
 حکمت از کالم خدا

)بخش سوم(   بهتر
ی

ن زندگ  داشتر

حکمت جزو وجود تو خواهد شد و دانش به تو   ...  تحکمت اس  ۀخداوند بخشند"
ت پیدا یم کند، حکمت از هر  لذت خواهد بخشید. خوشا بحال کیس که حکمت و بصیر

ی بهیر است؛ به هر قیمتر شده آن را به دست بیاور، وقتر راه روی مانیع بر رس   ز چیر
                                               راهت نخواهد بود و چون بدوی پایت نخواهد لغزید." 

 (12و7: 4- 13: 3-6و10: 2 امثال)

 ....  خدا )کالم( حکمت 

 ایمانت را تقویت یم کند  •

ر قدرت او یم "
ُ
سپارم که قادر است ایمان شما را بنا  حال شما را به دست خدا و کالم پ

                             کند و تمام برکاتر را که مخصوص برگزیدگان اوست، به شما بدهد."
  (32:  20 اعمال رسوالن )

 تو را راهنماتی یم کند  •
ی

 در تصمیمهای زندگ

 سازد."کالم تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن یم "
 (105:  119)مزمور

 تو  •
ی

 بنا یم کند  را زندگ

های آن تفکر کن  بخوان و در گفتهاین کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را "   
وز و کامیاب خوایه   . آنگاه پیر تا متوجه تمام دستورات آن شده، بتواتز به آنها عمل کتز

 (8:  1  یوشع) شد."

 قلبت را عوض یم کند  •

ی است که مفصل را از  کالم خدا زنده و با نفوذ است و بّرنده "  ز تر از هر شمشیر تیر
شکافد تا ما را آنچنانکه  افکار پنهاتز و نیتهای مخفز دل ما را یمکند، زیرا استخوان جدا یم

انیان) هستیم، به خودمان نشان دهد."  (21: 4 عتر

 مشکل ............. آشناتی ................. الویت

 

 چگونه به کالم خدا الویت دهیم 

 مشتاقانه به آن نزدیک شو. ۱

، در نجاتر که  روحاتز خالص باشید، تا با خوردن آن مانند یک کودک نوزاد، مشتاق شیر "
 ( 2:  2 اول  پطرس) اید، رشد نمایید."بدست آورده 

 را تجربه کن پیوسته آن . ۲

یه از مردم تسالونییک نجیب"  دادند تر بودند و با اشتیاق به پیغام آنان گوش یماهایل بیر
های پولس و سیالس مطابق ببینند گفتهخواندند تا و هر روز کتاب آسماتز را با دقت یم

  (11:  17 رسوالن )اعمال  کالم خدا هست یا نه."

وی یمخوشا به حال کیس که " کند و شب و روز در  مشتاقانه از دستورات خداوند پیر
او همچون درختر است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به   نماید. آنها تفکر یم

شود؛ کارهای او همیشه ثمربخش  هرگز پژمرده نیمدهد و برگهایش  موقع میوه یم 
 (3-1:  1)مزمور است."

 را با دیگران در میان بگذار  آن. ۳

دهم باید دایم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود این قوانیتز که امروز به شما یم"
ون، خواه  بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید خواه در خانه باشید خواه در  بیر

 ( 7-6: 6تثنیه ) هنگام خواب باشد خواه اول صبح."

 تی درنگ به آن عمل کن -4

را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس  خدا اما فراموش نکنید که کالم " 
شنود ویل به آن عمل  را فقط یم خدا زیرا کیس که کالم  خود را فریب ندهید،

اما به محض اینکه   کند؛کند،مانند شخیص است که صورت خود را در آینه نگاه یمنیم
 (24- 22: 1یعقوب ) کند."شود، چهرة خود را فراموش یم از مقابل آینه دور یم

آنان که احکام تو را دوست دارند از سالمتر کامل برخوردارند و هیچ قدرتر باعث لغزش  "
 ( 165: 119) مزمور  آنان نخواهد شد."
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