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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

( 1 بخش)فروتنی  –در طلبِ خداوند 

تستِ تکبُر

در برنامۀ امروز، ما در بارۀ یکی از عوامل مهم در بیداری روحانی خواهیم شنید.   : نازی

خود    یا به یکی از همکارانِ  ، ویکی از دوستان خود   ، آخرین باری که شما به یکی از اعضای خانواده  سابرینا:

، شوداگر به بیشتر از یک ماه پیش مربوط می  ؟ی بودهکِ   "است که مرا ببخشی  ممکن  ...   من اشتباه کردم "اید  گفته

 ؟ ی بودهکِ  "معذرت می خواهم  ، اشتباه کردم "اید  آخرین باری که به شوهر خودتان گفته  .این عالمت خوبی نیست
.چون ما افرادی متکبر و مغرور هستیم  ؟واقعا چرا  ؟نقدر سخت استیما ا  ، برایِ این عبارات  زبان آوردنِ چرا به 

برنامه  :نازی با  پادکست »  شنوندگان عزیز،  از  با صدای سابرینا اصالن در  هایمان احیا کُندلای دیگر   »

 خدمت شما دوستان گرامی هستیم.

برنامهدر این    .ما نیازمند بیداری روحانی هستیم  ۀما به این موضوع پرداختیم که هم  قبل، های  در طول برنامه
 ؟خواهیم دید که بیداری روحانی چه پیش نیازی الزم دارد

یم که  اشدهما تشویق    ،تا به حال  .هستیم  در طلب خداوندهای  دانید در سری برنامههمانطور که می  سابرینا:

در طول   د.بارانبعدالت خود را  ی گفت  بر ما بارانِبن  عهدف که بیاید و همانطور که هوشخداوند را بطلبیم با این 
بنیادی ترین عناصر در  چند برنامه آینده ما درباره موضوعی صحبت خواهیم کرد که به نظر کالم خدا یکی از 

جمعی  و  نی شخصی  حضور خدا در بیداری روحا  ۀنقشی بسیار اساسی در تجرب  ، این عنصر   .طلبیدن روی خداست
هیچگاه   ، یم و یا از آن بگذریمشو فل  ااین نکته غ   ازاگر ما    . شروع بیداری روحانی است  ۀ نقط  ،در واقع  .کندایفا می

هر  در  یا  و    ،در خانواده  ، زندگی زناشویی   ،شما هیچگاه در زندگی شخصی   .بیداری روحانی را تجربه نخواهیم کرد
ۀ ولی این نکت  . اساسی و بنیادی را نادیده بگیرید  دیگری حضور خدا را تجربه نخواهید کرد اگر این اصلِ  ۀرابط

م من که به اسم من  »قواگر    گویداین آیه می  ،مراجعه کنید  ۱۴آیه    ۷اگر به دوم تواریخ فصل    ؟بنیادی چیست
آنگاه    ،بازگشت نمایند  ش یو خبدِ  از راههای  و    ،طالب حضور من باشند  ،دعا کرده  و  متواضع شوند  ،اندنامیده شده

اگر به این    .« زمین ایشان را شفا خواهم داد  گناهان ایشان را خواهم آمرزید و  ود وفرم  ممن از آسمان اجابت خواه

ُکـــن احیـــا هایمـــان
دل
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م من متواضع  قواگر  "کند که  اول از همه با این شروع می  ،معروف در ارتباط با بیداری روحانی توجه کنید  ۀآی

خود    ،اندم من که به نام من خوانده شدهقو اگر  »  :کندمقدس این آیه را اینطور شروع میدیگر کتاب  ۀجمتر   ".شوند
بیشتر از  مردم    که  فروتنی خصوصیتی است  .تواضع و فروتنی است  ،اولین اصل بنیادی  ،پس  .«را فروتن سازند

اکثر ما خبر نداریم که چقدر فاقد    ،طرفیاز    .دهندمورد نکوهش قرار میآن را    ،آنکه بخواهند آن را داشته باشند
شویم ولی از فقدان آن در زندگی خودمان  فروتنی دیگران می  ما متوجه عدمِ   ،اوقات  اغلبِ  .این خصوصیت هستیم

آن یعنی غرور و    ، و متضادِیعنی فروتنی  ،ما به این خصوصیت  ،های آیندهدر طول برنامه  ، بنابراین  . آگاهی نداریم
   اخت.پرد تکبر خواهیم 

  .خواهد عوض کنددید که خدا چه چیزی را در زندگی ما می ، خواهیمبا نگاه کردن به تکبر و بررسی آن ،در واقع
  ود؟ا قلبی فروتن در ما شکوفا شتچیزی هست که ما نیاز داریم از آن توبه کنیم چه 

آن   آن که رفیع و بلند مرتبه است،: »زیرا  در آنجا می خوانیم  ، مراجعه کنیم  ۱۵آیه    ۵۷فصل    عیاشا  تابِاگر به ک
شود، چنین میگوید: »من در مکان رفیع و مقدس ساکنم، و نیز با  که در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده می

 آن که روح توبه کار و افتاده دارد، تا روح افتادگان را احیا کنم و دل توبه کاران را زنده سازم.«

به  نسبت  این آیه نقطه نظر و دیدگاه خدا را    .دهدچقدر به فروتنی اهمیت می داه ما نشان می دهد که خاین آیه ب
بلند    ،رفیع  .توجه کنید  ، به همه خصوصیاتی که درباره خدا در این آیه به کار برده شده است  .دهدفروتنی نشان می

 .«مقدس ساکنم  و  من که در مکان رفیع»  :گویدش میخود خدا درباره خود بینیم که  بعد، می  و  .و بلند  ،عالی  ،مرتبه
رای  واو مافوق همه چیز است و کامالً    .که از مقامی بسیار بلند و عالی برخوردار استمُتعال،  ست  ا  ییاو خدا   ،بله

مقام او حتی در فکر ما هم    وِ لُعُبزرگی و    . توانیم تصور کنیم قرار داردهر مقام عالی و بلندی که من و شما می
جای دیگری    که   گوید می  ، خودش رفیع را دارد   قامِ این م  و  ستااما اینچنین خدایی که ساکن در ابدیت    .نجدگُنمی

یا همانطور که در ترجمه  و    .«کار و افتاده داردتوبه  حبا کسی که رو  نیز»و    :این آیه ادامه می دهد  . نیز ساکن است

  و ین  ی علیعلامن در  "  که گوید  خداوند می  ،بله  .«با کسی که روح متواضع دارد»  :یدگومقدس میقدیمی کتاب
در قلب و زندگی کسانی که شکسته و افتاده و    ، ولی در عین حال  . عالی و بلند سکونت دارم  و  مکانی بسیار رفیع

کاران  توبهو دلِ  کنم    احیاافتادگان را    حِرو  تا »  ؟چرا  ".متواضع هستند هم ساکن هستم و در آنجا منزل می کنم

آیا    .داشتن قلبی فروتن و افتاده است  ،اولین قدم  ؟آیا شما به دنبال بیداری و احیای روحانی هستید  .«را زنده سازم
بیداری و لمس و احیای اال برای   ، اولین قدمکنید؟  دعا میفرزندانتان  و    ،ازدواجتان  ،هایتانهی در خانوادهشما 

من از مکان بلند خودم پایین  "  :گویدمی  ،خدایی که بلند و در مکان عالی و رفیع ساکن است  هکونچ  .فروتنی است

  مقابلِ در  غرور و تکبر    ،همانطور که گفتیم  ".کار دارند مالقات کنمفروتن و توبه  ،ام تا با کسانی که روح افتادهآمده
   .ر هستنداین دو متضاد یکدیگ  ، واقعدر  .کندروح فروتن و افتاده قد علم می

تکبر چیست دارد  ؟اما  دارد  و  ؟ چه خصوصیاتی  متکبر  اشخاص  و  تکبر  و  به غرور  نسبت  نظری  این    ؟خدا چه 
تکبر در واقع یعنی خود فرازی و خود را باال و رفیع اعالم    ؟کندخودش را چطور در زندگی ما ظاهر می  ،خصوصیت

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
 دل 
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کند که او بلند و عالی و رفیع است ولی  اعالم می  خودش این حقیقت را  ۀدر این آیه دیدیم که خدا دربار  !کردن

  عاملِ   ، شکلهمین مُ  .و این عملی بود که شیطان انجام داد   .عالی و رفیع هستمو  بلند    منگوید  شخص متکبر می

  خود را رازی و  خودف   اوهدفِ  .ی بودخودفرازو این    "! توانم مثل خدا باشممن می"  :او گفت  .او شد  سقوطِ  اصلیِ
  ۀ شمارد و این آن چیزی است که هماین عمل در واقع به طور خودکار خدا را پایین میبود.  رفیع و باال شمردن  

این آن چیزی    !انسان را جای خدا قرار دادن و خدا را تحقیر کردن  ، یعنیاستآن  سیستم در دنیا در حال انجام  
او سقوط    ، ارزشِاین که خدا تحقیر شود  .کندلقین میدنیا تبلیغ و ت  ا به سیستمِر  آنو    است که شیطان انجام داد

  تکبر در واقع خود را مهم شمردن است   .انسان ارزشی مصنوعی و تقلبی در سطح خدا پیدا کند  ،عکس  کند و بر 
ای خود فریفته و خودخواه و خود شیفته  روحیه...    ،ای خودمحور که دوست دارد همه چیز به دور او بچرخدروحیه  ...

   .کندبه خود فکر می که فقط 

آخرین    واولین گناهی است که وارد جهان شده است    .....تکبر  "  :گویدجاناتان ادواردز درباره غرور و تکبر می

به  آن را  شود  موجب می  اشدهندهفریب  گناهی که طبیعتِ  ".شودمیهم هست که از این دنیا ریشه کن    یگناه
حیرت آور نیست که    ، آیا این واقعیت  .تکبر یعنی خود را باالتر از واقعیت تصور کردن  . سختی تشخیص دهیم

ش بی خبر  خودقدر در باره خودش تصوری عالی و بلند دارد کامالً از وجود تکبر در زندگی  که اینشخص متکبری  
ما را   ،تکبر .بی خبر هستیمآن در خودمان  بله گناهی که آن را به راحتی در دیگران می بینیم اما از وجودِ ؟!است

تکبر به صورتی فریبنده به ما    .کندمان کور مینیازهای واقعی  وروح    تِنَسکَها و مَو ضعف   ،نسبت به کمبودها
دیدگاه    ،البته امروزه داشتن تصور خوب و مثبت از خود کند که وضعیتِ تو خیلی خوب و مطلوب است.  تلقین می

شوند که روحیه اعتماد به نفس و مستقل و خودکفا در  اکثر افراد تشویق می  .هاستست که بر سر زبانا  داغی
  زندگیِ ، کنیمن چیزی که هستیم تصور میآما خود را بیش از  وقتی اما مشکل این است که  .خود پرورش بدهند

بیمار  ،کنندت نمیما را احترام و عز  ،وقتی دیگران آنطور که انتظار داریم . وکنیمهای غلط بنا میمانر گُبخود را 
آنکه چیزی  و حال    ،کسی خود را شخصی گمان بردکه »اگر  دهد  کالم خدا به ما هشدار می  .شویمو مجروح می

 ( 3:  6)غالطیان  .«فریبدخود را می ،نباشد

سندرزاوز می  وتیزم گا   ۀبار  در   ،مسیحی  ۀبرجست  ۀنویسند  ،والد  تکبر  و  خودبینی  که  یعنی  واقع،  "گوید  این  در 

بین عادتی که مثل ذره  ".خود است  ۀبار  خود و صحبت کردن در  ۀبار  فکر کردن در  تمرین دائمیِ  ،خصوصیت
شود که شخص همه چیز را تنها در  گوتیزم یا خود بینی باعث میا  .دهداهمیت شخصی را چندین برابر جلوه می

جوانب زندگی    ۀخدا و دیگران را حذف کند و متاسفانه این خصوصیت هم  تشدر معادال  و   قیاس با خودش ببیند
  .دهدما را تحت تأثیر قرار می

این راستا می لوئیس در  نهایت شرارت است  ،تکبر "  :گویدسی اس    و مستی    ،طمع  ،حرص  عفتی،بی  ".بنیاد و 
این تکبر است که    .شیطان شد  ،تکبر بود که شیطان  ۀبه وسیل  .رزنداَدر مقابل تکبر به هیچ می  ......دیگر    گناهانِ

  .است  ]ما[  درون  خداییِ  دِضغرور و تکبر وضعیت    .کند دیگری رهنمون می  شرارتِا به هر نوع  ر  مغرور  صِشخ
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  ۲6تاب امثال سلیمان فصل  ککه به  کنم  از شما دعوت می  ، تکبر بیشتر پی ببریم  برای اینکه به جدیت موضوعِ 
  ۀ واژ  ، الثام  تابِ ک  ۲6در فصل    .دندهمیمخرب را بهتر نشان    این آیات اهمیت و جدیت این گناهِ  .نگاهی بیاندازیم

نادان اشاره    منفی شخصِ  تاثیراتِ  و  و یا احمق بارها تکرار شده است و در واقع به خصوصیات منفی   ، جاهل  ،نادان
برای  همچنان حرمت    د، حصا  [ موسم]چنانکه برف در تابستان و باران در  »  : گویدمی  ۱آیه    ، به طور مثال  .کندمی

  .« جاهالن است  چوب برای پشتِ  غ، والافسار برای ا  ، برای اسب  »تازیانهگوید  می  3آیه    احمق شایسته نیست.«
یعنی    !« ادن پیام به دست نادانفرست  ،خشونت نوشیدن است  جامِ و  ون پای خویش بریدن  چهم»گوید  می   6آیه  

گوید  می  ۷آیه    ای.هخودت را در دردسر بزرگی انداخت  ،به کسی بفرصتیپیغامی  اگر به دست یک شخص نادان  
یعنی گفتن کلمات حکیمانه و دادن اندرز و    .«ضرب المثل از دهان نادان  ،لنگ است  مردِ   پاهای آویزانِ»همچون  

حرمت گذاشتن به    ،نبستن سنگ است به فالخُ »گوید  می  ۸آیه    . است  ای ناجور نصیحت به شخص نادان وصله
شود و به هدف  پرتاب نمیسنگ    ؟افتدچه اتفاقی می  ،یعنی اگر کسی سنگ را به فالخن گره بزند   !«شخص نادان

به جایی  هم همینطور     نادان، گذاشتن به شخصِ  پس حُرمت  .بلکه در آن باقی خواهد ماند  ، اصابت نخواهد کرد
  .رسدنمی

  .« رفته باشد  [فرو]مست    ست که در دست شخصِا  مثل خاری  ،احمق برآید  ی که از دهانِ»مَثَل  گویدمی  ۹آیه  
حتی   ، گویداحمق می پس هر چه  . نسبت به آن بی حس است ، مست اگر خاری در دستش فرو رود یعنی شخصِ 

 تشبیه شده  داریانشخص نادان به کمکه  یم  خوانمی  ۱۰آیه  در    .گذارداثری بر دیگران نمی  ،اگر حکیمانه باشد
  د.شونیعنی این افراد همیشه باعث تخریب و خسارت زیاد می  .کندبی هدف به هر رهگذری تیر پرتاب می  است که

احمق   ، گرددخود باز می  قِیِ چنانکه سگ به  »  .دهدشخص نادان ارائه میاز  آوری  ش ندِتصویر زشت و چِ ۱۱آیه  
اشتباهات مشابه    و  .گرددشخص احمق همیشه به اشتباهات خودش مکرراً برمی  .«کندتکرار میتش را  قحمانیز  

خواهیم احمقانه رفتار کنیم و یا به قول کالم  قطعاً بعد از خواندن این آیات هیچ یک از ما نمی  . کندرا تکرار می
   .کندآن را خطرناک معرفی می و ندککالم خدا رفتار احمقانه را کامالً تقبیح می . خدا جاهل یا نادان باشیم

وارد صحنه    ۱۲آیه    ،شوداحمق صحبت می   یک شخصِ  وضعیتِ  وخامتِ  ۀبار  آیه که در ۱۱حاال درست پس از این  
بر او    از امیدِ  ،مید داشتن بر احمقاُ  ؟در نظر خود حکیم استکه  بینی  آیا شخصی را می»گوید  این آیه می  .شودمی

از یک   ، پنداردکسی که خودش را عاقل می»   :نویسدمقدس این آیه را اینطور میژده کتابترجمه مُ  .« بیشتر است
وضعیت شخصی    ؟نجا بدتر از شخص نادان و احمق معرفی شدهآوضعیت چه کسی در    .«تر استاحمق هم نادان

کسی  »خواندیم    6در غالطیان فصل  ای که  آیه  به قولِ  شمارد.حکیم میخودش را  پندارد و  عاقل میکه خودش را  
گُ را شخصی  برد که خود  از شخصِ  وضعیتِ  !«مان  اسفناک  چنین کسی  استتر و خطرناکنادان هم    ،بله  .تر 

نادان هم اسفناک  شخصِ نگاه می  .تر استمتکبر وضعیتش از شخص  به غرور و تکبر چطور  امثال    ؟کندخدا 
  .« غرور نفرت دارمو  بر  من از کِ»  :گویدبخشی از این آیه از زبان خدا می  .دهدیپاسخ این سوال را م۱3:    ۸  سلیمان

خداوند از هر که دلش متکبر  » می خوانیم    ۵آیه    ۱6در امثال سلیمان فصل    .غرور و تکبر نزد خدا کراهت آور است
وقتی که ما اشخاص    ، خواهی نخواهی   .خداوند ندارد  تکبر و غرور بوی خوشی در مشامِبله،    .«باشد کراهت دارد
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  ، بر اساس کالم خدا  .اشت افر خودمان را برخواهیم    ، خود محوری باشیم که بخواهیم همه چیز به دور ما بگردد
و شریرانه    هبرد تا نشان دهد که چقدر در برابر چشمان او مکرواز آن اسم می  تکبر گناهی است که خدا مستقیماً

  .است

ما به گناهانی مثل گناهان جنسی  فکِر  به طور ناخودآگاه    ،شنویمیا شریرانه را میو  اهت آور  کر  وقتی کلماتِ  ،بخُ
 . بینیم که نظر او متفاوت استمی  ،کنیماما وقتی به نقطه نظر خدا نگاه می  .شودو زناکاری و یا قتل سوق داده می

ت گناه خاص نام برده شده که در نظر خدا  بینیم که در آنجا از هفمی ،مراجعه کنیم  6اگر به امثال سلیمان فصل 
متفاوت خیلی  ،کنیمآن گناه را تعریف می ۀاین لیست با لیستی که ما به وسیلکه جالب است  .کراهت آور هستند

  ، در این لیست اولین چیزی که مطرح می شود  .ولی خدا همیشه اول به ریشه و مسبب گناه نگاه می کند  .است
اگرچه  »می گوید  6آیه   ۱3۸مزمور  .«ی مکروه است و نزد جانِ»الم خدا می گوید است که ک  «متکبر  چشمانِ»

جالب است که او که متعال و    .«شناسدولی متکبران را از دور می  ،کندبر افتادگان نظر می  ،خداوند متعال است 
از لحاظ کالم خدا یعنی کسی که خدا    ،افتاده و فروتن  .تا بر افتادگان توجه کند  آید، پایین میعالی و بلند است

  کند. . و خدا بر اینچنین کسانی نظر مینه خودشو خدا می چرخد  ه دورِب اشمحور زندگیکسی که  ،محور است
او   . از او بسیار دور هستند گیرد و آنها ها فاصله میمتکبران فرسنگ برعکس، از دهد که خدا در این آیه نشان می

ازمتکبر  را  می  . شناسدمی  دور  ان  و شما  من  به  میاگر  "گوید  او  متکبر تو  دلی  و  باشی  محور    و  خواهی خود 

توانیم به خدا نزدیک شویم  من و شما هیچ وقت نمی  ".من خودم را از تو دور نگه می دارمداشته باشی،  برافراشته  
  . و غرور را از خاک دل ما پاکسازی نکندهای سخت تکبر ریزههای تکبر و آن کلوخ و سنگ القدس ریشهاگر روح

ترین چیزی که حضور و قوت خدا را از زندگی ایمانداران و کلیسا  اصلی  . داردما را از خدا دور نگه می  ،غرور و تکبر
   .غرور و تکبر است دارد،می نگه به دور

  اما چطور   .و فروتن باشم  ادهفت اُخواهم  من واقعا می  ،خوب"ه  کو حاال ممکن است برای شما این سوال مطرح شود  

   "؟توانم فروتن بشوممی چطور ، و یا بهتر بگویم ؟توانم بفهمم که فروتن و متواضع هستم یا نهمی

آیا    :اولین قدم این است  ،ستوتنی افر کسی به دنبال کسب  اگر  "  :گویدسی اس لوئیس در پاسخ به این سوال می
  و به این نتیجه برسیم   بله اولین قدم برای کسب فروتنی این است که من و شما بفهمیم  ؟آماده هستید بشنوید

سی اس   . پس اولین قدم برای فروتن شدن این است که ما بپذیریم متکبر هستیم  ".که شخص متکبری هستیم

خیلی  ما در واقع که شاین بدان معنی است  ،کنید که متکبر نیستید فکر میاگر شما واقعاً"لوئیس اضافه می کند 

   ".متکبر هستید

  .برم ولی متاسفانه حقیقت زیادی در این جمله نهفته استمن هم مثل شما از خواندن این نقل قول زیاد لذت نمی
باید اعتراف کنم اینها در واقع    .ستنکته اشاره خواهیم کرد که شواهد و آثار غرور و تکبر در ما  نددر اینجا به چ

را    ایو هر نکته ای کاغذ تهیه کنید  خواهم که تکهاز شما می  .اندنشانگر آثار وجود تکبر در زندگی خود من بوده
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را روی کاغذ  آن    ،شودآثار آن در زندگی شما دیده میکه  دهد  القدس به شما نشان میخوانم و روحکه من می
 برای خود یادداشت کنید. 

از لحاظ تحصیلی  :۱شماره   به کسانی که  یا پیشرفت  ،پاکی و قدوسیت روحانی  ،نفوذ اجتماعی  ،آیا شما  در    و 
  ؟کنیدتحقیر نگاه می ۀبه دید ،هستند تر سطحی پایین

ایمانداران    رسای  و  ، لیسااعضای ک  ، آیا شما خود را از لحاظ روحانی بهتر و برتر از اطرافیانتان اعم از همسر   :۲شماره  
   ؟دانیدمی

قضاوت و حکم    ۀ روحی  ، شان با شما متفاوت استآیا شما نسبت به سایر افرادی که سبک و روش زندگی  :3شماره  
از آنها بپرسید که به نظر تو   .شناسند این سوال را بکنیدالبته شاید بهتر باشد که از کسانی که شما را می  ؟دارید

 ؟ دهمروی قضاوت و حکم نشان می ،پسندمروش و سبک زندگی شان را نمی ،که سلیقه من نسبت به آنهایی 

آیا شما    ؟آیا شما در پیدا کردن تقصیر و ایراد در دیگران و به زبان آوردن آن پیش دیگران سریع هستید  :۴شماره  
تجزیه   و یا یز یتم ،فانه تشخیصگاهی اوقات ما اسم این روحیه را متأس  ؟زبانی تند و انتقاد کننده و ایرادگیر دارید

   .گذاریمو تحلیل رفتار می

ان و یا اشخاصی که خدا به نحوی آنها را در  تشبان  ،آیا شما اغلب در حال اصالح یا انتقاد از همسرتان  :۵شماره  
  یا مسئول کانون شادی یا نوجوانان و جوانانِ   ، هابچه  ۀمدرس   مثالً معلمِ  حتی  هستید؟  موضع رهبری قرار داده است

آنها از خودتان    آیا در ایرادگیری و انتقاد و اصالحِ  ؟افرادی که به طریقی مسئولیت انجام کاری را دارند  ؟کلیسا
  ؟دهیدسرعت عمل نشان می

چقدر کار انجام   ؟کنیدر میخ ریزنده و منظمی که دارید فبرنامه ، مسئولیت پذیر  ۀآیا شما نسبت به روحی :6شماره 
  ؟ کنیدآنها را تحقیر می  ،قوی هستید و آیا وقتی دیگران این طور نیستند  ،تولید و اجرا  ،چقدر در خالقیت  ...  دهیدمی

تعریف و تمجید یید و تصدیق کنند و همیشه از شما  أدوست دارید که دیگران شما را ت  اًآیا شما درون:  ۷شمارۀ  
ناراحت و دلسرد    ،کسی چیزی نگویدو اگر    ؟همیشه به دنبال این هستید که کسی به شما آفرین بگوید  ؟کنند
  ؟شویدمی

کتاب امثال    ؟کرسی بنشانیدرا به    تانو اصرار دارید که حرف خود  ؟آیا شما اهل بحث و مجادله هستید  :۸شماره  
شاید شما    .در آنجا بحث و مشاجره و دعوا هست  ،ستهسلیمان به ما نشان می دهد که هر جا که تکبر و غرور  

  ، در واقع .اندازیددیگران می بحث و مشاجره و دعوا و نزاع را به گردنِ وجودِ  دلیلِ لیکنید واین اصل را قبول می

او مرد    !آره"  :وییدگو میکنید  مگو می  اگر با شوهرتان بگو  ،مثال  برای  .دانیدبحث و مجادله می  بِسبمآنها را  

ولی واقعیت این است که ممکن است دلیل    "کنیماین همه بگو مگو می  برای همین  . است  ی متکبر و مغرور

  متکبر و مغرور هم به آتشِ   ولی متاسفانه اغلب وجود یک زنِ  ...  یک شوهر مغرور و متکبر باشد   ،بحث و بگو مگو 
  ؟که آیا شما اهل بحث و جدل و استدالل هستیداست سوال اصلی این   ت، در نهای .زنددعوا دامن می
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  اتفاقاتِ   ۀدربار  ؟ممکن است  ترین و بهترین راه و روشِدرست  ،روش شماکه  کنید  فکر می  ماًموعآیا شما    :۹شماره  
شوهر شما یک    یک هُو   اید وآشپزخانه را تر و تمیز کردهشما  تصور کنید که    .وز گذشته در خانه فکر کنیددو سه ر

آیا باید همه چیز مطابق راه و    ؟شما چگونه واکنش نشان می دهید  .کندیخانه را جور دیگری تمیز مآشپز روز  
  ؟روش و سلیقه شما انجام شود 

شخصی زود رنج هستید آیا    ؟خوردبرمی  شما و خیلی زود به    ؟رنج دارید  زودحساس و    ایآیا شما روحیه  :۱۰شماره  

ها  ها و آزردگیروحانی به مخالفتغرورِ  "  :گویدباره می  جاناتان ادواردز در این  ؟شویدناراحت می  خیلی زودکه  
باعث    ،برعکس  ،فروتنی  ...  با دیگران صحبت کند   هاردگیزآ  این  ۀ اغلب دربارخواهد  می   و  ند نشان میدهدتُ  واکنشِ

  شدشنام  که چون   مسیح واکنش نشان دهد  مثلِ  ،او آزردگی    ،هامخالفت  ،هاضدیت در مقابلِکه شخص  شود  می
  .ردسپُ  ی پدرعادل یعنی خدا  تهدید نکرد بلکه خود را به داورِ  ،او رنج کشید  آنگاه که  دشنام پس نداد و  ،دادندمی
  ؟حساس و زودرنج ؟چگونه استشما  حیۀرو

آیا برای اینکه    ؟کنیدبه راحتی تظاهر می  ، آیا شما شخصی هستید که برای خوب جلوه دادن خودتان  :۱۱شماره  
در  کنند  ۀبار  مردم  بهتر فکر  وانمود کنید که شخص دیگری هستید  ،شما  به دروغ  اگر  آیا    ؟حاضر هستید که 

  ؟خواهند شد هکوش ،زندگی خصوصی شما ببینند وخانواده  ایمانداران و افراد کلیسا رفتار شما را در محیطِ

کردم  آیا شما شخصی هستید که گفتن اینکه من اشتباه    ؟پذیریدآیا شما اشتباهاتتان را به سختی می  :۱۲شماره  
آیا شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همیشه منتظرند که دیگران اشتباهات خود را    ؟برایتان دشوار است

   ؟بپذیرند

اغلب حاضریم که به خدا    ،ما  اکثِر ؟آیددشواری به حساب میکارِ  ، به گناه آیا برای شما اعتراف کردنِ  :۱3شماره 
   . طور جامع و کلی اعتراف کنیم ولی نه به صورت خاص و مشخصیا دیگران گناهان و اشتباهات خود را به 

بودن  خجالتی    ؟خجالتی"  :یدپرسممکن است ب  ؟آیا شما شخصی هستید که فوق العاده خجالتی است  :۱۴شماره  

ما چه فکر    ۀنگران هستیم که مردم دربار  اًروند  که  خجالتی بودن در واقع نوعی خودمحوری استبله،    "؟و تکبر 
  آیدبه نظر نمی بیرون اصالً که از  تکبر است  ۀخجالتی بودن یکی از صورتهای نامحسوس و فریبند  کرد؟ خواهند

  .غرور و تکبر هم ریشه باشد که با

آیا    ؟کنیدوستی مید  به سختی ایجادِ  ، دوستان و آشنایان شما نیستند  ۀآیا شما با افرادی که جزو دایر   :۱۵شماره  
 ؟چسبید و برای شما سخت است که با دیگران هم ایجاد ارتباط کنیدهمیشه به دوستان خود می

از خودتان روحیه تدافعی    ،کندآیا وقتی کسی از شما انتقاد می  ؟واکنش شما در مقابل انتقاد چیست:  ۱6شماره  
از    است   ای نشانه  ، دیگران  ایرادگیری و انتقادِ   از  خشن و آزردگی  ۀروحی  ؟شویدآیا خشمگین می  ؟دهیدنشان می

   . داریمه میادهیم و گاهی هم آن را درون خودمان مخفی نگغرور و تکبر جریحه دار که گاهی آن را بروز می
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گرایی ممکن است در ظاهر خوب به نظر برسد ولی در  کمال  ؟آیا شما شخص کمال گرایی هستید  :۱۷شماره  
کارها در  انجامِ    ،گرایی در کارهایی از قبیل تمیز کردن خانهکمال  آیا آثارِ  .ماست  درونیِ  اصل یکی از آثار تکبِر

همه  شما،  آیا شما شخصی هستید که به نظر    ؟شوددر طرز تربیت فرزندان در شما دیده می  و  محول شده  وظایفِ 
شوید و از افرادی  قرار میبی  ،تدافاین اتفاق نمی  یوقت  و  ؟و بدون نقص انجام شود  ه رُفته،ستشُ   ،چیز باید کامل

   ؟شویدمی خاطر  خشمگین و آزرده ،که کار را به نظر شما کامل انجام نداده اند

البته شاید در این باره   ؟آیا شما زنی هستید که تمایل دارد شوهر خود را تحت کنترل خود داشته باشد :۱۸شماره 
   !شما پاسخ این سوال را بدهد بهتر باشد که شوهِر

  وسطِ "و به قول عامیانه    ؟کنیدآنها را قطع می  صحبتِ  ،کنندآیا شما معموال وقتی مردم صحبت می  :۱۹ماره  ش

  ، خواهیم بگوییم ما می چیزی که  کنیم  این است که ما همیشه فکر می  ۀ این مورد نشان  ؟"آنها می دوید  صحبتِ
  .تر است و این نشانه تکبر ماستمهم

-سالمتی  ۀبار  در  ، واه  ۀبار  در  ؟کنیدمی  و غُرغُرشکایت    ز همه چی  ۀدربار  شما شخصی هستید که معموالً   :۲۰شماره  
ولی چطور ممکن است که غرغر و   ...  کلیسا و هر چیز دیگر ۀبار در  ، تانکارِ ۀبار در  ، اوضاع و شرایط ۀبار در  ،انت

در واقع خودمان را الیق وضعیتی بهتر از    ،یمکنوقتی ما شکایت می  ؟شکایت در تکبر و غرور ریشه داشته باشد
   .لیاقت من بهتر از اینهاست .بایستی برای من بیفتدکنیم که این اتفاق نمیآنچه درونش هستیم و اعالم می

آیا مرکزیت صحبت شما بیشتر از   ؟کنیدخودتان خیلی صحبت می ۀ بار آیا شما شخصی هستید که در :۲۱شماره 
و یا حتی تعریف    ، شما  احتیاجاتِ   ، شما  مشکالتِ  ،شما  خودِ   اکثراً بر   ،آنکه بر دیگران و نیازهای آنها متمرکز باشد

  ؟های شما تمرکز دارداز موفقیت

ودتان و آبروی  آبروی خ  دلواپسِ  ؟دلواپس هستید  ،کنندشما چه فکر می  ۀبار  آیا شما از اینکه مردم در  :۲۲شماره  
به فکر آبرو   ،ما پدر و مادری هستیم که بیشتر از آنکه به فکر بچه ها باشیم ،متاسفانه خیلی اوقات؟ تانخانوادگی

مثالً به عنوان مادر،   شود؟. اگر مردم بدانند که مثالً بچۀ من اینطور است، چه میمان هستیم و حیثیت خانوادگی
   .گیردکبر ریشه میاین هم از غرور و تکنم  من فکر می

  ۀ روحی ؟و دیگران دارید  ،ها بچه ،همسرتان ، روحیه سپاسگزار نسبت به خدا ،آیا شما در چیزهای جزئی  :۲3شماره 
تشکر    گزاری واینها حق مسلم من است و نیاز به سپاس  ۀگویا که هم  .غرور و خودمحوری ماست  ۀناسپاس نشان

  .ندارد

دعا نکردن و  "سوال کنید که  ممکن است    خوانید؟یکالم خدا را مرتب م   ؟آیا شما اهل دعا هستید  :۲۴شماره  

خودمان را به    وابستگیِ  ،کالم  ۀروزان  در دعا و خواندنِ  "؟ارتباطی با غرور و تکبر دارد  چهخواندن  نمقدس  کتاب
توانم  نیم که بدون کمک خدا هم من میکمیاعالم    واقع، در    ،کنیموقتی این کار را نمیو    کنیم.می  خدا اعالم

 . یمآ همه چیز بر  زندگی کنم و از پسِ
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دهند و یا اصال آنها  وردهای شما را مورد تحسین و تشکر قرار نمیآآیا وقتی که مردم خدمات و دست  :۲۵شماره   
  . کلیسا اتفاق بیفتد  و حتی در   ، در محل کار   ، این مورد ممکن است در خانه  ؟شویدشما آزرده خاطر می  ،بینندرا نمی

مسلماً هیچ یک از ما    ؟شویدآزرده خاطر می  د،کنآیا وقتی کسی برای شما قانون و مقررات وضع می  :۲6شماره  
به دست سئولیت  کسانی که م  رهبریِ  وقتی تحتِآیا    .کنیم و یا چه نکنیمبدوست نداریم کسی به ما بگوید چه  

   ؟داریمشکل  مُ ،گیریمقرار می ،آنها سپرده شده

  ، رسد از لحاظ مختلف در سطحی باالتر از شما هستندمیبنظر  آیا شما با دوستی کردن با کسانی که    :۲۷شماره  
   ؟احساس ترس و شرم دارید ، آیابا آنها کم بیاورید ممکن است در معاشرتِ از اینکه و ؟مشکل دارید

این کمک ممکن است مربوط به    ؟کمک داریدشکل است که دیگران بدانند نیاز به  آیا برای شما مُ  :۲۸شماره  
  کار را   ۀدهد هممی  رجیحمستقل دارید که ت  اییهآیا شما روح  .های روحانی باشدهای عملی و یا کمککمک

  ؟انجام دهید و از دیگران کمک نخواهید خودتان

کنید خانه و یا دکوراسیون آن به اندازه  فکر می ؟دارید شک شما از دعوت کردن مردم به خانه تان آیا  :۲۹شماره 
  ؟مردم خوش بگذردکه به قدرت ندارید کاری بکنید   اًاینکه شخصیا  ؟کافی زیبا نیست

اشتباه    من"د  اییا به یک همکار گفتهو    ،به یک دوست  ،آخرین باری که به یکی از اعضای خانواده:  3۰شماره  

آخرین باری    ؟شودبه بیش از یک ماه پیش مربوط می  مورد   آیا این  ؟ی بودهکِ  "خشبَخواهش می کنم مرا بِ  .کردم

نقدر آچرا به زبان آوردن این عبارات برای ما    ؟ی بودهکِ   "خواهممعذرت می  ،تباه کردماش"اید  گفتهکه به شوهرتان  
   .ر و غرور داریمب من و شما مشکل کِچون  ؟رسدار به نظر میشود

این نکات با شنیدن  این است که  د که احساس  آییمدیگری جلوی چشم شما    شخصِ  ، و حاال آخرین سوال 
 .متاسفانه این هم دوباره آثاری از تکبر درونی ماست ؟شنیدای کاش اینها را می  ،کردیدمی

تکبر    ۀبار  رجن در پچارلز اس  .کندما را کور می  ،تکبر و غرور  که  کندکالم خدا به ما گوشزد می  3:  ۱ا  بدیودر ع

  . ترنداز همه متکبر احتماالً    ،کنند که متکبر نیستندآنانی که فکر می  .ستا  تکبر نوعی خودفریبی "  :گویداینطور می
تنها ثابت    ،خیالی از اینکه ما فریب نخورده ایمآسوده  و...    داز همه متکبرترن  ،کنندمی  رخود فخ  آنانی که از فروتنیِ

  ".کند که چقدر فریب خورده هستیممی

به من    ،بینیآنچه را که تو االن در قلبم می  ،خداوندا"  :به او بگوییم  ،طلب خداونددر    ۀبیایید در پروس  ،عزیزان

با این    .را در حضور تو فروتن کنمو خود  تا توبه کنم  و کمکم کن    .مرا به من نشان ده  قلبِ  ِرتکبُ  .هم نشان ده

   ". و احیای روحانی وارد کن ۀ بیداریمرا به جاد ،قدم
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بیداری و احیای    ۀده و کمک کن تا توبه کنم و وارد جادبرا به من نشان    ب منقل   تکبرِ   ا،خداوند  بله،"  :نازی

   ".روحانی شوم

آینده به این    ۀ در برنام؟  اتفاقی خواهد افتادچه    ،فروتنی جواب منفی بدهیم  همن و شما ب  ،گرن عزیز، اادوستولی  
 . موضوع خواهیم پرداخت

 

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  و ـرسد.  برنامـ تهی  ه  این  همهـ ۀ  حاصل  مؤسسۀ  ـ ها  دو  کاری 

 باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»
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