ﭼﺷﻣﺎﻧم را ﺑﮕﺷﺎ ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم
ﻣزﻣور ٢۴-١٧:١١٩
ﺑﮫ ﺑﻧدۀ ﺧود اﺣﺳﺎن ﺑﻧﻣﺎ ﺗﺎ زﻧده ﺷوم و ﮐﻼم ﺗو را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾم .ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ از ﺷرﯾﻌت
زﻣﯾن ﻏرﯾب ھﺳﺗم .اواﻣر ﺧود را از ﻣن ﻣﺧﻔﯽ ﻣدار .ﺟﺎن
ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم .ﻣن در
ِ
ﻣن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود از اﺷﺗﯾﺎق داورﯾﮭﺎی ﺗو در ھر وﻗت .ﻣﺗﮑﺑران ﻣﻠﻌون را ﺗوﺑﯾﺦ ﻧﻣودی ،ﮐﮫ
از اواﻣر ﺗو ﮔﻣراه ﻣﯽﺷوﻧد .ﻧﻧﮓ و رﺳواﯾﯽ را از ﻣن ﺑﮕردان ،زﯾرا ﮐﮫ ﺷﮭﺎدات ﺗو را ﺣﻔظ
ﮐردهام .ﺳروران ﻧﯾز ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺿد ﻣن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻧد .ﻟﯾﮑن ﺑﻧدۀ ﺗو ،در ﻓراﯾض ﺗو ﺗﻔﮑر
ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﮭﺎدات ﺗو ﻧﯾز اﺑﺗﮭﺎج ﻣن و ﻣﺷورتدھﻧدﮔﺎن ﻣن ﺑودهاﻧد.

رﯾﻠﮭﺎی ﻣوازی ،ﺑرای ﻣﺳﯾر ﺟﺎن ﻣﺎ
در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،١٩٩٨ھدف ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗطﺎر دو رﯾﻠﮫ ،در ﻣﺳﯾر ﻗدوﺳﯾت و ﻣﺣﺑت و
ﺧدﻣﺎت ﺑﺷﺎرﺗﯽ و آﺳﻣﺎن ﺳﻔر ﮐﻧﯾم .دو رﯾل اﯾن ﻗطﺎر ،دﻋﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺗﺧت ﺧدا ،و ﺗﺄﻣل در ﮐﻼﻣش
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﻌﺿﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮥ دوم از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺎ» :ﺟﻧب و
ﺟوش روﺣﺎﻧﯽ« ،ﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت:
ﻣﺎ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،و در ﻗوت روحاﻟﻘدس ،ﺑﺎ ﺧدای ﭘدر ھﻣﻧوا ﻣﯽﺷوﯾم؛ و
ﺑودن ﺧدا ،دوﺳت داﺷﺗن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ او دوﺳت ﻣﯽدارد ،دﻋﺎ ﺑرای ھﻣﮥ
ﺑﺎ ﻋزﯾز ﺷﻣردن ھﻣﮥ ﺧدا
ِ
اھداﻓش ،ﺗﺄﻣل در ھﻣﮥ ﮐﻼﻣش ،و ﺑرﻗرار ﻣﺎﻧدن ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻓﯾﺿش ،ﺑرﺗری ﺟﻼل ﺧدا را ﺑزرگ
ﻣﯽدارﯾم.
دﻋﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺗﺧت ﺧدا ،و ﺗﺄﻣل در ﮐﻼﻣش ،ﻣﺎﻧﻧد رﯾﻠﮭﺎی ﻣوازی ﺑوده ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ ﻗطﺎر ﺟﺎن
ﻣﺎ از ﺧط ﺧﺎرج ﻧﮕردد؛ و رھﺳﭘﺎر ﻗدوﺳﯾت و آﺳﻣﺎن ﮔردد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ھﻣﯾن اﺑﺗدای ﺳﺎل ،ﻏﯾرﺗﻣﺎن ﺑرای
ی دوﺑﺎره و از ﻧو ﺗﺎزه ﺷدن در
دﻋﺎ ،و ﺗﺄﻣل در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را از ﻧو اِﺣﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾم .اﮔر ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﯾدار ِ
ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫﭼﯾز ﮐﮭﻧﮫ و ﻓرﺳوده و ﺿﻌﯾف ﻣﯽﮔردد .از اﯾنرو ،ھر ﺳﺎﻟﮫ در ھﻔﺗﮥ دﻋﺎ ،ﺑر اﯾن اﻣور
ﻋظﯾم و ارزﺷﻣﻧد ﺗﻣرﮐز ﻧﻣوده ،ﺗﺎ اﺷﺗﯾﺎﻗﻣﺎن ﺑرای دﻋﺎ و ﮐﻼم را از ﻧو ﺑراﻓروزﯾم.

ﺳﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﻣزﻣور  ١٨:١١٩آﻣوﺧت
ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺗﮥ دﻋﺎ ،ﺑﮫ ﻣزﻣور  ١٨:١١٩اﺧﺗﺻﺎص دارد» .ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ
ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎی اﻣﺳﺎل در آﻏﺎز و
ِ
از ﺷرﯾﻌت ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم «.اﯾن آﯾﮫ ،ﺗرﮐﯾﺑﯽ از دﻋﺎ و ﮐﻼم اﺳت؛ و ﺑﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن دو را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل در زﻧدﮔﯽ ﺧود ،و در ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﻣﺎن ،ﺗﻠﻔﯾق ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﻣﺎ از اﯾن آﯾﮫ ،ﺳﮫ اﺻل
ﻣﯽآﻣوزﯾم.
• اﺻل اول اﯾﻧﮑﮫ ،در ﮐﻼم ﺧدا ﭼﯾزھﺎی ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی وﺟود دارد» .ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ
از ﺷرﯾﻌت ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم «.در اﯾن ﻣزﻣور ،واژۀ »ﺷرﯾﻌت« ،ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮥ
»ﺗورات« اﺳت؛ و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »رھﻧﻣود« ،ﯾﺎ »ﺗﻌﻠﯾم« ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺗﻌﻠﯾم ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ،
ﭼﯾزھﺎی ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی وﺟود دارد .در واﻗﻊ ،آن ﭼﯾزھﺎ آنﻗدر ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
واﻗﻌﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ را از اﺳﺎس و ﺑﻧﯾﺎن ﺗﻐﯾﯾر داده ،و ﻗﺎدرﺗﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻗدوس
ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺷﺎرﺗﯽ ﻣﺷﻐول ﮔردﯾد )دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن  .(١٨:٣ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
اﺳت ﮐﮫ ﺧواﻧدن و داﻧﺳﺗن ﮐﻼم ﺧدا ،و ﺗﺄﻣل در آن ،و ﺣﻔظ ﮐردن آﯾﺎﺗش ،ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﮭم و
ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
• دوﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﮐﮫ از اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽآﻣوزﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﯾﺎری و ﻣدد ﺧدا از اﻋﻼ،
ھﯾﭻﮐس ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت آن ﭼﯾزھﺎی ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز را ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽﺷﺎن ﭘﯽ ﺑﺑرد.
»ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ از ﺷرﯾﻌت ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم «.اﮔر ﺧدا ﭼﺷم ﻣﺎ را ﻧﮕﺷﺎﯾد،
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﮐﻼم را ﻧﺧواھﯾم دﯾد .ﻣﺎ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن زﯾﺑﺎﯾﯾﮭﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم.
وﻗﺗﯽ ﺑدون ﯾﺎری ﺧدا ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،ﺟﻼل ﺧدا در ﺗﻌﺎﻟﯾم و روﯾدادھﺎی
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ ﭼﮭرۀ ﻓردی ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑﺗﺎﺑد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن را ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﺳطﺣﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ،اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺷﮕﻔﺗﯽ ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ،و ﺟﻼل آن را ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫای ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﻠب ﺷﻣﺎ را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
• اﺻل دوم ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ از اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽآﻣوزﯾم .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،از اﻋﻼ ﺑﮫ ﻣﺎ روﺷﻧﮕری ﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
»ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ از ﺷرﯾﻌت ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم «.از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺎﺗوان
ی ﭘرﻓﯾض ﺧدا ،زﯾﺑﺎﯾﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،و
ﺑوده ،و در ﺧود ﻗدرﺗﯽ ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑدون روﺷﻧﮕر ِ
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺧدا را در ﺗﻌﺎﻟﯾم و روﯾدادھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم ،ﭘس ﺑﺎﯾد ﻗدرﺗش را از ﺧدا
ﺑطﻠﺑﯾم »ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ«.

ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﺳﮫ ﻗدم
ﺗﺻﻣﯾم دارم در ﻣوﻋظﮥ ھﻔﺗﮥ آﯾﻧده ،ﺑر ﭼﯾزھﺎی ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز در ﮐﻼم ﺧدا ﺗﻣرﮐز ﮐرده ،و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻣﻠﯽ ،در دل و ﻓﮑر ﺧود ﺟﺎی داد .اﻣﺎ اﻣروز ،ﺗﻣرﮐزم ﺑر دﻋﺎﺳت؛ و ﻣﯽﺧواھم
ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﮫ ﻗدم ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾم :ﺑرای ﺑرﺧورداری از ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧداﻣﺣور ،ﮐﮫ ﺑﮫ
آﺳﻣﺎن ﺧﺗم ﺷود و در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﯾز از ﻗدرت و ﻣﻌﻧﺎ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،ﮐﻼم ﺧدا ﺣرف اول را ﻣﯽزﻧد .ﻣﺎ
ﺑدون ﯾﺎری ﺧدا از اﻋﻼ ،ﺣﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾم اﯾن را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا واﻗﻌﺎ ً ﭼﯾﺳت .از اﯾنرو ،ﺑﺎﯾد
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ روزاﻧﮫ دﻋﺎ ﮐرده ،ﺗﺎ ﺧدا ھر آﻧﭼﮫ ﻻزم اﺳت را اﻧﺟﺎم دھد ،ﺗﺎ ﺷﮕﻔﺗﯾﮭﺎی ﮐﻼﻣش ،در
ﻗﻠب و زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺟﺎی ﮔﯾرﻧد.

ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺟﻠو روﯾم؛ ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی دﯾﮕر از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﯾز اﯾن ﻗدﻣﮭﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣوده و
ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺳت.
 .١ﺑرای ﻗدوس زﯾﺳﺗن ،ﮐﻼم ﺧدا ،ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت
اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻗدوس ،ﭘرﻣﺣﺑت ،و ﺗواﻧﻣﻧد ﺑرای اھداف ﺧدا ،ﺿروری اﺳت ﮐﮫ
ﮐﻼم را ﺑﺑﯾﻧﯾم ،از آن ﺷﻧﺎﺧت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم؛ و آن را در ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺑﮫ آﯾﮥ  ١١ﺑﺎزﮔردﯾم» :ﮐﻼم ﺗو را در دل ﺧود ﻣﺧﻔﯽ داﺷﺗم ،ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ ﺗو ﮔﻧﺎه ورزم «.ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
در زﻧدﮔﯽﻣﺎن از ﮔﻧﺎه دوری ﮐﻧﯾم؟ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﮐﻼم ﺧدا در دﻟﻣﺎن .آه ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎرﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﮐﻼم
ﺧدا ﺗﺄﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و آن را دوﺳت ﻧﻣﯽدارﻧد و ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﻧﻣﯽﺳﭘﺎرﻧد؛ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود را آﺷﻔﺗﮫ
ﮐرده و ﺑر ھم ﻣﯽزﻧﻧد! آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﻣﻘدس ﺑﺎﺷﯾد؛ ﯾﻌﻧﯽ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﻗدرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑر ﮔﻧﺎه ﻏﻠﺑﮫ
ﮐرده و از اﺻل و اﺳﺎس ،ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ زﯾﺳت ﻧﻣوده و ﻣﺣﺑت اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺳﯾﺢ،
ﮐﺎﻣﻼً ﺧود را وﻗف ﻧﻣﺎﯾﯾد؟ ﭘس وارد اﯾن راه ﺷوﯾد .ﺧدا ﺑرای ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ زﯾﺳﺗن و ﻗدرت داﺷﺗن ،راھﯽ
ﻣﻘرر ﻧﻣوده اﺳت :ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را در دﻟﻣﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم.
ﻣن اﯾن را ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻣﯽﮔوﯾم؛ و ﺑﮫ واﻟدﯾن ﻣﯽﮔوﯾم؛ و ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﯽﮔوﯾم .ﺑر اﺣﮑﺎم و ھﺷدارھﺎ و
وﻋدهھﺎی ﺧدا در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺗﺄﻣل ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﺑﺳﭘﺎرﯾد و ﮔراﻣﯽ دارﯾد .ﻧﮫ؛ ﻧﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ
ﮐﺎر ارزﺷﻣﻧد ،آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﻣﺑﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔﯾس ﺳﺎﺧﺗن،
آﺳﺎن اﺳت؛ ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧد ھﺳﺗﯾد .اﻣﺎ ِ
ﺷﻌری ﺧوب ﺳراﯾﯾدن ،ﻗطﻌﮫ ﻣوزﯾﮑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺗن ،ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎص ﭘﺧﺗن ،ﯾﺎ ﺟﺷﻧﯽ ﺗرﺗﯾب دادن .ھﯾﭻﯾﮏ
از اﯾﻧﮭﺎ آﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ارزﺷش را دارﻧد .آﯾﺎ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧوب ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽاش ﻧﻣﯽارزد؟
اﮐﻧون طﻠﯾﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮫ اﺳت و ﮐمﮐم ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺣﻔظ ﮐﻧد؛ و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻋﺎ ﮐﻧد .ﭼرا؟ ﭼرا اﯾنھﻣﮫ ﺑﮫ ﺧود زﺣﻣت ﻣﯽدھﯾم و وﻗت ﺻرف ﮐرده و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﺗﺎ آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑرای او ﺗﮑرار ﻧﻣﺎﯾﯾم؟ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت؛ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽﺧواھم وﻗﺗﯽ
ﺑﮫ ﺳن ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﯽرﺳد ،ﺧداﺗرس و ﭘﺎک و ﻣﻘدس و ﺑﺎ ﻣﺣﺑت و ﻓروﺗن و ﻣﮭرﺑﺎن و ﻣطﯾﻊ و ﺣﮑﯾم ﺑﺎﺷد.
ﻣﺛل روز روﺷن اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧش و رﻓﺗﺎری رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا را در دﻟﺗﺎن ﺣﻔظ
ﮐﻧﯾد .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد »ﮐﻼم ﺗو را در دل ﺧود ﻣﺧﻔﯽ داﺷﺗم ،ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ ﺗو ﮔﻧﺎه ورزم«.
راﺳﺗﯽ
ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز در دﻋﺎی ﻋظﯾﻣش ﺑرای ﻣﺎ ،در اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ  ،١٧:١٧ھﻣﯾن را ﻓرﻣود» :اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ
ِ
ﺧود ﺗﻘدﯾس ﻧﻣﺎ؛ ﮐﻼم ﺗو راﺳﺗﯽ اﺳت» «.ﺗﻘدﯾس ﻧﻣودن« ،واژهای اﺳت در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ
ﺷﺧصْ ﻣﻘدس ،ﯾﺎ ﺧداﺗرس ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ،ﯾﺎ ﭘﺎک ،ﯾﺎ ﭘﺎﮐداﻣن ،ﯾﺎ از ﻧظر روﺣﺎﻧﯽ ﺣﮑﯾم ﮔردد؛ و ﻣن ھﻣﯾن
وﯾژﮔﯾﮭﺎ را ﺑرای ﺧودم ،و ﺑرای ﻓرزﻧداﻧم ،و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎرم .ﭘس در اﯾن ﺳﺎل ،ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﮐﻧﯾم؟ اﮔر
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﻘدﯾس ﻣﯽﮐﻧد؛ و ﮐﻼم ﺧدا ،ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﮐﻧﯾم؟

ﻓرض ﮐﻧﯾد ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ »ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد و ﺷﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮑﺷد ،اﻣﺎ اﮔر
از اﯾن دارو اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﯾد و زﻧده ﻣﯽﻣﺎﻧﯾد «.وﻟﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ در ﻣﺻرف آن
دارو ﺳﮭلاﻧﮕﺎری ﻧﻣوده ،و ﻣﺛﻼً ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﻐﻠﮫ دارﯾد ،ﯾﺎ ﻗرﺻﮭﺎ ﺑزرﮔﻧد و ﺑﻠﻌﯾدﻧﺷﺎن ﺳﺧت
اﺳت؛ و ﯾﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﯾﺎدﺗﺎن رود؛ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﯾد و ﺷﺎﯾد ھم ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﺑدھﯾد .در ﻣورد ﮔﻧﺎه و ﻋدم
ﺑﻠوغ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل اﺳت .اﮔر ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﭼﯾزی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﻘدﯾس ﻣﯽﮐﻧد
و ﺑﺎﻟﻎ و ﻗوی و ﻣﻘدس ﻣﯽﮔرداﻧد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ در ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری آن ﮐوﺗﺎھﯽ و ﺳﮭلاﻧﮕﺎری ﮐﻧﯾد ،در آن
ﺻورت ،ﺑﺎﻟﻎ و ﻗوی و ﻣﻘدس ﻧﺧواھﯾد ﮔﺷت .ﺧواﻧدن ﮐﻼم ﺧدا ،و ﺗﺄﻣل در آن ،و ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﺳﭘردن و
ﻋزﯾز ﺷﻣردﻧش ،راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻣﻘرر ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑر ﮔﻧﺎه ﻏﻠﺑﮫ ﮐرده ،و ﺷﺧﺻﯽ ﻗوی ،ﺧداﺗرس ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺎ
ﻣﺣﺑت ،و ﺣﮑﯾم ﮔردﯾد.
دﯾدﻧﯽ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻋﻣﯾﻘﺎ ً دﮔرﮔون ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،اﮔر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
در ﮐﻼم ﺧدا ،ﭼﯾزھﺎی
ِ
ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد و در ﺧودﺗﺎن ﻧﮕﺎھﺷﺎن دارﯾد.
 .٢ﻣﺎ ﺑدون ﯾﺎری ﺧدا ،ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن ﻧﯾﺳﺗﯾم
دوﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺧدا ﻣﺎ را از اﻋﻼ ﯾﺎری ﻧرﺳﺎﻧد ،ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ آن ﭼﯾزھﺎی
ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز را در ﮐﻼم ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم.
دﻟﯾل اﯾن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﻘوط ﮐرده ،ﺗﺑﺎه ﮔﺷﺗﮫاﯾم؛ و در ﮔﻧﺎ ْه ﻣردهاﯾم؛ و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐور و ﺟﺎھل و
ﺳﺧﺗدل ھﺳﺗﯾم .ﭘوﻟس در رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺳﺳﯾﺎن  ،١٨:۴ﻣﺎ را ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد :ﻣﺎ »در ﻋﻘل ]ﻣﺎن[ ،ﺗﺎرﯾﮏ
ﺳﺧﺗدﻟﯽ ]ﻣﺎ در ﻣﺎﺳت[«.
ھﺳﺗﯾم؛ و از ﺣﯾﺎت ﺧدا ﻣﺣروم ،ﺑﮫ ﺳﺑب ﺟﮭﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت
ِ
ﻣوﺳﯽ ﻧﯾز در ﮐﺗﺎب ﺗﺛﻧﯾﮫ  ،۴-٢:٢٩درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣﺷﮑل ،ﭼﻧﯾن ﮔﻔت» :و ﻣوﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺳراﯾﯾل را ﺧطﺎب
ﮐرده ،ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت) :ھر آﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد در زﻣﯾن ﻣﺻر  . . .ﻋﻣل ﻧﻣود ،ﺷﻣﺎ دﯾدهاﯾد  . . .آﯾﺎت و آن
ﻣﻌﺟزات ﻋظﯾم ]ﯾﻌﻧﯽ» ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب«[ .اﻣﺎ ﺧداوﻧد ،دﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد؛ و ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد؛ و
ﮔوﺷﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺷﻧوﯾد ،ﺗﺎ اﻣروز ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧداده اﺳت «(.ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :ﺷﻣﺎ دﯾدهاﯾد  . . .وﻟﯽ ﺑدون ﻋﻣل ﺧدا
از اﻋﻼ ،ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن ﻧﯾﺳﺗﯾد.
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﺎ اﯾن اﺳت .اﮔر ﺧدا در زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﮑﻧد؛ و ﻣﺎ را ﺑﯾدار ﻧﺳﺎزد ،ﻣﺎ را ﺟﺎن ﻧﺑﺧﺷد ،ﻣﺎ را ﻧرم
ِ
ﻧﺳﺎزد ،ﻣﺎ را ﻓروﺗن ﻧﮑﻧد ،ﻣﺎ را ﭘﺎک ﻧﺳﺎزد ،و ﺑﮫ ﻣﺎ روﺷﻧﮕری ﻧﺑﺧﺷد ،ﻣﺎ ﮔﻧﺎھﮑﺎر و ﺗﺑﺎه و ﺳﺧﺗدل و
ت روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .اﮔر
ﺟﺎھل و ﮐور ھﺳﺗﯾم؛ و اﮔر ﺧدا ﻣﺎ را ﻣﻧوّ ر ﻧﺳﺎزد ،ھرﮔز زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺣﻘﯾﻘ ِ
ﺧدا ﭼﺷم دل ﻣﺎ را ﻧﮕﺷﺎﯾد؛ و در ﻣورد اﯾن ﭼﯾزھﺎ ،ﺣس روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻧﮑﻧد ،ﺷﮕﻔﺗﯽ و ﺟﻼل ﺗﻌﺎﻟﯾم
ﮐﻼم را ﻧﺧواھﯾم دﯾد.

ھﻣﮥ اﯾن ﺗﻌﺎﻟﯾم ،و آﮔﺎه ﺷدن از اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ،ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷدت ،ﺗﺷﻧﮫ و ﮔرﺳﻧﮥ ﺧدا ﺳﺎزد؛ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ و اﻟﺗﻣﺎس ،ﺑرای ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،از ﺧدا ﯾﺎری ﺑطﻠﺑﯾم.
)در ﻣورد ﻧﮑﺗﮥ دوم ،ﺑﮫ اﯾن آﯾﺎت ﻧﯾز ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد :ﻣﺗﯽ ١٧:١۶؛ و ۴:١١؛ و ﻟوﻗﺎ ۴۵:٢۴؛ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن
١۶-١۴:٢؛ ﯾوﺣﻧﺎ ٨-۶:٣؛ روﻣﯾﺎن .(٨-۵:٨
 .٣ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم
اﯾن ﻣوﺿوع ،ﻣﺎ را ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﯽرﺳﺎﻧد :اﮔر ﺑرای ﻣﻘدس ﺑودن ،و ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺑودن ،و ﺑﺎﻟﻎ ﺑودن ،و
رھﺳﭘﺎر آﺳﻣﺎن ﺑودن ،ﺑﺳﯾﺎر ﻻزم و ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و آن را در دل ﺧود ﺣﻔظ
ﮔﯾراﯾﯽ ﺟﻼﻟش را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم ،ﭘس
ﻧﻣﺎﯾﯾم؛ و اﮔر ذاﺗﺎ ً ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺷﮕﻔﺗﯾﮭﺎی ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﺑﯾﻧﯾم و
ِ
درﻣﺎﻧده ھﺳﺗﯾم؛ و ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم» .ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ از
ﺷرﯾﻌت ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم«.
ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ،دﻋﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،اﻣری ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت؛ ﭼرا ﮐﮫ ﮐﻠﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﮐﻼم را در
زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺷﺎﯾد .ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﭼﺷم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﻼل ﮐﻼﻣش ﺑﮕﺷﺎﯾد ،دﯾدن آن ﺟﻼل ،ﺑﮫ آن ﻣﯽﻣﺎﻧد
ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﺑر ﭼﮭرۀ ﻓردی ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑﺗﺎﺑد؛ و اﮔر آن ﺟﻼل را ﻧﺑﯾﻧﯾم ،ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺧواھﯾم ﮐرد )دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن ١٨:٣؛
ﯾوﺣﻧﺎ (١٧:١٧؛ و اﮔر ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑﻧﯾم ،ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم.
ﭘوﻟس در رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺳﺳﯾﺎن  ،١٨:١ﺑدﯾن ﺷﮑل دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد» :ﺗﺎ ﭼﺷﻣﺎن دل ﺷﻣﺎ روﺷن ﮔﺷﺗﮫ ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﻣﯾد
دﻋوت او ﭼﯾﺳت  « . . .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر» ،ﻣن اﯾن اﻣور را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم دادهام؛ و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ
ﺣواس ظﺎھریﺗﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﯾد؛ وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣس روﺣﺎﻧﯽﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺟﻼل آﻧﮭﺎ ﭘﯽ ﻧﺑرﯾد») ،ﭼﺷﻣﺎن دل
ﺷﻣﺎ«( ،ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺧواھﯾد ﮐرد) .رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺳﺳﯾﺎن ١٩-١۴:٣؛ ﮐوﻟﺳﯾﺎن ٩:١؛ و  ١۶:٣را ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد(.
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ او اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯽﻧوﯾﺳد؛ و ﻧﺷﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﮫ
ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑروﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑرﺧورداری از ﭼﺷم روﺣﺎﻧﯽ ،در دﻋﺎ ﺑﺎﺷﯾم.

ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ،ﺑﺎ ھﻔت ﻧﻣوﻧﮫ دﻋﺎ ،اﺷﺑﺎع ﮐﻧﯾم
اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣزﻣور  ١٨:١١٩را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾم» :ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ از ﺷرﯾﻌت ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی
ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم« ،ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮕذارﯾم ﻣزﻣورﻧوﯾس ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺑرای ﺧواﻧدن ﮐﻼم ﺧدا ،ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﺳﻔری ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﻣزﻣور  ،١١٩اﯾن ﻣوﻋظﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧم؛ و ھﻔت
ﮔوﻧﮫ دﻋﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھم ،ﺗﺎ اﻣﺳﺎل ،ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ،ﺑﺎ اﯾن ھﻔت ﻧﻣوﻧﮫ اﺷﺑﺎع ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم . . .

 .١ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﮐﻼﻣش را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم دھد .ﻣزﻣور ) ١٢:١١٩ﺑﺧش دوم آﯾﮫ(:
»ﻓراﯾض ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﺑﯾﺎﻣوز) «.آﯾﺎت ) ۶۴ ،٣٣ﺑﺧش دوم() ۶٨ ،۶۶ ،ﺑﺧش دوم(،
١٣۵را ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد (.ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ
ﺧدا از طرﯾق ﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﮕر ،ﺧودش ﻣﻌﻠم ﺑﺎﺷد.
 .٢ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﮐﻼﻣش را از ﻣﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﻧدارد .ﻣزﻣور ) ١٩ :١١٩ﺑﺧش دوم آﯾﮫ(:
»اواﻣر ﺧود را از ﻣن ﻣﺧﻔﯽ ﻣدار «.ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮥ داوری ،ﯾﺎ
ﺗﻧﺑﯾﮫ ھوﻟﻧﺎک او ،از ﻣﺎ درﯾﻎ ﺧواھد ﺷد ،ھﺷدار ﻣﯽدھد )ﻋﺎﻣوس ) .(١١:٨آﯾﮥ  ۴٣را ﻧﯾز
ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد(.
 .٣ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﮐﻼﻣش را ﺑرای ﻣﺎ ﻗﺎﺑل درک ﺳﺎزد .ﻣزﻣور » :٢٧:١١٩طرﯾق
وﺻﺎﯾﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﺑﻔﮭﻣﺎن« )آﯾﺎت ) ٧٣ ،٣۴ﺑﺧش دوم() ١۴۴ ،ﺑﺧش دوم( .(١۶٩ ،در
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ از ﺧدا ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻼﻣش را درک ﮐﻧﯾم؛ ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻻزم
اﺳت اﻧﺟﺎم دھد ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ درک و ﻓﮭم ﮐﻼﻣش ﺑرﺳﺎﻧد.
 .۴ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا دل ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﻼﻣش ﻣﺎﯾل ﮔرداﻧد .ﻣزﻣور » :٣۶:١١٩دل ﻣرا ﺑﮫ
ﺷﮭﺎدات ﺧود ﻣﺎﯾل ﮔردان؛ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳوی ]ﻣﻧﻔﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻘﻠب ﺑﮫ دﺳت آﻣده[ «.ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﻣﺎ
ارادۀ ﻣﺎﺳت ،ﻧﮫ ﻣﻧطﻘﻣﺎن .ﻣﺎ ذاﺗﺎ ً ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﺧواﻧﯾم و در آن ﺗﺄﻣل ﮐرده و
ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﺑﺳﭘﺎرﯾم .ﭘس ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺧواﺳت و ارادۀ ﻣﺎ را ﻣﺎﯾل ﮔرداﻧد.
 .۵ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﻼﻣش را ﻧﮕﺎه دارﯾم .ﻣزﻣور :٨٨:١١٩
ت ﺧود ،ﻣرا زﻧده ﺳﺎز ،ﺗﺎ ﺷﮭﺎدات دھﺎن ﺗو را ﻧﮕﺎه دارم «.ﻣزﻣورﻧوﯾس ﺑر
»ﺑﮫ ﺣﺳب رﺣﻣ ِ
اﯾن واﻗف اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻼم ،و اطﺎﻋت ﻧﻣودن از آن ﺑﺳﭘﺎرﯾم ،ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و
دوم آﯾﮥ  ١۵۴را ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده
ﻗوت ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم .ﭘس او اﯾن ﻧﯾﺎز اﺻﻠﯽ را از ﺧدا ﻣﯽطﻠﺑد )ﺑﺧش ِ
ﻧﻣﺎﯾﯾد(.
 .۶ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻣﺎ را در ﮐﻼﻣش اﺳﺗوار ﮔرداﻧد .ﻣزﻣور :١٣٣:١١٩
ﮐﻼم ﺧودت ﭘﺎﯾدار ﺳﺎز «.ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﯾﺎت ،و ﺑرای درک ﮐﻼم ،ﺑﮫ
»ﻗدﻣﮭﺎی ﻣرا در
ِ
ﺧداوﻧد واﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺑﮫﺟﺎی آوردن ،و ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧش در زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﻧﯾز .ﻣﺎ ﺧود
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن را ﺑﮫﺟﺎی آورﯾم.
 .٧ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ از ﮐﻼم ﺧدا ﻣﻧﺣرف ﻣﯽﺷوﯾم ،او در ﭘﯽ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾد .ﻣزﻣور
» :١٧۶:١١٩ﻣﺛل ﮔوﺳﻔﻧ ِد ﮔﻣﺷده ،آواره ﮔﺷﺗم؛ ﺑﻧدۀ ﺧود را طﻠب ﻧﻣﺎ «.ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻣرد ﺧدا ،ﺑﺎ اﻋﺗراف ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ،و اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﺑﺎﯾد در ﭘﯽاش آﯾد و او را ﺑﺎزﮔرداﻧد ،ﻣزﻣورش
را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل دﻋﺎ ﮐﻧﯾم.

ﮐﻼم ،ﮔﻧﺟﯾﻧﮥ ﻣﺎ
ی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،١٩٩٨ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎﻗﯾم ﻗدوس و ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺑﺎﺷﯾم و از اﺳﺎس و
ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾر ِ
ﺑﻧﯾﺎن ،ﺧود را ﺑﮫ ھدف ﺧدا در اﯾن ﺷﮭر ،و ﺳﺎﯾر ﻣﻠﺗﮭﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺳﺎزﯾم ،ﺑﺎﯾد اﻓرادی ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﮐﻼم را در
دﻟﻣﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم؛ اﻣﺎ ﺑﯾش از آن ،ﺑﺎﯾد اﻓرادی ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﺟدا از ﺧدا ،درﻣﺎﻧده ھﺳﺗﯾم؛ و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا
ﻣﻘرر ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑﺎ دﻋﺎ ،ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﺎزﮔردد ،ﺗﺎ ﺷﮕﻔﺗﯽ را در ﮐﻼﻣش ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﺗﺑدﯾل ﺷوﯾم» .ﭼﺷﻣﺎن ﻣرا ﺑﮕﺷﺎ،
ﺗﺎ از ﺷرﯾﻌت ﺗو ،ﭼﯾزھﺎی ﻋﺟﯾب ﺑﯾﻧم.«.
ﻣزﻣورﻧوﯾس در اﯾنﮔوﻧﮫ دﻋﺎ ﮐردن ،ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﻣﺻﻣّم و ﺟدی ﺑود؟ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑﺎﯾد ﻣﺻﻣّم و ﺟدی
ﺑﺎﺷﯾم؟ ﻣزﻣور  ،١۴٧:١١٩ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش اﺳت» :ﺑر طﻠوع ﻓﺟر ﺳﺑﻘت ﺟﺳﺗﮫ ،اﺳﺗﻐﺎﺛﮫ ﮐردم؛ و
ﮐﻼم ﺗو را اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﯾدم «.او ﺳﺣرﮔﺎھﺎن ﺑرﻣﯽﺧﺎﺳت! و اﯾن ﺑر ھﻣﮫﭼﯾز ﻣﻘدم اﺳت .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز اﯾن را
ﺑﺎﻻﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﺧود ﻗرار ﻣﯽدھﯾد؟

