
 

 انجامد  یم ب ی مناسب و غرا ن  یراه ها به  یناسپاسو  ی فکر یب 

  ۲۰ـ۱۵،  ۵افسسیان 

. 

 

کنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه  پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می 

پس نادان  17 .فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است16 .چون دانایان

مست شراب مشوید، که شما را به  18 .ارادۀ خداوند چیستنباشید، بلکه دریابید که 

هایی که  با مزامیر، سرودها و نغمه19 .کشاند؛ بلکه از روح پر شویدگی می هرز  

از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم  

برای همه چیز شکر  همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح 20 .نمایید

 .گویید

 

  پارچه کوچک  یروسر  کی علت به کشته شد؟  مطمئناً فقط  ین ی مهسا ام نای ژچرا 

  ی م یبد اری بس ز ی چ ای واقعاً وحشتناک  یز ی چرا؟ هرگاه در مورد چ پس نبود!... ای

همه   ای آ ؟ اردد ی ا دهی چه فا  رند؟ی ها بم کی شل  ای بمب ها  قی مردم از طرباید  ادی . چرا؟ چرا انقدر زدی آ یم ش ی سؤال پ  نی ا م،ی شنو

  ینشان م ی واکنش آشکار  ،ه بودیددی از پولس پرس را همه سوال  نی پول است؟ اگر ابه علت یا شود؟  ی م دای ع قدرت پ وض  در م زی چ

  طانی شود که اساساً از ش  یم ی او ناش عتی طب    از شود! همه آنها  یم دای پ  یمی انسان قد تی : » همه آنها در هودی گوی داد. پولس م

کرد. در آن نامه به   یم  ری را تفسانسان های قدیمی االن خواندم، پولس  نی که من هم انی به افسس ی .« در نامه ات گرفته شده اس

  ز ی دستخوش فساد بود با هر چ بندهی فر ال  ی ام ری تأث که تحت  م ی کرد. انسان قد یم زی متام دی جدانسان قدیم را ازانسان مدام  انی افسس

اساساً شر است و   می انسان قد    کند.  یم د ی کند تول یم کتهی هوتش به او دو ش   طانی فقط آنچه را ش م ی . انسان قدبودمخالف  یخوب 

ً ی کند. عواقب آن دق یم دی فقط شر تول نیبنابرا نفرت و   ،یزی . خونرمی ن ی تا سرتاسر جهان بب  می توان  یهمان است که ما هنوز م قا

  یمی که انسان قد می را انجام ده ییکارها می خواه ی. ما نممی ری فاصله بگ زهای چ  نی ا ی  از همه می خواه  یما م!. ار ی بس یمعن  یمرگ ب 

  یو م می متفاوت باش می خواه  ی.    ما مارایه می دهد  دی انسان جدکه   م،ی داشته باش یطرز فکر   می خواه  یدهد، بلکه م یانجام م

   ک ی بودن به چه معناست؟   ی حی : »مسمی پرسی سؤال را م نی ا ن ی بنابرا م،ی باش یح ی مس می خواهی. ما ممی داشته باش یرفتار پاک می خواه

  نی کنم و همچن  یگرفتم. اما من دعا نم دی پروتستان تعم کی کرد: »من به عنوان  فی توص نگونهی را ا رفتار خودش   یحی مسفرد 

به نظر من    باشم.«  یخوب  انسان کنم  یم ی ندارم..تنها سع ی عالقه خاص تی حی وجه به مس چی خوانم  و به ه ی کتاب مقدس را نم

سنت   کی تنها  بودن  ی حی آنها مس یفکر هستند. برا  یب  ی ان ی حی دارند. آنها مس یبی تعهد  مانی ا نی هستند که چن  یادی ز انی حی مس

   ی ازدواج و در مراسم  خاک سپار د،ی فقط در غسل تعم  تی حی دهند. و سپس مس یعادت انجام م یکه از رو  ی کارنی یعاست. 

دوچرخه تصور   کی الست   کی را مانند  یت ی حی ن مسی توان چن  ی خواهد بود. م  هو کور کوران  فکر  یب  تی حی مس نی . اخالصه می شود 

به  شود و   یم یادی ز  یت حا رادوچرخه کج باشد باعث ن  ی از چرخ ها  یکی که  یزمان   در مرکز قرار ندارد.  یکرد که به خوب 

  ی روز نی چن   براند. و در   ابانی خ ی رو  یاند به راحت وت  یشود و آدم نم یم دهیی ترمز دوچرخه سا ابر خورد ب از  کی الست  جی تدر

  هنگون ی فکر ا یب  نای حی مس ی پولس از زندگ ان،ی سس!  در نامه به افاندازدی ب  ی انبار یگوشه   به دوچرخه را  نی آدم دوست دارد ا

  حرکت   سو آن  به این سو یا به تواند مثل چرخ دوچرخه به صورت منظم نچرخد و  ی از موارد م ی کند که در برخ یصحبت م

ا تنه دی که با می معنا درک کن  نی را به ا ت ی حی . به عنوان مثال، اگر ما فقط مسست ی در مرکز ن  ح ی خود مس یاست وقت  نطوری اکند.  

  لی تبددوچرخه ای  کی را به الست  ت ی حی شود. ما مس ی خراب م ز ی . و بعد همه چمی ست ی متمرکز ن   حی در مس گری د ،یممردم خوبی باش

  یح ی دانند مس ینم یحت  گری از مردم د یاری است، بس نی . چون چن کندی رکت محو آن سو   و س نی و  مدام به ا   دلرزمی  که   می اکرده

  یاصالً چرا م د؟ی بپرداز را سا ی کل اتی مال دی خواه یپرسند: چرا اصالً م یم ی که برخ ستی تعجب ن  ی بودن به چه معناست. جا

ب کند. او  جذخواهد فکر ما به مرکز    یم پولس دارد؟  یا دهی چه فا   ؟بهره ای می بریدچه     د؟ی انجام دهرا  ی حی هر کار مس دی خواه

نه چون نادانان   یرفتار د،ی کن که چگونه رفتار   دی مراقب باش اری «بس  دی گویم نیبنابرا م،ی باش یذهن ی ب  انی حی که ما مس خواهدینم

  ی است که ما به شدت به رفتار نگاه م یبدان معن  نی کند. ا ی استفاده م «یب ی از کلمه «اکر تفسیر نی ا ی برا و   ان«ی بلکه چون دانا

ثیر می  افکر ما ت بر  او است که تنها و بسته است اکه هویت ما با عیسی وکند  یم ی ورآ  ادی به ما    نجای پولس در ا نی بنابرا .می کن 

  د رسمی  ییبای دارد. و به اوج ز  مان یدر کل زندگ  ییامدهای پ  م،ی کن  یفکر م می هست  ی چه کسکه  موضوع  نی به ا ی.  وقت گذارد

در زبان   ینطور  زنم هم ی و حدس م ،یسی و هم در انگل  یاست که هم در زبان آلمان  این ! جالبمیی گو ی به خدا سپاس م یوقت 

 نی »و بنابراه استگرفته شد« denk» از  “dank„ تشکر یبرا  یآلمان  یبا تشکر دارد. کلمه اصل ای ه فکر رابط واژه ی ت  ی فارس

از   ی نگرش سپاسگزار ک ی گفت:  توانی.« به طور خالصه مو سپس تشکر می کنم کنمی فکر م  یز ی : » به چردرا دا  ری ز یمعن 

:  یعن ی دارد... «تفکر« یواژه با   ه ایرابط  » تشکر» یفارس  یژهوا که زنم  ی. حدس مکندیفکر م  یکه کس دی آی به وجود م ییجا



   .، تفکر نکرده است استناسپاس  یکس  که یهنگام ین عی  ،برعکس هم درست است .کند ی کند تشکر  م یتفکر م یکس ی کههنگام

.  رندکند. یعنى: تفکر و تشكر با یكدیگر ارتباط دا یاشاره م یتفکر و تشکر به جهت جالب  یهاواژه مثال  کوچک در مورد  نی ا

و بدون    یحرف چی بدون هآن را و    دری گب  ییکادو ی شخص دی : تصور کن دی مشاهده کن  یعاد یرا در زندگ نی ا دی توان  یم نی شما همچن 

ً ی آن را مستق یحت کند یا  پرتاب  ی گوشه ا بهتفکر    ینم ی شخص نی به بخشنده است.  پس چن  نی ن کار توهای .  اندازدی زباله ب  به ما

  یدربارهما مشاهده کرد. و به خصوص  یدر زندگ گری از موارد د ی اری توان در بس یرا م نی . هماستو لذا ناسپاس  شدی اند

امروز   نکهی دانم که به خودم تعلق ندارم، بلکه به خدا تعلق دارم. ا ی باشم، م یح ی . اگر مسدکن صدق می  یحی ما به عنوان مس یزندگ

بدن  نی ا ی فکر کنم که چقدر برا نی توانم به ا یاز جانب خداوند است. م ژهی و  یا  هی هد هستم نجای با دست و پا و چشم و سر ا

! تو به طرز  ی ه ارا به من داد ز ی تو همه چ ای : »خدامی توانم بگو ی آن سپاسگزار باشم. م یتوانم برا  یارزش قائل هستم. من م

  «متشکرم! تو! من بابت آن از یدارم به من داده ا  ازی و هر آنچه را که ن  ی من را تا به امروز حفظ کرده ا یزندگ ی زی شگفت انگ

به آن فکر   ادی ز نکهی من به باد برود، بدون ا ی اجازه دهم زندگ توانمیم نی . بنابراکنم رهافکر  یب  ی لی را خ زی توانم همه چ یم ای 

و به    کرد  یفکر زندگ یب  نی توان چن  یدهد که چگونه م  یم حی . سپس پولس توضروم یام و به کجا م کنم که از کجا آمده  یم

الکل   ا ی شراب  دنی رگونه نوشکه پولس مخالف ه ستی بدان معنا ن  نی کند. ا ی مشروب اشاره مدر نوشیدن  ط افرا ه طور خاص ب 

الکل افراط کند و آن را بدون فکر   در استفاده ازخطر وجود دارد که فرد  نی اشاره کند. ا یفکر  یخواهد به   ب  یاست. اما  فقط م

  مشروب غرق شده در شکر کند چون فکر فت  تواندینم فرد آن  نی کند...  بنابرا ی ب ما را خر کرف  یدهد.   الکل به زود  یانجام م

  زی ن  ی فرد نی ابط ب ور  ،بدن با الکل تی مسموم با ری مس نی ا ی. و در انتهاکندترتیب او تشکر را ریشه کن می  نی به همو . است

به   ادی امر نه تنها در مورد اعت  نی ا شود! ی م یدی بدون تفکر منجر به ناام ری توان گفت که مس یم نی شود. بنابرا  یاغلب مسموم م

  یهاینگران  ری تحت تأث  می توان ی م نی گونه است. ما همچن   نی هم زی ن  گری از موارد د یاری کند، بلکه در مورد بس یالکل صدق م

  یاست. زندگ کسانی  شهی هم نتیجه. م ی روب  رد ه ب  از راه  حرص ای توسط نفرت  یبه سادگ می توان یم نی . ما همچن می باش یاری بس

در   ی حی مس ک ی  ،، می توان گفت کهبرگردیمدوچرخه  کی الست به مثال . اگر می ماند مانی ا بدون تشکر و بدونمی شود و    مسموم

راه تنها   نی ا ی. در انتهالغزد  یآن سو مبه  ای سو  نی دائماً به اکند و می  دوچرخه سواری اردچرخ در مرکز قرار ند حالی که

ً ی است. پولس دق یهدف یو ب  یدی ناام کند؟   یم ف ی تعر یحی مس نوانما را به ع ی زی . چه چدارد  راانتظ ت ی حی از مساین را برعکس  قا

!  می . ما فرزندان خدا هست قرار دارددر مرکز  ی است که چه کس نی کند ا یکه ما را خاص م یزی کند؟ چ ی ما را خاص م ی زی چه چ

از او  و نور جهان  هستادی در وسط جامعه ا  یسی در ماست. و همانطور که ع یسی بدان معناست که ع نی خدا در مرکز است.  ا

 نی درخشد. و به هم یدر من و تو م یسی . عما را تعریف می کند یو زندگ  ستادهی انیز ما  یزندگ انهی در م رست ، دناشی می شود

دهد که ما هدف   یجمله جسورانه است! و نشان م کی  نی . امی و نور او را به تمام جهان بتابان   یسی ع می توان  یاست که ما م لی دل

به ما وعده داده بود   یسی که ع یهمان کلمات  پای می توان  یاست. ما م سرچشمه   یسی خود عکه  م ی دار ی هدف از این رو چنین. می دار

. و چون  می به خدا هست . پس ما اساساً متعلق شویممی فرزندان خدا  م،ی ری گ یم دی به نام پدر و پسر و روح القدس تعم ی. وقت می ست ی با

فکر منجر به   نی کند. و ا یما عمل م ق ی از طر نی که خدا در ماست و همچن  می دان  یبه ما تعلق دارد، م دی تعم ق ی روح خدا از طر

 انرا در دستانم یگری دست د نانی . پس با اطممی دار یا ندهی آ شه ی و هم یممان  یهرگز تنها نم یشکرگزار  نی شود. در ا یتشکر م

  ری را با مزام گری جهان. «همد نی وحشتناک در ا ی زهای از چ ی اری بس انی در م ی حت  ،می خوان  یم  ش ی ستا ی و و آهنگ شاد  می ری گ یم

  شهی هم ح،ی مس یسی به نام خداوند ما ع   د،ی خداوند آواز بخوان   یو در دل خود برا  دی کن  قی تشو یروحان  ی و سرودها و سرودها

 نی .« آمدی پدر را شکر کن  ی خدا  زی همه چ یبرا


