
 د ی! تو تحت اراده خدا هستدیشجاع باش 

 ۱۰ـ  ۴،  ۱ ا یارم

از آنکه تو   ش ی»پ5خداوند بر من نازل شده و گفت:  کالم

  نجا یرا در َرحم دهنده، نقش بَندم، تو را شناختم، در ا

  ا یاز آنکه به دن شیهست. و پ زین نشیمفهوم گز یحاو

قرار دادم.«  یتو را جدا کردم، و تو را بر قومها نب ،ییا یب

من سخن    نکیا هوه،یخداوندگاِر  یآنگاه گفتم: »آه، ا6

اما خداوند 7!« ستمین شیب یجوان رایز دانم،یگفتن را نم

نزد هر کس   رایز ستم“،ین شیب یمرا گفت: »مگو، ”جوان

رفت، و هرآنچه تو را امر   یکه تو را بفرستم، خواه

من با تو  رایز مترس، شانیاز ا8گفت.   یخواه م،یفرما 

خداوند.   ۀاست فرمود نیبخشم؛« ا اتییهستم تا رها 

آورده، دهانم را لَمس   شیآنگاه خداوند دست خود را پ9

بدان که امروز تو را بر قومها و حکومتها برگماشتم، تا  10کالم خود را در دهانت نهادم.  نکیکرد و خداوند مرا گفت: »ا

 .«ییو غرس نما  یبنا کن ،یو سرنگون ساز یهالک کن ،ییو منهدم نما  یبَرَکن هشیاز ر

 

وجه به گوش   چیاعتبار است و به ه یبلند جهان، ب ادیتو،  در مراکز فر  یکه کلمه  دیکن یاحساس م ا یآ د؟یجوان هست ا یآ

 د؟ یمتعصب  آن را نشان بده کی، مبادا به عنوان  دیصحبت کن دیکه نبا  دیکن یاحساس م ا یآ د؟یرس ینم

  یاحساس را داشت: "ا نیا قا  یبزرگ خدا دق امبرانیاز پ یکی رای. زد یامروز با دقت گوش فرا ده دیاست ، با  نیچن اگر

 دیخود كمک كند. خدا مجبور بود راه اعتماد جد امبریخدا مجبور بود به پاو گفت.  جوان هستم."  یلیمن خ پروردگارا ،   

راه   دی. خدا با میاموزیآن را ب دیما با  نی ، بنابرا اموزدیشد آن را ب رمجبو ا یرا به او نشان داد. و درست همانطور که ارم

 دهد:  ادیرا به ما  دیاعتماد جد

 انجام داد: رایکار را با سه نکته ز نیخدا ا و

 

 . م یکن یاز کدام اقتدار  صحبت م •

 . میکورکورانه اعتماد کن میتوان یچگونه م •

 . م یچالش ها روبرو شو نیکه با بدتر میریگ  یم رویو ما از کجا ن •

 

دانند چه   یو م ستادهیها با غرور ا یلیآن اظهار گرفت ، خ  ا ی نیا یاز کجا مطالبه برا دیبپرس یامروز از کس اگر

 یمعروف عالقه دارند. و بدتراز همه  ، کسان  یآن گورو ا ی ک یاز  یشناسند ، همگ ی: همه دانشمند مشهور را مندیبگو

  ا یکنند ....  یاعتماد دارم" آنها ادعا م یدرون یدهند: "من به صدا یکارت قرار م کی یرا بر رو زیهستند که همه چ 

کند ،   یمردم صحبت م قیرست باشد که خدا از طراگر د یدارم... " حت مانیارون من در د"من به خدا   ندیگو یآنها م

نشان داده شده است.    یریبه طرز چشمگ ا یارم قیکار از طر نیتسلط ندارد. ا گریوقت  بر شخص  د چیکالم خدا ه نیا

دانست و از همه   ینم یزیچ  چیکه او ه   نیدانست. و ا  یرا خوب م زیچ  ک یاعتماد به نفس نداشت و فقط  ا یدر ابتدا ارم

  دیتوان یکار را مربوط به آنچه شما م نیگفت: "ا یم ا یدهد. خدا به ارم  رییرا تغ   ا یناتوان بود. خدا مجبور بود  ارم زیچ 

است که من   نیشناسم. درمورد ا یکار است که   شما را م نیفقط مربوط به ا نی". "استی... ن دیآنچه هست ا ی دیانجام ده

  یخود م یو طوالن قیکه از تجربه عم ستین ا یارم یشناسم. مطمئنا  مسئله یشناختم و اکنون شما را م یاز ابتدا شما را م

". چه  دی: "کالم خدا به من رسبعدا  نوشت  ا یفعال شود. ارم دیبود که کالم خدا با  نی ا افتدیدانست. نه! آنچه قرار بود اتفاق ب

  شیتواند به ما قدرت و آسا  ی: کالم که امروز مکندیم با ما صحبت زیاست که کالم  فعال  خدا امروز ن زیشگفت انگ

را  یزیچ  چیما  اصال  ه گری، از طرف د  میاستادهی روبرو ا یا یدن میعظ یطرف ما شاهد چالش ها  کیبرساند: از 

وجود دارند و   یادیز لیهستند... دال ماریب یسواد ، و بعض یب یلی، خ   ریپ یل یخ  ا یجوان  یلیاز ما خ  ی. بعضمیدانیمن

حال کالم خدا در   نیو با ا  ...میانجام ده یکار میتوان ی، نم میرو دار شیکه پ یبزرگ یکه در مورد چالش ها  میدان یم

ما است. در   یا یدن یاجتماع و یاسیس یباالتر از چالشها  زیسازد! خداوند نیرا م خیافتد! کالم خدا تار یما اتفاق م نیب

  یخدا، نه تنها کل جهان و مشکالت جهان را م نیننِشته ، اما خدا در آنجا نشسته است و ا    تخت ی، کرونا رو انیپا 

داند و از  یم زین یاریسشناسد. او در مورد اشتباهات ب یشناسد. او شما را شخصا  م یم زیشناسد بلکه او شما را ن

دهان خود را باز  میخواه یاگر م نیاست! بنابرا ستادهیاست که او در کنار شما ا لیدل  نیضعف شما اطالع دارد. و به هم

است که   یکار لی، بلکه دل میتر هستاز همه بهتر و باهوش  میکنی که فکر م ست ین لیدل نیمطمئنا  به ا میو صحبت کن میکن

کالم خدا را که از روز اوِل خلقت وجود داشته است در دهان خود   م یخواه یاست: ما م یکیفقط  میدهیما انجام م

 دهد.  ی: خدا  آنچه را که وعده داده است انجام ممیو اعالم کن میبگذار

 

   



  یند نه تنها آن را مخداو رایز میکار را انجام ده نیا میتوان یما م م؟یکلمه کورکورانه  اعتماد کن نیبه ا  میتوان یم چرا

است که خدا  لیدل نیکنند. به هم یزندگ دیخواست خدا بود که آدم و حوا با  نیدهد. ا یانجام م زیکار را ن نیخواهد بلکه ا

  یم زیخواست! و خدا ما را ن ی. خدا آنها را مد یخود را در آنها نفس کش یآنها را با عشق فراوان شکل داد و نفس شخص

رابطه دشوار  نیا لیبه دل ا یپول  ندارند  رایکنند ز یم  تیکه از تولد نامناسب فرزندشان شکا  ینیدخواهد! برخالف وال

. نه تنها روز و ساعت تولد  دیاو بود یبرنامه. شما از ابتدا در میهست نجا یکند که ما در ا  ینم تیبوده است ، خداوند شکا 

همانگونه که شما ساخته است   قا  یو خدا شما را دق دی هست کپارچهیشما قرار دارد بلکه هر روز کامال  در برنامه خود 

کدام از ما   هر! اما میشویخوانده نم امبری.  همٔه ما به عنوان پمیباش امبریپ ا یکه همٔه ما مانند ارم کندینم ی. فرقخواهدیم

 چیاز آنها انتظار ه گرانیرا انتخاب کرد که د یافراد ! به نظرم خداوند ازمیمخصوص از طرف خدا دار یا  حرفه کی

مورد توجه قرار گرفت.  تونیدرختان ز یه یگوسفند در سا  هیبود که تنها در چند سا  یپسر ا ی ارمبا مثال  را ندارند. یکار

را  لیتما  نیخداوند ا نسبت به او داشتند.  یبهتر یازها ین شیبودند که پ ی ودر مجاورت  یشماریو دانشمندان ب امبرانیپ

صحبت کند.   یبه زبان عبر یتواند به درست ینم یحت یدر سراسر کتاب مقدس نشان داده است. موس  فیافراد ضع یبرا

را  یکس ها آن نیسواد و سرسخت بودند. بنابرا ی، ب  بیو غر بیعج  یشاگرد را انتخاب كرد كه همگ ۱۲ یسیو ع

بود...   یح یپولس ، قاتل مس ونر،یسیم نیادامه دارد. بزرگتر نگونهیو داستان خدا ا ....نبودند  یجهان  خی مخصوصا  در تار

 شیپ نیشما بهتر د؟پسیدار یارزش یاحساس ب ا ی؟آ د یسواد هست یب ا یآ د؟ یهست یجسم ا ی یذهن ِ فیشما احساِس ضع ا یآ

 یکار را انجام م نیکند؟ و او ا یمانند شما استفاده م یاز افراد  یشه هم خداوند راید ، زیتا ابزار خدا باش دیرا دار ازها ین

تا   کنند یخدا کار م قیکه از طر ستین یکند. و  افراد  یمردم کار م قیکند که خدا از طر یامر روشن م نیا رایدهد ز

   .   دهد.تسلط  را ندیگرا

 

با کار ما و باطل ما هست؟ در زمان   زیهمه چ  یوقت میصحبت کردن و کار را بدست آور  یقدرت برا میتوان یاز کجا م 

خداوند فرمود: " نور   ،کلمه خود منبع قدرت بود. در آغاز خلقت نیقرار داده بود. ا ارمیا خداوند کلمه را در دهان  ا،یارم

 یسیشاگردان از ع ۱۲بود که  یاهمان کلمه  نیگذاشت. ا ا یدر دهان ارم دبود که خداون یاکلمه همان کلمه  نیباشد" و ا

 امبریو آنها  آن را اعالم کردند.  من قبال  آن را گفتم: همٔه ما رسول و پ  سوزدیم شانیکردند. نور خدا در دلها  افتیدر

  یخدا چه منبع قدرت المک  دمیجماعت ، فهم یاز اعضا  یکیدر بستِر مرگ ال با مث. میما سخنان آنها را دار اما  م،یستین

نداشت و در آستانه   یآورده شده بود. او قدرت رونیاو را به طور کامل ب یماریمبارزه بود. ب یدرمری. نفس هر پباشد

گرفت  را بر لب داشت و به همٔه ما    سا یشدنش از کل دیی مرگ بود، اما او بارها و بارها متن کتاب مقدس که در زمان تأ 

خواهم کرد و   ت یتو هستم. تو را تقو یمن خدا اریمن با تو هستم، و هراسان مباش ز رایز ششهادت داد:» ترسان مبا 

 ن یخواهم نمود.  آم تیاز تو حما  شیخواهم داد، و به دست راست عدالِت خو یاری

 

 

 


