  درس پنجم  

از غرور به تواضع

 ۱۱ – ۵بهمن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیال باب  ۱ :۴تـا ۳۳؛ امثال باب ۳۱ :۱۴؛ دوم پادشـاهان باب :۲۰
 ۲تـا ۵؛ یونـس بـاب ۱۰ :۳؛ دانیـال بـاب  ۳۴ :۴تا ۳۷؛ فیلیپیـان باب  ۱ :۲تا .۱۱
آیـه حفظـی « :چـه عظیـم اسـت آیـات او ،و چـه بـزرگ اسـت معجزاتـش! سـلطنتش
سـلطنتی اسـت جاودانـی ،و حکومتـش نسـل انـدر نسـل »(دانیـال .)۳ :۴

غـرور اولیـن گنـاه نامیـده میشـود .غـرور اولیـن بـار توسـط شـیطان ،فرشـته ای در بارگاه
آسمانی ،مطـرح شـد .بنابرایـن خداونـد از طریـق حزقیـال مـی فرمایـد « :دل تـو بهخاطـر
زیبایـیات مغـرور گردیـد و دانـش خـود را بـه سـبب شـکوه خـود فاسـد کـردی .مـن تـو را بـه
زمیـن افکنـدم تـا هشـداری بـرای پادشـاهان دیگـر باشـی » (حزقیـال .)۱۷ :۲۸
غـرور باعـث سـقوط لوسیفر(شـیطان) شـد ،بنابرایـن ،حـاال او غـرور را آهسـته آهسـته بـه
انسـانها منتقـل مـی کنـد ،و در نتیجـه آنهـا را در مقابـل خـدا قـرار مـی دهـد ،و بـه سـوی
مسـیری کـه بـه نابـودی ختـم میشـود ،هدایـت مـی کنـد .همـ ٔه مـا انسـانها در گناه سـقوط
کـرده ایـم ،و هسـتی مـا کاملاً بـه خـدا اسـت .هـر عطیـه ای کـه داریـم و هـر آنچه کـه با آن
اعطایـا انجـام مـی دهیـم همگـی از طـرف خداوند اسـت .از اینرو ،چگونه جـرات میکنیم که
مغـرور ،خـود پرسـت و متکبر باشـیم ،در صورتـی که بایـد تواضـع و فروتنی بر همـ ٔه کارهایی
کـه انجـام مـی دهیـم حکمفرما باشـد؟
مـدت زمانـی طوالنـی طـول مـی کشـد تـا نبوکدنصر اهمیـت فروتنـی را درک کنـد .حتـی
حضـور مـرد چهـارم در کـوره آتـش (آنگونه که درهفته گذشـته مشـاهده کردیم) مسـیر زندگی
او را تغییـر منیردهـد .فقـط بعـد از اینکـه خداونـد او را از پادشـاهی عـزل می کنـد و او را می
فرسـتد تـا در میـان حیوانـات صحـرا زندگـی کنـد ،او موقعیـت واقعـی خـود را درک می کند.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۲بهمن –  February 1آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۶بهمن

آیا این بابل با شکوه نیست؟


دانیال باب  ۱ :۴تا  ۳۳را بخوانید .چه اتفاقی برای شاه می افتد ،و چرا؟

خداوند دومین رویا را به نبوکدنرص می دهد .اینبار ،پادشاه رویا را فراموش منی کند .اما
چون دوباره تعبیر کنندگان خواب در تعبیر رویا قصور می کنند و موفق منی شوند ،پادشاه،
دانیال را احضار می کند تا تعبیر خواب او را بگوید .پادشاه در این رویا می بیند که درخت
بزرگی ،مرتب بزرگتر میشود تا اینکه رسش به آسامن میرسد و موجودی (فرمانده ای) مقدس
از آسامن فرود می آید ،و ندا می دهد که درخت را قطع و آنرا تکه تکه کنید .اما تنها کُنده و
ریشه هایش را در خاک باقی مباند و بگذارید از شبنم آسامن خیس شود .اما آنچه نبوکدنرص
از آن آشفته و ناراحت بود ،بخشی از رویا بود که موجود آسامنی میگوید « :دل او از آدمیت
تبدیل شود و دل حیوان به او داده شود ،و هفت زمان بر او بگذرد »(دانیال  .)۱۶ :۴با تشخیص
جدی و مهم بودن رویا ،دانیال مؤدبانه بیان می کند ،که کاش رویا مربوط به دشمنان پادشاه
باشد .با این حال دانیال میگوید که به پیامی که توسط رویا نقل میشود ،ایامن داشته باش
که در واقع رویا به خود پادشاه اشاره دارد.
درختـان معمـوالً در کتـاب مقدس به عنوان مناد پادشـاهان ،ملتها ،و امپراتوری ها اسـتفاده
مـی شـوند (حزقیـال بـاب ۱۷؛ ۳۱؛ هوشـع بـاب ۱۴؛ زکریـا بـاب ۲ ،۱ :۱۱؛ لوقـا بـاب .)۳۱ :۲۳
ِ
درخت بزرگ ،منادی مناسـب بر نشـان دادن پادشـاه متکرب اسـت .خداوند سـلطنت و
بنابراین،
قـدرت را بـه نبوکدنصر مـی دهـد؛ بـا وجود ایـن ،او دامئـاً از اذعـان اینکه همه چیـز او متعلق
بـه خداوند اسـت ،غافل میشـود.
بـرروی دانیـال بـاب  ۳۰ :۴متمرکـز شـوید .پادشـاه چـه میگویـد کـه نشـان مـی دهـد کـه او
هنـوز هشـدار خداونـد را درک نکـرده اسـت؟

شـاید آنچـه در مـورد غـرور بسـیار خطرنـاک اسـت ،این باشـد که غـرور باعث میشـود ،ما
فرامـوش کنیـم کـه بـرای همـه چیز به خـدا وابسـته و محتاج هسـتیم .و زمانی که مـا فراموش
کنیـم ،مـا در زمینـ ٔه روحانی در خطر هسـتیم.

شــما در زندگــی خــود چــه کارهایــی انجــام داده ایــد؟ آیــا مــی توانیــد بــدون داشــتن
غــرور بــه آنهــا افتخــار کنیــد؟ اگــر بــوده ،چگونــه؟
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     دوشنبه     

 ۷بهمن

هشدار بوسیله نبی


دانیـال بـاب  ۲۷ :۴را بخوانیـد .علاوه بر هشـدارها در مـورد آنچه اتفاق خواهـد افتاد ،دانیال
بـه پادشـاه میگویـد ،چـه کاری انجـام دهد؟ و چرا؟ (همچنیـن امثال بـاب  ۳۱ :۱۴را ببینید).

دانیـال نـه تنهـا رویـا را تعبیـر مـی کنـد ،او همچنیـن بـه نبوکدنصر راهـی بـرای خـروج از
موقعیتـی کـه دارد ،نشـان مـی دهـد « :پـس ،ای پادشـاه ،بـه نصيحـت مـن گـوش كـن .از گناه
كـردن دسـت بـردار و هـر چه راسـت و درسـت اسـت انجـام بده و بـه رنجديدگان احسـان كن
تـا شـايد در امان مبانـی »(دانیـال .)۲۷ :۴
نبوکدنصر کارهـای بزرگـی در سـاخت بابـل انجـام مـی دهـد .او بـا ایجـاد باغهـا ،سیسـتم
آبـراه هـا و صدهـا معبـد وطرحهـای سـاختامنی دیگـر ،شـهر بابـل را به یکـی از شـگفتی های
جهـان باسـتان تبدیـل مـی کنـد .امـا چنیـن شـکوه و زیبایـی ،حداقـل بخشـی از آن ،از طریـق
اسـتثامر ،بـرده داری نیـروی انسـانی و نادیـده گرفتن فقـرا انجـام گرفـت .علاوه برایـن ،ثروت
امپراتـوری بـرای خشـنودی و خوش گذرانی پادشـاه و اطرافیانش اسـتفاده شـده بـود .بنابراین،
غـرور نبوکدنصر نـه تنهـا مانع او از قبول خداوند شـد ،بلکـه بعنوان پیامـد آن همچنین باعث
غفلـت او نسـبت بـه مشـکالت نیازمنـدان شـد .بـا توجـه بـه اهمیـت ویـژه ای کـه خداوند به
فقـرا نشـان می دهد ،جای شـگفتی نیسـت کـه از گناهان ممکـن دیگر که دانیال می توانسـته
آنهـا را در برابـر پادشـاه مهـم نشـان دهـد ،او دسـت بـر گنـاه بی توجهی بـه فقرا مـی گذارد و
آنرا برجسـته می سـازد.
پیـام بـه نبوکدنصر بـه هیـچ وجـه چیـز جدیـدی نیسـت .انبیـاء عهد عتیـق اغلب بـه قوم
خداونـد در برابـر ظلـم بـه فقرا هشـدار می دادند .در واقع ،گناه برجسـته ای کـه باعث تبعید
پادشـاه شـد ،بـی توجهـی بـه نیازمنـدان اسـت .و باالخـره ،محبت و مهربانـی به فقـرا واالترین
طریـق نشـان دادن نیکـوکاری مسـیحی اسـت ،برعکس اسـتثامر و غفلت و نادیـده گرفنت فقرا،
تعـدی بـه خـود خداونـد اسـت .در مراقبـت از نیازمنـدان ،مـا درک میکنیم کـه خداوند مالک
همـه چیـز اسـت ،بدیـن معنا کـه ما صاحـب هیچ چیزی نیسـتیم ،بلکـه فقط رسپرسـتی اموال
خداونـد به ما سـپرده شـده اسـت.
ما با خدمت به دیگران از طریق أموال خودمان ،خداوند را تکریم میکنیم و حشمت و
عظمت او را تصدیق میکنیم .این مالکیت خداوند است که باید در نهایت تعیین کننده ارزش
و عملکرد دارایی های مادی باشد .این جایی است که نبوکدنرص قصور می کند ،و همچنین ما
در معرض خطر قصور هستیم ،مگر اینکه ما حاکمیت خدا را بر روی دستاورد هایامن تصدیق
کنیم و آشکارا شناخت خود از این حقیقت را با کمک رسانی به نیازمندان ابراز کنیم.
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     سه شنبه     

 ۸بهمن

آئین و مقررات حرضت متعال ...
علیرغـم اینکـه بـه او گفتـه شـده بـود کـه توبه کنـد و از خداوند درخواسـت بخشـش کند،
غـرور رسسـختانه نبوکدنصر باعـث میشـود تا حکم آسمانی در مـورد او اجرا شـود (دانیال :۴
 ۲۸تـا  .)۳۳در حالـی کـه پادشـاه در کاخ خـود قـدم مـی زنـد و از خـود بـرای آنچـه کـه انجام
داده بـود مباهـات مـی کنـد ،او متاثـر از رشایـط روحـی اسـت کـه اخـراج او از کاخ سـلطنتی
را شـدت مـی بخشـد .او ممکـن اسـت ،آسـیب دیدگـی روحـی را تجربـه مـی کـرده کـه در
روانشناسـی  lycanthropyیـا  zoanthropyبـه معنـی حیـوان انـگاری یـا َدد انـگاری نامیـده
میشـود .چنیـن رشایطـی باعث میشـود که بیمار خود را شـبیه یک حیوان فرض کنـد و مانند
آن حیـوان عمـل مـی کنـد .در دوران معـارص ایـن بیماری «  » Species Dysphoriaیـا اختالل
هویـت در گونـه شناسـی نامیـده میشـود؛ احساسـی که بدن از گونه اشـتباهی اسـت و از این
رو متایـل دارد تـا همچـون حیـوان رفتـار کند.



دوم پادشـاهان بـاب  ۲ :۲۰تـا ۵؛ یونـس بـاب ۱۰ :۳؛ و ارمیـا  ۸ ،۷ :۱۸را بخوانیـد .ایـن متـون
در خصـوص ایـن کـه پادشـاه فرصـت داشـت تـا مجـازات را برگرداند چه مـی گویند؟

متاسـفانه ،نبوکدنصر مجبـور بـود تا درس سـختی بیامـوزد .هنگامی کـه نبوکدنرص برروی
قـدرت پادشـاهی تکیـه مـی کنـد ،او توانایـی خـود بـرای تامل بـرروی رابطـه خود با خـدا را از
دسـت مـی دهـد .بنابرایـن ،بـا محـروم شـدن پادشـاه از اقتـدار سـلطنتی و فرسـتاده شـدن به
صحـرا بـرای زندگـی بـا حیوانـات صحـرا ،خداونـد بـه پادشـاه فرصتـی می دهـد تا وابسـتگیش
بـه خـدا را درک و آنـرا تصدیـق کنـد .در واقـع ،درس نهایـی خداونـد مـی خواهـد بـه پادشـاه
متکبر بیامـوزد کـه ایـن « فرمانی آسمانی » اسـت (دانیـال  .)۲۶ :۴در حقیقـت ،حتی در طرح
خداونـد ،داوری بـر پادشـاه بـرای هـدف مهمتری اسـت ،هامنطـور کـه بـه وضـوح در حکـم
تصمیم فرشـتگانِ نگهبان و هشـداردهنده اسـت تا
موجودات آسمانی بیان شـده اسـت « :این
ِ
همـ ٔه مـردم بداننـد کـه خـدای متعال بـر متام رسزمینهـای جهـان فرمانروایی میکنـد و آن را به
هرکـه بخواهـد ،حتّـی به پسـتترین مـردم واگـذار میکنـد »(دانیـال .)۱۷ :۴
بـه عبـارت دیگـر ،مجازاتـی کـه بـر نبوکدنصر اِعمال شـد ،بایـد درسـی بـرای هم ٔه مـا نیز
باشـد.چرا کـه مـا متعلـق بـه گروهـی از « زنـدگان » هسـتیم ،مـا بایـد توجـه بیشتری به درس
اصلـی کـه بایـد یاد بگیریم داشـته باشـیم و آنکه « تا زنـدگان بدانند کـه آن متعال در حکومت
بشری حکـم مـی راند ».
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چ ـرا شــناخت « حاکمتریــن حکم ـران » ب ـرای مــا بســیار مهــم اســت؟ بــه عنــوان
مثــال ،چگونــه ایــن دانــش بــر روی رفتــار مــا بــا زیردســتانمان تاثیــر مــی گــذارد؟

     چهارشنبه     

 ۹بهمن

به آسامن چشم دوخنت


دانیال باب  ۳۴ :۴تا  ۳۷را بخوانید .چگونه ،و چرا ،اوضاع برای پادشاه تغییر می کند؟

خـدا اجـازه مـی دهـد تـا نبوکدنرص بـه طرز عجیـب و غریب آسـیب ببینـد ،امـا در نهایت
او ب�ه س�هولت بـه وضعیـت روحـی سـامل خـود برمـی گـردد .جالـب توجه اسـت که همـه چیز
تغییـر مـی کنـد ،در پایـان هفت سـال ،هامنطـور که توسـط نبی پیش بینی شـده بود ،پادشـاه
رنجـور و بیامر به سـوی آسمان چشـم مـی دوزد (دانیـال .)۳۴ :۴
« بـرای هفـت سـال نبوکدنصر برای هم ٔه زیر دسـتانش باعث حیرت و شـگفتی شـده بود،
و بـرای هفـت سـال در برابـر همـ ٔه جهـان تحقیر شـد .سـپس عقـل او دوبـاره به او برگشـت و
او بـا فروتنـی بسـوی آسمان چشـم دوخـت ،او تصدیـق کـرد کـه دسـتان الهی در رسنوشـت و
تنبیـه او در کار بـوده اسـت ،و در برابـر عمـوم ،او بـه گنـاه خـودش و رحمت خداونـد در احیا
و بهبودیـش اعتراف مـی کنـد »( .اِلـن جـی وایت ،انبیـا و پادشـاهان ،صفحه .)۵۲۰
بـدون شـک ،تحـوالت بـزرگ هنگامـی می توانـد رخ بدهد که ما چشـم به آسمان بدوزیم.
به محض اینکه فهم و شـعور او برگشـت ،پادشـاه شـهادت داد که او عربت گرفته اسـت.
ایـن داسـتان آنقـدر کـه در مـورد رحمـت خداسـت در مـورد نبوکدنصر نیسـت .پادشـاه
سـه فرصـت قبلـی را بـرای پذیـرش خـدای ارسائیـل به عنـوان پـروردگار زندگیش نادیـده گرفت
و از دسـت داد .ایـن چنیـن فرصتهایـی بـرای او فراهـم مـی شـوند :هنگامـی کـه او حکمـت و
ِخـ َرد اسـتثنایی چهـار مـرد جوان اسـیر یهـودی را تشـخیص داد (دانیـال  ،)۱هنگامی کـه دانیال
رویـای او را تعبیـر مـی کنـد (دانیـال  ،)۲هنگامـی کـه سـه مـرد یهـودی از میـان کـوره آتشـین
نجـات یافتنـد (دانیـال  .)۳و باالخـره پـس از همـ ٔه اینهـا ،اگـر آن نجـات او را فروتـن نکند ،چه
خواهـد شـد؟ علیرغـم لجاجـت و رسسـختی آن پادشـاه ،خداونـد بـه او فرصـت چهـارم را مـی
دهـد ،رسانجـام بـر قلـب پادشـاه غلبـه مـی کنـد و او را دوباره به دربار سـلطنتی خـود باز می
گردانـد (دانیـال  .)۴هامنطـور کـه درمـورد نبوکدنرص رشح داده شـده اسـت ،خدا یکـی پس از
دیگـری بـه مـا بـه منظـور ایجـاد و احیـای رابط ٔه درسـت بـا او فرصت مـی دهـد .هامنطور که
پولـس چندیـن قـرن بعـد مـی نویسـد ،پـروردگار« مـی خواهـد جمیـع مردم نجـات یابنـد و به
معرفـت راسـتی گراینـد »(اول تیموتائـوس  .)۴ :۲مـا در ایـن حکایـت یـک منونـه قـوی از ایـن
حقیقـت را مـی بینیم.
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شــما بــه چــه روشهایــی بوســیله خداونــد فروتــن شــده ایــد؟ شــما از ایــن تجربــه
چــه آموختهایــد؟ بــه منظــور اجتنــاب از یــاد گرفتــن دوبــاره ایــن درس ،شــما بــه
چــه تغییراتــی ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــید؟

     پنجشنبه     

 ۱۰بهمن

متواضع و سپاسگزار
پادشـاه توبـه کار اظهـار مـی کند « :و جمیع سـاکنان جهان هیچ شـمرده می شـوند » (دانیال
 .)۳۵ :۴ایـن متن بـه چه نکتهٔ مهمی اشـاره دارد؟

چگونـه مـی توانیـم بدانیـم کـه واقعـاً ،نبوکدنصر خـدای حقیقـی را مـی پذیـرد؟ مـا اثبات
مهمـی از واقعیـت پیـدا میکنیـم  ،و اینکـه نبوکدنصر خـودش نویسـنده نامـه ای اسـت کـه
توسـط دانیـال در بـاب  ۴منـدرج شـده اسـت .در واقـع ،بیشتر به نظر میرسـد این رونوشـت
نامـه ای اسـت کـه پادشـاه در عرصه وسـیع پادشـاهی خـود منترش می کنـد ،و بطـور فروتنانه
مداخلـه خداونـد را در زندگیـش تصدیـق می کند .پادشـاهان و سلاطین باسـتان بندرت چیزی
را درمـورد رشمسـاری و رسـوایی خودشـان مـی نوشـتند .عمالً در متام مدارک سـلطنتی باسـتان
کـه مـا از آنهـا اطلاع داریم از شـکوه و جالل پادشـاه سـخن مـی گوینـد .بنابراین اسـنادی این
چنینـی کـه درآن پادشـاه بـه غـرور و رفتـار حیوانی خـود اعرتاف می کند ،اشـاره به یـک تغییر
و تحـول حقیقـی دارد .علاوه برایـن ،پادشـاه بـا نوشتن نامـه ای از رشح حـال تجربـه خـود و
اعتراف فروتنانـه اش بـه حاکمیـت خداونـد ،خـود ماننـد یـک مبشر عمـل مـی کنـد .او دیگـر
بیشتر از ایـن منـی توانـد آنچـه کـه از خداونـد راسـتین آموختـه و تجربـه کـرده را پنهـان کند.
آنچـه کـه در اینجـا در دعـا و سـتایش پادشـاه شـاهد بـوده ایـم (دانیـال  ۳۴ :۴تـا  ،)۳۷حقیقی
بـودن درس عبرت او را آشـکار می سـازد.
اکنـون پادشـاه دارای مجموعـه ای متفـاوت از ارزش ها اسـت و می توانـد محدودیت های
قـدرت انسـانی را درک کنـد .پادشـاه در دعـای عمیـق خـود ،بـه قـدرت خـدای دانیـال اقـرار و
او را مـی سـتاید «.و جمیـع سـاکنان جهـان هیچ شـمرده می شـوند »(دانیـال  .)۳۵ :۴این بدان
معناسـت کـه انسـانها از خودشـان چیـزی ندارند که بـرای آن خودسـتایی کننـد .بنابراین ،این
نـگاه اجاملـی بـه نبوکدنصر در کتـاب دانیـال نشـان مـی دهـد ،پادشـاه فروتـن و سپاسـگزار،
رسود شـکرگزاری خداونـد را مـی خوانـد و بـه مـا در خصـوص غـرور و تکربهشـدار می دهد.
البتـه ،امـروزه خداونـد بـه تغییـر زندگیهـا ادامه مـی دهد .مهم نیسـت که چقـدر ممکن
اسـت مـردم مغـرور و گناهـکار باشـند ،در خداونـد رحمـت و قـدرت تحول گناهـکاران رسکش
بـه فرزنـدان خداوند آسمانها وجـود دارد.
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فیلیپیــان بــاب  ۱ :۲تــا  ۱۱را بخوانیــد .در اینجــا چــه چیــزی را پیــدا میکنیــم کــه
بایــد ریشــه غــرور در زندگــی مــا را از بیــن ببــرد؟

     جمعه     

 ۱۱بهمن

تفکـری فراتـر :وقتـی یـک حاکـم مغـرور تبدیـل به یـک فرزنـد فروتـن خدا میشـود؛
حاکـم ظـامل و مغـرور ،پادشـاهی عاقـل و دلسـوز میشـود .کسـی کـه خـدای آسمان را بـی
حرمـت کـرده اسـت ،اکنـون قـدرت قـادر مطلـق را به رسـمیت می شناسـد و صمیامنـه در پی
ترویـج خـوف و شـادی یهـوه نسـبت بـه کسـانی اسـت کـه زیـر سـلط ٔه او هسـتند .در نهایـت
تحت توبیخ یهوه کسـی که شـا ِه شـاهان و خدایِ خدایان اسـت ،نبوکدنرص درسـی را که هم ٔه
حاکمان بایـد بیاموزنـد را مـی آمـوزد – کـه عظمـت و رسافـرازی حقیقـی در نیکویـی حقیقـی
اسـت .او یهـوه را بـه عنـوان خـدای زنـده مـی پذیـرد و تصدیق می کنـد و میگویـد «:االن من
کـه نبوکدنصر هسـتم پادشـاه آسمانها را تسـبیح وتکبیـر و حمـد مـی گویـم کـه متـام کارهای
او حـق و طریـق هـای وی عـدل اسـت و کسـانی کـه بـا تکبر راه مـی رونـد ،او قادر اسـت که
ایشـان را پسـت مناید ».
« هـدف خداونـد ،بزرگرتیـن پادشـاه جهـان ،کـه نشـان دادن سـتایش او بود اکنـون محقق
شـده بـود .ایـن اعلام عمومی ،اعتراف و تصدیق نبوکدنرص دربـاره رحمت و نیکویـی و اقتدار
خداونـد ،آخریـن اقـدام زندگـی نبوکدنصر اسـت کـه در تاریـخ کتاب مقدس ثبت شـده اسـت
»( اِلـن جـی وایـت ،انبیا و پادشـاهان ،صفحـه .) ۵۲۱

سؤاالتی برای بحث
« .۱غــرور علــت هــر گنــاه و بــدی اســت :غــرور کامــا بــر ضــد سرشــت خــدا اســت .آیــا
ایــن بــه نظــر شــما ،گزافــه گویــی و اغـراق اســت؟ اگــر هســت ،در مــورد آن تفکــر کنیــد...
هرچــه شــخص بیشــتر مغــرور باشــد ،بیشــتر از غــرور در دیگـران ناخرســند میشــود .در
واقــع ،اگــر مــی خواهیــد دریابیــد کــه چقــدر غــرور در وجودتــان هســت ،از خودتــان
ســؤال کنیــد :چقــدر مــن ناخرســند مــی شــوم زمانیکــه غــرور را در دیگرانــی کــه مــن را
تــرک مــی کننــد ،مــن را هیــچ مــی انگارنــد ،نادیــده میگیرنــد ،بــه مــن توجــه نمــی کننــد،
و یــا مــن را از خــود مــی راننــد ،یــا بــه مــن امــر و نهــی مــی کننــد و یــا مباهــات مــی
کننــد ،مــی بینــم؟ مســئله ایــن اســت کــه غــرور هــر شــخصی در رقابــت بــا افتخــار و فخــر
شــخص دیگــری اســت .بـرای همیــن اســت کــه مــن آزرده مــی شــوم وقتــی مــی خواهــم
شــخص مهمتــری نســبت بــه فــرد دیگــری در تشــکیالت باشــم .دو قطبــی کــه بــا هــم
موافــق نیســتند » – .ســی .اس .لوئیــس[ Mere Christianity ،نیویــورک :تــاچ اســتون،
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 ،]۱۹۹۶صفحــه  .۱۱۰لوئیــس در اینجــا چــه میگویــد ،کــه شــاید بــه شــما کمــک کنــد کــه
غــرور را در زندگــی خــود ببینیــد؟
 .۲موضوعــی کــه مــا در ایــن فصــل مــی بینیــم ،و همانطــور کــه قبـاً دیدیــم ،حاکمیــت
و ســلطه خــدا اســت .چـرا بایــد ،ایــن چنیــن مبحــث مهمــی را درک کنیــم؟ ســبت در درک
ایــن حقیقــت حیاتــی ،چــه نقشــی دارد؟
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