ًَ ُزکَ هزا خذاًّذ  ٬خذاًّذ گْیذ داخل هلکْت آطواى گزدد .تلکَ آًکَ ارادٍ پذر هزا کَ در آطواى «
اطت تَ جای آّرد .تظیاری در آى رّس هزا خْاٌُذ گفت؛ خذاًّذا  ٬خذاًّذ آیا تَ ًام تْ ًثّْت ًٌوْدین ّ تَ
اطن تْ دیُْا را اخزاج ًکزدین ّ تَ ًام تْ هؼجشات تظیار ظاُز ًظاختین .آًگاٍ تَ ایؼاى صزیذاً خْاُن
)گفت کَ ُزگش ػوا را ًؼٌاختن .ای تذکاراى اس هي دّر ػْیذ( ».اًجیل هتی ۲۳-۲۱ :۷
ایي چَ تیذاری ُْلٌاکی خْاُذ تْد تزای کظاًی کَ تا خیال رادت تَ سًذگی خْد هؼغْل تْدٍ ّ گواى
هیتزًذ کَ ُوَ چیش تز ّفك هزاد تْدٍ ّ جای ُیچگًَْ ًگزاًی ًیظت ً ّ ٬اگِاى آى رّس فزا رطذ کَ
تایظتی در دضْر خذاًّذ جالل ایظتادٍ ّ تا ایي کالم هخاطة لزار گیزًذُ« :زگش ػوا را ًؼٌاختن».
ستاى لادر تَ تؼزیخ اضطزاب  ٬تؼْیغ ّ ُزاص آى رّدی ًیظت کَ چٌیي دکوی درتارٍاع صادر
گؼتَ ّ هتؼالثاً تَ اّ گفتَ ػْد کَ« :ای تذکاراى اس هي دّر ػْیذ ».دّطت ػشیش  ٬تْجَ کٌیذ کَ ایي آیَ
ًویگْیذ تؼذاد اًذک ّ یا هؼذّدی  ٬تلکَ «تظیاری در آى رّس هزا خْاٌُذ گفت ».آیا ػوا یکی اس آى
تظیار افزاد ُظتیذ؟ آیا ػوا یکی اس کظاًی ُظتیذ کَ تَ هْػظَ کالم گْع کزدٍ ّ در دلغ هیگْیذ

؛ جای ُیچ ًگزاًی ًیظت  ٬دردالیکَ خذاًّذ هیگْیذع :اس هي دّر ػْیذ؟ آیا هیداًیذ کَ تا ایي دکن
لاطغ جای ػوا در تاریکی جٌِن خْاُذ تْد؟ تظیاری ایي کار را کزدٍاًذ .آیا ػوا تا دیگزاى در هْرد
هظیخ ّ رطتگاری صذثت هیکٌیذ ّلی خْدتاى ٌُْس ًجات ًیافتَایذ؟ آیا ػوا یکی اس اػضاء ّ یا رُثزاى
کلیظایی خاًگی ُظتیذ کَ دیگزاى تزای رفاٍ اتذیػاى تَ ػوا تَ ػٌْاى راٌُوایؼاى ًگاٍ هیکٌٌذ ٬
اها خْدتاى ٌُْس تذْل رّداًی را تجزتَ ًکزدٍایذ؟ اگز چٌیي تاػذ  ٬ػوا یکی اس افزادی ُظتیذ کَ کالم
خذاًّذ درتارٍاع هیگْیذ :کْری ػصاکغ کْری دیگز ػذٍ اطت .آیا ػوا یک ػثاى ُظتیذ ّ یا یک
ّ
دظی هْلت ّ گذرا ّ یا اػوال ًیکی
هشدّر؟ آیا اػتواد ػوا تز خْاب ّ یا رّیایی اطت کَ دیذٍایذ ّ یا
کَ اًجام دادٍایذ؟ چَ دلیلی در دطت داریذ کَ تَ تِؼت خْاُیذ رفت ّ ًَ تَ جٌِن؟
ّلت آى اطت کَ تَ خْد آهذٍ ّ تَ ایي هْضْع تَ دلت تیٌذیؼیذ ّ ٬لت آى اطت کَ در درّى خْیغ تَ
کٌکاع تپزداسیذ .خذاًّذ هیگْیذ« :خْد را اهتذاى کٌیذ کَ در ایواى ُظتیذ یا ًَ؟ تَ خْد ثاتت ًوائیذ.
آیا خْد را ًویػٌاطیذ کَ هظیخ ػیظی در ػواطت .اگز هزدّد ًیظتیذ( ».رطالَ دّم لزًطیاى :۱۳
 )۵خذاًّذ اس ها خْاطتَ کَ «ج ّ
ذ ّ جِذ کٌیذ تا دػْت ّ تزگشیذگی خْد را ثاتت ًوائیذ(».رطالَ دّم
)پطزص۱۰ :۱
اس یاد ًثزین کَ تظیاری ُظتٌذ کَ در جادٍ فزار در دزکت تْدٍ ّ تَ طْی ُالکت هیػتاتٌذ ّ فمظ
ػذٍٔ اًذکی ُظتٌذ کَ راٍ تاریک را کَ تَ دیات جاّداًی هٌتِی هیػْد  ٬یافتَاًذ .تَ ُویي دلیل اطت
ّػذٍ ّرّد تَ آراهغ ّی تالی هیتاػذ  ٬هؼلْم ػْد
ٔ
کَ خذاًّذ هیگْیذ« :پض تتزطین هثادا تا آًکَ
کَ یکی اس ػوا لاصز ػذٍ تاػذ( ».رطالَ ػثزاًیاى  )۱ :۴اگز ُذف ػوا رطیذى تَ هلکْت خذاًّذ
اطت ّ در ایي ُذف کْتاُی کزدٍ تاػیذ  ٬چیشی جش ُالکت اتذی در اًتظارتاى ًخْاُذ تْد .اگز ػوا تَ
ُز یک اس تزفٌذُای ػیطاى -کَ تزای ًاتْدی رّح ػوا طزادی ػذٍ -فزیة خْردٍایذ ّ یا اس آى غافلیذ ّ
یا اُویتی تذاى ًویدُیذ  ٬در آى رّس آخز ّ-لتی کَ لاضی ػادل کَ اس ًی ّات ّ اًذیؼَُای دل آدهی
کاهال ً آگاٍ اطت -ػوا را تَ آسهْى تخْاًذ  ٬دیگز تظیار دیز ػذٍ اطت .تظیار دیز! لذا تا ُوَ جذیّت ّ اس
رّی خیزخْاُی تَ ػوا هیگْین؛ یمیي پیذا کٌیذ .فِویذى ایٌکَ آیا گٌاُاى ػوا تخؼْدٍ ػذٍ ّ تَ
.طْی تِؼت هیرّیذ  ٬ارسع ُزگًَْ تالع ّ اس خْدگذػتگی را دارد
تؼضی اس ًؼاًَُای ایي دیات جاّیذاى چیظت؟ خذاًّذ هیگْیذ ها تایذ اس ًْ سادٍ ػْین .ایي تْلذ
دّتارٍ تَ چَ هؼٌی اطت؟ در کتاب همذص چٌیي هیخْاًین« :پض اگز کظی در هظیخ تاػذ خلمت
تاسٍای اطت .چیشُای کٌَِ درگذػت  ٬ایٌکَ ُوَ چیش تاسٍ ػذٍ اطت( ».رطالَ دّم لزًطیاى  )۱۷ :۵آیا
هیداًیذ کَ ایي آیَ تأثیزی در سًذگی ػوا گذاػتَ یا ًَ؟ «کظی کَ تگْیذ اّ را هیػٌاطن ّ ادکام اّ
را ًگاٍ ًذارد  ٬درّغگْطت ّ در ّی راطتی ًیظت( ».رطالَ اّل یْدٌا  )۴ :۲آیا ایي کلوات ًثایذ ها را تَ
تفکز ّ تؼوك ج ّ
ذی ّاتذارد؟ «اها کظی کَ اس تزادر خْد ًفزت دارد در تاریکی اطت ّ در تاریکی راٍ
هیرّد ّ ًویداًذ کجا هیرّد .سیزا تاریکی چؼواًغ را کْر کزدٍ اطت( ».رطالَ اّل یْدٌا  )۱۱ :۲آیا
ػوا در تاریکی گام تزهیداریذ یا در رّػٌایی؟ خذاًّذ ًْر اطت« .اگز کظی تَ ارادٍ خذا ػول کٌذ تا
تَ اتذ تالی هیهاًذ( ».رطالَ اّل یْدٌا  )۱۷ :۲آیا ارسػغ را ًذارد کَ تواهی ُن ّ غن خْد را در ایي
سهیٌَ تَ کار گیزین؟ آیا ًْػتَ ًؼذٍ اطت کَ« :کظی کَ گٌاٍ هیکٌذ اس اتلیض اطت(».رطالَ اّل
هذثت ًویًوایذ  ٬خذا را ًویػٌاطذ سیزا خذا َ
یْدٌا« )۸ :۳کظی کَ َ
هذثت اطت( ».رطالَ اّل
یْدٌا )۸ :۴آیا ایي دلیل کافی در هزدّد تْد دیٌِای خؼًْت تار ًیظت؟ «ایؼاى را اس هیٍُْای ایؼاى
خْاُیذ ػٌاخت ».هیٍُْای سًذگی ّ رفتار ػوا چیظت؟ «درخت خْب ًویتْاًذ هیٍْ تذ آّرد ّ ًَ
درخت تذ هیٍْ ًیکْ آّرد( ».اًجیل هتی  )۲۰-۱۶ :۷ػوا چمذر در سًذگی خْد ثوزات رّح را تجزتَ ّ ارائَ
کزدٍایذ کَ ُواًا «ثوزٍ رّح َ
هذثت ّ ػادی ّ صلخ ّ تزدتاری ّ هِزتاًی ّ ًیکْیی ّ ایواى ّ تْاضغ ّ
)پزُیشگاری اطت»؟ (رطالَ غالطیاى ۲۳-۲۲ :۵
تظیار ضزّری اطت کَ ها خْد را در سیز ًْر کالم خذاًّذ اهتذاى کٌین .اجاسٍ تذُیذ ػوا را در ُز همام ّ
هْلؼیتی کَ ُظتیذ  ٬در ُز کجایی کَ سًذگی هیکٌیذ ُ ٬ز ًْع خذهت هظیذی کَ اًجام هیدُیذ  ٬پیز
یا جْاىًْ ٬ایواًذار ّ یا ایواًذار لذیوی  ٬دػْت ّ تؼْیك کٌن تا یمیي پیذا کٌیذ .فزاهْع ًکٌیذ کَ تٌِا
یک خذا ّجْد دارد  ٬یک هظیخ ّ ًجاتدٌُذٍ ّ تٌِا یک راٍ رطتگاری «ّ اگز پارطا تَ دػْاری ًجات
یاتذ ٬تیدیي ّ گٌاُکار کجا یافت خْاٌُذ ػذ؟» (رطالَ اّل پطزص « )۱۸ :۴ایي هزدم تَ ستاًِای خْد
تَ هي تم ّزب هیجْیٌذ ّ تَ لثِای خْیغ هزا توجیذ هیکٌٌذ اها دلؼاى اس هي دّر اطت( ».اًجیل
)هتیُ« )۸ :۱۵ز ًِالی کَ پذر آطواًی هي ًکاػتَ تاػذ تزکٌذٍ ػْد( ».اًجیل هتی ۱۳ :۱۵

سهاًی کَ در اختیار هاطت کْتاٍ اطت ّ اتذیت را پایاًی ًیظت .تِؼت هکاًی اطت جاّداًی ّ
ًاتْدًاػذًی ّ ُوچٌیي جٌِن .اگز ػوا یکی اس ایواًذاراى تَ هظیخ ُظتیذ  ٬آى را ثاتت کٌیذ .خذاًّذ اس
افزاد دّدل تی سار اطت .اّ هؼتاق هزداى ّ سًاى هصووی اطت کَ در دمیمت ریؼَ گزفتَ  ٬تز کالم
سًذٍ ّ دیات تخغ پایذار هاًذٍ ّ تا ُز ًظین تؼالین تاسٍ اس جای کٌذٍ ًؼذٍ تلکَ تز صخزٍ ػیظی
هظیخ اطتْار تواًٌذ .چمذر هایَ تأطف اطت کَ اهزّسٍ تیي کظاًی کَ خْد را هظیذی هیخْاًٌذ ّ
دیگز هزدم تفاّت تظیار کوی دیذٍ هیػْد .دًیا  ٬جظن ّ ػیطاى دػوٌاى فزسًذ خذا ُظتٌذ .در کالم
خذاًّذ هیخْاًین کَ ػیطاى هیتْاًذ خْد را تَ ػکل فزػتَ ًْر در آّرد .آیا جای تؼجة اطت کَ ها
تایظتی هزتثأ خْیؼتي را اهتذاى کٌین تا اس رطتگاری اتذی خْیغ یمیي پیذا کٌین؟

