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برادران وخواهرانم در مسيح اين بارسنگينی بر قلب من است که می بينم پس از نفوذ مسيحيت در
کشورهای مختلف در دهه های اخير ،جفای مسيحيان نيزافزايش يافته است .در اوايل دهه  ١٩٩٠اين در
حقيقت معجزۀ خدا بود که درکشورهايی که جفا سخت بود ،جور و ستم برداشته شد ،ولی معلوم نيست که
تا چند وقت اين آسايش ادامه خواهد يافت .نيروهای مخاصم بر عليه مسيحيت می توانند دوباره به سرعت
فعال گردند .بر ما سخت خواهد بود اگر بخواهيم روند اساسی دنيای خود را که به خدا پشت کرده است
ناديده بگيريم.
در حال حاضر مسيحيان در کشورهای غرب با فشارهای روزافزون ،حتی جفا با معنی تحت الفضی آن
روبرو می شوند .برای همۀ ما که خداوند را دوست داريم زمانی می آيد که فراخوانده خواهيم شد تا
بخاطر او که امروزه به اين اندازه بی حرمت وخفيف می گردد ،درد و رنج ديده يا حتی جان خود را نثار
کنيم .من عميقا مضطرب می گردم از اينکه به دردهای جسمی ,فکری و روحانی ای که در انتظار
اشخاصی که برای او وفادار می مانند ،فکر می کنم.
چه کسی قادر خواهد بود چنين پريشانی و اضطرابی را تحمل کند؟ فقط کسانی که خود را مهيا کرده اند
استطاعت آنرا خواهند داشت تا برمصيبت عظيم غلبه يافته برای مسيح وفادار بمانند .اشخاصی که هم
اکنون با ايستادن برای مسيح) راغبانه و نيز با اعتماد به وفاداری پدر آسمانی (هر سختی ای را در
زندگی خود تحمل می کنند ،چنين اشخاصی قدرت پايداری را خواهند يافت .کسانيکه با چشم دوختن به
عيسی و نيز با طلب محبتی سوزان نسبت به او ،اين فيض را خواهند يافت تا زحمت ببينند اگر ما امروز
خود را آماده کنيم اين شهامت را خواهيم داشت تا با آينده روبرو گشته بتوانيم بخاطر مسيح سختی ببينيم
وبه اين نحو او جﻼل خواهد يافت .هرگاه اين ،تقاضای مشتاقانۀ ما باشد ،او نيز آن را به ما ارزانی
خواهد داشت ،زيرا که وعده داده است که دعاهای ما را پاسﺦ بدهد.
ارادتمندتان در محبت مسيح
مادر روحانی بازيليا

هم اکنون برۀ خدا آرام آرام
راه خود را بسوی جلجتا می پيمايد ،
و بره های کوچکش به دنبال او هستند ،
و در محبت او هر کدام از ايشان ،صليبشان را بر خود حمل می کنند ،
او که پيشاپيش می رود ,آن برۀ ذبح شده ,ايشان را می فرمايد" به کنار من بمان".
او با نگاه پر مهرش بر ايشان نگريسته ،
وفادارانش را شهامت می دهد تا بدون اينکه ازپا درآيند ادامه دهند،
با نشان دادن زخمهايی که مرگ برايش به ارمغان آورده بود ،
و خون عزيزش که از آنها جاريست
به ايشان فيض می بخشد تا زحمت ببينند.
پيروانش با اتحاد محبت آميز خود که با خداوند خويش دارند ،
هرکدام از ايشان همچنانکه صليب خويش را دربردارد
بسوی آسمان به پيش می روند ،
و اززخمهايشان که به نرمی خون می چکد ،
بر ديگران نيز برکات جاری می گردد،
چه مبارک است پيروی از عيسی.
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فصل اول

اعتماد به خدا در حال و آينده

ودر آن وجد می نماييد هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون
شده ايد تا آزمايش ايمان شما که ازطﻼی فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است ,برای تسبيح
و جﻼل و اکرام يافت شود ,در حين ظهور عيسای مسيح ) .اول پطرس باب  ١آيات ( ٧-٦

بياييد واقع بين باشيم .آيا هيچکدام از ما قادر خواهد بودجفا را تحمل کند؟ البته با اتکاء به قدرت و توانايی
و کاردانی خود نمی توان اين کار را کرد ولی هرگاه بر قدرت مطلق پدر آسمانی خود خدا حساب کنيم ،
آنگاه می توانيم پيروزمندانه با آينده مواجه گرديم .اين واقعيت همه چيزرا به نفع ما تمام می کند .او
تمامی قدرتی را که ما کم داريم در خود دارد و نيروی خود را زمانی که ما متحمل جفا هستيم نشان
خواهد داد.
اين موضوع تنها با تغيير يافتن طرز فکر ميسر است  .ما می بايست از هرگونه انديشۀ اتکاء به خود را
دست برداريم زيرا از همان ابتدا بسيار بديهی می نمايد که قدرت تحمل ما در زحمات ،کافی و وافی
نخواهد بود .اما در زمان آزمايشات ،پدر آسمانی ما در حاليکه در کنار ما ايستاده است به استمداد ما
برآمده قدرت خويش را به ظهور خواهد رسانيد  .همه چيز بستگی به اين دارد که آيا بر خداوند اتکاء می
کنيم يا نه؟ قدرت او آنقدر بی کران است که در مقايسه  ،قابليت ما در زجر بردن ناچيز به نظر می رسد
.اينکه آيا ما قدرت تحمل سختی ها را داريم يا اصﻼ فاقد آن می باشيم در حقيقت هيچ امری را تغييرنمی
دهد  .برای خدا اين موضوع علی السويه است که مقدار کم و يا زيادی از قدرت خويش را بر ما افاضه
کند  .در حقيقت ضعفا وعدۀ خاصی از خدا دارند  .زيرا که او گفته است" قوت من در ضعف کامل می
گردد) ".دوم قرنتيان باب  ١٢آيۀ ( ٩نحوۀ عکس العمل ما نسبت به آزمايشات روزانه بسيار مهم است .
وقتی ما نمی توانيم هيچ طريقی را برای بيرون آمدن از وضع نابسامان خود بيابيم ،احتياج پيدا می کنيم تا
بر خدا و مدد او متمسﮏ شويم ،زيرا که او قطعا ضمانت کرده است تا ما را مدد کند  .او همانگونه که
اسمش می گويد بلی و آمين است .چون او نسبت به وعده های خويش وفادار است ما در طی جفای حال
و آينده ،حقيقت اين سخن او راتجربه خواهيم کرد که می گويد  " ،تو را هرگز رها نکنم" )عبرانيان
باب  ١٣آيۀ .(٥
و نيز "ترا ترک نخواهم نمود  .پس مترس زيرا من با تو هستم و مشوش مشو .زيرا من خدای تو

هستم.
تو را تقويت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت
خوددستگيری خواهم کرد) " .اشعيا باب  ٤١آيه .(١٠ما فقط بايد سهم خود را با مطالبه کردن اين
وعده در ايمان ادا می کنيم  .در هر غم و دردی به سوی خدا وپدر خود آمده چنين بگوييم.
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ابا ،عزيزترين پدر ،بر تو توکل می کنم ،
تو مرا حمايت و تقويت کرده ،در تمام راه مرا حمل خواهی کرد.
تو به همراه من هستی ،
تو مساعدتی را که بدان محتاجم به من خواهی رسانيد ،
من به قلب تو پناه می برم ،
هرگاه با تو متحد هستم هيچ چيز نمی تواند به من آسيب رساند ،
تو سپر من هستی و فرشتگانت بر من توجه دارند.

اگر با اعتمادی عميق به خداوند نزديﮏ گرديم ،کمکی را که او مهيا کرده است تجربه خواهيم کرد .ما
همچون فرزندان حقيقی او ،با فروتنی و دلی توبه کار می آييم .اين بدين معنی است که هرگاه قاصر می
آييم در پای صليب او ،با اعتراف به گناهان خود به خدا و ديگران ،از طريق خون مسيح ،آمرزش
گناهان را می يابيم .برای گناهکاران توبه کار ،فيض وعده داده شده است .خداوند بسوی فروتنان جلب
می شود و ايشان را امداد می کند ،در حاليکه با اشخاص مغرور و متکی به تقوای خود ،مخالفت می
نمايد .اين بسيارمهم است که با روحی متواضع و توبه کار به مصيبت و جفا نزديﮏ شويم .پس خداوند
در کنار ما خواهد ايستاد و استمداد پدرانۀ خويش را بر ما افاضه خواهد فرمود.
در زمان جفا ،خود خدای پدر است که ما را حمل می کند .ما احتياج نداريم که به خودمان اتکاء کنيم
زيرا او خودش متعهد شده است که به جای ما پادرميانی خواهد کرد .برخی از اتفاقات ،چنان معجزه آسا
به نظر خواهند رسيد که گويی از ميان صفحات کتابمقدس برآمده اند .در گزارشی از روسيۀ سفيد در
قرن بيستم ،آمده است که دختری واداشته شده بود که شبهای بسياری در يﮏ سلول بدون گرما بر روی
زمين سردی بخوابد .در انوقت زمستان بود و اونيز لباس ضخيم بر تن نداشت ،او شهادت می دهد "،هر
وقت من در آن گودال سرد يخی دراز می کشيدم ،خودم را به دستهای خدا می سپردم و اين معجزه ای
بود که جريان هوای گرمی ،تمامی شب مرا احاطه می کرد و من می توانستم به خوبی استراحت کنم .
بديهی است که اين ،عمل خدا بوده است .او قادر است که درد و حتی تاثيرشکنجه را کم ويا حتی از بين
ببرد  .امکان دارد که گروه های آشوبگر و تروريستها ما را تهديد کنند ،اما ايشان نمی توانند برما عملی
انجام دهند ،مگر به اجازۀ خدا .هرگاه پس از بارهای زيادی که حمايت ،نجات و رهايی يافته ايم ،برای
برخی از ما زمانی فرا برسد که می بايست جان خود را در راه خداوند بنهيم ،در اين زمان ،همچون
استيفان اولين شهيد مسيحی احتماﻻ معجزات ديگری ازخداوند راتجربه خواهيم کرد ) .اعمال رسوﻻن
بابهای ٦و ( ٧به استيفان داده شد که بر آسمان گشوده شده نظری کوتاه بيفکند .او از مواجه شدن با مرگ
ظالمانۀ خويش بطريق سنگسار شدن نوميد نگرديد ،بلکه برعکس با شادی الهی پر گشته  ،قادر بود
شکنجه گرانش را ببخشد.
شهادت تکان دهنده ای از کشور چين وجود دارد .شيخی از کليسايی کوچﮏ به خاطر ايمانش به مسيح
به دادگاه برده شد و پس از ضربه های وحشيانه به زندان افکنده شد .ولی پس از چند روز بدون هيچ
توضيحی آزاد گرديد .در جلسۀ پرستشی بعدی ،او به کليسای گردآمده که برای او در زمانی که در زندان
بود بﻼتوقف دعا می کردند ،چنين شهادت داد" :پس از خوردن دويست و چهل ضربه شﻼق ،به ياد
استيفان افتادم که چگونه سنگسار شد ،پس تجربه ای همچون او را داشتم .باﻻی سرم عيسی را که به
خاطر او داشتم عذاب می کشيدم ،ديدم و تسلی ای را که ماورای توصيف است ،يافتم .گويی دستی بر
پشت زخم خوردۀ من قرارداشت که ديگر دردی را تجربه نمی کردم .خداوند به من گفت که آزاد خواهم
شد ،همانطور که خودتان هم مشاهده می کنيد به همينطورهم اتفاق افتاد  .چشمانش هنوز بخاطر تسلی
خداوند می درخشيد و جﻼل و وقاری را که مخصوص اشخاصی است که به خاطر مسيح زجر خفت و
خاری را تحمل کرده اند به گرد خويش داشت.
مدتها پيش خداوند ،آسمان و زمين ،اين خلقت شگفت انگيز را به دادن امری از هيچ آفريد .همان خدا
که امروزنيز زنده است فقط ﻻزم است سخنی بگويد وآنچه را که سبب رنج و زخم ما می گردد بﻼتأثير
بسازد .زمانيکه ما در احتياج مان از او درخواست می کنيم ،او نيز پا در ميان گذاشته ،کمﮏ ﻻزم را به
ما افاضه می نمايد .پدر ما خدا که فرياد مرغکان را فراموش نمی کند ،هيچ يﮏ ازفرزندانش را نيز که
او را می خوانند از ياد نخواهد برد .توجه او بطور اخص بسوی آنانی جلب است که به خاطر محبت او
سختی می بينند و در ترس و اضطراب بسر می برند .او نمی تواند ايشان را فراموش کرده بدون تسلی و
ياری وا گذارد وگرنه با طبيعت خويشتن در تناقض خواهد بود و خداوند نمی تواند خود را انکار کند.
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همينطور پدر پر محبت آسمانی ما که قادر مطلق می باشد قول داده است تا محبتش را به ما نشان دهد و
توانايی محض خويش را به جای تحمل ما به عمل درآورد.

در تاريﮏ ترين شب ،اينﮏ نوری است،
که در اندرون تاريکی برافروخته می گردد.
نوری تابان ،پايدار و درخشان ،
که به ما می گويد ،بر کﻼم خدا توکل دار.
برای زمانهای حزن و غم ،رهايی موجود است ،
و حاصلی مطبوع به انتظار است.
پدر به درد تو توجه دارد و در آن سهيم است ،
و نوری در ميان تاريکی می آورد.
پس استقامت دار و نهراس ،
خدا هميشه وعده اش را نگاه می دارد ،
آواز را سر بده ،ياری او بر دراست ،
.زيرا خدا گذرگاه ترا طرح کرده است.

يکی از کلمات رمزی در اين ايام تدارکاتی که ما با مشکﻼت و سختی ها مواجه هستيم ،کلمۀ دعا است.
پس به سوی پدر بشتاب .او که به انتظار فرزندش است که بيايد تا او را مدد کند  .پس بياييد از پدر ياری
را استغاثه کرده به بازوان نيرومندش که ما را تا به آخر حمل خواهند کرد ،پناه ببريم .اگر هم اکنون به
اين عمل بپردازيم ،در زمان جفاها نيز به او رو خواهيم کرد  .زمانيکه فرسوده و دردمندهستيم و قادربه
گفتن دعاهای طوﻻنی نيستيم  ،فقط ﻻزم است بگوييم که پدر بر تو توکل دارم .بگذاريد بارها و بارها اين
راتکرار کنيم .اين دعا ،دعای پرقدرتی است که برای ما ياری و مدد را به ارمغان می آورد زيرا موافق
توکل و اعتماد خويش دريافت می داريم  .يا خد ا ما را از گرفتاريمان می رهاند ويا اينکه حضورپر
مهرش را چنان با شگفتی تجربه خواهيم کرد که ترس و خوفی که ما را فرو گرفته اند رنگ خواهند
باخت.
از آنجا که خدا ،پدر ما در عيسای مسيح ،شايسته است که توسط ما اعتماد مطلق کرده شود ،نه تنها
محبتش را در کلمات بيان داشته است ،بلکه آن را به ظهور نيز رسانيده است .اگر چه ما او را با گناهان
خود خسته ،گرانبار و ماتم زده کرده ،حتی خيلی اوقات بر ضد او شوريده ايم ،خدا با دلی دردمند پسر
محبوب خويش را برای ما قربانی کرده است .محبت و وفاداری خدا آزموده و مصدق گرديده است که
کامﻼ قابل اعتمادند  .محبت او تغيير نمی کند  ،قلب او امروز نيزبه همانگونه است.
در گذشتۀ بسيار دور ،خداوند قربانی عالی خود يعنی پسر يگانه اش را به عنوان دليلی بر محبت خويش
برای ما گذرانيد تا ما را نجات داده ،آسمان را برای ما بگشايد .آيا او محبتش را فرو نخواهد ريخت بر
آنانيکه ديگر دشمن او نيستند بلکه فرزندان او ،و آمده اند تا او را چون پدرخويش دوست بدارند؟ او اين
را خصوصا زمانيکه ايشان به خاطر عيسی در زحمت و جفا هستند خواهد کرد  .او قلب پر محبت
خويش را در زمان سوگواری و درد بر ايشان خواهد ريخت و دوزخ ايشان را به بهشت مبدل خواهد
ساخت.

ای پدر ،عزيزترين پدر ،
در ميان دستهای تو من استراحت می يابم.
خداوندا ،تو قادر هستی همه چيز را تبديل دهی ،
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همۀ قدرت را تو مالﮏ هستی.

من در تو استراحت يافته بطورامن پنهان هستم ،
ای پدر محبوب من ،
وقتی ترسها و اضطرابها مرا احاطه کرده اند ،
در تو آرامشی عميق می يابم.
در اندرون دل تو ،من استراحت می يابم.
محبتت در آنجا مرا دربر گرفته است.
دل تو از همۀ سختيهای من آگاه است ،
و نيز از قدرت تحمل من.
دل من در ترس و غم،
باشد که در خاموشی آرام گيرد.
من تماما به ارادۀ تو اعتماد دارم.
و اين خود ،برکتی است.
فصل دوم

باتنيده شدن به ارادۀ او ما نيرومند هستيم.

پس قدری پيش رفته به روی درافتاد و دعا کرده گفت ای پدر من اگر ممکن باشد اين پياله از من
بگذرد ليکن نه به خواهش من بلکه به ارادۀ تو ) .متی باب  ٢٦آيۀ  (٣٩زمانيکه دشمنان عيسی آمدند

تا او را در باغ جتسيمانی دستگير کنند ،او با اين کلمات به ديدارشان آمد که" ،من او هستم ".مسيح آماده
شده بود تا سختی ديده دستگير گردد و امتحان گرديده تازيانه بخورد زيرا که اراده اش با ارادۀ خدا يکی
بود .ما نيز امکان دارد دستگير شويم ،اما يکی شدن با ارادۀ خدا به معنی يکی شدن با خود خداست و اين
ما را در زمان عميق ترين مصايب ،نيرومند می سازد.
متحد بودن با خدا به اين معنی است که ما با خدای قادر مطلق و غيرفانی عهدی بسته ايم ،خدايی که
برای ما می جنگد .در اتحاد بودن با مسيح به معنی داشتن خداوند قيام کرده و پيروز است بر لَ ِه ما ،او را
که تمامی قدرتها و قلمروها را تحت اقتدار خود دارد .آنگاه که ما با قادر مطلق در اتحاد باشيم قادر
خواهيم بود که هر موقعيتی را تحت تسلط قرار دهيم .اين اتحاد با خدا درزمان جفا امری الزامی است اما
در حال حاضر بايد تمرين کرده شود زيرا اتحاد خدا که همان اتحاد با ارادۀ اوست به آسانی برای ما
حاصل نمی شود.
بسياری اوقات ارادۀ ما با ارادۀ خدا در تضاد می باشد و رهبری های او با تمايل طبيعی ما مغايرت
دارند .قبول کردن ارادۀ خداوند برای ما سخت می باشد ،برای مثال زمانيکه به اين معنی باشد که می
بايست مطيع آنانی شويم که ما را اهانت کرده ويا برخﻼف آرزوها و عقايد شخصيمان عملی انجام دهند.
بنابرين چه سريع ما معترض و طاغی گشته ،ارادۀ خدا را به مبارزه می طلبيم .زيرا چون اتحاد ما با خدا
قطع گرديده است ،طاقت ما نيز در غلبه بر سختی ها از بين رفته است .هنگامی که ارادۀ ما بر ارادۀ خدا
طغيان ورزده است ،ديواری نيز مابين ما و خدا حايل شده است پس ما می بايست ازتجربۀ دردناک
داشتن خدا برعليه خود عبور کنيم" .چون خدا با اشخاص مغرور مخالف است ) ".اول پطرس باب ٥آيۀ
( ٥آنانيکه ارادۀ خويش را بر عليه ارادۀ او قرار داده اند.
در طول جفا هرگاه ما به جای آرزوها و اميال خود ،با اراده و رهبری های خدا به مبارزه پرداخته
باشيم ،مجبور خواهيم بود که از نتايج آن زجر برده و ضعيف خواهيم گرديد .عکس قضيه نيز به همان
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نسبت صادق است .هربار در حال حاضر ارادۀ خدا را در آزمايشات روزانه و اندوه های شخصی
خويش می پذيريم آنها اجر خواهند يافت .وقفهای مکرر ارادۀ خود ،بيشتر و بيشتر ما را به خداوند متصل
خواهند ساخت ،اتحادی که در زمان دردهای ذهنی و جسمی ای که از جفاها ناشی شده اند شکل خواهد
گرفت .وقتيکه ما با خدا متحد هستيم هيچ چيزی قادر نخواهد بود ما را ضرر برساند.
زمانيکه جفا بيايد دعای" بله ای پدر"می بايست به ملکۀ ثانوی **ما تبديل شده باشد .اکنون ما احتياج
داريم تمرين کنيم تا هروقت که قلب ما به هدايتهای خداوند جواب منفی می دهد ،اين جواب منفی به
جواب مثبت تبديل شود .اين امری حياتی است که ما اعﻼن جنگ بکنيم برعليه روح معترضی که در ما
برمی خيزد ،زمانيکه با ارادۀ ما مخالفت می شود،با يادآوری اينکه بدون اجازۀ خدا ،ديگران هيچ چيزی
نمی توانند برعليه ما انجام بدهند .وقتی که جفا بيايد اميد است که ارادۀ ما توسط تعهد مکررمان به تحمل
رنج ،به ارادۀ او تنيده شود.
آيا ما قادر هستيم که ارادۀ خود را بﻼ شرط به ارادۀ خدا بسپاريم؟ آيا ما قادر هستيم که بگوييم" بله پدر"
حتی زمانيکه زندگی و تماميت ما را طلب کند؟ ما قادر به آن خواهيم بود اگر تصوير حقيقی خدا را در
دلهای خود حمل کرده اعﻼم کنيم که خدا کيست .خدا محبت است و ارادۀ او نيکوست .افکار ،مقاصد و
تصميمات او از قلب پدرانۀ او برخاسته و با محبت احاطه شده اند .او فقط بهترين منظورها و نيتها را
برای ما که فرزندان او هستيم در نظر دارد ،باوجود اينکه ممکن است اعمال او را درک .زندگی من با
تمام جزيياتش  ،در محبت ،توسط خدا تدبير گرديده است

قلبی مملو از نيکويی خالص ،
از باﻻ دارد هدايت می کند.
و اگرچه راهی که در پيش دارم.
از نظر م پنهان است.
چقدر عميقا اطمينان بخش است ،
دانستن اينکه نقشه های خدا حکيمانه اند
با حکمت نامتنهی ،
درهر تنها گامی که ايجاد می شود ،
من از رنج و درد نخواهم ترسيد.
زيرا خدا بهترين را برای من می طلبد.
و آنگاه که من ،
از درک منظور آزمايشات خود بازمی مانم ،
به حکمت محبت آميز خداوند اعتماد می کنم ،
و به توجهی که نسبت به فرزند خويش دارد.

يﮏ نظر کوتاه از قلب خدا ،ما را وامی دارد که دعای" بله ای پدر "را تکرار کنيم ،بدون توجه به دشوار
بودن هدايتهای او ،اين دعا به موقع ارادۀ ما را کامﻼ در ارادۀ او می تند .اين اتحاد محبت آميز اساسی
است .واﻻ ما قادر نخواهيم بود در طول جفايی که در پيش داريم دوام بياوريم .تعهد به ارادۀ او اگر کامﻼ
از ته دل نيست) به اين معنی که برخی اوقات تسليم شده است ولی گاهی روبرمی گرداند مخصوصا وقتی
که در موقعيتهای خاصی با ارادۀ ما مخالفت داشته باشد ( .کافی نمی باشد ،باقی نخواهد ماند .ديواری
آجری که سست بنا شده است ،با وزش طوفانی برپا نمی ماند  .برای پابرجا ماندن ديواردر طوفان،
آجرها می بايست با سيمان به هم متصل گردند.
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همين اصول بر زندگی ما نيز قابل اعمال است .هرگاه ما از موقعيتهای بيشمار امروز برای انجام
تعهدهای ارادی اندک يا عظيمی فرصت بجوييم ،اتحاد ما با خدا ،مستحکم و غيرمتزلزل می گردد .پس
در زمان سختی با پدر پر مهر خود متحد خواهيم بود ،در قدرت پدر و عيسای مسيح که خداوند همه
است .به عنوان خدا و خداوند ،عيسی کافی است که فقط سخنی بگويد و در زندانی گشوده شود و يا اينکه
حکم دادگاهی به نفع ما تمام شود .يا داروهايی که منظور شده اند تا پايداری و استقامت ما را تضعيف
کرده ما را قابل انعطاف بسازند بﻼاثر می گردند )به مرقس باب  ١٦آيۀ  ١٨مراجعه کنيد ( در استنطاق
ها ،روح القدس ،روح حکمت ،با الهام سخنان صحيح ،ما را مدد خواهد کرد .در حقيقت زمانيکه ما در
ارادۀ خدا تنيده شده ايم ،شکست ناپذير هستيم ،زيرا ارادۀ او محکم تر از هر اراده ای است.
در هنگام جفا ما چون کودکی در ميان بازوان پدر ،استراحت خواهيم يافت .شرارت و سختی ای که
ديگران طرح می کنند تا بر ما تحميل کنند ،بر ما صدمه نخواهد رسانيد .در اتحاد با خدا ،ما نيرومند و
قادر هستيم تا مانند شهيدان قرون گذشته ،تحمل کنيم .گزارشهای داده شده از کشورهای مختلف ،شهادت
می دهند که خداوند به مسيحيانی که به دليل ايمان خويش سختی می بينند ،قدرت مافوق الطبيعه می
بخشد .جوانی مسيحی بعد از دومين باری که در اردوگاه کار بود چنين می نويسد "،من بيشتر از هر
وقت ديگری احساس خوبی دارم .شادی خداوند قوت ماست ".شادی او از تعهد خويش به ارادۀ خداوند
برمی آمد .اگر با مسيح متحد شده ايم ،مهم نيست که چه زحمت وخطری ما را تهديد کند "،کيست که ما
را از محبت مسيح جدا سازد؟ آيا مصيبت يا دلتنگی يا جفا يا قحط يا عريانی يا خطر يا شمشير چنانکه
مکتوب است که به خاطرتو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبخی شمرده می شويم) .روميان باب ٨آيۀ
 (" ٣٥و در من بمانيد و من در شما همچنانکه شاخه از خود نمی تواند ميوه آورد اگر در تا ک نماند
همچنين شما نيز اگر در من نمانيد ).يوجنا باب پانزده آيۀ چهار ( .

در عميق ترين تﻼطم های درد و آه ،
شما تنها نيستيد،
هرگاه اميدتان در خدا و خداوندتان باشد.
او مواظب ومتظمن آرامش شما است.
در محبت او بهترين را،
برای شما که فرزندش هستيد می فرستد.
او جان شما را نجات داده است .پس تسلی بيابيد.
او راه را می داند و دستش را بر فرزندش می نهد.
ايمان داشته باش که او آنجاست ،مأيوس نباش.
زيرا وقتی بنظر می رسد که او دور از دسترس است ،
اوبسيار نزديﮏ است.
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فصل سوم

ديد و نﻈر صحيح

و به سوی پيشوا و کامل کنندۀ ايمان يعنی عيسی نگران باشيم) نگاه کنيم (.عبرانيان باب  ١٢آيۀ ٢
وقتيکه رسانه های گروهی صحنه های سختی ها و شکنجه ها را بی وقفه به ما می رسانند آيا ما از
احساس شوم بودنشان متأ ثر می گرديم؟ منظرۀ مردم رنجديده در بدن ،جان و روح ،تبعيد شده ،خسته و
زبون همه بر واقعيت جفايی تأکيد می کنند که در انتظار مسيحيان می باشد .ما می توانيم تصور کنيم
وقتی که برای مثال سربازان به خانه ای هجوم آورده چگونه خواهد بود مسيحيان را بيرون کشيده ،انها
را شکنجه بدهند .فقط تفکر در مورد چنين ترس و وحشتی ،ترسناک است  .اين دقيقا چيزی است که
شيطان آرزو دارد که بدست بياورد زيرا او موجد جفا و به وحشت انداختن مسيحيان است .کسی که
توسط وحشت ،معلول و عاجز گرديده است قادرنخواهد بود که با مبارزه نيکو بجنگد و بدون مبارزه
پيروزی محال است .به عبارت ديگر هيچ راهی به سوی پيروزی در ميان شکنجه و سختی ،به
خاطرعيسی برای او وجود نخواهد داشت.
ما می بايست برای زمان جفا ،نيرومند باشيم و در حقيقت اگر ديد و نظر صحيحی داشته باشيم شکست
ناپذير خواهيم بود .ما متأثر از چيزی هستيم که به آن می نگريم .پس بنابرين الزامی است که افکار ما
مملو از مناظری از تنفرهای شيطانی و خشونت نباشد .هرگاه ما با داشتن وحشت به آينده و به جزيياتشان
ذهن خود را مشغول سازيم ،باخته ايم .ترس بر ماچيره گشته ،ما را در انحطاط نااميدی پايين خواهد
کشيد .ما بايد چشمان خود را کامﻼ برگردانده بر عيسای مسيح ،شاهزادۀ پيروزی چشم بدوزيم .او اعمال
جهنم را منهدم ساخته به برانداختن قلعه های شريرادامه می دهد .قدرت پيروزی از عيسی ناشی می
گردد ،او قدرت را بر ما افاضه کرده کمکمان می کند تا استواربمانيم .نگاه کردن به او درايمان در زمان
حاضر تنها ملجأ ماست و حتی بعدها که ما در خطر هستيم.
وقتی چشمانمان را بسوی عيسی برمی گردانيم ،آرامش در دل های ترسيدۀ ما ساکن می شود و آنرا
زمانيکه ما در جفا هستيم يا حتی وقتی آنرا به انتظار می کشيم ،تجربه خواهيم کرد  .نگاهی کوتاه بر
نجات دهنده و کمﮏ رسانمان ،کافی است که ما و موقعيتمان را تغيير شکل دهد  .بطور اخص منظر
خداوند ما که تحقير شده و تاج خار بر سر نهاده ارادۀ سختی ديدن را درجان های ما ريشه می دواند.
محبت نامحدود او در سختی های او برما آشکار گرديده است .اما اگر سختيهای عيسی در زندگی ما جا
نداشته باشند نخواهيم توانست برای او سختی ببينيم .بياييد امروز بيشتر از هر وقت ديگری در دردهای
او تعمق کنيم .پس به او نزديکتر خواهيم شد و رنجهای خود ما ناچيزتر به نظر خواهند رسيد.

بر تو تنها ای منجيم،
نگاه خواهم کرد به سيمای تو ،
زمانيکه می بايست رنج برم ،
با خيره شدن به چهرۀ نجيبت،
ای عيسی ،دل من پُری خويش را می نوشد ،
و تمامی وحشتها رنگ می بازند.
با مشاهدۀ تو ای خداوند که استهزا شدی ،
با خارها تاجگذاری گرديدی و بسيار رنج بردی،
به من قدرت می دهد تا من نيزسختی ببينم ،
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وقتی در محبت به من می نگری،
تاريکی ويأس از من می گريزند ،
و تسلی تو جانم را لبريز می سازد.
عيسی از ما درخواست می کند تا در زمانی که ترس و وحشت ما را تهديد ميکند که بر ما غالب آيد ،به
او نگاه کنيم .پس تاريکی که ما را احاطه می کند و حتی تﻼش می کند تا به درونترين وجود ما داخل
شود به نور تبديل می گردد .منظر او چون آفتاب درخشان است که اَشَعات خود را می فرستد تا تمامی
غمی را که در اندرون دل ماست دفع سازد.
ما می بايست که با آينده روبرو گرديم .حقيقتا عيسی ما را می طلبد تا اهميت زمان حاضر را دريابيم و
نشانه های زمانها را تمييز بدهيم) .متی باب  ١٦آيۀ ( ٣او از ما می خواهد که پيش از آنکه زمان جفاها
فرا برسند از موقعيت باقی مانده سود برده خودمان را مهيا بسازيم .
وقتی که چشمانمان را بر صورت عيسی می دوزيم  ،نيروی درونی ما برمی انگيزد و سيمای او تمامی
جهان را منور می سازد و بر کسانی که در پريشانی و آزردگی عميق بسر می برند می درخشد وآرامش
عطا می کند .اگر ما به عيسی چشم بدوزيم و تماما ً در او جذب شويم از آرامش پرگشته شادی ای که از
اين دنيا نيست ما را فرو خواهد گرفت.
ای سيمای رهانندۀ من ،
تو چون آفتاب در حد اعﻼی شفافيتش می درخشی ،
ای سيمای خداوندی ،ای اصيل و دوست داشتنی ،
با جﻼل خدا مشتعل شو ای قدوس ای متعال.
ب الهام بخش ،
ای سيمای بسيار مهي ِ
با تکريم و تحسين زانو می زنم.
کمکم کن تا چشمانم را بر تو دوخته نگهدارم.
امور اين دنيا چون شبنمی ناپديد خواهند گرديد.
همۀ مصايب در نيستی رنگ خواهند باخت.

پدربرين خود ،
زيرا شاگردان عيسی با تأمل در نيروی ِ
به اشعۀ سيمای او در جﻼل و محبت به نظاره می پردازند.

ديد و نظر صحيح ،ما را در زمان جفا نجات می بخشد .اما اين چيزی است که از هم اکنون می بايست
آنرا طلبيده باشيم و زمان بسيار کوتاه است .طريقی که ما به آزمايشات روزانۀ خود نزديﮏ می شويم،
سرنوشت آتی را طرح می ريزد .اين امری حياتی است که ما ،ورای اين مشکﻼت را ببينيم و نگذاريم
که ما را جذب ،درهم شکسته و پريشان بسازند .به جای آنها ما چشمانمان را بايد بر عيسی بدوزيم ،که
آسمان و زمين توسطش ساخته شد .او با محبت از آسمان بر ما می نگرد و وعدۀ کمﮏ را به ما می دهد
ودر ساعت تاريکی ،او خود را بيشتر بر ما مکشوف ساخته اجازه می دهد ،تا محبت نامتناهيش و جﻼل
وقدرتش در شام تاريﮏ ما ،بر ما بتابد .آنچه که بر ما اهميت وافر دارد .همچنانکه ما چشمانمان را بر او
می دوزيم در محبت ،تابش او را نوشيده ،کمﮏ او را دريافت می کنيم .در حاليکه درنگاه خيرۀ
اومسحور گشته ايم ديگر از چهرۀ شکنجه گران خود متأثر نمی گرديم و يا ترسها وخوفهای موقعيتها ،ما
را به خود جلب نمی کنند .فقط عيسی که خداوند و پادشاه ماست قلبهای ما را پُر می سازد وقتيکه قدرت
او را که از در بر گرفتنش برمی خيزد  ،او که خداوند زجر ديده و پيروز ماست.
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در محبت ،عيسی به ما می نگرد و به انتطار ماست تا نگاه خيرۀ او را پاسﺦ داده در زمان های
اضطراب و پريشانی به او چشم بدوزيم .نام او منشأ عظيم قوت است و او به انتظار ماست تا آن را بر
زبان رانده با ديدنش بگوييم :عيسی ،ای کمﮏ رسان من .عيسی نجات دهندۀ من .عيسی ای محبوب من .
در زمان غمها و سختيهای خود می آموزيم که بر او نگاه کرده نام او را صدا بزنيم .ما می بايست
ازاشخاص شريری که به گرد ما و مشکﻼتمان می چرخند دور شده بجای آن در سختيهای او تعمق کنيم .
پس مشکﻼت ما ناچيز می گردند .ما می توانيم به قدرت او ،وعدۀ محبت او و نيز امداد او تکيه کنيم .
وقتيکه به او نگريسته نام پيروزمندانۀ او را صدا کنيم از لجن يأس رهايی می يابيم .جانهای ما بهبود می
يابد و در حضورش از اطمينانی آرامش بخش برخوردار می شويم.

کسی بر کنارم ايستاده است ،من ديگر تنها نيستم ،
کسی که در سختی و غم ناشناختۀ من سهيم می گردد،
او عيسی است مدد کننده وپيروزی من .

فصل چهارم

ﭘيروزی بر گناه

هشيار و بيدار باشيد زيرا که دشمن شما ابليس مانند شير غران گردش می کند و کسی را می طلبد
تا ببلعد .پس به ايما استوار شده ،با او مقاومت کنيد ،چون آگاه هستيد که همين زحمات بر برادران
شما که در دنياهستند می آيد ) .اول پطرس باب ٥آيات  ٨و (٩در طول زمان کوتاهی که بر زمين

داريم ،همه چيز به غلبۀ ما به عنوان يﮏ مسيحی در زمان آزمايشاتی که برايمان منتظرند  ،بستگی دارد .
آيا ما قادر خواهيم بود آزمايشات سختی و جفا را تحمل کنيم؟ آيا ايمان ما خود را در آتش مصيبتها ثابت
خواهد کرد؟ حاصل و نتيجۀ آن ،سرنوشت ابدی ما را تعيين خواهد کرد .در طول جفا ،شيطان سعی
خواهد کرد که از طريق درد ورنجی که توسط مردمانی که تحت تاثير شيطان هستند بر ما عارض می
شود ،به ما دست يابد .او برآن است که ما را شکست داده تاج آسمانيمان را از ما بربايد .طرح ونقشۀ
شيطان اين خواهد بود که به نقطۀ ضعف ما حمله کند .او برای مثال از ترسی که ما از سختی داريم ،از
بزدل بودن ما ،طغيان و وابستکی های احساسی کاذب و يا حتی از ترسی که ما از مأيوس کردن مردم
داريم ،استفاده خواهد کرد.
زمانيکه جفا برخيزد ،آشکار خواهد شد که چکونه ما گناه را در زندگی خود جدی گرفته و تا چه حد با
آن جنگ کرده ،برآن غلبه يافته ايم .ما از نتايج حاصل معذور نخواهيم بود ،اگر با اموری جزيی ودنيوی
و نيز با غمها و شاديهای امروز که سبب می شوند فردا را به فراموشی بسپاريم ،مشغول گرديم .آينده جفا
را خواهد آورد وهيچ کس نخواهد توانست اين آزمايش را تحمل کند مگر آنکه خودش را با يﮏ جنگ
سخت برعليه گناه که از طريق ايمان به مسيح رهاننده انجام می گيرد ،از پيش خود را آماده کرده باشد.
کتابمقدس ما را تعليم می دهد که گناه را کنار بگذاريم ،گناهی را که ما را سخت می پيچد دور بکنيم.
)عبرانيان باب  ١٢آيۀ ( ١زيرا گناه ما را تضعيف می کند .معموﻻ اگر ما به مردم وتحسين ها ومحبتهای
ايشان وابسته بوده  ،و در مورد رضايت و خشنودی ايشان ،و يا حتی ترس از اينکه مبادا ايشان را مورد
توهين قراربدهيم ،بسيار دلواپس باشيم ،نخواهيم توانست در زمان استنطاقها در جايگاه خود بايستيم .
اسارت امور اين دنيا ،نهايتا ّ ما را به شيطان وابسته کرده ،تحت تأثير او قرار خواهد داد .در نتيجه ما
تضعيف و تسليم شده حتی قادربه انکار مسيح بوده ،ارث پر جﻼل جاودانی ما در مسيح به هدر خواهد
رفت.
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دربارۀ مسيحييان جفا ديده در زمانهای آخر ،مورد جفا نوشته شده است که  :ايشان به وساطت خون بره
و کﻼم شهادت خود بر او)شيطان(غالب آمدند) ...مکاشفه باب ١٢آيۀ( ١١ولی ِکی ما کلمۀ غالب آمدن

را بکار می بريم؟ فقط وقتی که جنگی در کارباشد  ،زيرا بدون جنگ هيچ پيروزی ای وجود ندارد .و
ِکی ما اراده می کنيم تا جنگ ايمان را نبرد کنيم تا از بندگی گناه آزاد گرديم؟ فقط زمانيکه ما با گناهانی
چون ستيزه جويی ،اشتياق برتری جويی ،طمع ،خود اراده بودن ،ناراستی ،و ارضاء خواهش های نفس
مدارا نمی کنيم و حقيقتا از آنها متنفر می گرديم  .تا وقتی که ما درک نکرده ايم که اينگونه گناه کردن
توهين غمناکی بر عليه خدا و انسان محسوب می شود ،سعی نخواهيم کرد که به هر قيمتی که شده از آنها
آزاد بگرديم .پس ما اراده می کنيم که با همۀ توانايی خود با گناهان ستيزه کنيم ،با اين ديد که برای آينده
آماده گرديم.
سؤال حياتی ای که در زمان جفا وجود دارد اينست که" آيا گناه هنوز قادر خواهد بود مرا تضعيف کند به
اندازه ای که هم اکنون می کند ،يا اينکه من پيروز خواهم بود چون از پيش با گناه خود جنگيده ام؟ "فقط
اگر اجازه بدهيم که خون مسيح از قبل ما را از وابستگی به غذا و خواب ،آسودگی و آرامی آزاد بکند ،به
قدر کافی قوی خواهيم بود تا گرسنگی ،تشنگی و سختيهای جسمی را تحمل کنيم .اگر فقط ما اکنون در
زندگی روزمرۀ خود بر تلخی ،بی رغبت بودن در بخشيدن و عصيان غلبه کنيم ،قادر نخواهيم بود که با
خائنين و شکنجه گران خود در صبر و محبت مدارا کرده ايشان را ببخشيم  ،پس مجهز بوده ،ديگر در
ساعت آزمايشات مغلوب شيطان نخواهيم شد.
اﻻن زمان آماده سازی است .تذکر عيسی درمورد ساختن خانۀ خود برروی صخره و نه بر شن که در
طوفان قريب الوقوع پايدار خواهد ماند ،بسيار مربوط می باشد) .متی باب  ٧آيۀ  ٢١تا  ( ٢٧زمانيکه
سيل بيايد فقط آنکه بنيادش مستحکم است از بين نخواهد رفت ،يعنی او که نه فقط علم به حقايق مسيحيت
را بلکه زندگی شاگردی مسيح را دنبال می کند .برطبق آنچه مسيح گفته است نه گفتن خداوند ،خداوند
بلکه انجام ارادۀ خدا حائز اهميت است .طبق اول تسالونيکيان باب ٣آيۀ  ٤ارادۀ خدا همانا تقديس شدن
ماست .اين اشاره به مصون بودن از گناه نمی کند زيرا ما تا آخرين نفس خود گناهکار هستيم .تقدس يﮏ
عمل مستمر است که در طی زندگی انجام می شود و شامل نبرد ايمان ما بر عليه گناه می باشد که ما
بصورت مسيح تبديل بيابيم.
در اين نبرد ايمان ،ما نياز داريم قدمهای صحيح برداريم .پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن
وازخود دور انداز) .متی باب ٥آيۀ  (٢٩اين به اين معنی است که عملی را انجام دهيم .من نياز دارم
گناهانم را به خدا وديگران اعتراف کنم ،با اقرار اينکه کجا قاصر آمده ام و فروتنانه آمرزش ايشان را
بطلبم از اينکه بارها و بارها بر ضد ايشان گناه کرده ام .چه قاطع اند اين کلمات که" لطفا مرا ببخش من
بسيار متأسفم".
آيا ما خودمان را تسليم سيرت و طبيعت گناه آلود خود می کنيم؟ آيا ما وابستگی های غلطی نسبت به
اشخاص ،ايجاد کرده ايم؟ آيا ما به سرگرمی و پول خود بسته ايم يا به موادی معتاد گرديده ايم؟ آيا ما با
کسی در شرايط و روابط بدی هستيم؟ آيا ما شخص غبطه خوری هستيم؟ و يا اينکه شخص خودخواهی
هستيم که نمی توانيم تحمل کنيم کسی مزاحم ما گردد .در اينصورت ما بايد در زندگيمان کامﻼ بازگشت
کنيم .ما می بايست به خدا نشان بدهيم که اشتياقمان به آزادی ،صميمانه است ،پس فقط عيسی می تواند ما
را از اسارتمان به گناه آزاد کند .و ما درخواهيم يافت که" اگر پسر شما را آزاد کند در حقيقت آزاد
خواهيد بود" ) .يوحنا باب  ٨آيۀ (٣٦
هر وقت ما در ايمان به عيسی نگاه می کنيم و يا هر وقت در ايمان به او دعا می کنيم موانع و قيدهای ما
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سست تر می گردند .ولی می بايست ما خود را در زير دست او فروتن کنيم و با توکل به پيروزی او،
خود را صبورانه مطيع پاﻻيش او بکنيم تا آزاد شدن را تجربه کنيم .ايمانی مستمر ،ما را به غالبين تبديل
خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت تا بتوانيم زير فشار جفا ،محکم به ايستيم.
بطور اخص ،ما می بايست با رفتاربزدﻻنه و چابلوسانه گﻼويزشويم ،در غير اينصورت به خاطر ترس
از ناراضی کردن مردم ،ممکن است ما نسبت به الزام های خود بی وفا گرديم .اين مسأله از اهميت
افری برخوردار است که در طی جفاها بتوانيم شهادت عيسی را در خود حمل کنيم .فقط اگر اکنون
بخواهيم برای خداوند بايستيم و برای او محسوب گرديم ،قادر خواهيم بود بعدها نيز آن را انجام دهيم،
يعنی زمانيکه خيلی بيشتر از اين برای ما تمام خواهد شد .امروزه که خود خداوند مورد حمله است و کفر
به حد غيرقابل تصوری رسيده است ،تﻼش برای ايستادن به خاطر خداوند بسيار ضروری است .عيسی
به طور ظالمانه ای موضوع بی حرمتی و مورد تمسخر و پستی قرار گرفته است .مردم با نسبت دادن
هرگونه وقاحت به او سعی می کنند طرز زندگی منحرف خويش را درست جلوه دهند .فيلم های متعدد،
اجرای صحنه هاو انتشارات نشان می دهند که تا چه حد انسان جرأت می کند پسرقدوس خدا را کفر
بگويد .آيا برای عيسی می ايستيم زمانيکه به اين نحو با او برخورد می شود؟ آيا ناموافق بودن خود را به
زبان می آوريم.
اين چيزی است که امروز از ما خواسته می شود .جرأت می خواهد که بتوان شاهد حقيقی بود .هرگاه
مورد استهزاء قرار گرفته قديمی يا فريسی مآب خوانده می شويم تحقير کننده است ،اما هرگز نبايد
خاموش ماند ويا خود را با جماعت وفق داد تا تفکرمقبول داشته ،شخصی فهيم ،روشنفکر ،بالﻎ و
امروزی قلمداد گرديم .زمانيکه جفا در تمامی جهان گسترش می يابد ،نبرد عليه مفهوم غلط محبت
برادرانه ،بستگی احساسی اشتباه ،وابسته بودن بر عقايد و تأييد ديکران ،بطوری روزافزون حياتی می
گردد.
امکان فراخواندن آن روز برای ما هم وجود دارد تا زندگی خود را به عنوان شاهد عالی برای اثبات
وفاداری خود به خداوند ،در راه او بنهيم.
ما نمی توانيم از کوشش های شيطان برای خواب کردن و يا تار کردن فکرمان ،به حد کافی آکاه باشيم.
ما می بايد در برابر اين حمﻼت ايستادگی کنيم و بر عليه گناه مبارزه کنيم ،مخصوصا عليه بزدلی  ،تمايل
به پيروی از جماعت و بردباری کاذب .پس خدا هر کاری خواهد کرد تا ما را کمﮏ کند تا در طی جفا
مقاوم باشيم تا شايسته شمرده شويم که به جمع غلبه يافته گان در آسمان ملحق گرديم .آنانيکه" بوساطت
خون بره و کﻼم شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند) ".مکاشفه باب ١٢آيه
.(١١
فصل ﭘنﺠﻢ

افتخار زحمت ديدن برای مسيح

زيرا که به شما عطا شد به خاطر مسيح نه فقط ايمان آوردن به اوبلکه زخمت کشيدن هم برای او
و شما را همان مجاهده است که در من ديديد اﻵن هم می شنويد که در من است) .فيلپيان باب ١آيۀ
. (٢٩

جفايی که برای مسيحيان در پيش است در مقياس ،به احتمال قريب به يقين هيچگاه قبﻼ اتفاق نيافتاده
است ،حقيقتی که کافی است هر کسی را بترساند .شستشوی مغزی ،اردوگاه های کارگری ،زندانها،
يمارستانهای روانی ،شکنجه ،شهيد شدن همه به فکر خطور می کنند .و هنوز چيز خاصی در مورد اين
سختی وجود دارد که با ديگر سختی ها متفاوت است .اين سختی و فشار برای مسيح است.
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ما به دليل عقيدۀ خاصی سختی نمی بينيم و يا به خاطر شخصی گناهکار و فانی که توسط توده های مردم
به بتی تبديل شده است .ما برای رهبری که کسانش را فريب می دهد و نيز شايد ايشان را به وحشت می
افکند ،زجر نمی بينيم .هزاران نفر خود را مطيع چنين رهبرانی می کنند و از فدا کردن هيچ چيزی برای
آنها بازنمی ايستند ،شايد حتی حاضرند برای ايشان فدا گردند تا زمانيکه درمی يابند که فريب خورده اند .
چند بار اين واقعه در تاريﺦ اتفاق افتاده است!
پس ما مسيحيان اين افتخار شگفت انگيزرا داريم که در زمان جفا به خاطر مسيح عيسی رنج برده  ،جان
خود را به خطر بيندازيم .او خداوند متعال است که جﻼل يافته در اعلی سلطنت می کند .پسر خدا که
جﻼل ،محبت ،عدالت و راستی را از خود می تاباند ،او بی همتاست.
حتی عظيم ترين انسان بر زمين نيز قادر نيست که با او رقابت کند .او کامﻼ متفاوت و عاری از گناه
است .او خدای قادر مطلق است که از طريق وی جهان آفريده شد) .طبق عبرانيان باب  ١آيۀ ( ٢همچنين
در محبت عظيم خويش بر ما ،او مرد غمها گرديد که تحقير شده ،از همه مطرود گرديده به خاطر ما
متحمل موتی زجرآور و عذاب دهنده گرديد .و باز امروز چون برۀ فروتن و حليم خدا او صبورانه کفر،
تحقير و ننگ و عارتلﺦ را تحمل می نمايد .امروزه مسيح ما را بيش از پيش بسوی خود می خواند تا
همراه او متحمل خفت و تحقير و جفا شويم .بياييد محبت خود را در پاسﺦ به او ادا کنيم ،زيرا که او
شايستۀ آن است.
اين حقيقتا ٌ قابل توجه است که گناهکاران اين مزيت را يافته اند که برای مسيح سختی ببينند .او رب
اﻻرباب است .برروی صليب ،او بر رياسات و قوات تسلط يافته  ،ايشان را خلع سﻼح نمود )طبق
کولسيان باب ٢آيۀ  ( ١٥و روزی نيز پيروزی خويش را بر شيطان در برابر همۀ دنيا آشکار خواهد
ساخت.
عنوان همکا ران خدا و زحمت کشيدن برای پيشرفت ملکوت نا متناهی او به حد کافی باورنکردنی است
تا چه رسد به اينکه در نظر بگيريم که ما موجوداتی گناهکار و فانی هستيم )برطبق اول قرنتيان باب٣
آيۀ  ( ٩با اينحال بسيار شگف انگيز است که توسط سختی های خود ،می بايست همکاران و بنابرين
شريکان خداوندمان مسيح بگرديم .او که ﭘادشاهی خويش را توسﻂ رنج بردن بنا می کند .اين دعوت
پولس رسول بود که به عنوان وسيلۀ برگزيدۀ خدا ،برای مسيح سختی ببيند و کمﮏ کند تا ملکوت خدا بنا
گردد .چنانکه خداوند در کﻼم خود تاٌکيد می نمايد که "زيرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمت
ها برای نام من بايد بکشد") .کتاب اعمال باب ٩آيۀ .(١٦
شهيدان دوران اوليۀ مسيحيت و نيز همين دورۀ کنونی ما آگاه بودند که چه افتخار عظيمی است ،که نه
فقط به مسيح ايمان بياورند بلکه به خاطر او نيز متحمل رنج شوند .پولس اين امر را در فيلپيان باب ١
آيۀ  ٢٩يﮏ عملی پر از فيض و افتخار آميزدر نظر ميگيرد .شهيدان اغلب از شادی ای پر بودند که از
اين دنيا نبود زيرا دل های ايشان از آتش محبت به مسيح می سوخت و درنتيجه ازاينکه بخاطر نام مسيح
متحمل ننگ ،روسوايی و سختی ها بگردند غرق درافتخار بودند .برای ايشان نام عيسی همۀ مفهوم
جﻼل ،قوت ،حکمت ،زيبايی و محبت غير قابل قياس را با هم در بر داشت .نام او به عنوان شيرين ترين
نام در دل ايشان جا داشت.
شهيدان گذشته ،سختی و جفا را فقط با شادی و با وقف خويش توانستند تحمل
شهيدان زمان حاضر همانند
ِ
کنند ،زيرا که محبت مسيح سرمشق آنان بوده .اين محبت بود که ايشان را حتی پيش از اينکه جفا بيايد،
واداشت تا زندگی مسيح را با ديگران درميان بگذارند که همانا با پست شدن ،با ناميدی مواجه شدن ،ربه
کردن محروميت ،به اشتباه تعبيرگرديدن ،مورد توهين قرار گرفتن ،مطرود شدن ،نفس خويش را انکار
کردن،انجام فداکاری و بﻼخره مصلوب شدن .آنانيکه محبت مسيح را درافکار و قلب خود پذيرفته و منش
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او را در پيش گرفته بودند ،همچون شاگردان حقيقی او جفا را از پيش آزمايش وعمﻼً تجربه کرده و با
محبت او مشتعل بودند.
هرچقدر بيشتر حمل صليب خود را با عيسی به عمل می آوردند به همان اندازه بيشتر بسوی او جذب
گشته آتش محبتشان ملتهب تر می گشت.
مسيح بطور عظيمی ما را دوست می دارد و متقابﻼ مشتاق محبت ماست .او از ما می خواهد که او را
دوست بداريم و با برداشتن صليب و پيروی او  ،راه او را انتخاب کنيم.

واداشته با محبت و قدردانی ،من اشتياق دارم،
بسيار نزديﮏ در کنار تو باشم ،اگر چه قلب من می بايست محزون شود،
ای خداوند سختی ،
اشتياق دارم با تو راه روم ای خداوند عيسای مسيح
و گرچه طريق تو به معنی رنج و نثار است،
باز در پی تو خواهم رفت ،

امروزه هنوز وقت باقی است که شاگرد حقيقی بودن صليب را به عمل آوريم تا وقتيکه جفا بيايد ما در
سختيها آزموده شده باشيم .عيسی با ضرورتی عظيم تراز پيش از ما می طلبد زيرا که بسياری چيزها در
معرض خطرند .او ما را وا می دارد تا در طريق او قدم برداشته ،با سرسپردگی سختيهای جسمی و
روحی را متحمل شويم .هرگاه بخاطر محبت مسيح بخواهيم حقارت ها ،ياٌسها و ناعدالتی ها را تحمل کنيم
و باز بگوييم برای تو و با تو خداوند عيسی ،محبت ما نيرومند شده و در سختی ديدن مجرب خواهيم شد
.
اين يﮏ گسترش تدريجی است .مرحلۀ اول برای متعهد کردن خود به سختی ديدن ،اينست که بگوييم
"خداوند عيسی به عنوان شاگرد تو ،من خوانده شده ام که برای تو زجر ببينم ".در مرحلۀ دوم ما قادر
هستيم که بگوييم"من آماده ام که برای تو سختی ببينم "و اما در مرحلۀ سوم می توانيم بگوييم"برای من
افتخاری است که برای تو رنج بکشم ،اين افتخار است که ﻻيق آن شمرده شويم ".پس بياييد تا رسيدن به
مرحلۀ سوم را هدف ايمانی خود قرار دهيم که به آن دست بيابيم و هر عمل تازه ای از وقف ،مارا به آن
نزديکتر می کند .ما در طی جفاست که ثمرۀ اين زمان تمرين را درو خواهيم کرد و تلخی های رنج به
وجد مبدل خواهند شد" .اکنون من پس از آنهمه سختی که او به جای من متحمل گرديد ،با تحمل سختيها
بخاطر او ،محبت خود رابه مسيح نشان خواهم داد.
اين شادی پيروزمندانه و سپاسگزاری بخاطر افتخار سختی ديدن برای مسيح را می توان در نامۀ
مسيحيان بشارتی/تعميدی از کشور پيشين روسيۀ شوروی که به تمام کليساهای دنيا فرستادند ،مشاهده
کنيم .در انجمن دوم شورای کليساهای ايشان در سال هزارو نه صد و هفتاد اين تعميد يافتگان ،که در
واقع خويشاوندان مسيحيان مورد جفا بودند ،گرد هم جمع شدند .آيا آنها می خواستند ادعا نامه ای
بنويسند ،تا از رنجهايشان شکايت کنند ،يا برای همدردی کردن با همکيشان مسيحی خود که به زندان
افکنده شده بودند درخواست آزادی کنند؟ برعکس ،نامه اينطور نوشته شده است " :ما پدران ,مادران ,
پسران و دختران زندانيان گرد هم آمده ايم تا بخاطر رنج خود برای خداوند  ,مسيح را شکر کنيم.
رنج ديدن برای مسيح؟ بارها و بارها ما شايد در شب وحشت جفا و انقﻼبات خشونت آميز را تصوير
کنيم .ولی وقتی اين ترسها تهديد می کنند تا بر ما فشار آورند ،دلهای ما ناگهان می تواند از نور مملو
شود .جمله ای کوتاه می تواند برتبديل و دگرگونی کامﻼ اثر بگذارد .و آن اينست " :بخاطر مسيح ".ترس
از آينده ،ترس از زجرهای جسمی و فکری در طی جفا ،همه به آسايش ،آرامش و حتی شادی
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پيروزمندانه تبديل می گردند وقتيکه ما به مسيح که خداوند ،نجات دهنده و محبوب جانهای ماست نگاه
می کنيم .اين مزيت و اشتياق ماست که به خاطر مسيح که شادی جاودانی ،جﻼل آسمان و زمين و محبت
عظيم کسانی است که به او تعلق دارند ،زحمت ببينيم.
با در نظر گرفتن مصيبت های آينده ،بياييد با تمامی دل به عيسای خداوند بچسبيم .پس ما در ترسهای
کنونی و در ميان شکنجه های آينده شادمان خواهيم بود زيرا در دلهای ما اين سخنان مبارک زنگ می
زنند که "بخاطر تو عيسی ،بخاطر تو ".وقتی در سال هزارو نهصد و نوزده ،پروفسوری به نام تروگات
هاهن برده می شد که اعدام شود ،توسط نگهبانان مجبور گرديد تا پايان راهرو فضوﻻت انسانی را با
خود حمل کند .اسقف پﻼتن از کليسای ارتدکس که زندانی ديگری بود ،با ديدن او که تا به اين اندازه
خفيف شده بود به نرمی به او نجوا کرد" بخاطرمسيح" اين کلمات قدرت مخفی شگفت انگيزی را در
بردارند .وقتی که شيﺦ پيتر وينز در روسيۀ شوروی سابق داشت به اردوگاه کار فرستاده می شد در
حاليکه نمی دانست آيا همسرش را باز خواهد ديد ،با همين کلمات با او وداع کرد"به خاطر مسيح ".اين
سخن به همسرش آرامش بخشيد و پسرش را تقويت نمود و همچنانکه بعدها شهادت می دهد ،پسرش نيز
تبعيد گرديد.
تصوير حقيقی مسيح هرگز به درخشندگی زمان جفا نمی درخشد .درچنين وقتهايی ،زمانيکه او کسانی را
که در زندان به خاطر او سختی می بينند مﻼقات می کند  ،عظمت و قدرت محبت پرحرارتش را آشکار
می سازد .سلول های چون جهنم زندان که سرد می باشند با حضور عيسی به کاخی آسمانی تبديل می
يابند.
حتی کودکانی که از جفا زجر می برند ،واقعيت خداوند زنده را که در کنار ايشان است درمی يابند .آنها
چيزی از جﻼلی مخفی را می چشند و نيز اکرام اينکه ﻻيق شمرده شده اند تا بخاطر نام مسيح سختی
ببينند  .پسر ده ساله ای از يﮏ خانواده مسيحی که به ديدار کليسايی در روسيۀ شوروی رفته بود پرسيد
زجر و سختی تو بخاطر مسيح چيست؟ اين پسر با برادران و خواهرانش در طی ساليانی که والدينش
زندانی بودند در اردوگاهی بازداشت شده بود .بهرحال آن کودکان و والدينشان اردوگاه را در حليکه
ايمانشان از طريق رنج بردن عميق تر گرديده بود ترک کردند .پسربچۀ مذکور اکنون مشتاق اين بود که
بداند آيا او به عنوان يﮏ ايماندار بخاطر عيسی رنج برده بود.
با اينکه جوانی بيش نبود بدون شﮏ احساس کرد که رنج بردن برای عيسی افتخاری است  .ولی
درابديت ،تا زمانيکه تاج های درخشان را بر سر آنانی که سختی را تحمل کرده اند نديده ايم ما کامﻼ
افتخاررنج بردن برای عيسی را درک نخواهيم نمود.
چه کسی می تواند خزانۀ عظيمی را که رنج بردن و غم باخود آورده اند بسنجد؟
و چه کسی بينش و آگاهی را درمورد نيکويی ای که درد ساخته است ،در خود دارد؟
چه کسی ممکن است درنزد عيسی ،در درخشش نامتناهی جﻼل ،زندگی کند؟

آنانيکه درکنار اوصليب را شريﮏ گرديدند،
با بره ای که شبی تاريﮏ را متحمل گرديد ،

خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گيرند و شما را از خود جدا سازند و
دشنام دهند و نام شما را مثل شرير بيرون کنند در آن روز شاد باشيد و وجد نماييد زيرا اينﮏ
اجر شما در آسمان عظيم می باشد) .لوقا باب  ٦آيه  ٢٢و ( ٢٣اجر شگفت انگيزی در انتظار است و
بزودی ،خيلی زود رنج و درد به جﻼلی ابدی و شادی غير قابل سنجشی تبديل خواهد يافت.
چه افتخاری برتر از سختی ديدن به خاطر مسيح خواهد بود ،او که می خواهد سختی های ما را با اجر
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خداوندی و جﻼل ابدی جبران کند  .بياييد چشمان خود را بسوی آسمان برافرازيم زيرا تفکر کوتاهی از
آسمان ،تمامی زجرهای ما را بيرون می راند.
باب ششﻢ

نقشه های ابدی خدا

آنانی که با اشکها ميکارند با ترنم درو خواهند نمود .آنکه با گريه بيرون می رود و تخم برای زراعت
می بردهرآينه با ترنم خواهد برگشت و بافه های خويش را خواهد آورد ) .مزمور  ١٢٦آيات  ٥و .(٦
پولس رسول در کولسيان باب ١آيۀ  ٢٤چنين می فرمايد :اﻵن از زحمتهای خود در راه شما شادی می
کنم و نقصهای زخمات مسيح را در بدن خود به کمال می رسانم برای بدن او که کليساست) .کولسيان
باب  ١آيۀ  .(٢٤پولس شادی بسيار می کند از اينکه سختيهای او تاٌثيری دورتر در برخواهد داشت .از
طريق محنت ها او اين افتخار را دارد که سهمی در نقشه های ابدی خدا ايفا کند .چه تفکر شگفت
انگيزی .او به درون نقشه های حيرت آور خدا که برای بدن مسيح دارد ،جذب شده است.
چه ماٌموريت مهيبی برای انسان های گناهکار ! رنج بردن ما به خاطر مسيح ،در حقيقت شريﮏ بودن
در امری بسيار عظيم است .اين آگاهی و تفکر ،ما را در طی جفا کمﮏ می کند .ما تنها اين عمل را
انجام نمی دهيم که با گفتن" بله ای پدر "دردها و سختی ها را که بر ما نهاده شده اند تحمل کنيم بلکه عمل
ما بيشتر از اينها را در بردارد .ما برای مقصدی قطعی داريم زجر می کشيم ،يعنی به خاطر مسيح و
بدن او .عيسی برۀ خدا زندگی خود را قربانی کرد تا نقشه های ابدی خدا برای بدن مسيح و همينطور
بعدها برای تمامی خلقت و همۀ ملتها ،کامل گردند .از طريق سختی ها ما می توانيم سهمی در اهداف
ابدی خدا داشته باشيم يعنی کمﮏ برای آماده کردن عروس بره) زبان استعاری برای کليسا ،م ( و
شتابانيدن آمدن روز بازگشت مسيح.
ما در زمانهای آخر داريم زندگی می کنيم و آن روز عظيم ،زمانی فرا خواهد رسيد که نقشۀ خدا برای
عروس بره به کمال برسد .پس جفا يافتن مسيحيان در زمانهای آخر از اهميت واﻻيی برخوردار است
زيرا آخرين مقدار زجر و سختی بايد افزوده شود ،قبل از آنکه عروس بره) کليسا (در عدد و کفايت به
کمال برسد .چيره شدگان ،در آسمان اشتياق اين لحظه را دارند .در آن روز پُر از شادی و جﻼل غير
قابل قياس  ،مقاصد خدا برای نجات ،به کمال اوج خويش خواهند رسيد .چه افتخار آميز است که با ايفای
سهم خويش در سختی ديدن ،در عملی شدن اين واقعۀ عظيم کمﮏ کنيم ! اين چشم انداز ،محنت و عذاب
را برای شهيدان امروز ارزشمند می کند و به ايشان قدرت عطا می کند تا پابرجا بايستند .زيرا زمانيکه
جشن عروسی بره فرابرسد پادشاهی های اين دنيا متعلق به خداوند خواهند شد.
اين چه امتيازعظيم و دعوتی متعالی است که برای عيسی سختی ببينيم ! و چه عمل فيض و چه افتخار
عظيمی !عيسی که بر جلجتا قربانی خود را به کمال رسانيد و بنابرين تماميت جهان را نجات داد در
فروتنی به انتظار است تا اعضای بدنش) که کليسا می باشد ( با او و به خاطر او رنج ببينند .آنها اين
مزيت را دارند تا سهم خويش را در تحمل رنج ايفا کنند ،تا نقشه ها و مقاصد ابدی او برای بشرو تمامی
عالم به عمل آيند .قدرت ذاتی وافری در رنج ديدن وجود دارد و نتايج فراوانی به همراه دارد و پيروزی،
جﻼل و قيام را ثمر می دهد.
شناخت اين موضوع اين قدرت را به ما می دهد که حتی جان خود را برای عيسی بنهيم .سختی ديدن
برکات عظيمی برای ديگران دارد .چنانکه پولس رسول می فرمايد" و از اين جهت همۀ زحمات
را بخاطر برگزيدکان متحمل می شوم تا ايشان نيز نجاتی را که در مسيح عيسی است با جﻼل جاودانی
تحصيل کنند) ".دوم تيموتايوس باب  ٢آيۀ ( ١٠در طی جفا ،ما اين امتياز را خواهيم داشت که برای
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کليسا ،گروه و يا مردمی خاص سختی ببينيم ،تا ايشان نجات يافته ،بياموزند تا غالب آمده ،به بلوغ کامل
در مسيح برسند.
مسيحيان بشارتی/تعميدی ای در نامۀ مذکور می گويد" ما باورداريم که خداوند اشکهای ما را جمع کرده
بر دلهای باير و جستجوگر مردم روسيه خواهد ريخت ".رنج و اشکها قدرت دارند .در زمان جفا بسيار
اشکها ريخته خواهند شد ولی نه فقط برای سختيهای شخصی .وقتی ما عيسی را اعتراف می کنيم شايد
ديگران را به خطر بياندازيم و اغلب سخت تر است ببينيم محبوبان مان رنج بکشند تا خودمان  .يا گاهی
اوقات آنانی که به ما نزديکند با مخالفت خود با مسيحيت ،دردهای ما را افزايش می دهند که اين خود
برتر از هر خصومتی است.
هنوز اطميان باقی است".خداوند اشکهای ما را گردآورده آنها را بيرون خواهد پاشيد .اشکهای ما در
طی جفا در دل زمين می افتد ،حيات تازه و بيداری را در جاهای ديگر بر می خيزاند .شهيدان حاليکه
قلبها را می جويند بر قلبهای خشﮏ و جستجوگر برکت خواهد آورد .دانۀ گندم که در هنوز دانه های
کليسا هستند.
اين واقعا شگفت آور است که ما می بايد دراندرون شراکت در رنجهای او داخل گرديم ) فيلپيان باب ٣
آيۀ ( ١٠که به معنی سختی ديدن با مسيح است بخاطر بدن او ،برای منتخبان او و نيز برای آنانيکه از او
دور شده اند و يا کامﻼ درطغيان بر عليه او بسر می برند  .اشکها و مصيبتهای ما کمﮏ خواهد کرد تا
بسياری را بسوی مسيح بازآورند تا بتوانند به جﻼل جاودانی برسند .رنج ديدن برای مسيح ،شاه شاهان،
نتايج فراتراز دسترسی را دربردارد .هر قدر سختيها عميق تر و عظيم تر باشند ،ثمره و جﻼل شگفت
انگيزتر خواهد بود .بنابرين رنجهای جفا همراه با استنطاقها و شکنجه ،ميوۀ بسيار ببار خواهند آورد .اگر
مسيح يﮏ ليوان آب سرد را که به اسم او داده می شود اجر بدهد ،چقدر بيشتر به آنانيکه بخاطر او سختی
می بينند اجر خواهد داد .او ما را بسيار دوست می دارد به همين دليل در آزمايشات ما سهيم گشته  ،به
خاطر آنچه برای اومتحمل می شويم ،با نگاهی مملو از تشکری عميق بر ما می نگرد  .با دلگرم گشتن
از اين اميد ،رسوﻻنی که با سختيهای عظيم روبرو بودند و می بايست از ميان آتش سختيها عبور می
کردند ،وقتی درمورد مشکﻼت می نوشتند ،نوايی از شادی را نيز در آن می نواختند" .بلکه به قدری که
شريﮏ زحمات مسيح هستيد خشنود شويد تا در هنگام ظهور جﻼل وی شادی و وجد نماييد) ".اول
پطرس باب  ٤آيۀ  (١٣اين ابديت است که اهميت دارد .کلمات قادر به بيان آنچه منتظر کسانی که بخاطر
مسيح در اين زندگی رنج برده اند می باشد ،نيستند .که در آسمان او را رو در رو خواهند ديد و شادی،
دل های ايشان را مملو خواهد گرد .شادی غير قابل تصوری در ابديت منتظر ايشان خواهد بود و ايشان
شادمانی ،سرور وظفر و خندۀ شادمانه را برای اشکهايی که در اينجا ريخته اند ،به عنوان پاداش دريافت
خواهند کرد.
آسمان واقعيت دارد و همانست که در انتظار ماست .غمهای اين زندگی به آخر خواهند رسيد اما جﻼلی
را که در باﻻ برای ما مهيا شده است پايانی نخواهد بود .هرگاه ما دلها و فکرهای خود را بر آنچه که در
باﻻست آنجا که مسيح است قرار دهيم) کولسيان باب  ٣آيات  ١و ( ٢قادر خواهيم بود که با جفا روبرو
گرديم .اميد و انتظار شادی آينده ،ما را قوت می دهند تا متحمل سختيها باشيم و تاج حيات ،مصيبت را
ارزشمند می سازد .در مکاشفه باب  ٢٠آيۀ  ٤شهيدان وعده داده شده اند که با مسيح سلطنت خواهند کرد
و در کنار او بر تخت خواهند نشست .چه تفکرحيرت آوری ،تصور بودن برکنار عيسی در ابديت ،که
اولين و عالی ترين محبت ما و داماد و پادشاه آسمانی ماست .در رودر رويی با اين جﻼل ،زجر وسختی
می بايست ناپديد شده باشند.
"زيرا يقين می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جﻼلی که در ما ظاهر خواهد شد هيچ است ".
)روميان باب  ٨آيۀ ( ١٨اين کلمات کتاب مقدس درموردهمۀ سختی ها و خصوصا در مورد جفا حقيقت
18

دارند .جﻼل آسمان شادی و سعادت غير قابل درکی را تا به ابديت برای ما به ارمغان می آورند .رنج
اين زندگی محدود می باشد و يﮏ روز به پايان خواهد رسيد .اکر ما صبور و در ايمان قايم باشيم سختی
و رنج به ما شادی بی پايان خواهد بخشيد و همانگونه که عيسی قول داده است "،خوشابه حال شما که
الحال گريانيد زيرا خواهيد خنديد) ".لوقا باب ٦آيۀ ( ٢١در آسمان ما در کنار او همواره به وجد خواهيم
آمد.
آسمان از جهنم زورآورتر است ،بر شکنجه چيره گشته ،موقعيت شيطانی زندانها و اردوگاه های کار را
تبديل می دهد .بياييد اکنون در واقعيت آسمان و هرچه در آنجا به انتظار ماست زندگی کنيم .حتی
زمانيکه ما در عمق زجر ،جفا و عذاب هستيم ،اين منشأ شادی نامتناهی را از دست نخواهيم داد.

ای شکفتی جاودانی آسمان ،
با رنگهای درخشان ،برای ما تصوير کن،
خداوند آسمان و پادشاه شادی را.
همچنانکه ما در جﻼل آسمان می نوشيم،
در زيبايی آن ،روانهای ما جشن گرفته ،
تمامی آزمايشات ما رنگ می بازند.
تا رنجها و سختی اين دنيا
هرگز چشمانمان را برجﻼلی که همچنان در انتظار ماست نبندند.
بگذار زمانيکه با وحشت ها روبرو می شويم اطمينان کنيم ،
که آسمان در ميان دهشت ها از آن ماست،
پس رنج ،درد خود را خواهد باخت ،
آسمان و قدرت مجذوب کننده اش منزل جاودانی ماست،
ای آسمان که خانۀ جاودانی مايی ،
با قدرت جذابيتت ،
با برداشتن درد و رنج،
با چيره شدن بر ترس و گريه،
تو جانم را در سختی ها تازه می کنی ،
هيچ چيز نمی تواند شادی تو را از من بربايد ،

فصل هفتﻢ

نيرومند بودن در خداوند ،بيدار باشيد و دعا کنيد ) .متی باب٢٦آيۀ (٤١

عيسی در محبت عظيمش نسبت به شاگردان ،سعی کرد که ايشان را برای زمان آزمايش آينده آماده
سازد .در سه بار از پيشگويی های خود در مورد رنجهايش ،اظهار داشت که ساعت مصلوب شدنش
داشت فرا می رسيد .ما می دانيم که شاگردان چه عکس العملی نشان دادند .چنانکه گويی آنچه خداوند و
ارباب ايشان گفته بود ،نشنيده بودند .آيا ما امروزه سخنان او را دربارۀ رنج های زمان های آخر می
شنويم که در مورد جفای جهانی مسيحيان می باشد ) .لطفا برای مثال به متی باب  ٢٤آيۀ  ،٩يوحنا باب
١٥آيۀ ٢٠مراجعه کنيد (.آيا شما نشانه های جفايی را که درجامعۀ غربی به آرامی می خزد می بينيد.
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اگر فقط می دانستيم چه قريب الوقوع است ساعت آزمايش و چشمانمان را به حقايق نمی بستيم .مردم بی
ايمان اين دنيا از ايمانداران حکيم تر هستيند ،چنانکه مسيح مشاهده می کند) .مراجعه کنيد به لوقا
باب  ١٦آيۀ ( ٨آنها در فهميدن معانی و مفاهيم موقعيت جهانی سريع هستند .اخطار عيسی در مورد
اينکه مانند مردم زمان نوح عمل نکنيم ،در درجۀ اول به ما مسيحيان اشاره شده است:
"ليکن چنانکه ايام نوح بود ،ظهور پسر انسان نيز چنان خواهد بود .زيرا همچنانکه در ايام قبل از طوفان
،می خوردند و می آشاميدند و نکاح می کردند و منکوحه می شدند ،تا روزی که نوح داخل کشتی گشت
و نفهميدند تا طوفان آمده همه را ببرد ،همچنين ظهور پسر انسان نيز خواهد بود ")متی باب  ٢٤آيات ٣٧
و  (٣٩عيسی می خواهد قبل از اينکه خيلی دير شود ما را کمﮏ کند .او به شرطی می تواند اينکار را
بکند که ما بطور واقع بينانه با تهديد يﮏ جفای جهانی برای مسيحيان و يﮏ مصيبت عمدۀ جهانی روبرو
گرديم.
عيسی در باغ جتسيمانی به شاگردانش گفت" بيدار مانده دعا کنيد ".و کتاب مقدس به ما می گويد خود
عيسی نيز با جديت بسياری دعا کرد) .لوقا باب  ٢٢آيۀ ( ٤٤در ساعت رنج و درد ،کسانی که اکنون
بسيار دعا می کنند نيرومند خواهند بود و راهنمايی های کتب مقدس را پيروی خواهند کرد که می
گويد":بنابرين پيش از هر چيز سفارش می کنم که مؤمنان درخواستها ،دعاها ،شقاعتها و شکرگذاريها را
برای همۀ مردم بجا آورند" ) .اول تيموتايوس باب ٢آيۀ (١
دعا کردن می بايد برای ما از اولويت برخودار باشد و بهترين قسمت وقت ما بايد به دعا
تخصيص داده شود حتی اگر به بهای خواب و تمايﻼت و خواسته های شخصی ما تمام شود.
ما فقط می توانيم تعهد خويش نسبت به تحمل سختی را در دعا به نزد خدا بياوريم ،زيرا که فقط در
دعاست که ما می توانيم ارادۀ خود را کامﻼ به او تسليم کنيم ،در اطميان به اينکه او اجازه
نخواهد داد مافوق طاقت خود وسوسه شويم .اگر روح القدس هدايت کند چنين عمل تعهد را می
توان نوشت تا بتوان برای آن بارها و بارها دعا کرد .هرگاه تا به اين حد تقﻼی خويش را کرده
ايم تا بتوانيم بگوييم"ارادۀ تو کرده شود ".قلبهای ما در آرامش فروخواهد رفت .زمانيکه در طی
جفا او ما را رهبری می کند اگر خود را به اراذۀ خدا تسليم کنيم ،اين امر در ساعت امتحان ما را
محکم و نيرومند خواهد ساخت .پيوند جدا نشدنی به دعای تخصيص يافته ،يﮏ روح معتمد است ،زيرا
آنچه را که ما تجربه می کنيم بر طبق ايمان ما خواهد بود  .بر چه کسی ما اعتماد خود را قرار می دهيم؟
برخدايی که آسمان و زمين را آفريد ،خدای قادر مطلق .حتی در لحظات سخت نيز امداد ما مطمنا ّ از او
خواهد آمد .ما ايمان داريم به عيسی غلبه کننده و مددکار قادر  ،بر او که بادها و موجها ،بلکه همه چيز
مطيعند .اگر برای ما سخت است که دعا کنيم ،شايد اين ما را کمﮏ کند که چنين آيه ای را به عنوان
مقدمه بکار ببريم.
"من ايمان دارم و جنبش نخواهم خورد" .من به تو اعتماد خواهم کرد ،ای پدر .زيرا تو هميشه به کمﮏ
من می شتابی.
با تحکيم ايمان خود ،ما آنرا رشد می دهيم .با اعتماد خود که توسط دعا تقويت يافته است ،ما قادر خواهيم
بود آزمايشات جفا را تحمل کرده جرأت آنرا داشته باشيم تا وفاداری خود را به عيسی اقرار کنيم .با
صرف نظر از عواقبی که در بر دارد ما ادامه خواهيم داد براينکه بر او شهادت دهيم  ،و تا به آخر
وفادار بمانيم.
امروز خدا به دعای ايمان ما انتظار ماست و قول داده است که دعای ما را جواب بدهد و اسم او بلی و
آمين است .امروز در زمان دعا ما آنچه را که برای فردا نياز داريم دريافت می کنيم يعنی يﮏ روح
متوکل و شجاعت ﻻزم برای تحمل رنج و ايستادن برای ايمانمان.
پذيرفتن سختی و دعای ايمان ،همپای تﻼش برعليه گناه پيش می روند .آنانيکه بسيار مصمم اند تا با
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گناهانشان مقاومت کنند ،درحاليکه در ايمان و دعا می جنگند ،در زمان امتحان نيرومند خواهند بود زيرا
گناهانشان برايشان نخواهند آويخت .گناه ،ما را ضعيف و گرفتار می کند و ما را در زمان آزمايشات
شکست خورده و مأيوس می سازد حتی ما شايد به جايی برسيم که عيسی را انکار کرده ،به همکيشان
مسيحی خود خيانت کرده از خدا دور گرديم .هرچند آنانيکه اکنون با هر موضوعی در دعا جنگيده توسط
خون بره غالب می آيند ،در خداوند نيرومند خواهند گرديد.
فصل هشتﻢ

ساعت باغ جتسيمانی برای دنيا

پطرس و يعقوب و يوحنا را همراه برداشته مضطرب و دلتيگ گرديد و بديشان گفت":نفس من از حزن
مشرف بر موت شد .اينجا بمانيد و بيدار باشيد".مرقس باب  ١٤آيات  ٣٢تا . ٣٤
در باغ جتسيمانی عيسی با تباهی خدمت و پايان زندگی خويش روبرو می گرديد .او با مرگ  ،سرور
پرقدرت تاريکی که با نهايت بی رحمی او را زجر می داد ،گﻼويز گرديد.
اهميت باغ جتسيمانی در چه بود؟ در اين جنگ مصمم ،خدای پدر با برخيزانيدن دعايی مخصوص از
درون او مقصود شگفت انگيز خود را به کمال رسانيد و او را برای وحشت ها و امتحان مصلوب شدن
که داشتند نزديﮏ می گرديدند ،نيرومند گردانيد ،زماينی که می بايست برای ما متحمل مجازات خدا
گردد .اين دعايی بود که در آن عيسی قبول کامل ارادۀ پدر را ظاهر کرد.
در اين ساعت تاريﮏ ،دعا اسلحۀ عيسی بود .اناجيل چنين نگاشته اند که مسيح " زانو زده دعا کرد...و
دوباره برای بار دوم دورتر رفته دعا کرد ...و با بودن در عذاب با اصرار بيشتر دعا کرد و عرق او
چون قطرات خون بر زمين افتاد) ".لوقا باب ٢٢آيات  ٤١و ٤٤و متی باب ٢٦آيۀ ( ٤٢اکنون با ربط
دادن اين واقعه به زندگی خود ،می بينيم که در زمان تاريکی حاضر و با اشراری که ما را احاطه کرده
به ما حمله ور شده اند ،ما نيز واداشته شده ايم تا دعا کنيم .اکنون عيسی همچنانکه مدتها پيش
ازشاگردانش خواست و از ما نيزمی خواهد" برخاسته دعا کنيد تا در امتحان نيفتيد ") .لوقا باب  ٢٢آيۀ
 ( ٤٦پيش از همه ما احتياج داريم که برای خود دعا کنيم زيرا که توسط قوای تاريکی ،ما در معرض
حمﻼت بی مانندی قرارگرفته ايم و خطرجذب شدن در اغفال و بی قانونی بسيار حقيقی است  .جو حاضر
آزار دهنده است و ايجاد ترس و يأس می کند .قدرت های شرارت سعی می کنند که ما را بسوی شکست
گرايی جذب کنند .مخصوصا زمانيکه ما می بينيم برخی از اعضاء خانوادۀ ما مورد شکار دشمن قرار
گرفته اند ،وسوسه می شويم که تسليم شويم در نتيجه در روبرو شدن با قوای روزافزون شرير احساس
ضعف و بی قوتی می کنيم .ما نمی توانيم هيچ کمکی از مردم انتظار داشته باشيم ولی دعوت مقتدرانۀ
عيسی به گوش ما می رسد که می گويد" دعا کن".
رسالۀ يعقوب چنين توضيح می دهد" :پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما
بگريزد .و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد) ".بعقوب باب  ٤آيات  ٧و  .(٨اين دعا به اين
معنی است که به خدا نزديکی جسته با اوارتباط برقرار کرده ،همۀ مشکﻼت خود را که ما را مأيوس می
کنند به نزد او بياوريم .پس وضعيت دگرگون خواهد گشت  .زمانيکه ما مشکﻼت خود را در دعا به
حضور خدا می آوريم ،او آنها را حل می کند .او وارد عمل شده افسردگی ،دلسردی و نااميدی در قلبها
را تبديل داده به جای آنها دلهای ما را با آرامش ،قدرت ،آسايش و شادی عميق پر می سازد .از طريق
دعاست که ما در می يابيم که در خدا ما ازپدری مهربان و پرمحبت برخورداريم .در اين زمانهای بسيار
سخت او ما را چون فرزندان خود گرفته بر دل خود می فشارد .او ما را تقويت داده از طريق روح
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خويش به ما شهامت تحمل سختی را می آموزد .دعا هنری نيست که فقط از ايمانداران بالﻎ طلبيده شود .
ما می توانيم دعا را از همان دقيقه ای که خداوند را شناخته ايم آغاز کنيم.
دعا به معنی خواندن نام عيسی است ،که سرور پيروزی و برۀ خداست .به عنوان برۀ قربانی ،او بر
جلجتا با از بين بردن قدرت شيطان بر او پيروز گرديد .هروقت ما نام عيسی را می خوانيم که در اين
زمانهای شرير همانا قهرمان ماست ،شريرانی که سعی در آزار ما دارند پا به فرار می می نهند .آنها
کوشش می کنند دلهای ما را با يأس و بی ايمانی پر کرده ،قدرت ،شادی و اطمينان پيروزی را از ما
بربايند .بنابرين ما واداشته شده ايم بيشتر از هر وقت ديگری دعا کرده ،در جنگ روحانی متعهد گرديم.
مسيح ﭘيروز است .مسيح ﭘيروز است.
هرچه اين کلمات را به عنوان دعا ادا کنيم کافی نخواهد بود .آنها قدرت دارند ،خواه ايشان را بطور
خاموش و يا باصدای بلند ايراد کنيم .سپس قدرتهای تاريکی که در پی بدام انداختن ما می باشد تسليم
خواهند شد .در اين دورۀ پر از اغفال و فريب ،تعاليم غلط ،تأثيرات شريرو بدعتهای شيطانی ،اين دعا
پناهگاه ماست .اگر ما به آنچه عيسی می گويد عمل کنيم ،با دعا کردن در اين ساعت باغ جتسيمانی که
درجهان است و با اعﻼم اينکه او پيروزی است ،ما نيزغالب گشته ،تسلی ونيرو خواهيم يافت  .ما مدد او
را در هر نبرد و سختی ،تجربه خواهيم کرد .وقتی در دعا چشمان خود را بسوی عيسی بر گردانيم ،
شاهزادۀ مقتدر پيروز را که بر دوزخ و شيطان غلبه يافت ،در بر بگيريم .پس در ميان سختی ها و
پريشانی زمان حاضر شادی پيروزمندانه قلبهای ما را فراخواهد گرفت که عيسی ﭘيروز است .او به
عنوان خداوند و پادشاه باز خواهد گشت.
ولی حتی امروز او به عنوان خداوند و مددکنندۀ ما ،همراه ما می باشد .فقط دعا بود که به عيسای مسيح،
پسر خدا قدرت داد که زمان تاريﮏ باغ جتسيمانی را تحمل کند  .پس چگونه ما که گناهکار هستيم انتظار
داريم که قدرت ﻻزم را برای تحمل زمان باغ جتسيمانی زندگی خود ،به غير از طريق دعا دريافت کنيم .
وقتی عيسی در باغ جتسيمانی دعا کرد ،دعای خاصی را انجام داد ،دعايی با قدرتی شگرف که شيطان
را دور کرد ،دعايی که نشانگر عميق ترين پرستش ها بود .مسيح چنين دعا کرد":ای پدر من...نه به
خواهش من بلکه به ارادۀ تو) ".متی باب  ٢٦شش آيۀ ( ٣٩دعای" بله ﭘدر "به قيمت عميق ترين رنج
ودرد برای مسيح تمام شد .آن يﮏ تقديم بﻼشرط به عظيم ترين زجر بود .تصاوير هنرمندان مشهور از
عيسی ا زمانيکه اين دعا را می کند که" ارادۀ تو کرده شود " .او را در حاليکه به روی در افتاده است
تصوير می کنند.
برای پسر خدا که صاحب همۀ قدرت است ،عملی از تقديم کامل بود که بگويد"من خود را به ارادۀ تو می
سپارم اگرچه آنرا درک نمی کنم ".من به تو و رهبری تو اعتماد دارم حتی اگر به معنی روبرو شدن با
نابودی حاصل يﮏ عمر زندگی من باشد و يا حتی اگر به اين معنی باشد که شاگردان من مرا ترک
بکنند .من خودم را به تو تقديم می کنم حتی اگر قرار باشد مرگ و قوات دوزخ مرا هم اکنون بکشند .
لبيﮏ  ،من از آن تو هستم .هرچه منظور نظر توست با من کرده شود.
ساعت باغ جتسيمانی بر زمين فرارسيده است و اکنون عيسای مسيح ما رابه تﻼش وامی دارد که چون
او دعا کنيم .آرامش فقط زمانی داخل قلب ما می شود که ما از نمونۀ او پيروی کنيم  .زيرا در آن زمان
است که ارادۀ ما در ارادۀ او ادغام می گردد  .شايد ما بخواهيم تقديم خود به او را در چنين دعايی اظهار
کنيم "  :بله پدر راه های تو کاملند  .من آنها را حتی اگر به اين معنی باشد که می بايست در اين زمان
مهيب زندگی کنم می پذيرم  .من موافقت خود را به تو اعﻼم می کنم ،تو همه چيز را در زندگی من
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طرح ريخته ای و ارادۀ تو نيکوست .من می دانم که تو مرا به هدفی ابدی هدايت می کنی  .تو مزد و
اجر من هستی .در آسمان ،من تو را در بر خواهم گرفت
و سختی و زجر تا به ابد دور خواهند شد".

خدا همواره به پيش هدايت می کند،
بسوی هدفی مهيب و الهام بخش.
بسوی جﻼل نامتناهی آسمان،
و به آرامش و شادی ای ابدی ،
راه های خداوند اغلب از تاريکی
به جﻼل می گذرند برای ۀآنانيکه ارادۀ خود را در ارادۀ او فرو می برند،
همانند جانهای خرسند کودکانه،
همۀ هدايتهای خداوند برای کودکانش،
بر محبتهای خداوندی شهادت می دهند ،
و در تاريکترين باريکه ها ،
محبتش فروزانتراست ،

"راه های تو هميشه عالی هستيند و داوريهای تو حقيقت و عدلند " .دعاهای کوتاهی چون دعای مذکور،
ما را کمﮏ خواهند کرد تا ارادۀ خويش را از نو به او تقديم کرده بتوانيم سختی های زمان حاضر را
تحمل کنيم  .از طريق چنين عمل وقف و تخصيص است که رنج و سختی ،تسلطش را بر ما از دست می
دهد  .بدون زندگی توأم با دعای متمرکز و مشتاق ،ما در اين عصر شيطانی که از آزمايشات و وسوسه
ها و با همۀ آنچه ترسناک  ،غمناک و مأيوس کننده اند در هم شکسته استُ ،گ ُم می گرديم .اگر مابخواهيم
در زمان جفا و مصيبت ،امداد و رهايی را تجربه کنيم ،احتياج خواهيم داشت که زندگی در دعا را در پی
گرفته ،رابطۀ محبت آميز عميقی را با ﭘدر و عيسای مسيح ايجاد کنيم .دعا همه چيز را تغيير می دهد
ولی چه کسی می تواند تا به اين حد دعا کند؟ فقط کسانی که خود را ضعيف و گناه کار ديده ،با احساس
احتياج عميق خود به عيسی ،به سوی او می آيند .و خداوند نيز همچنانکه وعده داده است بسوی مسکينان
در روح و گناهکاران توبه کار آمده ،داخل قلب ايشان گرديده در آنجا زندکی می کند.
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فصل نهﻢ

نزديک شدن به زمان امتحان
و خداوند دلهای شما را به محﺒت خدا و به صﺒر مسيح هدايت کناد)دوم تسالونيکيان باب  ٣آيۀ ( ٥

زمانيکه جفا برما آيد ،اين نکته اساسی است که مسيح به عنوان عظيم ترين محبت در دلها ما زندگی کند .
اگر من کسی را دوست بدارم می توانم برای او سختی ببينم .در طول زندگی در دعا ما در اندرون خود
بيشتر و بيشتر به او جای می دهيم  .هر آنچه دلهای ما را در زمان پريشانی و بدبختی پر می سازد ،بر
ما حاکم خواهد بود .اگر آن عيسی باشد ،او حاکم خواهد بود وگرنه دشمن و بدبختی بر ما قدرت خواهد
داشت .اما اگر امور دنيوی ،خانواده ،حرفه ،اعتبار و آبرو ،تندرستی و خوشبختی ،امنيت شخصی  ،ما
را مشغول سازند ،ديگر ما قدرت اين را نخواهيم داشت که سختی و عذاب را تحمل کنيم  .فقط در
عيسای مسيح است که ما اين نيرو را می يابيم تا بر سختی غالب آييم .اين الزامی است که او در ما
زندگی کند.
وقتيکه برخی ايمانداران بخاطر عيسی به زندان و اردوگاه های کار فرستاده می شدند ،آنهايی که
دلهايشان از امور دنيوی پُر بود ،ثابت کردند که ضعيف هستند .برای ايشان تحمل هر زيان ضرری برای
ايشان سخت بود  .دل ايشان هرآنچه را که ديگر نداشتند طلب می کرد و در زمانی که مجبور ميگرديدند
که تحت موقعيت های سخت و دشوار زندگی کنند ،در يأس و نااميدی بودند .بنابرين عيسی قادر نبود با
آسودگی ،آرامش و شادی خويش مظفرانه رسوخ کند.
برعکس ايماندارانی که دلهای ايشان از مسيح پُر بوده ،از بندگی و خواهشها و امور دنيوی آزاد بود،
توانستند استنطاق و شکل های مختلف ديگر شکنجه را تحمل کنند ،زيرا عيسی در آنها زندگی می کرد و
هيچکس نمی توانست ايشان را از او بدزدند .عيسی اولين و برترين محبت ايشان بود .اين محبت نخستين
و محبت منحصر بفرد نسبت به عيسی است که به شخص نيرو می بخشد تا سختی ببيند.
آنانيکه با محبت عيسی مشتعل هستند ،حقيقت وعدۀ او را تجربه خواهند کرد که " :اگر کسی مرا محبت
نمايد ،پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم
ساخت) ".انجيل يوحنا باب ١٤آيۀ ( ٢٣اگر خداوند و نجات دهندۀ ما در دلهای ما زندگی کند به اين معنی
است که کسی که همۀ قدرت را در آسمان و بر زمين دارد در ما سکنی گزيده است و در او ما نيرومند
هستيم  .و نيز بدين معنی است که او که محبت ازلی است در ما ساکن است و درمحبتش ما ايمن هستيم و
ترسهای ما دفع گرديده اند .اوست کسی که قدرتش در ضعف ما ظاهر می گردد) ،دوم قرنتيان باب
١٢آيۀ( ٩و ما را قادر می سازد تا غالب شده ثابت قدم باشيم .حتی عظيم ترين سختيها قادر نخواهند بود
شادی ای را که به ما می دهد فروبرد ،زيرا که او خود شادی هميشگی است .زمانيکه ما در رنجی عميق
هستيم ،او به عنوان تاج آسمانی ،جﻼل و شادی آسمان را پايين می آورد پس بياييد اين محبت نخست و
آتشين ،و محبوب کليسا را برای مسيح دعا کنيم .آنگاه ما حقيقت کتابمقدس را تجربه خواهيم کرد که می
گويد"  :مرا چون خاتم بر دلت و نگين به بازويت بگذار ،زيرا محبت مثل موت زورآور است ...شعله
هايش شعله های آتش لهيب يهوه است  .آبهای بسيار محبت را خاموش نتواند کرد و سيلها نتواند آنرا فرو
نشانيد ) .غزل غزلها باب  ٨آيات  ٦و ( ٧
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فصل دهﻢ

آموختن از هﻢ اکنون آغاز می شود

الف  .بياييد با خواندن روزانۀ کﻼم خدا و انباشتن آنها نه فقط در حافظه بلکه در دلهای خود ،خويشتن را
آماده کنيم  .بياييد اکنون محبتی عميق نسبت به کﻼم خدا را در دلهای خود ترويج داده ،در زندگی خود
استعمال کنيم تا در زمان سختی و جفا ،حتی اگر کتابمقدس از ما گرفته شود ،باز هم می تواند منبع قوت
در زندگی ما گردد و رابطۀ ما با خدا در مسيح عيسی تقويت شود.
ب  .هر وقت سختی ها و موقعيت های غيرممکن در زندگی روزانۀ ما برميخيزند ،بياييد قدرت تام خدا و
کمﮏ پدرانۀ او را باور کنيم .بياييد نگرانی ببارنياوريم بلکه به مواضبت محبت آميز و لطيف خداوند
کامﻼ اعتماد کنيم .که او هرگز بيشتر از آنچه بتوانيم تحمل کنيم به ما نخواهد داد و او هميشه راه ها و
منابعی برای کمﮏ دارد .پس زمانيکه جفا فرا برسد ما در ايمان ورزيده شده ،در نتيجه کمﮏ او را
تجربه خواهيم کرد.
ج .پس بياييد ناراحتيهای کوچﮏ جسمانی ای چون درد ،ضعف و خستگی را با ايمان به قدرت خون
مسيح که ما را تقويت کرده نيروی ما را تازه می کند ،تحمل کنيم  .پس ما برای آينده آماده خواهيم شد،
زمانيکه زجرهای جسمانی عظيم تر خواهند بود.
د  .در زمان رويارويی با مشکﻼت و موقعيتهای سردرگم کننده ،بياييد ارادۀخود را به او تسليم کنيم و
زمانيکه تزکيه می گرديم ،بياييد خودمان را زير دست زورآور خدا فروتن نماييم .باشد که جواب
ما هميشه اين باشد که" بله پدر ،داوريهای تو هم در حال و هم در آينده عدلند" .
ه  .بياييد همواره بسوی عيسی نگاه کنيم که شايد ديد و نظر صحيح را داشته باشيم .با ديدن مرد غمها در
روح  ،مردی که با حزن و اندوه آشناست ،او ما را قادر خواهد ساخت که متحمل زجر و سختی بشويم .
تمرکز بر فاتح مقتدربر گناه و شيطان) عيسی (ما را نيرومند خواهد ساخت.

ف  .بياييد در ايمان ،رهايی در مسيح را در نبرد روزانۀ خود برعليه رفتارهای انتقاد آميز ،غرور،
روحيۀ سرزنش گر ،غبطه ،ارادۀ خود محور ،خودخواهی ،خشم و خواهش های جسم خود ،و نيز
وابستگی های خويش به مردم و اشياء را در ايمان طلب کنيم  .پس گناه نخواهد توانست ما را در آينده
تضعيف کند  .و هرگاه به زندان و يا اردوگاه کار برده شويم ،با انعکاس محبت و آرامش عيسی بر
اشخاصی که در گرداگرد ما هستند ،می توانيم شاهد باشيم .
و  .بياييد تا به خاطر محبت به مسيح هر گونه سختی را چه خورد و چه بزرگ تحمل کنيم ،تا وقتی که
در جفا می بايست درد وعذاب را تحمل کنيم  ،عکس العمل خودانگيختۀ ما اين باشد که بگوييم "عيسی
من اين را به خاطر تو تحمل خواهم کرد ".
ز  .بياييد هم اکنون از طريق مصاحبت با او درهر وقت و نيزبا انجام دادن هر چيز در محبت برای او،
درمشارکت نزديﮏ با او زندگی کنيم ،تا محبت که قويترين قوات است ما را نيرو بدهد تا سختی را در
زمان جفا تحمل کنيم.
ح  .بياييد زندگی ادغام شده با دعا را داشته باشيم تا همان دعا در وسوسه و آزمايشات و نيز در زمان
تنهايی ،اضطراب و سختی ،پناهگاه هميشگی ما گردد  .زمانيکه ما دعا می کنيم عيسی به سوی ما جذب
می گردد و آسمان را برای ما بر زمين می آورد.
ط  .پس بياييد با عزمی راسﺦ برعليه اشتياق داشتن به اشتهار ،حيثيت و آبرو ،و يا ترس از رنجانيدن
خاطر مردم ،مبارزه کنيم تا بر جبن خود غلبه يابيم .بياييد تا خودمان را متعهد کنيم تا بدون سازش برای
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خداوند بايستيم و تأييد او را در همه چيز بجوييم .پس در طی جفا خواهيم اراده خواهيم کرد که بهای
باورهای خود را بپردازيم.

ی  .بياييد تا اکنون بر آنانی که ما را رنﺠانده انيده اند و با ما با بی عدالتی رفتار نموده اند خوبی را به عمل
بياوريﻢ  .آنها را برکت بدهيﻢ و در ﭘندارو گفتار و کردار ،ايشان را محﺒت کنيﻢ .ﭘﺲ به اين طريق بعدها رفتار
درستی را نسﺒت به جفاکنندگان خود خواهيﻢ داشت  .بﺠای داوری کردن ايشان ،قادر خواهيﻢ بود مانند يک بره با
فروتنی و همدردی ونيز با آگاهی فروتنانه از گناه خودمان ،با ايشان روبرو گرديﻢ.

ک  .هرگاه ما در برخی موقعيتها و گفتکوها ازگفتن سخن باز می مانيم ،بياييد به روح القدس کامﻼاعتماد
کنيم تا ما را در آزمايشات و استنطاقهای حال و آينده هدايت کرده ،سخنان خود را به ما ببخشد.
ل  .بياييد امروز کامﻼ بر عيسی حساب کنيم که آسمان را در زندگی ما به واقعيت تبديل کند  .و نيز تفکر
آسمانی داشته باشيم تا در طی جفا بتوانيم در اين اطمينان شادی کنيم که" سختی و زجر به پايان خواهد
رسيد و جﻼل بی پايان به دنبال خواهد آمد" .
فصل يازدهﻢ

وقف اراده
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ای پدر،
درطی اين مدت آماده سازی ،
کمکم کن تا تسليم کردن ارادۀ خود را به ارادۀ تو تمرين کنم ،
و خودم را به آن وقف کنم ،
تا در زمان درد و اَلم ،
بتوانم کامﻼ درارادۀ تو استراحت يابم ،
من باور دارم که ارادۀ تو نيکی ناب است
و طريقهايی که تو مرا بر آنها هدايت ميکنی
که راه های سختی در زمان جفا را نيز دربردارند،
مطابق تدبيرهای محبت آميز تو می باشند ،
نتيجۀ حاصله زجر و سختی نيست ،
بلکه شادی عظيمی است نزد تخت شاهی تو ،
در همۀ ابديت ،
ﭘدر من
بخاطر همه چيز تو را ستايش می کنم ،
تو زندگی مرا ترتيب داده ای،
و زندگی عزيزانم را نيز ،
حتی اگر راهبری های تو بنظردشوار برسند،
و هرچند در زمانهای آينده تلﺦ باشند ،
زندگی و اراده ام را بدست خود بگير ،
و هر چه مورد پسند توست با من کن ،
هرچه ارادۀ تو برای من در بردارد،
چه مسرت چه تلخی ،چه مرگ چه حيات،
من خود را نامحطاتانه تسليم تو می کنم ،
در ايمانی مطلق ،

که هرآنچه تو می کنی نيکوست ،
نه فقط در حق من بلکه همۀ عزيزانم نيز ،
تو همواره بهترين مصلحت ها را برای ما در دل داری ،
آمين

اعتماد بر محﺒت خدا
ﭘدر من
حتی پيش از بنياد عالم،
تو هرآنچه را که می بايست برمن اتفاق افتند،
هر روز ،هر ساعت در زمان چفا
آنها را برای من ترتيب داده ای
تو مرا می شناسی،
تو شخصيت و قدرت تحمل مرا می دانی.
تو می دانی که آيا من ضعيف هستم يانيرومند،
و پيش از اينکه چيزی را به زندگی من داخل کنی از پيش آنرا می سنجی.
قلب محبت آميز تو مراقب است تا که من،
بيشتر از توانايی خود در امتحانات و آزمايشات ،در زمان جفا،
دچار وسوسه نگردم.
و من در اين اطمينان دارم.
آی پدر من اگر کسی نيت شريرانه ای بر من دارد،
تو فقط سخنی بگو،
و کوشش های وی خنثی خواهند کرديد.
شکنجه گران من بيشتر از آنچه که تو برمن روا داشته ای  ،بر من نخواهند کرد.
و مسيح به من نيرو خواهد بخشيد تا پايدار بمانم.
خداوند عيسی زندگی مرا بدست بگير.
من برآنم که در محبت و قدردانی،
برای تو سختی ديده حتی بميرم.
زيرا تو از طريق مرگ رنج آورت برصليب،
مرا دوست داشتی و نجات را برايم به ارمغان آوردی.
دعا برای محﺒت نخستی

آمين

خداوندم عيسی،
روزی خواهد آمد که ممکن است در راهی پا بگذارم که تو از پيش آنرا پيموده ای.
طريقی که در آن در معرض تنفر قرارکرفته ام،
و در خطر زندانی شدن ،آزمايشات ،مضروب شدن و شکنجۀ جسمانی و فکری قرار گرفته ام.
پس درخواست ويژه ای از تو دارم که در اين زمان آمادگی،
آنرا روزانه به حضورت می آورم و آن اينست که محﺒت اوليه را به من بﺒخﺶ محﺒتی گرم و ﺳوزان

برای ﺗو خداوند عيسی که عﻈيم ﺗر از زجر و ﺳختی خواهد بود
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خداوندم عيسی

من محبتی را نياز دارم که مسيحيان اوليه داشتند ،در غير اينصورت قادر نخواهم بود سختی های آينده را
تحمل کنم ،زجرهايی که دنيا هرگز به خود نديده است .دعا می کنم محبتی را به من ببخشی که نيرومندتر
از هر مشقتی است وحتی قوی تر از موت می باشد .محبتی که هيچ آتشی نتواند آنرا ببلعد ،تا در زير
فشار جفا نه تنها تو را انکار نکنم بلکه تا به آخر وفادار بمانم .در زمانهايی که محبت من نسبت به تو
ولرم و يا از ته دل نبوده است ،يا اينکه برتر از همه بخاطر اوقاتی که ترا بيشتر از همه چيز دوست
نداشته ام و با تمام نيرو و صميميت کامل محبت نکرده ام ،آنچه را که تو ما را بر آن امر فرموده ای،
توبه را به من عطا کن .دل شکسته را به من ببخش که از آن محبتت مولود شود.
من هر گونه بستگی اشتباهی را که رابطۀ محبت آميز مرا با تو مانع می گردد و سست يا حتی قطع می
سازد ،نهی می کنم ،بستگی هايی چون بودن غﻼم خود ،وابستگی کاذب به خانواده يا شخصی خاص،
بندۀ شغل ،حيثيت و يا مايملﮏ خود بودن را  ،هر طريق زندگی و رفتاری که بر خﻼف احکامت هستند
و ترا محزون و بی حرمت می سازند  .به من عزمی ببخش که همۀ اينها را در هم بشکنم ونجات تو را
مطالبه کنم تا محبت تو جايی در قلبم داشته باشد  .از اين به بعد می خواهم به جای زندگی برای خودم و
آمال و اميالم ،می خواهم برای تو زندگی کنم .از اين به بعد می خواهم برای تو سختی ببينم.
خداوندم عيسی ،ای برۀ خدا ،قلبم را با محبت خودت پر ساز تا چون برۀ کوچکت بتوانم درد و مرگ ترا
پيروی کرده و با محبت و شکرگذاری برای زجر دردناک و مرگ تلخی که متحمل شدی ،سختی ببينم .
من باور می کنم که توسط قدرت خونت ،تو اين محبت گرم و نيرومند را به من خواهی
بخشيد  .آمين
خداوندا ترا دوست دارم.
ای عادل ترين و محبوب ترين ،ترا دوست می دارم .هر چه دارم و هستم از آن توست ای عيسای عزيز .
ای برۀ خدا ،محبوب جانم ،برۀ عزيز ،در دلم سکنی گزين و شاهی کن.
خداوندا ترا دوست دارم ،تو جانت را دادی تا مرا نجات بخشی  .و حال زندگيم و هرچه هستم کامﻼ از
آن توهستند  .تو را دوست دارم خداوند و اشتياقم بر اين است که از آن تو باشم ،مطلقا از آن تو خداوند
عزيز ،از آن تو فقط.
تو را دوست دارم خداوند آواز اشتياقم را بشنو .آواز پرستش در محبت و التهاب عميقش را.
ای پادشاه قلب من ،ای خدا و خداوند محبوب ،معبود تو اکنون و برای هميشه از آن توست ،برای هميشه
از آن توست.
بزودی تو را رو در رو خواهم ديد ای نجات دهندۀ عزيز ،مهيب و عظيم ،ای شکوه بی همتا در پرستش،
ستايش ،شکرگذاری ،هيبت شگفت انگيز .از دل من ،بدون وقفه نهر محبت جاری خواهد شد.
دعا برای زمان آزمايش خداوند عيسی

امروز در شادی و سختی تنها دارايی و ثروت من باش تا در زمان آزمايش ،عميق ترين تسﻼ و برترين
محبتم بوده الهام بخشم باشی تا هر کجا که بروی دنبالت کنم.
عطا کن تا هيچگاه ترکت نکنم بلکه حتی در سخت ترين مصايب به جای مفری سهل ،همواره ترا
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برگزينم .در زمان سختی بگذار اين محبت در دلم زنده باشد تا که مايۀ تسلی تو گردم و تو را جﻼل داده
نامت را به بسياری بشناسانم.
باور می کنم که تو در محبتت هرگز مرا ترک نخواهی کرد و در ساعت عظيم ترين احتياجم ،دعايم
برآورده خواهد گشت  .وفاداری تو پناهگاه و ملجاء من می باشد.
آمين
مادر مارتيريا
دعا برای وفادار ماندن عيسی

تو مرا نيرومند ،دﻻور و استوار خواهی ساخت،
و به محبتت مرا خواهی افروخت.
و در حاليکه تماماٌ وقف توشده استوار هستم ،چون صخره ای مستحکم تنها مقصدم اينست که،
فقط تو رابخواهم عيسی ،فقط تورا،
آماده ام که بهر تو سختی ببينم ،
من رهايی و آسايی را نخواهم ُجست.
حتی سعی نخواهم کرد تو را درک کنم.
خداوند عزيز تنها خواهشم اينست که در ايمان ،تو را در بر بگيرم.
و تو را حتی در شبهای آزمايشات و سختی دوست بدارم.

مادر مارتيريا
دعا برای آمادگی خداوندم عيسی

من باور دارم به عظمت قدرت بی قياس خدا،
که تو ظاهر ساخت زمانيکه ترا از مرگ برخيزانيد،
در من نيز زمانيکه در جسم ،روان و روح زبونم مؤثر خواهد بود ،
خداوند عيسی من نمی توانم از خود انتظاری داشته باشم
بلکه در هر چيز نگاهم بر توست ،
تو مرا وا نخواهی گذاشت.
تو آماده در کنارم هستی تا ياريم کنی.
خداوند عيسی کمبودم را برآورده کن.
يعنی بی ترس بودن را ،شجاعت برای شهادت دادن را ،
نيروی زجر کشيدن و محبت شعله ور را.
من به وعده ات ايمان دارم و بر آن اطمينان می کنم.
خداوند عيسی ياريم کن که چشمانم را به هدف مذکور بدوزم.
بزودی سختی به اتمام خواهد رسيد
و به جﻼ ِل بودن در کنارت تا به ابد ،تبديل خواهد گشت
به خاطر محبت تو ای خداوند عيسی
و با سپاسگزاری به خاطر نجاتم،
من خود را تقديم تو می کنم ،
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تا مايۀ شادی و تسلی تو گردد.

آماده ام خداوند عيسی ،
آماده ام تا به خاطر تو به سختی ها درآيم ،
با اطمينان به قدرت خونی که به خاطر من ريختی.
آمين++++
عيسی ،محﺒت من مختﺺ توست.

عيسی ،محبت من مختص توست ،
و زندگی من به مختص است
ای عيسی شادی و تاج من.
خورشيد زندگی من تويی.
ولی من ستاره ای کوچﮏ بيش نيستم.
ستاره ای که در تاريکی برای تو می درخشد.
ای عيسی من با تو همراهم.
تو که تاج و گوهر گرانبهای منی.
زمانيکه تاريکی راه مرا می پوشاند ،
تو خوشی و لذت دل منی.
حتی در تاريکترين شب ،
تو در کنار من باقی می مانی.
خداوندا تو مرا در به نزد خود نگهدار.
مرا با با سکونت در دلت،
با خودت يﮏ کن ،
تنها اشتياق و تمنايی که دارم اينست که،
تا به ابد در تو قرار بگيرم ،
تا اينکه تو را رودر رو ببينم.
فيض برای حمل صليب

خداوند عيسی ،
زمانيکه در زجر عظيم تو تأمل می کنم ،
که
صليبت را بسوی جلجتا حمل می کردی ،
و مصلوب شدن را متحمل می شدی .،
من باور می کنم تو بر اکراه و بی اشتياقی من چيره گشتی.
من باور دارم که تو وقف به تحمل سختی آينده را نيز به من خواهی داد.
در شکرگذاری و محبت به تو ،
تو که صليب را برای من با دردی قياس ناپذير،
تا به جلجتا حمل نمودی ،
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من نيز از اين به بعد خواهم گفت ؛
من صليبم را می طلبم ،
آن را می پذيرم چون از دستان تو فرا می رسد ،
پس صليبت را بر من بنه.
من صليبم را می طلبم ،
از او که نهرهای برکت جاريست.
صليبی که مملو از طﻼست.
و هرگز بسيار سنگين نيست ،
زيرا از دل محبت آميزت برانگيخته است.
و تو اول آنرا سنجيده ای ،
تا ببينی که آيا قادر به حمل آن هستم.
من طالب صليب آن هستم ،
صليبی که مرا به صورت تو تغيير می دهد ،
که برای من عزيز و ارزنده است.
که به مهيا شدنم کمﮏ می کند ،
تا جﻼل آسمانی را به ارث برم.
من صليبم را می طلبم ،
می خواهم آنرا حمل کرده تو را پيروی کنم.
ای خداوند عيسی ،ای حمل کنندۀ صليب ،
در طريقی که می روی تو را همراهی خواهم کرد ،
و اعتماد دارم که با روبرو شدن با سختی های تو ،
زجرهای من کوچکتر و ناچيزتر خواهند گرديد.
در زمانيکه در درد و زجر بسر می برم ،
می خواهم تو را سپاس گويم که مرا ﻻيق دانستی که
صليب و سختی را بخاطر تو تحمل کنم.
ای خداوند عيسای مسيح،
می خواهم برای تو سختی ببينم ،
تو که برای من ُمردی تا نجاتم دهی ،
من زندگيم و هرچه را که دارم مديون تو هستم.
می خواهم از تو سپاسگذاری کنم ،
زيرا افتخار اين را يافته ام تا در شراکت در زجرهای تو داخل گردم ،
و در انتظار رستاخيز زندگی کنم ای جﻼل آسمانی.
ياريم کن تا آنچه را که کﻼم تو می گويد انجام دهم ؛
"تا آنجايی که در زجرهای مسيح شريﮏ هستی شادی کن".
روزی در کنار تو تا به ابديت وجد خواهم نمود.
باشد که امروز وقف گردد.

باشد که اين روز برای تو ای خداوند عزيز عيسی ،وقف گردد.
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زحمات ،بيم ها ،هرآنچه دربر دارند،
باشد که در آن نام تو پرستيده و ستايش گردد.
برۀ خدا ،ای محبوب ما،
امروز فيض به من ببخش ،
تا که صورت تو را ؛
در هرآنچه می گويم و انجام می دهم منعکس سازم.
ياريم کن تا هر گونه آزمايشی را تحمل کنم.
ای عزيزترينم عيسی ،استغاثه ام را بشنو.
حتی در سخت ترين گذرگاه،
باشد که ای خداوند عيسی تو در من ديده شوی.
زمانيکه نامت بسيار تحقير گشته است ،
باشد که زيست کنم تا تو را جﻼل دهم.
در همه چيز ،هرچه اتفاق افتد ،
خود را چون راهروت محقق سازم.
درخواست ترسی از نوع صحيح

خداوند عيسی ترسی از نوع صحيح را در دلم بگدار  .عطا کن که ديگر از رنج نترسم  .زيرا که تو گفته
ای" ,مترس زيرا که من با تو هستم ".اما تو باز گفته ای" بترس از او که قادر است هم جان و هم جسمت
را نابود کرده به دوزخ اندازد".
پس ترس ناصحيح مرا از من دور کن و به جای آن مرا با اتکاء به تو و ياری کردنت در محبت ،
پُرساز . ،ياری ای که تو مرا به آن وعده داده ای ،پس هرگز مرا وانخواهد گذاشت.
بگذار که از گناه بترسم که مرا به دست شيطان می سپارد و نيز قادر است که رنج های دوزخ را در
ابديت به من بدهد.
با نور افشاندن بر گناهانم مرا آماده ساز تا بتوانم آنها را اقرار کنم ،قبل از آنکه دير شود و از طريق
خون گرانبهای تو و بازگشت از راه های پيشين و اعتراف به آنها بخشش را بدست آورم و شيطان
واداشته می شود که مطالبه اش رابر من از دست دهد  .بگذار بر گناهانم محزون شوم و قلبی فروتن و
توبه کار به من بده تا شايد از فيضت بهره ببرم ،فيضی که در زمان سختی بر آن کامﻼ وابسته ام و پس
از آن بتوانم داخل جﻼل آسمانی گردم.
من باور دارم که مرا ياری خواهی داد تا توسط قدرت رهايی بخش تو ،که به گناهکار توبه کار افاضه
می گردد ،بر گناه و ترس چيره شوم  .عطا کن تا در ميان سختی و خفت ،مصيبت و مرگ ،تو را با
زندگی خود جﻼل بدهم
آمين.
دعای باغ جتسيمانی

خداوند عيسی مرا چون بره ای کوچﮏ بساز که وقتی زمان جفا فرابرسد به ارادۀ خدا تخصيص يافته
باشم و در فروتنی هرگونه و هرکجا که تو هدايتم کنی  ،حتی اگر زندان  ،اردوگاه کار و يا مرگ باشد،
تو را پيروی کنم.
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می خواهم همراه تو باشم ،ای برۀ خدا ،خداوند و نجات دهندۀ من که بخاطر من زنجيرها بر خود حمل
نمودی .ای حاکم دنيا ،در زندگی روزمره می خواهم بر تو چشم بدوزم و بياد آوردم که چگونه تو به
آرامی و فروتنانه گذاشتی تا نگهبانان تو را بسته ،دستگير نمايند  .و همچنانکه آنرا بجا می آورم مرا
آماده بساز تا بتوانم در برابر دنيای مرئی و نامرئی شاهدی گردم.
کمکم کن تا با رغبت هرآنچه بر من سخت است تحمل کنم تا اتحادی عميق تر با تو داشته باشم .خداوند
عيسی ،زمانيکه وقت من فرابرسد به من نيرو ببخش تا بگويم" لبيﮏ آماده ام "و بگذار که فروتنی ،محبت
و آرامش تو را منعکس بسازم  .با پيوستن خود به تو ،بگذار به خاطر جﻼل تو ،تا به مرگ به تو وفادار
بمانم
دعای اطمينان

خداوندم عيسی
تو را برای اين تضمين که خود را در سختی و گرفتاری بر من ظاهر خواهی ساخت ،شکر می کنم چون
زمانی که باد و موجهای ويرانگر را مطيع خود گردانيدی.

هم اکنون نيز تو را ستايش می کنم،
زيرا هرچه قوای دهشت و تباهی عظيم باشند،
و مرا تهديد کنند تا تباهم سازند ،
نيروی تو برای امداد عطيم تر است ،
.و قدرت و قوت تو غير قابل قياس است
من قويأ باور دارم که اگر ترس من در روز مخوف ،عظيم باشد،
و تهديدم کند تا مرا فروبرد،
آرامش و تسلی تو که فرا گير منند عظيم تر خواهند بود.
در رويارويی با انهدام ،
چشمانم را بر تو خواهم دوخت.
زيرا تو خواهی آمد تا قدرت و ياريت را ظاهر سازی و
محبتت را بر من آشکار خواهی ساخت ،
من باور می کنم که احساس حضوردربرگيرندۀ تو،
زمان پريشانی ،دوزخ را به بهشت تبديل کرده
همه چيز را دگرگون خواهد ساخت ،
من به لشکرهای آسمانی تو و به ياری ايشان توکل دارم ،
من ايمان دارم به اينکه تو فرشتگانت را،
برای خدمت آنانی که می بايست رهايی را بدست آورند ،می فرستی
خصوصا برای آنانی که دستخوش رنج و جفا می باشند ،
ای روح قدوس،
به تو به عنوان مشاور و مدافع ،ايمان دارم
که در زمان آتی اغتشاش و آشفتگی راهنمايی و مشورت خواهی بخشيد.
زمانيکه هيچ کس نخواهد توانست مرا پند و نصيحت دهد.
من مؤکد ّا باور دارم که تو مرا برخواهی انگيخت
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تا تصميمات صحيح را اتخاذ کنم ،
و کمکم می کنی تا اعمال درست را به عمل آورم ،
پدر محبت آميز
به خاطر اين اطمينان تسلی دهنده،
که با دست مقتدر خود مرا خواهی پوشانيد ،تو را شکر می کنم.
پس در زمان جفا از هيچ صدمه ای رنج نخواهم برد.
من به محبت تو اعتماد دارم.
تو در هر تجربّۀ ترسناکی مرا مراقبت خواهی نمود ،
زيرا تو پدر من هستی.
وقتی تاريکی در راه افزون شود ،
تو مرا چون کودک خود ،بدست خواهی گرفت و مرا از آن خواهی گذرانيد.
آمين
وقتی موجها به برترين اوج خود خيزند.،

زمانيکه موجها به برترين اوج خود خيزند ،
من اين سرود را خواهم خواند ،
"که رهانندۀ من در داخل قايق طوفان زدۀ من است".
او امر می کند" دور شويد ای همۀ وحشتها "،
همچنانکه بر باد و هوا ،
همچنان ای فرزند تو را خواهم پوشانيد.
بر قلۀ زجرهای ما ،
مستغرق در بيم و هراس ،
توسط خداوند تقويت يافته ايم ،
او اعﻼم می دارد" ترسان مباش من می آيم "،
پس سختی ،ترس و پريشانی نهيب داده می شوند
با گفتۀ من موجها آرامند ،
من ،خدايت و نجات دهنده ات ،آنجا هستم
تا با التهاب محبت آميزم تو را بپوشانم ،
و با رفع هر ترسی،
تو را در آرامشم سهيم سازم ،
تا دل تو در دل من آرامی بيابد  ،و
آرامش از آن توست اگر باور کنی.،
ايمان برای حال و آينده
خداوند عيسی
ايمان دارم که تو با منی و يارای منی ،
و در زمان درد و رنج عظيم ،
مرا نيرومندخواهی ساخت ،
در درد و رنج من ،
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خود را رنج تو و اراده ام را در اراده ات که خوبی ناب است فرو می برم ،
و در همۀ ترس و تقﻼی خود به زخمهای تو پناه می برم ،
تا چشمانم را بسوی تو برمی گردانم ای خداوند عيسی،
تسلی يافته ام.
ای مرد غمها ،دل من به تو چسبيده است ،
تو با من هستی و وقتی جانم را لمس می کنی ،
آنگاه نيرومند گشته ام ،
خداوند عيسی بر تو اعتماد دارم ،
تو سپر منی و فرشتگانت بر من هشيارند ،
و می دانم که ولی من مرا حمل می کند ،
خداوند عيسی تو را شکر می گويم ،
آسمان صدا می زند و تاج به روشنی می درخشد ،
بزودی زحمت من پايان خواهد يافت ،
پس ثابت قدم می مانم  ،زيرا خون تو قوت من است ،
و همانست که ضعيف را نيرومند می سازد ،
خداوند عيسی،
من با تو و برای تو زجر می بينم و اين جﻼل را برمی انگيزاند ،
آمين
عرايض ودرخواستها برای زمان آزمايشات

خداوند عيسای مسيح ،بسوی تو می آيم ،
با اعتماد به اينکه برطبق وعده ات دعايم را جواب می دهی.
به من نيرو ببخش تا بتوانيم سختی ببينم و تا به انتها ثابت قدم بمانم.
کمکم کن تا باور کنم که تو با من خواهی بود ،
و به من خواهی داد که طعم آسمان را از پيش بچشم.
عطا کن که در پريشانی خود ،
در رنچ هايت چون مرد غمها ببينم  ،بتوانم تو را
بگذار که اين منشأ نيرو برای من باشد.
و نيز ايمان را به من بده ،
تا بدانم که ياری و کمﮏ تو ،مرا وانخواهد گذاشت.
بلکه در گرفتاری من خواهد شتافت.
بگذار که به اين اطمينان بپيوندم ،
که هيچ چيزی نمی تواند مرا از تو جدا سازد
بگذار که آرامشت قلب مرا پُر سازد و محبتت مرا فرو بگيرد
عطا کن که اکنون،
 ،با محبتی نرم و استوار ترا دوست بدارم
تا همانا اين محبت به من نيرويی دهد ،
حيات خود را از دست دهم  ،تا برای تو زجرديده حتی
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و شهامت شاهد بودن را به من بده
و مرا از ترس ديگران برهان ،
و مرا در زمان مصيبت عظيم ،
هم در حال و هم آينده ياری کن.
و تا دوباره بگويم" بله پدر "،
و فيض بده تا بخاطر محبت تو ،
حياتم را بدهم ،
کمکم کن تا در حيات روزانه خود ،
فداکاريهای کوچکی را چون قربانی تقديمت کنم
و در آينده قربانی های عظيم تر را ،هرگاه در الزام باشم ،
عطا کن تا در سحتی های حاد ،
که زمان جفا خواهد آورد ؛
شاهدی برای تو باشم ،
ياريم کن تا در ميان ترس و پريشانی ،
با اين تفکر بوجد آيم از اينکه بزودی در جﻼل سماوی ؛
تا به ابد با تو خواهم بود ،
آمين
دعای تشکرات

پدر پُر محبت  ،برای اطمينان به اينکه در زمان پريشانی تو خود را به عنوان پدری حقيقی آشکار
خواهی کرد از تو ممنونم  ،من توکل بر تو دارم و باور دارم زمانيکه ما با اشکها در وادی غمها و جفا
بکاريم ،تو ما را تازه کرده خواهی گذاشت شادی را در آسمان تا به ابديت درو کنيم  .تو هميشه می
گذاری که بعد از باران ،آفتاب بر فرزندانت بتابد و خنده را پس از اشکها به ايشان می بخشی .تو با
محبتت به ايشان آسودگی بخشيده آنها را خوش می سازی درآسمان برين به ايشان جﻼل را تا به ابد
ارزانی می کنی  ،دل پدرانه ات را تمجيد می کنم که مملو است از محبت لطيف نسبت ما
اگر ما صبورانه و با دلی متوکل و استوار ،سختی را به خاطر محبت تو ،در فروتنی تحمل کنيم ،تو نيز
در محبت خود ،از آن سختی و زجر ،جﻼل و شادی شگرفی را خواهی آفريد  ،پدر پُر محبت ،در نهايت
تاريکی ها و درد و رنج ،می خواهم بخاطر بياورم که هر آنچه ما در زمان حاضر تحمل می کنيم به
پايان خواهد رسيد؛ و نيز تو زندگی پُر جﻼلی را برای ما در شهر سماوی مهيا ساخته ای  ،متشکرم از
اينکه هر آنچه بر زمين است ،حتی سخت ترين ثانيه ها و اوقات نيز زودگذرند  .از آنجاييکه دانۀ نيکو
کاشته شده است ،پس رشد کرده ميوه خواهد آورد و من با شادی آنرا در ابديت درو خواهم نمود ،
سپاسگزارم از اينکه تو در رحمتت چنين مقدر کرده ای که سختی اينجهانی کوتاه مدت باشد و حال آنکه
جﻼل آسمان تا ابداﻻباد باقی خواهد ماند ،
آمين
تا به آخر وفادار

ای خداوند و نجات دهندۀ من ،عيسی وقتی تو امروز بی حرمت و پست گرديدی  ،من نيز می خواهم خود
را در محبت متعهد بسازم که برپا ايستاده برای تو محسوب گردم در راه فداکاری و زجر هم در زمان
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حال و هم در زمان جفا هرچه می خواهد برای من تمام شود ،تو به من قدرت خواهی داد تا شرمساری و
خفت و خواری را به خاطر تو ناچيز شمارم  .و نيز زمانيکه منزوی گرديده ،مورد ريشخند و حجوم
قرار کيرم تنها به اين دليل که تو را به عنوان خداوند و نجات دهنده اقرار کرده ام ،تو نيز مرا قادر
خواهی ساخت تا در محبت به تو و بدون غيض و خشم همه را تحمل کنم ،بگذار تا محبت من به تو
افزون تر شده ،شعله ورتر گردد تا آنکه بتوانم عظيم ترين رنجها حتی شهيد شدن را تحمل کنم  .مرا تا به
آخر امين باقی دار.
آمين
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