ارادۀ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
»ﻟﻬﺬا ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ رﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﺪا اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﻧﺪۀ ﻣﻘﺪس ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت
ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽِ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارادۀ
ﻧﯿﮑﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ«.

ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۲-۱:۱۲اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »ﻋﺒﺎدت روﺣﺎﻧﯽ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .آﯾﮥ » :۱ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﻧﺪۀ ﻣﻘﺪس
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ «.از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺪا ،ﻫﺪفِ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ ارج ﻧﻬﻨﺪ .ﻋﺒﺎدت ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﮑﺮ و دل و ﺟﺴﻤﻤﺎن ﺧﺪا و ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﺖ را ارج ﻧﻬﯿﻢ.
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺤﺒﺖ ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﭼﻨﯿﻦ ارج ﻧﻬﺎدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ
ارزش واﻗﻌﯽ ﺧﺪا را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ارزش را ﺟﻠﻮه دﻫﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻐﻠﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ آﯾﮥ  ۲آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۲ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻘﻂ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻫﺮیﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻦ ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد .آﯾﮥ » :۲ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽِ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را

ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ«.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ
اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ ﺧﻮن او ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺗﺎزه در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ» .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزهای
اﺳﺖ« )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۱۷:۵ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ» .ﭘﺲ ﺧﻮد را از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻄﯿﺮ ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺑﯽﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۷:۵
ﺖ ﮐﻤﺎل ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮد« )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  .(۱۰:۳ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎزه ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و اﮐﻨﻮن روز ﺑﻪ
»ﺗﺎزه را ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ِ
روز از ﻧﻮ در ﺣﺎل ﺗﺎزه ﺷﺪن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺣﺎل ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ِ آﯾﮥ  ۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف از ﺗﺎزﮔﯽ ذﻫﻦ» :ﻫﻤﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽِ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را

ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ ]ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪهاﯾﻢ[ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارادۀ ﻧﯿﮑﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژۀ »ارادۀ ﺧﺪا«
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارادۀ ﺧﺪا را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ.

دو ﮔﻮﻧﻪ ارادۀ ﺧﺪا
در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻋﺒﺎرت »ارادۀ ﺧﺪا« از دو ﻣﻌﻨﺎی واﺿﺢ و ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺪامﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در روﻣﯿﺎن  ۲:۱۲ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﺮای درک ﯾﮑﯽ از ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﻣﻌﻨﺎی »ارادۀ ﺧﺪا« آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻣﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺧﺪا وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮری را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪّر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮری را ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﻧﯽِ آن

اﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮری ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ْ ﺳﺪ ِ راه آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ،ارادۀ
ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ،ارادهاش ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.

۱

 .۱ارادۀ ﻣﻘﺪّر ِ ﺧﺪا ﯾﺎ ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ در ﻣﻮرد ارادۀ ﺧﺪا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ »ارادۀ ﺧﺪا« را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ رﺧﺪادﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻖ دارد .ﯾﮑﯽ از واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎغ ﺟﺘﺴﯿﻤﺎﻧﯽ دﻋﺎ ﮐﺮد و از ارادۀ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  ۳۹:۲۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ از ﻣﻦ ﺑﮕﺬرد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺗﻮ «.در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ارادۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺪا ﮐﻪ
در ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ .اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۲۸-۲۷:۴را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ» :ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﺮ ﺑﻨﺪۀ ﻗﺪوس ﺗﻮ ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﻪ او را ﻣﺴﺢ ﮐﺮدی،
ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺎ اﻣﺘﻬﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎی اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﺳﺖ و رأی ﺗﻮ از ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪّر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪﺟﺎ
آورﻧﺪ «.ﭘﺲ »ارادۀ ﺧﺪا« اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ او ﺑﻮد ،ﻣﺸﯿّﺖ او ﺑﻮد و ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﯿّﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺮ
ﻓﺮود آورد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎن «.اﯾﻦ ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻫﯿﺮودﯾﺲ ،ﭘﯿﻼﻃﺲ ،ﺳﺮﺑﺎزان و ﺳﺮان ﯾﻬﻮد،
ﻫﻤﮕﯽ ،در ﺗﺤﻘﻖ ارادۀ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﻮدن ﭘﺴﺮش ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱۰:۵۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً
روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﻮری ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.
از رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻄﺮس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﭘﻄﺮس در اول ﭘﻄﺮس  ۱۷:۳ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ ارادۀ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮدن و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ از ﺑﺪﮐﺮدار ﺑﻮدن «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ارادۀ ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری رﻧﺞ ﮐﺸﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا از اﯾﻦ رﻧﺞ
ﮐﺸﯿﺪن آزار و ﺟﻔﺎ دﯾﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺰاوار آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪا ﮔﺎه اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ» .اﮔﺮ ارادۀ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮدن و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۱۱:۱ﺧﻼﺻﻪای ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در وی ]ﻣﺴﯿﺢ[ ﻣﯿﺮاث او ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺼﺪ او ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ رأی ارادۀ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ارادۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﮥ روﯾﺪادﻫﺎ
اﺳﺖ .آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﯿّﺖ ﺧﺪا در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﻢ ﺑﺪون ارادۀ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽِ ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ )ﻣﺘﯽ » .(۲۹:۱۰ﻗﺮﻋﻪ در داﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،

آن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻄّﻖ زﺑﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻢ آن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ« )اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن » .(۳۳:۱۶ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی دل از ِ
)اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن » .(۱:۱۶دل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« )اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن .(۱:۲۱
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ارادۀ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﺪا در ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ ﻫﻤﮥ اﻣﻮر را در ﮐﻨﺘﺮل دارد .ﻣﺎ اﯾﻦ را »ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ »ارادۀ ﻣﻘﺪّر ِ« او
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻦ ارادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﺑﺎ ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن و َﺳﮑﻨﮥ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ وﻓﻖ ارادۀ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ او را ﺑﺎزدارد ﯾﺎ او را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ« )داﻧﯿﺎل .(۳۵:۴
 .۲ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا
ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ِ »ارادۀ ﺧﺪا« در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را »ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪه« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ارادۀ ﺧﺪا آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ اراده ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﺮد و در اﻧﺠﺎﻣﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ارادۀ ﻣﻘﺪّر ِ ﺧﺪا را ﭼﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﻪﺟﺎی آوردن ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا ﻗﺼﻮر ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﮐﻪ ارادۀ ﭘﺪر ﻣﺮا ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺎ آورد« )ﻣﺘﯽ  .(۲۱:۷ﻫﻤﻪ ارادۀ ﭘﺪر

او را ﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ« ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.

۲

ﺖ ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎ از زﻧﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ «.اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺻﺮﯾﺢ و
ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  ۳:۴ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ارادۀ ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪوﺳﯿ ِ
ﻣﺸﺨﺺ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ :ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ،ﭘﺎﮐﯽِ ﺟﻨﺴﯽ .اﯾﻦ ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ او اﺳﺖ ،اﻣﺎ آه ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  ۱۸:۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﻫﺮ اﻣﺮی ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ارادۀ ﺧﺪا در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪای ﻣﺸﺨﺺ از ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا روﺑﻪروﯾﯿﻢ» :در ﻫﺮ اﻣﺮی ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻪﺟﺎ
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ» :و دﻧﯿﺎ و ﺷﻬﻮات آن در ﮔﺬر اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۷:۲ﻫﻤﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪﺟﺎ
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﭘﺲ ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ارادۀ ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از اﯾﻦ آﯾﻪﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آﯾﺎت ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ ارادۀ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻫﺮ دو
ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮑﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ارادۀ ﻣﻘﺪّر ِ ﺧﺪا )ﯾﺎ ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ او( ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ و
دﯾﮕﺮی را ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا .ﭼﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ارادۀ ﻣﻘﺪّر ِ ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ از ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ او
ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ روز اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ارزش اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ روﻣﯿﺎن  ۲:۱۲رﺑﻂ دﻫﻢ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﻟﻄﻤﻪ دﯾﺪه ﯾﺎ
ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اراده ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺎرﺳﺎزﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻤﮥ دردﻫﺎ و از دﺳﺖ دادنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﻦ و ﺧﯿﺮت ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ
اﺻﻞ ﮔﻨﺎه ﯾﺎ درد و رﻧﺞ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ دو
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از
ِ
ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﺎ ارادۀ ﻣﻘﺪّر و ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ًﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﮔﺮ در دوران ﺑﭽﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ارادۀ ﺧﺪا ﺑﻮده
اﺳﺖ؟« ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
»ﺧﯿﺮ ،ارادۀ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا او ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺣﮑﻢ
ﺧﺪا را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و او را ﻏﻀﺒﻨﺎک و ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺳﺎزد )ﻣﺮﻗﺲ  .(۵:۳اﻣﺎ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ارادۀ ﺧﺪا ﺑﻮد )ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ او( ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺻﺪﻫﺎ راه وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ًدرک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺸﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ دو اراده ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ :ﯾﮑﯽ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آنﻗﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ
ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺪردی ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻈﻢ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی
ﺧﺎرج از ارادۀ او روی ﻧﻤﯽدﻫﺪ )ﻣﺘﯽ  .(۱۸:۲۸از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻤﯽ ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ و درد ﻣﺎ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
)ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  .(۱۵:۴روحاﻟﻘﺪس ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﮔﻨﺎﻫﻤﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۳:۱؛ روﻣﯿﺎن  (۱۶-۱۵:۹و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ
ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﺤﺰون و ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﮔﺮدد )اﻓﺴﺴﯿﺎن ۳۰:۴؛ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  .(۱۹:۵ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ او ﻣﻐﻠﻮبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪهاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

۳

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ درک ﻫﺮ دو ارادۀ ﺧﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﭽﺴﺒﯿﻢ.

رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۲:۱۲ﺑﻪ ﮐﺪام اراده اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺣﺎل ،ﻣﻨﻈﻮر روﻣﯿﺎن  ۲:۱۲ﮐﺪام اراده اﺳﺖ؟ »ﻫﻤﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽِ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارادۀ ﻧﯿﮑﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ «.ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام دﺳﺖﮐﻢ دو

آن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ
دﻟﯿﻞ دارم .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪا اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن از ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﻢ» .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ از ِ
آن ﻣﺎ« )ﺗﺜﻨﯿﻪ  .(۲۹:۲۹اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺟﺰﯾﯿﺎت ارادۀ ﻣﻘﺪّر ِ ﺧﺪا در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺎن
اﺳﺖ و اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﮑﺸﻮف ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ از ِ
ذﻫﻨﯽ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮی ﺑﻠﻮرﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎرت »ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ« دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ارادۀ ﺧﺪا در روﻣﯿﺎن  ۲:۱۲ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ارادۀ ﻣﻘﺪّر .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارادۀ ﺧﺪا ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﻪ آن را ﺑﻪﺟﺎی آورﯾﻢ .وﻟﯽ در واﻗﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻦ دﻫﯿﻢ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﮔﻨﺎه ﺟﺰﯾﯽ از ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ،۲:۱۲ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۴:۵ﺑﺪان
آن ﺑﺎﻟﻐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺎدت رﯾﺎﺿﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را ﺑﮑﻨﻨﺪ« )ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :ﻏﺬای ﻗﻮی از ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ در رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۱۱-۹:۱ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (.ﻣﻘﺼﻮد آﯾﮥ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارادۀ ﻧﻬﺎن ﺧﺪا را ،ﯾﻌﻨﯽ آن ارادهای ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﺎوش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ارادۀ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﺪا را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ارادهای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ﺑﻪﺟﺎی آورﯾﻢ.

ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارادۀ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﺪا و ﺑﻪﺟﺎی آوردن آن
ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﺠﺎم ارادۀ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ او اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ذﻫﻨﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ آن ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا ،ﺑﺎ اﻗﺘﺪاری ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ،ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای درک و ﭘﺬﯾﺮش اﺣﮑﺎم
ﺧﺪا در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ذﻫﻨﯽ ﺗﺎزه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﺑﺪون ذﻫﻨﯽ ﺗﺎزه ،ﻣﺎ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﻪﺟﺎی آوردن اﺣﮑﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻣﯽورزﯾﻢ ،اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮداﻧﮑﺎری ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﭘﺎﮐﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﺾ داﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﯿﺢ .ارادۀ ﻣﻘﺘﺪراﻧﮥ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮐﻼم اﻟﻬﺎمﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را »ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ
آراﺳﺘﻪ« ﻣﯽﮐﻨﺪ )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  .(۱۶:۳ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎری ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﺑﻠﮑﻪ »ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ« .آه ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ در ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺪا
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﻒ دﻋﺎ ﺷﻮﻧﺪ!
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم از ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺪام ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﻪ ﻧﻮع آب ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻫﺰاران ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ.
ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ذﻫﻨﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ارادۀ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﺪا در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس آن را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ و رﻫﺒﺮیاش ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ذﻫﻦ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺻﺪای ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ

۴

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوت دارد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ ﮐﻪ داﯾﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن
ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ روﻣﯿﺎن  ۲:۱۲ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﯿﺎن دﻋﺎ ﮐﺮدن و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ذﻫﻨﯽ ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﮑﺎﺷﻔﻪای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻧﺪارد .ﻫﺪف ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺗﺎزه ﮔﺮدد ،ﻃﺮز ﻓﮑﺮی ﺗﺎزه و ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺗﺎزه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎزه .ﻫﺪف او
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻼم ﻣﮑﺸﻮﻓﺶ ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﺪ و آزادﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳۲:۸؛  .(۱۷:۱۷ﭘﺲ دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ
ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ذﻫﻨﯽ ﺗﺎزه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎزۀ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد.
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻋﻤﺪی و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .ﺷﻤﺎر وﺳﯿﻌﯽ از
زﻧﺪﮔﯿﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﮑﺎر و
ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺟﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و از دروﻧﺘﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :زﺑﺎن از زﯾﺎدﺗﯽِ دل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮ از ﺧﺰاﻧﮥ
ﻧﯿﮑﻮی دل ﺧﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮﻣﯽآورد و ﻣﺮد ﺑﺪ از ﺧﺰاﻧﮥ ﺑﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎب آن را در روز داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد« )ﻣﺘﯽ .(۳۶-۳۴:۱۲
ﭼﺮا اﯾﻦ را ﺟﺰﯾﯽ از ارادۀ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ؟ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ .زﯾﺮا اﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼﻮن :ﺧﺸﻢ ﻣﮕﯿﺮ ،ﻣﻐﺮور ﻣﺒﺎش ،ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز ،ﻧﮕﺮان ﻣﺒﺎش،
ﺣﺴﻮد ﻣﺒﺎش ،ﻏﺒﻄﻪ ﻣﺨﻮر و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ ،اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻢ ،ﻏﺮور،
ﻃﻤﻊ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﺎدت و ﻏﺒﻄﻪ ﺧﻮردن ،ﻫﻤﮕﯽ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از دل ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘﺎر و ﮐﺮداری ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﯾﺎ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻠﯽ دارد؟ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽِ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دل و ﻓﮑﺮ

ﺗﺎزه ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .درﺧﺖ را ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻮۀ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد )ﻣﺘﯽ  .(۳۳:۱۲ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺎن داد و ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻓﺮازد و ﺷﻤﺎ را آنﻗﺪر ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﯾﺪ.
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺧﻮد را در ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪور ﮐﻨﯿﺪ ،ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺳﯿﺮاب ﺳﺎزﯾﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ روح ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را
ﭼﻨﺎن ﺗﺎزه ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮدد ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ارادۀ ﺧﺪا.
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