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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 خدا   ي کشف اراده   : 9درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

ادامه    یح یمس  کیبودن و رشد به عنوان    یحیمفهوم مس  يمون دربارهکه به مطالعات   یدر حال   حاال
سوال هست که ما چطور   نیو اون هم ا دیبر یکه به سراغ موضوع مهم  خوامی از شما م  م، یدیم

 م؟یبری م ی پ مون یزندگ  يخدا برا ياراده به 

پولس به   ياونها در نامه  ي. هر دو میمقدس نگاه کندر ابتدا به دو قسمت در کتاب  خوام ی م و
: «از آن  گهیم پولس، 14تا  9 اتی آ 1باب  ان یدعا هستند. در کولس يو هر دو درباره ان، یکولس

شما و مسئلت نمودن    ياز دعا کردن برا  میستیای باز نم  م، ید یرا شن  نیکه ا   ياز روز   زیجهت ما ن 
  ي سته یشا قیتا شما به طر د، یپر شو یاو در هر حکمت و فهم روحان  يتا از کمال معرفت اراده
 .» دییرفتار نما  يخداوند به کمال رضامند 

  ل یکه انج  ی که انگار کس  رسه یبرده باشه. به نظر م  یرو به کولس   لینبود که انج  ی پولس کس   حاال، 
پولس اومده بود و معلومه که   دار ی اپفراس به د و به نام اَپِفراس بود ي برد، مرد ی رو به کولس

 آشنا شدند.   گهیاونها با همد نه، یزم نی در ا

  ی ک یکه احتماالً  يمرد نی ا ي ، پولس درباره 12 يه ی، آ4در باب  ان ینامه به کولس ان یبعد، در پا و
از شما و غالم   یک یکه  رساندی «اپفراس به شما سالم م  .گهیم يز یچ کیبود،  سا یاز شبانان کل

خدا کامل    ياراده   یتا در تمام  کندی خود جد و جهد م   يشما در دعاها   يبرا  وستهیاست و پ  حیمس
 .»  دیشو  قّنیِو مُتَ

که   کنهیفکر م ییهاکه پولس به زمان  رسهیبه نظر م نجایا  ست؟ین  نطوریا زه، یانگشگفت  ن یا و
  ی کولس  ي سایکل يحاال برا شه یاز اونها گفت: «م ی کی  د یکردند، و شا يبرادر با هم سپر نی او و ا

  ن یاکه در دل داشتند،  ي دعا کردند و بار زیچ ک ی يمختلف، برا ي هاو اونها در زمان  م؟»یدعا کن
 خدا رشد کنند.    يشون از ارادهدر درك و معرفت  شن، یبالغ م ان یحیمس ن یکه ا یبود که در حال 

من   یزندگ  يخدا برا ي. ارادهمیپرسی م یحیمس یهست که غالباً از آغاز زندگ یسوال  نیا و
سوال    نیشدند، غالباً ا  یحیکه مس  یو بغرنج، جوانان   دهیچیپ  اریبس  يایدن   کی جوانان در    ست؟یچ

  معلومه   همسوال    نیجواب ا  و بدم؟»  صیخدا رو تشخ  ياراده  تونمیم  ي: «من چطور پرسندی رو م
  ي که چطور به اراده   گهیمقدس به ما م لحاظ جوابش معلوم هست، چون کتاب   نی و هم نامعلوم. از ا

  ده، یاراده رو به ما نم نی مقدس ابرد، اما کتاب  میخواه ی پ مون یزندگ يو برا  مون یخدا در زندگ
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رو   مقدسکتاب  دیازدواج کنم؟» شما نبا ی با ک د یبه من بگه: «من با  ی درسته؟ پس اگر کس
که انگار   رسه ی: «خُب، به نظر مدیبه اون اشاره کن دیکه بتون  د یکن دایرو پ یی و جا  د یکن یررسب 

. آه، من  یبا مرتا ازدواج کن  دیکه انگار با رسهینه، به نظر م نه، . یازدواج کن میبا مر دیتو با
 گذاشتم.»   یاشتباه يه یآ  يانگشتم رو رو

. چون ما  دهیرو م میانجام بد خوادیکه خدا از ما م ییزها یبه ما اصول و چ مقدسکتاب ن، یبنابرا
مون از  که در درك  کنندی دعا م ي نطوریپولس و اپفراس ا لیدل  ن یو به هم میفرزندان او هست

  ن ی ا و. میخودمون به کار ببر ی حی مس یاصول رو در زندگ  نیا میتا بتون  میخدا رشد کن ياراده 
  ي هست: برا نی مورد ا  نیبگم. اول  ییاصول ابتدا قیرو از طر یی زهایکه چ کنه یم ت یمن رو هدا

 يبردن به اراده یپ ي برا ان یحیاز مس یکه بعض يدی شد لیمهمه که با تما یلیخ ان یحیما مس
ه.»  ی به من بگو که اسم اون چ  ایازدواج کنم؟ خدا  یبا ک  دی. «من بامیخدا دارند، مقابله کن  یمخف

 اشتباهه؟   نی چرا ا

  ي زها یماست و اما چ ي خدا هوه یاز آن  یمخف  ي زها یهست: «چ ادتون یرو  29: 29 ه یتثن چون 
که به   ستین  ن یا  یحیما به عنوان مس  فیتکل مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است.» 

  ی خدا پ  مکشوف  يکه به اراده نه یا یح یما به عنوان مس ف ی. تکلمیببر ی خدا پ  ی مخف  ياراده 
از   ي ار یجالب بوده که چطور بس ی لیمن خ ي برا ، یح یو خدمت مس ی زندگ ان ی . و در طول جرمیببر
  ي بردن به اراده  یپ يبرا  ياعالقه  چیه کهخدا رو کشف کنند،  یمخف  ياراده  خوان یم یان یحیمس

 مهمه.  اریاصل بس نیاول  ن یمکشوف خدا ندارند. پس ا

  ی مخف  يکه اگر خدا اراده  کنندی و مردم فکر م  رسهیکننده به نظر م د یناام یل یخ نیا البته، 
من    یعنی  نی. اشهیتر مراحت   یلیو در واقع، خ  شهیخوب م  یلیمن آشکار کنه، خ  يخودش رو برا 

  ک یتا حاال با  ای. آشمیهرگز بالغ نم  جهیو در نت رمیگی نم ی می تصم چیندارم، ه یتیمسئول  چیه
که   دیمتوجه شُد  و رهی بگ میتصم شیوقت مجبور نبوده در زندگ چیکه ه دیمالقات کرد جوان نو
  ن یداره و نابالغه؟ ا  یوب ی که نسبت به خودش داره، چه عملکرد مع  ي شخص با وجود هر تفکر ن یا

 . کنهیهم صدق م یح یمس یدر زندگ 

که   خواد یخدا به ما داده و از ما م که آنچه نهیا م، یدرك کن دیکه با هیاصل اول  نیدوم پس
که  مینیب ی م چون اوست،  يعملکرد اراده  ياز نحوه ییهااصول و قواعد و نمونه  م، یبد صیتشخ

در واقع به نظر من او   ، یسینگار انگلنامه  نیبزرگتر وتُن، یاونها در کالمش مکشوف شده. جان ن 
هم بود.   یعال   يسرودها  يسنده یبود و نو  ینگار عال نامه   کی باشه،    یواعظ عال   کی   نکهیاز ا  شتریب 

 .  گهیم نطوری ا  یااله  ییراهنما  يدوست، درباره ک یکوچکش به   يهااز نامه  یک ی او در 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

که در حال   انوستیپ ي نوازنده  کی مثل  یکملحاظ،  کی خدا، از  ي: «موضوع کشف اراده گهیم او
  اد یرو  یخوان کار رو انجام بده. ُنت نی ا يچطورکه  رهیگیم ادی. او انوستینواختن پ يریادگی
  یی قایبنوازه و گوش موس  ي با آزاد  تونهیم  شتریب   ره، یبگ  اد یرو    ی خوان نُت  شتری. و هرچه ب رهیگیم

 دونم،ی که من م  یی تا جا د ی. شادیداشته باش ییقا یشما گوش موس دیرو پرورش ِبده.» حاال، شا
 .  دیباش یق یمنتقد موس

آنجلس و ارکستر لس   ایالدلفیارکستر ف  نیفرق ب   دیتون ی و م  دیریبزرگ م  يهاکنسرت از    یبعض  به
  کسان یاکثر افراد،    يبرا  نی . ادیرو داشته باش  یی قا ینوع گوش موس  نیا  د ی. شادیبد   صیرو تشخ

  اد یو  تونندی رشد کردند و م  های اون رو ضبط کرده، اما بعض یکه ک  ستی. مهم ن رسهیبه نظر م
نواخته    ی قیموس  يجهیُنت و نت  ن یب   يو درك ُنت و رابطه  نی با تمر  نی ِبَدند، و ا  ص یتشخکه    رفتندگ

 .  شهیشده، انجام م

از   یراهنما اونقدر بخش  يکتابچه  ی عنی. هینطوریخدا ا يدر اراده  یجهات، زندگ يار یاز بس و
خدا فکر کردن.  به مطابق افکار  کنمی که شروع م شهیخونم م ان یو وارد جر شهیمن م ی زندگ

بهتر    نیفرق ب   ن یخوب و بهتر، و همچن  نیفرق ب   ن ی همچن  و  دم ی م  صیخوب و بد رو تشخ  نیفرق ب 
 کنم.  یجالل خدا زندگ  يتا بتونم برا دمیم ص یرو تشخ  نیو بهتر

  نطوریاما اگر ا ست؟ین  نطوریا فرستاد، ی رو از آسمان م هاغام یتر بود اگر خدا فقط پراحت  یلیخ
  ي خدا رو برا ينداشت که اراده  ياز ین  چکسی. هکردی رشد نم  یحیبه عنوان مس چکسیبود، ه

   شه یخدا م  يکه باعث خشنود رهیرو بگ  یماتینداشت تصم ازین  چکسیِبده. ه صی تشخ شیزندگ

داشته    ادیبه    دیبه دنبالش هست، رشد کردن و بالغ شدنه، چون با  مون ی که خدا در زندگ  يزیچ  و
  د ی. ما بامیخدا مقابله کن  یمخف   ياراده   يجستجو  يبرا  د یشد  لیبا تما  دی اول از همه با  که  میباش

 . میبد صی تشخ  ده، یرو که خدا به ما م يها و قواعد فرمان 

در واقع خدا از ما   د، ی عهد جد ان یحیکه به عنوان مس میداشته باش ادیرو هم به  نیا  دیبا و
 دیاگر نتون   چون   د، یریدرست بگ   میکه تصم  خوادی. خدا واقعاً از شما ممی ریبگ  میکه تصم  خوادیم

  ک ی . شما به اشتباه به دیرشد نکرد یحیمس کی واقعاً به عنوان  د، یریدرست بگ میتصم
و به   د یبد صی تشخ دی تون یموند، چون نم دیخواه ی نوزاد روحان  ک یو  دی کرد هیتک یچوبدست

 . دیخدا عمل کن ياراده 

باشه که او شبان ماست و وعده داده که ما رو    ادتون یترسناك به نظر برسه، اما    یکم   تونهیم  نیا
  د، یرو تجربه داشت  نیکه شما هم ا  دونمی... نممی گله هست  يما برّه  یوقتکنه.    ییو راهنما  يرهبر
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  ی کنم.» اما وقت ي خرابکار تونستمی : «پسر، من واقعاً م دیکنی و فکر م دیکنی که به عقب نگاه م
 . کنهی او ما رو در آغوشش حمل م م، یگله هست ياهبره

که   دیکنی م  یزندگ ي. اگر شما در کشور کنهی کار رو نم نی ا گه یکه د رسه یم یبعد زمان  اما
اون تلو   ذاره، یم ن ییشبان، بره رو پا  یکه وقت دی دی رو د  نی هست، ا يادیز  يها گوسفندان و بره

 .ستهیپاهاش با  ي که رو رهیگی م  ادیو بعد  خورهی تلو م

کامالً   میتون یما م نیبرة کوچک سرگردان نشه. بنابرا تا شبان دائماً چشمش به گوسفنده  اما
اش رو انجام  و اراده می بد صیتشخ م، یکه ما بالغ بش خواد یکه هر چند خداوند م میمطمئن باش

بله، با تدارك  خواهد کرد. و  ییاما او وعده داده که با ما خواهد بود و ما رو راهنما  م، یبد
  ي . اما بعد با عصامیکه ما اشتباه کن دهیاجازه م اوقات یاش، ظاهراً گاه پدرانه  زیانگشگفت 

 .میبه او اعتماد کن میتون ی که م میدون ی و ما م  گردونهیما رو بر م و ادیم شیشبان 

. مشخصاً خدا  میکه قبالً گفتم تمرکز کن يزیکه بر چ دی در عمل به چه صورته؟ اجازه بد ن یا خُب، 
  ی که سع  د ی. اجازه بدکنهیم ییکه در کالمش به ما داده، ما رو راهنما ياصول و قواعد  قیاز طر

  ع . در واق دهیبه ما م یمشخص  نی که خدا فرام نه یاصل ا  نیبدم. اول  حیکنم اون رو با دقت توض 
 کار رو بکن.»   نی: «ا گهیمقدس ماز کتاب  ي ادیز  يهادر بخش 

به   سایکل خ یتار د، یکنی از زمان اصالحات به بعد نگاه م   سایبه داستان کل یمن جالبه که وقت يبرا
و   یی راهنما  افت یدر  ينحوه  يدرباره  یی هاکه مردم شروع کردند به نوشتن کتاب  دی رس یی جا

  یی هاکتاب  ان یحی، مس18حدود قرن  تا هست. ياتازه  زیچ باًیتقر نی خدا و ا يکشف اراده 
 . چرا؟  نوشتندی خدا نم يکشف اراده  يدرباره 

شون  با فرزندان  ، یحیمس  ي هاها و خانوادهاز اون خانه ياریچون در بس د، یفکر کن ينطور یا
موجز پرسش و پاسخ   ي. در اسکاتلند، نسخه دادندی انجام م یح ی پرسش و پاسخ مس

  اد یرو  نستریمو پاسخ وست  مبسوط پرسش ينسخه  میدادند و تعال  یم  میرو تعل نستریموست 
  ز یچ د، یشده نگاه کناصالح يها ها و پرسش و پاسخ پرسش پاسخ  نیشما به ا اگر. گرفتندی م
  ي امروز  کالیاوانجل ان یحیاز مس یبعض يدر واقع هضم اون برا که دیکنی م  دای رو پ یجالب یلیخ
گرفته شده. شوك،  فرمان  10ها از پرسش و پاسخ  نی درصد از ا 40تا  30 نیسخته. ب  یلیخ

  ی به نظرتون چرا وقت د؟ی بد ادیرو به کودکان  ن یا دیتون  ی م ي شما چطور ، ییعتگرایوحشت، شر
در   باًیکه تقر ی بزرگ يده شالوده نی ا یعن ی ذارم، ی بزرگ م ي رو که من اسمش رو ده تا يزیما چ
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 ي در کشف اراده  یسردرگمهمه  نیا م، یریگی م دهیکاربرد داره رو ناد یزندگ يهاحوزه  يهمه 
   شه؟ یم جادیخدا ا 

اصول خداست که به ما داده شده.   نها ی. ا کنهی هست که چطور پرسش و پاسخ کار م ادتون ی و
چه  دیو با میکن زیپره ییزهایاز چه چ دیما با ره، یروزانه به کار م یاصول در زندگ نیا  يچطور
 دند، یم  میاصول رو به اونها تعل  نی که ا  دیکنی فکر م   یکودکان   نی به ا  یوقت  د، یدون ی و م   م؟یکار کن

  ي کشف اراده  ينحوه   يدرباره   یی هاکتاب   یحیمس  سندگان ینبود که نو  ي ازیکه چرا ن   د یشیمتوجه م
  دشون یکه در د  شدندی بزرگ م  ینک یع  يلنزها  ریجوان با تصو  ان یحیمس  نیا  چون   سند، یخدا بنو

مهارت به کار رفته بود. پس اونها مسائل رو از چشم  مقدس، با  مطابق کتاب   ینسبت به کلّ زندگ
 .دندیدی خدا م 

  ی چ خواد یسوال که «خدا از من م ن یمن و شما هر روزه در پاسخ به ا  د، یکنی فکر م ن یبه ا یوقت
خواهد بود. البته، ده   نیفرام  نی از ا  یکی   تِیهدا  با  م، یریگی که م  یمیهر تصم  باًیکار کنم؟»، تقر

  ی زندگ  يروزانه   میتصم  ن یاما ا  د، یازدواج نکن  ی و با ک   دی ازدواج کن  ی که با ک  هگ یفرمان به شما نم
 . ستیشما ن 

  م یمتکبّر شد یلیبه نظرم، خ ، یحیکه ما به عنوان مس زهیانگغم  ی. و به نوعزهیچ نیاول  نیا پس
از ده فرمان   جلوتر  دیتون ی چون شما هرگز نم م، یجلوتر از ده فرمان هست یلیخ میکنی که فکر م 

رو در جامعه   يشتریب  نی که ما چقدر قوان  دیمتوجه شُد یبه طور اتفاق ایکه آ دونمینم و. دیباش
و عملکرد   میدون ی: «ما بهتر مگهیکه ده فرمان رو کنار گذاشته و م يادر جامعه م، یکنی وضع م

ما   ی که وقت نه یا بت، یمص  ن یکلّ ا  يجه ینت بت، ی مص نی کلّ ا يجه ینت اما داشت.» میخواه يبهتر
به عواقب    میتا بتون   میکن  میرو تنظ  شتریهزاران مورد ب   دیبا  م، یکنی م  يبزرگ خدا دور   ياز ده تا

 .میاون  بپرداز

  اد یالقدس نقل شده، به کار روح  يدرباره  10و  8 يهاباب  ان یرو که در عبران  لیانج يوعده 
خدا.   عت یما خواهد نوشت؟ شر ي هاخدا رو بر قلب  زِیاو چه چ اد، یالقدس مروح  ی وقت د؟ یدار

خدا به ما   نکهیا کنند، ی بارها از اون اجتناب م  ان یحیکه مس زهیانگاصل شگفت ک ی  نی پس ا
حکمت    ازمند یالبته که ما هنوز ن   حاالما حاکم هست.    یزندگ   ي هارو داده که بر اکثر بخش  ینیفرام
ضح هست که فرماِن «پدر و مادر خود را احترام نما»  . مثالً وامیتا اونها رو به کار ببر میهست

 .دیکنی از پدر و مادرتون اطاعت م  د، یبچه هست یوقت یعنی
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که «از پدر   ستین  نیفرمان ا د، ی خودتون رو دار يو خانواده دیشیمرد متأهل م ای زن  یوقت اما
  ن ی ا د یجد ی خانوادگ یو اصِل زندگ  دی اگر ازدواج کن ب یترت ن یو به ا  د»، یو مادر خود اطاعت کن

  ن ی فرمان ا چون  د، یشی م یروحان  يدچار مخاطره م»، یاز پدر و مادرم اطاعت کن د یباشه که «با
  ن ی که پدر و مادر خود را احترام نما. و ا نهیکه از پدر و مادر خود اطاعت کن؛ فرمان ا ستین 
  وند یپ  نی ا  د، یو ازدواج کرد  د یبزرگ شُد  یو وقت  دیکنی از اونها اطاعت م   د، یبچه هست  یوقت  یعنی

 .  دیذاریاقتدار شکسته شده، اما همچنان به اونها احترام م

  گه ی که د  حاال  د، یکار رو کرد  ن یاز شما ا  ی بعض  دی و شا  د یاونها رو ترك کن  د یاوقات با   ی بعد، گاه   و
  ی رو دارم و اون ساختار قبل   دی جد  یساختار خانوادگ   نیاز اونها اطاعت کنم، چون ا  ستمیمجبور ن 

به احترام گذاشتن به اونها   تونمیم يرو شروع کردم، چطور  دیساختار جد  کی رو ترك کردم و 
.  دیمقدس هستکتاب  يگه ی د يهامنابع حکمت از بخش  ازمندیکه شما ن  نجاست یادامه بدم؟ و ا

 . دی اصل رو دار  ن ی. ارهیها به کار مفرمان از    ي اریبس  يبرا   يچطور   نی که ا  د یمتوجه بش  دیتون ی و م

فرزندانشون ازدواج کردند، اصرار    یکه وقت  دمیرو د  یح یمس  نیاز والد  یافسوس که من بعض  و
فرمان    ن ی فرمان خداست. اما ا  ن ی فرزندان به اطاعت از اونها ادامه بدَند و گفتند که ا  که داشتند  

نباشند که   ط یواجد شرا  گهی د ند، یفرا  نی . و در واقع، کارشون باعث شده که در استیخدا ن 
. میبه کار ببر  مانهیو حک  میدرك کن  یمقدس رو به خوب کتاب   دی. پس بارندیمورد احترام قرار بگ

 . میکن یقدردان  ده، ی که خدا به ما م ینیفرام  ياز همه  دیواقعاً با م، یکن ی د از اون قدردان یو با

  ک ی . در واقع، دهیرو هم به ما م يقواعد  بلکه ده، یرو به ما م ی خاص نینه تنها خدا فرام دوماً، 
شروع   يز یمقدس هست. کتاب امثال. و جالبه که با چپندها در کتاب  ا یکتاب کامل از قواعد 

.  دهی پدر خداشناس به پسرش م  کیکه    رسهیاز رئوس مطالب به نظر م   ي اکه مثل مجموعه   شهیم
به دختر خداشناس به کار ببره، اما   دن مشورت دا  ياونها رو برا  تونهیمادر خداشناس م  کیحاال،  

خدا شرح   يشناخت اراده  ی بسط داده شده هستند که در اون اصول عال  يهابخش  ینوع  نها یا
 داده شده.  

شده وجود داره که به شما   ان یمطالبِ ب  نی ا يهمه  ي برا ي ضرور  باًینوع روش تقر کی بعد،  و
  یبعض  يدرباره   دیو واقعاً با  د، یکار کن  ی چ  طیدر اون شرا  د، یکار کن  یچ   طی شرا  نیدر ا   دهیم  میتعل

حماقت   قبلکه مطاب  د، یمطابق حماقت احمق به او پاسخ ند  گه یکه م یاز اونها فکر کرد. مثالً امثال 
  ی که عُمر طوالن   ستین   يازیباشند؟ ن   مانهیحک  تونندیدو مَثَل م  نی ا  ي. چطوردی احمق به او پاسخ بد

مطابق   د یهستند که با ییهااحمق هستند؛  مانهی حک ی لیخ نها یکه چرا ا  دیتا متوجه بش دیبکن
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به اونها پاسخ داد که فقط   يطور  دیهستند که با ییهاحماقتشون به اونها پاسخ داد و احمق 
 .  دیحماقتشون رو منعکس نکن

  نکه یببرند، ا  یخدا پ  يارادهنگرانند که به    یلیمردم خ   نکهیا  ست؟ین   نطوریا  زه، یانگغم  یلیخ  نیا
 مقدسه.  از کتاب  یناآگاه  شون یکار کنند، و مشکل واقع  یچ  طیو در اون شرا طی شرا نی در ا

خاصش رو به ما آشکار خواهد کرد.»   يخدا اراده  د، یدون یاوقات در پسِ اون، «خُب، م یگاه و
مقدس  پس چرا او کلّ کتاب   م، یمقدس داشته باشاز کلّ کتاب   یکه ما شناخت   خواست ی اگر خدا نم

نه  یا م، یخودمون و کودکانمون انجام بد يبرا میتون ی که م  یی کارها  نیاز بهتر یک یرو به ما داد؟ 
 . میمقدس رو بشناسکه واقعاً کتاب 

رو داده،   ن یبگم. خدا به ما فرام  نهیزم  شیپ  نی در ا   خوامیوجود داره که م  یمورد سوم   کی حاال    و
  ي چطور  میکه به ما کمک خواهد کرد تا بدون  دهی رو م یبه ما اصول کلّ  واو به ما قواعد رو داده 

کار رو به   نی ا دیکه عهد جد ییاز جاها  یکی من جالبه که  يبرا و .میموفق بش یدر زندگ
  یی سایداشتند، کل  یوب یهست که عملکرد مع   یی سا یاز دو کل  ی ک یدر    ده، یشکل انجام م   ن یترواضح

قرنتس انواع   يسایقرنتس. و ظاهراً کل يسایکل ی عنیبا اونها کار کرد،  ی لیکه پولس رسول خ
  ط ی شرا  نیخدا رو در ا  ي: «به ما کمک کن ارادهگفتندی م  که  دپولس نوشته بودن   يسواالت رو برا 

 .» میدرك کن

  ی که به نظر من وقت کنهی از اصول اشاره م يبه اونها، به تعداد مشی تعل ان یپولس در جر و
  د یما مف ي برا تونهیواقعاً م م، یکنی خدا صحبت م يسواالت دشوار در رابطه با اراده يدرباره 

عدد   هفت، بخش رو فقط با ذکر هفت مورد از اونها تموم کنم.  ن ی که ا د یباشه. پس اجازه بد 
خواهد کرد،  تی خدا هدا ياراده  يشما رو به سو به طور کامل نی که ا گمیهست. من نم یکامل

 بودند. دیمن مف يعمالً برا   نهایبلکه ا

کار کنم،   یچ دیکه با گهیمقدس کامالً به وضوح به من نمکه کتاب  يریگم یهر تصم يبرا من
 ، یعنی عته؟یمطابق شر نی ا  ا یهست: آ ن ی ا ک ی يشماره  سوال بپرسم. دی رو دارم که با ی سواالت

  ماندار یا  يبرا تونهیکه بر خالف کالم خدا باشه، نم ی عمل چون خداست؟  يمطابق کالم و اراده
. او  کنهی مطرح م 12 يه یآ 6باب  ان یمشروع باشه. سوال دوم که پولس در اول قرنت یحیمس

هست، اما   زیما جا يبرا ست، یخدا ن  يکه خالف اراده ییزهایچ يدرسته که همه  د، یدون یم گهیم
  گه، ی. پس پولس مستین  ینداره، پاسخ خوب  یاشکال  چیه ن یکه ا گهینفر م کی یوقت د، یدون ی م
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هست؟» و بعد سوال سوم رو مطرح   گران یعمل به نفع من و د نی ا ای«آ : دیرو بپرس نی ا دیبا
 ست؟ یخواهد کرد؟» جالب ن   ریاس نی ا ا ی: «آکنهیم

  ی بعض ي ما مشروع هستند، اما برا ي کامالً برا مون ی زندگدر  زها یچ یلیکه خ  ستیدرست ن  ا یآ و
از   ، يزیهر چ تونهیم ن یا وساخت  میبُت خواه کی از ما باعث اسارت خواهند شد، ما از اونها 

گرفته تا   کسیلیِنت ف ياز تماشا  ، يزیهر چ تونهیگلف باشه. م ي گرفته تا باز  کیکالس یقیموس
شخصِ من   يرو دنبال کنم، برا ن ی: «اگر من اد یرو بپرس سوال  نی ا دی تون باشه. پس باباغچه 

داشته    یخاص   ی لیانضباط خ  ، کار  ن یانجام ا   يبرا  د یباعث اسارت بشه؟ و اگر پاسخ مثبته، با  تونهیم
 باشم.»

سازگاره؟» او در اول   حیمس يکامالً با خداوند نیا ای: «آگهیمپرسه،  یچهارم که او م سوال
  ح یمس يسا یع ي کامالً با خداوند نی ا ا ی. آکنهی صحبت م ن یا يدرباره  20تا  19: 6 ان یقرنت

به نفع   ن یا  ا ی: «آپرسهی رو م ن ی ا 33 يه ی، آ10 ان یو او در اول قرنت نهی سازگاره؟ سوال پنجم ا
  ن ینداره که من ا یاشکال  ست؟ین  نطوریهست، ا یش یآزما ال سو ک ی نی خواهد بود؟» ا  گران ید

کار رو   ن یکار رو بکنم، اگر ا نی ا خوام یم منمن مشروعه،  ي کار برا نیرو انجام بدم، انجام ا کار
  ي برا  ایخوب خواهد بود؟ چون ما با خودمون  گران، ید  يبرا نیا ایما خوبه، اما آ يبرا میبکن

 .میکنی نم ی خودمون زندگ

، 11باب  ان یو در واقع در اول قرنت میکه بپرس دهیرو به ما م ياگه یسوال د کیبعد، پولس  و
 د ینیب ی ممقدس سازگاره؟»  کتاب   يعمل با الگو   ن یا   ان ی جر  ا ی: «آگهی. او مکنه یکار رو م  ن یا  1  ي هیآ

هست،    ی تیمسئول   نجایما از کالم خداست. و اگر در ا   کی مربوط به شناخت نزد  زهایچ  نی که چقدر ا
  یی سوال نها نیبعد، ا و .میبا کالم خدا آشنا بش شتریو ب  شتریب  دیکه ما با نهیا تیاون مسئول 

ما مطرح   ي رو برا ن یا 31 يه یو آ 10باب  ان ی. اول قرنتدهیما مف يبرا یل یهست که به نظرم خ
  شه یهم  شه، یجالل خدا م  ج یکه باعث ترو  يزیچ  چون جالل خدا سازگاره؟»    جیبا ترو   ن یا   ای : «آکنهیم

   او خواهد بود.  ياراده 
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