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  روز اول   
  قنطار!قنطار!

  30 – 14: 25قرائت: متي 
  ، تو را بر چيزهاي بودي  امين  اندك  ! بر چيزهاي غالمِ نيك متدين  اي  آفرين

  ).23: 25(متي  شو!    خداوند خود داخل  شادي  . به گماشت  بسيار خواهم
مدتها پيش، به عنوان كارمند كليسا هم مسئوليت انجام كارهاي اداري و هم 

وليت انجام خدمات روحاني را داشتم. البته خادمين ديگري نيز به همين مسئ
شكل مشغول خدمت بودند؛ اما اين امر مرا آزرده مي كرد؛ گمان مي كردم كه 
منفعت بسياري براي كليسا ندارم، يا اصالً انجام اين امور چه ربطي به كار 

يدم كه اصالً خدا دارد؛ در طول خدمتم كارهاي بسياري را به انجام رسان
مطابق ميلم نبودند، و بايد اعتراف كنم كه از انجام آنها بسيار خسته و كالفه 
مي شدم؛ احساس مي كردم وقتم تلف مي شود. يكي از آنها هم تايپ نمودن 
وصيت نامه ها و نامه هاي معمول اداري بود. اما پس از گذشت چند سال، 

جباري را  خداوند براي اكنون كه خوب فكر مي كنم، همان تايپ هاي ا
نگاشتن خلوتگاه بكار برد، وقتي بيشتر تأمل مي كنم، خداوند همه خدمات 
جزئي مرا به عنوان مبنايي براي آينده بكار برده است، و در انجام همه آنها 
حكمتي آسماني نهفته بود كه من از آن بي اطالع بودم؛ فكر مي كردم، مطابق 

وم! اما در متن قرائت امروز  با امري متناقض استعدادهايم بكار گرفته نمي ش
)، مالحظه مي كنيم كه 30 – 14: 25مواجه مي شويم، در متن فوق(متي 

خداوند قنطارها و استعدادهاي متفاوتي را به ايمانداران عطا مي نمايد، اما در 
  امين  اندك  بر چيزهاي« عين حال، قانوني طاليي را تعيين نموده است: 

  خداوند خود داخل  شادي  . به گماشت  بسيار خواهم  را بر چيزهاي، تو  بودي
  ». شو!

عزيزان اگر گمان مي كنيد كه در مسير خدمت، به حق خود نرسيده ايد، يا 
آنطور كه الزم است از شما استفاده نمي شود؛ شايد خداوند اينرا مقرر نموده 

در صورت امانت شما است، تا امين بودن شما را در امور اندك بيازمايد! و 
در امور اندك، خدمات بزرگتري را به شما خواهد سپرد. از قرائت امروز 
چنين استنباط مي شود كه كار ما ستايش استعدادهايمان نيست، بلكه بايد آنها 
را بكار ببريم، اين خدا است كه فرصتها و نقشه ها را پديد مي آورد. اغلب 

زيم كه از پيشرفت و خالقيت، بي بهره آنقدر به شرايط محيطي انتقاد مي ور
مي مانيم. بايد در آنچه كه خدا به ما سپرده است، با نهايت تالش به پيش 
رويم، آنگاه از خداوند متعال، نه از انسان فاني، تأييد خواهيم گرفت و به 

  شادي او وارد خواهيم شد!



خلوتگاهخلوتگاه

روز دوم
چراغ قرمز كوچكچراغ قرمز كوچك

  16 -  9: 119قرائت: مزمور 
 نور است  من  راههاي  ، و براي چراغ  من  پايهاي  برايتو   كالم

  105: 119مزمور 
اجاق برقي منزل ما، چراغ قرمز كوچكي دارد؛ كه نور آن از دور نيز ديده مي
شود و روشن بودن آن به معني برقراري جريان برق در يكي از دهانه هاي آن

ر است؛ شايد غذا يااست و اين هشدار را مي دهد كه حرارات همچنان برقرا
هر چيزي كه بر آن قرار گرفته است بسوزد و حتي ايجاد خطر آتش سوزي
نمايد. من كه بسيار فراموشكار هستم، اين چراغ را بسيار دوست دارم چون
بارها به ياري ام شتافته است، به دفعات با همان نور كم سوي خود ، به يادم

؛  و گاهي هنگام خروج ازآورده است كه چيزي در حال گرم شدن است
؛ شايد تا همين اواخر هرگزشودخيالم آسوده مي ، ي به آنكمنزل با نگاه كوچ

به اهميت اين چراغ قرمز كوچك فكر نكرده بودم.
همانطور كه در قرائت امروز مشاهده نموديم؛ كالم خدا، چون عاملي است

مبادا  كه  داشتم  مخفي خود  تو را در دل  كالم« كه نويسنده مزامير مي نويسد: 
). كالم خدا چنين خاصيتي دارد و تعمق11: 119(مزمور «  ورزم  تو گناه  به

نمودن و حتي نگاه داشتن آن در ذهن مي تواند به وقت ضرورت ما را از
 تو براي  كالم«گناه و شكست و خرابي، نجات بخشد. همچنين مي خوانيم: 

).  يعني ما105: 119(مزمور «  نور است  من  يراهها  ، و براي چراغ  من  پايهاي
را از لغزش و خطا نگاه مي دارد. همانطور كه چراغ كوچك قرمز ما را از
خطر و خرابي هاي بزرگ، باز مي دارد. حتي آيه هاي كوچك و مختصر و
به ظاهر كم اهميت نيز مي توانند ما را از خطر لغزش و گناه باز بدارند و ما

ي كه با عجله آنها را مي خوانيم، يا گمان مييد. شايد آيه هارا نجات بخشن
كنيم كه تكراري هستند، به مانند همان چراغ قرمز كوچكي هستند كه ما را
نسبت به خطر هشدار مي دهند. باشد كه به اين چراغ هاي كوچك با نگاه

عميقتري بنگريم!

خلوتگاهخلوتگاه

سخن آخر
با سالم خدمت خوانندگان عزيز كتابچه خلوتگاه. براي ديركرد در به چاپ

تاً پيش بردن اين خدمت بهرسانيدن كتاب، بسيار شرمنده هستم. اما حقيق
كار آساني نيست. با وجود اينكه خوانندگان بر نگارش هاي ،شكلي فردي

شخصي و انعكاس شهادتهاي شخصي و زنده بيشتر عالقه نشان مي دهند، اما
الجرم به دليل كمبود وقت و امكانات، مجبور به گنجاندن نوشته هاي ترجمه

ي شوم تا به هر ترتيب نسخه بعدياي از كتاب هاي ديگر و نان روزانه م
باوجود حاضر شود و خوانندگان هر روزه مطلبي را براي مطالعه داشته باشند.

شويق هاي شماآنچه مرا به ادامه اين خدمت اميدوار نموده ت مشكالت،
!خوانندگان بوده است

نچهبا اين وجود بر خدايي اعتماد داريم كه قادر است بكُند بينهايت باالتر از آ
شما عزيزان مشاركت فكريكه فكر كنيم... اما در كنار اعتماد بر خداوند، به 

م! پيشنهادات و انتقادات شما روح تازه اي به اينيبسيار محتاج و نيازمند
خدمت مي دهد و حتي نوشته ها و عكس هاي شما نيز مي تواند كمك

ه عمارات روحانيكننده باشند. لذا از شما ايمانداران حقيقي و سنگ هاي زند
خداي پدر درخواست مي كنم كه خود را در اين خدمت سهيم دانسته به

پيشرفت و توسعه آن ياري رسانيد.
نظرات خود را مي توانيد به ايميل

ً
صورت تمايل كتاب حاضر را به ديگران نيز معرفي نماييد. نسخه هاي قبلي
كتاب در سايت موجود مي باشند. براي داشتن نسخه چاپي از طريق ايميل ما
را مطلع نماييد. باشد كه خداوند اين خدمت كوچك را براي بناي كليساي

ايران بكار گيرد!
ده   1389 تير ماه     گار
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  روز سي و يكم
  در شباهت خدا!

  31-24: 1قرائت: پيدايش 
عجيب ساختــــه شده ام.   تورا حمد خواهم گفت زيرا كه بطور مهيب و

  14: 139مزمور 
اين كتاب هيجان انگيزترين "روي بروشور تبليغات كتاب نوشته شده بود:

اين آگهي "مطالعات پيدايش انسان است كه تاكنون به چاپ رسيده است!؟
فريبنده مساله تكامل موجودات و نظريه تكامل انسان را مطرح ساخته بود. 

توانيم نتيجه بگيريم كه ما در اثر پيوندي شيميايي طبق اين دانش دروغين مي 
به صورت تصادفي بوجــود آمده ايم؛ حيات مان كامالً بي هدف بوده و 

  جاندار و حيواني بيش نيستيم. 
را  "روح حيات"كتاب مقدس بر اين عقيده استوار است كه آفريننده ما خود 

ما به شباهت خدا و  )7: 2در ما دميده و ما را بوجود آورده است (پيدايش 
به جهت زندگي براي او و شادي ابدي آفريده شده ايم. اما اگر بر اين باوريم 

و بدون هدف خاصي بوجود آمده ايم پس  هستيم "محصوالت تصادفي"كه 
رفتار ما مثل ميموني است كه تنها انتظارش از زندگي موزي است كه قرار 

يه خدا خلق شديم زندگي ما حائز است به او داده شود. اما به خاطر اينكه شب
اهميت است. در انديشه ها و اعمال خود باور داريم كه طراح و خالق ما در 
جالل ابدي و طريق هدفمندي كه در عيسي مسيح به ظهور رسيده ما را 

  ساخته و بوجود آورده است. 
اگر بپذيريم كه شبيه خدا آفريده شده ايم و نه مثل يك حيوان، زندگي ما 

ه خواهد بود؟ خداوند مخلوق شگفت انگيزش را به مقامي رسانيد او چگون
انسان را شبِيه خود آفريد به او قدرت و زندگي بخشيد و اجازه داد تا به ابد 

  بدرخشد!
 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سوم
  كتابكتاب

  11 – 7: 119قرائت: مزمور 
  تو در اندرون  و شريعت  دارم مي  رغبت  من  خداي  تو اي  ارادة  ردندر بجا آو   

  ) 8:  40. (مزامير  است  من  دل
مدتي پيش اتفاقي رخ داد كه قلبم را بسيار آزرده نمود. در اثر بدگويي، يكي 
از آشنايانم آنقدر عصباني شده بود كه بدون اينكه به من فرصت دفاع كردن 

نمود، كتاب خلوتگاه را ديگر نخريد! نمي دانم شايد هر  بدهد، حكم را صادر
توهيني را مي توانستم متحمل شوم؛ ولي اين واقعه برايم بسيار تلخ آمد! به 
خود مي گفتم مگر مرا نمي شناسند، مگر نمي دانند كه حتي به فرض بروز 
 اشتباهي از جانب من، اما اين نوشته ها در اثر كار و خدمت سخت، با ذوق و

شوق بركت رساندن به ديگران به انجام مي رسند؛ اين كتابچه برآمده از 
  سرمايه همه زندگي ام مي باشد!  انديشه و تفكرات و شايد

اما در همين احواالت تلخ بودم كه ناگهان فكري به ذهنم آمد، كتابي عميق تر 
و با بي  از اين نوشته را در خانه هايمان داريم و هر روز با عدم مطالعه روزانه

اعتنايي به آن، همين احساس را در نويسنده آن بوجود مي آوريم. بله كالم 
خدا چون كتاب با ارزشي است كه براي خدمت نمودن به ما با زحمات 
بسيار به دست ما رسيده است و ما با بي توجهي و بي اعتنايي، همين 

انه خدا احساس را در نگارنده آن پديد مي آوريم! كتاب مقدس نامه عاشق
خطاب به ما است؛ او احساسات و عواطفش را برايمان بازگو مي كند، گاهي 
با ما درد دل مي كند و يا مي خواهد ما را از حقيقتي عميق آگاه سازد؛ ولي ما 
با بي اعتنايي، كتاب او را نمي خوانيم، نه به دليل تنبلي يا مشغوليت، بلكه به 

 ه مان با خداوند! دليل سرد شدن محبت و رابطه ويران شد
 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز چهارم  
  اميداميد
  18 – 1: 20قرائت: يوحنا 

خود را   باشد و متوكّالن ملجا مي  و در روز تنگي  خداوند نيكو است
  )7:  1شناسد (ناحوم  مي

عيسي مسيح خود را به مريم مجدليه مكشوف نموده بود. او در گذشته كامالً 
. ه بودروح شرير نجات يافتاز هفت  و اكنون تحت اسارت شيطان قرار داشت

عيسي خداوند ارواح شرير را از او خارج نموده بود. به همين دليل او با همه 
محبت خود نسبت به خداوند احساس دين مي نمود و به جز او بر زمين 

مالقات او را با خداوند مي  18 – 1: 20كسي را نداشت. وقتي در يوحنا 
 و يم در ابتدا خداوند را نمي شناسدخوانيم، مجذوب آن واقعه مي شويم. مر

آقا   اي“گمان مي كند كه باغبان است. از اين جهت خطاب به او مي گويد: 
«  او را بردارم  تا من  اي بگو او را كجا گذارده  من  ، به اي اگر تو او را برداشته

بدو   عيسي«). اما خداوند خود را به اين شكل مكشوف مي نمايد: 15(آيه 
  )». معلم  اي  (يعني  ربوني: “ ، گفت او برگشته !” مريم  يا“:  گفت

چقدر شادمانه است لحظه اي كه خداوند او را به نام، فرا مي خواند. مي  
توانيم درك كنيم، كه چه شادي و شعفي در قلب مريم شكل گرفته بود؛ چرا 

اره سان مالقات نمايد. حال همه چيز دوبنكه انتظار نداشت، خداوند را به دي
بهبود يافته بود؛ درست مانند قبل از آن شب سيه فامي كه عيسي را دستگير 
نمودند. چقدر زيبا است كه خداوند ما را به نام مي شناسد و مخصوصاً در 

ملجا   و در روز تنگي  خداوند نيكو است« سختي ها كالم او مي فرمايد: 
در لحظات سخت  ).7:  1(ناحوم » شناسد خود را مي  باشد و متوكّالن مي

زندگي و در بحرانها و سختي ها او شما را به نام خطاب مي كند؛ و اين نشان 
از شناخت عميق و محبت او نسبت به شما است. خداي ما،  افسانه نيست، 
بلكه از مردگان برخاسته و تك تك ما را به اسم مي شناسد و قادر است 

   زندگيهاي تهي و تباه ما را معني و مفهوم بخشد.
        

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سيم   
  و نگاه! زندگي

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

ماري و دوستانش در ابتداي سومين گردهمايي دانشجويي، براي چند ساعت 
دربارة اينكه همكالسي هايشان چقدر پير شده بودند حرف مي زدند. اما به 
همان ترتيب كه برنامه به پيش مي رفت، توجه آنها تغيير كرد. بعدها ماري در 

وقتي كه اين حقيقت را مي پذيريد كه گذر «اگو نوشت: ستون تريبون شيك
زمان از تك تك شما چيزي را ربوده است يا چيزي را در جاي نامناسب 
اضافه كرده است...ديگــر دربارة ظاهـــر فكر نمي كنيد بلكه دربارة زندگي 

  »صحبت مي كنيد
رين اكثرِ اوقات توجه مان را صرف ظاهر بدنمان مي كنيم. و آن را مهمت

موضوع زندگيمان تصور مي كنيــم. ولي كتاب مقــدس به ياد مــا مي آورد 
  كه خداوند از ما انتظار دارد كه به خود و ديگران به گونه اي ديگر نگاه كنيم.

وقتي كه سموئيل را به اسرائيل فرستاد تا پادشاهي را مسح كند(اول سموئيل 
ا عميق تر از ظاهر جسماني )، خداوند به او ياد آور شد كه نگاهش ر1: 16

به چهره اش و بلندي قامتش نظر منما... چونكه خداوند مثل انســان :«گرداند 
  )7آية »(نمي نگــرد و خداونـــد به دل مي نگرد.

كالم خداوند براي آناني كه بر حسب ظاهر نسبت به انسانها تبعيض قائل مي 
). وقتي كه از 2 - 1: 2شوند، محكوميت سختي تعيين كرده است (يعقوب 

ديد خداوند به انسانها نظر كنيم، توجه ما از ظاهر به درون زندگي تغيير 
خواهد كرد. آينه، ظاهر ما را نشان مي دهد؛ اماآينة خداوند، درون ما را 

  آشكار مي كند!
  

 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و نهم
  صخره اي در مكاني دشوار

  16 -5: 1قرائت:  تيطس 
  13: 1اين شهادت راست است، از اين جهت ايشان را به ... تيطس 
شوار زندگي آيا خداوند شما را فرا خوانده تا بعنوان صخره اي در مكاني د

كنيد؟ بگذاريد منظورم را از اين سئوال توضيح دهم. در قرن اول، پولس 
رسول تيطس را انتخاب كرد تا در مكاني دشوار بنام كريت زندگي كند. مردم 
اين جزيره در سرتاسر سرزمين مديترانه بعنوان كارگراني تنبل و بازرگاناني 

ي در زندگي نكبت بار و رياكار شناخته شده بودند. آنها پيشينه طوالن
اخالقيات گربه هاي خياباني را داشتند. شاعري اهل كريت بنام اپيمنيدز كه 

مردم كريت هميشه "در قرن ششم قبل از ميالد زندگي مي كرد مي نويسد:
: 1(تيطس  "دروغگو، موجوداتي شرير و شكم پرست و بيكاره مي باشند

كلمه كريت گرفته شده به كه از  cretanize). در ادبيات يونان فعل 12
معني دروغ گفتن است پس زندگي از لحاظ اخالقي و روحاني در شهر 
كريت بسيار دشوار بود. اما پولس كليسايي در آنجا تاسيس كرد و از تيطس 
خواست تا آنرا سازماندهي و رهبراني در آنجا معين كند. تيطس بايد در 

ايد با تعليماتش گناه را رسوا مكاني دشوار نقش سنگي را ايفا مي نمود. او ب
مي كرد و حقيقت را آشكار مي ساخت. روش زندگي او بايد نمونه اي از 

 ). 8 _7: 2زيستن براي مسيح مي بود (
آيا خدا شما را فرا خوانده تا نماينده او در محل كاري باشيد كه نام مسيح 

وقت  زشت تلقي مي شود و يا در محلي زندگي مي كنيد كه مردم براي خدا
نمي گذارند؟  اگر چنين است به هر وسيله اي بايد حقيقت خدا را بشناسيد 
و اين حقيقت را در زندگيتان منعكس كنيد. جامعه اي مانند جامعه ما به 

  مسيحياني نياز دارد تا مثل صخره هايي در مكاني دشوار زندگي كنند. 
  دعا

بتابانم و عطا كن خدايا ببخش تا نور تو را در جايي كه شرارت رايج است 
كه اين نور به جانهاي گناه آلود كمك كند تا زندگي تازه اي در تو پيدا كنند. 

رشد مي  ،يك ايماندار استوار و محكم حتي در مكاني كه از گناه سخت شده
  كند و شكوفا مي شود. 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز پنجم 
  قطره اشك! قطره اشك! 

  16 – 9: 119قرائت: مزمور 
بر   خود را داد تا هر كه  پسر يگانه  نمود كه  را اينقدر محبت  زيرا خدا جهان 

  ).16: 3يابد.  (يوحنا   جاوداني  حيات  نگردد بلكه  آورد، هالك  او ايمان
گيز به در فيلم مصائب مسيح ساخته مل گيپسون، لحظه اي زيبا و غم ان

تصوير كشيده شده است. وقتي مسيح بر صليب ميخكوب است و آخرين 
لحظات سخت و پر درد را مي گذراند، و نگاهي به زمين مي اندازد، ناگهان 
دوربين صحنه را از ارتفاع بسيار بااليي نشان مي دهد و بعد همان نگاه به 

وا رخ مي شكل قطره اشكي بر زمين مي ريزد و آن رعد و برق و خاموشي ه
دهد. بدون هيچ توضيحي، بيننده دقيقاً احساس مي كند كه اين اشك خدا 

  است كه با قرباني شدن فرزندش عيسي مسيح ، بر زمين مي ريزد! 
همگان وقتي حكايت قرباني شدن اسحق توسط ابراهيم را مي خوانيم، در 
ابتدا به خود مي گوييم خدا چقدر سخت گير و خشن است كه چنين 

ور مي تواند فرزند محبوبش را بر طاستي را از ابراهيم مي نمايد، او چدرخو
را ذبح كند، كسي كه براي اولين بار اين حكايت را او قربانگاه گذاشته و 

بخواند نفس در سينه اش حبس مي شود! اما خدا قرباني ديگري فراهم نموده 
  ، در عقب قوچي  اينك  ، ديد كه خود را بلند كرده  ، چشمان ، ابراهيم آنگاه«بود: 
را   و قوچ  رفت  ابراهيم  . پس گرفتار شده  شاخهايش  ، به اي ، در بيشه وي

). 13(آيه » گذرانيد  سوختني  قرباني  پسر خود، براي  را در عوض  ، آن گرفته
بله خداوند ايمان ابراهيم را آزمايش نمود، او هرگز نمي خواست كه يگانه 

او بگيرد. اما گذشته از موضوع آزمايش ابراهيم، اين فرزند ابراهيم را از 
حكايت نمونه اي بود از آنچه در آينده قرار بود رخ دهد. بله خداوند يگانه 
فرزند خود را بر قربانگاه نهاد تا با ريخته شدن خون او بسياري نجات يابند. 

شدن گرچه خود به هنگام آزمايش ابراهيم اجازه نداد كه پدري شاهد قرباني 
تنها فرزندش باشد، ولي اين درد را خود متحمل شد، و شايد بر صحنه 
مصلوب نمودن فرزندش اشك ريخت تا نجات آدميان ميسر شود. در يكي از 

:  بارون امشب توي ايوون ...مثل ترانه هاي ايراني چنين  سروده  شده است
ميكنه جون آزادي تو زندون ... بي صفا بي تحرك بي ريا بود ...توي زندون 

...مرد با همت ميدون ... توي فكر راي فرجام اميره ... بي سرانجام ،نداره 
حتي رفيقي ...كه بگه دردشو...درد ديدن و نگفتن، بي سرانجام توي فكر 

قطره بارون...بتونه اشك خدا رو هم ببينه... نمي  تو آسمونه... كه بباره بلكه
  دونه حتي اشك هم  ديگه فايده اي نداره!



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز ششم   
  بازي با الماس!بازي با الماس!

  18 - 14: 5قرائت: افسسيان 

  16:  5. افسسيان  روزها شرير است  را دريابيد زيرا اين  و وقت

روزي مردي كه وضعيت مالي متوسطي داشت براي گذراندن تعطيالت خود، 
 به شهري ساحلي سفر نمود، روزي در طول اقامت خود صرفاً از روي تفريح 

يل كهنه شخصي ، الماسي خريد كه قيمت چندان زيادي بازار حراج وسادر
نداشت. اما در اثر مالقات با فردي متخصص متوجه شد كه از روي تصادف 
يكي از مشهور ترين و با ارزش ترين الماسهاي جهان را خريداري نموده 
است. اين مسئله را با چند متخصص ديگر مطرح نمود، آنها نيز ارزش باالي 

ند. او از خوشحالي و شادماني در پوست خود نمي دييد نموالماس او را تأ
گنجيد بالفاصله سوار كشتي شد تا به شهر خود بازگردد و زندگي خود را 
سر و سامان دهد. شادي و شعف او را به جنون رسانده بود، آنقدر از بخت 
خود مطمئن بود كه قضيه را به ساير مسافران كشتي مطرح نمود و بعد براي 

شادي و حس غرور خود، الماس را به آسمان پرتاب مي كرد و با ابراز 
دستانش آنرا مي گرفت. در اثر ديدن حيرت مسافران، الماس را باالتر مي 
انداخت، تا بيشتر بخت و اقبال خود را به رخ ديگران بنماياند؛ اما متوجه 
حركت كشتي و برخورد امواج به بدنه آن نبود، ناگهان در هنگام پرتاب 
بعدي، در اثر حركت كشتي، الماس از مسيرش منحرف گشت و به آب اُفتاد. 

  ديگر راهي براي بازگشت وجود نداشت.   كه
خداوند در اثر كار نجات بخش عيسي مسيح بر روي صليب، فرصت خدمت 
و بشارت، عطايا، استعدادهاي روحاني و امور با ارزش ديگري را در اختيار 

الماس با ارزشي از قدر و قيمت بي حدي ما قرار داده است كه چون 
برخوردار هستند. نبايد با غرور و شادماني اين فرصت را از دست دهيم، 
آنقدر با آنها بازي كنيم كه از كف در روند و فرصت درست استفاده نمودن 
آنها را از دست بدهيم. با عطايا و فرصتهايي كه خدا مي دهد مي توان كار 

ساند، اما سستي و سهل انگاري مي تواند چنين به انجام ر يهاي بزرگ
فرصتهاي خدمتي را از دستمان بربايد. و بركت خداوند از زندگيمان غايب 

  شود. 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و هشتم
  صليب
  23 _9: 1قرائت:  كولسيان 

  حاشا از من كه فخر كنم جز از صليب خداوند ما عيسي مسيح. 
  14: : 6غالطيان 

استفاده مي  قرنها پيش از تولد عيسي مسيح، از صليب براي شكنجه و اعدام
نفر از  3000ق.م، داريوش اول پادشاه فارس،  519شد. براي مثال، در سال 

رجال سياسي دشمن را در شهر بابل به صليب كشيد. بعدها روميان نيز اين 
 روش اعدام را براي مجازات شهروندان غير رومي و بردگان بكار بردند.  

ا بر خود گرفت (اول اما وقتي عيسي مسيح گناهان ما را روي صليب جلجت
به خون ")، صليب مفهوم تازه اي يافت و نجات دهنده ما 24: 2پطرس

 "صليبش گريز از داوري و مصالحه با خدا را براي ما امكان پذير نمود
 ). 21 _1:20(كولسيان 

پولس رسول، اهميت صليب را درك كرده بود. او تا پيش از اين در پي 
). اما 13: 12 _ 16: 11كند (دوم قرنتيان  اموري بود كه غرور خود را ارضاء

حاشا از من كه فخر كنم جز از صليب «در رساله اش به غالطيان مي نويسد: 
وقتي به اهميت كاري كه مسيح روي صليب به ». خداوند ما عيسي مسيح

خاطر ما به انجام رسانيد پي ببريم، در اين صورت ما نيز فروتن خواهيم شد 
خود خواهانه و بر حسب تعصب و غيرت كوركورانه در و مي فهميم كه امور 

حكم هيچ هستند اما كار او به تنهايي معادل همه چيز است! رستاخيز مسيح 
همه ما را دعوت مي كند تا با فروتني به او ايمان آوريم. او به جاي ما و براي 
بخشش گناهان ما مصلوب شد. صليب پلي است ميان خدا و انسان. و تنها 

اهي است كه مي تواند آدمي را به سوي نجات سوق دهد. از اينرو آن چنين ر
  صليب افتخار من است!

 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و هفتم
  چرا ايمان را حفظ كنيم؟
  3قرائت: دوم تيموتائوس 

  14: 3اما تو در آنچه آموختي و ايمان آوردي قايم باش ... دوم تيموتائوس 
يجه جنگ، پيروزي است، ولي اغلب طرف مقابل غلبه مي بعضي اوقات نت

كند و اين مي تواند مصداق تالش بيهوده ما بحساب آيد. اگر امروز در خط 
اول ميدان جنگ شكست خورده ايم؛ اين حالت چه تاثيري مي تواند بر ما 
داشته باشد. ممكن است جرأت خود را از دست بدهيم ولي لزومي ندارد 

ن نهايتاً مسيح برنده است ومي توانيم اميدوار باشيم زيرا نااميد بشويم چو
چيزهائي داريم كه هيچ كس نمي تواند از ما بگيرد: حضور دائمي عيسي 

) وعده حيات جاوداني در خداوند (تيطس 5: 13مسيح در كنار ما (عبرانيان 
) دسترسي به 2: 1) (تيطس 19: 6قرنتيان  1) سكونت روح القدس (2: 1

) عطاياي روحاني براي خدمت به 18: 2از طريق دعا (افسسيان خداي پدر 
  )! 12قرنتيان  1بدن مسيح (

وقتي در نبردهاي روحاني كه هر روز بخاطر حقيقت در آنها گرفتار مي شويم 
و حتي شكست مي خوريم؛ دچار خستگي و نا اميدي مي شويم؛ اما همانطور 

تيجه نبايد ما را متوقف كه پولس در دوم تيموتائوس روشن مي سازد اين ن
سازد. ما خوانده شده ايم تا وفادار بمانيم؛ و هنگامي كه به آنچه مسيح قرار 

چرا «است به ما ارزاني دهد چشم بدوزيم، هرگز از خود نخواهيم پرسيد كه 
پس هر روزه به ماموريت خود ادامه دهيد؛ به ». ؟بايد ايمانم را حفظ كنم

اييد، و در حضور او دلگرم باشيد؛ چرا كه كمك مسيح به وظايفتان عمل نم
  آنچه از شما مي خواهد صرفاً وفاداري است!

  
  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هفتم  
  بازي گلف!

 40 -  26:  8قرائت: اعمال 

مستعد باشيد تا   نماييد و پيوسته  خود تقديس  را در دل  خداوند مسيح  بلكه 
  با حلم  دهيد، ليكن  داريد از شما بپرسد، او را جواب  را كه  اميدي  سبب  هركه

  )15:  3. (اول پطرس  و ترس
دو مرد باهم همسايه بودند اما زياد باهم صميمي نبودند، رابطه آنها به يك 
سالم و عليك خالصه مي شد. يكي ايمانداري جدي و عضو يكي از 

يك روز يكشنبه كليساهاي موفق شهر بود و ديگري عاشق بازي گلف بود. 
هوا خيلي « كه هوا خيلي خوب بود؛ مرد گلف باز به همسايه خود گفت: 

؟ مرد ايماندار با قيافه اي » كنيم خوب است؛ با من مي آيي بريم گلف بازي
عاقل اندر سفيه، پاسخ منفي داد! بعد از مدتي باز روز يكشنبه همين 

شد و جواب مثل درخواست از طرف مرد گلف باز به همسايه خود تكرار 
گذشته بود!  بعد از چند ماه، براي بار سوم مرد گلف باز به همسايه خود 
پيشنهاد نمود كه فقط براي گردش هم كه شده همراه او برود؛ شايد نظرش 
عوض شود! اما مرد ايماندار با غرور خاصي پاسخ داد كه مگر تو نمي داني 

تماً بايد روز يكشنبه در من عضو يكي از قويترين كليساهاي شهر هستم و ح
مي داني! از نظر من «كليسا حاضر باشم. مرد گلف باز در جواب گفت: 

كليسايي كه تو در آن عضو شده اي، يك پِني هم نمي ارزد! و هيچ تأثير 
روحاني بر تو نگذاشته است، چرا كه من سه بار تو را به بازي گلف دعوت 

در جلسات كليسا دعوت كردم، ولي تو حتي يك بار هم مرا به شركت 
چقدر تلخ است كه ما  با وجود بركاتي كه در جمع ايمانداران  »!نكردي

دريافت مي كنيم، ديگران را دعوت به شراكت نمي كنيم تا آنها نيز در بركات 
ما سهيم شوند. به هر دليلي خود را مسئول در صيد جانها نمي دانيم، در 

ه بايد آماده باشيم كه اگر كسي حالي كه كالم خدا ما را دعوت مي كند ك
و   با حلم  دهيد، ليكن  داريد از شما بپرسد، او را جواب  را كه  اميدي  سبب
). بطور قطع همه ما واعظان خوبي نيستيم يا شايد 15:  3. (اول پطرس  ترس

نتوانيم آنطور كه الزم است كالم خدا را به همسايه مان بازگو كنيم، اما الاقل 
وستانمان را به جلسه اي كه كالم خدا  درآن بازگو مي شود مي توانيم د

دعوت كنيم، شايد دعوت ما منجر به تغيير حيات دوستمان شود و در اين 
خدمت با خدا همكاران باشيم. در قرائت امروز مالحظه مي كنيد كه روح 

ايد ). ش29(آيه «  باش  همراه  ارابه  برو و با آن  پيش« خدا به فيليپس مي گويد: 
  اه باش!؛ با او همرامروز روح خدا به شما نيز همين فرمان را دهد



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هشتم   
  عقاب يا خروس؟عقاب يا خروس؟
 2قرائت: مراثي ارميا 

  شريعت  كه  كسي  شوند، اما خوشابحال مي  گردنكش  قوم  رؤيا نيست  كه  جايي
  18:  29دارد. امثال  مي  را نگاه

، بر بلنداي آن قرار داشت. يك روز كوه بلندي بود كه النه عقابي با چهار تخم
زلزله اي كوه را به لرزه در آورد و باعث شد كه يكي از تخم ها از دامنه كوه 
به پايين بلغزد. بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه اي رسيد كه پر از مرغ و 
خروس بود. مرغ و خروس ها مي دانستند كه بايد از اين تخم مراقبت كنند و 

پيري داوطلب شد تا روي آن بنشيند و آن را گرم نگهدارد تا باالخره هم مرغ 
جوجه به دنيا بيايد. يك روز تخم شكست و جوجه عقاب از آن بيرون آمد. 
جوجه عقاب مانند ساير جوجه ها پرورش يافت و طولي نكشيد كه جوجه 
عقاب باور كرد كه چيزي جز يك جوجه خروس نيست. او زندگي و خانواده 

اشت اما چيزي از درون او فرياد مي زد كه تو بيش از اين اش را دوست د
هستي. تا اين كه يك روز كه داشت در مزرعه بازي مي كرد متوجه چند 
عقاب شد كه در آسمان اوج مي گرفتند و پرواز مي كردند. عقاب آهي كشيد 
و گفت: اي كاش من هم مي توانستم مانند آنها پرواز كنم. مرغ و خروس ها 

ند به خنديدن و گفتند: تو خروسي و يك خروس هرگز نمي تواند شروع كرد
بپرد. اما عقاب همچنان به خانواده واقعي اش كه در آسمان پرواز مي كردند 
خيره شده بود و در آرزوي پرواز به سر مي برد. اما هر موقع كه عقاب از 
 رويايش سخن مي گفت به او مي گفتند كه روياي تو به حقيقت نمي پيوندد

و عقاب هم كم كم باور كرد. بعد از مدتي او ديگر به پرواز فكر نكرد و مانند 
  يك خروس به زندگي ادامه داد و بعد از سالها زندگي خروسي، از دنيا رفت. 

تو هماني كه مي انديشي، هرگاه به اين انديشيدي كه تو يك عقابي به دنبال 
(گابريل افت فكر نكن! رويا هايت برو و به ياوه هاي مرغ و خروسهاي اطر

)همانطور كه در كالم خدا مالحظه مي كنيم؛ بسيار مهم است كه گارسيا ماركز
از خداوند رويايي داشته و آنرا جستجو نماييم و در آن راستا با دعا و پشتكار 
به پيش رويم. رويا داشتن از خصوصيات پيشرفت روحاني است؛ در غير 

ك كرده و شرايطي مطابق وضعيت اينصورت هويت عقاب گونه خود را تر
را   بندهايش پشت  است  فرو رفته  زمين  به  هايش دروازه«قوم خواهيم داشت: 

باشند و  ها مي امت  در ميان  و سرورانش  . پادشاه است  و خرد ساخته  خراب
(مراثي ارميا » بينند نمي  يهوه  او نيز رؤيا از جانب  . و انبياي نيست  شريعتي  هيچ

2 :9.( 
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  روز بيست و ششم   
  بــره شبان من است!

  23قرائت: مزمور 
  17: 7بره اي كه در ميان تخت است شبان ايشان خواهد بود. مكاشفه 

  
نويسندگان عهد عتيق و عهد جديد به جهت عيسي مسيح خداوند از اسـتعاره  

نـدگي و  هاي مختلفي استفاده نموده اند. اين كلمات بوضوح ابعاد مختلـف ز 
  خدمت عيسي را بتصوير مي كشند.   

نويسنده سرودهاي روحاني بهنگام مالقـات دوسـتي، ايـن    » آلبرت سيمسون«
 Lamb The »(بره، شبان من اسـت «نوشته را بر روي ديوار مشاهده كرد: 

is my Shepherd  او فكر كرد چه مسخره است. سپس متوجه شد كـه .(
كه اولين كلمـه را اشـتباه بخوانـد.     يك لكه بر روي شيشه عينكش باعث شده

is my  Lord The»خداوند شبان من است«درواقع صحيح آن اين است : 
Shepherd) اين اشتباه باعث شد كه به اين مسئله بيشتر فكر كند. او بياد .(

آورد كه كتابمقدس عيسي را هم شبان نيكو و هم بره خدا معرفـي مـي كنـد.    
اكنون جالل انجيل خداوندمان را در نور  من هم« :سيمسون به دوستش گفت

تازه اي ديدم. بخاطر آوردم كه يوحناي رسول در جزيره پطمس رويائي ديـد  
قوم خود » بره قيام كرده اي كه در ميان تخت است«كه او را مطمئن ساخت ؛ 

را حتي در آسمان نيز رهبري خواهد نمود. وقتي نوشتـــــــه روي ديـوار را   
ركت بزرگي گرفتم. درواقع مي توان نوشته را بـه ايـن شـكل    اشتباه خواندم، ب

؛  درواقع بـه مـا ايـن اطمينـان را مـي دهـد؛       "بره شبان من است"خوانــــد 
شباني كه ما را در اين جهان هدايت مي كند همان بـره اي اسـت كـه بخـاط     
گناهانمان بر صليب جلجتا قرباني شد. پس با اين حسـاب وعـده كسـي كـه     

را براي ما تمام و كمال بازي نمود؛ امين است كه شباني  هاني شدنقش برّه قرب
  ما را نيز با امانت تا به انتها برعهده داشته باشد.  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و پنجم
  سنـــگ

  11 -7: 7قرائت: متي 
خواهد و سنگي بدو دهد.   كدام آدمي است از شما كه پسرش ناني از او 

  9: 7متي 
هيچ پدر با محبتي، پسري كه از او يك تكه نان يا ماهي بخواهد؛ سنگ يا 

 7ماري به او نمي دهد. عيسي از اين تشبيه كه امري محال است در متي 
استفاده نمود تا مشخص سازد كه پدر آماده است تا هر چيز نيكوئي را در 

ها ببخشد. او مي خواست كه آنها اطمينان قبال درخواست شاگردانش به آن
كامل داشته باشند كه پدر آسماني براي تمام نيازهاي روحاني آنها تدارك 

  ديده است. 
به هر حال به نظر مي رسد گاهي خداوند بجاي نان بما سنگ مي دهد ولي 
او در حقيقت در حكمت خودش از درون چنين موقعيت هايي، كار مي كند 

اتب بهتر از آنچه كه ما درخواست كرده ايم را  به ما ارزاني تا چيزي به مر
  بدارد. نويسنده اي ناشناس موضوع را به اين شكل بيان مي كند: 

من درخواست شفا كردم تا بتوانم كارهاي بزرگتري انجام دهم. به من ناتواني 
داده شد تا چيزهائي را بهتر انجام دهم. از خدا قوت خواستم تا به موفقيت 

ست پيدا كنم، ضعيف شدم تا اطاعت را ياد بگيرم. تقاضاي ثروت كردم تا د
شادي بدست آورم، به من فقر داده شد تا حكمت داشته باشم. طلب قدرت و 
تمجيد مردم كردم ، به من ضعف داده شد تا نياز خود را به خدا حس كنم. 

ندگي داده من آن چيزهائي را طلبيدم كه بتوانم از زندگي لذت ببرم. به من ز
شد تا از همه چيز لذت ببرم. آنچه را كه خواستم بدست نياوردم ولي به آنچه 
كه اميد داشتم رسيدم. دعاهاي من پاسخ داده شد. از همه مردان اطرافم 
دولتمند تر هستم. بلي، خداوند هميشه بهترين ها را به همه ما مي دهد. شايد 

 تي پاسخ مي دهد!ما به نادرستي درخواست كنيم ولي او به درس

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز نهم   
  18 -  12: 7قرائت: دوم تواريخ   ملجاملجا

ما را بايد   كه  است  رسيده  ساعت  الحال  دانيد كه را مي  وقت  و خصوصا چون
  كه  وقتي  از آن  ما نزديكتر است  نجات  االن  زيرا كه  بيدار شويم  از خواب

  11:  13. روميان  آورديم  ايمان
ا براي آرامش يافتن و مقابله با تنش هاي دنياي امروز روشهاي مختلفي ر

آب درماني، روان درماني خالصه روشهاي دگي ارائه مي دهد، يوگا، تمركز،زن
مختلفي كه البته برخي نيز بر اساس اصول علمي مي باشند. اما يكي از آنها 
برايم بسيار جالب بود، در يكي از روشهاي پيشنهاد شده، چنين توصيه مي 

د مدتي را در حالتي كه به لحاظ فيزيكي در خود جمع شود كه شخص باي
شده است بخوابد و استراحت كُند. بايد دستها و پاها جمع شوند درست 
مانند حالتي كه جنين در بطن مادر دارد، بايد به همان شكل شخص دردمند 
قرار بگيرد تا آرام شود. جالب اينكه اين روش موثر است، چون به لحاظ 

اس امنيت و آرامش ايجاد  مي شود و فرد را آرام مي كند. رواني نوعي احس
گويي آن حالت در جسم و روان آدمي بياد آورده مي شود. امروزه در علم 
روانشناسي اين مسئله تأييد مي شود. اگر اين مسئله واقعاً صحت دارد، اگر به 
لحاظ فيزيكي بازگشت به حالت ابتدايي و سرآغاز زندگي تا اين اندازه 

امش بخش است؛ چرا ما ايماندارن به لحاظ روحاني به نزد خالق حقيقي آر
خود و همچنين نجات دهنده و آفريننده حيات روحاني مان بازگشت نمي 
نماييم. در لحظه تولد روحانيمان، فقط خدا بود و قلب توبه كاري كه جز 
 مسكَنت و خلع زندگيش چيزي را نمي ديد، قلبي كه از طبيعت گناه آلودش

بواسطه نور الهي آگاه شده بود و بوسيله ايماني كه خدا آنرا به بار آورده بود 
همه اعتماد خود را در همان خالق حيات روحاني و نجات دهنده اش سپرده 
بود. سئوالي كه امروز بايد پاسخ داده شود همين است، چرا براي دريافت 

در قرائت امروز  .آرامش دوباره به نزد پايهاي عيسي مسيح باز نمي گرديم
شاهد اين حقيقت هستيم كه خداوند درست بعد از پايان ساخت هيكل 

  من  اسم  به  كه  من  خطاب به سليمان راجع به بازگشت سخن مي گويد: و قوم
باشند، و از   حضور من  ، طالب شوند، و دعا كرده  اند متواضع شده  ناميده

فرمود،   خواهم  اجابت  از آسمان  من  نمايند، آنگاه  بازگشت  بد خويش  راههاي
).  14(آيه  "داد  را شفا خواهم  ايشان  آمرزيد و زمين  را خواهم  ايشان  و گناهان

ابر   تو را مثل  تقصيرهاي«همچنين .... در مقاطع ديگر عهد عتيق مي گويد: 
تو را نما زيرا   بازگشت  نزد من  . پس را مانند ابر محو ساختم  و گناهانت  غليظ
زيرا كه او   نماييم  بياييد نزد خداوند بازگشت). «22: 44(اشعيا   ام كرده  فديه

خواهد   بندي و ما را شكسته  است  و ما را شفا خواهد داد؛ او زده  دريده است
). و اكنون بازگشت ما بواسطه عيسي مسيح فراهم و  1:  6نمود.  (هوشع 

بياييد به حضور خالق و   آورديم؛ پس  انايم  كه  وقتي  آسان ترشده است از آن
 !پروردگار خويش بازگشت نماييم تا در حضور او آرامي بيابيم
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  روز دهم   
  پناهگاه ما كُجا است؟پناهگاه ما كُجا است؟

  142قرائت: مزمور 
  ، برج نجاتم  و شاخ  نمود، سپر من  خواهم  بر او توكّل  كه  من  صخرة  خداي

دوم     رهانيد.   خواهي  ، مرا از ظلم من  دهندة  نجات  ، اي من  بلند و ملجاي
  3:  22سموئيل 
شمسي، ميهن عزيز مان توسط نيروهاي نظامي  1360شهريور  31در روز 

كشور عراق مورد حمله قرار گرفت، و اولين اهداف حمله دشمن نيز پايگاه 
هاي هوايي بود، من و خانواده ام بواسطه شغل پدرم كه خلبان ارتش بود، در 

ين پايگاه هاي هوايي زندگي مي كرديم؛ در روز مذكور كه همه يكي از هم
به اتفاق يكديگر مي خواستيم ناهار بخوريم ناگهان تلفني به پدرم شد و او 
ناگهان لباس سبز مخصوصش را بر تن كرد و آماده مي شد كه از خانه خارج 

ه ما شود، اما ناگهان صداي انفجار بمبهاي پي در پي و لرزش شديد منزل، هم
را غافلگير نمود، گرچه همه چيز خيلي سريع اتفاق اُفتاد اما بياد دارم كه در 
يك لحظه پدرم، من و خواهر و مادرم را زير بازوانش و در امن ترين نقطه 

منزل  محكم گرفته بود به نوعي كه من صورتم به لباس او چسپيده بود. ما با  
ما من  زير دست و بازوهاي پدرم ترس بسيار منتظر پايان انفجارها بوديم ا
سال از آن واقعه مي گذرد، بوي  29پناه گرفته بودم، هنوز هم با وجود اينكه 

مخصوص لباس پرواز  پدرم رابه ياد دارم و آن لباس مرا آرام مي كند! اين 
مورد طبيعت و غريزه پدري جسماني است كه به وقت مصيبت و حمله 

د. چقدر بيشتر پدري كه در آسمان است. دشمن از فرزندانش حمايت مي كن
وقتي دشمن روحاني ما شيطان حمله مي كند و با تيرهاي آتشين خود به 
سوي ما حمله ور مي شود، وقتي حرف ها و زخم زبانهاي مردم  زندگي ما 

  را بمباران مي كنند، بازوان پدر آسماني بهترين ملجا براي پناه گرفتن است. 
ي كنيم كه نويسنده آن در شرايط بسيار سخت و مالحظه م 142در مزمور 

محنت باري قرار گرفته است.  او به وضوح مي نويسد كه روحش مدهوش 
شده است و هيچ كس نيست كه در آن اوقات دشوار و ماللت بار او را ياري 

خداوند فرياد   نزد تو اي« رساند. و در چنين شرايط نامساعدي مي گويد: 
  من  ناله  . به هستي  زندگان  در زمين  من  ملجا و حصة تو  كه  و گفتم  كردم
  از من  ، زيرا كه برهان  ! مرا از جفاكنندگانم بسيار ذليلم  زيرا كه  كن  توجه

). خداوند اجازه داده است تا اين كالم در شرايط 6و  5آيه »(زورآورترند
خداوند است سخت زندگي نوشته شودتا به ما بياموزد كه در سختي ها تنها 

است! و هيچ كس و هيچ چيز نمي تواند   زندگان  در زمين  ما  كه ملجا و حصة
  جاي او را بگيرد. 
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  روز بيست و چهارم
  هميشه در دسترس

  10-7: 12قرائت: دوم قرنتيان 
  13: 4قوت هر چيز را دارم در مسيح كه مرا تقويت مي بخشد. فيليپيان 

من از سنين بسيار كم عاشق شنا كردن بودم، از اينرو با وجود سن بسيار كم 
ما به كمك دو كيسه هوايي كه بر بازوانم بسته شده بود. به راحتي در استخر ا

محل سكونتمان شنا مي كردم؛ حتي در ذهن خود احساس مي كردم كه 
شناگر بسيار قابلي هستم؛ البته مربي استخر از دور مراقب ما بود. بعد از 
نا گذشت مدتي با وجود اينكه فقط شش سال داشتم، مربي تصميم گرفت ش

كردن قسمت عميق استخر و بر آب ماندن بدون كيسه هاي هوا را به من 
تعليم دهد. او به شكلي ناگهاني مرا به آب انداخت، من بسيار ترسيده بودم، و 
از شدت ترس فرياد مي زدم، وقتي به بازوهاي خالي ام نگاه مي كردم بيشتر 

اقدامي انجام نمي  وحشت مي نمودم و فرياد بلندتري مي كردم، اما مربي هيچ
داد، حتي در اين ميان تا اندازه زيادي هم آب استخر را نوش جان كردم، ولي 
او همچنان نگاه مي كرد، در ميان همان داد و فرياد ها، ناگهان متوجه شدم كه 
مي توانم بر روي آب بمانم، درست به مانند همراه داشتن كيسه هاي هوا، 

ترسناك من به اين تجربه و قدرت با  باالخره با وجود آن لحظات سخت و
اررش نائل شدم. گاهي راه پيروزي ها از ميان سختي ها مي گذرد و گويي 
خدا چون مربي كار آزموده كنار ايستاده است تا ما به سطح باالتري از ايمان 
ارتقا يابيم! مشاوران غير ايماندار توصيه مي كنند كه با استفاده از منابع دروني 

رومند شويم. اما در كمال نااميدي به نتيجه اي دست نمي يابيم. خودمان ني
حقيقت اين است كه در وجود ما چيزي كه با همه فشارها و مشكالت 
زندگي برخورد كند وجود ندارد. حتي قوي ترين شخص در ميان ما ضعف 
هائي دارد. همه ما مستعد قرار گرفتن در موقعيت ترديد، وسوسه هاي گناه 

پولس  10 _7: 12ت هاي گرفتار كننده هستيم. در دوم قرنتيان آلود و عاد
مي خواند. اما او  "خاري در جسم"رسول به ضعفي اشاره مي كند كه آن را 

اين ضعف را براي خود بزرگ نكرد. بلكه براي رهايي از آن دعا مي كرد! اما 
خدا در عوض او را براي تحمل مشكالت سخت تري قوي مي نمود. در 

شكست ها است كه متوجه مي شويم به منبعي قدرت بخش نياز  بحران و
داريم و مي توانيم شادمان باشيم كه فيض پايان ناپذير خدا را به عنوان منبعي 

  قابل اتكا، هميشه در دسترس و در اختيار داريم.  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و سوم   
  خداوندا، آيا تو را باكي نيست؟

  41-35: 4قرائت: مرقس 
 در ساعت او برخاسته باد را نهيب داد و به دريا گفت: ساكن شو و خاموش«

  39:  4مرقس »! باش
از بين سواالت بيـشماري كه از عيـسي پرسيـده مي شد دو تاي آنها از طرف 
كساني بود كه عيسي را از ته دل دوست داشتند. زماني كه طوفان شديدي كم 

اي «مانده بود قايق شاگردان را در درياچه جليل غرق كند آنها از او پرسيدند: 
  »هالك شويم؟استاد آيا تو را باكي نيست كه 

در اتفاق بعدي در حالي كه مريم راحت نشسـته بـود و بـه حرفهـاي مسـيح      
گوش مي داد مرتا در حالي كه عصبي بود از آشپزخانه بيرون آمد و به عيسي 

خداوند آيا ترا باكي نيست كه خواهرم مرا واگذارد كـه تنهـا خـدمت    «گفت: 
پرسـيده بودنـد كـه از     ).افرادي اين سـواالت را از عيسـي  40: 10(لوقا » كنم؟

قدرت عجيب وي خبر داشتند و به همين خاطر از او توقع داشتند كه ترس و 
اضطراب آنان را تسكين داده، كمكشان نمايد.اما گويا اينطور به نظر مي رسـد  
كه خداوند وضعيت ايشان را ناديده گرفته؛ از اينـرو بـا رنجـش زيـاد اضـافه      

» اصالً هيچ به فكر ما نيسـتي! «عبارتي ديگر: آيا ترا باكي نيست؟ يا به «كردند: 
كتابمقدس به ما اطالعات چنداني از لحن كالم عيسـي نمـي دهـد ولـي مـن      

چرا اينقدر «حدس ميزنم كه جواب او آميخته با وقار و توجه او به آنها است: 
  »  اي مرتا، اي مرتا تو در چيزهاي بسيار انديشه و اضطراب داري» «ترسانيد؟

ساس تنهايي مي كنيم و يا در برابر كوهي از مشكالت قرار گرفته زماني كه اح
ايم، اغلب با گريه و ناراحتي مي گوييم: خداوندا اصالً به فكر ما نيسـتي؟ امـا   
وقتي كه عيسي طوفان درياي زندگيمان را آرام مي كند و با مـا صـحبت مـي    

و مهربـاني  كند؛ آنوقت درمي يابيم كه چقدر بيشتر محتاجيم كه درباره محبت 
او نسبت به خودمان به درك و فهـم بيشـتري برسـيم! شايسـته اسـت كـه بـا         
وجود همه نگراني هايمان به او اعتماد كنـيم. دوسـت دارم كـه ايـن فكـر در      
ذهنم ساكن شود كه عيسي مراقب من است و مهم نيست كه در زنـدگي چـه   

مـي كنـد.    چيزهايي اتفاق خواهند افتاد چون او مرا چون شفيق صديق محبت
  در همه لحظات، در دريا و در خشكي، عيسي به فكر تو است!

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز يازدهم   
  مسيح بر روي زمين چه مي نوشت؟

  11 - 1: 8قرائت يوحنا 
  )11: 8(يوحنا ”  مكن  . برو ديگر گناه دهم بر تو فتوا نمي  هم  من: “ گفت  عيسي

، زن مذكور فرصت توبه كردن 8زن بدكاره در يوحنا باب  در حكايت آمرزش
بود؛ آيات بسياري از كالم خدا و  حين عمل زنا گرفته شدهنداشت زيرا در 

)؛ البته يهوديان 24- 22:22؛ تثنيه  10:  20شريعت بر عليه او بود (الويان 
دلشان براي تقدس قوم نسوخته بود چون خودشان هم اينكاره بودند فقط با 

چرا كه در سياهي شب كسي نمي مالقات مي كردند ين زناني بيشتر شبها چن
ديد...! آنها فقط مي خواستند كه به اين بهانه عيسي ناصري را غافلگير كنند و 
او را به لحاظ الهياتي شكست دهند. فكر مي كردند كه با شواهد بسيار و با 

اند اما غافل از  داللت و تكيه بر شريعت عهد عتيق عيسي را غافلگير كرده
اينكه او كه روبروي آنها نشسته بود فقط عيسي ناصري نبود او صورت 
خداي ناديده بود، مي دانيد چرا با انگشت بر زمين مي نوشت؟ مي خواست 

من همان خدايي هستم كه روي لوحه هاي سنگي، ده «به آنها،  بفهماند: 
كشيد. و براي اينكه نمن فرمان را با انگشت خود نوشته ام. شريعت را به رخ 

بهتر متوجه شوند كه او خود خداوند است؛ حرفي زد كه جوابي نداشت.او 
وند در گفت: كسي اولين سنگ را بزند كه اينكار را نكرده است. چرا كه خدا

گاهي ما ايمانداران نيز به سان همان يهوديان  !سياهي شب نيز مي بيند....
يا بهتر بگويم مچ گيري از ساير  روزگار مسيح فقط در پي ايراد گيري

ايماندارن هستيم! اگر چه خود نيز ايرادات و گناهان بسياري داريم، ولي در 
تمايل و تخصص بيشتري داريم. به  ،ص سايرينيجستجو نمودن و يافتن نقا

اين خيال كه كسي گناهان و نقص هاي ما را نمي بيند؛ غافل از اينكه خداوند 
اي زندگي ما باخبر است، او خدا است و هيچ مستوري نهان بين از همه خفاي

بر او پوشيده نيست؛ پس بهتر است كه با خداوند و با خود و با مردم رو 
راست باشيم! خدا را شكر تنها كسي كه مي تواند ما را محكوم كُند مي گويد: 

 )!11: 8(يوحنا «  مكن  . برو ديگر گناه دهم بر تو فتوا نمي  هم  من« 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  ازدهمروز دو
  لمس خداوند!

  45 -40:  1قرائت: مرقس 
  41: 1عيسي ترحم نموده، دست خود را دراز كرد و او را لمس نمود. مرقس 

از ميان تمام امراض، جذام تنها موردي است كه در شريعت موسي از آن به 
عنوان نماد گناه ياد شده است. اين بدان معنا نيست كه جذام گناه است و در 

مي آيد، بلكه اين بيماري به عنوان سمبل و تصويري از گناه به  اثرگناه بوجود
تصوير كشيده شده است. و اگر ما قادر به ديدن گناه بوديم چيزي همانند 
جذام را مشاهده مي كرديم. در باب نخست انجيل مرقس حكايت يك 
جذامي را مي خوانيم كه در برابر عيسي مسيح زانو زده و از او در خواست 

). اين آيه  40آيه » ( اگر بخواهي مي تواني مرا طاهر سازي«كند: كمك مي 
اولين تقاضا براي شفا در بين اناجيل محسوب مي شود كه درعين سادگي با 

) طبيعتا مردم  41(آيه » عيسي ترحم نمود«احساسي عميق بيان مي شود. 
نسبت به بيماران و ضعفا احساس ترحم مي كردند ولي چنين احساسي در 

  ل جذاميان وجود نداشت.قبا
زيرا در آن زمان جذاميان هم از لحاظ جسمي هم از ديدگاه ديني نجس  

)و مردم از آنها گريزان بودند  4: 22و 45:  13محسوب مي شدند (الويان 
وسعي مي كردند تا حد امكان از آنها دوري كنند. با اين وجود عيسي تمايل 

  زديك شده و او را لمس كند!داشت به اين بيمار طرد شده و سرگردان ن
و اين گونه شد كه اين مرد شفا يافت و از اين بيماري طاهر  گرديد. چرا 
عيسي اين مرد را لمس كرد؟ اومي توانست فقط با گفتن ( طاهر شو) او را 
شفا دهد ولي براي نشان دادن ترحم و دلسوزي و محبت خود او را لمس 

اما ما چطور؟ او با روش خود به ما نمود. عيسي گناهكاران را دوست دارد، 
آموخت كه چطور گمشدگان را دوست بداريم وعلي رغم هر بهايي كه 

دوست داشتن گناهكاران روش «بپردازيم از لمس كردن آنان خودداري نكنيم. 
  و خط مشي عيسي مسيح است.

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  و دوم روز بيست
  كامالً در اشتباه

  16 - 7: 14قرائت: امثال 
  12: 14راهي هست كه بنظر آدمي مستقيم ...طريق موت است. امثال 

  
متخصص بيهوشي در حال تنظيم مخلوطي از اكسيژن و گاز بر روي بيماري 
در بيمارستان نيويورك بود. وقتي يكي از كپسولها خالي شد دكتر شروع به 

ر ديگري نمود كه به طور واضحي بر رويش نوشته شده استفاده از كپسول پ
. ولي بيمار سريعاً فوت كرد. نتايج كالبد شكافي پزشكي قانوني "اكسيژن"بود 

حاكي از مسموميـت بوسيله گاز دي اكسيدكربن بود. تحقيقات مشخص نمود 
كه كپسول دوم حاوي دي اكسيد كربن خالص بوده و برچسب اشباهاً به آن 

د. شركت توليد كننده گازها اشتباه را نپذيرفت. نهايتاً هيچ كس زده شده بو
  نفهميد كه مسبب اين اشتباه مهلك چه كسي بوده است. 

خوشبختانه چنين اشتباهاتي نادرند ولي در قلمرو امور روحاني بسيار اتفاق 
چون ما آدم هاي خوبي «مي افتند. بسياري از مردم در مورد نجات مي گويند: 

آنها بر اين باورند كه با اعمال ». اً در روز آخر پذيرفته خواهيم شدهستيم حتم
نيكوي خود به آسمان خواهند رفت، مهم نيست كه اين طرز فكر چقدر 

). عيسي 12: 14درست بنظر مي رسد ولي قطعاً طريق هالكت است (امثال 
من راه و راستي و حيات هستم، هيچ كس نزد پدر جز به «مسيح فرمود: 

). اشتباه نكنيد خوب بودن براي نجات 6: 14(يوحنا » من نمي آيدوسيله 
كافي نيست! اين طرز فكر كامالً اشتباه است. گناهان و تقصيرات ما است كه 
بين ما و خدا فاصله ايجاد نموده است و تنها خون عيسي مسيح است كه قادر 

ت در است آنها را شسته و رخت عدالت بر تن ما كند!  برجسپ درست، نجا
مسيح است و برجسپ غلط تكيه بر عدالت شخصي و اعمال نيكوي انساني 

  است كه حتي مي تواند ما را به مرگ جاوداني رهنمود سازد! 
 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست ويكم
  زوجي فوق العاده

  28 -18و3 -1: 18قرائت: اعمال 
  26: 18پرسكله و اكيال... او را بنزد خود...بدو آموختند. اعمال 

از بس كه در اطرافمان مشكالت ازدواج مي بينيم در عجب هستيم كه كجا 
داستان زوجي را بخوانيم كه  مي توان ازدواج موفقي يافت. امروز مي خواهيم

نه تنها ازدواج موفقي داشتند بلكه با اتحاد خود توانستند كمك بسيار خوبي 
 براي كليسا اوليه باشند نام آنها اكيال و پرسكله بود. 

آنها چه خصوصياتي داشتند كه توانستند تا اين اندازه پولس را كمك كنند، 
كار بود. چرا كه فروتن و با  من معتقدم كه قدرت ازدواج آنها سبب اين

مي گويد در راه جان من گردنهاي  4: 16شهامت بودند. پولس در روميان 
قرن  1خود را نهادند. مهمان نواز بودند. كليسا در خانه ايشان جمع مي شد (

). آنها قابل انعطاف بودند، دو بار مجبور به نقل مكان شدند. يكبار از 19: 16
) و بار ديگر به اختيار خودشان در سفر بشارتي 2: 18رم اخراج شدند (اعمال 

) با هم كار مي كردند و كارشان خيمه دوزي 18با پولس همراه شدند (آيه 
بود. هر دو خود را وقف مسيح كرده بودند و درباره او به ديگران تعليم مي 
دادند. آنها اپلس را به خانه خود دعوت كردند و به دقت تمام طريق خدا را 

 ).  26او آموختند (آيه به 
درواقع اكيال و پرسكله يك نفر به حساب مي آمدند. يك تيم دو نفره غيرقابل 
تفكيك، كه آنها را به زوجي فوق العاده تبديل كرده بود ولي اگر در مورد ما 
چنين نيست بايد اميدوار باشيم و سعي كنيم در اين راه قدم برداريم. ازدواج 

و مرد يك هدف را داشته باشند و با فرهنگ كار  زماني موفق است كه زن
گروهي خود را به آن هدف نزديكتر نمايند. اين يك شدن، مستلزم از خود 
گذشتگي، حمايت و تشويق يكديگر و بنا نمودن يكديگر است. هرگز اجازه 
ندهيد هيچ عاملي يك شدن شما را خدشه دار نموده و شما را از موفقيت 

  دور نمايد!

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سيزدهم
  نگاه واقعي؟نگاه واقعي؟

 28 -  23:  11قرائت: امثال 

  خويشتن  ندارند، و هستند كه  شمارند و هيچ د ميخود را دولتمن  هستند كه  
  )7:  13بسيار دارند. (امثال   انگارند و دولت را فقير مي

برد تا به او نشان  روزي مرد ثروتمندي، پسر بچه كوچكش را به دهكده اي
روز و  دهد مردمي كه در آنجا زندگي مي كنند چقدر فقير هستند. آنها يك

در راه بازگشت و در  .يك روستايي به سر بردنديك شب را در خانه محقر 
نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟ پسر «سفر، مرد از پسرش پرسيد:  پايان

آيا به زندگي آنها توجه كردي؟ پسر «بود پدر! پدر پرسيد:  عالي«پاسخ داد: 
چه چيزي از اين سفر ياد گرفتي؟ «كنم! بله! پدر پرسيد:  فكر مي«پاسخ داد: 
فهميدم كه ما در خانه يك سگ «آرامي گفت:  انديشيد و بعد به پسر كمي

فانوسهاي تزئيني داريم و آنها ستارگان  داريم و آنها چهار تا. ما در حياطمان
  اما باغ آنها بي انتهاست! را دارند. حياط ما به ديوارهايش محدود مي شود
متشكرم پدر «د: اضافه كر در پايان حرفهاي پسر، زبان مرد بند آمده بود. پسر

در قرائت امروز مالحظه    هستيم! كه به من نشان دادي ما واقعا چقدر فقير
مي كنيم كه رمز ثروت واقعي حتي به لحاظ مالي در اين است كه ديگران را 

پاشند و بيشتر  مي  هستند كه«نيز سيراب نماييم. كالم خدا مي گويد: 
  نيازمندي  دارند اما به مي  يد، نگاهشا  از آنچه  زياده  اندوزند؛ و هستند كه مي
بر   كه  كسي«). عدالت خدا ايجاب مي كند: 24:  11(امثال » انجامد مي

  سبز شكوفه  برگ  مثل  كند، خواهد افتاد، اما عادالن  توانگري خود توكّل
). اين همان روشي است كه از طرف كالم خدا به عنوان 29خواهند آورد (

شمارند و  خود را دولتمند مي  هستند كه« مي شود. رمز ثروت واقعي بيان 
» بسيار دارند  انگارند و دولت را فقير مي  خويشتن  ندارند، و هستند كه  هيچ

). باشد كه هريك تنها به فكر خود نباشيم، نيم نگاهي نيز به 7:  13(امثال 
ن اگر چه فراهم نمودن نياز ديگران بنماييم! بايد بياد داشته باشيم كه خداوندما

با خدا برابر بود ليكن خود را خالي نموده و صورت غالم را پذيرفت! 
  شدت  به  اوقات  همه  هستند كه  بنابراين سخاوت اراده خداوند است؛

:  21نمايد(امثال  نمي  كند و امساك مي  بذل  باشند، اما مرد عادل مي  حريص
بچه مذكور باز كند تا فرق ). باشد كه خداوند نيز چشمان ما را مانند پسر 26

  داشتن و نداشتن واقعي را درك نماييم!



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز چهاردهم
  صليب راه نجات؟صليب راه نجات؟

  31 - 18: 1قرائت: اول قرنتيان 
 مرد جواني كه مربي شنا و دارنده چندين مدال المپيك بود، به خدا اعتقادي
 .نداشت. او چيزهايي را كه درباره خدا و مذهب مي شنيد مسخره مي كرد

به استخر سرپوشيده آموزشگاهش رفت. چراغ خاموش بود  رد جوانشبي م
كافي بود. مرد جوان به باالترين نقطه  ولي ماه روشن بود و همين براي شنا

د. ناگهان، زناستخر شيرجه ب تخته شنا رفت و دستانش را باز كرد تا درون
احساس عجيبي تمام  سايه بدنش را همچون صليبي روي ديوار مشاهده كرد.

چراغ  وجودش را فرا گرفت. از پله ها پايين آمد و به سمت كليد برق رفت و
همانطور كه در داستان  !را روشن كرد. آب استخر براي تعمير خالي شده بود

فوق مالحظه مي شود، سايه صليب شكل ورزشكار، احساس خاصي را در 
وجود او بوجود آورد و همين احساس باعث نجات او از مرگ قطعي شد. 
درست به همين شكل ذكر صليب مي تواند قوت خدا براي نجات باشد. 

  هستيم  ناجيان  نزد ما كه  ، لكن است  حماقت  براي هالكان  زيرا ذكر صليب«
). اگر چه شايد منطقي به نظر نيايد اما 18: 1(اول قرنتيان «  خداست  قوت

  از حكمت  حكمت خدا، جهان  برحسب  چون  زيرا كه«كالم خدا مي گويد: 
،  جهالت موعظه  بوسيله  رضا داد كه  خدا نرسيد، خدا بدين  معرفت  خود به

). زماني مي رسد كه حتي قهرمان اُلمپيك نيز 21» (بخشد  را نجات  ايمانداران
نمي تواند از خطر در امان باشد؛ همانطور كه شايد يك احساس غير قابل 

ي و الهياتي ندارد باعث نجات توضيح مثل سايه صليبي كه هيچ توجيه عقالن
قرائت امروز راه نجات را چنين توضيح مي دهد:  22فرد مذكور شد، آيه 

خدا   معرفت  خود به  از حكمت  حكمت خدا، جهان  برحسب  چون  زيرا كه«
  را نجات  ، ايمانداران جهالت موعظه  بوسيله  رضا داد كه  نرسيد، خدا بدين

ق وقتي كه در اثر گناه مارهاي سمي قوم را ). در عهد عتي23 -22» (بخشد
نيش مي زدند و از بين مي بردند؛ خداوند راه نجاتي فراهم نمود. و خداوند 

  بردار، و هر گزيده  اي را بر نيزه  بساز و آن  مار آتشيني: «  گفت  موسي  به
 ، ساخته  مار برنجيني  موسي  پس.»  نظر كند، خواهد زيست  بر آن  كه  اي شده

مجرد   بود، به  را گزيده  اگر مار كسي  شد كه  بلند كرد، و چنين  اي بر سر نيزه
). بياييد بر او 9و  8:  21شد.  (اعداد  مي  ، زنده مار برنجين  بر آن  كردن  نگاه

  بنگريم تا نجات يابيم! 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  تمروز بيس
  ارزش آنچه در دست داري! 

  34 _27: 25قرائت: پيدايش 
  16: 12مانند عيسوكه براي طعامي نخست زادگي خود را فروخت. عبرانيان 

روايتي است درباره مردي كه كتابهاي قديمي را خيلي دوست مي داشت. در 
كتاب مقدسي قديمي در اتاق  كه حين مالقات يكي از آشنايانش متوجه شد

كه از اجدادش و نسل هاي قبل بجا مانده اش پنهان شده بوده  ي زير شيروان
با بي تفاوتي آنرا بيرون انداخته است. آشناي بي خيالش چنين  او بود اما

!...گوته!... گوتننتوانستم آنرا بخوانم؛ ظاهراً شخصي بنام «اظهار نظر نمود كه: 
ا تعجب و مرد كتاب دوست ب». نمي دانم همچين كسي آنرا چاپ كرده بود

نبود؟ آن كتاب مقدس يكي از اولين  "گوتنبرگ"افسوس بسيار فرياد زد: 
كتبي بود كه چاپ شده بود. يكي از آن نسخه ها اخيراً به دو ميليون دالر 
فروش رفته! اما آن رفيق بي خيال و بي خبر از همه جا ، ، اصالً تحت تاثير 

ر هم در نمي آورد. اين كتاب مقدس من حتي يك دال«قرار نگرفت و گفت: 
اين شخص » يك نفر بنام مارتين لوتر حاشيه آنرا به زبان آلماني نوشته است!

بي ارزشي رفتار نموده و ثروت  ءابله با چنان كتاب باارزشي همچون شي
بسياري را به باد داده بود، درست همانند عيسو! اگر چه او شخصي قوي به 

مي برد و مرد صحرا بود، بركت  حساب مي آمد و از شكار و ماهيگيري لذت
خدا را بي حرمت نمود؛ زيرا نخست زادگي خود را در قبال كاسه اي آش 

). متاسفانه او بسيار دير متوجه شد كه در معامله 16: 12فروخت (عبرانيان 
ناخوشايند و نادرست، مهمترين سرمايه اش را از دست داده است؛ بركات 

بهتر است ما نيز مراقب معامالتي  است!يك عمر را قرباني يك لحظه نموده 
كه در زندگي مي كنيم باشيم. فرهنگ امروز ما بر چيزهاي بي ارزش برچسب 
گرانقيمت مي زند و آنچه را كه با ارزش است و ارزش ابدي دارد را از ما 
ارزان مي خرد. از خداوند بخواهيد به شما قدرت تشخيص دهد تا آنچه را 

و آنچه را كه بي ارزش است دور بيندازِيد.  كه باارزش است نگهداريد
طرِيق كه  انتخاب هاي كوچك است كه زندگي آينده ما را شكل مي دهند 

گمراهي در شب تاريك را برگزينيم؛ از اين رو، يا نور را انتخاب كنيم و 
كتاب مقدس خود را با دعا باز كنيم و با دقت بخوانيم و با شادي اطاعت 

  ي ارزان، بهاي زيادي نپردازيم!نمائيم. تا براي چيز



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز نوزدهم
  اگر هيچكس نداند!

  4-1:  6قرائت: متي 
  4-3:  6دست چپ تو از آنچه دست راستت مي كند مطلع نشود...متي 

روت "چون عيسي ما را خريده است حق دارد مالك ما نيز باشد. اين دعاي 
در شگفتم! اي «با قلب من، بسيار صحبت كرد؛ كه مي گويد:  "هارمس

خداوند، تو مي داني، چگونه ترا خدمت مي كنم، با اشتياقي شديد و دلي 
پرشور در حضور همگان. تو مي داني با چه اشتياقي در گروه بانوان در مورد 
تو صحبت مي كنم. تو مي داني وقتي گروه پرستشي را اداره مي كنم چقدر 

مي كنم. تو حتي از غيرت خالص من در گروه و مطالعه كتاب مقدس  تقال
آگاهي! و ليكن در شگفتم كه اگر امر كني تشت آبي بدست گيرم و پاهاي 
پينه خورده يك پيرزن خميده و چروكيده را بشويم چه عكس العملي نشان 
خواهم داد و اگر بخواهي هر روز و هر ماه در اتاقي كه هيچ كس نبيند و 

  »كس نداند؛ اينكار را انجام دهم؛ به تو چه جوابي خواهم داد! هيچ
عام و در ديد ديگران، خدمت  اغلب ما ايمانداران زماني كه خداوند را در مأل

مي كنيم از خود روح محبت نشان مي دهيم. ولي بسيار مشكل تر است اگر 
ه هيچ از ما دعوت شود تا براي مدتي طوالني و دور از انظار عموم، جائي ك

كس نتواند ما را ببيند و هيچ قدرداني از ما نشود؛ خدا راخدمت نماييم. 
آزمايش واقعي وفاداري نسبت به خداوند همين است. خداوندا ما را كمك 

م ديگران با فروتني كن تا با امانت خدمتي را كه به ما سپردي بدور از چش
و مي خواهي تا آنجا كه ت ببخش خداوندا، درك و فهممانانجام دهيم. 

هايمان قوت انجام آن خدمت  يخدمتت نماييم و فيض ببخش تا در ناتواناي
را داشته باشيم. اگر مي خواهيد نور خدا را منعكس سازيد، بدنبال توجه 
ديگران نباشيد. فرصت هاي ناب خدمت خداوند به دور از چشمان مردم 

  فاني اما در ديد خداي نهان بين تحقق مي يابند! 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز پانزدهم   
  اگر واقعاَ ايمان داريم

  11قرائت: عبرانيان 
  خدا را خواهي  ، جالل بياوري  اگر ايمان  تو نگفتم  آيا به“:  گفت وي  به  عيسي

  )40: 11(يوحنا ” ديد؟
مدتي بود كه مي دانستم ميان ايمان ذهنيم و زندگي عملي ام تفاوت عميقي  

نهفته است. گويي من آدمي نيستم كه واقعاً به اعتقاداتش ايمان داشته باشد. 
يقت را درك نموده و به ياد آورم كه نوشته اي ذهنم را بازتر نمود تا اين حق

  عادل به ايمان  زيست مي كند! نوشته به  قرار زير است:
امروز زمان آن رسيده است كه مطابق حقايقي زندگي كنيم كه به آنها اعتقاد 

  كه  دانيم و مي«ايمان داريم كه مي گويد:  28: 8داريم. اگر واقعاً به روميان 
اند،  شده  او خوانده  اراده  دارند و بحسب مي  ستخدا را دو  كه  آناني  بجهت
؛ بايد هميشه ».باشند در كار مي  ) با هم (ايشان  خيريت  چيزها براي  همه

خوشبين و اميدوار باشيم. اگر به قدرت خون مسيح ايمان داريم، نبايد خود را 
داريم  براي گناهان گذشته كه بخشيده شده اند، مالمت نماييم. اگر واقعاً ايمان

كه مسيح همراه ما است، اوقات تنهايي و خلوت ماللت بار نخواهند بود.  اگر 
واقعاً ايمان داشتيم كه جهان در گناه خوابيده و گمشده است و جهنم آنرا فرا 
گرفته است، خبر خوش انجيل را از پشت با م ها فرياد مي زديم. اگر واقعاً 

را در آمادگي و انتظار بازگشت  ايمان داشتيم كه مسيح خواهد آمد، هر روز
  ناگهاني او،  سپري مي نموديم. 

آري همگي ايمان داريم، ولي طوري رفتار مي نماييم كه گويي ايمان نداريم! 
ايمان صرفاً موافقتي عقالني و كوركورانه نيست؛ و اميد فقط آرزويي خيالي و 

كسهاي باطل نيست. عيسي مسيح صرفاً مردي ريشدار با رداي سفيد در ع
كتاب مقدس نيست و بهشت صرفاً ابري قشنگ در آسمان نيست كه بزودي 

اينها همه حقايقي هستند كه از هر واقعيت ديگري قطعي تر و  محو شود!
مسلم تر مي باشند. و اكنون زمان آن رسيده است كه به اعتقاداتمان ايمان 

طابق اعتقاداتشان داشته باشيم. دنيا فقط از كساني تأثير مي پذيرد كه هرروزه م
زندگي مي كنند. به اعتقادا تتان ايمان داشته باشيد و به شك هايتان، شك 
بورزيد. نه چون شكاكيني كه به اعتقاداتشان شك دارند و به شكهايشان ايمان 

  نويسنده ناشناس      مي دارند!
 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز شانزدهم 
  حقيقت عريان!حقيقت عريان!

  13 -  1: 15قرائت: روميان 
خود را   و خوشي  بشويم  را متحمل  ناتوانان  ، ضعفهاي متوانا هستي  و ما كه

  )1: 15(روميان   نباشيم  طالب
سال ها پيش به جهت كنفرانسي مسيحي در شهري ساحلي دور هم جمع 
شده بوديم، و در خالل كالس هاي متعدد وقتي را براي بازي فوتبال 

اندك به  اختصاص مي داديم؛ همگي با صميمت و شادي بسيار در آن ساعت
ورزش مي پرداختيم و همين امر كمك مي كرد كه بتوانيم با انرژي بيشتري 
ساعتهاي مداوم و فشرده كالس هاي الهياتي را بگذرانيم. روزي تصميم 
گرفتيم كه به دريا رفته و شنا كنيم، وقتي كه برگشتيم و مشغول دوش گرفتن 

هم اطاقيم،  و آماده شدن بوديم كه براي كالس ها حاضر شويم، دوست
تا امروز كه در سر كالسها حاضر مي شديم و « اندكي تأمل كرد و گفت: 

دريافتم ،فوتبال بازي مي كرديم، متوجه نبودم؛ اما امروز كه به ساحل رفتيم 
كه هريك تا چه اندازه بدنهاي غير ورزيده و نا آماده اي داريم كه معلوم است 

ه دوست من تا آن لحظه به خاطر بل». اصالً ورزش نكرده و آماده نيستيم
پوشش خوب و ظاهر مناسب متوجه نشده بود كه همه بچه هاي گروه به 
لحاظ بدني در وضعيت نا مناسبي به سر مي برند. اما همان شناي مختصر 
باعث شد كه حقيقت درباره هر كس آشكار شود. گاهي وقتي در يك كليسا 

كردن، ايده ها و افكار نهاني  با همقطارانمان مشغول خدمت هستيم، مثل شنا
مان  مكشوف مي شوند؛ و در چنين حالتي ضعف هاي يكديگر را بهتر 
مالحظه مي كنيم. متأسفانه اين حقيقت است و تصوير واقعي  شرايط 
روحاني ما است. اما الزم است قبل از محكوم نمودن ديگران اين حقايق از 

  كسي»  كه  است  مكتوب  انكهچن« كالم خدا را مورد بازخواني قرار دهيم: 
  . همه خدا نيست  طالب  ، كسي نيست  فهيم  كسي«.  ني  هم  ، يكي نيست  عادل
 10: 3. (روميان  ني  هم  يكي  نيست  اند. نيكوكاري گرديده  و جميعا باطل  گمراه

گرديد   آبستن  من  به  در گناه  و مادرم  شدم  سرشته  در معصيت  ) . اينك12 -
).  وقتي به حقايق فوق فكر مي كنيم، متوجه مي شويم كه امر 5:  51مور (مز

جديدي را كشف ننموده ايم، بلكه با حقيقت عرياني مواجه شده ايم كه 
خودمان هم جزئي از آن هستيم و خداوندمان هر روز اين حقيقت تلخ و 
عريان را متحمل مي شود. و حتي اگر امروز به فيض خدا توانا هستيم و 

  را متحمل  ناتوانان  ، ضعفهاي توانا هستيم  و ما كه«يستاده ايم، كالم مي گويد: ا
  ).1(آيه » نباشيم  خود را طالب  و خوشي  بشويم

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هجدهم  
  گز دير نيست!ردر حضور او ه

  41 – 21:   5قرائت:  مرقس 
:  گفت  كنيسه  رئيس  به  بودند شنيد، در ساعت  گفته  را كه  سخني  چون  عيسي«

   آور و بس  ايمان  مترس“
  )36: : 5(مرقس 

روزي وقتي عيسي بوسيله جمعيتي احاطه شده بود؛ شخصي يايروس نام كه 
رئيس كنيسه بود با نگراني شديد راه خود را بزور از ميان جمعيت باز كرد و 
به پاهاي عيسي افتاد. با التماس از خداوند خواست تا به خانه او برود. دختر 

در حال مرگ بود و او مي دانست فقط عيسي مي تواند او را شفا كوچولويش 
  دهد.

عيسي كه پر از رحمت بود؛ فوراً با او رفت. ولي در ميانه راه، زني كه يك 
: 5بيماري مزمن داشت، از عقب او آمد و دامن ردايش را لمس كرد (مرقس 

و را شفا ). وقتي فهميد شخصي با ايمان او را لمس كرده است ايستاد تا ا27
دهد. درست در همين لحظه يايروس خبر ناگوار مرگ دخترش را دريافت 

مترس! فقط «نمود. عيسي وقتي ناراحتي عميق او را احساس كرد به او گفت: 
). گاهي ما نيز در آزمايشات ايمان شكست و نااميدي 36» (ايمان آور و بس

فايده اي ندارد. ممكن  را تجربه مي كنيم. بنظر ميرسد ادامه راه با ايمان ديگر
است احساس كنيم بهتر است امور را بدست خود بگيريم. متعجبيم از اينكه 
ايمانمان ديگر به چه دردي مي خورد! اين دقيقاً نقطه اي است كه اغلب ما 
در آن شكست مي خوريم. در عين حال همان زماني است كه پيروزي بر در 

اهيد جا بزنيد؟ عيسي به شما مي است. آيا امروز نااميد شده ايد و مي خو
نااميد مشو، ترا ناكام نمي گذارم فقط ايمان داشته باش. ايمان شما «گويد 

زماني كه براي تكيه كردن نمي توانيم چيزي بيابيم؛ ». پاداش خواهد يافت
وقتي قلعه هاي ما با خاك يكسان مي شوند. وقتي نمي توان به چيزي اعتماد 

پس اينك زمان ايمان آوردن است. انتظار ايمان از  نمود هنوز خدا حاكم است
  خدا وراي انتظارات معمول است.

  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هفدهم
  راهرويي به آسمان

  8 -1: 5قرائت:  دوم قرنتيان 
بيشتر مي پسنديم كه از بدن غربت كنيم و به نزد  خداوند متوطن شويم.  

    8: : 5دوم قرنتيان 
اف "والتر نايت در مراسم خاكسپاري معلم كتاب مقدس و نويسنده معروف 

داوند در كالم خود مراقب شما است. تاكنون شهر چنين ابراز كرد. خ "بي مير
لندن شاهد چنين مراسم تدفين خارق العاده اي نبوده است. حتي يك كلمه 
حزن انگيز و يك حرف تاسف بار گفته نشد. قسمتهائي كه از كالم قرائت 
گرديد همگي در مورد اميد جاوداني بودند و سرودهاي قيام سروده شدند. در 

آهنگ پايان جلسه را شروع بنواختن نمود؛ حاضرين در لحظه اي كه ارگ 
جلسه سرپا ايستاده و با سرهاي خم شده در انتظار مارش تدفين بودند، ولي 
در ناباوري همگان سرود پيروزي را از گروه كُر شنيدند. چه سرود ديگري 
مي توانست مناسب تر از اين باشد. يك سرباز وفادار صليب در حال 

  ادشاه ابدي خود بود. مشايعت بحضور پ
بسياري از مردم از فكر مرگ به وحشت مي افتند. بنظر مي رسد مرگ براي 
آنها حزن انگيز ترين تجربه بشري است. مطمئناً جدائي ابدي عزيزانمان براي 
ما دردناك است. تحمل مرگ عزيزان و غم و غصه اي كه با آن توأم است 

ن به آن جاللي كه انتظار ما را خوشايند نيست. در اين مواقع اگر نگاهما
ميكشد؛ نباشد ممكن است در ايمان لغزش بخوريم. به همين علت نبايد 
فراموش كنيم كه مرگ براي مسيحيان چيزي نيست به غير از راهروئي به 
آسمان! وقتي دردها و رنج هاي مان به پايان رسند و به سالمت به آن ساحل 

ه مي پرستيم؛ تا ابد در جالل خواهيم زيبا رسيم، درست در كنار خداوندي ك
بود. وقتي شخصي مسيحي مي ميرد، حكايتي زميني پايان مي پذيرد و جالل 

 آسماني آغاز مي شود!

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هفدهم
  حذفي آسان!حذفي آسان!
  19قرائت: مزمور

و براي بنا   حاجت  بحسب  آنچه  نيايد، بلكه  شما بيرون  بد از دهان  سخن  هيچ
  )29: 4رساند (افسسيان   را فيض  نيكو باشد تا شنوندگان

از پدر و مادري ثروتمند و مرفه زاده  پاريس در ميالدي 1743 اوت 26در
را  شناسي زمين و شيمي و شناسي گياه و نجوم ،قابل يشد. او زير نظر استادان

 3به خوبي فرا گرفت. پس از اتمام دوره حقوق بار ديگر به علوم گراييد و 
فرهنگستان سلطنتي  ساله بود به عضويت 25ه جواني سال بعد در آن هنگام ك

برگزيده شد. الووازيه كه در حقيقت بنيانگذار شيمي جديد محسوب علوم 
نتيجه گيري صحيح را پايه و اساس اين  مي شود، تجزيه و سنجش توأم با

جهت سنجش و تحقيق در  علم قرار داد. وي نخستين كسي بود كه ترازو را
يايي در آزمايشگاه وارد كرد. همچنين امكان درك و فعل و انفعاالت شيم

گازي شكل را فراهم كرد. الووازيه كه شيميدان برجسته اي  شناخت عناصر
براي هميشه محسوب مي شود؛ به عنوان كاشف گاز اكسيژن مشهور مي 

ز جمله خطراتي كه كه جان الووازيه را به مخاطره انداخت و بيشتر ا باشد.
يعني در آن  1789در سال  انقالب كبير فرانسه هنگامجنبه سياسي داشت، 

هنگام كه انقالبيون زمام امور پاريس را در دست داشتند رخ داد. الووازيه 
هاي زيرزميني فرانسه به  موسوم به ثروت اقتصاد سياسي رساله معروفي درباره

 ترين كتبي است كه در مبحث رشته تحرير درآورد. اين كتاب يكي از مهم
در دادگاه  1794است. سرانجام آنتوان الووازيه در سال  نوشته شده داقتصا

انقالبي به رياست ژان باتيست كوفن هال به جرم خيانت به ملت همراه چند 
پس از الگرانژ سال داشت.  51تن ديگر تسليم تيغه گيوتين شد، در حالي كه 

سر صرف : تنها يك لحظه وقت آنان براي بريدن آن مرگ الووازيه مي گويد
. بله صد سال زمان نتواند سر ديگري همانندش بوجود آورد شد و شايد يك

براي بوجود آمدن مردي سازنده و مفيد به مانند الووازيه يك صد سال زمان 
الزم بود؛ اما براي از بين بردن او يك لحظه بيشتر زمان الزم نبود! گاهي 

احتي مي توان با يك خراب كردن ثرمايه هاي روحاني خيلي ساده است، به ر
سخن يا بدگويي روابط را خراب نمود، با يك سخن نا اميد كننده مي توان 
انگيزه خدمتي را از ميان برد، با يك برخورد نادرست مي توان به راحتي 
روحيه كسي را رنجيده نمود؛ همه اين اعمال را ميتوان تنها در يك لحظه به 

سنده مزامير چنين دعا مي كند: انجام رساند. به همين دليل است كه نوي
  )!14: 19منظور نظر تو باشد (مزمور   و تفكر دلم  زبانم  سخنان«



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هجدهم
  مخالفت قانوني

  29 -17: 5قرائت :اعمال 
  29: 5خدا را مي بايد بيشتر از انسان اطاعت نمود.   اعمال  

، "وصف ناپذير"اوس گويينس، در كتاب فوق العاده خود تحت عنوان: 
ئله شرارت را به چالش مي كشد. در يكي از بخشهاي كتاب، او به دادگاه مس

نورنبرگ كه بعد از جنگ جهاني دوم براي رسيدگي به جرائم جنايات جنگي 
نازي ها تشكيل شد مي پردازد. نازي ها با جنايات بسيار بر عليه بشريت 

من فقط اقدام كرده بودند ولي در دفاعيات خود به سادگي جواب مي دادند: 
از دستــورات اطاعــت مي كردم. رأي هيأت منصفه دادگاه بر اين مبنا بود 
كه به هر حال، هر سربازي تعهد اخالقي داشت كه با دستور قانوني مافوق 

  خود مخالفت كند چرا كه آشكارا اشتباه و نادرست بود.
ام در موردي كامالً متفاوت، پطرس به همراه ساير رسوالن بخاطر اعالم پيغ

عيسي مسيح دستگير مي شوند و آنها را در اورشليم، به حضور رهبران 
مذهبي قوم مي آورند. اما آنها به عوض آنكه به خودشان اجازه دهند به 
شباهت بقيه مردم درآيند، تصميم مي گيرند كه همچنان به نام مسيح موعظه 

   كنند.
 .  

شاگردان مسيح آن را  دستورات سازمان مذهبي ممكن بود كه قانوني باشد، اما
اشتباه مي دانستند. زماني كه آنان انتخاب كردند كه از خدا بيشتر از رهبران 
مذهبي خدانشناس اطاعت كنند، اعتقاد و ايمان راسخ شان به مانند معيار 

  صحيحي باالتر از عقايد و طرز فكر رهبران مذهبي اين جهان قرار گرفت. 
اه ها و محاكم فراخوانده مي شويم شايد هنگامي كه بخاطر ايمانمان به دادگ

تعهد و سرسپردگي ما آزموده شود. اما در اين مواقع فرصتي مي يابيم تا با 
اعتماد بر خداوند و قوتي كه به ما مي بخشد فراتر از سخناني كه باعث 
خشنودي مردم جهان مي شود، پادشاهمان را برافرازيم و عمل درست را 

  . خود فرموده است و در كالمانجام دهيم همانطور كه ا

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز شانزدهم
  سوسمار دو دل

  25 -14: 7قرائت: روميان 
  8 :1مرد دو دل درتمام رفتار خود ناپايدار است. يعقوب 

مارمولك نرم و برّاقي كه نوعي سوسمار بحساب مي آيد بطور عادي توجه 
تماشاچيان باغ وحش را جلب نمي كند. ولي اين مخلوق كوچك توسط 
صاحب خانه اي در جكسون ويل فلوريدا كشف شد كه موجودي كامالً در 
هم آميخته است؛ چون دو سر دارد يعني در هر طرف بدن يك سر قرار گرفته 

چه منظره غيرعادي مي باشد! واقعاً چه تصوير بي نتيجه اي! وقتي  است.
سوسمار مورد نظرسعي دارد فرار كند درواقع پاهايش به دو طرف مخالف 

 حركت مي كنند.
وقتي عكس آن مارمولك را در برنامه تلوزيون ديدم باورنكردني بود! در واقع 

عي تمايل ذاتي به گناه نمونه اي از بعضي ايمانداران مسيحي است! همه ما نو
داريم. ولي وقتي كه در مسيح تولد دوباره مي ِيابيم، طبِيعت جديد خارق 
العاده اي پيدا مي كنيم و اين باعث نوعي كشمكش دروني در ما مي شود. 
جنگي دائمي در درونمان برقرار مي شود؛ كه بطور دائمي در ميان افكار 

پيدا مي كند. اگر خود را بطور كامل مسيح و طبِيعت كهنه ما اين جنگ ادامه 
به نجات دهنده تسليم نكنيم و نفسمان را خدمت كنيم، شبيه آن سوسمار دو 
 سر خواهيم شد كه هر چه تالش مي كرد در جهت مخالف حركت مي نمود. 

هيچ كس دو آقا را خدمت نمي تواند كرد زيرا يا از يكي «مسيح فرمود: 
ا به يكي مي چسبد و ديگر را حقير مي نفرت دارد و با ديگري محبت و ي

). بياييد كامالً تسليم مسيح شويم. اين تنها راهي است كه 24: 6(متي » شمارد
مي توان از ناكامي و دودلي احتراز نمود. دو شريعت در درون من در تعارض 
اند؛ يكي بد و ديگري متبارك! جديد را دوست و كهنه را دشمن مي دارم؛ 

  بر من حكومت خواهد كرد!  آنكه را خدمت كنم



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز پانزدهم
  خشنود ساختن خــداونــــــد

  12 -1: 5قرائت:  متي 
  3: 5آن ايشان است. متي  خوشابحال مسكينان در روح زيرا ملكوت آسمان از

  
چه نمره اي را به اوضاع روحاني خود خواهيد داد؟  10تا  1از ميان نمرات 

حتي اگر چه در پي خشنود نمودن خداوند باشيم اما با اين حال  اعمال ما 
ناقص و انگيزه هايمان نيز اغلب خودخواهانه هستند. ميزان كارمان شايد مهم 

روحاني مان خيلي سريع افول مي كند. شايد  نباشد چرا كه روحيه و شرايط
در چنين شرايطي، اين سخنان تشويق آميز باشند: اول اينكه بياد آوريم خدا 
چگونه بر ما مي نگرد، بوسيله كار مسيح بر صليب در نظر خداوند قطعاً 
بخشوده شده و كامل هستيم و اكنون نيز رابطه ما با مسيح بر مبناي محبت و 

ر شده است. شايد خودمان را بسيار ناچيز بشماريم، اما با اين اطمينان استوا
 .وجود مي توانيم خداوند را خشنود كنيم اگر رفتار درستي را در پيش گيريم

خداوند مي داند كه ما قادر نيستيم كامل باشيم اما انتظار دارد كه در قلبمان 
ظرفيت  روش درستي را پيش گيريم. مسيح هرگز نگفت خوشابحال آناني كه

خوشابحال مسكينان در  «بااليي دارند و هرگز اشتباه نمي كنند بلكه فرمود: 
شايد زندگي خود را ». روح... خوشابحال ماتميان... خوشابحال فروتنان...

خراب كرده باشيم و نتايج ناگواري را به بار آورده باشيم ولي هنوز هم مي 
شنود كنيم. به دليل اينكه در توانيم با اعتراف حاكي از فروتني خداوند را خ

است و با اين نمره مي توانيم در  10مسيح هستيم نمره روحاني ما هميشه 
  نااميدي و ركود روحاني انگيزه رشد و ترقي روحاني را كسب كنيم.  

  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز نوزدهم
  چشم انداز درست

  18- 16: 4قرائت:  دوم قرنتيان 
زيرا كه اين زحمت سبك ما كه براي لحظه اي است، بار جاوداني جالل را 

     17: 4قرنتيان  دوم و زياده پيدا مي كند.  براي ما زياده
ر خوردن بر سطح يخ در مدرسه اي در اروپا،  هر ساله مسابقات پاتيناژ يا س

حيف نار مي شد؛ اما عجيب آن بود كه براي چند سال مداوم، پسر بچه زبرگ
و الغر اندامي برنده جايزه نفيس مسابقات مي شد. اين قضيه باعث شده بود 
كه سؤالي در ذهن همگان پيش آيد و آن اين كه چطور اين پسر بچه با وجود 

ن خود نموده بود. پسر بچه در ضعف بدني براي چند سال قهرماني را از آ
پاسخ چنين جواب داد كه اوالً اين ورزش را دوست دارد و دوماً در هنگام 
مسابقه درختي را نشان مي كند و در تمام طول مسابقه همه نگاه خود را 
متوجه آن درخت مي سازد و سعي مي كند كه امتداد مسير خود را با آن 

كه انرژي او هدر نرفته و زودتر از درخت حفظ نمايد، همين باعث مي شود 
همگان به خط پايان برسد. نگاه درست و چشم انداز به افق درست باعث 

  حيف و الغر اندام پيروز مسابقه باشد. نشده بود كه همين پسر بچه 
وقتي كه پولس رسول كليساي قرنتس را تشويق مي كند، فهرستي از زحمات 

بود را برايشان ذكر مي كند. و براي و سختي هايي را كه با آن مواجه شده 
زيرا «ترسيم چشم انداز درست، او توجه اش را به ابديت معطوف مي كند، 

كه اين زحمت سبك ما كه براي لحظه اي است، بار جاوداني جالل را براي 
  ).17: 4(دوم قرنتيان » ما زياده و زياده پيدا مي كند

ز تجربياتي هستند كه با آنها بعضي مواقع، چشم اندازهاي ما بسيار مهمتر ا
در حالي كه ما نظر نمي كنيم به «روبرو شده ايم. پولس در ادامه مي نويسد: 

چيزهاي ديدني بلكه به چيزهاي ناديدني، زيرا كه آنچه ديدني است زماني 
). اين رنج ها و سختي ها در مقايسه با 18(آيه »  است و ناديدني جاوداني

  ر ما است، ناچيز به نظر مي رسند. جالل و شكوهي كه در انتظا
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيستم 
  قرائت فال گونه!
  1قرائت:  يوشع باب 

تا   تفكر كن  در آن  روز و شب  تو دور نشود، بلكه  از دهان  تورات  كتاب  اين«
  زيرا همچنين  نمايي  ، عمل شده  متوجه  است  مكتوب  در آن  هر آنچه  برحسب
  »شد  خواهي  كامياب  ، و همچنين تساخ  خودرا فيروز خواهي  راه

  )8: 1(يوشع  
چند ماهي از ايمانم به عيسي خداوند نگذشته بود كه بايد بر سر موضوعي 
تصميم گيري مي نمودم؛ فكر تغيير رشته تحصيلي در سرم افتاده بود كه در 
آن سن و سال برايم مسئله مهمي قلمداد مي شد. دعا مي كردم و كالم مي 

حضور خداوند وقت بيشتري را سپري مي نمودم؛ براي اين خواندم و در 
موضوع نيز دعا مي كردم؛ اما كم كم طاقتم تمام شده بود مسئله مهمي برايم 
پيش آمده بود و نمي دانستم كه اراده خدا برايم چيست؟ دراين گيرو دار به 
فكر باز كردن كالم خدا به  سبك فال حافظ افتادم، در آن ايام قرائت  

رسيده بود. يعني روز قبل باب  2ي ام از كالم به دوم تيموتائوس باب شخص
يكم را تمام كرده بودم. كتاب مقدس را برداشته و در قلبم دعا كردم از خدا 
خواستم كه اراده خود را برايم مكشوف نمايد، چشمانم را بستم و كتاب را 

الم چه مي گويد و به شكلي اتفاقي باز نمودم. با هيجان بسيار خواستم ببينم ك
مرا چطور راهنمايي مي كند، اما با كمال تعجب مالحظه نمودم كه دوم 
تيموتائوس باب دو باز شده است. درست در جايي كه مطابق با برنامه مطالعه 
كتاب مقدس روزانه ام، بايد آن قسمت را مطالعه مي نمودم. احساس عجيبي 

لعه فال گونه كالم نيست؛ بلكه داشتم، دقيقاً درك نمودم كه اراده خدا، مطا
مطالعه اي روزانه است كه هر روز مي تواند مفهوم عميقي را در بر داشته 
باشد. در واقع مطالعه كالم، امري روزانه است كه مفهوم نان روزانه را تداعي 
مي كند. ما هر روز محتاج كالم خدا هستيم و خداوند به اين شكل بهتر مي 

نمايد. همانطور كه در قرائت امروز مالحظه نموديم: تواند ما را راهنمايي 
  تفكر كن  در آن  روز و شب  تو دور نشود، بلكه  از دهان  تورات  كتاب  اين«

زيرا   نمايي  ، عمل شده  متوجه  است  مكتوب  در آن  هر آنچه  تا برحسب
 »شد  خواهي  كامياب  ، و همچنين ساخت  خودرا فيروز خواهي  راه  همچنين
براي درك نقشه الهي نياز به زندگي روزانه با خدا است، و تنها . )8: 1(يوشع 

در اينصورت است كه درك اراده او امري سخت و طاقت فرسا بنظر نخواهد 
رسيد. شايسته نيست كه از كالم خدا تعبير فال گونه در ذهن داشت. كالم 

نه ما غذا و عامل خدا،  چون ناني يوميه است كه مي تواند براي جانهاي گرس
  حيات بخش باشد! 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز چهاردهم
  در چه  جهتي مي دويد؟          

  73قرائت:  مزمور 
ند يهــوه توكل كرده ام.  مرا نيكوست كه به خدا تقرب جويم، بر خداو

  28: 73مزمور 
جيمز تربر، نويسنده و كاريكاتوريست مشهور با نگاهي پيش رونده و متحول 

همه انسانها بايد تا پيش از مرگ بياموزند كه به چه سمتي حركت "مي گويد:
   "مي كنند و چرا؟

افكار و اعمال ما ناشي از چيزي است كه در گذشته ما شكل گرفته است. 
اي مثال، والدين ما مطابق معيارهاي خود پيش فرض هايي داشته اند كه ما بر

نمي توانيم به آنها دست پيدا كنيم، احتماالً اتفاقات زندگي مسير ديگري را 
فرا روي ما قرار مي دهند. استعدادهاي فوق العاده دوران دبيرستان با ورود به 

ر منطقه اي دور افتاده و صحنه خشن زندگي از ميان رفته يا در اثر زندگي د
سطح پايين امكانات الزم براي رشد و ترقي فراهم نمي شوند. يا احساس 
عدم امنيت به دليل فراهم آوردن شرايط اوليه زندگي... همه و همه اينها 

  دست در دست هم مي دهند، تا آنچه اكنون هستيم را شكل دهند. 
ري حركت مي كنيم. بعضي ها اين واقعيت را نيز بايد بدانيم كه به چه منظو

به خاطر شهرت زودگذر مثل مسافرهايي هستند كه براي نشستن روي 
صندلي بهتر، با هم رقابت مي كنند. بعضي ها هم براي بازنشستگي خود 

  برنامه ريزي مي كنند اما برنامه اي براي پير شدن و مردن ندارند. 
ود. او در شك و مي دانست كه براي چه مي د 73آساف، نويسنده مزمور 

نااميدي به سر مي برد. همچنين مي دانست كه با چه هدفي و چرا مي دود. 
مرا نيكوست كه به خدا تقرب جويم تا همه كارهاي «مي سرايد و مي گويد: 

موافق راي خود مرا «). و دوباره مي گويد: 28: 73(مزمور » تو را بيان كنم
: 73(مزمور   »ل خواهي رسانيدهدايـت خواهي نمود و بعد از اين مرا به جال

) آيا شما مي دانيد به چه سمتي مي دويد؟ مهم تر اينكه به چه منظوري 24
  مي دويد؟ چشم بر خداوند بدوزيد تا هدف زندگي را گم نكنيد.

  
 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سيزدهم
  مـــرد فيبــري

  1قرائت: مزمور 
  3 -2: 1فكر مي كند...مزمور روز و شب در شريعــت او ت

دكتر دنيس باركيت با كشف علت و روش معالجه بيماري ليمفوما باركيت كه 
به نام خودش نامگذاري شده بود مشهور شد. او همچنين با بيان فوايد رژيـم  
غذايي همراه با مواد غني فيبردار با استقبال گسترده اي مواجه شد. به طـوري  

فيبري نسبت دادند. اما مردم بسياري نمي داننـد كـه    كه به او اسم مستعار مرد
دكتر باركيت تنها پيشگامي صرف در علم پزشكي نبوده بلكه همچنـين خـادم   
وقف شده خدا بود كه روزانه وقت زيادي  را صـرف دعـا و تعمـق در كـالم     

  خدا مي كرد؟  
او عقيده داشت كه علت اصلي ضعف بسياري از اجتماعات مسـيحي از بـين   

اولويت دعا و تفكر در كتاب مقدس است. مطالعه كتاب مقدس مستلزم رفتن 
تفكر عميق بر روي يك بخش كوتاه كالم خداست. كم خواندن و بيشتر تفكر 

  كردن بهتر از زياد خواندن و كمتر تفكر كردن است.  
دكتر باركيت تنها در زمينه پزشكي يادگار ارزشمندي به جاي نگذاشت بلكـه  

زندگي مقدس  مسيحي بود. رمـز موفقيـت او اختصـاص     نمونه اي براي يك
دادن زماني مشخص براي دعا و تفكر بر كالم خدا همچون عادتي هميشـگي  
در طول زندگي بود. تاكنون ايمانداران كمي اينگونه موفق بوده اند. اما ما مـي  

  به اين سالمتي روحاني دست يابيم.   1توانيم با پيروي از مزمور 
ن قبل از شروع روزي پر از مسئوليت چقدر شيرين و در سكوت صبحگاها

زيباست كه در دعا و كالم مقدس با خدا تنها باشيم. خدا با كساني صحبت 
  مي كند كه وقتي براي شنيدن اختصاص دهند!

  
  
  
  
  
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

 مروز بيست و يك
  درك نقشه الهي
  13قرائت:  پيدايش 

  راست  و اگر بطرف  رفت  خواهم  راست  بسوي  ، من روي  چپ  جانب  اگر به
  )9:  13(پيدايش  رفت  خواهم  چپ  جانب  به  ، من روي

يماندارن را به همانطور كه در روز قبل مالحظه نموديد يكي از مشكالتي كه ا
چالش مي كشاند درك نقشه الهي است. اما با كمال تعجب اين مشكل براي 

قادر   خداي  هستم  من«ابراهيم بوجود نمي آيد. فرمان خداوند به او اين بود: 
او به مجرد اينكه اين فرمان را ». شو  و كامل  بخرام  من  روي  . پيش مطلق

قشه الهي نداشت. هرگاه در طول اطاعت مي نمود ، مشكلي براي درك ن
زندگي اش مذبحي براي خدا مي ساخت و با خدا ارتباط روحاني داشت و 
نزد او مي خراميد، هيچ مشكلي نداشت كه اراده خدا را تشخيص دهد و 

ارپايان لوط و ابرام افزوده همطابق رأي و نظر خداوند زندگي نمايد. وقتي چ
بود تا هردوي آنها در آنجا زندگي كنند؛ چرا اندازه كافي ن به  شدند و چراگاه 

هنوز در آنجا زندگي مي كردند سرانجام  كنعانيان و  فريسيان  در آن موقع  كه
به لوط گفت :  اَبرام  لوط اختالفاتي پيدا شد. پس  و چوپانان  بين چوپانان اَبرام  

نباشد، زيرا   زاعيتو ن  و شبانان  من  شبانان  و تو، و در ميان  من  زنهار در ميان
جدا   از من  اينكه  ؟ ملتمس تو نيست  روي  پيش  زمين  .  مگر تمام ما برادريم  كه

  و اگر بطرف  رفت  خواهم  راست  بسوي  ، من روي  چپ  جانب  . اگر به شوي
).  لوط 9 - 8: 13(پيدايش . »  رفت  خواهم  چپ  جانب  به  ، من روي  راست

راه صوغر مانند  اردن و تمام  تمام دشت  كرد و ديد كه اطراف نگاه  خوب به 
اردن  دارد؛ بنابراين تمام دشت  باغ خداوند و يا مانند زمين مصر، آب فراوان 

ترتيب اين  حركت كرد و به اين  شرق  را براي خود انتخاب كرد و به طرف 
بين شهرهاي  در ماند و لوط  كنعان  در سرزمين  دو نفر از هم جدا شدند. اَبرام  

شهري كه مردم بسيار شرير بودند و    دشت اردن تا نزديك سدوم ساكن شد؛ 
مي كردند. صرف نظر انتخاب ظاهري لوط اما خدا  به ضد خداوند گناه 

خود را برافراز و از   تو چشمان  اكنون: « گفت  ابرام  ابراهيم را بركت داد، به
بنگر زيرا   و مغرب  ، و مشرق نوبو ج  شمال  ، بسوي هستي  در آن  كه  مكاني
بخشيد.  و   ابد خواهم  تو تا به  تو و ذريت  به  بيني مي  را كه  زمين  اين  تمام

را تواند   غبار زمين  اگر كسي  . چنانكه گردانم  تو را مانند غبار زمين  ذريت
  كن  گردش  زمين  و عرض  شود. برخيز و در طول  تو نيز شمرده  شمرد، ذريت

شد و   ، روانه كرده  خود را نقل  خيمة  و ابرام» داد.  تو خواهم  را به  آن  زيرا كه
  گرديد، و در آنجا مذبحي  ، ساكن است  در حبرون  كه  ممري  در بلوطستان

كسي كه با خدا زندگي مي كند در تصميم گيري دچار ». بنا نهاد  يهوه  براي
  اشتباه نمي شود.!



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و دوم
  عيسي هنوز زنده است!

  46قرائت:  مزمور 
،  و در جهان  ها، متعال امت  ؛ در ميان خدا هستم  من  بازايستيد و بدانيد كه

  )10: 46شد (مزمور   خواهم  متعال
روزي بسيار خسته و نااميد مشغول رانندگي بودم، نمي دانستم بايد به كدام 

مشكالت زندگي همه يك از مشكالتم رسيدگي نمايم، مشكالت روحاني، 
مثل باري محنت بار بر دوشم سنگيني مي نمودند، احساس مي كردم 
سررشته امور از دستم خارج شده است، انگار هيچ چيز، سر جاي خود 
نيست! به روزگار كودكي قبطه مي خوردم كه هيچ مسئوليتي را احساس نمي 

د جلب كرد. كردم؛ كه ناگهان عالمتي در پشت ماشين مقابل توجهم را به خو
اين نوشته مسيحي شايد دقيقاً از »! عيسي هنوز زنده است«نوشته شده بود: 

كالم خدا نبود اما جمله اي كامالً كتاب مقدسي بود كه حقيقت بزرگي را 
جنبه اي كامالً مالمت كننده دارد كه حتي » هنوز«برايم بازگو مي نمود. واژه 

  اوند هنوز زنده است.در اين روزگار پر هياهو و پر مشغله ، خد
حقيقت اين است كه ما به تنهايي قادر به اداره كردن زندگي نيستيم، به همين  

خدا « با اين آيه آغاز مي شود:  46مزمور  ،دليل است كه در قرائت امروز
  پس  شود.  مي  در تنگيها فوراً يافت  ، و مددكاري كه ماست  ملجا و قوت

آيد.   لرزش  گردد و كوهها در قعر دريا به  مبدل  جهان  ترسيد، اگر چه  نخواهيم
  متزلزل  آيند و كوهها از سركشي آن  جوش  كنند و به  آشوب  آبهايش  اگر چه 

  نهري«). همچنين در آيات بعدي چنين مي خوانيم كه : 3 - 1(آيات » گردند
  حضرت  قدوس  سازد و مسكن مي  شهر خدا را فرحناك  هايش شعبه  كه  است
  نخواهد خورد. خدا او را اعانت  جنبش  پس  اوست  را.  خدا در وسط  اعلي

).  در آيات فوق حقيقت تلخ سختي هاي 5-  4(  صبح  خواهد كرد در طلوع
زندگي بيان شده است؛ اما همچنين اين حقيقت نيز مذكور شده است كه 

اما  خداوند همراه ما است. كالم او قول نمي دهد كه مشكالت نخواهد بود
قول مي دهد كه در ميان مشكالت همراه ما خواهد بود. پس انتظار خدا از ما 

خدا   من  اين است كه در گيرودار مشكالت زندگي، بازايستيد و بدانيد كه
). 10: 46شد (مزمور   خواهم  ، متعال و در جهان  ها، متعال امت  ؛ در ميان هستم

ه آدمي نمي تواند هيچ افقي را بله حتي در شرايط بحران زده زندگي نيز ك
  براي خود متصور شود، او همچنان خداوند است. و او هنوز زنده است!  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز دوازدهم
  وقتي شخصي فراموش مي كند

  16 _9: 12قرائت: روميان 
  16: 13لكن از نيكوكاري و خيرات خسته مشويد. عبرانيان 

اين داستان درباره پسر جواني است كه در بخش فقيرنشين شهري بزرگ 
لسات انجيلي نجات يافت. زندگي مي كرد و پس از شركت در يكي از ج

هنوز مدت زيادي از ايمانش نگذشته بود كه شخصي سعي كرد با پرسيدن 
اگر خداوند واقعاً تو را دوست دارد «سئواالتي مبهم ايمان او را متزلزل كند: 

چرا كسي توجه و لطف خاصي به تو نمي كند؟ چرا او به كسي نمي گويد 
اي فكر كرد و  براي لحظه كه براي تو يك جفت كفش نو بفرستد؟ پسر

من مطمئن هستم؛ خدا اين كار را به  "سپس با چشمان پر از اشك گفت:
 »شخصي سپرده ا اما او است كه فراموش كرده!

درست است كه وظيفه اوليه يك ايماندار هدايت انسان ها به سوي مسيح 
مان در است اما بعضي اوقات ما از آن به عنوان بهانه اي براي فرار از مسئوليت

استفاده مي كنيم. الزم است تعادل روحاني خود  "نيكوكاري و كمك"موارد 
خالصه بقدري كه فرصت داريم با "را حفظ كنيم و فراموش نكنيم كه : 

: 6(غالطيان  "جميع مردم احسان بنماييم، علي الخصوص با اهل بيت ايمان
10 .( 

متوجه احتياجات ديگران اگر افراد غير ايماندار كه حتي مسيح را نمي شناسند 
هستند چه قدر بيشتر ما به عنوان كساني كه محبت خدا را شخصاً تجربه 
كرده ايم بايد در جستجوي تسكين دردها و متحمل شدن بارهاي افرادي 

 باشيم كه از خوشبختي كمتر بهره برده اند. 
فراموش "اگر خدا مسئوليـت نيازمندي را به شما سپرده است ديگر نگوييد: 

تحمل بارهاي سنگين را تجربه كرده ايد با قلبي پر از  ". اگر قبال"كرده ام
محبت به كساني كه در زير سنگيني اين بارها خم شده اند توجه كنيد. بدانيد 

  كه خدا اين فرصت را در زندگيتان مقرر نموده است. 
  
  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز يازدهم      
  تميز اما سرد!

  34 _27: 25قرائت: پيدايش 
  16: 12مانند عيسو كه براي طعامي نخست زادگي خود را فروخت. عبرانيان 

كه هميشه هواي پاك و تازه اي دارد و  نقطه اي روي سطح زمين وجود دارد؛
هزاران سال است كه به همين شكل باقي مانده است. باران هاي دائمي از 
بروز آلودگي و ميكروب ها جلوگيري مي كنند و رشد ويروس ها متوقف مي 

  گردند. 
به نظر مي رسد سالم ترِين نقطه روي زمين است ولي سئوال اينجاست كه 

است كه اين نقطه هواي بسيار ن نمي كنند؟ پاسخ ايچرا در آنجا زندگي 
درجه مي رسد و حتي براي ميكروب  100سردي دارد. دما در ساوت پل به 

  ها هم مكان امني نيست. 
بعضي از كليسا ها نيز چنين وضعيت خشك و سردي را در پيش مي گيرند. 

شود و عدالت خدا موعظه مي شود و از اناجيل مثال هاي بسياري آورده مي 
جايي براي خطا و اشتباه باقي نمي ماند ولي محبتي در آنجا يافت نمي شود 

) با كساني كه در ايمان 6 _2: 2و با فقيران به سردي رفتار مي شود (يعقوب 
) برادران مسيحي 1: 14ضعيف هستند دوستانه برخورد نمي كنند (روميان 

نند با سردي و بي براي اينكه براي گروههاي راحت طلب ايجاد دردسر نك
) بسياري از مردم بدون دريافت 10- 5توجهي روبرو مي شوند (سوم يوحنا 

  محبت آنجا را ترك مي كنند. 
كليسا از محبت مسيح كه ما را باز خريده تشكيل يافته است تا مكاني پر از 
محبت، دوستانه و دل انگيز باشد. ما نبايد فقط در پي دور نگاه داشتن 

لي بايد فضايي را خلق كنيم كه خواهران و برادران قلب ضايعات باشيم و
هايشان را به سوي محبت مسيح باز كنند. خانه خدا مكان محبت و دعا است 
افسوس كه ما با چيزهاي جزئي آنرا به مكان حزن و اندوه تبديل مي كنيم. در 
ه اين دنياي سرد و يخ زده كليسا همواره بايد پناهگاه گرمي باشد تا هركس ك

  در خود پناه دهد. را خدا او را نجات مي بخشد
  
 

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و سوم
  بخاطر نام خداوند

  7- 5:  21قرائت : اعمال رسوالن 
زيرا من مستعدم كه نه فقط قيد شوم بلكه تا در اورشليم بميرم بخاطر نام 

  13:  21خداوند عيسي. اعمال 
هنري محقق مشهور كتاب مقدس روزي با دزدان مواجه شده و مورد متيو 

اجازه دهيد «دستبرد قرار گرفت. او در دفتر ياداشت خود مي نويسد: 
سپاسگزار باشم. اول بدليل اينكه تاكنون مورد سرقت قرار نگرفته بودم، دوم 

ها  بدليل اينكه آنها كيفم را سرقت كردند و نه زندگي ام را، سوم اگر چه آن
تمام موجوديم را بردند اما آن مقدار زيادي نبود و چهارم اينكه من نبودم كه 

  ». دزدي كردم، بلكه از من دزدي شد
براي متيو هنري انجام دادن اراده خداوند مهمتر از هر چيزي بود كه براي 
اواتفاق افتاده بود. پولس رسول نيز اين رفتار را هنگامي كه آينده اش پيش 

نشان داد. اگر چه آغابوس نبي حبس شدن پولس را در اورشليم  ،بيني شد
) اما او ترسان نگرديد. اشتياق پولس  11-10: 21پيشگويي كرده بود (اعمال 

بر انجام و به پايان رساندن اراده و تصميم خدا در زندگي اش بود و مهم نبود 
به خاطر چه چيزي ممكن است براي او اتفاق بيفتد. او در نظر داشت خدا را 

نامش اطاعت كند. هيچ كدام از ما نمي دانيم فردا چه خواهد شد. بعضي 
(مزمور » اوقات اراده خداوند مستلزم قدم برداشتن از دره تاريك مرگ است

23 :4  .(  
بعضي اوقات ممكن است؛ مجبور به انتخاب مسير مشقت باري باشيم زيرا 

ر مسير غلط و آسان. در در نظر داريم در مسير درست قدم برداريم و نه د
مشكالت زندگي مي توانيم انجام اراده خدا را بخاطر آوريم؛ بخاطر نام 

ما ممكن است براي ما اتفاق بيفتد.  خداوند عيسي، كه مهمتر از هر چيزي كه
با ايمان جلو مي رويم اما با احساس ضعف، احتياج داريم هر روزه فيض 

مي دانيم خدا به  مصيبترا  آن ماخداوند را بيشتر درك نماييم. امري كه 
  قلمداد مي كند! فرصتعنوان 

  
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و چهارم
  مزاحم!مزاحم!

  37 – 25: 10قرائت:  لوقا 
  دست  به  كه  شخص  بود با آن  نفر همسايه  سه  از اين  يك  نظر تو كدام  به  پس

و تو  برو: “ را گفت  وي  عيسي” كرد.  بر او رحمت  آنكه: “ گفت ” افتاد؟  دزدان
  )37 – 25: 10(لوقا ”  كن  نيز همچنان

حادثه اي هميشه در زندگي خدمتي ام تكرار مي شود. در گذشته كه در دفتر 
كليسا مشغول كار مي شدم، اغلب برنامه اي براي ترجمه كتاب را در ذهن 
داشتم و مي خواستم عالوه بر انجام كارهاي معمول كليسا، حتماً آنها را نيز به 

انم. اما در اين ميان اتفاقات پيش بيني نشده اي هميشه مرا از انجام پايان رس
اهدافم باز مي داشت. براي مثال به دليل واقع شدن كليسا در مركز شهر، 

برم تو يه چايي پيش « هركه مسيرش از كنار كليسا بود به خود مي گفت: 
كارها  وهمين مسئله باعث مي شد كه من از انجام همه». خادم كليسا بخورم

باز بمانم، گاهي دفتر كليسا آنقدر شلوغ مي شد كه اصالً مجالي براي كار 
ترجمه و يا نوشتن باقي نمي ماند، من آنقدر نسبت به اين موضوع حساس 
شده بودم؛ كه هر صداي زنگ در، مرا عصباني مي نمود و به همه مراجعان 

يك كتاب ذهنيتم به چشم مزاحم نگاه مي كردم؛ تا اينكه روزي نوشته اي در
را كامالً تغيير داد. در اين كتاب روحاني نوشته شده بود كه اين مزاحمان به 
منزله فرصتي براي خدمت نمودن هستند كه خداوند اجازه مي دهد وارد 
زندگي شما شده و آرامش يا روند كاري شما را بر هم زنند؛ اما همچنان 

روحيه نادرستي كه شايد  فرصتي براي خدمت نمودن تلقي مي شوند. از اين
حتي به انگيزه درست در من پديد آمده بود؛ بسيار شرمنده بودم. بعد از اين 
واقعه، وقتي كسي به كليسا مراجعه مي كرد با دلي باز و آماده در كليسا را 
برايش باز مي نمودم و روزي يكي از برادران كه در مشكلي گرفتار شده بود، 

اقي او در كليسا با من باعث بركت و گشايشي در اذعان نمود كه مالقات اتف
زندگيش شده بود، وقتي ثمر اين واقعه را نيز ديدم، ديگر هيچ جاي شكي 
برايم باقي نمانده بود كه اين مزاحمان زندگي، فرصتهاي خدمتي خادم خدا 

در قرائت  هستند، و بايد آنها را مغتنم شمرده و نسبت به آنها حساس باشد.
بيشتر از كاهن اعظم  او ماجراي سامري نيكو مواجه مي شويم كه امروز ما با

و الوي كه خادمين رسمي خداوند محسوب مي شدند؛ مورد تأييد خداوند 
است؛ چرا كه فرصت خدمت نمودن را مغتنم شمرد و به خدمت شخص 
افتاده به دست دزدان مبادرت نمود. همه اين داستان به شكل پاسخ مسيح به 

  كنم  استاد چه  اي« فقه هاي يهود مطرح شد. او پرسيده بود كه: سوال يكي از 
برو «و پاسخ مسيح اين داستان بود نتيجه آن: » ؟ گردم  جاوداني  حيات  تا وارث

  !» كن  و تو نيز همچنان

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز دهم
  كن!با احتياط رفتار 
  18 -14: 2قرائت: دوم تيموتائوس 

  كالم تو بي نهايت مصفي است و بنده تو آن را دوست مي دارد. 
  14:  119مزمور 

باستان شناسي بنام گابريل باركي طومار كوچك  ،در يك حفاري در اورشليم
مسي كه حاوي نوشتجات كتاب مقدس بود كشف نمود. اين قطعه از كتب 

شكننده و كدر شده بود. باركي آن را به آزمايشگاه مقدسه در اثر مرور زمان 
خود برد و با ظرافت و صبري باورنكردني برروي آن كار كرد تا بدون اينكه 
آسيبي ببيند آنرا باز كند. اين كتيبه يكي از مهمترين يافته هاي قرن چهارم قبل 

شته از ميالد بود؛ زيرا كه درآن نام خدا يعني يهوه به زبان عبري قديمي نو
شده بود. بعد از مشاهدات و مطالعات بسيار چنين تحليلي ارائه شد كه ظاهراً 
كاتبي كه آن نسخه را نوشته بود از بس كه آن  نام مقدس را تمرين كرده بود 
بهنگام نگارش ِيهوه دچار مشكل شده بود. در آن زمان، كاتبين  يهودي 

نوشتن اين نام خاص نمي  بخاطر احترامي كه به نام يهوه داشتند خود را اليق
كتاب مقدس كالم مقدس خداست كه الهام شده و مصون از خطا  دانستند.

ست و ما بايد به همان دقتي كه باركي براي كشف خود داشت و با همان 
احترامي كه كاتب هاي يهود براي نام يهوه داشتند با حقايق كالم خدا رفتار 

خارج شده. بنابراين بايد از  كنيم. كتب مقدس كالمي است كه از قلب خدا
اين كالم با امانت مراقبت كنيم و آنگونه كه خدا انتظار دارد با آن رفتار كنيم؛ 

خدا   نشود و كالم  خجل  كه  ، عاملي خدا سازي  خود را مقبول  كه  كن  و سعي«
بايد به كالم خدا احترام ).15: 2تيموتائوس (دوم » دهد  انجام  را بخوبي
برداشت يك بخش از كالم خدا و تفسير آن بگونه اي كه به نفع  بگذاريم.

خودمان باشد و نظر ما را بر كرسي بنشاند، بي احترامي به كالم خدا و به نام 
او محسوب مي شود. بيائيد هميشه با دقت و احتياط كالم خدا را بكار ببريم 

قرار خواهد  كالم خدا قائم است و تا ابد خواهد بود؛ تا جهان باقي است، بر
بود!. باشد كه كتاب مقدس خود را با دعا باز كنيد؛ و با دقت بخوانيد و با 

  شادي اطاعت نمائيد! 
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز نهم
 احساس محكوميت 

  20 _16: 3قرائت: اول يوحنا 
ما را   تا گناهان  است  و عادل  ، او امين كنيم  خود اعتراف  گناهان  اگر به«

 )9: 1يوحنا  1» (سازد  اكپ  بيامرزد و ما را از هر ناراستي
خدا بهتر از خودمان ما را مي شناسد. او از ضعف هاي ما و خـاطره گناهـاني   

 ازد آگـاه اسـت. او  نكه زمينه را براي شكستهاي بعدي و بعدي مهيا مـي سـاز  
باطن ما با خبر است،و گذشته و حال ما را كه سبب مي شوند به راههاي كـج  

وجود مـا مـي نامـد     "نيروهاي پنهان"امور را برويم مي داند. ج.آي. پكر اين 
  نيز وجود دارند.   "حقايق آشكار"همچنانكه 

من در مراحل مختلف رشد روحانيم با تمايالت و اعمالي كه بنظر مي رسـيد  
كمترين كنترلي بر آنها نداشتم روبرو بودم. با اين سخن داستايوفسـكي كـامالً   

پـولس آن را   "حقوق مي كنـد  طبيعت ما ادعاي حق و"موافقم كه مي گويد: 
). ايـن گنـاه مـرا    17: 7مـي نامـد (روميـان     "گناهي كه در من ساكن اسـت "

محكوم مي كند و قادر است بيشتر و بيشتر اين كــار را بـه انجـام رسـاند.به    
  همين علت گاهي قلبم، مرا مذمت مي كند اگر چه يك  ايماندارم.  

 
مي دارند مي شناسـد. او همچنـين   خدا تمام قدرتهايي را كه مرا به حركت وا 

نيات قلبي مرا نيز مي شناسد و مي داند كه مي خواهم ديگران را محبت كـنم  
و به راه راست هدايت كنم، يا صرفاً خود نمايي مي كـنم. وقتـي لغـزش مـي     

اگر «خورم شرمِ مرا درك مي كند و وقتي اعتراف مي كنم فوراً مرا مي بخشد 
مـا را بيـامرزد و     تا گناهان  است  و عادل  ، او امين نيمك  خود اعتراف  گناهان  به

). وقتي احساس محكوميت مي 9: 1يوحنا  1» (سازد  پاك  ما را از هر ناراستي
كنم اين حقايق شگفت انگيز قلب مرا آرامي مي بخشند چون :خـدا از دل مـا   

و بزرگتر... اگر به عيسي مسيح بعنوان نجـات دهنـده خـود ايمـان آورده ايـد      
شما را محكوم مي كند، بياد داشته باشيد كـه او همـه چيـز را     ،گاهي دل شما

درباره شما مي داند و هنوز شما را دوست دارد. اينك از هيچ محكوميتي بـيم  
ندارم چرا كه مسيح و هر آنچه در اوست، از آن من اسـت و در فـيض او بـا    

  عدالت الهي پوشانيده شده ام!

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بست و پنجم  
   خدمت انجام يافته؟خدمت انجام يافته؟

  37 – 25: 10قرائت:  لوقا 
خدا را بيشتر از   را، و معرفت  بانيقر  و نه  را پسند كردم  رحمت  زيرا كه

  )6:  6(هوشع   سوختني  هاي قرباني
همانطور كه مالحظه مي كنيد قرائت ديروز، امروز نيز تكرار شده است چرا 
كه اين داستان مفاهيم عميقي را دربر دارد. با مطالعه داستان متوجه مي شويم 

اورشليم را راه خون آلود كه شخصي در كناره راه افتاده بود؛ راه ميان اريحا و
مي نامند به اين جهت كه شيب تندي داشت و نسبتاً سنگالخي بود و 
تاجراني كه شراب يا گوشت خوك را براي مصرف روميان به اورشليم مي 

داستان  دليل، آوردند اغلب در راه بازگشت گرفتار دزدان مي شدند، به همين
الوي از كنار مرد بود. كاهن و  مسيح براي شنوندگان كامالً قابل فهم و گويا

آن شخص درمانده با بي تفاوتي عبور مي كنند. اما شخص سامري كه از هيچ 
 .اعتبار مذهبي يا ملي يهودي برخوردار نبود به نيازهاي او رسيدگي مي كند

جالب است كسي كه در نظر يهوديان به دليل آميختگي نژادي منفور و رد 
در به داد اين مرد بي نوا برسد  كه و نمي رفتشده بود، و هيچ انتظاري از ا

چرا كه رحمت نمود! خداوند چه در عهد است مسيح قهرمان داستان  نظر
عتيق و چه در عهد جديد فراتر از مراسم مذهبي يك چيز را طلب مي نمايد: 

خدا را بيشتر از   را، و معرفت  قرباني  و نه  را پسند كردم  رحمت  زيرا كه
عملكرد مرد سامري در كالم خدا چنين . )6:  6(هوشع   سوختني  هاي قرباني

  ، چون آمده  مسافر بود، نزد وي  كه  سامري  شخصي  ليكن« آورده شده است: 
و   او روغن  ، بر زخمهاي آمده  پيش  .  پس بسوخت  بر وي  او را بديد، دلش

  كاروانسرايي  به ، خود سوار كرده  واو را بر مركب  ، آنها را بست ريخته  شراب
  ، به شد، دو دينار درآورده مي  روانه  چون  او كرد؛ بامدادان  رسانيد و خدمت

  خرج  از اين  بيش  و آنچه  باش  را متوجه  شخص  اين  سرايدار داد و بدو گفت
). اگر حقيقت امر را بخواهيم 35 -33» (تو دهم  به  مراجعت  ، در حين كني

يد باشد، شخص به دست دزدان افتاده سمبل عملكرد كليسا همين با
گناهكاران است، مرد سامري به منزله كليسايي است كه اراده خدا را به انجام 
مي رساند گرچه از امتها است يا به لحاظ نژادي يهودي نيست. درواقع كليسا 
بايد شرايطي را فراهم آورد تا گناهكاران با شراب يعني خون پاك كننده 

روح القدس مواجه شوند. و كاروانسرايي را فراهم آورد تا مسيح و روغن 
زخم خوردگان جامعه در آن آرام گيرند. اين خدمت واقعي كليسا است كه 

  شايد امروز با امور بسيار جا به جا شده است.
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  روز بيست و ششم
  بحران اقتصادي

  19 -12:  30 اشعيا قرائت: 
ابد   خواهد داد. او تا به  زقخداوند بسپار و تو را ر  خود را به  نصيب   

   22:  55خورد... مزامير   جنبش  مرد عادل  كه  نخواهد گذاشت
همانطور كه مالحظه مي كنيد، كشور آمريكا در بحران اقتصادي سختي دچار 
شده است كه گويي حتي بسته هاي مالي دولتي نيز نتوانسته اند مردم را از 

ري خانه ها و يا مشاغل خود را از بحران موجود نجات دهند؛ و عده بسيا
دست داده اند. آناني كه به اعتبار شغلشان اقدام به خريد خانه نموده بودند، 
در فاصله زماني اندكي خانه روياهاي خود را از دست رفته مي بينند. شبانان 
و خادمين بسيار براي وضعيت مالي ايماندارن دعا مي كنند. مردم ديگر نمي 

مالي خوبي براي خود متصور شوند. كارتهاي اعتباري، از ميزان  توانند اُفقهاي
اعتبارات خود كاسته اند و خالصه موارد منفي بسياري ميتوان يافت كه چهره 
زندگي اقتصادي مردم را در آمريكا دگرگون كرده است. اما در اين ميان اتفاق 

كا رو به ديگري نيز رخ داده است؛ آمار شركت در جلسات كليسايي در آمري
افزايش است. اين بحرانها گويي مردم بسياري را بيدار نموده است، در حالي 
كه كاميابي و ثروت نمي تواند ديوار مطمئن براي تكيه نمودن باشد. چرا كه با 
حادثه اي، اقتصاد عالي آمريكا فرو ريخت؛ و در اين ميان بسياري آسيب 

  مهلكي ديدند.. 
...شما مانند ديوار بلندي هستيد كه از باال تا «  در قرائت امروز مي خوانيم:

پايين ترك خورده و ناگهان فرو خواهد ريخت. مثل يك كوزه گلي خواهيد 
شكست و چنان خُرد خواهيد شد كه هيچ قطعه آن، آن قدر بزرگ نخواهد 
بود كه با آن يك زغال گداخته را برداشت يا با آن جرعه اي آب نوشيد. 

بازگرديد و با سكوت «وس اسرائيل به قوم خود مي گويد: خداوند قادر و قد
اما شما حرف او را » به من اعتماد كنيد، آنگاه قوي و در امنيت خواهيد بود.

رد مي كنيد. در عوض، در اين فكر هستيد كه با اسبان تيزپا از دست دشمنان 
ا سريع فرار كنيد. درست است! بايد فرار كنيد! تصور مي كنيد كه اسبان شم

 13»(مي دوند، اما اسبهاي كساني كه شما را تعقيب مي كنند، سريعتر هستند..
ترجمه شريف). همانطور كه مي بينيم تصور ما به مانند قوم كامالً اشتباه  16 -

و نادرست است؛ اسب هاي ما تيز رو تر از دشمنانمان نيستند! خداوند انتظار 
كشد تابر  خداوند انتظار مي  سبب  از اينو «مي كشد تا ما بر او توكل نماييم: 

  فرمايد چونكه  خيزد تا بر شما ترحم برمي  سبب  نمايد و از اين  شما رأفت
 ).18(آيه » باشند  منتظر وي  كه  همگاني  . خوشابحال است  انصاف  خداي  يهوه
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  روز هشتم
  نگفتن حقيقت!

  16 - 13: 5قرائت : متي 
  آنچه كنيد در قول و فعل همه را به نام عيساي خداوند بكنيد 

  ) 17: 3(كولسيان 
پروفسوري روزنامه نگار، ظاهر خود را به صورت يك شخص بي خانمان 
تغيير داده و چند شب را در خيابانهاي شهري بزرگ سپري نمود. او گزارش 

تمام پناه گاهها، ساندويچ و نوشيدنيهاي گوارا در اختيار او قرار نمود كه 
دادند، اما هرگز حتي در پناهگاهي كه توسط كليسايي اداره مي شد كلمه اي 
در مورد نجات و يا مشورت روحاني به او گفته نشد. ويليام راسپري نويسنده 

ي ورزد اي شهير مي گويد: وقتي كه كليسا در ارائه كمك روحاني قصور م
  مثل اين است كه درست از نقطه قوت خود بازنده مي شود! 
كه بشارت نمي  ياين موضوع شبيه جريان بازي فوتبال است؛ يعني كليساي

دهد شبيه به تيم فوتبالي است كه همه كار مي كند ولي گول نمي زند؛ تمام 
ه كننده خوبي ندارد. يا در ورزش بسكتبال، مربيان از بازيكن بلند قدي ك

مزاياي قد بلند خود را ضايع مي كند به عنوان مرد قوي هيكلي كه در اندازه 
  مردي ضعيف الجثه بازي مي كند،ياد مي نمايند.

وقتي ما كه تنها بر رفع نيازهاي جسماني ديگران تمركز پيدا مي كنيم و از 
ابالغ پيغام نجاتي كه باعث تبديل زندگي آنها خواهد شد و خداوند رساندن 

ا به ما واگذار نموده است قصور مي ورزيم، درست شبيه آن بازيكن آن ر
بسكتبال يا فوتبال عمل مي كنيم؛ كه هيچ نتيجه اي را براي تيم به بار نمي 
آوريم. مهربان و سخاوتمند بودن دررفع نيازهاي ديگران امري پسنديده و 

ره اي قابل ستا يش مي باشد، ولي اگر به جواب عميق ترين نياز آنها اشا
نكنيم و آنها را با عيسي مسيح آشنا نكنيم ؛از نقطه قوت خود هيچ نفعي نبرده 
و بازنده شده ايم. در آن موقع، در حال انجام كاري هستيم كه هر شخص غير 
ايمانداري نيز مي تواند انجام دهد و نه كاري كه تنها از دست ما بر مي آيد. 

) مانند چراغي 3: 5ت داده (متي ما مثل نمكي هستيم كه شوري خود را از دس
). مثل تيمي كه گُل نمي زند؛  16- 14كه زير سبدي پنهان است ( آيا ت 

مردي قوي هيكل كه دراندازه يك مرد ضعيف الجثه بازي مي كند. چگونه 
اعمال از روي شفقت مي توانند مبنايي براي بشارت وشهادت ما باشند؟ آيا 

بلكه به عنوان پيرو عيسي مسيح نيز مي ديگران شما را نه فقط شخصي نيكو! 
  شناسند؟ كارهاي نيكو نمي توانند جايگزين پيغام نيكوي نجات شوند!

  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز هفتم  
  عوض كردن برچسب قيمتها

  25 - 1: 5قرائت: اشعيا 

را   ظلمت  نامند، كه مي  را بدي  و نيكويي  را نيكويي  بدي  كه  بر آناني  واي   
و   شيريني  جاي  را به  گذارند، و تلخي مي  ظلمت  جاي  نور و نور را به  جاي  به

 20: 5اشعيا  نهند.  مي  تلخي  جاي  را به  شيريني

مثلي نقل مي كند كه درآن  "سورن كركگارد"فيلسوف و الهيدان دانماركي  
مردي شبانه شيشه مغازه اي را شكست. بجاي دزديدن اجناس برچسب 

بعد فروشنده ها و مشتري ها همه قيمت اجناس را عوض كرد. صبح روز 
حاج و واج مانده بودند. گردنبندهاي الماس يك دالر و جواهرات بسيار 

  ارزان هزاران دالر قيمت گذاري شده بودند. 
را رد كرده و آن را خوار شمرده  در زمان اشعيا قوم اسرائيل شريعت خدا

بطرز بيشرمانه اي  ). مردم ايمـــان به خدا و شريعت او را24: 5بودند (اشعيا 
خوار ساخته بودند. آنها ارزش انتظار كشيــــدن براي خدا را بي ارزش 

) .آنها بدي 19و18ند(آيات دجلوه داده، و صرفاً مقاصد خود را به پيش مي بر
). خود را حكيم و بسيار 20را نيكوئي و نيكوئي را بــدي مي ناميدند (آيه 

كه شراب زياده مي خوردند قهرمان مي ) و كساني 21فهيم مي پنداشتند (آيه 
). 23). شريران را فقط براي رشــوه، عـــــادل مي شمردند (22ناميدند (آيه 

) ولي قوم او علف هرزه 2و1خدا شرايطي بوجود آورد كه نيكوئي رشد كند (
  كاشتند و شرارت اخالقي به بار آوردند. 

ا نيز امروز همان كاري را آيا در روزگار ما نيز اوضاع اينچنين است؟ جامعه م
مي كند كه اسرائيل قرنها قبل مرتكب آن شد. اين مسئله براي كليسا چالش 
بزرگي شده است. باشد ما كه مسيح را بعنوان نجات دهنده خود مي شناسيم 
با زندگي در راستاي ارزشهاي اخالقي، عدالت، انصاف، اعتدال و حكمت و 

دنياي پر از نزاع در گناه غرق شده و در قدوسيت را به جهان نشان دهيم. اين 
عمق نياز و نااميدي فرو رفته است، لذا بايد اول محبت مسيح را از مسيحياني 
كه پيرو خداوند هستند ببيند. بهترين راه براي جنگ با شرارت، زندگي كردن 

لمت را به جاي نور واي بر آناني كه بدي را نيكوئي و ظ.  براي مسيح است
  !ندتوصيه مي كن
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  روز بيست و هفتم
  دفتر نُت

  11 -  7: 119قرائت: مزمور 
بشود؛ و   ساكن  حكمت  كمال  دولتمندي و به  ما بهدر ش  مسيح  كالم«     

و سرودهاي روحاني   مزامير و تسبيحات  كنيد به  و نصيحت  يكديگر را تعليم
  16آيه  3كولسيان باب » دردلهاي خود خدا را بسراييد  و با فيض

در يكي از جلسات كليسايي، نزديك گروه سرايندگان نشسته بودم؛ و به 
كردم، با وجود اينكه هركس ساز مخصوص خود را مي  عملكردشان دقت مي

نواخت، اما در كُل صداي زيبا و هارموني كامالً منظمي از كُل گروه شنيده مي 
شد. آنچه اين هارموني زيبا را پديد آورده بود، عالوه بر مهارت شخصي و 
تمرين و ممارست، كتابچه نُتي بود كه همه گروه با دقت خطوط آنرا متابعت 

ي ينمودند؛ همه نُتها در جاي خود نواخته مي شد؛ و نهايتاً قطعه زيبا مي
نواخته مي شد. با ديدن اين منظره اين فكر در ذهنم پديد آمد كه اي كاش 
كليساي ما نيز چون گروه موسيقي مورد نظر، قطعه زيبايي را در پرستش 

ب مقدس در خداي زنده ارائه مي نمود. با وجود اينكه كتاب نُتي به نام كتا
دسترس ما قرار دارد، و خداوند مطابق وعده اش از طريق روح مقدس 
خويش ما را در فهم و انجام آن توانايي مي دهد، ولي ظاهرا همه  اعضا اين 
گروه موسيقي از نُت هاي اين كتاب پيروي نمي كنند. اگر همه تالش خود را 

قت داشته باشند و از بكار گيريم تا اعضا كليسا با كتاب مقدس خود بيشتر و
خط مشي آن در زندگي شخصي خود اطاعت نمايند، جماعت ما به مانند 
گروه موسيقي صداي هارمونيك و زيبايي را به اجرا درخواهند آورد! بيداري 

  روحاني تحقق يافته و قلب همگان به سوي خداوند باز خواهد شد! 
را   و جان  ستا  خداوند كامل  شريعت« در قرائت امروز مي خوانيم: 

  گرداند. فرايض مي  را حكيم  و جاهل  است  خداوند امين  گرداند؛ شهادات برمي
را   و چشم  است  سازد. امر خداوند پاك را شاد مي  و دل  است  خداوند راست

). آنچه در آيات فوق ذكر مي شود خصائص 8 – 7آيات » ( كند مي  روشن
ندگي در دنياي گناه آلود مكدر شده اند واالي انساني است كه دراثر گناه و ز

و فقط شريعت خدا يعني كالم او مي تواند همه اين تيرگي ها را برگرداند و 
به زندگي همه ما هارموني و زيبايي خاصي عطا نمايد. اگر ايمانداران كليسا 

بعيت كنند، هرگز دچار بي تبه مانند گروه سرايندگان همگي از كالم خدا 
عيبجويي، بدگويي ،... نشده در عوض چون سرودي زيبا در نظمي، شقاق، 

  پهنه تاريك اين دنياي تيره و تار، طنين انداز خواهند بود. 
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  روز بيست و هشتم   
  ظاهري پاك، باطني ناپاك!

  44 -31:  5يوحنا قرائت:
شما چگونه مي توانيد ايمان آريد وحال آنكه جالل از يكديگر مي طلبيد 

  44: 5و......يوحنا
نظر مردم مي تواند نقش بسزايي در زندگي فردي ما داشته باشد. خاطرم مي 
آيد كه مقاله اي جالب را  در روزنامه مطالعه مي كردم. مقاله مورد نظر، در 
مورد مردي سالخورده اي بود كه براي كارناوال نمايشي تبليغات  مي نمود، 

بار  1200در روزگار جوانيش به نوعي كه مردم او را كانونبال ناميده بودند. او 
از لوله توپ شليك شده بود. وقتي كه از او علت اين كار را جويا شدند. 

نفر را درك كنيد.  6000آيا مي توانيد احساس تشويق و تحسين « پاسخ داد: 
  ». به اين علت بود كه من همه آن كارها را انجام مي دادم

ت داشتند مورد تشويق و بسياري از رهبران مذهبي روزگار مسيح نيز دوس
تحسين مردم قرار گيرند. آنها با مذهب ظاهريشان وانمود ميكردند كه طالب 
راستي هستند، ولي در عين حال نجات دهنده قوم خويش را انكار مي 
نمودند. در طول تاريخ بشريت اينگونه اشخاص با پوشيدن لباس بلند به 

ه عيسي ايمان نياورده اند، عادل بودن خويش تظاهر نموده اند، ولي هرگز ب
آنها حتي كوچكترين توجهي به سخنان وي مبذول نداشته اند. اين گونه 
اشخاص به مانند انسانهايي هستند كه بر روي تشكي از يخ راه ميروند، اما 
اين تشك به دليل آتشي كه در زير آن قرار گرفته، هر آن در حال ذوب شدن 

دي قرار گرفته اند چرا كه بيشتر به است، چنين اشخاصي مورد محكوميت اب
كسب افتخار از طرف مردم توجه نموده اند، تا اينكه مورد افتخار خداوند 
قرار گيرند. چقدر دوستان، خانواده يا همكاران شما بر روي رابطه شما با 
عيسي مسيح تاثير دارند. آيا شما نيز آنقدر مجذوب تشويق و تأييد آنها شده 

ا كه قادر است؛ شما را از گناهانتان نجات دهد، فراموش ايد كه تنها كسي ر
نموده ايد؟ اگر اينطور است بياد آوريد كه اين ريسك بزرگي است، بهتر 
است كه راه عاقالنه تر را پيش بگيريد و مسيح را چون نجات دهنده شخصي 

اگر ما به بهاي كسب تشويق و تحسين جهان، نجات دهنده  زندگيتان بپذيريد.
ا رد كنيم چقدر شرمنده خواهيم بود روزي كه مسيح با جالل خود خود ر

تشويق و تاييد خداوند چيزي واال تر و غير قابل قياس با تشويق  ظاهر شود.
  اين دنياي فاني است!

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز ششم
  بودن يا نبودن!

  14قرائت: مزمور 
  )1: 14احمق در دل خود مي گويد كه خدايي نيست...( مزمور 

در صد از جمعيت  4روشن ساخت كه تنها  1993ل يك نظر سنجي در سا
  جهان به خدا اعتقاد ندارند و بي خدا هستند. 

طبق اين آمار بنظر مي رسد كه خدا خيلي مشهور است! اما واقعيت امر اين 
در صد از مردم دنيا طوري رفتار مي كنند كه انگار  4است كه خيلي بيشتر از 

به زبان انكار نمي كنند اما اينكار را  خدايي وجود ندارد! آنان وجود خدا را
در قلبها و زندگيشان به انجام مي رسانند. درواقع، مانند احمق هايي هستند 

از آنها صحبت شده كه آگاهانه خدا را ناديده مي گيرند  14كه در مزمور 
چون نمي خواهند از روش زندگي خود محور، دست بكشند و بجاي آن از 

  خدا اطاعت كنند. 
انكار خدا در ميان مردم كشورهايي كه معجزه نجات بسياري از مردم و حتي 

رشد كليسا را مشاهده مي كنند و تحت جفا هستند نيز رخ مي دهد. به جاي 
آنكه درك كنند: اين امر دليل محكمي براي جدي گرفتن خداست، آنها انجيل 

  را رد مي كنند و طبق ارزشهاي دنيا زندگي مي كنند. 
براي پرهيز از رفتاري بي خدا گونه، اين است كه خداشناسي را  مهمترين راه

تمرين كنيم. ما كه مسيح را مي شناسيم بايد تشكر و سپاس از خدا براي 
نجات را هميشه در زندگي ابراز كنيم. و نمونه اي براي تقدس، صداقت، 
اطمينان به نيكويي خدا باشيم. بعنوان يك مسيحي بايد نور و نمك جهان 

). پس وقتي ما مسيحيان حقيقتاً در ظرفيت واقعي 16 _13: 5م. (متي باشي
خود ظاهر شويم، طبق كالم عيسي مسيح ديگران بايد به سوي پدرآسماني 

). مسيحيان بعنوان شاهدان خداوند، بايد مردم جهان را 16هدايت شوند (آيه 
  تشنه آب حيات سازند.

  دعا
جيل مباركي كه به آن ايمان داريم خدايا ببخش تا لبها و زندگي ما گوياي ان

 باشند و بگذار تا اعمال و فضايل ما بدرخشند و از عيسي سخن بگويند!
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز پنجم  
 بتهاي پنهان

 11-1:  3 كولسيان قرائت :
 )21: 5اي فرزرندان خود را از بتها نگاه داريد. (اول يوحنا 

ه بت را مي شنويم؛ مجسمه انسان يا حيواني كه مورد پرستش قرار وقتي كلم
مي گيرد در فكر و انديشه مان خطور مي نمايد. براي مثال، به گوساله طاليي 
كه قوم اسرائيل بالفاصله پس از بيرون آمدن از مصر ساختند فكر مي كنيم 

ت. ولي آيا ). مي دانيم كه خدا از چنين تمثالهايي متنفر اس6- 1:  32(خروج 
ممكن است امروز نيز، ما ندانسته بتي را بپرستيم كه از هويت واقعي او بي 

 خبر باشيم؟
درباره زني خواندم كه اتومبيل كالسيك گرانقيمتي را فقط براي نمايش دادن، 
خريده بود. يك شب گاراژ او آتش گرفت و همسايه هايش تمام سعي خود 

اتومبيلش به شعله هاي آتش نزند، با اين را كردند تا او، خود را براي نجات 
وجود، نزديك بود كه زندگي اش را فداي اتومبيلش سازد. آن اتومبيل 

 كالسيك در زندگيش تبديل به يك بت شده بود. 
يك نوع ظريفتربت پرستي، توكل به فعاليت هاي كليسايي جهت كسب 

يريد كه دائماً شهرت و آبرو براي روحاني بودن است. و يا كسي را در نظر بگ
قطعه كوچك تزييني بر خانه مجلل خود اضافه مي كند.اگر هر چيزي غير از 
خدا در زندگي، اولين شده و در مركزيت كانون توجه ما قرار گيرد، يك بت 

، طمع را نوعي بت پرستي معرفي مي 3:5پولس در كولسيان   به شمار مي آيد.
كه از طبيعت كهنه ما ناشي  كند. او ما را ترغيب مي كند؛ به رفتارهايي

بگوييم و به رفتارهايي كه از طبيعت تازه مان نشأت مي يابند و » نه«ميشوند؛ 
). مركز  10بگوييم (آيه » بلي«در هر چه در مسير شبيه شدن مسيح است، 

اصلي توجه زندگي شما چيست؟ جواب ممكن است شما را به حيرت وا 
  دارد.

قرار گيرد. گنج هاي دنيوي ، عادات زندگي بين ما و خدا هيچ حائلي نبايد 
هر «گر چه بي ضرر بنظر مي رسند، اما مي توانند روزي به بت تبديل شوند. 

  »!!!چيز كه جاي خدا را بگيرد يك بت است
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز بيست و نهم
  كشتي امن!

  10 -  1: 2اول سموئيل   قرائت:
نها به قوت بسته كمان جباران را شكسته است، و آناني كه ميلغزيدند، كمر آ

  4:  2شد. اول سموئيل 
اين جمله اغراق آميز سازندگان تايتانيك، قاره پيماي »! غرق نشدني است«

در اولين سفر دريايي اش غرق شد واكثر  1912آوريل  14بزرگي بود كه در 
مسافر آن جان باختند. مهندس سازنده كشتي پا را فراتر گذاشته اعالم  2100

خدا نيز نمي تواند اين كشتي غول آسا را غرق نمايد! اما  نموده بود كه حتي
اي انقالب كشتي در اولين سفر خود غرق شد. كشتي تايتانيك نماد موفقيت ه

صنعتي در اروپا بود به نوعي دست مايه و مصنوع دست انسان بود كه در 
نگاه اول كشتي امني به نظر مي رسيد كه قادر است سرنشينان خود را به 
سواحل دور دست رساند. اما تكه كوهي يخي همه اين خياالت را بر هم زد 

به قعر اقيانوس  و آن كشتي بزرگ كه نماد برتري انسان بر همه چيز بود را
فرستاد! كشتي تايتانيك انعكاس عملي انديشه عقل گرا و انسانگرايي بود كه 

». خدا مرده است«به زبان نيچه فيلسوف شهير آلماني از پيش اعالم شده بود: 
بله با اين همه پيشرفت هاي روز افزون انقالب صنعتي، نيچه حق داشت كه 

ي مرده است! يل چنين دستاوردهابگويد خدايي در كار نيست و او در قبا
فريدريش نيچه پس از سالها آميختن با دنياي فلسفه و بحث و جدال، ده سال 

،  1900سال آگوست  25پايان عمرش را در جنون به سرد برد و سرانجام در 
سال  12پس از تحمل يك دوره طوالني بيماري براثر سكته مغزي درگذشت. 

رفت! و تنها يك اصل باقي ماند،  تنها خدا بعد كشتي تايتانيك نيز از بين 
مثل يهوه قدوسي « است كه هميشه پيروز است در قرائت امروز مي خوانيم: 

، و مثل خداي ما صخره اي نيست، زيرا غير از او كسي نيست
..خداوند مي ميراند و زنده ميكند؛ به قبر فرود مي آورد و برميخيزاند. نيست.

پس براي ».  ي ميگرداند؛ پست ميكند و بلند ميسازدخداوند فقير ميسازد و غن
انسان خاكي بهتر اين است كه در پيش گاه خداوند فروتن شده خداوندي او 
را محترم بداند؛ و بياد آورد كه او خدا است و ما از خاك هستيم! و تنها از او 

  است كه برقراريم. 
  
 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سيم
  بليط سفر به ترشيش!

  11- 1:1يونس   قرائت:
  3- 1يونس   يونس برخا ست تا از حضور خداوند به ترشيش فراركند. اما

  
يكي از ايمانداران قديمي در مورد زندگي و خدمت خويش با من صحبت 

زماني فرا رسيد كه عشق و هيجان «مي كرد. او در اين خصوص مي گفت : 
او براي خدمت بعد از دو دوره كار بشارتي از بين رفته بود واگرچه به 

خود در طي اين زمان ادامه مي داد ولي سعي مي كرد تا از خدا فرار وظايف 
  ؟!»كند و به گفته خودش بليط سفر به ترشيش را خريده بود

خداي مهربان و خدايي كه هميشه به فكر ماست به اين مبشر اجازه نداد تا از 
 او دور شود، يعني به همان شيوه كه با يونس رفتار كرد، فكر اين مبشر را نيز

عوض كرده اورا بيدار نمود و در حال حاضر، او با قلبي پر از اشتياق و 
  شادماني خدا را خدمت مي كند.

هر فردي كه خدا را خدمت مي كند اعم از رهبران كليسا و ايمانداران 
مسيحي ممكن است با وسوسه دور شدن از خدا مواجه شوند. اگر شما هم 

ي كنيد و يا مثل مبشر مذكور كم كم امروز همچون يونس از اراده خدا فرار م
نسبت به خدمت خويش احساس بي ميلي مي كنيد. اگر دلسرد و نا اميد شده 
ايد، به طور قطع گوشهاي خويش را نسبت به صداي روح القدس بسته ايد. 

  اما خداوند قصد ندارد به شما اجازه دهد تا به ترشيش سفر نماييد.
مي خواند. مي توانيد هم اكنون زانو  خداوند هم اينك شما را به سوي خود

زده و نزد خداي خودتان تضرع نماييد، بگذاريد او بداند كه بليط سفر خود 
  به ترشيش را پاره كرده ايد مي خواهيد به سوي او بازگشت نماييد.  

  
  دعا

اما   اي خداوند گم شده و سرگردان بودم و از فرمان تو نااطاعتي مي نمودم.
شيمان، به سوي تو باز مي گردم و اراده تو را مي طلبم. مي الحال با قلبي پ

  دانم كه هيچ وقت براي باز گشت به سوي خدا بي موقع نيست.
  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

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

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

زندگي مادر ترزا را مطالعه مي كردم و در حين مطالعه نحوه زندگي فردي و 
اجتماعي او را تجسم مي نمودم؛ اولين چيزي كه به ذهنم آمد اين بود كه 

ه امروز در غرب مهمترين اصل به شمار مي رود) زندگي خصوصي (آنچ
و آينده همه چيز هاي كه براي او مي توانست مهم و  دارايي، آسايش

ضروري باشد؛ اما با اين وجود همه زندگي و متعلقاتش را به مخاطره 
  انداخت. 

پولس رسول نيز جان خويش را به خاطر ديگران به مخاطره انداخت (دوم 
). در يك 19:14سنگسار شد و نيمه جان رها شد (اعمال  ).  يكبار10:2تيمو 

ماجراي ديگر، مورد حمله مردم قرار گرفت، شالق خورد و زنداني شد 
). سه دفعه شكسته كشتي شد، و چندين بار مورد حمله 23- 22:  16(اعمال 

). چرا پولس از روي 28- 23:  11قرن  2راهزنان و غارتگران قرار گرفت (
جها را تحمل ميكرد؟ زيرا او درباره آتش جاوداني و زندگي ميل اينگونه رن

جاوداني مي انديشيد، و به همين خاطر با خوشحالي هر خطري را به جان 
آيا ما نيز همانند پولس خطري كه مردم را تهديد مي كند، به  مي خريد.

وضوح مشاهده مي كنيم؟ آيا از فرصتهاي بسياري كه پيش مي آيند استفاده 
تا مردمي را كه به خبر خوش مسيح احتياج دارند ياري رسانيم؟ آيا  مي كنيم

كنيم كسي  ما نيز به مانند پولس چنين هدف وااليي را در خود احساس مي
اگر ميخواهيد پيغام انجيل را  كه هر چيزي را بخاطر گمشدگان تحمل ميكرد.

صدمات  به ديگران برسانيد، بنظرتان چه خطراتي شما را تهديد خواهند كرد؟
شدن؟ از دست دادن  بدني؟ شنيدن كلمات ركيك؟ خطر طرد شدن؟ استهزا

يا موارد ديگر موارد ديگر؟ هم آنها براي نجات يك شخص  دارايي خود؟ و
  مي ارزد. 



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سوم
  سكوت گويا
  7 1: 3قرائت اول پطرس 

  27: 1باري بطور شايسته انجيل مسيح رفتار نماييد. فيليپيان 
فاوتي از مارسل ماركوا، استاد بي نظير پانتوميم در جهان پرسيده شد كه چه ت

بين هنرپيشه معمولي تئاتر و بازيگر پانتوميم وجود دارد. پاسخ اين استاد 
براي بازيگري ضعيف، كلمات ميتوانند «بسيار جالب بود او در جواب گفت: 

به كمك او بيايند حتي اگر بازي خوبي ارائه نكند. اما وقتي بازيگر پانتوميم 
. نمايش پانتوميم بايد خوب نباشد، هيچ عامل ديگري به كمك او نمي آيد

  بسيار قوي و واضح باشد. و محكوم است به اين كه به خوبي اجرا شود.
اين مسئله دقيقا در مورد شاهدان مسيحي نيز صدق مي كند. اگر شهادت فرد 
مسيحي شفاهي باشد و شهادت او رد شود، كار حكيمانه اين است كه ديگر 

كن است كه بسيار واضح تر بيش از آن ادامه ندهد. اما سپس سكوت او مم
صدايش را انعكاس دهد؛ بطوري كه هيچكس نتواند براي فهميدن پيغام 

  مشكلي داشته باشد.
به عنوان مثال، در مورد زوجي كه تازه ازدواج كرده بودند، سكوت احترام 
آميز زن و وفاداري او نسبت به خدا سبب شد كه شوهر بي ايمان وي بدون 

). پطرس همچنين  2-1: 3اعد شود ( اول پطرسشنيدن سخنان همسرش متق
به شوهران ياد آوري مي كند كه با همسرانشان با فطانت و احترام رفتاركنند( 

). اگر همسر مان از جمله كساني است كه نياز به شهادت بدون كالم  7آيه 
دارند، سيرت و طرز رفتار ما مي تواند منعكس كننده رابطه ما با عيسي مسيح 

ن حقايق مي توانند براي هر كسي به كار روند،چه متاهل و چه باشد. اي
  مجرد.

، جهت بشارت دادن اگر در وضعيتي قرار داشته باشيم كه تنها كار ممكن
رفتار مان باشد ، بياييد از اين نظر مطمئن باشيم كه پيغام واضح و شفافي 

رفته درباره مسيح از زندگيمان ارائه مي شود. گاهي اوقات شهادت ما پذي
نخواهد شد وهيچ چيزي براي گفتن نخواهيم داشت اگر زندگيمان واقعاً با 
مسيح  همراه نباشد. وقتي ما در زندگي،  مسيح را اكرام مي كنيم، حتي 

  سكوتمان نيز  به غايت گويا خواهد بود!

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز سي و يكم   
  درسي براي تمام سنين

  6دانيال   قرائت:
  5: 6دانيال   اما نتوانستند هيچ علتي يا تقصيري بيابند چون كه او امين بود.

  
استان دانيال در چاه شيرها هستند، اما اين رويداد بچه ها عاشق شنيدن د

درس هاي با ارزشي براي همه ما دربر دارد. پس بياييد دوباره به ايمان 
پيرمردي به نام دانيال نگاهي تازه اي داشته باشيم. دعا وظيفه اي هميشگي 

ساله  80براي ايمانداران محسوب مي شود. دانيال در هنگام وقوع اين اتفاق 
اما كتاب مقدس مي فرمايد: او سه مرتبه در روز، چنان كه از قبل عادت  بود،

او از دوران جواني  ).10داشت دعا مي كرد و خداوند را عبادت مي نمود (آيه
در اورشليم و از شصت وپنج سالگي كه در بابل زندگي نمود، هميشه دعا مي 

  نمود؛ در واقع تمام عمر خويش را مرد دعا بوده است.
ري شهادتي غير قايل انكار است. وقتي دانيل را به چاه شيرها افكندند، وفادا

خداي تو كه او را پيوسته عبادت مي نمايي ،تو را « داريوش پادشاه فرمود:
). و شهادت محكم و توكل دانيل بر خدا، حتي 17(آيه » رهايي خواهد داد

مايند؛ براي پادشاهي كه از مردم مي خواست او را به جاي خدا پرستش ن
 ).4- 1آشكار و تكان دهنده بود (آيات

خدا به وفاداري ايماندارانش پاداش مي دهد. دانيال به دليل اينكه به خدا 
)، در نتيجه پادشاه به مردم اعالم 23ايمان داشت، از مهلكه نجات يافت (آيه

نمود كه خداي دانيال خداي حقيقي است و ايشان نيز مي بايد به سوي او 
و دانيال همچنان در سلطنت داريوش پادشاه؛ پيروز باقي ماند(  توجه نمايند

  ). 28آيه
آيا امروز شما با چاه شيران رو به رو هستيد؟ وفاداري دانيال را به ياد آوريد، 
هماننداو وفادارانه بر خداوند توكل نماييد. با اينكه ريسمان ايمان ما تحت 

حتي در مقابل طوفانها نيز  فشار زندگي پاره مي شود، ولي طناب وفاداري او
جنبش نمي خورد. خدا ايمان ما را آزمايش مي كند، تا به امانت و وفاداري او 

  بيشتر پي برده و بر او عميقتر توكل نماييم.
  



  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز اول
  آزمايش ايمان

  14-1: 22پيدايش   قرائت:
  8: 22پيدايش    خدا بره قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت.

از داستان ابراهيم كه براي قرباني نمودن اسحاق به كوه موريا  در زمان بچگي
مي رود هيچ خوشم نمي آمد. چرا خدا انجام چنين كاري را از ابراهيم 
خواست؟من هم تنها فرزند خانواده بودم و اصالً نمي خواستم كه چنين 
اتفاقي براي من بيافتد! والدينم براي حل اين مشكل به من اطمينان دادند كه 
خدا مي خواست ايمان ابراهيم را آزمايش كند و او اين آزمايش را گذرانده 
است. ابراهيم با وجود گرفتن چاقو در دست همچنان به خدا ايمان داشت 

). او آموخته بود كه خدا قابل اعتماد است. ابراز نمودن 11- 8: 22(پيدايش 
از ما بخواهد ايمان كاري آسان است، اما آزمايش واقعي زماني است كه خدا 

عزيزترين گنج خود را وسط بكشيم. خداوند اين كار را با ابراهيم انجام دادو 
  ابراهيم از او اطاعت نمود. 

چون با معيارهايش سازگار نبود.  زن تاجري شغل پر در آمدي را از دست داد
كشيشي از كليسايش طرد شد چون با پيروي از كالم خدا در موعظه اش عليه  

صحبت كرد. آيا به اين افراد براي انجام كار صحيح پاداش داده  نژاد پرستي
شد؟ ايمان اوج  آزمايش خود را وقتي سپري مي كند كه احساس كنيم خدا 
براي صداقت ما هيچ ارزشي قائل نشده است. ممكن است شما نيز در 
زندگي خويش به مواردي بر خورد نماييد كه احساس كنيد بايد چيز هايي را 

خدا بشما داده ،به او باز پس دهيد. بايد ياد بگيريد كه اينها فرصت كه خود 
هايي هستند كه به جهت اثبات ايمان شما در زندگيتان پيش مي آيند. بر خدا 

ايمان، توانايي ديدن توكل كنيد حتي اگر مسائل مزبور را درك نكرده باشيد. 
  خدا در تاريكي است!

  دعا
كنار توست پس صليب اندوه و درد را  اي روح من آرام بگير! خداوند در

صبورانه حمل نما، راههايت را به خداي حكيم و تدارك كننده بسپار و 
  مطمئن باش كه او در هر موقعيتي نسبت به تو وفادار مي ماند.

  

  خلوتگاهخلوتگاه  

 

 

  روز دوم   
  چگونه خواهند شنيد؟

  1اول تسالونيكيان  قرائت :
  8:  1اول تسالونيكيان    .از شما كالم خداوند.........در هر جا شيوع يافت

همانطور كه سوار اتوبوس بودم؛ منظره اي توجه ام را بسيار جلب نمود. 
شهر بزرگ زندگي مي كنند؛  اينمردم، از نژادها و فرهنگهاي گوناگوني در

بسيار جالب بود. به نمايندگان اقوام مختلف خيره شده بودم  برايم اين قضيه
ملل جهان مي توانند مژده نجات عيسي و در شگفت بودم كه چگونه تمام 

  مسيح را بشنوند.
همانطور كه غرق در افكار خود بودم، زني در راهرو اتوبوس، كنار صندلي 
من ايستاده بود و با لبخند زيبايي جزوه اي را به طرف من دراز كرد و پرسيد: 

؟ از او تشكر كردم و »دوست داريد در مورد چگونگي تولد تازه بخوانيد«
» خدا را شكر « م من عيسي مسيح خداوند را مي شناسم. به آرامي گفت: گفت

و به طرف شخص بعدي حركت كرد. من فكر مي كنم به اين طريق ساده 
وقتي خوب فكر مي كنم به اين  همه پيغام خوش انجيل را خواهند شنيد!

نتيجه مي رسم كه هر كس به نوعي مژده انجيل را توسط ايماندار اميني 
شنيد. زني كه در اتوبوس بود مرا وا داشت تا به سخناني كه پولس به خواهد 

از شما كالم خداوند نه فقط در «مسيحيان تسالونيكي مي گويد فكر كنم! 
» مكادونيه و اخائيه نواخته شد بلكه در هر جا ايمان شما شيوع يافته است

ها نفر كالم ). به جاي سست شدن با اين فكر كه ميليون 8: 1(اول تسالونيكيان 
رانشنيده اند، او خبر خوش نجات مسيح را در جايي كه زندگي مي كرد با 
عده  كمي در ميان گذاشت. اگر همه ما اينكار را انجام دهيم؛ چه خواهد 
شد؟ پس بياييد، امروز شروع كنيم، واقعاً مردم پيغام انجيل را چگونه خواهند 

بخش عيسي مسيح را اعالم  شنيد؟ وقتي كه هر بار به يك نفر انجيل نجات
مي كنيم، اين اتفاق رخ خواهد داد. قطعاً مي دانيم كه ميليونها نفر درباره پسر 
يگانه خدا نشنيده اند، پس هر كجا كه هستيم شاهد عيسي مسيح باشيم و به 
يك يك مردم پيرامونمان بشارت دهيم. دنياي نيازمند و خوابيده در گناه، 

زمند است؛ شايد خداوند همين كالم ساده ما را بكار عميقاً به كالم خدا نيا
  برده و شخصي را نجات بخشد. امروز روز نجات است!


