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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 با دشمن   یی ارو ی رو   : 8درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

  ی از موارد اساس  یبرخ يمطالعات درباره  نیبخش از سه بخش در ا ن یدر واقع به آخر االن 
. میتعلق داشتن، بدون   سایبودن، و به کل  یحیشدن، مس  ی حیتا راجع به مس  م یدار  از یکه ن   میدیرس

موضوع   نی از جوانب ا یرو با هم صرف نگاه کردن به بعض ندهیآ يکه چند جلسه خوامیو من م
شروع کنم که ممکنه در ابتدا   ی با موضوع خوام یم و .میداره، بکن یی چه معنا ی حیمس ی که زندگ 

  یی ارویجلسه رو «رو  نی مهم هست و اسم ا یل یکه خ کنمی فکر م  یبه نظر برسه، ول  ب یعج یکم
چه    یح یمس  یکه زندگ   میفکر کن  نی ا  يدرباره   یاالن با هم فقط کم   خوامی م  و  .گذارمی با دشمن» م

هست که دشمن   یشخص گهیمقدس به ما مکه کتاب  قتیحق ن یداره، با در نظر گرفتن ا ییمعنا
 .روح ماست، و قصد نابود کردن ما رو داره

  ی که در مت د یدار ادیبه  ست؟ین  نطور یگنجونده شده، ا یس یع يهیان یامر در ب  نی ا قت، یحق در
خود را بنا   يسا یصخره کل ن ی ا بر« گه، یم ی سیع م، یکه چند جلسه قبل به اون نگاه کرد 18: 16

  طان یداستان ش ، یسی.» و داستان خدمت ع افتینخواهد  ال یو ابواب جهنم بر آن است کنمی م
  ی س یداستان ع ، یحیمس ي سایرو داره. داستان کل یس یهست که قصد نابود کردن خدمت ع

 .کنهیتحت اشغال دشمن، بنا م  يقلمرو يخودش رو بر رو يهست که داره جماعت تازه

در هر مکان، در هر   که  شه یمشورت داده م سا یداره به کل ، یس یع يه یان یدر اونجا، در ب  پس
  ي مردان و زنان و پسران و دختران برا  یساخته شد، وقت  ح یمس  يسایع  يسا یکه کل  یمرحله وقت

تحت اشغال   ي در قلمرو ی زندگ يفرا خونده شدند، اونها در واقع برا  ح یمس ي سایبه ع مان یا
  ی . ول داز دست اون دشمن نجات داده شدن  حی مس ي سایدشمن، خوانده شدند. اونها با عمل ع

  ی ح یمس کیبه عنوان  دی که با ییزها یچ نیاز مهمتر یکی نی. و بنابراکنهیدشمن اونها رو رها نم
 .  میدشمن دار کی که  میهست یهست که ما قوم  ن یبه قول خودم، ا م، یریبگ ادی

  ي زیاون چ شترِیبه اون مراجعه کرد، تا حداقل ب  دیدر عهد جد شهیکه م ییجا نیاحتماالً بهتر و
  ان یافسس م، یاریرو به دست ب  گهیچهارچوب م نی در ا یح یمس یزندگ ي مقدس درباره که کتاب 

  ي سایگفته که ع ان یکه در واقع پولس از قبل در افسس یی هست، جا  20تا  10 ات یو آ 6باب 
 شده.   روزیپ طان، یش  هیدر مبارزه عل کنندهنیینبرد تع  نی در ا حیمس
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کار  که سربازان کهنه   ي. و درست مثل افراد میدشمن هست   يپاکساز   اتی االن، ما مشغول عمل  یول 
در اون   يساز سرنوشت يکه لحظه  دی اریب  ادیدوم، به  ی ارتش هستند، مخصوصاً در جنگ جهان 

  ی . ول شهیم یجنگ چ  نیا يجه ینداشت که نت وجود یعنوان شک  چیجنگ وجود داشت که به ه
  ها ی لیکه خ  شهیم  دهینام  ينبرد نرماند  یاز اون واقعه بود، همون واقعه که گاه   عدب   يابعد، دوره

ساز انجام شده  اون نبرد سرنوشت نکهیبا وجود ا ی شدند، حت یزخم های لیخ ودر اون مردند، 
 .بود

نبرد شده. «بلکه در   روزِیما، پ یدر زندگ  یسی. ع نطورهیهم هم یحیمس یدر زندگ  ، یبه نوع  و
  ن یمعناش ا  یاو که ما را محبت نمود.» ول   يلهیبه وس  م، یافتینصرت    ادهیامور از حد ز   نی ا  يهمه 

  ان یپولس در پا  نیهم  يبرا  و  شه، یتر مدشمن با ما مهربون   ای  شهیتر منبرد آسون   نیکه ا  ستین 
که اونها   زنهیحرف م قت یحق ن یا  يدرباره  ان یح یبا اون مس ان، یافسس ي خودش برا ی عال  ينامه

  ک یبودند، بلکه  طیشرا نی تحت فشار هستند، که اونها در افسس در هم اینه تنها از طرف دن 
 .هم وجود داره ی ع یدشمن مافوق طب

پولس، با «خون و جسم»   يبنا به گفته  نها، یا ي الزم هست اونها درك کنند که با وجود همه  و
به   نجایکه ا خوامیم پس. یآسمان  يها ي ها در جاو قدرت  هااست یبلکه با ر رند، یگی نم یکُشت

. دوم،  میریهست که ما در اون درگ  ينبرد  تی. اول، ماهمیفکر کن  زیسه چ  ن یصورت خالصه به ا
 .دهیبه ما م يروزیپ ي برا  حیهست که مس ی. و سوم، منابع میهست که ما دار  یدشمن  تیشخص

متوجه    شه؟ ینبرد کجا انجام م  نی . ادینبرد، دقت کن  ن یا  تیراجع به ماه  زیاز همه، به چند چ  اول
  ي هاي شرارت در جا  یروحان  يهابا فوج  میدار ما«   گه، یاون م گه؟یم یچ نجا یکه پولس ا نیشیم

که  میشیمتوجه م م، ی رو از ابتدا خونده باش ان ی.» حاال اگر ما افسسمیریگی م  یکشت یآسمان 
  یی جا   نیترجالب توجه   کنمی من فکر م   یول   .کنهیاصطالح استفاده م  نی بار از ا  کیاز    شتریپولس ب 

«متبارك باد خدا و پدر    گه، یهست که اونجا م  ان یباب افسس  نیدر اول   کنه، یکه از اون استفاده م
  ح، یدر مس  یآسمان   يهاي در جا   یکه ما را مبارك ساخت به هر برکت روحان   ح یمس  يسایخداوند ما ع

 .»  دیعالم در او برگز ادیاز بن شیچنانکه ما را پ

  ي رندهیدر برگ کنهیکه پولس استفاده م ی اصطالحات ن ی. ادینیرو بب تشیکه اهم خوامی شما م از
  ي هاي که اون رو «جا  دیقلمرو جد نیوارد ا ن، یشیم یح یشما مس یامر هستند که وقت  نیا

  ان ینبرد در اون جر  نیهست که ا   یی همون قلمرو   قاً یدق  نی ا  ی ول   ن، یشیم  کنه یم  ف یتوص  » یآسمان 
 .  ادیبا عقل جور در م د، یکنی که بهش فکر م یالبته وقت  و .داره
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  ی هست که گاه  یلیاز دال یک ی نی . استیدر کار ن  ينبرد م، یهست طان یش  یکه ما زندان  یزمان  تا
هستم، به نظر  یحیمس کی «برادر، چرا حاال که من  گن، یجوان به شبانان خودشون م ان یحیمس

  ی وجود داره که سع  یهست که دشمن  ن یا لشیتر شده؟» و دل من سخت  ي برا یزندگ  رسهیم
  ی آسمان  يهاي داره، جا  ان ینبرد در اونجا جر  نی که ا ياحوزه  نی. بنابراردونه شما رو برگ کنهیم

 . میکنی م یزندگ  حی مس ي سایکه ما در اونجا در ع ییهست، همون جا

که پولس قبل از شروع به   د یتا به حال متوجه شد ای آ دونمینم م، یریکه جلو م نطور یبعد هم یول 
برام   شهیهم زنه؟ یحرف م ی چ  يدرباره  م، یهست رش یکه ما درگ يای صحبت راجع به جنگ روحان 

ها جواب دادن  وقت   یو بعض  ره، یم  ي اگه یموضوع به موضوع د  کی جالب هست که چرا ذهن ما از  
  ست؟ ین   نطوریسخت هست، ا  یلیخ  دیخون یرو م  دیرساالت عهد جد  دیکه دار  یوقت   سوال  نیبه ا

  ره؟یم گهی مبحث د کیمبحث به  نی چرا پولس از ا

که قبلش مطرح   یهست؟ مبحث یمبحث قرار داره چ  ن یقبل از ا قاًیکه دق یمبحث دیکرد دقت
زن و شوهرها،    یعنی  –که درون خانواده وجود داره    یروزمره هست، روابط  یزندگ   يدرباره   شهیم

هستند، مثل اربابان و غالمان اونها. چرا    يترساختار گسترده  يکه دارا  روابطی  –ها  و بچه   نیوالد
چون که اون نبرد در  کنه؟یم یحیمس مینبرد عظ نیا يناگران شروع به صحبت درباره  ولسپ

 .  دهیحوزه رخ م  نیهم

 ی حت یول  د، یمنبر بود يکه شما باال افتادی اتفاق م ی نبرد وقت ن یا د، ی واعظ بود ک یشما  اگر
  ی وقت   فته، یاتفاق ب   د، یتا به منبر برس  ن یاز خونه خارج بش  نکه ینبرد قبل از ا  ن یتر بود که ا محتمل

  ی قصد داره تا ما رو در زندگ  طان یکه ش ستی ن  ن یموضوع هم ای . و آادیم شیپ ی مشکل  ک ی که 
جالل   خوادیما هست که م يعاد یدر زندگ  یسی بکشه؟ چون مطمئناً خداوند ع نییپا مون ي عاد

 جالل خودش استفاده کنه.   يخودش رو نشون بده و از ما برا 

اتفاق   ر» ی«روز شر گهی که اون بهش م ينبرد در روز  ن یاوقات ا ی که گاه  گه ی در ادامه م پولس
در واقع   یول  میهست که ما وسوسه شد ییهازمان  د؟یدون ی هست؟ م یچ  ری. روز شرفتهیم

 م، یکنی هست که ما احساس ضعف م  یی هاداره. و زمان عمل به اون وسوسه وجود ن   يبرا  یتیموقع 
 م، یدار   يقو   التیو تما   می هم هست که ما در ضعف هست  ییها. اما زمان م ینشدوسوسه هم    یول 

  ر یو ما در روز شر شهی ما آغاز م يفشار رو  فته، یم یاتفاق  نی که چن ی. و وقت میو وسوسه شد 
 . میهست
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همونطور که   م، یاریب  ادیو به  میباش یمواقع  نی بده که ما مراقب چن میبه ما تعل خوادیپولس م و
 ي هست که اون درباره   نی هم  ي . برامیکن  یستادگی تا ا  دهیم  ی به ما منابع   حیکه مس  د، ید  میخواه

  یی «در خداوند و در توانا گه، یاون م ن؟یشیمتوجه م 10 يه یدر آ ایآ کنه، یصحبت م ی ستادگیا
 .»  دیقوت او زورآور شو 

به   10 يه یاونجا در آ ان ی و در پا گه، ینبرد م نیا  تی ماه يهست که اون درباره  يزیچ نیا پس
تا   م یالزمه که قادر باش م، ینبرد باش ن ی که اگر قرار باشه که قادر به مبارزه در ا کنه یما اشاره م

ُنه ساله بودم   ی از جلسات قبل اشاره کردم که وقت ی کی در  کنمی . فکر ممیباش ي در خداوند قو
باب   ان یشدم، هنوز خوندن افسس یح یمس کیکه  ی مقدس رو شروع کردم. و وقتخوندن کتاب 

 داشتم.   ادیرو به   20تا  10 اتی، آ6

.»  دیستی«همه کار را به جا آورده، با گه، یو م زنه، یحرف م ی ستادگیا  يکه پولس درباره ی زمان  و
 د؟یدون ی م  نه؟»یاش همهمه  ا ی«آ کردم، ی که فکر م ادیم ادمی ی به طور کامالً واضح یل یمن به دال
د  یو شا کنند، ی صحبت م  یح یمس روزمندیپ یزندگ يکه درباره  دمیرو شن يافراد  يها من حرف 

.» به نظرم دیستیخوندم «همه کار را به جا آورده، با یاصطالحات مال زمان من باشه. وقت نیا
 قدرتمند نبود.  تی حیمس ک ی  هیدلسردکننده اومد و واقعاً شب یکم

معجزه   کی  ه یبه نظرم شب کنم، ی به عقب نگاه م ی ح یمس ک یها به عنوان حاال که بعد از سال  یول 
تا   ده یهست که پولس داره به ما م یمهم  یلیخ ام یپ ن یکنم. پس ا  یستادگیهست که تونستم ا

  ی که سرپا باق  م یخوایم ی اگر به قول  م، یمون رو بشناستا دشمن  م، ینبرد رو درك کن ن یا تیماه
 . میبمون 

دشمن    تی راجع به شخص  نجایپولس در ا  م، یروش تمرکز کن  خوامیهست که م  يزیچ  ن یدوم  نیا  و
باشه که دشمن   ادتون ی گه، یدرسته؟ اول از همه، اون م گه، یم زیخب، اون چند تا چ گه؟یم یچ

  خوام ی.» مستیگرفتن با خون و جسم ن  یهست. «ما را کشت یع یقدرت مافوق طب يشما دارا
مشکل   سا یدر کل نکه یاز ذهن شما عبور کرده، ا سا یکل يدرباره  ي زیچ نی چن حالتا به  ایبدونم آ

 .  کنهی رفتار م ایکه دن  کنهی هم همونطور رفتار م سایو کل فتهیاتفاق م يبد

  ی ک  ری«تقص د، یگی و م دیکنی به دور و برتون نگاه م  اد یم شیپ ی مشکل یوقت کنه؟ی چه کار م ایدن 
که مردم   دمیو من شن م، یکه فکر کن م یدار لی ما تما ادی م شیپ سایدر کل یمشکل  یبود؟» وقت

.» و من دلم فتهیما اتفاق نم يسا یمثل کل ییسایکل يتو  لیقب نیاز ا  یکه، «مسائل  گنیرو م نیا
 .داشته باشند يرفتار   نیچن  دیمردم نبا ن؟» یرو نخوند د یخواد بگم، «تا حاال عهد جدیم
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از   یک یدر  یسیکه ع ی اون عبارت دیما با وکه دشمن از پشت به ما حمله کرده،  دیدون ی م و
کار دشمن است.»   نی«ا  گه، یکه اون مرد م یوقت م، یار یب  ادیرو به  کنهیهاش استفاده ممثل
  شه یهم د یبا شه، یمنحرف م ر یاز مس سا یکل یوقت شه، یمنحرف م ریاز مس یح یمس ی زندگ یوقت

  ی با جسم و خون کشت ماچون  م، ینیتا حضور و قدرت دشمن رو بب میباش اریو هوش داریب 
مشکالت   تونهیهرگز نم یی سا یکل یِ هم هست که سازمانده ن یهم يکه البته برا  م، یریگی نم
حد مهم هست چون مقابله با دشمنان   نی هست که دعا تا ا ن یهم يبرارو حل کنه،  ییسایکل

  طان یکه ش میداشته باش ادیبه  دی داره. پس ما با از ین  یروحان  ي هابه استفاده از سالح ی روحان 
 .هست یع یمافوق طب يروین  ي دارا

اشاره   11 يه ی در آ نجایپولس ا کنمی همونطور که فکر م م، یداشته باش ادی به  دیبا ن یهمچن
 دن یکه پرس کنمی هست. حاال من فکر نم یمنظم اریبس ياستراتژ  يدارا  سیکه ابل کنه، یم

  ی داران چ ها و جهان و قدرت  هااست یر نیب  فرق «باشه که،  دیما مف يبرا نی مثل ا یسواالت
 دند،یرو به ما نشون م  یکی از اَبَرساختارها در ملکوت تار  یاصطالحات نوع  نیا  يهمه   یهست؟» ول 

به ما هشدار    16باب    ی باره از قبل در مت  نیدر ا  یس یو ع  ست؟ین   نطوریساختار منظم، ا  کی  یعنی
 .»  افتینخواهد   الی و ابواب جهنم بر آن است کنمی خود را بنا م يسای صخره کل نی«بر ا ده، یم

از چه   ق یها در عهد عتهست. دروازه ق یاصطالح در عهد عت  کی  ن یجهنم؟ ا ي هادروازه  گه یم چرا
جامعه در   ا یاون شهر  خ یمشا یِ بود که کرس ییروستا جا  ا یشهر  يبابت مهم بودند؟ خب، دروازه 

اون   ره؟ یبا روت ازدواج کنه، کجا م خواستی بوعز م ی هست که وقت ادتون یاونجا قرار داشت. 
 شهر قرار داره.   يدروازه تاالر شهر کجاست؟ تاالر شهر در   یول  ره، یبه تاالر شهر م

قرار دارند، پس ما   کی استراتژ  يتحت حمله  ان یحیبه ما هشدار داده که مس یس یع نیبنابرا و
که پولس   د یدار  اد یهست که، به  جالب .میریرو دست کم بگ  ر یشر يها ي هرگز استراتژ دینبا

  ی اوقات وقت   یگاه   د؟یدونی .» ممیستین   خبریاو ب   ي هاي که، «از استراتژ  گهیم  ان یحیچطور به مس
بگن   توننیکه م ییهااز اعضا سوال کنم، «اون  خوادیدلم م خونم، ی موعظه م  کیرو در  نیا

سوال رو    نیهست که ا   ی عال   واقعاً.» و  ارن یهستن، دستشون رو باال ب   ای چ  طان یش  يهاي استراتژ
چون   ده؟یبه من م یماتیچه تعل طان یش يها ياستراتژ يدرباره  دیجد عهد» ن، یاز خودتون بپرس

هست که هر   نی ارتش نبودم، حدس من ا يهرگز تو نکه یباشه، با ا  ینبرد روحان  کی  ن ی اگر ا
 » .دیدشمن رو درك کن ي «الزم هست که شما استراتژ گه، یکه باشه به شما م ینظام يفرمانده
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که    یفات یو به عنوان مثال به انواع توص  م، ینیرو بب  نی هست که ا  یمهم   ي ما مسئله   يبرا  نیبنابرا
هست که عهد   ن یهم ي شده، و برا ف یکننده توصبه عنوان گمراه  او. می از دشمن شده نگاه کن

  ازی. شما ن نیتا گمراه نش د یرو درك کن لیواقعاً الزم هست که انج گهیاغلب به شما م دیجد
 .مثل حوا که در باغ عدن گمراه شد ن، یگمراه نش نکه یتا ا  دیکه به کالم گوش کن دیدار

  چطور « هست،    یستینی کامالً ضد فم  زهایجور چ  ن ی اوقات مردم ممکنه فکر کنند که گفتنِ ا  یبعض
  ش یپ  ياد یخورده. و موارد ز  ب یحوا خودش گفت که فر  یخورد؟» ول   بی بگه حوا فر  کنه ی جرئت م

  ي سرشون تو که یو در حال  ان یکه به مالقاتشون م نندیب ی رو م  يکه شبانان افراد  ادیم
  ی چِم شد.» و حاال زندگ  دونمیافتاد. نم یاتفاق نی چرا چن فهممی «نم گن، یهاشون هست مدست

  ن ی دشمن ا  يهاي از استراتژ ی کیشده، چون اونها درك نکردند که  بی تخر یروحان  نظراونها از 
 بده.  ب ی هست که اونها رو فر

 کنمی هست، و من فکر م   افته یسازمان    يقدرت و استراتژ  يو دارا   یع یدشمنْ، مافوق طب  نی ا  پس
  یزندگ  ییایهست. ما در دن  رانهیسرشت شر ي ما مشکل باشه که او دارا  يمسئله برا نی درك ا

. اگر  ستیدار ن اصالً خنده  طان یدوستان من، ش ی ول  کنند، ی م ی شوخ طان ی ش يکه درباره  میکنی م
که تا   ي تونسته تک تک افراد  او ت، یبشر خ یمورد استثنا در کل تار ک یبا  د، یفکر کن بهش راجع 

 .رو هان یبهتر یبده، حت بیکردند رو فر یبه حال زندگ 

مقدس وجود دارند  چند قهرمان در کتاب   ه؟یمقدس کقهرمان شما در کتاب   ه؟یقهرمان شما ک  پس
وجود ندارند، و اونها خودشون در   ياد یاونها گفته شده؟ افراد ز يخوب درباره ي زهایکه فقط چ

 خودشون اعتراف کردند.  يها به گناهکار بودن و شکست شون ی زندگ  يطول دوره 

که او در ذات خودش  رو  قتیحق نی و ا میرو درك کن طان یتا قدرت ش م یدار از یما ن  نیبنابرا
  ریاو چقدر شرور هست، در کتاب «س نکه یا  يدرباره ان یهست که جان باْن ادتون ی هست.  ریشر

  ي برا   رشیکه اون زائر در مس  نطوریکه هم  ده؟ی ارائه م  يزیانگشگفت   ر یو سلوك زائر» چه تصو
و به نظر قادر هستند  خزندی پشت سرش م ری شر يوهایهست، د یشهر آسمان  طرفبه  ارتیز

 کنند.   ق یذهنش تزر يتو  زیافکار کفرآم

  ر یشر ي وهاید نی که اون متوجه نشد که ا گهیم  ان یو باْن شه یذهنش از احساس گناه منفجر م و
  ي اخودشون تجربه  یدر طول زندگ  ان یحیاز مس  ی لی. حاال خکردندی کار رو م   نیبودند که داشتند ا

رو تجربه   قت یحق نیکه هم ی ان یحیمن از تعداد مس یباشه رو ندارند، ول  نی با ا يکه قابل برابر
 افراد بود.  نی نمونه از ا کی. اچ. اسپِرجِن  یقرار گرفتم. س ر یتحت تأث کردند، 
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 زیآماهانت  ي هامتوجه شد که حرف  یبود، ول  ده یرو نشن ی گفت که تا حاال فحش دادن کس او
داره    یع یمافوق طب  يرویاو ن   ست؟یامتحان هست، ن   ک ی   نی ذهنش رو پر کرده. ا  ی سینسبت به ع

  ن ی به او، نسبت به ا   ری . و پولس با دادن عنوان شرکنهی نم  يشما باز   نیو شرور هست. او با قوان 
 .دهیما هشدار م هموضوع ب 

  گه، یدشمن رو به ما م  نیا   تینبرد و شخص  نیا  تیبعد سوماً و خوشبختانه، پولس نه تنها ماه  یول 
  ن ی وجود داره. و در واقع ا  يروز یپ يبرا یمنابع  ح، یمس ي سایع لیکه در انج گه یبه ما م بلکه

به دو تا   خوام ی. و من از شما مدهیم لیبخش رو تشک نی قسمت از ا نیشتر یموضوع هست که ب 
 .دیتوجه کن گه یمنابع م نیا  يکه پولس درباره یی زهایاز چ

بهش   د یبا کنمی که فکر م ي زیچ ن ی. و اول کنهی م فیتوص یح یاونها رو به عنوان زره مس پولس
  ن یکمک به درك ا  يبرا حاال . میزره کامالً اعتماد کن ن یبه ا میتون ی هست که م ن یا  میتوجه کن

در   نجایکه پولس رسول ا میرو از ذهنمون پاك کن ریتصو نیا دیاحتماالً با کنمیمسئله، فکر م
کامل    ی با لباس جنگ   ی. سربازان رومستادهیکامالً مسلح کنارش ا  ی سرباز روم  ک یزندان هست و  

 .کردندی نم  یمثل پولس نگهبان  یان یاز زندان 

  ن یا ریپولس داره از تصو یول  ستادند، یای سرشون بود اونجا نم ي که کالهخود رو یدر حال  اونها
از   ير یکنه که در کالم خدا در واقع تصو ي ادآوریبه ما  نکه یا  ي برا کنه، ی استفاده م ی سرباز روم

در   یکه به طرز جالب یان یمثل ب  کنه یاستفاده م نجا یکه در ا یان یوجود داره، و ب  گهیسرباز د کی
  ا ی آ د، ینگاه کن ی که پولس بگه، «به سرباز روم ست ین  نی صرفاً ا کنه، یاستفاده م  8باب  ان یروم

 »ست؟ین  میبپوش میتون ی که ما م  ینوع زره  ون از ا یعال  ي ریتصو  نیا

که    ییاونجا هست،  ایاشع  یی شگویاز پ یی هاذهنش باشه اون بخش يتو رسه یکه به نظر م يزیچ
الزم داشته رو    طان یمقابله با ش  يکه برا   ی که خود خداوند زره  کنه یصحبت م  نیا   يدرباره   ایاشع 
  نان یکامالً قابل اطم لی دل  نی به ا کنهیم فیتوص نجا یکه پولس در ا  یزره گم ی. و من مدهیپوش

  ي برا ی موضوع عال  کی هم  ن یا  د، ی. به گذشته فکر کندیاون رو پوش ی سیهست که خود ع
 ست؟یهست، ن  یشخص  يمطالعه

بود، نگاه   طان یش  هیبر عل  يکه نبرد  قتی حق  نیاز لحاظ ا  یسیو خدمت ع  ی به سرتاسر زندگ   نکهیا
که   يسوال که، «از کار   نیبود؟» نه ا دهیپوش ی چه زره   یسیکه، «ع دیاز خودتون بپرس و د، یکن
  ار یبس  ریو تصاو  کرد؟»ی داشت چه کار م   یسیبلکه، «ع  رم؟»یبگ  ادی  تونمیم  يزیکرد چه چ  یسیع
 .کنهیم ان یب  نجایو پولس اون رو در ا د، یکنی م  دایپ لیصفحات اناج يموضوع البال نی از ا ي ادیز
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  قت یاحتماالً فقط به حق نجایاون در ا کنمی .» و فکر ممیدار  از ین  ی«ما به کمربند راست  گه، یم اون 
که    ی مقدسما جا گرفته. نه فقط کتاب   ي هاکه در دل   یلیانج  قتی به حق  بلکه  کنه، یاشاره نم  لیانج

  ن یبا ا میکه به درون قلب ما آورده شده تا ما بتون  یمقدس هست، بلکه اون کتاب  رون یاون ب 
مقدس هست که  از کتاب  ياه یآ ای«آ م، یو بگ میدور خودمون بچرخ نکهینه ا م، ینبرد مواجه بش

شدن که همه    نی ما عج  ی با زندگ   يقدر   کالم خدا به  نکهیبلکه به خاطر ا  ه؟به من کمک کن  نجایدر ا
 . زنندی م وندیما به هم پ يرو درباره  زیچ

  یی از کارها یک ی.» چرا؟ چون دیتا جوشن عدالت رو به تن کن دیدار  ازی«شما ن  گه، یبعد اون م و
ما رو نسبت به نجات   کنهیم یهست که سع  نی ا  دهیانجام م تشیبر اساس شخص طان یکه ش

  ن یکنه. البته ا  يادآوریو شرم و گناهمون رو به ما    ریکه مداوماً تقص  نطوریکنه، ا  دیخودمون ناام
 .  فتهیحساس اتفاق م  ان یحیمس يبرا  یول  فته، ی اتفاق نم تفاوت ی و افراد ب   احساسی افراد ب  يبرا

نقطه ضعف در   ی نوع ر یبه شر نی و ا م، یآگاه هست رمون یما از تقص م، ی مون آگاه هستاز گناه  ما
کنه و به ما بگه، «آخه چطور   کی ما رو تحر دمون، ی. و او قصد داره که پنهان از ددهیما م یزندگ

  ت یدر زندگ ي زیچ نیذهنت هست و چن يتو  يز یچ نی چن یوقت  ، یباش ی ح یمس ک یممکنه که تو 
به ما داده   حیمس ي سای که زره متشکل از جوشن عدالت که در ع میریبگ  ادی دی ما با وهست؟» 

 . میشده رو به تن کن

من رو به   طان یکه ش یدرسته؟ «وقت شن، یرو متوجه م نیا یپرستش يسرودها  سندگان ینو
«من   گم، یخب من بهش م کنم؟ی .» من چه کار مکنهی م يادآوریو گناهِ درونم رو  بیترغ يدیناام
  ن ی «من از ا  ن، یگی. شما بهش مدیاز دست رفت  ن، ی رو بهش بگ  نی.» اگر استمیهم ن   يبد  نیبه ا

.» نمیب ی رو م دهیگناهانم خط کش يهمه  يو او که رو  کنمی به باال نگاه م ی هم بدتر هستم، ول 
عدالت من   ست، یکه در من باشه ن  يزیعدالت من وابسته به چ یول  کنه، یمن رو متهم م طان یش

  ي بگم، «ا  طان یبه ش تونمیباشم، م ح یمس يسای شکل گرفته. و اگر من در ع حیمس يسا یدر ع
که به   یپسر خدا، عادل هستم. چون عدالت یسی ع  يتخت خدا، به اندازه شگاه یمن در پ طان، یش

 شمرده شدم، عدالت او هست.»   لاون عاد لۀیوس

  نطور یا ه، ی.» عال دهیم يکه به شما استوار  دیدار از ین  یی ها«شما به کفش  گه، یبعد پولس م و
استعداد  نیهست، «نعل رمنتظرهیاصطالح غ کی  یو به نوع زیانگاصطالح شگفت  کی  نیا ست؟ین 

  ي برا  رواده یپ ی متحده حت االت یجاها در ا  یلیکه خ دیدون ی .» شما مدیرا در پا کن یسالمت لیانج
مهم   نقدریا  دی ها باکفش ن یما مشکل هست که چرا ا ي تصورش برا نی رفتن ندارند، بنابرا هرا

 باشند؟ 
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بودند، و خطرناك و   کی وجود داشتند، بار نکه یبا ا  ی روم  ي هامهم بودند، چون جاده  ی لیخ اونها
خب،   د؟ یچه کار کن دی. پس بادیکردی م یی مایعمالً کوهپ ی روم  ي هاجاده ي افتضاح بودند. شما رو

  ی ن یزم نی چن يرو  ن ی. اگر بخوادیدار اجی احت يزی که شما به چه چ دونندی کفش م دکنندگان یتول 
هست که   ي زیهمون چ ن یا گهی. و پولس مدیدار ازیاز کفش بادوام ن  یبه نوع مشخص  نی راه بر
 . دیکنی رو به پا م  لیاستوار انج يها کفش  نیو بنابرا د، ی اری به دست م لیدر انج

روح رو که   ری. شما شمشکنهیرو خاموش م طان یش يرهایکه ت دیکنی استفاده م  ياز سپر شما
چه کار   دی. و اگر شکست خورددیکنیرو دفع م طان یش يو ضربه د، ی داریکالم خداست بر م

و دوباره از اول    د، یکنی م   افت یبه حضور خدا و بخشش او رو در  دیگردی اون وقت بر م   د؟یکنی م
   . دیکن ی ستادگی که ا دیشیقادر م ر، یو در روز شر د، یپوشی زره رو م   نیا
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