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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

( 3)بخش فروتنی   –  در طلبِ خداوند

های فروتن و شکسته انسان

در خدمت با صدای سابرینا اصالن  نکُ  یااح هایماندلای دیگر از پادکست شنوندگان گرامی با برنامه : یناز

ند و همراه با شنیدن اهرا تهیه کرد  در طلب خداوند بسیاری از شنوندگان ما کتاب   .شما عزیزان شنونده هستیم

در چند برنامه قبل ما به بررسی موضوع فروتنی پرداختیم و دیدیم   .کنندمطالعه می همها این کتاب را این برنامه
بیداری و تجدید حیات روحانی است نیاز  این بحث   هم  امروز  . که فروتنی پیش  ادامه  نانسی    ،در  از  پیغامی  به 

این پیغام را در کنفرانسی خطاب به    او  .خواهیم پرداخت  ،در طلب خداوندنویسنده کتاب    ،وُلگموتدیماس  

 .شد کنندگان در این کنفرانساین پیغام باعث تغییر و تحوالت بزرگی در زندگی شرکت  .گروهی از خادمین داد

. بخشی از این پیغام توجه کنید کنیم که بهازشما دعوت می 

موضوع بیداری    ، وقتی بهایمبزرگ دنیا شنیده  روحانیِهای  های بیداریداستان  ۀاکثر ما از آنچه که دربار  :سابرینا

قدرتِ  ، هیاال  فراوانِ   ریِپُ   ،شادی غیر قابل توصیف  ،تصاویری از جاری شدن برکات آسمان  ، کنیمروحانی فکر می
قبل از جاری شدن که  کنیم ولی فراموش می  .بنددآسمان بالفاصله در فکرمان نقش می  آزاد کننده و شفا بخشِ 

حاضر نخواهیم بود این    ،من و شما باشد  دستِ  ،انتخاب  که اگر   اندمردم وارد مراحل دردناکی هم شده   ،برکاتاین  
 .سر و بدون درد هستیمبی دردِ ما به دنبال بیداری روحانیِ ۀمراحل را پشت سر بگذاریم چون هم

جنوبِ  و در  ئدر جزیره پورن  ۱۹۷۳سال    ای که دریکی از رهبران روحانی بیداری  .های خدا با ما متفاوت استراهاما  

ای  در آغاز وارد مرحلهمردم  ،خواهد اتفاق بیفتدمیوقتی بیداری روحانی " :گویدمالزی به وقوع پیوست می کشورِ
های شکسته و  گذرد چون خدا به دنبال قلبدر این مرحله به هیچ کس خوش نمی  .شونداز شکستگی و درد می

ما هرگز در بیداری روحانی خدا را مالقات نخواهیم کرد مگر آنکه  بنابراین،    .بیدار کندتا آنها را  گردد  فروتن می

   ".رو به رو شویم وهای شکسته و فروتن با اابتدا با قلب

به خدا نزدیک شوید و او نیز به شما نزدیک خواهد» :کندبه ما یادآوری می در نامه خودش ،خداوند  برادرِ ،یعقوب
( 8:  4)یعقوب « .شد
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گوید  دهد و مییعقوب ادامه می  ، برای همین  . ما باید وارد یک پروسه و فرایند شویم  ، اما برای این نزدیک شدن
دبه و زاری  لِ زار بیفتید و نُا. به حهای خود را طاهر سازیددل  . .... دستهای خود را پاک کنید  ،گناهکاران»ای  
 .«  شما به ماتم و شادی شما به اندوه بدل گردد ۀخندکنید. 

... برای  های خودمان را طاهر کنیم  دل  ...   دستهای خودمان را پاک کنیماول،    خواهد بگوید:، در واقع او میپس
  .به این ترتیب در حضور خداوند خود را فروتن کنیم... و یم کنوضعیت روحانی خودمان ماتم  

توجه  . به آیۀ بعد  کندخدا ما را بلند می  ، بعد از آن فرآیند فروتنی شدیم که معموالً درد آور استوقتی وارد  چون  
حضور خدا  »در    :دهداین آیه ادامه می  د. پذیر این آیه در اینجا خاتمه نمی  .«در حضور خدا فروتن شوید»  :کنید

و فروتن شدن    ،شکسته شدن  ،ر شدنواخ  های مختلفی ازها برداشتبعضی  .«سرافراز کندتا شما را  شوید    فروتن
در حالی   . شودشکستگی یعنی احساساتی که منجر به گریه و زاری میاین روحیۀ کنند مثال برخی فکر می .دارند

و  فاقد روح شکسته    ولی کامالً  ، احساساتی داشته باشندو اینچنین    ، که ممکن است بسیاری گریه و زاری کنند
از افراد    گریه و اشک به همراه ندارد. برخی  موارد، این روحیۀ شکستگی و فروتنی اصالً  برخیدر    .دنباشفروتن  

که واقعاً آنها را به گریه    شان اشتباه بگیرندهای زندگیها و آزردگیشکسته را با شکست  که روحِ  ممکن است
ی در حضور خدا را تجربه  و فروتن  ،پشیمانی  ،هیچگاه شکستگیممکن است  این افراد    ، ولی در نهایت  اندازد.می

انتخابی است که من و شما آن را   ،شکستن در حضور خدا  .یک احساس نیست ،شکستگی ،بنابراین .نکرده باشند
سبک    ...  در واقع یک روش زندگی است  ، داشتن روح شکسته  .ما دارد  ۀمستقیم با اراد  ۀ کنیم و رابطاختیار می

سبک زندگی است که دائماً   ، شکستگی . شودما نسبت به خدا اطالق می بالشرط و کاملِ  ای که به تسلیمِ زندگی

   "!تو ۀبلکه به اراد ،من نه به خواستِ ،خداوند ای ": گویددهد و میبه خدا جواب مثبت می

انه در  واکنش فروتن ... دهیمفروتنانه نشان می ما دائماً به خدا واکنشِدر آن، است که  ای شکستگی روش زندگی
 و این واکنشِ   ،دهدفروتنانه در اطاعت از هر آنچه کالم خدا به ما نشان می  ، واکنشِالقدساطاعت از الزامات روح

نیست که    ای تجربه  ،به همین دلیل شکستگی  .شوددار در زندگی ما دیده میفروتنانه به صورت متداوم و ادامه
  .بیدار است  شکستگی سبک زندگی دائمی و ادامه دار یک ایماندارِ .یک بار صورت بگیرد و تمام شود

ها  جالب است که این نمونه  . شویمهای زیادی از این افراد شکسته و فروتن روبرو میدر کالم خدا ما با نمونه
به    .دنآیمی  ،در حضور خدا بشکنند و فروتن کننددلی که حاضر نیستند خود را  های سختمعموالً در کنار نمونه

یکی از آنها مرتکب گناهان فاحش و انگشت    .بیایید به زندگی دو پادشاه در عهد عتیق نگاهی بیندازیم  ،طور نمونه
مدت   ، و شدقتل    پوشانیدن گناهش مرتکب  ، او برای گفت  ، او دروغاو مرتکب زنا شد  .نمایی بر علیه خدا شد

او داوود پادشاه    .خودش را که توسط آنها به خدا و ملت خودش خیانت کرده بود پوشانید  ۀگناهان خائنان  ای طوالنی
موافق قلب خدا خوانده شد  .بود این حال داوود مردی  بودشاؤ   مدو  پادشاهِ  .با  از داوود  که  ل  قوم    پادشاهِ  ، قبل 

گناهان فاحش و مشخصی انجام نداد. از لحاظ انسانی، شاؤل تنها   او اینچنین  که در مقایسه با داوود،  اسرائیل بود 
گناهی که بطور مشخص مرتکب شد، اطاعتِ ناقصِ او بود. ولی به خاطِر واکنشِ متکبرانۀ او نسبت به گناهش، 
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العمل پادشاهیِ خود را از دست داد و تمام خانواده و اهل و  از مقام پادشاهی عزل شد. شاؤل بخاطِر این عکس
 بش نابود شدند. سن

چطور شد که داوود با آن همه گناهانِ فاحش، مردی موافق دلِ خدا خوانده شد ... در حالی که شاؤل با یک  
 اش هم به دنبالِ او رو به نابودی رفت؟ اطاعتِ ناقص، مقام پادشاهی را از دست داد و خانواده

گناهانشان روبرو شدند. هر دو آنها، این عبارت را به زبان  جالب است که این دو مَرد هر دو بوسیلۀ نبیِ خدا با  
آوردند که بله، من گناه کردم. ولی متأسفانه، وقتی شاؤل به گناهِ خودش اعتراف کرد، با مقصر دانستنِ مردم، از  

ل  ییخود دفاع کرد و خواست خود را تبرئه کند. او سعی داشت گناه خود را موجه قلمداد کند. بعالوه، او به سمو
صحبت    ( مخصوصاً رهبران و مشایخ قوم)ام ولی بعداً از او خواست که در بارۀ گناهش با کسی  گفت که گناه کرده

 او سعی کرد گناهش را بپوشاند و خود را خوب و بیگناه جلوه دهد. نکند. 

ن افتاد و گناه خود  برعکس، داوودِ پادشاه، وقتی که توسط ناتانِ نبی با گناهش مواجه شد، در حضور خدا رو به زمی
بینیم. مزامیِر او صحبت از روحِ  هایش میرا اعتراف کرد. او قلبی شکسته و افتاده داشت که آثارِ آن را در نوشته

کند که او نسبت به خدا داشت. او دربارۀ این موضوع نوشت و تا این زمان، هر کس که  کاری میشکسته و توبه
داند که داوود مرتکب چه گناهانی شده است. و در عین حال، چگونه با روحِ شکسته  میخواند،  ها را میاین نوشته

 و افتاده توبه کرده است.  

شود، در مقابلِ بنابراین، شخصی که واقعاً در حضور خدا فروتن و شکسته است، وقتی که با گناهش روبرو می
کند. شخص شکسته و فروتن سعی در  عتراف میافتد و گناهِ خود را به خدا اپاکی و عظمتِ خدا، رو به زمین می

پوشاندنِ گناهش ندارد و همینطور ابا ندارد که دیگران هم دربارۀ آن بدانند. خدا بیشتر از آنکه به طبیعتِ گناه و  
دهد. وقتی که  نظِر قلبی و واکنشِ ما نسبت به گناهمان اهمیت مییا کوچک و بزرگ بودنِ آن فکر کند، به نقطه

دهیم؟ واکنشِ متکبرانه؟ یا فروتنانه؟ واکنشی با شکستگیِ  شویم، چه واکنشی نشان میگناهمان میما متوجۀ  
 خواهد گناهش پوشیده باقی بماند؟روح یا واکنشی خودمحورانه و پُر از غرور که می

  . خوریممیشخص متکبر بر   و  با تضاد بین شخص فروتن در رابطه  های مختلف بسیاری  در انجیل لوقا هم به نمونه
خودشان اعتماد داشتند را مخاطب    پارساییِ  افرادی که به خودشان وآن    ۀکند که به وسیللی میثاشاره به م  حمسی

تحقیر به دیگران هم نگاه    ۀبلکه به دید  ،افرادی که نه تنها به پارسایی خودشان اعتماد داشتند  ...  دهدقرار می
اولین نفر یک    .شوندکند که برای دعا وارد معبد میدو مرد صحبت می  ۀبار  در  8۱فصل    لوقا او در    .کردندمی

شروع به دعا    ،این فریسی در حالی که در معبد ایستاده است  .مالیان مذهبی یهود بودند  ،فریسیان  .فریسی است
  شکر که مثلِ »خدایا،    :گفتکرد و میگوید که او با خودش دعا میاو می  ۀبار  کند ولی کالم خدا درکردن می

   .«دیگر مردم گناهکار نیستم

  گیر ایستاده بود جیک با  ،درست در کنار این مرد   .کننداشخاص متکبر همواره خودشان را با دیگران مقایسه می
خدا در حالی که بر   تِر از قدوسیور پُاو در حض .توانست چشمان خودش را به سوی آسمان بلند کندنمیکه حتی 
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کنم به تو بگویم این است که بر من رحم  تنها چیزی که جرأت می  ،خدایا »  :دعا کرد و گفت که  ،زدخود می  ۀسین
   .«من گناهکارم .کن

نگاه   خدا  قدوسیتِ  هاو ب  ،برعکس  .خدا موجه قلمداد کند  کند که خود را در حضورِمیناصالً سعی او    ؟بینیدمیآیا  
  .کندمی

  .کنددعوت می  اشرا به خانه  حبینیم که شخصی فریسی مسیمیدوباره  در آنجا    ،مراجعه کنیم  ۷فصل    لوقا اگر به  
کرد و ظاهراً همه از وضعیت  دهد که زنی که زندگی گناه آلودی داشت در آن شهر زندگی میخدا نشان می  کالمِ

 ، او هم بدونِبرای شام به خانه شمعون فریسی رفته است حشود که مسیوقتی او با خبر می .زندگی او آگاه بودند
و در    . شودوارد خانه می  او فوراً   . بردای از عطر گرانبها نیز میاین زن با خود شیشه  . رودبه آن خانه می  ،دعوت

عیسی،    گوید که او پشت سر خدا می  کالمِ.  افتدهای مسیح میبه زیر پای  ،شام بود  در حال خوردنِ  ححالی که مسی
  ( ۳8آیه ) .کنار پاهای او ایستاد

گوید که  می  ۳8آیۀ    .پایهای مسیح است  زیر   ،دهدهر کاری که این زن در این مالقات انجام می  است که   جالب
اشک او بر    قطراتِ   !کارو توبه  ، فروتن  ، چه تصویری از روح شکسته  . ایستاده بود  عیسی پایهای  کنار  او گریان  

و    .موهای خود خشک کند  ارا ب  حمسی  آلودِاشک  شود تا پایهایِاو خم می  ،در همین حال   .دنافتمیسی  عیهای  یپا
شسته بود و    ، او رااو را بخشیده بود  که گناهانِ  نسبت به مسیح بود   اوسپاسگزارِ  ۀاین تصویری فروتنانه از روحی 

   .قلب او را پاک کرده بود

او چه فکر   ۀبار او در  بدون این که برایش مهم باشد اطرافیانِ ، آزاد شده بود شدر حالی که از اسارت گناهسپس 
قدردان و سپاسگزار خودش را به او اعالم    محبتِ  ،پرستداو را می  ، وبوسدرا می  حپایهای مسی،  زندمی  ، زانوکنندمی
 حِرو  ه کاین بود  لحظه تنها چیزی که برای این زن مهم بود در آن    .کندپایهای او را عطرآگین میو بعد،    ،کندمی

   .قرار دهد  حخود را زیر پایهای مسی  ۀفروتن و افتاد  ،شکسته

متکبر و سخت    یک شخصِ  تصویِراو    ،بینیم که بر عکس این زنمی  ،ریسی بیندازیمف  ونحاال اگر نگاهی به شمع
زند  با خودش حرف میطوری که  بسیار خشمگین و ناراضی است    ،گذرددل است که از آنچه دارد در اطرافش می

یست و چگونه زنی  ک دکن که لمسش می دانست این زنیمی ،اگر این مرد به راستی مرد مقدسی بود» :گویدو می
   (۳۹آیه ) .«فهمید که این زن بدکاره استمیاو  .است

ی نزندگاو چه  دانست که چطور زنی است  می  ، بلکهدانست که این زن کیستفقط مینه  واقعیت این بود که مسیح  
جواب  شمعون    .خواهم چیزی به تو بگویممی  عون،شم»  :گویدکند و به او میرو به شمعون می  ح مسی  .داشته است

یکی از آنها مبلغ زیاد و قابل    .دو نفر بودند که از یک شخص پول قرض کرده بودند  (40)آیۀ    .بفرما استاد  :دهدمی
اما هیچکدام از این دو نفر توانایی برگرداندن   .توجهی پول قرض کرده بود و دیگری مبلغ بسیار کمتر و ناچیزی

  . عاف کندشان مُقرض  داختِگیرد که هر دو را ببخشد و آنها را از پر طلبکار تصمیم می  شخصِ  .این پول را نداشتند
ن شمعو  ؟کندخود را تکریم و محبت می  بیشتر طلبکارِ   ،ردبه نظر تو کدام یک از این دو مَ  :پرسید  ونسی از شمععی
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به او پاسخ   عیسی .به گمانم آن که با بدهی و قرض بزرگتری مورد عفو و معافیت قرار گرفته بود :دهدجواب می
   !من هنوز درک نکردی ۀبار ولی ظاهراً یک چیز را در .کامالً درست فهمیدی :دهدمی

ات من به خانه  ؟بینیآیا این زن را می  :گویدمی  عونو به شم  ،کنددر اینجا روی خودش را به آن زن می  حمسی
برای ادای احترام   خانهصاحبآن زمان این بود که  رسمِ)د نسته شوشُ نی ماآبی در کار نبود که با آن پایه  ،آمدم

های  این زن با اشک  ولی  ستندنوکران تو پایهای مرا نشُکه حتی  دهد  ادامه می  مسیح  .(ستشُمهمان خود را می  ایِپ
بوسیدن در آن زمان رسمی  )تو مرا نبوسیدی    .های خودش آنها را خشک کردبا مویو    ، پایهای مرا شُستخود

از آن وقتی که وارد خانه شد  (امروز  بود مثل دست دادنِ این زن  پاتا    ،اما  از بوسیدن  بر  هاحاال  ی من دست 
  :گویمبنابراین به تو می  .ر گرانبهای خودش را روی پاهایم ریختطعاو  تو بر سر من روغن نریختی ولی    .داردنمی

اما کسی که کمتر بخشیده    .بخشیده شده است  شاو به خاطر این است که گناهان بسیار  این همه محبت و احترامِ
   (. 4۷تا  4۱آیات ) «کندمحبت میکمتر هم  ،شده

فرق بین    .آنها هر دو گناهکار بودند  .هرگز   !نه  ؟خیابانی بخشیده شده بود  آیا به نظر شما شمعون کمتر از این زنِ
هرگز    ،شمعون در کوری و تکبر دلش  . ولیدانست که چقدر گناهکار و نیازمند استاین دو این بود که این زن می

   . گناهکار نیازمند و مسکین استکه یک  نتوانست بفهمد 

  ۀ ربارد  ،اول   :کندمثل می  سه  صحبت از   ۱۵  لوقادر    حمسی   .خوریمدر انجیل لوقا دوباره به یک داستان دیگر بر می
دو برادر  به    سیحم  ،در مثل پسر گمشده  .پسر گمشده  ۀدربار  ،و در آخر  ،گمشده  ۀسک  ۀدربار  ، بعدمشدهگوسفند گُ
  ۀارثی  سهمِ  ق،احترامی مطلبیبا    که  شق بودلجوج و کله  ،سرکش  ،کند که برادر کوچکتر پسری متکبر اشاره می

گذرانی  بند و باری و خوشاین پول را صرف بی  ۀهم  ،سفانهأمتاو    .رودمملکتی دور میبه  گیرد و  ش را از پدر میدخو
آید و او را  احساس نیازمندی در او به وجود می  ،کندخود را خرج عیاشی می  پولِ   ۀولی پس از اینکه هم   .کندمی

  .دهدآزار می

او حاال    .کندپشیمانی و توبه رهنمون می  ، شکستگی  حس نیازمندی و مسکنت است که ما را به طرفِ  معموالً
این    .شکستگی و نیازمندی رسیده بود  ۀدهد که او کامالً به مرحل کالم خدا نشان می .سرخورده و ورشکسته است
 وضعیتِو با  صادق شودخودش  ت با که مجبور اس بینداو خود را در وضعیتی می .آیدپسر در این حال به خود می

این همان قدم    «.روممی خود  خیزم و نزد پدر ِ برمی»  : گویددر این جاست که به خود می  . واقعی خود روبرو شود
فت:  گخواهم گوید به پدر خود  او می  .های خود و بازگشت به سوی خدایعنی پشت کردن به راه  . و توبهتوبه است

با من    .پسرت خوانده شوم  ه نیستمبه او خواهم گفت دیگر شایست  .امتو گناه کردهحضورِ  به آسمان و به    ،پدر  »ای
 .« رفتار کن تهمچون یکی از کارگران

فروتن و شکسته    یک شخصِ  و این واکنشِ  .گردداین پسر با افتادگی و روحی شکسته و فروتن به نزد پدر باز می
  ن او شتابا  سوی   ، بهدلی پر از محبت  . باپدر او را دید  ؟واکنش پدر نسبت به اینچنین گناهکاری چیست  .است
   . اش کرداو را در آغوش کشید و غرق بوسه .دوید
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  .گویدبه او خوش آمد می  .روداز دور به استقبال او می  .پدتفروتن و شکسته می  گناهکارِکه برای  خداوند دلی دارد  
   .کشدای را به آغوش میشکسته  و این چنین گناهکارِ 

قا فصل  و ل  ۲۵برادر بزرگتری که کالم خدا در آیه    ،دیگری هم در این داستان وجود داشت  ، برادراز طرف دیگر 

این    !بود  "هپسر خوب"او در واقع    . پسر بزرگتر در مزرعه بود  ، گرددوقتی پسر کوچکتر برمی  : گویداو می  ۀبار  در   ۱۵
ل و هُصدای ساز و دُ  ،رسدولی حاال وقتی نزدیک خانه می  ش بود.پسر در خانه با وفاداری مشغول انجام وظایف

از یکی از    ،او به جای اینکه وارد خانه شود و از پدر بپرسد که چه خبر است .رسدموسیقی و رقص به گوشش می
او در    .گویدبرادر کوچکتر نمی  ۀبار  همه حقیقت را در  متاسفانه نوکر   .پرسد که چه اتفاقی افتاده استنوکران می

و پدرت    است   برگشته   ،را به باد داده   تثروت پدر  ۀهمات که  که برادرِ بدبخت و ورشکسته دهد  واقع از این خبر می
نه  از خا  انهاینکه چقدر متکبر یعنی    ،خ داده بوداما او از تغییرات دیگری که بر پسر رُ  .برایش مهمانی گرفته است
، توبه کار و فروتن برگشته و گناه خود را به پدر اعتراف کرده و پدر او را بخشیده  ۀ بیرون رفت و حاال با روحی

   .همگی جشن بگیریم و شادی و پایکوبی کنیم ،بازگشت او گوید که واقعاً باید به خاطِراو نمی .گویدمین چیزی

شنود و مهمانی را ترک  آزردگی و خشم برادر بزرگ می  ۀبار  پدر در  .شودخشمگین و عصبانی می  برادر بزرگ واقعاً
بایستی  صدای ساز و رقص هم می  ،کردمهمانی را ترک می  ،یهودی رسم بر این بود که اگر پدر  ۀدر خانواد  کند.می

چه    .برسد  دلو سخت  متکبر   رادر بزرگِپدر مهمانی را ترک کرد تا به ب  .باره برگردد  دو  اینکه او  شد تامیمتوقف  
  ، دل، سختمتکبر   ایماندارانِ  ، به خاطرِ های امروزی هم شادی حقیقی روحانی رکتاشو م   ، بسا در بسیاری از کلیساها

   .تلخ و مجروح متوقف شده است ، خشمگین

اناجیل می زناکاران  حبینیم که مسیدر طول  از  آنکه  از  آزُها و  فاحشه  ،قاتالن  ،بیش  از    ، رده شودباجگیران دل 
آزرده خاطر    ،روندهای افراشته راه میتعلیم ناپذیر دارند و با گردن  که روحی  و از خود راضیمتکبرانِ سرکش  

  .شودمی

کنند فکر می  ، وبرنداز فریسیان و رهبران مذهبی و برادران بزرگتری که هیچگاه پی به گناهکار بودن خود نمی
   شود.، دلِ مسیح از اینگونه افراد آزرده میکه خیلی بیشتر از اینها الیق تکریم پدر هستند

های ما را تفتیش کند و به ما نشان دهد که معنی شکستگی و فروتنی چقدر من و شما نیاز داریم که خدا قلب
   .واقعی چیست

 دل در کنار سبک و روش زندگی یک شخصِ بر و سختمتک  ۀروحی  بیایید با هم به شواهد و خصوصیاتِحاال  
 بپردازیم.   دل  افتاده و فروتن

 

 های دیگران تمرکز دارند.متکبر بر شکست فرادا(  ۱

 فروتن اشخاصی هستند که حساسیت خاصی نسبت به معضالت و نیازهای روحانی خودشان دارند. افراد
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رند ولی به ایرادات  بدارند. آنها اشکاالت دیگران را زیر میکروسکوپ می  دقتمتکبر روحیه ایرادگیر و من  افراد (  ۲
 کنند.خود با تلسکوپ نگاه می

گذرند، چون به این حقیقت  ای بخشنده میقصیرات دیگران با روحیهفروتن اشخاصی دلسوز هستند و از سر ت  افراد
 واقفند که خدا آنها را به دفعات بخشیده است.

 

 نگرند.شمارند و بر دیگران با نظر حقارت میاشخاص متکبر خود را خیلی عادل و پارسا می ( ۳

 کنند.اشخاص فروتن دیگران را باالتر از خود حساب می

 

 متکبر روحی مستقل و خودکفا دارند.  ( اشخاص4

 اشخاص فروتن روحیه وابسته و نیازمند نسبت به خدا دارند. آنها از نیاز خود به دیگران آگاه هستند.

 

 گویند.  اشخاص متکبر همواره در صدد آن هستند تا به دیگران ثابت کنند که آنها راست می (۵

 اشخاص فروتن اهل بحث و جدل نیستند.

 

 .گر دارندمتکبر همواره در حال ادعای حق و حقوق خود هستند و روحیه پرتوقع و مطالبه اشخاص(  ۶

 گذرند و روحی متواضع و افتاده دارند.اشخاص فروتن از حقوق خود می

 

 اشخاص متکبر همواره در فکر وقت شخصی، حقوق شخصی، سوابق و آبروی شخصی خود هستند. ( ۷

 کنند.یافراد فروتن نفس خود را انکار م

 

 افراد متکبر دوست دارند خدمت کرده شوند. ( 8

 ای قوی در حال خدمت دیگران هستند.افراد فروتن با انگیزه
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 شان این است که در هر چیز نام و منصبی برای خود پیدا کنند. افراد متکبر، خواسته قلبی  ( ۹

 ن گردند.افراد فروتن دوست دارند امین و وفادار باشند و باعث موفقیت دیگرا

 

 فرازی هستند.ا افراد متکبر همیشه در پی منافع شخصی و خود  ( ۱0

 افراد فروتن دوست دارند باعث ارتقاء دیگران گردند.

 

 افراد متکبر دوست دارند که در میان دیگران شناخته شده باشند و اعمال آنها مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند. (  ۱۱

 اند و سپاسگزار. گیرد در عجبهای خود واقفند و از این که خداوند آنها را به کار میافراد فروتن به بی لیاقتی

 

 شوند. افراد متکبر اگر اسم آنها از قلم بیفتد و فقط از دیگران تقدیر شود، ناراحت و آزرده می ( ۱۲

 کنند.گران شادی میافراد فروتن مشتاقند که دیگران مورد تحسین و تشویق قرار گیرند. آنها از سرافرازی دی

 

های  این سازمان باید خیلی خوشبخت باشد که استعداد"افراد متکبر، ضمیر ناخودآگاه آنها به آنها می گوید:  ( ۱۳

 کنند تمرکز دارند.انها همیشه بر آنچه که برای خدا می "مرا دارد.

آنها    "ر این کار سهمی داشته باشم.من اصال لیاقت ندارم که د "افراد فروتن، نقطه نظر واقعی آنها این است که  
 دانند که اگر خدا قوت یا استعدادی به آنها نداده باشد، قادر به انجام هیچ کاری نیستند.می

 

 .کنندافراد متکبر نسبت به دانش خود احساس خرسندی و کفایت می (۱4

 ای برای یادگیری دارند.طوالنیدانند، راه افراد فروتن به این امر واقفند که در کنار آنچه که می

 

 افراد متکبر افرادی خود محور هستند و تمرکز اصلی شان بر خودشان است. ( ۱۵

 افراد فروتن دلواپس خودشان نیستند. 

 

 گیرند.افراد متکبر از دیگران فاصله می  (۱۶
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حبت کردن به دیگران بها  افراد فروتن حاضرند خطرات احتمالی نزدیک شدن به دیگران را بپذیرند. آنها برای م
 پردازند.می

 

 اند.افراد متکبر در سرزنش دیگران بسیار سریع  (۱۷

 پذیرند.افراد فروتن قادر به تشخیص و پذیرش اشکاالت خود هستند و در این خصوص مسئولیت شخصی می

 

 دهند.اگر کسی از اشخاص متکبر ایراد بگیرد، روحی تدافعی از خود نشان می  (۱8

 اشخاص فروتن با فروتنی و روحیه مثبت حاضرند به انتقاد گوش فرا دهند و اشکاالت خود را بپذیرند.

 

شان  کنند. تمام سعیبرای افراد متکبر به طور کلی برایشان خیلی مهم است که مردم درباره آنها چه فکر می  (۱۹
 در آن است که از خود اسم و صورت خوبی به جا بگذارند. 

ن برای آنها مهم است که واقعی باشند. در واقع، بیشتر از آنکه طرز فکر دیگران برایشان اهمیت داشته  افراد فروت
 باشد، در فکر این هستند که خدا درون آنها را می بیند. آنها حاضرند که در این راه از اسم و منصب خود بگذرند.

 

 هایشان با دیگران صحبت کنند. نی و شکستبرای افراد متکبر خیلی سخت است که درباره نیازهای روحا  (۲0

ها و نیازهای  کند در رابطه با در میان گذاشتن شکستافراد فروتن مشکلی ندارند که تا جایی که خدا هدایت می
 روحانی خود شفاف باشند. 

 

به پوشاندن    برای افراد متکبر همیشه اهمیت دارد که هیچکس از گناهان آنها خبر نداشته باشد. در واقع عالقه  (۲۱
 گناه دارند.

افراد فروتن وقتی در مقابل خدا شکسته شدند، برایشان مهم نیست که کسی به گناه آنها واقف شود. در واقع  
 چیزی ندارند که از دست بدهند.

 

 بسیار سخت است.   "کنم مرا ببخشیدمن اشتباه کردم، خواهش می"برای افراد متکبر به زبان آوردن عبارت    (۲۲

 کنند.فروتن، در پذیرفتن اشتباه خود سریع و مسئولیت پذیرند، و در صورت لزوم در معذرت خواهی درنگ نمی  افراد
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 کنند.افراد متکبر به صورت کلی به گناهان خود اعتراف می   (۲۳

 افراد فروتن قادرند که گناه خود را به اسم تشخیص دهند و آن را به اسم و به طور خاص اعتراف کنند.

 

 افراد متکبر بیشتر از آنکه به گناه فکر کند، از صدماتی که نتیجه گناه بر آنها وارد آورده ناراحتند.  (۲4

 شود. شان میافراد فروتن، ریشه و مسبب گناه باعث غم

 

کنند. دلیل اصلی ناراحتی آنان این است که گناه  افراد متکبر نسبت به گناه خود ابراز ناراحتی و پشیمانی می  (۲۵
 اند. اند. به زبان عامیانه لو رفتهها فاش شده و در دام افتادهآن

 کنند. افراد فروتن از انجام گناه واقعاً پشیمان هستند و با روحیه توبه کار آن را ترک می

 

ها همیشه انتظار دارند دیگران قدم اول را برای معذرت  هنگام بروز سوء تفاهمات یا ناسازگاری  افراد متکبر    (۲۶
 خواهی و طلب بخشش بردارند.

ها هر چقدر هم که نسبت به آنان حق کشی شده باشد حاضرند  افراد فروتن هنگام بروز سوء تفاهمات یا ناسازگاری
 که قدم اول را برای مصالحه بردارند.

 

 بینند. احترام میافراد متکبر همواره در حال مقایسه خود با دیگران هستند. بنابراین همیشه خود را شایسته   (۲۷

 بینند. کنند و بنابراین همیشه خود را نیازمند رحمت او میافراد فروتن خود را با قدوسیت خدا مقایسه می

 

 افراد متکبر نسبت به وضعیت واقعی قلب و درون خود کور هستند.  (۲8

 روند.افراد فروتن در نور راه می

 

 بینند. وبه نمیافراد متکبر هیچ وقت خود را نیازمند به ت  (۲۹

 افراد فروتن به تداوم نیاز درونی خود در رابطه با توبه، واقعی هستند.
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 کنند که همه به جز خودشان به بیداری و تجدید روحانی احتیاج دارند.افراد متکبر فکر می  (۳0

دانند که ای با خدا دارند. آنها میتازهاند که به طور دائمی و وقفه ناپذیر احتیاج به مالقات افراد فروتن درک کرده
ر شوند و هر روز خود را در معرض دریافت نشاط و تر و تازگی زندگی در مسیح قرار  القدس پُدائماً باید از روح

 دهند. 

 

 آینده هم با ما همراه شوید. ۀکنیم که در ادامه این موضوع در برنامازشما دعوت می : نازی

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه در این برنامه
است   اصالن  میسابرینا  شما  سمع  به  ترجمکه  تهیـرسد.  و  برنامـ ه  این  همهـ ۀ  حاصل  مؤسسۀ  ـ ها  دو  کاری 

 باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»
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