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الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن ـ نوح، دانیال، و ایوب
 اقتصاد خدا

 چهارمپيام 
 ايوب اقصد خدا ب

؛ ١٨-١۶، 12-10:4؛ 9-8:3؛ دوم قرنتيان6-1:42مطالعه متون مقدس: ايوب
18:5-20 

I. ايوب اين بود كه ايوب تبديل به شخ شود كه در بينش آسمانی و  اقصد خدا ب
 كند: ندگیواقعيت اقتصاد خدا ز 

جربه ايوب گامی بود كه خدا در اقتصاد الهی خود برای ت .آ
اجرای تحليل دادن و تهی سازی ايوبی كه قانع بود برداشت، 
تا خدا ايوب را برای بازساخت او با خوِد خدا، فرو ريزد، 

اورد تا كه ايوب را به جستجوی عميق تر خدا بي بدين جهت
های خدا و دستاوردهای خود در بی اين كه ايوب به جای بركت

؛ 14-10:3فيليپيان دــ و كامليت خودش، خدا را كسب كن عيبی
؛ 11-10:16؛ اول تواريخ 6:20 خروج ؛3:8 ؛9:2 اول قرنتيان

؛ 6:24 رمزاميآ؛ 3-1:34؛ 5-3:26؛ 14:12دوم تواريخ  آ؛19:22
 .6:11 ؛ عبرانيان١٠، 2:119؛ 4:105؛ ٨، 4:27

دهد ممكن است چيزهای زيادی را كسی كه به خدا اهميت نمی .ب
 ی)؛ ول15-1:73 به نظر كامياب آيد (مزامير بدست آورد و

دهد توسط خدا محدود شده و حتی از ت میيآنكه به خدا اهم
اين است قصد خدا با جويندگانش  شود؛لی چيزها محروم میيخ

كه آنها همه چيز را در او يافته و از لذت مطلق خدا منحرف 
 .)٢٨-١٦ نشوند (آآ.

مقصوِد خدا از رسيدگی به مردم مقدسش اين است كه آنها از  .پ
همه چيز خالی شده و فقط خدا را به عنوان منفعت خود 

)؛ 26-25:73مزامير ر.ک. ؛ ٨:٣دريافت كنند (فيليپيان 
ت كه ما او را تمام و كمال به خواست قلبی خدا اين اس

عنوان حيات، تأمينِ حيات و همه چيِز وجودمان، بدست آوريم 
 .ب)١٨ب، 17:1کولسيان ر.ک. ؛ ١١، ۶، 10:8(روميان 

زندگی كردن در واقعيت اقتصاد خدا با توزيع الهی ی برا .ت
او، ما نياز به خدا داريم كه خود را در ساختار ذاتی ما 

 وجودمان با مسيح بازساخت شود:بنا سازد تا كل 
شده، مقصود خدا از  آشکارهای پولس همانطور كه در رساله .1

تهی كرده و  رسيدگی به ما اين است كه ما را از همه چيز
دا را بيشتر و بيشتر بدست تحليل دهد تا بتوانيم خ

 .18-16:4دوم قرنتيانــ آوريم
در بنای كليسا بدين گونه است كه مسيح خانه خود را  .2

خودش در درون ما،  ساختن دلهای ما بسازد، يعنی با بنا
 ــركيب ذاتی ماست را خانه خود سازدتا قلب ما كه همان ت

 .21-16:3افسسيان 
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ساختار ، انسان در خدا ساختار يافتانسان  درخدا  ،در مسيح .ث
آميختند تا يك موجوديت، همان ، و خدا و انسان در هم يافت
دين معناست كه قصد خدا در انسان، باشند؛ اين ب-خدا

اقتصادش اين بود كه انسان شود تا انسان را در حيات و 
؛ آ14-12:7 سموئيل دوم ــخدا كند، خدا هستیذات اما نه در 

؛ اول ب10:10؛ آ6:14؛ يوحنا 45-41:22 ؛ متی4-3:1روميان 
؛ اول يوحنا 6:3؛ دوم قرنتيان  63:6؛ يوحنا ب45:15قرنتيان 

 .آ16:5
II.  د، تا انسان وخدا اين است كه خدا از طريق جسم پوشيدن، انسانی در جسم شاقتصاد

 خدا درون انسان و انسان درون خدا، ساختن بتواند در روح از طريق دگرگونی برای بنا
  انسان جمعی را بدست آورد:-تا يك خدا خدا شود

ترين مامتـعالی ترين، اسرارآميزترين و شامل بهترين، .آ
يكتای جاودان در انسان شدنش، حركت خدای سههای دگرگونی

نجام رساندن اقتصاد ابدی خدا خدا در انسان برای به ا
 ؛33:13 اعمال ؛24:12 ؛14:3 ؛٢٩ ،14:1 يوحنا ؛2:5 ەميکاــ است
؛ 31:5؛ 36:2؛ اعمال ب45:15يان قرنت اول ؛3:1 پطرس اول

 : 2:8؛ 22:7؛ 15:9؛ ١٤:٤عبرانيان
يكتا در مراحلی هستند كه خدای سهها همان دگرگونی اين .1

 يتانسان شدنش طی كرد، كه الوهيت را به درون انسانـخدا
به  ، تادرهم آميخته آورده و الوهيت را با انسانيت

- انسانـخدا توليد مجدد و تکثيربرای ی عنوان نمونه اصل
يكتا شد، خدا را به ؛ او تجسم خدای سهشودهای بسيار 

خدا را قابل تماس، لمس، دريافت، درون انسان آورد و 
 ٩:٢سيان ؛ كول ١٤:١يوحنا ــ كرد مسرتد، و تجربه، ورو
 .29-28:8؛ روميان 

ايشان را «گويد: ها میاز اين دگرگونی ٤:١١هوشع  درخدا  .2
؛ »های انسانی و به بندهای محبت جذب نمودمبه ريسمان

 دهد كهمی نشان »های انسان، بندهای محبتريسمان«عبارت 
هيت بلكه در خود نه در سطح الو یخدا ما را با عشق اله
عشق خدا الهی است، ولی در كند، سطح انسانيت محبت می

از طريق انسانيت مسيح به ما  یای انسان، يعنهريسمان
 :رسدیم
ه خدا ها) كپروسهفرآيندها يا  ،هاها (دگرگونیريسمان )آ(

، كند شامل جسم پوشيدناز طريق آنها ما را جذب می
زندگی انسانی، مصلوب شدن، رستاخيز و صعود مسيح است؛ 

خدا  با همۀ اين مراحل، مسيح در انسانيتش است كه عشق
، 14:3؛ يوحنا 3:31ارميا ــ رساندیرا در نجاتش به ما م

، ١۶، 10-8:4؛ اول يوحنا ٨، 5:5؛ روميان 32:12؛ 44:6؛ ١۶
١٩ . 

محبت جدا از مسيح، عشق جاودانه خدا يعنی همان  )ب(
تواند نسبت به ما غييرناپذير و مطيع کننده او، نمیت
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بر ما غالب باشد؛ عشق تغييرناپذير خدا و غالب حاكم 
چون اين عشق در مسيح، با مسيح، توسط مسيح و شود، می

 برای مسيح است.
ی ای خدا هميشه پيروزمند است؛ عاقبت، علعشق جاودانه )پ(

پيروز خواهد هات ما، عشق خدا ها و اشتبارغم شكست
 . 39-35:8 روميانــ شد

 ساختن خدايیدگرگونی انسان سه بخشی در حركت خدا، برای  .ب
يكتای انسان با خدای سهساختار يافتن برای يعنی انسان، 

و كامل است؛ در ظاهر شدن خدا به ايوب، او  پروسه ديده
دا و برای توسط خکه خدا را ديد تا خدا را كسب كرده، 

ن ؛ دوم قرنتيا6-1:42؛ 3-1:38ايوبــ دگرگون شودمقصود خدا 
 :آ 2-1:12؛ عبرانيان 16:3-18

ن شدن كل وجود ما به صورت خدا خدا منجر به دگرگو ديدن .1
شود؛ پس ما هرچه بيشتر بر او به عنوان آن روح كامل می

او را در وجودمان ی صر الهادر روحمان بنگريم، بيشتر عن
شويم و كل  تخليهعنصر كهنگی  كنيم تا ازدريافت می

وجودمان نو گردد؛ زندگی مسيحی ما دربارۀ تغيير ظاهری 
؛ 18:3دوم قرنتيانــ ست بلكه دگرگون شدن از درون استني

 .16-15:6؛ غالطيان4:27مزامير 
توانيم در ازگرداندن قلبمان بسوی خداوند میبا ب ما .2

ای هدگرگونی بمانيم، تا بتوانيم با چهر پروسه روزانه
ای ؛ چهرهانعکاس دهيمنقاب بر او نگريسته و او را بی
دوم قرنتيان ــ گرددكه به خدا بازمیاست  قلبینقاب بی

16:3 ،18. 
قلبمان بسوی خدا اين است كه عاشق خداوند بازگرداندن  )آ(

باشيم؛ هرچه بيشتر عاشق خداوند باشيم قلبمان بيشتر 
د داشت تا به خداوند باز خواهد بود، و او راهی خواه

 . های قلبمان گسترش يابداز روحمان به تمام بخش
كليد رشد  كردن و برگرداندن قلبمان بسوی خداوندباز  )ب(

توانيم برای باز كردن قلبمان ما در حيات است؛ ما می
ای خداوند، «به خداوند، بسادگی به او بگوييم: 

 ».خواهم تو را خشنود كنمعاشقتم، می
- به خدا می یشرايطهر وز در همانطور كه روز به ر ما )پ(

جالل خداوند را بازتاب كرده و  ،)4:27 نگريم (مزامير
 .شويمدگرگون می به شكل او، از جالل به جالل

در آنها مقدس از مسيحيان شاد نيستند چون روح خيلی  )ت(
؛ 4:43؛ 11:16؛ ر.ک. مزامير 30:4(افسسيان  شاد نيست
؛ 9:1ان ؛ عبراني17-14، 11:33؛ خروج 20-19:3اعمال 
؛ دوم 4-3:1؛ اول يوحنا 11-9:15؛ يوحنا 16:15ارميا 
قلبمان را بسوی خدا ما )؛ اگر 4:4؛ فيليپيان 12يوحنا 

اجازه دهيم كه از روحمان خداوند تا به روح  نچرخانيم
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و افسردگی  درماندگیبه قلب ما گسترش يابد، احساس 
 .خواهيم كرد

باشد، آنجا آزادی است (دوم قرنتيان  وندروحِ خدا هر جا )ث(
بگويد كه جلسه كسل كننده است، بايد ی )؛ اگر كس١٧:٣

ی دريابيم كه اين خوِد اوست كه از درون كسل است؛ ول
گردانيم، از روح قتی قلبمان را بسوی خداوند بازمیو

 .بريمبه عنوان آزاديمان لذت میمقدس 
شته باشد كه داآزاد كننده راهی مقدسِ  كه روحهنگامی  )ج(

رش يابد، ما رها، واال و های قلبمان گستبه تمام بخش
شويم؛ اين آزادی همان جالل است، كه حضوِر خدا آزاد می

و  افتخار و ابراز خداست؛ ما بدين گونه حس عزتمندی،
ال دگرگون شدن به صورت او شكوهمندی داريم چون درح

 .٢٦:١؛ پيدايش ١٨. آــ هستيم
ما را از شكل انسان كهنه به شكل انسان نو دگرگونی،  .پ

دهد؛ خداوند اين كار دگرگونی را از طريق كشتن انتقال می
، 12-10:4دوم قرنتيان دــ رسانبا مرگِ مسيح به انجام می

١۶-١٨: 
کشتنِ عيسی گويد كه ما همواره پولس می ١٠:٤قرنتيان  دوم .1

به  مرگكنيم؛ حمل كردن را در بدنِ خود حمل می اومرگ يا 
اول دــ كششدن است؛ مرگ مسيح ما را میمعنای كشته 

 9-8:1؛ دوم قرنتيان 26-24:12 ؛ يوحنا٣۶، 31:15قرنتيان 
مسيح در همان روِح مركب است؛ آن روح همان كاربرد  مرگ .2

 .13:8 ؛ روميان25-22:30خروج ــ تتأثير آن اسمرگ مسيح و 
زندگی است كه هميشه تحت كشته شدن توسط  کمسيحی ي زندگی .3

روِح مركب است؛ اين كشته شدنِ روزمره توسط آن روِح ساكن 
 .شودمحيط بعنوان سالح كشنده، اجرا میبا و در درون، 

ترتيبات الهی و حاكميت مطلق خدا، همه چيز با هم تحت  .4
برای خيريت ما در كار است، يعنی برای دگرگون شدن ما 

 ٢٨:٨در روميان  »خيريت«شدن با مرگ مسيح؛ از طريق كشته 
ت؛ يس(فيزيكی) مربوط ن مور يا چيزهای مادیبه افراد، ا

 :١٩:١٨لوقا  ــخداــ تنها يك نفر نيكوست
مۀ اشخاص، همۀ امور، همۀ چيزهايی كه به ما ربط ه )آ(

 تااست القدس روحخيريت ما در اختيار دارند برای 
)، يعنی با آ19:68(مزامير  ها شويمبار بتوانيم متحمل

 .)20:50؛ 5:45. پيدايش ر.ک( يكتاهخوِد خدایِ س
همۀ اشخاص و همۀ شرايِط مربوط به ما توسط روح خدا  )ب(

كار او درون ما باشد تا با ترتيب داده شده تا مطابق 
ــ و همشكل پسرِ نخست زادۀ خدا كندما را دگرگون ساخته 

 . 31-29:10ی متر.ک. 
كنيم دگرگونی یالقدس را تجربه مروحتأديب كه ما  هنگامی .ت

-5:12؛ عبرانيان ٢٩-٢٨، 2:8روميان دــ شودر ما اجرا می
14. 
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كاِر روح در درون ما اين است كه وجودی نو و تازه از ما  .1
كار روح از بيرون اين است كه هر جنبه از  یبسازد، ول

دــ از طريق محيط اطرافمان فرو ريزوجود طبيعی ما را 
 .١١:٤٨ ارميا. ر.ک

بايد با آن روح عمل كننده در درونمان همكاری كرده و  ما .2
 ــمرای ما ترتيب داده است را بپذيريمحيطی كه خدا ب

 قرنتيان اول ؛20:6 ؛1:4 ؛1:3 افسسيان ؛12:4 فيليپيان
24:7. 

III. وهبهمكاشفه  لِ خدمتگزاری حاص بینیم (بینش ما) همان است آنچه ما میـ رنج است ع
، همان کنیمخدمت می هآنچ؛ بنابراین، شودحک میکه در درون ما از طریق رنج کشیدن 

 :مهستيما  چيزی است كه
آنها تنها يک خدمتگزاری ی گرچه خدمتگزاران بسيارند، ول .آ

نجام رساندن همان خدمتگزاری عهد جديد برای به اــ دارند
ما به همراه مسيح اين است كه ؛ كاِر اقتصاد عهد جديد خدا

 مسيح به مردم عرضهی اين خدمتگزاری منحصر به فرد، يعن
؛ افسسيان 17:1اعمال ــ برای بنای بدن او را اجرا كنيم

 .آ1:6؛ 1:4؛ دوم قرنتيان 12:1؛ اول تيموتائوس 11:4-12
تنها يك خدمتگزاری منحصر به فرِد جمعی  (مسيح) كل، بدندر  .ب

و است خدمتگزاری همان خدمت بدن مسيح  چون اينی دارد، ول
بدن اعضای بسيار دارد، همۀ اعضاء دارای خدمتگزاری چون 

 ؛19:21 ؛24:20 اعمال ــد برای آن يگانه خدمتگزاری هستندخو
 .17:4 کولسيان ؛5:4 تيموتائوس دوم

تجربه ما كه  یمسيحکردن و دادنِ  عرضهخدمتگزاری برای آن  .پ
و شكل  شده ايم، در ما توليدساخته شدهايم، با او كرده

ها، تجارب غنای مسيح كه از طريق رنج و توسط گرفته است
دــ شوو كشته شدن توسط صليب كسب می، ی فرو برندهفشارها

؛ اول 10:3؛ فيليپيان 24:1؛ کولسيان 16-15:9اعمال 
  : ٦، ٣:٣؛ ١٢ ،٩-٨، 6-4:1؛ دوم قرنتيان 6:4تيموتائوس 

 ۀمكاشف ۀقلاوج ما به رسيدن برای مقدس روح خدمتگزاری  .1
است که  مسيح به عنوان روح دادنِ از طريق است، که الهی 

 .آ17:22اشفه ؛ مک٣، ۶، ٩-٨ٓآا. ــ است حيات بخش
] برای اين است يا درست بودن عدالت [صداقتخدمتگزاری  .2

بيرونی درستی مسيح، نه تنها به عنوان  عرضهتوسط  ما که
شده ما، برای ابراز -درونی و زيست درستیبلکه به عنوان 
 روميانــ داشته باشيم راانسان ـخدادگی واقعی مسيح، زن

 . ١٩:٨ مکاشفه ؛٣:٩ فيليپيان ؛١٧:۵
مصالحه برای اين است که ما توسط دادن مسيح  خدمتگزاری .3

به عنوان کالم مصالحه آميز، مردم را برطبق خدا شبانی 
آسمانی شبانی اری زنيم (در يگانگی با مسيح در خدمتگک
تا بتوانيم مردم خدا را به درون روحشان که  ،)وا

ــ يم تا آنها اشخاصی در روح باشنداالقداس است آورقدس
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 ؛4-2:5 پطرس اول ؛17-15:21 يوحنا ؛20-18:5دوم قرنتيان 
 اول ؛٢٢ ،١٠:١٩ عبرانيان ؛13-12:1 مکاشفه ؛٢:٢۵

 .٢:١۵ قرنتيان
سه  بااری شگرف زخدمتگ وقتی ما به طور کامل به چنين .4

وارد شويم، خداوند راهی خواهد داشت که کليساها  آنجنبه 
 .بياوردرا به احيايی تازه 

سختی، مالقات شيرين و تجسم فيض با کل غنای مسيح و مصيبت  .ت
 دومــ کندر غالب سختی با ما مالقات میاست؛ فيض اکثرا د

 .10-7:12 قرنتيان
بيعی ب مسيح بر وجود طها، تاثير کشنده صليطريق سختی .1

نه راه برای رود، بدين گوالقدس بکار میما، توسط روح
شود تا خود را به درون ما خدای رستاخيز باز می

 .18-16:4 ؛9-8:1 ــبيفزايد
يک آورد، که باعث بوجود آمدن ها بردباری به بار میسختی .2

يا يک کيفيت دــ شومیشده و مقبول خدا  تأييد کيفيت
سختی کردن تجربه  و نتيجه بردباریکه  شده تأييدخصوصيت 
 .4-3:5ــ روميان باشدها میونو آزم

در دلهای ما  روح القدسخودش را به عنوان عشق با خدا  .ث
تا ما داده شده  ما وندر که به عنوان قدرت انگيزشِ ، ريخته

ما باشيم؛ بنابراين، وقتی  پيروزاز  بيشها در تمام سختی
شويم، سرافکنده نخواهيم شد، بلکه می متحمل هر نوع سختی

م دو ؛39-31:8 ؛۵ .آــ ميکنمی ندگیزبرای جالل او مسيح را 
  آ.21-19:1 فيليپيان ؛15-14:5قرنتيان 


