ﻧﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻨﯿﻢ
ﻧﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻨﯿﻢ

ﻣﻄﻠﺒ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺎﻣﻪ دوم ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب ۲آﯾﻪ ۲اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﻣﯿﻨ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه آﻣﻮزش دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﯿﺾ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺎ درﮔﯿﺮ زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﻢ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﻤﺎن
ﺑﺎ ﻣﺸﻼت دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﻫﺴﺘ؟

ﻣﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﺎک آﻓﺮﯾﺪم .ﻣﻦ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و ﺧﻮد
را از ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدی وﻟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺟﺴﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﭼﻮن ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ را
ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﺮدم .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺤﻮم ﺷﻮی ،ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
زﻧﺪﮔ ﺑﺒﺨﺸﻢ .ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ را ﻣﯿﺒﺨﺸﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﯿﻪ ﮐﻦ.

و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻮای زﯾﺒﺎ در ﻗﻠﺒﻤﺎن دﻋﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ و در ﻗﻠﺒﻤﺎن را ﺑﻪ روی
او ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و زاﻧﻮ زده و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮای دل اﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﻢ و
اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻋﻈﯿﻤ وﺟﻮدﻣﺎن را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،وﻟ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧ ﮐﻪ آن روزی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮ زده و اﯾﻤﺎن
آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮد؟ ﺑﺮای ﭘﺮورش ورﺷﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﭼﻘﺪر ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ دﯾﺮان ﻫﻢ از
اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ آن را ﺑﭽﺸﻨﺪ؟ آﯾﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﻮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ روی ﺻﻠﯿﺐ رﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﺎﻣﻼ
درک ﮐﺮدﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﭼﻪ درد و

رﻧﺞ ﻋﻈﯿﻤ ﺷﺪ ،و آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت دﯾﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﻦ درد و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘ ﺷﻮﯾﻢ؟

اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت آﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اﺑﺘﺪا ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧ ﻏﯿﻮر ،ﺗﯿﺰﻫﻮش ،اﺳﺘﻮار ،ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و وﻓﺎدار .ﮐﺘﺎﺑ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ در آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﺎدم
ﺧﺪاوﻧﺪ را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻤ ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ای رﯾﺰ ﺑﻮد وﻟ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻮﻟ ﺑﻮد.

ﺗﻤﺎﻣ آرزوﻫﺎی ﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ،
در ﺗﺤﺼـﯿﻞ ،درﺷﻐـﻞ ،ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺳـﺮﮔﺮﻣ و ﺣﺘـ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨـﺪی ﻫﺴـﺘﯿﻢ .اﻣـﺎ
درﻣﻮرد اﻫﺪاف و آرزوﻫﺎی اﯾﻤﺎﻧ و روﺣﺎﻧﯿﻤﺎن ﭼﻄﻮر؟ ﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣ ﺳﭙﺎرﯾﻢ
ﺧﯿﻠ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل در اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﮔﺮﺳﻨ روﺣﺎﻧ ﻋﺠﯿﺒ وﺟﻮد ﻣﺎ را
در ﺑﺮ ﻣﯿﯿﺮد و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﻤﺎن دار در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻋﯿﺴ
ﻣﺴﯿﺢ در آﺋﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺋﯿﻨﻪ ﻫﺴﺖ ،آﺋﯿﻨﻪ ای ﻣﺮﻏﻮب ﮐﻪ ﻣﻨﻌﺲ
ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮدش ﻋﺒﻮر
دﻫﺪ.

اﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺪﺗ از اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﻣ ﮔﺬرد ﻋﺪه ای دﭼﺎر روز ﻣﺮﮔ در اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ در
ﯾ ﺑﺎﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﯾ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺷﺪه و روزﻫﺎی اول ﭘﺮ از اﻧﺮژی ،اﯾﺪه و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ
وﻟ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ دﭼﺎر ﺧﺴﺘ و ﮐﺴﻠ و ﺗﻨﺒﻠ ﻣ ﺷﻮد .دﯾﺮ ﺑﺎ اﻧﺮژی و آن ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن اوﻟﯿﻪ در آﻧﺠﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻣﺪام ﻧﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐ وﻗﺖ ﻣ ﮔﺬرد و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد.

اﯾﻦ روزﻣﺮﮔ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻫﺪف و آرزوی روﺣﺎﻧ درﺳﺖ و ﻣﺤﻤ ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺪف و آرزوی روﺣﺎﻧ ﻗﻮی ای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ دﯾﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺷﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و روزﻣﺮﮔ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻣﻮاﻗﻌ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ روﺣﺎﻧ ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ
ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﻦ اﻓﺘﺎد؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و رﺷﺪ اﯾﻤﺎﻧﻢ در ﺗﻼش ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺳﻌ در دزدی از ﮐﺴ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﻦ اﻓﺘﺎد!؟ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪﻧﺎ
اﻣﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ و دﺳﺖ از ﻫﺪف و آرزوی روﺣﺎﻧﯿﻤﺎن ﺑﺸﯿﻢ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺨﺘ اﺳﺖ وﻟ اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺬرد و ﻣﺎ را در اﯾﻤﺎن و ﻫﺪﻓﻤﺎن ﻗﻮی ﺳﺎزد.

ﺷـﺎﮔﺮد ﺧـﻮب ﺑـﻮدن و ﺷـﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻮدن و ﺑـﻪ ﭘـﺮی او رﺳـﯿﺪن ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺷﻔـﺖ اﻧﯿـﺰ و ﻣﺒﻬـﻢ و دور از
دﺳﺘﺮﺳ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﺻ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ﻋﻄﺎﺋ اﺳﺖ
ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ
ﺧﻮدش آﻓﺮﯾﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن اﻫﺪاف و آرزوﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﺑﺰرﮔ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﻤ ﭘﺮدازﯾﻢ
زﯾﺮا ﻣ ﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﺗﺮس از ﺷﺴﺖ و ﺗﺮس از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺳﺨﻨﺮان ﺧﻮﺑ ﻧﺒﻮدم ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ
ﭼﻪ؟

در اﺑﺘﺪای اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ واﻋﻈﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻗﻮی در اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻠ
وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،وﻟ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣ ﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻧﻪ ،اون آدم ﯾﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﺴﺖ ،ﻣﻦ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻣﺜﻞ اون ﺑﺸﻢ ،اﺻﻼ ول ﮐﻦ دﻧﺒﺎل دردﺳﺮ ﻣﯿﺮدی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آدم ﻣﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺘﺎ ﻣﻌﻠﻢ و واﻋﻆ و ﺧﺎدم
ﻣ ﺧﻮاﯾﻢ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻫﺪف روﺣﺎﻧﯿﻤﺎن را ﮐﻨﺎر ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ .اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺪف روﺣﺎﻧ ﻗﻮی ای دارﻧﺪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺟﺴﻮر وﺷﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻠﻮت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺟﺎودان در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ
را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ در زﻧﺪﮔ روﺣﺎﻧ و زﻣﯿﻨ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺪف و آرزوی روﺣﺎﻧ ﻗﻮی ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﺎﮔﺮد
ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧ ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ ﺻﯿﺎد دل ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﻢ .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس در اﺑﺘﺪا ﻟﺬت ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫ را ﭼﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ او را ﺑﺮای

ﺻﯿﺪ دل ﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اول ﻟﺬت اﯾﻤﺎن را ﭼﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدی ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻠﻮت ﻫﻢ ﺑﺎ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧ اﺳﺘﻮار
و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در زﻧﺪﮔ اﯾﻤﺎﻧﯿﻤﺎن ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و درﺻﺪی از
درآﻣﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ و در دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ و آن
ﺑﺮﮐﺖ و ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ را ﻧﺠﺎت دادی و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﻮت
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﯿﻠ دوﺳﺘﺖ دارم و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﯿﭻ درد و رﻧﺞ
و زﺣﻤﺘ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺧﯿﻠ ﻫﻢ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن دوره زﻧﺪﮔ زﻣﯿﻨ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﮔ آرام و
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ﺧﻮاب ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردی ﺑﻪ ﻣﻠﻮت ﺑﺮوﯾﻢ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺸﯿﻢ اوه ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ را
ﻧﺠﺎت دادی و اﻻن در ﻣﻠﻮت ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻠﻮت ﻫﺴﺘﻢ؟

ﯾ واﻋﻆ آﻣﺮﯾﺎﺋ در ﯾ از ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ زﻣﯿﻨ را ﺑﻪ ﭼﻮب ﻣﻮازﻧﻪ در ورزش ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد و اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ ورزﺷﺎر روی اﯾﻦ ﭼﻮب).ﭼﻮب ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
روﮐﺸ از ﺟﻨﺲ ﭼﺮم ﯾﺎ ﺟﯿﺮ دارد و ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ورزﺷﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی آن ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﯾ دﻗﯿﻘﻪ و ﺳ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد(.

ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿ را ﻧﺎه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ورزﺷﺎر ﻣ آﯾﺪ روی اﯾﻦ ﭼﻮب و ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﻪ روی ﭼﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آرام دﺳﺘﺎﻧﺶ را روی ﭼﻮب ﺑﺬارد و ﮐﻢ ﮐﻢ روی ﭼﻮب دراز ﺑﺸﺪ و ﺑﻌﺪ
آن را ﻣﺤﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾ دﻗﯿﻘﻪ و ﺳ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﯿﻠ آرام از ﭼﻮب ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ وﻗﺘ
ﮐﺎﻣﻼ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را روی زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﯾﺮ روی ﭼﻮب ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭼﻮب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﺳﺮ ﻧﺨﻮرده ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻨﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺗﻔﺎﻗ
ﮐﻪ ﻣ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزﺷﺎر اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﭼﻮب ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده و
ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻧﻠﻐﺰﯾﺪه و اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔ ﻧﺮﻓﺘﻪ ،اﺗﻔﺎق دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺿ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن داور ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤ
داﻧﺪ در ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺘﯿﺎز ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن آن ورزﺷﺎر ﮐﺎری ﻧﺮده.

وﻗﺘ ﻣﺎ ﻫﻢ دو دﺳﺘ ﭼﻮب ﻣﻮازﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔ اﯾﻤﺎﻧ و روﺣﺎﻧ ﻣﺎ اﺳﺖ را ﺑﭽﺴﺒﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن وﻗﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻗﺎﺿ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﻮﯾﺪ آﻓﺮﯾﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ اﻣﻨﺘﺮﯾﻦ و ﺑ ﺷﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﻤﻦ را
زﯾﺴﺖ ﮐﺮدی  ،ﻧﻪ ﺳﺮ ﺧﻮردی و ﻧﻪ اﻓﺘﺎدی .اﯾﻦ آن زﻧﺪﮔ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺪان ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ اول اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارج
روﺣﺎﻧ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و از ﺷﺴﺖ ﺧﻮردن و اﻓﺘﺎدن ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان را ﭘﺮورش

دﻫﯿﻢ.

ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻓﻌﻼ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺮس از ﺷﺴﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ آرزوﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ
ﺟﻠﻮدار ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺮ روزه ﮔﺮم ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﻮش ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﻠ ﻫﺎ آرزو اﺳﺖ  .در ﮐﺘﺎب ﻣﺮد آﺳﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔ ﺑﺮادر ﯾﻮن ﻫﺴﺖ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮادر ﯾﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﻓﻘﻂ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در روزه و دﻋﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻓﺮ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او
دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﯾ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس داد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادر ﯾﻮن در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎدم ﻏﯿﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪ.

وﻗﺘ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﻮی و ﻣﺤﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در ذﻫﻨﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ وﻗﺘ از او ﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻨ در دﺳﺘﺎن ﻣﺎ
ﻧﻤ ﮔﺬارد .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺰرگ روﺣﺎﻧ اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ
ﻗﺪم ﮐﻨﺪ.

ﯾ از ﺳﻮاﻻﺗ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت را ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻗﺮار داده ،ﺗﻠﯿﻒ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم
ﺧﻮش را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﻬﻢ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻤﺎﻧ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ
دوم ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس در ﺑﺎب  ، ۲آﯾﻪ  ، ۲ﺗﻌﺎﻟﯿﻤ را ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﺮان ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ را ﺑﻪ دﯾﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻗﺪم اول اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،وﻟ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﻫﺪف و آرزوی روﺣﺎﻧ
ﻗﻮی ﺣﺘﻤﺎ از ﻋﻬﺪه اش ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻫﺪﻓﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم را ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ اﮔﺮ در راﻫ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻮر آن اﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ و از اﻓﺘﺎدن ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ دﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ دوش ﺣﻤﻞ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﭘﺮ از ﺗﺮس از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ،
ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨ و اﺳﺎرت ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و … ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤ ﯾ دل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ
ﮐﻪ دﻋﻮت آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎن از ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺸ دورادور ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗ ﺗﻬ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻤ ﻣﺬﻫﺒ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ

ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ ای ﭼﻨـﺎن ﺻـﻤﯿﻤ و ﻋﻤﯿـﻖ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻠـﺐ ﯾـﺪﯾﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﻢ .ﺑﯿـﺎﯾﯿﻢ ﮔﺮﺳـﻨ
روﺣﺎﻧ ﺧﻮد را ﮐﻪ در روزﻫﺎی اول داﺷﺘﯿﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪن ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دل،
ﻓﺮ و ﺟﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ و
آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ .ﻧﺬارﯾﻢ اﺳﺎرت ﻫﺎی دﻧﯿﺎﯾ ،ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎز
دارد.

ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻤﺎم داراﯾ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻃﻼ ﻫﺎ ،ﻓﻠﺰات ﮔﺮان ﺑﻬﺎ ،ﺳﻨ ﻫﺎی ﮔﺮان
ﻗﯿﻤﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣ اﺳﻨﺎس ﻫﺎی دﻧﯿﺎ .ﻃﺒﻖ ﯾ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۶ﺗﺮﻟﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻤ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﮐﺴ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﯾ دل اﺳﺎرت
ﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﺧﻮد را ﭘﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و در ﺟﻬﺖ ﻫﺪف روﺣﺎﻧ ﻋﻈﯿﻤ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﻢ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧ راﺳﺦ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺴﯿﺤ

