ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــ ﻣﺴــﯿﺤ ،ﭼــﻮﻧﻪ ﻣــ ﺗــﻮاﻧﻢ در
زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺮه ﺷﻮم؟

ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﻨﺎﺑﻌ را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ،ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ .در
اﯾﻦ زﻧﺪﮔ زﻣﯿﻨ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  (۸اﻣﺎ

ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻮﯾﻢ.

 (۱روح اﻟﻘﺪس :ﯾ از ﻧﻌﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ .در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  ۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﺛﻤﺮات
روح اﻟﻘﺪس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻼم ،ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران روح اﻟﻘﺪس را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس
زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ روح اﻟﻘﺪس از ﻣﺎ
ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺟﺴﻢ از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔ اﯾﻤﺎﻧﺪار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،در زﻧﺪﮔ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﻮد ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را اﻧﺎر ﻧﻤﻮد؛ آن
ﻫﻢ درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ادﻋﺎﯾﺶ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ از ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﺷﺪن

از روح اﻟﻘﺪس درروز ﭘﻨﻄﯿﺎﺳﺖ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن  ،او آﺷﺎرا و ﺑﺎ اﻗﺘﺪار راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر روح اﻟﻘﺪس ﻧﺸﻮد )اول
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  .(۱۹در ﻋﻮض او در ﭘ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل او درآﯾﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۸ﺗﺎ  .(۲۱ﯾ ﻓﺮد اﯾﻤﺎﻧﺪار ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ
ﺷﻮد؟

ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس را ﻏﻤﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﭘﺮﺷﺪن ﻣﺎ از او را ﻣ ﮔﯿﺮد ﭘﺲ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا
روﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣ ﺗﻮان از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼم او ﻏﺮق ﺷﻮﯾﻢ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  (۱۶و ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس اﯾﻦ آزادی ﻋﻤﻞ را ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻋﻤﺎل و اﻓﺎر ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

 (۲ﮐﻼم ﺧﺪا :ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  ۱۷ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﻼم ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﺣﺘ راه ﻏﻠﻄ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد .ﮐﻼم
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ راه درﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و در آن اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  ۱۲ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا زﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ
اﻧﺴﺎﻧ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺰاﻣﯿﺮ در ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۱۹ودر آﯾﺎت دﯾﺮ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس در ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ )ﺗﻤﺜﯿﻠ ﺑﺮای ﺟﻨ روﺣﺎﻧ ﻣﺎ ( در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم از دﻫﺎﻧﺶ دور ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻪ روز و
ﺷﺐ در آن ﺗﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی او در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻮد .ﯾﻮﺷﻊ
از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا ﺑﺮای او ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻮد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤ ﺗﻠﻘ ﻧﻤ ﺷﻮد  .اﻏﻠﺐ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ
روزاﻧﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ از آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدت روزاﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ ،در آن ﺗﻌﻤﻖ
ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ ،و آن را در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﺎر ﻧﻤ ﺑﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ آن ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﻧﻤ
ﮐﻨﯿﻢ و وﻗﺘ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺧﺪا را ﺷﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻏﻠﺐ وﻗﺘ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻣﺮاض ﻋﺼﺒ و رواﻧ دﭼﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.
آﻧﻘﺪر ﮐﻢ از ﮐﻼم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻧﺎه ﻣ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﻠﺴﺎت
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ) ﯾﻌﻨ ﻣﺘﺎًﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ آن اﻧﺪازه از ﮐﻼم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ( .ﺑﻨﺪرت از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻫﺮ ﮔﺰ آﻧﻘﺪردر آن ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧ ،ﻣﺎ را
ﻏﻨ ﺳﺎزد.

اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ روزاﻧﮥ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت روزاﻧﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﻋﺎدت روزاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ از آﯾﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮﺧ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ،دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾ از زﻧﺪﮔ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .روح
اﻟﻘﺪس از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﺑﺰار در زﻧﺪﮔ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  (۱۷و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﯾ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻨ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ داده
اﺳﺖ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ .(۱۸

 (۳دﻋﺎ :اﯾﻦ ﯾ دﯾﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .دﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﯾ از ﻣﻨﺎﺑﻌ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن زﯾﺎد راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ وﺧﯿﻠ ﮐﻢ آﻧﺮا ﺑﺎر ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺟﻠﺴﺎت دﻋﺎ دارﯾﻢ،
زﻣﺎن دﻋﺎ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ آﻧﺮا ﺑﺎر ﻧﺒﺮده اﯾﻢ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ،۱ﻓﺼﻞ۴
آﯾﻪ  ،۳۱ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ،۴ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  .(۳ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﺮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﻮد ،دﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺘ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌ را ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤ دﻫﯿﻢ .ﺧﺪا راﺟﻊ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻗﻮل ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی داده اﺳﺖ )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ
 ۷آﯾﻪ ﻫﺎی  ۷ﺗﺎ ۱۱؛ ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۸؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۳ﺗﺎ ۲۷؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ ۵
آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ  .(۱۵و ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﺘﻨ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﺟﻨ روﺣﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ دﻋﺎ ﮐﺮدن
اﺷﺎره ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ)اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ .(۱۸

دﻋﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﻬﻢ اﺳﺴﺖ؟ ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﺑﺎغ ﺟﺴﺘﯿﻤﺎﻧ
درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﭘﻄﺮس او را اﻧﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن آورد؛ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
در ﺣﺎل دﻋﺎ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﭘﻄﺮس ﺧﻮاﺑﺶ ﻣ ﺑﺮد .ﻣﺴﯿﺢ او را ﺑﯿﺪار ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ”:ﺑﯿﺪار
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻨﺪ .روح اﻧﺴﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ آﻧﭽﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮی او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ” )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۲۶آﯾﻪ  .(۴۱ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻄﺮس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻧﺪارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺑﺰﻧﯿﻢ ،از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و او ﻧﯿﺰ ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ )ﻣﺘ
ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ .(۷

 (۴ﮐﻠﯿﺴﺎ :آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،در ﺟﻨ روﺣﺎﻧ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوه دو ﻧﻔﺮه ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎد )ﻣﺮﻗﺲ
ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  .(۷ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺸﺎرﺗ در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ و زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺪﯾﺮ
را ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮب ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﮐﻨﯿـﻢ ) ﻋﺒﺮاﻧﯿـﺎن ﻓﺼـﻞ  ۱۰آﯾـﻪ  .(۲۴ﺑـﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫـﺎت ﺧـﻮد ﻧـﺰد ﯾـﺪﯾﺮ
اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ )ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  .(۱۶در ادﺑﯿﺎت ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ”:ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
آﻫﻦ ،آﻫﻦ را ﻣﺗﺮاﺷﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﺳﺘﺶ را اﺻﻼح ﻣﮐﻨﺪ” )اﻣﺜﺎل ﻓﺼﻞ  ۲۷آﯾﻪ  .(۱۷ﻗﺪرت

ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ .(۱۲

ﺧﯿﻠ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾ دوﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺨﻮی او
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه دارد .داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﻋﺎ
ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺘ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ارزش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  .(۱۳داﺷﺘﻦ ﯾ دوﺳﺖ و ﯾﺎ ﮔﺮوه راﻫﻨﻤﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای اﻧﯿﺰه و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻌﻀ وﻗﺘﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ و ﺑﻌﻀ زﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺻﻮرت
ﻣ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮل داده ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻌ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،او ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﺪرﯾﺞ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
ﭘﺸﺘﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.

