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 گفتارپیش

 

 دوستان عزیز، 

 

 شما به یک هدف عالی دعوت شده اید! 

 

روی دیگران بخاطر  تان ارین عقیده و تاثیر گزبرای ساخت از جانب گلوبل ادونس این منبع

 برای شما تقدیم است.مسیح 

 

کنند که درآن با های زندگی میکه از این کتاب استفاده خواهند کرد در فرهنگکسانی بیشتر

ه خداوند به فکر خواهیم تا بدانید کای تحقیرآمیزی برخورد میشود. ما از شما میزنان بگونه

ای خواهد که به گونهصویر او خلق شده اید. او شما را دوست دارد و میشما است. شما در ت

 زندگی کنید تا یک تغییری بیاورید.

 

این فصل د، زندگی شما درمانند امروز فراخوانده شده ای یمانند استر، شما در زمان درست

د تا شما . او میخواهتاریخ و در جائیکه خداوند شما را قرار داده است اصاٌل اتفاقی نیست

 ارید.بگذبر دیگران تاثیر  ،در راستای اهداف او

 

ارید. شما بگذتا بر زنان دیگر تاثیرات مثبت  و انگیزه یابید تواناییدعای ما این است تا شما 

 جامعه، ملت و دنیای تان مهم استید. در پالن خداوند برای فامیل،

 

 شماست، ةکه این وظیف به درستی

 

 گلوبل ادونس – جونادان شیبلی، رئیس

 نهاد استر  ةآهنگ کنندویتنی داورتی، هم



 مقدمه
 
ها به من داده اختیارات زمین و آسمان ةهم”سی مسیح آمد و به ایشان چنین کفت، یع18

ها را بنام خدای پدر، پسر وانی را برگزین و آنهر ملتی پیر این برو و ازبنابر 19 .“شده است

آن مواردی را که به شما دستور  ةهمرعایت ایشان بیاموز  به 20 ،القدس تعمید بدهو روح

 (20–28:18 متی )با تو ام.  زمانبه آخر داده ام. و اینک من تا

 

اش در زمین -بودنلحظات ن که در آخریان اش وبه پیراین رهنمودهای عیسی مسیح      

نخواست که  دهد. آیا توجه کردید که او از پیروان اششکل میاین کتاب را  ةاست، هست

شان وعده دهند؟ از آنها خواسته ای در بهشت برایرا به رستگاری دعوت کنند و خانه مردم

واردی آن م ةهم د رعایتشده بود که پیروانی از همه ملت ها داشته باشند،... به ایشان بیاموز

در  باید “برای اینکه پیروانی داشته باشید”یک چالش بس عظیم!  “،را که دستور داده بود

رهبری و دوست  ةوظیف خودرا وقف کنیم، زندگی خودرا به روی دیگران باز و کنار اینکه

 ةتوام با رابطتشویق کنیم  تا زندگی را ایشان، را نیز باید به پیش بریمداشتن دیگران 

 و حافظ روح مان به پیش ببرند.را با خالق جهان  برداریفرمان

 

سیر ، و ام هتان نوشترا برایوده است که این کتاباین با عث افتخار و خوشی من ب    

 مشاهده و رهنمود رهبران ام را شریک ساختم. بعضی از دروسی را که با رهبری شخصیِ

ویا  ،ها خوانده اماب، بعضی را در کتما هیکه در مسیر راه با آنها مواجه شده ام، آموختتوانا ئ

و بعضی را از شکست ده ام و به آن عمل کرده ام، به ایشان گوش دا هاها و موعظهمیناردر سی

اصول مقدماتی اند  این پذیرم کهفقیت های شخصی ام آموختم. من به راحتی میٔ  ها و مو

ی جهت مطالعه” را دیگری آدرس منابع د داشت، ولینو تمام جوانب موضوع را در بر نخواه

کرد و یاهم ی خاصی میجاب مطالعهایتا اگر مطلبی مبهم بود و یا  ،داده ام تانبرای “مزید

 تان بود مراجعه کنید.مرتبط به اوضاع 

 



های آموزشی رهبری برای زنان  مطابق دورهکه مشتاق آنهاییمن این دروس را مشخصاً به     

ت. اگر شما زن مسیحی و تجارب از دیدگاه یک زن اس هام. مثالا هبه کتاب مقدس اند نوشت

یجاد نسل جدید رهبری برای پادشاهی خدا اید، من به شما توصیه و متعهد به ا در رهبری

ده یی استفا ی برای آموزش رهبری دوازده دورهم که این دروس را به عنوان رهنماامیکن

امیدوارانه در جستجوی  را آغاز کرده اید،کنید. اگر شما زنی استید که جدیداً سیر رهبری تان

یٍ خدا شناسی باشید تا تجربه و دانش اش را با شما شریک زیر نظر مربو  های تان ةاندیشهم

 سازد.

 

 

 

شما این دروس را در گردهمائی هاِی، همراه هر فرد برحسب که من اینست  ةامید صادقان

قبل از مالقات های حضوری و یا انترنتی برای موضوعات، اصل خواند و انعکاس دادن 

 تشویق یکدیگر فرا گیرید. وبرای  ریک ساختن ایده ها، تجارب و خِرد،ش

 

کسانی خوب  ة، در زمرندانید اگر خودرا رهبر ذاتی .زبونی باشد ةتواند تجربرهبری می    

خدا آنها  لیدانستند وو یا داود خودرا رهبر ذاتی نمیگیدیون یک از موسی، ؛ هیچقرار دارید

خواهد تا نمی ماست که خدا از ا گماشت. خبر خوب اینرا برای رهبری هزاران تن می

بتوانیم رهنمائی کنیم تا پیروانی را به وجود آوریم تا از ما پیروی کنند، بلکه پیروانی را که 

که همیشه همراه ماست، کسیکه همه اختیارات زمین و عیسی مسیح را پیروی کنند، کسی

 آسمانها را در دست دارد!

 

 او استیم! ما درپی پیرویِ کههمچنانئی کند، مارا رهنما ةه امید اینکه خِرد و حضوراش همب

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس اول: هویت من در عیسی مسیح

 

روید. جا میچه کسی استید و به ک ست که بفهمیدا د رهبری اینیکی از نخستین قواع     

 ی، گمراهی و بیکنند محکوم به بی هدفکه از شما پیروی میکسانی ةبدون آن، شما و هم

واضح  ،هویت مان در عیسی مسیحمان از هدف، انخواهید بود. به حیث مسیحی یدآوردست

متون مقدس وجود دارد که خداوند بازگو میکند که ما چه  تر از صدها آیه دراست. بیش

کسی استیم. ما نمک زمین، نور جهان، سفرای عیسی مسیح، بدن او، روحانیون سلطنتی، 

بیند؟ ؟ او چگونه مرا میینکه من چه کسی امگوید، اخدا چه می ملت مقدس ایم. ولی



؟ اگر چنین آیا این امر هویت مرا تغییر میدهد (3:3 یوحنا )م ه ادانم که دوباره تولد شدمی

ای معتبر اش بنام افسس؛ نامه ةهارا در رسالسؤالپاسخ این  پولساست، پس چگونه؟ 

 ةدر آن تذکر یافته ایم بگونسی مسیح، که ما به عی مکتوب به یکی از روحانیون باورمند

 !!اشاره کرده است صریح

 

که روای مان عیسی مسیح، کسیو پدر فرمان خدابر درود ”: من برکت داده شده ام .１

 “ روحی در جاهای بهشت گونه مارا در عیسی مسیح برکت داد با هر برکت

و به نیکی  مدح و ستایش(ریشه التین دارد که به معنی ) “ تقدیس” ةواژ (1:3 افسیان )

اده که برکت دمن تقدیس میکنم )از خدا به خوبی یاد کردن( کسی “ یادکردن کسی است.

نیست  است )از من به خوبی یادکردن(. چقدر شگفت انگیز است خدائی که همه چیز را از

ندگی ام در عیسی مسیح بوجود ای هر تقدس روحی را در زهست کرد، بگونه ای خالقانه

و احساس نداشتن چیزی برای بخشیدن کرده  ،یغمگین ،یدلسرده احساس هر زمانیک آورد!

پدران  در عهد قدیم،تمجید، تحسین و با هر برکت روحی مرا برکت داده است.  ام، او از من

اش در مصر، تحسین . بخاطر بیاورید تحسین یعقوب از نوه را تحسین میکردنداطفال شان 

می نهفته است، و خدا، پدرمان برکت و تحسین قدرت عظی در تحسین داود از سلیمان!

. راجع به آن فکر کنید که به روحی رابرکت نوع هر  یم اش را به ما ارزانی داشته است؛عظ

 چه معناست!!

 

ارا برای خود برمیگزیند تا این جهان، او م از پیدایشحتی قبل ”من برگزیده شده ام: .２

کند، ش مرا انتخاب میا-دا خودخ1:4a افسیان مقدس و بی تقصیر باشیم  نزد او 

اندیشه  ،یک تصادف بر حسب مهم نیست که کسی چه فکر کرده و یا گفته است، من

والدین ام احساس ناراحتی کردند از این که من و یا یک اشتباه نبوده ام. حتی اگر 

قلب خود اش.  ست که من مؤنث باشم، یک زنی ازیک پسر نبوده ام، خدا خواسته ا

این دنیا  ست. من پیش از بوجود آمدنآخر نبوده ا ةدقیق ةصمیم عجوالنو این یک ت

واژه یونانی  (139:13 مزمور )انتخاب شده بودم. او مرا در رحم مادرم به هم بافت 

برای او مرا  خود است، است که به معنی انتخاب برای  eklegomai برای انتخاب



نیکه انتخاب کرده و خواسته است. در مارکیت زماخود  

را آنکنیم، بهترین، عالی و خالص میوه انتخاب می

کنیم، نه بخاطر آنکه قبالً چه بوده اند بلکه انتخاب می

هدفی که در معموال بینیم و بخاطر ظرفیتی که در آن می

 ةتخاب ما توسط خداوند نباید مایان سر داریم.

ترین ها و چون خداوند ضعیف فخرفروشی مان باشد،

 1) گزیندبرمیدنیا  این ها را از دیدترین نادان

آگاهی از وابستگی مان در قبال او باید  (1:27.قرنتیان

ی دلگرمی و امیدواری باشد و مارا در مقابل او به مایه

 (12:9 قرنتیان  2) زانوزدن وادارد

او تقدیرمارا در ”: به من محبت شده است .３

تر از صدها بیش (1:4b, 5 افسیان ( عشق نهاده است

مبنی بر عشق عمیق و بی انتهای  ،آیه و متن مقدس

خداوند برای هریک از فرزندان اش وجود دارد ولی 

 ,8:38 رومیان یک مانند توضیحی خوبی که در هیچ

 نیست. ،وجود دارد :8 ,5:7 رومیان و  39
که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و من مطمئن ام  38

حاالت آینده و نه  نه حاالت امروزی و نه نه پادشاهان،

 هیچ قدرتی،

نه ارتفاعی و نه عمقی، و نه هیچ چیزی دیگری  39    

در  قدرت جداکردن از عشق خدا ،در تمام مخلوقات

گاهی شاید  .را دارا میباشدعیسی مسیح، صاحب مان

، به جبر قربانی دهدکسی برای شخص نیکو کاری 

برای یک شخص خوبی  دیگری شاید کسی درحالیکه

ولی خداوند محبت  8 –جرئت مردن را داشته باشد حتی 



 مان مرد.کار بودیم، عیسی مسیح برایاش را در زمانی نمایان ساخت که ما هنوز گنه

بعضی از ما شاید هیچ گاهی محبت بی نظیر پدر زمینی را درک نکرده باشیم و عشق      

 یرومند، بی آالیش،نکه عشقی –ی ناممکن و عمیق به نظر آید رؤیاخداوند شاید یک 

روحی  ةبعضی از ما شاید صدماست. بیشتر ازاین  مهربانانه، بخشنده و لطیف است. لطف او

شدیدی را تجربه کرده باشیم، و گفته باشیم که اگر خداوند مرا دوست دارد و دارای قدرت 

و نیز در است، پس چرا اجازه داد که چنین اتفاقی رخ دهد؟ او از ما میخواهد تا بفهمیم که ا

ه اش و قلب حادثه بود، و قلب او نیز همراه قلب ما یکجا شکست. او از رجوع تان به درگا

ید محبت مثل من، شا یاش استقبال میکند. کسانی دیگر-به آغوش کشیدن محبت درمانگر

د تا به یک پدر عاقل یک پدر را درک کرده باشند. این برای من آسان بو ةمهربانانه و رئوفان

قابل احترام بود  مانند پدر خود که برایم بی نهایتآسمانی باور کنم. من او را  ةیندو بخشا

برم آنروزیکه در اوج درماندگی، خداوند با قلب گاهی از یاد نمیتصور کردم. اما من هیچ

اشک از هردو چشم ام جاری شد و  .و گفت که من میخواهم پدر تو باشممن صحبت کرد 

 قوت، حقیقت و تکیه گاه من شد. درست پس از آن او مرجع

 

 



شما را بدون  ،بدانید که خدای پدر . اگر میخواهیدمن هیچ گاهی به عقب نه نگریسته ام 

کدام شرطی دوست دارد، از او بخواهید که آن حقیقت را بر قلب تان نمایان سازد و بعداً او 

 جستجو کنید. ، در جاهای که انتظارش را نداریدرا درطول روز

 

او تقدیر مارا بگونه ای رقم زده است تا به حیث به فرزندی پذیرفته شده ام:  من .４

(. 1:5 ته شویم، بنابر هدف نیک اش )افسیانفرزندان اش از طریق عیسی مسح پذیرف

خداوند مرا برگزیده است، برکت داده است، عشق ورزیده است، بلکه اینکه نه تنها 

، افسوس 1:12یوحنا ه و میراثی داده است)او مرا به فرزندی در خانواده اش پذیرفت

ی (! چه یک یک سعادت شگفت انگیزی که عضوی از خانواده4:6،7، غالطیان 1:11

خداوند باشیم، تا برادران و خواهران ام را در تمام روی زمین مالقات کنم. شاید به 

ک زبان و فرهنگ واحدی نداشته باشیم، ولی از یک پدر ایم، یک نجات دهنده، و ی

 کند. روح که مارا در عشق متحد میسازد و مواظبت می

 

 وه جالل و عظمت اش، آن محبوبیکهشکستایش  به: من مورد قبول قرارگرفته ام .５

 ةواژ NKJV)   1:6افسیان ) مورد قبول درگاه اش واقع شده ایم توسط او

Accepted ی یونانی از واژهcharitoo یر، دلپذ ةه معنی: یافتمشتق شده است که ب

این واژه را میتوان در عهد  ةست. یگانه جای دیگری که استفادو لذت بردن از آن ا

است زمانیکه فرشته به مریم به حیث یک شخص دلپذیر  1:28جدید یافت در لوقا 

او از بودن من خرسند است. سالم میکند. خداوند مرا در محبوب اش دلپذیر یافت. 

میگوید که دوست داشتنی ترین ام. زنان دوست  او مرا به درگاه اش پذیرفته است. او

دارند تا با فامیل و دوستان وقت بگذرانند. ما دوست داریم تا از احوال دیگران با 

روابط برای مان از اهمیت ویژه ای  خبر شویم و از خود بگوئیم. به عنوان زن،

نجائیکه تا آ –برخوردار است؛ به ما انرژی میدهد و باعث تعالی روح مان میشود 

پسندیده است. نه گفتن برای مان دوبرابر سخت است؛ برایمان خیلی سخت تمام 

اینکه بدانیم پادشاه پادشاهان مارا دوست دارد و  چقدر شگفت انگیز استمیشود. 

گاه مارا ترک نخواهد کرد و نه از ما پنهان همانطوریکه هستیم مارا قبول دارد. او هیچ



(. 4:16ا جسورانه به جایگاه شاهانه اش آییم)عبرانیان خواهد شد. از ما میخواهد ت

ی طالئی و در جایگاه باالوبلندی نشسته با زمانیکه نیایش میکنم، خودرا در خانه

به دروازه نزدیک میشوم درخشش صورتش را احساس  کههمچنانخدا تصور میکنم. 

 و مرحمت کار مورد شفقتهاو نه تنها مرا در حضورش به حیث یک توب ،کنممی

سوی او بشتابم و از اش را برایم باز نگهداشته تا ب پذیرد بلکه آغوشقرارگرفته می

 ، لطف و خوشی او قرارگرفته ام. اش لذت ببرم. من مورد قبولآغوش گرم

 از طریق خون او)افسیان یعنی رهایی یافته ایم مامسیح  من رها شده ام: در عیسی  .６

سست و باز ٬٬است که به معنی   Apolytrosisرهایی ی یونانی برای واژه( 1:17

و یا ویران  که در زندان اند، بازکردن چیزهایکه بسته استآنهاییاست،، و برای رهایی 

. در کتاب را عوث موضوع رهایی به خوبی بیان شده است. بکارمیرود کردن دیوارها

 سؤولمشخصی که  ر معرض خطر بودند،زمانیکه یک خانواده ای د راعوثدر روز 

بایست زندگی اعضای فامیل و می )کسی بنام بوز در آن داستان( امور فامیلی بود

بندگی به ( در سراشیبی ما به 330ص ، 1964کیتل (اموال، رهایی بخشد/بازخرد 

( )رومیان 15:22 قرنتیان1ا غالمان گناه شده بودیم)گناه فروخته شده بودیم؛ م

و آزادسازی، توسط خون  گناه قدرت را از( ولی خداوند بهای بازخرید ما 6:16،22

عیسی مسیح پس داد. او دیوارهای زندان گناه را که در آن احاطه شده بودیم را درهم 

داستان ماست.  راعوث( داستان 6:18ن شکست و مارا به فامیل اش بازگرداند)رومیا

ردن عیسی مسیح بوز ما، خویشاوند ما، رهایی بخش ما، قیمت رهایی مارا و احیا ک

 مان با پدر آسمانی مانرا پرداخت.رابطه

ت بنا به شده اس در او)عیسی مسیح( خطاهای ما بخشیده ٬٬من بخشیده شده ام:  .７

من چشم پوشی شده است! تمام آن!! من ( از گذشته1:7 مرحمت بیکران او،،)افسیان

یده ی رستگاری پوشاناو مرا با جامه٬٬در چشم خداوند نیک و مقدس ساخته شده ام. 

( من از نو خلق شده 61:10)اشعیا  است؛ او مرا با لباس نیکوکاری پوشانیده است،،

( مانند ابراهیم من به خدا 4:24 مانند خدا مقدس و نیک سرشت )افسیانام، درست 

 تشخیص( 4:3ایمان دارم، و او به من به حیث نیکی ای شمرده شده است )رومیان 

ی سعادتمند است که گناهان اش بخشیده و کس ٬٬گفتن این جلمه من با داود در 



در  تمند است که خداوند هیچ شرارتیپوشیده شده باشد،، یکی است. مردی سعاد

ی ریشه( 32:1،2کارنامه اش ننوشته باشد و نه حیله ای در روح اش باشد )مزمور 

است که به معنی گناه بزرگ است  Pesaدر زبان عبری  ،،خطا یا سرپیچی٬٬لغت 

انستم که این اشتباه است ولی من تصمیم گرفتم که انجام اش دهم.( حتی د)من می

آن گناهان را نیز خداوند میبخشد. داود او را تجربه کرد؛ از اشتباه بودن خبر داشت. 

 دیگری را که مرتکب شده ام نیز میبخشد و نیز شرارت و فساد قلب خداوند گناهان

 ام را نیز میبخشد. 

  



 

توسط خون عیسی مسیح پرداخت شده است و غرامت گناهان من 

من اطمینان دارم که اگر به گناهان ام اعتراف کنم او مرا خواهد بخشید 

( هیچ چیزی 1:19یوحنا 1و مرا ازهرنوع ناپاکی پاک خواهد کرد )

از طرق عقیده و رحمت ٬٬ده شوم. ت که انجام اش دهم که بخشینیس

 کار خودت نبود، این تحفه اییهمن در امان بوده ام،،. و این به تن او،

اینکه هیچ کسی به رخ  ی کار و تالش، تاخداوند است، نه نتیجه

 (. 2:8،9 نکشد )افسیان

های آسمانی اقامت گزیده ام: او مرا با خود من با او در مکان .８

گونه در عیسی مسیح و مرا باخود در جاهای بهشتبزرگ کرده است 

 اکمه او در مقابلجریان مح( در 2:6 ه است )افسیاننشیمن کرد

روحانیِ بزرک این اظهارات را بیان کرد: از حاال به بعد پسر آدم در 

عیسی مسیح  (22:69قدرت دست راست خداوند جای دارد )لوقا 

دانست که به کجا میرود و مارا نیز با خود گرفت. مفاهیم آن می

چیست؟ در عیسی مسیح ما بر دشمن غلبه داریم. حاال ما یک 

 کنیم.  یم تا آن قدرت را تمرینیتی دارؤولمس

من دعوت شده ام: شاید بدانید آن امیدی که توسط آن از  .９

وه او در طرف او فراخوانده شده اید، و اینکه گوهرهای میراث با شک

( من ازطرف او فراخوانده شده ام 1:18 پرهیزگاران چیست؟ )افسیان

 با امید زندگی کنم!!  تا 

 

  د:به یاد داشته باشی

ای دوستان، ما حاال پسران خدا استیم، و آنچه که قرار است باشیم هنوز  3:2یوحنا 1      

فهمیم زمانیکه او ظاهر شود، ما مثل او خواهیم بود، چون ما ظاهر نشده است؛ اما ما می

  .اورا همانطوریکه است خواهیم دید



در عیسی مسح، کسیکه مارا با برکت باد خدای ما و پدر آقای مان 1:3،6 افسیان      

مکانهای بهشت گونه با هر برکت روحی در عیسی مسیح برکت داده، چنانیکه او مارا 

در مقابل او مقدس  نکه ماگزیند در خود اش حتی پیش از خلقت این جهان، تا ایبرمی

 .و بی تقصیر باشیم

 

 

 

اش توسط عیسی -ان، مارا به حیث فرزندتقدیر مارا بگونه ای رقم زد تا از طریق عشق 

، به تمجید جالل با عظمت اش، توسط آنیکه مسیح  بنا به هدف نیک اش محسوب کند

 بوب اش مورد مرحمت قرار داده است مارا در مح

 

 

 حقایق کلیدی: 

به من برکت داده شده است. من برگزیده شده ام. به من عشق ورزیده شده است. من 

ه ام. من رها شده ام. من بخشیده شده ام. من به فرزندی قبول شده ام. من پذیرفته شد

 شده ام. من فرا خوانده شده ام.  نبااو در مکانهای واالی بهشتی همنشی

 

 

 پاسخ شما:  

سه حقیقتی را انتخاب کنید که همین حاال بیشترین معنی را از نظر فهرست از این  .１

را در مورد اه تانمفاهیم نوع نگعمیق از هریکی ازین  یشما افاده میکند. چگونه درک

 خودتان، خدای تان و اطرافیان نزدیک تان تغییر خواهد داد؟

 

الف. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 



ب.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ

 

ج.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ

 

 

ی عملی ای را ؟ چه گامهادشوار است بسیارتان برایکدام یک از این حقایق باور  .２

پذیرش تان از حقایق در مورد خود تان اتخاذ کرده میتوانید؟ این  شفردا، برای افزای

 تأییدی دعا کردن روزانه آسان باشد تا خداوند حقایق را به قلب تان شاید به مثابه

انجام دهید تا  مقدسیِ را-، و یا شاید تصمیم بگیرید که مطالعات کتابوآشکار سازد

ت دیگری که خداوند و یا شاید اقدامابدانید که خداوند درین مورد چه گفته است، 

 برای تان نشان دهد.

را در چه میدانید؟ آیا تر است، و دلیل آنیک از این حقایق برای تان آسانباور کدام .３

ای ای، نشانهی شخصیی کتاب مقدس، تجربهآیتی، مطالعهتابه حال شده است که 

 کرده باشد؟ تأییدن آن حقیقت را به قلب تا ،ازطرف خداوند و یا چیز دیگری

 

 

  



 :برای مطالعات بیشتر

 
He Loves Me by Wayne Jacobsen (Jacobsen, 2000) 
Believing God by Beth Moore (Moore, 2004) 

The Blessing by Smalley and Trent (Smalley & Trent, 1986) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس دوم: سیر در روح 

 

 وحشخصیت جدید ام: بدن، نفس و ر

هم پیوسته بهآفریده است، و در عین حال  مشخصه سه مارا با هریک خداوند     

و روح را قسمت مانرا ذهن، اراده وعواطف در نظر بگیریم اگر ما نفس  )5:23 انتسالونیکی1)

 وجود خود پنداریم، میتوان اینگونه به تصویر کشید: مرکزی

 

 ( 5:17 قرنتیان 2ز نو ساخته شد )من بود که ا زمانیکه من مسیحی شدم، آن جانِ 

، و نه هم رنگ موی کرد هم وزنی کمبدن من در عین شکل باقی ماند؛ نه وزنی گرفت و نه 

ام که شامل؛ اراده، عواطف و ذهن میشود نیز اصال -هایم تغییر کرد، و در عین حال نفس

دم، شاید بعد از بوتغییری نکرد.  اگر من قبل از اینکه مسیحی شوم، ریاضی دان خوبی نمی

بودم. اگر قبل از اینکه مسیحی شوم سرسخت میبودم، بعد از آن هم آن هم چندان موثر نمی

 سرسخت میبودم. 

  



یافت. ، شاید تا به حال ادامه میبردمای رنج میاگر قبل از اینکه مسیحی شوم از آسیب روانی

ای ی نجات، خداوند آلهپس درین میان چه چیزی از نو ساخته شد؟ روح من!! در مرحله

میگوید که به عنوان پسرک  8:14یان در روح من. روم-برای ارتباط در من به ودیعه گذاشت

افتد؟ روح او با روح من خدا، من توسط روح خدا رهنمائی میشوم. این چگونه اتفاق می

ولی حتی ( 19:11،12 پادشاهان1هم از طریق یک ندایی بس کوچک )، آناست در تماس

ذهن، اراده و عواطف  ،انجام دهم را که خداوند گفته است آنچهروح من خواسته باشد  اگر

 کنترول خودشانرا از دست نخواهند داد. ام بدون تقال -و بدن

 

 ام-سازی ذهننو

شروع کنم،  توسط تفکر و خواندن کالم خدا ام را-سازی ذهنی نومن باید پروسه     

ا نیایش را داشته باشم تا شخصیت اش را بهتر درک کنم ای توام ب( و مطالعه12:2رومیان (

 ،القدس، و نیایش آنذکر روح ،و هدف اش را بشناسم. من همچنان میتوانم با دعا کردن

شود، بر نفس ام )ذهن، اراده و روح ام قوی تر  (. هرچند20ام را قوی تر کنم )جودا روح

کالم خدا ذهن ام را نوسازی میکند،  کههمچناناحساسات( و بدن ام تسلط بیشتری میابم. 

 (.15:3 یوحنابا روح خدا نیزهمنوائی دارد )

نوسازی شده  ،اما خبر خوب و در عین حال بد این است که ذهن ام با آنچه تغذیه شده     

است. اگر از کالم خدا و افکار خدا تغذیه شود، به طرف خداوند نوسازی خواهد شد. اگر 

های ناسالم تلویزیون، کتابها، فیلم ها، موزیک، مجله ها و گفتگو ، چیزچیزهای بی مورداز 

 تغذیه شود، روند نوسازی ذهن ام کند و ماللت آور خواهد بود.ها و موارد منفی دیگری 

 

یِ کنترول چیزهایکه داخل ذهن مان میرود، باید بیاموزم تا به روح ام اجازه دهم برعالوه     

چیزیکه چیزیکه حقیقت است، هرآنمیگوید: هرآن 4:8فلیپیان ٬٬. که افکارم را نیز کنترول کند

چیزیکه خالص است، هرآنچیزیکه دوست چیزیکه عادالنه است، هرآنمحترم است، هرآن

 یکه ستودنی است، اگر چیز با فضیلتی است، اگر چیز قابل ستایشچیزیآنداشتنی است، هر

زمانیکه ما افکار منفی را در سر داریم، ما  متاسفانه این موارد فکر کنید.باره است، پس در 

 ( KJV 23:7 مثالا) آوریم که منجر به رفتار منفی میشودنهایتا کلمات منفی را به زبان می



حرکت رو به پائین اجتناب نا پذیر است. به حیث 

دارد، درین مکتب ابتدایی  ةمادری که دو طفِل دور

آموزشیِ  ةوره در دناحیه در تقال بودم. بطور ناخودآگا

، خود را با افکار تبدیل الستیک طفل و پاک کردن بینی

     یافتم.منفی در مقابل دیگران و حاالت زندگی می

پائین باورم نمی شد که چگونه زود افکارم به سمت 

در پائین یک روزی را در ذهن دارم که  .شدمتمایل می

 را برای باال اسکی گیرمانده بودم که راه طوالنیِ  محل

که دعا میکردم  ه یاد دارم، و بشدن به سر تپه داشتم

خدایا اگر کمک ام کنی که افکار منفی را تا زمانیکه ٬٬

ام به دور کنی، از لغزیدن از من رسم به سر تپه می

روزهایم را  به بعدآن  پائین جلوگیری خواهد شد.،، از

خودآگاهی  با آن دعا شروع میکنم، و خداوند نیز در

آن لحظه کمک ام کرد. ندای مانند اینکه ام از -روح

!،، در آن زمان من درک کردم آنجا نرو٬٬کسی بگوید 

که اگر من شروع به قرائت متن مقدسی میکردم، یا 

را نیایشی سرود پرستشی میخواندم و یا موسیقی 

روشن میکردم تا اینکه باعث عروج روحم به جایگاه 

 ی،،.خالص و دوست داشتن ٬٬که قبال بود میشد. 

نیازی نیست خود را اگر دچار افکار منفی میشویم، 

مقصر فکر کنیم اما نیاز داریم توبه کنیم. افکار منفی 

 حرف خداوند قرار میگیرد گناه است چون در تقابل با

هر زمانیکه (. از روح مقدس بخواه تا 4:8 )فیلیپیان

 ار منفی کردی تورا مقصر شمارد)یوحناشروع به افک



فایق  هاییبه تنش نکن تا بر نزاع ذهنی، (. کوش16:7،8

آیی. خداوند میتواند کمک ات کند. از او بخواه تا کمک 

 ات کند

و به راه ات ادامه بده. به خواستن ازخدا شروع  

آن کسیکه درمن کار خوبی را ٬٬ ( 1:16کن)فیلیپیان 

شروع کرد، نیز میتواند آنرا به اتمام برساند.،، من میتوانم 

نکه یک نگرش مثبتی نسبت به زندگی داشته بیاموزم ای

 باشم. 

 

 تسلیمی اراده و احساس هایم

      

سازی میشد، بلکه به اراده باز نه تنها اینکه باید ذهن ام

اینکه در مقابل روح خداوند ام نیز باید آموخته میشد تا 

من  ٬٬آنرا اینگونه بیان میکند،  پولس. میشد تسیلمنیز 

شده ام،، ازین به بعد من نیستم با مسیح یکجا مصلوب 

که در من  که در خود زندگی میکنم بلکه مسیح است

سمی از گوشت زندگی میکند. و زندگیِ که من در ج

ایمان در پسر خدا زندگی میکنم،  میگذرانم، آنرا در

داشت و خودرا به من هدیه کرد،، کسی که مرا دوست 

 (. 2:20التیان )ق

شود، تا اینکه قادر به  هر روز باید اراده ام مصلوب

ی این است تا او را . این همه براانتخاب راه خدا شوم

 های زندگی ام، به شمول افکارمصاحب همه بخش

 . بدانم

نیکه حاال در من زندگی در مطابقت به روح خداوند باشد، آهایم نیز باید احساس      

با شکست های احساسی ما خواهیم آموخت تا اینکه چکونه  ،میکند. در یک فصل بعدی



هر ایماندار جدید میپرسد  ای کهساده سؤالنظری به یک  گذشته مبارزه کنیم، ولی حاال بیائید

ی و من درباره ( 5:16یان تسالونک1؛4:4شه شاد باشم)فلیپیان اندازیم. میدانم اینکه باید همی

 :م تا آنرا اجرا کنم؟مسیحیانیکه آنگونه زندگی میکنند نیز مطالعه کردم، ولی چگونه بیاموز

ی مداوم از خدای پدر برای همه چیز گزارسپاس ٬٬کرده است. رمز آنرا پیدا  5:20افسیان 

ی از خداوند گزارسپاسداستان آموختن کورین تین بلوم و به نام صاحب مان عیسی مسیح.،، 

د: را بخاطر وجود پشه ها در کمپ اقامتگاه اش در جریان جنگ جهانی دوم بازگو میکن

زمانیکه خواهرش به یادش میداد که چگونه آن پشه ها محافظین را از آنها دور نگه میداشته 

سرشار از قدردانی زندگی کنم و حتا برای  ی. زمانیکه میتوانم بیاموزم تا با قلباست

در اعماق را باشم، با این کارم محبت و صلح  گزارسپاسزندگی نیز  لحظاتدشوارترین 

م، چون میدانم که او وعده داده است که گزارسپاسدر هر حال ام خداوند را ام میریزم. روح

قادر به دیدن آن باشم یا د، هرچند من حاال را به جهت مثبت آن سوق خواهد داهمه چیز 

(. زمانیکه همه چیز بر وفق مراد من به پیش نرود و من همه چیزیکه در 8:28 نه)رومیان

بهتری دارد و مجدانه به  ةشم، باورمند میشوم که خداوند برنامرا انجام داده باتوان من باشد 

کنترول اوضاع و احوال را بجای اینکه آنرا مطابق به برنامه در انتظار آن استم. درحالیکه من 

را تسلیم او میکنم. احساس  خود تغییر دهم، آنرا به خدا میسپارم، در حقیقت من اراده ام

نصیب روح ام میکنم، با روح خدا بیشتر عجین میشوم  میکنم که خوشی و آرامش بیشتری

آن امیدی است که،  ،دشوارترین شرایط میشوم. این ، حتی باخوب ةو امیدوارتر به آیند

لنگر اطمینان و ثبات روح است.،، در یک ٬٬عبارت از به ما میگوید که آن  6:19 انیانعبر

 ند یک لنگری برای روح ام استم. دنیای پر حرج و مرج، متردد و در حال تغییر من نیازم

و و بنابر این خدا )مشتاقانه( در انتظار است )امیدوارانه و با اشتیاق( تا بر شما مهربان باشد؛ 

 بنابر این او عروج کرد تا بر شما نظر رحمت کند، عشق و مهربانی اش را نشان دهد. چون

کسانیکه آن  ةهمرشک(  )خوشحال، خوشبخت و مورد خدا، خدای عادل است. با برکت اند

مشتاقانه در انتظارش استند، کسیکه انتظار، امیداوار و مایل به اوست. )برای پیروزی او، برای 

انتخاب او، برای عشق او، برای آرامش او، برای رضایت او، برای بی همتایی او و برای 

 کتاب مقدس(  30:18 اشئیا همراهی پایدار او(! )

 



 : به یاد داشته باشید

هرآنکسی که در مسیح زندگی میکند، او یک موجود جدیدی  اگر، بنابراین5:17 قرنتیان  2

 است. گذشته اش از بین رفته است؛ ببین اینک جدیدی آمده است. 

ترین عقیده تان و دعا گویان و اما شما، محبوب، خودرا سازندگان اید در مقدس– 20 یهودا 

 در روح مقدس. 

ات دگرگون باش، تا با آزمایش با تجدید ذهنمباش، و اما  این دنیهمنوا با ا– 12:2 رمیان 

 تشخیص دهی که اراده خداوند چیست، چه چیزی خوب، قابل پذیرش و عالی است. 

و اما من میگویم، با روح خدا سیر کن و تو خوشنود نخواهی ساخت  – 5:16 قراطیان 

 جسم را.

 حقایق کلیدی: 

جسمی روزانه، تجدید ذهن، درمان احساس ها و  نضباطاسیر کردن با روح خدا، مستلزم 

زا و قانونمدار به نظر میرسد ولی در واقع آزادی بخش، تسلیمی اراده میباشد. هرچند چالش

 روشن و زندگی بخش است، چون تنها با کوشش به دست نمی آید بلکه با تسلیم شدن

 است.  لحظه به لحظه زندگی روح در

 

  پاسخ شما: 

در مقابل تسلیم شدن به ها( های زندگی شما)بدن، ذهن، اراده، احساسکدام بخش -１

چالش برانگیز است؟ یک کمی وقت بگذارید برای فکر کردن درین روح مقدس 

 مورد که چرا، و افکار تانرا به تحریر درآورید.

 چه گامی را در راستای فایق آمدن براین موضوع فردا میتوانید بردارید؟ -２

 

  تر:ی مطالعات بیشابر
 

Cleansing Seminar by Cleansing Stream Ministries (Ministries, 1999) 

The Winning Attitude by یوحنا Maxwell (Maxwell, 1993) 

Battlefield of the Mind by Joyce Myer (Meyer, 1995) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زندگی ام جهت دادندرس سوم:

 
به داستانهای زندگی بیش از صد دختر خداوند  یت روحانی بودن ام،مسؤولن در طی دورا

گوش فرا داده ام. درحالیکه خالصه برداشت من نه براساس مطالعات علمی بلکه مشاهده 

 قرار ذیل است:، های کلیِ

درحالیکه بسیاری از زنان در خانواده هایکه والدین شان ایماندار نبودند پرورش  -１

، اکثریت این زنان درک ور شان در کلیسا نیز پررنگ نبوده استیافته اند و حض

کردند که با کمال تعجب حتی در آوان کودکی به سوی دعا و باور به خدا گرائیده 

 میشدند.



تقریبا نیمی از زنانیکه داستانهای زندگی شانرا با من شریک میکردند، در کودکی  -２

بسیاری از آنان آن تجربه را ند. مورد آزار جنسی و یا خشونت لفظی قرارگرفته بود

 منیا در یک نشست خودمانی و اینکه آنرا با کسی شریک نساخته بودند، ولی از

 شریک میساختند، احساس آزادی میکردند.  

در سخن گفتن، گوش دادن و بازتاب آموزه های زندگی مان، قوت، خرد و  -３

 سفر معنوی تان یرهنمائی و بازتاب پروسهاین درس برای  دلگرمِی وجود دارد.

رویدادها و تجارب زندگی تان بازتاب معنوِی  است تا ایجاد شده است. قصد این



داشته باشد، تا اینکه از خود تصویری جدید 

که شما چه کسی استید و اینکه ارائه دهید 

ی که به شما برنامه را در خداوند چگونه شما

، شما را تانروی پیشسیر رهبری دارد و 

 .میکند یکمک و یار
 

 اثر بجا مانده من:

 
را ترسیم کنید که تاثیر  ای فامیلی یک درخت     

مثبتی برشما داشته است ونیز درآن روابط و اسامی 

تاریخ های تولد، وفات اعضای فامیل ذکر شده باشد. 

هایکه نمیدانید را ذکر نکنید. هدف این نیست و نام

وذ بلکه یک نف مه ای را بسازید؛که یک شجره نا

فامیلی ای در زندگی تان. در پهلوی هریک از نامها، 

روابط آنها را با خود ذکر کنید و نفوذیکه در زندگی 

 : به این مثال توجه کنیدتان داشته اند. 

 ماری، ان ماندی: مادر 

 ناشی از خدمت به دیگران بود  الگوی شادیِ 

گر فروتنی بود و نمایانگر چگونگی غالب شدن جلوه

 بر مشکالت

 

شاید شما نیاکانی داشته اید که هیچ وقت آنها را      

مالقات نکرده اید ولی تصامیمی که گرفته اند اثر 

 مثبتی بر زندگی تان داشته است. 



کاروبار جدیدی شروع شاید تصمیمی گرفته باشند که در کشور دیگری مهاجر شوند و یا 

 . کرده باشند که مسیر زندگی فامیلی را تغییر داده باشد

 

این کار خدا در زندگی تان یک میراث تان است، که از طریق وقایعی پیش از تولد تان      

 بوقوع پیوسته است.

  



 داستان زندگی من: 

، هر اتفاق مهمی که در ن از بدو تولد تا حاال فکر کنیددر مورد هر پنج سال زندگی تا     

اگانه و یا کتابچه تان یادداشت هر پنج سال برای تان روی داده است را در یک ورق جد

اشخاصیکه باالی تان نفوذ گذاشته اند و جاهای جدیدیکه تجربه کرده اید، یک جمله  .کنید

 کوتاه راجع به اینکه چرا مهم بوده اند بنویسید. مشخصاْ را جع به این موارد فکر کنید: 

  رویدادهای دردآورد اعم از افراد و یا تجارب – مشکالت .１

 ه لذت و خرسندی زیادتجرب–خوشی  .２

اشخاصیکه الهام بخش تان بوده اند، مربی ها، والدین، دوستان نزدیک،  -تاثیر گذاران  .３

 اساتید، رهبران و افرادیکه در مورد شان مطالعه کردید. 

 مواردیکه فکر میکنید دست خدا بود در زندگی تان. –خدا در کار تان  .４

 از تولد تا پنج سالگی: برای مثال 

 افراد: 

 مادر  .１

 پدر .２

 خواهر)ان( .３

 برادر )ان( .４

 مکانها: 

 خانه .１

 خانه پدرکالن .２

 کلیسا .３

 وقایع: 

 تولد برادر و یا خواهر  .１

 اولین مکتبی مان .２

 نقل مکان )کوچ کشی( .３

 انجام کار دلپذیر:

 کمک به مادرم در امور خانه .１



 پذیرائی از مهمانان .２

 کمک کردن استادم در صنف .３

  



تا  11سالگی و یا از  10تا  6نجام دهید: مثال از این را در هر مقطع پنج سال زندگی تان ا

 سالگی و غیره....  15

 

 احساسی 

 روحی

 وضعیتی

    
 

 

 

１.  

از خط زیرین برای فراز و فرودهای حاالت زندگی تان استفاده معلومات،  با آن .１

کنید. در صورت ضرورت میتوانید آنرا طوالنی تر سازید. یکی دو جمله ای راجع 

یدادی و یا جائی بر افکارتان تاثیر گذاشته است را بنابر به اینکه شخصی/رو

هر  در 12تا  1دن نموداری، عددی بین ارزیابی تان بنویسید. برای بوجود آور

 . مقرر کنیدحاالت احساسی، روحی و وضعیتی تان برای مقطع سنی تان 

حاال خط دیگری با رنگ دیگری برای توضیح فراز و فرود حالت احساسی تان  .２

 ندگی برای هر دوره اضافه کنید.در ز



روحی تان  توضیح فراز و فرود حالتیک خط سومی با رنگ متفاوتی برای  .３

 .اضافه کنید

 و ذوق من ی درون، عطیهندا

دارید اثر تانرا و داستان زندگی خودرا انعکاس میدهید، سه داستان از وقایع  کههمچنان     

رژی را از آن میبرید، اوقاتی را که احساس و حاالتی انتخاب کنید که بیشترین لذت و ان

باشید، و یا کاری را انجام  قرار داشته کردید واقعا در جائی قرار دارید که خداوند خواسته

هم  یک رویداد مشخصی باشد و یامیتواند  آن داده اید که برای انجامش خلق شده اید.

کرده است، و بازهم شما قادر  دخیل بودن تان در پروسه ای باشد که شما را با چالش روبرو

خالی پائین برای نوشتن متنی در باره هریک از آن داستانها با تمام از جاه به انجامش بودید.

 جزئیاتیکه بخاطر دارید را بنویسید.

 

 

 های ذیل پاسخ دهید: سؤالدر حینیکه مینویسید به هریک از 

 

 چگونه شروع به انجام این کارها کردم؟

 

 ری انجام دادم؟الف. من چه کا

 آنرا به اتمام رساندم؟ ب. چگونه

 ج. چگونه فهمیدم که به درستی انجامش دادم؟

 د. چه چیزی بیشتر در مورد آن دوست داشتم؟

 

 داستان شماره اول:

 

 

 داستان شماره دوم:

 



 

 داستان شماره سوم:

 

 

 کههمچنان، درین قسمت داستانهای تانرا با یک دوست مورد اعتماد تان شریک سازید     

آنرا به خاطر میاورید آنرا با جزئیات و یک رنگی خاص نشانی کرده و بیان دارید که چه 

چیزی را و چگونه انجامش دادید بجای اینکه چرا انجامش دادید. فقط خودرا در حال 

تصور کنید و بگوئید که چرا آن تجربه را رضایت بخش یافتید. وظیفه دوست تان انجامش 

فقط گوش کند و مواردی را که میگوئید یادداشت کند و اینکه چرا آنرا رضایت این است که 

بخش یافتند همراه اینکه کجا و همراه چه کسی بوده اید. بعدا شما یا دوست تان میتوانید 

 که تشابهاتی را در داستانها پیدا کنند. 

 

 فشرده:

گذشته تانرا مرور کنید و  ةان و تجربد اینکه داستانهای تان، اثر تبه امیزمانیکه تنها اید،      

در امر آموختن در مورد خود بینشی را بخواهید تا از طریق تمرین این دروس  ونداز خدا

چه چیزی به عال . فتان و هدفی که خداوند شمارا برای آن فراخوانده است نصیب تان کند

 ید؟ رااشتیاق د

 

 

 

 

سمت ها خواهید داشت که سودمند چه عطیه ای/تجربه ای را در قسمت موعظه در آن ق

ی ای برای آن معنباشد؟ بعضی از استعدادهای خوابیده و تجاربی وجود خواهند داشت که 

 ناتکمیل است ومقصد خداوند هنوزمتصور خواهد بود، ولی با آنهم باور دارید که داستان 

 .شدن در حال آشکار



م، دریافتم که اشتیاق خاصی نسبت برای خودم شخصا، چنانیکه این تمرین را انجام داد     

به زنها و کاروبار دارم. در فاصله ای نه چندان دور از بازنشسته شدن ام از سمت موعظه 

تجارت در مکتبی شدم که سالگی، وارد پروگرام دوره ماستری  65گری برای زنها در عمر 

رات شگرفی بر تجارت و خداشناسی داشت. تجارب تان شاید مسیر کوتاهی از تغیی تأکید

خداوند را در آمدن به زندگی تان و هدایت آنرا به مسیر  تواناییطی نماید ولی هیچگاهی 

 خود اش مورد شک قرار ندهید!

 

 بیاد داشته باشید:

 

هم بافتی. ا برای تو شکل دادم؛ تو مارا در رحم مادرم باجزای درونی ر 13 16–139:13مزمور 

گفت انگیز ام می ستایم. کارهای تو شگفت انگیز و شآور من تورا بخاطر خلقت حیرت 14

، چارچوب ام از تو زمانیکه در خفا بوجود آمدم 15است؛ روح ام آنرا به درستی میداند. 

 هم تنیده شده.در اعماق زمین بهو–پنهان نبود 

مرا دیده است؛ در کتاب تو هر یکی از آن نوشته شده است،  ةشکل ناگرفت ةچشم تو ماد 16

برای تشکیل آن اختصاص یافته است، و قتیکه هنوز هیچ یکی از آن وجود ه کهاییروز

  نداشت.

او در همه ابعاد زندگی  .ند مراحل خداگونه را هدایت میکندخداو 23 (NLT) 24–37:23 مزمور

گاهی سقوط نخواهند کرد، چراکه هم میلغزند، آنها هیچبا وجود آن 24آورد. آنان خوشی می

 را گرفته است. شانخداوند دستان 

 

 حقایق کلیدی:

 

خداوند همیشه با تو بوده است، حتا از زمانیکه در رحم مادر بودی، در همه اوقات؛ چه در 

شادی و چه در غم، چه از حضوراش با خبر بودی و یا نه؛ هیچ چیزی مانع محبت اش به 

 تواند. تو شده نمی

 



 پاسخ های شما:

نوز هه خداوند به شما داده است، که تا به چه استعداد های تان مشکوک اید ک .１

 د؟ نخوابیده اند، و جا دارد تا در جهت اهداف پادشاهی اش پرورش یاب

 

چه قدمی حاال و یا در پنج سال آینده در راستای شناختن آن استعداد میتوانید بردارید،  .２

 تا اینکه او را نمایان ساخته و رشد اش دهید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برای مطالعات بیشتر:

 

What is Your Giftedness? (Hendricks, 2013) 
Discovering Your Giftedness (Bock, 2015) 
StrengthsFinder 2.0 by Tom Rath (Rath, 2014) 

Your Spiritual Gifts by پطرس Wagner (Wagner, 1994) 

Discover Your God-Given Gifts by Don & Katie Fortune (Fortune & 
Fortune, 1987) 

Free Spiritual Gifts Analysis (Gilbert, 2015) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس چهارم: تعامل با گذشته ام

 
و سیر زندگی تان کردید،  آورددستکر کردن در مورد حاالکه مدت زمانی را صرف ف     

چگونه ها و وقایع فکر کنید که اینک وقت آن فرارسیده تا در مورد آن اشخاص، مکان

ها و برکاتی که دیگران در تو شمارا شکل میدهند. خِرد، برداشت ةگی، روابط و موعظزند

ها چکونه ریخته اند، اکنون از تو تراوش کرده و دیگران مستفید میشوند. تجارب منفی و رنج

تر بر روابط تان اثر گذاشته اند؟ شاید بعضی هایش شمارا یک دوست و مشاور مهربان

د که مورد آخری شما را بهتر یتنها شما استید که میتواند بفهم 2:2وس تیموتا 2 ساخته باشد

این است که شما چه کاری برای به حد اکثر رساندن تاثیرات  سؤالتر ساخته است. و یا تلخ

که پیش رو دارید، تان بر روی روزهای ةمثبت و به حداقل رساندن تاثیران منفی گذشت

 میتوانید انجام دهید؟ 

 



 وه موفقیتانعکاس وج

یکه لحظاتخوش زندگی تان کنید، آن  لحظات فکر کردن در مورد رفصای را چند دقیقه     

احساس کردید کاری را انجام دادید که خداوند شمارا برای آن خلق کرده تا  انجام دهید، 

و شما دست برکت او را دیدید. حاال چه فکر میکنید؟ آیا احساس غرور به شما دست داده 

    قادر به انجام کاری بوده اید؟  اینکه است از

  



آیا آرزو میکنید که مجددا در آن موقعیت قرار بگیرید؟ آیا کمی احساس غمگینی و ترس 

ات رو به پایان نهاده باشد و همه چیز از اینجا به -میکنید از اینکه مبادا روزهای با عظمت

های مان آموخت؟ چندین تا  سراشیبی رود؟ چه درسهای وجود دارد که میشود از موفقیت

شاید خداوند موارد بیشتر خصوصی تانرا هم  وجود دارد که به ذهن من خطور میکند. 

 ه است به قرار ذیل است:من آموختبه نمایان کند؛ ولی چند موردی که 

 

م، لغزش در ه ازمانیکه من به سختی کار کردم و موفقیت های چشمگیری را تجربه کرد     

ام که قبل از اینکه دیگران در -عاقل بوده ةتر بوده است. شاید به اندازیز آسانروحیه غرورآم

مورد موفقیت های من صحبت نکنند، من از آن چیزی الف نزنم. ولی آیا در درون قلبم 

. هیچ کسی این یک دام سربسته برای رهبران استمخصوصاً ای بود؟ غرور تبریکی-خود

می تواند ارائه کند، کسی که بعد از احساس آن حس، یک ن نبیوچاندیزرتر از درس را قوی

رور که در غآنهاییاخطاری دریافت، و بعدا یک فروتنی عمیق. اخطار او را مالحظه کنید: 

  37 -4:30 دانیال اند، او قادر به فروتنی است.

 

تشخیص داد  اوقاتی وجود دارند که به آسانی میشود کار خدا را در موفقیت های مان     

که بطور معجزه آسا مهیا میشود و یا از بین میرود، یک صدای خاموش روح یک فرصتی–

قرار مالقات غیبی در که مارا به سوی یک تصمیم غیر منتظره و عاقالنه هدایت میکند، یک 

اً به هدف نهایتیک گفتگوی اتفاقی. ولی هنگامیکه ما ساعات کاریِ طوالنیِ را کار میکنیم و 

آوردهای مانرا میدهند، به آسانی کسی را فراموش پیرامون ما تبریکی دست میرسیم، و مردم

میکنیم که برای مان چشم داده است تا ببینیم، گوش داده است تا بشنویم، مغز داده است تا 

فکر کنیم، فرصت های تحصیلی داده است تا بیاموزیم، والدین دوست داشتنی داده است که 

اند. این آسان است که فکر کنیم ما بخاطر تالشهای مان پیروز پرورش داده مارا در طفولیت 

ی به او و کسانی که مارا درین مسیر یاری رسانده اند باز میمانیم. شکرگزاربوده ایم. و از 

ی تان به او را ابراز کنید. شکرگزارخوش زندگی تانرا انعکاس میدهید،  لحظات کههمچنان

که در زندگی تان تغییری آنهاییاز  و یا ایمیلی ةتشکری ناماگر تا به حال چنین نکرده اید، با 

 . ایجاد کرند شروع کنید



 

میگوید:     139:16ها گذشته، مزمور اگر احساس غمگینی و ترس میکنید از اینکه بهترین     

شده بود، وقتی بود که که در تقدیر من نوشته هاییخداوند در کتاب اش نوشته است، روز

روزها( شروع نشده بود. مادامیکه نَفَسی در بدن تان است، خداوند برای هیچ یک از آن )

این جاست که آیا چشم  سؤالشما کاری دارد تا جهت گسترش سلطنت اش انجام دهید. 

 تان جستجو کنید؟  ةاش را برای آیند-رؤیاتانرا از گذشته میتوانید بردارید تا 

  



ی ؤیارمشهوراش میگوید:  ةدر موعظ ای.آر بیرنارد

، مردی بدون رؤیاتان است؛ مردی بدون  ةتان، آیند

آینده است، و مردی بدون آینده، همیشه به گذشته اش 

 برمیگردد.

بعد از مرگ عیسی مسیح پیروان دیگر را به پطرس 

ماهیگیری هدایت کرد. نئومی بعد از مرگ همسر و 

و آدم هم به عدن  فرزندان اش به اسرائیل رجعت کرد

اگر خداوند او را از انجام آن کار نهی  مراجعت میکرد

 کرد. نمی

خوبی که  سؤالبینید، اگر خود را ساکن در گذشته می

ئیکه خداوند برای رؤیامیشود پرسید اینست که آیا از 

    29:11ارمیای نبی تان دارد از یاد برده اید ةآیند

 

 های روحی: درمان زخم

به نظر  ما در زندگی فصولی را تجربه کردیم که ةهم

دور ما فرو ریخته  ةغیر منتظر ةرسیده تمام دنیا بگون

مثال، از دست دادن ناگهانی عزیزان مان،  ةاست. بگون

از دست دادن توسط داکتر،  ضیِ یتشخیص مر

ای، سرکشیِ نوجوانی، خیانت ران مالیای، بحوظیفه

یک دوست، روابط ازهم گسسته و یا هر رویدادی که 

در جمع اوقات سخت زندگی شخصی آنرا  ةشما بگون

تان در فصل قبلی اضافه کردید. آسیب های احساسیِ 

های که درآن اوقات از آن رنج برده ایم، میتوانند تا سال

. تنها زمانی دوباره زیادی در اعماق روح مان بمانند

دردآور ظهور میکند که ما آنرا دست کم  ةبگون

، ناامیدی، ترس، عدم پذیرش، ترک کردنمیگیریم، با رها سازِی فواران احساسیِ خشم، 



های دیگری که بر تصمیمات و روابط فعلی ما اثر اضطراب، شرم، تقصیر و یا احساس

یابیم، چگونه این است که اگر ما درمان آنی احساسات را در رستگاری نمی سؤالمیگذارد. 

 بیابیم اش؟ آیا حتی امکان دارد؟ 

 

درمانگر است، نه تنها برای دردهای فزیکی، بلکه برای  اجازه دهید اطمینان دهم، عیسی     

معجزه آسائی  ةقلب های شکسته است. شاید او بگون ةدردهای احساسی نیز. او تعمیر کنند

یی ن پیاز  مرحلهکند-پست ةدرمان اش بگون ةشاید شیوآن زخم ها را آنی درمان کند و یا 

لمس محتبت اش برداشته شود. از روی ، چنانیکه هریک الیه با ةباشد، هر دفعه یک الی

 ةو نیز گونمن خطوط موازی زیادی بین جراحات روحی و فزیکی وجود دارند  ةتجرب



عالجی که هریک نیاز دارد. یک خراش سطحی نیاز به 

توجه، مراقبت و وقت کمتری دارد تا یک جراحی بطنی. 

مورد اولی شاید به ارزیابی سطحی، استعمال پماد، یک 

و یک کمی وقت نیاز داشته باشد. بطور مشابه بعضی بنداج 

یک سخن نامهربانانه، تقابل ، مانند از جراحات احساسی

شاید منجربه رنجش آنی خشمگین، یک سوء برداشت، 

، یک معذرت خواهی، با اظهار شود، ولی با ارزیابی سریع

 محبت و احترام، راه درست آن است.  ةدوبار

به آسانی فراموش میشود.  موضوع به زودی برطرف شده و

عاقالنه پیشنهاد میکند: حس خوب انسان را  19:11امثال 

میدارد و این جالل او است که از احانتی از خشم دور نگه

 چشم پوشی کند. 

 

ترک –ولی زخم های عمیق به آسانی مداوا نمی شوند      

یک دوست نزدیک، فریب یک مشاور قابل اعتماد، یک 

منجر به الفاظ  که حل ناشده ةشاجرتعهد شکسته، یک م

 توجهشاید به  هاو یا یک بی عدالتی. این شود رکیکی

بیشتری نیاز دارند که اگر مداوا نشوند، این زخم های 

احساسی قابلیت این را دارند که مانند زخمهای فزیکی 

ای التهابی شوند که سایر بخش های بدن را آسیب بگونه

که ما همواره  نی اوج میکندزخم احساسی زمایک رسانند.  

دعا اقدام به مداوا کنیم،  آن زخم را با تدابیر اشتباه و بدون

 .نشین شدن در قلب ماناجازه دادن تلخی ها به تهو یا با 

 12:15 عبرانیان

ما خود مانرا با ادعای خوبی و حقیقت برای چیره شدن 

توجیه میکنیم، ولی در قلب ما یک زخم چرکین است که 



ران میکند. فقط در بخشش های واقعی التیام و آزادی فوازهر در قلب و روابط مان  از آن

واضح است. بخشش چیزی اختیاری برای مسیحیان نیست. در متی  نصوص بسیاراست. 

عیسی گفت: اگر شما خطاهای دیگران را نبخشید، پدرتان نیز خطای شما را نخواهد  6:15

آور نبود، و یا د آنچه دیگری انجام داد و گفت، در بخشید. بخشیدن به این معنی نیست که

ور باشیم آن قابل قبول است. و بخشیدن به این معنی نیست که ما مجب ةاینکه انجام دوبار

د از اشتباهی که مرتکب شده ان ،شخص داشته باشیم. اگر آنها روابط بازسازی شده با آن

، ولی ند، با آنهم میتوانیم آنها را ببخشیمکنند ویا قصد آسیب رساندن دوباره را دارن نمیاذعا

آنها را قلباً دوست داشته باشیم. بخشایش برای ماست، تا زهر نبخشیدن، سایر روابط مانرا 

 ویران نکند.  

ویا مارا از لحاظ احساسی به شخصی که به ما آسیب میرساند اسیر نکند. خوب! چگونه 

ه ایم؟ زمانیکه آن واقعه تاثیر بر تصامیم مان میتوان گفت که اشتباه گذشته را واقعاُ بخشید

آن رها شده ایم. به یاد داشته باشید که بخشش یک روند  ةنداشته باشد، میدانیم که از سیطر

آید، بخشش یی. هرزمانیکه آسیبی به ذهن تان میگی است تا یک رویداد یک دفعههمیشه

 را انتخاب کنید.



میق، شبیه جراحی جراهات احساسی عاز  هاییگونه     

های روانی، سوء آسیب ةطنیِ وجود دارند که در نتیجب

استفاده ها و یا خشونت های دیگری بطور شخصی تجربه 

شده است که یا من حیث قربانی و یاهم شاهد صحنه بوده 

کار قلوب و درمانگر است. عیسی مسیح به حیث مرمت

 وجود دارد. هیچ وضعیتی برای تماس محبت نجیبانه اش

زخم های احساسی های فزیکی، دشوار نیست. مانند زخم

نیز اکثرا عمیق است که رویت آن از بیرون نیز قابل مشاهده 

از روابط ازهم پاشیده، یک سیمای خشن  ةاست. یک رشت

و سخنان تلخ، ترس و احساس نا امنیِ که مانع رشد میشود. 

و درکنار جراهات فزیکی، عیسی مسیح جراهات احساسی 

 یز از درون مداوا میکند.را ن

 ةچگونه میتوان فهمید که جراهات احساسی از گذشت     

مان وجود دارد که نیاز به اقدام های عملیِ دارد تا آزادی 

را تجربه کنیم؟ بسیاری از ما حاالتی را تجربه کردیم که 

کسی در قبال مان کاری کرده است و چیزی گفته است که 

قضیه واکنشی نسبت به آن تا حال خود مانرا در حالت 

بینیم که تطابقی با وضعیت فعلی ندارد. چه باعث آن می

ای است که دشمن این یک طعمه خیلی اوقات،شده است؟ 

آنرا برای به دام انداختن ما در افکار منفی بکار میبرد، حتی 

یک دروغی را در اوقات سخت قبول میکنیم. بعدا این دروغ 

خود میکند تا اینکه حقیقت  مارا از لحاظ احساسی اسیر

   8:32 یوحنا آزاد میسازد مارا 

 

چه اقداماتی را بخاطر مداوای احساسی و آزادی مان      

 میتوان اتخاذ کرد؟ 



 

)نوت: شاید نیازی به یک دوست ورزیده از لحاظ روحی داشته باشید تا با شما باشد، با 

 شما دعا کند و این مراحل را طی کند(. 

 آسمانی ات بیا و نیاز خودرا برای التیام و کمک ابراز کن. زد پدربه آرامی ن .１

آن زخم محسوب میشود را به تو  ةکه ریشالقدس بخواه تا کمک کند حالتی از روح .２

ای از گذشته بیاد ات بیاورد، و یا شاید ندای بی صدای مجسم کند. او شاید واقعه

آوری تعجب کنی ولی می با قلب تو صحبت کند. شاید از چیزی که بدست ،روحش

 رهنمائی او را باور کن. 

به از او بخواه تا اگر چیزی است که او میخواهد تو در مورد آن وضعیت بفهمی، و  .３

این رویداد به آن باور کردی. هر چیزیکه  ةدروغی که اگر تو در نیتج ،تو آشکار سازد

هیچ »رای مثال: در تضاد با کالم خدا باشد، یک دروغی از طرف دشمن بیش نیست. ب

« به فکر خود باشممن خودم باید »یک دروغ دشمن است. « کسی مرا دوست ندارد

 دروغ دیگر دشمن است.« کسی دیگری نیست که به فکر من باشد

توبه کن و از خدا بخواه که تورا مورد بخشش قرار دهد. باور کردن به دروغ دشمن  .４

ید و به نحوی با ه ارتکب اش شدیک گناه است. شاید گناهان دیگری نیز باشد که م

آن رویداد نیز ارتباط دارد. برای مثال، اشتراک در امور جادویی یک گناه است، سهم 

 گرفتن مشتاقانه در رفتارهای معتاد کننده یک گناه است. 

ی او و حرف شنونیاز به معذرت خواهی  از خدا بخواه تا اگر کسی است که تو .５

 شیدن در قلب تان یک گناه است. بخداری را برایت نمایان کند. ن

ی شکرگزار اش-شبخفراموش نکنید که از خدا بخاطر بخشایش و قدرت التیام      

چنان اثرات منفیِ را چالش برانگیز است و میتواند آن . اگر اوقات دشوار بسیاردکنی

دارد؟ بر زندگی مان بگذارد، پس چرا یک خدای دوست داشتنی آن را از ما دریغ نمی

به واقعیت این امر گواهی دهیم که این رویداد درست در زمانی شتر ما میتوانیم بی

خودرا به او تسلیم کردیم و از طریق  ةبود که ما ساخته شدیم، و به گمان اینکه اراد

 آن اتفاق به سختی به او تکیه کردیم. 

 



 بیاد داشته باشید: 

 ورا آزاد خواهد ساخت.حقیقت را خواهی فهمید، و حقیقت ت و تو 8:32 یوحنا  

  



میدان جنگ مان از افراد نیست، بلکه قدرت الهی و سالح      10:4–5 – 4قرانتیان  2

ما هر بحث و نظری که در تضاد با دانش خدا  5که قلعه ها را درهم میکوبد.  است

 وامیداریم.را به تبعیت از عیسی مسیح  ةقرار گیرد را از بین میبریم، و هر مفکور

 

افراد آنرا تجربه  ةهیچ امتحانی به تو نرسیده است مگر اینکه هم 10:13 یان قرنت 1

هایت مورد  تواناییکرده اند. خداوند با وفا است، و او اجازه نخواهد داد تا فراتر از 

آزمایش قرار گیری. ولی همراه آزمایش، او راه و چاره را نیز نشان خواهد داد، تا 

 اینکه بتوانی آنرا تحمل کنی.

 

 حقایق کلیدی: 

 ،تا اینکه از دیدگاه او آزاد باشیم نخواست خدا این است که ما از بنداج گذشته ما

گناه ها بخشیده شده اند، وجدان پاک شده –به این وقایع بنگریم  ،و لنز حقایق او

جراحات التیام بخشیده شده است، شیطان شکست خورده است، بر ترس  است،

 شده است. به شده است، محبت ایجادغل

 

 پاسخ شما: 

طلبید، کمی اگر شما مکرراً در بعضی از موارد زندگی تان از خدا آمرزش می     

در همان مورد خاص تا هنوز با او بگذرانید و از او بپرسید که چرا  هاییتنبه وقت 

یک گناه بود. یک روزیکه من مجدداً به او اعتراف غرور نتوانستید فایق آیید. برای من 

اش خالص شود؟ -یا میخواهی از شراحساس کردم که خداوند میگوید: آ کرم،

کردم که من آزاد شوم. واکنش اولیه اش را هم نمی صادقانه بگویم، قبالً حتی تصور

بعدی مروری از حاالتی داشتم که در آن به  ةدقیق 15بود. برای مدت « بلی»من 

رور را در پیروزی تجربه کرده رقابت با)خواهر، دوستان و شوهرم( پرداخته بودم و غ

بودم، و بعدا او نشان ام داد که چگونه آن روحیه رقابتی روی روابط ام تاثیر گذاشته 

م ریشه دوانده است. این شروع حیه بخیلی کشانده است که در قلبو مرا بسوی رو

 ام در آزادی بود. خداوند در مورد چه چیزی میخواهد با شما صحبت کند؟ -سفر



 

 العات بیشتر:برای مط
Theophostic Prayer Ministry by Ed M. Smith (Smith, 2005) 
Totally Free by Robert Morris (Morris, 2015) 
Breaking Free by Beth Moore (Moore, 1999) 
Forgive and Forget by Lewis Smedes (Smedes, 1984) 

www.immanuelapproach.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پرورش روابط ام با خداونددرس پنجم

 

همانطوریکه ضرورت به تمرین برای حفظ حالت فزیکی و صحی خود داریم، به همان      

سان ضرورت به تمرین روحی باالی عضالت روحی مان برای داشتن شایستگی روحی نیز 

 پردازد. شماتمرین روحی موثر برای این منظور می 12داریم. این بخش به طور خالصه به 



از آن استفاده نمی کنید؛ ولی آگاه باشید که روزه و یا در همه فصول زندگی تان  آنها را همه

اینها وجود دارند و در طول قرون متمادی توسط مسیحیان از آن استفاده صورت گرفته 

است. عیسی مسیح خود آنها را به وجود آورد زمانیکه اینجا در روی زمین بود. زمانیکه 

دسیپلین را عملی کنید، آنها کمک خواهند کرد که از لظاظ روحی رشد کنید  آموختید تا این

از عمیقی با خدا ایجاد کنید. آنها به شما نیز کمک خواهد کرد تا یک آگهی  ةو یک رابط

قلمرو روحی داشته باشید که منجر به ارائه دیدی متفاوت نسبت به قلمرو فزیکیِ که ما با 

خبر خوب این است که نیازی نیست ما متخصصین امور هواس مان حس میکنیم میشود. 

آن چیزیکه به آن نیاز داریم یک قلبی  ةدینی باشیم تا این دیسیپلین ها را تمرین کنیم؛ هم

  .42:1,2 مزمور است که به خدا میل و اشتیاق داشته باشد. 

  

نیست. دینی باشد  ةلست و وظیف-چککه یک  ةانجام این تمرین ها بگونهدف از       

 محوری خود بتوانیم مقابله کنیم. -هدف این است تا با گناه و خود

، ما مانند آن ریاکارانی خواهیم قوی مقابله کنیم ةاگر کوشش کنیم تا با آن با عزم راسخ و اراد

 که تالش کردند موضوعات درونی را با وسایل بیرونی رسیدگی کنند. بود،

 

شکست خورده « قلبی ةصحبتی بدون پشتوان» اطربخسرانجام این واضح خواهد شد که ما 

    12:34 متی ایم، 



هارا میتواند دگرگون کند؛ اما این فقط خدا است که قلب

مان برای کار  یسیپلین ها کمک خواهد کرد تا قلباین د

 خدا آماده شود. 

 

در مثال بزرگر، عیسی مسیح گفت که تخم)دانه( کالم      

. شما میتوانید که این خدا است و قلب خاک آن است

موارد دیسیپلینی را من حیث آمادگی خاک قلب تان در 

نظر بگیرید تا اینکه تخم کالم خدا ریشه بگیرد و رشد 

 قالطیان  8-8:5 لوقا     ;6:8 کند

 

 بخش نخست: دیسیپلین روح

 عبادت .１

عیسی مسیح به طور شایسته به زنی گفت که خداوند 

ه خدارا در روح و حققت ست کآنهاییمشتاقانه به دنبال 

 4:23 یوحنا پرستش کنند. 

این به چه معنی است؟ برای لحظه ای در مورد آن بیندیشید. 

ست که ست که او در جستجوی کسانیبرای من به این معنی

در پیشگاه او با محبت، سادگی، صادقانه، واضح، قلب پاک، 

دهند او را عزتی می عدم تظاهر، بدون گناه و اجندای پنهانی،

به ما میگوید که  95:6 مزمور که واجد اش است. برعالوه، 

؛ به خود مان اجازه زانو زدن در پرستش کنید و خم شوید

نظر از اینکه بطور صرف .مالک مان دهیممقابل صاحب و 

نگرش ما در مقابل او باید فروتنانه و  فزیکی زانو بزنیم، 

ه اش با حرمت باشد. ما اورا با تقدس جالل و جایگا

 مزمور عبادت میکنیم؛ با دستان پاک و قلب خالصانه 

29:2;99:5; 24:4 
  



خواسته ما آن چیزیست که خدا در پی آن است، نه بخاطر اینکه -عبادت و ستایش خود     

 افتد. نفعی به او میرسد، بلکه بخاطر چیزیکه در ما اتفاق می

نهیم، و زمانی در را ارج میما جالل و قدرت اش را، عظمت و قداست اش  کههمچنان

 کنیم، مشکالت و حاالت مان نظر اش را جلب خواهد کرد. حضور اش صرف می

بخش روح های عبادی که آرامگوش دادن به سروده–عبادت گونه های متفاوتی دارد      

القدس، القدس، دعا کردن به روحتمجید روحمان است، اشتراک در یک گردهمائی پرستشی، 

بلند بردن دست های مان به رسم تسلیم در مقابل او، ویا هر  دن، به خاک افتادن،زانو ز

 چیزیکه از لحاظ روح مارا در حضور اش حاضر سازد. 

حالت وصل روحی ما با محبت، افتخار و نیایش او بسی مهمتر از حالت فزیکی است. در 

 تقدیم کن.  چه هستی را به اوآن ةامید حاضر شو و هم ةحضور او با یک روحی

 اعتراف .２

 حقیقت بنیادین انجیل این است که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد.      

جزائی که ما سزاوار اش بودیم، او تحمل کرد، تا اینکه ما بخشیده شویم، پاک شویم، یک 

 1:9 یوحنا  1احیا شده با خدا و یک زندگانی جاودانه داشته باشیم. در  ةرابط

ا به گناهان ما اذعان کنیم، او متعهد به بخشش گناهان و پاک کردن ما از اگر م»ما میخوانیم 

 « همه نادرستی هاست

ت، و گناهان با ما آمیخته اسحقیقت این است که حتی بعد ازاینکه دوباره متولد میشویم، 

چیزیکه روح مقدس را غمگین میکند را انجام مدهیم و به آن فکر میکنیم. ما آن روزانه،

اط ضعف مان و درخواست مرحمت ی با آن گناهان، اعتراف به نقروی-رؤیاقبال  معوال در

 بی میل استیم. ةویژ ةیک بار دیگر، بگون خداوند

توانیم که دنیایِ ناآزموده را به پیش اگر خواسته باشیم که از لحاظ روحی رشد کنیم، نمی

آنرا فکر کردید، گفتید و  ببریم. روزانه از خدا بخواهید که به شما آشکار سازد آن چیزیکه

مرا خدایا »یا انجام دادید که قلب او را غمگین کردید، و بعدا به پاسخ او گوش فرا دهید. 

ام را ببین! مرا بیازمای و افکارم را نیز ببین! و ببین که اگر کدام مورد غمگین -دریاب و قلب

به شمول  24 ,139:23 مزمور کننده در من است و مرا در مسیر جاودانگی هدایت فرما 

پرستی ثالً: غرور، ترس، حسد و خشم(. گناهان نفسی)مثاًل: تنبلی، شکمگناهان قلب ام را)م



ه انجام دادید، و یا مواردیکه انجام ندادید که باید انجام میدادید، اعم از ویا زنا( مواردی ک

 گفتن، انگیزه دادن، و فکر کردن. 

 

به شما آشکار میسازد، توبه کنید و از او بخواهید که  روح مقدس آن موارد را کههمچنان    

شما را بیامرزد. پاکی و درمان اورا بخواهید. نزدیکی زمان اعتراف تانرا با این عبارت در نظر 

اوه خدا! در من یک قلب پاک به وجود بیاور و یک روح مرا در » 51:10 مزمور بگیرید 

 «. من از نو بوجود بیاور

اشید. هر زمانیکه و نرا تمرین کنید، تا اینکه با خداوند ارتباطی داشته بدر طول مدت روز آ

در هر جائیکه از منظر روح مقدس مرتکب گناهی شدید، فورا توبه کنید و از او بخواهید تا 

شمارا ببخشد. لزوماً به این معنی نیست که یک تفتیش روحِی همه جانبه باشد. الزم نیست 

و یا سر تانرا خم کنید. این روح شماست که با روح او تماس شما در خیابان زانو زنید 

لحظه -به-وصمیمیت لحظه دوست دارد و میلبرقرار میکند. بیاد داشته باشید که او شمارا 

    5:17 تستالیکان به شما دارد، به شمار آگاهیِ حضور و آرامش اش را میدهد. 

 

اه خیلی سنگین باشد ویا درد آنقدر عمیق شاید در زندگی تان اوقاتی باشد که اثرات گن     

مسیحیان  ةهای دیرینشما نتوانید از تلخی و احساس گناه آن رهایی یابید. یکی از راهباشد که 

این بود که یک ایماندار عاقل و قابل اعتمادی که گوش دهد و بخشش خداوند را به صدای 

  5:16  یعقوببلند بخواهد 

 

 دعا .３

طلق و آگاه به همه چیز است، پس چرا ما دعا میکنیم؟ در دعا ما یک ماگر خداوند قادرِ      

به  که ة. دعا کردن به معنی تغییر است. به هر اندازخصوصی با پدر مان برقرار میکنیم ةرابط

پی میبریم که در هموائی با عیسی  نیاز مان به تغییر خدا و پاکی او نزدیک شویم، بیشتر به

های کنیم و به سؤالر خداگونه میکنیم، و اگر شروع به پرسش مسیح باشد. ما شروع به تفک

پاسخ هایش گوش فرا دهیم، آواز اورا خواهیم شنید. اگر به چیزیکه میشنوید زیاد مطمئن 

که  ةاز خود بپرسید که آیا چیزیکه میشنوید در مطابقت با نحو نیستید که از طرف او باشد،



کرد، است؟ معموالً صدای یک دوست مانرا  اش را از طریق کالم اش معرفی-خداوند خود

صدای او را اغلباً شنیده ایم. فرضاً زمانیکه کسی از از طریق گوشی تشخیص میدهیم، چون 

شناسیم و به شکل کلی میتوانیم یک دوست خوبی یاد میکند، ما شخصیت دوست مانرا می

ما صدای خدا را ت که گونه، از طریق تکرار اسبگوئیم که آیا این درست است یا نه. همین

شنود. خدا صدای او را می ةدوجانبه است! بر ةشنویم. دعا یک رابطتشخیص میدهیم و می

    10:27 یوحنا با تو صحبت خواهد کرد 

 

 که آموخته اندهاییاز عیسی مسیح، ازدوست–دعا چیزی است که میشود آموخت      

که در مورد دعا هاییدهای آن( از کتابموثر دعا کنند. از کتاب مقدس)حروف و رهنمو ةبگون

 نوشته شده اند)به مواد مورد پیشنهاد مراجعه کنید( و توسط تمرین.

  3:9 قرنتیان  ;5:16  یعقوبآورد تغییری بوجود میدعا      

، مبلغین، اعضای فامیل و دوستان، برای ها، دولت، پیشوای روحانیبرای مریض، ازدواج

 که خداوند آنها را به شما نمایان میکند، دعاکنی. هاییحفاظت و حتی برای بیگانه 

 

 سه الگوی پیشنهادی برای دعا کردن: 

 بجای جمالت آشنا. ،تفکر روی الگو–روش اول: دعای خدائی    

 تماس دعا برای دیگران.ل، اروش دوم: اعمال: ستایش، اعتراف، شکرگزاری   

 شدن، منتظر بودن و پذیرفتن. تمجید، توبه، درخواست، تسلیم روش سوم: دعا:    

 

 تفکر/تعمق  .４

تفکر راه ساده بازتاب افکار و زیر لب سخن گفتن است. اگر غمگین شدن را بلد اید      

 پس تفکر را نیز بلد اید.

 

روی چه چیزی باید تفکر کنید؟ نصوص به ما میگوید که باالی کالم خدا تفکر کنید؛      

 کار او، روی وعده ها وشگفتی هایش.  روی قوانین او، روی محبت او، روی

 143:5 ;48 ,119:27 ;77:12  مزمور ;48:9 مزمور  ;1:8  اشعیا



 

ص و به دور از هر نوع شما چگونه تفکر میکنید؟ از نشستن در جای خاص و مکان خا

انجام میدهم. دیگران این کار را گاهی ام اخاللی شروع کنید. من در جریان قدم زدن صبح

از خدا بخواهید که حقیقت اش را به قلب تان آشکار  مطالعه میکنند. یاهمو عادر خلوت د

سازد. اگر شرایط بحرانی است، از خدا بخواهید اینکه به شما نشان دهد اگر چیزی است 

 بفهمید ویا انجام دهید.را که شما باید در قبال این شرایط 

به شما بیاموزد که چگونه برای شان  ، از خدا بخواهید کهبرای دیگران دعا میکنید کههمچنان

 شفاعت کنید. بجای راهکار شخصیِ خود به ندای روح او گوش فرا دهید.

      

چه نتایجی را میتوان انتظار داشت که در نتیجه تفکر دریافت کنید؟ مطابق به متون، میتوان     

وند، محبت او، به این موارد اشاره کرد: توبه، اطاعت، خرد، برداشت جدید از وجود خدا

  102 ,101 ,119:97 مزمور تقدس و قدرت او 

 

 اگر برای تان جدید است. با خودتان صبور باشید را میاموزید، این دیسیپلین کههمچنان     

  



 بخش دوم: دیسیپلین روح )ذهن، اراده و عواطف( 

  مطالعه .５

را پاالیش و در معرض  مطالعه شامل تجزیه و تحلیل کالم خدا میشود، تا اینکه ذهن      

 4:8 فلیپیان  ;12:2 رومیان حقیقت قرار دهیم. 

به دنبال عملی کردن هرآنجیزیکه خدا به قلب ما الهام کرده است، مطالعه برخالف تفکر که 

خدا چه چیزی را آشکار میسازد؛ صفات او، مقاصد او و اصول او  ةبه متون مینگرد که دربار

ن در عالم حقایق نیازمند تالشهای متمرکز، تجزیه و تحلیل برای زندگی. در واقع پرسه زد

 ة؛ ولی باید با دید نقاداناست. مواد برای مطالعه در انترنت فراوان استرد روح مقدس و خِ

 اینکه آیا با بقیه متون و فهم شما از وجود خداوند و مقصد او همخوانی دارد–مطالعه شوند 

 دیسیپلنی دارد.-و نیاز به خود است جود ندارد؛ زمانبر؟ هیچ راه میانبری در مطالعه ویا نه

 

رد روحی اورا ارج میگذارید. یک برای شروع با کسی صحبت کنید که شما دانش و خِ     

کامل  ةفهرست مطالب آن )برای مطالعه به زبان اصلی( و مطالع ،فرهنگ لغت کتاب مقدس

 کتاب مقدس میتواند شروع خوبی باشد.

سترسی دارید، وبسایت های زیادی است که مطالب مجانی برای مطالعه اگر به انترنت د

 لست شده است.دارد. بعضی از آن در اخیر این جزوه 

 

رد و بصیرت مطالعه را با دعا آغاز کنید و از روح مقدس بخواهید که شمارا خِ ةهر جلس

و برداشت کامل متن را مطالعه کنید و افکار  ةدهد. یکی از روشها این است که یک حص

بخوانید و به فهرست مطالب  تانرا بنویسید. بعدا بخشهای کوتاه تری را با دقت بیشتری

یاداشت  ،کتاب مقدس مورد مطالعه مراجعه کرده و با او ارزیابی کنید. در کتاب مقدس خود

میدهد را نشانی و عالمت گذاری کنید و  های اضافه کنید، مواردیکه معنی خاصی به شما

 را که میاموزید یاداشت کنید. هر آنچیزی

 

رسد که در مطابقت به آن چیزیکه میفهمید و یا به نظر اگر مواردی را که میخوانید نمی     

به  1:5  یعقوبرد دهد شما فکر میکنید حقیقت باشد نیست، از خدا بخواهید که به شما خِ



گران چه چیزی کشف تفاسیر، فرهنگ لغات و به دیگر مراجع مراجعه کنید و ببینید که دی

ث کنید، ولی در مورد تماد و رشد یافته از لحاظ روحی بحکرده اند. با یک ایماندار قابل اع

ث کنید تا ببینید که آیا در . در مورد نظریات تان بادیگران بحنظریات جدید محتاط باشید

 مطابقت با بقیه متون است یا خیر.  

  



 خلوت  .６

     

نتظار صحبت با کسی را است که ا تنهاییخلوت      

ما آنقدر با سروصدا و صحبت عادت نداشته باشید. 

میکنیم که با خاموشی و خلوت بیگانه و نا آشنا میشویم. 

از شلوغی و حتی از پیروان خود  عیسی مسیح مکرراً 

برای احساس حضور پدر خود و شنیدن صدای او 

 رقسم ,23 ,14:13 متی ,6:12لوقا ,11-4:1 متی)دوری میگزید. 

  5:16 لوقا ,6:31      مرقس ;1:35

 هاییتنها بودن لزوماً به این معنی نیست که ما احساس تن

با پدر  هاییتن لحظاتکنیم. ما میتوانیم بیاموزیم که از 

مان لذت ببریم، فرقی نمیکند که صبح زود باشد که 

ن بلند نشده ایم ویا ناوقت شب هنوز از تخت خواب ما

، در جریان ترافیک باشد ویا در خواب رفتنه پیش از ب

حالت انتظار در صف، ویا حتی برای روزهای عزلت 

ابل او آرام در بیابانی باشد. زمانیکه ما دلهای مارا در مق

ث حریزی، حل مشکل، درگیر ب میکنیم؛ مصروف برنامه

های گذشته نیستیم، او با الفاظ محبت و دلگرمی با 

برای زندگی  دلهای ما صحبت میکند، رهنمود خودرا

مان میدهد و در مورد موضوعاتیکه رنج مان میدهد، 

  30:15 اشعیا بصیرتی میدهد. 

 

زمانیکه ما عادت خلوت گزینی را تمرین میکنیم،      

قوت و حس عمیق خوشی به ما دست میدهد که منجر 

یت در قبال احتیاجات دیگران و مسؤولبه احساس 

 ترحم بر درد شان میکنیم. 



 

 داریبرفرمان .７

 

اطاعت و فرمانبرداری، رهایی از حالتی است که مارا از تمرکز به خود و داشتن راه خود      

بدین معنی نیست که عالقه خود مانرا نادیده بگیریم؛ ولی عبارت از تبعیت از عیسی میرهاند. 

خودمان است، پیروی از راه او یقیناً که خوشی و رضایتمندی بزرگتری  ةمسیح بجای اراد

  35 ,34 :8  مرقسصیب مان میکند. ن

 ل.، هم طرز فکر است و هم عماطاعت

 

 

عیسی مسیح با زیستن در اطاعت از پدر، حتی زمانیکه به قیمت زندگی او تمام شد، برای  

 26:39 متی ;8:28 ;5:30 یوحنا ;7-2:4 فلیپیانمان الگو شد 

       12:14 مرقسنکرد او در اطاعت از ریاکاران و نظریات مردم زندگی 

 12:16 مرقسحکومت روم زندگی میکرد  ةبا وجودیکه زیر سای

 

در کلیسای قدیم، به خادمین آموزش داد شده بود که از صاحبان شان اطاعت کنند، حتی      

بنابراین به نظر میرسید که آنها هیچ انتخابی 21 –2:18 پطرس 1آنانیکه سخت گیر بودند  

به آنها میگفت که آنها حق انتخاب دارند و باید انتخاب  سپیترمسیحیان،  نداشتند. به عنوان

به زنها آموخت که از  پولسکنند که از کسانیکه در راس شان قرار دارند اطاعت کنند. 

 ,5:22 افسسیانشوهران خود اطاعت کنند، همانطوریکه از صاحب خود اطاعت میکنند 

دولت اطاعت کنند، درحالیکه در شرایط سخت  از به خوانندگان خود آموخت که سپیتر24

 اعمال ;15-2:13 پطرس 1او شخصاً اطاعت از خدا را بر اطاعت از انسان ترجیح میداد

5:29  
، هر روز و هر لحظه انتخاب کنید که در زندگی مبتنی برداریفرمان انضباطتمرین  برای     

اعت از پدر آسمانی را در اولویت زمانی که هر روز اط خدا زندگی کنید. ةرادابر اطاعت و 



رئیس نامناسب با انتظارات باال و دولت مداران ، اطاعت از یک ماطاعت از شوهر قرار دهم،

 .برایم ساده تر و واضح تر میشود

 

 خدمت  .８

ین است که شما بخواهید به دیگران ااز م با خدمت متفاوت ترأ توزندگیِتمرین دیسپلین      

از تالش انسان است که در پی مطرح شدن بینی ناشی -ی خوداز رو خدمتخدمت کنید. 

آن بر حسب شرایط و اشخاص است، و از احساسات  در شدن است، خدمت و قدردانی

ت حقیقی خداگونه از رابطه با پدرمان ناشی میشود، ایجاب زودگذر ناشی میشود. خدم

 ةیک شیواین  ، وبدون در نظرداشت جایگاهی د در خفا باشد، به همه خدمت میشودمیکن

ی. زمانی که انتخاب میکنیم که خدمت کنیم، هنوزهم نه یک رویدادی حاشیه ی–زندگی است 

باشیم، در واقع به آن حقیقت تسلیم  گزارخدمتایم، ولی زمانیکه انتخاب میکنیم که  مسؤول

 . (10:43 مرقس ;23:11 ;20:26 متیمیشویم 

  



    10:45  مرقس نه قرار گرفتاگزارخدمتعیسی مسیح اگلوی زندگی      

نه تنها با مرگش باالی صلیب و یا شستن پاهای شاگردان اش بلکه با گوش دادن به دلهای 

-5:1مرقس ;17-7:1 لوقا)های آنها. برش بودند و نیز برآوردن ضرورت-و-افرادیکه دور

ها استراحت با آن(. او با پیراوان اش وقت را یکجا میگذرانید؛ با آنها یکجا میخورد، 42

، های شان پاسخ میداد و وظایفی را به آنها محول میکردسؤالمیکرد، به آنها تعلیم میداد، به 

ترها، افسانه پرستان و کوچکترها، ضعیفاحسن انجام نمیشد. او به زنان،  ةهرچند آنها بگون

 اش خدمت میکرد. جامعه را بدون درنظر گرفتن شهرت ةفروماند ةطبق

 

 م با خدمت فروتنی، از خودگذری و خداباوری است. أدگی توفواید زن     

 

 بدن  انضباطبخش سوم: 

  روزه گرفتن  .９

 

آب(  ز خوردن است )اعم از هر غذا؛ به استثنایدیسیپلین روزه داری به معنی خودداری ا

  دانیالنسبی عبارت از کنترول و محدود سازی رژیم است.  ةبرای مقاصد روحی. یک روز

10:3 
 

کفاره امر کرده است. در در سال، آنهم در روز  عمومی ةقوانین یهودی به یک روز روز     

، ولی عیسی مسیح گفت که روزه، عهد جدید هیچ دستوری برای روزه گرفتن وجود ندارد

 18-6:1 متیخیرات و دعا از جمله اعمال عبادی اند. 

از کلیساها به روزه  یتصمیم به روزه گرفتن معموال یک امر شخصی است، هرچند تعداد

 های جعمی تشویق میکنند. 

هدف از روزه گرفتن این است تا به خود کمک کنیم که به خدا تمرکز کنیم و از او      

اگر تحت تاثیر آن که  ،چیزهای از قبیل غرور، هواپرستی و یا خشماطاعت کنیم؛ تااینکه 

 تواناییهنمودها وضاحت دهد، و به ما آشکار سازد، و تا اینکه به ر قرار داشته باشیم را

وساطت بین مردم و ملت ها را دهد. هدف این است که بجای خوردن، وقت به عبادت و 

پرستش بگذرد. وقتی که وجود تان تقاضای تغذیه را دارد، آنرا منحیث یک یادآورنده برای 



یشنهادها روح خود اجازه دهید که بر بدن شما حکومت کند. یکی از پ سوب کنید و بهدعا مح

سانتر این آ؛ است داری در جریان روزه تان بر حسب تجارب من ارزیابی قلب و نگرش

-58:4,6  اشعیااست که در روابط تان با دیگران بدخلق و زود رنج شوی تا شخص متدین 

8 
 

پیشنهاد میکند کسانیکه برای اولین « تجلیل از دیسیپلین»ریچارد فوستر در کتاب اش،      

در هفته شروع  رژیمی  ةروز سیپلین را در زندگی شان تمرین میکنند، از یک روزبار این دی

 24که از یک چاشت تا به چاشت دیگر برای  ةبگون کنند و برای چندین هفته ادامه دهند،

تازه و سبزیجات در روز دوم  ةساعت باشد، اکتفا با آب میوه باشد و شکستن روزه با میو

نوشیدن آب باشد شروع کنید. برای  ته عادی را که فقط در آنساع 24زه باشد. بعدا یک رو



نصیحت روزه داری طوالنی تر، عاقالنه است که یا 

دیگران درین مورد را گوش کنید و یا با کسی صحبت 

 کنید که به طور مدام روزه میگیرد. 

 

بعضی از شخصیت های کتاب مقدس که روزه      

داود، الیاس، دانیال  میگرفتند کسانی بودند مانند: موسی،

و عیسی مسیح. مطالعه اینکه آنها چه  پولسنبی، انه، 

یک  ،روزه شان ةو نتیجکاری کردند، چرا روزه گرفتند 

 آمادگی جالبی برای این منظور خواهد بود.

 

 ساده زیستی .１０

 

که در  ةبگون ،ساده زیستی یعنی زندگی کردن با خدا

نه ها، نه مردم، نه افسا–مرکز زندگی ما قرار داشته باشد 

ساده نه فعالیت ها، بلکه فقط خود خدا. وقتی ما در 

زیستی به سر میبریم، سخن ما صادقانه و حقیقی است. 

ما در مورد بدست آوردن جایگاه و تحت تاثیر قرار 

ای نداریم. چیزی که داریم در دادن دیگران نگرانی

 ةدسترس دیگران قرار میدهیم، چراکه ما باور داریم هم

امانت به  ةداریم از خداوند است، و بگون ن چیزیکه ماآ

اشیا بطور نجیبانه لذت برده  ما داده شده است. از تملک

 ,6:18) کتاب جامعه) .میشود نه اینکه مارا غافل کند

19 
ما تصامیم مانرا به اساس آنچه باور داریم خدا از ما  

میخواهد که انجام دهیم، میگیریم، که در نتیجه از 

محوری، پریشانی، حرص و عاز -ول شدن توسط حس مالکیت، نظریات، ترس، خودکنتر

آنچه داریم به فقرا داده ایم بلکه در حقیقت  ةرها میشویم. این بدین معنا نیست که ما هم



لذت برده شود و استفاده شود که او رهنمائی  ةآنها به خدا داده شده است تا از آن بگون

 کرده است. 

، بلکه هدیه ما نیستند ةخواب های شکست خوردبخش واقعیت ی بدن ما ویابقایا ،اطفال ما

های خداوند اند تا پرورش داده شوند، دوست داشته شوند، آموزش داده شوند و برای 

 سلطنت او رها شوند. 

 

ست که اول در جستجوی سلطنت نیکی خداوند دیسیپلین ساده زیستی به این معنی     

  33-6:25 متیباشیم. 

  

 

 

 

 یشکرگزار .１１

 

دیسیپلین های روحی ذکر نشده است، ولی آیات ی در لست شکرگزار معموال با وجود اینکه

وجود دارد که به آن اشاره دارد، که من از اهمیت آن در صحت روحی  زیادی درین باره

 و در هر5:20)  افسسیانباشیم  شکرگزارماباید همیشه و برای همه چیز )مان اطمینان دارم. 

و تااینکه از دروازه هایش داخل شویم و 5:18 ) تسالونیکیان (1 باشیم شکرگزارشرایطی 

ازین میتواند وجود ی بهتر چه روز100:4) مزمور( به دادگاه اش با ستایش داخل شویم

 یهای قبل انجام داده تشکرروز برای مان در داشته باشد که خداوند را برای پنج چیزیکه

د عضو یک فامیل مان، آواز یک پرنده، استجواب یک دعا، صحت، آن تحفه میتوان کنیم.

آزادی، حفاظت، یک حرف تشویقی دوست مان، یک بصیرتی از کالم او و یا مهربانی یک 

نگرشی مبتنی بر دیدن خدا در کار و حاالتی داشته باشید که  ،غریبه باشد. در جریان روز

 باشید.  شکرگزارمیتوانید به خداوند 

 



که دورو برِ تان وجود دارند شروع کنید؛ اعضای فامیل، همکاران، آنهاییی از شکرگزاربا      

رسالت دینیِ دارند. با سخنان همسایه ها، خرده فروشان، کارمندان خدماتی و کسانیکه 

های کوچک به آنها بفهمانید که کار شان برای تان اهمیت دارد، و زندگی تشویقی و تحفه

 ن تاثیر گذار است.دگیِ دیگراآنها در زن

 

روز تانرا با قلب شکرگزارانه به پایان برسانید و شب هنگام با این روحیه به خواب      

نیز بیاموزید که با  او باشید، و شکرگزاربروید، حتی با لحظات دشواریکه روبرو شده اید 

من  تمام نقطه ضعف ها، دشنام ها، دشواری ها، زجرها و بیچارگی ها راضی باشید. قوت

  12:10)  قرنتیان )2از ضعف هایم ناشی شده است 

 

خودرا به چالش کشیده است که یک هزار « یک هزار تحفه»اش بنام -در اثر اَن وسکمپ     

یک روش –باشد را لست کند  شکرگزارکه خدا به او داده است که میتواند بخاطر آن  ةهدی

 (Voskamp, 2010) بسیار جالب جهت گسترش دیسیپلین روحیه شکرگزارانه.

 

  



 سخاوت .１２

 

 9:7) قرنتیان (2روی را دوست میدارد. خوش ةخداوند دهند     

شبیح او نمی شویم، مگر زمانی که  ةاز کسی نقل قول شده است که هیچ زمانی ما به انداز

ای ما است چون او پدر مان است و خداوند -ان-داریم. این بخشی از دی ةما دست دهند

 3:16 یوحنااو را به ما بخشید  ،ار دوست میداشتچون جهان را بسی

 

افتیم؛ ولی یک زمانیکه صحبت از دادن میشود، معموالً به فکر داد و ستود های مالی می     

روح سخی مارا انگیزه میدهد که خیلی فراتر از بازکردن بکس جیبی مان بدهیم. بلی، خدا 

دستت را با »به ما هدایت میدهد  15:11ت از ما میخواهد که به فقرا بدهیم. کتاب دوم تورا

 « فراخی بر برادرات و افراد فقیر در دیارت باز کن

خداوند از شهر سدوم و تقصیر شان برای عدم توجه به  ما میخوانیم که 16:49در حزقیل 

 فقرا شکایت کرد.

  

، همراه و خداوند از ما میخواهد که در مقابل وقت، استعدادها، کالم های تشویقی مان    

آنرا به خوبی خالصه   6:18ملکیت های مان و همراه خِرد مان نیز سخی باشیم. تیموتاوس 

 میکند؛ سخی باش و آماده باش تا با دیگران شریک سازی. 

 

 بیاد داشته باشید: 

   کالم تو چراغی است برای پاهایم، و نوری است برای راه ام. 119:105مزمور 

 یتوانی مرا دریابی که با تمام قلب در پی من باشی. تو زمانی م 29:13جیریمایا 

 

 حقایق کلیدی: 

بط تان با خدا وجود داشته باشد. او همیشه اای در روهیچ زمانی هیچ نیازی نیست که وقفه

های متفاوتی بجوئید، در راهیکه صبورانه در انتظار شماست که او را با تمام وجود از راه

تی که در دعا با او سپری میکنید، نسبت به او شکزگزار باشید، کالم اورا مطالعه میکنید، وق



آورد. بیاموزید اوقات آرام تانرا لست کنید ویا از هر طریقی که روح او شمارا به جنبش درمی

 آمیز بسازید. با او و در راه او مخاطرهکه هر روز را 

 

 پاسخ تان: 

روی چه چیزی تعمق میکنیم و تفکر در نظر بگیرید،  ةمطالعه کتاب مقدس را دربار .１

چه نتایجی را انتظار داریم از آن دریافت کنیم. بعدا تفکر روحی را خود تان تمرین 

تر های آموختید که موفقمهکنید و هرآنچیزیکه میاموزید را یادداشت کنید. چه زمز

 پیمودید و چگونه برآنها فایق آمدید؟ تفکر کنید؟ چه موانعی را باید می

. چه زمانی و در کجا دعا میکنید؟ از یک قالب خاصی تانرا تعیین کنیدوقت دعای  .２

در دعای تان استفاده میکنید؟ آیا در جریان و یا بعد از دعا یادداشت هم میکنید؟ چه 

آیا دعا کردن به آواز بلند در حضور دیگران چیزی را در زمان دعا دشوارتر میبینید؟ 

 برای تان دشوار است؟ 

بگیرید که چه کاری میتوانید انجام دهید تا زندگی تانرا ساده سازی این را در نظر  .３

 ةریختگی های داخل خانها، منظم کردن به همکنید؟ مثال: به حداقل رساندن بدیهی

 کنید. تان، فروختن ویا دور انداختن اشیائیکه از آن استفاده نمی

 های مفید مطالعه را یادگرفته اید؟ چه روش .４

؟ چه گامهای را هراس داریدترس وکه تنها باشید ویا از تنها بودن آیا دوست دارید  .５

 میتوانید عملی کنید تا بیاموزید که از خلوت لذت ببرید؟ 

میفهمید که چرا؟  آیاچه زمانی برای تان دشوار است که از دیگران اطاعت کنید؟ و .６

 ؟ عت کردن را دشوار و یا آسان میسازدبه عنوان یک مسیحی چه چیزی اطا

حال حاضر در کجا خدمت میکنید؟ از خود بپرسید که انتخاب کردید که خدمت  در .７

کنید و یا انتخاب کردید که خدمتگزار باشید؟ تفاوت بین این دو میزان کنترولی است 

 که شما دارید. 

 

 برای مطالعات فراتر: 

 



Celebration of Discipline by Richard Foster (Foster, 1988) 
My Heart Christ’s Home by Robert Boyd Munger (Munger, 1992) 
Intercession, Thrilling and Fulfilling by Joy Dawson (Dawson, 1997) 
Prayers That Avail Much by Germaine Copeland (Copeland, 2005) 
Secrets of Powerful Prayer by Hammond and Cameneti (Hammond & 
Cameneti, 2000) 
One Thousand Gifts by Ann Voskamp (Voskamp, 2010) 
Free Bible Study internet sites: 
 
www.biblegateway.com 
www.blueletterbible.com 
www.netbible.org 
www.e-sword.net 

www.lovegodgreatly.com 
  

http://www.lovegodgreatly.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارخدمتدرس ششم: رهبری 

 

سیر رهبری زمانی آغاز شد که من به حیث دختر پیشوای روحانی در عرصه های مختلف 

کلیسا شروع به خدمت کردن کردم؛ در پرورشگاه، در موعظه به اطفال، سرود خوانی ها، در 

ان پاک کاری بعد از نجوانان، تدریس مکتب روزهای یکشنبه، نواختن پیانو و حتی  ةموعظ

بردم و ها در کلیسا. خدمت در بخش های مختلف جالب بود؛ از آموختن لذت میچاشت

مت های پر فزونی در سِ ،دوست داشتم تدریس کنم. در جریان سالهای دانشگاهی ام

در باال قرار گرفتن ضرورت یک امر عادی بود. هیچ گاهی به رئیس شدن و یا  ،یتمسؤول

وح رهبری و خدمت کردن راضی بوده ام. مادر بودن احساس نکردم و با حمایت کردن سط

آموخت، برای مدت ده سال برای دو طفل برایم درسهای زیادی از رهبری و خدمت کردن 

من در سمت های:  کههمچنانام در دنیای به هم پیوسته بود، ولی این درجریان بیست سال



وند داد. یقینا که من مدیری های رهبری ام را به هم پی، ناظر وبعدا مدیر که مدلهیسرگرو

تیلی که عمدتا مردها بودند نبودم، ولی آموختم که افراد  ةبا سلسله مراتب سنتی در کارخان

بخش ما زمانی که اهداف واضح برای شان داده میشد عملکرد شان به بهترین نوع ممکن 

از رسیدن به آن همه موانعی که آنها را میرسید و من هم همه تالش ام را به خرج میدادم که 

و بنابه آنچه  آشنا شدم گزارخدمت رهبر ة. من با واژدور کنماهداف مانع میشد از سر راه 

میدانستم آن وصف را به خود میدادم، ولی در درون قلب خود، خودرا رهبر درجه دو 

وخت که در آن های رهبری زاده نشده بود، ولی آم تواناییمحسوب میکردم، کسی که با 

رهبری »رابرت گرینلیف را مطالعه کردم؛  هاییو بعدا کار نکرد خوبی داشته باشد. عرصه عمل

کسی است که اول  گزارخدمتحیرت زده شدم: رهبر و با این موارد « گزارخدمت

باشد... و این با یک احساس طبیعی شروع میشود، اینکه کسی میخواهد خدمت  گزارخدمت

متمایل به هدایت دیگران میکند.  شخص را آگاهانه  بخدمت کند. بعدا انتخا ترکند، و اول

تر از همه رهبری کند. تفاوت، خود این شخص بطور واضح متفاوت از کسی است که اول

 ، آشکارگزارخدمترا، درتوجه و برآوردن ضرورت های مهم افراد دیگر توسط رهبر 

برای شان خدمت صورت  این است که: آیا آن افرادیکه... میسازد. از جمله بهترین آزمون 

میگیرد منحیث شخصیت های رشد میکنند؟ آیا در جریان اینکه برای شان خدمتی میشود، 

 بودن هستند؟  گزارخدمتتر، آزادتر، خود مختارتر و متمایل به تر، عاقلصحت مند

(Greenleaf, 1977, p. 27) . 
 

 ةجه دو نبودم! این جمل، یک رهبر درگزارخدمتاو میگفت که من به حیث یک رهبر      

 بود که چشمم را باز کرد. بعدازین شروع به فهمیدن رهبری از یک دید کامال متفاوتی کردم. 

 

را به خوبی شناخته اند، حتی از برآوردن  گزارخدمتزنان زیادی مانند من، نقش یک      

ه که متمایل به آیا حاال خداوند شمارا به آن انتخاب آگاهاننیازهای دیگران لذت میبرند. 

را بپیمائید. بطور  ا را تشویق میکنم که آن خیز ایمانرهبری باشید فرا میخواند؟ من شم

اندازی کنید، یک  هآموزشی کتاب مقدس را را ةرضاکارانه گروهی را رهبری کنید و یا دور



تیمی را تشکیل دهید که یک کاری را انجام  ةرویدادی را سازماندهی کنید ویا یک پروژ

 انجام آن کار را نیز به شما میدهد. توانایی، پس . اگر خداوند شما را فرا میخواندیدده

  

در تضاد به هم قرار  گزارخدمترهبر و  ؛دو مفهوم از مردم بحث این را دارند کهبعضی     

؟ پاسخ عیسی مسیح به گزارخدمت. چگونه یک شخص هم میتواند رهبر باشد و هم داردند

در بین تان اجازه دهید که  ای-به پیشوا :بیابیم 22:26وانیم در کتاب لوقا را میت سؤالاین 

اش این الفاظ این جوانترین شما باشد و رهبر کسی است که خدمت میکند. او نه تنها که با 

پسر آدم نیامده است که خدمت شود، بلکه تا دیگران را خدمت کند، و »کرد  تأییدامر را 

  «ای برای دیگران بدهدزندگی اش را به حیث فدیه

 بلکه او الگوی شد برای ما در دوران زندگی اش بر روی زمین. 20:28 متی

  



  گزارخدمت یعیسی مسیح به عنوان رهبر •

با تعریف امروزی، آیا عیسی مسیح یک رهبر 

 واقعی بود؟  گزارخدمت

به دنبال این است که دیگران را  گزارخدمتیک رهبر 

نیکی ها را از درون به و برترین انگیزه دهد، بهترین 

 (Spears, 1998, p. xii)بیرون مردم بکشاند. 

یقینا که او با این معیار ها برابر بود! در مورد 

چه میگوئید؟  گزارخدمتخصوصیات دیگر رهبران 

(Spears, 1998, pp. 4 - 6) درذیل بعضی از .

 مثالهای وجود دارند:

یاط کامل با احت گزارخدمتگوش دادن: رهبران  .1

به نظریات، نگرانی ها و دلهای کسانیکه رهبری 

میکند گوش فرا میدهد. عیسی مسیح به 

گوش میداد، به  دآمدنکسانیکه نزد او می

های شان پاسخ میداد حتی زمانیکه برایش سؤال

   42 – 7 :4  یوحنا ;21 – 1 :3 یوحناگوارا نبود 

کسانیکه  ةدلی: )شفقت(: عیسی مسیح به همهم .2

  لوقا  ;9:36 متیری میکرد شفقت داشت.رهب

7:13        
به مردمی که  گزارخدمتمعالجه: رهبران  .３

رهبری میکنند کمک میکنند تا سالم باشند. 

مسیح نصرانی را با قدرت و روح خداوند »

مقدس تدهین کرد. او برای شفای همه کسانیکه 

مورد ظلم شیاطین قرار گرفته بودند رفت. 

  10:38 اعمال
 



آرامش درونی خود شانرا دارند. عیسی مسیح میدانست  گزارخدمترهبران اهی: آگ .４

کند.  تأییدنیاز نداشت که او را که چه کسی بود و میدانست کجا میرود؛ او به کسی 

  25–2:24 یوحنا

 

شان به زور، اجماع به وجود  ةبجای قبوالندن اراد گزارخدمتتشویق: رهبران  .５

ت که یهودا او را ترک خواهد کرد، ولی به یهودا اجازه میآورند. عیسی مسیح میدانس

     متییت امور مالی را به عهده داشته باشد مسؤولپیروان او باشد و  ةداد که از جمل

   7:12 ;13:29  یوحنا ;26:25

  



نظریات فراتر آن که قابل درک وقایع روزانه را با  گزارخدمت: رهبران نظراندازی .６

سلطنت خداوند موعظه کرده است.  ةعیسی مسیح مکررا در بار تراز میکنند.باشد هم

وادی جلیل را پیمود، در کنیسه های شان تعلیم داد و انجیل خدا را بیان  ةو او هم»

  4:23  متیداد میکرد و به هر مریضی و پریشانیِ که در بین مردم بود شفا می

فعلی استفاده میکنند  حاالت از دروس گذشته برای گزارخدمتدور اندیشی: رهبران  .７

پیش رو بر  . عیسی مسیح از شرایط دشواربینی میکنندیج تصامیم شانرا پیشو نتا

 ( 31 – 24:1  متی ;45 ,9:44 لوقا)داد.  خود و پیروان اش هشدار

، در خدمت به دیگرا متعهد بر منابع شان استند ناظران عاقل گزارخدمتناظر: رهبران  .８

او  ،قالنه از وقت اش نظارت میکرد. در مدت سه سال. عیسی مسیح بطور عااستند

در دنیا آورد. به فقرا کمک میکرد، و به ثروتمندان اجازه میداد تا به  هاییدگرگونی 

 12-26:7 متی ;8:3 لوقا ;13:29 یوحنااو بدهند 

کسانیکه را که رهبری میکنند به رشد  گزارخدمترهبران تعهد به رشد مردم:  .９

روحی شان تشویق میکنند. عیسی مسیح شخصا به طور  یی وشخصیتی، حرفه

بر دوازده پیرو خود با تعلیم دادن، تصحیح کردن و آموختن، سرمایه گذاری  ةصبوران

 ( 20:17 ;16:24 ;11:1 ;10:1 متیکرد، و خود را به نحوی در آنها ریخت. 

. عیسی سازندمی منسجم متحدپیروان شانرا در یک تیم  گزارخدمتایجاد اجتماع: رهبران 

بعد از مرگ و مسیح به پیروان اش آموخت که یکدیگر را خدمت کنند و دوست بدارند. 

رستاخیزش، آنها با هم مالقات میکنند، هدف مشترکی را که همانا ابالغ انجیل به جهان باشد 

 اعمال ;20 ,28:19 متی ;16-13:14 یوحنارا دنبال میکنند 

2:44 – 47) 

 آید؟ او به ذهن تان می ةانگزارخدمت چه مثالهای دیگر رهبری

 امروزی در عمل  گزارخدمترهبری  •

به افرادیکه رهبری میکنید داشته باشید، به فامیل  ه ای خاص نسبتگوش دادن: عالق .１

شان، مواردیکه دوست دارند و دوست ندارند، چه چیزهای روح شانرا اوج میبخشد 

توجه که میگویند و نمی گویند ییهاو چه چیزهای قلب شانرا آزار میدهد، به چیز

های توضیحی داشته باشید. به قصد فهمیدن نظریات و پیشنهادات شان پرسش



در بین تان به کسانیکه زحمت میکشند »گونه بیان میکند آنرا این پولسبپرسید. 

  تسالونیکیان 1)« احترام قائل شوید، بخاطر کار شان آنها را به خوبی قدردانی کنید

(5:12–13) 

که رهبری میکنید گمان نیکی داشته باشید، حتی  آنهاییهمدردی: )شفقت( در مورد  .２

 اگر سخن و رفتار شان غیر قابل قبول باشد. 

فهمیدن اینکه چگونه و چه وقت باید بیاد داشته باشید که رنجش مردم رنجش مردم است. 

شفقت نشان دهید. که رنجی دیده اند و دچار بحرانی شده اند آنهاییبخشید مهم است. به 

زمانی هم شاید نیاز باشد تا رسالت حضوری داشته باشیم، فقط نشسته در آرامش راحت، 

آنها غمی دارند. ما به عنوان بانوان میخواهیم کاری انجام دهیم؛ غذائی را درست  کههمچنان

به آن  کنیم، از کودکی مواظبت کنیم و یا خانه را صفاکاری کنیم، ولی چیزیکه اغلبا و بیشتر

رد و هدایت روح مقدس ضرورت احساس میشود، عبارت از همراهی با دعا است. نیازمند خِ

 هریک از شرایط چیست. حقیقی در آمیزشفقتپاسخ است تا بدانیم که 

 

که رهبری میکنید کمک کنید تا تمامیت روحی، روانی، آنهاییشفابخشیدن: به  .３

ت شفابخشیدن فزیکی به کسانیکه احساسی و فزیکی خودرا دریابند. شاید ما مهار

رنج میبرند را نداشته باشیم، ولی اگر آشنائی صمیمانه با پزشک های برتر داشته 

که از لحاظ روح، روانی و احساسی آنهاییباشیم، میتوانیم در بین شان وساطت کنیم. با 

 میتواند با سخنان امیدوار کننده، مهربانی و گزارخدمتیک رهبر صدمه دیده اند، 

 تشویقی صحبت کند. 

ها، نارسایی ها و گنهکاری های تانرا اعتراف کنید. به حیث آگاهی: با نیایش ضعف .４

–بدانید که چه کسی هستید و مطعلق به چه کسی استید  گزارخدمتیک رهبر 

زمانیکه نزدیک است با توصیف دیگران به  تانرا بدانید.و ندای ها ها، اولویتارزش

افگنید، د، و یا برای بهتر به نظر رسیدن بر حقیت سایه میسمت غرور وسوسه شوی

ویا خود را در میان کسانی قرار دهید که با شما موافق اند، به کالم خدا و حضور 

روح مقدس اجازه دهید تا وجدان تانرا بیدار کند و شما را دوباره به سوی حقیقت 

 رهنمود کند. 



اختصاص دادن وقت و استعداد  یک شخص رضاکار بخاطرتشویق: تشویق کردن   .５

مشکل تر از تشویق کارمندی است که  امر به مراتب ،بدست آوردن هدفیاش برای 

مداوم نیاز  . رضاکاران معموال به تشویقکرده اید شما برای همان هدف استخدام

که انجام میدهند را ببینند. من آموخته ام، هاییکار که تاثیر دارند. آنها نیاز دارند

آورند کسانی اند که خداوند آنهارا فراخوانده به کارهای رضاکارانه روی میکسانیکه 

است چون این وظایف تعهد و پایداری زیادتری نسبت به وظایف دیگری که 

یی اند میطلبد. از طرف دیگر اگر کسی احساس میکند که فراخوانده شده معامله

، پس درین صورت تشویق است ولی خودرا در مقابل انجام آن وظیفه ناتوان میبیند

  خوبی نیست.   ةوادار کردن اجباریِ رضاکاران، یک گزین و ترغیب ضرورت است.

  



شکل دادن دیدگاهی که خیال پردازی: در  .６

خداوند به شما ارزانی داشته است بطور واضح 

و فشرده سهم بگیرید. شاید نیاز به تالش و 

تمرین باشد، ولی ارزش آنرا دارد در صورتیکه 

   نهایی را پیروان تان بتوانند تصور کنند.   ةیجنت

و انرژی شانرا به حرکت  ةآن دیدگاه نظریات خالقان

 . خواهد آورد و آنها در تصمیم گیری کمک خواهد کرد

یکه گزارخدمتبصیرت/دوراندیشی: رهبران  .７

 شان از گذشته ةهای آموختقادر به اعمال درس

قالنه بخاطر اتخاذ تصامیم عا به وضعیت فعلی

از دام های زیادی رهایی پیدا میکنند. از  ،استند

استفاده کنید؛ از خدا بخواهید که 1:5 یعقوب 

به شما خِرد ارزانی کند، و دیگران را در تصمیم 

های متفاوتی گیری هایتان شامل کنید تا دیدگاه

بدون مشوره، برنامه ریزی به » را تجربه کنید.

ین زیاد به ولی با مشاور« ناکامی می انجامد

  (15:22) امثالموفقیت میرسد. 

همه منابع را  گزارخدمتنظارت: رهبران  .８

عاقالنه استفاده میکنند. منابع مالی عبارت از 

اعتمادی از جانب کسانی است داده اند. برای 

باز  ةاعتبار ساختن نزد کمک کننده ها، بگون

چگونگی مصرف آن منابع را بیان کنید و 

بخاطر قبال رضاکاران پاسخگو باشید. در 

مرتب و منظم  ةبگوناختصاص دادن وقت شان 

بااحترام باشید. تالشی به خرج دهید تا نقاط 

 شانرا عاقالنه سروسامان دهید.  قوت و ضعف رضاکاران را دریابید تا استعداد های



تعهد به رشد مردم: به مردم کمک کنید تا نقاط ضعف و قوت شانرا بشناسند و  .９

انرا با الگو قرارگرفتن )نشان دادن(، تعلیم دادن، مربی گری استعدادهای ش

 کردن)اصالح کردن و به چالش گرفتن(، توانا ساختن)واگذاری( توسعه بخشید.

گزارش دادن در مورد اینکه چه چیزی را به خوبی انجام دادند و مربی گری شامل 

شتیاق و ندای شان ها، اچگونه میتوانستند بهتر انجام دهند. آنها را در کشف ارزش

، کمک کنید. تمایل شخصی تانرا برای پایدار در آموختن و رشد کردن نشان دهید

 حتی اگر به معنی ناتوانی تان تفسیر میشود. 

 

  



یک محبت بدون شرطی را به کسانیکه  گزارخدمتایجاد اجتماع: یک رهبر  .１０

ه شخصا آن رهبری میکند نشان میدهد. موثرترین راه ساختن اجتماع این است ک

یک زندگی شفاف، با تمامیت و خوشی  کههمچنانمحبت بدون شرط را الگو باشیم، 

بایکدیگر زندگی میکنید. شما میتوانید آنها را بطور شفاهی تشویق کنید تا یکدیگر  را

شانرا کمک و حمایت کنند، و شما نیز باید این کار را بکنید، ولی اینکه آن محبت 

خود تان آنرا برایشان  ةنجیبان ةموثریت بیشتر میتوانید به گونست، برای به چه معنای

 به نمایش بگذارید. 

و از یاد نبرید که باهم مزاح نیز داشته باشید! به آنها اجازه دهید شمارا بشناسند                 

 و از وقت باهمی خود لذت ببرید.

 

 نگیزه نشوید.بی انمی بیندید  گزارخدمتنتایج آنیِ از رهبری  اگر    

را با درخت  گزارخدمترهبری « بینشی بر رهبری»کتاب اش بنام  ةدر مقدم کاوی استفن

 بامبوی چینائی مقایسه میکند. 

جز از یک جوانه بر روی زمین  وقتی آنرا میکارید، به مدت چهار سال هیچ چیزی به

شکل گرفتن است  بینید. در جریان آن چهار سال ساختار ریشه در اعماق خاک در حالنمی

بینید. در تمام این مدت شما با سختی کار میکنید. در سال پنجم در حالیکه شما چیز نمی–

   (Spears, 1998, p. xviii)فیت رشد میکند  80 ةدرخت بامبوی چینائی به انداز

   

 : بیاد داشته باشید

ت کند، و پسر آدم بخاطر این نیامده است که خدمت شود بلکه تا خدم :10:45 مرقس

 برای خیلی ها بدهد ةزندگی خود را به حیث کفار

، کاری را که با یکی و پادشاه به ایشان پاسخ خواهد داد، من به شما میگویم :25:40متی 

 از ضعیف ترین برادران من انجام دادید، در حقیقت با من انجام دادید. 

 

 حقایق کلیدی: 

 



ست که بعدا با انتخاب آگاهانه رهبری نیز ا گزارخدمتتر از همه اول گزارخدمترهبر 

 میکند.

  



 پاسخ شما: 

تلقی میکنید؟ چرا بله و یا چرا نخیر؟  گزارخدمتآیا خودرا من حیث یک رهبر  .１

 کدام یکی گواراتر است، خدمت کردن ویا رهبری کردن؟ 

 

تر کدام یک چالش برانگیز و کدام یک سهل گزارخدمتاز بین ده اصول رهبری  .２

 است؟  

 

  خوبی ندارد؟  ةدر بعضی از فرهنگ ها نتیج گزارخدمتفکر میکنید که رهبری  .３

  

 بران مطالعات فراتر: 

 

Servant Leadership by Robert Greenleaf (Greenleaf, 1977) 
Insights on Leadership by Larry Spears (Spears, 1998) 
Leading From the Heart by Jack Kahl (Kahl & Donelan, 2004) 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و تعادلها، اولویتفصل هفتم: ارزش

      

همیشه برای من اندکی ترسناک بوده  30 – 25:14مثال استعداد عیسی مسیح در متی      

، ولی بعد از است. من قبال در زندگی فهمیده بودم که خداوند به من استعداد داده است

که در ذهن من خطور میکرد این بود که؛ خدایا تو از من چه  یسؤالهربار خواندن مثال، 

ی باشم که استعداد اش را به خاک سپارد. گزارخدمتمن نمی خواهم آن  انتظاری دار؟ 

های بوده است که استفاده شده است،  تواناییچنان به نظر میرسید که در هر فصل زندگی 

ن میکنم خداوند در من نهاده است که من که گماهاییاستعدادکه حاال رو به افول است، ویا 

احساس  ،زندگی ام هیچگاهی کشف و یا توسعه شان نداده ام. درواقع درین فصل جاریِ



مانند –زد میکند که به عقب برگردم و بعضی از آن را برگیرم میکنم که خداوند به من گوش

ای دربیارد. چه استعدادها هبهم ببافد و در قالب پارچای که او میتواند آنهارا های رهاشدهنخ

ما به ودیعه گذاشته است که از شما میخواهد در های را خداوند در وجود ش تواناییو 

راستای گسترش سلطنت اش استفاده شود؟ شاید بعضی اوقات خودرا در مقابل کارهای 

زیادی ضعیف احساس کنید، و فقط به انجام امور روزانه اکتفا کنید. من شما را تشویق 

یکنم تا چشم هایتان و روح تانرا باز بگذارید تا ببینید که خدا چه چیزی را از طریق شما م

ها و تعادل، نیز در مورد کشف میخواهد انجام دهد. این درسی است درباره وقت، اولویت

 این که چه چیزی از دید خداوند با ارزش است.

  



 های خودرا بشناسیدارزشاول:  ةنکت

چه چیزی بیشتر از همه ارزش قائل استید؟ چه چیزی شمارا در زندگی به      

پیچیده و مغلغ را خوشحال و مسرور میکند؟ سه ویا چهار مورد را بنگارید، ولی آنها 

نسازید. از دیگران درین مورد نپرسید که چه فکر میکنند و نیز روی آن زیاد فکر 

یک تصدیقی – ستمادق باشید. این فقط برای چشمان شنکنید. فقط با خودتان صا

اگر نمی فهمید که از کجا شروع کنید،  از چیزی که میدانید در قلب تان درست است.

رد و وضاحت را از خداوند بطلبید. از اینکه در دفعه اول آن را بدست نیاورید و خِ

مرور  درای ایجاد شود نگران نباشید، ولی لست تانرا در جائی قرار دهید که یا وقفه

. سرانجام ارزشهای شما باید ی کنیدساز ، تصحیح و سادهیبازنگر د آنرابتوانیزمان 

 ساده و مواردی که بیشتر به شما مهم است، با عبارات واضح باشد. 

 

 پاسخ داده ام. سؤالبه عنوان مثال این روشی است که شخصا، اخیر به آن 

 روابط ام با خداوند و فامیل  -

 .نیم دادن، تشویق کردن و مرحمت کردتوانمند ساختن دیگران: محبت کرد، تعل -

 اهداف دست یافتنیکار چالش برانگیزی با  -

 آزادی در داشتن صداقت، تمامیت، عدالت و فروتنی -

 

در ابراز کردن آن با وضاحت کامل، در تصمیم گیری  تواناییهایتان را مینویسید؟ چرا ارزش

 تان به حیث رفتار روزانه کمک میکند.  ةهای روزان

 

 هایتان را مشخص و بر اساس آن زندگی کنیدارزشم: دو ةنکت

 عبارت اند از: خدا، ،پنج اولویت مهم در زندگی شان ،برای بسیاری از مسیحیان جوان     

ند متباقی اعضای فامیل، دوستان، اولویت های دیگر مانهمسر، اوالد، وظیفه و کلیسا، 

، ولی شما شاید ن لست قرار میگیرنددر پائیمعموال ، سرگرمی ها، تحصیل و غیره... تنخویش

 ةاوضاع متفاوتی داشته باشید: مثل یک طفل کوچک و یا معلولی ویا یک والدین سالخورد

 که فردی را برای یک فصل زندگی رشد دهد. 



تر ست که خداوند اولویت اول من است؟ روابط من با او اولنخست: این به چه معنی     

یت های فامیل ام را در نظر ندارم و مسؤولمعنا نیست که من  این بدین از همه قرار دارد.

جویم و از کالم او او را می ةام را در دعا میگذرانم، ولی من روزانه اراد-بزرگ روز ةحص

 ام رسیدگی کنم. -ام را کمک کنم و به اطفال-موثر شوهر ةاطاعت میکنم تا بتوانم بگون

ن برای او زندگی میکنم و در پی خشنود کردن م، نخست و قبل از دیگراویالصه میگبطور خ

 او استم.

 

ام در مرحله دوم قرار دارد. عهد من در قبال او برای تمام عمر است و دوم: همسر     

 معموال برای مدت بیست سال ویا کمتر.ندان ام امانتی است از جانب خدا زفر

وباری را باخود  تیره خواهد شد اگر اطفال ام حایز مقام دوم ویا اول شوند، روابط ام با آنها

 حمل خواهد کرد که آنها تحمل اش را نخواهند داشت.

 

که از لحاظ روحی،  مادر این است تا یک جوانی را بزرگ کنمسوم: هدف من به عنوان      

کسی باشد که خدا را دوست داشته و او را خدمت احساسی، مالی و فزیکی مستقل باشد و 

 کند. 

  (6:4 افسسیانه دیسپلین و رهنمود خداوند بزرگ کنید آنها را مطابق ب

آنها غنائم من نیستند که به خاطر آنها الف بزنم، و نه هم ثبوت مادری کردن عالیِ من )ونه 

ضعف(. آنها کسانی اند مثل خدا که تصامیم شانرا خود شان میگیرند، اولویت های خود 

 آن به انی شان با نیایش برقرار میسازند؛سمشان را تعیین میکنند، و روابط شان را با پدر آ

 یگانه کسی که پاسخگو هستند. 

 

 ای است. ویانهمسا م کار و کلیسا اولویت هایا برای خودچهارم و پنجم: شخص

بعضی اوقات کلیسا اولویت باالتری است و بعضی اوقات کار اولویت باالتری است، بستگی 

خص داشته است. در مورد کلیسا من باور دارم یت هایم در همان زمان مشمسؤولبه نقش و 

که از دیدو بازدید نباید سر زنیم، چون خدا ما را برای زندگی در  اجتماعی که هم عقیده 

محبت نسبت به یکدیگرمان در بدن عیسی مسیح 10:25) عبرانیان (ایم فراخوانده است. 



 پطرس 1 ;13:35 یوحنا(حسن کار ما اهمیت دارد.  کههمچنانگواه پیرو بودن آن است.، 

  3:23) کلوسیان ;2:18

 

خداوند باشد  ةشرایط مارا مجبور کند ویا اراد شاید در زندگی ما فصل های باشد که     

که تعدیالتی بوجود بیاوریم، ولی اینها رهنمودهای کلیِ است که برای شروع ایجاد اولویت 

 های مان مفید است. 

 

آن اولویت  است که ةما از وقت بگون ةداستفا ةه آیا نحوتر این است کمشکل سؤالیک      

است که در مقابل آن پاسخگو  ةهر روز از جانب خداوند یک تحف های مانرا انعکاس دهد؟

شود. چگونگی استفاده ما از وقت برای او دوباره به ما داده نمی ،باشیم. آن روز مشخص

  90:12) مزمور(مهم است  

استراتیژیک اشاره دارد  ةو مدیریت زمان بگون ة که به استفادجارتیِمتعددی ت کتابهای     

 نگارش یافته است، 

 

 

 

 

 

 

 



روی  ؛تخصصی ةهای وجود دارند که بگونو تجارت

و برنامه های کامپیوتری به کاغذ، وسایل الکترونیکی، 

 ةند تا وقت تانرا سروسامان داده و بگونشما کمک میکن

ی در اخیر موارد مهمی که من موثرتر استفاده کنید، ول

، یک یاست؛ یک جنتر یدریافتم، چند اصل اساس

 و یک قلب عیار شده به روح مقدس. یادداشت ةصفح

لست ساده ویا جنتری برای  از یک جدول .１

 ةو غیرقابل معامعل ساعات فراغت ةکردن و پرکردن هم

تان در هفته استفاده کنید. به شمول مواردی مانند 

، کارکردن، ورزش کردن، حت کردنغذاخورد، استرا

ت های کلیسا، کارهای روزانه و ی، فعالوقت عبادت

هفته وار خانه، خرید مواد غذائی و یا هر تعهد هفته 

وار و یا ماهوار. در صورت ممکن روز یکشنبه را به 

تصاص دهید. جای خالی استراحت با فامیل اخ

کنید.  باقیمانده وقت را میتوانید با هر فعالیت دیگری پر

زمانیکه کسی از شما میخواهد که کاری برای شان یا 

همراه شان انجام دهید، ویا سر کار خود بخوابید، هیچ 

مشکلی نیست فقط این را بدانید که این از وقت اضافی 

 تان که در هفته دارید برداشت میشود.

خالقانه  ةدهید که بگون بعدا وقتی را اختصاص .２

برنامه ریزی کنید، مثال به تان  ةدر مورد کارهای روزان

حد اقل رساندن وقتی که شما برروی کارهای خانه 

مصرف میکنید. یک اصلی وجود دارد که میگوید: انجام 

یک کار مقدار وقتی را میبرد که شما برای آن تخصیص 

در طول هفته داده اید. برای داشتن خِرد دعا کنید! اگر 

ه میشد به دیگر اعضای فامیل محول به کمبود وقت برخوردید، چه مواردی بود ک



اوقات »کنید؟ چه فعالیت های را میشد باهم مدغم، ساده سازی و زدود؟ همه ما 

را در زندگی خود داریم؛ زمانیکه بگونه موثر کار میکنیم. برای بعضی این « عالی

وقت در صبح است، برای بعضی دیگر شاید در جریان روز باشد ویا هم در وسط 

 شب. 

 

ریان آن ساعاتی که در آن موثریت دارید را شناسائی کنید و با احتیاط انتخاب کنید در ج

و حدر رفتن  باشد. مواردی را که باعث تلف شدن وقت ساعات تقسیم آوقات شما چگونه

ها، به تعویق انداختن ها عدم هماهنگی، اخالل ها، بهران– تان میشود را تشخیص دهید روز

 نامه ریزی.و عدم بر

 

هدف این تمرین این است که وقت خالی بیشتری را برای کارهای مهم ولی غیر  .３

عاجلی ایجاد کنید که تمایل به تعویق انداختن آنرا برای وقت نامعینی داریم، مواردی 

مانند خواندن یک کتاب که روح شمارا تغذیه میکند، پاک کاری خانه، نوشیدن قهوه 

یت های جدید و فهمیدن این نکته که با انجام این کار ؤولمسپذیرفتن  با دوستی. با

احتیاط انتخاب کنید که از وقت خالی تان چگونه  چه چیزی را از دست میدهید، با

 کنید.  استفاده

 27-9:24) قرنتیان 1)حاال شما هدفمندانه حرکت میکنید 
 

   متوازنسوم: عمل  ةنکت

ها از مواجهه با آن میگویند، عبارت از ه خانمیکی از موضوعات بسیار مشکلی که امروز     

یت ها در کار، خانه و کلیسا است مسؤولست به دست شدن پیشبرد زندگی متعادل است، د

کوششی که میخواهند همه را بصورت درست انجام دهند، صادق بمانند و همه را راضی –

من  ةدم نه این وظیفسازند. شخصا زندگی برای من زمانی آسانتر و متوازن تر شد که فهمی

یت من که دیگران را راضی بسازم. راضی شدن شان فقط میتوانست از مسؤولاست و نه هم 

با مهر، راحتی، تشویق، خرد  ةشان با خدا حاصل شود. من میتوانستم غذای پاک، خان ةرابط

دگی و امید را ایجاد کنم، ولی نمی توانستم که آنها را خوشحال کنم. برای من زمانی در زن



بیشتر از همه برای یکی زندگی میکنم، نه برای خوشحالی خود تعادل ایجاد شد که فهمیدم 

و نه هم دیگران، بلکه فقط خود خداوند. اوقاتی وجود داشت که ایجاب میکرد در بازی 

های رابطه سازی، زمان ةفوتبال پسرم بجای رفتن به کلیسا برای دعا و مالقات ویا ایجاد رابط

اشت که ایجاب میکرد بجای کار کردن تا دیر وقت برای آماده شدن به سفری هم وجود د

تاب مقدس، ک ةمطالع ةیی ویا میزبانی از یک دورروز برای یک تعهد وظیفهبه فردای آن

 ةتوازنی بود، یک مخاطرام آماده کرده ام. هر روز یک عمل مغذای شب را برای فامیل

راه من بود، ولی در نهایت میتوانم حقیقتا  در طول ی، شکست ها و چالش های نیزمقدس. بل

های زندگی ام بدون هیچ پشیمانی ای همراهی ام بگویم که او مرا با وفاداری در تمام گام

 کرد. 

 

های هم بود که دچار اشتباه شده باشم؟ یقیناً! آموخته ام زمانی که استرس به آیا زمان     

فال و یا کارمندان ام داشته ام، زمانی که ذهن ام هنوز من دست میداد، وضعیت ناگواری با اط

دچار تنش بود درحالیکه در بستر خواب بودم، این همه بخاطر این بود که اولویت های من 

 درست جابجا نشده بود.

 ، توبه و سازگاری مجدد پیدا کنم. تأملوقت آن فرا رسیده بود که جای آرامی برای 

ها را انجام این ةساعت در روز زمان است. من نمی توانم هم 24خدایا! تو میدانی که فقط 

ست؟ مهم ترین کار بعدی برای من نجام چه کاری ام که خالف هدف تودهم. مصروف ا

چیست که انجام دهم؟ زندگی من از توازنی برخوردار نیست. معموال بخاطر این بوده است 

لویت ها و ارزش های من پیشی که من کارهای عاجل و غیر مهم اجازه داده ام که بر او

 بگیرند. 

 

و احساس ناتوانی در مقابل لست  اگر شما در تقالی ایجاد توازنی در زندگی تان استید،     

کنید، من شما را تشویق که باید در چند ساعت انجام شود می ةطویلی از کارهای روزان

ه در زندگی تان نیازمند فکر کنید و از خدا بخواهید چه مواردیک روی این موضوع  میکنم

اگر 11:30) متی(سکان من استوار است و بار من سبک تغییر است. عیسی مسیح میگوید که 

روشن است، شاید متحمل بار زیادتری  ةیت تان بیشتر از توان تان و فاقد نتیجمسؤولحمل 



اعتماد تان از آنچه او شمارا فراخوانده است شده اید. با عضو نزدیک فامیل و یا مشاور قابل 

مشوره کنید. شاید آنها بتوانند نظر جدیدی ارائه کنند. آیا شما درگیر جنگی با دشمن روح 

های را تیمسؤولخداوند به دنبال موقف و جایگاه استید؟ آیا  ةتان استید؟ آیا بشتر از برنام

و  کردید که به سوی آن فرا خوانده شوید، هنوز بدوش گرفته اید؟ فقط شماکه گمان نمی

 تان است که بپرسید! ها پاسخ دهید؛ او منتظر سؤالخدای تان میتوانید به این 

 

این کار باارزشی است که خدا از طریق ما میخواهد انجام دهد، نه اینکه ما چیزب به او      

 (Chambers, 1992, p. August 30)انجام میدهیم. 

 

  د: بیاد داشته باشی

 را به ما بیاموز تا باشد که قلبی آگاه داشته باشیم. تعداد روز های مان 90:12 مزمور

رد یک خانه ساخته میشود و با فهم ایجاد میشود؛ خانه ها با دانش توسط خِ  4 ,24:3تمثال: 

 بها میشود. پر از چیزهای با ارزش و گران

 

 حقایق کلید: 

ها و ایجاد زشدانستن اراگر بخواهیم یک زندگِی متوازن از دیدگاه خداوند داشته باشیم، 

 اولویت ها مطابق به کالم خدا الزمی است. 

  



 پاسخ شما:

ارزشهای فعلی تانرا بنویسید و در مکان قابل دیدی قرار دهید که بتوانید روزانه به  .１

 آن مراجعه کنید، و هراز گاهی آنرا بروز رسانی کنید. 

 

 

 

 

 

اوند از شما میخواهد ها و استعداد های وجود دارند که فکر میکنید خد تواناییآیا  .２

کمبود وقت  که درین فصل زندگی تان استفاده کنید، ولی شما هیچ گاهی آنرا  بخاطر

نکردید؟ اگر چنین است، آن استعداد ها کدام اند؟ چه گامهای  و منابع، از آن استفاده

 را میتوانید بردارید )با دعا( تا آن روزنه ها را باز کنید؟ 

 

 

 

 

 

سائی کنید. آن تعهدات شناوافقت در انجام اش متاسف استید را آن مواردیکه بخاطر م .３

ریزی تان برای ی که یک بار انجام میشود را اجرا کنید. کار روی  برنامهغریب الوقوع

آسان شدن تعهدات دیگر تان که در لست شامل است را با دعا آغاز کنید. شاید قادر 

ا پر کند، و یا اینکه شاید مجبور به یافتن کسی باشید که دوست دارد جای خالی تانر

مرحله بندی روی باشید با کسی که به او قول داده اید، گفتگوئی داشته باشید و 

ی دیگری به شما با آنها کار کنید، ویا هم شاید خداوند را ه حل خالقانهای زمانی

 شناسائی و دعا را از همین امروز شروع کنید.  ةارائه کند. پروس

 

 



 فراتر:  برای مطالعات
Margin by Richard Swenson (Swenson & Swenson, 2002) 
The Balanced Life by Alan Loy McGinnis (McGinnis, 1997) 
The Seven Habits of Highly Effective People by Steven Covey 
(Covey, 1989) 
Time Management from the Inside Out by Julie Morgenstern 
(Morgenstern, 2000) 
Having a Mary Heart in a Martha World by Joanna Weaver (Weaver, 
2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درس هشتم: ارتباطات، خصوصیات، روابط

 
تر از ارتباطات موثر نیست، و هیچ چیزی در رهبری کردن موفقانه، هیچ چیزی حیاتی     

ست. ارتباطات فراتر از صحبت کردن است، طبتان تان نیامختر از شناختن مهم ،در ارتباطات



وضاحت دادن چیزی که –مانند: زبان بدن، تون صدا و مهمتر از همه، وضاحت است 

د، ولی اگر شنونده شنود، میتوانید صحبت کنیتان می ةمیگوئید، همان چیزی است که شنوند

 اید. و نفهمد که چه میگوئید، در حقیقت شما ارتباط نداشته لسان تانرا نداند 

 

درین درس ما همچنان پیشنهاد خواهیم کرد که نه تنها زبان شنونده مهم است که      

پیام را از یک فرد بشنوند ولی آن عین  شان نیز مهم است. دو فرد ممکن استخصوصیات 

ها مزاجپیام را بنا بر خصوصیات شان کامال متفاوت تفسیر کنند. ما چهار نوع خصوصیات یا 

ر سال پیش توسط سقراط شناسائی شده بود را  توضیح خواهیم داد، و اساسا را که دو هزا

 امرزوه هم وجود دارند.

  



اگر خواسته باشیم تیمی بسازیم که روابط معنی      

داری با یکدیگر داشته باشد، دانستن مهارت های 

 ارتباطی و خصوصیات افراد، هر دو مهم است. 

 

 ارتباطات  .１

همیشه فکر میکنیم که  ران،ما به عنوان رهب     

ارتباطات یعنی اینکه ما مطلب مانرا چکونه بتوانیم 

یک  ةکه رهبری میکنیم برسانیم. در ارائآنهاییموثرتر به 

سخنرانیِ الهامی و با فصاحت برای هزاران تن، یک 

شنیدن  ةقدرتی نهفته است، ولی در عملِ به ظاهر ساد

ندی وجود به تک تک افراد نیز یک وابستگی قدرتم

دارد. اگر ما تنها به شنونده های خود گوش کنیم، آیا 

 .ما به درستی ارتباط برقرار کرده ایم خواهیم فهمید که

 

« هفت عادت مردمان موثر»استفن کاوی در کتاب      

میکند؛ اول  تأکیداش بر اهمیت شنیدن در عادت پنجم 

 کوشش کن دیگران را درک کنی و بعدا درک شوی. 

(Covey, 1989) او خاطر نشان میسازد که ما اغلبا .

به جای اینکه به دیگران گوش دهیم، از لحاظ ذهنی 

داریم پاسخ مانرا آماده میکنیم. او پیشنهاد میکند که اگر 

کافی و با احتیاط گوش فرامیدادیم و  ةانداز به ما

شخص را دوباره با ادبیات مان بیان  ةجمالت گفته شد

نشان دهیم که ما آنانرا درک کرده میکردیم تا به طرف 

ارتباطات موثرتری خواهیم میداشت. ایم، به مراتب 

من فکر میکنم شما »برای مثال میتوانیم بگوئیم که 

میگوئید که... آیا من درست فهمیدم شما را؟ زمانیکه این اصل را جدیدا فراگرفته بودم، 



ها و خصوصیات متفاوتی د و دیدگاهفرصتی داشتم تا با پسرانم که در آن زمان نوجوان بودن

داشتند تجربه کنم. یک شام که داشتند احساساتی میشدند، از ایشان خواستم تا از تکنیک 

 ر به یک گفتگوی کامال متفاوتی شد.استفن کاوی استفاده کنند. این منج

های جدیدی را گسترش میدهند، همیشه میتوانند که رهبرانی که نظریات و چالش     

زخوردها، نظرات اصالحی و انتقادها را پشبینی کنند. شما به عنوان یک رهبر چگونه گوش با

رهبری شمارا نشان خواهد  ةمیدهید و به هر دو نوع بازخورد ها پاسخ خواهید داد که نحو

داد. شما میتوانید لبخند بزنید، سرتانرا تکان دهید و هیچ چیزی نگوئید)وچیزی نیاموزید( 

با دقت گوش دهید و بفهمید که مطلب اصلیِ پشت این حرف چیست. در مورد ویا میتوانید 

نظریات اصالحی، با شنیدن، شما بهتر خواهید فهمید که چه چیزی موثر بود، در مورد 

سالمی اشاره میکنند! این مهم است  ةنظریات منفی، شما در خواهید یافت که آنها به یک نکت

 ةازخوردهای منفی را شریک میسازد، در واقع یک تحفبکه به یاد داشته باشید، شخصی که 

به شما ارائه میکند؛ شاید او نظریات اش را با شما شریک سازد و فرصتی دهد تا وضاحت 

دهید، و یاهم شاید این نکات منفی را با بیست تن از دوستان اش در میان بگذارد. همیشه 

 قبول کنید. بازخورد را از هردو نوع آن با درک و قدر دانی  ةتحف

 

رهبران اغلبا از طرف پیروان شان به پاسخ های شخصی در مواقع پریشانی و بحران فرا      

در مورد اینکه چه چیزی  کافی و یا ناچیزی آموزشیِ ةدور والخوانده میشوند، ولی معم

باه رفته برای اینکه سخن اشتباه و یا کار اشتبگویند و یا انجام دهند را ندیده اند. روی هم

منابع عالیِ « رسالت استفن»صورت نگیرد معموال از قضیه طفره میروند. یک سازمانی بنام 

را پیشکش میکند. حاضر « رسالت حضوری» ةآموزشی را درین بخش دارد و پیشنهادات ساد

شده  دیده عمیقا قدردانیآرام با شخص رنج ةگوش بودن محض، گوش دادن و یا نشستن در

 میشود. نادری محسوب ةو تحف

 

واضح  تواناییخواهم که اهمیت گوش دادن یک امر حیاتی است، ولی در عین حال نمی     

در قلب تان نهفته است را نیز تقلیل دهم. در ذیل به  دصحبت کردن؛ یعنی چیزی که خداون

 چند رهنمود اشاره میشود: 



درسی اطفال تدریس روش ارائه تان میخواهید، در یک کالس  از ة. اگر بازخورد صادقانالف

 دراز بود ویا اشتیاقی در آن نبود!-و-کنید، آنها به شما خواهند گفت که خسته کن، دور

 هایبرای کنده بیلی گراهامتمرین کنید، تمرین کنید، و تمرین کنید! من خوانده ام که ب. 

ت حرک ها موعظه میکرد. پدرمن به من آموخت که در مقابل آئینه تمرین کنم تا بتوانمدرخت

 دیگرا را ببینم.  ةدستان ام و یا هر رفتار غیر متمرکز کنند

آسان بگیرید! این به این معنی نیست که شما آمادگی نگیرید، در واقع این بدین معناست  ج.

مهم در ضمن مثال واضح  ةکه زیاد آمادگی بگیردید و محتوای پیام تانرا در سه و یا چهار نکت

  بیان کنید.  

  



 70اضطراب دارید نگران نباشید، پدر من به حیث یک پشیوای روحانی  که کمیاز ایند. 

که  ةیک دفته به من گفت که هر دفع پنج بار در هفته موعظه داشت، ساله که روزانه چهار تا

شما بر موعظه داشته است یک کمی احساس اضطراب میکرده است. این زمانی است که 

ین نکته پی نبرده اید که زمانی که در مشکلی قرار دارید و به ا های تان باور دارید توانایی

شفاف  ةمشچ جریاننیازمند تدهین روح مقدس استید. از خدا بخواهید تا کمک تان کند که 

شفاف برای درخشش نور اش باشید. احساسات  ةباشید، یک شیشمحبت و حقیقت اش 

مایانگر این نیست که آیا شما مطلب تان در اخیر پیام تان و یا عدم توجه مخاطبان تان الزاما ن

. یک گروه از شنونده های ساکت هم شاید نشان ه وضاحت به دیگران انتقال داده ایدتانرا ب

دهند که سخن تان بدون کدام اخاللی هضم شده است. به خدا باور کنید تا هدف اش را 

 بدست آورد و از روح مقدس بخواهید که حقیقت را به شنوندگان نشان دهد.

 

     گونه های شخصیتی:  .２

را در جعبه های درست و هدف از فهمیدن گونه های شخصیتی این نیست که انسانها      

متفاوتی  ة، بلکه بخاطر بهتر فهمیدن این مسئله است که چرا ما به یک شیوغلط جابجا کنیم

واکنش  فکر میکنیم و واکنش نشان میدهیم و دیگران به شیوه های متفاوتی  فکر میکنند و

بردن به این نکته میکنیم آموزیم، شروع به پیما در مورد دیگران می کههمچناننشان میدهند. 

زندگی میکنیم نظریات و ما باهم کار  کههمچنانکه راه ما شاید یگانه راه درست نباشد، و 

 منتج به نتایج بهتری خواهد شد.ی گشایگوناگون در برنامه ریزی و مشکل 

 

های شخصیتی وجود دارند، ولی اکثرا چهار ای متفاوتی برای بیان گونهویکردهر     

توصیف خصوصیات و چهار تقسیم بندی؛ کتگوری را پیشنهاد میکنند. سه روش کلی برای 

 هریک به قرار ذیل اند: 

 تسلط، نفوذ، اجابت و حامی–صفحه 

 سودایی، دموی، مالیخولیائی و سرد مزاج–سقراط 

 بی و سبزسرخ، زرد، آ-رنگ های

 بندی ها را با حفظ ترتیب آن در هر یکی از روش ها ذکر کرده ام. من دسته



 

انتخاب من استفاده از تقسیم بندی بر اساس تفکیک رنگ را  ،در توضیح مختصر ذیل     

آموزشیِ مدیریتی فراگرفته بودم. قبل از اینکه  ةاین را در یک دورکرده ام، برای اینکه مقدمتا 

اجازه دهید اضافه کنم که اکثر افراد ترکیبی از هر چهار نوع اند با نقاط قوتی شروع کنیم، 

 در هر کتگوری.

  



 هدف گرا  –سرخ )تسلط و سودایی( طیف 

از عهده داری : رک و راست، مصمم، رقابتی، ریسک پذیر، لذت بردن شان ینشان •

 افآزاد از کنترول شدن، دارای اهد صریح،پاسخ های  یت، دوست دارمسؤول

   اتخاذ تصامیم بر حسب آزمایش و خطا، ارزیابی آن برای نتایج •

اتخاذ تصامیم آنی، خشن بودن و داشتن  :گر شما طیف سرخ هستید، آگاه باشید ازا •

 انتظار باال، ناتوانی در هنر گوش دادن

با طیف سرخ: از مزایا و ضعف های یک تصمیم را برمال کنید و فورًا  در ارتباطات •

 ن قرار گیرید، خیلی زود دلخور نشویدپائی ةدر رد

میشود  سؤالطیف سرخ با روابط در تقال اند. پیشنهادات: نصیحت تانرا تا زمانیکه  •

به تقصیر تان اعتراف کنید، پیش خود حفظ کنید، به دیگران به نظر پائین نگاه نکنید، 

 در عذارخواهی تعلل نکنید. 

 روابط گرا–طیف زرد )نفوذ، دموی( 

: اجتماعی، دوست دار شوخی، آماده به تغییر، لذت بردن از کار گروهی، شان ینشان •

 داستان سراها و مربی های خوب

 اتخاذ تصامیم با گوش دادن به دیگران و به توافق رسیدن •

اگر شما در طیف زرد قرار میگیرید، آگاه باشید از: راضی کردن همه، به هم  •

 دست کاریریختگی، حواس پرتی زود هنگام، گزافه گویی و 

در ارتباط برقرار کردن با طیف زرد: به آنها کمک کنید که تمرکز شان را حفظ  •

سروقت نبودن، زمان کنند، از مشکالت شان بگویند، ابهامات را متصور باشید، 

 ایجاد روابط

طیف زرد با زیاد حرف زدن و خودمحوری در تقال قرار دارند. پیشنهادات: نظریات  •

افه گویی نکنید، به دیگران گوش دهید، بر باال بردن مهارتهای تانرا فشرده سازید، گز

 سازمانی کار کنید

 معلومات گرا–آبی)اجابت، مالیخولیائی( 



شان: در جستجو و جذب معلومات اند، دوست دارند بیاموزند، برنامه ریزی  ینشان •

 برند،کنند، رشد کنند، تشخیص دهند، از پروژه های نوآورانه و خالقانه لذت می

 کنندتعقل می

 تصامیمی اتخاذ میکنند بر اساس: جمع آوری معلومات و ارزیابی همه گزینه ها •

اگر شما در طیف آبی قرار دارید، آگاه باشید از: تحلیل بیش از حد معلومات، به  •

 تعویق انداختن تصمیم گیری، منطق و دلیل را مقدم شمردن بر روحیات

  



ید تا راه های بدیل را مدنظر بگیرند، در تصمیم در ارتباطات با آبی: به آنها کمک کن •

 گیری صبور باشید، به دالیل آنها گوش دهید

را در  شکرگزارآبی ها با کمال گرائی و پریشانی در تقال اند: پیشنهادات: یک روحیه  •

خود پرورش دهید، به جنبه های مثبت نگاه کنید، نسبت به اشتباهات خود و دیگران 

 تانرا بسازید و به خدا اعتماد داشته باشید ةدسخت گیر نباشید، عقی

 سبزها)حامی و سرد مزاج( روش شناسانه گرا

جزئیات نگر، سنت گرا، حفظ پالیسی ها و مقررات، شان:  کم حرف، محتاط،  ینشان •

 دوستدار هدایت و رهنمائی 

آوری معلومات اتخاذ تصامیم بر اساس: جمع آوری معلومات، تعریف مشکل، جمع •

 ها، سندسازیِ همه چیزایجاد روش تاریخی،

اگر شما در طیف سبز قرار دارید آگاه باشید از: کنترول بیش از حد، عدم تفویظ،  •

 انعطاف ناپذیر بودن و نداشتن اراده برای تغییر، تخمین بیش از حد خطر 

شان وجود  دردر ارتباطات با طیف سبز: خالقیت را تشویق کنید، اعتماد به نفس را •

 ، سند سازی کنید، ساختار و نظم را حفظ کنیدبنمایانید

طیف سبز از عدم اشتیاق و مقاومت در مقابل تغییر در تقال استند. پیشنهادات: ایشان  •

را تشویق کنید تا موارد جدیدی را امتحان کنند، تا اینکه دریابند که اشتیاق شان در 

 ه تغییر عادت کنند، بعامل باشنددر قبال موضوعات چه چیزی نهفته است، تا اینکه 

 

است که  ی که میشود انسانها را شناخت، عبارت از آندیگر یک رویکرد کامال متفاوت     

پدران صحرائی مان بوجود آوردند، مسیحیانی که در قرن سوم به قصد نزدیکی به خداوند 

د راهی بیابان شدند، این را رویکرد اینیگرام میگویند. معلومات بیشتری در انترنت موجو

 نیز ازین رویکرد استفاده میکنند.  راست؛ گروه های سکوال

 

 روابط .３



عیسی مسیح در تعلیمات اش وقت زیادی را صرف صحبت در مورد روابط کرده است.      

روابط مان با یکدیگر انعکاسی از روابط مان با خدا است. ما چرا برای او اینقدر مهم بود؟ 

  2:9) یوحنا 1)ت ام میشود، ولی خدا را دوست دارم توانیم بگوئیم که از خواهرم نفرنمی

  



ترین فرمان کدام شد که مهم سؤالوقتی از عیسی مسیح 

است، عیسی مسیح به دو تای آن اشاره کرد: صاحب 

ات یعنی خدا را دوست داشته باش و همسایه ات را 

 39) 22:36متی(مانند خودت دوست داشته باش. 
 

بط دیگر هم به ما هدایاتی عهد جدید در مورد روا     

 میدهد:

القلب باشید، یکدیگر رقیقبه یکدیگر تان مهر بورزید، 

تانرا ببخشید، چنانیکه خداوند شمارا در مسیح بخشید 

  4:32) افسسیان(

نگذارید که آفتاب در حالی غروب کند که شما هنوز 

 4:26) افسسیان(گین استید خشم

که به شما آزار اییآنهدشمنان تانرا دوست بدارید و به 

 (.5:44 متی)رسانده اند دعا کنید 

جویانه با در عهد جدید دفعات زیادی به زندگی صلح

 2 ;12:18رومیان(دیگران هدایت داده میشویم. 

 (12:14) عبرانیان  ,13:11 قرنتیان

ولی بعضی اوقات زندگی با مردم شاید سخت و 

زندگی ناممکن باشد، چگونه میتوان با این چنین مردمی 

کرد؟ معموال ما یکی ازین سه راه را انتخاب میکنیم؛ یا 

از ایشان دوری میگزینیم، یا بر ایشان میتازیم و یا هم 

با ایشان صلح میکنیم. آیات به وضوح از مورد آخری 

 حمایت میکند.

 

فرقی نمیکند که شما شخصاً خودتان در آن درگیر      

بین اعضای دو گروه قرار داشته باشید، اصول  استید ویا اینکه شما به حیث میانجی در



اساسی همانند اند. برای شناسائی مشکالت یک نگاهی به گذشته بیندازید. چه زمانی 

رد و آیند؟ به مسبب های معمول نگاهی بیندازید و برای داشتن خِمشکالت بوجود می

 بصیرت دعا کنید.

ها، یتی است، تفاوت درارزشآیا این یک نوع برخورد خصوصیات شخص الف.          

اهداف، انتظارات ویا شاید ناشی از یک سوء تفاهم بر اساس یک نارسایی در ارتباطات و 

از خدا در مورد  .کنیدو دعا  وقت بگذارید که فکر کنیداین موضوع معلومات باشد؟ روی 

 کنید. سؤالوقت و بینش اش نظر، 

  



فصل آن میتواند منجر به تحکیم و ل اگر موضوع تضادی از خصوصیات شخصیتی است، ح

 و برناباس. پولسروابط شود که درنهایت به همه سودمند است. مثال موضوع 

را بجویند. اگر موضوع خدا ةها و اهداف است، هریک باید اراداگر موضوع در تفاوت ارزش

 ناشی ازمعلومات و ارتباطات ضعیف باشد، گفتگو روی موضوع عموماً  میتواند منجر به

  1:7)  یوحنا 1)زندگی کنیم  باهم وضاحت و توافق شود تا اینکه بتوانیم در پرتو روشنائی

آیا این یک نزاع روحی است؟ شاید روحیه تقسیمی در محل کار باشد، و یا شاید  ب.     

حمالت روحی دیگری بر هردوی شما ظاهر شود، دروغی باشد از طرف دشمن برای ایجاد 

کار خدا. اگر چنین باشد، با گفتگوی باز و صادقانه دیوار بین هردوی و از بین بردن نزاع 

  6:12) افسسیان(بشکنید و باهم علیه دشمن دعا کنید. 

یک گناه شما و یا کسی دیگری است؟ شاید گناهان  ةنتیج رابطه آیا از بین رفتن اینج.      

چ سخن و عملی های گذشته در قضاوت و بروز احساسات منفِی که مناسب هیآسیب و

؟ مگر این نیست که نیست سایه افگنده باشد. چه باعث جنگ و نزاع در بین تان شده است

 4:1 یعقوباز درون در ستیز با اشتیاق تان باشید؟ 
 

 مقدسی را برای تنش زدایی پیشنهاد میکنند: مبلغین صلح، چهار روش کتاب     

د این نزاع را میتواند به خیر تان خاتمه ستایش خداوند، عقیده داشته باشید که خداون–اول 

  8:28) رومیان(بخشد. 

 تأملو نیز روی این آیه 7:5) متی(چیزی که باعث تیرگی دید تان میشود را بزدائید. –دوم 

 9-4:2)  فلیپیان(کنید 

 به دنبال اعاده باشید نه محکوم کردن.  میم کنید.با مالیمت رابطه را تر–سوم 

  18 – 18:15) متی(

. همانطورکه خدا شما را بخشیده است، شما نیز دیگران را دشرایط را بپذیری–هارم چ

  3:12 – 14  (Sande, 2014)   کلوسیان(ببخشید. 

ولو طرف مقابل نقش اش را در منازعه بپذیرد یا نه، ازطرف خدا به ما دستور داده شده      

  6:15) متی(، اگر میخواهیم که بخشیده شویم است تا ببخشیم



اگر این موضوعی است که شما در تقال با آن استید، در اخیر این چپتر، ویبسایت ها و موارد 

 پیشنهادیِ برای مطالعه درین مورد وجود دارد.

 

رویی وجود دارد و یارودر بعضی از گونه های شخصیتی، تمایل خاصی برای پرهیز از      

من به وضاحت اقرار میکنیم که من . شودامیدوار اند که همه چیز با گذشت زمان درست 

 سم افراد ام.یکی از همین قِ

  



 ةدر عین زمان من آموخته ام که مشکل به خودیِ خود به ندرت از بین میرود. اغلبا به گون

 ای دوباره سر میکشد. موقتی ناپدید میشود، و معموال به دنبال یک ناراحتی

نیاز است  از طرف مقابل دوری میگزینید،اگر مشکل مکرراً به ذهن تان خطور میکند و شما 

 در یک ارتباط مستقیم و ترجیحاً روی به روی حل کنید. احترام  تا آنرا با دعا، صداقت و

 

 بیاد داشته باشید: 

  تا آنجائیکه مربوط به شما است، با همه در صلح زندگی کنید.  – 12:18رومیان 

القلب باشید و همدیگر تانرا ببخشید یقبا همدیگر تان مهربان باشید، رق– 4:32 افسسیان

 همانطوریکه خداوند شمارا در مسیح بخشید. 

 

 حقایق کلید: 

های ارتباطی و برای ساختن روابط قوی و بوجود آوردن اجتماعی، شناختن انواع سبک

 های شخصیتی حتمی است.گونه

 

 پاسخ شما: 

تان میباشد. اگر به شخصیتی معرف  شما و اعضای فامیل  ةفکر میکنید کدام گون .１

را نگرفته اید، به گاهی به آزمون سبک شخصیتی تانانترنت دسترسی دارید و هیچ

  discpersonalitytesting.com/free-disc-testاین سایت سری بزنید: 

یش از دهید و پ شناسی گوش دادن به احتیاط گوش فرادر مباحث بعدی به روش .２

بفهمید. از این که در ابتدا مشکل و بی مورد  جواب ارائه کردن، به وضاحت قضیه را

شود با تمرین ممارست بهتر مانند امور دیگر، با این هم می به نظر رسد تعجب نکنید.

شد. اگر به کسی که با او همکار استید هدایت میدهید، از ایشان بخواهید که آنچه 

 شنیده اند را به شما بازگو کنند، شاید تعجب کنید!

 



که بخاطر یک سوء تفاهم در گذشته از او دوری میجوئید؟ کوشش  آیا شخصی است .３

در نظر گرفتن خدا و بر حسب شرائط جویانه، کنید از چهار رهنمود باالئی که صلح

 است را استفاده کنید. 

 

  



 برای مطالعات بیشتر: 

 
www.peacemaker.net  
www.stephenministries.org  
www.enneagram.com 
The Friendship Factor by Alan Loy McGinnis (McGinnis, 1979) 
Speaking the Truth in Love by Koch & Haugk (Koch & Haugk, 1992) 
Forgive and Forget by Lewis Smedes (Smedes, 1984) 
Managing Conflict God’s Way by Deborah Smith Pegues (Pegues, 

1997) 

Personalysis – Management Technologies (Noland, 2015) 
Personality Plus – Florence Littauer (Littauer, 1986) 
LifeKeys – Kise, Stark, Hirsh (Kise, Stark, & Hirsh, 1996) 
The Seven Basic Habits of Highly Effective People by Stephen R. 
Covey (Covey, 1989)  

http://www.peacemaker.net/
http://www.stephenministries.org/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس نهم: رهبری کردن در موقعیتی که خداوند شما را قرار داده است

 

دخت ولیامِ انگلستان و تعدادی تعدادی از ما در مقام رهبری متولد شده اند مانند شاه          

نمایانگر آن است( ولی  خصایص از بعضی هبری را دارند)کهر هم به طور طبیعی استعداد

که از روی تجربه، رهبری به آهستگی رشد میکند که قاعدتا با خِردی تواناییدر اکثریت مان 

. خوب چطور میشود که کسی این سفر یکجا میباشد و مشاهده بدست می آوریم تأمل

ر آن قرار داده است شروع کنید. رهبری را شروع کند؟ رهبری را از جائیکه خدا شمارا د

کلیسا در  ام ةاز رهبری از کارهای رضاکاراننخستین من  ةطوریکه قبال هم تذکر دادم تجرب

و فعالیت های دوران شاگردی ام شروع شد که معموال نظارت از نوجوانان در سنین نوجوانی 

اینکه به انتقاد عدم – من بود. دروسی که در آن سالهای اولیه فرا گرفتم، بسیار ارزنده بود



که بقا داشته  ةپذیرش چگونه پاسخ دهم، اهمیت ساختن یک تیم، و بنیاد نهادن یک ادار

در سنین بیست سالگی  ی آغاز شد که مننمهم رهبری ام زمابسیار از نقش های  یباشد. یک

یس ام بیاد دارم در جریان شغل رسمی ام به حیث مدیر، به رئ ام مادر شدم. بعدا در زندگی،

چیزیکه نیاز بود تا برای انجام این کار بدانم را زمانی آموختم که برای مدت  ةمیگفتم که هم

ده سال با دو پسر ام در خانه بودم. اهمیت دروسی را که در آوان زندگی فرا گرفته اید دست 

نقش های رهبری تان بیشتر برازنده میشود، من پیشنهاد میکنم که  کههمچنانکم نگیرید. 

 اصل را مدنظر بگیرید. این چهار 

  



 رای یک دیدگاه باشیداد .１

زمانی که رهبری میکنید، به دنبال بدست آوردن چه چیزی استید؟ آیا به دنبال راه حل      

به دنبال بوجود آوردن کانون ویا مسیری استید، در جستجوی فرصتی استید مشکلی استید، 

استید؟ برای اینکه مردم را برای پیروی کردن الهام  ویا به دنبال پر کردن خالیگاه مقام رهبری

به دیگران  را دمیکن اروبخشید، شما باید بطور واضح دیدگاهی را که شما را به رهبری وامید

شما از یک ضرورت ویا  ةشما به الهام خدایی دارید پاسخ میدهید، مالحظ برسانید. شاید

ی اسرائیل از بردگی نای آزادی بدعوتی از سوی کسی برای مقامی. موسی دیدگاهی بر

چهل ساله در بیابان به همراه بوده است.  ةتجربمتاسفانه کوشش های نخستین او با  داشت.

شما در گروه خوبی بوده اید.  اگر تجربیات قبلی رهبری تان با شکست همراه بوده است،

 فقط شکست را نپذیرید! 

از اشتباهات مان بیاموزیم –ت بخوریم جان مکسول به ما نصیحت میکند که رو به جلو شکس
(2000) 

 

 خود را بشناسید .２

مارا تشویق میکند که نباید در مورد خومان بیشتر از آن چیزیکه هستیم فکر  12:3رومیان  

کنیم. ولی در رهبری این ضروری است که ما نقاط قوت و خصوصا نکات ضعف خودرا 

که روی شان بیشتر کار کنیم و نقاط نکات قوت را بخاطر این بشناسیم تا این–بشناسیم 

 تا بداینم که چگونه میشود جبران کرد. ضعف مانرا بخاطری بشناسیم 

. نقاط قوت تانرا بدانید. در فصل سوم ما در مورد استعداد ها و اشتیاق های مان صحبت الف

ل کردیم. آنها نقاط شروع بسیار خوبی برای فکر کردن در مورد نقاط قوت تان است. در مح

کار تان چه موارد مثتبی در قبال شما میگویند، در کلیسا، در خانه، و در جامعه خصوصا 

دوست دارید انجام دهید  کاریکه 5الی  4یشناسند؟ در مورد که شما را خیلی خوب مآنهایی

و فکر میکنید که به خوبی انجام میدهید فکر کنید. در مورد حاالت رهبرِی که فعال در نظر 

 قاط قوت چگونه به نمایش گذاشته میشوند؟ دارید، آن ن

بطور کلی دلیل آن چیست؟  . نقاط ضعف تانرا بشناسید. زمانی که شکست میخورید،ب

اگر ممکن باشد، از چه نوع حاالتی معموال چه موارد منفِی را مردم در مورد شما میگویند؟ 

ید. در وضعیت فعلی موردیکه شما را به چالش میکشد فکر کن 5الی  4دوری میجوئید؟ به 



آن موارد چگونه میتوانند موثریت رهبری تانرا محدود کنند؟ چه کاری میتوانستید انجام 

  دهید که آن نقاط ضعف را جبران کنید؟ 

  



در مورد این فکر  کههمچنانقلبی تانرا بدانید.  ةج. انگیز

میکنید که در موقعیتی که خدا شما را قرار داده است 

که پشت آن قرار دارد چی است؟  ةگیزرهبری کنید، ان

تا در کنترول باشید؟ تا به نیازهای مردم خدمت کنید؟ 

مهربانی دیگران را کسب کنید؟ در چه جایی تا توجه و 

حرص، غرور، حسودی و دیگر امیال نفسانی در اراده 

تان نقش بازی میکند؟ با خود و خدای تان صادق 

 باشید. 

 

در بیابان  اشبسر بردن ،موسی در جریان چهل سال     

تغییر کرد، دیگر فرمانروای مصر نه بلکه یک چوپانی 

جو نه بلکه یک بیابان گرد بود. دیگر یک شخص انتقام

بجای مردیکه در کالم اش نیرومند باشد فروتنی بود. 

او خود اش را شخصی بیان میکند که در 7:22) اعمال(

   4:10) خروج(کالم و زبان کند است 

وت اش به نقاط ضعف گرائید، ولی حاال، از نظر نقاط ق

 خدا او آماده بود که رهبری کند. 

 ندای خدا را بشنوید .３

برترین رهبران کتاب مقدس: ابراهیم، موسی،      

چه در عهد جدید  پولس، داود، پطرس، گیدئونیوشع، 

مشترکی داشته اند.  ةو چه در عهد قدیم، همه یک نکت

از زمان در زندگی، به هر یکی شان در یک مقطعی 

ندای خداوند لبیک گفته اند. لزوما هیچ یکی شان افراد 

برجسته و قابل قبولی نبوده اند، در واقع اکثر شان 

خودرا الیق جایگاه رهبری نمی دانستند، و در عین حال 

ند، اوند به ما ندا میکانی که خدزمبسنده ندانیم خدا بودند. شاید خود مانرا  ةاطاعت اراد ةآماد



این است که آیا ما  سؤال (Ex. 4: 2) چه چیزی در دست توست؟  چنانیکه به موسی کرد:

آماده خواهیم بود که در راه عقیده گام برداریم، اطاعت کنیم و از آن چیزیکه داریم در راه 

 او استفاده کنیم. 

ای شمگر یک چوبی بربه عنوان یک طفل، یکی از آهنگ های مورد دلخواه من این بود: 

هدایت حیوانان داشت، داود یک قالبی داشت، دوکروس یک سوزنی داشت، رهاب کمی 

نخ داشت، سامسون یک استخوانی داشت، آرون یک چوبی، ماری کمی پمادی داشت و 

 همه در راه خدا مصرف شدند. در دست شما چیست؟ 

  



 شکل دهیدتیمی را  .４

ین سفر اه یک تیمی بسازید که دریکی از وظایف بسیار مهم اولیه رهبری این است ک     

همراهی تان کنند. چگونه آنها را انتخاب میکنید؟ به دنبال افرادی باشید که دارای تمامیت 

بوده و متعهد به راستگوئی باشند، حتی در شرایطی که این کار برای شان ناگوار باشد، 

ن اند که به واقعیت مبدل خوبی درک کرده اند و مشتاقانه به دنبال ایه افرادی که دیدگاه را ب

بتوانند کاستی های احتمالی را ببینند، افرادیکه نقاط قوت شان نقاط شود، افراد عاقلی که 

ضعف تانرا پر کند، افرادیکه میخواهید در مقابل شان بخاطر قضاوت و وفاداری خوب شان 

نند زمانیکه پاسخگو باشید، افرادیکه شما این حق را برای شان میدهید که شمارا اصالح ک

دچار اشتباهی شدید، افرادیکه میتوانید راز دل تانرا به آنها بگوئید و میدانید که با تمام کاستی 

کثیری باشند.  ةهای تان شمارا دوست میدارند. نیازی نیست افراد نزدیک به شما یک عد

رگزید، ولی عیسی مسیح یک شبی بعد از دعا، دوازده تن از آنانیکه از او پیروی میکردند را ب

تنها به سه نفر شان زیاد نزدیک بود. موسی تنها برادر خود هارون را انتخاب کرد، کسی که 

را آهسته او را زیاد میشناخت، ولی به عنوان یاور اش از طرف خدا انتخاب شده بود. تیم تان 

ینکه و با دعا بسازید. به دوست داشتن، رشد دادن و خدمت کردن به تیم متعهد باشید، نه ا

فقط در راستای برآورده شدن اهداف تان از آنها استفاده کنید. معموال ساختن تیم با نشست 

یک و شنیدن ته دل یکدیگر و شنیدن سرگذشت زندگی یکدیگر و با روند -به-یک-های

 آید. تدریجی اعتماد و اطمینان بوجود می

 

ما دیدگاهی داده است که از خداوند شما را در چه جایگاهی قرار داده است؟ آیا به ش     

شما میخواهد برآورده اش کنید؟ آیا برای شناسائی نقاط قوت و ضعف تان  در حضور اش 

 را فراخوانده ودرونی تانرا بیازمائید؟ آیا شما ةاینکه انگیزتا وقتی را صرف نموده اید و

آیا او افراد ین که حاال وقت آن فرا رسیده که به ندایش پاسخ دهید؟ ااطمینان بخشیده از

 داده است؟نفوذ تان جاه  ةل اطمینانی در حلققاب

 

  بیاد داشته باشید:  



یک تان میگویم که هیچ یک من داده شده است، به هربه که  از برای فیضی: 8 – 12:3رومیان 

، بلکه قضاوتی عادالنه کنند و به تان نباید خودرا بیشتر از آن چیزی که هستند فکر کنند

 مانی که خداوند برای هریکی معیین کرده است. مقیاسی از ای

  



 ابر اینبن 5چون در یک بدن ما اعضای زیادی داریم، و همه اعضا عملکرد یکسانی ندارند، 

. و اعضای انفرادی متنوع ایم، ولی همه یک بدن در مسیح باهم هستیم زیاد و ما باوجودیکه

م، وجه تمایزی بین ما و دیگران تحایفی که بر حسب مرحمت خداوند داری6یکدیگر ایم.  

است. به خود اجازه دهیم که از آنها استفاده کنیم. اگر رسالتی در تناسب به باور مان باشد؛ 
که نصیحت کسی 8اگر خدمتی در توان ماست؛ کسی که تعلیم میدهد، از طریق تعلیم اش؛ 7

جانفشانی  میکند در نصیحت گری اش، کسی در سخاوتمندی سهمی میگیرد؛ کسی که با

 را با خوشحالی انجام میدهد.  ةرهبری میکند؛ کسی که اعمال خیرخوهان

خدمات  5حاال تنوعی از تحایف است ولی روح یکی است؛  4 – 11–12:4 قرنتیان 1

 ن خدائی استو تنوعی از فعالیت هاست ولی این هما 6زیادی است ولی فقط همان خدا؛ 

از ظهور روح برای  ةبرای هر یکی نشان 7یسازد. که همه را از وجود یکدیگر بهره مند م

منافع عام داده شده است. برای یکی اظهار خِرد را از طریق روح آموخته است، به دیگری 

را از طریق همان روح، به دیگری به دیگری ایمان 9اظهار دانش را از طریق همان روح، 

زه را، به دیگری غیب گوئی به دیگری معج 10شفا بخشیدن را از همان یک روح،  توانایی

این ها  ةهم 11م به انواع زبانها. به دیگری تکل ،روحیاتتفکیک بین  تواناییرا، به دیگری 

 توسط یک و همان روح قدرت داده شده اند، کسی که او اراده کند به هر کسی که خواهد. 

  

 حقایق کلیدی: 

خواند، با تعهد، ایمانداری و اگر باور دارید که خدا شما را برای رهبری کردن فرا می

خوشحالی شروع به پیروی کردن از رهبری کنید که ناصح خوبی است، موارد مفید را با 

در پی آن یت و اختیار تفویذ میکند. در اکثر مواقع رهبری مسؤولشما درمیان میگذارد، 

 آید. طبیعی می بصورت

       

 پاسخ شما:  

ه و احترام اطرافیان ماع و فامیل تان بنگرید که توج، کلیسا، اجتبه رهبرانی در محل کار .１

نفوذ تان وجود ندارد، به مطالعه زندگی  ةمیکنند. اگر چنین کسی در حلق شان را جلب



های رهبران خوبی که شما آنها را قدر میکنید رو آورید. هر چیزیکه از این رهبران نامه

 یادداشت کنید.آموزید را با نفوذ می

  



قبلی تان به حیث یک رهبر در خانه، کلیسا، محل کار، اجتماع و  روی تجربیات  .２

کنید. شاید تعجب کنید از تجربه های رهبریِ که طی  سالهای قبل داشته  تأملمدرسه 

موفقیت های تان و چه  ةصراید. چه چیزی از آن تجارب تان آموخته اید چه در ع

 شکست تان؟  ةدر عرص

 

 

 

 ری های ذیل نمره دهید: مهارتهای رهبری تانرا در کتگو .３

 =بیشترین نمره(5=کمترین نمره و 1)    

 

 5     4     3    2    1                   قابل اعتماد                                 

  5     4     3    2    1                                                         مناسب

                   5     4     3    2    1                                                          فروتن

 5     4     3    2    1                                                   خوب ةشنوند

  5     4     3    2    1                                                دارای ذهن باز

  5     4     3    2    1                                                          لسوزد

  5     4     3    2    1                                                           عاقل

  5     4     3    2    1                                                          خالق

  5     4     3    2    1                                                  دارای دیدگاه

  5     4     3    2    1                                                  انعطاف پذیر

  5     4     3    2    1                                         انگیزه دهنده دیگران

  5     4     3    2    1                   در زمان مناسب، تصمیم گیرنده خوب  

 

حیث حقیقت آزمائی خود تان در نظر بگیرید و این ارزیابی را با یک دوست مناین را  .４

را برای تان پر کنند بدون  منزدیک انجام دهید.)ویا از چندین نفر بخواهید که این فور

ویا پائین تر از آن گرفته اید،  3شما نمره  هکهاییدر قسمت را ذکر کنند( اینکه نام شان



تانرا باال ببرید و یا هم نقاط ضعف تانرا  ةتا اینکه یا نمردهید انجام می هاییچه کار

 با کسی در تیم تان پر کنید؟ 

 

 

 برای مطالعات بیشتر: 

 
The Will to Lead by Marvin Bower (Bower, 1997) 
Leading from the Heart by Jack Kahl (Kahl & Donelan, 2004) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس دهم: کار تیمی امر کلیدی

 

 

ولی  توانیم کمک کنیما را مطالعه می کنیم، هر چند نمیما متون دینی و منش خد کههمچنان

دگذر فعلی اینکه آینده را فدای نتایج زو قه نداردگاهی عالمتوجه میشویم که خداوند هیچ

 واضح برای ابراز محبت اش برای این دنیا ةکنیم. در زمانهای بسیار دور، ابراهیم یک برنام

با کسی میشد که با ایمانداری کامل، ایمان اش را با فامیل  یک میثاق ةداشت. این دربرگیرند

اکتفا کرد او به اندکی  19 ,18 :18 پیدایشرند. یاو دنیا را بگ ةاش در میان بگذارد، و اوالد

خود ساخت. عیسی مسیح از آن نمونه استفاده استراتیژیکی تمام ملت ها را مردمو از لحاظ 

گیر های وصف ناپذیر، گردآوردندگان با یک دسته از ماهیکرد. او رسالت دینی اش را 



که از جو دینی اورشلیم دور بود  ةافتاددور ةیک منطق ازمطرود جامعه و  ةمالیات و طبق

تیمی بسازد که دنیا را تغییر دهد و تا حال رهبران و  او بعدا چگونه توانست د.شروع کر

 پیروان را انگیزه میبخشد؟ 

 

 اعضای تیم تانرا با دعا انتخاب کنید (１

در فصل گذشته پیشنهاد دادیم که اعضای تیم تانرا با مالحظه شخصیت شان انتخاب   

آیا آنها صادق، سخت کوش، اصالح پذیر،  مورد اعتماد شما استند؟ آیا آنها اشخاصکنید. 

ور در روح، صادق حتی در زمانی که شان با خدا، مسر ةمشتاق آموختن، مشتاق در رابط

صداقت درد آور است، حمایتگر فامیل شان، مهربان و با احترام به همه کسانی که مالقات 

ده و مهربان میکنند، از لحاظ روحی بالغ، بخشش گر، حسابده در اعمال شان، بخشاین

 استند؟ 

 

این یک لست طوالنیِ از خصوصیات غیر ممکن به نظر میرسد. هدف تعالی در هریک 

است که به شما کمک میکند تا  ةست، بلکه فقط یک ارزیابی صادقانازین بخش ها نی

بدانید که در کجا به توجه تان ضرورت دارند تا آنها را از شکست های احتمالی دور 

 نگهدارید. 

 

به سرگذشت شان، به نقاط ضعف و قوت شان، به عالقه مندی –با آنها آشنا شوید      

ارتباطات شان، کج خلقی های  ةو بی عالقگی شان، مهارت ها و ذوق های شان، نحو

 ی با گذر زمان و گرمی روابط تان.نفس گیر، ول ةشان، نه فقط در یک مصاحب

 

، با آنها غذا کذراند؛ با آنها راه راه میرفتزندگی را عیسی مسیح یکجا با پیروان اش      

به چالش  کرد تا آنها رامیخوابید، از هر لحضه ممکن استفاده میخورد، در بین شان می

رشد و تعلیم دهد، چه در سواحل دریای جلیل و چه  گرفته و به عنوان شخصیت های

تمام سرزمین  صنف اش به پهنای آنالمقدس. در کنار چاه سامری و چه معبدی در بیت



از طریق دعا و فراست  با پدر آسمانی شان رابطهگسترش  چگونگیبود. او همچنان در 

 . نیز الگو قرار گرفت نوشته شده کالمِ

 

در جستجوی کسانی باشید که خصوصیات، نقاط ضعف، نقاط قوت و مهارت با دعا      

راسخی داشته باشد. ما  مبه عز نیاز های شان نسبت به شما متفاوت باشد، این امر شاید

در انتخاب کسانی اغوا میشویم که مانند ما صحبت میکنند، فکر وعمل میکنند؛ کسانی که 

فرهنگی مثل ما دارند. ولی  ةفعالیت های همسانی لذت میبرند، کسانی که مزاج و سابقاز 

   4:16  افسسیانبه دنبال ساختن یک سازمان و یک بدن استیم و آن نیازمند تنوع است. 
 

 شکل دهید. شاید شما تیمی کهرا از نو یمی آنرا نداشته باشید که تفرصت  شاید     

کنید، ولی نقطه شروع آن یکی است، ایجاد روابط شخص دیگری ساخته است را رهبری 

 با تک تک اعضا.

 

شبی قبل از انتخاب دوازده نفر همراه اش را در  ،، عیسیبه ما میگوید 16-6:12لوقا      

کثیری که به او گوش میداده اند آنها را ارزیابی  ةگذراند. بدون شک که از بین عددعا 

رد و هدف خدا را در انتخاب نهایی ضرورت داشت. اهمیت این کرده است، ولی او خِ

تصمیم را دست کم نگیرید. این ها کسانی خواهند بود که شما سفر رهبری تانرا با آنها 

 در میان خواهید گذاشت. 

است  سؤالبرایم را که خداوند انتخاب میکند شاید متعجب تان کند.  از کسانیبعضی 

که شاید عیسی مسیح با انتخاب یهودا از طرف خداوند متعجب شده باشد، و اگر چنین 

 شده باشد، چقدر به او باور داشته است که امور مالی را به او سپرده بود؟ 

 

 

      



    متحد کردن گروه( ۲

ن که سنگ تهداب تیم تان گذاشته شد، کار همی     

واقعی ساختن یک تیم منسجم با هدف مشترک آغاز 

میشود. از شما به عنوان رهبر در اولین اقدام انتظار 

میرود که دیدگاه را که خداوند شمارا به سوی آن 

 واضح شرح دهید. ةفراخوانده است را بگون

از آن  که همه تصویر واحدی ةتفهیم آن دیدگاه به گون

چالش بر انگیز.  همهم ضروری است وداشته باشند 

شما نمی خواهید که با اعضای تیم تان مثل نابیناها رفتار 

حیوان فیل را به اجزای جداگانه آن و بر  ؛ کهکنید

ان، شاخه حسب نظر شان، مثل: ستون، پکه، ریسم

به همان شان تشریح کنید. درخت، دیوار، پایپ برای

تان در قالب عبارات ساده و عام فهم  هدیدگاکه  ةپیمان

بیان گردد، به همان اندازه اعضای تیم تان میتوانند فهم 

مشترکی از آن داشته باشند، و به همان اندازه احتمال 

متحدکردن تیم برای بدست آوردن هدف نیز وجود 

نیست و نه  ةدارد. ساده سازی دیدگاه معموال امر ساد

بعد از تفهیم دیدگاه تان هم باید دست کم گرفته شود. 

به تیم، از آنها بپرسید که آنها چه فکر میکنند در مورد 

 آن. گمان نکنید که آنها میدانند. 

گاه دبعدی این است که چگونگی رسیدن به دی گام     

. اگر خداوند از قبل را به عنوان یک تیم معین کنید

ی گشایبرنامه اش را به شما نمایان نساخته است، مشکل

گروهی میتواند یک تمرین خوب تیمی باشد که اتحاد، 

آورد. بگذارید وضاحت، اشتیاق و تعهد را بوجود می



یک مثالی ارائه کنم. شاید دیدگاه تان یک اجتماعی از زنان که یکدیکر را در راه خداوند 

 دوست میدارند، انگیزه میدهند و حمایت میکنند باشد.

د از طریق مطالعه کالم خدا، دعای جمعی، عبادت و اینکه چگونه انجام شود؛ میشو  

 هماهنگ و یا خدمت یکدیگر باشد. 

  



 

 

 یکدیگر   خدمت (３

به  مانی که باهمز ةما هیچ گاهی آنقدر شبیح عیسی مسیح نمی شویم مگر به انداز

ا دوست میداریم و ، یکدیگر رعنوان یک بدن کار کنیم؛ همگام بسوی یک هدف

پرورش روحیه من شخصا به این نتیجه رسیده ام که  (17:21 یوحنا) انگیزه میدهیم

تی در میان اعضای یک تیم شاید نتایج کوتاه مدتی در قبال داشته باشد، ولی در برقا

نهایت منجر به حسادت، غرور، بی اعتمادی، سوء ظن بین اعضای یک تیم میشود و 

 آنها را از دیدگاه مشترک اداره منحرف میکند. 

ای تیم را ترغیب کنید که یکدیگر را حمایت و تشویق کنند، کمک اعض ،بجای آن

که در حال رشد اند، محبت، اتحاد و تشریک مساعی را گسترش دهند. آنهاییکنند به 

به فرض مثال، اگر شما تیم های مختلفی دارید که یک تیم در حال ضعیف شدن و 

عیف شدن است تیم دیگر در حال گسترش یافتن است، رهبر تیمی که در حال ض

نظریات شانرا تشویق کنید که با رهبر تیم در حال رشد مالقات دوجانبه داشته باشد و 

می وشریک سازند. نظر دیگر این میتواند باشد که رهبران هردو تیم مالقات های مدا

داشته باشند تا موفقیت ها و شکست های شانرا باهم شریک سازند و در راستای 

م کار کنند. بجای اینکه باهم رقابت کنند، آنها را تشویق مشکالت فراروی شان باه

کنید که برای خود و اعضای تیم شان اهدافی تعیین کنند، ولی آن اهداف باید در 

 د. نمطابقت با هدف کلی سازمان باش

      

ثابت سازید. عیسی مسیح احترام و محبت را در بین تان در عمل، کالم و افکار      

که غمی داشتند، مریض بودند ویا آنهاییوقت میگذاشت مخصوصا به  همیشه به افراد

یت بسیار کالن و به ظاهر ناممکنی مأموراز لحاظ روحی صدمه دیده بودند. او یک 

داشت که باید در جریان سه سال رسالت دینی اش تکمیل میکرد. ولی او هیچ گاهی 

 یوحنا)ن به پدر اش بود عجله و غلو نکرد. راز او اطاعت روزانه، مداوم، با ایما

5:19)   



 

 سالم ةبرپا داشتن یک ادار (４

 آموزش و پرورش فردی را زنده نگه دارید.  .الف

که شما به حیث یک رهبر میتوانید انجام دهید، این است  ییکی از مهمترین کارهای     

 این که به آنها کمک ةکه اعضای تیم تانرا به رشد و پیشرفت فردی تشویق کنید. الزم

این است که داستان زندگی تانرا برای شان  ،کنید که ندای خدارا در زندگی شان بشنوند

از طرف  م صداقت، فروتنی و آسیب پذیریخود مستلز ةتعریف کنید، و این به نوب

های شان به دقت گوش کنید و  رؤیاشماست. با ایمانداری به آنها دعا کنید. به آرزوها و 

انجام دهید تا به هر آنچیزیکه خدا آنها را بسوی او فرا خوانده  ن داریدهرآنچیزیکه در توا

     است را بدست آورند. 

یت پذیر و پاسخگوی استند، وظایفی به آنها محول کنید تا ظرفیت مسؤولاگر آنها 

دو تن از -جائی که میخواست برود هفتادد. عیسی مسیح به یهای شانرا گسترش ده

فرستاد. میص؛ اینکه چه بگویند، چه بکنند خبسیار مشپیروان اش را با رهنمود های 

بخشند این را داشتند که بیرون بروند، مریضان را شفا تواناییآیا آنها به خودی خود 

یقیناً که آنها طبیبان روح نبودند، ولی چنانیکه بعدا ها روشن انجیل را تبلیغ کنند؟ و 

آن فرستاده شده بودند نایل  شد با قدرت خداوند آنها توانستند به کاری که بسوی

 ةوسوسیک  ( 20 – 10:1لوقا)آیند، و حتی آنها نیز از نیایج کار متعجب شده بودند 

زیر بال تان نگهدارید، همینکه آنها را تعلیم دادید و  را وجود دارد مبنی بر اینکه آنها

نجام اعضای مکمل تیم تان شدند، با آن وسوسه مقابله کنید. بگذارید تا کاری را ا

داده است و به سوی او فراخوانده است، و  تواناییدهند که خداوند برای انجام اش 

د. بدون آن ید تا جای شانرا پُر کنیبه خدا ایمان داشته باشید اینکه دیگران را رشد ده

رفتن اند  ةمانند نوجوانان سرکشی میشوند که مجهز و آماد اعضای تیم تانجریان، 

 بروند. ولی بدون هیچ جایی که 

 مهم بشمارید.ب. اهمیت جلسات تیمی را 

باشد. قبل  برای همه جلسات تیمی باید هدفمند، محبت آمیز و فرصت آموختن     

کنید. هر جلسه را با دعا شروع و  اجندای از موضوعات مورد بحث تهیه از جلسه



وقت  ختم کنید. با نزدیک شدن جلسه، معلومات مهم را برنامه ریزی کنید تا اینکه

ت وجود داشته باشد. کوشش کنید تا مدت سؤاالکافی برای گفتگو و پاسخ دادن 

زمانی را که هر موضوع در بر میگیرد پیش بینی کنید تا اینکه یک انتظار زمانیِ را در 

ها مهم است.  اگر گزارش فکر میکنید که برای اشتراک کنندهنظر داشته باشید اگر 

ارش چقدر وقت را باید است، تعیین کنید که هر گز ز اجنداهای اعضای تیم بخشی ا

مورد انتظار رهنمود های الزم را ارائه کنید. شاید بهتر بگیرد، و در مورد محتویات 

 باشد تا نقاط بارز را در جلسه و جزئیات بیشتر گزارش بصورت مکتوبی باشد. 

زه دادن، تغییر و برای انگی ةوقت مالقات تیم با اهمیت است. از آن بطور عاقالن     

در رهنمود ها و تفهیم معلومات مهم برای همه استفاده کنید. نکات اصالهی  تأکیدیا 

برای افراد همیشه باید به صورت خصوصی باشد. به عنوان یک رهبر، جلسات به 

شما هم میتواند مفید باشد تا اینکه مشکالت احتمالی بین فردی را در تیم تان تشخیص 

 دهید. 

اعضای تیم که اعضای تیم را به حاشیه میبرند باشید و کاری کنید که آنهاییجه متو     

 شان که نقش های مختلفی دارند انیگیزه بگیرند. روابط بینبرای برقراریِ 

 

 . باهمدیگر تان وقت بگذرانید.ج

جائی که زمان اجازه میدهد باهم زندگی تا آن –از بودن با یکدیگر لذت ببرید      

انه کارهای خ –کمک تان کند از خدا بخواهید که  ،ی انجام دادن خالقانه آنبرا. کنید

این زمانی است که روابط  بروید.  بیرون ةبرای نان شب ویا قهو را تقسیم کنید، باهم

های ساختن یک تیم است و یکی دیگر از راه ،ساخته میشوند. مباشرت با همدیگر

شود.  یک وقت تلف شده محسوب نمیماًوبرای اینکه چیزی بدست نیامده است، لز

به داستان های زندگی یکدیگر تان گوش میکنید، بیاموزید تا باهم بخندید  کههمچنان

 و گریه کنید. 

 . هشیار باشید. د

رنجش های آن –تاکستان را به هم میریزند باشید  روباه های کوچکی کهمتوجه      

اول   (2:15سروده های سلیمان )د کوچک بین فردیِ که با گذر زمان کالنتر میشون



هر دو  ؛رسیدگی و وقت رسیدگی به آن ةبه آنها با دعا و خرد رسیدگی کنید. نحو

مهم است. مانند این که یک قطعه زیور آالت و طال به یک گوش شنونده می زیبد 

توهین آمیز ویا مثل زیور گوش باشد، بستگی به . اینکه سخن تان (25:12 امثال)

دارد. کتاب ضرب المثل ها دارای گوهرهای به هم پیوسته است. با  وقت و زمان

عمیقی از آن خواهید داشت تا  ةفراگرفتن یک یا دو تای این ضرب المثل ها، ذخیر

 بینش تانرا وسیع کند.  

 جلوگیری از اتمام سوخت (５

رسالت دینی تمام شدن سوخت احساسی و روحی است. یکی از مشکالت ناپیدای      

ا میتوانند فشار بیاورند و تقاضای مردم آنرا نابود کند. اگر متوجه نباشید، شاید ضرورت ه

احساس کنید که وزن همه دنیا را بر دوش تان حمل میکنید و اگر توقف کنید که نفس 

خواهند آمد. این یک دروغی از طرف شیطان و غروری بیش  یرید، همه بر شما فروبگ

شما. به زندگی عیسی میسح دقت کنید. مال ت نه اوس کار خداست و مردم مال ،نیست. کار

روان اش خسته میشد اوقاتی بود اوقاتی بود که از خودش خسته میشد، اوقاتی بود که از پی

او را میخواستند ولی او فرار میکرد. اگر کسی فشار زمانه را احساس میکرد  ةتوج ،که همه

شت تا دوازده تن را آموزش و پرورش او باید عیسی مسیح میبود، کسی که سه سال زمان دا

 تأملدهد تا دنیا را تغییر دهند. در حالیکه او برای آماده شدن، استراحت کردن، دعا کردن، 

 بدیلی نیز نداشت. ةکردن و ایجاد روابط با تک تک آنها، وقت میگذاشت. خداوند هیچ برنام

  



 بیاد داشته باشید:  

دوست بدارید، همه خواهند دانست که شما اگر شما یکدیگر تانرا – 13:35یوحنا 

 پیروان من استید. 

رضایت مرا با همفکری، همزیستی و محبت بدست آورید. – 2 – 4–2:2 فلیپیان
بیشتر از  ،هیچ کاری از روی خودپرستی و خود بینی انجام ندهید، و در فروتنی3

 یشید. تنها به نفع خود نه بلکه به نفع دیگران نیز بیند 4دیگران باشید. 

 

 حقایق کلیدی:  

مان مختلفی درا از مرپیکری الزمه یک رهبری واقعی این است که یک تیم، یک 

 کی باشند و یکدیگر را دوست بدارند. که در هدف یبسازید 

 

  پاسخ شما: 

اگر میتوانستید که یک خواب تیمی را برای دست یافتن به دیدگاه تان انتخاب  -１

 کردید؟کنید، چه کسی و چرا انتخاب می

در آن میبینید؟ نقاط قوت و  ةتیمی که فعال عضو آن هستید چه چالش های عمد -２

های سختی استند ولی این سؤال شاید فکر کنید که این هاضعف تیم چیست؟ 

 ها برای یک رهبر ضروری اند. سؤال

 

 برای مطالعات بیشتر: 

 

Good to Great by Jim Collins (Collins, 2001) 
The Five Dysfunctions of a Team by Patrick Lencioni (Lencioni, 
2002) 

The Fifth Discipline by پطرس Senge (Senge, 2006) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که باید تعقیب کرد یدرس یازدهم: ندای

 

 یاولین سخنانی بود که عیسی مسیح در سواحل سنگی دریا از این« مرا تعقیب کنید»

که درحال تعمیر تور های شان بودند گفت؛ اولین واکنش جلیل برای دو ماهیگیری 

رها کرده و او را تعقیب کنند. او تا حاال نیز شان این بود که تورهای ماهیگیری را 

این سخنان را با پیروان اش میگوید. نترس، چون من تورا باز خریده ام؛ من تورا به 

ن اولیه زندگی تان است، وااین فراخ (43:1 اشعیا)نام خود صدا زده ام، تو از منی 

کسی که در مورد تو و شرایط زندگی تو – است مانی با خالق هستییک قدم خود



توجه دارد، به دل تان گوش میکند، تعداد موی های سرت را میشمارد و روزانه 

  (12:7 لوقا)آرامش، خرد و انگیزه عنایت میکند 

 

تری برای هدف سلطنت یت های فرعی و مشخصمأمورحال او  ولی در عین     

. وفق دارد ، خصوصیات و حاالت مایتی که با استعداهامأموراش نیز صادر میکند، 

یت بسیار کالن است که برای تکمیل مسؤولیت بسیار قوی و مأموربرای بعضی ها این 

کسی که  ویلیام ویلبیرفورس، پولساپوستل شدن اش به یک عمر نیاز است. مانند 

 ةیتی داشت. تجربمأمورانگلستان کنار گذاشت نیز چنین در را  موضوع بردگی قانونی

زنان در طول فصل های ما یت فرعی برای بسیاری از مأمورمن این است که این 

 زندگی مان متفاوت است.  

 

متفاوت بوده است: متعلم، زن جوان، مادر، مقام  برای خودم شخصاً فصول زندگی

در هریکی از فصول برای پیروی عیسی شغلی رسمی، موعظه و دوره بازنشستگی. 

مسیح دعوت شده ام. ولی موقعیت هایکه او مرا هدایت کرد و برای انجام نوع فعالیت 

آموختم این بود که های که مرا آماده ساخت خیلی متفاوت بود. چیزیکه باید آنرا می

م و از هر روز و در هر فصل زندگی ام تمرکز اولیه من این بود که صلیب ام را بردار

  (8:34 مرقس)او پیروی کنم. 

 

او را به  ندایزندگی کرده ام که  ای کنم که تمام زندگی ام را بگونهمن ادعا نمی     

وضاحت شنیده و قدم به قدم به دنبال او بوده ام. در سال های نخستین من یک 

ی راضی کردن دیگران بودم، در حالیکه من باید او را راض ی بودم که در پیِ شخص

مشکل آفرین شد که با راضی کردن یکی، دیگری ناراضی  مسئله کنم. ولی وقتی این

زنگی کنم که قبل از همه آن یکی  ة! زمانیکه سرانجام من دریافتم که باید بگونمیشد

باشد، گره ها و پیچیدگی های زندگی از هم باز شد و زندگی در پرتو اطاعت از 

 .کسی که مرا فراخوانده بود آسانتر شد

 



 فراخوان چیست؟ .１

ریشه مشخصی دارند )هم ةخیلی ها در مورد افرادی صحبت میکنند که رسالت و وظیف     

نیز  ةدهند است پس وظیفه ةدر واژه التین صدا زدن( ولی این را نمیپذیرند که اگر وظیف

 وظیفه را این گونه اوس گونیس. ما به عنوان مسیحیان درین باور بی مثال ایم. وجود دارد

بسوی خود فرا میخواند،  مصرانه  تعریف میکند: عبارت از حقیقتی است که خداوند مارا

ن چیزیکه داریم با صمیمیت و اینکه هرآن چیزیکه هستیم، هر کاریکه انجام میدهیم و هر آ

 ,Guinness, 2003)شود.  یی خاصی در جهت دعوت و خدمت او سرمایه گذارپویای

p. 4) . 

کنم، به طفل مریض یم طراحی مکار افزار کامپیوتری را سرِاگر من نرماین بدین معناست که 

در خانه رسیدگی میکنم، به یک خانم پریشان در کلیسا مشوره میدهم و یا با شوهرم برای 

این هارا برای یک کسی که مرا فراخوانده است انجام  ةغذای شب بیرون از خانه میروم، هم

عمل انجام میدهید، همه را بنام صاحب مان عیسی میدهم. و هرآن چیزیکه در سخن یا 

اگر من  (3:17کلوسیان)ی کنید گزارسپاسمسیح انجام دهید و از طریق او از پدر نیز 

را با خود داشته باشم، در حقیقت من به مقصد نخواهم رسید.  این که او وپاچه ام ازدست

 شنیده است و من عاجل بایداگر من چیزی گفته ام که نباید میگفتم، میدانم که او مرا 

فهمم که گاهی مرا ترک نخواهد کرد، پس من میمعذرت بخواهم. او گفته است که هیچ

چه من گفته ام، انجام داده ام ویا فکر کرده ام او میدانسته. بسیاری از مردم به این آن ةهم

 بار است.-و-از فراخوان به سوی کار واالتر ،گمان اند که فراخوان به سوی رسالت دینی

 

هم به عنوان یک مادرِ دو پسر دباستانی  در زندگی خودم هردو فراخوان را تجربه کرده ام.

این کار  با رضایت شوهرم«. وکار-برگشتن به دنیای کسب»و نیز فراخوان « ماندن در خانه»

ر دوباره در همان وظیفه، در همان اداره و د بعد از تقریبا ده سال دوری از کار، را کردم.

این اداره  ،همان موقعیتی که ده سال پیش ترک کرده بودم مصروف کار شدم. بعد از سه ماه

دیگر استخدام نمی کرد، ولی خداوند در زمان مناسب اش به من خبر داد. من در آنجا برای 

مدت هژده سال ماندم، و بعدا با همان وضاحت میدانستم که زمان آن فرا رسیده تا باید 

من میدانستم که خداوند مرا بسوی رسالت دینیِ برای زنان  2:3,4 تای توس بروم. از طریق



اداره ها هم بعد از مدت فرامیخواند. در ظرف مدت شش ماه شرکت مان فروخته شد و 

بخش موعظه دینی در کلیسای مان شدم. از روی  ةکمی بسته شدند. درین میان من گردانند

تر، فراخوان بسوی رسالت دینی بلندتر، مهمدهم که  شخصی ام میتوانم به شما اطمینان ةتجرب

تر از فراخوان به کسب و کار نیست. موضوع این است که آیا ما به این ندا گوش روحانی

 میدهیم و اطاعت میکنیم. 

شما ندای تانرا چگونه کشف میکنید؟ پاسخ ساده این است که یک رابطه شخصی با ندا      

صبر و اطاعت است. از او بخواهید به شما بنمایاند که شما چه  ،آندهنده ایجاد کنید. بعد از 

ی است که او دوست دارد پاسخ سؤالکسی استید، چگونه و چرا شما منحصر به فرد اید. این 

 دهد!

 

 موانع سرِ راه پیروی از عیسی مسیح  .２

بلکه فهمیدن این نیست که او از آنها چه میخواهد تا انجام دهند، برای خیلی ها موضوع 

 باز میدارد از اینکه عیسی مسیح را پیروی کنید؟  چیزی انجام دادن آن است! شما را چه

بعضی ها میگویند چیزی که او از من میخواهد انجام دهم بی معناست؛ منطقی و  الف.

. خدا خدای فرمان دهنده است، او فراتر از دنیای فزیکی ما میبیند و چیزیکه معقول نیست

میرسد ناشی از دید محدود مان است. خداوند از ابراهیم خواست که خانه بی معنا به نظر 

خواست تا  وکایدیوناز ا (12:1 پیدایش)اش را ترک کند و بجای رود که هنوز نام نداشت 

صد نفر در مقابل یک لشگر عظیم ای شان بفرستد و فقط با سیهزاران سرباز را به خانه ه

 (25-7:1داوران )مقابله کند. 

اجازه داد تا بمیرد، تا اینکه فقط سه روز بعد از مرگش او را زنده  ایلعازربه مسیح عیسی 

آوری اناجیل گماشت که خداوند کسی را برای رهبری روند جمع (43 – 11:1 یوحنا)کند 

اش قوی نه بلکه او برای رسیدن به هدف (9:15 اعمال)مسیحیان را اذیت و به قتل میرساند 

این یک موضوع عقیده است. آیا من  ،در اخیر (1:27 قرنتیان 1)د ضعف را انتخاب میکن

خواند، و کسی که این کار خیر را بامن شروع کرد، او میدارم به اینکه او واقعا مرا فرا باور

 ؟ (1:6 فلیپیان)را در روز عیسی مسیح به اتمام خواهد رساند 



ت. آنها دهم خیلی مشکل اسبعضی ها میگویند چیزی که او از من میخواهد که انجام ب. 

آن این خواهد بود  ةدر شرایط عادی هزیناست. ای راست میگویند. برای پیروبودن هزینه

که شما راه تانرا انتخاب کنید. در شرایط سخت میتواند خیلی هزینه داشته باشد، حتی به 

 . (11:6  عبرانیان)آن قیمت را دارد  ی در نهایت پاداش جاودانی ارزشقیمت زندگی تان ول

چگونه میشود فهمید که این یک پیامی از جانب خدا و یا فقط تصور من است؟  یکی  ج.

که دیدگاه خداوند او را جالل میبخشد و سلطنت اش را بیشتر است از راه های ارزیابی این 

 . (11 عبرانیان )میکند؛ نظریات شما بیشتر به توصیف خودتان میپردازد 



بشنوم و تشخیص  راصدای خداد. نمی دانم که چگونه 

دهم. آیا این آسان تر نیست که بگذارم شرایط تعیین 

عیسی گفت:  10:27کند که چه انجام دهم؟ در یوحنا 

او باشید،  ةصدایم را میشنوند. اگر شما بر مهایبره

این است که آیا شما  سؤالصدایش را خواهید شنید. 

رای جلب قادر خواهید بود که از بین تمام صداهای که ب

توجه تان در حال رقابت اند، صدای او را تشخیص 

دهید. درست مانند کودکی که صدای مادر اش را 

تشخیص میدهد چون این صدا برایش آشناتر است، ما 

گذراندن وقت با او و نیز میتوانیم صدای پدر مانرا با 

را بشناسیم و روابط  اش، خصوصیاتخواندن کالم او

یم. زمانی که صدای میشنویم که مانرا با او گسترش ده

 در تضاد با کالم خداست، ما میدانیم که او نیست. 
که من برای شما دارم، خدا را  یمه هایمن میدانم برنا11

خیر است نه شر، و تا اینکه  ةبرنام–به شما میشناساند 

 ای باشد.برای شما امید و آینده

  



مده و بعدا شما بر من صدا خواهید کرد، بسوی من آ12 

 مرا دعا خواهید کرد، و من دعای شما را میشنوم.

جان در جستجوی من باشید، مرا -و-زمانی که با دل13 

خدا را از طریق من پیدا خواهید  14پیدا خواهید کرد. 

من باور دارم که صدای   (14-29:11 ارمیای نبی )کرد 

شود به آسانی از آن چشم خدا اشتباهی نیست و نمی

او هستید و صدای او را  ةنید به انیکه برپوشید. عهد ک

 خواهید شنید.

 

 پاسخ دادن به ندا .３

پیروی کردن از عیسی مسیح هم یک انتخاب در  الف.

زندگی است و هم یک تصمیم روزانه. هر روز صبح 

من باید تصمیم بگیرم که در آن روز از او پیروی کنم. 

دوست دارم در آن روز تشکری کنم از او بابت 

که برای مقابله با آن هایین به آن عده از چالش برنخورد

اهم که در جریان روز و از او میخواز قبل آماده نبودم. 

ش آگاه کند. بعد به او اطمینان دارم که در مرا از حضور

 جریان روز اراده اش را برایم آشکار میکند. 

پیروی کردن از دعوت عیسی مسیح و استفاده کردن  ب.

داده است در راستای اهداف سلطنت که هاییاز استعداد 

به خودی  ،وظیفهاش هیچ گاهی خسته کن نبوده است. 

خود شاید کمی برده مآبانه و بی فکرانه به نظر رسد، 

ولی زمانی اهمیت دارد که این کار را من برای او انجام 

هر آن چیزیکه انجام میدهید، از ته دل انجام  23میدهم. 

بدانید  24بخاطر خدا.  اش دهید نه بخاطر مردم بلکه



پاداش تان چیزی است که از جانب خدا به شما به میراث میرسد. شما صاحب تان مسیح 

 . (24–3:23 کلوسیان)را خدمت میکنید 

به من از برادر الورنس تذکر داده شده است، کسی که آموخت تا در جریان شستن ظروف 

ام دهیم که منجر به هدایت اش حضور خدا را حس کند. فرقی نمیکند اینکه کاری انج

بسوی عیسی مسیح شود ویا میزان سازی کتاب مالی باشد، اگر این کار در اطاعت از او 

 وظیفه اهمیتی ندارد.  ردو پاداش او را خواهند گرفت. اصلصورت بگیرد، ه

وقت و زمان پیروی کردن از عیسی مسیح نیز مهم است. زمانی که عیسی مسیح مارا به  ج.

فرا میخواند، هدایات آنیِ را برای اطاعت کردن خواهد داد ویا هم شاید در حال آماده پیروی 

کردن دل مان برای کاری باشد که در آینده از ما بخواهد که انجامش دهیم. متوجه باشید، 

اش کاری انجم دهید، بلکه برای زمان او از شما میخواهد که حاال این گونه گمان نکنید که

. خیلی وقت ها آرزو کرده ام که مانند (10-7:3 یوحنا)د وارد عمل شوید صبر کنید و بع

و در جریان شب ستون آتش  یان روز ابرهارا دنبال میکرنداطفال اسرائیل میبودم، که در جر

. این خیلی آسان، جالب و واضح به نظر میرسد، ولی بعدا به خود دنباله دار( ة)ستاررا

 ح مقدسی دارم که مرا رهنمائی و هدایت خواهد کرد. رو ،یادآوری کردم که من در خود

پیروی کردن لزوما به این معنا نیست که همواره در پی برآورده ساختن نیازها و خواهشات  د.

دهیم،  اطرافیان مان باشیم. اگر به این باور باشیم که به هر ضرورت و خواهشی پاسخ مثبت

ر حال افزایش خواهیم یافت. ولی اگر به ندای دائماً خود را در آشفتگی و شلوغیِ نیازهای د

آن فرا خوانده  مان پاسخ دهیم، به موضوعاتی رسیدگی خواهیم کرد که خداوند مارا برای

 ،فرا میخواند یه هادیگران را برای رسیدگی به آن دغدغ ،که است. و به او ایمان داشته باشیم

ورت های دیگران باشیم، با ناسپاسی که در توان ما نیست. اگر ما تنها  در پی برآوردن ضر

 .مارا از پای در خواهیم افتادو قدرناشناسی مردم در مقابل کارهای که ما انجام میدهیم، 

یا مان بدهد و سفر ویر واضحی از مقصدی مسیح مارا فرا میخواند شاید تصوقتی که عیس ر.

. ابراهیم مقصد اش را هم ندهد، ولی او به ما خواهد گفت که در مرحله بعدی چه باید کرد

نمی فهمید، ولی او میدانست که باید سفر را آغاز کرد، این در حالی بود که به نوح هدایات 

واضح داده شده بود. چرا این چنین است؟ او خدا است. چون افکار من افکار شما نیست، 



از زمین و نه هم مسیر من، مسیر شماست، خدا این را تعیین میکند. چون آسمان ها باالتر 

 .  (9–55:8 اشعیا) ستاند، راه من برتر از راه شما و افکار من برتر از افکار شما

 ،زمانیکه عیسی مسیح مارا فرامیخواند، باید همیشه بخاطر سهم دادن مان درین افتخار پ.

کارش را به اتمام برساند؛ در حالیکه مارا  ،او باشیم. او میتوانست بدون انتخاب ما شکرگزار

 یث همکاران خویش انتخاب کرده است. به ح

 

ط و حتی اهداف م. پیروی کردن از دعوت او یک تعهدی درتمام زندگی است. حاالت، شرای

 مادر تریساممکن است در گذر زمان تغییر کند، ولی هیچگاه از دعوت مان فراغتی نیست. 

ز شد و به ای تدریس میکرد، زمانی که مصاب به مریضی توبرکلومدرسهدر کلکته در 

اش در قطار، ندای که به او برای تداوی و استراحت فرستاده شد. در مسیر راه درجیلینگ

 رسید این بود که با ضعیفان کار و زندگی کند.  

او این ندا را مانند یک دستور توصیف کرد. این همان دستوری بود که او را برای توجه به 

 www.ewtn.com - The)متمرکز ساخت. ادار و ضعیف کلکته برای تمام عمرشافراد ن

Early Years)  . 

 

 فریب فراخوان .４

بعضی از کسانی که ندای خدا را شنیده اند به این گمان اند که چون روحانی خودبینی:  الف.

خداوند  27میگوید:  پولستر اند، مقدس تراند، و از دیگران نیکوتراند، انتخاب شده اند. ولی 

ب میکند تا دانایان را بشرماند و ضعیف را انتخاب میکند تا قوی را در جهان نادانان را انتخا

 1)از اینکه ضعیف بود خوشحال بود تا اینکه قدرت مسیح بر من بتابد  پولسبشرماند، و 

. غرور یک گناه خطرناکی است، ویرانی و تباهی خداوند (12:9 قرنتیان 2 ;1:27 قرنتیان

 . (5:5 سپطر 1 ;16:18 امثال)را در قبال دارد 

که آنهاییتر و موفق تر از خود میبینیم، خصوصاً لحسادت: زمانی که کسی را خوشحا ب.

مارا ناراحت میکند؟ اگر پاسخ مثبت باشد،  ،مثل ما دارند، آیا این امر یاستعداها و وظایف

هشدار میدهد که حسادت استخوان را پوسیده  14:30کتاب تمثال حسادت وجود دارد. 

 میکند. 



رص: آیا چیزیکه انجام میدهید بخاطر این است که به آن فراخوانده شده اید و یا ح ج.

 متی)به خدا و پول خدمت کنید  زمانهم توانیدبخاطر این است که داراتر میشوید؟ شما نمی

6:24) . 

 

 بیاد داشته باشید:

در  6نکنید. از دل و جان به خدا ایمان داشته باشید و بر فهم تان تکیه  5 – 6–5:3تمثال  

 هر مسیر تان از او قدردانی کنید و او راه تانرا هموار خواهد کرد. 

در راهی که باید بروی تورا هدایت و تعلیم خواهم داد؛ تورا مشورت خواهم – 32:8مزمور 

 داد تا چشمانم تورا باز کند. 

  



 حقایق کلیدی: 

های سفر را نخواهیم همه گام ش فرا میخواند،سی مسیح مارا برای پیروی از خودزمانی که عی

دانست، ولی قدم بعدیِ که باید برداشته شود او نشان مان خواهد داد و نیز مقصد نهایی را، 

 و این کفایت میکند. 

 

 پاسخ شما:

 ندای شما درین فصل زندگی چیست؟  (１

 

 

 

 امروز خداوند از شما چه کاری میخواهد که انجام دهید؟  (２

 

 

 برای مطالعات بیشتر: 

 
The Call by Os Guinness (Guinness, 2003) 
Sermon Series “Why Am I Here?” by Robert Morris 
www.gatewaypeople.com 
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  یتمأموربازتاب، تجلیل و درس دوازدهم: 

 

I. بازتاب 

ب کوچک فکر میکنید، سه موردی را ذکر فراگرفته درین کتا در مورد دروس کههمچنان

 کنید که امیدوارید هیچ گاهی از یاد تان نرود؟

 

 الف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

II.  تجلیل 

ری هریک شان د سهم دیگران درتیم در سراسر این دوره فکر کنید. در مورد سهم گیدر مور

 کنید، و از خدا یک سخن نیک در مورد هر یک شان بخواهید.  تأملدر سراسر این دوره 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .１

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .２

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .３

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .４

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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III. یتمأمور 

 دعای رسالتی ما:

 

کالم تو ارم از اینکه کالم ات روشنائی بخش است. سپاسگز ارم ازینکه ورود بهپدر! سپاسگز

برایم  اینکه یک روح قدرتمند و با محبت ارم اززنده و پُراز قدرت است. پدر! سپاسگز

 توانایی. من قدرت و دیسیپلین و در کنترولارزانی کردی و نیز یک ذهن آرام و با تعادل، با 

مبلغ و مرشد میثاق جدید )مربوط به تورا دارم.... چون تو مرا الیق دانستی... به عنوان یک 

 مسیح(. ی از طریقرستگار

 

که در عقب من است فراموش میکنم درگیر چیزهای میشوم که پیش روی هاییآن چیز     

من قرار دارد. من با مسیح مصلوب شده ام؛ با این حال زندگی میکنم؛ نه خودم بلکه مسیح 



دارم، ر خدا پس بدن دارم، زندگیِ توام با ایمان به که حاال در زندگیِدر من زندگی میکند. و 

 طر من داد. اش را بخکسی که دوست ام داشت و جان

 

پدر!  امروز من در کالم خدا اشتراک میکنم. من به گفتار تو رضایت دارم و تسلیم استم،     

کالم تو نباید از دید من پنهان شود؛ من آنرا در درون قلبم جای خواهم داد. چون آن برای 

وان محافظت خواهم م را با تمام تاست برای بدن ام. قلب و تندرستیمن زندگی است؛ درمان 

 چشمه های حیات فواران میکند. کرد. چون از آن، 

 

م ا ترک کند. من آنها را دور گردندهم که صداقت، حقیقت و مهربانی مرامروز اجازه نمی     

در نظر  یباالی میز قلبم مینویسم. تا، مرحمت، درک درست و احترام والا میپیچم: من آنرا

 خدا و انسان حاصل کنم. 

 

اش است، و من بر حسب عادت بر قانون امروز خوشی و میل من در قانون خدا نهفته     

میکنم. بنابر این من مثل یک درختی ام که بطور محکم با جوی های آب  تأملروز و شب 

ن نیز پژمرده و من در فصل ام میباشد؛ برگ م ةبه ثمر رساندن میو ةکاشته شده است، و آماد

 شوند، و هرآنچیزیکه انجام میدهم رونق خواهد یافت. شل نمی

 

 یکه همیشه سبب میشود تا در مسیح پیروز شوم!ئسپاس از خداحاال      

 

 (Copeland, 2005, pp. 135, 136)بنام او دعا میکنم، آمین      

 

 یادداشت ها
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