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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

(2 بخش) فروتنی  -در طلبِ خداوند 

چه کسی شما را برخواهد افراشت؟

-با ترس  ،دهیدبفروتنی نشان    تان از خود ،به عنوان یک زن  تاناگر شما بخواهید در زندگی زناشویی خود  : نازی

. ها آشنا خواهیم شدامروز با این ترس ۀدر برنام .هایی روبرو خواهید شد

خدا تو را    ...  نفروتن کُ  ! بله، خدا. ..... تو خود راخدا  :جواب این است  ؟کسی به فکر من خواهد بود  سابرینا:

من   ،ولی در این صورت"بگویی ممکن است  .اوست که در اصل نیازهای تو را رفع خواهد کردشت. برخواهد افرا

افتاده دلی و روحی  و  به فروتنی    تدهد که اگر تو با شوهر ولی کالم خدا نشان می  ".زیر پا خواهم شد  مثل فرشِ 
 .دنسرافراز ک، خدا قادر است تو را بیش از آنچه فکر کنی و یا آرزو داشته باشی،  حلیم و آرام رفتار کنی 

با صدای سابرینا اصالن   نکُحیا  ا  هایماندلای دیگر از پادکست  شنوندگان گرامی امروز هم با برنامه  :نازی

دانید که در حالِ می  حتماً  ،همراهی کرده باشید  اهای ما راگر شما تا حاال برنامه  .در خدمت شما عزیزان هستیم 
مهم در رابطه با    ۀاین مطالع  به دنبالِ لطفاً امروز    .فروتنی و نقش آن در بیداری روحانی هستیم  موضوعِ   بررسیِ
 .توجه کنید ، فروتنی و تکبر   ۀمقایس

تفاوتی  بیداری روحانی موضوعی است که نباید با غفلت و یا بی  وخداوند    طلبیدنِ  موضوع تکبر در فرآیندِ  سابرینا:

وید که  گکالم خدا می  .در نظر خدا از اهمیت بسیار بسیار زیادی برخوردار است  ،این موضوع  .از کنار آن گذشت
 .زندران را پس میبمتکا  خد  .کندمثل باران بر فروتنان جاری می  ولی فیضِ خود راکند  ران مخالفت میتکبخدا با م
ت کنم ولی راستش  توانم قضاوشما نمی  ۀمن دربار  .کندنسبت به اشخاص متکبر اعالم جنگ می  واقع،او در  
اما بر حسب کالم    .من اعالم جنگ کند  هخواهم که خدا به من نزدیک شود تا این که مرا پس بزند و بمی  اًشخص
ای  هر جلوه  ،بنابراین  .هستند  هدل و شکستافتاده  ،فروتن  ، افرادِ تنها کسانی که می توانند به خدا نزدیک شوند  ،خدا

یموقعیت  ، تکبر   .داردما را از خدا جدا و دور نگه می  ،تکبر  .از ما فاصله بگیردشود که خدا  تنها باعث می  ،از غرور
  .کندمیاجتناب مان و برکت دادننزدیک شدن به ما  دا از کند که خایجاد می
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که بخاطر  این همان چیزی است    ،اما متاسفانه  .وحشتناک است  ،ندحتی تصور اینکه خدا با ما مخالفت کُ  ...   وای
وقتی ما از هم نظر شدن با   ، ورزیمولی وقتی ما از فروتن کردن خودمان اجتناب می . افتدبرای ما اتفاق می ،تکبر 

خواهیم به خدا  وقتی ما نسبت به اعمال و نقطه نظراتمان نمی ،کنیمخودداری میمان، هشریران اعمالِ ۀبار خدا در
  .ایستد ما می ضدِکند و به خدا با ما مخالفت می  ،جوابگو باشیم

و این یکی از    .که او را بشکندمجبور است    خدا،  شودمینفروتن  و  شکند  وقتی کسی خود را در مقابل خدا نمی

ی کتاب  های اصلِمیکی از تِ  موضوع،این    مثالً  .اتفاقاتی است که مکرراً در کالم خدا از آن صحبت شده است
او قادر است کسانی را که با  »  :از فصل چهارم این کتاب می خوانیم  ۳۷که در آیه  نان چ  .شوددانیال محسوب می

ما    ، در کالم خدا  .کندپست می  ،سازندخدا کسانی را که خود را فروتن نمی  .«پست گرداند  ،کنندتکبر رفتار می
  .کشاندبه پایین می و کندات می مجازبینیم که خدا اشخاص متکبر را بارها و بارها می

بر و غرور  و کانسان به زیر کشیده خواهد شد    های تکبرآمیِزنگاه»  :خوانیما فصل دوم آیه یازده میی اشعدر کتاب  
   .«تنها خداوند در آن روز متعال خواهد بود .خواهد گردیدپست آدمیان 

امثال سلیمان فصل    .بارها تکرار شده است  ، خدا  انسان توسطِ  تکبرِ   موضوع پست کردنِ   ، در کتاب امثال سلیمان
  ۀخداوند خان»   :خوانیممی  ۲۵آیه    ۱۵و در امثال سلیمان فصل    «آیدبا تکبر شرمساری می»می گوید    ۲آیه    ۱۱

   .«کندمتکبران را ویران می

   ؟شما با فرزندانتان تکبر هست در ارتباطاتِ ؟ستهدر ازدواج شما تکبر  ؟شما تکبر هستۀ آیا در خان

  .کندخدا نابود و ویران می  ،آنچه را که در آن تکبر باشد  .کندگوید خداوند خانه متکبران را ویران میاین آیه می
بدان که    . یقینت دارده کرا  ،خداوند از هر که دلش متکبر باشد»  :گویدمی  ۵آیه    ۱۶کتاب امثال سلیمان فصل  

  .«چنین کس بی سزا نخواهد ماند

   .«متکبر پیشرو لغزش  دلِو است  (هالکت )یانابودی  غرور پیش روِگوید: »می ۱۸یه آ ۱۶امثال سلیمان فصل 

   .«سازدآدمی او را خوار می غرورِ» :گویدمی ۲۳آیه  ۲۹امثال سلیمان فصل 

   .«تحمل نخواهم کرد ،ر داردور غم تکبر و دلمهر آنکس را که چشمان » :گویدمی ۵آیه  ۱۰۱مزمور خداوند در 

آن متکبر لغزیده خواهد افتاد و کسی او را برپا  »  :خوانیممی  ۳۲آیه    ۵۰رسیم که در فصل  بعد به کتاب ارمیا می
  اگرچه همچون عقاب اوج »   :گویدکالم خدا اینچنین می  ۴فصل یک آیه    دیابوبعد در کتاب ع  .«نخواهد داشت

   .«ز آنجا تو را فرود خواهم آوردا ،در میان ستارگان آشیانه گزینی  و گیری

مکرراً در    ، خدا ما را پست خواهد کرد  یم، فرازا اگر من و شما خودمان را بر که    ،بینیم که این موضوعمی  ، بنابراین
محل کار    ، کلیساها  ،هاخانواده  ، های شخصی خود را در زندگی  خدا این اصلِ   و  .مقدس تکرار شده استطول کتاب
  .کندو در وقت خودش پیاده می شهای خودتر با روشبزرگ و اجتماعاتِ
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آن کسانی که خود    .کندکشد و سرافراز میما را باال میاو   ، اگر من و شما خود را فروتن کنیم ،ولی از طرف دیگر
  .کندآنها را بلند می  داخ ،دهندعظیم خدا قرار می اقتدارِ را در زیرِ 

ی  ابرای همین به بهترین نمونه یعنی عیس   .مسیحی را مورد بررسی قرار دهیم  واقعیِ  واهیم فروتنیِخامروز می
کنم که به کتاب فیلیپیان در  از شما دعوت می  ، مقدس به همراه داریداگر کتاب  .خداوند نگاهی خواهیم انداخت

ممکن است که شما با این بخش از کالم خدا آشنایی داشته باشید اما به نظر   .عهد جدید فصل دوم مراجعه کنید
فروتنی    تا  ما الزم است آن را بارها و بارها بخوانیم  ۀمقدس است که برای همهایی از کتابمن این یکی از قسمت

   .یادآوری کندبه ما حقیقی را 

در خودمان پرورش    است،  حقیقی   مسیح را که فروتنیِ  ۀ روحیباید این    ، ایماگر واقعاً ما در طلب خداوند قدم برداشته
فیلیپیان آثار و شواهد فروتنی و خصوصیات آن را    رساله بهدر این فصل و در واقع در تمام طول    پولس،  .دهیم

در کتاب فیلیپیان به برخی از خصوصیات غرور و تکبر هم اشاراتی شده    ، در عین حال  .دهدمورد بررسی قرار می
با   توانستندو نمیکند که با هم توافق نداشتند پولس در این کتاب از دو زن یاد می  ،اگر به یاد داشته باشید .است

کنار آمدن با یکدیگر را    روشِ شما باید  که  کند  لس در واقع به آنها این نکته را خاطر نشان میوپ  .هم کنار آیند
  ، ها هستیممتاسفانه امروز چقدر ما شاهد اینگونه داستان .کردنداین دو زن هر دو در کلیسا خدمت می .یاد بگیرید

   .آیندزنانی که با هم کنار نمی

در فصل دوم که درست وسط کتاب فیلیپیان    .گوید که هر یک از شما باید خود را فروتن کندبه آنها می  پولس
ترین  او نه تنها فروتن  .دهدارائه میترین شخصی که تا به حال روی زمین زیسته را  تصویری از فروتن   پولس   ،است
  .خداوند است مسیحِ همان عیسای این شخص   .ستاترین نیز مرتبهترین و بلندرفیعترین، بلکه متعال ،است

اگر در روح رفاقت    ،تسلی شماست  ۀ او مای  محبتِ  اگر   د،دلگرمی  ح پس اگر در مسی»گوید می  ۲و    ۱لس در آیات  وپ
به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل     مرا بیایید شادیِ  ،ت برخورداریددارید و اگر از رحم و شفق

   .«باشید أییکدل و یکر  ه،داشت

ما که  و لس به آنها وپیغام پ ، در واقع .کنداین آیات با ایمانداران کلیسای محلی شهر فیلیپی صحبت می  طتوسو ا
آیا این بدان معناست که    م.و وحدت نظر داشته باشی  می باشیأیکر شنویم این است که یکدل و  داریم این را می

  ۀهم !نه ؟یا هیچ یک از ما نباید با دیگری اختالف نظر داشته باشد ؟هیچ یک از ما نباید از دیگری متفاوت باشد
ن کنیم و  ما باید خود را فروت  ،هاعلیرغم تفاوت  تا  کنداما کالم خدا ما را تشویق می  . ما از هم متفاوت هستیم

  . با هم گام برداریم  او،و طلبیدن     خداخشنود ساختنِ  رِ مسیو در    .ها دوست داشته باشیمتفاوت  با وجودِیکدیگر را  
ولی این بدان معنا نیست که آنها از هم متفاوت   .زن و شوهر یکدل و یکرنگ باشند  ، هاخواهد که در ازدواجخدا می
 ۀ س این نیست که ما حق نداریم عقیدلپو  منظورِ  .شویمزندگی زناشویی می  ها واردِما با این تفاوت  ۀهم  .نیستند

  ریِ رو و س    ، آقایی  ،به خداوندی  خود را  ، هر دو، شوهر زن و  اما به این معناست که    ...   خودمان را آنجا مطرح کنیم
  و یا بر عکس،   خود را به زور بر مرد تحمیل نکند  ۀعقید   که زنکند  این کمک می  .شان بسپارندبر زندگی  حمسی
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   او هر یک از آنها خودش را در زیر دست مسیح و سروریِ  چون  . خودش را به زور بر زن تحمیل نکند  ۀمرد عقید

تو صاحب و کنترل    مسیح،خداوند  "  :گویداو میو به   .کندمیخم  مسیح    خود را به زیر یوغِ   گردنِ  و  کندمیفروتن  
تو کرده    ۀاراد  ...  من  تو در زندگی من پیاده شود و نه راه و روشِ  راه و روشِ  باش.  خانوادهاین   و  ازدواج  این  ۀکنند

  : دهدادامه می  ۳پولس در آیۀ    .شوندی میرأدو یک   بدین ترتیب است که این و    "!من  شود و نه اراده و خواستِ 
از  » را  کاری  نکنیدسِر  هیچ  تکبر  و  طلبی  تر   .«جاه  از  بعضی  معنی  جمهدر  به  واژه  این  یا    «خودنمایی»ها  و 
  .آمده است «چشمی کردنهم»

از  خودمان با دیگران انجام ندهیم تا    ۀکاری را از روی مقایس  که  من و شما باید به خود یادآوری کنیم  ، بنابراین
حاال دوباره به    .«بدانیدبلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر  : »گویددر ادامه میپولس    یم.بهتر به نظر آیهمه  

های کوچک  به افرادی که در گروه یتان،هابچهبه  ،مثال به شوهرتان .افرادی که در اطراف شما هستند فکر کنید
خویشاوندان و  اعضای خانواده و  ، به  یا افرادی که در محیط کار در کنار شما هستند  ،نشینندکنار شما می  ، کلیسا

   و ..... کلیسا اعضای  

  ، باور کنید که اگر هر یک از ما این چنین دیدگاهی داشته باشیم  ؟کنیدآنها را بهتر از خودتان فرض می  آیا شما 
  شما از راهِمن و    کهتفاوت خواهد شد وقتیم  خیلی   ما  ازدواج و زندگی زناشوییِ   .د کردنچیزها تفاوت خواهخیلی  

این حرف ممکن است که باعث    .دمان حساب کنیمرا باالتر و مهمتر از خو  اومان نگاه کنیم و  فروتنی به شوهران
چه    ،کنند که اگر او را باالتر و مهمتر از خودم حساب کنممطرح    تیسواال  و  ،ها بشودعصبانیت یا نگرانی خیلی

این است  ؟کسی به فکر من خواهد بود ..... تو خود راخدا  : جواب  کُ  ! بله، خدا.  خدا تو را برخواهد    ...  ن فروتن 

من مثل    ،ولی در این صورت"بگویی  ممکن است    .اوست که در اصل نیازهای تو را رفع خواهد کرد  شت.افرا

افتاده دلی و روحی حلیم  و  به فروتنی    ت دهد که اگر تو با شوهر ولی کالم خدا نشان می  ".زیر پا خواهم شد  فرشِ
  داخ  ۀچون وعد  .دنسرافراز کآنچه فکر کنی و یا آرزو داشته باشی،    ، خدا قادر است تو را بیش ازو آرام رفتار کنی

   .سرافرازشان خواهد کرد ....  ن این است که او آنها را بلند خواهد کردابه فروتن

ایماندار نباشد و هیچ    اصالً  . ممکن است که او خواهید تغییر نکندعزیزان ممکن است شوهر شما آنقدر که شما می
مجذوب   ،فروتنی  یزی درونمان هست که با دیدنِچ  ،ایمخدا آفریده شده  ما انسانها چون مثلِ  اما  .وقت هم نشود

. مثالً  کشیمخودمان را پس می  و   دهیمغرور و تکبر دیگران از خود مقاومت نشان می  و نسبت به  شویم آن می
شویم. ولی  بینیم، چقدر مجذوبِ آنها میپذیر میروحیۀ فروتن، آرام و مطیع و تعلیم  خودِ ما وقتی از فرزندانمان

با دست آنها  گرهوقتی  رفتار میهای  متکبرانه  و  در هم،  ابروانِ  نشان خورده،  مقاومت  خودمان  از  ما هم  کنند، 
 دهیم. می

دیگران را از خودتان    :گویدمی. بنابراین، پولس  شودنزدیک می  انکند ولی به فروتنتکبران مخالفت میبا مخدا  بله،  
  اًذات  ون ماچ  .این کار بسیار سخت و گاهی اوقات احمقانه است  ،هابه نظر ما انسانو    .هتر و باالتر حساب کنیدب
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برای    .حساب کنیمدیگران  باالتر از    که خودمان را همیشه تمایل اصلی ما این است  و    .متکبر و خود محور هستیم
   .شوار استسخت و د ، کاری باالتر حساب کردن دیگران از خودمان ،همین

این کار نه فقط دشوار بلکه احمقانه هم به نظر    ،داشته باشیمرا ناما موضوع اصلی این است که اگر ما روح مسیح  
خدا نیاز دارد    ۀ ماورا الطبیع  ضِقدرت و فیدیگران را باالتر از خود فرض کردن، کاری است که به    .خواهد رسید
   .بکندخواهد این کار را نفس ما نمی چون طبیعتِ

  .«که به دیگران نیز بیندیشدبلاز شما تنها به فکر خود نباشد : »هیچیک دهدادامه می  ۴آیه  پولس در

و کالم خدا ما را تشویق    .کندو نیازهای آنان فکر می  ا،های آنهسرگرمی  ،آنها  عالئقِ  ،به دیگران  ،فروتنی واقعی
   .دیگران نیز باشیمباشیم بلکه به فکر نخودمان فقط به فکر کند که می

که مسیحِ    همان طرز فکر را داشته باشید: »گویداینطور می  ، پولساین بحث  ۀبینیم که در اداممی  ۷تا    ۵در آیات  
ذاتِ  از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست بلکه خود را خالی کرد و    ،با خدا بود   تاذاو که هم  .داشت  عیسی

شما ممکن است بگویید که تا جایی که کسی مرا مجبور نکرده که   .«آدمیان درآمدغالم را پذیرفت و به شباهت 
خواهد انتخاب  این من هستم که دلم می  .دیگران ندارم  مثل غالم و کنیز دیگران را خدمت کنم مشکلی با خدمتِ

او کامالً    ....  م داداین عمل را انجام بده چنانکه مسیح انجا  ...  نه  :گویدولی خدا می  .کنم چه کسی را خدمت کنم
مسیح در   .غالم فرض کرد و انسان شدخادم و    ... خودش راسوابق و آبرویش فکر نکرد  به    ...خود را خالی کرد  

او خودش    ،هی و در مکان رفیعی ساکن بود آن کسی که در عرش اال  ، آن متعال  ...  جهان بود  ۀواقع خالق و آفرینند
   شُست.  مثل یک خادم حتی پای کسی را که به او خیانت ورزید  ،مثل یک نوکر  .تر آورد ..و پایین و پایینرا پایین  

   .م کردغالاو خودش را 

بیشتر از هر   ،کنیمخدمت می و آنها را  کنیمفروتنی دیگران را باالتر از خودمان حساب میبا  وقتی من و شما هم 
  . کشیمدر نظر دیگران به تصویر می و مسیح راکنیم رفتار می حمسی شباهتِ موقع دیگر به 

آیا آنها را با فروتنی مثل   ؟کنیدبیشتر از خودتان حساب می  ،در محیط کار  ،در کلیسا  ،آیا شما دیگران را در خانواده
 کنید؟  میخدمت  حمسی

  مرگ، حتی مرگ برخود را خوار ساخت و تا به    ،چون در سیمای بشری یافت شد»و    .رسیممی  ۸  بعد به آیۀ
ها و شواهد  یکی دیگر از نشانه ، مطیع بودن .او خود را خوار و فروتن ساخت و مطیع گردید  .«صلیب مطیع گردید
مطیع نشان    ۀ روحی  ،مسئوالنی که خدا در زندگی ما قرار دادهو  ها  چقدر ما نسبت به قدرت  .فروتنی حقیقی است

ها و مسئوالن انسانی که پدر در  او حتی نسبت به قدرت  .خدا اطاعت کرد  ۀارادو  مسیح از کالم خدا    ؟دهیممی
  .مطیع بود ،زندگی او قرار داده بود

یعنی تا جایی که او جان خود را  ...  مرگ    تا به حدِ  :گویدکالم خدا می  ؟به نظر شما این اطاعت تا چه حد بودو  
  .صلیبآلودِ و شرمدشوار   معمولی بلکه مرگِ گِیک مر   .. و آن هم نه، دادآن  پایِ
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خدا نیز او    »پس  .دهندجواب این سوال را می   ۱۱  تا  ۹آیات    ؟این همه درد و پستی برای چه بود  ؟ولی بعد چه شد
بر    ،ی خم شود در آسمانیهر زانو  عیسی و بخشید تا به نام  دنامها ب  ۀ فراز کرد و نامی برتر از همارا به غایت سر 

و این اصلی    .«خدای پدر  یسای مسیح خداوند است برای جاللِه عهر زبانی اقرار کند ک  وزمین    و در زیِر  زمین
   .کندما رعایت می است که خدا همیشه در مقابل فروتنیِ

س  طر پ  ۵آیه    ۵س فصل  طر در اول پ  . بلند خواهد کرد  واین خداست که شما را سرافراز    ...  شما خود را فروتن کنید
  .«همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر ببندید: »نویسندور میفروتنی این ط   ۀبار رسول در

پرسید ب  ، او خودتان پوشیدشما را به یک چالش دعوت کنم که هر روز صبح وقتی که لباس می  خواهممیامروز  
  ، مطمئن باشید قبل از رویارویی با خانواده  م؟ اآیا لباس فروتنی را بر تن کرده  ؟خود بسته ام  که آیا فروتنی را بر کمِر

  .داشته باشید  ر تننسبت به دیگران را بلباسِ فروتنی    ،محل کار و یا هر جای دیگرو رفتن به  خانه    قبل از ترکِ
قبل از اینکه به طرف    .دپوشیده باشی  ، یدشو  روبروها  بهتر است این لباس را صبح قبل از اینکه با شوهر و بچه

   .ایدمطمئن باشید که فروتنی را بر خود بسته ،محل کار حرکت کنید

  ان فروتن  ایستد اما ان میدر رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر ببندید زیرا خدا در برابر متکبر   ۵  ۀ مطابق آی  بله،
می فیض  کا  ایهدیه  ضفی  .بخشدرا  فروتنان  به  خدا  از طرف  از  ایما  ماه  ست  دقیقه  هر  و  روز  هر  در  نداران 

 .  مان عاجزانه به آن نیاز داریمزندگی

فقط  اما بر حسب این آیه    . های آینده در جزئیات بیشتری به بررسی و اهمیت فیض خواهیم پرداختدر برنامه
   .خواهیم بود که خودمان را فروتن کنیم  ضیعنی فی، زمانی موفق به دریافت این هدیه

فروتن سازید تا در زمان مناسب  ،خدا ورِآزور دستِ پس خویشتن را زیِر: گویدمی ۶:   ۵س طر در اول پتوجه کنید 
   . فرازتان سازداسر 

وقت به بیراهه یا بن بست بر نخواهیم  و هیچ  گاههیچ، در جادۀ فروتنی  خود را فروتن کنیم  ، اگر ما  خواهران عزیز
  پشتِ  و  شویدوقتی شب به رختخواب وارد می ،بنابراین  .د کنددهد شما را بلنخورد چون این خداست که قول می

 دشای، و تو  ای بین تو و او بنا شدهدیوار ضخیم یخی  ،تلخ  بگومگوهایِ  خاطِرو ب  ، کنیخود را به شوهر خود می
پس حاال او باید    .شکست  را قلب م  که   های دردناک به من گفتحرف  هعالمیک    ...   گویی تقصیر خودش بود می

خودت را فروتن کن و راه صلیب  تو    : گویدب به من و تو می ااین آیه را به یاد آور که خط ...،    خودش را فروتن کند

. همان طرز فکری  نگاه کن  یح گوید به مسکالم خدا به من و تو می  ،توانی این راه را بروی اگر نمی .را پیش بگیر 
یک    ،یک نوکر  ، مغالتا به حد یک    آورد   ترپایین  وپایین    که خودش را   باشتو در فکرت داشته    ، داشتاو  که    را

تن  فرو اخودت ر . پسباالتر از خودش حساب کرد و آنها را به دیگران بیشتر از خودش فکر کرد .... که ،خدمتکار
   .نکُ
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  و حتی   به شوهر   ...  ایدحرفهای تند و تیزی به کسی زده  . اگر واقعاًاولین قدم را شما بردارید  ،مثل مسیحعزیزان،  
اینجاست که    ،ی که خدا به شما داده و شما با عصبانیت و خشم سعی کردید که او را تربیت و اصالح کنیدابچه

ت  معذر...  من گناه کردم    ...  من اشتباه کردم کند که خود را فروتن کنیم و رفته به آنها بگوییم  خدا از ما دعوت می

 ،خداوندا"  ییم:به خداوند بگو  باشد،این کلمات سخت    ما ادایو حتی اگر برای    ؟آیا مرا خواهی بخشید  ...  می خواهم
ها را با فروتنی به زبان  نم خود را فروتن کنم و این حرفبتوا  تو دارم تا   ۀ به فیض و قدرت ماورا الطبیع  احتیاج

  ".بیاورم

تکبر    ۀ روزانه بارها با این دو گزینو    .با انتخاب فروتنی مواجه خواهیم دید  همیشه خود را   ، شرایط زندگی  ۀما در هم
قدم اول را    حآیا حاضریم که مثل مسی  .باید به هر حال انتخاب کنیم  ایا فروتنی روبرو خواهیم شد که یکی ر

  ، با ما مواجه شوند  نفسِ شرایط بیشتر از اینکه با ما و تکبرِ   ۀ فروتن کنیم تا دیگران در همخود را خالی و    ، برداریم
  ؟او در ما رو به رو شوند و فروتنیِ حمسی

من    ...  گیرم قرار می  ر این صورت من همیشه مورد تحقی  ، خُب، درهمین حاال ممکن است که شما فکر کنید
  .مانم و هیچ یک از نیازهای من برآورده نخواهد شدمیعقب همیشه 

ولی موضوع اصلی این است که    .خواهد شد  رفعنیازهای ما  که همۀ  دهد  کالم خدا به ما وعده می   ، اول از همه
  وقتی ما خود  .فراز کندا این خداست که قرار است ما را بلند و سر  .های شما را رفع خواهد کردخدا و نه انسان نیاز

و نهر فیض خود   ،شودنزدیک میاو به ما  ،خود عمل کند ۀداند که بر وعداو خود را متعهد می  ،کنیمفروتن می ار
  ،کنیم تکبر را اختیار می  ۀاگر ما گزین   لیو  .از لیاقت ماست  ترای که خیلی بیشهدیه  : را بر ما جاری خواهد کرد

کند و در برابر آن مقاومت و ایستادگی از  دهیم که خدا با آن مخالفت میای قرار میخودمان را در معرض زندگی
  .بخشدان را فیض میفروتنایستد اما  گوید خدا در برابر متکبران میچون کالم خدا می .دهدخود نشان می

و در    ،کلیساها  ،هاخانواده  ،افراد  های شخصیِزندگی  ، ها سرنوشت ازدواجکه  این انتخاب بین فروتنی و تکبر است  
   ؟یا متکبر  ؟فروتن نسبت به خدا و دیگران ؟شما در چه موضعی قرار دارید .کندنهایت اجتماعات را تعیین می 

خودت را    ؟حاصل از آن را تجربه کنی  و شادیِ روحانی    خواهی طعم بیداریِآیا می  :گویدخدا به سادگی به ما می
   !فروتن کن

...    که فهمیده اند که هیچ هستندآنانی    ،کنم متواضع و فروتن دارند را احیا می  که روحِ  را   چون من تنها قلب آنانی
   .همه چیز هستم ،من و

 تر..«  : »او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکدر مقابل مسیح گفت .یحیی تعمید دهنده همین را اعالم کرد

 

برای ما به تصویر    حای که تو آن را در مسی فروتنی  ، ما نیاز به فروتنی داریم  ۀچقدر هم  ،خداوندآه ای  ":  دعا

فروتنی را به کمرهای    ...   ن کُ   ما فروتنی را بر تنِ   و ما را بشوی. لباسِ  خود فرو بر  ما را در نهر فروتنیِ   .کشیدی
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خیانتکاران خود  و  های دشمنان  ما نیز حاضر باشیم حتی پای  ، ای که تو بستیفروتنی  ۀ باشد که با حول  ...  ما ببند
فروتنی را انتخاب کنیم و    ۀ جاد  یحمثل مس  بین فروتنی و تکبر،   مانهای روزانهینشباشد که در گز  ...   را بشوییم

های  فرشتگان و قدرت  و  آسمان  ۀولی هم  ،را که با آنکه دولتمند بود  حخداوند مسیو  به یاد بیاوریم نجات دهنده  
فقیر شد   و ود را خالی کرد خ  ، ساکن بود ی علیین علااو که رفیع و در  .به خاطر ما فقیر شد و آسمانی را ترک کرد 

   .او ما امروز دولتمند شویم تا از فقِر

های  آن طرز فکر ...    های مختلف غرور و تکبر را در زندگی ما به ما نشان ده و ما را از آنها آزاد کنالیه  ،خداوندا
در   ،مانهایدر خانواده ،را به عنوان زنانی فروتن ما .را در اسارت نگاه داشته  که ما زشت و متکبرانه  ه،خودمحوران

ی مسیح  اگیر تا عطر خوش تو عیس  مان بکارو در همسایگی  ،مانهایدر کلیسا  ،در محیط کارمان  ،مانهایازدواج
زیبایی و عظمت تو    مجذوبِما  با دیدنِ فروتنیِ    ،بینندرا میما    وقتی که های ما منتشر شود و دیگران  از زندگی

 "!آمین ، در نام مسیح .ندبشو

 

ور خدا فروتن  آزور  زیِر دستِرا  که باید خودمان  یادآوری کنیم    مان ما نیاز داریم که روزانه به خود  ۀ هم  : نازی

یادآوری    مانولی چرا این حقیقت را هر روز باید به خود  .حساب کنیم  مانخوداز  دیگران را باالتر    م، و با فروتنیکنی
  .های تکبر آمیز و خودمحورانه نشان دهیمکه واکنشما این است  ۀچون تمایل طبیعی هم  ؟کنیم

دیگر از خصوصیات فروتنی و تکبر    اینبهبا ما همراه شوید تا به ج  همکنیم که در برنامه آینده  از شما دعوت می
 . بپردازیم

 

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

 باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»

 

ـتا ُکـــن
ن احیـ

هایمـــا
دل 

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.راستی.com/
http://www.احیا.com/



