می دانم همينطور هستيد

زیرا نمی توانيد در این . اشخاص فاسد بی ایمانان نيستند که در زناکاری، طمع، فریب مردم و بت پرستی زندگی می کنند
بلکه منظورم این بود که اگر کسی از بين خودتان، ادعا می کند که . دنيا زندگی کنيد و با چنين کسانی برخورد نکنيد
ر، طمعکار، بدزبان، بت پرست، مشروب خوار و یا فریبکار است، با او برادر مسيحی شماست اما در عين حال زناکا

  !با چنين کسی حتی بر سر یک سفره هم ننشينيد. معاشرت نکنيد
اما وظيفه داریم با آنانی که در کليسا . وظيفه ما این نيست که افراد خارج از کليسا را مورد قضاوت و داوری قرار دهيم

  )١٢-٣:۵اول قرنتيان."(ارند، با شدت برخورد کنيم و بر آنان داوری کنيمهستند و زندگی گناه آلودی د
  

، تکبر و غرور خودسری،سریع تر از هر چيز  خودبزرگ بينی.توسعه و رواج جامعه، فروتنی می خواهد
ل می در حاليکه غرور، در ميان مردم دیوار بنا می کند، فروتنی در ميان مردم پ. دیگری، مشارکت را نابود می سازد

"  :به همين علت کتاب مقدس می فرماید. فروتنی روغنی است که روابط را نرم  می کند و تسکين می بخشد. سازد
 لباس مناسب برای مشارکت، رفتار ) ب۵:۵اول پطرس..."(همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید

  . متواضعانه است
این دليل )  ج۵:۵اول پطرس ."(متکبران می ایستد، اما فروتنان را فيض می بخشدخدا در برابر "  :بقيه این آیه می گوید

 فيض خدا را که ما می بایست برای رشد، عوض شدن ، غرور،: دیگری است که می بایست هر یک از ما فروتن باشيم
 زمانی می توانيم فيض خدا را دریافت کنيم، که با .شفا، و کمک به دیگران داشته باشيم، در زندگی ما مسدود می کند

 نقطه مقابلکتاب مقدس می فرماید که هر گاه پر از تکبر و غرور هستيم، در . فروتنی اعتراف کنيم که به آن نياز داریم
  .و این طریقه زندگی احمقانه و خطرناک می باشد! خدا قرار داریم

با اعتراف به ضعفتان، با تحمل ضعفهای دیگران، با پذیرش : وجود دارندبرای رشد دادن فروتنی راه های عملی زیادی 
مغرور نباشيد، ! برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشيد"  :پولس نصيحت کرد. انتقاد و با نگه داشتن نور افکن بر دیگران

او به ) ١۶:١٢وميانر."(خود را برتر از دیگران مپندارید. بلکه با کسانی که از طبقات محرومند، معاشرت کنيد
فروتن باشيد و دیگران را از خود بهتر . خودخواه نباشيد و برای خودنمایی زندگی نکنيد"  :مسيحيان ساکن فيليپی نوشت

  )۴-٣:٢فيليپيان."(فقط به فکر خودتان نباشيد، بلکه به کار و مسایل دیگران هم توجه کنيد. بدانيد
فروتنی یعنی بيشتر . را کم به حساب آورید، بلکه کمتر به فکر خودتان باشيدفروتنی و تواضع به این معنا نيست که خود 

  .افراد فروتن بر خدمت بر دیگران متمرکزند و برای خود فکر نمی کنند. برای دیگران فکر کردن
  

 ادب یعنی احترام گذاشتن به تفاوتهایمان و مالحظه احساسات یکدیگر را کردن و .گسترش جامعه، ادب می خواهد
باید رعایت حال کسانی را بکنيم که ممکن است "  :کتاب مقدس می فرماید. صبور بودن با مردمی که ما را می رنجانند

ما نباید فقط به فکر خشنودی خودمان باشيم، بلکه وظيفه داریم این زحمت را به خود بدهيم . کار ما را اشتباه تصور کنند
به ایشان بگو که در "  :پولس به تيطس گفت) ٢:١۵روميان."(ر بگيریمکه شک ها و نگرانيهای دیگران را نيز در نظ

  )٢:٣تيطوس."(دب باشندؤباره هيچ کس بدگویی نکنند، و از نزاع و دشمنی بپرهيزند و نسبت به همه بی آزار و م
.  نفربيش از یک" ، حداقل  وجود دارد و معموال"مشکل" در هر کليسا و در هر گروه کوچک، هميشه، یک نفر شخص 

اینگونه افراد ممکن است نيازهای احساسی خاصی یا ناامنی عميق، اطوار و اخالق آزاردهنده، و استعداد های اجتماعی 
  .بناميد" طالب فيض اضافی"  یعنی "طفا" شما می توانيد آنها را گروه . فقير داشته باشند

آنها فرصتی برای رشد و آزمایشی . آنها و هم، ما شودخدا اینگونه افراد را در ميان ما قرار می دهد، تا هم باعث بنای 
آیا حاضریم آنها را بعنوان برادر و خواهرمان دوست داشته باشيم و با آنها با وقار رفتار : برای مشارکت، می باشند

  کنيم؟



 حقيقت استوار است پذیرش در یک خانواده، بستگی به این ندارد که چقدر باهوش یا زیبا یا با استعداد هستيد، بلکه بر این
عضو خانواده شاید کمی احمق یا . ما از خانواده دفاع می کنيم و از آن محافظت می کنيم .که، ما به یکدیگر تعلق داریم

با محبت برادرانه "  :به همين ترتيب، کتاب مقدس می فرماید. کودن باشد، اما بهر حال یکی از ما به حساب می آید
  )١٠:١٢روميان."(ام گذاشتن به یکدیگر، از هم پيشی بگيریددر احتر. سرسپرده هم باشيد

پایه . ولی داشتن جامعه کاری با توافق نداردحقيقت این است که، همه ما تغييرات ناگهانی و ویژگيهای آزار دهنده داریم 
  .ما خانواده هستيم: و اساس مشارکت ما، رابطه ما با خدا است

وقتی . تاریخ آنها را کشف کن. ن مسئله است که مردم از چه زمينه هایی می آیندیکی از کليدهای با ادب بودن، درک ای
بجای فکر کردن در مورد اینکه، چقدر . می فهمی که آنها از چه چيزهایی گذشته اند، بيشتر آنها را درک خواهی کرد

هایی که داشته اند، چقدر رشد کرده راه دارند که طی کنند تا به رشد برسند، در مورد این فکر کن که با تمام دردها و رنج
  .اند

فقط به این خاطر که شما از چيزی نمی ترسی، این . طرف دیگر ادب، بی ارزش حساب نکردن شکهای مردم است
جامعه واقعی زمانی اتفاق می افتد که مردم می دانند که آنجا جای امنی است برای تقسيم . احساس را بی ارزش نمی کند

  . بدون آنکه بر آنها حکم شودشکها و ترسهایشان،
  

 تنها در یک محيط امن پذیرش گرم و اعتماد به محرمانه بودن، .گسترش جامعه، محرم راز بودن می خواهد
 محرم راز بودن به این معنا نيست که وقتی برادر .مردم برای ابراز دردها، نيازها و اشتباهات عميقشان باز خواهند بود

 شما ساکت باشيد بلکه به این معناست که آنچه در گروهتان گفته شده ، باید در گروهتان نيز یا خواهرتان در گناه است،
  .بماند و این گروه باید با آن مسئله برخورد کند و نه اینکه در مورد آن با دیگران غيبت کند

رکی سرپوش برای کسی دیگر، با زی" موضوع دعا"وقتی که بعنوان " خدا، از غيبت کردن نفرت دارد، مخصوصا
شخص بداندیش نزاع به پا می کند و آدم سخن چين بهترین دوستان را از هم جدا می "  :خدا می فرماید. گذاشته می شود

غيبت هميشه باعث درد و جدایی می شود و مشارکت را از بين می برد و خدا بطور واضح در ) ٢٨:١۶امثال ."(نماید
شاید این افرادی که ) ١٠:٣تيطوس.( ایجاد می کنند،  صحبت کرده استمورد افرادی که در ميان مسيحيان تفرقه ها

باعث تفرقه در کليسا می شوند وقتی با این عمل آنها برخورد کنيد، خشمگين شده و گروه یا کليسایتان را ترک کنند، اما 
  .نباید فراموش کنيد که مشارکت کليسا خيلی مهمتر از هر فردی است

  
 تماس مکرر و دائم با گروهتان داشته بايد  به منظور ایجاد مشارکت درست، شما.خواهدتوسعه جامعه، تکرار می 

و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشيم، چنانکه بعضی را "  :کتاب مقدس به ما می فرماید. روابط ، زمان می برد. باشيد
کتر شدن آن روز  بخصوص اکنون که شاهد نزدی-عادت شده است، بلکه یکدیگر را بيشتر تشویق کنيم

 زمانی بوجود می آید که، عملی ، ما باید این عادت جمع شدن با یکدیگر را رشد دهيم و عادت)٢۵:١٠عبرانيان."(هستيد
 را با مردم وقت زيادیشما برای ایجاد روابط عميق، احتياج دارید . تکرار شود و نه اینکه گاهی اوقات انجام شود" مرتبا

ارکت در بسياری از کليساها کم عمق و سطحی است، چون وقت کافی با یکدیگر صرف به این خاطر مش. صرف کنيد
  . در شنيدن سخنان یک نفر مشخص است" نمی کنيم و وقتی نيز که با یکدیگر می گذرانيم معموال

شده که من به بلکه بر این اعتقاد بنا .") هر وقت حال داشتم با دیگران جمع خواهم شد(" ایجاد جامعه، بر راحتی بنا نشده
اگر می خواهيد جامعه ای واقعی را رشد و توسعه دهيد، می باید وقتيکه احساس . آن، برای سالمت روحانی ام، نيازمندم

مسيحيان اوليه هر . و شور و حال آن را نيز ندارید باز هم با یکدیگر جمع شوید، چون اعتقاد به اهميت این مسئله دارید
و هر روز مرتب در خانه خدا با هم عبادت می کردند، در خانه ها برای شام خداوند "  !روز با یکدیگر جمع می شدند

 مشارکت، گذاشتن )۴۶:٢اعمال رسوالن."(جمع می شدند، و با خوشحالی و شکرگزاری هر چه داشتند با هم می خوردند
  .وقت کافی از ما می خواهد

م که یک پيمان گروهی امضاء کنيد که در آن نه اگر عضو گروه یا کالس کوچکی هستيد، شما را تشویق می کن
، یکدیگر را )اعتبار(ما احساسات واقعی خود را ابراز خواهيم کرد: خصوصيات مشارکت کتاب مقدسی قيد شده باشند

، راستی )بخشش و رحمت(، یکدیگر را می بخشيم)همدردی(، از یکدیگر حمایت می کنيم)دوطرفه بودن(تشویق می کنيم
، به تفاوتهای یکدیگر احترام می )فروتنی(، به ضعف خود اعتراف می کنيم)صداقت(يان می کنيمرا با محبت ب

  ).تکرار(، و بودن در گروه را ارجحيت می دهيم)محرم راز بودن(، غيبت نمی کنيم)ادب(گذاریم
ین نوع ا. وقتی به فهرست خصوصيات نگاه می کنيد، معلوم می شود که چرا مشارکت درست، اینقدر کمياب است

اما فوائد در ميان گذاشتن . مشارکت یعنی ترک خود محوریمان و وابسته بودن به این معنا که الزم و ملزوم یکدیگریم
  . و این آن چيزی است که ما را برای آسمان مهيا می سازدزندگيمان با یکدیگر خيلی مهمتر از بهای آن است

  
  
  
  



  .تایجاد جامعه خواهان تعهد اس: نکته مورد توجه
محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نيز باید جان خود را در راه برادران "  :آيه حفظی

  )١۶:٣اول یوحنا."(بنهيم
  چطور می توانم خصوصيات جامعه واقعی را در گروه کوچک یا کليسایم، توسعه دهم؟: الی که بايد از خود بکنيدؤس



  
  )فصل بيستم(

  اصالح رابطه شکسته
اينها همه از خداست که به واسطه مسيح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما " 

  )18:5دوم قرنتيان."(سپرده است
  
  

  .رابطه ها، هميشه ارزش اصالح شدن را دارند
می خواهد قدر روابط را بدانيم و تمام چون تمام معنای زندگی اين است که، ياد بگيريم چگونه محبت کنيم، خدا از ما 

 را دور  رابطه آن،نيروی خود را بکار بريم تا به جای اينکه هر گاه شکاف، آزردگی يا کشمکش بوجود می آيد
در واقع کتاب مقدس به ما می فرمايد که خدا به ما خدمت اصالح روابط را بخشيده .  آن را حفظ کنيم،بياندازيم، برعکس

و به اين علت است که قسمت مهمی از عهدجديد به تعليم ما، برای اينکه چگونه با يکديگر تفاهم ) 18:5ندوم قرنتيا(است
ای مسيحيان، آيا يکديگر را تشويق و دلگرم می کنيد؟ آيا آنقدر "  :پولس رسول نوشت. داشته باشيم، صرف شده است

ه ما همه با هم برادريم و از يک روح برخورداريم؟ يکديگر را دوست داريد که به هم کمک کنيد؟ آيا احساس می کنيد ک
با هم توافق داشته و همدل و همفکر باشيد، تا " آيا دلسوز و همدرد هستيد؟ اگر چنين است، يکديگر را محبت نموده، قلبا

ائی ما در  پولس اين را تعليم می داد که يکی از نشانه های رشد روحانی، توان)2و1:2فيليپيان."(شاد سازيد" مرا واقعا
  )5:15روميان(تفاهم با ديگران است

، مشارکت )35:13يوحنا(با توجه به اينکه مسيح از خانواده اش می خواهد که از محبتمان نسبت به يکديگر شناخته شويم
به اين علت، پولس رسول از اينکه اعضای کليسا .  شهادت رسوائی آور و ننگينی برای بی ايمانان خواهد بود،شکسته ما

او .  قرنتس در نفاق، گروههای جدايی تشکيل داده بودند و حتی يکديگر را به دادگاه می سپردند، خجالت می کشيددر
آيا در تمام کليسای شما، حتی يک شخص دانا پيدا نمی شود که به اين : اين را می گويم تا خجالت بکشيد"  :نوشت

 تا کشمکش را در ،کس در ميان آنها به اندازه کافی بالغ نبود اين امر که هيچ)5:6اول قرنتيان"(اختالقات رسيدگی کند؟
خواهش می کنم که در فکر و هدف "  :در همين رساله يا نامه او گفت. صلح و آرامش حل کند، برای او تکان دهنده بود

  )10:1اول قرنتيان."(متحد باشيد
 خدا شناخته شويد، می بايد ياد بگيريد که مصلح اگر برکات خدا را در زندگيتان خواهانيد و می خواهيد به عنوان فرزند

 خدا خوانده خواهند ، زيرا آنان فرزندانجويانخوشابه حال صلح "  : عيسی مسيح فرمود.يا ايجاد کننده صلح باشيد
چون همه صلح را ." خوشابه حال آنانيکه صلح را دوست دارند:" ، توجه داشته باشيد که مسيح نگفت)9:5متی."(شد

 .که هرگز چيزی اذيتشان نمی کند و مزاحمشان نيست" خوشا به حال اشخاص آرام:" او همچنين نگفت. ند داردوست
صلح جويان يا . عنی آنانيکه فعاالنه در جستجوی حل اختالفات هستندي  -"خوشابه حال صلح جويان: " بلکه مسيح فرمود

  . چون اين کار، کار سختی است،صلح دهندگان کمياب هستند
ن يکی از استعدادهای بسيار مهم است که می توانيد در خود رشد دهيد، چون شما برای همين مسئله  شکل صلح داد

گرفته ايد که قسمتی از خانواده خدا باشيد و نيز دومين هدف زندگی شما بر زمين اين است که ياد بگيريد چگونه ديگران 
انه بسياری از ما، هرگز ياد نگرفته ايم که چگونه اختالفات را سفأمت. را دوست داشته باشيد و با آنها رابطه برقرار کنيد

  .حل کنيم
 فرار از مشکل و اينطور وانمود کردن که مشکل وجود ندارد يا ترس . نيستناديده گرفتن اختالفصلح دادن به معنای 

ز از اختالفات و عيسی مسيح پادشاه صلح و سالمتی، هرگ. از صحبت در مورد آن، در واقع عملی بزدالنه می باشد
بعضی اوقات .  زد دامناو حتی در يک موقعيت، به کشمکش، به خاطر خير و ثواب همه،. کشمکش ها هراسی نداشت

به اين . می بايد از ايجاد اختالف دوری گزينيم، گاهی نيز می بايد آن را ايجاد کنيم و نيز گاهی نيز بايد آن را حل کنيم
  . دائم روح القدس، دعا کنيمعلت می بايد برای هدايت و رهبری

عمل ) يا کفش پاک کن(هميشه تسليم شدن، و مانند فرش جلوی در.  نيز، نيستدلجوئی و فرونشاندن دعواصلح دادن، 
 او در بسياری موارد .کردن، و اجازه دادن به ديگران که از شما سوء استفاده کنند، آن چيزی نبود، که مد نظر مسيح بود

  .برابر مقاومت شريران، ايستادگی نشان دادکوتاه نيامد، و در 
  

  چگونه رابطه ای را به حال اول برگردانيم
 در اينجا هفت قدم کتابمقدسی برای )18:5دوم قرنتيان."(خدمت آشتی را به ما سپرده است" به عنوان ايمانداران، خدا 

  : ارائه می دهيم، به حال اول خود،برگرداندن مشارکت



  
 اگر بجای . با خدا در مورد مشکل بحث کن. با شخص مقابل، با خدا در ميان بگذارمشکل را قبل از صحبت

 نزد يک دوست در باره مشکل و ناراحتی دعا کنيد، اغلب خواهيد ديد که،  خدا قلب شما را و يا شخص مقابل را، ،غيبت
  .نها ماليم تر می شدنداگر در مورد همه روابطتان بيشتر دعا می کرديد، آ. بدون دخالت شما عوض خواهد کرد

نزد . به خدا در مورد نااميديهايتان بگوييد.  استفاده کنيد، همانطور که داود با مزاميرش کردتهويه عمودیاز دعا بعنوان 
همانطور " پس دقيقا. او هرگز از خشم، ناراحتی، ناامنی، يا هر احساس ديگر شما، غافلگير نمی شود. او فرياد بر آوريد

  .کنيد، به او بازگو کنيدکه احساس می 
. بسياری از کشمکشها، در احتياجات برآورده نشده ، ريشه دارد و بعضی از اين نيازها، تنها توسط خدا برآورده می شود

انتظار رفع اين احتياج را وقتی نيازی داريد که فقط خدا می تواند حل کند و از دوست، همسر، رئيس، يا عضو خانواده 
  . نمی تواند همه احتياجات شما را رفع کند، جز خداهيچ کس. ی دل شکستگی و تلخی آماده می سازيدداريد، خود را برا

 از کجا در " :يعقوب رسول به اين مسئله توجه کرد که بسياری از کشمکشهای ما بخاطر عدم وجود دعا خلق می شود
از آن رو که … به کف نمی آريدحسرت چيزی را می خوريد، اما آن را… ميان شما جنگ و جدال پديد می آيد؟

بجای توجه به خدا، از ديگران انتظار داريم، ما را شاد سازند و وقتی آنها نمی ) 2و1:4يعقوب!"(درخواست نمی کنيد
  "چرا اول پيش من نمی آيی؟:" خدا می گويد. توانند آرزوی ما را عملی سازند، عصبانی می شويم

  
خدا از تو انتظار دارد که : ين نيست که شما صدمه زدی يا صدمه خوردی مسئله ا.هميشه قدم اول را خودت بردار

 آنقدر مهم است که ،برقراری مشارکت شکسته. نزد آنها برواول خودت . منتظر طرف مقابل نشو. حرکت اول را بکنی
 خواهی پس اگر نذری داری و می"  :او فرمود. عيسی مسيح فرمود اين مسئله حتی از پرستش گروهی واجب تر است

گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی، و همان لحظه بيادت آيد که دوستت از تو رنجيده است، گوسفند را همانجا نزد 
قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن؛ آنگاه بيا و نذرت را به خدا تقديم 

  )24و23:5متی."(کن
آن را به تعويق نينداز، بهانه نياور و اين .  شده، يک کنفرانس صلح را ترتيب بدهوقتی مشارکت آسيب ديده يا شکسته

خير، رنجش أت. يک مالقات رو در رو را هر چه زودتر ترتيب بده." يک روز آن را حل خواهم کرد:" وعده را نده که
می کند، بلکه زخم را حل نگذر وقت، هيچ چيز از ناراحتی و کشمکش را . را عمق می بخشد و مسائل را بدتر می کند

  .چرکين می سازد
کتاب مقدس می فرمايد گناه، که دعوای حل نشده نيز آن را شامل . اقدام  فوری، خسارت  روحانی را نيز کمتر می کند

، 7:3اول پطرس(می شود، مشارکت ما با خدا را مسدود می سازد و باعث می شود که دعاهايمان بی جواب بماند
زيرا غصه، "  :دوستان ايوب به ياد او آوردند که. کنار همه اينها خود را تيره بخت احساس می کنيمو در ) 9:28امثال

چرا بی جهت عصبانی می شوی و به خود صدمه می "  و."احمق را می کشد و حسد، ابله را می ميراند
  )4:18و2:5ايوب"(زنی؟

 وقتی يکی از شما دو نفر .  برای مالقات می باشدموفقيت کنفرانس صلح، اغلب بستگی به انتخاب زمان و مکان درست،
بهترين . خسته هستيد يا عجله داريد و يا باعث مزاحمت يکديگر خواهيد شد، بهتر است با هم در آن موقع مالقات نکنيد

  .زمان، وقتی است که هر دوی شما در بهترين وضعيت خود قرار داريد
  

پيش از هر گونه اقدام برای حل هر .  بيشتر از دهانتان استفاده کنيد از گوشهايتان.با احساسات آنها همدردی کنيد
فقط به فکر خودتان نباشيد، "  :پولس نصيحت کرد. نوع اختالف، می بايد اول از همه به احساسات مردم گوش فرا دهيد

می " اسکوپوس" ونانیاز کلمه ي" توجه نماييد"  عبارت )4:2فيليپيان."(بلکه به کار و مسايل ديگران هم توجه نماييد
 توجه "! به دقت توجه نماييد" از آن گرفته شده است و  به اين معناست که، ماميکروسکوپو تلسکوپ  که کلمه ،آيد

  .با همدردی شروع کنيد و نه با راه حلها. خود را متمرکز احساسات آنها کنيد و نه به واقعيتها
 بلکه بدون اينکه از خود دفاع کنيد، به ،اول، از آنچه مردم احساس می کنند، برداشتی برای حل مسئله نکنيددر مرحله 

حتی وقتی موافق نيستی، سر خود را به . آنها گوش فرا دهيد و اجازه دهيد آنها خود را از نظر احساسی خالی کنند
در واقع خشم و رنجش باعث می . قيقی و منطقی نيستنداحساسات هميشه ح. عالمت اينکه او را درک می کنی تکان بده

ليکن دل من تلخ شده بود و در اندرون خود، "  :داود اعتراف کرد. شوند که ما به طرق احمقانه، عمل کنيم و فکر کنيم
 همه ما وقتی) 22و21:73مزمور."(و من وحشی بودم و معرفت نداشتم و مثل بهايم نزد تو گرديدم. دل ريش شده بودم

  .رنجيده می شويم، وحشيانه عمل می کنيم
کسی که خشم خود را فرو می نشاند عاقل است و آنکه از تقصيرات ديگران "  :در مقابل آن، کتاب مقدس می فرمايد

 صبر نتيجه حکمت است و حکمت از شنيدن نقطه نظرات )11:19امثال."(چشم پوشی می کند سرافراز خواهد شد
من به نظر تو ارزش قائلم، و :" قيقت وقتی گوش فرا می دهيم، به طرف مقابل می گوييمدر ح. ديگران بدست می آيد



مردم :"  اين جمله  که هميشه تکرار می شود، حقيقت دارد."برای من روابط ما مهم است، و تو نيز برای من مهم هستی
  ."القمنديم به آنها ع که ما چه می دانيم تا زمانيکه آنها می دانند که ماعالقمند نيستند

ما نبايد فقط به فکر خشنودی خودمان باشيم، بلکه وظيفه داريم اين زحمت را به خود بدهيم  " برای برقراری مشارکت 
که شک ها و نگرانيهای ديگران را نيز در نظر بگيريم، پس بهتر است به فکر خشنودی ديگران هم باشيم و فقط به خود 

 عصبانيت و خشم ديگران را قورت دهيم، ،يک قربانی است که با صبر و تحملاين "  واقعا)2:15روميان."(نينديشيم
خشمی را که ، او. ولی بياد آوريد که اين همان کاری است که مسيح برای شما کرد. وقتی بی اساس می باشد" مخصوصا

ی خود نبود، چنانکه زيرا مسيح نيز در پی خشنود"  :بی اساس و از روی بدخواهی بود تحمل کرد، تا شما را نجات دهد
  )3:15روميان."(توهينهای توهين کنندگان به تو، بر من فرو افتاد:" نوشته شده است

  
 اگر در برقراری رابطه جدی هستيد، می بايد شروع به .خطايی که شما در اختالفات داشته ايد، اعتراف کنيد

 :باعث می شود که مسائل را واضح تر ببينيم ن عيسی مسيح فرمود که اي. اعتراف در مورد اشتباهات و گناه خود بکنيد
ای رياکار، نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی ديد تا پر کاه را از چشم برادرت بيرون " 
  )5:7متی."(کنی

ل خودتان با توجه به اينکه همه ما نقاط کوری داريم، شايد احتياج داشته باشيد که شخص سومی شما را کمک کند تا اعما
همچنين از خدا بخواهيد به شما نشان دهد که چقدر . را قبل از مالقات با شخصی که با او اختالف داشته ايد، ارزيابی کنيد

آيا من مشکل اساسی هستم؟ آيا من غير واقعی بوده ام، يا حساس :" اينطور بپرسيد. از مشکل، تقصير شما بوده است
اگر بگوييم بی گناهيم، خود را فريب داده ايم "  :کتاب مقدس می فرمايد" س بوده ام؟ خيلی حسا برعکس، شايدنبوده ام يا

  )8:1اول يوحنا."(و راستی در ما نيست
اغلب روشی که ما از آن استفاده می کنيم تا اختالف را حل کنيم، سبب . اعتراف به خطا، وسيله ای قوی برای آشتی است
، اين عمل شما وقتی شروع  به اعتراف اشتباه خود، با فروتنی می کنيد. هرنجش بزرگتری می شود تا خود مشکل اولي

باعث آرام شدن عصبانيت طرف مقابل می شود و آنها را خلع سالح می کند، چون آنها به احتمال قوی انتظار داشتند با 
تی را که در کشمکش نقش بهانه نياوريد و تقصير را به کسی ندهيد بلکه  با صداقت آن قسم. دفاع از خود، حاضر شويد

  .مسئوليت اشتباه خود را بپذيريد و طلب بخشش کنيد. داشته ايد، پذيرا شويد
  

می .  هرگز نمی توانيد مشکل را حل کنيد، اگر هدفتان پيدا کردن مقصر است. حمله کنيد و نه به شخصبه مشکل
ماليم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را جواب "  :کتاب مقدس می فرمايد. بايد بين اين دو، يکی را انتخاب کنيد

هيچوقت مسئله شما، با برخورد شديد حل نخواهد شد، پس کلماتتان را با حکمت انتخاب ) 1:15امثال."(بر می انگيزاند
  .جواب ماليم هميشه بهتر از جواب نيشدار است. کنيد

 چيزی را می گوييد، اهميت چهد به همان اندازه که  چيزی را بيان می کنيچگونهاينکه در حل اختالفات و کشمکشها، 
دانا را از فهمش می " :خدا به ما می گويد.  دريافت خواهد شدی بگوييد، با حالت دفاعی،اگر آن را با حالت تهاجم. دارد

شما وقتی می . ثر نيستؤ زدن و عيبجويی کردن، هرگز منق )21:16امثال."(شناسند و عالم را از سخنان دلنشينش
  .سوزانيد يا می ساييد، شخص متقاعد کننده ای نيستيد

در دوران جنگ سرد، هر دو طرف موافقت کردند که بعضی از سالحها آنقدر هولناک و تخريب کننده بودند، که هرگز 
 امروزه سالحهای شيميايی و بيولوژيکی تحريم شده اند و ذخيره سالحهای هسته ای .نمی بايست از آنها استفاده کنند

 که شامل محکوم به خاطر مشارکت، بايد زرادخانه سالحهای هسته ای روابط را. اهش داده می شوند و نابود می شوندک
 نابود کردن ديگران، تحقير کردن، مقايسه کردن، برچسب گذاری، توهين کردن، خوار شمردن و نيشدار بودن است،

چگاه سخنان بد و زشت بر زبان نياوريد، بلکه گفتارتان هي"  :پولس رسول اين مسئله را اينطور خالصه می کند. کنيد
  )29:4افسسيان."(نيکو و مفيد باشد تا به شنوندگان خير و برکت رساند

  
اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با همه "  : پولس گفت.تا آنجا که ممکن است، همکاری کنيد

گاهی اوقات به بهای . صلح و صفا و آرامش هميشه، برچسب قيمت دارد )18:12روميان."(در صلح و صفا زندگی کنيد
به منظور مشارکت، سعی خود را در سازش . غرور ما تمام می شود و اغلب نيز به قيمت خودمحوری ما تمام می شود
     :سيح می گويدترجمه آزاد هفت خوشابحال م. و تطبيق با ديگران و نشان دادن حق تقدم به آنچه آنها نياز دارند، بکنيد

آنگاه کشف خواهی . خوشابحال شما وقتی می توانی به مردم نشان بدهی چگونه بجای رقابت و نزاع،  همکاری کنند" 
  )9:5متی."(چه کسی هستی و جای خود را در خانواده خدا پيدا خواهی کرد" کرد که تو واقعا

  



برای موافقت با همه چيز، عملی واهی و خيالی می توقع داشتن از هر کس، . کيد کن و نه بر راه حلأبر آشتی ت
وقتی به آشتی متمرکز می شويم، مشکل، .  در حاليکه راه حل بر مشکل متمرکز است، آشتی، بر روابط توجه دارد.باشد

  .اهميت خود را از دست می دهد و اغلب بی ربط می شود
مسيحيان اغلب اختالفات . ن را حل کنيم، دوباره برقرار کنيمما هميشه می توانيم رابطه ای را، حتی اگر نتوانيم تفاوتهايما

صادقانه و مشروعی دارند و نظرات متفاوت با يکديگر دارند، اما ما می توانيم با يکديگر موافق نباشيم، بدون اينکه با 
 دارد و نه يک شکلی خدا از ما اتحاد را توقع. يک الماس از زوايای مختلف، به نظر متفاوت می آيد.  ناسازگار باشيمهم
   .زنيمب  قدم، دست در دست همبدون وحدت نظر داشتن، در مورد هر موضوعی، ما می توانيم. را

 شايد احتياج داشته باشيد به بحث و حتی مناظره ادامه .البته اين به آن معنا نيست که شما از يافتن راه حل دست بکشيد
" آشتی به اين معناست که تبرتان را دفن می کنيد و نه الزاما.  دهيد اما اين را در يک روح هماهنگی انجام می-دهيد

  .مسئله  را
در نتيجه اين فصل کتاب، شما با چه کسی بايد تماس بگيريد؟ با چه کسی بايد رابطه تان را دوباره برقرار کنيد؟ حتی يک 

ت کن و بعد تلفن را بردار و مراحل را همين اکنون توقف کن و و در مورد آن شخص با خدا صحب. خير نکنيدأثانيه نيز ت
زحمت زياد الزم است تا رابطه ای، دوباره برقرار . راحت نيستند" اين هفت قدم خيلی ساده هستند، اما مسلما. شروع کن

 اما )11:3اول پطرس ."(در پی صلح باشد و آرام بجويد"  :به همين علت پطرس تشويق می کند که مسيحی بايد. شود
به اين علت خدا صلح دهندگان را فرزندان . انجام می دهدلح می کوشيد، کاری را انجام می دهيد که خدا وقتی برای ص
  )9:5متی(خود می خواند

  
  
  
  

  .رابطه ها، هميشه ارزش اصالح شدن را دارند: نکته مورد توجه
 )18:12روميان."(زندگی کنيداگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با همه در صلح و صفا "  :آيه حفظی

  امروز با چه کسی بايد رابطه ام را اصالح کنم؟: الی که بايد از خود بکنيدؤس



  )فصل بيست و يکم(
  حفاظت کليسايتان

برای حفظ آن وحدتی که روح القدس بوجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم " 
  ) ترجمه انجيل شريف3:4افسسيان."(پيوسته می شود نهايت کوشش خود را بکنيد

مهم تر از همه، بگذاريد محبت هادی زندگی شما باشد، زيرا محبت عامل همبستگی " 
  )14:3کولسيان ."(ل مسيحيان استکام

  
  

  .وظيفه شما، حفظ اتحاد و يگانگی کليسايتان می باشد
خدا . در عهد جديد، موضوع يگانگی در کليسا به اندازه ای مهم است که به آن، بيشتر از بهشت و جهنم، توجه شده است

  . را با يکديگر تجربه کنيماتحادهماهنگی و  است که ما اينمشتاق" عميقا
اتحاد و يگانگی جوهر و مغز . اگر آن را خراب کردی، قلب بدن مسيح را خواهی شکافت. انگی، جان مشارکت استيگ

عالی ترين سرمشق ما برای اتحاد، تثليث اقدس می  .نقشه خداست که، چگونه زندگی را با يکديگر،  در کليسايش بچشيم
به خدا، خودش، نمونه محبت فداکارانه، . متحد هستند" الپدر، پسر و روح القدس مانند يک شخص با يکديگر کام. باشد

  .فکر ديگران در فروتنی و هماهنگی کامل می باشد
عيسی مسيح، . مانند هر پدر و مادری، پدر آسمانی ما از تماشای  اينکه فرزندانش با يکديگر تفاهم دارند، لذت می برد

-20:17يوحنا( و حرارت زياد، برای اتحاد ما دعا کرددر آخرين لحظات زندگی خود، قبل از دستگيری اش، با شور
در طول آن ساعات عذاب آور، اتحاد و يگانگی ما باالترين چيزی بود، که در فکرش قرار داشت و اين نشاندهنده ). 23

  .اهميت موضوع می باشد
 پرداخت و می خواهد آن را  او گرانترين بها را برای آن.هيچ چيز بر زمين، به اندازه کليسا برای خدا با ارزش نيست

اگر شما در . از خرابی ويران کننده ای که  با جدايی، ناسازگاری و عدم هم آهنگی بوجود می آيد، حفظ کند" مخصوصا
عيسی . خانواده خدا هستيد، اين مسئوليت شما است که در هر جايی که مشارکت داريد، اتحاد و يگانگی آن را حفظ کنيد

داده تا آنچه در توانتان داريد برای حفظ اتحاد و نگهداری مشارکت و رواج دادن هماهنگی، در موريت أمسيح به شما م
به سعی تمام بکوشيد تا آن "  :کتاب مقدس می فرمايد. خانواده کليسائيتان و نيز در ميان همه ايمانداران، انجام دهيد

ما چگونه می توانيم اين کار را عملی سازيم؟ ) 4:3افسسيان."(يگانگی را که از روح است، به مدد رشته صلح حفظ کنيد
  .ال کتاب مقدس به ما مشورت عملی می دهدؤبرای پاسخ به اين س

پس هدف شما اين باشد "  : پولس به ما می گويد.به آنچه در همه ما مشترک است متمرکز شو و نه بر تفاوتها
ما بعنوان ايمانداران، ) 19:14روميان."(ت ايمانشان گرديدکه با ساير ايمانداران در صلح و صفا بسر ببريد تا باعث تقوي

يک خداوند، يک بدن، يک هدف، يک پدر، يک روح، يک اميد، يک ايمان، يک تعميد و يک محبت را دنبال می 
ما يک نجات و يک ). 2:2؛ فيليپيان5:5؛ 4:4؛ افسسيان13:12؛ 6:8؛ 10:1؛ اول قرنتيان5-4:12؛ 12:10روميان(کنيم

 عواملی که خيلی بيشتر از هر تفاوتی که می توانيم به شمار آوريم، مهم - يک آينده را با يکديگر تجربه می کنيمزندگی و
  .اينها و نه اختالفات شخصی ما، می بايد نقطه تمرکز ما باشند. هستند

زمينه ها، نژادها وسليقه ما می بايد به ياد داشته باشيم که اين خود خدا بود که تصميم گرفت به هر يک از ما شخصيتها، 
خدا اتحاد می . های متفاوت ببخشد تا ما به اين تفاوت ها ارزش بدهيم و از آنها لذت ببريم و نه اين که فقط تحمل کنيم

ما بايد روی آن چيزی . اما بخاطر اتحاد، نبايد بگذاريم که تفاوتها،  ما را از يکديگر جدا سازند. خواهد و نه يک شکلی
کيد بگذاريم و آن اين است که يکديگر را چنانکه مسيح ما را محبت نمود، دوست داشته باشيم و أميت دارد تکه بيشتر اه

  .پنج هدفی را که خدا برای هر يک از ما و کليسايش دارد، جامه عمل بپوشانيم
ه کتاب مقدس آن نشانه اين است که نگاه ما به مسائل کم اهميت دوخته شده است، چيزهايی ک" دعوا و کشمکش معموال

وقتی نگاهمان را به سوی شخصيتها، سليقه ها، تعبيرها و تفسيرها، . می نامد) 23:2سؤدوم تيموتا"(مسائل بيهوده" را 
اما اگر بر محبت يکديگر و عملی ساختن اهداف خدا . سبک ها و روشها بر می گردانيم، جدايی اجتناب ناپذير است

اما ای برادران عزيز، به نام "  :پولس برای اين مسئله التماس کرد که. ی می شودمتمرکز شويم، نتيجه هماهنگی و يکدل
خداوند ما عيسی مسيح به شما التماس می کنم که از بحث و جدل دست برداشته، بکوشيد با يکديگر يکدل و يکزبان باشيد 

  )10:1اول قرنتيان."(اشيدخواهش می کنم که در فکر و هدف متحد ب. تا در ميان شما جدايی و شکاف پيش نيايد
،   از زمانيکه قصد خدا را از اينکه يک مشارکت واقعی چه چيزی بايد باشد.در توقعات خود، واقع بين باشيد

با وجود . يوس و نااميد شويدأ در کليسايتان، مواقعيتو ايده آل کشف می کنيد، به راحتی می توانيد با مشاهده شکاف بين 
در آرزوی ايده آل بودن در حاليکه واقعيت را سرزنش . ايد با غيرت آن را دوست داشته باشيمتمام نقص های کليسا می ب



از طرف ديگر در جا زدن در واقعيت بدون تالش برای ايده آل از خود راضی بودن را . می کنيم، نشانه عدم رشد است
  .رشد يعنی زندگی با تنش و بحران. نشان می دهد

، ولی اين هيچ بهانه خوبی برای توقف دادن به مشارکت با يوستان کنندأمرا ناراحت کنند يا شايد ايمانداران ديگر شما 
. ز خانواده شما هستند و نبايد آنها را رها کنیآنها حتی وقتی که مثل يک خانواده با شما رفتار نمی کنند، با. آنها نيست

نسبت به يکديگر بردبار باشيد و بسبب محبتی که به هم . فروتن و مهربان باشيد"  :بجای اين عمل، خدا به ما می فرمايد
مردم بخاطر داليل قابل درک بسياری از کليسا ) 2:4افسسيان."(داريد، از خطاها و اشتباهات يکديگر چشم پوشی نماييد

ری دعوا و کشمکش، ناراحتی، رياکاری، غفلت، کوته فک: فهرست اين داليل می تواند طوالنی باشد. سرخورده می شوند
 بجای شگفت زده شدن و سراسيمه شدن، می بايد به ياد داشته .و تنگ نظری، افراط در مراعات قانون، و گناهان ديگر

ما چون گناهکاريم، گاهی عمدی و گاهی . باشيم که کليسا از گناهکاران واقعی تشکيل شده، که ما يکی از آنها هستيم
.  کليسا، ما می بايد در کليسا بمانيم و اگر ممکن است آن را حل کنيماما بجای ترک. غيرعمد  به يکديگر صدمه می زنيم

  . آشتی و برقراری ارتباط دوباره  است و نه فرار بوجود آمدن شخصيت قويتر و مشارکت عميق ترراه 
می خدا چيزهای زيادی دارد که .  نشانه ای از عدم بلوغ است،س يا سرخوردگیأطالق از کليسايتان با اولين نشانه ي
هر کليسايی . به عالوه اين همه، کليسای کاملی وجود ندارد که به طرف آن فرار کنيد. خواهد به شما و ديگران ياد دهد

  .فهرست ضعفها و مشکالت  خودش را دارد و به زودی يک بار ديگر نااميد خواهيد شد
 به او اجازه ورود می دهد، معروف گروچو مارکس بخاطر اين گفته خود که،  نمی خواهد به باشگاهی متعلق باشد که

اگر کليسايی به اندازه ای کامل است که بتواند شما را راضی نگهدارد، همان کامليت شما را از عضويت اخراج . بود
  !خواهد کرد، چون شما کامل نيستيد

زندگی " رکت به اسم ديتريش بونهوفر، کشيش آلمانی که به علت مقاومت با نازيها شهيد شد، کتابی کالسيک در باره مشا
 در اين کتاب او می نويسد بريدن اميد ما از کليسای محلی چيز خوبی است، چون اين مسئله .، نوشت" با يکديگر

هر چه زودتر اين فريب را ترک کنيم که، يک کليسا بايد کامل باشد تا آن . توقعات اشتباه  ما از کامليت را از بين می برد
 ما ناکامل و نيازمند فيض و رحمت خدا همه دست خواهيم کشيد و اعتراف خواهيم کرد که را دوست داشت، از رياکاری

  .هستيم و اين آغاز يک جامعه واقعی است
اينجا محلی است فقط برای آنانيکه . احتياج به مردم کامل نداريم:" هر کليسايی بايد اين تابلو را جلوی درش بزند که

  ."ت نيازمند می باشند و می خواهند رشد کننداعتراف می کنند گناهکارند، به رحم
کليسا می يای خود را از جامعه بيش از خود جامعه مسيحی دوست داشته باشد، قاتل ؤهر کس که ر:"  بونهوفر گفت

اگر هر روز برای کليسايی که در آن قرار گرفته ايم، حتی وقتی تجربه بسيار شگفت انگيزی وجود ندارد، ... شود
ده ندارد، بلکه ضعفها، ايمان کوچک، و مشکالت دارد، شکر نکنيم بلکه بالعکس به شکايت ادامه دهيم ثروتهای کشف ش

  ."که هر چيز ناچيز و بيخود است، آنگاه مانع اين می شويم که خدا مشارکت ما را رشد دهد
می کنند ايراد  اين کار هميشه راحت تر است که از آنانيکه خدمت .تصميم بگيريد بجای انتقاد، تشويق کنيد

خدا بارها از ما می خواهد که از يکديگر ايراد نگيريم، . بگيريم تا اينکه در کار آنها شريک شويم و سهمی داشته باشيم
  کاری  ازوقتی) 9:5؛ يعقوب 9:5؛ متی29:4؛ افسسيان11:4؛ يعقوب 13:14روميان(يکديگر را مقايسه و داوری نکنيم
تو " : ر حقيقت در کار خدا دخالت می کنیی و يقين انجام می دهد، انتقاد می کنی، دکه يک ايماندار از روی ايمان جد

. کيستی که بر خدمتکار شخصی ديگر حکم می کنی؟ استوار ماندن يا فرو افتادن او به آقايش مربوط است
  )4:14روميان"(

ی با ما فرق می کنند تحقير کنيم يا مورد پولس همچنين اضافه می کند که ما نبايد ايمانداران ديگری را که از نظر اعتقاد
به ياد . شما به هيچ وجه حق نداريد از برادر خود ايراد بگيريد و يا با نظر تحقير به او نگاه کنيد"  :قضاوت قرار دهيم

  )10:14روميان."(داشته باشيد که هر يک از ما بايد به تنهايی در مقابل تخت داوری خدا بايستيم تا او ما را داوری کند
رابطه ام با خدا قطع می شود، غرور و ناامنی :  اتفاق می افتندهر گاه ايماندار ديگر را داوری می کنم، چهار چيز يکجا

روح . خود را در معرض داوری خدا قرار می دهم و به مشارکت کليسا ضربه می زنمخود را به نمايش می گذارم، 
  .ايراد گيری عيبی است که بايد بهای زيادی بپردازد

اين کار شيطان است که مقصر بداند، شکايت . می نامد) 10:12مکاشفه ("مدعی برادران ما" کتاب مقدس شيطان را
هروقت که ما هم اين کار را می کنيم، در انجام دادن کار شيطان گول خورده . کند، و از اعضای خانواده خدا ايراد بگيرد

هر وقتی که . به ياد داشته باشيد که مسيحيان ديگر، هر قدر هم که شما با آنها مخالف باشيد، دشمن واقعی نيستند. ايم
برای مقايسه يا ايرادگيری از ديگر ايمانداران سپری می کنيم، وقتی است که بايد در بنای اتحاد و يگانگی مشارکتمان، 

پس هدف شما اين باشد که با ساير ايمانداران در صلح و صفا بسر ببريد تا باعث "  :کتاب مقدس می فرمايد .صرف شود
  )1419:روميان."(تقويت ايمانشان گرديد

.  غيبت يعنی انتقال اطالعاتی که شما نه قسمتی از مشکل هستيد و نه قسمتی از راه حل.از شنيدن غيبت، دوری کن
 گوششما خوب می دانيد که غيبت کردن کار اشتباهی است، اما اگر می خواهيد از کليسايتان محافظت کنيد، نبايد به آن 

  . و شما را به اندازه خود جرم، مقصر می سازدشنيدن غيبت مثل قبول مال دزدی شده است. دهيد



من .دست نگهدار" لطفا:" وقتی کسی شروع به غيبت نزد شما می کند، اين شجاعت را داشته باشيد که به او بگوييد
 از شما غيبت می کنند، نزدکسانی که " صحبت کرده ای؟" آيا با آن شخص مستقيما. احتياجی به دانستن اين مسئله ندارم

شخص   اگر به غيبت گوش فرا دهيد، خدا می فرمايد که شما. آنها افراد مورد اطمينان نيستند. يز غيبت خواهند کردشما ن
آدم بدکار از همنشينی با آدمهای بد لذت می "  )19:20؛ 9:25؛ 20:26؛ 28:16؛ 4:17امثال(بدکار و بدانديش هستيد

آنان فقط بدنبال هوسهای خود هستند و . و جدايی ايجاد می کنندهمين اشخاصند که بين شما تفرقه )" 4:17امثال ."(برد
  )19يهودا."(روح خدا در وجود ايشان ساکن نيست

پولس رسول . غم انگيز است که بزرگترين زخمها در گله خدا، از گوسفندان ديگر بوجود می آيد و نه از گرگها" واقعا
 و مشارکت را نابود می سازند، هشدار " و می درنديکديگر را می گزند" ی که -"مسيحيان آدمخوار" در مورد

آدم سخن چين رازها را "  .کتاب مقدس می گويد از چنين اشخاص بدکار و بدانديش دوری گزينيد). 15:5غالطيان(داد
 سريع ترين راه پايان دادن به يک کشمکش کليسايی يا )19:20امثال."(فاش می کند، پس با چنين شخصی معاشرت نکن

. چک، برخورد محبتانه با آنهائی است که غيبت می کنند و پافشاری در اينکه بايد از اين کار بازايستند، می باشدگروه کو
هيزم که نباشد آتش خاموش می شود، سخن چين که نباشد نزاع فرو می "  :سليمان به اين مسئله چنين اشاره می کند

  )20:26امثال."(نشيند
 به عالوه قواعدی که در فصل قبلی به آن اشاره کرديم، عيسی مسيح . کنبه روش خدا در حل اختالفات، عمل

اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را "  :روند سه قدمی ساده ای را به کليسا توصيه کرد
ولی اگر قبول .  ایاگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصيرش اعتراف کرد، برادری را باز يافته. متوجه خطايش بساز

ولی اگر باز هم به گفته های شما . نکرد، اين بار با دو يا سه نفر ديگر پيش او برو تا اين اشخاص شاهد سخنان تو باشند
  )الف17-15:18متی."(گوش نداد، آنگاه موضوع را با کليسا در ميان بگذار

 سومی اين مسئله را بگوئيد، بدون آنکه با در زمان دعوا و کشمکش، اين امر وسوسه انگيز است که هميشه به شخص
. و اين کار مسئله را بدتر می کند. ، بگوييدشجاعت حقيقت را آميخته به محبت به آن شخصی که از او ناراحت هستيد

  .با کسی که برخورد داشته ايد، روبرو شويد" بجای اين کار شما بايد مستقيما
اگر نتوانستيد بين خودتان .  اين کار را هر چه زودتر بايد انجام دهيد رو در رويی خصوصی است، و،هميشه، اولين قدم

اگر شخص مقابل . ئيد مشکل و آشتی دادن رابطه می باشدأاين مسئله را حل کنيد، قدم بعدی، بردن يک يا دو شاهد برای ت
ر آن شخص هنوز بعد از اين اگ. لجوجانه سرسختی می کند، چه بايد بکنيد؟ عيسی مسيح می گويد با کليسا در ميان بگذار

  ).5:5؛ اول قرنتيان17:18متی(همه حاضر به شنيدن نيست، می بايد با او همچون يک شخص بی ايمان رفتار کرد
 رهبران کامل وجود ندارند، اما خدا به رهبران مسئوليت و اقتدار می بخشد تا .از شبان و رهبرانتان حمايت کنيد

و آنها اين کار سخت را در طول کشمکشهای بين افراد بدون هيچگونه قدردانی انجام . داتحاد و يگانگی کليسا را حفظ کنن
.  شبانان، اغلب وظيفه ناخوشايند خدمت به عنوان واسطه بين اعضای صدمه ديده، دعوا کرده يا نابالغ را دارند.می دهند

تی خود عيسی مسيح هم نمی توانست  را دارند، که حهمهآنها همچنين وظيفه غير ممکن سعی کردن در خوشنود کردن 
  !انجام دهد

از "  :کتاب مقدس در مورد اينکه با افرادی که ما را خدمت می کنند، چگونه بايد رفتار کنيم، به وضوح صحبت کرده
رهبران روحانی خود اطاعت کنيد، و هر آنچه می گويند با کمال ميل انجام دهيد، زيرا کار ايشان، مراقبت از جانهای 

پس، به گونه ای رفتار کنيد که ايشان از خدمت خود لذت ببرند، . ت و از اين لحاظ در برابر خدا پاسخگو می باشندشماس
  )17:13عبرانيان."(نه اينکه با درد و رنج آن را انجام دهند، زيرا در اينصورت شما نيز رنج خواهيد برد

زيرا "  .رد اينکه چگونه از شما مواظبت کرده اند، جواب دهندشبانان بايد روزی در برابر خدا بايستند و بايد به او در مو
 اما فراموش نکنيد که شما نيز جوابگو )17:13عبرانيان."(ايشان بر جانهای شما ديده بانی می کنند و بايد حساب بدهند

  .شما می بايد به خدا جواب بدهيد که به چه نحو از رهبرانتان پيروی کرديد. هستيد
. انان راهنمايی های مشخصی داده که چطور با افرادی که در مشارکت تفرقه انداز هستند، رفتار کنندکتاب مقدس به شب

آنها بايد از بحث و مشاجره دوری گزينند، و با آرامی در حاليکه برای تغيير آنانيکه مخالفند دعا می کنند، به آنها تعليم 
برای هماهنگی و اتحاد التماس کنند، آنانی را که نسبت به دهند، و به آنانيکه اهل بحث و جدل هستند اخطار کنند، 

رهبری بی احترامی می کنند، توبيخ کنند، و افراد تفرقه انداز را پس از آنکه دو اخطار قبلی را رد کرده اند، از کليسا 
  )11-10و 2:3-15:2؛ تيطس 2:4؛ فيليپيان26-23، 14:2سؤدوم تيموتا(اخراج کنند

شبانان و مشايخ احتياج .  ما را خدمت می کنند، مشارکت را محافظت می کنيم،به آنانيکه با رهبریما با احترام گذاشتن 
برادران عزيز، خواهش می کنم به کشيشان و "  :به ما دستور داده شده. به دعاها، تشويق ها، قدردانی و محبت ما دارند

بسبب زحماتی که برای شما . مايند، احترام بگذاريدخادمينی که در کليسايتان زحمت می کشند و شما را راهنمايی می ن
  )الف13و12:5اول تسالونيکيان."(می کشند، ايشان را با تمام وجود احترام و محبت نماييد

تمام نيروی . من شما را به چالش دعوت می کنم که مسئوليت محافظت وترويج، اتحاد و يگانگی کليسايتان را بپذيريد
گاهی اوقات می . اين کار هميشه راحت نخواهد بود" مسلما. د و آنگاه خدا خشنود خواهد شدخود را برای آن بکار ببري

. بايد کاری را که برای بدن مسيح بهترين است انجام دهيد و نه برای خودتان تا اهميت دادن به ديگران را نشان دهيد
در جامعه ياد . که از خودگذشتگی را ياد بگيريميکی از علتهايی که خدا ما را در خانواده کليسايی قرار می دهد اين است 



نبايد فقط به فکر خودتان "  :خدا می فرمايد". مال من" به جای " مال ما" و "ما"بگوييم " من"می گيريم به جای گفتن 
  )24:10اول قرنتيان."(باشيد؛ به فکر ديگران هم باشيد و نفع ديگران را نيز در نظر بگيريد

، پيمانی را )Saddleback Church(هر عضوی در کليسای سدلبک.متحد هستند برکت می دهدخدا کليساهايی را که 
در نتيجه اين کار، کليسا هرگز اختالفی . امضاء می کند که شامل وعده ای است که از اتحاد مشارکت ما محافظت کند

 می حبت و متحد است، مردم زيادیو به علت اينکه اين کليسا، مشارکتی با م. نداشته که مشارکت را به جدايی بکشاند
خدا گروهی از وقتی .  نفر ايماندار جديد را تعميد داده9100در هفت سال گذشته، کليسا ! قسمتی از آن باشندخواهند 

  .اطفال ايماندار دارد که می خواهند زاييده شوند، به دنبال کليسايی می گردد که گرم ترين دستگاه پرورش طفل می باشد
در جامعه شما مردم زيادی هستند که  خانواده کليسايی تان را گرم تر و با محبت تر سازيد، چه نقشی داريد؟برای اينکه 

 احتياج دارد و می خواهد که مورد هر کسحقيقت اين است که . بدنبال محبت و مکانی هستند که به آن تعلق داشته باشند
عضای آن خالصانه محبت می کنند و از يکديگر مواظبت می محبت واقع شود، و وقتی مردم کليسايی را می يابند که ا
  .کنند، تنها راه دور کردن آنها، قفل کردن درها خواهد بود

  
  
  
  

  .مسئوليت من حفاظت از اتحاد کليسايم می باشد: نکته مورد توجه
  )19:14روميان."(يم صلح و صفا و بنای يکديگر می شود، دنبال کنی پس بياييد آنچه را که موجب برقرار"  :آيه حفظی

چه کاری می کنم تا اتحاد و يگانگی را در خانواده کليسايی ام " در حال حاضر، شخصا: الی که بايد از خود بکنيدؤس
  .حفظ کنم

  
  



  3# هدف 
  شما آفريده شده ايد تا شبيه مسيح شويد

بکوشيد که همواره در او رشد کنيد و در . در او ريشه بدوانيد تا از او قوت بگيريد" 
  )7:2کولسيان."(حقايقی که آموخته ايد، قوی و نيرومند گرديد

  
  
  )فصل بيست و دوم(

  آفريده شده برای شباهت به مسيح
انست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنين اراده فرمود که زيرا خدا که از ابتدا می د" 

اينان به شباهت فرزندش در آيند، تا مسيح فرزند ارشد باشد و آنان، برادران 
  )29:8روميان."(او
او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری . مسيح چهره ديدنی خدای ناديده است" 

  )15:1کولسيان."(دارد
  

  .د تا شبيه مسيح شويدشما آفريده شده اي
اين سرنوشت و هدف سوم زندگی شما . از همان ابتدا، نقشه خدا اين بوده که شما را شبيه پسرش، عيسی مسيح بسازد

پيدايش ..."(انسان را شبيه خود بسازيم"  :سرانجام خدا فرمود:" خدا اين انگيزه خود را در ابتدای خلقت اعالن کرد. است
26:1(  

ما .  ساخته شده اند و اين امتياز بزرگی است که به ما ارج و مقام می بخشد"شباهت خدا" نها انسانها به تدر تمامی خلقت،
 می ،تمام معانی ای را که اين عبارت می پوشاند، نمی دانيم، اما بعضی از جنبه هايی را که اين عبارت شامل می شود

 ما . کرددشتر از بدن زمينی ما زندگی خواهبدی است و بي ما ا روح؛ هستيمموجودات روحانیما، همانند خدا، : شناسيم
برقرار  ارتباط  هستيم و می توانيم فکر کنيم، دليل و برهان بياوريم و مشکالت را حل کنيم؛ همچنين ما مانند خداخردمند
 خوب وانايی تميزت هستيم و آگاهی اخالقی می توانيم محبت واقعی را بدهيم و دريافت کنيم؛ در ضمن، ما دارای .می کنيم

  .، که اين مسئله ما را در برابر خدا پاسخگو می سازدرا داريمو بد 
کتاب مقدس می فرمايد که همه مردم و نه فقط ايمانداران، قسمتی از شباهت خدا را در خود دارند؛ به اين خاطر قتل و 

ين شباهت ناقص است و بخاطر گناه اما ا). 9:3؛ يعقوب 16-13:139؛ مزمور9:6پيدايش (سقط جنين کار اشتباهی است
پس خدا، عيسی مسيح را مأموريت داد تا به زمين خاکی ما بيايد و .  استاز حالت طبيعی بيرون آمده و خراب شده

  .شباهت کاملی را که از دست داده بوديم، دوباره از نو بسازد
 : کتاب مقدس می فرمايد!ی مسيح به شکل عيس می توان تشبيه کرد؟ی کامل خدا را به چه چيز"صورت و شباهت"

" مظهر کامل ذات او" و )15:1کولسيان"(صورت خدای ناديده" و) 4:4دوم قرنتيان"(تصوير خدا " عيسی مسيح
  . می باشد)3:1عبرانيان(

وقتی مردم . را استفاده می کنند تا به شباهت خانوادگی اشاره کنند" پسر را ديدی، پدرش را ديدی" مردم اغلب عبارت 
کتاب .  فرزندانش به صورت و شباهت او باشندخدا نيز می خواهد. من لذت می برمهت مرا در فرزندانم می بينند، شبا

شما بايد شخص جديد و متفاوتی شويد، شخصی مقدس و درستکار؛ و اين طبيعت نو را که به ": مقدس می فرمايد
  )24:4افسسيان."(صورت خداست، بپوشيد

اين دروغ تکبرآميز، وسوسه قديمی .  نخواهيد شديک نوع خداشما هيچگاه خدا يا حتی : مبگذاريد خيلی روشن صحبت کن
. )5:3پيدايش "(مانند خدا می شويد" شيطان به آدم و حوا قول داد که اگر به نصيحت او گوش فرا دهند . شيطان است

ند که ما الهی هستيم و می هنوز اين دروغ کهنه را رواج می ده) New Age(خيلی مذاهب و فلسفه های عصر جديد
  .توانيم خدايان شويم

اين عالقه که ما می خواهيم خدا باشيم، هر وقت که می خواهيم موقعيتمان، آينده مان و يا مردم اطرافمان را کنترل کنيم، 
دا شويد؛  خدا از شما نمی خواهد که يک خ. نخواهيم شدآفريدگاراما بعنوان آفريدگان ما هيچگاه . خود را نشان می دهد

فکر و ذهن "  :کتاب مقدس می فرمايد. د شوي خداترسبلکه می خواهد با قبول ارزشها، رفتارها و شخصيت او، شخصی 
  )23:4افسسيان."(شما بايد روز بروز تغيير کند و بسوی کمال پيش رود



و از شما می خواهد ا.  راحتی و آسايش نيست، بلکه رشد شخصيت می باشدهايی خدا برای زندگی شما بر زمينهدف ن
 معنای از دست دادن شخصيت خود و شبيه مسيح شدن به هيچ وجه به. که از نظر روحانی رشد کنيد و شبيه مسيح شويد

  .نمی خواهد که آن را از بين ببرد"  خدا شما را بی نظير آفريده و مسلما.يا توليد مثل نامعقول نيست
  . و نه شخص شماشباهت مسيح گونه به معنای تبديل شخصيت شماست

باب زيبای ) 23-22:5غالطيان(ميوه روح) 12-1:5متی( شخصيتی را که در خوشابحالهای مسيحخدا از شما می خواهد
 )8-5:1دوم پطرس(و ليست خصوصيات زندگی مؤثر و ثمربخش پطرس رسول) 13اول قرنتيان(محبت پولس رسول

  .  در خود رشد دهيدذکر شده
رت و شخصيت شما يکی از اهداف خدا برای زندگی شما است، با قرار گرفتن در شرايط  سيهر دفعه که فراموش  کنيد

؟ چرا من اينچنين بر سر من می آيد اتفاقاتچرا اين :"  تعجب خواهيد گفتشما با. خاص محيط خود، نااميد خواهيد شد
 اين آن چيزی !ن وجود داردگی برای سخت بودن آو يکی از جوابها اين است که زند" اوقات سختی را سپری می کنم؟

  !، آسمان نيست زمين:يدياد داشته باشبه . است که ما را رشد می دهد
من آمده ام تا ايشان حيات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند "    که  اين وعده مسيح از بسياری از مسيحيان

، زندگی راحت و آسوده، خوشحالی دائم، رسيدن به  سوء تعبير کرده اند که به معنای سالمتی کامل)10:10يوحنا"(شوند
به کالمی ديگر، آنها انتظار دارند که زندگی مسيحی . رؤياها و آزادی فوری از مشکالت توسط ايمان و دعا می باشد

  .آنها انتظار دارند آسمان بر زمين باشد. خيلی راحت باشد
 را در جستجوی شما که وجود او برای اين است که را جٌن عالءالدينی مصور می کند، خدا اين ديد خودخواهانه

، و اگر در اين فکر نيست شمااما خدا غالم  .خدمت کند تان لی شدن آرزوها و تمايالت شخصی برای عمتانخودخواهانه 
 د شد و يا در حال انکار واقعيتها زندگی خواهيدسرخورده خواهي"  که زندگی می بايد راحت باشد، يا شديدادغلط باشي

  .کرد
 و نه خدا برای اهداف د برای اهداف خدا وجود داريشما!  نمی چرخدشما پيرامون که زندگی يدهيچوقت فراموش نکن

  بر زمينشماآسمان را برای   می بايست  در ابديت نقشه کشيده ،شمار حاليکه خدا چيز اصلی را برای چرا د. شما
  .شد تا شخصيت خود را برای آسمان بسازيم و تقويت کنيمتدارک ببيند؟ خدا اين فرصت را به ما بر زمين می بخ

  
  کار روح خدا در شما

در اثر کاری که خداوند يعنی "  :کتاب مقدس می فرمايد. برای ايجاد شخصيت مسيح گونه، کار روح القدس الزم است
اين )ب18:3دوم قرنتيان." (تدريج شبيه او می شويمه روح القدس در وجودمان انجام می دهد، با جاللی روز افزون، ب

  . ناميده شده و سومين هدف زندگی شما بر زمين استتقديسروند تبديل هر چه بيشتر ما بصورت مسيح ، 
 تصميماتی که هنگام سال نو می .شما هيچوقت نمی توانيد با توانايی و قدرت خود شخصيت مسيح را در خود توليد کنيد

تنها روح القدس اين قدرت را دارد که تغييراتی را که خدا می . کافی نيستندگيريد، نيروی اراده و بهترين انگيزه ها، 
زيرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانيد با ميل "  :کتاب مقدس می فرمايد. خواهد، در زندگی ما بوجود آورد

  )3:21فيليپيان."(و رغبت او را اطاعت نماييد و اعمالی را بجا آوريد که مورد پسند اوست
؛  فکر می کنند آن و احساسات شديدبسياری از مردم به مظاهر معجزآسااشاره می شود، " قدرت روح القدس" هر گاه به 

 و در سکوت در زندگی شما عمل می کند، که حتی از آن غيرظاهری  با روشهای  اما اکثر اوقات قدرت روح القدس
  . به پهلوی ما می زند)12:19اول پادشاهان"(صدايی ماليم"  ات با او خيلی از اوق.د و احساس هم نمی کنيدآگاه نيستي

در حقيقت ما به مسيح اجازه می .  ايجاد می شودی آيد، بلکه با سکونت مسيح در ماوجود نمه شباهت به مسيح، با تقليد ب
) 27:1کولسيان!"(مسيح در وجود شما، تنها اميد پرشکوه شماست:" راز خدا اينست" .دهيم که از طريق ما زندگی کند

ما در موقعيتهای مختلف انتخاب می . اين مسئله در زندگی واقعی چگونه اتفاق می افتد؟ توسط انتخابهايی که ما می کنيم
کنيم که کار درست را انجام دهيم و بعد به روح خدا اعتماد می کنيم تا به ما قوت، محبت، ايمان و حکمتش را بدهد تا آن 

 در دسترس ن چيزهاهميشه  برای کسی که بطلبدجه به اينکه روح خدا در درون ما زندگی می کند، ايبا تو. را انجام دهيم
  .است

 که به برخورد می کنيم  حقيقت مهمی  به در طول کتاب مقدس.ما می بايد با کار روح القدس همکاری کنيم
وقتی يوشع با يک . می ريزد  که شما يک قدم ايمان بر می داريد، لحظه ایروح القدس قدرتش را، :  تصوير کشيده شده

 ه به کنار با اطاعت و ايمان بود ک از قدم گذاشتن رهبرانپسمانع غيرممکن روبرو شده بود، آبهای طوفانی رود اردن، 
  . کليدی است که قدرت خدا را آزاد می کند، اطاعت)17-13:3يوشع .(رفتند

 بدون در نظر گرفتن ترسها و .د که احساس قدرت و اطمينان کنييدمنتظر اين نباش.  عمل کنیخدا اول منتظر تو است که
به اين صورت با روح القدس همکاری می . يد و عمل درست را انجام بدهيد ، با وجود ضعفها به پيش برواناحساساتت

  .دهد رشد شمان طريقی است که می تواند شخصيت  و ايدکني



هر يک از اين تشبيهات . ی را به يک دانه، ساختمان و کودکی که رشد می کند، تشبيه کرده استکتاب مقدس رشد روحان
 آنها ؛ شود، ساختمانها بايد ساخته شونددانه ها بايد کاشته شوند و از آنها مراقبت: از ما حضور فعاالنه انتظار دارند

  .زش کنند تا رشد کنند و کودکان بايد بخورند و ور؛دفعه سر از زمين بيرون نمی آورنديک
حداقل هشت مرتبه در عهد .  فعاليت ما هيچ نقشی ندارد، اما در رشد روحانی ما خيلی مؤثر است،در حاليکه در نجات ما

؛ 19:14؛ روميان24:13لوقا"(سخت بکوشيد" در رشدمان به سوی شبيه مسيح شدن، : شده کهجديد به ما گفته 
 شما گوشه ای نمی )14:3؛ دوم پطرس 5:1؛ دوم پطرس 14:12؛ 11:4انيان؛ عبر15:2؛ دوم تيموتاؤس 3:4افسسيان
  .فتد اتفاق بيشما تا اين رشد برای دنشيني

 می بايد انتخاب کنيم که -1 :سئوليت ما در شبيه مسيح شدن چيست توضيح می دهد که سه م24-22:4پولس در افسسيان
ت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فريبنده فاسد و پس اکنون بايد طبيع"  .اعمال کهنه را از خود دور کنيم

  )22:4افسسيان."(فاسدتر می شود، از خود بيرون نماييد
کتاب مقدس می گويد که ما با نو ) 23:4افسسيان."(بايد طرز فکر شما نو شود"  . طرز فکرمان را بايد عوض کنيم -2

 )metamorphosis(سمتامورفوسيمه يونانی دگرگون شده، کل) 2:12روميان.(می شويم" دگرگون" شدن ذهن خود 
 امروزه برای توضيح تغيير خارق العاده ای از اين کلمه.)بکار برده شده 18:3 و دوم قرنتيان2:12که در روميان(است 

می دهد اين تصوير زيبايی است که نشان . که کرم ابريشم از آن عبور می کند تا تبديل به پروانه بشود استفاده می شود
بسيار ،  شده دگرگون ما: ر روحانی به ما چه می گذردوقتی ما به خدا اجازه می دهيم تا فکرهايمان را هدايت کند، از نظ

  .زيباتر می شويم و آزاد می شويم تا به طرف بلنديهای جديدی اوج بگيريم
اقع شخصيت شما خالصه ای از در و". بپوشيم"  ما بايد شخصيت مسيح را، با رشد دادن عادتهای خداپسندانه،-3

انسان جديد را در بر "  : کتاب مقدس می فرمايد.چطور عمل می کنيدهميشه  که استعادتهای شماست ونشان دهنده اين 
  )24:4افسسيان."(کنيد، که آفريده شده است تا در پارسايی و قدوسيت حقيقی، شبيه خدا باشد

  
،  هر سه اينها، برای رشد شخصيت.ی کند تا ما را شکل دهدخدا از کالم خود، مردم و رويدادها استفاده م

 را که برای رشد نياز حمايتی ، قوم خدا؛ فراهم می سازدرا که برای رشد نياز داريمحقيقتی کالم خدا، . ضروری است
. الزم داريمرا برای ما آماده می سازند، که ما برای تمرين شبيه مسيح شدن، محيطی  ،داريم تدارک می بينند و رويدادها

، اران ديگر در ارتباط دائم باشيد و با ايماندرده  آن را اجرا ک،که اگر کالم خدا را مطالعه کنيد من تضمين می کنم 
در فصلهای .  اوضاع و احوال مشکل، اعتماد کنيد، هر چه بيشتر شبيه مسيح خواهيد شد ياد بگيريد که به خدا درهمچنين

  . بررسی خواهيم کردتمام اين عوامل رشد راآينده، 
. بسياری از مردم اينچنين می پندارند که برای رشد روحانی، تنها چيزی که الزم است دعا و مطالعه کتاب مقدس است

خدا از مردم استفاده می .  با مطالعه کتاب مقدس و دعا عوض نخواهند شدهرگزاما بعضی مسائل در زندگی هستند که 
نياز داشته  د، تا ما به يکديگر برای مشارکتجای معجزه کردن، از طريق مردم کار کنترجيح می دهد ب" او معموال. کند

  .او از ما می خواهد که با يکديگر رشد کنيم. باشيم
در خيلی از مذاهب، مردمی که خود را از ديگران منزوی می کنند و در صومعه های باالی کوه زندگی می کنند و از 

.  استبزرگیولی اين سوء تفاهم .  شوند، مقدس و بالغ از نظر روحانی قلمداد میوندتماس با مردم ديگر آلوده نمی ش
شما بايد . شما در تنهايی خود نمی توانيد به شباهت مسيح رشد کنيد! رشد روحانی يک فعاليت منزوی و انفرادی نيست

چرا؟ چون .  از جامعه و کليسايی باشيدمی بايد قسمتی. در اطراف مردم ديگر باشيد و با آنها همکاری متقابل داشته باشيد
 نمی توانيد بدون داشتن رابطه با مردم ديگر،رشد روحانی حقيقی به معنای يادگيری محبت کردن مانند مسيح می باشد و 

   . يعنی محبت به خدا و ديگران می چرخد؛ محبتپيراموناشته باشيد، که همه اين مسائل به ياد د. شبيه مسيح عمل کنيد
  

 رشد روحانی نه فوری است و نه اتوماتيک، بلکه توسعه .مسيح شدن فرآيند طوالنی و آرام رشد را داردشبيه 
پولس رسول با اشاره به اين روند و . تدريجی و پيش رونده می باشد، که در طول تمام زندگيتان ادامه خواهد داشت

 دست يابيم و بالغ شده، به بلندای کامل قامت مسيح تا زمانی که همه به يگانگی ايمان و شناخت پسر خدا"  :فرآيند گفت
  )13:4افسسيان."(برسيم
 برای رشد در شخصيت مسيح تا پايان عمرتان ادامه خواهد داشت و حتی ، در حال رشد هستيد و تبديل روحانی شماشما،

 شد که به آسمان برويد و يا اين کار زمانی تمام خواهد. در پايان زندگيتان نيز اين کار بر زمين به کمال نخواهد رسيد
کتاب .  در اين نقطه از زمان است که هر کاری که در شخصيت شما ناقص مانده، محو خواهد شد.مسيح رجوع کند

گرچه هنوز "  :شبيه او خواهيم شد" بتوانيم مسيح را آنچنانکه هست ببينيم، آنگاه کامال" مقدس می فرمايد، وقتی نهايتا
چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که وقتی مسيح بازگردد، مانند او خواهيم شد، چون نمی دانيم که در آينده 

  )2:3اول يوحنا."(او را همانگونه که هست خواهيم ديد
 خدا خيلی بيشتر برای ساختن  اين حقيقت ساده بوجود می آيد کهبيشترين سردرگمی در زندگی مسيحی از ناديده گرفتن

چه شغلی را بايد " وقتی خدا برای مسائل مشخصی مانند . هميت قائل است، تا برای هر چيز ديگریشخصيت شما ا
و مختلفی وجود دارند که می توانند زياد  حقيقت اين است که شغلهای .ساکت می ماند، ما غصه می خوريم" انتخاب کنم؟



اول .(باشد  ت که آنچه می کنی، مسيح گونهآنچه برای خدا مهم است اين اس. در اراده خدا برای زندگی شما باشند
    )23و17:3؛ کولسيان14:16؛ 31:10قرنتيان

  هستيم و نه انسانهای زمينی  موجودات ما. برای خدا اينکه شما چی هستيد خيلی بيشتر اهميت دارد تا اينکه چه می کنيد
خود را با خود به ابديت خواهيد برد برای خدا شخصيت شما، بيشتر از شغل شما مهم است، چون شخصيت . در حال کار

  .ولی حرفه و شغل خود را هرگز
رفتار و کردار و شيوه زندگی مردم دنيا را تقليد نکنيد، بلکه بگذاريد خدا افکار و طرز "  :کتاب مقدس هشدار می دهد

بايد تصميم راسخ برای برای شباهت به مسيح می ) 2:12روميان."(فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جديد تبديل شويد
 و فرهنگ سعی ، والدين، همکارانهمسرانينصورت، نيروهای ديگر مانند مقابله با فرهنگ اطرافتان بگيريد، در غير ا

  . را بصورت خود در آورندشما  تاخواهند کرد
ران، زندگی يک بررسی سريع کتابهای مسيحی اينطور ديده شده که بسياری از ايماندا  درباعث تأسف بسيار است که

اين شاگردی .  انتخاب کرده اند خود را موفقيتهای شخصی و ثبات احساساترگ خدا را کنار گذاشته اند وبرای اهداف بز
عيسی مسيح بر روی صليب فقط برای اين نمرد که ما زندگی راحت و آسوده و متعادلی . نيست، بلکه خودپرستی است

اين .  خود بسازدو می خواهد قبل از آنکه ما را با خود به آسمان ببرد، شبيها: هدف او خيلی عميق تر است. داشته باشيم
  .مسئوليت فعلی و سرنوشت نهايی ما است، بزرگترين امتياز

  
  
  
  

  .من آفريده شده ام تا شبيه مسيح شوم: نکته مورد توجه
جاللی روز افزون، به تدريج در اثر کاری که خداوند يعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد، با " : آيه حفظی

  )ب18:3دوم قرنتيان."(شبيه او می شويم
برای شبيه مسيح شدن، قدرت روح القدس م ي، نياز دارمانامروز در کدام قسمت از زندگی : سؤالی که بايد از خود بکنيد

 م؟يرا طلب کن
  



  )فصل بيست و سوم(
  چگونه رشد می کنيم

 الف ترجمه انجيل 15:4افسسيان."(ما بايد در هر مورد در مسيح که سر است رشد کنيم" 
  )شريف

  ) الف14:4افسسيان."(در آنصورت، ديگر مانند اطفال نخواهيم بود" 
  
  

  .خدا از شما انتظار دارد که رشد کنيد
سفانه، ميليونها أمت. وصيات عيسی مسيح را در خود رشد و توسعه دهيدهدف پدر آسمانی شما برايتان اينست که خص

 باقی مانده اند و هنوز پوشک به تن ، آنها در طفوليت روحانی هميشگی. نمی کنندرشد هرگز   می شوند ولیپيرمسيحی 
  . رشد کردن نداشته اندخيالدليل آن اينست که آنها هيچوقت . دارند

 که رشد کنيد، بخواهيدشما بايد . اين رشد سرسپردگی آگاهانه می خواهد. اتفاق نمی افتدرشد روحانی بصورت اتوماتيک 
  . داشته باشيد ايستادگی و استقامت  و در رشد کنيدتالش که رشد کنيد، برای رشد تصميم بگيريد
می کند و ما عيسی مسيح ما را دعوت .  هميشه با يک تصميم شروع می شود- يعنی روند شبيه مسيح شدن-شاگردسازی

  )9:9متی."(او برخاست و از پی وی روان شد!" از پی من بيا" : عيسی به وی گفت"  :در پاسخ می گوئيم
 به سادگی به وقتی اولين شاگردان تصميم گرفتند مسيح را پيروی کنند، آنها تمام مفاهيم تصميمشان را نمی دانستند بلکه

  .تصميم بگيريد که يک شاگرد بشويد: ی است که برای شروع نياز داريداين تمام آن چيز.  گفتنددعوت عيسی مسيح، آری
تعهدات شما می تواند يا شما را رشد . ، زندگی شما را شکل نمی بخشد تعهداتی که انتخاب می کنيدهيچ چيز به اندازه

چيز متعهد هستيد، من وقتی بگوئيد که به چه .  ولی در هر دو صورت آنها معرف شما خواهند بوددهند و يا نابود سازند
ما به هر چه که سرسپرده هستيم، به همان شکل نيز در می . به شما خواهم گفت که پس از بيست سال چه خواهيد شد

  .آئيم
بسياری از مردم از تسليم شدن به .  که بسياری از مردم هدف خدا را برای زندگيشان نمی داننددر همين نقطه تسليم است
 که آنها عده ای ديگر نسبت به ارزشهای رقابتی تعهدات ناقصی دارنديان زندگی شناورند و چيزی می ترسند و در جر

نند ثروتمند يا مشهور شدن د و برخی ديگر تعهد کامل به اهداف دنيوی، ماس و پيش پا افتادگی سوق می دهأرا به سوی ي
، پس بهتر است حکيمانه انتخاب خود را انجام هر انتخابی، نتايج ابدی دارد. ، که به تلخی و نااميدی ختم می شوددارند
پس حال که نابودی اينها همه بدين صورت مقرر است، شما چگونه مردمانی بايد باشيد؟ "  :پطرس هشدار می دهد. دهيد

  )11:3دوم پطرس ."(بر شماست که زندگی مقدس و خداپسندانه ای داشته باشيد
تخابهای مسيح گونه و وابستگی کامل به روح او برای کمک به شما  نتيجه ان، مسيح گونه شدن.سهم خدا و سهم شما

 جدی باشيد، بايد ميم می گيريد برای شبيه مسيح شدنازهمان لحظه ای که تص. برای عملی ساختن آن انتخابها می باشد
ی تازه ای شما شروع به حذف کردن برنامه های کهنه خواهيد کرد و عادتها.  کنيدبه عمل کردن به طرق جديد شروع 

مطمئن باشيد که روح القدس شما را با اين . را در خود رشد خواهيد داد و آگاهانه، طرز فکرتان را عوض خواهيد کرد
نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آوريد؛ زيرا "  :کتاب مقدس می فرمايد. تغييرات و دگرگونی ها کمک خواهد کرد

ام آنچه را که خشنودش می سازد، در شما پديد می  و هم قدرت انجمند خود، هم تصميمخداست که با عمل نيرو
  )13-12:2فيليپيان."(آورد

 مسئوليت "به عمل آوريد"  قسمت ".پديد آورد" و " به عمل آوريد" .:اين آيه دو طرف رشد روحانی را نشان می دهد
روح . ی  بين شما و روح القدسرشد روحانی عملی است با همکار. کار خدا است" پديد آوردن" شما است و قسمت 

  .ما نيز کار می کند همراهخدا نه فقط در ما بلکه 
که چگونه نجات يابيم، بلکه در مورد اين است که چگونه  نيست  در مورد اين،اين آيه که خطاب به ايمانداران نوشته شده

انجام داده " اه به آنچه عيسی مسيح قبالنجات خود کار کنيد، چون شما هيچگبرای که اين آيه به ما نمی گويد . رشد کنيم
بدنی، شما تمرين می کنيد که بدنتان را رشد دهيد نه اينکه بتوانيد بدنی " ورزش" در طول . نمی توانيد چيزی بيافزاييد

  .بدست آوريد
ها را در کنار تمام قطعات آن را در اختيار داريد و وظيفه شما فقط اين است که آن" ، قبال"حل می کنيد" وقتی پازلی را
کشاورزان بر زمين کار می کنند و چيزی را که از قبل داشته اند، رشد و توسعه می دهند نه اينکه می . هم قرار دهيد

 "  و اکنون مسئوليت شما است که آن را باه شما زندگی جديدی را بخشيده استخدا ب.  را بدست آورندزمينخواهند 
وقتی رشد روحانی برای مردم ! معناست که رشد روحانی خود را جدی بگيريدتوسعه دهيد و اين به آن " ترس و لرز

  .درک نکرده اند) چنانکه در فصل چهار و پنج ديديم(مهم نيست، نشاندهنده اين است که آنها مفاهيم ابدی آن را



ی که پشت هر کار.  برای تغيير زندگيتان، بايد طرز فکرتان را عوض کنيد.عوض کردن هدايت گر خودکارتان
هر رفتاری با اعتقاد و ايمانی تحريک و برانگيخته شده و هر عملی با گرايشی .  استانجام می دهيد تفکری مخفی شده

مواظب "  : قبل از آنکه روانشناسان آن را دريابند مکشوف ساخته، خدا اين را هزاران سال پيش. استبوجود آمده
  )23:4امثال."( گيردافکارت باش، زيرا زندگی انسان از افکارش شکل می

تصور کنيد قايق تند رويی را در درياچه ای با يک هدايت گر خودکار که برای رفتن به طرف شرق تنظيم شده، می 
دارد تا مسير اگر تصميم بگيريد که مسيرتان را عوض کنيد و به طرف غرب برانيد، دو امکان برای شما وجود . رانيد

 آن را به مسير برعکس آنچه زور بازوه باين است که فرمان را به دست بگيريد و  يکی از راهها :قايق را تغيير دهيد
نيروی مقاومت " شايد با قدرت ارادی محض بر هدايت گر غلبه کنيد، اما مرتبا. هدايت گر خودکار تنظيم شده، برگردانيد

د و فرمان را به حال خود رها خواهيد  باالخره بازوهايتان از فشار زياد خسته خواهند ش.کننده ای را احساس خواهيد کرد
  . پيش خواهد گرفته طرف مسيری که برنامه ريزی شده کرد و قايق دوباره راه خود را بطرف شرق يعنی ب

شما به خود می : اين آن چيزی است که وقتی شما سعی می کنيد با قدرت اراده زندگيتان را عوض کنيد، اتفاق می افتد
و از بی برنامگی و دير سر کار رفتن ... بيشتر ورزش کنم...  که کمتر بخورمخواهم کرد مجبورخود را من :" گوئيد

تغييرات کوتاه مدتی بوجود آورد، اما فشار دائم درونی در شما می تواند بلی، قدرت ارادی، ." جلوگيری خواهم کرد
طبيعی به نظر نمی آيد و باالخره خسته تغييری که انجام داده ايد . ايجاد می کند، چون با علت اصلی برخورد نکرده ايد

به همان حالت کهنه و قديمی " می شويد و رژيم غذايی تان را ترک می کنيد و ورزش کردن را رها می کنيد و سريعا
  .خود بر می گرديد

        : می فرمايدکتاب مقدس. يعنی طرز فکرتان راد، هدايت گر خود را عوض کني: راه بهتر و راحت تری وجود دارد
 اولين قدمی که در )ب2:12روميان."(بگذاريد خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جديد تبديل شويد" 

تغيير و تبديل هميشه از فکرتان . رشد روحانيتان بايد برداريد اين است که شروع کنيد به عوض کردن طرز فکرتان
 بر طرز عملتان فکر می کنيد، و همانطور که احساس می کنيد،شما طوری احساس خواهيد کرد که . شروع می شود

  )23:4افسسيان."(فکر و ذهن شما بايد روزبروز تغيير کند و بسوی کمال پيش رود"  :پولس گفت. ثر استؤم
 می نامد که در زبان  توبهعهدجديد اين تغييرجهت فکری را،. برای شبيه مسيح شدن می بايد فکر مسيح را داشته باشيد

شما زمانی توبه می کنيد که طرز فکرتان را به نوعی که خدا فکر می . می باشد" تغيير فکر" انی معنای اصلی آن وني
کند تغيير می دهيد، يعنی آنچه خدا در مورد شما، گناه، خودش، مردم ديگر، زندگی، آينده تان و هر چيز ديگر فکر می 

  .بر خود می گيريددر حقيقت شما ديدگاه و چشم انداز مسيح را . کند
دو طرف برای انجام ) 5:2فيليپيان."(همان طرز فکر را داشته باشيد که مسيح عيسی داشت"  :به ما دستور داده شده که

 است، که افکار خودمحورانه و کودکانه متوقف کردن فکرهای ،ریاولين نيمه اين تغيير جهت فک. اين کار وجود دارند
ای برادران، در درک و فهم کودک نباشيد، بلکه در بدی کردن کودک "  :فرمايدکتاب مقدس می . خودخواهانه است

آنها فقط برای خود . خودخواه هستند" کودکان، طبيعتا) 20:14اول قرنتيان."(برعکس، در درک و فهم بالغ باشيد. باشيد
رند و اين طرز فکر کودکانه آنها دوست ندارند تقسيم کنند، بلکه فقط دوست دارند بگي. و نيازهای خود فکر می کنند

کتاب مقدس می فرمايد که تفکر خودخواهانه . سفانه بسياری از مردم از اين طرز فکر فراتر رشد نمی کنندأمت. است
آنانی که عنان زندگی خود را بدست طبيعت کهنه شان می دهند، چيزی جز ارضای "  :منشاء رفتار گناه آلود است

  )5:8روميان."(شهوات خود نمی جويند
بر ديگران متمرکز است و نه  کردن کنيم که  بالغانه به فکرشروع اين است که ،فکر کردن مانند عيسی مسيح نيمه دوم

آنگاه که کودکی "  :در اين باب بزرگ محبت، پولس می گويد که فکر کردن در باره ديگران نشانه رشد است. بر خودتان
اما چون مرد . ودکان می انديشيدم و نيز چون کودکان استدالل می کردمبيش نبودم، چون کودکان سخن می گفتم و چون ک

  )20:14اول قرنتيان(."شدم، رفتارهای کودکانه را ترک گفتم
امروزه بسياری اينگونه نتيجه گيری می کنند که رشد روحانی با مقدار اطالعات کتاب مقدسی و تعاليم اساسی ای که می 

زندگی .  از واحدهای اندازه گيری رشد می باشد، اما تمام آن نيستيکی ،ليکه شناختدر حا. گيری می شوددانيم اندازه 
اعمال ما بايد به موازات . مسيحی خيلی بيشتر از اعتقادات و باورها است و شامل رفتار و شخصيت ما نيز می شود

  . مسيح گونه پشتيبانی شوندهایايمان ما پيش بروند و باورهای ما می بايد با رفتار
هسته اين طرز زندگی، همانگونه که مسيح . سيحيت يک مذهب يا يک فلسفه نيست بلکه يک رابطه و طرز زندگی استم

هر يک از ما بايد همسايه خود را "  :کتاب مقدس می فرمايد. انجام داد، فکر کردن برای ديگران است و نه برای خود
زيرا مسيح نيز در پی خشنودی خود . ودخشنود سازد، در آنچه برای او نيکو باشد و باعث بنايش ش

  )الف3و2:15روميان."(نبود
 غيرطبيعی، ،اين نوع طرز فکر.  است و بهترين گواه رشد روحانی است کردن برای ديگران، قلب مسيح گونه بودنفکر

نيا، ولی ما نه روح اين د"  : خوشبختانه کمکی در دسترس ما است.ضد فرهنگ، نادر و کمياب و در ضمن مشکل است
 در چند فصل آينده به )12:2روميان."(بلکه روحی را يافته ايم که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است، بدانيم

  . که روح القدس از آنها استفاده می کند تا به ما کمک کند تا رشد کنيم نظر خواهيم افکندابزاری
  



  . هيچوقت برای رشد کردن دير نيست:نکته مورد توجه
آنگاه قادر به تشخيص خواست خدا خواهيد بود؛ خواست نيکو، پسنديده . با نو شدن ذهن خود دگرگون شويد"  :ه حفظیآي

  )ب2:12روميان."(و کامل او
فکر خدا  دست بکشم  و چنانکه خود زندگی ام احتياج دارم از طرز فکر در چه جاهايی از: سؤالی که بايد از خود بکنيد

 ؟می کند، فکر کنم



  )فصل بيست و چهارم(
  تبديل شده با حقيقت

متی     ."(زندگی انسان فقط بسته به نان نيست بلکه به هر کلمه ای که خدا ميفرمايد" 
  )ترجمه انجيل شريف4:4

و حال شما را به دست خدا و کالم پر قدرت او می سپارم که قادر است ايمان شما را بنا " 
اعمال ."(دگان اوست، به شما بدهدکند و تمام برکاتی را که مخصوص برگزي

  )32:20رسوالن
  
  

  .حقيقت ما را عوض می کند
آنان را در "  :عيسی مسيح اينچنين دعا کرد. انی، روندی است که در آن حقيقت را جايگزين دروغ می کنيمرشد روح

  )17:17يوحنا."(حقيقت تقديس کن؛ کالم تو حقيقت است
يه مسيح برای شب.  از کالم خدا استفاده می کند تا ما را شبيه پسر خدا سازدروح خدا. تقديس به مکاشفه نيازمند است

خدا بوسيله کالمش ما را از هر جهت آماده  "  :کتاب مقدس می فرمايد.  را از کالم خدا پر سازيمشدن، می بايد زندگيمان
  )17:3س ؤدوم تيموتا."(و مجهز می سازد تا به همه نيکی نماييم

). 23:1؛ اول پطرس 38:7؛ اعمال رسوالن12:4عبرانيان(اين کالم زنده است. اس با کالم خدا نيستهيچ کالمی قابل قي
 وقتی خدا سخن می گويد، مسائل )63:6يوحنا."(سخنانی که من به شما گفتم، روح و حيات است"  :عيسی مسيح فرمود
  .عوض می شوند

بدون کالم . او با کالم خود آنها را خلق کرد. بوجود آمد "تخدا گف" تمام خلقت و آنچه در اطراف شماست بخاطر اينکه 
او چنين اراده فرمود که ما را با کالم حق توليد کند تا "  :يعقوب اشاره می کند که. خدا، شما حتی نمی توانيد زنده باشيد
  )18:1يعقوب ."(همچون نوبر آفريده های او باشيم

ی بخش است، باعث ايمان شده، باعث تغيير و کالم خدا زندگ. تکتاب مقدس خيلی فراتر از يک راهنمای تعليمی اس
، شيطان را به وحشت می اندازد، معجزات می کند، زخمها را شفا می دهد، شخصيت را شکل می بخشد، تحول می شود

قوت شادی عطا می کند، بر مصيبت و بدبختی پيروز می شود، وسوسه را شکست می دهد، اميد را برمی انگيزاند، 
  ! ، و ضامن آينده ما برای ابديت می شودنيستيها را به هستی تبديل می کندی می سازد، افکار ما را پاک می کند، و جار

می بايد آن را به اندازه خوراک روزانه . يد وجود آن را بی اهميت نشمارهرگز! ما بدون کالم خدا نمی توانيم زندگی کنيم
ز فرمان لبهای وی برنگشتم و سخنان دهان او را زياده از رزق خود ذخيره ا"  :ايوب گفت. د اساسی بداني،برای زندگی

  )12:23ايوب ." (کردم
قوی و مکتاب مقدس شير، نان، غذای . د بايد داشته باشي،کالم خدا خوراک روحانی ای است که برای تحقق هدف خود

وعده اين چهار نوع ) 103:119زمور؛ م2:3؛ اول قرنتيان4:4 متی؛2:2اول پطرس. ( استدسر شيرين ما ناميده شده
همچون نوزادگان، "  :پطرس به ما نصيحت می کند که.  است برای رشد و تقويت روحانیغذا، فهرست خوراک روح ما

  )2:2اول پطرس." (مشتاق شير خالص روحانی باشيد تا به مدد آن در نجات خود نمو کنيد
  

  ماندن در کالم خدا
. دس به چاپ می رسد، اما کتاب مقدسی که در طاقچه بماند، بی ارزش استامروزه بيش از هر عصری کتاب مق

برای اينکه . ميليونها ايماندار با بی اشتهايی روحانی دچار طاعون شده اند و به علت سوء تغذيه روحانی می ميرند
" ماندن" اين کار را عيسی مسيح .  اولين اولويت شما باشد،شاگرد سالم مسيح باشيد، می بايست تغذيه توسط کالم خدا

   )31:8يوحنا."(اگر در کالم من بمانيد، براستی شاگرد من خواهيد بود"  :او فرمود. ناميد
  :ماندن در کالم خدا شامل سه فعاليت در زندگی روزانه می شود

طب نمايی که ق:  بشودی معتبر برای زندگی ما بايد تبديل به معيار کتاب مقدس.ميبايد اقتدار کالم خدا را بپذير: اول
م و محکی ي به آن برای تصميم گيريهای حکيمانه گوش می دهيم، مشورتی که مامن به آن برای يافتن مقصد تکيه می کن

  . بزنداولين و آخرين حرف را در زندگی مان بايد هميشه کتاب مقدس. يمکه از آن برای ارزيابی همه چيز استفاده می کن
تخابهای خود را کرده ، ان که ذکر می گردد که، بر اساس تکيه بر قدرتهای توخالیعلت بسياری از مشکالت ما اين بوده

( يا احساس )به نظر منطقی آمد( ، منطق)يشه اين کار را می کنيم هم(، سنت )هر کسی اين کار را می کند(فرهنگ: ايم
 آن احتياج داريم معياری کامل آنچه به. همه اين چهار انتخابها محکوم به سقوط هستند). احساس کردم کار درستی است

سليمان به . است که ما را به مقصد اشتباهی رهبری نخواهد کرد و تنها کالم خداست که اين احتياج را برآورده می سازد



در واقع تمام "  :و پولس توضيح می دهد که) 5:30امثال سليمان."(سخنان خدا تمام پاک و مبراست"  :آور می شودما ياد
 زيرا کارهای راست را به از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می باشد،. ب مقدس را خدا الهام فرموده استقسمت های کتا

ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصالح می کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدايت 
  )16:3س ؤدوم تيموتا." (می نمايد

ای خدمت خود، دورانی را طی کرد که با شک در مورد صحت و درستی و اقتدار کتاب بيلی گراهام، در اولين ساله
 از آن پس با .اين شک خود را به خدا اعتراف کرديک شب مهتابی او با گريه به زانو در آمد و .  در مبارزه بود،مقدس

معيار معتبر در زندگی و خدمتش وجود عباراتی پيچيده و غامض که نمی توانست بفهمد، او به کتاب مقدس بعنوان تنها 
  .ثر برکت يافتؤاز آن روز به بعد، زندگی بيلی گراهام با قدرتی غيرمعمول و م. اعتماد کرد" کامال

امروز تصميم . معيار نهائی برای زندگی شما چه خواهد بودمهمترين تصميمی که امروز می توانيد بگيريد اين است که 
. نگ، سنت، منطق و احساساتتان، کتاب مقدس را بعنوان معيار نهائی انتخاب کنيدبگيريد که بدون در نظر گرفتن فره

اين را برای خود تعيين کنيد که وقتی " کتاب مقدس چه می گويد؟:" وقتی می خواهيد تصميم بگيريد، اول از خود بپرسيد
نسبت به آن  منطقی بنظر می رسد يا ا آيبدون در نظر گرفتن اينکهاين کار را . ی را به شما می گويد انجام دهيدخدا چيز

ئيد أاين جمله پولس را برای خود بعنوان ت. به کالم خدا اعتماد خواهيد کرد" حتما،  يا نه انجام دهيداحساس خوبی داريد
اعمال ."(به هر آنچه نيز که در تورات و کتب پيامبران نوشته شده، اعتقاد دارم"  :شخصی ايمانتان اقتباس کنيد

  )24:14رسوالن
  

با آن  تنها ايمان داشتن به کتاب مقدس کافی نيست؛ بلکه بايستی فکر خود را .من بايد حقيقت آن را جذب کنم: دوم
می  -1: پنج راه برای انجام اين کار وجود دارد.  عوض کند،را توسط حقيقت و راستیا م تا روح القدس بتواند ميپر کن

  . در مورد آن فکر کنی -5 به ياد بياوری و -4قيق کنی،تح -3 بخوانی،  -2توانی آن را دريافت کنی،
 اين را ،مثال برزگر. د و با حالتی پذيرا و باز قبول می کنيد که آن را می شنويد می کنيدريافتاول، زمانی کالم خدا را 

 بدواند و ميوه به زيبايی به تصوير می کشد که چگونه پذيرش ما، تعيين کننده اين است که کالم خدا در زندگی ما ريشه
، و )زمين کم عمق(، فکر سطحی )زمين سخت( فکر بسته :مسيح سه حالت غيرپذيرا را مشخص کرد. بياورد يا برعکس

  )18:8لوقا."(پس دقت کنيد چگونه می شنويد"  : فرمود و پس از آن-)زمين خاردار(شان فکر پري
" ، می بايست حالت خود را مخصوصاياد نمی گيريد چيزی از موعظه يا معلم کتاب مقدس هر بار که احساس می کنيد 

در رابطه با غرور بازنگری کنيد، چون وقتی شما فروتن و پذيرا هستيد، خدا می تواند حتی توسط خسته کننده ترين معلم 
ا با فروتنی کالم خدا را که در دلتان کاشته شده است، بپذيريد، زير"  :يعقوب نصيحت می کند. با قلب شما صحبت کند

  )ب21:1يعقوب ."(اين کالم قدرت دارد جانهای شما را نجات بخشد
، اما امروزه بخوانندکتاب مقدس را " دوم، در قسمت اعظم تاريخ دو هزارساله کليسا، فقط کشيشان اجازه داشتند شخصا

زنامه های روز ولی با اين وجود، بسياری از ايمانداران بيشتر در خواندن رو. ميلياردها نفر به آن دسترسی دارند
ما نمی توانيم انتظار داشته باشيم .  تعجب ندارد که رشد نمی کنيم، و به اين علتوفاداری نشان می دهند تا کتاب مقدس

  .که با سه ساعت تلويزيون نگاه کردن و پس از آن سه دقيقه کتاب مقدس خواندن، رشد کنيم
. نخوانده اند" از اول تا آخر" ، هرگز آن راايمان دارند"  تا آخراز اول" بسياری از افراد که ادعا می کنند به کتاب مقدس

اگر نيم .  دقيقه بخوانيد، هر سال يکبار تمام کتاب مقدس را خواهيد خواند15ولی اگر کتاب مقدس را هر روز برای 
وانيد، آنگاه       ساعت از تماشای برنامه  تلويزيون را از برنامه روزانه تان حذف کنيد و بجای آن کتاب مقدس را بخ

  . را دو بار در طی سال بخوانيدمی توانيد آن
خواندن روزانه کتاب مقدس شما را در دسترس صدای خدا قرار خواهد داد و به اين علت خدا به پادشاهان اسرائيل تعليم 

را نزد خود نگهدارد و در او بايد اين رونوشت قوانين "  :داد که هميشه نسخه ای از کالم خدا را در کنارشان داشته باشند
 کند تا ياد بگيرد خداوند، خدايش را احترام کند و دستورات و قوانين او را اطاعت هتمام روزهای عمرش آن را مطالع

يک ! آن را بخوانيد"  فقط کنار خود نگه نداريد، بلکه مرتبا کتاب مقدس را ولی بياد داشته باشيد که)19:17تثنيه ."(نمايد
اين از جست و خيز . وسيله ساده که برای نيل به اين هدف مفيد است، يک برنامه روزانه خواندن کتاب مقدس است

اگر نسخه .  بطور دلخواه جلوگيری خواهد کرد و چشم پوشی از بعضی قسمتهای آن کردن شما در اطراف کتاب مقدس
  . را ببينيد2ی از برنامه خواندن کتاب مقدس شخصی مرا بخواهيد می توانيد ضميمه ا

تفاوت بين خواندن و مطالعه . ، يا مطالعه کتاب مقدس روش عملی ديگری است برای ماندن در کالم خداتحقيقسوم، 
بدون . اشت خود را نوشتن و برداالتی از متن کردنؤس: کالم خدا شامل دو فعاليت است که به خواندن اضافه می شود

  .مطالعه ای انجام داده باشيد"  نمی توانيد واقعا افکارتان بر کاغذ يا در رايانه نوشتن
نداشتن فضای کافی در اين کتاب به من اجازه اين را نمی دهد که روشهای متفاوت مطالعه کتاب مقدس را برای شما 

 کتاب مقدس در دسترس است که يکی از آنها را من بيست سال کتابهای مفيد زيادی برای روشهای مطالعه. تشريح کنم
 روشهای متفاوت، از .االت درستی بکنيمؤراز مطالعه خوب کتاب مقدس در اين است که ياد بگيريم س. پيش نوشته ام

نيد االتی ساده از قبيل چه کسی؟ چه چيز؟ کی؟ کجا؟ چرا؟ و چطور؟ می تواؤبا س. الهای مختلفی استفاده می کنندؤس
اما کسی که به کالم خدا که قانون کامل آزادی بشر است، توجه "  :کتاب مقدس می فرمايد. خيلی چيزها را کشف کنيد



داشته باشد، نه تنها آن را هميشه بخاطر خواهد داشت، بلکه به دستوراتش نيز عمل خواهد کرد، و خدا عمل او را برکت 
  )25:1يعقوب."(خواهد داد
ظرفيتی که شما برای حفظ کردن داريد، يک هديه خدادادی .  آن استحفظ کردن اندن در کالم خدا،ين راه برای مچهارم
، حقيقت، واقعه و شکل را قت اين است که، شما ميليونها نظريهشايد فکر کنيد که حافظه ضعيفی داريد، اما حقي. است

اگر کالم خدا برای شما .  خود نگه می داريد است آن را از بر می کنيد و در خاطرمهمآنچه برای شما . حفظ کرده ايد
  .همين کافی خواهد بود تا آن را حفظ کنيدمهم است، 

اين کار به شما کمک خواهد کرد تا در برابر وسوسه ها .  عالی در حفظ کردن آيات کتاب مقدس وجود داردیفوايد
، مشورتهای خوب خواهيد عتماد شما بنا شدها بکاهيد، از نگرانی و اضطرابايستادگی کنيد، تصميمات حکيمانه بگيريد، 

؛ 16:15؛ ارمياء 50-49:119؛ 105:119؛ 11:119مزمور.(داد و بخوبی ايمانتان را با ديگران در ميان خواهيد گذاشت
  )15:3؛ اول پطرس 18:22امثال 

تاب مقدس برايتان  و حفظ آيه های کههر چه بيشتر از آن استفاده کنيد، قويتر شد. حافظه شما مثل يک ماهيچه است
انتخاب کنيد و روی يک کارت  که شما را لمس کرده ،را از اين کتابکالم خدا شما می توانيد چند آيه . آسانتر خواهد شد

آيات .  در طی روزصدای بلندبعد از آن، شروع کنيد به مرور کردن آن با . کوچک بنويسيد و همراه خود داشته باشيد
 در صف يا موقع آماده شدن برای موقع کار، ورزش، رانندگی،: هر جايی حفظ کنيد در کتاب مقدس را می توانيد

کالم و تعاليم مسيح را "  :کتاب مقدس می فرمايد! تکرار، تکرار، تکرار: سه کليد حفظ کردن آيه ها عبارتند از. خوابيدن
  )الف16:3کولسيان."(زدبه ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگی تان را بارور سازد و شما را حکمت آمو

ايده تفکر اين . می نامد" تفکر" در مورد آن است که کتاب مقدس آن را فکر کردنپنجمين راه ماندن در کالم خدا، 
بر " اين دقيقا. تصوير را برای بسياری زنده می کند که فکر خود را در حالت خنثی قرار دهی و بگذاری سرگردان شود

آيه ای را انتخاب می .  تالش جدی می خواهد اين کار و،متمرکزکر يعنی فکر کردن تف. کر کتاب مقدسی استعکس تف
  .کنيد و در مورد آن در فکرتان بارها و بارها تفکر می کنيد

. کنيدهمانطور که در فصل يازده اشاره کردم، اگر می دانيد چطور غصه بخوريد پس می دانيد که چطور تفکر نيز ب
 بر کالم خدا بجای مشکلتان تفکر همان کار را انجام می دهد، اما.  منفی استله ایغصه فکر متمرکز بر روی مسئ

  .متمرکز است
. دگی شما را تبديل کند و شما را بيشتر شبيه مسيح بسازدهيچ عادت ديگری به اندازه تفکر روزانه در کالم نمی تواند زن
به صورت همان "  : ديت بر نمونه مسيح تفکر می کنيمجدر حاليکه به انديشيدن در مورد حقيقت خدا وقت می دهيم و با 

  )18:3دوم قرنتيان." (تصوير، از جالل به جاللی فزونتر دگرگون می شويم
 توجه کنيد، در مورد فوائدی که او به کسانی که د تفکر در کتاب مقدس سخن می گويداگر به همه دفعاتی که خدا در مور

  .نند، وعده داده در عجب خواهيد ماندطی روز می کوقت خود را صرف تفکر در کالم خدا در 
 ناميد اين است که داود دوست داشت در کالم )22:13اعمال رسوالن" (دلخواه خويش" يکی از دالئلی که خدا داود را 

 تفکر) 97:119مزمور."(تمام روز در آن تفکر می کنم! خداوندا، کالم تو را چقدر دوست دارم"  :او گفت. خدا تفکر کند
  ).3-2:1؛ مزمور8:1؛ يوشع 7:15يوحنا(جدی در حقيقت خدا کليد دعای جواب داده شده و رمز زندگی موفق است

  
اگر به کالم خدا عمل نکنيم؛ دريافت، خواندن، تحقيق، از بر کردن، و تفکر  .من بايد به قواعد آن عمل کنم: سوم

 شويم و اين سخت ترين قدم است، چون )22:1يعقوب"(کالمکنندگان "  ما بايد تبديل به. در کالم بی فايده خواهد بود
تا زمانيکه به آنچه ياد می گيريد عمل نمی کنيد، شيطان کاری با مطالعه کتاب مقدس . با آن مبارزه می کند" شيطان شديدا
، آن را جذب کرده با اين برداشت که فقط بخاطر اينکه کالم خدا را خوانده ايم يا حقيقتی را مطالعه کرده ايم. شما ندارد

بعدی يا کنفرانس کتاب مقدس در واقع می توانيد آنقدر خود را مشغول رفتن به کالس يا سمينار . ايم خود را گول می زنيم
در راه حرکت به طرف مطالعه .  که وقتی برای پياده کردن و به اجراء در آوردن آنچه ياد گرفته ايد، نداشته باشيدبکنيد

عيسی مسيح . بدون عمل به کالم خدا، تمام مطالعات کتاب مقدسی ما بی ارزش است. ش می کنيدبعديتان آن را فرامو
پس هر که اين سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانايی است که خانه خود را بر سنگ بنا "  :فرمود
او . تی می آيد و نه فقط دانستن آنعيسی مسيح همچنين اشاره کرد که برکت خدا با اطاعت از راس )24:7متی."(کرد

  )17:13يوحنا."(به حالتان اگر بدانها عمل کنيد اکنون که اينها را می دانيد، خوشا"  :فرمود
حقيقت شما . ايستيم اين است که شايد مشکل يا حتی دردناک باشد می دليل ديگری که از بکارگيری شخصی کالم خدا باز

کالم خدا انگيزه های ما را افشاء ! قبل از آن، احساس بيچارگی و تيره روزی کنيد، اما ممکن است خواهد کردرا آزاد 
اين طبيعت انسان است . ، گناه ما را توبيخ می کند، و از ما انتظار دارد عوض شويمکند، به اشتباهات ما اشاره  کردهمی 

به اين علت خيلی مهم است که . رسايی استکه با تغيير و تبديل مقاومت کند و به اين علت عمل به کالم خدا کار طاقت ف
  .بکارگيری شخصی خودتان از کالم خدا را با ديگر مردم مطرح کنيد

ز ما ا.  بودن در گروه کوچک مطالعه کتاب مقدس سخن گويم، گزافه گويی نکرده اماگر از اهميت غير قابل وصف
 به شما کمک خواهند کرد تا بينشی ديگران.  ياد بگيريم که در تنهايی هرگز نمی توانستيمديگران حقايقی را ياد می گيريم



 که امکان داشت از نبودن با آنها از دست می داديد و آنها کمکتان می کنند تا حقيقت خدا را به طريقی عملی بدست آوريد 
  .بکار گيريد
ا تفکر در کالم را، يادداشت شدن اين است که هميشه يک قدم عملی پس از خواندن يا مطالعه ي" کننده کالم" بهترين راه 

اين قدم عملی می بايد .  در خود توسعه دهيد، راتصميم گرفته ايد انجام دهيد" يقااين عادت نوشتن آنچه را که دق. کنيد
 برای ضرب العجل يا فرجه ایبا ( قابل اثبات، و )دانجام دهي دکاری که می تواني( عملی، )شمايعنی مربوط به ( شخصی

 يا رابطه تان با ديگران و يا شخصيت شما خواهد ، مربوط به رابطه شما با خداهر کاربرد عملی. باشد) انجام دادن آن
  .بود

 به شما در "قبالچه چيزی را خدا : ال بگذرانيدؤ تفکر در مورد اين سصل آينده را بخوانيد، زمانی را بهقبل از اينکه ف
ام دادن آن نکرده ايد؟ بعد چند جمله عملی بنويسيد که به شما کمک کالمش گفته تا انجام دهيد و شما هنوز شروع به انج

تا شما نسبت به او پاسخگو شايد بخواهيد به دوستی در اين باره بگوييد . خواهد کرد تا آنچه را که می دانيد، عمل کنيد
 زندگيهای ما را  بلکه ،دکتاب مقدس به ما داده نشده که دانش ما را افزايش ده:" همانطور که دی ال مودی گفت. باشيد

  ."عوض کند
  
  

  . حقيقت مرا تبديل می کند:نکته مورد توجه
اگر شما در کالم من بمانيد، فی الحقيقه شاگرد من خواهيد شد، و حق را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد "  :آيه حفظی
  )32-31:8يوحنا."(خواهد کرد

در کالمش به من گفته که من هنوز شروع به عمل کردن به آن " خدا چه چيزی را قبال: سؤالی که بايد از خود بکنيد
  نکرده ام؟



  )فصل بيست و پنجم(
  تبديل شده توسط زحمات

زيرا رنجهای جزئی و گذرای ما جاللی ابدی برايمان به ارمغان می آورد که با آن " 
  )١٧:۴ قرنتياندوم (."رنجها قياس پذير نيست

  مادام گويون." اين آتش زحمات است که طالی مرغوب خداترسی را بوجود می آورد" 
  

  .را دنبال می کندخدا، در پس هر مشکلی، هدفی 
بيشتر از رويدادها و پيشامدها برای شکل دادن ما ،  خدادر واقع. او از رويدادها برای توسعه شخصيت ما استفاده می کند

 شما بيست و چهار ساعت در :دليل آن روشن است. به شباهت مسيح استفاده می کند تا از مطالعه کتاب مقدس توسط ما
  .ويدروز با رويدادها روبرو می ش

هيچ کس در برابر رنج مصون ). ٣٣:١۶يوحنا(عيسی مسيح به ما هشدار داد که برای ما در دنيا مشکالت خواهد بود
  . زندگی مشکالت پياپی دارد. فارغ از مشکالت نيست زندگی  در هيچ کسهمچنين و از زحمات جدا نيست، نبوده 
لبته همه اين مشکالت بزرگ ا.  را بگيردجای اولی گاه يک مشکل را حل می کنيد، مشکل بعدی منتظر است که هر

پطرس با اين گفته خود، به ما اطمينان .  ولی در جريان رشدی که خدا برای شما در نظر دارد، همه آنها مهم هستندنيستند
ای عزيزان، از آزمايشها و زحماتی که گريبانگير شماست، متعجب و " : طبيعی هستند" می دهد که مشکالت، کامال

اول ."(يران نباشيد و فکر نکنيد که امری غريب بر شما واقع شده است، زيرا اين مصائب برای آزمايش ايمان شماستح
  )١٢:۴پطرس 

خداوند نزديک شکسته دالن ": کتاب مقدس می فرمايد. خدا از مشکالت استفاده می کند تا شما را به خود نزديکتر کند
 عميق ترين و صميمی ترين تجربيات شما از پرستش، به )١٨:٣۴مزمور(."است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد

وقتی قلبتان شکسته و خود را تنها احساس کرده ايد و هيچ راه حلی به ر تاريکترين روزهايتان بوده است؛ احتمال قوی د
ت که ما ياد می گيريم درحين زحمات اس.  و در آن لحظه به سوی خدا برگشته ايددنظرتان نيامده و درد و رنج عظيم داري

گر انرژی وقتی ما در درد و رنج هستيم، دي. صحيح ترين، صميمی ترين و صادق ترين دعا را خطاب به خدا بکنيم
  . نداريمکافی برای دعاهای سطحی و ظاهری 

 و يا نقل وقتی زندگی سرخ فام و گلگون است شايد در شناخت عيسی مسيح يا در تقليد از او:" جونی ايرکسون تدا نوشته
می توانيم مسيح را بطور واقعی است که اما فقط در زحمات . قول کردن از او و صحبت در باره او، بلغزيم و باز ايستيم

  ."بشناسيم
  . ما در زحمات چيزهايی را در رابطه با خدا ياد می گيريم که از هيچ طريق ديگری امکان آن وجود ندارد

- ١۶:۶دانيال(، يا دانيال را از چاه شيران بيرون آورد)٢٢-٢٠:٣٩پيدايش(اد کندخدا می توانست يوسف را از زندان آز
يا پولس را از اينکه سه بار شکسته ) ۶:٣٨ارمياء( که در سياه چال لجن آلود پرتاب نشوديا از ارمياء محافظت کند) ٢٣

ون آتش مشتعل نگه می يا آن سه جوان عبرانی را از افتادن در ت) ٢۵:١١دوم قرنتيان(کشتی شود حفظ می کرد
 و در نتيجه اين اتفاقات هر کدام ه داد که اين مشکالت اتفاق بيافتنداو اجاز.  اما او اين کار را نکرد)٢۶-١:٣دانيال(داشت

  .از اين اشخاص به خدا نزديکتر شدند
در مورد اين منفعت پولس رسول .  به او بچسبيمه خدا نگاه کنيم و به جای خودمانمشکالت ما را مجبور می کنند که ب

. و احساس می کرديم که محکوم به مرگ هستيم، چون برای نجات خود، کاری از دستمان بر نمی آمد" :شهادت می دهد
اما اين زحمات درس خوبی به ما داد تا ديگر به خودمان متکی نباشيم، بلکه به خدايی توکل کنيم که می تواند حتی مرده 

،  دارايی شما نباشد شما تا زمانيکه خدا، همه)٩:١دوم قرنتيان."(ا به دست خدا سپرديمپس همه چيز ر. ها را زنده کند
  .نخواهيد دانست که تنها احتياج شما فقط خدا است

هر چه بر فرزندان . صرفنظر از علت مشکالت، بايد بدانيد که هيچکدام از آنها بدون اجازه خدا نمی توانند اتفاق بيافتند
خدا فيلتر پدرانه می کنند، از عمل تی شيطان و ديگران به منظور بدی رساندن به فرزند خدا خدا می گذرد، حتی وق

  .گذشته و او از آنها به نفع ما استفاده می کند
تصادفات، وقايعی هستند که در نقشه نيک خدا برای شما اتفاق می افتند، چون خدا مقتدرانه کنترل همه چيز را در دست 

بر هر آنچه ). ١۶:١٣٩مزمور(گی شما، قبل از آنکه به دنيا بياييد، در تقويم خدا نوشته شده استچون هر روز زند. دارد
ما می دانيم که "  : علت آن را شرح می دهد٢٩-٢٨:٨روميان ! همه چيز. شما می گذرد، دارای اهميت روحانی است

فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام خدا همه چيزها را برای خيريت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و 
زيرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنين اراده فرمود که اينان به شباهت فرزندش . دهند

  ."در آيند، تا مسيح فرزند ارشد باشد و آنان، برادران او
  



  ٢٩-٢٨:٨درک روميان 
خدا هر پيشامدی را آنطور :" يداين آيه نمی گو. درک شدهو کتاب مقدس اشتباه نقل اين آيه بيش از هر عبارت ديگری در 
خدا از هر چيز استفاده :" اين آيه همچنين نمی گويد. اين حقيقت ندارد" مسلما." که من می خواهم برايم عملی می سازد

  .اک زيادی وجود دارندبر زمين پايانهای دردن. اين نيز حقيقت ندارد." می کند تا به پايان خوشی برسد
مه چيز بطور کامل اتفاق می افتد تنها در آسمان، آنچنانکه خدا در نظر دارد، ه. ما در دنيای سقوط کرده زندگی می کنيم
برای ) ١٠:۶متی."(اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمين نيز کرده شود"  :و برای همين به ما گفته شده تا دعا کنيم

  . را بخوبی درک کنيد می بايد به همه عبارات آن توجه کنيد٢٩-٢٨:٨اينکه روميان 
اميد .  يا خوش بينی طبيعی نيست تفکر مثبت، افکار اميدوار کننده بر اساسمراحل سخت  اميد ما در ":می دانيمما " 

  .ما بر اين حقايق استوار است که خدا تسلط کامل جهان ما را دارد و نيز اينکه او ما را دوست دارد
زندگی شما نتيجه يک اتفاق تصادفی، سرنوشت، يا بخت و .  پشت سر هر چيزی، طراح بزرگی وجود دارد":خدا "

به کرات اشتباه   ما. خداست که ريسمانها را می کشد. تاريخ، داستان او است.يک نقشه اساسی وجود دارد. اقبال نيست
  .او خدا است چون ؛ اشتباه کندنمی تواندخدا .  هرگزمی کنيم، ولی خدا

 که شامل اشتباهات، ؛ آنچه که برای شما اتفاق می افتد در نقشه خدا برای زندگيتان قرار داردهمه ":همه چيزها"
اين اتفاقات، بيماريها، قرض و بدهی، فاجعه ها، طالق، و مرگ دوست داشتنی . گناهان و زخمهای شما نيز می شود
  .او اين کار را بر جلجتا انجام داد. اند از بدترين شرارت، نيکی را بچيند خدا می تو.ترين اشخاص را نيز شامل می شود

آنها . در نقشه خدا به کار برده می شوندبا هم اتفاقات در زندگی شما ".  نه بطور جداگانه يا مستقال":بکار می برد"
برای پختن .  را شبيه مسيح سازندوابسته به يکديگر در جريانی هستند که شما" اعمال مجزا نيستند، بلکه قسمتهای کامال

اگر هر کدام از اينها را بطور جداگانه . يک کيک می بايد از آرد، نمک، تخم مرغ خام، شکر و روغن استفاده کنيد
اگر همه .  خواهيد ديد که چقدر خوشمزه می شوداگر آنها را با هم بپزيد،اما . بخوريد، بی مزه و يا حتی تلخ خواهند بود

  . و چيز خوبی از آن در خواهد آوردکرده مزه و ناخوشايند خود را به خدا بدهيد، او آنها را با هم مخلوط تجربيات بی 
يی که در دنيای  بسياری از چيزها. در اينجا منظورش اين نيست که همه چيز در زندگی خوب است":برای خيريت"

 نامه در فهرست اسامی نسب. از آن، تخصص دارد بد و شريرانه است، اما خدا در چيدن چيز خوب ما اتفاق می افتد 
تامار پدر شوهرش را . تامار، راحاب، روت و بتشبع: چهار زن نام برده شده اند) ١۶-١:١متی(رسمی عيسی مسيح
روت حتی يهودی نيز نبود و با ازدواج کردن با يک مرد يهودی، شريعت يهود . راحاب فاحشه بود. فريفت تا حامله شود

همه اينها شهرت خوبی نداشتند، . بتشبع با زنايی که با داود کرد باعث شد که شوهرش کشته شود. ذاشته بودرا زير پا گ
، و هدف خدا فراتر از مشکالت، دردها.  آمداما خدا از بدی آنها نيکی را بوجود آورد و عيسی مسيح از نسل آنان بدنيا

  .حتی گناهان ما است
 اين وعده فقط برای فرزندان خداست و برای هر ":فرا خوانده شده اندکه او را دوست دارند و ...کسانی "

 آنانيکه در ضديت با خدا زندگی می کنند و در نگاه داشتن طريق خودشان اصرار برای بدیهمه چيز . کسی نيست
  .دارند، با هم در کار می باشند

به شباهت فرزندش در " ما اين خواست چيست؟ خواست خدا اين است که:"تا خواست او را انجام دهند"
  . است هر آنچه خدا اجازه می دهد در زندگی شما اتفاق بيافتد، به خاطر اين هدف اتفاق افتاده."آئيم

  
  بنای شخصيت مسيح گونه

جواهرساز باندازه کافی قوی اگر چکش  . هستيم، که با چکش و قلم درز مصيبتها، شکل گرفته ايمیما مانند جواهرات
کله شق و سرسخت هستيم او از درل " اگر ما واقعا. نباشد تا زوايای تيز ما را بتراشد، خدا از پتک استفاده خواهد کرد

  .او همه چيز را امتحان خواهد کرد تا ما را شکل دهد. استفاده خواهد کرد
 برای بيشتریه اين مشکل سخت تر باشد پتانسيل هر مشکلی، فرصتی است برای شکل دادن شخصيت ما و هر قدر ک

زيرا می دانيم که سختيها بردباری به بار می "  :پولس گفت.  شخصيت اخالقی خواهيم داشتبنای ماهيچه روحانی و
آنچه در زندگی بيرونی شما اتفاق می افتد به اندازه آنچه در ) ۴-٣:۵روميان."(آورد و بردباری، شخصيت را می سازد

  .رويدادهای شما موقتی است، اما شخصيت شما تا ابد باقی خواهد ماند. ا اتفاق می افتد مهم نيست شمدرون
 :پطرس گفت. کتاب مقدس اغلب زحمات را با آتش طاهر کننده فلزات که هر ناخالصی را پاک می سازد، مقايسه می کند

اول ."( نيز طال را می آزمايد و پاک می سازداين سختيها به منظور آزمايش ايمان شما پيش می آيد، همانطور که آتش"
وقتی خود :" او پاسخ داد" چطور می دانی که کی نقره پاک است؟:" ال شدؤ س از يک نقره کار يا زرگر)الف٧:١پطرس

زيرا در "  :يعقوب گفت. وقتی با زحمات پاک شديد، مردم می توانند انعکاس مسيح را در شما ببينند." را در آن می بينم
  )٣:١يعقوب."(ايش و سختی هاست که صبر و تحملتان بيشتر می شودآزم



با توجه به اينکه خدا در نظر دارد شما را شبيه مسيح سازد، پس شما را از همان تجربياتی که مسيح از آن گذشت خواهد 
ب مقدس می کتا.  و خيلی مشکالت ديگر می شودوسه، فشار، انتقاد، رد و طرد شدناين شامل تنهايی، وس. گذرانيد

  )٩-٨:۵عبرانيان."(به مصيبتهايی که کشيد، اطاعت را آموخت و کامل شد"  فرمايد، عيسی مسيح
و اگر فرزندان خدا "  :چرا خدا آنچه را که اجازه داد پسرش تجربه کند می بايد برای ما استثناء قائل شود؟ پولس گفت

 آن جالل و شکوهی را که به فرزند خود عيسی مسيح خواهد بعبارت ديگر، خدا تمام. هستيم، وارثان او نيز خواهيم بود
اما اگر می خواهيم در آينده در جالل او شريک شويم، بايد اکنون در دردها و رنجهای . داد، به ما نيز عطا خواهد فرمود

  )١٧:٨روميان."(او نيز شريک گرديم
  

  با مشکالت مانند مسيح برخورد کنيم
بسياری مردم بجای اينکه بهتر شوند، تلخ تر می . الت بطور اتوماتيک توليد نمی کنندآنچه را خدا در نظر دارد، مشک
  .شما بايد به همانصورت که مسيح برخورد می کرد با مسائل برخورد کنيد. شوند و هيچگاه رشد نمی کنند

  
 در قلب خود  چيست وها خدا می داند که برای شما بهترين چيز.به ياد داشته باشيد که نقشه خدا نيکو است

خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی تان، و کسی " :خدا به ارمياء فرمود. بهترين شما را می خواهد
يوسف اين حقيقت را ياد ) ١١:٢٩ارمياء."(من می خواهم به شما اميد و آينده خوبی ببخشم. بجز من از آن آگاه نيست

هر چند شما به من بدی کرديد، اما خدا عمل بد شما را " :گی فروخته بودند گفتگرفت وقتی به برادرانش که او را به برد
حزقيا همين احساس را وقتی با بيماری مرگباری روبرو شده بود، بيان )٢٠:۵٠پيدايش ."(برای من به نيکی مبدل نمود

  )١٧:٣٨اشعياء."(بلی، به نفع من شد که اين همه زحمت ديدم" :کرد
ديب خدا برای خير و صالح ماست، تا أاما ت" :شما برای کمک پاسخ منفی داد، به ياد بياور کههر گاه خدا به خواهش 

  )ب١٠:١٢عبرانيان."(مانند او پاک و مقدس گرديم
بهمين صورت عيسی مسيح رنج . اينکه بر نقشه خدا متمرکز باشيد و نه بر درد وسختی تان، برای شما حياتی است

به عيسی چشم بدوزيم که چنين ايمانی را در قلب "  :سته شده که نمونه او را دنبال کنيم و از ما خواصليب را تحمل کرد
زيرا او خود نيز در همين مسير، صليب، و خفت و خواری آن را تحمل کرد، . ما ايجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت

   کوری تن بوم    ) الف٢:١٢عبرانيان."(چون می دانست در پی آن، خوشی و شادی عظيمی نصيبش خواهد شد
Corrie ten Boomاگر به دنيا نگاه :"  که در اردوگاه مرگ نازيها رنج کشيد، قدرت تمرکز بر نقشه خدا را بيان کرد

اگر به درون خود نگاه کنيد، افسرده خواهيد شد ولی اگر به مسيح نگاه کنيد در آسايش خواهيد . کنيد، پريشان خواهيد شد
راز تحمل و پايداری در اين است که به ياد آوريد که رنج شما . يين کننده احساسات شما خواهند بودتمرکز شما تع!" بود

زيرا از پيش به پاداش چشم دوخته "  موسی زندگی پر از سختی ها را تحمل کرد. موقتی اما پاداش شما ابدی است
زيرا رنجهای "  :او گفت. را تحمل کردپولس رسول نيز به همين صورت مشکالت و سختی ها ) ٢۶:١١عبرانيان."(بود

  )١٧:۴دوم قرنتيان."(جزئی و گذرای ما جاللی ابدی برايمان به ارمغان می آورد که با آن رنجها قياس پذير نيست
و اگر فرزندانيم، پس وارثان نيز هستيم، يعنی " : نتيجه نهائی نگاه کنيد متمرکز به مدت کوتاه  نباشد بلکه بهفکر شما
 در نظر .زيرا اگر در رنجهای مسيح شريک باشيم، در جالل او نيز شريک خواهيم بود. ا وهم ارث با مسيحوارثان خد

  )١٨-١٧:٨روميان."(من، رنجهای زمان حاضر در قياس با جاللی که در ما آشکار خواهد شد، هيچ است
  

يد، زيرا اين است خواست خدا در هر وضعی شکرگزار باش"  : کتاب مقدس به ما می فرمايد.شادی کنيد و شکر کنيد
"  اين چطور امکان دارد؟ توجه داشته باشيد که خدا به ما می گويد)١٨:۵اول تسالونيکيان."(برای شما در مسيح عيسی

 گناه، برای بدی و شرارت، برایخدا از شما انتظار ندارد که ". هر وضعیبرای " شکرگزار باشيم و نه "  هر وضعیدر
به جای آن، خدا می خواهد که شما . تايج دردناکی که آنها در دنيا ايجاد می کنند، شکرگزار باشيد نبرای و يا  رنجبرای

  . از مشکالت شما استفاده خواهد کرد تا اهداف او عملی شودبرای اينکه او را شکر کنيد 
بخاطر رنجهايتان شادی :" در اين آيه نمی گويد) ۴:۴فيليپيان."(هميشه در خداوند شاد باشيد" :کتاب مقدس می فرمايد

هر اتفاقی که می افتد باز هم . شادی می کنيد" در خداوند" شما). مازوکيسم(اين می شود مکتب لذت بردن از درد." کنيد
در آن روز، شادی " :عيسی مسيح فرمود. شما می توانيد در محبت، حفاظت، حکمت، قدرت، و وفاداری خدا شادی کنيد

  )٢٣:۶لوقا."(تان در آسمان عظيم استو پايکوبی کنيد، زيرا پاداش
 ما خدای دور و جدا را . اين مسئله که خدا با ما در رنجها همراه است، شادی کنيم به شناختهمچنين می توانيم باما 

عيسی .  تشويق آميز می پراند بلکه او وارد رنج ما می شوديم که از کنار خط برای ما کلمات تکراری خدمت نمی کن
حال خود رها ه خدا هرگز ما را ب.  را در تجسم خود کرد، و روح او اين کار را در ما اکنون انجام می دهدمسيح اين کار
  .نخواهد کرد

  



زيرا می دانيد گذار ايمان "  :کتاب مقدس می فرمايد.  با استقامت و صبور باشيد.هرگز قبول نکنيد که نااميد شويد
اما بگذاريد پايداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شويد و . وردشما از بوته آزمايشها، پايداری به بار می آ

  )۴-٣:١يعقوب."(چيزی کم نداشته باشيد
هر گاه سعی کنيم مشکالت را در زندگی ناديده بگيريم و از آنها فرار کنيم، آنگاه اين . بنای شخصيت، روند کندی است

 رنجی بی آخر خط می رسيم؛ و در واقع با يک رنج بدتری به اندازيمخير می أروند را دور می زنيم و در رشد خود ت
  .ارزش که با انکار و کناره گيری همراه است

کمک کن ("  را خواهيد کرد"مرا تسلی ده"وقتی نتايج ابدی رشد شخصيت خود را می قاپيد، آنگاه کمتر دعاهای 
از اين استفاده کن تا بيشتر شبيه  تو ("  خواهيد کرد را"شبيهت گردم" و بيشتر دعاهای   ")احساس خوبی داشته باشم

  ").شوم
  .ظاهر غير مهم می کنيده شما زمانی رشد می کنيد که شروع به ديدن دست خدا در رويدادهای تصادفی، پريشان و ب

را ياد از من می خواهی چه چيز :" يدبلکه بجای آن بپرس" چرا من؟:"يد، نپرسداگر همين اکنون با مشکلی روبرو هستي
اگر می خواهيد که خدا به وعده خود "  .پس از آن به خدا اعتماد کنيد و در انجام آنچه صحيح است، ادامه دهيد" بگيرم؟

  )٣۶:١٠عبرانيان."(وفا کند، الزم است که شما نيز با کمال صبر و بردباری، خواست خدا را انجام دهيد
  !يد رشد کنيد بلکهنااميد نشو

  
  
  

  .پشت سر هر مشکلی هدفی هست :نکته مورد توجه
می دانيم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه چيزها با هم " :آيه حفظی

  )٢٨:٨روميان."(برای خيريت در کار است
  کدام مشکل در زندگيم باعث بزرگترين رشد در من شده است؟: سؤالی که بايد از خود بکنيد



  )فصل بيست و ششم(
  رشد توسط وسوسه

خوشابه حال کسی که آزمايشهای سخت زندگی را متحمل می شود، زيرا وقتی از اين "
آزمايشها سربلند بيرون آمد، خداوند تاج حيات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به 

  )١٢:١يعقوب ."(تمام دوستداران خود وعده داده است
  مارتين لوتر." نس من در الهيات بوده اندوسوسه های من، فوق ليسا" 
  

  .هر وسوسه ای، فرصتی است برای انجام کاری نيکو
طريق رشد روحانی، وقتی متوجه می شويد که وسوسه بهمان اندازه که فرصتی است برای اينکه کاری اشتباه انجام در 

ينکه سنگ لغزش باشد، پلکان ترقی می دهيد می تواند فرصتی برای انجام کار درست باشد، آنگاه حتی وسوسه بجای ا
در حاليکه وسوسه سالح ابتدايی شيطان در نابود کردن شما است، خدا . وسوسه امکان انتخاب را بوجود می آورد. شود

هر بار که بجای گناه کردن، انتخاب می کنيد که کاری نيکو کنيد، در . می خواهد از آن برای رشد شما بهره بگيرد
  .مسيح رشد می کنيدشباهت به شخصيت 

يکی از توضيحات فشرده و مختصر . برای درک اين مطلب، می بايد ابتدا، کيفيتهای شخصيت عيسی مسيح را بشناسيد
اما هر گاه روح خدا زندگی ما را هدايت فرمايد، اين ثمرات را در زندگی ما بوجود "  :شخصيت او، ميوه روح است

ری، مهربانی، نيکوکاری، وفاداری، فروتنی و محبت، شادی، آرامش، بردبا: خواهد آورد
  )٢٣-٢٢:۵غالطيان"(.خويشتنداری

عيسی،تجسم  محبت . اين نه خصوصيت، در حقيقت، بسط حکم اعظم و تصويری از توصيف زيبای عيسی مسيح است
  .نودداشتن ميوه روح، يعنی شبيه مسيح ب. ، شادی، آرامش، بردباری وبقيه ميوه ها در يک شخص واحد استکامل

چگونه روح القدس اين نه ميوه را در زندگی شما توليد می کند؟ آيا او در يک لحظه آنها را در ما خلق می کند؟ آيا اين به 
آن معنی است که يک صبح بيدار خواهيد شد و يکدفعه از اين خصوصيات بطور کامل رشد خواهيد يافت و پر خواهيد 

  .می رسد ستگیآهميوه هميشه رشد می کند و به . شد؟ خير
خدا، ميوه روح را با اجازه دادن : اين جمله بعدی يکی از مهمترين حقايق روحانی است که در عمرتان ياد خواهيد گرفت

 عمل کنيد، مخالف خصوصيات ميوه روح" کامالبه اينکه شما موقعيتهايی را تجربه کنيد که در آن  وسوسه می شويد تا 
  .هميشه خواهان انتخاب است، و وسوسه اين فرصت را ايجاد می کند رشد شخصيت !در شما توسعه می دهد

 در اطراف ما قرار ،دوست داشتنی نيستند که افرادی را که  چگونه محبت کنيمبرای مثال، خدا زمانی به ما ياد می دهد 
خدا . خواهد داداينکه افرادی را دوست داشته باشيم که دوست داشتنی و مهربان هستند، شخصيت ما را شکل ن. می دهد

خوشحالی به رويدادهای خارجی .  واقعی را وقتی به سوی او بر می گرديم، تعليم می دهدخوشیدر عمق غم، به ما 
  .بستگی دارد، اما شادی بر اساس رابطه شما با خدا، می باشد

 در زمان آشفتگی  واقعی را در ما، زمانی رشد و توسعه نمی دهد که همه چيز باب مراد ما باشد، بلکهآرامشخدا 
هر کس می تواند در غروب زيبای خورشيد يا استراحت در تعطيالت، آرامش داشته . وپريشانی آن را انجام می دهد

پيشامدهايی که وسوسه می شويم غصه بخوريم يا ما آرامش واقعی را زمانی ياد می گيريم که انتخاب می کنيم در . باشد
  .بترسيم، به خدا توکل می کنيم

 زمانی که در آن مجبور می شويم منتظر شويم و وسوسه می شويم که عصبانی شويم صبر و بردباریين ترتيب، به هم
  .يا از کوره در برويم، رشد می کند

شما نمی توانيد ادعا کنيد که آدم . خدا از وضعيت مخالف هر ميوه استفاده می کند تا برای ما يک انتخاب بوجود آورد
نمی توانيد ادعا کنيد آدم وفاداری هستيد، اگر هرگز . قت آزمايش نشده ايد که آدم بدی باشيدخوبی هستيد، اگز هيچ و

صداقت و راستی با غلبه بر وسوسه توسط ناراستی، ساخته می شود؛ فروتنی زمانی . وسوسه نشده ايد که بی وفا باشيد
می شويد نااميد  رشد می کند که وسوسه رشد می کند که غرور و تکبر را رد می کنيم؛ و پايداری و استقامت زمانی

  !هر بار که بر يک وسوسه پيروز می شويد، بيشتر شبيه مسيح می شويد. شويد
  

  طرز کار وسوسه
او از زمان خلقت، همان استراتژی و . قابل پيش بينی است، ما را خيلی کمک می کند" اينکه بدانيم که کار شيطان کامال
:  وسوسه ها از يک نوع طرح پيروی می کنند و به اين خاطر پولس رسول گفتهمه. فريب کهنه را بکار می برد

 از کتاب مقدس ما ياد می گيريم که وسوسه چهار مرحله را طی می )١١:٢قرنتيان٢."(همگی ما از حيله های او آگاهيم"
  .کند که شيطان هم برای آدم و حوا و هم برای عيسی مسيح بکار برد



اين اشتياق می تواند گناه آلود باشد، مانند ميل .  را در درون شما شناسايی می کند و اشتياقیميلدر مرحله اول، شيطان 
اشتياق به محبت شدن و قدردانی شدن يا احساس به انتقام يا کنترل ديگران، و يا می تواند ميل طبيعی و مشروع ، مانند 

پيشنهاد می کند که تسليم خواسته ) فکری در شمابا ايجاد (وسوسه زمانی شروع می شود که شيطان . لذت کردن، باشد
هميشه از راه های ميان بر . شريرانه ای شويد و يا آرزويی مشروع را بصورت اشتباه  و يا در وقت اشتباه عملی سازيد

آن را بايد همين ! اين حق تو است:" شيطان در گوش شما نجوا می کند که! آنها اغلب وسوسه می باشند. برحذر باشيد
  ."و يا لذت بخش خواهد بود... آرام بخش... خيلی هيجان انگيز! آلن داشته باشیا

اگر شما . ما هميشه فکر می کنيم که وسوسه در اطراف ما است، اما خدا می فرمايد وسوسه از درون ما شروع می شود
ر شما آغاز می شود و نه وسوسه، هميشه در فک. اشتياق و ميل درونی نداشته باشيد، وسوسه شما را جذب نخواهد کرد

از وجود و قلب انسان است که فکرهای نادرست بيرون می آيند، و " : عيسی مسيح فرمود. در رويدادها و پيشامدها
دزدی، آدم کشی، زناکاری، طمع به مال ديگران، شرارت، فريب و : منجر به اعمال نادرست می شوند، اعمالی نظير

تمام اين چيزهای شرم آور از وجود و . ، خودپسندی و هر گونه حماقت ديگرتقلب، شهوت، حسادت، بدگويی و غيبت
 يعقوب به ما گوشزد می )٢٣-٢١:٧مرقس."(قلب انسان سرچشمه می گيرد و انسان را نجس ساخته، از خدا دور می کند

  )١:۴يعقوب"(آيا علت آنها، آرزوهای ناپاکی نيست که در وجود شما منزل دارد؟"  :کند که
آيا اين : شيطان تالش دارد تا شما را نسبت به آنچه خدا در مورد گناه فرموده، در شک بياندازد.  استشکوم، مرحله د
خدا فرموده که آن را نکنيد؟ آيا منظور خدا از وضع اين قانون، شخص ديگری يا وقت " خطا است؟ آيا واقعا" واقعا

ای برادران هشيار باشيد که از شما "  :دس هشدار می دهدديگری نبود؟ آيا خدا نمی خواهد من خوشحال باشم؟ کتاب مق
  )١٢:٣عبرانيان."(کسی دل شرور و بی ايمان نداشته باشد که از خدای زنده رويگردان شود

هر آنچه او به .  ناميده شده)۴۴:٨يوحنا"(پدر دروغگويان" شيطان قادر به راستگويی نيست و .  استفريبمرحله سوم، 
در کالمش فرموده " جايگزين آنچه خدا قبالشيطان دروغ خود را . و يا نيمه درست خواهد بودشما می گويد نادرست 

تو می توانی از دست آن خالص . تو نمی ميری، بلکه مانند خدا حکيم تر خواهی شد:" شيطان می گويد. است، می کند
سی اين کار را انجام نمی دهد؟ اين در ضمن، مگر هر ک. اين مشکل تو را حل خواهد کرد. هيچ کس نخواهد فهميد. شوی

  .اما باآلخره خود را نشان خواهد داد: اما گناه کوچک مانند اين است که کمی حامله شوی." فقط يک گناه کوچک است
آنچه با يک ايده . به آنچه که در فکرتان با آن بازی می کرديد، عمل خواهيد کرد" نهايتا.  استنااطاعتیمرحله چهارم، 
دروغ شيطان را باور . فتاری را بدنيا خواهد آورد و شما تسليم آنچه توجه شما را جلب کرده بود می شويدشروع شد، ر

هنگامی که کسی وسوسه می شود، هوای "  :می کنيد و در تله ای که يعقوب نسبت به آن به ما هشدار می دهد می افتيد
فس که آبستن شود، گناه می زايد و گناه نيز چون به ثمر هوای ن. نفس خود اوست که او را می فريبد و به دام می افکند

  )١۶-١۴:١يعقوب!"(برادران عزيز من، فريفته مشويد. رسد، مرگ به بار می آورد
  

  پيروزی بر وسوسه
درک اين مطلب که طرز کار وسوسه چگونه است، خيلی مفيد است، اما قدمهای مشخصی وجود دارند که می بايد 

  . يابيدبرداريد تا بر آن غلبه
 بسياری از مسيحيان بخاطر افکار وسوسه آميز می ترسند و روحيه شان ضعيف می شود و .ترس را قبول نکنيد

آنها فقط بخاطر اينکه وسوسه شده اند، از خود شرم . بخاطر اينکه بر وسوسه مسلط نبوده اند احساس تقصير می کنند
  .ما را رها نخواهد کرد شهرگزوسوسه .  اين تعبير غلط از رشد می باشد.دارند

شيطان نيازی به وسوسه کردن آنانی که در . از يک جهت، می توانيد وسوسه را يک تحسين يا تعريف و تمجيد بدانيد
ه، نشاندهنده آن است که شيطان از وسوس. حال انجام دادن خواست شريرانه او هستند، ندارد؛ آنها از پيش، مال او هستند

در ضمن، وسوسه قسمت طبيعی انسان بودن و زندگی در دنيای . شما متنفر است و نه اينکه شما ضعيف يا دنيوی هستيد
در مورد اجتناب ناپذير بودن وسوسه، واقعيت را بپذير؛ . بخاطر آن متعجب، سراسيمه و نااميد نشو. سقوط کرده است

وسوسه هايی که به سراغ شما می : "کتاب مقدس می فرمايد. يد از آن بطور کامل چشم بپوشيدشما هرگز نمی توان
وسوسه هائی که شما با آن " : و بعد پولس نصيحت می کند که.  وسوسه ای سراغ شما بيايداگرو نه اينکه ..." آيند،

  )٣:١٠١قرنتيان١."(روبرو می شويد، وسوسه هائی است که برای تمام مردم پيش می آيد
وسوسه، زمانی تبديل به ). ١۵:۴عبرانيان(عيسی مسيح وسوسه شد، ولی او هرگز گناه نکرد. وسوسه شدن، گناه نيست

شما نمی توانيد پرندگان را از پريدن در باالی سرتان مانع : " مارتين لوتر گفت. گناه می شود که تسليم آن می شويد
شما نمی توانيد مانع شيطان در ايجاد افکار ." ها در موهايتان جلوگيری کنيداما می توانيد از آشيانه درست کردن آنشويد، 

  .شويد، اما البته قادر هستيد که انتخاب کنيد به آنها عمل نکنيد
خدا . نيستنداينها يکی . برای مثال، بسياری از مردم تفاوت ميان کشش فيزيکی يا تحريک جنسی و شهوت را نمی دانند

کشش و تحريک، عکس العمل خدادادی  طبيعی و بی . وجود جنسی آفريده، و اين نيکو استهر يک از ما را يک م
شهوت انتخابی است که در .  می باشدعمل عمدی ارادیاختياری در برابر زيبايی فيزيکی می باشند، در حاليکه شهوت 

ب بشويد و يا حتی تحريک شويد، شما می توانيد جذ. در مورد اينکه با بدنتان چه می خواهيد بکنيد، می کنيدفکرتان 
مردان مسيحی، بخاطر اينکه هورمونهای " بسياری مردم، مخصوصا. بدون آنکه انتخاب کنيد با شهوت گناه کنيد



آنها وقتی بطور غير ارادی زن جذابی را می بينند، آن را شهوت می . خدادادی آنها عمل می کنند، احساس گناه می کنند
اما کشش، تا زمانی که شروع به مشغول شدن در آن نکرده ايد، شهوت . حکوميت می کنندپندارند و احساس شرم و م

  .نيست
 از .در واقع، هر چه در رشد خود نسبت به خدا، پيشرفت کنيد، همانقدر نيز شيطان سعی خواهد کرد شما را وسوسه کند

شما دشمن او .  ضد شما انتشار می دهدررا ب" قراردادی" لحظه ای که فرزند خدا می شويد، شيطان، مانند تبهکاری، 
  .می شويد و او نقشه سقوط شما را می کشد

گاهی اوقات، وقتی در حال دعا هستيد، شيطان فکر عجيب و غريب يا شريرانه ای را در شما ايجاد خواهد کرد، تا 
جالت نکشيد، بلکه بدانيد که با اين چيزها هراسی به خود راه ندهيد و خ. حواس شما را پرت کند و باعث خجالت شما شود

 بجای محکوم کردن خود با .شيطان از دعاهای شما می ترسد و تمام تالش خود را خواهد کرد تا شما را از آن بازدارد
با آن بعنوان يک حواس پرتی از طرف شيطان برخورد کنيد و " چطور می توانستم چنين فکری را بکنم؟:" گفتن اينکه

  .مرکز شويدباز هم به خدا مت" فورا
  

 وضعيتهای مشخصی وجود دارند که شما .خصوصيات وسوسه تان را تشخيص دهيد و برای آن آماده باشيد
بعضی پيشامدها باعث لغزش فوری شما . به وسوسه، بيشتر از هر وضعيت ديگری آسيب پذير می سازندرا نسبت 

ختص ضعفهای شما هستند و شما بايد آنها را اين وضعيتها م. خواهند شد، در حاليکه بعضی ديگر زياد جدی نيستند
" می داند چه چيزی شما را به خطا وادار می کند، و او دائما" او دقيقا! با آنها آشنا است" بشناسيد، چون شيطان مسلما

هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، " : پطرس هشدار می دهد. کار می کند تا شما را در آن وضعيتها قرار دهد
  )٨:۵پطرس١."(ن، همچون شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و آن را ببلعدشيطا

 کجا:" از خود بپرسيد"  وسوسه می شوم؟ چه روزی در هفته؟ چه وقت در روز؟چه موقعمن بيشتر : " از خود بپرسيد
زشی؟ در يک فرودگاه يا متلی خارج از  در باشگاه وربيشتر وسوسه می شوم؟ در محل کار؟ در خانه؟ در خانه همسايه؟

  "شهر؟
"  وسوسه می شوم؟ دوستان؟همکاران؟ پيش جمعيت بيگانه؟ وقتی تنها هستم؟نزد چه کسیبيشتر : " از خود بپرسيد

شايد  آن وقت که  "؟چگونه احساس می کنموقتی اکثر وقتهايی که  وسوسه می شوم " معموال:" همچنين از خود بپرسيد
همچنين می تواند زمانی باشد که از کسی رنجيده ايد يا عصبانی يا . يا کسل يا افسرده يا تحت فشار هستيدخسته يا تنها 

  .نگران هستيد و يا پس از يک موفقيت بزرگ يا وضعيت روحانی باال باشد
ن دارد می بايد خصوصيت خاص وسوسه تان را شناسايی کنيد و بعد آماده شويد که از آن وضعيتها تا آنجا که امکا

؛ ۴١:٢۶متی(به ما يادآور می شود که برای روبرو شدن با وسوسه از پيش آماده باشيم" کتاب مقدس مکررا. پرهيز کنيد
ابليس را مجال " : پولس گفت). ٨:۵؛ ٧:۴؛ ١٣:١پطرس١؛ ٨و۶:۵تسالونيکيان١؛ ١٨-١٠:۶افسسيان
            :نصيحت امثال سليمان را دنبال کنيد. دبرنامه ريزی حکيمانه، وسوسه را کاهش می ده) ٢٧:۴افسسيان."(ندهيد

از راه راست منحرف . هميشه در راه راست گام بردار تا در امان باشی. مواظب راهی که در آن قدم می گذاری باش" 
طريق راستان، اجتناب نمودن از بدی است، و هر که راه خود "   )٢٧-٢۶:۴امثال."(نشو و خود را از بدی دور نگه دار

  )١٧:١۶امثال."(را نگاه دارد جان خويش را محافظت می نمايد
  

خدا از شما می خواهد که کمک او .  آسمان خطوط تلفنی اظطراری بيست و چهار ساعته دارد.از خدا طلب کمک کن
اهم هنگامی که در مشکالت هستيد مرا بخوانيد؛ من شما را نجات خو" : او می فرمايد. را در پيروزی بر وسوسه بطلبيد
  )١۵:۵٠مزمور."(داد و شما مرا ستايش خواهيد کرد

پيام راديويی کشتی ها و هواپيماها (اس او اس!کمک:  می نامم، چون سريع و بجا است" مايکروويوی"من اين را دعای
وقتی وسوسه ضربه می زند، وقتی برای مکالمه طوالنی با خدا نداريد و به سادگی فرياد می )! برای درخواست کمک

داود، دانيال، پطرس، پولس، و ميليونها افراد ديگر اينچنين دعاهای اظطراری را برای دريافت کمک در مشکالت . دزني
  .کرده اند

او با . کتاب مقدس ضمانت می کند که فرياد ما برای کمک شنيده خواهد شد، چون مسيح در کشمکش ما، همدرد ما است
بی خبر نيست، زيرا او خود در همين امور وسوسه شد، اما حتی يکبار از ضعفهای ما " او . وسوسه های ما روبرو شد

  )١۵:۴عبرانيان."(هم به زانو در نيامد و گناه نکرد
اگر خدا منتظر است تا ما را در مغلوب ساختن وسوسه کمک کند، چرا ما اغلب به او رو نمی کنيم؟ باور کنيد، گاهی 

اين کار می خواهيم ينکه می دانيم که تسليم شدن به وسوسه اشتباه است، ما با ا! به ما کمک شودنمی خواهيم اوقات ما 
  .ما در آن لحظه فکر می کنيم که بيشتر از خدا می دانيم، چه چيزی بنفع ما است. را بکنيم

اما . بعضی اوقات نيز خجالت می کشيم از خدا کمک بخواهيم، چون بارها  و بارها به يک نوع وسوسه تسليم شده ايم
 پس با ": کتاب مقدس می فرمايد.  ما به آمدن نزد خدا ادامه می دهيم، خدا هرگز رنجيده، خسته و بی صبر نمی شودوقتی

اطمينان به تخت فيض نزديک شويم تا رحمت بيابيم و فيضی را حاصل کنيم که به هنگام نياز ياريمان 
  )١۶:۴عبرانيان."(دهد



اگر می بايد دويست مرتبه در روز برای طلب کمک خدا، فرياد .  کندمحبت خدا ابدی است، و صبر او تا ابد تحمل می
از . کنيد تا بر وسوسه خاصی پيروز شويد، او هنوز مشتاق عطای فيض و رحمت خواهد بود، پس با دليری نزديک شويد

  .ی شما مهيا کنداو بخواهيد تا قدرت انجام کار درست را به شما بدهد و بعد، از او انتظار داشته باشيد تا آن را برا
همانگونه که ريشه های درخت با وزيدن باد به طرف درخت، قويتر رشد . وسوسه ها ما را به خدا وابسته نگه می دارند

 که البته اتفاق -وقتی بلغزيد. می کنند، هر دفعه که پس از يک وسوسه سربلند می ايستيد، بيشتر شبيه مسيح می شويد
بجای تسليم شدن يا نااميد شدن، به خدا نگاه کنيد، و از او توقع داشته باشيد .  کشنده نيست بدانيد که مهلک و-خواهد افتاد

خوشابه حال آن که در آزمايشها استقامت نشان ": که شما را کمک کند، و پاداشی که در انتظار شما است به ياد بياوريد
 خواهد يافت که خدا به دوستداران خويش وعده می دهد، زيرا چون از بوته آزمايش سربلند بيرون آيد، تاج حياتی را

  )١٢:١يعقوب ."(فرموده است
  
  
  

  . هر وسوسه ای، فرصتی است برای انجام کار نيکو:نکته مورد توجه
خوشابه حال آن که در آزمايشها استقامت نشان می دهد، زيرا چون از بوته آزمايش سربلند بيرون آيد، تاج "  :آيه حفظی

  )١٢:١يعقوب ."(ت که خدا به دوستداران خويش وعده فرموده استحياتی را خواهد ياف
کدام خصوصيت مسيح گونه را می توانم در خود، با غلبه بر وسوسه ای که اغلب با آن : سؤالی که بايد از خود بکنيد

  .روبرو هستم، در خود توسعه و رشد دهم
  



  )فصل بيست و هفتم(
  غلبه بر وسوسه

از افکار و اميال شهوت آلود که جوانان را اغلب اسير می سازد، بگريز و در پی " 
  )٢٢:٢س ؤدوم تيموتا."(اموری باش که تو را به کارهای خوب تشويق می کند

اما اين را بياد داشته باشيد که وسوسه هايی که به سراغ شما می آيند، از وسوسه هايی " 
هيچ وسوسه ای نيست که نتوان در مقابل آن . که ديگران دچار آنند، دشوارتر نمی باشد

پس در برابر آنها مقاومت کنيد و اطمينان داشته باشيد که خدا نخواهد گذارد . ايستادگی کرد
که بيش از حد توانايی خود وسوسه شويد؛ و به شما قدرت خواهد بخشيد تا بتوانيد در برابر 

او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگريزيد و در دام آنها . وريدآن تاب بيا
  )١٣:١٠اول قرنتيان."(نيفتيد

  
  

  .هميشه راه گريز وجود دارد
خدا وعده داده . گاهی شايد اينطور احساس کنيد که يک وسوسه بيش از حد تحمل شما است، اما اين دروغ شيطان است

 او به هيچ وسوسه ای که شما نتوانيد بر . شما ننهد بر شما نهادهدر درون از آن قدرتی که است که هرگز باری را بيشتر
  .آن چيره شويد، اجازه نخواهد داد

اما فراموش نکنيد که شما می بايد سهم خود را با عمل کردن به چهار کليد کتاب مقدسی، برای غلبه بر وسوسه، انجام 
  .دهيد

  
"  کتاب مقدس به ما گفته نشده که هيچ جایشايد تعجب کنيد که در . مرکز سازيدتوجه خود را به چيز ديگری مت

 اما مقاومت در برابر )٧:۴يعقوب"(با شرير مقاومت کنيم،" ، بلکه به ما گفته شده که"با وسوسه مقاومت کنيم
قاومت با وسوسه، به بجای م.  فرق می کندخيلیشرح خواهم داد، با مقاومت در برابر وسوسه " شرير،همانطور که بعدا

ما نصيحت شده که توجه خود را به چيز ديگری متمرکز کنيم، چون ايستادگی و مقاومت در برابر يک فکر، عملی 
در اينجا الزم است توضيح .  اين کار تنها، تمرکز ما را بر چيز غلط تشديد می کند و وسوسه را قويتر می کند.نيست
  :دهم

با مقاومت در . ا از مغزتان بيرون کنيد، آن را عميق تر به حافظه خود می کشانيدهر بار که تالش می کنيد فکری ر
شما با مبارزه در . اين مسئله در مورد وسوسه نيز صدق می کند. برابر اين فکر، در حقيقت شما آن را تقويت می کنيد

د، همانقدر شما را از پا در می هر قدر بيشتر با احساس مبارزه می کني. برابر احساس وسوسه بر آن پيروز نمی شويد
  .هر بار که در باره آن فکر می کنيد، آن را تقويت می دهيد. آورد و کنترل می کند

با توجه به اينکه وسوسه هميشه با يک فکر شروع می شود، سريع ترين راه خنثی کردن فريب آن، با برگرداندن 
اومت نکنيد، بلکه فقط کانال فکر خود را عوض کنيد و با خود فکر مبارزه و مق. توجهتان به چيز ديگری می باشد

  . اين اولين قدم در پيروزی بر وسوسه است.بگذاريد ايده ديگری توجه شما را به خود جلب کند
هر چيزی که توجه شما را جلب کند، شما را . در فکرتان است که بر نبرد گناه، پيروز می شويد يا شکست می خوريد

با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه " : همين علت ايوب گفتبه . بدست خواهد آورد
  )الف٣٧:١١٩مزمور."(مگذار به آنچه بی ارزش است توجه کنم" :  و داود دعا کرد)١:٣١ايوب."(نکنم

که گرسنه ايد؟ آيا اتفاق آيا برايتان اتفاق نيافتاده که تبليغات غذايی را در تلويزيون تماشا کرده ايد و احساس کرده ايد 
خواسته ايد گلويتان را تميز کنيد؟ يا کسی را ديده ايد که خميازه بلند کشيده " نيافتاده که شنيده ايد کسی سرفه کرده و فورا

ممکن است در حاليکه اين قسمت را می خوانيد خودتان (و احساس کرده ايد که خودتان هم می خواهيد خميازه بکشيد؟
هر . ما بطور طبيعی بطرف چيزی که توجه ما به آن جلب شده، کشانده می شويم. اين قدرت تلقين است) !خميازه بکشيد

  .چه بيشتر در مورد چيزی فکر کنيد، همانقدر آن مسئله بر شما مسلط خواهد شد
 خود را گول "يا شهوت باز ايستم... يا سيگار کشيدن... من بايد از زياده روی در خوردن" به همين علت تکرار اينکه

:" اين مثل اعالم کردن اين جمله است که. اين مسئله شما را بر آنچه خودتان نمی خواهيد متمرکز می سازد. زدن است
  .با اينکار شما خود را آماده می کنيد که آن را تکرار کنيد." من آنچه را مادرم کرده هرگز انجام نخواهم داد

چون تمام مدت شما را به فکر کردن در مورد غذا مشغول می سازند و ضامن بيشتر رژيم های غذايی کار ساز نيستند، 
خود را !" عصبی نباش: " به همين ترتيب، سخنرانی که دائم به خود می گويد. می شوند که شما گرسنه خواهيد شد



نی بر خدا و  يع-بجای اين کار او بايد بر هر چيز ديگری بجز احساساتش متمرکز شود! تحريک می کند که عصبی شود
  .بر اهميت سخنرانی اش و يا نياز آنانی که شنونده هستند

آنچه توجه شما را به خود جلب می کند، احساسات شما را بر می . وسوسه  با جلب توجه شما کردن، شروع می شود
هر چه .  کنيدبه فعاليت وا می دارد، و به آنچه احساس می کرديد، عمل میو احساسات شما، رفتار شما را . انگيزاند

  .، متمرکز شويد، همانقدر بيشتر در دام آن می افتيد"من نمی خواهم اين کار را بکنم" بيشتر بر اينکه
همينکه فکر شما مشغول چيز ديگری شود، وسوسه قدرت . ثرتر از مبارزه با آن استؤناديده گرفتن وسوسه، خيلی م

تلفن صدا می کند، با آن بحث نکنيد، بلکه فقط گوشی را پائين پس هر گاه وسوسه شما را پای . خود را از دست می دهد
  !بگذاريد

. اين تنها جايی است که فرار کار درستی است. گاهی اوقات اين کار به معنای ترک فيزيکی موقعيت وسوسه می باشد
وسط فيلم، ترک  در  راسينما. از گروهی که در حال غيبت کردن هستند، جدا شو. بلند شو و تلويزيون را خاموش کن

فکر . همه کار بکنيد تا توجهتان را به چيز ديگری مشغول سازيد. برای اينکه گزيده نشويد، از زنبورها دور باشيد. کن
برای کاستن وسوسه، فکرتان را مشغول کالم خدا و افکار . شما، از نظر روحانی، آسيب پذيرترين عضو بدن شما است

شما با . اين قاعده جايگزينی است.  در مورد چيزی بهتر، بر فکر بد پيروز می شويدشما با فکر کردن. نيکوی ديگر کنيد
با چيز ديگری پر شده، شيطان نمی تواند " زمانی که فکر شما قبال). ٢١:١٢روميان(نيکويی بر بدی پيروز می شويد
: ر خود را متمرکز سازيمبه ما می فرمايد که فک" به همين علت کتاب مقدس مرتبا. توجه شما را به خود جلب کند

هر آنچه "  )٨:٢س ؤدوم تيموتا"(عيسی مسيح را به خاطر دار)" ١:٣عبرانيان"(انديشه خود را بر عيسی معطوف کنيد"
راست است، هر آنچه واالست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی 

  )٨:۴فيليپيان."(است، بدان بينديشيد
برای غلبه بر وسوسه جدی هستيد، می بايد فکرتان را اداره کنيد و نيروی مصرفی رسانه خود را کنترل " اگر واقعا

 مواظب افکارت باش، زيرا زندگی انسان از افکارش ": حکيمترين شخصی که بر زمين زندگی کرده هشدار داد. کنيد
گزيننده باشيد و گزينشی . ی هيچ آشغالی را به فکرت راه نده بدون تفاوت گذاشتن يا تبعيض)٢٣:۴امثال."(شکل می گيرد

هر انديشه ای را به اطاعت " : پولس را پيروی کنيد. آنچه را که در موردش فکر می کنيد با دقت انتخاب کنيد. عمل کنيد
دس شما می  اين کار، يک عمر تمرين می خواهد، اما به کمک روح الق)۵:١٠دوم قرنتيان."(از مسيح اسير می سازيم

  .توانيد کيفيت فکر کردن خود را برنامه ريزی کنيد
  

 احتياج نيست که به همه دنيا .کشمکش خود را با يک دوست خداترس يا گروه حمايت کننده در ميان بگذار
ب کتا. اين مسئله را پخش کنی اما حداقل به يک نفر نياز داريد که کشمکشهای خود را صادقانه با او در ميان بگذاريد

چه بيچاره است اگر يکی از آنها بيفتد، ديگری او را بلند می کند؛ اما ... دو نفر از يک نفر بهترند" : مقدس می فرمايد
  )١٠-٩:۴جامعه."(شخصی که می افتد ولی کسی را ندارد که به او کمک کند

و در  ی را پيوسته می بازيداگر مبارزه با يک عادت بد مضمن، يا اعتياد، يا وسوسه ا: می خواهم خيلی واضح بگويم
 احساس تقصير گير کرده ايد، اين را بدانيد که بتنهايی به وضعيت بهتری نخواهيد -سقوط-يک دايره تکرار انگيزه  خوب

بعضی وسوسه ها تنها توسط کمک يک دوست که برای شما دعا می کند، . شما به کمک مردم ديگر احتياج داريد! رسيد
  . شما را پاسخگو می سازد، شکست می پذيرندشما را تشويق می کند، و

اطمينان و صادقانه، پادزهر مشارکت مورد . نقشه خدا برای رشد و آزادی شما شامل مسيحيان ديگر نيز می شود
اين تنها راه شما  خدا می فرمايد که . در برابر گناهانی است که هرگز از جايشان تکان نمی خورندکشمکش تنهايی شما،
  )١۶:۵يعقوب."(پس نزد يکديگر به گناهان خود اعتراف کنيد و برای يکديگر دعا کنيد تا شفا يابيد": برای رهايی است

آن را : می خواهيد از وسوسه مداومی  که بارها و بارها شما را شکست داده، شفا يابيد؟ راه حل خدا ساده است" آيا واقعا
  .آشکار کردن احساستان، آغاز شفا است. آن را پنهان نکن؛ آشکارش کن! کنسرکوب نکن؛ بلکه اعتراف

مشکالت در تاريکی رشد می کنند و بزرگتر و بزرگتر می شوند، اما وقتی در . مخفی کردن زخمتان، آن را بدتر می کند
پس . د، مريض هستيدشما به همان اندازه که اسرار داري. نور راستی افشاء می شوند، کوچک می شوند و حل می شوند

  .نقاب خود را برداريد، و از تظاهر به اينکه شخص کاملی هستيد باز ايستيد، و در آزادی گام برداريد
ما قدرت عجيب اين قاعده را در شکستن اسارت های در ظاهر نااميدانه و وسوسه Saddleback در کليسای سدلبک

 اين برنامه يک روند هشت . ديده ايمود و ترميم ترتيب داده ايم،وقتی که برنامه هايی را به اسم جشن بهب ،های مداوم
قدمی کتاب مقدسی می باشد که بر اساس خوشابحالهای مسيح می باشد و در گروه های کوچک حمايت کننده عملی می 

 اين امروزه.  از همه گونه عادتها و زخمها و اعتيادها آزاد شده اند نفر۵٠٠٠عرض ده سال گذشته حدود در . شود
  .برنامه در هزاران کليسا استفاده می شود و من اين برنامه را برای کليسای شما هم پيشنهاد می کنم

حقيقت اين است که . شيطان می خواهد که شما فکر کنيد که گناه و وسوسه شما تک است، پس بايد آن را مخفی نگه داريد
همه " و)١٣:١٠اول قرنتيان(سانی دست به گريبان هستيمهمه ما با وسوسه های يک. همه ما در يک کشتی همسفر هستيم

 ميليونها نفر همان احساسی را که شما می کنيد احساس کرده اند و همان کشمکشهايی که )٢٣:٣روميان"(ما گناه کرده ايم
  .شما در حال حاضر، درگير آن هستيد، درگير شده اند



تحت " ما دوست داريم ديگران فکر کنند که ما هر چيزی را. تدليل اينکه اشتباهات خود را مخفی می کنيم، غرور ما اس
در زندگی شما " حقيقت اين است که هر چيزی که شما قادر به صحبت در باره اش نيستيد، قبال. خود داريم" کنترل

 .مشکالت مادی، ازدواج، بچه ها، افکار، مسائل جنسی، عادتهای مخفی، يا هر چيز ديگر: خارج از کنترل شما است
قدرت ارادی و راه . اما واقعيت اين است که نمی توانيد. اگر می توانستيد به تنهايی آنها را حل کنيد، تابحال کرده بوديد

  .حل های شخصی، کافی نيستند
شما به يک . بعضی مشکالت خيلی ريشه دار، هميشگی و خيلی بزرگتر از آن است که بتوانيد بتنهايی از عهده آن بر آئيد

 يا دوستی که به او پاسخگو باشيد نياز داريد که شما را تشويق و حمايت خواهد کرد و برايتان دعا خواهد گروه کوچک
 به همين صورت،کرد و شما را بی قيد و شرط محبت خواهد کرد و نيز شما را نسبت به خود پاسخگو خواهد دانست و

  .بعد از آن شما همان کارها را برای آنها خواهيد کرد
 ، "ز را تابحال به کسی نگفته اممن اين چي: "  و اظهار می دارد که می خواهد چيزی محرمانه به من بگويدهرگاه کسی

سوپاپ . برای آن شخص هيجان زده می شوم، چون می دانم که آنها در حال تجربه کردن شفا و آزادی عظيمی هستند
اين مسئله هميشه زمانی اتفاق می افتد . شان می بينندفشار رها می شود، و برای اولين بار روزنه اميدی را برای آينده 

  .که آنچه را خدا به ما گفته، با اعتراف به کشمکشهايمان به دوستی خداترس، اطاعت می کنيم
؟ از صحبت مشکل شما در زندگی نيستآنچه را که تظاهر می کنيد، آيا آن چيز، : ال سختی را بکنمؤبگذاريد از شما س

البته، اعتراف به ضعفهايمان در حضور . زی می ترسيد؟ شما به تنهايی قادر به حل آن نيستيدکردن در مورد چه چي
کتاب . همان چيزی است که مانع شفای شما است" ديگران فروتنی می خواهد، اما فراموش نکنيد که نداشتن فروتنی دقيقا

بنابر اين، خود .  مغرور مخالفت می کندخدا به شخص فروتن قوت می بخشد، اما با شخص متکبر و" : مقدس می فرمايد
  )الف٧-۶:۴يعقوب ."(را با فروتنی به خدا بسپاريد

  
.  پس از آنکه خود را فروتن کرديم و به خدا سپرديم، به ما گفته شده که با شرير مقاومت کنيم.با شرير مقاومت کنيد

 ما در برابر حمالت او بطور ."واهد گريختدر برابر ابليس ايستادگی کنيد، که از شما خ":  می گويد٧:۴بقيه يعقوب
  .خنثی، کناره گيری نمی کنيم بلکه با او می جنگيم

عهدجديد، اغلب، زندگی مسيحی را بعنوان جنگ روحانی بر عليه نيروهای شرير به تصوير می کشد و از واژه های 
غلب با سربازانی که در قلمرو دشمن مسيحيان ا. جنگی مانند نبرد، تسخير، جدوجهد کردن، و پيروزی استفاده می کند

  .خدمت می کنند، مقايسه می شوند
کالهخود نجات را بر سر نهيد و شمشير روح را که " : چگونه می توانيم با شرير مقاومت کنيم؟ پولس به ما می گويد

مسيح بلی نگفته شما تا زمانيکه به . اولين قدم، پذيرش نجات خدا است) ١٧:۶افسسيان."(کالم خداست، به دست گيريد
افکار ما " کالهخود نجات" بدون مسيح، ما در برابر شيطان بی دفاع هستيم، اما با. ايد، نمی توانيد به شيطان نه بگوييد

اگر ايماندار هستيد، شيطان هرگز نمی تواند شما را مجبور به : اين را بياد داشته باشيد. توسط خدا محافظت می شوند
  . می تواند پيشنهاد کنداو فقط. انجام کاری بکند

وقتی عيسی مسيح در بيابان وسوسه شد، اين . ، می بايد کالم خدا را بعنوان سالحی بر عليه شيطان بکار گيريد"ثانيا
هر بار که شيطان وسوسه ای را پيشنهاد کرد، عيسی مسيح با نقل قولی از کالم خدا با . نمونه را برای ما بجای گذاشت

: او وقتی وسوسه شد که قدرت خود را برای رفع نياز شخصی بکار برد، نگفت.  شيطان بحث نکرداو با. آن مقابله کرد
در کالم خدا . ما هم بايد همين کار را بکنيم. او به سادگی آيه ای را که حفظ کرده بود، نقل کرد". من گرسنه نيستم" 

  .قدرتی هست که شيطان از آن می ترسد
شما با نظر .  او با داشتن هزاران سال تمرين، خيلی بهتر از شما می تواند بحث کند.هرگز سعی نکن با شرير بحث کنی

يا منطق خود نمی توانيد شيطان را از ميدان بيرون کنيد، اما می توانيد اسلحه ای را استفاده کنيد که او را به لرزه در می 
هر بار که وسوسه شويد، . اساسی است" البه اين علت حفظ آيات کتاب مقدس در شکست وسوسه کام.  راستی خدا-آورد

 مانند مسيح، حقيقت را در قلبتان انبار شده خواهيد داشت و آماده خواهيد .اين آيات به سرعت در اختيار شما خواهند بود
  .بود که آن را بياد آوريد

ا دعوت می کنم که در بقيه من شما ر! اگر هيچ آيه کتاب مقدسی را از بر نکرده ايد، هيچ گلوله ای در تفنگتان نداريد
  .تصور کنيد چقدر قويتر خواهيد بود. عمرتان يک آيه را در هفته حفظ کنيد

  
.  خدا به ما هشدار می دهد که هرگز جسور و مغرور نباشيم؛ اين نسخه فاجعه است.آسيب پذيری خود را درک کنيد

 اين به آن معناست که ما انسانها در )٩:١٧ء ارميا."(هيچ چيز مثل دل انسان فريبکار و شرور نيست" : ارمياء گفت
ما نبايد . اگر موقعيت آن باشد، هر کدام از ما، برای انجام هر گناهی مستعد هستيم. فريب دادن خود، خيلی ماهر هستيم

  .هيچگاه سپرهای خود را پائين بگذاريم و فکر کنيم که ديگر از وسوسه رد شديم
به ياد داشته باشيد ). ١۶:١۴امثال(وسه انگيز قرار ندهيد، بلکه از آنها دوری کنيدبا بی توجهی خود را در وضعيتهای وس

پس " : کتاب مقدس می فرمايد. که خود را از وسوسه خارج نگه داشتن آسانتر است از خود را از آن بيرون آوردن
  )١٢:١٠اول قرنتيان."(فتار شويدشما نيز ممکن است در دام گناه گر! هشيار باشيد و فکر نکنيد که از ايشان بهتر هستيد



  
  
  

  . هميشه راه گريزی وجود دارد:نکته مورد توجه
خدا امين است؛ او اجازه نمی دهد بيش از توان خود آزموده شويد، بلکه به وقت آزمايش، راه گريزی نيز "  :آيه حفظی

  )ب١٣:١٠اول قرنتيان."(فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشيد
و  من باشد تا برای غلبه بر وسوسه مزمن  از چه کسی می توانم بخواهم که دوست روحانی:يد از خود بکنيدسؤالی که با

  مداوم با دعا برای من، مرا ياری کند؟



  )فصل بيست و هشتم(
  وقت می خواهد

  )١:٣جامعه ."(برای هر چيز زمانی است و هر مطلبی را زير آسمان وقتی است" 
اطمينان دارم خدا که اين عمل نيکو را در شما آغاز نمود، شما را ياری خواهد داد تا در " 

فيض او رشد کنيد تا به هنگام بازگشت عيسی مسيح، کار او در شما تکميل شده 
  )۶:١فيليپيان ."(اشدب
  
  

  .هيچ ميان بری برای رشد وجود ندارد
برای ميوه روح . سالها طول می کشد تا بالغ می شويم، و يک فصل کامل طول می کشد تا ميوه رشد می کند و می رسد

رشد روحانی، مانند رشد . رشد شخصيت مسيح گونه با عجله و سرعت عملی نمی شود. نيز همين امر صدق می کند
  .زيکی، زمان می بردفي

گوجه ها "  در آمريکا، معموال.وقتی سعی می کنيد تا ميوه را سريعتر به عمل آوريد، ميوه مزه خود را از دست می دهد
پس از آن، قبل از اينکه فروخته شوند، به اين گوجه های . را نرسيده می چينند تا در راه رسيدن به مغازه ها له نشوند

از زده شده خوردنی هستند، اما اين گوجه های گ. قرمز کنند" می پاشند تا آنها را فورا) ربنمونواکسيدک(CO²سبز گاز
  .طعم آنها به هيچ وجه قابل مقايسه با گوجه های آرام آرام رشد کرده در مزرعه های گوجه نيست

 چقدر قوی و استوارد که  بايد رشد کنيم، برای خدا اين اهميت دارچقدر سريعدر حاليکه تمام توجه ما به اين است که 
  .ابديت نگاه می کند و به اين علت هيچوقت عجول نيستبرای  ابديت و ازخدا به زندگيهای ما . رشد می کنيم
 روند رشد روحانی را با استراتژی ای که نيروهای متفقين در جنگ جهانی دوم برای (Lane Adams)لين آدامز

 در ابتدا آنها می بايست يک جزيره را، با ضعيف .دند، مقايسه می کندآزادسازی جزاير جنوب اقيانوس آرام بکار بر
پس از آن . می کردند" تضعيف" کردن مقاومت دشمن، توسط گوله باران توپها از کشتی هايی که در ساحل دريا بودند،  

مت کوچکی از گروه کوچکی از تفنگداران دريائی به جزيره حمله می بردند و پايگاهی را در اراضی ساحلی که قس
همينکه امنيت پايگاه تضمين می شد،آنها شروع به  . جزيره بود، برقرار می کردند تا بتوانند کنترل را بدست بگيرند

مرحله طوالنی آزادسازی بقيه جزيره می کردند يعنی قسمت به قسمت آن جزيره را به تسخير در می آوردند، اما نبايد 
  .های ايثارگرانه نبودفراموش کرد که همه اينها بدون نبرد

قبل از اينکه مسيح به زندگيهای ما با توبه ما حمله کند، گاهی اوقات او بايد با اجازه دادن : آدامز اين خط موازی را کشيد
وقتی مسيح در قلب ما را برای . کند" تضعيف" به ورود مشکالتی در زندگيمان که نمی توانيم آنها را حل کنيم، ما را 

کوبد، در حاليکه بعضی زندگيهايشان را برايش باز می کنند ولی اکثر ما حالت مقاومت و دفاعی به خود اولين بار می 
  !"من بر در قلبت ايستاده ام و بمباران می کنم:" در واقع مسيح در تجربه قبل از توبه مان  می گويد. می گيريم

شايد فکر کنی که تمام زندگيت را به او .  می دهدرا در زندگيت قرار" پايگاهی" لحظه ای که مسيح را می پذيری، خدا
شما در . تسليم کرده ای، ولی حقيقت اين است که در زندگيت خيلی چيزها اتفاق می افتد که خود شما از آن خبر نداريد

همينکه . البته اشکالی ندارد. زمان توبه، آنقدر از وجود خود را به خدا تقديم می کنيد که در آن لحظه از آن واقف هستيد
مسيح پايگاهی را در وجود شما بدست می آورد، او عمليات جنگی خود را شروع می کند تا زمينهای بيشتری را به 

کشمکشها و نبردها خواهد بود، اما نتايج آن " مسلما. تصرف خود در آورد، تا اينکه تمام زندگی شما متعلق به او می شود
آن که کاری نيکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عيسی مسيح به کمال "  :خدا وعده داده که. غير قابل ترديد است

  )۶:١فيليپيان(."خواهد رسانيد
تا سرانجام همه ما در ايمان و شناخت خود از فرزند "  :کتاب مقدس می فرمايد. شاگردی، روند شباهت به مسيح است

هدف نهايی شما، شباهت به مسيح است، اما سفر شما  )١٣:۴افسسيان."(خدا متحد شده، رشد کنيم و به پری مسيح برسيم
  .به اندازه زندگی شما طول خواهد کشيد

می ) توسط شاگردی(تبديل شدن، و )توسط مشارکت(تعلق، )توسط پرستش(ايمان داشتنتا اينجا ديديم که سفر ما شامل 
 انسانی -سان تازه ای شروع کرده ايدو زندگی را به صورت ان" : هر روز خدا می خواهد شما بيشتر شبيه او شويد. شود

  )الف١٠:٣کولسيان."(که پيوسته در شباهت به خالق خود به شکل تازه ای در می آيد
 نصب  در پیما. امروزه، ذهن ما مشغول سرعت است، اما برای خدا، بيشتر ثبات و استحکام اهميت دارد تا سرعت

همه " وعظه، يا يک سمينار و يا يک تجربه می خواهيم که فوراما يک م. فوری هستيمسريع و ميان برها و راه حل های 
اما رشد واقعی هر . مشکالت را حل کند، همه وسوسه ها را دور کند و ما را از همه دردها و فشارهای رشد نجات دهد

قدس می کتاب م. رشد، تدريجی است. قدر هم که قوی و تکان دهند ه باشد، هرگز نتيجه يک تجربه تک و انفرادی نيست



در اثر کاری که خداوند يعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد، با جاللی روز افرون، بتدريج شبيه او " : فرمايد
  )ب١٨:٣دوم قرنتيان."(می شويم

  
  چرا اين مسئله، زمان طوالنی می خواهد؟

عيسی مسيح در رشد شاگردانش، . هدما را تبديل کند، اما صالح ديده ما را بتدريج رشد د"  فورامی توانستاگر چه خدا 
 متصرف شوند، تا )٢٢:٧تثنيه ("به تدريج" همانگونه که خدا به اسرائيليان اجازه داد سرزمين موعود را. محتاط بود

  .دستپاچه نشوند، او ترجيح می دهد با قدمهای رو به رشد در زندگی ما کار کند
  .است؟ چند دليل وجود داردچرا برای تبديل و عوض شدن و رشد اين همه وقت الزم 

  
درک "  ما گاهی اوقات درسی را می بايد چهل يا پنجاه بار دوباره ياد بگيريم تا آن را واقعا.ما آهسته ياد می گيريم

 اما خدا بهتر از شما -!"آن را ياد گرفته بودم" وای نه، من که قبال:"  مشکل بارها عود می کند و ما فکر می کنيم.کنيم
ريخ اسرائيل نشان می دهد که ما چقدر سريع درسهايی را که خدا به ما می دهد فراموش می کنيم و چقدر زود تا. می داند

  .ما نيازمند نمايشهای تکراری هستيم. به خصوصيات رفتاری کهنه رجوع می کنيم
  

ول کشيده تا  طسالها که ، خيلی از افراد برای مشکالت شخصی و رابطه ای.خيلی چيزها داريم که از ياد ببريم
آنها ." من احتياج دارم مرا اصالح کنيد و يک ساعت بيشتر وقت ندارم: " شکل گرفته ، نزد مشاور می روند و می گويند

با . با بی تجربگی و خامی انتظار دارند که مشکلی که مدت طوالنی وجود دارد و ريشه عميق دارد به سرعت حل شود
عادتهای زشت ما در عرض يک شب بوجود نيامده اند، منطقی به نظر نمی رسد توجه به اينکه اکثر مشکالت ما و همه 
هيچ قرص، يا دعا، يا قاعده ای وجود ندارد که خرابی سالهای زياد . از بين بروند" که انتظار داشته باشيم که آنها سريعا

انسان قديم را از تن در " دس آن راکتاب مق.  اين مسئله نياز به کار سخت انتقال و جابجايی دارد.منتفی سازد" را فورا
وقتی در . می نامد) ١۴و١٠-٧:٣؛ کولسيان٢۵-٢٢:۴؛ افسسيان١٢:١٣روميان"(انسان جديد را در بر کردن" و " آوردن

تازه ای به شما بخشيده شد نبايد فراموش کنيد که هنوز عادتها و خصوصيات و اعمال کهنه " زمان توبه تان طبيعت کامال
  .ج داريد از بين بروند و جابجايی صورت گيردداريد که احتيا

  
اشاره کرده ام که حقيقت "  من قبال.ما از اينکه با فروتنی با حقيقت مربوط به خود روبرو شويم، می ترسيم

 ترس از اينکه صادقانه با .ما را آزاد خواهد کرد ولی پيش از آنکه ما را آزاد سازد احساس بدی به ما دست می دهد
تنها، زمانی که اجازه می دهيم خدا حقيقت .  ما را در زندان نفی و انکار نگاه می دارد، مان روبرو شويمنقص شخصيتی

به اين علت بدون . خود را بر تقصيرات، اشتباهات و مسائلمان بتاباند می توانيم شروع به کار بر روی آنها کنيم
  .خصوصيت فروتنی و تعليم پذيری نمی توانيد رشد کنيد

  
 هيچ رشدی بدون تغيير نيست و هيچ تغييری بدون ترس و خسارت نيست و .رشد اغلب دردناک و ترسناک است

شما می بايد راههای قديمی را ترک کنيد تا : هر تغييری شامل نوعی خسارت می شود. هيچ خسارتی بدون درد نيست
اه های قديمی ما خراب کننده باشد، مانند ما از اين خسارتها می ترسيم، حتی اگر ر. چيزهای جديد را تجربه کنيد

  .کفشهايی که کهنه شده اند برای ما حداقل راحت و آشنا به نظر می رسند
اين درست شبيه من است که : "  ما به خود می گوييم.مردم اغلب هويت خود را بر اساس نقصها و عيبهايشان بنا می کنند

نگرانی ناخودآگاه ما اين است که اگر عادت يا زخم يا مسئله خود را ." من اينطور هستم" و يا." چنين و چنان می کنم
  .ترک کنم، به چه چيز تبديل خواهم شد؟ و اين ترس و نگرانی رشد شما را به تعويق خواهد انداخت

  
.  به ياد داشته باشيد که شخصيت شما مجموعه ای  از کل عادتهای شما است.عادتها در طی زمان رشد می کنند

 شما مهربانی را بدون آنکه در مورد آن فکر - مهربان باشيد"عادتانيد مدعی شويد که مهربان هستيد، مگر آنکه نمی توا
.  هميشگی شما باشدعادتشما نمی توانيد مدعی شويد که روراست و صادقيد، مگر آنکه صداقت . کنيد، ظاهر می سازيد

عادت شما شخصيت شما را ! ان وفادار و امين نيست اوقات به زنش وفادار است به هيچ عنواکثرشوهری که فقط 
  .معرفی می کند

!  و اين وقت می خواهد- کنيدتمرينبايد آنها را : تنها يک راه برای رشد دادن عادتهای شخصيت مسيح گونه وجود دارد
می وقف آن کن در اين امور بکوش و خود را به تما" : س را تشويق کرد کهؤپولس تيموتا. هيچ عادت فوری وجود ندارد

  )١۵:۴سؤاول تيموتا."(تا پيشرفت تو بر همه آشکار شود
اين . تکرار، مادر شخصيت و مهارت است. اگر مدتی طوالنی به چيزی عمل کنيد، در آن چيز مهارت پيدا می کنيد

رند که  ناميده شده اند و کتابهای عالی بسياری وجود دا"انضباطهای روحانی" عادتهای رشد دهنده شخصيت، اغلب 



 را برای خواندن فهرست کتابهايی که برای رشد روحانی پيشنهاد ٢ضميمه . تعليم می دهند چگونه به اين هدف برسيد
  .شده اند را ببينيد

  
  عجله نکنيد

  .در حاليکه از نظر روحانی رشد می کنيد، چند راه وجود دارد که در اين مرحله با خدا همکاری کنيد
 گاهی اوقات . وقتی شما احساس نمی کنيد، خدا در زندگی شما کار می کندايمان داشته باشيد که حتی

توقع پيشرفت .  يک قدم کوتاه برداشته می شود،رشد روحانی کاری طاقت فرسا و خسته کننده است و در هر زمان
ی برای هر چيز زمانی است و هر مطلبی را زير آسمان وقت" : کتاب مقدس می فرمايد. تدريجی داشته باشيد

 گاهی اوقات رشد قوی شکوفه را تجربه . در زندگی روحانی شما نيز فصلها و زمانهايی وجود دارد)١:٣جامعه ."(است
  ).پائيز و زمستان(که به دنبال آن دوران استحکام و آزمايشات می آيد) بهار(خواهيد کرد

 چه خواهد شد؟ اين عالی است که برای  عادتها و زخمها و مشکالتی که دوست داريد بطور معجزه آسا محو شوند،اما با
در طول زمان، جريان آب آهسته و .  اما اگر پاسخ آن با تغيير تدريجی داده می شود، نااميد نشويد،معجزه ای دعا شود

 در طول زمان، جوانه کوچک .سخت ترين صخره ها را خواهد سائيد و تخته سنگ را تبديل به سنگريزه می نمايدمداوم 
  .خت ماموت می شود که طول آن ده متر و پنجاه سانت استتبديل به در

  
 اين دفتر خاطرات نيست بلکه دفتر .از درسهايی که ياد گرفته ايد دفتر يادداشت و ثبت وقايع روز تهيه کنيد

آنچه خدا به شما مکاشفه می دهد و يا درسهای زندگی ای را که در مورد خودتان، زندگی، . ثبت آنچه ياد می گيريد
آنها را بنويسيد تا بتوانيد به آنها رجوع کنيد و بياد آوريد و به . ابط، و هر چيز ديگر به شما ياد می دهد يادداشت کنيدرو

علت اينکه ما درسها را بارها بايد ياد بگيريم اين است ). ١۴:٣سؤ؛ دوم تيموتا١٨:١٠٢مزمور(نسل بعدی منتقل سازيد
، می تواند مانع از بسياری دردها و غصه های تر ثبت درسهای روحانی شمامرور دف. که ما آنها را فراموش می کنيم

به پيغام و کالمی که شنيده ايم، بدقت توجه نماييم، مبادا ايمان خود را " : کتاب مقدس می فرمايد. غيرضروری شما شود
  )١:٢عبرانيان."(از دست بدهيم

  
ی اين است که جدول ساعات کاری خدا بندرت مانند  يکی از نااميديهای زندگ.نسبت به خدا و خود صبور باشيد

شايد از پيشرفت آهسته ای که به نظر در زندگيتان می . ما اغلب عجله داريم در حاليکه خدا اينطور نيست. جدول ما است
او .  کندبه ياد داشته باشيد که خدا هرگز عجله نمی کند، بلکه هميشه به موقع عمل می. س يا نااميدی کنيدأکنيد، احساس ي

  .از تمام دوران زندگيت استفاده خواهد کرد تا تو را برای نقشی که در ابديت خواهی داشت، آماده سازد
در رهبران "  و آن هم مخصوصا برای رشد شخصيت،کتاب مقدس مملو از نمونه هايی است که خدا از مراحل طوالنی

 ١۴۶٠٠برای مدت . رد که چهل سال آن شامل بيابان بودهشتاد سال طول کشيد که خدا موسی را آماده ک. بهره می جويد
نه :" می گفت" ولی خدا مرتبا" آيا اآلن وقتش است؟: " روز موسی انتظار می کشيد و در حيرت و شگفت بود که 

  ."هنوز
وقتی خدا می .  وجود نداردرازهای قدوسيت فوری يا طرق آسان برای رشدبرعکس تيتر کتابهای عوام پسند، هيچ 

هد قارچی بسازد، اين کار را يک شبه انجام می دهد، اما وقتی می خواهد درخت بلوطی بسازد، صد سال طول می خوا
با اين مراحل و روند صبور . مردان و زنان بزرگ از ميان کشمکشها و طوفانها و زمان زحمات رشد کرده اند. کشد

زونی يابد و نکوشيد از زير بار مشکالت شانه خالی پس بگذاريد صبرتان ف" : يعقوب نصيحت کرد. باشيد و تحمل کنيد
يعقوب ."(کنيد، زيرا وقتی صبرتان به حد کمال رسيد، افرادی کامل و بالغ خواهيد شد و به هيچ چيز نياز نخواهيد داشت

۴:١(  
  
بود، خدا  وقتی حبقوق بخاطر اينکه فکر می کرد خدا به اندازه کافی سريع عمل نمی کند، افسرده شده .يوس نشويدأم

اگر چه آنچه به تو نشان می دهم در حال حاضر اتفاق نمی افتد، ولی مطمئن باش که سرانجام در " : اين را به او گفت
هر چند تا وقوع آن، مدت زيادی طول بکشد، ولی منتظر آن باش، زيرا وقوع آن حتمی . وقت معين بوقوع خواهد پيوست

  .وقت تعويق نشانه نفی يا انکار از طرف خدا نيست هيچ)٣:٢حبقوق."(خير خواهد بودأو بدون ت
هنوز جايی که می خواهی نيستی، اما . هميشه به ياد بياور که چقدر جلو آمده ای و نه اينکه چقدر راه در پيش داری

 می پوشيدند که اين حروف روی  بود مورد عالقه عموم ای کهسالها پيش مردم دکمه.  اآلن نيستی،آنجايی نيز که بودی
صبور باش ، خدا هنوز کارش را " لطفا:" اين حروف مخفف اين جمله می شد. PBPGINFWMY:آن نوشته شده بود
حتی حلزون . خدا کارش را با تو نيز هنوز تمام نکرده است، پس به حرکتت به طرف جلو ادامه بده." با من تمام نکرده

  !هم با پشتکار و استقامت وارد کشتی نوح شد
  
  



  
  . برای رشد، ميان بری وجود ندارد:جهنکته مورد تو

من اطمينان دارم آن خدائی که در شما کار نيکوئی شروع کرد تا روز عيسی مسيح آن را به کمال خواهد " :آيه حفظی
  ) ترجمه انجيل شريف۶:١فيليپيان."(رسانيد

 صبور باشم و پشتکار داشته در کدام قسمت از رشد روحانی ام، بيشتر احتياج دارم تا: سؤالی که بايد از خود بکنيد
  باشم؟

  
  



  ۴#هدف
  شما متصور شده ايد تا خدا را خدمت کنيد

خدمت من اين ...ما فقط خدمتگزاران خدا هستيم و هر يک عطا و خدمت خاصی داريم" 
. بود که بذر کالم خدا را در قلبهای شما بکارم، و خدمت اپلس اين بود که آن را آبياری کند

  )۶-۵:٣اول قرنتيان."(اما اين خدا بود که باعث رشد آن در قلبهای شما گرديد
  
  )فصل بيست و نهم(

  پذيرش تکليفتان
اين خداست که ما را از نو آفريده و اين زندگی جديد را از فيض وجود عيسی مسيح به " 

ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشه خدا اين بوده که ما اين زندگی جديد را 
  )١٠:٢افسسيان."(صرف خدمت به ديگران نماييم

 زمين آنچه را که به من محول کرده بودی، انجام دادم تا باعث بزرگی و جالل بر روی" 
  )۴:١٧يوحنا."(تو شوم

  
  .شما بر زمين قرار داريد تا سهمی در آن داشته باشيد

شما را طراحی خدا .  آفريده نشده ايد، تا بخوريد، نفس بکشيد، و فضايی را اشغال کنيد،شما فقط برای مصرف منابع
در حاليکه بسياری از کتابهای پرفروش سعی می کنند به شما نصايحی بکنند که .  زندگيتان فرقی ايجاد کنيدکرده که با

شما آفريده شده ايد که . کنيد، اين هدفی نيست که خدا شما را برای آن ساخته استکسب چگونه بهترين ها را از زندگيتان 
اين . خدا از شما می خواهيد چيزی را برگردانيد.  استفاده کنيد و نه اينکه فقط از آناضافه کنيدبه حيات زمين چيزی 

کتاب مقدس جزئيات اين مسئله را . يا کار شما ناميده شده" خدمت"هدف چهارم خدا برای زندگيتان است، و اين هدف 
  .روشن می کند

ييم، و در مسيح عيسی زيرا ساخته دست خدا" :  کتاب مقدس می فرمايد.شما آفريده شده ايد تا خدا را خدمت کنيد
 اين )١٠:٢افسسيان."(آفريده شده ايم تا کارهای نيک انجام دهيم، کارهايی که خدا از پيش مهيا کرد تا در آنها گام برداريم

هرگاه ديگران را به هر طريقی خدمت می کنيد، در واقع خدا را خدمت می . خدمت شما هستند" کارهای نيک"
در دو فصل آينده . و يکی از هدفهايتان را به کمال می رسانيد) ٧:۶؛ افسسيان۴۵-٣۴:٢۵؛ متی٢۴-٢٣:٣کولسيان(کنيد

آنچه خدا به ارمياء گفت در مورد شما نيز صدق می . شکل دادهخواهيد ديد که چگونه خدا شما را با دقت برای اين هدف 
ت از رحم تو را تقديس نمودم و تو را قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بيرون آمدن" : کند

  . شما بر اين سياره برای تکليف بخصوصی قرار داده شده ايد)۵:١ارمياء."(نبی امتها قرار دادم
اين خداست که ما را نجات داد و برای " :  کتاب مقدس می فرمايد.شما نجات يافته ايد تا خدا را خدمت کنيد

، بلکه بسبب اينکه پيش از آفرينش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را خدمت خود برگزيد، نه به دليل لياقت ما
. او را انجام دهيد" کار مقدس" خدا شما را نجات داد تا شما )٩:١سؤدوم تيموتا."(بوسيله عيسی مسيح به ما نشان دهد

ملکوت خدا جايی داريد و هدفی  شما در . خدمت کردن نجات يافته ايدبرای خدمت کردن نجات نيافته ايد، بلکه باشما 
  .و اين به زندگی شما ارزش و اهميت بزرگی می بخشد. داريد و نيز نقش و وظيفه ای داريد که بايد به اتمام برسانيد

به بهايی گران خريده شده ايد، پس " : کتاب مقدس به ما ياد آور می شود که. نجات شما به قيمت فدای جان مسيح تمام شد
ما خدا را بخاطر احساس تقصير يا ترس يا حتی انجام وظيفه خدمت ) ٢٠:۶اول قرنتيان."( خود تجليل کنيدخدا را در بدن

ما زندگيهای خود را مديون او . نمی کنيم بلکه با شادی و قدردانی عميق قلبی برای آنچه او بخاطر ما انجام داده است
و . ا معنا بخشيده شده و امنيت آينده ما تصمين شده استتوسط نجات، گذشته ما بخشيده شده و به زمان حاضر م. هستيم

در مقابل اين لطف و رحمت خدا، التماس می کنم که بدنهای ":  نتيجه می گيردل در نور اين همه فوائد عالیپولس رسو
 او را اين شايسته است. خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقديم کنيد، زيرا اين است قربانی که مورد پسند اوست

  )١:١٢روميان."(چنين عبادت و خدمت کنيد
ما می دانيم ": او گفت. نجات يافته ايم" يوحنای رسول تعليم داد که خدمت محبتانه ما به ديگران ثابت می کند که ما حقيقتا

سبت به اگر من محبتی ن) ١۴:٣اول يوحنا."(که از مرگ به زندگی منتقل شده ايم، زيرا برادران را محبت می کنيم
ديگران نداشتم، و هيچ اشتياقی به خدمت به ديگران نيز نداشتم و تنها چيزی که مورد توجه من بود نيازهايم بود، می 

قلب نجات يافته، قلبی است که می خواهد . در زندگيم وجود دارد" ال می کردم که آيا مسيح واقعاؤبايست از خود س
  .خدمت کند



 "خدمت" رای خدا استفاده می شود و توسط بسياری از مردم اشتباه درک شده، کلمه واژه ديگری که برای کار کردن ب
به ياد شبانان، کشيشان، و روحانيون حرفه ای می " را می شنوند، آنها فورا" خدمت"وقتی اکثر مردم کلمه . می باشد

کار و ، مانند غالم و خادممه در کتاب مقدس کل. می باشد" خادم"افتند، اما خدا می فرمايد هر عضو خانواده او يک 
 حقيقت  و هر وقت که کاری می کنيد، دراگر يک مسيحی هستيد، پس خادم هستيد.  هم معنی و مترادف هم هستندخدمت

  .خدمت می کنيد
برخاست ""  فورا با بهره گيری از هديه تازه سالمتی اش وقتی مادر زن مريض پطرس توسط عيسی مسيح شفا يافت، او

ما شفا يافته ايم تا ديگران را کمک . اين، آن کاری است که ما بايد بکنيم) ١۵:٨متی."(رايی از عيسی شدو مشغول پذي
  .نجات يافته ايم تا خدمت کنيم و نه اينکه در گوشه ای بنشينيم و منتظر آسمان باشيم. برکت يافته ايم تا برکت باشيم. کنيم

 خدا، در همان لحظه ای که فيض او را پذيرفتيم، ما را به آسمان نبرد؟ ال را کرده ايد که چراؤآيا تابحال از خود اين س
از لحظه ای که . چرا ما را در دنيای سقوط کرده رها کرده؟ او ما را در اينجا رها کرده تا هدفهای او را عملی سازيم

 در دنيا موريتیأميسايش و  در کلخدمتیخدا . نجات يافته ايد، هدف او اين است که شما را برای هدفهايش استفاده کند
  .برای شما در نظر دارد

 وقتی در ايمانتان رشد کرده ايد، شايد فکر کرده ايد خوانده شدن .شما دعوت شده ايد که خدا را خدمت کنيد
شدن توسط خدا، چيزی است که تنها مبشرين، شبانان يا راهبه ها و ديگر خادمين تمام وقت کليسا تجربه می " دعوت"يا

؛ ٧-۶:١روميان؛ همچنين ١۴:۴افسسيان(اما کتاب مقدس می فرمايد که همه مسيحيان برای خدمت دعوت شده اندکنند، 
دعوت شما به ).  را ببينيد٣:١؛ دوم پطرس٩:٢؛ اول پطرس١۴:٣؛ فيليپيان١٧:٧؛ ٢۶و٩و٢:١؛ اول قرنتيان٣٠-٢٨:٨

صرف نظر از شغل و حرفه تان، شما به خدمت . هر دوی اينها يکی هستند. نجات شامل دعوت شما به خدمت نيز می شد
  .دو کلمه متضاد هستند" مسيحی بدون خدمت. " مسيحی دعوت شده ايدتمام وقت

اين نه به سبب اعمال ما، بلکه به . خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فرا خوانده است" : کتاب مقدس می فرمايد
شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا ":  و پطرس اضافه می کند)٩:١سؤدوم تيموتا."(خاطر قصد و فيض خود اوست

هستيد تا اعمال و صفات عالی خدائی که شما را از تاريکی به نور عجيب خود دعوت کرده است به همه اعالم 
 از توانائی های خداداديتان، برای کمک به ديگران استفاده می کنيد، دعوت خود را  هر بار که)٩:٢اول پطرس."(نمائيد
  . کمال می رسانيدبه

اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق داريد، تا در نتيجه برای خدا ثمری " : کتاب مقدس می فرمايد
چقدر از وقت شما صرف خدمت خدا می شود؟ در بعضی از کليساهای چين به نوايمانان اينچنين ) ۴:٧روميان."(بياوريم

چشم برای ديدن، گوشهای تازه برای شنيدن، دستهای جديد برای کمک عيسی اکنون يک جفت : " خوش آمد می گويند
  ."کردن، و قلبی نو برای محبت به ديگران دارد

يکی از داليلی که شما می بايد به خانواده کليسائی بپيونديد، اين است که دعوت خود را در خدمت به ديگر ايمانداران به 
شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی عضوی ": يدکتاب مقدس می فرما. روشهای عملی تحقق ببخشيد

می توانيد . در بدن مسيح الزم است" خدمت شما مطمئنا )٢٧:١٢اول قرنتيان."(مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد
هيچ خدمت . هر کدام از ما نقشی داريم که بايد ايفاء کنيم و هر نقشی اهميت دارد. اين را از هر کليسای محلی جويا شويد

  .کوچک برای خدا وجود ندارد و همه آنها به يک اندازه مهم هستند
يت و بعضی پشت پرده است، اما همه باارزش ؤبعضی قابل ر. سا وجود نداردبه همين ترتيب هيچ خدمات ناچيز در کلي

در خانه ما مهمترين چراغ، چلچراغی . ثرترين می باشندؤدر واقع خدمات کوچک و پوشيده گاهی اوقات م. می باشند
 ،ر می شومنيست که در اطاق نهارخوری آويزان است بلکه چراغ کوچک شبانه است که وقتی نيمه شب از خواب بيدا

برای ادامه کار، هر . هيچ ارتباطی بين اندازه و اهميت وجود ندارد. از برخورد پنجه پای من به چيزی جلوگيری می کند
  .خدمتی مهم است، چون همه ما به هم نيازمنديم

 شروع به وقتی يک قسمت از بدنتان ديگر نمی تواند کار کند، چه اتفاقی می افتد؟ مريض می شويد و بقيه اعضای بدن
من ! من خسته شده ام: " تصور کنيد اگر جگرتان تصميم بگيرد برای خود زندگی کند و بگويد. درد کشيدن می کنند

من بايد آنچه را که برای .  من يک سال تعطيلی می خواهم که کمی به خود برسم!ديگر نمی خواهم بدن را خدمت کنم
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بدنتان از ." از بدن کار مرا به عهده بگيردبگذار يک قسمت ديگری ! خودم خوب است انجام دهم

آنها در کنار . امروزه هزاران کليسا بخاطر مسيحيانی که نمی خواهند خدمت کنند، در حال مرگ هستند. بين خواهد رفت
  . بعنوان تماشاچی می نشينند، و بدن رنج می کشد،خط

چنانکه پسر انسان نيز ":  وقتی فرمود مسيح اشتباه نمی کرد،.نيدبه شما دستور داده شده که خدا را خدمت ک
 خدمت )٢٨:٢٠متی."(نيامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهايی به عوض بسياری بدهد

نيم بلکه اين برای مسيحيان يک امر اختياری نيست که ببينيم اگر وقتی پيدا کرديم، خدمت را به برنامه مان ضميمه ک
و اين دو فعل می بايد معرف زندگی " بدهد" و تا " تا خدمت کند" عيسی مسيح آمد .  قلب زندگی مسيحی است،مسئله

  ".زندگی مقدس عبارت است از انجام کار خدا با لبخند: "  مادر ترزا گفته.شما نيز، بر زمين باشد
ما رشد می کنيم ! رشد به منظور خدمت است. ف نيستعيسی مسيح تعليم داد که رشد مسيحی هرگز در خودش يک هد

 بلکه بايد به آنچه که می دانيم عمل کنيم و به آنچه ادعا ،کافی نيست که فقط ياد بگيريم و ياد بگيريم. تا بتوانيم کاری بکنيم



 ، بدون خدمت،عهمطال.  می شودافسردگی، باعث تجلی و ابراز بدون عقيده و ايمان.  اقدام کنيم،می کنيم ايمان داريم
جليل درياچه ای است . مقايسه قديمی بين دريای جليل و دريای مرده، هنوز حقيقت دارد. موجب رکود روحانی می شود

در نقطه مقابل آن، در دريای مرده حياتی وجود .  خارج می شود از آن چون آب وارد آن می شود و نيز،پر از زندگی
  . شود و راکد شده استندارد، چون از اين دريا آبی خارج نمی

 اين است که به مطالعه کتاب مقدس ديگری ، چيزی که بسياری از ايمانداران امروزه به آن نيازمند هستندآخرينشايد 
 است که خدمتیبه آن احتياج دارند تجربيات " آنچه آنها شديدا. آنها خيلی بيشتر از آنچه که عمل کنند، می دانند. بروند

  .استفاده کنندتوانند از ماهيچه های روحانيشان بوسيله آن، آنها می 
 تا اينکه ما "ما را خدمت کنند"بيشتر اوقات ما مايل هستيم ديگران .  درست برعکس تمايل طبيعی ما می باشد،خدمت

و نه ." من به دنبال کليسايی هستم که احتياجاتم را رفع کند و باعث برکت من شود: "  ما می گوييم".خدمت کنيم"
. ما انتظار داريم ديگران ما را خدمت کنند و نه بالعکس." باشممن به دنبال جايی هستم که خدمت کنم و برکتی :" هاينک

پيرو بالغ عيسی مسيح . ولی در حين اينکه در مسيح رشد می کنيم، تمرکز زندگی ما بايد به طرف زندگی خدمتی بچرخد
چه کسی را می : " ال می کندؤو شروع به اين س" رفع خواهد کرد؟  مراچه کسی نياز: " ال باز می ايستد کهؤاز اين س

   کرده ايد؟ از خود ال راؤ اين ستابحالآيا " توانم کمک کنم؟
  

  آماده شدن برای ابديت
در پايان زندگيتان بر زمين، می بايد در برابر خدا بايستيد، و او شروع خواهد کرد به ارزيابی اين که چطور در 

هر يک از ما بايد به خدا حساب پس " : کتاب مقدس می فرمايد. را خدمت کرده ايدزندگيتان ديگران 
يک روز خدا زمان و انرژی ای را که برای خود صرف .  در باره مفاهيم اين مسئله فکر کنيد)١٢:١۴روميان."(بدهيم

  .کرده ايم با آنچه در خدمت ديگران بکار برده ايم مقايسه خواهد کرد
" يا اينکه" من خيلی مشغول بودم: " بهانه های ما برای خود محوری پوچ و توخالی ديده خواهد شددر آن لحظه، تمام 

خدا به تمام اين بهانه ها ." من مشغول کار و تفريح و آماده شدن برای بازنشستگی بودم" يا " من هدفهای خودم را داشتم
يدم، نجات دادم، و خواندم و به تو حکم کردم تا زندگی پر من تو را آفر. پاسخ غلط بود. سفمأمت: "اين پاسخ را خواهد داد
اما بر  ":کتاب مقدس به بی ايمانان هشدار می دهد" را متوجه نشدی؟کدام قسمت . از خدمت داشته باشی

 اما برای مسيحيان اين به معنای از دست دادن )٨:٢روميان."(خشم و غضب خود را فرو خواهد ريخت...خودخواهان
  .دی استپاداشهای اب

هر که بخاطر من و بخاطر ": عيسی مسيح فرمود. ما زمانی پر از حيات و زندگی هستيم که به ديگران کمک می کنيم
ولی هر که تالش کند جانش را حفظ نمايد آن . پيام نجاتبخش انجيل، حاضر باشد جانش را فدا کند، آن را نجات خواهد داد

 اين حقيقت آنقدر اهميت دارد )٣٣:١٧؛ ٢۴:٩؛ لوقا٢۵:١۶؛ ٣٩:١٠ متی؛ همچنين٣۵:٨مرقس."(را از دست خواهد داد
 .اگر خدمت نمی کنيد، شما فقط وجود داريد، اما زندگی به منظور خدمت است. که پنج بار در اناجيل تکرار شده است

  .خدا از شما می خواهد که ياد بگيريد ديگران را بدون خودخواهی محبت و خدمت کنيد
  

  خدمت و معنا
شغل، ورزش، مشغوليت، شهرت، ثروت؟ هيچکدام از : آن چيز چه خواهد بود. ما زندگيتان را فدای چيزی خواهيد کردش

توسط خدمت، ما .  شاهراه معنا و مفهوم  واقعی است،خدمت. اينها اهميت و معنای بجای ماندنی و ابدی نخواهند داشت
هر يک از ما معنا و وظيفه مان رابعنوان بخشی از بدن او " : کتاب مقدس می فرمايد. معنای زندگيمان را کشف می کنيم

  ) ترجمه آزاد کتاب مقدس۵:١٢روميان."(پيدا می کنيم
بدن فقط دارای يک " :  پولس گفت.در حاليکه با هم در خانواده خدا خدمت می کنيم، زندگی ما اهميت ابدی می يابد

  )١٩الف و۴:١٢١اول قرنتيان."(عضو نيست، بلکه اعضای گوناگون دارد
آنچه اهميت دارد . او می خواهد از طريق شما کار کند. خدا می خواهد از شما برای ايجاد تغييری در اين دنيا استفاده کند

  . زندگی کرديدچطور زندگی کرديد، بلکه چه مدتنه اينکه .  عمرتان می باشداهداءعمرتان نيست بلکه طول 
 بهانه ای داشته ايد؟ ابراهيم پير بود، يعقوب ناامن بود، ليه جذاب نبود، يوسف اگر مشغول کار يا خدمتی نبوده ايد، چه

اذيت و آزار ديده بود، موسی لکنت زبان داشت، جدعون فقير بود، شمشون وابسته بود، راحاب فاحشه بود، داود رابطه 
فسرده بود، يونس مايل نبود، با زنی داشت و همه گونه مشکالت خانوادگی، ايلياء می خواست خودکشی کند، ارمياء ا

، پطرس بدون فکر قبلی عمل می کرد و عصبی بود، مرتا خيلی نعومی بيوه بود، يحيی تعميد دهنده شکسته نفس بود
نگران بود، زن سامری دارای ازدواجهای شکست خورده زيادی بود، زکی مورد پسند عام نبود، توما شکاک بود، پولس 

اينها همه وصله های ناجور متفاوتی بودند، اما خدا از هر کدام . س ترسو و خجالتی بودؤدارای ضعف بدنی بود و تيموتا
  .اگر از بهانه جويی دست بکشيد، خدا از شما نيز استفاده خواهد کرد. از آنها در خدمت خود استفاده کرد

  
  
  



  . خدمت اختياری نيست:نکته مورد توجه 
مسيح عيسی آفريده شده ايم تا کارهای نيک انجام دهيم، کارهايی که خدا از زيرا ساخته دست خداييم، و در  " :آيه حفظی

  )١٠:٢افسسيان."(پيش مهيا کرد تا در آنها گام برداريم
   چه چيزی مانع من در پذيرش دعوت خدا برای خدمت به او می شود؟:سؤالی که بايد از خود بکنيد



  )فصل سی ام(
  متصور شده برای خدمت خدا

  )٨:١٠ايوب ."(سرشته است، و مرا آفريده است" و تماما" دستهايت مرا جميعا" 
  )٢١:۴٣اشعياء ."(اين قوم را برای خود ايجاد کردم تا تسبيح مرا بخوانند" 
  

  .شما برای خدمت خدا ساخته شده ايد
بعضی از حيوانات . ، مهارت و تخصص خاصی بخشيده استداده که بر روی اين سياره قرار  خود هر مخلوقخدا به

 بعضی جست و خيز می کنند، بعضی شنا می کنند، بعضی در سوراخهای زير زمين زندگی می کنند و بعضی می دوند،
در . هر کدام از آنها، بر اساس روشی که بوسيله خدا شکل گرفته اند، نقش بخصوصی را ايفاء می کنند. پرواز می کنند

تا " ساخته شده ايم" هر کدام از ما به طرز بی نظيری طراحی شده ايم، يا . مورد انسانها نيز همين قانون صدق می کند
  .کارهای بخصوصی را انجام دهيم

هدف آن چه خواهد بود؟ از آن چگونه : " قبل از آنکه هر معماری طرح ساختمان جديدی را بريزد، از خود می پرسد
قبل از آنکه خدا شما را بيافريند، او در .  کارکرد هر ساختمانی، تعيين کننده شکل آن خواهد بود"استفاده خواهد شد؟

نقشه کشيد که از شما چه " او، اول دقيقا. مورد اينکه بر روی زمين می خواهد چه نقشی داشته باشيد، تصميم گرفت
شيد که هستيد، چون برای خدمت خاصی شما آنطوری بايد با. خدمتی می خواهد، و برای آن وظايف شما را ساخت

  .ساخته شده ايد
زيرا ساخته دست خداييم، و در مسيح عيسی آفريده شده ايم تا کارهای نيک انجام دهيم، ": کتاب مقدس می فرمايد

م،  بکار می بريشعر کلمه انگيسی که ما برای )١٠:٢افسسيان."(کارهايی که خدا از پيش مهيا کرد تا در آنها گام برداريم
شما ثمره يک خط . شما، هنر صنعت دست خدا هستيد. می باشد" ساخته دست" از کلمه يونانی گرفته شده که بمعنی 
  .شما طرح سفارشی و تک و اولين شاهکار هستيد.  اتوماتيک وار ساخته می شوند،توليد نيستيد، که بدون نقشه و فکری

او . را به نوعی خدمت کنيد، که آن خدمت شما بی نظير باشدخدا از قصد، شما را طوری ساخته و شکل داده، تا او 
داود خدا را برای توجه عالی شخصی . شما را با دقت خاصی شکل بخشيده، که باعث خلقت شما شدهترکيب دی ان ای 

نم تو را شکر می ک. در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردیتو مرا " :  می گويد واش به اين جزئيات، می پرستد
با تمام وجود دريافته ام که کارهای تو عظيم و شگفت انگيز ! که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای

  ."خدا آشغال نمی سازد: " همانطور که استر واترز گفته) ١۴-١٣:١٣٩مزمور."(است
روز زندگی شما نقشه خدا نه فقط شما را پيش از تولدتان شکل داده، بلکه برای پشتيبانی از شکل دادن شما،  برای هر 

پيش از آنکه روزهای زندگی من . حتی پيش از آنکه من بوجود بيايم تو مرا ديده بودی" : داود ادامه می دهد .ای کشيده
 اين به آن معناست، که چيزی در زندگی )١۶:١٣٩مزمور."(آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی

 استفاده می کند تا شما را برای خدمت به ديگران و خودش همه آنهاخدا از . ی اهميت باشدشما نيست که اتفاق بيافتد و ب
  .شکل بدهد

عالقه ها، استعدادها، عطايا، شخصيت و تجربيات اگر او نمی خواست از توانائيها، . خدا هيچ چيزی را تلف نمی کند
 با شناخت و درک اين عوامل، می توانيد اراده خدا را .زندگی شما برای جالل خود استفاده کند، آنها را به شما نمی داد

  .برای زندگی خود کشف کنيد
برای . شما ترکيبی از عوامل مختلف بسياری هستيد. هستيد"  پيچيده ،بطرز عجيبی" کتاب مقدس می فرمايد که شما 

 کلمه ساده ای را ،پنج عاملکمک به اينکه اين پنج عامل از عوامل فوق را به ياد بسپاريد از حروف اول کلمات اين 
در اين فصل و نيز فصل بعدی به اين پنج عامل نظری خواهيم افکند و به دنبال آن ". عداشت": بوجود آورده ام

  .توضيح خواهم داد که چگونه فرم و شکل خود را کشف کرده، و از آن استفاده کنيد
  چگونه خدا شما را برای خدمتتان شکل می دهد

اين ترکيب . تکليفی که به ما می دهد، به آنچه برای عملی ساختن آن تکليف نياز داريم، مجهز می سازدخدا هميشه با هر 
  : فرم يا شکل شما خوانده می شود،سفارشی توانائيها

  طايای روحانیع
  لد
  ستعدادهاا

  خصيتش
  جربهت
  
  



  باز کردن هدايا و عطايای روحانيتان: عداشت
؛ ١٢؛ اول قرنتيان٨-۴:١٢روميان.( می بخشد تا برای خدمت استفاده شوندخدا به هر ايمانداری هدايای روحانی

 خدادادی می باشند که خدا فقط به ايمانداران  مخصوصاينها توانائيها و استعدادهای) ٧:٧؛ اول قرنتيان١۵-٨:۴افسسيان
رار خدا را که روح اما شخص بی ايمان قادر نيست افکار و اس" :  کتاب مقدس می فرمايد.برای خدمت خود می بخشد

  )١۴:٢اول قرنتيان."(القدس به ما می آموزد، درک کند و بپذيرد
عطايا يا هدايا شما لياقت عطايای روحانيتان را نداريد و آنها را با تالش خود به دست نمی آوريد؛ و به اين علت آنها، 

مسيح طبق صالحديد خود، از دولت " . دخدا از طريق آنها فيض و محبت خود را به شما ابراز می کن! خوانده می شوند
در ضمن شما نمی توانيد آن عطايی را که ) ٧:۴افسسيان."(کرم خويش به هر يک از ما فيض خاصی بخشيده است

اما تمام اين ": پولس شرح می دهد که. خودتان دوست داريد داشته باشيد، دريافت کنيد؛ بلکه خدا آن را تعيين می کند
ح، يعنی همان روح القدس است، و اوست که تصميم می گيرد به هر کس چه عطايی عطايا از جانب يک رو

  )١١:١٢اول قرنتيان."(ببخشد
بخاطر اينکه خدا تنوع را دوست دارد و می خواهد که ما اهميت داشته باشيم، به همه ما، يک عطا يا هديه داده نمی 

اگر شما همه عطايا را داشتيد، نيازی به . ريافت نمی کند عطايا را دهمهو نيز هيچ فردی ) ٣٠-٢٩:١٢اول قرنتيان.(شود
کس ديگر در خود نمی ديديد، و اين برخالف يکی از اهداف خدا می بود، که به ما تعليم داده که نسبت به يکديگر محبت 

  .و وابستگی داشته باشيم
ه همان صورت که ديگر عطايا به ، بديگرانعطايای روحانی شما برای نفع شخصی به شما داده نشده، بلکه برای نفع 

در هر فرد، روح خدا به نوعی خاص " : کتاب مقدس می فرمايد. افراد ديگربرای سودبخشی و نفع شما داده شده است
 خدا به اين طريق عمل می کند تا ما به ) ترجمه انجيل شريف٧:١٢اول قرنتيان."(برای خيريت تمام مردم تجلی می کند

 ديگراناگر . وقتی ما عطايای خود را با يکديگر استفاده می کنيم، به همه ما نفعی می رسد. اشيميکديگر احتياج داشته ب
.  به شما خيانت می شود، و اگر شما از عطايای خود استفاده نکنيد، به آنها خيانت می شودعطايای خود را بکار نبرند،

آيا شما برای کشف .  را کشف کنيم و توسعه ببخشيمبه اين علت است که به ما دستور داده شده که عطايای روحانی خود
  .عطايای روحانی خود وقت صرف کرده ايد؟ هديه ای که باز نشده باشد، بی فايده است

دو مشکل مشترک . هر بار که اين حقايق اساسی را در مورد عطايا فراموش می کنيم، مشکلی در کليسا بوجود می آيد
 اولی، زمانی اتفاق می افتد که عطای خود ".پرتو افکنی يا نورافکنی عطا"  و"حسودی نسبت به عطا" : عبارتند از

دومين . را با عطايای ديگران مقايسه می کنيم و بخاطر اينکه خدا از ديگران استفاده می کند، بی ميل يا حسود می شويم
 ما را داشته باشند و آنچه را که ما دعوت شده مشکل زمانی اتفاق می افتد که از هر کس ديگر انتظار داريم که عطايای

کتاب مقدس می . ايم انجام دهيم آنها نيز انجام دهند و به همان اندازه که ما برای آن اشتياق داريم، آنها نيز داشته باشند
  )ل شريف ترجمه انجي۵:١٢اول قرنتيان."(خدمات ما گوناگون است، اما تمام اين خدمات برای يک خداوند است": فرمايد

کيد می شود که به قيمت غفلت از عوامل ديگری که خدا برای أگاهی اوقات به عطايای روحانی بقدری بيش از حد ت
 اراده خدا برای کليدها را برای کشفعطايای شما يکی از . شکل دادن شما برای خدمت استفاده می کند، تمام می شود

خدا شما را به چهار طريق . که عطايای روحانی شما کل تصوير نيستندخدمتتان روشن می سازد، اما نبايد فراموش کنيد 
  :ديگر نيز شکل بخشيده

  
  به ندای قلبتان گوش دهيد: عداشت

ياها ؤوقتی کتاب مقدس از واژه قلب يا دل استفاده می کند، منظورش بقچه ای از تمايالت، اميدها، عالقه ها، آرزوها، ر
نماياننده منشع همه انگيزه هايتان می باشد، يعنی آنچه دوست داريد انجام دهيد و آنچه دل شما . و اشتياقهای شما می باشد
اين کلمه را به همين ." با تمام قلبم تو را دوست دارم" :حتی امروزه نيز وقتی می گوييم. برای شما خيلی مهم است
  .منظور استفاده می کنيم
ورت خود را می بيند، در وجود ديگران نيز وجود خويش را همانطور که انسان در آب، ص": کتاب مقدس می فرمايد

هستيد و نه آنچه ديگران در " قلب شما، وجود شما را ظاهر می سازد؛ آنچه شما واقعا) ١٩:٢٧امثال."(مشاهده می کند
چرا آنطور قلب شما تعيين می کند که . می کنند که هستيد و يا رويدادها شما را مجبور می کنند که باشيدفکر مورد شما 

عمل می  و چرا آنطور که انجام می دهی احساس می کنی، چرا آنطور که انجام می دهی، می گويی،که انجام می دهی 
  )٢٣:۴؛ امثال٧:٣۴؛ مزمور٣۴:١٢متی.(کنی

درست همانطور که اثر انگشت ما، اثر چشم ما، اثر . از نظر فيزيکی ضربان قلب هر يک از ما با ديگری فرق می کند
خيلی تعجب آور است " واقعا. ما با ديگران فرق می کند، ضربان قلب ما هم کمی متفاوت از ديگران عمل می کندصدای 

  .که از ميلياردها انسانی که بر روی زمين تابحال زندگی کرده اند، هيچکدام ضربان قلب شما را نداشته اند
، فعاليتها يا  داده، که وقتی در مورد موضوعاتخاصی رااحساسی " ضربان قلب"به همين طريق، خدا به هر يک از ما 

 بعضی چيزها مهم ،برای ما بطور غريزی.  شروع به زدن می کند،ميرويدادهايی که برای ما مهم است، فکر می کن
  .اينها نشانه ها و اثراتی هستند که نشان می دهند در چه قسمتی بايد خدمت کنيد. است و بعضی چيزها، خير



موضوعات خاصی هست که شما نسبت به آنها اشتياق .  استاشتياق توانيم برای قلب استفاده کنيم، کلمه ديگری که می
بعضی تجربيات شما را هيجان زده . شديد داريد، در حاليکه در مورد چيزهای ديگر شايد اشتياق کمتری نشان می دهيد

تان جالب نيست و به اندازه ای خسته کننده می کنند و توجه شما را به خود جلب می کنند در حاليکه بعضی ديگر براي
  .اينها طبيعت قلب شما را نشان می دهند. است که اشک شما را در می آورد

برای شما جالب بود، در حاليکه " شايد وقتی در حال رشد بوديد، اين را کشف کرده ايد که بعضی موضوعات شديدا
خدا با . کنجکاويها از کجا به سراغ شما آمد؟ آنها از خدا بودندن اي. اعضای ديگر خانواده توجه زيادی به آن نمی کردند

ضربان قلب احساسی شما، دومين کليد درک شکل و فرم . بخشيدن اين عالقه های مادرزادی، هدفی را دنبال می کرد
نند برای جالل هيچگاه از عالئق خود چشم پوشی نکنيد بلکه فکر کنيد که چطور آنها می توا. شما برای خدمتتان می باشد

  .دليلی هست که شما دوست داريد اين کارها را بکنيد. خدا بکار روند
؛ ٢٠:١٢؛ اول سموئيل ١٣:١١تثنيه."(خدا را با تمام دل و جان خدمت کنيد": می فرمايد" کتاب مقدس مکررا

کم اتفاق می افتد که .  خدا می خواهد که شما با شور و شوق و نه از روی وظيفه، خدمت کنيد)۶:۶؛ افسسيان٩:١روميان
خدا از شما می خواهد از . مردم در کارهايی که از آنها لذت نمی برند و يا احساس تمايل ندارند، پيشرفتی داشته باشند

گوش دادن به هيجان داخلی می تواند شما را به طرف خدمتی که . عالئق طبيعی خود برای خدمت به ديگران استفاده کنيد
  . دارد، هدايت کندخدا برای شما در نظر

وقتی کاری را .  استهيجان اولين نشانه گويای اين مسئله چطور می توانيد بدانيد که خدا را با تمام قلب خدمت می کنيد؟
چک بکند،  به شما انگيزه بدهد يا به چالش بطلبد يا شما را ، نيازی به اينکه کسی که دوست داريد بکنيد، انجام می دهيد

شما به دنبال پاداش يا تشويق يا حقوق نيستيد، بلکه آن را فقط . ن را فقط برای لذت بردن انجام می دهيدشما آ. نخواهد بود
وقتی برای آنچه که انجام می دهيد ميل و اشتياقی نداريد، : برعکس آن نيز حقيقت دارد. به خاطر ميل قلبی انجام می دهيد

  .براحتی نااميد می شويد
هر بار که کاری را انجام می دهيد که خدا شما را بی .  استثر بودنؤمتمام دل و جان، دومين خصوصيت خدمت خدا با 

اگر برای . ميل و اشتياق ايجاد کننده کمال است.  داشته باشيد بکنيد، در آن کار مهارت پيدا می کنيد دوستتاب ساخته تا
آنانی که باالترين موفقيتها را در نقطه مقابل آن، . کاری عالقه نداريد، بعيد به نظر می آيد که در آن پيشرفتی داشته باشيد

 به منظور سود و ر شور و شوق، و نه از روی وظيفه يادر زمينه های مختلف، بدست آورده اند، آنانی هستند که بخاط
  .بهره جويی، کاری را کرده اند

نفرت دارم تا پول زيادی بدست آورم و من شغلی را انتخاب کرده ام که از آن : " ما همگی شنيده ايم که مردم می گويند
زندگی خود را برای شغلی که بيان کننده اشتياق قلبيتان . اين اشتباه بزرگی است." باآلخره کاری را بکنم که دوستش دارم

 خيلی مهمتر ،معنا و مفهوم.  نيستنداجناسبه ياد داشته باشيد که بزرگترين چيزها در زندگی در واقع . نيست، تلف نکنيد
دارايی کم همراه با خداترسی بهتر است از " :  می گويد دارد که ایثروتمندترين مرد در دنيا گفته. از پول می باشد

  )١۶:١۵امثال."(ثروت هنگفت با اضطراب
 درجا نزنيد، چون زندگی خوب به اندازه ای هم که فکر می کنيد "يک زندگی خوب"فقط به منظور به دست آوردن 

شما می توانيد خيلی چيزها برای ادامه زندگی داشته .  اين زندگی شما را راضی نگه نخواهد داشت" نهايتا.خوب نيست
 خدا را با "زندگی بهتر"از امروز تصميم بگيريد که بجای داشتن . باشيد و هنوز چيزی برای زندگی کردن نداشته باشيد

که دوست داريد انجام دهيد، کشف کنيد، يعنی آنچه را آنچه را . آن چيزی که ميل قلبيتان آن را بيان می کند، خدمت کنيد
  .خدا برای آن به شما ميل و اشتياق داده و بعد آن را برای جالل او بکنيد

  
  

  . من برای خدمت خدا ساخته شده ام:نکته مورد توجه
  )۶:١٢اول قرنتيان."(عملها گوناگونند، اما همان خداست که همه را در همه به عمل می آورد"  :آيه حفظی

به چه طريقی می توانم خود را در حال خدمت به ديگران با شور و اشتياق در حاليکه آن  :سؤالی که بايد از خود بکنيد
  .را دوست دارم ببينم



  )فصل سی و يکم(
  درک تصوير شما

  )١٣:١٣٩مزمور."(تو مرا در رحم مادر نقش بستی و مرا بوجود آوردی" 
  
  

  .شما بی نظير هستيد
عوامل ترکيبی شبيه " هيچکس نيست که دقيقا. خدا هر يک از ما را طوری طراحی کرده که نسخه ديگری از ما نباشد

 آن معناست که هيچکس ديگر بر زمين نمی تواند نقشی را که خدا برای اين به.  داشته باشدشما را که  بی نظير است،
کتاب . اگر شما سهم بيمانند خود را در بدن مسيح نداشته باشيد، کاری از پيش نخواهد رفت. شما در نظر گرفته، ايفاء کند

ه های مختلف خدمت می توان خدا را از را... عطايايی که خدا به ما می بخشد گوناگون است" : مقدس می فرمايد
 در فصل گذشته به )۶-۴:١٢اول قرنتيان."(خدا يکی است، اما به صورت های مختلف در زندگی ما عمل می کند...کرد

اکنون به بقيه تصوير شما برای خدمت خدا نگاهی . عطايای روحانی شما و قلبتان: دو عامل از آنها نظری افکنديم
  .خواهيم داشت
   هايتانبکارگيری توانائی: عداشت

بعضی مردم نوعی توانائی طبيعی . توانائی های شما، در واقع استعدادهای طبيعی شما می باشد که با آنها متولد شده ايد
مردم ديگر توانائی های طبيعی ورزشی ! آنها از رحم مادر در حال صحبت کردن بيرون آمده اند: توسط کلمات را دارند

  .در حاليکه ديگران در رياضيات يا موسيقی يا علم مکانيک خوب هستند. ارنددارند که در هماهنگی فيزيکی برتری د
          :وقتی خدا تصميم گرفت خيمه و ظروف آن را برای عبادت بسازد، او صنعتگران و هنرمندان را تهيه کرد که با

مجهز ) ۵-٣:٣١روجخ..."(ساختن ظروف طال و نقره و مفرغ، همچنين در کار خراطی و جواهرسازی و هر صنعتی" 
  .امروز نيز، هنوز خدا اين توانائيها و هزاران نوع ديگر آن را ارزانی می دارد، تا مردم بتوانند او را خدمت کنند. بودند

تنها فرق .  حتی استعدادهايی که برای گناه استفاده می شوند، خدادادی می باشند.همه استعدادهای ما خدادادی است
خدا از روی لطف خود، به " : کتاب مقدس می فرمايد. ا سوء استفاده می شود و ضايع می شوندآنها اين است که از آنه

 با توجه به اينکه )الف۶:١٢روميان."(هر يک از ما نعمت و عطای خاصی بخشيده است تا وظايف خاصی را انجام دهيم
تنها تفاوت آنها . هستند" روحانی" مهم و استعدادهای طبيعی شما خدادادی هستند، پس به همان اندازه عطايای روحانيتان،
  .با يکديگر اين است که استعدادهای طبيعی در تولدتان به شما بخشيده شده است

من هيچ استعدادی برای : " يکی از بهانه های قابل استفاده عموم که مردم برای خدمت نکردن بکار می برند اين است که
صدها استعداد مخفی، شناخته نشده، و بهره برداری " شما ده ها، و احتماال.  استخنده دار" اين کامال." ارائه کردن ندارم

بسياری از مطالعات نشان داده اند که يک شخص معمولی دارای . نشده در خود داريد که دست نخورده باقی مانده اند
  .دارای استعداد هستيد توانائی و استعداد متفاوت است؛ پس خيلی بيشتر از آنچه که فکر می کنيد ٧٠٠ الی ۵٠٠

 تصميمات  در يک ثانيه ١۵٠٠٠فکر شما می تواند با .  تريليون واقعيت را می تواند انبار کند١٠٠برای مثال، مغز شما
 نوع بو و ١٠٠٠٠دماغ شما می تواند تا . ، البته در صورتی که سيستم هضم شما بخوبی کار کندسر و کار داشته باشد
م اينچ را کشف کند، و زبان شما می تواند يک قسمت -١ /٢۵٠٠٠شما يک جنس به کلفتی لمس . عطر را استشمام کند

شما بقچه ای از استعدادهای باورنکردنی هستيد و خلقتی عجيب از .  ميليون قسمت آب مزه کند٢جوهر گنه گنه را در 
  .خدمت خدا می باشدقسمتی از مسئوليت کليسا شناختن و آزاد کردن استعدادهای شما برای .  می باشندخدا

هر چه می کنيد، خواه خوردن، خواه " :  پولس گفت.هر استعدادی می تواند برای جالل خدا استفاده شود
کتاب مقدس پر است از نمونه های  )٣١:١٠اول قرنتيان."(نوشيدن و خواه هر کار ديگر، همه را برای جالل خدا بکنيد

تعداد خيلی کمی از آن را که در کتاب مقدس به آن اشاره . فاده می کنداستعدادهای متفاوت که خدا برای جالل خود است
استعداد هنری، استعداد معماری، اداری، پختن، کشتی سازی، آب نبات ساختن، مباحثه، : شده در اينجا می آوريم

 بنائی، طراحی، موميايی کردن، قالب دوزی کردن، حکاکی کردن، کشاورزی، ماهيگيری، باغبانی، رهبری، مديريت،
استعداد ماشين آالت، اختراع ، نقاشی، زراعت، داليل فلسفی آوردن، گلدوزینواختن موسيقی، ساختن آالت جنگی، 

خدا " : کتاب مقدس می فرمايد. خياطی، تعليم، نوشتن ادبيات و شعر کردن، نجاری، کشتيرانی، فروش، سرباز بودن،
او همان خداست که در همه ما و بوسيله ما که از آن .  می کنديکی است، اما به صورت های مختلف در زندگی ما عمل

ثری ؤ خدا در کليسايش جايی دارد که تخصص شما در آن بدرخشد و کار م)۶:١٢اول قرنتيان."(او هستيم، کار می کند
  .انجام دهيد و اين وظيفه شماست که آن جا را پيدا کنيد
هميشه به خاطر دشته باشيد که " : موسی به اسرائيليها گفت. هدخدا به بعضی از مردم توانائی کسب پول زياد می د

مردمی که اين استعداد را دارند در ) ١٨:٨تثنيه ."(خداوند، خدايتان است که توانايی ثروتمند شدن را به شما می دهد
ری را اگر اين استعداد تجا. شروع کار تجاری، معامالت و خريد و فروش کردن و جمع آوری سود، مهارت دارند

اين کار را به او ، بپذير که استعداد شما از خدا است و "چطور؟ اوال. داريد، می بايد آن را برای جالل خدا استفاده کنيد



، حداقل، ده "ثالثا. ، از تجارت خود برای خدمت به نياز ديگران و شهادت دادن به بی ايمانان استفاده کنيد"ثانيا. نسبت بده
و در نهايت، هدفتان به ). ١١-٨:٣؛ مالکی ٢٣:١۴تثنيه(ن يک عمل پرستشی به خدا برگردانيديک درآمدتان را به عنوا

  . بيشتر توضيح خواهم داد٣۴در باره اين مسئله در فصل .  باشدبنا کردن ملکوت ، بنای کردن ثروتجای 
 هستيد که از  شما تنها شخص بر زمين.آنچه که می توانم انجام دهم، خدا آنرا از من می خواهد که بکنم

هيچ کس ديگر جای شما را نمی تواند بگيرد، چون آنها آن شکل بی مانندی را که . استعدادهايتان می توانيد استفاده کنيد
تا اراده او را بجا " کتاب مقدس می فرمايد که خدا ما را با همه چيزها مجهز می سازد . خدا به شما بخشيده، ندارند

ی کشف اراده خدا در زندگيتان، می بايست با جديت آنچه را که خوب می توانيد انجام دهيد برا) ٢١:١٣عبرانيان."(آوريد
اگر خداوند به شما صدای زيبايی نداده، پس از شما انتظار ندارد . با آنچه که نمی توانيد خوب انجام دهيد، متمايز سازيد

خود را وقف کاری بکنيد که برای آن هيچ خدا هيچوقت از شما نخواهد خواست تا زندگی . که خواننده اپرا شويد
.  داشتن استعدادهايی که داريد نشانه ای است از آنچه خدا می خواهد با زندگيتان بکنيداز طرف ديگر،. استعدادی نداريد

" اگر در طراحی يا استخدام کردن يا نقاشی خوب هستيد، کامال. آنها کليدهايی برای شناخت اراده خدا برای شما هستند
خدا استعدادها را تلف نمی کند؛ بلکه دعوت و . شن است که نقشه خدا برای زندگی شما به نوعی، آن استعداد می باشدرو

  .خواندگی ما را با استعدادهايمان تطبيق می دهد
. ستاستعدادهای شما فقط برای رفع نيازهايتان به شما داده نشده، بلکه خدا آنها را برای استفاده در خدمتتان بخشيده ا

خداوند به هر يک از شما عطای خاصی بخشيده است؛ اين عطايا را برای کمک به هم بکار گيريد و به " : پطرس گفت
  )١٠:۴اول پطرس."(اين وسيله، يکديگر را از برکات و مواهب پرتنوع خدا بهره مند سازيد

ستعدادهايشان در خدمت در توليد  از اSaddleback نفر در کليسای سدلبک٧٠٠٠در حاليکه اين کتاب را می نويسم، 
تعمير ماشينهای هديه داده شده برای دادن به نيازمندان، پيدا کردن :  استفاده می کنندکاری که تصور کنيد،هر گونه 

بهترين قيمتها برای خريدهای کليسايی، طراحی کردن، بايگانی و سازماندهی پرونده ها، هنری را طراحی کردن، 
، تدارک نگهداری و مراقبتهای پزشکی، تدارک خوراکها و پذيرايی، ساختن سرودها، تعليم برنامه ها، ساختمانها

موسيقی، نوشتن پيشنهاد کمک و اهداء، مربی گری تيمها، انجام تحقيقات برای موعظه ها يا ترجمه آنها، و صدها کار و 
 هستيد، می بايد برای کليسايتان آن را آنچه که در آن خوب: " به تازه ايمانان گفته می شود که. وظيفه تخصصی ديگر

  !"انجام دهيد
  

  بکارگيری شخصيتتان: عداشت
مولکولهای دی ان ای به طرق . به اينکه هر کدام از ما چقدر بی نظير و بی مانند هستيم، واقف نيستيم" ما واقعا

.  م قدرت-٠٠٠/٠٠٠/۴٠٠/٢ان  به تو١٠: ی که می شود پيدا کرد اين استعدد. نامحدودی می توانند با هم متحد شوند
 هر اگر می بايست اين عدد را با. از اين عدد نتيجه گرفته می شود که نمی توانيد هيچ وقت کسی را مثل خود پيدا کنيد

 مايل،  طول آن می ٠٠٠/٣٧ داشته باشد بنويسيد، احتياج به نوار کاغذی می داشتيد که صفری که به اندازه يک اينچ پهنا
  !بود

 صفر در ٧۶ با ١٠برای روشن کردن اين مسئله، بعضی دانشمندان حدس زده اند که همه ذرات در کائنات به اندازه يک 
. بی نظيری شما يک واقعيت علمی زندگی است. کنارش می باشند، که خيلی کمتر از احتماالت دی ان ای شما هستند

  .مثل شما نبوده و نخواهد بود"  اهرگز کسی دقيق. وقتی خدا شما را ساخت، او قالب را شکست
او هر يک از ما را با ترکيب ! روشن است که خدا تنوع را دوست دارد؛ فقط به اطرافتان نظری بيافکنيد" اين کامال

او بعضی مردم را طوری ساخت که .  را ساختبرون گراها و درون گراهاخدا . خاص ويژگی شخصيتی آفريده است
 و بعضی ديگر را "متفکر"او بعضی مردم را .  را دوست دارندتنوع آنهائيکه  را دوست دارند وعادت جاری

بعضی مردم وقتی کاری انفرادی به آنها سپرده می شود بهتر کار می کنند، در حاليکه ديگران در .  ساخت"احساسی"
ه را در همه به عمل می عملها گوناگونند، اما همان خداست که هم" : کتاب مقدس می فرمايد. يک تيم بهتر کار می کنند

  )۶:١٢اول قرنتيان."(آورد
 خوش بينپطرس شخصی .  زيادی ارائه می دهد که خدا از همه نوع شخصيتها استفاده می کندکتاب مقدس به ما داليل

وقتی به تفاوت شخصيتی دوازده شاگرد نگاه می کنيد، خيلی راحت می توانيد .  بودافسردهارمياء .  بودتندخوپولس . بود
  .فهميد چرا آنها گاهی اوقات بين خود کشمکشها داشتندب

ما به همه نوع شخصيتها برای تعادل بخشيدن به کليسا .  برای خدمت وجود ندارد"غلط" يا " صحيح"هيچ مزاج يا حالت
 .اگر همه ما درخت وانيل ساده ای بوديم، دنيا جای خيلی خسته کننده ای می شد. و مزه دادن به آن احتياج داريم

  .خوشبختانه، مردم دارای بيش از سی و يک مزه هستند
برای . ثير خواهد گذاشتأ، ت گرفتاستعدادها و عطايای روحانيان را بکار خواهيدکجا  و چطورشخصيت شما بر اينکه 

مثال، شايد دو نفر همان عطای بشارت را داشته باشند ولی اگر يکی درون گرا و ديگری برون گرا باشد، اين عطا به 
  .طرق مختلفی ابراز خواهد شد



به همين ترتيب، وقتی .  چوب را بتراشند تا برعکس آن، نجارها خوب می دانند که آسانتر است در مسير دستگاه تراش
شما است، نتيجه آن بحران و رنج می " خارج از شخصيت" مجبور می شويد به نوعی خدمت کنيد که برای مزاجتان، 

به اين علت تقليد . را مصرف خواهيد کرد در حاليکه نتيجه آن کمتر از خوب خواهد بودشود و نيرو و انرژی بيشتری 
گذشته از اين، خدا شما را ساخته که خودتان . شما شخصيت آنها را نداريد. از خدمت کسی ديگر هيچگاه کارساز نيست

 به خود از آنها ياد می گيريد از شکل دادنشما می توانيد از نمونه های ديگران ياد بگيريد ولی بايد آنچه را برای ! باشيد
امروزه کتابها و وسايل زيادی هستند که می توانند به شما کمک کنند شخصيت خود را درک کنيد تا . فيلتر بگذرانيد

  .بتوانيد مشخص کنيد چگونه آن را برای خدا بکار گيريد
و اين . و طرحهای مختلف منعکس می سازندشخصيتهای  مختلف ما، مثل يک شيشه لکه دار، نور خدا را به رنگها 

وقتی کاری را که خدا شما . و نيز باعث برکت شخص ما نيز می شود. خانواده خدا را در عمق و تنوع آن برکت می دهد
وقتی در سازگاری با شخصيتی که خدا به شما داده .  خواهيد کرداحساس خوبیرا برای آن ساخته انجام می دهيد، 

  .حساس رضايت، خشنودی و ثمربخشی می کنيدخدمت می کنيد، ا
  

  استفاده کردن از تجربياتتان: عداشت
خدا به همه اين تجربيات اجازه . شما با تجربياتی که خيلی از آنها خارج از کنترل شما بوده، در زندگی شکل گرفته ايد

برای مشخص کردن تصويرتان ) ٢٩-٢٨:٨روميان(داده تا اتفاق بيافتند تا به هدف خود برای شکل بخشيدن شما برسد
  :بيازماييدبرای خدمت خدا، می بايد حداقل شش نوع تجربه از گذشته تان را 

  در حاليکه در خانواده تان رشد می کرديد، چه چيزهايی ياد گرفتيد؟: خانوادگیتجربيات  •
 موضوعات مورد عالقه تان در مدرسه چه بود؟: تحصيلیتجربيات  •
 ثر بوده ايد و لذت برده ايد؟ؤيی بيشتر مدر چه کارها: شغلیتجربيات  •
 پرمعنا ترين لحظات شما با خدا چه بوده اند؟: روحانیتجربيات  •
 در گذشته چگونه خدا را خدمت کرده ايد؟: خدمتیتجربيات  •
 از چه مشکالتی، رنجشهايی، خارها و زحماتی درس ياد گرفته ايد؟:غم انگيزتجربيات  •

 را خدا خيلی بيشتر از همه برای آماده کردن شما برای خدمت استفاده غم انگيزت در حقيقت آخرين دسته يعنی تجربيا
 خدمت شما از ميان بزرگترين رنجش بزرگترين در واقع، !خدا هيچ رنجش و دردی را هرگز به هدر نمی دهد. می کند

 افتادگی دارند می تواند بهچه کسی بهتر از زوجی که خود فرزند مبتال به مرض از کار . و آسيب شما بيرون خواهد آمد
يک کودک از کار افتاده خدمت کند؟ چه کسی می تواند بهتر از يک الکليست که خود با اين ديو مبارزه کرده و آزاد شده 
به يک الکليست کمک کند تا آزاد شود؟ چه کسی می تواند بهتر از زنی که شوهرش او را برای رابطه با زن ديگری 

   که مبتال به همين مشکل است کمک کند؟ترک کرده، زن ديگری را
کتاب . اجازه می دهد تا شما از اين تجربيات تلخ عبور کنيد تا شما را برای خدمت به ديگران مجهز سازد" خدا عمدا

که به ما در همه سختيهايمان دلگرمی می بخشد تا ما نيز بتوانيم با آن دلگرمی که از او يافته ايم، " : مقدس می فرمايد
  )۴:١دوم قرنتيان."(ان را که از سختيها می گذرند، دلگرم سازيمديگر

همان تجربياتی که در زندگی : می خواهيد خدا از شما استفاده کند، می بايد يک حقيقت پرقدرت را درک کنيد" اگر واقعا
يد و فراموش کنيد؛ بيشتر از همه، از آنها منزجر بوده ايد و پشيمان هستيد؛ يعنی همانهايی که خواسته ايد مخفی ساز

  !آنها خدمت شما هستند. تجربياتی هستند که خدا می خواهد از آنها برای کمک به ديگران استفاده کند
می . برای اينکه خدا از تجربيات غم انگيز شما استفاده کند، می بايد شما مايل باشيد که آنها را با ديگران در ميان بگذاريد

با انجام دادن " احتماال.  و صادقانه اشتباهات، تقصيرات و ترسهايتان را اعتراف کنيدبايد از پوشاندن آنها دست بکشيد
وقتی ما با مردم در مورد اينکه چگونه فيض خدا در ضعف به ما کمک . ثرترين خدمت خود را خواهيد کردؤاين کار م

  .نها می شودکرد صحبت می کنيم، اين کار خيلی بيشتر از افتخار از نقاط قوتمان باعث تشويق آ
         :او اعتراف کرد. پولس اين حقيقت را درک کرد، پس او در مورد کشمکشهايش با افسردگی صادقانه صحبت کرد

فشار مشکالت بحدی بود که اميد نداشتيم . ايمانداران عزيز، بی شک شنيده ايد که در ايالت آسيا چه سختی ها کشيديم" 
اما . محکوم به مرگ هستيم، چون برای نجات خود، کاری از دستمان بر نمی آمدزنده بمانيم، و احساس می کرديم که 

اين زحمات درس خوبی به ما داد تا ديگر به خودمان متکی نباشيم، بلکه به خدايی توکل کنيم که می تواند حتی مرده ها 
وحشتناک رهايی داد؛ و اميد داريم او نيز ما را ياری داد و از مرگی . پس همه چيز را به دست خدا سپرديم. را زنده کند

  )١٠-٨:١دوم قرنتيان."(که بعد از اين نيز باز ما را رهايی بخشد
اگر پولس تجربه شک و افسردگی خود را مثل رازی در خود نگه می داشت، ميليونها انسان هرگز از آن بهره ای نمی 

 Aldous Huxleyآلدوس هاکسلی.  کمک خواهد کردتنها تجربياتی که با ديگران در ميان گذاشته شده، آنها را. گرفتند
تجربه چيزی نيست که نسبت به شما اتفاق می افتد، بلکه تجربه کاری است که شما با آنچه برايتان اتفاق می افتد : " گفت

ران با آنچه که عبور کرده ايد، چه خواهيد کرد؟ درد و رنج خود را هدر ندهيد بلکه از آن برای کمک به ديگ." می کنيد
  .استفاده کنيد



در حاليکه به پنج طريقی که خدا برای شکل دادن شما به منظور خدمت نظر افکنديم، اميدوارم قدردانی عميق تری از 
 اين مسئله داريد که خدا شما را برای هدف خدمت به او، آماده کرده قدرت خدا خواهيد کرد و تصوير روشن تری از

  .است
عطايای زمانی که از . نود بودن در خدمت در استفاده از شکلی است که گرفته ايدراز ثمربخش بودن و راضی و خش

 شماست تجربيات شما و شخصيت و به بهترين نوعی که بيان کننده عالقه قلبيتان در حيطه روحانی و استعدادهايتان
  .د بودهر قدر اندازه مناسب باشد، همانقدر موفق خواهي. ثر خواهيد بودؤاستفاده کنيد، بسيار م

  
  
  
  

  . هيچکس نمی تواند مثل من باشد:نکته مورد توجه
خداوند به هر يک از شما عطای خاصی بخشيده است؛ اين عطايا را برای کمک به هم بکار گيريد و به اين " :آيه حفظی

  )١٠:۴اول پطرس."(وسيله، يکديگر را از برکات و مواهب پرتنوع خدا بهره مند سازيد
  چه استعداد خدادادی يا تجربه شخصی را می توانم به کليسايم ارائه دهم؟ : بکنيدسؤالی که بايد از خود

  



  )فصل سی و دوم(
  استفاده از آنچه خدا به شما داد

هر يک از ما عضوی از بدن او هستيم و برای تکميل آن الزم می باشيم و مسئوليت و " 
اما در کل، همه متعلق به يکديگريم و به هم نياز . وظيفه ای مشخص در آن داريم

  )۵:١٢روميان."(داريم
 آن استفاده ای که از خود می کنيد، هديه شما آنچه شما هستيد، هديه خدا به شما است؛ و" 

  گفته دانمارکی."  به خدا است
  

  .خدا شايسته است که بهترين تالش خود را برای او بکنيد
او از شما . او شما را برای هدفی ساخته، و او از شما انتظار دارد که از آنچه به شما داده شده بهترين استفاده را بکنيد

بلکه بجای آن او انتظار دارد تا بر . ه در باره استعدادهايی که نداريد غصه بخوريد يا طمع بورزيداين توقع را ندارد ک
  .استعدادهايی که به شما داده تا از آن استفاده کنيد، تمرکز کنيد

 وقتی سعی می کنيد تا به طريقی که شکل داده نشده ايد خدا را خدمت کنيد، احساسی شبيه اين خواهيد داشت که ميخ
اين کار نااميدکننده است و نتايج محدودی را به همراه . ارگوشی را بخواهيد به زور در يک سوراخ گرد فرو کنيدهچ

بهترين بهره برداری از زندگيتان زمانی است که . اين کار وقت شما، استعدادتان و انرژيتان را نيز به هدر می دهد. دارد
برای نيل به اين هدف می بايست فرم خود را کشف کرده، بپذيريد . مت کنيدخدا را به همان شکلی که ساخته شده ايد، خد

  .و از آن لذت ببريد، و پس از آن تا به نهايت پتانسيلی که دارد گسترش دهيد
  فرم يا شکل خود را کشف کنيد

بيد و مطابق آن بدون تأمل دست به کاری نزنيد، بلکه سعی کنيد خواست و اراده خدا را دريا" : کتاب مقدس می فرمايد
از همين لحظه سعی کنيد آنچه را خدا برای شما در نظر گرفته که .  يک روز هم تلف نکنيد)١٧:۵افسسيان."(زندگی کنيد

  .باشيد و بکنيد را کشف کنيد و مشخص کنيد
نچه  توجه طوالنی و صادقانه به آنچه که در آن خوب هستيد و آ.با ارزيابی عطايا و استعدادهايتان شروع کنيد

 فهرستی تهيه )ب٣:١٢روميان."(در باره خود درست قضاوت کنيد" : پولس نصيحت کرد. در آن خوب نيستيد، بکنيد
عطايای . به آنها بگوييد که به دنبال حقيقت هستيد و نه طالب تعريف و تمجيد. نظر منصفانه مردم را جويا شويد. کنيد

 يا خواننده با اگر شما فکر می کنيد که معلم. نديگران تأئيد شوروحانی و استعدادهای طبيعی هميشه می بايد توسط د
استعدادی هستيد و هيچ کس موافق آن نيست، حدس شما چه خواهد بود؟ اگر می خواهيد بدانيد که آيا عطای رهبری 

  .اگر کسی از شما پيروی نمی کند، شما يک رهبر نيستيد! داريد، به پشت سرتان نظری بيافکنيد
؟ مردم ديگر آن را تصديق کرده انددر چه زمينه ای در زندگيم ثمره ای ديده ام که : اين قبيل از خود بکنيدسؤاالتی از 

کجا بيشتر موفق بوده ام؟ آزمايشهای مختلف عطايای روحانی و فهرست استعدادها می توانند باارزش باشند، ولی در 
ی سنجيده و طبقه بندی شده اند، به اين علت آنها بی نظيری و له اول، آنها با معيار معينهدر و. محدود هستندمفيد بودن 

 هيچ تعريفی از عطايای روحانی در کتاب مقدس نشده است، پس در وهله دوم،. بی همتائی شما را به حساب نمی آورند
هر قدر بيشتر مشکل ديگر اين است که، . نماينده تمايالت فرقه ای است" هر تعريفی، دل بخواهی انجام پذيرفته و معموال

 ممکن است علت اينکه در حال .رشد می کنيد، احتمال بيشتری برای ظهور خصوصيات تعداد زيادی از عطايا می رود
  . اين باشد که رشد کرده ايد تا اينکه عطای روحانی شما باشدهستيد،خدمت يا تعليم يا سخاوتمندی 

در . قعيتهای مختلف خدمتی آن را مورد آزمايش قرار دهيدبهترين راه کشف عطايا و استعدادهايتان اين است که در مو
زمان جوانی صدها آزمايش عطايا و استعدادها را انجام دادم، ولی تا زمانيکه به کار تعليم نپرداختم، متوجه نشدم که اين 

ان مرا تأئيد درست وقتی شروع به پذيرفتن فرصتهايی برای صحبت کردن نمودم، نتايج آن را ديدم، ديگر! عطا را دارم
  !"خدا مرا برای انجام اين کار مستعد ساخته است" کردند، و فهميدم 

عطای روحانی خود را :" آنها می گويند. خيلی از کتابها مراحل کشف استعدادها و عطايا را برعکس پيشنهاد می کنند
.  مسئله درست برعکس آن استحقيقت امر اين است که." کشف کن، و بعد خواهی فهميد که چه خدمتی بايد داشته باشی

تا . فقط شروع به خدمت کردن بکنيد و خدمات مختلف را آزمايش کنيد و آنگاه خواهيد دانست که عطای شما چيست
  .زمانيکه وارد خدمت نشده ايد، قادر نخواهيد بود که بدانيد در چه چيزی مهارت داريد

پس شما را تشويق می کنم که . يستيد، چون آنها را تجربه نکرده ايدشما دهها استعداد و عطای پنهان داريد و از آنها آگاه ن
از شما خواهش می کنم که هرگز . مهم نيست که چند سال داريد. آنچه را تابحال انجام نداده ايد شروع به انجام آن بکنيد

تاد سالگی استعدادهای من افراد زيادی را مالقات کرده ام که در سنين هفتاد و هش. از آزمايش کردن دست بر نداريد
من زن نود ساله ای می شناسم که در مسابقات ده کيلومتری دو شرکت می کند و می برد و . مخفيشان را کشف کرده اند

  !تا هفتاد و هشت سالگی از لذتی که از دويدن می برد، آگاه نبود



با انجام . شروع به خدمت کنيد" رافو. تا زمانيکه داوطلب خدمت در جائی نشده ايد، شروع به کشف عطای خود نکنيد
سعی کنيد تعليم دهيد يا رهبری کنيد يا سازماندهی کنيد يا وسيله . دادن خدمات مختلف، عطايای خود را در می يابيد

شما نمی توانيد بدانيد که در چه چيزی مهارت داريد تا زمانيکه آن را . موسيقی ای را بنوازيد و يا با نوجوانان کار کنيد
باآلخره خواهيد فهميد که . بناميد و نه يک شکست" آزمايش" وقتی در آن کار موفق نشديد، آن را يک .  نکرده ايدتجربه

  .در چه چيزی خوب هستيد
هر کس وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد؛ آنگاه " :  پولس نصيحت کرد.به قلب و شخصيت خود مالحظه کن

 )۴:۶غالطيان."(يگر نيازی نخواهد داشت که خود را با ديگران مقايسه کنداز کار خود رضايت حاصل خواهد کرد و د
از خود اين سؤالها . يک بار ديگر تکرار می کنم، خيلی مهم است که نظر آنانيکه شما را خوب می شناسند، جويا شويد

تی حساب وقت از از چه کاری بيشتر لذت می برم؟ چه موقع خود را سرزنده و بشاش احساس می کنم؟ وق: را بکنيد
 آيا جريان عادی را دوست دارم يا تنوع را؟ آيا دوست دارم در يک گروه کار کنم يا به دستم در می رود، چه می کنم؟

تنهايی؟ آيا بيشتر درون گرا هستم يا برون گرا؟ آيا بيشتر شخصی متفکر هستم يا احساس کننده؟ چه چيزی را بيشتر 
   رقابت يا همکاری؟-دوست دارم

 زندگی خود را دوره کنيد و .بيات خود را بيازمائيد و درسهائی که از آنها آموخته ايد را استخراج کنيدتجر
به خاطر آوريد چگونه خداوند " : موسی به اسرائيليان گفت .در مورد اينکه چگونه زندگيتان به شما شکل داده، فکر کنيد

هستند و اين دليل خوبی  تجربيات فراموش شده، بی ارزش )٢:٨تثنيه ."(شما را در بيابان چهل سال تمام هدايت کرد
پولس در مورد ايمانداران غالطيه نگران بود که شايد آنها دردی را که از آن . است که دفتر وقايع روحانی داشته باشيد

تی بيهوده بوده آيا همه آن چيزها بيهوده بر شما گذشته است؟ مگر آنکه براس" : او گفت. عبور کرده بودند به هدر بدهند
  )۴:٣غالطيان!"(باشد

وقتی مسيح پاهای .  که ما هدف نيکوی خدا را در دردها و شکستها يا خجالتهايی که می کشيم، ببينيمبندرت اتفاق می افتد
 فقط پس از آنکه )٧:١٣يوحنا."(اکنون از درک آنچه می کنم ناتوانی، اما بعد خواهی فهميد" : پطرس را می شست، گفت

  . فاق افتاد متوجه می شويم که خدا از آن مشکل، قصد نيک داشتچيزی ات
من پيشنهاد می کنم که يک آخر هفته کامل را برای کنار کشيدن از همه کار . استخراج درسها از تجربياتتان وقت می برد

زندگيتان کار کرده در لحظات معينی از  انتخاب کنيد، جائی که توقف می کنيد تا ببينيد خدا چطور مرور زندگيتانبرای 
منابعی وجود دارند . و مالحظه کنيد که او چگونه از شما می خواهد تا آن درسها را برای کمک به ديگران استفاده کنيد

  :برای اين مسئله می توانيد با وب سايت زير تماس حاصل کنيد. که می توانند شما را در انجام اين امر مهم کمک کنند
com.purposedrivenlife.www 

  
  شکل يا فرم خود را بپذيريد و از آن لذت ببريد

با توجه به اينکه خدا می داند که بهترينها برای شما چيست، می بايست با قدردانی پذيرای شکلی که او شما را در آورده، 
اما ای انسان، تو کيستی که با خدا مجادله کنی؟ آيا مصنوع به صانع خود بگويد چرا " : کتاب مقدس می فرمايد. باشيد

مرا چنين ساختی؟ آيا کوزه گر اختيار ندارد که از توده گلی واحد، ظرفی برای مصارف مهم و ظرفی ديگر برای 
  )٢١-٢٠:٩روميان"(مصارف معمولی بسازد؟

ای اهداف خودش تعيين و مشخص شده، پس شما نبايد از آن منزجر فرم و شکل شما بطرز استادانه ای توسط خدا بر
 بجای آنکه سعی کنيد خود را به شکل کس ديگری در آوريد، می بايست از آن شکل و فرمی که .باشيد يا آن را رد کنيد

خاصی مسيح طبق صالحديد خود، از دولت کرم خويش به هر يک از ما فيض " . خدا فقط به شما بخشيده، شاد باشيد
  ) ٧:۴افسسيان."(بخشيده است

هيچکس در همه چيز نمی تواند مهارت داشته باشد و . بخشی از پذيرفتن شکل و فرمتان در قبول محدوديتهايتان می باشد
پولس فهميد که دعوت و خواندگی او . هر يک از ما نقش و وظيفه معينی داريم. هيچکس خوانده نشده که همه چيز باشد

ا خشنود ساختن همه نبود بلکه می بايست فقط بر خدمت مخصوصی که خدا او را برای آن ساخته بود انجام هر کاری ي
دوم ."(در حدودی فخر می کنيم که خدا برايمان معين کرده است" :  او گفت)٨-٧:٢غالطيان.(متمرکز باشد

  )١٣:١٠قرنتيان
 .مينه و محيط خدمتی خاصی را تعيين کرده است به اين واقعيت اشاره می کند که خدا برای هر يک از ما زحدودکلمه 

هر گاه سعی می کنيم که خدمت خود را خيلی فراتر از آنچه خدا ما را . فرم و شکل شما تخصص شما را تعيين می کند
همانگونه که به هر دونده ای در مسابقه خط . برای آن شکل داده توسعه دهيم، فشار عصبی زيادی را تجربه می کنيم

با صبر و شکيبايی در اين ميدان بسوی هدف " فرد می بايست " داده شده تا بدود، ما نيز فردامتفاوتی 
  . باشيدخود به دونده خط کناری خود حسادت مورز، بلکه فقط متمرکز تمام کردن دور )١:١٢عبرانيان."(بدويم

هر کس وظيفه " :  کتاب مقدس می فرمايد.خدا می خواهد شما با استفاده از آن فرم و شکلی که او به شما داده، لذت ببريد
خود را به نحو احسن انجام دهد؛ آنگاه از کار خود رضايت حاصل خواهد کرد و ديگر نيازی نخواهد داشت که خود را 

 شيطان به طرق مختلف سعی خواهد کرد که رضايت و لذت شما را از خدمتی که )۴:۶غالطيان."(با ديگران مقايسه کند



 تطبيق  خدمت خود با ديگران، و با وسوسه کردن شما برایمقايسه کردنبا وسوسه کردن شما برای :  بدزددمی کنيد
هر دو اينها دامهای مرگباری هستند که شما را از روشهايی که خدا برای . با انتظارات و توقعات ديگران خدمتتاندادن 

ادی خود در خدمت را از دست می دهيد، شروع هر گاه ش. شما در نظر دارد تا خدمت کنيد، پريشان و گيج خواهد کرد
  کنيد به نگاه کردن به يکی از اين وسوسه ها که آيا آنها علت اصلی هستند يا خير؟

در آن . هر کس بايد اعمال خود را بيازمايد" : کتاب مقدس به ما هشدار می دهد که هرگز خود را با ديگران مقايسه نکنيم
 دو دليل برای اينکه چرا )۴:۶غالطيان."( بی آنکه خود را با ديگران مقايسه کندصورت فخر او به خودش خواهد بود،

، شما هميشه کسی را " اوال. نبايد هرگز فرم يا شکل، خدمت، يا نتايج خدمت خود را با ديگران مقايسه کنيد، وجود دارند
و يا هميشه افرادی . سردی شما خواهد شدپيدا خواهيد کرد که به نظر کارش را بهتر از شما انجام می دهد و اين باعث دل

 هر دوی اين .را پيدا خواهيد کرد که به اندازه شما مؤثر خدمت نمی کنند و اين امر شما را پر از غرور خواهد کرد
  .خصوصيات شما را از خدمت خارج خواهند کرد و خوشی شما را خواهند دزديد

ما جرأت نمی کنيم که خود را از " : او گفت.  ديگران مقايسه کنيمپولس گفت که اين کار احمقانه ای است که خود را با
چه نابخردانه است که آنان در باره خويشتن با ميزانهای . زمره کسانی بشماريم يا با کسانی قياس کنيم که خودستايند

  )١٢:١٠دوم قرنتيان."(خودشان قضاوت می کنند و خود را با خود می سنجند
اهيد شد که شکل و خدمت شما را درک نمی کنند و از شما انتقاد خواهند کرد و سعی خواهند شما با افرادی روبرو خو

از آنها چشم پوشی کنيد و آنها .  بايد انجام دهيد، تطبيق کنيدفکر می کنند آنها کرد شما را مجبور کنند که خود را با آنچه
دمت او را درک نمی کردند و می خواستند بدنام کنند، پولس نيز اغلب می بايست با منتقدينی که خ. را ناديده بپنداريد

از مقايسه دوری جويد، با گزافه گوئی مقابله کند، و فقط به دنبال : برخورد او هميشه به يک نوع بود. برخورد کند
  ).١٨-١٢:١٠اول قرنتيان(تعريف و تمجيد خدا از کارش باشد

قاد يا مقايسه خدمتش با ت، اين بود که پريشانی بخاطر انتيکی از علتهايی که پولس بطرز عالی توسط خدا بکار رف
اگر زندگی من : " همانگونه که جان بنيان گفته. ديگران يا کشيده شدن به مباحثات بی ثمر در باره خدمتش را رد می کرد

ست که چه بی ثمر است، مسئله ای نيست که چه کسی از من تعريف می کند، و اگر زندگی من پرثمر است، مسئله ای ني
  ."کسی از من عيب جويی می کند

  
  در رشد دادن شکل و فرم خود ادامه دهيد

مثل عيسی مسيح در باره قنطارها نشان می دهد که خدا از ما انتظار دارد که از آنچه او به ما داده بيشترين استفاده را 
تعل نگاهداريم، شخصيت خود را رشد دهيم، ما می بايد استعدادها و عطايايمان را گسترش دهيم، قلبهايمان را مش. بکنيم

دعا می " : پولس به فيليپيان گفت که. و تجربيات خود را وسيعتر سازيم تا بيش از پيش در خدمت خود مؤثر واقع شويم
 )٩:١فيليپيان."(کنم که محبتتان نسبت به ديگران روزبروز فزونی يابد و دانش و بينش روحانی تان نيز به حد کمال برسد

دوم ."(عطای خدا را که به واسطه دست گذاشتن من، در تو جای گرفته، شعله ور سازی": و به ياد تيموتاؤس آورد کهو ا
  )۶:١تيموتاؤس

به همين ترتيب، اگر استعدادها و قابليتهايی که خدا . اگر ماهيچه های خود را ورزيده نسازيد، ضعيف و الغر خواهند شد
. عيسی مسيح مثل قنطارها را برای تصديق همين حقيقت بيان کرد.  از دست خواهيد دادبه شما داده بکار نبريد، آنها را

 آن قنطار را از او بگيريد و به آن که ": ارباب با اشاره به غالمی که در استفاده از يک قنطارش قاصر آمده بود، فرمود
. ده کوتاه بياييد، آن را از دست خواهيد داد اگر در استفاده از آنچه به شما داده ش)٢٨:٢۵متی."(ده قنطار دارد بدهيد

از اين " : پولس به تيموتاؤس گفت. قابليت و توانائی ای را که دريافت کرده ايد بکار بريد و خدا آن را افزايش خواهد داد
  )١۵-١۴:۴اول تيموتاؤس."(عطايا به بهترين نحو استفاده کن، و آنها را در خدمت خدا بکار ببر

هيچکس عطای : برای مثال.  به شما بخشيده شده، می توانيد در عمل آن را رشد داده و توسعه ببخشيدهر نوع عطايی که
می تواند تبديل " خوب" توجه به نظر ديگران و تمرين، يک معلم اما با مطالعه، . تعليم را به حد کمال بدست نمی آورد

از عطايی که رشد نصفه کاره داشته راضی . د کند رشاستادی ماهر بشود و با مرور زمان به سوی "بهتری" به معلم 
در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود " . خود را توسعه دهيد و آنچه که می توانيد، بياموزيد. نباشيد

از هر فرصت تعليمی و تربيتی استفاده ) ١۵:٢دوم تيموتاؤس."(و هنگامی که خدمتت را ارزيابی می کند، شرمنده نشوی
  . کنيد تا شکل و فرم خود را توسعه دهيد و به مهارت خدمتی خود شدت ببخشيد

هم اکنون، با تمرين کردن بر زمين می توانيم خود را برای آن خدمت . ما خدا را در آسمان تا ابد خدمت خواهيم کرد
روز بزرگ تمرين می کنيم و مانند قهرمانانی که خود را برای المپيک آماده می کنند، ما برای آن . ابدی آماده کنيم

او برای بدست آوردن جايزه ای فانی، چنين زحماتی را متحمل می شود، ولی ما برای پاداش " : ورزيده می شويم
  )٢۵:٩اول قرنتيان."(آسمانی کوشش می کنيم، که هرگز از بين نخواهد رفت

  .ما برای مسئوليتها و پاداشهای ابدی خود را آماده می کنيم
  
  
  



  . خدا شايسته بهترين تالش من است:رد توجهنکته مو
سخت بکوش که مقبول خدا باشی، همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نيست و کالم حقيقت "  :آيه حفظی

  )١۵:٢دوم تيموتاؤس ."(را به درستی به کار می بندد
   بهترين استفاده را بکنم؟چگونه می توانم از آنچه خدا به من بخشيده، :سؤالی که بايد از خود بکنيد

  



  )فصل سی و سوم(
  خادمين واقعی چگونه عمل می کنند

  )۴٣:١٠مرقس ."(هر که می خواهد در ميان شما بزرگ باشد، بايد خدمتگزار همه باشد" 
همانطور که درخت را از ميوه اش می شناسند، ايشان را نيز می توان از اعمالشان " 

  )١۶:٧متی."(شناخت
  
  

  .نيمما با خدمت به ديگران، خدا را خدمت می ک
اگر می توانی از ديگران کار بکشی، به تو خوش آمد . دنيا بزرگی را در قدرت، مالکيت، نفوذ و مقام و منزلت می بيند

عمل کردن مانند يک غالم، مفهومی نيست ، من اول هستمدر فرهنگ خودخواهانه ما، با اين طرز تفکر که . می گويند
  .که همه بپسندند

 خدا بزرگی شما را با اين تعيين می کند .گی را در خدمت می ديد و نه در مقام و منزلتبه هر ترتيب، عيسی مسيح بزر
با برداشت دنيا از بزرگی  " اين مسئله شديدا. که چند نفر را خدمت می کنيد و نه اينکه چند نفر شما را خدمت می کنند

شاگردان مسيح در مورد . آن عمل می کنيمتضاد دارد، و برای ما خيلی سخت است که آن را درک کنيم و خيلی کمتر به 
 سال، رهبران مسيحی هنوز ٢٠٠٠و اکنون پس از . اينکه چه کسی شايستگی واالترين مقام را دارد، با هم بحث کردند

  .برای بدست آوردن مقام و برتری در کليساها و فرقه ها و خدمات خود حيله گری می کنند
هر کس طالب .  ولی کتابهای کمی در باره غالمی و خدمت نوشته شدههزاران کتاب در وصف رهبری نوشته شده ،
حتی مسيحيان می خواهند . ما ترجيح می دهيم سرهنگ باشيم تا سرباز. رهبری است و هيچکس حاضر نيست غالم باشد

 او خود را که بود ولی برای شباهت به عيسی بايد غالم بود و اين آن چيزی .  باشند و نه خادم خالی" خادم-رهبران" 
  .ناميد

در حاليکه شناخت شکل و فرم شما برای خدمت خدا مهم است، بايد اين را در نظر داشته باشيد که داشتن قلب يک غالم 
 بدون داشتن قلب .شکل داده و نه برای خودمحوریخدمت به ياد داشته باشيد که خدا شما را برای . خيلی مهمتر می باشد

و نيز وسوسه خواهيد شد که از . از شکل و فرم خود برای نفع شخصی سوء استفاده کنيدغالمی، وسوسه خواهيد شد که 
  .آن بعنوان بهانه ای برای مستثنی قرار دادن خود از رفع بعضی نيازها، استفاده کنيد

 را می اگر مردی.  خدمت کنيم، آزمايش می کندشکل نگرفته ايمخدا اغلب قلبهای ما را، با درخواست اينکه به نوعی که 
من عطای رحمت و : " بينيد که در چاه می افتد، خدا از شما انتظار دارد او را از آن چاه بيرون بياوريد، نه اينکه بگوييد

در حاليکه امکان دارد برای وظيفه خاصی عطا نداشته باشيد، خدا شما را برای انجام آن کار بخواند ." خدمت را ندارم
 شما می بايد در محوطه شکل و فرم اصلیخدمت . د ندارد که آن کار را بکندچون شخص ديگری در آن اطراف وجو

  . شما هر جايی می باشد که به شما نياز استفرعیشما باشد، اما خدمت 
برای جمع کردن . شکل و فرم شما نشان دهنده خدمت شما است، اما قلب غالمی شما نشان دهنده رشد شما خواهد بود

هر کس می تواند يک .  مانده روی زمين بعد از جلسات احتياج به عطا يا استعداد خاصی نيستصندليها و آشغالهای باقی
  .فقط خصوصيات ممتاز می خواهد که اين کار را بکنيد. غالم باشد

شما می بايد قلب يک غالم را داشته .  بوده باشيدغالمامکان دارد برای تمام عمرتان در کليسا خدمت کنيد، بدون آنکه 
همانطور که درخت را " :  چگونه می توانيد تشخيص دهيد که آيا قلب غالم را داريد يا خير؟ عيسی مسيح فرمود.باشيد

  )١۶:٧متی."(از ميوه اش می شناسند، ايشان را نيز می توان از اعمالشان شناخت
ری که  غالمان وقت خود را با کارهای ديگ. در دسترس قرار می دهند، واقعی خود را برای خدمتغالمان

آنها می خواهند هر وقت که برای خدمت دعوت شدند، . کنندمی می تواند در دسترس بودن آنها را محدود سازد، پر ن
هيچ کس به هنگام " : يک غالم، مانند يک سرباز می بايد هميشه آماده انجام وظيفه باشد. آماده باشند که به وسط بپرند

دوم ."(نمی سازد، چرا که خواهان جلب خشنودی فرمانده خويش استسربازی، خود را گرفتار مشغوليتهای زندگی 
غالمان .  اگر فقط زمانی که خود را راحت احساس می کنيد خدمت کنيد، شما يک غالم واقعی نيستيد)۴:٢تيموتاؤس

  .، حتی وقتی احساس راحتی نمی کنند، انجام می دهندواقعی آنچه که نياز است
اهد، در دسترس قرار داريد؟ آيا او می تواند برنامه های شما را به هم بريزد، بدون آنکه آيا هر وقت که خدا از شما بخو

غالم بودن يعنی اينکه . شما بی ميل شويد؟ بعنوان يک غالم، شما تعيين و انتخاب نمی کنيد که کی و کجا بايد خدمت کنيد
  .اج دارد در آن مداخله کندحق کنترل برنامه تان را رها کنيد و اجازه دهيد هر وقت که خدا احتي
 وقفه ها در کار، زياد باعث نااميدی شما نخواهند ،اگر در شروع هر روز به ياد خود بياوريد که شما غالم خدا هستيد

 غالمان وقفه ها .شد، چون برنامه شما در تقويمتان، تمام آن چيزهايی خواهد بود که خدا می خواهد در زندگيتان بگنجاند
  .ر قبلی الهی برای خدمت می شمارند و برای فرصت عمل کردن به خدمت خوشحال هستنددر کار را قرا



وقتی .  غالمان هميشه مراقب راههايی هستند که بتوانند به ديگران کمک کنند.غالمان واقعی به نيازها توجه دارند
پس تا فرصت " : از را رفع کنندچنانکه کتاب مقدس می فرمايد، فرصت را می قاپند تا آن نيآنها نيازی را می بينند، 

هر گاه خدا شخصی را که نيازمند است، در کنار ) ١٠:۶غالطيان."(داريم به همه نيکی کنيم، به ويژه به اهل بيت ايمان
توجه داشته باشيد که خدا می فرمايد که . شما قرار می دهد، در حقيقت او به شما فرصت رشد در غالمی را می دهد

" کارهايی که بايد انجام شوند" مان می بايد برای شما الويت داشته باشند و نه اينکه در پايان ليست نيازهای اهل بيت اي
  .قرار گيرد

فرصتهای بزرگ . ما موقعيتهای زيادی را برای خدمت از دست می دهيم، چون حساسيت و فوريت را درک نمی کنيم
 شما رد می شوند و گاهی اوقات هيچگاه دوباره برنمی آنها سريع از کنار. خدمت هرگز به مدت طوالنی طول نمی کشد

هرگز به همسايه " : شايد به شما يک فرصت برای خدمت به آن شخص، داده شود، پس وقت را غنيمت بشماريد. گردند
  )٢٨:٣امثال ."(، اگر همان موقع می توانی به او کمک کنی"برو فردا بيا: " ات مگو

تمام خوبی ای را که می توانی بکن، توسط تمام امکاناتی که می : " يزه او اين بود که انگ.جان وسلی خادم عالی خدا بود
توانی، به هر طريقی که می توانی، در هر جائی که می توانی، در هر وقتی که می توانی، به هر شخص که می توانی، 

 کس ديگر نمی خواهد بکند، شما می توانيد با وظايف کوچکی که هيچ. اين بزرگی است." تا هر وقت که می توانی
  .اين کارهای کوچک را طوری انجام دهيد که کار بزرگی هستند، چون خدا می بيند. شروع کنيد

 غالمان هيچگاه بهانه نمی آورند، .غالمان واقعی بهترين تالش خود را با آنچه که در اختيار دارند می کنند
يا " يکی از اين روزها: " غالمان هيچوقت نمی گويند. ر نمی مانندوقت را تلف نمی کنند،  يا برای موقعيتهای بهتر منتظ

کشاورزی که برای کار " : کتاب مقدس می فرمايد. آنها آنچه که نياز به انجام دادن است، می کنند." وقتی زمانش برسد" 
 خدا از شما )۴:١١جامعه ."(کردن منتظر هوای مساعد بماند، نه چيزی خوادهد کاشت و نه چيزی درو خواهد کرد

انجام دادن خدمت کمتر از . انتظار دارد که آنچه می توانيد، با آنچه که در اختيار داريد و هر جائی که هستيد، انجام دهيد
  .کمال، هميشه بهتر است از بهترين قصد و انگيزه

آنها . را نداشته باشندلياقت خدمت يکی از داليلی که خيلی از مردم هرگز خدمت نمی کنند اين است که آنها می ترسند 
بعضی کليساها اين افسانه را با ساختن . اين دروغ را که خدمت خدا فقط برای ستاره های بزرگ می باشد، باور کرده اند

، پرورش داده اند، که اين کار افرادی را که دارای استعداد عادی هستند، از دخيل شدن در کار مانع "برتری" بتی از 
  .شده است
تا آنجا که می دانم، عيسی ." اگر نمی توانی به بهترين نحو انجام دهی، انجام نده: " ضی شنيده ايد که گفته اندشايد از بع

" هر کاری را که شروع به انجام آن می کنيم اصوال" حقيقت امر اين است که تقريبا! مسيح چنين چيزی را هرگز نگفت
به اندازه " قاعده  ما به Saddlebackدر کليسای سدلبک . يم و به اين طريق است که ما ياد می گير-نقصهايی دارد

ما ترجيح . نبايد کاری برای خدا در حد کمال باشد تا او از آن استفاده کند و برکت دهد" حتما: عمل می کنيم" کافی خوب
ند نفر نخبه و می دهيم هزاران مردم عادی را در خدمت بکار گيريم، تا اينکه کليسای کاملی داشته باشيم که توسط چ

  .نابغه اداره شود
 هر کاری که غالمان انجام می دهند .غالمان واقعی برای هر وظيفه ای به يک اندازه خود را وقف می کنند

تنها مسئله ای که . مسئله ای نيست که اهميت وظيفه چقدر باشد.  انجام می دهند)٢٣:٣کولسيان" (با جان و دل" آن را 
   بايد اين کار انجام بشود يا خير؟ آيا: مهم است اين است که

خدا . شما هيچگاه در زندگی خود کيفيتی نخواهيد داشت اگر خود را خيلی مهمتر از انجام دادن وظايف نوکرمآبانه بدانيد
. اين قسمتی از برنامه آموزشی شخصيت شما است. هيچوقت شما را از خاکی و زمينی بودن مستثنی نخواهد دانست

زيرا اگر کسی خويشتن را فرد برجسته ای پندارد، در حالی که بواقع کسی نباشد، خود را " : مايدکتاب مقدس می فر
  .  در همين خدمات کوچک است که ما بسوی شباهت به مسيح رشد می کنيم)٣:۶غالطيان."(فريب می دهد

شستن پاها، کمک به : گزيدعيسی مسيح متخصص وظايف نوکرمآبانه ای بود که هر کس ديگر از آن دوری می 
 خود نمی دانست، چون او آمده بود که خدمت أنپائين تر از شهيچ چيز را . کودکان، تهيه صبحانه، و خدمت به جذاميان

 بزرگ بود اين کارها را می کرد، بخاطر اينکه بزرگيش نبود که عيسی مسيح اين کارها را می کرد بلکه علی رغم. کند
  )١۵:١٣يوحنا.(که نمونه او را دنبال کنيمو او از ما توقع دارد 

قلب غالمی شما در اعمال کوچکی ظاهر می شوند که ديگران . وظايف حقيرانه اغلب نشاندهنده قلب بزرگ هستند
به فکر انجام آن نيستند، مانند پولس وقتی که پس از شکسته کشتی شدن، شروع به جمع آوری بوته کرد تا آتشی " اصال

او به اندازه هر کس ديگری خسته بود، ولی او آنچه را که هر کس ). ٣:٢٨اعمال (ده سازد تا گرم شوندبرای ديگران آما
  .هيچوقت کاری نيست که در شأن شما نباشدوقتی قلب غالمی داريد، . به آن نياز داشت، انجام داد

 زندگی تعيين کننده چيزهای کوچک در. فرصتهای بزرگ اغلب خود را بصورت وظايف کوچک و حقير در می آورند
 بزرگ را - خيلی-براحتی کارهای نه. به دنبال وظايف بزرگ برای خدا نباشيد که انجام دهيد. چيزهای بزرگ هستند

اما قبل از آنکه کارهای خارق العاده انجام . انجام بده، و خدا شما را به کارهايی که می خواهد انجام دهيد خواهد گماشت
  ).١٢-١٠:١۶لوقا(ای عادی خدمت کنيددهيد، سعی کنيد به طريقه



صف . هميشه برای انجام کارهای بزرگ برای خدا افراد بيشتری  داوطلب خواهند بود تا برای انجام کارهای کوچک
گاهی اوقات . برای رهبر شدن خيلی شلوغ است، اما زمين وسيعی در مقابل افرادی که می خواهند غالم باشند، باز است

 بطرف پائين خدمت خواهيد کرد، و گاهی اوقات برای افرادی که در نياز هستند بطرف باالمی دارند برای افرادی که مقا
  .به هر حال، اگر مايل هستيد آنچه که احتياج هست بکنيد، قلب يک غالم را در خود توسعه می دهيد. خدمت خواهيد کرد

فشان را تمام می کنند، مسئوليتهايشان را  غالمان وظاي.غالمان واقعی نسبت به خدمتشان وفادار و امين هستند
آنها کاری را نصف کاره ترک نمی . انجام می دهند، به قول و وعده خود وفا می کنند و به تعهدات خود پايبند می باشند

  . آنها قابل اعتماد هستند و می شوند روی آنها حساب کرد.کنند، و وقتی مأيوس می شوند، کنار نمی کشند
اکثر ). ٢٢-١٩:٢؛ فيليپيان۶:٢٠؛ امثال١:١٢مزمور(ت هميشه يک خصوصيت نادر و کميابی بوده استوفاداری و امان

آنها بدون جديت تعهدی را می کنند، بعد از آن با ناچيزترين دليلی بی درنگ و بدون تأمل  . مردم معنای تعهد را نمی دانند
چيزی را بينديشند چون " گر، هر هفته می بايد فوراکليساها و سازمانهای دي. يا پشيمانی يا تأثر آن را می شکنند

  .داوطلبين چيزی را آماده نکرده اند، يا نيامده اند، يا حتی تلفن نکرده اند که بگويند نخواهند آمد
آيا ديگران می توانند روی شما حساب کنند؟ آيا وعده و وعيدهايی هستند که احتياج داری به آنها وفا کنی، قولهايی که 

خدا وفاداری شما را امتحان می . نجام دهی، يا تعهداتی که نسبت به آنها بايد احترام بگذاری؟ اين يک آزمايش استبايد ا
ابراهيم، موسی، سموئيل، داود، دانيال، تيموتاؤس، : اگر اين امتحان و آزمايش را قبول شوی، همکاران خوبی داری. کند

حتی خيلی بهتر از اينها، خدا وعده داده که وفاداری . دا ناميده شده اند خ وفادار و امينغالمان همگی خادمين و و پولس
آفرين، " : تصور کنيد چه احساسی به شما دست خواهد داد، اگر روزی خدا به شما بگويد. شما را در ابديت پاداش دهد

بيا و در شادی ارباب . در چيزهای کم امين بودی، پس تو را بر چيزهای بسيار خواهم گماشت! ای خادم نيکو و امين
  )٢٣:٢۵متی!"(خود شريک شو

آنها تا زمانيکه زنده هستند با وفاداری و امانت خدمت . در ضمن، غالمان و خادمان امين هيچوقت بازنشسته نمی شوند
  .شما می توانيد در شغل خود بازنشسته شويد،  ولی در خدمت خدا هيچوقت بازنشستگی نيست. می کنند

 غالمان هيچوقت بدنبال درجه باالتر نيستند و توجه ديگران را بخود جلب .رو صدا می مانندغالمان واقعی بی س
با روحی فروتن يکديگر " بجای اينکه بخواهند ديگران را تحت تأثير قرار دهند و يا موفقيت کسب کنند، آنها . نمی کنند

آن را با فروتنی می پذيرند ولی اجازه نمی  اگر بخاطر خدمتشان شناخته شدند، )۵:۵اول پطرس."(را خدمت می نمايند
  .دهند بدنامی و رسوائی آنها را از کارشان پريشان سازد

 روحانی است ولی در واقع تظاهر، نمايش و عملی است که می ظاهرپولس رسول پرده از نوعی خدمت برداشت که در 
 ناميد، يعنی خدمت به اين منظور که )٢٢:٣؛ کولسيان۶:۶افسسيان"(خدمت حضور" او آن را . خواهد جلب توجه کند

آنها کمک به ديگران، هديه دادن، و . اين گناه فريسيان بود. مردم را تحت تأثير قرار دهيم که ببينيد چقدر روحانی هستيم
 آگاه باشيد" : عيسی مسيح از اين رفتار نفرت داشت و هشدار داد. حتی دعا را تبديل به نمايشی برای ديگران کرده بودند

که پارسايی خود را در برابر ديدگان مردم به جا مياوريد، به اين قصد که شما را ببينند، و گرنه نزد پدر خود که در 
  )١:۶متی."(آسمان است، پاداشی نخواهيد داشت

 آنها در حضور. غالمان واقعی برای تشويق و تأئيد ديگران خدمت نمی کنند. خودبزرگ بينی و غالمی قابل تلفيق نيستند
اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم، خادم مسيح نمی " : چنانکه پولس گفت. يک نفر زندگی می کنند

  )١٠:١غالطيان."(بودم
در واقع، اگر ممکن نيز باشد از آن . شما غالمان واقعی زيادی را در صحنه نمايش زير اشعه نور افکن نخواهيد ديد

او . يوسف نمونه عالی ما می باشد.  قانع و راضی هستند، در سايه وآنها با خدمت کردن در سکوت. خواهند گريخت
توجه ديگران را به خود جلب نمی کرد، بلکه در آرامی فوطيفار را ، پس از آن زندانبانش را و بعد ساقی و خباز فرعون 

 يوسف هنوز قلب وقتی فرعون به او مقام وااليی بخشيد،. را خدمت کرد و خدا اين رفتار و خصوصيت او را برکت داد
غالمی خود را نگه داشته بود، حتی در حاليکه برادرانش به او خيانت کرده بودند با آنها نيز قلب غالمی اش را نگاه 

  .داشت
آنها به جلب توجه  بدون . متأسفانه، امروزه بسياری از رهبران با غالمی شروع می کنند ولی با شهرت تمام می کنند

  .رافکن وسط صحنه می تواند آنها را کور سازد، معتاد می شونداينکه هشيار باشند که نو
شايد در گمنامی در يک مکان کوچک و حقيری خدمت می کنيد، در حاليکه احساس می کنيد ديگران شما را نمی شناسند 

 سر تو را او تک تک موهای! خدا تو را در جائی که هستی برای هدفی قرار داده: گوش بده. و از شما قدردانی نمی کنند
بهتر است در همانجايی که هستی بمانی تا زمانيکه او بخواهد تو را از جايت . شمرده است و او آدرس تو را می داند

خدمت تو برای ملکوت خدا مهم . او اگر بخواهد تو را در جای ديگری استفاده کند، تو را باخبر خواهد ساخت. تکان دهد
ست بازگردد، شما نيز با او خواهيد درخشيد و در جالل و شکوه او شريک وقتی مسيح که زندگی واقعی ما" . است

  )۴:٣کولسيان."(خواهيد شد
 انتشارات در مورد اشخاص مشهور وجود ۴۵٠وجود دارد و نيز بيش از "  تاالر شهرت "٧۵٠در آمريکا بيش از 

مان واقعی معنايی ندارد چون آنها تفاوت  گمنامی برای غال.دارند، اما غالمان واقعی را در چنين جاهايی نخواهيد يافت
 شما چندين اجزاء چشمگير در بدنتان داريد که می توانستيد بدون آنها نيز .ميان مقام و اهميت را تشخيص می دهند



. در بدن مسيح نيز همينطور است. قسمتهای داخلی و پنهان بدنتان مهمترين و واجب ترين آن می باشند. زندگی کنيد
  )٢۴-٢٢:١٢اول قرنتيان(ت اغلب خدمتی است که ديده نمی شودمهمترين خدم

 افرادی که هيچ -خدا در آسمان در حضور عام بسياری از گمنامترين و ناشناخته ترين غالمانش را پاداش خواهد داد
ه اختيار خود  باره شان بر زمين نشنيده ايم، که کودکان آسيب ديده احساسی را تعليم داده اند، يا سالخوردگانی کچيزی در

  .را ندارند تميز کرده اند و مبتاليان ايدز را پرستاری کرده اند، و به هزاران نوع پنهانی خدمت کرده اند
در . با دانش به اين مطلب، هيچگاه از اينکه خدمت تو پنهان می ماند يا از آن سوء استفاده می شود، نااميد و مأيوس نشو

ن، ای عزيزان، از آنجا که پيروزی ما در آينده حتمی است، پس در ايمان قوی و ثابت بنابر اي"  !خدمت به خدا ادامه بده
قدم بمانيد و همواره مشغول خدمت به خداوند باشيد، چون می دانيد که خدمتتان به خداوند بی نتيجه نيست، و در قيامت 

پست ترين خدمت برای خدا مهم  حتی حقيرترين و )۵٨:١۵اول قرنتيان."(هر کس پاداش اعمال خود را خواهد يافت
و اگر کسی به يکی از کوچکترين شاگردان " : کلمات عيسی مسيح را بياد داشته باشيد. است و او پاداش آن را خواهد داد

من، بخاطر اينکه شاگرد من است، حتی يک ليوان آب خنک بدهد، او برای اين کارش پاداش خواهد 
  )۴٢:١٠متی."(يافت

  
  
  

  .من با خدمت به ديگران، خدا را خدمت می کنم :نکته مورد توجه
هر که به اين کوچکان، از آن رو که شاگرد منند، حتی جامی آب سرد بدهد، آمين، به شما می گويم، بی "  :آيه حفظی

  )۴٢:١٠متی."(پاداش نخواهد ماند
  ست؟کداميک از شش خصوصيات غالمان واقعی برای من سخت ترين ا :سؤالی که بايد از خود بکنيد

  



  )فصل سی و چهارم(
  فکر کردن مانند يک غالم

ولی خدمت گزار من کاليب شخصيت ديگری دارد و پيوسته از صميم قلب مرا اطاعت " 
  )٢۴:١۴اعداد."(کرده است

  )۵:٢فيليپيان."(شما بايد همان طرز فکری را در پيش گيريد که مسيح داشت" 
  
  

  .خدمت، در فکر شما شروع می شود
 کاری را چرا برای خدا هميشه اينکه .يير جهت فکر می خواهد يعنی تغييری در روش و رفتارتانخادم يا غالم شدن تغ

رفتار و حالتهای ما بيشتر از موفقيتهای ما اهميت . انجام می دهيم بيشتر از اينکه چه کاری را انجام می دهيم اهميت دارد
نظر خداوند پسنديده بود انجام می داد، اما نه با تمام دل او هر چه در " : خدا از امصيای پادشاه خشنود نبود چون. دارند
  )٢:٢۵دوم تواريخ ."(و جان

  :خادمين واقعی خدا را با داشتن پنج حالت در ذهنيت خدمت می کنند
 خادمين به ديگران . خادمين يا غالمان بيشتر در مورد ديگران فکر می کنند تا در مورد خودشان-١

آنها . نه اينکه خود را کم بشماريم بلکه کمتر در مورد خود فکر کنيم: فروتنی حقيقی استاين . متمرکزند و نه بر خود
فقط به فکر خودتان نباشيد، بلکه به کار و مسايل ديگران هم توجه " : پولس گفت. خود را فراموش می کنند

 فراموش کردن خود -يدا می کندمعنا پ" زندگی خود را از دست دادن"  اينجاست که اين اصطالح )۴:٢فيليپيان."(نماييد
. وقتی از تمرکز بر نيازهای خودمان بازمی ايستيم، آنگاه به احتياجات اطرافيانمان واقف می شويم. در خدمت به ديگران

 آخرين دفعه ای که خود را برای نفع شخص )٧:٢فيليپيان."(خود را خالی کرد و ذات غالم پذيرفت" عيسی مسيح 
فقط زمانی که خود را فراموش می کنيم می . ود؟ اگر از خود پر هستيد نمی توانيد خادم باشيد کرديد کی بخالیديگری 

  .توانيم کارهايی را بکنيم که شايسته يادآوری است
ما خدمت می کنيم تا ديگران از ما خوششان بيايد، ما را . سفانه، قسمت اعظم خدمت ما، اغلب خدمت به خود استأمت

 در حقيقت، تمام مدت ما .اين آلت دست قرار دادن ديگران است و نه خدمت. فهای خود برسيمتحسين کنند و يا به هد
بعضيها سعی می کنند از خدمت به عنوان وسيله داد و ستد با خدا . بفکر خود هستيم و اينکه چقدر نابغه و عالی هستيم

خادمين واقعی از خدا برای ." کاری برای من بکنیخدا يا من اين کار را برای تو خواهم کرد، اگر تو نيز : " استفاده کنند
.  استفاده کندهدفهايشرسيدن به هدفهای خود بهره نمی جويند بلکه آنها به خدا اجازه می دهند تا از آنها برای رسيدن به 

ی  از ميان همه افرادی که پولس م. است و نادر کمياب"  شديداکيفيت خود فراموش کردن، مانند وفاداری و امانت
خيلی سخت است که مانند ). ٢١-٢٠:٢فيليپيان(س تنها شخصی بود که پولس می توانست به او اشاره کندؤشناخت، تيموتا

در مورد خود " اکثرا. خودخواه هستم" من طبيعتا: يک غالم فکر کنم چون مشکل اساسی زندگی مرا به چالش می طلبد
من دهها بار در . بايد آن را ياد بگيرم" است، درسی که مرتبافکر می کنم و به اين علت فروتنی يک مبارزه روزانه 

روز با موقعيتهايی  برای خادم بودن برخورد می کنم که در اين موقعيتها به من اين حق انتخاب داده می شود که بين رفع 
  .انکار نفس هسته غالمی و خادم بودن است. نياز خود و ديگران تصميم بگيرم

ل غالم رفتار می کنند، آنگاه می توانيم در عکس العملهايمان قلب غالمی خود را بسنجيم و مورد وقتی ديگران با ما مث
عنوان شخص کم  وقتی کسی قدر شما را نمی داند يا نقش رئيس برای شما بازی می کند و يا با شما ب.آزمايش قرار دهيم

 اگر کسی مجبورت کند يک ميل با او بروی، ": ، عکس العمل شما چيست؟ کتاب مقدس می فرمايداهميت رفتار می کند
  )۴١:۵متی."(دو ميل همراهش برو

در کتاب .  غالمان به ياد دارند که خدا مالک همه چيز است. خادمين مانند ناظران فکر می کنند و نه مالکان-٢
نی در مصر، چنين يوسف بعنوان زندا. مقدس ناظر يا مباشر غالمی بود که به او ملکی سپرده شده بود تا اداره کند

و باآلخره  فرعون . و بعد از آن زندانبان، زندان را به يوسف سپرد. فوطيفار خانه خود را به يوسف سپرد. غالمی بود
، در ضمن )١:۴اول قرنتيان(غالمی و نظارت دست در دست يکديگر به پيش می روند. تمام ملتش را به او تسليم کرد

انتظاری که از کارگزار می رود اين " : کتاب مقدس می فرمايد.  آنها وفادار باشيم خدا انتظار دارد در هر دوی،اينکه
  با منابعی که خدا در اختيار شما گذاشته چگونه رفتار می کنيد؟. )٢:۴اول قرنتيان."(است که امين باشد

هيچ غالمی دو " : ودعيسی مسيح فرم. برای اينکه غالم واقعی باشيد می بايد مسئله پول را در زندگيتان مشخص کنيد
" بلکه ." نبايد باشيد: " او نگفت) ١٣:١۶لوقا."(نمی توانيد هم بنده خدا باشيد، هم بنده پول...ارباب را خدمت نتواند کرد

. زندگی برای خدمت و زندگی برای پول هدفهای انحصاری دوجانبه می باشند. اين غير ممکن است." نمی توانيد باشيد
 وقت شما به خدا  تمام.د کرد؟ اگر خادم خدا هستيد نمی توانيد بصورت قاچاقی برای خود کار کنيدکدام را انتخاب خواهي

  .بر امانت نيمه وقتاو بر وفاداری  انحصاری اصرار می ورزد و نه . تعلق دارد



ده گرايی مردم بيشتری بخاطر خدمت توسط ما. پول بزرگترين پتانسيل را برای جايگزين خدا شدن، در زندگی شما دارد
وقتی به هدفهای مالی خود رسيدم، خدا را خدمت خواهم : " آنها می گويند. از راه منحرف شده اند تا با هر چيز ديگری

وقتی مسيح ارباب شما است، پول شما را . اين تصميم احمقانه ای است که بخاطر آن تا ابد پشيمان خواهند بود." کرد
ثروت گناه نيست، اما قصور در استفاده " مطمئنا. است، شما غالم آن می شويدولی اگر پول ارباب شما . خدمت می کند

  .خادمين خدا هميشه توجه بيشتری به خدمت دارند تا به پول. گناه است" از آن برای جالل خدا مسلما
 به اين خاطر .خدا از پول استفاده می کند تا وفاداری تو را بعنوان يک خادم آزمايش کند: می گويد" کتاب مقدس صريحا

پس اگر در به کار بردن مال اين دنيای " : او فرمود. عيسی مسيح بيشتر از بهشت و جهنم در مورد پول صحبت کرد
اينکه با پولتان چطور برخورد می کنيد بر ) ١١:١۶لوقا"(فاسد امين نباشيد، کيست که مال حقيقی را به شما بسپارد؟

  .ثر استؤبرکت دهد، ماينکه چقدر خدا می تواند زندگی شما را 
هر دوی آنها استعداد توسعه دادن . بنا کنندگان ملکوت و بنا کنندگان ثروت: ، به دو نوع مردم اشاره کردم٣١در فصل 

بنا کنندگان ثروت به گردآوری ثروت برای خود بدون در نظر گرفتن . کاری، معامله و فروش و سود کردن را دارند
آنها نيز هنوز سعی می . اما بنا کنندگان ملکوت قاعده بازی را عوض می کنند.  می دهندمقداری که جمع می کنند، ادامه

آنها از ثروتشان برای حمايت . خرج کردن می کنندکنند که هر قدر که بتوانند پول بدست آورند، اما اين کار را برای 
  .موريت آن در دنيا استفاده می کنندأمالی کردن از کليسای خدا و م

 و صاحبان تجارتها را داريم که سعی می کنند هر قدر بيشتر که بتوانند CEO ما گروه Saddlebackای سدلبکدر کليس
من شما را تشويق می کنم که با شبانتان صحبت کنيد و يک گروه . کسب کنند، تا بتوانند برای پيشبرد ملکوت خدا بدهند

  . مراجعه کنيد٢ ضميمه برای کمک به. بنا کنندگان ملکوت در کليسايتان شروع کنيد
 آنها خود را با ديگر .خادمين در مورد کار خود فکر می کنند و نه در مورد اينکه ديگران چه می کنند -٣

ه آنها به اندازه کافی مشغول کاری هستند ک. خادمين مقايسه نمی کنند، از آنها انتقاد نمی کنند و نيز با آنها رقابت نمی کنند
  .خدا به آنها سپرده است

همه ما در يک تيم هستيم؛ هدف ما اين است که خدا را جالل : رقابت در ميان خادمين خدا به چند علت غيرمنطقی است
" : پولس گفت. دهيم و نه خود را؛ به ما تکليفهای متفاوت داده شده؛ و هر کدام از ما بصورت بی نظيری ساخته شده ايم

 طلب نخواهيم بود و در نتيجه، يکديگر را نخواهيم رنجاند و به يکديگر حسادت نخواهيم ديگر جاه طلب و شهرت
  )٢۶:۵غالطيان."(ورزيد

وقتی آنقدر مشغول هستيد که خدمت کنيد، ديگر وقتی برای انتقاد . جايی برای حسادت جزئی هم بين خادمين وجود ندارد
وقتی .  می شود می توانست برای خدمت به ديگران صرف شودهر وقتی که برای انتقاد از ديگران صرف. کردن نداريد

خادمين واقعی . مرتا از مريم نزد مسيح شکايت برد که او را در کار کمک نمی کند، او قلب غالمی خود را از دست داد
دگی به خدا  آنها به سا.، گروههای دلسوز ندارند و از آنانيکه خدمت نمی کنند نمی رنجنداز بی انصافی شکايت نمی کنند

  .اعتماد می کنند و به خدمت ادامه می دهند
تو کيستی که بر خدمتکار " : کتاب مقدس می فرمايد. کار ما اين نيست که ديگر غالمان ارباب را ارزيابی کنيم و بسنجيم

 نيز  در ضمن، اين)۴:١۴روميان."(او به آقايش مربوط استشخصی ديگر حکم می کنی؟ استوار ماندن يا فرو افتادن 
از موسی ياد بگيريد و نمونه او را دنبال . اين کار ارباب شما است. کار ما نيست که از خود در برابر انتقادها دفاع کنيم

من " : کنيد که در برابر مخالفان مانند نحميا فروتنی حقيقی را نشان داد، که پاسخ آنها به انتقادها بسادگی عبارت بود از
  )٣:۶نحميا."(ی توانم دست از کارم بکشم و بديدن شما بيايممشغول کار مهمی هستم و نم

دنيا و حتی قسمت اعظم کليسا، آنچه را خدا ارزش . اگر مانند مسيح خدمت می کنيد، بايد انتظار انتقاد نيز داشته باشيد
مريم . نتقاد شداز يکی از زيباترين اظهار محبتها که نسبت به مسيح بود، توسط شاگردان ا. قائل است، درک نمی کنند

 خدمت  آنچه شاگردان.باارزشترين چيزی را که داشت، يعنی عطر گرانبها را، برداشت و بر سر عيسی مسيح ريخت
.  ناميد، و آنچه مهم بود اين بود که نظر مسيح چه بود"با اهميت"  مسيح آن را ناميدند ، " يک اتالف"  راافراطی او 

  .ديگران می گويند، هرگز تلف شده نيستخدمت شما برای مسيح صرفنظر از آنچه 
 خادمين احتياجی ندارند که ارزش خود را ثابت کنند، .  خادمين اساس هويت خود را در مسيح می دانند-۴

 آنها داوطلبانه کارهايی را قبول می کنند .چون آنها پيوسته  به ياد می آورند که توسط فيض خدا محبت و پذيرفته شده اند
يکی از نمونه های عميق خدمت از يک تصور . می شمارند" پست"  متزلزل آن کارها را برای خود که افراد سست و

شستن پاها معادل پسری که کفشها را واکس می زند و . امن از خود، زمانی است که مسيح پاهای شاگردانش را می شويد
نست که کيست و اين کار تصويری  که او ولی مسيح می دا. نأکاری تهی از هرگونه مقام و ش. دوره گرد است می باشد

 عيسی که می دانست پدر همه چيز را به دست او سپرده  ":کتاب مقدس می فرمايد. از خود داشت را تهديد نمی کرد
است و از نزد خدا آمده و به نزد او می رود، از شام برخاست و خرقه از تن به در آورد و حوله ای برگرفته، به کمر 

  )۴-١٣:٣يوحنا."(بست
. فقط افراد مطمئن و استوار می توانند خدمت کنند. اگر می خواهيد خادم باشيد، بايد هويت خود را در مسيح معين کنيد

آنها از افشاء ضعفهايشان می ترسند و . افراد سست و متزلزل هميشه نگران هستند که ديگران آنها را چگونه می بينند



ئيد و أهر قدر سست که باشيد همانقدر نيز خدمت و ت. هر مخفی می کنندخود را زير اليه های محافظ غرور و تظا
  .تصديق ديگران را طالب خواهيد بود

نخواهيم ديگران ما بايد نسبت به کسانی که خدمتشان می کنيم مرده باشيم، يعنی : "  گفت Henri Nouwenهنری ناون
به اين ترتيب از اين که مورد دلسوزی و ... ارزيابی کنندما را با پيمانه خود اندازه بگيرند و معنا و مفهوم و ارزش 

وقتی ارزش و هويت خود را بر اساس رابطه تان با مسيح قرار می دهيد، از ." ترحم قرار بگيريم آزاد خواهيم شد
  .توقعات ديگران آزاد هستيد، و همين به شما اجازه می دهد تا به بهترين نحوی آنها را خدمت کنيد

آنها هيچ اصراری ندارند که با تيتر و . مان نيازی به نشان ها و جايزه ها برای قدردانی از خدمتشان ندارندخادمين و غال
خادمين سمبلهای مقام و منزلت را الزم نمی دانند، و . مقامی خطاب شوند و خود را با رداهای برتری نمی پوشانند

را نه آن که خودستايی کند، بلکه آن که خدا او را بستايد، زي" : پولس گفت. ارزش خود را با موفقيتهايشان نمی سنجند
  )١٨:١٠دوم قرنتيان."(پذيرفته می شود

"  و می توانست خود را به آدم های گنده بچسباند، مسلمااگر کسی بود که در تمام زندگيش فرصت به خود باليدن داشت
عيسی مسيح بعنوان برادرش می بايست استوار او بخاطر زندگی با . اين شخص کسی نبود جز يعقوب، برادر تنی مسيح

از يعقوب، غالم خدا و عيسی مسيح " : با اين همه، در ابتدای رساله اش خود را اينچنين معرفی می کند. نامه داشته باشد
  .هر چه به مسيح نزديکتر می شويد، کمتر نياز اين را می بينيد که خود را بزرگ ببينيد) ١:١يعقوب"(خداوند

 آنها از کمک به مردم، نيازها را .ن خدمت را بعنوان يک فرصت می بينند و نه بعنوان وظيفهخادمي -۵
 چرا آنها با شادی )٢:١٠٠مزمور."(خداوند را با شادی عبادت می کنند"آنها . برآوردن و انجام خدمت لذت می برند

ستند، آنها می دانند که خدمت عبادت و خدمت می کنند؟ چون خداوند را دوست دارند و بخاطر فيضش شکرگزار ه
کسی که " : عيسی مسيح وعده داد. بهترين بهره برداری از زندگی است و نيز می دانند که خدا پاداشی را وعده داده است

چگونه . زيرا خدا بی انصاف نيست" : پولس گفت )٢۶:١٢يوحنا."(مرا خدمت کند، پدرم او را سرافراز خواهد کرد
که در راه او متحمل شده ايد فراموش کند، و يا محبتی را که نسبت به او داشته ايد از ياد ببرد، امکان دارد زحماتی را 

  )١٠:۶عبرانيان"(محبتی که از طريق کمک به فرزندان خدا نشان داده و می دهيد؟
ن واقعی با  درصد همه مسيحيان در تمام دنيا به نقش خود به عنوان خادمي١٠ اگر  چه اتفاقی خواهد افتادتصور کنيد

آيا می خواهيد جزو يکی از اين افراد . همه کارهای خوبی که می توانست  انجام پذيرد را تصور کنيد. جديت نگاه کنند
باشيد؟ اينکه چه سنی داريد مسئله ای نيست، اگر شروع به تفکر و عمل مانند يک غالم و خادم بکنيد خدا از شما استفاده 

 کسانی هستند که ياد گرفته اند چگونه شاد، " واقعاتنها مردم : "  گفت Albert Schweitzerآلبرت شوايتزر. خواهد کرد
  ."خدمت کنند

  
  
  

  . برای خادم بودن، می بايست مانند يک خادم نيز فکر کنم:نکته مورد توجه
  )۵:٢فيليپيان."(همان طرز فکر را داشته باشيد که مسيح عيسی داشت"  :آيه حفظی

آيا برای من بيشتر مهم است که خدمت شوم يا اينکه راههايی را برای خدمت به ديگران :  بکنيدسؤالی که بايد از خود
  بيابم؟



  برای چه مقصودی بر زمين زندگی می کنم؟
  ٨-٧:١٧وارمياء ٢٨:١١امثال سليمان

  
  )فصل اول(

  )١۶:١کولسيان (همه چيز با خدا شروع می شود؟
  )برتراند راسل.( تا وجود خدا را نپذیری مسئله هدف زندگی بی معنا خواهد بود

  
 موفقيت -خيلی عظيم تر از خانواده تان. خوشی شما استهدف زندگی خيلی باالتر از موفقيتهای شخصی یا آرامش فکری یا حتی 

هدف او  با شما.اگر می خواهيد بدانيد چرا بر زمين قرار دارید باید با خدا شروع کنيد. کاریتان یا آرزوها و خواسته هایتان می باشد
  . هدف او متولد شده ایدبرایو 

 شروع غلطی بوده که انسان داشته ده است و این به خاطر نقطًهزرگی بوال بؤبرای هزاران سال مسئله هدف انسان از زندگی س
 چه می خواهم بشوم؟ با من: مانند ؛االت خودمحوری می کنيمؤما س). انسان از خود شروع کرده به جای اینکه از خدا شروع کند(

رکز بر خودمان هيچگاه  برای آینده چيست؟اما با تممنیاهای  چيست؟رؤمن چيست؟ آرزوهای من چه کنم؟هدفهای خودزندگی 
 )١٠:١٢ایوب (."جان هر موجود زنده و نفس تمام بشر در دست خداست:" کتاب مقدس می فرماید. هدف زندگی را نخواهيم یافت

.  با نگاه به خودتان معنای زندگی را نخواهيد یافت–بر عکس همه فيلمها و آنچه که کتابهای معمول و سمينارها به شما می گویند 
را نيافریده اید و برای همين شما نمی توانيد با نگاه به خود بفهميد برای چه آفریده شده اید؟ اگر کشفی جدید را به شما می شما خود 

دادیم شما به خودی خود طرز استفاده از آن را نمی توانستيد بفهميد و با سوال از خود آن کشف نيز نمی توانستيد طرز استفاده آن را 
  .ست از کاشف آن در مورد طرز استفاده از آن سوال کنيدشما می بای. بفهميد

در .  زندگی مفهومی برای شما نخواهد داشت–شما توسط خدا و برای خدا آفریده شده اید و تا زمانيکه این برایتان روشن نشده 
اهميت نشان   بابرایبعضی ها از خدا .  اهميت و سرنوشت خود را کشف می کنيم، هدف، معنا و مفهوم،هویت، خداست که منشاء

کتاب مقدس می . شما برای خدا آفریده شده اید و نه خدا برای شما. این نيز محکوم به سقوط است.  خود استفاده می کننددادن
روميان (." حيات و آرامش است، اما طرز فکری که در سيطره روح قرار دارد، مرگ است،طرز فکر انسان نفسانی:" فرماید
۶:٨(  

حتی کتابهای مسيحی خود محور نيز .  هستند" خودمحور"ی نوشته شده ولی همه آنها کتابهایی در مورد هدف زندگکتابهای بسيار
هدفهایی ، ارزشهای خود را مشخص کنيد، یاهای خود را جدی بگيریدؤر: آنها پيشنهاداتی از این قبيل به شما می کنند. وجود دارد

. برای آن منضبط باشيد! برای آن بجنگيد،  هدفتان واال باشد،  خوب هستيد پيدا کنيد سعی کنيد آنچه را که در آن، را تعيين کنيد
  .هيچوقت خسته نشوید. دیگران را در هدفتان شریک سازید. ایمان داشته باشيد که به هدفهایتان خواهيد رسيد

متفاوت " دن به هدف زندگی دوچيز کامالالبته که چنين توصيه هایی گاهی اوقات با موفقيت نيز همراه است ولی موفق بودن با رسي
 به هدفهایتان به آنها برسيد و با استانداردهای دنيا به موفقيت واالیی نائل شوید و هنوز هدف با تمرکز  شما امکان دارد. می باشند

 را از دست خواهد  آن، زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد" :کتاب مقدس می فرماید.خدا را در زندگيتان گم کرده باشيد
  )٢۵:١۶متی ."( آن را باز خواهد یافت،  اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد، داد

برعکس امکان دارد چيز . این درسها برای موفقيت شما در شغلتان یا رسيدن به آرزوهایتان یا نقشه کشيدن برای زندگيتان نيست
  .انجام دهيدکمتری نيز از شما بخواهد تا در زندگيتان 

 این همان چيزی است که  – حدس زدن)١:حال چگونه به هدف زندگی برسيم؟ برای رسيدن به پاسخ این سوال دو راه وجود دارد
فلسفه موضوع مهمی است و فواید خود . برای قرنها فالسفه برجسته در مورد هدف زندگی حدس زده اند.اکثر مردم انجام می دهند
  . حتی حکيم ترین فيلسوف فقط حدس می زند، ئله هدف زندگی می رسدرا دارد ولی وقتی به مس

 فيلسوف و دانشمند و نویسنده و روشنفکر ٢۵٠ که پروفسور فلسفه در دانشگاه ایلينویز شمال غربی بود از دکتر هوگ مورهد 
بعضی ها . به چاپ رسانيدبی و پس از آن او نظر آنها را در کتا" هدف زندگی چيست؟: " برجسته  در دنيا در نامه ای پرسيد

ان را زدند و بعضی اعتراف کردند که هدفی را برای زندگی ساخته اند و بقيه آنقدر صادق بودند که نوشتند در این شهایبهترین حدس
دف يقت عده ای از روشنفکران بسيار مشهور از پروفسور مورهد خواسته بودند که وقتی او هدر حق. ناموفق می باشند" رد کامالمو

  .زندگی را یافت برای آنها نيز در نامه ای بنویسد
 ما می توانيم برای درک مفهوم زندگی به کالم خدا  - مکاشفه) ٢ :اما خوشبختانه راه دیگری برای یافتن هدف زندگی وجود دارد

از :  راه وجود داردبرای فهميدن هدف زندگی نيز یک. بهترین راه برای شناخت هدف اختراعی سوال از مخترع است. رجوع کنيم
  .خدا بپرسيد

او پنج هدف خود را از زندگی ما در کتاب مقدس آشکار . خدا ما را در تاریکی قرار نداده که سرگردان شویم و حدسيات بزنيم
بلکه از حکمت :"کتاب مقدس می فرماید. االتی که در مورد زندگی  می باشد پاسخ گفته استؤ کتاب مقدس همه س.ساخته است

اول (." برای جالل ما مقرر فرموده است،  خدا سخن می گویيم که از دیده ها نهان است و خدا آن را پيش از آغاز زمانپنهان
  )٧:٢قرنتيان

برای درک هدف زندگيتان شما می باید به کالم خدا رجوع کنيد و نه به . خدا نه فقط نقطه آغازین زندگی شماست بلکه منشاء است
 اینطور ١١:١در ترجمه ای از کتاب مقدس افسسيان . ت زندگی خود را بر حقایق ابدی بنيان گذاریدشما می بایس. حکمت دنيا

خيلی پيش از آنکه ما از مسيح .این در مسيح است که در می یابيم ما که هستيم و برای چه زندگی می کنيم:"  ترجمه شده است
برای زندگی پرجالل که قسمتی از هدف اوست که ، هایی برای ما داشت چشمان او بر ما بود و نقشه ، بشنویم و به او اميدوار شویم

  .) جی.اس.ترجمه انگليسی کتاب مقدس ام ."(در هر چيز و هرکس عمل می کند
  :این آیه سه موضوع را برای ما روشن می سازد



ا ندارید در فصلهای بعدی توضيح اگر چنين رابطه ای ر.شما هدف و هویت خود را توسط رابطه با عيسی مسيح می یابيد -١
  .خواهيم داد چگونه این رابطه را برقرار کنيد

او هدف زندگيتان را قبل از آنکه وجود داشته .خدا خيلی پيش از آنکه شما در مورد او فکر کنيد در فکر شما بوده است -٢
تهای زیاد دیگر زندگيتان را انتخاب شما می توانيد شغل و همسر و مشغوليتها و قسم. باشيد بدون مداخله شما تعيين کرده

 .اما هدفتان را شما انتخاب نمی کنيد. کنيد
 . آن استو این درس در بارًه.  طرح کرده استهدف زندگی شما در هدف وسيعتری قرار دارد که خدا برای ابدیت -٣

  
  

  ب١۶:١کولسيان : آيه حفظی
  
  )فصل دوم(

  شما تصادفی وجود نداريد
  الف٢:۴۴اشعياء 

  )گفته ای از آلبرت اینشتين."(تاس بازی نمی کندخدا با "
شاید والدین شما نمی خواستند شما بدنيا بيایيد ولی خدا می . تولد شما یک اشتباه  یا بدبياری نبوده است.شما یک تصادف نيستيد

توسط والدینتان جنين خيلی پيش از آنکه . در حقيقت او منتظر آن بود. خواست و خدا بهيچوجه با تولد شما سورپریز نشده است
این سرنوشت یا تقدیر یا شانس و اقبال یا تصادفی نيست که شما . او اول در مورد شما فکر کرد. تشکيل شود شما در فکر خدا بودید
خداوند کار مرا به :" کتاب مقدس می فرماید. شما زنده اید چون خدا می خواست شما را بيافریند. اکنون در این لحظه نفس می کشيد

  ."خدا هدفش را برای من به کمال خواهد رسانيد": یا در ترجمه ای دیگر می گوید) الف٨:١٣٨مزمور(."کمال خواهد رسانيد
موها و هر قسمت دیگر بدنتان را انتخاب کرده ،  رنگ پوست، او از پيش نژاد. خدا جزئی ترین قسمت بدن تو را طراحی کرده

او همچنين استعدادهای طبيعی تو و بی همتایی شخصيت تو را شکل . سته ساخته استاو بدنتان را آنطور که خودش می خوا. است
 تو از وجود ،  وقتی استخوانهایم در رحم مادرم بدقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم:"کتاب مقدس می فرماید. داده

ها را در دفتر خود ثبت کرده  تو همه آن،  حتی پيش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود،بلی-من آگاه بودی
  )١۶و١۵:١٣٩مزمور(."بودی

خدا هيچ . نژاد و مليت تو یک تصادف نيست. خدا همچنين نقشه کشيده که کجا باید متولد شوی و کجا باید برای هدف او زندگی کنی
او همه اقوام بشری را :" دکتاب مقدس می فرمای. او همه اینها را برای هدفهایش خلق کرده است. جایی برای تصادف نگذاشته است

 و زمانهای تعيين شده برای ایشان و حدود محل سکونتشان را مقرر ،از یک انسان پدید آورد تا در سرتاسر زمين ساکن شوند
  . هيچ چيز در زندگی شما تصادفی نيست بلکه همه چيز هدفی دارد) ٢۶:١٧اعمال (."فرمود

نه فقط اینکه موقعيت تولدتان و والدینتان چه بوده .رفته که تو چگونه بدنيا بياییخيلی عجيب تر از همه این است که خدا تصميم گ
"  خدا دقيقا.این مسئله ربطی به این ندارد که پدر و مادرتان خوب یا بد یا بی تفاوت بودند. بلکه خدا نقشه ای برای آفریدن شما داشت

آنها .  یی که در فکر او بود خلق شود–شما "  درستی بودند که دقيقامی دانست که این دو نفر یعنی والدین شما دارای شکل ژنتيکی
در حاليکه والدین نامشروع وجود دارند ولی فرزند نامشروع وجود .  ای را داشتند که خدا می خواست شما را بسازد–دی ان ای 

هدف خدا حتی از اشتباه انسان و . خواسته بودخيلی از والدین بچه هایشان را نا خواسته به دنيا آورده اند ولی خدا آنها را . ندارد
  . حتی گناه او استفاده می کند

هر گياه و حيوان . او دليلی برای هر چه که می آفریند دارد. خدا هيچ چيز را تصادفی انجام نمی دهد و او هيچگاه اشتباه نمی کند
  .توسط خدا طراحی شده  و هر شخص با نقشه ای در فکر خدا طراحی شده

 ما را در فکرش داشت و ،پيش از آنکه او بنياد زمين را بگذارد:" کتاب مقدس می فرماید. زه خدا برای آفریدن شما محبتش بودانگي
  )۴:١افسسيان ()ترجمه  ام اس جی کتاب مقدس."(محبت او بر ما متمرکز شده بود

خدا محيط این . ت او دنيا را برای همين خلق کرددر حقيق. خدا حتی پيش از آنکه او دنيا را بيافریند در مورد شما فکر می کرد
 کتاب .تمرکز محبت او بر ما است و ما با ارزشترین تمام خلقت او هستيم .سياره را طراحی کرد تا ما بتوانيم در آن زندگی کنيم

خدا ) ١٨:١یعقوب (." باشيماو چنين اراده فرمود که ما را با کالم حق توليد کند تا همچون نوبر آفریده های او:" مقدس می فرماید
هر چقدر دانشمندان دنيای ما را بيشتر می شناسند می فهميم که ما چقدر . اینقدر شما را دوست دارد و برای شما ارزش قائل است

  .ارزش داریم
اما قابل اعتماد این نوع محبت غير قابل درک است . راستی چرا خدا اینهمه کار را کرد تا ما را بيافریند؟ چون او خدای محبت است

این حقيقتی است که باید . خدا شما را ساخت تا بتواند شما را محبت کند. شما بعنوان هدف مخصوص محبت خدا آفریده شده اید. است
  .زندگيتان را روی آن بنا کنيد

محبت جوهر ! بت استبلکه او مح. در اینجا نمی گوید خدا محبت دارد) ٨:۴اول یوحنا."(خدا محبت است:" کتاب مقدس می فرماید
ولی او خواست تا شما را .  پس خدا به آفرینش شما نيازی نداشت، محبت کامل وجود دارد، در مشارکت تثليث .شخصيت خدا است

من . من شما را آفریده ام و از بدو تولد تاکنون از شما نگه داری کرده ام:" کتاب مقدس می فرماید. بيافریند تا محبتش را ابراز کند
من شما را آفریده ام و از شما نگه داری .  شما هستم و تا وقتی پير شوید و موهایتان سفيد شود از شما مراقبت خواهم کردخدای

  )۴-٣:۴۶اشعياء(."شما را با خود خواهم برد و نجات دهنده شما خواهم بود. خواهم نمود
 نه نيکی و نه بدی و ، اگر خدایی نبود.  کهکشانی می بودیماگر خدایی نبود همه ما فقط تصادفی بيش نبودیم و نتيجه اتفاقی بی هدف

  .نه هيچ اميدی برای عمر کوتاهتان بر روی این زمين می بود



و این معنا را ! ولی خبر خوشی داریم که خدایی وجود دارد که تو را برای دليلی آفریده است و زندگی شما معنای پویایی دارد
دقيق ترین راه برای :"  این است که ٢:١٢در حقيقت معنای روميان .  زندگی خود قرار دهيمزمانی در می یابيم که خدا را مرکز

  ." با دانستن این است که خدا چيست و او برای ما چه می کند، شناخت خود



  ۵# هدف
  موريتی ساخته شده ايدأشما برای م

  ."ثمره مرد عادل درخت حيات است، و کسی که جانها را صيد کند حکيم است"
  )٣٠:١١امثال سليمان(

  )فصل سی و ششم(
  موريتأساخته شده برای يک م

، من نيز ايشان را به ميان مردم می همانطور که تو مرا به اين جهان فرستادی" 
  )١٨:١٧يوحنا."(فرستم

تنها اگر بتوانم دور خود را به پايان رسانم و خدمتی را که از خداوند عيسی يافته ام، به " 
  )٢۴:٢٠اعمال رسوالن."(کمال انجام دهم

  
  

خداوند در حال کار کردن بر روی اين دنيا است و از شما . شما به اين دنيا پا گذاشته ايد تا وظيفه ای را به انجام رسانيد
خداوند، هم از شما انتظار دارد که در بدن . شما استموريت و وظيفه أماين . د که با او همکاری کنيدنيز انتظار دار

 ايماندارانوظيفه شما، خدمت به . موريت خود بپردازيدأمسيح به خدمت مشغول باشيد و هم در اين دنيا به م
به . نی است که مسيح را نمی شناسندآناموريت شما خدمت کردن به أولی م) ۵:١٢؛ اول قرنتيان٢۵:١کولسيان(است

  .موريتی که در اين دنيا بر عهده شما است، پنجمين هدف خدا برای شما استأانجام رساندن م
قسمتی از آن مسئوليتی می باشد که ديگران هم در آن سهيم .  شده استتعيين و مشخص" کامالموريت أسهم شما از اين م

ما به هر دو بخش ذکر شده در مباحث آينده . حصر به فرد شخص شما استموريت، خاص و منأهستند و قسمت ديگر م
  . به تفصيل می پردازيم

مسيحی بودن شامل فرستاده شدن نيز می .  است"فرستادن"  از ريشه التين می آيد که به معنای missionلغت انگليسی 
همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نيز شما  " :عيسی مسيح می گويد. گردد، فرستاده شدن به دنيا بعنوان نمايندگان مسيح

در . موريت خود را بر روی زمين شناخته بودأعيسی مسيح به وضوح نشان می دهد که م) ٢١:٢٠يوحنا."(را می فرستم
 و بيست و يکسال بعد هنگامی که بر روی )۴٩:٢لوقا."(بايد من در امور پدر خود باشم" : سن دوازده سالگی گفت

 اين دو مورد مانند دو ستون و تکيه گاه محکم برای يک زندگی )٣٠:١٩يوحنا."(تمام شد" : داد فرمودصليب جان می 
  . به انجام رساند را که پدر بر عهده اش گذاشته بود به کامليتیموريتأعيسی مسيح م. هدفمند می باشد

 بر دوش گرفته ايم زيرا که ماموريتی را که مسيح در مدت زمان حضورش بر روی زمين بر عهده داشت هم اکنون أم
ولی اين . آنچه او در جسم انسانی انجام داد، هم اکنون ما در بدن روحانی او يعنی کليسا انجام می دهيم. بدن مسيح هستيم

تمام اين نيکويی ها از سوی خدايی است که " : کتاب مقدس می فرمايد! موريت چيست؟ آشنا ساختن مردم با خداأم
سی مسيح، ما را با خود آشتی داده است، و اين مسئوليت را به ما سپرده تا پيغام اين آشتی را به بخاطر فداکاری عي
  )١٨:۵دوم قرنتيان."(ديگران نيز برسانيم

خداوند می خواهد نسل بشر را از بند شيطان آزاد سازد و بار ديگر با او رابطه برقرار کند تا انسان نيز پنج هدفی را که 
دوست داشتن خداوند، عضوی از : اين پنج هدف عبارتند از. ليل آنها آفريده گشته ايم به انجام رساندتنها و تنها به د

  .خانواده او بودن، شبيه او شدن، به او خدمت کردن، به ديگران راجع به او گفتن
 او ما را نجات می دهد .به محض اينکه ما متعلق به خداوند می شويم، او از ما استفاده می کند تا در ديگران نيز کار کند

 )٢٠:۵دوم قرنتيان."(پس سفيران مسيح هستيم" : کتاب مقدس می فرمايد. و سپس می فرستد تا کارش را به انجام رسانيم
  .ما پيام آوران عشق و به عمل رسانندگان اهداف خداوند هستيم

  
  موريت شماأاهميت م

. يد قسمتی ضروری جهت زندگی کردن برای جالل خدا استموريتی که در زندگی خود بر زمين دارأبه انجام رساندن م
  .موريت شما اينقدر مهم استأکتاب مقدس داليل زيادی را ارائه می دهد تا نشان دهد چرا م

بعنوان پيروان او، بايد آنچه را که عيسی . موريت شما دنباله کاری است که مسيح بر روی زمين انجام دادأم
موريت أم. برويم و شاگرد بسازيم بلکه برای او آئيم فقط ما را نخوانده است که به سوی آو مسيح. آغاز نمود، دنبال کنيم

شما آنقدر مهم است که عيسی مسيح پنج بار آنرا در عهدجديد تکرار می کند و هر بار به شکلی متفاوت و در پنج کتاب 
درست مثل ). ٨:١؛ اعمال رسوالن٢١:٢٠؛ يوحنا٢۴:٢۴؛ لوقا١۵:١۶؛ مرقس ٢٠-١٩:٢٨متی (مختلف در کتاب مقدس
با مطالعه اين پنج دستور مسيح ."  می خواهم که شما برويد و اين کار را انجام دهيد"واقعامن : " اينکه عيسی می گفته



؛ اينکه بر روی اين زمين، در کجا، چه وقت، چرا و چگونه بايد چه کاری موريت خود پی خواهيد بردأبه تمام جزئيات م
  .درا انجام دهي

پس رفته همه امتها را شاگرد سازيد و ايشانرا به اسم اب و ابن و روح القدس " : عيسی در بزرگترين فرمانش می گويد
تعميد دهيد و ايشانرا تعليم دهيد که همه اموريرا که به شما حکم کرده ام حفظ کنند و اينک من هر روزه تا انقضای عالم 

. اين فرمان نه فقط به شبانان و مبشرين بلکه به تمام پيروان مسيح داده شد)٠٢-١٩:٢٨متی."(آمين. همراه شما می باشم
 اين فرمان عيسی به شمايی است که اين نوشته را می خوانيد و به هيچ عنوان انجام اين دستور به دلخواه شما نيست، بلکه

ده خداوند هستيد پس وظيفه و اگر شما عضوی از خانوا. نيستپيشنهاد مهم يک اين کلمات مسيح، . الزامی می باشد
شايد ندانيد که خداوند . انجام ندادن و ناديده گرفتن اين فرمان يعنی نافرمانی از مسيح. موريتتان شاگرد سازی می باشدأم

کتاب مقدس . شما را مسئول افرادی که در اطراف شما می باشند قرار داده است ، افرادی که هنوز مسيح را نمی شناسند
اگر من به شخص بدکاری هشدار بدهم که محکوم به هالکت است، و تو اين هشدار را به او نرسانی، او "  :می فرمايد

در اينصورت او به سبب گناهش هالک خواهد شد؛ اما تو را مسئول هالکت او . توبه نخواهد کرد و نجات نخواهد يافت
موريت شما اين است که أاز مردم می شناسند و م شايد شما تنها مسيحی باشيد که بعضی )١٨:٣حزقيال."(خواهم دانست

  .مسيح را با ايشان در ميان بگذاريد
اگر چه اين يک مسئوليت بزرگ و مهم می باشد ولی به همين ترتيب يک . موريت شما يک افتخار بزرگ استأم

بواسطه عيسی مسيح با خود همه چيز از خدا که ما را " . افتخار است که بتوانيم توسط خداوند مورد استفاده قرار گيريم
موريت شما شامل دو افتخار بزرگ می أ م)١٨:۵دوم قرنتيان."(مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است

. ما در بنای ملکوت خداوند به عنوان همکارش به حساب خواهيم آمد. کار کردن در کنار خداوند و معرفی کردن او: شود
 عيسی مسيح ما را )١:۶دوم قرنتيان."(ما همکاران خداوند هستيم"  نامد و می گويد  می"کارگر شريک" پولس ما را 

چه . مورينش در دنيا ساختأنجات داد و در خانواده خودش قرار داد و روح خود را به ما بخشيد و سپس ما را م
وقتی ما چيزی را از .  گويدخدا بوسيله ما با شما سخن می. ما سفيران مسيح هستيم" : کتاب مقدس می فرمايد! افتخاری

بنابر اين، از جانب او از شما می خواهيم که . شما درخواست می کنيم، مانند اينست که مسيح آن را از شما می خواهد
  )٢٠:۵دوم قرنتيان."(لطف و محبت خد را رد نکنيد و با او آشتی نماييد

را اين بزرگترين کاری است که می به ديگران بگوئيد که می توانند زندگی جاودانی داشته باشند، زي
اگر همسايه شما سرطان و يا ايدز دارد و شما درمان بيماری او را می دانيد، جنايت . توانيد برای ايشان انجام دهيد

بدتر از آن اين است که راههای بخشش و هدف و . است که او را نجات ندهيد و اطالعات را در اختيارش نگذاريد
ما عالی ترين اخبار را در اختيار داريم .  جاودانی داشتن را همچون يک راز برای خود نگاه داريمآرامش يافتن و زندگی

يکی از مشکالتی که سالها . و در ميان گذاشتن آنها با ديگران بزرگترين لطفی است که می توانيم به کسی داشته باشيم
يح فراموش می کنند که زندگی بدون او چقدر مملو از مسيحيان درگيرش بوده اند اين است که بعد از ايمان آوردن به مس

 قانع و يا موفق به نظر می رسند، آنچه در ظاهرما بايد بخاطر داشته باشيم که مهم نيست چقدر انسانها . نااميدی می باشد
دی از اهميت دارد اين است که زندگی بدون مسيح آنان را دستخوش نااميدی و گمگشتگی می سازد و به سوی جدايی اب

اعمال !"(غير از عيسی مسيح کسی نيست که بتواند ما را رستگار سازد" : کتاب مقدس می فرمايد. خداوند پيش می برد
  .همه به عيسی مسيح احتياج دارند) ١٢:۴رسوالن

ثير قرار أموريت شما زندگی افراد و سرنوشت ايشان را تا ابد تحت تأاين م. موريت شما ارزش جاودانی داردأم
نتايج و عواقب . پس می بينيم که از هر هدف و کار و مقصود ديگری که در زندگی داشته باشيم مهم تر است. د دادخواه

هيچ کاری در نزد خداوند مهمتر از . موريت ما برای هميشه باقی خواهد ماند ولی نتايج کار و شغل ما جاودانی نيستأم
به همين دليل است که ما . ک رابطه عالی را با خداوند پايه ريزی کننداين نيست که شما به ديگران کمک کنيد تا بتوانند ي

ماداميکه روز است مرا بايد به کارهای فرستنده خود مشغول " : مسيح فرمودعيسی . موريت خود تعجيل کنيمأبايد درم
 روند، پس برای  ساعتها و دقايق از دست می)۴:٩يوحنا."(باشم و شب می آيد که در آن هيچکس نمی تواند کاری کند

از همين حاال آغاز کنيد و به سوی ديگران برويد و به انجام . خير نکنيدأموريت خود حتی يک لحظه هم تأانجام م
روزی همه ما با آنانی که به سوی مسيح خوانده ايم در آسمان جشن خواهيم گرفت ولی تنها به . موريت خود بپردازيدأم

  .مين وقت داريم که ايشان را به سوی مسيح دعوت کنيماندازه مدت زندگی خود بر روی اين ز
خداوند از شما انتظار . آنچه می گويم به اين معنی نيست که از شغل خود دست بکشيد و يک مبشر تمام وقت مسيح گرديد

يا يک اگر يک دانش آموزيد و يا يک مادر و . دارد که در هر جايی که هستيد پيام خوش را با ديگران در ميان بگذاريد
به انسانهايی که خداوند در " معلم دبستان و يا فروشنده، و يا مدير عامل يا هر کار ديگری که انجام می دهيد، بايد مستمرا

اطرافتان گذاشته است و بر اساس هدف خاصی ايشان را سر راه شما قرار داده توجه کنيد و با ايشان پيام خوش انجيل را 
  .در ميان بگذاريد

بهترين استفاده از : "  می گويدWilliam Jamesويليام جيمز. موريت شما به زندگی شما معنا می بخشدأم
ن است که آنچه حقيقت اي."  زندگی، صرف کردن آن برای چيزهايی می باشد که باعث جاودانگی زندگی می گردند

به همين خاطر . پايان از بين خواهد رفت ديگر در هر چيز.  باقی خواهد ماند ملکوت خداوند استبرای هميشه جاودانه



ت سازيم، مشارکت داشته باشيم، رشد روحانی کنيم، خدمت کنيم و  کنيم، زندگی خود را مملو از عبادبايد با هدف زندگی
  . باقی خواهند ماندنتايج اين فعاليتها برای هميشه . موريت خود را بر روی زمين به انجام رسانيمأم

ندن آنچه خداوند بر عهده شما گذارده است موفقيتی کسب نکنيد در واقع زندگی خود را به هدر داده اگر در به انجام رسا
زندگی وقتی برايم ارزش دارد که آن " : پولس می گويد. ايد، زندگی که خداوند بعنوان امانت به شما عطا فرموده است

 را به کمال رسانم، يعنی پيغام خوش انجيل را به را در راه خدمتی که عيسای خداوند به من سپرده است صرف کنم و آن
 افرادی بر روی اين سياره )٢۴:٢٠اعمال رسوالن."(ديگران برسانم و بگويم که خدا مهربان است و همه را دوست دارد

زندگی می کنند که تنها شما قادر هستيد به خاطر محل زندگی خود و هدفی که خداوند، شما را برای آن در اين مکان 
اگر فقط يک نفر به خاطر کار شما به بهشت برود، با زندگی خود يک . ار داده است به اين افراد دسترسی داشته باشيدقر

: " موريت خود بنمائيد و دعا کنيدأشروع به نگاه کردن به اطراف خود به قلمرو م. تغيير بزرگ در ابديت ايجاد کرده ايد
  "ای تا با مسيح او را آشنا کنم؟خدا يا چه کسی را در سر راه من قرار داده 

امروزه در . موريت ما داردأزمان بندی خداوند برای به پايان رساندن تاريخ بستگی به عملی شدن م
کی اتفاق می افتد؟ درست . ميان ايماندارن يک شوق و شور عجيبی برای بازگشت مسيح و پايان يافتن دنيا وجود دارد

. ال را از او کردند و جواب عيسی بسيار روشن و واضح بودؤکند شاگردان همين سقبل از اينکه مسيح به آسمان صعود 
بر شما نيست که ايام و زمانهايی را که پدر در اختيار خود نگاه داشته است بدانيد؛ اما چون روح القدس بر " : او فرمود

ن نقاط جهان، شاهدان من خواهيد شما آيد، قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و تمامی يهوديه و سامره و تا دورتري
  )٨-٧:١اعمال رسوالن."(بود

وقتی که شاگردان می خواستند در مورد نبوت صحبت کنند، عيسی مسيح بسرعت جهت صحبت ايشان را به سوی 
او بطور . موريتشان بر زمين بگذارندأعيسی از شاگردانش انتظار داشت که تمرکز خود را بر روی م. بشارت برگرداند

جزئيات بازگشت من هيچ ربطی به شما ندارد بلکه آنچه مهم است و به شما مربوط می شود : "  اينچنين گفتخالصه
  ."بر روی آن متمرکز باشيد. موريتی می باشد که بر عهده شما گذاشته امأم

ز و ساعت هيچ کس آن رو" : فکر کردن و انديشيدن بر روی زمان دقيق بازگشت مسيح بی فايده است زيرا مسيح فرمود
از آن جائيکه مسيح خود فرموده ) ٣۶:٢۴متی."(را نمی داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر نيز از آن آگاه نيستند

که از ساعت و روز اين واقعه خبر ندارد، چرا شما بايد سعی کنيد که به آن پی ببريد؟ آنچه ما بطور مسلم می دانيم اين 
عيسی مسيح ." اد مورد نظر خداوند پيام انجيل را نشنيده اند او بازگشت نخواهد کردتا زمانی که تمام آن افر: " است
آنگاه پايان فرا . و اين بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعالم خواهد شد تا شهادتی برای همه قومها باشد" : فرمود

موريت خود متمرکز باشيد نه أ م اگر می خواهيد مسيح زودتر بازگردد بر روی انجام دادن)١۴:٢۴متی."(خواهد رسيد
موريت أشايد ندانيد که چقدر آسان حواس ما پرت می شود و ناگهان به کنار می رويم و از انجام م! پی بردن به نبوت

خود دست می کشيم، زيرا شيطان ترجيح می دهد شما هر کاری انجام دهيد به غير از در ميان گذاشتن ايمانتان با 
خواهد داد همه نوع کارهای خوب خواهيد کسی را با خود به بهشت ببريد، شيطان به شما اجازه تا زمانی که ن! ديگران

 لذتها و تفريحاتموريتتان را به انجام رسانيد تمام أولی به محض اينکه در هدف خود جدی شويد و بخواهيد م. انجام دهيد
کسی که تمام هوش و " : وريد که عيسی فرمودوقتی اين اتفاق می افتد به خاطر آ. را در سر راه شما قرار می دهد

  )۶٢:٩لوقا!"(حواسش متوجه خدمت به من نباشد، اليق اين خدمت نيست
  

  .موريت خويش چه بهايی بايد بپردازيمأبرای به انجام رساندن م
ند را موريت خود ملزم هستيم که ارزشهای خود را رها کرده و ارزشهای مورد نظر خداوأبرای به کامليت رساندن م 

شما نمی توانيد هر چه که دوست داريد انتخاب کنيد و انجام دهيد و بقيه را به روال . برای زندگی خويش انتخاب کنيم
اراده تو انجام شود، نه خواست " : شما بايد همانطور که مسيح هم گفت، بگوئيد. زندگی سابق خويش انجام دهيد

از دعاهای . ياها و نقشه های خود را تسليم او می کنيدؤتظارات و رشما تمام آرزوها و حقوق و ان) ۴٢:٢٢لوقا."(من
 آنچه را می خواهم انجام دهم برکت بده و در عوض دعا اخود خواهانه دست بر می داريد و ديگر نمی گوئيد که خداوند

  ."خداوندا به من کمک کن تا آنچه را تو برکت می دهی انجام دهم: " می کنيد
يد که نام خود را در پائين آن امضاء کرده ايد به پدر آسمانی می دهيد و می گوئيد که وظايف شما يک صفحه کاغذ سف

به خدا بسپاريد و سراسر وجود خود را به او " خود را کامال" : کتاب مقدس می فرمايد. زندگی شما را در آن بنويسد
  )ب١٣:۶روميان."(يکوی او را تحقق بخشيدبايد وسيله ای مفيد در دست خداوند باشيد تا هدفهای ن... تقديم کنيد؛

موريتی را که خداوند بر عهده شما قرار داده است انجام دهيد و اهميت ندهيد که چه أاگر تصميم بگيريد که در زندگی م
. مشکالتی در سر راه شما قرار خواهد گرفت، برکتی دريافت می کنيد که کمتر کسی در زندگی آن را تجربه کرده است

عيسی مسيح وعده .  خداوند برای مردان و زنانی که ملکوت او را بر زمين برقرار می کنند همه کار می کنددر حقيقت
بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشيد، آنگاه همه اينها نيز به شما عطا خواهد " : داده است که

  )٣٣:۶متی."(شد
  
  



  يکی ديگر برای مسيح
در کليساهای کوچک و محلی و روستايی خدمت می کرده " خداوند را خدمت کرده است و اکثرا سال ۵٠پدر من بيش از 

فعاليت مورد عالقه او ساختن کليساهای . موريتی بر عهده داشتأاو يک واعظ خيلی ساده بود ولی مردی بود که م. 
در سال . در کل دنيا بنا کرد کليسا ١۵٠در دوره زندگی خود پدر من بيش از . کوچک توسط داوطلبان اين کار بود

 . ساعت در حالت نيمه هوش بيدار بود٢۴در هفته آخر بيماريش تمام مدت .  پدر من بخاطر سرطان درگذشت١٩٩٩
در زمانی که کنار او . همانطور که در آن حالت چيزهايی می ديد، بلند بلند صحبت می کرد و آنها را به زبان می آورد

او کليساها را يکی بعد .  با صدای بلند مطرح می کرد چيزهای زيادی در مورد پدرم آموختمياهايش کهؤنشسته بودم از ر
يک شب از شبهای آخر همينطور که همسرم و خواهرزاده هايم و خودم در کنار او بوديم پدرم . بنا کرداز ديگری 

که بتواند اين کار را انجام دهد و من و البته او خيلی ضعيفتر از آن بود . ناگهان فعال شد و خواست از تخت بيرون بيايد
ولی او اصرار داشت که از تخت . همسرم مانع اين کار او شديم و از او خواستيم که باز به بسترش بازگردد و بخوابد

بايد يکنفر ديگر را برای : " او جواب داد" جيمی می خواهی چکار کنی؟: " پس باآلخره همسرم پرسيد. بيرون بيايد
بايد يکنفر ديگرا را ... بايد يکنفر ديگر را برای مسيح نجات دهم. " و اين را چندين مرتبه تکرار کرد!" دهممسيح نجات 

  !" برای مسيح نجات دهم
در حالی که با چشمان اشکبار در کنار تخت او . صدها بار آن جمله را تکرار کرد" در طول يک ساعت بعدی او تقريبا
در همان لحظه پدرم دستان خود را بر سر من . ا از خداوند برای ايمان پدرم تشکر کنمزانو می زدم، سرم را خم کردم ت

! يکی ديگر را برای مسيح نجات بده: " گذاشت، درست مانند اينکه می خواهد مسئوليت بزرگی را به من بدهد و گفت
 تمام زندگی به خاطر بسپرم و بر من تصميم گرفتم که آنچه را پدرم به من گفت در!" يکی ديگر را برای مسيح نجات بده

به هيچ چيز من شما را دعوت می کنم که به همين ترتيب شما نيز بر اين روش تمرکز کنيد، زيرا . طبق آن عمل کنم
اگر می خواهيد خداوند از شما استفاده کند بايد در . اندازه اين موضوع در ابديت تغيير و دگرگونی ايجاد نخواهد کرد

آنچه که خداوند بسيار و بيش از هر چيز ديگر مورد اهميت . خداوند اهميت دارد، اهميت قائل شويدمورد آنچه برای 
او می خواهد که فرزندانش دوباره . قرار می دهد نجات و رهايی انسانهايی می باشد که به دست خودش خلق شده اند

ميشه متوجه اين موضوع باشيد که بايد به من دعا می کنم که شما ه. بسويش بازگردند، صليب اثباتی برای همين است
 " :ت بگوئيدأيکنفر ديگر برای مسيح پيام نجات را برسانيد تا روزی که در مقابل تخت داوری خداوند ايستاديد به جر

  ."موريت انجام شدأم
  
  
  
  

  .موريتی خلق شده امأ من به منظور م:نکته مورد توجه
د سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعميد دهيد و به آنان پس برويد و همه قومها را شاگر"  :آيه حفظی

اينک من هر روزه تا پايان اين عصر با شما . تعليم دهيد که هر آنچه به شما فرمان داده ام، به جا آورند
  )٢٠-١٩:٢٨متی!"(هستم

 خداوند بر عهده ام گذاشته است می شود؟ موريتی کهأچه ترسهايی مانع به انجام رساندن م: سؤالی که بايد از خود بکنيد
  چه چيز مانع می شود که من خبر خوش را به ديگران برسانم؟

  



  )فصل سی و هفتم(
  در ميان گذاشتن پيام زندگيتان با ديگران

  )الف١٠:۵اول يوحنا."(هر که به پسر خدا ايمان دارد، اين شهادت را در خود دارد" 
اکنون کالم خداوند بوسيله شما در همه جا پخش شده و به گوش مردم سرزمينهای ديگر "

 حيرت انگيز شما به خداست؛ لذا هر جا قدم می گذاريم، سخن از ايمان. نيز رسيده است
  )٨:١اول تسالونيکيان."(نيازی نيست که ما ديگر چيزی در اين خصوص بگوييم

  
  

وقتی که ايمان می آوريد به همان . خداوند در زندگی شما يک پيام قرار داده است که بايد آنرا با ديگران در ميان بگذاريد
 : پولس رسول می گويد. می خواهد که از طريق شما با دنيا صحبت کند خداوند .ترتيب يک پيام آور مسيح نيز می شويد

دوم ."(ما در مسيح با خلوص نيت سخن می گوييم، همچون کسانی که سخنگوی خدايند و در حضور او می ايستند" 
   )ب١٧:٢قرنتيان

ی می کند شما را ساکت شايد فکر کنيد که چيزی برای در ميان گذاشتن با ديگران نداريد ولی اين شيطان است که سع
حقيقت اين است که شما يک انبار پر از تجاربی داريد که خداوند می خواهد از آنها استفاده کند و ديگران را . نگاه دارد

هر که به پسر خدا ايمان دارد، اين شهادت را در خود "  :کتاب مقدس می فرمايد. نيز وارد خانواده خودش گرداند
  : پيامی که شما در مورد زندگی خود به ديگران می دهيد شامل چهار بخش می شود)فال١٠:۵اول يوحنا."(دارد

  .داستان رابطه شما با خداوند و اينکه چطور اين رابطه شروع شد:  شماشهادت •
 .مهمترين درسهايی که خداوند به شما آموخته است:  شمادرسهای زندگی •
 .ای اهميت دادن به آنها شکل داده استآنچه خداوند شما را بر:  شماعالئق و اشتياقهای الهی •
 پيام نجات: خبر خوش •

  
شهادت شما و داستان زندگيتان بيان می کند که چگونه عيسی . پيام زندگی شما شامل شهادتتان نيز می شود

شما "  :پطرس به ما می گويد که ما توسط خداوند انتخاب شديم. مسيح يک دگرگونی بزرگ برايتان ايجاد کرد
 خدا، و کاهنان پادشاهمان عيسی، و قوم مقدس و خاص خدا می باشيد، تا به اين ترتيب به ديگران نشان دهيد برگزيدگان

 اين اصل و جوهره شهادت )٩:٢اول پطرس."(که خدا چگونه شما را از تاريکی به نور عجيب خود دعوت نموده است
در يک دادگاه از .  با ديگران در ميان گذاريد تجارب شخصی خود را،دادن است، يعنی به سادگی با توجه به خداوند

ی دادگاه اعتراضی أشاهد انتظار ندارند که بر سر پرونده مجادله و بحث کند و بخواهد حقيقت را ثابت کند و يا بر ر
 شاهدان به سادگی گزارش آنچه رخ داده است و يا آنچه. داشته باشد، اين وظيفه وکيل دعاوی است که اين کارها را بکند

  .را که ديده اند را می دهند
او از شما ." خواهيد بودشما وکيل من "  نه اينکه )٨:١اعمال رسوالن."( شاهدان من خواهيد بود" :عيسی مسيح فرمود

در ميان گذاشتن آنچه برايتان توسط مسيح به وقوع پيوسته . انتظار دارد که داستان خود را با ديگران در ميان بگذاريد
. موريت شما بر روی زمين است، زيرا کاری که انجام می دهيد منحصر به فرد استأری از ماست يک بخش ضرو

اگر . داستان ديگری همانند داستان شما وجود ندارد، پس فقط شما هستيد که می توانيد اين داستان را به ديگران بگوئيد
شما شايد . ی هميشه از بين خواهد رفتاين کار را نکنيد برای هميشه برکت را از دست داده ايد و داستانتان برا

 و خيلی سخت است که با تجربه شخصی کسی بحث و هستيد کتاب مقدس نباشيد ولی صاحب زندگی خود دانشجوی 
ثرتر است، زيرا آنانی که هنوز مسيح را ؤ در حقيقت شهادت شخصی زندگی شما حتی از يک موعظه هم م.مجادله کرد

عنوان يک استاد و فروشنده ای که تجربه طوالنی دارد می نگرند، اما آنان به شما به نمی شناسند به شبان کليسا به 
داستانهای شخصی خيلی راحت تر به زندگيهای ما . نگاه می کنند و بيشتر باورتان دارند "خريدار راضی"عنوان يک 

اين شهادتها . ها گوش فرا دهندمربوط می شود تا آنچه مسئولين مربوطه می گويند و مردم دوست دارند به اين داستان
آنانی که مسيح را نمی شناسند هيچ عالقه ای . توجه مردم را به خود جلب می کند و آن را تا مدتها به خاطر می سپرند

ندارند به  نقل قولهای شما از الهيدانان توجه کنند ولی يک کنجکاوی ذاتی در درونشان می باشد که در مورد آنچه تجربه 
در ميان گذاشتن داستانها باعث به وجود آمدن يک پل رابطه ای می شود که مسيح از روی اين پل می . بشنوندنکرده اند 

  . تواند به قلب هر دو طرف رفت و آمد داشته باشد
بسياری . يکی ديگر از ارزشهای شهادتهای شما اين است که در مقابل دفاعيات منطقی همچون يک ميان بر عمل می کند

 به قدرت کتاب مقدس باور ندارند و آنرا قبول نمی کنند به صحبتهای يک شخص فروتن گوش فرا می دهند و از مردم که
بجای به همين خاطر است که پولس در شش مناسبت مختلف برای در ميان گذاشتن انجيل . داستان او را باور می کنند

  )٢۶ الی٢٢الن بابهای اعمال رسو(. زندگی خود بهره می برداز شهادتذکر آيات کتاب مقدس 



همواره آماده باشيد تا هر کس دليل اميدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گوييد، اما به "  :کتاب مقدس می فرمايد
 بهترين روش برای آماده بودن و مستعد گشتن، اين است که شهادت خود را )١۶-١۵:٣اول پطرس."(نرمی و با احترام

آنچه که نوشته ايد به چهار بخش تقسيم . نرا به خاطر بسپاريم، به خصوص نکات مهم آن رابر روی کاغذ آوريم و سپس آ
  :کنيد

  .قبل از اينکه مسيح را مالقات کنم زندگی من چه شکلی داشت -١
 .چطور متوجه شدم که به عيسی محتاجم -٢
 .چگونه زندگی خود را تسليم مسيح کردم -٣
 .تفاوتهايی که مسيح در زندگی من ايجاد کرد -۴

شما به خاطر هر کمکی . ته شما به غير از شهادت نجاتتان، شهادتهای زيادی برای در ميان گذاشتن با ديگران داريدالب
شما بايد از مشکالت خود يک ليست تهيه کنيد و همچنين . که خداوند در زندگی شما کرده است، می توانيد شهادت دهيد

نها بيرون آورده است، سپس با حساسيت فراوان آن قسمتهايی را از اوضاع و احوال و شرايطی که خداوند شما را از آ
هر موقعيتی شهادتهای مخصوص به خود . که به زندگی دوستانتان مربوط می شود خارج سازيد و برايشان تعريف کنيد

  .را دارد
ما  دومين بخش از پيغام زندگی ش.پيام زندگی شما شامل درسهايی که از زندگی گرفته ايد نيز می گردد

. تجاربی که در زندگی از طريق اين رابطه آموخته ايد. حقايقی است که خداوند در رابطه با خودش به شما آموخته است
اينها درسها و مکاشفاتی است که در مورد خداوند ياد گرفته ايد، روابط، مشکالت، وسوسه ها و ديگر مواردی که در 

ای خداوند، راه اجرای احکام خود را به من بياموز و من هميشه آنها را "  :داود در دعايش می گويد. زندگی وجود دارند
سفانه ما از اين همه مواردی که در زندگی برايمان رخ می دهند، هيچ درس نمی أ مت)٣٣:١١٩مزمور."(انجام خواهم داد

دشمانانشان نجات بخشيد، خداوند بارها بنی اسرائيل را از دست "  :کتاب مقدس در مورد قوم اسرائيل می فرمايد. گيريم
افرادی اين " شما هم حتما )۴٣:١٠۶مزمور."(ولی آنها هر بار بر ضد او شوريدند و در گناهان خود بيشتر غرق شدند

  .چنين را مالقات کرده ايد
 درس گرفتن و استفاده از تجارب ديگران عاقالنه تر از آناگر چه درس گرفتن از تجارب يک کار عاقالنه است، اما 

ما بايد از . ما آنقدر وقت نداريم که بخواهيم همه چيز را خودمان به شخصه از زحمات و اشتباهاتمان تجربه کنيم. تاس
 نصيحت شخص دانا برای گوش شنوا مانند حلقه طال و " :کتاب مقدس می فرمايد. زندگيهای يکديگر درس بگيريم

  )١٢:٢۵امثال سليمان."(جواهر، با ارزش است
يی را که در زندگی آموخته ايد بر روی کاغذ بياوريد تا شايد بتوانيد آنها را با ديگران نيز در ميان مهمترين درسها

ما بايد از سليمان متشکر باشيم که اين کار را کرد و دو کتاب امثال و جامعه را در اختيار ما قرار داد که هر . بگذاريد
د که با استفاده از تجارب ديگران تا چه حد می توانيم از تصور کني. دوی آنها پر از دروس عملی زندگی می باشند

 عادت بيرون کشيدن تجارب و درسهای مهم زندگی و ،افراد بالغ. خستگيها و فرسودگيهای غيرضروری اجتناب ورزيم
من شما را تشويق می کنم که يک ليست از درسهای روزانه . نگاهداری از آنها در ذهنشان را در خود رشد می دهند

تا زمانيکه آنها را به رشته تحرير در نياوريد و در جايی حفظشان نکنيد، درسی از آنها " مطمئنا. ود تهيه نمائيدخ
ال را مطرح می کنيم که می توانند برای فعال کردن حافظه شما برای شروع، مفيد ؤدر اينجا تعدادی س. نخواهيد گرفت

؛ دوم ١٣-١١:۴؛ فيليپيان۵١مزمور: ه اين آيات توجه کنيدبرای نمونه های کتاب مقدسی اين پرسشها ب (:باشند
  )٢٠:۵٠؛ پيدايش ٧١:١١٩؛ مزمور۴٠؛ مزمور١٠-۴:١قرنتيان
  خداوند از شکستها چه چيزهايی به من آموخته است؟ •
 خداوند از بی پولی به من چه درسهايی ياد داده است؟ •
 خداوند از افسردگيها و دردها و غم به من چه آموخته است؟ •
 ند در صبر چه چيزهايی به من آموخته است؟خداو •
 خداوند از بيماری چه درسهايی به من ياد داده است؟ •
 خداوند از دل شکستگی چه چيزهايی به من آموخته است؟ •
 من از خانواده ام، کليسا، روابطم، گروه خانگی ام و يا اوضاع و احوال و انتقادات چه درسهايی گرفته ام؟ •

 خداوند خدای شور و .پيام زندگی شما شامل در ميان گذاشتن عالئق و اشتياقهای الهی شما نيز می شود
.  استعالقمند و به همان اندازه به چيزی متنفرخداوند پر از شور و احساس ما، از چيزی . شوق و سراسر انرژی است

و دوست دارد و از آنچه که او متنفر است بيشتر می هر قدر که به او نزديک شويد، احساس و شور شما نيز به آنچه که ا
شايد اين . گردد و از صميم قلبتان به خواست او اهميت می دهيد و بنابر اين روزی سخنگوی او در کل دنيا خواهيد شد

هر چه که هست شما احساس می کنيد که . شور و هيجان در مورد يک هدف باشد و يا يک مشکل و يا گروهی از مردم
  . ريد در موردش صحبت کنيد و کاری را به انجام رسانيد که تغييری در اوضاع و احوال ايجاد می کندمجبو

عيسی مسيح . شما نمی توانيد از صحبت کردن در مورد چيزهايی که بی نهايت به آنها عالقه مند هستيد خودداری کنيد
ونه ای که می توانيم ذکر کنيم داود و ارميا می دو نم )٣۴:١٢متی ."(سخنان انسان، نشان دهنده باطن اوست"  :فرمود



کالم تو در دلم "  : و ارميا می گويد)٩:۶٩مزمور."(برای خدمت در خانه تو شور و هيجان دارم"  :داود می گويد. باشند
  )٩:٢٠ارمياء ."(مثل آتش، شعله ور می شود که تا مغز استخوانهايم را می سوزاند و نمی توانم آرام بگيرم

اين مورد می .  به عده ای از مردم يک شور و احساس الهی می بخشد که با چيزی مبارزه کنند و بر آن فائق آيندخداوند
تواند گاهی مشکالت يا تجارب شخصی آنان باشد همچون اعتياد و افسردگی و بيماری و بی استفاده بودن و دهها مشکل 

افرادی می دهد تا در گروهی صحبت کنند يا به جای آنانی که گاهی اوقات خداوند اين شور و اشتياق خاص را به ! ديگر
بچه های سقط شده، جفا ديدگان، فقرا، زندانيان، سوء استفاده شدگان و آنانی : خود صحبت نمی کنند، صحبت کنند، مانند

  .فاعان دفاع کنيمکتاب مقدس پر است از فرامينی که می گويد بايد از حقوق بی د. که قانون، ايشان را ناديده گرفته است
او ممکن است به شما نيز يک شور . خداوند از افراد پرشور و مشتاق استفاده می کند تا ملکوتش را رشد و توسعه دهند

و هيجان الهی عطا کند تا يک کليسای جديدی را بنا کنيد و خانواده ها را تقويت کنيد و يا مخارج ترجمه های کتاب مقدس 
شايد خداوند اين اشتياق را در شما قرار دهد که برای معرفی کالم خدا . ن مسيحی را تربيت کنيدرا تقبل کنيد و يا رهبرا

شايد خداوند بخواهد که شما با بازرگانان و يا جوانان و يا . و مسيح با گروهی آشنا شويد و در زندگی آنها کار کنيد
ی عادتها و عالقه های ورزشی خاصی هستند تماس و يا دانش آموزان و يا مادران جوان و يا آنانی که داراخارجيها و 

اگر از خداوند بطلبيد او نيز قلب شما را مملو از اشتياق برای خدمت در يک گروه و يا کشور که . ارتباط برقرار کنيد
  .عاجزانه و بی نهايت به يک شاهد مسيحی نياز دارند، پر خواهد ساخت

شما نبايد از . اصی عطا کرده است تا آنچه را که می خواهد، به انجام رساندخداوند به هر کدام از ما اشتياق و تمايل خ
در عوض، بايد به يکديگر گوش فرا . ديگران انتظار داشته باشيد که در مواردی همانند شما شور و اشتياق نشان دهند

هيچگاه هيجانات . ربه نکرده ايمدهيم و به ارزشها و پيامهای زندگی يکديگر احترام بگذاريم، زيرا همه ما همه چيز را تج
غيرت داشتن نيکوست، به "  :کتاب مقدس می فرمايد. و اشتياق ديگران را بی ارزش ندانيد و کوچک و حقير نشماريد

   )١٨:۴غالطيان."(شرطی که با قصد نيکو باشد و هميشگی، نه فقط زمانی که من با شما هستم
انجيل نشان می دهد که خدا چگونه آدميان "  بر خوش چيست؟ خ.پيام زندگی شما شامل خبر خوش نيز می گردد

پيغام ما اينست که خدا در مسيح "  )١٧:١روميان."(نيک می شمارد و اين پايه ايمان و بر ايمان بنا شده است" را کامال
 خبر )١٩:۵م قرنتياندو." (بود و مردم را به آشتی با خود فرا می خواند تا گناهانشان را ببخشايد و آثار آن را پاک نمايد

خوش اين است که وقتی به رحم و بخشش خداوند، در اين مورد که ما را از طريق عيسی مسيح و کار او نجات داد، 
اطمينان می کنيم، از آن به بعد گناهان ما بخشيده می شود، برای زندگی خود هدفی می يابيم و در آينده خانه ای در 

  .آسمان برايمان مهيا می گردد
من می توانم ليستی از اين . ا کتاب مبنی بر روشهای در ميان گذاشتن خبر خوش به رشته تحرير در آمده استصده

تمرينهايی که در ولی تمام اين . )٢ضميمه (کتابها که برای من نيز پربار و نتيجه بخش بوده اند در اختيار شما قرار دهم
شهادت دادن برای مسيح برانگيزانند مگر اينکه هشت موردی را که کتب مختلف نوشته شده اند، نمی توانند شما را برای 

از همه اينها مهم تر اين است که شما . در مبحث گذشته بررسی کرديم در زندگی خود وارد سازيم و به آنها عمل نمائيم
  .  گمشده را دوست دارد، دوست بداريدیبايد همانطور که خداوند انسانها
وقتی که مسيح بر روی صليب . همه برای او اهميت دارند. ست نداشته باشد، نمی آفريندخداوند هرگز کسی را که دو

کتاب مقدس می !" دوست دارماينقدر من شما را : " آغوش خود را گشود و بازوان خود را باز کرد، در واقع به ما گفت
 هر )١۴:۵دوم قرنتيان."( همه مردزيرا محبت مسيح بر ما حکمفرماست، چون يقين داريم که يک تن به خاطر"  :فرمايد

موريت خود دچار عجز و ناتوانی و شک می گرديد، فقط به کاری که مسيح بر روی صليب انجام داد أگاه در مورد م
  !بيانديشيد

محبت هيچ انتخاب . ما بايد به آنانی که هنوز مسيح را نشناخته اند اهميت دهيم زيرا که خداوند به آنها اهميت می دهد
زيرا محبت کامل ترس را دور ... کسی که محبت دارد نمی ترسد"  :کتاب مقدس می فرمايد.  را باقی نمی گذاردديگری

 يک پدر و مادر، در هنگام آتش سوزی بدون توجه به هيچ چيزی به داخل آتش می دوند تا )١٨:۴اول يوحنا."(می سازد
اگر تا به امروز برای در ميان گذاشتن خبر .  می داردفرزند خود را نجات دهند زيرا محبت آنان ترس را از ميان بر

  . خوش با ديگران دچار ترس و شک بوده ايد، از خداوند بخواهيد که قلبتان را مملو از محبت نسبت به ايشان سازد
دوم ."(نمی خواهد کسی نابود شود بلکه مايل است همه از گناهانشان توبه کنند) خدا("  :کتاب مقدس می فرمايد

 برای او دعا کنيد، به او محبت بايدتا زمانی که شخصی در سر راه شما است که هنوز مسيح را نمی شناسد  )٩:٣سپطر
و تا زمانی که يکنفر در گروه و دسته شما است که هنوز عضو خانواده خدا . کنيد و خبر خوش را با او در ميان گذاريد

کليسايی که نخواهد رشد . ه او را به درون خانواده خدا هدايت کند شما اين کوشش را بنمايد کی کليسابايدنگرديده است 
  ."برو به جهنم: " کند در واقع به دنيا می گويد

چه کارهايی حاضريد انجام دهيد تا مردمی که می شناسيد به آسمان روند؟ آنان را به کليسا دعوت می کنيد؟ داستان خود 
 به ايشان می دهيد؟ آنان را به صرف غذا دعوت می کنيد؟ هر روزه را با ايشان در ميان می گذاريد؟ اين کتاب را
موقعيتها و فرصتهايی را که . موريت و خدمت شما محيط اطرافتان استأبرايشان دعا می کنيد تا نجات يابند؟ قلمرو م

ده را بکنيد تا از هر فرصت نهايت استفا"  :کتاب مقدس می فرمايد. خداوند در اختيارتان قرار می دهد از دست ندهيد
پيغام انجيل را به ديگران برسانيد، و بدانيد چگونه با کسانی که هنوز ايمان نياورده اند، عاقالنه رفتار 



 آيا کسی هست که بخاطر کار شما وارد بهشت می گردد؟ آيا کسی در بهشت اين توانائی را خواهد )۵:۴کولسيان."(نماييد
 هستم زيرا تو آنقدر برايم اهميت قائل شدی که پيام خوش را با من در ميان من اينجا. داشت که بگويد از تو متشکرم

گذاشتی؟ تصور کنيد سالم دادن و خوش آمد گفتن به آنانی که شما باعث نجاتشان شديد، در آسمان چه کار لذت بخشی 
فقط انسانها هستند . ستنجات يک روح و جان در اين دنيا از هر هدف ديگری که در زندگی داريد مهم تر ا! خواهد بود

  .که برای هميشه جاودانه باقی خواهند ماند
 يک خانواده باشيد، عضواو شما را آفريد تا : شما در اين کتاب به پنج هدف خدا برای زندگيتان در زمين پی برديد

از اين پنج . د خبر خوش گرديپيام رسان باشيد و  فيض اوخدمتگزار، جالل دهيد، او را داشته باشيدشخصيت خودش را 
به . چهار مورد ديگر را در ابديت نيز خواهيم داشت.  هدف پنجم است که می تواند بر روی زمين به انجام رسدفقطهدف 

همين خاطر است که انتشار خبر خوش اينقدر اهميت دارد؛ شما مدت زمان کوتاهی در اختيار داريد تا پيام زندگی خود 
  .موريت خويش را به کمال رسانيدأمرا با ديگران در ميان بگذاريد و 

  
  
  

  . خدا می خواهد از طريق من چيزی به دنيا بگويد:نکته مورد توجه
همواره آماده باشيد تا هر کس دليل اميدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گوييد، اما به نرمی و با "  :آيه حفظی

  )١۶-ب١۵:٣اول پطرس."(احترام
  .خدا از من می خواهد با چه کسی پيام زندگی خود را در ميان بگذارم: سؤالی که بايد از خود بکنيد



  )فصل سی و هشتم(
  مسيحی در سطح جهانی شدن

ت کنيد که چگونه زندگی می کنيد، مثل اشخاص عاقل زندگی کنيد، نه پس شما بايد دق" 
  )١۵:۵افسسيان."(مانند نادانان

بهوش باشيد مبادا به راه نادرست بی دينان گمراه شويد و پايداری تان را از کف " 
  )١٧:٣دوم پطرس."(بدهيد

  
  
  

  .سئوليت، همان مسئوليتی است که بر عهده شما گذاشته شده استبزرگترين م
  . باشيددنيوی و يا يک مسيحی در سطح جهانیشما بايد انتخاب کنيد که آيا می خواهيد يک مسيحی 

. مسيحيان دنيوی با ديدی سطحی به خداوند نگاه می کنند و تنها خداوند را برای استفاده های شخصی خود الزم دارند
آنان به رفتن به کنسرتها و جلسات و سمينارهايی که بر . ات يافته اند، ولی همچنان خودمحور باقی مانده اندآنان نج

 هرگز ايشان را در کنفرانس تبشيری برای مسيح نمی يابيد، ثروت ايشان می افزايد بسيار عالقه نشان می دهند ولی شما
متمرکز بر احتياجات شخصی و شادی و برکات شخصی زندگی دعاهای ايشان . زيرا تمايلی به شرکت در آنها ندارند

 راحت تر سازد؟ آنان به جای مراچطور خداوند می تواند زندگی : می باشد"  من-اول" ايمان آنها از نوع . خودشان است
  .، از خداوند برای رسيدن به اهدافشان استفاده می کننددر دست خداوند استفاده شونداينکه بخواهند 

آنان . موريتی را به کمال رسانندأسيحيان جهانی می دانند که نجات يافته اند تا به ديگران خدمت کنند و مبرعکس م
" کامالاينان همان مسيحيانی هستند که به صورت . مشتاقند که افتخار استفاده شدن در دستهای خداوند را داشته باشند

و انرژی آنها مسری است، زيرا که می دانند در اطراف شادی و اعتماد .   بر روی کره زمين زندگی می کنندزنده
آنان هر روز از با اين اميد از خواب بر می خيزند که خداوند از ايشان به طرز تازه ای . خويش تغييری ايجاد می کنند

  شما دوست داريد که جزو کدام دسته باشيد؟. استفاده کند
يخ يعنی در ملکوتش  عالی ترين و متفاوت ترين جای تار ترين وخداوند شما را دعوت می کند تا در بزرگترين و عظيم

هيچ چيزی بيشتر از اينها برای . او خانواده خويش را برای ابد انتخاب می کند.  استداستان خداوندتاريخ، . شرکت کنيد
 به انجام خواهد خواهداز کتاب مکاشفه در می يابيم که آنچه خداوند می . او ارزش ندارد و هيچ چيز در دنيا پايدار نيست

از هر نژاد و قوم و " در آسمان توده عظيمی از مردم .  يک روز فرمان بزرگ تبديل به کمال بزرگ می گردد.رسيد
يک مسيحی .  يک روز در مقابل عيسی مسيح خواهند ايستاد و او را عبادت خواهند نمود)٩:٧مکاشفه ("مليت و زبان

  .از ملکوت خداوند را پيشاپيش تجربه کنيدجهانی بودن، باعث می شود که قسمتی 
 آن گروه کوچک و فقير اهل ." برويد و خبر خوش را به همه اعالم نمائيد " :وقتی که عيسی مسيح به شاگردانش فرمود

سائل آنان انديشيدند که بايد با اين حيوانات کند و کم سرعت به دور دنيا بروند؟ آنها تنها و. خاورميانه، ناگهان آشفته شدند
  . حمل و نقل ايشان بودند و هيچ کشتی اقيانوس پيما وجود نداشت، پس ايشان با موانع فيزيکی مواجه شده بودند

باآلخره دنيا تبديل به يک دنيای کوچک شد . امروزه ما هواپيما و کشتی و قطار و اتوبوس و ماشين های سواری داريم
 عجله داشته باشيد و زمان برايتان مهم باشد می توانيد با يک وقتی که. که هر روز کوچکتر و کوچکتر نيز می شود

بطور خالصه بگويم که . پرواز سريع از روی اقيانوس رد شويد و روز بعد دوباره اگر الزم باشد در خانه خود باشيد
هيچ   يک مسيحی عادی و روزمره برای شرکت در ميسيونهای بين المللی کوتاه مدتموقعيتهای موجود برایاکنون 

هر گوشه از اين جهان در دسترس شما می باشد، فقط کافی است که از صنعت سير و . محدوديت و مانعی نمی شناسد
  .ما برای پخش نکردن پيام خوش انجيل هيچ عذر موجهی نداريم. سفر کمک بخواهيد

مانداری با دسترسی به اينترنت هر اي. امروزه با وجود اينترنت دنيا کوچکتر نيز شده است و اضافه بر آنها تلفن و فاکس
. تمام دنيا در زير انگشتان شما قرار دارد. با همه ملتها در کل دنيا ارتباط برقرار کند" می تواند بطور شخصی تقريبا

 بشارت الکترونيکیهستند و حاال شما می توانيد ) ايميل(حتی بسياری از دهکده های دور دست دارای پست الکترونيکی
 در .با مردم در سويی ديگر از اين دنيای بزرگ صحبت می کنيد بدون اينکه حتی خانه خود را ترک کنيد. داشته باشيد

موانع سر راه ما در حال حاضر . هيچ برهه زمانی انجام دادن فرمان خداوند در کل دنيا تا اين اندازه آسان نبوده است
برای اينکه يک مسيحی .  هستند که مشکل ساز شده اندماافکار ديگر فاصله و قيمتها و حمل و نقل نمی باشد بلکه اين 

  .ديد و نيتهای شما بايد تغيير کنند. جهانی شويد، بايد روش تفکر خود را تغيير دهيد
  
  



  چگونه می توانيم همچون يک مسيحی در سطح جهانی فکر کنيم؟
کتاب مقدس . دهيدروش تفکر خود را از افکار خود محورانه به سوی فکر کردن برای ديگران تغيير 

 اين اولين قدم )٢٠:١۴اول قرنتيان."(برعکس، در درک و فهم بالغ باشيد... در درک و فهم کودک نباشيد"  :می فرمايد
 :خدا می فرمايد. کودکان فقط به خود می انديشند و بالغان به ديگران هم فکر می کنند. به سمت مسيحی جهانی شدن است

   )۴:٢فيليپيان."(لکه به ديگران نيز بينديشيدتنها به فکر خود نباشيد، ب" 
تمام تبليغات ما را " به سوی خود جذب می شويم و تقريبا" البته اين يک دگرگونی ذهنی مشکل می باشد زيرا که ما ذاتا

تنها راهی که از طريق آن می توانيم اين نوع نگرش را دگرگون سازيم اين . تشويق می کنند که به خودمان بيانديشيم
ولی ما "  :خوشبختانه او ما را در کشمکشها تنها نمی گذارد. است که لحظه به لحظه بيشتر خود را به خداوند وابسته کنيم

 )١٢:٢اول قرنتيان."(نه روح اين دنيا، بلکه روحی را يافته ايم که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است، بدانيم
 که برای شناخت نيازهای آنانی که هنوز مسيح را نشناخته اند به شما کمک کند تا شروع کنيد و از روح القدس بخواهيد

با . همچنان که با ايشان صحبت می کنيد به چيزهای بيشتری در مورد آنها دست يابيد و تشنگی روحانی آنها را دريابيد
 کار را برای هر که مالقات می تمرين می توانيد خود را عادت دهيد که دعاهای تنفسی در سکوت داشته باشيد و اين

." پدر، به من کمک کن که بفهمم چه چيزی مانع اين شخص می شود تا تو را بشناسد: " بگوئيد که. کنيد، انجام دهيد
هدف شما بايد اين باشد که بفهميد افراد در کدام قسمت از سفر روحانی خود هستند و سپس هر کاری که ممکن است 

پس " :شما می توانيد از آنچه که پولس فکر می کرد بهره بريد که می گفت. ر سازد، انجام دهيدايشان را به خدا نزديکت
آنچه را که دوست دارم، و يا به نفع خودم می باشد، انجام نمی دهم، بلکه کاری را می کنم که به نفع ديگران است تا 

  )٣٣:١٠اول قرنتيان."(ايشان نجات يابند
 خداوند ما جهانی .محدود و محلی تبديل به تفکری وسيع و جهانی سازيدتفکر خود را از شکل بسته و 

 از همان اول مايل بوده )١۶:٣يوحنا..."(خدا جهان را اينقدر محبت نمود"  :او هميشه به کل دنيا اهميت داده است. است
او همه اقوام "  :فرمايدکتاب مقدس می . است که از هر نژاد و مليتی برای خودش خانواده و خويشاوندانی داشته باشد

بشری را از يک انسان پديد آورد تا در سرتاسر زمين ساکن شوند؛ و زمانهای تعيين شده برای ايشان و حدود و محل 
تا مردم او را بجويند و چه بسا که در پی اش گشته، او را بيابند، هر چند از هيچ يک از ما . سکونتشان را مقرر فرمود

   )٢٧-٢۶:١٧ناعمال رسوال."(دور نيست
 .در تمام مشاغل و هر چيز ديگر از تمام مليتها دستی را مشاهده می کنيد. بيشتر افراد دنيا امروزه جهانی فکر می کنند

زندگيهای ما بطرز غير قابل باوری و بطور متوالی با ديگر ملتها گره خورده است، زيرا که ما با يکديگر مدها و 
شايد اکثر لباسهائی که می پوشيد و يا غذايی که می خوريد .  را تقسيم می کنيمموزيک و ورزش و حتی غذاهای سريع

ما خيلی بيشتر از آنچه که شما حتی فکرش را کنيد به هم . متعلق به کشور ديگری باشد و در جايی ديگر توليد شده باشد
پولس حق . يش از گذشته استتعداد مسيحيان ب. اين روزها برای زندگی کردن روزهای جالبی هستند. وابسته هستيم

اين پيغام، از روزی که آن را شنيديد و از لطف عظيم خدا نسبت به گناهکاران آگاهی يافتيد، "  :داشت که می گفت
اکنون همين پيغام به سراسر دنيا رسيده است و در همه جا زندگی مردم را دگرگون می . زندگی شما را دگرگون کرد

   )۶:١کولسيان."(سازد
. ينکه شروع کنيد و از اين به بعد جهانی بينديشيد، می توانيد از دعا کردن برای يک کشور خاص آغاز کنيدبرای ا

يک کره و يا نقشه زمين را برمی دارند و برای ملت خاصی با نام بردن آنها . مسيحيان جهانی برای جهان دعا می کنند
و من همه قوم ها را بعنوان ميراث به تو خواهم بخشيد و از من درخواست کن "  :کتاب مقدس می فرمايد. دعا می کنند

. موريتتان در کل زمين استأ دعا مهم ترين وسيله شما برای م)٨:٢مزمور."(سراسر دنيا را ملک تو خواهم ساخت
انند هم. امکان دارد که مردم محبت ما را رد کنند و پيام ما را قبول ننمايند، اما در مقابل دعاهای ما بی دفاع هستند

 فوت از شما دورتر است هدف قرار ١٠٠٠٠ و يا ١٠موشکهای قاره پيما می توانيد با دعای خود قلب انسانی را که 
  .دهيد

 شرايطی پيش آيد که ديگران برای مسيح  متوجه می شويم که بايد دعا کنيم تابرای چه چيزی بايد دعا کنيد؟ در کالم خدا
، برای بشارت در مورد مسيح با جسارت و شجاعت دعا )١٠:١؛ روميان٣:۴کولسيان(شاهدان او گردند وشهادت دهند

، برای گسترش يافتن پيام خوش در )٢٠:١٧يوحنا(، برای آنانی که قرار است ايمان آورند دعا کنيم)١٩:۶افسسيان(کنيم
 دعا شما )٣٨:٩متی(و همچنين برای اينکه کارگران مسيح روز به روز افزايش يابند )١:٣دوم تسالونيکيان(دنيا دعا کنيم

  .را جزو همکاران مسيحی اقصی نقاط دنيا می سازد
پولس به دوستانش که با هم دعا می کردند، می . همچنين بايد برای مبشرين و آنانی که مشغول خدمت می باشند، دعا کنيد

 اگر خواهان پيشنهاداتی برای دعای )١١:١دوم قرنتيان."(عاهايتان ما را ياری کنيداما شما نيز بايد با د"  :گويد
  . را ببينيد٢هوشيارانه برای دنيا و کارگران مسيحی هستيد، ضميمه 

يکی ديگر از راههايی که می توانيد افکار جهانی را در مغز خود پرورش دهيد اين است که اخبار جديد را ببينيد و 
در هر جا که مشکل و درگيری و يا تغييری بوجود آمده است می توانيد . ا چشمی فرمانبردار و مسئولببخوانيد، ولی 

مردم در زمانی که در حال تغيير و تحول و . مطمئن باشيد که خداوند می خواهد از اين راه مردم را به سوی خود بخواند



يرا که درصد تغييرات در دنيا روز بروز در حال ز. يا تحت فشار هستند خيلی بيشتر به خداوند احترام می گذارند
  .افزايش است و همين باعث گرديده است که مردم بيش از گذشته آغوش خود را برای دريافت پيام خوش باز کنند

بهترين روش برای داشتن افکاری جهانی اين است که بلند شويم و برای يک دوره کوتاه بشارتی برای مسيح به يک 
برای يک چنين تجربه ای نمی توانيد جايگزين ديگری بيابيد، زيرا اين يک تجربه عملی و زنده و ! مکشور ديگر بروي
  !از بحث کردن و آموختن دست برداريد و عمل کنيد. ملموس می باشد

 مسيح الگوی خوبی در اين زمينه به ما می ٨:١در اعمال رسوالن. من شما را تشويق می کنم که به اعماق شيرجه بزنيد
شاگردان مسيح بايد به   ."در اورشليم و تمامی يهوديه و سامره و تا دورترين نقاط جهان، شاهدان من خواهيد بود" :هدد

و همچنين به ديگر نقاط يعنی يهوديه و به فرهنگهای ديگر همچون ) اورشليم(مردم خودشان اين خبر را می رساندند
در حاليکه ! موريت ما همزمان انجام می شود، نه دوره ایأظيفه و متوجه کنيد که و. سامری ها و به تمام ملتهای ديگر

آيا شما . موريتی را بر عهده گيرندأهمه مبشر نيستند و اين عطا مال همه نيست، ولی همه مسيحيان خوانده شده اند که م
   هستيد؟٨:١از مسيحيان اعمال رسوالن

من شما . هر کدام از اين چهار گروه را از پيام خوش آگاه سازيدموريتی سازيد، تا أ و خود را وارد مهدفی را تعيين کنيد
 هر  راررا تشويق می کنم که هر کاری امکان دارد بکنيد تا در يک سفر بشارتی به کشوری بيگانه شرکت کنيد و اين کا

اين کار قلب شما را . تمام مسئولين و مبشرين می توانند در اين زمينه به شما کمک کنند" تقريبا. انجام دهيدچه زودتر 
وسيع می سازد، ديد شما را رشد می دهد، ايمانتان را افزون می سازد و احساسات شما را عميق می گرداند و وجود شما 

  .اين می تواند يک نقطه دگرگون کننده در زندگی شما باشد. را از شاديی پر می سازد که هيچگاه تجربه نکرده ايد
برای اينکه بهترين و غنی . برداريد و بر روی افکار ابدی متمرکز سازيد" اينجا و حاال" فکر خود را از 

اين . ترين استفاده را از زمان خود بر روی زمين بکنيد بايد که دارای ديدی ابدی و جاودانی باشيد و اين ديد را حفظ کنيد
خيص دهيد که چه چيزی باعث می شود که شما آنچه را که کوچک می باشد برای خود بزرگ و اصلی نسازيد و تش

پس نه بر آنچه ديدنی است، بلکه بر آنچه ناديدنی است چشم می "  :پولس گفت. ضروری و چه چيزی نهائی می باشد
   )١٨:۴دوم قرنتيان."(دوزيم، زيرا ديدنيها گذرا، اما ناديدنيها جاودانی است

نرژی صرفشان نموديم از حاال به بعد در مقايسه چقدر از آن چيزهائی که ما بيهوده وقت خود را برايشان تلف کرديم و ا
 :عيسی مسيح فرمود. زندگی خود را فدای چيزهای موقتی و بی ارزش نکنيد. با زندگی جاودانی ما بی ارزش می شوند

"  : پولس هشدار داد)۶٢:٩لوقا!"(کسی که تمام هوش و حواسش متوجه خدمت به من نباشد، اليق اين خدمت نيست" 
امکانات مادی دنيا برخوردارند، طوری زندگی کنند که به اين دنيا دلبسته نشوند، زيرا شکل کنونی دنيا بزودی آنانيکه از 

  )٣١:٧اول قرنتيان."(از بين خواهد رفت
موريت شما قرار گرفته است؟ چه چيزی مانع می شود که شما يک مسيحی جهانی باشيد؟ هر چه أچه چيزی در سر راه م
 بياييد هر آنچه را که سبب کندی يا عقب افتادن ما در اين مسابقه می شود، از " .و بگذاريد برودکه هست رهايش کنيد 

  )١:١٢عبرانيان."(خود دور کنيم
 چطور می توانيم اين کار را انجام دهيم؟ در )٢١-٢٠:۶متی."(گنج خود را در آسمان بيندوزيد"  :عيسی مسيح به ما گفت

مال اين دنيای فاسد را "  :درک می شود، می خوانيم" يش از هر گفته ديگرش اشتباهايکی از گفته های عيسی مسيح که ب
 عيسی )٩:١۶لوقا."(برای يافتن دوستان صرف کنيد تا چون از آن مال اثری نماند، شما را در خانه های جاودانی بپذيرند

ا بايد از پولی که خداوند در اختيارتان منظور او اين بوده است که شم. مسيح نمی گويد که دوستان خود را با پول بخريد
قرار داده است استفاده کنيد و مردم را بسوی مسيح دعوت نمائيد و بعد از اين همين افراد در زندگی جاودانی دوستان 

  . اين بهترين سرمايه گذاری می باشد که يکنفر می تواند انجام دهد. شما خواهند بود که به شما خوش آمد می گويند
اما در کتاب مقدس می گويد که ." نمی توانی اين ها را با خودت ببری:" ين اصطالح را شنيده باشيد که می گويندشايد ا

با اين اعمال "  :مقدس می فرمايدکتاب ! می توانيم پيشاپيش آنرا توسط کسانی که به آسمان می روند، به آنجا بفرستيم
اين مطمئن ترين سرمايه گذاری برای بدست آوردن . می کنندنيک، ايشان گنجی واقعی برای خود در آسمان ذخيره 

  )١٩:۶سؤاول تيموتا."(زندگی جاويد است؛ از اين گذشته، زندگی پرثمری نيز در اين دنيا خواهند داشت
بجای اينکه بدنبال عذر و بهانه بگرديد، سعی کنيد با خالقيت خويش راههايی را بيابيد که وظيفه و 

اگر شما مايل باشيد، هميشه راهی برای انجام دادن آن وجود دارد و همچنين . ام رسانيدموريتتان را به انجأم
در اينجا به يک سری از عذرها و بهانه های مصطلح اشاره . نيرويی که بخواهد در مواقع ضروری به شما کمک کند

  :می کنم
يرا در بسياری از کشورها  اين در واقع يک برتری و نقطه مثبت است ز."من فقط انگليسی صحبت می کنم" •

  .ميليونها نفر هستند که می خواهند انگليسی ياد بگيرند و مشتاق هستند که آن را تمرين کنند
تمام توانائيها و تجارب شما که باعث شکل دادن شما ! داريد" اتفاقا!  چرا."من چيزی برای ارائه دادن ندارم"  •

 .يردشده است می تواند در جايی مورد استفاده قرار گ
 اکثر دفاتر بشارتی يا ميسيونری مطابق سن افراد، دوره های کوتاه ."هستم) يا خيلی جوان(من خيلی پير"  •

 .مدت بشارتی دارند که شما می توانيد قسمت مناسب با سن و سال خود را انتخاب و در آن شرکت کنيد



ورد استفاده قرار گيرد و يا ارمياء که می گفت با اينکه سارا می گفت خيلی پيرتر از آن است که بتواند توسط خداوند م
! چنين مگو:" خداوند فرمود"  .خيلی جوان است، ولی خداوند بدون توجه به عذر و بهانه هايشان از آنها استفاده کرد
از مردم نترس، زيرا من با تو . چون به هر جايی که تو را بفرستم، خواهی رفت و هر چه به تو بگويم، خواهی گفت

  )٨-٧:١ارمياء ."( و از تو محافظت می کنمهستم
شايد شما نيز فکر می کنيد که نياز به شکل خاصی برای خوانده شدن داريد و هنوز منتظر يک تجربه و احساس خاص 

همه ما خوانده شده ايم که پنج هدف خداوند را . اما خداوند همين حاال هم چندين مرتبه شما را صدا کرده است. می باشيد
موريت خويش در أعبادت کنيم، مشارکت کنيم، شبيه او گرديم، خدمت کنيم و در م: گی خويش به انجام رسانيمدر زند

 همهاو می خواهد از .  از افراد را مورد استفاده قرار دهدبعضیخداوند نمی خواهد که تنها . کنار پدر آسمانی باشيم
که تمام انجيل را او از تمام کليسا انتظار دارد .  باشيمموريتأر مد اما همه خوانده شده ايم که برای خد. قومش استفاده کند
  )١٩٧۴از پيمان لوزان سال (.به تمام دنيا برساند

درخواست نکرده بسياری از مسيحيان در زندگيهای خود اهداف خداوند را به انجام نمی رسانند زيرا هرگز از خداوند 
به هر دليلی، ترس يا ناديده گرفتن، . ن مبشر مشغول خدمت به خداوند گردند که از ايشان استفاده کند و در جائی بعنوااند

اگر . اين افراد ذهن خود را بر روی امکان چنين عملی بسته اند و نخواسته اند که به عنوان يک مبشر به خدمت بپردازند
يد، چون بهتر است که هر چه بهتر است اول تمام امکانات اطرافتان را سبک سنگين کن) نه(وسوسه شده ايد که بگوئيد

حاال که قلبهای تشنه و آماده در تمام نقاط . زودتر دعا کنيد و ببينيد که خواست خدا برای شما در سال آينده چه می باشد
  .دنيا منتظر آب حيات هستند به هزاران مبشر نياز است که خبر خوش انجيل را به آنان برسانند

شما نمی توانيد به ايمان آوردن دوستان و خانواده . د، بايد قلبتان برای تمام دنيا بتپداگر می خواهيد که همچون مسيح باشي
 :مسيح می فرمايد. بيش از شش ميليارد نفر در کل دنيا وجود دارند که مسيح می خواهد آنان نجات يابند. تان قناعت کنيد

ولی هر که . فدا کند، آن را نجات خواهد دادهر که بخاطر من و بخاطر پيام نجاتبخش انجيل، حاضر باشد جانش را " 
 می باشد و شما فرمان بزرگ ، فرمانی برای  )٣۵:٨مرقس ."(تالش کند جانش را حفظ نمايد آن را از دست خواهد داد

  .به انجام رساندن سهم خود، راز يک زندگی پرمعنا می باشد
  
  

  .موريت من استأم موريت،أ مهم ترين م:نکته مورد توجه
بوسيله ما اراده تو در جهان شناخته شود و خبر خوش نجات تو به همه مردم روی زمين "  :فظیآيه ح 

   )٢:۶٧مزمور."(برسد
  برای رفتن به يک دوره کوتاه مدت بشارتی در سال آينده چه قدمهايی بر خواهم داشت؟: سؤالی که بايد از خود بکنيد



  )فصل سی و نهم(
  متعادل کردن زندگيتان

به . پس مراقب اعمال و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری زندگی می کنيم" 
همين جهت، جهالت و نادانی را از خود دور کرده، عاقل و خردانديش باشيد، و از هر 

  )١۵:۵افسسيان."(فرصتی سود بجوييد تا اعمال نيک بجا آوريد
شيد و بسوی اشتباهات اين اشخاص بدکار کشيده نشويد، مبادا شما نيز از مراقب خود با" 

  )١٧:٣دوم پطرس."(راه راست منحرف گرديد
  
  
  

  . مبارک هستند کسانی که متعادل هستند؛ آنان بيش از ديگران پايدار خواهند بود
:  ورزش تشکيل شده استاين از پنج.  می باشدPantathlonيکی از وقايعی که در المپيک تابستانی رخ می دهد 

 نه فقط موفقيت در يک يا دو مورد از آنها بلکه در Pantathlonهدف . ، اسب سواری، دو، شنا و پرتاب وزنهتيراندازی
  . هر پنج ورزش می باشد

اين اهداف توسط مسيحيان اوليه . زندگی شما نيز ترکيبی از پنج هدف می باشد که بايد آنها را در توازن نگاه داريد
 توضيح ۴نوشته شده است تمرين می گرديده و همچنين توسط پولس در افسسيان باب  ٢مانطور که در اعمال رسوالن ه

 الگويی از آن توسط مسيح در اختيار ما قرار گرفته است ولی همه آنها بطور خالصه ١٧داده شده است و در يوحنا باب 
 آنچه را که در اين کتاب خوانديم يعنی پنج هدف خداوند در اين عبارات تمام. در فرمان بزرگ و مهم مسيح آمده است

  :زندگی ما را خالصه می کند
شما برای خوشنودی و رضايت خداوند ساخته شديد، پس :  خداوند خدای خود را به تمامی دل محبت کن-١

  .هدف شما اين است که خداوند را با عبادت کردن او، دوست بداريد و محبت کنيد
شما برای خدمت کردن شکل گرفته ايد، پس هدف ديگرتان اين : را همچون خود دوست بدارهمسايه ات  -٢

  .است که از طريق خدمت خود به ديگران محبت نشان دهيد
موريتی ساخته شده ايد، پس هدف ديگر در زندگی شما در ميان گذاشتن أشما برای م: برويد شاگرد بسازيد -٣

  .ی باشدپيام خداوند از طريق بشارت دادن، م
طرح شما يک طرح خانوادگی و جمعی است و آفريده شده ايد تا عضو خانواده خدا : آنان را تعميد دهيد -۴

باشيد، پس بايد از طريق مشارکت با ديگر ايمانداران، عضوی از کليسا به حساب بياييد و از اين طريق شناخته 
  .شويد
شما برای شباهت به . ا حکم کرده ام حفظ کنند ايشان را تعليم دهيد که همه اموری را که به شم -۵

  .مسيح خلق شده ايد، پس هدفتان اين باشد که رشد کنيد و در شاگردی مسيح بلوغ يابيد
  

  . تعهدی بزرگ نسبت به فرمانی بزرگ و قبول مسئوليتی واال از شما يک مسيحی منحصر به فرد می سازد
ما آن اهدافی را که نسبت به آنها  احساس خوبی داريم بيشتر مورد . متعادل نگاه داشتن اين پنج هدف کار آسانی نيست

 کليساها نيز چنين کاری می .ئيد قرار می دهيم و به آن عمل می کنيم و به تعدادی ديگر از اهداف بی اهميت می شويمأت
کليسا و يا ارزيابی ولی شما می توانيد زندگی خود را از طريق پيوستن به گروههای کوچک و قابل اعتماد در . کنند

روحانی کردن خود بطور مستمر و با نوشتن پيشرفتهای خود در دفتر يادداشت روزانه و همچنين توسط انتقال دادن 
. اين چهار عملکرد مهم در يک زندگی هدفمند است. آنچه که می آموزيد به ديگران، زندگی خود را متعادل نگاه داريد

  .اه اهداف باقی ماندن مهم است بايد اين عادات را در خود پرورش دهيداگر برای شما متعادل بودن و در ر
  

برای اينکه آنچه در اين کتاب به : در مورد آن با دوستان روحانی و يا گروههای کوچک خود صحبت کنيد
با رشته تحرير در آمده است بطور زنده در زندگی شما به انجام رسد و بطور کامل طرز فکر شما گردد، بهتر است 

همانطور "  :کتاب مقدس می فرمايد. ديگران در مورد آن صحبت کنيد و در گروههای کوچک آن را در ميان بگذاريد
ما بهترينها را در  )١٧:٢٧امثال سليمان."(که آهن، آهن را می تراشد، دوست نيز شخصيت دوستش را اصالح می کند

 يکديگر افکار ما فعال و حساس و باورهای ما عميق و دقيق در مصاحبت ما با.اتحاد و يکی بودن با يکديگر می آموزيم
  . می گردند



 شما را تشويق می کنم که در گروههای کوچک جمع شويد و اين کتاب را بخوانيد و آن را با دوستانتان مرور "جدامن 
از يکديگر .  کنيددر مورد نتايج و کاربرد عملی هر بخش با يکديگر صحبت. کنيد و هر هفته اين کار را انجام دهيد

در مورد آنچه " " آنچه خواندم برای من و خويشاوندانم و کليسايم چه معنايی داشت؟" " حاال چه بايد کرد؟" بپرسيد که 
 در )٩:۴فيليپيان."(هر چه از من ديديد و آموختيد، در زندگيتان بکار گيريد" : پولس گفت" خواندم چه خواهم کرد؟

ابل بحث در گروههای کوچکتان يا در کالس مدرسه يکشنبه تان آماده کرده ام که می االت قؤ فهرستی از س١ضميمه 
  .توانيد از آنها استفاده کنيد

وقتی که افراد در يک گروه کوچک برای خواندن يک کتاب بدور هم جمع می شوند، بهره ای خاص از کتاب می برند 
شما می توانيد که از آنچه خود از کتاب می . به دست نمی آيدکه در خلوت و به تنهائی خواندن از آن کتاب اين استفاده 

می توانيد مثالهای حقيقی از . گيريد به ديگران نيز بدهيد و همچنين از آنچه ديگران از کتاب برداشت می کنند بهره بريد
اه به انجام رساندن می توانيد برای يکديگر دعا کنيد و همديگر را تشويق کنيد و از يکديگر در ر. زندگی خود بياوريد

کتاب مقدس می . به خاطر داشته باشيد که قرار است ما با يکديگر رشد کنيم و نه جداگانه. اين اهداف حمايت کنيد
 بعد از پايان رساندن اين کتاب در يک گروه )١١:۵اول تسالونيکيان ."(به تشويق و تقويت يکديگر ادامه دهيد"  :فرمايد

در مورد زندگی هدفمند که برای گروهها و کالسهای ديگر در  ديگر نوشته های منمی توانيد شروع به خواندن 
  ). توجه کنيد٢به ضميمه (ترس می باشند، بنمائيددس

 من بيشتر از هزار آيه در اين .مطالعه کنيد"  من همچنين شما را تشويق می کنم که بطور جدی کتاب مقدس را شخصا
 را بخوانيد ٣ضميمه" لطفا.  را به خاطر بسپاريد و در مضمون آن آيه مطالعه کنيدکتاب ذکر کرده ام که می توانيد آنها

اين بابها برای برای حفظ . که در آن توضيح داده شده که چرا در اين کتاب از ترجمه های مختلف استفاده شده است
کتاب مقدس به طوری نوشته  اما مطالعه روزانه، توانايی آن را نداشتم که مضمون هر آيه را برای خواننده توضيح دهم 

روشهای مطالعه " کتاب .  قسمتها و بابها و حتی کل کتاب را خواند تا مفهوم آن بدست آيدشده که گاهی اوقات بايد
  . من می تواند شما را در اين زمينه کمک کند"شخصی کتاب مقدس

خود در مورد اين  بخشيدنتعادل  بهترين راه برای. برای خود هميشه يک ارزيابی روزانه روحانی قرار دهيد
خداوند به اين کار اهميت و . پنج هدف ذکر شده اين است که بطور مستمر و پی در پی خود را مورد ارزيابی قرار دهيد

حداقل پنج بار در عهدجديد به ما گفته شده است که سالمتی روحانی خود را مورد ارزيابی قرار . ارزش خاصی می دهد
خود را امتحان "  : کتاب مقدس می فرمايد)۴:۶؛ غالطيان ۵:١٣؛ ٣١و٢٨:١١؛ اول قرنتيان ۴٠:٣ياء مراثی ارم (.دهيم
آيا مسيحی واقعی هستيد؟ آيا از امتحان ايمان، سربلند بيرون خواهيد آمد؟ آيا حضور و قدرت مسيح را در وجودتان ! کنيد

  )۵:١٣دوم قرنتيان"(؟روز بروز بيشتر حس می کنيد يا اينکه فقط در ظاهر مسيحی هستيد
برای اينکه از نظر جسمانی در سالمت خود اطمينان حاصل کنيد نياز داريد که هر چند وقت يکبار خود را آزمايش 
نمائيد و با دکترتان مالقت کنيد و دکتر نشانه های حيات شما و فشارخون و حرارت بدن و وزن و ديگر موارد را در 

مورد سالمتی روحانی شما نيز اوضاع به همين ترتيب است و شما احتياج به آزمايش در . بدنتان مورد بررسی قرار دهد
مستمر و پی در پی داريد که بفهميد آيا اين پنج نشانه حيات يعنی عبادت و مشارکت و رشد در شخصيت مسيح و خدمت 

 بجای گله و شکايت بياييد " :ارمياء نصيحت کرد. موريت، در روح و جان شما وجود دارند و فعال هستند يا خيرأو م
  )۴٠:٣مراثی ارمياء ."(کردار خود را بسنجيم و بسوی خداوند بازگرديم

 ما يک روش ساده را برای ارزيابی کردن وجود پنج هدف مهم خداوند در زندگيمان Saddlebackدر کليسای سدلبک 
اگر شما به يک کپی . گی درست باقی بمانندبدست آورده ايم که تابه حال به هزاران نفر کمک کرده است تا در طريق زند

به (با پست الکترونيکی بفرستم بفرستيد و من آنرا برايتان e-mailاز اين دستورالعمل نياز داريد می توانيد برای من 
شما وقتی که ببينيد اين روش ارزيابی تا چه حد به تعادل شما در زندگی و سالمت و رشد ).  توجه کنيد٢ضميمه 

کاری را که در ابتدا با اشتياق فراوان پيشنهاد کرديد، "  :پولس تشويق کرد. روحانيتان کمک می کند، تعجب خواهيد کرد
  )١١:٨دوم قرنتيان ."(در آوريداکنون به مرحله عمل 

بهترين روش برای اينکه پيشرفت خود را : رشد و پيشرفتهای خود را در يک دفترچه يادداشت بنويسيد
و تقويت کنيد تا اهداف خداوند در زندگيتان به کمال برسد نوشتن گزارشات پيشرفتهايتان از نظر سرعت ببخشيد 
تفاقات روزانه زندگی نيست بلکه ضبط و نگهداری دروس زندگی شما است آنچه يادداشت می کنيد ا. روحانی می باشد

بايد به پيغام و کالمی که شنيده ايم ، بدقت توجه نماييم، مبادا "  :کتاب مقدس می فرمايد. که نمی خواهيد فراموش کنيد
  .يم ما آنچه را که ضبط می کنيم به خاطر می سپار)١:٢عبرانيان."(ايمان خود را از دست بدهيم

  داوسون تروتمن.  روشنی و وضوح آشکار شودنوشتن خيلی کمک می کند که کار خداوند در زندگی ما به
Dawson Trotmanوقتی افکار از ميان انگشتان شما بر روی کاغذ می آيند، آزاد و رها می : "  گفته ای داشت که

ذکر گرديده است تا گزارشات روحانی خود را در کتاب مقدس نمونه های زيادی به چشم می خورد که خداوند مت." شوند
اعداد ." (موسی طبق دستور خداوند مراحل سفر آنها را نوشته بود"  :کتاب مقدس می فرمايد. بنويسيد و نگاهداری نمائيد

آيا خوشحال نيستيد که خداوند به موسی فرمان داد گزارشات سفر قوم بنی اسرائيل را بنويسد و او نيز اطاعت  )٢:٣٣
  . د؟ اگر موسی تنبلی می کرد، آنگاه از خواندن دروس پرقدرت و ارزشمند کتاب خروج محروم شده بوديمکر



اگرچه نوشته های شما شايد به شهرت کتاب خروج که توسط موسی نوشته شد نرسد و آن همه خواننده نداشته باشد ولی 
." موسی مراحل سفرشان را ثبت کرد " : کتاب مقدس می گويدNIVترجمه . به هر حال اهميت خاص خود را دارد

من اميدوارم که شما در مورد مراحل سفر روحانيتان در زندگی . زندگی ما يک سفر است و سفر به سفرنامه نياز دارد
  .هدفمند خود، خواهيد نوشت

 نوشته بود،  و ترسها و درگيريهای خود راهمانطور که داود نيز شکها. فقط چيزهای عالی و دوست داشتنی را ننويسيد
بزرگترين درسهای ما در . آنچه که ميان شما و خداوند است بر روی کاغذ آوريد. شما نيز آنها را بر روی کاغذ آوريد
در کتاب مقدس نوشته شده است که خداوند حساب اشکهای ما را نيز . درها و رنجها نصيبمان می شود

ی گيرند بهتر است که بخاطر آوريم خداوند برای به انجام هر گاه مشکالت بر سر راهمان قرار م. )٨:۵۶مزمور(اردد
مشکالت شما را وادار می سازد که تمرکز خود را بر خداوند بگذاريد، .  از آنها استفاده می کند پنج هدفشتمام  رساندن

مشغول در مشارکتها به يکديگر نزديکتر شويد و شخصيت خود را بيشتر شبيه مسيح سازيد و به خدمت خانواده خدا 
  .هر مشکلی، يک هدايت کننده هدفمند است. شويد و شهادتی برای ديگران داشته باشيد

آنچه که خداوند انجام می دهد برای نسل آينده نوشته خواهد شد "  :در ميان دردآورترين تجارب، نويسنده مزامير نوشت
 مسئول هستيد که آنچه خداوند در زندگی شما  شما نسبت به نسل آينده)١٨:١٠٢مزمور ."(تا ايشان نيز او را ستايش کنند

اين . انجام داده است را در اختيارشان بگذاريد و به ايشان بگوئيد که چگونه برای اهدافش از شما استفاده کرده است
  .شهادتی است که حتی بعد از ورود شما به آسمان با ديگران صحبت می کند و زندگی ايشان را دگرگون می سازد

اگر می خواهيد که به رشد ادامه دهيد، بهترين راه اين است که آنچه :  می دانيد به ديگران انتقال دهيدآنچه را که
شخص سخاوتمند کامياب می شود و هر که "  :در امثال سليمان می خوانيم. را آموخته ايد به ديگران نيز انتقال دهيد

 آنانی که مکاشفات و درسهايشان را به )٢۵:١١ان امثال سليم."(ديگران را سيراب کند خود نيز سيراب خواهد شد
  . ديگران منتقل می کنند، از خداوند بيشتر و بيشتر دريافت می کنند

شما را می خداوند . حال که شما هدف زندگی را دريافته ايد، مسئوليت داريد که آنرا با ديگران نيز در ميان بگذاريد
 آنچه را که در حضور گواهان بسيار از من شنيدی، به مردمان امينی بسپار " :پولس گفت. خواند که پيام آوران او باشيد

 من از طريق اين کتاب چيزهايی را که از ديگران آموخته )٢:٢س ؤدوم تيموتا."(که از عهده آموزش ديگران نيز برآيند
  . نتقال دهيدبودم، در اختيارتان قرار دادم و حاال اين وظيفه شما است که هر چه آموختيد به ديگران ا
اين حقايق را با فرزندان خود . شما به احتمال زياد صدها نفر را می شناسيد که آنها هنوز اهداف زندگی خود را نمی دانند

اگر شما اين کتاب را در . در ميان بگذاريد، با دوستان خود و با همسايگان خود و با آنانی که با شما همکار هستند
  .د بهتر است که يک يادداشت کوتاه نيز در آخرين صفحه آن بنويسيددسترس يک دوست قرار می دهي

هر که بداند چه کاری "  :يعقوب گفت. هر چه بيشتر بدانيد خداوند نيز از شما انتظار دارد که به ديگران بيشتر کمک کنيد
 مسئوليتهای ما نيز بيشتر هر چه داناتر و آگاه تر شويم )١٧:۴يعقوب ."(درست است و آن را انجام ندهد، گناه کرده است

. ولی انتقال دادن اهداف زندگی به ديگران و صحبت کردن در مورد آنها خيلی بيشتر از يک تعهد معنا دارد. می شود
تصور کنيد که اگر هر کسی در اين دنيا . اين کار يکی از بزرگترين افتخارات است که می تواند نصيب کسی شود

اگر اين امور را به برادران گوشزد کنی، خادم "  :پولس گفت. نيا تغيير می کرداهداف خود را می شناخت چقدر د
  )۶:۴س ؤاول تيموتا."(نيکوی مسيح عيسی خواهی بود

  
  همه اينها برای جالل خدا است

او شب . دليل انتقال دادن آنچه که ما می آموزيم به ديگران اين است که خدا را جالل دهيم و ملکوت او را وسعت بخشيم
من کاری را که به من سپردی، به کمال رساندم، و اين گونه "  :قبل از مصلوب شدنش به سوی پدر چشم دوخت و گفت

 وقتی که مسيح اين کلمات را بعنوان دعا بر زبان می آورد هنوز برای )۴:١٧يوحنا."(تو را بر روی زمين جالل دادم
نده بود؟ در اين لحظه عيسی از چيز ديگری نام می برد که آشتی گناهان ما جان نداده بود، پس چه کاری را به انجام رسا

   )٢۶-۶:١٧يوحنا( بعد در دعايش می گويد نهفته استجواب در آنچه در بيست آيه! انسان با خدا نبود
آماده کردن شاگردانش برای : عيسی مسيح به پدرش گفت که در سه سال آخر زندگيش در حال انجام چه کاری بود

، به آنها تعليم داد يکديگر را )پرستش(او آنها را کمک کرد تا خدا را بشناسند و محبت کنند. اهداف خدازيستن برای 
، به آنها نشان داد چگونه )شاگردی(، کالم را به ايشان داد تا بسوی بلوغ کامل رشد کنند)مشارکت(دوست داشته باشند

عيسی مسيح الگوی يک زندگی هدفمند را در ). موريتأم(يند، و آنها را فرستاد تا به ديگران نيز بگو)خدمت(خدمت کنند
اين کاری بود که مسيح با انجام دادن . اختيار شاگردان قرار داد و به ايشان آموخت که چگونه بر اساس آن زندگی کنند

  .آن پدر را جالل داد
دا از ما انتظار دارد که يک زندگی نه تنها خ. امروز خدا هر کدام از ما را برای انجام همان مسئوليت فرا خوانده است

خدا از ما می . هدفمند داشته باشيم بلکه از ما می خواهد به ديگران هم کمک کنيم تا يک زندگی هدفمند را دنبال کنند
خواهد که با مردم در باره مسيح صحبت کنيم و ايشان را به مشارکت با او دعوت کنيم و به ايشان کمک کنيم که رشد 

  .لوغ برسند و جای خويش را برای خدمت پيدا کنند و سپس ايشان را بفرستيم تا ديگران را دعوت نمايندکنند و به ب



بدون در نظر گرفتن سن و سال خود، بقيه زندگی شما می تواند . اين تمام آن چيزی است که يک زندگی هدفمند الزم دارد
  .زندگی هدفمند را شروع کنيدبهترين قسمت زندگی شما گردد و از همين امروز می توانيد يک 

  
  
  
  

  . افراد متعادل مبارک هستند:نکته مورد توجه
مراقب باشيد که چگونه رفتار می کنيد، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون  بسيار پس"  :آيه حفظی

  )١۵:۵افسسيان."(دانايان
کنم تا از طريق انجام دادن آن بتوانم در کدام يک از چهار فعاليت مهم را بايد اول شروع : سؤالی که بايد از خود بکنيد

  .اين راه باقی بمانم و اهداف خدا را به شکلی متعادل، در زندگی خود بجا آورم
  



  )فصل چهلم(
  زندگی با هدف

انسان نقشه های زيادی در سر می پروراند، اما نقشه هايی که مطابق با خواست خدا " 
  )  ٢١:١٩امثال سليمان."(باشد اجرا خواهد شد

اعمال ..."(به اراده خدا مردمان عصر خويش را خدمت کرد... اما داوود" 
  )٣۶:١٣رسوالن

  
  

  .وجود دارند" بقيه چيزها صرفا.  زندگی کرد"حقيقتای توان با انجام آن زندگی با هدف، تنها راهی است که م
: "  ايشان استخصوصيات و شخصيتاولين آن، : اکثر مردم با سه مورد اوليه و اصولی در زندگی خود درگير هستند

: "  استثيرأتد، و سومين مور" آيا من به اندازه کافی اهميت دارم؟: "  استاهميت داشتندومين مورد ". من که هستم
  .االت در پنج هدف خداوند برای شما يافت می شودؤجواب تمام اين س" جای من در زندگی کجا است؟

در باالخانه، در شبی که مسيح آخرين لحظات را سپری می کرد و با شاگردان مشغول صحبت بود، پاهای ايشان را 
 وقتی که می )١٧:١٣يوحنا."(شابه حالتان اگر بدانها عمل کنيداکنون که اينها را می دانيد، خو" : شست و به ايشان فرمود

حاال که به پايان اين . دانيد خداوند از شما چه انتظاری دارد، با انجام دادن آن از طرف خداوند برکت دريافت خواهيد کرد
 از خداوند  برسانيدبه انجامسفر چهل روزه رسيديد و می دانيد که هدف خداوند برای زندگی شما چيست، اگر آنها را 

  !برکت دريافت خواهيد کرد
 زيادی "کارهای خوب"شما با زندگی خود . شايد معنی اين حرف من اين باشد که از انجام کارهای ديگر دست برداريد

 به بايدمی توانيد انجام دهيد ولی حقيقت اين است که انجام پنج هدف خداوند در زندگيتان ضروری ترين کاری است که 
  . م رسانيدانجا
 خيلی .سفانه خيلی راحت است که حواسمان به چيزهای ديگر جلب شود و آنچه را که بسيار اهميت دارد فراموش کنيمأمت

برای اجتناب و . راحت است که از آنچه ارزش و اهميت دارد جدا گرديم و به آرامی از آن دورتر و دورتر شويم
تکرار کنيم و " دفمندی را پرورش دهيم و در زندگی خود آنها را مستمراجلوگيری از وقوع چنين اتفاقی بايد بيانيه ه

  .مرور نمائيم
  

  بيانيه هدفمند برای زندگی ما چيست؟
  

با استفاده از کلمات خودتان تعهد  :اين بيانيه ای است که اهداف خدا را برای زندگی ما خالصه می کند
نمی يک بيانيه هدفمند شامل ليست مقاصد ما . دگی به جا می آوريدئيد می کنيد و اهداف او را در زنأخويش با خدا را ت

اما تصميم خداوند قطعی است و نقشه "  :کتاب مقدس می فرمايد. مقصود ما موقتی است ولی اهداف ما ابدی هستند. شود
  )١١:٣٣مزمور."(های او تا ابد پايدار است

با نوشتن اهداف خود بر روی کاغذ خود را وادار  :اين بيانيه ای است که به مسير زندگی شما اشاره می کند
مواظب راهی که در آن " : کتاب مقدس می فرمايد. می سازيد که به طوری خاص در مورد مسير زندگی خويش بينديشيد
بيانيه هدفمند در زندگی شما  )٢۶:۴امثال سليمان."(قدم می گذاری باش، هميشه در راه راست گام بردار تا در امان باشی

ه تنها در مورد آنچه که قصد داريد با وقت و پول و زندگی خود انجام دهيد، صحبت می کند بلکه همچنين اشاره به ن
هدف مردان عاقل تحصيل حکمت است، اما "  :در امثال سليمان می خوانيم. کارهايی دارد که نمی خواهيد انجام دهيد
  )۴:١٧٢امثال سليمان." (شخص نادان در زندگی هيچ هدفی ندارد

اين بيانيه به آنچه که ايمان داريد مهم هستند : را برای شما تعريف می کند" موفقيت" اين بيانيه ای است که 
تا "  :پولس گفت. اينها ارزشهای شما را مشخص می کنند. اشاره دارد و نه آنچه که دنيا معتقد است که اهميت دارد

  )٠:١١فيليپيان."(بتوانيد چيزهای بهتر را تشخيص دهيد
شما ممکن است در مراحل مختلف زندگی، نقشهای : اين بيانيه ای است که نقش شما را مشخص می کند

متفاوتی بر عهده داشته باشيد، اما هدف شما هرگز تغيير نمی يابد زيرا آنها از هر نقشی که شما بر عهده داشته باشيد مهم 
  .تر هستند

اين بيانيه منعکس کننده شکل خاصی می باشد که خداوند بر اساس : اين بيانيه بيانگر شکل و فرم شما می باشد
سعی نکنيد که آنها را در . وقت صرف کنيد و بيانيه هدفمند زندگی خود را بنويسيد. آن شما را ساخت تا او را خدمت کنيد

ر اهميتی است و نياز اين کار پ. يک جمله خالصه کنيد و نيز سعی نکنيد در اولين صفحات، چيز کاملی از آن در بياوريد



هميشه . فقط افکار خود را به همان سرعتی که به ذهنتان خطور می کنند بر روی کاغذ آوريد. به تمرکز دارد
ال وجود دارند که در طی آماده کردن بيانيه ؤدر اينجا پنج س. ويراستاری و تدوين از نوشتن و آفريدن راحت تر است

  :قرار دهيدهدفمند خود بايد آنها را مورد توجه 
  

  ال بزرگ زندگیؤپنج س
  

برای چه کسی می خواهيد .  استپرستش و عبادتال ؤاين سچه چيزی در زندگی من مرکزيت خواهد داشت؟ 
زندگی کنيد؟ دور چه محوری زندگی خود را بنا می کنيم؟ شما می توانيد شغل و يا فاميل و يا ورزش و سرگرمی و يا 

عاليتهای ديگر را مرکز زندگی خود سازيد و بنای زندگی را دور اين موارد پايه پول و خوش گذرانی و بسياری از ف
هيچکدام از آنها آنقدر قدرت ندارند که در . اينها همه خوب هستند ولی متعلق به مرکز زندگی شما نمی باشند. ريزی کنيد

  .کست ناپذير و پايدار نياز داريدشما به يک مرکز ش. هنگام فرو پاشيدن زندگی، شما را استوار و محکم نگاه دارند
 حقيقت اين است که هر چه )۴:١۴دوم تواريخ ."(که يهوه خدای پدران خود را بطلبند" : آسای پادشاه به قوم يهود گفت

وقتی که شما زندگی خود را تقديم مسيح کرديد، او به سوی مرکز زندگی . در مرکز زندگی شما است، خدای شما است
" : پولس گفت.  اين شما هستيد که از طريق پرستش، مسيح را در مرکز زندگی خود نگاه می داريدشما حرکت کرد، ولی

  )١٧:٣افسسيان."(در دل شما جای گيرد" دعا می کنم که مسيح از راه ايمانتان، کامال
ش می کنيد و از کجا می فهميد که خداوند در مرکز زندگی شما قرار دارد؟ وقتی خدا در مرکز زندگی شما باشد، عبادت

نگرانی هشداری است که به ما اطالع می دهد که خدا از مرکز زندگی ما کنار . وقتی او غايب است، شما نگران هستيد
کتاب مقدس . به محض اينکه او را دوباره در مرکز قرار دهيد، دوباره آرامش خود را بدست خواهيد آورد. رفته است
اين آرامش الهی به فکر و دل شما که به عيسی مسيح ايمان آورده ايد ... اهيد شداز آرامش خدا بهره مند خو"  :می فرمايد

  )٧:۴فيليپيان."(، راحتی و آسايش خواهد بخشيد
 چه چه نوع انسانی خواهيد بود؟ خدا بيشتر به اينکه.  استشاگردیال ؤاين سشخصيت زندگی من چه خواهد بود؟ 

ه خاطر داشته باشيد که شخصيت خود را به ابديت خواهيد برد و نه شغل و ب. می کنيد اهميت می دهد تا اينکه چه هستيد
فهرستی از کيفيتهای شخصيتی خود که می خواهيد بر روی آنها کار کنيد تهيه نمائيد و آنها را در زندگی . کار خود را

  .از کنيد آغ)١٢-٣:۵متی ( يا موعظه سر کوه)٢٣-٢٢:۵غالطيان(می توانيد با ميوه روح. خويش رشد دهيد
برای دسترسی به اين برکات، عالوه بر ايمان، به خصلت های ديگری نيز نياز داريد؛ بلی، بايد سخت "  :پطرس گفت

 وقتی که دچار لغزش می شويد )۵:١دوم پطرس."(بکوشيد که نيک باشيد، خدا را بهتر بشناسيد و به اراده او پی ببريد
س ؤپولس به تيموتا. يح در شما شکل گيرد يک عمر بايد وقت صرف کنيدبرای اينکه شخصيت مس. دلسرد و تسليم نشويد

س ؤاول تيموتا."(بدقت مراقب زندگی و تعاليمی که می دهی باش، و آنچه را که راست و درست است انجام بده"  :گفت
١۶:۴(  

ست؟ با خدمت شما در بدن مسيح چي.  استخدمتال مربوط به ؤاين سسهم من در اين زندگی چه خواهد بود؟ 
، نقش شما در خانواده خدا چيست؟ )عداشت(شناخت عطايای روح و دل واستعدادها و توانائيها و شخصيت و تجارب

چطور می توانيد در اطراف خود تغييری ايجاد کنيد؟ آيا گروه مشخصی هستند که من مسئول خدمت به ايشان می باشم؟ 
بنابر اين، از هدايای شما دو نتيجه نيکو "  :دمت به خدا اشاره می کندپولس به دو نکته مفيد در هنگام به انجام رسانيدن خ

منين برطرف می گردد، و ديگر آنکه باعث می شود بسبب آن، خدا را شکر ؤيکی آنکه احتياجات م: حاصل می شود
   )١٢:٩دوم قرنتيان."(کنند

 را بر روی زمين برطرف همه مردماگرچه شما برای خدمت به ديگران طراحی شده ايد ولی حتی مسيح هم نيازهای 
شما بايد بر اساس طرح و شکل وجودتان انتخاب کنيد که به چه کسانی و در چه زمينه هايی می توانيد کمک . نساخت
من شما را "  :دوست دارم به چه کسی بيش از ديگران کمک کنم؟ عيسی مسيح فرمود: بايد از خودتان بپرسيد که. نمائيد

هر کدام از ما ميوه مخصوص به خودش  )١۶:١۵يوحنا."(تم تا برويد و ميوه آوريد و ميوه شما بماندبرگزيدم و مقرر داش
  .را به بار می آورد

 شما در باره آنانی است که هنوز موريتأمال در مورد ؤاين سارتباطات زندگی من به چه صورتی خواهد بود؟ 
اين بيانيه بايد شامل تعهد شما برای در . يانيه هدفمند می باشد شما، قسمتی از بموريتیأبيانيه م. مسيح را نشناخته اند

شما همچنين بايد فهرستی از دروس زندگی خود و عالئق . ميان گذاشتن شهادتها و خبر خوش انجيل با ديگران باشد
ين اينکه در مسيح در ح. خداپسندانه ای که احساس می کنيد خدا به شما داده تا با مردم دنيا در ميان بگذاريد، تهيه کنيد

رشد می کنيد، ممکن است خداوند گروهی از مردم را به عنوان هدف برای شما قرار دهد تا با آنها باشيد و در ميانشان 
  .اين را در بيانيه خود اضافه کنيد" حتما. به عنوان وسيله ای در دست خداوند کار کنيد

که فرزندان خود را در شناخت مسيح تربيت کنيد و کمکشان موريت شما اين است أاگر شما فرزندان داريد، بخشی از م
اگر . موريت خويش را در دنيا به انجام رسانندأکنيد که اهداف خود را در زندگی دريابند و سپس ايشان را بفرستيد تا م

دت خواهيم من و خانواده ام خداوند را عبا"  :می توانيد بيانيه يوشع را نيز در بيانيه تان قيد کنيددوست داريد 



البته می بايد زندگی ما طوری باشد که  بر پيغامی که ما به ديگران می رسانيم ارزش بگذارد و  )١۵:٢۴يوشع ."(نمود
قبل از اينکه اکثر بی ايمانان بخواهند کتاب مقدس را قبول کنند و به آن اطمينان کنند، می خواهند  .از آن حمايت کند

فقط از شما می " :بدانند که آيا ما به شخصه قابل اطمينان هستيم يا خير؟ به همين خاطر است که کتاب مقدس می فرمايد
  )٢٧:١فيليپيان."(خواهم که به شيوه شايسته انجيل مسيح رفتار کنيد

از چه طريقی می خواهيد به آنانی که مسيح .  استمشارکتال مربوط به ؤاين سجامعه زندگی من چه خواهد بود؟ 
را نمی شناسند نشان دهيد که با ايمانداران ديگر ارتباط داريد و عضو خانواده خدا هستيد؟ در کجا آن فرامينی را که در 

د؟ به عنوان يک عضو فعال، عضو کدام کليسا خواهيد بود؟ هر چه بيشتر  داده شده به عمل می آوري"يکديگر"رابطه با 
کتاب مقدس می . بلوغ يابيد و رشد کنيد، به بدن مسيح بيشتر عالقه پيدا می کنيد و می خواهيد که خود را فدايش کنيد

يد در بيانيه خود عشق   می با)٢۵:۵افسسيان."(مسيح نيز کليسا را محبت کرد و جان خويش را فدای آن نمود"  :فرمايد
شما جواب خود را در کتاب مقدس و در تمام آياتی که در مورد مشارکت و . نسبت به خدا و کليسای او را نيز بگنجانيد

شايد . در همين کتاب نيز آيات زيادی در اين زمينه وجود دارند. رابطه با يکديگر صحبت نموده است می توانيد بيابيد
در مورد اين مسئله دعا کنيد، .مورد نظرتان باشد"  شما صرف نوشتن بيانيه ای شود که کامالا وقتهه ها و يا ماهفته

ممکن است قبل از بدست آوردن آن . فکر کنيد و با دوستان نزديکتان صحبت کنيد و از آيات کتاب مقدس ايده بگيريد
 حاصل حتی بعد از نوشتن و.  بنويسيدنوشته ای که مطلوب نظرتان است کاغذهای زيادی را سياه کنيد و جمالت زيادی

نمودن بيانيه اصلی باز هم امکان دارد در آن تغييراتی بوجود آوريد زيرا خدا هر روزه با شما صحبت می کند و 
اگر دوست داريد نمونه هايی از بيانيه هايی را که ديگران برشته  .مکاشفات جديدی از طرح و شکل شما، به شما می دهد

نامه بفرستيد و من آنها را در اختيارتان قرار خواهم ) ايميل( اند، ببينيد برای من با پست الکترونيکیتحرير در آورده
  ). توجه کنيد٢به ضميمه (داد

به اضافه نوشتن بيانيه هدف زندگی به شما توصيه می کنم که بيانيه های کوتاه تری نيز تهيه کنيد تا بتوانيد آنها را به 
آنگاه .  بگيريدالهام آنها از ايشان خاطر آوردنيد که پنج هدف اصلی را در آنها بگنجانيد و با به خاطر بسپاريد و سعی کن

زيرا حفظ کردن آنها در دل و قرار "  :سليمان اينطور نصيحت کرد. می توانيد هر روز آنها را به خود ياد آوری کنيد
  : در زير چند نمونه را ذکر می کنيم)١٨:٢٢امثال سليمان."(دادن آنها بر زبان، کار پسنديده ای است

هدف زندگی من اين است که عيسی مسيح را بپرستم و عبادت کنم و با تمام وجودم دوستش بدارم، با همان "   •
طرحی که خدا مرا بر اساسش شکل داده، او را خدمت کنم، با خانواده روحانی ام مشارکت داشته باشم، در 

موريتی را که بر عهده ام قرار داده در دنيا به انجام رسانم تا او أم و مشخصيتم هر روزه بيشتر شبيه او گرد
  ."جالل يابد

هدف زندگی من اين است که عضوی از خانواده خدا باشم و الگويی از شخصيت او بردارم و همانند او گردم "  •
م و جالل او را و به خاطر گذشت و محبتی که در حق من کرده است خدمتگزارش باشم و پيام آور کالمش گرد

 ."از طريق زندگی ام آشکار سازم
هدف زندگی من اين است که مسيح را دوست بدارم و در او رشد کنم، او را با ديگران در ميان بگذارم، از "  •

طريق خدمت به کليسايش او را خدمت کرده باشم، خويشاوندان و ديگران را نيز تشويق کنم که چنين کاری 
 ."کنند

 اين است که نسبت به مهم ترين و بزرگترين حکم و فرمان دنيا متعهد باشم و خود را نسبت هدف زندگی من"  •
 ."به انجام آن مسئول بدانم

است، انگيزه .... موريت من أاست، م.... هدف من شبيه مسيح شدن است، خانواده من کليسا است، خدمت من "  •
 .من جالل دادن خداوند است

پس خواست خدا در مورد شغل و ازدواج من چه می شود؟ و يا کجا بايد زندگی : " سيد کهشايد تعجب کنيد و از خود بپر
  "کنم و يا به مدرسه بروم؟

 همه امکانات متعدد وجود خواهد داشت که صادقانه بگويم، اينها همه در مرتبه دوم در زندگی شما قرار می گيرند، و
شتر از همه اهميت دارد اين است که بدون در نظر گرفتن اينکه کجا آنچه بي .آنها می توانند اراده خدا برای شما باشند

کتاب مقدس می . زندگی می کنيد يا کار می کنيد و يا با چه کسی ازدواج می کنيد، اهداف ابدی خدا را به انجام برسانيد
اشد اجرا خواهد انسان نقشه های زيادی در سر می پروراند، اما نقشه هايی که مطابق با خواست خدا ب"  :فرمايد
برای زندگيتان، بر اهداف خدا متمرکز شويد و نه بر نقشه های خود، چون اين اهداف خدا  )٢١:١٩امثال سليمان ."(شد

  . است که تا ابد باقی خواهند ماند
 يکبار شنيدم که کسی می گفت بيانيه خود را بر اساس آن سخنانی پايه ريزی کنيد که ميل داريد در روز تدفين شما،

يعنی تصور کنيد که می خواهيد يک مقاله در مورد محسنات خود برشته تحرير در آوريد . ديگران در مورد شما بگويند
اين روش درستی نيست، چون در پايان زندگی شما ديگر اهميتی ! نه. و سپس بر اساس آن بيانيه هدفمند خود را بنويسيد

 :کتاب مقدس می فرمايد.  در مورد شما استنظر خدای که مهم است، تنها چيز. ندارد که در مورد شما چه فکر می کنند
اول ."(ما در پی خشنود ساختن مردم نيستيم، بلکه خشنودی خدايی را طالبيم که دلهای ما را می آزمايد" 

  )ب۴:٢تسالونيکيان



کز زندگی خود قرار آيا مسيح را مر. االت مرور خواهد نمودؤبه هر حال يک روز خداوند جوابهای شما را به اين س
داديد؟ آيا شخصيت خود را همچون او رشد داديد؟ آيا زندگی خود را صرف خدمت کردن به ديگران نموديد؟ آيا خبر 

موريتتان را به انجام رسانديد؟ آيا خانواده او را محبت نموديد و با ايشان أخوش را در اختيار ديگران قرار داديد و م
همانطور که . است که از چشم خدا هرگز دور نمی ماند و بر روی آنها حساب می کندمشارکت داشتيد؟ اينها نکاتی 

  )١٣:١٠دوم قرنتيان."(بلکه در محدوده کارهايی افتخار می کنيم که خدا توسط ما انجام داده است"  :پولس گفت
  

  خدا می خواهد از شما استفاده کند
 جلب شد که جهت زندگی مرا برای هميشه ٣۶:١٣ل رسوالن حدود سی سال پيش، توجه من به يک جمله کوتاه در اعما

 تشکيل می شد ولی درست همانند اثر يک اتوی داغ در )در زبان انگليسی(روی هم رفته تمام آن از هفت کلمه. تغيير داد
به اراده خدا مردمان عصر خويش را خدمت ... اما داوود"  :زندگی من برای هميشه اين کلمات حک شدند

داود زندگی .   ناميد)٢٢:١٣اعمال ("مرغوب دل خود"  حاال می فهميدم که چرا خدا داود را )الف٣۶:١٣مالاع."(کرد
  . خود را برای به انجام رساندن اهداف خدا، تقديم کرده بود

 شماتصور کنيد که يک چنين جمله ای بر روی سنگ قبر .  عظيم تر از اين نباشدبيانيه ایفکر می کنم که در دنيا هيچ 
اميدوارم که مردم پس از مرگ من چنين نظری در ." کسی که در تمام نسل خود خدا را خدمت نمود: " حک گرديده باشد

به . م در مورد شما نيز همين باشدهمچنين دعا می کنم که نظر مرد. نممورد من داشته باشند و در اين زمينه دعا می ک
شما اهداف خدا را . اين جمله، نهايت تعريف يک زندگی عالی است. همين خاطر بود که اين کتاب را برای شما نوشتم

بصورت نامحدود و جاودانی بجا می آوريد و اين کار را در طی نسل خود در محدوده زمان و بصورت موقتی به 
خدمت نه نسل ديروز و نه نسل فردا قادر هستند که امروز خدا را .  استزندگی هدفمنداين معنی يک . کامليت می رسانيد

همانند استر خدا شما را خلق کرده است تا در يک چنين . تنها ما در حال حاضر می توانيم اين کار را انجام دهيم. کنند
کتاب مقدس . خدا همچنان بدنبال افرادی می گردد که از آنها استفاده کند. )١۴:۴استر(زمان و موقعيتی او را خدمت کنيد

چشم دوخته است تا کسانی را که از دل و جان به او وفادارند، بيابد و به آنان قوت  خداوند به تمام جهان " :می فرمايد
 آيا شما کسی هستيد که خدا برای به انجام رساندن اهدافش از شما استفاده کند؟ آيا اهداف خدا )٩:١۶دوم تواريخ ."(ببخشد

  را در نسل خود به جا می آوريد؟
پس من اين گونه می دوم، نه چون کسی که بی هدف است؛ و مشت می "  :تاو گف. زندگی پولس يک زندگی هدفمند بود
تنها دليل او برای زندگی به انجام رساندن اهدافی بود که خدا  )٢۶:٩اول قرنتيان."(زنم، نه چون کسی که هوا را بزند

ه بميرد يا بماند ترس و پولس از اينک )٢١:١فيليپيان."(مرا زيستن مسيح است، و مردن، سود"  :او گفت.  برای او داشت
روزی تاريخ . نبود در اين راه ببازداو حاضر . در هر صورت می خواست خواست خدا را انجام دهد. واهمه ای نداشت

  .به پايان خواهد رسيد ولی ابديت ادامه خواهد داشت
 رساندن اهدافتان سخت وقتی که به انجام." آينده به روشنی وعده های خدا است: " گفته William Carey ويليام کری

کتاب مقدس می . پاداش خود را به ياد آوريد که برای هميشه جاودانی و پايدار است. به نظر می رسند دلسرد نشويد
 زيرا رنجهای جزئی و گذرای ما جاللی ابدی برايمان به ارمغان می آورد که با آن رنجها قياس پذير " :فرمايد
   )١٧:۴دوم قرنتيان."(نيست

يد که همه ما روزی در مقابل تخت پر جالل خدا بايستيم و به خاطر زندگی های خود از مسيح با قلبی پر از تصور کن
خداوندا، جالل و حرمت و قدرت، برازنده توست، زيرا تو آفريننده تمام " : قدردانی تشکر کنيم و همگی با هم بگوئيم

 ما او را به خاطر نقشه اش ستايش خواهيم کرد و )١١:۴ مکاشفه."(موجودات هستی و همه چيز به اراده تو بوجود آمد
  !به دليل اهداف او تا به ابد خواهيم زيست

  
  
  

  . زندگی هدفمند تنها شکل يک زندگی حقيقی است:نکته مورد توجه
  )٣۶:١٣اعمال رسوالن..."(به اراده خدا مردمان عصر خويش را خدمت کرد... اما داوود"  :آيه حفظی

ال بزرگ زندگی جواب دهم؟ کی هدفم را بر روی ؤکی وقت خواهم گذاشت تا به پنج س: ز خود بکنيدسؤالی که بايد ا
  کاغذ خواهم آورد؟

  


