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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 : کالم خدا ض ی ابزار ف   : 4درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

  ي ها ه یداشتن پا يکه معنا میدیرس نبارهیخودمون در ا يخب، حاال به قسمت چهارم از مطالعه
هست، و بعد    یچ   یحیمس   ک یآغاز به رشد به عنوان    يو معنا  ست یما چ  ی حیمس  ی محکم در زندگ

  ار یبس  ی. و ما با اصول ستیچ  یح یمس  يخط مسابقه  ان یتا پا  ان یحیادامه دادن به عنوان مس  يمعنا
 .میشروع کرد نیادیبن

بودن    یحیمس  يشدن به چه معناست؟ و بعد دوماً، معنا  یحی مس  یقیحق  ماندار یا  کیاز همه،    اول
قبل   يهست. و در جلسه   یچ   سایتعلق داشتن به کل  يمعنا  مینیبب  میبعد شروع کرد  و  ه؟یواقعاً چ

متعلق باشم؟» و هر وقت   سا یواقعاً مهم هست که من به کل ا ی«آ گن، ی که مردم اغلب م میگفت
 .دهیسوال واقعاً به خودش پاسخ م  نیا  سا، یکل  يدرباره   دیعهد جد  میتعل  یبه بررس  میشروع کن

هستند. و حاال به آغاز بخش دوم   ت یواقع  ک ی ي بودن، دو رو سا یبودن و متعلق به کل یحیمس
خودش چه   ض ی: خدا با فمیسوال فکر کن ن یا  يدرباره  میخوایبخش دوم، م نی در ا و. میرسی م
  ی و در زندگ   سا یکل  اتیح   ينه یدر زم  ان، یحیتا به عنوان مس  کنه یکه ما رو قادر م  ده یبه ما م  يزیچ

 م؟یخودمون، رشد کن  یشخص  یحیمس

اصطالح استفاده   ن یکه از ا ی وقت ی. ول شهیگفته م ض یابزار ف زها، یچ  نی ها به اوقت  یبعض
قمار    نیماش  يکه تو   یما استفاده از ابزار مثل زمان   منظور.  میمراقب منظورمون باش  دیبا  م، یکنی م

  ح یصح  ياگر دکمه   ن، یو بب  ایاون وقت ب   م، یابزار رو استفاده کن  نی که اگر ا  ست، ین   م، ینداز یپول م
 . ادیم رون یقمار ب  نیاز ماش  ضیف م، یرو فشار بد

به ثمر رسوندن اهداف خودمون استفاده   يکه برا میکنی صحبت نم ي ابزار يدرباره  یلیخ ما
. و خصوصاً  کنهیبه ثمر رسوندن اهدافش استفاده م  ي که خدا برا  يابزار  يبلکه درباره  م، یکنی م

 .میراجع بهشون حرف بزن  میخوایچهار مورد از اونها وجود داره که م

که خدا   ی کالم ۀلیبه وس ما کالم خدا هست. یعن یمقدس، اونها خود کتاب  نیتری ه یو بد نیاول  و
مون با  مون از خدا و مشارکت اون با ما صحبت کرده به شناخت خدا و رشد در دانش ق یاز طر

  م؟یشناسی رو م گه ینسبتاً واضح هست. ما چطور همد يز یچ ن یا ث، یح  ک ی. از میرسی خدا، م
 در ذهن ما هست؟  يزیکه چه چ  میفهمی چطور م 
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  د، یفقط ازش بپرس د، یبپرس «ازش  گه، یکه با من کار کردند م یها همسرم به کسان وقت یبعض
از ذهنش عبور کرد، از ذهن خودش به ذهن شما    ي زیچ  یهست فکر کنه که وقت   لیچون اون ما
از   دیذهنش هست، با يتو  یبه شما بگه چ نکهیا  يو ممکنه فراموش کنه برا شه، یهم وارد م

به ما گفته    اخد که خدا داشته باشه.  ستین   یضعف  نیا  یضعفه، ول   کی  نی کلمات استفاده کنه.» ا
ما باز کرده و با ما سخن   يدر کالمش، قلبش رو برا یدر ذهنش هست. او به نوع يز یکه چه چ

 داره.  یکامالً اساس  ینقش ی حیمس ی زندگ  يکالم خدا برا ن یبنابرا وگفته. 

شکل    کی به    قاًیدق  رفتمی که م   ي ایی سا یجلسات کل  يدر اسکاتلند بودم، همه   ياکه پسربچه   یوقت
مقدس  با کتاب  شه، یکه در اسکاتلند به عنوان مستخدم شناخته م سای. خادم کلشدندی شروع م

وارد    ش یکش  نکه یو قبل از ا   رفتی منبر باال م   ي ها. از پله رفتی م  سایبه سمت محراب کل  یبزرگ
  ي انشانه   ن یا.  کردی مقدس رو باز مو اون کتاب   گرفت، ی منبر قرار م   يمقدس روبشه، کتاب   نبرم

تر مهم  ار یکالم خدا بس نکه یبود از ا يانشانه  نی تحت کالم خدا قرار داره. ا  سا یکل نکهیبود از ا
هست که   ییکُتُبِ مقدس مرکز تمام کارها تیو اهم  کنه، یم حیهست که اون رو تشر ياز فرد

به طور   شت، که نو يانامه نی ول اون رو در آخرهست که پولس رس  يزی چ نی. و البته امیکنی م
 خاص روشن کرد. 

هست    نیو شهادت من ا   تی وص  نی«آخر  گه، یهست. انگار که اون داره م  یجالب  زیخودش چ  نیا  و
که   دیدار  ادیبه  نی.»  و بنابرادیهستند، تمرکز کن یکه واقعًا اساس ییزهایچ يرو  دیکه شما با

: «اما تو در آنچه  سهی نو یم موتائوسیرو به ت ر یعبارات ز موتائوسیدوم ت 3باب  ياو در انتها 
  ت یاز طفول  نکهیا و ، یافتی میاز چه کسان تعل یدانی باش چونکه م  میقا ي آورد مان یو ا  یوختآم

که بر  یمان یا  يلهینجات به وس يتو را حکمت آموزد برا  تواندی که م  ياکتب مقدسه را دانسته 
 است.  ی سیع حیمس

است، تا   د یدر عدالت مف تیو اصالح و ترب  هیو تنب میکتب از الهام خداست و به جهت تعل یتمام 
  یوقت ، ياگه ید زیکامالً فارغ از هر چ کهآراسته بشود.»  کو یمرد خدا کامل و به جهت هر عمل ن 

 . يدار از یهم ن   نیمقدس به ا عالوه بر کتاب  ی«بله، ول  گه، ی و م ادیسراغ ما م یکس

  ن ی انجام داد ا د یکه با يکار  ن یترمهم  »، يدار ازیمراسم هم ن  ن یبه ا ا یکتاب و  ی ک ی نی به ا تو
که ما   ي زیکه هر چ گهیخود کالم خدا م ی«ول  م، یو بگ میاشاره کن نیمثل ا یاتی هست که به آ

در   شهیم م، یدار ازین  کویهر عمل ن  يو آراسته شدن برا یحیکامل مس یزندگ  کی يبرا
مقدس رو بلد  که چقدر مهم هست که ما کتاب  کنهی م دیبه ما تاک نیا وکرد.»  دایپمقدس کتاب 

آشنا   کنه، ی مقدس بر ما آشکار مکه خودش رو در کتاب  یکه ما با ضربان قلب خدا وقت  م، یباش
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  گه، یم نجا یرو بر اساس اونچه که پولس در ا ي ای کنم مبان  یسع  خوامی من م نی. و بنابرامیباش
 قرار بدم. 

مهم هست که اون رو مطالعه   نقدر یما ا ياندازه مهم هست؟ چرا برا ن یمقدس تا اکتاب  چرا
و با قدرت  يکتاب با وفادار  نی که ا میباش یی سای مهم هست که در کل نقدریما ا ي برا چرا م؟یکن

 شه؟یم حیالقدس، تشرروح 

  گه ی. اون مدهیبه ما م  نجا یرو در ا  لیدل   نیاول   کنه، یصحبت م  موتائوسیکه پولس با ت   یوقت  خُب، 
حکمت داده. البته،   ح، ی مس ي سایبه ع مان ی ا ۀلی نجات به وس ي برا موتائوس ی مقدس به تکه کتاب 

به طور   باًیتقر اون . دهی فقط چند سرنخ به ما م موتائوسیت یروحان  يتجربه ياون داره درباره 
  نکه یچون درك کرده بود که با ا  کنه، ی اشاره م ق یبه صورت غالب به متون عهد عت نجایدر ا یقطع 

  ي سایو ع ندهیبه آ قی عهد عت یتمام  یبود، ول  ومده یدر جسم ن  قیدوران عهد عت ان ی تا پا یسیع
 . کنهیاشاره م حیمس

از   ق یشده بود. در عهد عت ریتصو هایاو با روش وعده صحبت شده بود. او در قربان  از
  همون اشاره کردند،  نده یدر آ حیمس يسا یصحبت شده که به آمدن خداوند ع ییهات یشخص

به او اشاره   یکه خود موس  یمثل موس  ي ایبود، نب ده یخودش د  يا یدر رو ال یپسر انسان که دان 
بود، از اونچه که   دهیکه داشت د ياالعادهخارق  ياها ی در رو ایکه اشع  ي کرده بود، خادم رنجور

که  میدون ی رو م  نیاما ا م، یدون ی رو نم  اتیهرچند که ما جزئ و .دهی انجام م ندهیخدا در آ
به نظر   نطوریمن ا يبرا و گرفته بود.  ادی رو از مادر و مادربزرگش  قیمتون عهد عت موتائوس یت
 که انگار پولس رسول به طور خاص به اون کمک کرده بود.  رسهیم

  د ی و شا  کنه، یصحبت م  موتائوس» ی اون با عنوان «پسر من ت  يکه چطور پولس درباره   دیدار   ادی  به
قادر   دونست، ی که کالم خدا رو م   موتائوس ی ت  یخاص   یلیخدمت پولس بود که به شکل خ  ق یاز طر
اعتماد در خداوند   ياز معنا يکه به او درك سرشار  شهیحکمت سخاوتمندانۀ خدا م افت یبه در

 .  دهیم حیمس ي سایع

که خدا اون   يافراد قیمقدس رو از طر کتاب  قتیحق موتائوسیبه نظرم جالب هست که ت حاال، 
  ی شخص   ی در اغلب اوقات مصداق داره. بله، گاه  ن ی. و ا کنهیرو باهاشون احاطه کرده بود، کشف م

  ي مقدس رو براتا کتاب  رهیگیتحت الزام قرار م یمشخص لیکه بدون دل  دیکنی رو مالقات م
 بود.  ی سیمعروف انگل يشه یهنرپ کی از اونها  یک ی خودش بخونه. 
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به اسم پوآرو،    یستیآگاتا کر  ي هااز کتاب   ی ک ی  ی ون یز یتلو  ياز شما اون رو از نسخه   ی بعض  ممکنه 
.  کنه یم ان یبود، ب  ورك ی ویدر ن  ي اشنامه یدر نما  ي باز يکه برا  یکه داستان او رو زمان  د، یبشناس

  یمقدس کتاب  تونهی. اون نمشهیمقدس، مخوندن کتاب   يبرا  يارمنتظرهیاون ناگهان دچار رغبت غ 
اطراف   يهاز تمام مغازه و ا  ره، یم ن ییپا ي کنه. به طبقه دایهتل باشه، پ يرو که انتظار داشت تو 

و   کنهیم دایمقدس رو پنه. سرانجام کتاب  ای فروشندی مقدس ماونها کتاب ای که آ کنهیسوال م
  ی مان یبه ا  ، یانسان  ۀمداخل چیظاهراً بدون ه و. کنهیم ان یپولس به روم ۀ شروع به خوندن رسال 

 .رسهی م حیمس ي سایزنده در ع

  گه ید   یکه کس  يز یچ  ای  م، یدید  ی هست که در کس  يز یاغلب چ  موتائوس، ی اکثر ما مثل ت  يبرا  یول 
و بعد  کنه، یم ییمقدس راهنما واعظ که ما رو به سمت کتاب  کی  ایپدر و مادر ما  دی شا ایگفته، 

 .  کنهیم ت یمقدس ما رو به سمت نجات هداکتاب  غامیپ نکه یبه کشف ا میکنی ما شروع م

نُه    یاول اشاره کردم که وقت  ياضافه کنم. در جلسه   ن یبخوام شهادت خودم رو به ا  کنمی م  فکر
من   ی ول  رفتندی نم  سایمن اصال به کل يمقدس کردم. خانوادهساله بودم شروع به خوندن کتاب 

داشتم که اونها رو دوست داشتم    یفرستاده شدم. در اونجا معلمان   سایدر کل   هاکشنبه یبه کالس  
  ی ل یاص  ان یحی چرا. البته بعداً متوجه شدم که اونها مس  دونمی اصالً نم   نکهیبا ا  کردم، ی م   نی تحس  و

  ق یاز اونها من رو تشو یک ی کنند، و  ییراهنما ح یمس يسا یمن رو به سمت ع خوان یهستند که م
 مقدس رو شروع کنم.  کرد که خوندن کتاب 

فقط پنج روزش رو از دست داده باشم که   د یمقدس خوندم. شاش رو کتاب پنج سالِ بعد مدت
نشده  مینجات، حک يهنوز برا یکنم که خوب باشم، ول  یمقدس رو بخونم، دعا کنم، و سع کتاب 

که داشتم   نطور یهمنه، نه.  گشتم؟یدنبالش م  ياگه ید ي جا  دیکه با دیکنی فکر م ایبودم. پس، آ
  ی س یکلمات ع ن یاول گفتم، به ا يدر جلسه  کنمی همونطور که فکر م خوندم، ی مقدس رو م کتاب 

رو در کتب مقدس   خوامیکه من م يزیچ یول  د، یکنی م شی«شما کتب مقدس رو تفت دم، یرس
 شفبلکه با ک د، یکنی نم دایمقدس نجات پهست که شما با خوندن کتاب  نیو اون ا د، ینیب ی نم

 .» کنهیاش صحبت ممقدس درباره که کتاب  ده“یاون ”برگز

  فقط شما مرد.  يبرا بیصل ي مقدس نبود که بر رو. کتاب دهیمقدس شما رو نجات نمکتاب  پس
  ی ال یخ يسا یما ع نکهیمگر ا - یس یما به ع یتنها دسترس یشما رو نجات بده. ول  تونهیم یسیع

  ق یاز طر یس یکه ع ياو نحوه  شه، یم دایمقدس پدر صفحات کتاب  - می خودمون رو داشته باش
که   ی گران ید  یدر زندگ  ض یخودش، و ف تیاز شخص یقالب م یبه ترس کنهیمقدس شروع مکتاب 

که   نهیا  يبرا وهست.  یمقدس واقعاً چ کتاب  غامیکه پ دن یو نشون م کنندی م يادآور یبه ما 
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با درك مطلق از   میتون ی در جهان هست که م ی مهم هست، چون تنها کتاب  نقدریمقدس ا کتاب 
 شه، یم افتی حیمس يسا یکه در ع ینجات يکه به ما برا م، یقابل اعتماد بودنش، بهش نگاه کن

 .  دهیحکمت م

  مان یا قینجات از طر يمقدس به ما برا . کتاب کنهی هم هست که پولس اضافه م ی دوم ز یچ حاال
 یاگر کس  کنمی . فکر مکنه یمقدس از دهان خدا با ما صحبت مکتاب   دوم، .  دهیحکمت م  ح، یبه مس

رو   یسیاون وقت جواب ع ه؟»یمقدس چطرز فکر راجع به کتاب  نیکه، «بهتر دیپرسی از من م
مقدس فکر  کتاب  يدرباره  دی سوال جواب داد که، «چطور با ن یچطور به ا  یس ی. عدادمی بهش م

 بود؟   یمقدس چ کتاب  يه پسر خدا، دربار ، یسیکنم؟» نظر ع

گفت؟ «مکتوب است   ی هست که چ  ادتون ی  ای. آدیدار  ادیوسوسه شد رو به  ابان یکه در ب  یزمان 
ما   ي که از دهان خدا صادر گردد.» و برا يابلکه به هر کلمه  کند، ی م ستیانسان نه محض نان ز

و به   میمقدس رو باز کنکه کتاب  میو قادر باش م، یمقدس داشته باشهست که کتاب  یچقدر عال 
از دهان خود خدا   ، يبشر سندگان ینو قیکه از طر یکمتر از کلمات  يزیچ نی«ا م، یبگ ن خودمو

 .»  کنهیمن صحبت م هست که خدا با نجا ی. استیصادر شده، ن 

  نیهست که ا  دیدر عهد جد  ییتنها جا نجای. اکنهیکلمۀ منحصر به فرد استفاده م کی از  پولس
  د یبا یعن یمقدس از َنفَسِ خداست. کتاب  گهیکه اون م یاستفاده شده، وقت يزیچ يکلمه برا

از قلب خدا صادر شده تا    ماًیکه مستق  مینگاه کن  يزیمقدس به عنوان چبه کتاب   دی گفت که ما با
ما حس   کنه، یکه حضور خود خدا رو به ما منتقل م یوقت  وحضور خود خدا رو به ما منتقل کنه، 

 .میشنوی او رو م  يصدا  میکه دار میکن یم

خدا گوش   ي به صدا  میکه واقعاً دار میحس رو دار نی ا میخون ی مقدس رو مما کتاب  ی وقت پس
  ل یبه سموئ دیدار  ادیکه همونطور که به  میگیرو م  يزیو ما چ گه، ی. او داره با ما سخن ممیکنی م

 .»  شنودی تو م يکه بنده  رایخداوند بفرما ز  ي داده شده بود، که «ا میتعل

  ی زندگ   یی ایچون ما در دن   شهیتر هم مو داره سخت   است، یکار دن   ن یترما سخت  يبرا  ن یا   ، ینوع  به
  یی هاباشند. من در طول سال  دهینظر و عق يتا دارا کنندی م لیکه جوانان دارند تحص میکنی م

  ت یدر قابل  یشگرف   راتییکردم، متوجه شدم که تغ   س یتدر  یح یمس  اتیااله   يهاکه در دانشکده 
که   شنیم قی تشو اونها .شنیبه نوشتن نم قی نوشتن اتفاق افتاده، چون اونها تشو يبرا ممرد

  ی قادر باشند خودشون رو ابراز کنند و نظرات  شتریداشته باشند، و هر چقدر که ب  ده ینظر و عق
در    رشکلییتغ   نیکه ا   يکه کار   شهیمتوجه م  یکس  یبه سخت  و.  شنیم  رگذارتریداشته باشند، تاث
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به ندرت   یول  زنندی که حرف م اره یرو به وجود م یهست که ملت  نیا  ده یجامعه داره انجام م
 د؟ینیب ینم د، ینیب ی روزمره م یرو در زندگ   نی و شما ا دن، یش مگو

«حال شما   گن، یاگر به شما بگن، همونطور که اغلب م یبا شما حرف بزنند، ول  خوان یم مردم
محکم  دن، یبا شما دست م ی«وقت گم، یم نطوریها به دوستانم اوقت یچطوره؟»؛ من بعض

ول کردن   ياونها برا  يو بعد تقال  ستم، یخوب ن  ادیز  راستش  ن، ی و بگ دی شون رو نگه داردست
مصداق    یدر سطح انسان   نیگوش بدن. و اگر ا  خوان یچون اونها واقعاً نم  د»، یتون رو حس کندست

مقدس  که به سراغ کتاب  میدار از ی. پس ما ن کنهیداره، پس در سطح ارتباط با خدا هم صدق م
 .میتا گوش کن ه که خدا به ما کمک کن میو دعا کن میایب 

.  فتهیبراتون اتفاق م دی باش یح یمس کی شما  یوقت  گه، یکه پولس م ییزها یاز چ یکی د؟یدون ی م
  ک یهست که    نی ا  ۀو نشان   فتهیشما م  ي که برا  یاز اتفاقات بزرگ   ی ک ی  ن، ی شیم  ی حیشما مس  یوقت

  ان یرو در روم  نی هست که ا  ادتون ی.  دیبندی تون رو مکه شما دهان   نهیشده، ا   ی حینفر واقعاً مس
هست که   ن یا دهیبا مردم انجام م لیانج قتیکه حق یی از کارها ی کی که  گه یاون م گه؟ یم 3باب 

که در حضور خدا گناهکار هست. و   دهیم صی تشخ یچون هر کس شه، یبسته م یهر دهان 
 .  کنهیاش صحبت مدرباره نجایو پولس داره ا  د، یکنی که شما شروع به گوش دادن م نجاستیا

  د ی تا عقا میشیم قیتشو نقدریکه ما ا ییای. و در دن شهیاز دهان خدا خارج م لیانج قتیحق
که   میشیمتوجه م زنند، ی اخبار غلط حرف م  يو حاال که مردم درباره می خودمون رو داشته باش

هست، و ما به   گران ید یشخص  د یذاتاً غلط و فقط عقا شه یکه به ما خورانده م یی زهایچ شتریب 
در   نجا یا م، یشنوی خدا رو م  يکه در اون صدا  یی جا و م، یدار  از یخدا ن  ي صدا دن ینشدت به ش

 کالم خدا هست.

  ی وقت  د، یدار  اد یرو به  کنه یآمدن خادم خداوند صحبت م يدرباره  ایکه اشع  یی با یعبارات ز اون 
  م یهاو گوش  کندی م  دارمی«هر روز صبح ب  گذاره، یم ی سیکلمات رو در دهان ع نی ا ی که به نوع

که به   ییسایع. ساستی ع نی بشنوم.» دوستان من، ا د، یگوی را که خداوند م  يزیباز است تا چ
«هر   گه، یهست که م ییسا یاون ع یکنه، ول  ان ی خودش رو ب  يهادگاه یکامالً مختار بود تا د ینوع

 هست که پدر من گفته است.»  ي زیفقط آن چ م، یگوی که به شما م يزیچ

نجات    يمقدس قادر هست تا به ما برا که کتاب   میکنی فکر م   نی ا  يکه درباره   نطوریهم  ن یبنابرا  و
پدر ما هست که   نی که اگر ا م یفهمی م ن یحکمت بده، همچن ح، یمس يسا یبه ع مان یا  ق یاز طر

از شما    یبعض.  میاریو سر فرود ب   میکه گوش کن  میریبگ  ادیپس الزم هست تا ما    کنه، یصحبت م

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

7 

  سته یابراز ادب شا  يبرا  لد یتفیهست که جورج و  ادتون ی  د، یدون ی رو م   لدیتفیکه داستان جورج و 
و   گذاشت ی زانوهاش م ي مقدس رو رو نسبت به کالم خدا، کتاب  ی حی مس مانداری ا ک ی  يبرا

که   یکس دیتون ی شما معموالً م د؟ینیب ی نم د، ینیب ی مردم م  ی . و شما عالمتش رو در زندگخوندیم
موضوع از منظر   نی دوست دارم که به ا من . دیبد ص ی کالم خدا شده باشه رو تشخ میتسل
به ما داده شده؛ و اون    رهیگیم  یکه با فرشته کشت  وبعقیاز    قینگاه کنم که در عهد عت  يریتصو

  ن ی شما ا  نکه یا  نم، یب ی چه، م   ی عنیمقدس  کتاب   يمطالعه   نکه یاز ا  ریتصو  یبه عنوان نوع   باً یرو تقر
 تو را رها نکنم.»  ی«تا مرا برکت نده  ن، ی گیو م دیریگی مقدس رو م خدا در کتاب  آورغامیپ

  ر ی داستان با تصو   وشد،    عقوبی  دن یفرشته باعث لنگ  ، یکشت  يکه در اون مسابقه   دی دار  اد یبه    و
تموم شد، و اون داشت لنگان لنگان از محل   شد، ی دور م  بوق یکه با طلوع آفتاب از معبر   عقوب ی

  ي مقدس روکه کتاب  يریاز تاث یکامل باًیتقر ریبه نظر من تصو نیا و .شدی مالقات با خدا دور م 
  شه، یبر ما م دیباعث طلوع خورش نکهیا کنه، یما رو فروتن م نکهی. ارسهیم گذاره، یما م یزندگ

شما    گاهی . گاه و ب شهیما م  دن یو باعث لنگ  یکه موجب سرافکندگ  دهیدرون ما قرار م  ي زیچ  نکه یا
 .دینیبی م  یح یمس کی واضح در  یلیرو به صورت خ  نیا

خودش   يسا یاون رو بشناسم چون چند بار من رو به کل یکه تونستم کم  ارم یم ادی رو به  يمرد
بهش   يادی ز يمرد سالخورده بود. من عالقه  کی . اون میبا هم جور شد ی دعوت کرد، و ما به نوع

به  دیرو بهش بگم با يز یچ نکهیا يمن فکر کردم برا وست. داشتم. خدا رو شکر هنوز زنده 
دور   نکیاز پارک میکه داشت نطوریمجسم کنم هم تونمیاون رو بشناسم. م ی کاف ياندازه 

برات    ی اتفاق  ک یبپرسم؟» اون گفت «بله». گفتم «  يزیچ  کی ازت    شهیبهش گفتم، «م   میشدی م
 برات افتاده.» ی اتفاق کی   ست؟ین  نطوریافتاده، ا

  توجه ی اون نسبت بهش ب  چون  ؟» يدی«از کجا فهم گه یزد که انگار داره م یاون لبخند کمرنگ  و
  ی فرق کی که اون  نیمتوجه نش دیتونستی تحت کالم خدا، فروتن شده بود و شما نم یبود، ول 

رفتار   ي درباره ی وقت د؟یدون ی داره. م  از ین  نی که نسل ما عاجزانه به ا کنمی داره. من فکر م 
  ان ی حیمس نیب  ي ادیز  یل یمتوجه تفاوت خ دند، یانجام م یهمه نظرسنج  نی ا کال یاوانجل ان یحیمس

دوستان من، موضوع فقط   یآمارها ترسناك هستند. ول  ن یا . شنیمردم نم يه یو بق کالیاوانجل
هست، و   تی. موضوع، شخصمیشد یبه چه کس  لیبلکه تبد م، یکنی که ما چه کار م ست ین  نیا

و اون رو   کنهیبه پدرش گوش م یکه وقت  يدرست مثل پسر  کنهیم جاد ی ا تی کالم خدا شخص
  نقدر یما ا ي مقدس براکه کتاب  تهس  ن یهم ي. و برا شهیم جاد یا  تیدر اون شخص کنه، یتماشا م

 هست.    يکتاب قدرتمند
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سوم    زی. و بعد چکنهی. از دهان خدا با ما صحبت مدهینجات به ما حکمت م  يمقدس برا کتاب  پس، 
کنه. نجات از طرف خدا، از دهان   لیا رو تبدقوم خد یهست که به ما داده شده تا زندگ  نیا

پولس در دوم   یکه مقصود واقع  ن یشیکنه، و شما متوجه م لیقوم خدا رو تبد ی خدا، تا زندگ 
 هست.  ن یا 16  يه یآ 3باب  موتائوس یت

  ن ی ا  ي پولس رو  یتمرکز واقع   ی ول کنه،    دیمقدس تاکبودن کتاب   یالهام  يرو   خوادیکه اون م  البته
  ز ی چهار چ ي مقدس براکه کتاب  نیشیالهام شده. و متوجه م یلیمقدس به چه دل هست که کتاب 
 است.»   د یدر عدالت مف  ت یو اصالح و ترب   هیو تنب  می«به جهت تعل  گه، یم  16  ي ه یالهام شده. در آ

 گم، یمقدس رو مطالعه کنم؟» من مکتاب  د ی«چطور با گن، یم مانان ینوا یوقت د؟یدون ی م
 مقدس رو همونطور که به تو داده شده مطالعه کن.»  «کتاب 

بده، و بعد گناهکار    میخدا رو به شما تعل  قتیکه اول از همه به شما داده شده تا حق  ییاز اونجا  و
به خداوند  خدمت  ي کنه، و بعد شما رو برا لیشما رو تبد  ی کنه، و بعد زندگ د ییبودن شما رو تا

  نکه، یا نه .دیچهار سوال رو بپرس ن یا د، یخون ی مقدس مکه در کتاب  يز یکنه، پس، هر چ زیتجه
  ي زیامروز من چه چ  یزندگ  يقسمت درباره   نیا  د، یدقت کن  ده؟یم  میرو تعل  يزیقسمت چه چ  نیا

هست که خدا داره   يز یچ نیچون ا گه، یداره م یقسمت واقعاً چ نیاول از همه، ا گه؟یبهم م
 .  گهیم

  ن ی ا يهستم که بپرسم، «االن که دارم درباره  یتیهست؟ و بعد من در موقع  یاون چ میتعل
 مطابقت نداره؟»  میتعل نی من هست که با ا ی در زندگ يزیچ ایآ کنم، ی فکر م میتعل

به  ازین  منبه خاطر گناهم محکوم بشم، و مشغول توبه کردن بشم.  دیکه با شمیمتوجه م بعد
من اصالح بشه، و   تیشخص  نکهیبشه و ا زهیمن پاک یزندگ نکهیا يالقدس دارم براکمک روح 

 سوم هست.   يکلمه  نی ا یِ مفهوم واقع  نیا

  نیا شیکه معموالً معن کرد، ی م حیبزرگ شدم که معلم کار شما رو تصح  يای لینظام تحص يتو من
  نی . استیاومده، ن  نجای«اصالح» که ا  يمفهوم کلمه  نیبود که به شما بگه مشکل کجاست. ا 

  ي هااز استخوان  یک ی. شه یاستفاده م ی پزشک  طی مح کی و در  دیدر واقع خارج از عهد جد  شیگو
  د ی اون استخوان که شا ي کمک به مداوا  يکه الزم هست برا ينفر شکسته و پزشک هر کار  کی

 تا استخوان رو صاف کنه. دهی بد فرم شده باشه، انجام م ایشکل داده  رییتغ 
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به ما  یو وقت میکنی که اون رو جذب م ی. وقتده یهست که کالم خدا انجام م يهمون کار  نیا و
تا سالمت    شه یروح ما م  یِ شکل درمان   رییتغ   باعث  شه، یم  ي ما جار   ی در زندگ  ی و وقت  شهیموعظه م

  م، یایمقدس مبه سراغ کتاب   یما مهمه که وقت  يبرا  گمیهست که م  نیهم  يکنه. برا  جادیا  یروحان 
  م، یچه کار کنم»، بلکه اول از همه بگ دیبهتر شدن با ي«به من بگو برا م، یبگ دیاول از همه نبا

را با کالم   شان یا «پدر، دعا کرد،  یسیع خداوندهست که  يزیچ نیکن.» چون ا لی«من رو تبد 
  ي ز یکن»، بلکه «اونها رو با چ  سیتقد  دن یکه انجام م  ي«اونها رو با کار   نکهینما»، نه ا  سیخود تقد

 کن.»  سیتقد  ، یگی که تو به اونها م

هست که احساسات ما و عواطف    ره یگیمقدس نشأت مکتاب   قتیبا تازه شدن ذهن ما که از حق  و
  اش جه ینت گهیهست؟ پولس م یچ  اشجه ی. و نتشهیم لیتبد یما به طرز با شکوه  یما و زندگ 

خدمت به خداوند، مسئله،  يبرا چون  م، یشیآراسته م کو، یانجام هر کار ن  يهست که برا  نیا
بودن،  شدهلیشخص تبد  کیخدمت به خداوند، مسئله، اساساً  ي. براستین  هاک یتکن يریادگی

 هست. 

غرب   ي ایدر دن  ي اهرگز دوره نکه یهست. ا نیچالش خاتمه بدم، و اون ا  کی با  د یاجازه بد حاال، 
  ک یداشته باشند. اگر  م، یمقدس که ما دارتعداد کتاب  نی ا یح یهمه مس نی وجود نداشته که ا

هر  يبرامقدس وجود داره، کتاب  کی ، یهر نوع مناسبت يکه برا دینیب ی م د، یکاتالوگ رو باز کن
ها اونها رو به صورت چند  مناسبت   یبعض  يو برا  د، یکنی م  دا یمقدس پب نوع کتا   ک ی  ، يانوع عالقه 

 شتریو ب  شتریهر چقدر که ب  ان یحیمس ه؟یچ دیدون ی م یول  .دیکنی م دا یپ ی رنگ و تمام رنگ
  دن یماست. خر ي برا یچالش  نی . پس اخونندی مقدس دارند، اونها رو کمتر و کمتر م کتاب 
 .  دیبکش رون یرو ب  دی که دار ی مقدسکتاب  نیو هم  د، یرو فراموش کن ي بعد  دیمقدس جدکتاب 

  ان یحیباهاش آشنا هستم، که مس ینوجوان  يها که از سال  شدی استفاده م ی اصطالح ک ی قبالً
  د یکه االن با يکار  نیتر تر بگن. مهمجوان  ان یحیتر عادت داشتند که به ما به عنوان مسمسن 

 ، یکنی کار رو شروع م  ن یکه ا ی. و وقتیوارد کالم بش ، یهست که، وارد کالم بش  نی ا يانجام بد 
. پس دوستان من، کنندی شما م یشروع به اتفاق افتادن در زندگ زهای چ نی ا يهمه  وقتاون 

  . میوارد کالم خدا بش  دییایب 
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