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 آیـا واقعـاً زنـدگی    ”.بپرسیم الزم نیست سالها از زندگی ایمانیمان سپری شده باشد تا این سؤاالت را از خود

رابطه با بخشش و نجـات ابـدی، شـامل حالمـان      های خدا در پیروزمندانۀ مسیحی وجود دارد؟ آیا فقط وعده
 من معتقـدم اگـر بـا یکـدیگر     “شویم؟طرق گذشتۀ زندگیمان غالب  شود یا اینکه واقعاً قادریم بر عادات و می

نمایند  یابیم که تعداد بیشماری از مسیحیان همین سؤاالت را مطرح می باشیم ، در می کامالً روراست و صادق
  .آنها برای خود دالیل موجهی نیز دارند و

پیروزمندانه که معیارهای زیستن  کافیست به اطراف خود نگریسته، دریابیم که اکثر مسیحیان بسیار پایین تر از
شوم که با چنان مسائل پیچیـده   مردمی مواجه می اغلب با .در عهد جدید توصیف شده است، زندگی می کنند

شکسـت، یـأس و   . راه حلی مؤثر برای آنها غیـر ممکـن اسـت    و غامضی درگیر هستند که حتی تصور وجود
در . شـوند   رهبران به وفور یافـت مـی  سیاری ازجوامع مسیحی و حتی میان ب ناامیدی از مسائلی هستند که در

 شکست چنان تبدیل به امری عادی شده است که بسـیاری ، از اصـول زیسـتن پیروزمندانـۀ     جوامع مسیحی،

اخیـر، رشـد    در سـالهای .انـد   وانشناسی و انسـانگرایی متمسـک شـده   کتابمقدسی روی گردانده و به اصول ر
نتیجتاً ، بطور طبیعـی  . است ی، بیانگر وجود این شکستروزافزون مراکز مشاوره، حتی در میان جوامع مسیح

  .،پیروزی وجود دارد این سؤال مطرح می شود که آیا واقعاً در زندگی روحانی

اکثـر  . خـود مـا اسـت    ها در زندگی تلختر از مشاهده شکست بسیاری از مسیحیان اطراف ما ، مشاهدۀ ناکامی
آنها هرگز فکر .  قبیل هستند از این شم، اضطراب و چیزهایییابند که اسیر شهوت، تلخی ، خ مسیحیان در می

بسیاری از ما برای درک شکستهایمان نیـازی بـه   . مواجه شوند کردند بعد از ایمان آوردن به مسیح، با آنها نمی
قیـدی   اخیراً یک خانم مسیحی با بی. تیمزیرا هر روزه خود با این واقعیت مواجه هس یادآوری دیگران نداریم،

گنـاهش،   درطرز اعتـراف او بـه  . ای جنسی با همسر خانمی دیگر بوده است به من گفت که درگیر رابطه امتم
ای غیـر   درگیـر رابطـه   سالها پـیش بـا شـبانی کـه    . هیچ امیدی برای خاتمۀ این رابطۀ نامشروع وجود نداشت 

ا از ایـن احساسـاتی کـه    خواستم تـا مـر    من دعا کرده از خداوند”او به من گفت . اخالقی بود، صحبت کردم
ور که خدا این رابطه را تأییـد  بنابراین با این تص. را نکرد نسبت به آن زن داشتم، آزاد سازد، ولی خدا این کار

حاضر  اند، زیرا فتهبسیاری از مسیحیان، شکست را بعنوان سرنوشت یک ایماندار پذیر “ .دادم کند آنرا ادامه می
  .در زندگیشان دست یازندنیستند به منبع و طریق پیروزی 

 اکثراً . کنند رجوع می نی خود، به آیات کتابمقدسهایشان در زندگی روحا مسیحیان، گاهی برای پوشش ناکامی
 با وجودیکه او محبوب دل خـدا  ”کنند ، می آورند و چنین استدالل  و شکست داود پادشاه را نمونه میسقوط

اگر او مرد خدا و شخصیتی اصلی . ، مرتکب زنا و قتل شد شدهبود، لیکن زمانی فرا رسید که مغلوب شهوت 
 بدون شک، کتابمقـدس مملـو از   “.انتظار داشته باشیم که بهتر از وی عمل کنیم  در ملکوت خدا بود چرا باید

را کـه   یینیکـو  زیرا آن”گوید،   پولس رسول می.اند  خداست که با شکستهایی مواجه شدههایی از مردان هنمون
پطرس، مسیح را انکار کرد و توما بـه   .)19:7رومیان  (“کنم خواهم می را که نمی کنم بلکه بدی م نمیخواه می

موسـی از تـرس   . تقاضای پادشاه ، همسرش را به او تسلیم کرد او شک ورزید ، ابراهیم آنقدر ترسید که طبق
ابمقدس ، این تصور به ذهـن مـا   با مرور سریع کت. ، به بیابان مدیان فرار کرد فرعون با حالتی شکست خورده

  .برای یک ایماندار پیروزی وجود ندارد می آید که
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. این کـار خـود دارنـد    اند دلیل دیگری نیز برای  که در باتالق شکست، غوطه ور شدهبسیاری از پیروان مسیح
وصـیف  نـوعی دیگـر از زنـدگی را ت    دانند که کتابمقدس  و میآنها به وضعیت زشت و نامطلوب خود واقفند

بیرون آیند ، ولی این وضع اسفناک را بعنوان سرنوشـت   خواهند که از وضعیت گناه آلود خود آنها می. کند می
کنند که این رئیس شرارت و گنـاه اسـت کـه آنهـا را متقاعـد       مردم درک نمی اغلب. اند روحانی خود پذیرفته

 ، انسان تا حـال  شیطان از ابتدای آفرینش. اند دهآنها دروغهای شیطان را باور کر. این پستی بمانند کند تا در می
ایمانـداران را متقاعـد سـازد کـه      کنـد تـا نسـلهای مختلـف     او سعی مـی . کند همین داستان قدیمی را بیان می

  .لجن گناه در زندگی روحانی ، امری طبیعی است سرنوشت آنها داشتن زندگی گناه آلود است و ماندن در

اگر بخود تکیـه  . است مندانۀ مسیحی ، با تکیه بر قدرت و قوت خود ، امری محالمسلماً داشتن زندگی پیروز
عیسی گفت . خبر خوشی وجود دارد کنیم، شکست خورده باقی خواهیم ماند ولی برای پیروان حقیقی مسیح،

خدای مـا خـدایی اسـت کـه متخصـص       . )27:18 لوقا (“ آنچه نزد مردم محال است نزد خدا ممکن است”،
زندگی مظفرانـۀ مسـیحی تنهـا    . برای ما تدارک دیده است او از پیش، پیروزی را. هاست و غیرممکنمحاالت 

اینگونه زنـدگی چیـزی نیسـت    . نشدنی نیست بلکه واقعیتی است در زمان حال یک رویا و یا آرزوی برآورده
  .بدست آورد زیرا قبالً توسط مسیح بدست آمده است که بتوان آنرا

مغلـوب سـاخته    وی صلیب تمام دشمنانمان را شکست داده و مهمتر از همـه شـیطان را  مسیح با مرگش بر ر
سازد کـه شکسـت    را متقاعد می گوید که امیدی نیست و ما نوان مدعی برادران پیوسته بما میشیطان بع. است

یاده  بلکه در همۀ این امور از حد ز        ”گوید، یبه صراحت م  کالم خدا   . ولی او دروغگوست    . سرنوشت ما است  
گوید، عیسی بـا مـرگ خـود بـر      کتابمقدس می). 37:8رومیان  (“نمود نصرت یافتیم بوسیلۀ او که ما را محبت

 .ما دیگر نباید دروغهای ابلیس را باور کنـیم ). 15:2کولسیان (را علناً نشان داد  روی صلیب، شکست شیطان

بدسـت آمـده    یق مرگ و قیـام مسـیح  پیروزی و غلبه بر فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی، از طر
  .است و این یک واقعیت است

 در رومیـان  رسـول  ایست کـه پـولس   نی انسان باشد و این همان مبارزهشاید مشکلترین مبارزه، کشمکش درو
) نفس و طبیعت کهنـه  ( در وجود او  کند که و طالب پیروزی بود ولی اعتراف میا. کند  به آن اشاره می7باب 

 کیست که مرا از جسم این موت ”کند ، را مطرح می حتی این سؤال). 18:7رومیان (اکن نیست هیچ نیکویی س
کنم بوسـاطت    خدا را شکر می”دهد، سؤال خود با قاطعیت جواب می سپس به). 24:7رومیان (“رهایی بخشد

انست کـه  د بله، پولس طعم شکست را چشیده بود ولی همچنین می)! 25:7رومیان ( “خداوند ما عیسی مسیح
  .پیروزی در مسیح است منبع

زندگی مظفرانـۀ مسـیحی ،    . ام از ایمان آوردنم به مسیح، آموختهاحتماالً این بزرگترین حقیقتی است که پس 
برایمان فراهم کرده است و در این مورد از دسـت   چیزی نیست که بتوان به آن نایل شد زیرا مسیح خود، آنرا

امید عظیم پیروزی برای تک تـک  . کارها را برای ما انجام داده است  او، تمامما کاری ساخته نیست بلکه خود
 .مسئولیت ما این است کـه بـه او توکـل کنـیم    . باشد  می“مسیح در من” بلکه بر اساس “من ”  ما نه بر مبنای

اهشهای  خوبه او، بر توانیم با توکل نمان اعتماد کردیم ، میهمانگونه که به عیسی برای نجات و بخشش گناها
بله، زندگی پیروزمندانۀ مسیحی امکان پذیر  .مسیح پیروزی ماست. کنند، فائق آییم نفسانی که ما را وسوسه می

 .ما فقط باید به او توکل کنیم. پیروزی را مهیا ساخته است این پیروزی قابل حصول است زیرا عیسی. است
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ــروزی ــان و پیـ ــه  / 14                                                                  ایمـ   2002/ ژانویـ

 
همۀ ما ایمانداران از غنی گرفته تـا فقیـر، از پیـر تـا     . شکست خورده باشند پیروان مسیح قرار نیست مردمانی

حکمـت   مادی، های این منبع به دارایی. تحصیل کرده تا اُمی ، به یک منبع پیروزی دسترسی داریم جوان و از
مسیح از قبل برای مـا انجـام داده    بلکه ماحصل کاری است که. ها و مدارج ما بستگی ندارد ه رتبهطبیعی ، و ب

فقـط بـا   . پیروز شده است او در نبرد روحانی  .پیروزی از آن مسیح است. است و در دسترس یکایک ماست
  .توان شریک پیروزی مسیح شد ایمان می

  بـه ایـن نکتـه پـی     ابمقدس و چه در عصر حاضر مطالعـه کنـیم  اگر در مورد قهرمانان ایمان چه در دوران کت
بـا ایمـان   . ردکـ  هابیل خدا را پرستش مـی  با ایمان. بریم که آنها از طریق ایمان به پیروزیهایشان نایل شدند می

ابراهیم بخاطر ایمان زادگـاه خـویش را   . رفت با خدا راه می خنوخ از طریق ایمان. کرد نوح خدا را خدمت می
داود از طریـق ایمـان بـود کـه     . اسرائیل را از اسارت و بردگی رهایی بخشـید  با ایمان موسی قوم. فتترک گ

ایمـان لـوتر    بـا . پولس خبر خوش انجیل را با ایمان موعظه کرد. پای در آورده ، بر او غلبه کرد جولیات را از
شـد و بـا همـان ایمـان مـودی       یویت فیلد با ایمان باعث بیداری عظیم روحان. نهضت پروتستان را آغاز کرد

تنها . در حال و آینده، ایمان بوده و خواهد بود طریق حصول پیروزی چه در گذشته و چه. ای را تکان داد قاره
  .فردیمان ، مسئلۀ ایمان است مسئلۀ حیاتی در رابطه با پیروزی

است که با گـوش   یبیآیا ایمان احساس عجیب و غر. بنابراین درک سرشت و ماهیت ایمان امریست ضروری
ذهنی است که با قوت مثبت  شود، یا یک وضعیت خاص روانی واعظی فصیح در ما ایجاد میدادن به موعظۀ 

دریم به هر آنچه که به ذهنمـان  آیا با ایمان قا اندیشی بدست می آید؟ آیا ایمان حالل تمام مشکالت ما است؟
ا ادعا می کنند، ایمان داشت و دیگـر هرگـز مـریض    ه همانطور که بعضی آید دست یابیم؟ آیا ممکن است می

. منشأ آن کدام است؟ جواب این سؤال در رمز زندگی پیروزمندانۀ مسیحی نهفته اسـت  نشد؟ ایمان چیست و
دیگری نیـاز داریـم    ایم و بهمین دلیل، به یک نهضت م کتابمقدسی ایمان را تغییر دادهبهرحال متأسفانه ما تعلی

  .و بار دیگر کلیسا را نور جهان سازدکه ما را بیدار کند 

ت عجیـب  حاالت و احساسا ایمان، ایجاد باورهای ذهنی و داشتن. گیرد نه از انسان ایمان از خداوند منشأ می
گیرد   از ما منشأ نمی ایمان“.از کالم خدا  ایمان از شنیدن است و شنیدن”گوید  کتابمقدس می. و غریب نیست

خوشنود ساختن خدا غیر ممکن است، ولی ایمان بدون خـدا نیـز،    بدون آن ،. ردگی بلکه از خدا سرچشمه می
منشـأ  . گیـرد  و از منبعی خارج از ما سرچشـمه مـی  وابسته به وجودی خارجی است  ایمان. امری محال است

ایجـاد   ایمان اطمینانی است که با شـنیدن کـالم خـدا، در قلبهـای مـا     . سخنان خداوند و کالم خداست ایمان،
  .شود می

 طریق عیسی مسیح بـه  از ما. کند طریق کالمش با قلبهای ما صحبت میگردد که خدا از  ایمان زمانی ایجاد می
ــی  ــان م ــدا ایم ــم خ ــه  . آوری ــی همیش ــی کتابمقدس ــان حقیق ــت و مقصــد ایم                           .بســوی عیســی اســت  جه

عیسی آغازگر و حـافظ  . “نگران باشیم یمان یعنی عیسی بسوی پیشوا و کامل کنندۀ ا ”گوید،  می2:12یان عبران
.  عیسی بعنوان کلمۀ خدا اشاره شده اسـت ازانجیل یوحنا  در.  است“راه و راستی و حیات”او . ایمان ما است

  . حافظ آن مسیح نباشد ایمان حقیقی نیست بنابراین ، ایمانی که بانی و
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توکلشـان فقـط بـر     برند زیرا بجای اینکه اعتماد و  میای بسر  از مسیحیان در وضعیت شکست خوردهبسیاری
ر ما ، اغلب خدا با قرار دادن ضعفهایی د . ها ، ثروت ، یا حتی تجربیاتشان است مسیح باشد بر خود ، توانایی

ما را در تنگنای مالی قرار دهد تا همۀ احتیاجات ما را بـر   او ممکن است. سازد قوت خویش را بما آشکار می
تواند اغوا کننـده   حتی تجربیات ما می). 19:4لیپیان فی(مسیح عیسی رفع نماید  خود در جالل، درحسب دولت

پیروزی فقط از طریـق توکـل بـر مسـیح و فقـط بـر مسـیح ، حاصـل         . مسیح حقیقت مطلق است باشد، ولی
  .گردد می

دوختن به کامل کنندۀ  شمآید که خدا از طریق کالمش با قلبهای ما صحبت کند و با چ ایمان زمانی بوجود می
ولـی در نهایـت   . گـردد   جاتمان بر طرف مـی ااحتی ایمان یعنی عیسی مسیح، تکامل یافته و از این طریق، تمام

ایمـان بوجـود آورنـدۀ    . ایمان نیستند بلکه عکس آن صادق اسـت  اعمال ما بوجود آورندۀ. کند ایمان عمل می
 ها، منابع و موفقیتهایمان فخر ن ما نباید به هیچکدام از تواناییبنابرای. زندگیهایمان اعمال است ـ عمل خدا در 

کامل به مسـیح ، بـه    با توکل. او منبع کامل پیروزی و موفقیتهای ما است. فخر ما فقط در مسیح است. نماییم
  .پیروزی او پی خواهیم برد

بـه مسـیح توکـل کـردم      سمی ، ”مردم به من می گویند،. آورند حثهایی پدید میالذکر ب گهگاهی اظهارات فوق
برم کـه توکـل آنهـا بیشـتر بـر       مطلب پی می کنم، به این وقتی از آنها پرس و جو می . “ای نگرفتم  ولی نتیجه

بیشتر از سـی سـال اسـت کـه در ایـن      . کفایت و قدرت مسیح کوششها و مهارتهای خودشان بوده است تا به
 بارها نسبت به عیسـی قصـور        ”توانم اعالم کنم که      اسخ می با اعتقادی ر  . روم یمیاحت روحانی با مسیح راه      س

در  ام ـ پیـروزی    من به این حقیقت بزرگ پی بـرده “. او هرگز نسبت به من قصور نورزیده است ورزیدم ولی
خـدا، بـا مـا سـخن      هر گاه خدا از طریق عیسی ـ کلمـۀ  . گردد یحی ، فقط از طریق ایمان میسر میزندگی مس

یافتـه و سـر انجـام بـه پیـروزی منتهـی        گردد و این ایمان با نگاه کردن به مسیح ادامـه  میگوید، ایمان ایجاد 
. شویم که او از قبل برای ما مهیا کـرده اسـت   وارد پیروزیی می ما فقط. شود، نه پیروزی ما بلکه پیروزی او می

ر بزرگـی نبودنـد بلکـه    داود ، پولس ، لوتر و ویت فیلد ، بخودی خـود مـردان بسـیا    نوح ، ابراهیم ، موسی ،
کـه خـدای    این بـاور . آنها بسوی عیسی نگران بودند. توکل و اعتماد آنها بر خدای قادر و عظیم بود بسادگی،

هـای   توانـایی . پـر جـالل اسـت    باشد بسـیار   ، لوتر و مودی ، خدای ما نیز میابراهیم ، موسی ، داود ، پولس
ایمان ساده به خدای قـادر اسـت کـه باعـث      کنند بلکه یت که ما را بسوی پیروزی هدایت مچشمگیر ما نیس

 .گردد پیروزی می
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خـدا مـرا از بنـد غیـر      . سال پیش ، هنگامیکه به مسیح ایمان آوردم، زنـدگیم کـامالً عـوض شـد    30بیش از 
از مشاهدۀ کـار خـدا در زنـدگیم    . بخشید ی که سالها مرا اسیر کرده بودند رهاییهای اخالقیات و خود خواهی

لیکن وقتی عیسـی وارد  . ترک کنم ولی قدرت آنرا نداشتم خواستم عادات بسیاری را من می. شگفت زده شدم
  .آزاد شدم قلبم شد، واقعاً از تمام آنها

مـن بسـیار حسـود      . است از عاداتم هنوز باقی مانده    اما پس از گذشت چند ماه از ایمانم، متوجه شدم که یکی             
خواستم بـا آن   شدم و از عصبانیت می کرد، بسیار خشمگین می  وقتی پسری با دوست دخترم صحبت می      . بودم

بنـابراین  . سـاخت  مـی و این احساسـات خـدا را خشـنود ن    دانستم که این کار اشتباه بود می. پسر گالویز شوم
ایـد، ولـی    ید شما نیز چنـین تصـمیمی را گرفتـه   شا. دیگر حسد نورزم  بسیار ،تصمیم گرفتم با سعی و تالش

  !ممکن است بیهوده نکنید زیرا این امری غیرکنم ، تالش شما می ای به نصیحت دوستانه

پشـتکار و صـرف تمـام     با وجود. شد کردم، حسادت در من بیشتر می  چه بیشتر، در این رابطه کوشش میهر
تصمیم گرفتم با تمام قـوا      . انستم چه کنم  د  نمی. کردم داشتم حتی بیش از پیش حسادت می      ن  نیرویی که در توا   

رسید که با سعی و تالش بیشتر برای غلبه بر این گناه،  بنظر می. شد با این مسئله مبارزه کنم، اما وضع وخیمتر
  .شد آن شدیدتر می اسارت من نسبت به

توکل کردن است، نه در  رمز آن نه در تالش کردن بلکه در.  بردمبعدها به رمز زندگی پیروزمندانۀ مسیحی پی
تنهـا کـاری کـه بایـد     . پیروزی انجام داده اسـت  های ما بلکه در کاری است که مسیح قبالً برای کسب توانایی

شویم، آزموده شد، ولـی در او گنـاهی    وسه میبه هر طریقی که ما وس او. کردم این بود که به او توکل کنم می
 او در مـن . نمودم من فقط باید به او توکل می.  بوددیگر، او قبالً بر حسادت غلبه کرده به عبارتی. ت نشدیاف

من تنهـا بایـد   . دهد  سال پیش انجام داد، هم اکنون نیز انجام2000توانست همان کاری را که  ساکن بود و می
خود عیسی پیـروزی مـن در برابـر حسـادت      هکردم ـ با این ایمان ک  یستاده، به او توکل میاز تالش خود باز ا

توانست پیروزیم را بر این گناهی کـه مـرا    آمرزیده بود، می همان عیسی که مرا نجات داده و گناهانم را. است
  .کند تضمین, بستوه آورده بود

تو توکل همانگونه که به   خدایا،”وقتیکه بار دیگر حسادت و عصبانیت به سراغم آمد، این دعا را زمزمه کردم،
 اتفـاق  “. حسـادت و خشـم مـرا غالـب سـازی      کنم که در برابر مرا نجات دهی، حال به تو توکل میکردم تا 

ولـی چنـدی نگذشـت کـه دوبـاره وسوسـه شـدم تـا          .احساس ناامنی و خشم من بر طرف شد. عجیبی افتاد
کـنم کـه    تـو توکـل مـی    خداوندا، دوبـاره بـه   ”آورده گفتم ، بسادگی بار دیگر به عیسی روی. حسادت ورزم

  .و غالب آمدم “پیروزی من باشی 

بعـد از  . او چشم دوخـتم  در این رابطه شیطان بارها مرا وسوسه کرد ولی هر بار من به عیسی توکل کرده و به
او از اینکـه بجـای مـن    . کنـد  نمـی گذشته وسوسه  چند ماه به این نکته پی بردم که دیگر شیطان مرا به اندازۀ

. هایمـان بـر شـیطان غالـب آمـده اسـت       عیسی در زندگی. آمده بود کرد از پا در یسی مقابله میبایست با ع می
های انسـانی   شیطان از ناتوانی. گردد ن با سعی و تالش انسانی حاصل نمیو شیطا پیروزی ما بر وسوسه ، گناه

توکـل بـه     باید بجایبهمین دلیل. او به یکایک ضعفها و نقاط شکننده و سستمان واقف است. دارد ما آگاهی
  .خود ، کامالً بر عیسی توکل کنیم
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وقتـی او بـر   . کـرد  سال پیش، عیسی با زندگی کامل و بری از گناه خود ، پیروزی را برای مـا تضـمین   2000
. رسانده بود و تا به موت کامالً مطیع بود عیسی کارش را به کمال. “ تمام شد ”صلیب جان سپرد، فریاد زد ، 

عیسی مسـیح بـر   . سه روز بعد، از قبر برخاست. آشکار ساخت  نیروهای شریر را برای عموماو شکست همۀ
این پیروزی کامالً متعلـق بـه او   . مرگ ، جهنم ، شیطان و ارواح شریر غالب آمد تمامی دشمنان انسان ـ گناه ، 

  .گردیم  پیروزی شریک میبا توکل به او، بسادگی در این بود و ما

است کـه موفقیـت نـه بـا      هر ایماندار در رابطه با زندگی پیروزمندانۀ مسیحی میĤموزد اینبزگترین درسی که 
تالشهای انسانی ما برا ی غلبه بر گناه ماننـد   .گردد نی بلکه با توکل بر عیسی حاصل میتالش و کوشش انسا

له با صـدها داود پـر از   ناتوان است یا مانند جلیاتی است که در مقاب شیری است که در برابر دانیالها مغلوب و
 ولی با ایمانی مانند ایمان داود جوان،. خورده است ، و این شکست، شکست سهمگینی است ایمان ، شکست

در برابـر او نـاتوان    در نتیجۀ توکل دانیال به خدا ، شیرها. هایمان شکست دهیم قادریم هر غولی را در زندگی
یش را از شمشون زمانی قوت خو. نمود انسانی خویش عملداود تنها زمانی مغلوب گشت که با قوت . شدند

یـز  ای بـود کـه مـا ن    و قوت آنها همـان سرچشـمه   تنها منشأ پیروزی. ها گشت دست داد که مجذوب وسوسه
زمانیکه آنها بر خدا توکل نمودند بطور شگفت آوری از حـد زیـاده    .نماییم پیروزی خود را از آنجا کسب می

 !از سعی و تالش خود باز ایستاده ،به مسیح توکل کنید. ح که آنها را محبت نمودمسی نصرت یافتند، بوسیلۀ
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 اگر دایماً در. اطمینان به داشتن نجات استزندگی پیروزمندانۀ مسیحی ، عدم  یکی از بزرگترین موانع داشتن

بسیاری . کند خاصیت می  هایمان به بخشش خدا شک کنیم ، شیطان ما را تبدیل به افرادی ضعیف و بی                زندگی
ارزه و شکست همیشه در حال مب رسد که ای کسب پیروزی دارند ولی بنظر میاز مسیحیان اشتیاق شدیدی بر

کنیم ، شکست ما حتمی اسـت و پیـروزی سـرابی بـیش      ا با شک و تردید نگاهمان با خد اگر به رابطه. هستند
  .نخواهد بود

مورد قبـول ایـن حقیقـت کـه      سالها پیش، یکی از دوستانم با وجود اینکه به مسیح ایمان آورده بود ، دایماً در
لکلی بود پدرش ا. از خشونت بزرگ شده بود  ای پر ر خانوادهاو د. خدا او را پذیرفته است ، در کشمکش بود

در نتیجه، وقتیکه دوستم بـه مسـیح ایمـان آورد، بـا     . زد کتک می کرد ، بچه ها را و اغلب هنگامیکه مست می
کرد کـه   زد ، احساس می وقتیکه اشتباهی از او سر می. کرد همانند پدرش تصور می برداشتی نادرست، خدا را

کتابمقـدس   روزی یکی از رهبران مسیحی ، درسهایی از. ترسید رد کرده است و از پیامدهای آن میرا  خدا او
ای از آن حقـایق   خود او نمونۀ زنـده  داد بلکه قایق کالم خدا را به او تعلیم میاو نه تنها ح. را با او شروع کرد

  .بود

وقتـی  . ادد دلگرمی می شد، وی با محبت بجای اینکه او را سرزنش کند، به او وقتی دوستم مرتکب خطایی می
ی پیروزمندانۀ مسیحی بیش از پیش، زندگ دوستم هر روز. نمود کرد، او را بلند می ز لحاظ روحانی سقوط میا

بـا  . کنم آمد ل، او به شهری که در آن زندگی می چندی قب.ندیدم پس از آن برای سالها او را. کرد را تجربه می
حال او به نجاتش اطمینان . رکردنی نبودتغییر زندگیش باو. برای صرف شام دعوت کرد من تماس گرفته ، مرا

اسـت و   دانسـت کـه خـدا او را پذیرفتـه     دوستم مـی . داشت و دیگر دنبال تأیید و پذیرش دیگران نبود کامل
  .خواهد که او در مسیح رشد کرده بالغ شود می

ولـی  . سازد تهم میدیگر م شیطان ما را نزد خدا و ایمانداران. خواند  می“ مدعی برادران ”کتابمقدس شیطان را 
شخصیت مـا آینـۀ تمـام    . مورد خود باور کنیم شود که اتهامات او را در شترین آسیب، موقعی به ما وارد میبی

فرماید ایمان داشته باشیم، در فیض و معرفت مسـیح   آنچه که خدا می اگر به. نمای باورها و اعتقادات ما است
 را باور کنیم ، تبدیل به افرادی مغلوب و شکسـت خـورده   اتهامات و دروغهای شیطان اگر. رشد خواهیم کرد

  .شد خواهیم

کـنم بلکـه در    نمی گوید ، هر آنچه را بخواهی ، بدست می آوری صحبت من در مورد الهیات جدیدی که می
ا که اینرا نوشتم به شم” گوید، خدا می کالم. کنم  صحبت می“های خدا   ایستادن بر وعده”مورد الهیات قدیمی 

اول  (“حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمـان بیاوریـد   اید تا بدانید که  اسم پسر خدا ایمان آوردهبه
 خدا ما باید مطمئن باشیم که حیات جاودانی داریم ـ نه اینکه امیـدوار باشـیم ، آرزو    طبق کالم). 13:5یوحنا 

داشته باشیم کـه فرزنـدان    ا خاطری آسوده ، اطمینانتوانیم ب ما می. م که حیات جاودانی داریمکنیم، یا فکر کنی
  .بخاطر فیض خدا ایم ، بلکه ـ نه بعلت کارهایی که انجام دادهخدا هستیم 

داشـتن حیـات جـاودانی     تـوان بـه   دهد که چگونـه مـی   ای که به آن اشاره شد ، نشان می یک آیه پیشتر از آیه
چگونـه   ). 12:5اول یوحنـا   ( “دارد  را دارد حیـات را  آنکـه پسـر   ”گویـد ،  این آیه مـی .  حاصل کرداطمینان

تـوانیم مطمـئن    یمان پسر خدا را داشته باشیم، میها زندگی توانیم بدانیم که حیات جاودانی داریم ؟ اگر در می
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های  پس باید بیاموزیم تا بر وعده. ددار کالم خدا نیز همین را بیان می. هستیم  باشیم که دارای حیات جاودانی
  .بایستیم خدا

های جاودانی کـالم خـدا       گردد و با ایستادن بر وعده      ۀ مطمئن و مستحکم با خدا ناشی می       پیروزی از یک رابط   
بهمین دلیـل کـالم   . انش استفرزند پیروزی شناخت عملی محبت شگفت انگیز خدا نسبت به. آید بدست می
 از ”ما تنها فاتحان نیسـتیم بلکـه   . “بت نمودکه ما را مح  از حد زیاده نصرت یافتیم بوسیلۀ او”گوید ، خدا می

 “ .حد زیاده نصرت یافتیم
اطمینان، وجود مـا را فـرا    هر گاه این حقیقت عظیم برای ما مکشوف گردد، مانند عقاب پرواز خواهیم کرد و

ا بـه  آنهـ . اطمینان بیش از اندازه، بلکه در حد کفایت فاتحان همیشه دارای اطمینان هستند ـ نه . خواهد گرفت
بعنوان ایمانـداران، ظرفیـت و تواناییهـای مـا     . قلبشان وجود دارد واقفند هایی که در ذهن و ظرفیت و توانایی

ما ،  .زیرا مسیح پیروزی را برای ما تضمین کرده است. پیروزی در زندگی مسیحی نامحدود است برای کسب
ای  ثبـات در آسـمان ، رابطـه    ای بـا   از آیندهپیروزی،. نهیم ود ، بلکه در پیروزی مسیح گام مینه در پیروزی خ

تـرین   امن. گیرد جایگاهمان در مسیح سرچشمه می مستحکم با منجی بر روی زمین و اعتقادی راسخ در مورد
کن اسـت اطمینـان نجـات را بـه مـا            و درک اینکـه او در مـا سـا          باشد می“  در مسیح ”مکان زندگی در جهان،   

 .بخشد می
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 اکثـر مـردم از اینکـه مـن     “ای؟ ر مورد خدا شک و تردیدهایی داشتههرگز د  آیا”کنند،  اغلب از من سؤال می
 گذرد، هنـوز بـا شـک و تردیـد      سال از ایمانش می33ی و فردی که الملل مسیحی، مبشر بین بعنوان یک رهبر

نسبت به اعتقـادات،   مدتها پیش ، به این نکته پی بردم که داشتن شک و تردید. کنند شوم تعجب می روبرو می
  .شود ین تردیدها است که گناه محسوب میگناه نیست بلکه باور ا

شدم که خـدا را   می  از اینکه مرتکب گناهیهمیشه پس. آمد مانم، اغلب شک و دودلی بسراغم میدر اوایل ای
توانی این عمـل را       چطور می  ”پرسیدم ،    از خود می  . شد عددی برایم مطرح می   ساخت، سؤاالت مت   خشنود نمی 

 “شوند؟ هست پس چرا این گناهان تکرار می انجام دهی و یک مسیحی واقعی باشی؟ اگر خدایی

و دودلی وجود مرا فـرا   شک. ه ، به درگاه خدا زار زار گریستمپس از گذشت چند روز از ایمانم، به اتاقم رفت
 “آیا همۀ اینها ، احساسی بیش نبوده اسـت ؟  اند؟ ی هست؟ آیا مرا شستشوی مغزی داده آیا خدای”. گرفته بود

رسید این تنهـا    ، به نظر می“!  عیسی ، عیسی، کمکم کن ”گفتم ، خدا را خوانده. کردم احساس سردرگمی می
 پس از اینکه چند دقیقه در حضور خدا گریه کردم، آرامش. توانستم بیان کنم لحظات می ی بود که در آنکلمات

یقـین کامـل   . هسـتم  القدس به من اطمینان بخشید که فرزند خـدا  روح. مانند نهری بستر وجودم را فرا گرفت
قتر از احساسات و فراتر از ، عمی این یقین بعنوان معرفتی روحانی. حاصل کردم که مسیح وجودی واقعیست 

  .ادراک انسانی بود

یـادگیری و رشـد    ای را کشف کرده و بـه  در طول مسیر ، چیزهای تازه. زندگی مسیحی مانند سیاحتی است 
بسـیاری از حقـایق   . شود روبرو می کند همیشه در نهایت با شکست شخصی که رشد نمی. دهیم خود ادامه می

مـن  . ام با تردیـدهای خـود روبـرو شـوم     بوده شوف شده است که مجبورزندگی مسیحی موقعی برای من مک
ای از ایمان هـدایت کننـد،    ده کنم که مرا به سوی ابعاد تازهاستفا آموختم که از شک و تردیدها بعنوان عواملی

سـیح،  م قبـل از ایمـان بـه   . همچنین آموختم که ریشۀ آنها را پیدا کـنم . اعماق ناامیدی بکشانند نه اینکه مرا به
. وجودم را فرا گرفته بود شک و دودلی عمیقاً در وجودم ریشه دوانیده بود و در روح و جان من رسوخ کرده

اطمینان خـدا در قلـبم وجـود نداشـت، زیـرا او را       .ای پویا با خدا بود علت شک و تردید من ، نداشتن رابطه
 از ایمان آوردنـم بـه مسـیح، دیگـر     پس. زندگیم حضور نداشت خدا روح است ولی روح او در. شناختم نمی

. عمیقترین بخش وجود انسـان، روح او اسـت  . آمدند بسیار سطحی بودند می شک و تردیدهایی که به سراغم
 دهد یبر روحهای ما شهادت م)  القدس روح(  همان روح ”گذشته شک و تردید نداشتم زیرا  من دیگر مانند

القدس در  زیرا روح دانم که فرزند خدا هستم،  با تمام وجود میحال). 16:8میان رو (“که فرزندان خدا هستیم
  .تمامیت وجودم ساکن است

گناهانم کـافی اسـت و    کند که فرزند خدا هستم، و خون مسیح برای پاک ساختن تمام او پیوسته یادآوری می
ن اسـت و پیوسـته   جودم سـاک در اعماق و روح خدا! هللویاه. این ، نه الهیات نظری بلکه واقعیتی عملی است

حال تمام این حقایق برایم مکشـوف شـده   ! من تعلق دارد دهد که به عیسی تعلق دارم و او نیز به شهادت می
این یقین که بیانگر حضـور خداونـد در زنـدگیم    . به آنها یقین کامل دارم آنها در عمق وجودم هستند و. است

  امـری روحـانی اسـت و از حضـور او در    شناخت عقالنی یا احساس هیجـان نیسـت بلکـه    می باشد ، یک

  .گیرد زندگیهایمان سرچشمه می
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عیسی به من تعلـق دارد،   پس شک و تردیدها چه؟ منشأ آنها کجاست؟ با وجود اینکه ،عمیقاً اطمینان دارم که
قسـمتهایی از زنـدگیم ماننـد عقـل و احسـاس منشـأ        آنهـا از . هنوز باید با تردیدهای سطحی خود مقابله کنم

از . شـوم  دار می نااطاعتی می کنم، باطناً از لحاظ عقالنی و احساسی جریحه برای مثال، وقتی از خدا. یرندگ می
مسـیح بـر    دانم کـه مـرگ    با وجود اینکه در اعماق قلبم می.کنم که آیا واقعاً فرزند خدا هستم خود سؤال می

از نظر عقالنـی بـه   . کند نم خطور می  روی صلیب برای بخشش من کافیست، اما باز استدالالت نادرستی به ذه           
داشتن حیات جـاودانی تردیـد داشـته     کنم، یا شاید احساس شکست کنم و در فرزند خواندگی خود شک می

ایـن  . یـابم  می می کنم، دوباره با داشتن اطمینان نجات ، آرا        هر گاه گناهم را اعتراف کرده، عمیقاً توبه می        . باشم
  .هستندموقتی  تردیدها سطحی و بنابراین

تردیدهای احساسـی   شوند، در حالیکه ز برداشتی نادرست از خدا ناشی میشک و تردیدهای عقالنی معموالً ا
کتابمقدس در مورد خدا و انسـان  آنچه  بجای ایمان به. گیرند اعمال و رفتاری نادرست سرچشمه میاغلب از 

منشـأ تمـام   . گـردیم  در نتیجـه ، مغلـوب مـی   . باور داریم کند به آنچه که فرهنگ بما دیکته میگوید اغلب  می
ایست که پیـروزی بـر روی        در زندگی ایماندار، ایمان پایه    . کنیم ایمان است   پیروزیهایی که در مسیح کسب می     

خـواهیم   می اگر. تواند جز بر حقیقت کالم خدا بر پایه و اساس دیگری بنا شود ولی ایمان نمی. شود یآن بنا م
 عـدم  تردیـدهای ذهنـی در نتیجـۀ    .های کتابمقـدس بایسـتیم   غلبه کنیم باید بر وعدهعمالً بر شک و تردیدها 

ما با . باشند اطاعتی از کالم خدا میاغلب حاصل نا گردند، ولی شکهای احساسی آگاهی از کالم خدا ایجاد می
ه گنـاه وارد  ولـی هـر گـاه اجـازه دهـیم کـ      . گـردیم  ه، فرزندان او میقرار کرد ایمان به مسیح، با خدا رابطه بر

بلنـدی   توانیم عرض و طول و عمق و او از بین رفته و دیگر عمالً نمیگردد، رابطۀ صمیمی ما با  زندگیهایمان
باشیم، ولی مشارکت مـا      هنوز فرزندان او می   . ه است دمحبت او نسبت به ما تغییر نکر      . محبت او را درک کنیم    
، توبـه نمـاییم، مجـدداً برقـرار     اعتراف کرده گناهان خوداین مشارکت تنها موقعیکه به . با او بهم خورده است

  .ای صمیمی داشته باشیم که در شاهراه قدوسیت پیش رویم رابطه تنها زمانی قادریم با خدای قدوس. شود می

عظیم رفتار نماییم، خـواهیم   گوید ایمان داشته باشیم و بر مبنای آن حقایق ر گاه به آنچه خدا در مورد ما میه
. گـردد   یابد و پیروزی، شعار ما مـی  ایمان رشد می شک و تردیدها ناپدید شده،. که فرزندان او هستیمدانست 

 .خواهیم چشید در این صورت طعم پیروزی و ظفر را
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ه تازه بـا همسـرم آشـنا شـده     اگر زمانیک. گیرد از شناخت عمیق خدا سرچشمه می یحیپیروزی در زندگی مس
 “ شناسـی؟  مـی  (Debe Tex Sirman )  آیا خانم جوانی را به اسم دبی تکـس سـرمن  ”پرسیدید، یبودم م

بـا  آنـروز از وی داشـتم     ولی شناختی کـه در “.پریروز با او مالقات کردم. شناسم بله او را می” دادم میجواب 
سـیار  بـه آن زمـان ، شـناخت مـن از او ب     حال نسـبت . شناختی که هم اکنون از او دارم، تفاوت بسیاری دارد

  .ضعف و شادیها و غمهای او واقفم میلیها، نقاط قوت و عمیقتر است و به عالیق و بی

الن نسبت به او که ا از همان ابتدا که با همسرم مالقات کردم احساس کردم که او را دوست دارم، ولی عشقی
موقعیتهـای مختلـف و بـا مواجـه شـدن بـا شـرایط         زیرا با عبور از. دارم بسیار عمیقتر و بسیار غنی تر است
هر چـه بیشـتر او را   . این مورد، در رابطۀ ما با خدا نیز صادق است .گوناگون، عشق ما عمیقاً رشد یافته است

 م زدن با خداوند در فراز و نشیبهای زندگی این محبـت شود و با قد نسبت به او بیشتر می بشناسیم، محبت ما

  .برای شناخت او باید وقت صرف کرد. یابد شدت می

و شـراکت در   را   و تا مسیح را و قـوت قیامـت وی  ”پولس رسول در مورد آرزوی عمیق قلبیش می نویسد، 
ست در فراز و نشیب زندگی،      خوا پولس می ). 15:3فیلیپیان  (“را بشناسم و با موت او مشابه گردم        رنجهای وی 

دانسـت کـه    زیـرا مـی   ها با مسیح قـدم زنـد،   خوشی مسیح را بشناسد و مشتاق بود که چه در تنگیها و چه در
  .یافت با او رشد می اش با مسیح تنها در مشارکت دراز مدت رابطه

تجربه کـرد؟ خـدا    توان عشق و محبت او را در زندگی توان خدا را شناخت؟ چگونه می ولی عمالً چگونه می
. ای عمیق بر قرار کرد نیست، رابطه وان با خدایی که قابل دیدن یا لمس کردنت ن چگونه میبنابرای. روح است

  .است یکی از طرق برقراری مشارکت عمیق با مسیح، دعا

ضـوع کـه   مطمئناً ایـن مو  .دانند ستهایشان از خدا میبسیاری از مردم دعا را طریقی برای بر آورده شدن درخوا
او قادر است بـرای مـا کارهـایی بسـیار      در واقع ،. دهد، حقیقت دارد خدا به درخواست فرزندانش جواب می

دعـا،  . هایمان است یار وسیعتر از دستیابی به خواستهدعا ،بس فراتر از خواست و فکر ما انجام دهد، ولی مفهوم
گذاریم و وی نیز  ر صمیمی با خدا در میان میرا بطودعا ، ما مسائل زندگیمان  در. مشارکت عمیق قلبی است

  .گذارد ل عمیق قلبش را با ما در میان میمسائ متقابالً

پنداریم که دعا    ما می . ایم هایم زیرا درک صحیحی از دعا نداشت       ما در زندگی روحانیمان مغلوب شده     بسیاری از   
، مـا  چنین برداشت سطحی از دعا . مان استهای خواسته  و بیان تمام“ بابانوئل آسمانی ”همچون رفتن به نزد 

رفتن به حضور خـدا ی قـدوس و قـادر مطلـق ماننـد رفـتن بـه یـک          .کند را تنها بسوی شکست هدایت می
شتابزده با در دست داشتن لیست نیازها، وارد آنجا شـده و پـس از خریـد آنجـا را      فروشگاه بزرگ نیست که

  .کنیم ترک

 رابطـۀ  چنـد سـال   من و همسرم با هم ، در طول ایـن . اید وقت صرف کردبرای داشتن رابطۀ خوب و مفید ب
بـا یکـدیگر، وقـت کـافی     خـود   ایم، زیرا برای در میـان گذاشـتن مسـائل درونـی     عالی و عمیقی برقرار کرده

ترتیـب دهـیم تـا بـه دور از مشـغلۀ روزانـۀ        کنیم که هر هفته زمان و محلی را ما سعی می. ایم اختصاص داده
در ایـن وقـت معـین، در مـورد     . درد و دل کردن سـپری کنـیم   ارق از تلفن و اداره ، وقتی را برایزندگی و ف
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زمـانی رابطـۀ مـا بـا     . کنـیم  ایم، صحبت می پیروزیهایی که در طول هفته داشته مشکالت ، رنجشها، سختیها و
  .ایم بحران روبرو بوده است که به این مشارکت وقت نداده تالطم و

گذاشتن آنچه در قلبهایمان  ایجاد یک ارتباط واقعی بین ما و خدا و در میان. ز همینگونه است در مورد دعا نی
ه کنند ب گوید که هر گاه دعا می شاگردانش می شاید به همین دلیل، عیسی به. است، مستلزم صرف وقت است

دعا یک ). 6:6متی (خواهد دادنهان بین آنها ، آنها را آشکارا اجر  حجرۀ خود داخل شده و در را ببندند، و پدر
 که با آن ، دیگران را تحت تأثیر روحانیت خود قرار دهیم، همچنین یک وظیفه یا تعهد نمایش مذهبی نیست

سفرۀ قلـب  گزیده ،  های زندگی دوری ز، وقتی است که در آن ، از مشغلهدعا قبل از هر چی. باشد مذهبی نمی
  .برقراری ارتباط با خالق جهان است دعا. باشیم یدن صدای او میکنیم و منتظر شن خود را برای خدا باز می

بایـد در روح دعـا باشـیم،      ما همیشه”گویند،  ها می بعضی. کنند ان در این رابطه با من مباحثه میاغلب، دیگر
 و سـعی  “ پیوسته دعا کنـیم  ”که ما باید   درست است“.پس الزم نیست وقتی را به رازگاهان اختصاص دهیم

ولی این به آن معنی نیست که نیاز بـه وقتـی مـنظم و ثابـت      م در طول زندگی روزانه در روح دعا بمانیم،کنی
عیسی به شاگردانش آموخت کـه همـین   . برقراری ارتباط دوستانه با او نداشته باشیم برای تنها بودن با خدا و

دور شـده و بـا خـدا     هـای دنیـا   ه از مشغله زمان و مکانی را یافتاگر آنها احتیاج داشتند که. انجام دهند کار را
  . مشارکت داشته باشند، چقدر بیشتر ما به آن زمان و مکان نیاز داریم

توانـد   مشارکت با خـدا مـی   خواهید در زندگی روحانی خود پیروزی داشته باشید، ایجاد اینگونه اگر واقعاً می
مستلزم نکات دیگری نیز هست ولـی ایـن خـود     یقیناً دستیابی به پیروزی. شروع خوبی برای شما باشد نقطۀ

دهید تـا آنچـه را در    را برای مالقات با خدا ترتیب نمیزمانی  پس چرا شما محل و. بهترین نقطۀ شروع است
با عزمی راسخ از هر آنچه کـه  . کالمش را بخوانید و به سخنانش گوش فرا دهید. کنید قلب دارید به او بازگو

 .آنگاه به پیروزی دست خواهید یافت. دگوید اطاعت کنی می شماه ب
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کـرد،   آنها دیدند که او چگونـه آب را بـه شـراب تبـدیل    . العادۀ او بودند شاهد کارهای خارق شاگردان عیسی
مردگان را زنـده کـرد، ولـی      ارواح شریر را بیرون راند، به نحو احسن موعظه کرد و حتیبیماران را شفا داد،

 خداوندا ،دعـا کـردن را بـه مـا     ”بیاموزد، بلکه گفتند،  هرگز از او نخواستند که طرز انجام این کارها را به آنها
او در .  دعاهای عیسی نهفته اسـت دانستند که رمز انجام این اعمال عظیم ، در می آنها). 1:11لوقا ( “تعلیم بده 
دسـت   خواسـتند بـه رمـز پیـروزی او     کرد شاگردان می  ، وقت طوالنی را در دعا سپری میاولیۀ صبح ساعات
  .یابند

نیز نوشـته شـده    13-9 :6همین مبحث در متی.  طرز دعا کردن را به شاگردانش تعلیم داد1:11عیسی در لوقا 
تـوان بعنـوان پاسـخی بـه      را میکدام از آنها  هر. دهد دعا را آموزش می ، عیسی پنج اصل در این آیات. است

 در تمـام شـکوه و جاللـش    وقتـی خـدا را  . یعنی شناختن خدا دعا. یکی از ویژگیهای خاص خدا قلمداد کرد
 برای ما نوعی مـاجراجویی  گذاریم و اینجاست که دعا خود را با او در میان می کنیم ، مسائل قلبی مشاهده می

داننـد کـه    مردم اکثـراً نمـی  . کنند که افراد هنگام دعا چه میاغلب این سؤال مطرح می شود . شود یوب م محس
از ایـن اصـول دعـا، پـی      ولی پس از اسـتفاده . چطور می توان نیم ساعت یا یک ساعت را در دعا سپری کرد

  .برند که برای دعا به وقت بیشتری نیاز دارند می

  یسی چه اصولی را تعلیم داد؟پس چگونه باید دعا کرد و ع

و به ا. کند خدا آغاز می  دعا را با تمرکز بر9:6عیسی در متی . اولین اصل ، اصل ستایش و شکر گذاری است 
. نام تـو مقـدس بـاد   ) 3که در آسمانی ) 2پدر ما  )1: شاگردان میĤموزد تا به سه صفت خدا توجه داشته باشند

ـ مشـکالتی در زنـدگی رو  درک این مورد، مخصوصاً وقتی که با  .تپدر بودن خدا، نشانگر نیکویی او اس رو ب
بـرای مـا    باید بدانیم که خدا نیکوست و در زنـدگی ، بهترینهـا را  . حائز اهمیت است شویم، برای ما بسیار می
 بـه  سنگ دهد، او آنـرا  در واقع ، اگر دنیا یا شریر بما. دهد ه از او نان بخواهیم بما سنگ نمیهر گا. خواهد می

  .نان تبدیل خواهد کرد

تمـامی  . اسـت  او بر تخت سلطنتش جلـوس کـرده  . دهد  ، عظمت خدا را نشان می“ که در آسمانی ”عبارت 
مسـیح قدوسـیت خـدا را در     .او خدای قـادر اسـت  . قدرت و اختیار در آسمان و بر زمین در دستهای اوست

. ما مخلوق هستیم و او خالق ما اسـت        . همتاست    بی خداوند، یکتا و  . دارد  بیان می  “ نام تو مقدس باد    ”عبارت  
بنابراین ، باید در حضور خدا با احترام . او در جهان بی نظیر است .ما گناهکار هستیم و او کامالً قدوس است

را  و او) برای همۀ کارهای نیکویی که برای ما انجـام داده اسـت  ( برای نیکوییش شکر کنیم  زانو زنیم و او را
ابتدا ، وقتی را بـرای   بنابراین هنگام دعا باید). برای ویژگیها و شخصیتش(  که هست ستایش کنیم برای آنچه

دهـیم و او را در زینـت قدوسـیتش     تمرکز بر شخصیت خدا و کاری که برای ما انجام داده اسـت اختصـاص  
  . کنیم بپرستیم و برای اعمال عظیمش در زندگیمان ، او را شکر

ویژگیهـای خـدا    بعـد از اینکـه عیسـی توجـه شـاگردان را بـه      .  اصل شفاعت است10:6دومین اصل در متی 
اش  تمرکز ، از خدا به ملکوت و اراده حال جهت. دهد نیازهای جهان را به آنها نشان میدارد، وی  معطوف می

. گـردد   مـی ما اشتیاق شدیدی برای انجام ارادۀ قلبی او ایجـاد  با شناخت خدا، در. یابد بر روی زمین تغییر می
یوحنـا   (          سال تغییر نکرده است؟ ارادۀ او نجات جهان اسـت 2000در طول  ارادۀ قلبی خدا چیست که
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زندگیهای آنها  اش در کنیم که ملکوت خدا بیاید و ارادهبرای مردمی که به مسیح نیاز دارند دعا  ما باید)! 16:3
. مسـتقیماً بـا قلـب خـدا در ارتبـاط اسـت       باشد ، زیـرا  می، مؤثرترین و قویترین نوع دعا این دعا. انجام شود

  .توافق باشیم او آسمان را به زمین منتقل خواهد کرد هنگامیکه با قلب خدا، ملکوت و ارادۀ او ، در

را بـه حضـور    عیسی به شاگردان خود آموخت که نیازهایشان) . 11:6متی (اصل سوم، اصل درخواست است
خواست شاگردانش،  عیسی می. بشر است غذا ، اساسیترین نیاز. خود را از او بطلبندخدا بیاورند و نان روزانۀ 

خدا مشتاق است تا نیازهـای فرزنـدانش را   . سازد که مهیا می  بشناسند یعنی خدایی“یهوه یایرا”خدا را بعنوان 
ـ  مـا بایـد هـر روز نیازهای   . دوست دارد و از ما مراقبت خواهد کـرد  او ما را. برآورده سازد حضـور  ه مـان را ب

چـه   توجه داشته باشید که عیسـی در تعلـیم خـود بـه شـاگردان بـه      . بیاوریم و این فرمان خدا است خداوند
بسـوی آمـدن ملکـوت     سپس جهت تمرکز. ابتدا تمرکز ، تنها بر روی خداست . کند مراحلی از دعا اشاره می
. آوریـم  نیازهای خود را بحضور خدا می ر، مادر آخ. یابد و دعای ما برای دیگران است خدا بر زمین تغییر می

به این ترتیـب بودنـد ـ اول خـدا ، دوم دیگـران، و سـوم        در دعایی که عیسی به شاگردانش آموخت اولویتها
  .کنیم که اکثر ما در جهت عکس این ، دعا می این در حالی است. نیازهای خودمان

هـای  یعنـی نیاز  ا را بسوی عمیقتـرین مسـائل قلبـی   پس از آوردن نیازهایمان بحضور خداوند، عیسی توجه م
ایـن  . قدوسیت خداست اصل چهارم، اصل بخشش است که منعکس کنندۀ فیض و. دارد روحانی معطوف می

بخشش خدا در زندگیهایمان باید بـه او    بیان شده است، بما میĤموزد که بخاطر فیض و12:6اصل که در متی 
احساس گناه و . خدا، قادر به بخشش دیگران نیز خواهیم بود عمیق فیضبا سیراب شدن از چاه . اعتماد کنیم

عیسی در این قسمت از کالم خـدا  . سازند که دعاهای ما را با شکست مواجه می ی هستندونتلخی ، مسائل در
درگیـر نبـرد     به شاگردان خود میĤموزد که چگونه13:6در آخر، عیسی در متی . کند مسئله اشاره می به هر دو

سـوی مکـانی امـن و بـه     زندگیهایمان را ب نگریم، شبانی که ما به عیسی بعنوان شبان اعظم می. حانی گردندرو
همچنـین بـه او، بعنـوان پیروزیمـان بـر نیروهـا و قـوت شـریر          .کنـد  های این دنیا هدایت می دور از وسوسه

روی کنـیم ، زنـدگی   وقتیکـه از روش او در دعـا بـرای زنـدگیمان پیـ     . اسـت  عیسـی پیـروزی مـا   . نگریم می
 . “بیـĤموز  منه  خداوندا، دعا کردن را ب”امروز به او بگویید، . به عیسی بنگرید. خواهیم داشت ای پیروزمندانه

 .هر گاه دعا کردن را از او بیĤموزید به پیروزی دست خواهید یافت
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اگـر بـه تـاریخ کلیسـا نگـاهی      . ای ناگسستنی وجـود دارد  دعاهای ما رابطه بین زندگی پیروزمندانۀ مسیحی و
عهد جدید  با نگاهی به کلیسای. اند یمان همگی مردان و زنان دعا بودهخواهیم برد که غولهای ا بیاندازیم ، پی

شکاک برخاسته از بطن مردم کوچه و  م که پیروان مسیح را گروهی از ماهیگیران ، باجگیران و افرادیابی در می
آنها جهان را لرزاندند زیرا با سـکوت در حضـور   . رو کردند دادند که امپراتوری روم را زیر و بازار تشکیل می

 ین یکی از ویژگیهای بارز کلیسا در کتابا. آنها مردان و زنان دعا بودند. کشیدند خدا ایستادند و انتظار او را

  .اعمال رسوالن است

دعـا زنـدگی پیروزمنـدی     اند کـه از طریـق   ولی تنها ایمانداران قرن اول میالدی و کلیسای تاریخ معاصر نبوده
عزیـا  . مطابق با زنـدگی دعـای آنهـا بـود     حتی به قدرت رسیدن و سقوط رهبران عبری تاریخ باستان. داشتند

اما ). 1:26دوم تواریخ ( شانزده ساله بود که به پادشاهی رسید او تنها. ونۀ بارزی از این واقعیت استپادشاه نم
بود که چنین مسئولیت خطیری را بعهده گیرد و جوابگوی مسائل اقتصادی، حمل و  چگونه یک نوجوان قادر

  .رسد ن بنظر میچنین مسئولیتی برای یک نوجوان غیرممک. مسکن و مسائل حاد دیگر باشد نقل و

 بعنوان یک نوجـوان  عزیا . بهر حال عزیا دانا بود و به حقیقتی دست یافته بود که وی را به موفقیت سوق داد
بنـابراین او خـود را بـه    . و دانش بود شناخت که منبع تمامی حکمت دانست ولی کسی را می چیز زیادی نمی

د خدا را روزهای زکریا که در رؤیاهای خدا بصیر بودر  ”گوید ،  کالم خدا می. و رحمت خداوند سپردفیض 
پیـروزی او در  ). 5:26دوم تـواریخ   ( “سـاخت  طلبید خدا او را کامیاب می می طلبید و مادامیکه خداوند را می

چیز محال  دانست که قادر به رهبری ملت نیست ولی اطمینان داشت که با خدا هیچ او می. نهفته بود فروتنیش
  .نیست

. رویداد بسـیار مرگبـار بـود     عزیا به پیروزی هایی نائل آمد، رویداد دیگری در شرف وقوع بود و اینزمانیکه
 لـیکن چـون زورآور شـد دل او    ”کند،  توصیف می کالم خدا این رویداد ، یعنی شکست نهایی عزیا را چنین

ه کامالً به خدا وابسته جوان بود و حکمتی نداشت مجبور بود ک  زمانیکه عزیا“…برای هالکتش متکبر گردید
او به این نتیجه رسید که . شد دیگر دعا کردن را برای خود امری ضروری ندانست  باشد ولی وقتیکه قدرتمند

  .سوق داد تنهایی قادر به رتق و فتق امور است و به این ترتیب غرور و تکبر، او را بسوی شکست خود به

موقعیتهـای خطیـر زنـدگیم بـه      ام که من به این نکته پی برده. تجربۀ عزیا پادشاه چندان هم غیر معمول نیست
 به “همه چیز تحت اختیار من است”شخصی که  گاهی این احساس رضایت. اند های بزرگ بوده دنبال پیروزی
و شرایط نه تحت اختیار مـا بلکـه تحـت اختیـار خداونـد       آید ولی حقیقت این است که اوضاع سراغمان می

دعـا ، ابـراز   . روی خداوند را طلبیده و هدایت و رهبری او را بپذیریم  است که همچنانصالح ما این. هستند
  ای خداوند من به تو نیـاز دارم و بـدون تـو   ”آورد  زندگی مملو از دعا، بانگ برمی. تاس برونی قلب فروتن

ی، قادر به انجـام  صشخ  من با توان”در حالیکه پیام یک زندگی بدون دعا این است که ، . “توانم کرد هیچ نمی
ام و به تنهایی قادرم آنـرا بـه انجـام     موفق بوده تا بحال بارها. دانم چگونه باید بر آن فائق آمد امور هستم و می

  “.رسانم

خداوند به . ایم وابسته اغلب هنگامیکه از نظر روحانی جوان هستیم اشتیاق شدیدی برای خداوند داریم و براو
همچنانکه آهو برای نهرهـای آب اشـتیاق دارد    .طلبیم  ما از طریق دعا خدا را می.دهد ما پیروزی و نصرت می
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ولـی بعـد   . تشنۀ شناخت خداوند و داشتن زندگی پیروزمند هستیم ما گرسنه و. جان ما مشتاق خداوند است 
ی تـوانیم چـرخ زنـدگ    کند که با قدرت خـود مـی   یروزی، این فکر در سر ما خطور میپ از رسیدن به قله های

سرنگونی سوق  کند ما را بسوی ن طرز فکر به دلهای ما رسوخ میزمانی که ای. را به حرکت درآوریم روحانی
  .می دهد همانگونه که عزیا سقوط کرد

نیسـت کـه    دعا فقط یک مراسم مـذهبی صـرف  . بهمین دلیل است که دعا از اهمیت خاصی برخوردار است 
 . “ محتـاج تـو هسـتم   ”گوید  می یم بلکه فغان قلبی است که به خداوندخداوند از ما انتظار دارد آنرا انجام ده

دعا اشتیاق قلبی برای شـناخت صـمیمانۀ   . است دعا گذراندن وقت و بر قراری ارتباط با خالق و حافظ جهان
بـدون ایـن شـناخت کسـب پیـروزی      . گردد به او بیشتر می منجیمان است و در دعاست که شناخت ما نسبت

 “گردانـد  داوند هستیم، وی ما را کامیاب میوقتی که ما در جستجوی خ  تا”این باورم که   برمن. محال است 
در طول تاریخ، روش خداونـد بـا مـردان و زنـان بـزرگ      . و کلیسای عهد جدید عمل کرد همانطورکه با عزیا

طـرق وی   سـت و او تغییر نکرده ا. همین گونه بوده است و با ما نیز به همین صورت عمل خواهد کرد ایمان
 .نیز تغییر نکرده است
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بودم   نوشته“عامل دعا”، به کشور مغولستان سفر کردم تا اصول دعا را که در کتابم به نام  1990در اوایل دهۀ
انجیل هرگز بـه مغولسـتان    از آغاز مسیحیت ، پیغام. ی از ایمانداران در سطح کشور تعلیم دهمبه گروه کوچک

بـرای مـدت   . کردند ولی همگی طرد شده بودنـد  از زمانهای بسیار دور مبلغینی چند به آنجا سفر. نرسیده بود
  .نجات خداوند را نشنیده بود دو هزار سال در این کشور هیچکس پیغام شگرف

. از این کشور برچیده بـود   اکثر مردم در آنجا بودایی بودند ولی کمونیسم اعتقاد به خدا را بطور کاملاگر چه
 اوالن   گـروه کـوچکی در پایتخـت،   . نیز باز شـد  با برقراری آزادی در این کشور ، درها به روی پیغام انجیل

. ا رفته و در مـورد دعـا تعلـیم دهـم    از من خواستند که به آنج به مسیح ایمان آوردند و(Ulan Batar)  باتر
. در طول جلسات ، خدا بطرز محسوسی عمل کرد. دعا را به آنها آموزش دادم  چندین شب پی در پی، اصول

پیغام  تا آن زمان مردم آنجا هرگز. دعوت شدم (Darhan) جلسات در اوالن باتر به شهر دارهان پس از پایان
  . ری در آن شهر وجود نداشتانجیل را نشنیده بودند و هیچ ایماندا

زنـدگیمان انجـام دهـد،     پس از رساندن این پیغام انجیل که خدا کیست و اینکه قادر است چـه اعمـالی را در  
  .پیرمردی سؤال بسیار مهمی را از من پرسید

را از من نکرده  تا آن موقع هیچکس چنین سؤالی.  کمی یکه خوردم “خدای شما چگونه است؟”وی پرسید، 
بایست به آن پاسخ  سؤاالتی بود که می دادید؟ این یکی از مشکلترین شما چگونه به این سؤال جواب می. بود
  .دادم می

اختیارمـان گذاشـته اسـت     خواهید بدانید خدا چگونه است باید به کتابی که خداوند در  اگر می”به وی گفتم 
این کتـاب در  . توصیف شده است ونددر این کتاب ، طبیعت ، سرشت، شخصیت و صفات خدا. رجوع کنید 

بعضـی از آنهـا پادشـاه و    . یافتند نوشته شده است دامنۀ وسیعی از تاریخ توسط مردان مقدسی که از خدا الهام
آنهـا از  . همۀ آنها با خدایی که خالق جهان بود مالقات کرده بودند بعضی دیگر ماهیگیران معمولی بودند ولی

 ی را کـه انین و اصـول زنـدگ  اوند چگونه آنها را عوض کرد خبر دادند و قـو و اینکه خد اعمال و شهادات او

  .کرد  جواب من گویی آن پیرمرد را قانع“. خداوند به آنها سپرده بود به نگارش درآوردند

گویـد او   دارد کـه بـه مـا مـی     اگر واقعاً مایلید خداوند را عمیقاً بشناسید، باید بدانید که شهادت عینی وجـود 
اگر حقیقتاً مشـتاق شـناخت خـدا    . است کالم خداوند برای قومش کتابمقدس،. کند گونه عمل میکیست و چ
بایسـت کـالم او را مطالعـه کـرده و در آن      کنیم آنگاه می خواهیم در هماهنگی کامل با او زندگی هستیم و می
  .بکارگیری کالم خدا در زندگی روزانۀ مان وجود دارد چهار دلیل برای. تفکر نماییم

را بـرای وی   پولس رسول در رسالۀ خود به تیموتاوس جوان چگونگی تأثیر کـالم خـدا در زنـدگی روزمـره    
تنبیه و اصالح و تربیـت در   جهت تعلیم و  ه تمامی کتب از الهام خدا است و ب”نویسد  او می. دهد توضیح می

ونـد بـا امـور مثبـت و منفـی      که چگونه خدا کند پولس اشاره می). 16:3م تیموتاوس دو( “ عدالت مفید است
آمـوزد کـه خـدا کیسـت و چگونـه       که کالم خدا بـه مـا مـی    ابتدا پولس می گوید. کند زندگیمان برخورد می

هایی از زنـدگیمان کـه مـورد      است که کالم خدا ما را در زمینهنکته این دومین. بایست با او ارتباط داشت می
 .م خدا جوابگو بوده و آن کالم حکم غایی مـا خواهـد بـود   کند و ما نسبت به کال توبیخ می پسند خدا نیست

  .م یا خیریا کند و به ما نشان می دهد که آیا از آن حدود خارج شده خدا حدودی را برای ما مشخص می
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دهـد   یعنی بـه مـا نشـان مـی     کند کند بلکه ما را تصحیح نیز می البته خدا فقط اشتباهاتمان را به ما گوشزد نمی
 تا بطـرز  کند برگردیم و باالخره خدا ما را هدایت می ایم د و نواحی امنی که از آنها خارج شدهچگونه به حدو

داشتن زنـدگی پیروزمنـد بـدون    . او رابطۀ مناسب و درستی داشته باشیم ای که با صحیحی زیست کنیم، بگونه
 کتابمقـدس دفترچـۀ  . تکند و از ما چه انتظاری دارد محال اس خداوند کیست، چگونه عمل می دانستن اینکه

بسـوی نصـرت    ای است که مـا را  کالم خدا همچون نقشه. راهنمای خدا برای زندگی پیروزمند مسیحی است
  .کند هدایت می

بـرای برنـده شـدنمان     خـدا نیـز  . ای داشـته باشـد   یک ورزشکار به منظور برنده شدن باید استراتژی و برنامه
اگـر  . شـود   بنـام کتابمقـدس یافـت مـی     یک کتاب بسـیار قـدیمی  استراتژی خود را به ما داده است و آن در 

کتاب که متعلق به همۀ دورانها است ، یعنی کتابمقـدس را   خواهید در این مسابقۀ زندگی برنده شوید، این می
باشد و کتابچۀ راهنمایی است تا مـا را بـه    خدا و استراتژی الهی برای زیستن می این کتاب کالم. مطالعه کنید

خداوند را به مـا   اما فراتر از همۀ اینها ، کالم خدا کاملترین و دقیقترین توصیف. عدالت هدایت نماید راههای
 .کتابمقدس را بخوانید و ثمرۀ پیروزی را برداشت کنید. دهد می
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مخفـی    کـالم تـو را در دل خـود   ”کنـد،  مزامیر رمز و راز زندگی موفق مسیحی را اینچنین بازگو مـی  سرایندۀ
 انسان نـه  ”شاگردان خود گفت،  عیسی با تأیید این باور به). 11:119مزمور  (“داشتم که مبادا به تو گناه ورزم

در درون هـر یـک از مـا    ). 4:4متی  (“ر گرددصاد ای که از دهان خدا کند بلکه بهر کلمه محض نان زیست می
 عمیق فقط توسط خداوند بـر  این گرسنگی و تشنگی. وجود دارد خالء و گرسنگی شدیدی برا ی نان حیات

اگـر  . گـردیم  یصورت، از نظر روحانی ضعیف شده و بتدریج مأیوس و مغلوب مـ  گردد در غیر این طرف می
  .هایمان گردد مسیحی خود هستیم باید کالم خدا وارد زندگیو موفقیت در زندگی روزمرۀ  خواهان پیروزی

زنـدگی ایمـانی خـود،     در طـول سـالهای  . توان این باور را در زندگی خـود پیـاده کـرد    ولی عمالً چگونه می
اولین طریق ایـن اسـت کـه    . زندگیهایمان عملی ساخت ام که بوسیلۀ پنچ طریق میتوان کالم خدا را در دریافته

یوحنـا   ( “ام پـاک هسـتید    الحال شما بسبب کالمی که بشما گفته”گفت، عیسی. ا را مطالعه کردباید کالم خد
 این نکته بسیار حائز اهمیت است که کالم خدا بطور. های ما را پاک سازد قادر است زندگی کالم خدا). 3:15

طبیعت خـدا پـی    ن، بهبا خواندن کالم خدا از روی اسلوب معی. اصولی، منظم و با سر سپردگی خوانده شود
ولی ما باید آنرا . کند چگونه عمل می یابیم که او کیست و گردد، و در می بریم، ارادۀ او برای ما مکشوف می می

بهمین منوال روح ما نیـز  . مواد غذایی نرسد زنده نخواهیم ماند اگر به بدن ما بطور مرتب. بطور منظم بخوانیم
  . غذای روحانی داردمرتب نیاز به برای زنده ماندن بطور

کالم خـدا را از طریـق    طریق دوم آن است که کالم خدا را با سرسپردگی بخوانیم و این به معنی آن است که
. آن تفکـر نمـاییم  کتابمقدس الزم است کـه در   در حین مطالعۀ. تأمل و تعمق در آن، وارد زندگیهایمان نماییم

لبهای ما سخن خدا از طریق آن با ق. کتابمقدس کالم خداست. خواند توان مانند کتب دیگر کتابمقدس را نمی
باید  ایم در افکار ، احساسات و رفتارمان جذب و هضم کنیم، برای اینکه آنچه را که خوانده بنابراین. گوید می

. زندگی خود عملی سازیم ایم بیاندیشیم و سپس آنرا در باید اول به آنچه خوانده. وقت کافی صرف آن نماییم
در حین رانندگی، قدم زدن، کار و مطالعـه   ر است که روزمان را با خواندن کتابمقدس شروع کرده و سپسبهت

  .کنیم در طی روز در آنچه خدا بما گفته است تأمل

 لهذا ایمان از    ”گوید،   پولس رسول می  . طریق سوم برای وارد کردن کالم خدا در زندگیهایمان شنیدن آن است           
آیا تـا بحـال ایـن سـؤال     . است شگفت آور این عبارتی). 17:10رومیان  (“ کالم خداشنیدن است و شنیدن از

خود را توسعه داد و در ایمان رشد کرد؟ پولس رسول صریحاً  برایتان پیش آمده است که چگونه میتوان ایمان
  .شود از شنیدن کالم مسیح حاصل می بیان می دارد که چنین رشدی

. استادیوم ورزشی پـر بـود   در یکی از این شهرها تقریباً یک سوم. کردم ظه میالها پیش در دو شهر پرو موعس
با وجـود اینکـه در شـهر دوم    . انسان موعظه کردم پیغام ساده و واضحی را در رابطه با نقشۀ خدا برای نجات

 دوم در شـهر . ای وجـود داشـت   همان شهر اول بود، ولی تفاوت عمده تعداد شرکت کنندگان تقریباً به اندازۀ
در هـر دو  . را به مسیح سپرده توبه کردند و این موضوع باعث تعجب مـن گردیـد   مردم بیشتری قلبهای خود

در هر دو  ایمانداران برای جلسات دعا کرده بودند و تعداد شرکت کنندگان غیر مسیحی در این جلسات مکان
. مشـکالتی وجـود داشـت    صوتیبه خاطرم آمد که در شهر اول در حین موعظه در سیستم . شهر یکسان بود

در حالیکـه در شـهر دوم صـدا بسـیار      شرکت کنندگان در شهر اول نتوانستند کالم خدا را به وضوح بشنوند،
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ایمان از شنیدن واضح و مشخص کالم . آشکار شد در این لحظه حقیقت بزرگی بر من. واضح و مشخص بود
سازد که تا چه مقدار قادر بـه پـذیرش     مشخص میشنویم را می اینکه چگونه کالم خدا. گردد خدا حاصل می

  .آن با ایمان هستیم

هـای   که از جنبه این روش باعث می شود. طریق چهارم برای استفادۀ عملی از کالم خدا حفظ کردن آن است
از ایـن  . ضروری از آن اسـتفاده کـرد   توان در مواقع اول اینکه با حفظ کردن کالم خدا می. مختلف رشد کنیم

ای که به یک وعده ،دستور الهی ، یا شهادت  و در لحظه  کالم خدا را در عمق وجودمان انباشته می کنیمطریق
دوم  ( “سـازیم   را به اطاعـت مسـیح اسـیر مـی      هر فکری”. بندد ذهن ما نقش می نیاز داریم آنها بالفاصله در

شرایط مختلف پـیش   بطه با ایمانمان دردوم اینکه ، قادر خواهیم بود برای هر سؤالی که در را .)5:10 قرنتیان
  .کنیم دیگران، شهامت بیشتری کسب می نتیجتاً برای در میان گذاشتن ایمان خود با. آید ، پاسخی بیابیم می

 ”گوید، تیموتاوس جوان می پولس رسول به. آخرین نکته این است که کالم خدا را باید مطالعه و بررسی کنیم
دوم ( “کـالم خـدا را بخـوبی انجـام دهـد      ا سازی، عاملی که خجـل نشـود و  سعی کن که خود را مقبول خد

بررسی کتابمقدس وجود دارد، ولی در هر حال بهر روشی  روشهای مختلفی برای مطالعه و). 15:2تیموتاوس 
این مطالعه . بایستی اجازه دهیم که خدا از طریق آن با قلبهای ما سخن گوید هم که کتابمقدس را مطالعه کنیم

و  برای مثال، مطالعه و بررسی زندگی موسی. افزودن دانش ما نیست بلکه شناخت بیشتر خداست رفاً برایص
زنـدگی مـرا    شخصیت او تأثیر عمیقی در رشد روحانی من گذاشت و در حین آن خدا مرا لمس کرده، جهت

مطالعۀ آیـه بـه   (الً مطالعۀ متنی مث. کنید توانید از آنها استفاده وشهای دیگری نیز وجود دارندکه میر. تغییر داد
مطالعه در رابطه با موضوعهای مختلفی مانند فیض خدا و ( موضوعی ، بررسی)آیه یا کتاب به کتاب کالم خدا

بخاطر بسپارید که از هـر روشـی        ). ای و اصلی کلمات کتابمقدس     بررسی معانی ریشه  (ای   و مطالعۀ کلمه  ) دعا
  . پی شناخت خدا باشیدکنید با قلبی تشنه در استفاده می که

“       گویـد  گفت مثل شخصیکه با دوسـت خـود سـخن     خداوند با موسی روبرو سخن می”گوید، کتابمقدس می
از طریـق کالمـش    خدا مشتاق است که با شما نیز مانند موسی شخصاً صحبت کنـد و ایـن  ). 11:33خروج ( 

. کـالم خـدا وارد زنـدگیهایتان گـردد     نید بگذاریدخواهید ارادۀ خدا را در زندگیتان بدا اگر می. شود عملی می
 .ای خواهید داشت پیروزمندانه زندگی زمانیکه خداوند سخن گوید، تقدیس شده،
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امکانـات خـویش قـادر نیسـتیم بـا       مـا بـا تواناییهـا و   . گیرد زندگی مسیحی از درون ما منشأ نمیپیروزی در 
سازد تـا مطـابق ارادۀ او زنـدگی     ما را قادر می این فیض خداست که. زندگیهای خود خدا را خوشنود سازیم

بستگی مطلـق مـا را بـه خـدا     نه بر ایمان به خود بنا شده است و این وا زندگیهای ما بر ایمان به خدا و. کنیم 
انتخابی  ایمان،. باشند  با اراده میهر دو در رابطه. باط خاصی وجود داردایمان و اطاعت ارت بین. دهد نشان می

  .ارادیست در حالیکه اطاعت، نتیجۀ عملی این انتخاب است

دارد و آنهـا را حفـظ     هر که احکام مـرا ”کند،  ورزند اینگونه توصیف می را که به او محبت می عیسی افرادی
کنـیم ولـی    ا محبـت مـی  بگوییم ، عیسـی ر  آسان است که).21:14 یوحنا(“نماید کند، آنست که مرا محبت می

توان در مورد محبت سرود خوانـده او را پرسـتش کـرد     می .گردد ۀ ما در اطاعتمان از او آشکار میصحت گفت
محبت بـه خـدا   . همۀ این کارها مراسم و تشریفات مذهبی بیش نخواهد بود ولی اگر از کالم او اطاعت نکنیم

 اطاعـت ایـن اسـت کـه از طریـق     . مفهوم اطاعت فراتر از اظهار عشق و محبت اسـت  . وستا در اطاعت از

  .اعمالمان به کسی نشان دهیم که دوستش داریم

توانست محبـتش را بـا       خواستم برای نگهداری گله حصاری بسازم ، پسرم می         اگر من یک گله دار بودم و می       
 ”گفت که  بمن میاگر او . “تو کمک کنم  ساختن حصار بهخواهم در   بابا ، می”گفتن این عبارت نشان دهد، 

         اهمیت خاصی برایم داشت، ولی اگر یـک قـدم فراتـر رفتـه و     کرد و  ، این نیز مرا شاد می“بابا، دوستت دارم
خواهم جداً دست بکار شده، به تـو در سـاختن حصـار کمـک      بهمین دلیل می  بابا،دوستت دارم و”گفت،  می
  .داد نحو احسنت محبت او را به من نشان می بارت به این ع“کنم

ست کـه  جالب این ا نکتۀ. عیسی احکام خود را به ما داده است و طریق زندگی مسیحایی، اطاعت از آنهاست
به عبارتی دیگـر اطاعـت،   . سازد می کنیم خدا ظاهر شده، خود را بر ما مکشوف وقتی از کالم خدا اطاعت می

ای اسـت کـه هـر چـه      این مانند چرخـه . دگرد می  داشته و شناخت خدا سبب پیروزیشناخت خدا را بدنبال
  .به داشتن زندگی پیروزمندانه خواهیم بود بیشتر از کالم خدا اطاعت کنیم، بیشتر قادر

اگر به این نااطـاعتی در      . رود هر گاه از خدا نافرمانی کنیم، رابطۀ ما با او از بین می            . عکس آن نیز صادق است    
گناه فرو خواهیم رفت و رفتـه رفتـه داشـتن یـک      دگی خود ادامه دهیم، بطور عمیق و عمیقتر در منجالبزن

های روحانی  در قلبهای خود دارای دژها و قلعهما . خواهد شد زندگی پیروزمندانه مسیحی، برای ما سخت تر
رده و توسـط آنهـا در قلـب مـا     از تک تک نااطاعتیهای ما چون آجرهایی استفاده ک تواند شیطان می. باشیم می

ایم و زنـدگی   یابیم که اسیر امیال نفسانی و گناهان مخفی شده عاقبت در می. اهی برای خود بسازدپایگ قلعه و
  .شود روحانی ما با شکست مواجه می

ه باید آجر به آجر پایگا . برای رهایی از این زندانی که در زندگیمان ساخته شده است وجود داردهفقط یک را
 و ظفـر الهـی وارد   به همان نسبت نـور  رویم، هر چقدر در اطاعت از خدا پیش. و قلعۀ شیطان را فرو ریخت

عملهای مشخصـی را  خدا دستور ال. ای و گذرا نباید دلسرد شد     با دیدن شکستهای لحظه   . گردد زندگیهایمان می 
 ادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما رااگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و ع ”گوید،  او می. داده است

ن شویم خدا مـا  روگردا فته ،از آنهارهر گاه خطاهای خود را پذی). 9:1اول یوحنا  ( “از هر ناراستی پاک سازد
  .رویم سازد تا دوباره با او راه دهد و قادر می را بخشیده نجات می



 ٢٤

هرگز قـدم اولـش را    . شروع به راه رفتن کردحدود یکساله شد، با سعی و تالش (Dave) وقتیکه پسرم دیو
آن موقع به . اولین قدم او به زمین افتاد ولی پس از. کردیم من و مادرش به او افتخار می. کردفراموش نخواهم 

 بلکه او را تشویق کردم که دوباره بلنـد  “دست و پا چلفتی هستی؟ کنی؟ چرا اینقدر  چکار داری می”او نگفتم
سـعی   آنقـدر . البته او کمی گریه کرد ولی دوباره ایستاد و سعی کردکه قدم بعدی را بـردارد  . شود و راه رود

او دوبـاره  . برداشـت  سپس با سعی و تالش بیشتر قدمهای بیشـتری . کرد تا باالخره موفق شد یک قدم بردارد
دویـد و   فـت بلکـه مـی   ر که نه تنهـا راه مـی   دیری نپایید. افتاد ولی مجدداً برخاست و به تالش خود ادامه داد

  .دویدن برای او امری طبیعی شد طولی نکشید که راه رفتن و. کرد جست و خیز می

هرگـز فرامـوش    اگر چه شکست بخشی از آنرا تشکیل می دهـد ولـی  . گونه استنزندگی مسیحی ما نیز همی
او نـزد مـا ایسـتاده    . نیم قدم زموفقیت او مشتاق است که ما با. شتابد  که خدا با ماست و به یاری ما مینکنید
کنـد و   وی ما دراز کرده و ما را بلند مـی  او دست خود را بس“دهی  برخیز ، تو قادری که آنرا انجام”گوید،  می
طـولی  .  هر چه بیشتر تالش کنیم، موفقیت بیشتری کسب خـواهیم کـرد  “.بعدی را بردار  حال، قدم”گوید  می
شـاید بـه   . شـد  مانیمان امری طبیعی شده ، معیار زندگی ما خواهدکشد که راه رفتن مظفرانه در زندگی ای نمی

نما، زیرا تنهـا راه شـاد بـودن در      توکل کن و اطاعت”ای در سرودی روحانی نوشته است،  این دلیل سراینده
 “.مسیح توکل و اطاعت است
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  2002/ مـارس   / 25                     ارتباط با خـدا بوسـیلۀ ارتبـاط بـا قـوم او     
 

دریـافتیم کـه فرزنـد دوممـان در راه           .کـردیم   در کشور سوئیس زندگی می     1970دهۀ  زمانیکه من و همسرم در اواسط       
این مکان یکی از زیباترین نقاط . بنام چاتودوکس متولد شد دخترمان در یکی از روستاهای کوچک آلپ سویس،. است

را در ایـن   ایـم و حـال تـو     را به این جهان آورده رنی، ما تو”گفتیم، گز به او نمیمطمئناً ما هر بعد از تولد او،. دنیاست
ایم، بقیۀ امور  آوردن تو به این جهان انجام داده  خود را باسهمما . گذاریم تا به تنهایی بزرگ شوی کوهها بحال خود می
  “.دیگر با خود توست

نیاز داشت، به پـدر و مـادری کـه از او     هدرنی به یک خانوا. بود میهایی باور نکردنی و بی رحمانه  این افکار ، اندیشه
. ما برای او خوراک ، پوشاک و امنیت و تکیه گاه عاطفی مهیا کردیم          . آوردند یرده و امنیتی را برای او فراهم م       مراقبت ک 
  .استرشد کرده تبدیل به دختر بالغی شد که از نظر عاطفی با ثبات و شخصیتاً متعادل  نتیجتاً او

اغلـب،  . تشـویق داریـم  روحـانی، امنیـت و    بعد از ایمان به مسیح و یافتن تولد تازه ، ما همانند نوزادی نیاز به محبـت 
خداوند ما را بعنوان عضوی منفـرد و  . خارج از کلیسا و قوم خدا بیابند کوشند تا بلوغ روحانی خود را در نوایمانان می
هماننـد   در زنـدگی روحـانی  . تا بصورت گروهی عمل کنیم مؤثر در یک بدن،است بلکه بعنوان عضوی  مجزا نیافریده

به نظـر مـن مشـارکت بـا     . برآورده شود نوزادی باید راه رفتن را آموخته و نیازمان به خوراک روحانی یعنی کالم خدا
  .مسیحی باید انجام دهد ست که هر ایاران دیگر، یکی از مهمترین کارهاایماند

وقتیکه خداوند ما را نجات داد، نیـاز بـه    .ا آفرید، نیاز به مشارکت با دیگران را در وجود او قرار دادوقتی خدا انسان ر
بنابراین هر کدام از مـا بایـد عضـو کلیسـایی گـردیم کـه       . ما تزریق کرد مشارکت با دیگر ایمانداران را در عمق وجود

  .دهند عضای آن ما را در شناخت بهتر مسیح یاریکالم خدا موعظه گردد و تعلیم داده شود و ا کتابمقدس بعنوان

هـیچ  . خـاص خـود را دارد   ام که هر کلیسایی مسـائل  از ایمانم، به این نکته واقف شدهپس از گذشت سی و سه سال 
بهر حال کلیسا مجموعه ای از افرادی . که کامل نیستند کلیسایی کامل نیست ، زیرا کلیساها متشکل از افرادی می باشند

کلیسـا مکـان گردهمـایی مقدسـین نیسـت بلکـه بیمارسـتان        . انـد  ن آوردهمسیح ایما که با آمدن بسوی صلیب بهاست 
. کنیم روحانی رشد می کلیسا جائیست که ما با مراجعه به آن برای دردهایمان مرحمی یافته و از لحاظ. است گناهکاران

باشند همچون شیر است برای نوزاد، امـا ایمانـداران    می لغمسائل آسان کالم خدا برای نوایمانان که از نظر روحانی نابا
  .کتابمقدس نیز هستند بالغ قادر به هضم مسائل غامض

شویم کالم خدا را شـنیده و بـا          آموزیم که اسلحۀ تام خدا را پوشیده با مشکالت زندگی مقاومت کنیم و قادر می               ما می 
طـابق کتابمقـدس،   نتیجتاً یک کلیسای خوب ، قوی و م. شویم متحداند  ران که همان حقایق را تجربه کردهدیگر ایماندا

  .آن رشد کرده تبدیل به مردان و زنان خدا گردیم سازد که در محیطی را مهیا می

همچنانکـه آب بـرای مـاهی     برای داشتن حیات و سالمتی روحانی، مشارکت با ایمانداران دیگر امری ضروری اسـت، 
ام  مسیحیان زیادی را دیده. نی هستیممحکوم به مرگ روحا ما بدون آن. نسان واجب است،هوا برای پرنده و غذا برای ا
ایمانـداران   احتمال دارد که آنهـا از . اند  پژمرده شده، از نظر روحانی مردهایمانداران دیگر که بعلت نداشتن مشارکت با

 است شـاهد ریاکـاری در زنـدگی مسـیحیان     اند، یا ممکن  شخصی در کلیسایشان توافق نداشتهدیگر ناراحت بوده یا با
. ای نـدارد  الذکر نبـوده و فایـده   گر ایمانداران راه حل مشکالت فوقدی اند، ولی در هر حال ترک مشارکت با دیگر بوده

ایمانداران دیگر پیوسـته   کنیم، بهتر آن است که به گروهی از ه در تماس هستیم احساس راحتی نمیایماندارانی ک اگر با
 .روحانی یک امر دلبخواهی نیست بلکه امریست ضروری مشارکت با مسیحیان دیگر برای رشد. ها رشد کنیمو با آن
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  2002/ آوریـل   / 1                                  جائیکه دو یـا سـه نفـر جمـع شـوند     
 

ایمـان   اخته بـه او مسیح ایمان آورده بودم، از ته دل می خواستم که دوستانم نیز مسـیح را شـن   وقتیکه تازه به
پس از آن . خود پذیرفتند چندی نگذشت که چند تن از آنان مسیح را در قلب. کردم آورند و برای آنها دعا می

 ، مرکز ایالـت   در آن زمان ما در بتان روژ      .شدیم میهر صبح زود برا ی دعا و خواندن کالم خدا دور هم جمع              
مـا  . ای اسـت  ر دریاچـه ای قرار دارد که مشرف ب کزی شهر، تپهساختمان مر در کنار. کردیم لویزیانا زندگی می

 کـردیم،   شده ،دعـا مـی   شدیم و سپس برای داشتن رازگاهان موقتاً از هم جدا دور هم جمع می باالی آن تپه

شدیم و برکات  می سپس دوباره دور هم جمع. کردیم م و آیاتی را از کالم خدا حفظ میخواندی کتابمقدس می
  .گذاشتیم یان میر قلب ما گذاشته بود با یکدیگر در مو آنچه را د

خوشـایندی در ذهـنم    با بیاد آوردن آن روزهـا خـاطرات  . آن دوره یکی از باارزشترین دوران زندگی من بود 
کنیم ولـی آن مکـان    جاهای دیگر زندگی می اگر چه همۀ ما از بتان روژ نقل مکان کرده و در. گردد تداعی می

همـین  . کـرد  کردیم و او نیز با ما مالقـات مـی   خدا مالقات می در آنجا با. آید مقدس بشمار میبرای ما مکانی 
هر گـاه بـرای دیـدار خـانواده و     . که راه و رسم رشد روحانی را به ما نشان داد دورۀ خاص در زندگیمان بود

انـدازد کـه    اد سالهایی مـی روم، همیشه دوست دارم به آن نقطه سری بزنم و این مرا بی بتان روژ می دوستان به
به مشارکت با دیگر نیازمند  کند که چقدر مهمتر از همه به من یادآوری می. گرفت نی من شکل میزندگی ایما

  .باشم ایمانداران می

راه رفـتن بـا خداونـد     یابم که مشارکت تنگاتنگ با دیگـران مـرا در   کنم درمی وقتی به سالهای گذشته نگاه می
او مـرا  . ید کـه وکیـل بـود   دوسـتی بخشـ   گامیکه شبان کلیسایی در آلمان بودم خدا به منهن. یاری کرده است

وقتیکه به رومانی سفر کـردم خـدا بمـن    . انتظار دارد کرد که تبدیل به شخصی گردم که خدا از من تشویق می
نم و به مـن  او مرا یاری کرد تا به آن ملت خبر خوش انجیل را برسا. بود دوستی رومانیایی بخشید که پزشک

  .نحوۀ سخنرانی و ارتباطاتم پیشرفت کنم کمک کرد تا در

اعضـای ایـن    .مؤسسۀ سمی تیپیت شامل هیئت مدیرهای است که برای امور خدمتی به آنها جوابگـو هسـتم  
غامضی با مـن صـحبت کننـد     ورزند، ولی از اینکه در مورد مسائل  نسبت به خداوند و به من محبت میگروه

توانم بـرای مسـیح مـؤثرتر     میبگویند که چطور  چند ماه قبل، از آنها خواستم که صادقانه به من. باکی ندارند
و رهبـریم شکسـته شـده    بایسـت در قسـمتهایی از زنـدگی     مـی . کردند آنها با جوابشان مرا شوکه. واقع گردم

  .توانستند با من صادق باشند آنقدر مرا دوست داشتند که می آنها. کردم تجدید نظر می

من معتقدم که . انتظار دارد سازد تا اشخاصی شویم که خدا از ما را قادر میاینگونه روابط شفاف و صادقانه ما 
داشته باشند و هـم مـا را ـ دوسـتانی کـه محبتشـان        همۀ ما احتیاج به دوستانی داریم که هم عیسی را دوست

اینچنین روابطی دارای سه مشخصه . شزد کنندنکات منفیمان را به ما گو نسبت به ما تا حدی باشد که صادقانه
محبـت   دارند ـ افرادی که مـا را در    افرادی داریم که خدا را دوست میما نیاز به مشارکت با اول اینکه،. است

  .قلبیمان نسبت به خداوند ترغیب و تشویق کنند

انتقـاد سـازندۀ اعضـای هیئـت      من. دارند ا افرادی داریم که ما را دوست میدوم اینکه ما احتیاج به مشارکت ب
ا از خشمشان نسبت به من دانستم که انتقاد آنه می. دارند دانستم که آنها مرا دوست  را پذیرفتم زیرا میام مدیره

آنها نقاط ضعف مرا به این دلیل به من گوشـزد  . بیدلیل مرا سرزنش کرده باشند خواستند شد و نمی ناشی نمی



 ٢٧

صـادق باشـند    باالخره ما به افرادی نیاز داریم که در هر شرایطی بـا مـا  . داشتند واقعاً مرا دوست می کردند که
نیستند ولی هر ایماندار به فرد یا گروهـی   همۀ افراد اینگونه. حتی اگر این امر برای ما چندان خوشایند نباشد 

  .ضعفش را به او یادآوری کنند، نیاز دارد از افرادی که نسبت به او محبت داشته نقاط

). 20:18متـی  (“حاضرم اسم من جمع شوند آنجا در میان ایشانه زیرا جائیکه دو یا سه نفر ب”:گوید  مسیح می
. بیابید که همانند شما عیسی را دوسـت دارنـد   خواهید پیروزی واقعی را تجربه کنید دو ، سه نفری را اگر می

ادق و روراسـت بـوده انتقادهـای    بطلبید و نسبت به هـم صـ   بطور منظم در یک جا جمع شده ، روی خدا را
طریق ما و در ما کار خواهد کرد و به فیض او رشد کرده و در زندگی روحانی  خداوند از. یکدیگر را بپذیرید

 .مدارج باالتری از پیروزی نائل خواهیم شد خود به
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گروههای قومی بر . ملل مختلف در جنگ با یکدیگر هستند. مملو از روابط گسسته است کنیم که در جهانی زندگی می
. شـوند  از هم پاشیده می ها خانواده. حیطۀ خود در جدال هستندگانگسترها برای حفظ . باشند یکدیگر در ستیز می علیه

  .اند  گسیخته بروشنی نمایانگر نسلی است که مسیح را نپذیرفتهروابط

جواب آن بسـیار  . افتد جهان می کنند که اگر خداوند نیکوست پس چرا اینهمه اتفاقات ناگوار در اغلب از من سؤال می
ر گاه به میل ه. بصورت روبات بلکه نفس زنده آفریده است او ما را نه. خداوند بما حق انتخاب داده است. ساده است

راههای خویش سیر کنیم، مطمئناً محصول طغیان و استقالل طلبـی خـویش را برداشـت     خود از خدا نافرمانی کرده در
  .باشد دنیا می ها ، جامعه، ملل یا مناطق مختلف ول شامل روابط گسیخته در خانوادهاغلب این محص. کرد خواهیم

ایـن روابـط گسـیخته تـرمیم       خدا اطاعت کرده مسیح را پیروی کنیمهر گاه به میل خود از. عکس آن نیز صادق است
 قلـب   .این امری غیر ممکن اسـت . خویش متنفر باشیم توانیم همزمان خدا را دوست داشته، از همنوع ما نمی. گردد می

نگر نبـود  وجود تنفر نشا. دوانیده رشد کند محصول تلخی و تنفر ببار نخواهد آورد ی که در محبت خدا ریشهیو زندگ
  .خداست فیض

که یک ایماندار با آن روبرو اسـت   ای مسئله. شویم رسد که مورد ظلم دیگران واقع می گیمان زمانی فرا میگاهی در زند
سـئله در صـلیب   جـواب ایـن م  . اند نشان دهد او روا داشته این است که چه عکس العملی در برابر ظلمی که نسبت به

 همـۀ مـا گنـاه   . زرگتر از آنچه که نسبت به مسیح روا داشتند در تاریخ بشر وجود نداردب عدالتیی بی. مسیح نهفته است

هـیچکس مثـل   . مطیع خدا بود  او از هر لحاظ کامل و کامالً. ایم، ولی مسیح هرگز گناه نکرد کرده و مرتکب خطا شده
ین اوصاف مسیح را بر صلیبی چـوبی  با تمام ا. نظیر بود زندگی وی بی همتا و بی. او به انسانهای دیگر محبت نورزید
ولـی بعـد از   . وی را مضروب کرده، مصلوب کردنـد . انداخته و او را مسخره کردند میخکوب کردند، بر وی آب دهان

  .“کنند دانند چه می  پدر اینها را بیامرز، زیرا نمی”اینها او فریاد زد، تمام

نبودیم، او فیض خـود را بـه مـا     در حالیکه ما الیق.  بودکاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد نقطۀ اوج فیض خدا
بواقع این نشانگر فیض عظیم خدا بود که از صلیب مسیح . ورزید وقتی بر او ظلم کردند، محبت. انسانها ارزانی داشت

ای  العـاده  ما ایمانداران، توانـایی خـارق  . کنیم ییم ما نیز همین فیض را تجربه میآ نزد صلیب می هنگامیکه به. جاری شد
یابیم  پای صلیب در قلبهای خود فیضی را می با ایستادن در. اند را دوست داشته باشیم  ظلم کردهداریم تا کسانی که بما

  .  ببخشیمخودمانکرده، خطاهای آنان را نسبت به  سازد دیگران را محبت که ما را قادر می

ای عمیـق   توبـه بخشـیده، بـه    عیسی ما را. شویم شیده مییده باشیم در پای صلیب بخاگر نسبت به دیگران خطایی ورز
با پـولس رسـول همصـدا    در آنجا . سازد است آشکار می در صلیب ، مسیح ریشۀ گناه ما را که نفس ما. کند هدایت می

هنگامیکه در پای صلیب . میریم مان می  و نسبت به نفس و طبیعت کهنه“ام  شده  با مسیح مصلوب”زنیم،  شده فریاد می
یابیم تا با فیض خـدا   می با داشتن این فروتنی شهامت. گردد میزنیم، فروتنی یکی از ویژگیهای اصلی زندگیمان می زانو

  .ایم طلب بخشش کنیم از کسانیکه نسبت به آنها خطا ورزیده

ولی ایـن فراینـد،   . دگرد مان احیا می هگسست یابیم و روابط ا بلکه با انسانها نیز مصالحه میدر صلیب مسیح نه تنها با خد
سازد بلکه فـیض   ها را راست می سیاستهای زیرکانۀ ما نیست که کجی قوت اراده یا طرحها و. شود از صلیب شروع می
 پیروزی در داشتن روابط حسنه بـا دیگـران از صـلیب   . کند قلبهای ما و در پای صلیب عمل می عظیم خداست که در

 .خود سازید  مسیح زانو زنید و این فیض و پیروزی را از آنپس بیایید نزد صلیب. گیرد مسیح منشأ می
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آیا اول بیـداری روحـانی وارد    .شود  من سؤاالتی میمان وقوع بیداری روحانی و دادن بشارت ازگاهی در مورد ز
شویم؟ یا ابتدا بشارت داده ، ایمان خـود را بـه    می زندگیمان شده و سپس ما تبدیل به شاهدان مؤثری برای مسیح

 “بلـی  ”هـم   و“نـی ” ین سؤاالت همجواب ا شود؟ آن بیداری وارد زندگیمان می کنیم و در نتیجۀ دیگران اعالم می
  .دهم ج شوید آنها را برایتان توضیح میاز اینکه از این جوابها گی قبل. باشد می

ایـم و جـداً پـی     سرد شـده  کنیم، در زندگی روحانی شود که درک می ای شروع می اغلب احیای ایمانمان از مرحله
مـا بـه هیچوجـه    . اولین قدم بسوی بیداری اسـت  د ،این خو. کنیم ه آنطور که شایسته است زندگی نمیبریم ک می
خـدا قـدوس   . صحبت کنیم مگر اینکه صادقانه از گناهان خود توبه نمـاییم  توانیم در مورد ایمانمان با دیگران نمی

امـری   در زندگیهایمان مواردی خال ف ارادۀ او وجود داشته باشد ایجاد یک رابطۀ صمیمی با او است بنابراین اگر
توبۀ صادقانه از خدا خواسـت    داود به گناهان خود اعتراف کرد و بعد از این51برای مثال در مزمور . محال است

 آنگاه طریق ترا به خطاکاران تعلیم خـواهم  ”گوید،  می پس از آن. که او را طاهر ساخته، روحی تازه به او عطا کند
بایسـت خـود شخصـاً بیـداری      داود اول مـی ). 13:51مزمـور  (“خواهند نمود داد و گناهکاران بسوی تو بازگشت

یـک   دانست که بـا نداشـتن   او می. بود ندن پیغام محبت خدا به دیگران میکرد تا قادر به رسا روحانی را تجربه می
اول بایـد گناهـان خـود را     ما نیز مانند داود. توانست بطور مؤثری بشارت دهد رابطۀ صحیح با خداوند هرگز نمی

  .نماییم نیم پیغام مسیح را به دیگران اعالماعتراف کنیم تا بتوا

همچنـین بایـد بـه ایـن نکتـه       .تواند جزئی از گناهانمان باشد ما برای بشارت دادن به دیگران میمیلی  بهر حال بی
بیداری . ا داشت توان انتظار بیداری روحانی ر     توجه کنیم که با دست روی دست گذاشتن و در کنجی نشستن، نمی            

مأموریتی که او بمـا سـپرده ایـن    . از مأموریتی است که مسیح بما داده است ای بسته به اطاعت ما ازهروحانی تا اند
تـوانیم بـا او    مـی  چگونـه . تمام دنیا رفته و پیغام محبت خدا نسبت به گناهکاران را بـه همـه برسـانیم    است که به

اغلـب بیـداری   . مـری غیـر ممکـن اسـت    ا ای صمیمی داشته باشیم اگر از دستورات او سرپیچی کنیم ؟ این رابطه
  .پیغام خوش انجیل را به دیگران برسانیم گردد که قدمی برداشته مانی در ما آغاز میروحانی ز

داود نیـز در  . داری استبی کنیم ناهان اجتماعی که در آن زندگی میپیامد شکستگی و توبه از گناهان شخصی یا گ
مزمـور   (“شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شـمرد  ه است، خدایا دل قربانیهای خدا روح شکست”گوید، مزامیر می

مهم نیسـت کـه ایـن دلشکسـتگی بـرای      . در حضور خدا شکسته گردیم بیداری هنگامی پدید می آید که). 17:51
او آنهـارا شـفا داده   . چشمان خداوند بسوی قلبهای شکسته اسـت . گناهان جانهای گمشده گناهان ما باشد یا برای

روحـانی و دادن   در جواب به سؤال اصلی که در ابتدا مطرح کردم یعنی ترتیب زمانی وقوع بیـداری . سازد یم احیا
ما بایـد بـه گناهانمـان اعتـراف     . همزمان باشند بشارت، باید بگویم که تقدم و تأخر وجود ندارد بلکه این دو باید

بشارت به دیگران هم نتیجه . دیگران داشته باشیمرساندن پیام انجیل به  کنیم و همزمان با آن اشتیاق شدیدی برای
پیغـام عظـیم    اگر خواهان یک رابطۀ نزدیک با خدا هستیم بایـد . بیداری روحانی در زندگیهایمان است و هم منشأ

 .محبت خدا نسبت به گناهکاران را به گوش همگان برسانیم
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از  یک مرد اسـکاتلندی . کرد  النارکشایر ، اسکاتلند موعظه میبزرگ آمریکایی دی ال مودی در  سال پیش مبشر100حدود 
ب  آقای مودی مؤدبانـه جـوا  “.مالقات کنم آیم و مایلم شما را در آنجا  من به آمریکا می”کلیسای برادران نزد او آمده گفت،

  .اگر چه در خود اندیشید که هرگز او را نخواهد دید “ مالقات با شما باعث خرسندی خواهد بود”داد ، 

 من در نیویـورک هسـتم و   ”نوشته بود ،  او. ای دریافت کرد االت متحده برگشت از آن شخص نامهبعد از اینکه مودی به ای
مودی قرار بود در کلیسای . د که برای ایراد موعظه به شیکاگو آمددیری نپایی “. آیم دی برای مالقات شما به شیکاگو میبزو

  .بنابراین برای رعایت ادب از او دعوت کرد که در کلیسایش موعظه کند. موعظه کند دیگری

 عالی بـود ولـی فکـر    ”داد،  همسرش جواب“ جلسۀ امشب چطور بود؟”وقتی مودی آنشب به خانه آمد از همسرش پرسید،
پیغـام  ”پرس و جوی بیشتر مودی ، همسرش ادامـه داد،    با“.پسندیدی داشتی موعظه را می  جلسه حضور میکنم اگر در نمی

منظورش چیست؟ گناهکاران تحـت داوری و  ” مبشر بزرگ جا خورد و گفت ،“.دارد او این بودکه خدا گنهکاران را دوست
  “.هستند خشم خدا

  “.س بود ولی هر آنچه که گفت از کتابمقد”سپس همسرش گفت،

واعـظ از  . داد نشسته و به او گوش می شب بعد مودی از برادر اسکاتلندی دعوت کرد که دوباره موعظه کند ولی این بار او
آن لحظـه  . داد که خدا گناهکاران را دوست دارد کتابمقدس نشان می کتاب پیدایش شروع کرده با اشاره به بخشهای مختلف

 دانست کـه خـدا قـدوس اسـت و      میاو دقیقاً. مودی از شخصیت خدا آگاهی داشت . دی ال مودی نقطۀ عطفی بود برای

  .برده بود محبت خدا را از یادکند ولی او قلب پر عدالتی را تحمل نمی هیچگونه ناراستی و بی

ودی خدا از طریـق کتابمقـدس، مـ    پس از مالقات با این واعظ اسکاتلندی و مهمتر از آن پس از پی بردن به قلب پر محبت
چشمان او برای دیـدن محبـت خـدا نسـبت بـه جهـان       . کرد می دیگر با قلبی پر از محبت نسبت به جانهای گمشده موعظه

  را بـه دیـوار  “خدا محبت است ”کرد پوستر این آیه ،  یکی از مکانهایی که موعظه می حتی او خواست در. گمشده باز شد

  .مودی به قلب پرمحبت خدا پی برده بود. بچسباند

قبل از مالقات با واعظ اسکاتلندی قـرار   ام که امروزه بسیاری از مسیحیان در همان وضعیتی قرار دارند که مودی من دریافته
شـماریم و از اشخاصـی کـه گنـاه      سرشت و شخصیت خداسـت خـوار مـی    اغلب ،کسانیرا که زندگیشان بر خالف. داشت

 سرشـت او قدوسـیت  . کنـیم   که به قلب پر محبت خدا توجه نمـی تاین در حالی اس. بیزاریم زندگیشان را فرا گرفته است

با این وجود نبایسـتی از قلـب    .شوند  قدوسیت و گناه در یک جا جمع نمی.در رابطه با این نکته سازش وجود ندارد. است
  .غافل شد پر محبت خدا نسبت به جانهای گمشده و دنیای رو به موت

تـی مـردم بیشـماری را در    وق. شـوم  ه گمگشتگی مردم به حدی است که دلشکسته مـی   کنم ک  گاهی به نقاطی از دنیا سفر می      
ایـن  . میرند  بسیاری در نتیجۀ گناهان خویش میدانم که بله می. گرید می شوند قلبم بینم که از بیماری ایدز تلف می آفریقا می

زیرا خدا جهان را  ” یز حقیقت دارد که ولی از طرف دیگر این ن“ مزد گناه موت است ”گوید، کالم خدا می درست است که
یوحنـا   (“آورد هالک نگردد بلکـه حیـات جـاودانی یابـد     اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان

انـد چشـمانم     ، جهان باوری و اسالم منحرف شدهاز راه راست منحرف شده در هندویسم با مشاهدۀ میلیونها نفر که). 16:3
گناهان آنها جان خود را فدا  ورزد و برای بخشش که مسیح آنها را محبت میزیرا که به این نکته واقفم . شود اشک می ازپر 

  .کرده است

گمشـده اشـک از چشـمانمان جـاری      گردد که بـرای جانهـای   ریم در ما چنان محبتی شعله ور مینگ وقتی به قلب خدا می
خـدا بعلـت محبـت    . سـازد  گناه آلود و نامطیع جـاری مـی   ت او را در دنیایاین محبت خداست که فیض و رحم. گردد می
سـازد و ایـن مـا را وا     نگریم اشک چشمان ما را پر مـی  وقتی به محبت خدا می. فرستاد نظیرش نجات دهنده را به جهان بی
 کـه آقـای مـودی در یکـی از           ای انـد برسـانیم و همـان آیـه          انسانهایی که محبت او را نچشـیده       دارد تا پیغام انجیل را به      می

 .“محبت است  خدا”بندد، یعنی  بود در قلب ما نقش میساختمانهایش نوشته
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ویسندۀکتابهای مختلف عهد جدیـد چنـین   از قهرمانان ایمان مسیحی و ن  سال پیش پولس رسول یکی2000تقریباً 
 “…از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست بـرای نجـات هـر کـس کـه ایمـان آورد       زیرا که”:گفته است

شخصـیتهای   تـرین  حیان بود تبـدیل بـه یکـی از برجسـته    پولس رسول که روزی شکنجه گر مسی .)16:1 رومیان(
. شـهامت او بـس عظـیم بـود       های طبیعی قابـل توصـیف نبـود و   تبدیل و تغییر او در قالب پدیده. مسیحیت شد

  سرسخت ایمان مسیحی شد؟ چگونه یکی از بزرگترین مخالفین مسیحیت تبدیل به طرفدار

 کالم و وعـظ مـن   ”گوید،  او می .یقیناً استعدادها و فصاحت کالم او نبود که در او این شهامت را ایجاد کرده بود
دانست که تبدیل و تغییـر   س رسول میپول). 4:2قرنتیان  اول(“که ببرهان روح و قوتبسخنان مقنع حکمت نبود بل

پـولس  . خداوند پولس را دگرگون ساخت و این دگرگونی همیشگی بود. او بود او دال بر عملکرد قدرت خدا در
بنابراین او  .وردآ ست که دگرگونی واقعی را بوجود میالعادۀ خدا در قلبهای انسانها فقط عمل خارق دانست که می

  .تواناییهای انسانی کوشید تا پیغامش نشأت گرفته از قوت خدا باشد و نه از بسیار می

. را هرگز از یـاد نبـرد   پولس واقعۀ راه دمشق. شهامت پولس ریشه در دانش عمیق و فردی او از قوت خدا داشت
او حتـی حاضـر   .  پولس بسوی جهان باز کـرد برای این تجربه در بزرگی را. در آنجا با مسیح قیام کرده روبرو شد
ور ساخت که او را به شخصـی   به چنان آتشی را در وجود او شعلهتجر این. شد جان خود را در راه مسیح فدا کند

  .جهان را تکان داد تاریخ بشری را تغییر داده، تازه تبدیل کرد که

ای ماننـد پـولس    تکـان دهنـده    ما شهادت”گویند،  اند می های مسیحی بزرگ شده اغلب ایماندارانی که در خانواده
 پاسخ من به چنین استداللی ایـن  “.دیگران اعالم کنیم توانیم ایمان خود را با غیرت و شهامت چون ما نمی. داریمن

قدرت یک شـهادت بـرای مسـیح در ایـن     . اید واقعی شهادت تکان دهنده پی نبرده  شما هنوز به معنای”است که 
عظیم اسـت و ایـن    ایم ، بلکه در این است که خدا تا چه اندازه گذشته به چه اندازه گناهکار بودهدر  نیست که ما

ایـم یـا    یا چقدر مواد مخدر مصرف کرده ایم ر گذشته چقدر احکام خدا را شکستهقدرت به این بستگی ندارد که د
همان . ن و قیام او میسر گشته استپولس با مرگ مسیح ، تدفی نجات ما همچون نجات. ایم کسی را به قتل رسانده

  “.بخشد گناهان یک دشمن مسیحیت را نیز مییک کودک نه ساله را می بخشد،  فیض و قوت الهی که گناهان

او را تبـدیل بـه    “ قـدرت خـدا در نجـات   ”واقعۀ عجیب تبدیل پولس نبود که او را شخصی دلیـر سـاخت بلکـه    
م در هـای  مـن در موعظـه  . بخشد می  است که ما را نیز شهامتشخصی دلیر و با جرأت ساخت و این همان چیزی

ای  ام خـود معجـزه   ت، زیرا همینکـه مـن اینجـا ایسـتاده    اس  امروز روز معجزه”گویم، نقاط مختلف دنیا به مردم می
او در جستجوی من بود و روزی توجه مـرا بخـود جلـب کـرد و مـرا دگرگـون        من در پی خدا نبودم، ولی. است

 تنها بعلت فیض و قوت خداست. توانستم اینجا باشم زه است زیرا من بدون آن هرگز نمیمعج کاین ی. ساخت 

  “.ام نجا ایستادهیکه امروز ا

باعث نجات و رستگاری  شما نباید شرمسار باشید، زیرا همان قوت خدا که در پولس رسول عمل کرد در شما نیز
حقیقتـاً مسـیح را بشناسـید آنگـاه شـهادتی پویـا        اگر. ر باشیداز گناه شد و برای همین شما قادرید با جرأت و دلی

قوت ، محبـت و بخشـش او   . اید  شما است نه آنچه شما انجام دادهدر شهادتتان در مورد کار خدا. خواهید داشت
  “.مندار  از انجیل مسیح عار”توانید با اعتقادی راسخ مانند پولس بگویید، شما نیز می. سازد است که ما را دلیر می
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کـرد، بـرای    ی متمادی بعنوان میسیونر خدمت مـی کوچک اندام که برای سالها چندین سال پیش خانمی ظریف و
 زندگی و خـدمت در آن . یادی داشت سفر کردشهری در ایالت متحده که گانگسترهای خیابانی ز دیدن شبانی به

وقتیکـه  . رفـت  کاراته می به همین دلیل آن شبان برای آموختن دفاع شخصی به یک دورۀ. شهر بسیار خطرناک بود
  .بسیار متعجب گردید کند ه آن شبان در این کالسها شرکت میخانم میسونر پی برد ک

  “ رید؟گی  به چه علت کاراته یاد می”او با تعجب پرسید

 “از خود محافظت کنم  باید بدانید که اینجا مکانی خطرناک است و باید بتوانم”شبان با خجالت جواب داد، 

  “.خبرید پس شما از موقعیتتان در مسیح بی”

 “ منظورتان چیست؟”شبان پرسید

بعـد  . هایی کشید هدایر او. سپس خانم میسونر در مورد حقایق عملی و الهیاتی پیروزی در مسیح آغاز صحبت کرد
اول رسـم     سپس دایرۀ دوم را حـول دایـرۀ        “.دهد  این دایرده زندگی شما را نشان می       ”ازکشیدن اولین دایره گفت ،    

  “برید؟ به منظورم پی می.  در مسیح هستیدگوید شما کتابمقدس می .  دایرۀ بزرگتر معرف مسیح است”کرد، 

 ایـن دایـره معـرف    ”گفـت،  ومی را حول دو دایرۀ دیگر کشـید و بعد از شنیدن پاسخ مثبت خانم میسیونر دایرۀ س
 دایرۀ کوچکی را در درون دایـرۀ اول کشـید،     آنگاه“.شما در مسیح هستید و مسیح در پدر است. خدای پدر است

یح هسـتید، مسـیح در پـدر اسـت و     باشـد، شـما در مسـ    ساکن می القدس است که در شما این دایره معرف روح”
  “.باشد ما ساکن میالقدس در ش روح

برساند باید اول نزد پـدر رفتـه از     قبل از اینکه شریر به شما آسیبی”بعد از تصدیق شبان، خانم میسیونر ادامه داد ،
شما را بدهد،آنگاه او باید نزد پسر برود اگر مسـیح نیـز بـه او     اگر خدای پدر به او اجازۀ حمله به. او اجازه بگیرد

 گوید که کسیکه در ود و کالم خدا میدهد در آن صورت روح مبارک الهی با شما خواهد بب اجازۀ حمله به شما را

تـرین مکـان در ایـن دنیـا          پس چرا شما اینقدر ترسانید؟ امن     . کند بزرگتر او اوست که در دنیاست       شما زندگی می  
  “. است»بودن در مسیح«

کامالً به موقعیتمـان در مسـیح    پیروزی ما. ه بودخانم میسیونر به حقیقت عظیم زندگی پیروزمندانۀ مسیحی پی برد
با دادن وقـت کـافی، ایـن    . نظر روحانی بیدار و آماده باشیم بنابراین هر روز با پوشیدن مسیح باید از. مرتبط است

مـا بایـد بـا ایمـان اعـالم نمـاییم کـه مسـیح از         . شـود  برای ما بیشتر مکشوف مـی  واقعیت که ما در مسیح هستیم
القدس  از روح وقتیکه. القدس بسپاریم  را بدست روحکند و باید اختیار کامل زندگیهایمان محافظت می زنگیهایمان

  .گردیم بر حمالت شیطان علیه ما پیروز میشویم  پر می

در حـین رسـاندن   . کنـیم  بهتر است که ما هم با کشیدن چند دایرۀ کوچک موقعیتمان را در مسیح بخود یـادآوری 
خـدمت در کشـورهای بحرانـی و درگیـر      ام همچـون  سراسر دنیا از خطرات بزرگـی گذشـته   پیغام محبت خدا به

دند و تهدید شدن بـه مـرگ بـا    تهدید به انفجار آنها را کر جنگهای قومی، حضور در فرودگاه هایی که تروریستها
  هر روز با مـرور ایـن  . است“ در مسیح بودن ”ترین مکان دنیا ام که امن اینرا آموخته های سرد و گرم ، ولی اسلحه

 .مسیح در دنیا وجود ندارد تر از آغوش مکانی امن. خواهم که مرا پر سازد  از او میحقیقت که من در مسیح هستم
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ومانیایی پرسید چرا کلیسا در دنیای غرب قـوت خـود را از دسـت داده    مسیحی ر روزی یکی از دوستانم از یک رهبر
 کلیسـا  ”داد،  وی با قاطعیت جواب. جواب خود اشاره به یکی از بزرگترین مشکالت بنیادی کلیساها کرد او در. است

  . و حق با او بود“تعهد را جایگزین تسلیم کرده است

بین زندگی تسـلیم  . باشند مسیح می ولی تعداد کمی تسلیم و کوشا هستند،امروزه بسیاری از ایمانداران در کلیسا متعهد 
متعهد تأکید بر کارهاییست که ما بایـد بـرای مسـیح انجـام      در زندگی. شده و زندگی متعهد تفاوت زیادی وجود دارد

 کـه مـا بـه کمـال    زندگی متعهد در ارتباط با کارهائیست . آید گوید از ما کاری بر نمی دهیم ولی زندگی وقف شده می

افراد سخت کوش است  زندگی متعهد ، متعلق به. ایم ولی زندگی وقف شده به خداوند، مستلزم قوت خداست رسانده
  .کامالً مطیع مسیح هستند حال آنکه زندگی تسلیم شده متعلق به کسانی است که چون غالمی

 حق و حقوقی را برای خود قائل چهی  است ، یعنی ماتسلیم به مسیح اساساً به معنی جایگزینی ارادۀ خدا بجای ارادۀ ما
خواهـد   رویم و آنچـه را از مـا مـی    خواهد می جائیکه او از ما می به. کنیم و زندگی خود را به خداوند وقف مینیستیم 

تن غلبه پذیرف زندگی تسلیم شده. شویم که او از ما انتظار دارد بر طبق ارادۀ او بوده شخصی می کالم ما. دهیم انجام می
دعای مـا نیـز ماننـد دعـای مسـیح      . کار کند شود که او در میان ما و از طریق ما یح بر ارادۀ ما است و این سبب میمس

  .“انجام شود  نه خواستۀ من بلکه ارادۀ تو”خواهد بود،

قـات بـا یـک    آلمـان شـرقی، مال   در آن برهه از تـاریخ . کردم ز جوانان در آلمان شرقی موعظه میی گروهی اازمانی بر
مـدتی اسـت کـه بـه مسـیح ایمـان        ”ت، فمن آمده گ در خاتمۀ جلسه جوانی نزد. میسونر خارجی بسیار خطرناک بود

با هم دعا کردیم و من . ام قلبم انجام داده است از دست دادهکه مسیح در  ام ولی شور و شوق خود را برای آنچه آورده
سپارم، حتـی   ی خدای عزیز اختیار زندگی خود را بدستهای تو م”کرد،او دعا . را فراموش نخواهم کرد هرگز دعای وی

م که همۀ جوانان زانو زده دعـا  نگریسته دید  بعد از اتمام دعایم با آن دختر جوان به اطراف“.اگر برایم گران تمام شود
 خـود را بـه تـو تسـلیم     ”جوانی دعـا کـرد ،  . در انتهای دعایشان تکرار کردند هر کدام از آنها همان عبارت را. کنند می
به خـدا تسـلیم     هر کدام از آنها حاضر بودند به هر بهایی زندگیهای خود را بطور کامل“قیمتی که شده کنم ، به هر می

سازند ولی آنچه که از آن  را به خدا متعهد می ام که مسیحیان در دعا خود اغلب شنیده.  لحظۀ دل انگیزی بودکنند و آن
آنها مشتاق بودند که به هر قیمتـی کـه   . آن تسلیم مطلق به ارادۀ خدا بود. بود نیدم فراتر از تعهدجوانان آلمان شرقی ش

  .عنان زندگیشان را بدست گیرد شده خدا

دادند ولی بردگان مسیح شده بودنـد   آن جوانان موقعیتهای تحصیلی و آیندۀ خود را از دست. برای آنها گران تمام شد
، مؤسـس   (Dr.Bill Bright)یکبـار از دکتـر بیـل برایـت    . ساخت ا را در زندگیشان پیروزو همین بردگی بود که آنه

پرسیدم که آیا در زندگی ایمانیش نقطـۀ عطفـی وجـود داشـته      (Campus Crusade For Christ)کمپس کروسید
  سـالها پـیش مـن و ونـت    ”در پاسـخ گفـت،   . کاری که خـدا بـه او سـپرده بـه جلـو سـوق دهـد        است که او را در

(Vonette)دایمانیم را ترسیم کر این تصمیم مسیر کامل زندگی و خدمت. تصمیم گرفتیم تا بردگان مسیح شویم. “  

شود که ارادۀ او را بر  زندگیمان می کنیم که بردۀ او شویم و تنها وقتی شادی وارد ها وقتی پیروزی مسیح را تجربه میتن
هـای انسـانی    اییهای الهی او را بخود اختصاص دهیم که نسبت بـه توانـایی  توان توانیم زمانی می. ارادۀ خود مقدم بدانیم

در سـرودی   آنچنانکـه . های الهی را خواهیم شـناخت  مرده انگاریم و با تسلیم به اوست که این توانایی خویش خود را
ایـن لحظـه شـروع      پیـروزی از     . “سـپارم  همه چیز را به او می      کنم،  من همه را به عیسی تسلیم می       ”قدیمی آمده است،  

 .شود می
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مشتاق بودم تـا بـا همـه در مـورد     . روحانیم، قلب من در محبت مسیح شعله ور بود در طول سه سال اول زندگی
. او بیایم دم تا از طریق دعا و خواندن کتابمقدس بحضوربی صبرانه منتظر فرصتی بو. او صحبت کنم محبت عظیم

. کردم  خاصی با او مالقات می هر روز صبح در یک مکان. انگیز را هرگز فراموش نخواهم کرد آن روزهای شگفت
  .زنده هستند خاطرات آن روزها بعد از گذشت سی و سه سال هنوز در ذهنم

. رفتـه رفتـه خـاموش شـد     شـعلۀ محبـت خـدا در قلـبم    . اتفاق افتادای در زندگی روحانیم  بعد از سه سال واقعه
دانسـتم چگونـه آن    نمـی . پیروزی اولیه را نداشـتم  دانستم در ایمان بودم ولی دیگر آن می. دانستم چه باید کرد نمی
  .ور بود مجدداً احیا کنم شعله ای را که روزی در اعماق وجودم شعله

. ش بـود  ای از آت پاره وی از نظر روحانی. مالقات کردم (Leo Humphrey) روزی با شخصی بنام لئو هامفری
خدا را در اعماق وجود او فـروزان دیـدم بـه     وقتیکه آتش محبت. داد کرد بشارت می او به هرکس که برخورد می

ر خلیج شبی من و لئو در اجتماع کنار ساحل واقع د. ام روحانیم مغلوب شده این نکته پی بردم که واقعاً در زندگی
در زنـدگی   .دانم چکار باید بکنم ام و نمی  من شکست خورده”با او درد دل کرده گفتم،. کردیم می مکزیکو موعظه

  “.ام حانی خود دچار کشمکش و بحران شدهرو

اینکه سپیدۀ صبح درخشـید   بنظرم آمد که مدت نیم ساعت در دعا بودیم ولی از. آنشب من و لئو با هم دعا کردیم
  .نقطۀ عطفی در زندگی روحانیم بود آنشب. ما تمام شب را دعا کرده بودیم. عجب گردیدمبسیار مت

شـدن و حتـی همسـرم را در     آنشب در دعایم آمال و امیال، دارایی، لباسها، اتومبیل، آینده، آرزوی واعـظ مشـهور  
  .مردم تابوتی گذاشته و در آخر خود نیز در آن تابوت قرار گرفته و

من . سمی تیپیت مرد. جهان فیزیکی البته اینها در زندگی روحانیم اتفاق افتاد نه در. هایم یکه خوردید حتماً از گفته
ام ولـی زنـدگی    با مسیح مصلوب شده ”:گوید  رسول می پولس. نسبت به خود ، تکبر، خود خواهی و نفس، مردم

کنم به ایمان بـر   ی که الحال در جسم میند و زندگانک مسیح در من زندگی می کنم لیکن نه من بعد از این بلکه می
نفـس    پولس رسول بطور فیزیکی با مسیح مصلوب نشده بود ولـی نسـبت بـه   “)20:2غالطیان . (کنم پسر خدا می

  .شد می  توصیف“زیست مسیح که در او می”زندگی او فقط توسط . خود از لحاظ روحانی مرده بود

در . شعله ور شد تش محبت الهی بار دیگر در اعماق وجودموقتیکه این حقیقت بزرگ برای من مکشوف گشت آ
 مرده بود و مـن در مسـیح   “انسانیت کهنه ” .واقع من زمانیکه به مسیح ایمان آورده بودم نسبت به نفس مرده بودم

اه در ابتدای ایمانم پیروزی بزرگی را تجربه کردم ولی در میانۀ ر به همین دلیل. زندگی جدیدی را آغاز کرده بودم
  .کوشش کردم ولی با سرخوردگی شکست خوردم. قادرم پیروزمندانه زندگی کنم فکر کردم که من خود

حضور فراگیـر عیسـی    زندگی پیروزمندانۀ مسیحی یک زندگی مصلوب شده است که نسبت به نفس مرده ولی با
. “کند بلکه مسیح در من زندگی میبعد از این   نه من”داندکه  دانه قیام کرده است و حقیقتاً میمسیح بطور پیروزمن

برای تجربۀ زندگی پیروزمندانه من باید آنشـب وارد آن  . زنده است این زندگی نسبت به نفس مرده ولی در مسیح
ایـن مـرگ منتهـی بـه حیـات      . برای هر کدام از ما تابوتی در انتظـار اسـت  . مردم نفس می تابوت شده و نسبت به

 .ای داشته باشیم یح پی نخواهیم برد مگر اینکه در مسیح زندگی مصلوب شدهما هرگز به قوت قیام مس. شود می
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  را درک نکنند ولی هر مسـیحی  شاید دانشمندان بزرگ تاریخ این کلمات“!انگارم مرده می هر روزه در برابر نفس خود را ”

پیش توسط پولس رسول نوشته شده   سال2000راز زندگی پیروزمندانۀ مسیحی تقریباً . پیروز کامالً به معنی آن واقف است
. نویسـد  وان مسیح در غالطیـه و روم نیـز مـی   ایمانداران قرنتیان بلکه به پیر نه تنها به او در مورد مردن در برابر نفس،. است

  .بود که زندگی مظفرانه، میوۀ زندگی مصلوب شده است همیدهپولس ف

پـولس از یـک حقیقـت    . “مردنـی اسـت    هر روزه مرا”نویسد،  می31:15 وقتیکه در اول قرنتیان ولی دقیقاً منظور او چه بود
ایـن حقیقـت کلیـدی اسـت بـرای رسـیدن بـه زنـدگی         . عاجزنـد  کرد که اغلب مسـیحیان از درک آن  روحانی صحبت می

 سـازد بـر قسـمتهایی از    املی است که ایماندار را قادر مـی شود، و ع پیروزی بر آن بنا می ایست که یروزمندانۀ مسیحی، پایهپ
بزرگترین پیروزی در تـاریخ بشـر    در نتیجۀ مرگ مسیح ،. پایان است غالب آید یش که درگیر کشمکش و بحرانهای بیزندگ

  .یعنی قیام مسیح به وقوع پیوست

ده ، زنـدگی و  زندگی کهنۀ مـا مـر   .گیرد میق روحانی صورت میآوریم در زندگیمان دگرگونی ع ه مسیح ایمان میزمانیکه ب
ای اسـت ، چیزهـای        اگر کسی در مسیح باشد خلقت تـازه         پس ”نویسد، به همین دلیل پولس می    . کنیم حیاتی نو دریافت می   

و  ای که مسـیح را بعنـوان خداونـد    درست در لحظه). 17:15وم قرنتیان د ( “چیز تازه شده است کهنه در گذشت اینک همه
  .شود یمان برای همیشه عمالً دگرگون میپذیریم زندگیها نجات دهندۀ خود می

آنها به تمام اروپـا سـفر کـرده ، از    . کردم روزی با گروهی از جوانان فیلیپینی که قلب خود را به مسیح سپرده بودند مالقات
یکی از سرودهایشان با قلب من صـحبت کـرد زیـرا بسـادگی     . رساندند مردم می ام انجیل را بهطریق سرودهای روحانی پیغ

قبلی نخواهم  هرگز شخص.  من هرگز همان شخص قبلی نخواهم شد”. من و تمام پیروان حقیقی مسیح بود بیانگر شهادت
 هر گـاه مسـیح وارد   “. نخواهم شدقبلی از وقتیکه با خدا مالقات کردم دیگر شخص قبلی نیستم و هرگز همان شخص. شد

القـدس زنـدگی و    دگی کهنۀ مـا در گذشـته و توسـط روح   زیرا زن زندگیهایمان شود هرگز همان شخص قبلی نخواهیم بود
  .یابیم حیاتی نو می

 تـا  باید بیاموزیم. خود زندگی کنیم  کنیم با تکیه بر قوت شویم؟ فقط به این دلیل که سعی می پس چرا با شکست مواجه می
سـازد و از   دس زنـدگی مسـیح را در مـا متجلـی مـی     الق مرده انگاریم، روح هر گاه خود را در برابر نفسمان. هر روز بمیریم

روزه باید در برابر نفس  مرد تا قیام کند ، ما نیز هر همانطور که مسیح اول باید می. شدمسیح بارور خواهیم  های زندگی میوه
  . در زندگی خود باشیمخود بمیریم تا شاهد قیام مسیح

. ام کنم شدیداً با شکست مواجه شـده  ام به تنهایی زندگی روحانی خود را اداره م که هرگاه خواستهکن به صراحت اعتراف می
نیستم مطابق ارادۀ تو زندگی کنم، بنابر این در برابر امیال و خواهشهایم خـود    من امروز قادر”ام ،  اما زمانیکه به مسیح گفته

. پیروزی وارد زندگیم شده اسـت   در آن لحظه“.میرم هایم می ها و تالشها و خودخواهی انگارم و در برابر توانایی می ردهرا م
کـنم لـیکن نـه مـن بعـد از ایـن بلکـه مسـیح در مـن زنـدگی                 زندگی مـی  “ام ،  تی را که پولس نوشته است دریافته      من حقیق 

  .)20:2غالطیان (“کند می

جریان از این قرار بود که او بـر   . ستانم برایم تعریف کرد که زمانی در صدد خودکشی بوده استچند سال پیش یکی از دو
 دیگر ”دهد،  دوستم جواب می“ کنی؟  چرا گریه می”پرسد،  دیده می گریست که شبانش او را روی نیمکت کلیسا نشسته می

خوب، این ”شود،   سخن خود باعث تعجب دوستم می شبان با این“. خواهم بمیرم می. خود ادامه دهم خواهم به زندگی نمی
  “.بمیر. کار را انجام بده

و ایـن حقیقـت را بـرای او بـازگو      کند  شبان کتابمقدس را باز می“ مقصودتان چیست؟”گوید، دوستم به شبان نگاه کرده می
حـال او در  .  در برابـر نفسـش مـرد   دوستم آنـروز . در او زندگی کند که اول باید انسان در برابر نفس بمیرد تا مسیح کند می

بـرد و   مسـیحی پـی   او به راز زندگی پیروزمندانۀ. کند آوری استفاده می از زندگی او بطور شگفت خدا. فرمت خدا می باشد
 . هر روز بمیرد–آموخت که باید بمیرد 
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و  ایـم  زمندانه ما کامالً به خدا وابسـته در زندگی پیرو. با زندگی معمولی مسیحی فرق دارد زندگی پیروزمندانۀ مسیحی بکلی
کنـیم و از خـود خـالی شـده از      در این زندگی، ما بجای تکیه بر قوتهای خـود بـه خـدا اعتمـاد مـی               . مستقل از خدا نیستیم   

هایمـان را در   بلکه این مسیح است که عنـان زنـدگی  . ما نیست دیگر اختیار زندگیهایمان در دست. شویم القدس پر می روح
  .گیرد دست می

داننـد کـه زنـدگی در پـری      مـی  ولـی عـدۀ کمـی   ). 18:5افسسـیان  (حکم خداوند این است که فرزندانش از روح پر شوند
زنـدگی  . کنیم القدس زندگی می ما عمالٌ کمتر با قوت روحا شود در این رابطه زیاد صحبت می. داردالقدس چه مفهومی  روح

  .به خداوند پر از روح یعنی سپردگی کامل

 ”گوید ، او می. داند روحانی می القدس را همانند تنفس یر کمپس کروسید، پر شدن توسط روحدکتر بیل برایت، مؤسس و مد
 خداوند ما را از گناهانمان پاک ساخته و ما “.دهیم را انجام میبازدم  با اعتراف به گناهان خود در واقع از نظر روحانی، عمل

روحانی خود نیاز به   شخص ایماندار در تنفس”، کند اضافه میسپس دکتر برایت . انگاریم نفس خود را مرده می را در برابر
  .کنیم القدس را کسب بایست با ایمان پری روح  می“.عمل دم نیز دارد

شـویم مسـیح اختیـار       القدس پر مـی    گاه ما از روح   بدین معنی که هر   . ر زندگی ما است   القدس د  حسرسپردگی ، رمز پری رو    
بخشد تا تبدیل به شخصـی گـردیم    در مسیر زندگی به ما قوت می او با هدایت ما. گیرد هایمان را در دست می کامل زندگی

 القـدس و در چنـین شـرایطی     تحت اختیـار روح ندگیی است کامالًزندگی پیروزمندانۀ مسیحی ز . داردکه خدا از ما انتظار 

  .گردد است که ثمرات روح در آن آشکار گشته و باعث خوشنودی خدا می

دکتـر برایـت   . القدس پی بردم پری روح دیدم به اصل دو هفته در کمپس کروسید تعلیم میدر ابتدای ایمانم در حینیکه برای 
او بما متذکر شد که در خلوتی رفته و گناهان و خطاهـایی را  . داد می لیمدر مورد این حقیقت بزرگ یعنی تنفس روحانی تع

و به من نشـان    خدایا قلب مرا تفتیش کن”روی تکه کاغذی یادداشت کنیم و بعد از آن این دعا را بکنیم، که از آن با خبریم
ر او چیزی نشان داد آنرا نیز یادداشـت   اگ”افزود، دکتر برایت .“بده که آیا در من چیزی که خالف ارادۀ تو باشد وجود دارد

سپس از خدا بخواهید تـا شـما را بـا    . سازد خداوند شما را بخشیده پاک می. یدترک کن کنید و خطاهای خود را پذیرفته آنرا
  “.القدس پر سازد روح

 گناهانم را نوشتم و سـپس  تنها باشم و همۀ توانستم با خدا  به گوشۀ خلوتی رفتم ، جائیکه میپیشنهاد دکتر برایت را شنیده
دانید چه اتفـاقی افتـاد؟ بـه     می. زندگی من مطابق ارادۀ او نیست به من نشان دهد دعا کرده از خدا خواستم تا اگر چیزی در

دانستم بعنـوان گنـاه بـرایم     خداوند حتی چیزهایی را که آنها را ضعف و مسائل جزئی می. بیشتری نیاز پیدا کردم کاغذهای
  .گردان شدم او مرا پاک ساخت و همچنانکه آنها را اعتراف کردم و از آنها رویآشکار ساخت 

ای صـحبت   ندیدم یا بزبانهای ناشناخته هیچ رویایی. اتفاق عجیبی نیفتاد. آنگاه از خداوند خواستم که مرا با روحش پر سازد
القدس را در مـن   چ نشانۀ ملموسی که پری روحهی. دمزندگیم را به او سپر فقط با ایمان اختیار کامل تمامی بخشهای. نکردم

های آن هویدا  وجود نداشت، ولی همچنانکه آموختم هر روزه با این سرسپردگی زندگی کنم شواهد و نشانه به اثبات رساند
وجودم ایجاد شد و این میـوه بـه شـکل محبـت،      القدس سپردم میوۀ عدالتش در نیکه اختیار زندگی خود را به روحزما. شد
بـه عبـارت دیگـر، زنـدگی پـر از روح      . ایمان، تواضع و پرهیزکاری آشکار گشت شی، سالمتی، حلم، مهربانی، نیکویی،خو

  .القدس سپرده شده است تا به دستهای نفس  آن عنان و اختیار به دستهای روحدر زندگیی است که

القدس یـا اعمـال جسـم و دادن          یوۀ روح انتخاب با شماست، انتخاب بین پیروزی یا شکست، قوت خدا یا ضعفهای شما، م             
ولس رسول سالها پـیش بـا   پ. شما هستید که باید تصمیم بگیرید این. اختیار و حاکمیت به مسیح یا محول کردن آن به نفس

وضـعیتی   اید، در اگر از گناه و نفس خود خالی شده). 18:5افسسیان  ( “ از روح پر شوید”نویسد، القدس چنین می الهام روح
 در زندگی شما انجام دهد؟ خواهید که همین االن این کار را چرا از خدا نمی. د که با روح او پر شویدهستی
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توانید بپرید بلکه  ه ارتفاعی میست این نیست که تا چزندگی روحانی مهم ا  آنچه که در”شخصی گفته است،
موضـوع در    ایـن “.ای قادرید بطور مستقیم براه خود ادامـه دهیـد   ود آمدن تا چه اندازهبعد از فر این است که

القـدس   امـروزه مفهـوم پـری روح    بحثهای زیادی در رابطه با اینکه. القدس نیز صادق است رابطه با پری روح
 ولی به عقیده من. روحانی و وفاداری هستند ن مسئلۀ غامض اشخاصدر هر دو سوی ای. وجود دارد چیست،

نکتۀ اصلی در این قضیه ارتفاع پرش نیست . فراموش شده است القدس دلیل اصلی حکم خدا برای پری روح
  .مستقیم در این جهان کج و معوج است بلکه آموختن راه رفتن بطور

وی با اشاره به میـوۀ   .کند القدس اشاره می هوم پری روح کلیسای غالطیه به مفپولس رسول در رسالۀ خود به
 ”گویـد،     می 16:5سپس در غالطیان    . کند القدس را تشریح می    دس ویژگی های یک زندگی پر از روح       الق روح

افزایـد،    و با تأکید به این نیاز بزرگ می“بجا نخواهید آورد گویم بروح رفتار کنید پس شهوات جسم را اما می
دانسـت کـه اعمـال مهمتـر از حـرف       او می). 25:5غالطیان  ( “بروح هم رفتار بکنیم  زیست کنیم اگر بروح”

  .القدس بود نه صرفاً صحبت در مورد قوت آن های سرسپرده به روح نیاز مبرم آنجا زندگی . است

دگی کردن در روزانه و زن القدس بسیار بهتر از راه رفتن یان در سخن گفتن در مورد پری روحامروزه ما مسیح
ول در رسـالۀ خـود بـه    اینجاست که پولس رس جالب. باید بیاموزیم که در روح رفتار نماییم. قوت آن هستیم

 مـن قبـل از ایمـانم بارهـا          ولی باعث افتخار نیست ،   . دهد القدس را در مقابل مستی قرار می       افسس پری روح  
توانستم  کردم نمی  کوشش و تقالی بسیار نیز میی اگرروی من این بود که حت اولین تأثیر آن بر. ام مست شده

  .راه روم بطور مستقیم

از نظـر روحـانی    شویم بدون کوشـش و تقـالی بسـیار    القدس پر می خالف حالت مستی ، زمانیکه از روحبر 
کنـیم بلکـه تحـت     زندگی مـی  دیگر با تکیه بر قوت و قدرت شخصیمان نیست که. رویم بطور مستقیم راه می

و در مسـیر  ا. کنـد  در راه باریک و مستقیم سیر مـی  القدس تنها روح. نماییم القدس رفتار می تیار روحنفوذ و اخ
القـدس   هر گاه تحت حاکمیـت روح . رستی استجادۀ راستی و د او رهگذر. کند پاکی و قدوسیت حرکت می

  .، پاکی و راستی قدم خواهیم نهاد باشیم، ما نیز در مسیر قدوسیت

اغلب دلیل آن این اسـت   .رسانند ه ولی آنرا به خوبی به پایان نمیوحانی را خوب شروع کردبسیاری زندگی ر
مـا هـر روزه بایـد از پـری     . ننـد ک نمـی  جوشـد اسـتفاده    آب زنده که در اعماق وجودشـان مـی  که از نهرهای

سازد  را قادر میبخشد و ما  اوست که به ما توانایی می. کنیم القدس در زندگیمان به نحو احسنت استفاده روح
ن مسـیر در سـر راهمـان اسـت     القدس بر هر ضعف و مانعی که در ای روح. کنیم چنانکه شایسته است زندگی

شد تا آنچه بخ می کند و به ما توانایی  از ابتدا تا به انتها مشایعت میاو منبع پیروزی ماست و ما را .کند غلبه می
  .است به کمال رسانیم را که در ما شروع شده

زندگی روزانه باید بـه   بنابراین در. باشیم میالقدس  دگی روحانی کامالً وابسته به روحبرای کسب قوت در زن
پاکی و قدوسیت بطور طبیعی رفتـار خـواهیم    القدس در العادۀ روح پس از آن با حضور خارق. تکی شویماو م
اید بلکه سؤال من ایـن   عی به باال جستهحانی تا چه ارتفانظر رو امروز سؤال من از شما این نیست که از. کرد

 پاسخ به این سـؤال میـزان  . اید القدس در حال راه رفتن بوده بطور مستقیم با قوت روح است که تا چه اندازه

 .دهد القدس نشان می درک شما را از پری روح
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 ای کرد ولی قبل از اینکه خدا بتواند از زندگی او بعنوان وسیله شگفت آوری استفاده می موسی مردی بود که خدا از او بطرز

دانست که کـار خـدا از طریـق          او باید می  . آموخت بایست درس بسیار مهمی را می      دستهای خود استفاده کند، موسی می     در  
کار . آموخت ای بود که این درس مهم را در آنجا باید می مدرسه بیابان مدیان برای موسی مانند. ورت گیردقوت خدا باید ص

  .انجام شود نه توسط قدرت انسانی خدا باید توسط روح خدا

وی . پسر دختر فرعـون بـزرگ شـد    او در مصر بعنوان. را که در مصر گذرانید جوان و قدرتمند بود موسی چهل سال اولی
وقتیکه موسی ظلمـی  . مثبتی را بردارد ولی بسختی شکست خورد ش کرد تا در کمک به برادران عبرانی خویش قدمهایتال

حـال   در هـر . داشت دید، آن مصری را کشته ، او را در میان شنها پنهان نمود عبرانیش روا می را که شخص مصری بر برادر
ت گریخـت و در آنجـا آموخـت تـا بـا قـو       او به بیابان مـدیان . ه آوردکارهای او ناکامیهای بیشتری را برای قومش به همرا

  .القدس کار کند روح

بازگشـت و خـدا از او بعنـوان     او بـه مصـر  . شخصیت موسی بعد از مالقاتش با خدا در کوه هوریب بکلـی دگرگـون شـد   
خود بلکه با اقتـدار و قـوت روح   نه با اتکا به قدرت شخصی  ولی این بار موسی. ای برای آزادی قومش استفاده کرد وسیله

 ای مفید در دستهای خدای قادر مطلـق گردیـد و زمانیکـه    ن موقع بود که تبدیل به وسیلهآ خدا به مصر بازگشت و فقط در

  .تبدیل به شخصی شد که خدا از او انتظار داشت آموخت تا با قوت خدا عمل کند،

که بیلـی گراهـام مـرد خـدایی بـود کـه        من شنیده بودم. هام را بشنومدر ابتدای ایمانم فرصتی پیش آمد تا موعظۀ بیلی گرا
گوش دادن به موعظۀ بیلی گراهام به استادیوم عظیم آسترودوم واقـع در   برای. کرد ند از او در عصر حاضر استفاده میخداو

ارد؟ مرد وجود د  این چه چیز خاصی در”کردم در خودم فکر کرده گفتم،  در حالیکه به او گوش می. رفتم هیوستن تکزاس
تعلیم دیده بودم ولی چیز خاصی را در دکتر گراهام   من در سخنرانی عمومی“.العاده نیست او سخنران خوبی است ولی فوق

  . ندیدم

 ای خداوند ایـن  ”که چنین دعا کردم ، زمانیکه او مردم را برای پذیرش مسیح در قلبهای خود به جلو دعوت کرد، بیاد دارم
در کمال حیرت و تعجب دیدم . مسیح به جلو نرود او، دلشکسته نشود مک کن تا اگر کسی برای ایمان آوردن بهواعظ را ک

پـیش  . ام  شـرمنده  از آنچه که بعد از آن فکر کردم از خود. منبر به جلو رفته با دکتر گراهام دعا کردند که هزاران نفر بسوی
به مسیح ایمان آوردند، پـس بـا موعظـۀ مـن کـل        یک واعظ نسبتاً خوبخود اندیشیدم که اگر هزاران نفر از طریق موعظۀ

  .جهان به مسیح ایمان خواهند آورد

بشارتی موعظـه   تا در یک جلسۀ چندی نگذشت که برای دومین بار بسیار متعجب گردیدم و آن زمانی بود که فرصت یافتم
ای جـذاب ، محتـوایی معقـول و پایـانی       من دارای مقدمهپیغام .من از تمام فنون سخنوری در حد امکان استفاده کردم. کنم

 وقتیکـه مـردم را بـه جلـو دعـوت کـردم      . حرکات و تن صدایم در سخنرانی بجا و به موقع بود تمام اشارات و. عالی بود

  .دانید چه اتفاقی افتاد؟ هیچکس به جلو نیامد می

القدس به انجام رسد نه بـا قـدرت    روح ار خدا باید با قوتک. دکتر گراهام به چیزی واقف بود که من از آن اطالعی نداشتم
وظیفۀ ما در این بین این است که کامالً . گردیم که به اهدافمان نایل می های خود بلکه با قوت خداست نه با توانایی. انسانی

کار خدا از طریق قوت  ت کههمچنانکه موسی آموخ. کند  این موقع، خدا از ما استفاده میقرار گیریم و فقط در در اختیار او
  .آموختم بایست این درس مهم را می گیرد ، من نیز می دس انجام میالق روح

 ما باید کامالً متکی واقع شویم، خدمت خواهیم در ملکوت خدا مؤثر اگر می. اهیم خدا را خدمت نماییمخو بسیاری از ما می
سـازد   دمت در روح ما را قادر میخ. ازد تا پیروزمندانه زندگی کنیمس قادر می رفتار در روح ما را. القدس باشد به قوت روح

رسد، مملـو از شـادی    انجام می القدس به ۀ خدا از طریق خدمت ما و قوت روحهنگامیکه اراد. او را به کمال رسانیم تا ارادۀ
  “.که بروح من نه بقدرت نه بقوت بل”صادق است  آنچه که خدا به انبیای گذشته گفت امروز نیز. گردیم می
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 من مشتاقم. اید ا را در زندگیتان به کمال رساندهیابد آیا مطمئنید که هدف و نقشۀ خد اگر همین امروز زندگیتان خاتمه

شخصی، منجر بـه داشـتن    عملی ساختن نقشه و مقصود خدا در زندگی. ینان دست یابمکه در زندگی خود به این اطم
اهداف و مقاصد ایـن  . این نقشه و مقصود است ولی مسئلۀ اساسی ، درک و شناخت. گردد یک زندگی پیروزمندانه می

یم خداوند از ما در مـورد  زمانیکه به آسمان برس. ثروت و نفوذ متمرکز نیستند زندگی پیروزمندانه بر موفقیتهای بزرگ،
با خاتمه . ایم یافته برای او مهم نیست که تا چه حد به نفوذ، قدرت و ثروت دست. مان سؤال نخواهد کرد دارایی میزان

  .خواهند داد مان همۀ این چیزها معنی و مفهوم خود را از دست یافتن زندگی

. محبت و پرسـتش نمـاییم    است تا او را شناخته،پس هدف و مقصود واقعی زندگی چیست؟ خداوند ما را خلق کرده
این کرۀ خاکی، نیازی عمیق درونـی بـرای پرسـتش     من معتقدم که در عمق وجود هر مرد ، زن ، پسر و دختر بر روی

بهمـین دلیـل   . وجود ادیان متعدد در این دنیا حاکی از این واقعیت است. دارد خدایی که آنها را خلق کرده است وجود
بـه مـردم ایـن     بـا وجودیکـه بـرای سـالها    . وپاشی کمونیست بالفاصله مذهب در این کشورها رونق پیدا کردفر بعد از

خـدای زنـده و   شـناخت و پرسـتش    کشورها آموخته بودند که خدایی نیست خواهش عمیق درونـی ، آنهـا را بسـوی   
  .آفریده شده است ن با اشتیاق عمیق برای پرستش خداانسا. حقیقی سوق داد

تلـف کـدام درسـت    اعتقادات مخ شود این است که پرستش حقیقی چیست؟ از میان ادیان و دومی که مطرح میسؤال 
نـدوها خـداهای متعـددی را پرسـتش     ه. متضاد هسـتند  توانند درست باشند زیرا اغلب با یکدیگر همۀ آنها نمی. است
 به یک خـدا ایمـان دارنـد ولـی یهودیـت و      یهودیان نیز فقط. پرستند را می کنند در حالیکه مسلمانان فقط یک خدا می

کننـد؟ ایـن    حق با کیست؟ پرستندگان حقیقی در چه مکانی خدا را پرستش می. کامل با یکدیگر هستند اسالم در تضاد
  . سال پیش از عیسی پرسیدند2000سؤالی بود که 

کرد که هـر شـخص را بـر     ارهعیسی به موردی اش. زنی سامری از عیسی در مورد مکان پرستندگان حقیقی سؤال نمود
آید بلکه االن است   لیکن ساعتی می”او گفت،  .کند ون خویشتن دعوت میروی این کرۀ خاکی به تفحص بیشتر در در
راستی پرستش خواهند کرد زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب  که در آن پرستندگان حقیقی پدر را بروح و

کرۀ خاکی   انسان منحصر به فردی که بر این-ن است که عیسی پسر خدای زنده استحقیقت ای .)23:4 یوحنا( “است
پرستش در راستی، پرسـتش  . نهادند یعنی خدا با ما او را عمانوعیل نام. او تماماً خدا و تماماً انسان بود. قدم نهاده است

  .عیسی مسیح است

متدین یهودی فرمود کـه    عیسی به یک شخص بسیارولی پرستش در روح چه معنایی دارد؟ در باب سوم انجیل یوحنا
قبـل از اینکـه بتـوانیم در روح    . ملکوت آسمان شوند او یا هر شخص دیگری باید از روح متولد گردند تا بتوانند وارد

کوشد تا رضایت و خوشنودی خدا را  مذهب با رسوم و سنن ظاهری می. یمگرد پرستش نماییم باید از روح خدا متولد
 پرستش حقیقی، پرستشی است عمیق ناشـی از ایمـان بـه مسـیح کـه نتیجـۀ آن تولـدی روحـانی در         ولی. کسب کند

  .مان است زندگی

 خـدا را از اعمـاق وجـودم    دیگـر  پس از آن. زمانیکه به مسیح ایمان آوردم دیگر مسائل ظاهری مذهب برایم مهم نبود
در زندگیم ثمرۀ لحظـاتی اسـت کـه عیسـی مسـیح را       خوشی عظیم. کردم او را در روح پرستش می. کردم  پرستش می

مـان را از   آید که نجـات دهنـده    و مملو از شادی ، زمانی حاصل میپیروزمندانه زندگی روحانی. ام عمیقاً پرستش کرده
  .پرستش کنیم اعماق قلب



 ٤٠

مکانی را یافته . اید ه شدهآن آفرید اگر می خواهید پیروزی را در زندگی خود تجربه کنید، کاری را انجام دهید که برای
ایـد تعجـب    م کاری باشید که برای آن خلـق شـده  مشغول به انجا زمانیکه. ، وقتی را به پرستش مسیح اختصاص دهید

 .تا چه حد تغییر خواهد کرد خواهید کرد که دیدگاه شما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤١

  2002/ جــوالی  / 1                                                              زنــدگی شــاد مســیحی
 

کـردم یـک مسـیحی فـردی بسـیار       فکر مـی . ا بدرستی درک نکرده بودممسیحی بودن ر برای سالها من معنی و مفهوم
. شادی باشد تواند مملو از کردم که زندگی مسیحی می هرگز تصور نمی. نگاهی خشن نسبت به زندگی است افسرده با
. منبع شادی خارج از وجـود مـن اسـت    کردم فکر می.  شادی داشتمتصور نادرستی از معنای واقعی خوشی والبته من 

  .شادی من بر شرایط خارجی و مردم دیگر بنا شده بود بعنوان فردی که هیچ رابطۀ شخصی با مسیح نداشت، اساس

ماننـد مـزدوران بـا جـان کنـدن       کندکه  نمی مسیحیت ما را وادار–وقتیکه مسیح وارد قلبم شد به نکتۀ جالبی پی بردم 
ه هـر گـا  . در حقیقت درست عکس آن صـادق اسـت  . نیست مجبور به انجام کارهایی باشیم که برایمان اصالً لذتبخش

شـادی مسـیحی ربطـی بـه شـرایط      . زندگی او مملو از خوشـی گـردد   شود تا مسیح وارد قلب شخص گردد سبب می
 هـای کـار   در واقع اولین نشانه. گیرد اء میالقدس در قلبهایمان منش ور عمیق روحاز حض خارجی یا دیگران ندارد بلکه

  .القدس در زندگی ایماندار، محبت و خوشی است روح

رضـایت  ) 3القـدس   روح میـوۀ ) 2جنبۀ عقالنـی و احساسـی   ) 1: کتابمقدس در مورد سه جنبۀ شادی صحبت می کند
توانم خشـنودی و     نمی“ مله بود، ام حاوی این ج    های معروف مورد عالقه   قبل از ایمانم به مسیح یکی از سرود       . معنوی  

پـس از  . کـرد  این کلمات زندگی مرا توصـیف مـی  . شد سرود مرتب تکرار می این جمله در حین. ”رضایت را پیدا کنم
وجودتـان   وقتیکـه از اعمـاق  . “ خشنودی را یافتم”ایمان آوردم خدا سرود جدیدی را در قلبم گذاشت، اینکه به مسیح

سازید خشنود و راضـی   زندگیتان عملی می اید یعنی نقشۀ الهی را در عی زندگی را یافتهد که هدف و مقصود واقیدان می
  .خواهید شد و این همان شادی حقیقی است

شـادی از   . رسـاند  خوشی وضعیت احساسی و روانی شخص را مـی        . ولی خوشی بسیار فراتر از رضایت معنوی است         
بعلـت  . مردم هیج نقشی در شادی مسیحی ندارد پذیرفته شدن یا طرد شدن ما از سوی. گیرد نه از خارج یباطن منشأ م

 شادی درونی و عظیمی انجام داد، خدا ما را پذیرفته است و این خود  سال پیش بر روی صلیب2000کاری که مسیح 
 ر زندگی خود نیازمنـد مـردم و جشـنها و   یک مسیحی برای داشتن شادی د. باشد قابل وصف نمی کند که را ایجاد می

  .گردد روانی در او پدیدار می -پذیرد ثبات عاطفی هر گاه مسیح او را می. میها نیستسرگر

 لیکن ثمرۀ ”نویسد، غالطیه می پولس به مسیحیان. القدس است  وشی در زندگی مسیحی ثمرۀ کار روحمهمتر از همه خ
هر . العادۀ فیض خداوند در زندگی یک ایماندار خارق این است کار). 22:5غالطیان(“ است…روح محبت ، خوشی و 

نمایـد،   ی خوشـی را در قلبهایمـان ایجـاد مـی          آور سپاریم، او بطور شگفت    القدس می  گاه ما اختیار زندگیمان را به روح      
بـر مـا    فراسوی اوضاع و شرایط خارجی است و مافوق تمام مسائل و مشکالتی است کـه از سـوی مـردم    خوشیی که
  .این شادی خداوندی است که در ما ساکن است. شود تحمیل می

مردم بنا نشده اسـت بلکـه از    این شادی بر شرایط زندگی و یا تأیید. زندگی پیروزمندانۀ مسیحی، مملو او شادی است
باعـث   اسـت ، القدسی که در قلبها و اذهانمان ساکن         کار پربهای مسیح بر روی صلیب و روح       . خیزد اعماق وجود برمی  

 .شادی خداوند قوت ما است. گردد که حاکی از این خوشی است می ایجاد ثبات عقالنی، معنوی و روانیی
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 من پی بـردم کـه مـردم آنجـا یکـی از مهمـان      .  بخود جلب کردای شدیداً توجه مرا مسئله در اولین دیدارم از رومانی،

آنها با گفتن کلمۀ . برانگیخت ولی بین مسیحیان رسمی وجود داشت که واقعاً کنجکاوی مرا. نوازترین مردم دنیا هستند
 کـه بـر   سالم دادن آنها به این دلیل برای مـن تعجـب آور بـود    این طرز. دادند  به معنی آرامش، به هم سالم می“پچی”

  .شرایط بسیار ناآرام بود ، مخصوصاً برای مسیحیان خالف آن در آنجا اوضاع و

پـس چـرا ایـن      . افتادنـد  دادند و بـه زنـدان مـی        کنجه بودند، شغلشان را از دست می      مسیحیان اغلب تحت تعقیب و ش     
دلیلش . کردند ینگونه سالم نمیغیر مسیحی مردم اجامعۀ  کردند؟ در  به هم سالم می“ آرامش”ایمانداران با گفتن کلمۀ 

  ی داشت؟ این کار چه معن“ آرامش”گفتند  دیدند می از جامعه وقتی یکدیگر را می چه بود که این افراد طرد شده

آنهـا دشـمنان رژیـم    . آنهـا پـی بـردم    بعد از اینکه با بسیاری از این برادران و خواهران آشنا شدم، به علت طرز سـالم 
کرد کـه پـولس    ز تصور میآنها با خدا در آنها ایجاد آرامشی فوق ا رابطۀ صمیمانۀ.  خدا بودندکمونستی ، ولی دوستان
 داشتن آرامش با وجود مشکالت و نابسامانیها غیر قابل تصور است ولـی خـدای قـادر   . کند می رسول نیز به آن اشاره

  .سازد ق خاص خود غیر ممکنها را ممکن میمطلق با طر

 را وقف مسیح کرده و به او ت زندگی پیروزمندانۀ مسیحی است و در ایمانداری که کامالً خودآرامش یکی از محصوال
عهد عتیق به آرامش بیشتر بصـورت امـری ظـاهری و     در. گردد القدس پدیدار می توکل داشته باشد بصورت میوۀ روح

ن امری کامالً مرتبط با عمیق ترین در عهد جدید بر آرامش و سالمتی بعنوا مادی اشاره شده است تا در عهد جدید اما
  .شود مان و ارتباطمان با خدا تأکید میزندگی بخشهای

چونکه بایمـان عـادل شـمرده      پس”نویسد،  پولس می. باشیم یح بر روی صلیب در صلح با خدا میما در نتیجۀ کار مس
میکه به مسیح ایمان آوردم جنگ و هنگا). 1:5رومیان ( “شدیم نزد خدا سالمتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح

پس از دعای توبه از کلیسـا خـارج شـدم و آرامـش     . هرگز آنشب را از یاد نخواهم برد . ستیز من با خدا خاتمه یافت
کـرده بـود در صـلح و     من با خدایی که مـرا خلـق  . گویی بار سنگینی را از دوشم برداشتند وجودم را فرا گرفت، تمام

  .آرامش بودم

هم با خـدا در صـلح و آرامـش     توانیم می. آرامش خدا را بیابیمب زندگی مسیحی این است که ما قادر هستیم نکتۀ جال
سختیهای زنـدگی بـدور نیسـتند ولـی آنهـا قادرنـد از        مسیحیان از مشکالت و. باشیم و هم آرامش او را کسب نماییم

 برای هـیچ  ”نویسد ،  بهمین دلیل نیز پولس می. د  باشنآید بدور مشکالت بوجود می تالطمی که در قلبها در نتیجۀ این
کنید و سالمتی خـدا   اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با صلوت و دعا با شکرگذاری مسئوالت خود را بخدا عرض چیز

  .)7 و 6:4فیلیپیان (“خواهد داشت که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه
توان کامالً درک  زندگی را نمی وجود مشکالت و سختیهای. بهبهۀ دردها و ناراحتیها قابل فهم نیستداشتن آرامش در 

بی مهریها، محبت را بـه ارمغـان   در سختیها ، شادی و در  آرامش کرد ولی زندگی پیروزمندانۀ مسیحی در بهبهۀ دردها،
او قادر اسـت زیـرا سـرور    . ینچنین زندگی استما ساکن است قادر به فراهم کردن ا فقط عیسی مسیح که در. آورد می

  .است سالمتی

  آرامشی که فوق از تمامی عقل است  -1

  .ای با معانی مختلف در عهد عتیق و عهد جدید  کلمه-آرامش

آرامش و سالمتی توسط  این. معنی آرامش در عهد عتیق ،کاملیت ، صحت و تندرستی و آسایش کل وجود شخص بود
گـاهی آرامـش دارای معـانی فیزیکـی و      .)165:119 مزمـور . (آمد  با پیروی از شریعت او بدست می وشد خدا داده می
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اول سـموئیل  ( و صـلح  ) 7 و 6:122مزمـور  ( ، سـعادت   )3:26اشـعیا  ( قناعـت   ،)8:4مزمـور  (مادی بود مانند امنیت 
  .ود ، سالم سنتی یهود، به معنای خواستن آرامش برای طرف مقابل ب“شالوم ” .)14:7

. داردطریق مسیح بر خدا توکل  کند که از  میدر عهد جدید صلح و سالمتی به آرامش و تعادل درونی ایمانداری اشاره
قسمتیکه در مورد مسیح موعـود نوشـته شـده اسـت نیـز مشـاهده        توان در عهد عتیق در این برداشت از آرامش را می

کند، ترکیبی است از امید، توکل و آسایش فکـر و جـان    ت میمسیح در مورد آن صحب آرامشی که) 7 و 6:9اشعیا (کرد
را اعـالم   گروهی از فرشتگان در زمان تولـد مسـیح چنـین آرامشـی    . آید صلح و آشتی با خداوند بدست می که توسط

او همچنین ). 9:5متی ( موعظه کرد ،و خود مسیح در موعظۀ سر کوه و در حین خدمتش در مورد آن)14:2لوقا ( کردند
  .)27:14یوحنا ( شدنش تعلیم داد کمی قبل از مصلوب مورد این نوع آرامش در شام آخر،در 

  .)1:5رومیان (مسیح است  نویسد که چنین آرامش و نعمت روحانی نتیجۀ مستقیم ایمان به پولس رسول بعدها می

 “د ما عیسی مسیحخداون  پس چونکه بایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سالمتی داریم بوساطت” 1:5رومیان 

شـکرگذاری مسـئوالت خـود را بخـدا       برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با صلوت و دعا با” 6:4فیلیپیان 
  “.عرض کنید

 “.مسیح عیسی نگاه خواهد داشت  و سالمتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در” 7:4فیلیپیان 
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ها  آنها مطمئن نیستند که غلبه بر وسوسه. شوند گردند ناامید می برابر وسوسه ها مغلوب می بسیاری از مسیحیان هنگامیکه در
خداونـد بـرای پیروزیمـان بـر تمـام       .شوند ولی راه دیگری نیز وجـود دارد  ی کامل تسلیم میاست و در نا امیدامکان پذیر 

از خط پایانی زندگی عبور کنیم در حالیکه کبود و ضرب دیده و  نیازی نیست تا لنگان لنگان. وسوسه ها تدارک دیده است
 کنـد، در میـدان   سوی پیـروزی هـدایت مـی   قادریم با چشمانی نگران بر منجی که همیشه ما را ب ما. شکست خورده هستیم

  .مسابقۀ زندگی بدویم

یـروان واقعـی   پ. وسوسه ها غالب آییم ایی را پیش روی ما قرار داده و قدرتی بما عطا کرده است تا همواره بر خداوند نمونه
بخشـی از زنـدگی   بشری، از باغ عدن گرفته تا کنون وسوسه همیشـه   در تاریخ. مسیح همیشه با وسوسه روبرو خواهند شد

ممکـن   زندگی بدون وسوسه غیر. اند مه از این وادی گذشتهابراهیم، موسی، پطرس،پولس و یوحنا ه آدم ، نوح،. بوده است
  .سازد مهیا می ای خداوند راه گریزی برای ما گوید که با هر وسوسه بهر حال کتابمقدس می. است

عیسی به هر طریقی که من . هستیم هد پیروزی مطلق عیسی بر وسوسهای عالی وجود دارد که در آن شا در کتابمقدس نمونه
) 1           .کنـد  ان را در سه مورد اساسـی وسوسـه مـی   ایماندار شیطان. ایم، مورد آزمایش قرار گرفت ه شدهو شما وسوس

ایـن سـه    مکتوب است که عیسـی در هـر کـدام از    11– 1:4در متی . زندگانی  غرور) 3خواهش چشم و ) 2 جسمشهوت 
تبدیل نماید  شیطان قصد داشت که او را اغوا کند تا سنگ را به نان. اول از طریق شهوت جسم تجربه شد .ناحیه تجربه شد

طریق ایجاد تکبر در او برای مقـام و منصـبش    سپس سعی کرد تا عیسی را از). این وسوسه در رابطه با شهوت جسم بود( 
استدالل کرد که اگر عیسی به عنوان پسر خدا خود را از باالی معبد بـه زیـر انـدازد     شیطان چنین. بعنوان پسر خدا اغوا کند

ابلیس . چشم نیز وسوسه شد باالخره ، عیسی در رابطه با خواهش. این وسوسه در رابطه با غرور بود. ای نخواهد دید صدمه
  .بخشد او میکه آنها را به  ممالک جهان و جالل آنها را به عیسی نشان داده پیشنهاد کرد

سیح نمونه و منبعی پـیش روی  بنابراین م .او بر دسیسه های ابلیس غالب آمد. های شیطان نرفت ولی عیسی زیر بار وسوسه
. او در هر مورد با کالم خدا در مقابـل وسوسـه ایسـتاد   . ما خود مسیح است نمونۀ. ها پیروز شویم گذارد تا بر وسوسه ما می

داده، اطاعـت    را داشت عیسی بر روی کالم خدا ایستاد و با آیات کتابمقدسـی بـه او جـواب   قصد فریب او زمانیکه شیطان
مسیح با کالم خدا هر کدام . پسر انسان بود کتابمقدس شمشیر پر قدرتی در دستهای. خود را نسبت به کالم خدا ثابت نمود
 معنیخارج از ( به قسمتی از کتابمقدس  با اشاره زمانیکه شیطان تالش کرد تا. کوبید از استدالالت عقالنی شیطان را در هم

او بـرای مـا   . خـود بکـار بـرد    مسیح را اغوا کند، مسیح بسادگی آیاتی از کالم خدا را در جای مناسب و اصـلی ) اصلی آن 
فاده از ما دارای همان اسلحهای هستیم که مسیح با اسـت . غلبه کرد توان بر آزمایشات دهد چگونه می ایست که نشان می نمونه

  .شد آن بر تجربیات پیروز

شـود  درست قبل از اینکه عیسـی تجربـه    .بریم حانی خود برای کسب پیروزی پی میبا نگاه کردن به این رویداد به منبع رو
عیسی پس از اینکه در میـان مـردم   . نزول کرده بر وی قرار گرفت القدس همچون کبوتری تعمید گرفت و در این حین روح

زمینی خـود   القدس بر او قرار گرفت، خدمت  و متعاقباً روحعام اطاعتش را نسبت به خدا نشان داد  در حضورتعمید گرفته،
  .القدس بود پیروزی عیسی همین مسح و قدرت روحرمز . را آغاز کرد

 کرد و ماننـد  او مانند ما زندگی. شد اگر چه عیسی از ازل تا به ابد خدا است ، تاج جاللش را ترک کرد و به فروتنی ملبس
مسح و . القدس بود  ک انسان او کامالً وابسته به روحبعنوان ی. گناه نورزید ما با مسائل و کشمکشهای زندگی روبرو شد، اما

غلبـه بـر   . روح داریـم  ما نیز برای دستیابی به پیروزی احتیاج به همان مسح و قوت. القدس بر عیسی قرار داشت قوت روح
مونـه و  مسـیح ن . خـود منبـع پیـروزی مـا اسـت      گـردد و ایـن   القدس و ماندن در روح حاصل می وسوسه با تسلیم به روح

 .آییم ها سر بلند و پیروز بیرون می مسیح از بوتۀ آزمایشات و وسوسه با چشم دوختن به. باشند القدس منبع ما می روح
 
 
 



 ٤٥

ــر خشــم ــه ب   2002/ جــوالی  / 22                                        غلب
 

. وع خشم چـه بایـد کـرد   دانند در مورد موض  مسیحیان نمیاست؟ اغلب آیا خشمگین شدن برای انسان جایز
 گوید خشم گیریـد ولـی    کتابمقدس می”گویند، ان برای دفاع از طغیان خشمشان میایماندار ام که بارها شنیده

نیسـت کـه    شـود همـان خشـمی    انیتی که امروزه در مردم دیـده مـی  در هر حال غیض و عصب . “گناه مورزید
  .“ خورشید بر غیض شما غروب نکند”نویسد ، یکتابمقدس در مورد آن م

در . وضـوع نگـاه کنـیم   م مقدس به ایـن بپس خشم گرفتن چه زمانی بر ما رواست؟ ابتدا ما باید از دیدگاه کتا
جمـه شـده   بعنـوان فعـل خشـم تر    ی خشم از سه کلمۀیونانی استفاده شـده اسـت کـه اغلـب    عهد جدید برا

کلمۀ بعـدی،  ) 2. شود که باعث طغیان می ، یعنی احساس آشفتگی “ Thumos   ”کلمۀ اول توموس )1.است
 یـا تنفـر از   “خشـم عادالنـه   ”               معقـولتری اسـت و   باشد که احساس می ” Parorgismos “پارورگیسموس

 اشـاره بـه درد و رنـج و آزردگـی     اسـت کـه   ” Aganaktesis“ کلمۀ آخر آگاناکتسیس) 3. عدالتی است بی
  .فیزیکی است

در مورد اعمال   که20:5در غالطیان . مد نظر خواهد بود  “ Thumos  ”در بحث حاضر کلمۀ اول ، توموس 
 ” King James“ کتابمقـدس  های کینگ جیمـز  در ترجمه. ین کلمه بکار رفته استجسم نوشته شده ، هم

قابل بحث است که توموس ه غیراین نکت های مختلف ر از ترجمهصرف نظ. است این کلمه غضب ترجمه شده
ای  برای یـک ایمانـدار بهانـه   . گردد خوشنودی خدا نمی  یکی از اعمال جسم است که باعث20:5در غالطیان 

توانیم بر عصبانیت خود با اصطالحات روحانی سـرپوش گذاشـته، آن را              نمی. برای طغیان خشم وجود ندارد    
  .باشد  میناپسندنه روح و در نظر خدا خشم نتیجۀ عمل جسم است . هیمد عملی مقدس جلوه

مرتکـب گنـاه    زنـد  ای روحانیت بر سـر همسـرش فریـاد مـی    شوهری که در لف. این طغیان خشم ، گناه است
مسیحیان در خدمت خـدا     . ورزند زنند گناه می   ه از روی خشم فرزندشان را کتک می       زن و شوهری ک   . شود می

  .بشناسیم و بر آنها غلبه نماییم اعمال جسم را. هی برای خشمگین شدن ندارند،هیچ دلیل موج

هـا و   علـت بیشـتر خشـم    توان بر خشم غلبه کرد؟ با نگاهی نزدیکتر به این مسئله در می یابیم کـه  چگونه می
رد ظلم کنیم مو این است که احساس می دلیل خشم ما. های ما معموالً نتیجۀ آسیبهای عمیق ما است عصبانیت
 از سوی دیگـران  یا شاید دلیل آن این است که. اند روا داشته عدالتی ایم و در زندگی نسبت به ما بی واقع شده

بنابراین احساسات تلخ تل انبار شده و انباشته شده در ما ، سر انجام بصورت طغیـان   .ایم صدمه و آسیب دیده
عادی تطابق  شرایط مختلف با عملکردمان در وضعیتگردد و طرز رفتار ما نسبت به مردم، در  ظاهر می خشم

  .نخواهد داشت

. یـاری داده اسـت   داستان زندگی یوسف در کتابمقدس مرا در غلبه بر خشم و عصبانیت بطور شـگفت آوری 
با ایـن وجـود   . عصبانیت خود داشت یوسف دلیل قاطعی برای خشم و. برادران یوسف بر او ظلم کرده بودند

گفت که خداوند ظلم آنها را برا ی او به خیریت تبـدیل    و با برادران خود روبرو شد به آنهاسالها بعد وقتیکه
ای بسـیار خـاص بـرای     خداوند نقشه. یوسف مکشوف شده بودکه برای  این حقیقت عظیمی بود. کرده است

وی ایـن  توانست این رویداد تلخ را بعنـوان ظلمـی تلقـی کنـد ولـی بـه فراسـ        می اگر چه او. زندگیش داشت
 نتیجتـاً تلخـی وارد زنـدگیش نشـد و    . او به دست خدا و تدارک او چشم دوخته بود. نگریست مشکالت می
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را پـر   در عوض محبت ، صلح و یک احساس آرامش باور نکردنی قلـب او . طغیان خشم در او ظاهر نگشت
  .ساخت

. ایمـان داشـت    در زنـدگیش او به پادشاهی خدا و حاکمیت وی. دانست که خدا، قادر مطلق است یوسف می
ما نیز باید به خـدا  . است غلبه کنیم من معتقدم که ما قادریم بر این طغیان ترسناک خشم که ما را بستوه آورده

به شرایط و احوالمـان بلکـه بایـد بـه خـدای قـادر مطلـق         توجه ما نه. بعنوان خداوند قادر مطلق توکل کنیم
گردد که ما بـا خوانـدن کـالم و      میزمانی این میسر. چیز حاکم استهمه  باید بدانیم که او بر. معطوف گردد

بـا مانـدن در حضـور غنـی     . القـدس اسـت    های روح پرهیزکاری یکی از میوه. و بمانیما دعا کردن در حضور
گـردم و بـا    من در موقعیتهای طوفانی زندگی تسلیم طغیان خشم نمی. شود آرامش وارد زندگیمان می خداوند

رد و از این طریـق  پذی استراحت می ه خدا بر همه چیز حاکم است، جان من در اطمینان و آرامشاین ایمان ک
 .یابم بر خشم غلبه می
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. گـردد  دهـد حاصـل مـی    ز طریق ما انجام مـی بوسیلۀ کاری که خدا در ما و ا قطزندگی پیروزمندانۀ مسیحی ف
تـا چـه حـد     شود که دارد بلکه به این مسئله مربوط میمان بستگی ن تواناییها و قابلیتهای برجسته کامیابی ما به

یرمان شـده اسـت   گناهی که گریبانگ او قادر است که ما را بر هر. ایم  در اختیار خدا و قوتش قرار دادهخود را
. آن تکیه کردها می توان بر  که هنگام هجوم وسوسه ای است او صخره. بع و قوت ما استخدا من. غالب سازد

گردد این است که اگر خـدا قـادر اسـت کـه مـا را       و افکارمان مطرح می ای که در قلبها ولی سؤال آزاردهنده
  سازند؟ میشویم که گرفتارمان  تسلیم گناهانی می نجات دهد پس چرا

ان مسـیحی در ایـن   رهبـر  متأسفانه بسیاری از. پاسخ به این سؤال مخصوصاً در رابطه با شهوات مشکل است
را آنچنان در وجـود خـود   برخی دیگر شهوات  هایشان را از دست داده و اند برخی خانواده زمینه مغلوب شده

کننـد کـه آیـا واقعـاً      اری از من سـؤال مـی  بسی. کند شک نمی اند که هیچکس در این مورد به آنها مخفی کرده
  .پذیر است پیروزی بر شهوات دل، امکان

ما با . گناهی یافت نشد شویم وسوسه شد اما در او سی به همان طریقی که ما وسوسه میمژده این است که عی
هوت گـی در زنـدگی سـبب غلبـه بـر شـ      ویژ وجـود دو . توانیم به پیروزی او دست یابیم توکل کامل بر او می

ده و شهوت از دل انسـان صـادر شـ   . بسیار عملی است یکی از این ویژگیها عمیقاً روحانی و دیگری. شود می
برای فایق آمدن بر شهوت باید در زندگی به هـر دوی ایـن ویژگیهـا     .گردد بصورت اعمال جسمانی ظاهر می

  .رسیدگی کرد

نها داشت و ت او خدا را دوست.  خدا استکند که محبوب دل کتابمقدس داود را بعنوان شخصی توصیف می 
شـهوت او منجـر   . شکست خورد ای از زندگیش تسلیم شهوات دل شده اما او در مرحله. نمود بر او توکل می

وی بر روی پشت بام بود در قلبش آبستن  گناهان و خطاهای داود یک شب هنگامیکه. به زنا و حتی قتل شد
حـال داود  . انـی بـود  ای بحر ن مسئلهای. که مشغول استحمام بود به افتاداو چشمش به زنی زیبا به نام بتش. شد

تماشا ادامه دهد و بگذارد شهوت در وجودش رشد یابد یا اینکه فوراً برگشـته و   گرفت که به باید تصمیم می
  .متأسفانه داود طریق نادرست را برگزید. دوری گزیند از وسوسه

روحانی خـود بـه    اول اینکه هر چقدر هم که در زندگی. ا آموختتوان درسهای زیادی ر از شکست داود می
مشهور الهیات بمـن گفـت کـه در     روزی یک استاد. پیروزیهایی نایل شویم باز باید در مقابل شهوت بایستیم

 از چه سنی دیگر نیازی به مقابلـه بـا   ”:پرسیده بود  حین گفتگو با ایماندار مسنی که هشتاد سال داشت از وی
دانم کـه یقینـاً بعـد از     ولی این را می. دانم   واقعاً نمی”بود ، جواب داده   مرد مسن متفکرانه“ست؟ شهوت نی

  .باید با شهوت مقابله کنیم باشیم، قتیکه ملبس به این طبیعت کهنه میتا و. “سالگی است هشتاد

فـوراً از محـل    انسـت تو داود می. ه در تصمیمات قلبی دارددومین درس این است که پیروزی یا شکست ریش
کرد تا در آخـر شـهوت در وجـودش     او آنقدر به آن زن نگاه. استحمام آن زن دور شود ولی این کار را نکرد

همـین  ه ب. آن گناه در قلبش شکل گرفت. شود آغاز شد گناه داود حتی قبل از اینکه او مرتکب زنا. آبستن شد
  .ندک زنا اشاره می دلیل عیسی به شهوت دل بعنوان ریشۀ

در مورد آن زن تحقیق  ابتدا شخصی را فرستاد تا. آخرین درس این است که داود بر مبنای شهوتش اقدام کرد
این جریان . کرد تا شوهر آن زن کشته شود ای طرح در آخر نقشه. وانده مرتکب زنا شدسپس او را فرا خ. کند
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توانست در هر کدام از این  داود می.  گردیداز سربازان داود که با یک نگاه ساده شروع شد منجر به مرگ یکی
ولی آنقدر در این گناه ادامه داد تا درخت تخطی و گناه میوۀ خود را که اعمـال   مراحل به گناهش خاتمه دهد

  .د به ثمر رسان موت است

ی گیری در قلب ، رسـیدگ  برای غلبه بر شهوت باید به تکوین گناه توجه کرد و به گناه در همان مرحلۀ شکل
تصمیمات ما در نهایت منجـر بـه حیـات یـا مـرگ       .ای بگیریم اقالنه است بیاموزیم که تصمیمات عالزم. کرد
 .برگزینیم ما باید بیاموزیم تا عیسی را. شوند می
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حسادت یکی از آن احساساتی است که در شـکافهای  . دارد ما را به تعحب وا می عمق برخی از احساسات درونی ما ،
نـاامنی دارد و اصـوالً    حسادت ریشه در احساس. گردد ترین موقعیتها ظاهر می قلبمان کمین کرده و در نامناسب تاریک

مرد بعلت ترس از دسـت دادن همسـر و یـا     حسادت وسواس گونۀ یک. دگرد  نتیجۀ ترس از دست دادن ایجاد میدر
ریشـۀ  . ترسد مقام و اعتبارش را از دست بدهـد  ورزد زیرا می کارگر به کارگر دیگر حسادت می  . دوست دخترش است  

  .ناامنی است حسادت ترس و ریشۀ ترس،

ایمان نقطـۀ مقابـل تـرس     .  به عیسی استبرای زخمهای عمیق روح و روان ما تنها یک مرحم وجود دارد و آن ایمان
. توان بر نتایج نا امنی و نگرانـی غلبـه کـرد    اعتماد به او می تنها از طریق. باشد  و عیسی منبع اطمینان و امنیت میاست

او صخره ، پناهگاه و حامی ما است . ترین شخصی بود که قدم بر این سیاره گذاشت مطمئن او. عیسی پیروزی ما است
همچون کودکان به نـزد او آیـیم ، در    ریا تنها هنگامیکه با ایمانی بی. دباش  طوفانهای زندگی ، پناهگاه ما میطمدر تال و

  .طوفانها آرامی خواهیم یافت

حقیقت . الکل، سکس و غرور نبودم من دیگر بردۀ. خدا مرا از مسایل بسیاری رهایی داد وقتی که مسیح وارد قلبم شد،
 بـر  تـالش کـردم تـا   . با مسئلۀ حسادت در کشمکش بودم داده بود ولی برای مدت زیادی هنوزمحبت خدا مرا نجات 

کردم، حسادت من بیشـتر   رسید که هر چه سخت تر تالش می به نظر می. یافتم ممکنحسادت غالب شوم ولی آنرا غیر
  .انداخته بود ناامنی بدامتمام نیرویی که در توان داشتم بیشتر کوشش کردم اما حسادت مرا در گودال  با. شد می

های من نبود بلکـه   توانایی رمز کامیابی در. یکروز شخصی در مورد رمز کامیابی در زندگی مسیحی با من صحبت کرد
او گفت که من نباید بر قدرت خود تکیـه کـنم   . بود  سال پیش بر روی صلیب انجام داده2000در کاری بود که مسیح 

 خدایا ،من واقعاً سعی کـردم تـا بـر حسـادت فـائق آیـم ولـی        ”:دعا کرده گفتم   آن روز.بلکه باید به مسیح توکل کنم
تنهایی قادر نیستم بر ایـن   من به.کنم ر حسادت به پسر یگانه ات توکل میحال برای چیره شده ب. ام ناکام بوده متأسفانه

من بر عیسی اسـت تـا در برابـر حسـادت     بنابراین ، حال اعتماد  .ای م ولی تو از پیش بر آن غلبه کردهمشکل غالب آی
  “.پیروزی من باشد

پیـروزی سـلوک هـر    . اول ایمان بود حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟ به پیروزی دست یافتم ولی دریافتم که این تنها قدم
وز باید در آغاز هر ر. خیزم باید به عیسی توکل کنم خواب برمی من آموختم که هر بامداد وقتی از. روزه در ایمان است

پیروز  کنم، گاه بدینسان عمل می هر“.توکل من بر تو است تا در برابر حسادت پیروزی من باشی  خدایا،”:به او بگویم 
  .شوم ادامه دهم ناکام می کنم تا با تکیه بر نیروی خود زندگی روحانی خود را هستم ولی هر گاه سعی می

غیـر از او تکیـه گـاه و     گردد کـه  ی بر حسادت موقعی حاصل میزی حقیقپیرو. بخشد عیسی بمن اطمینان و امنیت می
ما باشد، چیره شدن بـر حسـادت دیگـر بـرای مـا       وقتی مسیح به معنی واقعی کلمه زندگی. قلعۀ دیگری نداشته باشیم
هر . پذیرد یابیم و روان پریشان ما آرامی می فتن در او است که آرام و قرار میگر تنها با قرار. مشکل بزرگی نخواهد بود

کامل و قطعـی همـواره از     پیروزی”توسط عیسی . او حیات ما گردد، هیچ چیز قادر نخواهد بود ما را آشفته سازد گاه
عیسـی  . بنـدد  با آمدن اسم عیسی ترس رخت برمـی  .افتند  ناامنی در حضور عیسی به لرزه میحسادت و . “آن ما است

 .گرداند اعتماد کنیم ، او پیروزی خود بر حسادت را نصیب ما میاو  هر گاه به. قادر ، توانا و پیروزمند است
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 ن این رشد درجهان امروز، رشد بسیار سریع کلیسا در کشورهای در حال توسعه و فقدا یکی از جالبترین رویدادهای

رشد کلیساهای آن ارتباطی  شود این است که آیا بین رفاه غرب و فقدان ی که مطرح میسؤال. کشورهای ثروتمند است
مردم امکانات الزم را دارند، پس باعث تعجب است کـه   اگر کلیساهای غرب برای رساندن پیغام انجیل به. وجود دارد

  .کنند چرا در این راستا اقدامی نمی

ملکوت خدا نه بر پایۀ دارائیهـای   .باشد ک جامعه ، کلیسا یا قوم نمیت تضمین کنندۀ ظهور ملکوت خدا در میان یثرو
 لیکن اول ملکوت خدا و عـدالت او را بطلبیـد   ”گوید ،  عیسی می بهمین دلیل. مادی بلکه بر پایۀ عدالت بنا شده است

  پـی  ر طول سفرهایم به کشورهای در حال توسعه، به این نکتهد ). 33:6متی  ( “خواهد شد که اینهمه برای شما مزید

گ های رنگارن مجلل با پنجره آنها اغلب ساختمانهای. بردم که کلیساهای آنجا قبل از هر چیز طالب ملکوت خدا هستند
ی مـادیی   تمام دارائیهـا محبتی هستندکه با ارزشتر از خوشی و القدس دارای آرامش، زیبا ندارند ولی در عوض در روح

  .توان بدست آورد است که می

عشق پول و . باشد  نمی“تمام بدیها  ریشۀ”پول . برای روشن شدن مطلب باید بگویم که داشتن ثروت الزاماً گناه نیست
مـاده گرایـی و پـول دوسـت     . نیز بسیار پول دوست هسـتند  بعضی از فقرا. ثروت است که موجب انواع شرارتها است

مـال پرسـتی   . ندارد بلکه مربوط به نگرشی است که نسبت به ثروت مادی دارد قدار دارایی اوبودن شخص ربطی به م
  .شوند ی است که مسیحیان با آن روبرو میهای ترین وسوسه یکی از حساس

موضع ما . نخست او را بطلبیم. شویم ها فائق آمد؟ اول اینکه ، باید بر عیسی متمرکز توان بر اینگونه وسوسه چگونه می
چیز دیگری در دنیا طالب خـدا باشـیم و شـناخت او و داشـتن      نسبت به ثروت مادی باید طوری باشد که بیش از هر

دهـد کـه    قناعت ما در فقر یا ثروت نشان می. از هر چیزی برای ما اهمیت داشته باشد مشارکت نزدیک با مسیح بیشتر
خرسـندی او تنهـا بـر     عت را تجربه کرده بود زیـرا پولس رسول این قنا. ما نسبت به مسائل مالی چگونه است نگرش

  .گرفت شناخت عمیق خدا سرچشمه می قناعت او از. مسیح استوار بود و ربطی به مقدار داراییش نداشت

یکی از دالیلی که خدا بر . نیز باشیم ما نه تنها باید مسیح را در اولویت زندگیمان قرار دهیم بلکه باید در پی ملکوت او
خدا تمـام ثـروت   . رساند وری کند که چه کسی روزیشان را میآنها یادآ م اسرائیل تأکید داشت این بود که بهده یک قو

بایسـت   مـی  ولی در عوض قـوم اسـرائیل نیـز   . نمود ، همۀ احتیاجاتشان را برآورده میآنها عطا کرده  قوم اسرائیل را به
تـا  . پرداختنـد  بـه ملکـوت خـدا مـی      چیز به مسائل مربوطدادند و قبل از هر همیشه ملکوت او را در اولویت قرار می

  .نمود داده احتیاجاتشان را بر طرف می نمودند، خدا آنها را برکت موقعیکه به این صورت عمل می

کافی است بـه چگـونگی نگـرش خـود      ایم یا نه گرایی و پول دوستی گرفتار شده ب برای دانستن اینکه در دام مادهاغل
هـای   کنیم و از پس مانده  را برای اعمالش ستایش میفقط خدا اگر. ن در راه ملکوت خدا توجه کنیمنسبت به هدیه داد

ما در مسـیر   ایم، اما اگر اولویتهای در دام روح مال پرستی گرفتار شدهباید بدانیم که احتماالً  دهیم دارایی خود به او می
احتیاجات ما را برآورده خواهد کرد و مـا را   ر دهیم او تمامها و آرزوهایمان قرا حیحی بوده ، خدا را مافوق خواستهص

  .از روح مال دوستی محافظت خواهد نمود

مگر با تخلف از احکام الهـی   .نماید طلبیدن عدالت خدا است ا را از روح مال پرستی محافظت میای که م آخرین نکته
گردد؟ بـرای بدسـت     چه مقدار پول نصیبمان می“آمیز   دروغ مصلحت”شود؟ با گفتن یک  چه مقدار سود عایدمان می

 گرایـی و پـول دوسـتی فـایق     گذاریم؟ ما تنها موقعی بر ماده کتابمقدسیی را زیر پا می آوردن چیزهای بیشتر چه اصول

را بطلبیم و بـا تعهـدی    ابتدا باید مسیح و ملکوتش. خواهیم آمد که بطور سفت و سخت به عدالت مسیح متعهد باشیم
 .ماده گرایی چیره خواهیم شد تنها در این صورت بر. ن مسیح با عدالت زندگی کنیمراسخ همچو
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سـابق   ریهـای من در اولین جلسۀ بشارتی در مولدوا ، یکی از جمهو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ل قبل ازیک سا
لـی مولـدوا موعظـه    که در استادیوم م ای در اولین یکشنبه. کشیدم صبرانه انتظار آن روز را می بی. شوروی، موعظه کردم
های خبـری آمـده بودنـد تـا آن      رسانه. مخصوصی حکمفرما بود جو. دانست چه پیش خواهد آمد کردم، هیچکس نمی

  .لحظۀ تاریخی را گزارش کنند
کنیـد تنهـا از    شما واقعاً فکـر مـی    آیا”او با تعجب از من پرسید ، . ن سؤال بسیار بجایی را مطرح کردیکی از خبرنگارا
 بزرگ شده  خدا فهمیدم که او ملحد و بی.  انداختاو مرا به فکر  سؤال“توانید زندگیها را تغییر دهید؟ طریق کلمات می

ن تنها م حتماً برای او باور کردنی نبود که . “خدایی نیست ”کرد که به همه آموخته بودند  می بود و در کشوری زندگی
قبـل از فروپاشـی شـوروی زنـدگی      . خواستم زندگیهای افراد و حتی ملتی را تغییر دهم از طریق سخنرانی عمومی می

  .یافت، نه با قوت کالم مردم آنجا با زور اسلحه تغییر می

خـواهم کـرد شـاهد تغییـر زنـدگیها       م که با سخنانی که امـروز بیـان   بله ، من ایمان دار”به خبرنگار جواب داده گفتم،
سخنرانیم بلکه بدلیل قدرتی بود کـه در پیغـام انجیـل وجـود       علت این اطمینان خاطر نه بدلیل فصاحت“.خواهیم بود

  .توانم صحت جواب آن روز خود را بسنجم گذرد و حال می روز می سالهای زیادی از آن. داشت

بسـیاری از  . روز تغییر یافت مسیحی در مولدوا ، خانمی است که زندگی او توسط پیغام من در آن  مجلۀسر دبیر اولین
همین پیغام بود که زندگیشان عوض شد و حـال خـود بـا     میسیونرها و خادمین مسیحی که قبالً ملحد بودند در نتیجۀ

 صـرفاً کلمـات   بلـه ، . رسانند جا میه مردم آنجماهیر شوروی سابق پیغام انجیل را ب سفرهای بشارتی در سراسر اتحاد

  .توانستند در یک روز جهت زندگی صدها و حتی هزاران نفر را کامالً تغییر دهند

تواننـد باعـث بنـا یـا      کلمـات مـی  . باشیم یابیم که در بکار بردن آنها باید بسیار محتاط با تأمل در قدرت کلمات در می
دانند چگونه بـا سـخنان    افرادی که می. آورند ابی را به ارمغان میخر ا مرگ وکلمات، زندگی و آرامش ی. خرابی شوند

  .گذارند می شان ها و جامعه باشند و تأثیر شگرفی بر خانواده فیض کنند بسیار عاقل و خردمند میمست خود دیگران را

 را نکشد بلکه خود را فریب خود  اگر کسی از شما گمان برد که پرستندۀ خدا است و عنان زبان”گوید،  کتابمقدس می
ونگی در حقیقـت چگـ  . زننـد  صداقت قلب مـا را محـک مـی    سخنان ما) . 26:1یعقوب  ( “دهد پرستش او باطل است
احتماالً قادر خواهیم بود  اگر در این قسمت غالب آییم ،. نوع مسیحیانی هستیم دهد که چه استفاده از زبانمان نشان می

  .نوع شرارت چیره شویم بر هر

توان زندگی مشـترک سـالمی را    از طریق ارتباطات می. ای را بنا یا تخریب نمود توان حرمت نفس هر بچه با سخنان می  
ک یعنـی زبـان آدمـی، تحـت کنتـرل      که این سکان کوچـ  ضروری است. تشکیل داد یا عمیقترین روابط را از میان برد

  “این کار صورت گیرد؟ چگونه باید ”که  ولی سؤال این است. القدس قرار گیرد روح

گیهای افـراد  گـوییم، زنـد   هر گاه در مورد منجی سخن. عیسی حقیقت است. اول اینکه راجع به حقیقت سخن بگویید
بنابراین بایـد  . است که همیشه عیسی را جالل دهد القدس در زندگیهای ما این کار روح. دنیاب دگرگون شده، نجات می

دوم اینکه ، با سخنان خود بجای نفرین دیگران باعث برکت . منجی صحبت کنیم رداز هر فرصتی استفاده کرده ، در مو
، وقتـی عصـبانی    سـوم . سخنانی به زبان آوریم که باعث بنای دیگران شوند نه اینکه آنها را آشفته سـازند  .آنها گردیم

.  بشماریم30عکس العملی تا عصبانیت قبل از هر  تصمیم بگیریم که موقع. شویم ، عنان زبان خود را بدست گیریم می
القدس بخواهیم که کنترل زبانمان را بدست  در آخر، از روح. آورند ببار می اغلب جوابهای سریع هستندکه عواقب بدی

  .آوریم سازد بر زبان  هر آنچه را که پدر را خوشنود میبطلبیم تا بما قدرتی عطا کند تا از او. گیرد
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آید بلکه شاهد دگرگـونی زنـدگیهای         بگذاریم، نه تنها ایمانی خالص در ما بوجود می         وقتی زبان خود را در اختیار خدا      
القـدس سـخن    ، تنها به این شرط کـه بـا قـوت روح   شوند دگرگون می بله ، زندگیها با سخنانمان. شویم دیگران نیز می

 .سازد بیان کنیم  خوشنود می،را جالل داده گوییم و آنچه را که خدا
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 متحدۀ آمریکا به داشتن رابطۀ نامشروع با یکی از کار آموزان کاخ سفید بنام مونیکـا  چندی پیش رئیس جمهور ایاالت

میان شهروندان آمریکا در مـورد   بالفاصله. ر این مورد مردم را اغوا کرده استلوینسکی اعتراف کرد و اقرار نمود که د
بایسـت از   ر برخی از مردم این بود که او مینظ. مباحثاتی صورت گرفت  ادامۀ کار کلینتون بعنوان باالترین مقام کشور

شد این بود که   که برای همه آشکارای در هر حال نکته. داد بایست استعفا می شود و بنظر دیگران او می مقامش بر کنار
  .برای نسل جدید آمریکا گمراهی و نیرنگ جزو زندگی روزمرۀ آنها شده است

توان بـر آن غالـب    چگونه می فریب چیست و چرا بسیار ناپسند است؟ اگر حیله و نیرنگ جزو شخصیت ما شده باشد
در واقـع  . توانند با هم در یـک جـا جمـع شـوند     و نمی باشند ست که حقیقت و نیرنگ مغایر هم میآمد؟ ابتدا باید دان

ـ   آن فقط جزئی از واقعیت بیان می فریب اغلب امتناع از حقیقت است و در فریـب  . ه حقیقـت کامـل و مطلـق   شـود، ن
. دارد دروغ انکار حقیقت است، اما نیرنگ بیشتر حالـت حیلـه آمیـز و زیرکانـه    . دروغ گفتن است ای متفاوت از بگونه

  .کند و اغلب ریشه در جاه طلبی دارد آشکار نمیت را بطور کامل نیرنگ حقیق

بطور کامل بیان نشود، عـدالت   گاه حقیقتهر. دون حقیقت عدالتی وجود نداردعدالت بر پایۀحقیقت بنا شده است و ب
نباشد ، کـل  اگر در این کشور راستی حکمفرما . بسزایی داشت بهمین دلیل عملکرد کلینتون تأثیر. از میان خواهد رفت

و در این صورت ایاالت متحده باید از حضور خـود بعنـوان ملتـی کـه امـور دنیـا را        سیستم قضایی آن سرنگون شده
  .کند انصراف دهد رهبری می

کتابمقـدس بـه مسـیح     یکی از صفات خاصی کـه در . هدف اساسی یک ایماندار این است که به شباهت مسیح در آید
 پـر از فـیض و   ”القدس عیسـی را شخصـی    روح یوحنا با الهام. دارد یا به حیرت وا منسبت داده شده است همیشه مر

مباحثاتی که در رابطه بـا رئـیس جمهـور آمریکـا صـورت گرفـت دو نظـر         در) . 14:1یوحنا ( کند  معرفی می“راستی 
 وهی عدالت وگر. گروهی خواهان برقراری حقیقت و راستی و گروهی دیگر طالب فیض بودند .متفاوت وجود داشت

  .دانستند وه دیگر بخشش را امری ضروری میگر

از سویی دیگر بخشش را اعمال  او از یکسو عدالت و. بریم  راستی مطلق و بخشش کامل او پی میبا نگاه به منجی به 
یاسـی  یا هر سیسـتم س ( ایماندار نه سیستم قضایی آمریکا  معیار یک. نمود و راستی و بخشش او کامل و مطلق بود می

تنهـا عیسـی بایـد    . است، بلکه قدوسیت و کاملیت مطلق و بخشش بی چون و چرا است  و نه نظر اکثریب آراء) دیگر
او را بشناسیم  خواهیم بخشش اگر می. و حقیقت کامل و محض است ا. در او مکری نیست . ایمانداری باشد معیار هر

  .گردد به نیرنگ و فریب می ی و جزئی منتهیحقیقت نسب. باید در مورد گناهان زندگیمان صادق باشیم

یوحنـا در رسـالۀ اول خـود    . اشیمب خواهیم بر حیله و نیرنگ فایق آییم ، باید بیاموزیم که در هر شرایطی صادق اگر می
او گناهان خود اعتراف کنـیم  ه اگر ب. کنیم و راستی در ما نیست می  اگر گوئیم که گناه نداریم خود را گمراه” نویسد، می

به این متن به  با توجه). 9و8:1اول یوحنا  ( “گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد امین و عادل است تا
زنـدگی مظفرانـۀ   . بـریم   گمراهـی پـی مـی    رابطۀ عمیق بین راستی ، عدالت و بخشش و ارتباط تنگاتنگ بین انکـار و 

 .سازد این نور است که پیروزی خود را نمایان می  پرتومسیحی ، زیستن در نور راستی است و تنها در
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  “ این فقـط یـک عـادت زشـت اسـت     ”دهد ولی عبارت  را در زندگی خود پرورش می هر فردی عادات خوب و بدی
مـا بعنـوان     در زنـدگیهای “ عـادت بـد   ”در واقع شیطان از . شود هان مکرر استفاده میرپوشی برای گناس اغلب بعنوان

 سال پیش برای ما فراهم کـرده  2000که مسیح  تواند ما را از پیروزیی کند و در نتیجه می ای برای خود استفاده می قلعه
ما مضر و برا ی خدا ناخوشایند اسـت و اغلـب از   فیزیکیی است که برای  عادت ناپسند وضعیت. است دور نگاه دارد
  رهایی یافت؟ توان از آن گردد و چگونه می ه این عادات وارد زندگیهایمان میچگون. شود ایجاد می دوران کودکی در ما

. برای عملکرد طبیعی ما الزم هسـتند  اغلب دارای عادات خوبی هستیم که. ابتدا باید بدانیم که هر عادتی ناپسند نیست
گردد ولـی خـوردن    جزئی از اعمال طبیعی ما محسوب میهم  غذا خوردن منظم و متداوم ما، هم عادت خوبی است و

افراط کردن در عملی که در شـرایط طبیعـی خـوب و مفیـد     . نهایت مخرب است عادت بدی است و در وسواسگونه،
  .عادت بد محسوب شود است ممکن است

ای  کـه بعضـی از مـردم اراده    درست اسـت . توان بر عادات ناپسند غالب آمد اده میبرند که با قدرت ار برخی گمان می
تنها انسانی که با اینگونه . باشد بر تمام رفتار ناپسندش را داشته ام که توانایی غلبه پوالدین دارند اما هرگز کسی را ندیده

عیسـی   تنهـا . دات زشت در دستهای اوسـت کلید پیروزی بر تمام عا. کرۀ زمین نهاده است عیسی است توانایی قدم بر
  .تواند ما را از عادات ناپسندی که اسیرمان ساخته ، نجات دهد می

کرد بعنوان نمایندۀ دانشـجویان   کردم ، دختر زیبایی را دیدم که کوشش می        ه مجرد بوده در دانشگاه تحصیل می      هنگامیک
شخصیت درونـی او ماننـد   . زدند  صدا می“تکس ”  او را دلیل او از ایالت تکزاس بود و بهمین. سال اول انتخاب شود

 از دوران دبیرستان این عادت جزو یکی از. کشید او همیشه سیگار می. ناپسند داشت ظاهرش زیبا بود ولی یک عادت

  .شود دانست که این در نهایت باعث تباهی بدنش می اش شده بود و می کارهای روزانه

 خدایا ، به ”:کنان گفت  کرد او به اتاقش در خوابگاه رفت و در حضور خدا گریهیک شب وقتی خدا با قلبش صحبت 
او هـیچ رعـد و   . ای رخ داد  در آن لحظه معجـزه “.شو بیا و در قلبم ساکن. آورم به پسرت عیسی ایمان می. و محتاجمت

 بـرای غلبـه بـر سـیگار     دیوار ندید بلکه شاه شاهان در قلبش سـکنی گذیـده   برق و یا نوشتۀ عجیب و غریبی را روی
بـه انجـام    آنچه را که تکس با عزم راسخ انسانی نتوانسته بود انجام دهد عیسی با قوت الهـی در او  .پیروزی او گردید

خود پایگاهی در وجـود تکـس بنـا کـرده      با وجود اینکه شیطان از طریق سیگار برای. او پیروزی را تجربه کرد. رساند
  .بر خدا مقابله کندبود، اما باز نتوانست در برا

ام که بـا قـوت عیسـی بـر      مالقات کرده افرادی را. اند ق مسیح از اعتیادشان رهایی یافتهام که از طری هایی را دیده الکلی
گونه عادت ناپسند چه سطحی و چـه  عیسی پیروزی را در برابر هر .اند ع اعتیاد به مواد مخدر غالب آمدهشدیدترین نو

. یسـت ن هر چقدر هم که غلبه بر عادتی برای ما غیر ممکن بنظر آید برای خدا کار مشکلی. ستا ریشه دار مهیا ساخته
است لیکن نزد خدا همه چیز ممکـن    نزد انسان این محال”عیسی گفت، . ممکنها فایق آیداو قادر است که بر تمام غیر

ه عیسی بنگرید، او شما را بـر هـر   ب. دهد شکست سوق می چه عادتی است که شما را به مرحلۀ). 26:19متی  ( “است
 .عادت ناپسندی غالب خواهد ساخت
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نزاعهای خارجی در نتیجـۀ کشمشـهای درونـی اسـت کـه در طـول       . در زندگی، درونی هستند اکثر کشمکشهای مردم
هستیم، باید افکار و احساسات  اگر ما واقعاً طالب پیروزی بر عادات ناپسند و عملکردهای اشتباه. اند دهایجاد ش زندگی

را که خود را بخالف معرفت خدا   خیاالت و هر بلندی ”نویسد، پولس رسول به کلیسای قرنتس می     . خود را تغییر دهیم   
  .)5:10م قرنتیان ود ( “سازیم   میرا به اطاعت مسیح اسیر هر فکری افکنیم و افرازد بزیر می می

دریافته بود که بزرگتـرین نبـرد در    او. شود د که هر ایماندار با آن روبرو میکن لس در مورد نبرد روحانیی صحبت میپو
گوید هر شـخص قبـل از اینکـه     کالم خدا می. میدان جنگ است  زندگی نبرد روحانی است و ذهن و فکر ایماندار نیز

 تمامی نگـرش و دیـد مـا نسـبت بـه زنـدگی بـر        به عبارتی دیگر،. برده یا اسیر گناه است  ایمان آورد،کامالً به مسیح

حتی سالها در ذهن ما نقـش   این افکار در طول ماهها و. اند که خالف نقشۀ خدا در زندگی ما هستند چیزهایی بنا شده
بلکه . ینگونه افکار نادرست سرو کار نخواهیم داشتدیگر با ا ایمان آوردن به مسیح به این معنی نیست که ما. بندند می

  .باشیم بردۀ این افکار نمی نشانگر این است که دیگر

ن شـدم کـه منفـی گرایـی در آ     ای بـزرگ  من در خانه. “را به اطاعت مسیح اسیر سازیم  هر فکری”ما باید بیاموزیم تا 
روح . گـر وجـود دارد   روح انتقـاد و روح تحلیل فی بـین ظری تفاوت. گیر و عیبجو بود مادرم بسیار خرده. حکمفرما بود

گر قادر است درسـت را از نادرسـت تمیـز     نماید ولی روح تحلیل کرده آنرا محکوم می انتقاد شرایط را تجزیه و تحلیل
کـه خـدا بمـن     در طول سالهای متمادی روح تحلیلگری. شرایطی بوجود آورد که حقیقت و راستی اعمال گردد داده ،

به هر کس یا هر نوع عملکردی منفـی و   اولین نظر من نسبت. محور شده بود  بود تبدیل به روح انتقاد و خودبخشیده
  .انتقادی بود

ایـن روح  . بردۀ این طرز فکر نبـودم  من دیگر اسیر و. وقتیکه مسیح وارد زندگیم شد، مرا از این روح انتقاد رهایی داد
بنـابراین بایـد   . شکل گرفته بودبود بلکه در طول زندگی در من  یجاد نشدهمنفی گرایانه در عرض یک لحظه در قلبم ا

  .را آجر به آجر فرو بپاشم و هر روز هر فکر منفیی را به اطاعت مسیح اسیر سازم آموختم تا این قلعه می

تمام افکـارم را  خواهم که  خدا می پس از. آیند ، طبیعتاً فکرهای منفی بسراغم میخیزم هر روز صبح که از خوا ب برمی
خواهم که مرا با افکاری پر سـازد   از او می. سازم مسیح اسیر می را به اطاعت از طریق دعا ، هر فکری. اسیر خود سازد

زنـدگیم   دهم، آن قلعۀ منفـی گرایـی در   کارم را تحت اختیار مسیح قرار میهر چه بیشتر اف. نماید که او را خوشنود می
  .پاشد سریعتر فرو می

معنی است که شیطان دیگر در  شوم ولی به این ست که دیگر در آن مورد وسوسه نمیی آن قلعه ، نشانگر این نیفروپاش
توانم  داشتن شخصیت منفی نیستم بلکه با امداد الهی می م محکوم بها حال مطابق سرشت طبیعی. زندگیم پایگاهی ندارد

ارزه با این افکاری که خـالف اراده و طریـق خداسـت    هر شریطی خود را وقف مب من در. شخصیتی مثبت داشته باشم
قلعـۀ شـیطان را    های روحانی بخشیده است تا خدا به شما اسلحه. مان غالب آییمقادریم بر طرز فکر نادرست ما. ام کرده

 .اطاعت مسیح اسیر سازید را به از همین امروز شروع کنید که هر فکری. در زندگیتان فرو ریزید

 
 
 
 
 



 ٥٦

  2002سـپتامبر   / 16                                                      »طرد شدن« از غلبه بر ترس
 

زیباترین منـاطق   خواستند یکی از آنها می. وهنورد بودند دیدن کردمای که ک شرقی سابق از خانواده سالها پیش در آلمان
. ترسـیدم  رفتیم و من از ارتفاع مـی  مرتفعی باال می کوهتنها مشکل این بود که ما باید از . کشورشان را به من نشان دهند
 بنـابراین مـن  . دادندکه این کوهنوردی خطری ندارد و از مسیر امنی صعود خـواهیم کـرد   اما آنها به من اطمینان خاطر

  .همراه با دو دوست آمریکاییم تصمیم گرفتیم که با آنها برویم

کشیدیم و  ها باال می خود را از صخره آنگاه ما باید. اه متری قله رسیدیمرفت تا اینکه به پنج همه چیز به خوبی پیش می
بال فاصله به تخته سـنگی چسـبیدم و در همـان    . وجودم را فرا گرفت به یکباره ترس. شد کوهنوردی واقعی شروع می

 ”گفتند،  میی همه به قله رسیدند شنیدم کهوقت. آخرین نفر بودم هیچکس متوجۀ من نشد چون. حالت میخکوب شدم
  “ سمی کجاست ؟” سپس شنیدم که یک نفر گفت،“!ببینید چقدر زیباست 

 سـمی ، بیـا   ”آنها گفتند ، . شده بودم فلج. ام  تابی تخته سنگی را محکم گرفته  که با بیدآنها به پایین نگریسته مرا دیدن
 بعد از جرو بحثهای “! نمی توانم تکان بخورم  ”توانستم بگویم این بود که   تنها چیزی که“این باال خیلی قشنگه. باال 
  .من از خجالت آب شدم .ند سنگ جدا کرده، به پایین کوه ببرباالخره دوستانم مجبور شدند با زور مرا از تخته زیاد،

معنانی واقعی کلمه مرا فلج کرده  ترس به. به قدرت خوف در انسان پی بردم. ولی درس بزرگی را در آن روز آموختم 
مردم بعلت ترس از شکسـت ، آینـده و مـرگ از    . کرده است از آن پس متوجه شدم که ترس، مردم بسیای را فلج. دبو

بعضی از مردم تنها به ایـن       .  طرد شدن است    از بزرگترین و رایجترین ترس ، ترس     . آیند حرکت باز ایستاده، از پا در می      
گذارنـد و از   پـا مـی   د را تغییر داده ، باورهایشان را زیـر بعضی دیگر اصول اخالقی خو. رسانند به خود آسیب می دلیل

  .خورند لحاظ روحانی شکست می

محبـت خـوف نیسـت بلکـه       در”گویـد،   کتابمقدس مـی . است) محبت کامل  ( تنها راه حل مؤثر برای ترس ، محبت
اول   ( “ل نشده استخوف دارد در محبت کام اندازد زیرا خوف عذاب دارد و کسیکه محبت کامل خوف را بیرون می

ای خـارج از اورشـلیم    پسر خدا در تپـه . شود  یافت می“محبت کامل” صلیب  در کل تاریخ بشر تنها در) . 18:4یوحنا 
بشر گواه بر  یخراو فریاد زده کلماتی را بیان کرد که در تمام تا. آسمان و زمین به صلیب آویخته شد میان بین دو دزد ،

  “… پدر، اینها را ببخش”او گفت، . باشد محبت کامل خدا می

 انسـانها را  او تمام.  ببخشد،بودند تنها عیسی این توانایی را داشت تا افرادی را که از او تنفر داشته دشمن سرسخت او
 طـرد شـدن را    ازه محبت، ترساینگون. محبت کاملش دوست دارد او من و شما را با. داشت با محبت خود دوست می

 عیسـی . نماییم  است و آنرا احساس کرده تجربه مییابیم خدا ما را پذیرفته است که در می ا این محبتب. راند بیرون می

). 37:6یوحنـا  (  “نخواهم نمود  هر آنچه پدر بمن عطا کند بجانب من آید و هر که بجانب من آید او را بیرون”گفت، 
  .بندد ترس از ما رخت برمیگرفته ،  آییم محبت کامل خدا وجود ما را فرا وقتی نزد مسیح می

از اسـارت خـود    چشیده ، در آنجا محبت کامل خدا را.  طرد شدن هستید به سوی صلیب بیایید ازاگر شما اسیر ترس
صلیب بـه  . گردد شهامت از صلیب جاری می . رهایی خواهید یافت و شخصی خواهید شد که در ارادۀ خدا وند است

نـزد  ! به صلیب بنگرید. پایان او پی ببرید ت بیسازد که به محب قادر می ، شما راقسمتهای درونی زندگیتان رسوخ کرده 
 !عیسی را پیروی کنید! صلیب خود را بردارید  !دآن زندگی کنی
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.  من واقعاً با شما مخالفم ”که با گروهی از رهبران مسیحی داشتم، شخصی بمن گفت،  چندین سال پیش در گفتگویی

  “.آورد گیهایمان محکومیت را به همراه میکنم شریعت خدا نیکو باشد زیرا در زند نمی فکر

بخشـد،   ان مـی انسـ  هر آنچـه را کـه خـدا بـه    . نداشتبالفاصله فهمیدم که این شخص درک صحیحی از شریعت خدا 
مـا  او . صالح ما شریعتش را بما بخشـید  او برای خیر و. نیکوست زیرا خدا نیکوست و این نیکویی جزو ذات او است

او شریعتش را . باید زندگی کنیم و از چارچوب و ساختار ما مطلع است داند که چگونه بنابراین می. را خلق کرده است
نخورند، به این  برای مثال، وقتی که به یهودیان گفت که گوشت خوک. زندگیهای شاد و سالمی داشته باشیم د تابما دا

لق جهان است خیر و صالح ما را چونکه او خا. نماید دلیل نبود که آنها را هنگام نااطاعتی کردن از این دستور مجازات
. شوند و چه چیزهایی موجب زندگی و سالمتی هستند  مرگ میچیزهایی باعث بیماری و دانست که چه او می. داند می

  .سازد یکو است و زندگیهای ما را غنی میخدا ن قوانین

بسـیاری از  . حاکمیـت شـریعت   القدس زندگی کنیم تا آموزد که ما باید تحت حاکمیت روح بهرحال کتابمقدس بما می
رهبران مذهبی در صـدد  . امروز نیز این مسئله صادق است .کردند ر دورۀ مسیح این مورد را درک نمیرهبران مذهبی د

عیسی به آنها گفت که سبت برای انسان ایجاد . داد چون در روز سبت مردم را شفا می بودند تا مسیح را سنگسار کنند،
 .قانون توجـه داشـتند    رهبران مذهبی فقط به خود. دانست او هدف و مقصود شریعت را می. سبتنه انسان برای  شده

در دام قـانون پرسـتی گرفتـار     کننـد،  اعتنـا نمـی   افرادی که فقط از قانون خدا پیروی کرده، به روح و هـدف شـریعت  
  .شود شکست می قانون پرستی در نهایت منجر به. شوند می

بـا آن از وکالیـش خواسـت تـا      ای نامشروع اعتراف کرد اما همزمان ئیس جمهور آمریکا به داشتن رابطهچندی قبل، ر
ضای جناحش او را محکوم کنند و اقدام او باعث شد که اع .ابط جنسی را از دیدگاه قانونی بطور دقیق بررسی کنندرو
آن  او به تجزیه تحلیل قانون پرداخته بود، بدون اینکه به هدف و مقصود. نامطلوبی گذاشت انجام در عموم مردم اثرسر

  .توجه کند

ین دلیل کالم خدا بهم. گردد منتهی می قانون پرستی همیشه به شکست. اند ام دادهمانداران همین کار را انجبسیاری از ای
هر گاه به روح زیست کنیم، تحت سلطۀ قـانون نخـواهیم   . کنیم القدس زندگی دهد که تحت قوت روح ما را تعلیم می

عمیـق   ن معنـی اسـت کـه اهـداف    که قانون را نادیده گرفته، زیر پا بگذاریم، بلکه تنها به ای این به آن معنی نیست. بود
  .قانون را به اجرا در آورده، ارادۀ خدا را از ته قلب انجام دهیم

نسبت بـه همسـرش    این شخص نه تنها. القدس زندگی کند، حقیقتاً شخص آزادی است شخصی که تحت قدرت روح
 –این پیروزی واقعی است     . د است کشانند، رها و آزا    وفادار است بلکه از شهواتی نیز که او را بسوی غیر اخالقیات می            

کوشد تا بر اسـاس   و در زندگی روزانۀ ما وجود دارد ولی وقتی که شخص می پیروزیی که در قلب ما نقش بسته است
  .دارد نماید، در راه شکست قدم برمی شریعت عمل

هـای قـانون    یر تبصـره او اسـ  .القدس نماید ه است تا زندگی خود را تسلیم روحایماندار موفق شخصی است که آموخت
. دهـد  او حتی فراتر از شریعت را نیز انجـام مـی  . انتظار دارد شود که خدا از او آزادانه تبدیل به شخصی مینیست بلکه 

 .القـدس در او اسـت   ید، زیرا اطاعتش نشانگر حضـور روح نما روح و هدف قانون اطاعت می یک ایماندار کامیاب از

هـدف نهـایی خـدا را در     کنیم ، شریعت دیگر برای ما مشکلی نخواهد بـود ، زیـرا  القدس زندگی  وقتیکه با قوت روح
 .گیرد القدس سرچشمه می مطابعت روح غلبه بر قانون پرستی از پیروی و. زندگیهایمان عملی خواهیم ساخت
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شـود و ایمانـداران قـرن بیسـتم آنـرا       فرهنگ لغات معاصر مسیحی یافت نمـی در  ای است که گویی دیگر تقدس کلمه
از آن  کـه بغیـر    در پی سالمتی بـا همـه بکوشـید و تقدسـی    ”گوید، کنند ولی کالم خدا بطور قاطع می بندرت درک می

و در زنـدگیمان دیـدن خـدا     بـدون داشـتن تقـدس در قلبمـان    ) . 14:12عبرانیان  ( “هیچکس خداوند را نخواهد دید
اگـر  . جالل خدا پی نخواهیم بردنخواهیم یافت و به  ما هرگز بدون تقدس به پیروزی خداوند دست. ممکن است  غیر
  .هایمان باشیم، باید با جد و جهد در پی قدوسیت بکوشیم زندگی خواهیم شاهد کار خدا در می

 زندگی جـدا  ”به معنی آید؟ ریشۀ کلمۀ تقدس در کتابمقدس از کلمۀ یونانیی است ت مینه بدستقدس چیست و چگو
. کوشد هم خدا و هم دنیـا را داشـته باشـد    می تواند با تقدس زندگی کند در حالیکه یک شخص نمی. “شده برای خدا 

ه شخص کامل است بلکه تنهـا  این به آن معنی نیست ک. وقف شده است زندگی مقدس زندگیی است که کامالً به خدا
  .رود دا داده و در مسیر کاملیت پیش میزندگیش را به خ به این معنی است که او

نـدی اسـت    قدوسیت، فرای . باشیم ینبال ما است و سپس ما در پی آن م         ایست که ابتدا قدوسیت بد     روند تقدس به گونه   
شود زیرا که روح او،  یگردد ، تقدس وارد زندگیمان م میقلبمان  وقتی روح مسیح وارد. گردد که از لحظۀ توبه آغاز می

  .یابد لحظه به بعد روند تقدس یعنی شبیه مسیح شدن در ما آغاز گشته و تا پایان عمر ادامه می از آن. القدس است روح

یـق  گـردانیم بلکـه ایـن کـار عم     تـوانیم خـود را مقـدس    اول اینکه ما نمـی . درک دو اصل اساسی اهمیت بسزایی دارد
القدس باشیم تا مـا را   باید طالب کار روح. تقدس بکوشیم از طرفی دیگر ما باید در پی. القدس در زندگیمان است روح

 بکـار رفتـه اسـت،    “ در پی سالمتی و تقدس بکوشـید ” به معنی 14:12که در عبرانیان  یونایی کلمۀ. شبیه مسیح بسازد
باید بهمین صـورت   ما نیز. شود که در پی طعمۀ خود است  ده میب برای تعریف شکارچیی استفاای است که اغل کلمه

  .با جد و جهد بدنبال تقدس باشیم

پیـروزی مسـیح بـر صـلیب و      ،کتابمقـدس  القدس، ما دارای روح. باشیم مند می ای مقدس بودن از تمام منابع بهرهما بر
بـرای  . این منابع عظیم را بـدیهی بشـماریم  بکوشیم؟ ما نباید  پس چرا باید در پی قدوسیت. مشارکت مسیحایی هستیم

مشـارکت   برای مثال بعلت مرگ مسیح بر روی صلیب ما با یکـدیگر . مشتاقانه بدنبال تقدس باشیم داشتن پیروزی باید
ایـن  . باشیم و در ایمـان خـود رشـد نمـاییم      داریم ولی باز احتیاج داریم به کلیسایی رفته با ایمانداران مشارکت داشته

القدس ، ما دارای تمام چیزهایی هستیم که بـرای داشـتن    حضور روح بدلیل.  مورد تقدس نیز صادق است موضوع در
بخشد کـه   احتیاج است ولی هنوز الزم است که بدنبال روح خدا باشیم تا ما را هدایت کرده، قوت پیروزی در زندگی

  . در این پیروزی زندگی کنیم

کنـیم، بطـور    پیـروی مـی   القـدس در زنـدگیهایمان   وقتی کـه از هـدایت روح  . ت شده استایماندار برای پیروزی دعو
. پیـروزی اسـت   تدبیر ایمانداران برای نائل شدن به  القدس پیروی از روح. آییم  انگیزی به شباهت مسیح در می شگفت

ۀ این پیـروی بـه تقـدس    شویم و در نتیج از او هدایت می. نماییم  از او اطاعت می . باشیم القدس می ما تنها بدنبال روح
، تقدس بدنبال ما است  در آغاز زندگی ایمانی. سازند اعمال ما خدا را خوشنود می. ردیمگ اکی قلب نائل میو پ زندگی

 .در پی تقدس بکوشیم اما برای اینکه پیروزی مسیح در ما ریشه بدواند آنگاه ما باید
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آمدن  توان گفت قدوسیت به شباهت مسیح در به عبارت ساده می. د قدوسیت باشدایمانداران بای یکی از اهداف اصلی
. سـی . اسـقف جـی  . بوده است در طول قرنهای متمادی تقدس جزو یکی از ویژگیهای بارز ایمانداران پیروزمند. است
، همیشـه  نویسد رهبرا ن بیداریهای بزرگ گذشته  در کتابش بنام رهبران مسیحی قرن هجدهم، می (J.C.Ryle ) لرای

باهات و خطاهایی بودند اما آرزوی قلبی آنان این بود کـه  تهمچون دیگران دارای اش آنها. اند زنان و مردان مقدسی بوده
  .شباهت مسیح در آیند و او را بطور کامل بشناسند به

. کننـد  در یک راستا حرکت مـی  فروتنی و تقوی. خواهد مانند مسیح شود باید قلبی فروتن داشته باشد دی که میهر فر
تقـدس بسـوی خـدا    . جـایی بـرای غـرور وجـود نـدارد      باشد بی که با جد و جهد در پی تقدس میدر هر حال در قل

. مسیح است و بهترین نمونۀ غرور، شیطان اسـت کاملترین تصویر تقدس،  .نگرد، حال آنکه غرور شیفتۀ خود است می
بلنـد   غـرور ، عشـق بـه جـاه طلبـی و     . گردد هر ایماندار منجر به رشد تقدس میمسیح در آمدن در  اشتیاق به شباهت

  .توخالی است غرور پر مدعا بوده ولی. تقدس نشان دهندۀ شخصیتی فروتن است . پروازی است 

وقتـی بـه معنـای    . می باشند غرور و تکبر سد راه قدوسیت. کبر امری محال استراه رفتن در تقدس و داشتن قلبی مت
تقدس کـاری  . غرور و تقدس با هم قابل جمع نیستند قلب پاک و مقدس پی بریم ، بسادگی به این نتیجه می رسیم که

ولی طبیعتی فـروتن  عیسی هر چند خدا بود . می دهد تا ویرا همچون مسیح سازد است که خدا در باطن ایماندار انجام
تنهـا در قالـب    عیسی، بعنوان پسـر خـدا و پسـر انسـان    . آنقدر فروتن شد که لباس انسانیت را بر تن نمود او. داشت 

بتواند بطور همزمان هم مغرور و هم شبیه  بهمین دلیل، غیر ممکن است که شخص. فروتنی مطلق ، قابل توصیف است
  .مسیح باشد

اگر خدا بر ضد غرور است پـس   .“بخشد کند اما فروتنانرا فیض می  را مخالفت میتکبران خدا م”گوید،  کتابمقدس می
گاهی . شود از اوقات غرور بصورتهای مختلف ظاهر می بسیاری. غیر ممکن است که بتوان هم مقدس و هم مغرور بود

اهمیتـی  .  از غرور متنفر اسـت گوید خدا رور گناه نیست ولی کتاب امثال میانواع غ کنیم که برخی از به غلط تصور می
ر دارد ولـی  مـردم دیگـ   هر نوع غروری ریشه در مقایسه با. که این غرور، مذهبی، روحانی ، قومی یا نژادی باشد ندارد

اقـع غـرور بازدارنـدۀ    در و. متکبر و هم مقدس باشیم توانیم در آن واحد هم بنابراین نمی. نگرد تقدس تنها به عیسی می
  .شود روند تقدس می

م تـا قلـبم را   ا کرده، از خدا خواسته در بسیاری از موارد وقتیکه به گناهانم اعتراف. تکبر اغلب ریشۀ گناهان دیگر است
دهـد   گاهی خدا اجازه مـی . گناهانی بوده که زندگی مرا مختل کرده بود ام که غرور ریشۀ بعضی از تفتیش کند، پی برده

شیطان بعلـت   .در هستۀ هر عمل بد در این دنیا غرور نهفته است.  پی برندشکست خورده به گناهانشان تا ایمانداران،
من و شما هر گـاه بخـود   . رانده شدند آدم و هوا بعلت تکبرشان از باغ عدن بیرون. غرورش از بهشت بیرون رانده شد

  .د ادامه دهیمایستاده ، دیگر نخواهیم توانست به مسیر خو اجازه دهیم تا متکبر گردیم، در شاهراه تقدس باز

مرا تفتیش کـن و ببـین آیـا فسـاد و       خدایا دل” –ای را به این دعای سرایندۀ مزامیر اختصاص دهیم  بیایید چند دقیقه
از او . از غرور را که ممکن ست در شما خفته باشد آشکار سازد ای  از خدا بخواهید تا هر دانه“.نادرستی در من هست
قلـب   او مشتاق دیدن. خدا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهد شمرد. ی آزاد سازدخود محور بخواهید تا شما را از

 .دهد است و آنرا در مسیر تقدس قرار میفروتن 
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 اشخاص را با یکدیگر مقایسه کرد ولی در این طرز تفکر تناقض عمیقـی      توان قدوسیت  کنند که می   گاهی مردم فکر می   

و همیشـه بسـوی    کنـد  قدس خود را با دیگران مقایسه نمیت. باشد یک قلب مقدس همیشه قلبی فروتن می. دارد وجود
  .یابد فروتن رشد می تقدس در قلبی. معنی است بنابر این در تقدس مقایسه بی. ستعیسی نگران ا

ی شـالودۀ  اوالً فروتنـ . دارد بات اینکه قلب فروتن رمز داشتن زندگی و رفتاری مقدس است دالیل زیادی وجودبرای اث
او جسم . شباهت مردمان شده خود را فروتن ساخته ، ب عیسی که در صورت خدا بود،. داد زندگی مسیح را تشکیل می

 در تـاریخ بشـر، هرگـز اینچنـین    . بتوانیم او را بشناسـیم  تا همانند ما گردید تا ما  او آنقدر متواضع شد. انسانی پوشید

حتی اسمی کـه بـه او داده   . گردید عیسی که خدا بود انسان. خدا انسان شد . ای برای فروتنی وجود نداشته است نمونه
  . است“ خدا با ما ”معنی ه شد، یعنی عمانوعیل ب

ـ . مظهـر تواضـع اسـت    مسیح.  به فروتنی سازیمپس ما باید خود را ملبس اگر هدف تقدس شبیه مسیح شدن است، ه ب
و تصویر کاملی  مسیح زندگی کامالً مقدسی داشت، .همین دلیل ما نیز باید در پی فروتنی در قلب و زندگیمان بکوشیم

  .خواهیم مقدس شویم، باید خود را تحت قدرت خدا فروتن سازیم می بنابراین اگر ما نیز. بود از فروتنی 

با قوت خود بتوانیم بـه   غیر ممکن است که ما.  نشانگر ضرورت فروتنی برای تقدس است وجود دارددلیل دیگری که
طریق فیض خدا است که ما تبدیل بـه شخصـی    از. گردد دس تنها از طریق فیض خدا عملی میتق. تقدس دست یابیم

 خـدا متکبرانـرا   ”گویـد،  ابمقـدس مـی  کت. گـردد  وارد قلبهای فروتن مـی  شویم که خدا از ما انتظار دارد و فیض تنها می
 “.بخشد را فیض می فروتنان کند، اما مخالفت می

ای کـه او بـا خـدا     ایـن دوره  پـس از . یکی از دوستانم که در خدمت شبانی بود چهل روز را در روزه و دعـا گذرانـد  
 خدا بمـن  ”او گفت،.  دادجواب جالبی. نشان داده است گذراند، از او پرسیدم که خدا در این مدت چه چیزی را به او

 وقتی اشخاصی را” و در ادامه افزود،  “ را بر زبان نیاورم »کردم هرگز این گناه را نمی  من«نشان داد که این جمله یعنی 

 ولی خدا بمن نشان داد که در        “کردم  من ابداً این کار را نمی      ”گفتم،   دیدم همیشه با خود می     شدند می  که مرتکب زنا می   
 با فیض خدا ، من ابداً ایـن کـار را   ”توانم این را بگویم که  تنها می من. شود ی یافت نمیم هیچ چیز نیکویجسم انسانی
  “.نخواهم کرد

یل فیض خدا است که ایمانداران بدل تنها. مطلبی که خدا به دوستم نشان داده بود بسیار ساده ولی عمیق و پر محتوا بود
تنها فیض خدا است که توانسته است ما را به آنچه کـه هسـتیم تبـدیل     .یروز شوندتوانند در زندگیهایشان بر گناه پ می

پیـروز   های ما نیست کـه مـا را بـر شـریر     قدرت اراده یا توانایی. آورد را به شباهت مسیح در می کند و همین فیض ما
  .کنیم تجربه می گرداند، بلکه از طریق فیض خدا پیروزی و تقدس را در زندگی خود شناخته و می

 .شود   القدس باعث رشد آن می     تواضع در قلبهای ما کاشته شود، توسط فیض خدا آبیاری خواهد شد و روح              وقتی دانۀ 
زندگی و رفتار ما زیبایی شخصیت مسیح . آورد ببار می های تقدس را رسد، شکوفه وقتی فروتنی به رشد کامل خود می

 .تقدس است فروتنی رمز. را منعکس خواهند کرد
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 مسیح ایمان آورند و یکی از آنها در ایمان واقعاً رشد کند و دیگری در زندگی ایمانی اید که دو نفر به آیا تا بحال دیده

 این سؤاالت در پاسخ  اید که علت تفاوت این دو شخص در چیست؟  فکر کردهشمشهایی گردد؟ آیا هرگزخود دچار ک
در قلـبم  . یعاً رشـد کـردم  در ایمانم سر  آوردم ، من وقتیکه به مسیح ایمان. شود و آن فیض است  یک کلمه خالصه می

  .یتی نایل نشدندبا وجود کوشش و تقالیشان برای رشد روحانی به موفق ور بود ولی بسیاری از دوستانم آتش شعله

نـدگی روحانیـت   دلیـل در ز  سمی، تو حتماً قـدرت ارادۀ خـوبی داری و بهمـین    ” یکی از دوستانم نزد من آمده گفت،
دانسـتم کـه    فقط اینـرا مـی  . دانستم آن زمان دلیلش را نمی دانستم گفتۀ او درست نبود، ولی در  می“.کنی اینقدر رشد می

 هر چه بیشـتر در .  بسیاری از مسائلی که در زندگیم تغییر کرده بودند کافی نبودساختن  من برای دگرگون قدرت ارادۀ

  .داشت و آن فیض خدا بود مورد خدا آموختم بیشتر به این نتیجه رسیدم که تنها یک دلیل برای رشد روحانیم وجود

 بودند و کالم های مسیحی نوادهخا کردند؟ بسیاری از آنها از د من در این مسیر روحانی رشد نمیولی چرا دوستانم مانن
آنها از کودکی به کلیسـا  . شد کالم خدا داشتم در آنها دیده نمییادگیری  دانستند ولی آن اشتیاقی که من برای خدا را می

از . داننـد  مـی  کردند که تمام چیزهایی که باید در مورد زنـدگی ایمـانی آموخـت را    اکثر آنان احساس می رفته بودند و
که باید کامالً به خدا وابسـته باشـم و خـدا     من به این امر واقف بودم. دانم یچ چیز نمیدانستم که ه  میطرف دیگر من

  .شود این فیض است که باعث رشد روحانی می) . 6:4یعقوب   و5:5اول پطرس ( بخشد  را فیض می فروتنان

یـابیم و    نجـات مـی  فیض خـدا   ما توسط.توانیم تبدیل به شخصی گردیم که خدا انتظار دارد بدون فیض ما هرگز نمی
یک قلب . مستقیمی بین وضعیت قلبی و رشد ما وجود دارد رابطۀ. دهیم ض او به رشد روحانی خود ادامه میتوسط فی

 در واقـع . گردیم  بیشتر شبیه مسیح می گردد، وقتی فیض وارد قلبهایمان می. کنددریافت  فروتن قادر است که فیض را

  .آییم  ، باید بیشتر به شباهت مسیح درانی بالغتر گردیمهر چه از لحاظ روح

ولـی کتابمقـدس   . گیرنـد  قـرار مـی   کنیم، مردم بوسیله ظاهر برونیشان مورد قضـاوت  در دنیایی که ما در آن زندگی می
. گـردیم  گردد، ما در نظر خدا زیباتر می وارد قلبهایمان می وقتی فیض. کند د که خدا به شخصیت باطنی نگاه میگوی می

عبارات  این زیبایی درونی تنها از طریق. اند د که برای سالها با خدا راه رفتهان اشخاصی بوده بهمین دلیل الگوهای من آن
در نتیجۀ سالها حضور فیض خدا  شود که ین افراد آرامش و محبتی تراوش میاز زندگی ا. روحانی قابل توصیف است

  .باشند  میآنها غولهای ایمان. یشان است در قلبها

شخصـیت آنهـا در   . انـد  غمگین بوده که افرادی تلخ و بسیار) حتی در میان ایمانداران(ام  یز دیدهنرا  ولی من سالمندانی
تفاوت بین شخصی که سالها فیض مسیح را در قلب خود  . صدمه دیده است“ جسم”طول سالها زندگی تحت قدرت 
تـوان    با پر شدن از فیض خدا است که مـی تنها. تفاوت شب و روز استنکرده مانند  جای داده و کسی که این کار را

  .ایمان خود رشد کرده به بلوغ روحانی نائل شد در

سـت  همین فیض عجیب خـدا ا  نماید و دهد و ما را محافظت می ن فیض عظیم است که ما را نجات میبله ، حقیقتاً ای
زیباتر شوید، خود را در حضور پر قـدرت خـدا فـروتن      هر روزخواهید اگر می. آورد که ما را به شباهت مسیح در می

 !حتی با وجود چین و چروکهای صورتتان ، هر سال زیباتر خواهید شد .سازید، و فیض او نصیبتان خواهد شد
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. شـود  شکستهای بزرگتر مـی   پیروزی منجر به پیروزیهای بیشتر و شکست منجر به-است جالبی در زندگی حکمفرما  اصل
 موضـوع کـامالً در زنـدگی صـادق     چرخه تغییری وارد نشود ایـن  توان این روند را تغییر داد ولی تا وقتیکه در این البته می
بتـه در زنـدگی ایمـانی چرخـۀ     ال. گـردد  تر و شکست موجب شکستهای بیشـتر مـی  بزرگ موفقیت موجب موفقیتهای. است

ما در هـر شـرایطی    القدس قادر است به روح. ماندار ساکن است متوقف گرددالقدس که در ای تواند توسط روح شکست می
  .که باشیم پیروزی بخشد

ه  هر ک”عیسی گفت ، . وجود دارد در زندگی روحانی برای این اصل که پیروزی منجر به پیروزیهای بزرگتری است ، دلیلی
نماید پدر مـن او را محبـت خواهـد     نماید و آنکه مرا محبت می می احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند آنست که مرا محبت

است کـه   عیسی بما وعده داده). 21:14یوحنا  ( “خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت نمود و من او را محبت
بخشد تا بر گناهان  که بما قوت می حضور آشکار عیسی است. ما ظاهر سازدوقتی در اطاعت خدا زیست نماییم ، خود را ب

چه بیشـتر از او اطاعـت نمـاییم ، بیشـتر حضـور آشـکار او را تجربـه         بنابراین هر. عیسی پیروزی ما است. خود فائق آییم 
چه زنجیـرۀ  این  واقعاً. م یافتبیشتر در حضور او باشیم، برای انجام دادن ارادۀ او قوت بیشتری خواهی هر چه. خواهیم کرد

  .توان در آن زندگی کرد شگفت انگیزی است که می

گویـد مـا ازایمـان بـه      کتابمقدس می بهمین دلیل. کند شود در زندگی تولید میوه می قدمی که در اطاعت خدا برداشته میهر 
. شـود   قدم بعـدی در اطاعـت مـی   ا منجر بهیک قدم در اطاعت خد. شویم ایمانی باالتر و از جالل به جاللی باالتر منتقل می     

لـه بـه مرحلـۀ    مرح مـا از یـک  . شویم که در رابطۀ خود با مسیح در مرحلۀ باالتری قرار داریم متوجه می پس از چندین قدم
لۀ بعـدی سـیر کنـیم و    شویم تا به مرح سپس قادر می ما جالل را در یک مرحله تجربه کرده و. شویم  دیگر ایمان منتقل می

  .ها باشد ویا و مملو از شگفتیپما  گردد تا زندگی روحانی باعث میهمین 

بیـاد دارم کـه بـا خـود چنـین فکـر       . بودم وقتی که تازه به مسیح ایمان آورده بودم، از زندگی روحانیم بسیار شاد و خرسند
دهـم کـه مـا     ول نمـی  به تـو قـ  ” قبل از ازدواج به همسرم گفتم،. بهتر هم شد  ، ولی از آن“شود   از این بهتر نمی”کردم، می

زنـدگی مـا تـا    . شد   و همینطور هم“.دهم که زندگی ما کسل کننده نخواهد بود شویم ولی به تو این قول را می ثروتمند می
و بسـوی منطقـۀ آمـازون در برزیـل     هواپیمـا هسـتم    نویسم در حال که این مقاله را می. وده استبحال هرگز کسل کننده نب

توانستم تصور کنم که خدا برای این سی و سه سالی کـه   من حتی نمی! موعظه کنم  عیسی مسیح را در آنجاروم تا انجیل می
  !کند پیروزی ایجاد پیروزی می .شود روحانی من هر روز بهتر و بهتر میهایی داشت ، ولی زندگی  گذراندم چه نقشه با او

باعث شکستهای بیشتر  شود؟ شکست در چرخۀ خود میر شخصی در چرخۀ معکوس باشد چه  پس اگ”شاید سؤال کنید ، 
مهم نیسـت  . در زندگی روحانی حائز اهمیت است  این موردی است که“آیا این شخص محکوم به ناکامی است؟ . گردد می

فیض خدا بزرگترین . ن سازدواند زندگی او را در یک آن دگرگوت مسیح می که شخص تا چه حد در ناکامی غوطه ور است،
به بـر  مورد نیاز برای غل ایماندار در مسیح دارای تمام منابع. تواند عوض شود ای می چنین چرخه. شکند  میهم  را درگناهان

بخشـد تـا شـبیه مسـیح      ما ساکن است به ما قوت می القدس که در اعماق قلب روح. باشد بدترین چرخه های زندگیش می
  .گردیم

ها و گناهانمـان هـر    کردن ما از تمام ناراستی خون عیسی برای پاک. اً توبه نماییمما باید به گناهان خود اعتراف کرده، حقیقت
 القدس توانیم از روح اف کرده ، پاک شدیم، با ایمان میوقتیکه گناهان خود را اعتر . چقدر هم که بنظر بد باشند کافی است

کشـد کـه    طولی نمـی . رویم  پیش می م در اطاعتما قدم به قد. بخواهیم تا به ما در اطاعت از کالم خدا قوت و نیرو بخشد
   نویسد، بهمین دلیل پولس می. گردد پیروزی منجر به پیروزی می . پیروزی است گردیم و آن چرخۀ وارد چرخۀ جدیدی می

 “ .ایم بوسیلۀ مسیح که ما را محبت نمود یافته  از حد زیاده نصرت”
از پیروزی به پیروزی واالتر ، از ایمان  خواهیم دید که. یک قدم برداریم هر بار . پس هم اکنون چرخۀ پیروزی را آغاز کنیم

 .پرشکوهتر سیر خواهیم کرد به ایمانی عظیمتر و از جال ل به جاللی
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این است که شخص به مقصود و هدفی که خدا برای وی تعیین کرده است نائل  دگی مظفرانۀ مسیحیامتحان نهایی زن
هنگام است کـه   در آن. رسد که از خط پایانی زندگی رد شده وارد ابدیت گردیم هنگامی به اثبات می پیروزی ما. شود

همیشه مطابق هدف  پیروزمندانۀ مسیحی زندگی “. آفرین ای غالم نیک متدین”از آسمان این کلمات را خواهیم شنید ،
  .رود زندگیمان پیش می

ی، فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـورو   هنگام. دانندکه در زندگی چه هدفی باید داشته باشند متأسفانه بسیاری از مردم نمی
ه مـا در منـزل خـانمی کـ    . گذراندیم را در مسکو می بایست یک شب کردیم و می من و همسرم بسوی سیبری سفر می

وقتی به او گفتم که . استاد دانشگاه بود و از ما پرسید که در سیبری چه خواهیم کرد او. خدا بود بسر بردیم  ملحد و بی
او گفـتم کـه روز اول    وقتی به. رویم تا در مورد مسیح با مردم صحبت کنیم، پرسید موضوع صحبتم چه خواهد بود می

توانسـتم بـه آنجـا بـروم و      کاش من هم می ای“ شتاق شد و گفت،در مورد هدف زندگی صحبت خواهم کرد، بسیار م
  “.ندارم من هیچ هدفی برای زندگیم. تان را بشنومموعظۀ

 ،کاری پیدا کرده ،کنند یآمده ، رشد م آنها بدنیا. اند دانند چرا خلق شده نمی. ردم وضعیت آن خانم را دارندبسیاری از م
چنـین اشـخاص   . انـد  دانند که چرا خلق شـده  میرند ولی بسیاری نمی می  شده وشوند، پیر کنند، بچه دار می ازدواج می

و  سرخورده هستند، مثل کسی که در وسط نیویورک گمشده باشد و از پلیسی در خواست کمک کنـد  بسیار مأیوس و
نچنـین  مـردم در زنـدگی ای   بسـیاری از . “دانـم   نمی”وقتی پلیس از او بپرسد که مقصدش کجاست ، در جواب بگوید 

  .روند دانند به کجا می باشند و نمی می

شـهرت، یـا   از نردبان موفقیـت ،   کوشند تا تابی می آنها با بی. گروه دیگر دارای هدف هستند ولی هدفشان اشتباه است
در هر حـال آنهـا در   . شهرت یا مقام مقصود واقعی زندگی است کنند که فراهم آوردن ثروت، فکر می. قدرت باال روند

ابـدیت   آنها قادر نخواهند بود پول ، خانه، ماشین یا دوستانشان را بـا خـود بـه   . خواهند شد ی بیش از همه ناامیدزندگ
ود اما وقتیکه ر چه سریعتر از آن باال می باشند که نردبان خود را بر دیواری تکیه داده و هر آنها مانند شخصی می. ببرند

  .بانش را بر دیوار اشتباهی گذاشته بودنرد یابد که رسد، در می به باالی دیوار می

اند و بیش از همه  را کشف کرده این افراد هدف واقعی زندگی. در رابطه با مقصود زندگی گروه سومی نیز وجود دارند
است که هدف واقعی زندگی چیست؟ وقتی زندگی به پایان  شود این سؤال بسیار مهمی که مطرح می. شندبا کامیاب می

 ”او گفـت، . رساندیم؟ جواب عیسی به این سـؤال سـاده ولـی اساسـی اسـت      انجام می زهایی را باید بهرسد ما چه چی
دوم مثـل   و. این است حکم اول و اعظم. خود را بهمۀ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما خداوند خدای

  .)39– 37:22متی  ( “آن است یعنی همسایۀ خود را مثل خود محبت نما

. را مثل خود محبـت نمـا    خدا را با تمامی دل محبت نما و همسایۀ خود–ی زندگی به همین سادگی است هدف واقع
در نهایـت، زنـدگی پیروزمندانـۀ    . شد برای زندگی می نمودند، دنیا محل بسیار بهتری اگر همه این دو حکم را اجرا می

با داشتن چنین هـدفی  . ایم  کرده ان را محبت  گیرد که ما چقدر خدا و دیگر       مسیحی بدین صورت مورد قضاوت قرار می      
 .گردیم پیروزی نائل می است که به
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ند سال از ایمانشان با شکست روبـرو  کنند اما پس از گذشت چ را با پیروزی شروع می برخی مردم زندگی ایمانی خود
با غیرت و هیجان در زندگی  آنها. نمایند ناسم که خود را وقف دعوت الهی میش زنان و مردان بسیاری را می. ردندگ می

از سالها ممکن است از خط مقدم جبهه دور شده و در پشت  اما پس. دهند پیشرفته ، ارادۀ خدا را انجام میایمانی خود 
 بر سـرمن چـه آمـده    ”آید؟ بعضی از ما شاید حتی بپرسیم ،  این ایمانداران خوب می پس چه بر سر.  گیرندجبهه قرار

. گـردیم  لغـزش مـی   اغلب ما بعلت اولویتهای اشتباهمان در زندگی در کاری که خدا ما را به آن گمارده دچار “ است؟
ای جالبی که مـا را  با دیدن چیزه. نماییم یرعایت نم ارسانیم زیرا اولویتها ر روع کرده ولی بخوبی به پایان نمیخوب ش

اغلب بجای استفاده از چیزهای عـالیی کـه خـدا بـرای مـا      . شویم  اصلی منحرف می رسانند از موضوع به هیچ جا نمی
  .کنیم است ، خود را با چیزهای کوچک و پیش پا افتاده سرگرم می تدارک دیده

در . مرکـز شـویم  تعیـین کـرده مت    همیشه باید بر هدفی که خدا برای زنـدگیمان برای اینکه اولویتهای ما درست باشند،
 فصول اولویتهای ما نیز تغییـر  با تغییر این دوره ها و اغلب. های متفاوت و فصولی وجود دارد زندگی هر شخص دوره

چکترین فرزنـدمان،  کـو . همسرم حدود پنج سال پیش وارد دورۀ جدیدی از زندگی شدیم  برای مثال ، من و. نماید می
ۀ بنابراین برنامـ . کند پس از آن همسرم قادر بود با من سفر. خانه را برای تحصیل در دانشگاه ترک کرد (Renee) رنی

م بیاینـد  توانستند با من بـه سـفرهای   در خانه بودند و نمی هایمان تا وقتیکه بچه. تر کردم سخنرانیها و سفرهایم را متراکم
  .توانم بیشتر سفر کنم این دورۀ زندگی عوض شده است ، میولی از وقتیکه  کردم میمن سفرهایم را محدود 

محبت نمایم و دومین این است  دانم که اولین هدف خدا برای زندگیم این است که با تمامی دل ، فکر و نفس او را می
بنـابراین آنهـا در   . باشـند  ام مـی  همهمترین همسایۀ من خانواد نزدیکترین و. که همسایۀ خود را مانند خود محبت نمایم

 ام که همه چیز ، از قبیل خدمت و بسیاری را دیده. تم ارجحیت دارنددارند و حتی بر خدم زندگی من در اولویت قرار

خود بپرسید که اولویتهـای یـک    شاید از. اند زیرا ترتیب اولویتهای آنها درست نبوده است شان را از دست داده خانواده
 -1. نـوال تنظـیم خواهـد نمـود    اولویتهای خود را بـه ایـن م   من مطمئنم که یک ایماندار موفق،. ید باشدمسیحی چه با

   کار و خدمتم-3با خانواده  ام  رابطه-2ام با خدا  رابطه

کند امـا هـدف    ما تغییر می های زندگی دوره. گردند ترجیحات نادرست با شکست مواجه میبسیاری از مردم با داشتن 
همیشه بر مبنای هدف جاودانیی که خـدا بـرای هـر کـدام از مـا       ید باشد و اولویتهای زندگیمان با باید ثابتزندگی ما

شـاید    .باشـند  ه چیزهایی واقعاً برای ما مهم میاولویتها، بیانگر این هستند که در زندگی چ . تعیین کرده است بنا شود
های  که در زندگی بنا کرده و در دوره ین امر از طریق اولویتهاییبگوییم ما خدا را با تمام دل دوست داریم اما حقیقت ا

  .گردد دهیم ثابت می مختلف زندگی تغییر می

چیزهایی صرف کنیم کـه بـرای مـا     ما باید وقت خود را بر. دهند ریق صرف کردن وقت خود را نشان میاولویتها از ط
. ا شهامت آنرا ندارند که آنچه را که مهـم اسـت انجـام دهنـد    ام خواهند این کار را انجام دهند ها می بعضی. مهم هستند

زنـدگی    اسـت کـه مـا را در   لی دلیرانه است ولی چنین دلیـری زندگی و زیستن بر طبق آنها عم پایه ریزی اولویتها در
از  . را در زنـدگیتان مشـخص نماییـد    دارید و اولویتهـای الهـی  امروز این قدم مثبت را بر. سازد روزنانۀ خود پیروز می

 .شد مند خواهید این کار برای سالهای متمادی بهرهفواید 
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ن روز آ. کلیسا شدم در جستجوی خدا نبودم ولی یقیناً روح او در جستجوی مـن بـود    در آن عصر یکشنبه وقتی وارد
ـ  به کلیسا نروم نمی پدرش گفته بود که اگر. انگیزۀ من برای رفتن به کلیسا این بود که با دوست دخترم باشم تنها وانم ت

در برابر . کمال تعجب احساس کردم وجودم بر انگیخته شد با. من به کلیسا رفتم. ای بود تصمیم ساده. دخترش را ببینم
پی بردم و بطور عجیبی چیزی مرا بسوی توبه و طلبیدن بخشش و مغفرت از خود  خدای قدوس به گناهان و خطاهای

  .کرد مسیح هدایت

دلـم ایجـاد شـد تـا او را بیشـتر       بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم و فیض او بر من قرار گرفت، اشـتیاق شـدیدی در  
بودم در نتیجۀ جستجوی اولیـۀ او از  طالب شناخت بیشتر او  این واقعیت که من. از آن پس در پی مسیح بودم. بشناسم
 هرگـز نبایـد  . ما در پی خدا هستیم زیـرا در ابتـدا او در پـی مـا بـود     . بزرگی نهفته است در این امر حقیقت. من بود 

محبت نمود و خـود را بـرا ی    فراموش کرد که تنها دلیلی که ما مشتاق شناخت او هستیم این است که در ابتدا او ما را
  .ما بود باشیم زیرا او در جستجوی تجوی او میا در جسم. ما فدا کرد

. دقانه بـدنبال خـدا باشـیم   بایـد صـا   برای نگهداری این پیروزی. گردد ز پیروزی او در دلهای ما حاصل میکامیابی ما ا
خواهـد  بطلبید که خواهید یافت بکوبید که برای شما باز کرده   سؤال کنید که بشما داده خواهد شد ،”گوید،  عیسی می

بایـد   به عبارتی دیگر ، ما. یونانی زمان این افعال نشانگر سؤال کردن و طلبیدن پیوسته است  در زبان). 7:7متی  (“شد 
  .اشتیاق شدیدی برای شناخت عمیق او داشته باشیم،  در پی خدا بوده

 بطـور  در لحظـاتی کـه  . ب نمـاییم طلـ  اول اینکه ، ما باید از طریق دعا او را. توان خدا را جستجو کرد به دو طریق می
.  متن یک دعـا اسـت   7 متی باب  . “بطلبیم ، و بکوبیم  ،  سؤال کنیم”گذرانیم باید  خصوصی و در سکوت با خدا می

 بسیاری از مسیحیان فقط طالب اعانتهای خدا. کوبیم  طلبیم و می کنیم ،می آییم سؤال می هر گاه در دعا به حضور او می

 دسـتهای خـدا شـگفت   . کننـد  طلبیند ، بلکه طالب دستهای خدا هستند تا چیزی دریافت میخدا را نآنها روی . هستند
 .انگیز است اما هیچ چیز با روی خدا قابل مقایسه نیست 

باشیم،  وقتی در طلب روی خدا می .خواهیم تا برای ما کاری انجام دهد باشیم، از او می وقتی در طلب دستهای خدا می
. گـردد  عمیق اوست که جسـتجوی حقیقـی خـدا محسـوب مـی      را بشناسیم و این اشتیاق برای شناختمشتاقیم که او 

متأسفانه ، تعداد کمی از مسیحیان به این صورت به . باید مشارکت با خدا باشد آرزوی قلبی و اولین اولویت ما در دعا
 .نگرند دعا می
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 تـا او را و قـوت قیامـت    ”گوید ،  توسط پولس رسول نوشته شده است می یکی از آیات چشمگیری که در کتابمقدس
در راه  . بودپولس در آن زمان مسیح را شناخته . “را بشناسم و با موت او مشابه گردم رنجهای وی را و شراکت در وی

شناخت شـکی   پولس مسیح را بخوبی می در اینکه. العاده بود توبۀ پولس خارق.  بر او ظاهر کرددمشق ، عیسی خود را
  خواهد عیسی را بشناسد؟ می گوید که  پس چرا او پس از آن باز می.اشتوجود ند

برای مثال، وقتی مـن بـا   . است همسرماشتیاق پولس برای شناخت عیسی از جهات خاصی قابل مقایسه با رابطۀ من با 
توانستم اعتراف کـنم کـه از    پس از ازدواج، می. ازدواج کردیم و پس از آن با هم  او شدم ،“ عاشق ”همسرم آشنا شدم،

سی . ولی حال پس از گذشت سی سال شناخت من نسبت به او بسیار عمیقتر است              ” شناختم می“ هر لحاظ همسرم را     
هر چه شـناخت مـن از او    .خواهم او را بیشتر بشناسم شناسم و می ل او را واقعاً میختم ولی حاشنا پیش او را می سال

اش با عیسی مطرح  نیز همین مطلب را در مورد رابطه پولس. یابد شق و محبتم نسبت به او افزایش میشود، ع بیشتر می
د که او را بیشتر شناخته و بیشـتر محبـت   را دوست داشت ولی خواست او این بو شناخت و او او عیسی را می. کند می

  .نماید

ابتدا او . از این طرق بشناسیمرا  ما نیز باید در صدد این باشیم که او. خواست عیسی را از سه طریق بشناسد  پولس می
قـوتی کـه عیسـی را از مردگـان قیـام داد در دسـترس هـر         همان. خواست عیسی را از طریق قوت قیامتش بشناسد می

گوید ما با عیسی قیام کرده و در جایهای آسـمانی   کتابمقدس می. نباید مغلوب گردد هیچ ایمانداری. ار قرار داردایماند
مرگ ، جهنم و شـیطان را   او تمام دشمنان بشر یعنی گناه ،. بدلیل قیام مسیح است که پیروزمند هستیم. باشیم می ساکن

خواست بطور عملی مسیح را در این قوت  پولس می .“ایم  یافته از حد زیاده نصرت”همین دلیل ه ب. شکست داده است
  .او در قوت قیامتش باشیم ما نیز باید قلباً مشتاق شناخت. بشناسد

 خواهند قوت خـدا  مسیحیان می بسیاری از. خواست مسیح را از طریق شراکت در رنجهایش نیز بشناسد ولی پولس می
ام که عمق محبت خدا را تنها  من به این نکته پی برده. ستنده رنجهای مسیحرا درک کنند اما کمتر کسانی بدنبال درک 

 مـا نبایـد  . دهـد  ست که ما را به آغوش منجی سوق میاغلب درد و ناراحتی ا. توان درک کرد در مواقع درد و رنج می

بجـای اینکـه فقـط    کنـیم و   برای شناخت مسیح از طریق شراکت در رنجهایش هراسان باشیم بلکه باید از آن اسـتقبال 
  .خود را نسبت به خدا عمیقتر سازیم متحمل رنج و ناراحتی گردیم از آن موقعیت استفاده کرده، شناخت

زندگی مسـیحی عبـارت اسـت از     تمامیت. طریق نهایی پولس برای شناخت مسیح این بود که مردن با او را درک کند
پـولس  . برای انجـام ایـن کـار بایـد در برابـر نفـس بمیـریم        ام. “کنار گذاشتن زندگی گذشته و پوشیدن انسانیت تازه”

ه خدا را بهتر بشناسـیم، بیشـتر   چهر . توانند با هم در یک دل ساکن شوند تکبر نمی دانست که شناخت خدا و روح می
بـروز بزرگتـر شـود و مـن      او بایـد روز “ گویـد   بهمین دلیل یحیای تعمید دهنده مـی . برابر نفس خود خواهیم مرد در

  .خواهشها ، امیال و انگیزه های خود خواهانه است شناخت خدا به معنی مردن در برابر). 30:3یوحنا ( کوچکتر 

 !شناخت او محبت کردن او است. آید انۀ مسیحی با شناخت مسیح بدست میزندگی پیروزمند
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. گفـتم محبـت خـدا    آورد ، می مانداران پیروزی را به ارمغان میخدا در زندگی ای پرسیدند که کدام صفت اگر از من می
خـدا رشـد    کند که در شناخت سول ایمانداران افسس را تشویق میپولس ر. “ خدا محبت است”گوید ،  می کتابمقدس

بنیاد نهاده استطاعت یابید کـه بـا    و در محبت ریشه کرده و. ح بوساطت ایمان در دلهای شما ساکن شودتا مسی ”کنند، 
و عارف شوید بـه محبـت مسـیح کـه فـوق از      . بلندی چیست تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و

  .)19-17:3افسسیان  ( “خدا معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری

. گـردد  ضروری محسـوب مـی   م ایماندارانی کامیاب و سرزنده باشیم ، شناخت محبت خدا برای ما امریخواهی اگر می
 در واقـع جـواب ایـن    “.را چه کسی نگاشته اسـت   متحیرم که کتاب عشق، متحیرم”گوید،  سرودی قدیمی اینگونه می

این کتـاب نامـۀ   . باشد تابمقدس می نوشته است و اسم آن کاین کتاب را خدا. سؤال دو هزار سال پیش داده شده است
 او کسـانیرا . فرزندانش است و شخصیت اصلی آن، خالق و بانی محبت کامل و شـگفت انگیـز اسـت    عاشقانۀ خدا به

را که از او متنفـر بودنـد   کسانی  او حتی.محبت او فوق از ادراک بود. بودندنمود که دیگران آنها را طرد کرده  محبت می
او اشخاصی را که پر از خطا ، خشـم ،  . شده را دوست داشت فقیر، محتاج و طرد مریض، ، تنهانمود و افراد محبت می

دهها هزار کتاب در مورد محبـت عظـیمش نوشـته شـده اسـت و مقـاالت       . نمود می تگناه و نفرت بودند محب تلخی،
  .توصیف این محبت عظیم به چاپ رسیده است بیشماری برای

افسـس بـه عـرض ،     خواست ایمانـداران  ر عظیم است که پولس میگشته است آنقدمحبت خدا که در مسیح مکشوف 
دانست کـه رشـد آنـان در     پولس می .طول ، عمق و بلندی آن پی برند و شخصاً به عظمت محبت مسیح واقف گردند

زی در زنـدگی  ما نیز باید به این حقیقت واقف باشیم که پیرو  .مسیح ، به شناخت آنها از این محبت الهی بستگی دارد
  .شناخت شخصی ما از محبت خدا بستگی دارد ایمانی به مقدار زیاد به

مـرا دوسـت دارد مـرا     ایـن حقیقـت کـه خـالق و حـافظ جهـان      . وقتی به مسیح ایمان آوردم محبت او مرا فرا گرفت 
 داد  نمـود تـا اجـازه   او آنقدر مرا محبت. بود  زده کرده بود و مخصوصاً اینکه محبتش نسبت به من بسیار عظیم شگفت

محبت او باعث شد که . هیچکس مرا آنگونه محبت نکرده بود. بدوش گیرد اش ، عیسی مجازات گناهان مرا پسر یگانه
خـدا   در هر حال وقتی که در ایمان و شناخت. را به هر کس که حاضر به شنیدن آن بود برسانم من خبر خوش انجیل

خود را از لحاظ روحانی خـالی   با بدیهی فرض کردن محبت خدا ،. ام ندانسته بردم که قدر محبت او را رشد کردم، پی
  .داشتم من به یک بیداری روحانی نیاز. و شکست خورده یافتم

هـر  . اردابتدا و انتهـایی نـد   ای که ابدی است و چشمه.  از چشمۀ محبت خدا بیاشاممبهمین دلیل است که هر روز باید
. گردد تر می کنم محبت خدا مهییج هرچه بیشتر سعود می. گردد م، جریان آن شدیدتر میآشام چه بیشتر از این چشمه می   
 هر چه شـناخت و آشـنایی  . گردد  شیرینی محبت او بیشتر نمایان میکنند، بیشتر قد الم می هر چه سختیها و مشکالت

روم، محبـت او   یبا او راه م ترهر چه بیش. کنم  گرمی آغوش او را بیشتر احساس میگردد، من نسبت به خدا وسیعتر می
. کنـد  و روز مرا درخشـانتر مـی   کرده شادی مرا تجدید کرده، جان مرا تازه. محبت او نشاط آور است. بینم را بیشتر می

 خـدا  ”نوزدهم ، دی ال مودی در یکی از ساختمانهای معروف شـیکاگو نوشـته اسـت ،    شاید به همین دلیل مبشر قرن
ایی هسـت کـه   خـد  کند و حتی تمام مردم دنیا بدانند که کاگو دیدار میهر کس که از شیخواست  او می. “است محبت

 .باشد ذات و طبیعتش محبت می
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از  شنبه شب ، ما با شـبانی کـه اصـلیت او   . س آنجلس کالیفرنیا گذراندمهمکارانم در شهر لو هفتۀ گذشته را با یکی از
برای رساندن پیغـام انجیـل بـه آن     بعد از تبادل نظر و ارائۀ طرحهایی. یکی از کشورهای خاورمیانه بود مالقات کردیم

ارد سمی را در پیشبرد برای سمی دعا کنیم زیرا اگر خدا قصد د کنم که ما باید حتماً من فکر می” ملت، آن شبان گفت 
 سپس گروه کوچک ایمانـداران بـدور مـن    “. برد، بدون شک شیطان بر او حمله خواهد کرد ملکوتش در ملت ما بکار

  .شده و دعا کردند معج

حین رانندگی صـدایی شـبیه    در. من و دوستم خانۀ آن شبان را در حدود ساعت ده شب به مقصد هتلمان ترک کردیم
مـا  . و ما پشت سر آن ایستادیماتومبیلمان توقف کرد  ناگهان یک وانت در جلوی. وله را شنیدیمشلیک پنج یا شش گل

یکدفعه وانت مسیرش را در وسط جاده تغییر داد و بـا  . پس در ماشین ماندیم. است دانستیم که اوضاع از چه قرار نمی
. کـرده بودنـد    مـا کنـار جـاده توقـف    ما در همان وضعیت بودیم و چند اتومبیل دیگر نیز پشت سـر . دور شد سرعت

. که چند گانگسـتر بـا اسـلحه بـه خیابـان ریختنـد        از ما دور نشده بودمتراتومبیلی از کنار ما عبور کرد و حدود پنجاه 
  .ما بالفاصله دور زدیم و از آنجا دور شدیم. کرد در ماشینی را باز می آخرین چیزی که دیدم این بود که کسی داشت

ما فقط بـا  . از بغل گوشمان رد شد توانستم فکر کنم این بود که واقعاً خطر تنها چیزی که می ، هتلت بهدر مسیر برگش
آن شبان در ذهنم نقش بست که تنهـا چنـد    ناگهان گفتۀ. رسیدیم  گیری گانگسترهاپانزده ثانیه به محل در اختالف ده،

را در  اً برای سمی دعا کنیم زیرا اگر خدا قصد دارد سمیکنم که ما باید حتم  من فکر می”گفت، دقیقه قبل از حادثه می
  “ .پیشبرد ملکوتش در ملت ما بکار برد ، بدون شک شیطان بر او حمله خواهد کرد

خوانم  به این دلیل سخت می من آن مناطق را. خدا بار مخصوصی در قلبم گذاشته است تا به نقاط سخت دنیا سفر کنم
ولی با . شوند ای مواجه می ملل برسانند با مشکالت عدیده غام انجیل را به آن جوامع وخواهند پی چون اشخاصی که می

در این نبرد وی از هر جانـب  . دانم که خداوند حافظ ماست این خدمت، به خوبی می سپری کردن سالهای متمادی در
. قـوتی نـدارد   ابـل مـا هـیچ   شیطان همچون شیر غرنده است ولـی در مق . الزم نیست که هراسان باشیم. ماست پشتیبان
  .کشد دشمن را به زیبایی به تصویر می  یکی از متون مورد عالقۀ من در کالم خداست زیرا پیروزیمان بر91مزمور 

دربـارۀ  . سـاکن خواهـد بـود     آنکه در ستر حضرت اعلی نشسته است زیر سایۀ قـادر مطلـق  ”نویسد سرایندۀ مزامیر می
زیـرا کـه او تـرا از دام صـیاد خواهـد      . او توکل دارم  ۀ من است و خدای من که برگویم که او ملجا و قلع خداوند می

خود ترا خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت راسـتی او تـرا مجـن و     به پرهای. رهانید و از وبای خبیث 
خرامـد   تاریکی می وبائیکه درکه در روز میپرد و نه از  از خوفی در شب نخواهی ترسید و نه از تیری. بود سپر خواهد

افتاد و ده هزار بدست راست تو لـیکن نـزد تـو     هزار نفر بجانب تو خواهند. کند  نه از طاعونیکه وقت ظهر فساد میو
زیرا گفتی تو ای خداونـد ملجـای   . نگریست و پاداش شریرانرا خواهی دید فقط بچشمان خود خواهی. نخواهد رسید 

تـو   هیچ بدی بر تو واقع نخواهـد شـد و بالئـی نـزد خیمـۀ     . ای  های خویش گردانیداعلی را مأو من هستی و حضرت
تـرا بـر   . راههایـت تـرا حفـظ نماینـد     بارۀ تو امر خواهد فرمود تا در تمامیزیرا که فرشتگان خود را در. رسیدنخواهد 

شیر بچـه و اژدهـا را   . هاد بر شیر و افعی پای خواهی ن. بزنی  دستهای خود بر خواهند داشت مبادا پای خود را بسنگ
 بمن رغبت دارد او را خواهم رهانید و چونکه باسم من عارف است او را سرافراز خواهم چونکه. پایمال خواهی کرد

نجـات داده معـزز خـواهم     من در تنگی بـا او خـواهم بـود و او را   . چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. ساخت
  .)91مزمور  ( “خواهم داد ردانم و نجات خویش را بدو نشانگ بطول ایام او را سیر می. ساخت

ام حتـی   سراسـر جهـان بـوده    ی بیشـماری در هد انجام این وعدۀ خدا در کشورهامن در حین رساندن پیغام انجیل شا
در برخی از این نقاط بـه   بخاطر موعظۀ انجیل،. اند ی که درگیر انقالب،کشمکشهای قومی و بحران جنگ بوده    یکشورها



 ٦٩

در کشـورهایی کـه نسـبت بـه     . انـد  ام و مرا از شهر بیـرون رانـده   تهدید قرار گرفته اند، مورد ی کردهسوی من تیرانداز
اش امـین بـوده    وعـده  ام ولی در همۀ این امور خداوند در انجام ر بازداشت شدهاند سه با بسیار سختگیر بوده مسیحیت

 !واقعاً که وفاداریش چقدر عظیم است. است 
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ار بـا  او بسـی  . او مشتاق بود تا پیغام انجیل را با همۀ دوستانش در میان بگـذارد . مسیح شعله ور بود قلب او از محبت
 از جوانـان بـه   مبشـر جـوان ، بسـیاری    بعنوان . “ مسح الهی”وی شخصی است با گفتند  حتی بعضی می. استعداد بود 

. بسیاری از آنها داشت فرا دهند و پیغامهای او تأثیر عمیقی بر  های او گوش خواستند به موعظه سوی او جذب شده می
  .ن بوداوند ، با قوت همراه این واعظ جواای درخشان داشت و دست خد آینده رسید که وی به نظر می

. از روابط متعددش فرزندانی دارد گذرد و آن واعظ بارها با افراد مختلف ازدواج کرده و سه سال از آن موقع میسی و 
اهدافی که در دوران جوانی برای زنـدگی  . اند پایدار و عمیق نبوده هیچکدام از روابطش. او دیگر در کار خدمت نیست

از  وانست شهادت عظیمی از پیروزی و فیض خدا باشد داستان غم انگیـزی ت اکنون زندگیش که می .داشت زایل شدند
  .شکست و ناکامی است

خدمت خود را با حضور آتـش   ام که نان و مردان جوان بسیاری را دیدهز. سرگذشت دوستم زیاد هم غیرمعمول نیست
توانست همراه با پیـروزی و       میان  در حالیکه خدمتش  . اند الهی آغاز کرده ولی با سرخوردگی و شکست به پایان رسانده          

اسـتعداد خداونـد بـا چنـین وضـعی بـا       ت؟ چرا بعضی از مردان باذوق و باها چیس ناکامی پس علت این. کامیابی باشد
هستند در آبهای عمیق  گردند؟ راستی چرا بعضی از ایمانداران که مملو از غیرت الهی برای کار خدا مواجه می شکست

  .شوند م غرق میگناه و شهوات جس

پاسـخ اولیـه ایـن باشـد کـه هـر        مطمئناً برای چنین سواالتی ، جوالهای معقول و منطقی بسیاری وجود دارد ولی شاید
هـایی   از این انتخابهـا و گزینشـها وسوسـه   در واقع برخی  .مسیحی در زندگی روزانه با انتخابهای مختلفی مواجه است

 در غیر این صورت خود را در راههای .ان پاسخ منفی داده و به خدا لبیک گوییمهای شیط ما باید به حیله. بیش نیستند

  .دهند ا بسوی مرگ روحانی و شکست سوق میای خواهیم یافت که ما ر لغزنده

سـپس مـا   . آغـاز شـوند   گـر  آمیز، یا لبخنـد و چشـمک عشـوه     زندگی ممکن است با یک نگاه حیلهانتخابهای غلط در
گردیم که ما  این ترتیب حول و حوش چیزهایی می کنیم و به  قلبمان میابطه با ارضای شهواتگزینشهای بیشتری در ر

 زیـرا کـه آنچـه در دنیاسـت از شـهوت جسـم و       ”گوید  کالم خدا می. دهد را از خدا رانده و بسوی شکست سوق می    
  .)16:2اول یوحنا  ( “زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است خواهش چشم و غرور

ایـن سـه حیطـه    . گـزینش کنـیم   گمان باید در سه حیطۀ مختلف زندگی کنیم بی خاکی زندگی می وقتیکه در این کرۀ تا
. گناه نسبت به اشخاص هیچ احترامی قایل نیسـت  . غرور زندگانی) 3خواهش چشم ) 2شهوت جسم ) 1: عبارتند از 

چگونه . ها غالب شویم سوسهگونه باید بر چنین وپس ما چ. نابودی ما حتمی است با انتخاب هر کدام از این سه حیطه
شاهراه قدوسـیت   در زندگی اختیار کنیم و به چه طریق باید بجای غوطه ور شدن در منجالب گناه وارد صحیح راراه 

  گردیم ؟

شناخت و محبت کـردن خداونـد    ما باید با غیرت و شوق فراوان خواهان. قلبهای ما باید به خدا اختصاص داده شوند
زمانی که قلبهـای مـا مملـو از عشـق بـه      . عدالت او باشیم ما باید تشنه و گرسنۀ. باشیم نه طالب لذتهای زودگذر گناه

 هـیچ کـس دو آقـا را    ”گویـد  مسیح مـی . سیح را در آغوش بگیریم م تا با غلبه بر گناه، خداوند باشند قادر خواهیم بود
دیگـر را حقیـر    چسـبد و  ی مـی بـا دیگـری محبـت و یـا بـه یکـ      تواند کرد زیرا یا از یکـی نفـرت دارد و    نمی خدمت

این گزینش را اختیار کنید تا عیسـی را   خیزید تصمیم بگیرید و هر صبح که از خواب برمی). 24:6متی  (“…شمارد می
هر کاری ابتدا این را سرلوحۀ زندگی خود سازید که با غیـرت در پـی    قبل از انجام. دوست داشته و او را خدمت کنید

صحیح منجـر   انتخابهای. ها روبرو گردید اختیار کنید نش صحیح را قبل از آنکه با وسوسهگزی. باشید اثر قدمهای مسیح
 .پیروزی مااست او. مسیح را برگزینید. شدوزمندانه و همیشه بهار خواهند به یک زندگی پیر
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سال  به هر حال در تابستان. معنی واقعی کریسمس را درک کرده باشم این عید را جشن گرفتم مدت هجده سال بدون اینکه
احساس شـادی و خوشـی تمـام    . یافتم زندگیم کامالً دگرگون شد و مقصود و هدف.  از طریق عیسی خدا را شناختم1965

زندگی ایمانی برایم تازگی داشت و همچـون  . از من برداشته شد گناهانم بخشیده شد و احساس گناه. تزندگیم را فرا گرف
  . یک نوع ماجراجویی بود

برای پارتیهـا ، هـدایا و عشـق و     حتی قبل از اینکه به مسیح ایمان آورم ،کریسمس همیشه دوران خوشگذرانی بود و زمانی
بـه یـاد دارم کـه در یـک     . ها وجـود داشـت    گذرانیو خوش  همۀ این پارتیهاعاشقی بود ولی یک احساس خالء خاصی در

 در وسط این زرق و برق و موسیقی، احساس. هنگام رانندگی ، ماشینم را داغون کردم کریسمس آنقدر مست کرده بودم که

  .من تنها و پریشان بودم در ته قلبم ،. ناامیدی و پریشانی حکمفرما بود

 یک پارتی پس از آن وقتی به. بردم برای اولین بار به معنای واقعی کریسمس پی. اقعی بسراغم آمدسپس اولین کریسمس و
مست کردن مردم بنظـرم بـرای آنهـا تنهـا یـک راه فـراری از دردهـای                   . کردم ای به همه چیز نگاه می      رفتم دیگر با دید تازه    

. ماننـد گذشـته نبـود    شروب بخورم ولی برای من الکل دیگرچند تن از دوستانم از من خواستند تا با آنها م . زندگیشان بود
  .بطور مصنوعی شادی ایجاد کنم دیگر احتیاج نداشتم تا از بیرون در خود. من از درون شاد بودم 

برای اولین . دادند بهمدیگر هدیه می خانوادۀ من همیشه در شب کریسمس. هرگز اولین شب کریسمس را از یاد نخواهم برد
پـس از دادن هـدایا بـه    . این هدیه بـرای مـن ارزش بسـزایی داشـت      .دگیم ، پدرم بمن یک کتابمقدس هدیه دادبار در زن
جـالبی    پیشـنهاد “ . ای بـدهیم   و بمناسبت تولد عیسی به خدا هدیه بیا با هم برویم ”دوستم بمن تلفن کرده گفت، یکدیگر،

  .بود

تمام کلیساهای شهر بسـته  . دعا نماییم  لیسایی گشتیم تا بتوانیم در آ نما چهار نفر دیر وقت شب با هم ملحق شده، دنبال ک
بداخل کلیسـا  . کلیسای کوچکی را یافتیم که تازه تأسیس شده بود و درش باز بود باالخره ما به خارج از شهر رفته و. بودند
تقـدیم کنـیم ولـی چـه      ای به خـدا  ی قلبی تک تک ما این بود که هدیهدر دعا ، آرزو. بمدت دو ساعت دعا کردیم  رفته و

در ایـن  خـواهم   خـدایا ، مـن مـی   ” دوسـتانم گفـت،   توانستیم به مالک همۀ هستی هدیه دهیم؟ در دعا یکی از چیزی را می
خـواهیم در    بله خداوندا، مـی ”ما همگی با این دعای او متحد شده گفتیم ، “.ای را صید کنم کریسمس برای تو جان گمشده

  “. ک نفر را برای تو صید کنیمتعطیالت ی طول این

گرفت که در مدتی مشخص شخصی را  توان تصمیم نمی. ی خدا زمان معینی تعیین کردتوان برا از آن به بعد آموختم که می
این روح خداسـت کـه بایـد مـردم را بسـوی مسـیح       . خواهد افتاد بسوی مسیح آورد و تصور کرد که خود بخود این اتفاق

سـاختمان   در شـب سـال نـو بـه    . ایمانی جدید و تازه بودیم بنابراین به این صورت دعا کـردیم   دگیبکشاند ولی ما در زن
ـ  این ساختمان در بتان روژ ،. مرکزی شهر رفته و جلسۀ دعای دیگری تشکیل دادیم  ا چراغهـایی داشـت کـه وقتـی     لویزیان

  .داد شد عالمت صلیب را تشکیل می روشن می

. خواندن و هیاهو به باالی تپه آمدند کردیم که همزمان چهار نفر دیگر در حال سرود ستش میا در یک سوی تپه خدا را پرم
آنهـا در یـک     . هر کدام از آنان یک شیشه وتکا در دست داشتند         . خواندند ما در مورد مسیح و آنها در مورد شیطان سرود می          

. مـا آورده اسـت   ها ، خدا این افراد را پیش  بچه”، باالخره یکی از دوستانم گفت. سوی دیگر آن نشستیم  سوی تپه و ما در
  “. بیایید در مورد عیسی با آنها صحبت کنیم
کـرده مسـیح را در قلـب خـود      حدود سه ساعت بعد آن چهار مـرد جـوان دعـا   . پس ما خبر خوش مسیح را به آنها دادیم 

نگـرم   وقتی بـه گذشـته مـی   . یم تا در مسیح رشد نمایندآنها کمک کرد پس از آن ما آنها را مرتباً مالقات کرده ، به. پذیرفتند
اگـر در ایـن    شود چه عالی می. ام  سمسی بوده است که تا حال گذراندهکریسمس واقعی من بهترین کری یابم که اولین درمی

یسـمس  کر. خواهـد  ای از شـما مـی   چه هدیه کریسمس هنگام دادن هدایا به دیگران ، از خدا بخواهید به شما نشان دهد که
 !مبارک
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ز اندر اگر به این. افکن شدند ش وی را تشویق و تمجید نمود طنینخادم مسن تر وقتیکه پسر شهایاین کلمات در گو
ن است تا مسـابقۀ  ویک مسابقۀ دو مارات زندگی مسیحی بیشتر شبیه به. دهیم  ای انجام می اعتنا نماییم کار بسیار شایسته

ی مسیحی را بـا شـوقی   بسیاری زندگ. را بخوبی به پایان برسانیم خواستۀ خداوند این است که این مسابقه. دو سرعت
. نماینـد  ایـان عبـور مـی   رسانند و حتی برخی سینه خیز از خـط پ  لنگان لنگان آن را به پایان می کنند ولی عظیم آغاز می

  .آرزوی خدا این است که ما با قدرت و با صبر آنرا به کمال رسانیم

 بنـابراین چونکـه   ”کند، توصیف می نویسندۀ عبرانیان ،کلید و رمز موفقیت در به کمال رساندن دورۀ زندگیمان را چنین
پیچد دور بکنیم و بـا صـبر     که ما را سخت میرا گران و گناهی را گرداگرد خود داریم هر بار ما نیز چنین ابر شاهدان

مقرر شده است بدویم و بسوی پیشوا و کامل کنندۀ ایمان یعنی عیسی نگـران باشـیم کـه     در آن میدان که پیش روی ما
تخت خدا  را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و بدست راست حرمتی آن خوشی که پیش او موضوع بود بی بجهت

  .)2و 1:12ان عبرانی ( “نشسته است

وقتی با پیـروزی آنـرا بـه پایـان     تنها  . یابد شود و با تمرکز بر او ادامه می  خدا آغاز می بهزندگی مسیحی با نگاه کردن
مـردان و زنـان اعصـار گذشـته     . قدم این را ه را باید با ایمان برداریم هر. رسانیم که همچنان بسوی او نگران باشیم می

مخصوصـی   آنهـا بـرای پیروزیشـان فرمـول    . را یقین کامل داشتند که مسیح پیروزی آنهاست بودند زی پیروز و کامیاب
ابراهیم . پولس با گناه در کشاکش بود. گرفت پیروزی آنها از نگاه کردن به مسیح بعنوان منبع قوتشان منشاء می. نداشتند

همۀ آنها سـقوط کردنـد ولـی همـه     . دپطرس خداوند را انکار کر. گرفتار شد داود در تارهای شهوت. تسلیم ترس شد
  .پایان گذشتند آنها دورۀ خود را به کمال رساندند و از خط. خاسته و با ایمان قدم به جلو گذاشتند  مجدداً به پا

تـوان   بدون نگاه کردن به مسـیح نمـی   در واقع. میمان را به مسیح معطوف دار  این مسابقۀ روحانی ما باید توجهدر آغاز
گردد که همچنان به عیسـی   حی است و تداوم آن زمانی میسر میمسی این نقطۀ شروع زندگی. را آغاز نموداین مسابقه 

ایمانمـان   برای کسب پیروزی، هر روزه باید بر عیسی توکـل کنـیم همچنانکـه در ابتـدای    . کنیم نگران بوده بر او توکل
  .رفتار نمودیم و این راز زندگی پیروزمندانۀ مسیحی است

مـا بایـد   . آن نیـز بنگـریم   کامل کنندۀ  مصمم باشیم که نه تنها به عیسی بعنوان پیشوا و حافظ ایمان بلکه بعنوانما باید
       بایسـت    مـا نیـز مـی   . عیسی تا به آخر امـین بـود  . “غالم نیک متدین  آفرین بر تو ای”او باشیم  مشتاق شنیدن این گفتۀ

 زنـدگی مسـیحی  . ای اسـت  برتر از کسب صرفاً تجربـه زندگی مسیحی بسیار . متعهد بمانیماو   نسبت به“تا به آخر ”                

 ایمان آوردنـد، طریـق کـامالً    به مسیح زمانیکه آنها. نامیدند  می“آن طریق”ایمانداران اولیه را پیروان . ت حیاتی پویا اس
بـا وجـود   .  داشتهو مشقتهایی را به همرااین طریق با خود مشکالت  اغلب. ای را برای زندگی خود اتخاذ کردند تازه

سـوزانده   ای دیگر زنده زنـده  عده. ها جلوی شیران افکنده شدند بعضی. تا به مقصود خود برسند این آنها مصمم بودند
  .شدند ولی آنها به مسیح نگاه کردند و بخوبی دورۀ خود را به کمال رساندند

اگـر  . به او نگاه کنـیم . معطوف داریم ست، بیایید توجه خود را بر عیسیدر حالیکه چیزی به اتمام امسال باقی نمانده ا
. آنرا اعتراف کرده و از خدا بخواهید تا شما را از آن طاهر سـازد  در زندگیتان چیزی هست که به شباهت مسیح نیست

را مسیح  سال آینده. خدا بخواهید تا در شما به قوت عمل کند تا به قامت و شباهت مسیح در آیید از. به عیسی بنگرید
شوید که این مسابقۀ روحانی را بـا نگـاه    تمامی توجه خود را بر او معطوف دارید و با این نیت مسلح. گونه آغاز کنید

 .گذاشتن امسال ، در حالیکه بر عیسی نگرانیم به استقبال سال جدید برویم با پشت سر. کردن به مسیح به پایان ببرید
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اند کـه چنـین    ایم، در تاریخ بشر تنها گروه معدودی از افراد فرصت داشته هقدم نهاد هم اکنون ما به دوران جدیدی

مناسبی است که شخص  ایم، و این نخستین فرصت ما از دیوارۀ زمانی هزارۀ دوم عبور کرده.  کنندرا تجربه چیزی
ود بـه هـزارۀ   جهان مشغول بزرگداشت ایام ور میتواند تمام روز را صرف تماشای مردمی نماید که در هر نقطه از

سال جدید یک سؤال بسیار بزرگ پیش روی هر یک از ما قـرار دارد،   امّا در این هزاره، قرن، دهه و. جدید هستند
رویای شما چیست؟ شما برای تدابیر زندگی خود، خانوادۀ خـود، جامعـۀ خـود، ملـت      سؤال مزبور این است که

کلیساها، خـادمین   در واقع» .افتند بدون رویا مردم می « :گوید دنیای خود چه رویایی دارید؟ کتابمقدس می خود و
باشـد،   برخورداری از رویا به تنهایی کافی نمی با این حال. شوند و سازمانها نیز بدون برخورداری از رویا تلف می

سـیلۀ  ما نیازمند رویای کتابمقدسی هستیم، رویـایی کـه بـه و   . برخوردار شویم زیرا ما نیاز داریم که از رویای خدا
بـاب   کتابمقـدس رویـای ایـن مـرد را در    . اشعیای نبی در زندگی خود رویا داشت. گیرد ما شکل می خدا در قلب

رویایی رو بـه بـاال، رویـایی     رویای او. اشعیا رویایی سه گانه داشت. کند ششم کتاب اشعیا به روشنی توصیف می
 ما در آغاز هزارۀ جدید به شدت نیازمند برخـوردار  که من اعتقاد دارم. درونی و همچنین رویایی رو به بیرون بود

در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را «: گوید کتابمقدس می. اشعیای نبی هستیم شدن از رویایی همچون رویای
اشـعیا در رویـای رو بـه    . )1: 6اشعیا ( »های وی پر بود که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامن دیدم
مـا بـه   . این دوران خاص از تاریخ به آن نیاز داریـم  این بزرگترین رویایی است که ما در» .خداوند را میدید« باال 

. ای از شخصیت و صفات او داشته باشـیم  ما محتاج هستیم که مکاشفه. داریم های جدیدی از خداوند نیاز مکاشفه
احساسات مـا   .تن دید تازهای از خداوند محتاجیمبه بناهای بزرگتر و طرحهای حساب شده، به یاف ما بیش از نیاز

بـا مشـاهدۀ خداونـد جلـوس نمـوده بـر        اشعیا. باید با او آشنا شوند، با او راه رویم و به او در جاللش بنگریم می
خداوند نشان دهندۀ مکانی است که اوج قـدرت و اقتـدار    تخت. کند تخت، او را در اقتدار و قدرتش مشاهده می

. شدت نیازمند درک این واقعیت هستیم که خداوند هنوز بر تخت خود قرار دارد ما به. شود فت میجهان در آن یا
عالوه بر قدرت و  امّا اشعیا. خداوند تمامی قدرت و اقتدار را در دست دارد. خویش را ترک نکرده است او تخت

رشتگان مقرب، او را این گونه خطاب که ف گوید کتابمقدس می. کند اقتدار خدا، او را در قدوسیتش نیز مشاهده می
هر یک ). 3: 6اشعیا (»صبایوت، تمامی زمین از جالل او مملو است قدوس، قدوس، قدوس یهوه«: گفتند نموده می

 این واقعیت در مورد اشـعیا . اند خدا در طول تاریخ به نحوی خدا را در قدوسیتش شناخته از زنان و مردان بزرگ

مشاهده کرد، خـود   وقتی که اشعیا خدا را در پاکی مطلقش. ن و شما نیز صادق استنمود، و در مورد م صدق می
قدر که مـا خداونـد را بیشـتر مشـاهده      هر. را نیز در نور قدوسیت خدا مشاهده نمود و در حضور او شکسته شد

ای صـادقانه و  این نـوع رویـا شکسـتگی و اعترافهـ    . او نداریم شویم که در واقع شباهتی به کنیم، بیشتر متوجه می
 درواقع او به دنبال یـافتن . شمارد امّا خداوند قلب شکسته و روح نادم را هرگز خوار نمی .عمیقی را به دنبال دارد

خداوند و نیز خود را مشاهده  اشعیا در ابتدا. قسمت نهایی رویای اشعیا دنیای اطراف او بود. باشد چنین قلوبی می
که را بفرستم «: او صدایی از جانب خدا شنید. شکست قلب او. دمند نگریستنمود و سپس به دنیای نیازمند و در

 .)8آیه (» !لبیک مرا بفرست« : و اشعیا گفت .)8آیه (»و کیست که برای ما برود؟
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با ایـن  . داشتن دعاهای پویا، نیرومند و ثمردار در زندگی خود هستندمسیحیان مشتاق  تعداد کثیری از
شود کـه   اگر از یک عضو متوسط کلیسا سؤال. یابند بسیاری از ایشان خود را در این امر ناکام می حال

این سـؤال شـرم    دهند، به احتمال قوی از پاسخ دادن به چه مدت زمانی را به دعا کردن اختصاص می
دعا کلید رشد صمیمیت  با این حال. ن یک انتقاد نیست بلکه فقط بیان واقعیت استای. خواهد داشت

مندانـۀ مسـیحی   دعای پیروز. دارد ما با خدا، و داشتن رابطۀ منطقی در سلوک نمودن با او را در دست
تبدیل شویم؟ این سؤال در واقع سه سؤال  کننده توانیم به مردان دعا و شفاعت چیست و ما چگونه می

مسیحی چیست؟ و دعای پیروزمندانه چیسـت؟ بـرای    دعا چیست؟ دعای:  در خود جای داده استرا
دعـا  . بدانیم که چه چیزی دعاست و چه چیزی دعا نیسـت  باید برخورداری از موفقیت در دعا، ما می

 یدعـا جسـتجو  . باشـد  و تشریفات رسمی مـذهبی نیـز نمـی    دعا یک آیین. یک وظیفۀ مذهبی نیست
در تعریف ناب از دعا باید گفت که دعا به طـور سـاده   . نیست  بابانوئل در آسمان همخدایی همچون

انـد، و در پـی    رابطۀ آن گـروه از افـراد بـا خداسـت کـه او را شـناخته       دعا. رابطۀ صمیمی با خداست
دعا یک رابطۀ محبت و شنیدن با خـدایی اسـت کـه مـا را آفریـد و نجـات       . هستند شناخت بیشتر او

 مفهوم واقعی دعا دیدگاه فرد نسبت به آن را دگرگون ساخته، او را قادر به انجام دعـای  درک. بخشید

 بدون داشتن و درک ایـن تعریـف درسـت، دعـا بـه جـای یـک عمـل        . سازد پیروزمندانۀ مسیحی می

بـدون شـک   . دماجراجویانه و پیروزمندانه به یک کار شاق، رنج آور و وظیفۀ صرف، مبدل خواهد شـ             
انقالبها، جـوامعی کـه نسـل     من به میان. ق دارد که ما از نوع نخست آن برخوردار شویمخداوند اشتیا

. ام اند، قدم گذاشـته  جنگها دریده گردیده کشی در میان آنها حادث شده، و همچنین ملتی که به وسیلۀ
 .ام هیئت دولت، و یک نخست وزیر مالقـات داشـته   با اعضاء مجلس، قضات بلند پایه و ارشد، اعضاء

ها، با شور و شعف تمام عیار و هیجـانی   هیچیک از آن تجربه با این حال باید صادقانه اعتراف کنم که
شـادی بـاالتر از ایـن    . االرباب دارم، قابل قیاس نیستند شاه شاهان و رب که به هنگام ورود به حضور

. دار برقرار سـازد  نیای صمیمی داشته با او گفتگویی مع شخص با خالق این عالم رابطه وجود ندارد که
است که با  کنید، خدایی که دنیا را در فضا آویخته است و ستارگان را در کیهان قرار داده، مشتاق فکر

 .تواند با آن برابری کند هیچ چیز نمی! آه. ای قلبی داشته باشد ما رابطه
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بسـیاری بـه مـن    » .در کشمکش هستم من با اوقات دعای خود مشکل دارم و«: گویند نداران، اغلب گالیه کرده میایما
من به سختی دعای مستمر را در زندگی حفـظ  «یا » .شده است دعا در زندگی من به یک عمل تشریفاتی بدل«اند،  گفته
 امّـا . دهنـد   و معموالً این کار را بر سر سفره انجام مـی سه تا چهار دقیقه دعا میکنند، متوسط مسیحیان در روز» .میکنم

اغلـب مسـیحیان مشـتاق     ام که من دریافته. دعای معمول مسیحی، و دعای سنتی مسیحی دو چیز کامالً متفاوت هستند
حی در امّـا دعـای پیروزمنـد مسـی    . از کجا آغاز کنند دانند این کار را هستند که به مردان دعا بدل شوند، لیکن آنها نمی

شـما  . در واقع این دعا هیچ چیز عجیب و غیر دسـتیافتنی در برنـدارد  . است واقع همان دعای معمول و عادی مسیحی
مـاهر   برای مبدل شدن به یک شفاعت کننده بزرگ، نیازی نیست که یک الهـی دان بـزرگ یـا سـخنران     باید بدانید که

قلب اسـت، قلـب خـدا و قلـب       ارتباط و شراکت میان دوباشید، زیرا دعا ارتباط و مشارکت عقل وخرد نیست، بلکه
در واقـع هـر فـردی کـه     . باشد جستجوی قلوب فروتن می خداوند به دنبال هنرهای خطابت نیست، بلکه او در. انسان

داشته باشد، واجد شرایط قرار گـرفتن در صـفوف سـپاه شـفاعت کننـدگان       قلبی مشتاق محبت نمودن و شناخت خدا
قـدم اول   .بتوانیم دعاهای پیروزمندی در زندگی خود داشته باشیم، باید ماهیت دعا را درک نمـاییم  هبرای اینک. اوست

هر یـک از مـا جهـت ورود بـه      آمیز خدا برای در دعای پیروزمند مسیحی درک این واقعیت است که دعا دعوت فیض
تنها راه ممکن جهت دسترسی ). 16:4عبرانیان ( کند توصیف می» تخت فیض« کتابمقدس تخت خدا را . حضور اوست

زمانی که ما این حقیقـت بـزرگ را دریـابیم، دعاهـای مـا شـکلی پویـا         .به خدای مطلقاً قدوس از طریق فیض اوست
 هر روز صبح من با شگفتی به حضور. و شادی در اوقات دعای ما به وفور یافت خواهند شد خواهند یافت و سالمتی

خداوندم به من بـیش از آنچـه    من به حضورش فقط برای گرفتن چیزی از او نیست،با وجود اینکه رفتن . روم خدا می
تحت فشار قرار دادن خدا بـرای انجـام کـاری، قلـبم را      من به جای وادار کردن و. کند که بخواهم یا فکر کنم عطا می

. ن حضـور خداسـت  دعا تجربه نمـود . حضور خدا یافتن شناخت عمیق از اوست هدف از آمدن به. سازم تسلیم او می
پادشاهی  پدرمان، خدای قادر مطلق، سرور سالمتی و کسی است که بر تخت«رابطۀ محبت ما با  دعا روش عملی بسط

دعا، عملـی پـر   . تشریفاتی وجود ندارد در دعای پیروزمند مسیحی چیزی خسته کننده یا» .تمامی جهان تکیه زده است
کسی است، که همه چیز را در مـورد هـر کسـی و هـر چیـزی       اخت آنای برای شن دعا رابطه. شکوه و تهورآمیز است

کنیم، از آن پس دعا به جای وظیفه به شادی، به جـای   این دیدگاه در دعاهایمان می زمانی که ما شروع به بسط. داند می
جـای   در آن هنگـام شـکرگزاری و پرسـتش   . گـردد  به جای شکست به پیروزی مبـدل مـی   به رابطۀ نزدیک، و مذهب

بزرگترین مشخصۀ یـک شـفاعت    .شود گیرد و در زندگی ما به امری معمول بدل می حساس محکومیت و غرغر را میا
شود و شفاعت کننده از محبـت خـدا تقویـت یافتـه      می زیرا دعا به وسیلۀ محبت جاری. کنندۀ پیروزمند، محبت است

فراتـر از تمـامی   . شـود  ت نسبت به خدا بـدل مـی  کند، و این تجربه به محب می او محبت خدا را تجربه. گردد دلگرم می
گذارد و مـا   می خدا محبت خویش را با ما به مشارکت. دعا مفهوم مشارکت و مراوده را نیز در بردارد نکات ذکر شده،

قلب خـدا بـه   . یعنی قلب خدا و قلب انسان .دعا ارتباط و مشارکت دو قلب است. کنیم نیز محبت خود را به او ادا می
و ابدی است، امّا قلب ما قلبی بسیار کوچک، ناپاک و از هر چیز  قلب او توانای مطلق. لق پاک و قدوس استطور مط
 ایـن ! آه. حال به وسیلۀ خون مسیح این فرصت به ما عطا شده که بـه حضـور او داخـل شـویم     با این. تر است فریبنده

 .کنیم ا از طریق فیض او آغازپس همین حاال این دعا را جهت شناخت خد. دعای پیروزمندانه است
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سـرانجام ایـام طـراوت و احیـا از     «: چارلز هادون اسپرجن کشیش بزرگ بریتانیایی گفـت   سال پیش140بیش از 
صمیمیت فزاینده  های فعالیتهای بیداری و صداقت و  نشانههمه جا. خداوند بر سرزمین ما ریخته شده است جانب

قدرتمنـد قـبالً بـه هنگـام قـرار گـرفتن        نخستین باد... روح دعا کلیساهای ما را مالقات نموده است . وجود دارد
کند، همواره  روح دعایی که آقای اسپرجن آن را توصیه می» .شد های آتش بر سر مبشران به وضوح تمیز داده زبانه

 شما به هر شکلی که عهد جدید را کاوش کنید یا به داالن. بزرگ کلیسای مسیح بوده است یشۀ تمامی بیداریهایر

باب نخست کتاب اعمال  در. فکنید متوجه خواهید شد که بیداری همواره دعا را پیش رو داشته استاتاریخ نظر بی
در کتـاب اعمـال   . نفر به مسیح ایمان آوردنـد  3000در باب بعدی . رسوالن کلیسا در یک جلسۀ دعا متولد گردید

کنیم که نخسـتین جنـبش    در کتاب مذکور مشاهده می. نمود می کرد و دست خداوند حرکت رسوالن کلیسا دعا می
در این کتاب چندین مرتبه کلیسا قدمهای رو به جلـو و بزرگـی بـر    . گردد مولود می بشارتی نیز در یک جلسۀ دعا

زیربنـای بیـداری را    دعـای پیروزمندانـه بسـتر و   . انـد  روه کوچکی از افراد مشغول دعا بـوده زیرا فرد یا گ میدارد،
در طـول ایـن   . ام بیـداریهای کتابمقدسـی داشتــه    در سالهای اخیر من تحقیقات زیادی پیرامـون . کند ریزی می پایه

ای بار روحانی یافته، دعا  واره عدهدر ایام این بیداریها هم. ام کشف کرده کاوشها دعا را همواره در قلب تمامی آنها
آنها با خـدا  . کند می کشند و خداوند ایشان را اجابت آنها برای خدا و ایام تفقد او انتظار می. کنند می کردن را آغاز
بـاری کـه مـن یـک بیـداری روحـانی را از        اولین. سازد کنند، و خداوند خود را بر ایشان مکشوف می مالقات می

آن بیـداری از یـک   . های بشارتی نفوذ کرده است کلیسا و جلسه م، شاهد بودم که روح دعا درنزدیک تجربه نمود
او علیرغم اوضاع ناخوشایند و دشوار حاکم، به دعـا  . کردن دست نکشید و تسلیم نشد او از دعا. کشیش آغاز شد

. دگرگـونی گردیـد    دچـار وقتی حضور خداوند آمد، همه چیز. آنگاه یک روز حضور خداوند آمد. ادامه داد کردن
. شدند بـه هفتـۀ بعـد نیـز کشـانده شـدند       می باید روز یکشنبه ترتیب داده های بشارتی که بر طبق برنامه می جلسه

خبـر  » داد کارهای بزرگـی کـه خـدا انجـام مـی     «گروهی از  های رسانه. ساختمان کلیسا گنجایش حضار را نداشت
دشـمنان قـدیمی و خـونی در    . شدند یافتند و از  اسارت آزاد می ت میاعتیاد نجا معتادین از بدترین مراحل. دادند

کـه شـما را    من سعی نخواهم کـرد . زمانی که قوم خدا دعا کردند حضور او آمد. شدند یکدیگر برادر می مسیح با
دعـا  . ام عنوان یک قانون روحـانی شـناخته   امّا آن را به. متقاعد سازم که بر تمامی علل و چگونگی تأثیر دعا واقفم

وقتی کـه حضـور خداونـد    . کنند خداوند همواره با هم عمل می دعا و بیداری در تجلی جالل. یک واقعیت است
. گـردد  گردد، و با نمایان شدن جالل خدا، رشد روحانی و کمـی کلیسـا تسـریع مـی     می بیاید، جالل او نیز نمایان

دعا به . کلیساست ز همواره مقدم بر بیداریهای بزرگروحانی صید و حصاد بزرگ را به دنبال دارد و دعا نی بیداری
. ایـم  یابیم در مسیر بیداری قـرار گرفتـه   می ای صمیمی زمانی که ما با خدا رابطه. مفهوم ساده صمیمیت با خداست

دعای خالص توبۀ خالص را بـه  . نقاب مذهبی بودن را بر چهره بگذارد انسان نمیتواند در صمیمیت با خدا باشد و
قـبالً در   زمانی که این مهم تحقق یابد، مـا . بخشد عمیق به روح خدا در زندگی ما آزادی عمل می توبۀ. دارددنبال 

امّا من به طور ساده یک چیـز  . گفت توان راجع به بیداری مطالب و سخنان زیادی می. ایم مسیر بیداری قرار گرفته
پس شما دعا . یداری همیشه با بالهای دعا فرود میĤیداست که ب دانم و نکتۀ مزبور این در مورد بیداری روحانی می

 .کار خدا را مشاهده کنید کنید و سپس بایستید تا
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 در آن روزها بود که من مفهوم واقعی. ام دههستند که من در زندگی مسیحی خود تجربه نمو ترین دورانی آن ایام یکی از پر ابهت

کردم هـم قـادر بـه     هنگام حتی اگر سعی می در آن. روزه را در عمل آموختم، چیزی که قبالً تنها به مفهوم عقالنی آن واقف بودم
آن هنگام حضور در . ام بودم دهنده شدم، مشتاق داشتن اوقات عبادت با نجات می زمانی که صبحگاهان بیدار. خوردن چیزی نبودم

اینکـه زمـان    درست مثل. تواند سپری شدن زمان را در حجرۀ خلوت خود احساس کند محسوس بود که شخص نمی خدا آنچنان
این اولین تجربۀ من از چیزی بود که . شده بود برای من آن روزها، روزهایی بودند که فردوس بر زمین مستقر. متوقف شده است

آن  در. در همان ایامی که بیداری روحانی در زندگیم پدید آمده بود، با تکس ازدواج کـردم  من. امیدندن می» بیداری«بسیاری آن را 
یک گردهمایی بشـارتی جوانـان را بـر     هنگام من از طرف یک کشیش که مرد خدا بود در مونرو لوئیزیانا دعوت شدم که هدایت

بـا ایـن حـال آن    . بحث داشته باشم، امّا با استقبال اندکی روبرو شدمجوانان مورد  من سعی کردم مالقاتهایی با گروه. عهده بگیرم
ای کـاش  » .انجام خواهـد داد  انگیزی کنم و خداوند کار شگفت من برایت دعا می«: دوست داشتنی مرا تشویق نموده گفت کشیش

اوایـل سـال   . اد شده آغـاز شـد  عصر چهارشنبه در کلیسای کشیش ی گردهمایی بشارتی جوانان در. فقط من هم ایمان او را داشتم
. آنهـا شـیوع داشـت    استفاده از داروهای روان درمـانی در میـان  . جوانان به یک باره از کلیسا غایب شدند  بود و در آن ایام1970

امّـا  . اشتیاق اندکی بـرای مسـائل روحـانی وجـود داشـت      بحرانهای نژادی در تزاید بودند و. جنگ ویتنام به شدت در جریان بود
 او دعا کـرد، . او فقط به نجات دهندۀ خود چشم دوخته بود. کرد موقعیتهای دشوار نگاه نمی  مذکور به فرهنگ حاکم و یاکشیش

انگیـزی انجـام    و خداوند کارهای شگفت کنم من دعا می«: گفت او همواره می. او از تسلیم شدن امتناع ورزید. دعا کرد و دعا کرد
من آنچه در قلب داشتم را برای جماعـت کوچـک   . اتفاق عجیبی رخ نداد ر چهارشنبه هیچامّا در جلسه نخست عص» .خواهد داد

کـردم، امّـا بـاز     عصر پنجشنبه نیز با تمام قدرتم موعظـه . لیکن کسی به دعوت من پاسخ مثبت نداد. کردم عصر چهارشنبه موعظه
شد   این حال زمانی که جلسه به پایان خود نزدیک میبا  .اتفاقی نیفتاد و هیچ کس به درخواستها و دعوتهای مکرر من پاسخ نداد

 فرد مذکور سپس رو به جماعت ایستاد و از مردم و بـه . جلو آمد و با کشیش مشغول دعا شد یک مرد از میان جماعت برخاسته

در . بـرای جوانـان نبـوده اسـت     او اعتراف کرد که نمونۀ خـوبی . طور خاص از جوانان حاضر در جلسه درخواست بخشش نمود
توانم  من برای وصف رویداد مذکور نمی. خاصی به وقوع پیوست همان لحظه که فرد مورد بحث در جای خود قرارگرفت، اتفاق

فریاد برآورده،  قسمت مقابل منبر کلیسا مملو از مسیحیانی شد که نزد خدا. به کار برم» مالقات کرد خدا آن کلیسا را«ای جز  جمله
دست خداوند بـا قـوت   . عصر جمعه از جمعیت پر شد کلیسا در. نمودند کردند و از او طلب بخشش می به گناهانشان اعتراف می

در آن هنگام آن . ای در جلسه شرکت کردند سابقه امّا روز یکشنبه جمعیت بی. وجود آمد عصر شنبه نیز همین وضع به. عمل نمود
مـا بایـد جلسـات را یـک     . آن است بیداری نیست، بلکه فقط آغازسامی، این پایان «: خدا بار دیگر به من نزدیک شده گفت  مرد

امّا به علت کمبود فضا مجبور بـودیم جلسـات را در سـاختمان دیگـری      .ما جلسات خود را ادامه دادیم» .هفتۀ دیگر تمدید کنیم
از . را نداشت ان از جلساتساختمان نخست گنجایش استقبال کنندگ. رو به محوطۀ دانشگاه نقل مکان کردیم از این. برگزار کنیم

به همین جهت ما به تدریج . جمعیت را در خود جای دهد توانست آن امّا آن هم نمی. این رو ما به ساختمان دیگری منتقل شدیم
قلب خـود   در آن جلسات یکی از بدنامترین دالالن مواد مخدر. به مرکز هنری شهر انتقال یافتیم با چندین هزار نفر استقبال کننده

در آن جلسـات بسـیاری افـراد از    . کند زندگی می اکنون پس از سپری شدن سی سال هنوز آن خانم برای مسیح. را به مسیح سپرد
تیتر اول روزنامۀ محلی به صـحبت  . رهبران دو گروه نژادی رقیب به مسیح ایمان آوردند مشکالت نژادی آزاد شدند، و تعدادی از

هـا و   سـال مـن هنـوز نامـه     ت شش از وقوع بیداری خبر داد و اکنون پس از گذشـت سـی  اخبار ساع. بیداری اختصاص یافت از
آن جلسات با تعداد اندکی آغاز . کنم اند، دریافت می نجات یافته پیغامهایی از طریق پست الکترونیکی از افرادی که در آن جلسات

همـــــواره از ایـن    بیـداری .  مقدس و اهل دعا آغـاز شـد  امّا آن بیداری از یک کشیش فروتن،. پایان یافتند  هزاران نفرباشدند و
بخوانید و با بررسی تـاریخ مـذکور درخواهیـد یافـت کـه تمـامی        توانید تاریخ بیداریهای بزرگ را شما می. شود طریــق آغاز می

جالل خـدا  . اند آمده ، فروداند کرده بالهای دعای گروههای کوچک مردان و زنانی که به طور متحد دعا می بیداریها بدون استثناء با
 .گردد همیشه با بالهای دعا نازل می
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 بـا وجـود اینکـه دعـا در میـان     . متولد گردید و با زنان ومردان دعا به راه خـود ادامـه داد   کلیسای عهد جدید در یک جلسه دعا

مـا در بـاب   . عادی و جا افتاده بـوده اسـت   ای کامال مانداران امروزی امری غیر متداول است، در میان ایمانداران قرن اول تجربهای
در باب سوم کتاب مذکور، رسوالن در حالی با . بینیم فریاد زدن در حضور خدا می نخست کتاب اعمال رسوالن، کلیسا را در حال

کلیسـا روی خـدا را در دعـا     در بـاب چهـارم  . رفتنـد  شوند که برای دعا کردن به سوی هیکل مـی  لنگ مادرزاد روبرو می آن مرد
کلیسـا در روزهـای   . شـود  موقعیت اتکای مطلق بر خداوند دیده مـی  در تمامی قسمتهای کتاب اعمال رسوالن، کلیسا در. طلبد می

کنـد   بیان می به طوری که کتابمقدس. سا رشدی سریع بودرشد کلی. نمود کرد، بلکه رشد نیز می دعا می نخست تاریخ خود نه فقط
. ای در کلیسـا بـوده اسـت    نیروی محرک و سوق دهنـده  در واقع دعا همواره. شدند که هزاران تن در یک روز به کلیسا اضافه می

دعـا همـواره یـک    . اند اند که در سکوت برای تحقق آن نهضتها دعا کرده گمنامی داشته  بزرگ روحانی همواره قهرمانانایبیداریه
ایمان نیز در کلیسای بیـدار   بی شور و عالقه تازه جهت بشارت به دنیای.  کلیسای بیدار استۀچون و چرا و عادی معادل بی مخرج

 دچـار رخـوت گشـته بـه خـواب       ناگهـان به طوری کـه . پیماید را می در واقع کلیسا به طور معمول چنین طریقی. گردد متولد می
بـا   با ایـن حـال بایـد در نظـر داشـت     . تفاوتی روحانی را به دنبال دارد اخالقی در زندگی و بی ایط همواره ناپاکیاین شر. رود می

 روح الهـی شـروع بـه    هدر ایـن واقعـ   .رود القدس هرگز به خواب نمی وجود اینکه احتمال خواب کلیسا همواره وجود دارد، روح
امین جهت بیداری و احیا نزد خدا فریاد برمیĤورند، و خدا به فریادهـای ایشـان    راننماید، و این ایماندا برانگیختن بقیت وفادار می

در نتیجـه  . کننـد  کالم خدا را موعظه مـی  آنها نیز به نوبه خویش با قدرتی احیا شده و اقتدار،. انگیزد داده مردان خدا را برمی پاسخ
قلوب ایمانداران پس از توبـه  . شوند سپس گناهان اعتراف می. خیزد خواب برمی کلیسای به خواب رفته شروع به حرکت نموده از

در نهایـت  . سـازد  مـی  اند، لبریـز   مسیح را تجربه نمودهش دنیای گناهکار قلب آنانی که بخشو محبت برای نجات .یابد قدرت می
رهـا و بارهـا تکـرار شـده     باال طریقی تاریخی است که با طریق ذکر شده در. گردند افراد جدید بسیاری در ملکوت خدا متولد می

محتـاجم   خدایا، من بـه تـو  «: گوید دعا می. دعا بیان و سخن قلب فروتن است. بیداریها بوده است امّا دعا همواره بنیاد تمام. است
و . دیگر بیداری تجلی فیض خدا بـر قـوم اوسـت    از سوی. دعا اتکای مطلق بر خداست» .بدون تو من قادر به انجام کاری نیستم

. بخشـد  لـیکن او فـیض زیـاده مـی    «: گویـد  کتابمقدس در این باره می. کند عمل می ض همواره در قلوب فروتن آزاد گشته،این فی
خدا از غرور نفرت دارد، لیکن با  .)6 :4یعقوب (»بخشد کند، امّا فروتنان را فیض می خدا متکبران را مخالفت می:گوید  می اینبنابر

 مـن بـه   1978در سـال  . نهـد  های کلیسای بیدار را بنیان مـی  کند پایه می ی که دعایکند، کلیسا فروتنی با مهر و رحمت برخورد می
کوتاه کلمه آلمانی  هان شکل. کلیسای مذکور، کلیسای باپتیست هان نام داشت. کوچک در آلمان انتصاب شدم شبانی یک کلیسای

کلیسـای مـذکور   ! تیست در شهر جوجه نصب شده بـودم باپ در واقع من به شبانی کلیسای جوجه. به معنی جوجه است» هانچن«
 در آن سال قلب من با. دادند اعضای آن را خانوادههای نظامیان آمریکایی تشکیل می یک جماعت کوچک کلیسایی بود که اغلب

را بـه  گروهـی را گـردآورده، دعـا     در آن هنگام من تصمیم گرفتم که. تفاوتی روحانی در کلیسای مورد بحث شکست مشاهده بی
زمانی که این افراد فرصتی را بـه عبـادت   .  نفر از ایشان را آغاز کردم20تا  15در همین راستا مالقات هفتگی با . ایشان تعلیم دهم

دعا بـه نقشـۀ مقـدماتی مـا      بدین ترتیب. خدا اختصاص دادند، او کار خود را به طرز عمیقی در قلب ایشان آغاز نمود شخصی با
عمیقی در زندگی افراد مذکور و خانوادههای ایشان کار کرد،  وقتی که خدا به شکل. ی گمشده مبدل گردیدبرای بشارت به جانها

منبر را از نمازخانـه   در واقع در عرض چند ماه، برای جا دادن افراد تازه وارد ما به اجبار. تجربه نمودیم ما رشد انفجاری کلیسا را
و . نگذشت که ما مجبور به شروع جلسات عبادتی متعدد شدیم چیزی. ری قرار دهیمکلیسا خارج کردیم، تا آن را در جای وسیعت

کـردیم و   مـا دعـا  . شدیم که جلسات عبادتی عصر یکشنبه را در سالن دبیرستان محلی برگـزار کنـیم   پس از مدتی مجدداً مجبور
گوی نیاز خیل افراد گرسنه و تشنه کالم پاسخ توانستیم وقتی که دست خدا به حرکت در آمد، ما نمی. دست خدا به حرکت درآمد

 این همـان . آری، ایمانداران چه زن و چه مرد دعا کردند، و روح خدا مجال کار کردن یافت به راستی چه اتفاقی افتاد؟. او باشیم

امّا اصول کـار او  متفاوتی را به کار گیرد،  شاید شیوه. خدا تغییر نکرده است. چیزی است که در کلیسای اولیه نیز به وقوع پیوست
 .کند، کلیسای بیدار را به وجود خواهد آورد می کلیسایی که دعا. همچنان پا بر جا هستند
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دیده، بلکه نکته آغازین هر بیداری بزرگ دیگر تاریخ آمدن بیداری گر دعا نه تنها در دوران ثبت کتابمقدس سبب پدید

. گرفتـه بـود   در آغاز قرن هیجدهم دست خداوند، با قدرت بر جان وسلی و جورج وایتفیلد قرار. است کلیسا نیز بوده
 خاص آقای وایتفیلد به طور .ملکوتش سازند خداوند این افراد را به کار برد تا ایشان گروههای کثیری از مردم را وارد

آرنولـد  . بیداری را در همان دوره آغازین تاریخ ایاالت متحده روشن نماید از جانب خداوند به کار گرفته شد تا جرقه
تنهـا صـبح زود، ظهـر،     نـه «: گفت آقای وایتفیلد می.نویسد ۀ وایتفیلد شرح ماجرا را چنین مینویسندۀ زندگینام دالیمور

. بخشـد  کرده و به آن تازگی و طراوت مـی   مبارک قلب مرا مالقاتایسا نصف شب، بلکه در تمامی روز عیعصر و ی
گفتند که من و همراهانم در آنجا چه لـذاتی   صحبت کنند، به شما می توانستند اگر آن درختان نزدیک استون هاوس می

در  ار سـاخت عظمت و قدرت بیکران خدا چنان بر من استیال یافته بود که مـرا واد ... داشتیم  در حضور خدای مبارک
. مد نظر دارد را بر آن بنگـارد  حضورش بر زمین افتاده جانم را همچون کاغذ سفیدی به دستهایش تسلیم کنم، تا آنچه

که خداوند به چه شکلی قلوب مردم را شیفته خود ساخته  دهد پیامد چنین دعایی چه خواهد بود؟ وایتفیلد توضیح می
 کردم، با این حال تعداد جمعیت در حال رشد بود و تا حد امکان بیشـتر و  ه میهفته موعظ  پنج بار درمن تقریباً«: بود

از نردهـای کلیسـا بـاال     های جایگاه ارگ آویخته بودند، و بـرای شـنیدن موعظـه    دیدن مردمی که به میله. شد بیشتر می
م شود و بخاری که از نفـس  هوای کلیسا بسیار گر شد که ازدحام این افراد باعث می. انگیزی بود رفتند، چیز شگفت می

ای به جهت  اکثر اوقات در همان حال که عده. شد قطرههای آب به پایین سرازیر می آنها پدید میĤمد از ستونها به شکل
 1700بیداری عظـیم   سر ».شدند، گروهی دیگر در حال وارد شدن به کلیسا بودند جای خالی از کلیسا خارج می نیافتن

امّا خداوند تغییر نیافته است، او امـروز مشـتاق   . بود د که خدا تعدادی مرد و زن اهل دعا، یافتهدر این واقعیت نهفته بو
تغییـر   ماند ایـن اسـت کـه آیـا مـا      امّا تنها سؤالی که باقی می. انگیزتری از گذشته است شگفت انجام کارهای به مراتب

ایـن تفکـر دسـتیابی بـه     . نموده است ذیرش تفکری خاصبریم که ما را متمایل به پ ایم؟ اینک در ایامی به سر می نیافته
ام  با این حال من دریافته. داند کارگیری استعداد و قوۀ نبوغ انسانی می دنیای بهتر را به جای توکل به قدرت خدا، در به

هفتـه  همین . هستند باشند، کلیساهای دعا کلیساهایی که در قسمتهای مختلف کره خاکی ما در حال رشد می که تمامی
کلیسای مذکور در حال تجربه یک رشـد  . بودم گذشته من در کلیسای بزرگ پرزبیتری شهر قاهره، پایتخت کشور مصر

هـای متعـددی در    جلسـه . یابند های این کلیسا حضور می هفته در جلسه تقریبا هفت هزار نفر در طول. العاده است فوق
 وقتی که من از یکی از رهبران ارشد کلیسا علت رشـد . وندش کلیسای مورد بحث برگزار می روزهای مختلف هفته در

ایـن  . کلیسای مزبور دانست بودن نخستین کشیش» مرد دعا«سریع ایشان را جویا شدم، او نخستین دلیل رشد سریع را 
 اکنون تعداد اعضای کلیسای بزرگ باپتیست حیـدرآباد  هم. واقعیت نه تنها در کشور مصر بلکه در هند نیز صادق است

دهند، امّا  این کلیسا در شهری واقع شده که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می . نفر بالغ شده است10000هند به 
شـوید متوجـه    کلیسـا مـی   وقتی کـه شـما وارد محوطـه   . که این کلیسا را تاسیس نمود، بنیاد آن را بر دعا نهاد کشیشی

یابید که شبانه روز در حال دعا و طلبیـدن روی خـدا    می دارانی راشما در برجهای مذکور ایمان. گردید برجهای دعا می
 اگر امروز هم قوم خدا روی او را بطلبند، او ایشان. او تغییر نکرده است. نشسته است خدا هنوز بر تخت خود. هستند

و  «:گوید س میکتابمقد. کند می این یک واقعیت اثبات شده تاریخی است و برای امروز هم صدق. را احیا خواهد نمود
دعا کرده طالب حضور من باشند، و از راههای بـد خـویش    اند متواضع شوند، و اگر قوم من که به اسم من نامیده شده

آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشـان را خـواهم آمرزیـد و زمـین ایشـان را شـفا        بازگشت نمایند، آنگاه من از
امروز هم قوم خویش  غییری نکرده، او همانطور که در طول تاریخ عمل نمودهخداوند ت). 14 :7 تواریخ 2( »داد خواهم

 .عمل الهی این است که شما باید دعا کنید امّا تنها شرط موجود برای برخوردار شدن از. را احیا خواهد ساخت
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زمانی که به آنجـا قـدم    امّا. اخباری راجع به حرکت دست قدرتمند خدا در رومانی شنیده بودم. تجربۀ من بود تیناین نخس
مـن قـبالً راجـع بـه     . تأثیر قرار گـرفتم  به شدت تحت گذاشتم، یعنی مکانی که حضور خدا در میان قومش تجلی یافته بود،

باید چیزی شبیه آنچه که مـن در اورادای رومـانی    کنم که آنها می  میبودم، و تصور بیداریهای بزرگ روحانی مطالبی خوانده
شدند تا دعا نموده روی خـدا   می در رومانی ساعتها قبل از آغاز جلسۀ عبادتی کلیسا، مردم دور هم جمع. بوده باشند دیدم،

هار ردیـف پهلـو بـه پهلـو در     از جمعیت بود، مردم در سه یا چ شد کلیسا مملو زمانی که جلسه در شب آغاز می. را بطلبند
بـود، در آن   1980 سال. آنها دور تا دور منبر را پرکرده و حتی در خیابان نیز جمع شده بودند. بودند راهروها سر پا ایستاده

را به خاطر ایمان داشـتن بـه مسـیح از دسـت داده      برخی از مسیحیان شغل خود. هنگام ایمانداران رومانی تحت جفا بودند
 بسیاری از شاهدان امور اعتقاد داشـتند کـه  . ای دیگر نیز در زندان بودند گرفته، عده هی مورد ضرب و شتم قرارگرو. بودند

رسـید کـه    با این حال به نظر مـی  .مسیحیان رومانی سختترین جفا را در میان کشورهــای اروپای شرقی متحمل شده بودند
ای را کـه در آن ایـام در کلیسـای بـزرگ      من هرگـز موعظـه   . ستناپذیر ا القدس در رومانی امری توقف حرکت و کار روح

در  امّـا . در آن جلسۀ عبادتی تعداد کثیری از مردم به مسیح ایمـان آوردنـد  . یاد نخواهم برد باپتیست عمانوئیل انجام دادم از
مـن از سـؤال او   » ار کرد؟خداوند امشب ک برادر سامی آیا«: پایان جلسۀ آن شب ، یکی از رهبران کلیسا نزد من آمده پرسید

چگونه از قلوب تشنه مملو و احاطه شده بود؟ آیا تـو ندیـدی کـه آن گـروه      آیا تو ندیدی که کلیسا«: متعجب شده پرسیدم
آن مرد خدا » پرسی؟ موعظه شده پاسخ مثبت داده، خود را تسلیم خداوند نمودند؟ چرا این سؤال را از من می بزرگ به پیغام

نبودم، زیرا زمانی که شما مشغول موعظـه بودیـد مـن بـه      آه، در آن هنگام من در نمازخانه«: ادگی گفتلبخندی زد و به س
ایماندار  در اتاقی دیگر نیز صد نفر از خواهران. ایمانداران در یکی از اتاقها مشغول دعا بودیم اتفاق صد نفر دیگر از برادران

ای  زیرا تا آن زمان من هرگز موعظه. شدم این حرف من ساکت و متحیربا شنیدن » .به هنگام موعظۀ شما مشغول دعا بودند
ماند که چرا آن  پس جای تعجبی باقی نمی. سر آن، مشغول دعا بوده باشند انجام نداده بودم که دویست نفر مرد و زن پشت

ایمانداران کلیسای  از شبانان،بیداری کلیسای رومانی سالها قبل زمانی که یکی . خود را تسلیم مسیح کردند تعداد کثیر، قلب
را تعلیم داد تا اسامی افرادی که نیاز به مسیح دارنـد را   او ایشان. خود را به توبه و طلبیدن روی خدا ترغیب نمود، آغاز شد

اده خـانو  ایمانان، جفا کنندگان، دوستان، اعضا بدین ترتیب ایمانداران، دعا برای نجات بی. کنند ثبت کرده برای نجاتشان دعا
در . از غیر مسیحیان به مسیح ایمان آورند بیداری در قلوب قوم خدا متولد گردید و بسیاری. و همکاران خود را آغاز کردند

تولـد و رشـد ایـن جنـبش بشـارتی در نتیجـۀ       . کلیسای بشارتی اروپا گردید نتیجه کلیسای مورد بحث به تدریج بزرگترین
بـزرگ جانهـا در    تمامی صـیدهای . حانی نیز پیامد و ثمر دعاهای قوم خدا بودحاصل گردید، و بیداری رو بیداری روحانی

آنچه که در کتاب اعمـال رسـوالن راجـع بـه آن      کلیسای اورشلیم نیز مطابق. اند تاریخ کلیسا به همین رویه صورت پذیرفته
و چون ایشان دعا کرده بودند «: گوید کتابمقدس در این باره می. پویا رشد نمود نوشته شد، به همین طریق و شکلی سریع و

در ). 31:4اعمـال  (گفتنـد  می القدس پر شده کالم خدا را به دلیری در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روح مکانی که
دومین مورد این بود که خـدا  . نخست آنکه ایشان دعا کردند .اند این قسمت از کتابمقدس چهار رویداد قابل تأمل ثبت شده

تـا   القدس پر گشتند، و سرانجام آنهـا قـدرت تـازه یافتنـد     سومین نکته تمامی آن افراد از روح .را به لرزه در آوردهمه چیز 
زمانی که ما بـه خـدا نزدیـک    . دادن بود در قسمت فوق آخرین پیامد دعا، بشارت. بتوانند کالم خدا را با شجاعت بیان کنند

به همـین دلیـل شـاگردان قـادر     . کند و محبت کامل ترس را بیرون می  استاو محبت. سازد شویم، حضور او ما را پر می می
 آنها در حضور خدایی بودند که به طور مطلق محبـت اسـت و تـرس از حضـور    . را اعالم نمایند گشتند که به دلیری کالم

بشارت و بیداری . رددگ مبدل می کند همواره به یک کلیسای بشارتی از همین رو کلیسایی که دعا می. گریزد محبت الهی می
وقتـی کـه بیـداری    . ایـم  کنیم، قبالً در مسیر بیـداری قـرار گرفتـه    می یک موضوع واحد و مشابه نیستند، امّا زمانی که ما دعا

 . طبیعی آن استۀ بشارت فوق طبیعی ثمر،گردد آمده، حفظ می روحانی حقیقی پدید
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در آخـر  . روحانی موعظه کـنم  دوشنبه به مقصد اسکاتلند پرواز خواهم کرد تا در همایشی راجع به نیاز به بیداری من امروز
در یکی از شهرهای کشور مزبـور کـه در نزدیکـی مـرز آن      هفته نیز به اتیوپی خواهم رفت، تا در یک جلسۀ بشارتی بزرگ

 علت سفر مجدد من به اتیوپی اتفاقی است که سال قبل در آن کشور به وقوع. موعظه کنم اقع شده است،کشور با سودان و

آن کشور دیدم و تجربه نمـودم،   درآن هنگام آنچه که در. آوری در آنجا کار کرد در آن سال خداوند به طرز شگفت. پیوست
امّـا زمـانی کـه دوران آزادی    . حت تسلط کمونیستها بوده اسـت سال ت 19اتیوپی قبال به مدت . تأثیر قرار داد مرا بسیار تحت

  سـال 26در نتیجـه بـه مـدت    . رسید مسیحیان انجیلی خود را گرفتار شـقاق و دودسـتگی یافتنـد    عبادت و مذهب نیز فرا

زف بـه  کشیش رواندایی به نـام ژو  پس از این دوره طوالنی یک. هیچگونه جلسه بزرگ بشارتی در آدیسابابا برگزار نگردید
باری از  کشیش مذکور خود مرد دعا بود و به کوله. صحبت نمود اتیوپی رفت و با رهبران کلیسا در مورد خدمات مؤسسه ما

 او قبالً در شرایط سخت کشورهای رواندا و بروندی باز شدن درها توسط خداوند. شده بود تجربه و پاسخهای دعا تجهیز

رهبران کلیسا در مورد رفتن من  بعد از اینکه با.  هیچ چیز برای خدا مشکل نیستدانست که ژوزف می. را مشاهده کرده بود
اطمینان یافتند که سفر من به اتیـوپی و تشـکیل یـک جلسـه بـزرگ       و پس از دعا،. به اتیوپی صحبت شد، ایشان دعا کردند

 آور روح خـدا را  کـرد شـگفت  بدین ترتیب من به کشور مورد بحث رفـتم و در آنجـا عمل  . است بشارتی در اراده خداوند

و سـپس  . آنهـا دعـا کردنـد   . بودنـد  القدس در آن هنگام ایمانداران به شدت مشتاق و منتظر ریخته شدن روح. مشاهده کردم
نفـر در جلسـات بشـارتی چهـار روزه مـا شـرکت کردنـد،         300000 بیش از. عملکرد دست قدرتمند خدا را نظاره نمودند

 انگیز خدا در آنجا ای در جریان بود که علت کار شگفت در طول جلسات، مسئله. یح سپردندمس وهزاران تن قلب خود را به

مکانی وجود دارد که دویست نفر  ماامّا من متوجه شدم در پشت سر . شد جلسه در زمین فوتبال برگزار می. به شمار میرفت
دادنـد، و ایـن کـار     را به دویست نفر دیگر مینفر مرد جای خود   دقیقه این دویست45هر . مرد را در خود جای داده است

جـای    دقیقـه 45 مرد که هر 200پس از اتمام جلسه من از یکی از کشیشان حاضر در مورد آن . شد چهار مرتبه دیگر تکرار
دعا هسـتند، در طبقـه زیـرین ورزشـگاه      آنها مردان«: او در پاسخ من گفت. دادند، سؤال کردم  مرد دیگر می200خود را به 

 200 دقیقه یک گـروه  45 نفر در حال دعا هستند و هر 200در آنجا  . نفر را در خود جای میدهد200کانی وجود دارد که م
بار که من موعظه  این بدان معنی بود که هر. تأثیر قرار داد پاسخ سوألم مرا بسیار تحت» .شود ایشان می نفری دیگر جایگزین

ماند که چرا خداوند به آن شکل و با آن دست قوی  نمی بنابراین جای تعجبی باقی. کردند  نفر برای آن دعا می800کردم  می
 کتابمقدس به روشنی بیان. گناهکار کاری در اراده خداوند است، و او به آن رغبت دارد بشارت دادن در دنیای. کرد کار می

دارد، از ایـن رو ایمانـداران نیـز     ا دوسـت خداونـد دنیـا ر  . کند که خداوند دنیای گمشده و در حال زوال را دوست دارد می
دهنـده   که این مهم تحقق یافت ما به جهت آنانی که به شناخت نجـات  زمانی. باید دنیای گناهکار را دوست داشنه باشند می

زمـانی   .دعا صمیمیت و نزدیکی با خداست. دعا سّر توسعه بشارت است. نموده اشک خواهیم ریخت اند، تضرع نائل نشده
. شـویم  و زنـدگی مـردم دنیـا مـی     یابیم، مشتاق و خواهان گسترش ملکوت خدا در قلوب ای صمیمی می  با خدا رابطهکه ما

خداونـد امـروز نیـز در    . و اهل دعا در کـار بشـارت اسـت    روش کار خدا همواره به کارگیری مردان وزنان فروتن، مقدس
کسـی نـزد مـن    «: عیسـای مسـیح فرمـود   . سـازد   را آماده میدعا قلب نسل بی ایمانان  جستجوی این قبیل افراد است، زیرا

شویم به ایـن   برای مسیح می اگر ما موفق به صید جانها ). 65 :6یوحنا(»آمد، مگر آنکه پدر من آن را بدو عطا کند تواند نمی
دهنـده    نجـات القدس است کـه مـردم را بسـوی    واقع این روح در. گری توانا یا سخنوری ماهر هستیم دلیل نیست که معامله

القدس دیوارها و موانع روحانی بنا شده در قلوب دنیای گمشده و در حال زوال را  روح شود که دعا سبب می. کند جلب می
فـروتن، مقـدس و اهـل     او هنوز هم در جستجوی مردان و زنان. سبک و شیوه کار خدا هنوز عوض نشده است. ریزد فرو

شوند و افرادی که گرفتـار   تمامی خزائن آسمان باز می یابد، مراقب باشید زیرا میزمانی که خداوند چنین فردی را . دعاست
 .خواهند شد، شکسته دالن التیام خواهند یافت نابینایی روحانی هستند بینا
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 مولدوا در ورزشگاه فوتبال گردآمده بودند تا برای نخستین بـار پیغـام  نفر در بلتسی  هزاران. ای تاریخی بود لحظه

آنجـا مسـیحیان تحـت     در. رفـت  ی سابق به شمار میودر آن هنگام مولدوا هنوز قسمتی از شور       . انجیل را بشنوند  
دعـا  با این حال مسـیحیان  . مغزی شده بودند مردم به وسیلۀ الحاد حاکم شستشوی. زندگی دشوار بود. جفا بودند

زمانی که بـرای  . روز همان روزی بود که او این مهم را به انجام رساند کردند که خداوند درها را بگشاید، و آن می
مردم . بودند سؤالهای متعددی به ذهنم هجوم آورده. انجیل برخاستم، بسیار هیجان زده و دلواپس بودم اعالم پیغام
داد؟ چندین سال قبل، مـن بـه علـت     پذیرش مسیح پاسخ خواهندکنند؟ آیا آنها به دعوت علنی برای  چه فکر می

حـال در  . صحبت کرده بود، از آن کشور اخـراج گردیـدم   اینکه با دانشجویان کشور شوروی سابق راجع به عیسی
در عصر آن روز پس . اعالم هدیۀ عظیم نجات خدا، در این مکان ایستاده بودم های تاریخی من به جهت این لحظه
درخواست کردم کـه در   در ابتدا از ایشان. پیغام، من از مردم دعوت کردم که خود را تسلیم مسیح نمایند از خاتمۀ

امّا هیچ کس دست خود را بلنـد  . ایشان دعا کنم صورت داشتن تمایل به این کار، دست خود را بلند کنند تا برای
القـدس   چنین به نظر رسید کـه روح » د بکنم؟ای خداوند حال چه بای«: گفتم با مشاهدۀ اوضاع من دعا کرده. نکرد

 پس از مردم دعوت کردم که در صورت داشتن تمایل به» .اصرار بکن. اصرار بکن«: کرده گفت در قلب من زمزمه

مـن  . من پاسـخ نـداد   امّا بار دیگر کسی به دعوت. تسلیم زندگی خود به مسیح و پیروی او جلو منبر حاضر شوند
در . خاطرنشان نمود که بر اوضاع مسلط اسـت   و بار دیگر چنین به نظر رسید که خداوندای دیگر دعا کردم مرتبه

از ظاهر او معلوم بود که یک زن روسـتایی فقیـر   . جای خود برخاست این هنگام من زنی را دیدم که به تنهایی از
 .را به تنهایی طـی نمـود  او تمام مسیر مملو از جمعیت ورزشگاه تا منبر . به همراه داشت آن زن دسته گلی. است

همان حـال کـه ایـن زن دعـا      در. سپس دسته گل را به من داد و در مقابل منبر زانو زده، نزد خداوند فریاد برآورد
از جا برخاستند، تا بـه دعـوت تسـلیم کـردن      های ده، بیست، پنجاه و صد نفریی شدم کههکرد من متوجه گرو می

قریـب بـه   . انگیز و پرارزش برای نگریستن خلق شـده بـود   شگفت ظرۀیک من. زندگی به مسیح، پاسخ مثبت دهند
شجاعت آن زن روستایی تهی دست مرا به شـدت  . عصر آن روز تسلیم مسیح کردند  نفر زندگی خود را در2500
کنـار مطلـب    در. از این رو در نشریۀ موسسۀ خودمان حکایت مزبور را به چاپ رسـاندم . قرار داده بود تأثیر تحت
زمـان زیـادی از توزیـع روزنامـه      مـدت .  ما عکسهایی نیز از وقایع آن روز ورزشگاه مولدوا چـاپ کـردیم  مذکور

: او به مـن گفـت  . دعا شرکت دارند، به من زنگ زد نگذشته بود که یک خانم که به اتفاق همسر من در یک گروه
فرد مذکور بالفاصله به دفتر » .شان دهمچیزی هست که باید آن را به شما ن توانم به دفتر شما بیایم؟ سامی آیا می«

بـود کـه    آن زن در دفتـر مـذکور توضـیح داده   . دفتر ثبت دعاهای روزانۀ خود را نیز به همـراه داشـت   او. من آمد
برای جلسۀ بشارتی مـا در مولـدوا    او به مدت دو ماه. داشت که هر روز دعا کند خداوند به چه شکلی او را وا می

که برای یک زن فقیر روستایی دعا کند تا شجاعت انجـام آن   هنگام خدا در قلب او نهاده بوددر آن . دعا کرده بود
بنابراین او این موضوع را در دعاهای روزانـه و مسـتمر خـود بـه     . خواست را بیابد کاری را که خدا از او خواهد

یک ملـت   کند و خدا ا مییک زن در سن آنتونیوی تگزاس دع. من متحیر شده بودم. برده است خداوند می حضور
من اعتقاد دارم که . دهد انجام می کند و خداوند یک معجزه دعا قلب یک زن روستایی را آماده می. دهد را تکان می

آنهـا  . الزاماً از شخصیتهای بزرگ باالی منبر نخواهند بـود  ما در آسمان قهرمانانی حقیقی را کشف خواهیم کرد که
آنهـا اشخاصـی   . دم نخواهند بود، امّا بدون شک در نزد خدا اینگونـه خواهنـد بـود   مر الزاماً اشخاص معروفی نزد

 .اند بود که در حجرۀ نهان خود در دعا کردن درنگ نموده خواهند



 ٨٥

  2003/ مـارس   / 17                           بخشـد  دعـا ایمانـداران را شـهامت مـی    
 

کردیـد؟   چـه مـی   ان تاثیر بگذارد، برای تحقق بخشیدن بـه آن توانست بر جه رویایی داشتید که حقیقتاً می اگر شما
در این راه یافتن گروهـی متشـکل از    امروزه روشهای مدیریت و رهبری احتماالً توصیه خواهند کرد که اولین قدم

ن ما احتماالً بـه دنبـال باهوشـترین و بهتـری    . در میان بگذاریم افراد خالق و شایسته است تا رویای خود را با آنها
است برای پیدا کردن چنین افرادی به مؤسسات بزرگ آموزشی یـا کـادر تخصصـی     ممکن. اشخاصی خواهیم بود

او به کنـار   .کنیم که عیسی هیچ کدام از این کارها را نکرد با این حال ما مشاهده می. مراجعه کنیم شرکتهای موفق
دانـد؟ یـا یـک     کردن دنیا چـه مـی   دربارۀ عوضیک ماهیگیر . دریا رفت و ماهیگیران ساده و فقیر را دعوت نمود

چرا عیسی افرادی عادی را برای چنین مأموریتی غیـر   داند؟ باجگیر دربارۀ ارتباط با یک دنیای سقوط کرده چه می
ای را به مردان و زنـان عـامی سـپرد؟ مسـؤولیت تبشـیر جهـان        العاده کار فوق عادی انتخاب فرمود؟ چرا او چنین

یک شکاک، . برگزید ببینید که او چه کسانی را. توانست به یک گروهی واگذار شود بود که میمسؤولیتی  مهمترین
باید برای گنـاه جهـان    یعنی لحظاتی که او می یک انکار کننده، مردان و زنانی که در آن لحظات بحرانی زندگی او،

ـ  چرا او. میمرد، در آن نزدیکی یافت نشدند ن حـد موفـق بودنـد؟ اگـر ایـن گـروه       آنها را برگزید و چرا آنها تا ای
ولی . رسانیدند، مسیحیت در همان ابتدای کار متوقف میشد عیسی به ایشان سپرد به انجام نمی نخست، آنچه را که

نهضـت شـناخته شـده در     عیسی انقالبیتـرین . طریقهای خدا از طریقهای جهان متفاوتند. حقیقت عکس این است
اول میالدی اتفاق افتاد، به او ایمان دارند و به نام  ها انسان به سبب آنچه در قرنمیلیارد. تاریخ بشر را بوجود آورد

روش کار او از روش کاریهایی کـه توسـط   . خواند و از آنها غولهایی شجاع ساخت او مردان ترسو را. او معترفند
آنهـا  . انتظار کشیدن؟ بلـه  .بودنقشۀ او انتظار کشیدن . گردند، متفاوت بود بسیاری از کلیساهای ما اتخاذ می رهبران

لـیکن چـون   «: مسیح به شـاگردانش فرمـود  . آراسته شوند ماندند تا از اعلی به قوت او باید منتظر وعدۀ پدر می می
یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سـامره و   القدس بر شما میĤید، قوت خواهید روح

عـامی بسـیار     زبان یونانی در توصیف قدرت داده شده به این دسته از مردان و زنان).8:1اعمال (»جهان تا اقصای
را از آن اخـذ  » دینامیـت «کلمـه   باشد، کـه مـا   می» دونامیس«کلمه یونانی به کار رفته در این قسمت . روشن است

خت امپراتـوری رم را  مسیح داده شد، و آنها را قـادر سـا   آن قدرت، قدرتی انفجاری بود که به حواریون. ایم کرده
 این کلمه یونانی. است» مارتوس«ای که در این باب به کار رفته کلمه  مرموزترین کلمه ولی شاید. دگرگون سازند

و بطور تمثیلی » شاهد« الفظی و قضائی بطور تحت» فرهنگ استرانگ«کلمه مارتوس در . ترجمه شده است» شاهد«
شـود کـه منتظـر خداونـد      کسـانی داده مـی   درت انفجاری روحانی بهاین ق. معنی گردیده است» شهید«و تشبیهی 

سازد، که تا پای  انسانها را تبدیل به دلیرترین افراد برای مسیح می باشند و به قدری نیرومند است که ترسوترین می
فـدا   ابسیاری از کسانی که آن کلمات را شنیدند حاضر بودند برای انتشار انجیـل جـان خـود ر    و. ایستند مرگ می

که ما در یک شراکت عمیق  دعا صمیمیت با خداست و وقتی. به همین دلیل است که دعا اهمیت بسیار دارد. کنند
ماند کـه انسـان    ترسی باقی نمی. راند ما بیرون می کنیم محبت کامل او هر نوع ترس را از وجود خدا را مالقات می

وقتـی عیسـی یـک    . داریـم » مـارتوس «ای تبدیل شدن به یک را بر» دونامیس« تواند بکند، چون ما آن به ما چه می
اهل دعا  انتخاب کرد تا جهان را دگرگون سازد مردان و زنانی را یافت که ساده، فروتن، مقدس و گروه از مردم را

بهتر از نـوابغی کـه هـیچ چیـز از      کند ای که دعا می خدا با شخص ساده. بودند، و به وسیلۀ آنها جهان را تکان داد
است در جلسات هیئتهای عالی رتبه این دنیا مـوثر واقـع    این فلسفه ممکن. کند دانند کار می یمیت با خدا نمیصم

 .افتد و ببینید چه اتفاقی می! دعا کنید! منتظر بمانید. اورشلیم موثر واقع گردید نگردد، ولی قطعاً در باالخانه



 ٨٦

  2003/ مـارس   / 24                      دکنـ  اشکهایی که قلب خـدا را لمـس مـی   

 
کنید متوجه خواهید شد کسانی که در مقیاسی وسیع توسـط خـدا بـه کـار بـرده       اگر وقایع تاریخ کلیسا را بررسی

خود را با  اند در خلوت دعای خود انتظار بکشند و بگذارند خدا قلب آنها آموخته. زنان دعا بودند اند مردان و شده
. که خدا هم به آنهـا اشـتیاق دارد   اند که قلبشان مشتاق همان چیزهایی است ودهآنها اشخاصی ب. آنها سهیم گرداند

او بـرای رفـع تمـامی    . های یتـیم را آغـاز نمـود    بین بچه کار و خدمت در» بریستول« در 1899ژرژ مولر در سال 
ن کودک، سـرپناه،  او هرگز از کسی تقاضای پول نکرد، با این حال برای هزارا. نمود نیازهای آنها بر خداوند توکل

کـه بـرای نجاتشـان     ژرژ مولر در اواخر عمر خود گفت که به غیر از دو تن، تمامی افرادی. و غذا تهیه نمود لباس
وقتی مولر فوت نمـود آن دو نفـر نیـز    . اند پذیرفته کرده، اینک عیسای مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دعا می

 در قسمتهای شمال شـرقی ایـاالت متحـده در    1700د برانیرد در سال دیوی .شخصاً عیسای مسیح را تجربه کردند
طـول   اند که به قدری دعای خود را برای سرخ پوستان درباره او نقل کرده. کرد پوست خدمت می بین قبایل سرخ

بـه معرفـت نجـات دهنـده      ای در دست خدا بود تا بسیاری را او وسیله. شدند میداد که برفهای زیر پای او آب می
ایم، فـوق   چیزهایی که ما دعا و شفاعت نموده وقتی ضربان قلب ما با قلب خدا یکی شود، او برای آن. سوق دهد

وقتی قلبهـای مـا نیـز همـین بـار را      . شکند دنیای گمراه و مرده می قلب خدا برای. از تصورمان عمل خواهد کرد
بـا   آنـانی کـه  «: گویـد  نویسندۀ مزمـور مـی  .  داداستغاثه خواهیم نمود و او شنیده پاسخ خواهد احساس کنند، به او

برد هر آینـه بـا تـرنم     زراعت می رود تخم برای آنکه با گریه بیرون می. کارند، با ترنم درو خواهند نمود اشکها می
وقتی مادری بـرای پسـر گمـراهش گریـه     ). 6و5 :126مزمور (»های خویش را خواهد آورد خواهد برگشت و بافه

برای فرزندان لغزش خوردۀ خود نزد خدا فریاد برمیĤورد، خداونـد   وقتی پدری. کند ا لمس میکند، قلب خدا ر می
شوند روح خدا از   شکسته میانهایش وقتی جوانان برای نجات همکالسی. عمل خواهد کرد به سعی تمام برای او

. قائل است دان خود ارزشخدا برای اشکهای فرزن. کند ریزد و آن مدرسه را برای مسیح تسخیر می فرو می آسمان
بگـذار، آیـا ایـن در دفتـر تـو       ای، اشکهایم را در مشـک خـود   تو آوراگیهای مرا تقریر کرده«: گوید کتابمقدس می

در آن جمع میکند، و کتابی که غم و دلسـوزیهای مـا    خداوند ظرفی دارد که اشکهای ما را). 8: 5مزمور (»نیست؟
کنیم نباید فراموش کنیم که خداوند هرگـز آن را   که مسیح را ندارند گریه می وقتی برای کسانی. در آن نگاه میدارد

فـرو خواهـد    یک روز، در وقت کاملش آسمان را خواهد گشود و برکاتی فوق از تصور بر مـا . نخواهد برد از یاد
نـد  دعـا نمـود، او از خداو   شبانی اخیراً به من گفت که وقتی کلیسایش تقاضـای یـک فـرش بـرای اتـاق     . ریخت

بوسـیلۀ اشـکهای ایمانـدارانت وقـف تـو       کنم که این فـرش  خدایا، دعا می«: او گفت. درخواست مخصوصی کرد
به همـراه خـدمات عملـی    » جلسات بیداری«کلیسا یک سری  .مدتی نگذشت که دعاهایش پاسخ داده شد» .گردد

بـه و قلبهـای شکسـته بـه جهـت      کار کرد، و اتاق پر از مردمی شـد کـه بـا تو    خداوند در آن روزها. برگزار نمود
همین  کند، به او آسیبها و زخمهای انسان را درک می. کنند اشکها، قلب خدا را لمس می. کردند می گناهانشان گریه

احتماال کوتاهترین و قـویترین آیـه    .خاطر پسر یگانۀ خود را برای آنانی فرستاد که از گناهانشان آسیب دیده بودند
اگر خدا در جسم بشری گریست، ما نیـز بـه   » .گریست عیسی«: گوید ت که به سادگی میای اس در کتابمقدس، آیه

کنید، بیاد داشته باشـید کـه خـدا     شما برای نجات جان انسانها گریه می اگر. هنگام لمس قلب او خواهیم گریست
ب زنـده از  روزی، در ظرف را باز خواهد کرد تا نهرهای آ. کند یک ظرف مخصوص جمع می اشکهای شما را در

 .جاری شوند آن
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مسافرت کردم، شهری که با رنـج و عـذاب   » نوریلسک سیبری«موعظۀ انجیل به شهر  چندین سال پیش برای
آن شـهر   مان فقط تعداد انگشت شـماری ایمانـدار در  در آن ز. در بند رژیم استالین ساخته شده است زندانیان

. دوران خدمتم برگزار گردید های ترین گردهمایی با این حال در آنجا یکی از باور نکردنی. قطبی وجود داشت
بزرگترین اجتماع در تاریخ آن استادیوم محلی فوتبال به  با وجود شرایط بد هوا، تعداد حضار به قدری بود که

زیـرا وقتـی کـه مـن از     . انگیزترین اتفاق ممکن رخ داد را به پایان بردم شگفت وقتی پیغام خود. آمد شمار می
آنچه را که  . درصد آنها به این دعوت پاسخ مثبت دادند95کردم که قلبشان را به مسیح بسپارند،  مردم دعوت

. دند ازآنها خواستم کـه بایسـتند  کر می در حالی که راه خود را به طرف منبر باز. توانستم باور کنم دیدم نمی می
بعـد  . آمدند اما آنها همچنان به جلو می. آنان توضیح دادم سپس یک بار دیگر معنی ایمان و پیروی مسیح را به

 آقای تیپیت، آیا شما معتقدید که شهر مـا زیـر لعنـت اسـت؟    «: نگار از من پرسید روزنامه از پایان جلسه یک

انـد،   اردوگاههای اینجا مـرده  ه این شهر زیر لعنت است، زیرا زندانیانی که دربسیاری از مردم اینجا معتقدند ک
نه، من معتقد نیسـتم  «: به او گفتم. متعجب ساخت پاسخ من وی را» د؟یکن شما چه فکر می. اند شهر را ساخته

ولـی  «: آن زن کامالً متعجب شده بود، لذا گفـت » .تحت برکت است که شهر شما زیر لعنت است، معتقدم که
بسـیاری از آن کسـانی کـه در زمـان سـاختن شـهر مردنـد        «: سپس من توضیح دادم »این چطور امکان دارد؟

خداوند به کسـانی   آه«: گفتند کردند، دعا نموده می من معتقدم وقتی آنها خیابانها را آسفالت می. بودند ایماندار
معتقدم، حینی که آپارتمانها و ادارات  ». بسازروند نجات خود را آشِکار که بر روی خیابانهای این شهر راه می

کنم خودت را بر کسـانی کـه در ایـن آپارتمانهـا              خدایا دعا می  «:کردند کردند این گونه دعا می     را با آجر بنا می    
نگار نگاه کردم و  سپس مستقیماً به چشمان آن روزنامه» .کنند آشکار سازی کار می خوابند و در این ادارات می

. اسـت  پس این شهر تحت برکـت . وز روزی است که خدا دعای آن مردم عزیز را پاسخ داده استامر« :گفتم
البته من به هـیچ طریقـی    .برکات دعاهای آن مردان و زنانی که زندگیشان به طور کامل تسلیم خدا بوده است

بعد حقایق بسیاری جالبی با وجود این چند ماه  .گفتم ثابت کنم نگار می توانستم آنچه را که به آن روزنامه نمی
مولدوا قبل از ما به شهر رفته بودند تا برای آن جلسات بشارتی تدارک  یک گروه از جوانان اهل. با خبر شدم
بـه   آنچه که من دریافتم این بود که بسیاری از اجداد آن جوانان به خـاطر ایمانشـان بـه مسـیح     .الزم را ببینند

پاسخ دعاهای خـود را   آن اشخاص خداترس هرگز! آیا این جالب نبود. زندان آن اردوگاه فرستاده شده بودند
کسـانی بودنـد کـه جـالل خـدا و جـواب        ولی خدا نوادگان ایشان را برخیزاند، و آنها. به چشم خود ندیدند

 رو زنانی است که قلـب خـود را بـه طـو    مردان  خدا در جستجوی. دعاهای اجداد خویش را به چشم دیدند
یابد، برای پاسـخ دادن بـه دعاهایشـان هـر کـاری انجـام        را می وقتی او چنین اشخاصی. اند هکامل به او سپرد

اند، پاسخ  کند تا به آنانی که قلبشان را به طور کامل به او تسلیم نموده عوض می او مسیر تاریخ بشر را. میدهد
خـدا تغییـر    کالم. باشد ا میای نیرومند در دست مردان و زنان دع ترکیب دعا و قلب تسلیم شده اسلحه .بدهد

کند تا قوت خویش را بر آنانی  می زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد«: گوید آن کالم می. نیافته است
او هنوز به دنبال قلوبی است که به طور کامـل   .)16:9 دوم تواریخ(»که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد

 .تسلیم او شده باشند
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اشخاصی را مالقات کردم که بیش از تمـامی افـرادی کـه در     در ایام سخت حاکمیت کمونیستها در اروپای شرقی
هـا بـه    بعضـی . ودندبسیاری از آنها به خاطر ایمانشان در عذاب ب. شبیه مسیح بودند طول خدمتم قبالً شناخته بود،

ن یسـختترین و تـاریکتر   برای پیروان مسـیح آن دوران . دیگران کار خود را از دست داده بودند. رفته بودند زندان
در آن . روح بیـداری را مشـاهده کـردم    با این حال من در بسیاری از کلیسـاهای رومـانی  . شد دوران محسوب می

. جنوب شرقی کشور واقع است، یک سری موعظه انجام دادم رزمان، من در جلسات بشارتی در شهر گاالتی که د
شد، در آن هنگام قدر مسلم این بود که مسیحیان نباید در سالن اصـلی   پر می آن کلیسای کوچک هر شب از مردم

ایمانـدارانی کـه در    .توانستند در بالکن بنشینند تا غیر مسیحیان سالن اصلی را پـر سـازند   آنها فقط می .نشستند می
کـرد و   خدا هر شب کار می. ایستادند پا می کردند، بیرون در هوای زیر صفر سر الکن جایی برای نشستن پیدا نمیب

هر شب حرفهـای مـرا ترجمـه    » تیطس کولیتا«رومانیایی به نام دکتر  یک دوست عزیز. بسیاری به مسیح گرویدند
به  هوا. دادیم رفتیم و وقتی را به دعا اختصاص می از پایان جلسه با هم به کنار رودخانه می ما هر شب بعد. کرد می

او در حـالی  . کنم نمی ولی دعای تیطس را در آن شب هرگز فراموش. قدری سرد بود که زمین کامال یخ بسته بود
خداوند اگر الزم است که خون شهیدان ریخته  آه ای«: کرد مد زانو زده بود این گونه دعا میکه بر روی زمین منج

من و دو نفر » .دارد خواهم اولین کسی باشم که خونش را به تو تقدیم می می لت من به مسیح ایمان آورد،شود تا م
میهنان خود دعـا   هم من هرگز نشنیده بودم کسی با این اشتیاق برای. آمریکاییم از دعای او متحیر شدیم از دوستان

به مسیح ایمان آورند، ولی دیگران قبالً ایـن   ان اومیهن اگر چه دیگر الزم نبود تیطس خونش ریخته شود تا هم. کند
آنچـه کـه در رومـانی    . قوت عمل کرد و یک بیداری روحانی عظیم فرسـتاد  خدا در آن قوم به. کار را کرده بودند
من معتقدم که بیداری کشور مورد بحث به سـبب وجـود مردمـی    . معجزات بزرگ این قرن بود اتفاق افتاد یکی از

رفتن بـا خـدا اهمیـت     دعا به نحوی حیاتی در راه.  خود را به مسیح تسلیم کرده بودند، پدید آمداز طریق دعا که
لهذا ای «: نویسد به ایمانداران شهر روم می پولس. دهیم که تسلیم مسیح هستیم دارد، چون ما با این عمل نشان می

انی زندۀ مقدس پسندیدۀ خدا بگذرانید کـه  کنم که بدنهای خود را قرب می برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا
 عبادتی است که در خلوت دعاهـای مـا اتفـاق   » قربانی بدنهای ما«این ). 1: 12رومیان (»است عبادت معقول شما

حـالی کـه هـر روز در دعـا      ، و در)13: 10رومیان (»خوانیم نام او را می«شناسیم که  ما زمانی مسیح را می. افتد می
دعا طریقی . اصلی زندگی ایمانداران مسیحی است دعا راه. دهیم کنیم به رشد خود ادامه می م میخود را به او تقدی

دعا طریقی است که خـدا آن را بـرای   . شویم خدا به حضورش داخل می است که ما با استفاده از آن برای عبادت
 دعـا . ت بـه رحمتهـای خداونـد   تسلیم مسیح شدن بوسیلۀ دعا، پاسخی اس. گیرد به کار می رشد دادن ما در ایمان

تـوانیم بـه    مـی  ما فقط به خـاطر فـیض و رحمـت اوسـت کـه     . قلب خدا و قلب انسان. ارتباط بین دو قلب است
داشتن یک ارتباط صـمیمی   بدون برخورداری از رحمتهای خداوند.  مقدس استاو کامالً. حضورش داخل شویم

رحمت اوست که ما را بـه  . گیریم رحمت اوست می از خدا یادبنابرین اولین صفتی را که . بود با او غیر ممکن می
دعا و زنـدگی تسـلیم شـده غیـر قابـل تفکیـک       . مسیح سوق میدهد سوی داشتن یک زندگی کامالً وقف شده به

دهد و زندگی تسلیم شده آن چیزی است که خدا بـرای جـالل    تسلیم شده سوق می دعا ما را به زندگی. باشند می
 .باشد لقدس می اای مهیب برای روح این نوع زندگی اسلحه. تسلیم بشوید. دعا کنید. ردگی می خود به کار
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رسـد   شوند، و بعضی دیگر به نظـر مـی   بعضی از دعاها فوراً پاسخ داده می آیا برای شما عجیب نیست که چرا
 اغلب وقتی که. ام کند؟ من اغلب در این راستا در مورد خانوادۀ خودم فکر کرده تاخیر می ان سالهاکه پاسخش

بعد بـه طـرف مسـیح     ام که به مسیح ایمان بیاورند فکر میکنم فقط چند روز یا چند هفته برای مردم دعا کرده
خواستم دوسـتان و    می شناختمرا وقتی من مسیح. ولی در مورد خانوادۀ خودم موضوع متفاوت است. اند آمده

خواستم  من از محبت مسیح به هیجان آمده بودم ومی. بیابند ای را که من یافته بودم ام نیز نجات دهنده خانواده
 وقتی آنچه را که در زندگیم اتفاق افتاده بود، با مـادرم . دوستشان داشتم، تقسیم کنم این محبت را با آنانی که

هرگـز دربـارۀ    دیگـر . من یک مسیحی نیستم، و هرگز هم نخواهم شـد «: واب گفتدر میان گذاشتم، او در ج
چکار خواهیـد کـرد؟ بـه شـما      وقتی نتوانید در مورد خدا با مادرتان صحبت کنید» .مسیح با من صحبت نکن

رسـید هـر چـه بیشـتر دعـا       ولی به نظر می .در مورد مادرم با خدا صحبت کردم. گویم که من چکار کردم می
خواستم نجاتی را که من به فیض مسیح شناخته  و می من او را دوست داشتم. شد دم، وضع دشوارتر میکر می

اول، به مدت یک سال کامل و سـپس  . توانستم بکنم دعا کردن بود که می ولی تنها کاری. بودم، او نیز بشناسد
بیست . کند سید که این کار کمکی نمیر به نظر می. بیشتر از ده سال به دعا ادامه دادم. کردم برای پنج سال دعا

درسـت زمـانی کـه     .کردم که تحقق این امر چیز غیرممکنـی اسـت   سال دعا کردم و تقریباً داشتم احساس می
زن مغروری بودم، زن تلخـی   سامی، من«: خواستم از دعا کردن دست بکشم، مادرم به من زنگ زد و گفت می
شـنیدم   آنچـه را کـه مـی   » .احتیاج به کلیسـا دارم  من. به عیسی دارممن احتیاج . من احتیاج به خدا دارم. بودم
خدا امین بـود و مـادرم   . بیش از بیست سال دعا کردم. را داده بود خدا جواب دعاهایم! توانستم باور کنم نمی

و آنچه کـه در طـول ده سـال    . با هم دعا کردیم و او مسیح را در قلب خود پذیرفت تلفنی. مسیح را شناخت
 وقتـی میدیـدم مـادرم در مسـیح رشـد     . به آن شدیداً عالقه داشت، شرکت در جلسات دعا بـود  عمرشآخر 

او مرا به . کرد در این راستا، خدا در طول آن بیست سال در زندگی من کارهای عجیبی. بردم کند، لذت می می
. فهمـم  ل کشـید، نمـی  مسیح آنقدر طو من تمام دالیلی را که چرا ایمان آوردن مادرم به. خودش متکی ساخت

پیشگاه تخت خدا زانو بزنم، سبب شد که پیوسته روی  ولی میدانم که نیامدن پاسخ، سبب شد که همچنان در
خالصۀ حکایت از این قرار . پافشاری در دعا برای شاگردانش مثلی تعریف کرد عیسی در مورد. خدا را بطلبم

دسـت   )1 :18لوقـا  (»همیشـه دعـا کـرد و کـاهلی نورزیـد     باید  ایشان نیز مثلی آورد در اینکه می برای«: است
او . که نـزد او بیـاییم   کند کشیدن، ناامید شدن و کنار گذاشتن دعا بسیار آسان است، ولی خدا ما را دعوت می

نیست که خـدا را وادار کنـیم کـاری را کـه      پافشاری در دعا به این معنی. خواهد ما در دعا پافشاری کنیم می
هـر  . شناخت او و پی بردن به چیزی که در قلـب اوسـت   بلکه تالشی است در جهت. م دهدخواهد انجا نمی

فهمیم کـه در قلـب    شناسیم، و می آییم بیشتر از نزدیک او را می او می چقدر دربارۀ موضوعی بیشتر به حضور
 یم تـا او را کنـ  یابیم، بلکه تجربیات بیشـتری نیـز کسـب مـی     نه تنها پاسخهایمان را می در نهایت،. او چیست

دسـتاورد آن   ولـی شـاید بهتـرین   . برگشت مادرم به سوی مسیح جواب دعای بزرگی برای من بـود . بشناسیم
 .اصرار کنید و خدا را بشناسید .سالهای انتظار، این بود که بیجوابی در دعا، سبب شد خدا را دائم بطلبم
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ام کـه در   کنم، دزد بزرگی را در میان مسیحیان کشف کـرده  به نقاط مختلف دنیا سفر می در حالی که برای اعالم انجیل
پیروان مسیح را دزدیـده   این دزد، قدرتمندترین اسلحۀ شناخته شدۀ. قلوب مؤمنین به آرامی در کمین نشسته است کنار

بیشتر از هر دشمن شناخته شدۀ کلیسا بـه بـدن مسـیح     احتماالً این دزد،.  مؤمنین استیست، آن اسلحۀ قدرتمند دعاا
او تمـام  . خـوانیم  می» شاگرد«ما شخصی داریم که او را . دزد را به شما بشناسانم اجازه بدهید این. آسیب رسانده است

از تمـامی قـدرت و    او هم از اسلحۀ جنگ روحـانی، و هـم  . دارد زندگی پیروزمند را در اختیار کالزم برای ی وسایل
سالحهای او . اسلحۀ تام خدا را در اختیار دارد او. ای را شکست دهد برد تا هر دشمن شناخته شده قوت آسمان نفع می

. ار دارداو حتی شمشیر قدرتمند روح را که کالم خداست در اختیـ . و سالمتی عبارتند از راستی، عدالت، ایمان، نجات
این است که هر  ولی او یک مسؤولیت دیگر هم دارد، و آن. غلبه یابد» شاگرد«آنقدر بزرگ نیست که بر  ای هیچ اسلحه

. نـامیم  مـی » دشمن«وجود دارد که او را  در سوی دیگر دشمن خطرناکی. روز صبح باید اسلحۀ کامل خدا را به تن کند
دشـمن بایـد   . تواند در زرهی که شاگرد به تن کرده نفوذ کند نمی او. ودش نمی» شاگرد«داند که هیچ کس حریف  او می

 گمارد تا برای غلبـه  بنابراین حریصترین فرماندۀ خود را بر این کار می. ای طرح کند نقشه »شاگرد«برای شکست دادن 

گویـد   رود و مـی    مـی » شـاگرد «پـیش » مشـغولیت «روزی  . است» مشغولیت«نام این فرمانده    . راهی پیدا کند  » شاگرد«بر  
خواهم کسـی را بکشـی، در واقـع     خواهم زنا بکنی، نمی نمی خواهم تو را وادار کنم که کار بدی بکنی، آهای، من نمی«

بیا با کلی چیزهای خوب، زندگی خودت را پر کن، مشغول کار بـاش، مشـغول    پس. دوست دارم کارهای خوبی بکنی
 فقط »شاگرد « .بیا خودمان را مشغول سازیم. ، خودت را سرگرم بسازکلیسا مشغول باش و با تفریحات مدرسه شو، در

بنابراین، این پیشـنهادها  . را بکشد خواهد خدا را خشنود سازد، و هرگز قصد ندارد به همسرش خیانت کند یا کسی می
به سختی کار . دشو در کلیسا مشغول می. کند خود را مشغول می او با کارهای نیکوی زیادی. باشند به نظرش معقول می

او  کند، به تئاتر میـرود و در هـر جـایی کـه بـه      فوتبال بازی می. اش مهیا سازد برای خانواده کند تا بهترین چیزها را می
مغلـوب میشـود، چـون     شـاگرد . کند از پشت به او حمله می» دشمن«سرانجام یک روز . گذرد، حضور دارد خوش می

آنقـدر  . اش وقتی برای دعا نمانده است برنامۀ روزانه نقدر مشغول بوده که درآ. وقت نکرده اسلحۀ کامل خدا را بپوشد
 لـذا او در برابـر مکرهـای   . داده که فرصتی نیافته تا زره محافظ خدا را به تن کند فعالیت کرده و کارهای خوب انجام

انجـام دادن کارهـایی    لشود و خود را در حـا  یک روز صبح از خواب بیدار می. کامالً آسیب پذیر شده است» دشمن«
بـا ایـن حـال امـروزه     . این فقط یک مثل اسـت  .او کامالً شکست خورده است. کرد یابد که هرگز تصورشان را نمی می

مشخصۀ مسیحیان شکست خورده این نیست که آنها مرتکب یک سری  .موقعیت بسیاری از ایمانداران این چنین است
نیمکتهـای   شود که نتیجه کار این می. دهند یرون از برنامۀ روزانۀ خود قرار میکه خدا را ب بلکه این است. شوند گناه می

اند، او  ظاهر بیضرر شکست خورده آنها توسط دشمنی به. گردند که فاقد قوت روحانی هستند کلیسا پر از اشخاصی می
حافظ خدا را از تـن پیـروان   شکلی موذیانه و مکارانه، زره م این دشمن به. تمام قوت و اقتدارشان را غارت کرده است

هر مسیحی آنچه را که برای پیـروزی در مسـیح   . یابند خود را مغلوب و شکست خورده می کند، وآنها مسیح بیرون می
است کـه در دعـا بـا خـدا      بطور خالصه به این معنی. او باید به سادگی اسلحۀ تام خدا را بپوشد. دارد یافته است نیاز

چرا امروز به تنهایی بـا خـدای خـود    . پوشیم می ست که ما بوسیلۀ آن اسلحۀ تام خدا رادعا طریقی ا. وقت صرف کند
از خدا بخواهید کـه شـما را مالقـات    . کالم خدا را بخوانید و دعا کنید. کنید کتابمقدس خود را باز. گذرانید وقت نمی
بـه مسـیر شکسـت،     شما را» مشغولیت «اجازه ندهید. را با راستی، عدالت، ایمان، سالمتی و نجات بپوشانید کند، خود

 .باز ایستید، و بدانید که او خداست. هدایت کند
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سـؤال    روزی شاگردان»کنید؟ چگونه به طور مؤثر دعا می«: شود که مختلف دنیا از من سؤال می به هنگام سفر به نقاط
احتماالً این یکی از بزرگتـرین سـؤاالت دوران    ».خداوندا دعا کردن را به ما یاد ده« : مشابهی را از مسیح پرسیده گفتند

جهان هستی را آفریده ارتباط واقعی داشته باشم؟ پاسخ به این سـؤال، نهایتـاً    توانم با خدایی که چگونه می. باشد ما می
آنهـا   عیسی چیزهای زیادی به شاگردان خود آموخت، ولـی در رأس .  دشوار زندگی خواهد بودسؤاالت جواب اغلب

، استحکام دعـا را  7در باب . داد او در باب ششم متی به شاگردان خود اصول دعا کردن را یاد» .چگونه دعا کردن بود«
 انجیل یوحنـا، بـه   17در باب . بیان نمودمورد پافشاری در دعا   انجیل لوقا، مثلی در18به آنها آموخت، عیسی در باب 

 رسد در تمامی تعالیم او وجود دارد، این است که دعا تجلـی  یک رشتۀ مشخص که به نظر می .آنها یک نمونۀ دعا داد

تفاوت بزرگ میان . مغرور دعای حقیقی از یک قلب حلیم و فروتن بیرون میĤید، نه از یک قلب. یک قلب فروتن است
آه ای خداونـد، مـن شـدیداً بـه تـو      « : گویـد  که می ای حقیقی این است که دعا اشتیاقی قلبی استدعای مذهبی و دع

این مثل را آورد برای بعضی که بر خـود  «: گوید در واقع، کتابمقدس می» .بکنم توانم، بدون تو هیچ کاری نمی. محتاجم
مرد بود که بـرای عبـادت    مثل دربارۀ دو). 9: 18قالو(»...شمردند داشتند که عادل بودند و دیگران را حقیر می می اعتماد

آن دیگری فروتن بود و از گنـاهش پشـیمان شـده    . دانست می یکی از آنها خودبین بود و خود را عادل. به هیکل رفتند
گویم که این شخص عادل کرده شده به خانۀ خود رفت به  به شما می«: کار گفت توبه عیسی در مورد مرد فروتن و. بود
). 14آیـه  (»یابد دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خویشتن را فروتن سازد سرافرازی ف آنخال

اسرارآمیزی وجود ندارد که دعا کـردن را   هیچ فرمول. رسد دشوار نیست آنقدرها هم که به نظر می» چگونه دعا کردن«
: عیسای مسیح فرمود» !به تو محتاجم«: زند ی است که فریاد میداشتن قلب اولین و بزرگترین شرط الزم،. به شما بیاموزد

. گردیـد  پسـت خواهـد  » من خوب هسـتم «: گوید شود، ولی قلبی که می یابد و بلند کرده می سرافرازی می چنین قلبی«
. ام فتـه دالن یا ضعفا، محتاجـان و شکسـته   من غالباً دعاهای قوی را در میان. فروتنی اولین شرط دعای قدرتمندانه است
بینم که از نظر سیاسـی، اجتمـاعی و شخصـی تحـت فشـار       را می کنم، مردمی وقتی که به نقاط مختلف جهان سفر می

 کار، برنامه رسد که آنها به جز یک قلب فروتن و توبه به نظر نمی. آیند دعا به شمار می اند، ولی از قهرمانان بزرگ بوده

آسـمانی بـر زمـین فـرو      آورد، پاسـخهای  به سوی آسـمان فریـاد برمـی   وقتی قلب فروتن . خاص دیگری داشته باشند
ام، اشکهایی که همچـون بخـور بـاال     شرقی بوده من شاهد اشکهای کلیساهای تحت جفا در آفریقا و اروپای. ریزند می

وتنانـۀ خـود   ام کـه بـا دعاهـای فر    ای را دیده من سربازان ناشناخته. اند ساخته رفته و جالل خدا را بر آن نواحی منتشر
نیـز یکـی از    همانطور که فروتنی مشخصۀ بزرگ یک قهرمان دعا است، غرور. اند برای مسیح تسخیر نموده جوامعی را

دزدی مصـمم بـا یـک هـدف     . دارد مـی  های بارزی است که مردان و زنان خدا را از رسیدن به جـواب دعـا بـاز    نشانه
برای ما که مدت زیادی است مسیحی هستیم آسان است  .دزدمشخص وجود دارد، که قصد دارد قدرت ما را در دعا ب

ما کـه در زنـدگی خـود بـا خـدا تجربیـاتی کسـب        . ایم ما کار خدا را دیده. بشود که اجازه بدهیم این دزد وارد قلبمان
دا هـیچ  ملکوت خ ولی در. ایم افتیم که در زندگی مسیحی استاد شده آرامی ولی به طور قطع، به این فکر می ایم به کرده

دعـا سـخن و بیـان قلـب فـروتن      . شده است ملکوت خدا از مردان و زنان ساده و فروتن ساخته. استادی وجود ندارد
خواهید بدانید که چگونه باید دعا کنید، به سادگی بـه روی درافتـاده،    می اگر. هیچ جایی برای تکبر وجود ندارد. است

 .»ککم«: فریاد برآورید
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بـا دوسـتان خـود     صبح زود. مسیح وارد زندگی من شد، به من اشتیاقی بخشید که او را به طور صمیمی بشناسم وقتی
خاطرۀ زیبـای آن  . بهترین روزهای زندگی من بودند آنها. گذاشتم تا روی خدا را بطلبیم، و کتابمقدس بخوانیم قرار می

 سال از آن دوران ابتدایی دعاهایم گذشـته  35و این در حالی است که اکنون . است  در قلب من باقی ماندهدعاها هنوز
. مسـیحی تـرک کـردم    چند ماه بعد از شناختن مسیح، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا را به قصد تحصیل در یک مدرسه .است

مدرسـۀ جدیـدی کـه در آن    . مرا به کـار گیـرد   ه خدامن مشتاق بودم که کتابمقدس را بیشتر بشناسم، و انتظار داشتم ک
شـد، از مدرسـه    اگر کسی در حین تقلب گرفته می. قانونی سخت داشت خواندم در مورد تقلب در امتحانات درس می
 ولـی از زمـانی کـه در مسـیح    . کردم اینکه به مسیح ایمان آورم، اغلب در امتحانات تقلب می قبل از. گردید اخراج می

اوقاتی بسیار عـالی در دعـا    در طول تحصیل در مدرسۀ مسیحی،. فته بودم، این موضوع برایم حل شده بودحیات نو یا
در آن ایام یک روز امتحان زیست شناسـی داشـتم، و    .اغلب در فرصتهای مخصوص دعا با خدا مالقات داشتم. داشتم

دانسـتم ولـی    جـواب را مـی  . ت را بیاد نیاوردمدر وقت امتحان، پاسخ یکی از سؤاال اما. برای امتحان زیاد خوانده بودم
تـا مـن بتـوانم     او به آرامی برگـه خـود را برگردانـد   . ام پاک شده بود، دوستم متوجه وضع دشوارم شد حافظه انگار از

من کار خود را ایـن گونـه توجبـه    . را نوشتم وقتی آنچه را که نوشته بود دیدم، فوراً پاسخ سؤال. جواب سؤال را ببینم
ای  کردم که انجام این کار واقعاً مسـئله  من فکر می. دانستم حقیقتاً جواب را می م، که من خوانده بودم و به هر حالکرد
مـن لـذت و    .شـود  یافـت نمـی  رسید که خدا هیچ جـا   هر حال وقتی که به خلوت دعای خود رفتم به نظر می به. نبود

رسـید   اما به نظر مـی . رفتم کلنجار می ی که کرده بودم با خدادر مورد کار. صمیمیت خود را در دعا از دست داده بودم
با خدا » .میخواهی با من صمیمی باشی باید نزد استاد خود اعتراف کنی اگر«: گوید که او این گونه با قلب من سخن می

» .کننـد  مـی  جاگر این موضوع را بگویم مـرا اخـرا  . دانی، این یک مدرسه مسیحی است خدایا انگار نمی « :مجادله کردم
خدا را بیشـتر از نیکنـامی   . مقاومت کنم سرانجام نتوانستم. رسید آسمان ساکت بود و حضور خدا بسیار دور به نظر می

من صمیمیت با خـدا را بـه هـر چیـز     . اینکه در آن مدرسه تحصیل کنم خواستم او را بیشتر بشناسم، تا می. خواستم می
از  بعـد .  گرفتم پیش آن استاد بروم و به آنچه که کرده بـودم اعتـراف نمـایم   تصمیم. دادم می دیگری در زندگیم ترجیح

خواهم یک فرصت دیگر به تـو   ولی می .دانستم، تو را دیدم من می« : اینکه به استاد گفتم چه اتفاقی افتاده، به من گفت
وقتی به خلوتگـاه دعـای   . مبخشش و آمرزش نجاتدهنده آشنا بود من با. با خوشحالی به خوابگاه خود برگشتم» .بدهم

 ای که پشت سر گذاشـتم نگـاه   وقتی به تجربه. انگیز حضور آشکار او را باز یافتم شگفت خود بازگشتم، دوباره برکات

ترسـم کـه    من می.  بودم کرده شوم که تقریباً صمیمیت با خدا را با یک نمره خوب در امتحان عوض کنم، متوجه می می
برخی از ایمانداران زمانی رابطۀ شـیرینی بـا خـدا    . است د که در قلب ایمانداران نفوذ نمودهاین دقیقاً همان چیزی باش

 آنها لذات آنی بعضی از گناهان مخفی را با صمیمیت عمیقی که با خدا و نجـات . اند داده اند، ولی آن را از دست داشته

او داخـل شـویم، بایـد بـا       قصد داریم به حضورگوید، در صورتی که  می24مزمور . اند دهندۀ خود داشتند، مبادله کرده
وقتی موسی با خدا . ناپاک به خدای قدوس نزدیک شوید توانید با دستهای شما نمی. دستها و قلبی پاک به نزد او بیاییم

شما چه چیزی را باید از زندگی خود بیـرون برانیـد تـا    . را از پاهایش بیرون کند علیننروبرو شد، خدا به او گفت که 
بزرگترین لذتی است کـه   صمیمیت با خدا. هر چه که باشد ارزش نگاه داشتن را ندارد. در مکان مقدس بایستید توانیدب

است که آنچـه را در میـان شـما و مکـان مقـدس قـرار        اما این کار مشروط به این. توانید در عمر خود تجربه کنید می
 .گیرد، کنار برانید می
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. نـرویم  سالها پیش با هم عهد بستیم که هرگز با داشتن اختالف قلبی حل نشده بـا هـم، بـه رختخـواب     من و همسرم
در اوایـل ازدواجمـان بـر سـر     . ایـم  نکـرده  ولی گاهی نیز به عهـد خـود وفـا   . ایم اغلب اوقات عهد خود را نگاه داشته

ولی بیاد دارم کـه مـن   . آورم این اختالف بر سر چه چیزی بود نمی چون سالها پیش بود بیاد. اختالف داشتیمموضوعی 
واقعـاً   آن شب وقتی به رختخواب رفتم. کند کردم، و مطمئن بودم که همسرم اشتباه می بودن می شدیداً احساس بر حق

بیاد بیاورید که من کامالً معتقد بودم که  حاال. تفاق افتاددر حالی که سعی داشتم بخوابم عجیبترین چیز ا. ناراحت بودم
به خـواب  » سالمتی که فوق از تمامی عقل است«ولی او فوراً با . من است کند، و حق با او دربارۀ آن موضوع اشتباه می

له کردن بـا خـدا   مجاد .افتد توانستم باور کنم چه اتفاقی می نمی. پیچیدم ساعتها مغشوش بودم و به خود می و من. رفت
گویم، چرا او اینقدر آرام است و من اینقدر  راست می کند و من منصفانه نیست، او اشتباه می«: به او گفتم. را آغاز کردم

سپس وقتی کامالً خسته شدم و دیگر نتوانستم مجادله کنم، خدا . بود عکس این می باید گفتم که می به خدا می» آشفته؟
مشـکل طـرز   « :گویـد  رسید که به قلب من می به نظر می» .مشکل همسر تو نیست«:  نمودصحبت با قلب من شروع به

آن شـب درس  . همسرم، و خدا قطع شـود  ام با فهمیدم که غرور من باعث شده که رابطه. تسلیم شدم» .برخورد توست
در حقیقـت شـما   . هـر باشـید  باشید، ولی در عین حال با همسرتان ق توانید با خدا در رابطه شما نمی. بزرگی یاد گرفتم

خدا در  من با. باشید در حالی که رابطۀ شما با برادر یا خواهرتان در مسیح گسسته شده باشد توانید با خدا صمیمی نمی
این من بـودم کـه اشـتباه    . عزیزم، مرا ببخش« :باالخره او را بیدار کردم و گفتم. سالمتی نبودم چون با همسرم قهر بودم

حاال با خدا در . و سپس برگشت و فوراً به خواب رفت» .کنم این کار را می قطعاً« : او گفت» .مرا ببخشکردم، لطفاً  می
از آنها بسـیار   رسد خدا کنند دعا کنند ولی به نظر می بسیاری سعی می. صمیمیت خود را با او باز یافتم سالمتی بودم و

خدا اوقات خوبی داشته باشیم چـون بایـد    توانیم با گر نمیما دی. باشند علت امر اغلب روابط گسسته ما می. دور است
پس هر گاه هدیۀ خود را بـه قربانگـاه   «: عیسی در این باره فرمود. کنیم ایم اصالح روابطی را که با دیگران خراب کرده

ـ  خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیۀ خـود را پـیش قربانگـاه واگـذار و رفتـه اول      ببری و آنجا به ا بـرادر  ب
خواهیم قوت عظیمی در خداونـد داشـته    می اگر). 24و23: 5متی (» .خویش صلح نما و بعد آمده هدیۀ خود را بگذران

باید قبل از اینکه به خلوتگاه دعای خود برویـد،   می. در مسیح ایجاد کنیم باشیم باید رابطۀ عمیقی با برادران و خواهران
خواهد پیوست  آنگاه، آنچه که در خلوتگاه دعای شما بوقوع. اید بروید سستهکه رابطۀ خود را با او گ پیش آن شخصی

 .چیزی کامالً متفاوت خواهد بود
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 چیزی بیشـتر از یـک  میĤیند اغلب از این مسئله ملزم هستند که به ظاهر دعاهایشان دیگر  مردمی که پیش من

. اند به نظر میرسد که صمیمیت، اشتیاق، و شیرینی رابطۀ خود را با خدا از دست داده               . تشریفات مذهبی نیست  
کـنم   کنم، سعی می من دعا می«: گویند کنند و می می آنها شکایت» کجای کارمان اشتباه است؟« : پرسند آنها می

توان بـه ایـن    ای نمی پاسخ ساده» .که او از من بسیار دور استمیرسد  با خدا صحبت کنم، ولی اینطور به نظر
 توانند وجود داشته باشند که چرا دعا تا این اندازه تبدیل به یک چیـز عـادی   شماری می بی دالیل. پرسش داد

دعـای حقیقـی از    با این حال یکی از دالیل عمده این است که ایمانداران دید خود را نسـبت بـه  . شده است
آوردن شـناخت از خـود    هـدف دعـا بدسـت   . دعا تالش برای گرفتن چیـزی از خـدا نیسـت   . اند دست داده
ما بیشـتر از قلـب خـدا بـه دسـت خـدا        البته. قلب خدا و قلب انسان. دعا رابطۀ بین دو قلب است. خداست

سـت  بسـیاری از مـا دو  . کنـد  صحبت می» طلبیدن روی خدا« کتاب مقدس مکرراً از دعا به عنوان. عالقمندیم
سـؤال  «: گویـد  کتابمقـدس مـی  . تا اینکه قلبی بر روی ما گشـوده گـردد   داریم که دستی به طرف ما دراز شود

در ). 3: 4یعقـوب (» کنید تا در لذات خود صرف نماییـد  این رو که به نیت بد سؤال می یابید از کنید و نمی می
او چیزی . کند می های قلبی ما نگاه نگیزهخدا به ا. پیروزمند مسیحی انگیزۀ ما دارای اهمیت زیادی است دعای
های نفع شخصـی   اگر با انگیزه. بیند می او نیات درونی قلب ما را. تواند آن را ببیند بیند که هیچ کس نمی را می

در آن . خواهیم داشت از نظر روحانی ضعیف خواهند بـود  وارد حضور خدا شویم، اوقاتی را که با او در دعا
از سوی دیگر وقتی . داشت، و با غیبت قوت و حضور او مواجه خواهیم شد می خواهیمهنگام شادی بسیار ک

 وقتی روی او را بـیش از دسـت او  . کنیم بر خود اوست، شادی وصف ناپذیری را تجربه می تمرکز ما در دعا

الً بـرای  داشت، که قب طلبیم، شادی صمیمیت با مسیح را باز خواهیم یافت، و با او چنان مشارکتی خواهیم می
در آن . رفـتم هرگـز فرامـوش نخـواهم کـرد      اولین باری را که برای موعظه به اوگاندا. ما ناشناخته بوده است

پیتر در معرفی خود چیـز بسـیار   . آفریقا به مردم معرفی شدم هنگام توسط پیتر کاساریو، مدیر خدمات بیداری
ولی امـروز بسـیار خوشـحالیم چـون     . ایم  شنیدهسامی، ما صدای شما را در نوار برادر«: او گفت. جالبی گفت

شناختیم، و فقـط   می ما شما را از دور«. گفت این بود اساساً آنچه را که پیتر می» .را روبرو ببینیم توانیم شما می
مـا  . شـویم  رابطۀ خود بـا شـما داخـل مـی     ولی امروز، به مرحلۀ تازهای از. صدا و پیغام شما را شنیده بودیم

. میان بگذاریم و آنچه را که شما در قلب خود دارید، بشنویم را که در قلب خود داریم با شما درقادریم آنچه 
خواهـد   او می. خواهد این دقیقاً چیزی است که خدا از ما می» .با شما تعمق بخشیم توانیم رابطۀ خود را ما می

خواهـد   مـی  او. ا ما داشـته باشـد  او مشتاق است که پیوندی بیش از یک رابطۀ سطحی ب. او را بطلبیم که روی
تواند یک انگیزۀ عالی برای دعا  می این. قلب خود را با ما سهیم سازد، و ما نیز قلب خود را با او سهیم سازیم

وقتی که تنها انگیزه ما ایـن اسـت   . اتفاق خواهند افتاد وقتی شرایط اینگونه است، چیزهای باورنکردنی. باشد
ما دعـا بـا شـناخت    . به وجود میĤید که دعاهای ما را تحت تاثیر قرار میدهد دیکه او را بشناسیم شادی جدی

وقتهای دعا . کرد خداوند قطعاً بیشتر از هر آنچه که بطلبیم یا فکر کنیم برایمان خواهد. کنیم آغاز می عمیقتر را
نمایید که انگیزۀ شـما  اطمینان حاصل  کنید پس دفعۀ بعد که دعا می. عالیترین اوقات روز برای ما خواهند بود

 .میافتد احتماالً متعجب خواهید شد روی اورا بطلبید از آنچه که اتفاق. شناخت اوست
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  گفتهبه من. من یک مسیحی نوایمان بودم و هر چیز روحانی برای من تازگی داشت. شصت بود اواسط دهۀ

با گوش دادن بـه   من. شد که به آلبوم آهنگ مردی که در مورد مرگ و قیام مسیح اجرا نموده بود، گوش دهم
را خلق کرد، او کـه سـتارگان را در    خدایی که تمامی کائنات. آلبوم مذکور تحت تأثیر محبت خدا قرار گرفتم

 داشت که فرزند خویش را به جهت گناهـان  مرا دوست ای فضا معلق نمود، این خدای عظیم و توانا به اندازه
تأثیر قرار گرفته بـودم   در واقع من به حدی تحت. من تأثیر گذاشتند این افکار به شدت بر. من به مرگ سپرد

ای که در آن نزدیکـی قـرار داشـت،     ترک کردم و برای قدم زدن و دعا به کنار دریاچه که اتاق خواب خود را
خواسـتم او را   مـی  مـن فقـط  . اینکه من در دعا بودم، درخواستی از خدا نداشـتم در آن اوقات با وجود  .رفتم

از ساعات بـاقی مانـدۀ شـب را     من قسمت بزرگی. حضور او قلب مرا پر ساخته بود. عبادت و پرستش نمایم
تـوانم بـوی    از گذشت سـی و پـنج سـال مـی     تقریبأ هنوز هم پس. در لذت و آرامی حضور خدا سپری کردم

عبادت و پرستش وارد اوقات خلـوت خـود بـا خـدا      وقتی که ما از طریق. ها را احساس کنم ظهخوش آن لح
در واقـع در لیسـت   . من یک خواننـده غیـر قابـل تحمـل هسـتم      .شویم دعا به کار مهیجی تبدیل خواهد شد

. ک استشود برای شنونده وحشتنا صدایی که از گلوی من خارج می. آخر بودم سرایندگان دانشگاه نفر ماقبل
دوسـت   او. کنم، صدایم به گوشهای او بسیار لطیف و دلنواز است وقتی که من خدا را پرستش می با این حال

را با حمد و پرستش  وقتی که ما اوقات دعای خود. دارد که به صدای فرزندانش در حین عبادتش گوش دهد
ما بـه او همچـون پـدر خـویش نظـر       وقتی که. کنیم نماییم، شادی صمیمیت با خدا را کشف می خدا آغاز می

بـه طـوری   . شود اتفاق بسیار شگفتĤوری حادث می کرده، او را به سبب آنچه که هست، شکر و پرستش کنیم،
شـاید بـه همـین دلیـل عیسـی بـه       . هـا را بـه جـا میـĤورد     استغاثه القدس که دعاهای ما شکلی پویا یافته روح

 او بـه . ایشان تعلیم داد که دعا را با تمرکز بر خدا آغاز نماینـد او به . دعا کنند شاگردانش آموخت که اینگونه

عیسـی  ). 9: 6متـی  (»بـاد  ای پدر ما کـه در آسـمانی، نـام تـو مقـدس     «: شاگردان یاد داد که اینگونه دعا کنند
از ایـن رو او بـه   . شـود  آغـاز مـی   دانست که وارد شدن به اوقات خلوت دعا، با پرسـتش بـا شـکوه خـدا     می

ما برای ایـن منظـور   . پرستش خدا شروع نمایند موخت که اوقات دعای خویش را با با عبادت وشاگردانش آ
دعا موقعیت الزم را بـرای  . بشناسیم، دوست بداریم و پرستش نماییم آفریده شدیم که خدای خالق خویش را

 چ امتیاز و تـوفیقی در واقع هی. اهداف مذکور را از طریقی مشخص و مستقیم دنبال کنیم سازد تا ما فراهم می

مشخصۀ قوم  عبادت و پرستش خدا،. بزرگتر از برخورداری از فرصت عبادت و پرستش خداوند وجود ندارد
کتابمقدس . کلیسای اولیه نیز بود پرستش مشخصۀ. اسرائیل به هنگام قرار گرفتن و سلوک در اراده خدا بودند

کردنـد و خـوراک را بـه     هـا نـان را پـاره مـی     در خانه هر روزه در هیکل به یکدل پیوسته بودند و«: فرماید می
گردیدنـد و خداونـد هـر     گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می حمد می و خدا را. خوردند دلی می خوشی و ساده

کلیسای اعمال رسوالن کلیسـای قـوی بـود، زیـرا ایـن      ). 47-46: 2اعمال (»افزود می روزه ناجیان را بر کلیسا
! پرستشی بودنـد  کردند؟ پاسخ سؤال این است که آنها کلیسای امّا آنها چگونه دعا می. دکلیسای دعا بو کلیسا،

شـود، تمـامی قـدرت آسـمان آزاد      این نوع کلیسا قلب خدا را لمس خواهد نمود و زمانی که قلب خدا لمس
 .و این همان وقتی است که بیداری پدید میĤید! گردد می
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این نـوع   .دعا صمیمیت با خداست. است، مشارکتی مابین قلب خدا و قلب انسان دعا مشارکت میان دو قلب

دعـا یـک آیـین مـذهبی     . سـازد  انگیز مبدل می از دعاست که آن را به یک ماجراجویی هیجان تعریف و درک
چیـزی   در واقـع دعـا  . خـدا باشـند  که مردم در اجرای آن موظف به تکرار درخواستهایشان در حضور  نیست

خـالق تمـام    دعا حاضر شدن در حضور شخصی اسـت کـه  . بسیار فراتر از یک وظیفه یا عادت مذهبی است
قلبمـان بـه حضـور خـدا، و      دعا فرصتی برای باز کـردن . باشد خدایی که به طور مطلق پاک می. کائنات است

ما از دعا شراکت میان دو قلب باشـد،   که تعریفزمانی . همچنین فرصتی برای بازشدن قلب خدا برای ماست
در این واقعیـت تأمـل   . قطع دعاهای ما پاسخ خواهند یافت قادر خواهیم شد که با قدرت دعا کنیم، و به طور

در دعـا دو قلـب   . انگیـز دعـا کنیـد    چگونه با قدرتی غیر قابل باور و شـگفت  کنید، آنگاه درخواهید یافت که
قلب خدا قدوس، کامل و به طور مطلق پاک است، و ظرفیت و قابلیت . قلب انسانخدا و  شرکت دارند، قلب

قلبـی   کتابمقـدس قلـب انسـان را   . در جانب دیگر قلب انسـان قـرار گرفتـه اسـت    . باشد ناپذیر می وصف آن
. بسیار محـدود اسـت   قلب انسان کوچک و فهم و گسترۀ آن. کند گناهکار، فریبنده و بسیار شریر توصیف می

را معطوف داشت؟ بدون شک پاسخ این  باید به کدام یک از این دو قلب بیشترین توجه به هنگام دعا میحال 
شود این است که در قلب خدا چیست؟ اگـر مـا    می امّا سؤالی که در این قسمت مطرح. سؤال، قلب خداست

و زمانی که ما شـروع بـه   . دعا کردن مطابق آن معیارها خواهیم نمود پاسخ این سؤال را بدانیم آنگاه شروع به
توانیم مطمئن باشیم که او به دعاهایمـان پاسـخ خواهـد     کنیم، می در قلب خداست می دعا برای آن چیزی که

اراده او  و این است آن دلیری که نزد وی داریم که هر چـه بـر حسـب   «: گوید کتابمقدس در این باره می .داد
کنـیم،   قلـب خداسـت دعـا مـی     وقتی که ما مطـابق آنچـه در   ). 14: 5اول یوحنا (»شنود سؤال نماییم ما را می

یابیم که دعای قدرتمندانـه، دعـا مطـابق قلـب      درمی بدین ترتیب. شنود توانیم مطمئن باشیم که او ما را می می
قلـب او  . قلب خدا ناپایدار نیسـت . قلبی خدا بر ما پوشیده نیستند امّا در قلب خدا چیست؟ مسائل. خداست
 زیـرا خـدا  «: عیسی فرمود. توان گفت که محبت دنیای ما در قلب او جای دارد این رو می از. پذیرد تغییر نمی

نگـردد، بلکـه حیـات     جهان را آنقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هالک
 وقتی که ما شروع به دعا برای دنیای .جای دارد دنیای ما در قلب خدا! دنیا! دنیا ). 16: 3یوحنا (»جاودانی یابد

ملکـوت تـو بیایـد و    «: گوییم وقتی که ما دعا کرده می. پذیرفته است کنیم، دعای قدرتمندانه، صورت خود می
 این دعـا، دعـا  . ایم دعای مورد بحث را آغاز کرده» در آسمان است بر زمین نیز کرده شود اراده تو همچنانکه

مالقـات   این دعا برای نجات افـرادی اسـت کـه هرگـز مسـیح را     . سیح استبرای ایمان آوردن اشخاص به م
اینکه بسیاری از مردم از  علت. باشد این دعا به جهت برقراری پادشاهی خداوند در قلوب مردم می. اند ننموده

خویش را بـر امـوری کـه در قلـب خـویش       شوند این است که ایشان توجه و تمرکز دعاهای خود دلسرد می
که در قلب ماست بسیار عالقمنـد اسـت، لـیکن مـا بـه       خداوند به مسائل ما و آنچه. اند طوف ساختهدارند مع

به درک صحیح مسائل نیستیم و اغلب فریب قلوب خـویش را   علت گسترۀ محدود فهم و درک خویش قادر
و خداونـد  . ا کنـیم توانیم با اطمینان و دلیری زیادی دعـ  قلب خدا دعا کنیم، می امّا وقتی که مطابق. خوریم می

 .دعای قدرتمندانه دعا مطابق قلب خداست. شنود و به آن پاسخ میدهد را می این دعا
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شخصـیت و   ابتدا تمرکز خویش را بـر   کردن را به شاگردانش تعلیم میداد به ایشان آموخت که در             زمانی که عیسی دعا   

شاگردان تعلیم داد که درهای دعا را بـا          او به » .…ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد           «: صفات خدا قرار دهند   
عیسی در نظر داشت که به پیروان خویش تعلـیم          . ای صمیمی با خداست    رابطه دعا اساساً . تمرکز بر خود خدا باز کنند     

بـه   از ایـن رو عیسـی     . فرمول اسرارآمیز، یا یک آیین مذهبی نیست، بلکـه مشـارکت دو قلـب اسـت                دهد که دعا یک   
شـناخت حقیقـی او    ه که هست عبادت و پرسـتش نماینـد، و در صـدد   چنش آموخت که خدا را به سبب هر آن   شاگردا
را که در قلب خدا بـود را درک  توانستند هر آنچه    می بعد از اینکه شاگردان دید درست و شفافی از خدا یافتند،          . باشند
توانست به جهت تحقق آنچه      شناخت، به طور طبیعی می     خدا را مشاهده نموده می     زمانی که قلب ایشان، قلب    . نمایند

در جهـان موافـق    آنگاه شاگردان نیاز دنیای خود را میدیدند، و برای عملی شدن ارادۀ خدا . بود، دعا کند   که در قلب او   
ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کـرده           ملکوت تو بیاید، و   «: کردند   رفته بودند، دعا می   هر آنچه که تعلیم گ    

بنابراین هرگاه شاگردان پدر را     . کردند حاکمیت او در قلوب مردان و زنان، دعا می         آنها برای برقراری سلطنت و    » .شود
. باشد دعایی قدرتمند می این دعا،.  فریاد برمیĤوردندکردند، به جهت تحقق آن چیزی که در قلب او نیز بود می عبادت

به حضور خدا بیاورند و به ایشان آموخت که اینگونـه            امّا سپس عیسی به شاگردانش تعلیم داد که نیازهای خود را نیز           
نـان  . رنــد توانستند تمامی نیازهای خود را بـه حضـور خـدا بیاو            آنها می » .به ما بده   نان کفاف ما را امروز    «: دعا کنند   

از ایـن رو عیسـی بـه         ما بدون غذا قادر بـه ادامـۀ حیـات خـود نیسـتیم             . نمونه از اساسیترین نیازهای انسان است      یک
این نگرش، یک نگـرش     . خداوند نظر نمایند   شاگردانش آموخت که به جهت برآورده شدن تمامی نیازهایشان به سوی          

بی که عیسای مسیح در تعلیم دعا به شاگردانش آموخت توجـه            ترتی شما به . عیسی مسیح است  » تعلیم دعای «جالب بر   
گردنـد، و    بایـد بـر خـدا قـرار گیـرد، سـپس نیازهـای دنیـای مـا مطـرح مـی                      توجه ایشان می   در ابتدا تمرکز و   . کنید

با این حال به طور معمول بسیاری از ما برخالف ترتیب تعلیم . شوند نیازهای خود شخص دعا کننده ارائه می سرانجام
لطفـاً آن  . کمک کن، من به فالن چیـز احتیـاج دارم   ای خداوند به من«: کنیم می ما معموالً دعا  . کنیم شده دعا می   داده

. کنـیم  ما درهای دعا را به جای تمرکز بر خدا، با تمرکز بر نیازهای خود باز می                اغلب اوقات » .چیز دیگر را به من بده     
ما دعای خـویش     در این نوع دعا،   .  بلکه دعایی مطابق قلب خدا است      قدرتمند فقط یک دعای پرحرارت نیست،      دعای

پیامـد نهـایی   . شویم برای دیگران سوق داده می کنیم و معموالً به شکل فوق طبیعی به دعا را با تمرکز بر خدا آغاز می    
 قلـوب مـا را مـی      کند و تمامی نیازهای      یهوه یری است، او به ما فکر می        او. این دعا لمس نیازهای ما توسط خداست      

در . خواهد نمود  فرمود اگر ما در ابتدا ملکوت خدا را بطلبیم، او تمامی نیازهای زندگی ما را اجابت                عیسی مسیح . داند
لـیکن اول ملکـوت خـدا و        «: گوشزد نموده فرمـود    واقع عیسی بالفاصله پس از تعلیم نحوۀ دعا به شاگردان، به ایشان           

. خداوند نسبت به فرزندان خویش امین است      ). 33:6متی  (»مزید خواهد شد   رای شما عدالت او را بطلبید که این همه ب       
در پرسـتش   . عدالت خـدا را در اولویـت قـرار دهـد، تـدارک و اجابـت الهـی را بـه دنبـال دارد                        دعایی که ملکوت و   

امّا به  . شناسیم را می  در شفاعت برای دیگران، قلب خدا     . شناسیم شکرگزاری، ما خدا را در عظمت و نیکویی او می          و
چرا شما امروز فرصـتی را بـه دعـا          . کنیم مالقات می   کننده خویش  مهیاهنگام بیان نیازها، با یهوه یری همچون خدای         
او خـدایی   . پدر خود باشید، پدری که بر تخت خـویش نشسـته اسـت             اختصاص ندهید؟ در صدد شناخت او همچون      

همانطور که شـما در صـدد شـناخت او بـر میĤییـد،              . ق دوست دارد  دنیا را با محبتی عمی     قدوس و قادر مطلق است که     
 .خواهید نمود که او تمامی نیازهای زندگی شما را اجابت میکند کشف
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در آن . یر هیبـت و نیکـویی خـدا قـرار داشـتم     پیرو پر شور مسیح بودم که تحت تأث  من یک نوایمان، و1965در سال 
در واقـع  . داشـتم  هنوز زندگی در یک جمع کلیسایی را تجربه نکرده بـودم، و اطالعـات انـدکی از کتابمقـدس     هنگام

در آن ایام من زندگی کـردن بـا ایمـان را     .زندگی مسیحی یک ماجرای پر شکوه بود که من نیز به آن ملحق شده بودم
زمانی که مسیح وارد زنـدگی مـن   . ایمانی که تجربه نموده بودم، میĤموختم ات زیاد در مورد ماهیتبدون داشتن اطالع

مرا برای اعالم خبـر   در آن زمان من بالفاصله دریافتم که خداوند. تحصیل در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا بودم شد، مشغول
لذا . را وقف انجام این مسؤولیت بزرگ نمودم یمدو روز بعد من زندگ. انجیل به ملل مختلف جهان دعوت نموده است
خود را ترک کرده، برای آموختن بیشـتر در مـورد کتابمقـدس بـه یـک       احساس کردم که میباید دانشگاه محل تحصیل

 یک مرتبه به هنگام تحصـیل در . از این رو به کالج کوچک باپتیست ایالت مذکور پیوستم .مدرسۀ مسیحی ملحق شوم

موضوع . روستا رفتم ت شنیدن موعظه مبشری به نام منلی بسلی، به کلیسای کوچکی واقع در یکمدرسۀ مسیحی، جه
ایمان خود ملزم شدم که نتوانستم برای شنیدن بقیۀ  من با شنیدن پیغام آنچنان از ضعف. موعظۀ واعظ مذکور ایمان بود

پس از ترک کـردن کلیسـا بـه    .  را ترک کنمدر اواسط موعظه مجبور شدم که کلیسا از این رو. موعظه در کلیسا بنشینم
آه ای «: بـرآورده، گفـتم    در آن نزدیکی قرار داشت رفتم، و زیر یک درخت کهنسال زانو زده نزد خدا فریـاد  پارکی که

به من تعلیم ده کـه  . امّا میخواهم یک مرد ایمان باشم خداوند، من نمیدانم که این مرد از چه نوع ایمانی صحبت میکند
مدت زمان زیادی نگذشت که خداوند به دعای من با راهنمـایی کـردنم بـه مدرسـۀ      «.چیزی بر تو توکل نمایمدر هر 

امّا برای تحصـیل در   من برای تحصیل در دانشگاه ایالتی از وجود دو بورسیۀ تحصیلی برخوردار بودم،. داد ایمان پاسخ
کـه خداونـد مـرا بـرای تحصـیل در آن مدرسـه        نسـتم با این وجود مـن میدا . مدرسۀ مسیحی از این امتیاز خبری نبود

روز بعـد بـرای کسـب    . دادن طریق پرداخت شهریه نزد خدا دعا کـردم  من به یاد دارم که برای نشان. فراخوانده است
 خانمی که مسؤول پاسخگویی بود پـس از بررسـی پرونـدۀ مـن    . به دفتر دانشگاه مراجعه کردم آگاهی از میزان شهریه

شما چیست؟ حتماً اشـتباهی   این امکان ندارد منظور«: من از پاسخ او حیرت نموده با دستپاچگی گفتم » .هیچی«: گفت
نگاه کرد و بعد چیزی گفت که بیش از قبل مرا متعجب  آن خانم مهربان با دقت بیشتری به پرونده من» .رخ داده است

چه کسی بورس «: من از او سؤال کردم » .تتیپت، به کار تو رسیدگی شده اس وجه تحصیلی سامی«: او گفت . ساخت
زن خارج شـدم و   من از دفتر کار آن» .او فرد ناشناسی است«: آن زن پاسخ داد» اختیار من گذاشته است؟ تحصیلی در

خدای تدارک (زده او را به عنوان یهوه یری به محض ورود به اتاق در حضور خداوند زانو. به سوی اتاق خودم دویدم
تجربۀ مـذکور و  . را در زندگی من آغاز کرده بود» نمودن به وسیلۀ ایمان سلوک«خداوند تعلیم . ش نمودم، پرست)کننده

فکر میکنم اگر در  در واقع من. مشابه در آن ایام سبب گردیدند که من زندگی نمودن با ایمان را بیاموزم دیگر تجربیات
هرگز قادر به انجام امـوری کـه امـروز بـه آنهـا       میĤموختم،آن روزهای ابتدای ایمان خویش، زندگی کردن با ایمان را ن

لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال اسـت،  «: به عبرانیان میگوید نویسندۀ رساله. مبادرت می ورزم، نمیبودم
 11ر عب(».میدهد به خدا جوید، الزم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا زیرا هر که تقرب

اگر ما قصد داریم که خـدا را  . همراه میساخت وقتی که عیسی در مورد دعا صحبت مینمود همواره آن را با ایمان). 6: 
 .سپس با یهوه یری روبرو خواهیم شد. کنیم   و دعا…خشنود سازیم میباید با ایمان دعا
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مـا مشـتاق کـار خداونـد در میـان      . اتفاق چند کشیش دیگر مشغول طلبیدن روی خدا بـودیم  آن روز صبح زود من به

صـبح آن روز اتفـاق افتـاد     من باید اعتراف کنم که کمی از بیان آنچه که در. بودیم و برای بیداری دعا میکردیم قومش
در حـالی کـه مـن شـروع بـه      . بودند، من به خواب رفتم ن در حال دعازیرا در آن هنگام که کشیشا. خجالت می کشم

آه ای خداوند، به ما نیز همچـون بـرادر   «: خطاب به خداوند دعا کرده میگفتند خرناس کشیدن کرده بودم، بقیه کشیشها
ا جـ ای در این  نکتهامّا .وقتی که دوستانم مرا از خواب بیدار کردند، بسیار شرمنده شدم» !و سالمتی عطا نما سامی تسلی

زمانی که صبح زود از خواب برمیخیزم، با مشـکلی مواجـه    من. وجود دارد، که احتماالً شما نیز به دانستن آن محتاجید
نفس تنگی و پدید آمدن دشواری در جریان گردش خونم، نمیتوانم از ابتـدای روز   زیرا به علت داشتن نوعی. می شوم

: خواهنـد گفـت   شاید بسیاری از اشخاصی که مشکالت مشابه جسمانی دارنـد، . ممناسب جسمانی قرار گیر در شرایط
ما بهتر است که دعای خود را بـه انتهـای    پس بنابراین اجباری نیست که ما هرروز صبح زود برخاسته دعا کنیم، برای«

قـاد راسـخ دارم کـه مـا     شرایط دشوار با این موضوع موافق نیسـتم، و اعت  من با وجود آشنایی با این» .شب منتقل کنیم
شب نیز  بدون شک دعا کردن در ساعات. آغازین هر روز روی خدا را قبل از هر چیز دیگری بطلبیم میباید در ساعات

آنگاه اوقات خلوت ما با خدا تنها بـه   کاری خوب و پسندیده است، امّا اگر تنها وقت دعای ما دعای شب هنگام باشد،
دعا بدین معنـی اسـت کـه مـا بـه      . شدهایم، مبدل خواهند گردید  در طی روز مرتکبتوبه نمودن از امور اشتباهی که

انجـام   از این رو باید در ساعات آغازین هـر روز ایـن کـار را   . اعتراف کنیم که به او نیازمندیم حضور خدا می آییم، تا
نـان از  ). 11 : 6متـی (»به ما بـده امروز  نان کفاف ما را«: عیسی مسیح به شاگردانش آموخت که اینگونه دعا کنند. دهیم

امّـا  . بدون خوردن غذا قادر به ادامه حیات خود نیسـتیم . احتیاج داریم ما به غذا. جمله اساسیترین نیازهای انسان است
در انتهـای   این دعا، دعایی نیست کـه .  شب برای دریافت سه وعده غذا نزد خدا دعا کنید11در ساعت  شما نمیتوانید

دعایی که عیسی به شاگردانش آموخت  بدین ترتیب متوجه میشویم که. وقت این دعا صبح زود است. روز انجام گیرد
به ما تعلیم میدهد که قبل از انجام هر کاری، در ابتدای روز خـدا را   میباید در ابتدای روز انجام گیرد و در واقع عیسی

سـاعات ابتـدای    من چگونه در«: لذا از خود بپرسید. ممکن است شما مشکلی مشابه مشکل من داشته باشید امّا. بطلبیم
صـبحانه میخـورم، سـپس بـه نظافـت       من به طور معمول هر روز صبح بعد از برخاستن از خواب» هر روزم دعا کنم؟

خلوتم با خدا، من اغلب سعی میکنم که قدم بزنم، زیرا  در اوقات. شخصی میپردازم و بعد به مکان خلوت خود میروم
از ایـن رو مـن   . مشکل گردش خون به احتمال فراوان دچار خواب آلودگی خواهم شد  دعا کنم، به علتاگر زانو زده

نمـی دانـم کـه     من. پیاده روی با خدا صحبت میکنم، به او گوش می دهم و قلب خود را به حضورش میریزم در حال
 روز صبح مکان مناسـبی بیابیـد و قبـل از    هر شما روز خود را با خدا چگونه آغاز میکنید، امّا شما را تشویق میکنم که

آنچه که شما در ابتدای هر روز زندگیتان بدان محتاج هستید آمـاده نمـودن    .آغاز فعالیتهای روزانه روی خدا را بطلبید
انجـام   پس از کسب آمادگی شـما بایـد ایـن مالقـات را بـه     . مالقات با شاه شاهان و رب االرباب است خویش جهت

اگر شما . اندازه مالقات با خدا مهم نیستند از کارهای دیگری که در طول روز آنها را انجام میدهید بههیچیک . برسانید
شادیی . درخواهید یافت که در بقیۀ اوقات روز حضور او با شما درنگ مینماید روز خود را با خدا آغاز کنید، به زودی

جسمانی نیز نمیتوان  کامی بزرگتر از آغاز یک روز با قدرتآغاز روز با خدا وجود ندارد، و از سوی دیگر نا بزرگتر از
 .کار پشیمان نخواهید شد بنابراین خدا را صبح زود بطلبید و مطمئن باشید که از این. یافت
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تعلـیم   او به ایشان. خت، که ما امروزه به ندرت راجع به آن میشنویمطریقی را به شاگردانش آمو عیسی برای دعا کردن

بعدی نیازهای خود را بـه حضـور    داد که در ابتدا خدا را بطلبند، و سپس گسترش ملکوت او را بخواهند، و در مرحله
کـه نیازهـای مـا را    ما از خداوند میخواهیم . تعلیم عمل میکنند امروزه بسیاری از مردم درست برخالف این. او بیاورند

 دیگر افراد دعا میکنیم و اگر فرصتی باقی مانده باشـد از خـود خـدا تشـکر نمـوده، توجـه       مالقات نماید، سپس برای

در ایـن نـوع   . متفاوتی بود امّا دعایی که عیسی مسیح به شاگردانش تعلیم داد، دعای. خویش را بر او معطوف میسازیم
. میکنیم، سپس نیازهای خویش را به حضور او مـی آوریـم   طلبیم، برای دیگران دعادعا بعد از اینکه ما روی خدا را می

. بطلبـیم  اساسیترین نیازهای خویش را به مقابل تخت خدا بیاوریم، و از او نان کفاف خـود را  عیسی به ما تعلیم داد که
امّا عمیـق تـرین نیـاز زنـدگی مـا      . یمآور امّا بعد از آن به ما تعلیم میدهد که عمیقترین نیاز خویش را نیز به حضور او

به همین . قلب انسان هیچ احتیاجی عمیقتر از بخشش وجود ندارد در. چیست؟ عمیقترین نیاز زندگی ما بخشش است
 قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را مـی «: آموخت که اینگونه دعا کنند دلیل عیسی به شاگردانش

این دو نکته به طرز . داریم  محتاج بخشوده شدن هستیم و همچنین به بخشیدن دیگران نیز نیازما). 12: 6متی (»بخشیم
امّـا طبیعـت خـدا چیسـت؟ او     . شخصیت و طبیعـت خداسـت   دعا اساساً پاسخی به. اند ظریفی به یکدیگر گره خورده

همتا  او خدای بی. رخوردار استاو از کمال مطلق ب. هیچ عیبی در او نیست. میباشد او به طور مطلق پاک. قدوس است
قادر بـه مشـاهدۀ خداونـد بـه      ما تنها زمانی. زیرا او خالق است. او از تمام خلقت خویش جدا میباشد. نظیر است بی و

بـرای آمرزیـده شـدن وآمرزیـدن دیگـران را درک       طریق اولی هستیم که واقعیت زندگی خود و احتیاج عمیق خویش
قـدرت  . انـد  همه آنها خدا را در قدوسیتش شـناخته . خداترس را مطالعه کنید زنان بزرگزندگی مردان و . نموده باشیم

آیـات،   موسی قبل از مشاهدۀ. اشخاص مزبور ثمر رایحۀ خوش قدوسیت خدا در قلبهایشان بوده است خدا در زندگی
علت تقـدس مکـان مزبـور    . دایستاده بو یĤورد زیرا بر مکانی مقدسمها، میباید کفش خود را از پا در  عجایب و معجزه

بزرگ خویش را به انجام برساند، خـدا ذهـن و قلـب او را بـرای      قبل از اینکه یوشع فتوحات. حضور خدا در آن بود
مردان و زنان بسیاری خـدا  . این حکایت در طول دورانهای مختلف تکرار شده است .درک قدوسیت خویش باز نمود

قدوس، «: گویند می زده اشعیا متوجه شد که فرشتگان فریاد. اند  سابق را نداشتهاند و دیگر هرگز زندگی کرده را مالقات
اشعیا در مقابل خدای قدوس پاسخی  ) 3: 6 اشعیا(»قدوس، قدوس، یهوه صبایوت، تمامی زمین از جالل او مملو است

را کـه مـرد ناپـاک لـب     ام زیـ  وای بر من که هالک شده«: نماید، نداشت جز اینکه بر عجز خویش به این شکل اعتراف
دوران  مـا در ). 5: 6اشـعیا  (»ناپاک لب ساکنم، و چشمانم یهـوه صـبایوت پادشـاه را دیـده اسـت      هستم و در میان قوم

وقتی که مـا خـدا را   . ایم دست داده عمق و سطحی به سر میبریم، زیرا مکاشفه و منظر خدای قدوس را از اعترافهای کم
آه «: دیگر مردان و زنان خدا هم صدا شده، فریاد برخـواهیم آورد  ا، پولس، موسی ودر قدوسیتش مشاهده کنیم، با اشعی

نیـاز   این نوع اعتـراف عمیقتـرین  » .من تفاوت بسیاری با تو دارم. بر من رحم نما. مرا ببخش خداوند، گناهان و تخطی
 .ازدس قلب ماست و عیسی تنها فردی است که میتواند این نیاز ما را مالقات نموده برطرف
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من فکر  با این حال. اند، صحبت میکنند ای که با خدا داشته های برجسته میشنوم که مردم از تجربه من بسیاری از مواقع
, برد که او خالق تمامی کائنـات اسـت   زیرا نباید از یاد. ای برجسته میباشد جربهای در حضور خدا ت میکنم که هر تجربه

این خداست که در بینی من و . را از خاک زمین شکل داده است من و شما, اوست که ستارگان را در فضا معلق ساخته
او .  قدرتمنـد میباشـد  اما او بیش از یـک خـدای  . او خدای قادر مطلق است. زنده شویم شما روح حیات دمید تا نفس

. میباشـد  جـدا شـده  در کتابمقـدس بـه معنـی    » قدوسـیت «. ذات خداوند کامالً قدوس است. قدوس نیز هست خدایی
تنهایی از کاملیت مطلق برخوردار است، و او  او به. او به تنهایی خالق عالم است. خداوند از تمامی خلقت جدا میباشد
راین، مالقات با خدای قـادر مطلـق بـدون توجـه بـه حضـور و رایحـۀ خـوش         بناب .به تنهایی به طور مطلق پاک است

 باید در هـر  قدوسیت یکی از نکات اصلی است که نشان میدهد خدا کیست، و می. غیرممکن است قدوسیت او امری

در «: دنویسندۀ عبرانیـان مـی نویسـ    به همین دلیل است که. مالقات منطقی با او نیز موضوعی تعیین کننده به شمار آید
مـا بـدون   ). 14: 12عبرانیـان  (»هیچکس خداوند را نخواهد دیـد  پی سالمتی با همه بکوشید و تقدسی که به غیر از آن

بزرگوار  خداوند بسیار. را ببینیم، و بدون برخورداری از آن در آینده نیز او را نخواهیم دید داشتن تقدس نمیتوانیم خدا
هـا خـاص هسـتند، و     تمامی این لحظه .در خلوت دعای خود مکرراً مالقات کنمبوده است که به من اجازه داده او را 

شخصیت و رویـای  , آنها باورها. آنها سالهای متمادی با من میماند تر میباشند به طوری که رایحۀ دلپذیر بعضی استثنایی
اوقات بـه ایـن    تند، بلکه اکثراین در حالی است که آن مالقاتها همیشه شامل فریادهای هللویا نیس و. مرا صیقل میدهند

کشور آفریقای جنوبی در همایش شـبانان موعظـه    سالها قبل در» .خدایا در این مالقاتها بر من ترحم فرما, آه«: صورتند
در تنهایی گذراندم در آن مالقات او به من القا نمود که حقیقتاً چقدر قدرتمند  قبل از همایش اوقاتی را با خدا. میکردم
در آن ایـام  . مانده اسـت  ر آن مالقات چنان بود که رایحۀ دلنشین محبت و تقدس او تا امروز نیز در من باقیتأثی .است

در . مذکور بر دیوار دفتر کار مـن آویختـه شـده اسـت     هنرمندی منظرۀ منحصر به فرد آن مکان را نقاشی نمود، تابلوی
ما شروع به خواندن سـرودهای  . ذیر ما را مالقات نمودناپ خداوند به طریقی وصف خاتمۀ پیغام من در همایش شبانان،

میکرد  رهبر جلسه سعی. در حالی که در حضور خدای قدوس هق هق کنان میگریستیم. و پرستش نمودیم شکرگزاری
شبانانی که نسبت بـه هـم بغـض    . بودیم ما ساعتها در حضور خدا. ما را آرام کند، ولی هیچ کس نمیتوانست آرام گیرد

ها انجام پذیرفتند و  بعد توبه, ابتدا اعتراف به گناهان صورت گرفت در آنجا. ز یکدیگر طلب بخشش مینمودندداشتند ا
 من هرگز آن مالقـات بـا خـدا را   ! آه چشیدن فیض خدا چقدر لذتبخش است. خدا جاری شد سپس بخشش از تخت

زیرا او بـه  . قدویست بودن است  یعنی در پیدر پی خدا بودن. ام، و از آن درس پر ارزشی را یاد گرفتم فراموش نکرده
و خدا فقط فریاد قلب فـروتن  . قلب فروتن میباشد قلب مقدس یک قلب مغرور نیست، بلکه یک. تنهایی قدوس است

 .تقدس زندگی از اوقات شیرین با او بودن حاصل میشود! تعاقب کنید در همۀ امور خود تقدس را. را میشنود
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 نـوع نخسـت، قلبـی اسـت کـه     . وجود دارند که میتوانند قدرت دعای یک شخص را از او بربایند دو نوع حالت قلبی

ه عملکـرد  زمانی مقصـریم کـ   ما. تقصیرهای خود را میپوشاند، و نوع دوم قلبی است که تلخی را در خود حفظ میکند
زمـانی کـه   . عملکرد نادرست دیگران نسبت به ما پدید میĤیـد  نادرستی مرتکب شده باشیم، امّا تلخی معموالً در نتیجه

 او به ما تعلـیم داد کـه  . تعلیم میداد، به هر دوی این موضوعات بسیار مهم ،اشاره نمود عیسی دعا کردن را به شاگردان
تقصـیرات نیـز بـر دو    ). 12 :6متی(»میبخشیم خش، چنانکه ما نیز قرضداران خود راقرضهای ما را بب«: اینگونه دعا کنیم

حس تقصیر کاذب یا غیر واقعـی در نتیجـه اتهامـات شـیطان بـه      . واقعی نوع هستند، تقصیرات غیر واقعی و تقصیرات
دارد  را به ایـن فکـر وا  او تالش میکند که ما . میگوید که شخص خوبی نیستیم، یا ارزشی نداریم او به ما. وجود میĤید

شایستگی کافی بـرای دعـا کـردن برخـوردار      البته ما از» .تو چطور میتوانی دعا کنی؟ تو شایسته دعا کردن نیستی«که، 
یـک شـخص کامـل و نیکـو وجـود دارد و او      ! و نام او عیسی اسـت  در واقع تنها یک فرد شایسته وجود دارد. نیستیم

 ما تنها میتوانیم بر پاهای نجات دهنده خویش افتاده.  به تحصیل شایستگی نمیباشیمقادر بنابراین ما هرگز! عیسی است

حقیقت ما با تکیـه بـر آنچـه کـه      در. ما با تکیه بر اعمال خود به حضور خدا نمیرویم. آن مبارک و شایسته را بپرستیم
ر معمول به شکل موضوعات کلی اتهامات شیطان به طو. میشویم عیسی مسیح برای ما انجام داده به حضور خدا داخل

البتـه در اغلـب مـوارد    . القدس به شکل خـاص و مشـخص میباشـند    الزامات خالص روح مطرح میشوند، در حالی که
خـدا را   و علت آن تخلف ما، و وجود مشکلی در زندگی ماست کـه . به درستی در قلب ما پدید میĤید احساس قصور

زیرا ما . امری غیرممکن است» جهت دعا فقدان شایستگی کافی«د که توبه از اما بیاد داشته باشی. ناخشنود ساخته است
بنابراین زمانی که شیطان در صدد ایجاد این نوع احساس قصـور  . باشیم هرگز نخواهیم توانست به اندازه کافی شایسته

ما . بیفتیم بر پاهای اوماست، ما باید احساس عدم شایستگی را کنار زده، با اعتراف فیض خداوندمان  کاذب در زندگی
تجربه فیض الهی قـادر بـه دسترسـی بـه      باید بدانیم که تخت خدا، تختی پر از فیض میباشد و تنها از طریق چشیدن و

القدس مـا را بـر گنـاه     تقصیرات نیز وجود دارند و در این حالت روح با این حال نوع دومی از. خدای قدوس میباشیم
دریافـت   از این رو این نـوع الـزام همـواره بـه توبـه و     . ، الزامی مشخص و خاص میباشدنوع الزام ملزم میسازد، و این

این کار رها کردن ما در گنـاه نیسـت،    زمانی که خداوند ما را بر گناهی ملزم میسازد، قصد او از. بخشش منجر میگردد
برای رها شدن از این نوع احساس . اوردبزداید و آمرزش را به قلوب ما بی بلکه او در نظر دارد که گناه را از زندگی ما

رسـاله نخسـت    یوحنـای رسـول در  . راه وجود دارد و آن هم اعتراف به گناه و توبه نمودن از آن است قصور تنها یک
در ما نیست اگر به گناهـان خـود اعتـراف     اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی«: خویش میفرماید
امّـا اعتـراف    ). 9-8: 1اول یوحنـا  (»بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد عادل است تا گناهان ما راکنیم او امین و 

توبه کردن . باشیم ما باید مایل به پذیرش عملکرد اشتباه خویش و بازگشت نمودن از آن. داشتن صداقت است مستلزم
ام کـه   مـن دریافتـه  . میباشـد » مـن مقصـرم  «زاری  د وتوبه گفتن توأم بـا فریـا  . است» من متأسفم«چیزی بیش از گفتن 

امّا این نوع اعتراف درست همان چیـزی کـه   . است» من مقصر هستم« سختترین چیز ممکن برای مسیحیان گفتن جملۀ
زیـاده   لیکن او فیض«: کتابمقدس میفرماید. و مسیر بازگشت به دعای قدرتمند را هموار میسازد ما به آن احتیاج داریم

قلـب مغـرور    ). 6 :4یعقـوب (»میبخشـد  خدا متکبران را مخالفت میکند، امّا فروتنان را فیض: بنابراین میگوید. میبخشد
تمامی منابع قدرت عظیم خدا را آزاد خواهد نمود، زیرا قلب خدا  هرگز قدرتی در دعا نخواهد داشت، امّا قلب فروتن

هر . میافتیم یکنیم، به جهت اعتراف کردن گناهانمان به زانوکه ما خدا را در قدوسیتش مشاهده م زمانی. را لمس میکند
آه چـه  .عجیب او را تجربه خواهیم نمود گاه ما با صداقت کامل و قلبی توبهکار و شکسته به حضور خدا میرویم فیض

 .ا نظاره نماقلبی مقدس و فروتن دعا کن، آنگاه عقب بایست و عمل خدا ر با. شادی و قدرتی در این قبیل دعاها نهفته است



 ١٠٣

ــردد    ــا میگ ــدا در دع ــور خ ــل حض ــبب آزادی عم                            بخشــش س

  2003/ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالی  / 21
 

ام، مشـاهده   او دریافـت کـرده   دست خدا را در پاسـخهای دعـای بسـیاری کـه از    . خدا برای من بسیار نیکو بوده است
ام که خداوند به چه طریق  من شاهد بوده. ی طوالنی استحکایتها ام، پاسخهایی که تنها طریق توصیف آنها ارائه نموده

روی  من شاهد باز شدن درهای خداونـد بـه  . خانواده و دوستان را به ایمان مسیحی آورده است در پاسخ به دعا، اعضا
خدا توسط رهبران، یـک ملـت    من شاهد بودم که به سبب طلبیدن روی. ام ملل مختلف به سبب دعای ایمانداران بوده

امّا در عصر یک روز که با تـالش  . حضور خدا وجود ندارد به نظر من شادی بزرگتر از شادی رفتن به. ا یافته استشف
بـه نظـر   . حضور خدا بروم، متوجه شدم که قلـبم بسـیار سـنگین و ناآمـاده اسـت      و کوشش قصد داشتم که به خلوت

ایام در فالکـت   در آن. ضعیت دو هفته ادامه داشتاند و این و درهای آسمان به روی دعاهای من بسته شده میرسید که
ای صمیمی و نزدیـک بـا    باشد که فرد رابطه من فکر نمیکنم چیزی بدتر از این وجود داشته. روزی به سر میبردم و سیه

زمانی که من از روی استیصال و ناکامی بـه نـزد خـدا فریـاد بـرآوردم،       .خدا داشته باشد و سپس آن را از دست بدهد
خود حفظ  تو باید او را بخشی، تو نمیتوانی تلخی را در قلب«: با قلب مرا به آرامی آغاز کرد القدس صحبت کردن روح

واقعیت دارد، لیکن در ایـن بـاره بسـیار     من میدانستم که این» .ای صمیمی با من داشته باشی کنی و در عین حال رابطه
اش با من سخن میگفـت کـاری    مردی که خدا درباره. ه استبیحرمتی شد احساس درد داشتم و فکر میکردم که به من

دوسـتان   من تا آن زمان او را یکـی از . من فکر نمیکردم که بتوانم او را ببخشم. مرا شکسته بود انجام داده بود که قلب
کـرده  میدانی که او علیـه مـن چـه     چگونه این شخص را ببخشم؟ تو«: لذا از خدا پرسیدم. عزیز خود به شمار میĤوردم

ای؟  آیا تو میدانی که چه خطایایی نسبت به من مرتکب شده« :امّا خدا بار دیگر با قلب من صحبت کرده فرمود» !است
مالئکـه   او میتوانست ده فوج از. این یهودیان و رومیان نبودند که او را به صلیب کشیدند .تو فرزند مرا به قتل رساندی

گناهـان تـو او را   . صلیب میخکـوب کردنـد   این گناهان تو بودند که او را بر. نندرا بخواند تا آمده او را از صلیب برها
جرم مـن بـه   » .که من تو را بخشیدم تو نیز میتوانی این مرد را ببخشی همانطور. با این وجود من تو را بخشیدم. کشتند

در مکـان   الفاصـله روح خداونـد  ب» پدر، من آن مـرد را میبخشـم  «: لذا من به آرامی دعا نموده گفتم .اثبات رسیده بود
نداشتم، امّا خداوند این توانـایی   خداوند مرا مالقات نمود، من قدرت بخشش آن مرد را. خلوت من به حرکت در آمد

میباید انجام میدادم این بود که در اعماق وجود خود، به فیضـی   خداوند مرا بخشیده بود و تنها کاری که من. را داشت
او  وقتی که من در چشمه فیض و بخشش الهی غوطه ورشدم، دریافتم که فـیض . ایمان نائل گردم اکه خدا نهاده بود، ب

از هر فرد دیگـری بـه حامـل و     تلخی بیش. بر من عظیم و کافی است، از این رو من قادر هستم دیگران را نیز ببخشم
ما با پنهان کردن . ما را با خدا میربایدبه آرامی صمیمیت  تلخی دزد بیصدایی است که. نگاه دارنده خود آسیب میرساند

به همین دلیل عیسی مسیح بـه شـاگردان   . هرگز قادر به حفظ صمیمیت با خدا نخواهیم شد تلخی در اعماق وجودمان
مـا  ). 12: 6متی (»بخشیم قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را می«: آموخت که اینگونه دعا کنند خود

ما با وجود حفظ عداوت نمیتوانیم با قـدرت  . نیستیم ر قلبمان قادر به شناخت و تشخیص حضور خدابا حفظ تلخی د
کدامیک از این دو برای ما مهمتر هستند، قدرت و حضور خـدا، یـا خشـم وتلخـی؟      ما باید انتخاب کنیم که. دعا کنیم

 .اهد کرداز این مورد، چگونگی رابطه و مشارکت ما را با خدا تعیین خو انتخاب یکی
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بالفاصـله پـس از ایـن     انگیزی از دعا را تجربه میکنند، امّا های شگفت مسیحیان اغلب در زندگی خود دوره بسیاری از

اند، لـیکن راه   نگ کردن در حضور خدا را آموختهدر برخی از مسیحیان. تجربه خود را در میان یک جنگ شدید مییابند
زمـانی کـه   . انـد  اند، لیکن هدایت شدن توسط او را نیاموختـه  پری روح را تجربه کرده آنها. اند رفتن با او را فرا نگرفته

انی که ما زم. خود قرار دهند دعا کردن را به شاگردان میĤموخت، به ایشان یاد داد که ابتدا خدا را در کانون توجه عیسی
وقتی که قدوسیت خدا را مشاهده نمـوده آن  . مشاهده میکنیم بر خدا متمرکز میشویم، خود را از زوایای کامالً متفاوتی

 زمانی که عظمت او را مشاهده میکنیم از ذلت و حقارت خویش. بودن خویش واقف میگردیم را درمییابیم، بر گناهکار

نگاه میکنیم کـه خداونـد بـر آنهـا      ای به مسائل  معنی است که ما از همان زاویهو این بدان. بیش از پیش آگاهی مییابیم
موسی به طریق خاصی . برای هر روز زندگیمان طلب میکنیم در این حالت است که ما خداوند و رهبری او را. مینگرد

را   خیمه میشد و در آنجا خـدا سپس وارد. ای خارج از اردوگاه قوم برپا مینمود معموالً خیمه او. با خدا مالقات مینمود
قـوت و اسـاس رهبـری او بـه      مالقاتهای او با خدا نقطـه . آن اوقات، اوقات خاصی برای موسی بودند. مالقات میکرد
هـر گـاه   «: هیجانانگیز خطاب به خداوند بر زبـان آورد  ای جالب و موسی در یکی از این مالقاتها جمله. شمار میĤمدند

آمد  روح من خواهد«: خداوند نیز در پاسخ به او اطمینان داده فرمود). 15 :33خروج (»مبر اینجاروی تو نیاید، ما را از 
قدرتمندانـه موسـی را میبایـد در     به احتمال فراوان سّر زندگی و رهبـری ). 14 :33خروج (»و ترا آرامی خواهد بخشید

مراقبت مینمود بلکه رهبری خویش را نیـز  در حضور خدا  تنهاه او ن. وقایع صورت پذیرفته در آن خیمه جستجو نمود
او میتوانسـت مـردم را   . بود، زیرا او در ابتدا آموخته بود که خدا را پیـروی کنـد   موسی رهبری بزرگ. استوار میساخت

هـدایت شـدن توسـط     کلید. کند، زیرا خود او قبالً رهبری و هدایت خدا را در زندگی خویش تجربه کرده بود رهبری
میکنم که در آرامی دعـا بمـانم و آن    برخی اوقات من آرزو.  زندگی و درنگ کردن در روح دعاستروح خدا آموختن
امّا این تمامی آن کـاری کـه مـا میبایـد انجـام دهـیم       . هستند اوقات دعا، اوقات بسیار مخصوصی. را هرگز ترک نکنم

 .نشینی، ما را آمادۀ نبرد زندگی میسـازند در واقع این اوقات خلوت. ای دارد از ما نقشه خدا برای زندگی هر یک. نیست

خـدا  . او را تمـرین مینمـاییم   ما حضور خدا را به هنگام درگیر شدن در این نبردها ترک نمیکنیم بلکه توکل نمودن بـر 
چندین ماه قبل بـه  . میکند، تا ما را آمادۀ نبردهای خاصی سازد معموالً ما را به داشتن اوقات مخصوصی در دعا هدایت

از آنجایی کـه تمـام زنـدگی مـن متمرکـز بـر       . بر روی تارهای صوتی من به وجود آمدهاند ته شد که زائدهاییمن گف
میبایـد در سـکوت    به من گفته شد که به مدت دو هفته. کردن است، خبر مذکور برای من بسیار تکاندهنده بود هموعظ

خداوند قصد دارد کارهـای عمیقـی در زنـدگی     م کهزمانی که دکتر این سخن را به زبان آورد، فهمید. مطلق به سر برم
زیرا در . ام، بدل شدند انگیزترین روزهایی که من در زندگیم تجربه نموده شگفت آن دو هفته به بهترین و.من انجام دهد

. دمتجلی فرمو  زندگی من درتنها خداوند تارهای صوتی مرا شفا داد، بلکه به طریق کامالً مخصوصی خود راه ن آن ایام
آمادگی برای رویـارویی بـا اتفاقـات و انجـام      در آن هنگام من هنوز نمیدانستم که ایام مورد بحث، اوقاتی برای کسب

ایام من فرصتهای بسیار لطیف و گرانقدری در زنـدگی و خـدمت خـود     پس از آن. خدمات شش ماه آخر سال هستند
 من بـه منـاطق جنگلـی کنگـو قـدم     . گی به انجام رسیدندهای بزر پرو موعظه میکردم که نشانه من در حالی در. داشتم

دعـای مخصوصـی کـه داشـتم      من از بابت آن اوقات. پاسخ مثبت هزاران نفر را به پیغام انجیل مشاهده کردم. گذاشتم
مخصوصی بودند که قبل از قدم نهادن به میدان نبرد صید  آن اوقات، اوقات. بسیار سپاسگزار و شکرگزار خداوند بودم

بگیرید که به  یاد. شما مالقات خواهد نمود، امّا الزم است که با او راه روید و همراه او باشید او با. ها، با خدا داشتمجان
 .طور پیوسته و بدون وقفه دعا کنید
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داشتند  آنها کوهنورد بودند و در نظر. آلمان شرقی آن زمان تعدادی از دوستانم را مالقات کردم سال قبل، من در کشورچند 

قله کوهی که چشم انـداز پرشـکوهی داشـت     آنها میخواستند مرا به. که منطقۀ زیبایی از کشور خویش را به من نشان دهند
همراهی آنان دارم، لیکن یک مشکل بزرگ بر سر راه پیوستنم به ایشان وجود  یمن به آنها گفتم که اشتیاق زیادی برا. ببرند
نخواهد آمد مسیر مـورد نظـر    سامی هیچ مشکلی پیش«: امّا ایشان به من اطمینان داده گفتند. من از ارتفاع میترسم زیرا. دارد

مـا  . خویش کوهپیمایی خـود را آغـاز کـردیم   و دوستان آلمانی  بنابراین من به اتفاق دو دوست امریکایی،» .کامالً امن است
امّـا ناگهـان    .ها باال بکشیم، و یک کوهپیمایی جدی را انجام دهـیم  مجبور بودیم که خود را از صخره برای پیمودن آن مسیر

ال با این حـ . کرده از ترس جانم به آن چسبیدم ای را بغل وقتی که این اتفاق افتاد، من صخره. قلب من از ترس مملو گردید
در همـان وضـع مـن    . از شرایط من به صعود خود به سوی قله ادامـه میدادنـد   دوستان امریکایی و آلمانی من بدون آگاهی

سـپس مـن   . بشـنوم  را» آه چقدر زیباست، آیا این پرشـکوه نیسـت  «: آنها را که خطاب به یکدیگر میگفتند میتوانستم صدای
آنها شروع به نگاه کردن به پـایین نمودنـد مـرا     در آن هنگام وقتی که» پس سامی کجاست ؟«: شنیدم که یکی از آنها پرسید

» .سامی بیا باال هیچ خطری وجـود نـدارد  «: آنها با صدای بلند داد زدند. ام چسبیده دیدند که همچون یک بچه به یک صخره
وستان آمریکایی من از این واقعـه  د ».من نمیتوانم حرکت کنم«: همۀ آن پاسخی که من میتوانستم به ایشان بدهم این بود امّا

آن صخره چسبیده بودم آمده با صدایی آرام که برای دوستان آلمانی ما  لذا آنها به محلی که من به. بسیار خجالت زده بودند
پس . ترسو و بزدل هستند آلمانیها فکر خواهند کرد که تمامی امریکاییها. سامی بیا باالی قله«: به من گفتند قابل شنیدن نبود،
دوستان آلمانی » .من نمیتوانم حرکت کنم«: دوستانم بگویم، این بود امّا همۀ آن چیزی که من توانستم به» .همین اآلن بیا باال

: تکـرار میکـردم   امّا من فقط این جملـه را . سعی نمودند که مرا از ایمن بودن مسیر صعود مطمئن سازند ما هم نزد من آمده
سبب ناتوانی یا عدم تمایل من نسبت به صـعود،    سرانجام تمامی دوستانم تصمیم گرفتند که به».من نمی توانم حرکت کنم«

نه  من نه میتوانستم صعود کنم و» .شما نمیتوانید بفهمید، من نمیتوانم حرکت کنم«: گفتم امّا من به ایشان. از کوه پایین بیاییم
: لذا دوستانم گفتنـد . شروع به باریدن کرد  در همین حین باران نیز.و همانطور به صخره چسبیده بودم. میتوانستم پایین بروم

ای که دوستانم دستانم را از دور صخره باز کرده، مرا همچـون یـک بچـۀ     لحظه» .بیایی سامی تو همین اآلن باید با ما پایین«
. زیـادی آمـوختم   سـهای مـن در آن روز در . های زنـدگی مـن بـود    از کوه به زیر آورند، یکی از شرمĤورترین لحظه کوچک

در آن روز من مشاهده کردم که خداوند چگونـه   عالوه بر این،. نخستین درسی که آموختم آگاهی از قدرت ترس انسان بود
. که در مسیرهای خطرناک زندگی، جـای مطمـئن و امنـی بـرای مـا وجـود دارد       من دریافتم. در زندگی ما کار خواهد کرد

شاگردانش تعلیم میداد  وقتی که عیسی دعا کردن را به. ا به مکانهای امـــن حمل میکندمسیرهای خطرناک ما ر خداوند در
و مـا را در  «: او به ایشان آموخت که اینگونه دعا کننـد . بطلبند به ایشان یاد داد که در دعاهایشان در ابتدا رهبری خداوند را

 ن اصل مربوط به دعا دو قسـمت مجـزا و مشـخص وجـود    در ای). 13:6متی (»را از شریر رهایی ده آزمایش میاور، بلکه ما

قسمت اینکه ما به وسیلۀ دعا بر  نخستین قسمت این است ما رهبری خدا را به وسیلۀ دعا کسب میکنیم، و در دومین. دارند
نخست این اصل، نمای زیبایی از هدایت شدن گوسفند توسط شـبان   عیسی مسیح در قسمت. نیروهای تاریکی غلبه مییابیم
 در این تصویر گوسفند در ارتفاعات خطرناکی قرار دارد و در صورت هدایت نشدن از سوی .خویش را به تصویر میکشد

دنیای مـا همچـون   . شدن دارد لذا گوسفند از شبان خویش تقاضای هدایت. شبان به جای امن، به پایین سقوط خواهد نمود
بنابر این محتاجیم که نزد خدا فریاد بـرآوریم،  . سقوط میکنیم وسهآن مسیر خطرناک است، و ما به آسانی در پرتگاههای وس

مطلـق   همانطور که من در آن مسیر دشوار کوهستانی محتاج کمک بودم، همگی ما باید بر ضـرورت  .و از او هدایت بطلبیم
ایط هولنـاکی قـرار   هدایت خداوند در شـر  ما باید بدانیم که بدون. هدایت الهی در مسیرهای خطرناک این دنیا واقف شویم

شما فقط بر خداوند اعتماد نمایید، او شما را در مسیرهای خطرناک و دشوار  در صورتی که. ما به او احتیاج داریم. میگیریم
 .امروز او را بخوانید و اجازه دهید که شما را هدایت کند. نمود هدایت خواهد
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او در . کشور ایاالت متحده در یک منطقه بسیار خطرناک یک شهر بزرگ خـدمت میکـرد   چندین سال قبل کشیشی در

کالسـهای آمـوزش کاراتـه     هنگام تا اندازهای نگران سالمتی جان خود بود، لذا برای محافظت از جان خـویش بـه   آن
وقتی آن مبشر سالخورده دریافـت کـه   . کلیسایش آمد سالخورده برای صحبت نمودن با او بهیک روز یک مبشر . رفت

شما باید بدانید که «: کشیش در پاسخ به آن زن گفت. علت این کار را جویا شد کشیش کلیسا تعلیم کاراته دیده است،
یافـت میشـوند،    ن قسمت از شهرکار متعددی در ایین منطقه آن میباشد گروههای خالفاز شهر، خطرناکتر این قسمت

» تو واقعاً نمی دانی، درست اسـت ؟ «: خداترس پرسید آن خانم پیر» .این ما میباید قادر به دفاع از جان خود باشیمبنابر
تـو  «: او ادامـه داد » .پـی بـردن بـه موقعیـت خـود در مسـیح      «: زن پاسخ داد» بدانم؟ چه چیزی را باید«: کشیش پرسید

نشـانگر   دایـرۀ اول «: سپس شروع به رسـم چنـد دایـره نمـوده گفـت     » ای مسیح را درک نکردهمحافظتت در  چگونگی
است و کتابمقدس میفرماید که تو  این دایرۀ بزرگتر نشانگر مسیح«: سپس دایره بزرگتری کشیده گفت» .زندگی توست
نگر خدای پدر است شما در مسـیح  این نشا«: رسم نموده ادامه داد بعد از آن او دایرۀ بسیار بزرگتری» .در مسیح هستی

 ای سرانجام آن خانم مبشر سالخورده و دوست داشتنی یک دایرۀ کوچک در قلب دایره» .است هستید و مسیح در پدر

. قلب تو ساکن میباشد القدس است زیرا او در و این هم نشانگر روح«: که نشانگر زندگی کشیش بود رسم نموده گفت
قبل از اینکه شیطان یا هر یـک  . قلب شماست ر پدر است، و روح مبارک الهی در درونشما در مسیح هستید، مسیح د

اگر خـدای پـدر بـه    . برسانند، میباید در ابتدا از خدای پدر اجازۀ آن را کسب کنند از قوای شریر بتوانند آسیبی به شما
القدس را در قلـب خـود    روح ازه دهد، شمااجازه بدهد، آنها میباید به سراغ پسر بروند، اگر پسر نیز به ایشان اج ایشان

» این موقعیت شما در مسیح است، چرا شما میترسید؟ .دارید، و آنکه در شماست از تمامی نیروهای دوزخ قویتر است
ایمانداران زیادی نیز وجود دارند که در شرایطی مشابه ایـن کشـیش   . گردید کشیش مورد بحث به شکلی جدی توبیخ

غلبه بر شـیطان   همۀ ما ایمانداران از نعمت. اند  از موقعیت و مراقبت خویش در مسیح آگاهی نیافتهآنها زندگی میکنند،
دعا مکانی است کـه  . عمالً مسیح را میپوشیم دعا طریقی است که ما به وسیلۀ آن. و نیروهای شریر او برخوردار هستیم

دعا نه تنها ما را از هدایت الهی برخوردار میسازد، . از آن بهره میگیریم را شناخته» موقعیت خویش در مسیح«ما در آن 
نحوۀ دعا کردن را بـه   وقتی که عیسی. در موقعیتی قرار میدهد که پیروزی بر نیروهای شریر را تجریه نماییم بلکه ما را

متـی  (»رهـایی ده در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را  ما را«: شاگردانش تعلیم داد به ایشان گفت که اینگونه دعا کنند
. مـا نبایـد زنـدگی خـود را در تـرس سـپری نمـاییم       . جادۀ پیروزی قدم بـرداریم  عیسی مشتاق است که ما در). 13:6

هـر روز صـبح    ما به طور ساده نیازمند این هستیم که. میکند که ما در مسیح زیاده از حد نصرت یافتیم کتابمقدس بیان
 .ایمان سلوک خواهیم نمود  به جای زندگی نمودن با ترس، باآنگاه. از خواب برخواسته مسیح را بپوشیم
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 شـیطان بـه خـوبی   . دست به هر کاری خواهد زد تا شخص مسیحی را از دعا کردن، باز دارد شیطان با قدرت خویش

خوبی میدانـد کـه مـردان و     او به. عا، نیروی هولناکی برای روبرو شدن به شمار میĤیدمیداند که یک مسیحـــی اهل د
از این رو او تـالش خواهـد   . دستان خدا به شمار میĤیند زنان فروتن و مقدسی که اهل دعا باشند، سالح قدرتمندی در

ک خواهد کرد که آنقدر مشـغول  شیطان به شخص ایماندار کم. تخت خدا دور نگاه دارد کرد که ایماندار مسیحی را از
نمود تا از مسـیر زنـدگی    مختلف شود که فرصتی برای دعا کردن نداشته باشد، یا ایماندار مسیحی را اغوا خواهد امور

دعا میباشد، مردان و زنانی که زندگی خویش را  از سوی دیگر خداوند در جستجوی مردان و زنان. مقدس خارج شود
وقتی که خداوند چنین فردی را مییابد، هر کاری خواهد کرد تا ارادۀ خویش را در  .ده باشندبه طور کامل تسلیم او نمو

خون بـره و کـالم    ایشان به وساطت«کتابمقدس میگوید که مسیحیان بر شیطان غالب میشوند و . او به جا آورد زندگی
 مـردی  چنـدین سـال قبـل مـن     )11 : 12 مکاشـفه (»شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خـود را دوسـت نداشـتند   

او پنج سال از عمر خویش را به خـاطر  . بزرگ را درک نموده بود خداترس و محترمی را مالقات کردم که این حقیقت
 او در طـول آن بحرانهـا بـه شـکلی    . کشور کمونیستی چکواسلواکی آن زمان سپری کرده بود ایمان به مسیح در زندان

هرگز مالقـات بـا ایـن بـرادر      من.  مبدل به یک مرد دعا با شخصیتی عمیق گردیدمصمم به ایستادگی خود ادامه داد، و
بودیم، مرا به سوی پنجرهای که مشرف به یک ورزشگاه فوتبال  وقتی که ما در آپارتمان او. عزیز را از یاد نخواهم برد

 را تشـویق نماینـد، امّـا مـن    هزاران تن در این ورزشگاه جمع میشوند تا تیم محبوب خود  هر هفته«: بود، برد و گفت

باید اعتراف نمایم کـه در آن   من» .ایمان دارم که یک روز این ورزشگاه از مردمی که خدا را می پرستند پر خواهد شد
دوست داشتنی در قلب خویش را گشوده به مـن اجـازه    امّا سپس آن پیرمرد مقدس و. لحظه قلبم مملو از شک گردید

مردم زیادی به کشور من میĤیند، آنها قصد دارند که آتش بزرگـی  «: او گفت. نمایم  مشاهدهداد که اشتیاقات عمیق او را
در واقع من میخواهم که  .امّا من در پی برافروختن یک آتش بزرگ برای خدا نیستم. خدا در این کشور برافروزند برای

» .گردم، آنگاه جالل خدا را خواهم دیدکه خاکستر  و وقتی. با آتش خدا سوخته و تلف شوم، و به خاکستر مبدل گردم
من فکر کردم که او در مـورد زبـان آلمـانی مـن     » میدانی که من چه می گویم؟ آیا تو«: سپس او به من نظر کرده گفت

او گفت » .میفهمم بله من«: بنابراین به سرعت پاسخ دادم. زیرا ما به زبان آلمانی با هم صحبت میکردیم صحبت میکند،
خدا همه چیز است، و آنگاه من جـالل خـدا را    عاً تو سخنان مرا فهمیدی؟ وقتی که من به راستی هیچ هستمنه، آیا واق

یک زندگی کـه کـامالً   . این مرد به یک سالح مخفی خدا مبدل شده بود. فهمیدم سرانجام من منظور او را. خواهم دید
 .انگیز در دستان خدای قدوس است شده باشد، سالحی بهت تسلیم خدا
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ای که به نظر میرسد که  به گونه وقتــــی که همسر من صبح هنگام از خواب برمیخیزد بسیار سرحال است، و وضع او

او صبحهـــا بُرنده و پـر  . ده انجام هر کــاری استاست وآما او صبحگاه بسیار سرحال» .صبح بخیر خداوند«: میگوید
ولی من به هنگام برخاسـتن  . عملکرد فکر و قلب او در سریعترین وضعیت خود قرار دارند سرعت. از شـــادی است

خداوند به «: میگویم من اغلب اوقات صبحها به سختی حرکت کرده و ناله کنان. خواب درست وضعیتی متضاد دارم از
کـه محتـاج آغـاز نمـودن روز خـود بـا خـدا         با این حال من میدانم. در حقیقت من مرد صبحها نیستم» .نمن کمک ک

اگر من برای صحبت کردن با خدا منتظر فرا رسیدن شـامگاهان شـوم،    .بدون او من قادر به انجام کاری نیستم. میباشم
شروع  ما باید روز خودمان را با خدا. داشتنخواهم » .خداوندا مرا ببخش من امروز خراب کردم» :چیزی به جز گفتن

افـرادی کـه بـا مشـکالتی در      مـن بـا  . کنیم، و انجام این کار برای افرادی با شرایط جسمانی من کـار دشـواری اسـت   
سینوسـهای خـودم مشـکل دارم، در نتیجـه      مـن بـا  . صبحگاهان روبرو میشـوند، احسـاس همـدلی و همـدردی دارم    

از ایـن رو  . بینی و گلوی من دچار احتقان و گرفتگی میشـوند  ز خواب به طور معمولصبحگاهان به هنگام برخاستن ا
با این حال من میدانم که آغاز نمودن . بدن من از سرعت کامل خود برخوردار شوند کمی طول میکشد که عملکردهای

مـرا خـواهی شـنید،      آوازای خداوند صـبحگاهان «: نویسنده مزمور در این باره میگوید. خدا چقدر اهمیت دارد روز با
او میدانست که ساعات آغازین روز از چه نقـش   ).3:5مزمور (»آراسته مـیکنم و انتظار میکشم) دعای خود را(بامدادان 

وقتی که ما روز خود را با دعا آغاز میکنیم در واقع به این معنی اسـت کـه    .حیاتی در سلوک مـــا با خدا برخوردارند
کتابمقدس . انجام میداد دعای زود هنگام در صبح، کاری بود که عیسی مسیح آن را» .احتیاج دارمخدایا به تو « میگوییم
). 35:1مـرقس  (»ای رسیده در آنجا به دعا مشغول شـد  ویرانه بامدادان قبل از صبح برخاسته، بیرون رفت و به«: میگوید

 اعتی به دعا با پدر آغاز نماید، چقدر بیشتر مانیاز داشت که روز خود را با اختصاص س اگر عیسی به عنوان فرزند خدا

بیش از این تعریف نیز هست، دعا  امّا چیزی. دعا میتواند به مفهوم صمیمیت با خدا باشد. نیازمند انجام این کار هستیم
هر روز ما با سه قدرت مختلـف جسـم،   . آن روبرو میشویم آمادگی برای جنگ روحانی است، جنگی که ما هر روزه با

 این نبرد، نبرد. نبرد با جسم یک نبرد درونی است که ما هر روزه با آن مواجه میگردیم .یر و دنیا وارد نبرد میشویمشر

شریر دومین دشمنی است که  .القدس پر شویم جهت پیروز شدن بر این دشمن، ما میباید از روح. با طبیعت کهنه است
با ریاستها و قدرتها و جهـان  «مختلف اطرافمان نیست، بلکه  ا گروههاینبرد ما با مردم ی. ما باید با او وارد جنگ شویم
 دنیا تفکـر و . جبهه دیگر نبرد ما، نبرد با دنیاست» .روحانی شرارت در جایهای آسمانی داران این ظلمت و با فوجهای

ما میباید بدانیم . میشویم ما با هر سه دشمن خود هر روز روبرو. شیوهای از زندگی است که با طریق خدا ضدیت دارد
کتابمقدس به ما . باید جامۀ مناسبی بر تن نموده باشد که هر سرباز خوب که برای کسب پیروزی قدم به میدان میگذارد

 امّا شما این کار را چگونه انجام میدهید؟ به طور ساده باید گفت که ایـن کـار  . بپوشیم میگوید که اسلحۀ کامل خدا را

خـویش را بلنـد نمـوده روی او را     وقتی که ما صبحگاهان از خواب برمیخیزیم و نزد او آواز. تنها با دعا میسر میگردد
پـس از آن، و فقـط پـس از ایـن     . سالمتی و کالم او تجهیز میکنـیم  میطلبیم، در واقع خود را با راستی، عدالت، ایمان،

 شـریر مشـغول  .  سختی در جریان استجنگ به. آمادۀ رویارویی با جسم، شریر و دنیا هستیم تجهیز شدن است که ما

داریم، و آمادۀ ورود بـه کـارزار    و تنها یک سؤال پیش روی ما باقی میماند، آیا ما جامۀ مناسب نبرد بر تن. جنگ است
 .هستیم؟ اسلحۀ تمام خدا را بپوشید
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پیگیری میکنم، نبرد روحانی شدیدی را که به سـختی در جریـان اسـت، احسـاس       راهر زمان که من یک کار بشارتی

نیسـت،   نبرد مذکور، جنگ علیـه خـون و جسـم   . نبرد به جهت جان مردان و زنان بسیاری صورت میگیرد این. میکنم
ممکـن  . نظر میĤیـد نبردی توان فرسا به  برخی اوقات این نبرد،» .بر ضد ریاستها و قدرتهای آسمانی«بلکه نبردی است 

ها و پریشانحالیها دوام بیاوریم، لیکن خداوند در  کافی در برابر وسوسه است فکر یا احساس کنیم که نمیتوانیم به اندازۀ
باید بـدانیم کـه او در    خوانده میشود، امّا ما» شیر غران«در کتابمقدس شریر . طریق پیروزی را مهیا میسازد هر موقعیتی

است، وشیر بیدندان و ضعیف قادر به رویـارویی   »شیری از سبط یهودا«عیسای مسیح . نیز استعین حال شیر ضعیفی 
بـه واسـطۀ   » زیاده از حد نصـرت یـافتیم  «که ما : است که کتابمقدس میگوید به همین دلیل. با شیر سبط یهودا نمیباشد

اسـتفاده در   هایی بـرای  زیرا خدا اسلحه. آمیز صرف نیستند امّا این کلمات تنها کلماتی تصنعی و تشویق .عیسای مسیح
. میکنند تا پیروزی ما را قطعی سـازند  القدس قدرتمندانه عمل ا به یاری روحه این سالحه. جنگ به ما عطا نموده است

کتـاب  . بدهید که توجه شما را به سه مـورد از آنهـا جلـب کـنم     اجازه. کتابمقدس در مورد چند اسلحه سخن میگوید
و  کتاب مذکور همچنین از چگونگی غلبۀ ایمانداران بر شیطان. آینده بر شیطان سخن میگوید ی نهاییمکاشفه از پیروز

بره و کالم شهادت خـود   و ایشان به وساطت خون«: نیروهای دوزخ در یکی از سختترین لحظات تاریخ سخن میگوید
سالح ایمانداران در نبـرد علیـه شـیطان    نخستین  ).11:  12مکاشفه (»بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند

. صلیب جلجتا مرد، شکست شیطان را در یک نمایش عمـومی بـه تصـویر کشـید     وقتی که عیسی بر. است» خون بره«
و نـه   پایه این پیروزی نه یک احساس بی. ، پیروزی کامل و اساسی را قطعی ساخت»تمام شد«زد که  وقتی که او فریاد

توسـط مسـیح بـر صـلیب      ن پیروزی به طور صد در صـد متکـی بـر کـار انجـام گرفتـه      ای. محصول قوۀ تخیل ماست
امّا پیروزی ما همچنین بـه  . قطعی ساخته است عمل صورت پذیرفته بر صلیب است که پیروزی کامل ما را. جلجتاست

شهادت میدهـد،  شیطان میشنود که فردی در مورد کاری که مسیح انجام داده  وقتی که. کالم شهادت ما نیز متکی است
تجربه نمـوده، بـه    او به سبب آگاهی از قدرت شهادت درست و شفاف فردی که کار نجاتبخش خدا را. میافتد به لرزه

مـا همیشـه بـا مخالفتهـایی در ایـن نشسـتها        .من اغلب در گردهماییهای رهبران مسیحی سخنرانی میکنم. خود میلرزد
 مسیحی، به هیچ وجه قابل قیاس با مخالفتهایی که به هنگام صـحبت ب  امّا این مشکالت گردهماییهای. روبرو میشویم

متبـدل   شیطان از شنیدن شهادت فردی که زندگیش به وسیلۀ قدرت انجیل. ما قرار دارند، نیستند ایمانان پیش روی ابی
 دیگری نیـز بـه مـا    امّا خداوند اسلحۀ .زیرا این اسلحه به طور مستقیم به قلب تاریکی نفوذ میکند. گردیده متنفر است

زیرا که چشـمان خداونـد   «: کتابمقدس در این باره مینویسد. خداست داده است و آن یک زندگی کامالً تسلیم شده به
 : 16  دوم تـواریخ (»میکند تا قوت خویش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل اسـت نمایـان سـازد    در تمام جهان تردد

او در . قدرتمندی در دستان او مبدل میگردیم در اختیار خداست، آنگاه ما به اسلحۀوقتی که زندگی ما به طور کامل ).6
آوری  خداوند فردی را با زندگی کامالً تسلیم شـده مییابـد، کارهـای شـگفت     وقتی که. جستجوی این قبیل افراد است

 .واهید شدزندگی خود را به طور کامل تسلیم خداوند نمایید، سپس از جانب او کشف خ .انجام میدهد
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ام، احساس عـدم کفایـت بـوده     هنگام موعظۀ انجیل در نقاط مختلف جهان داشته یکی از عادیترین احساسی که من به

همـین    امّا از سـوی دیگـر  .ای که به من محول گردیده، کاری توان فرساست احساس میکنم که وظیفه من اغلب. است
بسیار از جانب خداوند به  ، مبشر بزرگی کهروی حشون. احساس است که مرا به سوی طلبیدن روی خدا سوق میدهد
مردم فکر میکنند که بیداری بـه  «: او میگوید. بیداری دارند کار برده شد، میگوید که مردم اغلب تفکر اشتباهی در مورد

 زیرا در آن شرایط تنها. قعیت این است که بیداری فروکش کردن، و تنزل نمودن استوا امّا. شدت آتشین شدن است

بزرگترین فرصت بشارتی که تـا بـه    یک سال و نیم قبل من» .چیزی که برای ما باقی مانده است، نگاه کردن به باالست
 باال و به سـوی خداونـد نظـر    همین مسئله مرا واداشت که به .ام را به دست آوردم حال در طول خدمتم مشاهده نموده

 آن زمان من برای برپایی یک گردهمایی بشارتی در شهر آدیسا بابا پایتخت اتیوپی بـه آن  در. نموده، روی او را بطلبم

در . کردم، روبـرو شـدم   در آن شهر من با بزرگترین جمعیتی که در طول دوران خدمتم به آن موعظه. کشور سفر کردم
امّا وقتی که من در صبح سومین . تعیین شده آمدند  نفر برای شنیدن موعظۀ من به محل300000طول چهار روز تقریباً 

نکتـۀ قـوتم، تنـزل و فـروکش     . متوجه شدم که صدایی از گلویم خارج نمیشود روز آن گردهمایی از خواب برخاستم،
امّا در . موعظه میکردم  نفر75000برای بعد از ظهر آن روز میباید مطابق برنامه . در هم کوبیده شده بودم من. نموده بود

چـرا اجـازه دادی ایـن اتفـاق     «: خداونـد فریـاد بـرآوردم    آن زمان به سختی میتوانستم یک کلمه بر زبان آورم، لذا نزد
تو، میدانی جهت دویدن، پیش روی من مهیـا سـاختی، و   . ای برای این کار فرا خوانده بیفتند؟من فکر میکردم که تو مرا

مـن هرگـز از   . ».هم نیستم م به عنوان یک پیشرو در آن بدوم، امّا در حال حاضر حتی قادر به دویدن در آنمیخواه من
در «: چنـین بـه نظـر میرسـید کـه روح خـدا میگویـد         .یاد نخواهم برد که در آن روز صدایی را در اعماق قلبم شنیدم

مهـارت  . به وسیلۀ تواناییهای خویش پیشرو باشـی تو نمیتوانی . اینگونه است ملکوت من نحوۀ پیشرو بودن در دویدن
مـن از  » .مـن بـدوی   تو میباید در میدان با نیروی. و قدرت تو نیز نمیتوانند این مهم را به انجام رسانند تو در سخنوری

مرا یاری نما تا همواره نـه بـا نیـروی خـویش      آه، ای خداوند،«: پس اینطور دعا کردم. خداوند خواستم که مرا ببخشد
بعد از ظهر من به ورزشگاه رفتم و پیغام خودم را به سختی موعظه کـردم، بـا    آن روز» .بلکه با قوت تو در میدان بدوم

 را یدرس پرارزش انگیزی بود که خداوند آن لحظه، لحظۀ شگفت. هزاران نفر قلب خویش را به مسیح سپردند این حال
آن همچنین از تالشها یا کارهای مـا نیـز پدیـد    . نمیشود تهای ما ناشیقدرت خداوند از تواناییها یا مهار. به من یاد داد

در واقع یک آمیختگی غیر قابل انکار مابین دعـا و قـدرت خـدا    . دعا حاصل میگردد قدرت خدا فقط از طریق. نمیĤید
ند که زنـدگی  بودها اند، اشخاصی های مختلف به کار گرفته شده مردان و زنانی که توسط خداوند در دوره. دارد وجود

اسپرجن توسط خدا این بود که او پایین منبـر نیـز    دلیل به کارگیری. اند و خدمت خویش را بر پایۀ قدرت دعا بنا کرده
وایتفید بـه کـرات شـب را در    . ای تنگاتنگ داشت رابطه VMCA های دعای جلسه خدمت مودی با. یک مرد دعا بود
خداونـد   افرادی که ابزاری در دست. ر راه بازگشت به خانه دیده میشدصبح میرساند و صبح هنگام د مزرعه در دعا به

زکریـای نبـی سـخنان خداونـد را     . انـد  یافته می اند، همواره قبل از اینکه توسط او به کار گرفته شوند در دعا غسل بوده
 خداست که قدرت خـدا را  این روح). 6:4زکریا (»با قدرت، بلکه به روح او نه با قوت و نه«: شنیده آنها را ثبت میکند

مـورد قـدرت    امروز میتوان سخنان زیـادی در . روح خداوند زمانی که قوم او دعا نمایند، فرو میریزد و. جاری میسازد
در این بـاره  . اند، آزاد میگردد آموخته امّا قدرت او در قلوب اشخاصی که درنگ نمودن در حضور او را. خدا بیان نمود

کـدام یـک از ایـن دو    » . قدرت کـم - قدرت زیاد، دعای کم-زیاد  دعای«: ون وجود داردیک گفتۀ قدیمی بدین مضم
 مورد را شما انجام میدهید؟
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بـا  . یدمامّا ناگهان با صدایی همچون صدای زنگ تلفن از جا پر. خوابی عمیق بودم ساعات آغازین صبح بود، و من در

مـن  . مرا نداشـت  خود هزاران مایل و یک اقیانوس کامل فاصله داشتم، و هیچ کس شماره تلفن هتل محل اقامت منزل
: امّا صدای آن سوی خط بـه مـن گفـت     در این فکر بودم که چه کسی است که در این وقت صبح به من زنگ میزند؟

 زمان زیادی طول نکشید که خواب به طور کامل از سـر  که باور کنید» .صبح بخیر سامی، نخست وزیر صحبت میکند«
 من میخواهم مالقاتی با شما داشته باشم، آیا بـرای «: او گفت» .بخیر، آقای نخست وزیر صبح«: من پرید، و پاسخ دادم

ف مثبـت دادم، و بـدون اتـال    طولی نکشید که من بـه او پاسـخ  » شما امکان دارد که امروز صبح به دفتر کار من بیایید؟
وقتی که فرمانروای یک ملت شما را به . وزیر نمودم وقت لباس مناسب بر تن کرده خود را آمادۀ رفتن به دفتر نخست

بـا ایـن   . نمیکنید بلکه بالفاصله خود را آماده نموده، به حضور او میرویـد  حضور خویش دعوت میکند، وقت را تلف
پادشـاهان، یعنـی     وزیران، رئیس رؤسای جمهور، پادشاهمسیحی برای رفتن به حضور فرمانروای نخست حال هر فرد

بیدار شده، جامۀ خود را بر تن کنیم و با او  او ما را فرا میخواند که هر روز صبح زود. عیسای مسیح دعوت شده است
خدایی کـه سـتارگان را در جایشـان معلـق سـاخته      . این باره فکر کنید در. یک مالقات ویژه و خصوصی داشته باشیم

ویژه  در مکانش قرار داده و همه چیز را خلق نموده، همان خدا میخواهد که مالقاتی شخصی و ت، خدایی که ماه رااس
هـیچ شـرارتی در   . او پاکی مطلق است .به راستی امتیازی بزرگتر از مالقات با او وجود ندارد. با من و شما داشته باشد

امّا زندگی . او عاری از هر نکتۀ تاریک و عیب است. نمیتوان یافت و هیچ اشتباهی در عملکرد او. ذات او وجود ندارد
همـه   .او ما را به واسطۀ فیض خود نجات بخشیده و به فیض نیز حفظ میکند. فریب و شکست است ما مملو از گناه،

باید ما می. حضورش دعوت میکند او به فیض خویش ما را به. ما هر چه که هستیم به فیض اوست. چیز با فیض اوست
فیض مسیح به حضـور سـلطان مطلـق ایـن جهـان دعـوت        امّا به. از حضور چنین خدای قدوسی گریخته پنهان شویم

و هرکـه بـه جانـب مـن آیـد او را بیـرون       «: عیسای مسیح میفرماید. شده است چه امتیاز گرانبهایی به ما عطا. میگردیم
صبح زود بـه صـدا    تلفن آسمانی هر روز. دعوت میکندفرزند خدا ما را به حضور خویش ). 37:6یوحنا (»کرد نخواهم

رب و االرباب صحبت میکند، مـن مشـتاق    سامی، شاه شاهان و«: در میĤید، و صدایی مهربان از آن سوی خط میگوید 
چه حرمتی و چه امتیازی به مـا عطـا شـده    . او ما را دعوت میکند »مالقات با تو هستم، آیا به حضور من خواهی آمد؟

سـازیم   جامۀ خود را بر تن کنیم و خود را آمـاده . با هیجان ناشی از این دعوت بیدار شویم  باید هر روز صبحما. است
 .او منتظر است. که بالفاصله به حضور او رویم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٢

ــا  ــت دعـ ــپتامبر  / 22                      اولویـ  2003/ سـ

 
ام که کلیساها به سرعت در حال رشد هستند، عصری که مـا در   تهام، دریاف داشته در سفرهایی که به نقاط مختلف جهان

متعـددی از مـردم    گروههـای . میکنیم، میتواند بزرگترین عصر پیشرفت مسیحیت در طول تاریخ کلیسا باشد آن زندگی
مللی که سابقۀ خصـومت بـا مسـیحیت را در     مردم. مناطق دوردست انجیل عیسای مسیح را برای نخستین بار میشنوند

این امر به دلیل ضعف مذاهب ایشان . میگشاید، و او را پیروی میکنند تاریخ خود دارند، قلب خویش را به روی مسیح
 به این بشـارت ملکـوت در تمـام عـالم    «: عیسی فرمود. انجام رسیدن نبوتهای کتابمقدس است نیست، بلکه جهت به

شاید گروهی از خواننـدگان     ) 14: 24متی  (»ا خواهد رسید  موعظه خواهد شد، تا بر جمیع امتها شهادتی شود، آنگاه انته          
بدون شک چنین وقـایعی در کلیسـا، جامعـه یـا ملـت مـا اتفـاق         کجا این اتفاقات واقع میشوند؟«: این مطالب بگویند

انگیز کلیسا در میان مردمی حادث میگردد کـه دعـا را    رشد شگفت. سؤال کار آسانی است پاسخ دادن به این» نمیافتند؟
این کـار بـه همـین    . میĤید وقتی که کلیسا دعا میکند، دست خداوند به حرکت در. اند اولویت کار خویش قرار داده رد

پیشـرفت و  . انـد  بزرگ دعا را پیش روی خود داشـته  بیداریهای بزرگ تاریخ مسیحیت همواره نهضتهای. سادگی است
وقتی عیسی کلیسـا  . هل دعا صورت پذیرفته استزنان فروتن، مقدس وا گسترش ملکوت خدا همواره توسط مردان و

شهر  پس شما در«: او قبل از صعود به آسمان به شاگردانش فرمود. در یک جنبش دعا متولد ساخت را بنیان نهاد، آن را
مان رسوالن ایمانداران اولیه در ز اعمال در کتاب). 49: 24لوقا(»اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید

دعـا در  . روزهای آغازین به دعا کردن ادامه میداد، و در نتیجه رشد مینمـود  کلیسا در. تولد کلیسا در دعا دیده میشوند
کلیسـایمان هسـتیم،    اگر ما نیز خواهان مشاهده کار خدا در زندگی شخصی خـود و . اولویتهای کلیسای اولیه بود رأس

چندین سال قبل من در یک همایش رشد . اولویت بدهیم  زندگی خود به دعاما باید در. میباید مردان و زنان دعا باشیم
او در . کشیش کلیسایی که از بیشترین رشد برخوردار بود نیـز سـخنرانی نمـود    در آن همایش. کلیسا سخنرانی میکردم

یح سـخن  مسـ  عالوه بر این او از روشهای خاص صید جانهـا بـرای  . خارقالعادۀ کلیسای خود صحبت نمود مورد رشد
من بـه  . مورد بحث به آن اشاره نکرد با وجود این، مورد مثبت دیگری نیز در آن کلیسا وجود داشت، که کشیش. گفت

در کلیسای مورد بحـث هـر گـاه کشـیش     . از آن مسئله آگاهی داشتم دلیل اینکه بارها در آن کلیسا موعظه نموده بودم،
اصـرار   فر از ایمانداران کلیسا در دفتر کار او رو به زمین افتاده بـه قرار میگرفت چندین ن برای موعظه کردن پشت منبر

زیربنـای بـزرگ و سـنگی کلیسـای      لذا مشاهده میشود که. آنها به جهت جان افراد تضرع مینمودند. تمام دعا میکردند
 امّا دعا حمایت کنندۀ هـر  .برای ارائه انجیل به کار گرفته بودند های خالقی بله، آنها شیوه. مذکور بر دعا نهاده شده بود

در جسـتجوی   او» .دیروز، امروز و تا ابـد همـان اسـت   «او . خدا تغییر نیافته است. کتابمقدس، میباشد شیوه برگرفته از
ما با اهداف خداوند هماهنگ هسـتند،   وقتی اولویتهای زندگی. اند افرادی است که قلب خویش را متوجه آسمان نموده

تخت خویش نشسته است، او کار خواهد کـرد، و وقتـی کـه او     خداوند هنوز بر. خواهد بودهیچ چیز برای ما مشکل ن
 .باشید اولویت خود را برگزینید و ناظر کار او. او در انتظار است. حرکت در خواهد آورد کار کند، قدرت عظیمی را به
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لحظات دعای خود میاندیشم، الزامـاً بـه لحظـاتی کـه پاسـخهای اسـتثنایی و        رین و باشکوهترینوقتی که من به بزرگت

به شکلی ساده و  اند که من بزرگترین ایام دعای من زمانی پدید آمده. ام فکر نمیکنم خداوند دریافت کرده العاده از فوق
آن . اند که مرا نجـات بخشـیده اسـت    خدایی بوده اآن ایام، اوقات مشارکتی صمیمی ب. ام به آرامی با خدا مالقات نموده

اند که من فقط در ذات خداوند و هر آنچه کـه او انجـام داده تأمـل و     پدید آمده اند، و زمانی اوقات، اوقات آرامی بوده
 در آن. جنوبی بـود  یکی از بزرگترین و پرشکوهترن اوقات دعای من در شهر کیپ تاون کشور افریقای. ام نموده تمرکز

در . ادای یک کلمه در حضـور خـدا بـودم    های مشرف به اقیانوس نشستم، و چندین ساعت بدون ههنگام من بر صخر
یکی دیگر از فرصتهای مبارکی که من به یـاد  . خداوندمان نشسته بودم آنجا من به سادگی در حضور پر هیبت و عظیم

عظمـت محبـت    هایی از کتابمقدس را حفظ میکردم و از در آن هنگام هر روز صبح آیه. نوایمانی من بود دارم در زمان
خود را زمانی که پزشکان مرا به مدت  ترین اوقات دعای سال گذشته نیز من یکی از برجسته. خداوند شگفتزده میشدم

در آن هنگام من و همسرم برای یک هفته به گرندکانیون رفتیم، تـا   .دو هفته از صحبت کردن منع کردند، تجربه نمودم
رایحۀ  تمامی موارد ذکر شده، فرصتهای بسیار مخصوصی بودند و من در آن مدت» .که او خداست از ایستیم و بدانیمب«

زنـدگی مـن دوام داشـته     این احساس سالها پس از آن مالقاتهای خاص در. خوش حضور خداوند را احساس میکردم
از ماهیت و هدف دعا به شمار میĤیند، بسـیار   ای اوقات مورد بحث از جهت اینکه برای من تعریف خالصه شده. است

بسـیاری  . ماهیت دعا دچار سؤتفاهم هستند، و یا نگرشی سطحی بر آن دارند بسیاری از مردم در مورد. گرانبها میباشند
به حضور خدا  آنها فقط برای مطرح کردن درخواست خویش. به خدا به عنوان نوعی بابانوئل نگاه میکنند از ایمانداران

ما چیزی از خداوند طلـب کنـیم، او بـیش از     اگر. منظور مرا بد نگیرید. روند، و هیچ گاه در پی شناخت او نمیباشندمی
امّا او بیش از یک خدای دست و دل باز و کریم است کـه هـدایایی در    .درخواست یا تصورمان به ما پاسخ خواهد داد

او  .ای صـمیمی ایجـاد کنـد     است که با ما آشنا شده رابطـه او مشتاق. خداوند پدر ماست. نماید میان فرزندانش پخش
. ماهیت و هدف دعا را آغاز میکنیم وقتی که ما این واقعیت را درمییابیم درک فهم. میخواهد با ما مشارکت داشته باشد

ۀ صمیمی بـا  و از یک کار نومیدانه به یک رابط. مفهوم خواهد شد پس از وارد شدن به این مرحله دعا برای ما بسیار پر
. یک بار یک فقیه جوان از عیسی پرسید که کدام یـک از احکـام شـریعت بزرگتـرین اسـت      .خدا مبدل خواهد گردید

). 36 : 22متـی  (»نما اینکه خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت«: فرمود عیسی
بـرای  . نمیتوانیم شخصی را که نمیشناسیم محبت کنیم اما ما. ماییمخداوند ما را آفرید و نجات بخشید تا او را محبت ن

 خداوند در نظر دارد که با ما فرصتهای مناسبی. وقت صرف نمود، و این کار یعنی دعا آشنا شدن با یک فرد میباید با او

آه بلـه، مـن   «:  میدادیـد که پاسـخ  مطمئن هستم» آیا واقعاً خدا را دوست دارید؟«: اگر من از شما میپرسیدم. داشته باشد
مـن،  » آیا شخصاً فرصت مناسبی در دعا با خداوند دارید؟«: میپرسیدم اما پاسخ شما چه میبود اگر» .خدا را دوست دارم
را  وقتی کـه شـما فـردی   . به همین دلیل وقتی را برای بودن با آنها اختصاص میدهم. دوست دارم همسر و فرزندانم را

را برای رفتن بـه حضـور او    پس اگر حقیقتاً خدا را دوست دارید وقتی. و وقت صرف کنیددوست دارید میخواهید با ا
وقتی کـه شـما هـدف    . کردن یک درخواست نباشد هدف شما از رفتن به حضور او فقط برای مطرح. اختصاص دهید

 .ما خواهد بودرایحهای خوش و شیرین برای سالهای متمادی با ش واقعی خدا را درک نموده آن را به کار برید،
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 نزدیک به سکویی که بایـد موعظـه  . ام ای وجود داشت که به دفعات شاهد آن بوده صحنه در سفر به نقاط مختلف دنیا

اه و یـا میـادین ورزشـی    ورزشگ برخی مواقع در. یا فضایی زیر جایگاه موعظه تعیین میشد. میکردم، چادری برپا میشد
نـژادی و فرهنگـی   , هـای ملـی   اینکه افـرادی بـا زمینـه    در هر یک از این مکانها با وجود. اتاق مخصوصی یافت میشد

آن دو مشخصۀ مشترک این مردمان، داشتن قلوب شکسـته و  . چشم میخورد وجود داشتند دو نکته مشترک به, مختلف
در . رایـج اسـت   های دعا در کنار جایگاههای موعظه امری تقریبـاً   یافتن خیمهدر آفریقا. فروتنانه بود دعاهای پرشور و

تعیین شـده  , برای آنانی که میخواهند دعا کنند در اروپای شرقی اتاقی. شبانان پشت جایگاهها با هم دعا میکنند, برزیل
مـن همچنـین   . اشک میریزندزنان نازنین چگونه برای نجات هموطنان خویش  ام که این مردان و من شاهد بوده. است

دعـا کـردن را    عالوه بر این من اشتیاق فزاینده برای. خداوند به چه شکلی به دعاهایشان پاسخ میدهد ام که شاهد بوده
میرسد که گروههای دعا در همه جـا ریشـه    به نظر. ام در کشورهای امریکای شمالی و اروپای غربی نیز مشاهده نموده

تفاوت عمده در نحوۀ دعا کردن در کشورهای در حال توسعه و کشورهای   نظر میرسد که یکبا این وجود به. میدواند
رشـد   من از این اشتیاق جدیدی که در غرب درحال. منظور مرا بد نگیرید. تفاوت نومیدی است آن. غربی وجود دارد

تی هست که آسمانها را میشکافد حال ولی در دعا. این اولین قدم در راه بیداری روحانی است. بسیار شاکر هستم, است
محصول . تأثیر قرار میدهد، و دل انسانها را میگدازد خدا را تحت این حالت، قلب. و قدرت و جالل خدا را آزاد میکند

 این حالت، حالت ایستادن و زانو زدن فـرد . آسمانی در زمان خشکسالی روحانی بر زمین است آن بارانی از پاسخهای

: نویسندۀ مزمـور مـی گویـد    .بلکه حالت قلب شخص است. رافراشته و یا آویزان او نیز نمیباشدحتی دستهای ب. نیست
روح شکسته ). 17: 51مزمور (» خوار نخواهی شمرد خدایا دل شکسته و کوبیده را, قربانیهای خدا روح شکسته است«

دل شکسـته و  » . ولـی تـو میتـوانی   من نمیتوانم،«: کوبیده آن است که بگوید دل. آن است که به شدت طالب خدا باشد
سـخاوتمند   آن دعا مالقات یک بچۀ نیازمند با پـدر بزرگـوار و  . مسیر مفهوم واقعی دعا حرکت میکند روح پشیمان در

امـا بایـد صـادقانه    . ام تدریس کـرده  های مسکونی جهان در مورد دعا موعظه، ترغیب، و من در تمامی قاره. خود است
از ایشـان چیزهـای زیـادی    , عزیز در ملـل مختلـف چیـزی بیـاموزم     ه به خواهران و برادراناعتراف کنم بیش از این ک

او . خدا به قلبهای فروتن گوش میدهد. از ایشان نصیب من گردیده درک حالت دعاست بزرگترین درسی که. ام آموخته
دعا وضعیت خودمـان را   بل ازالزم است ق. او فریادهای قلوب پشیمان را اجابت میکند. دلهای شکسته پاسخ میدهد به

با قلبی شکسـته و خـم شـده بـه حضـور خـدا میـرویم؟         آیا ما با قلبی برافراشته و مغرور دعا میکنیم؟ یا. بررسی کنیم
آه , مـرا بشـکن  «: در ولز رخ داد با دعای مردی آغاز شد که اینگونه دعا نمود بزرگترین بیداری که در اوایل قرن بیستم

آه خـدایا  ! بشکن خدایا مرا«: آیا در اوایل قرن بیست و یکم کسی هست که فریاد برآورد» ! بشکنمرا! بشکن خدایا مرا
 .ودبزیرا ما شاهد بیداری خواهیم ! مراقب باشید زمانی که خدا قلبی را در این حالت بیابد» !مرا بشکن! مرا بشکن
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شـده بـود حکایـت زنـدگی      روزی یک خانم محترم و خداترس نزد من آمد و در حالی که اشک در چشمانش جمـع 

او ادامـه  » .شده به زندان سیبری فرستاده شدند مادر و پدر من دستگیر«: خویش را بدین مضمون برای من تعریف کرد
من هـیچ کـس را در   . که مأمورین مرا سوار قطار نموده به سیبری فرستادند دممن نیز هنوز بچه کوچکی بیش نبو«: داد
را بشناسم مـرا از قطـار    وقتی که قطار به شهر رسید، بدون اینکه کسی. نمیشناختم، و نمیدانستم که چه باید بکنم آنجا

بدین ترتیب او مرا به خانه . رمآیا به کمک احتیاج دا در همان هنگام یک خانم به طرف من آمده پرسید که. پیاده کردند
او یک ایماندار مسیحی ارتـدکس بـود، و شـب قبـل در خـواب      . را به من بازگو نمود خود برد، و آنچه واقع شده بود

را در ایستگاه راه  او در خواب شب قبل، کودک خردسال. خردسالی را دیده بود که به یک سرپناه احتیاج داشت کودک
آن زن از مـن تـا دوران جـوانیم همچـون فرزنـد      . بیابـد   صبح زود به ایستگاه آمده بود تا مراآهن دیده بود، از این رو
در آن زمان مادر من از زندان آزاد شـده  . بیست سالگی رسیدم به اوکراین بازگشتم زمانی که به. خویش نگهداری نمود

مـن  » .هرگز او را ندیدم ذشته بود و دیگراما پدر من در زندان درگ. من در بیست سالگی موفق به دیدن او شدم بود، و
میتوانید تصور کنید که والدین خداترس این دختـر زمـانی    آیا شما. انگیز، تحت تأثیر قرار گرفتم از این شهادت شگفت

اند؟ با شـناختی کـه    به سوی زندان سیبری حرکت مینمودند چه احساس و فکری داشته که به خاطر ایمانشان به مسیح
دعا برای دختر کوچکشان  ام مطمئن هستم که آنها میباید در حال ای اخیر از ایمانداران اروپای شرقی یافتهه دهه من در

دخترشان تحـت مراقبـت او قـرار گیـرد، و روزی بـرای       من اطمینان دارم که آنها نزد خدا دعا میکردند که. بوده باشند
اما او کاری بـیش از  . کس به دعای والدین دختر پاسخ دادتوسط آن زن مهربان ارتد خداوند. جالل او به کار برده شود

نمـود، همسـر سرپرسـت     شما باید بدانید که خانمی که حکایت زندگی خود را بـرای مـن نقـل   . نیز به عمل آورد این
ای در میـان   العاده خداوند این زن را به طرز فوق .کلیساهای باپتیست و انجیلی سراسر ناحیه چرنووتسی اوکراین است

اگرچه گروهی قصد داشتند با تحمیل شرایط سخت، ایمان و خـانوادۀ ایـن زن را    .زنان منطقه مذکور به کار برده است
یا نیرویی قـادر بـه    در حقیقت هیچ فرد، موقعیت، صاحب قدرت. نمایند، لیکن موفق به انجام این کار نگشتند تخریب

احساس میکنند که کنترل خـود را بـر فرزندانشـان از     از والدینامروزه بسیاری . برابری با دعای والدین مؤمن نمیباشد
 امـا مـا  . انـد  عدالتیها فرزندانشان را از آیندۀ ابدیشان ربوده شرایط، دوستان، یا بی آنها احساس میکنند که. اند دست داده

انشان با اشـکها دعـا   فرزند نباید فراموش کنیم که آسمان مملو از پاسخهای دعای مادران و پدران مؤمنی است که برای
چنـین بـه نظـر    . بچه آواز خود را نزد خداوند بلنـد نمـود   او برای داشتن یک. حنا، یکی از همین زنان است. اند نموده

عرض میکنم «: حنا در این باره گفت. اما خداوند دعای او را شنیده به آن پاسخ داد .میرسید که این امر غیرممکن است
مسألت مرا کـه از او طلـب    ه در اینجا نزد تو ایستاده، از خداوند مسألت نمودم و خداوندمن آن زن هستم ک! آقایم ای

خداوند وقف نمودم، تمام ایامی که زنده باشد وقـف خداونـد    من نیز او را برای. نموده بودم، به من عطا فرموده است
 دعای حنا آینده این. انه به کار برد سموئیل را به طریقی عجیب و قدرتمندخدا). 28-26: 1سموئیل اول (»خواهد بود

کـردن لمـس شـدن قلـوب      برخی مواقـع بـاور  . تاثیر قرار داد پسر کوچک، و در نهایت آینده قوم اسرائیل را نیز تحت
اینگونـه  . لمس فرزندان خودمان از جانب خداست ایم، آسانتر از باور کردن امکان اشخاصی که ما هرگز ایشان را ندیده

با این حال ما باید همان کاری را انجام دهیم کـه  . ایشان کامالً مطلع هستیم دلیل است که ما از شرایططرز فکر به این 
اشـکهای حنـا تـأثیر     نسـل بعـدی از دعاهـا و   . حنا روی خدا را طلب نمود، و خداوند به او پاسـخ داد . داد حنا انجام
 خواهند گرفت؟ رتأثیر دعاهای شما قرا آیا نسلهای بعد از شما نیز، تحت. پذیرفت
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ام کـه بزرگتـرین    متقاعد شـده  من. هر آنچه را که خدا میتواند توسط مردان و زنان دعا انجام دهد به خود ندیده است هنوز جهان

دعا هم شخص دعا کننده را . اند صورت پذیرفته, اند خم شده دعا نموده و زنانی که با زانوهایتغییرات در دنیای ما، توسط مردان 
موقعیتهای مختلفـی کـه در    دعا از توانایی تغییر. افرادی که دعا برای ایشان صورت میگیرد را دگرگون میسازد تغییر میدهد، و هم

هـای   دعا بسیار قـویتر از تمـامی زرادخانـه   . تاریخ بشر را نیز تغییر دهد دعا حتی میتواند مسیر. آنها قرار میگیریم، برخوردار است
مکان آسمان و از سوی  دعا از سویی به واالترین. دعا حتی نیرومندتر از تمامی ارتشهای جهان است. دولتهاست موجود در دست

دعا تـا تخـت خداونـد    . مان را تغییر میدهدمیکند و جان مرد دعا قلب خدا را لمس. ترین گناهکاران راه مییابد دیگر به قلب پست
بـه زوال   دعا هدیۀ خدا به فرزندانش، و هدیۀ قوم او بـه دنیـای گمشـده و رو   . پادشاهان فرود میĤید باال میرود و همچنین به قصر

شـده  خداست کـه در قلـوب مـومنینش پنهـان      دعا اسلحۀ مخفی. طریقی بزرگتر از دعا جهت تغییر دادن ملل وجود ندارد. است
بـاران از  , قلوب را تغییـر میدهـد  , دعا جنگها را متوقف میسازد. انجام میرساند دعا اموری باورنکردنی را به, در کتابمقدس. است
را به سوی بشارت دادن سوق میدهـد،   کلیسا, بیداری پدید میĤورد, بیماران را شفا میدهد, خشکسالی ایجاد میکند, میباراند آسمان

منبع عظیم قـدرت  , اند دعا برای اشخاصی که محبت نجاتدهنده را شناخته. میسازد یر قرار داده، مردگان را زندهتأث و ملتها را تحت
مرا تغییر داده فلسفه خدمتم  دعای فروتنانۀ مردان و زنان خداترس زندگی, دوران تاریک حکومت کمونیستها بر رومانی در. است

هـیچ کتابفروشـی   . کمی از آن پیـروان مسـیح کتابمقـدس در اختیـار داشـتند      نها تعداددر آن ایام در رومانی ت. را از اساس لرزاند
رهبـران کلیسـا بـه    . نداشت های عبادتی اینترنتی در اختیار ایمانداران مسیحی وجود یا کتابچه, رادیو و تلویزیون ایستگاه, مسیحی

تـاریکی  . هـا بـود   آن بـدترین دوره، و بـدترین دوره  . ودنددست داده ب اغلب ایمانداران شغل خود را از. زندان انداخته شده بودند
از مسـیحیان   با این حال هنوز یک چیز وجود داشت که دولت رومانی قادر بـه گـرفتن آن  . فرو گرفته بود روحانی آن سرزمین را

لت را از تـاریکی بـه   ایمانداران رومانی به چه شکل یک م من از نزدیک شاهد بودم که دعای. نبود، و آن یک چیز قدرت دعا بود
میشناسم کـه   من ایماندارانی را. یکی از بزرگترین معجزاتی بود که در قرن بیستم انجام پذیرفت و این. سوی نور رهنمون ساخت

امـا  . نظر میرسد و یک کار غیرممکن نیـز هسـت   این کار غیرممکن به. مدت بیست سال نزد خدا جهت تغییر آن ملت دعا کردند
آنها دعـا  . راستی خداست و همین مسئله ایشان را متخصص کار در امور غیرممکن ساخت به, رگ داشتند که خداآنها یک امید بز

ای  خـود تعلـیم داد کـه بـه گونـه      در آن زمان یک کشیش رومانیایی به اعضا کلیسای. و از تعطیل کردن آن امتناع ورزیدند کردند
دعا کنیـد کـه مـا    , که درها را برای موعظه در ورزشگاههای ملی بگشاید اهیداز خدا بخو«: او به ایشان گفت. غیرمعمول دعا کنند

اعضا کلیسا از تعلـیم و سـخنان    بسیاری از» .تلویزیون موعظه کنیم، و نام او را در روزنامه ها اعالم نماییم, رادیو بتوانیم روزی در
با ما همچـون کثافـت روی زمـین    , ین کار را انجام دهیمکه نمیتوانیم ا تو میدانی, آقای کشیش«: کشیش مذکور بهتزده شده گفتند

» .غیر ممکـن هسـتند   ,این کارهایی که شما راجع به آنها سخن میگویید, در کشور خودمان حق و حقوقی نداریم ما. رفتار میشود
ا نـزد خـدا همـه چیـز         امـ , نزد مردم انجام آن محال است     «: اما آن مرد عزیز و خداترس واقعیتی را به ایشان یادآوری نموده گفت            

نیکـوالس   .دعا نمود و به دعا ادامه داد، و خدا فراتر از تصـورات بـه دعـای ایشـان پاسـخ داد      ,کلیسا دعا نمود» .امکانپذیر است
هزاران نفر از مردم . انقالب در کشور فوران نمود  از قدرت برکنار شد، و1989دیکتاتور شریر کشور در دسامبر سال , چاوچسکو
 موضوع آواز مـردم » !خدا وجود دارد، خدایی هست«: شده شروع به فریاد نموده گفتند های اصلی شهرهای بزرگ جمعدر خیابان

یک لحظۀ باورنکردنی در تاریخ , لحظه این. انقالبی، تقریباً همان چیزی بود که به هنگام بازگشت مسیح از زمین برخواهد خاست
هـای آسـمان بـاز     دعای چند دهۀ ایمانداران جایگاه تخت الهی را پر نمود پنجره جامای بود که سران لحظه, آن لحظه. این ملت بود

جهان امـروزه بـه سـبب     ملل. خداوند برکت خویش را بر آن ملت ریخت و زنگهای آزادی در رومانی به صدا درآمدند شدند، و
نیاز داریم که تا ظهور جالل خدا بـر ملـل   مردان و زنان دعا  ما به شدت به. جنگ و قحطی دچار ترس و تشویش هستند, ناآرامی

سـوختنی و   قربانیهـای , آتش از آسمان فرود آمـده , و چون سلیمان از دعا کردن فارغ شد«: میگوید کتابمقدس. مختلف، دعا کنند
بـه پایـان   بلکه دعای خـود را  , سلیمان فقط دعا نکرد .)1 :7دوم تواریخ (»ذبایح را سوزانید و جالل خداوند خانه را مملو ساخت

بطلبنـد؟ دعـا،    »تا زمان آمدن جالل او بر ملتهـا «کجا هستند مردان و زنانی که روی خدا را . گردید آنگاه جالل خدا نازل. رسانید
شما میتوانید ملل جهـان را  . میتوانید در این دعا شرکت کنید اید، اگر شما نجاتدهندۀ خویش را شناخته. ملل جهان را تغییر میدهد

 .قرار دهیدتأثیر  تحت
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قلب ایشـان از   .های زندگی یک زوج، زمانی است که آنها متوجه میشوند فرزندی در راه است بزرگترین لحظه یکی از

در آن زمان یکی از آرامشبخشـترین  . میگردد  شادی و ترس مملوفکر اینکه موجود کوچکی در رحم مادر قرار دارد، از
به خداوند عیسای مسیح ایمان آور، که «: وعدۀ خدا برای فرزندانش است افکار برای والدین در حال انتظار، تحقق این

او حامله   که من و همسرم تکس دریافتیم کهباریدر هر دو  ). 31 :16اعمال (»نجات خواهید یافت ات تو و اهل خانه
مـا از خداونـد   . خدا تقـدیم نمـودیم   هر دو، دست بر شکم تکس نهادیم و فرزندمان را به. است، بالفاصله دعا کردیم

مـا بـر وعـدۀ کتـاب     . عنوان نجات دهندۀ زندگیشان نائل فرمایـد  خواستیم که هر دو فرزندمان را به شناخت عیسی به
هـای   هفتـه  یک هفته، و یا تا زمان به دنیا آمدن آنها دعـا کـردیم، بلکـه   ما نه فقط یک روز،  .اعمالرسوالن تکیه نمودیم

و سپس به اتفـاق ایشـان ایـن دعـا را ادامـه       ما در ابتدا برای آنها،. متوالی، ماههای متوالی و سالهای متوالی دعا نمودیم
مـان بـه مسـیح، پـیش روی     نمودیم، لیکن تالش کردیم که همواره بـا ای  اگر چه برخی مواقع در این کار قصور. دادیم

از . نمودند هر دو فرزند ما در جریان عبادت خانوادگی دعا کرده، مسیح را به زندگی خود دعوت .ایشان زندگی نماییم
مـا خـروج ایشـان را از مسـیر تعلـیم داده       .ایم همان زمان ما شاهد رشد و تالش، رشد بیشتر و تالش بیشتر، آنان بوده

من و تکس به جهت این امور اشـک ریختـه، از   . ایم مشاهده کرده ان به سوی خدا را نیزشده، و همچنین بازگشت ایش
پاسخ به دعاهای ما  او در» .امانت او عظیم است« : امّا در تمامی اینها میتوانیم، بگوییم. ایم برآورده شادی نزد خدا فریاد
، خدا را به عنوان خادمینی جوان و بالغ خدمت )ما دختر(و رنی ) پسر ما (دیویدهر دو فرزند ما . بسیار امین بوده است

 و همسرش کسلی در یددِیو. و رنی نیز با او کار میکند. مؤسسۀ ایلچیان مسیح است  مدیریددر حال حاضر دِیو. میکنند
زنـدگی  . برکـت اسـت   مشاهدۀ آنچه که خدا در زندگی ایشان انجام داده باعث. تولد نخستین فرزندشان هستند انتظار
هر دو فرزند ما در زمان تحصیل در . خوشبینانه نبود انی فرزندان ما و سلوک آنها با خدا همواره برای ما یک تصویرایم

. نمودند، دانشگاه مکانی بود که ایشان را از میراث روحانیشان دور نگاه داشته بود دانشگاه تصمیم بزرگ خود را اتخاذ
آن ایام ما فقـط بـه   . برنمیĤمد ن خطور میکرد، کاری از دست من و تکسآن هنگام در مورد مسائلی که به ذهن ایشا در

در آن روزها ما بر وعدۀ ذکر شـده  . شنیده به ایشان پاسخ میدهد این نکته امید داشتیم که خدا دعای ایمانداران خود را
نمـود   و خداوند ثابت. مهای کتابمقدس که خدا به ما عطا کرده بود، تکیه میکردی سایر وعده  و31 :16در کتاب اعمال 
ایم  امّا ما دریافته. خواهند داشت من مطمئن هستم که مشکالت دیگری جهت رویارویی در آینده وجود. که امین است

او صدای ما را خواهـد شـنید و بـه مـا     . محبت میکنیم، دوست دارد که خدا خانوادۀ ما را بیش از آنچه که ما ایشان را
 گترین امتیازات دعا این است که خدا ما را دعوت میکند کـه قلـب خـویش را بـا او بـه     بزر یکی از. پاسخ خواهد داد

مـا از  . یافتـه اسـت   هایمـان اختصـاص   قلبی که شاید عمیقترین و لطیفترین قسمت آن بـه خـانواده  . مشارکت بگذاریم
داریم، با آنها زندگی میکنیم، و آنان را دوست . میشویم آسیبهای خانواده، آسیب میبینیم و از برکات یافتن آنها هیجانزده

نمـوده و   باید این واقعیت را دریابیم که به وسیلۀ دعا میتوانیم در زندگی آنهـا سـهمی ایفـا    ما. باید برای آنها دعا کنیم
نفوذ دعای والدین خداترس را بر  ام که تنها در آسمان حدود و چگونگی قدرت و من متقاعد شده. شرکت داشته باشیم

شـاید  . های خدا در خانوادۀ خویش را درخواهیم یافـت  وعده ما قدرت کامل. دانشان کشف خواهیم نمودزندگی فرزن
هـای   وعـده  بر موقعیت خود اتّکا نکنید، بلکه بر. خانوادۀ شما خبر میدهند، امّا ناامید مشوید شواهد از اوضاع نابسامان

 .او برای شما خدایی امین خواهد بود. خدا تکیه نمایید
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در . زندگیم دعا کـرده بـودم   من به تازگی برای پذیرش مسیح به عنوان نجاتدهندۀ. شب را هرگز از یاد نخواهم برد آن

بـه  . من تحتتأثیر نیکی و فـیض خـدا بـودم   . مبود آن وقت به عنوان یک دانشجو مفهوم و هدف زندگی را کشف کرده
سـخنان  » .من فکر میکنم که خداوند میخواهد وارد خدمت او شوم«: گفتم مردی که آن روز موعظه نمود، نزدیک شده

عیسی چـه   ای که به جهت نجات تو بر آیا دانسته«: او از من پرسید. زندگی من رهنمونی مهم بودند آن مرد برای ادامۀ
عیسـی، خـدا بـود، هسـت و     «: گفـت  او» .نه، فکر نمیکنم دانسته باشم«: مانند یک گوسفند پاسخ دادممن ه» گذشت؟

او بر . او آمد تا برای گناهان تو بمیرد. روی زمین ترک کرد با این حال جالل خود را برای آمدن به. همیشه خواهد بود
بیـاد آور   می این کارها را برای تو انجـام داد، و او تما. آویخته شده، زخمی و فراموش شده بود  ،صلیب دردآور رومی

آن سـخنان  » .باید هر کاری برای او انجام دهـی  اگر او این کارها را برای تو انجام داد تو نیز. که او پادشاه جالل است
چـه  آه خدایا، من زندگی خویش را به دست تو میسپارم تا هـر آن «: دعا کردم در آن شب من اینطور. قلب مرا شکافتند

هر آن چـه   من به هر جا که بخواهی خواهم رفت، هر آنچه که بخواهی انجام خواهم داد، و. انجام دهی بخواهی با آن
من نمیدانستم که خـدا  . لمس نمودم چیزی نگذشت که من تأثیر این دعا را بر آینده خویش» .که میخواهی خواهم شد

در آن شـب درسـی   . م گرفتم به طور کامل بر او اعتماد نمایمتصمی اما آن شب. به چه طریقی مرا به کار خواهد گرفت
دسـتهای   آن شب من دریافتم که وقتی زندگی و خدمتم را به. سالهای متمادی در ذهنم باقی ماند را فرا گرفتم که برای

 معمـول  به طور. به جا خواهد آورد خداوند میسپارم، او تمامی آن اموری که در نظر دارد توسط من صورت پذیرند را
اما خداوند چیز متضادی را . ها کار میکنیم چهارچوب آن نقشه هایی طرح میکنیم و سپس در ما برای زندگی خود نقشه

خداونـد   ).3 : 16امثـال  (»اعمال خود را به خدا تفویض کن، تا فکرهای تو اسـتوار شـود  «: میفرماید از ما میخواهد، او
تقدیم میکنیم و با اطاعتی فروتنانـه بـا    وقتی که ما خود را به خدا. شودمیخواهد تمامی جوانب زندگی ما بدو تفویض 

هـای خـویش را    ایم، او نقشه وقتی که ما تسلیم خداوند شده. استوار میسازد های ما را او سلوک مینماییم، خدا نیز نقشه
تضـمین بـرای مـا     دا بزرگتریندعای تسلیم شدن به خ. میسازد و قدرت انجام آنها را نیز به ما عطا میکند بر ما آشکار

نموده خود را تسـلیم ارادۀ خـدا میسـازیم،     وقتی که ما دعا. جهت زندگی کردن با باالترین ظرفیتهای موجودمان است
سـپس تمـامی   . مکانی بیابید که در آنجا با خدای خـود خلـوت کنیـد   . میشود آیندۀ ما به واالترین مسیر ممکن هدایت

کـه ایـن کـار را     وقتـی . یاد بگیرید که هر روز این کار را انجام دهید.  دستهای او بسپاریدامروز را به مسائل و کارهای
نقشۀ خـدا بـرای   . برای زندگی شما مینماید انجام دهید، در خواهید یافت که خداوند شروع به آشکار کردن نقشۀ خود

بسـیاری از مـردم بـرای یـافتن مسـیر      . یـد زندگی خودتان را به او تسـلیم نمای  آینده شما، به این بستگی دارد که امروز
میکند که  ما خداوند ما را تشویقا. های عجیب و پر ماجرا هستند آینده، در جستجوی آیات و نشانه زندگی خویش در

های ما، یا میباید گفـت   هخواهیم دید که نقش آنگاه. با چیزهای کوچک شروع نموده امور امروز را به دستان او بسپاریم
 .میشوند داوند در زندگی ما استوارهای خ نقشه

 
 
 
 
 
 
 



 ١١٩

ــردن  ــران ک ــا و جب ــوامبر  / 10                                                                    دع  2003/ ن

 
با ایـن حـال موضـوعی    . دعاست که امروز ما کمتر شاهد صحبت کردن راجع به آن هستیم جبران کردن یکی از اصول

در واقـع دعـا    .دعا یک رابطۀ عمودی صرف با خـدا نیسـت  . تن قدرت در دعا میباید بدان بپردازیمبرای داش است که
دعـا یـک راه فـرار از موضـوعات و      .شامل یک مشارکت عملی ما بین ما و برادران و خواهران روحانیمان نیز هسـت 

وقتی . خت زندگی رویارویی نماییم با مشکالت سقادر میسازد ای است که ما را دعا رابطه. روابط بغرنج زندگی نیست
 پس هر گاه هدیۀ خود را به قربانگـاه ببـری و  «: را به شاگردانش میĤموخت، به ایشان گفت که عیسی اصول دعا کردن

رفته، اول با برادر خویش صـلح   آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیۀ خود را پیش قربانگاه واگذار و
اغلب با وجود اینکه روابطمـان بـا دیگـران دچـار مشـکل و       ما). 24ـ23: 5متی (»یۀ خود را بگذراننما و بعد آمده هد

امّا برای تجلـی  . میĤییم و قربانیهای تشکر و پرستش خویش را به او تقدیم میکنیم گسستگی شده است، به حضور خدا
انجام ایـن عمـل اغلـب بـه      لحه نماییم، وخدا در دعاهایمان، ما باید با برادران و خواهران خود در مسیح مصا حضور

اگر نسبت بـه  . ایم میباید عمل خود را جبران کنیم داده اگر ما فردی را فریب. جبران کردن چیزی از جانب ما نیاز دارد
اغلب اوقات، مسیحیان بـه وسـیلۀ یـک نقـاب و چهـرۀ      . آن رفتار خود را جبران نماییم ایم، باید ای بدرفتاری کرده عده

رابطۀ صمیمی ایـن   علت فقدان. خودنمایی میکنند، در حالی که از یک رابطۀ صمیمی با خدا برخوردار نیستند روحانی
سالها قبل، خداوند مبشـری بـه نـام    . اند نبوده است که ایشان حاضر به جبران گناهان و کوتاهی خویش نسبت دیگران

های این شخص بیداری بزرگی در کلیساهای بلفاست  عظهبا مو. به کار گرفت نیکولسون را در ایرلند شمالی. پی. دبلیو
پرزبیتـری شـهر    گفته میشود که قسمتی از دیوار یک کلیسای. این بیداریها بسیاری به مسیح ایمان آوردند در. پدید آمد

. میایستادند تا به موعظۀ نیکولسـون گـوش دهنـد    مردم ساعتها در صف. مذکور بر اثر ازدحام زیاد جمعیت آسیب دید
نیکولسـون در سـاعات ظهـر در    . مشهورترین بنـادر جهـان شـناخته شـده بـود      بلفاست در آن روزها به عنوان یکی از

مسـئلۀ بسـیار    امّـا . برای کارگران موعظه میکرد و بسیاری از ایشان خود را تسلیم مسیح میساختند تعمیرگاههای کشتی
خـدا یافتنـد، بلکـه روابـط خـویش بـا        ای بـا  ابطۀ زندهبه طوری که کارگران نه فقط ر. جالبی در آن ایام حادث گشت

 بـه  دنداز تعمیرگاههای کشتی دزدیده بوآنان وسایلی را که قبالً  بسیاری از. همکاران خود را نیز اصالح و احیا نمودند
 اجـارۀ  و وسایل بازگردانیده شده به حدی بودند که جای کافی برای انبار کردن آنها وجود نداشـت،  .آنجا بازگرداندند

بیـداری امـوری جهـت گـرفتن پـاداش       دعـا و ! یک انبار جهت جا دادن وسایل مسروقۀ باز گردانیده شده، الزامی بود
به هنگام فـوران احساسـات مـذهبی بـه انسـان دسـت        داری است که برخی اوقات این احساس خنده. اخروی نیستند

.  دعا به حضور خدایی میرویم که راستی مطلق استما به وسیلۀ. قدوس است دعا یک مالقات واقعی با خدای. میدهد
مـا را قـادر    او. را در دعا مالقات میکنیم، با مسائل واقعی زندگی خـویش برخوردهـایی انجـام میـدهیم     وقتی که ما او

سـوی یـک بیـداری واقعـی سـوق       آن تصمیمات همیشه مـا را بـه  . خواهد ساخت که تصمیمات دشواری اتخاذ کنیم
زندگیمان هستیم، میباید همـه چیـز را در حضـور خـدا      واهان شناخت قدرت واقعی خدا در دعاها واگر ما خ. میدهند

 دعا و جبران کردن. رابطۀ خویش با برادران و خواهرانمان در مسیح انجام دهیم اصالح کنیم، و هر کاری جهت احیای

 .ق میدهنداشتباهات، ترکیب نیرومندی هستند که فرد را به طور قطع به سوی بیداری سو
 
 
 
 
 



 ١٢٠

 2003/ نـوامبر   / 17                                       دعای متحد جالل خدا را ظاهر میکنـد 

 
حضـور   فریـاد یکـدل بـه   . این مطلب عبادتی را میخوانید من در شهر قاهره، پایتخت کشور مصر هسـتم  وقتی که شما

من . هستم، و برای آن دعا میکنم جالل خداوند در مصرمن مشتاق دیدن . خداوند ذهن مرا به خود معطوف کرده است
ام که خداوند بیش از یک صـید بـزرگ    من دعا کرده. را ببینیم به سوی خدا فریاد برآوردهام که اجازه دهد ما جالل او

 .میان قومش، و بیش از یک موقعیت جهت موعظه برای گروه عظیم مردم به ما نشـان دهـد   جانها، بیش از بیداری در

یوحنای رسـول  . سازد آشکار می طالعه و بررسی دعاهای عیسی اشتیاق او برای نشان دادن جالل پدر در میان مردم رام
: عیسی در یک آیه دعا نموده میگوید. به ما ارائه میکند عمیقترین بینش از دعاهای عیسی را در باب هفدهم کتاب خود

دعـای او از ابتـدا بـرای جـالل     » .سرت نیز تـو را جـالل دهـد   خود را جالل ده تا پ پسر. ای پدر ساعت رسیده است«
من «: او میفرماید در آیۀ چهارم و پنجم. همانطور که او به دعا کردن ادامه میدهد طالب تجلی جالل خداست .خداست

 خود جالل و اآلن تو ای پدر مرا نزد. کمال رسانیدم بر روی زمین تو را جالل دادم و کاری را که به سپردی تا بکنم، به
 اما عیسی این واقعیت را آشکار میسازد که رابطۀ مستقیمی» .آفرینش جهان نزد تو داشتم ده، به همان جاللی که قبل از

همبسته بودن اتحاد ایمانـداران و   شاید بزرگترین بینش در مورد اهمیت. بین اتحاد ایمانداران و جالل خدا، وجود دارد
و من جاللی را که به من دادی «: این قسمت اینگونه دعا میکند عیسی در. ت میشود یاف23 و 22جالل خدا در آیههای 
بدانـد   من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردند و تا جهـان . باشند چنانکه ما یک هستیم به ایشان دادم تا یک

وز پنطیکاسـت روح خـویش را   ر خداوند در» .که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنانکه مرا محبت نمودی
ملکوت خدا، و آغاز یک دورۀ جدید در زندگی پیروان  فرو ریخت و حاصل آن تولد کلیسا، مولود شدن هزاران نفر در

بـه یـک دل در   «القدس  نکته جالب است که شاگردان عیسی قبل از ریخته شدن روح اما اشاره کردن به این. مسیح بود
یـابیم   رسوالن درمـی  اعمال ما از باب چهارم کتاب. جالل خدا به میان ایشان ریخته شدو طولی نکشید که  .بودند» دعا

. مشاهدۀ جالل خدا نیز برای ایشان ممکن بوده است که روح اتحاد همچنان در میان ایشان تداوم داشته، و از همین رو
 خدا دعا کنیم، اما همچنین به یـاد  ما باید برای آشکار شدن جالل. جالل خداست روح اتحاد زمینۀ مناسبی برای تجلی

کلیسـا اغلـب    کشمکشـهای درون . باشیم که قدرت بزرگی در دعای یک فکر، یک دل و یـک روح وجـود دارد   داشته
کلیسا مانعی بـر سـر راه ریختـه شـدن      نزاعها و کشمکشهای خادمین و کارکنان. رباید تجلی جالل خدا را از کلیسا می

ای بر سـر راه دعـای    ما موانع فرقه. جالل خدا محروم میسازد ی قوم خدا را از تجربۀتعصبات نژاد. روح خداوند است
 خداوند در نظر دارد جالل. مسئله ما را از رسیدن به این برکت مورد بحث محروم مینماید متحد قرار میدهیم و همین

و خداونـد  . کـار را انجـام داد   او ایـن امـا  . نمود اگر غیر از این بود عیسی برای آن دعا نمی. خویش را به ما نشان دهد
بهرهمند شدن از آن میبایـد تمـایالت، افکـار و فعالیتهـای      اما برای. مشتاق است که جالل خویش را بر ما ظاهر سازد

را  ما باید بـا هـم جمـع شـده روی خـدا     . ما میباید تمایل به پرداخت بها داشته باشیم. نماییم خودخواهانۀ خود را فدا
بیاید هیچ چیز دیگری مهم نخواهد  وقتی که جالل او. اید برای ظاهر شدن جالل خدا نزد او فریاد برآوریمما ب. بطلبیم
لطفاً به یک دل ایستاده بـه همـراه مـا بـرای آمـدن      . در قاهره ببینیم آه، باشد که ما جالل خدا را در طول این هفته. بود

 .جالل خدا دعا کنید
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یک هـدف   قصد داریم در کاری که برای انجام آن خودمان را وقف میکنیم، موفقیت کسب کنیم، میباید در صورتی که

آن هـدف بایـد   . یافتن آن هسـتیم  این هدف همان چیزی است که ما مشتاق تحقق. تعریف شده و شفاف داشته باشیم
عملـی  , هدفی که خداوند به ما داده است کامالً تحقـق نیابـد   تا زمانی که. طوری باشد که به دعاهای ما انگیزه ببخشد

 وقتی عیسی دعا کـردن را بـه شـاگردانش   . ایم، هیچ ارزشی ندارند ریزی نموده آنها را برنامه شدن تمام جزییاتی که ما

وقتی عیسی نحـوۀ  . دعاهایش بود وجالل دادن خدا، همان یگانه هدف مسیح در. بوداساس آن جالل خدا , تعلیم میداد
زیرا ملکوت و قوت و جالل تـا  «: به سخنان خود خاتمه داد با بیان این موضوع, دعا کردن را به شاگردانش میĤموخت

مـا   وقتی. وت و جالل خدا بودنتیجه گیری اصلی او از همۀ تعلیماتش، ملک). 13: 6متی (»آمین ابداالباد از آن تو است،
, او بـا موضـوع جـالل خـدا     از تسخیر قلـب ,  نگاه میکنیم17به قلب عیسی در حال انجام آن دعای شفاعتی در یوحنا 

عیسـی بـرای   . دعا به شکل اسم و یا فعل بـه کـار میبـرد    را هشت بار در این» جالل«او کلمۀ . تأثیر قرار میگیریم تحت
مـن اغلـب دعاهـای بسـیار     . مشتاق بود که شاگردانش از جالل خدا شناخت پیدا کنند نیزجالل خدا اشتیاق داشت، و 

اعتقـاد دارم کـه    کلیسـا، بیـداری و محافظـت میشـنوم، و    , بشارت جهانی, باشکوهی از مردم در مورد بیماران خوب و
تر از نائل شدن بـه ایـن درخواسـتها    بسیار باالتر و فرا اما هدف ما در دعا باید. خداوند از ما انتظار چنین دعاهایی دارد

هر دعای دیگری هدف آن دعوت . برای آن باید دعا کنیم و آن هم جالل خداست تنها یک هدف وجود دارد که. باشد
, برای افـراد بیشـتر   ما. ما اغلب برای چیزهای بزرگتر و بهتر دعا میکنیم. از زندگیهای ما را عقیم میگذارد عالی خداوند

هـای   او به انگیـزه . بر این است که روی او را بطلبیم اما اشتیاق خداوند.  اوضاع مالی بهتر دعا میکنیمجمعیت بزرگتر و
بـه  «: گیری برای تعیین پادشاه اسرائیل بود، خداوند در گـوش او گفـت   حال تصمیم وقتی سموئیل در. نگرد قلب ما می

که انسان بـه ظـاهر    زیرا, نگرد که خداوند مثل انسان نمیام چون  بلندی قامتش نظر منما زیرا او را رد کرده اش و چهره
به وجود میĤید که آواز و فریـاد قلـب مـا بـرای      بیداری زمانی). 7: 16اول سموئیل (»نگرد نگرد و خداوند به دل می می

ل خـدا   امیال و اشتیاقهای زندگی ما بـرای جـال  ینتر را زمانی دارد که عمیق بشارت بیشترین اثر خود. جالل خدا باشد
را باالتر از هـر چیـز    زمانی که ما جالل خدا. کلیساها زمانی رشد میکنند که تنها محرک ایشان جالل خدا باشد .باشند

. خدا جاللش را با هیچ کس دیگری تقسیم نمیکنـد  .انجامند دیگری بطلبیم، پیروزیها حاصل شده نبردها به موفقیت می
وقتی اشتیاق قلبی ما فقـط  . هیچ کس دیگری همانند او نیست.  پرستش استو او به تنهایی شایستۀ همۀ جالل و اکرام

شـور و   جالل خـدا بایـد  . گیریم انگیز خدا قرار می جالل خدا باشد، ما در مرز مشاهدۀ کارهای شگفت یک چیز، یعنی
اید در تسـخیر  چقدر قلوب ما ب !آه، جالل خدا. این موضوع باید نکتۀخوشی آرزوهای ما باشد. عشق دعاهای ما باشد

 .کردن مطابق قلب مسیح چه مفهومی دارد اشتیاق دیدن جالل او باشد، آنگاه درک خواهیم کرد که دعا
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 2003/ دسـامبر   / 1                                                          دعا بـا قلبـی تشـنه و مشـتاق    

 
 ام بـا دعـای هموطنـان    مردم کشورهای مختلفی که به آنها سفر کردهمورد تفاوت میان دعاهای  اغلب اوقات از من در

اشتیاق و ولع شدید برای دعا  ام یکی از بزرگترین این تفاوتها که من آن را به راحتی تشخیص داده. خودم سؤال میشود
و تشنگی شدید  گرسنگی  ام که به طور معمول کشورها بوده من وقتی شاهد کار قدرتمندانۀ خدا در سایر. نمودن است

کنم که درآمریکا نیز یک جنبش بـزرگ دعـا    حس می. میان آن مردمان وجود داشته است برای گسترش عدالت خدا در
میرسد که ما خواهـان   به نظر. شده است، اما از سوی دیگر احساس میکنم که این جنبش فاقد آن شور الزم است آغاز

اشـتیاق بـه خـدا    . دست خداوند، مشاهد میکنم ی برای حرکت عمیقیک بیداری هستیم، اما من تشنگی و اشتیاق اندک
 آن که د،کارند با ترنم درو خواهند نمو آنانی که با اشکها می«: نویسد می کتابمقدس. شود اغلب به وسیله اشکها بیان می

 را خواهـد هـای خـویش    برد هر آینه بـا تـرنم خواهـد برگشـت و بافـه      رود و تخم برای زراعت می می با گریه بیرون

مـا بـه نـوعی بیـان آن      اشکهای. دارد خدا اشکهای مقدسین خود را در قلب خویش نگاه می). 6و5: 126مزمور (».آورد
اشکها . کشند جانهای بسیار به تصویر می اشکها دلسوزی خدا را به سبب تلف شدن. چیزی است که در قلب خداست

چندین سال قبل در یـک  . گردند لت در دنیای ما، جاری میعدا همچنین تجلی قدوسیت خدا هستند که به سبب فقدان
 در عصر یکی از آن روزها نیـاز مبـرم بـرای فـرا خوانـدن     . کردم اروپای غربی موعظه می گردهمایی بزرگ بشارتی در

ای بـرای   جلسـه  پس عصر همان پنجشـنبه . رهبران این اجالس جهت شرکت در یک جلسۀ دعای شبانگاهی دیده شد
یکی از رهبران کلیدی این گردهمایی  در حین جلسه. دا جهت فرستادن بیداری در کشور، ترتیب دادیمطلبیدن روی خ

در همین حـال  . ریخت عزیزان خود که مسیح را نداشتند، اشک می او برای دوستان و. از ته دل شروع به گریستن نمود
کردند این رهبر سرشناس بیش  ین که فکر میکننده در گردهمایی جلسۀ دعا را به دلیل ا برخی از رهبران دیگر شرکت

اما این ماجرا را . گریست می نگرانی آنها فقط برای شخصی بود که. کند، متوقف کردند حد احساساتی شده گریه می از
وقتی که برای اولین بار وارد کشور مصر شدم در مورد . کنید با وقایعی که اخیراً در کشور مصر مشاهده نمودم، مقایسه

سـامی مـن فکـر    «: یکی از کشیشان مسؤول به من گفـت . در این کشور پرس و جو کردم ها  دعا برای گردهمایینحوۀ
» منظـورت چیسـت؟  « :مبا کنجکاوی پرسید» .اکثر مردم این کشور حاضرند همه چیزشان را به دیگران ببخشند کنم می

بسـیاری  . انـد  که اکثر آنان وزن کم کـرده  اند مردم آن قدر برای این جلسات دعا کرده و روزه گرفته«: دوست من گفت
. خداوند به دعاهای آنـان پاسـخ داد  » .اند های طوالنی مدت داشته روزه برای خویشاوندان و نزدیکانشان اشک ریخته و

زیـرا   خوشابحال گرسـنگان و تشـنگان عـدالت   «: عیسای مسیح فرمود. پادشاهی خداوند متولد شدند دهها هزار نفر در
کردن را شروع کنیم، عمل خدا را بـه   زمانی که ما نیز مانند مردم مصر این نوع دعا). 6: 5متی (»خواهند شدایشان سیر 

خداوند در پی زنـان و مردانـی اسـت کـه قلـب او را درک نمـوده،        .طریقی قدرتمندانه و عظیم مشاهده خواهیم نمود
 همین حاال بایـد بـا اشـتیاقی   . ما باید دعا کنیم. مما محتاج دعا هستی. میان قومش هستند مشتاق مشاهدۀ عدالت او در

که با این تشنگی و اشتیاق دعـا   وقتی.  دعا کنیم،اند  برای آنانی که هنوز مسیح را مالقات ننموده،شدید برای گمشدگان
 .شد کنیم، قلبهایمان از جانب خدا پاسخ یافته لبریز خواهند
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. کنند وآن رابطۀ بین اطاعت و دعاست آن صحبت نمی وجود دارد که مردم اغلب در مورد یک مسئلۀ مهم در مورد دعا

آنها مکـانی بـه دور از   . کردند می ها از زندگی عادی و معاشرت با دیگران پرهیز قرون اولیۀ مسیحی راهبان و راهبه در
آنهـا بـرای مبـدل شـدن بـه مـردان و زنـان دعـا         . پرداختنـد  مـی  ادی و وظایف آن پیدا نموده در آنجا به دعازندگی ع

. شـوند  می رسد که در این نوع سبک دعا مسائلی نادیده گرفته با این حال به نظر می. دادند می فداکاریهای بزرگی انجام
عیسی همین کار . یافتن یک محیط آرام داریم به خلوتنشینی ود که ما نیاز اوقاتی وجود دار. لطفاً دچار سؤتفاهم نشوید

نمودن داشت، چقدر بیشتر ما نیاز به خارج شدن از محیط و رفتن به حضور خـدا   را انجام میداد، اگر او نیاز به خلوت
او . بـود دیـر ن  نشین عزلـت گرفتـه در   کنیم، واضح است که او یک گوشه امّا وقتی که به زندگی عیسی نگاه می .داریم

. او در کار خدا مشـغول بـود  . نموده بود خود را وقف مالقات کردن نیازها، شفای زخمها و مصالحه دادن مردم با خدا
. که این مهم به انجام میرسید، او همچون شیری پرشور باز میگشـت  عیسی برای شنیدن از پدر به خلوت میرفت، وقتی

عـادل   ام داوری میکـنم و داوری مـن   نمیتوانم کرد بلکه چنانکه شنیدهمن از خود هیچ «: فرمود عیسی به شاگردان خود
عیسی به صـدای خـدا      ). 30 : 5یوحنا  (»است، زیرا که ارادۀ خود را طالب نیستم بلکه ارادۀ پدری که مرا فرستاده است              

عیسـی  .  وجـود دارد ای ناگسستنی مابین دعا و اطاعت زیرا رابطه .سپرد، و سپس ارادۀ او را به انجام میرساند گوش می
 در این مثـل یـک زوج از  . توسط دزدان مورد دستبرد قرار گرفته زخمی شد، مثلی بیان نمود در مورد مردی که در راه

خـویش بـه او کمـک     مردان مذهبی از نزد فرد مورد بحث گذر کردند، امّا ایشان جهـت رسـیدن بـه وظـایف مـذهبی     
عیسی پس از بیان نمودن این مثل، سؤال مهمی . کرد قف نموده او را یاریامّا یک سامری این مرد را دید و تو. ننمودند

: 10لوقـا (»یک از این سه نفر همسایه بود با آن شخص که به دسـت دزدان افتـاد؟   پس به نظر تو کدام«: را مطرح نمود
: 10لوقا(»همچنان کن برو و تو نیز«: عیسی وی را گفت» آنکه بر او رحمت کرد«: از فقها به عیسی پاسخ داد یکی). 36
آنقدر مشغول مسائل مذهبی شویم که از وظیفۀ خـود   مفهوم صریح این عبارت به طور ساده این است که ما نباید). 37

کنـیم،   وقتی که ما به زنـدگی عیسـی نگـاه مـی    . اطراف ما میباشد، غافل گردیم که پرداختن به زخمها و نیازهای دنیای
نمودن با پدر  او برخی اوقات برای خلوت. صی است که تاکنون در جهان زیسته استاو متعادلترین شخ یابیم که درمی

عیسی هم دعا میکرد . کرد وقف مردم می امّا از سوی دیگر همواره زندگی خویش را. شد خویش از اجتماعات دور می
 برای خلـوت نمـودن   در زندگی افرادی که. گردد خدا آشکار می از همین طریق است که قدرت. نمود و هم اطاعت می

کننـد،   سپس به سوی مکانی که زخمها و نیازهای انسانی فریـاد میĤورنـد، حرکـت مـی     نمایند و نشینی می با خدا گوشه
همواره به آشکار  وقتی که دعا و اطاعت در زندگی یک فرد با یکدیگر همراه شوند،. انگیزی وجود دارد شگفت قدرت

اعتماد نما و اطاعت کن، زیـرا  «: دارد ک سرود قدیمی بدین مضمون وجودی. شدن قدرت و محبت خدا منجر میگردند
دعـا  « : عیسای خداوند به ما میگویـد » .بجز اعتماد و اطاعت طریق دیگری جهت شادی نمودن در عیسی وجود ندارد،

 ».غیر از دعا و اطاعت طریق دیگری برای شناختن قدرت خدا وجود ندارد نما و اطاعت بکن، زیرا به
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. شـنیدم  وقتی که به کلیسا رفتم، دعاهای زیبایی از مـردم . چیز زیادی در مورد دعا نمیدانستم در روزهای ابتدای ایمانم

. نگریسـتم  سـخن گفـتن در جمـع مـی     من به دعا به عنوان یک نوع سبک. من نیز همانند اغلب نوایمانان مسیحی بودم
آنهـا بـرای خطـاب نمـودن خـدا      . کردنـد  سخن گفته دعا می بسیاری از مردم به نوعی متفاوت از گفتمان عادی با خدا

امّا . گردیدم از این رو من به عنوان یک نوایمان مسیحی مرعوب می. گرفتند به کار می »شما«و » شما را«کلماتی از قبیل 
او نیـز ماننـد مـن     .روز در یک گروه کوچک کتابمقدس که من نیز در آن شرکت داشتم یکی از دوستانم دعا کرد یک

در همان وقت حضور خدا جمع کوچک . است وقتی که او دعا کرد به نظر میرسید که دعایش واقعی. یک نوایمان بود
چـه  . در آن دعـا تـازگی و حقیقـت وجـود داشـت     . ربه نکرده بودمتج من تا آن زمان چنین دعایی را. ما را پر ساخت

 من و دعای افراد متعددی که من در زمان نوایمانی شنیده بودم وجود داشت؟ به طور ساده تفاوتی مابین دعای دوست

 کرد هـیچکس را  سعی نمی او. و دعای او از سادگی و صداقت برخوردار بود. میتوان گفت که او راست و صمیمی بود
بلکه به زبان سادۀ خود و با کلماتی . نداشت او سعی در ساختن جمالت و سخنان. تأثیر روحانیت خود قرار دهد تحت

دعا شراکت دو قلب است، یعنی . طور ساده با قلبی صادق و راست دعا میکرد او به. که برای او آشنا بودند، دعا میکرد
تـأثیر   تحـت  دعا تالشـی جهـت  . هستی در عمیقترین سطح آن استدعا شراکت با خالق عالم . قلب انسان قلب خدا با

اگر الزم باشد که یک کلمـه در مـورد    . استواقعی بودن آنبه طور ساده باید گفت که . قرار دادن خدا یا انسان نیست
ی متبـدل بـه   توانیم با نقاب و یا هیئت ما نمی. بدون صداقت عمل کنیم توانیم در دعا ما نمی. دعا بدانیم آن صداقت است

 اگـر مـا از چیـزی یـا کسـی     . تزویر در حضور خدا حاضـر شـویم   ریا و بی باید با یک روح بی ما. حضور خدا برویم

نباید سعی در پنهان نمودن  اگر گناهی در زندگی ما وجود دارد،. ایم، میباید در حضور خدا صادق باشیم ای دیده صدمه
باید شادی نموده از خدایی که فاعـل تمـامی    ایم، می آمده ایم به هیجان دهاگر در مورد موفقیتی که کسب نمو. آن نماییم

شخصی شکست خورده هستیم، محتاج هستیم جهت کسب یاری نـزد خـدا فریـاد     اگر. آن پیروزیهاست تشکر نماییم
تغییر کردن،  تایم، میباید صادقانه عمل نموده، از خدا بخواهیم که فیض کافی جه تفاوتی شده دچار بی اگر ما. برآوریم

این صورت دعا چیزی بیش از انجام وظیفـه   در غیر. صداقت میباید قلب فرد دعا کننده را فرو گرفته باشد. به ما بدهد
کتابمقدس از دعای قدرتمند سخن میگوید، به دعای صـادقانه اشـاره    وقتی که. یا یک رسم خشک مذهبی نخواهد بود

. شفا یابید نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا «:باره میفرماید یعقوب در این. نماید می
اعتراف صادقانه و شفای الهی ارتبـاطی   در این قسمت). 16:5یعقوب (»زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوت بسیار دارد

. ار خود را با صداقت شروع کنیدمرد یا زن دعا مبدل شوید، میباید ک اگر شما مشتاق هستید که به یک. تنگاتنگ دارند
نـه   ما. واقعی در پس یک نقاب در حضور کسی که بر همه چیز واقف است، امری غیرممکن میباشد پنهان کردن چهرۀ

قلب خویش را خالصـانه و   وقتی که ما. به خاطر خداوند، بلکه جهت زندگی روحانی خودمان نیازمند صداقت هستیم
آری . او به ما پاسخ میدهد. کند ما را مالقات می شود و اییم، حضور او وارد عمل میگش با صداقت به روی خداوند می
 .بخشد او قلب شکسته را نیز شفا می
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 در آن سال من به عنوان یک نوایمان مسیحی اولین. ا از یاد نخواهم بردکه هرگز آن ر در یک جلسۀ دعا حضور داشتم

قـبالً  . مفهوم کریسمس بـود  در آن هنگام قلبم مملو از اشتیاق و شور درک. نمودم کریسمس پس از ایمانم را تجربه می
امّا در تابسـتان  . ی بودوقت با خانواده و رفتن به مهمان کریسمس برای من فقط به معنی دادن و گرفتن هدایا، گذراندن

زنـدگی مـن دیگـر    . و از او خواستم که وارد زندگی من گردیده، گناهان مـرا ببخشـد    من به مسیح ایمان آوردم1965
ایـامی جهـت شـادی     کریسمس.  را هرگز از یاد نخواهم برد1965به همین دلیل کریسمس سال . مانند قبل نبود هرگز

کریسمس بزرگداشت ظهور خدا در جسم انسـانی   .رین رخداد تاریخ بشر بودیمبود، زیرا ما در حال بزرگداشت بزرگت
به این جهان قدم نهاد و نام عمانوئیل به او اطـالق شـد، کـه مفهـوم آن      آن ایام، ایام یادآوری از شخصی است که. بود

بلکه آن . نبود زیک وپولوقتی که من این واقعیت را دریافتم، دیگر کریسمس برایم، بگو و بخند، مو .است» خدا با ما«
دوستان ایام عید من، در عصر کریسمس مـرا   یکی از. تفکر در شگفتی، ابهت و شکوه کار انجام گرفته توسط خدا بود

و بدل کرده بودم، لـذا پـس از    ام رد من قبالً هدایای خودم را با خانواده ».سامی برویم با هم دعا کنیم«: صدا زده گفت
. نشـده بـود   ما یک کلیسای روستایی را در آن نزدیکی یافتیم که درش قفـل . ستانم بیرون رفتماتفاق دو کسب اجازه به

در همان حال که ما در حضور . نمودیم هر چهار نفر ما در حضور نجاتدهندۀ خویش زانو زده او را پرستش و ستایش
مـا مراسـم دادن و   . شدت تکان دادذهن من خطور کرده مرا به  کردیم، ناگهان فکری به خدا محبت خویش را ابراز می

درواقـع او   ایـم؟  ای به عیسی تقدیم کـرده  قبالً با خانوادۀ خود انجام داده بودیم، امّا چه هدیه گرفتن هدیه از یکدیگر را
آه، ای خداونـد، مـن   «: دعا کرده گفتم هر چهار نفر در حضور خدا گریستیم، و من. دلیل اصلی برگزاری این ایام است

قبل از به پایان رسیدن این . ای به تو تقدیم کنم خواهم هدیه امشب می .من تو را بسیار دوست دارم! ت دارمتو را دوس
نمـوده بـه تـو     خواهم جان کسـی را صـید   من می«: و بعد با ساده دلی ادامه دادم» .ای به تو بدهم هدیه خواهم ایام، می

در همان حال که ایـن دعـا را بـه    » .کنم  به سوی تو هدایتخواهم فردی را بله در این کریسمس، من می! تقدیم نمایم
من . های خود امری غیرممکن است ایمان مسیحی با اتکا به برنامه دانستم که هدایت یک شخص به آوردم، می زبان می

 تصمیم به هدایت یک شخص به جانب مسیح بگیرم و سپس همه چیز به طور خودکار به انجام توانستم به یکباره نمی

آه ای «: اینگونـه ادامـه دادم   بنـابراین دعـای خـود را   . گذاشت القدس باقی نمی این کار فضایی برای عمل روح. یرسیدم
من بسیار مشـتاق هسـتم   . که از عهدۀ انجام آن برنخواهم آمد دانم خواهم این کار را انجام دهم، امّا می خداوند، من می

بـدهم   ای به تـو  خواهی که هدیه امّا اگر می. یدانم قادر به انجام آن نیستماو بدهم، امّا م ای در این کریسمس به که هدیه
ای در نزدیکـی   دعـای دیگـری بـر تپـه     چند روز بعد، به اتفاق دوستانم جلسۀ» .ای را پیش روی من قرار بده فرد آماده

مده در سوی دیگر آن شروع به چهار نفر مرد جوان به باالی تپه آ در آن هنگام. ساختمان مجلس ایالتی لوئیزیانا داشتیم
آنهـا  . گفتیم ما با مشاهدۀ اوضاع نزد آنها رفتیم و راجع به مسیح با ایشان سخن. مشروب نمودند آوازخوانی و نوشیدن

خداوند قلب ایـن افـراد را   . گوش دادند با شنیدن موضوع صحبت ما، خوردن مشروب را قطع نمودند و مشتاقانه به ما
ده از مسـیح خواسـتند کـه وارد    زندگی خود بودند، لذا ایشـان دعـا نمـو    ا آمادۀ پذیرفتن مسیح درآنه. آماده ساخته بود

 من از ابهت و شگفتی اولین کریسمس زنـدگی روحـانی خـویش بـه شـدت     . گناهانشان را بیامرزد یشان شود ویزندگ

با دوستان خود، یا بـه تنهـایی    ریسمسچرا در این ک. نه، من هرگز آن را از یاد نخواهم برد. تأثیر قرار گرفته بودم تحت
در زمـان نخسـتین   . کامـل بـه دسـتهای او تسـلیم نماییـد      کنید تا خود را به طور فرصتی را در حضور خدا صرف نمی
. کننـد  امروز نیز هنوز هستند افرادی که هدایایی به عیسی تقدیم می. عیسی نمودند کریسمس، مجوسیان هدایایی تقدیم

کریسمس، کریسمسی خواهـد   آنگاه این.  کریسمس به عنوان قربانی زنده به عیسی تقدیم نماییدخود را در این زندگی
 .بود که آن را هرگز از یاد نخواهید برد
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 در آنجا دهها. کند در آن کشور من شاهد بودم که خداوند با دستی قوی کار می. ام بازگشته من به تازگی از کشور مصر

ایـن  . انـد  بیداری لمـس شـده   صدها کلیسا توسط روح. هزار نفر از مردم جهت پذیرش مسیح به قلبشان، دعا میکردند
به طـرز عجیبـی   القدس  روح. بیداری روحانی است  تن از کشیشان و رهبران در یک همایش800بیداری پیامد شرکت 

مـن بـا روح   . کننـد  در آنجـا مـردم بـا قلـوبی شکسـته توبـه مـی       . است بر شرکت کنندگان در آن همایش ریخته شده
قلب  .از سپاسگزاری از هر آنچه خدا در آن کشور انجام داده بود به ایاالت متحده بازگشتم شکرگزاری و با قلبی مملو

هر آنچـه  . ای خداوند، بهر من امانتت چه عظیم،! مانتت چه عظیم استا«: من خطاب به خداوند همچنان ندا سر میداد
وقتی که به کشور خودم بازگشتم به خاطر کارهـایی کـه    »!امانتت چه عظیم است. که محتاج بودم برایم فراهم آوردی
وع بـه سـخن   و در آن هنگام خداوند شر. بودم شروع به پرستش و تمجید او نمودم در چند هفته اخیر از خداوند دیده

موقعیـت بـه خـاطر     شکرگزاری قلب تـو در ایـن  «: گوید به نظر میرسید که او می» ای فرزندم«: قلب من نمود گفتن با
مـن متوجـه شـدم کـه     » .شکرگزار داشته باشی خواهم که تو همیشه قلب اما من می. ام کارهایی است که من انجام داده

من محتاج هسـتم کـه   . ای باشم العاده اید منتظر وقوع یک حادثۀ فوقنب برای پرستش خداوند و تقدیم شکرگزاری به او
در حـق   در هر امری شاکر باشید که این است ارادۀ خـدا «: نویسد پولس آن رسول بزرگ می. بپرستم او را در هر وقت

ارهای عظیمی موقعیتهایی که او ک دعاهای شکرگزاری ما نباید فقط در ). 18: 5اول تسالونیکیان (»شما در مسیح عیسی
مـا در  . در هر فرصت خداوند را پرستش و شـکرگزاری نمـاییم   ما باید در هر موقعیتی و. صورت گیرند, انجام میدهد

 وقتی کـه همـه  . اند، خدا را شکر بگوییم ای که به نظر میĤید بر ما چیره شده ابرهای تیره زمان درخشش آفتاب و سایۀ

او را . نموده حمدش گـوییم   که همه چیز دشوار میگردد از او سپاسگزاریچیز به خوبی پیش میرود، و همچنین زمانی
به دروازه های «: نویسندۀ مزامیر میگوید. چیز شکر کنیم اش در هر به جهت آن چه هست بستاییم، و او را برای نیکویی

و   زیرا که خداوند نیکوستاو را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید! های او با تسبیح او با حمد بیایید و به صحن
قلبـی مملـو از پرسـتش و     در آمدن بـه حضـور خـدا بـا    ). 5و4: 100مزمور (»رحمت او ابدی و امانت وی تا ابداالباد

او قلب شکرگزار را با محبـت و  . شود ما ساکن می او در پرستشهای. شکرگزاری واقعیتی استثنایی و خاص وجود دارد
. قلبی است که درک کرده است که خدا کیست، و چه کاری انجام داده اسـت  گزارقلب شکر. سازد نیکویی خود پر می

همـه چیـز    قلب شاکر به خدا به عنوان سرچشـمه و تأییدکننـدۀ  . قلبی است که ایمان را تمرین میدهد ،رقلب شکرگزا
را جـزا  جوینـدگان خـود    بینـد و ایمـان دارد کـه او    آن قلـب خداونـد را همـانطور کـه هسـت مـی      . نگـرد  زندگی می

او . است که دریافته طبیعت و ذات خدا نیکویی است نکتۀ اساسی در مورد قلب شکرگزار این). 6 : 11عبرانیان.(میدهد
او , که به نظر میرسد اتفاقات بد در حال حادث شـدن در زنـدگی مـا هسـتند     حتی زمانی. در نیکویی خود کامل است

موضـوع را   وقتـی مـا ایـن   . نوز هم آن جا است، و او ما را دوست دارداو ه. گردد نیکویی او پنهان نمی ماند و امین می
همـواره از قلبـی قدرشـناس و     پرسـتش . درک نمودیم، با فروتنی نزد خدا تعظیم نمـوده او را پرسـتش خـواهیم کـرد    

 .شود شکرگزار جاری می


