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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 ی ح ی گام برداشتن به عنوان شاهد مس   : 11درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

مون رو با  بخش از مطالعه  نی. ا میفکر کرد یحیمس  ی از جوانب زندگ يتعداد يما درباره  نجایا تا
ما واقعاً   میدرك کنمهمّه که  ی لیو خ م، یشیمواجه م یدشمن  ک یکه ما با  میتفکر شروع کرد نیا
  م یفکر کرد  یحیسالح مس  يدرباره   نه، یزم  شیپ  نیما در ا   نی. بنابرامیدار  ریدشمن بد و شر  کی

  .دهیبه ما م  لیکه خدا در انج

خدا رو بدونم؟»    ي: «من چطور ارادهپرسندی که مردم غالباً م  میفکر کرد  ی سوال   ي درباره  ن یهمچن
مواجه   های با سخت یحی مس ی که در زندگ میصحبت کرد قتیحق ن یا   يکه درباره  ادتونهیو بعد 

 هست.  یح یمس یزندگ ت یماه نیکه ا  میمهمّه درك کن یلی. و خمیشیم

شاهد    کیبرم و اون    یح یمس  یزندگ   يهااز جنبه   گهید  یکیجلسه به سراغ    نیدر ا   خوامیمن م  و
خداوند   يدادن درباره و شهادت  ایدر دن  حیمس ي سا یبودن هست، خدمت به خداوند ع ی حیمس

  13  اتی، آ3اول پطرس باب    درباشه که پطرس رسول    يزیتوجه ما بر چ  خوامی. و محیمس  يسایع
تا   دیمستعد باش وستهی «پ گه یاو به ماست که م حت یبه طور خاص، نص نینوشت، اما ا  17تا 

 .» دیاز شما بپرسد، او را جواب ده د یرا که دار ي دیهرکه سبب ام

  ن یغرب هست. ا  يایدر دن  ی حیمس يسا یکل يبرا یمهم یل یول پطرس، کتاب خا لیدل  نیهم به
شاهد   تانوشته شده بود  یح یمس-شایپ يایدر دن  ان یحیکمک به مس يبرا زها، یچ يه یدر کنار بق

. هنوز در  میشد لیتبد ی حیمس-پسا  يایباشند. و ما به سرعت در غرب، به دن  حیمس يسایع
اما   د، یخودتون رو داشته باش ی حی اعتقادات مس دیتون یغرب، شما م يایدن  يها از بخش  ياریبس

 .  شهیممنوع م باًیتقر  یح یاعتقادات مس ي ریجاها، به کارگ یدر بعض نده، یبه طور فزا

 ی روم هست. امپراتور روم يدر امپراتور  یحیمس-شا یپ ي ایبه دن  هیشب ن یجهات، ا  يار یاز بس و
رو به عنوان   تیحیآماده بود که مس ی حت ، یانواع مذاهب رو تحمل کنه. به نوع آماده بود که 

  ی در زمان  ، یحیمس يسای کل يه یاول  يامر در روزها  ن یا قت ی تحمل کنه. حق تی هودیاز  يافرقه
  ح یمس  يسا یع  يبه طور خاص خداوند  ، یحیمس  لی متوجه شد انج  یروم   يکه امپراطور   دآشکار ش 

 .   کنهی رو اعالم م
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خداونده»، اما   صریکه «ق گفتندی رو هم م  نیخداونده»، اگر ا یس ینداشت که بگن: «ع ی اِشکال 
تحمل بود،  رقابلیهرگز خداوند نباشه، غ صریکه ق یق یخداونده»، به طر ی سی: «عنکهیگفتن ا

 .شدی در نظر گرفته م ی مذهب افراط ک یچون به عنوان  

  به متفاوت  يهاقینامه، به طر نیچون کلّ ا ده؟یمف اریما بس يچرا رسالۀ اول پطرس برا و
بدون از دست دادن   مانشون، ی بدون لطمه زدن به ا ا، یدن  نیکه با ا کردی کمک م  ان یحیمس

بگذارند.    ریتأث  کردند، ی م   یزندگ  نشون یکه در ب   یبر کسان   مانشون یمذاکره کنند، و با ا  مانشون، یا
کتاب   نی. ادهیم ادیبه ما  یح یمس-پسا يایدر دن  بیترت نیداره که به هم يادیز  يزهایو چ
  ي رو برا  يد یمف ي هاهست؛ دستورالعمل یحیمس-شایپ ي ایشهادت دادن در دن  ي برا یینماراه

 .کنهیبه ما ارائه م  یح یمس-پسا يایدر دن  حیمس يسایع  يشهادت دادن درباره 

تا   دیمستعد باش وستهیوجود داره: «پ پطرس ي ه یان یب  نیا  يدرباره  یجالب یل یخ زیمن چ يبرا و
  ن ی ا گمیم لیدل  نی.» من به ادیاز شما بپرسد، او را جواب ده د یرا که دار يدی هر که سبب ام

  ي درباره  دیخواهند پرس ان یحیاز مس ان یحیمس ریجالبه، چون پطرس به وضوح انتظار داره که غ
 ِبدَند. یحات یتوض دشون خو

من اتفاق افتاده که   یقطعاً در دوران زندگ  ن یافتاده؟ ا یچه اتفاق که  دی متوجه شُد  ا یآ دونمینم
  ان یحیکه مس نهیغالباً شامل ا دند، یکه مردم بشارت م یروش یبشارت و حت يراهنما  يهاکتاب 
  ود ب   یکه خوندم، زمان   ی بشارت  يکتاب راهنما  نی که اول   ادمهی. من  کنندی سوال م   ان یحیمس  ریاز غ

شهادت   یی در هر جا یبه هر کس  یتون ی: «تو مشدی شروع م ي نطوریا ساله بودم. 15که به نظرم 
 آورده.  يروادهی پ يرو برا یکه سگ  ینیب ی رو م  ي و مرد يریراه م رون ی. مثالً در ب يِبد

  شه یم ، یوارونه کن یس یسگ رو در انگل يکه اگر کلمه  یدونستی سراغش برو و بگو: ”آقا، م به
  ي روادهی پ يکه سگشون رو برا ی کسان  ي مورد رو برا نی نکردم ا یسع  یخدا؟“» من حت  يکلمه 

  ی زندگ یخصوص يوارد فضا یبود که به نوع نی آوُردن امتحان کنم، اما در واقع هدفشون ا
 .کردی نم ی سوال  چ یبشَن، چون احتماالً او از شما ه گران ید

  ان یحیو مس  دیعهد جد  ان یحیبه مس  و  دیفکر کن  د یو به عهد جد  دیبه عقب برگرد  یاگر شما کم   حاال
با هم دارند. و مشکل   يادی شد که فرق ز دیبه نظرم متوجه خواه د، یفکر کن کمیو  ستیقرن ب 

اطرافشون    ي ایمتفاوت از دن   ، يریبه طور چشمگ  دیعهد جد   ان یحیکه ظاهراً مس  نهیمشکل ا  ه؟یچ
 .کردندی م جادیرو ا ی بودند و سواالت
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هرگز خوابش رو هم  چکسیاطرافشون هستند که ه ي ایمعاصر، غالباً اونقدر مثل دن  ان یحیمس
  يدرباره   يتری اساس   زیماست که چ  يبرا  یچالش بزرگ  نیا  پسبپرسه.    یکه از اونها سوال   نهیبینم

  ن یاز اوقات ا ياری. بسمیریبگ ادی کینوع تکن ک ی فقط  نکهیبودن وجود داره، تا ا یح یشاهد مس
 . ستین  یساختگ   يزیچ چ یهستند، اما ه یساختگ  هاک یتکن

که به شما بگه: «اگر  ستین  دیدر عهد جد ياکلمه چیه د، یواقع، اگر در موردش فکر کن در
.»  يو انجام ِبد يریبگ ادی د یهست که با یی زهایچند تا از چ نی ا ، یباش یح یشاهد مس يخوای م

اگرچه پطرس   ل، یدل  نیبه هم و بود. یزندگ  تی کلّ واقع  د، یبودن در عهد جد یح یشاهد مس نه، 
نامه   نیکه در پنج بابِ ا  یی زهایچ ياما همه  کنه، یرو ذکر نم ایشاهد بودن در دن  يده یبارها ا 
  ر یما تأث یح یمس ی زندگ يما، بر نحوه  ی حیمس ی زندگ  يبر نحوه  سه، ینویموضوع م نی ا يدرباره 

 . دیخواهند پرسرو   یمردم سواالت جهیو در نت گذارهیم

  ک ی که    شه یباعث م  يزی : «چه چنهیا  م، یبه اون فکر کن  نه یزم  نی در ا  خوام یکه م  ي زیچ  ن یاول   پس
 وسته ی: «پگهیم یکه پطرس چ  دیبپرسه؟» متوجه شُد  ی حیمس ک یاز  یسواالت  ی حیمس ریغ

.» در واقع  دیاز شما بپرسد، او را جواب ده دی را که دار يدیتا هر که سبب ام دیمستعد باش
 . دهیناام  اریبس  يایدن   ک ی هم    یحیمس-پسا   يایدن  و بود،   دی ناام  اریبس  يای دن   کید،  ی عهد جد  يایدن 

  چیکه ه گنی. البته که دانشمندان به ما مکنندی رو پنهان م قتیحق نیا  استمداران یکه س البته
فقط   نهایا يرو ارزشمند کنه. همه  ی که زندگ ست ین  یزندگ يها رساخت یدر ز يزیچ
نداره، در   ی مفهوم چیه  یزندگ  گن ی که به ما م یی هالسوف یهست. البته که ف ی شناسست یز

 . کنندی نم یزندگ عتقادشون و ا  میبا تعل ي سازگار

  مشون یبه تعال  یو منطق تناقضی اگر ب  ا، یکه متفکران بزرگ دن  میکنی م یزندگ  ییایما در دن  اما
ها  انسان  ، یهستند. به نوع  دیو در واقع مردم ناام دَند، ینم ي دیام چی به مردم ه د، یفکر کن

 . نهی. فقط همنیو هم دیریمی شصت سال ادامه داره و بعد م یشدند. زندگ  میتسل

تر کار موفق   ن یدر ا   های . بعضدیخودتون اون ارزش رو بساز  د یبا  شما داشته باشه،    ی اگر ارزش  و
  ي زیچ نیو بنابرا میهست ایالعاده در دن تصادف خارق  کی . ما فقط نهیهستند، اما فقط هم هیاز بق

  ي ها هنوز درباره انسان   ایبه شما بده.    دیام  يبرا  یلیکه دل   ستیانسان ن   یدر زندگ  ایدر کهکشان  
 .ستین  دیواقعاً ام نی اما ا کنند، ی داشتن صحبت م  دیام

رو   ایدن  نیاز افق ا  فراتر يزیچ ، یح یقسمت متفاوت هستند. شخص مس نی در ا ان یحیمس حاال
که زمان   نهیبیم یحی. مسکنهی م یزندگ ندهیتوجه به آ با ، یح یمس ریبر خالف غ یحی. مسنهیبیم

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

4 

  ، یدن ی ناد يایهست، اما دن  ی دن یکه زمان حال، د نهیبیم یحی. مسهیطوالن  ندهیحال کوتاهه، اما آ
 هست.   ی دن ی د يایاز دن  تریواقع 

از مردگان    حیمس  نکهیاز ا   یآگاهکرد،    جادیا  يری تفاوت چشمگ  دیعهد جد  يایحداقل، در دن   نیا  و
رو   شون یو زندگ دیبخش دیام ان یحیبه مس گه، ی م 1برخاسته، چنانکه پطرس در اول پطرس باب 

  ب ی غر ایدن  ن ی: «شما در ا گهیفرق داشتند. در واقع پطرس م ی لیخ گران یکرد. اونها با د لیتبد
که   شه یباعث م ی چ کنه، یم د یتأک يز یچه چ يرو  نجا یاو ا که دینیب ی .» پس مدیهست گانهیو ب 
 از اونها سوال کنند.   ان یحیمس ریکنند که غ يکار  ان یحیمس

  انشون یمتفاوت از اطراف  ار یبس  کنند، ی م  ی زندگ  ایدن   ن یکه در ا   یان یحیهست که مس  نی خاطر ا  به
  من  هست. اش ه یمتفاوت از همسا ار یبس کنه، ی م ی زندگ  ایدن  نی که در ا  ی حیهستند. شخص مس

درست کردم، مخصوصاً در   ی رو در زندگ  ي نوع باز کی  کردم، ی م  یمتحده زندگ االت یدر ا  یوقت
بودم که در   نیعاشقِ ا شهی. همکردمی م یزندگ یجنوب  ينا یکارول  يایآخر که در کلمب  يهاسال 

در آسانسور بودند، با اونها    ياگه ی افراد د  اگر  و برم    نییبلند، از آسانسور، باال و پا   يهاساختمان 
 .کردمی صحبت م

همه وقت در ذهنشون    ن ی رو که ا  ی سوال   کردم، ی آسانسور رو ترك م  یغالباً متوجه شدم که وقت  و
خارج   خواستمی که م یاوقات، درست وقت  یمرد از کجا اومده؟» گاه ن ی. «ادندیپرسیبود، م

و من عقب عقب رفته و از آسانسور خارج شده و   ؟» يتو از کجا اومد  ، ی : «راست گفتندیبشم، م
اونها   يحالت چهره شد، ی که در بسته م  ی و در حال  »یجنوب  ينایکارول  يای: «کلمبگفتمی م  ابه اونه

  ن ی باشه.» و ا نجایکه او اهل ا رسهی: «به نظر نمکردندی اونها فکر م چون  کردم، ی رو تماشا م
واضح    یلیرو پنهان کنم، خ  قت یحق  نیا  تونستمی نم  کردم، ی دهانم رو باز م   درست بود. هر بار که

 که اهل اونجا نبود. ياگانهیبودم، ب  بهیبود که من غر

  ی وقت و.» کنهیدر مورد شما هم صدق م نیا د، یهست یح ی: «اگر شما مسگهیاساساً پطرس م و
  يها راه  نکه ینه به خاطر ا کنه، یدر مورد شما هم صدق م ن یا د، یکنی رشد م یح یبه عنوان مس

متفاوت خواهد بود. غالباً در   د، یکنی که م ي بلکه چون هر کار د، ی انجام کارها دار يبرا ی خاص
 .»میکنی زبان صحبت م  کی من، مردم به من گفتند: «پس ما به  یزندگ

. میکنی زبان صحبت م  کی.» اما ما به  میکنی زبان صحبت نم  کیبگم: «نه، ما واقعاً به    خوامی م  من
جواب استاندارد من   ه؟یمتحده چ االتیدر ا یدر اسکاتلند با زندگ  یزندگ نیپس واقعاً فرق ب 
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تو   گنیکه م کنه یتوجه مردم رو جلب م ن یمتفاوته»، و غالبًا ا یکم  کی زی همه چ «قطعاًبوده:  نیا
 کنه؟ یم فیشما رو توص ي زیپس چه چ. یستین  نجایو اهل ا ی متفاوت

  ل یرو تبد  ی هست که زندگ  لیدر انج ي زیچ کی  گه، یم نجا یهست که پطرس در ا ي زیچ نی ا و
در    يزیکه چ  شنیاما اونها متوجه م  م، یکنی م  یزندگ   یکسان ی   يایدر دن   هی ما مثل بق  اگرچه  کنه، یم

در او هست. من شخصاً   ي زیچ ک ی. کنهی او رو متفاوت م ي زیچه چ فهممی او هست که من نم 
  ی خانوادگ یچون زندگ کنه، یما صدق م یحیمس يهادر خانواده شتریو ب  شتریب  نی معتقدم که ا

 . کنهیم دایپ يبد عملکرد نده یبه طور فزا

غرورشون رو پشت سر   یکه وقت  شن یم ک یو تحر کنندی نگاه م یحیمس يها به خانواده مردم
:  گن یاوقات مردم به ما م یو به اونها بگن، همونطور که گاه اونها سوال کنند از گذاشتند، 

متفاوت در   زیچ نیا د، ینیب ی هست.» م یمتفاوت زیکه چ نمیب ی من م ؟یکنی کار رو م  نیا ي«چطور 
 سواالت بزرگ رو بپرسند. نی ا  ان یحیمس ریکه غ شهی باعث م یواقع  ان یحیمس

از ما سوال کنند،   ان ی حیمس ریغ شهیباعث م که  يزیچ گه یم او. گهیرو به ما م نی پطرس ا پس
که او   دی. اما بعد توجه کنمیدر اصل متفاوت نی و بنابرا میهست حیکه ما متعلق به مس نهیفقط ا

او   دیجالبه که توجه کن یلیجواب بدَند؟» و خ ي چطور دیبا ان یحی: «حاال، مسگهیو م دهیادامه م
سکه به هم تعلق دارند، اما دو تا   ک یمثل دو طرف  اونها .دارهدو تا سطح  ن یچون ا گه، یم یچ

هست که مهمه.    م، یکنی م  ان یکه با کالم ب   یدر شهادت  يزیچ  کی که    نهیا  ی اول   گهیم  اوسطح داره.  
که در ماست،   ي دیام ي برا حیتوض کی  ه، یدفاع کی ل، یدل  ک ی که  میآماده باش د یبا شه یپس هم
 .میارائه کن

  ی ح یمس يکه چطور  می که در برخورد اول، به مردم بگ ست ین  نی ا شی معن ؟یچ  ی عنی ن یا  حاال
.  دهیبخش د یبه ما ام که میصحبت کن ح یمس يسایع يدر برخورد اول، درباره ، یعن ی نی . امیشد

  ح ی مس ي سایع يدرباره  ي زیچ نده، یکه مردم به طور فزا میکنی م  یزندگ یی ایدر واقع، ما در دن 
 .دونندی او نم يدرباره  ي زیاو رو رد کردند. اما اونها واقعاً چ  نکهیاز ا ریغ دونند، ی نم

  ي کننده درباره موضوع ناراحت  م، یدید یقبل ي هابه نظرم، همونطور که در درس  د، یدون ی م و
به   دیشا م، یدون ی نم  یس یع يدرباره  ياد یز زیاوقات ما خودمون هم چ  ی که گاه نه یا ان یحیمس

  ی کی هست،  دیدر عهد جد  ی کتاب  کی  ، یدون ی: «ممیبگ میکه بتون  میدون ی نم ي زیچ ی کاف ياندازه 
 شده.»  ان یب  یس یع يهست که درباره  ییادعاها نهای. اگهیم نطوریا یسی ع يو درباره  ل، یاز اناج
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  د، یریبگ اد ی د یکه با ي ز یچ ن یاول  د، ی شاهد باش دی خوایاگر م ا یدن  نی در ا  گه یپطرس م پس
  ی که مفهوم واقع   نه یا  د یدرك کن  د یکه با  ي زیچ  د؛یبری بشارت به کار مکه در    ست ین   ییهاک یتکن
دادن در   میواقع، تعل در . دی بد حیبچه توض کی اون رو به  د یهست تا بتون  ی چ  ی حیمس لیانج

  يشاهد  میباشه تا بتون  ان یحیما مس يبرا میتعل يه ی پا نیبهتر تونهیها مبچه  يکالس کانون شاد
 لیدل  ن یبه هم وماست.  د یام لِیدل  ح، یمس ي سای چون ع ستند، ین  ی حیکه مس م یباش یکسان  يبرا

 لیدل  ن ی. به هممیاون بنوش قتیاز حق دیبا لیدل  نی . به هممیکنی ما کالم خدا رو مطالعه م 
 . میخون ی مقدس رو مخودمون کتاب 

  غامیپ نیبا ا نکهیا ينه فقط برا م، یمقدس رو درك کنکل کتاب  غامیپ م یخوای م لیدل  نیهم به
  ي درباره  ی منطق حیتوض ک ی م، یبد حیبه مردم توض میبتون  شتریو ب  شتریبلکه ب  م، یرشد کن

که پولس هم در   کنهیاستفاده م يااز کلمه  نجایواقع، پطرس در ا  در . میبد لیانج قتیحق
: گهیمدلسرد بودند،    ان یپیلیاو در زندان بود و ف  یکه وقت  ادتونهیاستفاده کرد،    1باب    ان یپیلیف
 ح یتوض  ی سربازان روم  نی رو به ا  لیهستم تا انج  نجایچون من متوجه شدم که ا  د، یدلسرد نباش«

 بدم.» 

که   يدشوار  طی از شرا يار یکه در بس دیشیمتوجه م د، یکنی به مسائل نگاه م یآگاه  نی با ا یوقت
  ي زیبپرسند: «چه چتا مردم    دیقرار گرفت  طیشرا  نی در واقع در ا  د، یبا اونها مواجه شُد  یدر زندگ

 .د یبد حیرو به اونها توض ل یانج دیبتون  نکهیا يو برا کنه؟»یاو رو متفاوت م

فقط با   ح، یمس ي سایع يکه شهادت ما درباره  کنهی م دیکه پطرس تأک دیتوجه کن نهیزم نی در ا اما
  ي بعد يه یکه در آ دیمتوجه شد  ا ی. آشهیبلکه در رفتارمون هم ابراز م شه؛ ینم ان یکالم ما ب 

  د یرا که دار ي دی تا هرکه سبب ام دیمستعد باش وسته ی: «پگهیاو م کنه؟ی م ان یاون رو ب  ي چطور
که   یتا آنان  دیبدار  کویخود را ن  ریضم وبا حلم و ترس.  کن یل  د، یشما بپرسد، او را جواب ده زا

خجالت   ندیگوی که شما را بد م  يز یدر همان چ زنند، ی طعن م حیشما در مس ي کوین  رتیبر س
شامل    ، یحی که شهادت قدرتمند مس  گهیم  او .گه یم  یاو چ  دینیب ی م  ست؟یمهم ن   نی ا  ایکشند.» آ

 .  دهیشهادت م لیقدرت انج يهست که درباره   یسبک زندگ کی و  لیانج حیدر توض یی توانا

 یبخش  ن یسوق داده. ا حی از ما رو به طرف مس یهست که اول از همه، بعض يز یاحتماالً چ نی ا و
رو    ل یانج  تونستندی که م  ی سوق داد. نه فقط کسان   ح یمس  ي سایبود که من رو به طرف ع  ي زیاز چ
نشون    لیخدا رو در انج  يکنندهل یقدرت تبد  شون یکه زندگ  ی بدَند، بلکه کسان   حیمن توض  يبرا

  کنه، ی م دیکه بر اون تأک يزی. چکنهیم د یتأک يزی که پطرس بر چه چ دیشی . و شما متوجه مدادی م
 جالبه.   یلیخ
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  یی توانا نی . در واقع، استیالعاده در صحبت کردن ن فوق  یی توانا نیا د، یدون ی م
اوقات من   ی . گاهدیحِلم انجام بد  ای  متی کار رو با مال نی ا دیبتون  نکه یهست، ا يزتریبرانگچالش
  م یدیشهادت م  حیمس  يدرباره   ي رو نخوندند. ما طور  ه یآ  ن یا  کالیاوانجل  ان یحیکه مس  کنمی فکر م 

 . میکنی کار رو نم  نیا  متی و با مال میشرکت کرد ان یحیمس ریبر غ ی در حمالت نظام ر که انگا

ما باعث شد که اونها    یبود که زندگ   نی ا  قت یکه حق  ی: «اونها گوش نکردند»، در حال میگیبعد م  و
با دهان بدبو  دیتون ی نه؟ شما م نشنوند. اونها احساس کردند که دهان ما بدبو بود. جالبه، مگه

آلوده   د، یکنی رو که اعالم م  یل یانج  د، یرو با دهان بدبو اعالم کن  لیو اگر انج  دیرو اعالم کن  لیانج
 .کنهیم

  گران یرو به د لیانج ن ی تا ا میکنی که اعالم م ینکرده، کالم لیما رو تبد  یزندگ  لیاگر انج پس
مطلقش، از اونها استفاده خواهد   تی اوقات خدا با حاکم یگاه  بله، . شهی م مالیپا م، یمنتقل کن
که   یم یتعل م، یاستفاده کنسوء  د یواضح عهد جد میکه از تعل ست یما ن  يبرا  ي ابهانه  ن یکرد، اما ا

.  میکار رو انجام بد نی با حلم و ترس ا م، یدی شهادت م حیمس يسای ع يدرباره  یوقت گهیم
 . شهیرام انجام نماحت ا ی رسکار با ت نی ا شهیمتأسفانه، هم

اونها به شباهت   چون  د؟ی نداره، احترام بذار مان یا لیکه به انج یبه کس دیتون ی م يچطور  شما
  ی که از جالل خدا قاصر هستند. و وقت   نهیا  شون یزندگ  بتیکه مص  دینیب ی شدند و م  دهیخدا آفر

  ي نحوه   نیا  د، یکنی خدا به اونها نگاه م   با چشم  یبلکه وقت  ، ینه با چشمان جسمان   د، ینیب ی رو م  ن یا
 . گهیرو م  نی. پس او ا دهیم رییصحبت شما با اونها رو تغ 

بود که من در اسکاتلند   یی سایخادم کل نیمرد افتادم که اول  کی  يدرباره یداستان  ادِی نجایا من
.  دیباش  دهیاو شن  يدربارهاز شما    یبعض  دیشا  ن، یشِمک   يبه نام رابرت مور   يمردعضو اون بودم،  

  دا یپ  زشیم  يرو رو   يامُرد و بعد از مرگش نامه   ی سالگ  29. در  کردی خدمت م  یمی او با قدرت عظ
از دوستانش اون رو باز کرد و   یکی و مونده بود. زشیم يبود و بازنشده رو  دهیکردند که رس

:  گفتی م نطور ینامه ا ن یانجام داده بود. و ا  ش یبود که چند روز پ ي اتشکر به خاطر موعظه 
تو  ان یبلکه طرز ب  ، يکه زد ییها. اما نوشته بود: «نه به خاطر حرفغام»یبه خاطر پ ی«قدردان 

 توجه مرا جلب کرد.» 

  ن یکه ب  دیرسی اگرچه آن هم مهم بود، اما به نظر م ، يکه زد ییهانه حرف  ست؟ یجالب ن  نی ا ایآ
  کنه، ی مردم صحبت م یبا زندگ  نی ا و بود.  ی هماهنگ ک ی آن،  ان یو طرز ب  شدی اعالم م  که  یلیانج

عادت کردند که   یبه کسان  اونها برخورد کنند. زهاینوع چ نیچون اونها عادت ندارند که با ا
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ها و  و به تفاوت  ستندیو با اونها مهربون ن  کنندی استفاده مو سوء  کنندی ازَشون استفاده م
و   یمهربون  نینداره که ا يزیچ يویکه انسان دن  نهیا لشی. دل ذارندیشون احترام نم مباحثات 

 کار رو بکنه.   ن یا تونهیم لیانج اکنه که اساساً با او مخالفه. ام جادی ا یاحترام رو نسبت به کس 

  ي هاه یان یشدند، اما ب  ان یتوسط پطرس ب  هاهیان یب  نی که در خاتمه، ا د یتوجه کن خوام یم حاال
  ر یتصو ک ی که  ی عال  ینقاش  کی . مثل بخشندی اون رو احاطه کردند که به اون رنگ م  ، یگوناگون 

  ت ی رو تقو يمرکز زیچ ن یا  رسهیهم در اطرافش هست که به نظر م ییزها یاما چ م، یدار يمرکز
 ذکر بشه.  نجایرو داره که در ا  نیو سه تا از اونها ارزشِ ا  کنندی م

  ی که حت  کنهی م شنهادیپ 14 يه یآ در . گهیم 14 يه یهست که پطرس در آ ي زیمورد، چ نیاول 
  ح یمس يسا یع يدرباره  یخوشا به حال شما.» پس وقت د، ید یعدالت زحمت کش ي «هرگاه برا

 .» میمطمئن باش یاز برکت االه  دییای: «ب گهیخصمانه، پطرس م   طیدر شرا ی حت م، یدیشهادت م

  ي درباره  یکه وقت نهیهست، ا نهیزم نیهم در ا نیدوباره او  میتوجه کن دیکه با يزیچ نیدوم
  ک ی   نیا  و.  میبترس  کنند، ی که با ما مخالفت م  یاز کسان   ستیالزم ن   م، یدی شهادت م  حیمس  يسایع

 .میبه عنوان خداوند بترس  حیمس  يسا یکه از ع  میگرفت  ادی ما    نکهیداره. به خاطر ا  ياساده  لیدل 

هست،    17و    16  يهیو در آ  بخشهیشهادت دادِن ما رنگ م  ياو برا   قیبعد مورد سوم که به تشو  و
  ح ی شما در مس ي کوین  رت یکه بر س ی«آنان  داد.  میکه ثمر خواه میانتظار داشته باش  دی که با نهیا

  ن یخدا چن ياگر اراده  را یخجالت کشند، ز ندیگوی که شما را بد م  يزیدر همان چ زنند، ی طعن م
  گه یم نجایدر واقع در ا وبهتر است از بدکردار بودن.»  دن، یزحمت کشبودن و  کوکاریاست، ن 

  ن ی ا   تاًیکه نها  میمطمئن باش  دیشکست خواهند خورد. و ما با   کنند، ی مخالفت م  لیکه با انج  یکسان 
 خواهد داشت.  قت یحق  شهیهم

   . میباش ح یمس يسایمان، عدهندهماست که شاهدِ نجات  يبرا ياالعادهفوق  ق یتشو ن یا پس

https://fa.ligonier.org/

