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 مردان و زنان پیروزمند
های آغازین هزاره سوم هستیم، دنیای ما به طرز شدیدی   دوم را به پایان رسانیده در سالهدر همین حال که ما هزار

لذا زنان . رسد که تاریکی در این زمان از تاریخ بر نسل انسان غلبه یافته است به نظر می. باشد نیازمند مشاهده زنان و مردان خدا می
بنابراین . شب، نور و درخششی مؤثر باشند توانند در این تاریکی نیمه ای در دستان خداوند هستند، می ان خداترس که وسیلهو مرد

 . ما در سال جاری قصد داریم به زندگی تعدادی از زنان و مردان خدا نظر انداخته در آنها تأمل کنیم

ها است که بعضی چون  زیرا طمع ریشه همه بدی«: رمایدف پولس در رساله نخست خویش خطاب به تیموتاؤس جوان می 
ولی تو ای مرد خدا، از اینها بگریز و عدالت و دینداری و . در پی آن کوشیدند، از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند

تر بود با  ها از او جوان  که سالپولس در این عبارت تیموتاوس را). 11 – 10 : 6(» ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما
در واقع میزان سن یک فرد، همیشه معیار مبدل شدن به یک زن یا مرد خدا نیست، بلکه . دهد  مخاطب قرار می»مرد خدا«عنوان 

مد خرا معیار حقیقی و ثابت این امر، داشتن قلبی است که به طور دائم در پی شناخت خداست، قلبی که با فروتنی در حضور او می
 .گذارد و محبت عظیم خدایش را با دنیای گمشده به مشارکت می

کند که تمرکز خویش را در  در ابتدا او تیموتاؤس جوان را ترغیب می.  پولس معیارهای متعددی برای یک مرد خدا قائل است
وی توجه او را به خود معطوف کند که اجازه ندهد ثروت دنی او تیموتاؤس را نصیحت می. زندگی بر مسائل و نکات اصلی قرار دهد

در دنیای . اند اند و در نتیجه دچار مشکالت و دردها شده دارد که بسیاری نگرش درست را از دست داده پولس اظهار می. سازد
. باشند گرایی وجود دارند، که بسیار مهلک می های نیرومندی برای سوق دادن افراد به جانب مادی ها و گرایش اطراف ما وسوسه

با این . در واقع خدا آنها را به جهت لذت ما آفریده است. شود ون شک داشتن چیزهای زیبا به خودی خود امر بدی تلقی نمیبد
گیریم  حال، وقتی ما به جای اینکه آنها را تدارکی از جانب خدا بدانیم محبتشان را در دل خود جای می دهیم، در مسیری قرار می

 .گردد منتهی میکه به مشکالت و دردهای بسیار 

در واقع حداقل شش مشخصه وجود دارند که زنان و مردان . باید در ابتدا طلبیدن مسیح و عدالت او باشد هدف ما در زندگی می 
در حقیقت . ما نیازمند تعقیب عدالت هستیم، یعنی قرار گرفتن در یک رابطه درست با خدا. باشند خدا نیازمند طلبیدن آنها می

امسال در پی اموری باشید که به جای صدمه زدن و تخریب رابطه شما . باشد زندگی ما حفظ رابطه درست با خدا میترین نکته  مهم
 . اگر شما این کار را انجام دهید، پیروزی را لمس خواهید نمود. با خدا، آن را ارتقا داده، تقویت نماید

اجازه بدهید که . ن به مسیح را هدف زندگی خود قرار دهیدشما شباهت یافت. به دنبال شباهت هر چه بیشتر به مسیح باشید 
در واقع تعقیب این هدف به جای . این کار شما منجر به غم، اندوه و پشیمانی نخواهد شد. زندگی شما بر این هدف متمرکز گردد

شما . ار، امری غیرممکن استاما از سویی دیگر انجام این ک. غم و اندوه، منجر به پدید آمدن شادی و کسب موفقیت خواهد گردید
توانید در یک روز تصمیم بگیرید که شبیه مسیح گردید و سپس به طور ناگهانی یک مسیحی پیروزمند شوید، انجام این امر در  نمی

. دهنده شخصیتش باشید شما باید با ایمان زندگی کنید تا خود خداوند شما را همان شخصی بسازد که انعکاس. توان شما نیست
اما چگونه باید این کار را انجام داد؟ کتاب . ه بر تعقیب عدالت و شباهت یافتن به مسیح، شما باید ایمان را نیز تعقیب کنیدعالو

آنگاه ایمان از .  با تفحص نمودن کالم خدا در تعقیب ایمان باشید».ایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم خدا«: فرماید مقدس می 
 .های تازه فوران خواهد نمود آباعماق وجود شما همچون 

ام که دو نوع مسیحی وجود دارند که به طور جدی در طلب  من کشف کرده. اما شما باید محبت و فروتنی را نیز بر ایمان بیفزایید 
ده دیگران دهن باشند که رحیم و یاری گروه دوم افرادی می. نامم نوع اول، اشخاصی هستند که من ایشان را انبیا می. باشند خدا می

با این حال پولس در . باشند اما گروه دوم در تعقیب فروتنی و نیکویی می. انبیا در پی عدالت، ایمان و خداپرستی هستند. باشند می
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ما در . باید هر دو را پیروی نمود دارد که می باید متابعت کرد، بلکه او اظهار می رساله یاد شده نمی گوید که یکی از آن دو را می
باید اشخاصی که از ما تنفر دارند را محبت .  حفظ معیارهای قدوسیت، باید در پی محبت، مهربانی و داشتن روح فروتن باشیمکنار

 .ما باید افرادی رحیم و پر فیض باشیم. نماییم، به افراد نیازمند توجه کنیم و با افتادگان با فروتنی رفتار نماییم

. او در تمامی مسیر استقامت خواهد نمود. که مسیح و عدالت او را تا به آخر تعقیب نمایند یک زن و یا مرد خدا کسی خواهند بود 
. اما مرد خدا مسیر را به پایان خواهد برد. برند کنند، اما آن را با شکست به پایان می بسیاری مسیر را با سر و صدای بسیار آغاز می

 نیست، بلکه او در »دوی سرعت«مسابقه او . ظارش ایستاده، دوخته استاو چشمانش را به خط پایان یعنی جایی که مسیح در انت
به سوی پیشوا و کامل کننده «: گوید به همین دلیل است که نویسنده رساله به عبرانیان می.  شرکت دارد»دوی استقامت«مسابقه 

مسیح آغاز و پایان زندگی .  قرار دهیدکنم که در سال جاری تمرکز خویش را بر مسیح  من شما را تشویق می».ایمان نگران باشیم
  .در این سال بر مسیح نظر کنید، و یک زن یا مرد پیروزمند باشید. پیروزمند است
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  والــــدین با ایمان_موسـی 

موسی . اند ئل گردیدهاغلب اوقات واقع شده است که مردان خدا به سبب داشتن والدین با ایمان به موفقیت و بزرگی نا
اما موسی بدون برخورداری از دعاها و ایمان والدین . موسی به عنوان مردی بسیار بزرگ شناخته شده است. یکی از آن مردان است
به ایمان چون موسی متولد شد، والدینش او را «: گوید  مقدس می کتاب. توانست به آن جایگاه دست یابد خداترس خویش نمی

 ).23 : 11عبرانیان (» فته، سه ماه پنهان کردند و از حکم پادشاه بیم نداشتندطفلی جمیل یا

فرعون در همان ایام بارداری مادر موسی، دستور داده بود تا تمامی اوالد ذکوری که برای بنی . بار و ترسناک بود اوضاع فاجعه
زیرا اوالد ذکور ایشان . رانی در مصر به آسمان برخاسته بوددر آن ایام فریاد و زاری والدین عب. اسرائیل متولد میگردند، کشته شوند

در عوض ایشان طفل را به مدت سه ماه در منزل . اما والدین موسی از این امر هراسان نشدند. شدند  می ای کشته رحمانه به طرز بی
ها به آب   رود نیل یعنی در قلمرو تمساحپنهان نمودند، و سپس فرزند خود را در سبدی که قیراندود شده بود جای دادند؛ و او را در

او مرد خدایی خواهد . ترین رهبر تاریخ عبرانیان گردد کند تا بزرگ او رشد می. انگیز و تاریخی است بقیه حکایت شگفت. انداختند
 کارگیری  حوه بهبا این حال در اغلب موارد به هنگام نگریستن به ن. گردید که اوالد اسرائیل را از بندگی رهایی خواهد بخشید

 .شود انگیز و پر ابهت موسی از جانب خدا، معموالً ایمان والدین او نادیده گرفته می شگفت

در واقع ایمان آنها اولین قدم . آنها به خدا ایمان داشتند. اما موسی به واسطه ایمان والدین خود به آن درجه از بزرگی نائل گشت 
والدین موسی چندین مشخصه داشته است که نخستین آنها این بود که ایشان نقشه ایمان . موسی به سوی سرنوشت خویش بود

. آنها از نگاه کردن به اوضاع دشواری که ایشان را احاطه نموده بود، امتناع ورزیدند. خدا را برای زندگی خویش مشاهده میکردند
چیزی مخصوص و منحصر به خود داشت، و آنها این او . گوید که آنها متوجه شدند که او یک بچه معمولی نیست مقدس می کتاب 

دانستند  آنها با ایمان عمل نموده، می. از این رو ایشان اجازه ندادند که دنیای اطرافش، وی را هالک سازد. مسئله را دریافته بودند
 . ن نقشه را ببینندو ایمان والدین موسی ایشان را قادر ساخته بود تا ای. ای دارد که خدا برای زندگی فرزندشان نقشه

باید دریابیم که ضروری  بلکه به عنوان پیروان مسیح می. باید بر حسب دیدار و هر آنچه که رویت می کنیم سلوک کنیم ما نمی 
سازد تا چیزهایی را ببینیم که دیگران قادر به  ایمان این امکان را برای ما فراهم می. است تا با ایمان سلوک و زندگی نماییم

توانیم نقشه خدا را برای زندگی خود ببینیم، و در دعا با ایمانی همچون ایمان والدین  ما به وسیله ایمان می.  آنها نیستندمشاهده
سازد تا فراتر از اوضاع حاکم به آن چیزی که در قلب خدا برای فرزندانمان وجود  ایمان ما را قادر می. موسی، برای ایشان بایستیم

 . دارد، بنگریم

گوید که  مقدس در این باره می کتاب .  بر این والدین موسی تسلیم ترس موجود و اوضاع حاکم بر جامعه خود نیز نشدندعالوه 
. باشند های دشواری روبرو می کنیم که فرزندان ما با موقعیت  هم اکنون ما در دورانی زندگی می».از حکم پادشاه نترسیدند«: ایشان 

ای  سابقه حاملگی در سنین نوجوانی به طرز بی. های گروهی، انبوه مواد مخدر روبرو هستند مند رسانهآنها با تأثیرهای منفی و قدرت
اما . سازد رسانید، جوانان را هالک می امروز ویروس ایدز به همان شکلی که فرعون اوالد بنی اسرائیل را به قتل می. یابد افزایش می

ای را که خدا برای فرزندانمان طرح نموده مشاهده  نیم به آسمان نظر نموده، نقشهتوا ما می. والدین مسیحی نباید هراسان باشند
 . های مختلف زندگی کنیم، بلکه با ایمان بر خدای توانا سلوک نماییم ما نباید در هراس از موقعیت. کنیم

ی زود مسیح را در سنین پایین به هر دوی ایشان، خیل. من و همسرم اوالد خویش را حتی قبل از تولدشان، به خدا تقدیم نمودیم 
های جوانی را از خود نشان  هر دوی ایشان در مقطعی از زندگی تمرد و عصیان مخصوص سال. دهنده خویش، پذیرفتند عنوان نجات

ی ما، ایم که خدا اما در همان حال متوجه شده. ایم در اوقاتی از زندگی من و همسرم به سبب گناهان فرزندانمان اشک ریخته. دادند
هایی است که قصد دارند به فرزندان ما شکل و قالب  تر از تمامی قدرت القدس که در ما ساکن است بزرگ روح. خدایی امین است
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ایم که والدین مسیحی نباید در ترس روزگار خود را  من یک موضوع بسیار مهم را دریافته. دنیوی ببخشند و ایشان را هالک سازند
 . باید با ایمان سلوک کنند، و خداوند هر آن چرا که وعده فرموده به جا خواهد آورد آنها می. سپری نمایند

آنها اعتقاد . آورند بسیاری از مردم به غلط ایمان را یک امر منفعل به شمار می. سرانجام اینکه والدین موسی، با ایمان عمل نمودند
وقتی که ما . دانم  مقدس می اما من این تفکر را مغایر با تعلیم کتاب. دارند که ما باید بر خدا توکل نموده کار دیگری انجام ندهیم

مابین ایمان و عمل . اند کنیم که آنها با ایمان زندگی و عمل نموده باب یازدهم رساله به عبرانیان را مطالعه می نماییم، مشاهده می
یعقوب (» ایمان نیز اگر اعمال ندارد، در خود مرده استهمچنین «: گوید مقدس در این باره می در واقع کتاب . تضادی وجود ندارد

2 : 17.( 

 آنها سبدی تهیه ».ایم، پس فرزندمان را نجات بده خدایا ما به تو توکل کرده«: کار ننشستند تا فقط به خدا بگویند والدین موسی بی 
آنها سهم خود را .  به مراقبت الهی به آب انداختندسرانجام آنها طفل را به همراه سبد با اعتماد . کردند و آن را قیراندود نمودند

. سهم والدین موسی کار دشوار و سختی بود. آسا بود سهم خدا کاری معجزه. انجام دادند و خدا نیز سهم خویش را به انجام رساند
 خود گرفته او را جز  ستخدا نیز پسر را به د. های خدا رها ساختند آنها در سهم خود خطر کردند و موسی را با اعتماد در دست

خدا به ایشان پاسخ . آنها نزد خدا فریاد برآوردند. خدا او را به قصر فرعون برد. آنها پسر را در نیل گذاشتند. خانواده سلطنتی ساخت
 . داد

یی که باعث ها و به اعتقاد من یکی از موضوع. من ایمان دارم که به هنگام ورود به آسمان، ما دچار شگفتی بسیاری خواهیم شد
ساختن . شان است شگفتی ما خواهد گردید کشف چگونگی ساخته شدن زنان و مردان بزرگ خدا، توسط دعاهای والدین خداترس

شناسیم ثمر  بسیاری از مردان خدایی که ما امروز می. گردد زنان و مردان بزرگ خدا اغلب با دعاهای مادر در مکان خلوت، آغاز می
 .ز هستنددعاهای زنان مقدس دیرو
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 موسی به مدرسه میرود
اما آموزش الزم برای ساخته شدن یک مرد خدا با آموزشی که . هر زن و مرد خدا نیازمند برخوردار شدن از آموزش است

های  بهاما مدرسه الهی، برای آنها تجر. مدارس دنیوی به مردم اطالعات میدهند. شود، متفاوت است در مدارس جامعه بیرون داده می
اما او در مدرسه خدا در . شود های بزرگ وارد می های مجلل و سازمان انسان در مدارس دنیوی به ساختمان. سازد زندگی مهیا می

در پایان دوران مدارس دنیوی، افراد مدرک . بیند های فروتنانه، آموزش می های سخت درهای بسته و تصادم میدان مسابقه، کوبیدن
 . گردند نند، اما در پایان مدرسه خداوند، افراد از شخصیتی عمیق و برجسته برخوردار میک و درجه دریافت می

او به عنوان پسر . ترین مدارس مصر تحصیل نموده بود او قبالً در عالی. موسی نیز در دورانی از زندگیش به مدرسه خدا قدم گذاشت
اما هیچ یک از آنها او را . نات موجود در جامعه آن روز برخوردار بودموسی از بهترین امکا. دختر فرعون، رشد کرده تعلیم دیده بود
. او دانش عمومی و طبیعی زیاد اندوخته بود، اما آنها هیچ یک دانش و معرفت مسیح نبود. آماده به اجرا درآوردن نقشه خدا ننمود

داد که او سقوط و شکستی را در  ام موسی، اجازه مین باید قبل از ثبت خدا می. ای تنظیم نموده بود اما خدا برای آموزش موسی نقشه
 . زندگیش تجربه کند

و واقع شد در آن ایام که چون موسی بزرگ شد، نزد برادران خود بیرون آمد، و به کارهای «: گوید مقدس در این باره می کتاب 
پس به هر طرف نظر افکنده، . زد  بود، میدشوار ایشان نظر انداخته، شخصی مصری را دید که شخصی عبرانی را که از برادران او

که ناگاه دو مرد عبرانی منازعه می . و روز دیگر بیرون آمد. چون کسی را ندید، آن مصری را کشت، و او را در ریگ پنهان ساخت
 تو کیست که تو را بر ما حاکم یا داور ساخته است؟ مگر«: گفت» زنی؟ چرا همسایه خود را می«: کنند، پس به ظالم گفت

و چون فرعون » .یقیناً این امر شیوع یافته است«: پس موسی ترسید و گفت» خواهی مرا بکشی چنانکه آن مصری را کشتی؟ می
» و بر سر چاهی بنشست. این ماجرا را بشنید، قصد قتل موسی کرد، و موسی از حضور فرعون فرار کرده، در زمین مدیان ساکن شد

 ). 12 – 11 : 2خروج (

خدا موسی را در مدرسه بیابان . داد  به موسی اجازه تجربه نمودن این شکست را پیش از به کار گرفتن او در ملکوتش میخدا باید 
او در زمان اتمام دوران . القدس آغاز کرد در واقع او دروس خویش را در دانشگاه فروتنی تحت نظر روح. نویسی نمود مدیان نام

یعنی مدرک . نمود را در پایان دوره دریافت می» خ  -ت   -د «باید مدرک عالی او می. گشت  میباید به یک مرد خدا بدل دانشگاه می
 . دکترای توکل نمودن بر خدا

گرفت که  باید او یاد می در ابتدا می. گذراند باید آنها را می های زیادی در دانشگاه فروتنی مدیان وجود داشتند که موسی می درس 
کرد و در نظر داشت  او رنج و زحمت قوم خود را مشاهده می. موسی مرد مصری را کشت. ان خدا انجام گیردباید در زم کار خدا، می

خداوند برای کار خود یک جدول زمانی . اما به واقع چهل سال زودتر دست به کار شده بود. که ایشان را از اسارت مصریان رها سازد
موسی در مکان درستی قرار داشت، . دهد و زمان درست، پیغام درست را ارائه میو یک مرد موثر خدا فردی است که در مکان . دارد

آموخت و وارد جدول زمانی  القدس را می باید سلوک نمودن با روح موسی می. اما زمان خداوند برای انجام آن خدمت فرا نرسیده بود
 .شد خداوند می

موسی قبالً در فنون جنگی مصر . باید به وسیله قدرت الهی انجام داد وند را گرفت که کار خدا باید یاد می  اما عالوه بر این موسی می
القدس به  باید با قدرت روح این کار می. گیرد اما کار خداوند به وسیله قدرت جسمانی انسان انجام نمی. تعلیم یافته ماهر گردیده بود

از همین . دید و در نظر داشت آن اوضاع را اصالح نماید ا می بودند ر موسی مشکالت ناروایی که به قومش تحمیل شده. انجام برسد
ترین کار و کمک او بیش از اینکه بر مشکالت و رنج  ترین کاری را که در توان داشت برای قومش انجام داد، لیکن بزرگ رو بزرگ
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 یا به قدرت بلکه به وسیله روح او باید نه با قوت آموخت که کار خدا می باید می او می. قومش بیفزاید، ثمر دیگری در بر نداشت
 .انجام گیرد

شیوه و طریق «باید به وسیله  گرفت که کار خدا می باید یاد می او می. آموخت باید آخرین درس دانشگاه فروتنی را نیز می موسی می 
اما طریق . دهد وق میطریق دنیا انسان را به سوی مرگ و اسارت بیشتر س. و طریق خدا، ساختن شخصیت است.  انجام گیرد»خدا

التحصیل شدن از دانشگاه  موسی قبل از فارغ. کند گونه هدایت می خداوند ما را به سوی برخوردار شدن از یک شخصیت مسیح
شناخت . از همان مالقات بود که موسی شناخت عمیق خداوند را آغاز نمود. نمود باید خدا را در کوه سینا مالقات می فروتنی می

و پس از آن، و تنها پس از آن بود که موسی مهیای رهبری اسرائیل و خارج . ردید که شخصیت موسی بسط یابدخداوند سبب گ
 . نمودن ایشان از زمین اسارت گردید

 .   خواهید به یک زن یا مرد خدا مبدل گردید؟ اگر پاسخ شما مثبت است در مدرسه خدا ثبت نام کنید آیا شما می
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 موسی خدا را مالقات میکند
کننده، مردم در متابعت از  های مشخص بدون آن لحظه. ای وجود دارند کننده های مشخص در زندگی هر رهبر بزرگ لحظه

توانند آن چه که یک رهبر را  بدون وجود اوقات یاد شده مردم نمی. باشند رهبر دچار مشکل می شوند، زیرا قادر به درک او نمی
کننده اوقاتی هستند که مسیر رهبری یک فرد  های مشخص لحظه. نماید، درک کنند و یا علت عملکردهای او را بفهمند  میمشخص
 . نمایند و همین اوقات هستند که شور و عالقه یک زندگی را توجیه می. کنند را بنا می

او در کتاب مذکور . گی خود را به نگارش در آوردچندین سال قبل دان کویل، معاون رییس جمهور وقت ایاالت متحده، داستان زند
های گروهی اغلب سعی  در آن هنگام رسانه. های گروهی به طور پیوسته در مورد او دچار سوءتفاهم شده بودند بیان نمود که رسانه

نایی داشتند بر این در حالی که، اشخاصی که از نزدیک با معاون رییس جمهور، آش. داشتند که او را یک فرد احمق قلمداد کنند
های  دان کویل خود بر این عقیده بود که فقدان لحظه. ترین رهبران زمان خود است اعتقاد بودند که او یکی از متفکرترین و باهوش

های گروهی نتوانند او را بشناسند لذا در مورد او دچار سوءتفاهم  کننده در مقابل مطبوعات، سبب گردید که رسانه مشخص
 . گردیدند

ترین رهبران تاریخ مشاهده  این واقعیت در زندگی یکی از بزرگ. موفقیت یک رهبر به طرز تلقی و استنباط مردم از او بستگی دارد
های خاصی از تاریخ به عنوان ظرفی در  او در لحظه. موسی فرزندان اسرائیل را از اسارت مصر به سوی آزادی رهبری نمود. شود می

کننده زندگی او بدل  ن حال نباید فراموش کرد که موسی قبالً مالقاتی با خدا داشت که به اوقات مشخصبا ای. دست خدا عمل نمود
در آن . اما روزی خداوند بر فراز کوه خود را بر او آشکار ساخت. او قبل از آن مالقات یک چوپان ساده، در بیابان مدیان بود. گردید

خدا توجه موسی را به خود جلب نموده، . خدا در آن مکان بود. سوزد گردیده، اما نمیای را مشاهده کرد که منور  هنگام موسی بوته
ای بود که زندگی و خدمت موسی را تعیین و مشخص  این تجربه. موسی هرگز آن مالقات را فراموش ننمود. او را به نام صدا زد

 . نمود

بدین جا نزدیک میا، نعلین خود را از پاهایت بیرون «: داو به موسی فرمو. خدا شخصیت و ذات خویش را بر موسی مکشوف نمود 
 نخستین صفت الهی که موسی به شناخت آن نائل گردید، ).5 : 3خروج (» ای زمین مقدس است کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده

. آید آید، قدوسیت هم می وقتی خداوند می. موسی هرگز نباید این واقعیت را فرموش می کرد. این بود که خدا، خدایی قدوسی است
وقتی ما با خدا . هیچ عیب و یا ناپاکی در او وجود ندارد. ایم ایستیم در حضور قدوسیت مطلق ایستاده وقتی ما در حضور خدا می

شود  باید درست همانند موسی عمل نموده هر چیزی را که مانع قرار گرفتن پاها یا زندگی ما در زمین پاک می کنیم، می مالقات می
 . از خود دور سازیم

وقتی خدا خود را بر موسی مکشوف . باشد که بر زندگی موسی تأثیر نهاد عالوه بر مورد باال قدرت ابدی خدا، دیگر خصوصیت او می
آنگاه موسی روی خود را پوشانید، زیرا . من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، و خدای اسحاق، و خدای یعقوب«: نمود به او فرمود

ها قبل شنیده باشد، و هم اکنون  باید حکایت ابراهیم، اسحاق و یعقوب را سال  موسی می).6 : 3خروج (»  که به خدا بنگردترسید
زیرا او در . باید ترس وجود موسی را در بر گرفته باشد بنابراین می. همان خدا با قدرتی عظیم، خود را بر او مکشوف نموده است

 .توانست همان موسی قبل باشد بعد از این مالقات موسی دیگر نمی. درمطلق ایستاده استحضور یک خدای مهیب، ابدی و قا

در . باشد اما موسی افزون بر خصوصیات ذکر شده از خدا، دریافت که آن خدای قادرمطلق و قدوس، خدای محبت و رحمت نیز می
د دیدم، و استغاثه ایشان را از دست سرکاران ایشان هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرن«: همان مالقات خدا به موسی فرمود

قوم به طور قطع در این فکر بودند که خدا ایشان را فراموش نموده است یا ). 7 : 3خروج (» شنیدم، زیرا غمهای ایشان را می دانم
ا به عنوان خدایی رحیم و موسی خدا ر. اما خدا عکس این موضوع را به موسی نشان داد. های آنها ندارد ها و رنج توجهی به غم
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همین محبت و رحمت بود که موسی را به سمت پذیرش مسؤولیت رهبری اسرائیل جهت نجات . دلسوز نسبت به قوم شناخت
او خدا را . ماند باید همانند قبل باقی می در واقع زندگی، خدمت و رهبری موسی بعد از آن مالقات نمی. ایشان از اسارت، سوق داد

 . ای در زندگی و رهبری خود داشت کننده او لحظات مشخص. بود و دیگر نباید همان شخص سابق باشدمالقات کرده 

بعد از مالقات با خدا، دیگر سؤالی وجود ندارد که . کننده در زندگی زنان و مردان خدا، یک مالقات با خدا است لحظات مشخص 
پس از آن، این مسئله مهم که شما که هستید . ضیح داده شده استزندگی ما برای چیست؟ زیرا پاسخ این سؤال به طرز واضحی تو

این به میزان دانش شما بستگی نخواهد داشت، . گردد اید، تعیین می روید توسط آنکه با او مالقات نموده و در مسیر زندگی کجا می
 . کند اید، مسیر زندگی شما را تعیین می بلکه همان کسی که او را شناخته
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 ایمان موسی
  

 این ایمان است که سرنوشت یک زن یا ».بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا ممکن نیست«: فرماید که  مقدس می کتاب
هر برکتی توسط ایمان به . و باز این ایمان است که هویت و ارزش ایشان را در زندگی مشخص می سازد. کند مرد خدا را تعیین می

زندگی پیروزمند مسیحی، زندگی است که به طور کامل با ایمان پیش . گردد ، غلبه حاصل می آید و با ایمان بر هر مانع یدست م
 . رود می

ای که  هر معجزه. هر عملی که خدا موسی را در آن به کار گرفت، یک عمل ایمان بود. موسی به وسیله ایمان یک مرد خدا شد
 . ایمان مخرج عادی معادله زندگی هر مرد یا زن پیروزمند مسیحی است.  انجام رسیدموسی به عمل آورد با ایمان به

نخستین آنها این بود که او یک هویت جدید . گوید مقدس از سه انتخاب خاص که موسی به وسیله ایمان انجام داد سخن می کتاب 
» گ شد، ابا نمود از اینکه پسر دختر فرعون خوانده شودبه ایمان چون موسی بزر«: گوید مقدس در این باره می کتاب . انتخاب نمود

او در دوراهی باقی ماندن به عنوان پسر دختر فرعون، یا پیوستن به . موسی با بحران هویت مواجه شده بود). 24 : 11عبرانیان (
 . زید و به قوم خدا پیوستاو هویت جدیدی برگ. سرانجام موسی انتخاب درست را انجام داد. اسرائیلی قرار گرفته بود غالمان 

آنها از محسوب شدن با قوم خدا . های نادرست خویش از یک زندگی شکست خورده برخوردارند ایماندارن بسیاری به دلیل انتخاب 
اگر ما قصد داریم در پیروزی سلوک نماییم، . برند در نتیجه، این قبیل اشخاص همیشه در شکست به سر می. و مسیح شرم دارند

 . دهنده و قوم خدا، شرم داشته باشیم انیم از نجاتتو نمی

ها به طور معمول چیزهایی هستند که برای ما مهم  ارزش. های زندگی نیز انتخابی به عمل آورد عالوه بر این موسی در مورد ارزش 
او را در مکانی قرار داد که اما خدا . های نادرستی را اختیار کرده بود کرد ارزش موسی در مدتی که در مصر زندگی می. باشند می
موسی دومین طریق را اختیار کرد و در نهایت . ها و بدنامی یکی را انتخاب کند باید از میان شهرت و خوشبختی یا جفا، سختی می

آید، اما  جستجو نمودن شهرت و خوشبختی همیشه در ظاهر نیکو به نظر می. به یکی از مشهورترین افراد تاریخ بشر مبدل گردید
از سوی دیگر اطاعت نمودن از . شوند باشند، و به طور معمول به سوی شکست کشیده می طالبان آن، از درون پوسیده و شکسته می

گردد، و همچنین  رسد، اما به حیات و موفقیت منتهی می خدا به هر قیمت ممکن، معموالً دشوار و اغلب خطرناک به نظر می
ذلیل بودن با قوم خدا را «: دارد که موسی مقدس بیان می کتاب . ب آن نبودیم نیز منجر گرددای که طال تواند به شهرت و آوازه می

تر داشت از آنکه لذت اندک زمانی گناه را ببرد؛ و عار مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی  پسندیده
 ).26 – 25 : 11عبرانیان (» داشت مجازات نظر می

او توکل نمودن بر آن نادیده را به جای ترس از مشکالتی که همواره پیش . موسی ایمان را به جای ترس انتخاب نمود و سرانجام 
اما موسی . شیطان در نظر داشت که توجه موسی را به پادشاه معطوف سازد و او را بر مشکالت متمرکز نماید. روی او بود، برگزید

به ایمان مصر را ترک کرد و از غضب پادشاه نترسید زیرا چون آن نادیده را بدید، «. شتشاهان برافرا چشمان خود را به سوی شاه
 ). 27 : 11عبرانیان (» استوار ماند

بیشتر اوقات ترس، . لیکن پایان مناسبی ندارند. کنند بسیاری از مسیحیان سفر ایمان و سلوک نمودن با خدا را بسیار خوب آغاز می 
. توانند با هم در یک خانه ساکن شوند و ایمان و ترس نمی. آیند استقامت و پایداری از ایمان پدید می. دساز این افراد را فلج می

موسی نگاه . اما در اینجا  موضوع انتخاب مطرح است. کند ایمان زندگی ما را در تمامی ایام حیاتمان به سوی پیروزی هدایت می
 یست؟ انتخاب شما چ. کردن به سوی خدا را انتخاب نمود
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 موسی و صمیمیت با خدا
  

دیگر چیزی بهتر از این «: کردم من فکر می. من شبی را که به شناخت مسیح نائل شدم، هرگز از یاد نخواهم برد
قلب من از این جهت که می توانستم محبت و .  من به شناخت خدایی نائل شده بودم که خالق کل کائنات بود».تواند واقع شود نمی

و زندگی برایم مفهوم دیگری . قلبم شیفته خداوند شده بود. به طور مستقیم تجربه نمایم، پر از شور و شعف شده بودقدرت خدا را 
انگیزی بود که مرا وارد یک  با این حال، این فقط ابتدای سفر شگفت. کردم ای به زندگی و دنیا نگاه می من با چشمان تازه. یافته بود

 . زده نمود تا پیام محبت، فیض و بخشایش الهی را اعالم نمایم کشورهای جنگکشی شده، و  انقالب، کشور نسل

گردد، اما به مدت زمانی طوالنی نیاز دارد که در شناخت خدا رشد نموده به فردی مفید  یک زن یا مرد خدا در یک لحظه مولود می
اما واقعیت این . گردد، به مقصد رسیده است  میاغلب، مسیحیان این نگرش را دارند که آن فردی که در ملکوت مولود. مبدل شود

ما در نجات به شناخت خدا . آن فقط خط آغاز است. نجات به معنی عبور از خط پایان نیست. است که سفر فقط آغاز شده است
 . باید در تقدس رشد نماییم خواهیم به همان فردی بدل شویم که مد نظر خداست، می گردیم، اما اگر می نائل می

خدا در آنجا خود را بر موسی مکشوف ساخت، اما این فقط آغاز رابطه . سی خدا را در کوهی واقع در صحرای مدیان مالقات نمودمو
بعد از اینکه موسی خدا را در آن روز . کرد شناخت و در صمیمیت با او رشد می باید خدا را بیشتر می او می. موسی با خدا بود

موسی از سه طریق در صمیمیت با خدا . سؤال منطقی در مورد رابطه جدیدش با خدا مطرح گردیدساز مالقات نمود، چند  سرنوشت
 . رشد نمود

 ).12 : 3خروج (» البته با تو خواهم بود«: خدا به موسی فرمود که. ابتدا اینکه، او خدا را به عنوان خدایی حاضرمطلق شناخت 
خدا چه در زمان ایستادن مقابل فرعون، و . جا که باشد، خدا در آنجا حاضر استموسی احتیاج داشت این واقعیت را بداند که او هر 

او در فراز کوه و در قعر . او هم در بیابان و هم در شهر با موسی خواهد بود. چه در زمان ایستادن مقابل دریای سرخ با او خواهد بود
 . دره با موسی خواهد بود

نظام حکومتی رومانی قبالً مردم . خواست رسید که از قلب مردم برمی ، صدایی به گوش میزمانی که انقالب رومانی به وقوع پیوست 
اما در یک لحظه الهی، حضور خداوند آمد و خود را . ای با طرح مسائل الحادی شستشوی مغزی داده بود ریزی شده را به شکل برنامه

خدا با «: ها ریخته فریاد برآوردند که گ رومانی به خیابانبر مردم آشکار ساخت، در نتیجه دویست هزار تن در دومین شهر بزر
  ».ماست

» خدا با ما« بود، که معنی آن »عمانوئیل«هایی که به وی اطالق گردید  وقتی عیسی به این کره خاکی قدم گذاشت یکی از نام 
تواند با  بند، که هر جا که بروند او میوقتی خدا خود را بر قوم خویش مکشوف می سازد، همیشه مشتاق است که آنها دریا. باشد می

 . ایشان باشد

  

موسی یک سؤال منطقی در . خدا همیشه همه جا حضور دارد. اما خدا خود را به عنوان خدای ابدی نیز بر موسی مکشوف ساخت
 آن کسی که او را باید نام خواست که نزد قوم بازگردد، حداقل می  اگر موسی می»نام تو چیست؟«: حضور خدا مطرح نموده گفت

شما . )14 : 3خروج (» هستم آنکه هستم«: خدا در پاسخ فرمود. پاسخ خدا به این سؤال مطابق ذات او بود. فرستاده بود می دانست
هستم آنکه « در آن لحظه مالقات با موسی خدا، ».بودم آنکه بودم، یا خواهم بود آنکه خواهم بود«: توجه داشته باشید که او نگفت
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او . شود او هرگز پیر و سالخورده نمی.  است»من هستم« است و فردا نیز هنوز او »هستم آنکه هستم«او امروز هم، . بود »هستم
 .  همان است»دیروز، امروز و تا به ابد«

ان شما، اسرائیل بگو، یهوه خدای پدر به بنی«: خدا به موسی فرمود. سرانجام موسی، خدا را به عنوان خدایی کامالً امین شناخت 
خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده، این است نام من تا ابدآلباد و این است یادگاری من نسالً بعد 

خدا .  آنچه که خدا همراه و برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب انجام داد با موسی نیز به انجام خواهد رساند).15 : 3خروج (» نسل
 .ایش به پدران قوم امین و راست بوده، نسبت به موسی نیز همان گونه خواهد بوده نسبت به وعده

های ذاتی خود او نبود، بلکه آن حاصل شناختن یک خدا عظیم بود؛  دلیل اینکه موسی یک مرد خدا لقب گرفت، بزرگی و توانایی 
ه خدای موسی خدای هر ایماندار واقعی عیسای انگیز این است ک و موضوع هیجان. یعنی خدای حاضر مطلق، ابدی و کامالً امین

زنان و مردانی وجود . گیرد شود، بلکه از جانب خود خدا صورت می کار ساختن یک مرد خدا از انسان آغاز نمی. باشد مسیح نیز می
 در صمیمت با اما نشان مذکور تنها. باشند داند که نشان شخصیت الهی را بر قلب و جان خویش دارند و در ملکوت او مفید می

 .  بندد دهنده است که بر قلب انسان نقش می نجات
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 مـوســی ـ دوســت خـــدا
  

خواهید چه میراثی از خود  رسد، دوست دارید به چه چیزی شهرت داشته باشید؟ شما می وقتی زندگی شما به پایان می
خواستید زندگی خود را توصیف   عبارت بر روی سنگ قبر خود بنویسید، چگونه میتوانستید یک به یادگار گذارید؟ اگر شما می

 . باشد ها تعریف کوتاهی از آنچه شما در واقع هستید، می کنید؟ پاسخ به این سؤال

ترین نبی که در اسرائیل برخاسته، و  مرد خدا، بزرگ«او .  مقدس به طرق متعدد و مختلفی معرفی شده است موسی در کتاب
دوست «هایی که از موسی به عمل آمده، این است که او  ترین توصیف  اما یکی از جالب».شود مچنین خادم خدا خوانده میه

خروج (» گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید و خداوند با موسی روبرو سخن می« : گوید مقدس می  کتاب ».خداست
 .دا را حفظ نمود که برای همیشه به عنوان دوست خدا معروف گردید موسی رابطه صمیمی خود را آنقدر با خ).11 : 33

 دوست ».خواهم دوست خدا باشم من می«: ام که کسی بگوید اند که خدا دوست آنهاست، اما به ندرت شنیده بسیاری به من گفته 
صحبت کردن موسی با خدا محدود رابطه موسی با خدا فقط به . کند دهد و از آن اطاعت می خدا کسی است که به کالم او گوش می

 . داد شد، بلکه او به صدای خدا نیز گوش فرا می نمی

های مختلف به کشور من  مردم زیادی با انگیزه«: کردم یک ایماندار یهودی به من گفت ها قبل وقتی از اسرائیل دیدن می سال 
اما تنها تعداد کمی هستند که با قلبی مشتاق و . شوند میمقدس وارد این سرزمین  آنها به عنوان جهانگرد یا محقق کتاب . آیند می

خواهم مردی باشم که خدا را بشناسم و دوست او  من می«:  او ادامه داد و گفت».گذارند مهیای شناخت خدا به این کشور پا می
 ».شوم

خدا گوش فرا دهند، با او گفتگو نمایند، اند که به  اند، آنها آموخته زنان و مردان پیروزمند خدا اشخاصی هستند که دوست خدا بوده 
های فشرده، متعدد و به عهده گرفتن  ترین دزد این صمیمیت، داشتن برنامه اما بزرگ. و صمیمیت خود را با او حفظ کنند

 اجتناب با این حال موسی سعی داشت که از این امر. این مسائل معموالً مشغله فراوانی به دنبال دارند. های پرشمار است مسؤولیت
او مسؤولیت تغذیه، پوشاک، تدارک محل .  نفر بود3000000او مسؤول جمعیتی قریب به . ای بود موسی، مرد بسیار پر مشغله. کند

 .استراحت و حمل و نقل آنها را بر عهده داشت

فی برای دعا کردن داشته های عظیم را به انجام رسانیده و از سوی دیگر وقت کا توانست این مسؤولیت به راستی موسی چگونه می 
محل زندگی (او خیمه خود را خارج از اردوگاه . پاسخ سؤال ساده است. باشد؟ دعایی که در نهایت او را به دوست خدا مبدل سازد

ان آن مکان به آن اندازه خلوت و آرام بود که امک. کرد رفت و خدا را مالقات می موسی به آن مکان می. برپا کرده بود) قوم اسرائیل
دوست خدا زمان و مکان مناسبی برای خلوت کردن با او و گوش دادن به . ساخت مکالمه صمیمانه با خدا را برای موسی فراهم می

. شتابد هایی آماده برای شنیدن صدای خدایش به حضورش می گیرد و با گوش مقدس را به دست می او کتاب . صدایش خواهد یافت
 .ی اعتماد نموده، اسرار عمیقش را بر وی مکشوف سازدتواند بر چنین فرد و خداوند می

  

دوست شدن با خدا مستلزم اختصاص وقت جهت . تواند دوست خدا شود گردد، نمی کسی که با عجله به حضور خدا وارد و خارج می
شتری برای دعا کردن در شد احتیاج بی مارتین لوتر گفته است که هر گاه بیشتر مشغول می. بقرار کردن و استوار نمودن رابطه است

به طور . دهیم های فشرده از خود نشان می های سنگین و برنامه اما ما اغلب واکنش کامالً متفاوتی در مقابل مسؤولیت. یافت خود می
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اما اگر ما به واقع مشتاق مبدل شدن . معمول در این گونه مواقع نخستین واکنش ما قطع کردن رابطه صمیمی خویش با خداست
در آن هنگام ما . ک مرد خدا هستیم، خواهیم آموخت که بدون اختصاص وقت مناسب به دعا، کاری از پیش نخواهیم بردبه ی

 . و دوستی ما با خدا به موضوع نخست زندگی مبدل خواهد شد. بندی خواهیم نمود های زندگی خویش را اولویت ارزش

این مسئله بستگی به این دارد که ما به چه چیزی در زندگیمان اهمیت گذاریم؟  چه میراثی از خود برای فرزندانمان به جا می 
کنیم؟ دوست شدن با خدا برای شما چه  زیرا ما به طور معمول برای اموری که برایمان مهم هستند اوقاتی را فراهم می. دهیم می

 اندازه مهم است؟  
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 فـروتـنـی مـوســــی
  

این سؤالی است که ). 8 : 6میکاه ( »طلبد؟ خداوند از تو چه چیزی می«: گردد مقدس سؤالی بدین مضمون مطرح می  کتاب در
خداوند در راه مبدل شدن ما به یک . پیش روی هر فردی که قصد دارد در حضور خدا بخرامد و به یک مرد خدا مبدل گردد، قرار دارد

غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت «: شود  داده می8 : 6ین سؤال بالفاصله در کتاب میکاه طلبد؟ پاسخ ا مرد خدا، چه چیزی می
 آخرین نکته ذکر شده در این قسمت، همان چیزی است که خداوند از ما »را دوست بداری و در حضور او با فروتنی سلوک نمایی؟

 .طلبد تا ما را به آن کسی که در نظر دارد، مبدل سازد می

این مطلب به طور قطع ). 3 : 12اعداد (» اند و موسی بسیار حلیم بود، بیشتر از جمیع مردمانی که بر روی زمین«: گوید  مقدس می کتاب
انگیز انجام گرفت،  کند که با نگرشی صحیح، علت به کار گرفته شدن موسی از جانب خدا را که به آن شکل شگفت به ما کمک می

اما پس از روبرو شدن با خداوند در کوهستان صحرای مدیان، .  جوانی مردی محکم، قدرتمند و بلندپرواز بودموسی در سنین. دریابیم
ترین مرد کره زمین، در حال تبدیل شدن به یکی از  او با مبدل شدن به حلیم. های قبلی خود را نداشت قلب او دیگر هرگز حالت

ز صحرای مدیان خارج شد، در حقیقت تحصیالت خود در مدرسه فروتنی را نیز به وقتی که موسی ا. ترین رهبران جهان نیز بود بزرگ
 . اتمام رسانیده بود

 این گفته ».هاست فروتنی مادر تمام فضیلت«: آگوستین در این باره گفته است که. باشد ترین خصلت زنان و مردان خدا می فروتنی بزرگ 
چرا فروتنی تا این اندازه در ساختن زنان . آیند های دیگر از قلبی فروتن برمی امی فضیلتباید به طور قطع پذیرفت زیرا تم آگوستین را می

 .توان به دو دلیل عمده اشاره نمود و مردان خدا اهمیت دارد؟ در این باره حداقل می

حال او خود را فروتن با این . عیسی خدا بود، هست و برای همیشه باقی خواهد ماند. نخست اینکه فروتنی جوهر زندگی مسیح بود 
فروتنی جوهر طبیعت . او تخت آسمانی خود را ترک کرده، جسم انسانی به تن کرد. ساخت و تا به موت و حتی موت صلیب مطیع گردید

خواهد به یک مرد خدا مبدل گردد  از سوی دیگر خواست قلبی هر فردی که می. او خدایی بود که انسان گردید. عیسی بر روی زمین بود
 ».در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نمایی«باید  اما برای شباهت یافتن به عیسی می.  است که شبیه عیسی شوداین

خدا «: گوید مقدس در این باره می کتاب . توانیم در فیض خدا رشد نماییم دومین نکته قابل توجه این است که ما بدون فروتنی نمی 
. آید اما واقعیت عمیقی است این موضوع ساده به نظر می). 6 : 4یعقوب (» بخشد ان را فیض میکند، اما فروتن متکبران را مخالفت می

خواهند افراد قدرتمندی برای خدا باشند،  بسیاری می. قلب مغرور با خدا در جنگ خواهد بود، اما قلب فروتن از خدا برکت خواهد گرفت
توانیم به باالترین  ما به فیض خداوند است که می. ضور خدا با فروتنی سلوک نمایندباید در ح اما از این امر غافل هستند که در ابتدا می

 . کنیم ایم، و تنها به فیض خداست که رشد می ایم، به فیض خدا بخشوده شده ما به وسیله فیض نجات یافته. درجات ممکن خود برسیم

. هایمان بپوشیم فروتنی چیزی نیست که ما بتوانم آن را بر روی لباس. اگر فروتنی تا این اندازه مهم است پس ما باید آن را درک نماییم 
). 5 : 15یوحنا (» .توانید کرد جدا از من هیچ نمی«: آید فروتنی حاصل یک نگرش درونی است که از شناخت این فرموده عیسی پدید می

یابیم که او چقدر عظیم و در عین حال پاک است در  وقتی ما درمی. گردد فروتنی از مشاهده و درک حضور، قدرت و پاکی خدا حاصل می
من بر . ای خداوند من نمی توانم، اما تو ای خداوند قادر هستی«:  آوریم در آن هنگام فریاد برمی. آییم حضور او با فروتنی به زانو درمی

 ».نمایم کنم، بلکه بر قدرت تو اعتماد می های خودم توکل نمی توانایی

و سپس خداوند در مورد او گفت که . موسی در ابتدا بر زمین مقدس ایستاد.  مشاهده خدا در قدوسیت اوستفروتنی حاصل درک و 
اید؟ بر   چه مدت است که شما به خدا در قدوسیتش نگریسته».اند بیشتر از جمیع مردمانی که بر روی زمین«مردی بسیار حلیم بود و 

 .تواند در آنجا ساکن گردد ها قلب فروتن میزمین مقدس جایی برای قلب متکبر وجود ندارد، تن
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.موسی ـ زمانی که مرد خدا می افتد  

  

عصا را بگیر و تو و «: خدا به موسی فرمود. توانست کار غیرممکنی باشد ای بود، اما در عین حال می آن فرمان ساده
پس آب را برای ایشان از صخره . ا بدهدبرادرت هارون جماعت را جمع کرده، در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود ر

داد این بود که  باید انجام می  تمام آن چیزی که موسی می).8 : 20اعداد (» بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید
از داشتند از خود اما آیا به راستی، آن صخره آبی را که فرزندان اسرائیل به سختی به آن نی. به همین سادگی. با صخره سخن گوید

 . ساخت؟ این امر نیازمند قدرت خدا و مداخله الهی بود جاری می

دریای سرخ به هنگام برافراشته شدن عصای او شکافته شده . تری از خدا مشاهده کرده بود اما موسی قبالً کارهای به مراتب بزرگ
پس چه لزومی داشت که موسی از فرمان خدا سرپیچی . بودبر قوم آشکار ساخته ) مهیا کننده(خدا خود را همچون یهوه یرای . بود

اما همین کار، . رسد که فقط اشتباه کوچکی رخ داده است به نظر می. نماید؟ اما او به جای سخن گفتن با صخره به آن ضربه زد
 . موسی را از وارد شدن به سرزمین وعده محروم ساخت

و موسی و هارون، . عصا را از حضور خداوند چنان که او را فرموده بود، گرفتپس موسی «: فرماید مقدس در این باره می کتاب  
 و موسی »ای مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟«: جماعت را پیش صخره جمع کردند، و به ایشان گفت

و خداوند . د که جماعت و بهایم ایشان نوشیدنددست خود را بلند کرده، صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آم
چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی اسرائیل تقدیس نمایید، لهذا شما این جماعت را به «: به موسی و هارون گفت
 مطرح سازد ممکن است کسی در نگاه اول این سؤال را). 12-9 : 20اعداد (» ام، داخل نخواهید ساخت زمینی که به ایشان داده

و صخره هم آب از خود جاری ساخت، مگر این . مگر چه اتفاقی افتاده؟ او فقط به جای سخن گفتن با صخره آن را زده است«: که
 »طور نیست؟ پس چرا خدا بر موسی غضبناک گردید؟

اسرائیل تقدیس  ظر بنیچون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در ن«: گردد ها در پاسخ خدا به موسی یافت می جواب این سؤال 
 بنابراین موسی ضربه خویش را ».آن صخره مسیح بود«: دارد که  اظهار می4 : 10 از سوی دیگر پولس در اول قرنتیان »... نمایید، 

افزون بر این موسی، مرتکب اهانتی نیز شد، زیرا آن کار را در برابر چشمان قومی که ایشان را رهبری . بر آن قدوس وارد آورد
اما دیگران هر آنچه را . شاید دیگران از معیارهای موسی برخوردار نبودند. رهبری موسی آسیب جدی دیده بود. نمود، انجام داد می

موسی طریق دشوار را آموخته بود و . او خدا را بر کوهی واقع در صحرای مدیان مالقات کرده بود. که موسی دیده بود، ندیده بودند
 .گونه زندگی کند باید به شکلی ثابت قدم با شخصیتی مسیح دانست که یک رهبر می می

توانیم  ما می. در وهله نخست او خدا را حرمت نکرده بود و از سوی دیگر بر او اعتماد نیز ننموده بود. گناه موسی گناهی دوال بود 
 نکنیم؛ زیرا رهبری مستلزم داشتن ایمانی مردم را رهبری هرگز از موقعیت بی. های بزرگی از این شکست موسی یاد بگیریم درس

اگر ما خواهان عبور نمودن از آنها . های دشوار و غیرقابل عبوری پیش روی ما قرار خواهد داد خدا به طور مکرر موقعیت. ایمان است
 پیروزی همواره ما باید به خاطر داشته باشیم که ایمان و. و تصاحب سرزمین وعده هستیم، می باید به طور کامل بر او توکل نماییم

 .دست در دست هم دارند

شاگردان مسیح . باید با قلبی مردم را رهبری کنیم که فروتن و مشتاق جالل دادن مسیح، است دومین نکته این است که ما می
ند، تمام این افراد در نتیجه شناخت و حرمت نمودن عیسی به عنوان خداو. کردند ای بودند که او را همراهی می مردان و زنان ساده

اگر ما خواهان تحت تأثیر قرار دادن دنیا برای خداوندمان هستیم، . تأثیر قرار دادند دنیای آن روز را به جهت جالل دادن او تحت
اغلب در حین نبرد، ما حس حرمت و . باید بیاموزیم که با قلبی مملو از احساس احترام و مشتاق جالل دادن خداوند کار کنیم
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یعنی درست همان کاری که موسی انجام داد، و انجام آن . کنیم دهیم، و با خشم و تلخی عمل می از دست میتکریم خداوند را 
باید همواره هوشیار بوده قلب خویش را از هر چیزی که مانع وقف و نیایش ساده و پاک مسیح  ما می. برای او بسیار گران تمام شد

 . گردد، دور نگاه داریم می

اند که فقدان ایمان و تکریم خدا، آنها را از دستیابی به تمام آن چیزی که خدا برای ایشان تدارک  زمند دریافتهمردان و زنان پیرو 
او مکاشفات و . ترین رهبری بود که در تمام اسرائیل برخاسته بود او هنوز هم بزرگ. موسی هنوز هم مرد خدا بود. دارد دیده، بازمی

با این حال او از آن چیزی که خدا برای زندگیش .  دیگران دریافت و مشاهده کرده بودکارهای خدا را حتی بیش از حد تصور
. و این فقط به سبب انجام دو گناه به ظاهر بسیار کوچک بود، که در واقع گناهان کوچکی نیز نبودند. تدارک دیده بود قاصر آمد

بنابراین بر . ربایند از جانب خدا را از زندگی مردان و زنان میفقدان ایمان و تکریم خدا، دزدانی هستند که برکات تدارک دیده شده 
توان در مسیح شاد  زیرا به هیچ طریق دیگری غیر از توکل بر خداوند و اطاعت از او، نمی. خداوند اعتماد نموده از او اطاعت نمایید

 . بود
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یوشع ـ آموزش رهبران جدید/ موسی  

  

توان به مانند ارث خانوادگی  مسح الهی و کارهای عمیق خدا را نمی. ای از آسمان داشته باشد باید لمس تازه لی میهر نس
انگیز به  توانیم از خود نمونه و میراثی شگفت این واقعیت به قوت خود باقی است که ما می. از نسلی به نسل دیگر منتقل نمود

. باید در نبردها درگیر شوند آنها خود می. باید خود مسیر پیشرفت در ملکوت خدا را بپیمایند یاما ایشان م. فرزندانمان باقی بگذاریم
های متعددی در سپاه خود دارد، اما نوه ژنرال  او ژنرال. مطابق کالم خدا، خداوند فرزندان بسیاری دارد اما او حتی یک نوه هم ندارد

درخواهند یافت که ملکوت خدا بسیار بزرگتر از زندگی و توانایی آنهاست، و از زنان و مردان حکیم خدا . شود در سپاهش یافت نمی
 .طول عمر ایشان را نیز فراتر خواهد رفت

با این حال موسی . ترین نبی برخاسته در اسرائیل بود او بزرگ. ای به وسیله خدا به کار گرفته شد موسی به طرز عجیب و قدرتمندانه
لذا او همواره به دنبال یافتن مرد جوانی بود که . ا پس از وفات او نیز همچنان تداوم خواهد داشتدانست که کار خد به خوبی می

 . و موسی شخصیت مورد نظرش را در یوشع یافت. دلش با خدا باشد، تا بتواند فرزندان اسرائیل را رهبری نماید

قاتله نما، و بامدادان من عصای خدا را به دست گرفته، بر ا برگزین و بیرون رفته، با عمالیق ممردان برای م«:موسی به یوشع گفت 
و موسی ، هارون و حور بر . پس یوشع به طوری که موسی او را امر فرموده بود کرد، تا با عمالیق محاربه کند. قله کوه خواهم ایستاد

فتند و چون دست خود را فرو یا افراشت، اسرائیل غلبه می و واقع شد که چون موسی دست خود را برمی. قله کوه برآمدند
و . پس ایشان سنگی گرفته، زیرش نهادند که بر آن بنشیند. و دستهای موسی سنگین شد. شدند گذاشت، عمالیق چیره می می

و . هایش تا غروب آفتاب برقرار ماند داشتند، و دست های او را برمی هارون و حور، یکی از این طرف و دیگری از آن طرف، دست
 ).13-9 : 17خروج (» لیق و قوم او را به دم شمشیر منهزم ساختیوشع، عما

اما با وجود اینکه او به یوشع اجازه داد . مشاهده این امر که موسی، یوشع جوان را روانه میدان نبرد می سازد، حکایت جالبی است 
ر داشت و  از آن مکان مشغول اتصال او به منشأ در حقیقت او در حوزه دید یوشع قرا. تا آغازگر نبرد باشد، هرگز از او زیاد دور نشد

موسی با حکمت به یوشع اجازه داد جنگ نموده در نبرد پیروز گردد، اما خودش جهت قطعی شدن پیروزی، کار را . پیروزی بود
 . مدیریت به اجام رساند

که در ابتدا موسی کار خدا را انجام به طوری . باشیم ما در رابطه موسی و یوشع به مرور شاهد پدیدار شدن الگو و طرحی می 
در نهایت یوشع . دهد که یوشع کار خدا را در حالی که خود در آن نزدیکی است، به انجام برساند سپس موسی اجازه می. دهد می

دن نسل در واقع این طرح و الگوی خدا برای برخیزان. یابد نیز ادامه دهد گردد کار خدا را در زمانی که موسی وفات می قادر می
و سرانجام آنها . رسانند ای آن کار را به همراه ما به انجام می سپس عده. دهیم در ابتدا ما کاری را انجام می. جدیدی از رهبران است

 .دهند کار خدا را ادامه می

مقدس در  کتاب . دبه طوری که او به یوشع نحوه سلوک با خدا را نیز تعلیم دا. اما موسی برای یوشع چیزی بیش از یک مرشد بود 
ام  های سنگی و تورات و احکامی را که نوشته و خداوند به موسی گفت، نزد من به کوه باال بیا، و آنجا باش تا لوح«: این باره می گوید

 ).13-12 : 24خروج (» پس موسی با خادم خود یوشع برخاست، و موسی به کوه خدا باال آمد. تا ایشان را تعلیم نمایی، به تو دهم
 .وقتی که موسی در آن مالقات پر ابهت با خدا بود، یوشع نیز در فاصله دوری قرار نداشت
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شد، یوشع نیز در آنجا قرار  نمود، و حضور قدرتمندانه خدا در آنجا حاضر می  خدا را مالقات می»خیمه اجتماع«وقتی که موسی در  
خواست حضور خدا را ترک  یوشع نمی. ماند وز در آنجا باقی میگفت، یوشع هن حتی زمانی که موسی خیمه را ترک می. گرفته بود

 .تر از آن طرز سلوک عمیق و صمیمی با خدا را به او آموخت موسی کار و خدمت خدا را به یوشع تعلیم داد اما مهم. گوید

ا موضوع بسیار مهمی است تعلیم مردم برای انجام کارهای خدا کار چندان دشواری نیست، اما تعلیم سلوک فروتنانه در حضور خد 
اما موسی دریافته بود که کار خدا، کاری روحانی است، که مردان روحانی نیز جهت انجام طلب . باید به ایشان آموخته شود که می

ی از آنجای. ساخت باید ایشان را به سرزمین موعود رهنمون می موسی فرزندان اسرائیل را از مصر بیرون آورد، اما یوشع می. کند می
حاال نسلی تازه محیا شده بود تا چوب دستی را به . گردد که موسی، یوشع را تربیت نموده بود، کار پس از وفات او متوقف نمی

 . دست گرفته در میدان پیش رو بدوند

سلوک اگر ما افرادی حکیم هستیم، تنها به انجام کار خدا نخواهیم پرداخت، بلکه نسل بعدی را جهت شناختن، محبت نمودن و 
 . کردن در حضور خدا یاری خواهیم رساند
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  تربیت رهبران جدید-یوشع

  

کنیم که  کار و رفتار می، اغلب آنچنان زندگی. وجود دارد که فکر کنیم ملکوت خدا به ما وابسته استهمواره  وسوسه بزرگ یک
فروتن آگاه است که ملکوت خدا بسیار و  اما هر مرد و زن بزرگ .رسد ما به پایان میمات گویی ملکوت خدا با ما شروع شده و با کارها و خد

 .رهبران را برای هر عصری تربیت خواهد کرداز خدا یک نسل جدید . اوستهای  زندگی و توانایی کوچک هتر از محدود تر و بزرگ وسیع

.  هدایت کرد،وعده داده شده بودبه ایشان از قبل خدا وشع آنها را به سرزمینی که اما ی. موسی قوم اسرائیل را از اسارت چهارصد ساله رهایی داد
 ،داشت تجربیاتی با خدا میباید خودش   میهمان گونه که موسی .  ولی یوشع آنها را به پیروزی رهبری کرد،موسی آنها را از بندگی رهایی داد

به انجام های سختی را  کرد و جنگ وشع باید تصمیات مشکلی را اتخاذ میی. معرفت خدای قادر بودکسب یوشع نیازمند مالقات خدا و 
 .سازد کار تجهیز می او را همواره برای انجام آن ،ای به شخصی محول می کند  اما زمانی که خدا وظیفه.رساند می

موسی با تصویری از خدای قدوس . فرستاداو موسی را به مدرسه صحرای مدیان . هایی غیرمعمول دارد خدا برای تربیت مردان و زنان خود روش
های عملی را در  رفت و سپس دوره  مالقات می او باید به مدرسه خیم. رفت ای دیگر می  اما یوشع باید به مدرسه.خارج شدو قادرمطلق از صحرا 

  .گذراندزمین کنعان میسر

پس از مراجعت . یوشع یکی از آن دوازده بود.  فرستاد،خاب کرده انت،موسی دوازده مرد را برای جاسوسی سرزمین وعده داده شده به پدرانش 
به زمینی که ما را فرستادی «:  برای او حکایت کرده، گفتندآنها کتاب مقدس می گوید، .جویا شدآنها، موسی وضعیت آن سرزمین را از آنها 

 که در زمین ساکنند زورآورند، وشهرهایش حصاردار و لیکن مردمانی. اش این است رفتیم، و به درستی که به شیر و شهد جاریست، و میوه
به بیانی دیگر، اکثر این جاسوسان ترسو بودند و قادر به رهبری قوم خدا ). 28، 27: 13اعداد  ( ».بسیار عظیم، و بنی عناق را نیز در آنجا دیدیم

 . موعود نبودندارضبه 

 اما .ساکنندآسایی در آن شهر  دانستند که مردان غول مینیز بله، آنها . اه نکردندبا وجود این، دو نفر به حصارهای شهر و قدرت مردمانش نگ 
آسا قابل مقایسه با خدای ابراهیم، اسحاق، و یعقوب  دانستند که آن مردان غول آنها می. این دو مرد، یوشع و کالیب، خداوند را دیده بودند

 .رساند بار دیگر به انجام میان معجزات همو  کارهای عجیب کرده بود، خداوندی که قبالً. نیستند

اگر خداوند از ما راضی . زمینی که برای جاسوسی آن از آن عبور نمودیم، زمین بسیار بسیار خوبیست «:تقوم ایستاده و گف در میان یوشع 
 خداوند متمرد نشوید، و از اهل زمین زنهار از. است ما را به این زمین آورده، آن را به ما خواهد بخشید، زمینی که به شیر و شهد جاری است

 .)9 -7: 14اعداد (  »ترسان مباشید، زیرا که ایشان خوراک ما هستند، سایه ایشان از ایشان گذشته است، و خداوند با ماست، از ایشان مترسید

توانند در   و ترس نمیی رهبر ».ترسیدم«کند،  میآماده  به عنوان رهبر جدید اسرائیل رادهد که خدا او  سخنان یوشع نشان می یک عبارت در 
دانست که هیچ   اما عالوه بر آن از دید آسمانی، او می.باشد  اسرائیل میقوم که شرایط برخالف نستدا یوشع از دید انسانی می. کنار هم باشند

ایمان او بر .  او بر شرایط اطراف او نبودایمان.  خدا وجود نداردی و هیچ مشکل بسیار بزرگ برا، هیچ دره عمیق، هیچ اقیانوس وسیع،کوه مرتفع
 . سرخ را به دو نیمه تقسیم کرده بود، و خدا یقیناً قادر بود که آنها را از رود اردن هم عبور دهدی که دریا بودخدایی

چنین . با شهامتی را بیابدنگرد تا فرد  ها می به قلب انسان، خواهد رهبرانی جدید را تربیت کند هنگامی که خدا می.  استیشجاعت الزمه رهبر 
 »خیمه مالقات«در یوشع   ».محبت کامل خوف را بر می دارد«و  »خدا محبت است« .شود شجاعتی فقط از ماندن در حضور خدا، ناشی می

 .آسا آماده کرده بود این حضور خدا بود که یوشع را در مقابله با آن مردان غول. شناخت او حضور خدا را می. مانده بود

 .  معرفت خداوند استدراما شهامت به مفهوم ساده، رشد . نسلی نیاز به مردان و زنان شجاع داردهر  
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  مواجه شدن با ترس –یوشع

  

 او یاین برا. کرد ها قبل، در دوران تاریک کمونیست، یک برادر مسیحی عزیز اهل رومانی، با من در کشورش سفر می سال
 یک شب بعد از اتمام جلسات بشارتی، زمانی که او به آپارتمان محل اقامتش .من شده بود بود، چرا که او مترجم کبسیار خطرنا

سپس با یک تصمیم . ترس وجودش را فرا گرفت. قلبش به تپش در آمد. گشت، متوجه شد که یک نفر در تعقیب او است برمی
 . او ترس را از قلبش بیرون راند،ساده

به مستقیم در نهایت، ایستاد و به طور ولی . کننده فاصله بگیرد داشت، تا از شخص تعقیب میبرتر قدم  تر و سریع او سریعدر ابتدا، 
دوست من آن مرد را تعقیب . مرد مذکور، که با این کار شوکه شده بود، برگشت و به راه خود رفت.  آن شخص نگریستیها چشم
تنها راه غلبه بر .  یک درس بزرگ را فراگرفت من دوست،یبترتبه این . آن مرد فرار کرد و ترس دوست من هم از بین رفت. کرد
 .ها مواجه شدن با آنها است ترس

نانش بسیار صادق  انگیزد، این است که در مورد قهرما تاً برمی حقیقمرا دانیقدردر بر دارد و حس   مقدس  یکی از نکاتی که کتاب
در روزهای . بینیمکه او مجبور بود با ترس مواجه شود جود، میبا این و. باشد مقدس یوشع می  یکی از مردان بزرگ کتاب.است

 آیات  (» و دلیر باشیقو« : ، خدا مجبور بود که چهار مرتبه به او بگوید)1ب یوشع  با(اسرائیل قوم  یوشع در میان یابتدایی رهبر
6 ،7 ،9 ،18.( 

 یهر کسی که در موقعیت رهبر. شد کست مواجه مینخست اینکه، او باید با ترس ش.  ترسیدن داشتی براییوشع دالیل بسیار 
ها شده  ترین رهبران تمامی دوران از بزرگیکی یوشع جانشین . کننده است  و فلجییابد که این ترس چقدر قو گیرد درمی قرار می

وم خدا، در مدت  عالئم و عجایب بسیار بزرگی را در میان ق و،»من«  سرخ، تغذیه روزانه قوم بایشکافته شدن دریا موسی .بود
 را از این مرد بزرگ خدا، یتوانست به این صحنه قدم گذاشته، مسؤولیت رهبر آیا یوشع می. اش، مشاهده کرده بود  ساله40 یرهبر

 . بود»ترس از شکست«تردید، او مجبور به روبرو شدن با  بی تحویل بگیرد؟

او قبالً .  مزاج بودندمدمیدانست چقدر فرزندان اسرائیل د و میا. باید ترس از خانواده و دوستان بوده باشد اما ترس دوم، می 
کردند؛ اما مواقعی   داشته، او را احترام میدوسترفت قوم موسی را  مشاهده کرده بود که در شرایطی که همه چیز خوب پیش می

ز جانب محبان خود نیز مواجه  احتمالی ا»ندش ترس طرد«باید با  یوشع می. شدند شد، نسبت به او سرکش می که اوضاع سخت می
 . شد می

 بودن یک ی شخص دیگریتحت رهبر . نیز روبرو شده باشد»ترس از آینده«باید با  عالوه بر این من مطمئن هستم که یوشع می 
هنگامی که فرمانده رده دوم . ه بود یوشع به آخر رسیدیواگذاری مسؤولیت رهبری به دیگران برا. بخشد احساس امنیت خاص می

گیریم، در   قرار میی هنگامی که در باالترین موقعیت رهبر،با این وجود. کنیم ها را به فرمانده ارشد واگذار می هستیم، همه نگرانی
 مسئله کافی است که ترس را همینو . شویم که سرنوشت افراد تحت رهبریمان در دستان ما قرار گرفته است یک لحظه متوجه می

 .ددر وجود هر کسی ایجاد کن

  

زمانی او به سرزمین موعود به عنوان یک جاسوس .  است»ترس از دشمن«باید با آن مواجه شده باشد،   که یوشع مییآخرین ترس
، مردانی غول آسا در آن سرزمین نیست به راستی که مشکلی «: خبر دادند که قدم نهاده بود، و به همراه کالیب برگشته و به موسی
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اما اکنون یوشع در رأس .  بود  موسی، آسانیگفتن این مطلب در زمان رهبر ». با خدای ما برابری نمی کننداما آنها با آنها! هستند
 .نمود رفت و یا سکوت می کرد، یا کنار می  او یا باید جنگ می،قرار داشتی هرم رهبر

 اول کتاب یوشع،  بابیمان درها تدارک چشمگیر در مواجه با ترس هایش مواجه شد؟ اگر دقت کنیم یک چگونه یوشع با ترس 
 :، به یوشع فرمودیخداوند بعد از مرگ موس. نخست اینکه، یوشع وعده خداوند را داشت. توانند به ما یاری رساند وجود دارد، که می

واهم چنانکه با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخ. هیچکس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود«
 خداوند ما را قادر به روبرو شدن با یها ام که هیچ چیز به اندازه وعده  کردهکمن در. )5: 1 یوشع ( »گذاشت و ترک نخواهم نمود

 یها اند، اما تنها تعداد اندکی بر وعده  در ساختمان کلیسا نشستهی زمانی طوالنی براریمسیحیان بسیا. سازد هایمان نمی ترس
 .اند خداوند ایستاده

فقط قوی و دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی « :گفت کالم خدا بر او نازل شد که می. اما یوشع دستورات خداوند را نیز داشت 
زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که . که بنده من، موسی تو را امر کرده است متوجه شده، عمل نمایی

 .بخشد  و اطمینان از تدارک الهی مییکند و احساس پیروز اطاعت از کالم خدا ترس را دور می. )7 :1 یوشع  (»روی، کامیاب شوی

 اما هرگز یک مسیحی. ام ترین مناطق دنیا بوده ترین و مشکل من در بعضی از سخت. باشد شجاع می خداوند به دنبال مردان و زنانی 
غیر از ی بر خداوند توکل کن و از او اطاعت نما، زیرا راه. کام خدا رفتار نکندها نایستد و مطابق اح  وعدهیشجاع را ندیدم که بر رو

 .این وجود ندارد
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  تسخیر سرزمین –یوشع

  

در آن جا یک . ام آید، برگشته ترین پناهگاه اسالم به شمار می ای از خاورمیانه که محکم به تازگی از خلیج فارس، منطقه
و مرتب به . پرده بگویم در ایمان آشفته شده بودم  اگر کامالً بی.داد ما را می رتیب برگزاری جلسات بشارتیکشیش جوان رواندایی ت

 :د یوسف در پاسخ خود پابرجا بو»؟ خواهند دادجاآیا مطمئن هستی که آنها به ما اجازه موعظه انجیل را در این«: گفتم یوسف می
 ».یمان خواهند آورد امسیحسامی، خدا کار خواهد کرد، مردم به «

در حقیقت، فرصتی فراتر از حد تصورات من برای . بودیممسیح ای به  در واقع هر روز در آن کشور، ما شاهد ایمان آوردن عده
: گفتم گرفتم، تا مطمئن شوم که خواب نمی بینم و با خود می من دائماً خودم را نیشگون می. موعظه انجیل در آنجا پدید آمده بود

ها پیش وجود داشته است، و   از مدتجااین فرصت در این«:  بعد از اتمام جلسات من با خودم گفتم»پذیر است؟ قعا این امکانآیا وا«
من هیچ .  علت عدم آگاهی من این بود که هیچ گاه قدم به خاک آن کشور قدم نگذاشته بودم».دانستم من چیزی در مورد آن نمی

 .داد، نداشتم  میان آن قوم انجام میز آنچه خدا به طور مخفی دری اتصور

 یوشع ( »ام، چنانکه به موسی گفتم هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده« :هزاران سال پیش، خداوند به یوشع گفت
زمان . یافتند می فراوان یها خدا به ابراهیم و نسل او وعده داده بود که سرزمین کنعان را به آنها بدهد؛ جایی که آنها برکت ).3: 1

آنها باید به .  سازد، اما یک شرط وجود داشتکاسرائیل را بسیار مبارقوم خواست که  خداوند می. ورود به آن سرزمین رسیده بود
  بادرست مثل این بود که تسخیر آن سرزمین تنها. از دوردست تسخیر کردرا توان سرزمین  نمی. گذاشتند آن سرزمین قدم می

  .میسر است زمینی یسربازان نیرو

گروهی . اند  به ورود به آسمان دانستهیا بعضی عبور از رود اردن را اشاره. اند  کردهی را تفسیر روحان»سرزمین موعود« افراد بسیاری 
 یرا درستی از سرزمین موعود بیها من بر این باورم که آنها تمثیل. اند  تعبیر کردهیدیگر سرزمین موعود را به عنوان مکان پیروز

مکانی . باشد با این وجود، مفهوم کامالً واضح سرزمین موعود، به سادگی همان زمین وعده داده شده به قوم خدا می. قوم خدا است
 .شد  جالل خدا تسخیر مییکه باید برا

در . کنم می جالل خدا صرف ی، دعاکردن و طلبیدن آن سرزمین برای مختلف، اوقاتی را در پیاده روی اغلب در سفر به کشورها
 یمقدس چندین اصل کتاب .  باشد و بسیار مشکل خدا محالیام که هیچ سرزمینی نیست که برا ها متقاعد شده طی این سال

ترین اصل در  اولین و مهم.  جالل خدا تسخیر کنیمیها را برا ترین سرزمین توانیم سخت چگونه ما می دهند هستند که نشان می
اگر خدا به ). 5 : 1یوشع (یشان خواهد بود  اادر به تسخیر سرزمین بودند، زیرا خدا، وعده داده بود که بامورد قوم این بود که آنها ق

 ».اگر خدا با ماست کیست بر ضد ما« اش تدارک خواهد دید  تحقق وعدهیگمان برا  داده است، او بییا روشنی وعده

 غلبه بر یهایی که در آن سرزمین برا روحانی بخشید، راهنمایی آشکاری در مورد اصول جنگ خدا، همچنین، به آنها راهنمایی 
 و به آنها ،دادند این بود که اصول روحانی را بخوانند، در آنها بیندیشند تمام آن چیزی که آنها باید انجام می.  بودیدشمنان ضرور

ماً دشمنان ایشان بسیار قدرتمند بودند، مسل.  و موفقیت بودی پیروزی ایشان برایمقدس راهنما کتاب ). 8 : 1یوشع (عمل کنند 
 .بخشید  میی استراتژیک خدا، به قوم او پیروزیها هدایت. توانستند از تدبیر خداوند فراتر باشند اما آنها نمی

به سر باید در آمادگی  اسرائیل میقوم بخشید، اما   مییخدا به آنها پیروز . قوم را به ایشان متذکر شد خدا نیز به وضوح مسؤولیت 
 ی نیاز به انجام هیچ کاررانبخشد، ایماندا  مییکنند که چون خدا پیروز رسد که بعضی فکر می به نظر می ). 10 :1یوشع (بردند  می
 جنگ آماده ی اسرائیل باید در ابتدا خود را برا، قومبا این وجود.  از آن خدا بودیپیروز% 100. این نوع تفکر درست نیست. ندندار
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گذاشتند به آنان  را که به آن قدم می خدا هر جایی. کردند نها همچنین باید قدم ایمان را برداشته، از رود اردن عبور می آ.کردند می
 آنها باید تمامی دستورات خداوند را با ،در نهایت. رفتند شد به آنجا بروید، آنها باید اطاعت کرده، می اما وقتی گفته می. بخشید می

اما هنگامی که از خدا .  اسرائیل آنچه را خداوند گفته بود انجام دادند، پیروز شدندقومدر هر زمان که . کردند دقت اطاعت می
اطاعت . جنگیدند  از آن خداوند بود، اما آنها باید مطابق احکام او مییپیروز. خوردند کردند، در میان امتها شکست می می نااطاعتی

 . بودیای بسیار مهم و ضرور از احکام خدا، نکته

 مردان و دنبال به  فقطبرای انجام این کار، خدا.  خداوند تسخیرکردیتوان آنها را برا هایی هستند که می ها، شهرها و جماعت امت 
خدا در . او در طلب مردان و زنان ایمان است. زنان فروتن و مقدسی است که حاضر هستند خودشان را در معرض خطر قرار دهند

نزد خدا محال ی هیچ امر. دهد او بقیه کار را انجام می.  او متابعت نمایندیست که بر او توکل کنند و از رهبرهایی ا  انسانیجستجو
 .نیست
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  راههای خداوند فراتر از راههای ما-یوشع

  

ن است که آن امکان طلبیدن هدایت اشته باشد، ای ایماندار دشود دعا اهمیت حیاتی در زندگی یکی از دالیلی که سبب می
. تر از تفکرات ما هستند  او عمیقیو فکرها،  مایها  خدا فراتر از راهیها راه .سازد هایش را فراهم می  و طریق خدا، در مورد درک اراده

ما . ا کافی نیستفهم اصول کالم خد.  استی خدا، برای هر فرد مسیحی امری مهم و ضروریاختصاص وقت برای طلبیدن هدایت و رهبر
 .  از طریق روح خدا هدایت شویمیباید یاد بگیریم که در هر وضعیت

 نظامی گفته ینظیر در مورد استراتژ مقدس یک جمله بی در کتاب . اش شد ی رهبریو آن هسته مرکز.  کردکیوشع این حقیقت را در
پس رفته، به خانه . روانه شده، زمین و اریحا را ببینید: گفتو یوشع بن نون دو مرد جاسوس از شطیم به پنهانی فرستاده، « :شده است
 .)1 :2یوشع  (» .ای که راحاب نام داشت داخل شده، در آنجا خوابیدند زن زانیه

چرا؟ .  جاسوس را به سرزمین کنعان فرستاد، اما یوشع فقط دو نفر را برگزید12موسی .  مسلماً موسی کارها را به همان روش انجام نداد
دانست  او می. ماالً یوشع به یاد آورد که ده نفر از آن دوازده که موسی فرستاد، به جای اینکه مردان ایمان باشند، مردان ترس بودنداحت

تر وجود داشت که فقط دو مرد برگزیده  اما یک دلیل بزرگ. عمل کنندک  شکا وتوانند بسیار بیشتر از ده مرد مُردد که دو مرد ایمان، می
 . خدا بودرک تداشدند و آن

و . باشند ها و متدهای او دائماً در حال تغییر می  اما راه، خود تغییرناپذیر استی در شخصیت و صفات ازلی و ابدوا. کند خدا تغییر نمی 
گی ما را او تمامی شرایط زند. داند خدا همه چیز را می.  باید آن را بیاموزدیهایی است که هر رهبر مسیح ترین درس این یکی از بزرگ

اما در . خاص مورد نیاز بودی در مورد موسی، یک استراتژ.  ما مطلع استی رهبری کامل و مورد نیاز برایدر نتیجه، او از استراتژ. داند می
خدا موسی را هدایت کرد که دوازده جاسوس را انتخاب کند، اما یوشع را .  ضرورت داشتی دیگریمورد یوشع، به کارگیری استراتژ

 . کرد که فقط دو نفر را برگزیندهدایت 

اما یوشع نقشه خدا را . شد کرد که آنچه را موسی انجام داده بود، انجام دهد، کار او منجر به فاجعه می اگر یوشع به سادگی سعی می 
ک نتیجه بد منجر رسد که این کار به ی  در نگاه اول، چنین به نظر می.از این رو به درستی هم عمل کرد.  آن لحظه خاص دریافتیبرا

 .نقشه خدا بسیار فراتر از آن چیزی بود که یوشع قادر به تصورش بود.  ما هستندیها  خدا فراتر از راهیها اما راه. خواهد شد

امکان دارد با . دوستان نگاه کنید، این یک مأموریت خطرناک است« :گفتم اسرائیل بودم، احتماالً به آن جاسوسان میقوم اگر من رهبر  
 یدر هر آنچه که انجام می دهید، از خانه زن فاحشه دور .ر نوع خطری روبرو شوید، پس بسیار مراقب کارهایتان باشید تا موفق شویده

 ».کنید

یعنی خانه راحاب بدکاره .  اقامت هدایت کردیترین مکان برا  او آنها را به غیرمحتمل! ما هستندیها  خداوند فراتر از راهیها  اما راه 
شاید اقامت یک نفر در خانه یک بدکاره .  دو نفر آنجا مکانی عالی بودیبرای دوازده مرد اقامت در آنجا مشکل بود، اما برا ). 1 : 2عیوش(

 .  خداوند خوب و کامل هستندیها راه. شد، اما آنجا برای دو نفر مکان ایمنی بود موجب سقوط روحانی می

  

 ابراهیم، اسحاق، و یاو به خدا. آنها قادر بودند که از عظمت خدایشان به او شهادت دهند. راحاب جاسوسان را مخفی کرده، حفظ نمود
.  زنده حقیقی واحد، توکل نمود؛ عملی که او و خانواده اش را نجات بخشدیپرستی دست کشید و به خدا او از بت. یعقوب ایمان آورد

 .اسرائیل و خانواده راحاب منجر گردیدقوم الهی از ت عانی، به محافظبا ایمان زن بدکاره کن همراه شدن ایمان جاسوسان اسرائیلی
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 یوشع ـ رهبری آزموده شده در ایمان
  

 قدم بزرگ ایمان یکو آن  . سال اول خدمتم یک مبشر جوانان بودمدهدر . اند وره خاص در زندگی و خدمت من وجود داشتهسه د
 هر یدرخواست ننمودیم، و برای ما از هیچ انسانی چیز.  خود به خدا توکل کردیم  نیازهای برآورده کردن تمامییمن به اتفاق همسرم برا. بود
اگر چه . ام، من یک شبان بودم در دوره دوم زندگی. و او در تمامی اوقات در برآورده کردن احتیاجات ما امین بود.  به خدا توکل کردیمیچیز

 یگرفتم و تا حد زیاد  من از کلیسا حقوق می.نبودکل خدمت بشارت در میان جوانان آن خدمت، به ش کردم، ولی هنوز با ایمان زندگی می
 . ام، هر هفته خواهد رسید اطمینان داشتم که چک حقوقی

هر چند که در آن ایام من از نظر مالی . ام، خدا سخن گفتن با من در مورد بازگشت به بشارت سیار را آغاز کرد پس از اتمام آن دوره از زندگی
 بسیار عجیب یها ام به روش  خدا را قبالً در زندگیکمن تدار. دارم دانستم که باید بار دیگر قدمی به ایمان بر  بود، اما می آسودهدر کلیسایم
آن، یک . دادم داشتم و از کلیسایم استعفا می ی هم عمل خواهد کرد؛ با این حال باید آن قدم ایمان را برمزدانستم که او با من می. دیده بودم

 برآورده یسال گذشته براچهارده خدا در . من تصمیم گرفتم و دیگر هرگز برای نگاه کردن به عقب برنگشتم.  من بودی کننده براتعیینلحظه 
 .ام امین بوده است  خانوادهی نیازهایکردن تمام

 گر موسی نظارهو ا. سرخ را به دو قسمت تقسیم کرد ی او شاهد آن بود که خدا دریا.خدا را دیده بودکارهای عظیم هزاران سال پیش، یوشع  
آن دوره برای یوشع، . اما اکنون یوشع باید قدم ایمان را برمی داشت.  کرده بودیبود، مرد خدایی که با معجزات، قوم را به خارج از مصر رهبر

مسلماً یک .  او بوده باشدینظیری برا  آن ایام، ایام بیباید. کرد  میی عبور از رود اردن رهبریاو باید قوم را برا.  از زندگی بودیدوره جدید
 . یوشع حادث شده بودیساز در زندگی و رهبر لحظه سرنوشت

کنم تا بدانند که چنانکه با موسی   امروز به بزرگ ساختن تو در نظر تمام اسرائیل شروع می«: در ان هنگام خدا با یوشع این گونه سخن گفت 
چون شما به کنار آب اردن برسید در اردن : برمی دارند امر فرموده، بگو را پس تو کاهنان را که صندوق عهد. دبودم با تو نیز خواهم بو

. توانست بر ایمان موسی اتکا کند او نمی. ترین آزمایش در دوران رهبری یوشع بوده است این مورد احتماالً بزرگ .)8، 7: 3 یوشع( » .بایستید
او جامه . کرد  مییاو خود باید قوم را با قدم ایمان رهبر. توانست بر استاد و دوستش تکیه کند او نمی. کرد کل میباید بر خود خدا تو اما می
 .اما یوشع به خدا اعتماد کرد. های موجود پیش روی آنها بود اعتماد به خدا یا مرگ در بیابان تنها راه.  را بر تن داشتیرهبر

ممکن .  الزم است ما با ایمان قدم برداریم  روحانییاولین نکته این است که برای رهبر. ع وجود دارند یوشی بسیاری در مورد رهبریها درس 
او اغلب در انجام . کند و مطمئن است که خدا با او است گیرد، مردی است که فکر می  را که خدا به کار مییاما مرد. است رهبر تنها بماند

.  مشکالت عبور خواهد داد، در قلب او وجود داردیها ک اطمینان درونی در مورد اینکه خدا او را از آبلرزد، اما ی وظیفه محول شده بر خود می
 .سازد تا قدم ایمان را بردارد این اطمینانی است که او را قادر می

  

 او را بلند اا برنیافراشت، اما خد او خود ر.دومین مورد این است که به هنگام برداشته شدن قدم بزرگ ایمان توسط یوشع، خدا او را برافراشت
 توسط ،سازد  که خود را فروتن مییاما رهبر. گردد کشیده شده، پست می افرازد در نهایت توسط خدا به پایین   که خود را برمییرهبر. کرد

قلب فروتن کامالً وابسته به کند، چرا که یک  ایمان در یک قلب فروتن رشد می. ایمان همراه محصول فروتنی است. شد خدا بلند کرده خواهد
 .خداوند است

خود را تقدیس «: یوشع به قوم گفت. کند واهمه به تسلیم مطلق در برابر اراده خداوند دعوت می  در نهایت، یک رهبر روحانی قوم خدا را بی 
ه کار خدا باید با روش خدا انجام گیرد؛ و دانست ک یوشع می  ).5 : 3یوشع (» .نمایید زیرا فردا خداوند در میان شما کارهای عجیب خواهد کرد

 . واقعی روحانی استیاین رهبر. کرد  میییوشع باید قوم را در انجام اراده خدا به روش خدا رهبر. فقط قدم برداشتن به ایمان کافی نیست



 26

  به یاد آوردن و فراموش کردن _یوشع 

  

را با مسیح  ما بسیاری از مسائل تازه و پرهیجان سلوک با .ایمان هم داشتم آشنا شدم، یک دوست نومسیح هنگامی که با 
نیازهای مادی خود   خدا را برایکما تدار. نمودیم هدایت میمسیح هر دوی ما، دیگران را به سوی  .کردیم یکدیگر تجربه می

 آن دعاها وجود یا برا بزرگی در مشاهده پاسخ خدیشاد. نمودیم ها بسیاری را در دعا با هم صرف می ساعت. کردیم مشاهده می
 .داشت

 ما یآسایی دعاها یک هفته بعد از آن که به طرز معجزه.  خدا داشتیاما دوست من، استعداد و گرایشی برای فراموش کردن کارها
خدا «: کرد هایی از این قبیل را شروع می و پرسیدن سوأل. کرد نمودن در مورد خدا می یافتند، دوست من شروع به شک پاسخ می

من مجبور بودم که دائما » . در غیر این صورت او دعاهایم را جواب می دادای به من ندارد  و توجهاست؟ حتما برایش مهم نیستمکج
توجه خدا آنقدر عمیق است که او را نجات بخشیده، گناهانش را آمرزیده   عمیق نسبت به او دارد،یا خاطرنشان کنم که خدا توجه

 .کردم دا به بسیاری از دعاهایش را، به او یادآوری میو عالوه بر این پاسخ خ. است

شود همه کارهای بزرگی را که خدا انجام داده است، به سرعت فراموش   وجود دارد که موجب مییا چیز  انسانیمطبیعتاساس در  
ه، ما نیاز داریم که دائما نتیجدر. است که از آن بهره گیرد شناسد، و مترصد زندگی ما میر شیطان به خوبی این خصلت را د. کنیم

 . ما انجام داده است را به یاد آوریمی بزرگی که خدا براییک تصمیم آگاهانه بگیریم و به عقب برگشته و کارها

و . دوازده نفر از قوم، یعنی از هر سبط یک نفر را بگیرید«: از این رو، او به یوشع گفت. ها خبر داشت خدا از این استعداد انسان 
های کاهنان قایم ایستاده بود، دوازده سنگ بردارید، و آنها را با  از اینجا از میان اردن از جایی که پای: ا امر فرموده، بگوییدایشان ر

پس یوشع آن دوازده مرد را که از بنی اسرائیل انتخاب کرده بود، یعنی  ».خود برده، در منزلی که امشب در آن فرود می آیید بنهید
پیش تابوت یهوه، خدای خود به میان اردن بروید، و هر کسی از شما یک « : و یوشع به ایشان گفت.  طلبیداز هر سبط یک نفر

تا این در میان شما عالمتی باشد هنگامی که پسران شما در زمان . سنگ موافق شماره اسباط بنی اسرائیل بر دوش خود بردارد
های اردن از حضور صندوق عهدخداوند  که آب: ست؟ آنگاه به ایشان بگوییدها چی آینده پرسیده، گویند که مقصود شما از این سنگ

ها به جهت بنی اسرائیل برای  های اردن شکافته شد، پس این سنگ گذشت، آب شکافته شد، یعنی هنگامی که آن از اردن می
 .)7 – 2 :4یوشع (  ».یادگاری ابدی خواهد بود

اما تا . خدا رود را منشق کرده بود. ها را با خود برداشته، بیرون آمدند دن برگشتند و سنگیوشع و مردانش، تنها با ایمان، به رود ار 
  همان اندازه شکافتن آببه ها،  کار خدا در شکافتن آبی ایجاد امکان یادآوری ماندند؟ برا ها در همان حالت باقی می بچه مدت آ

 . میان بستر رود بازگشتند به بمیرند،  اجازه نخواهد داد در اعماق آبزیرا آنها با اعتماد به اینکه خدا. رود، ایمان الزم بود

  

ان دائماً داربسیار مهم است که ایمان. ر مسیحی نیز مهم باشدداهر ایمانی  خدا اهمیت داشت، از این رو باید برای برایعمل یادآور
گیرند، موجب ستایش  که در سکوت انجام میی ات جداین قبیل تفکر. که خدا انجام داده است با دقت بیندیشند در کارهای بزرگی

ها به قوم  آن سنگ.  همه آن چیزی که او انجام داده استی برای آنچه خدا هست و شکرگزاریستایش برا. شوند میی و شکرگزار
ی ، نیاز به چیزهنگامی که آنها در سالمتی در زمین ساکن شدند. کردند که روزی خدا رود را به دونیمه تقسیم کرد خاطرنشان می

 .کند خدا چگونه به دعاهایشان پاسخ داده بودی داشتند که به ایشان یادآور
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باید یادآور این  ها نه فقط یادآور قدرت عظیم خدا در منشق کردن رود اردن برای شاهدان عینی ماجرا بودند، بلکه می  اما آن سنگ 
راموش کردن کارهای خدا برای ما آسان باشد، چقدر بیشتر برای فرزندان اگر ف. های بعد و فرزندانشان هم باشند واقعیت برای نسل

فرزندان ما باید بدانند که خدا به دعا پاسخ . هر نسلی باید یک لمس تازه از خدا داشته باشد. ما این مسئله سهل خواهد بود
 . آنها باید بدانند که عظمت او با ایمان فهمیده شده است. دهد می

زندگینامه مسیحیان بزرگ « :که ایمانداری با تجربه بود به من گفتمسیحی ین آشناییم با مسیح، یک دوست در روزهای نخست 
من نیاز . کار بودم من در راه رفتن با خدا تازه. ایمانی به من شد  از مهمترین نصایحی بود که در دوران نوی این یک».گذشته را بخوان

 را نجات بخشیده و ی بسیاریها  گذشته انسانیها خشیده و گناهانم را آمرزیده در زمانداشتم که بدانم که خدایی که مرا نجات ب
 بزرگی که خدا در گذشته انجام داده بود، ی کارهایمن به یادآور.  هر نسلی عظیم استیامانت خدا برا. گناهانشان را آمرزیده است

 . نیاز داشتم

 بزرگی که خدا در زندگیتان انجام داده یبه اندیشیدن و تأمل در کارها شما کجاست؟ آیا فرصتی را در سکوت یمکان یادآور 
 کنید و اوقاتی را صرف پرستش و یآور ها را در حافظه خود جمع امروز، نیاز دارید که سنگ دهید؟ شاید شما است، اختصاص می

 .به راستی امانت او عظیم است.  خدا نماییدیگزار شکر
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  نمادهای ایمان -یوشع 

  

 سال قبل من در انجام خدمت کرده، توسط 10حدود .  به رومانی رفتم1990من هم زمان با خاتمه انقالب در اول ژانویه 
. ن کشور را نخواهم داشتآدر آن هنگام به من اعالم شده بود که دیگر هرگز اجازه بازگشت به . رژیم کمونیست دستگیر شده بودم

 امنیتی به ینیروها. دانستم که آنان با من چه برخوردی خواهند داشت شد نمی یل من به مرز رومانی نزدیک میدر حالی که اتومب
 مقدس  آیا شما کتاب«:  قبل از انقالب اولین سوأل در مرز همواره این بود».پایین بیا« :اتومیبل ما نزدیک شدند و به من گفتند

 . شدید کالت بزرگی مواجه می اگر شما کتاب مقدس داشتید، با مش»دارید؟

 من در سال . نگران و ترسان بودمی تا حد زیاد،که سربازان مسلح دستور پیاده شدن از اتومبیل را به ما دادند، وقتی بنابراین
 به علت موعظه انجیل در رومانی دستگیر شده بودم به من گفته شده بود که هرگز اجازه بازگشت به آن کشور را نخواهم 1988

 .در آمدضربان قلب من به شدت به  »؟آیا شما مسیحی هستید«:  پرسیدندیاکنون در کمال تعجب، سربازان قبل از هر چیز. شتدا
او .  هرگز آن چرا که آن سرباز پس از شنیدن پاسخ من، انجام داد را فراموش نخواهم کرد».بله، ما مسیحی هستیم«: پاسخ دادم

در همان . شنیدم نبودم من قادر به باور کردن آنچه که می »!به رومانی جدید خوش آمدید«: گشوده گفت بازوان خود را کامالً
 و من گفته شده بود که هرگز مجاز به بازگشت به رومانی نخواهم بود، من زانو زده، خدا را پرستیدمبه  1988 که در سال یا نقطه

 .او را جالل دادم

دویدند   من مییها به سو در خیابانی مردم عاد. هرگز تصور دیدنشان را نکرده بودمبه آن کشور داخل شده، چیزهایی را دیدم که  
 ی مغزیخود با تعالیم الحادی شستشو  این مردم در تمام مدت زندگی»! خدا هست!خدا هست«: کردند و شروع به فریاد زدن می

نظیر بود که در خاطر  آن لحظه، یک لحظه بی. مده بودر قلب آنها پدید آ د طور ناگهانیو بهاما ایمان در یک آن . داده شده بودند
  . آن را هرگز فراموش نخواهم کرد و همیشه حکاکی شدیمن برا

.  برافراشته بودی اداریها  و ساختمان،ها  خانه،ها بر اکثر آپارتمان پرچم رومانی. پرهیجان در آن ایام انقالب بودم ای من ناظر واقعه 
و ندانسته نماد دیگری را خلق . ها درآورده بودند مردم نماد کمونیزم را از میان پرچم. رکزشان داشتند در میاما همه آنها سوراخ

که پرچم  من همین.  کمونیزم آزاد کرده بود، اما یک خالء مهم در قلب کشور پدید آمده بودیوغملت رومانی خود را از . کرده بودند
 .راند  مردم بر زبان مییآن سمبول چیزهای زیادی از نیازها. دم کرکبرافراشته را دیدم، اهمیت آن نماد را در

خدا آنها را با معجزات عظیم، به سرزمین .  یوشع تجربه کردندی اسرائیل دست قدرتمند خدا را تحت رهبرقومبه همین طریق،  
او سپس به آنها گفت . عده داخل شدنداو رود اردن را از میان منشق کرد، و قوم از میان آن عبور کرده به سرزمین و. موعود درآورد

ها، مکانی  تا آن سنگ. گذاشت  هم مییها را از اردن بیرون آورده و آنها را بررو یوشع باید سنگ.  بنا کنندیکه یک مکان یادآور
دران خود پرسیده، چون پسران شما در زمان آینده از پ«: ها گفت یوشع به اسرائیلی.  آنچه خدا انجام داده بود، باشندی یاد آوریبرا

 : 4یوشع  ( ».که این سنگها چیست؟ آنگاه پسران خود را تعلیم داده، گویید که اسرائیل از این اردن به خشکی عبور کردند: گویند
و آن نماد برای تضمین این مسئله بود که آنان هیچ وقت . آنجا نماد دومی نیز برای قوم اسرائیل وجود داشتدر  اما . )22 ، 21

کاردها از سنگ چخماق برای خود بساز، و بنیاسرائیل را بار دیگر «: خدا به یوشع فرمود.  از یوغ مصریان را فراموش نکنندآزادی
 . رستگاری آنها از اسارت بود ختنه یادآور اما.  فرزندان اسرائیل بودندیها یادآور پیروز سنگ ). 2 : 5یوشع (  ».مختون ساز

. باید پرداخت گردد این عالمت، یادآور آن بود که بهای آزادی می.  فرزندان اسرائیل وجود داشتی براهم یک عالمت نهایی دیگر  
و بنی اسرائیل در جلجال اردو زدند و عید فصح را در شب روز شب روز چهاردهم ماه، در « :گوید مقدس در این باره می کتاب 

 . خدای ایشان بودیای از شگفتی، زیبایی و بزرگ های ساده دت شها،ها عالمت). 10 : 5یوشع ( » .صحرای اریحا نگاه داشتند
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اگر «: عیسی به شاگردان گفت. اولین عالمتی که او بخشید صلیب است. هر ایماندار مسیحی بخشیده استبه نیز عالماتی  عیسی 
 ،ما هیچگاه ).24 : 16 متی (».کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته، از عقب من آید

 . نجات ما استیهسته مرکز صلیب .باشد  صلیب مییهیچگاه نباید فراموش کنیم که هر آنچه هستیم، در نتیجه کار او بر رو
 .را به یاد آوریمانجام داد  عیسی برایمان آنچه است که هر روزه یضرور

ا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می یوغ مر«: در این باره نیز فرمود عیسی.  عالمت دوم یوغ است 
است، اما یوغ یادآور خداوندی  دهنده بودن عیسی صلیب یادآور نجات). 29: 11متی ( »باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت

 یوغ او بر زندگی ایمانداران را یادآور آمرزش گناهان را دوست دارند، اما گروه اندکی یی ازمردم یادآوریبسیار. او بر ما است
،  اگر او می گوید به چپ برویم.باید به راست برویم به راست بروید، پس ما گوید یوغ بدین معنی است که اگر او می. پسندند می

 .ما نیاز به یادآوری واقعیت خداوندی خدا، بر خود داریم. آنگاه باید به چپ برویم

شما مرا «:  او گفت.به آنها دادرا  شاگردان را با یک حوله شست و سپس حوله یعیسی پاها. وله استآخرین عالمت یک ایماندار ح 
پس اگر من که آقا و معلم هستم، پایهای شما را شستم، بر شما نیز . گویید زیرا که چنین هستم استاد و آقا می خوانید و خوب می

این کار نشانگر این واقعیت است که او بیش از هر چیز ). 14 و 13  :13 حنایو( »واجب است که پای های یکدیگر را بشویید
 .شدند دیگری یک خادم بود، و آنان نیز باید خدمتگزاران یکدیگر می

این مسائل را بر . دهنده بودن عیسی، خداوندی او و این واقعیت که ما خادمین او هستیم، امری ضروری است نجاتی یادآور 
 . آنها نمادهای قدرتمندی از زندگی پیروزمندانه مسیحی هستند.هیچ وقت آنها را فراموش نکنید . قلبتان بنویسیدیها لوح
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.یوشع آماده نبرد میشود  

  

 اما عالوه بر این، خداوند خواست دیگری نیز از . را که او انجام داده، فراموش نکندی بزرگیخواست که هرگز کارها خدا از یوشع 
با او یک تجربه روزانه ضروری بود که .  گذشته زندگی کندیها تواند با پیروزی خواست یوشع این واقعیت را دریابد که نمی داشت، او مییوشع 

 اسرائیل به سرزمین موعود قوم خدا رود اردن را باز کرده و اجازه داده بود که . بودی خدا هر صبح، حیاتیها  چشیدن رحمت.خدا داشته باشد
جنگیدن و ی  برایهای  اسرائیل هنوز جنگقوم یوشع و ،با این وجود. خدا با کارهای عجیب و معجزات بسیار عمل کرده بود. وندداخل ش

 . داشتندیپیش رو  غلبه یافتن،یدشمنانی برا

 کتاب . یوشع آشکار کرد در یک لحظه غیرمترقبه، خدا خود را بر. بودیمهم و ضروربسیار  یوشع ی مالقات تازه با خدا، برا، پس در نتیجه
و واقع شد چون یوشع نزد اریحا بود که چشمان خود را باال انداخته، دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خود «: گوید مقدس می

 »آیا تو از ما هستی یا از دشمنان ما؟: و یوشع نزد وی آمده، او را گفت. پیش وی ایستاده بود

آقایم به بنده خود :  پس یوشع روی به زمین افتاده، سجده کرد و به وی گفت.شگر خداوند هستم که االن آمده امنی، بلکه من سردار ل«: گفت 
 »چه می گوید؟

 ».و یوشع چنین کرد. نعلین خود را از پایت بیرون کن زیرا جایی که تو ایستاده ای مقدس است«سردار لشگر خداوند به یوشع گفت که  
  .)15 -13 : 5یوشع ( 

در درس اول،  .آموخت باید قبل از آن که به طور کامل توسط خدا به کار گرفته شود، آنها را می چندین درس بزرگ وجود داشت که یوشع می 
 دست ی دیروز از سعی و تالش جدیها توانست به خاطر پیروزی او نمی.  باید به خدا توکل کندیدانست که هر روز و در هر نبرد باید می او 

 . هر روز به شکلی تازه به خدا نیاز داشت او.بکشد

. ه لشگرهای خداوند استفرماندکردن قوم خدا در نبرد، هدایت شدن توسط ی  رهبری درس دوم آموختن این واقعیت بود که تنها راه برا 
 او باید فرمانده .ی نبوداو قدرت نهای. نیست صحنه فهمید که خودش مهمترین شخصیت  او باید می.بزرگی هستند شاگردان رهبران روحانی
من  .ما ام داشته  چند ژنرال را در طول زندگی بامن افتخار آشنایی. ساخت شاهان را کامالً خوب شناخته و خود را تسلیم وی می فرماندهان و شاه

آنها مقام خود را . اند گردان خوبی بودهآنها همگی زمانی شا. اند آنها ژنرال و رهبر، متولد نشده. دانم  می را در مورد رهبران بزرگ نظامی یک نکته
کند،  صدق می  فیزیکییاگر این مسئله در این دنیا. اند اند؛ بلکه پس از گرفتن درجات متعدد به آن نائل گشته از طریق ارث به دست نیاورده

 . ر خدا، رهبر او استکرد که فرمانده لشگ  کمییوشع باید در اعماق قلبش در .باشد صادق می  روحانییچقدر بیشتر در دنیا

مقدس  زندگی مردان و زنان بزرگ کتاب . کند  روحانی، مردان مقدسی طلب مییاما برای یوشع درک این واقعیت نیز ضرورت داشت که رهبر
ه بر زمین مقدس هایش را از پاهایش درآوردند، چرا ک باید کفش سازد، اغلب آنها می  هنگامی که خدا خود را بر آنها آشکار می.را مطالعه کنید
 .در حضور خدا بودن در حضور قدوسیت او ایستادن است. ایستاده بودند

 در مورد مطرح شدن موضوع قدوسیت، در آن یشنوم، اما به ندرت چیز  میی رهبریاغلب خبرهای زیادی در مورد برگزاری سمینارها 
شروع شده و بر آن قرار  قدوسیت از رهبری روحانی .باشد ی پرثمر و مثبت می رهبریشخصیت الهی زیربنا. رسد سمینارها به گوشم می

 . صورت برزمین افتادبه  هنگامی که یوشع تشخیص داد که در حضور قدوس اسرائیل ایستاده است، به سبب شگفتی و احترام عمیق، .گیرد می

 درگیر ی جنگیدن، و مبارزاتی براینبردها برا. گیرد یاو هنوز هم مردان و زنان فروتن و مقدس را به کار م.  خدا تغییر نیافته استیروش رهبر 
 .  باید از قدوسیت حاصل شودیشدن وجود دارند، اما پیروز
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  نقشه خدا یا استراتژی انسانی؟ –یوشع 

  

 آن ناحیه انگیز در  شگفتیخدا به طرز. کردم  در شمال شرق هند را مالقات مییا،  ناحیهلندها پیش من دو مرد جوان از اهالی ناگا سال
القدس در آن ناحیه با قدرتی عجیب دمیده  روح.  ایمان آورده بودندبه مسیحتقریباً تمامی مردم ناحیه .  روحانی ایجاد کرده بودیعمل کرده، بیدار

 . ها سوأل کردم اوضاع کلیسا  مرد در مورد چگونگیدومن از آن . شده بود

. اند یکی اینکه، کلیساها از حمد وستایش خدا مملو شده.  روحانی در کلیساها پدید آمده استیدار نتیجه کامالً واضح از بیدوآنها پاسخ دادند که 
 غرب جویا ی آن ناحیه با کلیساهایرا در مورد تفاوت بین کلیساها سپس نظر آن دو رهبر جوان مسیحی. اند  اینکه کلیساها، خانه دعا گردیدهیدیگر
اما در اینجا ما از خدا . خواهند که آنها را برکت بدهد و اهدافی دارند و از خدا میها  ی برنامه غرب یک سریاکلیساه«: آنها پاسخ جالبی دادند. شدم
 ».و هدف ببخشدبرنامه خواهیم که به ما  می

ما از . میریم ن برنامه میدهیم و با هما  را بسط مییا ما برنامه. این مسئله واقعاً در مورد ما در غرب صدق می کرد. شدت آزردبه روح خدا قلب مرا  
اما .  او باشد، خیلی خوب است از آناگر برنامه. به کار گیرد  جالل خودیخواهیم که آن را برا برکت دهد و حتی از او میا ای ر طلبیم که برنامه خدا می

تر از  تواند بسیار متفاوت  او مییها  برنامه.کنیم  خودمان را آغاز مییها  خدا، پیاده کردن نقشهیور دعا کردن و طلبیدن یاغلب اوقات ما به جا
 .  ما به نظر آیندیها برنامه

پس شما «:  اسرائیل فرمودقوماما او به . رسند  یک غریبه مسخره به نظر مییبه احتمال فراوان برنامه خدا، برا. موقعیت یوشع هم نظیر این مسئله بود 
و هفت کاهن پیش تابوت، هفت کرنای یوبیل . ه دور شهر بگردید، و شش روز چنین کنیعنی همه مردان جنگی شهر را طواف کنید، و یک مرتب

و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا را بشنوید، تمامی . بردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف کنید، و کاهنان کرناها را بنوازند
 این از برنامه هایی نبود که .)5- 3 : 6یوشع  ( ».ن خواهد افتاد، و هر کس از قوم پیش روی خود برآیدقوم به آواز بلند صدا کنند، و حصار شهر به زمی

 . بوداین برنامه از ابتدا تا به انتها، یک برنامه الهی. یک فرد آن را طراحی کند، و سپس از خدا بخواهد که آن را برکت دهد

کتاب .  بخشیدیا  اسرائیل وعدهقوم اول، خدا به نکته.  ما مهم هستندی آنها براکد دارند که درچندین اصل کلیسایی در رابطه با برنامه خدا وجو 
برنامه خدا همواره با  ). 2 : 6یوشع (  »ببین اریحا و ملکش و مردان جنگی را به دست تو تسلیم کردم«: گوید که خداوند به یوشع فرمود مقدس می 

برنامه ک هنگامی که ما شروع به در. امه او همواره موفق است؛ و این به دلیل تعلق داشتن برنامه به خود خداستبرن. شود  از جانب او شروع مییا وعده
دهیم برنامه خداست،  اگر ما بدانیم که آنچه که انجام می. هایمان عمل کرده، کار کنیم توانیم با یک احساس اعتماد قوی در برنامه کنیم، می خداوند می

 است، این 24 : 5تسالونکیان  1 مورد عالقه من از کتاب مقدس یها یکی از آیه.  تحقق پیوستن آن نقشه خاطرجمع و مطمئن باشیمتوانیم از به می
 ».امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد«: گوید آیه به ما می

  

. نمود رسید نیز اطاعت می  او، حتی هنگامی که غیرمنطقی به نظر مییداکرد، بلکه باید از ص  خدا اعتماد مییها باید به وعده اما یوشع نه تنها می
 !نه ».با تمامی توان خود بجنگید و  خود را برداشته و به جنگ برویدیها سالح«: او به آنها نگفت.  اسرائیل فرمود که دور شهر رژه بروندبه قومخداوند 

خدا . یابند زیرا این قبیل افراد هستند که از او برکت می. به دنبال مردانی فروتن و مطیع بوداو .  نبودی مردمانی قدرتمند و بسیار قویخدا در جستجو
 .، به جز اعتماد و اطاعت از خدا وجود نداردی پیروزی راه دیگری برا».اعتماد کرده و اطاعت نمایند« خواست که فقط از آنها می

آنها نیاز به وعده .  بودیحضور خدا با ایشان در هر آنچه که انجام می دادند، ضرور.  مهم بوداما یک اصل آخر وجود داشت که برای موقعیت آنها بسیار 
صندوق عهد را بردارید و هفت «: به همین خاطر بود که یوشع به کاهنان گفت.  حضور خدا نبودیاما آن جایگزینی برا. خدا و اطاعت از او داشتند

 باید حضور خدا ،قرار است ما موفق شویماگر .  نشانگر حضور خدا بودصندوق عهد). 6: 6یوشع ( »ردارندکاهن هفت کرنای یوبیل پیش تابوت خداوند ب
 او را بطلبیم و در حضور او زندگی کنیم؛ این یک نسخه مطمئن یما نیاز داریم که رو.  و در پشت سرمان داشته باشیم، در کنار، خودیرا پیش رو
 . استیبرای پیروز
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از شکست  درسهایی –یوشع   

  

چارلز . دهند ها رخ می ترین پیروزی های زندگی دقیقاً قبل و یا بعد از عالی ترین وسوسه تجربه من این است که بزرگ
پس « :گوید مقدس می کتاب . ندا ههایش رخ داد اش اندکی بعد از موعظه یگوید که بزرگترین لحظات دلسردی و ناامید اسپرجن می

اند، چرا که  بسیاری از مردان خدا سقوط کرده.  )12 : 10اول قرنتیان  ( ».ت، با خبر باشد که نیفتدآنکه گمان برد که قایم اس
  .هایشان می باشند پذیرترین لحظاتشان زندگیشان در اوج بزرگترین موفقیت اند که آسیب ایشان درنیافته

 موفقیت او بود، یتنها یک توضیح برا. خشیده بود بزرگ بیخدا به او یک پیروز. کرد و همین مسئله در زندگی یوشع هم صدق می
. انگیز بود که بالفاصله یوشع یک شخصیت بسیار معروف گردید  عظیم و شگفتیعمل خدا به حد. خدا به جهت او عمل کرده بود

ا او را با قدرت خد ). 27 : 6یوشع ( » .و خداوند با یوشع می بود و اسم او در تمامی آن زمین شهرت یافت«: کتاب مقدس می گوید
 کافی است که هر پیرو مسیح را به زمین ی اما توجه به آیه بعد.اسرائیل نشان داده بودقوم به کار گرفته و خودش را با قدرت به 

و بنی اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت «: گوید آیه مذکور می.  در مورد  هشدار خدا واداردینشانده، وی را به تامل جد
 زیرا عخان ابن کرمی ابن زبدی ابن زارح از سبط یهودا، از آنچه حرام شده بود گرفت، و غضب خداوند بر بنی اسرائیل ورزیدند،

 ).1: 7یوشع (» .افروخته شد

 خدا یآنها به تازگی جالل خدا  را تجربه کرده بودند و در چنین مدت زمان کوتاهی به سوی تجربه داور! انگیزی    چه چیز شگفت 
 ی را برانییوشع جاسوسا. گیرد آورد و قدرت تشخیص روحانی را از ما می  را پدید مییکنند؟ گناه همواره داور کت مینیز حر

 عای تسخیر« ، آنها نتیجه گرفته بودند»مشکلی وجود ندارد«. آنها با گزارشی مثبت بازگشتند. ، فرستادعایتفحص به زمینی به نام 
د، به قدر دو یا سه هزار نفر برآیند و عای را بزنند و تمامی قوم را به آنجا زحمت ندهی زیرا که تمامی قوم برنیاین.بسیار آسان است

 . )3 : 7یوشع (» .اند  کمنایشا

 یوشع مردان را اعزام کرد اما از آنچه واقع شد، .اعتماد آنها بر خودشان بود، نه بر خدا. آنها اعتمادی از نوع نادرست آن داشتند 
ها، عجایب و معجزهای او را مشاهده کرده بودند، اکنون به طور   عمل خدا و نجات خود توسط نشانه کهمردانی. دزده گردی شگفت

 .  آنها با شکست مواجه شده بودند.ندکامل از دشمنان شکست خورد

. ملکوت خدا باشد هر رهبر مسیحی، در یتواند یک درس بزرگ برا  بود که مییا شکست به گونهبه با این وجود، واکنش یوشع،  
او شخصاً گناه نکرده بود اما به دلیل شکست، شروع به . نخستین واکنش یوشع این بود که وی مسؤولیت گناه قوم را به عهده گرفت

اسرائیل گناه کرده، و از عهدی نیز که به ایشان امر فرمودم « :او فرمود. خدا با یوشع بسیار واضح و روشن برخورد کرد .گریستن کرد
اسرائیل  از این سبب بنی. اند اند، بلکه انکار کرده، آن را در اسباب خود گذاشته ند و از چیز حرام گرفته، دزدیدها وز نمودهتجا
اند، و اگر چیز حرام را از  اند، زیرا که ملعون شده توانند به حضور دشمنان خود بایستند و از حضور دشمنان خود پشت داده نمی

 . )12، 11 : 7یوشع  ( ».من دیگر با شما نخواهم بودمیان خود تباه نسازید، 

  

بود و  او باید صادق می. مواجه شدن با گناه قوم تحت امر خود بودبه  را تجربه کند، مجبور ییوشع قبل از آن که بتواند پیروز
 و خواهند با انتقاد آنها نمی. هند کرد از اوقات رهبران روحانی تظاهر به ندیدن گناه خوایبسیار. کرد بینانه  بررسی می شرایط را واقع

با این وجود، اگر ما با خدا و خودمان صادق نباشیم، ممکن  . دیگران بشوندیسعی در اصالح موارد نادرست، باعث بروز مشکل برایا 
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 یوشع آماده بود .ت آنها اسیبهتر از نابودبسیار پس انتقاد و اصالح دیگران . شود است که متوجه شویم که وضعیتمان بد و بدتر می
 .که دیگران را مورد انتقاد قرار داده، اصالح نماید

، عمل واقعی خداوند فقط زمانی صورت  )14 و 13آیات  (خواند  دومین نکته این بود که یوشع باید قوم خدا را به تقدیس فرا می 
اگر پدید .  امروز استی فراموش شده در مباحث بیداراین امر یکی از نکات. ش باشند ا پذیرد که قوم او به طور کامل تسلیم اراده می

توانیم گناهانمان را حفظ کنیم و انتظار داشته  ما نمی. باید گردن نهادن به اراده خدا وجود داشته باشد آمدن بیداری الزم است، می
 .ما باید به طور کامل تسلیم خدا باشیم.  بخشدیباشیم که خدا به ما پیروز

گناه به مرگ ). 23: 6رومیان  (»مزد گناه موت است«: کتاب مقدس می گوید.  کنیمکما باید نتیجه گناه را درو سرانجام اینکه  
. کشد  ما را مییها گناه روح.  استکمقوله بسیار وحشتنا گناه یک. شود منجر میفیزیکی روحانی، مرگ احساسی و حتی مرگ  

کرد که با گناهی  او فکر می. حادث گشتی عخان همین مسئله برا. رباید  از ما میسازد، و حتی زندگی را  ما را نابود مییها  خانواده
و در . داشتند، شدعای  که سعی در تسخیر نیان از عبرایولی آن گناه باعث مرگ تعداد. تواند از تنبیه خالصی یابد کوچک می

 .ش هم منجر شددنهایت به مرگ خو

 که ی نیستشکست بدترین چیز.  را که خدا به او محول کرده است، دریابدیا یفه بودن وظییک رهبر روحانی باید اهمیت و جد 
. برخورد کامل با آن استو  و حل کردن مشکلبدترین چیز ممکن اجتناب کردن از پذیرش .  یک رهبر اتفاق بیفتدیتواند برا می

 . فیض و رحمت استیخدا، خدا

 پرده و صادق باشیم و مسئله گناه را در زندگی  اما ما باید با او به طور کامل بی.ببخشد و احیاء سازدکه خواهد  او آماده است و می 
 .کنیم خود حل
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 یوشع از شکست تا پیروزی
این . کردم کمی بیش از یک هفته قبل من در کلیسای خانگی خود نشسته بودم و در مورد کار خدا در دو دهه آخر زندگیم فکر می

.  را به یاد آورم1980ام، یعنی تجربه سال  های دوران زندگی مسیحی مل سبب گردید که من یکی از بزرگترین کشمکشتفکر و تأ
خداوند بر من . باشم در آن سال خدا، نَفس مرا به من نشان داد و بر من کشف نمود که تا چه اندازه از شباهت به مسیح دور می

ای مأیوس شده بودم که فکر کردم دیگر هرگز  من به اندازه. ام ده و کلیسایم قصور ورزیدهکشف کرد که چه اندازه نسبت به او، خانوا
القدس  روح. ای عمیق در زندگی من صورت پذیرفت و مشارکت من با خدا احیا گردید در آن زمان شکستگی و توبه. موعظه نکنم

اوند مرا به آخر خط زندگیم رساند، اما پس از آن مرا از خد. مرا بر خودخواهی و غرور که در زندگی خود داشتم، ملزم ساخته بود
 .حیات مسیح پر ساخت

 
های  او وعده. در آن هنگام در میان آن احساس شکست، خداوند در قلب من شروع به صحبت راجع به سالمتی و پیروزی نمود

که اگر کارش را انجام داده، با قوت روحش مرا مطمئن ساخت ) 1980(او در آن سال . های قبل زندگیم را به من یادآوری کرد سال
در آن . القدس به طرقی که قبالً هرگز برای من شناخته شده نبودند، به کار گرفته خواهم شد  سالک باشم، توسط روح در طریقش

دمدا القدس قرار می بخشید، بیشتر خودم را تحت تسلط و احاطه کامل روح ایام هر چقدر که خداوند بیشتر مرا قوت می . 
 

پذیر بودن آن را  تقریباً پس از حدود بیست سال، این امکان برای من فراهم شد که انجیل را به طریقی که قبالً هرگز تصور امکان
ترین ورزشگاه جهان ایستاده خبر خوش محبت و   ماه می بود که من در بزرگ29چند سال پیش، .کردم، اعالم نمایم نیز نمی

تر از آن است که زبان  فیض خداوند بسیار عظیم» !انگیز ـ چه عبارت و آوی شیرینی فیض شگفت«. بخشش خدا را اعالم کردم
این . های ما را گرفته، آنها را به پیروزی تبدیل نماید خداوند در فیض خویش قادر است که شکست. انسان قادر به توصیف آن باشد

هر جایی که شکستگی و احساس قصور وجود دارد، احیا . نی وجود داردگیرد، به فراوا ای واقعی انجام می فیض در هر جایی که توبه
پذیرد هر جایی که اعترافی صادقانه وجود دارد، طهارتی عمیق و اساسی نیز صورت می. شود و شفا نیز عطا می . 

 
 و فرزندان اسرائیل یوشع. انگیزی است های ما را دگرگون سازد، حکایت عجیب و شگفت تواند موقعیت این واقعیت، که خداوند می

در واقع یکی از افراد سپاه ایشان به نام عخان از کالم خدا نااطاعتی . شد، شکست را پذیرا شدند خوانده می» عای«در مکانی که 
ای عمیق، خدا بار دیگر با یوشع صحبت  اما پس از یک اعتراف دقیق و توبه. کرده بود و این امر به شکست ایشان منجر گردید

اینک ملک عای و قوم او و . تمامی مردان جنگی را با خود بردار و برخاسته، به عای برو. مترس و هراسان مباش«: فتفرموده گ
آورد؛ بلکه مشتاق بود که  خداوند هنوز یوشع را یک تمام شده به شمار نمی). 1 : 8یوشع (» شهرش و زمینش را به دست تو دادم

زیرا نقشه خدا عوض نشده بود. ار گیردیوشع را به جهت جالل دادن نام خود به ک .  
 

این نکات طریق عبور از شکست به سوی پیروزی را به ما نشان . شوند انگیز متعددی یافت می در عبارت مورد بحث نکات هیجان
یم، او هرگز اگرچه ما نسبت به خدا قصور بورز. باشند هایی ثابت و دایمی می های خدا، وعده نکته اول این است که وعده. دهند می

خدا، زمانی که موسی . شویم نیز حقیقی است وفا می کالم او حتی زمانی که نسبت به او بی. نسبت به ما قصور نخواهد ورزید
چهل سال بعد ). 21 : 1تثنیه (» ترسان و هراسان مباش... «: داشت، فرمود جاسوسانی برای ارزیابی موقعیت کنعان گسیل می

 : 31تثنیه (» ترسان و هراسان مباش... « : کرد، قول خدا را به بازگو نموده گفت  را به یوشع واگذار میزمانی که موسی رهبری قوم
باید خود و فرزندان اسرائیل را احیا سازد، بار دیگر با این جمله از  حال، یوشع که بعد از شکست سنگینش در برابر عای، می). 8

وقتی چیزی برای آویختن تمامی زندگی و مشکالتمان بر آن نداریم، نباید » . نباشترسان و هراسان«: شود جانب خداوند روبرو می
های خدا را فراموش کنیم؛ زیرا آنها از اعتبار همیشگی برخوردارند وعده .  
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 باید حاصل حکمت و قدرت الهی پیروزی می. اما خداوند در نظر داشت که به یوشع نشان دهد که تدبیر و نقشه او عوض نشده است
باید  آنها می. های کار خدا تغییر یابند اما اصول اساسی جنگ غیرقابل تغییر هستند شاید شیوه. باشد، نه نتیجه تالش و قدرت انسان

. با این حال آنها این بار شهر را طواف نکردند. کردند درست همانند اریحا، عای را نیز با تکیه بر قدرت و حکمت خدا تصرف می
ای برای حمله به  اما این بار خداوند فرزندان اسرائیل را با شیوه هوشمندانه.  کار خدا برای تصرف اریحا بودطواف کردن شهر شیوه

های کار خدا اغلب  اما شیوه. کند و این نقشه هرگز تغییر نمی! نقشه خدا توکل و اتکای کامل بر خداوند بود. کند عای، رهبری می
. شوند های متفاوت جنگی به کار گرفته می نماید شیوه ی که خداوند ما را رهبری میبه طور معمول در هر نبرد. کنند فرق می

گردند اند، دچار مشکل و شکست می های او را نیاموخته مسیحیان بسیاری به دلیل اینکه تمیز دادن نقشه جامع خدا از شیوه .  
 

مقدس در این باره  کتاب . م خدا بازگردانده شدندسرانجام قوم پس از تجربه نمودن پیروزی، بار دیگرتوسط یوشع به سوی کال
» ها را به طوری که در کتاب تورات مرقوم است، خواند ها و هم لعنت و بعد از آن تمامی سخنان شریعت، هم برکت« : گوید می

ببریم که قبل و بعد از هر ما نباید از یاد . یوشع درس خود را آموخته بود و در واقع آن را به خوبی نیز آموخته بود). 34 : 8یوشع (
او . آورد از همین رو یوشع بدون درنگ، قوم را به سوی منشأ نجات، باز می. های بزرگی نیز وجود دارند پیروزی بزرگ، آزمایش

نام خدا متبارک باد! زیرا کالم خدا تا ابد پایدار است. کند فرامین خدا را به ایشان یادآوری می . 
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 یوشع ـ پس از پیروزی چه باید کرد؟
  

دهنده او را  کننده و تدارک ما دست مراقبت. دهد طعم شیرین پیروزی را بچشیم اوقاتی در زندگی وجود دارند که خدا به ما اجازه می
. چشیم  و ما مزه آن را میپیروزی حاصل شده است،. هدف به انجام رسیده است، یا غلبه بر یک گناه خاص حاصل شده است. کنیم مشاهده می

آید این است که حاال چه؟ ما از آنجا به کجا باید برویم؟ ما به چه طریقی در آن پیروزی سالک گردیم؟ ما  اما سؤالی که پس از پیروزی پیش می
 توانیم همان حس اتکا بر خداوند را که در نبرد قبلی داشتیم، حفظ کنیم؟ چگونه می

اما . او یک پیروزی بزرگ را در اریحا تجربه نمود تا یک شکست را در برابر عای بچشد. ها را مطرح کرده باشد الباید تمامی این سؤ یوشع می
حال . یوشع بعد از اینکه توبه، فرزندان اسرائیل را نیز به سوی توبه کشاند و ایشان را در جنگ مجدد علیه عای رهبری نموده آن را تسخیر کرد

داد؟  باید انجام می دیگری را مشاهده کرده بود، چه عملکرد متفاوتی نسبت به عملکرد خود پس از پیروزی بر اریحا، میبعد از آن که او پیروزی 
به طور معمول شکست چهره زشت خویش را درست قبل یا . باشند باید دانسته باشد که لحظات پس از پیروزی لحظاتی بس حیاتی می او می

 . باید با هوشیاری و مراقبت عمل کند دانست که پس از پیروزی بر عای تا چه اندازه می بنابراین، یوشع می. سازد بعد از پیروزی نمایان می

آنگاه یوشع مذبحی برای یهوه، خدای اسرائیل در کوه «: گوید که یوشع قوم را جمع کرده یک مذبح بنا نمود مقدس در این باره می کتاب  
یوشع بدین وسیله نشان داد که در پیروزی بر اریحا و .  اقدام یوشع پس از آن پیروزی عبادت خداوند بوداولین). 30 : 8یوشع (» عیبال بنا کرد

بنابراین او بالفاصله قوم را نیز به موقعیتی سوق داد که تمرکز خویش را مجدداً بر خداوند قرار . عای تمرکز و توکل او بر خداوند بوده است
در حالی که در زندگی یک . گردیم تجربه موفقیت و پیروزی، بر موفقیت و موقعیت به دست آمده، متمرکز میبه طور معمول ما به هنگام . دهند

ها، به  ما باید مراقب باشیم و در واقع باید بسیار مراقب باشیم که در موفقیت. ایماندار مسیحی منشأ و تأییدکننده هر پیروزی، خود خداست
 . ، به خداوند پیروزی، برسیمجای رسیدن به پیروزی و تمرکز بر آن

ها و هم  تمامی سخنان شریعت، هم برکت«: دارد که یوشع  مقدس بیان می کتاب. آید کالم خدا نکته اصلی و مرکزی عبادت به شمار می 
او . یش بازگردانیدیوشع فرزندان اسرائیل را به ریشه و اساس خو). 34 :8یوشع (» ها را به طوری که در کتاب تورات مرقوم است، خواند لعنت

» تمامی سخنان شریعت«او . کند سخنانی را که خدا قبالً بیان داشته بود به سمع ایشان رسانید، و بدیشان یادآور شد که خدا هرگز تغییر نمی
 خدا نه فقط ما را به کالم. باید به کالم خدا مراجعه کنیم من اعتقاد دارم که ما بالفاصله پس از هر پیروزی بزرگ، می. را برای ایشان خواند

 .دارد کند، بلکه ما را در مسیر یاد شده، نگاه می طریق پیروزی هدایت می

برکتی برای گرفتن و لعنتی برای تجربه کردن پیش رو وجود . شود  افزون بر این یوشع در کالم خدا، لزوم انتخاب مستمر را به قوم یادآور می
اگر آنها خدا را مدنظر قرار داده از کالم او اطاعت نمایند، برکات فراوانی برای ایشان . رخوردار هستندو فرزندان اسرائیل از حق انتخاب ب. دارند

با این حال تجربه . انتخاب آسان است. اما اگر از او رو برگردانند و نااطاعتی نمایند، آینده ایشان لعنت شده خواهد بود. اند تدارک دیده شده
اند، اما سلوک کردن در مسیر  آنها پیروزی را تجربه کرده. سازد جه شدن با هر گونه لعنتی در آینده معاف نمیکردن پیروزی، آنها را از موا

 .پیروزی برای ایشان امری ضروری است

سرائیل یادآور او نتنها خدا را عبادت نموده، کالم خدا را به فرزندان ا. وجود دارد» روز بعد از پیروزی«یک نکته نهایی در مورد تجربه یوشع در  
او کالم را برای ایجاد احساس رضایت کامل در میان قوم، مورد استفاده . گردید، بلکه همچنین در استفاده از کالم بسیار هوشیارانه رفتار کرد

ی امر فرموده بود، از هر چه موس«: گوید  مقدس در این باره می کتاب. یوشع به قوم مسائل دشوار و سختی را خوانده، یادآوری نمود. قرار نداد
 ). 35 : 9یوشع (» رفتند، نخواهند حرفی نبود که یوشع به حضور تمام جماعت اسرائیل با زنان و اطفال غریبانی که در میان ایشان می

ایم   دادهزنیم و از بزرگی خود سخن گفته، با سر و صدای بسیار از کارهای بزرگی که انجام اغلب در چنین مواردی ما دیگران را به عقب می 
های جدی را به قوم یادآوری  آور و داوری های شگفت آور و وعده های ترس اما یوشع تمامی سخنان خدا، برکات بزرگ و لعنت. کنیم صحبت می

  .این سّر رهبری پیروزمنانه است. یوشع نه یک قسمت از داستان، بلکه تمامی آن را به سمع قوم رساند. کرد



 37

زی بصیرت بعد از پیرو–یوشع   

  

گذارد،  وقتی شخصی مطلبی را با من در میان می. یکی از بزرگترین نکات ضعف من همین موضوع داشتن بصیرت است
با این حال من در حال حاضر . کنم شنوم باور می من آنچه را که می. کنم من به طور ساده فقط به ارزش ظاهری آن توجه می

 . دم نیازمند به کارگیری بصیرت بیشتری هستمخواهم یاد بگیرم که برای مواجه شدن با مر می

ها با خود خطراتی به همراه دارند، خطراتی که بسیار  با این حال موفقیت. پرورانند بسیاری از مردم رویای مشهور شدن در سر می
در این دنیا قسمتی کنند، هر کسی  رسد که وقتی یک فرد یا گروه، نوعی از موفقیت را تجربه می چنین به نظر می. پیچیده هستند

از همین رو چاپلوسی و تملق . خواهند در داخل دایره موفقیت و شهرت قرار گیرند آنها می. خواهد از موفقیت ایشان را برای خود می
 . به جای صداقت، صراحت و شفافیت به الگوی گسترش روابط بدل شده است

او به . ادند، یوشع توجه قوم را به سوی برخی اصول اساسی جلب نمودبعد از اینکه فرزندان اسرائیل، ساکنان شهر عای را شکست د 
ایم،  کنیم قدرتمند شده زیرا در مواقعی که ما فکر می. آنها آموخت که به عبادت خدا بازگردند و کالم او را تشریح و کاوش نمایند

 . هد کردای حمله خوا در واقع شیطان به طرق کامالً پیچیده. شیطان به ما حمله خواهد کرد

و واقع شد «: گوید مقدس در این باره می کتاب . اسرائیل دشمنانی داشت که به طرز محکم و ثابت قدمی علیه او قرار گرفته بودند 
که تمامی ملوک حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان، که به آن طرف اردن در کوه و هامون و در تمامی کناره 

 : 9یوشع (»  تا به مقابل لبنان بودند، چون این را شنیدند، با هم جمع شدند، تا با یوشع و اسرائیل متفقاً جنگ کننددریای بزرگ
فرزندان . ترسیدند باید از آن می ها می ترین دشمنی نبودند که اسرائیلی  اینان دشمنان مستقیم اسرائیل بودند، اما آنها بزرگ.)1-2

هیچ دشمنی به آن اندازه قوی نبود که بتواند . ی طوالنی در شکست دادن اقوام پرقدرت برخوردار بودند و تاریخ اسرائیل از تجربه
 .پیش روی خدا قرار گیرد

این دشمن در نظر داشت که چاپلوسی و تملق را به جای استفاده . گر بود  اما دشمن دیگری وجود داشت، که دشمنی بسیار حیله
توانند با قوم خدا به   دانستند که نمی آنها می. شدند  خوانده می»جبعونی«نان مردمانی بودند که آ. از ماشین جنگی به کار گیرد

آویز، قوم را با خود وارد عهدی سازند  لذا، ایشان تصمیم گرفتند که از طریق چاپلوسی و تملق و گفتن سخنان دل. مقابله برخیزند
بندگانت به سبب اسم یهوه خدای تو از سرزمین بسیار دوری «: اسرائیل گفتندپس آنان به یوشع و مردان . که آنها را محافظت کند

و نیز آنچه را به دو ملک اموریان که به آن طرف اردن بودند یعنی به . ایم زیرا که آوازه او و هر چه را که در مصر کرد، شنیدیم آمده
مشایخ ما و تمامی ساکنان زمین ما به ما گفتند که پس . سیحون، ملک حشبون، و عوج، ملک باشان، که در عشتاروت بود، کرد

پس اآلن با ما عهد . ای به جهت راه به دست خود بگیرید و به استقبال ایشان رفته، ایشان را بگویید که ما بندگان شما هستیم توشه
 ).11 – 9 : 9یوشع (» ببندید

آنها فریب . نموده حکمت او را بطلبند با جبعونیان عهد بستندیوشع و مردان اسرائیل به جای اینکه از خداوند در این مورد سوأل  
چندین نکته آموزنده در نحوه برخورد یوشع با موقعیت . با این حال، یوشع بالفاصله به اصالح اوضاع پیش آمده پرداخت. خوردند

 . پیش آمده، برای ما وجود دارد
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راستی، تنها طریقی است که باید با .  با فریبکاران برخورد نمودنخست اینکه یوشع در همان زمان که از موضوع مطلع گردید،
ترسند، و به جای برخورد کردن،  با این حال بسیاری از مسیحیان از برخورد کردن با فریب می. استفاده از آن با فریب برخورد کرد

باید به وسیله راستی، با  گیمان ادامه دهیم، میاما اگر ما قصد داریم به انجام اراده خدا در زند. سازند فرار کرده خود را مخفی می
 . دروغ مقابله کنیم

او وارد یک عهد شده بود و حتی با وجود . نکته دوم این که یوشع با وجود عملکرد اشتباه خود، به عهدی که بسته بود وفادار ماند 
موقعیت مورد بحث . گردد  شخصیت یوشع برمیو این به. اینکه جبعونیان به دروغ متوسل شده بودند، از شکستن آن اجتناب نمود

گردیم خدا نسبت به کالم خود راست و وفادار  وفا می زمانی که ما حتی بی. به یوشع این فرصت را داد که بیشتر شبیه مسیح شود
 . یوشع نیز کار مشابهی را انجام داد. است

و در جایی که خدا معین نمود برای مدتی . شکن شدند نها هیزمآ. سرانجام اینکه یوشع اجازه داد که خدا با جبعونیان برخورد کند 
ما نیز همانند یوشع، در بسیاری از مواقع . تنبیه خدا چیزی بود که در آن زمان مورد احتیاج بود. شکن نیز باقی ماندند طوالنی هیزم
گی کنیم، باید بیاموزیم که همانند یوشع با این حال اگر در پی آن هستیم که در مسیر پیروزی قدم برداشته، زند. خواهیم افتاد
 .آید زیرا پیروزی از جانب خدا می. عمل کنیم
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 یوشع ـ سلوک نمودن در پیروزی
  

ای بود که پسرش در آخرین  حکایت فوت او به گونه. اخیراً یک کشیش در شهر ما زندگی را به درود گفت تا به خداوندش بپیوندد
خدایا، پدر من برای « : کند پسر فرد مورد بحث، در آنجا این گونه دعا می. شود  زندگی پدرش، به بیمارستان رفته به اتاق او وارد میروز
 پانزده دقیقه از این دعا نگذشته ».های طوالنی سرباز تو بوده است، و حال من دعا میکنم که این سرباز خسته را به ملکوت خود فرا بخوانی سال
 .د که سرباز پیر وارد ابدیت شدبو

نمود انجام  او آن چرا که خدا به او امر می. های بسیار به کار گرفته شده است یوشع نیز شخصی است که از جانب خدا برای کسب موفقیت
 به این روند ادامه داده به یک های اولیه متوقف نشد، بلکه او اما زندگی یوشع با پیروزی. شد های بزرگی منجر می داد، و همین امر به پیروزی می

 . او همچون یک سرباز خدا زیست، و همچون یک سرباز خدا، وفات یافت. سرباز پیر مبدل گردید

سربازان او مبدل  امروزه ما به شدت به زنان و مردانی نیاز داریم که نه فقط فاتح برخی نبردها باشند، بلکه با اطاعت مداوم از خدا به کهنه 
امروزه ما به رهبرانی نیاز داریم که نه فقط دوندگان . ه زنان و مردانی نیازمندیم که بتوانیم به آنها همچون افرادی امین نگاه کنیمما ب. گردند

گردد؟ یوشع در این   مبدل می»سرباز قدیمی«اما یک فرد، چگونه به یک . سرعت باشند، بلکه مسابقات ماراتن زندگی را نیز تجربه کرده باشند
 . تواند به یک سرباز قدیمی مبدل گردد دهد یک شخص چگونه می ای که نشان می نمونه. کند  نمونه مناسبی به ما ارائه میزمینه

هنوز پنج پادشاه وجود داشتند که همگی مخالف و دشمن یوشع به . رساند باید به سرانجام می های زیادی را می پس از جنگ عای، یوشع جنگ 
یوشع این کار را به جهت .  جنگ ایشان رفت و نیروهای آنها را به شدت و به طور قطعی مضمحل نموده از بین بردیوشع به. آمدند شمار می

دارد که پس از آن  مقدس بیان می کتاب . مبدل شدن به یک قهرمان سرشناس انجام نداد، بلکه تنها جهت انجام فرموده خدا آن را به جا آورد
مقدس راجع  ای بزرگ بود که کتاب  آن سپاه به اندازه. نطقه مهیای جنگ با یوشع و فرزندان اسرائیل گردیدندپیروزی، سپاه بسیار بزرگی در م

اما یوشع سپاه مزبور را نیز به سبب اتکایی ). 4 : 11یوشع  (»که قوم بسیاری بودند و عدد ایشان مثل ریگ در کناره دریا بود«: به آن می گوید
های قبلی وارد عمل شد، اما نه به قوت، نه با قدرت،  او در این جنگ با استراتژی جنگ. مود به سختی شکست دادن که به سادگی بر خداوند می

: گوید که خدا به یوشع فرمود مقدس می کتاب . این شیوه کار یوشع بود و خداوند به او پیروزی اعطا فرمود. بلکه به روح خدا به جنگ پرداخت
خدا سهم خود را انجام داد و ). 8 – 6 : 11یوشع  (» ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نمود که ایشان را زدندو خداوند... از ایشان مترس «

 : 11یوشع  (»یوشع به طوری که خداوند به وی گفته بود با ایشان رفتار نمود«: گوید  مقدس می کتاب. یوشع نیز وظیفه خویش را به جا آورد
دانست که پیروزی با  خدا به آن رهبر جوان، فرامینی داده بود و یوشع می. لماتی آشنا و قابل فهم بودندتمامی آن سخنان برای یوشع ک). 9

بدین ترتیب او در . های خدا بخرامد و مطابق آنها جنگ نماید گردد؛ او یاد گرفته بود مطابق وعده های خدا حاصل می تکیه نمودن بر وعده
در واقع توکل نمودن بر خدا مخرج عادی معادله زندگی . های خدا به یک سرباز قدیمی مبدل گردید حضور خدا رشد نمود و با توکل بر وعده

 ».نمود گفت، رفتار می به طوری که خداوند به وی می«یوشع، . افزون بر این یوشع اطاعت نمودن از خدا را آموخته بود. یک سرباز قدیمی است
مارتون یوشع . یمان در زندگی یوشع، او را به یک دونده بزرگ دوی استقامت مبدل ساخته بوددر واقع تلفیق قوی و طوالنی مدت، اطاعت و ا

 . ای بود که او در تمام عمرش در آن شرکت داشت مسابقه

اید با شور ب در حقیقت ما . باید شور و احساسی قلب ما را در اختیار گیرد دانیم که چقدر عمر خواهیم کرد، اما می هیچ یک از ما به درستی نمی 
ما باید ثابت نماییم که یک ستاره نورانی و در عین حال زودگذر نیستیم که با همان . فراوان خدا را در تمام طول عمر خویش پیروی نماییم

د ما باید یا.  در ملکوت خدا باشد»سرباز قدیمی«باید مبدل شدن به یک  عشق و هدف قلبی ما می. نماید سرعتی که ظهور کرده، غروب می
ما باید به خاطر داشته باشیم تا زمانی . برای سربازان خداوند هیچ بازنشستگی وجود ندارد. بگیریم که هر روزه در ایمان و اطاعت سلوک کنیم

باید چشمان خود را به آخر خط پایان بدوزیم، و مسیر  ما . هایی برای جنگیدن و پیروز شدن وجود خواهند داشت که جان در بدن داریم جنگ
 . ا تا به پایان بدویمر

 . های خود تا به آخر بر تو توکل کنیم ما را یاری کن که در تمام راه.  شویم»سرباز قدیمی«خدایا، ما را یاری نما که  
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  به پایان رسانیدن مسیر-یوشع 

  

نی سربازی امین در ملکوت او برای مدتی طوال. یوشع در سن یکصد و ده سالگی چشم از این جهان فرو بست و به حضور خدا قدم نهاد
سپس به رهبری قوم منصوب . یوشع عملکرد او را زیر نظر گرفت، و از او آموخت. او در جوانی پشت سر موسی مرد بزرگ خدا، حرکت کرد. خدا بود

 . شده، یک مرد خدا برای نسل خود شد

. او قوم را تشویق کرد تا کارهای بزرگ خدا را به یاد آورند. مال ساختاو قبل از مرگش کلیدهای اساسی پیروزیهای متعددی را که تجربه نموده بود، بر
پس بسیار قوی باشید و متوجه شده، هر چه در سفر موسی مکتوب است، نگاه دارید و به طرف چپ یا راست از آن «: او در این باره به ایشان فرمود

های خدایان ایشان را ذکر ننمایید، و قسم نخورید و آنها را عبادت  د داخل نشوید، و نامان تا به این طوایفی که در میان شما باقی مانده. تجاوز منمایید
و به تمامی دل و به تمامی جان خود می دانید که یک چیز از تمام . روم و اینک من امروز به طریق اهل تمامی زمین می. منمایید و سجده نکنید

یوشع  (»اش واقع شده است، و یک حرف از آن به زمین نیفتاده  است به زمین نیفتاده، بلکه همهچیزهای نیکو که یهوه، خدای شما درباره شما گفته
 ).14 و 6-7 : 23

من مشغول آماده کردن خودم برای موعظه . ترین کشمکش دوران زندگیم مواجه شدم ترین موقعیت و در عین حال قوی چند سال قبل من با بزرگ 
من از دوستان درخواست کردم که . کردم در همان حال، به شدت احساس عدم کفایت می. ترین ورزشگاه دنیا در ریودوژانیروی برزیل بودم در بزرگ

او تمام کارهایی که خداوند در گذشته انجام . آمیزی برایم ارسال نمود یکی از دوستانم از طریق پست الکترونیکی پیغام بسیار تشویق.  دعا کنندبرایم
.  عقب نمودسپس او مرا تشویق به پیش روی به جلو، با نگاه کردن به. داده بود را به من یادآوری نموده به خاطرم آورد که خدا چقدر امین بوده است

خدا بار دیگر در ریودوژانیروی برزیل، خود را به . آن همان چیزی بود که در آن موقع بدان احتیاج داشتم. مشورت دوست من مشورتی آسمانی بود
 . عنوان خدایی امین به اثبات رساند

یوشع به ایشان گفت که با . رزندان اسرائیل ارائه نمودمشورتی که دوستم به من داد تقریباً همانند همان مشورتی بود که یوشع قبل از مرگش به ف 
و مسؤولیت ایشان نسبت به ملکوت را نیز به . او کارهای بزرگی را که خدا به انجام رسانیده بود به آنها یادآوری کرد. نگاه کردن به عقب پیش بروند

 .آنان خاطرنشان ساخت

: او گفت. در ابتدا او فرزندان اسرائیل را تشویق کرد که افرادی شجاع باشند. وجود دارنددر این قسمت نیز در عملکرد یوشع چندین نکته کلیدی  
دانست که پیشروان ملکوت خدا افراد ترسویی نیستند، بلکه زنان و  او می.  یوشع در زندگی خود با ترس بدین گونه رفتار کرده بود»بسیار قوی باشید«

قراوالن جایی برای افرادی ترسو وجود  در میان پیش. اند آنان محتاج زندگی با ایمان، به جای ترس بوده. اند مردان عادی و در عین حال شجاعی بوده
 .ندارد

 اطاعت از کالم خدا »متوجه شده، هر چه در سفر تورات موسی مکتوب است، نگاه دارید«. دوم اینکه یوشع آنها را تشویق کرد که افراد مراقبی باشند 
خدا در جستجوی افرادی فروتن، مقدس و مردان و زنانی . و همواره نیز اینگونه خواهد بود. د که پیش روی قوم خدا قرار داشتترین چالشی بو بزرگ

 .آنها در ملکوت خدا پیروز واقعی هستند. اند است که زندگی خود را به اطاعت از کالم خدا نهاده

ترین خطری که قوم با آن مواجه خواهند  دانست که بزرگ او می.  متعهد بودن، استآمیزی که یوشع با قوم خدا مطرح نمود، سومین عبارت تشویق 
به طوایفی که در میان شما «: لذا یوشع به ایشان گفت. باشد اما زبان صهیون تعهد می. زبان شریر سازش و مصالحه است. شد مصالحه و سازش است

تواند به متابعت ایشان با دل کامل،  گیرد که می  خدا مردان و زنانی را به کار می»... .ذکر نکنید های خدایان ایشان را  اند داخل نشوید، و نام باقی مانده
  .اعتماد کند

و به تمامی «: گوید در این باره می. کند که بر خدا اطمینان داشته باشند او قوم خدا را تشویق می. شود و سرانجام یوشع امانت خدا را به قوم یادآور می 
اش واقع  دانید که یک چیز از تمام چیزهای نیکو که یهوه، خدای شما درباره شما گفته است به زمین نیفتاده، بلکه همه تمامی جان خود میدل و به 

 پرچمداران واقعی،. ترین یادآوری که ما به آن نیاز داریم، یادآوری امانت خداست بزرگ. امانت خدا عظیم است.  و این خالصه کالم است».شده است
 .اند امانت خدا را شناخته
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  پیگیری احتیاط آمیز کار–یک هشدار فوری 

قلب خدا  مقدس داود را مردی موافق کتاب . کنیم پیروزمند را ما با بررسی زندگی داود دنبال می مطالعه زندگی مردان و زنان
اندیشد، بالفاصله  ی شخص در مورد داود میاما وقت .او مرد بزرگ ایمان بود و غیرت و شور بسیار برای خدا داشت. کند توصیف می

قتل  و دوم یک پادشاه که مرتکب زنا و. آورد نخست یک پسر جوان که یک غول را از پا درمی .کنند دو مسئله به ذهن او خطور می
ه بر این مسائل اما عالو. احتیاط رفتار کنیم و این مسئله به خودی خود کافی است که ما را وادار در زندگی مسیحی با. گردد می

 .کنیم دهند به عنوان یک رهبر تا چه اندازه باید هوشیارانه عمل دارند که به ما نشان می متعدد دیگری نیز در زندگی داود وجود

باید به شرح مختصر  اما برای دانست موضوع مذکور می. دانستن این نکته که داود چگونه توانست پادشاه شود، بسیار مهم است
باید بر ما پادشاهی  نی بلکه می«: آنها به سموئیل نبی گفتند. فرزندان اسرائیل خواهان یک پادشاه بودند.  بپردازیمزندگی شائول

اول سموئیل  (»آواز ایشان را بشنو و پادشاهی بر ایشان نصب نما«: فرماید سپس خدا به سموئیل می). 19 : 8اول سموئیل  (»باشد
شائول از لحاظ فیزیکی مردی جذاب و گیرا، و از لحاظ روحانی شخصی . ادشاه انتخاب نمودخدا شائول را به عنوان پ). 22 : 8

تر نبود که از  اندام اندام بود که در میان بنی اسرائیل کسی از او خوش جوانی خوش«:  مقدس او بر طبق گفته کتاب. فروتن بود
 اما شائول در ابتدای برگزیده شدن به پادشاهی، رفتاری بسیار ).2 : 9اول سموئیل  (»کتفش تا به باال از تمامی قوم بلندتر بود

ترین اسباط بنی اسرائیل نیستم؟ و آیا قبیله من از جمیع  آیا من بنیامینی و از کوچک«: او گفت. فروتنانه از خود به نمایش گذارد
). 21 : 9یل اول سموئ (»گویی؟ تر نیست؟ پس چرا مثل این سخنان به من می قبایل سبط بنیامین کوچک  

اما مصیبت بزرگ زندگی شائول این بود که داشتن قدرت و اقتدار، تمامی ذهن او را فرو گرفت؛ و همین مسئله سبب بروز احساس 
سرانجام خدا در مورد . عدم امنیت، حسادت و نقایص متعدد شخصیتی در او شد، و عاقبت به برکناری او از رهبری منجر گردید

اول سموئیل  (»ن شدم که شائول را پادشاه ساختم زیرا از پیروی من برگشته، کالم مرا به جا نیاورده استپشیما«: شائول فرمود
. نااطاعتی شائول سبب گردید که داود به پادشاهی اسرائیل منصوب گردد). 11 : 15  

اما پس از آنکه در برخی از . رفتند شناسم که خدا را دوست داشته با فروتنی با او راه می در طول دوران زندگی، من مردانی را می
من با تمام وجود اعتقاد دارم که این . مناصب رهبری جای گرفتند، آن حس فروتنی را از دست داده از خداوند نااطاعتی نمودند

آنها . ندآنها خدا را دوست داشت. زنان و مردان که آغازی خوب و پایانی ضعیف داشتند، زمانی به راستی زنان و مردان خدا بودند
اما زمانی اتفاقی مشابه شائول و یا حتی داود، برای آنها نیز رخ داده است، و . طلبیدند و مشتاق خشنود کردنش بودند روی او را می

. قدرت و اقتدار، ذهن آنها را نیز تسخیر نموده است  

او مسح خدا را «: شنویم که رت را میاغلب این عبا. گیرند  در کلیسا صورت می»قدرت خدا«های زیادی در مورد  امروزه صحبت
لرزم، زیرا این سخنان  شنوم بر خود می  وقتی که من این سخنان را می».قدرت خدا به طور قطع بر آن شخص قرار دارد«، یا »دارد

 گیرد، بر زبان آورده اغلب بدون درک ضرورت سلوک یک رهبر در فروتنی و اطاعت محض در زمانی که خدا او را به کار می
. شوند می  

خدا، . اند، دچار مشکالت بسیاری شده است امروزه کلیسا به وسیله زنان و مردانی که آغاز خوبی داشته اما کار را بد به پایان رسانیده
. انجامد دهد که غرور همیشه به سقوط می مقدس نشان می اما کتاب . کند افراد را به سبب داشتن قلب فروتن به رهبری منصوب می

و چه تضمینی وجود دارد که برای شما . مقدس به وقوع پیوسته است فاق در زندگی شائول، داود و بسیاری دیگر در کتاب این ات
ما باید با احتیاط و هوشیاری به «خواهم به این نتیجه برسیم که  کنیم، می پیش نیاید؟ همان طور که مطالعه زندگی داود را آغاز می

».کار خود ادامه دهیم  
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.  خدا مرد خویش را برای رهبری برمیگزیند-داود   

  

او قبالً به سبب برخورداری از یک قلب فروتن به پادشاهی . شائول از عنوان، فرد منتخب خدا جهت رهبری اسرائیل، رد شده بود
فرازد، و خداست که او را به این خداست که انسان را برمی ا. شود اما حاال به سبب داشتن یک قلب مغرور از سلطنت رد می. برگزیده شده بود

امیال خود را انجام «کنند که  افرازد و اشخاصی را که متکبرانه فکر می او افرادی را که با فروتنی مشتاق متابعتش هستند برمی. نشاند خاک می
 .سازد  عزل می»خواهند داد

خدا به . باید رهبری دیگر انتخاب کند شان فرمود که میبعد از اینکه خدا به سموئیل نبی اطالع داد که شائول رد شده است، به او خاطرن
پس حقه خود را از روغن پر . گیری چون که من او را از سلطنت نمودن بر اسرائیل رد نمودم تا به کی تو برای شائول ماتم می«: سموئیل فرمود

ما به سوی این ). 19 : 16اول سموئیل (» ام ود تعیین نمودهلحمی بفرستم، زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خ کرده، بیا تا تو را نزد یسای بیت
او . کند در حالی که خدا به طریق دیگری کار می. کند، گرایش داریم گیرد، یا نزول می نوع طرز تفکر که ملکوت خدا به وسیله رهبران اوج می

 .شد و این مسئله شامل داود نیز می. باشد سازد، به طوری که هیچ کس از وجود او آگاه نمی اغلب فردی را در خفا آماده می

اگر او از میان فرزندان یسا . آنها به دنبال کسی بودند که مناسب قالب پادشاهی باشد. هیچ کس انتظار نداشت که داود مرد مورد نظر خدا باشد
های ما متفاوت  های خدا از طریق اما طریق. اشدترین برادر ب تواند کوچک نه او نمی. باید بزرگترین آنها مورد نظر باشد باید انتخاب شود، می

نگرد، زیرا که  ام، چونکه خداوند مثل انسان نمی اش و زیبایی قامتش نظر منما، زیرا او را رد کرده به چهره«: فرماید او به سموئیل می. باشند می
 ). 7 : 16اول سموئیل  (»نگرد نگرد و خداوند به دل می انسان به ظاهر می

 خدا به دنبال نوع خاصی از قلب ».نگرد خداوند به دل می«: مت کلید درک انتخاب خدا به طور ساده به سموئیل بیان گردیددر این قس
و خدا قلب مورد نظرش را نزد داود، . او به دنبال فردی بود که قلب راست داشته باشد. تر یسا نبود تر یا قوی او به دنبال پسر بزرگ. باشد می

 پسر یسا یافت؟ترین  یعنی کوچک

او به . گزید، اشاره نمود وقتی که سموئیل به شائول اطالع داد که از سلطنت خلع شده است به مختصر مشخصات مردی که برای پادشاهی برمی
ر لیکن سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خویش مردی موافق دل خود طلب نموده است، و خداوند او را مأمو«: شائول گفت

  ).14 : 13اول سموئیل (» کرده است که پیشوای قوم وی باشد، چون که تو فرمان خداوند را نگاه نداشتی

من دفعات زیادی از . سازد مشاهده ظهور افراد مشهور در ملکوت خدا که اغلب در حقیقت افرادی رذل هستند، همواره مرا گیج و متحیر می
با این حال در . دانم  من پاسخ کامل این سؤال را نمی»ازه دادی این شخص در ملکوت تو ظاهر گردد؟چرا ای خداوند اج«: ام که خدا سؤال کرده

کشد، ضرورتاً فرد منتخب خدا   را یدک می»رهبر«نخست این که هر فردی که در جهان مسیحی عنوان . ام این باره به نتایجی دست یافته
های مذهبی، در جرقه  های متمرکز در باال رفتن از نردبان موفقیت شتن مهارت و تالشام که برخی از افراد به سبب دا من دریافته. نیست

 . کنند برند یا آن را از طریق ترفیع سازمانی دریافت می گروهی دیگر رهبری را از یکی از اعضا خانواده به ارث می. رهبران ظاهر می گردند

یک قلب گرسنه برای امور . یک قلب فروتن. انگیزاند که قلبی راست دارد  را برمیخیزاند، فردی اما وقتی خدا فرد مورد نظر خویش را برمی
افراد دیگری نیز ممکن است در ملکوت خدا ظهور کنند، اما آنان همانند ستارگان . روحانی، قلبی در آرزوی شناخت و محبت نمودن خدا

داود یک چنین . گذارند ان خدا از خود تأثیری پایدار در ملکوت باقی میاما زنان و مرد. کنند مشتعلی هستند، که امروز هستند و فردا گذر می
 .مردی بود

 . گزیند خدا امروز نیز رهبرانی با قلبی راست برمی

 یابد؟    او چه نوع قلبی در تو می
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 قلبی در پی قلب خدا
  

در قلب است . گردد شی میپیروزی یا شکست از قلب نا. شود ساخته شدن یک زن یا مرد خدا در مسئله قلب خالصه می
. اند شناسم که با شنیدن موعظه من زندگیشان را تسلیم خداوند کرده من دو مرد را می. گردیم شویم یا فریفته می که ما هدایت می

ار تأثیر قر یکی از آنها مبشری غیور و آتشین شد که مدرسه و شهر خود را برای مسیح تحت. هر دو، ایمانی آتشین برای خدا داشتند
گذاشت و تالش داشت که بدن  او پیغام مسیح را با هر کسی در اطراف خود در میان می. دیگری هم یک کشیش پرشور گردید. داد

و کشیش پرشور به یکی از رهبران محترم . در حال حاضر آن مبشر آتشین در حاشیه خدمت قرار گرفته است. مسیح را بنا نماید
 . جامعه مسیحی بدل شده است

فاقی افتاد؟ چه چیزی این تفاوت را در این دو مرد ایجاد کرد؟ من معتقدم که هر دوی ایشان مسیح را شناخته، او را به طرز چه ات
یکی از آنها . کردند باید تصمیمات مهمی را اتخاذ می اما هر دوی آنها زمانی در موقعیتی قرار گرفتند که می. عمیقی دوست داشتند

یکی به قلب خود اجازه داد که مطابق هدایت . ق دیگری بر خشنود کردن ساده و صرف خدا باقی مانداما اشتیا. شیفته شهرت شد
تواند به مردی لقب گیرد  یکی از آنها می. اما دیگری قلب خود را متوجه خدا نموده، نفس خویش را مصلوب کرد. نفس قدم بردارد

 کتاب تاریخ خدا به عنوان فردی ثبت خواهد شد که قلبی خواهان دنیا را اما نام آن دیگر در. که قلب خود را در متابعت خدا نهاده
 . جایگزین قلب مشتاق خدا نمود

داود به عنوان . اگر ما در پی مبدل شدن به یک زن یا مرد خدا هستیم حفظ و رشد قلبی طالب خدا بسیار حائز اهمیت است 
نکه مفهوم داشتن قلبی تابع را دریابیم، نیاز داریم که ماهیت قلب را شاید ما قبل از ای. مردی موافق قلب خدا، توصیف شده است

قلب توانایی . ترین ساختار وجود ماست ترین و محرمانه قلب مرکز درونی. قلب انسان مرکز خِرد، احساسات و اراده او است. بشناسیم
زیرا قلب داود بر خدا . اختار وجود او انتخاب کردترین س خدا داود را به سبب درونی. استدالل، احساس و انتخاب را به ما می دهد

خدا داود را به سبب آنچه در . به طور خالصه، او مردی در پی قلب خدا بود. گرفت تمرکز داشت، مشتاق او بود و برای او تصمیم می
زیرا که چشمان «: یدگو مقدس می کتاب . خدا تغییر نیافته است. قلب داشت یعنی افکار، احساسات و تصمیماتش، انتخاب کرد

 ).9 : 16دوم تواریخ  (»...کند تا قوت خویش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد  خداوند در تمام می

زمانی که این افراد را بیابد، به قوت با . خدا به سختی در پی یافتن مردانی و زنانی در نسل حاضر است که قلبی برای او دارند 
بنابراین سوأل بزرگ این است که مفهوم داشتن قلبی موافق خدا چیست؟ . انگیز است این یک وعده شگفت. ل خواهد کردایشان عم

یکی از خصوصیات قلب داود که با . یابیم کنیم، از اکثر مسائلی که در قلب داود هستند، شناخت می زمانی که مزامیر را مطالعه می
داود اعتقاد اساسی به خدا به عنوان . کرد داود به شخصیت و کار خدا اعتماد . ماد بر خداستصفحات مزامیر همراه است، توکل و اعت
 . تواند بر خدا اعتماد کند دانست که می او می. خدایی نیکو، قدوس و قادرمطلق داشت

کالم تو را در دل خود «: یسدنو او در این باره می. کرد اما سرچشمه ایمان داود کجا بود؟ نخست این که او بر کالم خدا تمرکز می 
 ).11 : 119مزمور (» مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم

  

دارند، افرادی هستند که اوقات مناسبی را به پر کردن قلب خویش از کالم خدا اختصاص  افرادی که با اعتماد به خدا قدم برمی
احمق در دل «: گوید او می. ویش را در مسیر اعتماد بر خدا رشد دادداود به وسیله این تمرکز و تأمل در کالم خدا، قلب خ. دهند می
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از این رو، او در زندگیش . دانست که اعتماد نکردن بر خدا یک حماقت است داود می). 1 : 14مزمور  (»خود میگوید که خدا نیست
 . یک انتخاب عاقالنه انجام داد، یعنی انتخاب کرد که بر خدا اعتماد کند

هایی قرار  او در موقعیت. باید قلبی متکی بر خدا داشت دانست برای حفظ یک قلب اعتمادکننده بر خدا، می ین داود میعالوه بر ا 
ای و برج قوی از  زیرا تو ملجای من بوده«: او در این باره به خدا گفت. داده شد که اتکا به خدا، یا مرگ پیش رویش قرار داشتند

داود بر خدا اتکا ). 4 – 3 : 61مزمور (» زیر سایه بالهای تو پناه خواهم برد.  بود تا ابدالبادروی دشمن در خیمه تو ساکن خواهم
 .داشت

و در خداوند «: نویسد او در این باره می.  است»نیکو«و سرانجام اینکه توکل داود بر خدا، بر این اطمینان بنا شده بود که او خدایی  
های قلبی  داود از طریق درک منطقی، احساسات عمیق و انتخاب). 4 : 37مزمور  (»اهد دادتمتع ببر، پس مسألت دل تو را به تو خو

: گوید از همین رو او با اطمینان می. خویش به شناخت خدایی نایل شد که فرزندان خود را دوست داشته، به فکر ایشان است
  ».او از تو مواظبت خواهد نمود. نگران نباش، در خدا تمتع ببر«

 .گردند زیرا پیروزی و شکست از آن ناشی می. گذرد؟ قلب خود را نگاهبانی کنید  در قلب شما چه میامروز 
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 اشتیاق به متابعت از قلب خدا
  

های تاریخ، زمان زیادی طول نخواهد کشید که ما این واقعیت را کشف خواهیم کرد که زنان و مردان بزرگ  با مرور برگ
. در واقع زن یا مرد خدا بودن به معنای داشتن زندگی بدون گناه نیست. اند ا دارای کاستی هایی در طبعیت و وجود خویش بودهخد

اند و به واسطه آن فیض عظیمی که به ما  در زندگی مورد نظر، گناهان ما بخشوده شده. بلکه درست عکس این مطلب صادق است
 .  ما بر انجام اموری است که در قلب خدا جای دارند و اشتیاق قلب.  خدا هستیمارزانی شده است مشتاق انجام اراده

های بعدی  شناختند بلکه برای تمامی نسل عیوب زندگی او نتنها برای اشخاصی که او را می. های متعدد بود داود مردی با کاستی
باری  اگرچه داود قصور و خطای رقت. کند ویش توصیف میبا این حال خدا داود را به عنوان فردی موافق قلب خ. نیز قابل رؤیت بود

 ، چیست؟»موافق و تابع قلب خدا بودن«پس مفهوم . داشت، اما برای همیشه او مردی موافق قلب خدا شناخته خواهد شد

ه مقدس تو ای خداوند کیست که در خیمه تو فرود آید؟ و کیست که در کو«: پرسد او می. نخست این که، داود قلب صادقی داشت 
عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد، و در دل خویش  آن که بی«: دهد  سپس به این سوأل خود چنین پاسخ می»ساکن گردد؟

دانست برای مبدل شدن به مردی موافق قلب خدا، نباید با او به ناراستی رفتار کرده،  داود می). 2-1 : 15مزمور  (»گو باشد راست
دانست که برای داشتن یک زندگی صمیمی با خدا  او می. باید با خدا و خود، صداقتی عمیق داشته باشد ه میفیلم بازی کند؛ بلک

 . باید در اعماق وجود خود راست باشد

ما اغلب نفع خویش را در طرقی مشابه طرق دنیا، یعنی . های مذهبی هستند امروزه بسیاری از رهبران کلیسا در حال انجام بازی 
ما اغلب، . کنیم های کلیسایی می یا زندگی خود را صرف باال رفتن از نردبان ارتقاء مقام و موفقیت. کنیم ت جستجو میپول و عمار

های دشواری را به طور  اما یک زن یا مرد خدا اغلب سوأل. دهیم کارها و خدمات را به نام خدا، اما برای جالل دادن خود، انجام می
باید تا سر حد مرگ با خدای آفریننده و  دانند برای وارد شدن به یک رابطه صمیمی با خدا می  میاین افراد. سازد مکرر مطرح می

 . دهنده خود، صادق و راست باشند نجات

او باید به خدا اجازه دهد . باید قلبی باز داشته باشد برای برخورداری از این نوع صداقت، فردی که مشتاق شناخت قلب خداست می 
اما . همه ما نقاط کوری در زندگی خود داریم. گردد به او نشان دهد تیش نموده هر آن چرا که باعث ناخشنودیش میکه قلبش را تف

بسیاری از رهبرانی که در خطوط اول کلیسا مشغول به کار هستند هنوز در . القدس نیستیم همگی موافق تفتیش شدن با نور روح
ای خداوند مرا امتحان کن و «: داود در این باره می گوید. باشند لب خود مردد میالقدس برای تفتیش ق مورد اجازه دادن به روح

داود همچون مردی . کند  نیز تکرار می139او همین درخواست را در مزمور ). 2 : 26مزمور  (»باطن و قلب مرا مصفا گردان. بیازما
 .القدس قلبی باز داشت  روحگردد که مشتاق شناخت قلب خدا بود، زیرا او برای عمل تفتیش توصیف می

  

کنند که نیاز به تغییر و  دو سال قبل، من از اعضا هیئت مدیره موسسه خودمان خواستم اگر در زندگی من نکاتی را مشاهده می
کرده آنها چیزهای زیادی را مشاهده . دو ساعت بعد از این درخواست آنها مرا خراش دادند. اصالح دارند، آنها را به من گوشزد کنند
آیا من به راستی در پی شنیدن . و انتخابی پیش روی خود داشتم. من روحاً له شده بودم. بودند، و با من صادقانه برخورد کردند

دانستم  من می. اشتباهات و نکات ضعف خود بودم، یا انجام آن کار فقط یک تجربه مذهبی بود، که در حال انجام و گذر از آن بودیم
وست داشتند و فقط به این دلیل که خواهان مشاهده موفقیتم در ملکوت خدا بودند، این امور را با من در میان که آن افراد مرا د

دانم که یک  من می. القدس اجازه دهم تغییرهای مناسبی در من به انجام رساند از آن هنگام من تالش کردم که به روح. گذارند می
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ا بدون نکته ضعف نیست، بلکه او شخصی صادق در قبال نکات ضعف خود است و برای مرد خدا ضرورتاً یک فرد عاری از اشتباه ی
 .کند القدس، باز عمل می هایش توسط روح  ضعف پذیرش الزامات و افشاگری

قلب او در مدت زمانی طوالنی، حتی با . داود گناه کرده بود. آن قلب، قلبی شکسته بود. اما قلب داود خصوصیت سومی نیز داشت 
یک زن یا مرد خدا قادر به پوشانیدن . کار بود گردید، بدون ریا، شکسته و توبه د اینکه می باید متحمل عواقب گناه خود میوجو

: گوید داود در این باره می. او باید در برابر پذیرش قصورات و گناهان اخالقی زندگی صادق ، باز و شکسته باشد. گناهان خود نیست
 ).17 : 51مزمور  (»خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. ستقربانی خدا روح شکسته ا«

شکستگی  دل. گیری به هنگام انجام کار اشتباه نیست آن نتیجه مچ. شکستگی نتیجه دوست داشتن و محبت کردن خداست 
یت پدید است که ما قلب شکستگی در نتیجه آگاهی از این واقع دل. طریقی برای فرار از پیامدهای عملکرد اشتباهمان نیست

ام، و در  به تو و به تو تنها گناه ورزیده«: گوید به همین دلیل است که داود در مزمور مورد بحث می. ایم را واقعاً آزرده) پدر(خداوند 
و نسبت به بتشبع ا. داود عالوه بر خدا، نسبت به افراد دیگری نیز مرتکب گناه شده بود). 4 : 51مزمور  (»ام نظر تو این بدی را کرده

مردی که تابع قلب . دانست که بدترین کاری که مرتکب شده، آزردن قلب خداست اما می. و شوهرش نیز مرتکب گناه شده بود
 .کند خداست پس از آزردن قلب او، شکستگی بزرگی را تجربه می

توانید مزامیر داود  شما نمی. بی شکرگزار داشتاو قل. اما قلب داود از خصوصیت دیگری هم برخوردار بود که ارزش یادآوری را دارد 
های نیکو از جانب  داند که تمامی چیز او می. آید، بخوانید طبیعی از قلب او برمی ها که به شکلی فوق را بدون مشاهده این شکرگزاری

سب همین دانش است که و بر ح. او از این حقیقت آگاه است که یکی از خصوصیات بزرگ قلب خدا نیکویی است. آیند خداوند می
). 1 : 9مزمور  (»خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت؛ جمیع عجایب تو را بیان خواهم کرد«: گوید داود به شکلی پیوسته می

 .دهد فردی که قلبی مشتاق قلب خدا دارد، وقت زیادی را به شکرگزاری و پرستش خدایی که شناخته است، اختصاص می
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 شکست دادن غولها در زندگیتان

  

یکی از دوستانم که قبالً . دیدم گذاشتم، خود را به طور کامل مستأصل می در همان حال که به ورزشگاه بزرگ قدم می
او به تو موفقیت . سامی به یاد داشته باش که این خداست که تو را در زندگیت به این نکته رسانیده است«: آنجا بود، به من گفت

. سامی با نگاه کردن به عقب پیش برو«:  یکی دیگر از دوستانم پیغامی از طریق پست الکترونیکی فرستاده گفت».د بخشیدخواه
 ».خدا قبل از این امین بوده، و باز امین خواهد بود

من به . یح بودو آن ایستادن در ماراکانا، بزرگترین ورزشگاه جهان و موعظه انجیل عیسای مس. من با یک غول روبرو شده بودم
 نفر با انتظار شنیدن کالم خدا در آنجا 50000بیش از . وظیفه من بسیار سنگین بود. کردم لیاقتی می شدت احساس ضعف و بی

من ایمان انجام آن کاری . من باید با شما صادق باشم. بیش از نیمی از آن جمعیت رابطه شخصی با مسیح نداشتند. گردآمده بودند
و . کردند با این حال من یک همسر ارزشمند و دوستان متعدد داشتم، که برایم دعا می.  محول کرده بود، نداشتمرا که خدا به من

 . کردند، خدا به من شجاعت و قدرت بخشید در همان حال که آنها دعا می

باً صدای خود را از دست داده در هفته قبل تقری. من در راه آماده شدن برای گردهمایی ماراکانا با تردیدهای متعددی مواجه شدم 
من فقط یک مبشر کوچک . ها و تردیدها روح مرا فرو گرفته بودند شک. دو روز قبل از گردهمایی به طور ممتد باران بارید. بودم

 ترسیدم که کسی به ورزشگاه ام؟ من می من کی هستم که چنین مسؤولیت بزرگی را بر عهده گرفته«: کردم بودم، و با خود فکر می
به طور خالصه من با یکی از . ساخت ، مرا هراسان می سپس فکر آمدن تعداد زیادی از مردم و ناتوانیم در انجام وظیفه. نیاید
 کردم؟ چه باید بکنم؟ باید می چه . های زندگیم روبرو شده بودم ترین غول بزرگ

و شویم، یک پسر جوان یهودی رو در روی یک غول های زندگی خود روبر     مدت زمان زیادی قبل از اینکه من یا شما با غول 
هر اسرائیلی به هنگام شنیدن . آن غول بیش از نُه فوت قد داشت. ایستاد؛ او رو در روی یک وظیفه ناممکن قرار گرفته بود

او از .  نبودتعجب او به سبب بزرگی هیکل غول. اما وقتی داود غول را دید، متعجب گشت. لرزید طلبی آن مرد بر خود می مبارزه
اند؟ آیا آنها شکافته شدن دریای سرخ  آیا آنها گذشته خود را فراموش کرده. زده شده بود نگرش بزدالنه سربازان اسرائیلی شگفت

 .کشتن یک غول با کارهایی که خدا در گذشته انجام داده، قابل قیاس نبود. آورند توسط خدا را به خاطر نمی

چندین . او غول را با نام و قدرت خداوند کشت. باقی حکایت یک تاریخ است. خن با غول روبرو شدداود با پنج سنگ مالیده و فال 
 .  باشند اصل نبرد در پیروزی داود وجود دارند که برای سربازان مسیح قابل توجه می

. غول را دیده بر خود لرزیدندتمامی سربازان اسرائیل . آشکارترین نکته این است هیچ غولی در برابر خدا زیاد قوی و بزرگ نیست 
آنها . پیروزی به قوم تعلق داشت، لیکن آنها چشمان خود را به جای نادرستی دوخته بودند. اما داود بر خدا نظر کرده ظفر یافت

ود، و داود چشمان خود را به جای مناسبی دوخته ب. دهنده و پادشاه خود بدوزند فقط نیازمند این بودند که چشمان خود را به نجات
 .از آن جهت پیروزی را از آن خود کرد

  

اما آنها فراموش کرده بودند که جنگ از آن . های جنگیدن آشنا بودند سربازان دیگری که در میدان نبرد حضور داشتند به روش
د در گذشته شاهد داو. رود آنها فراموش کرده بودند که جنگ نه به قوت، و نه به قدرت بلکه به روح خداوند پیش می. خداوند است

خدایی که در گذشته به او پیروزی اعطا نموده بود، . بود که خداوند به چه نحو در برابر حیوانات وحشی به او پیروزی اعطا نموده بود
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با «: این درست مانند همان چیزی بود که دوستم به من یادآوری کرد. بخشید همان خدایی است که در برابر غول هم به او ظفر می
 ».خدا قبل از این امین بوده، و بار دیگر امین خواهد بود. ه کردن به عقب پیش برونگا

شائول از داود خواست که لباس جنگی او را برای نبرد با آن غول بر تن . توان از جنبه دیگری نیز نگاه کرد اما به پیروزی داود می 
با اینها : و داود به شائول گفت. ود زیرا که آنها را نیازموده بودخواست که بر شمشیرش را بر لباس خود بست و می«: اما داود. کند
و چوب دستی خود را به دست گرفته، پنج سنگ مالیده، از . پس داود آنها را از خود بیرون آورد. ام توانم رفت چونکه نیازموده نمی

خنش را به دست گرفته، به آن فلسطینی نزدیک نهر سوا کرد، و آنها را در کیسه شبانی که داشت، یعنی در انبان خود گذاشت و فال
 ).40 – 39 : 17 سموئیل 1 (»شد

های خاصی در  خدا تونایی. تواند بجنگد دانست که به طریقی که خدا به وی اعطا کرده، می او می.  داود مرد جوان بسیار حکیمی بود
او احتیاج داشت . توانست مانند شائول یا یکی از مردان او باشد نمیاو . کرد ها عمل می باید با آن توانایی و او می. وجود داود نهاده بود
 . نظیری به کار گیرد تا خدا او را به طرز بی. که فقط داود باشد

همتایی که خدا در  های بی و با توانایی. با نگاه کردن به عقب، به جلو بنگر. به خدا اتکا نما. هاست این سّر شکست دادن غول 
 . د کارزار شووجودت نهاده وار

من . گراهام باشم من احتیاج نداشتم که بیلی. با حمایت و تشویق همسر و دوستانم، من ناظر یک موفقیت بزرگ در ماراکانا شدم 
و من فقط به این احتیاج داشتم که امانت او را به یادآورده بر وی . خدا مرا برای آن روز مهیا ساخته بود. باید فقط خودم باشم می

غول، به آن بزرگی که من .  نفر به پیغام پاسخ مثبت دادند25000در آن روز بیش از . او موفقیت بزرگی اعطا نمود. نمتوکل ک
 .یا شاید خدا خیلی بزرگتر از آن بود که من تا آن زمان شناخته بودم. کردم نبود تصور می
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  رابطهای عهدی-داود و یوناتان

  

 را با وجود این، هر بار شخصی. اند های مشابه داشت هزاران نفر دیگر نیز تجربه. نشدنی بود  فراموشای لحظهبرای من 
 این حادثه مهم مانند چسبی است که باعث .ایستند میصاف کند، موهای دستانم  اش عبور می که از این لحظه مهم زندگیبینم  می

. اند معنای عمیق این تجربه را فراموش کرده، برای زمانی طوالنی باقی بماندتو هیچ ملتی نمی. شود  حفظ و انسجام جوامع می،پیوند
 . آن اساس، و زیربنای هر فرهنگی است

بندند تا برای بقیه عمر به یکدیگر عشق  ای است، که یک مرد و زن با یکدیگر عهد می این لحظه مهم کدامین لحظه است؟ لحظه
کنند، و تا زمانی که مرگ آنها را از هم جدا کند، به   رابطه عهدی را با یکدیگر شروع میآنها یک. بورزند، و همدیگر را محبت کنند

ترین روابط انسانی است، که در حضور  آن پیمانی در جهت ایجاد عمیق. نامیم ما این لحظه را مراسم عروسی می. آن پایبند هستند
این رابطه به حدّی عمیق است که . بندند  با یکدیگر عهد میای است که یک مرد و زن، ، لحظه آن لحظه. شود دیگران بسته می

 .  پولس آن را با رابطه مسیح و کلیسا مقایسه کرده است

بعضی اوقات، این روابط بین . کردند های مختلف مردم روابطی عهدی با یکدیگر ایجاد می های گذشته، گروه اغلب در زمان  
ای از مورد آخر  تجربه داود و یوناتان، نمونه. زد هم پیوند می ، زندگی دو نفر را به و حتی گاهی. گرفت های متخاصم شکل می جناح
 .   زند  هم پیوند می به دست داود، قلب آنان را به) جُلیات(آسا  شدن آن مرد غول گویی خدا، پس از کشته. بود

گفتن با  و واقع شد که چون از سخن «: گوید ه، می مقدس، به روشنی وقایع صورت پذیرفته مابین داود و یوناتان را شرح داد کتاب 
و یوناتان با داود عهد بست چونکه او . شاؤل فارغ شد، دل یوناتان بر دل داود چسبید، و یوناتان او را مثل جان خویش دوست داشت

اد و رخت خود حتی شمشیر و و یوناتان ردایی را که در برش بود، بیرون کرده، آن را به داود د. را مثل جان خود دوست داشته بود
  ).4 – 3، 1 : 18اول سموئیل (» .کمان و کمربند خویش را نیز

شده در  ترین دوستی های به تصویر کشیده  داود جوان، در یوناتان چیزی بیش از یک دوست صرف یافت، این رابطه یکی از عمیق 
توانند، الگویی برای دوستی های سالم و عمیق امروزی  یچندین ویژگی در این رابطه عهدی وجود دارند که م. مقدس است کتاب 
اش  ای در زندگی اگر کسی چنین رابطه. زند هم پیوند می ندرت، خدا دو قلب را به  به . شدند ها در روح، یک  اول اینکه، آن. باشند

ها پیش  خداوند چنین دوستی را سال. شدند هم پیوند خوردند؛ و در روح یک  داود و یوناتان، به . باشد، فرد خوشبختی است داشته 
 .   ام او دوازده سال پیش در یک تصادف اتومبیل فوت کرد، اما من هرگز تأثیر او را در زندگیم فراموش نکرده. به من بخشید

لباس، . انجام شدو این در عهد داود و یوناتان . کردند  در گذشته، برای بستن یک عهد، قسمتی از لباس و زره را با هم ردّ و بَدَل می
. »باشد اکنون تمامی دارایی مادی من تحت اختیار تو می«: در واقع یوناتان به داود گفت. های مادی آنان بود سمبلی از دارایی

گوید که تمامی قدرتش به عنوان فرزند شاؤل، اکنون در  با این کار، یوناتان به داود می. شمشیر نیز سمبلی از مبادله قدرت بود
 . باشد اود میدسترس د

  

همی «: است که عیسای مسیح به ما فرموده . باشد عتیق، از رابطه عهدی مسیح با ما می ترین تصویر عهد رابطه داود و یوناتان، شفاف
خاطر عهدی که مسیح با ما بست، از یک میراث   به .».تمامی قدرت من به شما تعلق دارد. دارایی من اکنون از آن شماست
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کنیم، ضروری است که  هر بار که در آن مراسم نمادین شرکت می. شام خداوند، یادآور آن عهد است. ایم رخوردار شدهانگیز ب شگفت
 .او به ما میراثی عجیب بخشیده است. ایم شده به انسان را آغاز کرده ترین رابطه مکشوف ما عمیق. عهدمان را با او به یاد آوریم

زمانی که دو نفر در گذشته با یکدیگر عهد . ود و یوناتان وجود دارد، برای ما بسیار مهم استاما آخرین ویژگی که در عهد بین دا 
عیسای مسیح نیز عهد مشابهی . شدن از عهد مذکور، مرگ بود تنها راه برای خالص . ماند بستند، آن عهد تا زمان مرگ باقی می می

با وارد شدن به این عهد، دیگر . ز باید تا زمان مرگ نسبت به آن امین باشیمرا با ما بست، و تا به مرگ به آن وفادار ماند؛ لذا ما نی
ایم؛ و از سوی دیگر  های آسمانی برخوردار شده ما از طریق عهد مذکور از تمامی برکات مسیح در جای. ماند راه برگشتی باقی نمی

رابطه عهدی داود و یوناتان، به ما چیزهای . ایم فتهمسؤولیت پیروی از او در تمامی  طول مسیر تا زمان مرگ را نیز بر عهده گر
 . آموزد زیادی در مورد زندگی و مرگ می
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 داود و اتهامات ناروا
  

روزی در یک گروه دعا با مردانی که برایشان . شدم در جوانی فردی حساس بودم، که به سرعت و شدت اندوهگین می
و سامی تو . ایمان دارم، که در میان ما گناهی انجام شده است«: قائل بودم، کشیشی به من چشم دوخته، گفتاحترام زیادی 

  او یکی از بهترین معلمین متعهد به کتاب. گذاشتم من او را دوست داشته، به او احترام می.  قلبم فرو ریخت».ای مرتکب گناه شده
 ام؟  کردم، که چه کار اشتباهی مرتکب شده  فکر می ا دقت و سرعت زیادیدر آن هنگام ب. شناختم مقدس بود، که من می

در آن زمان من به تازگی از . بعد از آن، او مرا متهم به غلوکردن در شهادتی که یکشنبه هفته قبل در کلیسایش داده بودم، کرد
های هسته مرکزی جوانان کمونیست  مایشخدای کمونیست در یکی از ه شهادت و بشارت دادن انجیل در میان یکصدهزار جوان بی

خداوند در آن گردهمایی کار کرده بود، و ما موفق شدیم که حدود دویست نفر از آن جوانان را به مسیح هدایت . برگشته بودم
کردم و از او آیا اغراق کرده بودم؟ در آن آشفتگی، شروع به گریستن . اما حاال گیج شده بودم. من شهادت آن کار را داده بودم. کنیم

 .و تمامی حاضرین طلب بخشش نمودم

با خودم فکر . کم از بین رفت در هواپیما، آشفتگی ذهنم کم.  بعد جلسه دعا را ترک کرده، به یک قرار مالقات بشارت دیگری رفتم 
وقتی از سفر به خانه . م تا آنجا که به یاد داشتم، اغراق نکرده بود»به چه چیزی اعتراف کردم؟ و چرا آن کار را کردم؟«: کردم

و مطمئن شدم، که هیچ اغراقی . های روزانه یکی از همکارانم در آن سفر، مقایسه کردم ای از شهادتم را با یادداشت برگشتم، نسخه
آنوقت بود که . اش داشته است مقدس، رابطه جنسی پنهانی با منشی شش ماه بعد، معلوم شد، که آن معلم بزرگ کتاب . نکرده بودم

 روشی را در زندگیم اتخاذ  از آن زمان،. شیطان، متهم کننده برادران، از آن فرصت بهره برده بود. فهمیدم، چه اتفاقی افتاده است
داود هم در موقعیت مشابهی قرار  . کردم که سریع به اشتباهاتم اعتراف کنم، و همچنین دیگر هرگز هیچ اتهام دروغی را نپذیرم

شاؤل  «: سراییدند آنها اینگونه می. ت فلسطینی ها، مردم داود را بیشتر از شاؤل محبت کرده، احترام نمودندبعد از شکس. گرفته بود
شاؤل بسیار غضبناک شد، « : گوید که  مقدس می و کتاب). 7: 18 سموئیل 1 (».هزاران خود را کشته است هزاران خود را و داود ده

هزاران دادند و به من هزاران دادند، پس غیر از سلطنت برایش چه باقی  اود ده به د: و این سخن در نظرش ناپسند آمده، گفت
او تمام فکرش را به خالص شدن از دست داود مشغول . از آن موقع شاؤل برای قتل داود نقشه کشید). 8  :18 سموئیل 1 ( ».است
 . کرد

شائول به وضوح و . ای کُشَنده است  اینکه، حسد، مسئلهاول. توان آموخت های بزرگی از آنچه بین شاؤل و داود گذشت، می درس  
  او برای دستگیری. و همین امر او را وادار به انجام بعضی کارهای احمقانه کرد. کرد روشنی، به پیروزی و شهرت داود حسادت می

های او با شکست  مه تالشبا این حال ه. و سعی در کشتن مردی داشت که خدا او را انتخاب کرده بود. داود بسیار تالش نمود
 .خدا داود را محافظت کرد؛ و او را از آن میدان پیروز خارج ساخت. شود حسادت هرگز پایان خوشی ندارد و پیروز نمی. مواجه شد

   

کنند، اما قادر به شادی نمودن با  ام که بسیاری از مسیحیان در گریستن و همدردی با دردمندان عالی عمل می من دریافته
 داود امتناع کرد، و  شاؤل از شکرگزاری خدا برای پیروزی. خواهد که هر دو کار را انجام دهیم ولی خدا از ما می. زمندان نیستندپیرو

این پیروزی نه فقط . ما باید شادی کردن با برادر یا خواهر مسیحی را در زمان کسب موفقیت، یاد بگیریم. به سوی نابودی قدم نهاد
 . جایی برای حسادت در ملکوت خدا وجود ندارد. باشد و در نهایت برای ملکوت خدا مفید می.  همه ما مفید استبرای او، بلکه برای
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او . او هیچ تنفری از شاؤل نداشت و برای گرفتن انتقام تالش نکرد. به عنوان دومین نکته، واکنش اولیه داود بسیار سودمند بود 
حتی یک بار شاؤل مردان خود را .  او یاد گرفت که به خدا اجازه دهد که از او دفاع کند.خود را پنهان کرد، اما در پی شاؤل نرفت

 .  کشتن داود، نبوّت کردند ها در آخر به جای برای دستگیری داود فرستاد، اما آن

من این واقعیت . شیمتوانیم برای محافظت خود اعتمادی قوی بر خدا داشته با اگر اطمینان داریم که در اراده خداوند هستیم، می  
درست . شود ام، که حسادت دیگران ممکن است مشکالتی برای ما بوجود بیاورد؛ اما در انتها حقیقت همواره پیروز می را تجربه کرده

 پس وقتی. حسادت شاؤل راه به جایی نبرد، اما مرد خدا از آزمایش زمان سربلند بیرون آمد. همان طور که در مورد داود اتفاق افتاد
. کنند شود، فقط به یاد آورید که شما در تیمِ برنده قرار دارید؛ و خدا و زمان، هر دو به نفع شما عمل می تهمتی ناروا به شما زده می
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 محبت به دشمنان
وجه دوستشان ندارند، محبت  ند آنانی را که به هیچتوان تعداد کمی می. کنند، محبت نمایند توانند افرادی را که به ایشان محبت می همه می

او به پیروان خود . باشد و این معیار مسیح می. تواند آنانی را که از او متنفرند، حقیقتاً محبت کند اما فقط به فیض خداست که انسان می. کنند
توانیم دشمنان خود را  ها بعد از چشیدن محبت خدا میما تن. شان دعا نمایند تعلیم داد که دشمنان خود را محبت کنند و برای جفاکنندگان

  .محبت کنیم
 

اما وقتی . »!من از تو متنفرم! دستانم را بر گلویت فشار خواهم داد «: گفت آورم، که یک جوان کمونیست بر سر من فریاد کشیده، می به یاد می
کنم که هر  و اگر تو مرا کتک بزنی، دعا می! من تو را دوست دارم«: ممن به او گفت. دانست چگونه با آن برخورد کند که پاسخ مرا شنید، نمی

تنها کاری که آن مرد جوان کرد این بود، که از من » .قطره خونم تو را به یاد خون ریخته شده مسیح بر صلیب، جهت آمرزش گناهانت بیندازد
دانست، چگونه در برابر چنین محبتی بایستد او نمی. دور شود .  

 
داود از . تواند ما را قادر به محبت کردن آنانی که از ما تنفر دارند، نماید اما تنها فیض خدا می. ».دیگران را محبت کنیم«: گوید  ما میمذهب به

شاؤل برای قتل او مصمم بود، و این در حالی بود که دالیلی موجه . توزی و دشمنی با شائول داشت نقطه نظر انسانی، دالیل بسیار برای کینه
 . لذا تصمیم به نابودی داود گرفته بود اش را نابود کرده بود؛ اما حسادت و خشم، زندگی روحانی. برای این تصمیم نداشت

 
داود بهترین . دانست روزی بر طبق مشیّت خدا، داود با شاؤل هر در یک غار قرار گرفتند، و این در حالی بود که شاؤل چیزی در آن مورد نمی

خدا وعده . هایش قرار گرفته است رسید که او در اراده و خواست خداوند، در راستای تحقق وعده  به نظر می.  شاؤل داشتفرصت را برای کشتن
خواستند که از فرصت  حتی مردان داود از او می. توانست کشتن شاؤل را توجیه کند لذا او می. داده بود که روزی داود پادشاه خواهد شد

داود آن قدر به شاؤل نزدیک بود که توانست قسمتی از جامه او را ببُرد. شداستفاده کرده، شاؤل را بکُ .  
 

. ، باید دانست که داود با ایده انتقام و کشتن در کشمکش بود ها از مهمترین آن.  نکشتن شائول داشت  برای داود دالیلی. اما او، شاؤل را نکُشت
و بعد از آن «: گوید مقدس می از جامه شاؤل توسط داود، کتاب  بعد از پاره کردن قسمتی . دروح خدا، داود را برای بازی با آتش، ملزم ساخته بو

وقتی ما با این افکار مشغول . کنیم به طور معمول در این مواقع ما انتقام و تنفر را انتخاب می). 5: 24اول سموئیل ( » دل داود مضطرب شد
ن کار در مورد انتقام، گذاشتن آن نزد پاهای مسیح استبهتری. کنیم شویم، در واقع با آتش  بازی می می .  

 
و بعد از آن، داود برخاسته، از مغاره بیرون رفت و در عقب شاؤل «: گوید کالم خدا می. دومین نکته این است که داود به شاؤل احترام گذاشت

او ). 8: 24اول سموئیل (» .ن خم شده، تعظیم کردای آقایم پادشاه، و چون شاؤل به عقب خود نگریست داود رو به زمی: صدا زده، گفت
دانست که شائول چگونه شریرانه  او همچنین می. دانست که خدا شاؤل را به پادشاهی منصوب نموده بود، و آن مقام را به او واگذار کرده بود می

ه به خاطر شخصیتش، بلکه به خاطر موقعیتش احترام او به شاؤل، ن. اما داود به جای راه دادن تلخی، رفتار بهتری انجام داد. عمل کرده است
  .گذاشت

 
 

آیا درک «: ای را که بریده بود به پادشاه نشان داده، گفت او تکه پارچه. کند سومین مورد اینکه، داود از شاؤل تقاضای بازنگری و تجدیدنظر می
داود طریق محبت را در . خطاب کرد» پدرم«او شاؤل را . خن گفتداود با کلمات بسیار مهرآمیز با پادشاه س» .من دشمن تو نیستم! کنی؟ نمی

 اینکه اجازه دهد ریشه تلخی زندگیش را فراگیرد، یک انتخاب آگاهانه انجام داد، انتخابی که از محبت خدا  او به جای. عوض نفرت انتخاب کرد
گرفت نشأت می . 

 
شاؤل با شنیدن سخنان و مشاهده عملکرد داود،در قلبش عمیقاً اندوهگین . دهد کنیم که خدا، به تصمیم داود پاداش می در نهایت مشاهده می

گیری درست ما به این معنی نیست که هرگز دوباره مشکالتی نخواهیم  تصمیم. او کامالً شکست خورده بود، لذا شروع به گریستن کرد. شد
اما .  خدا داود را نجات بخشید، و او من و شما را نیز نجات خواهد داد.بلکه بدان مفهوم است که ما بهترین نامزد برای نجات خدا هستیم. داشت

 که از  و محبت کردن آنانی. طبیعی است اما محبت، در عوض تنفر، عملی فوق. تر است تنفر از محبت آسان. این ما هستیم که باید انتخاب کنیم
گیرید وز از فیض خدا بهره نمیچرا شما امر. طبیعی خدا نیست ما متنفرند، هیچ چیز به جز، فیض فوق  
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  انتقام از آن خداست-داود

  

قضاوتی به دور از انصاف در مورد  شود و یا شاید بزرگترین آزمایش وضعیت روحانی قلب ما، زمانی است که از ما انتقاد می
یعنی اگر . ».ا را نخواهند آزردجوییها م اگر ما نگرش درستی داشته باشیم، آنگاه عیب«: گفت یک بار دوستی می. پذیرد ما صورت می

پولس . شدند ها می جویی  بدتر از آن عیب  احتماالً آن حقایق خیلی فکر کنیم که در صورت آگاهی مردم از تمامی حقیقت زندگی ما،
ت نیکو دانم که در من یعنی در جسدم هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است اما صور زیرا می«: گوید رسول می
 ). 18: 7رومیان  (».کردن نی

دانست که قابلیت انجام هر بدی را  او می. پرده بود هایش صادق و بی  پولس در این حقیقت نهفته است که او در  مورد ضعف بزرگی 
عظمت اش، به او  نگرش فروتنانه. اما در مورد کشمکش خود با امیال نفس نیز صادق بود. او در زندگیش کشمکش داشت. دارد

 .  ، و در قدرت روح خدا زندگی نماید»نفس خود را مصلوب کند«ا  او را قادر ساخت تا. روحانی بخشید

ربایند و در نهایت، هر احساس روحانی را   شخص را از او می  دو احساس و طرز فکر وجود دارند که شادی و پیروزی زندگی مسیحی
آنها غرور و . توانیم دچارشان شویم ترین احساساتی هستند که هر یک از ما می کننده نآنها از جمله ویرا. کنند مان نابود می در درون
 .اند ترین مردان و زنان را به قعر شکست کشانده این دو گناه، بزرگ. باشند کینه می

غار، مردانش او را به در . گونه رفتار کرد او در برخورد با شاؤل به روش بسیار مسیح. داود با هر دوی این گناهان در کشمکش بود 
و به عوض انتقام، با شائول به احترام رفتار . داود با آن فکر ور رفت، اما در برابر وسوسه مقاومت کرد. کشتن شاؤل ترغیب کردند

ای که خود  هداود از نابال رفتار محترمان.  رفتار نمود»نابال«ای متفاوت با   داود به گونه اما مدت زمان کوتاهی پس از آن ماجرا ،. کرد
: داود در خشم به مردان خود گفت. در نتیجه، با خشم، کینه و غرور تصمیم به کشتن نابال گرفت. شمرد، ندید را شایسته آن می

      ). 13: 25 سموئیل 1 (»!هر یک از شما شمشیر خود را ببندد«

 نیز شمشیر خود را بست و تخمینأ چهارصد نفر از هر یک شمشیر خود را بستند، و داود«   آنها دستور داود را اطاعت کردند، و 
نابال نجات یافت، چرا که همسرش، به جهت جان او نزد ). 13: 25 سموئیل 1 (».نفر نزد اسباب ماندند عقب داود رفتند، و دویست

 .  توان آموخت اما باز دو درس مهم از آنچه در این قسمت اتفاق افتاد، می. داود التماس نمود

هر صبح نَفس سر زشت خود را . های دیروز زندگی کنیم توانیم با پیروزی ما نمی. ه، ما باید هر روزه در روح زندگی کنیم اول اینک
ایم، و یا حتی  این مهم نیست که چند بار در گذشته پیروزی را تجربه کرده. بلند خواهد کرد، لذا ما باید هر روز آن را مصلوب سازیم

هر روز باید در نبردی تازه، با نَفس درگیر شویم، و حتی به بعضی . ایم مان موفقیت را چشیده یدر کدام جنبه خاص از زندگ
 .   زیرا شیطان آنها را به جریان خواهد انداخت. نبردهای قدیمی آشنا، برگردیم

ر، در مقابل وسوسه کشتن او در غا.  دست آورده بود داود قبالً در رابطه با شاؤل، پیروزی بزرگی را بر خشم، حسادت و غرور به 
یک روز . احترامی نمود، غرور و خشمش، غلیان کردند با وجود این هنگامی که نابال نسبت به او بی. شاؤل خود را کنترل کرده بود

چند نفر از ما در موارد مشابه همین گونه عمل . داود سوار بر ِترَن هوایی زندگی دمدمی شده بود. پیروزی، روز بعد شکست
 . و فردا، بار دیگر با آن بجنگیم. ایم؟ هرگز فراموش نکنیم، که باید امروز با نَفسی که در وجود ماست درگیر شویم کرده

خواهش او .  از داود خواهش کرد که شوهرش را نکشد»ابیجایل«. پیغام مهم دیگری نیز در داستان داود و نابال برای ما وجود دارد  
ابیجایل در . رسد  ما است، صدایی که در زمان وسوسه جهت ارتکاب گناه به گوش میالقدس در زندگی یادآور صدای روح
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داود به او گوش داده و پاسخ . اش به داود که آن را به جهت کشته نشدن شوهرش انجام داد، دلسوز، مؤدب و مهربان بود استغاثه
و حکمت تو متبارک و تو نیز . امروز به استقبال من فرستادیهوه، خدای اسرائیل، متبارک باد که تو را : داود به ابیجایل گفت«: داد

 ).   33 -32: 25 سموئیل 1 (».مبارک باشی که امروز مرا از ریختن خون و از کشیدن انتقام خویش به دست خود منع نمودی

می و با قدرت، با قلب ما او به نر. ها راهی برای نجات ما مهیا خواهد کرد القدس در زمان وسوسه جای بسی خوشوقتی است که روح 
و تدارکی با در نظر گرفتن . او افرادی را در مسیر ما قرار خواهد داد و شرایط خاصی را به وجود خواهد آورد. سخن خواهد گفت

 به ما باید. پس اگر ما گناه کنیم، آن فقط به علت نافرمانی ماست. های ما به انجام خواهد رساند، تا از گناه اجتناب کنیم قابلیت
توان پیروزی را  فقط در این صورت است که می.. القدس را تشخیص دهیم و بعد از آن، از آواز او اطاعت نماییم سرعت صدای روح

 .تجربه نمود
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  مواجه با دلسردی-داود

  

هایش، مجبور به  اغلب درست قبل و یا بعد از موعظهترین واعظین قرن گذشته، گفته است که  ، یکی از بزرگ»چارلز هادن اسپرجن«
در واقع این . نصیب نیست  بی کس از دلسردی هیچ. های بزرگی نیز به دنبال دارند  بزرگ، اغلب دلسردی های پیروزی. مواجه شدن با دلسردی بوده است

  »آیند، برخورد کنیم؟ هایی که پیش می چگونه با دلسردی« :اما سؤال مهمی که پیش روی ما قرار دارد این است که. پدیده بخشی از زندگی ماست

تمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا «توانید به حضور خدا بروید و  اول اینکه، شما می. ها وجود دارد دو رویکرد اساسی در مورد برخورد با دلسردی
خود فکر کنیم، که بیشتر دلسرد شده و در نهایت افسرده گردیم؛ و همین امر یا اینکه، آنقدر با ). 7: 5 پطرس 1 (».که او برای شما فکر می کند

 . متأسفانه، داود بعد از آن که به شکلی مستمر از جانب شائول تعقیب شد، روش دوم را انتخاب کرد. های غلط در زندگی می شود گیری موجب تصمیم

داد و زندگی  زیرا شاؤل به تعقیب او ادامه می. مود، اموری کامالً قابل درک هستندممکن است فکر کنید، که دلسردی و تصمیماتی که داود اتخاذ ن 
چیزی برای من از این بهتر . الحال روزی به دست شاؤل هالک خواهم شد «: گوید، که داود به خود گفت  مقدس می کتاب. داود همیشه در خطر بود

 1 (».پس از دست او نجات خواهم یافت. ی من در تمامی حدود اسرائیل مأیوس شودنیست که به زمین فلسطینیان فرار کنم، و شاؤل از جستجو
صد نفر که همراهش  پس داود برخاسته، با آن شش«: گوید کالم خدا می. و داود با این طرز فکر، سرانجام تصمیم اشتباهی اتخاذ کرد). 1: 27سموئیل 

   ). 2: 27ل  سموئی1 (».بودند نزد اَخیش بن معوک، پادشاه جَت گذشت

او محل سکونت . داود بر مبنای احساس دلسردی و یأس، تصمیم گرفت. توان آموخت های بزرگی از تصمیم اشتباه داود می در این قسمت هم درس 
شاؤل  مقدس وجود ندارد که نشان دهد خدا به   و شواهدی در کتاب اما هیچ نشانه. شدنش نزدیک است مناسبی نداشت، و احساس کرد که کشته

نگرانی و اضطراب، . اما مرد جوان که روزی غولی را از پای درآورده بود، اکنون با غولی در درون قلب خود مواجه شده بود. دهد اجازه کشتن داود را می
 . پنداشت کرد و خود را بدون یاور می او احساس ناامیدی می. جان او را متالطم و طوفانی کرده بود

های شما مسلط  سالمتی خدا در دل«شما نیاز دارید که بگذارید، . های مهم نیستند گیری  مناسبی برای تصمیم ، زمان انی قلب   ایام سردرگمی و پریش
فشار، اضطراب و شک سرانجام ما را به . های درست هدایت کند این بدان معناست که سالمتی خداوند باید ما را به تصمیم). 15: 3کولسیان  (»باشد

داود به سبب سردرگمی در زندگی، تصمیم گرفت . کند  اما سالمتی خدا، شخص را به جانب پیروزی و اعتماد هدایت می دهند؛ ق میسوی فاجعه سو
 .و این اقدام داود مشکالت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته وارد زندگی او کرد. که نزد اخیش برود

. در ایام دلسری با خود اندیشیدن در مورد چیزهای بسیار، آسان است.  با خود صحبت کرد داود به جای اینکه در مورد موقعیتش با خدا سخن گوید،
:  اما خدا به او نگفته بود که از آنجا برود».پس تنها امید من ترک اینجاست. شاؤل مرا خواهد کشت. من خواهم مُرد«: شکل کلی افکار داود اینگونه بود

 .گیری و تصمیم رسیده است بدیهی است که داود خودش به این نتیجه. ین تصمیم وجود نداردو هیچ نشانی از هدایت خداوند در مورد ا

اما مشاهده این امر . توانیم خود را برای هر چیزی که واقعاً خواهان وقوع آن هستیم ، متقاعد سازیم ما می. طبیعت انسانی طبیعتی کامالً عجیب است 
خواهیم آنها را باور کنیم نیز متقاعد  را برای وقوع اموری که واقعاً مشتاق حادث شدنشان نیستیم و نمیتر است که ما حتی چگونه خود  بسیار عجیب

 . کنیم یابیم که اعمال خود و در حتی اعمال دیگران را نیز دستکاری می  ما درمی در واقع،. سازیم می

فقط باید مطمئن شویم که بر اساس آن تصمیمات . کنیم گی تجربه میهمه ما آن را در مقاطعی از زند. دلسردی، بخشی طبیعی از زندگی ما است 
های یأس و دلسردی باید تصمیم بگیریم  در واقع در زمان. های ما مسلّط باشد ضروری است که بگذاریم سالمتی خداوند بر دل. کنیم مهمی اتخاذ نمی

های مختلف ایجاد نومیدی  اغلب، شرایط و موقعیت. مردان خدا را بطلبیدروی خداوند و مشورت حکیمانه . که روی خداوند را برای هدایتش بطلبیم
 . او راهی برای تغییر شرایط ما دارد. باید یاد بگیرید که برای خدا انتظار بکشید. پذیرد  لیکن خدا تغییر نمی اما آنها عوض خواهند شد،. کنند می
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 خود تصمیم  اگر ما در دل. نومیدی، الزاماً دشمن ما نیست. چسب و شیرین است بار، بسیار دل بعد از یک شکست خفت پیروزی
خورد، اما همه افراد بعد از شکست  هر کسی در تجربیات خود شکست می. تواند دوست ما هم باشد بگیریم که از آن درس بیاموزیم، حتی می

 .    اندوه و درد جانکاه شما شودتواند باعث پیشرفت، و یا شکست می. کنند پیشرفت نمی

خواستم، همه محبت او را  می. ور بود قلب من از محبت خدا شعله. کردم من پیروزی را به مدت دو سال پس از ایمان به مسیح، تجربه می
این مسئله . خود انجام دادمهایی را در زندگی مسیحی  با این وجود، بعد از دو سال من سازش. آن دوره، برایم یک دوره پرهیجان بود. بشناسند

شکست من به حدی بد بود که . ناگاه خود را اسیر قدرت گناه دیدم. تری ختم گردید با چیزهای کوچک شروع شد، اما در آخر به نتایج بزرگ
من مجبور . بحران قرار دادبعد از آن، خدا مرا در یک . کردم دیگر هرگز قادر نخواهم بود موعظه کنم، یا از جانب خدا به کار گرفته شوم فکر می

کردم با قدرت خود به زندگی مسیحی  آوردم،  یا سعی می کردم، و سالمتی و بیداری به دست می یا باید به او توکل می. گیری بودم به تصمیم
 .   تصوراتم رهنمون ساختاو مرا به پیروزی مافوق تمامی. من اولین گزینه را انتخاب کردم، و عظمت محبت و رحمت خدا را دریافتم. ادامه دهم

آن . او به سبب ترس از شاؤل، نومید و مأیوس شده بود و تصمیم اشتباهی اتخاذ کرده بود. داود بعد از شکست، به شخص بهتری مبدل شد
او چه باید . آن لحظه، برای داود، یک لحظه بحرانی بود. منجر گردید» عمالقیان«تصمیم، به از دست دادن خانواده و نابودی شهرش به دست 

. شویم ما با مصیبت، نومیدی و حتی شکست مواجه می. آیند  همه ما پیش می داد؟ چنین لحظاتی برای کرد؟ چگونه باید واکنش نشان می می
 . چگونگی واکنش ما در آن لحظات، امری بسیار مهم است

، شهرشان را به طور کامل به آتش   مردانش را به اسارت برده بازگشت، دریافت که عمالقه، زنان و کودکان او و»صَقلَغ«هنگامی که داود به 
این واقعه برای آنها یک . کردن را نیز نداشتند آنها گریستند، تا حدی که، دیگر توان گریه. داود و مردانش، به شدت اندوهگین شدند. اند کشیده

 . فرسا بود ضربه طاقت

تعاقب «:  را گفت او وی» اگر این فوج را تعقیب نمایم، آیا به آنها خواهم رسید؟ « :ه، گفتو داود از خداوند سؤال نمود«: گوید  مقدس می کتاب
اش رسید، کار صحیح را  هنگامی که داود به نقطه بحرانی زندگی). 8: 30 سموئیل 1 (» کرد نما زیرا که به تحقیق خواهی رسید و رها خواهی

دانست که باید به  اکنون، او می. های خود کار کرده بود و به مخمصه و گرفتاری افتاده بود با روش او قبالً ».از خداوند سؤال نمود«او . انجام داد
 .     و به طور دقیق همان کار را انجام داد. خدا متکی باشد

و چیزی از ایشان . ازگرفتو داود هرچه عَمالَقَه گرفته بودند، بازگرفت و داود دو زن خود را ب«: گوید کالم خدا می. نتیجه، بسیار چشمگیر بود
 سموئیل 1 (». که برای خود گرفته بودند، بلکه داود همه را بازآورد مفقود نشد از خُرد و بزرگ و از پسران و دختران و غنیمت از همه چیزهایی

 .تواند همچنین باشد  داود بود، و برای ما نیز می این واقعه درس بزرگی برای). 19، 18: 30

اما خدا ما را به . تواند معلمی برای مدرسه پیروزی باشد در واقع شکست می. ماندار، پایان همه چیز و انتهای دنیا نیستشکست برای یک ای 
آیا ما باز تالش خواهیم کرد که با قدرت و . باید در آنجا تصمیمی اساسی در اتخاذ کنیم رساند که می مان می یک نقطه بحرانی در زندگی

کنیم تجدید حیات،   ادامه دهیم، یا از خدا برای هدایت و رهبری سؤال خواهیم نمود؟ زمانی که ما  از او سؤال میمان را حکمت خود زندگی
 -  فیض-فیض. گرداند  گشته را به ما بازمی های تلف شده، و شادی گم های از دست رفته، فرصت او سال. یابیم شروعی مجدد و بیداری را می

 .     توانیم یک بار دیگر در پیروزی، زندگی و سلوک کنیم به فیض خداوند ما می. نهایت است فیض خدا بی! انگیز فیضی شگفت

اما . ، برکات را به ما برمی گرداند او فراتر از تمامی انتظارات. ام که خدا فیض خود را در زندگیم، به کار گرفته است    من ناظر این واقعیت بوده
های فروتن، یعنی قلوبی که  فیض خدا، فقط در قلب. شود های خودمختار و مستقل به کار گرفته نمی ، در قلبفیض او. ما باید به او متکی باشیم

 . کند اند، عمل می به خدا وابسته
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 در های رهبری را من قبل از ایمانم، مهارت. ها پیش، خدا در مورد مسؤولیت رهبری در ملکوتش، با قلب من سخن گفت سال
و . های انسانی دارد های زیادی با روش های او تفاوت روش. دانستم اما درباره اصول رهبری خدا، چیزهای کمی می. مدرسه آموخته بودم

 .  ساخت، یاد بگیرم من نیاز داشتم این اصول ابدی را که مرا قادر به رهبری قوم خدا می

اما نیاز این . طراحان متعدد، گردانندگان بسیار، و مدیران خوب زیادی داریمما . یکی از نیازهای بزرگ نسل ما، رهبری روحانی است
رسد، یک خالء رهبری در بدن مسیح  امروزه وقتی که کار به رهبری روحانی می. گونه است زمان، داشتن رهبران روحانی عمیق و مسیح

ما به شدت نیازمند مردان و زنانی . اصول مدیریت بدانندلذا ما باید مردان و زنانی داشته باشیم که چیزی بیش از . شود مشاهده می
 .هستیم که بدانند چگونه با پدر راه بروند و از روح القدس بشنوند، و همانند مسیح زندگی کنند

 تو خداوندا، اگر«: من بیش از سیزده سال پیش، قولی به خدا دادم. شوند توانند به وسیله خدا برخیزانیده  چنین رهبرانی، فقط می 
من از تالش و دخل و تصرف خودم برای . خواهی، که من یک رهبر در میان قوم تو باشم، خودت باید مرا به آن موقعیت برسانی می

های  اول آموختم که راه. ام  از آن زمان، یک سفر مهیج را طی نموده».کنم ورزم، در نتیجه به تو توکل می رسیدن به آن مقام اجتناب می
 .  های ما هستند از راهاو بسیار بهتر 

واکنش داود به این . داود بعد از مرگ آنها عزاداری کرده، روزه گرفت.  خالء رهبری در اسرائیل به وجود آمد بعد از مرگ شاؤل و یوناتان، 
 برای خداوند انتظار در عوض، او. نخست اینکه او با عجله به اسرائیل نرفت تا برای برقراری رهبری خود تالش کند. خالء بسیار جالب بود

آیا به یکی از شهرهای یهودا برآیم؟ خداوند «: و بعد از آن واقع شد که داود از خداوند سؤال نموده، گفت«: گوید  مقدس می کتاب. کشید
 ).    2:1 سموئیل 2 ( ».به حَبرون: کجا برآیم؟ گفت: داود گفت. برآی: وی را گفت

شدن اختالفش با  ها برای تمام او سال. کاری نزد او شتابزده دست به هیچ. کند داود را آشکار می، شخصیت »و بعد از آن واقع شد«عبارت  
. او دو کار انجام داد، یکی اینکه اجازه داد زمان الزم سپری شود. اما داود با عجله اقدام نکرد. اکنون شاؤل مرده  بود. شاؤل صبرکرده بود

دانند  آنها می. گیرند که برای خدا انتظار بکشند رهبران روحانی یاد می. ود برای خدا انتظار کشیددر واقع، دا. دوم اینکه ازخدا سؤال کرد
دانست که فقط خدا باید او را به مقام رهبری برساند، و او برای خداوند  داود می. چه وقت باید عمل کنند، و چه هنگام باید انتظار بکشند

 .       انتظار کشید

هرچند که مردم یهودا، از داود . بستگان شاؤل، به جنگ با داود ادامه دادند. خدا به او گفته بود به حبرون برگشتداود، همانطور که 
جنگ در میان خاندان شاؤل و خاندان داود به طول انجامید و داود «: دارد که  مقدس اظهار می با این وجود، کتاب. کردند پشتیبانی می

 خدا داود را به عنوان رهبر  به مرور زمان،). 1: 3 سموئیل 2 (».شدند روز ضعیف می دان شاؤل روزبهگرفت و خان روز قوت می روز به 
 .  روحانی اسرائیل برافراشت

. اینک ما استخوان و گوشت تو هستیم: و جمیع اسباط اسرائیل نزد داود به حبرون آمدند و متکلم شده، گفتند«: گوید  مقدس می  کتاب
آوردی، و خداوند تو را گفت که  بردی و اندرون می چون شاؤل بر ما سلطنت می نمود تو بودی که اسرائیل را بیرون میو قبل از این نیز 

و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حبرون آمدند، و داود » .تو قوم من، اسرائیل را رعایت خواهی کرد و بر اسرائیل پیشوا خواهی بود
 ).3-1: 5 سموئیل 2 ( ».اوند با ایشان عهد بست و داود را بر اسرائیل به پادشاهی مسح نمودندپادشاه در حبرون به حضور خد

اما، ایامی سپری شدند تا مردم دریافتند که خدا او را به پادشاهی برگزیده .  رسید داود نه به وسیله انسان، بلکه از جانب خدا به پادشاهی 
 . برای خداوند انتظار بکش، او تو را در وقت مناسب برخواهد افراشت. روحانی استاین طریق خدا برای بلندکردن رهبران . است



 59

  اطمینان در رهبری -داود

  

من از مسؤولیت و . ترین خادمین قرن بیستم را مالقات کنم  از برجسته خداوند، به من این افتخار را داده است که تعدادی
های این زنان و مردان خدا، احساس عمیق  ترین ویژگی یکی از بزرگ. ام ، الهام گرفتههایشان  ها و قابلیت رهبری آنها، و نیز از روش

آنها در آنچه که هستند، و در مورد کارهایی که خداوند به آنان . اند آنها به خاطر رهبران دیگر ترسان یا مشوش نشده. اطمینان بوده است
های خدای زنده،  کنند، بلکه درعوض زیر پای دایان رقابت، سر خم نمیرهبران مسیحی بزرگ، در برابر خ. باشند سپرده، مطمئن می

 .     یابند آنها هدف و خشنودی خود را به طور کامل در خدا می. افتند حقیقی و واحد یعنی یهوه، می

او . اطمینان داود نهفته بودیک راز ساده، در . هنگامی که داود، اورشلیم را گرفت و بر اسرائیل پادشاه شد، اطمینان خود را در خدا یافت
و داود ترقی کرده، بزرگ می شد و یهوه، خدای صبایوت، با «: گوید مقدس می کتاب . یک آرامش غیرقابل انکار داشت که خدا با او است

ر قدرت و اقتدار داود د. داود نیازی به ترسیدن نداشت، چرا که او بر خدایی که با وی بود، امید داشت). 10: 5 سموئیل 2 ( ».بود وی می
خدا به همان . کسی که از طرف خدا قدرت دارد، الزم نیست از دشمنان یا رقیبان بهراسد. بود شد، زیرا خدا با وی می حقیقی بزرگ می

 .    بخشد یک نفر با وجود تنهایی، پیروزی می

انقالب رومانی در زمان یکی از شدیدترین . اد در رومانی، اتفاق افت1989ترین معجزات قرن بیستم، در ایّام کریسمس   یکی از بزرگ
مسیحیان، هیچ حقّ ابراز عقیده در آن وضعیت و یا قدرت ایجاد هیچ تغییری در . جفاهای مسیحی در تمام اروپای شرقی صورت گرفت

. اش آمدند  او به خانهاما زمانی که یک کشیش بشارتی، قرار بود دستگیر شود، عده زیادی به منظور محافظت از. آن شرایط را نداشتند
پلیس مخفی آمده،  شروع به تیراندازی به . کردند و درقلبشان ایمان هایشان شمع حمل می آنان فقط در دست. ای نداشتند آنها اسلحه

 .  کُشت گناه را  میان مردم کرد و مردان، زنان و کودکان بی

هزار نفر در میدان  بیش از دویست.  خدا بر قوم خدا، ظاهر گشتهای شهر جریان پیدا کرد، جالل وقتی که خون شهیدان در خیابان 
.  در اعتراض به آنچه واقع شده بود، از انبوه مردم برخاست»خدا با ماست«یعنی، » دومِنزِئو اِستِ سو نوی«: فریاد. اصلی شهر جمع شدند

ترس از میان رفت و ایمان . یان ملت متولد شدتنها سالح ایشان یک احساس عمیق بود، که خدا با آنان است و انقالب آزادی در م
 . ور گردید، چرا که آنها بر این واقعیت امید داشتند که خدا با ایشان است شعله

اما او همچنین . دانست که خدا با اوست، و آن تمامی چیزی بود که نیاز داشت او می. کرد این واقعیت در مورد داود نیز صدق می 
: گوید  مقدس می کتاب. از همین رو، او از خدا به هنگام مواجه شدن با دشمن سؤال کرد.  رهبری خواهد کرددانست که خدا، وی را می

خــداوند به داود » آیا به مقابله فلسطینیان برآیم و ایشان را به دست من تسلیم خواهی نمود؟: و داود از خداوند سؤال نموده گفت«
اما زمانی که داود برای بار دوم با همان دشمن ). 19: 5 سموئیل 2 (».ته به دست تو خواهم دادبـــرو زیرا که فلسطینیان را الب « :گفت

 بلکه از عقب ایشان دور زده،  برمیا،«: خدا به او فرمود. روبرو شد، دوباره از خداوند سؤال کرد، و این مرتبه دستور دیگری دریافت کرد
 ). 23   :5ل  سموئی2 (».پیش درختان توت بر ایشان حمله آور

  

نمود، خدا نیز به او پیروزی  و تا زمانی که او در جستجوی روی خدا بود و از دستوراتش پیروی می. داود آموخت، که در روح سلوک کند
 اطمینان این همان دلیل. القدس بود  روشنیی در هدایتش به وسیله روح اما راز موفقیت او به. داد خدا او را به کار گرفته، ترقی می. بخشید

قدم تحت هدایت روح خدا سلوک  به  کرد که هر روزه قدم  داود در روزهای اولیه رهبریش، تالش می. خدا با او بود. داود در رهبری بود
کجا هستند مردان و زنانی که امروز در . های پیچیده القدس بود، نه استراتژی راز احساس امنیت داود، زندگی تحت رهبری روح. نماید
 .کنند و نه در جسم زندگی کنند؟ آنان افرادی خواهند بود که از یک جایگاه مطمئن قوم را رهبری میروح، 



 60

  رهبری و حضور آشکار خدا-داود

  

 »بی مورگان«یک کنفرانس بیداری روحانی، با شرکت رهبـران و کشیشان نژادهای مختلف در دوران تبعیض نژادی، در شهر 
ام، در  و مسائلی همچون اصول دعا را که در کتابم نوشته. یک روز کامالً عادی من با این رهبران صحبت کردمدر . آفریقای جنوبی برگزار شد

 !ای حادث گردید گیری از آن، رهبران یک سرود روحانی خواندند، و در آن هنگام واقعه بعد از اتمام درس و نتیجه. آنجا تدریس کردم

هایی که از  دیگران با اشک. تأثیر حضور آشکار خدا قرار گرفته بودند به زانو درآمدند ر حالی که تحتبسیاری د. حضور خدا آن مکان را فراگرفت
مصالحه و آشتی بین نژادهای . شان اعتراف نموده، بخشش خدا را تجربه کردند بعضی به گناهان. شد، سرپا ایستاده بودند شان جاری می چشمان

در نهایت، یک نفر اعالم کرد که وقت شام فرا رسیده است و ما باید برای .  همان حالت به سر بردیمما چند ساعت را در. مختلف به وجود آمد
کس  ساعت به طور رسمی اتمام جلسه را اعالم کردیم؛ اما هنوز هیچ بعد از نیم. کس نرفت اما هیچ. کردیم خوردن شام آنجا را ترک می

کنندگان با یک احساس احترام نسبت به خدا، و محبت نسبت  ولی همه شرکت. ه تمام بردیمسرانجام جلسه را ب. توانست آنجا را ترک کند نمی
 .به یکدیگر از آنجا خارج شدند

توانیم  اما ما می. تواند آن را ایجاد کند فقط خود خدا می. چنان مالقاتی با خدا، قابل بازسازی نیست. رخداد آن روز، قابل کپی کردن نیست 
. توانیم او را بشناسیم، حقیقتاً او را بشناسیم ما می. عیتی قرار دهیم که هر روزه در حضور خدا سلوک نموده، زندگی کنیمزندگی خود را در وض

بیداری به . بیداری، به طور ساده به معنی بازگشت به رهبری فعال و زنده خدا است. مان بشناسیم توانیم رهبری و قدرت او را در زندگی ما می
 . القدس است ا در جزئیات زندگی و پر شدن از روحمفهوم شناخت خد

. گرفت به حضور خدا، احتیاج داشت او در نبردها و تصمیماتی که می. داود در مقام رهبری و سلطنت، نیاز به حضور خدا را درک کرده بود 
ر خدا در دوران سلطنت داود بود، و جایگاه صندوق عهد، نمایانگر حضور آشکا. داد، ضروری بود شناخت حضور خدا در تمامی آنچه که انجام می

 چرا که  و داود اشتیاقی عمیق داشت آن. ها قبل، صندوق عهد به دست فلسطینی ها افتاده بود با این وجود سال. رحمت در باالی آن قرار داشت
 . سمبل حضور خدا بود، به مرکز زندگی اسرائیل برگرداند

اما در ابتدا، درک تعهد داود برای بازگرداندن صندوق . کند ه داود با مسئله صندوق عهد برخورد میدر هفته بعد، مشاهده خواهیم کرد چگون 
و در آنجا با تو مالقات خواهم کرد و از باالی تخت «: خدا قبالً به فرزندان اسرائیل گفته بود. عهد به مرکز زندگی یهودیان، بسیار مهم است

باشند، با تو سخن خواهم گفت، درباره همه اموری که به جهت بنی اسرائیل تو را امر خواهم  هادت میرحمت از میان دو کروبی که بر تابوت ش
او اشتیاق بسیار داشت، که خدا . های گذشته، خدا فرزندان اسرائیل را مالقات کرده بود دانست، که در زمان داود می). 22: 25خروج  (».فرمود

 .بار دیگر ایشان را مالقات کند

     

از روز پنطیکاست حضور آشکار خدا با سکونت در میان همه آنانی که مسیح را . ر دوران داود، حضور مسلّم خدا، محدود به یک محل بودد
او اشتیاق بسیار برای . اما من معتقدم، که ما نیاز به همان اشتیاق عظیم قلبی که داود داشت، داریم. کنند، جهانی شد شناخته او را پیروی می 

هر : به وی عرض کرد«: همان اشتیاقی که روزی موسی نیز در قالب این جمالت ابراز کرده بود. ت و سلوک نمودن در حضور خدا داشتشناخ
دانستند در صورت به دست  ترین رهبران اسرائیل، می داود و موسی دو نفر از بزرگ). 15: 33خروج  (».گاه روی تو نیاید، ما را از اینجا مبر

 . به تجلی حضور خدا نیاز آشکار دارند قوم،گرفتن رهبری 

ما .  و هدایت شدن از جانب خدا داشته باشند باید اشتیاق شدیدی برای شناخت، راه رفتن های ما می قلب. امروز هم مسئله فرقی نکرده است 
رهبران، در روح قوی و خادمینی فروتن، در این .  خود داشته باشیم قطعاً باید متعهد شویم که حضور خدا را به عنوان اصل و محور، در زندگی

 .اگر بیداری بیاید آنگاه زنان و مردان خدا، باید قدرت و حضور او را بشناسند. میان قوم خدا خواهند بود
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 حضور خدا در خدمت

  

آن در آن زمان حتی ورود به .  انجیل را موعظه کنم»بوروندی« 1998خدا دری را به روی من گشود تا در جنگ داخلی 
با این وجود بعد از دعاهای زیاد، خدا وارد صحنه شد و ما توانستیم با پیغام محبت خدا به میان . کشور نیز بیش از حد مشکل بود

و این در حالی بود که درست شش مایل آن طرف جاده، یکدیگر . های متخاصم، با یکدیگر به ورزشگاه آمدند گروه. این مردم برویم
 . کشتند را می

تأثیر قرار گرفت که وزیر مسؤول گفتگوی صلح کابینه، از من تقاضای مالقات  چه که اتفاق افتاده بود چنان تحت ز آن دولت ا
این تنها امید ما برای صلح «  :او گفت. در مدت مالقات، او از ما خواست انجیل را به همه مردم کشور اعالم کنیم. خصوصی کرد

هزاران . عمل کرد که الزام عمیق نسبت به گناه و ایمان به مسیح، در میان مردم به وجود آمدای   خدا در آن روزها، به گونه».است
تنها توضیح برای آنچه پیش آمد، این بود که مردم بوروندی چیزی بیش از مالقات یک مبشر آمریکایی به . نفر به مسیح گرویدند

 .  کرده بودندآنها یک مالقات آسمانی، از روح خدا تجربه . دست آورده بودند

 که ترتیب جلسات ما را در بوروندی داده بود، چند نفر از نمایندگان یک مبشر »روآندایی«  مدتی بعد از کار خدا، یک کشیش 
خواستند، جلساتی در بوروندی ترتیب دهند، اما موفق به کسب اجازه از مقامات دولتی نشده  آنها می. دهنده را مالقات کرد شفا

چطور شما برای «: در مالقات مذکور آنها از او پرسیده بودند. ه، برای گرفتن راهنمایی به همکار ما مراجعه کردنددر نتیج. بودند
 »برگزاری جلسات دوستتان اجازه گرفتید؟

چگونه اما . کنیم اوه بله، ما دعا هم می«:  آنها حیرت کرده، گفته بودند».دعا کردیم«: سادگی پاسخ داده بود کشیش روآندایی، به 
 آنها فقط سر خود را تکان داده، گیج و سردرگم ».دعا کردیم«: دوباره همکارم جواب داده بود. »آنها با این جلسات موافقت کردند؟

 . از آنجا رفته بودند

.  کنیمکنیم تمامی کارهای او را تقلید شود و ما تالش می شخصی در یک ریسک موفق می. بریم امروز ما در عصر تقلید به سر می   
او . توانیم از خدا مانند یک ابزار استفاده کنیم ما نمی. باید درک کنیم که حضور خدا قابل کپی کردن و تقلید نیست با این وجود، می

 .   این یکی از سه مشکل بزرگی بود که داود در زمان انتقال مجدّد صندوق شهادت به اورشلیم، با آن مواجه شد. کامالً قدوس است

تواند دقیقاً از کار آنان  داود احتماالً فکر کرد، او هم می.  نو ساخته بودند ای ه، فلسطینی ها برای انتقال صندوق عهد ارابه در گذشت
ای نو گذاشتند و آن را از خانه اَبیناداب که در جَبعه است، برداشتند، و  و تابوت خدا را بر ارابه«: گوید مقدس می کتاب . تقلید کند
با تقلید . اما صندوق عهد، حضور آشکار خدا را در بر داشت). 3: 6 سموئیل 2 (».و؛ پسران ابیناداب؛ ارابه نو را راندندعَزّه و اَخی

بلکه بر مبنای . آید وجود نمی های نو، روش تازه یا فکر تازه، به  های ارابه بیداری بر بال. کردن، نمی توان حضور خدا را منتقل کرد
اگر قرار است قوم خدا را به حضور خدا رهبری کنیم، . گردد  توبه، بازگشت و ایمان حاصل می سته،همان اصول قدیمی دل شک

   . باید درک کنیم که با ارابه نو این کار عملی نیست می

       

ما  موسیقی پر جنب و جوش و جشن، زمینه را برای ورود حضور خدا به زندگی . اما مشکل دومی نیز پیش روی داود وجود داشت
و داود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آالت چوب سرو و بربط و رباب و دف و دهل و سنجها «: گوید کالم خدا می. سازد آماده نمی

آنها با تمامی . تالش ایشان برای پرستش، حتماً منظره تماشایی بوده است). 5: 6 سموئیل 2 (».کردند به حضور خدا بازی می
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آید؛  های فکری، احساسی یا فیزیکی به دست نمی اما پرستش حقیقی با توانایی. رای ستایش خدا کردندشان تالش زیادی ب قوت
با این حال نباید فراموش .  آنچه در درون ما است، بپرستیم ما باید خدا را با تمامی. گردد های پاک حاصل می بلکه در زیبایی دل

 .باشد های پاک و فروتن برای تمجید و پرستش خود می  دنبال دلخدا به. کنیم که خدا طالب جشن پر زرق و برق نیست

و چون به خرمنگاه «: گوید  مقدس می کتاب. و سرانجام آن اتفاقی که داود را به حساسیت و تشخیص روحانی رساند، واقع شد 
پس غضب خداوند بر عُزه افروخته . لغزیدند ناکون رسیدند عزه دست خود را به تابوت خداوند دراز کرده، آن را گرفت زیرا گاوان می

 ). 7 - 6 : 6 سموئیل 2 (».شده، خدا او را در آنجا به سبب تقصیرش زد، و در آنجا نزد تابوت خدا مرد

اگر . او خدایی قدوس است، و ما هرگز نباید این خصوصیات شخصیت خدا را فراموش کنیم. آن اتفاق، درس سختی برای داود بود 
 .پذیر است های پاک و فروتن این امر امکان و را به بیداری و حضور آشکار خدا رهبری کنیم، تنها از طریق قلبخواهیم قوم ا ما می
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 داود و شکاف کشنده
  

من زنان و . ه استام، سقوط اخالقی زنان و مردان بزرگ خدا بود ها شاهد آن بوده ل هایی که من در طول سا ین فاجعه یکی از بزرگتر
ام که خدا را خالصانه دوست داشتند، اما بعدها خود را تسلیم گناهی کردند که زمانی ارتکاب به آن را غیرممکن  مردانی را مشاهده کرده

 خوشی جهنمی، که از برکات آسمانی به سوی لذات و) اند که مسیح را به هزاران نفر موعظه کرده(ام  من رهبرانی را مشاهده کرده. دانستند می
 . بار در رابطه آنها با خدا یا خانواده وجود داشته است ای مصیبت اما در هر مورد رخنه. اند بازگشت کرده

بلکه معموالً آن از یک روند آرام برخوردار . پذیرد سقوط یک زن یا مرد خدا به طور معمول با تسلیم آنی در برابر یک وسوسه بزرگ صورت نمی
گردد؛ اما آن دانه  در این زمانی شخص فوراً مرتکب گناه آشکاری نمی. گردد لب در یک لحظه بحرانی در قلب انسان متولد میبذر گناه اغ. است

او بذر هالکت . کند اش زیرک عمل می شیطان در وسوسه. شود کند تا به فاجعه مشهود در زندگی ایماندار منجر می در دل او ریشه زده، رشد می
 . کند روزی یا ناامیدی شدید درو میرا در هنگام یک پی

او مشتاق بود که صندوق عهد را به مرکز و قلب زندگی قوم اسرائیل . او مردی با یک رویای تحقق یافته بود. مورد داود نیز بدین گونه بود 
از همین رو، او .  مطلق بوددانست که صندوق عهد نشانه تجلی حضور خداست؛ و حضور خدا در میان قوم یهود یک ضرورت او می. بازگرداند

زمانی که صندوق بازگردانده شد، داود در مقابل انظار عموم در . بازگرداندن صندوق عهد را در هنگام کسب قدرت، در اولویت کار خود قرار داد
 . برابر آن جست و خیز نموده، رقصید

زیرا میکال زن داود از عملکرد غیرموقرانه داود . ندگیش مواجه شداما زمانی که داود به خانه نزد همسرش بازگشت، با یک لحظه بحرانی در ز 
پادشاه اسرائیل امروز چقدر خویشتن را عظمت داد که خود را در نظر کنیزان بندگان «: در برابر صندوق عهد ابراز انزجار کرد، و به وی گفت

 در آن روز ریشه غرور و تلخی در قلب میکال متولد ).20 : 6ل  سموئی2( »کند خود برهنه ساخت، به طوری که یکی از سفها خود را برهنه می
کتاب . و آن برخورد یک کشمکش حل نشده بین داود و میکال پدید آورد، کشمکشی که در تمامی روزهای زندگیشان دوام داشت. گشت

 ).23 : 6ا سموئیل  (»و میکال دختر شائول را تا روز وفاتش اوالد نشد«: گوید مقدس می 

این بدان مفهوم است که پس از آن واقعه، داود هیچ رابطه . احتمال قوی وجود دارد که همین شکاف، ریشه گناه داود با بتشبع بوده باشداین  
سازد، اما یک نگرش درست از اوضاع زناشویی داود ارائه  البته این مسئله عملکرد بعدی داود را توجیه نمی. جنسی با میکال نداشته است

این مسئله به طور معمول از برخی امور کوچک که در قلب یک . ثمر شکاف مابین یک زن و شوهر است) نه همیشه(ا به طور معمول زن. کند می
در این گونه مواقع افراد به جای صحبت و دعا در جهت حل مسئله، معموالً احساسات و مشکل را . گردد اند، آغاز می یا هر دو طرف پهلو گرفته

 . گردد تر می دارند، و شکاف بین آنها به مرور زمان بزرگ  میدر قلب خود نگاه

  

و . ای در دست نیست که داود در صدد حل مسئله برآمده باشد هیچ نشانه. رسد که این مسئله برای داود و میکال اتفاق افتاده باشد به نظر می
به حضور خداوند بود که که مرا بر پدرت و «: گوید  این باره میکتاب مقدس در. کند به جای آن داود تنها میکال را به سبب غرورش توبیخ می

و از این نیز خود را . بر تمامی خاندانش برتری داد تا مرا بر قوم خداوند، یعنی بر اسرائیل پیشوا سازد؛ از این جهت به حضور خداوند بازی کردم
 سموئیل 1 (».یزانس که درباره آنها سخن گفتی، معظم خواهم بودزیاده حقیر خواهم نمود و در نظر خود پست خواهم شد؛ لیکن در نظر کن

6 : 21 – 22.( 

من .  من در این ماجرا به دنبال تعیین مقصر یا ذیحق نیستم، بلکه هدفم نشان دادن تولد کشمکش حل نشده میکال و داود در آن لحظه است
به عنوان یک رهبر در ملکوت خدا، نباید اجازه دهیم . ر عهده داشته استمعتقدم که این مسئله نقش ظریفی را بعدها در گناه داود و بتشبع ب
 .زیرا آنها بعدها خود را به طرز هولناکی در زندگی ما نشان خواهند داد. که مشکالت حل نشده در درون قلب ما باقی مانده، متعفن گردند
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من قبل از مسیحی . طبیعت من اساساً پرورنده رویاست. ی من وجود داشته باشد، آن رویا استاگر یک چیز بدون کم و کاست در زندگ
قبل از ایمان به مسیح، من در رویای . شدنم نیز رویاهایی داشتم، و بعد از آن روز بزرگی که مسیح وارد زندگیم شد نیز به داشتن رویا ادامه دادم

اما بعد از آنکه فیض خداوند در زندگی من عمل کرد، من در رویای مشاهده . و جالل را نصیب من سازندهایی بودم که شکوه  کارهای بزرگ و موفقیت
 . جالل، ملکوت و قدرت او هستم

یی که ها ترین چالش یکی از بزرگ. اند ام که در اراده خدا نبوده من تاکنون رویاهای متعددی داشته. اند با این حال تمامی رویاهایم به خدا تعلق نداشته
ترین چالش زمانی رخ  اما اغلب بزرگ. های خودم بوده است ام تالش برای تمیز رویاهای خدا، از رویاها و ایده من به عنوان یک رهبر با آن مواجه بوده

 . اشیمب را از خدا  به جهت اموری بشنویم که به نظر ضروری هستند و ما عمیقاً مشتاق تحقق آنها می» نه«باید پاسخ  دهد که می می

او رویای خود را تحقق یافته . ترین آرزوی داود بازگرداندن صندوق عهد به مرکز زندگی یهود بود بزرگ. داود رویارویی با چنین چالشی را تجربه کرد 
که داود در قصر خود ساکن بعد از این. گردد تری منجر می اما همان طور که اغلب اتفاق می افتد، تحقق یک رویا تنها به پدید آمدن رویاهای بزرگ. دید
ناتان ). 2 : 7 سموئیل 2 (»باشم، و صندوق عهد در میان پرده ساکن است بینی که در خانه سرو آزاد ساکن می اآلن مرا می: به ناتان نبی گفت«: شد

ه او فرمود، که به داود بگوید که او برای اما پس از آن خداوند با ناتان سخن گفت و ب. در ابتدا به داود گفت که هر چه را که در دل دارد، انجام دهد
 .  هیکل بنا نخواهد کرد»صندوق عهد«

با این حال، جالب . داد های خود بها می او به طریق خدا بیش از راه. اما داود مردی تابع قلب خدا بود. باید برای داود ویرانگر بوده باشد این موضوع می 
ای  خالصه. داود، خدا را پرستش نموده از او قدردانی کرد. تان، زانو زد و مدتی طوالنی با خدا گفتگو نموداست بدانیم که داود پس از شنیدن سخنان نا

و اآلن ای خداوند یهوه، تو خدا هستی و کالم تو صدق است و این نیکویی را به بنده «: توان یافت  بدین مضمون می28از سخنان داود با خدا را در آیه 
شاید این پاسخ داود بیش از هر چیز دیگری، بهترین دید و بینش را در مورد شخصیت و رهبری او به ما ). 28 : 7 سموئیل 2 (»ای خود وعده داده

 .دانست که خدا حتی در صورت دادن پاسخ منفی نیز خدایی قابل اعتماد و اتکاست؛ و در هر حالت او خدایی نیکوست او می. بدهد

انگیزه و توانایی داود در رویای ساخت هیکل، از دید خدا چیزی منفی نبود، اگرچه . مهم متعددی وجود دارند از جانب خدا، عناصر »نه«در پاسخ  
بعد از داود پسرش سلیمان هیکل را بنا کرد، و نشان داد که خدا از . رویای داود، رویایی خوب و مقدس بود. مسئله مذکور در اراده او قرار نداشت

ای به اسم من بنا نمایی نیکو کردی که این را  چون در دل تو بود که خانه: اما خداوند به پدر داود گفت«: در این باره گفتاو . رویای داود خشنود بود
لیکن هیچ کس به اندازه خدا از همه امور . ما تنها بر جزئی از امور اشراف داریم. داند خدا ذهن و فکر ما را می). 8 : 6 تواریخ 2 (»در دل خود نهادی

 .ه نیست، و او از انگیزه داود خشنود شده بودآگا

  

ما تنها زمانی اراده خدا را به طور کامل درک خواهیم کرد که . ما اغلب در زندگی قادر به مشاهده کامل امور نیستیم، و تنها بر قسمتی از آنها واقفیم
اما . شد هیکل باید ساخته می. قسمتی از رویای داود درست بود. مید سازدبا این حال نباید ناتوانی در درک کامل اراده خدا ما را ناا. به آسمان برویم

 را بنا نخواهی نمود، بلکه پسر تو که از صلب تو  لیکن تو خانه«: خدا به موسی فرمود. نقشه خدا این بود که سلیمان، پسر داود این کار انجام دهد
 ). 9 : 6ریخ  توا2 (»بیرون آید او خانه را برای اسم من بنا خواهد کرد

خدا، داود را به . ایده او درست بود، اما نه شخص سازنده آن بود، و نه زمان ساخت هیکل فرا رسیده بود. باید هیکل را بسازد داود مردی نبود که می 
 خدا به اندازه کافی قابل و داود دانست که. او با داود به عنوان پدری مهربان سخن گفت. سبب عدم مشاهده کامل اراده خود، با چکش تنبیه نکرد

در وقت خدا، اراده کامل خدا . ای سنگی جهت تکمیل اراده خدا بدل گشت به پله» نه«پاسخ . در نتیجه، هیکل بنا شد و خدا جالل یافت. اعتماد است
 .ر هستندت های ما رفیع های او به راستی از راه طریق. داود فقط محتاج انتظار برای خدا بود. به جا آورده خواهد شد
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من از میزبان خود پرسیدم که آنها به کجا . کردند ترین شهر شمالی هندوستان پیاده حرکت می راهی دور از نزدیک هزاران هندو در بزرگ
چرا آنها سوار اتوبوس «: معقول استو فکر کردم که سوأل بعدی من سوألی . روند آنها برای پرستش یکی از خدایانشان به یک معبد می.  روند می
روند سرنوشت  هر قدر که آنها بیشتر راه می«:  او پاسخ داد».تواند این سوأل را بپرسد تنها یک امریکایی می«:  میزبان من خندید و گفت»شوند؟ نمی

 ».سازند آنها خدای خویش را با راه رفتن خشنود می. کنند بهتری را تحصیل می

آور بیش از قبل  آور و فیض اعجاب کردم، به تمایز بزرگ مسیحیت و فیض، فیض شگفت های دوست هندیم گوش می ه صحبتدر همان حالی که ب
یاور و ناامید بودیم، او ما را به سبب فیض  زمانی که ما شکسته، بی. های مذهبی ما دلیل برخورداری ما از لطف و مرحمت خدا نیستند فعالیت. بردم پی

توانیم در ضیافت او شرکت کرده بر سفره او بنشینم  اگر ما می. ین ترتیب رابطه ما با خدا به طور کامل بر فیض او بنا شده استبد. عظیمش پذیرفت
 . تنها به دلیل فیض اوست

 فیض عظیم خدا را رابطه داود با یوناتان یکی از مواردی است که. کشند هایی است که حقایق عهدجدید را به تصویر می عهدعتیق نیز مملو از حکایت
زمانی که خبر کشته شدن یوناتان و شائول در میان مردم پیچید، پرستار مفیبوشت سراسیمه شده در . مفیبوشت فرزند یوناتان بود. کشد به تصویر می

سوألی پرسید که مسیر زندگی ها، روزی داود  پس از سال. در نتیجه مفیبوشت برای تمام عمر از هر دو پا لنگ شد. راه فرار بچه را به زمین انداخت
). 1 : 9 سموئیل 2 (»آیا از خاندان شائول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟«: داود گفت. مفیبوشت را دگرگون ساخت

ول بود و از وجود فرزند لنگ یوناتان، به داود خبر صیبا قبالً خادم خانه شائ. دانست او مردی به نام صیبا را فرا خواند، مردی که قطعاً پاسخ سوأل را می
 . داد

مترس زیرا به «: و داود به وی گفت. او با فروتنی نزد داود زانو زد. ای به آنجا رسیده باشد باید با ترس کشنده او می. داود به دنبال مفیبوشت فرستاد 
 2 (»درت شائول را به تو رد خواهم کرد، و تو دائماً بر سفره من نان خواهی خوردخاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم نمود و تمامی زمین پ

مقدس  کتاب . ها تا چه اندازه تصویر  ذاللت و بینوایی خود را بسط داده است ل دهد که او در طول سا پاسخ مفیبوشت نشان می). 7 : 9سموئیل 
 ).8آیه  (»ای مثل من التفات نمایی؟  که بر سگ مردهبنده تو چیست«: گوید که مفیبوشت بر زمین خم شده گفت می

زیرا داود . داود او را با فیض پذیرفت. اما دلیل این کار داود، نه ضعف جسمانی مفیبوشت بود و نه هر کار دیگری که او برای پادشاه انجام داده بود 
در اورشلیم ساکن شد «گوید که مفیبوشت،  مقدس می کتاب . شد  میعهد فیضی با یوناتان، پدر مفیبوشت داشت، و این فیض عجیب از این عهد ناشی

 »زیرا همیشه بر سفره پادشاه می خورد و از هر دو پا لنگ بود

خدا ما را به دلیل اینکه در جستجوی او . دهد خدا برای ما چه کاری انجام داده است مقدس است که نشان می این یکی از زیباترین تصاویر کتاب  
یاور و ناامید بودیم، او فیض خویش  با وجود آنکه ما از لحاظ روحانی فلج، بی. بلکه در عوض او ما را جستجو کرده به نزد خود آورد. ات ندادبودیم، نج

این این تنها به فیض خداست که من قادر به نوشت . ایماندار حقیقی مسیح، هر چه که دارد از فیض خداست.  به ما ارزانی داشت»به سبب مسیح«را 
 .توانم به بسیاری از نقاط جهان رفته خبر خوش محبت خدا را موعظه کنم تنها به فیض خداست که من می. مقاله عبادتی هستم

وقتی او . االرباب شاهان و رب چه تصویر زیبایی از رابطه و مشارکت ما با شاه. مفیبوشت با وجود اینکه هنوز از هر دو پا فلج بود، بر سفر پادشاه نشست 
او برای نشستن بر سر آن سفر دعوت . زیرا تنها قسمت باالتنه او قابل رویت بود. نشست کسی قادر به مشاهده پاهای فلج او نبود بر سفره پادشاه می

 .شده بود، اما نه به عنوان مردی مفلوج، بلکه همچون یک شاهزاده

کنند که زندگی با آنها بد کرده  و احساس می. آنها همیشه از خودش دل پر دارند. بینی دست به گربیان هستند  بسیاری از ایمانداران با مشکل خودکم
عیسای پادشاه شما را . آه برادر یا خواهر عزیز اگر شما یکی از همان افراد هستید، بر سفره پادشاه بنشینید و از فیض و محبت او متمتع گردید. است

اما تنها . در قسمت پایین میز شما مفلوج هستید. ای مسیح به شما محبت نشان خواهد دادپدر به سبب عیس. همچون یک شاهزاده دعوت نموده است
امروز او را به سبب فیضش سپاس . فیض عالی. آور فیض شگفت. فیض عجیب. فیض. بیند، خود شخص است چیزی که یک فرد بر سفره پادشاه می

 . گویید
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کس دور از دسترس گناه نیست داود . است که هیچ ینام ا  سال گذشته آموخته35 که من در ییها زرگترین درساز بیکی
 ایامبا این حال در . های متوالی در میان قوم خدا به کار گرفته شد او در دوره ای طوالنی و سال. مردی موافق قلب خدا بود

اگر داود، آن پادشاه . ماند ننگی که برای همیشه باقی می. ب زنا و قتل گردیدمرد خدا مرتک.  تسلیم وسوسه شد، بزرگشهای پیروزی
شاید به همین دلیل است که پولس رسول می .  با احتیاطی فراوان عمل کنمیدبزرگ میتواند در گناه سقوط کند؛ ما تا چه اندازه با

 ). 10 : 12قرنتیاناول  (»پس آن که گمان برد که قایم است، با خبر باشد که نیفتد«:  نویسد

و واقع شد که در وقت «:  می گویددر این باره آن . کند  میبیان به سقوط داود منجر گردید به روشنی را کهکتاب مقدس حوادثی 
 که خویشتن را شست و شو می عصر که داود از بسترش برخاسته، بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی را دید

آیا این بتشبع، دختر الیعام، زن «: پس داود فرستاده، درباره زن استسفار نمود و او را گفتند که.  بسیار نیکو منظر بودکند؛ و آن زن
اوریای حتی نیست؟ و داود قاصدان فرستاده، او را گفت و نزد او درآمده، با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده، به خانه 

  ). 4-2  :11 سموئیل 2 (»خود برگشت

من . کند رساند، صدق می و این در مورد هر کسی که آن را به انجام می. دهد که گناه مخفی و پوشانده شود  خدا هرگز اجازه نمی 
اولین . معتقدم که خدا به ما اجازه داد از هر آنچه برای داود اتفاق افتاد خبردار شویم، تا خود گرفتار وسوسه مشابهی نگردیدم

بلکه با چیزی که ممکن است یک . توانیم از مسئله داود یاد بگیریم این است که مشکل او با زنا یا قتل آغاز نشد ا میای که م نکته
 . اما من شک دارم که این نگاه پاک بوده باشد.  خوانده شود، شروع شد»نگاه پاک«

باید تصمیمی  در آن لحظه او می. ب زیبایی او شدبام رفت، بتشبع را در حال حمام کردن دید، و فوراً مجذو وقتی که داود به پشت 
توانست انتخاب کند که روی خود را برگردانده به راه دیگر برود، اما این  او می. داد تأثیر قرار می گرفت که بقیه زندگیش را تحت می

دامه داد که قلبش از شهوت مملو مقدس می توان فهمید که او آنقدر به تماشای بتشبع ا از عبارت مورد بحث در کتاب . کار را نکرد
 . گردید

اغلب اوقات آنها بر تابلوهای بیرونی . درست در نزدیکی منزل ما یک سینما قرار داشت. کردم ها قبل من در آلمان زندگی می سال 
باید از  این کار میو برای انجام . ها آهسته بدوم و من عادت دارم که صبح. کردند برانگیز نصب می کننده و شهوت های تحریک پوستر

گرفتم که یا به تابلوها نگاه  باید تصمیم می کردم می و هر زمان که از کنار آن تماشاخانه عبور می. کردم کنار آن تصاویر عبور می
گرفتم که به زمین  من هر روز به هنگام عبور از محل مورد بحث، تصمیم می. کنم، و یا فکر خود را در تمرکز به مسیح نگاه دارم

 ».کنم من عیسی را انتخاب میکنم، من عیسی را انتخاب می«: کردم که من به هنگام گذر از آن محل دعایی را  زمزمه می. نگاه کنم
 . دادم باید هر روز انتخاب خود را انجام می خدا به من قوت غلبه بر وسوسه را اعطا کرد، اما من می

  

انجام . اند  ای که در آن لحظه گرفتار آن شده  را به دلیل قدرت وسوسه کوبندهگردند، آن عمل بسیاری از مردم که مرتکب زنا می
زنایی که داود مرتکب آن شد به . شود بلکه این مسئله به طور معمول با یک نگاه کوچک و یک انتخاب نادرست آغاز می. دهند نمی

ین تصمیمات کوچک هستند که به گناهان هولناک منجر معموالً ا. همین طریق آغاز گردید، و با ارتکاب به قتل نیز پایان پذیرفت
تصمیم به نگاه دزدکی انداختن به تصاویر تحریک کنند، یا پروراندن تفکرات ناپاک، جز این . سازند شده، زندگی ما را ویران می
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 ما متالشی انجامند و زندگی این تصمیمات نادرستِ کوچک هستند که به تصمیمات هولناک بزرگ می. باشند تصمیمات می
 . سازند می

او . آلودش را به عنوان یک گناه اعتراف نماید، مطابق آنها عمل نمود او به جای این که افکار گناه. اما داود کار دیگری نیز انجام داد 
دی در عمل توجه کنید که رون. خواب شد سپس به دنبال او فرستاد، و در نهایت با او هم. در ابتدا در مورد بتشبع پرس و جو نمود

 . توانست از گناه خود توبه کند، اما این کار را انجام نداد در هر مرحله او می. گناه وجود دارد

ای که  توبه و اعتراف به گناه در همان لحظه. گردد تری منجر می گناهی که در زندگی با آن برخورد نشود همواره به گناهان بزرگ 
او یک حالت الزام و . من مطمئن هستم که او ما را بر گناه ملزم خواهد ساخت. وری استسازد، امری ضر القدس ما را ملزم می روح

مردی که داود برای تفحس از امور زندگی بتشبع فرستاد . ناراحتی در زندگی پدید خواهد آورد، و ما متوجه اشتباه خود خواهیم شد
ساخته   در واقع این روح خدا بود که دل داود را ملزم »ست؟آیا این بتشبع، دختر الیعام، زن اوریای حتی نی«: از داود پرسید
 . ای بر گناه داریم، باید شنیدن و اطاعت را بیاموزیم حتی در صورتی که ما زندگی پیروزمندانه. اما داود گوش نداد. نمود سرزنش می

های  این به انتخاب. آن را به پایان ببرممن مشتاقم که نتنها در سلوکم با مسیح یک آغاز خوب داشته باشم، بلکه به نیکویی نیز 
 .دهم، بستگی خواهد داشت کوچکی که من انجام می
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گناه آبستن شده در قلب، در . و سرانجام به زنا منتهی شد. سپس به یک اشتیاق مبدل گشت. در ابتدا فقط یک نگاه بود
. گناه نباید در زندگی نگاه داشته شود. گردد وفایی محدود نمی اما مصیبت به خیانت و بی. آورد شرمساری به بار میزندگی مرد تابع خدا، 

باید از آن توبه کرد و آن را اعتراف نمود، در غیر این صورت آن به حدی رشد خواهد کرد که هر چیز نیکو و شایسته زندگی ما را  بلکه می
 .از بین خواهد برد

بنابرین چیزهای به مراتب بدتری در انتظار داود . زنا به عنوان یک گناه هولناک، قابل فرونشاندن نبود. فاقی برای داود پیش آمدچنین ات
و یک تدبیر . زنا رشد نموده به توطئه منتهی گردید. تمایل به شرارت و گناه جای تشنگی برای خدا، را در قلب مرد خدا گرفت. بود

باید هر  چگونه ممکن است چنین عملی از یک مرد منتخب خدا سر بزند؟ پاسخ این سوأل، می. ائنانه منجر گردیدشریرانه به یک قتل خ
در ابتدا او به . شما به چگونگی پیشرفت گناه توجه نمایید. پیرو و ایماندار مسیح را به یک سلوک فروتنانه و اتکای روزمره به خدا وادارد

توانست گناه خود را اعتراف کرده  در هر مرحله داود می. سرانجام مطابق شهوت خویش عمل نمود. دسپس مشتاق او ش. بتشبع نظر کرد
. اما او این کار را انجام نداد. توانست به هنگام مشاهده صحنه حمام کردن بتشبع، روی برگردانیده به راه خود برود او می. از آن توبه نماید

 . و زمانی که شهوت آبستن گردید زنا را تولید کردو در عوض فکر نادرست به شهوت مبدل شد، 

توانست گناه خود را اعتراف نموده از آن کار توبه  او می. توانست در آن مرحله با خود، و خدایش رفتاری صادقانه داشته باشد داود می 
نبال اوریا فرستاده او را از جبهه بازآورد، و به او او به د. در عوض او تالش کرد که گناه خود را مستور سازد. اما این کار را انجام نداد. کند

پس اوریا از خانه پادشاه بیرون رفت و از عقبش خوانی از پادشاه . ات برو و پایهای خود را بشو به خانه«. گفت که به خانه و نزد زنش برود
برقرار شدن رابطه جنسی بین زن و شوهر، عمل داود در نظر داشت که با فرستادن اوریا به منزل و ). 8 : 11 سموئیل 2 (»فرستاده شد

 . دانست داد و بچه را از آن خود می زیرا در آن صورت اوریا حاملگی بتشبع را به خود نصبت می. خود را پنهان نگاه دارد

تراف و توبه به داود این کار فرصت دیگری برای اع. با این حال اوریا به خانه نرفت؛ و در خانه پادشاه با سایر بندگان آقایش خوابید 
او ترتیبی داد که اوریا در میدان نبرد کشته . اما او این کار را انجام نداد، در عوض تدبیر نادرست دیگری به ذهنش خطور کرد. بخشید

ک نگاه ی). 15 سموئیل آیۀ 2(» اوریا را در مقدمه جنگ بگذارید، و از عقبش پس بروید تا زده شده، بمیرد«: داود به یوآب گفت. شود
کرد که قادر به انجام چنین کاری  چند هفته قبل داود احتماالً هرگز تصور این را نیز نمی. معصومانه به یک قتل ستمگرانه بدل گردید

 . توانست همانند قبل باشد با این حال زندگی و خدمت او دیگر نمی. باشد

با . های متعددی به جهت بازگشت به او داده شد فرصت.  آن توبه کندتوانست از فاجعه بزرگ گناه داود این است که او در هر مرحله می 
. این حال او گناه را در قلب خویش حفظ نموده، پروش داد؛ و تاریکی گناه او، قلبی را پوشاند که قبالً با شور و حرارت در طلب خدا بود

در واقع در این . کل او یک مشکل آنی و جدید نیستآید، به طور معمول مش وقتی یک رهبر یا خادم مسیحی در دام گناه گرفتار می
  . اند قبیل مواقع همواره مسائلی وجود دارند که برای مدتی طوالنی عفونت کرده

همه ما مرتکب گناه . یک واقعیت بزرگ جهت آموختن برای هر شاگرد مسیح وجود دارد که گناه، نباید در قلب حفظ و پرورش داده شود
. تر از گناه خود توبه کرده، رابطه خود را با خدا و با افرادی که با ایشان مشکلی داریم، اصالح کنیم د هر چه سریعلیکن بای. خواهیم شد

فیض و رحمت خدا در انتظار . ای از روحانیت را در زندگی ما نابود خواهد کرد کند و هر نشانه گناهی که باقی گذاشته شود، رشد می
 . اند های تاریک گناه اعتراف نشده پناه گرفته اما مرگ و نابودی در کنج. ستندکار ه قلوب صادق، شکسته و توبه

خدایا دل شکسته و کوبیده را «زیرا . آلود وارد قلب شما شده است، با روحی شکسته به سوی صلیب بدوید اگر یک فکر یا اشتیاق گناه 
 ). 17 : 51مزمور  (»خوار نخواهی شمرد
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گیریم که مطابق خواست خدا  وقتی که ما تصمیم می. برای مبدل شدن به یک زن یا مرد خدا بهایی برای پرداختن وجود دارد
توانیم گناهان خود را جارو نموده زیر فرش پنهان سازیم، یا رازی را از او  ما نمی. سازی وجود ندارد زندگی کنیم، باید بدانیم که نزد او پنهان

شناسد  و کسانی را که می. او دوست دارد. داند او می. شخصیت او نتنها از پاکی مطلق برخوردار است، بلکه دانای مطلق نیز هست. ممخفی نمایی
 . نماید و محبت میکند، تأدیب می

برخی نیز در این . دتوانند گناه خویش را بپوشانن اند که با شخصیت پر جذبه و پویای خود می اند که فکر کرده رهبران مسیحی وجود داشته
خدا . اما هرگز این طور نبوده است. اند که در صورت انجام کارهای خوب، مطمئناً کسی به زندگی ناپاک آنها مضنون نخواهد شد اندیشه بوده

 . طریقی برای نشان دادن و رفتار کردن با گناه قوم خود دارد

در واقع درست برعکس است، زیرا تأدیب او به سبب محبت بسیار او نسبت به ما . دای به ما ندار تادیب او به این معنی نیست که دیگر عالقه 
مقدس  کتاب . زیرا او بیش از خدمت ما در فکر شخصیت ما است؛ و برخی اوقات حتی خدمت ما را قربانی ساخت شخصیت ما می کند. است
 ).6 : 12عبرانیان  (»زند ر فرزند مقبول خود را به تازیانه میفرماید و ه دارد، توبیخ می زیرا هر که را خداوند دوست می«: فرماید می

زمانی که داود . اما خدا در نیکویی خویش این اجازه را به او نداد. تواند گناهانی همچون فریب، زنا و قتل را پنهان سازد کرد که می داود فکر می 
بخش به رهبران  او یک پیغام تسلی. دهنده را ایفا کند هبر آرام و تسلیرا از مرگ اوریا شوهر بتشبع، مطلع ساختند، او سعی داشت نقش یک ر

دهند در این  های متعددی وجود دارند که نشان می نشانه. این عمل تالشی آشکار جهت پوشاندن مسئله بود. نظامی خود در میدان نبرد فرستاد
 .دوره داود هنوز از گناهان خود توبه نکرده است

هیچ اندوهی در قلب او، به سبب . نموده باشد، وجود ندارد ای دال بر اینکه او گناه خود را اعالم، یا وجود آن را تصدیق  انهدر این زمان هیچ نش 
. فریب. حیایی بی. او بالفاصله پس از به پایان رسیدن ایام سوگواری، زن اوریا را به زنی گرفت. قتل سرباز وفادار و مورد اعتمادش وجود ندارد

 . های قلب داود جای گرفته بودند تمامی این گناهان در شکاف.  سازی نهانپ.  دروغ

و چون ایام «: گوید  مقدس می کتاب. اما این نزد خدا غیرممکن بود. کرد که از مجازات قتلی که انجام داده، در امان خواهد بود  داود تصور می 
اما کاری که داود کرده بود، در نظر خداوند ناپسند . وی شد، و برایش پسری زاییدماتم گذشت، داود فرستاده، او را به خانه خود آورد و او زن 

 . توانست مردم را بفریبد، اما هرگز قادر نبود که خدا را گول بزند شاید داود می). 27 : 11 سموئیل 2 (»آمد

داود را بسیار دوست داشت به همین دلیل اجازه نداد که خدا . دانست که داود چه کاری انجام داده و این امر او را ناخشنود ساخته بود خدا می 
تا زمانی که داود به مقابله گناهی که در . شد باید با گناه خود روبرو می داود می. های اخالقی داود باقی بماند چنین گناه سهمگینی در رشته

 .    محسوب شود»مردی موافق قلب خدا«توانست به عنوان  قلبش جا گرفته بود برنخاسته و با آن دست و پنجه نرم نکرده بود، دیگر هرگز نمی

خواست مردی موافق قلب خدا  اگر داود می. راستی، صداقت و پاکی، صفات واالی شخصیتی بودند که خدا در نظر داشت آنها را در داود بنا کند
کن شده، ثمره روح جایگزین آن  باید ریشه جسم می. توانستند در زندگی او جایی داشته باشند های روحانی نمی باشد، دروغ، فریب و ناپاکی

 . گردید می

باید با اشتیاق مکشوف شدن مسائل مغایر با اراده خدا در زندگی را، از جانب او  اگر شما در پی تبدیل شدن به یک زن یا مرد خدا هستید، می 
 .رددگ او نور است، و تاریکی همیشه به وسیله نور مکشوف گشته، خرد می. بپذیرید

 . این برای شما نیکو خواهد بود. آن را به آغوش بکشید. در نور زندگی کنید 
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یک کشیش به سبب گرفتار . شود خواری افراطی کشته می یک دوست، در یک مشروب. شود یک دختر نوجوان حامله می
سائل قابل بخشش هستند؟ پاسخ این سوأل به طور مطلق و آیا این م. دهد شدن در مسائل غیراخالقی خدمت خود را از دست می

اما ما نباید . بخشد ترین آنها می او بدترین گناهان را همچون کوچک. خدا، خدای فیض و رحمت است. باشد  می»بله«صریح 
 ).23 : 6روم  (»...مزد گناه موت است «: دهد که خدا به ما هشدار می. فراموش کنیم که هر گناهی، پیامدهایی دارد

کند؛ و سرانجام  دزد، و اضطراب بیش از حدی در قلب ما ایجاد می گناه صمیمت مابین ما و خدا را می. انگیزی است گناه چیز هراس
کنیم که پیامدهای گناه را فراموش  با این حال، ما در دورانی زندگی  می. سازد تأثیرات مفید ما در ملکوت خدا را محدود می

 و تنها ».آن را انجام بده«اگر در مورد کاری احساس خوبی داری «بریم این است که  ری که ما در آن به سر مینگرش عص. ایم کرده
و طعم خوبی دارند، اما در ... حتی احساس خوبی در مورد آنها داریم ... رسند  مشکل این است که چیزهای زیادی نیکو به نظر می

 .  این که، آنها درد، شکست و مرگ را به دنبال دارندو سرانجام. باشند پایان، بسیار ویرانگر می

کرد که با پیامدهای جدی و سخت گناه خویش  قبل از اینکه داود با گناه خود روبرو گردد، به احتمال فراوان هرگز تصور نمی 
خداوند چنین «: تالشی کردبا این حال زمانی که ناتان نبی این عبارت را بر زبان آورد، تصورات غلط داود را م. مواجه خواهد شد

ات خواهم داد، و  اینک من از خانه خودت بدی را بر تو عارض خواهم گردانید و زنان تو را پیش چشم تو گرفته، به همسایه: گوید می
برای تو ای، پسری نیز که  لیکن چون از این امر باعث کفر گفتن دشمنان خداوند شده... او در نظر آفتاب، با زنان تو خواهد خوابید 

 ). 14 و 11 : 12 سموئیل 2 (»زاییده شده است، البته خواهد مرد

ای سنگین در بر  خدا کالمی نبی را تحقق بخشید، و گناه داود برای خانواده، زندگی بی عیب و سرانجام زندگی پسر او، هزینه 
دانست، شاید  ی گناه خود با بتشبع را میاگر داود پیامدها. های عمیق درد و زحمت قدم نهاد سبب به میان آب داود بی. داشت

 . گزید طریق دیگری را برمی

باید عمیقاً در قلب ما  این باور محکم و الزام می. شاید ما نیاز داریم اعتقاد قلبی خود را در مورد پیامدهای گناه گسترش بخشیم
باید ما را به سوی ادامه اتکای مطلق به  له میاین مسئ. مشتعل گردد، تا یادآور دائمی قدوسیت خدا و ضعف و درماندگی ما باشد

 . ما نباید هرگز فراموش کنیم برای دور ماندن از یک فاجعه تنها یک انتخاب داریم. خدا سوق دهد

آن یک ویرانی . کند یک خدمت را ویران می. سازد گناه یک زندگی مشترک را نابود می. کند گناه هالک می. رساند گناه آسیب می 
او به واسطه فیض خود، . بخشد بله درست است، خدا می. گناه چیز بسیار خطرناکی است. آورد زندگی شخصی ما به بار میبزرگ در 

با این حال، ما . برای او هرگز دیر نیست. قادر است که تقصیرات ما را ببخشد، و ما را بلند کرده بار دیگر به مسیر درست بازگرداند
. به همین جهت ما هر روزه باید با اتکای مطلق به خدا قدم برداشته زندگی کنیم.  را فراموش کنیمنباید نیش و درد وحشتناک گناه

 . باشند آور می زیرا پیامدهای گناه مرگ
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 مرور زندگی یک مرد موافق قلب خدا
  

ما داود . و یأس مشاهده کردیمما او را در ایام پیروزی . به مدت چند ماه، ما زندگی داود، مرد موافق قلب خدا را مطالعه کردیم
او در . زندگی او اغلب با تناقض همراه بوده است ـ مرد خدا، اما زانی و قاتل. ها دیدیم ها، و در ذلت غلتیدن با خوک را در اوج با عقاب

ان آموخت که ما تو از زندگی او چه چیزی می. اما طولی نکشید که تسلیم وسوسه جسم گردید. کرد القدس زندگی و عمل می قدرت روح
 هایی که موجب سقوط او شدند، برهاند؟ را از برخورد با دام

آن جنگی است که در وجود هر یک از ما به شدت به وقوع . باشد زندگی داود یک نمونه بارز و روشن از کشمکش مابین جسم و روح می
به عنوان یک شبان . وده که دست خدا بر او قرار داشته استاوقاتی وجود دارند که تنها تفسیر و تعبیر از زندگی داود این ب. پیوندد می

او به وسیله ایمان، پیروزی را از . پیکر دشمن را زمانی که تمام قوم خدا را به مبارزه طلبیده بود، کشت جوان، او جدیت نموده مرد غول
 یک –در هر دو رخداد، داود انتخابی را انجام داد . با این حال، چند سال بعد قادر نشد که امیال جنسی خود را کنترل کند. آن خود کرد

ها حیات و پیروزی به بار آورد، و  یکی از انتخاب. بار او از هدایت روح خدا را پیروی نمود، اما بار دیگر زندگی در دامن شهوات را برگزید
 .  دیگری موت و شکست به دنبال داشت

بدون در نظر گرفتن اینکه چند سال . کند های ما را تأمین نمی رورتاً موفقیتیادآوری این مطلب بسیار مهم است که افزایش سن ض 
ما باید به یاد داشته باشیم که در جنگی که تا پایان عمر ما . داریم باید مراقب باشیم که هرگز نگرش آمیخته به ایمان را از دست ندهیم

های درستی در زندگیمان  زمانی که ما انتخاب. کنند را فتح نمیباال رفتن سن و بلوغ فکری، جسم . دوام خواهد داشت، شرکت داریم
باید توکل  شویم، می در همان وقتی که ما با شهوات جسم روبرو می. یابد که کار خود را انجام دهد القدس مجال می دهیم، روح انجام می

 تصمیم لحظه به لحظه برای ماندن در کنار خداوند موفقیت همواره یک انتخاب، و. القدس را جهت پیروزی انتخاب کنیم دم به دم به روح
 . این یعنی، قدم برداشتن به ایمان در هر لحظه زندگی است. است

  : ها مسیر موفقیت 

او حیوانات وحشی را به . کرد شد، برای کسب موفقیت به طریقی ساده بر خداوند توکل می زمانی که داود هنوز چیزی محسوب نمی
داود حتی بعد از رسیدن به پادشاهی نیز به زندگی با یک . او هر دشمنی را به وسیله قدرت خداوند، شکست داد. دوسیله ایمان ساقط کر

تر و گرفتارتر از آن  او بسیار مشغول. کند یابیم که داود اغلب با خدا مشورت نمی اما بعد از آن، ما درمی. روح متکی به خدا، تمایل داشت
پروایانه داود که جایگزین  در واقع استقالل بی. د پای سقوط او همواره به کمبود دعا در زندگیش رسیده استر. بود که روی خدا را بطلبد

 . روح فروتن و متکی او شده بود، سبب لغزشش گردید

 برکت خدا را در فکر همه ما این گرایش وجود دارد که. ها، حتی زمانی که از جانب خداوند هستند مخاطراتی را به همراه دارند موفقیت 
زنان و مردان بسیاری در این دام دشوار گرفتار . آوریم در زندگی خود بیش از ربط دادن به خدا، موفقیت شخص خودمان به شمار 

یابند تا از  بسیاری به درجات رفیعی دست می. ، جا دارد؛ و انسان را همیشه به سوی شکست سوق می دهد غرور در ریشه دام. اند شده
 . غرور همیشه پیشرو سقوط است.  کرده مسیر به زیر آمدن را بپیمایندآنجا سقوط

باید هر روزه با فروتنی در  ما می. باید به آن نائل شود در زندگی داود نتیجه مهمی وجود دارد که هر کسی که آن را مطالعه می کند، می 
ندگی مسیحی، زندگی با اطاعت روزمره و توأم با فروتنی، ایمان ز. های دیروز سوار شویم توانیم بر پیروزی ما نمی. حضور خدا سلوک کنیم

اما نباید هرگز فراموش کنیم که . کنیم، هر روز شاهد پیروزی خواهیم بود وقتی ما در چنین طریقی سلوک می. القدس است و اتکا به روح
 .یم مفهوم زندگی پیروزمندانه را بدانیمتوان زیرا تنها در آن صورت است که می. هر روز و هر لحظه به قدرت خدا نیاز داریم
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 سکوت درون

  

، در منحرف شدهاندکی موضوع این خواهم از  باشند اما امروز من می. مردان خدا میزنان و  رازگاهانی برای بنای مقاالت،معموال این 
 پزشک متخصص اختالالت یک به مالقات ،1999 در یازدهم نوامبر .سخن گویم مطلب بسیار خصوصی از کار خدا در زندگیم با شما مورد یک

او .  تشخیص خود مطمئن شداز بعد از معاینات، پزشک.مشاهده کرد از پولیپ در تارهای صوتی من ییها جراح بود، و نشانهیکاو . آوایی رفتم
 . دارو مصرف کنمباید به مدت دو هفته سکوت کرده، بالفاصله میگفت که من 

مزمور . ت اولیه صبح فکر و دل مرا فرا گرفته بودعاای از کالم خدا در آن سا آیه. مرا بیدارار کردصبح زود  زشک، از مالقات با پخداوند روز بعد
 من احساس کردم که خدا به ».در میان امتها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد.  و بدانید که من خدا هستمیستیدازبا« :یدگو  می10: 46

دانستم که   سکوت دارم، میمدتی به یپس وقتی دکتر به من گفت که نیاز.  دارم2000 قبل از سال ،وره سکوت دیک که نیاز به یدمن می گو
 . گفت با من سخن میبود که خدا در واقع این .  پزشک استیکچیزی  بیشتر از توصیه 

می خواستیم جایی برویم که . قت بگذرانیم با خدا وییتنهابه  دور شده و »سن آنتونیو«همسرم تکس، و من تصمیمی گرفتم برای مدتی از  
دانم چه بر سر تارهای صوتی  نمی.  گذراندیم»آریزونا« در »گرند کنیون«آن هفته را در . کسی مرا نشناسد، و فقط با خدا مالقات کنیم بیشتر

 آنچه که در درونم انجام شد را کشف ممکن است تا ابدیت طول بکشد تا نتایج تمامی. کرد آمد، اما مطمئنم که خدا قلب مرا عوض می من می
 .   کنم

یدرا خواست به من بگو شاید آنچه خدا میتا ر و رو کردم، زی. را در پرستش، دعا و قرائت کالم گذرانیدم کالم خدا راازآن هفته  زیادی زمان 
 است که مرتب ذهن مرا به خود ای یه آآن. تمقدس خواندم نیس  کتابکه از های  قابل مقایسه با تمامی باب، »یستیدبازا«  کلمهاما. بشنوم

 و »کنیون«موقع رانندگی به . کند  مرا دنبال می»گرند کنیون«های  زدن در دره در موقع قدم. توانم خالص شوم آن نمیتأثیر از . کند مشغول می
   .سازد به هیچ وجه مرا رها نمی. مرا در هواپیما هم تنها نگذاشت. کند برگشت به هتل مرا همراهی می

در قلبم در مورد  خدا ».ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد در میان امت. و بدانید که من خدا هستمیستیدبازا« 10 : 46مزمور از طریق  
  .سخن گفتسه چیز با من 

گستر  ای خدمتی جهان، جد و جهد و تالش بر از کاردست کشیدنبازایستادن،  . خداست در برابر سکوت کردن به معنای .یستسدبازا  
     .  و دست خدا را ببینیدیستیدآرام با. است

،  کننده ، کمک دهنده ، شفا پدر، منجیی همچون او را به عنوان خدا. با او وقت بگذرانید. او را بشناسید. و بدانید که او خداست  
 .  باشدخدا،اشتیاق من باید شناخت . ، حیات، خدای قادر، خدای فیض و محبت، و  قدوس اسرائیل بشناسید بیننده تدارک

های زمین،  از طریق  خدمت من، متعال  اگر آرام بگیرم و او را بشناسم، آنگاه او در میان امت. ها متعال خواهد شد در میان امت      
،  پیش رو در روزهایایمان دارم،. ها دسترسی خواهیم یافت  ما به امت»نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح القدس«. خواهد شد

 .ام هرچند که من رویاهای واقعأ بزرگی را در سر پرورانده. کردم نمیآن را نیز چیزهایی خواهم دید که حتی تصور 

 بازایستید«با ای زندگی کنم، که زندگیم را همواره  با این حال، باید به گونه.  چرا که او خدای بزرگی است، من باید رویاهای بزرگی داشته باشم
های  موقعیتالقدس اجازه بدهم، آنها را در وحمن باید به ر.  مفاهیم بسیاری در این کالم نهفته است.هماهنگ سازم »و بدانید که من خدا هستم

  و حرکتی است که از بودن با فعالیت باشد، بلکه در عوض فعالیت عدمانفعال و کنم که این به معنای  من فکر نمی.  ظاهر سازد،عملی زندگیم
 را درک دهد انجام می من باروزها طول این یاد بگیرم آنچه او در این . باید گوش کنم. یک هفته دیگر هم قرار است حرف نزنم .آید خدا برمی

  .برکت دهد »بازایستید و بدانید که او خداست«  در این هفته در حالی کهخداوند شما را. کنم
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! آنچه را که او انجام داده، بیاد آور  

  

ترین گمن به یکی از بزر. ای، در جنوب برزیل بودیم و من، در ساحل دورافتاده» تِکس«همسرم .  بود1999» مِی«ه ما
باید  می دنیا، ورزشگاه در بزگترین »رونیژاوریود«آخر آن هفته، در شهر . شدم های زندگی و خدمتم، نزدیک می ها و تالطم چالش

ترین مشکلی که  اما بزرگ.  صدایم مشکل داشتمبا. کردم کفایتی می من احساس بی. کردم ه میهزار نفر موعظ ها  ه و به د،ایستادم  می
از نزدیک بود که مرا موقعیت پیش آمده، . مبودمواجه شده مشکل عمیق روحانی بلکه با یک فیزیکی نبود؛ مشکل با آن روبرو بودم، 

 با .قرار دهمتأثیر تحت انجیل موعظه وسیله  به را ین شهرهای دنیاتر یکی از بزرگ تا فرصتی پیش آمده بود،برای من . وردپا درآ
 .قلب مرا به تالطم در آورده بودکفایتی،  این حال، یک احساس بی

های الزم برای انجام این  آیا مردم به پیغام من پاسخ خواهند داد؟ آیا توانایی«: آوردند قلب مرا به لرزه درمیمتعدد ها  سؤال
 من به کسانی که در گروه دعای اینترنتی ما مشارکت دارند، نامه الکترونیکی » آیا خدا با قدرت عمل خواهد کرد؟مسؤولیت را دارم؟

ها ناظر کار خدا در زندگیم بود، به کار  را سال  دوست صمیمییک  نامه ،خداو . برای من دعا کنندکه خواستم از آنها  و ،فرستادم
 » به جلو برو، خدا در گذشتهکار   با به یاد آوردن«:  نوشتیادآوری نمود وای قبل به من ه  دوستم کارهای خدا را در سال.گرفت

هزاران . قدم نهاده، مسیح را اعالم کنم ، دنیاورزشگاه بزرگترین ،»ماراکانا« قوت و جرأت بخشیدند تا به ،این کلمات به من آرامش
 .  ا فراموش نخواهم نکرد و من هرگز اندرز دوستم ر.پاسخ مثبت دادندنفر به پیغام 

حاضر را به خود مشغول های نسل   زیادی ذهن انسانهای لسؤاهای نخستین این هزاره هستیم،  در سال که در همان حال 
فرمان « دوره نیز بعد چگونه خواهند بود؟ آیا یک قرن کامل دیگر پیش رو خواهیم داشت؟ آیا کلیسا در این های سال«  :اند نموده

 »...طور سؤاالت دیگر  خواهد بود؟ و همینچگونه را اطاعت خواهد کرد؟ وضعیت سیاسی »بزرگ مسیح

: توصیه من به هر یک از شما، همان اندرزی است که دوستم به من دادکنیم  در همین حال که این فصل جدید تاریخ را آغاز می 
 با خواندن شهادات کارهای عظیم او که در ».به پیش بروید انجام داده،برای هر یک از شما در گذشته خدا کارهایی که با یادآوری «

وایت «، »وسلی« آنچه او از طریق مردان و زنان بزرگ گذشته کارهای خدا را با .، کارهای او را به یاد آوریداند کالمش ثبت شده
یاد  به. م، اسحاق، و یعقوب خدای ماستکه خدای ابراهیبه یاد آورید  . بهیاد آورید،، انجام داد»مودی«، و »کالوین«، »لوتر«، »فیلد

  .انجام داده را در زندگی، و از طریق شما مجدداً انجام دهد ،»وسلی«، و »وایت فیلد«، »مودی« تواند آنچه با او میآورید، که 

بتدای هزاره جدید، به فرصتی را در ا .خود شما انجام داده است را به یاد آورید آنچه او در طی سال گذشته برای ،تر از همه اما مهم 
به  چگونه ید که او بیاد آور..تشکر و قدردانی از خدا به سبب کارهایی که در زندگی شما، و عزیزانتان انجام داده، اختصاص دهید

که از ا رآرامشی آن ، یدبیاد آور. ها را قله کوهقرار گرفتن بر ، شادی ید بهیاد آور.را دادها   میان درهعبور از توانایی و جرأت شما
 .یدیاد آور  بهبه دست آوردید،فیضی را که در زمان اطاعت از احکامش . یدصدای آرام و ساکت او دریافت کرد

    

طور که سرود .  همانند چیزهای بسیار برای شکرگزاری وجود دار.به پیش روید با قلبی شکرگزار، و پر از حمد ه جدیدهزاردر بله، 
  ». در دستان چه کسی استیمدانم، فردا   اما می،ا چه پیش خواهد آمددانم، فرد نمی«: گوید قدیمی می

 !سازد بر شما مبارک سوم را و هزاره . خداوند شما را برکت دهد
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 یعنی خداوند ،شویم، احساس کردم شایسته است، در مورد شخصی که پیروز نهایی است  همانطور که به ایام کریسمس نزدیک می
 او خداوند بود، . است که برای همیشه دنیای ما را مزین کرده است وجود انسانی به فردتریناو منحصر.  بنویسم، مطلبیزنده عیسای مسیح

و این امر  .کنیم شاهده میهای ازلی و ابدی او را م در الوهیتش، خصلت. فتبا این حال، جسم انسانی بر خود پذیر. هست، و همواره خواهد بود
کنیم، که ما را قادر به تجربه محبت خدا  اش را نظاره می با وجود این، در انسانیتش، انسانیت فروتنانه. سازد ما را قادر به شناخت قدرت خدا می

 .نماید می

او . دهد  گذشته، ندا میمردم تمام بینبودن او را در به فرد انگیز، که منحصر  نان شگفترازی آنچ. رازی عجیب در شخصیت عیسی نهفته است
 با این .آفرید ، و هر آنچه را که وجود داردساخت،قرار بر زمین را در مکان خود ،دادخود قرار جای در کسی است، که ستارگان را در آسمان 

یوحنا او را . استنیز  با وجود این، انسان کامل ، کامل استییاو خدا.  استراه رفتهاکی خترین انسانی است، که بر این زمین  حال، او فروتن
 او خدایی است که .نمود و مرقس از او به عنوان یک خادم یاد ،متی او را مانند یک پادشاه وصف کرد.  و لوقا او را پسر انسان نامید،پسر خدا
 . یعنی خدا با ما،نام او عمانوئیل است. گرفتبر خود  بدین معنا که خدا جسم انسانی ،ان است انس- او خدا.گردید پادشاهی که غالم ،انسان شد

او راهی را طی کرد، که . ای زیست، که هیچ انسان دیگری هرگز نزیست او به گونه. ای داشت به عنوان یک انسان، عیسی زندگی پیروزمندانه 
توانستیم درک کنیم، چگونه او به عنوان یک انسان   اگر می.داشتل و تماماً مقدس او یک زندگی کام. هیچ انسان دیگری هرگز طی نکرد

راز مسیحی پیروزمند در نگریستن بر او .  چرا که او نمونه ما است،فهمیدیم چگونه یک زندگی پیروزمندانه را زندگی کنیم زندگی کرد، آنگاه می
 .   به عنوان نمونه، و پیروی از اوست

  برو،  گوش کردروح زیست کرد، به ندای او از زمان تولدش تا زمان مرگ، در قدرت . القدس بود مالً متکی و وابسته به روحعیسی انسانی کا 
وقتی که پسر انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود «:  فرمود عیسی.قدم برداشتالقدس   روحهای حسب هدایت

 عمل کرد و  زندگی ،القدس سخن گفت عیسی در قدرت روح). 28: 8یوحنا (» .نچه پدرم مرا تعلیم داد تکلم می کنمکنم بلکه به آ کاری نمی
 .  نمود

 ،اگر او به روح خدا وابسته بود. القدس بود عیسی انسانی کامالً وابسته به روح.  اسرارآمیز نیستبه هیچ وجهراز زندگی پیروزمندانه مسیحی  
گونه که او  ؟ باید یاد بگیریم، هماناینگونه نیست آیا ،تر نیستیم ما از او بزرگ. باشیم می القدس مند وابسته بودن به روحنیازپس چقدر بیشتر ما 

 . بلکه به روح خدای زنده، نه به قدرت خودمان و نه به قوت خودمان یعنیزندگی کرد، ما هم زندگی کنیم

معنی گوش کردن به صدای او،   بهسادگی  به بلکه . گونه با انواع رویاها داشته باشیم ای شبح به معنا نیست، که ما باید تجربداناین ضرورتاً  
همان چیزی . پری استاین برخورداری از . طبیعی است مافوقیک زندگی زیستن طبیعی این . و اطاعت از کالم اوستبرخورداری از پری او، 

آورد  ماند و من در او، میوه بسیار می آنکه در من می. ها من تاک هستم و شما شاخه« :به هنگام گفتن این آیه در نظر داشتاست که عیسی 
 ).5: 15یوحنا  (».زیرا که جدا از من هیچ نمی توانید کرد

  

ترین  زرگ یکی از ب. را از آن خود کنیم او توانیم پیروزی و قدرت زندگی  می،ما اگر کامالً به او وابسته باشیمو .  پیروزمند استعیسی شخصی
 این سرچشمه پیروزی .».کند نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می«: ام، این است که حقایقی که من به عنوان یک ایماندار آموخته

 حکایت  که در پسگیریم، اجازه بدهید، شما را به چالش آورم، تا مفاهیم عمیقی که کریسمس امسال را جشن میدر همان حال . است
  !خداوند آمده است! شادی بر جهان باد«. این امید پیروزی من و شماست. خدا انسان شد. درک کنیدقرار دارند، را  کریسمس

 


