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     روز اول
  سخنان بنا كنندهسخنان بنا كننده

  4 – 1: 2 فيليپيانقرائت: 
هيچ سخن بد از دهان شما بيرون نيايد، بلكه آنچه بحسب حاجت و براي بنا نيكو 

  29:4افسسيان  باشد تا شنوندگان را فيض رساند.
ي شناي ادبيات مسيحي كه در زمينه روانشناسي مسيحلَري كرَپ نويسنده نام آ
يكي از كتاب هايش مدالي طاليي دال بر بيشتر از يك و  كتابهاي با ارزشي را نوشته

راجع به زندگيش مي نويسد: در نوجواني لُكنت  ميليون تيراژ را كسب نموده است؛ 
بري نمايم؛ اما عبادتي را ره اي زبان داشتم با اين وجود از من دعوت شد كه جلسه

كي از من نتوانستم به خوبي صحبت كُنم؛ در پايان جلسه بسيار ناراحت بودم؛ اما ي
لَري به « مرد كهنسالي بود به سوي من آمد و گفت:  رهبران گذشته كليسا كه پير

همان سخنان ». درصد از تو حمايت خواهم نمود 100من   خدمتت ادامه بده؛
نگاه داشتند و نگذاشتند نا اميدي بر من چيره  تشويق آميز مرا در مسير خدمت

  شود.   
در قرائت امروز و در مثال فوق روحيه اي را مي بينيم كه باعث مي شود خدمت 

مردي باعث  مي توانست حدس بزند كه تشويق پيرخدا ادامه پيدا كُند. چه كسي 
همه ضعف  بر آمدن خادم مفيد براي كار خدا خواهد شد. سخنان بنا كُننده شما بر

ها و ناتوانيهاي خادمين چيره مي شوند و آنها را قدرت مي دهند كه كار خدا را به 
؟ آيا در پيرامون شما ري را تشويق خواهيد نمودپيش برند. امروز شما چگونه براد

ايماندارن جواني هستند كه مي توانيد آنها را بنا كُنيد؟ آيا سخنان زبانتان بنا مي كُند 
  مايد؟ يا ويران مي ن
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  روز دوم
  سيمونسيمون  

   30 – 22: 10قرائت  يوحنا 
  و نه  بر او خواهد نگريست  من  . و چشمانديد  خود خواهم  او را براي  و من
  27 : 19ايوب    باشد.   شده  تلف  در اندرونم  هايم گُرده  . اگر چه ديگري  چشم

برخوردار بود؛  يجللم كه از كليساي وجود داشت شهر كوچكي در زمان قرون وسطي
ن شركت مي نمودند كه از لحاظ با لباس فاخر در آ البته فقط اشخاص پولدار

 مي دانستند. در همان شهر پيرسطح نسبتاً بااليي  نيز خود را در صيالت و فرهنگتح
مرد فقيري زندگي مي كرد كه ايماندار بود و رابطه بسيار نزديكي با خدا داشت؛ ولي 

اش نمي توانست در كليسا شركت كُند؛ روزي كشيش كليسا از  به خاطر طبقه اجتمايي
مرد زد و پرسيد؟ سيمون چطوري؟ او  د حقير عبور مي نمود، سري به پيركنار خانه مر
عالي، هر روز به حياط خلوت منزلم مي روم؛ آنجا پر از گُلدانهاي زيبا «پاسخ داد: 

اوند، من سيمون هستم، ؟ سالم خدگويماو مي  به، با خدا خلوت مي كنم و است
كشيش، در حالي كه به عقل و الهيات پير مرد مي خنديد؛ از او » حالت چطور است؟
مرد به شدت مريض شد؛ در  . مدتي گذشت و از بد روزگار، پيرخدا حافظي نمود
. خوابيده بود؛ آن گُلخانه زيبا به ويرانه اي بدل شده بود بستر بيماريخانه، بي رمق در 

همان روزها كشيش باز از كنار منزل سيمون مي گذشت كه خواست از  در يكي از
متوجه حال بد و شرايط روي تفريح سري هم به سيمون بزند. وقتي وارد منزل شد 

خوب بگو ببينم سيمون باز هم به گُلخانه «مرد شد؛ با تمسخر از او پرسيد:  ناگوار پير
رو به كشيش  ن با صداي گرفتهسيمو» مي كُني؟ ات مي روي و با خدا احوال پرسي

نمود و گفت: نه ديگر از شدت بيماري نمي توانم به گُلها برسم و رمقي نيز برايم باقي 
انه ام مي كوبد نمانده كه سخني بر زبان آورم؛ اما هر روز كسي را مي بينم كه بر در خ

مرا و همين » سيمون، من عيسي مسيح هستم، حالت چطور است؟ سالم«و مي گويد: 
ستان فوق را كجا خوانده يا شنيده ام، اما يك چيز را امن نمي دانم د دلگرم مي كُند!

مرد در گذشته مصداق داشته و  كه سرگذشت اين پيرخوب مي دانم و آن اين است 
امروز نيز تكرار مي شود. در قرائت امروز مي بينيم كه يهوديان مذهبي نما، هميشه با 

در پي بحث و جدل با عيسي مسيح بودند؛ در عوض  استناد بر دانسته هاي خود
و مرا   شناسم آنها را مي  و من شنوند آواز مرا مي  من  گوسفندان«خداوند مي فرمايد: 

نخواهند شد و   ابد هالك  و تا به  دهم مي  جاوداني  آنها حيات  به  كنند. و من مي  متابعت
خداوند از طريق  ه). امروز28و 27 »( نخواهد گرفت  من  آنها را از دست  كس هيچ

جدل و و آيا صداي او را مي شنويم، يا فقط در پي بحث  گويد؛مي  سخنكالمش 
دلخوش به الهيات و دانسته هاي خود هستيم؟ آنچه خداوند در جستجوي آن مي 
باشد، كالم زيبا و كليساي بزرگ و سيستم مذهبي و دانش واال نيست؛ او به دنبال 

  زيـرا كه . «كُند، با ما بماند و كالم او در ما بماند خَلوتمي گردد تا با ما  گُلخانه اي
  ايشان  دل  كه  را بر آنانـي  خويش  كند تا قوت تردد مي  جهان  خداوند در تمـام  چشمـان

). باشد كه بتوانيم خَلوتگاه ويران 9 : 16دوم تواريخ ( »سازد  نمايان  است  با او كامل
  زندگيمان را دوباره احيا نماييم. دهيا گمش شده
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    روز سوم
  براي خود او! براي خود او! 
  63قرائت:  مزمور 

  ر از تو هيچ چيز را در زمين نمي خواهم.كيست براي من در آسمان؟ و غي
  25:  73مزمور 

اش خارج شد. در راه بـا يـك ماشـين تصـادف كـرد و       پيرمردي صبح زود از خانه
شدند به سـرعت او را بـه اولـين درمانگـاه رسـاندند.       آسيب ديد. عابراني كه رد مي

ايـد ازتـو   پرستاران ابتدا زخمهاي پيرمرد را پانسمان كردنـد سـپس بـه او گفتنـد: ب    
عكسبرداري شود تا جايي از بدنت آسيب نديده باشد. پيرمرد غمگين شـد و گفـت   
عجله دارد و نيازي به عكسبرداري نيست. پرستاران از او دليلش را پرسيدند. پيرمرد 

روم و صـبحانه را بـا او    زنم در خانه سالمندان اسـت. هـر صـبح آنجـا مـي     :  گفت
دهـيم.   اري به او گفت: خودمان به او خبر مـي پرست خواهم دير شود! خورم. نمي مي

پيرمرد با اندوه گفت: خيلي متأسفم. او آلزايمر دارد. چيزي را متوجه نخواهـد شـد!   
شناسد! پرستار با حيرت گفت: وقتي كه نمي داند شما چـه كسـي    حتي مرا هم نمي

 رويد؟ پيرمرد با صـدايي  هستيد، چرا هر روز صبح براي صرف صبحانه پيش او مي
آيا بر رابطه ما با خدا دانم او چه كسي است...!  گرفته، به آرامي گفت: اما من كه مي

چنين روحيه اي حاكم اسـت؟ و واقعـاً دو طرفـه اسـت؟ اغلـب خـدا را بواسـطه        
گرامي مي داريم. آيا مـي تـوانيم ماننـد آسـاف       كارهايي كه برايمان انجام مي دهد؛

. آيا خـدا را بخـاطر خـودش    »ين نمي خواهمغير از تو هيچ چيز را در زم« :بگوييم
دوست مي داريم؟ بايد در رابطه روحاني خود با او به جـايي برسـيم كـه بگـوييم:     

). 1: 63» (جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو در زمينِ خشك تشنه بي آب«
و بـراي    خواست نمودن به پرسـتش تبـديل شـوند   باشد كه دعاهايمان از صرف در

  مالقاتش رويم. خود او به
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    روز چهارم
  !!فوايد پاره آجرفوايد پاره آجر

  24 -11: 3اول يوحنا قرائت: 
خود را از   بيند و رحمت  دارد و برادر خود را محتاج  دنيوي  معيشت  كه  كسي  لكن

  17: 3اول يوحنا  ؟  است  خدا در او ساكن  محبت  او باز دارد، چگونه
سرعت فراوان از  مت خود باروزي مردي ثروتمند در اتومبيل جديد و گران قي

بين دو اتومبيل پارك شده در كنار  خيابان كم رفت و آمدي مي گذشت. ناگهان از
پاره آجر به اتومبيل او  پاره آجري به سمت او پرتاب كرد. اي خيابان پسر بچه

كرد . مرد پايش را روي ترمز گذاشت و سريع پياده شد و ديدكه اتومبيلش  برخورد
پسرك گريان با  ه است. به طرف پسرك رفت و اورا سرزنش كرد.صدمه زيادي ديد

جايي كه برادر  ؛تالش فراوان باالخره توانست توجه مرد را به سمت پياده رو
اينجا "جلب كند. پسرك گفت: ،فلجش از روي صندلي چرخدار به زمين افتاده بود

از روي خيابان خلوتي است و به ندرت كسي از آن عبورمي كند. برادر بزرگم 
براي  .صندلي چرخدارش به زمين افتاده و من زور كافي براي بلند كردنش ندارم

. مرد بسيار متاثر "اينكه شما را متوقف كنم ناچار شدم از اين پاره آجر استفاده كنم
صندلي نشاند و پسرك را بلند كرد و روي  شد و از پسر عذر خواهي كرد. برادر

با سرعت آنقدر در زندگي ه راهش ادامه داد. سوار اتومبيل گرانقيمتش شد و ب
براي جلب توجه شما پاره آجر به طرفتان  حركت نكنيد كه ديگران مجبور شوند

زند. اما بعضي  خدا در روح ما زمزمه مي كند و با قلب ما حرف مي !اب كنندپرت
به ي زماني كه ما وقت نداريم گوش كنيم، او مجبورمي شود پاره آجر ،اوقات

كالم خدا به ما ! خودمان است كه گوش كنيم يا نهاز پرتاب كند. انتخاب  سمت ما
آموزد كه نمي توانيم در مقابل نيازهاي مردم پيرامونمان بي تفاوت باشيم. عيسي مي 

مسيح در مثل سامري نيكو نشان مي دهد كه رسيدگي به نيازمندي ديگران چقدر 
و   هبرهن  يا خواهري  اگر برادري  پسقوب برادر خداوند مي فرمايد: عمهم است. ي

  برويد و گرم  سالمتي  به“گويد:   از شما بديشان  و كسي باشد  روزينه  خوراك  محتاج
 15: 2( يعقوب  دارد؟  نفع  ندهد، چه  را بديشان  بدن  مايحتاج  ، ليكن”و سير شويد

– 17 .(  
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  روز پنجم
  خط تيره خط تيره 

  27 -18: 20 اعمالقرائت 
تا دور خود   دارم خود را عزيز نمي  جان  ، بلكه شمارم مي  هيچ  چيزها را به  اين  ليكن

  به  كه  ام يافته  از خداوند عيسي  را كه  خدمتي  و آن  رسانم  انجام  به  خوشي  را به
  )24: 20 (اعمال   .  دهم  خدا شهادت  فيض  بشارت

وقتي در مراسم تدفين يا يادبود شخصي شركت مي كنيم و به آرامگاه مي رويم؛ 
اغلب با سنگ قبرهاي بسياري مواجه مي شويم كه بر روي آنها حروفي حك شده 

رح اند كه اغلب شامل اسم متوفي و تاريخ تولد و وفات مي باشند. نوشته جات مط
و هر كدام نيز مفاهيمي را در بر  توجه ما را به خود جلب مي نمايندشده اغلب 

دارند: اسم، تاريخ تولد، تاريخ وفات... اما در ميان همه اين نگارشها، عالمت 
، كوچكي وجود دارد كه مفهوش بسي عميق تر است؛ ميان دو تاريخ تولد و وفات

دن، مفهوم بسياري را در خود نهفته م كوچك بوخط تيره اي وجود دارد كه علي رغ
است. اين عالمت اشاره به طول عمر دارد و عالوه بر كوچك و ساده بودنش اين 
سوال عميق را در بر دارد كه عمر شخص متوفي چگونه گذشت؟ و در ذهن ما نيز 
اين سوال را ايجاد مي نمايد كه مي خواهيم عمر خود را چگونه سپري نماييم؟در 

ز مالحظه مي كنيم كه پولس رسول چگونه و با چه كيفيتي زندگي مي قرائت امرو
نمايد.  او در نوشته هايش خاطرنشان مي سازد كه افتخاراتش را فضله مي شمارد و 
زندگي براي او مصداق فرصتي است كه مسيح را خدمت نمايد ( مرا زيستن مسيح 

  كمال  خود را به  دوره« است) و با نزديك شدن به پايان زندگي با افتخار مي گويد:
). باشدكه ما هم بتوانيم 7: 4دوم تيموتائوس ») ام داشته  را محفوظ  ، ايمان رسانيده

  راجع به اين خط تيره با افتخار صحبت كنيم!

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سي و يكم
  ارزش يك زندگيارزش يك زندگي

  9قرائت : دوم سموييل   
  )11:  9مفيبوشت بر سفره من مثل يكي از پسران پادشاه خواهد خورد  (

كارگري انگليسي و همسرش، كه سالهاي بسياري از ازدواجشان مي گذشت، وقتي 
بسيار هيجان زده شدند. مرد مذكور با  باخبر شدند كه اولين فرزندشان در راه است

اشتياق بسيار اين خبر خوب را نزد همكارانش بازگو كرد. و به آنها گفت  و ذوق
اجابت نموده است. ولي آنها او را بخاطر اينكه براي بچه دار  را كه خدا دعاهايش

  شدن از خدا درخواست كمك كرده است؛ مسخره كردند. 
وم داون مبتال ين او متوجه شدند كه به بيماري سندروقتي كه بچه متولد شد، والد

كه مرد كارگر به سر كار برگردد و متحير بود كه فرا رسيد  است! باالخره زمان آن
چگونه با همكارانش كه او را مورد تمسخر قرار داده بودند؛ روبرو شود؟ او دعا 

كه  همان چيزياما با »  دا خواهش مي كنم به من حكمت ببخشخداون كرد:
ب، پس خدا، اين بچه خو«ترسيد، روبرو شد. چند نفر ريشخندكنان گفتند:  مي

كارگر بيچاره كه به تازگي طعم پدر بودن را چشيده »!  ناقص را به تو بخشيده است
بود؛ براي مدتي طوالني مكث كرد و به آرامي از خداوند خواست تا او را كمك 

اين بچه را به من داد نه به  م كه خداخوشحال هست«كند. سرانجام چنين پاسخ داد: 
  »شما

همانطور كه اين مرد بچه معلولش را به مانند هديه اي از خدا پذيرفت، داود پادشاه 
كسي كه از  ؛اش را به پسر بزرگ شائول نشان دهد نيز شادمان شد از اينكه مهرباني

خاطر چالق ها مفيبوشت را به  ). شايد بعضي3:  9سموئيل  2هر دو پا مي لنگيد (
بودنش از خود مي راندند، اما كار داود در حق مفيبوشت نشان داد كه زندگي وي 

از نظر خدا، هر شخصي مهم است. او تنها فرزندش را  براي او ارزشمند است.
فرستاد تا براي ما بميرد. باشد كه با قدرشناسي بياد آوريم كه او چقدر براي زندگي 

  ي فيزيكي و يا ظاهري دارد.ينكه مشكلفارغ از ا بشر ارزش قائل است.

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز ششم
  مشكالتمشكالت

  13 – 4: 12 عبرانيانقرائت: 
  در آخر ميوهنمايد، اما  از دردها مي  از خوشيها بلكه  ، نه در حال  هر تاديب  لكن

  ). 11: 12 عبرانيان( آورد اند بار مي يافته  رياضت  از آن  كه  آناني  را براي  عدالت سالمتي
. شخصي نشست و ساعتها ابريشم ظاهر شد روزي سوراخ كوچكي در يك پيله

تماشا كرد. ناگهان تقالي  تقالي پروانه براي بيرون آمدن از سوراخ كوچك پيله را
و به نظر رسيد كه خسته شده و ديگر نمي تواند به تالشش ادامه پروانه متوقف شد

و با برش قيچي سوراخ پيله را  دهد. آن شخص مصمم شد به پروانه كمك كند
گشاد كرد. پروانه به راحتي از پيله خارج شد اما جثه اش ضعيف و بالهايش 

پر پروانه  . او انتظار داشتشخص به تماشاي پروانه ادامه داد چروكيده بودند. آن
. در واقع پروانه نين نشدگسترده و مستحكم شود واز جثه او محافظت كند اما چ

آن  .. و هرگز نتوانست با بالهايش پرواز كندچار شد همه عمر را روي زمين بخزدنا
شخص مهربان نفهميد كه محدوديت پيله و تقال براي خارج شدن از سوراخ ريز را 

بود تا به آن وسيله مايعي از بدنش ترشح شود و پس  نمودهر قرٌمخدا براي پروانه 
فقط به روحاني نيز  . گاهي اوقات در زندگياز پيله به او امكان پرواز دهداز خروج 

 فلج مي ،مشكلي زندگي كنيم كرد بدون هيچ تقال نياز داريم. اگر خداوند مقرر مي
  !كنيم گز نمي توانستيم پروازشديم و هر شديم به اندازه كافي قوي نمي

نفرت بلكه از محبت  روي از مالحظه مي كنيد كه مشكالت نهدر قرائت امروز 
ارمغان به را   عدالت سالمتي  در آخر ميوهخدا در زندگي فرزندانش مقرر شده اند تا 

تدا مشكل و فوق از طاقت مي نمايند اما در آخر آورند. گرچه سختي ها در اب
  وج گرفتن به ما خواهند داد.دن و اپرهاي زيبايي براي پرواز نمو



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هفتم
  ! ! تفاوتتفاوت

  12- 1: 3اول تيموتائوس قرائت: 
خود تدبير نكند، منكر   خانه  اهل  الخصوص و علي  خويشان  براي  اگر كسي  ولي   

  )8 : 5اول تيموتائوس (.   است  ايمان تر از بي و پست  ايمان

ل متفاوت از زندگي دو دانشمند مشهور، ماري كوري و گراهم سالها پيش دو سريا
نكته اخالقي عميقي را در بر داشت.  ،بِل، پخش شد كه صرف نظر از مسائل علمي

غول است سريال نشان مي داد كه ماري كوري آنقدر در تحقيقات علمي خود مش
هام نداشت اما درست بر عكس، گرا تنها دخترشبا ت بحكه هيچ وقتي براي مصا

بل با وجود مشغوليت هاي بسيار، وقت بسياري با پدر بد اخالق و مادر ناشنواي 
خود صرف مي نمود. اين وقت گذاشتن آنقدر عميق بود كه حتي مشهور ترين 

نيز از دل مصاحبت با پدر و مادرش بوجود آمد. صحبت هاي بسيار با  اختراعش
نياز مادر به شنوايي بهتر، و  پدر پزشك، راجع به ارتعاش در سيستم شنوايي انسان

گراهام بل ايماندار  همگي او را به چنين نقطه اي رسانيد. بعد ها متوجه شدم كه
اگر  «بوده و دليل چنين رفتاري را بهتر درك نمودم. كالم خدا به ما مي آموزد كه : 

و   خود تدبير نكند، منكر ايمان  خانه  اهل  الخصوص و علي  خويشان  براي  كسي
وقت گذاشتن، صحبت كردن و مصاحبت داشتن با  ».  است  ايمان تر از بي ستپ

اعضا خانواده بخشي از اين تدبير روحاني است.  اهميت تدبير نمودن و توجه به 
از  يكي مالحظه مي كنيم كه خانواده آنقدر مهم است كه در قرائت امروز

  باشند.خود   خانه  لمدبر اهه ران و شماسان و خادمان  اين است كخصوصيات رهب
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سي ام
  سؤاالت بيهودهسؤاالت بيهوده

  14-11: 30قرائت: تثنيه  
بلكه اين كالم بسيار نزديك تو است و در دهان و دل تو است تا آن را بجا آوري.  

  14: 30تثنيه 
  

با سواالتي كه مي پرسد انگار مي خواهـد  و يكي از دوستانم دختري پنج ساله دارد 
پدر الهيـدان بعـد از   » ها مي خوابند؟ پدر، آيا فرشته«عدها الهيدان شود: مثل پدرش ب

» خوابنـد!  كنم كه آنها مي ,  فكر مييبله«مي گويد:  ،كمي سبك سنگين كردن سوال
خُب، اگر اينطوري است «اما دختر كوچولو كه انگار منتظر چنين جوابي بود پرسيد: 

  »را از روي بالهايشان مي پوشند؟!پس آنها موقع خوابيدن چگونه لباس خوابشان 
مثل اين دختر كوچولو باشيم. هرگز بنظر نمـي رسـد كـه     گاهيما هم ممكن است 

آنقدر رشد كـرده باشـيم كـه سـواالتي را  كـه مـي پرسـيم حقيقتـاً مطـابق نيـاز و           
پرسشگري ذهنمان باشند. البته خوب است كه كنجكاو باشيم اما خوب نيسـت كـه   

نبـوده و و فقـط بـراي    ي باشند كه در حقيقت مهـم و ضـروري   ذهنمان پر از مسائل
. گاهي اوقات وجود بعضي سواالت خالي نبودن عريضه چيزي را مطرح مي نماييم

  رند. ايمانمان به حاشيه ب مي توانند ما را از
بدانيم بـه روشـني در كالمـش آمـده     اش  نياز داريم درباره خدا و اراده آنچه كه ما 

همچنـان امـروز    ،ا از طريق موسي با قومش درميان مي گذارداست. كلماتي كه خد
زيرا اين حكمي كه من امروز به تو امر مي فرمـايم  «نيز در مورد ما صدق مي كنند: 

براي تو مشكل نيست و از تو دور نيست... بلكه اين كالم بسيار نزديك تو اسـت و  
  ).14، 11: 30(تثنيه » در دهان و دل تو است تا آن را بجا آوري

كتاب مقدس كتابي معماگونه نيست؛ بلكه مكاشفه است. كتـابي كـه خـدا همـه آن     
به ما فرموده است تـا در همـه اوضـاع     را چيزي كه الزم است بدانيم تا تغيير بيابيم

  زندگيمان, هماني بشويم كه وي مي خواهد.
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و نهم
  در دستان اطمينان بخش خدادر دستان اطمينان بخش خدا

  38 -26:  1قرائت : لوقا  
  )38:  1(  "اينك كنيز خداوندم. مرا بر حسب سخن تو واقع شود"مريم گفت: 

 
سال داشت، مجبور شد كه با  16)، زماني كه تنها 1717 – 1648مادام جين گيون (

سال از وي بزرگتر بود ازدواج كند. او شاهد اين بود كه  22مرد عليلي كه 
ت. شوهر وي اغلب عصباني و ازدواجش كامال مملو از تحقير و اهانت اس
جوي بيرحمي بود و او را مثل يك  ماليخوليايي بود. مادر شوهرش نيز زن عيب

وي نسبت به شوهر و  محبت آميز رغم تمامي تالشهاي كرد. علي فت تحقير ميكلّ
مورد نكوهش و بازخواست قرار  قصاوت، و خانواده اش، او همچنان با سنگدلي

  مي گرفت.
كتاب  بوسيلهرفتن به كليسا منع نموده بود، به همين خاطر بناچار شوهرش او را از 

نمود. او ياد گرفت كه  در جستجوي خدا بود و در خلوت او را ستايش مي سمقد
. "در دستان اطمينان بخش خدا، كامال خوب است «حتي در اين اوضاع ماللت بار 

كردن خود سليم مي نويسد: ت »تجربه عمقهاي عيسي مسيح« تحت عنواندر كتابش 
، كليد زندگي روحاني شدنبه مسيح كليد عمقهاي غيرقابل درك وي است. تسليم 

چگونه مي توانيم شرايط سخت و دشوار را پذيرفته و خود را به او تسليم . »است
تواند راهگشاي ما  ، داد مي 38: 1نماييم؟ جوابي كه مريم به فرشته خدا در لوقا 

وردن به اين است كه اراده ايمان آ ،رويكردي مشابه ويباشد. تنها راه براي داشتن 
) و اراده خود را به او 2:  12(روميان   "نيكو و پسنديده و كامل است"خدا  
تواند اين باشد:  و صبورانه هر روزمان را به او تفويض كنيم. دعاي ما مي بسپاريم

اده خدا مي زماني كه خود را به ار "باشد كه براي من موافق كالم تو بشود."
مي دانيم همه چيز تحت  چرا كه، نماييدو شك  د، الزم نيست كه بترسيدسپاري

هر كسي كه خود را به خدا و اينكه او هميشه نزديك ما است.  كنترل اوست
  شود. سپارد هرگز توسط او ترك نمي مي

  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هشتم
  عروس زشت!عروس زشت!

 10 - 1 :19مكاشفه قرائت 

شنود،  آواز او را مي  ايستاده  داماد كه  ، اما دوست دارد داماد است  عروس  كه  كسي 
  )29 :3يوحنا (گردد  از آواز داماد بسيار خشنود مي

ح ع بد كليساي مسياز اوضا ،حدود شش سال پيش در حضور يكي از دوستانم
فرض كنيم كه بعد از اين گفتگو، فكري در ذهنم خطور كرد؛  شكايت مي نمودم.

ناگهان به سوي داماد يعني سم عروسي يكي از دوستانم شركت كنم و من در مرا
شرايط در »!  عروست چقدر زشت است«گويم: بروم و بدون تعارف به او بدوستم 

فارغ از اينكه عروس تا  عادي هيچكس چنين كاري را انجام نخواهد داد چرا كه
 يچه اندازه زشت و بد تركيب باشد، براي داماد آنقدر زيبا و خورشيد پر فروغ

است كه هيچ كس و هيچ چيز نمي تواند عشق او را به خود جلب نمايد. ناگهان 
كه احساس كردم كه در مورد خداوند نيز همين حالت مي تواند صادق باشد. وقتي 

عروست «به خداوند مي گويم:  كه را ذكر مي كنم؛ گوييفقط زشتي كليساي مسيح 
  »!چقدر زشت است

زشت و بد تركيب مي باشد، هيچ شكي وجود  ،اينكه عروس مسيح يعني كليسادر 
ندارد!  به همين دليل داماد آسماني (عيسي مسيح) خون خود را براي پاك نمودنش 

خواهد  يي بزرگاري جشن عروساست و روزي براي بردن عروسش و برگزريخته 
و   است  رسيده  بره  نكاح  زيرا كه  و او را تمجيد كنيم  و وجد نماييم  شادي آمد.

).  بياييد از شادي داماد وجد 7 :19مكاشفه (  است  او خود را حاضر ساخته  عروس
و تمجيد نماييم! و به احترام داماد و عشق او، به عروسش بي احترامي ننماييم، 

  رو بنظر نيايد! گرچه زيبا و خوش
 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

 روز نهم
  حركت بر خالف جريان!حركت بر خالف جريان!

  5-1: 4قرائت: اول پطرس 
  و همشكل اين جهان نشويد بلكه به تازگي ذهن خود صورت خود را تبديل دهيد.

  2: 12روميان  
در اواخر فصل بهار به همراه دوستانم براي ماهيگيري به رودخانه هاي اطراف 

ي بر روي آنها ياي كنترل شدت آب رودخانه، آب بندهاشهرمان مي رفتيم؛ گاهي بر
ساخته مي شد؛ و من در حين ماهيگيري با تعجب شاهد بودم كه چطور ماهي ها بر 

مي رساندند تا خالف مسير رود خانه شنا مي كنند و حتي خود را بر فراز آب بند 
ب آنكه درست بر عكس حركت سيل آب هاي ي؛ و عجبه سوي ديگر آن بروند

  اري، با موفقيت سفر خود را به پايان مي رساندند. به
در اطاعت از استادمان، ما نيز بايد مصمم باشيم كه بر خالف جريان جامعه حركت 

و عاليق ما در  كنيم و بدانيم كه به عنوان پيروان عيسي مسيح، انگيزه ها, ارزشها
وشي بود كه بوسيله ساير مردم دنيا قرار گرفته اند. اين همان ر محدوده متفاوتي از

آن مردم خدانشناس با ديدن نوع زندگي ايمانداران كليساي اوليه شگفت زده مي 
و در اين «شدند و طرز زندگيشان زير سوال مي رفت! پطرس رسول مي نويسد: 

متعجب هستند كه شما همراه ايشان بسوي همين اسراف اوباشي نمي شتابيد و شما 
هنگ محيط پيرامونمان ). وظيفه ما پيروي از فر4:4(اول پطرس » را دشنام مي دهند

بعيت از فرهنگ الهي است كه در كتاب مقدس مكشوف مي باشد؛ نيست؛ بلكه ت
اگرچه مخالفت ها و دشواري ها و دشنامها به مثابه شدت سيالبهاي خروشان بر 

  خالف مسير رودخانه باشند، 
  ك چيست كه نافع دارمعمري ز پي مراد  ضايع  دارم      وز دور فل       

  »حافظ«باهر كه بگفتم كه با تو دوست شدم      شد دشمن و وه كه چه طالع دارم 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

    روز بيست و هشتم
  ويروسويروس

  6 -3: 10قرائت: دوم تيموتائوس 
  5: 10مسيح اسير مي سازيم. دوم قرنتيان  هر فكري را به اطاعت

بعضي وقتها كامپيوتــــرم مرا به اوج شــادي مي رساند و مي خواهم مانند عقـاب  
ديوانه مي كند طوري كه مي خـواهم خُـردش   مــرا  نيز پرواز كنم و برخي مواقــع

از خريـد  » بدروزهاي «در  از كامپيوترم راضي هستم ولي »خوبروزهاي «. در كنم
ختـل  اخيراً با ويروسي درگير بـودم كـه كـامپيوترم را م    كامپيوترم پشيمان مي شوم.

بود. آنچه كه مرا از همه بيشتر آزار مي دهد اين است كـه ويروسـها مشـكل     نموده
من به ويـروس  ، . بدتر از آن اينكهبوده و روزهاي بد كامپيوترم را رقم مي زنندساز 

ونيكي كـه فكـر مـي كـردم مشـكلي نـدارد، وارد       اجازه دادم كه از طريق نامه الكتر
  سيستم من شود. 

گناه، مانند يك ويروس كامپيوتر است. شيــطان مي خواهد با آلـوده كـردن افكـار    
مسيحيان آنها را از بين ببرد. ولي پولس رسول از ايمانداران قـرنتس تمنـا دارد كـه:    

وقتـي كـه مـا بـه      ).5: 10(دوم قرنتيان » هر فكري را به اطاعت مسيح اسير سازند«
مانند ايـن اسـت كـه     ،مي دهيمرا  خود  ياجازة ورود به سيستم كامپيوتر يويروس

 الهـي رهـا   اجازه دهيم زندگيمان را تاريكي فراگيرد. وقتي كه خود را بـدون تفكـر  
 امروزي ما نيز كم نيسـتند، در افكارمـان   فرهنگ كه درپيغامهاي ضد خدا  ؛بگذاريم

.  ما حفاظت از خود را جـدي نمـي   داشتخواهند  رّب خود رامخ اثر و نفوذ كرده
ولـي بـا    گيريم. در نتيجه نمي توانيم گناهي كه فكر ما را مختل كرده است را ببينيم.

براي  ي محكممحكم يا مانعديواري اعتراف گناه، مطالعة كالم خدا و دعا مي توانيم 
 يميهمانـان از ان را محافظت از فكرمان بنـا كنـيم و بـه كمـك روح القـدس، فكرمـ      

  ناخوانده، دور نگاه داريم.
  فكرت اي پدر مرا گرامي است     تنها فكر تو بهترين هادي است

  خوار و اشتباه         فكر من بد و محدود و گناه ،فكر من خطا
    ر تو عالي، ثابت بي نظير             فكر تو عميق، تغيير ناپذيرفك           

  هر كار سختي است     جالل بر نامت، فكرت عجيب استفكر تو حل         



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

    روز بيست و هفتم
  اينان را ببخش...! اينان را ببخش...! 

  34 -26: 23قرائت: لوقا 
  » اي پدر اينها را بيامـــرز، زيرا كه نمـي دانند چه مي كنند«عيسي گفت: 

  24: 23لوقا 
انـدونزي   كشـور براي تدريس در يك كنفـرانس كتـاب مقـدس بـه      2002در سال 

مي زودتر به كليساي ميزبان رفتم. شـبان آن كليسـا از   مسافرت كردم. اولين شب، ك
ي بـي  ازديد كنم. حقيقتاً ساختمان زيبامن خواست كه از محدودة ساختمان كليسا ب

  .داشت ينظير
. در هدايت نمـود  مي شد؛ جلسات در آنجا تشكيل سپس او مرا به سالن تحتاني كه

نه چنـدان   ديوار هار پشت آنابتداي سالن منبر و ميز عشاء رباني گذاشته شده بود. د
 يبر روي آن صليب چوبي بزرگـ  هم نشده بود و رنگبتوني قرار داشت كه  جالب

نوشـته شـده بـود. از او     محلـي كلماتي بـه زبـان    ،نصب شده بود. در قسمت پايين
باالي صليب را  برمسيح  مشهور خواستم نوشته را برايم بخواند و وقتي كه او جملة

اي پـــدر اينها را بيامرز، زيرا كه نمي دانند چـه  : «شدمتعجب مالً برايم خواند، كام
  .»مي كنند
اين بخـش از كليسـا   در  يديوار چنيندم كه آيا دليل خاصي براي وجود ياز او پرس

در شهر بر پا شد و  او پاسخ داد كه سالها پيش غوغا و نزاعي بزرگ ؟! ووجود دارد
روز با خاك يكسـان كردنـد. آن ديـوار بـا      را در يكاز جمله كليساي ما كليسا  21

  .باقي مانده بود از گذشته معماري قديمي تنها چيزي بود كه
درحقيقـت   يادبودي از رحمت مسيح بـر روي صـليب بودنـد و    ،آيه آن آن ديوار و

و خشـونت هرگـز نمـي تواننـد      . انتقـام محسوب مي شدآن شهر  پيغام كليسا براي
 رحمـت در حالي كه  .جهان منفور و آشفته باشند اينبراي اي تسكين دهنده  پاسخ

بـه آرامـش    مـا را  ، امروز نيزعمل نمودسال  2000مسيح مي تواند، همان گونه كه 
بنابراين در بدترين مناقشه هاي شهرتان، در بدترين مجادالت الهياتي كليسـا   .رساند

ده و از او نموهايتان و در بدترين اختالفات ايمانداران، بياييد به رحمت خدا رجوع 
  ي كُنيم! بتاباند زيرا نمي دانيم چه مما را بر خود بخواهيم كه بازهم رحمت

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز دهم
  ناسازگاري؟ناسازگاري؟
  17-8: 3قرائت: اول پطرس 
  دوست و مشفق و فروتن باشيد و خالصه همه شما يك راي و همدرد و برادر

  8: 3اول پطرس 
 

يده بود و تبليغات و حال و هواي سالها پيش هنگام انتخابات پارلمان فرا رس
انتخابات همه را به خود جلب نموده بود و هر كس بر اساس ايده ها و برنامه هاي 
طرح شده، از كانديدايي طرف داري مي نمود. در اين ميان، متوجه شدم كه مادر 

ش و دليل حمايتابزرگم هم براي خود نمايدنده اي را انتخاب نموده است؛ وقتي از 
در عكس انتخاباتي  كانديداي مورد عالقه من اينكه اول« ا شدم؛ پاسخ داد: را جوي
، لباس بسيار شيكي پوشيده بود و كراوات قشنگي زده بود؛ دوم اينكه شباهت خود

  »!  بسيار زيادي به برادر عزيزم دارد
گاهي قضاوت و نگرش ما راجع به مردم پيرامون مان تا همين اندازه خنده دار و 

: را اتخاذ نماييماما خدا ما را دعوت كرده است كه روش متفاوتي ت. سطحي اس
همه شما يك راي و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشيد. و بدي به «

عوض بدي و دشنام به عوض دشنام مدهيد بلكه برعكس بركت بطلبيد زيرا كه مي 
  ).9-8: 3پطرس 1» (دانيد براي اين خوانده شده ايد تا وارث بركت شويد

اين » جد و جهد من براي جالل او,«مبرز در كتاب معروفش تحت عنوان اسوالد چ
در زندگي روحاني, بايد مواظب باشيم كـه مطـابق   «كند كه:  حقيقت را يادآوري مي

كششهاي طبيعيمان رفتار نكنـيم. هـر كسـي كششـهاي طبيعـي خـودش را دارد. از       
خوشمان مي آيد. اما هرگز نبايد به  بعضي مردم خوشمان نمي آيد و از بعضي ديگر

اين احساسات مثبت و منفي اجازه بدهيم كه زندگي مسيحي ما را در دست بگيرند. 
همانگونه كه خدا در نور است, آنگاه خدا  به ما عطا  "نور قدم مي زنيم,"اگر ما در 

شويم, مشـاركت   مي كند كه حتي با كساني كه به طور طبيعي بطرفشان جذب نمي
مثبـت و منفـي داشـته     ياحساسـات كه نسبت به ديگـران  طبيعي است  »ه باشيم.داشت

ي, باشيم. اما زماني كه در روابطمان در پي جالل خدا باشيم, آنگـاه شـفقت, مهربـان   
فوق طبيعي از جانب خدا ما را كمـك مـي كننـد    فروتني و محبت همچون قدمهاي 

  كه با اين ناسازگاريها كنار بياييم.



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز يازدهم
    قهوهقهوه  ، تخم مرغ يا، تخم مرغ ياهويجهويج

   5 - 1: 1يعقوب  قرائت:
  )3: 1(يعقوب   كند شما صبر را پيدا مي  ايمان  امتحان  دانيد كه مي  چونكه

  

دختري از سختي هاي زندگي به پدرش گله مي كرد. از مبارزه خسته بود. نمي 
دانست چه كند. بالفاصله پس از اينكه يك مشكل را حل شده مي ديد مشكل 

مي شد و قصد داشت خود را تسليم زندگي كند. پدر كه ديگري سر راهش آشكار 
ب كرد و آنها را آآشپز ماهري بود او را به آشپزخانه برد. سه قابلمه را پر از 

جوشاند. سپس در اولي تعدادي هويج، در دومي تعدادي تخم مرغ و در ديگري 
 .مقداري قهوه قرار داد و بدون اينكه حرفي بزند چند دقيقه منتظر ماند

دقيقه، پدر اجاق گاز را  20ختر هم متعجب و بي صبرانه منتظر بود. تقريبا پس از د
خاموش كرد، هويج ها و تخم مرغها را در كاسه گذاشت و قهوه را در فنجاني 

دختر هم در پاسخ  "بيني؟ عزيزم چه مي"سپس رو به دختر كرد و پرسيد:  .ريخت
  »و تخم مرغ و قهوه  هويج : «گفت

هر كدام از آنها را لمس كند. هويجها نرم و لطيف بودند و كه خواست پدر از دختر 
تخم مرغها پس از شكستن و پوست كندن سخت شده بودند. در آخر پدر از او 

دخترم هر كدام از "شنيد:  پرسيد وخواست قهوه را ببويد. دختر دليل اين كار را 
ي از خود رفتارهاي در آب جوش قرار گرفتند ول ،آنها در شرايط ناگوار يكساني

پوسته هاي  .متفاوتي بروز دادند. هويج هاي سخت و محكم، ضعيف و نرم شدند
ي دانه هاي قهوه توانستند ماهيت نازك و مايع درون تخم مرغها سخت شدند ول

حاال تو دخترم وقتي در زندگي با «سپس پدر از دخترش پرسيد:  ب را تغيير دهند.آ
دام يك رفتار مي كني؟ هويج، تخم مرغ يا مشكلي رو به رو مي شوي مثل ك

در برابر مشكالت مي توانيم برخوردهاي مختلفي داشته باشيم، مي توانيم نرم »قهوه؟
شده و اعتقاداتمان را از دست دهيم، مي توانيم سخت شده، لجوج شده با همه كس 

همه چيز مخالفت نماييم؛ اما مي توانيم با صبر و تحمل بر شرايط ناگوار  و
كالم خدا به ما مي گويد كه هدف خدا از آزمايشهاي زندگي،  أثيرگذار باشيم.ت

كامل شدن و عدم محتاج شدن است؛ پس بياييد مثل تأثير قهوه بر آب، با صبر و 
  تحمل و بردباري، ماهيت شرايط پيراموني را تغيير دهيم. 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و ششم
  شروع دوبارهشروع دوباره

  14-9:  1قرائت : كولسيان 
  ).14:  1كه در وي فديه خود يعني آمرزش گناهان خويش را يافته ايم  (

  
دانشگاه بركلي كاليفرنيا در ز باول، تيم بود. در كالج فوتبال ر 1929اولين روز سال 

كرد. روي ريگلز، يكي از  مقابل جيورجيا تك (دانشگاه فني جيورجيا) بازي مي
بازيكنان دفاع كاليفرنيا، در يك لحظه توپ حريف را مال خود كرد و به سرعت، اما 

يارد به طرف دروازه خودشان يورش برد! تا اينكه يكي از  65در مسيري اشتباه، 
ي مجبور شد درست قبل از اينكه ريگلز توپ را در درون دروازه بازيكنان خود

خودشان جاي دهد بر روي او تكل بزند! اما ديگر خيلي دير شده بود و تيم 
  جيورجيا توپ را گرفت و به راحتي آن را گل كرد و مسابقه را برد.

سير م"از آن روز تا كنون، ريگلز بخاطر نامي كه بر او گذاشته اند ناراحت است:  
دهد،  بعد از گذشت سالها از آن ماجرا، هر وقت آن را شرح مي  "اشتباه ريگلز!

شما همان كسي  شناسم. هان، من شما را مي"گويند:  مردم با صداي بلند مي
  "هستيد كه در رز باول، راه را اشتباهي دويديد!

فته ايم و نباشند، اما ما هم راه را به كلي اشتباه رآنقدر واضح اشتباهات ما شايد 
اشتباهاتمان، نيمه  شوند. خاطرات گناهان و خاطراتي داريم كه در ما ماندگار مي

شوند تا ما را سرزنش كنند. كاش مي توانستيم آنها  صبح) بيدار مي 3شبها (ساعت 
 توانستيم دوباره شروع كنيم! خدا را شكر كه ما مي را فراموش كنيم! كاش مي

كنيم و در حضور خدا  ني كه گناهانمان را اعتراف ميع كنيم. زماروتوانيم دوباره ش
بخشد و آن را به دور مي اندازد. در مسيح،  ، او گذشته ما را مينماييم توبه مي

همه خطاياي ما آمرزيده  "فديه خود يعني آمرزش گناهان خويش را يافته ايم."
دوباره قدر براي شروع  ن) دوست عزيز، هنوز ا2:13و  14:  1(كولسيان  "شدند.

  !دجدي يآمرزش خدا دري است براي  شروع دير نشده است.



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيست و پنجم
  اعتباراعتبار

  38 -26:  1قرائت : لوقا  
  43 :12يوحنا    داشتند مي  خدا دوست  را بيشتر از جالل  خلق  جالل  زيرا كه

در خدمت معتادين مشغول  ورده بود كهسالهاي گذشته خداوند فرصتي پديد آدر 
سب نمودم. از طرفي همين تجربيات و خاطرات با ارزشي را ك ،باشم؛ در آن ميان

امر باعث شده كه دوستان گرفتار بسياري زنگ منزل ما را بزنند. در خواستهاي 
را ارائه دهند؛ تنوع درخواستها آنقدر متنوع بود؛ كه با حمايت كشيش  متعددي

كليسايمان سعي مي كردم به همه آنها به جز ارائه پول به شكل مستقيم، توجه و 
روزي با درخواست عجيبي مواجه شدم؛ يكي از خالي بند ترين رسيدگي نمايم. اما 

بسيار  مبراي ديگري طلب ياري نمود. كسو بي وفا ترين دوستان آمده بود و براي 
وقتي جريان را پرسيدم گفت دو برادر يتيم هستند كه متأسفانه برادر  عجيب بود

فروخته است؛ برادر  بزرگتر معتاد است و از شدت فقر و تهيه مواد لوازم خانه را
در حال رفت وآمد است هميشه بر سر  كوچكتر نيز كه براي كار به شهر ديگري 

همين موضوع با برادر خود دعوا و كُتك كاري مي كُند، ديگر طاقتش تمام شده 
، تنها يادگار مادرشان كه است. اين همه ماجرا نيست، بدتر اينكه اينبار برادر معتاد

اي  بود را فروخته است. و بدبختانه برادر كوچكتر از موضوع  كُهنه ظاهراً انجيل
نقدر عصباني است كه قسم خورده است و دارد به خانه بر مي گردد؛ آمطلع شده 

اب تومان به من بدهي تا كت 7500واهم شد. حاال از تو مي خاست برادرش را مي كُُ
ا كه من پول به شمرده اي و مي داني كار ك نرا پس بگيرم. من گفتم كه تو با م

عزيزان نمي دهم، گفت مي دانم پس بيا باهم برويم و كتاب را پس بگيريم، در 
اين پول  ،طول راه درخواست ديگري نمود؛ گفت حداقل بيا مردانگي كُن و بگو من

را پرداخته ام! سال پيش كه با برادر بزرگتر باهم در زندان بوديم، او در حق من 
از تو تعريف د و من به او مديونم! خنده ام گرفت و گفتم، ه بوبسيار مردانگي نمود

نيز آن برادر  هابهر حال قضيه تمام شد و بعدكُنم اما دروغ نمي توانم گفت!  مي
بزرگتر از دام اعتياد نجات پيدا كرد. اما در همان شب كه به ماجرا فكر مي كردم، 

نيز من با خدا نموده ديگر نمي خنديدم، احساس مي كردم به نوعي همين بازي را 
يه در پي جالل شخصي خود بوده ام!  ،ام. در بسياري از مواقع با انجام كاري

در حالي كه انجام بده اما بگذار من جالل يابم.  را جوري به خدا گفته ام تو كار
جالل از آن خداوند است. چارلز اسپرجن مي گويد: وقتي كارهاي بزرگي را براي 

رساند كه به فكر اعتبار يافتن خود نباشيم! و دعاي رباني نيز خدا به انجام خواهيم 
  .  تو است  باد از آن´تا ابداال  و جالل  و قوت  زيرا ملكوتخاتمه مي يابد:  اينگونه

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز دوازدهم
  شطرنجشطرنج

  6 - 1: 4قرائت  اول يوحنا 
كند و  مي  گردش  مانند شير غران  شما ابليس  دشمن  اشيد زيرا كههشيار و بيدار ب  

 8 : 5پطرس  اول .طلبد تا ببلعد را مي  كسي

كالسها و درسها كمي فارغ روزهاي جمعه وقتي كه از سنگيني  ،در دانشگاه الهيات
فرصتي پيش مي آمد كه با هم كالسي ها شطرنج بازي كنيم. مدتي بود  مي شديم،
لغاري مرا مرتباً شكست مي داد. كمي كه دقت كردم، متوجه شدم وقتي كه دوستي ب

كه شرايط بازي به گونه اي شده است كه با يك حركت كليدي مي توانم روند 
كردن بسيار و كارهاي متفاوت ذهن  بازي را به سود خودم برگردانم، او با صحبت

  جاي ديگري مي سازد. مشغول  ارم
ندگي روحانيمان به وقوع مي پيوندد. شيطان ذهن ما را گاهي همين اتفاق نيز در ز

مشغول امورات و مشكالت زندگي و افكار اين جهان مي نمايد؛ يا ما را آنقدر در 
از آن حركت اصلي و اساسي  الت كليسايي باطل گرفتار مي سازد كهبحثها و مجاد

د خود تغيير و در نهايت هم بتواند بازي را به سو ازي روحاني باز بداردصحنه ب
: دعايي خاص، مطالعه ساده و دهد. گاهي اين حركت كليدي و اساسي مي تواند

روزانه كالم، رازگاهان شخصي، يا خدمتي خاص باشد. بهر حال او مدعي برادران 
كالم خدا مي  با اين وجود، فكند امااست و مي خواهد كه ايمانداران را به زير اَ

كه شبانه روز در حضور خداي ما بر ايشان  ،رادران مازيرا كه آن مدعيِ ب...«گويد: 
با وجود اينكه بايد نسبت به  .)4:4اول يوحنا ( »به زير افكنده شددعوي مي كند، 

 وكند  مي  گردش  يمانند شير غران  ابليس ، دشمن  زيرا كه مكايد او هشيار باشيم
كه در ندان،... او ي فرزا: «اما همين كالم مي گويد ،طلبد تا ببلعد را مي  كسي

  ).10:12مكاشفه (»شماست، بزرگتر است از آنكه در جهان است
  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز سيزدهم
  بهشت و جهنمبهشت و جهنم

   10 - 3: 6 اول تيموتائوسقرائت: 
  3: 6اول تيموتائوس   .  بديهـا است  همـه  ريشه  طمـع  زيرا كه

دانم دوست دارم ب خداوندا«: روحاني با خداوند مكالمه اي داشت يروزي مرد
و  هكردر هدايت خداوند او را به سمت دو د »بهشت و جهنم چه شكلي هستند؟

، درست در وسط اتاق ميز گرد كرد، مرد نگاهي به داخل انداخت يكي از آنها را باز
بوي خوبي داشت آنقدر و بود تيك ظرف خورش وجود داشت كه روي آن يبزرگ

يار الغر و مريض حال افرادي كه دور ميز نشسته بودند بس .كه دهانش آب افتاد
ر دست خود قاشق هايي با دسته بسيار آنها د .ه نظر قحطي زده مي آمدند، ببودند

بلند داشتند كه اين دسته ها به باالي بازوهايشان وصل شده بود و هر كدام از آنها 
ببرند تا قاشق خود را  تبه راحتي مي توانستند دست خود را داخل ظرف خورش

 تند، نمي توانسازوهايشان بلند تر بود، اما از آن جايي كه اين دسته ها از بپر نمايند
. مرد روحاني با ديدن و قاشق را در دهان خود فرو ببرنددستشان را برگردانند 

، حال تو جهنم را ديدي«: ، خداوند گفتحنه بدبختي و عذاب آنها غمگين شدص
ا هم ، آنجبعدي رفتند و خدا در را باز كرد ، آنها به سمت اتاق»نوبت بهشت است

 يروي آن و افرادبر   تظرف خورشيك ، يك ميز گرد با دقيقا مثل اتاق قبلي بود
ي به اندازه ، ولان قاشق هاي دسته بلند را داشتند، آنها مانند اتاق قبل همدور ميز

خداوندا «گفت:  خنديدند، مرد روحانيمي  ، مي گفتند وندكافي قوي و چاق بود
 ، مهارت دارد نوعي، فقط احتياج به ساده است«: خداوند پاسخ داد »نمي فهمم؟

قبل ، در حالي كه آدم هاي طمع كار اتاق دهندرفته اند كه به يكديگر غذا ا ياد گاينه
حظه مي كنيم كه طمع مي به لحاظ روحاني نيز مال»! تنها به خودشان فكر مي كنند

دها برساند، كه در ندار را به اقسام دربدي هاي بسياري شده و فرد ايما تواند منشأ
 !بودند توانيو بيماري و نا ان گرسنگيتاين داس

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و چهارم

  دوردستدوردست  جهانجهان
  4 - 1: 3قرائت:  كولسيان 

  20: 3فيلپيان  اما وطن ما در آسمان است.
 

) يكي از مشهورترين نويسندگان داستانهاي تاريخي 2000 -1914پاتريك برايان (
بعدها به يك فيلم كه (» جهان دوردست آقا و غالم،«كتاب  1969ت. در سال اس

دريايي در طول دوران جنگ  يدربارة نبرد را نوشت. آن كتابموفق تبديل شد)
دقت يكي از داليلي كه اين كتاب معروف شد اين است كه برايان با ناپلئوني است. 

تمام فوت و فن دريانوردي را نوشته است و تاريخ طبيعي را با نفوذ در درون ذات 
  انساني، كامالً با دقت بررسي كرده است.

خدمه هايش را براي جنــگ » كي جك اوبري«در يك صحنة هيجان انگيز، كاپيتان 
تي انگلستان در معرض خطر حمله است و ح« آمـــاده مي كنــد. به آنها مي گويد:
انگلستان  ،اين كشتي وطن ماست. اين كشتي ،اگر در جهاني دوردست هم باشيم

  »است.
آن كشور است نه بر اساس وفاداري به  ،ديدگاه كاپيتان اوبري نسبت به وطن

و اين تعهد به طور واضح يكي از اصول كتاب مقدس را به  سكونت در آن كشور
يساي فيليپي اين گونه تصوير مي كشد. پولس رسول به جماعت رومي در كل

اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده يعني مسيح « نوشت:
  )20: 3فيلپيان »(خداوند را انتظار مي كشيم.

اگر چه اكنون اين طرف آسمان زندگي مي خاطر داشته باشيم، مهم است كه به 
در آنچه باال «ا بايد ار بمانيم. مكنيم، خانة ابديمان جايي است كه بايد به آن وفاد

  )2: 3كلوسيان »(است تفكر كنيم، نه آنچه بر زمين است
پر طلوعي  آنسوي تاريكي هاي زمين،آنسوي غمهاي زمين، خوشيهاي آسمان، 

ناتمام، آنسوي غروب زمين، اولين و جالل، آنسوي جنگهاي زمين، آرامشي شيرين 
  د، آسمان را به ياد آور.ن.  وقتي مسائل زميني ذهنت را پر مي كناست صبح آسمان

  
  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و سوم
  گذشته، حال و آيندهگذشته، حال و آينده

  21-15: 3قرائت: فيليپيان 
  

 6-5: 42در پي مقصد مي كوشم... برادران با هم به من اقتدا نماييد.... ايوب
 

 16تيتيان، نقاش ايتاليايي قرن  وفاداري در كارهاي كوچك, خود كار بزرگي است.
به تصوير مردي را ” تمثيلي از دورانديشي“ميالدي, در يكي از تابلوهايش به اسم 

كشيده كه داراي سه سر است. اولين سر متعلق به مرد جواني است كه به آينده نگاه 
مردي ميانسال است كه به زمان حال خيره شده و آخرين سر  ،مي كند، دومين سر

هم متعلق به پيرمرد خردمندي است كه به گذشته چشم دوخته است. در باالي سر 
و در حال  بايد الگو گرفت از گذشته«نوشته است: اين افراد، تيتيان به التين چنين 

  . »افتدبطوري كه آينده به مخاطره ني ،نمودبا دورانديشي عمل 
همه ما به نوعي از حكمت احتياج داريم كه بتواند بر اضطراب و تشويشي كه 
بخاطر شكستهاي گذشته و ترس از تكرار آنها در آينده، در ما پديد آمده اند، غلبه 

طرابي كه قادر است زندگي كنوني ما را فلج كند. درقرائت امروز در مي . اضنمايد
يابيم كه پولس رسول اين توانايي را داشت كه گذشته را فراموش كرده، خود را 
بسوي آينده بكشد. البته اين بدان معني نبود كه حافظه او پاك شده باشد! بلكه 

ل و شكستهاي گذشته وي بود، ز اعماپولس به واقع از هر گناه و غروري كه ناشي ا
اخت تا در س با دريافت بخشش خدا آزاد شده بود. چنين وضعيتي وي را قادر مي

كوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا كه در  در پي مقصد مي«حال زندگي كند و 
). محرك اصلي او اشتياق شديدش در بهتر شناختن 14(آيه » مسيح عيسي است

بار  يك سير اين زندگي پر حادثه به پيش مي رويم؛در ممسيح بود. در حالي كه 
با حكمتي  تا سازد ديگر خود را به مسيح تسليم كنيم، تنها كسي كه ما را قادر مي

ري كه از گذشته كسب مي كنيم و با اميدي كه به آينده داريم، در زمان حاضر، در پ
درخشان شما سايه تا بر آينده  دردناك اجازه ندهيد زندگي نماييم. هرگز به گذشته

  بيفكند.

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز چهاردهم
  معامله با خدا!معامله با خدا!

  118مزمور قرائت: 
 6: 118مزمور  تواند كرد؟   چه  من  به  ترسيد. انسان  نخواهم  ، پس است  خداوند با من 

را ساخت به نام  كيا كارگردان مشهور ايراني فيلميابراهيم حاتمي  كه بياد دارم
اي بود كه براي دفاع از وطن در  داستان كشاورز ساده ،فيلم». آژانس شيشه اي«

روز به روز و جنگ شركت كرده بود و تركشي در ناحيه گردن او قرار گرفته بود 
حركت مي كرد و در نهايت او را از پاي در مي آورد؛ او بايد هر چه سريع تر به 
خارج اعزام مي شد؛ اما همه بليط ها به فروش رسيده بود؛ دوست ديگر او كه 

مي خواست اين روستايي ساده و شجاع را نجات دهد بعد از غيرت داشت و 
و گروگان گيري مجبور به  ،خواهشها و تالشهاي بسيار از يك آژانس هواپيمايي

د نابراز خشونت مي شود؛ در اين بين سخنان خشن و تهمتهاي بسياري بيان مي شو
خود با و خطاب به دوست غيرتي ا .دندلِ روستايي رنجور را به درد مي آوركه 

ا خدا معامله كردم، اين همه ب حاجي، من« ن مشهدي چنين مي گويد: لهجه شيري
روحيه اي است كه بايد بر نهاد همه ما ايمانداران اين »!  اسه چي جمع كرديآدم و

گاهي اوقات  حاكم باشد. ما با خدا معامله كرده ايم و نگاه ما به سوي او است. 
خود را به مردم پيرامونمان اثبات نماييم. يا از  همه انرژي ما صرف اين مي شود كه

اين نگرانيم كه كسي ما را درك نمي كند؛ زحمات و خدمات ما را كسي نمي بيند 
يا اصالً هيچ كس از ما حمايتي نمي كُند. در چنين شرايطي ذهن ما از خدا دور 

كه ي لشده است و سعي مي كنيم كه انسان حقير را جايگزين خدا نماييم در حا
از   بهتر است  بردن  خداوند پناه  به »... تواند كرد  چه  من  به  انسان «كالم مي گويد: 

  ! بر آدميان  نمودن  توكّل



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز پانزدهم
  مظلوم شدن!مظلوم شدن!

  11-1 : 6 :اول قرنتيان  قرائت:  قرائت:  
و   مي طلبيم  ، بركت شنيده  و دشنام  مي كشيم  ، مشقت دستهاي خود كار كرده  و به

 12 : 4  اول قرنتيان   ، صبر مي كنيم گرديده  مظلوم

؛ براي انجام كاري به دفتر كليسا به عيسي مسيح نگذشته بود ايمانمچند روزي از 
بخاطر موضوع ساده  مراجعه نمودم، اما به اتفاق من زن ديگري نيز وارد دفتر شد و

آنقدر عصباني بود كه هر چه دلش خواست به منشي كليسا گفت؛ من  و بي اهميتي،
بي تقصير است و از طرفي نيز انسان حساسي  مالًبيچاره كامي دانستم كه منشي 

هيچ سخني بر زبان نياورد. وقتي زن كه  مالحظه كردم ولي با كمال تعجب ؛است
بان بر سخن گفتن آغاز خواهد عصباني دفتر را ترك كرد، با خودم گفتم كه االن ز

ولي باز هم  راحت خواهد شد ن در غياب زن عصباني،درو با كمي صحبت ك نمود
يچ بر زبان نياورد! با شناختي كه از او داشتم مي دانستم كه دلريش و ناراحت شده ه

و مشكل مرا حل و فصل نمود. اين رفتار برايم كرد است اما همچنان سكوت 
 . با خود مي گفتم كه مي توانست چيزي بگويد، حرفي بزند؛ مي دانستمعجيب بود

كه او مطابق كالم عمل نموده كه  آدم بي سر و زباني نيست! بعد ها متوجه شدم كه
شويد و چرا بيشتر  نمي  چرا بيشتر مظلوم«، ي گويد در هر مجادله اي در كليسام

دن وتازه براي بر خورد كردن و الزام نم )8 : 6 :اول قرنتيان  (؟»شويد نمي  مغبون
شما   آيا در ميان«فرد خاطي باز هم در همين قرائت امروز دستوري نهفته است: 

؟ باشد كه خداوند ما »كند  خود حكم  برادران  بتواند در ميان  كه  نفر دانا نيست  يك
 نشي بيشتر ازآن مرا به جايي رساند كه اجازه دهيم او از عدالتمان دفاع نمايد. رفتار 

  ! بود واعظي برايم الزام آور هر خطابه
  
  
  
  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيست و دوم
  پرهيز!پرهيز!
  9 -1: 1قرائت: تيطُس 

  كسي كه برروح خود تسلط ندارد، مثل شهر منهدم و بي حصار است.
  28: 25امثال 

دوستي دارم كه ايماندار بسيار صادق و ساده اي است. با شناختي كه از او دارم مي 
و از  اند پايمال كردهق و حقوقش را و همكارانش پول و ح نارفيقانها م كه باردان

مشقت هاي بسيار و كار  درد غُربت و با وجود اين موضوع بسيار دلشكسته بود؛
در حالي كه شايد هم اتاقي وفادارانه براي خدا زندگي مي كرد؛  شبانه اما همچنان

و كلوپ هاي شبانه، هالك مي ها و همسايه هايش هر روز خود را در قُمارخانه 
ه در زندگي اش پديدار شده اما اين دوست خالص با وجود مشكالتي ككردند، 
و همچنان براي خدا وفادار  جماعت گُناهكاران پرهيز مي نمود ، از گناه وبودند

   مانده بود.  
در  خرد انديشيآن به عنوان از داري چيزي است كه پولس رسول اين نوع خود

بسياري از مردم فكر مي كنند كه ليست خصوصيات يك رهبر كليسا اشاره مي كند. 
زندگي كنند و وقتي كه بخواهند از  ،اكنون مي توانند بدون در نظر گرفتن اخالقيات

پاك تصور مي كنند كه  ه قدرت گناه ندارند وتوجهي ب ايشانآنها دست بردارند. 
  زندگي كردن بسيار سختتر از آن است كه انتظارش را داشته باشند.

مي گويد كه اگر بر روح خود تسلط نداشته باشيم همچون يك  به ما 28: 25امثال 
شهر بي حصار و بي دفاع در معرض خطر هستيم. خودداري متوالي، سيستم دفاعي 

وقتي كه نيازهاي معمولي مان  روحاني ما را در برابر نيروهاي شرير بنا خواهد كرد.
قانيت گفته هاي را تحت كنترل خود ببريم، به يك زندگي پاك عادت مي كنيم و ح

آزاد شده، غالمان عدالت و از گناه «را به عمل مي آوريم: 18: 6پولس در روميان 
. اين دوست ساده دل با وجود اينكه رهبر كليسايي نبود، اما عيسي مسيح »گشته ايم

  بود.  سوق داده و دوري از گناه رهبر دلش بود و همين او را به پرهيز



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و يكم
  در بحران ها چه كنيم؟در بحران ها چه كنيم؟

  138مزمور   قرائت:
  مرا زنده خواهي كرد. ،اگر چه در ميان تنگي راه مي روم

  7: 138مزمور 
ند خانواده ، از چسالها پيش به اتفاق خادم ديگري به مالقات اعضاي كليسا رفتيم

اين برنامه مالقاتها هميشه در عيد قيام عيسي مسيح به انجام  .ديدن مي كرديمبايد 
و با انرژي مثبتي كار خود را  قبل از شروع مالقاتها دعا كرديم مي رسيد. صبح

 هاي شروع كرديم اما در طول مالقاتها انرژي خود را از دست داديم. خانواده
سالمندان از  بودند، دچار نگراني تند. عده ايداش متفاوتي مشكالت ،مختلف

كي از حتي يبيماري ناله مي كردند و عده اي انديشه مهاجرت در سر داشتند، 
و فقط چند روز به مهاجرتشان باقي  ها در حال جمع كردن چمدانها بودخانواده 

 قتي به آخرين، اما وت روحيه ما را نيز درهم شكستمانده بود؛  همه اين مشكال
 از كشور زن ايمانداري مالقات كرديم كه فرزندانش در خارج خانه رسيديم با پير

بودند و تنها دخترش را از دست داده بود، از همه اقوام و آشنايان فقط عكسي بر 
طاقچه باقي مانده بود؛ و تنها دلخوشي اش يعني همسايه مهربان طبقه پايين نيز 

و شادمان بود و  اين زن خُرسند ،ي بسيارقصد مهاجرت داشت. اما باوجود تنگي ها
گويي با او زندگي مي كُند و با وجود مسائل طوري از خدا سخن مي گفت كه 
 بسيار، هنوز اميدوار و سربلند بود. 

 تفكر سوي . ايمانداران را بهنمايدتشويق و دلگرم مي انسان مشوش را  138مزمور 
 ،ي كمك و ياريان تنها منشأ حقيقدا و ستايش او به عنوبزرگي خ پيرامون و تعمق

حتي زماني  دا براي نجات،ي خ). نويسنده مزامير به تواناي6 _1 د (آيهدعوت مي كن
 ) او مي توانست7اطمينان داشت (آيه  ؛كه مشكالت زيادي او را احاطه كرده بودند

ورد كه چگونه خدا در گذشته از او آياد مي ه ب با اميد به آينده نگاه كند زيرا
). همه ما با مشكالت مواجه مي شويم. شايد همين حاال 3افظت كرده است (آيه مح

 بحراني قرار گرفته باشيد. خسته و نگران هستيد اما حتي در اين شرايط يدر شرايط
مي توانيد خدا را براي محبت, قدرت و فيضش ستايش كنيد. بياد آوريد كه خدا  نيز

پس  ؛استنمودن انيد انجام دهيد اعتماد قابل اعتماد است. بهترين كاري كه مي تو
  در بحران ها به او اعتماد كنيد.

  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   شانزدهم روز
  !!دعواي كودكانهدعواي كودكانه

  17 -10 :1 قرنتيان اولقرائت:
  يك  همه  كه  خداوند ما عيسي مسيح  نام  به  از شما استدعا دارم  اي برادران  لكن
 .   شويد  راي كامل  فكر و يك  در يك  شما نباشد، بلكه  نادر مي  گوييد و شقاق  سخن

  10 :1 قرنتيان اول
كودكي من و پسر عمه هايم كه هر دو از من بزرگتر بودند داستان پر تنشي بود! در 

ديگر جنگ و دعواي بسيار داشتيم، اغلب دعواها بر سر كالم كودكانه ما با ين عآ
لك خانوادگي، گاهي اوقات حتي مالكيت بود، از اسباب بازي ها گرفته تا لوازم و م

جنگ و دعوا در منزل پدر بزرگ به  خانه هم مرزبندي خاص خود را داشت!فرش 
مشخص نبود!  گرچه بزرگترها حد اعلي خود مي رسيد، چون مرز بندي ها اصالً 

و لذت مي بردند ولي براي ما جنگ كامالً جدي و حسابي مي خنديدند به رفتار ما 
به هر اقدامي مبادرت مي  ،حياتي بود. از آنجايي كه من يك نفر بودم و كوچكتر

ش رفتن وسايل خانه يا حتي فكرآتش زدن ماشينشان! در آن ورزيدم از قبيل ك
سال از آن روزگار مي گذرد به اتفاق هم  33و حاال كه  بوديم هرسالسالها سه يا چها

وقتي شاهد روابط  ،به آن خاطرات كودكانه فقط مي خنديم! اما بر اثر كار خدمت
و رقابتهاي كودكانه ام را بياد مي  ي شوم، باز هم همان جنگ و دعواهاكليسايي م

چه هر كدام خود را محق و ، گرآورم، اين مجادالت كليسايي ديگر خنده دار نيست
 درست مي داند؛ اما در نهايت به كار خدمت و توسعه ملكوت خداوند صدمه وارد

د. اين مناقشه ها و مجادالت درحالي به وقوع مي و مردم را گمراه مي كُن مي شود
اول قرنتيان »( شد  منقسم  آيا مسيحاست:  برقرارپرسش كالم خدا همچنان رسند كه 

سوال را وقتي در مجادالت و بحث ها و رقابتها هستيم بايد پاسخ  اين ؟ )13: 1
در آنجا كنار هم خواهيم بود؟ در  ،دهيم؟ و حقيقت ديگر اينكه همه ما در خانه پدر

چكار خواهيم  خانه پدردر ؛ داشتد ننخواهوجود اين مرزبندي هاي الهياتي  ديگر
ا چطور به اين مجادالت و خديا مي توانيم به اين رفتارها ادامه دهيم؟ آ كرد؟
  ؟  يا غمگين مي شود هاي كودكانه نگاه مي كُند؟ آيا مي خنددترقاب

  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز هفدهم
  مشكل جلب توجه!مشكل جلب توجه!

  50 - 42 : 12 يوحناقرائت: 
او   بوسيله  كه  خداوند ما عيسي مسيح  جز از صليب  فخر كنم  كه  حاشا از من  ليكن

   14 : 6غالطيان  يا.براي دن شد و من  مصلوب  دنيا براي من
زير فعلي كشور ايتاليا، يكي از پر حاشيه ترين رهبران جهان بِرلوس كوني نخست و

شغل بسيار  با وجود اينكه،است؛ و معموالً اخبار زيادي راجع به او اعالم مي شود. 
كه خود كار بسيار مهمي است و سبب مي شود كه هر دارد  مهم نخست وزيري 

حتي موقعيت نخست  مردم قرار گيرد؛ اما گفته مي شود شخصي در كانون توجه
نمايد؛ به نوعي  ءبِرلوس كوني را ارضا وزيري نيز نتوانسته است جاه طلبي و نفس 

مي خواهد جاي داماد باشد و اگر شاهد  ،كه اگر او شاهد مراسم عروسي باشد
مه چشمها مراسم تدفين باشد؛ دوست دارد جاي مرده در تابوت خوابيده باشد؛ تا ه

او مي خواهد همه جا باشد از نخست وزيري  ،د. به زبان سادهنتنها متوجه او باش
  گرفته تا مالكيت باشگاه محبوب فوتبال!

گاهي ما ايمانداران نيز به لحاظ روحاني شباهت بسياري به روحيه بِرلوس كوني 
شويم و داريم؛ يعني مي خواهيم در همه جا باشيم با اين انگيزه كه بهتر ديده 

گاهي در . مي خواهيم مركز توجه قرار گرفته و خود جالل يابيم. همگان ما را ببينند
اين نفس ما است كه مي خواهد خود  ،پس همه اين كارها حتي فعاليتهاي كليسايي

  همه  به  پس« را با نقابي روحاني بروز دهد. در حالي كه كالم خدا چنين مي گويد:
  ، صليب خود را انكار نموده  بايد نفس كند مي  را پيرويبخواهد م  اگر كسي: “ گفت

باشد كه جزو آناني نباشيم كه ). 23 : 9لوقا ( »كند  بردارد و مرا متابعت  خود را هر روزه
(آيه » داشتند مي  خدا دوست  را بيشتر از جالل  خلق  جالل  زيرا كه«كالم مي گويد: 

43.(  
  
  
  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيستم
  آن بره شبان ماستآن بره شبان ماست

  17 -13: 7قرائت: مكاشفه يوحنا 
زيرا بره اي كه در ميان تخت است، شبان ايشان خواهد بود و به چشمه هاي آب 

  17: 7حيات، ايشان را راهنمايي خواهد نمود.  مكاشفه 
شفه ديد عظيمي به ما مي دهد. برة خدا ما را از چشمه اي به چشمة ديگر كتاب مكا

و هميشه به سمــت محبـــت عميـــق تر خـداونــــد هدايـــت مي 
 در باالخانه دعاي كوتاهي كرد: ،). مسيح قبل از مصلوب شدن17: 7كند(مكاشفه 

ي كه به من نموده و اسم تو را به ايشان شناسانيدم و خواهم شناسانيد تا آن محبت«
  )26: 17يوحنا »(اي در ايشان باشد و من نيز در ايشان باشم.

ما را رو به شناخت عميق از محبت خداوند هدايت مي كند. او فقط تالش  مسيح
چقدر عزيز و محبوب او هستيم. كه  نمي كند تا ما خدا را بشناسيم بلكه بدانيم 

  پسر دارد، پسر نيز براي ما دارد.همان گونه كه مسيح گفت، محبتي كه پدر براي 
اما درك محبت خداوند يك فرايند است. ما به زمان نياز داريم تا بتوانيم محبت 
خدا را باور كنيم. شايد كامالً مطمئن نيستيد كه او شما را دوست دارد. صبور باشيد. 

) بر اعمال و گفته 13: 16روح القدس شما را به رو به حقيقت خواهد برد(يوحنا 
  هاي خداوند در كتاب مقدس تفكر و تمركز كنيد. 

عرض و طول ’’از او بخواهيد كه محبت خدا را به شما نشان دهد. در زمان خاص 
) آنرا بر شما آشكار خواهد كرد. و اگر محبت را 18: 3افسسيان ’’(و عمق و بلندي

كامالً  به درستي درك كنيم، آن فرايند تا ابد ما را به پيش خواهد برد. در آسمان
خوشنود خواهيم شد و به فرايند خود ادامه خواهيم داد زيرا كه هيچ انتهايي براي 
محبت خدا وجود ندارد. در محبت انسان انتهايي هست اما محبت خدا بي 

  انتهاست.
  چه عظيم و پاك است محبت خدا
  چه بي حد و قوي است محبت خدا

  در شعر مقدسين و فرشته ها
  محبت خدا تا ابداآلباد جاي دارد



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز نوزدهم
  مشكالتمشكالت

  3قرائت:  دوم تيموتائوس 
  1: 3در ايام آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد.  دوم تيموتائوس 

  
اگر به مسيح اعتماد كنيد همة مشكالتتان را  آيا تا حاال از كسي شنيده ايد كه بگويد

زندگي خواهيد كرد؟ اگر اين همان چيزي  و آسودگي حل خواهد كرد و با آرامش
اقسام  باپولس رسول چرا  مقرر كرده است، پس خادمينشاست كه خداوند براي 

 همچنان ،مكاشفات و خدمات بسيار با وجود ؟مشكالت روبرو شد متعدد
. پولس رسول بزرگترين مبشر در بر زندگي او سايه افكنده بودندني فراوا سختيهاي

شكنجه، دستگيري، غرق  چيزي چون او خدماتحاصل  . امابود ها تمامي دوران
  بود.ن ها شدن و فرار از شهر

به مردان خدا يوسف، ابراهيم، ارميا و پطرس نگاه كنيد. همة آنها با خطر و 
از ما تمايلي نسبت به پذيرش آنها نداريم. پس مشكالتي مواجه شدند كه هيچ كدام 

ضربه مي  مومن و ملحددليل مشكالت چيست؟ چرا غم و اندوه به يك اندازه بر 
دغدغه هاي دروني  زندان، جريمه، زند؟ چرا از بالياي طبيعي، بيماريهاي خطرناك،

ي مشكالت نم شايد بر اين گمانيم، كه مستثني نيستيم؟ ،و بدرفتاريهاي ديگران
 كهروشي است  همان اين اما ؛برندملكوت و اهداف خداوند را به پيش توانند 

: 1؛ فيلپيان 28: 8(روميان  رساندن اموراتش به كار مي گيردبه نتيجه  برايخداوند 
وظيفة ما جالل نام خداوند است. مهم نيســت كه در چه شرايطــي به سر  .)12

مي توانند ديگران را با مسيح آشنا ما  كالتمي بريم. اگر اين كار را انجام دهيم، مش
در حكم آرامــش و  كهبنا مي كنيم هدف نهايي  به سويكنند زيرا طريقمان را 

مشكالت وارد زندگيمان شوند  كه . خداوند اجازه مي دهدپاداش در آسمــان است
  زندگيمان را بهبود دهيم!و تابه خودمان آسيب نرسانيم؛ 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز هجدهم
  قومِ منقومِ من

  10 -1: 2ائت: اول پطرس قر
  10: 2و االن قوم خدا هستيد. اول پطرس 

  
اي به خاطر رفتار بـد، او را تنبيـه كـرده بودنـد. آنهـا او را وادار       هوالدين دختر بچ

سعي كردنـد كـه بـه او هـيچ     ناهارش را بخورد.  به تنهايي كردند كه در گوشة اتاق
 :بـود  23مزمـور  قسـمتي از   كـه  گوش دادنـد؛  ند تا وقتي كه به دعايشتوجهي نكن

  .»مي گستراني (؟) سفره اي براي من نزد دشمنانم«
به  نيستند؛،آن گونه كه  انتظار داريم اعضاء خانواده مان  وقتي  ،داستان جالبي است

در كليسا ما  نماخانوادة روحاني  وقاتاحتي بعضي به آنها مي نگريم. دشمن  چشم
دهيم،  از دسترا  خداوند بر تمركزمان ن شرايطيدر چني اما اگر . را نااميد مي كنند

واقعـي   تشوند كه رسالَمي چنان بر ما چيره  يمانهاادعا و انتظارات ور ابلهانه افكا
  .كُنيممي مان را فراموش 

 بر مبناي كه ،دل ببنديماميدي  به اين به جاي اينكه بر ديگران تمركز كنيم مي توانيم
 ،مسـيح عيسـي  به  بوسيلة ايمان ست و آن اينكهبسيار محكمي بنا شده ا ن حقيقتا

  ). 10: 2(اول پطرس محسوب شده ايمفرزندان خدا 
). خداونـد مـا   9او ما را برگزيده است و ما را قوم برگزيدة خود گردانيده است(آية 

ختـل  بـا او م  رابطـه مـا   هرگزهستيم كه  را در خانوادة خود خوانده است و مطمئن
  ا همچون دشمن رفتار نخواهد كرد.نخواهد شد. او هرگز با م

وقتي كه ديگران ما را نااميد مي كنند، به جاي اينكه دلسرد شويم بهتر است كه 
يگانه ديدمان را تغيير دهيم و به ياد آوريم كه ما فرزندان خدايي هستيم كه 

 ماو بواسطة او عزيز و محبوب شده ايم. وقتي كه ديگران فرزندش را در راه ما داد 
بايد به باال نگاه كنيم. آنجا كه خداوند ما را به آغوش خواهد اميد مي كنند،  را نا

 كشيد!
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز نوزدهم
  شكار مرغابيشكار مرغابي
 26 -14: 2قرائت امروز: يعقوب 

كند و  مي  گردش  مانند شير غران  شما ابليس  دشمن  هشيار و بيدار باشيد زيرا كه   
  )8 : 5اول پطرس (طلبد تا ببلعد.  ميرا   كسي

بوميان منطقه روش بسـيار جـالبي بـراي     ،در يكي از رودخانه هاي مناطق آفريقايي 
صـله اي  شكار مرغابي هايي دارند كه در رودخانه شنا مي كنند. آنهـا هـر روز از فا  

، به نحوي كه ديده نشوند، هندوانه هايي گـرد گونـه بـه    دور تر  از محل مرغابي ها
شـنا كـردن مرغـابي هـا مـي      رودخانه مي اندازند و جريان آب رود آنها را به محل 

آنها از حركت هندوانه ها مي ترسند و به سرعت پرواز مي كنند. صـيادان   آورد؛ اما
روز بعد همان كار را تكرار مي كنند و اين كار را براي روزهاي متمادي تكرار مـي  

هنداوانه  در رودخانه عادت كنند و از خـود  كنند تا جايي كه مرغابي ها به حركت  
عكس العملي نشان ندهند!  وقتي چنين شرايطي حاصل آمد، صيادان هندوانه هـا را  
خالي كرده بر سر خود مي گذارند و داخل آب شـده در مسـير روخانـه بـه سـوي      

  مرغابي ها شنا مي كنند و به آرامي از زير آب مرغابي ها را شكار مي كنند! 
طان و نيروهاي شرارت نيز همين تكنيك را براي شكار نمـودن وشكسـت   گاهي شي

از دسـت   ي ما حساسيت خود را نسـبت گنـاه   دادن ايمانداران به كار مي گيرد. وقت
نموده يـا   مان كنار مي آييم و آنها را توجيهمي دهيم و با بعضي از گناهان در زندگي

ي شناور مي نماينـد كـه روزي   كم اهميت جلوه مي دهيم به مانند همان هندوانه ها
از پس آنها بيرون آمـده   ،ن زندگيماندشكارچي يعني شيطان براي به اسارت در آور

و ما را به بند مي كشاند. بايد بياد آوريم كه شرير به عنوان مدعي بـرادران اسـت و   
  !طلبد تا ببلعد را مي  كند و كسي مي  گردش  انغرٌچون شير 

  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز هجدهم
  خانه پدريخانه پدري

  32 -  11: 15لوقا قرائت: 
  18: 15لوقا !   روم ، نزد پدر خود مي برخاسته
برنامه در آغاز برنامه زيون گوش مي دادم؛ ناگهان مفسر يبه برنامه اي خبري در تلو

اخت. پدر مرا به ياد داستاني واقعي اند! اين واژه "خانه پدري"اهالي گفت سالم به
دست مي دهد؛ و آنقدر به ادر خود را از در و مپ بزرگ من در سن بسيار كم،

مادرش است؛ بعد از  خواهر بزرگترش وابسته مي شود كه گمان مي كند او همان
، براي خواهر بزرگتر از دهي ديگر خواستگار مي آيد و ازدواج گذشت چند سال

مي نمايد؛ او برادر كوچك را با خود به خانه بخت مي برد، اما مدتي نمي گذرد كه 
مي شود كه آنجا خانه او نيست؛ خواهرش زندگي خود را  ساله متوجه 5پسر بچه 

و شايد هزار حرف و حديث  را بگيرد مادرش جاياو قادر نيست دارد و اصالً 
ديگر باعث مي شوند كه او آنجا را به سوي دهكده خود ترك كند و به سمت 

جود ولي ن مزرعه كُلبه اي گ. در آمزرعه اي برود كه تنها ميراث پدر و مادرش بود
و او را به شهر  و در همان جا پناه مي برد. اما اهالي روستا متوجه مي شوند داشت

برايم جالب است كه ديگري به نزد اقوامش مي فرستند.  اين داستان از آن لحاظ 
ه پدر روحاني ما است. تعلق ما به آسمان است و گويي هيچ كس و تصويرگر خان

پدريمان  كلبهاگر براي ما پر كند. حتي  هيچ جايي نمي تواند جاي خانه پدري را
موسي نيز همين احساس  . شايدحقير و خرابه باشد، باز هم مكان آرام ما آنجا است

پسر   شد، ابا نمود از اينكه  بزرگ  موسي  چون  ايمان  به: «گفته شده را داشت كه
  از آنكه  اشتتر د خدا را پسنديده  با قوم  بودن  و ذليل شود،  خوانده  دختر فرعون
ايد همين احساس ش). و 25 – 24: 11(عبرانيان » را ببرد  زماني گناه  لذت اندك

،  خود آمده  آخر به«: سوق داد "خانه پدري"ه را به سوي است كه پسر گمشد
 شوم مي  هالك  از گرسنگي  دارند و من  فراوان  نان  پدرم  ، چقدر ازمزدوران گفت

خانه پدر هميشه باز است و او زنده و  عزيزان درِِِ .»  روم ، نزد پدر خود مي برخاسته
مقتدر انتظار بازگشت ما را مي كشد تا ما را به آغوش كشاند و از وجودمان 

  شادماني نمايد! 
  بي كسانما ما دردمندان و  ما مسكينان و ما گناهكاران    

  فا است!در گاهت دارلش چونكه     از بهر درمان آمده ايم



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز هفدهم
  پاداش واقعي!پاداش واقعي!

  26 - 24 : 3روميان : قرائت
شد و   زاييده  از زن  رسيد، خدا پسر خود را فرستاد كه  كمال  به  زمان  چون  ليكن «

پسرخواندگي   كند تا آنكه  باشند فديه  ريعتزير ش  متولد، تا آناني را كه  زير شريعت
  )5 -  4 :4غالطيان (  »را بيابيم

  
كه بيش از حد از مردم انتظار نداشته اين و آن  يك چيز در طول عمرم ياد گرفته ام

را نثار دوستان يا  يباشم. اين امكان وجود دارد كه انرژي مثبت و محبت فراوان
 تانو يا تشكري بابت تالشهايتان نصيب تقديره تان بكنيد و هيچ گونه اعضاي خانواد

 ؛. حتي اين امكان وجود دارد كه ديگران به خاطر كاري كه شما كرده ايدنشود
  كسبِ اعتبار كنند.

اگر از مردم به خاطر آنچه كه انجام داده ايم انتظار توجه و يا تقـدير داشـته باشـيم،    
آيا حـق مـن   «ودمان مي پرسيم:مي شويم. و از خ ي و دلشكستگيناراحتدچار قطعاً 

  » همين قدر تشكر بود؟
فكر كنيم.  ،آن كارانجام بهتر است در مواقعي كه ناراحت مي شويم به انگيزه مان از 

؟ يا شوق بـيش از انـداره بـراي    تمايل ناپاك معروف شدن، در پس كارمان استآيا 
م بـدون انتظـار از   يا مـي تـواني  باعث آن شده است؟ آديده شدن و يا تشويق شدن 

كسي كاري انجام دهيم و بگذاريم ديگران مسئول عكس العمل خود باشند؟ پـولس  
ـ  رد شـد. بـا ايـن    رسول در دوران خدمتش به خــداوند، چندين بار توسط مردم طَ

موعظه به وسيلة من به تا «وجود او بر قدرتي كه خداوند عطا مي كند تأكيد داشت: 
  ).17 -16: 4(دوم تيموتائوس » كمال رسد

و اگـر   .كه فقط مسيح مي تواند ببخشدانتظار داشته باشيم را  چيزينبايد از ديگران 
. وظيفة ما اين اسـت  خواهد بود، كامالً غير واقع بينانه چنين انديشه اي داشته باشيم

كه كاري انجام دهيم و نتيجة آن را به سرورمان بسپاريم زيرا مي دانيم كه باالخره از 
  ).21: 25(متي » آفرين اي غالم نيك متدين«اداش خواهيم گرفت: جانب او پ

  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيستم
  حمام مرگ!حمام مرگ!

  13 - 1: 2دوم تيموتائوس  ائت:قر
نيز   تا ايشان  شوم مي  متحمل  را بخاطر برگزيدگان  زحمات  همه  جهت  و از اين
  10: 2 دوم تيموتائوس. كنند  تحصيل  جاوداني  با جالل  است  عيسي  در مسيح  را كه  نجاتي

ابلمه دستور پخت غذاي مشهوري در جهان اين است كه قورباغه اي زنده را در  ق
اي پر از آب مي اندازند و بعد آنرا روي حرارت بسيار كم مي گذارند تا پخته شود. 

بسيار مجللي قرار  در حمام آب گرم كه قورباغه بدبخت در ابتدا احساس مي كند
ن لذت مي برد؛ تا آنجا كه در مي شود از گرماي آگرم آرام آرام  ،گرفته و چون آب

شايند، خواب غافل از اينكه اين خواب خوود وماي مطبوع به خواب مي رآن گر
  مرگ است!

آسودگي زندگي خود غوطه ور مي شويم كه نمي دانيم اين  گاهي ما نيز چنان در
گي ما ختم شود. به لحاظ ثمرات روحاني زند گي خوشايند مي تواند به مرگآسود

هيچ تحرك و عالمتي از حيات  چنان خوابي گفتار مي شويم كه روحاني در
حاشيه سيار مواظب باشيم تا راحت طلبي و حاني در ما ديده نمي شود. بايد برو

ما را از وظايف روحانيمان باز ندارد، او كه آب حمام زندگي را  زندگي ،اطمينان
د و فرصتهاي طاليي را از رَمي خواهد ما را به خواب ب هگرم مي كند شرير است ك

، اي پويايي بوده اند كه براي جاللما بگيرد. خادمين واقعي كالم خدا، انسانه
براي خادم  هايي كشيده اند. در قرائت فوق پولس رسول از نمونه زحمات بسياري

خود را در امور روزگار گرفتار   سپاهي  هيچ« راستين خدا صحبت مي نمايد:
كند،   پهلوانينيز   بجويد. و اگر كسي  ساخت  او را سپاهي  آنكه  سازد تا رضايت نمي
كشد،  مي  محنت  كه  برزگريباشد.   نكرده  پهلواني  قانون  دهند اگر به را بدو نمي  تاج

  و سپاهي در هر سه نمونه فوق يعني ).6-4(آيات  »ببرد  از حاصل  نصيبي  بايد اول
، يك خصوصيت مشترك است؛ زحمت مي كشند و پويا هستند و  برزگر  و پهلوان

     به خواب نمي روند! 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيست و يكم
  سياهكاريسياهكاري

  23 – 15: 1قرائت: افسسيان 

تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانيد كه اميد دعوت او چيست و كدام است 
  )18: 1افسسيان ( دولت جالل ميراث او در مقدسين،

كه بر موعظه تسلط داشته باشم يا مهمان  واعظ كالم بودم، وقتيروز يكشنبه 
تا  كليساي ديگري نباشم، صداي خود را در نقاط مهم موعظه بلند مي كنم

شنوندگان جذب شوند و به اهميت آن نكته توجه نمايند؛ اما با كمال تعجب از 
واب رفته است كه سرش باالي منبر متوجه شدم كه يكي از شنوندگان چنان در خ

بي اختيار بر روي نيمكت كليسا به پشت متمايل شده و دهانش به گونه اي باز 
مانده، كه مي توانستم تمام دندانهاي پر كرده او را نيز ببينم! با وجود اين منظره، 

كليسا با  به همراه كشيش در كنار درِ موعظه را به پايان رسانيدم و به رسم معمول
از كه كليسا  يال پرسي مي نموديم و دست تكان مي داديم. گاهاً اعضامردم احو

بركتي گرفته باشند از خادمين قدرداني مي كنند؛ با وجود اينكه همه در  اي موعظه
اين روحيه را در قلب واعظ  يسخنان چنينپي جالل خداوند مي باشيم؛ ولي 

مانع بركت ديگران  اقل خدمتشو حدگرفته رند كه خدا او را بكار بوجود مي آو
نشده است. مرد مذكور به من نزديك شد و با حرارت خاصي اعالم كرد كه از 

..!؟ راستش من كه دهان از بنا گوش باز او را عظه من بسيار بركت گرفته است و.مو
و د! فهميدم كه اين مرد فقط حرف مي زند، و دلم شكسته تر شبياد آوردم، 

از   قوم  اين  چونكه« :خدا را درك كنم كه مي گويدم م كه بهتر مي توانردك احساس 
  نمايند، اما دل مرا تمجيد مي  خويش  لبهاي  جويند و به مي  تقرّب  من  خود به  دهان

  از انسان  كه  است  وصيتي  از من  ايشان  اند و ترس دور كرده  خود را از من
 .)13 : 29اشعيا  ( »اند آموخته

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز شانزدهم
  گرفتار آمدن!گرفتار آمدن!
  18 -16: 4قرائت: دوم تيموتائوس 

  
هيچ كس با من حاضر نشد بلكه همه مرا ترك كردند...ليكن خداوند با من ايستاده 

  17 -16: 4و به من قوت داد.     دوم تيموتائوس 
  

) سخن مي گويد. 23(آية  "آناني كه در كشتي ها در دريا رفتند"ة دربار 107مزمور 
آنها در طول مسافرت دريايي شان خداوند را به عنوان حامي و آرامش دهندة خود 
در طوفانهاي خروشان مي ديدند. كشتي هاي بادباني هميشه در معرض دو خطر 

ي نوزد. ساموئل بزرگ بودند: ترس از طوفانهاي شديد و ترس از اينكه مبادا باد
ي ابه طوفانه ،»دريانورد پير هسرود«) در شعر 1834 - 1772كالريج شاعر انگليسي(

كشتي و بي بادي را  ويرانگر و خرابي حاصل از آن اشاره مي كند؛ همچنين سكون
  نيز بسيار خوب به تصوير مي كشد:

  همه جا را آب فراگرفته
  اما براي نوشيدن دريغ از يك قطره

  
، باد از حركت مي ايستد و كشتي به حالت سكون در بات درياي بيكرانثُدر گسترة 

در كشتي بدون هيچ كمكي حبـس مي شونـد و در  ،و خدمه انمي آيد. ملوان
  نهايت، منبـع آب آنها نيز به اتمام مي رسد. 

در حالت  ا رانيز م بعضي وقتها زندگي ما را به سمت طوفان مي برد. برخي مواقع
تي قرار مي دهد. شايد احساس كنيم كه حبس شده ايم و آنچه كه سكون و يكنواخ

خود را چه مي خواهيم غير قابل دسترس شده است. اما در هر شرايطي كه باشيم 
در پريشان حالي بيابيم و يا در جايي كه باد روحاني در بادبانمان نوزد، بايد بر 

شرايط مختلف تسلط كامل  خداوند اعتماد كنيم تا ما را راهنمايي كند. خدايي كه بر
  ). 30دارد، در نهايت ما را به سمت بندر مرادمان خواهد رساند. (آيه 

  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز پانزدهم
  ظاهر!ظاهر!

  13 -1: 16اول سموئيل   قرائت:
  7: 16اول سموئيل   انسان به ظاهر نگاه مي كند و خداوند به دل مي نگرد.

  
گاهي اوقات وقتي از مسئله اي ناراحت مي شويم و مي خواهيم به نوعي خشم 

از بزرگان  به كالميخود را تخليه نماييم؛ نامه اي مي نويسيم، ايميلي مي زنيم، 
بازي مي كنيم، حتي گاهي خود را در پشت  جمله هارجوع مي كنيم؛ با كلمات و 

مفاهيم كالم خدا پنهان مي كنيم، به هر دري مي زنيم و هر كاري را به انجام مي 
رسانيم، اسرار ديگران را باز مي كنيم و در نهايت حتي خودمان نيز باورمان مي 

اين سخنان فقط سياست  تمامغافل از اينكه  است.ود كه همه حقيقت در نزد ما ش
اين است كه  ست! آنچه حقيقت دارد و واقعي است،بازي و خيمه شب بازي ا

  خداوند  تنها به دل ما مي نگرد! 
را مهمترين موضوع  اين روش. و قضايا مي شود اكثرِ وقت و توجه ما صرف ظاهر

ـا مي آورد كه خداوند از ما انتظار كتاب مقــدس به ياد مـ اما. دانيمزندگيمان مي 
  دارد كه به خود و ديگران به گونه اي ديگر نگاه كنيم.

: 16(اول سموئيل  وقتي كه سموئيل را به اسرائيل فرستاد تا پادشاهي را مسح كند
به «)، خداوند به او ياد آور شد كه نگاهش را عميق تر از ظاهر جسماني گرداند:1

ظر منما... چونكه خداوند مثل انســان نمي نگــرد و چهره اش و بلندي قامتش ن
  )7آية »(د به دل مي نگردخداونـــ

كالم خداوند براي آناني كه بر اساس ظاهر نسبت به انسانها تبعيض قائل مي شوند، 
،  مسيح ، ايمان خداوند ما عيسي برادران من  اي. «محكوميت سختي تعيين كرده است

  با انگشتري  شما شخصي  كنيسه  مداريد. زيرا اگر به  را با ظاهربيني  رب الجالل
 -1: 2(يعقوب  »درايد  ناپاك  نيز با پوشاك  شود و فقيري  داخل  نفيس  و لباس  زرين

). وقتي كه از ديد خداوند به انسانها نظر كنيم، توجه ما از ظاهر به زندگي تغيير 2
كه كالم خداوند  آينة خداوند،اما  ، ظاهر ما را نشان مي دهد؛منزل آينه خواهد كرد.

  درون ما را آشكار مي كند. است؛

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيست و دوم
وفقيت! وفقيت! رمز مرمز م   
 30 -14: 25 متيقرائت امروز: 

در   آنچه  كه  چيز مي كنم  يك  ؛ ليكن ام آورده  بدست  من  كه  نميبرم  ، گمان اي برادران
 ، را كشيده  ، خويشتن است  در پيش  سوي آنچه و به  كرده  فراموش  است  عقب

  )13 : 3فيليپيان (
اط به مرد جوان گفت كه صبح . سقررا پرسيد مرد جواني از سقراط رمز موفقيت

روز بعد به نزديكي رودخانه بيايد. هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان 
خواست كه همراه او وارد رودخانه شود. وقتي وارد رودخانه شدند و آب به زير 

مرد  زير آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده كرد.به گردنشان رسيد سقراط با 
سقراط قوي تر بود و او را تا زماني كه رنگ  د را رها كند اماش مي كرد تا خوتال

. سقراط سر مرد جوان را از آب در زير آب نگاه داشتمحكم  ،صورتش كبود شد
 كشيدن يك نفس عميق بود. ،خارج كرد و اولين كاري كه مرد جوان انجام داد

؟ پسر »در آن وضعيت تنها چيزي كه مي خواستي چه بود« :سقراط از او پرسيد
اين راز موفقيت است! اگر همانطور كه هوا را مي «سقراط گفت:». هوا«جواب داد: 

رمز ديگري وجود  »خواستي در جستجوي موفقيت هم باشي بدستش خواهي آورد
  ندارد.

يت خداوند پنهان مي يز بي مسئوليتي خود را در پس الوهگاهي ما ايمانداران ن
. وفقيت در خدمت چشم پوشي مي كنيمم نماييم؛ و از تالش و رغبت خود در پي

خطاب به خداوند مي  ،غالم بيكاره اي كه در مثَل عيسي مسيحدرست به مانند 
  جمع  اي نيفشانده  كه  و از جايي  دروي مي  اي نكاشته  كه  از جايي«گويد: 

در حالي كه در همين مثَل مالحظه مي كنيم كه خداوند تالش  !)24») كني مي
ن را تأييد مي نمايد. اَگوستين مي گويد وقتي دعا مي كنيد طوري دعا خادمان امي

دارد و وقتي كار مي كُنيد طوري كار كُنيد نچيز به شما بستگي  هيچكُنيد كه گويي 
اين  گركه گويي همه چيز به شما بستگي دارد! زندگي و خدمات پولس رسول بيان

به نيز خود را  تمام وجود با، و توكل به خداوند ءحقيقت است كه در عين اتكا
؛  ام آورده  بدست  من  كه  برم نمي  ، گمان اي برادران و تالش مي نمود.  كشيده  پيش
در   سوي آنچه و به  كرده  فراموش  است  در عقب  آنچه  كه  چيز مي كنم  يك  ليكن
  ). 13 : 3فيليپيان ( ، را كشيده  خويشتن،  است  پيش



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيست و سوم
  ذهن كودكانه!ذهن كودكانه!

  13 -  8: 13  اول قرنتيان قرائت امروز: 
و مانند   فكر مي كردم  طفل  و چون  مي زدم  حرف  طفل  ، چون بودم  طفل  زماني كه«

     »كردم  را ترك  ، كارهاي طفالنه شدم مرد  . اما چون مي نمودم  تعقل  طفل
  )11: 13  اول قرنتيان(

تصور كنيد كه دو بچه دوقلو كه هنوز در شكم مادرشان هستند و در انتظار تولد 
چون دنيا يا قوانين و مباني آن صحبت كنند. چقدر  و بسر مي برند راجع به چند

. حتي نه فقط در مورد بچه مي توان به مباحثه و درك و ايده هاي آنها اعتماد نمود
كودكانه نيز قابل اعتماد نمي هايي كه هنوز تولد نيافته اند بلكه انديشه و تعقل 

وقتي كمي به افكار و ايده هاي گذشته و كودكانه خود رجوع مي كنيم؛ د. باش
د! براي مثال من به هنگام كودكي گمان مي كردم كه نچقدر خنده دار مي نماي

 رده اند كه پوستشان تيره شده است!ت حتماً زياد شير كاكائو خوانسانهاي سياه پوس
و  بيند!بمرا قادر است  كه در حال اجراي برنامه است مجري برنامه هاي كودك يا

  !....  
چنين گفتار و تصوارتي چقدر كودكانه و مسخره بنظر مي رسند، اما حقيقت اين 

كه ه دارند. با اينكه مي دانيم است كه در قبال مسائل روحاني و الهي همچنان ادام
اما به گونه اي  و فراتر از درك و انديشه ما است )transendent( خداوند، فراباشه

اقوام نزديك مان  ازمطمئن راجع به او صحبت مي كنيم كه گويي راجع به يكي 
دليري يافته ايم كه به تخت  ،م. درست است كه در اثر كار مسيحيسخن مي گوي

يم اما بايد بياد آوريم كه او خداوند است و ما هنوز طفل هستيم. خدا نزديك شو
بايد بياد آوريم كه اكنون جزئي معرفت داريم و بطور معما مي بينيم. اما روزي 

او را خواهيم شناخت، پس بايد بسيار مراقب باشيم تا در حد وتوان  كه خواهد آمد
وز به دنيا نيامده اند اما هن كه به خدا صحبت كنيم. نه مثل دو كودكيخود راجع 

راجع به آنچه هنوز نديده اند چنان به بحث نشسته اند كه گويي مي بينند و همه 
و در   ها، متعال امت  ؛ در ميان خدا هستم  من  بازايستيد و بدانيد كه « !چيز را مي دانند

  10 : 46مزامير   »شد  خواهم  ، متعال جهان

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز چهاردهم
  قدرت محبت قدرت محبت 

48 _43: 5متي  قرائت:  
دشمنان خود را محبت نماييد ... و به هر كه به شما فحش دهـــد و جفـا رساند، 

  44: 5دعاي خير كنيد. متي 
وف (ايوان و آليوشا) نوشته فيودور داستايوفسكي داستاني درباره برادران كاراماز

شكاك سرسختي است كه  ،ايوان و ؛استي وفادار مسيحي ايماندار ،است. آليوشا
رش را در دارد. همينطور كه در داستان پيش مي رويم ايوان براد دشمنيبا مسيحيت 

در تالش براي تضعيف ايمان برادرش شعر بلندي را  يك كافه مالقات مي كند؛ و
مسيح را  ،ملحدفرد . بود سروده ملحديشخص  وصفدر  مي خواند كه خود

 سرزنش مي كند و معتقد ،بخاطر آزادي عظيمي كه براي بشريت به ارمغان آورده
ايوان بسياري در جهان بوجود آمده است.  است كه به همين علت درد و رنج

ملحد مرد هيچ پاسخــي براي سخنان  گويي كه مي كشد ي را چنين به تصويرعيس
را مي بوسد. ايوان اميدوار  بسوي او مي رود و رويش فقط و ندارد، خدانشناسو 

آليوشا عكس العمل مسيح را غير منطقي بداند. ولي وقتي حرفش را  كه بودشده 
تمام كرد آليوشا مثل عيسي به جلو خم شد و ايوان را بوسيد. عكس العمل بسيار 

گر پيروزي محبت بر شك و عميق آليوشا صحنه را كامال تغيير داد چون بيان
محبت هر نوع مخالفتي را تحت الشعاع قرار مي دهد براي همين  ديرباوري بود.

كه دشمنان خود را محبت كنيم... محبت و نه بحث منطقي،  مسيح از ما مي خواهد
در محبت ما خود را آشكار مي كند و مردم را  نيكويي خدا بر نفرت غلبه مي يابد.

به  را بهتر است تكه اي از قلب خود به هنگام بشارت انجيل، به توبه مي كشاند.
  .كُنيدديگران بدهيد تا تكه اي ازعقل خود را به مردم ارائه 

  
  
  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز سيزدهم
  اطاعت ما، اعالم ما!اطاعت ما، اعالم ما!

  10 - 8: 2قرائت: افسسيان 
  حنا و قيافا روساي كهنه بودند، كالم خدا به يحيي ابن زكريا در بيابان نازل شده ...

  2: 3لوقا  
شود كه همگي بخاطر داشتن مقامهاي  باب سوم لوقا با اسامي هفت نفر شروع مي

داشتند. تيبريوس امپراطور سياسي، اقتصادي و مذهبي، اسرائيل را تحت كنترل خود 
روم، پنطيوس پيالطس فرماندار يهوديه و هيروديس، فيليپ و ليسانيوس ساير 
حاكمان اسرائيل به همراه حنا كاهن اعظم و قيافا كه از رهبران مذهبي قوم بودند. 

كالم خدا به يحيي ابن زكريا در بيابان «زماني كه اين اشخاص در قدرت بودند، 
مي حوالي اردن آمده به تعميد توبه به جهت آمرزش گناهان موعظه نازل شده به تما

  ). 3-2(آيات » كرد  مي
خدا اشخاصي كه كامالً اسرائيل را تحت كه  شود مي بنظر شما، چه چيزي باعث

كنترل خود داشتند به كناري مي گذارد و از يحيي استفاده مي كند كه هيچ پول يا 
كسي  خدمتـوت خــدا جواب دهد؟ چگونه قدرتي در اختيــار نداشت تا به دع

تواند هر چيزي را عوض كند؟ جواب مسئله در  مي ،نداردخاصي  جايگاهكه هيچ 
دعوت به توبه مكشوف شده است. پيغامي كه در آن آمدن پيغام يحيي مبني بر 

نيز بر مي انگيزاند مقابله هيروديس با اين واقعه را  نهايتاً، كند و مسيح را اعالم مي
و  دن راه براي آمدن عيساي مسيح بود). وظيفه يحيي آماده نمو19و17-16يات(آ

  جهان در اطاعت از او بركت يافت. 
  

و  اعمالامروزه وظيفه ما مسيحيان نشان دادن صليب و قيام نجات دهنده مان در 
مقدس زندگي كنيم.  است. خدا ما را خوانده است تا مطابق اصول كتاب سخنانمان

ين موضوع باعث تغييرات زيادي در جهان خواهد شد. اگر مي جواب ما به ا
  خواهيد بر اطرافتان تاثير هميشگي بگذرايد از خدا اطاعت كنيد.

  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيست و چهارم
ممدانه هاي كالدانه هاي كال   

  17 - 13: 10قرائت روميان 
  قوت  هستيم  ناجيان  نزد ما كه  ، لكن است  حماقت  براي هالكان  زيرا ذكر صليب 

  18: 1اول قرنتيان  . خداست
ر مـاجراي    ماركسيسـت و   ي را تجربـه نمـوده بـود او   خواهري در گذشته زنـدگي پـ

ت كه ايماندار بود؛ كمونيست و در اعتقاد خود بسيار راسخ بود؛ برادر نوجواني داش
او با متانت و فروتني مي خواست خواهر خود را با كالم پر فيض مسيح آشنا كُنـد؛  
اما گفتگو هايشان هميشه به بحث و مجادلـه مـي كشـيد. و بـرادر كـوچكتر بـراي       
اجتناب از بحثهاي پر تنش، فقط آيه اي از كالم را مي خواند و فرار مي نمود. ايـن  

كنيكي جهت بشارت دادن بكار مي برد! بعـد از مـدتي خـواهر    روش را به عنوان ت
عقايدش بسيار مـورد شـك و    ،و در زندان مونيست به خاطر عقايدش زنداني شدك

ابهام قرار گرفتند چرا كه به چشم مي ديد كه چطور قهرماناني كه بر راسخ بودنشان 
روزي ي دهنـد.  حساب مي نمود، اعتقادشان را زير پا گذاشته و دوستانشان را لو مـ 

در افكـار خـود غوطـه ور     ،در رطوبت زندان انفرادي كم نوركه در چنين شرايطي 
مي گفت و در مي رفـت؛ بـه   ش ناگهان روح خدا، آيه هايي را كه برادر كوچك ،بود

حقيقت  ،خاطرش آورد! خداوند در آن زندان نمناك، بواسطه همان آيه هاي كوچك
نمـي  هـم  شكار نمود. هيچ كـس فكـرش را   خود را براي فرزند گم گشته خويش آ

آن دانه هاي كوچك كالم روزي در آن سلول تاريك به بار نشـينند! عزيـزان    كهكرد
كار ما چون بذر افشاني است كه كالم خدا را در همه  جا پخـش مـي كُنـد. و ايـن     
خداي روياننده است كه بواسطه نور روح خدا قادر است دانه هـا را رويـش دهـد.    

شغل اصلي ما بذر افشاني كالم خدا بر اين كوير  كه همه جا، بياد آوريم باشد كه در
خـداي    بلكـه   دهنـده   آب  و نـه   چيـزي اسـت    كارنـده   لهذا نـه «تشنه بي آب است! 

  ). 7: 3اول قرنتيان ( » روياننده



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و پنجم
  نگاه به درون!نگاه به درون!

  33 - 2 : 23متي  : قرائت
  كه  ا بر آنانـير  خويش  كند تا قوت تردد مي  جهان  خداوند در تمـام  چشمـان  زيـرا كه «

  )9 : 16دوم تواريخ ( »سازد  نمايان  است  با او كامل  ايشان  دل
متولد  آلماندر كشور  لنپدر شهر  )يالدي(م 1845 مارس 27ويلهلم كنراد رونتگن در

مسافرت  سييسوگذرانيد و سپس به  هلند شد. كنراد تحصيالت ابتدايي خود را در
شد و پس از اتمام تحصيالت موفق به اخذ درجه دكترا در  خيدانشگاه زور كرد و وارد

بر روي  را ت خودارونتگن مطالع ازگشت.آلمان ب ورتسبرگ رشته فيزيك گرديد و به
وقتي كه در حال كار كردن با جريان  1895نوامبر  8در  و نهايتاً نمود آغازالكتريسيته 

مالحظه كرد. او مشاهده خود از  ااشعه ناشناسي ر ؛الكترسيته در لوله هاي تخليه بود
اين دو هفته بعد از  ند.ابه چاپ رس” ايكس اشعه“با عنوان :  رااين اشعه و نور ناشناس 

از دست همسرش گرفت، در  را ايكس رونتگن اولين عكس اشعه بزرگ،كشف 
 1901در سال  اوبود.  به وضوح نمايان شهمسر ي دستاُستخوانهاعكس گرفته شده، 

نكته جالب درباره  .كسب كرد اايزه نوبل رجاولين  ايكس به خاطر كشف اشعه
ايكس و قابليت مشاهده استخوانهاي مردم، اين بود كه بعد از كشف اشعه رونتگن 

گاه همگان را به شكل ودآوقتي در مهماني ها يا تجمعات با مردم مالقات مي نمود؛ ناخ
اسكلت، تصور مي نمود!  بنابراين لباس فاخر و اشرافي آنان تغييري در نگاه او ايجاد 

از اينكه چه ظاهر  نمي نمود! او مي توانست درون و استخوان بندي مردم را صرف نظر
   تصور نمايد! پوششي دارند؛و 

يد كه خداوند در مقياسي آبه ذهنم مي  ايدهوقتي به اين ماجرا فكر مي كُنم اغلب اين 
بس عظيم تر از اشعه ايكس درون ما را نگاه مي كُند؛ و از خياالت دل ما با خبر است 

تالش مي كنيم كه خود را در چه شرايطي به سر مي بريم. گاهي  و مي داند كه قلباًً
خيلي خوب و مناسب نشان دهيم؛ گاهي حقيقت خود را در پس نقابي كاذب مخفي 

ادبياتي حتي مسيحي پنهان مي كنيم.  مي كنيم، گاهي خود را در پس حرفها و صرفاًً
نيم، ولي هر قدر كه اين گاهي خود را در پس اعمال مذهبي و روحاني مخفي مي ك

و زيبا بنظر آيد؛ خداوند به دل مي نگرد و از درون ما با خبر ، فاخر نمالباس ظاهر
را   و بشقاب  پياله  بيرون  رو كه  رياكار، از آن  و فريسيان  كاتبان  بر شما اي  واي : «است
  پياله  درون  كور، اول  فريسي  . اي است  آنها مملّو از جبر و ظلم  نماييد و درون مي  پاك

  و فريسيان  كاتبان  بر شما اي  نيز طاهر شود! واي  ز تا بيرونشرا طاهر سا  و بشقاب
آنها از   درون  نمايد ليكن ، نيكو مي از بيرون  باشيد كه مي  قبور سفيد شده  چون  رياكار كه

پس بياييد از اعمال ظاهري  .)27 -25(» پر است  و ساير نجاسات  مردگان  استخوانهاي
  دل جستجو نماييم. دست برداشته، او را از تمامي

  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز دوازدهم
  بعدش چي؟ بعدش چي؟ 

2-19:  6متي   قرائت:  
  24:  27امثال   زيرا كه دولت دائمي نيست.

جاه  يجوان گفتگوي جالبي بينميالدي،  16قديمي متعلق به قرن  در يك داستان
طلب و مسيحي پارسايي به نام سنت فيليپ آمده است. مرد جوان هيجان زده مي 

 فيليپ با سادگي مي ل من در رشته حقوق موافقت كردند.گويد: والدينم با تحصي
 شوم. فيليپ تكرار مي گويد: بعد حقوقدان مي پرسد: بعدش چي؟ مرد جوان مي
 رم؛ب، بعد پول زيادي بدست مي آووگويد: خ كند : بعدش چي؟ او در جواب مي

كنم و بعد با دختر  خرم، يك كالسكه با اسبهاي آن تهيه مي خانه بزرگي ميو 
 كنم. فيليپ باز سوال مي كنم و زندگي لذتبخشي را شروع مي زيبايي عروسي مي

كند: و بعد؟ جوان جاه طلب مي گويد: بعد ...؟ و براي اولين بار شروع به فكر 
رسد كه هيچ جايي در  كند. و به ايــن نتيـجه مي رگ و آخرت ميكردن درباره م

. و زندگيش را تنها بر روي وجود نداردخدا و شناخت  دركنقشه اش براي 
ين نيست كه ا نكته مهم اين داستان دراست.  نمودهارزشهاي موقتي اين دنيا بنا 

وجه در ت كانون مركزثروت اندوزي كار اشتباهي است. اما اگر اين ارزشها 
جاي خدا را مي گيرد. گيريم و پول  شوند، آنگاه ابديت را ناديده ميزندگيمان 

كند كه غير ممكن است كه هم پول و هم خدا را دوست  كيد ميعيسي مسيح تأ
كند كه: گنجها براي خود بر زمين  )، و اخطار مي24:  6(متي  ه باشيمداشت

). مرد 20-19بيندوزيد... (آيات نيندوزيد... بلكه گنجها به جهت خود در آسمان 
جوان و مسيحي پير هر دو بايد براي آينده خود نقشه مي كشيدند. اما بهتر است كه 
هميشه به فكر ابديت هم بود و تمامي كارها را با اين سوال شروع كرد كه: بعدش 

  چي؟ ثروت حقيقي ما آن گنجهايي است كه در آسمان اندوخته ايم.
  تويي ميراث من پروردگارا    هان رانخواهم مال و تمجيد ج

  به دنيا نور بي سايه تويي تو    همان گنج گرانمايه تويي تو، 
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز يازدهم
ـريـريايمــان ظاهايمــان ظاه   

  17 -1: 1قرائت: اشعيا 
  

  اين قوم... به لبهاي خويش مرا تمجيد مي نمايند اما دل خود را از من دور 
  13: 29اشعيا  كرده اند.

از آكروپوليس آتن كه معابد مذهبي و تپه هاي قديمي  ،جهانگردانقرنهاست كه 
تكه هاي  ان،از تمام نقاط جه هديدن مي كنند. هزاران نفر بازديدكنند ،دارد يمشهور
عنوان يادگاري با خود برده اند. چرا اين تكه سنگها مدتها ه باز اين محل  يمرمر

پر از تكه هاي  ييكبار كاميون يپيش تمام نشده اند؟ پاسخ بسيار آسان است. ماه
سنگ مرمر از چند كيلومتر پائين تر مي آيد و آنها را در اطراف آكروپوليس پخش 

ه كه از آتن باستان با خود ب ينگردان با آن تكه سنگ هايجها ،مي كند. به اين شكل
  با خوشحالي به كشورشان باز مي گردند.  ،همراه برده اند

فريب بخوريم. موسيقي و  ،با انواع ديگري از چيزهاي تقلبي كه ما نيز ممكن است
ممكن است ما را گول بزنند و تصور كنيم كه  ،مذهبي بعالوه آداب و رسوم اعمال
ولي در حقيقت يك سري  .ل تجربه كردن رابطه اي دوستانه با خدا هستيمدر حا

  مراسم مذهبي توخالي انجام مي دهيم. 
  

سر و دست خود را تكان ، بسياري از مردم اسرائيل صرفاً در زمان نبـــوت اشعيا
هداياي باطل ديگر مياوريد، بخور نزد «گفت:  مي دادند. به همين دليل خدا به آنها

). 13: 1(اشعيا » گناه را با محفل مقدس نمي توانم تحمل نمايم ه است،من مكرو
امكان اين كه مراسم مذهبي مي تواند ما را فريب دهد ما را وا مي دارد كه درون 

آن ايمان قلبي  ي ازظاهر فقط خود را تفتيش كنيم. اعمال رياكارانه ما ممكن است
كه خداوند را محزون  ي است آشكارباشد كه خدا از ما انتظار دارد. رياكاري گناه

ستند. او در انتظار كساني است كه با ايمان و راستي و محبت او را بپر .مي سازد
  ر زبان و دنيا را در قلب خود دارد.رياكار كسي است كه خدا را ب

  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز بيست و ششم
تش سوزي هاي زندگيتش سوزي هاي زندگيآآ   

   21- 17:  8 روميانقرائت: 
اند،  شده  او خوانده  اراده  دارند و بحسب مي  خدا را دوست  كه  آناني  بجهت  كه  دانيم و مي

  )28:  8روميان  ( .باشند در كار مي  ) با هم (ايشان  خيريت  چيزها براي  همه
 يري پس از كشف المپ، يكي از ثروتمندان آمريكا به شمار ميدر سنين پ اديسون

رفت و درآمد سرشارش را تمام و كمال در آزمايشگاه مجهزش كه ساختمان 
اين آزمايشگاه، بزرگترين عشق پيرمرد بود. هر روز  كرد. بزرگي بود هزينه مي

   ورود به بازار شود. گرفت تا آماده اختراعي جديد در آن شكل مي
نشاني به پسر اديسون اطالع  هاي شب از اداره آتش ن روزها بود كه نيمهدر همي
سوزد و حقيقتاً كاري از دست كسي بر  آزمايشگاه پدرش در آتش مي كه دادند
آيد و تمام تالش مأموران فقط براي جلوگيري از گسترش آتش به ساير  نمي

 گفتهبه پيرمرد  مليتحساختمانها است. آنها تقاضا داشتند كه موضوع به نحو قابل 
كند و لذا  با شنيدن اين خبر سكته مي درشبا خود انديشيد كه احتماال پشود. پسر 

اند و با كمال تعجب از بيدار كردن او منصرف شد و خودش را به محل حادثه رس
در مقابل ساختمان آزمايشگاه روي يك صندلي نشسته است و  هديد كاو را 

پسر تصميم گرفت جلو نرود و پدر  كند. ره ميسوختن حاصل تمام عمرش را نظا
برد. ناگهان  انديشيد كه پدر در بدترين شرايط عمرش بسر مي را آزار ندهد. او مي

با صداي بلند و سرشار از شادي گفت:  د.سرش را برگرداند و پسر را دي شپدر
 پسر تو اينجايي؟ مي بيني چقدر زيباست! رنگ آميزي شعله ها را مي بيني؟ حيرت

سوزد و تو از  پدر تمام زندگيت در آتش مي :گفتآور است! پسر حيران و گيج 
لرزد و تو خونسرد  كني؟ من تمام بدنم مي ها صحبت مي زيبايي رنگ شعله

آيد. مأمورين هم كه  پسرم از دست من و تو كه كاري بر نمي پدر گفت: اي؟ نشسته
لذت بردن از منظره ايست كه كنند. در اين لحظه بهترين كار  تمام تالششان را مي

ديگر تكرار نخواهد شد! در مورد آزمايشگاه و بازسازي يا نوسازي آن فردا فكر 
هاي زيبا نگاه كن كه ديگر چنين امكاني  كنيم! اآلن موقع اين كار نيست! به شعله مي

ارزش زيادي "ها نگاه كرد و گفت:  را نخواهي داشت! فردا صبح اديسون به خرابه
وجود دارد. تمام اشتباهات ما در اين آتش سوخت. خدا را شكر كه  در بالها

توماس آلوا اديسون سال بعد مجدداً در آزمايشگاه "توانيم از اول شروع كنيم. مي
جديدش مشغول كار بود و همان سال يكي از بزرگترين اختراع بشريت يعني ضبط 

سال پس از آن واقعه  صدا را تقديم جهانيان نمود. آري او گرامافون را درست يك
انست روند نتو يي آتش سوزبال كه در داستان فوق مالحظه مي كنيداختراع كرد. 

اگر چه آزمايشگاه سوخته شد ولي فكر و چرا كه  داردموفقيت اديسون را باز 
 را ها شرايط بهتري خالقيت او همچنان سالم بود. و حتي بازبيني ها و دوباره كاري

در زندگي روحاني نيز چنين است؛ . ندورده بودتري پديد آبزرگموفقيت هاي  براي
د به شرايط و موفقيت نبعضي اوقات حتي آتش سوزي هاي زندگي روحاني مي توان

 د. نهاي تازه اي نائل شو



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و هفتم
  نگ نيكونگ نيكوجج

   24 - 10: 6افسسيان قرائت: 
سابقا بر تو   كه  نبوتهايي  برحسب  سپارم تومي  را به  وصيت  ، اين فرزند تيموتاوس  اي

  . )18 : 1اول تيموتائوس (  نيكو كني  شد تا در آنها جنگ
و  يكي از دالئل مهم شكست هيتلر در جنگ دوم جهاني، گسترش دامنه جنگ

ا سخت با متفقين او جبهه جديدي را بجنگ  جنگيدن در دو جبهه بود. علي رغم
اما در اثر سرماي هوا و مقاومت  ،پيش روي هاي سريع نمود، با وجود زروسها با

ليل تقسيم نيروي خود در و به د ه متحمل شكست سختي شدپارتيزاني مردم روسي
ن نيز دچار همين اشتباه مي نهايتاً جنگ را باخت! گاهي ما ايماندارا ،دو محور

انرژي خود را صرف جنگ هايي مي كنيم كه اصالً كار ما نيست؛ پولس  شويم.
ما را   زيرا كه«رسول نشان مي دهد كه جنگ ما مختصات خاص خود را دارد: 

  اين  داران با رياستها و قدرتها و جهان  بلكه  نيست  و جسم  خون با  كشتي گرفتن
). 12: 6افسسيان » ( در جايهاي آسماني  و با فوجهاي روحاني شرارت  ظلمت

(دوم » ...  ام كرده  جنگ نيكو جنگ  به«همچنين راجع به خدمت خود مي گويد: 
د كه )؛ يكي از رازهاي خدمت موفقيت آميز پولس رسول اين بو7: 4تيموتائوس 

دقيقاً در جنگي بود كه خدا مي خواست. حتي براي خدمت نمودن و جنگ 
عبور كردند،   و ديار غالطيه  از فريجيه  و چون  «روحاني نيز پيرو هدايت الهي بود: 

). 6 : 16اعمال رسوالن ( »نمود  آسيا منع  به  كالم  را از رسانيدن  ايشان  القدس روح
پس بايد اجازه دهيم كه او ما را به آن  است؛ نياگر خداوندمان سردار جنگ آسما

 جنگ نيكو راهنمايي كُند.  
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   روز دهم
  قدرت درونقدرت درون

  21 – 14:  3افسسيان      قرائت:
  روح او به قوت زورآور شويد.(دعا مي كنم) كه در انسانيت باطني خود از 

  16: 3 افسسيان
استيل استوانه اي شكل، از قدرت مكش براي تمييز كردن مواد آلوده  يرگبز كمپانيِ

د، كشن مپهاي قوي تمامي اين مواد را از ته اين مخزنها بيرون مي. پكند استفاده مي
بيش از اگر آنها  .باشندمپها كردن قدرت اين پ تنظيماما كارگران بايد بسيار مواظب 

ند، اين استوانه هاي فوالدي مثل بكش ها را بيرون هواي داخل استوانه   حد الزم،
چون فشار هواي بيروني بر فشار هواي  .خواهند شدفنجانهاي كاغذي متالشي 

  . خواهد كرددروني غلبه 
ما را  بايدشود، خدا  به همين ترتيب، زماني كه مصيبت و سختي وارد زندگي ما مي

نخواهيم توانست در مقابل فشارهاي  در غير اينصورتو  نمايداز درون تقويت 
  بيروني ايستادگي  كنيم.

مان خيلي خوب پشتيباني  دوستان مسيحي توســط همســر و يـادرست اسـت كه 
دروني ما بايد توسط روح القدس به قوت  شويم، اما اين طبيعت روحاني مي

  ما را از مچاله شدن حفظ كند.  )، تا16:  3زورآور شود(افسسيان 
 ؛در همان حالي كه هر روزه مشغول خواندن كالم و دعا كردن هستيم ،روح القدس
و ذهن ما را تازه نمايد. اگر كتابمقدس را  هديبخشكند تا ما را تقويت  در ما كار مي

را  مان با ايماندارانو مشاركت كنيم راز و نيازكناري بگذاريم و گاه گاهي با خداوند 
و آسيب پذير خواهيم بود.  شده روحانيمان كُند رشد شده، ضعيفمتوقف كنيم، 

ايستادگي ديگر نخواهيم توانست در مقابل فشار وسوسه ها و مشكالت بيروني 
بياييد از خداوند بخواهيم كه قوت دروني ما را بيشتر كند تا زماني كه بارها  .نماييم

قوت مسيح درون ما  تسليم نشويم. آورند؛ ميو طوفانهاي زندگي بر ما فشار وارد 
  .است پيرامونمانبزرگتر از فشار مشكالت 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز نهم
  پدر مراقبت استپدر مراقبت است

  121مزمور  قرائت
 نخواهد خوابيد  توست  حافظ  هخورد. او ك  تو لغزش  پاي  كه  او نخواهد گذاشت

  )3: 121مزمور (
كالس دوم دبستان بودم و از تك فرزندي خود بسيار رنج مي بردم چرا كه همه 
توجه پدر و مادرم بر من متمركز شده بود و درباره هر مورد ساده اي نگران مي 

ك شدند. اكثر بچه هاي كالس با سرويس به مدرسه مي آمدند. اما ما تقريباً نزدي
دبستان زندگي مي كرديم. هر روز مي خواستم ثابت كنم كه راه را بلدم و پيشاپيش 
مادرم راه مي رفتم تا بفهمد كه مي توانم خود به تنهايي اين راه  را بروم ولي چون 
مجبور بوديم كه خيابان بزرگي را رد كنيم، مادرم قانع نمي شد و هر روز مرا 

بسيار نزد پدرم رفتم و با گريه و زاري اصرار روزي با ناراحتي  همراهي مي كرد.
داشتم كه بايد به تنهايي بروم و دليلم اين بود كه هيچ كدام از اوليا چنين كاري نمي 
نمايند. پدرم مي دانست كه آنها با سرويس مي آيند و نيازي به اين كار نبود. اما من 

دا خودت برو.از آن روز زير بار نمي رفتم. باالخره پدرم را راضي كردم. او گفت فر
به بعد به استقالل رسيدم و از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيدم. حس 
مستقل بودن بسيار لذت بخش بود. سالها از آن ماجرا گذشت. روزي يكي از 
والدين در يكي از مهماني ها مشكل خود را با پسر كوچكش ، مطرح كرد كه دقيقاً 

ن را به عنوان تجربه خود تعريف نمود. اما آخر همين مورد بود. و پدرم اين داستا
داستان چيز ديگري بود. من تصور مي نمودم كه تنها به مدرسه مي روم اما غافل از 
اينكه در تمام آن مدت پدرم هر صبح از دور مراقب من بود. او با صبر و شكيبايي 

مي ماند تا به هر صبح همه راه را پشت سر من مي آمد تا مبادا اشتباه كنم و منتظر 
سالمت به مدرسه برسم. شايد اگر در كودكي او را مي ديدم  عصباني مي شدم. 
ولي بعد از اين همه سال با شنيدن اين حرف اشك در چشمانم حلقه زده بود. 

هايم تنها رها كند و در  محبت پدري اجازه نمي داد كه او مرا با وجود همه لجبازي
 اما در عين حال اجازه داد كه احساس استقالل نمايم.انتظار اتفاقي ناگوار بنشيند. 

هميشه بيدار در قرائت امروز نيز مالحظه مي كنيم كه خداوند چون پدري مهربان 
را از تمام  ماخداوند  است و هرگز نمي خوابد. مومنينش است. او حافظ و نگهبانِ

مان فت و آمد مراقب ر او خواهد نمود.  پشتيبانيرا  ماخطرها نجات خواهد داد و 
  محافظت خواهد نمود. ما راو هميشه  است
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  روز بيست و هشتم
  حرف مفت!حرف مفت!

  قرائت:
  26-22: 5غالطيان 

بسا كسانند كه هر يك احسان خويش را اعالم مي كنند. اما مرد امين را كيست كه 
  6: 20امثال    پيدا كند.

اين است كه قولهـاي بيهـوده و حرفهـاي     يكي از نابسماني هاي فرهنگي ما ايرانيان
  مفت بسياري را برزبان مي آوريم. تعارفات و قول هاي اَلَكي! 

اغلب از بدقولي و بي وفايي مردم آزرده خاطر مي شويم. يكي از اعضـاي خـانواده   
قول مي دهد كه حتماً برايمان نامه مي نويسد اما دريغ از يك خط نوشـته! كشـيش   

ه هنگام بيماري به عيادتمان بيايد. اما نه به بيمارستان مي آيد و كليسا قول مي دهد ب
نه به منزلمان سري مي زند. دوستي مي گويد كه حتماً در موقع سختي بـه نزدمـان   
خواهد آمد اما حتي يك تلفن هم نمي زند. ديگران مي گويند كه حتماً برايمان دعا 

. بعضي ها هم قول مي دهند كـه  خواهند كرد اما بزودي نياز ما را فراموش مي كنند
حتما برايمان كار مهمي را انجام خواهند داد ولي كارمان را پيگيري نمـي كننـد. در   

  »مرد امين را كيست كه پيدا كند؟«چنين مواقعي با خودمان مي گوييم: 
هنگامي كه كسي در قولش امين نمي ماند كـاري از دسـت مـا سـاخته نيسـت. امـا       

يم نسبت به ديگران خوش قول باشيم. وقتي كه قـولي مـي   اقل، خودمان مي توانحد
دهيم بايد آن را انجام دهيم. هنگامي كه به كسي قول مي دهيم برايش دعا خـواهيم  

خود را به ديگران ابراز  كرد بايد اين كار را انجام دهيم. زماني كه وفاداري و محبت
ر قولمـان جـدي   ان بـدهيم كـه د  مي توانيم حتي با كارهاي كـوچكي نشـ   مي كنيم،

   هستيم.
: 5پولس رسول مي فرمايد يكي از ثمرات روح القدس، وفـاداري اسـت (غالطيـان    

كنيم خدا در مـا روحيـه ثابـت     به ديگران قول مي دهيم؛ عملكه  را چهآن). اگر 22
پديد مي آورد كه هر روزه به پيش رويم و در اين مـوارد جـدي تـر باشـيم.      قدمي

  »!كسي كه آزموده شده و امين است: «باشد كه مردم ما را گويند
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  بيست و نهمروز 
 ......  روزي به دست خداستروزي به دست خداست

 127مزامير  قرائت 

  مشقّت  خوابيد و نان دير مي  خيزيد و شب زود برمي  شما صبح  كه  است  فايده بي  
  2 : 127مزامير    .دبخش مي  را خواب  خويش  محبوبان  خوريد. همچنان را مي

 
و ا ماهي بر طاقت حفظ آن نداشت. صيادي ضعيف را ماهي قوي به دام اندر افتاد.
ماهي اينبار ، دام هر بار ماهي آوردي ...غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت

ديگر صيادان دريغ خوردند و مالمتش كردند كه چنين صيدي در ، ردرفت و دام بب
مرا روزي  اي برادران چه توان كردن؟ گفت: نستي نگاه داشتن.دامت افتاد و ندا

و  ،بي روزي در دجله نگيرد، صيادرا همچنان روزي مانده بود . نبود و ماهي
 ي است ازاقتباس كه داستان فوقسعدي).  گلستان( بي اجل بر خشك نميرد  ،ماهي

است كه مقرر  خدادرواقع  :با بيان ساده و شيوا مي خواهد بگويد گلستان سعدي، 
. اين حقيقت در كالم خدا نيز مطرح شده مي باشدكننده و بركت دهنده حيات ما 

 را بنا نكند،  گر خداوند خانها «قرائت امروز به وضوح ديده مي شود. در است كه 
  نكند، پاسبانان  كشند. اگر خداوند شهر را پاسباني مي  فايده بي  زحمت  بنّايانش

، م در نظر گرفتن مسئوليتهاي انساني مان). علي رغ1آيه » ( كنند مي  پاسباني  فايده بي
م كه اگر خداوند بنا نكُند ما بيهوده بنا يبايد به اين حقيقت روحاني نيز توجه نماي

دگي بايد به ياد مي كنيم. مخصوصاً در امور روحاني و همچنين مسائل مالي زن
از او است. عيسي مسيح به  حيات زندگي ما است و روزي ما آوريم كه او منشأ

  آسمان  سوي به،  را گرفته  و دو ماهي  نان  پنج  آن «هزار نفر،  5هنگام غذا دادن به 
آنها   خود بسپرد تا پيش  شاگردان  ، به نموده  را پاره  داد و نان  ، بركت نگريسته

خوب است  ). چه41: 6مرقس ( »نمود  آنها تقسيم  را بر همه  دو ماهي  بگذارند و آن
كه در زندگي دريافت مي كنيم به سوي آسمان  يكه ما نيز در برابر روزي و رزق

  بركت حيات خود را فراموش ننماييم! سته و آن را از خدا بدانيم و منشأنگري
  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز هشتم
  تجربه شدهتجربه شده

  18 – 5: 2عبرانيان قرائت:  
را   شـدگان  تجربـه   دارد كـه   ديد اسـتطاعت   ، تجربه كشيده  خود عذاب  چون  زيرا كه
  )18: 2 نعبرانيا ( فرمايد.  اعانت

م شـدن كيـف   يكي از بدترين حوادث زندگي مشـتركمان در چنـد سـال اخيـر گـ      
همسرم بود . او در يك هفته دو بار كيفش را گـم كـرد و ايـن قضـيه اضـطراب و      
نگراني زيادي برايمان به همراه داشت. خوشبختانه همه چيز به خيـر و خوشـي بـه    
پايان رسيد. او بعد از اين ماجرا گفت كه خداوند چند درس عملـي بـرايش داشـته    

چند روز پيش قرار مالقـاتي داشـتيم و    است. اين حرف به نظرم  عجيب مي رسيد.
هر دو با عجله كارهايمان را انجام مي داديـم تـا بـه ايـن قـرار برسـيم. در آخـرين        
لحظات كه همسرم در اتومبيل منتظر من بود، متوجه شدم كه كليدم گم شده اسـت.  

وقـت زيـادي را بـه     مطمئن بودم كه در خانه است اما نمي توانستم پيـدايش كـنم.  
با شنيدن اين حرف عصـباني   بي نتيجه بود؛ احساس مي كردم  داختم اماجستجو پر

خواهد شد اما او با خونسردي به خانه برگشـت وبعـد از دقـايقي بـا كليـد مـن در       
دستش سوار ماشين شد. منتظر بودم كه حداقل نصيحتم كنـد و گوشـزد نمايـد كـه     

در چه فكري هسـتي،  جمع كن! اما او با لبخند گفت: مي دانم كه  بيشتر حواست را
زه از آنجا كه من خود سابقه سنگين گم كردن كيفم را يدك مي كشم، به خـود اجـا  

  نمي دهم كه تو را محكوم نمايم؛ و تو را درك مي كُنم!
واقعه فوق شباهت بسياري با يكي از ابعاد تجسم خداونـدمان عيسـي مسـيح دارد.    

 خـود عيسـي    چونن بود  كه قرائت امروز نشان مي دهد كه يكي از دالئل تجسم اي
). 18(فرمايـد   را اعانـت   شـدگان  تجربه  دارد كه  ديد استطاعت  ، تجربه كشيده  عذاب

  كـريم   اي كهنه  خود شود تا در امور خدا رئيس  برادران  مشابه  هر امريدر« همچنين:
ما  درد چقدر زيبا است كه خداوندمان .)17»(را بكند  قوم  گناهان  ، كفاره شده  و امين

را مي داند؛ او نيز همه چيز را تجربه نموده و مـا را درك مـي كنـد. او گناهكـار را     
    درك مي كند و دوست دارد اما از گناه متنفر است!



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هفتم
  دليل خطر كردندليل خطر كردن
  13-1: 2قرائت : دوم تيموتائوس 

ايشان نيز و از اين جهت همه زحمات را بخاطر برگزيدگان متحمل مي شوم تا 
  )10:  2نجاتي را كه در مسيح عيسي است با جالل جاوداني تحصيل كنند  (

در بسياري از عمليتهاي جنگي نيروي هوايي؛ يكي از تكنيك هاي تهاجمي اين 
ايي يا مجازي بپردازند؛ يعني به يما يا هواپيماهايي به عمليات ايذاست كه هواپ

د هدف قرار گيرند، تا  پدافند دشمن را نوعي خود را  به خطر اندازند  و حتي مور
هواپيماهاي ديگر براي انجام عمليات اصلي بتوانند با راحتي  ومتوجه خود نمايند 

  و تمركز بهتري مأموريت خود را به انجام رسانند.  
پولس رسول نيز جان خويش را به خاطر ديگران به مخاطره انداخت (دوم 

). در 19:14و نيمه جان رها شد (اعمال  ).  يكبار سنگسار شد10:2تيموتائوس 
، مورد حمله مردم قرار گرفت، شالق خورد و زنداني شد (اعمال يماجراي ديگر

و چندين بار مورد حمله راهزنان و  ). سه دفعه شكسته كشتي شد22-23:  16
). چرا پولس از روي ميل اينگونه 28- 23:  11قرنتيان  2غارتگران قرار گرفت (

كرد؟ زيرا او درباره آتش جاوداني و زندگي جاوداني مي  مل ميرنجها را تح
  انديشيد، و به همين خاطر با خوشحالي هر خطري را به جان مي خريد.

آيا ما نيز همانند پولس خطري كه مردم را تهديد مي كند، به وضوح مشاهده مي 
ي را كه به كنيم؟ آيا از فرصتهاي بسياري كه پيش مي آيند استفاده مي كنيم تا مردم

خبر خوش مسيح احتياج دارند ياري رسانيم؟ آيا ما نيز به مانند پولس چنين هدف 
يزي را بخاطر گمشدگان كسي كه هر چمانند  ؟كنيم وااليي را در خود احساس مي

خواهيد پيغام انجيل را به ديگران برسانيد، بنظرتان چه  اگر مي تحمل مي كرد؟
؟ صدمات بدني؟ شنيدن كلمات ركيك؟ خطر خطراتي شما را تهديد خواهند كرد

براي  اينها حتي ه؟ هميا موارد ديگر؟ و ؟ از دست دادن داراييطرد شدن؟ استهزاء 
  .ندمي ارز نيز نجات يك شخص

  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز سي ام
  شانسي ديگرشانسي ديگر

  34 _ 24: 22قرائت: لوقا 
  16 :21يوحنا  آيا مرا محبت مي نمايي؟... گوسفندان مرا شباني كن. 

  
ي هر ايماندار پشيمان شانسـي ديگـر   بر اساس آن عيسي به پطرس وعده اي داد كه

 چـون  ). عيسي مسيح به پطرس گفـت كـه  34 _31: 22داشته باشد. (لوقا  مي تواند
م غربال كند اين اطمينان را مي دهـد كـه بـرايش    شيطان خواست شما را چون گند

گز تو را ترك تاكيد داشت كه هر ود. اگر چه پطرستا ايمانش تلف نش دعا مي كند
اهي نمود. عيسي مي گويد كه قبل از سپيده دم سه مرتبه مرا انكار خو نخواهم كرد،

 عيسي مسيح اورا براي خـدمت آينـده حكـم مـي كنـد:      در انتظار بازگشت پطرس،
  ). 32(آيه  »هنگامي كه تو بازگشت كني برادران خود را استوار نما«

ري از هيئت هاي كنم بسيامن فكر مي « :مي گويد مشهور دانكن واعظ جورج
دانكن  »!پطرس را كانديداي مناسبي براي كليسا نمي دانستندبررسي كار كليسا، 

اشاره به اين نكته دارد كه با اين همه خداوند در پنطيكاست پطرس را براي ارائه 
د بعضي حياتي در تاريخ كليسا انتخاب مي كند. به نظر مي رس مهم وموعظه بسيار 

از مسيحيان پيغام بخشش را تنها براي بي ايمانان مي دهند و پيغامي از بخشش 
به خاطر  »خوشحالم كه خداوند آنرا به انجام رساند!«براي ايمانداران ندارند. اما 

  همان بخشش بود كه روز تازه اي براي خدمت پطرس شروع شد. 
هم مي توانيد براي  باز تيد،ري پشيمان هسواقع اگر شما هم مثل پطرس ايماندا در

شفاي او  اييد. گناهت را اعتراف كن و بخشش وشانسي ديگر بر خداوند توكل نم
تا   است  و عادل  ، او امين كنيم  خود اعتراف  گناهان  اگر به«و بازگشت را تجربه نما 

 ).9: 1(اول يوحنا سازد   پاك  ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي  گناهان



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز يكم
  كدام سيم؟كدام سيم؟

  8 – 7: 15قرائت: تثنيه 
دهيد   ود را تبديلخ  خود صورت  ذهن  تازگي  به  مشويد بلكه  جهان  اين  و همشكل

  ) 2: 12روميان ( خدا چيست  كامل  پسنديده  نيكوي  اراده  كنيد كه  تا شما دريافت
، قهرمان فيلم با بمبي روبرو مي شود كه فقط اَكشن فيلم هاي بعضي از معموالً در

شرايط پر مخاطره اي، او  چند دقيقه يا ثانيه به انفجار آن باقي مانده است! در چنين
وسيم به رنگ هاي مختلف مواجه مي شود كه فقط يكي از آنها مي تواند بمب با د

را از كار بياندازد! بنابراين با اضطراب بسيار و با شك و ابهام در حالي كه خيس 
با موسيقي  نيزعرَق شده است به شكلي اتفاقي يكي را قطع مي كُند؛ البته كارگردان 

غ فيلم را حسابي زياد مي كُند! طوري كه پياز دا، صحنه هاي حادثه اي و تدوين
بيننده با اينكه مي داند اگر بمب منفجر شود؛ فيلم تمام خواهد شد، ولي همچنان 

  نفسش در سينه حبس مي شود!
اينكه اغلب قهرمانان فيلم  حال گذشته از جنبه مجازي بودن صحنه هاي مذكور و

را انجام مي دهند؛ ولي هميشه انتخاب درست  دي،وها مخصوصاً از نوع هاليو
در پهنه زندگي واقعي ما انسانها چنين نيست، اغلب با شرايطي مواجه مي متأسفانه 

شويم كه تصميم درست گرفتن بسيار مهم و ضروري است و گاهي اوقات با اتخاذ 
كه بدتر از انفجار  ن تخريبي در زندگي پديدار آوريمتصميم غلط مي توانيم چنا

جهت مشورت الهي و درك نقشه الهي نقش بسيار مهمي دارد! بمب باشد. از اين 
و خداوند  را دريابيمخدا   كامل  پسنديده  نيكوي  اراده كه بايد است در چنين مواقعي

را در همه راه هاي خود بشناسيم و او را مد نظر قرار دهيم. از او بخواهيم كه در 
 ر دنياي عقالني امروز،ن برخوردي دما مداخله نمايد. اگرچه چني گيري تصميم

بيشتر به حماقت مي نمايد؛ اما به لحاظ روحاني يكي از زيباترين  صحنه هايي 
است كه مي تواند در رابطه ما با خدا حادث شود.  لحظه اي كه ما نيز به مانند 

  خداوندمان مي گوييم: ليكن نه به خواهش من بلكه به اراده تو! 
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز ششم
  اردك  مرده  بال  بال نمي زنداردك  مرده  بال  بال نمي زند

  25 _14:  7روميانقرائت: 
ي را كه از آن نفرت آنچه مي كنم نمي دانم زيرا آنچه مي خواهم نمي كنم بلكه كار

   15: 7دارم بجا مي آورم. روميان 
  

 نام سام به شكار اردك رفت. آنها سالها پيش مرد ثروتمندي به همراه يك راهنما به 
كرايه كردند. در طول راه يكي از چرخ هاي گاري از جا در آمد. اسب  و يك گاري

انگشـت خـودش    چكش را بـه  ندازد، تصادفاًاسام همين كه خواست چرخ را جا بي
به زانو افتـاد و از خـدا    حرف ركيكي بر زبان جاري كرد. ولي فوراً ناگهانكوبيد و 

بعضي اوقات زندگي مسيحي بسيار  خداوندا،". دعايش اين بود: نمودطلب بخشش 
   ."مشكل است

ولي به من بگو چرا اينقدر تقـال   مي دانم تو يك مسيحي هستي" :مرد به سام گفت
   ."دا اعتقادي ندارم و چنين مشكالتي هم ندارممي كني. من به خ

سام ندانست چه بگويد. در همين حين دو اردك باالي سرشان به پـرواز درآمدنـد.   
اردك مـرده را رهـا   "فرياد زد:  مرد تفنگ خود را باال برد و دو گلوله شليك كرد و

ل مـي زد  سام به اردك زخمي كه نااميدانه بال بـا  "برو بدنبال آن اردك زخمي. كن،
كـه مسـيحيت    اره كرد و گفت: من براي سئوال تو جوابي دارم. گفتيتا فرار كند اش

من اردك زخمي هسـتم كـه    وب،من چيز خوبي نيست چون خيلي تقال مي كنم. خ
  "تالش مي كنم از دست شرير فرار كنم. ولي تو آن اردك مرده هستي! 

 25 _14: 7در روميان  خويش اين نگرش با توصيفي كه پولس از تجربيات مسيحي
ن ست. به خاطر خوا همخواني دارد. تقال كردن بيانگر كار خدا در زندگي ما آورده،

 اردك اميد نباشيد. به ياد داشته باشيد،پس نا عيسي مسيح، گناه قابل بخشش است،
تقال كنيد، اين بخشي از زندگي روحاني ما  هاي مرده بال بال نمي زنند.  پس،

دهنده تعلق ما  حتي، پيروزي حاصل نمي شود! و تقالي ما نشاناست. در بستر را
 به آسمان است!



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز پنجم
  مرباي توت فرنگيمرباي توت فرنگي

  28 – 16: 6: امثال  قرائت
  ما بگيريد، زيرا كه  كنند براي مي  تاكستانها را خراب  را كه  كوچك  شغالها، شغالهاي 

  11 : 2. غزل غزلها  است  آورده  ما گل  تاكستانهاي
ار خوبي بود. من و او سـاعتها بـا هـم    دوستي مرا به خانه اش دعوت كرد. روز بسي

صحبت كرديم و از خاطره هاي گذشته ياد نمـوديم. بـراي جمـع كـردن ميـز غـذا       
كمكش كردم؛ وارد آشپزخانه كه شدم، مرباي تـوت فرنگـي روي ميـز، توجـه مـرا      
جلب كرد. من عاشق مرباي توت فرنگي هستم و دوستم هم ايـن را مـي دانسـت.    

تعارف كند، پس شيشه را باز كردم تـا از آن مربـا بچشـم.    نمي توانستم صبر كنم تا 
دوستم فرياد زد: نه نخور. با تعجب نگاهش كردم! خنديد و گفت: صبح كه وسـايل  
پذيرايي را آماده مي كردم متوجه شدم كه اين مربا كپك زده، بهتر است آن شيشه را 

  دور بياندازيم.
فتم: كپك را از ر نمايم. پس گبراي من بسيار سخت بود كه از خوردن آن صرف نظ

دارم و مي خورم. بعد از بحث و جدل باالخره قاشقي برداشتم و بـا  روي مربا برمي 
بعد خداحافظي كـردم و بـه خانـه آمـدم.      تمام آن مربا را خوردم. چند ساعتلذت 

شب كه شد عواقب خوردن آن را حس كردم. سيستم گوارشي من بـه هـم خـورده    
شكم نتوانستم بخوابم. عاقبت صبح به پزشك مراجعه كردم. با بود و تا صبح از درد 

اينكه سعي كرده بودم كپك مربا را جدا كنم ولي ظاهراً ذرات كوچكي در آن بـاقي  
مانده بودند همان ذرات ظاهراً بي خطر همه سيستم بدن مرا به هم زدنـد و دو روز  

  مرا خانه نشين نمودند.
  را در آغـوش   آتـش   آيـا كسـي  « خدا مي فرمايد:گناه نيز چنين خاصيتي دارد، كالم 

رود و   راه  سـوزنده   بـر اخگرهـاي    نشود؟ يـا كسـي    سوخته  اش خود بگيرد و جامه
همچنين حتي انـدكي از آن نيـز بـه     )28 – 27: 6(امثال  ؟ »نگردد  سوخته  پايهايش

  .كنند   تاكستانها را خرابمي توانند   كوچك  شغالهايمانند 
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

   روز دوم
  شيشه اشتباهيشيشه اشتباهي

  6روميان قرائت: 
آدمي بكارد،   آنچه  ا كهكرد. زير  مدهيد، خدا را استهزا نمي توان  خود را فريب 

فساد را درو   خود كارد، از جسم  براي جسم  را درو خواهد كرد. زيرا هر كه  همان
 8 - 7 : 6غالطيان جاوداني خواهد درويد.   حيات  كارد از روح  براي روح  كند و هركه

  
سخت بازي  كه بياد دارم كه وقتي پسر بچه كوچكي بودم. يك روز گرم، درحالي

بسيار داشتم كه بعد از  ودم؛ از فرط تشنگي به خانه آمدم تا آب بنوشم؛ عجلهكرده ب
 اي را كه معموالً از آن آب مي خورديم شيشه آب خوردن بازهم سراغ بازي روم.

و با ولَع ؛ به دهان گرفتهرا آن ؛ من با عطش فراوان كنار ظرف شويي قرار گرفته بود
آن، صداي فريادم به آسمان رسيد، حالم شيدن اما با نوتمام شروع به نوشيدن نمودم 

بر من واقع شد؛ با صداي فريادهايم مادرم  شديديسردرد و خفگي  ؛دگرگون شد
سريع از راه رسيد و بالفاصله فهميد كه چه اتفاقي افتاده است. او براي پاك كردن 

بود. اما و آنرا در كناري گذاشته  ريخته بود كننده ماده ضد عفونيدر آن  ،بهتر شيشه
كاري كرد كه حالت است آنرا سر كشيده بودم. مادرم  من به خيال اينكه شيشه آب

استفراغ به من دست دهد و با مهارت خاصي مرا برعكس نمود تا همه چيز از معده 
ام خارج شود و سريعاً مرا به دكتر رساند. پزشك نيز ساير تدابير را به انجام رسانيد 

  نجات داده اي! ،سرت را از مرگ حتميسته پنه يا نداو به مادرم گفت كه دانست
كه در قرائت امروز مالحظه مي شود كالم خدا كامالً نشان مي دهد كه نمي چنان 

جسم كنار آمد چرا كه آنها نتايج خاص خود را دارند و حتي ثمرات شود با گناه و 
ت نبايد صرفاً از اين جه«مي توانند شخص ايماندار را به شرايط ناگواري برسانند. 

به ظاهر قضايا و حوادث اكتفا نماييم، بلكه همه چيز را تحقيق كرده به آنچه نيكو 
  است متمسك شويم! تا مبادا زندگي ما دچار نتايج ناگوار گناه شود. 

  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

 سوم روز
  در آتش سوختن خدماتدر آتش سوختن خدمات

  3قرائت  اول قرنتيان 
  آن  را ظاهر خواهد نمود، چونكه  روز آن  آن  آشكار خواهد شد، زيرا كه  كار هركس

  را خواهد آزمود كه  هركس  ، عمل ظهور خواهد رسيد و خود آتش  به  آتش  به
  13: 3اول قرنتيان  است.  چگونه

كمي  ،اه، چند نسخه آن در اثر برش اشتباهپس از پايان يافتن چاپ قبلي خلوتگ
و من آنها را در كناري گذاشته بودم؛ يك روز بسيار سرد،  نامناسب شده بودند

همسرم تصميم گرفته بود كه شُمينه را روشن كُند، و من براي بهتر روشن شدن 
و براي لحظاتي شده خلوتگاه را در آتش انداختم  چوبها، همان نسخه هاي خراب

ته شدن آنها خيره شده بودم، احساس غريبي داشتم، زحمات و خدمات به سوخ
و در مقابل چشمانم، فقط در  تي در يك كتابچه گنجانده شده بودبسيارم به سخ

به ياد چند لحظه سوخته شد! در همين لحظات فكر ديگري در ذهنم خطور نمود. 
، واهد نمودر خو خدمت هر كس از آتش عبو كه كار كالم خدا افتادم اين بخش از

  آن  آشكار خواهد شد، زيرا كه  كار هركس « حتي اگرچه خود نجات يافته باشد.
ظهور خواهد رسيد و خود   به  آتش  به  آن  را ظاهر خواهد نمود، چونكه  روز آن
  كسي بر آن  اگر كاري كه است.  چگونه  را خواهد آزمود كه  هركس  ، عمل آتش

بدو   شود، زيان  كسي سوخته  و اگر عمل . خواهد يافتباشد بماند، اجر   گذارده
چه ). 15و  14(آيات » آتش  از ميان  يابد اما چنانكه  وارد آيد، هرچند خود نجات

حقيقت عميقي، همه خدمات ما از بوته آتش خواهد گذشت و اگر خدمات به 
ثل چوب و د يافت، اما اگر مند بود و پاداش خواهند، ماندگار خواهنمانند طال باش

د رفت! آيا نبايد به ماهيت و انگيزه ند شد و از بين خواهند، سوخته خواهنكاه باش
در آتش آنها را  شانهاي خدمات خود دقيقتر نگاه كنيم و قبل از سوخته شدن

  بيازماييم! 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

 روز چهارم
  بوي خوشبوي خوش

  30 – 18: 18قرائت لوقا 
اما خدائي كه ما را بوسيله اتحاد با مسيح در صف پيروزمندان قرار داده و هدايتمان 

مثل عطر خوش بوي در همه جا پخش مي شويم تا بوي  مي كند شكر مي گوئيم.
  ترجمه شريف) -14 : 2دوم قرنتيان .   ( خوش معرفت الهي را به همه برسانيم

ه اي داشتم. برنامه هاي زيادي در آن متمركز شده بودند. صبح با عجله روز پر مشغل
از منزل خارج شدم، الزم بود كه براي مهماني شب خريـد نمـايم. بعـد از خريـدن     
مايحتاج شام به خانه رفتم. چند مرغ درسته خريده بودم كه بايد تميز كرده و خـرد  

نگاهي بـه سـاعت انـداختم و    مي شدند. پس شروع به كار كردم؛ كارم كه تمام شد 
رسيده است. دستهايم را شستم و كيـف و   در دانشگاه متوجه شدم كه وقت كالسم

در حال تدريس بـود كـه    استادمانكتابم را برداشته راهي شدم. كالس شروع شد و 
من بويي به مشامم رسيد. بوي مرغ خام بود كه با وجود شستن دستهايم، هنوز مـي  

طول كالس احساس بدي داشتم؛ با خود فكر مي كردم كه  توانستم حسش كنم.تمام
  آيا اطرافيان من هم متوجه اين بو هستند يا خير؟

 آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه در جامعه چه بويي از ما به مشام مي رسد؟ از 

ايمانداران انتظار مي رود كه بوي خوش مسيح را داشته باشند و هر كسي در 
مثل عطر خوش بوي در همه جا پخش  ن، قادر به استنشاق آن باشد.د با ايشاربرخو

. و در عوض بايد مراقب رسانيده شودمي شويم تا بوي خوش معرفت الهي به همه 
. تا مبادا بوي باشيم ؛گناه و هر تعليم غلطي كه مي تواند مصداق بوي بد باشد

  از خميرمايه  باشيد كه  آگاه: « را گفت  ايشان  عيسيخوش مسيح را خدشه دار نمايد. 
 )6:  16متي (»كنيد!  احتياط  و صدوقيان  فريسيان

  


