
 

 داستان های فروتنانه

 

 

Beloved کشیش های از یکی هستم، آنجال من آمده اید. Beloved City کلیسای به آنالین که شمایی همه به                  سالم

 ... از شما سپاسگزاریم که امروز در اینجا به ما پیوسته اید.

فروتنی و تکبر که امروز، بحث موضوع با رابطه در خواست من از کریس روحانی پدر که وقتی پیش، هفته                      چند

آیا است، کریسمس از پیش یکشنبه این که آنجا از بودم. درگیر واقعا ایده این با بگویم صادقانه کنم... صحبت                      است،

فروتنی و تکبر بحث به پرداختن باشیم؟ داشته خردسالی در عیسی درباره داستانی و کریسمس ویژه برنامه ای                   نباید

در کاوش به کردم شروع آنکه تا می کردم... فکر که بود چیزی این حداقل می رسید، نامتناسب نظر به فصل این                      در

در می توانید که است فروتنی داستان بزرگترین کنون تا خردسال، عیسی داستان که... شدم متوجه و بحث...                   این

این به چشم وابسته کودکی عنوان به اربابان... ارباب و پادشاهان، پادشاه جهان، این خدای اینجا... در بیابید.                    انجیل

با همراه طویله... یک در مکان ها... فقیرانه ترین در حالت، مستمندانه ترین به فقیر، خانواده ای در گشود...                 جهان

ما تا آمد او چگونه اینکه ماست... به خدا محبت درباره فوق العاده ای داستان این بود... کرده خلق خود که                     حیواناتی

 را برای اهداف خود رستگاری بخشد... تا ما را از گناهی که به دست و پای ما می پیچد برهاند.

است، گذاشته جای بر الگویی عنوان به ما برای که عیسی خصوصیات شگفت انگیزترین از یکی گفت بتوان                   شاید

در باشد، همگان برای خادمی تا گذاشت کنار را امتیازات این همه خداست، که عیسی کنید تصور است.                    فروتنی

بر اصراری هرگز مرد، صلیب بر که زمانی سپس و بود. شده پنهان انسان فراموشی در که بود خدا که                      حالی

را خود عوض در بلکه نداشت، شدن درک و گرفتن قرار احترام مورد برای خود امتیازات و حقوق و حق                      روی

 تهی کرد، ضعف، شرم، طردشدگی، و درد انسانی خود را در آغوش کشید.

 در  عبرانیان، باب 12، از  آیه 1 می خوانیم...

به آسان که را گناه هر و اضافی باِر هر بیایید داریم،  خود گرداگرد را شاهدان از عظیم ابری چنین چون                       پس

بدویم.   ٢  و است،  شده مقرر ما برای که مسابقه ای در استقامت با و کنیم دور خود از می پیچد،  ما پای و                      دست

داشت،  رو پیِش که خوشی آن به خاطر که بدوزیم عیسی ایمان یعنی کامل مظهر و قهرمان بر را خود                    چشمان

 صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. 

قرار موقعیتی در و می رسد فرا واقعی آزمایش که زمانی تا هستیم، فروتن می کنیم فکر بگوییم که است آسان                     این

خوشمان آن از اما می دهیم، نشان واکنش ما ندارد، خوبی احساس اصال آنگاه است. نیاز فروتنی به که                    می گیریم

باور و باشیم داشته اهمیت می خواهیم ما است. رفته در دستمان از کنترل یا و قدرت می کنیم احساس شاید                     نمی آید.

که زمانی و داد، نشان ما به را فروتنی از نمونه بزرگترین عیسی اما... است. این از بیش لیاقتمان که                      داریم

انجام به زمین در را خود خدادادی هدف تا می دهد نفس به اعتماد ما به این کنیم، درک را او فروتنی                       می آموزیم

 رسانیم. در عیسی، آسایشی می یابیم برای روح خود، الهام می گیریم، آرامشی می یابیم که همراه ما می ماند.
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و حلیم زیرا یابید،  تعلیم من از و گیرید دوش بر مرا یوغ " که می کند دعوت ما از عیسی ،11:29 متی                        در

 افتاده دل هستم،  و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت."

جامعه فرهنگ در می بینیم، اخبار در را آن می کنیم. احساس را گناه اثرات خود زندگی در روز هر همه                     ما

 می بینیم، در خانه خود می بینیم، در همه چیزهای اطرافمان.

شرم می دهد، فریب می سازد، نابود گناه گناه. به برمی گردد همه هستیم، آن شاهد جامعه در که زوالی این                    دلیل

نمی کند کمکی ما به می گذارد. تأثیر ما روابط بر گناه گردد. منجر اضطراب و افسردگی به می تواند گناه                    می آورد،

 که هر روز قهرمان زندگی خود باشیم.

فریبنده ترین از یکی تکبر چرا اینکه و بپردازم، صحبت به بیشتر تکبر گناه با رابطه در می خواهم                   امروز،

 ترفندهای دشمن بر علیه ماست و چرا خدا تا این حد از آن بیزار است...

انجیل آنها به امروزه که کتاب هایی مجموعه جدید عهد بخش در که کتابی یعقوب، از بخوانیم را                   بخش هایی

 می گوییم یافت می شود...  یعقوب، باب 4، شروع می کنیم از  آیه 6:

اّما می ایستد،  متکّبران برابر در «خدا می گوید:   کتاب رو همین از است.  فزونتر بس می بخشد،  او که فیضی                    اّما
گریخت.   ٨ خواهد شما از که کنید،  ایستادگی ابلیس برابر در باشید.  خدا تسلیم می بخشد. » ٧  پس فیض را                 فروتنان

دو ای و کنید،  پاک را خود دستهای گناهکاران،  ای شد.  خواهد نزدیک شما به نیز او که شوید،  نزدیک خدا                         به

به شما شادی و ماتم،  به شما خنده کنید.  زاری و ُندبه و بیفتید زار حاِل سازید.   ٩  به طاهر را خود دلهای                       دالن، 

 اندوه َبدل گردد.   ١٠  در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرافراز کند. 

جالل به مربوط مسئله همه، از مهمتر و اول اما دلیل... چند به خب است؟... مخالف تکبر با خدا چرا                      بنابراین،

استفاده تکبر و فریب از ابتدا همان از شیطان، اصلی، دشمن داد... نخواهد دیگری به را خود جالل او و                      اوست،

تا کرد استفاده تکبر از شیطان که می بینیم بیاندازیم... نظر گناه اولین و حوا و آدم داستان به که وقتی است.                       کرده

دین در ما که کاری بله... و باشید!... خدا مثل می توانید شما "هی، گفت آنها به او کند، وسوسه نافرمانی به را                        آنها

خارج درست مسیر از را ما تکبر اما... است، عیسی از تقلید و عیسی از پیروی دهیم انجام می کنیم تالش                      مسیحیت

خود، غرور می کنیم انتخاب که زمانی بگیرد... را ما برای خدا طرح جای دهیم اجازه آن به که زمانی                     می کند،

دنبال به شیطان زمان، ابتدای از می گیرد. او از را خدا سلطه تکبر کنیم. تقویت را خود شهرت یا و خود،                       موقعیت

جلوه ناعادل را خداوند و کاشت حوا ذهن در را تردید بذر او که وقتی است. بوده خدا سلطه شالوده بردن بین                        از

هزاران برای او داردف دوست واقعا را یکی این دشمن کند... حمله حوا ذهن در خدا سلطه به تا گشت قادر                       داد،

عیسی تا کند استفاده تکبر از کرد تالش حتی او کند... ایجاد خلل خدا سلطه در تا است کرده استفاده تکبر از                        سال

بگیر قرار من پشت گفت، او که وقتی است... قرار چه از قضیه می دانست عیسی اما کند... وسوسه طبیعت در                      را

این به کرد؟ سقوط بهشت از اول وحله در چرا شیطان می کنید فکر مکن... وسوسه را خود خدای خداوند                     شیطان،

 دلیل که خود را برتر از خدا تصور کرد.

این من دعای و شد، خواهیم عمیقتر مسئله ریشه های در کمی و آورد خواهم در بازی معلم کمی اینجا در                      بنابراین،

اهداف در ما برداشتن گام از که را زندگی از حیطه هایی کند کمک ما به که بگیریم یاد چیزی بتوانیم که                       است

مختلف حیطه های در غیرمنتظره طور به است!... کاه زیر آب خیلی تکبر کنیم. شناسایی می کنند جلوداری                  خداوند
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با درگیر که حیطه هایی واقع در من که، بیاندیشیم ما از برخی هم اکنون است ممکن می دهد. نشان را خود ما                      زندگی

 تکبر باشند در زندگی خود ندارم... و شاید هم همینطور باشد... اما بیایید کمی عمیقتر در مسئله کاوش کنیم...

را ما شخصیت است، گمراه کننده همچنین تکبر می برد... سؤال زیر را خداوند سلطه تکبر که می دانیم اینجا تا                    ما

به منجر تکبر می آورد... پایین را دیگران ارزش می زند، هم بر را ما روابط می آالید، را ما تفکر می کند،                     لکه دار

برای اما هستند... خودنمایی و تمسخر، بدبینی، شامل تکبر واضح مظاهر می گردد. تفرقه و سردرگمی،                 تحقیر،

برخی سپس و می شود، وارد کاهانه زیر آب طرقی به تکبر چگونه اینکه بر باشیم داشته نگاهی بیایید                    لحظاتی،

 راه های مفید که کمک می کنند این مشکل را شناخته و تسلیم خدا گردانیم...

نیز فروتنی از دیگری فرم اما و است... خود اهمیت و خود درباره متواضعانه عقیده ای داشتن فروتنی ،                   تعریف

روی از که است زمانی شبیه دروغین فروتنی می گویم. مبدل لباس در تکبر آن به من دروغین ... فروتنی                    هست...

است زمانی دروغین فروتنی از نمونه ای کنیم. جلوه فروتن تا می آوریم پایین را خود اعمال یا و خود ارزش                     عمد

تا هستیم دیگران تمجید و تعریف دنبال به یواشکی که زمانی یا و می کنیم، رد داریم را آن لیاقت که را ستایشی                        که

فروتن چقدر من که می گوییم سخن این از که زمانی فروتنانه" "خودنمایی یا و کنیم... جلب خود به را آنها                      توجه

می کنیم فکر و می خوریم فریب اغلب ما را... دیگران هم و می دهد فریب را ما خود هم دروغین فروتنی                     هستم...

وجود این با و بگذاریم، نمایش به غیرمستقیم شیوه ای به را خود غرور که است قبول تر مورد اجتماعی لحاظ از                      که

 توجه دیگران را به سمت خود جلب کنیم، چه مثبت و چه منفی.

که می دهد اجازه شما به بدرخشند. تا می دهد فرصت دیگران به است. شرافتمندانه خصوصیت یک اصیل                  فروتنی

در اما، است. خود غرور کنترل توانایی معنی به این ببرید. لذت دیگر فردی استعداد و خالقیت از و بایستید                      کنار

فروتنی دام در دوباره و کرده زیاده روی که است آسان بسیار نبودن، متکبر برای تالش در سکه، دیگر                    روی

فروتن که زمانی هستید. پایین تر دیگران از باشید داشته باور که نیست معنی بدین بودن فروتن بیافتیم.                   دروغین

نبینیم. دیگری از باالتر را خود حال عین در و ببریم، لذت خودمان استعدادهای از تمامی به می توانیم                    هستیم،

 همانطور که مثل قدیمی می گوید، فروتنی خود را پایین تر دیدن نیست، درباره خود کمتر فکر کردن است.

بسازند، را شما هویت مهارت هایتان یا و استعدادها شما، برای شاید مبدل... لباس در تکبر از دیگری جنبه حاال                     و

باشیم... داشته مهارت هایمان به راجع کرده غلو دیدگاهی شاید یا و باشند... گشته شما زندگی در خدایی به تبدیل                     و

پیدا اهمیت بسیار معلمان، آن می کردم، صحبت درباره اش پیش هفته چند که حمایتی سیستم آن که اینجاست                   آخ...

شما زندگی در می دهید اجازه او به که کشیشی داشتن است، اعتمادتان مورد که شخصی با ارتباط داشتن                    می کنند.

نگرشی که می کند کار زمانی تنها البته این دهد... نشان شما به را شما کور نقاط می تواند که کسی بگوید،                      سخن

گام تازه ای مسیر در سپس و بپذیریم را دیگری هدایت که باشیم داشته را توانایی این و باشیم... داشته                     فروتنانه

و کشیش ها من من، برای بود... کرده طراحی ابتدا از خدا که است خانوادگی سیستم از بخشی این                    بگذاریم.

را نظراتشان قدر و می پذیرم را هدایتشان که آنهای بگویند... سخن من زندگی در می دهم اجازه که دارم                    معلمینی

و کنند... بازی ما برای را روحانی پدری نقش که باشیم داشته را افرادی چنین که است مهم بسیار این                      می دانم...

بپرسید... خدا از فصل این در شاید بنابراین... باشند... جوان تر حتی است ممکن آنها نیست، وابسته نیز سن به                     این

چه تو بپرسید، عیسی از سپس و باشند؟"، داشته را روحانی معلم نقش زندگی ام در داده ام اجازه کسانی چه به                      "من

 کسی را در زندگی من قرار داده ای؟

نگرش، باشید، داشته یاد به را نگرش می بخشد... الهام دیگران به فروتنی که حالی در است... دلسرد کننده                   تکبر

بر تفکری... طرز چه خاکی، چه می کنم... پر کسانی چه و چیزهایی چه با را خود اطراف من                    نگرش،...



من شخصیتی خصوصیات و می دهد، شکل مرا شخصیت چیزی چه می گذارند، اثر (نگرش) من                ریشه های

 چیستند، چه میوه هایی (اعمال، رفتارها) در اینجا تولید می شوند؟...

کار... این انجام برای دارد وجود راه چهار ابزار... چند با بیاییم؟ فائق مبدل لباس در تکبر بر چگونه                     بنابراین...

 پس اگر می خواهید کاغذ و قلم خود را بیرون آورده و اینها را یادداشت کنید...

خوش چقدر زندگی بزرگ نمایش در که می کند یادآوری من به بودن شکرگزار – است شکرگزاری نگرش                   اولی

کرده اند کمک خود زندگی در قهرمانی برای من به که افرادی تمام برای می کند کمک من به بوده ام.                    شانس

سپاسگزارم کرده ام. دریافت را زیادی کمک مسیر طول در که می کند یادآوری من به و باشم...                  شکرگزار

 عیسی...

و می آیند عناوین و القاب و قدرت، موقعیت، – نگیرید جدی را اجتماعی موقعیت و مقام که، است این                     دومی

این که زمانی است. قطعی شما شدن ناکام باشد، موقعیتتان و مقام به وابسته شما شخصی ارزش اگر                    می روند...

برای آنها که باشید نداشته انتظار اما نیک، کارهای انجام برای کنید، استفاده مالیمت با آنها از دارید، را                     چیزها

کجا به یا و هستید... که شما می کنند تعریف که نیستند چیزهایی اینها بیاورند. همیشگی رضایت و اهمیت                    شما

 می روید...

از تا کنم تالش سخت مجبورم شخصه به من – بپذیرید اصالت و وقار با را دیگران ستایش که است این                       سومی

به می دهم... انجام اغلب که کاری مثال برای نکنم. استفاده دیگران ستایش کردن منحرف برای نفسی شکسته                   الفاظ

و نبود"... مهمی کار یا و نیست... مسئله ای "اوه می دهم پاسخ من و می کند، سپاسگزاری من از شخصی                    فرض

کسی وقتی می کنم... عذرخواهی زده ام شما به حرفی چنین حال به تا من اگر و بود! مهمی کار واقع در                      هی...

واقع در نبود" مهمی "کار بگویم که این می دهد... قرار ستایش مورد را من خوب عملکرد یا و من سخت                      تالش

به که کنم یادآوری خود به مجبورم عوض، در می آورد. پایین را من قبال در آنها حق شناسی یا و ستایش                      ارزش

فروتن می دانم". را شما حق شناسی قدر "ممنونم، یا و برآمد"... من دست از کمکی که "خوشحالم بگویم...                   سادگی

 بودن بدین معنی نیست که ارزش موفقیت های خود را از بین ببرید.

برای کارگاهی بیکار، ذهن یک که... شنیده اید را این حال به تا آیا – است دیگران به خدمت بر تمرکز چهارمی                       و

را خود ذهن و را خود اینکه برای است فوق العاده ای روش دیگران به خدمت هست... هم واقعا و است...                     شیطان

برداریم... می کنند فکر چه ما موفقیت های درباره دیگران اینکه برای نگرانی از را خود تمرکز و کنیم،                   مشغول

ما و نیز... دیگران برای بلکه است، زندگی بخش خودمان برای تنها نه دیگری نیاز کردن برطرف و کردن                    پیدا

جالل خداوند به که می کنیم خاطر این به را کار این بلکه نمی دهیم، انجام دیگران قدرشناسی برای را کار                     این

 بخشیم و دیگران را به سمت عیسی راهنمایی کنیم... کسی که کار اصلی را در ما و از طریق ما انجام می دهد.

به کردن، پیشرفت برای وجود این با اما است، قائل ارزش فروتنی برای می گوید که می کنیم زندگی دنیایی در                     ما

دروغین فروتنی دام به که است آسان شرایط این در و باشیم... خود برای تبلیغ حال در دائما باید که می رسد                       نظر

به خدمت روی بر تمرکز با عوض... در متفاوت. نیازهای این بین تعادل برقراری برای راهی عنوان به                    بیافتیم،

 دیگران، تمرکز را از روی خود بردارید.

شما توانایی و نفوذ، شهرت، روی بر می گذارد... تأثیر دارند شما با رابطه در مردم که دیدگاهی بر شما                     اعمال

و شما، رفتارهای شما، سخنان نتیجه دارند شما از مردم که دیدگاهی می گذارد. تأثیر دیگران رهبری                  برای

دارند... مفهومی چه شما اطرافیان برای شما رفتارهای اینکه درک می دهد. مردم به شما حضور که است                   احساسی

 در به اشتراک گذاشتن عیسی با دیگران بسیار حائز اهمیت است.



گذاشتن اشتراک به با او، فروتنی الگوی طریق از می گذاریم؟ اشتراک به دیگران با را عیسی چگونه                   ما

ما روزانه زندگی در همچنان چگونه و داد، تغییر را ما نمایشنامه عیسی چگونه اینکه از خود فروتنانه                    داستان های

که حالی در عیسی، کمک با وجود، این با دارد. ادامه عمر آخر تا تکبر با جنگ می رساند. انجام به را کار                        این

خواهیم تجربه را عظیمتری آزادی کنیم... تن بر را فروتنی و ببریم... بین از و کرده شناسایی را تکبر                     می آموزیم

) کردن سرزنش ،(receive) کردن دریافت ،(repent) کردن توبه بیاورید... خاطر به را R چهار آن                 کرد.

و می تکانیم... را خود برخواسته، می شویم، مرتکب اشتباهی که زمانی .(replace) کردن جایگزین و ،(rebuke               

 به تالش خود ادامه می دهیم... به آموختن ادامه می دهیم، رشد می کنیم، و به اشتراک می گذاریم...

داستان که وقتی اما دهد... برکت و کرده تشویق را دیگران تا می کند استفاده ما فروتنانه داستان های از                    خدا

این من است... من من، من، چیز همه وقتی می گیرد... او از را او جالل این او، بر نه و می شود، ما بر                         متمرکز

است بوده روح القدس نظر مورد که را تأثیری داستان آنگاه بودم... فوق العاده من کردم، را کار آن کردم، را                     کار

آنها از خدا که داستان هایی را... خدا نه و دادیم قرار داستان مرکزیت در را خود ما که چرا می دهد، دست                       از

داستان هایی خود، مبارزات اشتراک گذاری به و توبه از داستان هایی هستند... فروتنانه داستان های می کند               استفاده

به که داستان هایی خداوند، روزی بخشی از معجزات، و شفابخشی از داستان هایی خداوند، رستگاری و شکست                 از

می بخشند. امید دیگران به که فروتنانه ای داستان های می بخشند... جالل است داده انجام برای آنچه با رابطه در                   خدا

با ما و می یابند، شفا ما داستان طریق از دیگران می یابیم... آزادی داستان ها این اشتراک گذاری به طریق از                    ما

انسان که وقتی می سازد، متحد دیگران با را ما که است فروتنانه لحظات این می یابیم... شفا آنها داستان                    شنیدن

اینها باشیم... یکدیگر مشوق و کرده حمایت یکدیگر از می توانیم که می آوریم یاد به و می بینیم، یکدیگر در را                     بودن

جایگزین مرا گناهان خداوند چگونه اینکه از ما، نمایشنامه به عیسی پیوستن از هستند قدرتمندی                 داستان های

 می کند، و اجازه می دهد که کارهای رستگاری بخش روح القدس در من و از طریق من انجام پذیرند.

کلیسای به پولس از است نامه ای این جدید. عهد از دیگر آیاتی ،2 باب فیلیپیان، از بخوانیم را بخش هایی بیایید                      

 فیلیپیان...:

از بدانید.   ۴  هیچ یک بهتر خود از را دیگران فروتنی با بلکه نکنید،  تکّبر یا جاه طلبی َسِر از را کاری                    ٣  هیچ

عیسی مسیْح که باشید داشته را فکر طرز بیندیشد.   ۵  همان نیز دیگران به بلکه نباشد،  خود فکر به تنها                    شما

ذات و کرد خالی را خود ٧  بلکه نجست،  بهره خود نفع به خدا با برابری از بود،  خدا با همذات که                       داشت:   ۶  او

مرگ،  به تا و ساخت خوار را خود شد یافت بشری سیمای در چون درآمد. ٨  و آدمیان شباهت به پذیرفته،                      غالم

بدو نامها همه از برتر نامی و کرد سرافراز غایت به  را او نیز خدا گردید. ٩  پس مطیع صلیب بر مرگ                      حتی

کند اقرار زبانی هر زمین، ١١  و زیر در و زمین بر آسمان،  در شود،  خم زانویی عیسی هر نام به                    بخشید، ١٠  تا

 که عیسی مسیْح ’خداوند‘ است،  برای جالل خدای پدر. 

ساختن رها مسئله نیست، خود برای تبلیغ سر مسئله کرد. درک را آن بتوان که نیست چیزی خدا با برابری                      خیر،

من که است این سر مسئله بیابیم. را خود در عیسی زندگی تا می کنیم گم مسیح در را خود زندگی ما است.                        خود

همه اکنون من زندگی شده ام؛ خریداری عیسی شده ریخته خون توسط من نیست، من به متعلق من زندگی                    بگویم

 درباره اوست. عیسی خود را هیچ ساخت، و ذات غالم پذیرفت.

https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/2/#v50002003
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/2/#v50002003
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/2/#v50002004
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/2/#v50002004
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به لحظه ای بیایید نمی آورد... حساب به باشد شدنی درک که چیزی را خدا با برابری او که می خوانیم متن ادامه                      در

 این موضوع فکر کنیم...

چیز همه از را خود بهشت، در خود جالل تمام با هست، خدا که بود... خدا با همراه و بود، محق کامال که                         عیسی،

بود، ستایش شایسته که بود کسی او بودند. کرده گناه او علیه بر که کند خدمت کسانی به و شود غالمی تا کرد                         خالی

 و با این وجود، زانو می زد و پاهای شاگردانش را می شست، حتی برای پایین ترین ماهی گیران (جامعه).

بنابراین، کرد. خلق هیچ از را جهان او کرد؟ خلق چیزی چه از را جهان کرد، خلق را جهان خدا که زمانی                        حال،

اما بسازد... چیزی ما از می تواند خدا ساختن، هیچ را خود عیسی، مانند خود کردن خالی است... همین                    مسئله

تعویق به را خود برای خدا الهی تقدیر و هدف که است زمان آن می بینیم، چیزی عنوان به را خود که                       وقتی

 می اندازیم.

چگونه اینکه با رابطه در دهم ارائه شما به عیسی از گرفته الهام راه حلی می خواهم امروز، بحث پایان در                     بنابراین،

چگونه اینکه شنیده ایم، را خردسال عیسی داستان های ما کنیم. غلبه می پیچد ما پای به راحتی این به که گناهی                     بر

بگویند است ممکن برخی کنیم... اعمال خود روزانه زندگی در را این چگونه اما آورد، محبت و امید خود با و                       آمد

شکل کودکی در عمده طور به ما جهان بینی است، حقیقت این البته بله و آمده ام..."، دنیا به اینگونه من                     "خب،

و می بینیم که چیزهایی می شود، ما با مدرسه در که برخوردهایی می کنیم، رشد آن در که خانواده ای در                    می گیرد،

ما می گوید عیسی اما... می گیرند... شکل و گشته متولد گناه در همه می گوید، انجیل که همانطور و                   می آموزیم،

 می توانیم دوباره متولد گردیم...

 و بحث را با آیاتی از  یوحنا 3 به پایان می بریم، با شروع از  آیه 1:

«استاد،  گفت:  وی به و آمد عیسی نزد شبی یهود.   ٢  او بزرگان از نام،  نیقودیموس َفریسیان،  از بود                   مردی

می رسانی،  انجام به تو که را آیاتی نمی تواند هیچ کس زیرا است،  آمده خدا سوی از که هستی معّلمی تو                     می دانیم

از کسی تا می گویم،  تو به آمین،  «آمین،  گفت:  پاسخ در باشد. » ٣  عیسی او با خدا آنکه مگر آورد،  عمل                     به

چگونه است،  سالخورده که «کسی گفت:  او به ببیند. » ۴  نیقودیموس را خدا پادشاهی نمی تواند نشود،                 نو زاده

«آمین،  داد:  جواب آید؟ » ۵  عیسی دنیا به و بازگردد مادرش َرِحم به بار دیگر می تواند آیا شود؟  زاده                   می تواند

خاکی بشِر از یابد.   ۶  آنچه راه خدا پادشاهی به نمی تواند نشود،  زاده روح و آب از کسی تا می گویم تو به                      آمین، 

شوید!    زاده نو از باید گفتم که مدار است.   ٧  عجب روحانی شود،  زاده روح از آنچه اّما است؛  بشری شود،                     زاده

چنین می رود.  کجا به و می آید کجا از نمی دانی اّما می شنوی،  را آن صدای می وزد؛  بخواهد که کجا هر                     ٨  باد

 است هر کس نیز که از روح زاده شود. »

 و حال می رویم پایین تر به  آیه 16، که آیه ای معروف است...

بلکه نگردد،  هالک آَوَرد ایمان او به که هر تا داد را خود یگانه پسر که کرد آنقدر محبت را جهان خدا                       «زیرا

واسطه به تا فرستاد بلکه کند،  محکوم را جهانیان تا نفرستاد جهان به را پسر خدا یابد.   ١٧  زیرا جاویدان                    حیات

 او نجات یابند. 
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زندگی در ما روحی پیشرفت برای گناه می سازد. را ما تقوا که حالی در می کند، خارج مسیر از را ما                      گناه

می دهد را قدرت این ما به ما، در روح القدس عملکرد و عیسی با رابطه سکه... دیگر روی در اما است.                      مرگ آور

 که بر علیه گناه گمراه کننده بجنگیم. گناهی که زندگی ما را به آشوب می کشد.

با زندگی نیست... قانون سری یک از پیروی معنی به عیسی با رابطه بکشد... چالش به را اینها همه تا آمد                       عیسی

یافت خواهید دیگر چیز هر در که چیزهایی از حقیقتا که است آرامشی و شادی، محبت، امید، از سرشار                     عیسی

بلکه نیست، تکبر و گناه به بردگی شبیه است... ثمربخش است، زندگی بخش ما برای او هدف هستند.                   اصیل تر

دارد محبت ما به که خدایی توسط ما به شده اهداء نقشه ای و هدف است، پسرخواندگی و فرزندخواندگی شبیه                     بیشتر

باشد. تازه ای شروع می تواند امروز کنیم... آغاز اکنون بیایید برداریم. گام روحی آزادی در تا است آفریده را ما                     و

شما زندگی در را فروتنی شما، در روح القدس سرمایه گذاری طریق از که می خواهد و دارد... محبت شما به                    عیسی

 جاری سازد! این خصوصیت نیک در اعماق شما کاشته شده است.

زندگی در تکبر حیطه های این مواجهیم... آن با امروز که موقعیتی هر در اتاق، هر در بیا، اکنون روح القدس                     ای

تو از عیسی ای می سازم... تو تسلیم را آنها می دهم... تو به را آنها می سازی.... آشکار من بر را آنها که                       من

 می خواهم که این حیطه های تکبر را با حقیقت و تقوای خود جایگزین سازی. آمین، و سپاس!

 

 موضوع برای بحث:  میوه تکبر در برابر میوه فروتنی

 سؤال برای تأمل:  فروتنی چگونه به من کمک می کند فیض خداوند را دریافت کنم؟
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