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شدنتسلیم

37قرائت:  مزمور 
، و او خود او را بشناسراههایدر همه.مکنخود تکیهنما و بر عقلخود بر خداوند توکلدلتمامیبه

5: 3خواهد گردانید. امثال را راستطریقهایت

د در برابر زلزله مقاومتیکی از پیشرفت های بزرگ علم مهندسی ساختمان، طراحی بناهایی است که قادرن
سادهدر عین حالبیشتری از خود نشان دهند. این تکنولوژی یکی از دستاوردهای علمی بسیار عجیب اما

بناهای امروزی با مصالح سبکتری ساخته می شوند و جالب اینکه مقاومت،. بر خالف گذشتهمی باشد
صالح متنوع است. در واقع ساختمان سبک بهترساختمان های سبک تر بهتر از ساختمان های سنگین تر با م

می تواند موج زلزله را از خود عبور دهد و در برابر آن مقاومت نمی کند و کمتر نیز تخریب می شود.

ما ایماندارن نیز در زندگی روحانی، با امواج سخت و سهمناکی روبرو می شویم؛ گاهی شدت آنها بقدری
کنیم؟ه ما را مشوش سازد. در چنین مواردی باید چا دگرگون نموده و رشدید است که می تواند شرایط

ابتدا به عقل و منطق خود،در چنین شرایط هولناکی،چه عکس العملی  باید از خود نشان دهیم؟ اغلب ما
رجوع می نماییم، گاهی بر این باوریم که خود بهتر از هر کس دیگری می توانیم با مشکالت و امواج سخت

زه نماییم؛ اما دعوت خدا به زبان سلیمان پادشاه که خود از حکمت باالیی برخوردار بود و بارها بهمبار
خود نما و بر عقلخود بر خداوند توکلدلتمامیبه"روش خود زندگیش را رهبری نموده بود این است:

در این آیه نوعی"خواهد گردانیدرا راست، و او طریقهایتخود او را بشناسراههایدر همه.مکنتکیه .
خود را به امواج می سپاریم،تسلیم شدن وجود دارد، گویی به حالتی بسیار سبک به دور از اتکا بر خویشتن

در برابر فرمان خداوند توانی از خود ندارند پس بهتر،و از این اطمینان داریم که امواج هولناک زلزله زندگی
برای ایمانداران بالغ و آنانی که مدت مدیدی از ایمانشان می گذرد؛ شاید تسلیماست بر او توکل نماییم. 

خدا شدن کار سخت و به دور از عقلی باشد، درست مانند معمارانی که برای اولین بار به آنها دستور داده
س آنرا بهشده بود که بنای سبکی را احداث نمایند. اما این را خود جامعه یعنی سلیمان حکیم می گوید، پ

منزله حکمت الهی دانسته و سعی کنیم که در همه امور زندگی خود را به او بسپاریم.
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دیباچهدیباچه
اي خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید؛ بامدادان (دعاي خود را) نزد تو آراسته میکنم و انتظار

میکشم (مزمور 5: 3)
شته هایی است که به شکل روزانـه شـما را بـا کـالم خـدابا سالم به خوانندگان عزیز، خلوتگاه مجموعه نو

صمیمی تر می نماید و با ارائه داستانها و حکایات مختلف، کمک می کند تا حقایق کالم خدا به زندگیتان به
لیکن تو چون عبادت کنـی، بـه   .«گونه ای عمیقتر پیوند یابند. در حقیقت، شما را با خدا به خلوت می کشاند

ل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پـدر نهـان بـینِ تـو، تـو را      حجره خود داخ
همگان تصدیق می کنند که تعلیم کالم خدا با مثَل ها و دادسـتانها، بهتـر).6: 6متی »(آشکارا جزا خواهد داد

ان خود را به مثلهـاده«به دل می نشیند. از این جهت همان روش عیسی خداوند در پیش گرفته شده است: 
تجربـه سـالها کـار در).35: 13متـی  » (باز می کنم و به چیزهای مخفی شده از بنای عالم َتَنطُّق خواهم کرد

ترجمه نان روزانه فکر نگارش مطالبی بومی تر را در ذهنم پدید آورد تا برای ذائقه خوانندگان فارسی زبـان
ا به رشته تحریر در آوردم و تنها خدا مـی دانـد کـه در ایـن راه:اینگونه شد که خلوتگاه ردلنشین تر باشد؛ 

می دانم که در نسخه»عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب« .
اول اشتباهات بسیاری وجود خواهند داشت؛ شما عزیزان می توانید نظرات و پیشنهادات خـود را از طریـق

برای ما بازگو نمایید. www.farsicel.comسایت

ً

ً

آنان که همیشه مشوق من در خدمت کالم بوده اند.اولین نسخه خلوتگاه را به پدر و مادرم تقدیم می دارم،
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فوریه1

قشاتقشاتخدمت در مناخدمت در منا
28-24: 18قرائت: اعمال 

11: 12نمایید رومیان ، خداوند را خدمتشدهسرگرمنورزید و در روحدر اجتهاد کاهلی

اما چندی بخش بودند؛لذت بسیار پر برکت و در سالهای آغازین ایمانم به مسیح، جلسات روحانی کلیسا 
روند حوادث غیر قابل کنترل شد؛ همه درگیر مسئله نگذشت که در کلیسای ما مناقشه ای بزرگ رخ داد، و

بودند و شرایط به سمتی می رفت که می توانست در کلیسا شقاق ایجاد نماید؛ اما روزی در کوران همه این 
حوادث با مسئله عجیبی مواجه شدم که برایم بسیار تکان دهنده بود؛ در یکی از جلسات ساالنه کلیسا که 

و هریک خود را صاحب ایده و نظری می دانست؛ متوجه شدم که قبل از شروع همه اعضا حاضر بودند 
جلسه، درحالی که همگی خود را برای مجادله آماده می نمودند یکی از رهبران کلیسا که مردی ساکت و بی 
ریا بود؛ شروع به شستن دستشویی های کلیسا نمود؛ به نحوی که فقط من شاهد این مسئله بودم. سرایدار، 

رمرد تنبلی بود که اغلب نمی توانست کارهایش را به خوبی انجام دهد. و این رهبر کلیسا به دور از داد و پی
بیداد و مناقشه کلیسایی به فکر خدمت نمودن بود. بعد ها به هنگامی که در کشوری دیگر مشغول تحصیل 

ر سر انتخاب مشایخ باال گرفته علم الهیات بودم با صحنه مشابهی مواجه شدم؛ بازهم در کلیسایی مناقشه ب
بود؛ حتی مشایخ برای خود تبلیغات می نمودند؛ جالب اینکه بعد از پایان یکی از همان جلسات پر از هیاهو 
متوجه مرد فقیر عینکی شدم که بر موتور گازی خود میز کوچکی نصب کرده بود و انجیل می فروخت و با 

یح را بخرید و بخوانید. برایم جالب بود که در آن کلیسای پر صدای بلند فریاد می زد که انجیل عیسی مس
مناقشه این مرد ساده سرگرم خدمتی بود که خدا او را فرا خوانده بود. در قرائت امروز نیز با شخصی به نام 

و در روحیافتهخداوند تربیتدر طریق"اپلس آشنا می شویم که یکی از خصوصیات بارز او این بود که: 
( "نداشتاطالعینمود هر چند جز از تعمید یحییمیو تعلیمتکلمدقتخداوند به، دربارهبودهرگرمس

). عبارت سرگرم بودن باعث شده بود که این مرد به تعلیم و انجام کاری بپردازد که خدا از او 25: 18اعمال 
). پولس نیز در رساله خود به 27یید می نماید(آیه کالم خدا نیز توانمندی خدمتش را تأخواسته بود و نهایتاً

، خداوند را شدهسرگرمنورزید و در روحدر اجتهاد کاهلی"رومیان همین را از ایماندارن می خواهد : 
). باید بسیار مراقب باشیم تا در امور بی فایده و مجادالتی که هیچ نفع روحانی 11: 12("نماییدخدمت

وارد نشویم بلکه در تعلیم و فراگرفتن از روح خدا سرگرم باشیم و دقیقاً به خدمتی مشغول برای ما ندارند
شویم که خواست خدا است. 
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بنا شدنبنا شدن
19–14:12اول قرنتیان 

.برای بنای کلیسا افزوده شویدغیور عطایای روحانی هستید، بطلبید اینکهشما نیز چونکههمچنن
14:12اول قرنتیان

درمانده شده بود که از خدا وهر خادمی گاهی خسته و درمانده می شود؛ حتی ایلیای نبی به قدری ناامیده
آنقدر برای خدا با ارزش است که خداوند در اشعیا خستگیمرگ خویش را طلب می نماید. و این احساس

یهوهسرمدیخدایکهایدهو نشنیآیا ندانسته":به شخص خسته و درمانده قوت قلب می دهد40
بخشد و میرا قوتکرد؟ ضعیفاننتواناو را تفحصشود و فهمنمیو خستهدرماندهزمیناقصایآفریننده
). من خادم برجسته ای نبودم؛ کار مهم من ترجمه 29–28: 40( "نمایدعطا میزیادهرا قدرتناتوانان

گاه بود و گاهی نیز در خدمت تعلیم به من فرصتی داده می شد؛ اما مدتی بود که تعدادی از صفحه های راز
نا امیدی و یأس مرا فرا گرفته بود؛ احساس می کردم که به درد کار خدا نمی خورم، و خدمت من هیچ 

تا عبادتی برگزار شد؛ و این فرصت به مردم داده شد ایارزشی ندارد؛ اما در همان روزها در کلیسا جلسه
اگر برکتی دارند با همگان در میان بگذارند؛ جالب بود که تعداد زیادی از کسانی که از کالم خدا برکت 

ترجمه کرده بودم. من که خسته و من آنها راگرفته بودند درست به همان رازگاهانی اشاره می نمودند که
د فرا گرفته بود با شنیدن آن برکات، کسل به جلسه آمده بودم ؛ و احساس پوچی و بی فایده بودن مرا در خو

بنا شدم؛ احساس کردم تصادفی نیست که آن برکات از همان ترجمه های من منعکس شده بود؛ گویی خدا 
سال است که 15مرا دلگرم نموده بود؛ و باز با دلگرمی و اشتیاق به خدمت خود ادامه دادم. و امروز ،خود

آن جلسه عبادتی فکر می کنم بیشتر می فهمم که چرا پولس رسول به این خدمت ادامه می دهم. حال که به
پنجکهدر کلیسا بیشتر می پسندملکن"، تا این اندازه برایش مهم بود که کلیسا بنا شود: 14در اول قرنتیان 

). همیشه 19( آیه "مبگویزبانبهکلمههزاراناز آنکهدهمرا نیز تعلیمتا دیگرانخود گویمعقلبهکلمه
در بحث های الهیاتی بر سر موضوع تکلّم به زبانها، به این بخش از کالم رجوع می شود؛ اما آنچه اغلب به 

شما نیز چونکههمچنین"آن توجه کمتری می شود؛ این است که جان کالم در بنا شدن ایمانداران است: 
). کالم شما 14:12(اول قرنتیان "بنای کلیسا افزوده شویدبرای غیور عطایای روحانی هستید، بطلبید اینکه

عزیزان، برکات شما در جلسات می تواند باعث بنای ایماندار خسته و درمانده شود؛ می تواند خادم خسته 
ای را به خدمتش بازگرداند و افتاده ای را دوباره برخیزاند!
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کشیش بازنشستهکشیش بازنشسته
30–25: 5قرائت: افسسیان 

.دادرا برای آننمود و خویشتنکلیسا را محبتهممسیحنمایید، چنانکهخود را محبتزنانای شوهران
25: 5افسسیان 

یمنتظر همسرم بودم، قرار بود که بعد از پایان کارش، به اتفاق هم به رستورانی برویم که در آنجا کشیش
همسر من دیر کرده بود؛ عجله برای رسیدن به قرار، همچنین همسرش را مالقات نماییم. اما وبازنشسته 

آفتاب داغ کالیفرنیا مرا کالفه نموده بود! وقتی همسرم با تأخیر سوار ماشین شد؛ شروع به شکایت و دعوا 
نمودم، و حتی با عصبانیت رانندگی می کردم. تا اینکه باالخره به محل قرار رسیدیم، سواالت زیادی در ذهن 

می خواستم از تجربیات و دانسته های این مرد بیشتر آشنا شوم. وقتی وارد رستوران شدیم متوجه ؛داشتم
شدم که همسر کشیش ناتوانایی های بسیاری دارد؛ بیناییش را تقریباً از دست داده، نیازمند دستگاه دیالیز 

مسرش مراقبت می نماید؛ است، به لحاظ حرکتی مشکل دارد و ... و این کشیش پیر بازنشسته به خوبی از ه
او مثل پرستاری از همسرش نگهداری می نمود؛ و با محبت بسیار او را خدمت می کرد؛ حتی در آن مدت 
کم در رستوران کامالً مشخص بود که چقدر مواظب همسرش بود، بدون اعتراض و شکایت! گویی این 

درس های بسیاری به دیگران می داد. کشیش پیر بازنشسته نشده بود؛ او با زندگی اش موعظه می نمود؛ و
در راه بازگشت از همسرم عذرخواهی نمودم. وقتی رفتار خودم را با آن کشیش مقایسه نمودم از خودم 
خجالت کشیدم. من درباره مدیریت و توانمندی این کشیش شنیده بودم؛ اما درآن روز دریافتم که چیزی 

رساله پولس به افسسیان به 5احترام به کالم خدا! در باب عمیق تر در وجود او نهفته شده است؛ اطاعت و
کلیسا را محبتهممسیحنمایید، چنانکهخود را محبتزنان"مردان خدا چنین تعلیم داده می شود که : 

با ، با فطانتشوهرانو ای"همچنین در رساله اول پطرس آمده است: "دادرا برای آننمود و خویشتن
حیاتفیضبا شما وارثدارید چونرا محترم، و ایشانتر زنانهضعیفبا ظروفکنید، چونزیستایشان

). گاهی اوقات مردان مسیحی خود را در پس یک بعد از 7: 3( "نشودشما بازداشتهنیز هستند تا دعاهای
حتی .ی ما را هدف قرار می دهدتعالیم مسیحیت پنهان می کنند؛ درحالی که کالم خدا همه جوانب زندگ

رفتار هایی که شاید در دنیای پیرامون ما بسیار عادی قلمداد می شوند؛ می توانند دعاهای ما را بازدارند! پس 
باید بیاد داشته باشیم که محبت نمودن خدمت همیشگی ما است و شاید هرگز از آن بازنشسته نشویم!
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فوریه2

قدرت محبتقدرت محبت
1نا باب قرائت: دوم یوح

می کند.زندهروحمی کشد لیکنحرف... زیرا که
)6: 3( دوم قرنتیان 

یکی از دوستانم از من خواست برای کمک به او به روستایشان بروم؛ من نیز همراه او رفتم. کار زیادی نبود. 
. در طول راه، بعد از گذشت چند ساعت به پایان رسید و سوار مینی بوس ده شدیم تا به شهر برگردیم

متوجه شدم که راننده بیش از حد الزم مسافر سوار کرده، و هوا بسیار گرم و نامطبوع بود، بوی بد لباس 
کثیف و عرق کرده مردم روستا فضای اتوبوس را پر کرده بود. هوا پر از خاک و گرد و غبار شده بود، حتی 

سته بودم، و اصالً احساس خوبی نداشتم، با خود بعضی ها مرغ و خروس هم با خود به همراه داشتند. من خ
فکر می کردم که چرا روستا ها و مردم ما، اینقدر با روستاهای کشور های دیگر فرق دارند، چرا اینقدر 

این چه جایی است که من در آن زندگی می کنم. در همین افکار غوطه ور بودم ...فرهنگشان پایین است و 
ختی را بر روی شانه هایم احساس کردم؛ وقتی به عقب برگشتم دیدم پیرمردی که ناگهان لمس انگشتان ضم

روستایی با دستان خود خارهایی را که بر پشتم چسپیده اند را بر می دارد. ناگهان تمام افکارم متحول شدند، 
شده گویی ذهنم به محیط تازه ای وارد شده است. من در آن فضای کثیف با قدرت محبت و مهربانی روبرو

بودم؛ احساس مورد محبت قرار گرفتن برایم لذت بخش بود. و به این فکر می کردم که چقدر قدرت 
بزرگ تر است.دیگریچیزرمحبت از ه

بله محبت که از جنس خداوند است می تواند نگاه و زندگی و حال و احوال ما را تغییر دهد؛ از این جهت 
( "بت نمی نماید، خدا را نمی شناسد زیرا خدا محبت استکسی که مح"است که کالم خدا می فرماید: 

و می تواند چشمها را بگشاید چون از ). بله محبت می تواند زنده کند، می تواند عوض کند؛8: 4اول یوحنا
عمل نمود سهراب سپهریشعربه چون خود خداوند است. تنها با محبت است که می توانخداوند است؛
را باید شست؛ جور دیگری باید دید! چشمها: که می گوید

، بلکهتو بنویسمبهتازهحکمیآنکهنهدارماز تو التماس"کالم خدا به قلم یوحنای رسول به ما می گوید: 
او سلوکاحکامموافقکهمحبتاست. و اینبنماییمیکدیگر را محبتکهاز ابتداء داشتیمرا کههمان

. باشد که حکم خدا یعنی محبت "نماییمسلوکشنیدید تا در آناز اولکهاستهمانو حکمبنماییم
نمودن در زندگی ما جاری شود؛ تا واقعاً مفهوم زندگی را درک نماییم. محبت می تواند کثیف ترین مکانها 

را به زیبا ترین مناظر جهان بدل نماید!  
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ناپلئونناپلئون
20-11: 8ه قرائت تثنی

.استپیدا کردهرا از برایمتوانگری، اینمندستو تواناییمنقوتکهخود بگوییمبادا در دل
)17: 8تثنیه (

متوجه گدای ژنده پوشی شد؛ که در کناره راه مشغول گدایی بود؛ دلش،ناپلئون در طول یکی از سفرهایش
باداد تا به او غذا دهند؛ پیرمرد فرمانهمچنین؛کُنندکالسکه سوارا ربر او بسوخت و دستور داد تا آن گدا

کنجکاوی ناپلئون را به خود جلب کرده،گرسنگی بسیار اما به سبک اشرافیان غذا می خورد و همینوجود،
تو گذشته متفاوتی داشته ای! پیر مرد که نمی دانست در کالسکه چه کسی نشستهکه و پرسید بنظر می رسد 

ست؛ پاسخ داد: بله، من روزی مرد ثروتمندی بودم؛ اما فرزندانم همه ثروتم را باال کشیدند و مرا روانها
خیابانها نمودند. این روایت باعث شد که ناپلئون بیشتر بر او ترحم نماید؛ پس به او گفت که آیا می خواهی

جواب داد بله ولی چگونه؟ امپراطور فرانسهمالقات نمایی؟ او رابا ما به پاریس بیایی و از نزدیک ناپلئون
پاسخ داد وارد کاخی خواهیم شد و در سالن پر شکوهی خواهیم نشست بعد از مدتی، زنگی به صدا
درخواهد آمد، همگان بر خواهند خاست؛ تنها کسی که نشسته است، ناپلئون امپراطور فرانسه است! بعد

بخت برگشته کنند؛ پیر مرد کم کم تمام حاالت و آداب گذشتهدستور داد که لباس مناسبی بر تن این مرد 
اش را بیاد آورد و آنقدر خوشحال بود که یادش رفت بر او چه گذشته است!  وقتی وارد کاخ شدند،
نشستند و خوردند و نوشیدند، دیگر تماماً به مردی اشرافی و خوش مشرب بدل شده بود. زنگ مخصوص

و همه برخاستند به جز امپراطور و پیر مرد! بعد از چند دقیقه پیرمرد با قیافه ایجلسه رسمی به صدا در آمد 
از خود راضی، به پادشاه مملکت گفت: آیا من ناپلئون هستم یا تو؟!

رفتار پیر مرد شاید احمقانه و متکبرانه بنظر آید، اما عزیزان این حکایت همه ما ایماندارانی است که به خون
شده ایم و با فیض او عادل شمرده شده ایم، اما متأسفانه بعد از اندک ایامی که از تغییرعیسی مسیح شسته

زندگیمان می گذرد گمان می کنیم که خود باعث نجات خویشتن شده ایم طوری رفتار می کنیم که گویی
مروزپادشاه زندگی خودمان هستیم و صالح و مصلحت خود را بهتر از خداوند می دانیم. در قرائت ا

، اینمندستو تواناییمنقوتکهخود بگوییمبادا در دل"خداوند به قوم اسراییل فرمان می دهد که: 
. خدا در زمان یوشع به قوم خود فرمان داد که بعد از عبور از رود"استپیدا کردهرا از برایمتوانگری
سبت اسراییل با خود بردارند تا همیشه12نشانه سنگ را از کف رود به 12شکافته شده اردن، وخروشان

که عشاء ربانی رادادبیاد آورند که خدا آنها را از رود عبور داده است. خداوندمان عیسی مسیح ما را فرمان 
همیشه بیاد آوریم که اوتابه یاد او بجا آوریم تا بیاد آوریم که در اثر مرگ او بر صلیب نجات یافته ایم. 

پادشاه است، مبادا خود را با او برابر دانسته و امپراطور زندگی خود باشیم!خداوند و 
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کفشهاي نوکفشهاي نو
26-14: 2قرائت یعقوب 

سالمتیگوید: بهاز شما بدیشانباشد، و کسیروزینهخوراکو محتاجبرهنهیا خواهریاگر برادریپس
)16–15: 2یعقوب(دارد؟نفعندهد، چهرا بدیشانبدنمایحتاجو سیر شوید، لیکنبروید و گرم

روزی برفی و سرد، زن ثروتمندی در خیابانهای شهر لندن قدم می زد و ناگهان متوجه پسر بچه ای شد که
مغازه کفششیشهاز فرط سرما به خود می لرزد و در حالی که کفشهای پاره اش پر از آب شده بود در کنار 

تاده و به کفشهای نو خیره شده است. زن ثروتمند پسر بچه را به داخل مغازه دعوت نمود و بعدفروشی ایس
همان لحضهدردستور داد که.از صاحب مغازه دو جفت کفش نو و جورابهای پشمی گرم برایش خرید

که از ابتدایدستمالی بیاورند و پایهای پسر بچه را تمیز کنند؛ تا جورابها و کفشهای نو را بپوشد. پسرک
؟ آیا تو زنِ خدا هستی؟ ماجرا، بهت زده و متعجب بود؛ با چشمانی حیرت زده از آن زن سخاوتند پرسید

اعمال نیکوی ما می توانند، انعکاس دهنده جالل خداوند باشند؛ و مردم انعکاس او را در ما ببینند.
استدر آسمان، پدر شما را کهوی شما را دیدهنیکبتابد تا اعمالبگذارید نور شما بر مردمهمچنین"

). گاهی ما ایماندارن آنقدر در زندگی فردی خود مشغول می شویم که فراموش16: 5تمجید نمایند ( متی 
می کنیم خداوند ما را برای جالل دادن او فرا خوانده است؛ وقتی که به یاد مسیحیت می افتیم؛ آنقدر در

های الهیاتی غوطه ور می شویم که تمام فرصتهایی را که خدا فرا روی ما قرار میامور کلیسایی یا بحث 
خود بهخود را از اعمالایمانمن". یعقوب در رساله خود می نویسد: و از دست می دهیمدهد؛ نمی بینیم

باشد که خداوند درمان ابراز کنیم؟). آیا ما نیز می توانیم ایمانمان را از اعمال14: 2( "نمودتو خواهم
مردم پیرامونمان احساس کنند که با خدا نسبتی داریم!وجود ما جالل یابد و
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گم کردن خداوندگم کردن خداوند
20–11: 6قرائت اول تیموتائوس 

.استثمر و باطلبینما زیرا کهاعراضشرعیها و نزاعها و جنگهاینامهو نسبنامعقولو از مباحثات
)9: 3یطس ت(

در زمان قرون وسطی که سازمان کلیسا تماماً به سیستمی حکومتی تبدیل شده بود، سرباز جوانی که اهل 
شهر آسیسی بود از سپاهیان صلیبی جدا شد و به خانه خود بازگشت. بله او فرانچسکو سن فرانسیس 

یماری مفهوم کالم خدا برایش آسیسی بود؛ ظاهراً بیمار و بسیار افسرده شده بود اما در همان روزهای ب
گشوده شد و او را دگرگون نمود به نحوی که در پی اطاعت مطلق از کالم خدا بر آمد. او لباس ها و اموال 
خود را به فقرا می داد و تحول او باعث بیداری دوستانش نیز شد؛ به همین دلیل مورد قبول خانواده و 

وبه ای را که در دشتهای خارج از شهر واقع شده بود را کلیسای شهرش واقع نشد در نتیجه کلیسای مخر
انتخاب نمود و جلسات کلیسایی در آنجا آغاز شد؛ اغلب شرکت کنندگان روستایی بودند و هدایایشان نیز 

این طبقه پایین دست اجتماع نیز احساس نمودند که بر ر؛ برای اولین باندگوسفند و مرغ و خروس بود
شهر می توانند در جلسات شرکت نمایند. بواسطه صمیمی بودن رابطه آنها با خالف کلیساهای اشرافی 

جلسات بسیار شادابی داشتند. اما خیلی زود همین مسئله موجبات حسادت مقامات ،خداوند و با یکدیگر
شهر را پدید آورد و کلیسای ساده روستایی را سوزاندند؛ فرانچسکو تصمیم گرفت تا به نزد پاپ برود و 

این حسادت و دشمنی را سؤال نماید. باالخره او وارد تاالر بزرگ کلیسای سن پیتر شد. و در حالی که علت 
به ،نمودهعهمه جا از جاه و جالل پاپ و اطرافیانش درخشان بود؛ فرانچسکو از ارائه سخنان فرمایشی امتنا

کن بود از شنیدن سخنان ساده  نمود. پاپ که در آن زمان عالی ترین مقام مماقدامیادآوری سخنان مسیح
عمیق مسیح منقلب شد و به پایین صحن آمده؛ زانو زده و پایهای کثیف فرانچسکو را بوسید. او اعالم نمود 
که روزی همان آیات او را منقلب نموده به حرکت وا داشتند اما در اثر مرور ایام و مشغولیهای کلیسایی از 

که راه خود را ادامه دهد. باعث تأسف است که گاهی ستانچسکو خوامسیر کالم ساده خدا بازماند و از فر
کلیسا و بحثهای کلیسایی، مجادالت و مباحثات الهیاتی همگی می توانند ما را از مسیر ساده کالم و نور 

با روزانه آن منحرف نمایند. شاید ما نیز مانند پاپ آغاز خوبی داشته ایم اما حاال کجا ایستاده ایم. رابطه ما 
زندگی خود خطاب کنیم؟ اگر اینطور نیست خداوندمسیح خداوند چگونه است؟ آیا می توانیم حقیقتاً او را 

بیایید از همان جایی آغاز کنیم که از خداوند دور شده ایم یعنی به کالم ساده خدا بازگردیم و بیادآوریم که 
بعضینما، کهاعراضدروغمعرفتاز مباحثاتوحرامهایگوییدار و از بیهودهرا محفوظامانتآن":

!  "با تو باد. آمینگشتند. فیضمنحرفکردند از ایمانآنادعایچون
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ارزش زندگی ما در چیست؟ 

)8قرائت: مزمور (
).16: 49اشعیا( "استدائماً در نظر منو حصارهایتنمودمخود نقشدستهایتو را بر کفاینک"

سنت قیمت آن در 50به دلیل وجود صنعت بازیافت، هر وقت که بطری آبی می خریم باید بدانیم که 
سنت می ارزد. یعنی، اگر 50به عبارتی یک بطری خالی بی ارزش .صورت بازیافت بازگردانده می شود

ند با پول ند؛ می توانت پس دهخانواده ای تمام شیشه ها و بطری ها و پالستیک های خالی را جهت بازیاف
د!نحاصله آب تازه جهت مصرف یک ماه را فراهم آور

اگر بتوان عناصر .در موعظه ای از آلیستر بِک، چنین شنیدم که می گفت ارزش مادی انسان چقدر کم است 
واعظ موجود در بدن آدمی را بازیافت نمود چقدر آهن، روی، مس منگنز و غیره را می توان بدست آورد؟ 

50دالرو 3مورد نظر می گفت گمان نمی کنم بتوان با توجه به اندازه عناصر بازیافت شده، ارزشی بیشتر از 
عضو در صورت مرگ مغزی). حال سؤالی که مطرح می یسنت برای بدن انسان قائل شد(فارق از اهدا

است که ها اینگونه پرسشسنت ارزش دارم و دیگر هیچ! شاید طرح 50دالرو 3شود این است که آیا من 
شعر معروف مولوی را به یادمان می آورد: 

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم ؟سال ها فکر من این است و همه شب سخنم
به کجا می روم آخر ؟ ننمایی وطنم.از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بود ؟

ا چه است مراد وی از این ساختم.یب ساخت مرامانده ام سخت عجب کز چه سب
دو سه روزی قفسی از بدنم ساخته اممرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

کتاب مقدس فراتر از مولوی به این حقیقت اشاره داشته است: که حیات آدمی فقط جنبه مادی ندارد؛ بلکه 
جاللو تاجکمتر ساختیاندکیاو را از فرشتگان"و برای جالل او آفریده شده است. بعد روحانی داشته 

). ارزش روحانی حیات انسانی به قدری است که خداوند برای 5:  8( مزمور را بر سر او گذاردیو اکرام
متی خریده شده اید. از این جهت است که کالم خدا می گوید به قی.نجات او فرزند یگانه خود را فدا نمود

هدف از خلقت انسان جالل خداوند بوده است. و که همانطور که در ایمان نامه وست مینستر آمده است 
ه امروز مطرح است این است که چقدر از وقت و ثرمایه خود را برای جالل خدا صرف می نماییم. کسؤالی 

عمر ما نیز بیشتر در پی اموری کهارند. باشدچقدر از انرژی ما صرف امور روحانی می شود که تا ابد پاید
!محسوب می شوندخلقت ما ازباشد که ماندگارند و هدف اصلی
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کوزه شکستهکوزه شکسته
30-25: 40قرائت: اشعیا 

انصافمنو خدایاستاز خداوند مخفیمن: راهگوییچرا میاسرائیلو ایکنیچرا فکر مییعقوبای
)27: 40اشعیا (.استدادهدستمرا از 

داستان قدیمی هندی می گوید: روزی مردی با چوب و دو کوزه متصل، هر روز به جهت آب آوردن برای 
باغچه کوچکش از جاده ای خاکی و باریک به سمت رودخانه می رفت. یکی از کوزه ها سالم بود و آب 

اری داشت و آب از البه الی آن ترک ها به زمین زیادی را حمل می نمود؛ اما دیگری شکستگی های بسی
می ریخت؛ به همین دلیل کوزه سالم تر همیشه او را مسخره می کرد و به مفید بودن خودش می بالید! همین 
موضوع باعث شده بود که کوزه شکسته از وجود خودش شرمنده باشد و ناامید از اینکه برای صاحبش بی 

وجه روحیه شکسته و درمانده کوزه شکسته شده بود؛ روزی لب به سخن گفتن فایده است! مرد دهقان که مت
آغاز نمود و خطاب به کوزه غمگین گفت: تو خیال می کنی که به درد نمی خوری و بی فایده هستی! اگر به 
راهی که هر روز برای آوردن آب از رودخانه، طی می کنیم دقت کنی؛ متوجه خواهی شد که فقط از یک 

گُل های سوسن و بنفشه های زیبا روییده اند! می دانی چرا؟ آنها هر روز از چکیدن آب از میان طرف آن 
تَرک ها و شکستگی های تو روییده اند؛ و نتنها من بلکه همه مردمی که از این راه رفت و آمد می کنند، از 

م که تو فکر می کنی نا دیدن این گلهای زیبا خوشحال می شوند و امیدوار می گردند! پس اوضاع آنقدر ه
امید کننده نیست! 

گاهی در زندگی، ما نیز خسته و درمانده شده و احساس می کنیم که شکسته و تَرک خورده ایم و هیچ فایده 
ای روحانی برای خداوندمان نداریم. این احساس بی ثَمری و نا امیدی به سراغ مردان ایمان بزرگی چون 

از خداوند مرگ خود را طلب می نماید. اما کالم 19حدی که در اول پادشاهان ایلیای نبی نیز رفته است؛ تا
را قدرت بخشد و ناتوانانمیرا قوتضعیفان"خدا خطاب به همه خستگان و کوفتگان این است که او 

ا آرامی بیایید نزد من ای تمامی گرانباران من شما ر"). و عیسی مسیح می گوید: 29( "نمایدعطا میزیاده
خواهم بخشید.

خلوتگاهخلوتگاه

مارچ26
)1و مرقس 131قرائت: مزمور (شکست قهرمانان

ای خداوند، دل من متکبر نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشتن را به کارهای بزرگ مشغول نساختم، و 
)1: 131(مزمور نه به کارهایی که از عقل من بعید است

سا، با مطلبی مواجه شدم که مرا بسیار متعجب نمود. همانطور که می در مدرسه الهیات و در درس تاریخ کلی
دانید از روزهای ابتدای کلیسای اولیه، ایمانداران با جفاهای بسیاری روبرو بوده اند که در این میان عزیزان 
بسیاری را نیز از دست داده اند. اما در این بین بخصوص در طول جفای رومی، وقتی از آنها خواسته می

شد؛ که وفاداری خود به خدای روم یعنی امپراطور را اعالم کنند؛ دو حالت پیش می آمد یا بر ایمان خود 
پافشاری می نمودند که مرگ سر انجام چنین برخوردی بود؛ و حالت دوم این بود که از ترس، وفاداری 

انداران مطرود و سر شکسته خود را به امپراطور اعالم می نمودند و این باعث می شد که در نزد سایر ایم
باشند؛ مسئله پذیرش ایماندارانی که ایمان خود را انکار نموده بودند تا سالهای بسیار مورد مناقشه بود و 
طبعاً آنانی که ایمان خود را اعالم نموده اما به هر نحوی زنده مانده بودند از اعتبار و منزلت بسیار زیادی نزد 

) خوانده می شدند. اما باعث تأسف است که Confessionsصطالحاً معترفین (مسیحیان برخوردار بودند و ا
بدانیم یکی از همین قهرمانان ایمان بنیانگذار بدترین و مخرّب ترین بدعتهای مسیحی گردید. من از شنیدن 

زمان پیروزی و قهرمانی بیشتر در معرض ر متعجب شدم! گویی ایمانداران در این بخش از تاریخ بسیا
ت و سقوط قرار دارند. و باید حتی در پیروزی ها نیز مواظب باشند! باید بخاطر آوریم که طبیعت کهنه شکس

همیشه ما را تعقیب می کند و مترصد فرصتی است که ما را گرفتار سازد. یکی از این فرصتهای مناسب 
ب ترین شرایط برای پیروزیها، موفقیت ها و تشویقهای دیگران است. چرا که همین پیروزیها گاهی مناس

مغرور شدن ما را فراهم می آورند.  باید همیشه ازالگوی خداوندمان عیسی مسیح تبعیت نماییم؛ با مطالعه 
دقیق اناجیل متوجه می شوید که او بعد از هر پیروزی، اعم از تعلیم دندان شکن و یا معجزه برجسته، برای 

بعد از وقایع 1رد. برای مثال در انجیل مرقس باب خلوت نمودن با خدای پدر به ویرانه ای پناه می ب
این چیست و این «پیروزمندانه ای چون تعلیم با اقتدار و معجزه ای عظیم، به حدی که مردم اذعان نمودند: 

چه تعلیم تازه است که ارواح پلید را نیز با قدرت امر می کند و اطاعتش می نمایند؟ و اسم او فوراً در 
بامدادان قبل از صبح «و شفای مادر زن پطرس؛ کالم می گوید: ».جلیل شهرت یافتتمامی مرز و بوم 

. باشد که ما نیز به )35: 1مرقس » (برخاسته، بیرون رفت و به ویرانه ای رسیده، در آنجا به دعا مشغول شد
نه چشمانم ای خداوند، دل من متکبر نیست و «هنگام حصول پیروزی ها به خلوتی رفته و چنین دعا کنیم:

برافراشته و خویشتن را به کارهای بزرگ مشغول نساختم، و نه به کارهایی که از عقل من بعید است. بلکه 
جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچه ای از شیر بازداشته شده، نزد مادر خود. جانم در من بود، مثل 

. 131مزمور » ند، از اآلن و تا ابداالباداز شیر بازداشته شده. اسرائیل بر خداوند امیدوار باشبچه
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مارچ25

سیاه یا سفیدسیاه یا سفید
16–1: 15یوحنا قرائت:

شما نماند، همچنینآورد اگر در تاکتواند میوهاز خود نمیشاخهدر شما. همچنانکهبمانید و مندر من"
)4: 15(یوحنا "نمانیدنیز اگر در من

سفید داشت و با همین دو سگ روستایی را سرکیسه کرده بود؛ به این شخصی بود که دو سگ سیاه و 
صورت که هر هفته به دهکده مورد نظر می رفت و دو سگ سیاه و سفید را به جنگ می انداخت و بر سر 
سگ برنده شرط بندی می نمود. اما روند کار به نحوی پیش می رفت که همیشه او در شرط بندی برنده می 

سیاه برنده می شد و هرگاه بر سر سفید شرط می ،بر سر سگ سیاه شرط بندی می نمودشد. یعنی وقتی 
م باعث شد که سرانجام مردم روستا از او بپرسند که او چطور برنده هسگ سفید برنده می شد. همین ،بست

این بود می شود. او هم سرانجام راز کار خود را آشکار کرد و به روستای دیگری سفر کرد. راز کار او در
ط بندی نماید روز قبل از آمدن به دهکده به سگ سفید رکه هر وقت می خواست بر سر برد سگ سفید ش

بیشتر غذا می داد و دیگری را گرسنه نگاه می داشت. همین کار را نیز در روز دیگری که قصد داشت سگ 
سیاه برنده شود؛ به انجام می رساند. 

دگی روحانی ما دارد وقتی در امور روحانی مشغول شده و از کالم خدا داستان فوق شباهت بسیاری به زن
تغذیه می کنیم، یا به سرودهای روحانی گوش داده خدا را عبادت می کنیم؛ و در طول روز درباره حقایق 
کالم خدا فکر می کنیم؛ همه اینها نشان از تغذیه روحانی از جنبه سفید زندگی است و  همین اصل می تواند 

و هستمتاکمن"جنبه تاریک و سیاه زندگی که طبیعت کهنه ما است؛ پیروز شود. خداوند می فرماید: بر 
"توانید کردنمیهیچجدا از منآورد زیرا کهبسیار میدر او، میوهماند و منمیدر منها. آنکهشما شاخه

روحانی از کالم او ثمرات بسیاری آوریم!   ). باشد که در اثر ماندن در خداوند و تغذیه 5: 15(یوحنا 

خلوتگاهخلوتگاه

فوریه6

بازیگر مطیعبازیگر مطیع
5–1: 5قرائت: اول یوحنا 

در آسمانپدر مرا کهارادهآنکهگردد، بلکهآسمانملکوتگوید داخل"خداوند، خداوند"مرا هر کهنه
).21: 7بجا آورد  (متی است

ارگردان مشهور ایرانی، محسن مخملباف ساخته شد؛ نام فیلم سالم سینما سالها پیش فیلم عجیبی توسط ک
بود و اما مخملباف قبل از ساخت فیلم اعالم نمود که جهت ساخت فیلم تازه اش هنرپیشه های تازه ای را 
می خواهد تست نماید. روز آزمون فرا رسید و هزاران مشتاق هنرپیشگی به شوق هنرپیشه شدن به سوی 

ون روانه شدند و بعد از غربال شدن عده بسیاری، چندین نفر فرصت تست شدن را پیدا نمودند. محل آزم
کارگردان در پشت میزی نشسته بود و با سرعت و خشونت خاصی از آنها می خواست که گریه کنند یا 

بر می آید انجام بخندند و یا با شنیدن صدای گلوله خودشان را بر زمین بیاندازند یا هر کاری که از دستشان 
دهند. آنها بر این گمان بودند که این صرفاً یک آزمون بازیگری است اما بی خبر از اینکه همه آن تستهای 
به ظاهر مسخره بخشی از فیلم سالم سینما است. اما در اثر فشارهای عصبی که مخملباف بر بازیگران وارد 

و از او خواست که از یکی از هنرپیشگان حرفه ای رفت در یکی از کوره ،می آورد تا آنها را به چالش آورد
اش بخواهد تا در اثر چند ثانیه گریه کند یا بخندد. مخملباف از محرم زینال زاده خواست که جلو بیاید و 

مگر تو هم مثل همین ها "بعد به او گفت که گریه کند. او بعد از چند ثانیه اشک ریخت! مخملباف گفت: 
شکسته بود و من از تو خواستم بِپری و تو نقش زمین شدی؟ نی قبول نشدی؟ مگر پایت از آزمون هنرپیشگ

کیلو وزن کم کردی؟ مگر به تو 20برای فیلم بای سیکل ران گفتم اضافه وزن داری و تو در مدت یک ماه 
از آن "نگفتم سکوت اختیار کن تا در فیلم بای سیکل ران، سکوت در چهره ات بنشیند؟ زینال زاده گفت: 

.  این صحنه به تمام داوطلبین بازیگری نشان داد که عشق سینما چه بهایی "تاریخ تاکنون آدم ساکتی شده ام
دارد! 

حال اگر هنرپیشگی در سینما چنین بهایی دارد؛  شخص ایماندار باید برای شاگردیش چه بهایی را پرداخت 
احکامخدا کهمحبتاستزیرا همین"م می گوید: نماید. خدا را شکر که یوغ خداوند ما سبک است؛ و کال

). بله محبت خدا است که باعث می شود از کالم خدا 3( آیه "نیستاو گرانو احکامداریماو را نگاه
دستورات سخت کارگردان را به انجام می ،بازیگر مطیعکه آناطاعت نماییم. آیا ما نیز حاضریم همانطور

از احکام نچندان سخت خداوندمان اطاعت نماییم! رساند؛ ما نیز 
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فوریه7

یادآوري! یادآوري! 
9–1: 4قرائت: یوشع 

اسباطشمارۀموافقسنگاز شما یکبروید، و هر کسیاُردنمیانخود به، خداییهوهتابوتپیش"
)7: 4یوشع ("خود برداردبر دوشاسرائیلبنی

خداوند او را از اعتیاد وحشتناکی به هروئین رهایی داده بود و عالوه بر حیات تازه، کسی را می شناسم که
شغل، خانواده و موقعیت اجتمایی تازه ای را به او بخشیده بود. روزهای گذشته او آنقدر تیره و تاریک بود 

فاق سایر معتادین که به گفته خود حتی پدرش او را نمی شناخت، اغلب در کنار خیابان می خوابید و به ات
گدایی می نمود تا بتواند مواد مخدر بخرد. اما اکنون او در کلیسا موعظه می کرد؛ شغل خوبی داشت و 
همسر خوب و ایمانداری نیز اختیار کرده بود. در طول سالهای متمادی زندگی روحانی، نمی شد تصور کرد 

بوده است. در یکی از روزهای خوب که این مرد خوش لباس و با شخصیت روزی معتاد کارتُن خوابی
در کنار کهزندگی اش وقتی که از محل کارش خارج می شود تا به سوی خانه رود؛ متوجه گدایی شد

خیابان گدایی می کند. این واقعه هر روز تکرار می شد. وقتی این مرد محترم به چهره گدایِ ژنده پوش 
کی از دوستان دوران اعتیادش بود که با هم گدایی می بیشتر دقت کرد متوجه شد؛ که او را می شناسد؛ ی

نمودند! حیرت و تعجب وجود او را فرا گرفته بود؛ چطور می توانست این برخورد تصادفی باشد؟ چرا این 
مرد درست در مقابل محل کار او گدایی می نمود؟ همه این سواالت ذهن او را مشغول نموده بود؛ اما در 

ش یادآوری شد که خداوند او را نجات داده است! در صورت عدم فیض خدا، او نهایت این حقیقت برای
اکنون باید به گدایی می پرداخت. اما خدا این شخص را مخصوصاً در مقابل محل کار او قرار داده بود؛ تا 

هرگز فراموش نکند که خداوند او را نجات داده است.  

اهد از رود اُردن عبور نماید؛خداوند به آنها فرمان می دهد در باب چهارم کتاب یوشع، وقتی که قوم می خو
سنگها اینپس"..."خود برداردبر دوشاسرائیلبنیاسباطشمارۀموافقسنگاز شما یکهر کسی"که 
. این سنگها قوم را یادآوری می نمود که هرگز"خواهد بودابدییادگاریبرایاسرائیلبنی جهتبه

فراموش نکنند؛ تنها خدا بود که آنان را از رود سهمناک اُردن عبور داده بود و از زمین بندگی مصر به 
سرزمین موعود، رسانیده بود! باشد که ما نیز همیشه بیاد آوریم که در اثر خون عیسی مسیح نجات یافته ایم!       

خلوتگاهخلوتگاه
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فرهنگ دروغ گوییفرهنگ دروغ گویی
17- 14: 2یوحنا  قرائت:  اول

نیست.  پدر در ویدارد، محبتدنیا را دوستمدارید زیرا اگر کسیدوستدر دنیاستدنیا را و آنچه

)15: 2یوحنا  اول(

این اعتقاد کم کم در میان مردم نقش می گیرد که وقتی وارد فروشگاهی بزرگ و زنجیره ای یا کوچک و 
ز دروغ می گویند؛ از کارکنان فروشگاه که می خواهد کارت معمولی در آمریکا شوید؛ همه کس و همه چی

غ رقم کمتری را در ذهنتان بوجود می روهایی که به دبهای اعتباری فروشگاه را به فروش رسانند تا بر چس
/. قیمت واقعی جنس مورد نظر را کمتر 99آورند. اگر دقت کنید برچسب قیمتها با استفاده از رقم اعشاری 

دالر این احساس در ذهنش پدید می آید که دارد 99/10برای مثال مشتری با دیدن جلوه می دهند؛
خرید می کند؛ یا  هرگز مقدار مالیات را بر آن اضافه نمی کنند تا مبادا قیمت کُلی گرانتر دالری10جنسی

ت خالی نمود پیدا کُند. خیلی زود متوجه خواهید شد که همه وعده ها و تخفیف های تبلیغ شده به جه
د. شاید این فرهنگ دروغ گویی در همه جای دنیا نیز حاکم باشد که به نکردن جیب مشتریان اتخاذ می شو

هنگام فروش جنسی، همه جور دروغی بکار گرفته می شود تا میزان فروش بیشتر شود! چرا کار های دنیا 
قار نیز دروغ می گویند و به نوعی تهای شیک پوش و مثالً با واد؟ حتی دیپلُمنبه این ترتیب به پیش می رو

فرهنگ دورغ گویی در همه جا نفوذ پیدا کرده است. و این تنها یک جنبه از موارد منفی حاکم بر دنیای ما 
است. راستی چرا اینگونه است؟ 

حقیقت این است که از نگاه کالم خدا جهان با همه پیشرفتهای خود در شریر خوابیده است و رئیس این 
مختلف با یوز به طُرقرطان است و شیطان پدر دروغگویان است؛ به همین دلیل است که ما هرجهان شی

جهان نیستیم بلکه در آن فرستاده ن) ما از ای16: 17دروغ روبرو می شویم و مطابق سخنان مسیح (یوحنا 
در گذر آناتدنیا و شهو"شده ایم؛ یعنی تعلق ما به آسمان است. سفارش کالم برای ما این است که: 

)!  17: 2(اول یوحنا "ماندمیابد باقیکند، تا بهمیخدا عملارادهبهکهکسیلکناست
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سقط جنینسقط جنین
139قرائت: مزمور 

چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده، در روزهایی که ساخته می شد، 
).16: 139( مزمور ا وجود نداشتوقتی که یکی از آنه

ای که پدر مبتال به بیماری سفلیس است در خانواده"در کالس درس ژنتیک، پروفسور از شاگردان پرسید: 
و مادر مسلول است فرزند اول و دوم مسلول به دنیا آمدند و فرزند سوم هم از بیماری سفلیس در گذشت، 

ین شرایط به عنوان یک متخصص علم ژنتیک نظر شما برای این حال برای بار چهارم مادر حامله است در ا
؟"خانواده چه خواهد بود، کورتاژ کردن فرزند یا نگاه داشتن او

پرفسور گفت که اصالً بهتر است به چهار گروه تقسیم شده و بـا دقـت بـه    وددنشاگردان هر کدام نظری دا
ا خواهیم پرسید. نظر هـر چهـار گـروه یکسـان بـود      در پایان کالس نظرات هر گروه ر.این مسئله فکر کنید

پرفسـور  . "بلـه "ییـد گفتنـد:  أهمه بـه ت "مطمئن هستید: "(سقط جنین بهترین چاره است) پرفسور پرسید:
بچه ها می خواهم به همگی شما تبریک بگویم زیرا امروز همه با هم  تصمیم گرفتیـد کـه نگذاریـد    «:افزود
.»ا بیایدبه دنی، موسیقدان شهیر نوبتهو

زیرا که "نویسنده مزامیر راجع به معجزه عجیب شکل گیری و رشد جنین خود در رحم مادرش می گوید: 
تو بر دل من مالک هستی؛ مرا در رحم مادر نقش بستی. تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طـور مهیـب و   

داند. استخوانهایم از تو پنهان نبود عجیب ساخته شده ام. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می 
وقتی که در نهان ساخته می شدم و در اسفل زمین نقشبندی می گشتم. چشمان تو جنین مرا دیده است و در 
دفتر تو همه اعضای من نوشته شده، در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها وجود نداشت. ای 

وقتـی  ).17-13: 139( مزمور "است و جمله آنها چه عظیم استخدا، فکرهای تو نزد من چه قدر گرامی
که در آیات فوق عمیقاً فکر می کنیم در می یابیم که خداوند خود شکل دهنده جنین کودکان در رحم مـادر  

و فکرهای او همه بلند و عظیم است، فراتر از آنچه که آدمی بتواند آینده نوازدی را که در حال شـکل  است؛
تشخیص داده و برای  آینده او تصمیم گیری نماید. بله اگر بر عهده عقل ناقص مـا بـود شـاید    ت؛گیری اس

رأی به این می دادیم که بتهوون هرگز به دنیا نیاید! 
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15-13: 15یوحنا قرائت: 

دوست واقعی
)13: 15ا (یوحنجهت دوستان خود بدهدکسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به

در روزگاری که کشور انگلستان گرفتار جنگ جهانی دوم شده بود؛ دو دوست بسیار صمیمی با یکدیگر به 
جنگ رفتند. آنها از دوران مدرسه همیشه با هم بودند، و اکنون نیز در صحنه دیگری از زندگی با یکدیگر 

شدت مجروح شد؛ و شدت آتش همراه شده بودند. روزی در خط اول میدان جنگ، یکی از آن دو به 
ی شدند؛ دوست او نمی توانست کاری کند. بعد ینشندشمن به حدی بود که سایر سربازان مجبور به عقب 

آتش سنگین دشمن نیز فروکش کرد؛ و دوست سرباز ،ساعت وقتی خورشید غروب نمودچنداز گذشت
دوستش رسید، دیگر برای کُمک مجروح برای کشاندن او به سمت آن نقطه حرکت کرد؛ وقتی بر بالین

نمودن دیر شده بود، خون زیادی از او رفته بود، اما عجیب آنکه لبخند زیبایی بر چهره داشت! او با همان 
م به دوستش گفت من می دانستم که تو به جهت نجات من خواهی آمد! می دانستم! و بعد از گفتن این ستب

و محبت باعث شده بود که سرباز مجروح در لحظات آخر کلمات چشمانش برای همیشه بسته شد. دوستی 
افتخار مرگ را بپذیرد. ،با لبخند

دوستی که در تنگی ها و سـختی  دوستی که بتوان بر او اعتماد نمود، دوست صمیمی چقدر با ارزش است ،
بتوان چنـین  ها کنارمان بایستد. در میان انسانهای خاکی با این همه ضعف و محدودیت بشری، شاید مشکل 

کسی که دوستان بسیار دارد خویشتن را هـالک مـی   "کسی را پیدا نمود. از آن جهت کالم خدا می فرماید: 
). و آن دوست چسـبنده و صـمیمی   24: 18(امثال  "کند، اما دوستی هست که از برادر چسبنده تر می باشد

کسـی  "دا نمود و خود می گوید: کسی نیست به جز عیسی مسیح، کسی که جان خود را در راه دوستانش ف
). 13: 15(یوحنا "جهت دوستان خود بدهدمحبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به
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کدام مهمتر است!کدام مهمتر است!
24-23: 23قرائت متی 

)6: 6هوشع(سوختنیهایرا بیشتر از قربانیخدا را، و معرفتقربانیو نهرا پسند کردمرحمتزیرا که

متوجه شدند که طراحان و.بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی هواپیماهای روسی و آمریکایی را مقایسه کردند
مهندسین روسی اول هواپیما را بخوبی طراحی کرده اند و بعد از پایان طراحی و ساخت همه بخش های

! اما مهندسین آمریکایی اول به فکر ایمنیمختلف به این فکر افتاده اند که صندلی خلبان را کجا قرار دهند
جهتصندلی خلبان بوده اند و بعد بخشهای دیگر هواپیما را نیز طراحی نموده اند. این مسئله برایم از آن

کهمهم آن بود،جالب بود که نوع برخورد روسها نشان می داد که سالمتی و امنیت خلبان زیاد هم مهم نبود
و خوب بجنگد!هواپیما خوب پرواز کند 

را پسندرحمتاین ماجرا مرا به یاد آیه مشهور عهد عتیق انداخت که در آن خداوند می فرماید... زیرا که
پایو زمینمنگوید: آسمانها کرسیمیخداوند چنین"می گوید : 66در اشعیا قربانی!  همچنینو نهکردم

گوید:خداوند میکجا؟ منآرام؟ و مکانکنید کجا استبنا میمنبرایکهایخانه، پساستانداز من
دلو شکستهمسکینکهشخصایناینها بوجود آمد؛ اما بهجمیعپسچیزها را ساختاینهمهمندست

ه برای خدا). همه این آیات نشان می دهد ک3–1( آیات "کردباشد، نظر خواهملرزانمنو از کالم
رحمت و دوست داشتن دیگران بسی بیشتر از مراسم خُشک یا مالحظات کلیسایی اهمیت دارد. وقتی می

به، دانیم که نگاه خدا چگونه است، و از چه چیزی بیشتر خرسند می شود چرا باید به جای رحمت نمودن
حمت رسانیدن به مردم خود میامور خشک مراسمی مشغول باشیم. چرا باید از یاد ببریم که منظور خدا ر

باشد. ما به همه بخشهای سیستم کلیسایی توجه می کنیم؛ اما دریغ از اینکه اندکی به خواست اصلی خدا
خلبان نیز فقط برای جنگ کردن مهم است. مادرواقع فقط می خواهیم هواپیما خوب بجنگد،توجه نماییم. 

ردن سیستم کلیسایمان می خواهیم. باشد که مردم را به جهتمردم را نه برای رحمت نمودن بلکه برای پر ک
رحمت و برای خدا در صدر همه امور کلیسایی قرار دهیم. هیچ امر دیگری در نظر خدا تابه این اندازه مهم

نیست: رحمت می خواهم نه قربانی!
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جهان پهلوان

103قرائت: مزمور 
.)12: 103مزمور (است، به همان قدر گناهان ما را از ما دور می سازدبه اندازه ای که مشرق از مغرب دور 

د؛ همچنان به عنوان چهره محبوب جامعهذرجهان پهلوان تختی با وجود اینکه سالهای سال از مرگ او می گ
مربوط به شهادت دیگران راجع به،ایران است. این مقوله عالوه بر خصوصیات فردی و مردمی بودن تختی

که خود قهرمان برجسته جهان ویکی از حریفان روس او به نام الکساندر مدویدشود.وصیات او می خص
من در مسابقات جهانی از ناحیه دست دچار آسیب سختی شده بودم؛ اما در تمام"می گوید: اُلمپیک بود؛

وره قهرمان شدمدوید در آن د"طول کُشتی، تختی حتی کوچکترین فشاری را بر دست من وارد نساخت! 
. تختی که به راحتی می توانست با استفاده از نقطه"اما خودش اعتراف نمود که قهرمان واقعی چه کسی بود

عنوان جهان پهلوان را برای او،او را شکست دهد اما هرگز چنین نکرد! و همین خصوصیات،ضعف حریف
عف ماضدم که خداوند نیز با وجود اینکه از نقاط به ارمغان آورده بود. با شنیدن این داستان به این فکر افتا

با خبر است؛ اما هرگز آنها را آشکار نمی کند؛ و از آنها سوء استفاده نمی نماید.
کینه به دل نمی گیرد و خشم او دیر نمی پاید. ما را بر حسـب گناهانمـان مجـازاتخدا"کالم می فرماید: 

به اندازه ای که مشـرق از مغـرب دور". و مهم تر اینکه: "می نمایدنمی کند و طبق خطاهایمان ما را تنبیه ن
همه این شرایط بواسطه کفاره شـدن.)12: 103مزمور (است، به همان قدر گناهان ما را از ما دور می سازد

عیسی مسیح در راه گناهان ما تحقق یافت. خطاب عیسی خداوند به زن زناکاری که در حین عمل زنا توسط
. )11: 8( یوحنا "!کنم. برو و دیگر گناه مکنمن هم تو را محکوم نمییان دستگیر شده بود؛ چنین بود : یهود

در عوض یهودیانی که خـود گناهکـار بودنـد مـی خواسـتند او رااو که حق محکومیت داشت چنین نکرد؛
گنـاهکـس کـه بـی، هـر آن از میان شما"محکوم و سنگسار نمایند و مسیح با کالم خود آنانرا خاموش کرد: 

خداوند می بینـد"). سعدی شاعر نام آور ایرانی می گوید: 7: 8( یوحنا "است، نخستین سنگ را به او بزند
برو و دیگـر...خداوند قدوس با گناه ما کنار نمی آید(. "و می پوشاند اما همسایه نمی بیند و فریاد می زند

پوشاند و مذکور نمی کند،  او نقاط ضعف مان را نمایان نمـی کنـد و) اما در عین حال آنها را میگناه مکن
اما مـا مـی دانـیم کـه قهرمـاندر فیض و رحمت خود اجازه می دهد که در زندگی مسیحی به پیش رویم،

واقعی کیست! عیسی مسیح جهان پهلوان زندگی ما است او که همه خفایای دل ما را مـی دانـد امـا بخـاطر
لیب، آنها را می پوشاند و اجازه می دهد ما به ظاهر قهرمان باشیم. مجد و جالل به راسـتیجانفشانیش بر ص

زیبنده و شایسته عیسی خداوند است!
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عیسی مسیح خداوند است

71- 60: 6قرائت: یوحنا 
تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود،«
)11–10: 2(فیلیپیان » بانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند است برای تمجید خدای پدرو هر ز

شخصی که صرفاً "چنین می گوید:عیسی مسیحنویسنده مشهور ، در مورد) C.S Lewisسی اس لوئیس (
آید. چنین ی مانند عیسی گفته باشد، نمی تواند استاد بزرگ اخالقیات به شمارییک انسان باشد، اما حرفها

ی که خود را تخم مرغ آب پز می نامند! و یا باید خود یاز آن  دیوانه ها–شخصی یا باید دیوانه باشد 
باید انتخاب خود را مشخص کنید. یا عیسی مسیح، پسر امروز! استشیطان باشد که از جهنم سر بر آورده

دست از تعارفات بیهوده بردارید و دیگر او را ! .... امااستخدا بود و هست؛ ویا دیوانه و حتی بدتر از آن
خداست و یا آنطور که مخالفینش القاء می کنند، ،استاد اعظم اخالقیات ننامید. او یا آنطور که خودش گفته

"دیوانه و دروغگو است. راه دیگری برای شما باقی نمانده است.

، دیگر با او همراهی نکردند. آنگاه عیسی بـه  بسیاری از شاگردان او برگشتهزمانی که6وقتی در یوحنا باب 
خداوندا نزد کـه بـرویم؟   «شمعون پِطرُس به او جواب داد: » خواهید بروید؟آیا شما نیز می«آن دوازده گفت: 

( »ایم که تو مسیح پسر خـدای حـی هسـتی   کلمات حیات جاودانی نزد تو است. و ما ایمان آورده و شناخته
خدای من و "مای شکاک بعد از اینکه زخمهای عیسی قیام کرده را می بیند، او را : ). تو69–66:  6یوحنا 

خطاب می کند."خداوند من
؛ این عبارت شهادت کلیسای اولیه و انعکاس تجربـه مسـیحیان اولیـه از عیسـی     عیسی مسیح خداوند است

ی ها قرار می گرفتنـد. حتـی   مسیح بود و بابت این شهادت نیز گاهی مقابل شیران و شکنجه محنت بار روم
یعنی شکل ماهی، باز جمله رمزی عیسـی مسـیح خداونـد    نشانه رمزی را که برای خود انتخاب کرده بودند؛

امـروزه  است؛ را با خود به همراه داشت. متأسفانه یکی از مکرهای شیطان وارونـه نمـودن حقیقـت اسـت،     
ق گرا معرفی می شود. اما کالم خدا واضحاً بـه  شخصیت عیسی مسیح بیشتر به عنوان یک معلم نیکوی اخال

ما می گوید که  او خداوند است و هر زانویی باید در برابر او خم شود. همانطور که سـی اس لـوئیس مـی    
گوید ما نمی توانیم با این مفهوم بازی کنیم و راه دیگری برایمان باقی نمانده است! نویسنده مـذکور اعتقـاد   

با گزینه وحشتناکی روبرو شده ایم؛ آیـا مـردی کـه    "سیح را چنین بیان می دارد: خود راجع به خداوندی م
راجع به او صحبت می کنیم همان کسی است که خودش ادعا دارد؛ یا شخصی دیوانه ویا بدتر از آن اسـت.  

من ،اکنون واضح است که او نه دیوانه است و نه شریر. هرقدر که غیر منطقی و عجیب و ناخوشایند بنظرآید
ی است که به شکل انسان، بر سرزمینی که توسط دشمن اشغال شده اسـت؛ پـای نهـاده    یباید بپذیرم؛ او خدا

است.
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اعتبار علمی مسیحیتاعتبار علمی مسیحیت
31-18: 1: قرائت: اول قرنتیان 

زیرا که چون برحسب حکمت خدا، جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که 
)21: 1( اول قرنتیان جهالت موعظه، ایمانداران را نجات بخشدبوسیله

با  جیپ سواری خود در جاده ای رانندگی می ،مبشری که بین کودکان خاورمیانه مشغول به کار بودروزی 
آنچه که توانست پیدا کند؛ فقط یک ،ظرف بنزینی نداشت،او در ماشینکه بنزین ماشینش تمام شد.،کرد

و آن ، بود. حدود یک مایل در جاده پیاده رفت تا به نزدیک ترین  ایستگاه بنزین رسیدکودکانظرف ادرار
لین وکه حامل مسؤیکادیالک؛بنزین را در باک ماشین می ریخت برگشت وظرف را پرکرد.  وقتی که

پنجره را باز کرد و احیرت زده شده بودند. یکی از آنهشرکت نفت بود از آنجا رد شد .آنها از کار اوکامالً
."اگر چه هم مذهب شما نیستیم ولی جداً ایمان شما را تحسین می کنیم"گفت:

؛ ایمان رفتمانند داستان فوق که گمان می هایمانی کورکورانه دارند. ن، رسد که مسیحیابنظر به شاید اینطور 
ایمان حقیقتاً امری ضروری است؛ ادرار، حرکت کند. در مسیحیت، قدم دارد ماشینی به مددانتظار،مسیحی

سال 37یوسیفوس که ،. مورخ یهودیمی باشداما با این وجود، ایمان مسیحی مبتنی بر شواهد تاریخی نیز
در نوشته هایش به وجود تاریخی عیسی مسیح اشاره می دارد. علم باستانشناسی نیز بعد از میالد می زیسته؛ 

یت را تصدیق می نمایند.یافته های بسیاری دارد که حقانیت مسیح
ایامی بر تو می "یکی از پیشگویی های عیسی مسیح راجع به آینده اورشلیم و معبد مقدس یهودیان این بود:

: 19(لوقـا  »گذاشت زیرا که ایام تفقّد خود را ندانسـتی سنگی بر سنگی نخواهنددر تو ...آید که دشمنانت
به هنگام حمله تیطُس امپراطـور روم، ایـن پیشـگویی تحقـق     میالدی70). جالب است که در سال 44و 43

رومی ها شهر و معبد را ویران و غارت نمودند. باستانشناسان دریافتنـد کـه دیوارهـای معبـد از طـال      یافت،
طال ذوب شده بود و به میـان درز سـنگهای دیـواره هیکـل     پوشانیده شده بودند و بعد از آتش گرفتن معبد،

بنابراین سربازان برای بدست آوردن طال مجبور بودند سـنگها را تخریـب کننـد و از میـان     ؛رخنه نموده بود
. مسـیح  "گذاشتسنگی بر سنگی نخواهند"بردارند به این ترتیب کالم میسح تحقق یافته بود که می گفت: 

ردم راساکت کنـد،  به هنگام ورود پیروز مندانه اش به اورشلیم در پاسخ رهبران یهود که از او می خواستند م
پاسخ داد اگر اینها ساکت شوند سنگها به صدا خواهند آمند، و امروز بسیاری معتقدند که علم باستانشناسـی  
کتاب مقدس مصداق همان سنگ ها است که امروز به صدا در آمـده انـد و اعـالم مـی دارنـد: او کـه وارد       

جهان از حکمت خود ت. اما با همه این شواهد، اورشلیم شد حقیقتاً خدا بود که پا بر عرصه این جهان گذاش
!به معرفت خدا نرسید
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فوریه11
تابلوي نقاشی

31-27: 1پیدایش قرائت:
)15: 139(مزمور"در اسفل زمین نقش بندی می گشتم"

این روزها به سادگی می بینیم که تالش شیطان و دنیا این است که به ما تلقین نماید که هیکلی زشت و بد 
م داریم. تبلیغات تلویزیونی، رادیویی و مجالت همگی به نحوی ما را به این فکر می اندازند که هنوز به فر

براینیستیم. زنان و مردان بیشماری را می بینیم که در تالش جذابقدر کافی خوش هیکل و  زیبا و 
یغ نمی کنند ( رژیمهای درکوششیهستند و در این راه از هیچ زیبایی و خوش هیکلیرسیدن به حد اعلی

یک چیز به چشم نمی خورد و آن این است گوییسخت غذایی، جراحیهای مختلف و....) ولی در این بین 
که در چشم آفریدگارمان چگونه جلوه می نماییم.

) کلمه ای که در زبان عبری 15: 139نویسنده مزمور می گوید که خداوند ما را نقشبندی کرده است. (مزمور
این منظور به کار رفته است به معنی بزرگترین اثر هنری یک هنرمند است؛ در واقع می توان گفت که برای 

پس خدا آدم را به صورت خود "در چشم داوینچی هستیم.مونالیزا ما زیباتر از تابلوی ،به چشم خداوند
و 27: 1ر نیکو بود(پیدایش آفرید. او را به صورت خدا آفرید... و خدا هر چه ساخته بود، دید و همانا بسیا

31("

لحظه ای فکر کنیم، کدام یک برای ما مهمتر می باشد نگاه خدا یا نگاه دنیا؟ نگاه دنیا بر ما نگاهی گذرا
مطمئن باشید که فردا شخصی دیگر این موقعیت را به دست ،امروز اگر ما در چشم دنیا بهترین هستیم.ستا

د خداوند را برای آنچه که هستیم یامروز و تا ابداالباد  همان است. بیای،خواهد آورد. ولی خداوند دیروز
ترا حمد خواهم گفت زیرا که به بطور مهیب و عجیب ساخته شده ام "شکر نموده و او را تمجید نماییم.

.")14: 139(مزمور 
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مارچ20
تعداد سیبهاي داخل کیف

34–19: 6قرائت: متی 
یر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیده ام و نه نسلش را که گدای نان بشوندمن جوان بودم و اآلن پ

)25: 37(مزمور 
یک وتآرنو اگر من بهپرسید:وااز ساله بنام آرنو ریاضی یاد می داد. یک روز 7یمعلم ریاضی که به پسر

معلم تا!4:پاسخ دادینان آرنو با اطمو یکی بیشتر بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟دیگریسیب و یک
». بچه خوب گـوش نکـرده اسـت   پسر شاید : «فکر کرد. با خودداشتدرستیانتظار جواب چوننگران شد
نی جواب اخیلی ساده است اگر به دقت گوش کنی می تو؛خوب گوش کن، آرنو«به پسرک گفت: بنابراین،

در د به حساب کردن با انگشـتانش در حالیکـه   آرنو دوباره شروع کر!  و سؤال را تکرار نمود. صحیح بدهی
بـه  .نا امید تر شـد معلم "تا4":پاسخ داددقتبا دلیلهمینهخوشحال کند. بابود که معلمش رجوابیپی

او فکر کرد شاید آرنو سیب دوست ندارد و برای همـین نمـی   نو توت فرنگی دوست دارد.رکه آآمدیادش 
آرنو اگر من به تو یک توت فرنگی و یکی پرسید:ایبا هیجان فوق العادهاین،بنابر. دتمرکز داشته باشدناتو

حاال معلم . "تا3":مل جواب دادأآرنو با تدیگه و یکی بیشتر بدهم تو چند تا توت فرنگی خواهی داشت ؟
ره پرسـید:  به خود می بالید اما برای اطمینان بیشـتر دوبـا  داشت. برای موفقیتشای بر لبتبسم پیروزمندانه

آرنـو  ؟»اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی دیگه بیشتر بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت«
بـا  پسرکآرنو چطور؟:معلم مبهوت شده بود و با صدای گرفته و خشمگین پرسید!"تا4":جواب داداًفور

! صـرف نظـر از پاسـخ    "کیفم داشتمیک سیب در برای اینکه من قبالً: «پاسخ دادخجالت زدهو آرامصدای 
خنده دار پسر بچه به سؤال ریاضی، اما درحقیقت محاسبات او در مورد تعداد سیبها کامالً درست بود. گاهی 
ما ایماندارن در برخورد با مسائل مادی و مالی، عطایا و برکات خدا را فراموش می کنیم. فراموش می کنـیم  

ما را فراهم نموده، و حقیقتاً، قادر به شـمارش برکـات زنـدگی خـود     که این خداوند بوده است که نیازهای
نیستیم. چشمانمان فقط متوجه نداشته ها است و از داشته هایمان همیشه غافلیم. طوری بـا خـدا رفتـار مـی     
کنیم که گویی تا کنون نتوانسته است روزیمان را فراهم نماید. چقدر خدا باید به ما ببخشاید تا به مـا ثابـت   

و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد، سـنگی  «ود که او حقیقتاً مراقب زندگی ما است. ش
بدو دهد یا اگر ماهی خواهد، به عوض ماهی ماری بدو بخشد، یا اگر تخم مرغی بخواهد عقربی بـدو عطـا   

باید داد، چنـد مرتبـه زیـادتر    کند. پس اگر شما با آنکه شریر هستید می دانید چیزهای نیکو را به اوالد خود 
). باشـد کـه سـیبها و    13–11لوقـا  »(پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سؤال کنـد 

برکات زندگیمان را به درستی شمارش کنیم! 
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مارچ19
بوته مشتعل
3قرائت:  خروج 

) مرا نزد شما (هستمبگو: اهیهچنینسرائیلابنیبه: «و گفت.» هستمآنکههستم: «گفتموسیخدا به
)14: 3خروج . ( هفرستاد

، بیابانآنسویرا بهبود، گلهمدیان، کاهنخود یترونپدر زنگلهچرانیدنمشغولموسیکههنگامیروزی
بر ایبوتهاز میانآتششعلهخداوند چونفرشتهخدا راند.  ناگهانکوهبه، معروفحوریبکوهطرفبه

! چرا بوتهاستعجیب: «سوزد. با خود گفتنمی، ولیور استشعلهبوتهدید کهاو ظاهر شد. موسی
شود، از مینزدیکبوتهبهموسیخداوند دید کهرا بفهمد. وقتیتا علتشرفتنزدیکپس» سوزد؟نمی
نشو! کفشهایتنزدیکاز اینبیش«خدا فرمود: !»بلی«داد: جوابموسی!» ! موسییموس«ندا داد: بوتهمیان

و ، اسحاقاجداد تو ابراهیمخدای.  مناستمقدسی، زمینایایستادهدر آنکهدرآور، زیرا مکانیرا از پای
.»هستمیعقوب

می گوید: خدا خود را به موسی اینگونه مکشوف می کند تا راوی ذکرایا واعظ معروف راجع به بوته مشتعل 
به او که شخصیت عجولی داشت؛ درس عمیقی را بیاموزاند. اوالً موسی فهمید که خدا خود را در آتش 

.» لبیک: «گفت!» موسی! ایموسیای: «ندا درداد و گفتویبهبوتهخدا از میان«مکشوف نموده است. 
زمینایایستادهدر آنکه، زیرا مکانیکنبیرونخود را از پایهایتمیا، نعلینجا نزدیکبدین: «گفت

ثانیاً، » یعقوب، و خدایاسحاق، و خدایابراهیم، خدایپدرتخدایهستممن: «و گفت.» استمقدس
شعله آتش برای سوختن نیازی به بوته بود؛ اما نمی سوخت تا این حقیقت را تبیین کند که ورشعلهبوته

نداشت! خداوند برای پیش بردن کارهایش هیچ نیازی به موسی نداشت. خداوند این حقیقت را بار دیگر به 
خدایگویم، و بدیشانبرسماسرائیلنزد بنیمنچوناینک: «خدا گفتبهموسی«موسی بازگو می نماید: 

موسیخدا به» ؟گویمچه، بدیشاناو چیستنامبپرسند که، و از مناسترستادهشما مرا نزد شما فپدران
: 3خروج » () مرا نزد شما فرستاد(هستمبگو: اهیهچنیناسرائیلبنیبه: «و گفت.» هستمآنکههستم: «گفت

13–14.(
بی نیاز است؛ و این ما هستیم که باید بر چه مکاشفه بی نظیری! باشد که همیشه بیاد آوریم خدای ما 

خداوندی او که بود، هست و خواهد بود اعتماد نماییم! درسی که هر خادم خدا باید بیاموزد این است که او 
خدایی را خدمت می نماید که می گوید: هستم آنکه هستم! آمین
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فوریه12
مرغ و راسو

53قرائت اشعیا 
کهبرند و مانند گوسفندیمیذبحبرایکهایبرهخود را نگشود. مثل، دهانودهنمشد اما تواضعاو مظلوم«

)7: 53اشعیا » (خود را نگشوددهانهمچناناستزبانبیاشبرندهنزد پشم
روزی دهقانی تعریف می کرد که راسویی که صیاد عجیبی است به مرغ دانی او حمله می برده. اما راسو مثل 

اشامی به مرغ و خروس ها حمله می کرد یعنی آنها را نمی درید بلکه با دندانهایش خون شان را می خون
مکید و به این روش آنها را از بین می برد. با این وجود، در صورت حمله احتمالی، مرغ و خروسها سر و 

دانی می رساند تا آنها صدای زیادی می کردند و دهقان متوجه حمله راسو می شد و سریعاً خود را به مرغ
را نجات دهد. روزی به مرغ دانی خود سری زد، با منظره عجیبی روبرو شد! مرغ مادری را دید که در همان 
حالت نشسته، مرده است در حالی که جوجه هایش را در زیر پرهای خود مخفی نموده بود. دهقان متوجه 

دندانهای راسو بود! ولی چرا مرغ مادر هیچ زخمی شد که بر روی گلوی مرغ بر جای مانده بود؛ جای
صدایی نکرده بود؟ دهقان پیر پاسخ خود را یافت؛ مرغ برای نجات جان جوجه هایش هیچ حرکت و 
صدایی از خود در نیاورد تا مبادا راسو متوجه جوجه های کوچک و ناتوان شود. او خود را به مرگ سپرد تا 

جوجه هایش حیات یابند!
او مظلوم«می گوید: 53در شبیه به کار خداوندمان عیسی مسیح است. کالم خدا در اشعیا  این داستان چق
نزد پشمکهبرند و مانند گوسفندیمیذبحبرایکهایبرهخود را نگشود. مثل، دهاننمودهشد اما تواضع

مسیح برای نجات ما سکوت نمود و ). عیسی7آیه» ( خود را نگشوددهانهمچناناستزبانبیاشبرنده
خود را به دست جالد سپرد تا ما نجات یابیم. او در سه دادگاه مختلف حاضر نمودند اما کالمی را در دفاع 

«از خود بر زبان نیاورد بلکه خود را فدا نمود. الزم بود که خون او به عنوان فدیه گناهان بشر ریخته شود؛ 
کند، زیرا شما کفارهجانهایتا برایامشما دادهبهرا بر مذبحآن، و منستاجسد در خونجانزیرا که
). عیسی مسیح خود به کار خود اشاره می نماید و از 11: 17(الویان » کندمیکفارهجانبرایکهاستخون

خود مرسلینا و سنگسار کنندهانبیقاتلکهاورشلیم، ایاورشلیمای«بی توجهی قوم خود گله می کند: 
خود را زیر بالهایخویشهایجوجهمرغ، چنانکهکنمتو را جمعاطفالخواستم، چند کرتهستی

). عیسی اعالم می دارد که خون خود را برای نجات ما تقدیم نموده 34: 13(لوقا »گیرد و نخواستید. می
» شودمیریختهگناهانآمرزشبجهتبسیاریدر راهر عهد جدید کهدمنخوناستاینزیرا که«است: 

عزیزان بیایید همیشه کار با ارزش مسیح را گرامی بداریم و او را به جهت فداکاریش ).26:28متی (
ستایش نماییم. او خون خود را تقدیم نمود و ما را در زیر پرهایش مخفی نمود تا شکار صیاد نشویم. مراو 

ا تا ابداالباد شکر و سپاس باد. آمینر
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فوریه13
شبنم صبحگاهی

12–1: 5قرائت : متی 
خوشابحال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی "

)۴و ٣: 5متی " (خواهند یافت

مشهور به هنگام موعظه اش به تجربـه ای اشـاره   سالها پیش در کنفرانسی مسیحی شرکت نمودم که واعظی 
نمود که بنظرم بسیار جالب بود. روزی که سختی مشکالت زندگی او را به شدت آشـفته نمـوده بودنـد، بـه     
گلخانه حیاط منزلش رفت تا با خدا راز و نیاز کُند. او اغلب برای خلوت نمودن با خدا به آن گلخانه سبز و 

اما ایـن بـار زیبـایی    هان آنجا اغلب او را به ستایش و شکر گذاری وا می داشتند؛زیبا می رفت و زیبایی گیا
گل و گیاهان هیچ تطابقی با مشکالت محنت بار او نداشتند. بر صندلی همیشگی اش نشست، امـا سـنگینی   
افکار و شکستگی درونیش نمی گذاشت که دعایی بر لبانش بنشـیند. در آن حـال ناگهـان نگـاهش متوجـه      

ای سبز گلدانی شد که قطرات شبنم صبحگاهی بر آنها نشسته بودنـد. ایـن قطـرات مثـل مرواریـدهای      برگه
درخشانی بر روی برگها نشسته بودند، اما در آن میان برگی بود که شکافته شده بود و قطره شبنم درست بـر  

شکافته شده رخنه آن شکستگی قرار گرفته بود و لبه های تیز شکستگی باعث شد بود که آب به داخل محل
نماید اما سایر قطرات فقط بر برگهای سبز زیبا و سالم نشسته بودند و نتوانسته بودند هیچ نفوذی بـه داخـل   

"برگ داشته باشند. همین منظره خادم خسته و درمانده را به یاد آیه ای از کالم مسیح آورد کـه مـی گویـد:    

آن ایشان است. خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشـان تسـلی   خوشابحال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از
.)۴و ٣" ( خواهند یافت

بله فقط برگ شکسته ،توانسته بود از تازگی آب شبنم برخوردار شود. از این جهت است که پیغـام خـدا در   
:برابر همه محنت ها و شکستگی ها، مخصوصاً زمانی که به خـاطر او بـر مـا واقـع مـی شـوند؛ مـی گویـد        

. خوشابحال ما که حتی اگر ماتم زده باشیم تسلی های او جانمان را سیراب خواهند نمود. "خوشابحال شما"
بنابراین  علی رغم تلخی شکستگی ها و درد های زندگی به این فکر کنید که قطـرات شـبنم فـیض او مـی     

خداوند ما خدایی است کـه   توانند بر مسکنت و درد ها و محنت های شما بنشینند و شما را سیراب نمایند!  
). 3: 147مزمور ("شکسته دالن را شفا می دهد و جراحت های ایشان را می بندد"
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27–17: 5قرائت:  ایوب 
دارد را دوستمدار. زیرا خداوند هر کهاو را مکروهخداوند را خوار مشمار، و توبیخ، تأدیبپسر منای

)12-11: 3(امثال » باشداز او مسرور میرا کهپدر پسر خویشنماید، مثلمیتأدیب

روزی مردی مسیحی و ایماندار که عالوه بر روحانیت در امور زندگیش نیز موفق بود خوابی دید؛ او دید که 
م خواب چنین تصور کرد در کنار دریایی زیبا و آرام دو ردپا بر شنهای ساحل بر جای مانده است. و در عال

که رد پای او و مسیح (عمانوئیل = خدا با ما) می باشد. با خود گفت که بخاطر همراهی عیسی مسیح است 
که زندگی چنان خوشایند و مطبوع به پیش می رود و دریای حیاتش چنین آرام و زیبا است. بعد از گذشت 

وری که هم به لحاظ روحانی و هم به لحاظ مدت مدیدی، سختی های بسیاری در زندگی او حادث شدند ط
جسمانی زندگیش چنان متالطم شده بود که نمی دانست مشکالتش را چگونه برطرف نماید. در آن ایام 
محنت بار باز خوابی دید که در کنار همان دریای قبل ایستاده است اما این بار دریا بسیار طوفانی و هوا ابری 

که فقط یک رد پا بر روش شنها دیده می شود! دلش به شدت شکسته شده و غم زده است. وحشتناک تر این
بود چون احساس می کرد که آن ردپاها فقط متعلق به او هستند و عیسی مسیح او را ترک نموده است؛ شاید 
به همین دلیل دریای زندگی اش چنین طوفانی و برآشفته است؛ ناگهان در همان خواب صدای خداوند را 

گفت اشتباه می کنی آن رد پاها متعلق به من است؛ بخاطر طوفان و سختی ها تو را در آغوش شنید که می
». گرفته ام

خداوند در کالمش قول نمی دهد که مشکالت واقع نخواهند شد؛ ولی این قول را می دهد که به هنگام 
و تو را را هرگز رها نکنمتو«مشکالت در کنار ما خواهد بود. تو را هرگز ترک نکنم و رها نخواهم نمود. 

شما را آرامیو منو گرانبارانزحمتکشانتمامایبیایید نزد من. «)5: 13(عبرانیان » نمودنخواهمترک
او ارادهدارند و بحسبمیخدا را دوستکهآنانیبجهتکهدانیمو می«). 28: 11(متی » بخشیدخواهم
اینها وعده های ). 28: 8(رومیان » باشنددر کار می) با هم(ایشانخیریتچیزها برایهاند، همشدهخوانده

خداوند می باشند و از مطالعه کالم می توان چنین نتیجه گرفت که خدا به هنگام سختی ها و طوفانها 
نها نمودار کشته نزدیکتر است، آنقدر نزدیک که ما را در فیض خود به آغوش کشیده و فقط ردپای او بر ش

است! 
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26-3:24رومیان : قرائت
باشند زیر شریعتمتولد، تا آنانی را کهشد و زیر شریعتزاییدهاز زنرسید، خدا پسر خود را فرستاد کهکمالبهزمانچونلیکن«

)5-4:4غالطیان («  پسرخواندگی را بیابیمکند تا آنکهفدیه
مرد سوزنبانی متصدی عوض کردن حالت پلی بود که بر روی رودی قرار گرفته بود. او کیوسک کوچکی 
داشت و با پیغام مرکز کُنترل به هنگام عبور کشتی با فشار دکمه ای پل را به حالت عمودی در می آورد و 

ربانی بود که همسر خود را از دست در صورت عبور قطار پل را به حالت ُافقی در می آورد. سوزنبان مرد مه
داده بود ولی از او پسر کوچکی داشت که او را بسیار دوست می داشت و همه زندگی او شده بود. روزی 
که پسرش مدرسه نمی رفت و در منزل مانده بود از او خواست که به محل کارش برود. پدر نیز فرزندش را 

در خواست که به نزدیک پل برود و بازی کُند. پدر اجازه داد به محل پل برد، روز خلوتی بود و پسر از پ
چون می توانست از پنجره کیوسک مراقب فرزند باشد؛ کمی بعد دستگاه بیسیم پیغام اضطراری اعالم نمود 
مبنی بر اینکه قطاری از کُنترل هوش مصنوعی خارج شده است و به سرعت به محل کار سوزنبان نزدیک 

پل را که در حالت عمودی بود به حالت اُفقی در آورد. اما سوزنبان متوجه شد که تنها می شود و او باید 
پسرش بر باالی پل رفته است. لحظه ای درنگ نمود، اما صحبت از ثانیه ها بود؛ سوزنبان زمان نداشت؛ باید 

ن خود را از تصمیم می گرفت؛ یا باید فرزندش را نجات می داد که در آنصورت هزاران مسافر قطار جا
دست می دادند. و یا راه دوم را انتخاب می کرد. چشمانش پر از اشک شده بود؛ دکمه را فشار داد و قطار با 
سرعت بسیار از روی پل عبور نمود و فرزندش را در مقابل چشمانش تکه تکه کرد. قطار همچنان عبور می 

یستاده بود دست تکان می دادند؛ غافل از اینکه نمود و مسافرین خوش خیال برای سوزنبانی که در کیوسک ا
عبور آنها از آن رودخانه و نجات جانشان برای مرد سوزنبان چه بهایی را در بر داشته است. بهای از دست 
دادن تنها فرزندش! این حکایت شباهت به کار خدای پدر دارد که برای نجات عبور ما به آسمان شاهد 

دو او که ابراهیم را اجازه نداد تا داغ قربانی شدن فرزند را ببیند حال خود مصلوب شدن فرزند یگانه اش ش
زاییدهاز زنرسید، خدا پسر خود را فرستاد کهکمالبهزمانچونلیکن«فرزندش را بر قربانگاه فدا نمود. 

«  رخواندگی را بیابیمپسکند تا آنکهباشند فدیهزیر شریعتمتولد، تا آنانی را کهشد و زیر شریعت
فیضبه«). و ما چقدر به مسافرینی شباهت داریم که نمی دانیم یا فراموش کرده ایم که:5-4:4غالطیان (

معینخدا او را از قبل. کهاستمسیحدر عیسیکهایفدیهآنوساطتشوند بهمیشمردهاو مجانا عادل
–3:24رومیان (»خود را ظاهر سازدعدالتاو تا آنکهخونوسیلهبایمانهواسطباشد بهکرد تا کفاره

). باشد که قدر فیض خدا را بدانیم. و قیمتی را که برای نجات ما پرداخت نمود را همیشه در نظر داشته 25
فقط از دور برای او دست تکان باشیم؛ نه اینکه با بی خبری و فراموشکاری سوار بر قطار زندگی روزانه،

دهیم! 
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8- 6: 2قرائت: فیلیپیان 
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالک نگردد «

).16: 3یوحنا (»بلکه حیات جاودانی یابد
شد و به طور اضطراری بـه انتقـال   ود، دختر کوچکی بیماردر روزگاری که هنوز بانک خون تشکیل نشده ب

دوازده ساله او گفت که اگر خـون بدهـد ممکـن اسـت     پزشک معالج آن دختر به برادر.خون نیاز پیدا کرد
دهد؛ پسرک لحظه ای تردید کرد، چشمانش لبریز اشک شد و سپس تصـمیم  بتواند جان خواهرش را نجات

وقتی که انتقـال خـون صـورت گرفـت ،     "!بله دکتر من آماده ام" گفت : ت و به پزشک معالجخود را گرف
پسـرک پـس از   چـرا دکتر متوجه شد،باالخره،"به من بگوئید که کی می میرم ؟"پرسید :پسر بچه از دکتر

برای پسر بچه فقط یک لحظه کافی بود که تصمیم بگیرد جان .شنیدن پیشنهاد او لحظه ای تردید کرده است
؛ قطعـاً قلـبش   خود برای دیگری تردیـد نمـی کنـد   جانکردنکسی که در فدا. ا فدای خواهرش کندخود ر

ماالمال از محبت عمیقی است. و این دقیقاً همان کاری است که خداوند در قبـال مـا گناهکـاران بـه انجـام      
و عداوت «مطرح می کند:نقشه فداکارانه خود رارساند. او از همان ابتدای آفرینش که آدم به گناه آلوده شد، 

گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشـنه  یم(عیسی)در میان تو و زن، و در میان ذریت تو و ذریت وى
زیرا خدا جهان «و در نهایت این نقشه فداکارانه خدا به انجام رسید: ).15: 3آفرینش » (وى را خواهى کوبید

ود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالک نگردد بلکه حیات جاودانی را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خ
» ( زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خـدا شـویم  "). 16: 3یوحنا (»یابد

). 21: 5دوم قرنتیان 

ا نمود؛ و خود عیسی مسیح نیز به این ترتیب خدا فرزند خود عیسی مسیح را به جهت نجات بشر از گناه فد
خویشتن را فروتن سـاخت و تـا بـه    «علی رغم سختی نقشه خدای پدر جان خود را فداکارانه تقدیم نمود: 

). و در پایان انجام نقشه الهی بر چوبه صلیب فریاد 8: 2فیلیپیان » ( موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید
تا هر که بر او ایمان آورد، هـالک  فداکاری مسیح بود پایان پذیرفت،زد تمام شد! بله کار نجات که مبتنی بر 

. اگر عیسی مسیح در پذیرش فداکارای و مرگ طاقت فرسا، تردید ننمـود و  نگردد بلکه حیات جاودانی یابد
همه اینها نشان از محبـت  کار را به پایان رساند تنها دلیلش محبت بود. گویی آمده بود که فقط قربانی شود،

عمیق او نسبت به ما است! باشد که محبت او را همیشه سپاسگزار باشیم! آمین



خلوتگاهخلوتگاه

فوریه15

بخشیدن یا گرفتن!بخشیدن یا گرفتن!
3636--3333: : 2020قرائت:  اعمال قرائت:  اعمال 

).  ).  3535: : 2020اعمال رسوالن اعمال رسوالن » ( » ( دادن از گرفتن فرخنده تر استدادن از گرفتن فرخنده تر است««

بر ی ریوی بعد از ظهرها یک ساعت در بیمارستانی، دو مرد در یک اتاق بستری بودند. مرد کنار پنجره به خاطر بیمار
دومی باید طاق باز می خوابید و اجازه نشستن نداشت.د. امانتخت می نشست تا مایعات داخل ریه اش خارج شوروی

خاطرات دوران سربازی صحبت می کردند. بعد از هایشان، شغل، تفریحات وخانوادهآن دو ساعتها در مورد همسر،
می دید برای دیگری توصیف نشست و روی خود را به پنجره می کرد و هر آنچه را کهظهرها مرد اول در تخت می

او . خود مجسم می کرددر ذهنتمام جزئیات دنیای بیرون را بیمار دوم چشمان خود را می بست وحالیکهدر؛می کرد
و نشاط فضای بیرون پنجره شوربا این کار جان تازه ای می گرفت، چرا که دنیای بی روح و کسالت بار او با تکاپو و

رنگ زندگی می گرفت. در یک بعد از ظهر گرم، مرد کنار پنجره از رژه ای بزرگ در خیابان خبر داد. با وجود این که 
مجسم می نمود. ؛وصف می کردمرد دوم صدایی نمی شنید، با بستن چشمانش تمام صحنه را آن گونه که هم اتاقیش

صورت سپری شد. یک روز صبح وقتی پرستار به اتاق آمد، با پیکر بی جان مرد کنار پنجره روزها و هفته ها به همین
پس از آنکه جسد را به خارج از اتاق منتقل کردند مرد دوم آرامش به خواب ابدی فرو رفته بود روبرو شد.درکه 

قرار گرفت، با شوق فراوان به بیرون کنار پنجره منتقل کنند. به محض اینکه کنار پنجرهدرخواست کرد که تخت اورا به
دیوارفقطجلوی این پنجره کهتنها چیزی که دید دیواری بلند و سیمانی بود. با تعجب به پرستار گفت:.اما..نگاه کرد،

وصف می کرد؟ پرستار گفت: او که نابینا بود، حتی نمی توانست این چرا او منظره بیرون را آن قدر زیباقرار دارد. 
ست که اباالترین لذت در زندگی این!  خواست تو را به زندگی امیدوار کندمی شاید فقط وار سیمانی بلند را ببیند. دی

شاید به همین دلیل شادی اگر تقسیم شود دوبرابر می شود.کنید.علیرغم مشکالت خودتان، سعی کنید دیگران را شاد
ا نمودم که می باید چنین مشقّت کشیده، ضعفا را دستگیری نمایید این همه را به شم« است که پولس رسول می فرماید: 

). این یک 35: 20( اعمال رسوالن »و کالم خداوند عیسی را به خاطر دارید که او گفت دادن از گرفتن فرخنده تر است
فکر دیگران باشیم؛ فراهم آوردن و در نهایت به . وقتی به فکر بخشیدن،دادن از گرفتن فرخنده تر استاصل الهی است: 

و هر یک از شما مالحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران ««زندگی زیبا تر و پر مفهوم تر می شود. 
). حال کمی به اوقات خود فکر کنید چقدر توانسته اید که به دیگران خدمت کُنید؟ اگر بیمار 4: 2فیلیپیان » (را نیز

خوشایندی را در ذهنیت دوست بیمارش پدید آورد قطعاً شما نیز می توانید دوستی را خدمت نابینایی توانست لحظات 
نمایید و او را امیدوار تر نمایید؛ حتی اگر خود نیز در مشکالت و سختی ها گرفتار باشید! 

خلوتگاهخلوتگاه

مارچ16
مفهوم زندگیمفهوم زندگی

1818––1212: : 11قرائت جامعه قرائت جامعه 
)7: 1! ( امثال استآغاز علمیهوهترس

"اعتراف"ندر کتابی دیگر تحت عنوا1879در سال  "جنگ و صلح"تولستوی نویسنده معروف کتاب لئو

یافتن معنی ومفهومی برای حیات، می نویسد. وقتی کودکی بیش نبود؛ مسیحیت را انکـار  بجهتاز تالشش 
ت ببـرد. او وارد  میکرد. بعداز پایان تحصیالت دانشگاهی، تا آنجاییکه می توانست سعی کرد از زنـدگی لـذ  

و خشـونت. امـا   مـار قزندگی اجتماعی مسکو و سنت پطرزبورگ، شده بود؛ یعنی بد مستی، هرج و مرج و 
.نمودهمه اینها او را ارضاء نمی 

سپس در پی مال اندوزی رفت. بخاطر انتشار کتابهایش پول زیادی نصیبش شد. اما این نیز او را ارضاء نمی 
، در پی کسب شهرت و مقام و موفقیت بود. اوبـه ایـن آرزویـش نیـز رسـید. دایـره       کرد. بعد از این ناکامیها

رغم این یمان برتر جهان است. اما علالمعارف بریتانیکا در موردش می نویسد: او نویسنده یکی از دو یا سه ر
ی نیافتـه  چرا که هنوز هیچ مفهومی بـرای زنـدگ  ،که اینها هیچ ارزشی ندارندبودتوصیفات، تولستوی معتقد 

بهترین زندگی ممکن را فراهم آورد. بنابراین در شانتا برایدهدتشکیل ایخانوادهبر آن شد که. بعدها، بود
فرزند بود. او بـه تمـام   13با همسری مهربان و دوست داشتنی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 1862سال 

برای او شادیبخش باشند؛ احاطه شده بود. امـا بـا   ندکه می توانستیآرزوهایش رسیده بود؛ و با تمام چیزهای
،مرگ که انتظارم را می کشـد آیا چیزی جز«خودکشی کشانده بود. ل او را به ورطهؤااین وجود فقط یک س

زمینـه هـای علمـی و    . براین اساس برای یافتن پاسخ، در همـه »وجود دارد؛ که من آنرا بدست نیاورده باشم
پیدا کند این بود:  »؟چرا زندگی می کنم«ل ؤااسخی را که توانست برای سفلسفی تحقیق نمود. تنها پ

بـا پیچیـدگی بسـیار در حـال     کوچـک نامحدود، ما انسانها چون ذراتـی  یدر فضایی بیکران و در پهنه زمان«
چنـین  تولستوی وقتی به زندگی مردم هم عصر خود اندیشید؛ متوجه شد که آنهـا بـا   ».تغییرو تبدیل هستیم

روبرو نشده اند. و دریافت که مردم روستایی روسیه، بـا ایمـان سـاده    »چرا زندگی می کنم ؟«أالتی نظیر سو
مسیحیشان، قادرند به اینگونه سوأالت، پاسخ دهند. و به این نتیجه رسید که پاسخ را، تنها در عیسـی مسـیح   

افت تا همـه ابعـاد زنـدگی را    در کتاب مقدس با زندگی سلیمان آشنا می شویم که فرصت ی.می توان یافت
خـود را در  آفریننـده پـس "لمس نماید اما با این وجود همه چیز را بطالت دانسته و در نهایت می نویسـد:  

مـرا از اینهـا خوشـی   بگـویی بال برسد و سالها برسـد کـه  روزهایاز آنکهبیاد آور قبلاتروزهای جوانی
). 7: 1! ( امثال استآغاز علمیهوهترسمی نویسد:بتدای کتاب امثال). همچنین در ا1: 12( جامعه "نیست

بله تنها خداوند است که به این زندگی پر از خستگی، مفهوم می بخشد.
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مارچ15

زمزمهزمزمه
16-5: 16قرائت : یوحنا 

از خود تکلمکهخواهد کرد زیراهدایتراستیجمیعآید، شما را بهروح راستیاو یعنیچونو لیکن
)13: 16( یوحنا شما خبر خواهد داد. بهو از امور آیندهخواهد گفتسخناستشنیدهآنچهبهکند بلکهنمی

و عادت دارم که هنگام کار،کار کنم کامپیوتر شخصی ام باکار من ایجاب می کند که ساعتهای متمادی 
بل از اینکه کارم را آغاز کنم پنجره اطاقم را باز کردم تا . روزی قپخش شودموسیقی کالسیک یا آرامی 

شدم که موسیقی آرامی بیابم و بعد ی هوای تازه وارد اطاق شود، و بعد کامپیوترم را روشن کردم. وارد سایت
آغاز نمودم، آنقدر راکارمسپس پخش شدن کردند. به به شکل تصادفی ترانه های قدیمی انگلیسی شروع 

بودم که حواسم به محیط اطراف نبود؛ اما ناگهان متوجه شدم کسی در خارج از ساختمان غولمشکارمدر 
زمزمه می کند، وقتی دقت کردم دیدم مسئول شدن را زیر پنجره اطاقم همان آهنگ قدیمی در حال پخش

ن من با آهنگ هم نوا شده است. س،تعمیرات و تأسیسات ساختمان است که با چشمان گریان و صدای گرم
ساله 60قد نمی داد که بدانم خواننده آهنگ کیست و نمی دانستم که آن آهنگ چه خاطره ای را بیاد مرد 

آورده است. از آنجایی که او را می شناختم، می دانستم آدم موقٌر و با ادبی است، و معموالً چنین کاری را از 
اشت آنقدر قوی بود که او را به آواز خواندن وا او ندیده بودم؛ ولی تأثیر موسیقی یا خاطره ای که در ذهن د

داشته بود، و جالب اینکه همه شعر را نیز از حفظ بود! این واقعه مرا به یاد سخنان چارلز اسپرجن انداخت 
که می گوید: وقتی کالم خدا را می خوانیم گویی کالم بر ذهن سنگی ما حک می شود اما افکار دنیا و 

روح با این وجودک بر آن کلمات می نشینند و آنها را محو می نمایند او خاشمثل خاکآنمشغولیت های 
زد و آنها را از زیر تمامی آن خاکها و برگها بیرون آورد و بوخدا مثل بادی قادر است بر آن آیات حک شده 

نمایان سازد و مفهوم بخشد.     
ع راستی ها هدایت می نماید. به گواه و این دقیقاً کار روح خدا است که توسط کالم خدا ما را به جمی
را که در گذشته خوانده اند به یادشان یشهادت ایمانداران بسیاری ، روح خدا به هنگام نیاز حتی آیه های

آورده است. پس از خدا بخواهیم تا توسط روح خود که تفحص کننده دلها است و بواسطه کالم خود آن 
کالم خدا را برایمان باز کند، ما را با راستی خود همنوا نموده و به سرود زیبای گذشته را بیادمان آورد؛

جایی برگرداند که شاید مدتها است از آن دور شده ایم! به دعا ها، عادتهای خوب، عهد ها و معیارها و 
. گرد و غبار بر آنها نشسته است،که شاید مدتها است از آنها فاصله گرفته ایم و در کوران زندگییهدفهای

"باشد که باد روح خدا خاکها را بزُداید و آنها را به یادمان آورد؛ تا نه فقط زمزمه بلکه آنها را فریاد زنیم! 

خود ، لکندانیمباید نمیمیکهبطوریدعا کنیمآنچهکند، زیرا کهما را مدد مینیز ضعفروحهمچنین
). 26: 8کرد.  ( رومیان شود بیاننمیکههایینالهبهکندمیما شفاعتبرایروح

خلوتگاهخلوتگاه

فوریه16

وسوسهبرپیروزي
11_4:1قرائت:متی

( 13 : 10 (اول قرنتیان خدا ... نمی گذارد شما فوق طاقــت خود آزمـــوده شوید، بلکه ... مفری نیز می سازد

ه امید اینکه در قبال گرو واندا جانسون، بیوه ای صاحب پنج فرزند، به طرف فروشگاه گروئی می رفت ب
سه های پول به یگذاشتن تلویزیونشان شصت دالر قرض بگیرد. اتفاق غیرمنتظره ای رخ داد. اتومبیلی پر از ک

همراه افراد مسلح از کنارش رد شد، درب عقب ماشین باز شد و کیفی بیرون افتاد. واندا ایستاد و کیسه را 
دالر داخل ساک است. غوغایی درونش 16000غی به ارزش برداشت. وقتی پول را شمرد متوجه شد مبل

برپا شد. آن پول تمام بدهی هایش را پرداخت می کرد و نیازهای بچه هایش را رفع می کرد. اما کیف مال 
او نبود.

بعد از چهار ساعت کلنجار با معیارهای اخالقی، واندا به پلیس تلفــن کرد و پــول را تحویـل داد. 
القـی شما چقــدر قدرتمند است؟ آیا روبرو شدن با فرصت اغوا کننده ای برای انجام کار ریسمــان اخ

د؟ آدم و حوا، مثل عیسی مسیح، از سه سو مورد حمله شیطان واقع می کنپاره شما  را ریسمان ،نادرست
ل اغوای ). والدین اولیه ما در مقاب16: 2شدند. شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی (اول یوحنا 

).11_1: 4). عیسی از پای درنیامد. (متی 6_1: 3مار از پای درآمدند. (پیدایش

مهم نیست چگونه شریر بر ما فشار می آورد بلکه بیاییم نمونه مسیح را الگو قرار دهیم و آنچه را که درست 
زهیزکاری و عملکرد ما زندگی مجالی است برای اعالم نمودن تعلق ما به خداوند. میزان پاست انجام دهیم. 

در طول زندگی است که مسیحیت ما را فریاد می زند. اغلب در کشاکش همین لحظات و در حضور 
وسوسه است که می توانیم خدا را جالل دهیم. در تیرگی و سیاهی حمالت شریر نور خدا درخشان تر بنظر 

های بسیار ویترین این زندگی پر تجمل، می رسد. از خداوند بخواهیم که ما را یاری کند تا با وجود گزینه 
احمقانه باشد؛ اما رنگ  و بوی آسمان را دارد!   او را انتخاب کنیم؛ اگر چه انتخابمان به معیار این دنیا،
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فوریه17
سنجاب هاي خاکی

39_27: 8قرائت: رومیان 
)12: 16ایوب (چون در راحت بودم، مرا خرد کرد. 

جاب های خاکی کنار خانه ما به خواب زمستانی می روند و با آب شدن برف ها در بهار در طول زمستان سن
همسرم از تماشای حرکات تند آنها و از این خانه به آن خانه ودوباره سر از النه بیرون می آورند. من

اقب این در حالی است که تعداد دیگری از سنجاب ها مثل نگهبانان کوچک مر.شدنشان لذت می بردیم
درندگان و شکارچیان هستند و کشیک می دهند. در اواسط فصل بهار، مردی از زمین گلف مجاور سوار بر 
تراکتور سبز رنگی که حامل گاز کشنده ای بود پیدا شد. متصدی زمین های گلف می گفت که باید این 

ز این سنجاب ها موجودات کوچک نابود شوند چون در مسیر مسابقه سوراخهایی حفر می کنند. بعضی ا
نجـات پیـدا کردند ولی اکثرا تلف شدند. همیشه وقتی سر و کله تراکتـور پیدا می شود ما ناراحت می

شویم. 

به جای دیگری بروند. مطمئن هستم آنها از این کهاگر می توانستم حتما این حیوانات را مجبور می کردم
نفع هباطمینان داشتم که این کار منولیمی گشتند! از وجود من بسیار متنفروکار من عصبانی می شدند

حتی اگر می توانستم بدون توجه به قوه درک آنها، آنچه را که به نفعشان بود به انجام می آنها بود.خود 
رساندم. اما افسوس که قادر به انجام چنین کاری نبودم. 

النه های راحت ما را خراب می کند اما در این مسأله در مورد خدا نیز صادق است. شاید او بعضی اوقات
خدا ظالم نیست و فقط برای خیریت ما کار پشت هر تغییر سختی، محبت و هدف جاودانی او نهفته است.

ما به شباهت پسرش درآییم و شادی جاودانی را در آسمان نصیب که ). او می خواهد 28: 8می کند (رومیان 
قاصر هستم؛ ولی خوشحالم که خدای قادر مطلق قادر نجاب های خاکیساگر من در قبال نجاتخود کنیم.

است برای خیریت ما هر کاری را که الزم باشد به انجام رساند! 

خلوتگاهخلوتگاه

مارچ14
از میان خارها

11_7: 12قرائت: عبرانیان 
تی را برایمی نماید اما در آخر میوه عدالت سالمدیب در حــال نه از خوشیها بلکه از دردهاألکن هر ت

)11: 12عبرانیان (. آنانی که از آن ریاضت یافته اند بار می آورد

"پاسـفیک "بوته جگن  گیاهی است که از اروپا وارد امریکا شده و به شکل وحشی در نواحی شمال غربـی  

گسترش یافته است این گیاه جوانه های سبز پررنگ بسیاری دارد که در فصل بهار به گـل هـای خوشـبوی    
بخاطر خارهای تیزش در میان گردشگران و مـاهیگیران نیـز   مورد نظررد درخشان تبدیل می شوند اما گیاهز

کامال شناخته شده است. بطور خارق العاده ای این خارها تیز هستند که تبدیل به جوانه ها و گل هـای زیبـا   
می شوند.

پیرامون خارها سخت و تیز تر می ،سالمی نویسد: در تمام طول"لیلیاز تروتر"هنرمند و مبشر معروف 
شود. اما در نیمه های راه دو لکه قهوای بر آن خارها شوند. اینطور بنظر می رسد که شرایط ناسازگارتر می

ال بعد آن دو لکه باز شده و از آنها گل سپدیـدار می شونــد که در ابتدا فقط دو لکه هستند اما سرانجام در 
ار می شوند. پدیدییهای طالیی زیبا

م با درد و رنج است. درست زمانی که شرایط ما ناامیدکننده و غیر قابل أدیب خداوند، توأبنابراین هر ت
د. بدترین مسئله یا سخت ترین نتحمل است بارقه های حیات پدیدار شده و خیلی سریع شکوفه می آور
در شما دیده شود. آنود که زیبایی جای ممکن را در نظر بگیرید، خداوند با فیض خود می تواند سبب ش

آنانی که می نماید اما در آخر میوه عدالت سالمتی را برایدیب نه از خوشیها بلکه از دردهاأشاید در ابتدا ت
.)11: 12(عبرانیان از آن ریاضت یافته اند بار می آورد
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مارچ13
به چه چیزي فخر نمایم

10-8: 2قرائت: افسسیان 

)9- 8: 2افسسیان (زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیله ایمان ...و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند. 

خدا به خاطر محبت عظیمش زندگی جاودان را مانند هدیه ای به ما ارزانی داشته است. اگر ما تالش کنیم با
ز دیگـران باشـیم، هرگـز بـه آن نخـواهیماعمال خودمان راهی به سوی بهشت باز کنیم، یا سعی کنیم بهتر ا

توانائی هـای شخصـی مـا).23: 3رومیان (»زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر می باشند«رسید.
همـه مـابتوانیم شخصیت شرافتمندانه خود را حفظ کنیم ولی باطنـاً برند. شاید ما ظاهراًکاری از پیش نمی

خبـراما با این وجود،د.نریم که بهترین نیت های ما را به تباهی می کشقسمتی تاریک در عمق وجودمان دا
خوشی وجود دارد و آن فیض خداوند است.

زیرا کـه مـزد گنـاه مـوت«؛ خداوند چگونه قادر است این هدیه نجات را فراهم کند؟ مزد گناه موت است
) پس خداوند به شکل بشر23: 6میان (رو»است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح

در صورت عیسی مسیح ظاهر شد، زمانی که مسیــح بــر روی صلیب مرد، تقاص تمام گناهان مـا را پـس
اینک او بـه هـر یـک از مـا زنـدگیبا  برخاستن از میان مردگان نشان داد که ادعای او صحیح است.داد و

جاوید می دهد.
توانید از عیسی بخواهیدرای رسیدن به آسمان ناامید شده اید، به سادگی میاگر از تالش و کوشش هایتان ب

که نجات دهنده شما باشد. او به هر کس که نزدش بیاید اطمینان زندگی جاوید را می دهد. این پیـام عـالی
کتاب مقدس است.

اعتماد بر عیسی دارم
بر آن خون پاک او

خون وی زدوده جرمم
محض فیض و رحم او
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فوریه18
روغن تشویق

3-1: 61قرائت: اشعیا 

خداوند مرا مسح کرده است ... تا به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را ...
)3و1: 61اشعیا (

گر از میـانداشت. اداستانی وجود دارد درباره پیرمرد عجیبی که هر کجا می رفت با خود کمی روغن برمی
در روغن نخورده و یا دروازه سفتی عبور می کرد، حتما به لوالی آن در، روغن می زد تا آنانی که بعـد از او

از آن در عبور می کنند دچار مشکل نشوند.
هر روز با مردمی مواجه می شویم که از شدت مسائل سخت زندگی در آه و ناله هستند و صدای نالهتقریباً

آن درهای روغن نخورده است. ما در چنین شرایطی ، دو راه حل پیش رو داریم اول اینکه مـیآنها همچون 
با سخنان دالویز بار مصائب محنت بار زندگیشـان راکنیم، یابیشترتوانیم با روح انتقاد بار مشکالت آنها را 

به عبارتی به لوالی در آنان روغن بزنیم.کمتر کنیم؛

.باشنـدطاقت فرسایی هستند که فقط محتاج روغــن کـــالم همــدردی مـــا میعده ای متحمل بارهای 
عده ای دیگر به قدری وامانده و ناامید هستند که فقط چند سخن تشویق آمیز ما می تواند امید را به آنان

د آنان را دربازگرداند. عده ای نیز آنقدر در گناه اسیر و درگیر شده اند که کمی روغن مهربانی ما می توان
مقابل فیض عیسی مسیح تسلیم کند.

وقتی که عیسی مسیح را چون خداوند و نجات دهنده می پذیریم، روح القدس در مـا سـاکن شـده و مـا را
تجهیز می کند تا بتوانیم باعث برکت دیگران شویم. اگر خود را آماده کنیم تا روغن کمک و یاری را هر روز

مت خود باعث جالل مسیح خواهیم بود و روغن شـادی را بـه آسـیب دیـدگانو هر جا بکار ببریم در خد
خواهیم رسانید.
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در خانه بمان و به آنها عمل نمادر خانه بمان و به آنها عمل نما
27_21: 1قرائت: یعقوب 

)22: 1یعقوب (کنندگان کالم باشید نه فقط شنوندگان.

ود. نیتش دیدن کوه سینا است. او کلیسا به کشیش خود گفت که به سرزمین مقدس می رییکی از اعضا
درواقع، قصد دارم به قله کوه صعود کنم و وقتی به آنجا رسیدم ده فرمان را با صدای بلند قرائت "گفت:
"کنم.

. کشیش به او گفته بود:آن مرد که فکر می کرد کشیش را خوشحال کرده، وقتی گفته او را شنید تعجب کرد
رسیده است، بجای طی کردن هزاران مایل برای خواندن ده فرمان بر روی می دانی من چیز بهتری به فکرم"

"کوه سینا، چرا همین جا در خانه نمی مانی تا به آنها عمل نمایی؟

خدا از ما می خواهد کالمش را بخوانیم ، ولی مهمتر از آن اطاعت از کالم است. پس وقتی درست است که 
قط باید برای توانایــی درک کـــردن آن دعـــا کنیم بلکه برای هر روز کتاب مقدس را باز می کنیم نه ف

لکن کنندگانِ کالم «اشتیاق اطاعت از آن هم دعا کنیم. شنیدن و عمل نمودن باید پا به پای هم پیش روند.
). 22: 1(یعقوب »باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند.

خداوندا از من چه "ا شنید که با او صحبت می کرد، جواب داد:وقتی پولس در راه دمشق صدای عیسی ر
یم یا انخومی کتاب مقدس ی) این سئوال خوبی است که وقت6: 9(اعمال "می خواهی که برایت انجام دهم؟

.خداوندا از من چه می خواهی که برایت انجام دهمیعنی از خودمان بپرسیم:یم از خود بپرسیم.وشنمی 
بر محیط پیرامونمان مبتنی بر اعمال ما است نه صرفاً بر اساس جنبه تئوریک زندگی تأثیر روحانی 

پس مسیحیمان! و حقیقت این است که اعمال ما به حدی فریاد می زنند که کسی صدای ما را نمی شنود. 
."کنندگان کالم باشیم"بیایید 
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لکه هاي رنگلکه هاي رنگ
2:2_5: 1قرائت: اول یوحنا 

)9: 1اول یوحنا (اهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است....پاک سازد.اگر به گن

با کشیدن فرچه رنگ باالی سرم، بارانی از قطرات ریز به وجود آمد که باعث به جا ماندن دانه های ریز 
ود سفید رنگ بر روی شیشه عینکم گردید. اگر چه آنها برای سایرین قابل دیدن بودند اما خود من از وج

آنها بی اطالع بودم. یک روز صبح که به محل کارم آمدم اشعه درخشان خورشید با چنان زاویه ای از داخل 
عدسی های عینک من عبور نمود که ناگهان آن لکه های ریز را تبدیل به لکه هایی واضح و آزار دهنده 

نمود. 

سایرین آنها را می بینند درحالی که .این قضیه در مورد برخی از قصورهای اخالقی ما نیز صادق می باشد
برخودمان متوجه آنها نیستیم. با گذشت زمان در حین خواندن کالم خدا، نور حقیقی عیسی مسیح خداوند

می تابــد و تمــام ضعف های شخصیتی ما به شکل هشداردهنده ای نمایان می شوند. شخصیت وجودمان
لکه های گناه را آشکار می سازند. دروغهای کوچک پاک، محبت خالص و انگیزه های بی ریای او،

مصلحتی، خشم از سر غرور، ریاکاری های کوچک و انگیزه های ناخالص به وضوح خود را نشان خواهند 
.پدیدار گردندیبا درجات مختلفندهر کدام از ما می توانزندگیهستند که درحقایقیداد و اینها 

اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه ":یم بوده است! او می نویسدیوحنای رسول چقدر با بصیرت و حک
). اما خدا را شکر اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد 8: 1(اول یوحنا "می کنیم و راستی در ما نیست
). وقتی اعتراف می کنیم او در مورد عملکرد ما نزد پدر شفاعت می 1: 2پدر یعنی عیسی مسیح عادل(

در اوچنانو پاکی دهر گناه مخفی را در من جستجو کنباشد که خداوند خداوند ما را پاک می سازد. نماید.
خویش مبدل گرداند.هیکلی شایسته برای سکونت چونزندگی مرا حکم فرما باشد که درون من
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سختی صخرهبنیادي به

27-21: 7قرائت: متی 
اند نهاد جر آنکه نهاده شده است یعنی عیسی مسیح.توزیرا بنیادی دیگر هیچکس نمی

)11: 3اول قرنتیان (

ممکن است ما مسیحیان بقدری در امور دنیا مشغول شویم که به جای اعتماد بر عیسی مسیح بر عقل و 
حکمت خود اتکا کنیم و اتفاقی نیز باعث فرو ریختن اساس و بنیاد آنچه بنا کرده ایم شود. 

دچار عارضه سکته شده بود "طرح های هوشمند"ون، وکیلی تیزهوش و سخنگوی جنبش فیلییپ ای، جانس
فکرهای وحشتناکی به سراغ ،در طی روزهای اول.و این در حالی بود که باز هم خطر سکته وجود داشت

اعتمادم بر صخره ای است که هرگز جنبش نخورد، دیگر پایه ها "یکی از دوستانش سرودتا اینکه او آمد 
او عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت. ورا خواند"اطل استب

صخـره محکمـی که من بر آن ایستاده بودم چه بود؟ من همیشه با اعتماد به نفـس بـر   "جانسون می نویسد:
عقل خود تکیه می نمودم اما حاال همین خود محوری و عقلی که همیشه مبنای اعتمادم بودنـد عوامـل غیـر    

و حقیقـت را نمـی   بـودم دور شـده بسـیار از مسیرخداوندد اگر چه مسیحی بودم اماقابل اتکایی شده بودن
مبـدل  یبه مرد دیگـر و اکنون دیدم. سرانجام او به این نتیجه رسید که مسیح را در مرکز زندگیش قرار دهد 

شده است. 
می یابیم. بیاییـد  "انوسیله ای غیرقابل اطمین"چقدر زود به هوش و استدالل خودمان اعتماد می کنیم و آنرا 

هرگز فراموش نکنیم که مسیح تنها صخره مستحکمی است که پایه آن صدق و راستی اسـت و مـا میتـوانیم    
همیشه بر آن تکیه کنیم. 

بجز خون و مهر عیسینجویم دیگر پناهی
اعتمادم هست بر عیسینخواهم دیگر قولی

خلوتگاهخلوتگاه

فوریه20
زمونآارزیابی 

49-46: 6لوقا قرائت:
)46: 6لوقا (.نمی آوریدمی گویید و آنچه می گویم به عملچون است که مرا خداونـدا خداونـدا

امریکا به نتایجی دست یافته است که یمحققی به نام رابرت گینت در مرکز راهبری خالقیت ها در کلرادو
ندارند. یوانی زیادنشان می دهد ارزش هایی که ما مدعی آن هستیم با رفتار واقعی ما همخ

ساله اش مهم ترین بخش زندگی اوست دریافت که معموال 5تجاری که ادعا می کرد دختر یرئیس شرکت
قبل از بیدار شدن فرزندش به سرکار می رود و شب ها اغلب بعد از خوابیدن او به منزل باز می گردد. به 

در یکی از روزهای شنبه اور ا با خود به سر همین خاطر برای اینکه وقت بیشتری را با دخترش سپری کند 
بابا، اینجا همان جایی است که در آن زندگی "کار برد. دختر بچه بعد از نگاهی به دفتر کاری پدرش گفت:

"می کنی؟.

شاید بـرای او دختــرش مهم ترین به شمار می رفت ولی رفتارش نشان داد که واقعا چه چیزی برای او 
و در حقیقت دخترش با زبان کودکانه خود حقیقت زندگی اش را بازگو نمود.  حال . بوده استارزشمند 

باید از خود بپرسیم که حقیقتاً مهم ترین بخش زندگی ما چیست؟ وقت و انرژی خود را بیشتر در کجا 
صرف می کنیم؟ استعداد خود را برای که بکار می گیریم؟ ...

می خواهد، نه احساسات گرم و کلمات ایمـان. او از کسـانی کـه    نمودن را با ما اطاعت اشمسیح در رابطه
نمی می گویید و آنچه می گویم به عملخداونـداچگونه است که مرا خداوندا"پیروان او هستند می پرسد:

47عیسی این موضوع را با حکایت سازندگان خانه بر روی صخره و شن به تصویر کشید (آیـات "....آورید
احترام بـه مسـیح   ،پی سنگی محکم ، نتیجه اطاعت از خدا را نشان می دهد. این کاربال) سازنده عاق49-

در مقابل طوفانهای زندگی ایستادگی کنیم. آنچه انجام می دهیم بیش از آنچـه  کهاست وما را قادر می سازد
شـود  اودانه ها پر اوقاتمان با جباشد کهدهنده واقعی چیزی است که برای آن ارزش قائلیم. می گوییم نشان

یافت نشد؛ باشد که فردا از آن خدا ثمری روحانیاگر امروز گذشت، صرف شوند.آسمان برایمانلحظاتو 
باشد و حیاتمان به جاللش ختم شود. 
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سرباز هندي

23–15: 1قرائت: افسسیان 
است دولت جالل میراث او در تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام

)18: 1افسسیان (مقدسین،
روزی پیرمردی هندی را که به علت گرسنگی به تشنج افتاده بود بـه بیمارسـتانی در دهلـی نـو آوردنـد. در      
مدتی که از او در بیمارستان مواظبت می کردند اتفاق جالبی افتاد، بر گردن او کیسه ای ابریشمی یافتنـد کـه   

ن قرار داشت، متن نامه نشان از این داشت که این شخص در جوانی در ارتش انگلستان خدمت نامه ای در آ
نموده و به علت شجاعتی که به خرج داده و جان فرمانده خود را از خطر مرگ نجـات داده بـود؛ از طـرف    

اند ( در آن زمان پ20فرماندار انگلستان در هندوستان نشان افتخار دریافت نموده و نیز مقرری ماهانه معادل 
خانواده معمولی در شهر دهلی بود) برایش در نظر گرفته شده که هر ماه می 3این پول معادل حقوق ماهانه 

توانست آن را از کمپانی هند شرقی دریافت کند. وقتی که از او در مـورد آن نامـه پرسـیدند جـواب جـالبی      
دعا یـا وِردی اسـت کـه مـی توانـد او را از خطـر       شنیدند، او در تمام این مدت فکر می کرد که این کاغذ،

اهریمن نجات دهد لذا آن را به گردن آویخته تا همیشه او را محفوظ دارد.  
حکایت فوق مرا به یاد شعر حافظ انداخت که می گوید: 

ی کردسالها دل طلب جام جم از ما می کرد                              وان چه خود داشت زبیگانه تمنا م
تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که «همچنین دعای پولس برای ایمانداران اهالی شهر افسس که می گوید: 

پدر ذوالجالل است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. تا چشمان دل شما روشن 
. گـاهی حکایـت   »قدسـین گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جالل میـراث او در م 

روحانی ما نیز به مانند پیر مرد هندی می گردد و شاید بهترین صفتی که می تواند شرایط ما را توصیف کند: 
غنی فقیر می باشد. یعنی کسی که در عین توانمندی وثروت، محتاج و بی چیز باشد و حقـش را از نـامردان   

لت جالل میراث او شده ایم، و این حق را داریـم کـه   گدایی ُکند. ما در خداوندمان عیسی مسیح صاحب دو
). شایسته نیسـت کـه بـا وجـود     8: 7متی » ( هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد«در خانه او را بکوبیم. 

ثروتی که در خداوند داریم، محتاج و غم زده و بی پناه باشیم. ما نیز کاغذی با خود به همراه داریم که در آن 
هایی است که خداوند برای ایماندارانش مقرر نموده است. شاید این کاغذ بـر گـردن مـان    شرح همه وعده

آویزان نباشد. یا به مثابه دعا یا وِردی نباشد که ما را از بال دورنگاه دارد بلکه مصداق وعده های راستین خدا 
می باشند که در کتاب مقدس مرقوم شده اند تا ما را از سختی ها عبور دهند.   

خلوتگاهخلوتگاه

مارچ10
ردپایی بر ساحل

27–17: 5قرائت:  ایوب 
دارد را دوستمدار. زیرا خداوند هر کهاو را مکروهخداوند را خوار مشمار، و توبیخ، تأدیبپسر منای

)12-11: 3(امثال » باشداز او مسرور میرا کهپدر پسر خویشنماید، مثلمیتأدیب

وایماندار که عالوه بر روحانیتش در امور زندگیش نیز موفق بود خوابی دید؛ او دید که روزی مردی مسیحی
در کنار دریایی زیبا و آرام دو ردپا بر شنهای ساحل بر جای مانده است. و در عالم خواب چنین تصور کرد 

عیسی مسیح است که رد پای او و مسیح (عمانوئیل = خدا با ما) می باشد. با خود گفت که بخاطر همراهی 
که زندگی چنان خوشایند و مطبوع به پیش می رود و دریای حیاتش چنین آرام و زیبا است. بعد از گذشت 
مدت مدیدی، سختی های بسیاری در زندگی او حادث گشت طوری که هم به لحاظ روحانی و هم به 

در آن ایام محنت بار لحاظ جسمانی زندگیش چنان متالطم شده بود که نمی دانست مشکل در کجا است.
باز خوابی دید که در کنار همان دریای قبل ایستاده است اما این بار دریا بسیار طوفانی و هوا ابری و غم زده 
است. و وحشتناک تر اینکه فقط یک رد پا بر روش شنها دیده می شود. دلش به شدت شکسته شده بود 

هستند و عیسی مسیح او را ترک نموده است؛ شاید به چون احساس می کرد که آن ردپاها فقط متعلق به او 
همین دلیل دریای زندگی اش چنین طوفانی و برآشفته است؛ ناگهان در همان خواب صدای خداوند را شنید 
که می گفت اشتباه می کنی آن رد پاها متعلق به من است؛ بخاطر طوفان و سختی ها تو را در آغوش گرفته 

». ام
ول نمی دهد که مشکالت واقع نخواهند شد؛ ولی این قول را می دهد که به هنگام خداوند در کالمش ق

و تو را تو را هرگز رها نکنم«مشکالت در کنار ما خواهد بود. تو را هرگز ترک نکنم و رها نخواهم نمود. 
شما را آرامیو منو گرانبارانزحمتکشانتمامایبیایید نزد من. «)5: 13(عبرانیان » نمودنخواهمترک

او ارادهدارند و بحسبمیخدا را دوستکهآنانیبجهتکهدانیمو می«). 28: 11(متی » بخشیدخواهم
اینها وعده های ). 28: 8(رومیان » باشنددر کار می) با هم(ایشانخیریتچیزها برایاند، همهشدهخوانده

عه کالم می توان چنین نتیجه گرفت که خدا به هنگام سختی ها و طوفانها خداوند می باشند و از مطال
نزدیکتر است، آنقدر نزدیک که ما را در فیض خود به آغوش کشیده و فقط ردپای او بر شنها نمودار کشته 

است! 



خلوتگاهخلوتگاه

مارچ9
انگشتان بریده
12قرائت امروز: رومیان 

اگر تشنه است، سیرابش نما زیرا اگر چنین کنی اخگرهای پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن و"
)21-20: 12رومیان ("آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز

هنگام خدمت در یکی از قبیله ها به شخصی پیر کهکردمیسیونری که از آفریقا بازگشته بود تعریف می
باشد. آنچه که توجه مرا به خود جلب کرد این بود قبیله میآنشخص با نفوذی در برخوردم که معلوم بود

گشت، وقتی که هنگام غروب آفتاب باز میه رفت و بکه این شخص هر روز صبح زود از قبیله بیرون می
ده و از رئیس قبیله علت را پرسیدم فهمیدم که این شخص در جوانی با یکی از افراد قبیله همسایه دشمن بو

دختر خردسال آن شخص را ربوده و انگشتان دست راست او را بریده ینتیجه این دشمنی این بود که  روز
بود، پس از آن ماجرا دشمن او از آن منطقه کوچ کرد و او را دیگر هرگز ندید ، سالها بعد اتفاقی عجیب 

رعد و برق به او اصابت نمود، او گشت برای این شخص افتاد، در یک روز بارانی وقتی که از شکار باز می
را به بیمارستان بردند و چند ماه در آنجا تحت معالجات پزشکی قرار گرفت و جالب آنکه پرستاری که 

آن دختر انگشت بریده بود، این دختر در نوجوانی با مسیح آشنا شده و به ،مراقبت او را بر عهده گرفته بود
او آن شخص را خیلی خوب به وان پرستار مشغول خدمت به مردم بود.ودر نهایت به عناو ایمان آورده بود،

محتاج به ینه به عنوان دشمن بلکه به عنوان یک بیمار و شخصمردیاد می آورد، ولی برخورد او با آن 
مذکورکمک بود، او هرچه از دستش بر می آمد برای نجات آن مرد انجام داد و در تمام آن مدت شخص

بود، پس از مرخص شدن از بیمارستان او با خود مسیحیخود، نظاره گر اعمال دخترپشیمان از کرده
دل رحمی از روی تصمیم گرفت که هر روز صبح زود به شهر رفته و کارهای خانه آن دختر را برای او نه 

عنوان عضوی از خانواده آن ه است که این شخص بطوالنییمدتپوزش انجام دهد و حالدر حکمبلکه 
او نه تنها کارهای خانه را انجام میاکنون کنند، دختر پذیرفته شده و بچه ها او را پدر بزرگ خطاب می

کند.دهد بلکه از نوه هایش نیز مواظبت می
قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را «اگر هر روز در حضور خدا دعا  کرده و می گوییم: 

ما من به شما می گویم ا«مانطور که بخشوده می شویم دیگران را نیز ببخشیم. باید خود نیز ه» می بخشیم
که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، 

ا این سخن اگر چه سخت ام». احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید
.تعلیم خداوند است و با یاری او شاید محقق شود

خلوتگاهخلوتگاه

فوریه22
ایمان در عمل

26- 14: 2قرائت امروز: یعقوب 
)26-14: 2یعقوب » (زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است

ق تلفن کرد و به مادرش گفت که کرد از عرامسیحی که در ارتش آمریکا خدمت میایروزی پسر خانواده
اری خدا زگردد. مادرش با خوشحالی شروع به شکر گدوران خدمتش به اتمام رسیده و به زودی بر می

پسر به مادرش گفت که درخواستی از او دارد. او گفت که دوستی در ارتش ،نمود. پس از این خبر خوب
خانواده اش را از دست داده تصمیم گرفته  که او را به پیدا کرده که برای او نزدیکتر از برادر بوده و چون 

خانه بیاورد. مادرش در ابتدا گفت که اشکالی ندارد، ولی وقتی پسر گفت که این پسر هر دو پایش را در 
کنی که مواظبت از دوستت برای ما مشکل بزرگی فکر نمی"جنگ از دست داده،  مادرش به او گفت:

ه هر روز او را به دستشویی یا حمام ببرد لباسهایش را بپوشاند، حتما باید یک خواهد بود. یکی می خواهد ک
ویلچیر داشته باشیم تا او را حرکت دهیم، به نظر من بهتر است او را در یکی از این خانه ها که مخصوص  

موافقت پسر"زنیم.باشند بگذاریم تا از او مواظبت کنند. ما هم هر آخر هفته به او سر میمعلوالن می
نموده و گوشی را قطع کرد.  یک هفته بعد نامه ای به دست خانواده رسید که پسرشان خودکشی نموده و از 

که برای تحویل جسد او به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سه روز تمام صدای گریه شده بودآنها در خواست 
ز توانسته است او را به این کار وا از آن خانه قطع نمی شد. همه در بهت و حیرت و اندوه بودند چه چی

مادر درخواست نمود که پسرش حاضر شدند؛جسد تحویلدارد. روز تحویل جسد فرا رسید وقتی که برای 
را یک بار دیگر ببیند و به آغوش بگیرد وقتی که تابوت باز شد مادر پسر نقش بر زمین گشت، آن دوست 

.بودبی پای پسر در واقع خود پسرش 
گاهی گمان می کنیم که کس ت کرده ایم که مشکالت و ناتوانی دیگران را از دور نظاره گر باشیم؛اغلب عاد

دیگری به داد آنان خواهد رسید اما شاید خدا مخصوصاً آنها را پیش روی ما قرار داده تا فاصله میان ایمان و 
م وقتی که عمل ندارد آیا ایمان ای برادران من چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دار"عمل ما را بسنجد. 

تواند او را نجات بخشد پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما می
یعقوب ("بدیشان گوید به سالمتی بروید و گرم و سیر شوید و مایحتاج بدن را بدیشان ندهد چه نفع دارد

ازهای دیگران را به سازمانهای خیره، راهبه ها و مددکاران ) . عزیزان بیایید مشکالت و نی15- 14: 2
اجتماعی حواله نکنیم؛ شاید روزی فرزند خودمان گریبانگیر آن مشکل باشد! 



خلوتگاهخلوتگاه

فوریه23

بخشش خدابخشش خدا
8قرائت امروز: رومیان  

به ما او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را"
)32: 8رومیان ("نخواهد بخشید.

آقایان و خانمها امروز روز بزرگی است و «:نمودگفتنمسئول حراج پشت میز رفت و شروع به سخن
همانطور که در آگهی روزنامه ها خوانده اید قرار است که تمامی مایملک آقای... که شامل اشیا و خود خانه 

تابلو از (وان 3با ارزش یک تابلو از (رافائل) ییان تمامی این اشیادر م.باشند به حراج گذاشته شودمی
باشند ولی قبل از رسیدن به آنها ابتدا از این تابلو شروع میتابلو از (پیکاسو) نیز موجود می3وک) و ک

شهادت باشد که در دوران خدمتش در ارتش و قبل از به اثر تنها پسر مرحوم میپسرمکنیم، این تابلو با نام 
"خواهد این تابلو را بخرد؟ میچه کسیرسیدنش کشیده شده است، خوب حاال 

برو "رسید که هیچ کس چیزی نگفت همه در انتظار تابلو های نفیس بودند صداهای همهمه به گوش می
...."سر اصل ماجرا 

روش برسد این تابلو یت نامه ذکر کرده که اولین چیزی که باید به فصکه مرحوم در و"مسئول حراج گفت:
"باشد پس لطفا برای خریدنش شرکت کنیدمی

دالر همه به طرف صدا برگشتند او کسی نبود جز باغبان خانه ، مسئول 50صدایی از انتهای سالن گفت 
هیچ صدایی، همه منتظر اشیا نفیسه بودند نه تابلویی بی "دالر کسی بیشتر نمی خواهد50"حراج گفت:

مسئول حراج "دالر سه تابلو فروخته شد50دالر دو و 50دالر یک 50"نام و نشان. ارزش از نقاشی بی
آقایان و خانمها حراج امروز به اتمام رسید همه متعجب شدند "و سپس  افزود بیدپتک چوبی را بر میز کو

ه مرحوم در باید به شما بگویم ک": پاسخ داداو "پس بقیه تابلوها چی "و شروع به شکایت نمودند که:
! "وصیت خود ذکر کرده بود که هر کس که پسرم را دارد همه مایملک مرا نیز دارد

و هرگاه فرزندان »شوند ایشان پسران خدایندزیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می«فرماید:کالم می
از دولت )را داریم؛حال اگر امروز پسر(مسیح». هستیم وارثان هم هستیم یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح

پدر(خدای پدر) برخورداریم! 

خلوتگاهخلوتگاه

مارچ8
کتاب مقدس 

9تا 1: 1قرائت امروز: یوشع 
این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب 

چنین کامیاب خواهی شد.است متوجه شده عمل نمایی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و هم
)8: 1یوشع (

روزی دو مبشر مسیحی در یکی از دهات روسیه وارد خانه ای شدند، آنها به پیرزنی که صاحب خانه بود 
پیرزن در است.گفتند که هدفشان از آمدن به آنجا تحویل هدیه ای است که از سوی خدا برای او مهیا شده

؛آوردبیرونی از آن دو مبشر کتاب مقدسی از درون کوله پشتی خود ابتدا بسیار ذوق نمود ولی وقتی که یک
برادران عزیز من خود مسیحی هستم و یک جلد زرین کتاب :ذوق و شوق او محو گردید و به آنها گفت

مقدس در منزل دارم، و از آنها خواست که آن کتاب را برای شخص دیگری نگاه دارند، او برای اثبات 
نوه هایش را صدا کرد و از او خواست که کتاب مقدسش را که در صندوقچه کنار تخت ادعای خود یکی از 

یک بار دیگر از اینکه مسیحی ،خوابش قرار داشت بیاورد تا آن را به آن دو مبشر نشان دهد، در این حین
ی را که باشند سخن گفت، لحظاتی بعد نوه او کتابباشد و نه فقط خود بلکه همه خانواده او مسیحی میمی

در پارچه ای ابریشمی پیچیده شده بود با خود آورد، پیرزن کتاب را از دست نوه خود گرفت و شروع به باز 
زیرا است ، ناگهان فریادی از شوق سر داد و گفت: امروز روز خوش شانسی من نمودکردن پارچه ابریشمی 

که به مدت دو سال تمام گم کرده بودم در با ورود شما برادران به خانه من بود که من توانستم عینکهایم را
میان این پارچه و در کنار کتاب مقدس عزیزم پیدا کنم.

نماییم،  خداوند به یوشع گفت روز و مل میأام آن تغو در پیمی کنیمهرچند وقت یک بار، کالم را مطالعه 
انیم در زندگی موفق و پیروز توشب در کالم من تفکر نما تا کامیاب باشی. بدون مطالعه روزانه کالم نمی

که هنوز در مطالعه روزانه استبدین علت می شویم؛باشیم، اگر در زندگیمان همواره با شکست مواجه 
ام آن مشکل داریم. کالم خدا برای پایهای ما چراغ و برای راههای ما نور است ( غکالم و تفکر نمودن در پی

ما را خداوندباشد که).3: 8کند بلکه با کالم خدا ( تثنیه ی). انسان نه محض نان زیست م105: 119مزمور 
یاری کند تا هیچ عاملی قادر نباشد مطالعه روزانه کالم خدا را از ما برباید!



خلوتگاهخلوتگاه

مارچ7
خداي نجات دهنده

17تا8: 6قرائت : دوم پادشاهان 
)6:16دوم پادشاهان (نداز آنانی که با ایشانند بیشتراو گفت مترس زیرا آنانی که با مایند

مبشری که بیش از سی سال از زندگی خود را به همراه همسر و فرزندان در میان قبیله ای آدمخوار در 
که از کتاب دوم پادشاهان برای افراد این قبیله درس مییروزبود، می گفت گذرانده ای دور افتادهجزیره

دانستم چه نمی.در یک لحظه تمامی قبیله به هم ریختدادم ناگهان همگی شروع به جیغ و داد کردند و 
اتفاقی افتاده ولی پس از چند لحظه رئیس قبیله پیش من آمد و گفت: از روزی که شما به این جزیره آمدید 
تا موقعی که ما مسیح را شناختیم همیشه در پی فرصتی بودیم تا به چادر شما که در کنار ساحل بود حمله 

شدیم لشگر شاهانه استفاده کنیم ولی هر شب که به چادر شما نزدیک مییه عنوان خوراککرده و از شما  ب
تا طلوع آفتاب از و دیدیم که همه لباس سفید بر تن و شمشیرهای آتشین در دست داشتند بزرگی را می

شگر شدند، امروز وقتی که این قسمت از کالم را خواندیم همگی فهمیدیم که این لکنار شما دور نمی
نمود، وقتی رئیس قبیله خداوند بود که برای محافظت از خانواده شما در کنار چادرتان هر شب توقف می

این را گفت با چشمانی که پر از اشک شادی بود رو به زمین نهاده و خداوند را برای این کمک عظیمش 
شکر کردم.

ه با چشم ایمان نگاه کنیم آنگاه همانند کند کافیست کبه راستی که خداوند ما را در هر حال محافظت می
خداوندا چشمان دل ما را نیز الیشع خواهیم گفت مترس زیرا آنانی که با مایند از آنانی که با ایشانند بیشترند.

همانند غالم الیشع روشن گردان تا نجات تو را در زندگیمان هر روزه ببینیم. آمین
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فوریه24
خدایی نیست

14وز: مزمور قرائت امر
آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد عالم نفهمیده اید، او است که بر "

)21: 40اشعیا ("کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ میباشند.

ل زیبا و پر برکت. مدتی پیش از یکی از دوستانم داستانی شنیدم که هم جالب و با مزه بود و در عین حا
داستان از این قرار بود که: 

ای خدا ما از لحاظ علمی به "روزی بزرگترین دانشمندان جهان با هم به حضور خدا رفته و به او گفتند که: 
احتیاجی به وجود تو نمی،توانیم انسان را خلق کنیم و دیگر در دنیای مال شده ایم که میئدرجه ای نا

دانشمندان کمی خاک آوردند تا "بیایید ببینم چگونه انسان را آفریدید"واب گفت:، خداوند در ج"باشد
خوب "آنها جواب دادند که:"بخشید ولی این چیه می"شروع به آفریدن انسان کنند که ناگهان خدا گفت:

این جور که من میدونم خاک را من آفریدم، پس  لطفا اول خاک مخصوص "خدا جواب داد:"این خاکه
."خود را خلق کنید و بعد شروع به آفریدن انسان کنید

احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست. فاسد شده، شرارت مکروه «د: گویمی1: 53داود در مزمور
خدایی که تمامی دنیا را در شش روز و از هیچ آفرید. شاید وقتی این مزمور ».کرده اند و نیکوکاری نیست

دانیم و ایمان داریم که خدا میکنیم که خوب ما احمق نیستیم،یم، زیرا فکر میخندخوانیم میرا می
شود. اگر ادعای ایمان داری داریم، خداوند ما عیسی مسیح از میآغازاینجا از دقیقاًوجود دارد، اما مشکل

م بتابد تا اعمال شما نور عالم هستید.... بگذارید نور شما بر مرد":و آن این است که ؛ ما انتظاری دارد
) آیا این واقعیت در 16-14: 5(متی "نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند

، استخورد آیا تاکنون کسی نور خدا را در زندگی ما دیده و او را تمجید نمودهزندگی ما به چشم می
در میان مردم مشهور شده گوید. ما چه میگوییم که خدا وجود ندارد ولی زندگیشاید مانند احمقان نمی

!  حال در حیات روحانی ما نیز همین جمله مصداق دارد. تصویر رخساره گوید از سرِ درونرنگاست که : 
زندگی ما حکایت گر اعتقاد و ایمان درونیمان است. اگر این تصویر تیره و تار بنظر می رسد و زندگی 

؛ باید به نزد خدا رفته و از او بخواهیم که آینه دلمان را از تیرگی ها روحانی ما حرفی برای گفتن ندارد
طوری پاک کند تا نور او از زندگی مان تابان شود. تصویر زندگی ما بیانگر رابطه روحانی ما با خداوند 

بطه باید به حضور او اعتراف کرده شوند تا باز هم این رااست. اگر گناهانی این رابطه را مخدوش نموده،
شفاف و نورانی باشد. و بیرون و درون زندگی ما هر دو یک صدا حاکمیت خدا را فریاد زنند! 
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فوریه25
چتري در باران
46- 41: 19قرائت امروز: اول پادشاهان 

شما خواهد کرد، زیرا را برایامروز آنخداوند را ببینید، کهمترسید! بایستید و نجات: «گفتقومبهموسی
)13: 14(خروجابد دیگر نخواهید دیدامروز دیدید تا بهرا کهمصریان

صبح روز یکشنبه در یکی از شهرهای انگلستان که مدتی باران نباریده بود و کم کم نشانه های قحطی 
محترم بود؛مردم بسیار نزدکهیکی از مشایخ کلیسادکتر تیلور،می شد، پس از پایان جلسه کلیسااحساس

"ز کشیش در خواست نمود تا لحظه ای با جماعت سخن گوید، وقتی در برابر جماعت ایستاد گفت: ا

رسیده تا از خانه های خود بیرون آمده و با هم یک صدا زمان آنکنم که برادران و خواهران عزیز فکر می
ر در کلیسا همه با هم بعد از ظه5:00تا امروز ساعت می خواهماز خدا درخواست باران کنیم، از همه شما 

».برای دعا جمع شویم
ساله اش، امیلی در 5خواست از خانه به کلیسا برود دختر دقیقه وقتی که دکتر می4:30آن روز ساعت 

": دکتر گفت"بابا چترت را فراموش نکنی"حالی که چتری در دست داشت به سوی پدر دوید و گفت: 

مگر برای درخواست باران به کلیسا نمی"گفت: ترش در جوابدخ. "دخترم هوا خوبه و چتر الزم نیست
که در دخترش دیده بود را با همه در ی. دکتر به کلیسا رفت و ایمان محکم"چتر الزم داریروی، پس حتماً

نکشید که جواب دعا یمیان گذاشت، همه بر زانوان خود افتاده و از خداوند درخواست باران نمودند، طول
به مانی،دلی پر از شاددر هوایی بارانی، و باگشت تمامی طول راه تا خانه را ازتیلور در هنگام برسید، دکتر 

گفت. شکر و سپاس میراخداوند، خاطر وجود دخترش و داشتن چتر
برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای مرد عادل در عمل "گوید:کالم خداوند در رساله یعقوب می

3دارد، الیاس مردی بود صاحب حواس مثل ما و به تمامی دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت قوت بسیار
) 18-16: 5( یعقوب "سال و شش ماه نبارید و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید

سئوال "مسیح فرمود:اوند؟و اعتماد به خدباشند آیا پر از شک و تردید یا با اطمیناندعاهای ما چگونه می
.)7: 7(متی "کنید که به شما داده خواهد شد.... 
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مارچ6
سخن خشم آلود
3قرائت امروز: یعقوب 

"زبان از زیادتی دل سخن میگوید"

روز در خرمنگاه دو دوست روستائی بر سر مسئله ای کوچک جر و بحث نمودند، ریچارد که خیلی زود 
. صبح روز "ویلیام زندگیت را به آتش خواهم کشید":انش را با این جمله تمام کردشد سخنخشمگین می

ریچارد را در مقابل خانه خود دید که نگهبانی ؛بعد وقتی که ویلیام از خانه بیرون آمد تا به خرمن گاه برود
از اینکه به خانه دیروز بعد"کند با این جواب روبرو شد: می دهد، وقتی از او پرسید که آنجا چه کار می

برگشتم ناگهان این فکر به مغزم خطور کرد که این چه حرفی بود که من به تو گفتم و این چه حماقتی بود 
تواند شب هنگام آمده و خانه تو را به آتش کشیده و آن را به گردن من که من کردم ، چون دشمن ما می

از خانه بیرون بیایی در مقابل خانه ات نگهبانی بدهم بیاندازد، از همان لحظه تصمیم گرفتم تا هنگامی که تو
تا کسی به تو و خانواده ات آسیبی نرساند، حاال هم از تو به خاطر سخن ناشایسته ای که دیروز گفتم پوزش 

طلبم.می

... اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است و می توانـد عنـان تمـام جسـد     "کالم خدا می فرماید:
باشد، ولی همانگونه که یکی از بزرگترین مشکالت در زندگی ایماندارن رام کردن زبان می"بکشد.خود را

قلبـی  "گویدزبان از زیادتی دل سخن می"خوانیم شایسته نیست که سخنان بد از دهان ما خارج شود، می
چشـمه از یـک   آیـا  «و فیض بخش خواهد گفـت. آمیزکه مملو از محبت و فیض خدا باشد سخنان محبت

شکاف آب شیرین و شور جاری می سازد؟ یا می شود ای برادرانِ من که درخت انجیر، زیتـون یـا درخـت    
بنـابراین، بـه جهـت مراقبـت از     » مو، انجیر بار آورد؟ و چشمه شور نمی تواند آب شیرین را موجود سازد. 

که آنجا را تحت حاکمیت خود قرار دهد. زبان و گفتارمان باید به قلبمان رجوع نماییم و از خداوند بخواهیم 
صاحب معرفت سخنان خود را «همچنین باید از زیاد حرف زدن بپرهیزیم چرا که خالی از اشتباه نمی باشد. 

پـس بیاییـد در سـخن گفـتن     ). 27: 17امثال » ( باز می دارد، و هرکه روح حلیم دارد مرد فطانت پیشه است
ا سر بزند!تا کمتر اشتباهی از مآهسته باشیم؛
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مارچ5

صداي نی
17–13: 10قرائت: رومیان 

خداستقوتهستیمناجیاننزد ما که، لکناستحماقتبرای هالکانزیرا ذکر صلیب
)18: 1( اول قرنتیان  

ات به دار مجازچهار قاتل در زندان یک روز زمستانی به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، قرار بود سحرگاه
دوم محکومنوبت به اجرا شد. اعدام در مورد اوحکمنخستین اعدامی وحید نام داشت کهآویخته شوند. 

مردی را به قتل رسانده بود. سینا پس از محاکمه دادگاه کیفری به شش سال پیشداشت؛سینا نام رسید که
اش از قاضی ان آخرین خواستهدار رفت به عنوقصاص محکوم و حکم او نیز تایید شد. وی وقتی پای چوبه

که طنین آن باعث شروع به زدن آهنگی کرداجرای حکم خواست اجازه دهد نی بزند. او پس از گرفتن نی
شد اولیای دم (خانواده مقتول) به او مهلت دهند. صدای نی او حتی سبب شد که خانواده های دو مقتول 

دیگر نیز رضایت دهند که حکم قصاص انجام نشود. 
همچنین به یادم آمد که یکی از مبشرین کلیسای کاتولیک در دوران استعمار اسپانیا در آمریکای التین به 
سوی یکی از قبایل بومی اعزام شد؛ او از اولین برخورد با بومیان می ترسید چرا که آنها مبشر قبلی را در 

شدن، بوسیله نی خود سرودی را نواخت که اولین برخورد از بین برده بودند. به همین دلیل در اولین مواجه 
همان آهنگ باعث شد بومیان به او جذب شوند و او را قبول نمایند و بعدها خدمات بشارتیش در آن ناحیه 

گسترش یافت. 
در هر دو واقعه جدی فوق، صدای خوش نی یا فلوت باعث شد که سایه مرگ از صحنه رخ بر بتابد. من به 

صدای نی چقدر شبیه بشارت دادن ما ایمانداران است. اگر چه از عاقبت کار بی این فکر بودم که طنین
خبریم اما چون این خدا است که بر دلها حاکم است و اوست که ذهن ها را منور می کُند. پس باید نی بزنیم 

را برای تا شاید حکم تغییر یابد. شاید خدا همین صدای نی ما را که مثابه صدای خوش پیغام انجیل است
عوض کردن حکم مرگی بکار گیرد. شاید آنرا برای تسلیم نمودن انسان جاهل و سخت دلی بکار برد. 
وظیفه ما اظهار نظر نیست بلکه باید نی بزنیم، صرف نظر از اینکه سرانجام ماجرا چه خواهد شد. به همین 

چیزهایدهند و بهمیبشارتسالمتیبههکآنانیپایهایزیبا استچه«دلیل است که کالم خدا می فرماید: 
). همچنانکه در صدای نی آن قدرتی نهفته بود که توانست روحیه 15: 10(رومیان » دهندمینیکو مژده

زیرا ذکر صلیب«قصاص و قتل را از میان بردارد؛ در پیغام خوش انجیل نیز قوت عظیم خدا نهفته است: 
). باشد که 18: 1اول قرنتیان « ) خداستقوتهستیمناجیاننزد ما کهلکن، استحماقتبرای هالکان

صدای نی ما وسیله ای برای تحقق نقشه خدا در نجات گناهکاران باشد!   
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فوریه26
محصول نیکوکاري

10-7: 6قرائت: غالطیان 
)7: 6غالطیان (. زیرا که آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد..

اش ، در حالی که به دنبال امرار معاش خـانواده یفلمینگ نام داشت. روز،کشاورزی فقیر از اهالی اسکاتلند
بود، از باتالقی در آن نزدیکی صدای درخواست کمک شنید، وسایلش را بر روی زمین انداخت و به سـمت  

کرد تا خودش را زد و تالش مییپسری وحشت زده که تا کمر در باتالق فرو رفته بود، فریاد مباتالق دوید.
ــد.  آزاد کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای مجلل به منزل محقر فارمر فارمر فلمینگ او را از مرگی تدریجی و وحشتناک نجات داد.روز بعد، کالسکه
زاده خود را به عنوان پدر پسری معرفی کرد که فارمر فلمینگ نجـاتش داده بـود.   فلمینگ رسید. مرد اشراف

کشاورز اسکاتلندی جواب داد: » شما زندگی پسرم را نجات دادی.،م جبران کنمخواهمی«اشراف زاده گفت: 
در همـین لحظـه پسـر کشـاورز وارد کلبـه شـد.      » ام پـولی بگیـرم.  توانم برای کاری که انجـام داده نمیمن«

دهید او کنیم. اجازه ببا هم معامله می» بله«کشاورز با افتخار جواب داد: » پسر شماست؟«زاده پرسید: اشراف
را همراه خودم ببرم تا تحصیل کند. اگر شبیه پدرش باشد، به مردی تبدیل خواهد شد که تـو بـه او افتخـار    

پسر فارمر فلمینگ از دانشکدۀ پزشکی سنت ماری در لندن فارغ التحصیل شـد و همـین طـور    خواهی کرد.
هـا بعـد، پسـر    سـال یلین مشهور شد.ادامه داد تا در سراسر جهان به عنوان سر الکساندر فلمینگ کاشف پنس

زاده به ذات الریه مبتال شد که با پنسیلین درمان شد.همان اشراف
همانطور که در داستان فوق مالحظه می کنیم؛ کشاورز فقیر آنچه را کاشته بود درو نمود کالم خدا می گوید: 

جسم خود کارد، از جسم فساد را درو زیرا که آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد. زیرا هر که برای «
کند و هر که برای روح کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید. لیکن از نیکوکاری خسته نشویم زیرا که 
در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. خالصه بقدری که فرصت داریـم، بـا جمیـع مـردم احسـان      

). پس بیایید جور دیگـری بـه زنـدگی نگـاه     10-7: 6الطیان (غ»بنماییم، علی الخصوص با اهل بیت ایمان
کنیم. عمر ما مثل باغی است که می توان در آن گیاهان مختلفی را کاشت. اما خوشابحال آنکس که به جهت 

بطور قطع محصول و مزد خود را درو خواهد نمود. نیکو کاری می کارد؛
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فوریه27
در دیوارمیخ 

19قرائت: مزمور 
خنان زبانم تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی!س

)14: 19(مزمور 

بداخالقی بود که مرتب عصبانی می شد و به ندرت پیش می آمد که بتواند حالت عصبی خود را بچهپسر
ی کرد و به جهت اینکه این کنترل کند، بخاطر این عادت هم اکثر دوستانش از او آزرده بودند. پدرش فکر

عادت ناپسند را از او دور کند به او یک کیسه پر از میخ و یک چکش داد و گفت هر وقت عصبانی شدی، 
میخ به دیوار روبرو بکوبد. روزها و هفته ها 37یک میخ به دیوار روبرو بکوب. روز اول پسرک مجبور شد 

و خوی خود را کنترل کند و کمتر عصبانی شود، تعداد سپری شد تا اینکه پسرک توانست تا اندازه ای خلق
میخهایی که به دیوار کوفته بود رفته رفته کمتر شد. پسرک متوجه شد که آسانتر آنست که عصبانی شدن 
خودش را کنترل کند تا آنکه میخها را در دیوار سخت بکوبد. باالخره به این ترتیب روزی رسید که پسرک 

را ترک کرده بود و موضوع را به پدرش یادآوری کرد. پدر به او پیشنهاد کرد که دیگر عادت عصبانی شدن 
حاال به ازاء هر روزی که عصبانی نشود، یکی از میخهایی را که در طول مدت گذشته به دیوار کوبیده بوده 

همه است را از دیوار بیرون بکشد. روزها گذشت تا باالخره یک روز پسر جوان به پدرش رو کرد و گفت 
دستت درد نکند، کار خوبی انجام دادی ولی "پدر رو به پسر کرد و گفت: .میخها را از دیوار درآورده است

به سوراخهایی که در دیوار به وجود آورده ای نگاه کن! این دیوار دیگر هیچوقت دیوار قبلی نخواهد بود. 
ه بر دیوار دل طرف مقابل می کوبی. پسرم وقتی تو در حال عصبانیت چیزی را می گوئی مانند میخی است ک

وخواهد ماندچاقوئی را به شخصی بزنی و آن را از پیکرش درآوری، زخم چاقو کماکان بر بدنشوقتی 
به همان بدی زخم فیزیکی است.روحی نیززخم نمایی. خواهیمعذرتاوازچند مرتبهفرقی نمی کند که

ن و تقصیرات ما چه اثر ناگواری مـی تواننـد داشـته باشـند.     با مطالعه این حکایت متوجه می شویم که گناها
کیست که سهوهای خود را بدانـد؟ مـرا از   «شاید به همین دلیل است که نویسنده مزامیر چنین دعا می کند: 

خطایای مخفی ام طاهر ساز. بنده ات را نیز از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود؛ آنگاه بی عیب و 
عظیم مبرا خواهم بود. سخنان زبانم تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخره من و نجات از گناه

! »دهنده من هستی
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مارچ4
سکه

30-18: 18قرائت لوقا 
زیرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از چه دشوار است که دولتمندان داخل ملکوت خدا شوند.«

) 25-24: 18لوقا » (ت خدادخول دولتمندی در ملکو

دست پسر بچه ای که در خانه با گلدان کوچکی بازی می کرد، در آن گیر کرد و هر کـاری کـرد، نتوانسـت    
اما پدرش هم هر چه تالش کرد نتوانستند به ناچار پدرش را به کمک طلبید.دستش را از گلدان خارج کند.

قبل از ایـن کـار بـه    که گلدان گرانقیمت راضی شده بود دست پسر را از گلدان خارج کند. پدر به شکستن
عنوان آخرین تالش به پسرش گفت: دستت را باز کن، انگشت هایت را به هم بچسبان و آنها را مثل دسـت  

می دانم اما نمـی تـوانم ایـن کـار را     "پسر گفت: من جمع کن. آن وقت فکر می کنم دستت بیرون می آید.
اگـر ایـن   "پسر گفت: "چرا نمی توانی؟"ب پسرش شگفت زده شده بود پرسید: پدر که از این جوا"بکنم.

. "کار را بکنم سکه ای که در مشتم است، بیرون می افتد

داستان فوق حکایت گر زندگی کسانی است که حاضر نیستند به جهت نجات یافتن، دست از طمع و ثروت 
است که واقعاً می خواهد خداوند را پیروی کند بردارند. در کتاب مقدس حکایت جوان ثروتمندی نقل شده
محزون شده به راه خـود مـی رود چـون دولـت     اما وقتی عیسی از او می خواهد اموال خود را صدقه دهد،

در واقع مشتش را محکم گره کرده بود تا سکه خود را حفظ نماید. به همین دلیـل اسـت کـه    بسیار داشت؛ 
زیرا گذشـتن شـتر از سـوراخ    ت که دولتمندان داخل ملکوت خدا شوند.چه دشوار اس«خداوند می فرماید: 

). اما کالم خدا در اینجـا  25-24: 18قرائت لوقا » (سوزن آسانتر است از دخول دولتمندی در ملکوت خدا
نجات از آن خداوند ». آنچه نزد مردم محال است، نزد خدا ممکن است«خاتمه نمی پذیرد او ادامه می دهد: 

هیچ امری برای او محال نیست؛ پس حتی برای مردمی که اسیر مال اندوزی و طمعکاری شـده انـد   است و 
امید نجات وجود دارد. حتی برای ایماندارانی که در مسائل مالی آنقدر گرفتار شده اند که نمی دانند آیا خدا 

یچ چیـز بـرایش غیـر    را خدمت می کنند یا حساب بانکی شان ،باز امید بهبودی و اصالح در خدایی کـه هـ  
وجود دارد. ممکن نیست؛ 
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مارچ3
کوهنورد

11قرائت:  عبرانیان 
پس ایمان، اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهانِ چیزهای نادیده. زیرا که به این، برای قدما شهادت داده شد. به ایمان 

)3-1: 11عبرانیان (ه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شدفهمیده ایم که عالم ها به کلمه خدا مرتّب گردید، حتّی آنک

،آماده سازیاست که می خواست از بلندترین کوه ها باال برود او پس از سالهایداستان درمورد کوهنورد
هیچ چیز را نمی و مردهدر بر گرفتبلندی های کوه را تماماًتیره و تارشب.ماجراجویی خود را آغاز کرد

در خورد وسررفت چند قدم مانده به قله کوه پایش د همه چیز سیاه بود همان طور که از کوه باال میدی
از کوه پرت شد . درحال سقوط فقط لکه های سیاهی را در مقابل ،حالی که به سرعت سقوط می کرد

س کرد که ناگهان احسا،فکر می کرد مرگ چقدر به او نزدیک استدر آن حال کهچشمانش می دید. 
طناب به دور کمرش محکم شد. بدنش میان آسمان و زمین معلق بود وفقط طناب او را نگه داشته بود ودر 

ناگهان صدای پر طنینی .جز آنکه فریاد بکشد خدایا کمکم کنه بود؛نماندباقیچاره ای برایشاتاین لحظ
ا نجاتم بده! واقعا باورداری که من می جواب داد: از من چه می خواهی؟ ای خد؛که از آسمان شنیده می شد

توانم تو را نجات دهم؟ البته که باور دارم اگر باور داری طنابی را که به کمرت بسته است پاره کن مرد 
اعالم تصمیم گرفت با تمام نیرو به طناب بچسبد. روز بعد گروه نجات نمود اماکوهنورد یک لحظه سکوت

و با دست هایش محکم بدنش از یک طناب آویزان بود؛نده اکردپیدایخ زده را مردهیکه کوهنوردکرد 
اوفقط یک متر از زمین فاصله داشت.؛ اماطناب را گرفته بود

کالم خدا در رساله رومیان می گوید عادل به ایمان زیست می کند. وقتی داستان فوق را در کتابی می 
بوده است. ولی وقتی که به زندگی خودم فکر کردم چقدر احمقمرد کوهنوردخواندم با خود می گفتم که 

دریافتم که من نیز علی رغم دیدن  بسیاری  از اعمال عجیب خدا در زندگی ،  گاهی صدای او را می شنوم 
مرد اما ترجیح می دهم که  بر روش و اعمال خودم تکیه کنم و بر طناب خودم محکم بچسبم. حکایت 

ت که نمی خواهیم به صدای خدا که از طریق کالمش شنیده می شود حکایت بسیاری از ما اسکوهنورد
به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. «اعتماد نماییم. کالم خدا به ما می گوید: 

از خویشتن را حکیم مپندار،و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. در همه راههای خود او را بشناس،
: 5( امثال »و برای استخوانهایت مغز خواهد بودند بترس و از بدی اجتناب نما. این برای ناف تو شفا،خداو

). باشد که ما نیز به صدای خدا اعتماد نموده و طناب خود محوری و ترس و بی ایمانی را رها کرده و 3-8
نجات و رهایی خداوند را در مشکالت و تنگی ها احساس نماییم. 
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یهفور28
نگاه مثبت

6-1: 7قرائت:  متی 
و اینک چوب در چشم تو "اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم"چگونه به برادر خود می گویی 

)6-1: 7(متی است؟

کشی کردند. روز بعد ضمن صرف صـبحانه، زن متوجـه شـد کـه    بزن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا
دانـد  لباسها چندان تمیز نیست. انگار نمی«های شسته است و گفت: اش درحال آویزان کردن رختهمسایه

هربار همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت.» چطور لباس بشوید. احتماآل باید پودر لباسشویی بهتری بخرد.
کـرد زن جـوان همـان حـرف را تکـرار      اش را برای خشک شدن آویزان میهای شستهکه زن همسایه لباس

های تمیز روی بند رخت تعجب کرد و به همسرش حدود یک ماه بعد، روزی از دیدن لباسکرد تا اینکهمی
مـرد پاسـخ   »ام که چه کسی درست لباس شستن را یـادش داده! یاد گرفته چطور لباس بشوید. مانده«گفت: 

» هایمان را تمیز کردم!من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره«داد: 

بینـیم بـه درجـه شـفافیت     کنـیم، آنچـه مـی   وقتی که رفتار دیگران را مشاهده میهمینطور است. نیززندگی 
داشـته  بستگی دارد. قبل از هرگونه انتقادی، بد نیسـت توجـه   ،ای که از آن مشغول نگاه کردن هستیمپنجره

قضاوت جایخود در آن لحظه چه ذهنیتی داریم و از خودمان بپرسیم آیا آمادگی آن را داریم که بهباشیم که 
«دیگر، ابتدا شیشه پنجره خود یا زندگی شخصی خود را مورد قضـاوت قـرار دهـیم.    فردیدر موردکردن

چون است که خس را در چشم برادر خود می بینی و چوبی را که چشم خود داری نمی یابی؟ یا چگونه به 
چشـم تـو اسـت؟ ای    و اینک چوب در"اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم"برادر خود می گویی 

ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خـس را از چشـم بـرادرت بیـرون     
). در چنین مواقعی یعنی وقتی که می خواهیم در مورد دیگران نظـر بـدهیم ایـن کـالم     5-3: 7(متی »کنی!

بیاندازیم. شاید آلودگی مربوط به خود مـا  مسیح را بیاد آوریم و بالفاصله به شخصیت یا پنجره خود نگاهی
باشد! و الزم است که شیشه های پنجره دلمان با خون عیسی مسیح پاک شوند!
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قُمار
8–7: 15قرائت: تثنیه 

)1: 41( مزمور خواهد داد کند. خداوند او را در روز بال خالصیفقیر تفکر میبرایکهکسیخوشابحال

ه، خداوند این فرصت را برایم فراهم آورده بود که چندین بار برای خدمات بشارتی به کشور ارمنستان سفری داشته در گذشت
نفره، متوجه شدم که فقر و گرسنگی بیداد می کند درآمد هر خانواده 2500باشم. باجود اقامت کوتاه در روستای آشوری نشین 

دالر از آن 200والت به تاجران گرجستان) که شاید چیزی حدود دالر در سال است(در صورت فروش محص400حدود 
دالر یا کمتر از آن چگونه می شود هزینه زندگی در طول یک سال را فراهم نمود. 200صرف سوخت می شود. نمی دانم با 

نی آب پز در یک ظرف نفره، یک سیب زمی5بارها بطور اتفاقی وارد منازل اهالی فقیر روستا شده ام، ناهار خوب یک خانواده 
30دالر بتواند مشکالت تحصیلی دانشجویی را فراهم نمود. حقوق کارمندان دولت حدود 500پر از آب بوده است. شاید مبلغ 

دالر در ماه است. اگر از تمام دانسته های خود راجع به فقر خانواده های قربانی اعتیاد در ایران صرف نظر نمایم! در کشور 
ستان مسیحی و آشوریانی مواجه شدم که برای سرگرمی  به قمارخانه می روند و خود را چنین توجیه می کنند که آمریکا با دو

دالر بازی می کنیم نه بیشتر، فقط برای سرگرمی! نمی دانم این همه کانالها تلوزیونی، امکانات ورزشی و مناظر 100ما فقط 
بگوی سرگرمی این عزیزان شود که باید قُمار کنند تا به آنها خوش بگذرد. به دیدنی، بازی های کامپیوتری،... نمی توانند جوا

نظر من که شاهد حقایق تلخی از مردم دیار خود بوده ام حتی صرف کردن یک سنت برای قمار و سرگرمی گناه مطلق است. 
رار گیرد. به این دلیل که اگر آیات زیر از حال اگر به کالم خدا نیز رجوع کُنیم قطعاً چنین سرگرمی نمی تواند مورد تأیید خدا ق

کالم خدا را مد نظر قرار دهیم متوجه خواهیم شد که این سرگرمی به ظاهر جالب نمی تواند با آیات زیر تطابق داشته باشد: 
طمع ریشه ««).55:2(اشعیا » کنید؟کند صرف میچرا پولتان را برای آنچه نان نیست، و مشقت خویش را برای آنچه سیر نمی«

پیدا شود در از بطالتکهدولتی). 5: 13...( عبرانیان خالیشما از محبت نقرهسیرت. )6:10(اول تیموتائوس » ها استهمه بدی
سیر دارد از نقرهرا دوستنقرهآنکه«.)11: 13( امثال خود اندوزد در تزاید خواهد بود.دستبهباشد، اما هر کهمیتناقص
). اگر بخواهید برای این 10: 5جامعه » ( .استنیز بطالتاینشود.سیر نمیدارد از دخلرا دوستتوانگریشود، و هر کهنمی

آیات نیز توجیح خاص خود را داشته باشید، نمی توانید ادعا کُنید که پولی که در قمار باخته می شود نمی تواند نیاز فُقرا را 
112مزامیر (»دارداستوار میانصافخود را بهباشد. او کارهایدهندهو قرضرئوفکهشخصیاسترخندهف«برآورده نماید.

بیاد دارم که در فیلم شیندلر لیست، شیندلر مردی که همه ثروت خود را صرف خرید یهودیانی نموده بود که در طول ).5:
نفر از میلونها انسانی که به قتل رسیدند را 600ده بودند. او توانسته بود حدود جنگ جهانی دوم در اردوگاه نازی ها گرفتار آم

نجات دهد، اگر چه در آغاز فیلم او مرد سودجویی است که فکرمی کند می تواند با جذب سرمایه یهودیان پولشان را باال 
آخر فیلم او را بسیار دگرگون و آشفته می بکشد چون می دانست که یهودیان مورد غضب هیتلر قرار خواهند گرفت؛ اما صحنه 

یعنی آخرین چیزهای که برایش باقی مانده بینیم چرا که احساس می کرد با حتی با کُت شلوار و مدالی که بر سینه داشت؛
جات او درک کرده بود که حتی با پول اندکی نیز می تواند کسی را نمی توانست دو نفر دیگر را از مرگ نجات دهد؛بودند؛

دهد. اگر چه امروز ما در دوران هوالکاست زندگی نمی کنیم ولی با پول اندکی نیز می توانیم انجیلی برای نجات مردم بخریم 
یا به داد کسانی بشتابیم که به شدت نیازمند حتی پول اندک سرگرمی ما در قُمارخانه های مغرب زمین می شوند! 

خلوتگاهخلوتگاه

مارچ2
بوي عطر دوست

20یل قرائت: اول سموئ
)1:26دوم سموئیل (بودزنانتر از محبتعجیبتو با من. محبتبودیبسیار نازنینمن. برایامشدهتو دلتنگبراییوناتانبرادر منای

سالها پیش برای مدت یک سال به کلیسایی فرستاده شدم تا خداوند را خدمت نمایم. اوضاع روحانی 
مساعد نبود، گروه بندی و ناراحتی های بسیاری بر کلیسا سایه افکنده بود. اما در کلیسای مورد نظر چندان 

آن فضای مأیوس کننده و سرد، تجربه ای مرا به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. در میان اعضاء نوجوان 
ی کلیسا کسی پیدا شد که با صمیمیت و محبت عجیبش مرا به خدمت نمودن دلگرم می نمود. گرچه سن کم

داشت اما آنقدر در دوستی و محبت صمیمی بود که شاید مالقاتش همه خستگی های خدمت در آن فضای 
غم زده را از میان بر می داشت. شرایط برایم سخت تر شد درد کهنه ای در زانویم شدت پیدا کرد و مجبور 

زندگی می کردند نگران به عمل جرّاحی شدم، به هیچ کس خبر نداده بودم تا خانواده ام که در شهر دوری
نشوند. اما بعد از عمل و زمین گیر شدن در گوشه بیمارستان و حس تنهایی در بدترین شرایط، دلم را 
سخت به تنگ آورده بود، آرزو می کردم که کسی به عیادتم بیاید یا کسی کنارم باشد. خواب بودم اما در 

همان دوست صدیق مطلع شده بود که سر از حال بیداری بوی عطری آشنا توجه ام را جلب نمود؛ بله
بیمارستان در آورده ام و به عیادتم آمده بود. از آن پس در مواقع سخت و نیازمندی های زندگی، نه آن بوی 
عطر بلکه بوی دوستی حقیقی او همیشه به مشامم رسیده است. یعنی سایه این دوست قدیمی را همیشه در 

وقت سختی ها احساس نموده ام.  

این ماجرا مرا بیاد دوستی یوناتان و داود انداخت. صمیمیت و دوستی یوناتان به حدی عمیق و ریشه دار بود 
که یوناتان بر خالف دشمنی پدرش شائول با داود، به یاری دوستش داود می شتافت. اعمال شائول علی 

ی به نام داود را جهت رغم بدی و خباثت به نفع فرزندش یوناتان بود؛ چرا که وجود رقیب و تهدید
پادشاهی آینده از میان بر می داشت. ولی یوناتان نه راه رقابت و نامردی بلکه راه عجیب محبت و صمیمیت 
را در پیش گرفت، او به یاری داود شتافت و او را از خطر عداوت پدرش دور نمود. تخت پادشاهی را به 

برادر منای«صمیمی اش را چنین توصیف کُند: رفاقتش فروخت و همین باعث شد که داود فقدان دوست 
بودزنانتر از محبتعجیبتو با من. محبتبودیبسیار نازنینمن. برایامشدهتو دلتنگبراییوناتان

). زندگی گذر لحظه ای است؛ و خیلی زود رنگ و بوی و جاه و جاللش از بین می 1:26دوم سموئیل (
اند بوی عطر دوستی و محبتی صمیمی است که تاج و جبروت پادشاهی نیز آنرا از بین رود.  آنچه می م

نخواهد برد. باشد که برای دوستانمان یوناتان باشیم و همیشه عطر صمیمیت و محبتمان احساس شود. 
اگرچه بسیاری می خواهند به مانند داود شوند اما جای خالی اشخاصی چون یوناتان در کلیسا بیشتر 

اس می شود!احس


