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ﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎر ﻧوﯾﺳﻧده
ﻣن ﻗﺑﻼً راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﻣطﻠب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫﻣﯽ ،در ھﯾﭻ ﯾك از ﻧوﺷﺗﻪ ھـﺎﯾم ﺻـﺣﺑت ﻧﻛـرده ام .ﻗﻠﻣـرو
ﺗﺎزه ای اﺳت .ﻣﻌﮫذا ،ﻣطﺎﻟب ﻋﻧوان ﺷده ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣل ﺷرح و ﺗﻔﺻـﯾل ﻋﻣﻠـﯽ ﻗﺳـﻣت آﺧـر روﻣﯾـﺎن
 12ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،در ﺧﺻوص ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻛﻠﯾﺳﺎی ﻣـﺎ ،ﺗـﺎزﮔﯽ ﻧدارﻧـد .ﺗﻌﻠﯾﻣـﯽ ﻛـﻪ از ﻛـﻼم ﺧـدا در اﯾـن
ﻛﺗﺎب ﻋﻧوان ﮐرده ام را ،ﺳﺎﻟﯾﺎن درازی اﺳت ﻛﻪ ﺑرای ﻛﻣك ﺑﻪ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷرﯾر دﺳـت و ﭘﻧﺟـﻪ
ﻧرم ﻣﯾﻛﻧﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻛرده ام.
اﻣﯾد ﻣن آن اﺳت ﻛﻪ ﻣطﺎﻟب اﯾن ﻛﺗﺎب اﺳﺗﻔﺎدۀ ﮔﺳﺗرده ای را ﻣﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﭘﯾدا ﻛﻧد ،و ﺧﺻوﺻ ًﺎ
ﺟز ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺧﺎدﻣﯾن ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑﮔردد .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ،ﺧﺎدﻣﯾن ﻛﻠﯾﺳﺎ آﻧرا دﺳﺗﯾﺎر ﻣﮫﻣﯽ ﺑرای
ﺧدﻣت ﺧود ﺧواھﻧد ﻧﻣود .ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﻛﻪ اﯾن ﻛﺗﺎب را ﻛوﺗﺎه و ﻣﺧﺗﺻر ﻛرده ام.
ﺑﻪ دﻟﯾل آﻧﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در ﻣوﻗﻊ ﺟواب دادن ﺑﻪ ﺷرارت دﺷﻣن ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺷﻛﺳت ﻣﯾﺧورﻧد ،و ﻛﺗـﺎب
راھﻧﻣﺎﯾﯽ را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎده و وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻛﻼم ﺧدا ،وﺟود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑـﻪ آن رﺟـوع
ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻣﯾدوارم اﯾن ﻧﺷرﯾﻪ ﺗﺎ اﻧدازه ای ﺟواب ﻧﯾﺎز آﻧﮫﺎ را ﺑدھد .اﯾن ﻛﺗـﺎب ﻧـﻪ ﻓﻘـط ﺑـﻪ ﻣوﺿـوع
آﻧﻛﻪ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﻛﻧد ﺗﺎ ﺷرارت را ﻣﻐﻠوب ﺳﺎزد ،رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧد ،ﺑﻠﻛﻪ ﭼﮔوﻧﮔﯽ اﻧﺟـﺎم آن
را ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﺟﯽ آداﻣز1977 ،
رﺋﯾس اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻛﺷﯾﺷﺎن
ﻣؤﺳﺳﮥ آﻣوزش ﻣﺷﺎوران و ﻣﺳﯾﺣﯽ

ﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
در ﺗرﺟﻣﮥ اﯾن ﻛﺗﺎب ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﻘدور ﺑوده ﺳﻌﯽ ﻛردم روش ﺗﺣت اﻟﻔﺿﯽ را ﺑﻛﺎر ﺑﺑرم .اﯾن
ﻛﺗﺎب ﻣطﺎﻟب ﻋﻣﯾق و ﺗﺎزۀ ﺑﺳﯾﺎری را ﻋﻧوان ﻛرده و ﺗرﺟﻣﻪ آن ﻧﯾﺎز ﺑﻪ واژه و اﺻطﻼﺣﺎت ﺟدﯾد
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و ﻣﺗرﺟﻣﯾن ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮥ ﻛﺗﺎب ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻣن
از واژه و اﺻطﻼﺣﺎت ﺟدﯾدی اﺳﺗﻔﺎده ﻛرده ام ﻛﻪ اﻣﯾدوارم درك ﻣطﺎﻟب ﻋﻧوان ﺷده را ﺑرای
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﺳﺎن ﻛرده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑدﯾﮫﯽ اﺳت ﻣﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن دﻧﯾﺎ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮐﻼﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﻪ ﻣﺧﺗص ﻓرھﻧگ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻧﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد و در اﯾن ﮐﺗﺎب اﺷﺎره ﺑﻪ آن ھﺎ ﻧﺷده اﺳت .اﻟﺑﺗﻪ اﮐﺛر ﻣواردی ﮐﻪ ﺟﯽ آداﻣز در اﯾن
ﮐﺗﺎب ﻋﻧوان ﮐرده ﻣرﺑوط ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗوان وﺟود ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎص ﻓرھﻧﮔﯽ
و اﺟﺗﻣﺎﺋﯽ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .ﯾﻘﯾﻧ ًﺎ ﭘس از ﺧواﻧدن ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗوﺳط ﺟﯽ آداﻣز ﻓﺎش
ﮔردﯾده ،ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋطﯾﮥ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮐﻼت را از طرﯾق ﮐﻼم ﺧدا دارﻧد ،ﺗﺷوﯾق ﺑﻪ
ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣل اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻪ ﻓرھﻧگ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن اﺳت ﺧواھﻧد ﺷد.
آﯾﺎت ذﻛر ﺷده در اﯾن ﻛﺗﺎب از دو ﺗرﺟﻣﮥ "ﻗدﯾم" و "ھزارۀ ﻧو" ﻛﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑرداﺷت ﺷده اﻧد.

ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺟﯽ آداﻣز ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ را ﻣﯾﺗوان از طرﯾق آدرس ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری
 www.timelesstexts.coﺧرﯾداری ﮐرد.
ﺷﺎھرخ ﺻﻔوی
ﺳﺎل  2003ﻣﯾﻼدی

دﯾﺑﺎﭼﻪ

"ﻋﺟب روﯾﯽ داره! ﭼطور ﺟرات ﻣﯾﻛﻧﻪ ﺑﺎ ﻣن اﯾﻧطور ﺣرف ﺑزﻧﻪ؟ ﻓﻛـر ﻛـرده ﻛﯾـﻪ؟ ﺣـﺎﻻ ﺑﮫـش
ﻧﺷون ﻣﯾدم ﻣن ﻛﯽ ھﺳﺗم .ﺣﺳﺎﺑش را ﭘﺎك ﺧواھم رﺳﯾد .ﯾك روز ﻛﻪ ﺣواﺳش ﻧﯾﺳت ."......
اﯾن ﺣرف را از زﺑﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯾﺷﻧوﯾم ،و ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ از آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ رﺷد ﻧﻛرده اﻧد ﯾﺎ اطﺎﻋت ﻧﻣﯾﻛﻧﻧـد.
اﻟﺑﺗﻪ اﮐﺛر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﭼﻧﯾن ﺣرف و اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻓﻛر ﻣﯾﻛﻧﯾد ﭼﻧد ﻧﻔر از آﻧﮫﺎ
ﻣﯾداﻧﻧد اﺣﺳﺎس و رﻓﺗﺎر ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎﯾـد ﺑﺎﺷـد ،و ﭼطـور ﻣﯾﺗواﻧﻧـد آن را در ﺧـود ﺑوﺟـود
آورﻧد؟
وﻗﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣرﻓﯽ ﻣﯾزﻧد و ﯾﺎ ﻛﺎری ﻣﯾﻛﻧد ،آﯾﺎ ﺟواب ﻣن ﻣﯾﺗواﻧـد آن طـور ﻛـﻪ دﻟـم
ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎﺷد؟ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﺷم؟ آﯾﺎ "ﮔوﻧﮥ دﯾﮔر" را ﺟﻠو آوردن اﯾـن اﺳـت ﮐـﻪ

ﺑﮔذارم ھر ﭼﻪ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ ﻣن ﺑﮐﻧد؟ ﭘس ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺧﺷـم و دردی ﮐـﻪ در ﺧـود دارم ﭼﻛـﺎر ﻛـﻧم؟
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑدون آﻧﻛﻪ ﻓﻛر ﻛﻧم ،ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯾﺗﯽ ﭘرﺧﺎش ﻣﯾﻛﻧم ﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﺗﻌﺟب ﺧودم ﻣﯾﺷود.
ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎﯾم ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،و ﻓﻛر ﻣﯾﻛﻧم ﺑﺧﺎطر ﻋﺎدﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻛـرده ام .ﻣـن
ﺷﺧص ﺑدی ﻧﯾﺳﺗم ،و ﻧﯾت ﺑدی را ﻧدارم ،وﻟﯽ ﺣرﻛﺎﺗم درﺳـت ﻧﯾﺳـﺗﻧد و ﻣـرا ﻧﺎراﺿـﯽ و ﻣﺗﺄﺳـف
ﻣﯾﮔرداﻧﻧد .ﻛﻼً در ﺑراﺑر ﺷرارت ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ھﺳﺗم .ﻛﺎش ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗم ﯾﺎد ﺑﮔﯾـرم ﻻاﻗـل اﺣﺳﺎﺳـﺎﺗم
را ﭼﮔوﻧﻪ ﻛﻧﺗرل ﮐﻧم .اﻟﺑﺗﻪ ﻣﯾداﻧم ﻛﻪ ﺧدا اﻧﺗظﺎر ﺑﯾش از اﯾـن را از ﻣـن دارد ،و ﻣﯾﺧواھـد رﻓﺗـﺎرم
ﻣﺛل ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ،راھش را ﻧﻣﯾداﻧم .ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎﯾم ﯾک طور اﺳت ،وﻟﯽ رﻓﺗـﺎر و اﻓﻛـﺎرم
طوری دﯾﮔر .ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻛﺎت ﻛﻼم ﺧدا را ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮔﯾرم ،ﭼون ﻧﻣﯾـداﻧم ﭼطـور ﺑـﻪ آن ﻋﻣـل ﮐـﻧم.
ﻛﺟﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس راه ﻋﻣﻠﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﻧﺷﺎن داده اﺳت؟ آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﺳؤاﻟﯽ ﻧﺷـﺎن
ﻣﯾدھد ﮐﻪ در روﺣﺎﻧﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾﻔم ،و ﯾﺎ ﺧدای ﻧﻛرده ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﻧﻛرده ام؟
اﯾن ﺳؤاﻻﺗﯽ اﺳـت ﻛـﻪ ﻣـن ﺷﺧﺻـ ًﺎ ﺑـﺎ آن ﻣواﺟـﻪ ﺷـده ام .اﻟﺑﺗـﻪ ﻣﻣﻛـن اﺳـت ﺷـﻣﺎ ﺟـواب ﭼﻧـﯾن
ﺳؤاﻻﺗﯽ را از ﺧدا درﯾﺎﻓت ﻛرده اﯾد ،و ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت در ﺣﺎل اﺟرای آﻧﮫﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷـﯾد .ﺷـﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾـد
ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷوھر ﺧود ﻛﻪ ھﻣﯾﺷﻪ از ﻏذا ھﺎی ﺷﻣﺎ اﯾراد ﻣﯾﮔﯾرد و ﺑـﻪ ﻣـردم ﻣﯾﮔوﯾـد ﻛـﻪ ﺷـﻣﺎ ﻟﯾﺎﻗـت
ازدواج ﺑﺎ ﭘﺳرش را ﻧداﺷﺗﻪ اﯾد ،ﭼﻪ ﺑﮔوﯾﯾد .ﺷﺎﯾد ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ رﺋـﯾس ﺧـود ﻛـﻪ زﺣﻣـﺎت زﯾـﺎد ﺷـﻣﺎ را
ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮔﯾرد ،و ﺑﺟﺎی آن ﺷﻣﺎ را ﺑﺧﺎطر ﻋﯾب و ﻧﻘص ھﺎی دﯾﮔـران ﻣـورد ﻣﻼﻣـت ﻗـرار ﻣﯾدھـد،
ﻣﺷﻛﻠﯽ ﻧدارﯾد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﻛﻪ ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﯾد ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮔوﯾﯾد ،وﻟﯽ در اﻓﻛﺎر ﺧود آﻧﭼﻪ ﺑد و ﺑﯾـرا ﺑـود،
ﻧﺛﺎر او ﻣﯾﻛردﯾد .و ﺷﺎﯾد ،ﺑﺎ وﺟودﯾﻛﻪ ﺗﺻورش ﻧﯾز ﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ،در دﻋﺎ )!( از ﺧدا ﻣﯾﺧواﺳـﺗﻪ
اﯾد ﻛﻪ او را از اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﺑرد .ﺷﺎﯾد ﺑﺎرھﺎ زﯾر ﻟب او را ﻟﻌﻧت ﻛرده اﯾد .وﻟﯽ ﺿـﻣﻧ ًﺎ ﻣﯾداﻧﺳـﺗﯾد ﻛـﻪ
ﭼﻧﯾن اﻓﻛﺎری درﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و ﺗﺄﺳف ﻣﯾﺧوردﯾد .ﺷﺎﯾد در ﻣﯾﺎن اﯾن درﮔﯾری ھـﺎ ﻧﯾـز ،ﺷـﻣﺎ ﻣوﻓـق
ﺑﻪ ﻛﺷف راه ﺣل ﺧدا ﻧﯾز ﺷدﯾد ،و ﭘس از ﺗوﺑﻪ و اﺟرای ﻛﻼم ﺧدا ھﻣراه ﺑﺎ دﻋﺎ ،راه ﻏﺎﻟـب ﺷـدن
ﺑر ﭼﻧﯾن ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ را ﻧﯾز ﮐﺷف ﻛردﯾد .روح اﻟﻘدس ﻧﻪ ﻓﻘط ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑرداﺷـﺗن ﭼﻧـﯾن ﺣـﺎﻻت ﮔﻧـﺎه
آﻟودی ﺗﻐﯾﯾر داده ،ﺑﻠﻛﻪ ﻛﻣك ﻧﯾز ﻛرده ﻛﻪ ﺟﺎی آن را ﺑـﺎ اﻓﻛـﺎر و رﻓﺗـﺎری ﻣطـﺎﺑق ﺑـﺎ ﻛﻼﻣـش ،ﭘـر
ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ﺑر ﺷرﯾر ﭘﯾروزﻣﻧد ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد .ﺣﺗـﯽ ﺗﻐﯾﯾـری ﻛـﻪ در اﻓﻛـﺎر و رﻓﺗـﺎر ﺷـﻣﺎ اﯾﺟـﺎد
ﺷده ،اﻣﻛﺎن ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ اﺷﺧﺎص زﯾﺎدی را ﻧﯾز ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺟﻧگ ﺑﺎ ﺷرﯾر ﭘﯾروزﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻪ اﯾن ﻛﺗﺎب اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﻧدارﯾد .ﺷﻣﺎ ﺟز ﺗﻌـداد
ﻣﻌدودی ھﺳﺗﯾد ﻛﻪ در اﯾن دوران ﺳﺧت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻣن را ھﻣراه ﭘﯾـروزی ﺑدﺳـت آورده
اﯾد .ﺧدا را ﺷﻛر ،ﺑﻪ ﭘﯾﻛﺎر ﺧود اداﻣﻪ دھﯾد ،و ﺑﻪ دﯾﮔران ﻧﯾز آن را ﺑﯾﺂﻣوزﯾد.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری ،ﺷﻛﺳت ﺧورده و اﻓﺳرده و ﻧوﻣﯾد ﺷده ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻛـرده
اﯾد ،و ﺷﻛﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾز ﺧورده اﯾد .و ﺷﺎﯾد ﺑﺧود ﮔﻔﺗﻪ اﯾد" :ﭘوﻟس ﻛﺟﺎ و ﻣن ﻛﺟﺎ .او در ﺟﻧـگ ﺑـﺎ
ﺷرﯾر ﭘﯾروز ﻣﯾﮔﺷت و در رﺳﺎﻟﻪ اش ﮔﻔت ﮐﻪ ﺑﺟﻧگ ﻧﯾﻛو ﺟﻧگ ﻛرده ام و دورۀ ﺧود را ﺑـﻪ ﻛﻣـﺎل
رﺳﺎﻧده ام .اﻣﺎ ﻣن ﭼﻪ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮔوﯾم؟ ﻧﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﻣﺎﻧﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺟﻧﮔم ،و ﻓﻛر ﻧﻣﯾﻛﻧم در آﯾﻧـده
ﻧﯾز اﻣﻛﺎن ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم" .اﮔر ﺷﻣﺎ ﭼﻧـﯾن وﺿـﻌﯽ را دارﯾـد ،ﭘـس دوﺳـت ﻣـن ،اﯾـن
ﻛﺗﺎب ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺳت .ﺧـدای ﭘـوﻟس ﺧـدای ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز ھﺳـت .ﺧـداﻋوض ﻧﺷـده ،و ﺷـﻣﺎ از ھﻣـﺎن
ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﻛﻪ ﭘوﻟس ﺑرﺧوردار ﺑود .ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺷﻣﺎ ﺷﺎﯾد آن ﺑﺎﺷـد ﻛـﻪ راه اﺷـﺗﺑﺎھﯽ را

دﻧﺑﺎل ﻛرده اﯾد .وﻟﯽ راه درﺳت وﺟود دارد ،و طرﯾق راه رﻓﺗن درﺳـت ﻧﯾـز وﺟـود دارد .ﻣـﺄﯾوس
ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯾد ﭼون ﺧدا ،روی ﺧودش را از ﺷﻣﺎ ﺑر ﻧداﺷﺗﻪ .اﯾـن ﻛﺗـﺎب را ﺑﺧواﻧﯾـد ،و راھـﯽ
را ﻛﻪ ﻧﺷﺎن داده ﭘﯾش ﺑﮔﯾرﯾد ،و ﺑرﻛت ﺧـدا را ﻧﺳـﯾب ﺧـود ﺳـﺎزﯾد .ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز ﻣﯾﺗواﻧﯾـد ﭘﯾروزﻣﻧـد
ﺑﺎﺷﯾد

ﻓﺻل ا ّول
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﭘﯾروزﻣﻧد ھﺳﺗﯾد؟
"ﭘﯾروزﻣﻧد؟ ﻣن ﭘﯾروزﻣﻧدم؟ ﺣﺗﻣ ًﺎ ﺷوﺧﯽ ﻣﯾﻛﻧﯾد! ﻣن ھﯾﭼوﻗت در ﭼﯾزی ﭘﯾروز ﻧﺷده ام".

ا ّﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود آﻧﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯾروزﻣﻧد ﻧﺑوده اﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺷوﯾد .در واﻗﻊ اﮔر ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﻌﻧوان ﻣﻧﺟﯽ و ﺧدای ﺧود ﻗﺑول ﻛرده اﯾد ،ﭼﺎره ای ﺟز آﻧﻛـﻪ ﭘﯾروزﻣﻧـد ﺑﺷـوﯾد ﻧدارﯾـد.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﻪ ﻓﻘط ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﻠﻛﻪ ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯾﻛﻧد ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﭘﯾروزﻣﻧـد
ﺑﺎﺷﯾد و ﺣﺗﯽ ﻓرﻣﺎن ﻣﯾدھد ﻛﻪ ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﭼﺎره ای ﺟز اﯾن ﻧدارﯾد.
ا ّﻣﺎ ﺑﮔذارﯾد از ھﻣﯾن آﻏﺎز ﺑﺷﻣﺎ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﺑدھم ،ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧود ﻣﯾﮔوﯾﯾد ،ﻏﯾر ﻣﻣﻛن اﺳت
ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾد ،ھﯾﭼوﻗت ﭘﯾروز ﻧﺧواھﯾد ﺷد .ﻣﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧود ،ھم ﺑﺎ دﯾﮔران ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾم و ھم ﺑﺎ
ﺧودﻣﺎن .اﻣﻛﺎن دارد ﻛﻪ دﯾﮔران را ﺑﺎ ﺣرﻓﮫﺎی ﺧود ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻛﻧﯾم ،وﻟﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺣرﻓﮫـﺎی ﺧودﻣـﺎن را
ﻗﺑول ﻣﯾﻛﻧﯾم و ﺑﺎ آن ﺧود را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯾﮐﻧﯾم .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻛﻪ ﺣرﻓﮫـﺎی ﻏﯾـر ﻣﺳـﯾﺣﯽ ،ﻣﺎﻧﻧـد "ﻣـن اﺻـﻼً
ﺑﺎزﻧده ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدم!" را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯾﺂورﻧد ،ﭼﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﮔران ﺑزﻧﻧد و ﭼﻪ در دل ﺑﺧـود ﺑﮔوﯾﻧـد ،در
وﺣﻠﮥ اوّ ل ﺧود را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯾﻛﻧﻧد ،و ﺳﭘس ﺑﺎ ﻣرور زﻣﺎن آﻧﮔوﻧﻪ ﻧﯾز زﻧـدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧﻧـد .ﺑـرای ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن
ﮔﻧﺎه اﺳت ﻛﻪ ﺣرﻓﮫﺎﯾﺷﺎن ﺳـطﺣﯽ و ﻧﺎﺻـﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷـد .ﺣﻘﯾﻘـت آن اﺳـت ﻛـﻪ اﮔـر ﺣﯾـﺎط دوﺑـﺎره را
ﻛﺳب ﻛرده اﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑرﻧده و ﭘﯾروز ﺑـدﻧﯾﺎ آﻣدﯾـد .ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﺑـﻪ ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن ﻟﻘـب "ﻏﺎﻟـب ﺷـده"
)ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾروزﻣﻧد( را داده ،و ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
ﻣﻛﺎﺷﻔﻪ 3
":21آﻧﻛﻪ ﻏﺎﻟب آﯾد ،اﯾن را ﺑﻪ وی ﺧواھم داد ﻛﻪ ﺑر ﺗﺧت ﻣن ﺑﻧﺷﯾﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﻛﻪ ﻣـن ﻏﻠﺑـﻪ ﯾـﺎﻓﺗم و ﺑـﺎ
ﭘدر
ﺧود ﺑر ﺗﺧت او ﻧﺷﺳﺗم".
واﻗﻌﯾت در اﯾﻧﺟﺎﺳت ،ﻛﻪ ﺑر طﺑق آﯾﺎت ﻓوق ،ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﺷـﻣﺎ را " . . . .ﺗوﻟـدی ﺗـﺎزه ﺑﺧﺷـﯾد،
ﺑرای اﻣﯾدی زﻧده وﻣﯾراﺛﯽ ﻓﺳﺎد ﻧﺎﭘذﯾر و ﺑﯽ آﻻﯾش و ﻧـﺎﭘژﻣردﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـرای ﺷـﻣﺎ در آﺳـﻣﺎن ﻧﮔـﺎه
داﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت؛ و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﻪ ﻗدرت ﺧدا و ﺑﻪ واﺳطﮥ اﯾﻣﺎن:". . . .
اوّ ل ﭘطرس 1
":3ﺳﭘﺎس ﺑر ﺧدا و ﭘدر ﺧداوﻧد ﻣـﺎ ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﮐـﻪ از رﺣﻣـت ﻋظـﯾم ﺧـود ،ﻣـﺎ را ﺑـﻪ واﺳـطﮥ
رﺳﺗﺎﺧﯾز
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ از ﻣردﮔﺎن ،ﺗوﻟدی ﺗﺎزه ﺑﺧﺷﯾد ،ﺑرای اﻣﯾدی زﻧده"
":4وﻣﯾراﺛﯽ ﻓﺳﺎد ﻧﺎﭘذﯾر و ﺑـﯽ آﻻﯾـش و ﻧـﺎﭘژﻣردﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـرای ﺷـﻣﺎ در آﺳـﻣﺎن ﻧﮔـﺎه داﺷـﺗﻪ ﺷـده
اﺳت؛"
":5و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﻪ ﻗدرت ﺧدا و ﺑﻪ واﺳطﮥ اﯾﻣﺎن ،ﻣﺣﻔوظ ھﺳﺗﯾد ﺑرای ﻧﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ھم اﮐﻧون آﻣﺎده
ﺷده اﺳت ﺗﺎ در زﻣﺎن آﺧر ﺑﻪ ظﮫور رﺳد؛"

اﯾن ﺷرح ﺣﺎل ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﻛﻪ ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده .ﭘس دﯾﮔر از اﺻطﻼﺣﺎت ﮔﻧـﺎه آﻟـود اﺳـﺗﻔﺎده
ﻧﻛﻧﯾد و ﺑﺟﺎی آن ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﻣن ﺑر طﺑق ﻛﻼم ﺧدا ﻓﻛر ﻛﻧﯾم ،و آﻧوﻗت ﺧواھﯾد دﯾـد ﻛـﻪ ﻧظـر ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز
ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﻛرد.
در اﺑﺗدا ،ﺑﻪ ﻧﻛﺗﻪ ای در ﺧﺻوص رﺳﺎﻟﻪ ھﺎی ﭘوﻟس ﺗوﺟﻪ ﻛﻧﯾد .رﺳﺎﻟﻪ ھﺎی ﭘوﻟس رﺳول ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ ﺑـﻪ
دو ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد .ﻗﺳﻣت اول ﺷﺎﻣل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺻول و ﻗواﻋـد ﻣﺳـﯾﺣﯽ اﺳـت ،و در دﻧﺑﺎﻟـﮥ
آن ﻗﺳﻣت ﻋﻣﻠﯽ آﻧﮫﺎ وﺟود دارد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،رﺳﺎﻟﮥ ﭘوﻟس ﺑﻪ اﻓﺳﺳﯾﺎن اوّ ل از ﺳﻪ ﻓﺻـل ﻣرﺑـوط
ﺑﻪ ﻧﻘﺷﮥ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﺟﺎت ﺧدا ﺑرای ﺑﺷر ﺗرﻛﯾب ﯾﺎﻓﺗﻪ ،و ﺳﻪ ﻓﺻل آﺧـر ﻣرﺑـوط ﺑـﻪ ﺟواﻧـب ﻋﻣﻠـﯽ
آﻧﮫﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن در رﺳﺎﻟﮥ ﭘوﻟس ﺑﻪ روﻣﯾﺎن ،ﻓﺻل ھﺎی اوّ ل ﺗﺎ ﯾﺎزده ﻣرﺑوط ﺑـﻪ ﮔﻧـﺎه اﻧﺳـﺎن،
ﻧﺟﺎت ﺧدا ،ﭘﺎﻛﺳﺎزی اﯾﻣﺎﻧدار ،و ﻓراﺧﺎﻧﯽ ﻗوم ﯾﮫود ﺑﻪ ﺟﻣﻊ اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﻪ ﺧدا اﺳت ،و آﻧوﻗـت در
ﻓﺻل دوازدھم ﻣﯾﺧواﻧﯾم:
روﻣﯾﺎن 12
":1ﭘس ای ﺑرادران ،در ﭘرﺗو رﺣﻣﺗﮫﺎی ﺧدا ،از ﺷﻣﺎ اﺳﺗدﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻪ ﺑدﻧﮫﺎی ﺧود را ھﻣﭼون
ﻗرﺑﺎﻧﯽ زﻧده و ﻣﻘدّس و ﭘﺳﻧدﯾدۀ ﺧدا ،ﺑﻪ او ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﻋﺑﺎدت ﻣﻌﻘول ﺷﻣﺎ ھﻣﯾن اﺳت".
ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔر ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ،ﻣن اﯾن اﺳﺗدﻋﺎ را ﺑر ﻣﺑﻧﯽ ﻓﯾض ﺧدا ﻛﻪ ﺑﺎﻋث ﻧﺟﺎت ﺷﻣﺎ ﺷده و راﺟﻊ
ﺑﻪ آن در ﻓﺻﻠﮫﺎی ﻗﺑل ﻧوﺷﺗﻪ ام ،ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .آﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺑﻼً ،اﻋﺿﺎی ﺑدن ﺧـود را در ﺧـدﻣت ﺑـﻪ
ﮔﻧﺎه ﮔﻣﺎرده ﺑودﻧد )روﻣﯾﺎن  13:6و  ،(19ﺣﺎل ﻛﻪ از طرﯾق ﻓﯾض ﺧدا ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧـد ،ﺑﺎﯾـد ﺧـود
را در ﺧدﻣت ﺧدا ﺑﮔذارﻧد .در ﻓﺻل ھﺎی دوازدھم ﺑﺑﻌد ﻧﯾز ،ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗوان آﻧﮫﺎ را روزاﻧـﻪ
ﺑﻪ ﻣرﺣﻠﮥ اﺟرا ﮔذاﺷت.
در ﻓﺻل دوازدھم اﯾن رﺳﺎﻟﻪ ،ﭘوﻟس رﺳول ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯾﻛﻧد ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھوﺷـﯾﺎری ھـداﯾﺎی روح اﻟﻘـدس
را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣود ،ﺗﺎ ﺟﻼل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧدا و ﺑرﻛت ﺑﻪ ﻛﻠﯾﺳﺎی او ﺑرﺳد .آﻧوﻗت ﻓﺻل دوازدھم اﯾﻧﮔوﻧـﻪ
ﺑﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد:
روﻣﯾﺎن 12
":14ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ آزار ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ،ﺑرﮐت ﺑطﻠﺑﯾد؛ ﺑرﮐت ﺑطﻠﺑﯾد و ﻟﻌن ﻧﮐﻧﯾد!"
":15ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻧد ،ﺷﺎدی ﮐﻧﯾد ،و ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔرﯾﺎﻧﻧد ،ﺑﮔرﯾﯾد".
":16ﺑــرای ﯾﮐ ـدﯾﮔر ارزش ﺑراﺑــر ﻗﺎﺋــل ﺑﺎﺷــﯾد! ﻣﻐــرور ﻧﺑﺎﺷــﯾد ،ﺑﻠﮐــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺳــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ از طﺑﻘــﺎت
ﻣﺣروﻣﻧد ،ﻣﻌﺎﺷرت
ﮐﻧﯾد".
":17ﺑﻪ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﻪ ﺳزای ﺑدی؛ ﺑدی ﻧﮐﻧﯾد .د ّﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﻪ آﻧﭼﻪ را دز ﻧظر ھﻣﮔـﺎن ﭘﺳـﻧدﯾده اﺳـت،
ﺑﻪ
ﺟﺎی آورﯾد".
":18اﮔر اﻣﮐﺎن دارد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ھﻣﻪ در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد".

":19ای ﻋزﯾزان ،ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﮔﯾرﯾد ،ﺑﻠﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻏﺿب ﺧدا واﮔذارﯾد .زﯾـرا ﻧوﺷـﺗﻪ ﺷـده ﮐـﻪ
»ﺧداوﻧد ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :اﻧﺗﻘﺎم از آن ﻣن اﺳت؛ ﻣن ھﺳﺗم ﮐﻪ ﺳزا ﺧواھم داد"«.
":20ﻋﮐس» ،اﮔر دﺷﻣﻧت ﮔرﺳﻧﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻪ او ﺧوراک ﺑده ،و اﮔر ﺗﺷﻧﻪ ﺑﺎﺷـد ،ﺑـﻪ اوآب ﺑﻧوﺷـﺎن.
اﮔر ﭼﻧﯾن
ﮐﻧﯽ ،اﺧﮔرھﺎی ﺳوزان ﺑر ﺳرش ﺧواھﯽ اﻧﺑﺎﺷت"«.
":21ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".
اﯾن آﯾﺎت را ﻋﻣﯾﻘ ًﺎ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﺧواھﯾم ﻛرد ،ﭼون ﺟـواب ﺑـﻪ ﺳـؤاﻻت زﯾـﺎدی در ﺧﺻـوص ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
ﺷرارت را ﻣﯾﺗواﻧﯾم در اﯾن آﯾﺎت ﺑدﺳـت ﺑﯾـﺂورﯾم .اﻣﯾـدوارم ﻛـﻪ ﭘـس از ﺑررﺳـﯽ و ﻣطﺎﻟﻌـﮥ آﻧﮫـﺎ،
ﻗواﻋد و اﺻوﻟﯽ را ﻛﻪ در اﯾن آﯾـﺎت ﺑﯾـﺎن ﺷـده اﻧـد ،ﺑـر اﻓﻛـﺎر ﺷـﻣﺎ ﻧﻘـش ﺑﺳـﺗﻪ و ﺟـزع زﻧـدﮔﯽ
روزاﻧﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﮔردﻧد.

ﻓﺻل د ّوم
ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾد
"ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،ا ّﻣﺎ ﺑﮔذارﯾد اﯾن را ﺑﺷﻣﺎ ﺑﮔوﯾم؛ ﺑﺎرھﺎ ﺷده ﻛﻪ وﻗﺗﯽ اﻣﯾـدم را ﺑـﻪ ﭼﯾـزی ﺳـﭘرده ام،
ﻣرا ﻣﺎﯾوس و ﻧﺎاﻣﯾد ﻛـرده اﺳـت .اﯾﻧﮫـﺎ ﺑـرای ﻣـن ﺑﺎﻋـث رﻧـﺞ و درد ﺑﺳـﯾﺎری ﺷـده اﻧـد ،و دﯾﮔـر
ﻧﻣﯾﺧواھم ﺧودم را در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﺑدھم .ﻣن ﮔوش ﺑﻪ ﺣرﻓﮫﺎی ﺷﻣﺎ ﺧواھم داد ،وﻟﯽ ﺑداﻧﯾد
ﻛﻪ ھﻣﻪ ﭼﯾز را ﺑطور دﻗﯾق ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧواھم ﻛرد ﭼون دﯾﮔر ﺣﻘﯾﻘﺗ ًﺎ ﺗﺣﻣل ﺷﻧﯾدن ﻣﻛررات دﯾﻧـﯽ را
ﻛﻪ ﻓﻘط ﺑدرد ﺷﻧﯾدن ﻣﯾﺧورﻧد را ﻧدارم".
ﻣن ﻧﯾز ھﻣﯾن را از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھم .اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﻛﻪ ھﻣﻪ ﭼﯾز را دﻗﯾﻘ ًﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾـد ،اﻣّـﺎ ﺑـﻪ
ﻛﻼم ﺧدا ﮔوش ﺑدھﯾد ،و آﻧوﻗت طرﯾق ﻛﺎرﺑرد آﻧرا ﻧﯾـز درﯾﺎﻓـت ﺧواھﯾـد ﻧﻣـود .ﺣـﺎل ﺑرﮔـردﯾم ﺑـﻪ
آﯾﺎت ﻣورد ﻧظرﻣﺎن .از روﻣﯾﺎن  21: 12ﺷروع ﺧواھﯾم ﻛرد:
روﻣﯾﺎن 12
": 21ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".
ﺑﺎ وﺟود آﻧﻛﻪ اﯾن آﺧرﯾن آﯾﮥ اﯾـن ﻗﺳـﻣت ﻣﯾﺑﺎﺷـد ،از آﻧﺟـﺎ ﺷـروع ﻣﯾﻛﻧـﯾم ،ﭼـون در آن ﭘﺎﯾـﺎن ﭘـر
ﺷﻛوه آﻧﭼﻪ در آﯾﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﻧﻘل ﺷده را ﻣﯾﺎﺑﯾم .ﺑﻪ ﺧﺎطر اﯾن آﯾـﻪ اﺳـت ﻛـﻪ ﻣﯾـداﻧﯾم ﺑـﻪ راﺳـﺗﯽ ﺑـر
ﺷرارت اﻣﻛﺎن ﭘﯾروزی را ﻣﯾﺗواﻧﯾم داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم.
آﯾﺎ در اﯾن آﯾﻪ ،ھﯾﭼﮔوﻧﻪ اﺷﺎره و ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﻪ ای از آن روﺣﯾﻪ ای ﻛﻪ ﻣﯾﮔوﯾـد" :ھﻣﺎﻧﻛـﻪ ﺧـودم را در
ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ در ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮔﺎه داﺷﺗﻪ ام ،ﺑراﯾم ﻛﺎﻓﯾﺳت" ،را ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﻛﻧﯾـد؟ ﭼﻧـﯾن روﺣﯾـﻪ ای ،ﺑﺟـﺎی
آﻧﻛﻪ ﻓﻛر ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﻪ را ﺑﺧود راه ﺑدھد ،ﻣﯾﮔوﯾد" :اﻣﯾدوارم ﺧـراب ﻛـﺎری ﻧﻛـﻧم" و ﯾـﺎ "اﻣﯾـدوارم

آﺑروﯾم از ﻣﯾﺎن ﻧرود" .ﭼﻧﯾن روﺣﯾﻪ ای را آن ﻏﻼم ﺳوّ ﻣﯽ ﻛـﻪ در اﻧﺟﯾـل ﻣﺗـﯽ ﻓﺻـل  ،25ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ،داﺷت .اﯾن ﺷﺧص ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
ﻣﺗﯽ 25
": 25ﭘس ﺗرﺳﯾدم و ﭘول ﺗو را در زﻣﯾن ﭘﻧﮫﺎن ﮐردم .اﯾن ھم ﭘول ﺗو!"
او ﭼﻧﯾن ﻓﻛر ﻣﯾﻛرد :ھﻣﺎﻧﻛﻪ آﻧﭼﻪ درﯾﺎﻓت ﻛرده ام را ﻧﮔﺎه داﺷﺗﻪ ام ،ﻛﺎﻓﯽ اﺳت .اﻣﺎ آﻗﺎﯾش آﻧطـور
ﻓﻛر ﻧﻣﯾﻛرد ،و در دﻧﺑﺎﻟﮥ آﯾﻪ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :اﻣﺎ ﺳرورش ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﺧﺎدم ﺑدﮐﺎره و ﺗﻧﺑل! ". . . . . .
از او اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرﻓت ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ آﻧﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ او داده ﺷده را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﻠﻛـﻪ ﺳـودی را ﻧﯾـز اﯾﺟـﺎد
ﻧﻣﺎﯾد .ﺧدا روﺣﯾﮥ ﺣﻔظ و ﻧﮔﺎه داری را ﻗﺑول ﻧدارد ،ﺑﻠﻛﻪ از ﻣـﺎ اﻧﺗظـﺎر رﺷـد و ﭘﯾﺷـرﻓت را دارد.
ﺟﻧﮔﯽ ﻛﻪ در آن ھﺳـﺗﯾد ،ﺻـرﻓ ًﺎ ﯾـك ﻣﺑـﺎرزه ﻧﯾﺳـت ،ﺑﻠﻛـﻪ ﻓرﺻـﺗﯽ اﺳـت ﺑـرای آﻧﻛـﻪ در زﻧـدﮔﯽ
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧود رُ ﺷد ﮐﻧﯾد .اﯾن ﯾﻛﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺧداوﻧد اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺷـرﯾر ﺑـر ﺷـﻣﺎ ﺣﻣﻠـﻪ
ﻛﻧد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛـﻪ روﺣﯾـﮥ ﺷﻛﺳـت ﺧـورده را ﺑدﺳـت آورده اﻧـد ،و اﻧﺗظـﺎر ﺑـﻼی
آﺗﺷﯾن را ﻣﯾﻛﺷﻧد .روﺣﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑدﺳت آورده اﻧد طﺎﻟب ﺷﻛﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد .و ﭼون ﻋﻘﯾده ﺷﺎن ﺑر آن
اﺳت ﻛﻪ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺷﻛﺳت ﺑﺧورﻧد ،ﭘﯾروز ﻧﻣﯾﺷـوﻧد .اﻧﺳـﺎن ﺑـﻪ ﻧـدرت آﻧﭼـﻪ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺑـﺎﻟش
ﻧﯾﺳت را ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورد .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﻛﻪ وﻗﺗﯽ آب ﻣﺗﻼﺗم ﮔردﯾـد ،ﺷـﻣﺎ در ﺣـﺎل ﻏـرق ﺷـدن
ﺑﺷوﯾد؟ ﺗﺎ ﻣﺷﻛﻼت زﯾﺎد ﺷدﻧد ،ﺻﺣﻧﻪ را ﺗرك ﻛﻧﯾد؟ وﻗﺗﯽ ﺟﻧگ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯾﻛﺷد ،ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن
ﻧﺑﺎﯾد ﺟز زﺧﻣﯾﺎن ﻣﻐﻠوب ﺷده ﺑﺎﺷﻧد" :ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷـو ﺑﻠﻛـﻪ ﺑـدی را ﺑـﻪ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﻣﻐﻠـوب ﺳـﺎز".
ﺧداوﻧد ﻧﻪ ﻓﻘط راه ﭘﯾروزی را ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن داده ،ﺑﻠﻛﻪ ﻗدرت اﻧﺟﺎم آﻧرا ﻧﯾز ﺑﻣﺎ داده.
اﻟﺑﺗﻪ ﻓﻘط ﮔﻔﺗن آﻧﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘﯾروزﻣﻧـد ﺑﺎﺷـﯾد ﻛـﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳـت ،و ﻣـن ﻧﺷـﺎن ﺧـواھم داد ﻛـﻪ راه
ﻋﻣﻠﯽ آن ﻧﯾز ﭼﮔوﻧﻪ اﺳت .اﻣّﺎ ﻗﺑل از آن ،ﻻزم اﺳـت ،زﻣﯾﻧـﻪ را ﻓـراھم ﺳـﺎزم ﺗـﺎ ﺑﯾـﻧش و اﻧﮔﯾـزۀ
ﻻزم در دﺳت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣوردی ﻛﻪ ﻣﺷﺎوران روﺣـﺎﻧﯽ ﻛﻠﯾﺳـﺎ ﺑـﯾش از ھـر ﻣـورد دﯾﮔـری ﺑـﺎ آن ﻣواﺟـﻪ ﻣﯾﺷـوﻧد ،روﺣﯾـﮥ
ﺳراﺳﯾﻣﻪ و ﺷﻛﺳت ﺧوردۀ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﯾـل ﺟﻔـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ از ﺟﺎﻧـب دﯾﮔـران ﺑـﻪ اﯾﺷـﺎن
وارد ﺷده ،دﯾﮔر طﺎﻗت اﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﻛﺎری را ﻧدارﻧد .ﻣﯾﮔوﯾﻧد" :آﺧر ﻓﻼن ﺷﺧص ﺑﻪ ﻣن ﭼﻧﺎن ﻛـرد؛
ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻣن ﭼﻧﯾن ﮔﻔت؛ ﺷوھرم ﺑﻪ ﻣن . . . .؛ ھﻣﻛﺎرم ﺑﻪ ﻣن  ،". . . .و ﻏﯾـره .اﻟﺑﺗـﻪ اﻣﻛـﺎن دارد
ﻛﻪ اﻓرادی واﻗﻌ ًﺎ ﭼﻧﯾن ﺣرﻓﮫﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺑدی را ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﺷﻣﺎ زده و ﻛرده ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ﺣرف ﺷﻣﺎ
را رد ﻧﻣﯾﻛﻧم .ﺷرارت در ﺗﻣﺎم ﺟﮫﺎن رواج دارد و ﺑﯾداد ﻣﯾﻛﻧد ،و ﻣﺎ ھﻣﻪ از وﺟود آن ﺧﺑر دارﯾـم.
وﻟﯽ ﻓرض ﻛﻧﯾم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑدی واﻗﻊ ﺷده؟ اﺻﻼً ﻓرض ﻛﻧـﯾم ﺷﺧﺻـﯽ ﻋﻣـل ﻓﺟﯾﮫـﯽ را ﺑـر ﺿـد
ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده .ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﻛرد؟ آﯾﺎ اﯾن دﻟﯾل ﺧوﺑﯽ اﺳت ﺑرای ﺟﮔر ﺳوزی و دل ﭼرﻛـﯽ و ﯾـﺎ
ﺷﻛﺳت ﺧوردﮔﯽ؟

در دﻧﯾﺎی ﮔﻧﺎه آﻟودی ﻛﻪ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧﯾم ،ﺗﻌﺟب ﻧدارد ﻛﻪ ﺷﻣﺎ دﭼﺎر ﺑد رﻓﺗﺎری دﯾﮔران ﻗـرار
ﻣﯾﮔﯾرﯾد .اﯾن ﻗﺎﺑل اﻧﺗظﺎر اﺳـت .ﺑـﻪ ﺟـز ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ،ﺷـﺧص ﻛـﺎﻣﻠﯽ وﺟـود ﻧداﺷـﺗﻪ و ﻧﺧواھـد
داﺷت .ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
روﻣﯾﺎن 3
": 23زﯾرا ھﻣﻪ ﮔﻧﺎه ﻛرده اﻧد و از ﺟﻼل ﺧدا ﮐوﺗﺎه ﻣﯾﺂﯾﻧد".
ﭘس اﮔر اﯾن واﻗﻌﯾت را ﻣﯾﭘذﯾرﯾد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻌﺟب ﻛﻧﯾد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺑـدی ﻣﯾﺷـود ،ﺣﺗـﯽ اﮔـر از ﺟﺎﻧـب
ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺳؤال اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ،ﻛﻪ آﯾﺎ ﺑدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺷده ،ﺷﻣﺎ را از رﻓﺗﺎر
ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌذور ﻣﯾدارد؟ آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﺎﻣد ھـﺎی ﻧﺎﺧوﺷـﺎﯾﻧد و ﻧـﺎﮔوار ،ﭼﻧـﯾن اﺟـﺎزه ای را ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ
ﻣﯾدھﻧد ﻛﻪ دﺳت از ﻛﺎر و وطﯾﻔﮥ ﺧـود ﻛﺷـﯾده و ﺧـود را ﺑـﺎ اﺣﺳـﺎس ﺑـﯽ ﺣرﻣﺗـﯽ و ﻣظﻠوﻣﯾـت و
ﻣﻘﺻر و ﻣﺣﻛوﻣﯾت ،ﻣﺷﻐول ﺑدارﯾد؟ ﺧﯾر! از ﻛﺟﺎ اﯾن را ﻣﯾـداﻧم؟ از آﻧﺟـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﺧـدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾـد:
"ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ." . .
ﺧدا ﺑﺎ اﯾن ﻓرﻣﺎن:
 .1اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯾدھد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷرارت روﺑرو ﺧواھﯾد ﺷد ،و ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾد دﺳت و ﭘﻧﺟﻪ
ﻧرم ﻛﻧﯾد.
 .2ﺷﻣﺎ را ﻣﺳﺋول ﻣﯾداﻧد ﻛﻪ در ﺑراﺑر ﺗﮫﺎﺟﻣﺎت ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻧﯾد.
 .3در واﻗﻊ ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑر ﺷرﯾر ﻏﻠﺑﻪ ﻛﻧﯾد.
ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای دﻟﺳوزی ﺑرای ﺧود و ﺗﻘﺻـﯾر ﮔراﯾـﯽ داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد ،و ﻣﺳـﻠﻣ ًﺎ
ﺷﻛﺳت را ﻧﻣﯾﭘذﯾرد .در ﻗﺳﻣت اوّ ل اﯾن آﯾﻪ ،ﺧداوﻧد ﺑﻪ ﻋﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮔر ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ،ﻧﮔذارﯾد ﺟﻔﺎﯾﯽ ﻛـﻪ
دﯾﮔران ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ را از ﭘﺎی در آورد .اﯾن اوﻟـﯾن درﺳـﯽ اﺳـت ﻛـﻪ ﺑﺎﯾـد آﻣوﺧـت .ﯾـك
ﺷﺧص ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮔوﯾد ﻛﻪ ﻣن ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺟﻠوی ﺻدﻣﻪ ﺑﺧود را ﺑﮔﯾرم ،او ﺑر ﻣن ﺣﻣﻠـﻪ ﻛـرد
و ﭘﯾروز ﺷد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﺟﺑورﻧد ﻛﻪ در ﺟﻧگ ﭘﯾروز ﮔردﻧد ﭼون ﻓرﻣﺎﻧـدۀ اﯾﺷـﺎن ﭼﻧـﯾن ﺣﻛـم ﮐـرده
اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ دﺷﻣن ﺣق ﭘﯾروزی را داد.
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺷﻛﺳت ﺧورده اﻧد )و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌدادﺷﺎن زﯾﺎد اﺳت( ،ﻓﻛـر ﻣﯾﻛﻧﻧـد ﻛـﻪ دﯾﮔـر اﻣﯾـدی
ﺑراﯾﺷﺎن ﻧﻣﺎﻧده ،و ﺟﻔﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﺷﺎن وارد ﮔﺷﺗﻪ ﺑﯾش از آن اﺳت ﻛﻪ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﺣﻣل آﻧـرا ﺑﻛﻧﻧـد ،و
ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ آﻧرا ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑرای ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺷﻛﺳت ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد .وﻟﯽ ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد ﮐـﻪ اﯾﻧطـور ﻓﮐـر
ﻣﯾﮐﻧﻧد .اﯾن آﯾﻪ ﻧﻪ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد آﻧﮫﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻛﻧد ﻛﻪ ﭼﻧـﯾن اﻓﻛـﺎر و ﺑرداﺷـﺗﮫﺎ از ﺧـدا ﻧﯾﺳـت ،و ﮔﻧـﺎه
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻠﻛﻪ اﻣﯾد زﻧدۀ ﭘﯾروزی را ﻧﯾز در دﻟﮫﺎﯾﺷﺎن زﻧده ﻧﻣﺎﯾـد .ﻓرﻣﺎﻧـدۀ ﻋـﺎﻟﯽ ﻗـدر ﻣـﺎ ،ھﯾﭼﮔـﺎه
ﺣﻛﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳرﺑﺎزان ﺧودش ﻧﻣﯾدھد ﻛﻪ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم آﻧرا ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﺷـروع ﺑـﻪ اطﺎﻋـت
از ﻓرﻣﺎن او ﺑﻛﻧﻧد ،و ﺑﺎ دﻋﺎ ﻣﺗﻛﯽ ﺑـر ﻗـدرت روح او ﺑﺷـوﻧد ،ﺗﻣـﺎم ﺧواﺳـﺗﻪ ھـﺎی او را ﻣﯾﺗواﻧﻧـد
اﺟرا ﻛﻧﻧد .در ارﺗش ﺧداوﻧد ﺑﮫﺎﻧﻪ ای ﺑرای ﺷﻛﺳت وﺟود ﻧدارد.

در اﺑﺗدا ،اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﻛن اﺳت دﺷوار ﺑﻧظر ﺑﯾﺎﯾد .اطﺎﻋت از ﻓرﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎ
دﺷﻣن ھﻣﯾﺷﻪ در اﺑﺗدا ﺳﺧت و ﻧﺎﮔوار ﺑوده ،و ﺗرس از ﺷﻛﺳت و ﻧﺎﺑودی را ھﻣراه داﺷـﺗﻪ اﺳـت.
اﻣﺎ ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻓرﻣﺎﻧده ای را دارﻧد ﻛﻪ ﺿﻌف و ﻗدرت ﯾﻛﺎﯾك اﯾﺷـﺎن را ﻣﯾداﻧـد ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ اطﻣﯾﻧـﺎن
دارﻧد ﻛﻪ ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧب او ﺻﺎدر ﮔﺷﺗﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت .او ﺑﺎ ﺣﻛﻣت ﺧداوﻧـدی ﺧـود،
ﻛﺎری را ﺑﻪ ﺳرﺑﺎز ﺧود ﻣﺣول ﻧﻣﯾﻛﻧد ﻛﻪ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم آﻧرا ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد )اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺷرط آﻧﻛﻪ ﺳـرﺑﺎز
آﻧرا از راه ﺧدا اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد( ).(1
ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻧﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﯾد ﺑﺳﯾﺎری را ﻣﯾدھد ،و ﭼﻧﯾن اﻣﯾدی اﺳت ﻛـﻪ ﻣـﺎ را ﻗـوت ﻣﯾﺑﺧﺷـد
ﻛﻪ در آزﻣﺎﯾﺷﮫﺎ و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ ﺛﺎﺑت و ﭘﺎﯾدار ﺑﻣﺎﻧﯾم:
اول ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﻛﯾﺎن 1
": 3و ﭘﯾوﺳﺗﻪ در ﺣﺿور ﺧدا و ﭘدر ﺧود ،ﻋﻣل ﺷﻣﺎ را ﮐﻪ از اﯾﻣﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﻧت ﺷـﻣﺎ
را
ﮐﻪ ﻣﺣرک آن ﻣﺣﺑت اﺳت و ﭘﺎﯾداری ﺷﻣﺎ را از اﻣﯾد ﺑﻪ ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ اﻟﮫـﺎم ﻣـﯽ
ﮔﯾرد،
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾم".
ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ اﯾن را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾـد ،ﻛـﻪ ﻓرﻣـﺎن "ﻣﻐﻠـوب ﺑـدی ﻣﺷـو ،ﺑﻠﮐـﻪ ﺑـدی را ﺑـﺎ ﻧﯾﮐـوﯾﯽ ﻣﻐﻠـوب ﺳـﺎز،".
ﺷﮫﺎدﺗﯽ اﺳت ﺑر آﻧﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺟﻧگ ﺑﺎ ﺷرﯾر ﭘﯾروزﻣﻧـد ﺑﺎﺷـﯾد .ﺻـرﻓﻧظر از آﻧﻛـﻪ دﺷـﻣن
ﭼﻪ ﻗدرت و ﺻﻼح ھﺎﯾﯽ را در دﺳت دارد ،اﮔر اﺻﻠﺣﮥ ﺧدا ھﻣراه ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر اﻟﮫﺎم ﺷدۀ او را ﺑﻛـﺎر
ﺑﺑرﯾد ،و ﻗدرت اﻧﺟﺎم ﻛـﺎر را ﻧﯾـز از روح اﻟﻘـدس درﯾﺎﻓـت ﻧﻣﺎﯾﯾـد ،ھـﯾﭻ ﮔوﻧـﻪ ﯾورﺷـﯽ از ﺟﺎﻧـب
دﺷﻣن ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﺗﺣﻣل آﻧرا ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .اﻣﯾدی واﻗﻌﯽ در ﺧدا وﺟـود دارد .ﺷـﻣﺎ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ دﻧﯾـﺎ
آﻣده اﯾد ،و اﯾن ﺑﺎر ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﻪ دﻧﯾﺎ آﻣدﯾد ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﺷروع ﻛﻧﯾد.
) (1ﺑﻪ ﻛﺗﺎب ﻣـن  ، Christ and Your Problemsﻛـﻪ ﭼﻧـﯾن ﻣوﺿـوﻋﯽ را از طرﯾـق آﯾـﮥ اول
ﻗرﻧﺗﯾﺎن  13:1ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد ،رﺟوع ﻓرﻣﺎﯾﯾد) .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣﻪ ﺷده
اﺳت(.

ﻓﺻل ﺳوّ م
ﺷرارﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯾﺟﻧﮔﯾد

ﺷرارﺗﯽ ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺟﻧﮔﯾد ،ﻛدام اﺳت؟ وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﻣﯾروﯾـد،
ﺑﺎﯾد دﺷﻣن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻛرده ﺑﺎﺷﯾد ،و اﮔر ﻧﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﺷﻛﺳت ﺧواھﯾد ﺧورد.
ﺷرارﺗﯽ ﻛﻪ در ﻓﺻل دوازدھم رﺳﺎﻟﻪ روﻣﯾﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔردﯾده ،ﺷرارﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑﺳوی ﺷـﻣﺎ
ھداﯾت ﺷده اﺳت .ﺷرارﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ از ﺟﺎﻧب ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮔر ﺑر ﺷﻣﺎ وارد ﺷده ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﺣﻣـل آن
ﺷوﯾد .از روح ﺷرﯾر ﺑراﻧﮔﯾﺧﺗﻪ ﺷده ،و ﻣﯾﺧواھد از اﻧﺟـﺎم ارادۀ ﺧـدا در زﻧـدﮔﯽ ﺷـﻣﺎ ﺟﻠـوﮔﯾری
ﻧﻣﺎﯾد و ﺷﻣﺎ را دﭼﺎر وﺳوﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ﻧﻣﺎﯾد .ھـدف او اﯾـن اﺳـت ﻛـﻪ ﺷـﻣﺎ را ﺷﻛﺳـت ﺑدھـد ﺗـﺎ در
ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ،ﺧدا را ﺑدﻧﺎم ﻛرده اھداف ﺧدا را ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﻛﻪ ﺷﻛﺳت ﺷﻣﺎ ﺻـرﻓ ًﺎ ﯾـك
ﻣﺻﯾﺑت ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﻛﻠﯾﺳﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺻدﻣﻪ ﻣﯾﺑﯾﻧـد و ﺑـر ﻧـﺎم او ﺗﮫﻣـت
وارد ﻣﯾﮔردد .ﻧﺎﺟﯽ ﺷﻣﺎ ،ﺑﺧﺎطر ﺣﻔظ ﺣرﻣت ﻧﺎم ﺧود ،ﺣﻛم ﻛرده ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣت ﻛﻧﯾد ،و ﻗـوی ﺗـرﯾن
و ﭘرارزش ﺗرﯾن اﻧﮔﯾزه ﺑـرای آﻧﻛـﻪ در ﺟﻧـگ ﭘﯾـروز ﺑﺎﺷـﯾد اﯾـن اﺳـت ﻛـﻪ ﻧـﺎم او را ﺑـﺎﻻ ﺑـرده و
ﻛﻠﯾﺳﺎی او را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺟوھر و ﻣﺎﯾﮥ ﭼﻧﯾن ﺷرارت ھﺎ ،در آن ﻧﯾﺳت ﻛﻪ رﻧﺞ و ﻣﺻﯾﺑت را ﺑﺑﺎر آورﻧـد ،اﯾـن اﺛـری اﺳـت
ﻛﻪ از ﺧود ﺑﺟﺎ ﻣﯾﮔذارﻧد ،و آﻧطور ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﺑدون دﻟﯾل ﺷﻣﺎ را ﻣورد ھدف ﻗرار داده اﻧـد ،و اﯾـن
ﻓﺟﯾﺢ ﺑودﻧﺷﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺟوھر و ﻣﺎﯾﮥ ﭼﻧﯾن ﺷرارت ھﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺧدا اﺳت .ﺷـرارﺗﯽ ﻛـﻪ در
اﯾن ﻓﺻل ﻣورد ﺑﺣث ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺷرارﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑر ﺷﺧص ﻣﺳﯾﺣﯽ وارد ﺷده ،ﭼون ﺧود را ﭘﯾرو
ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺷﻣﺎرد .ﺷﺧﺻﯽ ﻛﻪ ﻣرﺗﻛب ﺷرارت ﺷده ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﻧﮔﯾزه ﯾﺎ ھدف ﻧﮫـﺎﯾﯽ ﺷـرارت
ﺧود را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﻛﻪ در ﺟﺑﮫﻪ ﻣﯾﺟﻧﮔﻧد ،ﺑﻧدرت از ﻧﻘﺷﮥ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻓرﻣﺎﻧده ﺧود
ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺧدﻣﺗﻛﺎران ﺷﯾطﺎن )ﯾﺎ ﺧـدﻣﺗﻛﺎران ﺧـدا ﻛـﻪ ﻣوﻗﺗـ ًﺎ ﻣـورد "اﺳـﺗﻔﺎدۀ" ﺷـﯾطﺎن ﻗـرار
ﻣﯾﮔﯾرﻧد( ،وﻗﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮥ ﻓرزﻧدان ﺧدا ﺷرارت ﻣﯾﻛﻧﻧد ،ﺑر ﻋﻠﯾﮥ ﺧدا اﺳت ﻛﻪ ﻋﻣل ﻛرده اﻧـد ،ﺣـﺎل
ﭼﻪ ﻣﺗوﺟﻪ آن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺎ ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ و اﻋﺗراض و ﺧﻼف ﻧظر اﯾﺷـﺎن ،ﺗﻐﯾﯾـر
ﻧﻣﯾﻛﻧد.
ﭼﻧﯾن ﺷرارﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد از ﺟﺎﻧب اﯾﻣﺎﻧداری ﻛﻪ ﻣرﺗﮐب ﮔﻧﺎه ﻣﯾﺷود اﯾﺟﺎد ﮔردد؛ ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﺑـﻪ آن
اﺷﺎره ﻛرده ام ،و ﯾﺎ از ﺟﺎﻧب ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﺷود .در اﯾن ﻓﺻل از ﻛﺗﺎب ،ﻣﻧظور ﻣـن ﻧـﺎرواﯾﯽ
اﺳت ﻛﻪ از ﺟﺎﻧب ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﺳرﭼﺷﻣﻪ ﻣﯾﮔﯾرد .اﻟﺑﺗﻪ آﻧﭼﻪ ﻛﻪ در ﺧﺻوص ﺟواب ﺑﻪ ﺷرارت ﺑـﯽ
اﯾﻣﺎﻧﺎن ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود را ،ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ﺧﺎﺻّ ﯽ ،ﻣﯾﺗوان در ﺧﺻوص ﺟواب ﺑﻪ ﺷرارت اﯾﻣﺎﻧـداران ﻧﯾـز
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .در ﻓﺻل ھﺎی ﺑﻌد و ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﻧﺎﺳب ،ﭼﻧﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎ را ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھم ﻛرد.
ﭘس در اﯾن ﻓﺻل ﻛﺗﺎب ،ﺻﺣﺑت ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷرارﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﺷﺧص ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده ،و
ﻧﻪ آن ﺷرارﺗﯽ ﻛﻪ ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﺑرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون و ﯾـﺎ از دور ﺷـﺎھد آن ﻣﯾﺑﺎﺷـﯾد .ﺷـرارﺗﯽ
اﺳت ﻛﻪ ﺷﻣﺎ را ﻣﯾﺧواھد ﻣﺣﺑوس ﺧود ﻛﻧد و طﺎﻟب ﺟواب ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑـدون ھﯾﭼﮔوﻧـﻪ ﺗﻘﺻـﯾری
ار ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ،و ﺻرﻓ ًﺎ ﺑﺧﺎطر داﺷﺗن ﻧوع زﻧدﮔﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﻣﻐﺎﯾرت دارد ،ﺷرﯾر ﺑـر ﺷـﻣﺎ ﺣﻣﻠـﻪ
ﻣﯾﻛﻧد )ﻣﻧظور آن ﺟﻔﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﺷﺧص ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺧﺎطر ارﺗﻛﺎب ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ﺳزاوار آن ﻣﯾﺑﺎﺷد(.
ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:

( 1) 4

اوّ ل ﭘطرس
":15اﮔر رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﯾد ،ﻣﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺑب ﻗﺗل ،دزدی ،ﺷرارت ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻓﺿـوﻟﯽ در ﮐـﺎر دﯾﮔـران
ﺑﺎﺷد".
":16اﻣﺎ اﮔر از آن ﺳﺑب رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﯾد ﮐﻪ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﺷرﻣﺳﺎر ﻣﺑﺎﺷـﯾد ،ﺑﻠﮐـﻪ ﺧـدا را ﺗﻣﺟﯾـد
ﮐﻧﯾدﮐﻪ اﯾن
ﻧﺎم را ﺑر ﺧود دارﯾد".
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﺑﺧﺎطر ﻧوع زﻧدﮔﯽ ﻧﯾﻛﯽ ﻛﻪ داﺷت ،ﻛﺷﺗﻪ ﺷد .او ﻧور ﺟﮫﺎن ﺑود ،و ﭼون زﻧدﮔﯽ
او اﯾن ﻧور را ﺗﺎﺑﻧﺎك ﻣﯾﺳﺎﺧت ،ﺧواﺳﺗﻧد ﻛﻪ آﻧرا ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﻧد .اﺧﺗﻼﻓـﯽ ﻛـﻪ او ﺑـﺎ زﻧـدﮔﯽ ﺳـﯾﺎه و
ﺗﺎرﯾك ﻣردم داﺷت ﺗﺣﻣل ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود .ﯾﺎ ﮔﻧﺎه و ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺧﺎرج ﻣﯾﺷد ،ﯾﺎ آن ﻧـور ﻋـﺎﻟم ﺗـﺎب
ﺑﺎﯾد ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺷد .آﻧﮫﺎ از ﻧور ﺗﻧﻔر داﺷـﺗﻧد و ﺑـﻪ آن ﻧزدﯾـك ﻧﻣﯾﺷـدﻧد ،ﺑﺧـﺎطر آﻧﻛـﻪ اﻋﻣﺎﻟﺷـﺎن را
ﭼون ﺷرارت ﺑر ﻣﻼ ﻣﯾﻧﻣود ،و ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ﺳﻌﯽ ﻛردﻧد ﻛﻪ آﻧرا ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﻧد .ﺧداوﻧد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
ﯾوﺣﻧﺎ 1
":5اﯾن ﻧور در ﺗﺎرﯾﮐﯽ ﻣﯽ درﺧﺷد و ﺗﺎرﯾﮐﯽ آن را درﻧﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت".
ﻧور ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﯾروز ﻣﯾﺷود و ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻧور را ﺑدور ﻛﻧد ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﻌﻛس ،ﻧور اﺳت ﻛﻪ ﺳﺎﯾﻪ ھﺎ را
از ﻣﯾﺎن ﺑر ﻣﯾدارد .ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ھﻧﮔﺎم طﻠوع آﻓﺗﺎب ،ﺗﺎرﯾﻛﯽ ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾـﻪ آن ﻧـدارد ،ﻧﯾﻛـﯽ
ﻧور ﺧود را ﺑر ﺟﮫﺎن طﻠوع ﻧﻣود ،و ﺳﺎﻟﮫﺎی زﯾـﺎدی اﺳـت ﻛـﻪ ﺗـﺎرﯾﻛﯽ دارد از ﻣﯾـﺎن ﻣﯾـرود .ﺑـﻪ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾد دﺷﻣن را ﺷﻛﺳت ﺑدھﯾد.
ﻗدرت و ﻗوت اﯾن ﻧور در دﺳت ﺷﻣﺎ اﺳت.اﯾن ﻧور ﻋﺎﻟم ﺗﺎب ،ﺷﻣﺎ را ﻧﯾز ﻧوراﻧﯽ ﻛـرده ،ﺑطـوری
ﻛﻪ ﺑر ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﭘﯾروزﻣﻧد ﮔردﯾده اﯾد .ﻧﯾروھﺎی ﺗﺎرﯾﻛﯽ از ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻧﻔـر ﺧواھﻧـد ﺷـد و ﺳـﻌﯽ ﺧواھﻧـد
ﻛرد ﻛﻪ ﻧور ﺷﻣﺎ را ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﻧد .وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ،و ﺑﺎﯾد ﺑر آن ﻏﺎﻟب ﺷوﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧور ھﺳﺗﯾد ،و
اﯾن ﻧور ﺑر ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻏﺎﻟب ﻣﯾﺷود .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻗﺑول ﻛﻧﯾد و در دل ﺧود ﺟﺎی ﺑدھﯾد و ھﻣﯾﺷـﻪ در
ﻣد ﻧظر ﺧود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،و آﻧوﻗت ﻣزۀ ﺷﯾرﯾن ﭘﯾروزی را ﻧﯾز ﺧواھﯾد ﭼﺷﯾد.
ﭘس ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﺷرارﺗﯽ ﻛﻪ از آن ﯾـﺎد ﻣﯾﻛﻧـﯾم آن ﻧﯾﺳـت ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯾﻠـﯽ اﺳـﺗﺣﻘﺎق آن را
داﺷﺗﻪ اﯾد .ﺻﺣﺑت ﻣن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟراﺣﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏرور ﺷﻣﺎ وارد ﺷده ،ﯾﺎ ﺻدﻣﻪ ای ﻛـﻪ در ﺟـواب
ﻧﺎرواﯾﯽ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺧودﺧواھﯽ ﺷﻣﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺷﺎرت دادن ﺑدون ﻣﺣﺑت ﺷﻣﺎ ،ﺑـر ﺷـﻣﺎ وارد ﺷـده ﻧﯾﺳـت.
ﺻﺣﺑت از ﺷرارﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ ﻓﻘط ﺑﺧﺎطر طرﯾق زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ،ﻛـﻪ ﮔﻧـﺎه را ﺗـوﺑﯾﺦ و رد ﻣﯾﻛﻧـد ،ﺑـر
ﺷﻣﺎ وارد ﻣﯾﮔردد.

) (1اﯾن آﯾﻪ در ﻣﺗن و ﻣوﺿوع ،ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ اﺳت ﻛﻪ در روﻣﯾﺎن  12از آن ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت.

ﻓﺻل ﭼﮫﺎرم
ﺷﻣﺎ در ﺟﻧگ ھﺳﺗﯾد
"ﻣن در ﺟﻧگ ھﺳﺗم؟ آﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗ ًﺎ ﺧـدا از ﻣـن ﻣﯾﺧواھـد ﻛـﻪ ﺑﺟـﻧﮔم؟ ﺷـﻣﺎ ﺗـﺎ ﺑﺣـﺎل از اﺻـطﻼﺣﺎت
رزﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻛرده اﯾد ،وﻟﯽ ﺷك دارم ﻛﻪ ﻣوّ ﺟﻪ ﺑوده ﺑﺎﺷد؟ ﻣن ﻓﻛـر ﻣﯾﻛـردم ﻛـﻪ اﮔـر ﺑـر ﮔوﻧـﮥ
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺳﯾﻠﯽ زدﻧد ،ﺑﺎﯾد ﮔوﻧﮥ دﯾﮔر را ﻧﯾز ﺟﻠو ﺑﺑرﻧـد .ﭼﻧـﯾن ﺣرﻛﺗـﯽ ﺻـﺣﺑت از ﺟﻧـگ و ﺟـدال
ﻧﻣﯾﻛﻧد .ﻣﻧظورﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟"
ﺑﻪ ﯾﻛﺎﯾك ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻛﻪ ﻋﻧوان ﻛردﯾد رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھم ﻛرد ،وﻟـﯽ ھﻣـﯾن را ﻓﻌـﻼً ﺑداﻧﯾـد ﻛـﻪ در
ﺟﻧگ ھﺳﺗﯾد.
ﻛﻠﻣﮥ "ﻣﻐﻠوب" )"ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷـو ﺑﻠﻛـﻪ ﺑـدی را ﺑـﻪ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﻣﻐﻠـوب ﺳـﺎز ،(".اﺻـطﻼﺣﯽ اﺳـت
ﺟﻧﮔﯽ .دﻗﯾﻘ ًﺎ از درون ﺻﺣﻧﮥ ﺟﻧگ ﮔرﻓﺗﻪ ﺷده ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺑـوی دود و ﻋرﻗـﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺗﻌﻠـق دارد.
ﻋﺑﺎرﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑرای ﺷرح دادن ﺷﻛﺳت در ﺟﻧگ ﺑﻛﺎر ﺑرده ﻣﯾﺷـود ،ﺑطـوری ﻛـﻪ ﻣﻐﻠـوب ﺷـدن
ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﻧگ ﺷﻛﺳت ﺧوردن .اﻣﺎ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧﺗن ﯾﻌﻧـﯽ دﺷـﻣن را ﺷﻛﺳـت دادن .ﺷـﻣﺎ در ﺟﻧﮔـﯽ
ﺣﯾﺎطﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧﯾد ،و ﺟﻧگ ﺷﻣﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﮔﻧﺎه اﺳت ،در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ وﺟود داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد؛ درون
ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ دور و اطراﻓﺗﺎن .اﻟﺑﺗﻪ ﻣﺟدد ًا ﻣﺗذﻛر ﻣﯾﺷوم ﻛﻪ ﻣﻧظور از "ﺑـدی" در اﯾـن آﯾـﻪ ،ﮔﻧﺎھـﺎﻧﯽ
اﺳت ﻛﻪ دﯾﮔران ﺑرای آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﻪ ﺷـﻣﺎ ﺑوﺟـود ﻣﯾﺂورﻧـد .از اﯾـن طرﯾـق ،ﺷـﯾطﺎن ﻣﯾﺧواھـد
ﺷﻣﺎ را ﺷﻛﺳت ﺑدھد ﺗﺎ در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣﺳﯾﺢ را ﺑد ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾد.
زﻧدﮔﯽ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ داﺋﻣ ًﺎ در ﺣﺎل ﺟﻧگ اﺳت .اﻣروزه ﺑﺳـﯾﺎری ھﺳـﺗﻧد ﻛـﻪ وﻗﺗـﯽ ﺻـﺣﺑت از ﺟﻧـگ
ﻣﯾﺷود ،ﺧود را ﻛﻧﺎر ﻣﯾﻛﺷﻧد .اﻟﺑﺗﻪ در ﻣوارد ﺧواﺻﯽ ،اﯾـن ﻋﻘﯾـده ﻗﺎﺑـل ﻗﺑـول اﺳـت .ﺟﻧـگ ﻣﯾـﺎن
ﻣردم دﻟﺧراش و ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎر اﺳت .ﺳرﺑﺎزان در ﺟﻧگ ﻛﻣﺗـر از ﻣوﺿـوع ﺟﻧـگ آﮔﺎھﻧـد و ﻧﻣﯾداﻧﻧـد
ﭼرا از آﻧﮫﺎ ﺧواﺳﺗﻪ ﺷده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻧـگ ﺑروﻧـد ،و ﻣطﻣـﺋن ﻧﯾﺳـﺗﻧد ﻛـﻪ اﻧﮔﯾـزۀ آن "ﺑﺣـق" ﻣﯾﺑﺎﺷـد ﯾـﺎ
ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻣﺎ در ﺧﺻوص ﺟﻧگ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺷـك و ﺗردﯾـدی وﺟـود ﻧـدارد .ﻣوﺿـوع ﻣﺳـﺋﻠﻪ
ﻛﺎﻣﻼً روﺷـن اﺳـت .در ﺑـﺎغ ﻋـدن ،ﺷـﯾطﺎن ﺑـﻪ ﻛـﻼم ﺧـدا ﺣﻣﻠـﻪ ﻛـرد و ﺷـك را ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ ﻛـﻼم
ﺑراﻧﮔﯾﺧت.
اوﻟﯾن ﺳؤال ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻧﯾن ﺑود" :و ﻣﺎر از ھﻣﮥ ﺣﯾواﻧﺎت ﺻﺣرا ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑـودُ ،ھﺷـﯾﺎر
ﺗر ﺑود و ﺑﻪ زن ﮔﻔت » :آﯾﺎ ﺧدا ﺣﻘﯾﻘﺗ ًﺎ ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﻛﻪ از ھﻣـﮥ درﺧﺗـﺎن ﺑـﺎغ ﻧﺧورﯾـد؟«" )ﭘﯾـداﯾش
 .(1:3ﺑﻪ اﯾن ﺻورت ﺷﯾطﺎن ﻛﻼم ﺧدا را ﻛﻪ در )ﭘﯾداﯾش  (17: 2ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد »  . . .اﻣـﺎ از درﺧـت
ﻣﻌرﻓت ﻧﯾك و ﺑد زﻧﮫﺎر ﻧﺧوری ،زﯾرا روزی ﻛﻪ از آن ﺧوردی ،ھر آﯾﻧﻪ ﺧواھﯽ ﻣرد ،«.ﺗﺣرﯾـف

ﻧﻣود و ﻋوض ﻛرد .ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻼم ﺧدا ،ﺣﻣﻠـﻪ ای اﺳـت ﺑـﻪ ﺧـود ﺧـدا .ﺣﻣﻠـﻪ ای اﺳـت ﺑـﻪ ﻋﯾﺳـﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﻛﻪ ﺧود ﻛﻠﻣـﻪ اﺳـت و ﺟﺳـم ﭘوﺷـﯾد .در ﺟـواب ،ﺧداوﻧـد ﺑـﻪ ﺷـﯾطﺎن اﻋـﻼم ﺟﻧـگ ﻧﻣـود )و
ﻋداوت ]ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣﻧﯽ[ ﻣﯾﺎن ﺗو و زن ،و در ﻣﯾـﺎن ذرﯾـت ﺗـو ]ﺧدﻣﺗﮔـذاران ﺷـﯾطﺎن[ و ذرﯾـت وی
]ﻣﺳﯾﺢ و ﻛﻠﯾﺳﺎﯾش[ ﻣﯽ ﮔذارم( .و ﺑﻪ اﯾن ﮔوﻧﻪ ،ﺟﻧگ ذرﯾت ھـﺎ آﻏـﺎز ﮔردﯾـد .اﯾـن ﺟﻧـگ در طـول
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر در ﺟرﯾﺎن ﺑوده ،و ھم اﻛﻧون ﻧﯾز ﺟرﯾﺎن دارد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﭼﻪ ﺑﺧواھﯾد ﯾﺎ ﻧﺧواھﯾد ،در اﯾن
ﺟﻧگ ﺷرﻛت دارﯾد .ھر زن و ﻣرد و ﻛودﻛﯽ ﻛﻪ در اﯾن دﻧﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧـد ،در ﺟﺑﮫـﻪ ﺟﻧـگ زﻧـدﮔﯽ
ﻣﯾﮐﻧد ،و ﯾﺎ ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺟﻧﮔد ﯾﺎ ﺑرای ﺷﯾطﺎن .ﺟﻧﮔﯽ اﺳت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻛﻪ از ﺷدﯾد و ﺗﻠـﺦ
ﺗرﯾن ﻧوع ﺟﻧﮔﮫﺎ اﺳت .اﮔر ﻛﺳﯽ ﺟﻣـﻊ آوری ﻧﻣﯾﻛﻧـد )ﺑطـور ﻣﺛﺑـت ﻣﺷـﻐول ﻛـﺎر ﺧـدا ﻧﻣﯾﺑﺎﺷـد(،
ﭘراﻛﻧده ﻣﯾﺳﺎزد )ﺑطور ﻣﻧﻔﯽ و ﺑر ﺧﻼف ﺧـدا ﻛـﺎر ﻣﯾﻛﻧـد( .او ،ﯾـﺎ ﻣﯾﺳـﺎزد و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯾدھـد ،ﯾـﺎ
ﺧراب ﻣﯾﻛﻧد و از ﺑﯾن ﻣﯾﺑرد ،ﭼﻪ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﯾﻛﻧد دارد ﭼﻪ ﻧدارد.
وﻗﺗﯽ ﻛﻪ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺗوﺟﻪ ﮔﻧﺎه ﺧود ﻣﯾﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻪ ﻣﺣﻛوﻣﯾت ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل ﺧـدا ﭘـﯽ ﻣﯾﺑـرد،
اﮔر ﺻﻼح ھﺎی ﺧود را ﺑر زﻣﯾن ﺑﮔذارد و ﺧـود را ﺗﺳـﻠﯾم ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﻛﻧـد ،آﻧﮔـﺎه ﻓرزﻧـد ﺧـدا
ﮔﺷﺗﻪ و ﺑﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻓرزﻧدان ﺧدا ﻣﻠﺣق ﻣﯾﮔردد .ﺑﺎ اﯾن ﺣرﻛت ﺧود ،ﺷﯾطﺎن را اﻧﻛﺎر ﻛرده و اھـداف
او را ﻣردود ﺷﻣرده اﺳت .ﺷـﯾطﺎن ﻧﯾـز ﺳـرﺑﺎزان ﺧـودش را دوﺳـت ﻧﻣﯾـدارد ،اﻣـﺎ در ﺧﺻـوص
آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ از ارﺗش او ﻓرار ﻛرده اﻧد ﺑﮔوﻧﮥ ﺧﺎﺻّ ﯽ ﺗﻧﻔر دارد .ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد،
اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﻧﺟﯽ و ﺧدای ﺧـود ﻣﯾداﻧﯾـد ،ﺷـﯾطﺎن از ھـر ﭼـﻪ ﻛـﻪ در ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﺧـود دارد
اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﻛرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻛﻧد ،و ﺷﻣﺎ را ﻋﺎﻣل ﺑﯽ اﺛری از ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺟﻧگ ،ﺑر دﺷﻣﻧﯽ ﻛﻪ ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾد ﻏﺎﻟـب ﺷـوﯾد ،ﻣﮔـر ﻗـﺑﻼً او را ﺑﺧـوﺑﯽ ﺷﻧﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﻛرده ﺑﺎﺷﯾد .ﺟﻧﮔﯽ ﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در آﻧﻧد ،ﺟﻧگ ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﻪ واﺑﺳﺗﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎﺋﻧـﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷـد .ﺟﻧﮔـﯽ
اﺳت ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺟرﯾﺎن دارد ،و در اﯾن ﺻورت ﻓردا ﺻﺑﺢ ﻛﻪ از ﺗﺧﺗﺧواب ﺑﯾـرون آﻣدﯾـد ،آن را
ﺑﯾﺎد ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد .ﺑﯾﺎد داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﮫﻣﯽ ،ﺑر ﻧﺗﯾﺟـﮥ ﺟﻧـگ روزاﻧـﮥ ﺷـﻣﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﻓراواﻧـﯽ را
ﺧواھد ﮔذاﺷت .اﮔر داﺋﻣ ًﺎ ﯾﺎدآور ﺧود ﻧﮔردﯾم ﮐﻪ در ﺟﺑﮫﻪ ﺟﻧگ ھﺳﺗﯾم ،ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ آن را ﻓراﻣـوش
ﺧواھﯾم ﻛرد .و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾـد ﺑﯾـﺎد داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾم ﻛـﻪ ﻗﺳـﻣﺗﯽ از ﺗـﻼش ھـﺎی ﺟﻧـگ در ﭘﺷـت ﺟﺑﮫـﻪ
ﺻورت ﻣﯾﮔﯾرد ،و اﺣﺗﯾﺎج ﻧدارد ﮐﻪ ﺳرﺑﺎزان ﺣﺗﻣ ًﺎ ﺻدای ﺗـوپ و ﺗوﻓﻧـگ و ﺧﻣﭘـﺎره را در دور و
اطراف ﺧود ﺑﺷﻧوﻧد ﺗﺎ ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﻛﻪ در ﺟﻧگ ھﺳﺗﻧد .ﺷﯾطﺎن ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﭘﯾروزی ھﺎی زﯾﺎدی
را ﺑﺧﺎطر ﺑﯽ ﺗوﺟﮫﯽ و ﺳﮫل اﻧﮔﺎری ﺳرﺑﺎزان ﻣﺳﯾﺢ ﺑدﺳت آورده اﺳت.
"ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت از ﺻدای ﺗوپ و ﺗﻔﻧگ ﻣﯾﻛﻧﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻣـن ﭼﻧـﯾن ﺻـداھﺎﯾﯽ را ﻧﺷـﻧﯾده ام! آﯾـﺎ
دور از ﺟﺳﺎرت ،ﺗﺻور و ﺧﯾﺎﻻت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت؟"
اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺂﯾد ﻣﺗﺄﺳﻔم ،و ﺑﮔذارﯾد ﺷﻣﺎ را ھﺷدار ﺑدھم .ﺷﻣﺎ ﺑـﺎ ﭼﻧـﯾن اﻓﻛـﺎری ﻧـﻪ ﻓﻘـط
ﺧود را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﯾﮔذارﯾد ،ﺑﻠﻛﻪ ﺗﻣﺎم اﻣﯾدی ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ دارد را ﻧﯾـز
ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯾدھﯾد .ﺑﯾدار ﺷوﯾد! در ﭼﻧﯾن زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳت ،ﻛﻪ وﻗﺗﯽ ﭼﺷم ﺧود را از واﻗﻌﯾت ﻛﻼم ﺧدا
دور ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ﺧود را در ﻧﮫﺎﯾت آﺳﯾب ﭘذﯾری ﻗرار ﻣﯾدھﯾد ،و ﺷﯾطﺎن اﻧﺗظﺎر ھﻣﯾن را ﻣﯾﻛﺷد.

دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾن آﯾﻪ ﺗوﺟﻪ ﻛﻧﯾد:
روﻣﯾﺎن 12
": 21ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".
آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷده اﯾد ﻛﻪ ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﺷﻣﺎ در ﺟﻧگ ھﺳﺗﯾد؟ آﯾﺎ ﻗﺑول دارﯾد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷـﻣﺎ ﺣﻣﻠـﻪ ﺧواھـد
ﺷد ،ﭼﻪ ﺑﺧواھﯾد و ﭼﻪ ﻧﺧواھﯾد ،و ﭼﻪ ﺧود را ﺑﯽ طرف و ﻣظﻠوم ﺑداﻧﯾد و ﭼﻪ ﻧداﻧﯾد .اﮔر ﺧود را
در ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ و ﻧﺎ آﻣـﺎدﮔﯽ ﻧﮔـﺎه ﺑدارﯾـد ،ﺗﺣﻣـل ھﺟـوم دﺷـﻣن را ﻧﺧواھﯾـد داﺷـت و از ﭘـﺎی در
ﺧواھﯾد آﻣد .اﻟﺑﺗﻪ ﺗﺻدﯾق ﻣﯾﻛﻧم ﻛﻪ وﻗﺗﯽ ﺻدای ﺗوپ و ﺗﻔﻧگ ﺑﮔوش ﻣﯾرﺳد ،ﺑﮫﺗر ﻣﯾﺗـوان ﺧـود را
ھوﺷﯾﺎر ﻧﮔﺎه داﺷت )ﺧﺻوﺻ ًﺎ وﻗﺗﯽ ﺑرادر ﯾﺎ ﺧواھری را ﺑﯾﺎد ﻣﯾﺂورﯾم ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﻧـﻪ ﭼﻧـدان دور
ﺑﺧﺎطر ﯾورش دﺷﻣن از ﭘﺎی درآﻣد( .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻛﻪ ﺷﻧﯾدن اﯾن ھﺷدارھﺎ و ﺷﺎھد
ﺑودن ﺑﻪ ﺟﻔﺎھﺎی دﺷﻣن ،ﺑـرای آن اﺳـت ﻛـﻪ ﻣـﺎ را ھوﺷـﯾﺎر ﺑـدارد ﺗـﺎ وﻗﺗـﯽ ﺧطـری را اﺣﺳـﺎس
ﻧﻣﯾﮐﻧﯾم ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾم.
اﻣﯾدوارم ﻛﻪ ﻧظر ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾق ﻛﻼم ﺧدا ﺑﺎز ﮐرده و ﻣواﻓـق ﺑـﺎ آن ﻧﻣـوده ﺑﺎﺷـم .ﻓرﻣـﺎن
ﺧدا اﯾن اﺳت:
روﻣﯾﺎن 12
": 12ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".
ﺷﻣﺎ در ﺟﻧگ ھﺳﺗﯾد و ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﻓرﻣﺎﻧـده ﺷـﻣﺎ اﺳـت .در اﯾـن ﺧﺻـوص ﺗﻔﮐـر و ﺗﻌﻣـق ﻛﻧﯾـد.
اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در آن ﻣوﺟود اﺳت ﺗﺎ ﻛﻣك ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫﺗر ﺑﺟﻧﮔﯾد.

ﻓﺻل ﭘﻧﺟم
ﻓرﻣﺎن اﻣروز ﺷﻣﺎ
ﻓرﻣﺎن اﻣروزۀ ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت :ﺑﺎزﻧده ﻣﺑﺎش ،ﭘﯾروز ﺷو .ﺑﺎ اﯾن وﺟـود ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن زﯾـﺎدی را ﻣﯾﺑﯾﻧـﯾم
ﻛﻪ ﺷﻛﺳت ﺧورده اﻧد .از ﺧﺎﻧﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣن اﺳت اﺣوال ﭘرﺳﯽ ﮐردم ،و در ﺟواب ﮔﻔـت:
"ﺑد ﻧﯾﺳﺗم ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﻛﻪ ﺑﺎ ﺷوھر ﺑﯽ اﯾﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻛردن ﺑﺳـﯾﺎر ﻣﺷـﻛل اﺳـت" .در ﺟﻠﺳـﺎت دﻋـﺎ
ﻣﯾﮔﻔت" :ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺑرای ﻣن دﻋﺎ ﻛﻧﯾد ،ﭼون زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺷوھر ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﻛل اﺳـت".
ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﻣوﺿوع ﻛـرده ﺑـود ﻛـﻪ "ھﻣﺳـرش ﺑـﯽ اﯾﻣـﺎن اﺳـت" .زﻧـدﮔﯽ
ﺷﻛﺳت ﺧورده ای را داﺷت .و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺷوھرش اﯾﻣـﺎن آورد ،ﻣـﺎت و ﺳـردرﮔم ﺷـد ،ﭼـون ﺑـﺎ
ﺷﻛﺳت ﺧوردﮔﯽ ﻋﺎدت ﻛرده ﺑود و ﻧﻣﯾداﻧﺳت ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺟدﯾد ﺷوھرش رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی دﯾﮔری از ﺷﻛﺳت ﺧوردﮔﯽ اﯾﻣﺎﻧداران وﺟـود دارد .ﺷﻛﺳـت را اﻣـری ﻋـﺎدی ﺷـﻧﺎﺧﺗﻪ
اﻧد ،و ﺑﺧود ﻣﯾﮔوﯾﻧد" :در اﯾن دﻧﯾﺎی ﭘر از ﮔﻧﺎه ،ﻣﮔر ﻣﯾﺗوان ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﯾـروز ﺷـد؟" .وﻟـﯽ آﯾـﺎ ﻛـﻼم
ﺧدا ﻣﯾﮔوﯾد" :ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت" ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ﺑﻠﻛﻪ ﺑـدی را ﺑـﻪ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﻣﻐﻠـوب ﺳـﺎز .ﺧﯾـر؛ ﺧـدا
ﻓرﻣﺎﻧش واﺿﺢ اﺳت ،و ﮔﻔﺗﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷرارت ﭘﯾـروز ﺑﺎﺷـﯾم ،و ﭼـون ﻓرﻣـﺎن از ﺧـدا
اﺳت ،ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ اﻣﻛﺎن اﻧﺟﺎم آﻧرا ﻧﯾز ﺑﻪ ﻣﺎ داده .ﻋﻼوه ﺑـر اﯾـن ،ﺗوﺟـﻪ داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد ﻛـﻪ اﯾـن ﻓرﻣـﺎن
ﻣوّ ﻗﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑرای آﻧﻛﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﯾروز ﺑﺎﺷـﯾم ،ﺑﺎﯾـد روﺣﯾـﮥ ﺗﮫـﺎﺟم و ﭘﯾﺷـروی و ﭘﯾروزﻣﻧداﻧـﻪ را
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺣﺎل اﯾن ﻓرﻣـﺎن را ﺑﮔوﻧـﮥ ﻋﻣﯾﻘﺗـر ﻣـورد ﻣطﺎﻟﻌـﻪ ﻗـرار ﻣﯾـدھم .ھـر ﻗﺳـﻣت از آن دارای اھﻣﯾـت
ﺑﺳﯾﺎری اﺳت ،و اﮔر ﺑطور ﻛﺎﻣﺎل آﻧرا درك ﻧﻛﻧﯾـد و از آن اطﺎﻋـت ﻧﻛﻧﯾـد ،ﯾﻘﯾﻧـ ًﺎ ﻣﻐﻠـوب ﺧواھﯾـد
ﺷد .وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻛﻠﯾﺳﺎﯾش را ﺑر ﻗرار ﻛرد ،ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
ﻣﺗﯽ 16

":18ﻣن ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﻪ ﺗوﯾﯽ ِﭘطرُ س ،و ﺑر اﯾن ﺻﺧره ،ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧود را ﺑﻧـﺎ ﻣـﯽ ﮐـﻧم و ﻗـدرت
ﻣرگ ﺑر آن
اﺳﺗﯾﻼ ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت".
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ھر روز ﺑﺎﯾد ﻛﺎخ ﺷرﯾر را ﺑﻪ ﻟرزه درآورﻧد .ﻛﺗﺎب داﻧﯾﺎل ﻣﯾﮔوﯾد ﻛﻪ اﻣﭘراﺗـوری ﻋﯾﺳـﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺎﻧﻧد اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﻗﺑل ﻧﺧواھد ﺑود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣرور زﻣﺎن از ﻣﯾﺎن ﻣﯾرﻓﺗﻧد ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑرﻋﻛس ،ﺑـﺎ
ﻣرور زﻣﺎن ﺑزرگ و ﺑزرﮔﺗر ﻣﯾﺷود ،و ﺑﻪ اﻧدازۀ ﻛوھﯽ ﺧواھد ﺷد ﻛﻪ ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ را در ﺑـر ﻣﯾﮔﯾـرد
)داﻧﯾﺎل  .(44: 2ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧود ﻓرﻣود . . . ." :ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗـدرت در آﺳـﻣﺎن و زﯾـر زﻣـﯾن ﺑـﻪ ﻣـن
داده ﺷده اﺳت .ﭘس ،رﻓﺗﻪ ھﻣﮥ اُﻣت ھﺎ را ﺷـﺎﮔرد ﺳـﺎزﯾد) " . . . .ﻣﺗـﯽ  18: 28و  .(19ﻛﻠﯾﺳـﺎی
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﯾد ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دﺷﻣن رﺧﻧـﻪ ﻛﻧـد ،و ﺳـرﺑﺎزان دﺷـﻣن را ﺧﻠـﻊ ﺻـﻼح
ﻛرده و آﻧﮫﺎ را در ﺧدﻣت ﺧدا ﻣﺷﻐول ﺑدارد ﺗﺎ از "ھﻣﮥ اُﻣت ھﺎ" ﭘر ﺷود .ﻛﻠﯾﺳﺎی ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ
ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷده ﺗﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ اﻣﭘراﺗوری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮔـردد .ﭘـس ﺷـﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾـد ﻛـﻪ ﭘﯾروزﻣﻧـد
ﺑﺎﺷﯾد .زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺂﻣد ،دﯾوھﺎ ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد در آﻣده ﻓـرار ﻣﯾﻛردﻧـد .ﺳـرودی ھﺳـت ﻛـﻪ
ﻣﯾﮔوﯾد" :ﺳرﺑﺎزان ﺧدا ھﺳﺗﯾم در ﻋﯾﺳﯽ"؛ آن ﺑﺧوﺑﯽ روﺣﯾﮥ ﻛﻼم را اﺑراز ﻣﯾﻛﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑر روی
ﺻﻠﯾب ﺧود ،ﺷرﯾر را ﺷﻛﺳـت داد ،و در ﻧﺗﯾﺟـﻪ ﻟزوﻣـﯽ ﻧـدارد ﻛـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺷﻛﺳـت ﺑﺧورﯾـد .ﻓرﻗـﯽ
ﻧﻣﯾﻛﻧد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﮔوﻧﻪ ﺷرارت و ﻣﺳﺋﻠﻪ ای روﺑرو ﻣﯾﺷوﯾد ،ﺷرﯾر از ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﺷﻛﺳت ﺧورده،
و ﺷﮐﯽ در آن ﻧﯾﺳت .ﻓرﻣﺎن ﺟﻧﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮔذارﯾد ﺷرﯾر ﺑرﻧده ﺷود.
ﺣﺎل ﻣﯾﭘردازﯾم ﺑﻪ ﻗﺳﻣت دوّ م آﯾﻪ" :ﺑﻠﻛﻪ ﺑدی را ﺑﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎزﯾد" .ﻣﻐﻠوب ﻧﺷدن ﯾـك ﻛـﺎر
اﺳت ،ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧﺗن ﻛﺎری دﯾﮔر .در وﺣﻠﮥ اول ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ در ﻣﻐﻠوب ﺳـﺎﺧﺗن ،ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـرای ﻛﻧـﺎر
آﻣدن ﺑﺎ روﺣﯾﮥ ﺷرﯾر وﺟود ﻧدارد .اﺑزار ﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧـﺎن را ﻧﻣﯾﺗـوان در ﻛـﺎر ﺧـدا دﺧﺎﻟـت
داد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﯾﯽ ﺑـرای ﺣـد و ﻣـرز ﻛﺷـﯽ ﻣﯾـﺎن ﺧـود و روح ﺷـرﯾر ﻧﯾـز وﺟـود
ﻧدارد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﻛﻧﯾد ،ﻣطﻣﺋﻧ ًﺎ ﯾﻛﯽ از اﯾن دو ﻣورد ﭘﯾش ﺧواھد آﻣد:
 .1دﺷﻣن آﺗش ﺑس را ﻧﺳﺦ ﺧواھد ﻛرد.
 .2ﺧداوﻧد از ﺷﻣﺎ ﻣﺄﯾوس ﺧواھد ﺷد.
دﺳﺗور ﺧداوﻧد ﺑﻪ ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت ﻛﻪ در ﺟﻧگ ﭘﯾروز ﺷوﯾد ،ﻧﻪ آﻧﻛﻪ از ﺟﻧگ دﺳـت ﺑﻛﺷـﯾد .در ﻛـﻼم
ﺧدا اﺷﺎره ای از دﺳت ﻛﺷﯽ از ﺟﻧگ ،ﺑﻪ ھـﯾﭻ دﻟﯾﻠـﯽ وﺟـود ﻧـدارد .ﺧداوﻧـد ﭼﯾـزی ﺟـذ ﭘﯾـروزی
ﻛﺎﻣل را ﻗﺑول ﻧﻣﯾﮐﻧد.
ا ّﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن داﺋﻣ ًﺎ ﺑﺎ ﺷرﯾر در ﺣﺎل آﺗش ﺑس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﻧﻪ ﻓﻘط ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﺑـﯽ ﻓﺎﯾـده اﺳـت ،ﺑﻠﻛـﻪ
اﺻوﻻً ﻓﻛر ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را ﻧﺑﺎﯾد ﻛرد .ﻛـﻼم ﺧـدا در ھـﯾﭻ ﺟـﺎﯾﯽ ﺻـﺣﺑت از ﺗواﻓـق و ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ ﺑـﺎ
دﺷﻣن را ﻧﻛـرده اﺳـت .ﺑـﺎ ﮔﻧـﺎه ﻧﻣﯾﺗـوان ﺗواﻓـق و ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ ﻛـرد .اﯾـن واﻗﻌﯾﺗـﯽ اﺳـت ﻛـﻪ ھـم در
ﺧﺻوص ﮔﻧﺎھﯽ ﻛﻪ در ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﺻدق ﻣﯾﻛﻧد ،و ھم در ﺧﺻوص ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺟﻧﺑﯽ ،و

وﺻﻠت ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪ و راه و روﺷﮫﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ .در ھﻣﻪ ﺟﺎ ،ﺧدا ﺗﻧﮫﺎ اﻧﺗظﺎر اﺟـرای ﻛـﻼم ﺧـود
را دارد ،و سﱢ ◌ِ ◌ِ ر ﭘﯾروزی ﻣﺎ ﻧﯾز اﯾﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﺳت.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗ ًﺎ ﺷرﯾر را در زﻧـدﮔﯽ ﺧـود ﻣﻐﻠـوب ﻣﯾﺳـﺎزﯾد؟ آﯾـﺎ ﭘﯾﺷـروی ﺧـود را ﺑـر ﺻـﺣﻧﮫﺎی
دﺷﻣن دﯾده اﯾد؟ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﻧﻪ ﻓﻘط ﭘﯾﺷروی ﻧداﺷﺗﻪ اﻧد ،ﺑﻠﻛﻪ زﺧﻣﯽ و از ﭘﺎی درآﻣـده ﻧﯾـز
ھﺳﺗﻧد! وﺟﻪ ﻣﺷﺗرك اﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﯾن اﺳت ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺷﯾش ﺧود در ﺧﺻوص اﯾـن ﻣـوارد ﺻـﺣﺑت
ﻧﮐرده اﻧد ،و از ﻣزاﯾﺎی دﻋﺎی ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻣﺣروم ﻣﺎﻧده اﻧد .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ را دارﯾد؟ ﺷـﺎﯾد
دﻟﯾل آن ،ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ وﺻﻠت و ﺳﺎزش ﺑﺎ راه و روﺷﮫﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾن دﻧﯾـﺎ داﺷـﺗﻪ اﯾـد.
اﯾن دﻏﻠﻛﺎری دﺷﻣن اﺳت ،ﻛﻪ در ازای ﺟﻠوه ﺳﺎزی ﻣﺷروع ﺑودن ﺷرارت ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـود را ﺟـز
آداب و رﺳــوم ﻓرھﻧﮔــﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻋــﺎدی ﮐــرده ،و ﯾــﺎ از طرﯾــق ﻋﻠــم رواﻧﺷﻧﺎﺳــﺎن و روان ﻛــﺎوان،
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را ﺑﻪ وﺻﻠت و ﺳﺎزش ھداﯾت ﮐرده ،ﻣﻘﺎﺻد ﺷوم ﺧود را ﺑﻪ ﻣرﺣﻠـﮥ اﺟـرا ﺑﮔـذارد .اﻣـﺎ
ﺷﻣﺎ ﮔول او را ﻧﺧورﯾد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺟﺎﻧش را داد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﺗﺎرﯾﻛﯽ داﺧـل ﻧـور ﺧـود ﮐﻧـد ،و
ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ﺑدون ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺷك و ﺗردﯾدی ،ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻛﻼم ﺧدا اﯾﻣﺎن داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد .ﺑـﯽ اﯾﻣﺎﻧـﺎن ،ﭼـون
ﻣﻌﯾﺎر ﺧﺎﻟص و ﻣطﻠﻘﯽ را ﻧدارﻧد ﻛﻪ ﻣﺗﻛﯽ ﺑر آن زﻧدﮔﯽ ﻛﻧﻧد ،ﻧﺎﭼـﺎر ًا ﺑـﻪ ﻓﻠﺳـﻔﮥ "ﻧﺳـﺑت ﮔراﯾـﯽ"
رو ﻣﯾﺂورﻧد و ﻣﺟﺑورﻧد ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش را دﻧﺑﺎل ﻛﻧﻧد .اﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﻛـﻪ دارﻧـد ،و ﻣﯾﺗـوان
درك ﻛرد .در ﺗﺎرﯾﻛﯽ ھﻣﻪ ﭼﯾز ﯾك رﻧگ اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧـور ﻋـﺎﻟم ﺗـﺎب ﺧـدا را دارﯾـم ،و
ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎ ﻛﻼم ﻣطﻠق ﺧدا اﺳت .زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن رﻧگ و ﺟﻠوۀ ﺧدا را دارد ،و در آن ﺑﻠﻪ و ﻧﻪ و
ﺷﺎﯾد و ﻣﻣﮐن وﺟود ﻧدارد .ﺑرای ﻣﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻠﮥ ﻣطﻠق ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺎ ﺑـر ﺟـﺎ اﺳـت ،ﭼـون او ھﻣـﻪ ﭼﯾـز را
ﻣﯾداﻧد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯾﮔوﯾد ﻛﻪ ﭼﻛﺎر ﺑﻛﻧﯾم و از ﻣـﺎ ﻓﻘـط اﻧﺗظـﺎر ﺑﻠـﻪ را دارد .ﻓرﻣـﺎن او ﺟﻧـگ اﺳـت ،و
ﺗردﯾدی در آن ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد.
"ﺣرف ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯾزﻧﯾد درﺳت اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺗوﺟﻪ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﻛـﻪ ﺑـرای ﻣـن اﯾـن ﭼﯾـز ھـﺎ آﺳـﺎن
ﻧﯾﺳت .ﻣن ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑﺎرھﺎ ﺳﻌﯽ ﻛرده ام ،وﻟﯽ ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎ ﺷﻛﺳت ﻣواﺟﻪ ﺷده ام .ﺑراﯾم ﺧﯾﻠـﯽ ﻣﺷـﮐل
ﺑوده اﺳت .ﺷﻣﺎ ھم ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل راه ﻋﻣﻠﯽ از آن را ﻧﺷﺎن ﻧداده اﯾد ،و ﯾﻛﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﯾدھﯾـد! ﻣـرا
ھﺷدار ﻣﯾدھﯾد و ﻣﻼﻣت ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ﺑدون آﻧﻛﻪ راھش را ھم ﺑﮔوﯾﯾد".
ﺧواھش ﻣﯾﻛﻧم ﺻﺑر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد؛ ھﻣﻪ ﭼﯾز در وﻗت ﻛﺎﻣل ﺧـود ﻓـراھم ﺧواھـد ﺷـد ،و ﺑﺷـﻣﺎ ﻗـول
ﻣﯾدھم ﻛﻪ راه ﻋﻣﻠﯽ را ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﺧواھم داد .اﻣﺎ ھر ﭼﯾزی در وﻗت ﻛﺎﻣل ﺧود .اول ﻻزم اﺳت ﻛﻪ
ﺻﺣﻧﻪ را ﺑرای درك ﺑﯾﺷﺗر ﻓراھم ﺳﺎزم.
اﮔر ﺷرﯾر ﺑر ﺷﻣﺎ ﻛﻪ اﯾﻣﺎﻧدار ھﺳﺗﯾد ﻏﻠﺑﻪ ﻛرده ،ﺗﻘﺻﯾر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺳت .اﮔر ھﻣﺳر ﺑـﯽ اﯾﻣـﺎن ﺷـﻣﺎ
در ﺟﻧگ روﺣﺎﻧﯽ ﺑر ﺷﻣﺎ ﭘﯾروز ﺷده ،ﺗﻘﺻﯾر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺳت .ﭼون ﺷرﯾر در ﻛـﺎرش ﺑـﺎ ﺷـﻣﺎ ﻣوﻓـق
ﺑوده ،دﯾﮔری را ﻣﻘﺻر ﻧداﻧﯾد .ﺑﺎ وﺟود آﻧﻛﻪ روح ﺷرﯾر اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎﻋث ﺗﻣﺎم ﺑـدﺑﺧﺗﯽ ھـﺎ ﺷـده ،ﺑـﺎ
اﯾن وﺟود ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﻛﻪ ﺷﻛﺳت ﺧورده اﯾد .اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ روح ﺷـرﯾر اﺟـﺎزۀ ﭘﯾـروزی
را دادﯾد ،اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت .و دﻟﯾش آن اﺳت ﮐﻪ ﮔوش ﺑـﻪ ﻛـﻼم ﺧـدا ﻧدادﯾـد .ﻛـﻼم ﺧـدا در ﺧﺻـوص
زﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:

اوّ ل ﭘطرُ س 3
":1ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺳﺎن ،ﺷﻣﺎ ای زﻧﺎن ،ﺗﺳﻠﯾم ﺷوھران ﺧود ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼـﻪ از اﯾﺷـﺎن ﺑرﺧـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﻼم
اﯾﻣﺎن
ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﯽ آﻧﮐﻪ ﺳﺧﻧﯽ ﺑر زﺑﺎن آورﯾد ،در اﺛر رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﺟذب ﺷوﻧد".
و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺻوص ﻣردان ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
اوّ ل ﭘطرُ س 3
":7ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺳﺎن ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ای ﺷوھران ،در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺎﻣﻼﺣظﻪ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﭼـون
ﺟﻧس
ظرﯾﻔﺗر ﺑﺎ اﺣﺗرام رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد ،ﭼرا ﮐـﻪ ھﻣﭘـﺎی ﺷـﻣﺎ وارث ھدﯾـﮥ ﺳـﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮥ ﺣﯾﺎﺗﻧـد ،ﻣﺑـﺎدا
دﻋﺎھﺎﯾﺗﺎن
ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻧﺷود".
ﻓﺻل ﺳوم از رﺳـﺎﻟﮥ اول ﭘطـرس را ﻣطﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻧﯾـد ،و ﺧواھﯾـد دﯾـد ﻛـﻪ در آن ھﯾﭼﮔوﻧـﻪ ﺻـﺣﺑﺗﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻛﺳت ﺧوردن ﻧﺷده اﺳت) .(1در آن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ھداﯾت ﺷـده اﻧـد ﻛـﻪ در ﺟﻧـگ ﺑـﺎ دﺷـﻣن
ﭘﯾﺷﻘدم ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺳرﺣد دروازۀ دﺷﻣن ﭘﯾﺷروی ﻛﻧﯾد و ﻧﺎﯾﺳـﺗﯾد ،ﺗـﺎ آﻧﻛـﻪ او ﺻـﻼﺣش را
ﺑر زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﻪ و ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد.
) (1ﺳرﺗﺎﺳر ﻛﺗﺎب اول ﭘطرس راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧﺗن ﺷرﯾر اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﯽ را ﻛـﻪ در آن ﻣﯾﺑﯾﻧـﯾم،
ھﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾـﺎﻣﯽ اﺳـت ﻛـﻪ در روﻣﯾـﺎن  21 :12دﯾـده اﯾـم .اﯾـن ﻛﺗـﺎب را ﺑـﺎ ﭼﻧـﯾن ﺑﯾـﻧش و دﯾـدﮔﺎھﯽ
ﺑﺧواﻧﯾد ،و ﺗوﺟﻪ ﻛﻧﯾد ﻛﻪ در ﺧﺻوص اﺟـرای ﺣـق ،ﭼﻘـدر ﺑـﻪ رﻧـﺞ و ﻋـذاب اﺷـﺎره ﺷـده اﺳـت.
ﻓﺻل ﺳوم اﯾن ﻛﺗﺎب ﺑر ﺻﺣﻧﮥ رﻧﺞ و ﻣﺷﻘت واﻗﻊ ﺷده " :ھﻣﭼﻧﯾن ای زﻧﺎن  .". . . .ﻓﺻـل ﺳـوم،
اﯾن ﭼﻧﯾن آﻏﺎز ﻣﯾﺷود ﭼون در ﭘﺎﯾـﺎن ﻓﺻـل دوم ،ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﻧﺣـوۀ رﻓﺗـﺎر زﯾـر ﻓﺷـﺎر رﻧـﺞ و
ﻣﺻﯾﺑت را ﻧﺷﺎن داده اﺳت.

ﻓﺻل ﺷ ُ
ﺷم
آﯾﺎ ﺗﮫﺎﺟم رﻓﺗﺎری اﺳت ﻣﺳﯾﺣﯽ؟

"ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣرا ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﺧود ھﻣـراه داﺷـﺗﯾد ،وﻟـﯽ وﻗﺗـﯽ ﺻـﺣﺑت از ﺗﮫـﺎﺟم ﮐردﯾـد ﻣـرا ﮔـم
ﻛردﯾد .ﻣﻧظورﺗﺎن از ﺗﮫﺎﺟم ﭼﯾﺳت؟ ﺧﯾر ،ﺑﻧظر ﻣن ﺗﮫﺎﺟم رﻓﺗﺎر ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣن ﻓﻛـر ﻣﯾﻛـردم
وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺳﯾﻠﯽ ﻣﯾﺧورﻧد ،ﮔوﻧﮥ دﯾﮔر ﺧود را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺟﻠو ﺑﯾﺎورﻧد".

در ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد . . . . " :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﮔوﻧﮥ راﺳت ﺗـو ﺳـﯾﻠﯽ زﻧـد ،ﮔوﻧـﮥ دﯾﮔـر را
ﻧﯾز ﺑﻪ ﺳوی او ﺑﮔردان)".ﻣﺗﯽ  ،(39: 5ﻣﻧظور آن ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﺗﮫﺎﺟم ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت،
در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواﻗـﻊ ،ﮔوﻧـﮥ دﯾﮔـر را ﺟﻠـو آوردن ﺣرﻛﺗـﯽ اﺳـت ﺑﺳـﯾﺎر ﺗﮫـﺎﺟﻣﯽ .ﭘـوﻟس رﺳـول
ﻣﯾﮔوﯾد ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺑﺎﺷﺗن ذﻏﺎﻟﮫﺎی ﮔداﺧﺗﻪ ای اﺳت ﻛـﻪ ﺑـر ﺳـر دﺷـﻣن ﮔذاﺷـﺗﻪ ﻣﯾﺷـود .ﻣـﺎ ﺑﻌـد ًا اﯾـن
ﻣوﺿوع را ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻗرار ﺧواھﯾم داد.
اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرﮔﯽ ﻛـﻪ در ﺧﺻـوص ﺟﻠـو آوردن ﮔوﻧـﮥ دﯾﮔـر رواج ﯾﺎﻓﺗـﻪ ،روﺣﯾـﮥ ﺷﻛﺳـت ﺧـورده و
ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ای اﺳت ﻛﻪ ﻣﯾﮔوﯾد" :ﺗﻧﮫﺎ ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﻛﻧم اﯾن اﺳت ﻛﻪ ھﻣﯾن ﺟﺎ روی زﻣﯾن
دراز ﺑﺷوم و ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﻛﻧم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺷﮫﺎﯾﺗﺎن روی ﻣن راه ﺑروﯾد"! ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را آﺷﺗﯽ ﮔـرا و
ﻣﺻﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﭘﻧداﺷﺗن اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .ﺧداوﻧد در ھﻣﻪ ﺟﺎی ﻛﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑـر ﺷـرﯾر
ﺗﮫﺎﺟم ﻛرده و آﻧرا از ﭘﺎی در آورﯾم.
ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺷرﯾر ﺻﻠﺢ ﻛﻧد ،ﭼون ﺧـدای او ھﯾﭼﮔـﺎه ﭼﻧـﯾن ﻛـﺎری را ﻧﻛـرد .ﻛـﻼم ﺧـدا
ﻣﯾﮔوﯾد ﻛﻪ او ﺑﻪ اﯾن دﻧﯾﺎ آﻣد ﺗﺎ اﺳﯾری را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺑرد:
ﻋﺑراﻧﯾﺎن 2
":14از آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻓرزﻧدان از ﺟﺳـم و ﺧـون ﺑرﺧوردارﻧـد ،او ﻧﯾـز در اﯾﻧﮫـﺎ ﺳـﮫﯾم ﺷـد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣـرگ
ﺧود،ﺻﺎﺣب ﻗدرت
ﻣرگ ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس را ﺑﻪ زﯾر ِﮐﺷد"،
و ﺷرارت را ﺧﻠﻊ ﺻﻼح ﻛرده ﺑر آﻧﮫﺎ ﭘﯾروز ﺷود:
ﻛوﻟُﺳﯾﺎن 2
":15و رﯾﺎﺳﺗﮫﺎ و ﻗدرﺗﮫﺎ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐرده ،در ﻧظر ھﻣﮔﺎن رﺳـوا ﺳـﺎﺧت و ﺑـﻪ وﺳـﯾﻠﮥ ﺻـﻠﯾب
ﺑرآﻧﮫﺎ ﭘﯾروز
ﺷد".
در ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،روﯾﮥ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷرﯾر وﺟود ﻧداﺷت .ﺧدا ﭘﺳر ﯾﮔﺎﻧـﮥ ﺧـود
را داد؛ از او ﺑزور ﮔرﻓﺗﻪ ﻧﺷد .ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑود؛ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺑـود .او ﺧـود را ﻗرﺑـﺎﻧﯽ ﻛـرد
ﺗﺎ ﻣردم اﯾن ﺟﮫﺎن را از ﭼﻧﮔﺎل ﺷﯾطﺎن و ﮔﻧﺎه آزاد ﺳﺎزد .ﭘس دﯾﮔر ﺷﻣﺎ ﭼـﻪ دﻟﯾﻠـﯽ دارد ﻛـﻪ ﺧـود
را ﺗﺳﻠﯾم ﺷﯾطﺎن و ﮔﻧﺎه ﻧﻣﺎﯾﯾد؟
ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﺎﻧﻧد ھﻧدو ھﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﻛﻪ طرﻓدار ﻣﺑـﺎرزۀ ﻣﻧﻔـﯽ و آﺷـﺗﯾﮔرا ﺑﺎﺷـﯾم .ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن ﻣﺗﺟـﺎوز
ﺗرﯾن و ﻓﻌﺎل ﺗرﯾن اﻓراد روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد .ﺑﻪ اﯾﺷﺎن دﺳﺗور داده ﺷده ﻛﻪ ﺑر دﺷـﻣن ﻏﻠﺑـﻪ ﻛﻧﻧـد و
ﭘﯾروزی را از آن ﺧدای ﺧود ﻛﻧﻧد ،و ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺟﻠودارﺷﺎن ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻪ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻛﻪ اﻧﮔﯾـزۀ
درﺳﺗﯽ را دارد ﺗوﺟﻪ ﻛﻧﯾد ،و ﺧواھﯾد دﯾد ﻛﻪ از ھر ﻓرﺻﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻛﻧـد ﺗـﺎ ﺷـرﯾر را از ﻣﯾـﺎن
ﺑﺑــرد ،و ھ ـﯾﭻ ﭼﯾ ـزی ﺟﻠــوی اﯾ ـن ﻛــﺎرش را ﻧﻣﯾﮔﯾ ـرد .ﻣﺳ ـﯾﺣﯾﺎن ﺑــرای ﺷــرﯾر ﻣوﺟــودی ﺑﺳ ـﯾﺎر

ﺧطرﻧﺎﻛﻧد .ﻣﻣﻛن اﺳت از ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻊ و ﻣﻛﺎﻧﯽ راﻧده ﺷـوﻧد وﻟـﯽ دﺳـت ﺑـردار ﻧﯾﺳـﺗﻧد ،ﭼـون آﺗـش
روح اﻟﻘدس ﭘﯾروزی آﻧﮫﺎ را ﺛﺑت ﻛرده اﺳت.
آﻧﭼﻪ ﻛﻼم ﺧدا ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾدھد ،واژﮔون ﻛردن ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر اﻣﭘراﺗوری ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﯾﺎﺷد .او را ﺑﺎﯾد ﺧرد
ﻛرد؛ ﺧراب ﻛرد؛ ﻛﺎﺧش را ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻛرد و ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭘرد .ھﯾﭼﮔوﻧﻪ رﺣـم و ﻓرﺻـﺗﯽ
را ﻧﺑﺎﯾد ﺑراﯾش ﻓـراھم ﺳـﺎﺧت .ﺧداوﻧـد ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﻛﻔـﺎرۀ ﺗﻣـﺎم ﮔﻧﺎھـﺎن ﻣـﺎ را ﺑـﺎ ﺻـﻠﯾب ﺧـود
ﭘرداﺧت .آﻧﭼﻪ ﺷرﯾر ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑر او وارد آورد را ،ﻣـﺎ از ﯾـﺎد ﻧﻣﯾﺑـرﯾم .آﻧﭼـﻪ ﺑﺎﻋـث دوری
ﻣطﻠق ﻣﺎ از ﺧداﺋﻣﺎن ﺑود ،و ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑر ﺳر ﻣﺎ آورد را ﻓراﻣوش ﻧﻣﯾﻛﻧﯾم .و آﻧﭼـﻪ را ﻛـﻪ روزاﻧـﻪ
ﺑر ﺳر دوﺳﺗﺎن و ﻋزﯾزان ﻣﺎ ﻣﯾﺂورد را ﻧﯾز از ﯾﺎد ﻧﻣﯾﺑرﯾم .دﯾدﮔﺎه ﺷﺧص ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ اﺳـت،
و ﺧداوﻧد آن را ﺑﺣق داﻧﺳﺗﻪ اﺳت.
دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن 10
":5ﻣﺎ اﺳﺗدﻻﻟﮫﺎ وھر ادﻋﺎی ﺗﮐﺑّر آﻣﯾز را ﮐﻪ در ﺑراﺑر ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﻗد ﻋﻠم ﮐﻧد وﯾران ﻣـﯽ ﮐﻧـﯾم و
ھر
اﻧدﯾﺷﻪ ای را ﺑﻪ اطﺎﻋت از ﻣﺳﯾﺢ اﺳﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم".
ﭘوﻟس ﻣﯾﮔوﯾد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ھر ﭼﻪ ﻧﯾرو در دﺷﻣن ﻣوﺟـود اﺳـت را ﭘـﺎﯾﯾن ﻛﺷـﯾده و ﺧـراب
ﻛﻧﯾم و ھﻣﻪ ﭼﯾز را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا ﺑﻪ زاﻧو درآورﯾم.
ﻓﻛر ﻣﯾﻛﻧﯾد ﻛﻠﯾﺳﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در ﻗرن اول ،ﺑﺎ وﺟود اﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﻣﯽ ﻛﻪ داﺷت ،ﭼﮔوﻧﻪ ﻣوﻓق ﺷد
آن ﭘﯾﺷروی را ﻛﻪ داﺷت ﺑدﺳت آورد؟ ﻓﻘط ﯾك ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾن ﺳؤال وﺟود دارد ،ﺑرداﺷت ﻛﺎﻣل از
ﻛﻼم ﺧدا و ﻧظر ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﻪ و ﻣﺻـ ّﻣﻣﯽ ﺑـود ﻛـﻪ در ﺷﻛﺳـت دﺷـﻣن داﺷـت .ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن آن دوره،
ﺧود را ﭼﻧﺎن ﻣﯾدﯾدﻧد ﻛﻪ ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﻟﺷﮔر ﻋظﯾم روﺣﺎﻧﯽ او ،دﺷﻣن را ﺑﺎ ﻛﻼﻣـﯽ
ﻛﻪ از او ﺳرﭼﺷﻣﻪ ﻣﯾﮔﯾرد ،ﻣﯾﻛوﺑﻧد.
ﻣﻛﺎﺷﻔﻪ 19
":11آﻧﮔﺎه دﯾدم ﮐﻪ در ھﺎی آﺳﻣﺎن ﺑﺎز اﺳت و ﭘﯾش روﯾم ھﺎن اﺳﺑﯽ ﺳﻔﯾد در آﻧﺟﺎﺳت ،ﺑﺎ ﺳـواری
ﮐﻪ اﻣﯾن
و ﺑرﺣق ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧدش .او ﺑﻪ ﻋدل ﺣﮐم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺟﻧﮔد".
آﺗش ﻣﺷﺗﻌل ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـد و ﺑـر ﺳـرش ﺗﺎﺟﮫـﺎی ﺑﺳـﯾﺎر اﺳـت .و ﻧـﺎﻣﯽ دارد ﺑـر او
":12ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑﻪ ِ
ﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ ھﯾﭻ
ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧد ،ﺟز ﺧودش".
":13رداﯾﯽ دارد ﺑﻪ ﺧون آﻏﺷﺗﻪ و ﻧﺎﻣش »ﮐﻼم ﺧدا« اﺳت".
ﮐﺗﺎن ﻧﻔﯾس و ﺳـﻔﯾد
":14ﺳﭘﺎھﯾﺎن آﺳﻣﺎن از ﭘﯽ او ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﺳوار ﺑر اﺳﺑﺎن ﺳﯾد ،و در ﺟﺎﻣﻪ ھﺎی
ِ
و ﭘﺎﮐﯾزه".

":15و ﺷﻣﺷﯾری از دھﺎﻧش ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد ﺑرّ ان ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑـر ﻗوﻣﮫـﺎ ﺑﺗـﺎزد» .ﺑـر آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﻋﺻـﺎی
آھﻧﯾن ﺣﮐم
ﺧﺷـم ﺧـدای ﻗـﺎدر ﻣطﻠـق را زﯾـر ﭘﺎھـﺎﯾش ﺑـﻪ ﺧـروش در
ب
ﺷت ﺷـرا ِ
ﺧواھد راﻧدَ «.ﭼرﺧُ ِ
ِ
ﺧواھد آورد".
ب ارﻓﺻل"«.
":16و ﺑر ردا و ران او ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت» :ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن و ر ِ

دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن6
":4ﺑﻠﮐﻪ در ھر ﭼﯾز ﺷﺎﯾﺳﺗﮔﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھـﯾم ،آن ﮔوﻧـﻪ ﮐـﻪ از ﺧﺎدﻣـﺎن ﺧـدا اﻧﺗظـﺎر ﻣـﯽ
رود ،ﺑﺎ
ﺑردﺑﺎری ﺑﺳﯾﺎر در زﺣﻣﺎت ،در ﺳﺧﺗﯾﮫﺎ ،در ﺗﻧﮔﻧﺎ ھﺎ"
":5در ﺗﺎزﯾﺎﻧــﻪ ھــﺎ ،در زﻧــداﻧﮫﺎ ،در ھﺟــوم ﺧﺷــﻣﮔﯾن ﻣــردم ،در ﮐــﺎر ﺳــﺧت ،در ﺑــﯽ ﺧــواﺑﯽ ،در
ﮔرﺳﻧﮔﯽ؛"
":6ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ،ﺑﺎ ﺻﺑر ،ﺑﺎ ﻣﮫرﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ روح اﻟﻘدس ،ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺑﯽ رﯾﺎ"،
":7ﺑﺎ راﺳﺗﮔوﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻗدرت ﺧدا ،ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮥ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯾﯽ ﺑﻪ دﺳت راﺳت و ﭼپ؛"
در اﯾن آﯾﺎت ﺟﻧگ را ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﻛﻧـﯾم ،ﻧـﻪ "ﻣﺑـﺎرزۀ ﻣﻧﻔـﯽ" و ﯾـﺎ "ﻣﺑـﺎرزۀ ﻣﺻـﺎﻟﻣت آﻣﯾـز"! ﻧـور،
ﻗدرت ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗری را از ﺗﺎرﯾﻛﯽ دارد .ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺛﺎﺑت اﺳت ،اﻣـﺎ ﻧـور ﻓﻌـﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷـد .ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز
ﯾﻛﯽ از ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻧور ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد .آن ﻧوری ﻛﻪ ﻗوی ﺗرﯾن ﻧﯾروی رزﻣﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ اﺳت.

ﻓﺻل ھﻔﺗ ُم
ﺻﻼح ھﺎی ﺟﻧﮔﯽ ﺷﻣﺎ
وﻗﺗﯽ ﭘوﻟس رﺳول از اﻧﮫدام ﭘﺎﯾﮔﺎه ھﺎی دﺷﻣن ﺻﺣﺑت ﻣﯾﻛﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮔوﯾد:
دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن 10
":4ﭼرا ﮐﻪ اﺳﻠﺣﮥ ﺟﻧگ ﻣﺎ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯾروی اﻟﮫﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﮫدام دژھﺎﺳت".
آﻧﭼﻪ را ﻛﻪ در اﯾن آﯾﻪ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ،ھﻣﺎن اﺳت ﻛﻪ ﻣن در ﻓﺻﻠﮫﺎی ﻗﺑل اﯾـن ﻛﺗـﺎب ﮔﻔﺗـﻪ ام .ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎﻧﯽ
ﻛﻪ ﺑطور ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﻪ و ﺻﺣﯾﺢ ﻋﻣل ﻣﯾﻛﻧﻧد ،ﻣﮫﯾب ﺗرﯾن ﻧﯾروﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ در دﻧﯾـﺎ وﺟـود دارد،
ﭼون از ﻗوﯾﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻌﯽ ﻛﻪ در دﻧﯾﺎ وﺟود دارد ﺑرﺧوردارﻧد ،و ﺑﮫﺗرﯾن ﻧﻘﺷـﮥ ﺟﻧﮔـﯽ را ﻧﯾـز ﺑـرای
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﻧﺑﻊ در دﺳت دارﻧـد .آﻧﮫـﺎ ﺑـر ﺟﻧـگ اﻓـزار اﯾـن دﻧﯾـﺎ ﺣﺳـﺎب ﻧﻣﯾﻛﻧﻧـد ،ﭼـون ﺟﻧـگ
اﻓزارﺷﺎن از ﺧود ﺧدا اﺳت .اﮔر ﻣﯾﭘرﺳﯾد ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت؟ ﺑﺎﯾد ﺑﺎر دﯾﮔر ﺑﻪ اﯾن آﯾﻪ ﺗوﺟﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
روﻣﯾﺎن 12
":21ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".
در وﺣﻠﮥ اول ،آﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز" ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ ﻣـداوم ،ﺟﻧـگ را
ﺑر ﺿد دﺷﻣن اداﻣﻪ دھﻧد ﺗﺎ ﭘﯾروز ﺑﮔردﻧد .اﻣﺎ در اﯾـن ﻛـﺎر ،ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧـد ھـر ﺻـﻼﺣﯽ را ﻛـﻪ ﺑـﺎ آن
آﺷﻧﺎﺋﯽ دارﻧد و ﯾﺎ ھر ﻧﻘﺷﻪ ای را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻛرﺷﺎن ﻣﯾرﺳد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد .ﻓرﻣﺎن ﺧدا ﭼﻧﯾن اﺳت ﻛـﻪ
 . . ." :ﺑدی را ﺑﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".

راه و روﺷﮫﺎی اﯾن دﻧﯾﺎ را ﻧﻣﯾﺗوان در ﻛﺎر ﺧـدا دﺧﺎﻟـت داد .ﺑﻌـﻼوه ،ﺻـﻼﺣﮫﺎی اﯾـن دﻧﯾـﺎ ﻗـدرت
ﻻزم را ﺑرای ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧﺗن ﺷرﯾر ﻧدارﻧد .ﭘﯾروزی ﺧدا را ﻓﻘط از راه ﺧدا ﻣﯾﺗـوان ﻛﺳـب ﻧﻣـود.
وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑدی ﻣﯾﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺧـوﺑﯽ ﻛﻧﯾـد .در ﺟـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ دﯾﮔـران ﺟـواب ﺑـدی را ﺑـﺎ ﺑـدی
ﻣﯾدھﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑدی را ﺑﺎ ﺧوﺑﯽ ﺟواب ﺑدھﯾد .اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺟﻧﮔﯽ ﺧداوﻧد اﺳت .ﺷﻣﺎ ﭼـﺎرۀ دﯾﮔـری
را ﻧدارﯾد ﺟز آﻧﻛﻪ ﺑﻪ آن اطﺎﻋت ﻛرده و ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﺻﻼح و ﻧﻘﺷـﮥ ﺟﻧﮔـﯽ
ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را ﺧداوﻧد ﺧود ﻣﻌﯾن ﻛرده و ﺑﺳﺗﮔﯽ ﺑﻪ ﺧواﺳت ﻣﺎ ﻧدارد.
راھﯽ ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن داد ،ﺗﻧﮫﺎ راه ﭘﯾروزی اﺳت .اﻣﮐﺎن ﻧدارد ﺑﺎ روح ﺷـرﯾر ﺑـﻪ طرﯾـق دﯾﮔـری
ﻣﺑﺎرزه ﻛرد و ﭘﯾروز ﺷد .در واﻗـﻊ ﻛـﻼً دو راه ﺑـﯾش ﻧﯾﺳـت ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ھـر راھـﯽ ﻛـﻪ راه ﻋﯾﺳـﯽ
ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزﯾﭼﮥ دﺳت ﺷﯾطﺎن ﺧواھد ﺑود .ﺑﻠﻪ ،ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻗوﯾﺗرﯾن ،ﭘرﺗﮫﺎﺟم ﺗرﯾن ،و ﺗﻧﮫﺎ ﻧﯾروﯾﯽ اﺳـت
ﻛﻪ ﺗواﻧﺎﯾﯽ از ﭘﺎی درآوردن ﺷرﯾر را دارد .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﭼﻧﯾن ﻓﻛر
ﻧﻣﯾﻛﻧﻧد و ﺑﺧود ﻣﯾﮔوﯾﻧد:
"ﻣن اﻧﺗﻘﺎم ﺧود را از او ﺧواھم ﮔرﻓت" .و وﻗﺗﯽ روح اﻟﻘدس اﯾﺷﺎن را ﻣﺣﻛوم ﻣﯾﻛﻧد ،ﻣﯾﮔوﯾﻧد:
"ﻣن ﻛﻪ ﺷروع ﻧﻛردم .ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﭼﻛﺎر ﻛرد".
اﻣﺎ ﺣﺎل ﺗوﺟﻪ دارﯾد ﻛﻪ ﺧدا ﭼﻧﯾن اﻓﻛﺎر و رﻓﺗﺎری را ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯾداﻧد .آﯾﺎ ﺷـﻣﺎ واﻗﻌـ ًﺎ ﺳـﻌﯽ ﺧـود را
ﻛرده اﯾد ﺗﺎ اﯾن راھﯽ را ﻛﻪ ﺧدا ﻧﺷﺎن داده ﭘﯾش ﺑﮔﯾرﯾـد؟ آﯾـﺎ ﻣﯾداﻧﯾـد ﭼﮔوﻧـﻪ ﻣﯾﺗواﻧﯾـد ﺑـدی را ﺑـﺎ
ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺑﺳﺎزﯾد؟ اﮔر ﺟواب ﺷﻣﺎ ﺑﻪ اﯾن دو ﺳؤال ﻣﻧﻔﯽ ﺑود ،ﺗﻧﮫﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد .اﻧﺗﻘـﺎد ﻣﺷـروﻋﯽ
را ﻛﻪ از ﻛﻠﯾﺳﺎی اﻣروزه ﻣﯾﺗوان ﮐرد ،اﯾن اﺳـت ﻛـﻪ ﻗـدرت ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷـرارت را از دﺳـت داده
اﺳت.
آﯾﺎت روﻣﯾﺎن  14:12ﺗﺎ  ،21ﺻرﻓ ًﺎ ﺑﻣﻧظور ﻧﺷﺎن دادن راه و روش ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷـرارت داده ﺷـده
اﺳت .ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣﺎ از اﯾن آﯾﺎت ،ﺷﻣﺎ ھر دو اﯾن ﻣـوارد را ﺧواھﯾـد آﻣوﺧـت .و
ﺑﺎ ﻓﯾض ﺧدا ،اﻣﯾدوارم ﻛﻪ آﻧرا اﻧﺟﺎم ﻧﯾز ﺑدھﯾد .آﻧﭼﻪ را ﻛﻪ در ﺧﺻوص ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﺧواﻧﯾـد ،ﻓﻘـط
در ﺻورﺗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓﺎﯾده ﺧواھد داﺷت ﻛـﻪ آﻧـرا اﻧﺟـﺎم ﺑدھﯾـد .از طرﻓـﯽ دﯾﮔـر ،ﺑﺎﻋـث ﺗﺄﺳـف
ﺧواھد ﺑود ﻛﻪ ﺑﺧﺎطر داﻧﺳﺗن ﺧواﺳت ﺧدا و اﻧﺟﺎم ﻧدادن آن ،ﻣﻘﺻر واﻗﻊ ﺑﮔردﯾد.
دﻟﯾل دﯾﮔری ﻧﯾز ھﺳت ﺑرای آﻧﻛﻪ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺟواب ﺑـدی را ﺑـﺎ ﺑـدی ﻧدھـد .ﻧـﻪ ﻓﻘـط اﻧﺟـﺎم ﭼﻧـﯾن
ﻛﺎری او را ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﺧداوﻧد ﻗرار ﻣﯾدھد ،ﺑﻠﻛﻪ او را از ﺣﻣﺎﯾت ﭘر ﻗدرت روح اﻟﻘدس ﻧﯾز ﺑﯽ ﺑﮫره
ﻣﯾﺳﺎزد .روح اﻟﻘدس ھﺎﻣﯽ و ﻧﯾرو ﺑﺧش ﺧواﺳﺗﮫﺎی ﺧـدا اﺳـت ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ وﻗﺗـﯽ از اﺟـرای ﻛﺎﻣـل
ﻓرﻣﺎن ﺧدا ﺳـرﭘﯾﭼﯽ ﻣﯾﻛﻧـﯾم ،ﻧـﻪ ﻓﻘـط ﺻـﻼح اﺻـﻠﯽ ﺷﻛﺳـت دﺷـﻣن را ﻛـﻪ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ اﺳـت ﺑﻛـﺎر
ﻧﻣﯾﺑرﯾم ،ﺑﻠﻛﻪ از روح اﻟﻘدس ﻛﻪ ﺑرﻛت دھﻧده و ﺛﻣر آورﻧدۀ آن اﺳت ،ﺑﯽ ﺑﮫره ﻣﯾﻣﺎﻧﯾم.
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻧگ ﻣﯾروﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﮫﺎی ﺧداوﻧد و ﺑﻪ ﻧﺣوی ﻛﻪ ﺧـود او ﻧﺷـﺎن داده از
آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﻓرﻣﺎن ﺧدا اﯾن اﺳت ﻛﻪ از ﻧﯾﻛـوﯾﯽ اﺳـﺗﻔﺎده ﻧﻣـﺎﯾﯾم .ﺑـﺎ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ،ﻧـور را ﺑﺟـﺎی
ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﮔﺳﺗرش ﻣﯾدھﯾم و ﺑدﯾﻧﺳﺎن اﺳت ﻛﻪ ﺷﯾطﺎن را از ﭘﺎی در ﻣﯾﺂورﯾم .ﻓﻘط ﻧﯾﻛـوﯾﯽ اﺳـت ﻛـﻪ
ﻗدرت ﻻزم را دارد .اﯾن را ﺑﺎور ﮐﻧﯾد.

دﺷﻣن ﻣﺎ ﺧود را در ﺳﻧﮔرش ﻋﻣﯾﻘ ًﺎ ﻣﺣﺻور ﻛرده .او ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اﺳت و ﺻﻼﺣﮫﺎی ﻓراواﻧﯽ را
دارد .در ﻛﺎرﺑرد ﺻﻼﺣﮫﺎﯾش ﻧﯾز ،ﻣﮫﺎرت ﺑﯾﺷﺗری را از ﻣﺎ دارد و ﻧﻘﺷﮥ ﻛﺎرھﺎﯾش را ﻧﯾز ﺑﺧـوﺑﯽ
ﻣﯾداﻧد .روح ﺷرﯾر ﻗدرت ﻣﮫﯾﺑﯽ اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد آﻧرا دﺳت ﻛـم ﺑﮔﯾرﯾـد ،و زورﻣﻧـدی ﻛـﻪ در ﺟﻧـگ و
ﺟدال دارد را ﻧﺑﺎﯾد ﻛوﭼـك ﺑﺷـﻣﺎرﯾد .ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﺳـرﺑﺎزان ﺧـودش را در ﻛـﺎرﺑرد ﺻـﻼﺣﮫﺎی
ﺟﻧﮔﯽ ﻛﻪ ﺷﯾطﺎن از آن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻛﻧد آزﻣـوده ﻧﻛـرده ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ وﻗﺗـﯽ ﺟـواب ﺑـدی را ﺑـﺎ ﺑـدی
ﻣﯾدھﯾد ،ﻟﻘﻣﮥ ﻟذﯾذی ﺑرای ﺳرﺑﺎزان دﺷﻣن ﻣﯾﺷوﯾد .ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن ﭼﻧﯾن روﺷﯽ در ﺧور ﻣﺎ ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن
ﻧﯾﺳت .ﻧﯾروھﺎی ﺷرﯾر ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﯾﺟﺎد ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی زﯾﺎدی را دارﻧد ،و ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را ﺗـﺎ ﺑﺣـﺎل
دﯾده اﯾم .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را ﻣﯾﺗوان از ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺷرارت ﻧﺎﻣﯾد .در ﻧﺗﯾﺟﻪ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓﻛر
ﻣﯾﻛﻧﯾد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑدی ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷرﯾر را از ﭘﺎی درآورﯾد ،ﺣﻣﺎﻗت ﺑﺧرج داده اﯾد.
وﻗﺗﯽ ﻛﻼم ﺧدا راه ﺻﺣﯾﺢ را ﻧﺷﺎن داده ،ﭼﻪ ﻟزوﻣﯽ دارد ﻛﻪ ﺧود را وارد ﭼﻧـﯾن وﺿـﻊ ﺑﻐرﻧﺟـﯽ
ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ راه و روﺷﯽ را ﻧﺷﺎن داده ،ﻛـﻪ وﻗﺗـﯽ در ﻧـﺎم او ،و ﺑـﺎ ھـداﯾت روح اﻟﻘـدس
اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮔﯾرد ،ﺷﺎﻣل ﺑرﻛﺎت او ﻣﯾﮔردد و ھـﯾﭻ ﻗـدرﺗﯽ ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﺳرﺳـﺧﺗﯽ ﺑـﺎ آن را ﻧـدارد .ﺷـرﯾر
ﻗوی اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻗوﯾﺗر از آن اﺳت .ﺗﺎرﯾﻛﯽ را ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧور ﻣﯾﺗوان ﺑﯾرون راﻧد ،و در ﻧﺗﯾﺟـﻪ
ﭼﻪ ﺑﮫﺗر ﻛﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺧدا را ﺑﺎ ﺗﮫﺎﺟم ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﺷرﯾر ﺑﻛﺎر ﺑرد.
ﻗدرﺗﯽ ﻛﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ دارد ﺑﺣدی اﺳت ،ﻛﻪ ﻗدرت ﺷرﯾر در ﻣﻘﯾﺎس ﺑـﺎ آن ﻣﺎﻧﻧـد ﺗﻔﻧـگ ﺑـﺎدی اﺳـت در
ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯽ اﺗﻣﯽ .وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟـود داﺷـﺗن ﭼﻧـﯾن ﻗـدرﺗﯽ ،ﺑـﺎ ﺗﻔﻧﮔﮫـﺎی
ﺑﺎدی و ﭼوﺑﭘﻧﺑﻪ از آن آوﯾزان ،در ﺻﺣﻧﮥ ﻧﺑرد ﮔﯾﺞ و ﺳرﮔردان از ﺳوﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـوی دﯾﮔـر ﻣﯾدوﻧـد،
دﭼﺎر اﻓﺳردﮔﯽ ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾﺷوﯾم .اﮔـر ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﻧﺑﺎﺷـد ،دﯾـدن ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـود دﺳﺗرﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﺻﻼﺣﮫﺎی ﯾزداﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻔﻧگ ھﺎی ﺑﺎدی در ﻣﻘﺎﺑل ﺷرﯾر ﺑﻪ زاﻧو در آﻣده اﻧد ،ﺑﺳـﯾﺎر ﻣﺿـﺣک اﺳـت.
اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾن اﺳت آﻧﭼﻪ ﮐﻪ اﻣروزه دﯾده ﻣﯾﺷود.
دﻟﯾل آﻧﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از ﺷرﯾر و ﺷرارت ﻣﯾﺗرﺳﻧد ،اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﯾﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارﻧـد ﻛـﻪ ﺻﻼﺣﺷـﺎن
ﻛﻔﺎﯾت ﻻزم را دارد ،و ﯾﺎ در ﻛﺎرﺑرد آن ورزﯾده ﻧﯾﺳﺗﻧد .درﺳت اﺳت ﻛﻪ ﺷـرﯾر ﻗـدرت زﯾـﺎدی را
دارد ،وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗوان ﻗدرت او را ﺑﯾش از ﻗدرت ﺧدا داﻧﺳت .اﮔر ﺗﺻور ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﺣﻣﺎﻗت ﺗﺄﺳف
ﺑﺎری اﺳت.
ﺷﻣﺎ دﯾﮔر ﻻزم ﻧﯾﺳت از ﻣﺎدر ﺷوھر ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن ﺑﺗرﺳﯾد ،ﯾﺎ از رﺋﯾس ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن ،از ھﻣﺳـر ﺑـﯽ
اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن ،ﯾﺎ از دوﺳﺗﺎن ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن .اﮔر ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺑﻪ ﺷرارت آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دھﯾـد ،ﭼـﻪ ﻛـﺎر ﻣﯾﺗواﻧﻧـد
ﺑﻛﻧﻧد ﺟز اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷرارﺗﺷﺎن؟ وﻗﺗﯽ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ زورﻣﻧـدی و اﯾﻣـﺎن ،ﺑطـور ﻣـداوم ﺟواﺑﮔـوی
ﺷرارﺗﺷﺎن ﺑﺷود ،دﺳت ﺷرﯾر ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد ،ﻧﺟﺎﺳت او ﺑر ﻣﻼ ﮔﺷـﺗﻪ و ﺑﻧﺎﭼـﺎر ﺗﺳـﻠﯾم
ﺧواھﻧــد ﺷــد .ﺧــدا ﮔﻔﺗــﻪ . . ." :ﺑــدی را ﺑــﻪ ﻧﯾﻛــوﯾﯽ ﻣﻐﻠــوب ﺳــﺎز" ،ﭼــون آن راه ﭘﯾـروزی اﺳــت.
ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﮐﻪ ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ در ﻧظر دارد ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﻪ اﺳـت ،ﭘـس ﻣطـﺎﺑق ﺑـﺎ آن ﻋﻣـل
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣرﻓﮫﺎ ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾد؟ ﯾﺎ ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﺣرﻓﮫﺎﯾﯽ ﺳـﺎده و ﻏﯾـر ﻣﻧطﻘـﯽ ﺑﻧظـر ﻣﯾرﺳـد؟ اﮔـر
اﯾﻧطــور اﺳــت ،ﺑﮔذارﯾ ـد اﯾ ـن ﺳــؤال را از ﺷــﻣﺎ ﺑﻛــﻧم ،ﺟﻧــگ ﺷــﻣﺎ ﭼﮔوﻧــﻪ ﭘ ـﯾش ﻣﯾ ـرود؟ اﮔــر ﺑــﺎ
ﺻﻼﺣﮫﺎی دﻧﯾوی ﻣﯾﺟﻧﮔﯾد ،ﻣطﻣﺋﻧ ًﺎ ﺑﺧوﺑﯽ ﭘﯾش ﻧﻣﯾرود .ﭘس ﺑﻪ ﺧدا اطﻣﯾﻧﺎن ﻛﻧﯾد ،و ﺗرس و ﺷك و

ﺗردﯾد را ﺑرای ھﻣﯾﺷﻪ از ﺧود دور ﻛﻧﯾد ،و ﺑـﺎ در دﺳـت ﮔـرﻓﺗن اﺻـﻠﺣﮥ ﺧـدا ﭘـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﺣﻧﮥ ﺟﻧـگ
ﺑﮔذارﯾد .ﺑﻪ ﺗداﺑﯾر رزﻣﯽ ﺧدا ﺗﻛﯾﻪ ورزﯾد و دﺳـت از ﻧﻘﺷـﻪ ﻛﺷـﯽ ھـﺎی ﺧـود ﺑردارﯾـد .ﺑـر ﻧﺗﯾﺟـﮥ
ﻧﻘﺷﻪ ﻛﺷﯽ ھﺎی ﺧود ﻓﻛـر ﻛﻧﯾـد و ﺑﺑﯾﻧﯾـد ﺷـﻣﺎ را ﺑﻛﺟـﺎ آورده اﺳـت .در ارﺗـش ﺧـدا ﺷـﻣﺎ ﺳـرﺑﺎز
ھﺳﺗﯾد ،ﻧﻪ ﻓرﻣﺎﻧده .ﻓرﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷده ،و ﻻزم ﻧﯾﺳت آن را ﻣورد ﺳؤال ﻗرار ﺑدھﯾـد ﯾـﺎ آن را
ﺑﺎ آﻧﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﻪ ﮐرده اﯾد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻛﻧﯾد .ﺗﻧﮫﺎ ﻻزم اﺳت ﻛﻪ آن را اﺟرا ﻛﻧﯾـد .ﺧـود را در
ﻣﻌرض ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ از ﺧدا ﻣﮔذارﯾد!
ﺣﺎل ﺑرای ﻣدت ﻛوﺗﺎھﯽ اﯾن ﻣوﺿوع را رھﺎ ﻣﯾﻛﻧﯾم ،وﻟﯽ ﻣﯾﺧـواھم راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﯾـن ﻣطﻠـب ﻓﻛـر و
ﺗﻌﻣق ﻛﻧﯾد :ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ واﻻﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮥ ﻧﯾﻛﯽ در ﺟواب ﺑﻪ ﺑدی اﺳت .در آن ﻗدرت ﻣﺗﻌـﺎل
ﻧﯾﻛﯽ را ﻣﯾﺗوان دﯾد ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﻏﻠﺑﮥ آن ﺑر ﻗوای ﺷرﯾر .ﺷرﯾر ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرﺗش ،ﺑـﺎ ﮐﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻓرزﻧـد
ﺧدا ﺣﻣﻠﻪ ﮐرد .اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ﭼﻪ ﺑود؟ ﺟواﺑش را ﻣﯾداﻧﯾـد؛ ﻧﯾﻛـﯽ ﺑـر ﺷـرارت ﻏﻠﺑـﻪ ﮐـرد .ﻋﯾﺳـﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﺻﻠﯾﺑش را ﻧﻪ ﻓﻘط ﭘﻠﻪ ﻛﺎﻧﯽ ﺑرای رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻧﻣود ،ﺑﻠﻛﻪ آن ﻣرﮔﯽ را ﻛـﻪ ﺑﻧظـر ﻧﺳـﯾب ﻧﯾﻛـﯽ
ﺷده ﺑود را ،ﺳﺑب ﻧﺎﺑودی ﺷﯾطﺎن ﻧﻣود .ﺣﺎل ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﻪ آن ﺻﻠﯾب ﻧﺟـﺎت ﯾﺎﻓﺗـﻪ اﯾـد ،ﭼـرا
ﺑﻪ ﺑرﺗری ﻗوای ﻧﯾﻛﯽ ﺑر ﻗوای ﺷرﯾر ﺷك دارﯾد؟ ﺧﯾر ،ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دارﯾد ﻛـﻪ ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﺑـر
روی ﺻﻠﯾب ﭘﯾروز ﺷد ،ﭼون ﺷﻣﺎ ﺧود ﺷﺎھد زﻧدۀ آن ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد.

ﻓﺻل ھﺷﺗم
ﻣﺳﺋﻠﻪ زﺑﺎن ﺷﻣﺎ اﺳت
ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ،آﺧرﯾن آﯾﻪ از روﻣﯾﺎن  14: 2ﺗﺎ  21را ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻗرار داده اﯾم .اﯾن آﯾﻪ ﺧﻼﺻﮥ آﻧﭼﻪ
در آﯾﺎت ﻗﺑل ﻋﻧوان ﮔﺷﺗﻪ را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد ،و ﺑﺧﺎطر ﻣﺎھﯾت ﻛﻠﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﻛﻪ در آن اﺳـت ،ﻣـن آن
را اول ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻗرار دادم ﺗﺎ زﻣﯾﻧﻪ و ﻣﺿﻣون و روﺣﯾـﮥ ﻻزم را ﺑـرای ﻣطﺎﻟﻌـﮥ آﯾـﺎت ﺑﻌـدی
ﻓراھم ﺳﺎزم.
ﭘوﻟس ﺟﻧگ را از دﯾدﮔﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯾﺑﯾﻧد .او ﺗوﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑر آن ﻛﻪ در ﺟﻧگ ھﺳﺗﯾم ﻣﺗﻣرﻛـز ﻣﯾﻛﻧـد ،و
ھﻣﭼﻧﯾن آﻧﻛﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺟﻧگ را ﺑﺑﺎزﯾم ،و اﮔر ﺻﻼﺣﯽ را ﻛﻪ ﺧدا ﺑﻪ ﻣﺎ داده آﻧطوری ﻛـﻪ ﺧـود ﻓرﻣـوده
ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﯾم ،ھﯾﭻ ﻧﺑردی را ﻧﺧواھﯾم ﺑﺎﺧت .ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺎ دﺷﻣن آﺗش ﺑس ﻛﻧﯾم ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺣوی ﺑﺎ او ﻛﻧﺎر
ﺑﯾﺎﯾﯾم ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﻘدر ﻻزم ﺑﻪ او ﺣﻣﻠﻪ ﻛﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﻪ زاﻧو در آﯾد و اﺳـﯾر ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﮔـردد .ﻛﻠﯾﺳـﺎ

ﻧﺑﺎﯾد وﺿﻌﯾﺗﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺧود ﺑﮔﯾرد ،ﺑﻠﻛـﻪ ﺑﺎﯾـد روال ﺗﮫـﺎﺟﻣﯽ ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ ﺷـرﯾر داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد ،و ﺑـﺎ
ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻛﺎﻓﯽ ﺑر ﺷرﯾر ﻏﻠﺑﻪ ﻛﻧد.
اﯾن ﺑﺣث ﻛﻠﯽ را ﻻزم ﺑود اﻧﺟﺎم ﺑدھم ﺗﺎ در وﺣﻠﮥ اول اﺻول ﻛﻠﯽ را درك ﻛرده ﺑﺎﺷﯾد .ﺣـﺎل آﻧﻛـﻪ
ﺑﻪ آﯾﺎت  14ﺗﺎ  20ﻣﯾﭘردازﯾم ،ﺑﺎ ﺟزﻋﯾﺎﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯾﺷوﯾم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻛﻠﯽ آﯾﻪ  21ﻣﻧﺗﮫـﯽ ﻣﯾﮔردﻧـد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ در ﺟرﯾﺎن ﺑﺣﺛﯽ ﻛﻪ در ﭘﯾش ﻣﯾﮔﯾرﯾم ،ﯾك اﺻل در ﺻدر ﻗـرار دارد ،و آن
اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑر ﺷرﯾر ﻏﻠﺑﻪ ﻣﯾﻛﻧد .اﯾن اﺻﻠﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑر ﺗﻣﺎم
آﯾﺎت  14ﺗﺎ  20ﻧﻔوذ دارد .اﮔر ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑﯽ ﺻﺑراﻧﻪ ﻣﻧﺗظر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﺧﺻوص ﺑـوده اﯾـد،
رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ در ﺷرف اﻧﺟﺎم ﺷدن اﺳت.
ﭘوﻟس رﺳول در آﯾﮥ  14ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
روﻣﯾﺎن 12
":21ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ آزار ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ،ﺑرﮐت ﺑطﻠﺑﯾد؛ ﺑرﮐت ﺑطﻠﺑﯾد و ﻟﻌن ﻧﮐﻧﯾد!"
ﭘوﻟس ﻣﺎﻧﻧد ﯾﻌﻘوب) ،(1از درﺟﮥ ﻣﻘـدﻣﯽ ﻛـﻪ ﻧﻘـش ارﺗﺑﺎطـﺎت در ﺟﻧـگ دارد ،ﺑﺧـوﺑﯽ آﮔـﺎه ﺑـود .در
اﻓﺳﺳﯾﺎن  25:4ﺗﺎ  ،31ﻗﺑل از آﻧﻛﻪ ﺻﺣﺑت از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻻزم رواﺑط ﻣﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﻛﻧد ،اوّ ل
ﺑﻪ اﺻول ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﭘرداﺧت .در ﻓﺻل ھـﺎی  4ﺗـﺎ  ،6ﺻـﺣﺑت او راﺟـﻊ ﺑـﻪ طـرز
رﻓﺗﺎر ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﺗوﺟﻪ ﻧﯾز دارد ﮐﻪ ،ﺑرای آﻧﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮔر راه ﺑروﻧد ،ﺑﺎﯾـد
اول ﺣــرف زدن ﺑــﺎ ﯾﻛــدﯾﮔر را ﺑﯾﺂﻣوزﻧــد .ﺑــﻪ ھﻣــﺎن دﻟﯾ ـل ﻧﯾ ـز ،در اﯾ ـن ﻗﺳــﻣت از ﻛــﻼم ،ﻣﺳــﺋﻠﮥ
ارﺗﺑﺎطﺎت را اول ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده اﺳت .ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾز رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺳـﺎﺋل دﯾﮔـر ﺑـﯽ ﻓﺎﯾـده
ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮔر آﻧﻛﻪ اﯾن ﻣورد را اول ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﺗﻣﺎم ﻧﯾت ھﺎی ﺧوب ،و ھﻣﮥ زﺣﻣﺎت ﻛﺷﯾده ﺷده ،ھﻣﮔﯽ ﺑﺎ ﯾك ﻛﻼم ﻧﺳﻧﺟﯾده ،ﻧﻘش ﺑر آب ﻣﯾﺷـوﻧد.
ارﺗﺑﺎطﯽ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮔر اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻛﻧﯾم ،ﺑﺎزﺗﺎب ﺧود را دارد ،و اﯾﻧﭼﻧﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ ھدﯾﮥ ﻣﻧﺣﺻر ﺑـﻪ
ﻓردی اﺳت ﻛﻪ ﺧدا ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾد .وﻟﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮔﻧﺎه ،ارﺗﺑﺎطـﺎت ﻣﯾـﺎن ﻣـردم ﺗﺑـدﯾل ﺑـﻪ وﺳـﯾﻠﮥ
اﯾﺟﺎد رﻧﺞ و ﺟداﯾﯽ ﮔردﯾده اﺳـت .ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ،ﻣـﺎ ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾـد ﺑﯾـﺂﻣوزﯾم ﺑـﺎ آﻧﮫـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺟﻔـﺎ
ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ،ﭼﮔوﻧﻪ ارﺗﺑﺎط ﺑر ﻗرار ﻧﻣﺎﯾﯾم.
"  . . . .ﺑرﻛت ﺑطﻠﺑﯾد و ﻟﻌن ﻣﻛﻧﯾد"؛ اﯾن ﻗﺳﻣت از آﯾﻪ ،ﮔوﯾﺎی آن اﺳت ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﻋﻣوﻣـ ًﺎ اﺷﺧﺎﺻـﯽ
ﻧﯾﺳﺗﯾم ﻛﻪ ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم .ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯾﺷود ﻛﻪ ﺑـرای ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣراﺗـب
آﺳﺎﻧﺗر اﺳت ﻛﻪ ﻟﻌﻧت ﻛﻧﯾم ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑرﻛت ﺑطﻠﺑﯾم .ﻣن ﺷﺧﺻ ًﺎ ﻓﻛر ﻣﯾﻛﻧم ﻛـﻪ اﯾـن ﺑرداﺷـت ﺻـﺣﯾﺣﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﻪ ،آﻧﭼﻪ را ﻛـﻪ ﺧـدا ﺑـرای ﻣـﺎ ﻻزم ﻣﯾداﻧـد ﺗﻐﯾﯾـری ﺑﻧﯾـﺎدی اﺳـت ﻛـﻪ وﻗﺗـﯽ اﯾﺟـﺎد
ﮔردﯾد ،ﻓرق ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﻪ ای را در ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧواھد آورد .ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده را در ﺷﺧﺻﯾت ﺧـود
ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت .ﻣﻣﻛن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺷك داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾـر اﺳﺎﺳـﯽ اﻣﻛـﺎن ﭘـذﯾر ﺑﺎﺷـد ،و ﯾـﺎ
ﻻاﻗل ﭼﻧﯾن ﻓرق ﺑزرگ اﺧﻼﻗﯽ و ﺗطﺑﯾق رﻓﺗﺎر را ،در ﺧود ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﺑداﻧﯾد .اﻣﺎ از ﯾﺎد ﻧﺑرﯾـد ﻛـﻪ
ھر ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺧدا ﺑﻪ ﺷـﻣﺎ داده ،ﺷـﺎﻣل اﻣﯾـد ﺑﺳـﯾﺎری ﻧﯾـز ھﺳـت ،ﭼـون ﺧـدا ھـﯾﭻ ﻛـﺎری را از

ﻓرزﻧداﻧش ﻧﻣﯾﺧواھد اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد ﻛﻪ ﺑﺎ ھداﯾت ﻛﻼم او و ﻗـدرت روح اﻟﻘـدس ،ﻧﺗواﻧﻧـد اﻧﺟـﺎم دھﻧـد.
ﺑﻠﻪ ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد را ﺑرﻛت دھﯾد؛ اﻟﺑﺗﻪ اﮔر ﻓرزﻧد ﺧدا ھﺳﺗﯾد.
ﺷﻣﺎ آﻧﮔوﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯾﺎ آﻣدﯾد ﻛﻪ ﺷرارت را ﺑﺎ ﺷرارت ﺟواب ﺑدھﯾد )ﺣﺎل ﭼﻪ در ﻋﻣل ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را
ﻣﯾﻛﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﻪ( .ﻣﻣﻛن اﺳـت آﻧﭼـﻪ در ﻓﻛـر داﺷـﺗﻪ اﯾـد و ﯾـﺎ اﺣﺳـﺎس ﮐـرده اﯾـد را ﺑـﻪ ﻣرﺣﻠـﮥ اﺟـرا
ﻧﯾﺂوردھﺎﯾد ،ﭼون از ﻋواﻗب آن ﺗرﺳﯾده اﯾد ،ﯾﺎ ﻣﺻﻠﺣت ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﻪ اﯾد .اﻣـﺎ در اﻓﻛﺎرﺗـﺎن و ﯾـﺎ زﯾـر
ﻟب ،ﭼﻧﯾن زﻣزﻣﻪ ﻛرده اﯾد" :ﺣﺳـﺎﺑش را ﺧـواھم رﺳـﯾد" .ﺷـﻣﺎ ﮔﻧـﺎه ﻛﺎرﯾـد ،ﺣـﺎل ﭼـﻪ ﺑـﺎ روﺣﯾـﮥ
ﺧروﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﯾﺎ آﻣدﯾد ﯾﺎ ﻧﯾﺂﻣدﯾد .اﮔر ﻛﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﭘرﺧـﺎش ﻛﻧـد و ﯾـﺎ ﺣـق ﺷـﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻣـﺎل ﻛﻧـد،
اﻋﺻﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﺟوش ﻣﯾﺂﯾد .اﮔر ﺑﻪ ﺷﻣﺎ دروغ ﺑﮔوﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﻪ او دروغ ﻣﯾﮔوﯾﯾد؛ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗـوھﯾن
ﻛرد ،ﺑﻪ او ﺗوھﯾن ﻣﯾﻛﻧﯾد ،و ﻏﯾره .اﯾن روﺣﯾﻪ ای اﺳت ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﻛﻧد:
اﻓﺳﺳﯾﺎن 4
":17ﭘس اﯾن را ﻣﯽ ﮔوﯾم و در ﺧداوﻧد ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻪ رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ دﯾﮔر ﻧﺑﺎﯾد ھﻣﺎﻧﻧد اﻗوام دور از
ﺧدا ﺑﺎﺷد
ﮐﻪ در ﺑطﺎﻟت ذھن ﺧود رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد".
آﻧﭼﻪ را ﻛﻪ ﭘوﻟس رﺳول در اﯾن آﯾﻪ ﻓرﻣوده ،در واﻗﻊ اﻧﻌﻛﺎﺳﯽ اﺳت از آﻧﭼﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﻣود
:
ﻣﺗﯽ 5
":44اﻣّﺎ ﻣن ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم دﺷﻣﻧﺎن ﺧـود را ﻣﺣﺑـت ﻧﻣﺎﯾﯾـد و ﺑـرای آﻧـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ آزار ﻣـﯽ
رﺳﺎﻧﻧد ،دﻋﺎی
ﺧﯾر ﮐﻧﯾد"،
ﻟوﻗﺎ 6
»":27اﻣّﺎ ای ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﻪ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﻪ آﻧـﺎن ﮐـﻪ از ﺷـﻣﺎ
ﻧﻔرت
دارﻧد ،ﻧﯾﮐﯽ ﮐﻧﯾد".
":28ﺑرای ھر ﮐﻪ ﻧﻔرﯾﻧﺗﺎن ﮐﻧد ﺑرﮐت ﺑطﻠﺑﯾد ،و ھر ﮐس را ﮐﻪ آزارﺗﺎن دھد دﻋﺎی ﺧﯾر ﮐﻧﯾد".
ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺷـرارت ،ﻋﻛـس ﻣﻌﻣـول ،ﺑﺎﯾـد ﺑـﺎ ﺑرﻛـت ﺑﺎﺷـد .ﺑرﻛـت دادن
ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﯽ اﺳت ﻣﺛﺑت و ﺗﮫـﺎﺟﻣﯽ ،و ﻣﺎﻧﻧـد آن اﺳـت ﻛـﻪ ﮔوﻧـﮥ دﯾﮔـر را ﻧﯾـز ﺟﻠـو آورده ﺑﺎﺷـد.
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﮔوﻧﮥ دﯾﮔر را ﺑﻪ ھر ﻣﻧظوری ﺟﻠو ﻧﻣﯾﺂورﻧد ،ﺑﻠﻛـﻪ ﻗﺻـد از آن ،ﺻـرﻓ ًﺎ ﺟـواب ﻧﯾﻛـو ﺑـﻪ
ﺑدی اﺳت .او اﺳت ﻛﻪ ﻣرﺗﻛب ﮔﻧﺎه ﺷده ،و ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺣﺑت آﻣﯾز ﺷﻣﺎ ﺑﻪ او ،اﻣﻛﺎن درك ﮔﻧـﺎھش را
ﻣﯾدھد ،و ﻧﯾز راھﯽ را ﺑرای ﺗوﺑﻪ و اﺻﻼح ﺑراﯾش اﯾﺟـﺎد ﻣﯾﺳـﺎزد .ﻧـﻪ ﻓﻘـط او را از ﺧـود ﻧراﻧـده

اﯾد ،ﺑﻠﻛﻪ ﻧﯾﻛﯽ ﺷﻣﺎ او را وادار ﺧواھد ﮐرد )دﯾر ﯾﺎزود( ﺗﺎ رﻓﺗﺎر ﺑﮫﺗری را ﺑﺎ ﺷـﻣﺎ ﺑﻛﻧـد .ﺷـﻣﺎ ﺑـﻪ
طرﯾق ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ رﻓﺗﺎر ﮔﻧﺎه آﻟود او را ﻧﻣﯾﭘذﯾرﯾد ،و ﮔوﻧﮥ دﯾﮔر ﺧود را ﺑـرای ﺑوﺳـﻪ ،ﻧـﻪ ﺳـﯾﻠﯽ ،ﺑـﻪ
ﺟﻠو ﻣﯾﺂورﯾد .اﯾﻧﮔوﻧﻪ ،ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻌﻧت ،ﺷـرﯾر را ﺑرﻛـت داده اﯾـد؛ ﺑـﻪ ﺟـﺎی آﻧﻛـﻪ او را در راه
ﮔﻧﺎه آﻟودش ﺗﺷوﯾق ﻛرده و از ﺧـود دور ﻛﻧﯾـد ،ﺑـﺎ اﺑـراز ﻣﺣﺑـت ﺧـود ،روح ﺷـرﯾر را از او دور
ﻧﻣوده اﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﺎ دادن ﺑرﻛت ،ﺑﻪ او ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﯾد ﻛﻪ ﺑراﯾش اھﻣﯾت ﻗﺎﺋـل ھﺳـﺗﯾد .ﺑـﻪ او
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﯾد ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﺗﺎر و ﮔﻔﺗﺎر ﮔﻧﺎه آﻟودی ﮐﻪ دارد اھﻣﯾت ﻣﯾدھﯾد ،و او را ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﻛﻧﯾد ﻛﻪ ﺑـﺎ
ﺑرﻛت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺟواب ﺑدھد .اﯾن ﮔوﻧﻪ رﻓﺗﺎر را ﻧﻣﯾﺗوان "ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﻧﻔـﯽ" ﯾـﺎ "ﺻـﻠﺢ ﺟـو" ﻧﺎﻣﯾـد .اﯾـن
رﻓﺗﺎری اﺳت ﭘرﺗوﻗﻊ و ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ ﻛﻪ اﻧﺗظﺎر دﯾﮔری را از روح ﭘرﺧﺎش و ﺳـﺗﻣﮔر ﻣﯾـدارد .اﺣﺳـﺎن
ﻛردن ﺑﻪ ﺷرﯾر ،ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺗرﯾن ﺣﻣﻠﻪ ای اﺳت ﻛﻪ ﻣﯾﺗوان ﺑﻪ او ﻛرد .ﺿرﺑﻪ ای اﺳت اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻪ آﻧﭼﻪ در ﺑراﺑر ﺷﻣﺎ و ﻧﮫﺎﯾﺗ ًﺎ در ﺑراﺑر ﺧدا ﻋﻠم ﻛـرده ،و ﺑرﻛﺗـﯽ اﺳـت ﻛـﻪ از طرﯾـق ﺷـﻣﺎ و از
ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑﻪ او اھدا ﻣﯾﮔردد.
وﻗﺗﯽ ﺧوﺑﯽ ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻛﻪ در ﺧود دارﯾد را ﺑﻪ دﯾﮔری ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﯾد .ﺧدا ﻣﺣﺑـت را ﺗرﻛﯾـب و
ﺳﺎزﻣﺎن داده .ﻣﺣﺑت ﺑدون ﺷﻛل و ﻗواره ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﺷﻛل ﻣﯾﮔﯾـرد ،و آن ﺷـﻛل
را ﻧﯾز ﻛﻼم ﺧدا ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﻛﻧد .ﭘس ﻧﯾﻛوﯾﯽ )آﻧﭼﻪ ﻛﻼم ﺧدا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺷـﺎن داده ﻛـﻪ ﻧﯾﻛـو اﺳـت( ﯾﻌﻧـﯽ،
اﺑراز ﻣﺣﺑت .ﻣﺣﺑت ﻣﺎﻧﻧد ﻧور ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اﺳت ،و ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﻧور در ھﻣﻪ ﺟﺎ ﺑر ﺗـﺎرﯾﻛﯽ ﺣﻣﻠـﻪ
ﻣﯾﮐﻧد و آن را از ﻣﯾﺎن ﻣﯾﺑرد ،ﻣﺣﺑت ﻧﯾـز ھﻣﯾﺷـﻪ ﭘﯾـروز اﺳـت .ھـﯾﭻ ﺻـﻼﺣﯽ ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺣﺑت را ﻧدارد .اﮔر ﺑﺗوان دﭼﺎر وﺳوﺳﻪ ھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻧﺷد ،ﻣﺣﺑت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ،و آﻧطـوری
ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧدا آن را ﺗﻌرﯾف ﮐرده:
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 13
":7در ھﻣﻪ ﭼﯾز ﺻﺑر ﻣﯽ ﻛﻧد و ھﻣﻪ را ﺑﺎور ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،در ھﻣﻪ ﺣﺎل اﻣﯾدوار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھر ﭼﯾز
را ﻣﺗﺣﻣل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد".
اراﺋﻪ ﻛردن ﭼﻧﯾن روﺣﯾﻪ ای ﺗﺳﺧﯾر ﻧﺎ ﭘـذﯾر اﺳـت .ﻣﺣﺑـت در اﺑﺗـدا ﺑـﺎ اﺣﺳـﺎس ﺷـروع ﻧﻣﯾﺷـود.
ﮔرﭼﻪ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﻛﻪ ھﻣـراه ﺑـﺎ ﻣﺣﺑـت ﻣﯾﺑﺎﺷـﻧد ،ﺑﻌـد ًا آﺷـﻛﺎر ﻣﯾﺷـوﻧد ،اﻣّـﺎ ﻣﺎھﯾـت آن را ﺗﺷـﻛﯾل
ﻧﻣﯾدھﻧد .ﻣﺣﺑت ،اﺑراز ﻧﯾﻛﯽ اﺳـت )ﻧﯾﻛـوﯾﯽ( ﻛـﻪ ﺧـدا از ﻣـﺎ ﻣﯾﺧواھـد ﺑـﻪ دﯾﮔـری ﺑﻛﻧـﯾم ،و ﺑـرای
رﺿﺎی ﺧدا ،ﭼﻪ )در اﺑﺗدا( اﻧﺟﺎم آن ﺑرای ﻣﺎ ﺧوﺷـﺂﯾﻧد ﺑـوده ﺑﺎﺷـد ،ﭼـﻪ ﻧﺑﺎﺷـد .ﺷـﻣﺎ آن را اﻧﺟـﺎم
ﻣﯾدھﯾد ،ﭼون او اﻣر ﻛرده ،و ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﯾﺷوﯾد ﺗﺎ اول اﺣﺳﺎس اﻧﺟﺎم آن را ﺑدﺳت آورﯾد .ﻣﺣﺑـت ﺑـﺎ
اطﺎﻋت از ﺧدا آﻏﺎز ﻣﯾﺷود ،و ﺑﺎ دادن آﻧﭼﻪ دﯾﮔری ﻧﯾﺎز ﺑﻪ آن دارد ،اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮔﯾـرد .ﻣﺣﺑـت اﺑـراز
اﺣﺳﺎﺳــﺎت و ﻋواطــف ﺳــﺎﻧﺗﯾﻣﺎﻧﺗﺎل ﻧﯾﺳــت .اﺑــراز ﻣﺣﺑــت ﺑﺳـﯾﺎر ﻣﺷــﻛل اﺳــت ،و ﺑﻌﺿـﯽ اوﻗــﺎت
دردﻧﺎك ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺣﺑت را ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﺎغ ﺟﺗﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ﻋﺑور ﻛرده و ﺑـﻪ
ﺑﺎﻻی ﺻﻠﯾب رﻓت .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﯾﻘﯾﻧ ًﺎ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺑر ﺻـﻠﯾب ﻧﻣﯾداﺷـت،

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،آن را اﻧﺟﺎم داد .ﻛﻼم ﺧـدا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯾـﺂﻣوزد ﻛـﻪ او ﺻـﻠﯾب را ﺗﺣﻣـل ﻛـرد ،ﭼـون
ﺗﻣرﻛز او ﺑر ﻧﺷﺎطﯽ ﺑود ﻛﻪ ﺑر اﺛر آن اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻧﻣود.
ﻋﺑراﻧﯾﺎن 12
":2و ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑر ﻗﮫرﻣﺎن و ﻣظﮫر ﮐﺎﻣل اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑدوزﯾم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطر آن ﺧوﺷﯽ
ﭘﯾش
ﮐﻪ ِ
رو داﺷت ،ﺻﻠﯾب را ﺗﺣﻣل ﮐرد و ﻧﻧگ آن را ﻧﺎﭼﯾز ﺷـﻣرد و اﮐﻧـون ﺑـر ﺟﺎﻧـب راﺳـت ﺗﺧـت
ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﻪ
اﺳت".
ﺷﻣﺎ ﻧﯾز در اﺑراز ﻣﺣﺑت ﺧود ،ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد ﻛﻪ ﭼﺷم ﺧـود را ﻣﺗﻣرﻛـز ﻣﻧظـور و ﻣﻘﺻـودی
ﺑﻛﻧﯾد ﻛﻪ ﻣﺎورای وﺿﻌﯾت ﻣوﺟـود اﺳـت )ﻣﺎﻧﻧـد ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ( .ﺑـﻪ اﯾـن ﻣـورد ﻧﯾـز ،ﺑﻌـد ًا ﺑﯾﺷـﺗر
رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھﯾم ﻛرد.
آﯾﮥ  14را ﺑﯾﺷﺗر در زﻣﯾﻧﮥ ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﺑﯾـﺎن ﮐـردن ﻣﺣﺑـت ،ﺑررﺳـﯽ ﺧـواھﯾم ﻧﻣـود .ﺧداوﻧـد ﭼﮔوﻧـﻪ
ﻣﯾﺧواھد ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧود ﺟواب ﺷرارت را ﺑدھد؟ ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :و ھر ﻛﻪ ﺷـﻣﺎ را
ﻟﻌن ﻛﻧد ،ﺑرای او ﺑرﻛت ﺑطﻠﯾﺑد  ." . . .ﻟﻌن ،ظﻠم ،آزار ،و ﻏﯾره ،ھر ﯾک ﺑـﻪ طـرق ﻣﺧﺗﻠـف اﺑـراز
ﻣﯾﺷوﻧد .ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻪ ﻧوع ﻟﻔظﯽ آن ﻣﯾﭘردازم ،و ﺑﻪ اﻧواع دﯾﮔر آن در ﻓﺻل ھﺎی ﺑﻌـد رﺳـﯾدﮔﯽ
ﺧواھم ﮐرد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﺑﯾﺷﺗر از طرﯾق ﻟﻔظﯽ ﻣورد ﺳﺗم ﻗرار ﻣﯾﮔﯾرﻧد .زﺑﺎن را ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯾﺗـوان
ﻛﻧﺗرل ﻛرد ،و از طرﯾق آن اﺳت ﻛﻪ ﺑﯾﺷﺗر ﺻـدﻣﻪ ھـﺎ وارد ﻣﯾﺷـوﻧد .ﻣﺣﺑـت ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯾـﺂﻣوزد ﻛـﻪ
ﭼﮔوﻧﻪ زﺑﺎﻧﻣﺎن را اداره ﻛﻧﯾم.
ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧدا ﻧﻣﯾﮔوﯾد" :اﮔر ﺷﻣﺎ را ﻟﻌن ﻛﻧﻧـد  . ". .اﻧﺗظـﺎر آن را دارد ﻛـﻪ ﺷـﻣﺎ
ﻟﻌن ﺧواھﯾد ﺷد .در اﯾن ﻣورد ﺑﺣﺛﯽ ﻧﯾﺳت .ﻛﻼم ﺧدا در ﺟﺎی دﯾﮔر ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
دوم ﺗﯾﻣوﺗﺎوُ س 3
":12ﺑراﺳﺗﯽ ،ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺧواھﻧد در ﻣﺳـﯾﺢ ﻋﯾﺳـﯽ ﺑـﺎ دﯾﻧـداری زﯾﺳـت ﮐﻧﻧـد ،آزار ﺧواھﻧـد
دﯾد؛"
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
ﯾوﺣﻧﺎ 16
":33اﯾﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم ﺗﺎ در ﻣن آراﻣش داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .در دﻧﯾﺎ ﺑـرای ﺷـﻣﺎ زﺣﻣـت ﺧواھـد ﺑـود؛
اﻣّﺎ دل ﻗوی
دارﯾد ،زﯾرا ﻣن ﺑر دﻧﯾﺎ ﻏﺎﻟب آﻣده ام".

ﻣﺳﯾﺢ در اﯾن آﯾﻪ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد؛ ﭼون او ﺑر ﺷرﯾر ﻏﺎﻟـب ﮔردﯾـد ،ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز ﻏﺎﻟـب ﺧواھﯾـد ﺷـد .او ﺑـﺎ
ﻣﺣﺑت ﺑر ﺷرﯾر ﻏﺎﻟب ﺷد ،و ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﻛﻧﯾم.
ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ و ﭘـوﻟس رﺳـول ھـر دو ﺷـﮫﺎدت ﻣﯾدھﻧـد ﻛـﻪ ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن اذﯾـت و آزار را
ﺧواھﻧد دﯾد) ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯾدۀ ﭘوﻟس ،ھر ﭼﻪ ﺷﺧص ﺑﯾﺷﺗر ﺷـﺑﯾﺢ ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﯾﺷـود ،ﺑﯾﺷـﺗر
ﻣورد اذﯾت و آزار ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت( .ھر ﺷـﺧص ﻣﺳـﯾﺣﯽ )اﮔـر واﻗﻌـ ًﺎ ﻣﺳـﯾﺣﯽ ﺑﺎﺷـد(؛ ﻓرﻗـﯽ
ﻧدارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودﻧش را ﭘﻧﮫﺎن ﻛﻧد ،ﺑﺎﻻﺧره واﻗﻌﯾـت ﺑـر ﻣـﻼ ﺧواھـد ﺷـد ،و آﻧوﻗـت
اذﯾت و آزار او ﺷروع ﺧواھد ﺷـد .ﺗ ُﮫﻣـت ،ﺳؤاﺳـﺗﻔﺎده ،ﺗﻣﺳـﺧر و ﺗـوھﯾن ،و ﻏﯾـره ،ھﻣـﻪ ﺟـز و
ﻗوارۀ اذﯾت و آزار ﻟﻔظﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،و آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودﻧﺷﺎن را ﺑدون ﺗرس در ﻣﻌـرض دﯾـدﮔﺎه
ﻋﻣوم ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ،اذﯾـت و آزار ﺑﯾﺷـﺗری را ﺧواھﻧـد داﺷـت .ھـر ﭼـﻪ زﻧـدﮔﯽ ﺷﺧﺻـﯽ ،ﺑﯾﺷـﺗر
ﺷﺑﺎﺣت ﺑﻪ ﻣﺳﯾﺢ را داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد ،ﺑﯾﺷـﺗر ﻣـورد اذﯾـت و آزار ﻗـرار ﻣﯾﮔﯾـرد .اﻟﺑﺗـﻪ ﻣـن در اﯾﻧﺟـﺎ
ﺻﺣﺑت از ﻣﻐروران و ﻓﺧرﻓروﺷﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣوﺟب ﺧﺷم ﻣردم ﻧﯾز ﻣﯾﺷوﻧد ﻧﻣﯾﻛﻧم .در اﯾـن ﺧﺻـوص
ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
ﻣﺗﯽ 10
»":16ﻣن ﺷﻣﺎ را ھﻣﺎﻧﻧد ﮔوﺳﻔﻧدان ﺑﻪ ﻣﯾﺎن ﮔرﮔﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗم .ﭘس ھﻣﭼون ﻣﺎر ھوﺷـﯾﺎر ﺑﺎﺷـﯾد و
ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺑوﺗر ﺳﺎده".
ﯾﻌﻧﯽ ﺧوش ﺑرﺧورد و ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺎﺷﯾد ،ﻧﻪ ﺧودﺧواه و از ﺧود راﺿﯽ.
اﮔر ﺗﺎﺑﺣﺎل ﻣورد اذﯾت و آزار ﻗرار ﻧﮔرﻓﺗﻪ اﯾد ،ﭘس ﯾﺎ:
 .1ﺷﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد،
 .2زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ آﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ،ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳت،
 .3ﺷرﯾر در ﻛﻣﯾن اﺳت و ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﻧﺗﯾﺟﻪ ،اﮔر ﺟﻔﺎ ﺳﮫم ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﭼﮔوﻧـﻪ ﺑـﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻛﻧﯾـد و ﺧـود را ﺑـﻪ اﯾـن
ﻣﻧظور آﻣﺎده ﺳﺎزﯾد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺟﻔﺎ دﯾد ،ﭼون طرﯾق زﻧدﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ را داﺷت ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺑر دﻧﯾﺎ ﭼﯾره ﺷد.
ﻛﯾﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧد؟ ﻛﺳﯾت ﻛـﻪ ﺷـﻣﺎ را ﻟﻌﻧـت ﻣﯾﻛﻧـد ﯾـﺎ ﺑـرای ﺷـﻣﺎ ﺷـﺎﯾﻌﻪ ﺳـﺎزی و
ﺑددھﺎﻧﯽ ﻣﯾﻛﻧد؟ آﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ دارد؟ ﺷﺎﯾد دوﺳت ﺷﻣﺎ ﺣرف زﻧﻧـده ای
را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ زده اﺳت ،ﯾﺎ ﯾﻛﯽ از اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﺧودﺗﺎن ﭘﺷت ﺳر ﺷﻣﺎ ﺣرﻓﯽ زده اﺳت .ﺗﻠﺦ ﺗـرﯾن
ﺣرف ھﺎ را اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﻛﻪ ﻣﺎ را دوﺳت دارﻧد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯾزﻧﻧد .ھﻣﺳر ﺷﻣﺎ ﭼطور؟ ﯾـﺎ ﺷـﺎﯾد از
ھﻣﻛﺎرﺗﺎن و ﯾﺎ رﺋﯾﺳﺗﺎن رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی را داﺷﺗﻪ اﯾد .آن را ﺑﯾﺎد ﺑﯾﺂورﯾد ،و از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد ﻛـﻪ

ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آن ﭼﮔوﻧﻪ ﺑود؟ آﯾﺎ در ﻗﺑﺎل ﺟﻔﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣن ﺷد ،اﺑراز ﻣﺣﺑت ﻛـردم و
طﻠب ﺑرﻛت ﻛردم ،ﯾﺎ ﺑدی را ﺑﺎ ﺑدی ﺟواﺑﮔو ﺷدم؟
آﯾﺎ ﺟواب ھﺎی زﯾر ،ﺷﺑﺎﺣت ﺑﻪ آﻧﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﯾد ھﺳت )ﺗوﺟـﻪ داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد آﻧﭼـﻪ ﻓﻛـرش را
ﻣﯾﻛﻧﯾد ،در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻪ زﺑﺎن آورده اﯾد(:
 "ﺑﮔذار ﺑﮔوﯾم ﺑﺎ اﯾن ﻧظرت ﻣﯾﺗواﻧﯽ ﭼﻛﺎر ﺑﻛﻧﯽ" "ﺷﻣﺎ ﻓﻛر ﻣﯾﻛﻧﯾد ﺧﯾﻠـﯽ ﻋﺎﻗـل ﺗﺷـرﯾف دارﯾـد ،اﻣّـﺎ ﺑﮔذارﯾـد ﺑﮔـوﯾم ﻋﻘـل ﺷـﻣﺎ ﺑـدرد ﻛـﻪﻣﯾﺧورد"
 "ﺧواھر ،ﻣﯾداﻧﯽ ﻓﻼن ﺑرادر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻣن ﭼﻪ ﮔﻔت؟" "راﺳت ﻣﯾﮔﯽ؟ ﭘس ﺑﮔذار ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ھم ﻣن راﺟﻊ ﺑﻪ او ﺑﮫت ﺑﮔوﯾم" "آن ﺧــﺎدم ﻛﻠﯾﺳــﺎ ﺷــﺧص ﺑﺳـﯾﺎر ﻣﻐــروری اﺳــت؛ ﻣــن ﺟــﺎی ﺷــﻣﺎ ﺑــودم ﺑــﺎ او ﺻــﺣﺑتﻧﻣﯾﻛردم"
 "ﭼﻪ ﺧوب ﺟواﺑش را ﮔذاﺷﺗم ﻛف دﺳﺗش ھﺎ") ﺿﻣﻧ ًﺎ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺣرﻓﮫﺎﯾﯽ ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻣزه ﻣﯾرﺳد ،ﺷﺎﯾد ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ آﻧﮫـﺎ را ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﺧود
راه داده اﯾد .ﺷرارت را ﻧﻣﯾﺗوان در ﻏﺎﻟب ﺷوﺧﯽ ﻣﺟﺎز ﭘﻧداﺷت .اﯾن ﻧوﻋﯽ دﯾﮔر از
ﺷﯾطﻧت ﺑﯾش ﻧﯾﺳت(
ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻧﺎه ﻛﺎری ﻛﻪ ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﮔﻧﺎه آﻟود را در ﺧود ﭘـرورش داده ،ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز رﻓﺗـﺎر ﺧـﺎص
ﮔﻧﺎه آﻟود ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑد ﻛرده اﻧد ،داﺷﺗﻪ اﯾد.
ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﮔﻧﺎه آﻟود ،ﻣﺎدر زادی اﺳت .ﭘﺳر ﻣن در زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻗدرت ﺑﯾﺎن ﻛﺎﻓﯽ را ﻧداﺷـت،
ﻓﺣش ھﺎی وﯾژۀ ﺧود را اﺧﺗراع ﻛرده ﺑود .او ﺑﻪ ﻛﺎﻣﯾون ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی را داﺷت ،و وﻗﺗﯽ دوﺳﺗش
ُ
ﺑﺎﻋث رﻧﺟﯾدن او ﺷد ،ﺑﻪ او رو ﻛرد و ﮔﻔت" :ﺗو ﯾك ﻛـﺎﻣﯾون ﺧﺎﻛروﺑـﻪ داﻧـﯽ ﻗراﺿـﻪ ھﺳـﺗﯽ" .او
در ﭼﻧﯾن ﻛﺎری ﺗﻧﮫﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑﺧﺎطر ﻓﺷﺎر ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻣﻛﺎن دارد ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻓ ُﺣﺷﯽ را ﺣس ﻛرده
اﯾد ﻛﻪ از درون ﺷﻣﺎ در ﺷرف ﺑﯾرون ﺷدن ﺑوده ،وﻟﯽ ﭘﺷت دﻧدان ﭼﺳﺑﯾده اﺳت )ھﻣﯾﺷﻪ ﻓ ُﺣش را
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯾﺂورده اﯾد( .ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ،ﮔراﯾش ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺑوده و ﺗﻐﯾﯾر دادن آن ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﻛل ﺑود .ﺣﺗﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎظر ﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﻛن اﺳت ﻛﻣﺎﻛﺎن ﺑﺎ ﺗرﻛﯾب ﮔذﺷﺗﮥ زﺑﺎن ﺧود ،ﺗﻘﻼ ﻣﯾﻛﻧﯾد.
ﯾﻛﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻣن ﻛﻪ داور ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺗﯾم ھﺎی ورزﺷﯽ ﻛﻠﯾﺳﺎ ھﺎ را ﺑﻌﮫده ﻣﯾﮔﯾرد ،ﺑـﻪ ﻣـن ﮔﻔـت،
ﺑﺎرھﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﻣرﺗﮐب اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻓﺣﺎﺷﯽ را ﺑﺎ ﮔوش ﺧود ﺷﻧﯾده اﺳـت .ﻋـﺎدت
را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﯾﺗوان ﺗرك ﻛرد ،اﻣﺎ اﻣﻛﺎﻧش وﺟود دارد .در ﻓﺻل ﺑﻌد ﻣﯾﭘـردازﯾم ﺑـﻪ ﭼﮔـوﻧﮔﯽ اﯾـن
اﻣﻛﺎن.

ﻓﺻل ﻧ ُﮫم
ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗواﻧﯾد زﺑﺎن ﺧود را ﻣﮫﺎر ﻛﻧﯾد
اﺑﺗدا ﻻزم اﺳت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎھﯾت ﺧطرﻧﺎك و ﭘـﯽ آﻣـد ﮔراﻧﺑـﺎری ﻛـﻪ ﻟﻌﻧـت دارد ،ﺻـﺣﺑت ﻛـﻧم ،ﺗـﺎ
اھﻣﯾت و اﻧﮔﯾزۀ ﻻزم ﺟﮫت درﯾﺎﻓت راه ﺣل را در دﺳت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﻣﯾدوارم ﺑﻪ ﻓواﯾـد
ﺑﯽ ﺣد وﺣﺳﺎﺑﯽ ﻛﻪ در ﺑرﻛت ﺧدا ﻣوﺟود اﺳت ،ﭘﯽ ﺑﺑرﯾد.
آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﻟﻌﻧت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ ﻣﯾداﻧﯾد ﺑرﻛت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻟﻌﻧت ﻣﯾﻛﻧﯾد ،در واﻗﻊ ﻣوﺟب ﺣﻛـم
ﺧدا ﺑر ﻋﻠﯾﻪ آن ﺷﺧص ﻣﯾﺷوﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯾﮔوﯾﯾد" :ﻟﻌﻧت ﺑر ﺗو" )ﯾﺎ ھر ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻧظﯾر ﺑـﻪ

آن( ،ﺷﻣﺎ از ﺧدا ﻣﯾﺧواھﯾد ﻛﻪ آن ﺷﺧص را ﺑرای ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﻧم ﺑﯾﺎﻧدازد .ﺑﻪ ﻗـدری در ﺧودﺗـﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ او ﺗﻧﻔر اﯾﺟﺎد ﻛرده اﯾد ،ﻛﻪ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑد در ﺟﮫـﻧم رﻧـﺞ و ﻋـذاب ﺑﻛﺷـد .اﯾـن ﻣﯾـوۀ
روﺣﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرای آن ﺑوده اﯾد ،و ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﯽ اﺳت ﻛﻪ در ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ،اﺑراز ﻛـرده اﯾـد.
ﻓرﻗﯽ ﻧﯾز ﻧدارد ،ﻛﻪ ﭼﻧﯾن ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻓﻘط در ﻓﻛر ﺷﻣﺎ ﺑوده )ﺣرﻓﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧـود ﻣﯾزﻧﯾـد( ،ﯾـﺎ آن
را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯾز آورده اﯾد )ﺣرﻓﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ دﯾﮔران ﻣﯾزﻧﯾد( .وﻗﺗﯽ ﻣﯾﮔوﯾﯾـد" :دﻟـم ﻣﯾﺧواھـد او را ﻛﺗـك
ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑزﻧم" ،روح ﻗﺎﺗل و ﻟﻌن ﻛﻧﻧده در ﺷﻣﺎ ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﻓرﻗـﯽ ﻧﻣﯾﻛﻧـد
اﯾن ﺣرف را در دل ﺧود زده ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ ﻋﻣﻼً ﺑﻪ ﺟﺎﻧب دﯾﮔری ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ﺑﺎﺷﯾد.
ﻟﻌﻧت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از دل و زﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺧﺎرج ﺑﺷود؛ ﺧدا ﻣﻣﻛن اﺳت آن را ﮔوش ﺑدھـد .آﯾـﺎ اﯾـن
واﻗﮫ ًﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﻛﻪ از ﺧدا ﻣﯾﺧواھﯾد؟ از ﺧدا ﻣﯾﺧواھﯾد او را ﺑرای ھﻣﯾﺷﻪ ﺑـﻪ ﺟﮫـﻧم ﺑﻔرﺳـﺗد؟
ﻟﻌن ﻛردن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺟـ ّدی ﻣﯾﺑﺎﺷـد .اﮔـر ﻗـدری ﺗﺣﻣـل ﻛﻧﯾـد و آﻧﭼـﻪ ﺟﮫـﻧم اﺳـت را ﺑﺧـﺎطر
ﺑﯾﺂورﯾد ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻣﺎن ﻓﻛر و ﻣﻧظور را ﺑرای او ﺧواھﯾد داﺷت؟ ﭼﻧﯾن ﺣرف ھﺎﯾﯽ ھﯾﭼوﻗـت ﻧﺑﺎﯾـد
از دھﺎن ﯾك اﯾﻣﺎﻧدار ﺑﻪ ﺧدا ﺧﺎرج ﺷود ،و ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧدا ﻧﯾز ﺑﺎﯾد از دل و ﺣﺎﻓظﮥ او ﻣﺣو ﮔردد.
ﯾﻌﻘوب ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ،ﭼﻘدر دﻟﺧراش اﺳت ،ﻛﻪ از ھﻣﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺧدا را ﺗﻣﺟﯾد ﻣﯾﻛﻧد ،ﻟﻌﻧت ﺑﻪ ﺟﺎﻧـب
ﺑرادر ﯾﺎ ﺧواھری ﺳرازﯾر ﮔردد:
ﯾﻌﻘوب 3
": 9ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧود ﺧداوﻧد و ﭘدر را ﻣﺗﺑﺎرک ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم و ﺑﺎ ھﻣﺎن زﺑﺎن اﻧﺳﺎﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺑﺎھت ﺧدا آﻓرﯾده
ﺷده اﻧد ،ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم".
":10از ﯾک دھﺎن ،ھم ﺳﺗﺎﯾش ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد ،ھم ﻧﻔرﯾن! ای ﺑرادران ﻣن ،ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﻧﯾﺳت ﭼﻧﯾن
ﺑﺎﺷد".
":11آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود از ﭼﺷﻣﻪ ای ھم آب ﺷﯾرﯾن روان ﺑﺎﺷد ،ھم آب ﺷور؟"
ﻓﻘط اﯾﻣﺎﻧدار اﺳت ﻛﻪ ﻣﯾداﻧد ﺟﮫﻧم ﭼﯾﺳت ،و آزاد ﺷدن از ﺳﻠطﮥ ﺷﯾطﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ:
ﻋﺑراﻧﯾﺎن 2
":14از آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻓرزﻧدان از ﺟﺳم و ﺧون ﺑرﺧوردارﻧد ،او ﻧﯾز در اﯾﻧﮫﺎ ﺳﮫﯾم ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣرگ ﺧـود،
ﺻﺎﺣب
ﻗدرت ﻣرگ ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس را ﺑﻪ زﯾر ِﮐﺷد"،
ﺗرس ﻣرگ ﺑﻪ ﺳر ﺑرده اﻧد ،آزاد ﺳﺎزد".
":15و آﻧﺎن را ﮐﻪ ھﻣﮥ ﻋﻣر در ﺑﻧ ِدﮔﯽ
ِ
ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ﯾك اﯾﻣﺎﻧدار ﺟز اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻛﻪ ﺑﺧواھد ﻓردی را ﺑﻪ ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺧـود از آن ﻧﺟـﺎت
ﯾﺎﻓﺗﻪ ،ﺑﻔرﺳﺗد .اﯾﻣﺎﻧداران ﺧوب ﻣﯾداﻧﻧد ،اﮔر ﺑﺧﺎطر ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﺳﯾﺢ )ﺑرای ھﻣـﻪ( اﻧﺟـﺎم داد ﻧﺑـود،
ﺑرای ھﻣﯾﺷﻪ دﭼﺎر ﻏظب ﺟﮫﻧم ﻣﯾﺷدﻧد .ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:

ﻋﺑراﻧﯾﺎن 10
":31آری ،اﻓﺗﺎدن ﺑﻪ دﺳﺗﮫﺎی ﺧدای زﻧده ﭼﯾزی ھوﻟﻧﺎک اﺳت".
"ﻣن ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺑول دارم ﻛﻪ ﻓﺣش و ﻟﻌﻧت ﻛردن ﺑﺎ آﻧﭼﻪ ﺧدا ﺑرای ﻣن ﻛرده ،در ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،وﻟـﯽ
ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﮔوﻧﻪ از آن رھﺎ ﺷوم .ﭼﯾﺳت ﻛﻪ ﻣرا آزاد ﻣﯾﺳﺎزد؟"
ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﻣود ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود و ﺧواﺳت ھﺎی ﺧود را رھﺎ ﻛرده ،و دﻧﺑـﺎل او ﺑـروﯾم.
در اﯾن ﻓراﺧواﻧﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ،اﺳﺎس ھﻣﻪ ﮔوﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم زﻧـدﮔﯽ ﻣوﺟـود ﻣﯾﺑﺎﺷـد .ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ ﻗـدرت
ﺧود ،ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺗﻣﺎم ﺷراﯾت از ﻓﺣﺎﺷﯽ ﺧود ﺟﻠوﮔﯾری ﻛﻧﯾد؛ آن ﻏﯾر ﻣﻣﻛن اﺳـت .اﻣـﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾـد
ﺟﺎی آن را ﺑﺎ ﭼﯾز دﯾﮔری ﭘر ﻛﻧﯾد .راه و روش ھﺎی ﮔﻧﺎه آﻟود را ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﻪ ﺧودی ﺧـود ﺑـﻪ ﻛﻧـﺎر
ﮔذاﺷت .ﺑﺧﺎطر ﻋﺎدﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷده ،ﻧﻣﯾﺗوان از آﻧﮫﺎ دوری ﻛرد و ﺟﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﭘـر ﻧﻣـود.
ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﭘر ﻛﻧﯾم .ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ،ﻛﻪ ﭼـون ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﮔﻧـﺎه ھﺎﯾﺷـﺎن را
دور ﻛرده و ﻧﯾﻛﯽ را ﺟﺎﯾﮔزﯾن آن ﮐرده ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد روش ﮔﻧﺎه آﻟود ﻗدﯾم ﺧود را ﺑـﺎ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﺗﻌـوﯾض
ﻧﻣﺎﯾﻧد )ﻛوﻟﺳﯾﺎن ﻓﺻل  .(3ﺑﺧﺎطر ﺳﻛوﻧت روح اﻟﻘدس اﺳت ،ﻛﻪ ﻓﻘط اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳـﯾﺢ،
ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓت ﺗﻐﯾﯾر ﻋْ ﻣﻘﯽ و اﺳﺎﺳﯽ را دارﻧد .ﯾك اﯾﻣﺎﻧدار ﺣﻘﯾﻘﺗ ًﺎ ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﻛﺳـب رﺿـﺎﯾت ﺧـدا
را دارد ،ﭼون ﻣﯾﺗواﻧد آﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﺧدا ﻣﯾﺧواھد ﺑﮔردد ،و آﻧﭼﻪ را ﻛﻪ ﺧدا ﻣﯾﺧواھد اﻧﺟﺎم دھـد .ﻓﻘـط
ﻛﺳﯽ ﻛﻪ اﺣﯾﺎ ﺷده ،ﻣﯾﺗواﻧد راه و روش ﻛﻼم ﺧدا را ﺟﺎﯾﮔزﯾن راه و روش ﮔﻧﺎه آﻟود ﺧود ﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﺎرۀ ﻓﺣﺎﺷﯽ را ﻛﻼم ﺧدا ﺑطور واﺿﺢ آﺷﻛﺎر ﻧﻣوده اﺳت:
روﻣﯾﺎن 12
":14ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ آزار ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ،ﺑرﮐت ﺑطﻠﺑﯾد؛ ﺑرﮐت ﺑطﻠﺑﯾد و ﻟﻌن ﻧﮐﻧﯾد!"
ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ﻛﻪ ﺑﺟﺎی ﻓﺣﺎﺷﯽ ،ﺑرﻛـت ﺑدھﯾـد .اﻣـﺎ دﺳـت ﻛﺷـﯽ از ﻓﺣﺎﺷـﯽ ،ﯾـك ﻛـﺎر
اﺳت ،و دادن ﺑرﻛت ،ﻛﺎری دﯾﮔر .ﻗـﺑﻼً ﮔﻔﺗـﻪ ﺷـد ﻛـﻪ ﻓﺣﺎﺷـﯽ )ﭼـﻪ در دل ﺧـود و ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـب
اﺷﺧﺎص( زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷود ،ﻛﻪ ﺑرﻛت دادن )ﭼﻪ در دل ﺧود و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧـب اﺷـﺧﺎص( ﺟـﺎی
آﻧرا ﺑﮔﯾرد.
اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾری ﯾك روزه اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯾﮔردد .ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗن اﻧﺿﺑﺎظ ﻻزم اﺳـت ،ﯾﻌﻧـﯽ آﮔـﺎھﯽ ﺑـﻪ
آﻧﻛﻪ ﺧدا از ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر دارد ﻛﻪ ﺑرای ھﻣﻪ طﺎﻟـب ﺑرﻛـت ﺑﺎﺷـﯾد ،و آن را ﻧﯾـز ﺑطـور داﺋـم اﻧﺟـﺎم
دھﯾد .ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ آن ﺗﻐﯾﯾر ﻋُ ﻣﻘﯽ و اﺳﺎﺳﯽ را درﯾﺎﻓت ﻛرده اﯾد ،ﻛﻪ ﺧود را داﺋﻣ ًﺎ در ﺣـﺎل ﺑرﻛـت
دادن ﺑﯾﺎﺑﯾد .ﺑـرای دﺳـت ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـن ھـدف ،ﺑﺎﯾـد ﻓرﺻـت ﻛـﺎﻓﯽ را ﺑﺧـود ﺑدھﯾـد ﺗـﺎ ﺧﻣﯾـر ﻣﺎﯾـﻪ
ﻧﯾﮐو)ﻛﻼم ﺧدا( در وﺟود ﺷﻣﺎ رﺧﻧﻪ ﻛﻧد )ﺑﻘدری آﻧرا اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ﺗـﺎ ﺑـرای ﺷـﻣﺎ ﻋـﺎدت ﺑﺷـود( ،و
ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑﮔـردد .اول ﺗـﻼش و ﻛوﺷـش داﺋـم در اطﺎﻋـت از ﻓرﻣـﺎن ﺧـدا ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ

ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻻزم ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺳﭘس ،ﺑﺎ ﻣرور زﻣﺎن ،ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری ﻋـﺎدت ﻣﯾﮔـردد و آن را ﺑـﯽ اراده و ﺑـﻪ
ﺧودی ﺧود اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑرﻛت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ .اﮔر ﺻرﻓ ًﺎ ﺑﮔوﯾﯾم ﺑرﻛت ﻋﻛس ﻟﻌﻧت ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮔرﭼﻪ ﺣﻘﯾﻘت دارد ،وﻟـﯽ
ﻛﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .طﺎﻟب ﺑرﻛت ﺷدن ﺑرای ﮐﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ از ﺧدا ﺧواﺳﺗن ﻛﻪ ﺑـﻪ او ﻧﯾﻛـﯽ ﻧﻣﺎﯾـد .ﻧﯾﻛـﯽ ﻛـﻪ
ﺧدا ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﻛﻧد ،ﭼﻧﺎن اﺳت ﻛﻪ او را ﻧﺟﺎت ﻣﯾدھد ،و ﺑﻌـد زﻧـدﮔﯽ او را ﺷـﺎﻣل ﺗﻐﯾﯾـرات ﻻزم
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔر ،وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺷﺧﺻﯽ طﺎﻟب ﺑرﻛت ﻣﯾﺷوﯾم ،از ﺧدا ﻣﯾﺧواھﯾم ﻛـﻪ
ﺑرﻋﻛس آن ﺑدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛرده ،ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﯾﻛﯽ رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد .طﺎﻟب ﺑرﻛت ﺷـدن ،ﯾﻌﻧـﯽ ﺑـرای آﻧـﺎﻧﯽ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑدﺟﻧﺳﯽ و ﻛﯾﻧﻪ ﺗوزی ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﯾﻛﻧﻧد ،دﻋﺎی ﺧﯾر ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ او را ﻛﺷﺗﻧد ،دﻋﺎی ﺧﯾر ﮐرد:
ﻟوﻗﺎ 23
34اﻟف":ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت» :ای ﭘدر ،اﯾﻧﺎن را ﺑﺑﺧش ،زﯾرا ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" . . . . .«.
ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺧود ﺑﮔوﯾﯾد ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭼون ﺧـدا ﺑـود ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﭼﻧـﯾن ﻛـﺎری را داﺷـت ،اﻣـﺎ از
آﻧﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺧداوﻧد از وﺟود ﺧود ﺑﺎ ﻓرزﻧداﻧش ﺷرﯾك ﻣﯾﺷود ،اﺳﺗﯾﻔﺎن ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را ﻛرد:
اﻋﻣﺎل 7
":60ﺳﭘس زاﻧو زد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻧد ﻧدا در داد ﮐﻪ »ﺧداوﻧدا ،اﯾن ﮔﻧﺎه را ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺷﺎن ﻣﮔذار «.اﯾن
را ﮔﻔت و
ﺑﺧﻔت".
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾن دﻋﺎ ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑـرای ﺧﯾرﯾـت آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ آزار و اذﯾـت ﻣﯾرﺳـﺎﻧدﻧد ،ﺟـواب داده
ﺷده ﯾﺎ ﻧﻪ؟ در ﭘﻧﺗﻛﺎﺳت )و روﯾداد ھﺎی ﺑﻌدی ﻛﻪ در ﻛﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳـوﻻن ذﻛـر ﮔردﯾـده( ﭘـس از
ﻣوﻋظﮥ ﭘطرس ،آﻧﮫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑراﯾﺷﺎن دﻋﺎ ﻛرده ﺑود:
اﻋﻣﺎل 2
":37ﭼون اﯾن را ﺷﻧﯾدﻧد ،دﻟرﯾش ﮔﺷﺗﻪ ،ﺑﻪ ﭘطـرُ س و ﺳـﺎﯾر رﺳـوﻻن ﮔﻔﺗﻧـد» :ای ﺑـرادران ،ﭼـﻪ
ﮐﻧﯾم؟«"
ﭘطرس آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ آورد و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از آﻧﮫﺎ آزاد ﺷدﻧد .در ﺟواب ﺑـﻪ دﻋـﺎی
اﺳﺗﯾﻔﺎن ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ُﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﯾﺣﯽ؛ ﭘوﻟُس ،ﺑﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن آورد.
ﺧداوﻧد در ﻛﻼﻣش ﮔﻔﺗﻪ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻔﺎ ،آﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺳﯾﺢ رﻓﺗﺎر ﻧﻣـود ،ﻣـﺎ ﻧﯾـز
رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾم:

اول ﭘطرُ ُ◌س 2
":21ﭼﻪ ،ﺑرای ھﻣﯾن ﻓراﺧواﻧده ﺷده اﯾد ،زﯾرا ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای ﺷﻣﺎ رﻧﺞ ﮐﺷﯾد و ﺳرﻣﺷﻘﯽ ﮔذاﺷت ﺗﺎ
ﺑر آﺛﺎر
ﻗدﻣﮫﺎی وی ﭘﺎ ﻧﮫﯾد".
»":22او ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه ﻧﮐرد ،و ﻓرﯾﺑﯽ ﺑر زﺑﺎﻧش ﯾﺎﻓت ﻧﺷد"«.
":23ﭼون دﺷﻧﺎﻣش دادﻧد ،دﺷﻧﺎم ﭘس ﻧداد؛ و آﻧﮔﺎه ﮐﻪ رﻧـﺞ ﮐﺷـﯾد ،ﺗﮫدﯾـد ﻧﮐـرد ،ﺑﻠﮐـﻪ ﺧـود را ﺑـﻪ
دﺳت داور
ﻋﺎدل ﺳﭘرد".
"ا ّﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺟواب ﺑدی را ﺑﺎ ﺧوﺑﯽ ﺑدھم ،ﻣردم ﻣرا اﺣﻣق و ﺟﺎھل ﺧواھﻧد ﺧواھد".
اﻟﺑﺗﻪ اﻣﻛﺎن دارد ،وﻟﯽ ﭼﻪ اھﻣﯾﺗﯽ دارد؟ ﭘوﻟُس ﻣﯾﮔوﯾد:
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 4
":10ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطر ﻣﺳﯾﺢ ﺟﺎھﻠﯾم ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﺳﯾﺢ ﺣﮐﯾﻣﯾد! ﻣﺎ ﺿﻌﯾﻔﯾم ،اﻣﺎ ﺷـﻣﺎ ﻗـوی ھﺳـﺗﯾد ،ﻣـﺎ
ﺧوار و
ﺣﻘﯾرﯾم ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗرﻣﯾد!"
":11ﻣﺎ ﺗﺎ ھﻣﯾن دم ﮔرﺳﻧﻪ و ﺗﺷﻧﻪ اﯾم ،و ﺟﺎﻣﻪ ھﺎﯾﻣﺎن ﻣﻧدرس اﺳت .آزار ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و آواره اﯾم".
":12ﺑﺎ دﺳﺗرﻧﺞ ﺧود ﻣﻌﺎﺷﻣﺎن را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؛"
":13وﻗﺗﯽ ﻧﺎﺳزا ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ،ﺑﺎ ﻣﮫرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﯾم .ﺗﺎ ھﻣﯾن دم ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎﻟـﮥ ھﻣـﻪ ﭼﯾـز ﺑـدل
ﮔﺷﺗﻪ اﯾم".
ﺑﮫﺗر اﺳت ﻣﺎ را اﺣﻣق و ﻧﺎدان ﺑﺧواﻧﻧد ،ﺗﺎ آﻧﻛﻪ واﻗﻌ ًﺎ ﭼﻧﯾن ﺑـوده ﺑﺎﺷـﯾم .ﺷﺧﺻـﯽ ﻛـﻪ ﺧواﺳـت و
ارادۀ ﺧدا را در اﯾن راﺑطﻪ ﻧﺎدﯾده ﺑﮔﯾرد ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ اﺣﻣق و ﺟﺎھل ﺧواﻧده ﺧواھد ﺷد ،ﺑﻠﻛﻪ ﭼﻧﯾن ﻧﯾـز
ﺧواھد ﺑود .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻟﻌن ﻛﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﺑرﻛت ﺟواب ﻣﯾدھﻧد ،ﺣﻣﺎﻗـت آﻧﮫـﺎ را اﻓﺷـﺎ ﻣﯾﻛﻧﻧـد و
ﻏروری ﮐﻪ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد را ﻣردود ﻣﯾﺧواﻧﻧد:
اﻣﺛﺎل 26
":4اﺣﻣق را ﻣواﻓق ﺣﻣﺎﻗﺗش ﺟواب ﻣده ،ﻣﺑﺎدا ﺗو ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد او ﺑﺷوی".
":5اﺣﻣق را ﻣواﻓق ﺣﻣﺎﻗﺗش ﺟواب ﺑده ،ﻣﺑﺎدا ﺧوﯾﺷﺗن را ﺣﻛﯾم ﺑﺷﻣﺎرد".
آﯾﺎ ﺧوش ﻧدارﯾد ﻛﻪ ﺷﻣﺎ را اﺣﻣق ﺑداﻧﻧد ،وﻗﺗﯽ ﺗوﺟﻪ ﻣﯾﻛﻧﯾد ﻛﻪ ﻧظرﺷﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘوﻟُس ﻧﯾز ﭼﻧـﯾن
ﺑود؟ وﻗﺗﯽ ﻣردم ﺷﻣﺎ را ﺑﺧﺎطر رﻓﺗﺎری ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود دارﯾد اﺣﻣـق ﻣﯾﺧواﻧﻧـد ،ﻏﺻـﮥ
ﭼﻪ را دارﯾد؟ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
ﻣﺗﯽ 5

":44اﻣّﺎ ﻣن ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم دﺷﻣﻧﺎن ﺧـود را ﻣﺣﺑـت ﻧﻣﺎﯾﯾـد و ﺑـرای آﻧـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ آزار ﻣـﯽ
رﺳﺎﻧﻧد ،دﻋﺎی
ﺧﯾر ﮐﻧﯾد(1)"،
":45ﺗﺎﭘدرﺧود را ﮐﻪ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،ﻓرزﻧدان ﺑﺎﺷﯾد .زﯾرا آﻓﺗﺎب ﺧود را ﺑر ﺑـدان و ﻧﯾﮐـﺎن ﻣـﯽ
ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺑﺎران
ﺧود را ﺑر ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و ﺑدﮐﺎران ﻣﯽ ﺑﺎراﻧد(2)".
در آﯾﮥ آﺧر ﺗوﺟﻪ ﻛﻧﯾد ،ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران و طﻠـوع آﻓﺗـﺎب ﺑـر ﺑـدان و ظﺎﻟﻣـﺎن ،ﻧﯾـك ﻧـﺎﻣﯽ
ﺧود را اﺑراز ﻣﯾﮐﻧد .از اﯾن رو اﺳت ،ﻛﻪ او ﻣﯾﺧواھد ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﭼون او ﻛﺎﻣـل ﺑﺎﺷـﻧد ،و ﻧﯾﻛـﯽ را
ﺑﺟﺎی ﺑدی اﺑراز ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭘوﻟُس در ﻛﺗﺎب روﻣﯾﺎن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد؛ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺧداوﻧد ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ ﺷـرﯾران اﯾـن
دﻧﯾﺎ ،ﺑﻪ اﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﻛﻪ اﯾﺷﺎن ﻣﺗوﺟﻪ ﮔﻧﺎه ﺧود ﮔﺷﺗﻪ و ﺗوﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧد:
روﻣﯾﺎن 2
":4ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﻣﮫرﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﮐﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺗﺣﻣل ﻋظﯾم او را ﺧوار ﻣﯽ ﺷﻣﺎری و ﻏـﺎﻓﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﮫرﺑـﺎﻧﯽ ﺧـدا
از آن روﺳت
ﮐﻪ ﺗو را ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ رھﻧﻣون ﺷود؟"
ﻣﺣﺑت ﺧدا آﻧﭼﻧﺎن اﺳت ،ﻛﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺑدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺷده ،اﺑـراز
ﻣﯾﻛﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑوده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑدی ﻛـرده )و ھﻣﭼﻧـﯾن ﺑـﺎ ﺧـدا(،
ﺣرف ھﺎﯾﯽ را ﻣﯾزﻧﯾد ﻛﻪ ﺑﺎﻋـث ﺑﻧـﺎ و رﻓـﺎه ﺟـﺎن او ﮔـردد .ﻣﺣﺑـت ﺧـدا ھﻣﯾﺷـﻪ ﺗﻣرﻛـز ﺑـر رﻓـﺎه
دﯾﮔران دارد:
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 13
":5رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﻧدارد و ﻧﻔﻊ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺟوﯾد؛ ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﺧﺷـﻣﮔﯾن ﻧﻣـﯽ ﺷـود و ﮐﯾﻧـﻪ ﺑـﻪ دل
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد؛"
وﻗﺗﯽ ﺗوﺟﻪ ﺷﻣﺎ داﺋﻣ ًﺎ ﻣﺗﻣرﻛز ﺣﺎل و اﺣوال ﺧودﺗﺎن اﺳت ،اﻣﻛـﺎن دارد ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ وارد ﻣـﻧﺟﻼب
اﻓﺳردﮔﯽ و دﻟﺳوزی ﺑرای ﺧود ﺑﺷوﯾد ) .(3وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﺗوﺟﻪ ﺷـﻣﺎ ﻣﺗﻣرﻛـز ﺣـﺎل و اﺣـوال دﯾﮔـران
ﺑﮔردد ،ﺑرای رﻓﺎه اﯾﺷﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﯾﻛﻧﯾد و ﺑراﯾﺷﺎن دﻋﺎ ﻣﯾﻛﻧﯾد و ﺑرﻛت ﻣﯾطﻠﺑﯾـد .رﻓﺗـﺎر
ﺷﻣﺎ ﻧﯾز در راه اﯾﺟﺎد رﺣم و ﺷﻔﻘت و ﻣﺣﺑت ﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﯾد ﺑر ﺷﺧص دﯾﮔر ﺑﺎﺷد ،ﻧﻪ ﺑر ﺧود )ﺑر زﺧم و آﺳﯾب ﺧود ،درد و رﻧﺞ ﺧـود،
و ﻏﯾره( .اﯾن راه اﺑراز ﻣﺣﺑت ﺧدا اﺳت ،و طرﯾق ﺑرﻛت دادن ﺑﺟﺎی ﻟﻌﻧـت .ﻓﻛـر ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ﭼﻧـﺎن
ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺑرای او ﭼﻛﺎر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﻛﻧﯾد ،و ﻧﻪ آﻧﻛﻪ ﺑﻪ او ﭼﻛﺎر ﻣﯾﺗواﻧﯾـد ﺑﻛﻧﯾـد .از ﺧـود ﺳـؤال ﻛﻧﯾـد؛
ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﻣﯾﺗواﻧم ﺑدھم ﺗﺎ ﺑﮫﺗـرﯾن ﺳـود را ﺑﺑـرد؟ اﮔـر او ﺷـﻣﺎ را ﻣـورد آزار و اذﯾـت ﻗـرار
داده ،واﺿﺢ اﺳت ﻛﻪ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﻪ ﻛﻣك دارد اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟ ﻧﮔذارﯾد ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ ﺑراﯾﺗـﺎن

ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮐﻠﯾف ﮐﻧﻧد .ﺗﮐﻠﯾف ﺷﻣﺎ را ﺧدا روﺷن ﮐرده و روح اﻟﻘدس ﻗوت و ﻗـدرت اﻧﺟـﺎم آن را داده.
ﭘس اﯾﻧطور ﻓﻛر ﻛﻧﯾد" :ﻣن ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ روﺑرو ﻣﯾﺑﺎﺷم ﻛﻪ از ﺧدا دور اﺳت؛ ﭼﻛﺎر ﻣﯾﺗـواﻧم ﺑـراﯾش
ﺑﻛﻧم ،و ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﻪ او ﺑﮔوﯾم ،ﺗﺎ او را ﻧزد ﺧدا ﺑﯾﺂورم؟" ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر آﺳﯾﺑﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷـﻣﺎ وارد
ﺷده ،ﻛﺎری را ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﻛﻧﯾد )ﺗﻧﮫﺎ ﺧدا اﺳت ﮐـﻪ اﺧﺗﯾـﺎر ﻟﯾﺎﻗـت ﭼﻧـﯾن ﮐـﺎری را دارد( ،ﭘـس ﭼـرا
ﺗوﺟﻪ ﺧود را ﺑﻪ آن ﻣﯾﺳﭘﺎرﯾد؟ آن را ﺑﻪ ﺧدا ﺑﺳﭘﺎرﯾد ﭼون ﺧدا ﺑﮫﺗر از ﺷﻣﺎ ﻣﯾداﻧد ﭼﮔوﻧﻪ از ﺷﻣﺎ
ﻣواظﺑت ﻛﻧد:
اول ﭘطرُ س 4
":19آﻧﺎن ﭼون ھر ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ را از دﺳت داده اﻧد ،ﺧوﯾﺷﺗن را ﯾﮐﺳره در ھرزﮔﯽ رھﺎ ﮐرده اﻧـد،
ﭼﻧدان ﮐﻪ
ﺣرﯾﺻﺎﻧﻪ دﺳت ﺑﻪ ھر ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ آﻻﯾﻧد".
آﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﺗوﺟﻪ ﺧدا ﺑر ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﺗوﺟﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑر دﯾﮔران ﺑﺎﺷـد .ﺷـﻣﺎ ﺧواﺳـﺗﯾد ﺑداﻧﯾـد ﻛـﻪ
ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟواب ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺑدھﯾـد ،و ﻣـن ﻗﺳـﻣﺗﯽ از ﻣوﺿـوع را ﺑـرای ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎزﮔو
ﻧﻣودم .اﺻول و ﻗواﻋد دﯾﮔری ﻧﯾز ﻣوﺟودﻧد ،ﻛﻪ در طول ﻣطﺎﻟﻌﮥ آﯾﺎت ﺑﻌدی ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗـرار
ﺧواھﻧد ﮔرﻓﺗﻪ و ﺑرای ﺷﻣﺎ روﺷن ﺧواھﻧد ﺷد .اﺻوﻻً ،ﺳرآﻏﺎز و ﺑﺎزﺳﺎزی زﻧدﮔﯽ ﺷـﻣﺎ را روح
اﻟﻘدس در دﺳت دارد ،و ﺑﺎ اطﺎﻋت و اﺟرای ﻛﻼم ﺧدا اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮔردد .وﻗﺗﯽ ﻛﻼم ﺧدا را ﺑﺎ اﺷـﺗﯾﺎق
و اﻧﺗظﺎر درﯾﺎﻓت ﺑرﻛت ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻛﻧﯾد ،روح اﻟﻘدس از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻛرده و ﻛـﻼم را در زﻧـدﮔﯽ ﺷـﻣﺎ
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺧواھد ﺳﺎﺧت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺧواﺳت ﺧدا در زﻧدﮔﯽ ﺧود اطﻼع داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن اطﻼﻋـﺎت
را از طرﯾق ﺷﻧﯾدن )ﯾﺎ ﺧواﻧدن( ﻛﻼم ﺧدا ھﻣراه اﯾﻣﺎن ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﯾد .آﻧﮔﺎه ﭼﻧﯾن آﮔﺎھﯽ اﺳت ﻛﻪ
ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ﻣﺟﺎب ﻣﯾﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﺗوﺑﻪ و اﺻﻼح ھداﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﺻﻼح ﺷدن ﻧﯾز ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻛﺎرآﻣوزی اﻧﺿﺑﺎط ﯾﺎﻓﺗﻪ دﻧﺑﺎل ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﺑر طﺑق ﻛﻼم و ﺧواﺳت ﺧدا ﺑﮔـردد .اﯾـن روﻧـد
ﭼﮫﺎر ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗن را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در دوم ﺗﯾﻣوﺗﺎوُ س  15:3ﺗﺎ  17ﻣﻼﺣظﻪ ﻛﻧﯾد:
دوم ﺗﯾﻣوﺗﺎوُ س 3
":15و ﭼﮔوﻧﻪ از ﮐودﮐﯽ ﮐﺗب ﻣﻘدّس را داﻧﺳﺗﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗو را ﺣﮐﻣت آﻣوزد ﺑرای ﻧﺟـﺎﺗﯽ
ﮐﻪ از راه
اﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ اﺳت".
":16ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗب ﻣﻘـدّس اﻟﮫـﺎم ﺧداﺳـت و ﺑـرای ﺗﻌﻠـﯾم و ﺗﺄدﯾـب و اﺻـﻼح و ﺗرﺑﯾـت در ﭘﺎرﺳـﺎﯾﯽ
ﺳودﻣﻧد اﺳت"،
":17ﺗﺎ ﻣرد ﺧدا ﺑﻪ ﮐﻣﺎل ﺑرای ھر ﮐﺎر ﻧﯾﮐو ﺗﺟﮫﯾز ﮔردد".

ﻣن ﻗﺑﻼً در ھﻣﯾن ﻓﺻل ،از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗم ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺳﯽ ﺑـر ﺷـﻣﺎ آزار و اذﯾـت رﺳـﺎﻧده
اﺳت .آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﯾد؟ آﮔر ﺑﻪ ﯾﺎد آورده اﯾـد ،ﻻزم اﺳـت ﻛـﻪ اﯾـن اﻗـداﻣﺎت را ﻧﯾـز در دﻧﺑﺎﻟـﮥ آن
اﻧﺟﺎم دھﯾد:
 .1اﮔر ﺑﺎ ﺑد دھﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دادﯾد ،از ﺧدا و از او طﻠب ﺑﺧﺷش ﮐﻧﯾد.
 .2اﮔر ﺗوﺟﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻣرﻛز ﺧودﺗﺎن ﺑوده ،اول از ﺧدا طﻠب ﺑﺧﺷش ﻛﻧﯾد ،و ﺳﭘس راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻧﯾﺎز ھﺎی
او ﻓﻛر ﻧﻣﺎﯾﯾد) .ﻧﯾﺎز ھﺎی او را ﺑـﻪ وﺿـوح ﻣﯾﺗواﻧﯾـد در رﻓﺗـﺎر و ﮔﻔﺗـﺎری ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻣﺎ
داﺷﺗﻪ ،ﺑﯾﺎﺑﯾد ،اﮔر
ﭼﺷم دل ﺷﻣﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت آﺷﻧﺎ ﺑوده ﺑﺎﺷد(.
 .3از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﻛﻪ او را ﻧﺟﺎت داده و ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرای آزادی و رﻓﺎه او دﻋﺎ ﻛﻧﯾد.
 .4در ﻓﻛــر آﯾـﺎﺗﯽ از ﻛــﻼم ﺧــدا ﺑﺎﺷـﯾد ﻛــﻪ او را ﺑﻧــﺎ ﺳــﺎزد ،در راه ﺧــدا ﺗﺷــوﯾق ﻧﻣﺎﯾـد ،و
ھﻣدردی ﺑﺎ ﺣﺎل
وی را اﺑراز ﻧﻣﺎﯾد.
وﻗﺗﯽ در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻋﺻّ ﺑﯽ و ﺟﺎر و ﺟﻧﺟﺎل ﻗرار ﻣﯾﮔﯾرﯾد ،ﺗﻧﮫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻣرﻛـز ﺑـﻪ ﻧﯾﺎزھـﺎی طـرف
ﻣﻘﺎﺑل اﺳت ،ﻛﻪ اﻣﻛﺎن ﻛﻧﺗرل زﺑﺎن ﺧود را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در دﺳت ﺧود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .ﻟﻌن ﻛردن و آزار
و اذﯾت رﺳﺎﻧدن ،ھﻣﯾﺷﻪ ﺧودﻣﺣوری و ﺧودﺧواھﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،و ﺧواﺳـت ﺷـﯾطﺎن را اﺟـرا
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺟذب ﮔرداب ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺟﻼﺑﯽ ﻧﺷوﯾد .وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﺑردی را درون دل ﺧود ،ﺑـﺎ ﭘﯾـروزی ﺑـﻪ
اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدﯾد ،آﻧوﻗت ﻧﺑرد ﺑﯾروﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺧوﺑﯽ ﭘﯾش ﺧواھد رﻓت .ھر دو اﯾن ﻧﺑـرد ھـﺎ ،دﺳـت
در دﺳت ﯾﻛدﯾﮔر ﻋﻣل ﻣﯾﻛﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧودﻣﺣوری ،زﺑﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺗواﻧﯾـد
ﺑﮔوﻧﻪ اﯾﮐﻪ ﻛﻼم ﺧدا ﻧﺷﺎن داده ،ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﯾد .زﺑﺎن ﺷﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﻪ دﻟﺗﺎن وﺟود دارد .ﺑرﻛـت
دادن ﺑﻪ دﯾﮔری ،ﻣﺣﺗﺎج ﺑرﻛت ﺧواﺳﺗن )ﺑرﻛت طﻠﺑﯾدن( ﺑرای دﯾﮔری اﺳت .اﺑﺗـدا ﺧواﺳـﺗﺎر آن از
ﺧدا ﺑﺷوﯾد ،و ﺑﻌد اﻗدام ﺑﻪ اﺟرای آن ﮐﻧﯾد .راه ﻛﻧﺗرل زﺑﺎن ﺧود را از ﺧدا ﺑﯾﺂﻣوزﯾد.
) (1ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ در ﻣﺗﯽ " ،44 :5دﻋﺎی ﺧﯾر" و ﺑرﻛت ﯾك ﻣﻌﻧﯽ را دارﻧد.
) (2در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﻓرزﻧدان ﺧدا ﺷده اﯾم ،ﺑﻠﻛﻪ اﯾـن واﻗﻌﯾـت رااﺑـراز
و آﺷﻛﺎر
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم.
) (3ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر راﺟﻊ ﺑﻪ اﻓﺳردﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻛﺗﺎب ﻣنThe Christian Counselors Manual :
رﺟوع
ﻓرﻣﺎﯾﯾد

ﻓﺻل د ُ
ھم
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺟﻧﮔﯾد

ﻗﺑل از ﺷروع اﯾن ﻓﺻل ،ﻻزم ﻣﯾداﻧم ﺧﻼﺻـﮥ آﻧﭼـﻪ ﺗـﺎ ﺑﺣـﺎل ﮔﻔﺗـﻪ ام را ﻣـرور ﻧﻣـﺎﯾم .در آﻏـﺎز،
ﻣطﺎﻟﻌﮥ داﻣﻧﻪ داری را از روﻣﯾﺎن  21:12ﻛردم:
روﻣﯾﺎن 12
":21ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".
ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻣﺟﻣوع آﯾﺎت  14ﺗﺎ  20ﻣﯾﺑﺎﺷد .آﻧﭼﻪ از ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن آﯾﻪ ﺑدﺳت آﻣد ،اﯾن اﺳـت
ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮥ اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﻪ ﻣﺳﯾﺢ ،در ﺻﺣﻧﮥ ﺟﻧگ ھﺳﺗﯾد ،و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮔذارﯾد دﺷﻣن در اﯾن ﺟﻧگ
ﭘﯾروز ﮔردد .در واﻗﻊ از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﻪ ﺷده ﻛﻪ در ﺗﻣﺎم ﻧﺑـرد ھـﺎی ﺧـود ﭘﯾـروز ﺑﺎﺷـﯾد ،و اﺳـﯾران
ﺟﻧگ را ﻧزد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﯾﺂورﯾد .وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺟرای ﻧﻘﺷﮥ ﺟﻧﮔـﯽ ﺧـدا " :ﺑـدی را
ﺑﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز" ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھﻣزاه ﺑﺎ ﭘﯾـروزی ﺑـﻪ اﻧﺟـﺎم رﺳـﺎﻧﯾد .دﻧﯾـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ در آن زﻧـدﮔﯽ
ﻣﯾﻛﻧﯾد ،اﯾن ﻧﻘﺷﻪ ﺟﻧﮔﯽ ﻧـﻪ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳـد ،ﻧـﻪ ﺑـﻪ آن اﻋﺗﻣـﺎد ﻧـدارد ،و ﻧـﻪ ﻗﺑـول ﻣﯾﻛﻧـد .و ھﻧﮔـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
اﯾﻣﺎﻧداران از اﯾن ﻧﻘﺷﻪ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻛﻧﻧد ،ﺣرﯾﻔﺎن ﺧود را ﻏﺎﻓل ﮔﯾر ﻣﯾﻛﻧﻧد؛ اﯾن ﺟﻧـگ اﻓـزار ﭘﻧﮫـﺎﻧﯽ
ﺧدا اﺳت .ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﻪ ﻧظرﯾﮥ "ﺟﻠو ﺑردن ﮔوﻧﮥ دﯾﮔر" ،ﺑﺎ ﺗﻣﺳﺧر ﻧﮔﺎه ﻛﻧﻧد ) ،(1وﻟـﯽ
وﻗﺗﯽ ﺷﺧﺻ ًﺎ ﺑﺎ آن روﺑرو ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺳردرﮔم و ﻣﺑﮫوت ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد .اﯾـن ﻧﻘﺷـﮥ ﺧـدا اﺳـت ﺑـرای ﻧﺑـرد
ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﻪ ﺑﺎ ﺷرارت .ﺷﻣﺎ ﺷرارت را ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ از ﻣﯾﺎن ﺑردارﯾـد .و اﮔـر ﺟـد ًا ﻓﻛـرش
را ﺑﻛﻧﯾد ،در واﻗﻊ ﭼﺎرۀ ای ﺟز اﯾن را ﻧدارﯾـد .ﻓﻘـط دو راه وﺟـود دارد؛ ﺷـرارت را ﺑـﺎ ﺷـرارت
ﺟواب ﺑدھﯾد ﯾﺎ ﺑـﺎ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ .ﺷـﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾـد ﯾﻛـﯽ از اﯾـن دو راه را اﻧﺗﺧـﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾـد ،و اﯾـن را ھﻣـﻪ
روزاﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم .اﮔر ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺷرارت را ﺑﺎ ﺷرارت از ﺑـﯾن ﺑﺑرﯾـد ،ﻧـﻪ ﻓﻘـط آن را
از ﺑـﯾن ﻧﺧواھﯾـد ﺑـرد ،ﺑﻠﻛــﻪ آن را ﮔﺳـﺗرش ﻧﯾـز ﺧواھﯾـد داد .ﺿــﻣﻧ ًﺎ ،ﺗﺻـور ﻧﻛﻧﯾـد ﻛـﻪ در ﻧﺗﯾﺟـﮥ
ﺷرارت ،ﻧﯾﻛﯽ ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﺷد )روﻣﯾﺎن  .(8 : 3ﻧﯾﻛﯽ از ﺑدی ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯾﮔـردد .ﺑـدی ﻓﻘـط ﺑـدی
را اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺳﺎزد ،و ﻧﯾﻛﯽ ﻓﻘط ﻧﯾﻛﯽ را .اﯾن واﻗﻌﯾت را ﻧﯾز دﯾدﯾم ﻛﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﺎ ،ﺑﮔوﻧﮥ ﻟﻔظﯽ آﻏـﺎز
ﻣﯾﺷود )ﭼﻪ ﺷﻔﺎھ ًﺎ ،ﭼﻪ در دل( ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻪ ﺻورت دﻋﺎ و طﺎﻟب ﺑرﻛت ﮐردن .ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﺷﺧص ﻣورد ﻧظرش ،اول ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺷـورت ﻣﯾﻛﻧـد ،و از ﺧـدا ﻣﯾﺧواھـد ﻛـﻪ او را ﺑرﻛـت ﺑدھـد ،و
ﺳﭘس ﺧودش ﻧﯾز ﻧﯾﻛوﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺟﺎم ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
ﺣﺎل ﻣﯾﭘردازﯾم ﺑﻪ آﯾﮥ :15
روﻣﯾﺎن 12
":15ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻧد ،ﺷﺎدی ﮐﻧﯾد ،و ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔرﯾﺎﻧﻧد ،ﺑﮔرﯾﯾد".
در ﺑﺣﺛﻣﺎن ﭘﯾراﻣون ﭼﯾره ﺷدن ﺑر ﺷرارت ،ﻧﺑﺎﯾد از ﺷرارﺗﯽ ﻛﻪ در ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز وﺟود دارد ،ﻏﺎﻓـل
ﺷوﯾم .ﺑرای رﯾﺷﻪ ﻛن ﻛردن ﭼﻧﯾن ﺑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑر ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﻣﺎﻧﻊ دﺳت و ﭘـﺎ ﮔﯾـر آن
ﻣﯾﺷوﻧد ،و ﺑﺎﻋث ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﻔﯾـد و ﻣـؤﺛر ارﺗـش ﺧـدا ﻣﯾﺷـوﻧد ،ﻻزم اﺳـت ﻛـﻪ اﻋﺿـﺎی ﻛﻠﯾﺳـﺎ

راﺑطﮥ ﻧزدﯾك را ﺑﺎ ھﻣدﯾﮔر اﯾﺟﺎد ﻛﻧﻧـد .اﯾﻣﺎﻧـداران ﻣﺣﺗـﺎج ﺑـﻪ ﯾﻛدﯾﮔرﻧـد ،و ﻧﺗﯾﺟـ ًﺎ ﺑﺎﯾـد ﺑـﻪ ﯾﻛـدﯾﮔر
ﻧزدﯾك ﺑﺷوﻧد .ﻛﻠﯾﺳـﺎ ﺑﺎﯾـد دارای ارﺗﺷـﯽ ﺑﺎﺷـد ﻛـﻪ ﺳـرﺑﺎزان آن ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ ﺧﺻوﺻـﯾﺎت ﯾﻛـدﯾﮔر
ﺣﺳﺎﺳﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺑروﯾد .اﻋﺿﺎی دﯾﮔر ﻛﻠﯾﺳﺎی ﺷﻣﺎ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻣﻛﺎﻧﺎﺗﯽ را دارﻧـد ﻛـﻪ
ﺷﺎﯾد ﻓرق ﻣﯾـﺎن ﭘﯾـروزی و ﺷﻛﺳـت ﺷـﻣﺎ را داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد .ﺑـﻪ ھﻣـﯾن ﺧـﺎطر اﺳـت ﻛـﻪ ﻛـﻼم ﺧـدا
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻧد ،ﺷﺎدی ﮐﻧﯾد ،و ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔرﯾﺎﻧﻧد ،ﺑﮔرﯾﯾد" .در ﺟﻧگ ﺑـر ﻋﻠﯾـﻪ
ﺷرﯾر ،ﻣﺣﺗﺎج ﺑـﻪ ﯾﻛـدﯾﮔر ﻣﯾﺑﺎﺷـﯾم .ھـﯾﭻ ارﺗﺷـﯽ ﻓﻘـط از ﯾـك ﺳـرﺑﺎز ﺗﺷـﻛﯾل ﻧﺷـده .ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ﺑـﺎ
ﺳرﺑﺎزان دﯾﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑر ﺻﺣﻧﮥ ﺟﻧگ ﻗدم ﺑﮔذارﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان دﯾﮔر ﺑﺟﻧﮔﯾـد ،و ﻧـﻪ
ﺗﻧﮫﺎ ھﻣراه اﯾﺷﺎن وﻟﯽ ﺑطور اﻧﻔرادی .در ﺟﻧگ ﺑﺎ ﺷرارت ،ﺑﺎﯾد در ﻣﺣﺑت ﺑﻪ ﯾﻛـدﯾﮔر و ﺣﻣﺎﯾـت از
ﯾﻛدﯾﮔر ﻣﺎﻧﻧد ﻗطره ھﺎی آب ﺑﮫم ﻣﺗﺻل ﺑﮔردﯾد ،ﺗﺎ ﺟرﯾﺎن ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧدا را ﺑﻪ ﺛﻣر ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
ﺧوﺷﯽ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻻن ،و ﻣﺎﺗم ﺑﺎ ﻣﺎﺗﻣﯾﺎن ،اﺣﺗﯾﺎج ﺑﻪ ھﻣدﻟﯽ و اﺣﺳﺎس ﯾﮔﺎﻧﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮔدﯾﮔر دارد .ﭼﻧﯾن
اﻣﻛﺎﻧﯽ ﺗﻧﮫﺎ در ﺻورﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود ،ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺑدھﯾم ﻣﺳـﺎﺋل و ﻣﺷـﻛﻼت دﯾﮔـران ﺑـرای ﻣـﺎ ﺣـق
ﺗﻘدم ﺑر ھﻣﻪ ﭼﯾز را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .اﯾن طرز ﻓﻛری ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳـت ﻛـﻪ در ﻓﯾﻠﯾﭘﯾـﺎن  3:2ﺗـﺎ 11
آن را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم:
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن 2
":3ھﯾﭻ ﮐﺎری را از ﺳ َِر ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﮐﺑر ﻧﮐﻧﯾد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ دﯾﮔران را از ﺧود ﺑﮫﺗر ﺑداﻧﯾد".
":4ھﯾﭻ ﯾک از ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﻓﮐر ﺧود ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮔران ﻧﯾز ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد".
":5ھﻣﺎن طرز ﻓﮐر را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﻪ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ داﺷت":
 ":6او ﮐﻪ ھﻣذات ﺑﺎ ﺧدا ﺑود ،از ﺑراﺑری ﺑﺎ ﺧدا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧود ﺑﮫره ﻧﺟﺳت"،
 ":7ﺑﻠﮐﻪ ﺧود را ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد و ذات ﻏﻼم ﭘذﯾرﻓت ،ﺑﻪ ﺷﺑﺎھت آدﻣﯾﺎن در آﻣد".
 ":8و ﭼون در ﺳﯾﻣﺎی ﺑﺷری ﯾﺎﻓت ﺷد ﺧود را ﺧوار ﺳﺎﺧت و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣرگ ،ﺣﺗﯽ ﻣرگ ﺑـر ﺻـﻠﯾب
ﻣطﯾﻊ
ﮔردﯾد".
":9ﭘس ﺧدا ﻧﯾز او را ﺑﻪ ﻏﺎﯾت ﺳراﻓراز ﮐرد و ﻧﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ھﻣﮥ ﻧﺎﻣﮫﺎ ﺑدو ﺑﺧﺷﯾد"،
":10ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ھر زاﻧوﯾﯽ ﺧم ﺷود ،در آﺳﻣﺎن ،ﺑر زﻣﯾن و در زﯾر زﻣﯾن"،
":11و ھر زﺑﺎﻧﯽ اﻗرار ﮐﻧد ﮐﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ »ﺧداوﻧد« اﺳت ،ﺑرای ﺟﻼل ﺧدای ﭘدر".
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺟﺎزه داد ﻛﻪ ﺗوﺟﮫش ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻧﺎه ﻛﺎران ﺑد ﺑﺧت ﻣﺗﻣرﻛز ﺑﮔردد )و ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾـز
اھﻣﯾت ﻧدارد ﻛﻪ ﺑرادر و ﺧواھر ﺷﻣﺎ در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ ﻗرار دارﻧد( ،ﺗﺎ آﻧﻛﻪ رﻓﺎه ﻣـﺎ ،ﺣﻛـم ﺑـﺎﻻﺗری
را ﺑر ھﻣﻪ ﭼﯾز دﯾﮔر ﺑدﺳت ﮔﯾرد .اﯾن طرز ﻓﻛـر ﻧﯾـز ﺑﺎﯾـد در ﺷـﻣﺎ اﯾﺟـﺎد ﮔـردد )ﻓﯾﻠﯾﭘﯾـﺎن .(5 :2
آﻧوﻗت ﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت ﺑﻪ دﯾﮔران ﻛﻣك ﻛﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد ،و آﻧﮫﺎ را ﺗﻘوﯾـت ﻛﻧﯾـد و از ﺗﻘوﯾـت
ﻣﺗﻘﺎﺑل آﻧﮫﺎ ﻧﯾز ﺑﮫرﻣﻧد ﺷوﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗک و ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺑروﯾد ،و ﻧﺑﺎﯾد ﺗک و ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺑروﯾد .راھﺑﻪ ھﺎی ﺻـوﻣﻪ ﻧﺷـﯾن
و رﯾﺎﺿت ﻛﺷﺎن ﻛﻪ ﺧود را از ﻣردم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـدور ﻣﯾﻛﻧﻧـد ﺗـﺎ ﺑﺗواﻧﻧـد ﺧـود را ﺑـﻪ ﺧـدا ﻧزدﯾﻛﺗـر
ﮐﻧﻧد ،ﺷﻛﺳت ﺧورده اﻧد ،ﭼون ﻓراﻣوش ﻛرده اﻧد ﻛﻪ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد:
ﭘﯾداﯾش 2
":18و ﺧداوﻧــد ﺧــدا ﮔﻔــت» :ﺧــوب ﻧﯾﺳــت ﻛــﻪ آدم ﺗﻧﮫــﺎ ﺑﺎﺷــد .ﭘــس ﺑــراﯾش ﻣﻌــﺎوﻧﯽ ﻣواﻓــق وی
ﺑﺳﺎزﯾم"«.

ﯾوﺣﻧﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﮔوﯾد:
اول ﯾوﺣﻧﺎ 4
":20اﮔر ﮐﺳﯽ ادﻋﺎ ﮐﻧـد ﮐـﻪ ﺧـدا را ﻣﺣﺑـت ﻣـﯽ ﻧﻣﺎﯾـد اﻣـﺎ از ﺑـرادر ﺧـود ﻧﻔـرت داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد،
دروﻏﮔوﺳت .زﯾرا
ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑرادر ﺧود را ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﻣﺣﺑت ﻧﮐﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧـد ﺧـداﯾﯽ را ﮐـﻪ ﻧدﯾـده اﺳـت،
ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾد".
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﻛﻪ ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺟﻧﮔﻧد ،واﺑﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن آﯾﻪ ﺑطور واﺿﺢ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﻛﻪ
ﻛﻠﯾﺳــﺎ ﯾـك ﺑــدن اﺳــت .وﻗﺗـﯽ ﺑــﻪ ﺷﺧﺻـﯽ ﻣﺣﺑــت ﻣﯾﻛﻧﯾـد ،در واﻗــﻊ وارد زﻧــدﮔﯽ و ﺧﺻوﺻـﯾﺎت
ﺷﺧﺻﯽ وی ﺷده اﯾد .ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﻛﻼت او ،ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﻛﻼت ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺷوﻧد .اﮔر ﻋﺿـوی از
ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑرای ﺑرداﺷت ﻏـده ای ﺑـﻪ ﺑﯾﻣﺎرﺳـﺗﺎن ﺑـرود ،ﺳـﺎﯾر اﻋﺿـﺎی آن ﻛﻠﯾﺳـﺎ ﻧﯾـز ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧوادۀ او
ھﻣدرد و ھﻣراه ﻣﯾﮔردﻧد .آﻧﮫﺎ ﻧﯾز ﺗوﺟﻪ ﺧود را وارد ﻣﺷﻛﻼت طﺑـﯽ و ﻣﺳـﺎﺋل ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺟـﺎد ﺷـده،
ﻣﯾﻛﻧﻧد .ﭼون وارد و ﺷرﯾك در ﻣﺳﺎﺋل آن ﺧﺎﻧواده ﺷده اﻧـد ،اﻣﻛـﺎن آن را ﺧواھﻧـد داﺷـت ﺗـﺎ ". . .
ﻣﺎﺗم ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﺗﻣﯾﺎن" .اﻟﺑﺗﻪ ﻣﻧظـور آن ﻧﯾﺳـت ﻛـﻪ ﺻـرﻓ ًﺎ ﺷـرﯾك اﺣﺳﺎﺳـﺎت اﯾﺷـﺎن ﺑﺎﺷـﻧد ،ﺑﻠﻛـﻪ
ﺑﻘدری وارد ﺑﻪ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﻛﻼت اﯾﺷﺎن ﺑﮔردﻧد ﺗﺎ ﻛﺎر ﻣﺛﺑﺗﯽ را ﻧﯾز اﻧﺟـﺎم رﺳـﺎﻧﻧد .ﻣﻣﻛـن اﺳـت
ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻرف وﻗت و ﭘول ﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﻛﻣك ﮐرد " .ﻣﺎﺗم ﻧﻣﺎﯾﯾـد ﺑـﺎ ﻣﺎﺗﻣﯾـﺎن" ،ﻣﻌﻧـﯽ ﺑﺳـﯾﺎر
ﻋﻣﯾﻘﯽ را دارد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،اﯾن ﺳﺎده ﺗرﯾن ﻛـﺎری اﺳـت ﻛـﻪ ﻣﯾﺗـوان ﻛﻧﯾـد .وﻗﺗـﯽ ﺧﺑـر ﻣﯾرﺳـد ﮐـﻪ ﺷﺧﺻـﯽ ﺑـﻪ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رواﻧﻪ ﮔﺷﺗﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺗوان ﮔروھﯽ را ﺑﻣﻧظور دﻋﺎ ﺟﻣـﻊ ﻛـرد .وﻟـﯽ آﯾـﺎ ﺑـﻪ ھﻣـﺎن
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮔروھﯽ را ﺑﺧـﺎطر ""ﺧوﺷـﯽ ﻛﻧﯾـد ﺑـﺎ ﺧوﺷـﺣﺎﻻن" ،دور ھـم ﺟﻣـﻊ آوری ﻛـرد؟
ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ،ﻛﻪ ﻓرض ﻛﻧﯾد اﯾن ﺷﺧص ﺑﯾﻣﺎر ﭘس از ﻋﻣل ﺟراﺣـﯽ ،ﺻـﺎﺣب ارث ﺑزرﮔـﯽ
ﻣﯾﮔردد ،و در ﻧﺗﯾﺟﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘط ﺗﻣﺎم ﻣﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﺗﻘﺑل ﻣﯾﻛﻧد ،ﺑﻠﻛﻪ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻛﻣك ﺑـﻪ ﻛﻠﯾﺳـﺎ و
ﻣؤﺳﺳﺎت زﯾﺎدی را ﻧﯾز ﺑدﺳت ﻣﯾﺎﺑد .آﯾﺎ در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ،رُ ﺷك و ﺣﺳﺎدت ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻛت ﺑﻌﺿﯽ

از اﻋﺿﺎی ﻛﻠﯾﺳﺎ در ﺟﺷن ﺳﭘﺎﺳـﮔذاری او ،ﻧﻣﯾﺷـود؟ ﭼـرا ﻧﺑﺎﯾـد ھﻣـﺎن ﻗـدر آﺳـﺎن ﺑﺎﺷـد ﻛـﻪ ﺑـﺎ
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻛﻪ ﺑرﻛت ﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد ،ﺷﻛر و ﺷﺎدی ﻧﻣود؟ وﻟﯽ ھﻣﺳﺎن ﺷدن ﺑﺎ ھر دو اﯾن ﻣوﻗﻌﯾـت ھـﺎی
ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ زﻧدﮔﯽ ،ﻓرﻣﺎن ﺧدا اﺳت ،و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود را در ھر دو آﻧﮫـﺎ آزﻣـوده ﻧﻣـﺎﯾﯾم .ھﻧﮔـﺎﻣﯽ
ﻛﻪ ﺧود را آﻧﮔوﻧﻪ ﯾﺎﻓﺗﯾد ،ﻛﻪ آزاداﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺳﭘﺎﺳﮔذارﻧد ﺳﭘﺎﺳـﮔذاری ﻣﯾﻛﻧﯾـد ،و ﺑـﺎ آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ
ﻣﺎﺗم دارﻧد ﻣﺎﺗم ﻣﯾﮔﯾرﯾد ،ﺧواھﯾد داﻧﺳت ﻛـﻪ آﻧﭼـﻪ ﺧـدا در آن ﻣواﻗـﻊ از ﺷـﻣﺎ ﻣﯾﺧواھـد راﺑﺧـوﺑﯽ
آﻣوﺧﺗﻪ اﯾد.
در اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﻓﺻل  ،15ﻣﺛﺎل روﺷﻧﯽ از اﯾن ﮔوﻧﻪ ﻣﺳﺎﺋل را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم .در آﻧﺟﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺷـﺎن
ﻣﯾدھد ﻛﻪ ﻛﻣﺗر اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﻣﺎﯾل و ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷراﻛت در ﺷﺎدی دﯾﮔـران را دارﻧـد .وﻗﺗـﯽ
دﯾﮔران دارای ﺑرﻛت ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ،اﻣﻛﺎن ﺣﺳﺎدت ﺑﯾﺷﺗر اﺳـت ﺗـﺎ ﺷـﺎدی و ﺷـﻛرﮔذاری.
"ﺑرادر ﺧﺷﻣﮔﯾن در ﻟوﻗﺎ  ،15ﻧﻣوﻧﮥ ﺧوﺑﯽ اﺳت از آن اﺳت .در ﻓﺻل  15ﻟوﻗـﺎ ،ﺳـﻪ ﺣﻛﺎﯾـت را
ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ ھر ﺳﻪ ﺑﺎ ھم رﺑط دارﻧد .در اﯾن ﺣﻛﺎﯾﺎت؛ ﮔوﺳـﻔﻧد ،ﺳـﻛﻪ ،و ﭘﺳـر ،ھـر ﯾـك ﮔـم ﺷـده و
ﺳﭘس ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﻪ ﺷده اﻧد .ﻣﻧظور ھر ﯾك از اﯾن ﺣﻛﺎﯾﺎت ،ﺻرﻓ ًﺎ ﻧﺟﺎت ﮔوﺳﻔﻧد و ﺳﻛﻪ و ﭘﺳر ﻧﯾﺳت،
ھر ﭼﻧد ﻛﻪ آن را ﻧﯾز در اﯾن ﺣﻛﺎﯾﺎت ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم .ﻧﻛﺗﮥ اﺻﻠﯽ در ﺟﺎی دﯾﮔری اﺳت.
در ﺣﻛﺎﯾت اول ،ﮔوﺳﻔﻧدی ﮔم ﺷده ،و ﭼوﭘﺎن ﺑﻪ دﻧﺑـﺎل آن ﻣﯾﮔـردد .وﻗﺗـﯽ ﮔوﺳـﻔﻧد ﺧـود را ﻣﯾﺎﺑـد،
ﭼوﭘﺎﻧﺎن دﯾﮔر را ﺟﻣﻊ ﻛرده و ھﻣﮔﯽ در ﺷﺎدی وی ﺷـرﯾك ﻣﯾﮔردﻧـد .ﻛـﺎر ﺻـﺣﯾﺣﯽ اﺳـت و ﺑﺎﯾـد
ﭼﻧﯾن ﻛﻧﻧد .در ﺣﻛﺎﯾت ﺑﻌدی ،زﻧﯽ ﺳﻛﮥ ﺧود را ﮔم ﻣﯾﻛﻧد و ﭘس از ﺟﺳﺗﺟوی زﯾـﺎد ،ﺳـﻛﮥ ﺧـود را
ﭘﯾدا ﻣﯾﻛﻧـد .آﻧوﻗـت از ﺗﻣـﺎم دوﺳـﺗﺎن زن ﺧـود دﻋـوت ﻣﯾﻛﻧـد و ﺑـﺎ ﯾﻛـدﯾﮔر ﺑـزن و ﺑﻛـوﺑﯽ را ﺑـراه
ﻣﯾﺎﻧدازﻧد .آن ﻧﯾز ﻛﺎر ﺻﺣﯾﺣﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد ﭼﻧـﯾن ﻛﻧﻧـد .و در ﺣﻛﺎﯾـت ﺳـوم ،ﭘـدری در ﺟﺳـﺗﺟوی
ﭘﺳرش ﻣﯾﺑﺎﺷد و او را ﻣﯾﺎﺑد .آﻧوﻗت ﻣﯾﮫﻣﺎﻧﯽ راه ﻣﯾﺎﻧدازد و ﮔوﺳﺎﻟﮥ ﭘـرواری را ذﺑـﺢ ﻣﯾﻛﻧـد .ﻛـﺎر
ﺻﺣﯾﺣﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﻛﻧﻧد .وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن آن ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑـﺎ ﻧﻛﺗـﮥ ﻣﻧﻔـﯽ روﺑـرو ﻣﯾﺷـوﯾم .ﺑـرادر
ﺑزرﮔﺗر از راه ﻣﯾرﺳد و وﻗﺗﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ اطـﻼع ﻣﯾﺷـود ،ﺑـﺎ رﻧـﺞ و ﮔﺳـﺗﺎﺧﯽ از ﺻـﺣﻧﻪ ﺧـﺎرج
ﻣﯾﮔردد .او ﺣﺗﯽ ﺣﺎظر ﻧﻣﯾﺷود ﭘﺎ ﺑﻪ داﺧل ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮔذارد .ﺑﺟﺎی آﻧﻛﻪ ﺷـﻛر و ﻧﺷـﺎط در ﺧـود داﺷـﺗﻪ
ﺑﺎﺷد ،ﺣرس و ﺧﺷم را در ﺧود ﻣﯾﭘروراﻧد .ﻓرﯾﺳﯾﺎن ﻧﯾز اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﺑودﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻪ دﻧﺑـﺎل ﮔـم
ﺷده ھﺎ ﻣﯾرﻓت؛ و آﻧﮫﺎ ﮔﻠﻪ داﺷﺗﻧد ﻛﻪ ﭼرا او ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﻛﺎران آﻣد و رﻓت ﻣﯾﻛﻧد .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻓرﺷـﺗﮔﺎن در
ﺷﻛر و ﺷﺎدی ﺷرﯾك ﻧﻣﯾﺷدﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﭼﻧﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ را دارﻧـد .اﻣـﺎ
اﯾن ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ،و ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری ﭘﺎﯾﺎن ﺑدھﻧد.
اﮔر ارﺗش ﺧدا ﻣﯾﺧواھد در ﻧﺑرد ھﺎی ﺧود ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﯾن روﺣﯾﻪ ای را ﺑﺎﯾد از ﻣﯾـﺎن ﺑـرد.
ﺑﺎﯾد اﺗﺣﺎد را از طرﯾق ھﻣدﻟﯽ و ھﻣراھﯽ ھر ﺳرﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳرﺑﺎز دﯾﮔـر ﺑوﺟـود آورد .ﻣـﺎ اول ﻻزم
دارﯾم ﺑﯾﺂﻣوزﯾم ﻛﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻛدﯾﮔر ﻧﯾﻛﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ،ﺗﺎ آﻧﻛﻪ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺑـر ﻣـﺎ ﺟﻔـﺎ ﻣﯾرﺳـﺎﻧﻧد
ﻧﯾز ﻧﯾﻛﯽ ﻛﻧﯾم .ﺷﻣﺎ ھﯾﭼوﻗت ﯾﺎد ﻧﺧواھﯾد ﮔرﻓت ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯾﻛـﯽ ﺑـﺎ ﺷـرﯾر ﺑﺟﻧﮔﯾـد ،ﻣﮔـر آﻧﻛـﻪ اول
ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﺑﻪ ﺑرادران و ﺧواھران ﺧود را ﺑﯾﺂﻣوزﯾد .ﻧﯾﻛوﯾﯽ از آﻧﺟﺎ ﺳرﭼﺷﻣﻪ ﻣﯾﮔﯾرد ،ﻛـﻪ در ﻏـم و
ﺷﺎدی دﯾﮔران ﺳﮫﯾم ﺑﺷوﯾد .ھﻣﺎﻧطوری ﻛﻪ ﻗﺑﻼً اﺷﺎره ﻛردﯾم ،ﻣﻌﻧﯽ آن اﯾـن اﺳـت ﻛـﻪ ﺗوﺟـﻪ ﺧـود
را ،ﺑﺟﺎی آﻧﭼﻪ ﺑـر ﺷـﻣﺎ ﻣﯾﮔـذرد )اﺣﺳـﺎس و ﺗﻣـﺎﯾﻼت ﺧـود( ،ﻣﺗﻣرﻛـز آﻧﭼـﻪ ﺑـر دﯾﮔـران ﻣﯾﮔـذرد

)اﺣﺳﺎس و ﺗﻣﺎﯾﻼت و اﻓﻛﺎر دﯾﮔـران( ﺑﻧﻣﺎﯾﯾـد) .(2و ﺳـﺎده ﺗـرﯾن ﺟـﺎ ﺑـرای ﺷـروع و ﺗﻣـرﯾن ﭼﻧـﯾن
ﻛﺎری ،در ﻣﯾﺎن دوﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ظرﻓﯾت ﻻزم ﺑرای ﺷﺎدی ﻛردن و ﻣﺎﺗم داﺷﺗن ﺑﺎ دﯾﮔران ،ﺻـرﻓ ًﺎ ﺑـﺎ ﺧواﻧـدن اﯾـن ﻛﺗـﺎب ﺑـﻪ دﺳـت
ﻧﻣﯾﺂﯾد .اﻣﻛﺎن ﻧدارد ﺑﺗواﻧﯾد وارد زﻧدﮔﯽ اﺷﺧﺎص ﺑﺷوﯾد ،ﻣﮔر آﻧﻛﻪ اول ﺑﺎ اﯾﺷﺎن آﺷﻧﺎ ﺑﺷـوﯾد .ﯾﻛـﯽ
از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﻛﻣﺑود ﻣﺻـﺎﺣﺑت ﻧزدﯾـك ﺑـﺎ ﯾﻛـدﯾﮔر اﺳـت .اﮔـر آن ﺑـرادر و
ﺧواھر ﺧود را ﺧوب ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾد ،ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗواﻧﯾـد در ﺟﻧـگ ﺑـﺎ او ھﻣﮔـﺎم و ھﻣـراه ﺑﺎﺷـﯾد .ﺑـﺎز ﺑـر
ﻣﯾﮔردﯾم ﺑﻪ اﺳﺎس ﻣﺳﺋﻠﻪ؛ ﻣﺎ ﺳرﻣﺎن ﺑﻘدری ﻣﺷﻐول ﺑﻪ ﺧودﻣﺎن اﺳت ﻛﻪ وﻗت رﺳـﯾدﮔﯽ و اھﻣﯾـت
دادن ﺑﻪ ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮔران را ﻧدارﯾم .اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد از اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺧدا" :ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷـو ﺑﻠﻛـﻪ ﺑـدی
را ﺑﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز" ،اطﺎﻋت ﻛﻧﯾد ،ﻻزم اﺳت ﻛﻪ راﺑطﮥ ﻧزدﯾﻛﯽ را ﺑﺎ دﯾﮔر اﻋﺿﺎی ﻛﻠﯾﺳـﺎ
اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮔر در ﻣﻧﺎزل ﺧود وﻗت ﺑﮔذراﻧﯾـد ،و ﺧـﺎرج از ﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎر ھـﺎﯾﯽ را ﺑـﺎ ﯾﻛـدﯾﮔر
اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ھداﯾﺎی ﯾﻛـدﯾﮔر آﺷـﻧﺎ ﻧﯾﺳـﺗﯾد ،ﺷـرﯾر در ﺟﻧـگ دﺳـت ﺑـﺎﻻ را ﺧواھـد
داﺷت.
ﺷﻣﺎ ﭼﻪ اﻧدازه ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن دﯾﮔر آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾد؟ ﺑرای ﻛﻣك ﺑﻪ آن ھﺎ ﭼﻛﺎر ﮐرده اﯾد؟ ﭼرا
از ھﻣﯾن اﻣروز دﺳت ﺑﻛﺎر ﻧﻣﯾﺷوﯾد؟
) (1اﻟﺑﺗﻪ ﻣﻧظور اﯾن ﻧﯾﺳت ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑر ﮔوﻧﮥ دﯾﮔر ﻧﯾز ﺳﯾﻠﯽ ﺑﺧورﯾد )ﺧداوﻧد از ﺷـﻣﺎ ﻧﻣﯾﺧواھـد
ﻛﺳﯽ را ﺗﺷوﯾق ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ﺑﻛﻧﯾد!( ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﻪ آن وﺳﯾﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺗﮫﺎﺟم ﺧود ﻓرﺻـت دوﺑـﺎره را ﺑدھﯾـد )اﯾـن
ﺑﺎر ﺑرای آﻧﻛﻪ ﻛﺎر ﺻﺣﯾﺢ را اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد( .ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ،ﻣﺗﮫـﺎﺟم را زﯾـر ﻓﺷـﺎر زﯾـﺎدی
ﻣﯾﮔذارد ﺗﺎ رﻓﺗﺎرش را ﺑﯾﺂزﻣﺎﯾد .ﺧداوﻧد ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻛرده ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ﺧـود ﻣﺟـﺎب
ﺳﺎزد.
) (2ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾن ﻣوﺿوع ،ﺑﻪ ﻓﺻل  18اﯾن ﻛﺗﺎب رﺟوع ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

ﻓﺻل ﯾﺎزد ُ
ھم
ﺷﻣﺎ ﺟز ارﺗش ﺧدا ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد
ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷرارت ﻣﺣﺗﺎج ﺑﻪ دﯾﮔران ھﺳﺗﯾد ،و دﯾﮔران ﻧﯾز ﻣﺣﺗﺎج ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن
ﺑﺳﯾﺎری ﻛﻪ طﺎﻟب ﻛﻣك از دﯾﮔران ﻧﺑوده اﻧد ،در اﯾن ﺟﻧگ ﺷﻛﺳت ﺧورده اﻧد.
در ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧود از آﯾﮥ " :15ﺧوﺷﯽ ﻛﻧﯾد ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻻن و ﻣﺎﺗم ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﺗﻣﯾﺎن" ،دﯾدﯾم ﻛـﻪ اﮔـر
ﺑﺧواھﯾم ﺑر دﺷﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮔذارﯾم ،ﻻزم اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎ ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﺳم ،و اﯾن اﺗﺣﺎد از طرﯾق ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ھم
و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻌف و ﻗوﺗﮫﺎی ﯾﻛدﯾﮔر ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔر ،وﻗﺗـﯽ اﻧﮔﺷـﺗﯽ آﺳـﯾب ﻣﯾﺑﯾﻧـد،
ﺗﻣﺎم ﺑدن اﺛر آن را درﯾﺎﻓت ﻣﯾدارد.
ﻣﻧظور از "ﻣﺎﺗم ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﺗﻣﯾﺎن" در آﯾﻪ  ،15ﯾﻌﻧﯽ "ھم اﺣﺳﺎس" ﺑﺎ دﯾﮔران ھـم اﺣﺳـﺎس ﺑﺷـوﯾد.
ﻣﻧظور آن ﻧﯾﺳت ﻛﻪ در ھﻣدﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮔران ،ﺧـود را در ھﻣـﺎن وﺿـﻌﯾﺗﯽ ﻗـرار ﺑدھﯾـد ﻛـﻪ او در آن
واﻗﻊ ﺷده .ھﻣدﻟﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣط ﺗﺄﺛﯾر وﺿﻌﯾت دﯾﮔری ﻗرار ﮔرﻓﺗن ،وﻟﯽ اﮔر ﺷﻛﺳت ﺧـورده ،ﻣﺳـﯾر

دﯾﮔری را ﺑﻪ او ﻧﺷﺎن دادن .اﮔر ﺑﻪ او ﺑﮔوﯾﯾد" :ﻧﺎراﺣت ﻣﺑـﺎش ،آﻧﭼـﻪ در ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﺧـود داﺷـﺗﻪ ای
ﺑﻛﺎر ﺑرده ای" ،ﻛﺎر ﻣﺛﺑﺗﯽ را ﺑراﯾش اﻧﺟﺎم ﻧﮐرده اﯾـد .اﮔـر ﺷﻛﺳـت ﺧـورده اﺳـت )و ﺑـﺎ اﺣﺳـﺎس
ﺑدی ﻛﻪ دارد ،اﯾﻧطور ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد( ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﻛﻪ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﻪ ﺧدا از او ﻣﯾﺧواھد را اﻧﺟـﺎم ﻧـداده
اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ،ﻻزم اﺳت او را ﺑﺎ ﭼﺎره ای ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧـدا وﺟـود دارد ،آﺷـﻧﺎ ﺑﺳـﺎزﯾد .در واﻗـﻊ،
ھر ﭼﻪ ﺑﯾﺷﺗر وارد ﻣﺳـﺋﻠﮥ او ﻣﯾﺷـوﯾد )ﯾـﺎ آﻧﻛـﻪ ھـر ﭼـﻪ ﺑﯾﺷـﺗر وارد ﻧﺷـﺎط او ﻣﯾﮔردﯾـد( ،ﺑﯾﺷـﺗر
ﻣﺗوﺟﻪ آﻧﭼﻪ از ﮐﻼم ﺧدا ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﺷﻧﯾدن دارد ،ﻣﯾﺷوﯾد .ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ در ھﻣدﻟﯽ ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ
آن ﺑرادری ﻛﻪ ﻣﯾﮔوﯾد" :دﯾﮔر اﻣﯾدی ﺑراﯾم ﻧﻣﺎﻧده") (1اﺑراز ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ھﻣـدﻟﯽ ﺑـﺎ
ﺧواھری ﻛﻪ ﺧدا را ﺑﺧﺎطر ﺑرﻛت درﯾﺎﻓت ﺷده ،ﺷﻛر ﻧﻣﯾﮔوﯾد )ﺗﺻور ﻣﯾﻛﻧد ﻛﻪ آن را ﺧود ﺑدﺳت
آورده اﺳت( ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﭘس از ﯾﺎد ﻧﺑرﯾد ،ﻛﻪ "ھﻣدﻟﯽ" ﺷرط آن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﻌﻧﯽ ھﻣدﻟﯽ ﺻـرﻓ ًﺎ
ﺗواﻓق ﺑﺎ دﯾﮔری ﻧﯾﺳت .ھﻣدﻟﯽ در ﻋﻣق ﻣﻌﻧﯽ ﺧود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻪ ﺣدی در اﻋﻣـﺎق وﺿـﻊ دﯾﮔـری وارد
ﻣﯾﺷوﯾد ،ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺟواﻧﺑﯽ را ﻛﻪ او ﻧدﯾده ﺑﺑﯾﻧﯾد ،و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن آﻧﻘدر ﺑﻪ او ﻋﻼﻗـﻪ داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد،
ﻛﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ راھﯽ ﻛﻪ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻪ)ﺧﻼف ﻛﻼم ﺧدا( ،اﺑراز ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن اﺳـت ﺧﻼﺻـﮥ
آﯾﮥ " :15ﺧوﺷﯽ ﻛﻧﯾد ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻻن و ﻣﺎﺗم ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﺗﻣﯾﺎن".
ﺣﺎل ﻣﯾﭘردازﯾم ﺑﻪ آﯾﮥ :16
روﻣﯾﺎن 12
":16ﺑــرای ﯾﮐ ـدﯾﮔر ارزش ﺑراﺑــر ﻗﺎﺋــل ﺑﺎﺷــﯾد! ﻣﻐــرور ﻧﺑﺎﺷــﯾد ،ﺑﻠﮐ ـﻪ ﺑــﺎ ﮐﺳــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ از طﺑﻘــﺎت
ﻣﺣروﻣﻧد ،ﻣﻌﺎﺷرت
ﮐﻧﯾد".
در اﯾن آﯾﻪ ﺳﻪ ﻣورد وﺟود دارد ،و ھر ﺳﻪ ﻣرﺑوط ﺑﻪ اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎد در ارﺗش ﺧـدا اﺳـت .ھـر ﻛـدام
از ﻣوارد را ﺑطور اﻧﻔرادی ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻗرار ﺧواھم داد.
ﻣورد اول" :ﺑرای ﯾﻛدﯾﮔر ھﻣﺎن ﻓﻛر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .".......ﻣﻌﻧـﯽ اﯾـن ﻛـﻼم آن ﻧﯾﺳـت ﻛـﻪ ھﻣـﻪ ﺑﺎﯾـد
دﻗﯾﻘ ًﺎ ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻪ ھم ﻓﻛر ﻛﻧﯾم .ﻛﻠﻣﮥ "ﻓﻛر" در ﻛﻼم ﺧدا ﺻرﻓ ًﺎ ﺑﻪ روال ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻣﯾﻛﻧد )آﻧﮔوﻧـﻪ
ﻛﻪ در زﺑﺎن اﻣروزه ﺑﻛﺎر ﮔرﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷود( .اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺳﺎن دروﻧﯽ ﻣﯾﻛﻧد؛ آن زﻧدﮔﯽ ﻛﻪ درون ﺧـود
دارﯾم .ﻣﻌﻧﯽ آن ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎ "ﺣﺎﻟت و رﻓﺗﺎر ،طرز ﺑرﺧورد" ) (attitudeﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن آﯾﻪ ﺑﻪ
اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ،ﻣﻧظور ﺣﺎﻟت و رﻓﺗﺎر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﻪ ﻋﺑـﺎرت دﯾﮔـر؛ ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ھﻣـﺎن ﺣﺎﻟـت و
رﻓﺗﺎری را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧدا دارﯾد ،ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮔر و ﺳﺎﯾرﯾن ﻧﯾز ،داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد.
اﺻوﻻً ،اھداف و ﺧواﺳت ھﺎی دل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺑﯾﻪ ﺑﮫم ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن دﯾﮔر ،ﺗوﻛل ﺑﻪ ﯾك
ﻣرﺟﻊ اطﻼﻋﺎت دارﯾد )ﻛﻼم ﺧدا( ،از ﯾك ﻗوت و ﻗدرت ﺑﮫرﻣﻧد ھﺳﺗﯾد )روح اﻟﻘدس( ،و ﯾـك ﻗﺻـد
و ﻣﻧظور را دارﯾد )ﺟﻼل دادن ﺑﻪ ﺧدا( .ھﻣﻪ ﯾك دﺷﻣن را ﻧﯾـز دارﯾـد ،ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ﺑﺎﯾـد ﺑـﺎ ﯾﮐـدﯾﮔر ﯾـك
ﺣﺎﻟت و رﻓﺗﺎر را ﻧﯾز داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣوردی ﻛﻪ ﻧﺑﺎﯾـد در ارﺗـش ﺧـدا وﺟـود داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد ،ﻋـدم ﺗواﻓـق در ﺻـف آراﯾـﯽ و در درﺟـﺎت
ﻣﺧﺗﻠف ارﺗش ﻣﯾﺑﺎﺷد .دﺷﻣن ﻣﺷـﺗرﻛﯽ را دارﯾـم ،و ﺑﺎﯾـد ﺑـﺎ او ﺑﺟﻧﮔـﯾم ،ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﯾﻛـدﯾﮔر! آﻧﭼـﻪ اﯾـن

ﻗﺳﻣت از آﯾﻪ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد" :ﺑرای ﯾﻛدﯾﮔر ھﻣﺎن ﻓﻛر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،".......ھﻣﯾن اﺳت .ﻧﻔﺎق و ﺗﺳـﺧﯾر
ﯾﻛﯽ از ﺗﺎﻛﺗﯾك ھﺎی ﻗدﯾم دﺷﻣن ﺑوده اﺳت .ﻛﻼم ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﺎ آن ھوﺷﯾﺎر ﻣﯾﻛﻧد ،و ﻧﻣﯾﮔـذارد ﻧﻘﺷـﮥ
او اﻧﺟﺎم ﺑﮔﯾرد .ﺧواﺳت ﺧدا اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﺳرﺑﺎزان او دوش ﺑﻪ دوش ھم در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣن ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد.
ﻛش ﻣﻛش ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﻛﻠﯾﺳﺎ وﺟود دارﻧد ،ﺳرﺑﺎزان ﻣﺳﯾﺢ را ﻛم زور و ﻧﺎﻣؤﺛر ﻣﯾﻛﻧد .ﻓرﺻـت و
ﻗدرﺗﯽ را ﻛﻪ ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻣن ﻣﺻرف ﻛﻧﻧد را ،ﺑﻪ اﺗـﻼف در ﭘـﺎﯾﯾن آوردن ﯾﻛـدﯾﮔر ﻣﯾﻛﻧﻧـد.
زﺧﻣﯽ و ﻧﺎاﻣﯾـد از زد و ﺧـورد ھـﺎی دروﻧـﯽ ،ﺳـرﺑﺎزان ﻣﺳـﯾﺢ ﻧـﯾم ﺟـﺎن ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـب دﺷـﻣن ﭘـﯾش
ﻣﯾروﻧد .ﺗﻌﺟﺑﯽ ﻧدارد ﻛﻪ روﺣﯾﻪ ﺷﺎن ﺧورد ﺷده؛ ﺗﻌﺟﺑـﯽ ﻧـدارد ھﻣﺎﻧﻛـﻪ ﺧـود را از آﺳـﯾب دﯾـدن
ﺑدور ﻧﮔﺎه داﺷﺗﻪ اﻧد ،ﺑﻪ آن راﺿﯽ ھﺳﺗﻧد ،و ﺗﻌﺟﺑﯽ ﻧـدارد ﻛـﻪ ﻧﺷـﺎﻧﻪ ای از ﭘﯾـروزی را در ﺧـود
ﻧﻣﯾﺑﯾﻧﻧد .دﺷﻣن ﻧﯾﺳت ﻛﻪ اﯾﺷﺎن را ﺷﻛﺳت داده ،ﺧودﺷﺎن ھﺳـﺗﻧد .آﯾـﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾـد ﮔـوش دادن ﺑـﻪ اﯾـن
ﻓرﻣﺎن ﭼﻘدر اھﻣﯾت دارد؟ ھر ﯾك از اﻋﺿﺎی ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎﯾد در رﺷـد ﯾﮔـﺎﻧﮔﯽ و اﺗﺣـﺎد ﻣﯾـﺎن اﻋﺿـﺎ،
ﻓ ّﻌﺎﻟﯾت ﻛﻧﻧد.
"ﻣن ﭼﻛﺎر ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﻛﻧم؟"
در اﺑﺗــدا ﻓﯾﻠﯾﭘﯾـﺎن ﻓﺻــل  2را ﻣطﺎﻟﻌــﻪ ﻛﻧﯾـد .در ﻛﻠﯾﺳــﺎی ﻓﯾﻠﯾﭘـﯽ ﻧﯾـز دو دﺳــﺗﮔﯽ اﯾﺟــﺎد ﺷــده ﺑــود
)ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  ،(1: 4و ﭘوﻟس ﻛﻠﯾﺳﺎ را ﺑﻪ اﺗﺣﺎد دﻋوت ﻧﻣـود ) ﻓﯾﻠﯾﭘﯾـﺎن  27 : 1ﺗـﺎ  .( 12 : 2ﺧﻼﺻـﮥ
اﯾن آﯾﺎت اﯾن اﺳت:
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن 2
":5ھﻣﺎن طرز ﻓﮐر را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﻪ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ داﺷت":
ﭼﻪ ﺣﺎﻟت و رﻓﺗـﺎری )"ﻓﻛـر"(در ﻣﺳـﯾﺢ ﺑـود؟ ﺣﺎﻟـت و رﻓﺗـﺎری ) (attitudeﺑـود ﻛـﻪ دﯾﮔـران را
ﻣﮫﻣﺗر از ﺧود ﻣﯾداﻧﺳت ،و ﺑﻪ رﻓﺎه دﯾﮔران ﺑﯾﺷﺗر اھﻣﯾت ﻣﯾداد ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﺎه ﺧـود .اﯾـن ﻛـﺎری اﺳـت
ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻛرد .ﺑﺟﺎی آﻧﻛﻪ اﻣﺗﯾﺎز و ﻣزاﯾﺎی ﺑﮫﺷﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧودش ﺑود را ﻧﮔﺎه ﺑدارد ،آﻧﮫﺎ را ﺧـﺎر
ﺷﻣرد و ﺟﺎﻣﻪ اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺗن ﻛرد )ﻣﺎﻧﻧد ﯾك ﺑـرده( ،و ﺑﺧـﺎطر دﯾﮔـران ﺑـﺎﻻی ﺻـﻠﯾب رﻓـت .رﻓـﺎه
ﺣﺎل ﻣن و ﺷﻣﺎ را ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﻪ ﭼﯾز ﺷﻣرد .ﺑﻪ ھﻣـﯾن ﺧـﺎطر ﻧﯾـز ،ﭘـدر آﺳـﻣﺎﻧﯽ او را ﺳـر اﻓـراز
ﻧﻣود و ﻧﺎم او را ﺳرور ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧواﻧد.
اﮔر ﻋﺿوی در ﻛﻠﯾﺳﺎی ﺷﻣﺎ ،ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ اﺳـﺗﻌداد رھﺑـری را دارد ﻛـﻪ ﺑـﯾش از ﺷـﻣﺎ اﺳـت،
ﺑﺎﯾد او را ﭘﯾش ﺑﯾﺎﻧدازﯾد .ﺑﺟﺎی ﺣﺳﺎدت و روﺣﯾﮥ رﻗﺎﺑت ،ﺑﮫﺗر اﺳت او را ﺗﺷـوﯾق ﻛﻧﯾـد ﺟﺎﻧﺷـﯾن
ﺷﻣﺎ ﺑﺷود .دﯾﮔران را ﻣﻘدم ﺷﻧﺎﺧﺗن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای دﯾﮔران دﻋﺎی ﺑرﻛﺎت ﻓراواﻧﺗر از ﺧود ﻧﻣـودن ،و
وﻗﺗﯽ ﺑدﺳت آوردﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﺷﻛر و ﺷﺎدی ھﻣراھﯽ ﻛردن .اﻣﯾدوارم ﺗوﺟﻪ ﻛـرده اﯾـد ﻛـﻪ ﭼﻘـدر
ﻓرﻣﺎن" :ﺑرای ﯾﻛدﯾﮔر ھﻣﺎن ﻓﻛر داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد) ".......ھﻣﺳـﺎز ﺑـﺎ ﯾﻛـدﯾﮔر زﻧـدﮔﯽ ﻛـردن( ،اھﻣﯾـت
دارد .اﯾن ﻓرﻣﺎن در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت ،ﻛﻪ ﺧواﺳت ھﺎ و ﻧﯾﺎز ھﺎ و رﻓﺎه ﺣﺎل اﻋﺿﺎی دﯾﮔر

ﻛﻠﯾﺳﺎ را ﻣﻘدم ﺑر ﺧود ﺑدارﯾد .ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺧود را ﻓروﺗن ﻛرده و ھﻣﭼون ﺧدﻣﺗﻛﺎری ﺑرای
دﯾﮔری ﺧدﻣت ﻛﻧﯾد:
ﻣﺗﯽ 20
":28ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻧﯾﺎﻣد ﺗﺎ ﺧدﻣﺗش ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ آﻣد ﺗﺎ ﺧدﻣت ﮐﻧـد و ﺟـﺎﻧش را ﭼـون ﺑﮫـﺎی
رھﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋوض ﺑﺳﯾﺎری ﺑدھد"«.
ﻣورد دوم  ..........." :در ﭼﯾزھﺎی ﺑﻠﻧد ﻓﻛر ﻣﻛﻧﯾد ﺑﻠﻛﻪ ﺑـﺎ ذﻟـﯾﻼن ﻣـدارا ﻧﻣﺎﯾﯾـد  ."........ﻛﯾﺳـت ﻛـﻪ
ﺟﺎی اول را در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ دارد؟ آﯾﺎ ﺧودﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ﯾـﺎ ﻣﺳـﯾﺢ؟ ﻛﯾﺳـت ﻛـﻪ ﺟـﺎی دوم را دارد؟
ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮔران؟ ﺷﺧص ﻣﻐرور و ﺑزرﮔوار ،ﻣوﻗﻌﯾت و ﺻـﺣﻧﮥ ﺑرﺟﺳـﺗﻪ را ﺑـرای ﺧـود ﺟوﯾـﺎ
ﻣﯾﺷود ،و ﻣﻛﺎن ﺑﻠﻧدی را ﺑرای ﺧود اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﻛﻧـد ،و ﻧﻣﯾداﻧـد ﭼطـور ﭘـﺎﯾﯾن آﻣـده ﺑـﻪ ﻛـوﭼﻛﺗران از
ﺧود ﻛﻣك ﻧﻣﺎﯾد .او ﺧود را ﺷﻣﺎرۀ ﯾك ﺑرآورد ﻣﯾﻛﻧد )ﯾﺎ آﻧﻛﻪ ﺑزودی ﺷﻣﺎرۀ ﯾك ﺧواھد ﺷد(.
در ارﺗش ﺧدا ھﻣﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﻘش و ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧده را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻪ اﻋﺿﺎی زﯾﺎدی اﺣﺗﯾـﺎج اﺳـت
ﻛﻪ اﻣور ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ روزاﻧﮥ ﺟﻧگ را ﺑﻌﮫده ﺑﮔﯾرﻧـد .اﮔـر ﺗﻣـﺎم اﻋﺿـﺎی ﻛﻠﯾﺳـﺎ ،اﻣﯾـد و آرزوی ﻣﻘـﺎم
رھﺑری و ﻗدرت و ﺷﮫرت و اﻣﮐﺎﻧﺎت را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،آن ﻛﻠﯾﺳﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎری را ﺧواھد
داﺷت .ﺑﻌﻛس ،ھر ﯾك از اﻋﺿﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﯾل ﺑﻪ ﮔزﯾﻧش ﻣﻘﺎم ﺣﻘﯾراﻧﻪ )در ﻛﻠﯾﺳﺎ ھـﯾﭻ ﻛـﺎری ﺣﻘﯾراﻧـﻪ
ﻧﯾﺳت( ﺑﺎﺷﻧد ،و ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،درﺑﺎﻧﯽ ﻛﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ ھر ﻛﺎر دﯾﮔری را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﻪ
ﻋﯾﺳﯽ و ارﺗش او اﻧﺟﺎم دھﻧد .ھﯾﭻ ﺧدﻣﺗﯽ را در ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺣﻘﯾر ﻣﺷـﻣﺎرﯾد و ھﻣﯾﺷـﻪ ﻣﺎﯾـل ﺑـﻪ اﻧﺟـﺎم
ﻛﺎر ھﺎی ﺳﺎده و ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﯾد.
ھر ﭼﻧد ﻛﻪ ﻣن ﺧوﺷﻧودم از آﻧﻛـﻪ روزاﻧـﻪ اﻋﺿـﺎی ﺑﺳـﯾﺎری از ﻛﻠﯾﺳـﺎ وارد ﺧـدﻣت ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺧـدا
ﻣﯾﺷوﻧد ،ا ّﻣﺎ ﻗدری ﻧﮔران ﻧﯾز ھﺳﺗم از آﻧﻛﻪ اﻋﺿﺎ ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ وظـﺎﯾف را ﺑﻌﮫـده ﻣﯾﮔﯾرﻧـد و ﻣﻛـﺎن
ھﺎی ﭘر اھﻣﯾت را ﺳرﯾﻊ ﭘر ﻣﯾﻛﻧﻧد .ﻻزم اﺳت ﻛﻠﯾﺳﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ھدﯾﮥ رھﺑری را دارﻧد ،ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم
اﻗﺗدار دﺳت ﮔذاری ﻛرده و ﻣﻧﺻوب ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﺎﯾد ھوﺷﯾﺎری ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑـﻪ وﺟـود ﺧﺻوﺻـﯾﺎت
رھﺑری اﯾﺟﺎد ﺷود ،و وﻗﺗﯽ ﻣوﺟودﯾت آن ﺑﻪ اﺛﺑـﺎت رﺳـﯾد ،ﺗﻣﺎﯾـل ﺑﯾﺷـﺗری ﻧﯾـز ﺑـﻪ ﺗﺻـدﯾق آن و
ﻣﻧﺻوب ﻧﻣودن آن ﺑﺎﺷد( .ا ّﻣﺎ ھﻣﺎﻧﻘدر ﻧﯾز ﻻزم اﺳت از آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺧـود را ﻣﺷـﻐول ﺑـﻪ ﻛﺎرھـﺎﯾﯽ
ﻣﯾﻛﻧﻧــد ﻛــﻪ ﺻــﻼﺣﯾت آن را ﻧدارﻧــد ،ﺟﻠــوﮔﯾری ﺷــود .ھ ـﯾﭻ ارﺗــش ﻗدرﺗﻣﻧــدی ،ﺳــرﺑﺎز ﺻــﻔر را
ﻧﻣﯾﮔذارد وظﺎﯾف ﺑﺎﻻﺗری را ﺑﻌﮫده ﺑﮔﯾرد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻟﯾﺎﻗت آن را ﻧﯾز داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد .اﮔـر ﻛﻠﯾﺳـﺎﯾﯽ،
دارای ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﯾن ﮔوﻧﻪ اﻓراد ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺷﺎﯾد ﻻزم اﺳت ﻛﻪ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری را دﺳت ﮔـذاری
ﻛرده و ﻣﻧﺻوب ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ اﻋﺿﺎی ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺧﺎطر دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ آن ﻋﺟـول ﺑﺎﺷـﻧد ،ﭼـون از
رھﺑران ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺧواﺳﺗﻪ ﺷده ﻛﻪ در اﻣر دﺳت ﮔذاری ﻋﺟﻠﻪ ﻧﻛﻧﻧد .ﺗﻣرﻛز ﺑر اھداف اﺻـﻠﯽ ﻛﻠﯾﺳـﺎ،
و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﻪ اﻧﺟﺎم ﻛﺎرھﺎی ﺳﺎده و ﺑدور از دﯾـدﮔﺎه دﯾﮔـران )ﻓروﺗﻧـﯽ( ،ﭼﻧـﯾن ﻣﺳـﺎﺋل دﺷـوار را از
ﻣﯾﺎن ﻣﯾﺑرد.

ﻣورد ﺳوم  ........." :ﺧود را داﻧﺎ ﻣﺷﻣﺎرﯾد" .اﻛﺛر اﻋﺿـﺎی ﻛﻠﯾﺳـﺎ ﻣرﺗﻛـب ﭼﻧـﯾن ﺧﻼﻓـﯽ ﻣﯾﺷـوﻧد.
ﺑﺧﺎطر آﻧﻛﻪ دﯾﮔران ،ﺑﺎ ﻧظرﺷﺎن ﻣواﻓق ﻧﺑوده اﻧد ،ﯾﺎ آﻧﭼﻪ اﻧﺗظﺎرش را داﺷـﺗﻪ اﻧـد را اﻧﺟـﺎم ﻧـداده
اﻧد ،ﺧود دﺳت ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷده و ﭘـﺎ ﺑـﻪ رﻗﺎﺑـت ﺑـﺎ ﻛﻠﯾﺳـﺎ و رھﺑـران آن ﻣﯾﮔذارﻧـد ،و در ﺻـدد ﺟـذب
ﺣﻣﺎﯾت اﻋﺿﺎی دﯾﮔر ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑﻪ راه و روش ﺧود ﻣﯾﮔردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﻛﻠﯽ ﻧﯾز ھﺳت ﺑﺎ ﺑﻌﺿـﯽ از
ﻣﺷﺎوران ﻛﻼم ﺧدا ،ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﭘوﺷش رھﺑری و اﻗﺗدار ﻛﻠﯾﺳﺎ ،دﻛـﺎن "ﻣﺷـﺎورت روﺣـﺎﻧﯽ" را
در دﻓﺎﺗر ﺧﺻوﺻﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺳﺎزﻧد .اﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎﯾل ﺑﻪ اطﺎﻋت و ھﻣﻛﺎری ﺑﺎ دﯾﮔر ﺳرﺑﺎزان ﻣﺳﯾﺢ را
در زﯾر ﭘوﺷش ﻣﻘﺗدراﻧﮥ ﻛﻠﯾﺳﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧدارﻧد .درﺳت اﺳت ﻛﻪ ﻛﻠﯾﺳﺎ آﻧﭼـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺎﯾـد ﺑﺎﺷـد
ﻧﯾﺳت ،و ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ در ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺻدﯾق ﺟﻧﺑش ھﺎ و ﺣرﻛت ھﺎی اﯾﺟـﺎد ﺷـده از ﺟﺎﻧـب روح اﻟﻘـدس،
ﻛﻧد و ﻛﺎھل ﺑوده اﺳت ،ا ّﻣﺎ اﻣور روﺣﺎﻧﯽ را ﺑدﺳت ﺧود ﮔرﻓﺗن و ﻣﺳـﯾری ﺳـوای ﻛﻠﯾﺳـﺎ را ﭘـﯾش
ﻛﺷﯾدن ﻣﺷﮐﻠﯽ را ﺣل ﻧﻣﯾﻛﻧد .ﺑﻌﻛس ،ﺑدن ﻋﯾﺳـﯽ را ﺿـﻌﯾﻔﺗر از آﻧﭼـﻪ ھﺳـت ﻣﯾﻛﻧـد .ﮔروھـﯽ از
ﺳرﺑﺎزان ارﺗش را ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﻛﻪ از ﺧدﻣت ﺧـود ﻓـرار ﻛـرده ،و ﺑﺻـورت اﻧﻔـرادی ﺑـﻪ ﺟﻧـگ ﺑـﺎ
دﺷﻣن ﺑر آﻣده ﺑﺎﺷـﻧد .اﻣﻛـﺎن ﺑﯾﺷـﺗری را دارد ﻛـﻪ در ﺟﮫـت ﻣﺧـﺎﻟف ﺑـﺎ ﺳـرﺑﺎزان ارﺗـش ﻋﯾﺳـﯽ
ﺑﺟﻧﮔﻧد ،ﺗﺎ آﻧﻛﻪ در ﺟﮫت ﻣواﻓق ﺑﺎ آن .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﻛﻠﯾﺳﺎ را ﻗﺑـول ﺑدارﯾـد .آﻧﮫـﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧـد
ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻛﻣك ﻛﻧﻧد )ﺑﻪ اﯾﺷﺎن اﺣﺗﯾﺎج ﺧواھﯾد داﺷت( ،و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻛﻣك ﻛﻧﯾد )آﻧﮫـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎج ﺧواھﻧد داﺷت( .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮫﺎ ﻗـدم ﺑردارﯾـد .ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ﺑـﻪ اﻋﺿـﺎ ﻛﻠﯾﺳـﺎ ﮔـوش ﺑدھﯾـد
)ﺧﺻوﺻ ًﺎ اﺣﺗرام آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﻣﻘﺎم رھﺑری و ﻣراﻗﺑت ﺟﺎﻧﮫﺎی ﺷﻣﺎ را دارﻧد( ،و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھﻣﻛـﺎری
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﺑراﻧﯾﺎن 13
":17از رھﺑران ﺧود اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد و ﺗﺳﻠﯾم آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﯾد؛ زﯾرا اﯾﺷﺎن ﺑر ﺟﺎﻧﮫﺎی ﺷﻣﺎ دﯾده ﺑـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺑﺎﯾد
ﺣﺳﺎب ﺑدھﻧد .ﭘس ﺑﮔذارﯾد ﮐﺎر ﺧود را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد ﻧﻪ ﺑﺎ آه و ﻧﺎﻟﻪ ،زﯾرا اﯾـن ﺑـﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﻣﺎ
ﺧواھد ﺑود".
آﻓﺗﺎب ﺗﻧﮫﺎ ﺑر ﻋﻘﺎﯾد ﺷﻣﺎ طﻠوع و ﻏروب ﻧﻣﯾﻛﻧد! ﻣﮔر ﺷﻣﺎ ھﻣﮥ ﺟواب ھﺎ را دارﯾد؟ اﻟﺑﺗﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯾـز
ھﻣﮥ ﺟواب ھﺎ را ﻧدارﻧد .وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﻘداری از ﺟواب ھﺎ را دارﻧد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﻪ ﻛﻪ ﺷـﻣﺎ ﻣﻘـداری از
آﻧﮫﺎ را دارﯾد ،و ﻧﺑﺎﯾد آن را ﻧﺎدﯾده ﺑﮔﯾرﯾد.
"وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣرف ھﺎی ﻣن ﮔوش ﻧﻣﯾدھﻧد".
ﺷﺎﯾد اﯾﻧطور ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ دﻟﯾل دﯾﮔر ﻣﻣﻛن اﺳت آن ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺣرف ھﺎی آﻧﮫﺎ ﮔوش ﻧداده اﯾد.
آﯾﺎ در ﺗﻛﺑر ﺧود را داﻧﺎ ﻣﯾﺷﻣﺎرﯾد؟ ﺷروع ﺑﻪ ﮔوش دادن ﺑﯾﺷﺗری ﺑﻛﻧﯾد ،و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺗوﺟﻪ ﺧواھﯾد
ﺷد ﻛﻪ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻪ ﺣرف ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﮔوش داده ﻣﯾﺷود.

ﻧوع دﯾﮔری از ﻣﺳﺋﻠﮥ " .........ﺧود را داﻧﺎ ﻣﺷﻣﺎرﯾد" ،ﻣرﺑـوط ﺑـﻪ رواﺑـط زﻧﺎﺷـوﯾﯽ ﻧﯾـز ﻣﯾﺑﺎﺷـد.
ﺑﺧﺎطر ﻏروری ﻛﻪ در زن ﯾﺎ ﺷوھر ﯾﺎ ھـر دو ﻣوﺟـود ﻣﯾﺑﺎﺷـد ،ﻣﺳـﺎﺋل اﯾﺟـﺎد ﺷـده ﺑـﻪ اوج ﺧـود
ﻣﯾرﺳﻧد ،و طرﻓﯾن ازدواج را ﮔﯾﺞ و ﻣﺑﮫوت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﭼون ﺣﺎظر ﻧﻣﯾﺷـوﻧد ﺣـرف ﻛﺳـﯽ را ﮔـوش
ﻛﻧﻧد .آﻣوزش ﭘذﯾر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﯾﮔوﯾﻧد:
"ﻣن ﻣﯾداﻧم ﻛﻪ وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﯽ را ﻧدارم ،وﻟـﯽ ﻛﯾﺳـت ﻛـﻪ وﺿـﻊ او درﺳـت ﺑﺎﺷـد .ھـﯾﭻ ﻛـس راه
ﺑﮫﺗری از ﻣن را ﻧدارد".
وﻗﺗﯽ ﻏرور آدﻣﯽ ﭼﺷﻣﺎﻧش را ﻛور ﻣﯾﻛﻧد ،ﺣﺗﯽ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺧود را ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧد ﻛﻪ ﭼﻧﯾن
ﺣرﻓﯽ ﺣﻘﯾﻘت دارد .اﻟﺑﺗﻪ ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .ﻛﺷﯾﺷﺎن و ﺧـﺎدﻣﯾن ﺑﺳـﯾﺎری ھﺳـﺗﻧد ﻛـﻪ ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﻛﻣـك ﺑـﻪ
ﺷﻣﺎ را دارﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺷﺎن اﺟﺎزه آن را ﺑدھﯾد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻛﻣك ﮐﻧﻧد .ﺗو ای ﭼﺷـم ،ﺑـﻪ
ﮔوش اﺣﺗﯾﺎج داری ،و ﺗو ای دﺳت ،ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی .اﯾن را ھﯾﭻ وﻗـت ﻓراﻣـوش ﻣﻛﻧﯾـد! ﺳـرﺑﺎزان
ارﺗش ﻣﺣﺗﺎج ﺑﻪ ﯾﮐدﯾﮔرﻧد ،و ﺷﺧﺻﯽ ﻛـﻪ در اﺛـر ﻏـرور ﻛـور ﮔﺷـﺗﻪ ﺗﻧﮫـﺎ در ﻣﺧﺎﻟﻔـت ﺑـﺎ آن ﺑـر
ﻣﯾﺧﯾزد .ﻏرور ﺧود را ﺑﻪ ﺧدا اﻋﺗراف ﻛرده و ﺗوﺑﻪ ﻛﻧﯾد ،و از ﻛﺷﯾش ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز ﺑﺧواھﯾد ﺗـﺎ ﺷـﻣﺎ
را ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾد .ﻧﮔذارﯾد ﻟﺣظﻪ ای ﺑﻪ ﺗـﺄﺧﯾر ﺑﯾﺎﻓﺗـد .ﺷـﻣﺎ ھﯾﭼوﻗـت ﻧﺧواھﯾـد ﺗواﻧﺳـت ﺑـر ﺷـرارت
دﯾﮔران ﻏﻠﺑﻪ ﻛﻧﯾد ،ﻣﮔر آﻧﻛﻪ اول ﺑر ﺷرارت ﺧود ﻏﻠﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

) (1ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر راﺟﻊ ﺑﻪ "ھﻣدﻟﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ راه ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻪ" ،ﺑﻪ ﻛﺗﺎب ﻣن:
 What About Nouthetic Counselingرﺟوع ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

ﻓﺻل دوازدھم
ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ وﺟود ﻧدارد
ﺑﻠﻪ ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت دارد .وﻗﺗﯽ آﯾﮥ  17را ﻣﯾﺧواﻧﯾد ،ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﻛﻪ ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ وﺟود ﻧدارد:
روﻣﯾﺎن 12
":17ﺑﻪ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﻪ ﺳزای ﺑدی؛ ﺑدی ﻧﮐﻧﯾد .دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﻪ آﻧﭼﻪ را در ﻧظر ھﻣﮔـﺎن ﭘﺳـﻧدﯾده اﺳـت،
ﺑﻪ
ﺟﺎی آورﯾد".
اﯾن آﯾﻪ ﺷﺎﻣل ﻗﺎﻋدۀ ﻣطﻠق اﺳت )ھﯾﭼﻛس( ،و ﻗﯾد و ﺷرطﯽ را ﻧدارد .ﻗواﻋد ﻣطﻠق ،اﺟـﺎزه ای ﺑـﻪ
ﮔزﯾﻧش ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود را ﻧﻣﯾدھﻧد ،و ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﻧﺎدرﻧـد .ﻣﻌﻣـوﻻً اﺣﻛـﺎم ﺧـدا ﺑـﻪ ھﻣـﻪ ﮔـروه و
دﺳﺗﻪ از ﻣواردی ﮐﻪ ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾﻧد ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷوﻧد ،وﻟﯽ در ﺧﺻوص ﻗواﻋد ﻣطﻠق اﯾﻧطـور ﻧﯾﺳـت و
ﻣرﺑوط ﺑﻪ ﻣورد ﺧواﺻﯽ ھﺳﺗﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﻛﯽ از دو ﻣورد ﻗواﻋد ﻣطﻠﻘـﯽ ﻛـﻪ در ﻓﺻـل دوازدھـم
ﻛﺗﺎب روﻣﯾﺎن ﻣوﺟود اﺳت را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم )و دﯾﮔری در آﯾـﮥ " : 19ای ﻋزﯾـزان ،ﺧـود اﻧﺗﻘـﺎم ﻣﮔﯾرﯾـد،
ﺑﻠﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻏﺿب ﺧدا واﮔذارﯾد .زﯾرا ﻧوﺷـﺗﻪ ﺷـده ﮐـﻪ »ﺧداوﻧـد ﻣـﯽ ﮔوﯾـد" :اﻧﺗﻘـﺎم از آن ﻣـن
اﺳت؛ ﻣن ھﺳﺗم ﮐﻪ ﺳزا ﺧواھم داد«" .اﺣﻛﺎم ﻣطﻠق ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾدﻧد ،ﭼـون اﺣﺗﯾـﺎﺟﯽ ﻧﯾﺳـت ﺑـرآورد
ﻧﻣﺎﯾﯾم ﻛﻪ ﻗﺎﻋدۀ آن ﻣرﺑوط ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻗواﻋد ﻣطﻠق ھﻣﯾﺷـﻪ ﻣرﺑـوط ﻣﯾﺑﺎﺷـﻧد .ﺷـﻣﺎ ﻣﻠزﻣﯾـد
آﻧرا ﺑﺎ ھﻣﮥ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻛﻪ ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﻣﯾﻛﻧﯾد اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﯾد .ھرﮔز ﻣورد و ﯾﺎ دﻟﯾﻠـﯽ ﭘـﯾش ﻧﺧواھـد آﻣـد

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺧﺻـﯽ )"ھـﯾﭼﻛس"( اﺳـﺗﺛﻧﺎ ﻗﺎﺋـل ﺷـوﯾد .ﻛـﻼم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾـد" :ھـﯾﭼﻛس را ﺑﻌـوض ﺑـدی ﺑـدی
ﻣرﺳﺎﻧﯾد "...
ﻗواﻋد ﻣطﻠق ﯾﺎر ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﭼون واﺿﺢ ھﺳﺗﻧد و ﺳرﮔﺷﺗﮔﯽ را ﺑﻪ ﺣداﻗل ﻣﯾرﺳـﺎﻧﻧد .اﮔـر ﺗواﻧـﺎﯾﯽ
ﭘذﯾرﻓﺗن آﻧﮫﺎ را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرﻛت ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺷـوﻧد .ﺗﻧﮫـﺎ ﻻزم اﺳـت ﻛـﻪ ﺑﺧـود
ﺑﮔوﯾﯾد" :ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﻋدۀ ﻣطﻠق زﻧدﮔﯽ ﻛﻧم" ،و ﺳـﭘس آﻧـرا اﻧﺟـﺎم دھﯾـد .ﺣـﺎل زﻣﯾﻧـﮥ ﻻزم را
ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺣﻛم ﻓراھم ﺧواھم ﺳت.
در اﯾن ﻛﺗﺎب ،ﺳﻌﯽ و ﻛوﺷش ﻣﺎ در اﯾن ﺑوده ﺗﺎ ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﻏﻠﺑﻪ ﺑر ﺷرارت )از دﯾﮔـران( را ﻛﺷـف
ﻧﻣﺎﯾﯾم .راھﻧﻣﺎی اﺻوﻟﯽ آن ،ﺑطوری ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧدا دﯾده اﯾم ،اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﺑدی را ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ
ﻣﯾﺗوان ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧت .آﻧﺎﻧﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻌن ﻣﯾﻛﻧﻧد و ﺟﻔﺎ ﻣﯾرﺳـﺎﻧﻧد را ﺑﺎﯾـد ﺑرﻛـت ﺑـدھﯾم ،و ﻧـﻪ
آﻧﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺛل ﻧﻣﺎﯾﯾم .طﺑﯾﻌت ﻣـﺎ؛ آﻧﭼـﻪ از ﺗوﻟـد ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺑـوده ،ﻣـﺎ را وادار ﺑـﻪ رﻓﺗـﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑـل
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،و ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن آورده اﯾم ﻧﯾز ،ﺑر طﺑق ﻋﺎدت ﮔذﺷﺗﻪ ﺧود ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻣﺛـل
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم .اﻣﺎ ﮔراﯾﺷﮫﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﺷده را ﻣﯾﺗوان و ﺑﺎﯾد از ﻣﯾﺎن
ﺑرد ،و ﺟﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎره اﯾﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧدا ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷـد ،از طرﯾـق ﺗﻣـرﯾن اﻧﺿـﺑﺎط ﯾﺎﻓﺗـﻪ ،و
ﻗدرت روح اﻟﻘدس ،ﭘر ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﯾك راه ﺷـروع ﺑـﻪ اﺟـرای اﯾـن دﺳـﺗوراﻟﻌﻣل ،ﻗﺑـول ﻛـردن ﻛﻣـك و
راھﻧﻣﺎﯾﯽ دﯾﮔر ﺳرﺑﺎزان ارﺗش ﺧدا اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﻛﻧﯾم ﻛـﻪ ﻧﻣﯾﺗـواﻧﯾم ﺑـﻪ ﺗﻧﮫـﺎﯾﯽ ﺑﺟﻧﮔـﯾم و در
ﻧﺑرد ﭘﯾروز ﻧﯾز ﺑﺷوﯾم .اﺣﺗﯾﺎج ﺑﻪ ﺗﻼش ﺟﻣﻌﯽ دارد.
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ در ﺑراﺑر ﺷرارت ﻋﺎﻧ ًﺎ ﺣﺎﺿر ﺑﻪ ﺟواﺑﻧـد .آﻣﺎﻧﻧـد ﻣـﺎری ﻛـﻪ ﻟﮔـد ﺷـده ﺑﺎﺷـد،
ﭘرﺧﺎش ﻣﯾﻛﻧﻧد و ﻧﯾش ﺧود را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺳﺎس ﻓرو ﻣﯾﺂورﻧد .اﻣﺎ ﻛﻼﻣﯽ ﻛـﻪ ﻣطﺎﻟﻌـﻪ ﻣﯾﻛﻧـﯾم ،ﭼﻧـﯾن
اﺣﺳﺎس و رﻓﺗﺎری را ﻣﻧﻊ ﻣﯾﻛﻧد" :ھﯾﭼﻛس را ﺑﻌوض ﺑدی ﺑدی ﻣرﺳﺎﻧﯾد  .".......ﺑﻪ ﻋﺑـﺎرت دﯾﮔـر،
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺛل ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد اﺟـﺎزه ﺑدھﯾـد اﺣﺳﺎﺳـﺎت ﺷـﻣﺎ ﻣﺷـوش ﮔﺷـﺗﻪ و
رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ را در دﺳت ﺑﮔﯾرد.
راه ﻣﻧﺣرﻓﯽ ھﺳت ﻛـﻪ ﻣﯾﮔوﯾـد" :ﻣـن ﺗﻼﻓـﯽ ﺧـواھم ﻛـرد" ،ﯾـﺎ "ﺣﺳـﺎﺑش را ﻛـف دﺳـﺗش ﺧـواھم
ﮔذاﺷت" .اﻣﺎ ﺧدا ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧداده اﺳت .او ﺣﺳﺎب را ﺗﺻﻔﯾﻪ ﻣﯾﻛﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﻪ ﺣـق ﭼﻧـﯾن
ﻛﺎری را دارﯾـد ،و ﻧـﻪ ﺗواﻧـﺎﯾﯽ اﻧﺟـﺎم آن را دارﯾـد) .اﯾـن ﻣوﺿـوع را ﻣﺟـدد ًا در آﯾـﮥ  19ﻣطﺎﻟﻌـﻪ
ﺧواھﯾم ﻧﻣود( .ﺧدا ﺷﻣﺎ را از ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﻧﻊ ﻛرده.
"ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﺣﺳﺎب ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻣن ﺑدی ﮐرده را ﺑدھم؟ ﺑﺎﯾـد ﺷـراﯾط ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺎﺷـد ﺗـﺎ
ﺑﺗواﻧم ﭼﻧﺎن ﻛﻧم و اﮔر ﻧﻪ ،ﺟﺎﻧم در ﺧطر ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟"
ﺧﯾر! ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺑﺎ ﻣﺛل ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺣﺳـﺎب ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ اﺟـرای ﻛـﻼم ﺧـدا ﺗﺻـﻔﯾﻪ
ﻣﯾﮔردد ،و ﻧﻪ از راھﯽ ﻛﻪ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﻛﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ از ﺑﭼﮔﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺑﺎ ﻣﺛل ﻛرده اﯾد )" آﺧﻪ او اول ﻣوی ﻣرا ﻛﺷﯾد"( .اﯾن طرز ﻓﻛری ﺑﭼـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ
اﺳت )اﯾﻧﻘدر ﻣوی او در دﺳت ﻣن؛ آﻧﻘدر ﻣوی ﻣن در دﺳت او"( ،اﻣﺎ در ﺑﭼﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯾﻣﺎﻧـد .در
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اداﻣﻪ ﻣﯾﺂﺑد اﻣﺎ ﺷﻛل زﯾرﻛﺎﻧﻪ و ﻧﺎ ﻣﺣﺳوﺳﯽ را ﺑﺧود ﻣﯾﮔﯾرد .آن را در ﻧظﺎم ﻛﺳـب و

ﻛﺎر ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮐﻧﯾم ،در رﻓﺗﺎر ھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮐدﯾﮔر ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮐﻧﯾم ،و ﻏﯾره .ﺷﻣﺎ ﻧﯾـز ﺷـﺎﯾد طﺎﻟـب
ﻣﺷت ﭘُری از ﻣوی ﻛﺳﯽ را دارﯾد .ا ّﻣﺎ اﮔر ﻣﺳﯾﺣﯽ واﻗﻌﯽ ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯾداﻧﯾد ﻛـﻪ ﭼﻧـﯾن اﺣﺳـﺎس
و اﻓﻛﺎری را ﺧدا ﻗﺑول ﻧﻣﯾﮐﻧد.
ﻣﺎ ھﻣﮔﯽ ﻣرﺗﻛب ﭼﻧﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﺷده اﯾم  ،و ﺷﺎﯾد روزھﺎی ﯾﺳﯾﺎری را ﻣﺷـﻐول طـرح و ﺑرﻧﺎﻣـﻪ
رﯾزی ﺑرای ﺟواب دادن دﻧداﻧﺷﻛن ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻣﺎ ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧده اﻧد ﺳﭘری ﻛرده اﯾم .ﻣـن راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻧﯾدم ﻛﻪ ﻛﻣك ھزﯾﻧﮥ زن و ﺑﭼﮥ ﺧود را ﻛﻪ طـﻼق داده ﺑـود ،ﻣﺎھﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻛﻪ ھـﺎی ﭘـﻧﺞ
ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯾﭘرداﺧت .ھر ﻣﺎه ﻓرﻗون ﺑزرﮔﯽ را ﭘر از ﺳﻛﻪ ھﺎی ﭘﻧﺞ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯾﻛرد و آﻧـرا ﺑـرده و ﭘـﺎی
درب ﻣﻧزل زن ﺳﺎﺑق ﺧود ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯾﻧﻣود! ﺑدون ﺷك ،اﯾن ﻛﺎرش رﺿﺎﯾت ﻣﻧﺣرﻓﯽ را ﺑـﻪ او ﻣﯾـداد.
ﺗﺻور ﻛﻧﯾد اﯾن ﻣرد ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﻛﺎری ﭼﻘدر ﺗﻼش و ﻛوﺷش ﺑﺧرج ﻣﯾداد!
ﺣﺎل آﻧﻛﻪ ﻣﺣﺑت "ﺧﺷم ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺳؤظن ﻧدارد":
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 13
":5رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﻧدارد و ﻧﻔﻊ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺟوﯾد؛ ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﺧﺷـﻣﮔﯾن ﻧﻣـﯽ ﺷـود و ﮐﯾﻧـﻪ ﺑـﻪ دل
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد؛"
و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دﺷﻣن ﺧود را ﭼﻧﺎن ﻣﺣﺑت ﻛﻧﯾـد ﻛـﻪ در ﺟـواب ﺷـرارت او ،ﺑـﻪ او ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﻛﻧﯾـد .ﻛـﯽ
ﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را ﺑﻛﻧﯾم؟ ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﭼﻧﯾن ﻓرﻗﯽ را در ﺧود اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾم؟
"ﻣن ﻣﯾﺧواھم ﺑﺎ آﻧﭼﻪ ھﺳﺗم ﻓرق ﻛﻧم ،وﻟﯽ ھر وﻗت ﻣوﻗﻊ اﺟرای ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﯾرﺳـد ،ﻧـﺎﺗواﻧﯽ
ﺟﻠودار ﻣن ﻣﯾﺷود .ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧم اﯾن ﺣﻛم ﺧدا را ﺑﻪ ﻣرﺣﻠﮥ اﺟرا ﺑﮔذارم؟"

ﻗﺳﻣت دوّ م آﯾﮥ  17ﺟواب ﺳؤال ﺷﻣﺎ را ﻣﯾدھد:
روﻣﯾﺎن 12
17ب ............":د ّﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﻪ آﻧﭼﻪ را در ﻧظر ھﻣﮔﺎن ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ،ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾد".
اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑر ﮔراﯾش و ﻋﺎدات ﮔﻧﺎه آﻟود ﻗدﯾم ﺧود ﻏﻠﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮥ اﻧﺟـﺎم ﻛﺎرھـﺎی ﻧﯾـك
را ﻗﺑﻼً ﺑرای ﺧود طرح ﻧﻣﺎﯾﯾـد .راه دﯾﮔـری وﺟـود ﻧـدارد ،و راه ﺑﮫﺗـری ﻧﯾـز وﺟـود ﻧـدارد .اﮔﺛـر
اﯾﻣﺎﻧداران در اﯾن راه ﺷﻛﺳت ﻣﯾﺧورﻧد ﭼون آن را ﻣﯾﺧواھﻧد ،وﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﻪ ای ﺑـرای اﻧﺟـﺎم آن در
دﺳت ﻧدارﻧد .آﻧوﻗت ﺗﻌﺟب ﻣﯾﻛﻧﻧد ﭼرا ﺷﻛﺳت ﺧورده اﻧد.
ﻋﺎدات و ﮔراﯾش ھﺎی ﮔﻧﺎه آﻟود ﻗﺑل ﺑر ﺷﻣﺎ ﭼﯾره ﺧواھﻧد ﺷد ،ﻣﮔر ﻗﺑﻼً وﻗت ﻛـﺎﻓﯽ ﺟﮫـت ﺑرﻧﺎﻣـﻪ
رﯾزی ﮐﺎر ھﺎی ﻧﯾﮐو ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل دو ﻗﺳﻣت ﺑﺎﺷد:

 .1دﻗﯾﻘ ًﺎ ﭼﻛﺎر ﺧواھﯾد ﻛرد؟
 .2ﭼﮔوﻧﻪ آﻧرا اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد؟
ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﻋﺎدات ﻗدﯾم را ﻣﺷﻛل ﻣﯾﺗوان ﺗﻐﯾﯾر داد .اﻧﮔﯾزه ھﺎی ﻟﺣظﻪ ای ﺷـﻣﺎ و ﻋﻛـس
اﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑر اﺛﺎث اﺣﺳﺎﺳت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد را ﺧدا ﻗﺑـول ﻧﻣﯾﮐﻧـد .ھﻧﮔـﺎﻣﯽ ﻛـﻪ ﻣﺗﻛـﯽ ﺑـﻪ اﻧﮔﯾـزۀ
دروﻧﯽ ﺧود ﻣﯾﺷوﯾد ،رﻓﺗﺎرﺗـﺎن را ﺑدﺳـت ﻋـﺎدت ﺧـود ﺳـﭘرده اﯾـد ،و اﯾـن دﻗﯾﻘـ ًﺎ ھﻣـﺎن اﺳـت ﻛـﻪ
ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑر آن ﻏﺎﻟب ﺑﺷوﯾد.
ﺑﺎﯾد ﻋﻣد ًا ﺑرﻧﺎﻣﻪ و ﺗـدارك ﻻزم را ﺟﮫـت رﻓﺗـﺎری ﻣﺗﻔـﺎوت ﺑـﺎ ﮔذﺷـﺗﻪ ﻓـراھم ﻛﻧﯾـد ،ﺗـﺎ ﺑﺗواﻧﯾـد در
ﺷروع اطﺎﻋت از ﻛﻼم ﺧدا ﻗدم ﺑردارﯾد .اﯾن ﮔوﻧﻪ ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ھﺎ را ﻧﻣﯾﺗوان ،ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻧﯾـﺎز
ﺑﻪ آن ﺷد ،ﻣوﻛول ﮐرد .ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺑرد را ﻧﻣﯾﺗوان در اﺛﻧﺎی ﺟﻧگ طرح رﯾزی ﻧﻣود ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺎ آراﻣش و
وﻗت ﻛﺎﻓﯽ اﺳت ﻛﻪ ﻣﯾﺗوان ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ھﻣﮥ ﻣﺳﺎﺋل را ﻧﻣود و ﺑرای آﻧﮫﺎ ﻧﻘﺷﻪ ﻛﺷﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺻورت
ﺷﻣﺎ ﺿرﺑﻪ وارد ﺷده و دﻧده ھﺎﯾﺗﺎن ﻟﮔد ﺧورده )ﻟﻔظﯽ ﯾﺎ ﺟﺳﻣﯽ( ،ﺧﺷم و دردی ﻛﻪ ﺣﺎﺻل از آن
اﺳت ،ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد دﺳﺗور اﻟﻌﻣل رﻓﺗـﺎر ﺷـﻣﺎ را ﻗـراھم ﺳـﺎزﻧد ،ﻣﮔـر آﻧﻛـﻪ از ﻗﺑـل ﺑرﻧﺎﻣـﻪ و
ﺗدارك ﻻزم را داده ﺑﺎﺷﯾد.
ﻛﻼم ﺧدا ﺑﺎ ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻛﻪ ﺑر ﻣﺑﻧﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑوده ﺑﺎﺷد ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ،ﭼون ﻣﯾداﻧد ﻛﻪ ﻣﺎ را در
راه ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ھداﯾت ﺧواھد ﮐرد .ﺑﺟﺎی آن ،از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد ﻣﺎﻧﻧـد ﻓرﻣﺎﻧـده ارﺗﺷـﯽ ﻛـﻪ در ﭘﺷـت
ﺟﺑﮫﻪ ﺣرﻛﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل را ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮥ دﺷﻣن طرح رﯾزی ﻣﯾﻛﻧد ،ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز وﻗـت و ﺗـﻼش ﻛـﺎﻓﯽ را
ﺑرای طرح ﻧﻘﺷﮥ ﻧﺑرد آﯾﻧدۀ ﺧود ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد") .اﮔر ﺑﺎ ﻣن ﭼﻧـﯾن ﻛـرد ،ﻣـن ﻧﯾـز ﭼﻧـﺎن )ﻧﯾﮐـوﯾﯽ ﻻزم(
ﺧواھم ﮐرد"( .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد وارد ﺻﺣﻧﮥ ﻧﺑرد ﺑﺷوﯾد ،ﻣﮔر آﻧﻛﻪ ﻗﺑﻼً ﺑرای ﺧود ﻣﺷـﺧص ﻛـرده ﺑﺎﺷـﯾد
ﻛﻪ در ﻣوﻗﻌﯽ ﻛﻪ دﭼﺎر آزار و اذﯾت ﻣﯾﺷوﯾد ،ﭼﻛﺎر ﺧواھﯾد ﻛرد و ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﺧواھﯾد داد.
ﺣﺎل ﺑﮔذارﯾد از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳم ،آﯾﺎ ھﯾﭼوﻗت ﺷده )ﺑﮔوﯾﯾم ﺑﻣـدت ﯾـك ﺳـﺎﻋت( ،ﻣﺷـﻐول ﭼﻧـﯾن ﺑرﻧﺎﻣـﻪ
رﯾزی ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد؟ و اﮔر ﻧﺑوده اﯾد ،آﻧرا ﻻزم ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد؟ ﻓرض ﻛﻧﯾـد در ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ای ،ﺷﺧﺻـﯽ ﺳـر
ﺷﻣﺎ ﻛﻼه ﮔذاﺷت ،آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد؟ ھﯾﭼﮔﺎه ﺑﻪ اﯾـن ﻣﺳـﺋﻠﻪ ﻓﻛـر ﻛـرده اﯾـد؟ و
اﮔر ﻧﻛرده اﯾد ،آﻧرا ﻻزم ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد؟ ﻓرض ﻛﻧﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﭘﺷت ﺳر ﺷﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘراﻛﻧﯽ ﻛـرد .در اﯾـن
ﻣورد ﭼﻛﺎر ﺧواھﯾد ﻛرد؟ آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد؟ و اﮔر ﻧﻣﯾداﻧﯾد ،آﻧرا ﻻزم ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد؟
وﻗت ﻛﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧود ﻓراھم ﺑﺳﺎزﯾد .ﺷﺎﯾد اﯾن ﻛﻠﯾـد ﻛـﺎرﺑرد
اﺻﻠﯽ اﯾن آﯾﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اول از ﺧـود ﺑﭘرﺳـﯾد ،ﻣوﻗﻌﯾـت ھـﺎﯾﯽ را ﻛـﻪ در ھﻔﺗـﮥ آﯾﻧـده اﺣﺗﻣـﺎﻻً ﺑـﺎ آن
ﻣواﺟﻪ ﺧواھم ﺷد ،و ﻗﺑﻼً ﺑﮔوﻧﻪ ای ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﻛﻼم ﺧدا رﻓﺗﺎر ﻧﻣـوده ام ،ﻛداﻣﻧـد .ﻓﮫرﺳـﺗﯽ از آﻧﮫـﺎ
را در زﯾر اﯾﺟﺎد ﻛﻧﯾد:
اول  -ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎﯾﯽ را ﻛﻪ در ھﻔﺗﮥ آﯾﻧده اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﺎ آن ﻣواﺟﻪ ﺧواھم ﺷد را ﯾﺎدداﺷت ﻛﻧﯾد:
_________________________________________________________ .1

_________________________________________________________ .2
_________________________________________________________ .3
_________________________________________________________ .4
دوم  -رﻓﺗﺎر ﻧﯾﻛﯽ ﻛﻪ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﻣﯾﺗواﻧﯾد )در ھر ﻣورد( اﻧﺟﺎم دھﯾد را ﯾﺎدداﺷت ﻛﻧﯾد):(1
_________________________________________________________ .1
_________________________________________________________ .2
_________________________________________________________ .3
_________________________________________________________ .4
)ﻧﻣوﻧﮥ اﯾن ﺑرﮔﻪ را از ﮐﺷﯾش ﮐﻠﯾﺳﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد(
راﺟﻊ ﺑﻪ ھر ﯾك از رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﻛـﻪ ﺑـرای ﺧـود ﺗﻧظـﯾم ﻛـرده اﯾـد ،ﺑـﺎ ﮐﺷـﯾش ،ھﻣﺳـر ،و ﯾـﺎ
واﻟدﯾن ﺧود ﻣﺷورت ﻧﻣﺎﯾﯾد .آﻧﮫﺎ اﻣﻛﺎن ﻛﻣك زﯾﺎدی را ﺑﺷﻣﺎ دارﻧـد .در ﺷـروع ﻛـﺎر ،ﻣﻣﻛـن اﺳـت
ﻋﻘﺎﯾد ﺧوب و ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ )و ﯾﺎ دﯾﮔران( ﻧرﺳد .وﻟﯽ در ﻧوﺷﺗن ھر رﻓﺗﺎری ،ھـر ﭼﻧـد اﯾـده
آل ﻧﺑﺎﺷد ،ﻛوﺗﺎھﯽ ﻧﻛﻧﯾد .آن ﻣﻘدﻣﻪ ای ﺧواھد ﺑود ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد .ﺑرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾـده آل ،ﻣﻌﻣـوﻻً
ﻣﺣﺗﺎج وﻗت و ﺗﻼش ﻛﺎﻓﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد )) .(2ﻓﻛـر آﻧـرا ﺑﻛﻧﯾـد ﻛـﻪ ﻗـﺑﻼً وﻗﺗـﯽ ﻣﯾﺧواﺳـﺗﯾد ﺟـواب دﻧـدان
ﺷﻛﻧﯽ را ﺑدھﯾد  ،ﭼﻪ ﻗدر وﻗت و ﺗﻼش ﺑﺧرج ﻣﯾدادﯾد .ﻣردی را ﻛﻪ ﻓرﻗون ﭘـر از ﺳـﻛﻪ ھـﺎی ﭘـﻧﺞ
ﺳﻧﺗﯽ را آﻣﺎده ﻣﯾﮐرد را ﺑﯾﺎد ﺑﯾﺂورﯾد(.
ﺳوم – اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻛﻪ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮔرﻓﺗﻪ ﺷده ﺑر طﺑق ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﺑرﻧﺎﻣﻪ ای
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺻوﻟﯽ از ﻛﻼم ﺧدا ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ،آﻧرا ﺣذف ﮐﻧﯾد .ھﯾﭻ رﻓﺗﺎری را ﻛﻪ ﺑر ﻣﺑﻧـﯽ اﺻـول ﻛـﻼم
ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﭘذﯾرﯾد .ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻛوﺷش ﺧود اداﻣﻪ دھﯾد ﺗﺎ اﯾن ﻣورد ﺣﺗﻣﯽ ﮔـردد .ﺷـﻣﺎ ﻧﻣﯾﺧواھﯾـد
ﻋﺎدت ﺑدی را ﺟﺎﯾﮔزﯾن ﻋﺎدات ﺑد دﯾﮔری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻧﻛﺗﮥ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧﯾـز وﺟـود دارد ﻛـﻪ ﻣرﺑـوط ﺑـﻪ ھﻣـﮥ
رﻓﺗﺎر ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و ﻣن در زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ آﯾﮥ  20رﺳﯾدﯾم از آن ﺻﺣﺑت ﺧواھم ﻛرد .ا ّﻣﺎ ھم اﻛﻧون،
ﻛﺎری را ﻛﻪ در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺣول ﺷده ،اﻧﺟﺎم دھﯾد.

) (1اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را ﺑﺎ ﻣداد ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،ﭼون اﻣﻛﺎن دارد ﭘس از ﺧواﻧدن ﺑﯾﺷﺗر از اﯾـن ﻛﺗـﺎب ،ﻻزم
ﺑدارﯾد آﻧﮫﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
) (2ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻛر و ﺗﻌﻣق در ﻣورد ھﻣﮥ اﻣﻛﺎﻧﺎت و ﻓﻛر و ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺑـﺎرۀ آﻧﮫـﺎ ،ﺗـﺎ ﻛـﻪ
ﺑﮫﺗرﯾن راه ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب واﻗﻊ ﮔردد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﺻول ﻛـﻼم ﺧـدا را ﺑـﺎ دﻋـﺎ ﻣـورد ﻣطﺎﻟﻌـﻪ ﻗـرار
ﻣﯾدھﻧد ،ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻛـﻪ ﻛـدام اﺻـل در ﺧﺻـوص اﯾﺷـﺎن ﺻـدق ﻣﯾﻧﻣﺎﯾـد .ﺳـﭘس ،در
ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﻋﻣﻠﻛرد آن در ﻓﻛر ﻣﯾﻧﺷﯾﻧﻧد.

ﻓﺻل ﺳﯾزدھم
ﺑرﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ و دﻟﭘﺳﻧد ﺗﮫﯾﻪ ﻧﻣﺎﺋﯾد

ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن وﻗت و ﺗﻼش ﻛﺎﻓﯽ را ﺻرف ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﻛﺎرھﺎی ﻧﯾﻛو )"ﺗـدارك ﻛﺎرھـﺎی
ﻧﯾﻛو"( ﻧﻣﯾﻛﻧﻧد ،و ﺗرﺟﯾﻪ ﻣﯾدھﻧد ﻛﻪ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر روی داد ھﺎ ﺑﻪ وﺟد درآﯾﻧد ﺗﺎ ﻧﯾﻛـﯽ ﻛﻧﻧـد ،ﯾـﺎ ﺑﮔوﻧـﻪ
ای ﺑﺟﺎﻧب ﻧﯾﻛوﯾﯽ ھداﯾت ﺑﺷوﻧد ) .(1اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﻛﻪ ﻓرق ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾـﺎن وﺿـﻊ ﻣوﺟـود و ﮐـﻼم ﺧـدا
وﺟود دارد .راه ﺳﺎده و ﺳرﯾﻌﯽ در ﻛﺳب روﺣﺎﻧﯾت وﺟود ﻧدارد .ﺑرای روح اﻟﻘدس ﺻـد ھـﺎ ﺳـﺎل
طول ﻧﻛﺷـﯾد ﻛﺗـﺎﺑﯽ را ﺗوﻟﯾـد ﻧﻣﺎﯾـد ﺗـﺎ ﻣـﺛﻼً ،اﯾﻣﺎﻧـداران رأس ﺳـﺎﻋت  8و  30دﻗﯾﻘـﮥ ﺑﺎﻣـداد روز
دوﺷﻧﺑﻪ ،ﺑطور ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷوﻧد .ﺗﻧﮫﺎ راه ﻋوض ﺷدن اﯾﻣﺎﻧداران ،ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻛﻼم ﺧـدا اﺳـت،
ھﻣراه ﺑﺎ دﻋـﺎ ،و داﺷـﺗن اﺳـﺗﻘﺎﻣت و ﺳـﻣﺎﺟت در اﺟـرای آن .ﻛﻼﻣـﯽ را ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﻣطﺎﻟﻌـﮥ آن
ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
روﻣﯾﺎن 12
":17ﺑﻪ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﻪ ﺳزای ﺑدی؛ ﺑدی ﻧﮐﻧﯾد .دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﻪ آﻧﭼﻪ را در ﻧظر ھﻣﮔـﺎن ﭘﺳـﻧدﯾده اﺳـت،
ﺑﻪ
ﺟﺎی آورﯾد".
اﯾن آﯾﻪ ﻣﺎ را از ﻋﻛس اﻟﻌﻣل آﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻣوﻣ ًﺎ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑر ﺣذر ﻣﯾدارد .آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ
رﻓﺗﺎرﺷﺎن ﮐﻼً واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺷـﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷـد ،ﻣﺷـﻛل ﺧواھﻧـد ﺗواﻧﺳـت اﯾـن ﻧﺻـﯾﺣت را اﺟـرا
ﻧﻣﺎﯾﻧــد ،وﻟ ـﯽ ﺑﮫــر ﺣــﺎل و ﺑــﻪ ﻧﺎﭼــﺎر ﻣﺟﺑورﻧــد ﺧــود را ﺗﺳــﻠﯾم آن ﺑﻧﻣﺎﯾﻧــد .ﺑــرای ھ ـﯾﭻ ﯾ ـك از ﻣــﺎ
اﯾﻣﺎﻧداران ،ﭼﻧﯾن ﻛﺎری ﺳﺎده ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛوﺷش اﻧﺟـﺎم ﻣﯾﮔﯾـرد .وﻟـﯽ وﻗﺗـﯽ ﻣﺎﯾـل ﺑـﻪ
اﺟرای ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﺷوﯾم ،روح اﻟﻘدس اﻧﮔﯾزه و ﻛﻣك ﻻزم را ﺑرای ﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد:
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن 2
":13زﯾرا ﺧداﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻣل ﻧﯾروﻣﻧد ﺧود ،ھم ﺗﺻﻣﯾم و ھم ﻗدرت اﻧﺟـﺎم آﻧﭼـﻪ را ﮐـﻪ ﺧﺷـﻧودش
ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،در ﺷﻣﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد".
آﯾﮥ روﻣﯾﺎن  ،17 : 12ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ......." :ﺗدارك ﻛﺎرھﺎی ﻧﯾﻛو ﺑﺑﯾﻧﯾد" ،ا ّﻣﺎ ﻧﻣﯾﮔوﯾد ﻋﯾﻧ ًﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﻛرد.
"ﻣن ھم ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﻛﺎر ﻛﻧم و از ﻛﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺷروع ﻛﻧم؟"
اﮔر ﻧﻣﯾداﻧﯾد ﭼﻛﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﻛﻧﯾد ،ﻻزم اﺳت وﻗت و ﺗﻼش ﻛﺎﻓﯽ در ﺟﮫت ﻛﺷف آن ﺑﻛـﺎر ﺑﺑرﯾـد؛ ﻛـﻼم
ﺧدا را در دﻋﺎ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﻪ آﻧﭼﻪ ﻻزم اﺳت ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد .ﻗﻠم و ﻛﺎﻏذ را ﺑدﺳت ﺑﮔﯾرﯾد و اﻓﻛـﺎر
ﺧود را در ﺟﮫت آﻧﭼﻪ ﻛﻼم ﺧدا ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻓﺎش ﻣﯾﺳﺎزد ﻣﺗﻣرﻛز ﻛﻧﯾد ،و ھر ﭼﻪ ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣﯾرﺳد را
ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﻣﺣﺗﺎج ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـرد ﻣﻐـز دارد ،و ﻧﺑﺎﯾـد ﺑﮔذارﯾـد رﻓﺗﺎرﺗـﺎن ﺻـرﻓ ًﺎ ﺑـر ﻣﺑﻧـﯽ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد .اﻛﺛر ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺟواب ﺑدی را ﺑﺎ ﺑدی ﻣﯾدھﻧد ،رﻓﺗﺎرﺷـﺎن ﺑـر اﺳـﺎس

اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺷﺎن ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑر ﭼﻧﯾن ﻋﺎدﺗﮫﺎ ﻏﻠﺑـﻪ ﮐـرد .اﻟﺑﺗـﻪ در اﺑﺗـدا آﺳـﺎن ﻧﺧواھـد ﺑـود ،و
ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﺧوب اﺣﺗﯾﺎج ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯾت دارد .در اﺑﺗدا ﻻزم اﺳت ﻣﻐزﺗﺎن را ﺧوب ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﯾد .ﻛﻼم
ﺧدا ﺻورﺗﯽ از آﻧﭼﻪ دﻗﯾﻘ ًﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد را ﻓراھم ﻧﺳﺎﺧﺗﻪ و آن ﻣرﺑوط ﺑﻪ ﺷـﺧص ﺷـﻣﺎ اﺳـت،
و در اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺧود ﺷﺧﺻ ًﺎ ﺗﮫﯾﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﺻول ﻋﻣوﻣﯽ ﻛﻼم ﺧدا را ﺑﺎﯾد ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﺑرﻧﺎﻣﻪ ھـﺎی
دﻗﯾق و ﻋﻣﻠﯽ ،ﻛﻪ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﮫﺎی ﺧﺎص ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد.
آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑدی ﻛرده اﻧد را ﺑﺧﺎطر ﺑﯾﺂورﯾد )ﭼﻪ ﻛﺳـﺎﻧﯽ ھﺳـﺗﻧد و ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﺷـﺎن ﭼﯾﺳـت(.
آن ﺑدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻛردﻧد ﭼﻪ ﺑود؟ آﯾﺎ اﻣﻛﺎن دارد ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑـدی ﻛﻧﻧـد؟ ﺣـﺎل ﻓﻛـر ﻛﻧﯾـد
ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد در ﺑراﺑر ﺑدی اﯾﺷﺎن ﭼﮔوﻧﻪ رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾد) .اﮔر ﻋﻛس اﻟﻌﻣـل ﺷـﻣﺎ ﻣطـﺎﺑق ﺑـﺎ
ﺧواﺳت ﺧدا ﻧﺑوده ،ﻻزم اﺳت در ﭘﯾﺷـﮔﺎه ﺧـدا ﺗوﺑـﻪ ﮐﻧﯾـد ،و ﺳـﭘس ﺳـرﯾﻌ ًﺎ ﻧـزد او رﻓﺗـﻪ و از او
طﻠب ﺑﺧﺷش ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد ،اﮔر ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﻛﺎری را ﻧﻛرده اﯾد(.
ھﻣﺎﻧطوری ﻛﻪ ﻗﺑﻼً ﮔﻔـﺗم ،ﺑرﻧﺎﻣـﻪ رﯾـزی در اﺑﺗـدا وﻗـت و ﺗـﻼش زﯾـﺎدی را ﻣﯾﮔﯾـرد ،اﻣّـﺎ وﻗـت و
ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﻛﻪ ﻧﯾﻛو ﺻرف ﺷده اﺳت .اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﻧﯾز ﻣﻣﻛن اﺳت وﻗت زﯾﺎدی را ﻻزم داﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷد .آن ﻣردی ﻛﻪ ﻓرﻗون را ﭘر از ﺳﻛﻪ ھﺎی ﭘﻧﺞ ﺳﻧﺗﯽ ﻛرده ﺑود ،اﺣﺗﻣﺎﻻً وﻗت زﯾﺎدی را ﺻرف
ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی و اﺟرای آن ﻧﯾز ﻛرده ﺑود .ﻣن ﻓﻛر ﻣﯾﻛﻧم ﻣﺎھﯾﺎﻧﻪ ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻋت ﺻـرف اﻧﺟـﺎم
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﻛرده ﺑود .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﻪ را ﺻرف آﻧﻛﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺟـواب ﺑـدی را ﺧواھﯾـد داد ،ﻛـرده
اﯾد؟
اول ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﻛﯾﺎن 5
ً
":15زﻧﮫﺎر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﺳزای ﺑدی ﺑدی ﻧﮐﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ داﺋﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮐـدﯾﮔر و ﺑـﺎ ﺟﻣﯾـﻊ ﻣـردم در ﭘـﯽ
ﻧﯾﮐوﯾﯽ
ﺑﮐوﺷﯾد".
در اﯾن آﯾﻪ ﺧداوﻧد ﺑﻣﺎ دﺳﺗور داده ﻛﻪ" :در ﭘﯽ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺑﻛوﺷﯾد" .اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﻧظرﯾﮥ ﺗـﻼش و ﻛوﺷـش
را ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﻛﻧﯾم .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑطور ﺳﺧت و ﻣداوم در ﺟﺳﺗﺟوی ﺟواب آﻧﭼﻪ ﻧﯾﮐوﺳت ﺑﺎﺷـﯾد .ﺷـﺎﯾد
ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺗﻧظﯾم ﺷده را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯾد ،و ﻧﻘـش آن را ﻧﯾـز اول ﺑـرای ﺧـود اﺟـرا
ﻛﻧﯾد .ﺑﺧﺎطر آﻧﻛﻪ ﻛﺎر را ﺑﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ،وﻗت و ﺗﻼش ﻛﺎﻓﯽ ﻻزم اﺳت .ﻣﺣﺑت ھﻣﯾﺷـﻪ ﺷـﺎﻣل
ﻓداﻛﺎری ﺑوده اﺳت.
وﻟﯽ ﻣورد ﻣﮫم دﯾﮔری ﻧﯾز در آﯾـﮥ روﻣﯾـﺎن  17 : 12وﺟـود دارد ....." :ﭘـﯾش ﺟﻣﯾـﻊ ﻣـردم ﺗـدارك
ﻛﺎرھﺎی ﻧﯾﻛو ﺑﺑﯾﻧﯾد" .ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺣت اﻟﻠﻔظﯽ ﮐﻠﻣﮥ ﯾوﻧﺎﻧﯽ "ﻧﯾﻛو" ،آﻧﭼﻪ ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ﯾﺎ دﻟﭘﺳﻧد اﺳت.
ﻧوع ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﻛﻪ ﻧظر اﯾن آﯾﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺳت ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﯾـﺎر ﻋـﺎﻟﯽ و دﻟﭘﺳـﻧد ﺗﮫﯾـﻪ ﺷـده
ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن در اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﻧﯾز ،ﺑﺎﯾد دﻗت ﻛﻧﯾـد ﻛـﻪ ﻣﻧظـور و ﻧﯾـت آﻧﭼـﻪ ﻣﯾﻛﻧﯾـد )رﺿـﺎﻣﻧدی
ﺧدا( ،از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺧﺎرج ﻧﮔردد .وﻗﺗﯽ ﭼﺷم ﺧـود را از ﻣﻧظـور و ھـدف آﻧﭼـﻪ ﻣﯾﻛﻧﯾـد ﺑـر دارﯾـد،
ﺑﮫﺗرﺑن ﺑرﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را ﻧﻘش ﺑر آب ﺧواھﯾد ﻧﻣود.

ﺿﻣﻧ ًﺎ ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد از آن ﻛﺎر ﻛﻪ اﻧﺟـﺎم ﻣﯾدھﯾـد و راه اﻧﺟـﺎم آن ،ﻣـورد ﺗﺄﯾﯾـد ﻛﺷـﯾش و
دﯾﮔر ﺧﺎدﻣﯾن ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﻛـﻪ ﺑـرای ﻣﯾﮫﻣـﺎﻧﯽ
ھﺎی ﺧود ،ﻋروﺳﯽ ھﺎ ،و ﺟﻠﺳﺎت ﭘر اھﻣﯾت دﯾﮔر اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾم ،از ﻗﺑل ﺑﺧوﺑﯽ طرح رﯾـزی ﺷـده
ﺑﺎﺷﻧد .ﻛﻣﺗر ﻛﺎری را ﻣﯾﺗوان در اﺛﻧﺎ وﻗت ﻋﺎﻟﯽ و دﻟﭘﺳﻧد ﺑﻪ ﺛﻣر رﺳﺎﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔـر ﻛـﺎر ﺻـﺣﯾﺣﯽ
ﻧﯾز ﺑوده ﺑﺎﺷد.
"آﯾﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﯾﻛﻧﯾم ،ﺑر ﻣﺑﻧﯽ ﻧظر ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد؟"
ﻣﻧظورﺗﺎن ﭼﺳﯾت؟
"اﯾن آﯾﻪ ﻣﯾﮔوﯾد ....." :ﭘﯾش ﺟﻣﯾﻊ ﻣردم ﺗدارك ﻛﺎرھﺎی ﻧﯾﻛو ﺑﺑﯾﻧﯾد" .اﯾن ﺑﻧظـر ﻣـن ﺟﻠـب رﺿـﺎﯾت
ﻣردم اﺳت".
ﻓرق ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﻣﯾﺎن ﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ و دﻟﭘﺳـﻧدی ﻛـﻪ در اﻧﺳـﺎن وﺟـود دارد ،و آﻧﭼـﻪ ﺧـدا ﻋـﺎﻟﯽ و
دﻟﭘﺳﻧد ﻣﯾﺷﻣﺎرد )ﺑﻘدری ﻛﻪ ﺣﺗﯽ ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﺗﺻدﯾق ﻣﯾﻛﻧﻧد ﻛﻪ ارزش آن ﺑﻪ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر اﺳـت(.
آﻧﭼﻪ ﻣورد ﺗوﺟﻪ اﯾـن آﯾـﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷـد ،ﺗـﺄﺛﯾری اﺳـت ﻛـﻪ ﺟـواب ﺷـﻣﺎ ﺑـر روی ﻣـردم ﻣﯾﮔـذارد .ﺧـدا
ﻧﻣﯾﺧواھد ﺟواب ﻧﯾﻛوی ﺷﻣﺎ ﺑﺻورت ﺳرھم ﺑﻧدی ﺷده و ﻗﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷـد .ﻣﻧظـور از "ﺗـدارك" دﯾـدن
اﯾن اﺳت ﻛﻪ از ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﭘﺳت و ﺑﯽ ارزش ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﯾـد .ﻣﻌﯾـﺎری ﻛـﻪ ﺑﻛـﺎر ﻣﯾﺑرﯾـد،
ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻛﻼم ﺧدا ﺑﺎﺷد.
ﺣﺎل ﻛﺎﻏذ و ﻣداد و ﻛﺗﺎب ﻣﻘدس و آﯾﻪ ﯾﺎب) (2ﺧود را ﺟﻣﻊ ﻛرده و ﺷروع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻛﻧﯾد .ﻓﮫرﺳـﺗﯽ
از ﺟواب ھﺎی ﻧﯾﻛوی ﺧود را ﺑﻪ ﺑدی ھﺎی دﯾﮔران ﻓراھم ﺳﺎزﯾد )ﭼﻛﺎر ﺧواھﯾد ﻛرد و ﭼﮔوﻧﻪ آﻧرا
اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد( ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ آﻧرا ﺗﻛﻣﯾـل ﻧﻛـرده اﯾـد از آن دﺳـت ﺑـر ﻧدارﯾـد .ﺳـﭘس آﻧـرا ﺑـﺎ
رھﺑران ﻛﻠﯾﺳﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮔذارﯾد ،ﺗـﺎ اطﻣﯾﻧـﺎن ﺣﺎﺻـل ﺷـود ﻛـﻪ ﺑرﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی ﺷـﻣﺎ ﻣﻌﯾـﺎر ﻋـﺎﻟﯽ و
دﻟﭘﺳﻧدی را در ﺑر دارد .ﻓﻘط در ﺑـرآورد ﭼﻧـﯾن ﺷـراﯾطﯽ اﺳـت ،ﻛـﻪ ﺧواھﯾـد داﻧﺳـت ﭼﻛـﺎر ﺑﺎﯾـد
ﺑﻛﻧﯾد ،و وﻗﺗﯽ ﺣﻣﻼت دﺷﻣن ﺷروع ﺷدﻧد ،ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺷﻣﺎ طﺑﯾﻌﺗ ًﺎ ﺛﻣـرۀ ﻧﯾﻛـو و ﻣـؤﺛری را
ﺧواھﻧد داﺷت .ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﯾﻛوی ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ و دﻟﭘﺳﻧد ﺗﮫﯾﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

) (1ﻛﻠﻣﮥ "ھداﯾت" را در راﺑطﻪ ﺑﺎ روح اﻟﻘدس ،ﻓﻘط دو ﺑﺎر در ﻛﻼم ﺧـدا ﻣﯾﺑﯾﻧـﯾم )در روﻣﯾـﺎن 8
 14 :و ﻏﻼطﯾﺎن  .(18 : 5ھﯾﭻ ﯾك از اﯾن آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﻪ ھداﯾت ﺷدن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در ھـر دو اﯾـن
آﯾﺎت ،ﭘوﻟس ﺻﺣﺑت از ھداﯾت روح اﻟﻘدس )ﺗواﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗن( ﻣﯾﻛﻧد ،ﺗﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺗواﻧﻧـد راه ﻧﯾﻛـو را
طﯽ ﻛﻧﻧـد .اﯾـن راھﮫـﺎ ﻧﯾـز در ﻛـﻼم ﺧـدا ﻣﺷـﺧص ﻣﯾﺑﺎﺷـﻧد .اﺳـﺗﻔﺎده از ﻛﻠﻣـﮥ "ھـداﯾت" ،ﺑﻌﻧـوان
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻛﻪ اﯾﻣﺎﻧداری را وادار ﺑﻪ اﺧﺗﯾﺎر ﻛردن راه ﺑﺧﺻوﺻـﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾـد ،ﺑـﺎ ﻛـﻼم ﺧـدا ﻣﻐـﺎﯾرت
دارد.
) (2اﮔر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﯾﻪ ﯾﺎب آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،از ﻛﺷﯾش ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻛﻣك ﺑﮔﯾرﯾد.

ﻓﺻل ﭼﮫﺎردھم
ﺟﻧگ ﻛﻧﯾد  -ﺻﻠﺢ ﻛﻧﯾد
روﻣﯾﺎن 12
":18اﮔر اﻣﮐﺎن دارد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ھﻣﻪ در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد".
اﯾن ﻗﺳﻣت دﯾﮔـری اﺳـت از دﺳـﺗور ﺟﻧﮔـﯽ ﺷـﻣﺎ .ھﻣـﺎﻧطور ﻛـﻪ از ﺷـﻣﺎ ﺧواﺳـﺗﻪ ﺷـده ﺑـر ﻋﻠﯾـﻪ
ﺷرارت ﺑﺟﻧﮔﯾد و آﻧرا ﺷﻛﺳت ﺑدھﯾد ،از ﺷـﻣﺎ ﺧواﺳـﺗﻪ ﺷـده ﻛـﻪ در ﺑرﻗـراری ﺻـﻠﺢ ﻧﯾـز ﭘﯾـروز
ﺷوﯾد .ا ّﻣﺎ ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﭘﯾروزی در ﺟﻧگ ،و اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ ،دو ﻛﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن
آﯾﻪ ،ﺧدا ﺑﻣﺎ ﻓرﻣﺎن داده در ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ ﻧﯾز ﭘﯾروز ﮔردﯾم )"اﮔر اﮐﺎن دارد"(.
آﻧﭼﻪ در ﻗﺳﻣت اول اﯾن آﯾﻪ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮐﻧﯾم ،ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﺿﯽ را ﻋﻧوان ﻣﯾﻛﻧد .اﯾن آﯾـﻪ اﻣـر ﻣطﻠﻘـﯽ
ﻧﯾﺳت .ﺧداوﻧد ﻛﺎﻣﻼً واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﻪ اﺳت و ﻣﯾداﻧد ﻛﻪ ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯾﻛﻧد ﭼﻪ ﻗدر ﺳـﻌﯽ و ﻛوﺷـش ﻛﻧﯾـد ،در
اﯾن اﻣر اﻣﻛﺎن دارد ﺷﻛﺳت ﺑﺧورﯾد .دﻟﯾل آﻧﻛﻪ در ﺧﺻوص ﻣواردی اﻣر ﻗطﻌـﯽ ﺻـﺎدر ﻣﯾﻛﻧـد ،و
در ﺧﺻوص ﻣوارد دﯾﮔر اﻣـری ﺷـرطﯽ ،ﺑﺧـﺎطر آن اﺳـت ﻛـﻪ ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ھـﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔـﯽ در ﻛـﺎر
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .آﻧﭼﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﺑﻪ آن ھﺳﺗﯾد؛ ﺧـدا آﻧـرا ﻻزم ﻣﯾـدارد .در ﺧﺻـوص ﻣـواردی ﻛـﻪ ﺷـﻣﺎ
ﻣﺳﺋول ﻧﺻف ﺟرﯾﺎن ﻛـﺎر ھﺳـﺗﯾد ،ﺧـدا ﺷـﻣﺎ را ﻣﺳـﺋول ﻧﺻـف آن ﻣﯾـدارد .اﻧﺗظـﺎر ﻧﻣﯾـرود ﺷـﻣﺎ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت دﯾﮔری را ﺑﻌﮫده ﺑﮔﯾرﯾد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔر ،راھﯽ ﻧﯾﺳـت ﻛـﻪ ﺑﺗواﻧﯾـد دﯾﮔـری را وادار ﺑـﻪ
ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺑﺎ ﺧود ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد ،اﮔر ﺧواھﺎن آن ﻧﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺟﻧگ ﺑﺎ ﺷرﯾر ﭘﯾروزﻣﻧـد ﺑﺎﺷـﯾد؛ اﯾـن ﺑﺳـﺗﮔﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ دارد .ﺷـﻣﺎ ھﻣﯾﺷـﻪ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﻪ ﺻﻠﺢ دروﻧﯽ ﻓﺎﯾق آﯾﯾد؛ اﯾن ﻧﯾـز ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺑﺳـﺗﮔﯽ دارد .وﻟـﯽ ﺷـﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾـد ھﻣﯾﺷـﻪ ﺑـﺎ
دﺷﻣن ﺷﻛﺳت ﺧوردۀ ﺧود ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن ﺑﺳﺗﮔﯽ ﺑﻪ او ﻧﯾز دارد.

اﻟﺑﺗﻪ ھدف ﺷﻣﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺻرﻓ ًﺎ ﺷﻛﺳت دادن دﺷﻣن ﻛﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳـت .ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ﻧظـر ﺧـود را
ﻣﺎورای ﺟﻧگ ،و ﺑﻪ راﺑطﮥ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزی ﻛﻪ ﭘس از ﺗﺳﻠﯾم دﺷﻣن ﺑﺎﯾد اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾـد ،ﺗﻣرﻛـز ﻧﻣﺎﯾﯾـد.
ﮔﮫﮔﺎھﯽ ،و ﺷﺎﯾد ﺑﯾش از آﻧﮐﻪ اﻧﺗظﺎرش را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،اﯾن اﻣﻛﺎن اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد )ﺑﻠﻪ ،ﺣﺗﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺎدر زﻧﺗﺎن!( .اﮔر ﺗﻣرﻛز ﻓﮐری ﺷﻣﺎ ﺑر دﺷﻣﻧﺗﺎن ﺑﺎﺷد و اﮔر ﻋﻼﻗﻪ و ﺗوﺟﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﻪ رﻓﺎه ﺣـﺎل
او ﺑوده ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً اﻣﻛﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑود .ﻛﺷور ھﺎی آﻟﻣـﺎن و ژاﭘـن ﭘـس
از آﻧﻛﻪ در ﺟﻧـگ ﺟﮫـﺎﻧﯽ دوم از آﻣرﯾﻛـﺎ ﺷﻛﺳـت ﺧوردﻧـد ،ﺗﺑـدﯾل ﺑـﻪ دوﺳـﺗﺎن آﻣرﯾﻛـﺎ ﺷـدﻧد .اﯾـن
دوﺳﺗﯽ ﺗﻧﮫﺎ از طرﯾق ﺗﻼش ﮔﺳﺗرده ای ﺑوﻗـوع ﭘﯾوﺳـت .ھﻣﯾﻧطـور در راﺑطـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻣﺎ ،ﺻـﻠﺢ ﺑـﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺑدﺳت ﻧﺧواھد آﻣد.
ﻋﺑراﻧﯾﺎن 12
":14ﺳﺧت ﺑﮐوﺷﯾد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻣردم در ﺻﻠﺢ و ﺻـﻔﺎ ﺑـﻪ ﺳـر ﺑرﯾـد و ﻣﻘـدّس ﺑﺎﺷـﯾد ،زﯾـرا ﺑـدون
ﻗدوّ ﺳﯾت ھﯾﭻ
ﮐس ﺧداوﻧد را ﻧﺧواھد دﯾد".
ﺧداوﻧد از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد "ﺳﺧت ﺑﮐوﺷﯾد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻣردم در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺳر ﺑرﯾد" .اﯾن ھـدف
ﺷﻣﺎ اﺳت و در ﺑدﺳت آوردن آن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﻛوﺷﯾد.
ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ،دو ﻣورد را ﺣﺗﻣﯽ ﺑداﻧﯾد ،اﮔر ﺗوﺟﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺎورای ﺻﺣﻧﮥ ﺟﻧگ و ﻣﺎورای ﻣذاﻛرات ﺗﺳﻠﯾم و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺧص ﮔﻧﺎه ﻛﺎر ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد ،و ﺑﻪ ﺳـوی اﯾﺟـﺎد ﺻـﻠﺢ ﺗﻣرﻛـز ﻧداﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد ،ﺟوﯾـﺎی آن
ﻧﺧواھﯾد ﺷد .ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از آﻏـﺎز ،ﭼﻧـﯾن ھـدﻓﯽ را ﺑـرای ﺧـود ﺗﻌﯾـﯾن ﻛﻧﯾـد و در طـول اﺟـرای
ﺑرﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﺳرﺳﺧﺗﯽ در ﭘﯽ آن ﺑﻛوﺷﯾد .در واﻗـﻊ وﻗﺗـﯽ ھـدف ﺑرﻧﺎﻣـﮥ ﺟﻧﮔـﯽ ﺷـﻣﺎ اﯾﺟـﺎد ﺻـﻠﺢ و
رواﺑط ﺑرادراﻧﻪ ﺑوده ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﯾن ھدﻓﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺑر ﻧﺣوۀ اﺟرای ﺟﻧگ ﻧﯾز ﺧواھد ﻧﻣـود .ﺑطـور ﻣﺛـﺎل،
در ﺟﻧﮔﯾدن ﻣواظب ﺧواھﯾد ﺑود ﻛـﻪ وﯾراﻧـﯽ ﻏﯾـر ﺿـروری اﯾﺟـﺎد ﻧﮔـردد ،ﭼـون اﯾﺟـﺎد ﺻـﻠﺢ را
ھﻣﺎﻧﻘدر ﻣﺷﻛل ﺗر ﺧواھد ﻧﻣود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻧﻘﺷﮥ ﺟﻧﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﯽ ﻛﻼم ﺧدا ﺗﻧظـﯾم ﺷـده ،ﺗـﺎ
ﺷﺧص ﮔﻧﺎه ﻛﺎر ﺑﻪ ارﺟﻌﯾت راه ﺧدا ﭘﯽ ﺑﺑرد و ﺑﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻛﻪ ﺑﻧﯾـﺎن ﮔـذار اﯾـن راه ﻣﯾﺑﺎﺷـد،
اﯾﻣﺎن آورد .ﺻﻠﺣﯽ ﻛﻪ دل ﮔﻧﺎه ﻛﺎر را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ﺧـود و ﻧﯾﻛﻧـﺎﻣﯽ ﺧـدا ﻣﺟـﺎب ﻣﯾﺳـﺎزد ،ﺗﻧﮫـﺎ
ﺻﻠﺣﯽ اﺳت ﻛﻪ ﭘﺎﯾدار ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و آن ھدف ﺟﻧﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﺳت.
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد .ﻓﻛر ﻣﯾﻛﻧﻧد اﮔر ﺧود را ﺑﺎ دﺷـﻣن
ﺷﺎخ ﺑﺷﺎخ ﻧﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد و ﯾﺎ اﺧﺗﻼﻓﯽ را ﺑﺎ او آﺷﻛﺎر ﻧﻛرده اﻧد" ،ﻏﯾر روﺣﺎﻧﯽ" ﯾﺎ "ﺳﺎزش ﮔر" ﺷـده
اﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﻛﻼم ﺧدا ﺷﯾﺦ ﻛﻠﯾﺳﺎ را ﻣوظف ﻣﯾداﻧد ﻛﻪ راﺑطﮥ ﺧوﺑﯽ را ﺑﺎ آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺎرج از
ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد:
اول ﺗﯾﻣوﺗﺎؤس 3
":7و ﺑﺎﯾد در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن ﺑﯾرون ﻧﯾز ﻧﯾﮐﻧﺎم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳواﯾﯽ و دام اﺑﻠﯾس ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﯾﺎﯾد".

اﮔر ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﻪ ای را رھﺑر ارﺗش ﺑﻌﮫده دارد ،و رﻓﺗﺎر او ﻧﻣوﻧﻪ ای اﺳت ﺑـرای آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ زﯾـر
ﻧظر او ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن رﻓﺗﺎری اﺳت ﻛﻪ ھﻣﮥ اﻓراد ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﻌﮫده ﺑﮔﯾرﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ﺑوﺿوح ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ وظﯾﻔﮥ ﺳرﺑﺎز ارﺗش ﻣﺳﯾﺢ ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺟﻧـگ ﺑـﺎ ﺷـرﯾر اﺳـت ،ﺑﻠﻛـﻪ "ﺻـﻠﺢ
ﻛﻧﻧدﮔﺎن" ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﻧد:
ﻣﺗﯽ 5
":9ﺧوﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺻﻠﺣﺟوﯾﺎن ،زﯾرا آﻧﺎن ﻓرزﻧدان ﺧدا ﺧواﻧده ﺧواھﻧد ﺷد".
روﻣﯾﺎن 12
":18اﮔر اﻣﮐﺎن دارد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ھﻣﻪ در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد".
در ﺧﺻـوص اﯾﺟـﺎد ﺻـﻠﺢ ﻣﯾـﺎن اﯾﻣﺎﻧـداران ،طـرح ادب /ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ) ،(1ﻛـﻪ در ﻛـﻼم ﺧـدا آﺷـﮐﺎر
ﮔردﯾده )ﻣﺗﯽ  15 :18ﺗﺎ  ،(17ﺻـﻠﺢ را ﺗظﻣـﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾـد .اﻣّـﺎ ﭼـون ﻛﻠﯾﺳـﺎ ھﯾﭼﮔوﻧـﻪ اﻗﺗـدار ادﺑـﯽ
ﺧﺎرح ﻣﺣدودۀ ﺧود ﻧدارد ،ﭼﻧﯾن ظﻣﺎﻧﺗﯽ ﺑرای راﺑطﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧـﺎطر
اﺳت ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﯾﮔوﯾد" :اﮔر اﻣﮐﺎن دارد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود  ."........ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﭼﻪ
را ﻛﻪ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺻول ﻛﻼم ﺧدا و در ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود دارﯾـد را ﺑـرای اﻧﺟـﺎم وظﯾﻔـﻪ ای ﻛـﻪ ﻣرﺑـوط
ﺑﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﯾد.
ﺷﺎﯾد ﻣﺎدر زن ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺷﺧﺻـﯾﺗﯽ را دارد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺧﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾـد ﺗﺣﻣـل ﻛﻧﯾـد .ھـﯾﭻ ﻋﯾﺑـﯽ
ﻧدارد .ﺷﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺳﯾﺣﯽ را دارﯾد و ﻓرﻣﺎن از ﺟﺎﻧب ﻓرﻣﺎﻧـده ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺻـﺎدر ﺷـده :ﺑـﺎ او ﺗـﺎ
آﻧﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﻣﻛﺎن دارﯾد ﺟوﯾﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرای ﺷﻣﺎ راه دﯾﮔری وﺟود ﻧدارد ،ﭼﺎرۀ دﯾﮔـری ﺟـز
اطﺎﻋت از ﻓرﻣﺎن ﺧدا را ﻧدارﯾد .ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﺷﻣﺎ آﻧﭼﻪ در ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود دارﯾد ،و ﺑـﺎ ﻛـﻼم
ﺧدا ﻣطﺎﺑﻘت دارد را ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ ﺑﺎ او ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﯾد ،ﺻرﻓﻧظر از آﻧﻛﻪ او ﭼـﻪ ﺑﮔوﯾـد و ﯾـﺎ
ﭼﻪ ﺑﻛﻧد .رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻛﻼم ﺧدا ﺑﺎﺷد .ﮐﺳـﯽ ﮐـﻪ ﭘﯾـرُ و ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﻣﯾﺑﺎﺷـد ﺷـﺧص
آزادی اﺳت .او اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﻧدارد ﺑر ﺣﺳب رﻓﺗﺎر و ﮔﻔﺗﺎر دﯾﮔران زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼـون زﻧـدﮔﯽ او را
ﻋﯾﺳ ـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ در دﺳــت دارد .اﯾ ـن زﻧــدﮔﯽ آزادی اﺳــت ﻛــﻪ ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎن دارﻧــد ،و ﺑﯾﮔﺎﻧﮔــﺎن از آن
ﻣﺣروﻣﻧد .ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻓﻘط در ﻣﻘﺎﺑل ﺧوﺑﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯾﺷـود ﻧﯾﺳـت ﻛـﻪ ﻧﯾﻛـﯽ ﻣﯾﻛﻧـﯾم ،ﺑﻠﻛـﻪ ﭼﻧـﺎن
آزادی را دارﯾم ﻛﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑدی ﻧﯾز ﺑـﻪ اﻧﺟـﺎم ﻣﯾرﺳـﺎﻧﯾم ،ﭼـون واﺑﺳـﺗﻪ ﺑـﻪ اﻋﻣـﺎل و
رﻓﺗﺎر دﯾﮔران ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ او واﺑﺳﺗﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم:
ﻣﺗﯽ 5
":44اﻣّﺎ ﻣن ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم دﺷﻣﻧﺎن ﺧـود را ﻣﺣﺑـت ﻧﻣﺎﯾﯾـد و ﺑـرای آﻧـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ آزار ﻣـﯽ
رﺳﺎﻧﻧد ،دﻋﺎی
ﺧﯾر ﮐﻧﯾد"،

":45ﺗﺎ ﭘدرﺧود را ﮐﻪ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،ﻓرزﻧدان ﺑﺎﺷﯾد .زﯾرا آﻓﺗﺎب ﺧود را ﺑر ﺑـدان و ﻧﯾﮐـﺎن ﻣـﯽ
ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺑﺎران
ﺧود را ﺑر ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و ﺑدﮐﺎران ﻣﯽ ﺑﺎراﻧد".
":46اﮔر ﺗﻧﮫﺎ آﻧﺎن را ﻣﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼﻪ ﭘﺎداﺷﯽ ﺧواھﯾد داﺷت؟ آﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﺧراﺟﮔﯾران ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟"
":47و اﮔر ﺗﻧﮫﺎ ﺑـرادران ﺧـود را ﺳـﻼم ﮔوﯾﯾـد ،ﭼـﻪ ﺑرﺗـری ﺑـر دﯾﮔـران دارﯾـد؟ ﻣﮔـر ﺣﺗـﯽ ﺑـت
ﭘرﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟"
":48ﭘس ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷﯾد ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣل اﺳت".

ﻛوﻟﺳﯾﺎن 3
":22ای ﻏﻼﻣﺎن ،ارﻓﺻﻼن زﻣﯾﻧﯽ ﺧوﯾش را در ھر اﻣری اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ،ﻧﻪ ﻓﻘط آﻧﮔﺎه ﮐـﻪ ﻣراﻗـب
ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﺑرای ﺟﻠب ﺗوﺟﻪ ﺷﺎن ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﻼص ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﻪ اﺣﺗرام ﺧداوﻧد ﻣطﯾﻊ ﺑﺎﺷﯾد".
":23ھر ﮐﺎری را از ﺟﺎن و دل ﭼﻧﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﻪ ﮔوﯾﯽ ﺑرای ﺧداوﻧد ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﻧﯾـد ،ﻧـﻪ ﺑـرای
اﻧﺳﺎن"،
":24زﯾرا ﻣﯽ داﯾﻧد ﭘﺎداﺷﺗﺎن ﻣﯾراﺛﯽ اﺳت ﮐﻪ از ﺧداوﻧد ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت ،ﭼرا ﮐﻪ در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد
ﻣﺳﯾﺢ را
ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد".
":25ھر ﮐس ﺑدی ﮐﻧد ،ﺳزای ﻋﻣل ﺑد ﺧوﯾش را ﺧواھد دﯾد و ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت".

دﻟﯾل آﻧﻛﻪ ﺧداوﻧد ﻣﯾﮔوﯾد  " :اﮔر اﻣﮐﺎن دارد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﻣرﺑـوط ﻣـﯽ ﺷـود ،"........را در
آﯾﺎت ذﻛر ﺑﺎﻻ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد.
ﺧواه دﯾﮔری ﺧواھﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،رﺑطﯽ ﺑﻪ ﻣوﺿـوع ﻧـدارد و ﻓرﻗـﯽ را ﻧﯾـز ﻧﺑﺎﯾـد
ﺑﻛﻧد .وظﯾﻔﮥ ﺷﻣﺎ ،ﺻرﻓﻧظر از ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎی او ﻛوﺷﺷـﯽ اﺳـت ﺗـﺎ ﺣـدی ﻛـﻪ ﺻـﻠﺢ را اﯾﺟـﺎد
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھراﻧدازه ﻛﻪ دﯾﮔری ﺑﻪ ﺷرارت ﺧود اداﻣﻪ داده و از اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ ﺟﻠـوﮔﯾری ﻛـرده ﺑﺎﺷـد ،ﺷـﻣﺎ در
ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﺧواھﯾد ﺑود ،ﭼون ﻣﯾداﻧﯾد آﻧﭼﻪ ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳـﺗﻪ را اﻧﺟـﺎم داده اﯾـد ،و ﺧـدا را
ﺧوﺷﻧود ﺳﺎﺧﺗﻪ اﯾد .ﭘس اﮔر ﺧوﺷﻧودی ﺧـدا ھـدف ﻧﮫـﺎﯾﯽ و اﺻـﻠﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﺷـد ،دﻟﯾﻠـﯽ ﻧـدارد ﻛـﻪ
ھﯾﭼوﻗت ﺷﻛﺳت ﺑﺧورﯾد .اﻟﺑﺗﻪ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ دﺷﻣن ﺧود ﺻـﻠﺢ ﻧﻛـرده ﺑﺎﺷـﯾد ،اﻣـﺎ وﻗﺗـﯽ
ﻣﯾداﻧﯾد آﻧﭼﻪ ﻛﻪ در ﭼﮫﺎر ﭼوب اﺻـول ﻛـﻼم ﺧـدا و ﺗواﻧـﺎﯾﯽ ﺧـود ﺑـوده اﺳـت را اﻧﺟـﺎم داده اﯾـد،

ﻣﯾﺗواﻧﯾد اطﻣﯾﻧـﺎن داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد ﻛـﻪ ﻣوﻓـق ﺑـوده اﯾـد ،ﭼـون ﺑـﻪ ھـدف اﺻـﻠﯽ ﺧـود ﻛـﻪ اطﺎﻋـت و
ﺧوﺷﻧودی ﺧدا اﺳت ،دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻪ اﯾد).(2
ﻛﻠﻣﺎت "اﮔر اﻣﮐﺎن دارد" ،ﻣﺣدودﯾﺗﯽ را ﻧﯾز در راه و روﺷـﯽ ﻛـﻪ ﻣﯾﺗواﻧﯾـد ﺑـرای اﯾﺟـﺎد ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ
ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﯾد ﺑﻧﺎ ﻣﯾﺳﺎزﻧد .اﺻطﻼح "ﺻﻠﺢ ﺑﮫر ﻗﯾﻣﺗـﯽ ﻛـﻪ ﺷـده" ،ﺑـﺎ ﭼﻧـﯾن ﻗﯾـد و ﺷـرطﯽ در ﺗظـﺎد
اﺳت" .اﮔر اﻣﮐﺎن دارد" ،ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھـد ﻛـﻪ در ﺑﻌﺿـﯽ ﻣواﻗـﻊ ﺑﮫـﺎی اﯾﺟـﺎد ﺻـﻠﺢ ﺑـﯾش از ﺣـد
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺻﻠﺢ را ﺑﺎﯾد ﻓﻘط در ﭼﮫﺎر ﭼوب اﺻول ﻛﻼم ﺧدا ﺑﻧـﺎ ﺳـﺎﺧت ،و ﻧﺑﺎﯾـد در اﯾـن راه دﭼـﺎر
ھوا و ﺣوس ﺷد.
در واﻗﻊ ﺻﻠﺢ را ﻣﯾﺗوان ﺑﻪ ﻗﯾﻣﺗﮫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔـﯽ ﺧرﯾـد .آﻧـرا ﻣﯾﺗـوان ﺑـﻪ ﻗﯾﻣـت وﺟـدان ،و ﯾـﺎ ﻋـدول
ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ اﻋﺗﻘـﺎدات ﻣﺳـﯾﺣﯽ ،ﺑدﺳـت آورد .ﭘـس در ﻣـواﻗﻌﯽ ،ﺑـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﺑﺎﯾـد دﺳـت از ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ
ﺑردارﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺣﻘﯾﻘت و روﺣﺎﻧﯾت ﺧدا را ﺑﻪ ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻓـدا ﺳـﺎزﯾد .ﺻـﻠﺢ را ﺑﺎﯾـد از طرﯾـق
ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺑدﺳت آورد ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯾﻣت آن.
ھر ارﺗﺑﺎطﯽ دارای ﺳﻪ ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺗرك ﻣﯾﺑﺎﺷد .آﻧﭼﻪ ﺷﺧص دﯾﮔر ﻣﯾﻛﻧد ،آﻧﭼﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﻛﻧﯾد ،و آﻧﭼـﻪ
ﺧدا ﻣﯾﻛﻧد .ﭘس ﺑﯾﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻣل راﺑطﻪ ﻧﺳﯾﺗﯾد .وﻗﺗـﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ ﺧداوﻧـد در ﻣﯾـﺎن
راﺑطﻪ ای ﯾﻛدل ﻣﯾﺷوﯾد ،در اﮔﺛرﯾت ھﺳﺗﯾد )ﺧدا ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾت اﺳت( .ﺑﺎ داﺷﺗن ﭼﻧﯾن اﻛﺛرﯾﺗـﯽ ،دﻟﯾﻠـﯽ
ﺑرای دل ﺷﻛﺳﺗﮔﯽ و ﻧﺎاﻣﯾدی و ﺧود ﺧوری وﺟود ﻧدارد .ﭘس وﻗﺗﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺧواﺳـت ﺧـدا ﻋﻣـل
ﻛرده ﺑﺎﺷﯾد ،اﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺳت.
اﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟود ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش در اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ ،طـرف ﻣﻘﺎﺑـل ﺣـﺎظر
ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻧﻣﯾﺷود .در ﭼﻧﯾن ﺻورﺗﯽ ﺑﺎﯾد او را ﺗرك ﻛﻧﯾد:
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 7
":15اﻣﺎ اﮔر آن ﮐﻪ ﺑﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت ﺑﺧواھد ﺟدا ﺷود ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺷوﯾد .در ﭼﻧﯾن وﺿﻐﯽ ﺷوھر ﯾـﺎ زن
ﻣؤﻣن
اﺟﺑﺎری ﻧدارد ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ ﺧواﻧده اﺳت".
اﻣﺎ ﺣﺗﯽ در ﭼﻧﯾن ﻣوارد ﻧﺎدری ،ﺑﮔوﻧﻪ ای ﻛﻪ در آﺧر اﯾن آﯾﻪ ذﮐر ﺷده ،ﭼﻧﯾن ﺣرﻛﺗـﯽ را ﺑﺧـﺎطر
ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد .در ﺗﻣـﺎم ﻣـوارد ،آرزوی ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد راﺑطـﮥ ﻣﺳـﺎﻟﻣت آﻣﯾـز
ﺑﺎﺷد و در دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻛوﺷﯾد ،ﺣﺎل ﭼﻪ دﺳت ﺑﯾﺎورﯾد ﯾﺎ ﻧﯾﺎورﯾد.
اﻧﺳﺎن از ﺳر آﻏﺎز در ﺑﺎغ ادن ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ،ﺗﻘﺻﯾر را ﺑر ﮔردن دﯾﮔری اﻧداﺧﺗﻪ:
ﭘﯾداﯾش 3
":12آدم ﮔﻔت » :اﯾن زﻧﯽ ﻛﻪ ﻗرﯾن ﻣن ﺳﺎﺧﺗﯽ ،وی از ﻣﯾوۀ درﺧت ﺑﻪ ﻣن داد ﻛﻪ ﺧوردم"«.
":13ﭘس ﺧداوﻧد ﺧدا ﺑﻪ زن ﮔﻔت » :اﯾن ﭼﻪ ﻛﺎر اﺳت ﻛﻪ ﻛـردی؟« زن ﮔﻔـت » :ﻣـﺎر ﻣـرا اﻏـوا
ﻧﻣود ﻛﻪ
ﺧوردم"«.

ﺣﺗﯽ ﮔﻧﺎه ﻛﺎراﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ آزاد ﺷده اﻧد ﻧﯾـز ،ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﺧـود را درک ﻧﻣﯾﻛﻧﻧـد.
ﻛﻼم ﺧدا ﺷﯾﭘوری اﺳت ﻛﻪ اﻧﺳﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫده ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧود آﮔﺎھﯽ ﻣﯾدھد .ﺳﮫم آﻧﭼـﻪ
ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا ﺑﻪ آن ﻣﺳﺋوﻟﯾد ،آن اﺳت ﻛﻪ آﻧﭼﻪ در ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود دارﯾـد را ﺑـرای اﯾﺟـﺎد ﺻـﻠﺢ
ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﯾد ،ﺻرﻓﻧظر از ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻛﻪ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ اﺑراز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻛداﻣﻧد:
اول  -ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎﯾد ﭘﺎك ﺑﺎﺷد .اطﻣﯾﻧـﺎن ﺣﺎﺻـل ﻧﻣﺎﯾﯾـد ﻛـﻪ زﻧـدﮔﯽ ﺷـﻣﺎ در ﺗﻣـﺎم اﺑﻌـﺎد
ﺧود ،اول ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻗرار دارد.
اﻣﺛﺎل 16
":7ﭼون راھﮫﺎی ﺷﺧص ﭘﺳﻧدﯾدۀ ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد ،دﺷﻣﻧﺎﻧش را ﻧﯾز ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﯽ آورد".
در ﻛﺗﺎب داوران ﺷﺎھد آن ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم ﻛﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺧداوﻧد از دﺷﻣن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺎ ﻗوم ﺧـود را ﺑـﻪ
ﺗوﺑﻪ و ﻣﺻﺎﺣﺑت ﺑﺎ او ﺟﻠب ﻛﻧد .اﻣﻛﺎن دارد ﻛﻪ ﺟﻧگ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﻪ درون ﺧود و ﺑﺎ ﮔﻧـﺎھﯽ ﻛـﻪ
در ﺧود ﭘﻧﮫﺎن دارﯾد ،ﺑﻪ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد .رواﺑـط ﺧـود را ﺑـﺎ ھﻣـﻪ در ﻧظـر ﺑﮔﯾرﯾـد ،و در ﻣﻘﯾـﺎس ﺑـﺎ
اﺻول ﻛﻼم ﺧدا ،ھر ﯾك را ﺑﺳﻧﺟﯾد )ﻧﻪ ﻓﻘط رواﺑطﯽ ﻛﻪ ﺑـﺎ دﺷـﻣن دارﯾـد( .وﻗﺗـﯽ راﺑطـﮥ ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ
ھﻣﺳر ﺧود ،ﺑﺎ واﻟدﯾن ﺧود ،ﺑﺎ ﻛﺎر ﻓرﻣﺎ ،ھﻣﺳﺎﯾﻪ ،ﻓرزﻧـدان ،و ﻏﯾـره ،در ﺻـﻠﺢ و ﺳـﻼﻣﺗﯽ ﺑـوده
ﺑﺎﺷد ،آﻧوﻗت ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ ﺧدا ﻧﯾز دل ﺧﺷﻣﮔﯾن دﺷﻣﻧﺗﺎن را ﻟﻣس ﻛرده و ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧرم ﻣﯾﻛﻧد.
دوم – ﺣﺿور دﺷﻣن در ﺑراﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﻪ ﺧﺎطر اﺻﻼح ﺷـﻣﺎ ﻧﺑـوده ﺑﺎﺷـد .ﻣﻣﻛـن اﺳـت
ﺧواﺳت ﺧدا آن اﺳت ﻛﻪ ﺷﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻧزد ﻣﺳﯾﺢ ﺑﯾﺂورﯾد ،ﯾـﺎ ﻣﻣﻛـن اﺳـت ﻣﯾﺧواھـد ﺑـر او ﻏﻠﺑـﻪ
ﻧﻣوده و ﺷﮫﺎدت ﺑدھﯾد ،ﯾﺎ ﻣﯾﺧواھد از آن طرﯾق ﺷﻣﺎ را ورزﯾده و ﻗوی ﻧﻣﺎﯾد .ﻛﺳـﯽ ﭼـﻪ ﻣﯾداﻧـد؟
ﭘس در ھر ﺣﺎل ،ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﭘﺎك ﺑوده ﺑﺎﺷد .اﮔر ﮔﻧﺎھﯽ ھﺳت ﻛـﻪ ﺑﺎﯾـد ﺑـﻪ آن
اﻋﺗراف ﻛرده و ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﺑدی ھﺳـت ﻛـﻪ ﺑﺎﯾـد ﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾـد ،ﻋﺟﻠـﻪ ﻛﻧﯾـد و ﻧﮔذارﯾـد ﻟﻛـﻪ ای در
روزﮔﺎر ﺷﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
"ﻣﮔر اﻋﺗراف ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ،ﺷﮫﺎدت ﺑدی ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ ﻧﻣﯾﺷود؟"
ﺧﯾر .ﺷﻣﺎ ﭼون ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗﯾد ادﻋﺎی ﻛﺎﻣل ﺑودن را ﮐﻪ ﻧﻣﯾﻛﻧﯾد .ﺑﻌﻛس ،ﺷﻣﺎ اﻗرار ﻣﯾﻛﻧﯾد ﻛﻪ ﮔﻧـﺎه
ﻛﺎری ھﺳﺗﯾد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﯾض ﺧدا آزاد ﺷده اﯾد .آزادی را ﺑدﺳت آوده اﯾـد ،وﻟـﯽ ﻛﺎﻣـل ﺑـودن را ھﻧـوز
ﻧﻪ .ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻧـﺎه ﺧـود ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ دﯾﮔـری اﻋﺗـراف ﻣﯾﻛﻧﯾـد و ﺧواھـﺎن اﺻـﻼح رواﺑـط ﺑـﺎ او
ﻣﯾﺷوﯾد ،آن اﻋﺗﻘﺎدی ﻛﻪ دارﯾد را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﻛﻧﯾد .اﻟﺑﺗﻪ ﻛﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ھر ﭼﻪ ﺑﺎﺷد ﺑﮫﺗر از آن
اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎر ﻋﻔو ﻧﺷدۀ ﮔﻧﺎه ،و ﻧﮔراﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا را ﻣﺗﺣﻣل ﺑﺷوﯾد.

ﻣﺗﯽ 5
":9ﺧوﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺻﻠﺣﺟوﯾﺎن ،زﯾرا آﻧﺎن ﻓرزﻧدان ﺧدا ﺧواﻧده ﺧواھﻧد ﺷد".

) (1ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﯾـن ﻣوﺿـوع ﺑـﻪ ﻛﺗـﺎب ﻣـن ، Christian Counselor's Manual
رﺟوع ﻛﻧﯾد.
) (2در اﯾن راﺑطﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻛﻼم ﺧدا در دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن  1 : 4و  ،2ﻧﯾز رﺟوع ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻓﺻل ﭘﺎﻧزدھم
ﺳﻪ ﻧﻣوﻧﻪ از آﺷوﺑﮔری
ﺣﺎل ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﺳرﺑﺎز ﻣﺳﯾﺢ ،ﺻﻠﺢ ﻛﻧﻧده ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﯾد ،ﭼرا ﺑﻪ دﻧﺑﺎل اﯾﺟـﺎد ﺻـﻠﺢ ﻧﯾﺳـﺗﯾد؟
ﭼرا آﻧﻘدر آﺷوﺑﮔری ﻣﯾﻛﻧﯾد؟ ﭘوﻟس رﺳول ﻧﯾز در ﻣﯾﺎن دﻋوا و ﻣراﻓﻌﺎت زادی ﺑـود )ﻛـﻼم ﺧـدا(،
وﻟﯽ او آﻏﺎز ﻛﻧﻧدۀ ھﯾﭼﻛدام ﻧﺑود.
ﯾﮐ ـﯽ از راھﮫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣﺳــﯾﺣﯾﺎن آﺷــوﺑﮔری ﻣﯾﮐﻧﻧــد از طرﯾــق ﺗﺣرﯾــک آﺷــوب اﺳــت .اﻣــﺎ در دوم
ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﻛﯾﺎن  ،12 : 3ﺧداوﻧد ﻣﯾﺧواھد ﻛﻪ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ آراﻣﯽ را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم:
دوم ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﻛﯾﺎن 3
":12ﭘس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎن را ﺣﮐم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﭘﻧد ﻣﯽ دھﯾم ﮐـﻪ آرام و ﻗـرار
ﺑﮔﯾرﻧد
و ﺑرای ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧورﻧد ،ﮐﺎر ﮐﻧﻧد".
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻛﺎر و زﻧدﮔﯽ ﺧود را در "آراﻣﯽ" ﺑﺳـر ﻛﻧـﯾم ،و ﻧﺑﺎﯾـد ﺑـﻪ دﻧﺑـﺎل دﻋـوا و ﻣراﻓﻌـﺎت ﺑﺎﺷـﯾم.
ﺑﻌﻧوان رواج دھﻧدﮔﺎن ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘط ﺑـﻪ دﻧﺑـﺎل آﺷـوب ﻧﺑﺎﯾـد ﺑﺎﺷـﯾم ،ﺑﻠﻛـﻪ ﺗﻣـﺎم ﺳـﻌﯽ و
ﻛوﺷش ﺧود را ﺑﻛﺎر ﺑرﯾم ﺗﺎ آﺷوب اﯾﺟﺎد ﻧﮔردد .داﻧﺳﺗن آﻧﮐﻪ ﭘس از ﺟﻧگ ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗوان ﺻـﻠﺢ را
اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺻﻠﺢ را رواج ﺑدھﯾم .اﻟﺑﺗـﻪ وﻗﺗـﯽ ﺟﻧـگ ﺑـﻪ ﻣﯾـﺎن ﻣﯾﺂﯾـد ،ﯾـك ﻣﺳـﯾﺣﯽ
وظﯾﻔﮥ ﺟﻧﮔﯾدن را دارد ،و ﺑﺎﯾد آﻧﮔوﻧﻪ ﺑﺟﻧﮔد ﺗﺎ ﭘﯾروز ﮔردد ،وﻟﯽ ھﯾﭼﮔﺎه ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﺧود ،آﺷوﺑﯽ
را آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎ در ﺟراﯾد و ﻛﺗﺎب ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻓراد زﯾـﺎدی ﻣﯾﺧـواﻧﯾم ﻛـﻪ در ﻣﻌـرض
ﺣﻣﻠﮥ دﺷﻣن ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،و اﮔر واﻗﻌ ًﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺧدا ﺑودﻧد ،ﻛﻼم و ﭘﯾﻐﺎم او اﺳت ﻛﻪ آﻧﮫﺎ را دﭼـﺎر
ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻧﻣود ،ﻧﻪ روح و رﻓﺗﺎر ﭘرﺧﺎﺷﮔراﻧﮥ ﺧودﺷﺎن .ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻣـوده
اﺳت ،و ھﯾﭼﮔﺎه ﻧﺑﺎﯾد اوﻟﯾن ﮔﻠوﻟﻪ را ﺷﻣﺎ ﺷﻠﯾك ﻧﻣﺎﯾﯾد! در واﻗـﻊ ،اﮔـر ﻣﺷـﻐول ﺧـدﻣت ﺑـﻪ ﻋﯾﺳـﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ،ﻧﻪ وﻗت دﻋوا و ﻣراﻓﻌﻪ را دارﯾد و ﻧﻪ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﻪ آن را .اﮔر ﺑطور ﻛﺎﻣل ،در ﺧـدﻣت
او ﺑﺎﺷﯾد ،ھﯾﭻ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﻪ دﻋوا ﻧﺧواھﯾد داﺷت ،ﭼون دﺳت ﺷﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزۀ ﺑﺎ دﺷﻣن ﺑطور ﻛـﺎﻓﯽ

ﭘر ﺧواھد ﺑود .ﻛﺎرﮔران واﻗﻌﯽ ﺧـدا ،از آﻧﻛـﻪ ﺑﺎﯾـد در ﯾـك دﺳـت ﺷﻣﺷـﯾر و در دﯾﮔـری ﺑﯾﻠﭼـﻪ را
ﺑدﺳت ﺑﮔﯾرﻧد ،ﺗﺄﺳف ﻣﯾﺧورﻧد .آﻧﮫﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد ﺑﺎ ھر دو دﺳت ﻣﺷﻐول ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗن و ﺑﻧـﺎ ﻛـردن
ﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ اﮔر دﻋوت ﺑﻪ ﻣﺑﺎرزه و ﺟﻧگ ﺑﮔردﻧد ،ﺧواھﻧد ﺟﻧﮔﯾد )ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ( و ﭘﯾروز ﻧﯾـز ﺧواھﻧـد
ﺷد.
دوﻣﯾن راھﯽ ﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻣﻛن اﺳت دﺳت ﺑﻪ آﺷوﺑﮔری ﺑزﻧﻧد ،ﺑـﻪ درازا ﮐﺷـﺎﻧدن آﺷـوب اﺳـت.
ﻣﻣﻛن اﺳت دﻋوا را ﺷروع ﻧﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ ھر ﮔـﺎه دﻋـوا و ﻣﺷـﺎﺟره ای وﺟـود داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد،
ﺑﺟﺎی آﻧﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﻪ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد ،در ﺻف اول آن ﻗرار ﻣﯾﮔﯾرﻧد .ا ّﻣﺎ ﻛﻼم ﺧدا ﻋﻛس آن را ﺑﻣـﺎ
ﻣﯾﺂﻣوزد:
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 4
":13وﻗﺗﯽ ﻧﺎﺳزا ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ،ﺑﺎ ﻣﮫرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﯾم .ﺗﺎ ھﻣﯾن دم ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻟﮥ دﻧﯾﺎ و زﺑﺎﻟـﮥ ھﻣـﻪ
ﭼﯾز ﺑدل
ﮔﺷﺗﻪ اﯾم".
در ھﻧﮔﺎم ﺗﮫﻣت و ﻧﺎرواﯾﯽ ،ﭘوﻟُس ﺳﻌﯽ ﺑر ﻧﺻﯾﺣت و دﻟﺟوﯾﯽ ﻣﯾﻧﻣود .اﯾن روﺣﯾﮥ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ای
اﺳت ﺑرای ﯾك آﺷوﺑﮔر .ﯾك آﺷوﺑﮔر از آﺷوب اﺳـﺗﻘﺑﺎل ﻣﯾﻛﻧـد ،و ﺑـﻪ دﻧﺑـﺎل آن ﻣﯾﮔـردد .او ﻣﯾداﻧـد
ﭼﮔوﻧﻪ آن را ﺑﯾﺎﺑد ،و وﻗﺗﯽ آن را ﯾﺎﻓت ،ﺳوﺧت ﻻزم را ﺟﮫت اﻓزون ﻛردن آن ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد .او
آﺷوب را ﺑﺎ وﺳﻌت دادن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد آن و دﺧﺎﻟت دادن اﻓراد دﯾﮔر ﺑـﻪ درازا ﻣﯾﻛﺷـﺎﻧد .او ﭼﻧـﯾن ﻓﻛـر
ﻣﯾﻛﻧد" :ﻣن اﯾن دﻋوا را ﺷـروع ﻧﻛـردم ،وﻟـﯽ ﺣـﺎل ﻛـﻪ ﺑـﺎ آن ﻣواﺟـﻪ ﺷـده ام ،ﺑﮫﺗـر اﺳـت در آن
ﺷرﻛت ﻧﻣﺎﯾم" .ﺟﻧگ و دﻋوا ﺑراﯾش ﻣزۀ ﺧوﺑﯽ را دارد ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﻛـﻪ ﺷـﺧص ﺻـﻠﺢ ﺟـو ،ﮔرﭼـﻪ
ﺑرای ﺟﻧﮔﯾدن ﺧود را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت ،وﻟﯽ از ﻟزوم ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺗﺄﺳف ﻣﯾﺧورد.
ﺷﯾﺦ ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻧﺑﺎﯾد زود رﻧﺞ و ﭘرﺧﺎش ﮔر ﺑﺎﺷد:
ﺗﯾﺗوس 1
":7ﭼرا ﮐﻪ ﻧﺎظر ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﺎرﮔزار ﺧداﺳت و از ھﻣﯾن رو ﺑﺎﯾد ﺑَری از ﻣﻼﻣت ﺑﺎﺷد ،ﻧﻪ ﺧودرأی ﯾـﺎ
ﺗﻧدﺧو ﯾﺎ
ﻣﯾﮔﺳﺎر ﯾﺎ ﺧﺷن ﯾﺎ در ﭘﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﺎﻣﺷروع"،
اﯾن ھﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﯾك ﺻﻠﺢ ﺟو ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،و ﭼون ﺷﯾﺦ ﻛﻠﯾﺳﺎ ،ﻧﻣوﻧﻪ ای اﺳت ﺑـرای رﻓﺗـﺎر دﯾﮔـر
اﻋﺿﺎی ﻛﻠﯾﺳﺎ ،ھﯾﭼﻛس ﻧﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل آﺷوب ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ آن را ﮔﺳﺗرش ﺑدھد:
ﺗﯾﺗوس 2
":7ﺧود در ھﻣﻪ ﭼﯾز ﺳرﻣﺷق اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮐو ﺑﺎش .در ﺗﻌﻠﯾم ﺧود ﺻداﻗت و ﺟدﯾّت ﺑﻪ ﺧرج ده"،

ﻛﻼم ﺧدا ﺑﻣﺎ ﻣﯾﺂﻣوزد ﻛﻪ ﺣدود آﺷوب و ﻣﺷﺎﺟره را ﻛم ﻧﻣﺎﯾﯾم:
اﻣﺛﺎل 15
":1ﺟواب ﻧرم ﺧﺷم را ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧد ،اﻣﺎ ﺳﺧن ﺗﻠﺦ ﻏﯾظ را ﺑﻪ ھﯾﺟﺎن ﻣﯽ آورد".
اﺳﺗﻔﺎده از ﻛﻠﻣـﺎت ﺧﺷـن ،ﻛﺷـﻣﻛش ﺑﯾﺷـﺗری را اﯾﺟـﺎد ﻣﯾﺳـﺎزد ،وﻟـﯽ ﺳـﺧن ﺷـﯾرﯾن آﺗـش دل را
ﻓروﻛش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺷﺧص آﺷوﺑﮔر ﺟواﺑﯽ ﺗﻠﺦ را ﻣﯾدھد ،اﻣﺎ ﺷﺧص ﺻﻠﺢ ﺟو ﺗدارك اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻛﻠﻣﺎت
ﻟطﯾف را داده ،و ﻣﯾداﻧد ﭼﮔوﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ھﻧﮔﺎم از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺎزی ﭘﯾﻧگ ﭘﻧگ را ﺑﻌﻧوان ﻧﻣوﻧﻪ در ﻧظر ﺧود ﺑﮔﯾرﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﺎزی ﻛن ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ ،ﺗوپ را ﺑﺎ راﻛت
ﺧود ﻣﺣﻛم ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ﻣﯾزﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻋﻘب ﺑروﯾـد ﺗـﺎ آن را درﯾﺎﻓـت ﻧﻣﺎﯾﯾـد .اﮔـر ﺷـﻣﺎ ﻧﯾـز
ﺗوپ را ﺑﺎ راﻛت ﺧود ﻣﺣﻛم ﺑﻪ ﺟﺎﻧب او ﺑزﻧﯾد ،او ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻋﻘب ﺑرود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺗوپ را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد .ﺑﺎ ﻣﺣﻛم زدن ﺑﻪ ﺗوپ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮔر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﮔـردد .اﻣّـﺎ ،اﮔـر ﺟـواب ﺷـﻣﺎ ﺑـﻪ زرﺑـﮥ
ﻣﺣﻛم او ﻟطﯾف ﺑﺎﺷد ،ﺑﮔوﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﮥ ﻧـﺎﭼﯾز از روی طـور رد ﻣﯾﺷـود ،او را ﻧزدﯾـك ﺑـﻪ
ﺧود ﺧواھﯾد ﻧﻣود .ﺟواب ھﺎی ﻟطﯾف ،ﻣردم را ﺑﮫم ﻧزدﯾك ﻣﯾﻛﻧﻧد ،و ﺻﻠﺢ را رواج ﻣدارد .ﺟـواب
ھﺎی ﺧﺷن ﺑر ﻋﻛس ،ﻣردم را از ﯾﮐدﯾﮔر ﺳوا ﻣﯾﻛﻧﻧد.
در ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻟب ُﻓﻛﺎھﯽ ،دو ﻧﻔر ﺑﻪ ﯾﻛدﯾﮔر ﻣﯾرﺳﻧد .اوﻟﯽ زﻣزﻣﻪ ﮐﻧﺎن ﺑﺎ دوﻣﯽ ﺻـﺣﺑت ﻣﯾﻛﻧـد.
دوﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ زﻣزﻣﻪ ﺑﻪ او ﺟواب ﻣﯾدھد .ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﮔﻔـت و ﺷـﻧود ﻣﯾـﺎن آن دو ،دوﻣـﯽ ﻣﯾﭘرﺳـد:
"ﭼــرا زﻣزﻣــﻪ ﻣﯾﻛﻧـﯽ؟" ،و در ﺟــواب او ﻣﯾﮔوﯾـد" :ﺷــﻣﺎ را ﻧﻣﯾ ـداﻧم ﭼــرا ،وﻟ ـﯽ ﺑﻧــده ﮔﻠــوﯾم درد
ﻣﯾﮐﻧد!".
ﺟواﺑﯽ را ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣـردم ﻣﯾـدھﯾم )ﺑطـوری ﻛـﻪ آزﻣـﺎﯾش ھـﺎی زﯾـﺎدی ﻧﺷـﺎن داده اﻧـد( ،ﻣﻘﻠداﻧـﻪ ﻧﯾـز
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﻧﺗﯾﺟ ًﺎ ،ﻓرزﻧد ﺻﻠﺢ ﺟوی ﺧدا ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آﺷوب ﻣﺣدود ﮔردد ﺗﺎ آﻧﻛﻪ ﺻﻠﺢ را ﺑﺗواﻧـد
رواج ﺑدھد.
ﺳوﻣﯾن راھﯽ ﻛﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻣﻛن اﺳت دﺳت ﺑﻪ آﺷوﺑﮔری ﺑزﻧﻧد ،زﻣـﺎﻧﯽ اﺳـت ﻛـﻪ آﺷـوب را در
ﺣﺎل ﺧود )ﺑدون ﺣل و ﻓﺳﺦ( رھﺎ ﻣﯾﻛﻧﻧد و ﺑﻪ اﯾن طرﯾق آﺷوب را ﺑـﻪ درازا ﻣﯾﻛﺷـﺎﻧﻧد .ﻛـﻼم ﺧـدا
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯾﺂﻣوزد ﻛﻪ ھﯾﭼوﻗت ﺑﺎ ﺧﺷم ﺑﻪ ﺧواب ﻧروﯾم:
اﻓﺳﺳﯾﺎن 4
»":26ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺷﻣﮔﯾن ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﮔﻧﺎه ﻧﮐﻧﯾد« :ﻣﮔذارﯾد روزﺗﺎن در ﺧﺷم ﺑﻪ ﺳر رﺳد"،
ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﻛﻼت ،آﺷوب و دﻋوا ،ھﻣﻪ ﺑﺎﯾد در ھﻣـﺎن روز ﺣـل و ﻓﺳـﺦ ﺷـوﻧد .ﻧﺑﺎﯾـد آﻧﮫـﺎ را ﺑـﻪ
روز دﯾﮔری ﻣوﻛول ﻧﻣود .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﻛﻼت ﻣﯾﺎن اﯾﻣﺎﻧداران را ﺣﺗﯽ ﻣﮫﻣﺗـر از
ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﻣﯾﺷﻣﺎرد:
ﻣﺗﯽ 5

":23ﭘس اﮔر ھﻧﮔﺎم ﺗﻘدﯾم ھﯾﻪ ات ﺑر ﻣذﺑﺢ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آوردی ﮐﻪ ﺑرادرت از ﺗو ﺷﮐﺎﯾﺗﯽ دارد"،
":24ھدﯾﻪ ات را ﺑر ﻣذﺑﺢ واﮔذار و ﻧﺧﺳت ﺑرو و ﺑﺎ ﺑرادر ﺧود آﺷﺗﯽ ﮐن و ﺳﭘس ﺑﯾﺎ و ھدﯾـﻪ ات
را ﺗﻘدﯾم
ﻧﻣﺎ".
":25ﺑﺎﺷﺎﮐ ِﯽ ﺧود ﮐﻪ ﺗو را ﺑﻪ ﻣﺣﮐﻣﻪ ﻣﯽ ﺑرد ،ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﺎ وی در راه ھﺳﺗﯽ ،ﺻﻠﺢ ﮐن ،ﻣﺑـﺎدا ﺗـو
را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﺳﭘﺎرد و ﻗﺎﺿﯽ ﺗو را ﺗﺣوﯾل ﻧﮔﮫﺑﺎن دھد و ﺑﻪ زﻧدان اﻓﺗﯽ".
اﯾن اﺻل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫﻣﯽ اﺳت در ﻣﻛﺗب ﺧدا .ﺧـدا ﭘرﺳـﺗش ﻣـﺎ را ﻗﺑـل از آﻧﮐـﻪ در ﺟـﺎی ﺧﺻـوﻣت
ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد )".....ﺑﺎ ﺑرادر ﺧود آﺷﺗﯽ ﮐن (".....را ﻗﺑول ﻧﻣﯾﻛﻧد .ﻓورﯾﺗﯽ ﻧﯾـز در
اﯾن ﻛﺎر وﺟود دارد )"ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﺎ وی در راه ھﺳﺗﯽ"( .اﻣﺎ ﺷﺧص آﺷوﺑﮔر ،ﺑﮫﺎﻧﻪ ھـﺎی دﯾﮔـری را
ﺑرای ﺑﻪ درازا ﻛﺷﯾدن آﺷوب دارد:
 "اﺧﻼق ﻣﺎ ﺑﺎھم ﺟور ﻧﯾﺳت"، "ﺑﺎ او ﺻﻠﺢ ﻛـردن ﻓﺎﯾـده ای ﻧـدارد .ﻗـﺑﻼً ﺳـﻌﯽ آن را ﻛـرده ام و ﻣﯾـداﻧم ﺟـواب او ﭼـﻪﺧواھد ﺑود"،
 "ﻣن ﻧﻣﯾداﻧم ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮔوﯾم؟".ﺣﺎل ھر ﯾك از اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ را ﺟداﮔﺎﻧﻪ ﺑﺳﻧﺟﯾم:
ﻣﺧﺎﻟﻔت اول" :اﺧﻼق ﻣﺎ ﺑﺎ ھم ﺟور ﻧﯾﺳت" .ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻛﻪ ﺑﺎﯾد " ......ﺳﺧت ﺑﮐوﺷﯾد ﮐﻪ ﺑـﺎ
ھﻣﮥ ﻣردم در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺳر ﺑرﯾد" .اﯾن ﺷﺎﻣل اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﯾﺷود ﻛﻪ اﺧﻼق ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ ﺷـﻣﺎ
دارﻧد ،و ﯾﺎ در طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧﻧد .اﺧﻼﻗﯽ ﻛﻪ ﻣـردم دارﻧـد ،رﺑطـﯽ ﺑـﺎ ﻣوﺿـوع
ﻧدارد .ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول آن ھﺳﺗﯾد ﻛﻪ اﺧﻼق ﺧود را ﺗﺣت ﻛﻧﺗرل ﺧود داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﯾد ﺗـﺎ آﻧﻛـﻪ ﺻـﻠﺢ ﺑﻧـﺎ
ﮔردد.
ﻣﺧﺎﻟﻔت دوم" :ﻓﺎﯾده ای را ﻧدارد ،ﻣن ﻗـﺑﻼً ﺳـﻌﯽ ﺧـود را ﻛـرده ام" .ﻣﺳـﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﭼﻧـﯾن ﺣـرف
ھﺎﯾﯽ را ﻣﯾزﻧﻧد )ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌدادﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت( ،ﻗدرﺗﯽ ﻛﻪ ﺧدا در ﻋوض ﻛـردن ﻣـردم دارد را
ﻗﺑول ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد .از ﻧظر ﺗﺋوری ،ﻣﻣﻛن اﺳـت ﺧـدا را دارای ﭼﻧـﯾن ﻗـدرﺗﯽ ﺑداﻧﻧـد ،وﻟـﯽ در ﺣـرف و
ﻋﻣل ،ﺧﻼف آن را ﺛﺎﺑت ﻣﯾﻛﻧﻧد .ﯾﮐﻊ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،در ﻣﺣﺑت ،ھﯾﭼوﻗت ﻋﻘـب ﻧﺷـﯾﻧﯽ ﻧﻣﯾﻛﻧـد )"ﻣﺣﺑّـت
ھرﮔز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .((1)"......ﻛﻼم ﺧدا در اﯾن راﺑطﻪ ﻣﯾﮔوﯾد:
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 13
":7ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ھﻣﻪ ﭼﯾز ﻣدارا ﻣﯽ ﮐﻧد،ھﻣواره اﯾﻣـﺎن دارد ،ھﻣﯾﺷـﻪ اﻣﯾـدوار اﺳـت و در ھﻣـﻪ ﺣـﺎل
ﭘﺎﯾداری ﻣﯽ
ﮐﻧد".

ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ،اﯾن اﻣﯾد را دارﯾم ﻛﻪ ﺻرﻓﻧظر از آﻧﮐﻪ ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ﺷﺧص دﯾﮔر ﻗﺑﻼً ﭼﮔوﻧﻪ ﺑـوده ،اﻣﻛـﺎن
دارد ﺧدا ﻛﺎری را از دﯾدار ﻗﺑل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در او اﻧﺟﺎم داده )ﺷﺎﯾد در ﺟواب ﺑﻪ دﻋﺎ( و ﺗﻐﯾﯾری را
در او اﯾﺟﺎد ﻛرده ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺷﺧﺻ ًﺎ در طول ﺧدﻣت ﺧـود ﺑﻌﻧـوان ﻣﺷـﺎور روﺣـﺎﻧﯽ ﻛﻠﯾﺳـﺎ ،ﺑﺎرھـﺎ
ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑوده ام .ﭘﯾﺷداوری ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻧظـر اﺷـﺧﺎص ،ﺑـﯽ ﻣﺣﺑﺗـﯽ را ﻧﺷـﺎن ﻣﯾدھـد ،و
ﻓﺎﯾ ـدۀ دﻋــﺎ ھــﺎی اﻧﺟــﺎم ﺷــده ﺑــرای آن را از ﻣﯾــﺎن ﺑــر ﻣﯾــدارد .از آﻧﺟــﺎﯾﯽ ﻛــﻪ ﺷــك و ﺳــؤظن،
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﯾك آﺷـوﺑﮔر را ﻧﺷـﺎن ﻣﯾدھﻧـد ،ﻣﺣﺑـت و اﯾﻣـﺎن ،ﺧﺻوﺻـﯾﺎت ﺻـﻠﺢ ﺟـو را ﻧﻣـودار
ﻣﯾﺳﺎزﻧد.
ﻣوﺟﻪ ﺷﻣرد ،و
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳوم" :ﻣن ﻧﻣﯾداﻧم ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮔوﯾم؟" .اﻟﺑﺗﻪ ﻣﯾﺗوان اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت را ﺗﺎ ﺣدی
ّ
ﻣوردی اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯾﺗوان ﺧود را ﻗﺎﻧﻊ ﮐرد .ﻣردم ﻛﻣﺗر ﻣﯾداﻧﻧـد ﭼﮔوﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺳـﺎﺋل ﻧﺎﺧوﺷـﺎﯾﻧد
روﺑرو ﺑﺷوﻧد .وﻟﯽ اﯾن دﻟﯾل ﺑر آن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد آن را ﺑﯾﺂﻣوزﻧـد .و ﺑـﺎ ﻧظـر ﺑـﻪ آﻧﻛـﻪ ﻛـﻼم
ﺧدا ﻓورﯾﺗﯽ را ﺑرای ﺣل ﻣﺳـﺎﺋل ﻣﯾـﺎن اﺷـﺧﺎص اﺑـراز ﻣﯾـدارد ،ﺑـدﯾﮫﯽ اﺳـت ﻛـﻪ ﻓـرا ﮔﯾـری آن
اوﻟوﯾت زﯾﺎدی را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ھر ﭼﯾز دﯾﮔری را دارد .اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﻪ ﭼﻧﯾن آﻣوزﺷﯽ دارﯾد ،ﺑـﻪ
ﻛﺷﯾش ﺧود رﺟوع ﻓرﻣﺎﯾﯾد .ھر ﭼﻪ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﻪ ﺣل ﻣﺳـﺎﺋل و ﻣﺷـﻛﻼت ﺑﭘردازﯾـد ،و ﻧﮔذارﯾـد ﻛـﻪ
ﺑﯾﮫوده ﺑﻪ درازا ﮐﺷﯾده ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﻏﯾظ و دل ﭼرﻛﯽ ﺑﺷوﻧد .ﻛﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﯾك راه اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺑﮔوﯾﯾد" :ﻣن ﻣﺷﻛﻠﯽ را دارم .ﺣرﻓﯽ اﺳت ﻛﻪ ﻻزم دارم ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺑـزﻧم،
وﻟﯽ ﻧﻣﯾداﻧم ﭼطور آن را آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾم .ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل ھر ﭼﻪ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎﻧم ﻣﯾﺂﯾـد را ،ﺑﺷـﻣﺎ ﺧـواھم
ﮔﻔت" .آﻧوﻗت ھر ﭼﻪ در ﻓﻛر ﺧود دارﯾد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯾﺂورﯾد .ﺑـﻪ اﯾـن ﺻـورت ،ﺗـﺄﺛﯾر ﺷـدﯾدی ﻛـﻪ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ ،در اﺟرای ﻛﺎر دارد را ﻛـم ﻣﯾﻛﻧـد ،و دﯾﮔـری را از ﻧﯾـت ﺧـوب ﺧـود در اﺟـرای
ﺻﺣﯾﺢ آن ﺑﺎ اطﻼع ﻣﯾﺳﺎزد ،و ﺑﻪ اﯾن ﺷﻛل ﻧﯾز ،ﺑـدون ﺣﺎﺷـﯾﻪ وارد اﺻـل ﻣطﻠـب ﻣﯾﺷـوﯾد .اﻟﺑﺗـﻪ
ﻧﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﻛﻪ اﯾن ﺑﮫﺗرﯾن راه اﺳت؛ وﻟـﯽ وﻗﺗـﯽ راه دﯾﮔـری ﻣوﺟـود ﻧﯾﺳـت ،ﻛﻔـﺎف اﺣﺗﯾـﺎج را
ﻣﯾﻛﻧد.
ﻣﻣﻛن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺻﻠﺢ را ﭘس از ھر ﻧﺑردی ﺑدﺳت ﻧﯾﺂورﯾد ،و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﯾﺷﻪ ﻣوﻓق ﺑـﻪ ﭘﯾﺷـﮔﯾری
از ﺟﻧگ و دﻋوا ﻧﯾز ﻧﺷوﯾد ،اﻣﺎ اﯾن دو ،ھدﻓﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺧدا از طرﯾق ﻛﻼم ﺧود ﺑﺷﻣﺎ داده اﺳت:
روﻣﯾﺎن 12
":18اﮔر اﻣﮐﺎن دارد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ھﻣﻪ در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد".

) (1اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن .8 :13

ﻓﺻل ﺷﺎﻧزدھم
ﻗﺿﺎوت ﮔراﯾﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن

ﺧﻼﺻﮥ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﻪ در روﻣﯾﺎن  15 : 12ﺗﺎ  ،20ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت را ،در آﯾﮥ  21ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮐﻧﯾم:
روﻣﯾﺎن 12
":21ﻣﻐﻠوب ﺑدی ﻣﺷو ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﺳﺎز".
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺟﻧﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻪ ﻛﻠﯾﺳﺎﯾش ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻌﻧـوان ﺳـرﺑﺎز ﻣﺳـﯾﺢ در اﯾـن ﺟﻧـگ
ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﯾروز ﺑﺎﺷـﯾد .ﺗـﺎ اﯾﻧﺟـﺎ در ﺟﺳـﺗﺟوی راه دﺳـت ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـن ھـدف ﺑـوده اﯾـم .راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓراواﻧﯽ ﻛﻪ در اﯾن ﻓرﻣﺎن و در آﯾﺎت  14ﺗـﺎ 18ﻣوﺟـود ﻣﯾﺑﺎﺷـﻧد ﻧﯾـز ﺻـﺣﺑت ﻛـرده
اﯾم .ﺣﺎل ﻣﯾﭘردازﯾم ﺑﻪ آﯾﮥ .19
اﯾن آﯾﻪ ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻣودن ﻋﻧﺻر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻣﻠﻛرد ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺷـﻛل ﺑزرﮔـﯽ را ﺑـرای ﻣـﺎ
ﺣل ﻣﯾﮐﻧد .ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ در اﯾن ﺟﻧگ ﺷـرﻛت ﻛﻧـﯾم ،و ﺣﺗـﯽ اﮔـر ﺑﻘﯾـﮥ ارﺗـش
ﻧﯾزھﻣراه ﻣﺎ در ﺟﻧگ ﻧﺑﺎﺷﻧد! ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از ﺟﻧگ را ﻓرﻣﺎﻧده ارﺗش ﺧود ﺑﻌﮫده ﻣﯾﮔﯾرد.
اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓﺎش ﻧﺷده ،ﻓﻛر ﻣﯾﻛردﯾد ﻛﻪ اﯾن ﺟﻧگ ﺑـﺎ ﺗﻣـﺎم ﻧﻘﺷـﻪ ھـﺎ و
ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻛﻪ دارد ،ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺗﻛﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ و ﺳرﺑﺎزان دﯾﮔر ارﺗش ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺷﻛل اﯾﻧﺟﺎ اﺳـت ﻛـﻪ
ﺑﺎ وﺟود آﻧﮐﻪ ﻓرﻣﺎن را ﻣﯾداﻧﯾد ،آن را ﻓراﻣوش ﻣﯾﻛﻧﯾد .و ﻓرﻣﺎن داده ﺷده را ﻣﯾﻔﮫﻣﯾد ،اﻣـﺎ اﺟـرای
آن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻛل اﺳت .ﺑﻘﯾـﮥ ﺳـرﺑﺎزان ارﺗـش ﻧﯾـز اﯾـن ﻣﺷـﻛﻼت را دارﻧـد ،و ﺷـﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾـد
ھﻣﯾﺷﻪ روی آﻧﮫـﺎ ﺣﺳـﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾـد .ﺧوﺷـﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ،ﻓرﻣﺎﻧـده داﻧـﺎ ،ﻛـﺎر ﻋﻣـده و ﻧﮫـﺎﯾﯽ را ﺑﻌﮫـدۀ ﺧـود
ﮔرﻓﺗــﻪ ،ﺧﺻوﺻـ ًﺎ آن ﻗﺳــﻣﺗﮫﺎﯾﯽ را ﻛــﻪ ﻣــن و ﺷــﻣﺎ ﺗواﻧــﺎﯾﯽ اﻧﺟــﺎم آن را ﻧــدارﯾم ) .(1اﯾـن ﺗﺷــوﯾق
ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﺎ اﯾﻣﺎﻧداران.
ﻛﻼم ﺧدا در آﯾﮥ  19ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
روﻣﯾﺎن 12
":19ای ﻋزﯾزان ،ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﮔﯾرﯾد ،ﺑﻠﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻏﺿب ﺧدا واﮔذارﯾـد .زﯾـرا ﻧوﺷـﺗﻪ ﺷـده ﮐـﻪ
»ﺧداوﻧد ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :اﻧﺗﻘﺎم از آن ﻣن اﺳت؛ ﻣن ھﺳﺗم ﮐﻪ ﺳزا ﺧواھم داد"«.
ﻣﺎ در ﻓﺻل ھﺎی ﻗﺑل اﯾن ﻛﺗﺎب ،ﺑﻪ اﯾن ﻣوﺿوع ﭘﯽ ﺑردﯾم ﻛﻪ ﺷﺧص ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﺣﺎﻟـت و رﻓﺗـﺎر
ﻧﯾﮐو را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .و ﮔﻔﺗﯾم ،رﻓﺗﺎر ﻧﯾﮐو ﻛﻪ ﺑر ﻣﺑﻧﯽ داﻧش ﺑـﻪ ﻛـﻼم ﺧـدا ،ﻧﯾـﺎز ﺑـﻪ اﺟـرای آن ،و
ﺧوﺷﻧودی ﺧدا ﺑوده ﺑﺎﺷد ،ﺣﺎﻟت و رﻓﺗﺎر ﻧﯾﮐو را ﻧﯾز در ﺷﺧص ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ) .(2ﺗﻣرﻛز
ﺷﻣﺎ ﺑر ﻣﺷﮐل آن ﺷﺧﺻﯽ ﻛﻪ ﺑدی ﺑﻪ ﺷﻣﺎ وارد ﻛرده )ﺑﺟﺎی ﺗﻣرﻛز ﺑﻪ زﺧم و آﺳﯾﺑﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ
وارد ﻛرده ﮐﻪ در ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد و اﺣﺳﺎس ﻣﯾﻛﻧﯾـد( ،ﺟﻠـوی اﺣﺳـﺎس ﺧﺷـم ﺷـﻣﺎ را ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ او ،و
دﻟﺳوزی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺧودﺗﺎن را ﺧواھد ﮔرﻓت ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ﺧواھﯾـد ﺗواﻧﺳـت ﺷـﮫﺎدت ﺧـوﺑﯽ را ﺑـﻪ او
داده ،و او را ﻧزد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ در ﺧﺻـوص اﺟـرای اﯾـن
ﻧﺑرد ﻧﯾز ،ﻛﻣك زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻧﮔﺎه داﺷﺗن ﺣﺎﻟت و رﻓﺗﺎر ﻧﯾﮐوی ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮐرد .ﺗﻣﺎم اﯾـن ﻧﻛـﺎت را

ﻗﺑﻼً رﺳﯾدﮔﯽ ﮐرده اﯾم ،و ﺑﺧﺎطر داﺷﺗن اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﺑﻧﯾـﺎدی ،اﻣﻛـﺎن اداﻣـﻪ اﻧﺟـﺎم ﺧواﺳـت ﺧـدا را
ﺑﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد داد.
ﺣﻘﺎﯾق دﯾﮔری ﻛﻪ در ﻧﺑرد ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮥ ﺷﻣﺎ ﺟﻧﺑﮥ ﺣﯾﺎﺗﯽ دارﻧد را در آﯾﮥ  ،19ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﯾم .ﺧـدا
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ،ﺣﺎﻟت و رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ھـﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـد ﻛـﻪ ﻛـﻼم ﺧـدا ﺑـر ﺻـﻼﺣﯾت و
اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ اﺳت .در روﺑروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷرارت ،ﺷﻣﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ را در ﻗﻠﻣرو ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود
دارﯾد .ﺣد و ﻣرزی وﺟود دارد و ﻧﺑﺎﯾد ﺧﺎرج از آن ﭘﺎ ﺑﮔذارﯾـد .اﮔـر ﭼﻧـﯾن ﻛﻧﯾـد ،زﻣﯾﻧـﻪ را ﺑـرای
ﻓﻌﺎﻟﯾت دﺷﻣن ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﻪ اﯾد ،ﺣﻘﯽ را ﻛﻪ ﻣﺎل ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻪ زور ﮔرﻓﺗﻪ اﯾـد ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ﺧـود را
ﻧﯾز ﺑﯾﮫوده در ﻣﻌرض ﺧطر ﮔذاﺷﺗﻪ اﯾد.
در ﺑﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ،ﻛﻼم ﺧدا از ﻗﺎﻋدۀ ﻣطﻠق دﯾﮔری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد " :ای ﻋزﯾـزان،
ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﮔﯾرﯾد ." .......در واﻗﻊ اﯾن ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ،ﺗﻛرار آﻧﭼﻪ در آﯾﮥ  17ﮔﻔﺗـﻪ ﺷـده ﻣﯾﺑﺎﺷـد " :ﺑـﻪ
ھﯾﭻ ﮐس ﺑﻪ ﺳزای ﺑدی؛ ﺑدی ﻧﮐﻧﯾد" ،ﺑﺎ ﻓرق آﻧﻛﻪ ،دﻟﯾل و ﻋﮫـد ﻣﮫﻣـﯽ ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـده اﺳـت:
" ......اﻧﺗﻘﺎم از آن ﻣن اﺳت؛ ﻣن ھﺳﺗم ﮐﻪ ﺳـزا ﺧـواھم داد ."«.در ﺟـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﻛـﻼم ﺧـدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾـد
ھﯾﭼوﻗت ﯾﺎ ھﯾﭼﻛس ،ﻣﻧظورش ﻣطﻠﻘ ًﺎ ھﻣﺎن اﺳت .ﯾـك ﻣﺳـﯾﺣﯽ ھﯾﭼوﻗـت ﻧﺑﺎﯾـد اﻧﺗﻘـﺎم ﺧـودش )ﯾـﺎ
ﺷﺧص دﯾﮔری( را ﺑﮔﯾرد ،و ھﯾﭻ ﺷراﯾط ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای آن وﺟود ﻧدارد.
"ا ّﻣﺎ اﮔر ﻣن ﯾﺎ ﮐس دﯾﮔری ﻛﺎری ﻧﻛﻧﯾم ،او ﺑـدون آﻧﻛـﻪ ﺟـزای اﻋﻣـﺎﻟش را ﭼﺷـﯾده ﺑﺎﺷـد ،ﺧواھـد
ﮔرﯾﺧت!".
ﭼﻧﯾن اﻋﺗراﺿﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد .ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده ﻛﻪ ﻣوﺿوع را ﺧودش ،ﺑﻪ طرﯾق و زﻣـﺎن ﺧـودش،
رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھد ﻧﻣود .اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﺧﺻوص اﯾن ﻗﺎﻋده وﺟود ﻧدارد .ﻧظﺎرت و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد در
ﻣورد ھﻣﻪ ﭼﯾز ،ﻛﺎﻣل اﺳت ،و ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﻛﻪ از ﻧظر او ﭘﻧﮫﺎن ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧﮔوﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺧـود ﮔﻔﺗـﻪ،
ﻋداﻟت او ﺑر ﻗرار ﺧواھد ﺷد ،و ھﯾﭼﮔوﻧـﻪ ﻛـم و ﻛﺎﺳـﺗﯽ ﻧﯾـز در آن ﻧﺧواھـد ﺑـود .در ﻧﺗﯾﺟـﻪ ،ﺑـﯽ
ﺻﺑری ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧظر ﺑﻪ آﻧﭼﻪ ﺧدا در اﯾن ﻣورد ﮔﻔﺗﻪ ،ﻧﺎﻣرﺑوط و ﺟﺳوراﻧﻪ ﺑﺷـﻣﺎر ﻣﯾﺂﯾـد .دﺳـت از
ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ ﺑردارﯾد ،ﭼون ﺣﻘﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﻪ ﻧدارﯾد!
"ا ّﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﻛﺎری ﺑرای ﻣن ﻻزم اﺳت .ﻣن در ﻣﺣل ﮐﺎر در ﻣﻘﺎم رﺋـﯾس او ھﺳـﺗم ،و ﻣﯾﺗـواﻧم
ھﻣﮥ اﺷﺗﺑﺎھﺎت را ﺟﺑران ﻛﻧم ،و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻛﻧم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻣﻪ ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود .ﺷﺎﯾد در آﯾﻧده ﺑﻧﻔﻊ ﺧود
او ﻧﯾز ﺑﮔردد".
ﺧﯾر! اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺷﻣﺎ ھﯾﭼوﻗت در ﻣﻘﺎم درﺳﺗﯽ )ﺑطور ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد( ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن
ﻛﺎری ﻧﺧواھﯾد ﺑود .ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .ﺑﻪ ﻛﻧﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد ،ﭼون ﭘـﺎ
در ﺟﺎﯾﯽ ﮔذاﺷﺗﻪ اﯾد ﻛﻪ ﺣﻘﯽ ﺑر آن ﻧدارﯾد.
"ﭼرا؟"

دو ﺟواب اﺻﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﺳؤال وﺟود دارد:
 .1ﺧدا ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺣق )ﺻﻼﺣﯾت( اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن از دﯾﮔران را ﻧداده اﺳت.
 .2ﺧدا ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن از دﯾﮔران را ﻧداده اﺳت.
 :1ﺑطوری ﻛﻪ ﺧدا ﻓرﻣوده ..." :اﻧﺗﻘﺎم از آن ﻣن اﺳـت ."...ﺷـﻣﺎ ﺑﻌﻧـوان ﯾـك ﺷـﺧص ﻣﻧﺣﺻـر ﺑـﻪ
ﻓرد ،ﺣﻘﯽ در اﯾن راﺑطﻪ ﻧدارﯾد ،و ھر ﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ﭼﻪ آﮔﺎھﺎﻧـﻪ و ﭼـﻪ ﻧـﺎ آﮔﺎھﺎﻧـﻪ )و ﻣﻌﻣـوﻻً
ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷد( ،اﻣﺗﯾﺎزی را ﻛﻪ ﺧدا ﺑـﻪ ﺧـود ﺗﻌﻠـق داده را ﻏﺻـب ﻣﯾﻛﻧﯾـد .اﯾـن در زﺑـﺎن ﺳـﺎده
ﻓﺎرﺳﯽ ،دزدی ﻧﺎم دارد .ﻣرد ﯾﺎ زﻧﯽ ﻛﻪ اﻧﺗﻘﺎم ﺧود را )ﺑﻪ ھر ﻧﺣوی ﻛﻪ ﺑﺎﺷد( ﻣﯾﮔﯾـرد ،ﺻـﻼﺣﯾت
ﺧدا را ﻏﺻب ﻛرده اﺳت .اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎ ﺻﺣﯾﺢ و ﺧطرﻧﺎﻛﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن ﻛﺎر ﺷـﻣﺎ ﻧﯾﺳـت!
ﻛﺎر ﺧدا اﺳت.
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻧﺗﻘﺎم ﺧود را ﻣﯾﮔﯾرﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل در زﻧدان ھـﺎی دﻧﯾـﺎ
ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﻧﯾد ،ﻗﺎﻧون ﺷﮐﻧﯽ ﮐرده اﯾد ،ﭼون ﻗﺎﻧون ﺧدا را در دﺳت ﺧـود ﮔرﻓﺗـﻪ اﯾـد.
ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻘدر ﻣﺣﻛوﻣﯾد ،ﻛـﻪ ﺷﺧﺻـﯽ ﻛـﻪ از او اﻧﺗﻘـﺎم ﻣﯾﺟوﯾﯾـد ،ﻣﺣﻛـوم اﺳـت .اﻧﺗﻘـﺎم ﮔـرﻓﺗن
ھﯾﭼوﻗت ﺷﯾرﯾن ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷد )ﺑطوری ﻛﻪ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﻣﯾﮔوﯾد( ،ﭼون رﻓﺗـﺎری ﺷـورش ﮔراﻧـﻪ و
ﺑر ﺿد ﺧدا اﺳت.
ﺑﺎطن ﺧود را ﺧوب ﺟﺳﺗﺟو ﻛﻧﯾد ،و اﮔر ﻧﺷﺎﻧﻪ ای از روح ﺳرﻛش اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ در آن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾـد )ﯾـﺎ
اﮔر در ﮔذﺷﺗﮥ ﺧود ﻣرﺗﻛب ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﺷده اﯾد( ،ﺑﻪ زاﻧو در آﻣده و در ﺣظور ﺧدا ﺗوﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾـد و
طﺎﻟب ﺑﺧﺷش او ﺑﮔردﯾد .روزھﺎی ﺳرﻛش و وﺣﺷﯾﮔری ﺷﻣﺎ ﺑﺳر آﻣده .در زﻧدﮔﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ﺷﺎﯾد
ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻛردﯾد ،وﻟﯽ ﺣﺎل ﺧدا ﻣﺎﻟك ﺷﻣﺎ ﺷده و ﺑﺎ ﺿواﺑط او اﺳت ﻛﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧﯾد.
ﻗﺎﻧون ﺷﮐﻧﯽ ھﺎی ﮔذﺷﺗﻪ را )ﭼﻪ آﮔﺎھﺎﻧـﻪ و ﭼـﻪ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧـﻪ( ،ﭘﺷـت ﺳـر ﺑﮔذارﯾـد و ﺗﺻـﻣﯾم ﺑﮔﯾرﯾـد
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋﮫدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺳﺗﯾد ،ﺧـدا را آﻧطـوری ﻛـﻪ او ﻣﯾﺧواھـد دﻧﺑـﺎل ﻛﻧﯾـد و ﺧـدﻣت ﻧﻣﺎﯾﯾـد.
ﺧداوﻧد ﻋداﻟت ﺟوﯾﺎن ﺧودﺳر را ﻗﺑول ﻧﻣﯾﻛﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ذھن ﺧـود ﺑﺳـﭘﺎرﯾد؛ ﺷـﻣﺎ
ھﯾﭼوﻗت ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻗﺎﻧون ﺷﻛﻧﯽ ﺑﻛﻧﯾد؛ ھﯾﭼوﻗت!
اﻧﺗﻘﺎم ﭼﯾﺳت؟ ﻛﻼم ﺧدا آن را ﺑراﺑـر ﺑـﺎ ﺧﺷـم ﻣﯾﺷـﻣﺎرد .ﺟﻣﻌـ ًﺎ ،ﺑرداﺷـﺗﯽ ﻛـﻪ از اﯾـن دو ﺑدﺳـت
ﻣﯾﺂﯾد ،آن اﺳت ﻛﻪ اﻧﺗﻘﺎم ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺧﺷﻣﻧﺎﻛﯽ اﺳـت ﺑـﻪ ﺷﺧﺻـﯽ ﻛـﻪ ﺑـدی ﻛـرده اﺳـت .ﻣﻧظـور
ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﺗﻼﻓﯽ ﻛردن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭼﮫرۀ آن ،ﭼﻧﺎن اﺳت ﻛﻪ ﻋﻣد ًا از ﻗﺑل ﻧﻘﺷـﻪ رﯾـزی و ﺣﺳـﺎب
ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد .ا ّﻣﺎ ﺣﺎل ،ﻧﻘﺷﻪ ﻛﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻛﺎر ﻧﯾك ﺑﺎﺷد .دﯾﮔر اﺑراز ﺧﺷـم ﻛـﺎر ﺷـﻣﺎ
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻛﻪ ﺧﺷم را اﺑراز ﻣﯾﮐﻧد ،ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯾﻛﻧﯾـد ،ﺗـﺎ ﻧﮫﺎﯾﺗـ ًﺎ او را ﺑـﻪ ﻧـزد
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯾﺂورﯾد.
اﻧﺗﻘﺎم ﺟﻧﺑﮥ ﻗﺿﺎوت را ﻧﯾز دارد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل دارای اھﻣﯾت اﺳت ،ﭼون ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھـد
ﻛﻪ اﻧﺗﻘﺎم را اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮔﯾرﻧد ،ﻛﻪ ﺻﻼﺣﯾت اﺟـرای ﻋـداﻟت را دارﻧـد .ﺧداوﻧـد اﺳـت ﻛـﻪ
ﻧﮫﺎﯾﺗ ًﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﭼﻧﯾن ﺻﻼﺣﯾت ھﺎ را دارد ،و ﻧﮫﺎﯾﺗ ًﺎ ،او اﺳت ﻛﻪ ﻗﺿﺎوت ﺧواھد ﻧﻣود و ﻧـﺎروا ھـﺎ

را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧواھد ﻧﻣود )در ﻓرزﻧد ﯾﮔﺎﻧﮥ ﺧود ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ( .وﻟﯽ ﺑﺎ درﺟـﮥ ﻛﻣﺗـری ،ﺧـدا ﺟـواﻧﺑﯽ
از اﻧﺗﻘﺎم ﺧود را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑرﺣق اﺧﺗﯾﺎر در دوﻟت و ﻛﻠﯾﺳﺎ ،وﻛﺎﻟت داده اﺳت.
ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ ﻣواردی ﻛﻪ در ﻓﺻل ھـﺎی  12و  13ﻛﺗـﺎب روﻣﯾـﺎن ﻣﯾﺑﯾﻧـﯾم ،ﻓـرق ﻣﯾـﺎن اﺧﺗﯾـﺎری ﻛـﻪ
ﺷﺧص ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻪ ﻓرد دارد را ،ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﯾت اﺟرای اﺣﻛـﺎم ﺻـﺎدره را دارﻧـد ،ﻣﺷـﺎھده
ﻣﯾﻛﻧﯾم .اﺷﺧﺎص ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻪ ﻓردی ﻛﻪ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺧـدا زﻧـدﮔﯽ ﻣﯾﻛﻧﻧـد ،ﻧـﻪ ﺣـق
ﺻﺎدر ﻛردن ﺣﻛﻣﯽ را دارﻧد ،ﻧﻪ ﺣق اﺟراﺋﯽ آن را.
ا ّﻣﺎ در ﺧﺻوص ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑرﺣق اﺧﺗﯾﺎر ،ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:

روﻣﯾﺎن 13
":1ھر ﮐس ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﻗدرﺗﮫﺎی ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺟز از ﺳـوی ﺧـدا ﻧﯾﺳـت .ﻗـدرﺗﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ وﺟود
دارﻧد ،از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻣﻘرر ﺷده اﻧد".
":2ﭘس آن ﮐﻪ ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﻗدرﺗﯽ ﻋﺻﯾﺎن ﮐﻧد ،در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠﯾﻪ آﻧﭼﻪ ﺧدا ﻣﻘرر ﮐرده ﻋﺻﯾﺎن ورزﯾـده
اﺳت؛ و
آﻧﺎن ﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﺎزات را ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺧرﻧد".
":3زﯾرا راﺳﺗ ِﮐرداران از ﺣﮐﻣراﻧﺎن ھراﺳﯽ ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﺧﻼف ﮐﺎران از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .آﯾـﺎ ﻣـﯽ
ﺧواھﯽ از
ب ﻗدرت ھراﺳﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟ آﻧﭼﻪ را ﮐﻪ درﺳت اﺳت ،اﻧﺟﺎم ﺑـده ﮐـﻪ ﺗـو را ﺗﺣﺳـﯾن
ﺻﺎﺣ ِ
ﺧواھد ﮐرد".
":4زﯾرا ﺧدﻣﺗﮔزار ﺧداﺳت ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗو ﻧﯾﮐوﯾﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﻣرﺗﮐب ﮐﺎر ﺧﻼف ﺷـوی ،ﺑﺗـرس ،زﯾـرا
ﺷﻣﺷﯾر را ﺑﯽ
ﺟﮫت ﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺧدﻣﺗﮔزار ﺧدا و ﻣﺟری ﻏﺿـب اﺳـت ﺗـﺎ ﮐﺳـﯽ را ﮐـﻪ ﻣرﺗﮐـب ﮐـﺎر
ﺧﻼف ﺷده
اﺳت ،ﮐﯾﻔر دھد".
اﯾن ﻓرق ﻣﮫم را ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر داﺷت؛ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻪ ﻓرد ،ﻧﻣﯾﺗواﻧد ھﯾﭼﮔوﻧﻪ اﻧﺗﻘﺎﻣﯽ
را ﺑﮔﯾرد ،وﻟﯽ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺟری ﻗﺎﻧون ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺗﻘﺎم را ﺑﮔﯾرد ،ﺑﻠﻛـﻪ ﻣوظـف ﺑـﻪ آن ﻧﯾـز
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در اﯾن دوران ﻛﻪ ﻣﺟرﯾﺎن ﻗﺎﻧون ﺑطور ﻧﺎﻛﺎﻣل از اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻛﻧﻧد )ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧـدرت از
آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد( ،ﻣن ﺑﻪ وﺳوﺳﻪ ﻣﯾﺎﻓﺗم ﻛﻪ در اﯾﻧﺟـﺎ راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﯾـن ﻣوﺿـوع ﺻـﺣﺑت ﻛـﻧم ،و

ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧرﺑﯽ ﻛﻪ ﺑر ﻓرھﻧگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﯾﮔذارد را ﺑﺎزﮔو ﻧﻣﺎﯾم .وﻟﯽ ﺟرات ﻧﻣﯾﻛﻧم .اﯾن ﻛﺗﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳـت
ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣدﻧﯽ ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮔو ﻛﻧد .اﯾن ﻛﺗﺎب ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﻪ اﺧﻼق ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻛﻠﯾﺳﺎ )ﺷﯾوﺧﯽ ﻛﻪ ﺑرای ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ و اﺟـرای اﻧﺿـﺑﺎط ﻣﻧﺻـوب و دﺳـت
ﮔذاری ﺷده اﻧد( ،و راﺟـﻊ ﺑـﻪ آﻧﭼـﻪ ﻛـﻼم ﺧـدا در ﺧﺻـوص اﯾﺷـﺎن )"ﺑﺳـﺗﻪ و ﮔﺷـوده"( ﻓرﻣـوده
ﺻﺣﺑت ﺧواھم ﻧﻣود:
ﻣﺗﯽ 18
":18آﻣﯾن ،ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم ،ھر آﻧﭼﻪ ﺑر زﻣﯾن ﺑﺑﻧدﯾد ،در آﺳﻣﺎن ﺑﺳﺗﻪ ﺧواھد ﺷد؛ و ھر آﻧﭼﻪ ﺑـر
زﻣﯾن
ﺑﮔﺷﺎﯾﯾد ،در آﺳﻣﺎن ﮔﺷوده ﺧواھد ﺷد".
از آﻧﺟـﺎﯾﯽ ﻛـﻪ در ﻛﺗـﺎب دﯾﮔـری ) (The Christian Counselor's Manualراﺟـﻊ ﺑـﻪ اﯾـن ﻣوﺿـوع
ﺻﺣﺑت ﻛرده ام ،و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺣﺎل ﺣﺎظر در ﺻدد ﻧوﺷـﺗن ﻛﺗـﺎﺑﯽ در ﻣـورد اﻧﺿـﺑﺎط ﻛﻠﯾﺳـﺎ ﻧﯾـز
ﻣﯾﺑﺎﺷم ،اﯾﻧﺟﺎ ﻛﻣﯽ در اﯾن ﺧﺻوص ﺻﺣﺑت ﺧواھم ﻧﻣود.
ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﻘط اﻋﻣﺎل )ﺑﯾروﻧﯽ -ظﺎھری -آﺷﻛﺎر( را ﻗﺿﺎوت ﻧﻣﺎﯾﻧد )آﻧﭼـﻪ در دل اﺳـت
را ﻓﻘط ﺧدا ﻗﺿﺎوت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد) .((3ﺗﻛﻔﯾر ،ﻓﻘط ﭘـس از ﺳـرﭘﯾﭼﯽ ﻣﺻـراﻧﻪ از ھﺷـدار ھـﺎی اﯾﺷـﺎن و
دﯾﮔر ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻣﻣﻛن ﺧواھد ﺑود )ﻣﺗﯽ  15 : 18ﺗﺎ  .(20ﺑﻘدر ﻛﺎﻓﯽ ﺑـرای ﻗﺿـﺎت دادﮔـﺎه و
رھﺑران ﻣرﺋﯽ ﻛﻠﯾﺳﺎ دﺷوار اﺳت ﻛﻪ ﺑر ﺣﺳب رﻓﺗﺎری ﻛﻪ آﺷـﻛﺎر ًا ﮔﻧـﺎه آﻟـود ﻣﯾﺑﺎﺷـد ،ﻋـداﻟت را
اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﻧد )و اﻟﺑﺗﻪ در اﯾن ﻛﺎر ﺑطور ﻓﺟﯾﻌﯽ ﺷﻛﺳت ﻣﯾﺧورﻧد( ،و ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳـت ﻛـﻪ ﺧـدا
ﺗﻧﮫﺎ ﻗﺎﺿﯽ و اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾرﻧده اﯾﺳت ﻛﻪ ﻧﮫﺎﯾﺗ ًﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺎرواھﺎ را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧواھد ﻧﻣود.
درﺳت ﻧﯾﺳت ﻛﻪ اﻋﺿﺎی ﻛﻠﯾﺳﺎ ،ﺷﺧﺻﯽ را ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﺳـﯾﺢ اﯾﻣـﺎن آورده ،از دل ﺧـود ﻧﯾـز ﺑﯾـرون
ﻛﻧﻧد .ھﯾﭻ ﻋﺿوی ﺣق ﻗﺿﺎوت اﯾﻣﺎن ﻋﺿو دﯾﮔـری را ﻧـدارد؛ اﯾـن وظﯾﻔـﮥ ﻣﺗﺻـدﯾﺎﻧﯽ اﺳـت ﻛـﻪ
ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﻪ ای را در ﻛﻠﯾﺳﺎ دارﻧد .اﺷﺧﺎص ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑطور اﻧﻔرادی ،دارای ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷـﻧد.
ﺑﻌﻛس ،وظﯾﻔﮥ اﯾﺷﺎن اﯾن اﺳت:
اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن 13
":7ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ھﻣﻪ ﭼﯾز ﻣدارا ﻣﯽ ﮐﻧد،ھﻣواره اﯾﻣـﺎن دارد ،ھﻣﯾﺷـﻪ اﻣﯾـدوار اﺳـت و در ھﻣـﻪ ﺣـﺎل
ﭘﺎﯾداری ﻣﯽ
ﮐﻧد".
از طرﻓﯽ دﯾﮔر ،ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻣوظف ﺑﻪ اﺟرای ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ﻛﺎﻓﯽ در ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑرﻛﺎﺗﯽ
ﭼون ﺣراﺳت و اﻧﺿﺑﺎط ،اﻣﺗﯾﺎزی اﺳت ﻛﻪ ﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﮔﻠﮥ ﺧدا دارد ،و ﻧﺑﺎﯾـد اﯾﺷـﺎن را از آن درﯾـﻎ
داﺷت .ﺣق ھر ﻋﺿو ﻛﻠﯾﺳﺎ ،آن اﺳت ﻛﻪ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑطور ﻏﯾر رﺳـﻣﯽ ﺑـﺎ ھـر ﻋﺿـوی ﻛـﻪ آﺷـﻛﺎر ًا
ﮔﻧﺎه ﻣﯾﻛﻧد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻣﺎﯾد:

ﻣﺗﯽ 18
»":15اﮔر ﺑرادرت ﺑﻪ ﺗو ﮔﻧﺎه ورزد ،ﻧزدش ﺑرو و در ﺧﻠوت ﺧطﺎﯾش را ﺑﻪ او ﮔوﺷـزد ﮐـن .اﮔـر
ﺳﺧﻧت را
ﭘذﯾرﻓت ،ﺑرادرت را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗﻪ ای؛"
و ھﻣﺎﻧطور ﺣق اوﺳت )اﮔر ﻣرﺗﻛب ﮔﻧﺎه ﺑوده ﺑﺎﺷد( ،وﻗﺗﯽ ﻛﻪ ﮔوش ﺑﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ھﺎی ﻏﯾر رﺳـﻣﯽ
اﻋﺿﺎ ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻧداده ﺑﺎﺷد ،از ﺟﺎﻧب ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻣورد ﻗﺿﺎوت ﻗرار ﺑﮔﯾرد.
ﻏﻼطﯾﺎن 6
":1ای ﺑرادران ،اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻧﺎھﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾد او را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت ﺑﻪ راه
راﺳت
ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫوش ﺑﺎش ﮐﻪ ﺧود ﻧﯾز در وﺳوﺳﻪ ﻧﯾﻔﺗﯽ".
در ﺧﺻوص ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻧﯾز ،ﺷﺧﺻـﯽ ﻛـﻪ ﺧـود را ﻣﺳـﯾﺣﯽ ﻣﯾﺷـﻣﺎرد را ﻓﻘـط در ﺻـورﺗﯽ "ﻣﺛـل
ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺟﮔﯾر" اﻋﻼم ﻣﯾﻛﻧﻧد ،ﻛﻪ در ﻧﻘش دوران ﺗﻛﻔﯾر ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد و ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و ﯾﺎ او ﺧـود
ﻛﻠﯾﺳﺎ را ﺗرك ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
اول ﯾوﺣﻧﺎ 2
":19آﻧﮫﺎ از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ از ﻣﺎ ﻧﺑودﻧد؛ ﭼﻪ اﮔر از ﻣﺎ ﺑودﻧـد ،ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧدﻧـد .وﻟـﯽ
رﻓﺗﻧﺷﺎن ﻧﺷﺎن
داد ﮐﻪ ھﯾﭻ ﯾک از اﯾﺷﺎن از ﻣﺎ ﻧﺑودﻧد".
اﻋﺿﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز ﺗﻧﮫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑـﺎ ﺷﺧﺻـﯽ ﭼـون "ﺧـﺎرﺟﯽ ﯾـﺎ ﺑـﺎﺟﮔﯾر"
رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻛﻪ از زﯾر ﭘوﺷش ﺣراﺳت و اﻧﺿﺑﺎط ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑﯾرون رﻓﺗﻪ )راﻧده( ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻣﺗﺻدﯾﺎن
ﻛﻠﯾﺳﺎ در اﺟرای اﻧﺿﺑﺎط در ﻛﻠﯾﺳـﺎ ﻏﻔﻠـت ورزﻧـد ،ﻻزم ﺧواھـد ﺑـود ﻛـﻪ اﻋﺿـﺎی ﻣﻧﺣﺻـر ﺑﻔـرد
ﻛﻠﯾﺳﺎ ،ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑﻛﺎر ﺑﺑرﻧد ﺗﺎ اﯾن اﺷﻛﺎل ﺑرطرف ﮔردد .ﺑـﺎ اﯾـن وﺟـود ،ﺧـدا ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺑﻌﻧـوان
ﺷﺧص ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﻛﻠﯾﺳﺎ ،ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ را ﻧداده ﻛﻪ در دل ﺧود راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑـودن ﯾـﺎ ﻧﺑـودن
دﯾﮔران ،ﻗﺿﺎوت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ "اﺟرای ﺧودﺳراﻧﮥ ﻋـداﻟت" در ﻛﻠﯾﺳـﺎ اﺳـت ،ﻛـﻪ ﻋﯾﺳـﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺣﻣل آن را ﻧﻣﯾﻛﻧد.
"دﻟﯾل ﻗﺿﺎوت ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﻛﻠﯾﺳﺎی ﻣﺎ در اﺟرای اﻧﺿﺑﺎط ،ﺳﺧت ﮔﯾری ﻧﻣﯾﻛﻧد!"

اﯾن ﻧﯾز اﺷﺗﺑﺎه دﯾﮔری اﺳت در ﺣﺳـﺎب اﺷـﺗﺑﺎھﺎت ﺷـﻣﺎ .ﺑـﻪ ھـر ﺣـﺎل ،دو اﺷـﺗﺑﺎه ﯾـﺎ دو ﻧﻘـض از
ﻓرﻣﺎن ﺧدا ،ﺻﺣﺗﯽ را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯾﺳﺎزﻧد .ﻗﺿﺎوت ﮔراﯾﺎن زﻣﺎﻧﯽ طرﻓدار ﭘﯾـدا ﻣﯾﻛﻧﻧـد ،ﻛـﻪ ﻗـﺎﻧون و
ﻧظم و ﺗرﺗﯾب در ﻛﻠﯾﺳﺎ ،ﺳﺳت ﺷده ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻـورت ،دادرﺳـﯽ ﺧواھﻧـد ﺷـد .ﺣـل اﯾـن
ﻣﺳﺋﻠﻪ ) در ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت( آن ﻧﯾﺳت ﻛﻪ اﺟرای ﻗﺎﻧون را ﺑﻪ دﺳت ﺧـود ﺑﮔﯾـرﯾم ،ﺑﻠﻛـﻪ ﺗﻣـﺎم ﻛوﺷـش
ﺧود را در راه اﺳﺗرداد و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺎﻧون و ﻧظم و ﺗرﺗﯾب در ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾﯾم .و اﮔر اﻧﺟﺎم اﯾن ﻛﺎر،
وﻗت زﯾﺎدی را ﺑﺧود ﻣﯾﮔﯾرد ،و ﻣردم ﮔوﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﻛﺑﯾره ﺑدون ﺟرﯾﻣﻪ و آﺳﯾب ﻓرار ﻣﯾﻛﻧﻧد ،ﻧﮔـران
ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺧدا ﻋﺎدل اﺳت .او اﯾن را در ﻛﻼم ﺧود اﻋﻼم ﻛرده اﺳت .ھﯾﭻ ﻛس ،از ھﯾﭻ ﮔﻧﺎھﯽ ﺑـدون
ﺟرﯾﻣﻪ و آﺳﯾب ﻓرار ﻧﺧواھد ﻛرد .ﺧدا ھﻣﻪ ﭼﯾز را ﻣﯾداﻧـد و ھﻣـﻪ ﭼﯾـز ﻣـورد ﻗﺿـﺎوت او ﻗـرار
ﻣﯾﮔﯾرد .وﻗﺗﯽ ﺗوازن در ﺗرازوی ﻋداﻟت را ﺑﮫم ﺧورده ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ،آن را در دﺳت ﺧدا ﺑﮔذارﯾـد ﺗـﺎ او
ﺗوازن را ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻛﺎر ﻣرﺑوط ﺑﻪ او اﺳت:
ﯾﻌﻘوب 4
":11ای ﺑرادران ،از ﯾﮐدﯾﮔر ﺑدﮔوﯾﯽ ﻣﮐﻧﯾد .ھر ﮐﻪ از ﺑرادر ﺧود ﺑد ﮔوﯾد و ﯾﺎ او را ﻣﺣﮐـوم ﮐﻧـد،
در واﻗﻊ از
ﺷرﯾﻌت ﺑد ﮔﻔﺗﻪ و ﺷرﯾﻌت را ﻣﺣﮐوم ﮐرده اﺳت .و ھرﮔﺎه ﺷرﯾﻌت را ﻣﺣﮐـوم ﮐﻧـﯽ ،دﯾﮔـر
ﻧﻪ ﻣﺟری،
داور آن ھﺳﺗﯽ!"
ﺑﻠﮐﻪ
ِ
":12اﻣﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﯾک ﻗﺎﻧوﻧﮔذار و داور ھﺳت ،ھﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳت ﺑرھﺎﻧد ﯾﺎ ھﻼک ﮐﻧد .ﭘس ﺗـو ﮐﯾﺳـﺗﯽ
ﮐﻪ
ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﺧود را ﻣﺣﮐوم ﮐﻧﯽ!"
ﻻزم اﺳت ﻛﻪ ﻗﺳﻣﺗﮫﺎﯾﯽ از اﯾن آﯾﺎت ذﻛر ﺷده را ﺑطور ﺟداﮔﺎﻧﻪ )در ﭘراﻧﺗز( ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳـﺎده ﺗـری
ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار دھﯾم .ﺧداوﻧـد در آﯾـﮥ  11ﭼﻧـﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾـد" :ای ﺑـرادران ،ﯾﻛـدﯾﮔر را ﻧﺎﺳـزا
ﻣﮔوﯾﯾد زﯾرا ھر ﻛﻪ ﺑرادر ﺧود را ﻧﺎﺳزا ﮔوﯾد و ﺑـر او ﺣﻛـم ﻛﻧـد ،ﺷـرﯾﻌت را ﻧﺎﺳـزا ﮔﻔﺗـﻪ و ﺑـر
ﺷرﯾﻌت ﺣﻛم ﻛرده ﺑﺎﺷد )ﺷﺧﺻﯽ ﻛﻪ ﺑرادر ﺧود را ﻗﺿﺎوت ﻣﯾﻛﻧد ﯾﺎ ﺑـر ﻋﻠﯾـﻪ او ﺳـﺧن ﻣﯾﮔوﯾـد،
ﻣﺣدودﯾﺗﯽ را ﻛﻪ ﺧدا در ﻗﺎﻧون ﺧود ﺑرای او ﮔذاﺷﺗﻪ را دوﺳـت ﻧﻣﯾـدارد ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ﺧـود ﺧواھـﺎن
ﻗﺿﺎوت ﻣﯾﮔردد( ﻟﻛن اﮔر ﺑر ﺷـرﯾﻌت ﺣﻛـم ﻛﻧـﯽ ،ﻋﺎﻣـل ﺷـرﯾﻌت ﻧﯾﺳـﺗﯽ ﺑﻠﻛـﻪ داور ھﺳـﺗﯽ" )ﺑـﺎ
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ،ﺧود را در ﺟـﺎی اﻧﺗﻘـﺎد و ﺳـرﭘﯾﭼﯽ و ﺑرﺗـری از ﺧـدا ﻗـرار ﻣﯾـدھﯽ(.
ﺧداوﻧد در آﯾﮥ  12ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :ﺻﺎﺣب ﺷرﯾﻌت و داور ،ﯾﻛﯽ اﺳـت )ﺷـﻣﺎ ﻧـﻪ اﻗﺗـدار ﺧـدا را
دارﯾد ،ﻧﻪ ﻟﯾﺎﻗت او را دارﯾد( ﻛﻪ ﺑر رھﺎﻧﯾدن و ھﻼك ﻛردن ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳـﺗﯾد ﻛـﻪ اﻧﺳـﺎن
را ﻧﺟﺎت ﻣﯾﺑﺧﺷﯾد و ﯾﺎ او را ﺑﻪ ھﻼﻛت ﻣﯾﺳﭘﺎرﯾد .اﺻوﻻً ﭼـﻪ ﻗـﺎﻧون ﮔـذار و ﻗﺎﺿـﯽ ﺧواھﯾـد ﺑـود
وﻗﺗﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣﻛم و اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﺧود را ﻧﻣﯾدارﯾد؟( ﭘس ﺗو ﻛﯾﺳﺗﯽ )ﺧود را در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑـﺎ ﺧـدا
ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﺿﻌﯾف و ﻧﺎﺗوان ﻧﻣﯾﺑﯾﻧﯽ؟( ﻛﻪ ﺑر ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﺧود )ﻣﺧﻠوﻗﯽ دﯾﮔر( داوری ﻣﯽ ﻛﻧﯽ؟".
در ﻧﺗﯾﺟﻪ ،ﺷﺧﺻﯽ ﻛﻪ ﻗﺿﺎوت ﮔرا اﺳت ،ﻗﺎﻧون ﺧدا را در دﺳت ﺧود ﻣﯾﮔﯾرد ،ﺑدون آﻧﻛـﻪ ﺣـق و
ﯾﺎ ﻗدرت آن را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .و از طرف دﯾﮔر ،ﺣﻘﯽ را ﻛﻪ ﻗﺎﻧون ﺷﻛن ﺑﻪ دادرﺳـﯽ ﻣﻧﺻـﻔﺎﻧﻪ دارد

را ،از او ﺻﻠب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺧدا اﯾن اﻣور را ﺑﻪ دﺳت ﺧود ﮔرﻓﺗﻪ ،ﭼون او اﺳت ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺟﺎم آن
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺧدا ﻣردﻣﯽ ﭼون آدوﻟف ھﯾﺗﻠر ،ﭘول ﭘوت ،دﺷﻣﻧﺎن ﺷﻣﺎ ،و ﻏﯾره را ،ﺧود ﻗﺿﺎوت ﺧواھد
ﻛرد .ﺧدا ﻗﺿﺎوت ﮔرا ﻧﯾﺳت .ﺗﻣﺎم ﺣﻘﺎﯾق ﺑر ﻣﻼ ﺧواھﻧد ﮔردﯾد؛ ﺗﻣﺎم ﺷﮫﺎدات ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ،و ﻋداﻟت ﺑرای ھﻣـﻪ ﻧﻣﺎﯾـﺎن ﺧواھـد ﺷـد .ھـر ﻓـردی روز داوری ﺧـود را ﺧواھـد
داﺷت .ھﯾﭻ ﯾك از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﻧم واﺻل ﻣﯾﺷوﻧد دﻟﯾل ﻣوﺟﮫﯽ ﺑرای ﺷﻛﺎﯾت ﻧﺧواھﻧد داﺷت.
 :2ﻗﺳﻣت دوم ﺟواب ﺳؤال را در ﻓﺻل ﺑﻌد دﻧﺑﺎل ﻣﯾﻛﻧﯾم.

) (1اﻟﺑﺗﻪ ﺧداوﻧد از طرﯾق ﺿﻌف ھﺎ و ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﻧﯾـز ﻛـﺎر ﻣﯾﻛﻧـد ﺗـﺎ ﻣﻘﺻـود ﺧـداﯾﯽ ﺧـود را ﺑـﻪ
ارﻣﻐﺎن آورد .وﻗﻔﻪ و ﺷﻛﺳت ھﺎی ظﺎھری ﻣﺎ ،ﺟز ﺑرﻧﺎﻣـﮥ او ھﺳـﺗﻧد ،و در ﻧﮫﺎﯾـت ھـدف ﺧـدا را
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .وﻟﯽ داﺷﺗن اﯾن اطﻼﻋﺎت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘﯾروزی ﺷﻣﺎ را در ﺟﻧگ ﺑﻪ ھﯾﭻ وﺟﻪ ﻛم
ﻧﻣﯾﻛﻧد.
) (2راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟت و رﻓﺗﺎر ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﻪ ﻛﺗﺎب ﻣن Christian Counselor Commentary :رﺟـوع
ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
) (3اول ﺳﻣوﺋﯾل  7 :16ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ......" :زﯾرا ﻛﻪ اﻧﺳﺎن ﺑﻪ ظﺎھر ﻣﯽ ﻧﮔـرد و ﺧداوﻧـد ﺑـﻪ دل ﻣـﯽ
ﻧﮔــرد«" ﺑــﻪ ھﻣـﯾن ﺳــﺑب ﻧﯾ ـز ،آﻧــﺎﻧﯽ ﻛــﻪ "زﻧــﺎ ﻛــردن در اﻓﻛــﺎر" ،را زﻣﯾﻧـﮥ ﻛــﺎﻓﯽ ﺑــرای طــﻼق
ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد ،ﻣرﺗﻛب اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾﮔردﻧد.

ﻓﺻل ھﻔد ّ
ھم
ﺟﺎ ﺑرای ﺧدا ﺑﮔذارﯾد
 :2ﺧدا ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن از دﯾﮔران را ﻧداده اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﻧود ﺑﺎﺷﯾد از آن ﻛﻪ ﺧدا ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﮥ ﺑزرگ و طﺎﻗت ﻓرﺳﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧداده
اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻻزم ﻧدارﯾـد ﭼﻧـﯾن وظﯾﻔـﮥ ﺣﺳـﺎس و ﭘراھﻣﯾﺗـﯽ ﭼـون ﻗﺿـﺎوت ﻣـردم و ﺻـﺎدر ﻛـردن
ﺣﻛﻣﯽ ﻛﻪ ﺳزاوار ﻗﺎﻧون ﺷﻛﻧﯽ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد را ﺑـر دوش ﺧـود ﺑدارﯾـد .ﻣﺳـﺋوﻟﯾت آن ﺑـرای ﺷـﻣﺎ
زﯾﺎدی اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧدارﯾد ﭼون ﻛﺎر ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،و ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده ﻛﻪ ﺧـود آن را در
راه و وﻗت ﻛﺎﻣل ﺧودش ،اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .ﺷﺎﯾد در ﺣﺎل ﺣﺎظر ﺑطور ﻧﺎﺗﻣﺎم ﺑﻪ آن رﺳـﯾدﮔﯽ ﺷـده
اﺳت )ﯾﺎ ﺧواھد ﺷد( ،وﻟﯽ در روز ﻋداﻟت ،ﺑطـور ﻛﺎﻣـل ﺑـﻪ آن رﺳـﯾدﮔﯽ ﺧواھـد ﺷـد) .(1ھـر ﭼـﻪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده را ﺧـدا ﻣﯾداﻧـد ،و ھﻣﭼﻧـﯾن ﻣﯾداﻧـد ﺑـﺎ آن ﭼﻛـﺎر ﺑﻛﻧـد .او ﻗـدرت ﻻزم را دارد ﺗـﺎ ھﻣـﮥ
اﺷﺗﺑﺎھﺎت را اﺻﻼح ﻛﻧد ،و ﻧﯾز ﻗول داده ﻛﻪ آن را ﺧواھد ﻛرد .ﭘس دﯾﮔر ﺷﻣﺎ ﭼـرا ﺧـود را وارد
ﻛﺎر او ﻣﯾﻛﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد دﺧﺎﻟت ﺷﻣﺎ در اﯾن اﻣور ﺑﺳود ﻛـﻪ ﻣﯾﺎﻧﺟﺎﻣـد؟ دﺧﺎﻟـت ﻧﻛﻧﯾـد و ﺑﮔذارﯾـد
ﺧدا ﻛﺎر ﺧودش را اﻧﺟﺎم ﺑدھد .ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻛﺎر او ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ،و رﺿﺎﯾت ھﻣﻪ ﺑوده اﺳت.
ﻛﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺑّت ﻛردن اﺳت .اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ ﺑر ﻋﻛس ﻣﺣﺑت ﻛردن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻻوﯾﺎن 19
":18از اﺑﻧﺎی ﻗوم ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﮔﯾر ،و ﻛﯾﻧﻪ ﻣورز ،و ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﺧود را ﻣﺛل ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎ .ﻣـن
ﯾﮫوه
ھﺳﺗم".
در اﯾن آﯾﻪ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﻛﻧﯾد ﻛﻪ ﻣﺣﺑت و اﻧﺗﻘﺎم ،ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺧـﺎﻟف ﯾﻛـدﯾﮔر ﻣﯾﺑﺎﺷـﻧد .ﺷـﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾـد ﺑـﺎ ﻛﺳـﯽ
"ﺗﺻﻔﯾﻪ ﺣﺳﺎب ﻛﻧﯾد" ،ﯾﺎ "ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن را ﺑرﺳﯾد" ،ﯾـﺎ "ﺑـﺎ او طﻼﻓـﯽ ﻛﻧﯾـد" ،ﯾـﺎ "ﺧـدﻣﺗش ﺑرﺳـﯾد".
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺧﺷم ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺷرارت آﻧﮫﺎ ،اﺑراز ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺟـواب
ﺳر را ﺧواھﯾد داد.
ُﻣﯾ ّ
روﻣﯾﺎن 12

":19ای ﻋزﯾزان ،ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﮔﯾرﯾد ،ﺑﻠﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻏﺿب ﺧدا واﮔذارﯾـد .زﯾـرا ﻧوﺷـﺗﻪ ﺷـده ﮐـﻪ
»ﺧداوﻧد ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :اﻧﺗﻘﺎم از آن ﻣن اﺳت؛ ﻣن ھﺳﺗم ﮐﻪ ﺳزا ﺧواھم داد"«.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﻪ ﺷده" :ﺧﺷم را ﻣﮫﻠت دھﯾد" .ﻣﻧظور ﺧﺷم ﺧدا اﺳت ) .(2اﺻوﻻً ﺧﺷم ﻣرﺑـوط
ﺑﻪ ﺧدا اﺳت .ﭘس اﮔر ﺧود را ﺑر ﺳﻛوی ﻋداﻟت ﻣﯾﺑﯾﻧﯽ ،ﺗﺎ دﯾر ﻧﺷده ﺟﺎی را ﺧﺎﻟﯽ ﻛن! ﺷﻣﺎ ﭘﺎ در
ﻣﻛﺎن ﻣﻘدس ﻧﮫﺎده اﯾد .ﺷﻣﺎ ﺣق ﺑودن در آن ﻣﻛﺎن را ﻧدارﯾد! و ﺧدا ﻣﯾﺧواھد ﺧود ﺑـدان ﺑﻧﺷـﯾﻧد ،و
ﻻزم اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ او و ﺧﺷم او ﻣﮫﻠت دھﯾد.
در ﻛﻼس ﻣدرﺳﻪ ﺻﻧدﻟﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ھﺳت ﻛﻪ داﻧش آﻣـوزان ﺣـق ﻧﺷﺳـﺗن و اﺳـﺗﻔﺎده از آن را
دارﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭻ داﻧش آﻣوزی ﺣق )و ﺟرﻋت( ﻧﺷﺳﺗن ﺑـر روی ﺻـﻧدﻟﯽ ﻣﻌﻠـم ﻛـﻼس را ﻧـدارد .آن
ﻣﻛﺎن در اﻧﺣﺻﺎر ﻣﻌﻠم ﻛﻼس ﻣﯾﺑﺎﺷد و ھﻣﻪ ﺑﺎﯾد آن را ﺑداﻧﻧـد و اﮔـر ﻧـﻪ ،ﻋـﺎﻗﺑﺗﯽ وﺧـﯾم ﺑـﻪ دﻧﺑـﺎل
ﺧواھد داﺷت .ﺧدا ﻣﯾﮔوﯾد ،اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﻪ اﻧﺗﻘﺎم را در اﻧﺣﺻﺎر ﺧود ﻣﯾدارم ،ﭘـس دﺧﺎﻟـت در آن
ﻣﻛﻧﯾد.
در ارﺗش ﻧﯾز ھﻣﻪ ﻣﯾداﻧﯾم ﺑر ﺳـر ﺳـرﺑﺎزی ﻛـﻪ ﭘـﺎی ﺑـر ﻣﻛـﺎن درﺟـﻪ داری ﻣﯾﮔـذارد ،ﭼـﻪ ﻣﯾﺂﯾـد.
وظﯾﻔﻪ و ﻣﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻓرﻣﺎﻧـده ﻣﯾﺑﺎﺷـد ،در اﻧﺣﺻـﺎر او ﻧﯾـز ﻣﯾﺑﺎﺷـد .در ﺧﺻـوص ﻛﻠﻣـﺎت
"ﻣﮫﻠت دھﯾد" ،اﻓﻛﺎر ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد .دو ﻧﻣوﻧـﮥ دﯾﮔـری را ﺑـرای ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎزﮔو ﻣﯾﻛـﻧم .ﺧـدا
ﻣﯾﮔوﯾد ﻣﮫﻠت ﺑده ﺗﺎ ﻛﺎرم را ﺑﺑﯾﻧﯽ .ﻣن ﻛﺎرم را ﻣﯾداﻧم ﭼﯾﺳت و آن را ﺧواھم ﻛرد ،ﭘـس ﭼـﻪ ﺑﮫﺗـر
ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻓرﺻت دﯾدن آن را ﻧﯾز ﺑﺧود ﺑدھﯾد .و در آﺧر ،ﺑﭼﻪ ای را در ﻧظر ﺑﮔﯾرﯾد ،ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـل
ﭘﺳر زورﮔوﯾﯽ ﻛﻪ دو ﺑراﺑر ﻗد او را دارد ،اﯾﺳﺗﺎده اﺳـت .آﻧوﻗـت ،ﭘـدرش ﻣﯾﺂﯾـد و ﺑـﻪ او ﻣﯾﮔوﯾـد،
ﺑرو ﻛﻧﺎر ﭘﺳرم ،ﻣن ﺗرﺗﯾب ﻛﺎر را ﻣﯾدھم؛ "ﺧﺷم را ﻣﮫﻠت دھﯾد".
ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯾداﻧﯾد دﺷﻣن ﺷﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺳزاوار ﭼﻪ ﭼﯾزی اﺳت .ﻧﻣﯾداﻧﯾد در دل او ﭼـﻪ ﻣﯾﮔـذرد،
و اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻛﻪ ظﺎھر ًا ﺑدﺳت دارﯾد ﻧﯾـز ﻣﻐرﺿـﺎﻧﻪ اﺳـت .ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ﺧﺷـﻣﯽ را ﻛـﻪ ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ او
دارﯾد ﻣﻣﻛن اﺳت ﻛم ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷد .ﺣﻘﯽ ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﺑﻪ دوﻟت و ﻛﻠﯾﺳﺎ داده ﻧﯾز ﻣﺣدود ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﭼون
ھﯾﭻ ﮐس ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺿﺎوت ﺑر ﻧﯾت ﻣردم را ﻧدارﻧد )و ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﻛﻪ در اﯾن راه ﭘﯾش ﻣﯾروﻧد ،ﺷﻛﺳـت
ﻧﯾز ﻣﯾﺧورﻧد( .او ﺗﻧﮫﺎ ﻛﺳﯽ اﺳت ﻛـﻪ ﻣﯾﺗواﻧـد ﺷـﺧص درون را ﺑرھﻧـﻪ و آﺷـﻛﺎر ﻧﻣﺎﯾـد ،و ﻧﯾـت و
اﻓﻛﺎر او را ﺑﺷﻧﺎﺳد
ﻋﺑراﻧﯾﺎن 4
":12زﯾرا ﮐﻼم ﺧدا زﻧده و ﻣؤﺛر اﺳت و ﺑُرﻧده ﺗر از ھر ﺷﻣﺷﯾر دودم ،و ﭼﻧـﺎن ﻧﺎﻓـذ ﮐـﻪ ﻧﻔـس و
روح ،و ﻣﻔﺎﺻل
َﻐز اﺳﺗﺧوان را ﻧﯾز ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﺳﻧﺟﺷﮔر اﻓﮐﺎر و ﻧﯾﺗﮫﺎی دل اﺳت".
وﻣ ِ
":13ھﯾﭻ ﭼﯾز در ﺗﻣﺎم آﻓرﯾﻧش از ﻧظر ﺧدا ﭘﻧﮫﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ھﻣﻪ ﭼﯾز در ﺑراﺑـر ﭼﺷـﻣﺎن او ﮐـﻪ
ﺣﺳﺎب ﻣﺎ
ﺑﺎ اوﺳت ،ﻋرﯾﺎن و آﺷﮐﺎر اﺳت".

ﭼﻧدی ﭘﯾش ،ﭘس از آﻧﻛﻪ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را در ﺑراﺑر داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻟﮫﯾﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﺎﻧدم ،ﯾﻛـﯽ از
اﺳﺗﺎدان داﻧﺷﮔﺎه ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ را ﺑﺎ ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣن اﺑراز ﮐرد .او ﮔﻔت" :ﺷﻣﺎ داﻧﺷـﺟوﯾﺎن را ﻣـورد
ﺗﻣﻠق و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻗرار دادﯾد و ﻣرا ﻣﺎت و ﻣﺑﮫوت ﻛردﯾد" .ﻗﺿﺎوت او ،ﻣﺎورای اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑود ﻛـﻪ
در اﺧﺗﺎر داﺷـت .ﺗﻣﻠـق و ﭼﺎﭘﻠوﺳـﯽ ھﯾﭼوﻗـت در ﻧظـر ﻣـن ﻧﺑـود ،و ﻣـن ﺳـﻌﯽ ﺑـر آن داﺷـﺗم ﻛـﻪ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾم .ﭼون اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﻛﻪ ﭘس از ﺳﺎﻟﮫﺎی زﯾﺎدی ﻛﻪ در اﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯾﻛـردم ،ﺑـﻪ ﺗﻣﻠـق و ﭼﺎﭘﻠوﺳـﯽ ﻣـﺗﮫم ﺷـده ﺑـودم )ﻣﻌﻣـوﻻً ﺑـﻪ ﻋﻛـس آن ﻣـﺗﮫم ﻣﯾﺷـوم(،
ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗم ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﺑﻪ آن ﺑدھم )در ﺧﺻوص ﭼﻧﯾن اﺗﮫﺎﻣﯽ ،ﭘﯾش ﺑﯾﻧـﯽ ﻻزم را ﻧﻛـرده ﺑـودم(.
ا ّﻣﺎ ﺣﺎل ﻣﯾداﻧم ﭼﻪ ﺑﮔوﯾم .اﮔر دوﺑﺎره ﺗﻛرار ﺷود ﻣﯾﮔوﯾم" :ﻗرﺑﺎن ،ﺷﻣﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﮔﻧﺎه ﻛرده اﯾـد؛
ﺷﻣﺎ ﻧﯾت ﻣرا ﻣورد ﻗﺿﺎوت ﺧود ﻗرار داده اﯾد ،و ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧداده اﺳـت .وﻟـﯽ
ﻣن ﺣﺎظرم ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﺧﺷم ،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺣﺎظر ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ ﺑﺎﺷﯾد".
در آﯾﻪ اﯾﻛﻪ در ﺣﺎل ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم )روﻣﯾﺎن  ،(19 : 12ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت "ای ﻋزﯾزان " ﻧﯾـز ﺗوﺟـﻪ
ﻛﻧﯾد .ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﭼﻧﯾن ﺻدا ﻣﯾزﻧد ،ﭼون ﻣﯾﺧواھد ﺑداﻧﯾد ﻛﻪ ﺷﻣﺎ را دوﺳت دارد و آﻧﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑـﻪ
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮔوﯾد ﺑﺧﺎطر آن اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ اھﻣﯾت ﻣﯾدھد .او ھرﮔـز ﺑـدی ھـﺎﯾﯽ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺷـده،
ﻓراﻣوش ﻧﺧواھد ﻛرد .او ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧد ﭼﻪ زﺟری را ﻛﺷﯾده اﯾد ،و ﺑراﯾش اھﻣﯾت دارد .او ﻣﯾداﻧـد
ﻛﻪ ﺧواﺳت ﺷﻣﺎ آن اﺳت ﻛﻪ ﻣﺟرم ﺑﻪ ﺳزای اﻋﻣﺎل ﺧودش ﺑرﺳد ،اﻣﺎ ﭼﯾز دﯾﮔری را ﻧﯾـز ﻣﯾداﻧـد
ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾداﻧﯾد ،و آن اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﺑﮫﺗر اﺳت ﺻﺑر ﮐرد .ﺑﯾﺎد دارﯾـد "در زﯾـر ﻣـذﺑﺢ دﯾـدم ﻧﻔـوس
آﻧﺎﻧﯽ را ﻛﻪ ﺑرای ﻛﻼم ﺧدا و ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﻛﻪ داﺷﺗﻧد ﻛﺷﺗﻪ ﺷده ﺑودﻧد؛" .آﻧﮫﺎ ﻧﯾز ﺧواھﺎن اﻧﺗﻘﺎم ﺑودﻧد،
و ﺑﺎ ﮔرﯾﻪ و ﺷﯾون ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد " :ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﯽ"؟
ﻣﻛﺎﺷﻔﻪ 6
":9و ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣُﮫر ﭘﻧﺟم را ﮔﺷود ،زﯾر ﻣـذﺑﺢ ،ﻧﻔـوس ﮐﺳـﺎﻧﯽ را دﯾـدم ﮐـﻪ در راه ﮐـﻼم ﺧـدا و
ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﮐﻪ
داﺷﺗﻧد ،ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺑودﻧد".
":10اﯾﻧﺎن ﺑﺎﻧگ ﺑﻠﻧد ﺑرداﺷﺗﻧد ﮐﻪ » :ای ﺳرور ﻣﻘﺗدر ،ای ﻗدّوس ،ای ﺑر ﺣق ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐـﯽ از داوری
زﻣﯾﻧﯾﺎن و
ﮔرﻓﺗن اﻧﺗﻘﺎم ﺧون ﻣﺎ از آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯽ؟«"
":11آﻧﮔﺎه ﺑر ھر ﯾک از آن ﻧﻔوس ،رداﯾﯽ ﺳﻔﯾد داده ﺷد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺗﻪ ﺷد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﯽ دﯾﮔر ﺑﯾﺎراﻣﻧد
ﺗﺎ ﺷﻣﺎر
ھﻣردﯾﻔﺎن و ﺑرادراﻧﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﭼون آﻧﺎن ﮐﺷﺗﻪ ﺷوﻧد ،ﮐﺎﻣل ﮔردد".
ﺧدا ﻧﯾز در ﺟواب ﻓرﻣود " :ﭘﺎﺳﯽ دﯾﮔر ﺑﯾﺎراﻣﻧد" .ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺧدﻣﺗﮔذاران ﺧدا ھﺳـﺗﯾم ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ
ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﻛﻧﯾم ﺗﺎ ﺧواﺳت ﺧدا ﺑﻪ ﻛﻣﺎل ﺑرﺳد .و در اداﻣﮥ ﻛﺗﺎب ﻣﻛﺎﺷﻔﻪ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ ﺻـﺑر و اﻧﺗظـﺎر
ﻓرزﻧدان ﺧدا ﺑﻪ ﺛﻣر ﻣﯾرﺳد ،ﻋداﻟت ﺧدا ﺑطور ﻛﺎﻣل اﺟرا ﻣﯾﮔردد ،و ﺧواﺳت ﺧـدا ﻧﯾـز ﺑـﻪ ﻛﻣـﺎل
ﻣﯾرﺳد .اﻧﺗظﺎر ﻣن و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد رﺳﯾد .او ﺑﻪ ﻣﺎ اھﻣﯾت ﻣﯾدھد.

روزی ﺧواھد رﺳﯾد ﻛﻪ ﺧداوﻧد:
دوم ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﻛﯾﺎن 1
":5اﯾﻧﮫﺎ ھﻣﻪ ﻧﺷﺎن داوری ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺧداﺳت ،و ﺛﻣرش اﯾـن اﺳـت ﮐـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺷﺎﯾﺳـﺗﮥ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﺧـدا
ﺷﻣرده
ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﻪ در راھش رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﯾد".

در ﺣﺎل ﺣﺎظر ﺷﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﺑﺛﻣر رﺳﯾدن ﻣﻘﺻود دﯾﮔری را دارد .ﺷﺎﯾد اﻧﺗظﺎر دارد ﺷـﻣﺎ در ﻣﯾـﺎن
رﻧﺞ و درد ،ﺑﻪ او ﺷﮫﺎدت ﺑدھﯾد و دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ را وارد ﻣﻠﻛوت او ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾـن ﻣوﺿـوع را در ﻓﺻـل
ﺑﻌدی دﻧﺑﺎل ﺧواھﯾم ﻧﻣود.

) (1ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ھﻣﮥ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺎن اﯾﻣﺎﻧداران ﻧﯾز اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺧواھـد ﺷـد )اول ﺗﺳـﺎﻟوﻧﯾﻛﯾﺎن .(6 :4
در اﯾن آﯾﻪ ،ﭘوﻟس ﺑﻪ ﻣردم ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﻛﯽ )و ﺷﻣﺎ( ﻣﯾﮔوﯾد ،ﻛﻪ اﻋﺿﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺣق اﻧﺗﻘـﺎم
ﺟوﯾﯽ را ﻧدارﻧد .ﺧدا ﻗﺎﺿﯽ اﺳت .ﭘوﻟس ﺑطور ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺷﺎن ھﺷدار داد ﻛﻪ ﭼﻧﯾن اﻣـوری را
ﺑدﺳت ﺧود ﻧﮔﯾرﻧد .ﺧـدا ھﻣـﮥ اﺷـﺗﺑﺎھﺎت را ﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻣﯾﻛﻧـد .در زﻣـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ اﻛﻧـون در آن زﻧـدﮔﯽ
ﻣﯾﻛﻧﯾم ،ﺧدا در ﻣواﻗﻌﯽ از ﻣﺣرك اﻧﺿﺑﺎطﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻛﻧد ،و در ﻣواﻗﻌﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣ ًﺎ ﻗﺿﺎوت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
)اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  29 : 11و  ،(30و در ﻣواﻗﻌﯽ ﺻﺑر ﻣﯾﻛﻧد.
) (2ﻧﺎم "ﺧدا" در اﯾن ﻗﺳﻣت از آﯾﻪ ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ،ا ّﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﺻﺣﯾﺣﯽ از آن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻋﻘﯾده ﺑر اﯾـن
اﺳت ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﮔذارﯾد ﺧﺷم دﺷﻣن ﻧﻔوظﯽ را در ﺷﻣﺎ ﺑدﺳت آورد ،ﭼون آﻧوﻗت ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﻪ
ﺗﺎ ﺑﺣﺎل در اﯾﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﻪ ﺷده ،ﺧواھد ﺑود.

ﻓﺻل ھﯾﺟد ّ
ھم
ﻧﯾﺎزھﺎی دﺷﻣﻧﺗﺎن را ﺑرآورده ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺣﺎل ﻣﯾﭘردازﯾم ﺑﻪ آﯾﮥ :20
روﻣﯾﺎن 12
":20ﻋﮐس» ،اﮔر دﺷﻣﻧت ﮔرﺳﻧﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻪ او ﺧوراک ﺑده ،و اﮔر ﺗﺷـﻧﻪ ﺑﺎﺷـد ،ﺑـﻪ اوآب ﺑﻧوﺷـﺎن.
اﮔر ﭼﻧﯾن

ﮐﻧﯽ ،اﺧﮔرھﺎی ﺳوزان ﺑر ﺳرش ﺧواھﯽ اﻧﺑﺎﺷت"«.
دﻟﯾل آﻧﻛﻪ ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن آﯾﻪ را ﺑﻪ آﺧر ﻛﺗﺎب ﻣوﻛـول ﻛـردم ،ﻧـﻪ ﻓﻘـط ﺑﺧـﺎطر آن اﺳـت ﻛـﻪ ﻣﯾداﻧﺳـﺗم
ﺑﺳـﯾﺎری از ﺷــﻣﺎ ﺑـﯽ ﺻــﺑراﻧﻪ اﻧﺗظــﺎر آن را ﻣﯾﻛﺷ ـﯾد )آﯾـﺎ ﺷــﻣﺎ ﻧﯾـز ،اول ﺑــﻪ اﯾـن ﻓﺻــل رﺟــوع
ﻛردﯾد؟( ،ﺑﻠﻛﻪ ﺗرﺗﯾب اﺳﺗدﻻل و ﻛﻼم ﺧدا ﭼﻧﯾن اﺳت ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﻧﺎﺳـب و ﺷﺎﯾﺳـﺗﻪ ای را
ﺑرای َﻛل ﻣطﺎﻟب ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :اﺧﮔر ھﺎی ﺳوزان ﺑر ﺳرش ﺧـواھﯽ اﻧﺑﺎﺷـت" ،اﯾـن
ﻧﺷﺎﻧﮥ ﻣﺣﺑت و ﻧﯾﻛﯽ ﺑﻪ دﯾﮔری اﺳت؟ آﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﻪ ای از ﺑرﻛت در آن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾـد؟ ﺑﻧظـر ﺷـﻣﺎ ،ﺑﯾﺷـﺗر
ﺷﺑﺎھت ﺑﻪ اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ ﻧدارد؟ ﺷﺎﯾد ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ در ﻛﻼم ﭘدﯾد آﻣده! اﻟﺑﺗﻪ ھـﯾﭻ ﯾـك از اﯾـن ھـﺎ ﺻـﺣت
ﻧدارد ،و ﻣن ﺑﻣوﻗﻊ ﺧود ،ﻧﺷﺎن ﺧواھم داد ﭼطور دو ﻣوﺿوع ﺑﯾﺎن ﺷده در اﯾن آﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻧد دﺳـت و
دﺳﺗﻛش ﺑﮫم واﺑﺳﺗﻪ و ﯾك اﻧـدازه اﻧـد .اﻣّـﺎ ﻗﺑـل از آن ﻻزم اﺳـت دو ﻣوﺿـوع دﯾﮔـری را ﻣطﺎﻟﻌـﻪ
ﻧﻣﺎﯾﯾم.
دﺷﻣن ﭼﯾﺳت؟ در اﯾن آﯾﻪ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﻛﻪ ﺷﻣﺎ ﻣوظﻔﯾد ﺑﻪ دﺷﻣﻧﺗﺎن آب و ﺧوراك ﺑدھﯾـد .اﻣّـﺎ ،اول ﺑﺎﯾـد
ﺑداﻧﯾد ﻣﻧظور ﻛﻼم ﺧدا از دﺷﻣن ،ﭼﯾﺳت .دﺷﻣن آن ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﯾك ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧده
اﺳت .ﻛﺎﻓﯽ اﺳت ﻣزاﻣﯾر داود را ﻣروری ﺳطﺣﯽ ﺑﻛﻧﯾد ،ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭼـﻪ دﺷـﻣن ﻣﯾﻛﻧـد ﺑﮔردﯾـد.
دﺷﻣن ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑرای ﺷﻣﺎ دام ﻣﯾﮔذارد ،و ﯾﺎ ﺳـﻌﯽ ﻣﯾﻛﻧـد ﺟـﺎن ﺷـﻣﺎ را ﺑﮔﯾـرد؛ ﺷـﺎﯾﻌﻪ و
ﺗﮫﻣت را ﻋﻠﯾﻪ ﺷﻣﺎ رواج ﻣﯾدارد؛ در ﻛﻣﯾن ﻣﯾﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺷﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻛﻧد؛ و ﻏﯾره .ﻛﻼً ،دﺷﻣن ﻛﺳـﯽ
اﺳت ﻛﻪ ﺗﻣﺎم وﻗت ﺑﻪ دﻧﺑﺎل آن اﺳت ﻛﻪ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﺳﯾﺎه ﻛﻧد ،و ﯾـﺎ ﺷـﻣﺎ را از راه ﺑـدر ﻧﻣﺎﯾـد.
ﭘس ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻛردن ﺑﻪ دﺷﻣن ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺷﻛل ﺗرﯾن اﻓـراد .ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﻓرﻣـود " دﺷـﻣﻧﺎن
ﺧود را ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد" )ﻣﺗﯽ  .(44 : 5ﻋﻣق ﭼﻧﯾن ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ را ﻣﯾﺗوان در ﻣزﻣور  23ﯾﺎﻓت:
ﻣزﻣور 23
":5ﺳﻔره ای ﺑرای ﻣن ﺑﻪ ﺣﺿور دﺷﻣﻧﺎﻧم ﻣﯽ ﮔﺳـﺗراﻧﯽ .ﺳـر ﻣـرا ﺑـﻪ روﻏـن ﺗـدھﯾن ﻛـرده ای و
ﻛﺎﺳﻪ ام ﻟﺑرﯾز
ﺷده اﺳت".
در ﻓﺻل ﺷﺷم روﻣﯾﺎن )آﯾﮥ  ،(6ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای ﺧدا ﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﺟـﺎن ﺧـود را داد.
اﯾن ﻛﺎر ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑود .اﻣﺎ ﺑﯾش از اﯾن ،ﺑرای ﮔﻧﺎه ﻛﺎران ﺟﺎن ﺧود را داد )آﯾـﮥ  .(8اﯾـن ﻛـﺎر
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗری اﺳت .و در ﻧﮫﺎﯾت ،ﺑرای دﺷﻣﻧﺎن ﺧـود ﻧﯾـز ،ﺟـﺎن ﺧـود را داد )آﯾـﮥ  ،(10و اﯾـن
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗرﯾن ﻛﺎری اﺳت ﻛﻪ ﻣﯾﺗـوان اﻧﺟـﺎم داد .ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﺑﺧـﺎطر آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ از او ﻣﺗﻧﻔـر
ﺑودﻧد ،و ﺑﺟﺎی ﮔردآوری )ﻛﺎر ﺧدا( ،ﻣﺷﻐول ﭘراﻛﻧده ﺳﺎزی ﺑودﻧد )ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﻟس( ،ﺟﺎﻧش را داد.
ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺷﻣن ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻛرد؟ در آﯾﻪ اﯾﻛﻪ در ﺣﺎل ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن ھﺳﺗﯾم ،ﮔﻔﺗﻪ ﺷده ﻛـﻪ ﺑﺎﯾـد ﻧﯾـﺎز
ھﺎی او را ﻛﺷف ﻛرده و ﺑرآورده ﻧﻣﺎﯾﯾم" :اﮔر ﮔرﺳﻧﻪ ﺑﺎﺷد  .......اﮔر ﺗﺷﻧﻪ اﺳت".

اوﻻً ،ﻛﺎر ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت ﻛﻪ ﻧﯾﺎز ﻣﺷروع او را ﻛﺷف ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾـزی ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﺑـﻪ آﻧـﺎﻧﯽ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ،اﯾن ﻋﻧﺻر را ﻧﯾـز اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾـد .در ﻓﺻـل دوازدھـم اﯾـن ﻛﺗـﺎب ،و در
ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻓﮫرﺳﺗﯽ از ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﯾﻛوی ﺧود اﯾﺟﺎد ﻛردﯾـد ،ﻣـن اﯾـن را اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـردم ﻛـﻪ "
ﻧﻛﺗﮥ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧﯾز وﺟود دارد" ،ﺗﺎ آن رﻓﺗﺎری ﻛﺎﻣل ﺑﮔردد .ﺣﺎل ﻛﻪ آن را درﯾﺎﻓت ﻛرده اﯾد ،ﺑرﮔردﯾد
ﺑﻪ ﻓﮫرﺳت ﻣورد ﻧظر و ﺟواب ھﺎ را ،ﺑﺎ آﻧﭼﻪ در اﯾن ﻓﺻل درﯾﺎﻓت ﻛردﯾد ،ﺗطﺑﯾق ﺑدھﯾد.
اﺻل ﻣﮫﻣﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾد در راﺑطﻪ ﺑﺎ ﺟواب ﻧﯾﻛو دادن در ﻧظر داﺷت ،اﯾن اﺳت ﻛـﻪ ﺟـواب ﺑﺎﯾـد ﻧﯾـﺎز
ﻣﺻّ ر و ﻓوری ﺷﺧص دﯾﮔر را ﺑرآورده ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن آﯾﻪ ﮔرﺳﻧﮔﯽ و ﺗﺷﻧﮔﯽ را ﻋﻧوان ﺳـﺎﺧﺗﻪ ،وﻟـﯽ
ﻣﻧظور ﺗﻧﮫﺎ اﯾن دو ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺗﯾﺗوس 3
":14ﺑﮔذار ھﻣﮐﯾﺷﺎن ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ﮐﻪ ﺧوﯾﺷـﺗن را وﻗـف اﻧﺟـﺎم ﮐﺎرھـﺎی ﻧﯾﮐـو ﮐﻧﻧـد ﺗـﺎ ﺑـرای رﻓـﻊ
ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺿروری ﺗدارک ﺑﯾﻧﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺑﯽ ﺛﻣری ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد".
ﺑﯾﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻛﻪ ﻻزم ﻧﯾﺳت اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑـﻪ ﺑـرآورده ﺳـﺎﺧﺗن ﻧﯾـﺎز دﺷـﻣﻧﺗﺎن داﺷـﺗﻪ
ﺑﺎﺷﯾد )و ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑدی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آن ﻧﯾز ﺧواھﯾـد داﺷـت( .ﻛـﺎر ﻧﯾﻛـوی ﺧـود را ،ﻧـﻪ
ﺑﺧﺎطر آﻧﻛﻪ اﺣﺳﺎس ﺧوب و ﺧﯾراﻧدﯾﺷﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ او دارﯾد )ﯾﺎ ﻛـﻪ در ﺧـود اﯾﺟـﺎد ﻛـرده اﯾـد(،
ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺧﺎطر آﻧﻛﻪ ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﻪ ﻛﻪ اﯾن ﻛـﺎر را ﺑﻛﻧﯾـد ،و ﺑـرای اطﺎﻋـت از او و رﺿـﺎﻣﻧدی
او ،آن را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺣﺑت ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺷروع ﻧﻣﯾﺷود ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺎ اطﺎﻋت .ﻣﺣﺑـت ﺑـﺎ دادن از ﺧـود،
ﺷروع ﻣﯾﺷود )ﯾوﺣﻧﺎ  16 :3؛ ﻏﻼطﯾﺎن  20 : 2؛ اﻓﺳﺳﯾﺎن  .(25 : 5ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ھﻣـﮥ آﻧﭼـﻪ دارﯾـد
را ﺑﻪ او ﺑدھﯾد )ھر ﭼﻪ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎﺷد( ،ﺗﺎ ﻧﯾﺎز او را ﺑرطرف ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻧﺗﯾﺟﺗ ًﺎ ،ﻧﻘﺷﻪ و ﺑرﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺟـواب ﻧﯾﻛـو ﺑـﻪ ﺷـرارت ،ﺑﺎﯾـد ﺷـﺎﻣل ﺗﺣﻘﯾـق و ﺑررﺳـﯽ
وﺿﻊ دﺷﻣﻧﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻛﺎر ﻣﻣﻛـن اﺳـت ﺑـﻪ وﻗـت و ﻛوﺷـش ﻧﯾـﺎز داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد .ﺷـﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾـد
ﺻرﻓ ًﺎ ﺑر ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻧﯾﺎزی ﻛﻪ دارد ﺣﺳﺎب ﻛﻧﯾد .ﺗوﺟﻪ ﺷﻣﺎ از ﺧود ﺑﻪ او ﻣﻧﺗﻘـل
ﻣﯾﮔردد ،و اﯾن در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻛﻣك ﻣﯾﻛﻧد ﺗﺎ او را ﺑﮫﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد )و دﻟﯾل آﻧﻛﻪ ﭼﻧـﯾن ﺷـرارﺗﯽ را
از ﺧود ﻧﺷﺎن داده را ﺑﮫﺗر ﺑﻔﮫﻣﯾد( ،و ﻧﮫﺎﯾﺗ ًﺎ ،ﺷﻣﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﻛوﭼﻛﺗرﯾن ﻛـﺎری را
ﻛﻪ ﺑراﯾش ﺑﻛﻧﯾد ،ﭘرﻣﻌﻧﯽ و ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺑوده ﺑﺎﺷد.
ﺛﺎﻧﯾ ًﺎ ،ﻻزم اﺳت ﻣوﺟودی اﻣﻛﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻛﻪ ﺧود دارﯾد ،ﺑرآورد ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﻣـورد
ﻧظر ﺑﮔﯾرﯾد )ﻣﻌﻣوﻻً ،ﭼﻧﯾن اﻣﻛﺎﻧﺎﺗﯽ ﻛﻣﺗرﯾن ارزش را در اﻣور روﺣﺎﻧﯽ ﺧدا دارﻧد( ،اﺑﺗﻛـﺎر ﺧـود
را در ﻧظر ﺑﮔﯾرﯾد ،اﻣواﻟﯽ را ﻛﻪ دارﯾد ﻣورد ﻧظر ﺑﮔﯾرﯾد ،اﻓﻛﺎر ﺧود ،وﻗت ﺧود ،زﻧدﮔﯽ ﺧـود )و
ﯾﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ھم در ﻧظر ﺑﮔﯾرﯾد( ،و آﻧوﻗت آﻧﭼﻪ دارﯾد ﮐﻪ ﻧﯾـﺎز او را ﺑـرآورده ﻣﯾﺳـﺎزد )ﯾـﺎ ﺗـﺎ
ﺣ َدی ﺑرآورده ﻣﯾﺳﺎزد( ﺑـرای ﺷـﻣﺎ ﻣﺷـﺧص ﺧواھـد ﺷـد .آﻧوﻗـت ،آﻧـرا ﺑـﻪ او ﺑدھﯾـد ،ﺑـدون آﻧﻛـﻪ

ﭼﺷﻣداﺷﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺣرﻛت ﻣﺗﻘﺎﺑل داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .آن ﺑﺎﯾد ھدﯾﮥ ﻛﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﻛﻪ اﻧﺗظـﺎری را ﺑـدﻧﺑﺎل
ﻧدارد.

ﻟوﻗﺎ 6
":35اﻣﺎ ﺷﻣﺎ دﺷﻣﻧﺗﺎن را ﻣﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯾﮐﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﺑدون اﻣﯾ ِد ﻋوض ،ﺑﻪ اﯾﺷـﺎن ﻗـرض
دھﯾد،
زﯾرا ﭘﺎداﺷﺗﺎن ﻋظﯾم اﺳت ،و ﻓرزﻧدان ﺧدای ﻣﺗﻌـﺎل ﺧواھﯾـد ﺑـود ،ﭼـﻪ او ﺑـﺎ ﻧﺎﺳﭘﺎﺳـﺎن و
ﺑدﮐﺎران ﻣﮫرﺑﺎن
اﺳت".
ﺑﯾﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﻗﺑل از اﺟرای ﻛﺎر )ﺧواﺳت ﺧـدا( ،ﺑﺎﯾـد ﻧﻘﺷـﻪ و ﺑرﻧﺎﻣـﮥ ﻛـﺎر را ﺑـﺎ در ﻧظـر
ﮔرﻓﺗن دﻗﯾق ﻣﻘدار ،ﻧوع اﺟﻧﺎس ﺑﻛﺎر ﮔرﻓﺗﻪ ،و ﻏﯾره ،طـرح رﯾـزی ﻧﻣﺎﯾﯾـد ،و ھـﯾﭻ ﭼﯾـز را ﺑـدون
اطﻣﯾﻧﺎن از رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﻪ آن رھﺎ ﻧﻛﻧﯾد .اطﻣﯾﻧﺎن ﻧداﺷﺗن ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ ﻣـوردی ،ﺑرﻧﺎﻣـﮥ ﻛـﺎر )ﺧواﺳـت
ﺧدا( را ﺑﻪ ﺧطر ﻣﯾﺎﻧدازد.
ﺛﺎﻟﺛ ًﺎ ،ﺟوﯾﺎی ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﻣﻛن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷـد ﺑرﻧﺎﻣـﻪ را طـوری اﺟـرا ﻛﻧﯾـد ﻛـﻪ ﺑـﺎ
ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد .ﺳﻌﯽ ﻛﻧﯾد ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻧظﯾـر ﻣوﻗﻌﯾـت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳـب و ﯾـﺎ روش ﻏﻠـط اﺟـرای ﮐـﺎر
ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺷﻣﺎ ،ﻣﺷﻛﻼت ﺟدﯾدﺗری را اﯾﺟﺎد ﻧﻛﻧﻧد .ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻣﺎ ھﻣﺎﻧﻘـدر
اھﻣﯾت دارد ﻛﻪ طرح ﺑرﻧﺎﻣﮥ آن دارد .ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﺧود را ﺑﺎﯾد از ﺷروع ﻛﺎر ﺗﺎ اﺗﻣﺎم آن ،ﺑـﺎ ﻣﮫـﺎرت و
ظراﻓت و ﻣﻼﺣظﻪ ﻛـﺎری اﻧﺟـﺎم رﺳـﺎﻧﯾد .ﭘـس در ﺧﻼﺻـﻪ ،اﺳـﺎس ﻧﻘﺷـﻪ ﻛﺷـﯽ و ﺑرﻧﺎﻣـﻪ رﯾـزی
ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻛردن ،ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾﺎزھﺎ اﺳت .اﯾـن ﻣوﺿـوع را از ﯾـﺎد ﻧﺑرﯾـد ،ﭼـون زﻣﯾﻧـﮥ ﻻزﻣـﯽ
اﺳت ،ﺑرای آﻧﭼﻪ در ﻓﺻل ﺑﻌد ﮔﻔﺗﻪ ﺧواھد ﺷد.

ﻓﺻل ﻧوزد ّ
ھم
اﺧﮔر ھﺎی آﺗش را اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ ﻛﻧﯾد
وﻗﺗﯽ ﻧﯾﺎز ھﺎی دﺷﻣن را ﺑرآورده ﻣﯾﺳﺎزﯾم ،ﻛﻼم ﺧدا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد " :اﺧﮔـر ھـﺎی ﺳـوزان ﺑـر ﺳـرش
ﺧواھﯽ اﻧﺑﺎﺷت" .در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﯾز ،ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﻛﻪ روﺣﯾﮥ اﻧﺗﻘﺎم ﺟـوﯾﯽ در ﻛـﺎر ﺑﺎﺷـد ،اﻣّـﺎ در
آﯾﮥ ﻗﺑل )آﯾﮥ  ،(19ﻋﻛس آن را دﯾده اﯾم .ﭘس ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت؟
اﺧﮔر ھﺎی ﺳوزان ﺑر ﺳـر دﺷـﻣن ﻧﮫـﺎدن اﺻـطﻼﺣﯽ اﺳـت ﻛـﻪ ﻣﻌﻧـﯽ آن ﻣﺎﻧﻧـد ﺑـرآورده ﺳـﺎﺧﺗن
ﻧﯾﺎزھﺎ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی او را ﺑرآورده ﻛردﯾد ،اﺧﮔر ھـﺎی آﺗـش ﺑـر ﺳـرش ﮔذاﺷـﺗﻪ اﯾـد .و در
ﻧﺗﯾﺟﮥ ﭼﻧﯾن ﻛﺎری اﺳت ،ﻛﻪ در آﯾﮥ  21ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ،ﺑدی را ﺑﻪ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻐﻠوب ﻣﯾﺳﺎزﯾد.
در اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣد ﻧظر ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺗﻧﺑﯾﮫﯽ ﻧﯾﺳت ،ﯾـﺎ آﻧﻛـﻪ ﺑﮔـوﯾﯾم ﺳـر داغ دﯾـده اش را ﻣﯾﺧـواھﯾم ﺑﺑﯾﻧـﯾم.
ھدف در اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧﺗن ﺑـدی ﺑـﺎ ﻧﯾﻛـوﯾﯽ اﺳـت .زﻏـﺎل ھـﺎی ﮔداﺧﺗـﻪ ،ﻛـﺎر ھـﺎی ﻧﯾـك ﺷـﻣﺎ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﺿﻣﻧ ًﺎ ﺑﯾﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻛﻪ ﭘوﻟس ﺟﻧگ را ﻣد ﻧظـر دارد .در دوران زﻧـدﮔﯽ او ،آﺗـش اﻓﻛـن وﺟـود
ﻧداﺷت ،اﻣﺎ اﯾن را ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﻛﻪ آﺗش در ﺟﻧگ ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﺛر اﺳت .اﮔر ﺑر ﻓرض ،ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾد زﻏﺎل
ھﺎی ﮔداﺧﺗﻪ را ﺑر ﺳر دﺷﻣﻧﺗﺎن اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ ﺳﺎزﯾد ،ﺑدون ﺷك او را از ﭘﺎی در ﻣﯾﺂوردﯾد.
ﺗﺻور ﻛﻧﯾد ﻛﻪ ارﺗش ﺷﻣﺎ ﺑﻠﻧدی ھﺎی ﻣﯾدان ﺟﻧگ را در دﺳت ﺧود دارد ،و زﻏﺎل ھﺎی ﮔداﺧﺗـﻪ را
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺟﻧگ آﻣﺎده دارﯾد .وﻗﺗﯽ دﺷﻣن را ﭘﺎﯾﯾن ﺧود دﯾدﯾد ،زﻏﺎل ھـﺎ را ﺑـﺎ ﺑﯾـل ﺑـر روی
ﺳر او ﻣﯾرﯾزﯾد .ﯾﻘﯾﻧ ًﺎ ﻗدرت و ﻗوت او از ﺑﯾن رﻓﺗﻪ و ﺑﯾﭼﺎره ﺧواھد ﺷد .او را در راھﯽ ﻛﻪ دﻧﺑـﺎل
ﻛرده ﻣﺗوﻗف ﻛرده و ﺷﻛﺳت داده اﯾد .اﯾن ﺗﺻوﯾری اﺳت از آﻧﭼﻪ ﻣﻧظور اﯾن آﯾﻪ اﺳت.
اﮔر ﺑﻘدر ﻛﺎﻓﯽ ﻧﯾﻛﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد آن اﺳت ﻛﻪ ﺑﻣب ﻧﺎﭘﺎﻟم را ﺑﻛـﺎر ﺑـرده اﯾـد .ﻛـﺎر ھـﺎی ﻧﯾـك ﺷـﻣﺎ،
ﺑﻘدری ﺣﻣﻼت دﺷﻣن را ﻛﻧد ﻣﯾﻛﻧد ،ﻛﻪ ﺳردرﮔم و ﻣﺎﯾوس ﮔﺷﺗﻪ و دﺷﻣن ﻏﯾر ﻣؤﺛری ﺧواھد ﺷـد.
ا ّﻣﺎ ،ﻣطﻣﺋن ﺑﺷوﯾد ﻛﻪ زﻏﺎل ھﺎی داغ را ﺑر ﺳرش " اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ" ﻣﯾﺳﺎزﯾد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔر ،اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻛﻪ ﺑﻘدر ﻛﺎﻓﯽ ﺑﻪ او ﻧﯾﻛﯽ ﻛرده اﯾد .ﺑﻘدر ﻛﺎﻓﯽ ،ﻣﻣﻛن اﺳت آن ﻣﻌﻧﯽ را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷـد

ﻛﻪ طول ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ آن را اﻧﺟﺎم دھﯾد) .ﻣﻣﻛن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷـد ﻛـﻪ آن را ﺑـﯾش از ﯾـك ﺑـﺎر اﻧﺟـﺎم
دھﯾد( .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﻛن اﺳت ﻣﻌﻧﯽ آن ﺳﻌﯽ و ﻛوﺷش زﯾﺎدی اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺧرج ﺑدھﯾد .ا ّﻣﺎ ھر ﭼـﻪ
ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﯾش از اﻧدازۀ ﻻزم )ﺑﯾش از ﻛﻔﺎﯾـت( ﺑﺎﺷـد .ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ﺑـر ﺳـر او " اﻧﺑﺎﺷـﺗﻪ"
ﮔردد.
ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﭼﻧﯾن روﺷﯽ را ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﭘﯾش ﻛﺷﯾد .آﻧﺟﺎ ﺑر روی ﺻﻠﯾب ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ ذﺑﺢ
ﺑﯾﻧﮫﺎﯾت ارزﺷﻣﻧد ﺧود ،ﻧﯾﻛوﯾﯽ را ﺑﯾش از ﻛﻔﺎف اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ ﻧﻣود.
روﻣﯾﺎن 5
":20ﺣﺎل ،ﺷرﯾﻌت آﻣد ﺗﺎ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ اﻓزون ﺷود؛ اﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻧـﺎه اﻓـزون ﺷـد ،ﻓـﯾض ﺑـﯽ ﻧﮫﺎﯾـت
اﻓزوﻧﺗر
ﮔردﯾد".
ﺧدا ﭼﻧﯾن ﺟواﺑﯽ را ﺑﻪ ﺷرارت ﻣﺎ داد .و دﻟﯾل آن را ﻧﯾز در آﯾﮥ زﯾر ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم:

روﻣﯾﺎن 2
":4ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﻣﮫرﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﮐﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺗﺣﻣل ﻋظﯾم او را ﺧوار ﻣﯽ ﺷﻣﺎری و ﻏـﺎﻓﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﮫرﺑـﺎﻧﯽ ﺧـدا
از آن روﺳت
ﮐﻪ ﺗو را ﺑﻪ ﺗوﺑﻪ رھﻧﻣون ﺷود؟"
و اﯾن اﺳت ھدف ﺧدا .ﺧدا ﺧوراك و آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺧوب را ،ﺑرای ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾﺎز دﺷﻣﻧﺎن ﺧود
ﻣﯾدھد ،ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﻛﻪ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺧﺎطرﺷﺎن ﻣرد را ،ﻧزد ﺧود ﺟﻣﻊ ﻧﻣﺎﯾـد .وﻗﺗـﯽ ﺷـﻣﺎ ﺗواﻧﺳـﺗﻪ
ﺑﺎﺷﯾد ،از طرﯾق اﻧﺑﺎﺷﺗن )ﺑﻘدرﻛﺎﻓﯽ( ﻧﯾﻛـوﯾﯽ ﺑـر ﺳـر او ،دﺷـﻣن ﺧـود را ﻧـﺎ ﻣـؤﺛر ﻛـرده ﺑﺎﺷـﯾد،
آﻧوﻗت ﻣﻣﻛن ﺧواھد ﺑـود او را ﻧـزد ﻋﯾﺳـﯽ ﻣﺳـﯾﺢ ﺑﯾﺂورﯾـد و اﻓﺗﺧـﺎر ﻧﺟـﺎت را ﺷـﺎﻣل زﻧـدﮔﯽ او
ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺳﻌﯽ ﻛﻧﯾد آن ﻧوﺷﯾدﻧﯽ را ﻛﻪ ﺑرای ﺳﯾراب ﻛردن او اﺳـت ﺑـﻪ او ﻣﯾدھﯾـد ،او را ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـب
آب ﺣﯾﺎط ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد .ﻧﺎن ﺧود را ﺑﮔوﻧﻪ ای ﺷرﯾك ﺑﺷوﯾد ،ﺗﺎ دﺷﻣن ﺷﻣﺎ ﺟذب ﻧﺎن ﺣﯾـﺎط ﺑﮔـردد.
ﻣؤﺛر ﺗرﯾن راه ﺷﻛﺳت دادن دﺷﻣن ،آن اﺳت ﻛﻪ او را ﺗﺷوﯾق ﺑﻪ ﻣﻠﺣق ﺷدن ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻧﻣﺎﯾﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺧدا ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻓرزﻧد ﺧود را ﻓرﺳـﺗﺎد ﺗـﺎ ﺑـرای ﮔﻧـﺎه ﻛـﺎران )دﺷـﻣﻧﺎن ﺧـود( ﺟـﺎﻧش را ﻓـدا ﻛﻧـد،
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﻋﻣده ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﻪ اﯾن آﯾـﻪ ﺳـﺎﺧت .در ﻣـؤﺛر ﺑـودن آن ﺷـﻛﯽ ﻧﯾﺳـت ،و ﺑـﻪ ھﻣـﯾن
ﺧﺎطر اﺳت ﻛﻪ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺟز ارﺗش ﺧدا ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم.

ﻓﺻل ﺑﯾﺳﺗم
اﻧﺗﮫﺎی ﺳﺧن
ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﻣﺿﻣون طﻼﯾﯽ روﻣﯾﺎن  14 : 12ﺗﺎ  21را ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻛرده اﯾد :ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﻣﻐﻠـوب
ﺳﺎز؛ و ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧﯾد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻧﯽ را دارد .اﮔـر ﺗـﺎ ﺑﺣـﺎل آن را ﺑﻛـﺎر ﻧﺑـرده اﯾـد ،زﻣـﺎن آن ﻓـرا
رﺳﯾده اﺳت.
اول ﻗﻠم و ﻛﺎﻏذ را ﺑدﺳت ﮔﯾرﯾد ،و راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑدی ﻣﯾﻛﻧﻧـد ،ﻓﻛـر ﻛﻧﯾـد .ﭼـﻪ ﻛﺳـﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﯽ اﯾﻣﺎن؟ دﺷﻣن ھﺳﺗﻧد ،ﻓﺎﻣﯾل ،دوﺳت ،ھﻣﻛﺎر؟
ﺑﻌد از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد ،ﺟواﺑﯽ را ﻛﻪ ﻣـن ﺗـﺎ ﺑﺣـﺎل داده ام ﭼﮔوﻧـﻪ ﺑـوده؟ در اﯾـن ﻣـورد ﺑـﯽ َﻏـرَ ض
ﺑﺎﺷﯾد .ﺣﻘﺎﯾق ﻣوﺟود را ﺑدون آﻧﻛﻪ ﺟﻠوۀ ﺧوب و ﻓرﯾﺑﻧده ای ﺑﻪ آن داده ﺑﺎﺷـﯾد ،ﺑـرای ﺧـود ﺑـﺎزﮔو
ﻧﻣﺎﯾﯾد .دﻋﺎ ﻛﻧﯾد ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾق را روح اﻟﻘدس اﻓﺷﺎ ﻛـرده و ﺑﺷـﻣﺎ ﺣﻛﻣـت ﺑدھـد ﺗـﺎ آﻧﮫـﺎ را ﺑـﻪ درﺳـﺗﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﻛﻼت و ﺟﻔﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑر ﺷﻣﺎ وارد آﻣده را در ﺣﻘﯾﻘـت و ﺑـﺎ ھﺷـﯾﺎری
ﺑﺳﻧﺟﯾد.
ﺳﭘس ،ﻓﺻﻠت اﺷﻛﺎﻻت و اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﻛﻪ در رﻓﺗﺎر ﺧـود ﻛﺷـف ﻧﻣـوده اﯾـد ،در ﺣﺿـور ﺧـدا ﺗوﺑـﻪ
ﮐﻧﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﮥ دﯾدار ﻣﺟدد ﺑﺎ آن اﺷﺧﺎص ،و درﺧواﺳت ﻋﻔو و ﺑﺧﺷش از اﯾﺷـﺎن را ﻧﯾـز در اﺳـرع
وﻗت ،ﺗﮫﯾﻪ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑرای آﻧﻛﻪ ﺑداﻧﯾد در آﯾﻧده ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﻪ ﺑدی ھـﺎی دﺷـﻣن ﺟـواب ﺧواھﯾـد داد ،ﺑرﻧﺎﻣـﮥ آن را
ﻧﯾز ﺑرای ﺧود ﺗﮫﯾﻪ ﻛﻧﯾد .ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻛﻪ در ﻣوﻗﻊ دﯾدار ﻣﺟدد ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ،و درﺧواﺳـت
ﻋﻔو و ﺑﺧﺷش از اﯾﺷﺎن ،ﻣﻣﻛن اﺳت ﻣورد ﺣﻣﻠﮥ ﻣﺟدد آﻧﮫﺎ ﻗرار ﺑﮔﯾرﯾد ،و ﻧﺗﯾﺟﺗـ ًﺎ ﺟـواب ﻧﯾﻛـوی
ﺧود را ﻗﺑﻼً ﺗﮫﯾﻪ ﻛﻧﯾد .اﯾن ﻛـﺎر را ﺑـﻪ ﺗﻌوﯾـق ﻧﯾﺎﻧدازﯾـد .اﯾـن ﺟـزع ﻛﺎرھـﺎی ﻣﮫـم ﺷـﻣﺎ اﺳـت .در
ﺧﺻوص ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﻛﻪ اﻣﻛﺎن اﺑراز ﺑدی ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ دارﻧـد ،در ﻣـوارد و ﺷـﻛل ھـﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔـﯽ ﻛـﻪ
ﻣﻣﻛن اﺳت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﻓﻛر ﮐﻧﯾد .ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ در ﺧﺻوص ھر ﯾك از آﻧﮫﺎ ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .دوﺑـﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯾﻛﻧم ﻛﻪ ﺧواﺳت و ھدف ﺧدا را در ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﻣد ﻧظر ﺧود ﺑدارﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺧود را ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﻛﻧﯾد ،ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺟواب ﺷﻣﺎ ﭼﮔوﻧﻪ ﻧﯾﺎز او را ﺑرآورده ﺧواھد ﺳـﺎﺧت.
ﻧﯾﺎز ھﺎی او ،و اﻣﻛﺎﻧﺎﺗﯽ ﻛﻪ در دﺳﺗرس ﺧود دارﯾد را ،ﻣطﺎﻟﻌﻪ و ﺑرآورد ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺳـﭘس اﯾـن دو را
ﺑﮫم ﺑﭘﯾوﻧدﯾد .ﻣوﻗﻌﯾت و زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﻪ را ﻧﯾز از ﯾﺎد ﻧﺑرﯾد .ﺑﮫﺗـرﯾن ﺑرﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎ را ﺑـﺎ
اﺟرای ﺑﯽ ﻣوﻗﻊ ،ﻣﯾﺗوان ﻧﻘش ﺑر آب ﺳﺎﺧت.
ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺧود را ﺑر دﺷﻣن "اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ" ﻛﻧﯾد )ﺑﻪ ﻣﻘدار و طـول زﻣـﺎن ﻻزم( .ﺑرﻧﺎﻣـﮥ ﺷـﻣﺎ ﺑﺎﯾـد ﺷـﺎﻣل
ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﻛﻔﺎﯾت ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ھدف ﺧداوﻧد را )ﺗﺳﻠﯾم ﺑﻪ ﻋﯾﺳﯽ( ﻓراھم ﺳﺎزد .ﺣﻣﻼت دﺷـﻣن
را ﻧﺎ ﻣؤﺛر ﻛﻧﯾد؛ در ﺟﻧگ ﭘﯾروز ﺷوﯾد ،و اﮔر اﻣﻛﺎن ﺑدﺳت آﻣد ،او را ﻧزد ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯾﺂورﯾد .ﺑرﻧﺎﻣـﮥ
ﻛﺎر ﺧود را ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﻻزم ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد.
و در آﺧر ،طرﯾق اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺧود و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧود ،ﺗﻣرﯾن ﻧﻣﺎﯾﯾد .دﻋﺎ ﻛﻧﯾد ﻛـﻪ ﺧداوﻧـد
آن ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر وﺳوﺳﻪ ﺷرارت آﻣﯾز ﺷده را ﺑﻪ زاﻧو و ﺗوﺑﻪ ﺑﯾﺂورد .ﺧدا ﺷـﻣﺎ و دﺷـﻣﻧﺎﻧﺗﺎن
را از اﯾن طرﯾق ،ﺑرﻛت ﺑدھد.

