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فصل اول

رؤیا براى بیدارى روحانى

بگذارید خدا آتش روح خویش را به اینجا بفرستد تا خادم هر دم بیشتر در استاد خویش غرق شود. بدینسان 
شود به گوینده آن خواهیم اندیشید.بیش از حقیقتى که بیان مى

که زیند توبه کنند و آنانى بگذارید خدا آتش خویش را نازل کند تا بزرگترین گنهکارانى که در همسایگى ما مى
زیند دگرگون شوند؛ مست باره خویش را ترك گوید و آن کس که به دروغ قسم هاى پستى و زاللت مىدر کنج

خورد از گناه کفرآمیز خویش توبه کند و شهوت رانان شهوت خود را ترك گویند.مى
هاى سنگى گوشتین شوید.هاى خشک برخیزید و جامه نوین بر تن کنید و اى قلباى استخوان

چارلز اچ.اسپرجن

بود و در آلکساندر پلتز واقع در برلین شرقى در حدود یکصد هزار جوان از تمام کشورها 1973تابستان 
کردم کسى جز آنها، براى شرکت در جشن جوانان کمونیست جهان گردآمده بودند. به هر طرف که نگاه مى

کرد و هوا خشک بود. بود. خورشید پرتو افشانى مىدیدم. فضاى هیجان انگیزىافراد پلیس و سربازان نمى
مرزها بسته شده بودند و شهر براى جشن آماده شده بود. یکى از مهمترین اتفاقات زندگى من درحال 

گیرى بود.شکل
تمام این داستان از یک سال قبل که با کشیش بوش مالقات کرده بودم آغاز شده بود. من پیش از این واقعه 

خواستم با بعضى از ایمانداران اروپاى شرقى ین غربى در جلسات بشارتى موعظه کرده بودم و چون مىدر برل
مالقات کنم یکى از دوستانم مرا با خود به برلین شرقى آورده بود. در آنجا وى مرا با کشیش مسنى آشنا کرد. 

حاضر نشده بود به اعضاى این شخص در زمان حکومت هیتلر به این علت دستگیر و زندانى شده بود که 
کلیساى خود تعلیم دهد که در برابر آدولف هیتلر تعظیم کنند. زمانى که جنگ جهانى دوم خاتمه یافت او را در 

اى خطاب به همکاران خود یعنى کشیشان لوترى نوشت و در آن از برلین شرقى واگذاشتند. در آنجا وى نامه
امضاء » نجات دهنده جهان است«دارد کمونیسم را که اعالم مىآنها بشدت تقاضا کرد تا به هیچ وجه سندى

نکنند. در نتیجه به او اجازه ندادند در سمت کشیشى باقى بماند. ولى این باعث نشد تا او براى اعالم پیام انجیل 
به مردم آلمان شرقى کوشش نکند. 
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داشت. او با انگشت خود به من اشاره کشیش بوش واقعاً اهل دعا بود و براى جوانان کشورش بار روحانى 
گوش کن مرد جوان. تابستان سال آینده جوانان کمونیست از همه کشورهاى جهان به برلین «کرد و گفت: 

خواهم تا در این شرقى خواهند آمد تا براى ترویج عدم اعتقاد به خدا و کمونیسم آموزش ببینند. من از تو مى
» آیى آنها شرکت و پیام انجیل را موعظه کنى.ممورد دعا کنى که خودت هم در گرده

چنین چیزى امکان ندارد چون آنها به من اجازه موعظه «من که از این سخن یکه خورده بودم به او گفتم: 
»نخواهند داد.

هیچوقت نگو غیر ممکن است. چون نزد انسان این محال است «کشیش بوش چشمکى به من زد و گفت: 
).26:19(متى » ا همه چیز ممکن استلیکن نزد خد

زمانى که به آمریکا بازگشتم این سخنان کامالً ذهن مرا به خود مشغول کرد در نتیجه به دو نفر از دوستانم 
جریان مالقات خود را با کشیش بوش گفتم و پیشنهاد او را با آنها در میان گذاشتم. من و فرد بیشاپ و فرد 

دعا کردیم و با ایمان قدم پیش گذاشتیم. آنچه غیرممکن بود ممکن شد. خدا تمام درها استارك و در با یکدیگر 
آیى جوانان کمونیست جهان حضور یابیم.را براى ما گشود تا ما در کانون گردهم

کردم که چگونه باید در آمد. مثالً پیش خودم فکر مىوقتى در بین آنها بودیم سؤاالت متعددى به ذهنم مى
العملى داد تا از مسیح حرف بزنیم آنها چه عکسمورد عیسى باب سخن را بگشایم؟ اگر فرصتى به ما دست مى

ى آموزش دیده بودند.دادند؟ این افراد در مورد اصول عقاید خود بخوباز خود نشان مى
هایشان و فیلسوفان اروپاى با وجود این دیرى نپایید که دیدیم قدرت خدا از قدرت معلمان آنها، انگیزه

شرقى باالتر است.
اى به دور ما جمع شوند. در این هاى ما باعث شد تا عدهکردیم، صحبتوقتى ما سه نفر با هم گفتگو مى

کنم کسانى که در اطرافم آلمانى حرف گرفتند و من فکر مىحتماً از او امضاء مىجشن اگر کسى خارجى بود 
توانستند لهجه آمریکاى جنوبى مرا تشخیص بدهند و همین باعث شد تا عده شنیدند بسهولت مىزدن مرا مى

هایى داشتند دنزیادى به دور ما جمع شوند و از ما که اهل آمریکا بودیم امضاء بگیرند. تمام جوانان دستمال گر
کردند.هاى کشورهاى مختلف امضاء مىکه بر روى آن بچه

ها از من خواستند تادستمال گردن آنها را امضا کنم خداوند فکرى به ذهنم رساند. از دو همکارم وقتى بچه
خدا شما را «تر بیایند و به فرد بیشاپ گفتم که پیش از امضا کردن به زبان آلمانى بنویسد: خواستم تا نزدیک

گناه «فرد استارك و در هم قرار شد قبل از امضاء بنویسد: » دوست دارد و نقشه او براى زندگى شما عالى است.
نوشتم که فقط عیسى من هم پیش از امضاء باید مى» انسان باعث شده است تا این نقشه عالى عملى نشود.
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هم باید در چند سطر راه ایمان آوردن به مسیح را شرح تواند این مشکل را که نتیجه گناه است حل کند. بعد مى
دادم.مى

دادیم و به هایمان کنجکاوى آنها را تحریک کرده بود توضیح مىما نقشه نجات را براى کسانى که نوشته
کردم که حضور احتمال قوى فقط در همان شب بیش از دویست دستمال گردن را امضائ کردیم. احساس مى

کردم قدرت الهى القدس بطرز مخصوصى ما را مسح فرموده است. درحالى که احساس مىت و روحخدا با ماس
ها سؤاالت متعددى از من مشغول کار است شروع به موعظه کردم. نکته عجیب این بود که کمونیست

توانستم راه رسیدن به مسیح را به وضوح براى آنها شرح دهم. پرسیدند و من مىمى
هاى دو آتشه زندگى خود را به مسیح سپردند. در شب آخر آینده دویست نفر از این کمونیستظرف هفته

خواندند.رفتند و درباره عیسى سرود مىجشن، این جوانان نوایمان در آلکساندرپلتز راه مى
پشت سر ما ها هزار تن از جوانان را فرستادند تا مانع از ادامه این راهپیمایى شوند ولى آنهاکمونیست

دویدند و فریاد نفر هستیم. مردم در آلکساندرپلتز مى1200رسید که ما متوقف شدند و به این ترتیب به نظر مى
سرانجام ما در کنجى گرفتار شدیم و هزاران تن از » آیند!چه باید کرد؟ مردم عیسى دارند مى«زدند: مى

د چه اتفاقى افتاده است.آمدند تا ببیننها دوان دوان مىنمایندگان کمونیست
تو دیگر هرگز در زندگى خود «من شروع به دعا کردم و بالفاصله خدا بوضوح با قلبم چنین سخن گفت: 

ات ممکن است در تمام زندگى» هاى گمشده موعظه کنى.فرصت آن را نخواهى داشت تا براى این همه انسان
باشى تا درباره من با جوانان کمونیست سخن گویى. پس این بزرگترین فرصتى باشد که تو در اختیار داشته

»بایست و درباره عیسى موعظه کن.
»خداوندا قدرت و قوت تو باید در من کار کند وگرنه این کار از من ساخته نیست.«فریاد زدم: 

ت گفتم. در توانستم بسرعپس از اینکه جماعت را دعوت به سکوت کردم شهادت زندگیم را تا جایى که مى
توان گفت آن دویست نفر جوان ور شدند و تقریباً مىحدود هر هزار جوان کمونیست ناگهان به طرف من حمله

هاى گره کرده خود را در برابر کردند تا خودشان را به من برسانند. آنها مشتمسیحى را زیردست و پا له مى
شد ور مىکه جماعت خشمگین به سمت جلو حملهنمودند. درحالى دادند و مرا تهدید مىصورتم تکان مى

جنجال و هیاهو تمام آن محل را فراگرفته بود. براى یک لحظه فکر کردم که این آخرین بارى است که موعظه 
کنم.مى
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ها به سمت من حمله ور سپس ما تالش کردیم تا راه خود را از میان جمعیت باز کنیم. همین که کمونیست
خوشحال «ند تمام وجودم را فرا گرفت. ناگهان این آیه از کالم خدا با قلبم سخن گفت که: شدند شادى خداو

).11:5(متى » باشید چون شما را فحش گویند
نزد انسان این محال است لیکن «ترین اصول بیدارى روحانى را یادگرفته بودم یعنى من قبالً یکى از اساسى

سن آلمانى کامالً حق داشت. جالل خدا همیشه بیشترین درخشش کشیش م» نزد خدا همه چیز ممکن است.
خود را زمانى دارد که شب بیش از همیشه تاریک است.

اى که ها درخشش جالل خدا را بطلبند. در موزهشود انساندرواقع این تاریکى و ظلمت است که باعث مى
شیش لوترى آلمان شرقى وجود دارد که در محدوده مرزى برلین شرقى و غربى واقع است تصویرى از یک ک

تمام بدنش را با بنزین آغشته کرده و سپس خود را زنده زنده به آتش کشیده بود. این اقدام وى اعتراضى بود 
ساخت تا از بى خدایى و کمونیسم پیروى کنند. شکى نسبت به فشارى که دولت کشورش بر جوانان وارد مى

حانى شدیداً فراگرفته بود.نیست که آلمان شرقى را تاریکى رو
اى از امید وجود داشت. دو نفر اشخاص عامى در این کشور حضور داشتند که ایمان داشتند خدا اما بارقه

).6:11(عبرانیان » دهدجویندگان خود را جزا مى«وجود دارد و 
کردند و ان آلمان شرقى دعا مىتوانستند میراث روحانى خود را فراموش کنند. آنها براى جواناین افراد نمى

خواستند تا نور خویش را بر دلهاى آنان بتاباند. تاریکى روحانى درواقع چهارصد سال قبل این بخش از خدا مى
دانند. در این دوران کلیسا از آلمان را فراگرفته بود یعنى از همان زمانى که مورخان آن را پایان اعصار تاریک مى

ده بود و قدرتى نداشت.از نظر روحانى تباه ش
فروخت و از کرد که بخشایش نامه و گواهى نجات مىدر دوره مزبور مردى به نام یوهان تنزل زندگى مى

کرد. وى از صلیب قرمزى که در برابر یک نمود و جیب مردم را خالى مىشهرى به شهر دیگر مسافرت مى
هاى پاپ بود.از دستاى را آویزان کرده بود که نمادمذبح قرار داشت شى

هایى را این صلیب به اندازه خود صلیب مسیح مؤثر است. بیایید و از من بخشایش نامه«گفت: یوهان مى
شوند. اند و از طریق آنها حتى گناهانى نیز که قصد ارتکاب آنها را دارید پاك مىخریدارى نمایید که مهر شده

حضرت پطرس در آسمان عوض نخواهم کرد چون از طریق فروش این من امتیازات خودم را حتى با امتیازات 
ام. هیچ گناهى وجود ندارد که آن هاى این رسول مسیح باعث نجات مردم شدهها بیش از موعظهبخشایش نامه

نامه نتواند آن را پاك کند... هر کس مایل است باید خوب پول بدهد تا تمام قدر بزرگ باشد که بخشایش
ها نه فقط براى نجات و رستگارى زندگان مؤثر بخشایش نامه«گفت: به عالوه وى مى» یده شوند.گناهانش بخش
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زادگان بازرگانان، همسران، جوانان و شود که براى مردگان هم مفید است. اى کشیشان، نجیبواقع مى
ما «زنند: ان فریاد مىشنوید که از عمق دنیاى مردگدوشیزگان آیا صداى والدین و دوستان درگذشته خود را نمى

توانید این صدقه را بدهید و اى جزئى باعث نجات ما خواهد شد. مىشویم. صدقهبطرز وحشتناکى شکنجه مى
به محض آن که پول خود را به داخل این صندوق بیندازید روح متوفى از «داد: تنزل ادامه مى» ما را برهانید!

»قل خواهد شد.برزخ خواهد گریخت و آزاد شده به بهشت منت
در اوج این تاریکى و ظلمت روحانى نور جالل خدا در قلب مرد جوانى به نام مارتین لوتر تابید. وى براى 

عادل به ایمان زیست «اى آگوستینى مطالعه نمود و این آیه از کالم خدا که مقدس را در صومعهاولین بار کتاب
Der Gerechte wird aus«آلمانى چنین است: آتشى در قلب او افروخت. این آیه به» کندمى

Glauben leben « تصور کنید زمانى که لوتر مفهوم کامل آنچه را که خواند فهمید قلب او از چه شادى
اى را که حاضر است به هر کس و امیدى پر شد. چشمان او پادشاه آسمانى را دیده بود یعنى آن نجات دهنده

و نجات را عطا فرماید.که با ایمان او را بطلبد محبت
هنگامى که آتش ایمان در قلب مارتین لوتر افروخته شد نور جالل خدا در تمام اروپا شروع به تابیدن کرد. 

توانست مانند گذشته باشد.به این ترتیب تمدن غرب دیگر نمى
فکنده است. منطقى که رسد که یک بار دیگر تاریکى روحانى بر جامعه غرب سایه ااین روزها به نظر مى

رسد ترس بر گرایى سکوالر و این درحالى است که به نظر مىنسل حاضر پاى بند آن است عبارتست از انسان
توان زندگى مطلوبى هاى بشرى مىمقصود این است که بدون کمک این و به اتکا تالش- Pزندگى ما{

}Pداشت. مترجم 
ان در حال رشد است و آنچه نشان دهنده سقوط اخالقى است حاکم است. تروریسم همچنان در سراسر جه

یابند. مشکل اخالقى مورد بحث، عبارتست از شیوع بیماریهاى وحشتناکى که از طریق آمیزش جنسى انتقال مى
نسل ما «آورند:رسد. بسیارى از روى ناامیدى فریاد برمىدر کلیسا هم به اندازه خارج از کلیسا بزرگ به نظر مى

»است که اسیر ترس و تاریکى روحانى است. هیچ امیدى وجود ندارد!نسلى 
البته باید بگویم که به هیچ وجه چنین نیست که امیدى براى ما وجود نداشته باشد! من در جایى که 

ام و جالل خدا را ترین جاهاى دنیا بوده است حضور داشتهوانم بگویم از نظر روحانى یکى از تاریکتمى
م. من در جشن جوانان کمونیست جهان جالل خدا را دیدم و اواخر حتى بیش از گذشته شاهد جالل الهى ادیده
ام.بوده
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یکى از کشورهایى که زندگى ایمانداران در آنجا بیش از تمام کشورهاى جهان دشوار است رومانى است. در 
هاى تحصیلى و شغلى خود را از دست فرصتبینند. بسیارى بخاطر ایمان خود رومانى مسیحیان مرتباً جفا مى

هایى از اتحاد جماهیر ام. در بخششوند. اما من جالل خدا را در رومانى دیدهدهند و برخى روانه زندان مىمى
ام.شوروى و لهستان نیز شاهد جالل الهى بوده

نیاى غرب بیدارى روحانى ایمان من تجدید شده است و ایمان دارم که خدا مایل است در تاریکى روحانى د
اى در مورد توان گفت که بیدارى روحانى یعنى به دست آوردن دید تازهعظیمى ایجاد کند. بطور ساده مى

توانیم انجام دهیم و آن این است که با افتادن به پاهاى او بطرز بینیم فقط یک کار مىعیسى. وقتى عیسى را مى
انگیزد تا نمک و نور جهان یم و همین محبت است که ما را برمىشیرینى خود را وقف محبت و پرستش او کن

شویم.
با این حال، این سؤال همیشه ذهن مرا به خود مشغول کرده است که چرا ما با وجود داشتن این همه آزادى 

کنم اما روم همین سؤال را مطرح مىو میراث روحانى در غرب، بیدارى روحانى نداریم؟ من به هر جا که مى
بردم.بهترین پاسخ را زمانى یافتم که در رومانى بسر مى

کرد که من با او صمیمیت بسیارى ى کشیشى به نام دکتر سم فرند در باتل واقع در واشنگتن خدمت مىزمان
داشتم و بارها در کلیساى وى موعظه کرده بودم. زمانى که دکتر فرند به رومانى سفر کرد و با جازف تن 

به همراه مبشرى جوان مالقات نمود، این شخص از او خواست تا گروهى از سرایندگان سرودهاى روحانى را
به رومانى بفرستد تا وى در سراسر رومانى در جلسات بشارتى موعظه کند. در این زمان من شبان کلیساى 

باپتیست هان بودم که در شهرهاى آلمان واقع است.
ى من شنیده بودم که در رومانى بیدارى روحانى وجود دارد اما از ایمانداران دیگرى که اهل اروپاى شرق

هاى گفتند که در رومانى مردم صفبارى حاکم است. آنها به من مىبودند شنیدم که در رومانى وضعیت اسف
اند. اما بزرگترین مشکلى دهند و در زمستان با کمبود برق مواجهطویلى براى دریافت غذا و سوخت تشکیل مى

ت رومانى با ایمانداران این کشور. شد عبارت بود از مخالفت شدید دولت کمونیسکه در مورد آن صحبت مى
وقتى دعوت جازف را براى موعظه در رومانى پذیرفتم طولى نکشید که شخصاً به مشکالت زندگى در رومانى 

پى بردم.
ما با یک فولکس واگن کلیساى باپتیست هان را به قصد رومانى ترك کردیم. در اتومبیل پنج 1980در ژوئن 

هایشان را نیز در اتومبیل گذاشته بودیم. در مرز د که تمام آالت موسیقى و چمداننفر نوازنده حضور داشتن
رومانى بود که ما با اولین مشکل خود روبرو شدیم. در آنجا به مدت هفت ساعت ما را معطل گذاشتند و 
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وارد خاك توانیم مرزبانان و مأموران گمرك به ما گفتند که چون آالت موسیقى بسیارى به همراه داریم نمى
رومانى شویم. در نتیجه با آنها صحبت کردیم و دو هزار دالر ودیعه گذاشتیم تا مطمئن شوند که قصد نداریم 
آالت موسیقى خود را در بازار سیاه به فروش رسانیم. وقتى مأموران اتومبیل را بازرسى کردند متوجه شدند که 

هایمان را توقیف نمودند یکى از دختران مقدسکتابمقدس به همراه دارد. زمانى که هر یک از ما یک کتاب
من که گیج شده بودم گفتم: » مقدس مرإ؛ ّغ بردارند.سامى اجازه نده کتاب«گروه شروع به گریه کرد و گفت: 

اما سخنان من » کنم حرف ما به جایى برسد.ببین این سربازها همه به سالح خودکار مجهز هستند. فکر نمى«
خوشبختانه بالفاصله قبل از ورود ما » بیا در این مورد با همدیگر دعا کنیم.«د. در نتیجه گفتم: باعث تسلى او نش

هایمان را به ما پس دادند.مقدسبه خاك رومانى کتاب
به 1984پس از اینکه چند روز در رومانى به سر بردیم من فکر کردم که جورج اورول قبل از نوشتن کتاب 

هایمان باشیم چون پلیس مخفى رومانى سفر کرده است. در یک رستوران کشیشى به ما گفت که مراقب صحبت
به مدت «خفى هستند. وى پاسخ داد: داند چه افرادى پلیس مدر نزدیکى ماست. از او سؤال کردم که از کجا مى

این پاسخ مایه حیرت من شد.» اند.شش ماه آنها هر هفته از من بازجویى کرده
شدند تا سؤاالت خود را مطرح کنند و به این بارها در پایان جلسات پرستشى مردم به دور من جمع مى

درنگ ، جماعت بى»پلیس مخفى«کرد: مه مىگرفتند. گهگاه وقتى کسى زمزترتیب بیشتر در مورد عیسى یاد مى
شد. متفرق مى

با وجود این در اوج مشکالت گروهى از ایمانداران مشغولِ خدمت هستند که یکى از ارزشمندترین 
شناسم. کلیسا در رومانى زنده و در حال رشد است. در هر یک از شهرهاى باشند که من مىگروههایى مى

ها اشغال م فضاى کلیسا گنجایش تمام حاضران را نداشت، به طورى که همه صندلىرومانى که من موعظه کرد
هاى کلیسا جمع شده بودند و درها با شده بود و جاى سوزن انداختن نبود. مردم بیرون کلیسا در اطراف پنجره

ه موعظه گوش ها از بلندگو بگذاشته شده بود و انبوه مردمى که بیرون از ساختمان حضور داشتند بیشتر وقت
دادند.مى

کردم. سپس مردمى که خواند و من هم یک ساعت موعظه مىگروه سرایندگان به مدت یک ساعت سرود مى
کردند.خواستند بیشتر در مورد مسیح بشنوند ما را احاطه مىمى

بود تا بیدارى روحانى رفتیم مرتب حرف از جازف تن بود. خدا قدرتمندانه او را به کار برده به هر جا که مى
را بویژه در میان دانشجویان گسترش دهد. ما جلسات بشارتى خود را که دو هفته به طول انجامید در کلیساى 

مقدس مرا حیرت زده کرده بود. هاى عالمانه او از کتاباو واقع در اُرادیا به پایان بردیم. روحانیت و نیز موعظه
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آمدند. بنابراین تعجبى ندارد هاى اوگرد مىه کشور براى شنیدن سخنرانىهر هفته صدها تن از متفکران برجست
که دولت جازف را مجبور کرد تاچند ما پس از این که ما به آلمان مراجعت کردیم رومانى را ترك گوید.

ى هاى تلویزیونى و نیز نشر ادبیات مسیحجازف امروزه خدمت خود را به رومانى از طریق رادیو و برنامه
اروپاى «گوید: نماید. وى مىدهد و در سمت رئیس انجمن میسیونرى رومانى در آمریکا خدمت مىادامه مى

توان گفت دوره عقاید مارکسیستى را پشت سر گذاشته است درحالى که اروپاى اى است که مىشرقى جامعه
کنند. عقاید مارکسیستى را طى مىتوان گفت دوره پیش ازغربى و ایاالت متحده احتماالً جوامعى هستند که مى

ها چهل سال قبل به اروپاى شرقى وعده زندگى در شرایطى از هر حیث مطلوب را دادند ولى امروزه کمونیست
کنند. باید گفت کمونیسم شکست خورده است و انسان مردم در شرایطى به مراتب بدتر از گذشته زندگى مى

اند که به چه چیزى هور نکرده است. تا به حال به مردم رومانى یاد دادهنوینى که مارکس وعده آن را داده بود ظ
اعتقاد نداشته باشند اما اکنون مردم احتیاج دارند بدانند که به چه چیزى اعتقاد داشته باشند. آنها تشنه حقیقت 

» هستند.
ان عدالت زیرا ایشان سیر خوشا به حال گرسنگان و تشنگ«این سخنان مرا به یاد فرمایش مسیح انداخت که: 

اى کرده است که سامى، دنیاى غرب خود را مشغول همان فلسفه«). جازف ادامه داد: 6:5(متى » خواهند شد
گرایى سکوالر.بسیارى از کشورهاى غربى مانند پسر گمشده دهد یعنى انساناساس کمونیسم را تشکیل مى

مهر و محبت دور شده است و در حال آزمودن فلسفه مذکور در مثل مسیح هستند. قلب آنها از پدر پر از
اند. حقیقت مزبور این است که اند که مردم اروپاى شرقى فهمیدهکمونیسم هستند. آنها هنوز پى به حقیقتى نبرده

»نیست."انسان جدید"هیچ فلسفه انسانى قادر به خلق 
توان تعریف روحانى را در یک کلمه مىکلید بیدارى روحانى غرب در همین حقیقت نهفته است. بیدارى

کرد یعنى: عیسى. او قادر است انسان جدیدى خلق کند. عیسى تنها راه براى خلق انسان جدید است. او 
خواهد عملکرد صحیحى داشته باشد. عیسى حیات است.اى است که مىحقیقت و فلسفه زیربنایى براى جامعه

حدى تیره و تار شده است. آنها در تالش خود به این منظور که دید مسیحیان غرب در مورد عیسى تا 
درد و رنجى داشته باشند مرکزیت صلیب مسیح را در موجبات آسایش خود را فراهم سازند و زندگى بى

اند مسیحیت بدون صلیب اصالً مسیحیت نیست.مسیحیت نادیده گرفته
ناخوشایند و دردناك ونهاد مرگ بود. عیسى بر همه چیز در زندگى عیسى به صلیب اشاره داشت. صلیب

روى صلیب بهاى این را پرداخت کرد که براى ما راه رسیدن به خدا را بگشاید و تصویرى ترسیم نمود که در 
نماید. عیسى بر روى صلیب زندگى خود را داد تا ما از آن خدا با وجود گناهکار بودن بشر به او محبت مى
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اگر کسى «فرماید: خواهند از او پیروى کنند چنین مىیم. مسیح به تمام کسانى که مىحیات ابدى برخوردار شو
» باید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد  و مرا متابعت کندبخواهد مرا پیروى کند مى

توانیم ا تجربه نکنیم نمى). براى پیروى از عیسى باید صلیب خود را برداریم. ما تا زمانى که صلیب ر23:9(لوقا 
جالل قدرت قیام مسیح را ببینیم. برداشتن صلیب مستلزم پرداختن بهایى است؛ بهایى که شامل فدا ساختن همه 

شود.چیز مى
شخصى به نام روى هس سن در شرق آفریقا شاهد بیدارى روحانى گردید و مدت کوتاهى پس از آن که 

ت دوستى از او سؤال کرد: در رؤیاى شما چیست؟ وى پاسخ داد که رؤیاى تحت تأثیر بیدارى مزبور قرار گرف
تالش براى تحقق -3مقدس و توزیع کتاب-2بشارت - 1شود که عبارتند از او از سه قسمت تشکیل مى

برادر متأسفانه شما هنوز راه اصلى را تشخیص « بیدارى روحانى. دوست خردمند روى هس سن به وى گفت: 
.جاى تأسف است! درواقع یک رؤیا وجود دارد و باید بگویم در طى بیدارى روحانى شما با خود اید..نداده

»شود!اید و عیسى شامل همه چیز مىعیسى رو به شده
وقتى عیسى همه چیز است پس با داشتن او ما از هر چیزى که نیاز داریم برخوردار خواهیم شد. بعدها 

از دیدن بیدارى روحانى در آفریقا به انگلستان بازگشت به هس سن چنین زمانى که یکى از دوستانمان پس 
ترین نظر را در مورد بیدارى روحانى دارند. آنها ام که مسیحیان انگلستان عجیب و غریبمن متوجه شده«گفت: 

عیت این آید که ایمانداران از هر نظر قوى و موفق باشند ولى واقکنند بیدارى روحانى زمانى پیش مىفکر مى
»بینند.آید که ایمانداران از هر حیث خود را خالى مىاست که بیدارى روحانى زمانى بوجود مى

عیسى پادشاه است و در موعظه سرکوه که بیانیه او بود خصوصیات کسانى را که متعلق به ملکوت او هستند 
جب کردند وقتى پادشاه آسمانى چنین دادند احتماالً بسیار تعتوصیف نمود. کسانى که به سخنان او گوش مى

):3:5-10فرمود (متى 

خوشا به حال مسکینان در روح...
خوشا به حال ماتمیان...
خوشا به حال حلیمان...

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت...
خوشا به حال رحم کنندگان...

خوشا به حال پاکدالن...
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خوشا به حال صلح کنندگان...
ا به حال زحمت کشان براى عدالت...خوش

بینند. عیسى براى کسانى آمد که رنجدیده، ها مربوط به کسانى است که خود را خالى مىاین خوشابه حال
آید. وقتى که ما کامالً به ضعف و خالء بار بودند. امروز هم عیسى به سراغ چنین کسان مىآزرده خاطر و گران

سى خواهیم نگریست.خود پى بردیم به خود عی
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فصل دوم

لزوم دعا و بیدارى روحانى

توجه از پیر و جوان بندرت امکان داشت کسى را در شهر بیابیم که در خصوص حقایق عظیم دنیاى ابدى بى
گرویدند روز به روز بیشتر کردند و شمار کسانى که به مسیح مىانگیزى توبه مىباشد...مردم به نحو حیرت

رفت و د. کار خدا که به این شکل پیش مىآمدنهاى گوسفند دسته دسته به نزد مسیح مىشد. مردم مانند گلهمى
نیز شمار فزاینده مقدسین دیرى نپایید که موجب تغییرى پرجالل در زندگى مردم شهر شد به طورى که در 

رسید که شهر مملو از حضور خداست. شهر هیچگاه تا به این حد از محبت و شادى پر نشده به نظر مى1735
اى از حضور خدا هاى در خور توجهاى نشانهام نشده بود. تقریباً در هر خانهبود و در عین حال هرگز چنین ناآر

کردند و خورد...روز خدا یعنى یکشنبه مورد عالقه همه بود. جماعت فعاالنه به خدا خدمت مىبه چشم مى
فرط گریستند، برخى دیگر ازریختند. برخى به علت غم و پریشانى مىشد اشک مىوقتى کالم خدا موعظه مى
اى دیگر بخاطر نجات همسایگانشان از روى دلسوزى و نگرانى گریه ریختند و عدهشادى و محبت اشک مى

کردند.مى

جوناتان ادواردز

گوید به سوى من بازگشت کنید. قول یهوه صبایوت این است و یهوه صبایوت یهوه صبایوت چنین مى«
)3:1(زکریا » ود.گوید: من به سوى شما رجوع خواهم نممى

ها و ساکنان شهرهاى بسیار خواهند آمد. و گوید: بار دیگر واقع خواهد شد که قومیهوه صبایوت چنین مى«
ساکنان یک شهر به شهر دیگر رفته، خواهند گفت: بیایید برویم تا از خداوند مسألت نماییم و یهوه صبایوت را 

)20:8-21(زکریا » بطلبیم و من نیز خواهم آمد.

ماند. دقیقاً در چنین نماییم فقط یک راه باقى مىهنگامى که از هر نظر خود را خالى و ضعیف احساس مى
آید. این واقعیت که ما به خدا نیاز داریم کامالً قطعى است. موقعیتى است که خدا با قدرت به نزد قوم خود مى
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از طریق من آن را به انجام رسانده، با دعا آغاز هر کار عظیمى که در زندگى من صورت گرفته است یا خدا
شده است.

شدیم تا در جشن جوانان کمونیست دانستم که وقتى من و فرد بیشاپ و فرد استارك و در آماده مىمن نمى
کردند. آنها در دهکده کوهستانى محل زندگى جهان شرکت کنیم دو مرد در آلمان شرقى سابق براى ما دعا مى

ته را به دعا و روزه اختصاص داده بودند. خود یک هف
شد. یک سال قبل گرویدند و به این ترتیب کلیساها خالى مىجوانان آلمان شرقى دسته دسته به المذهبى مى

از جشن جوانان کمونیست جهان کشیش بوش مسن یک روز یکشنبه مرا به کلیساى جامع زیبایى برد که در 
ر به کلیسا نیامده بودند و سن همه آنها برلین شرقى واقع بود. ولى این کلیسا عمالً خالى بود چون چند نفر بیشت

شد.باالى شصت سال بود. به این ترتیب هیچ جوانى در کلیسا دیده نمى
دو نفرى که قبالً به آنها اشاره کردم در سراسر کشور خود همین وضع را مشاهده کرده بودند. پس از یک 

ت نفر به جلسه آمدند. در جلسه بعدى صد نفر اى براى جوانان تشکیل دادند. شصهفته دعاى فشرده آنها جلسه
حضور داشتند. این رقم همچنان افزایش یافت تا به هزار نفر رسید. جوانان از سراسر آلمان شرقى براى شرکت 

آمدند. مردان یاد شده تصمیم گرفتند تا در پنج شهر بزرگ جلساتى براى جوانان ترتیب در جلسات گردهم مى
گان در این جلسات نیز بسرعت افزایش یافت. پس از جشن جوانان کمونیست جهان دهند. تعداد شرکت کنند

نفر در یک کلیساى بزرگ 1500من در جلساتى که در سه شهر تشکیل شد شرکت کردم. در یکى از شهرها 
جامع گردهم آمدند. به من گفته شده بود که در مورد صلیب مسیح موعظه کنم.

تن از جوانان آلمان شرقى در این کلیسا نشستم قلبم بشدت تپیدن گرفت. آنها در هنگامى که به همراه صدها 
حالى که شادى خداوند وجودشان را فرا گرفته بود، شروع به سرود خواندن کردند. رهبر جلسه سؤال کرد که 

فر از چند نفر از حاضران ساکن همان شهر هستند و تقریباً همه دست باال بردند. سپس سؤال شد که چند ن
اند، تعداد اندکى از حاضران دست خود را باال بردند. سؤال سوم مطرح شد: شهرهاى دیگر آلمان شرقى آمده

»آیا کسى در اینجا حضور دارد که از کشور دیگرى به جمهورى دموکراتیک آلمان آمده باشد؟«
را در خیابان دیده و به او اى این شخصمن و یک نفر دیگر که اهل مجارستان بود دست بلند کردیم. عده

شهادت داده بودند و سپس از او دعوت کرده بودند تا همراه آنها به جلسه بیاید. من مترجم او شده بودم چون 
زد و یا انگلیسى.دانست و یا به زبان مجارستانى حرف مىیک کلمه آلمانى نمى

آیا کسى در اینجا هست که از «آخر این بود: رهبران از قبل مرا براى سؤال آخر آماده کرده بودند. سؤال
من تنها کسى بودم که دست باال بردم. » خارج اروپا آمده باشد؟
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اهل سن آنتونیو واقع «جواب دادم: » شما اهل کجا هستید؟«گفت از من پرسید: شخصى که از منبر سخن مى
کردند. هنگامى که حاضران آرام شدند وى جماعت با شنیدن پاسخ من فریاد کشیدند و مرا تحسین». در تگزاس

هایى از جانب ایمانداران کشور خود براى ما اید حتماً سالمشما که راهى طوالنى را تا اینجا طى کرده«گفت: 
»دارید.

رفتم جماعت شروع به تحسین من نمودند. گفتم چه کسانى به آنها سالم درحالى که به طرف منبر پیش مى
این کار من یک ساعت به طول انجامید. پس از جلسه، جوانان دور من جمع شدند و بیش از یک اند و رسانده

کردند. آنها تشنه این بودند که بیشتر مسیح را بشناسند.ساعت بود که از من در مورد مشارکتم با مسیح سؤال مى
سپس گیتارهاى خود را کردند و در شهرى دیگر جوانان قبل از شروع جلسه به مدت یک ساعت دعا مى

کردند تا در این خواندند از جوانان دعوت مىافتادند و درحالى که سرود مىها به راه مىبرداشته در خیابان
پرستش به آنها بپیوندند. باور نکردنى بود.

شدند شهادت دادم. کلیساى من در شهر دیگرى که پنج هزار جوان به طور مرتب براى پرستش جمع مى
نفر را داشت در نتیجه آنها مجبور بودند دو جلسه پرستشى داشته باشند. 2500ع محل تجمع آنها گنجایش جام

من تا به حال ندیده بودم که جوانانى تا این اندازه از نظر روحانى گرسنه باشند. بذرهاى بیدارى روحانى بزرگى 
ا فقط دعا بوده است.در قلب جوانان آلمان شرقى کاشته شده است که علت کاشته شدن آنه

تواند داشته باشد عبارتست از خدمت شفاعت. این خدمت است که بزرگترین خدمتى که هر مسیحى مى
هاى بزرگ تواند قلب یک ملت را عوض کند. سربازان بزرگ مسیح در سراسر اعصار به این دلیل در جنگمى

بینیم که شویم دست مسیح را مىانو زده مشغول دعا مىاند. وقتى زاند که زانو زده دعا کردهروحانى پیروز شده
نماییم که به طرف دنیاى گمشده و درحال مرگ دراز شده است. وقتى در دعا هستیم قدرتى را مشاهده مى

تواند به ما عطا فرماید.مسیح قیام کرده مى
هاى فانى عادى را ثر انسانهیچ قدرتى نظیر قدرت دعاى مؤثر نیست...دعاى مؤ«گوید: ساموئل چادویک مى

آورد و خدا را آورد، حیات مىآورد، باران مىسازد و با خود قدرت به همراه مىهایى قدرتمند مىمبدل به انسان
»آورد.مى

آید که قوم خدا شویم که بیدارى روحانى زمانى بوجود مىنماییم متوجه مىوقتى تاریخ کلیسا را مطالعه مى
کند تا مرد یا زنى را پیدا کند که بیش از هر چیز دیگر روى د. روح خدا تمام زمین را جستجو مىکنندعإ؛ّّي مى

خدا را بطلبد. ملیت و نژاد این شخص مهم نیست. استعدادها یا وضعیت اجتماعى و اقتصادى او هم اهمیت 
جوید.خاصى ندارد. آنچه مهم است این است که او جالل خدا را مى
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کرد که به خاطر خدمت خود در زمینه دعا معروف بود. حتى اسم به نام جان هاید زندگى مىزمانى شخصى
او را گذاشته بودند هاید همیشه در دعا. ویلبر چپن پس از مالقات خود با هاید درباره تجربه مالقات خود با 

وى به یکى از دوستانش چنین گفت:

ام. دى یکى از جلسات بشارتى ما در انگلستان تعداد شرکت فتههاى بسیار مهمى در مورد دعا یاد گرمن درس
کنندگان بسیار اندك بود ولى من یادداشتى دریافت داشتم که بر روى آن نوشته شده بود که مبشرى آمریکایى 

معروف است. » هاید همیشه در دعا«قرار است براى ما دعا کند تا برکت خدا بر خدمت ما فرو ریزد. وى به 
بالفاصله شرایط کامالً تغییر یافت. سالن پر شد و هنگامى که براى اولین بار حاضران را دعوت به توبه تقریباً

کردم پنجاه نفر به مسیح ایمان آوردند.
او به اتاق » آقاى هاید لطفاً براى من دعا کنید.«خواستیم آن محل را ترك کنیم من به هاید گفتم: زمانى که مى
ل کرد، زانو زد و پنج دقیقه بدون آن که حتى یک کلمه از دهانش خارج شود در آن حالت به من آمد، در را قف
هاى گرمى را که از چشمانم سرازیر توانستم ضربان تند قلب خودم و او را بشنوم. اشکسر برد. من مى

دانستم که در حضور خدا هستم.کردم. مىشدند احساس مىمى
». اى خداوند«ود را باال گرفته و اشک از چشمانش سرازیر شده بود گفت: هاید سپس در حالى که سر خ

ها دعا کرد که من تا به آن زمان ندیده بودم کسى چنین بعد چنان با جان و دل در حضور خدا براى نجات انسان
عا قدرت دعا کند. دعا تمام شد و من برخاستم دیگر فهمیده بودم که دعاى حقیقى چیست. ما ایمان داریم که د

ایم.بسیار دارد و چنان به این حقیقت ایمان داریم که در گذشته هرگز نداشته

خدا از هاید همیشه در دعا، در هندوستان استفاده کرد. به این ترتیب زندگى او مصداقى شد از این حقیقت 
بشنوند.ها پیام انجیل راکند تا خیل عظیم انسانکه خدا از یک شفاعت کننده استفاده مى

ما به لشکرى از مردان و زنان نیاز داریم که در شکاف بایستند و در وقت حصاد دعا کنند. البته این خدمتى 
کند ها دعا مىنیست که باعث معروفیت شخص شود چون مردم هرگز کسى را که براى نجات خیل عظیم انسان

هد شناخت.نخواهند شناخت ولى پدر آسمانى چنین شخصى را به خوبى خوا
شنویم ولى بندرت اسم افرادى معمولى ما اغلب شرح کارهاى کسانى نظیر دى.ال.مودى و بیلى گراهام را مى

اند که خدا قادر است اند. این اشخاص معمولى ایمان داشتهشنویم که براى مبشران بزرگ دعا کردهو عامى را مى
جام رساند.اى به انالعادهدر جواب دعاى آنها کارهاى خارق
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بیلى گراهام در سفرى یازده روزه به رومانى در این کشور موعظه کرد. یکى از مجالت در 1985در سپتامبر 
گراهام گرد آمدند که این جمعیتى بیش از سى هزار نفر براى گوش فرا دادن به پیام بیلى«این مورد نوشت که: 

»بزرگترین اجتماع مذهبى در این کشور است.رقم از زمان جنگ جهانى دوم تا به حال نمایانگر 
بخش اطالعات خدمات بشارتى بیلى گراهام جزئیات بیشترى در این مورد منتشر ساخت و اعالم داشت: 

بیش از صد و پنجاه هزار نفر گرد آمده بودند تا پیام بیلى گراهام را که به مدت یازده روز قرار بود در جلسات 
» سابقهبى«و » العادهخارق«بشنوند. مقامات رسمى محلى و رهبران مذهبى، این رویداد را بشارتى موعظه کند 

توصیف کردند. تقریباً در تمام شهرهایى که بیلى گراهام موعظه کرد جماعت عظیمى که گرد آمده بودند 
و ». هام، بیلى گراهامبیلى گرا«کشیدند: نمودند فریاد مىخواندند و شادى خود را ابراز مىدرحالى که سرود مى

داشتند.به این ترتیب مقدم او را گرامى مى
جلسه بشارتى بیلى گراهام در رومانى از نظر تعداد شرکت کنندگان بر جلساتى که در شش کشور دیگر اروپاى 

شرقى از جمله اتحاد جماهیر شوروى تشکیل شده برترى داشته است.

اى ذکر نخواهد شد. البته جلسات بشارتى دکتر گراهام جنبه دیگر هم داشته است که هرگز در هیچ روزنامه
خدا از طریق دکتر گراهام در کلیساى بزرگ باپتیست اُرادیا که قبالً جازف تن شبان آنجا بود، کار عظیمى انجام 

داد.
سه ماه پیش از آمدن دکتر گراهام به اُرادیا من در کلیساى فوق در مورد اصول بیدارى روحانى موعظه کردم. 

تواند با من صحبت کند.شخصى که از اعضاى معمولى کلیسا بود به انگلیسى از من سؤال کرد که آیا مى
د زودتر برگردم و بالفاصله به اُرادیا القدس در قلبم گذاشت که از تعطیالت خوروز جمعه روح«وى گفت: 

بروم. من احساس کردم که الزم است حتماً روز یکشنبه صبح در کلیساى خودم باشم و شما در اینجا در مورد 
لزوم و اصول بیدارى روحانى موعظه کردید. 

هم با شما در خواام. مىمن به مدت یازده سال براى بوجود آمدن بیدارى روحانى در رومانى دعا کرده
سراسر رومانى سفر کنم و اصول بیدارى روحانى را که موعظه کردید بیشتر یاد بگیرم. هنگامى که وى اسم خود 

گفت در آنجا را به من گفت او را شناختم. یکى از دوستانم که مبشر بود یک سال قبل به رومانى رفته بود و مى
سى مانند او روح دعا داشته باشد.با شخصى مالقات کرده که تا به حال ندیده است ک

امان صحبت کردیم. آنها هم موافقت خود را اعالم داشتند. وى ما با شبانان کلیسا در مورد سفر او با گروه
توانست به عنوان مترجم ما هم خدمت کند.مى
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موعظه دوست مبشرم طولى نکشید که فهمیدم این من هستم که باید از او یاد بگیرم. از وى سؤال کردم که 
کردى یک هفته در کلیساى شما فکر مى«گفتم: » من هرگز موعظه او را نشنیدم.«چگونه بوده است. وى گفت: 

»موعظه بشارتى کرده است.
روم آید من مىوقتى مبشرى براى موعظه به کلیساى ما مى«او سر خود را به عالمت تأیید تکان داد و گفت: 

ه دوست شما به کلیساى ما آمد تا موعظه کند من یک گروه مرد جمع کردم تا با هم دعا تا دعا کنم. زمانى ک
کردیم. نتیجه این شد که دیدیم شدیم و در تمام طول جلسه دعا مىکنیم. ما پیش از شروع جلسه جمع مى

»دوست شما در هر جلسه محصول روحانى عظیمى را درو کرد.
بیایید براى این شهر و براى آن «گفت: رفتیم این شخص اغلب به من مىوقتى از شهرى به شهر دیگرى مى

ما «کرد که: این برادر پیوسته مرا تشویق مى» بیایید امروز روزه بگیریم و دعا کنیم.«گفت: یا مى» دهکده دعا کنیم
»باید دعا کنیم! حتماً باید دعا کنیم!

را به مسیح سپردند بقدرى چشمگیر بود که در طول در عرض این دو هفته تعداد کسانى که زندگى خود
خدمتم در اروپاى شرقى چنین چیزى سابقه نداشت. من چهار شب آخر را در یک شهر دانشگاهى بزرگ سپرى 

کردم. در طى آن چهار روز تقریباً هزار نفر به مسیح ایمان آوردند.
ها و نیز تمام راههایى که تن نبود. همه اتاقشب آخر شبى فراموش نشدنى بود. در کلیسا جاى سوزن انداخ

شدند پر بودند. من موعظه کردم و دوستم هم ترجمه کرد. هر دو واقعاً خسته شده منتهى به خارج کلیسا مى
بودیم.

توانستم ظاهراً پیام من قدرتى نداشت. مردم با تشنگى براى شنیدن کالم خدا آمده بودند ولى ظاهراً من نمى
کردم به آرامى براى خدا آنها را تغذیه کنم. در این زمان اتفاقى افتاد. دوستم درحالى که من موعظه مىاز کالم

نمود همین کار را براى او کردم. ده دقیقه من شروع به دعا کرد و من هم زمانى که وى موعظه را ترجمه مى
خواهد تا موعظه را متوقف کنم و ىپس از اینکه به این شکل خدمت کردیم من احساس کردم که خدا از من م

مقدس آیاتى را براى جماعت بخوانم. به مدت پانزده دقیقه این کار را کردم و دوستم ترجمه کرد. فقط از کتاب
در این هنگام جالل خدا نازل شد.

ر خواندیم مردمى که در داخل و خارج ساختمان حضومقدس براى جماعت مىهنگامى که ما آیاتى از کتاب
شکست. تعداد کسانى که در آن شب قلب خود را به ها را مىالقدس قلبداشتند شروع به گریه کردند. روح

هاى دیگرى که در اروپاى شرقى خدمت نموده بودم بیشتر بود.مسیح سپردند از تمام شب
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تومبیل ما جمع شده توانیم به غرب باز گردیم. صدها تن از مردم، اطراف اکردم که باز هم مىمن فکر نمى
خواندند.نمودند و سرود مىکردند، دعا مىبودند و گریه مى

شما باید باز هم در غرب موعظه کنید «من این دوست جدید خود را در ایستگاه قطار ترك کردم. وى گفت: 
هم باید برادران را و من هم باید در اُرادیا برگردم و دعا کنم چون قرار است بیلى گراهام به آنجا بیاید و من 

»جمع کنم تا با هم دعا کنیم روح خدا به قدرتمندترین شکل ممکن که تا به حال سابقه نداشته است فرو بریزد.
ام دیگر مانند گذشته دانستم که زندگىمن تمام شب را از مجارستان به طرف اتریش رانندگى کردم. مى

توانست مانند یک مرد دعا آموخته بودم. رومانى هم دیگر نمىهاى مهمى از نخواهد بود چون براى مدتى درس
گذشته باشد. البته نه به این دلیل که بیلى گراهام در آنجا بود بلکه به این دلیل که یک مرد دعا هم در این کشور 
حضور داشت. بنابراین تعجبى نداشت که خدمت دکتر گراهام در رومانى به نتایج چشمگیرى رسید. وى به 

هاى بشارت عمیقاً در خاك دعا قرار داشت.رى رفته بود که ریشهکشو
کند همیشه بین خدمت اعالم پیام نجات و خدمت هنگامى که باد بیدارى روحانى شروع به وزیدن مى

توانند بدون کمک یکدیگر کارى از پیش برند. شود چون این دو خدمت نمىشفاعت پیوند برقرار مى
ها کننده بزرگى بود و هم مبشرى بزرگ. مسیح به شاگردانش دستور داد تا براى امتمسیح هم شفاعت 

پس در «موعظه کنند و آنها را براى او صید نموده شاگردان وى بسازند. او بعد از دادن این دستور به آنها فرمود: 
).29:24(لوقا » اورشلیم بمانید تا به قوت از اعلى آراسته شوید

خوانیم کلیسا در حال بینیم که کلیسا در حال دعاست. در باب دوم مىتاب اعمال رسوالن مىدر باب اول ک
کنند و در باب چهارم مجدداً مشاهده خوانیم که پطرس و یوحنا موعظه مىموعظه است. در باب سوم مى

دار پیوسته خدمت کنیم که کلیسا در حال دعاست. این ترتیب در سراسر کتاب اعمال ادامه دارد. کلیساى بیمى
سازد.اعالم پیام نجات و شفاعت را با هم تؤام مى

ترین واعظ بیدارى روحانى در تاریخ آمریکا بوده است. وى مشاهده شاید بتوان گفت که چارلز فینى بزرگ
کمتر «شوند. بیلى گراهام در مورد چارلز فینى گفت است: نمود که تمام جوامع بوسیله قدرت مسیح عوض مى

کسى مانند چارلز گرندیسن فینى چنین بر مردم کشور خود تأثیر گذاشته است. براثر خدمت بشارتى پر از 
القدس فینى هزاران تن در قرن نوزدهم با مسیح آشنا شدند و این امر منجر به پدید آمدن یکى از بزرگترین روح

»هاى روحانى در تاریخ آمریکا شد.بیدارى
فینى با کشیش دانیال نش مالقات کرد. نش تجربه عمیقى از کار خدا در زندگى خود 1824در پنجم اکتبر 

داشت و خودش را وقف خدمت دعا کرده بود. بعدها خدا خدمت کشیش نش را با خدمت بشارتى چارلز فینى 



8

رت بطرز حیرت انگیزى در جامعه نیویورك غربى یعنى ایوانز میلز تؤام ساخت. متن زیر گویاى تؤام شدن قد
مبشر با قدرت شفاعت کننده است: 

اى دئیست در شهر حضور داشتند که مصمم بودند از لمس شدن مردم توسط خدا ممانعت کنند. مبشر عده
گروهى بودند که اعتقاد داشتند خدا جهان را خلق کرده است و دیگر با آن Deistsها دئیست-Pجوان،{

}Pکند. مترجم ه جهان را اداره نمىکارى ندارد به این معنى که خدا فعاالن
اى قانع کننده ایراد نمود. نتیجه این شد که عمالً تمام برخورد رکى با آنها کرد و علیه دیدگاههاى آنها موعظه

هاى ایوانز میلز توبه کردند.دئیست
قه بیرون آمدند تا پیام هاى این منطاى آلمانى وجود داشت...تقریباً تمام آلمانىدر نزدیکى ایوانز میلز جامعه

مبشر جوان را بشوند.

ها ها منجر به توبه کلیسا و تقریباً تمام جامعه آلمانىمن معتقدم که بیدارى روحانى میان آلمانى«گوید: فینى مى
»هایى بود که من تا به آن روز دیده بودم.ترین بیدارىگردید. این یکى از جالب

امالً بر خدمت شفاعت کنندگان متکى بود. خدمت بشارت همیشه و همیشه فینى در سراسر خدمت خود ک
خورد.ترین قسمت خود با خدمت شفاعت کنندگان پیوند مىدر حساس

شفاعت کنندگان بودند که دى.ال.مودى را به اروپا آوردند. نتیجه هم این شد که مودى یک پاى خود را در 
و این دو قاره را براى جالل خدا به لرزه درآورد. آقاى مودى به انگلستان آمریکا و پاى دیگرش را در اروپا نهاد

العاده داشت یعنى جورج هاى واعظ بزرگ چارلز اسپرجن را بشنود و با مردى که ایمانى خارقرفت تا موعظه
لندن برد از او خواسته شد تا در کلیساى جماعتى شمالمولر مالقات کند. زمانى که وى در لندن به سر مى

موعظه کند. مودى نه براى ایراد موعظه که براى شنیدن موعظه به انگلستان رفته بود. در نتیجه با اکراه دعوت به 
موعظه را پذیرفت. روز یکشنبه وى با قدرتى اندك موعظه کرد و عده کمى توبه کردند. وى دوباره عصر روز 

ادند و قلب خود را به مسیح سپردند.یکشنبه موعظه کرد و پانصد نفر به دعوت او پاسخ مثبت د
آنکه خودش خواسته جلسه آن روز عصر سرآغاز بیدارى روحانى بزرگى در کلیسا شد و دى.ال.مودى بى

باشد وارد خدمتى شد که جهان را تحت تأثیر قرار داد. زمانى که مودى به ر.آ.تورى گفت که چه اتفاقى افتاده 
چیزى در این باره به شما «مودى گفت: » کرده است.صى در این مورد دعا مىحتماً شخ«بود تورى اظهار داشت: 

ام؟ نکته اصلى داستان همین است. در کلیسایى که من موعظه کردم دو خواهر بودند که یکى از آنها علیل نگفته
فکر «فته بود: بود. یکى از آن دو پس از این که روز یکشنبه موعظه مرا شنیده بود به منزل رفته و به خواهرش گ
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خواهرش به محض شنیدن این خبر » کنى امروز صبح چه کسى براى ما موعظه کرد؟ آقاى مودى از شیکاگو.مى
کردم که خدا ام و دعا مىچى گفتى؟ مودى. من در مورد او مطالبى خوانده«رنگ و رویش را باخته و گفته بود: 

م قرار است امروز صبح در کلیساى ما موعظه کند صبحانه دانستاو را به لندن و به کلیساى ما بفرستد. اگر مى
کردم. حاال خواهر لطفاً برو بیرون و در را هم قفل کن. نگذار خوردم و کل صبح را صرف دعا و روزه مىنمى

» خورم. قصد دارم کل بعدازظهر و عصر را صرف دعا و روزه کنم.کسى به دیدن من بیاید و امشب شام هم نمى
که گفته بود دعا کرد و خدا هم دعاى او را شنید و به آن پاسخ داد.وى همانطور 

اند ولى کسى تا به حال درباره زنى که در لندن براى مودى دعا کرد بسیارى شرح حال دى.ال.مودى را شنیده
تواند تأثیر بزرگى بر جهان بگذارد. شاید همسن و ساالن او چیزى نشنیده است. یک چنین شخصى است که مى

رگترین کار را براى کلیسا کرد.کردند که وى چیزى ندارد تا به کلیسا بدهد ولى این زن بزفکر مى
کنند که براى هدایت گناهکاران به سوى مسیح کار چندانى از دستشان عده بسیارى نزد خود فکر مى

آید. ولى خدا حاضر است در و از طریق کسى که مایل است به او اعتماد کند کار بزرگى انجام دهد. درو برنمى
فرماید که اولین کار کلیسا عبارتست از دعا.یسى مىمحصول روحانى عظیمى در انتظار ماست.ع

شبان، پریشان حال و پراکنده و چون جمع کثیرى دید، دلش برایشان بسوخت زیرا که مانند گوسفندان بى«
حصاد فراوان است لیکن عمله کم پس از صاحب حصاد استدعا نمایید "بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت: 

).36:9-38(متى » "د بفرستدتا عمله در حصاد خو

دعا و حصاد کامالً به هم مربوط هستند. اعالم پیام نجات و شهادت شخصى وسایل درو محصول روحانى 
بخشد. هنگامى که این اصل را درك نماییم، بیدار هستند و دعا سوختى است که به این وسایل قدرت مى

ها پى خواهیم برد. برخى خواهند م انجیل به خیل عظیم انسانخواهیم شد و به مسئولیت خود در مورد اعالم پیا
ها نفر پیام نجات را برسانند و برخى هم از این کار حمایت مالى خواهند کرد ولى همه رفت تا به میلیون

ایمانداران باید دعا کنند.
سایى وجود دارد کلی«گوید: اندرو مورى که سخنان ارزشمندى در خصوص دعا بیان داشته است چنین مى

هایى مطمئن است و باید بیدار شود تا به مسئولیت و قدرت پرشکوه خویش پى که داراى دعوتى عالى و وعده
روند و تنها امید براى آن دعاى ها نفر در آن به سوى هالکت ابدى پیش مىبرد. دنیایى وجود دارد که میلیون

»شفاعتى است.
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دید چون به این طریق قلب ما خواهد ها را همانطور ببیند که عیسى مىسانهر ایماندارى باید خیل عظیم ان
شکست و ما با همان رحم و شفقتى که در مسیح وجود داشت دعا خواهیم کرد. به این ترتیب خدا لشکرى از 

سازند.ها مىکارگرانى تشکیل خواهد داد که ملکوت خدا را وارد قلب انسان
است که باید دعا کنیم. باید دعا کنیم تا ملکوت خدا بیاید و در قلب مردم سراسر براى رسیدن به این هدف 

اند. زیست اصل فوق را فهمیدهمى1700جهان بنا شود. شاید عده کمى همچو دیوید برلیزد که در میانه دهه 
رخپوستان را با محبت خدا برلیزد را قدرتمندانه به کار برد تا پیام انجیل به سرخپوستان برسد. از آنجا که او س

کرد. ها براى نجات آنها دعا مىعیسى دوست داشت اغلب درحالى که بر روى برف ایستاده بود ساعت
من با تمام وجود براى جهان، دوستان و دشمنانم دعا کردم. بار «برلیزد در دفتر خاطرات خود چنین نوشت: 

خواستم ملکوت مسیح در باشد، بخاطر این بود که مىها روحانى من بیش از آن که بخاطر نجات این انسان
»جهان ظاهر شود و در سراسر زمین، خدا به عنوان خدا شناخته شود.

سازد. چنین دعایى است که لشکرى از لرزاند و کلیسا را بیدار مىها را مىچنین دعایى است که ملت
سازد. پذیرفتن محبت الهى آماده مىها را براى خیزاند و قلبکارگران را در ملکوت خدا برمى
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فصل سوم

راز دعا

کرد ولى یک چیز را مرد جوانى خوانده شده بود تا در کشورى خارجى خدمت کند. وى زیاد موعظه نمى
دانست و آن عبارت بود از اینکه آنقدر در دعا مداومت داشته باشد تا پاسخ دعاى خود را دریافت خوب مى

تواند در این خدمت چگونه مىدانم که خدامن نمى«دارد. وى یک روز به نزد یکى از دوستانش رفت و گفت: 
برادر، خدا در این «دوست وى جواب داد: » از من استفاده کند. من استعداد بخصوصى براى خدمت ندارم.

توانند دعا کنند. در حال حاضر واعظان بسیارى وجود دارند ولى تعداد خواهد که مىخدمت کسانى را مى
مرد جوان رفت. در سپیده دم صداى او درحالى که » ر است.کنند انگشت شماکسانى که براى کار خدا دعا مى
شد. در تمام طول روز درحالى که مرد جوان در دعا با خدا کشتى کرد شنیده مىبراى نجات گناهکاران گریه مى

آورد که باید براى رعایت حال او با گرفت، درِ بسته و سکوت حام این احساس را در اطرافیان پدید مىمى
هایى که روحشان گرسنه بود، دسته دسته بوسیله قدرتى به طرف آن خانه کشیده بردارند. اما انسانسکوت قدم 

شدند که آنها را یاراى مقاومت در برابر آن نبود و اما راز این پیروزى آن بود که مردى در خلوتگاه اتاق مى
دانست، آنها را گناهکاران را مىالقدس که جاى خویش سرسختانه براى نجات گناهکاران دعا کرده بود و روح

به سوى آن مرد فرستاده بود.
جى.هارسن.تیلور

اى مخبر خواهم ساخت.مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهاى عظیم و مخفى که ندانسته
3:33ارمیا 

نیازهاى عمیقى در زندگى خود پى گذشت بههنگامى که ده سال از خدمتم به عنوان مبشر تمام وقت مى
هاى بسیارى در مورد من مقاله بردم. زمانى که سى ساله بودم چهار کتاب نوشته بودم و مجالت و روزنامه

نوشته بودند.
رسید که آینده من به عنوان مبشر بزرگ شروع شده است. دیده بودم که مبشران بسیارى در ظرف به نظر مى

زدند و سپس با همان سرعتى که مانند ستارگان تابان ظاهر شده بودند ناپدید هم مىمدتى کوتاه شهرتى به
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کرد. خدمت من از خواستم که جزو این دسته باشم. اما مشکلى وجود داشت که مرا اذیت مىشدند. من نمىمى
شخصیتم بیشتر رشد کرده بود.

ه شکل پسر خود سازد. هرچند پذیرفتن آن خواهد مرا بمن متوجه شدم که چون خدا مرا دوست دارد مى
برایم دشوار بود ولى من جایى در خدمت خود از رشد کردن بازایستاده بودم.

دادند و موعظه رهبرى گروهى از جوانان را برعهده داشتم که در سراسر اروپا شهادت مى1977در تابستان 
دت یک هفته براى استراحت به مازل ریور در آلمان ام به مکردند. پس از رهبرى این گروه من و خانوادهمى

رفتیم. استراحت کردن در کنار همسرم تگز و پسر و دخترم دیو و رنى واقعاً عالى بود. من و همسرم وقت 
زیادى در اختیار داشتیم تا احساسات عمیق خود را با یکدیگر در میان بگذاریم. خدا در این مدت با قلب من 

سخن گفت. 
ازگى کتاب زندگى و خاطرات دیوید بریفرد  را خوانده و متوجه شده بودم بین من و این خادم فروتن به ت

کردم و مانند برلیزد خدا فرق بسیارى وجود داشت. در خودم گرایش شدیدى به سوى تکبر احساس مى
اى عمیق از دعإ؛ ّّ و نداشتم. تجربه

به تگز گفتم که دوست دارم شبان کلیسایى در یک دهکده باشم که در آنجا هیچ کس مرا نشناسد. در این 
تر کنم. من و همسرم دعا کردیم و تصمیم صورت شاید وقت داشته باشم تا مشارکت خود را با خدا عمیق

گیرى در این مورد را به خدا سپردیم.
ان کلیساى باپتیست هان شوم که در مجاورت پایگاه هوایى هان در ظرف یک سال از من دعوت شد تا شب

آلمان غربى قرار داشت. اعضاى کلیسا عمدتاً عبارت بودند از پرسنل ارتش آمریکا که در آلمان مستقر بودند. 
یعنى جوجه Hahnchenاین کلیسا در دورترین قسمت ممکن در دهکده قرار داشت. هان از کلمه آلمانى 

ه است. درواقع من شبان کلیساى باپتیست جوجه شده بودم.اخذ گردید
القدس را در زندگى خود تجربه کردم. با چند نفر دوست شدم که دوستى در عرض سه سال کار عظیم روح

با آنها جزو بهترین خاطراتم شد. اما از همه مهمتر اینکه در طى مدتى که شبانى کلیساى هان را بر عهده داشتم 
و روح مرا لمس کرد و این امر باعث شد تا مشارکتى آن چنان عمیق با خدا پیدا کنم که تا به آن زمان خدا قلب 

تجربه نکرده بودم.
توانستند بفهمند که من چرا خدمات بشارتى خود را ترك کرده و شبان این کلیساى کوچک شده اى نمىعده

هاى خواست درسرا با چیزى عوض کنم. خدا مىبودم. ولى من هرگز حاضر نبودم این تجربیات روحانى 
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خواست به من تعلیم دهد که فقط در دعا شد. خدا مىبیشترى به من تعلیم دهد. اولین درس مربوط به دعا مى
هایى کسب کنم که ارزش ابدى داشته باشند.توانم پیروزىمى

خصى که مایل است مشارکت صبح روز پنجشنبه حاضرم به هر ش6یک روز یکشنبه اعالم کردم که 
ترى با خدا پیدا کند کمک کنم. بیست نفر مراجعه کردند ولى سرانجام تعداد آنها به دوازده نفر رسید.عمیق

خواهم حتماً یاد بگیریم که چگونه بطرز مؤثرى دعا من به آنها گفتم که اگر هیچ چیز دیگرى یاد نگرفتیم مى
شود. در این جلسات هیبت و شکوه و کنم اشک از چشمانم سرازیر مىکنیم. هر وقت به آن جلسات فکر مى

شد.مهربانى خدا ظاهر مى
گذراند. به این ترتیب گروه ما براى دعا شکل گرفت و هر یک از ما در تنهایى وقت پربرکتى را با خدا مى

دیم. هر قدر بیشتر یادگرفتیم که دعا کنیم بیشتر تدبیر و قدرت الهى را مشاهده کر
گرفتیم که چگونه با پدر مشارکت داشته باشیم. من از گروهمان خواستم تا با یکدیگر شیوه ما بتدریج یاد مى

توانستند در شهادت دادن به سایرین را یاد بگیریم. من به افراد گروه چهار نکته ساده را گفتم که از طرق آن مى
دهند. آنها براى تمرین اول باید این شهادت را به همسران مورد کار مسیح در زندگى خود به دیگران شهادت 

دادند.خود مى
ایمانان داشته باشیم. آن روز صبح یکى هایى براى شهادت دادن به بىپنجشنبه هفته بعد ما دعا کردیم تا فرصت

براى شهادت از افراد گروه به نام کن لیبرگ به من تلفن کرد. وى وکیل بود و براى او موقعیت بسیار خوبى 
کرد. شد بایست با کن مشاوره مىدادن پیش آمده بود. هر کسى که در پایگاه هوایى با مشکلى حقوقى مواجه مى

»توانى ساعت ده و نیم به دفتر من بیایى؟ موضوع خیلى مهم است.سامى، مى«کن به من گفت: 
د که به علت اعتیاد به مشروبات الکى هنگامى که خود را دفتر کن رساندم دیدم شخصى مقابل او نشسته بو

و مشکالتى که این امر در پى دارد از ارتش اخراج شده بود. کن پس از راهنمایى کردن وى از او پرسیده بود: 
هاى موجود را امتحان حلمن تمام راه«وى پاسخ داده بود: » آیا براى مشکل اعتیاد خود دنبال راه حل هستید؟«

کن کاغذى را که بر روى آن چهار نکته شهادت دادن را نوشته بود » سودمند نبوده است.ام ولى هیچ کدام کرده
شود مطالبى که قصد دارم به شما بگویم مربوط به کار مشاوره حقوقى نمى«درآورده و به آن شخص گفت: 

ى من افتاده است بنابراین هر جا دوست نداشتید بگویید که دیگر ادامه ندهم ولى بگذارید اتفاقى را که در زندگ
این دقیقاً همان «آنچه بشدت باعث حیرت کن گردید این بود که شخص مزبور گفت: » براى شما شرح دهم.

»چیزى است که من به دنبال آن هستم. من احتیاج دارم که مسیح وارد زندگیم شود.
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تو به ما نگفته «گفت: ما با یکدیگر دعا کردیم و آن شخص قلب خود را به مسیح سپرد. بعداً کن به من
کردم خدا اینقدر زود بودى که اگر شخصى خواست مسیح وارد قلب او شود باید چکار کنیم. من هم فکر نمى

خندیدیم.آوردیم و مىبعدها این حرف را به یاد مى» به دعایم جواب دهد.
تواند رفت و پرسید که آیا مىفرمانده اسکادران این شخصى که به تازگى توبه کرده بود تحت تأثیر قرار گ

عده بیشترى را به نزد کن بفرستد. یکشنبه هفته بعد شش خانواده جدید به کلیسا آمده بودند که حضور آنها در 
کلیسا نتیجه مستقیم شهادت دادن کن بود.

ا شروع به براى همه کسانى که در جلسه پنجشنبه صبح ما حضور داشتند اتفاقاتى مشابه روى داده بود. کلیس
رشد کرد و سرانجام مجبور شدیم تا روزهاى یکشنبه چند جلسه داشته باشیم. عده بسیارى به طرف مسیح 
هدایت شدند و تعمید گرفتند و این امر در تاریخ کلیساى هان سابقه نداشت. علت موفقیت ما استفاده از فرمول 

ه یاد گرفته بودیم دعا کنیم.بخصوصى براى رشد کلیسا نبود بلکه رمز موفقیت ما این بود ک
همسرم براى بانوان کلیسا جلسات دعا و شاگردسازى ترتیب داده بود.اهداف ما عبارت بودند از این که 
گروههاى کوچک دعا و جلسات شاگردسازى ترتیب دهیم و به این ترتیب به هر ایماندارى کمک کنیم تا 

اى براى دعاى شخصى داشته اشد و در عین حال هر کس برنامهشخصى را پیدا کند و با او برنامه دعا داشته ب
باشد.

شود همیشه بیدارى در زمینه دعا بوجود اى افروخته مىهاى بیدارى روحانى در کلیسا یا جامعههرگاه شعله
ز را آیند تا جالل خدا را بطلبند. در ولشوند و مردم گردهم مىآید و به این ترتیب جلسات دعا تشکیل مىمى

اى که بیدارى روحانى بوجود آمد و روح خدا بطرز چشمگیرى براین کشور فرو ریخت. وسیله1905تا 1904
خدا در این بیدارى از آن استفاده کرد واعظ جوانى به نام ایوان رابرتس بود. 

گرایان یا انما باید این حقیقت را درك کنیم که خداوند در حال جنگ است و دشمن ما سیاستمداران، انس
خورد که فریبد و فقط زمانى شکست مىاست که مردم را مى» فرشته نور«ها نیستند بلکه دشمن ما همانا لیبرال

زیاده «آورد ایمانداران کند. هنگامى که کلیسا در برابر خداوندى مسیح سر تسلیم فرود مىکلیسا زانو زده دعا مى
» یابند.از حد نصرت مى
کردم مردمى را دیدم که روح دعا داشتند. به نظر من علت ن در اروپاى شرقى مسافرت مىهنگامى که م

اینکه آنها زندگى مسیحى پیروزمندانه و کلیساهاى بیدارى دارند این است که حاضرند براى مسیح رنج بکشند. 
تفاوت خداست ولى در عین حال در بسیارى از مناطق اروپاى شرقى بیدارى روحانى وجود ندارد. علت این
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یعنى خدا حیات و قدرت کلیساهایى است که بیدار هستند! خداى اروپاى شرقى همان خداى اروپاى غربى و 
آمریکاى شمالى است. خدا در همه جا یکى است و فقط منتظر است تا ما او را بجوییم.

کنند. در ا زانو زده دعا مىکلیساهاى پیروزمند سراسر جهان کلیساهایى هستند که اعضاى آنها در جلسات دع
شوند. هنگامى که ایمانداران کلیساى غرب صبح زود از کره هزاران مسیحى ساعت پنج صبح براى دعا جمع مى

خواب برخیزند ماهم بیدارى روحانى را تجربه خواهیم کرد. یکى از شماسان کلیسا به رابرتس چنین هشدار 
القدس بیاید و تو حضور اگر غفلت کنى ممکن است روحاز شرکت در جلسات دعا غفلت نکن چون «داد: 

رابرتس به مدت سیزده سال براى بوجود آمدن بیدارى روحانى دعا کرد.» نداشته باشى.
هنگامى که در ولز بیدارى روحانى ایجاد شد بوسیله دعا حفظ گردید. گاهى اوقات براى اینکه تشخیص 

از نظر روحانى عمیق است باید ببینیم براى جذب مخاطبان بسیار از چه پذیرد چقدر بدهیم فعالیتى که انجام مى
اند و مثال زمانى که کند. در آمریکا مردم در برابر خداى سرگرمى سر تسلیم فرود آوردهاى استفاده مىشیوه

ا کنند تا مردم راى دعوت مىخواهند جمعیت بسیارى را براى برنامه خود گردآورند از هنرمندى حرفهمى
» هنرمندان مسیحى«هایى وجود دارند که خودشان را سرگرم کند. امروزه در آمریکا حتى آهنگ سازان و کمدین

اى شوند ولى این امر منجر به پدید آمدن آن نوع بیدارى دانند. ممکن است این افراد باعث برکت عدهمى
ود داشت که وقتى روم در آتش روحانى نخواهد شد که مردم آمریکا را بیدار بسازد. سیاستمداراى وج

کرد. امروزه مسیحیان درحالى که جهان سوخت مشغول نواختن ویولن بود و مسیحیان را سرزنش مىمى
کنند. اساس تعهدى که مسیحیان غرب نسبت به سوزد مشغول تفریح هستند و سیاستمداران را سرزنش مىمى

رب یکشنبه صبح کلیساها پر است ولى عصر روزهاى مسیح دارند. بیشتر آسایش و آرامش است تا صلیب. در غ
کنند. کجا هستند مردان و یکشنبه معموالً کلیسا خالى است و در جلسات دعا عده انگشت شمارى شرکت مى

زنانى که حاضرند در دعا براى نجات گناهکاران با خدا کشتى بگیرند؟
ر هر مشکلى غلبه کند. پس آیا باید تعجب کنیم فرزند خدا قادر است بوسیله دعا ب«گوید: اندرو مورى مى

برد تااین سالح را از ایمانداران بگیرد یا کارى کند تا آنها نتوانند از که شیطان حداکثر تالش خود را به کار مى
»آن استفاده کنند؟

برابر سالح دعا تواند درکلیسا  باید بیدار شود و به قدرت این سالح پى برد. هیچ دیکتاتور، یا دشمنى نمى
ایستادگى کند.

کند از کلیسایى در رومانى بازدید به عمل آورد. او و یکى از دوستانم که در اروپاى شرقى خدمت مى
گروهى واعظ بدون اطالع قبلى در زمان جلسات پرستشى به کلیسا رسیدند. هنگامى که آنها وارد کلیسا شدند 
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روع به گریه و ستایش خدا نمودند. کشیش کلیسا از دوستم خواست جماعت در حال دعا بودند و بالفاصله ش
که موعظه کند. وى با قدرت موعظه نمود و نتیجه بسیار خوبى حاصل شد. 

در پایان جلسه کشیش کلیسا براى دوستم تعریف کرد که پیش از آمدن آنها چه اتفاقى براى کلیسا افتاده بود. 
ن هفته گروهى از واعظان آمریکایى جلسات بشارتى در کلیسا ترتیب داده بودند داستان از این قرار بود که در آ

و خداوند این جلسات را برکت داده بود و آنها موفقیت بزرگى کسب کرده بودند ولى یک شب قبل از ورود 
خراج دوستم، پلیس مخفى از واعظان آمریکایى بازجویى کرده و آنها را به بخارست فرستاده و سپس از کشور ا

کرده بود. به این ترتیب کلیسا براى جلسات باقى مانده مبشرى نداشت،در نتیجه اعضاى کلیسا گردآمده بودند تا 
از خدا درخواست نمایند مبشرى براى آنها بفرستد و درست همان موقع که آنها در این مورد مشغول دعا بودند 

دوستم وارد کلیسا شده بود.
ق داشتند گریه و شادى کنند. این کلیسا چشمان خود را فقط به مسیح دوخته بود و بنابراین اعضاى کلیسا ح

دید.انگیز و پیروزمند مىاى پر از مهر و محبت، حیرتاو را نجات دهنده
شوند. کلیسایى شوند عاجزانه تسلیم مىکنند کلیسا را نابود سازند وقتى با دعا روبرو مىکسانى که سعى مى

گردد. چنین کلیسایى است که دنیا را به طرف کند و با پیروزى بازمىکند به قلمرو شیطان حمله مىکه دعا مى
دهند. رند که دعا را در اولویت قرار مىعیسى هدایت خواهد کرد. کلیساهاى ما به اعضایى احتیاج دا

تا به حال کسى مانند اى.ام.باندز نتوانسته است حقایقى عمیق در مورد دعا بنویسد. در مورد او گفته شده 
کرد تا بتواند در مورد دعا خوب بنویسد بلکه دعا ادوارد مک کندى باندز به این دلیل خوب دعا نمى«است: 

»یاجات جهان بار روحانى داشت.کرد چون براى احتمى
حصاد فراوان است لیکن عمله کم پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا عمل «عیسى به شاگردانش فرمود: 

ها به سوى دانست که رمز پیروزى شاگردان براى هدایت انسان). عیسى مى38:9(متى » در حصاد خود بفرستد
ند.نجات این است که در خلوتگاه خود دعا کن

وقتى شبان کلیساى باپتیست هان بودم از دو مرد خواستم تا با من برنامه منظمى براى دعا داشته باشند. این 
افراد عبارت بودند از دان شلتون که شماس کلیسا بود و کن لیبرگ که به شغل وکالت اشتغال داشت.

خواست طریق شاگردى را اى دو بار با او بدوم. وى مىتوانم هفتهکن دونده بود و از من خواست تا اگر مى
دهد.کرد دویدن زمان الزم براى این کار را در اختیارش قرار مىبیاموزد و فکر مى

دویدن. سرعت کن خیلى من با تقاضاى او موافقت کردم هر چند دویدن من بیشتر شبیه تندراه رفتن بود تا 
مقدس بیشتر از من بود. در نتیجه من براى کاستن از سرعت او فکر کردم بهتر است در حین دویدن آیات کتاب
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دوید این آیات را مرتب کردم که از بر بودم. کن درحالى که مىرا حفظ کنیم ولى فقط آیاتى را انتخاب مى
رعت کن کاسته شد.کرد. نقشه من کار خود راکرد و از ستکرار مى

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از «گوید: بود که مى3:33اى که کن حفظ کرد ارمیا اولین آیه
کردیم براساس این آیه اغلب وقتى با هم دعا مى» اى مخبر خواهم ساخت.چیزهاى عظیم و مخفى که ندانسته

توانیم انجیل مسیح کرى که در سر داشتیم این بود که چگونه مىنمودیم. فدرخواست خود را از خدا مطرح مى
ها و حتى تمام جهان اعالم کنیم. ها و تمام قارهرا به همه ملت

کردیم. گاهى حضور خدا بقدرى دعا مى3:33شد براساس ارمیا وقتى که بار روحانى ما بسیار سنگین مى
ترین کردیم. باید بگویم بزرگترین و عمیقا را ستایش مىکشیدیم و خدبراى ما ملموس بود که فریاد مى

آیند. ها در دعا بوجود مىدوستى
هاى بسیارى اى بود که کن دوست داشت دوان دوان از آن باال برود. این تپه شیب تندى داشت و درستپه

».دشوارى«را گذاشته بودم در مورد دعا به من آموخت. باال رفتن از این تپه بقدرى دشوار بود که من اسم آن
برو از تپه باال، بایست بر «زد: رفتیم کن به سبک شعارهاى نظامى فریاد مىباال مى» دشوارى«هنگامى که از 

رسید هنگامى که کن به نوك تپه مى» شوى.روى تپه، بگذر از میان تپه، تپه را فتح کن، بیا سامى، حتماً موفق مى
»سام آیه را به یاد آورد حتماً تپه را فتح خواهى کرد.«گفت: ودم. کن مىمن هنوز در میانه راه ب

کند تا به باال نگاه کنیم. وى ایستد و ما را تشویق مىکسى که با ما برنامه دعا دارد با ما در برابر مشکالت مى
باال برویم.گوید که خدا قادر است به ما قدرت بخشد تا ما هم از تپه رود و مىاز تپه باال مى

هنگامى که ما با شریک خود در دعا در خصوص امور روحانى نظر یکسانى داشته باشیم تمام قدرتى که در 
گویم هرگاه دونفر از شما در زمین درباره هر چه که باز به شما مى«شود. عیسى فرمود: آسمان است آزاد مى

).20:18(متى » مان است براى ایشان کرده خواهد شدبخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آس
یکى از قدرتمندترین واعظان غرب در یکصد و پنجاه سال گذشته چارلز هارن اسپرجن بوده است. در میانه 

هاى خود لندن را به لرزه درآورد. پس از آن که دى.ال.مودى به اسپرجن در نوزده سالگى با موعظه1800دهه 
بله ولى بهتر از «مودى هم پاسخ داد: » هاى اسپرجن را شنیدید؟آیا موعظه«بود از او سؤال شد: انگلستان رفته 

» هایى که شنیدم دعاهایش بود.موعظه
کنند. ساموئل امروز دنیاى غرب به واعظانى بهتر احتیاج ندارد بلکه به کسانى نیاز دارد که بهتر دعا مى

ه براى شیطان مهم است این است که نگذارد مقدسین یعنى ایمانداران دعا یکى از مسائلى ک«گوید: چادویک مى



8

خندد کنند شیطان از مطالعات، خدمات و مذهبى که تؤام با دعا نیستند هیچ ترسى ندارد. او روى زحمات ما مى
»افتد.کنیم به لرزه مىکند اما زمانى که دعا مىو حکمت ما را تمسخر مى
ن هرگز از عیسى نخواستند تا موعظه کردن را به آنها یاد دهد بلکه درخواست آنها از جالب است که شاگردا

عیسى این بود که دعا کردن را به آنها تعلیم دهد. عیسى تعلیم داد که رمز دعاى مقتدرانه این است که شخص 
د را که در نهان لیکن تو چون عبادت کنى، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خو«در خلوت دعا کند 

).6:6(متى » است عبادت نما، و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد
کنیم. بزرگترین دستور پردازیم واقعاً شروع به شناختن خدا مىهنگامى که در اتاق خلوت خود به دعا مى

داریم و وقتى را اختصاص مقدس این است که خدا را دوست داشته باشیم. هنگامى که کسى را دوست کتاب
تر دهیم تا با او تنها باشیم و بتوانیم او را بیشتر بشناسیم و به این ترتیب محبت خود را نسبت به او عمیقمى

دهید تا با او تنها باشید؟ آیا سازیم. آیا خدا را دوست دارید؟ اگر چنین است چقدر وقت خود را اختصاص مى
توانیم بگوییم که حقیقتاً او را دوست داریم؟ر کم است مىهنگامى که وقت ما براى خدا بسیا

کند تا هر روز مالقات شخصى با او داشته باشیم. این پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان از ما دعوت مى
هاى شخصى است که به اش است. دراین مالقاتمالقات مثل مالقات پدرى نیکو و عالى با فرزند محتاج

کند.بریم و به این ترتیب محبت ما نسبت به او هر روز رشد مىپراز مهر و محبت آسمانى پى مىخصایل پدر 
گذارد افتد و آن این است که خصائل الهى بر قلب و روح ما تأثیر مىولى اتفاق دیگرى هم در این میان مى

یابیم و بیشتر تر به پسر او شباهت مىرسد کمى بیشو به این ترتیب هر روز که مالقات ما با خداوند به پایان مى
شود که بیشتر مشتاق همان چیزى باشیم که خداوند مشتاق آن است و آییم.این امر باعث مىبه شکل او درمى

بیشتر از همان 
چیزى که خدا از آن بیزار است بیزار شویم.

کنیم که چیزى از خدا دعا نمىدعاى حقیقى همین است. ما به این دلیل در اتاق خلوت خود به این دلیل
کنیم تا خداى حقیقى و زنده را بشناسیم و هنگامى که شروع به شناختن خدا دریافت نماییم بلکه دعا مى

کند. بریم. پدر نیکوى ما تمام برکات نیکویى را که احتیاج داریم به ما عطا مىکنى به نیکویى او پى مىمى
شویم که نیاز داریم تا بتوانیم دنیاى گمشده و درحال هالکت رخوردار مىاى بدرنتیجه ما از آن قدرت و شادى

را به طرف مسیح هدایت کنیم.
اگر تاریخ جهان را بررسى کنید متوجه خواهید شد که هر جا دعاى «گوید: مبشر معروف چارلز فینى مى

شده خدا به فراوانى و سخاوتمندانه واقعى بسیار وجود داشته باشد و زندگى مردم عمیقاً از حضور الهى لبریز 
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زندگى مردم را برکت داده است. بر کسى پوشیده نیست که مردان مقدس گذشته به این دلیل که وفادارانه و با 
»کردند به خاطر قدرت و کارآیى روحانى خویش معروف بودند.قدرت دعا مى
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فصل چهارم 

قدرت براى شهادت دادن
شجاعت مافوق طبیعى

خواستم هر آنچه داشتم به ام مسیح، قلبم پر از محبت شد. مىآه که آن روز تا چه اندازه نسبت به نجات دهنده
-خواستم موعظه کنم واو تقدیم دارم! آن روز چه احساسى نسبت به گناهکاران داشتم! هرچند جوان بودم، مى

به تمامى گناهکاران جهان بگویم
امرا یافتهچه نجات دهنده عزیزى

چارلز اسپرجن

شویم و وقتى براثر شناخت مسیح، از شجاعتى مافوق طبیعى براى اعالم محبت او به دیگران برخوردار مى
دهیم. هرچند قدرت ما براى این کار شود محبت او را به دیگران نشان مىوجود ما از حضور مسیح لبریز مى

دهیم. کار را بطور طبیعى انجام مىمافوق طبیعى است ولى خود این
هنگامى که از مرز لهستان عبور کرده وارد خاك آلمان شرقى شدیم من اصل فوق را که از اصول بیدارى 
روحانى است بخوبى یاد گرفتم. پس از جشن جوانان کمونیست جهان من در کشورهاى متعددى در بلوك 

ى قوانین خاصى است و میزان آزادى در آنها متفاوت است. شرق خدمت کردم. هر یک از این کشورها دارا
هاى خبرى غرب بوده است ولى در لهستان مسیحیان هر چند جنبش همبستگى از عناوین برجسته گزارش

انجیلى بیش از سایر کشورهاى اروپاى شرقى داراى آزادى هستند.هنگامى که از مرز لهستان عبور کرده وارد این 
هاى ما پر از وسایل موسیقى بود. در لهستان هیچ مشکلى برخورد نکردیم هر چند یکى از وانتکشور شدیم با

هیچ کس از خدمت ما ممانعت نکرد.
من صبح زود در این مورد با گروهمان صحبت کردم که باید لهستان را ترك کنیم و براى آنها شرح دادم که 
قوانین و مقررات مرزى آلمان شرقى با قوانین و مقررات مرزى لهستان چه تفاوتهایى دارد. زمانى که وارد خاك 

اى به ررات آلمان شرقى ورود هر گونه وسیلهکردیم. طبق مقشدیم باید از هر نظر احتیاط مىآلمان شرقى مى
کرد ممنوع بود. در نتیجه مأموران نوار کاست، نوار ویدئویى، بلندگو و کالً هر چیز این کشور که تولید صدا مى
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نمودند. به عالوه مأموران مرزى تمام وسایل کسانى را که کرد توقیف مىدیگرى را که تولید صوت مى
کردند.ین کشور شوند بدقت بازرسى مىخواستند وارد خاك امى

به این ترتیب الزم به ذکر نیست که در طى دو ساعتى که ما به طرف مرز این کشور در حرکت بودیم همه 
ها دو ردیف طوالنى را تشکیل داده افراد گروه ساکت و درحال دعا بودند. هنگامى که به مرز رسیدیم اتومبیل

هاى وسایل نقله را کردند و تمام گوشهها را زیر رو رو مىشرقى تمام چمدانبودند. مأموران گمرك آلمان 
مان برسد. مأموران، کردیم و منتظر بودیم تا نوبتگشتند. در این وضعیت ما همچنان به آرامى دعا مىبدقت مى

امان آمد و یلاتومبیل جلویى ما را بدقت بررسى کردند. سرانجام نوبت ما که شد سربازى عبوث به طرف اتومب
درحالى که منتظر بودم سؤال خود را بگوید در دلم » از شما فقط یک سؤال دارم.«از پنجره اتومبیل به من گفت: 

توانستم علت آن را از سؤالش تعجب کردم چون نمى» قیمت این وانت چند است؟«کردم. سؤال کرد: دعا مى
سرباز گفت: » ایم.دانم. ما این وانت را کرایه کردهنمى«بفهمم ولى سعى کردم تعجب خود را پنهان کنم و گفتم:

»توانید بروید.مشکلى ندارید مى«
هاى ما را بازرسى نکرد و حتى به داخل وانت هم باور کردن آن برایم مشکل بود. وى حتى یکى از چمدان

ساختیم و براى وانت دوم نگاهى نینداخت. از مرز عبور کردیم و کمى جلوتر در یک پارك اتومبیل را متوقف
که بالفاصله بعد از ما نوبت بازرسى آن بود دعا کردیم. ظرف دو دقیقه این وانت هم که قسمت دیگر گروه 
سوار آن بودند به ما رسید و جالب است که براى آنها هم همان اتفاق افتاده بود. براى دعا و پرستش دور هم 

پر مهر خدا را مشاهده کرده بودیم.آسا و جمع شدیم. آن روز ما حفاظت معجزه
پس از مدتى دعا و شکرگزارى ما براى نهار به رستوران ایستگاه قطار رفتیم ولى آنجا پر بود و میز دوازده 

هاى بسیار خوبى براى شهادت نفرى وجود نداشت. با این حال عادتى در آلمان شرقى وجود دارد که فرصت
تواند ین است که هر کس وارد رستوران شود هر جا صندلى خالى پیدا کند مىکند. عادت فوق ادادن ایجاد مى

بنشیند. در نتیجه ما از یکدیگر جدا شدیم و تقریباً پشت شش میز مختلف نشستیم.
دانستند که با توجه به آنچه پس از سفارش دادن غذا، اعضاى گروه با مشکل جدیدى مواجه شدند. آنها نمى

هاى کمونیست دعا کنند یا نه؟ البته توانستند بر سر میز در حضور آلمانىزد کرده بودم آیا مىصبح به آنها گوش
چیزى که به آنها گفته بودم چندان اهمیتى نداشت چون کمى قبل نیکویى پدر پر از مهر و محبت آسمانى را 

اطر غذا بود. هر یک از ما این بایست انجام بدهند تشکر از پدر بخدیده بودند و این بار کار تهورآمیزى که مى
هایى براى شهادت دادن در اختیار ما گذاشت. خانمى از من کار را بطور جداگانه انجام دادیم و همین فرصت

خواست که برایش دعا کنم. شوهرش تصادف کرده بود و در وضعیت وخیمى قرار داشت. این خانم 
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براى من ایجاد شد که در مورد محبت عیسى با او خواست به مالقات شوهرش برود و فرصت بسیار خوبى مى
اى جوان که میزشان کنار میز ما بود در مورد عیسى صحبت کرد. سایر جوانان حرف بزنم. همسرم تگز با عده

که این گفتگو را شنیدند عالقه پیدا کردند تا در مورد ایمان شخصى به عیسى بشنوند و بدانند.
دانست در در حال شهادت دادن بود. یکى از نوازندگان گروه ما آلمانى مىتقریباً در همه میزها شخصى

دانست خواند. هنگامى که ما رستوران را ترك کردیم مردم همچنان نتیجه یکى از سرودهایى را که به آلمانى مى
کردند. من با چند نفر دعا و مشاوره کردم.در مورد عیسى سؤال مى

31:4اعالم پیام نجات نتیجه مستقیم روح دعاى این کلیسا بود. در اعمال شجاعت کلیساى اولیه براى
القدس پر و چون ایشان دعا کرده بودند، مکانى که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روح«خوانیم: مى

چیز را خواهیم شاهد مفیدى براى مسیح باشیم باید این سهاگر مى» گفتند.شده، کالم خدا را به دلیرى مى
فرستد کیست. دوم باید بدانیم کسى که با ماست کیست و نکته بدانیم: اوالً باید بدانیم که شخصى که ما را مى

سوم این که باید بدانیم آنکه درماست تا براى روبرو شدن با هر وضعیتى به ما قدرت و قوت و دلیرى عطا کند 
کیست.

روم. به نظر آنها ى هستم براى خدمت به مناطق مختلف مىنند که من چون شخص شجاعكبسیارى فکر مى
شجاعت بخشى از شخصیت من است. ولى حقیقت عکس این است. 

خندیم. هنگامى که ما تازه ازدواج کرده بودیم زنند من و تگز مىوقتى مردم درباره شجاعت من حرف مى
کردم و هم من هم باید نیازهاى خانواده را تأمین مىهاى جدیدم واقعاً مار از توان انداخته بود. اکنونمسئولیت

کردم.کفایتى مىنمودم. شدیداً احساس بىام محافظت مىاز خانواده
گویى کردند. من بقدرى ترسیده بودم که میز توالت را هایى شد و تلفن کنندگان هرزهیک شب به منزل تلفن

مبل راحتى اتاق پذیرایى خوابیدیم. به این ترتیب چندى از پشت در آپارتمانمان قرار دادم و با همسرم روى
زندگى مشترکمان نگذشته بود که تگز فهمید شوهرش چقدر مرد شجاعى است!

ام. در ترین مناطق جهان پیام نجات را اعالم کردهمن واقعاً شخص ترسویى هستم ولى تا به حال در خطرناك
هاى جنایتکار خیابانى مرا بارها ام و دستهر مورد مسیح شهادت دادههاى شهر شیکاگو دجنایت کارترین قسمت

ام. در یک کشور کمونیست تحت فشار مجبور به ترك کشور اند و بارها بوسیله پلیس دستگیر شدهتهدید کرده
ه ام. تمام این اتفاقات زمانى افتادام و در یک کشور کمونیست دیگر دستگیر و سپس از کشور اخراج شدهشده

ام.است که مشغول اعالم مسیح بوده
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با توجه به مطالب فوق ممکن است فکر کنید گفته من در این مورد که شخص ترسویى هستم با آنچه در 
باال ذکر شد متناقض است ولى بطور طبیعى واقعاً شخص ترسویى هستم اما براثر شناخت پدرى که مرا فرستاده 

شناسم بیشتر براى سخن گفتن در ى نترسم. هر قدر بیشتر پدر آسمانى را مىیابم تا دیگر از چیزاست قدرت مى
یابم.مورد پسر او دلیرى مى

فرستد دو حقیقت را به آنها ذکر فرمود. اوالً به شاگردانش عیسى در مورد این که شاگردانش را چگونه مى
ثانیاً گفت که آنها را مثل گوسفند به میان فرستد که پدر او را فرستاد. فرمود که آنها را به همان طریقى مى

فرستد. ها مىگرگ
هیچ یک از این نکات براى شاگردان چندان دلگرم کننده نبود عیسى به شاگردان فرمود که خدا او را به 

فرستد تا جان خود را فدا سازد. عیسى نه فقط به شاگردان گفت که باید مصلوب شود که همچنین اورشلیم مى
ترین وسایل مجازات بود رحمانهنها گفت که خودشان هم صلیبى براى حمل کردن دارند. صلیب یکى از بىبه آ

ترسیدند و زمانى که مسیح مصلوب شد نزد او نبودند.بنابراین تعجبى نداشت که شاگردان مى
برخیزاند و او را بر هللویاه خدا را شکر که پدر نگذاشت تا عیسى بر روى صلیب بماند. خدا او را از قبر 

بدترین دشمنان انسان یعنى مرگ، جهنم و شیطان پیروزى بخشید. پس از قیام مسیح از مردگان دیگر شاگردان 
کردند. پطرس که عیسى را انکار کرد تبدیل شد به پرسى که عیسى را اعالم نه بزدالنه که با شجاعت خدمت مى

ر پر مهر و محبت آسمانى شدند و همین امر به آنها شجاعت کرد.شاگردان شاهد قدرت، تدبیر و حفاظت پدمى
انگیز فرستاد بروند. تقریباً تمام شاگردان درحالى که در مورد فیض حیرتبخشید که به هر جا خدا آنها را مىمى

دادند شهید شدند.عیسى شهادت مى
جوانى که اهل چکسلواکى هنگامى که من در جشن جوانان کمونیست جهان حضور داشتم کشیش کاتولیک 

دادم شنید هایى را که در مورد مسیح به آنها مىها و شهادتهاى مرا براى کمونیستبود در آلکساندر پلتز موعظه
و بطور خصوصى از من خواست تا به کشورش بروم و با جوانان آنجا در مورد عیسى حرف بزنم. وى گفت که 

وند او را هدایت کرده تا به برلین شرقى برود و در جشن جوانان وقتى در شهر خود مشغول دعا بوده است خدا
تواند با مسیحیانى مالقات کند که به او کمک کرد که در این جشن مىکمونیست شرکت کند. وى احساس مى

خواهند کرد تا به جوانان شهرش در مورد عیسى شهادت دهد.
ش را بکنید که یک کشیش از چکسلواکى به جشن رسید چون تصوراین امر تا حدى غیرطبیعى به نظر مى

ها در برلین شرقى بیاید و بعد در آنجا یک واعظ باپتیست آمریکایى را دعوت کند تا براى جوانان کمونیست
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شهرش موعظه کند. با این همه من و فرد بیشاپ پس از دعاى بسیار به این نتیجه رسیدیم که پدر آسمانى 
ى بفرستد تا در مورد عیسى شهادت دهیم.خواهد ما را به چکسلواکمى

دانستیم که باید منتظر چه چیزى باشیم. هنگامى که دوست وقتى بعد از چند ماه به چکسلواکى رسیدیم نمى
جدیدمان را دیدیم خوشحال شدیم. و ما را به اتاقش برد و یک توده کاغذ نشان داد. وى جزوه کوچکى را که 

داد برداشته و به زبان اسلواکى ترجمه کرده بود و سپس شخصاً ه خدا را نشان مىدر چهار نکته راه رسیدن ب
لطفاً این کاغذها را بردارید و درباره عیسى با «صدها نسخه از آن را براى ما تایپ و آماده کرده بود. وى گفت: 

»جوانان صحبت کنید.
ت کنیم و درباره مسیح با آنها حرف بزنیم. فرد با روز بعد من و فرد به دانشگاه رفتیم تا با دانشجویان مالقا

مند به شنیدن در مورد مسیح بودند صحبت کرد. هر دو. بخوبى رسید خیلى عالقهدو خانم جوان که به نظر مى
خواهند عیسى را بشناسند. پس از این که فرد با آنها دعا کرد به او کردند و گفتند که مىبه انگلیسى صحبت مى

سیارى از دوستانشان احتیاج دارند عیسى را بشناسند و سپس قول دادند که روز بعد با بسیارى از گفتند که ب
اى ترتیب دهند.دانشجویان جلسه

زده شده بودیم که در وسط سالن زانو زدیم و خدا را شکر کردیم، سپس شروع به خواند ما بقدرى هیجان
شنیدم. هنگامى که به باال شدند، مىان را که به دور ما جمع مىکردیم و من صداى پاى دانشجوی» هللویاه«سرود 

کنند که زانو زده و براى عیسى نگاه کردم دیدم سالن پر از دانشجویانى شده است که خیره به ما دونفر نگاه مى
ظه خواندیم.    من و فرد ایستادیم و شروع به موعظه کردیم. من به آلمانى و فرد به انگلیسى موعسرود مى

کرد. به مدت نیم ساعت به موعظه خود ادامه دادیم تا آن که مسئوالن دانشگاه به آلمانى مرا سؤال و جواب مى
کردند و بعد ما را از دانشگاه بیرون انداختند. خوشبختانه آلمانى من بهتر از آنها بود و توانستم در مورد 

کرد که در خطر هستیم. در دیم فرد احساس مىامان اطالعاتى به آنها بدهم. آن شب وقتى در هتل بوهویت
کرد که هر چه زودتر باید کشور را ترك کنیم.نتیجه تمام شب را نخوابید و فکر مى

توانیم اکنون کشور راترك کنیم چون قرار است با دانشجویان ما نمى«من با نظر او مخالفت کردم و گفتم: 
»مالقات کنیم.

دو دانشجویى که قبالً به آنها اشاره کردم مالقات کنیم ولى یکى از آنها که بشدت فرد موافقت کرد که با 
اند. سپس به ما عصبى بود به مالقات ما آمد و گفت که باید جلسه را لغو کنیم چون مسئوالن موضوع را فهمیده

ه یک تمام گفت که باید کشور را هر چه زودتر ترك کنیم وگرنه دستگیر خواهیم شد چون مأموران یک ب
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گردند تا دو نفر مسیحى را که از ملیت آنها اطالعاتى ندارند پیدا کنند. بعد هم به ما گفت که باید ها را مىهتل
عجله کنیم.

ما بالفاصله پول هتل را حساب کردیم و با آخرین قطار عازم وین شدیم. هرچند به سالمت به وین رسیدیم 
له جدیدى مواجه شدیم. ما تمام دالرهاى خود را به پول چکسلواکى تبدیل اما به محض رسیدن به آنجا با مسأ

کرده بودیم چون تصمیم داشتیم بقیه مدتى را که در اروپا بودیم در چکسلواکى بمانیم. پول اروپاى شرقى در 
ن نماند. به غرب ارزش اندکى دارد در نتیجه وقتى دوباره پولمان را به دالر تبدیل کردیم چند دالر بیشتر برایما

توانستیم از وین پرواز کنیم. با پولى که عالوه چون بلیط هواپیماى خود را از فرانکفورت تهیه کرده بودیم نمى
توانستیم تا سالزبرگ در اتریش برویم و سپس اتاقى در یک هتل ارزان قیمت اجاره کنى. بعد هم داشتیم مى

ماند.دیگر پولى برایمان باقى نمى
خواستم از تختخواب خود رگ شب را خوب استراحت کردیم صبح من بقدرى خسته بودم که نمىدر سالزب

خارج شوم. فرد صبح زود بیدار شده بود و در بیرون قدم زده و دعا کرده بود. وقتى که وارد اتاق شد به من 
»بیا سامى، بلند شو خدا را شکر کن.«گفت: 

فرد ما نه پول داریم، نه غذا، نه «خود را از دست داده است گفتم: من طورى به او نگاه کردم که گویى عقل
»شناسیم. باید چکار کنیم؟ایم و حتى یک نفر را هم نمىچمدان و نه پول تهیه بلیط. در این شهر گیر افتاده

لباس چند دقیقه پس از این که» خدا را شکر، سامى پدر مهربان آسمانى به ما کمک خواهد کرد.«فرد گفت: 
اى را بر روى زمین پیدا کردم. آن را برداشتم و بسیار پوشیدم و پول هتل را حساب کردیم تکه کاغذ مچاله شده

توانستیم خوشحال شدم چون مبلغ صد مارك آلمانى بود. این پول براى رسیدن ما به فرانکفورت کافى بود و مى
به آمریکا برگردیم. 

فرستد دى به من آموخت. وقتى پدر آسمانى فرزند خود را به مأموریت مىبه این ترتیب خدا درس ارزشمن
این یکى » باشم.اینک من هر روزه تا انقضاى عالم همراه شما مى«فرماید: از او مواظبت خواهد کرد. مسیح مى

مقدس است. به عنوان یک بچه من در تاریکى ترسیده بودم ولى هاى کل کتابترین وعدهبخشاز تسلى
دانستم که اگر پدر آسمانى یا برادر بزرگترم یعنى عیسى با من است پس همه چیز درست خواهد شد.مى

فرستد که شرارت و خطر آن را احاطه کرده است. ما گوسفندان پدر هستیم و یک گله عیسى مرا به جهان مى
ها عبارتند از طرد شدن، عدم امنیت و ترس. با این حال گرگ وجود دارند که حاضرند ما را بدرند. این گرگ

کنند.شبان بزرگ گوسفندان فرار مىها با دیدنشبان بزرگ ما عیسى وعده داده است که با ما باشد. گرگ
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اى از دانشجویان هنگامى که من و تگز اولین بار خدمت خود را در رومانى شروع کردیم هر روز با عده
آموختیم. یکى از کردیم و اصول اولیه شاگردى و شاگردسازى را به آنها مىمخفیانه در کوهستان مالقات مى

دختران به نام لیدیا تشنگى عمیقى براى کالم خدا داشت.
من حتماً هر طور شده «لیدیا تب کرد. من به او گفتم که نباید از کوه باال برود ولى او به من گفت: یک روز 

»باید یاد بگیرم که چگونه با دوستانم از عیسى حرف بزنم.
یکسال و نیم بعد با همان گروه مالقات کردم و آنها به من گفتند که لیدیا دلیرانه در مورد مسیح سخن 

نه هیچ روش خاصى «تى از لیدیا پرسیدم که آیا روش خاصى براى این کار دارد به من جواب داد: گوید. وقمى
سپارم و او به من شجاعت القدس مىکنم این است که هر روز خودم را به روحندارم. تنها کارى که مى

ن در مورد عیسى کردم خیلى به شنیددادم که فکر مىیک روز در دانشگاه به دخترى شهادت مى» بخشد.مى
کند و این امر هم مرا ترساند و هم مند است. ولى بعداً فهمیدم که وى براى پلیس مخفى رومانى کار مىعالقه

پرسیدم که چگونه بر ترس خود غلبه کرده است و لیدیا هم لبخندى زد و جواب داد: » مأیوس کرد.
» خود را ادامه دهم.بخشد تا کارالقدس که در من ساکن است به من شجاعت مىروح«
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فصل پنجم

انگیزه براى شهادت دادن 
زندگى وقف شده به خداوند

هاى بسیارى است که در حال حاضر بشدت در حال جمع شدن هستند و تا زمانى که غضب خدا مانند آب
شود. هر قدر بیشتر جلوى جریان آب محلى براى خروج پیدا کنند مرتب بر مقدار و ارتفاع آنها افزوده مى

یان خواهد یافت.رودخانه را بگیریم وقتى آزاد شد به همان اندازه با سرعت و قدرت بیشترى جر

جوناتان ادواردز

کند از اینکه هنگامى که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت مى
پس چقدر بیشتر االن که به خون او عادل شمرده شدیم، بوسیله او از غضب نجات خواهیم یافت.

8:5-9رومیان 

ممکن است بدقرى درگیر کار خداوند شویم که خداوند کار را فراموش کنیم. دقیقاً در چنین زمانى به آسانى
است که در قلب خود به بیدارى احتیاج داریم. هنگامى که من متوجه این حقیقت شدم شبان موفقى بودم. خدا 

اشتم دیگر خبرى نبود. وقتى ام از آن شادى روحانى که در گذشته دخدمت مرا برکت داده بود ولى در زندگى
کردم و گناهى که دانسته سعى کردم علت این امر را بفهمم جوابى به ذهنم نرسید. خدا را وفادارانه خدمت مى

ام وجود نداشت.مرتکب شوم در زندگى
شدیم تا روز بعد به آژانس یک روز عصر من و یک گروه از دوستانم در برلین غربى بودیم و آمده مى

فرتى ملى برلین شرقى برویم تا براى سفر در آلمان شرقى ویزا دریافت کنیم. هنگامى که من و دوستانم در مسا
حال دعا بودیم خداوند در قلبم گذاشت که باید همیشه در دسترس او باشم. من فهمیدم که خدا بیشتر از 

ن استفاده کند.خواهد بتواند از مام براى موعظه و خدمت، مایل است که هر وقت مىتوانى
سپاریم تا حیات عیسى را در و از طریق ما القدس مىکم کم فهمیدم که وقتى ما زندگى خود را به روح

هاست. کافى است دهد. عیسى بخشنده خوشى و بزرگترین صیاد جانمتجلى سازد خدا چه کارهایى انجام مى
بگذاریم او در ما زندگى کند. 
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آن شب در برلین از خدا خواستم به من تعلیم دهد که چگونه آماده باشم تا هر وقت عیسى مایل است، مرا 
به کار برد. روز بعد وقتى ما همه ترتیبات سفر به آلمان شرقى را فراهم کردیم براى نهار به یک رستوران رفتیم. 

قلبم را لمس کرد و من دعاى شب قبل خود را القدسکردیم روحسر راه وقتى از کنار گروهى جوان عبور مى
»خواهى به این افراد شهادت بدهم من حاضر هستم.خداوندا اگر مى«به یاد آوردم و گفتم: 

اشان شروع به صحبت کردم. اول یکه خوردند ولى هر چقدر بیشتر با با آن جوانان در مورد سرنوشت ابدى
دقیقه بعد چند جزوه به آنها دادم و به نزد دوستانم بازگشتم. وجودم مندتر شدند. چندآنها صحبت کردم عالقه

ام.دانستم در زمان مورد نیاز در اختیار پدر آسمانى بودهلبریز از شادى شده بود چون مى
اى مقابل ما قرار ما چون دیر به رستوران رسیده بودیم مجبور شدیم در صفى طوالنى منتظر بمانیم. خانواده

کردند.زدند و سپس با هم زمزمه مىکردند و لبخند مىکه مرتب به ما نگاه مىداشت 
من «خواهند که روى آن نوشته شدهاست: هاى ما را مىبه پسرم دیوید گفتم که به نظرم آنها یکى از برچسب

نواده از ها را به آنها داد خیلى خوشحال شدند. این خاوقتى پسر یکى از برچسب» عیسى را دوست دارم.
ایمانداران شهرى در جنوب آلمان شرقى سابق بودند و تصمیم داشتند تعطیالت خود را با غذا خوردن در این 

رستوران به پایان برند. مالقات با آنها بسیار جالب بود و باعث شد با یکدیگر صمیمیت بسیارى پیدا کنیم.
و درباره عیسى موعظه کنم. این خانواده و بسیارى دیگر توانم به شهرشان برومآنها از من پرسیدند که آیا مى

در آن شهر قبالً به مسیح ایمان آورده بودند. تمام این ماجراها از آن جا شروع شد که من خودم را چنان به 
هاى خداوند سپردم که هر طور بخواهد مرا به کار برد.دست

شهادت هم در نتیجه دیر به رستوران رسیده بودیم ولى اى جوان القدس مرا متوقف کرده بود تا به عدهروح
همین امر باعث شد تا در زمانى کامالً مناسب با آن خانواده بسیار خوب مسیحى مالقات کنیم. نتیجه این 

مالقات هم این شد که همشهریان این خانواده قلب خود را به روى مسیح گشودند.
گرفتم همیشه در موقعیتى قرار داشته باشم که هر وقت و هر طور هنگامى که به آمریکا برگشتیم من تصمیم

ام بوده است. یک انگیزترین تجربه زندگىخداوند خواست بتواند از من استفاده کند. این موضوع همیشه هیجان
بار در هواپیما با همسر یک پزشک درباره عیسى سخن گفتم. مادر شوهر این خانم قبالً بطرز ناموفقى به او و

دعا خواهم کرد تا خدا کسى را به نزد شما بفرستد که آنچه را «شوهرش شهادت داده و بعد به آنها گفته بود: 
»براى من اتفاق افتاده است براى شما شرح دهد.

درواقع سخن گفتن من با این خانم درباره مسیح نتیجه دعاى مادرشوهرش بود. وى درحالى که اشک 
ه مسیح سپرد و قلب من از شادى لبریز گردید.ریخت زندگى خود را بمى
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هاى خواهند که آنها را به کار برد. اگر ما زندگى خود را کامالً در دستبسیارى از مسیحیان مرتب از خدا مى
خداوندا بگذار کمى «خداوند قرار دهیم بقدرى خدا از ما استفاده خواهد کرد که مجبور خواهیم شد بگوییم 

کنیم به کار برد. اگر این اصل را درك نماییم انگیزه خدا مایل است ما را بیش از آنچه تصور مى»استراحت کنم.
شود. هر قدر با وضوح بیشترى جدیدى براى شهادت دادن خواهیم داشت. به این ترتیب عیسى انگیزه ما مى

تر خواهد شد.بتوانیم او را ببینیم انگیزه ما قوى
توبه کرد. خود نایکلسن پس از 1859ر زمان بیدارى روحانى بزرگ ایرلند شمالى در مادر ویلیام نایکلسن د

این که توبه کرد زندگى خود را کامالً به خداوند تسلیم نمود و همین امر باعث شد تا براى هدایت مردم به 
قى را ایجاد کرد اى بسیار قوى برخوردار شود. آنچه در زندگى مسیحى نایکلسن تغییر عمیطرف عیسى از انگیزه

مالقات او با سپاه نجات بود که در خیابان جلسه بشارتى ترتیب داده بودند. وى تجربه خود را چنین شرح 
رسید هر چه دوست و فامیل وقتى آن روز شنبه به طرف پایین خیابان در حرکت بودم به نظر مى«دهد: مى

رتى سپاه نجات که در فضاى آزاد تشکیل شد رسیدم داشتم همه بیرون از منزل بودند. هنگامى که به جلسه بشا
زنند و دفت جیمى بیچاره هم خوانند و دایره زندگى مىدیدم که دو دختر کوچک عضو سپاه نجات سرود مى

خواستم همان پرچم سپاه نجات را بلند کرده است. با دیدن این صحنه تقریباً برگشتم و از شدت ناراحتى مى
رو خارج شدم و به میان آنها رفتم. سربازان سپاه نجات به من نگاه کردند و بعد یکى از لحظه بمیرم. از پیاده 

دهد. بهتر است زانو بزنیم کسى به پیام ما گوش نمى«ترسیدم مبادا بگوید. وى گفت: آنها چیزى را گفت که مى
»دعا کردم.توانستم فرار کنم. در نتیجه زانو زدم وتوانستم بکنم؟ نمىو دعا کنیم. چکار مى

شنید. افسران سپاه دعا کردن مردم جمع شدند و نایکلسن صداى آنها را که مشغول تمسخر و خنده بودند مى
برادر این دایره «سپس یکى از دختران به نایکلسن همان چیزى را گفت که از آن واهمه داشت. به او گفت: 

توانستم بگذارم که نمى«گوید: نایکلسن مى» برید.زندگى را بردارید و سپاه نجات را به طرف قرارگاه بعدى ب
ام شد رخ داد. ناگهان از یک دختر مرا خرد کند درنتیجه دایره زنگى را برداشتم و اتفاقى که باعث تغییر زندگى

هایم از بین رفتند. مقصودم این است که وجهه خودم و نیز ترس خودم تمام قید و بندها آزاد شدم و همه ترس
»القدس شوم از دست دادم. هللویاه خدا را شکر.نکه لبریز از روحرا از ای

بعدها خدا از نایکلسن استفاده کرد و وى در جزایر بریتانیا، استرالیا، زالندنو، آمریکا و آفریقاى جنوبى 
الً به او بسیارى را به طرف مسیح هدایت کرد. ولى قبل از این که نایکلسن بتواند شاهد مسیح شود الزم بود کام

تسلیم گردد.
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ایم ایم مفهومش این نیست که مسیحیان کامل شدهگوییم حیات خودرا کامالً به مسیح تسلیم کردهوقتى مى
ایم تا بوسیله او کامل شویم. هر چقدر بیشتر مانند عیسى فکر بلکه مقصود این است که خود را به مسیح سپرده

هاى او به مردم نگاه کنیم. انست با چشمکنیم و احساس نماییم بیشتر خواهیم تو
بزرگترین احتیاج نسل حاضر این است که با چشمان خدا به زندگى، جهان و بشریت گمشده نگاه کند. دهه 

هم 1980و اوایل دهه 1970اند. اواخر دهه هاى تجدد خواهى و فردگرایى بودهسال1970و اوایل دهه 1960
تا پایان قرن 1980هاى آخر دهه اند ولى سالتفاوتى نسبت به حقایق روحانى بودهکارى و بىهاى محافظهسال

هاى بیدارى روحانى در کلیسا باشند. با توجه به افزایش شدید جمعیت الزم است کلیسا جهان بیستم باید سال
کلیسا را وارد خدایى و کمونیستى هاى بىهاى جنگ طلبانه و نیز جنبشهاى عیسى ببینید. جنبشرا با چشم

»اعتنایى کلیسا را ببخش.خداوندا بى«اند که زانو بزند و فریاد برآورد: کرده
ما به نسلى از جوانان و بزرگساالن احتیاج داریم که مانند ارتشى نیرومند بیایستند و به فرمانده خود،عیسى، 

یجاد بیدارى روحانى را بردارند. هاى الزم براى اسالم نظامى بدهند و سپس به او گوش فرا دهند و قدم
دهد تا خبر خوش نجات را به احساس خدا نسبت به گناهکاران داراى سه ویژگى مهم است که به ما انگیزه مى

دیگران برسانیم. 
گناهکار بودن انسان. ویژگى اول عبارتست از آگاهى خدا از گناهکار بودن یا به عبارتى گمشده بودن بشر. -1

خوانیم که مقدس مرتب مىدر کتاب» پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد.«عیسى فرمود: 
جوید. عیسى در زندگى خود یک هدف داشت و آن عبارت بود از عیسى افراد رنج کشیده و زجر دیده را مى

این که بشریت گمشده را نجات بخشد و به سوى خود آورد.
هاى گمشده حساس است و ا تجربه کرده است همیشه نسبت به وضع انسانکلیسایى که بیدارى روحانى ر

سابقه شروع به دعا و اعالم انگیزد که کلیسا بطرزى بىهمین آگاهى همیشه چنان رحم و شفقت کلیسا را برمى
نین کند. در یکى از آخرین سفرهایم به رومانى شبان یکى از بزرگترین کلیساهاى رومانى به من چپیام نجات مى

شوند براى ما روند و براى ابد از خدا دور مىهاى گناهکار، به جهنم مىدر رومانى این حقیقت که انسان«گفت: 
یکى از عزیزترین دوستانم در » بخشد.هاى ما براى بیدارى روحانى انگیزه مىکمال اهمیت را دارد و به فعالیت

سامى، شما واعظان غربى بندرت در مورد «. وى گفت: رومانى حرفى به من زد که به مراتب تأثیر گذارتر بود
»کنم.هاى شما اضطرارى بودن نجات را احساس نمىکنید در نتیجه در موعظهجهنم موعظه مى

گفت حقیقت داشت.هنگامى که من در اواسط دهه خواستم با گفته او موافقت کنم ولى آنچه او مىنمى
نفر هیپى که اعتقادى به وجود خدا نداشت و براثر استفاده از شصت زندگى خود را به مسیح سپردم یک 
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زا نشئه شده بود حرفى زد که تأثیر عمیقى بر من گذاشت من به او شهادت دادم و وى گفت: داروهاى توهم
کردم که قلب خود را رفتم و به مردم التماس مىگویى اعتقاد داشتم چهار دست و پا راه مىاگر به آنچه تو مى«

»خوابیدم.زدم شب نمىمسیح بسپارند و تا با کسى در مورد عیسى حرف نمىبه 
ها سخنان این شخص تأثیر چنان عمیقى بر قلب من گذاشت که باعث شد خدا آتش اشتیاق براى صید جان

رفتیم تاور سازد. من و همسرم به محالت فقیرنشین شهر و نیز مراکز تجمع معتادان مىرا در قلب من شعله
شد. آلود این جوانان پر از غم و اندوه مىگناهکاران را به طرف عیسى هدایت کنیم. قلب ما بخاطر وضعیت گناه

ام شدم، منزلى براى سکونت ساختم و کشیش موفقى شدم دید قبلى خود را در اما وقتى درگیر مسایل خانواده
مورد گناهکاران از دست دادم.

ها را به من یادآورى کردم مرا تشویق نمود که یگر اهمیت بسیار نجات انساندوست رومانیایى من یک بار د
را دوباره بخوانم. دوستم به من » هاى خداى خشمگینگناهکاران در دست«موعظه جوناتان ادواردز تحت عنوان 

حانى ببین سامى ملت تو در زمان یک بیدارى رو«اى هستم و گفت: یادآورى کرد که وارث چه میراث روحانى
عظیم متولد شد و در آن زمان هم واعظان و هم مردم عادى معتقد بودند که انسان واقعاً گمشده و گناهکار است 

»و جهنم سرنوشت ابدى اوست.
القدس قلب مرا تکان هنگامى که به آمریکا برگشتم یک بار دیگر موعظه جوناتان ادواردز را خواندم و روح

وارد آمده است:داد. در قسمتى از موعظه اد

شناسم راهى جهنم شود فکر کردن درباره او چقدر ما را دانستم که قرار است شخصى که او را مىاگر مى
کشیدیم. در این صورت هر ایماندارى چقدر به دانستم او کیست، از دیدن او چقدر زجر مىآزرد. اگر مىمى

، این تأمالت عمیق را در جهنم به یاد خواهند گریست! اما افسوس که بسیارىتلخى براى چنین شخصى مى
آورد. برخى در ظرف مدت زمانى کوتاه پیش از پایان امسال در جهنم خواهند بود و جاى تعجب نیست اگر 

برخى که اکنون در سالمت، آرامش و امنیت هستند پیش از فرا رسیدن صبح فردا در جهنم باشند.

ایم که نسل ما نسل متفکرانى است که طرز تفکر مثبت را جدى نگرفتهشاید ما به این دلیل موضوع جهنم
اعتنایى نسبت به وضع گناهکاران بخوابیم. ما باید بیدار دارند. تفکر مثبت ما باعث شده است تا بر بستر بى

د و به هاى زنده بسیار بیشتر از گذشته است و باید گفت اکثر آنها فاقد نجات هستنشویم! امروز تعداد انسان
هاى راحت کلیسا بنشینیم، چند سرود بخوانیم و وقتى واعظ روند. کافى نیست که روى صندلىسوى جهنم مى

رود! باید محافل راحت خود را ترك بگوییم. ما در کند آمین بگوییم. دنیا به سوى جهنم پیش مىموعظه مى
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مقدس شرکت هاى مطالعه کتابدر کالسکنیم و با ایمانداران مشارکت داریم وسمینارهاى مسیحى شرکت مى
رود. هنگامى که این ایم که بشریتى گمشده وجود دارد که به سوى جهنم مىنماییم ولى فراموش کردهمى

حقیقت را درك نماییم طرز فکر ما در مورد اعالم خبرخوش نجات عوض خواهد شد. تنها امیدى که براى بشر 
را بشناسد و کارى را که او براى انسان انجام داده است بپذیرد. هر قدر گناهکار وجود دارد این است که عیسى 

گمشده را بجوییم و نجات «هاى مسیح بسپاریم بیشتر تالش خواهیم کرد تا بیشتر زندگى خود را به دست
»بخشیم.

غضب بینیم که بر روى صلیب محبت خدا. حقیقت صلیب باید ارزشمندترین حقیقت براى ما باشد. مى-2
شوند. عیسى بر روى صلیب غضب خدا را بر خود گرفت چون بشریت خدا و محبت او در یک جا جمع مى

گمشده را دوست داشت. او بخاطر گناهان ما مجازات شد تا عدالت خدا اجرا شود. واقعاً که مسیح چقدر ما را 
دوست دارد!

گیرند. محبت سازد که از محبت انگیزه مىیرى مىنظاین نوع محبت است که ما را تبدیل به نسلى انقالبى بى
گردد و فیضى است که از قلب خدا بخشد. این محبت، محبتى است که از صلیب جارى مىالهى به ما انگیزه مى

دهد تا حتى دشمنان خود را هم دوست داشته باشیم.شود و به ما قدرت مىخارج مى
هنگامى که در اوایل دهه هفتاد در جشن جوانان کمونیست جهان شرکت کردم جوانانى که به خدا اعتقاد 

هاى جهان متعهد هستند. من هم از آنها گفتند که نسبت به تودهکردند و مىنداشتند مرتب با من بحث مى
زدند: آکنده از کینه و خشم فریاد مىو آنها هم با لحنى » آیا ریچارد نیکسون را دوست دارید؟«پرسیدم که مى

مسأله همین «دادم: من هم بالفاصله به آنها جواب مى» نیکسون یک کاپیتالیست کثیف است و باید از بین برود.«
ها را و یهودیان هم یهودیان را. ها، کاپیتالیستها را دوست دارند. کاپیتالیستها، کمونیستجاست. کمونیست

وستان را دوست دارند و سفیدپوستان هم سفید پوستان را. مسأله این است که هر کس از پپوستان، سیاهسیاه
گوید که خدا محبت خود را نسبت به ما به این طریق نشان داد مقدس مىدشمن خود متنفر است. امإ؛ ّّي کتاب

.»"زمانى که هنوز ما گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد"که 
ها دیگر جوابى براى این حرف من نداشتند چون در برابر محبت انقالبى واقعى قرار گرفته بودند. کمونیست

توانیم با محبت محبتى که پدر نسبت به دنیاى گناهکار دارد. اگر چه دنیاى گناهکار از ما متنفر است ولى ما مى
انقالبى پدر آسمانى دنیا را دوست داشته باشیم.

نماید. خدا فقط نسلى کند چون پدر خودش دنیا را محبت مىساى بیدار همیشه دنیا را محبت مىکلی
»جهان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد.«کند بلکه او بخصوص یا کشورى غربى را محبت نمى
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کند:چنین توصیف مىمحبت پدر را نسبت به دنیاى گناهکار به زیبایى 16:3ر.آ.تورى با توجه به یوحنا

محبت عبارتست از اشتیاق شدید و عمیق براى آن که کارى کنیم تا طرف مقابل از عالیترین برکت ممکن 
گذارد و نفع برخوردار شود. محبت واقعى به هیچ وجه خودخواه نیست و نفع شخصى خود را کامالً کنار مى

هان به همین شکل بود. او واقعاً جهان را محبت طلبد. طرز برخورد خدا با جشخص مورد محبت خود را مى
کنند و خواهند کرد هایى که در همه اعصار بر روى آن زندگى کرده، مىکرد. او به این جهان و تمام انسان

نگریست و به همه آنها محبت نمود. خدا با تمام وجود خود، براى برکت دادن جهان اقدام کرد و حاضر شد هر 
به این هدف بپردازد.بهایى را براى نیل 

هنگامى که محبت پدر نسبت به جهان ما را بیدار بسازد سرگرمى، مشارکت با سایرین و پیشرفت، دیگر 
براى ما در اولویت نخواهد بود. به این ترتیب پول، وقت و زندگى خود را صرف هدایت گمشدگان به سوى 

ها را رهایى بخشد و برکت نه در پى آن است که انسانمسیح خواهیم کرد. محبت خدا غیرفعال نیست بلکه فعاال
دهد.

انگیز ماست دهنده حیرتشود گمشدگان با ایمان به دعوت عیسى که نجاتچنین محبتى است که سبب مى
پاسخ مثبت دهند. هنگامى که در جشن جوانان کمونیست جهان رهبران کمونیست شروع به تهدید و اذیت و 

»آنها را با محبت من محبت کن.«آسمانى با قلبم چنین سخن گفت: آزار من کردند پدر
کنم که هر قطره از خونم به تو خونى را من دعا مى«وقتى مردى مرا تهدید به کتک خوردن کرد به او گفتم: 

وى عصبانى شد و رفت. بالفاصله دو دانشجو » یادآورى کند که عیسى براى تو ریخت. من تو را دوست دارم.
ه من گفتند که مایل هستند این نوع محبت را بشناسند. پس از آن که راه نجات را براى آنها توضیح دادم قلب ب

تواند دنیا را تغییر دهد.خود را به مسیح سپردند. محبت انقالبى خدا مى
ست چون هاى قلبى باالتر اجالل خدا. انگیزه آخر براى رساندن خبرخوش نجات به دیگران از انگیزه-3

باشد. این انگیزه عبارتست از جالل یافتن خدا.هدف نهایى بیدارى روحانى مى
خواهند جالل خدا را تجربه نمایند بیدارى روحانى عبارتست از آشکار شدن جالل خدا. کسانى که مى

دن پدر کرد هدفى جز جالل داطلبند. هنگامى که عیسى خدمت مىکسانى هستند که چیزى جز جالل خدا نمى
نداشت.

ریزد این است که در این هاى مختلف اروپاى شرقى فرو مىیکى از دالیل این امر که روح خدا در بخش
مناطق مبشرى بسیار معروف در حال خدمت نیست. در کشورهاى کمونیستى هرگز امکان ندارد شخصى به 
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ها هرگز اجازه نخواهند داد د. کمونیستعنوان مبشر معروف، قهرمان مسیحى یا رهبر جنبش بشارتى شناخته شو
که شخصى به چنین شهرتى برسد. این امر هر چند مشکالتى در پى دارد ولى از یک نظر باعث برکت عظیمى 
شده است چون کلیسا را واداشته است تا کل اعضاى آن در ایجاد بیدارى سهیم باشند و بوجود آمدن بیدارى 

باشد. در نتیجه در کشورهاى کمونیستى فقط شبان کلیسا که روحانى نتیجه فعالیت شخص بخصوصى ن
هاى الزم را در زمینه صید جان دیده است مؤظف به رساندن خبر خوش نجات به دیگران نیست بلکه آموزش

همه باید در این کار با هم سهیم باشند.
راى برنامه بشارتى بیلى گراهام در اخیراً به رومانى رفته بودم. یکى از دوستانم که پزشکى اهل اُرادیاست و ب

کردم مرا به گروه کرد. شبان کلیسایى که در آن موعظه مىرومانى دعا کرده بود به عنوان مترجم من خدمت مى
چند نفر از شما سه هفته قبل قلب خود را «جوانان کلیسا معرفى کرد و بعد از معرفى من، از جوانان سؤال کرد: 

جز دو نفر از چهل جوان دست خود را باال بردند. دوست پزشک من سه هفته پیش از همه» اید؟به مسیح سپرده
ها و هم شاهد مسیح است و اغلب رسیدن من آنها را به طرف مسیح هدایت کرده بود. دوستم هم صیاد جان

ایت کنند و نه کسى را به طرف مسیح هدشنود که ایمانداران معمولى کشورهاى غربى نه موعظه مىوقتى مى
اند که بوسیله هایى بودههاى روحانى بزرگ گذشته همیشه جنبششود. بیدارىزده مىنمایند حیرتمى

اند. تأثیر قرار دادهاى که همچنین افراد معمولى را هم تحتاند و نه فقط روحانیون حرفهالقدس ایجاد شدهروح
سئولیت خود در مورد جالل دادن خدا پى هر مرد و زن یا دختر و پسرى با آوردن ثمر بسیار است که به م

برد.مى
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فصل ششم

تقدس ریشه فیض است

کند از خدا روگردان است ولى زمانى که با شنیدن پیام هر انسانى که براساس اراده طبیعى خود عمل مى
شود و یابد و وجدانش که تا پیش از این سخت و کور شده بود بیدار مىاش تغییر مىکند ارادهانجیل توبه مى

شود تا کل وجود وى تغییر یابد و ىشوند. به این ترتیب توبه باعث متمایالت مهارناپذیرش مصلوب مى
مقاصد، تمایالت و عادات جدیدى پیدا کند.

جورج وایتفیلد

میان تعالیم صحیح و جان آشفته ارتباط وجود دارد. مفهوم فیض مطلق براى کسانى با ارزش است که چون 
اند.اند چه گناهکاران بزرگى هستند ناله و زارى کردهدریافته

هادن اسپرجنچارلز

در بسیارى از نقاط اروپا براى مسیحیان انجیلى نوشیدن شراب اشکالى ندارد. ولى بیدارى روحانى در 
گیرى در برابر این مسأله آغاز شد. رشد چشمگیر بزرگترین کلیساى کلیساهاى باپتیست رومانى براثر موضع

تند تا به هیچ عنوان الکل ننوشند.باپتیست رومانى از زمانى آغاز شد که اعضاى آن عهد بس
جازف تن درباره مفاد این عهد توضیحات بیشترى به من داد و درحالى که مراحل ساده آغاز بیدارى 

داد در قلبم اشتیاق شدیدى بوجود آمد تا مفهوم قدوسیت خدا ها براى من شرح مىروحانى را در بین باپتیست
را بیشتر بفهمم.

معروف » توبه کنندگان«ها و برادران در نزد عموم به ها، پنطیکاستىرومانى نظیر باپتیستهاى انجیلى فرقه
سپارد حتماً باید از گناهان خود توبه کنند که وقتى شخص زندگى خود را به مسیح مىهستند چون تأکید مى

کند.
اى است کشاورزى و منطقهها شهر ارادیاست که امروزه مرکز بیدارى روحانى رومانى در میان باپتیست

برد درختان مو بسیارى در آن وجود دارد. کلیساى باپتیست اُرادیا در گذشته غولى بود که در خواب به سر مى
چون هر چند از نظر روحانى داراى نیروى بالقوه بسیارى بود ولى رشدى نداشت. اما وضعیت کنونى آن بطرزى 

باور نکردنى با گذشته فرق کرده است.
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ها را آخرین بارى که در این کلیسا موعظه کردم بیش از سه هزار نفر در جلسه یکشنبه عصر تمام صندلى
هاى سه نفرى و شد و نیز در کنار دیوارها در دستهاشغال کرده بودند و مردم در راهروهایى که به منبر ختم مى

درها را باز گذاشته بودند و مردم در بیرون هاى کلیسا لبریز از جمعیت بود. چهار نفرى ایستاده بودند. اتاق
کردند. در اتاق دیگرى که از کلیسا فاصله داشت کلیسا در دماى زیر صفر ایستاده بودند و به موعظه گوش مى

کردند.کردم براى من دعا مىصد نفر در حینى که موعظه مى
بااین حال قبل از این بیدارى روحانى کلیسا حتى جلسات روزهاى یکشنبه خود را هم نداشت. کشیش 
کلیسا در آن زمان تا کسانى داشت و به همراه چند تن از رهبران کلیسا، عصر روزهاى یکشنبه لبى از شراب تر 

دعوت کرد تا شبانى کلیسا را بر کردند. هنگامى که آن کشیش استعفا داد کلیسا از شخصى بسیار اهل دعامى
المنبر شده و در طى این مدت وقت اى از خدمت خود از سوى دولت ممنوععهده بگیرد. این شخص در دوره

خود را صرف دعاى شفاعتى نموده بود. وى به محض آغاز کار شروع به موعظه در مورد روش دعا کرد و از 
ند و کلیسا به طور خاص براى نجات این اشخاص شروع به دعا ایمانان تهیه کنهمه خواست تا فهرستى از بى

کرد.
وى از دسامبر تا » توبه کنندگان باید توبه کنند.«این مرد خدا همچنین در این مورد شروع به موعظه کرد که 

ژوئن در مورد توبه موعظه کرد و روش دعا را تعلیم داد. سپس اعضاى کلیسا همگى در مورد ترك اعمال 
آلود عهد بستند.هگنا

تمام اعضا متعهد شدند که تحت هیچ عنوان الکل ننوشند و برخالف مردم آن ناحیه در محیط کار دروغ 
نگویند. ایمانداران عهد بستند که همشکل جهان نشوند و به این ترتیب توبه کنندگان توبه کردند. 

یک سال پیش از آمدن این شبان روحانى، کمتر از القدس با قدرتى عظیم در کلیسا شروع به کار کرد. روح
پنجاه نفر به مسیح ایمان آورده و در آن کلیسا تعمید گرفته بودند. اما شش ماه پس از این که اعضاى کلیسا به 
عهد یاد شده متعهد شدند بیش از دویست نفر در کلیسا تعمید گرفتند. این کلیسا همچنان در حال رشد است و 

از بزرگترین کلیساهاى اروپا شده است.تبدیل به یکى 
خواهیم ظهور جالل خدا را مشاهده نماییم باید ما باید این حقیقت را درك کنیم که خدا نیکوست و اگر مى

حتماً توبه کنیم. هنگامى که اشعیا جالل خدا را در معبد مشاهده کرد این امر باعث شد تا در حضور خدا خرد و 
خواهند شاهد ظهور محبت الهى شوند پیش از آن که و توبه کند. بسیارى در غرب مىشکسته شود و اعتراف 

کنیم. اکنون کلیساى غرب اول ظهور قدوسیت الهى را مشاهده کنند. امروزه ما دیگر در مورد توبه موعظه نمى
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گان باید توبه برد. کلیساى شرق داراى این پیام نیرومند است که توبه کنندغولى است که در خواب به سر مى
کنند!

آلود خود را ترك کنند. ما پیامى از انجیل را موعظه روند بدون این که اعمال گناهعده بسیارى به کلیسا مى
شویم که کالم مقدس متوجه مىکنیم که در آن دعوتى جداگانه به توبه وجود ندارد؟ ولى با خواندن کتابمى

به کنیم و ایمان داشته باشیم. یحیى تعمید دهنده پیش از آن که مسیح دهد که توخدا پیوسته به ما هشدار مى
کرد و مردم را به نشانه توبه تعمید خدمت خود را براى ایجاد مصالحه بین خدا و انسان شروع کند موعظه مى

داد.مى
شبان کلیسایى دادم. رهبر آنها مدعى بود کهباز شهادت مىچند سال قبل من در آمریکا به یک گروه همجنس

گفت عیسى را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته است و با باز هستند و مىاست که اعضاى آن همجنس
کرد و معتقد بود نیازى به توبه نیست.بازى زندگى مىوجود این هنوز در گناه همجنس

نفر در آمریکا تجربه تولد ها این طرز فکر در آمریکا بسیار معمول است. طبق آمار اخیر مذهبى، میلیون
اند. ولى این امر چندان تأثیرى بر حیات اخالقى جامعه نداشته است. ولى باید دانست که در دوباره داشته

اند اثر گذاشته هاى روحانى بزرگ همیشه هم بر اخالق کسانى که تحت تأثیر بیدارى قرار گرفتهگذشته بیدارى
تحت تأثیر قرار داده است.است و هم حیات اخالقى جامعه آنها را 

شدند. عیسى راه است. هنگامى که شاگردان تصمیم خوانده مى» پیروان طریقت یا راه«شاگردان عیسى اوایل 
به پیروى از عیسى گرفتند درواقع تصمیم گرفتند تا از راهى کامالً جدید براى زندگى پیروى کنند. این امر 

توبه عبارتست از این که شخص حاضر باشد راه قدیمى زندگى را ترك دهد. بسادگى مفهوم توبه را نشان مى
تواند بنده دو ارباب باشد چون یکى هیچکس نمى«پیروى کند. عیسى فرمود: » راه و راستى و حیات«کند تا از 

»را دوست خواهد داشت و از دیگرى متنفر خواهد بود.
یابد تا بتوانیم به خدا خدمت نماییم. قبل از ح آزادى مىتوبه به این معنى است که اراده ما توسط عیسى مسی

گیرد که ما به ناامیدى خود پى این که توبه کنیم اراده ما در اسارت گناه قرار دارد. نجات زمانى صورت مى
فهمیم که صددرصد احتیاج داریم که مسیح خداوند و نجات دهنده ما باشد. هنگامى که مسیح را بریم و مىمى

هاى قبلى آید که راهشویم. به این ترتیب در ما این اشتیاق بوجود مىاى مىپذیریم انسان تازهخود مىدر قلب
گیریم که باید تا آخر خود را ترك کنیم و از عیسى پیروى نماییم و بدینسان در شاهراهى به نام تقدس قرار مى

عمر با قدرت خدا در آن پیش رویم.
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شوند بدون این که در شاهراه تقدس قدم گذارند. عده بسیارى مروز وارد کلیسا مىبه دالیل متعددى مردم ا
به جاى این که خود خداوند را بجویند دنبال به دست آوردن نوعى احساس هستند. چارلز فینى واعظ بزرگ 

گوید: بیدارى روحانى در این مورد چنین مى

شوند ولى این امر در نهایت تقدس چندانى انات شدیدى مىمردم با این که در زمان بیدارى روحانى دچار هیج
کند چون هیجان، بیش از حد زیاده بوده است. مردم بیش از حد به احساسات توجه در زندگى آنها ایجاد نمى

کنند. به این شوند ولى تصمیم عقالنى استوارى اتخاذ نمىدارند و در نتیجه هر چند دچار احساسات شدیدى مى
شود و چون قدرت تفکر و استدالل خود را تحت تأثیر ده آنها براثر توفانى از احساسات مختل مىترتیب ارا

تواند نتیجه توانند دید روشنى از حقیقت داشته باشند و این امر بطور قطع نمىاند نمىهیجان از دست داده
مطلوبى در پى داشته باشد.

Ich glaube an«اصله پس از آن که گفتند: در جشن جوانان کمونیست جهان دو جوان بالف
Jesus « یعنى (من به عیسى ایمان دارم)، زندگى خود را به مسیح سپردند. پس از آنکه آنها ایمان خود را به

این شکل اعتراف کردند زندگیشان به طور کامل تغییر یافت. با این همه بسیارى در اروپاى غربى و آمریکا 
آید. علت چیست؟ولى تغییر بسیار اندکى در زندگى آنها بوجود مى» یمان دارممن به عیسى ا«گویند: مى

دانستند که ممکن است موقعیت وقتى آن دو جوان کمونیست ایمان خود را به عیسى اقرار کردند مى
رگ، تحصیلى و اقتصادى خود را از دست بدهند. ولى واقعاً به عیسى ایمان داشتند. آنها به قدرى به حیات، م

پوشى نمایند تا هاى خود در این زندگى چشمتدفین و قیام مسیح ایمان داشتند که حاضر بودند از همه موقعیت
عیسى را بشناسند و از او پیروى کنند.

ممکن است حرف او چندان مفهومى نداشته » من به عیسى ایمان دارم«گوید: وقتى شخصى در غرب مى
گویند و فرهنگى گفتن چنین چیزى قابل قبول است. ولى اغلب کسانى که مىباشد. در غرب از نظر اجتماعى
کنند تا از عیسى مسیح که بخشنده حیات کنند و زندگى سابق خود را ترك نمىبه عیسى ایمان دارند توبه نمى

نو است پیروى کنند.
خداوند و هم نجات دهنده دارند عیساى مسیح هم دنیاى غرب به مردمان مقدسى نیاز دارد که اعالم مى

نمایند. کنند بلکه تمام ملل را به توبه دعوت مىآنهاست. دنیاى غرب محتاج کسانى است که با گناه سازش نمى
دارند دوست دارم! من کسانى را که غرش کنان کالم خدا را اعالم مى«چنین گفت: 1739جورج وایتفیلد در 
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ما نیاز » تواند آن را بیدار بسازد!و هیچ چیز جز صدایى بلند نمىدنیاى مسیحى در خوابى عمیق فرو رفته است
داریم تا شجاعت، تعهد و پیام قرن هجدهم مجدداً بر کلیساى قرن بیستم حاکم شود.

مورخى به نام جى.سى.رایل به صورت فهرست وار هفت ویژگى واعظان بیدارى روحانى بزرگ قرن 
کند: هجدهم را چنین ذکر مى

مقدس داراى عالیترین تعالیم است.دادند که کتابنها تعلیم مىآ-1
کردند که ذات انسان کامالً تباه و فاسد شده است.آنها در این مورد موعظه مى-2
تواند گناه انسان را کفاره کند.دادند که مرگ مسیح بر روى صلیب تنها چیزى است که مىآنها تعلیم مى-3
شود.کردند که انسان فقط از طریق ایمان عادل شمرده مىمقدس را موعظه مىابآنها این تعلیم کت-4
هاى جدیدى بسازد.القدس آنها را انسانها باید عوض شود و روحدادند که قلب همه انسانآنها تعلیم مى-5
ت دارد.گفتند که خدا تا ابد از گناه متنفر است و گناهکاران را دوسآنها در این مورد سخن مى-6
توان از هم جدا کرد کردند که ایمان حقیقى و تقدس شخصى را هیچ وقت نمىآنها در این مورد موعظه مى-7

و حتى براى یک لحظه هم حاضر نبودند کسى را ایماندار بدانند که عضو کلیساست و ایمان خود را هم اقرار 
آلودى دارد.کند ولى زندگى گناهمى

شود پس فیض هم در کار اگر ثمرى دیده نمى«آوردند که: این واعظان بیدارى روحانى پیوسته فریاد برمى
کند ممکن است غیرواقعى تمام تجربیاتى که شخص از خدا پیدا مى«جوناتان ادواردز معتقد بود که » نیست.

» شوند.باشد مگر آن تجربیاتى که به قدوسیت خدا مربوط مى
کار زندگى کند. وقتى شخصى در تقدس شود تا انسان با قلبى توبهتوجه به قدوسیت الهى همیشه باعث مى

کند مفهوم آن این نیست که وى شخصى است کامل. زندگى در تقدس به این معنى است که شخص زندگى مى
در سراسر زندگى مسیحى حاضر است پیوسته توسط خدا عوض شود. توبه عبارتست از تغییر فکر و قلب. ما 

خود باید پیوسته عوض شویم و به عیساى مسیح شباهت یابیم.
ها بهشت هاى اروپاى شرقى باعث نشده است تا این بخشبوجود آمدن بیدارى روحانى در برخى از قسمت

ا آگاهى شود تا فرزندان خدشوند و مسیحیان دیگر با گناه کشمکش نداشته باشند. بیدارى روحانى باعث مى
سازد. بیشترى از قدوسیت او پیدا کنند ولى این امر مسأله گناه را منتفى نمى

هاى روى توانى لکهآیا مى«ام خادمى بسیار روحانى به من نزدیک شد و پرسید: در اوایل زندگى مسیحى
ال را تکرار کرد. این توانم. وى دست خود را زیر نور گرفت و مجدداً همان سؤگفتم که نمى» دست مرا ببینى؟
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بینم. سپس وى دست خود را چراغ نزدیک و نزدیکتر کرد و هر اندازه دستش بیشتر در بار پاسخ دادم که مى
شد.تر مىهاى روى آن مشخصگرفت لکهمعرض نور قرار مى

امان ر قلبدهنده ماهیت واقعى بیدارى روحانى است! هر قدر بیشتر نور جالل خدا باین مثال بخوبى نشان
ماند و آن عبارتست از بینیم و یک راه بیشتر براى ما نمىهاى گناه را مىگیرد با وضوح بیشترى لکهتابیدن مى

توبه.
دانست که در رومانى شد تا براى اولین بار با من به رومانى سفر کند. او مىهمسرم آماده مى1980در 

در سکوت به بررسى قدوسیت خدا پرداخت. یک روز عصر بیدارى روحانى بوجود آمده است؛ در نتیجه
همسرم به من گفت که خدا کار عمیقى در زندگى او آغاز کرده است. در سه یا چهار روز آینده درحالى که ما 

اى عمیق واداشت. القدس ما را به توبهکردیم روحدر مورد قدوسیت خدا با یکدیگر صحبت مى
مشاهده نمودیم خطاهاى گذشته خود را به یاد آوردیم که آنها را اعتراف نکرده هنگامى که قدوسیت خدا را

و از آنها توبه ننموده بودیم.
هر چند زندگى زناشویى ما هرگز با مشکل حادى روبرو نشده بود ولى مواردى وجود داشت که نیازمند 

صحبت کردیم و قلب خود را به روى اصالح و ترمیم بود. من و همسرم بیش از همیشه صادقانه با همدیگر 
ها و اشتباهات بسیارى که نسبت به هم مرتکب شده بودیم از یکدیگر یکدیگر گشودیم و بخاطر  کوتاهى

عذرخواهى کردیم.
ها التیام یافت به این ترتیب توبه نمودیم و خدا بطرزى عالى زندگى مشترك ما را نو ساخت. بسیارى از زخم

ه یکدیگر تازه شد.ما خودمان را متعهد ساختیم به این که در شناخت قدوسیت خدا رشد و محبت ما نسبت ب
ایم خدا صداقت ما را نسبت به یکدیگر حفظ کرده است. ما در شاهراه کنیم. مادامى که در این راه پیش رفته

دررو مالقات نکنیم ایم و خدا پیوسته ما را پاك کرده است. این سفر تا زمانى که مسیح را روتقدس سفر کرده
پایان نخواهد یافت. زمانى که این مالقات صورت بگیرد کامل و مانند او خواهیم شد. 

یکى از اهداف بیدارى روحانى این است که حرکت ما را در شاهراه تقدس تا زمانى که به مقصد برسیم 
روحانى این جریان را تسریع و تداوم بخشد. تقدس عبارتست از جریان شباهت یافتن ما به عیسى و بیدارى 

کند.قدرت مورد نیاز آن را تأمین مى
گذارد که روابط ما را با سایر ایمانداران نیز این جریان تقدیس نه فقط بر زندگى فردى ایمانداران تأثیر مى

واقعى در این انگیز پى ببریم که تمام ایماندارانشود به این نکته حیرتدهد چون باعث مىتأثیر قرار مىتحت
سفر با ما شریک هستند و تا فرارسیدن آن روز پرجاللى که عیسى را مالقات کنیم هیچ یک از ما به مقصد 
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نخواهد رسید. درك این حقیقت باعث خواهد شد تا برادران و خواهران خود را در مسیح بطرز جدیدى محبت 
نماییم.

تجربه کردم. در آن زمان کنترل مکالمات تلفنى مشکل من این حقیقت را در یکى از سفرهایم به رومانى
خواست از خارج کشور پیامى به داخل کشور بفرستد بزرگى بوجود آورده بود. در آن زمان وقتى شخصى مى

کرد که بایست خیلى دقت مىمجبور بود این کار را بطور مخفیانه انجام دهد و در داخل کشور هم شخص مى
کردند و این امر گوید. خبرچینان بسیارى با پلیس مخفى همکارى مىبه چه کسى مىچه حرفى را کى، کجا و 

کرد. زمینه سوءتفاهمات بسیارى را ایجاد مى
یکى از شبانان برجسته رومانى به دلیل دریافت اطالعات غلط درباره من دلگیر شده بود. البته تعمدى در کار 

ته و بطرز غلطى به گوش او رسیده بود.نبود بلکه اطالعات فوق دهان به دهان گش
اى بشارتى در کلیساى وى موعظه کنم و بسیار دلواپس بودم. دقیقاً چند لحظه پیش قرار بود که من در جلسه

از شروع جلسه به کلیسا رسیدم و در نتیجه دیگر وقتى براى رفع سوءتفاهم نداشتیم. او موعظه مرا ترجمه 
شد.القدس بسیار کم دیده مىحکرد ولى قدرت الزام رومى

پس از خاتمه جلسات آن روز ما تصمیم گرفتیم که هر طور شده مشکل خود را با یکدیگر برطرف کنیم. آن 
روز عصر تا دیر وقت در مورد اختالفات خود با یکدیگر صحبت و دعا کردیم. صبح زود روز بعد مجدداً 

مدیگر دعا کردیم و حرف زدیم تا اینکه همه چیز کامالً روشن شد همدیگر را مالقات کرده باز هم آن قدر با ه
و کدورت بوجود آمده کامالً از بین رفت.

القدس با قدرت عظمیم عصر آن روز دوباره من موعظه کردم و شبان مذکور ترجمه کرد ولى این بار روح
القدس زمانى قدرتمندانه عمل ند. روحکار کرد و در پایان هفته بیش از دویست نفر قلب خود را به مسیح سپرد

کرد که روابط ما اصالح شد.
هنگامى که قوم خدا در شاهراه تقدس سفر کنند نهایتاً حیات جامعه تغییر خواهد یافت و به این ترتیب 

وضع اخالقى 1905تا 1902هاى ایمانداران از عدالت اجتماع دفاع خواهند کرد. بیدارى روحانى ولز در سال
کرد. پیام بیدارى روحانى همیشه دارى در آمریکا موعظه مىین کشور را تغییر داد. چارلز فینى هم بر ضد بردها

دعوتى است براى تغییر وضعیت اجتماعى و اخالقى یک کشور.
باید گفت یکى از دالیلى که خدا بیلى گراهام را چنین قدرتمندانه به کار برده است این است که وى مدافع 

هاى اخالقى و عدالت اجتماعى است. درحالى که بسیارى از کلیساهاى انجیلى در خود را بر روى رزشا
پوستان بسته بودند خدمات بشارتى بیلى گراهام براى همه بود. وى به دفاع از حقیقت و عدالت به پا سیاه
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سایر ملل هرگز او را کردخاست پیش از آن که این امر مرسوم شود. اگر بیلى گراهام این کار را نمى
شدند.پذیرفتند و اعتبارى براى او قائل نمىنمى

هراسان هستیم که » انجیل اجتماعى«کلیساى انجیلى در این قسمت است که باید توبه کند. ما بقدرى از 
خالق ایم. هنگامى که در شاهراه تقدس پیش برویم خصائلهیچگاه براى دفاع از عدالت و برابرى به پا نخاسته

گیریم که زیبایى و جالل خود را بیشتر خواهیم شناخت و وقتى در محبت خود نسبت به او رشد نماییم یاد مى
خلفت او را بیشتر بستاییم. به همین دلیل است که کلیساى مسیح باید صداى بلند علیه سقط جنین و نژادپرستى 

تماعى دفاع کند مقصود این نیست که کلیسا باید با گوییم کلیسا باید از عدالت اجاعتراف کند. البته وقتى مى
پیوستن به حزب سیاسى بخصوصى با توسل به زور اقدام به ایجاد اصالحات کند. 

علت آن که کلیسا نباید دست به چنین اقداماتى بزند این است که تغییر باید به طریق روحانى ایجاد شود نه 
هاى بیدارى روحانى را تجربه کند این امر تغییر عمیقى در تولید برنامهبا توسل به زور. مثالً اگر کلیساى غرب

تلویزیونى و صنعت سینما ایجاد خواهد کرد. این تغییر در غرب در نتیجه انتخابات بوجود نخواهد آمد بلکه 
یکو و ها نفر خواهد بود. به این ترتیب مردم دوست خواهند داشت تا شاهد امور نعلت آن تغییر قلب میلیون

رانى.مقدس باشند نه خشونت و شهوت
بسیارى از ما دوست داریم جامعه را مجبور به توبه سازیم ولى توبه عبارتست از تغییر قلب. بنابراین باید 
موعظه و دعا کنیم و اول خودمان ثمرات شایسته توبه بیاوریم. وقتى ما عوض شویم براى تغییر جامعه هم امید 

جامعه هرگز عوض نشود ما به دفاع خود از عدالت ادامه خواهیم داد. مسیح به زور متوسل خواهد بود و اگر 
توانند در شاهراه تقدس سفر کنند که تصمیم به سفر در آن بگیرند. شد. فقط کسانى مىنمى
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فصل هفتم

فروتنى خاك فیض است

توانستند این رداى خدادادى را از میان ببرند. او هرگز براى پولس نیز رخت فروتنى بر تن داشت. بیدها نمى
کرد. او خویشتن را در صف طویل گناهکاران نفر اول ها را صید نمىآن که ستوده شود با طعمه فروتنى جان

دانست (درحالى که به نظر او جاى او در آخر این صف است).مى
سازد که چیزى فضیلت فروتنى چقدر مایه آرامش قلب است زیرا آدمى را از این شادى بزرگ برخوردار مى

براى از دست دادن ندارد! پولس که هیچ مقام و منزلتى براى خویش مقصور نبود از سقوط هراسى به دل 
شت بطرزى تکبر آمیز راه رود. توانست درحالى که لباس فاخر رئیس مدرسه یهودیان را برتن دانداشت. او مى

درخشد.تر مىاما وى در رخت آرامش و فروتنى با درخششى افزون
لئونارد ریونهیل

هاى همنوعان خود با ها و سستىبگذارید هر روز، روزى براى فروتنى کردن باشد. نسبت به تمام ضعف
ت آنها را دوست بدارید، آنها را بخاطر فضایلشان هاى آنها را بپوشانید، امتیازامالطفت برخورد کنید، عیب

هاى هاى آنها شادى کنید، شریک غم و اندوه آنها شوید، با آنها دوستى کنید، نامهربانىتشویق کنید، در کامیابى
ترین خدمات را آنها را نادیده بگیرید، خطاکارى آنان را ببخشید، خادم خادمان باشید و حاضر باشید سطح پایین

ها انجام دهید.ترین انسانسطح پایینبراى
ویلیام لو

پس از پایان جشن جوانان کمونیست جهان من به جوانانى که قلب خود را به مسیح سپرده بودند 
داد. نکته بسیار جالب این بود که اى دروسى را تدریس کردم که اصول پیروى از مسیح را تعلیم مىمجموعه

نى که به مسیح ایمان آورده بودند این مجموعه دروس را گذراندند و عضو کلیساهاى بیش از نود درصد کسا
تأثیر گروهى از این جوانان قرار گرفت.محلى و گروههاى جوانان شدند. زندگى من تحت

کردم خدا قلب مرا لمس زمانى که در جنوب آلمان شرقى سابق به گروهى از این جوانان نوایمان خدمت مى
دادیم. در آن زمان مالقات جوانان با ن و فرد بیشاپ اصول شاگردى را به سى یا چهل جوان تعلیم مىکرد. م

کردیم. یک فرد خارجى غیرقانونى بود در نتیجه ما جلسات خود را در یک قلعه متروك برگزار مى
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ولى شادى خود را از مدتى قبل من ایمان آوردم«در پایان جلسه یکى از جوانان به من نزدیک شد و گفت: 
»دانم در مورد آنها چه باید کرد.دانم اشتباه است ولى نمىام. در زندگى من مسایلى وجود دارد که مىدست داده

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما «را براى او نقل کردم: 9:1من اول یوحنا 
سپس از او پرسیدم که آیا حاضر است به گناه خود اعتراف و آن را » اراستى پاك سازد.را بیامرزد و ما را از هر ن

ترك کند. او هم موافقت خود را اعالم کرد. با هم زانو زدیم و دعا کردیم. وى در پایان دعاى خود گفت: 
» Egal was es kostet«و بعد اضافه کرد: » هاى خود بگیرخداوندا زمام زندگى مرا در دست«

»مهم نیست این کار به چه بهایى تمام شود.«یعنى 
وقتى دعایمان تمام شد و من سر خود را بلند کردم دیدم همه جوانانى که در آن اتاق حضور داشتند زانو 

کنند. من و فرد با هم ولى به صورت جداگانه دعا کردیم و هر یک عبارت فوق را به کار اند و دعا مىزده
egalو از من ایماندارى واقعى بساز خداوند عیسى وارد قلب من شو«بردیم. یکى از جوانان چنین دعا کرد: 

was es kostie.اى پدر مرا از اسارت «دیگرى دعا کرد: » . مهم نیست این کار به چه بهایى تمام شود
»مهم نیست این کار به چه بهایى تمام شود.egal was es kostieآلود آزاد بسازاین عادت گناه

ام که جوانان غرب بگویند: ام ولى هرگز نشنیدهن خدمت کردهمن در سراسر آمریکا و غرب اروپا به جوانا
»خداوندا مهم نیست کار تو در زندگى من به چه بهایى تمام شود.«

براى ایجاد بیدارى روحانى بهایى باید پرداخت شود. این بها شامل همه چیز است! عده بسیارى شدیداً 
گیرند. ما قدرت شاگردان براى آن روز پرداختند نادیده مىطالب قدرت روز پنطیکاست هستند ولى بهایى را که

خواهیم. صلیب به مفهوم مرگ است. یعنى به این معناست که باید نسبت خواهیم ولى صلیب را نمىقیام را مى
ها، رویاها و تمایالت خود بمیریم. مفهوم صلیب این است که زندگى خود را از دست بدهیم تا طلبىبه جاه

هر که صلیب خود را برنداشته، از عقب من نیاید، الیق من «ح را دریافت نماییم. عیسى فرمود: حیات مسی
نباشد. هر که جان خود را دریابد، آن را هالك سازد و هرکه جان خود را بخاطر من هالك کرد، آن را خواهد 

).38:10-39(متى » دریافت
ى از جوانان آنجا پیش از ایمان آوردن در احزاب پس از پایان آن جلسه ما به چکسلواکى رفتیم. برخ

ها ایستاده و در مورد توبه خود کمونیست عضویت داشتند ولى پس از ایمان آوردن در جلسات کمونیست
بردند. الزم به ذکر نیست که آنها قبل از شهادت دادن دعا شهادت داده بودند. این افراد اکنون در زندان به سر مى

»م نیست این کار به چه بهایى تمام شود.مه«کرده بودند: 
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او » کند چه احساسى دارید؟اکنون که مسیح در قلب شما زندگى مى«من در آلمان شرقى از دخترى پرسیدم: 
من شاگرد اول مدرسه بودم ولى اکنون دیگر حق «درحالى که اشک از چشمانش سرازیر بود به من پاسخ داد: 

» ام.سیح ایمان آورده و به کلیسا پیوستهادامه تحصیل ندارم چون به م
دانستم چه چیزى باید به او بگویم. وى پس از گفتن این حرف با شادى لبخند زد خواستم گریه کنم. نمىمى

او فهمیده بود » ایمان به مسیح ارزش آن را دارد که از ادامه تحصیل محروم شوم. بله ارزش آن را دارد!«و گفت: 
ن زندگى براى دریافت حیات مسیح چه مفهومى دارد. جالل و فیض خدا در خاك چنین قلبى که از دست داد

روید.بهتر مى
کند، خدا متکبران را مخالفت مى«گوید: مى6:4اولین خصوصیت ما باید فروتنى و خوار شدن باشد. یعقوب 

روحانى را تجربه کردند که خود را جوانان آلمان شرقى به این دلیل بیدارى» بخشد.اما فروتنان را فیض مى
فروتن ساختند. آنها تبدیل به هیچ شدند تا عیسى براى آنها تبدیل به همه چیز شود.

امروزه بسیارى از ایمانداران از حرف زدن در مورد فروتنى واهمه دارند. با این حال اگر بطور جدى طالب 
دى بگیریم. آگوستین کلیسا را تشویق کرده است که بیدارى روحانى هستیم باید فروتنى و خرد شدن را ج

ترین خصوصیت خود سازد. اگر قلب قوم خدا فروتن نشود راهى براى وزش باد بیدارى روحانى فروتنى را مهم
به سوى ملل جهان وجود نخواهد داشت. فروتنى به چهار دلیل زیر داراى کمال اهمیت است: 

رابر درك قدوسیت خداست. رهبر جوانى در زمانى به من چنین گفت: العمل طبیعى ما در بفروتنى عکس-1
»شوم.!کنم خدا واقعاً کیست خود به خود فروتن مىفقط زمانى که درك مى«

فروتنى «کند: و خود را فروتن ساخت. اندرو مورى فروتنى را چنین تعریف مى» خداوند را دید«اشعیا 
ترین نماید خدا همه چیز است. مقدسکه وى مشاهده مىچیزى نیست جز محو شدن نفس شخص زمانى

» باید که او افزوده شود و من ناقص گردممى«یحیى تعمید دهنده گفت: » ترین شخص است.شخص متواضع
آید که بگذاریم عیسى کل در کل شود.). فروتنى حقیقى زمانى بوجود مى30:3(یوحنا

ترین تجلى فروتنى است. گى طبیعت و ذات عیسى. عیسى حقیقىترین ویژفروتنى عبارتست از آموزنده-2
» امانوئیل«او همیشه خدا بوده است و خواهد بود ولى زمانى رسید که خود را خالى کرد و انسان شد. مسیح 

ها شد. وى خود را تا به مرگ آن هم مرگ بر روى یعنى خدا با ما خوانده شده است. پادشاه جالل، خادم انسان
وتن ساخت. صلیب فر
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اى بهتر از این براى فروتنى دیده نشده است. ما باید به عیسى نگاه کنیم. هنگامى که در تمام تاریخ بشر نمونه
به او بنگریم براى شباهت یافتن به او گرسنه و تشنه خواهیم شد. شباهت یافتن به مسیح مفهومش این است که 

تکلف شویم.متواضع و مطیع و بى
بینیم که چقدر فروتنى بر حیات کلیسا تأثیر گذاشته است. هر وقت کنیم مىى به تاریخ کلیسا نگاه مىوقت-3

سازد هم از نظر روحانى و هم از نظر تعداد اعضا رشدى کلیسا خود را در زیر دست زورآور خدا فروتن مى
یابد.فزاینده مى

کلیسا را فروتن بسازید تا مردم «این بود که 1905تا 1902هاى شعار بیدارى بزرگ روحانى ولز در سال
یکى از اهالى جوان ولز به نام ایوان رابرتس به همراه 1904سپتامبر 29صبح روز پنجشنبه ». نجات پیدا کنند

نوزده نفر از دوستانش به شنیدن موعظه مبشرى به نام ست جاشوا رفت که در شهرى نزدیک محل سکونت آنها 
» ما را فروتن بساز خداوندا، ما را فروتن بساز.«شوا چنین دعا کرد: کرد. جاموعظه مى

من درحالى که دستانم «گوید: القدس کار عمیقى در قلب رابرتس جوان انجام داد. وى مىدر این زمان روح
کردم که بر نیمکت جلویى تکیه داشت زانو زدم و سیالب اشک از چشمانم جارى شد. در این حال ناله مى

»خداوندا مرا فروتن بساز! مرا فروتن بساز! ما را فروتن بسازد.
مسیح در ما امید جالل «ایوان رابرتس خرد و شکسته شد و شروع به درك مفهوم این حقیقت نمود که 

با «فرماید: و مطابق همین حقیقت هم زندگى کرد. به این ترتیب وى فهمید که چرا پولس رسول مى» است
»کند.کنم لیکن نه من بعد از این که مسیح در من زندگى مىام ولى زندگى مىدهمسیح مصلوب ش

اى کرد که نهایتاً کل کشور را تحت تأثیر قرار داد. پیام او بعدها به چندى نگذشت که ایوان رابرتس موعظه
معروف شد. نکات موعظه او عبارت بودند از: » چهار نکته«

اید؟ زانو بزنید و اعتراف کنید!اید که هنوز آن را به خدا اعتراف نکردهکب شدهآیا گناهى در گذشته مرت-1
آیا در زندگى شما مسأله مشکوکى وجود دارد؟ آن را ترك کنید!-2
انگیزد.القدس شما را به انجام آن برمىکارى را انجام دهید که روح-3
ت.در حضور عموم اقرار کنید که مسیح نجات دهنده شماس-4

انگیز بود. در ظرف یک سال بیش از یکصد هزار نفر به مسیح ایمان آوردند. روزنامه دیلى نتایج، حیرت
گزارش داد که از زمان آغاز بیدارى روحانى هیچ کس در 1904لیورپول در دسامبر Post Dailyپست 
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هاى قابل مالحظه خود وان بدهىشهر راس به جرم مست بودن دستگیر نشده است. هزاران نفر از نوایمانان ج
هاى خود را جبران کنند.نمودند و همه مردم در تالش بودند خسارترا پرداخت مى

هاى نمایش نیز به دلیل عدم استقبال مردم بسته مراکز قمار و فروش مشروبات الکلى تعطیل شدند و سالن
ها و هم طرفداران سرسخت فوتبال، این بازى را فراموش کرده بودند هر شدند. در طى این زمان هم فوتبالیست

ت. در این کشور که به فوتبال دوستى چند که از پشت منبر کلیساها هیچکس نگفته بود فوتبال چیز بدى اس
برد تقریباً خالى بود! اکنون مردم حیاتى نو به شهرت داشت قطارى که مردم را به محل برگزارى مسابقات مى

همراه عالیقى نو داشتند.

بیدارى روحانى ولز از مرزهاى این کشور کوچک فراتر رفت. کشیش جوانى از کشور لتونى که در کالج 
هاى خود را خواند وقتى شنید که در ولز بیدارى روحانى بوجود آمده است کالسن درلندن درس مىاسپرج

کشید. وى ترك کرد و رفت تا خودش هم این بیدارى را تجربه کند. در قلب او اشتیاق براى عیسى شعله مى
ى حدود دویست سپس به روسیه بازگشت و دهها هزار نفر را به سوى مسیح هدایت کرد و در تأسیس چیز

کلیسا در اروپاى شرقى نقشى مؤثر ایفا نمود.
اى پدیدآید باید چکار کنیم؟ پاسخ این است: اگر امروز بخواهیم در تمدن غرب نیز چنین بیدارى روحانى

مرا بشکن خداوندا، مرا «به عالوه تک تک ما باید فریاد بزنیم: » کلیسا را فروتن سازید تا مردم نجات یابند.«
»شکن. مهم نیست این کار به چه بهایى تمام شود.ب

تواند در آن آورد که بذرهاى بیدارى روحانى بزرگى مىاین فروتنى و خرد شدن زمین مناسبى پدید مى
ترین بیدارى تواند شاهد بزرگخداى امروز و فرداى ماهم هست. نسل حاضر مى1904کاشته شود. خداى سال 

روحانى در تاریخ کلیسا شود.
دس براى ایجاد بیدارى روحانى مقرر فرموده است. طبق دوم مقفروتنى شرطى است که خدا در کتاب-4

هاى بیدارى فروتنى اولین قدم به سوى بیدارى روحانى است. جالب است بدانیم که امروزه شعله14:7تواریخ 
هاى غرب کشند. این کشورها فاقد تکنولوژى و تخصصروحانى عمدتاً در کشورهاى جهان سوم زبانه مى

مقدس شرایط الزم براى بیدارى روحانى را احراز اى دارند طبق کتابگى ساده و فروتنانههستند ولى چون زند
اند.کرده

جوناتان ادواردز شواهد بیدارى روحانى را در رساله خود تحت عنوان عالئم مشخصه کار روح خدا بیان 
است:گوید که بیدارى روحانى واقعى داراى پنج نشانه اصیل زیر داشته است. وى مى
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دهد.عیسى مسیح را جالل مى-1
برد.به ملکوت ظلمت حمله مى-2
دارد.مقدس را محترم مىکتاب-3
کند.تعلیم صحیح را ترویج مى-4
ها نسبت به خدا و سایرین جارى گردد.شود محبت انسانباعث مى-5

ر بارزترین گناه جهان است. تکبر باعث زداید که مخالف تکبر است. تکبفروتنى به این دلیل ظلمت را مى
ها ملکوت ظلمت شد که زهره از آسمان بیرون افکنده شود. زهره یا شیطان حاکم جهان است و با فریفتن انسان

کند. را براساس تکبر بنا مى
گوید فروتنى همیشه حالت قلبى کسانى است که خدا از آنها براى انهدام ملکوت ظلمت جى.سى.رایل مى

شکى نیست که چنین حالتى به نظر جهان حماقت و رفتار تصنعى است اما خواننده آگاه «کند. استفاده مى
»اى است که تمام مقدسین بزرگ از آن برخوردارند.داند که فروتنى تجربه صادقانهمقدس مىکتاب

هرى شخص که حالت درونى براى آن که مفهوم فروتنى را درك نماییم باید بدانیم که فروتنى نه ویژگى ظا
کوشیدند با دعا و روزه در حضور مردم و پوشش خود، آنها را قلب اوست. رهبران مذهبى زمان عیسى مى

دانست.تحت تأثیر قرار دهند. ولى عیسى فقط فروتنى را رمز پیروزى مى
دارد شخص از شود که فروتن است. امکان نشخصى که قلب بسیار فروتن دارد هرگز خودش متوجه نمى

سامى، در «کرد به من گفت: فروتنى خود مغرور شود. یکى از جوانان رومانیایى که دروس شاگردى را طى مى
ام فروتنى از من دور کنم به فروتنى دست یافتهام که وقتى فکر مىمورد فروتنى این نکته عجیب را مشاهده کرده

شود، هر قدر بیشتر خدا را بشناسیم بیشتر تکبر ما فروتنى حقیقتى براثر شناخت خدا حاصل مى» شود.مى
شویم.شکند و از خود محورى آزاد مىمى

هاى ما گرانبهاتر است. کلیسا اگر ها و برنامهها، مهارتترین محصول کلیساست و از ساختمانفروتنى ارزنده
خواهد بیدار شود باید فروتن شود. مى
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فصل هشتم

غلبه بر ترس

پذیرفته شدن در حضور خدا

موفقیت جوهان آنکن سبب شد تا پس از گذشت مدت کوتاهى مسئوالن غیرنظامى در صدد جلوگیرى از 
شد ظاهراً وى همیشه راهى براى هایى که براى جوهان ایجاد مىهاى او برآیند ولى با وجود محدودیتفعالیت

توانم این انگشت که من مىتا وقتى«یافت...یک روز رئیس پلیس به آنکن گفت: هاى خود مىادامه فعالیت
گویند که آنکن در پاسخ به این سخن با مى» کوچک خود را باال ببرم تو قدرت آن را احساس خواهى کرد.

بینم ببینى. تو فقط دست خودت را توانى چیزى را که من مىمن معتقدم که تو نمى«شجاعت خاصى گفته بود: 
تر بینم دست خداست که از دست تو بسیار بزرگه آنچه من مىکنم بلکبینى ولى من به دست تو نگاه نمىمى

سرانجام رئیس پلیس از » توانى مرا ساکن کنى.کند تو هرگز نمىاست و تا زمانى که این دست بزرگ حرکت مى
مخالفت با آنکن دست برداشته بود.

ویلیام.ل.واگنر

وانانى که زندگى خود را به مسیح سپرده بودند پس از جشن جوانان کمونیست جهان من با بسیارى از ج
اى پیدا کردم. چند ماه بعد از جشن فوق من با گروهى از این جوانان مالقات کردم که اهل دوستى صمیمانه

اى در آلمان شرقى آلمان شرقى و کوهنورد بودند. آنها من و فرد و نانسى استارك ودر را به همراه خود به منطقه
گفتند که شهرت دارد و یکى از زیباترین مناطق آلمان است. کوهنوردان مزبور مى» وئیس کوچکس«بردند که به 

تواند تمام راههاى منتهى به چکسلواکى و آلمان غربى را اگر شخصى در قله کوه واقع در آن منطقه بایستد مى
تفاع بود. با این حال وقتى در قالب دو راه جداگانه ببیند. ولى فقط یک مشکل وجود داشت و آن ترس من از ار

توانم از کوره راهى که خطرناك نیست به قله کوه برسم تصمیم به صعود از کوه آنها به من اطمینان دادند که مى
گرفتم.

انگیزى در برابرم قرار داشت. با این حال وقتى دو سوم انداز حیرتکوره راه مزبور بسیار زیبا بود و چشم
آخر کوره راه رسیدیم و سپس واقعاً به کوهنوردى پرداختیم. ما مجبور بودیم خودمان را مسیر را طى کردیم به
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ها راه مترى قله خوب پیش رفتم. از آنجا فرسخ15ها بچسبانیم و مسیر خود را پیدا کنیم. من تا حدود به صخره
انگیز بود!توانستم ببینم. واقعاً شگفترا مى

جودم چیره شد. مثل کودکى که از فرط وحشت، خود را به پدرش بچسباند، اما ناگهان ترسى عمیق بر و
اى چسبیدم و بدنم چنان از ترس سرد شده بود که توان حرکت نداشتم. من نفر آخر گروه بودم محکم به صخره

بت ام. هنگامى که افراد گروه به قله رسیدند و متوجه غیو طبیعتاً کسى متوجه نشد که دچار چنین حالتى شده
دار مواجه شدند. دیدند واعظ آمریکایى جا اى کامالً خندهمن شدند از باال به پایین نگاه کردند و با صحنه

اى مثل یک بچه کوچک به تخته سنگى چسبیده است.افتاده
-نمى«جواب دادم: » کنى؟سام، معلوم است دارى چکار مى«فرد استارك ودر به نزد من آمد و گفت: 

دست بردار. آن باال منظره بسیار جالبى وجود دارد. به عالوه تو که «فرد گفت: » حرکت کنم.توانم نمى
توانم اصالً نمى«بدنم خشک شده بود. به فرد گفتم: » ها بزدل هستند.ها فکر کنند آمریکایىخواهى آلمانىنمى

فتاده است. آنها به من اطمینان در این هنگام دیگران هم پایین آمدند تا بفهمند که چه اتفاقى ا» حرکت کنم.
دادند که بقیه راه کامالً امن است و الزم نیست از چیزى نگران باشم. ولى تنها کلماتى که از دهانم خارج شد 

»توانم حرکت کنم.من نمى«این بود: 
توانستند نمىآنها تصمیم گرفتند که اگر نتوانستم از کوه صعود کنیم همگى از کوه پایین برویم. با این حال 

سامى، منظورت «توانستم حرکت کنم. به من گفت: شد که من نمىعلت وحشت مرا درك کنند. فرد باورش نمى
جواب من باز هم همان بود که انتظارش » چیست؟ اگر ما نتوانیم باال برویم مجبور خواهیم بود پایین برویم.

»توانم حرکت کنم.من نمى«رفت یعنى: مى
هر اتفاقى » اگر همین االن از کوه باال نروى، تمام مسیر را سر خواهى خورد.«شد. دوستم گفت، باران شروع

توانستم حرکت کنم! سرانجام فرد و یکى از دوستان آلمانى ما افتاد تأثیر بر حال من نداشت چون نمىهم مى
سرباز زخمى مرا باخود پایین بردند. هایم را گرفتند و مثل یک انگشتهایم را از تخته سنگ جدا کردند و زیر بغل

بر شدیم.وقتى به پایین رسیدیم از خنده روده
شود. با این حال خندم که در چشمهایم اشک جمع مىآورم بقدرى مىهر وقت که واقعه آن روز را به یاد مى

درس ارزشمندى یاد گرفتم و آن این بود که فهمیدم ترس چه قدرت عظیمى دارد. درواقع آن روز، ترس مرا 
فلج ساخته بود. 

چ حد و مرز و محدودیتى ندارد هم در اروپا و هم در ترس بدن مسیح را هم فلج کرده است. ترسى که هی
نماید.سازد و مردم را از برکت خداوند محروم مىشود. این ترس کلیسا را فلج مىآمریکا دیده مى
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این ترس عبارتست از ترس از طرد شدن. همه مردم از این که از سوى دوستان و خانواده خود طرد شوند 
ترسند.بشدت مى

گردد. هنگامى که آدم و حوا در باغ عدن بودند به پذیرفته شدن به دوران نخستین تاریخ بشر باز مىنیاز
رفت و مصاحبت شد و لزومى نداشت که از چیزى بترسند. خدا با آدم راه مىتمامى نیازهایشان برآورده مى

داشت. بین خدا و انسان هماهنگى کاملى برقرار بود.
که آدم و حوا از خدا سرپیچى کردند قلب آنها پر از ترس شد. وقتى خدا به مالقات آنها با این حال زمانى 

رفت،آنها خودشان را پنهان کردند. خدا مقدس است ولى آنها ناپاك شده بودند. از آن روز تا به حال احساس 
طرد شدگى عمیقى در قلب انسان گناهکار بوجود آمده است. 

است پذیرفته و مقبول واقع شود. ما به سه طریق براى رسیدن به این هدف کوشش هر انسانى شدیداً مایل 
نماییم. یک روش از این سه مجاز و صحیح است و دو روش دیگر نیست.مى

کوشند تا در نزد دیگران مقبول واقع شوند. مثالً یک نوجوان ممکن است با نوشیدن مشروبات مردم مى
دوستان خود را به دست آورد و نزد آنها مقبول شود. پس از آن که وى خطر الکلى و مصرف مواد مخدر دل 

آزارد. ممکن است بیند که بازهم احساس وحشتناك طردشدگى هنوز هم او را مىخرد مىاین امر را به جان مى
ى شد یک دختر اصول اخالقى را زیرپا بگذارد تا مقبول واقع شود. ولى پس از آنکه گرفتار روابط ناپاك جنس

هنوز هم احساس طردشدگى بر وجود او حاکم خواهد بود.
شناسم که وقتى با هم ازدواج کردند یکدیگر را دوست داشتند ولى چند سال بعد تقریباً هایى را مىمن زوج

کند همسرش او را طرد از همدیگر متنفر شدند. چگونه چنین چیزى ممکن است؟ شخص وقتى احساس مى
اند که کردههایى فکر مىشود که همسرش به او خیانت کرده است. چنین زوجاین احساس مىکرده است، دچار 

روابط زناشویى براحساس طردشدگى آنها غلبه خواهد کرد ولى این احساس کماکان در زندگى آنان ادامه یافته 
است.

کنیم لدین برخى از آنها نگاه مىاند ولى وقتى به واکنند که والدینشان آنها را طرد کردهجوانان احساس مى
هاى پر مهر و محبتى هستند که همه دوست دارند با آنها معاشرت کنند. حتى شویم که بقدرى انسانمتوجه مى

توانند بر احساس طردشدگى فرزندانشان غلبه کنند. هیچ فرد یا گروهى هم قادر نیست بهترین والدین هم نمى
ما ایجاد کند که بر احساس طردشدگى غلبه نماییم.آن قدر احساس پذیرفته شدن را در 

تواند رابطه داشته باشد. ترس از طردشدگى به این دلیل در انسان وجود دارد که با خداى مقدس نمى
تر کوشند تا به این طریق در حضور او پذیرفته شوند. بسیارى مذهبىبسیارى براى کسب رضاى الهى مى
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گسترد. بسیارى از دگى همچنان سایه کریه خود را بر زندگى مذهبى آنان مىشوند. با وجود این طردشمى
ها المنظر بگریزند ولى با این کوششکوشند از این دیو کریهکلیساها پر از اشخاصى هستند که سخت مى

توان از ترس طردشدگى گریخت.نمى
را بشناسد. فقط از طریق ایمان شود تا انسان اساس حقیقى پذیرفته شدنبیدارى روحانى همیشه باعث مى

و همین » کندعادل به ایمان زیست مى«توان مقبول و پذیرفته شد. مارتین لوتر این حقیقت را درك نمود که: مى
شخص جهان را براى جالل خدا به لرزه درآورد. مارتین لوتر ایمان جدیدى را تجربه نکرد بلکه ایمان قهرمانان 

تجربه نمود. ایمان او همان ایمان ابراهیم، اسحاق و یعقوب و همان ایمان پولس، بزرگ ایمان قرون گذشته را 
پطرس و یوحنا بود. در مسیحیت ایمان حقیقى به طور ساده عبارتست از این که بپذیریم بخاطر خونى که 

ایم.عیسى بر روى صلیب ریخته است در حضور خدا پذیرفته شده
ساختند و به این طریق در حضور خدا متوجه مسیح موعود آینده مىایمانداران عهدعتیق نگاه خود را

شویم. از صلیب مسیح نگریم در حضور خدا پذیرفت مىشدند. اکنون ما وقتى به صلیب مسیح مىپذیرفته مى
شود احساس شود و آن عبارتست از فیض یا بخشش مجانى. وقتى از فیض سخن گفته مىیک چیز جارى مى
ایم! خدا از طریق فیض خود ما را در حضورش است بگریزد. هللویاه! امروز ما پذیرفته شدهطردشدگى مجبور 

نظیر از طریق عیسى وارد تاریخ بشر شد. سازد ولى خدا بطرزى بىپذیرفته است! گناه،انسان را از خدا جدا مى
قدرى انسان بود که گویى دیگر نظیر بود. او بقدرى خدا بود که گویى دیگر انسان نبود. و با این حال بمسیح بى

خدا نبود. او پسر خدا و پسر انسان بود. او هم خدا و هم انسان بود. او دیوارى را که براثر گناه بین خدا و انسان 
توانیم از این دیوار عبور نماییم. ایجاد شده بود شکافت و اکنون تبدیل به درى شده است که از طریق آن مى

ت به سوى پذیرفته شدن در حضور خدا. پدر آسمانى ما را در حضور خود پذیرفته عیسى تا به ابد راهى اس
شود تا در حضور پدر بسادگى و با سرسپردگى زانو بزنیم و او را است. واقعاً پذیرفته است! این امر سبب مى

است.ترین نیاز زندگى ما را برآورده ساخته پرستش و محبت نماییم. او از طریق پسر خود عیسى عمیق
اى از عیسى پیدا کنیم. به همین جهت بیدارى روحانى شود تا دید تازهبیدارى روحانى همیشه باعث مى

کنیم مسیح ما را نماید. هنگامى که ما درك مىهمیشه در قلب قوم خدا احساس امنیت عمیقى را ایجاد مى
شویم که اى برخوردار مىاز قدرت تازهشود: براثر ایمان به مسیح ما پذیرفته است سه نتیجه زیر حاصل مى

شود تا دیگران را هم به طریقى کامالً شود خودمان را آنچنان که هستیم بپذیریم. همین امر باعث مىباعث مى
توانیم قدرتمندانه و دلیرانه بدون ترس از طرد شدن در مورد مسیح سخن بگوییم. دگرگون کننده بپذیریم. مى
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گردد تا بتوانیم است که اکنون از آرامش و رضایت برخوردار هستیم. این امنیت باعث مىتر از همه این ولى مهم
به تنهایى براى خداوند بایستیم. خدا ما را پذیرفته است و مهمترین موضوع هم همین است.

دا کوشد اداى چیزى را دربیاورد که نیست. وقتى خهاى کلیسا این است که مىترین بازىیکى از بیهوده
یابیم به این دلیل که خدا ما را بینیم و قدرت مىسازد ما خودمان را چنان که هستیم مىکلیساى خود را بیدار مى

پذیرد، خودمان را بپذیریم. مى
ام به وقوع پیوست. پیش از توبه، من گیرى در شخصیتهنگامى که من به مسیح ایمان آوردم تغییر چشم

کوشیدم مردم را تحت تأثیر قرار دهم. وقتى مسیح وارد کسب کنم و همیشه مىمرتب سعى داشتم محبوبیت 
توانستم آن کسى باشم که واقعاً هستم. خودم را چنان ها کشیدم. در مسیح مىقلبم شد دیگر دست از این بازى

که هستم قبول کردم و آرامش یافتم.
ام.ها را از سر گرفتهىچند سال پس از خدمت به مسیح دریافتم که باز هم آن باز

تأثیر قرار دهم. یک روز چشمان روحانى من باز شد و هاى خود دیگران را تحتخواستم با توانایىمى
دریافتم که کار مسیح بر روى صلیب چقدر تمام و کمال بوده است. به این ترتیب متوجه شدم که بیش از آن 

توانم همان کسى باشم که خدا خلق کرده است. ر بدهم. فقط مىتأثیر قراالزم نیست تالش کنم تا کسى را تحت
اى برخوردار شوم. درواقع خدمت من از قدرت تمام و العادهدرك همین امر باعث شد تا از نیروى روحانى فوق

گیرد. فرقى ندارد که در یک کودکستان پوشک بچه عوض کنیم یا در جلسه بشارتى بزرگى کمال عیسى نیرو مى
ایم.نیم. تنها چیزى که مهم است این است که خودمان را تسلیم اراده خدا کردهموعظه ک

مقدس شناخته شده جى.کمپبل مورگان در یکصد سال اخیر به عنوان یکى از واعظان و معلمان بزرگ کتاب
وى 1898مه 2آمدند ولى وقتى در یکشنبه هاى او گرد مىاست. اغلب چندین هزار نفر براى شنیدن موعظه

کرد هفتاد و پنج نفر بیشتر به جلسه نیامده اى آزمایشى ایراد مىبراى استخدام در کلیساى متدیست باید موعظه
پذیرفته «بودند و موعظه او مقبول همین تعداد هم نیفتاد. مورگان براى پدرش تلگرافى به این مضمون فرستاد: 

در آسمان پذیرفته -بر روى زمین پذیرفته نشد«پدرش هم در پاسخ، تلگرافى به این مضمون فرستاد:». نشد
اى در میان واعظان گردید. وى فقط به این دلیل چنین پیشرفتى کرد که متوجه شد آن مورگان بعدها ستاره» شد.

شخصى که باید او را بپذیرد کیست.
بیشاپ و فرد شب آخر جشن جوانان کمونیست جهان شبى واقعاً انقالبى در زندگى من بود. من و فرد 

ودر در میان یکصد هزار جوان انقالبى در آتشه مشغول اعالم پیام نجات بودیم. انقالب آنها، انقالب استارك
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فیض نبود بلکه عبارت بود از انقالب خشنونت و تنفر. در طى آن هفته دویست نفر از جوانان کمونیست قلب 
خود را به مسیح سپردند.

طور مخفیانه مالقات کردم تا دروس شاگردسازى را با آنها بگذرانم. خانم مسنى من با گروهى از آنها به 
اى به من داد که بر روى هاى من گوش داد. وقتى جلسه به اتمام رسید وى لوحهنشست و تمام مدت به حرف

آن نوشته شده بود:
»Wir sind doch Brدder «ترچه یادداشتى هم یعنى (ما حقیقتاً با هم برادر هستیم). به عالوه دف

به من داد که در آن این آیات از انجیل متى را نوشته بود: 

خوشا بحال زحمت کشان براى عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را 
فحش گویند و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدى بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادى عظیم 

رسانیدند.نمایید زیرا اجر شما در آسمان عظیم است زیرا که به همینطور بر انبیاى قبل از شما جفا مى
)10:5-12(متى 

من این آیات را کامالً درك نکردم. ولى در شب آخر جشن به طریقى کامالً تازه مفهوم آیات فوق را فهمیدم. 
اى جمع کردند. آنها بر سر ما هزار جوان کمونیست تمام ایماندارانى را که در آنجا حضور داشتند در گوشه

جمعیت را دعوت به سکوت کردم. به محض این هاى خود را باال بردم و کشیدند. من ایستادم و دستفریاد مى
ام انجام داده بود شهادت دادم. جمعیت بالفاصله که ساکت شدند من در مورد کارى که عیسى در زندگى

خشمگین شدند و به ما هجوم آورده ما را آماج ضربات خود ساختند. من با صداى بلند از ایمانداران خواستم تا 
دانستم پیش از آنکه به کسى صدمه وارد شود باید آنجا را ترك تشکیل دهند. مىبه هم بپیوندند و یک صف را 

کنیم.
درحالى که به همدیگر چسبیده بودیم راه خود را از میان جمعیت بازکردیم. هنگامى که من از میان جمعیت 

ودر نفرات آخر صف کنند. فرد بیشاپ و فرد استاركخارج شدم به عقب نگاه کردم تا ببینم که دیگران چه مى
خندیدند. واقعاً عجیب بود! در این جوانان نوایمان نه فقط خشم و زد ولى آن دو مىبودند. شخصى آنها را مى

شد که شادى و جالل خداوند در بین آنها کامالً مشهود بود. در آنجا بود که مفهوم آیات عصبانیت دیده نمى
ها به ما جفا رسانند و به ما فحش داده ما را بزنند و ه انسانمذکور از انجیل متى را درك کردم. هنگامى ک

ایم. فقط در یک جا ها طرد شدهبکوشند ما را از بین ببرند آن وقت است که خواهیم دید کامالً از سوى انسان
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اوند شود تا کامالً پذیرفته شویم! جالل بر خدا! شادى مافوق طبیعى خدتوانیم آرامش بیابیم. صلیب باعث مىمى
یابیم تا آنهایى را که از ما متنفر هستند محبت گردد. به این ترتیب توانانى مىتبدیل به قوت و قدرت ما مى

نماییم. 
توانیم دیگران را با محبتى انقالبى دوست داشته باشیم بلکه همچنین قدرت داریم به تنهایى ما نه فقط مى

اند به براى خدا بایستیم. بسیارى از ایمانداران اروپاى شرقى در همان اوایل زندگى مسیحى خود مجبور شده
ایى مسیح بود. او بر روى صلیب فریاد زد: هاى ترسناك صلیب، تنهتنهایى براى خدا بایستند. یکى از جنبه

). پدر آسمانى روى خود را از پسرش برگرداند. شاگردان مسیح 46:27(متى » الهى، الهى چرا مرا ترك کردى؟«
هم او را ترك کردند. خدا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وى عدالت خدا شویم. عیسى 

دانست پدر وعده داده است که توانست به تنهایى ایستادگى کند که مىاو به این دلیل مىبه تنهایى مقاومت کرد.
او را از مرگ برخیزاند. 

در صلیب ما قدرت داریم تا قوى دل باشیم. در طى قرون متمادى مردان و زنان بسیارى بخاطر ایمان خود 
برد. بلکه فقط سبب شده تا کلیسا در سایه صلیب اند. جفا هرگز نتوانسته است کلیسا را از بین بشهید شده

هاى بیدارى روحانى در آن افروخته شوند.جالل یابد. جفا باعث شده است تا کلیسا قوى شود و شعله
اند. با این حال در قرن بیستم تعداد تاریخ کلیسا پر از کسانى است که بخاطر ایمانشان به شهادت رسیده

اند. پیامى که شهدا براى ام قرون گذشته بوده است. بسیارى در اروپاى شرقى شهید شدهشهدا بسیار بیشتر از تم
سازد تا به تنهایى براى خدا بایستیم. ما دارند عبارتست از این که قدرت صلیب ما را قادر مى

ندگى خود را پیش؟؟؟؟ از میالد در آمفى تئاتر کارتاژ ز203مارس 7بانوى جوانى به نام ویبیا پرپتوا در 
P{براى -Vibia Perpetua  P{

عیسى فدا ساخت. هنگامى که وى بخاطر ایمانش محکوم به مرگ شد از اوضاع خود و دوستانش چنین خبر 
مدتى بعد سربازان ویبیا را برهنه کردند و او را » خندیدیم روانه سیاه چال شدیم.ما درحالى که از ته دل مى«داد: 

ر برتن کند. سپس وى را در برابر گاوى خشمگین در محل آمفى تئاتر فرستادند. گاو به او مجبور ساختند تا تو
اى بردند که ضربه نهایى را وارد تجربهور شد و او را با شاخ زد. سپس ویبیا را به نزد گالدیاتور جوان بىحمله

از قول ما «به برادرش چنین گفت: ساخت و جان او را گرفت. قبل از آن که ویبیا را به نزد گالدیاتور ببرند وى
به برادران و خواهران بگو: در ایمان خود پایدارى کنید، یکدیگر را دوست بدارید و نگذارید تا مشقات و 

»ایم مانعى در برابر ایمان شما ایجاد کنند.زحماتى که ما متحمل شده
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لرزه درآورد. کجا هستند مردان و زنان جوانى ایمان پرپتوا و کسانى که مانند او بودند امپراطورى روم را به 
که قدرتمندانه براى جالل خدا ایستادگى کنند؟ آنچه امروز به آن نیاز داریم این است که دید روشنى از صلیب 

کنند که ما به قول پدر جى.کمپبل پیدا کنیم. ما امروز به مردان و زنانى نیاز داریم که این حقیقت را درك مى
هستیم. » وى زمین رد شده ولى در آسمان پذیرفته شدهبر ر«مورگان 



1

فصل نهم

تفاوتىغلبه بر بى

براى من مهم نبود که کجا و چطور زندگى کنم یا دچار چه مشکالتى شوم تنها چیزى که برایم مهم 
ها را صید کنم. در خواب و بیدارى تنها فکر من همین کار شد این بود که بتوانم براى مسیح جانمحسوب مى

ید من به خدا بود.ایمانان توبه کنند و تمام امبزرگ بود. اشتیاق من تماماً این بود که بى
دیوید برینود

کمونیسم یک ایدئولوژى است ولى مسیحیت بیش از یک ایدئولوژى است. مسیحیت شامل نوعى ایدئولوژى 
نیز هست. ایدئولوژى و کمونیسم همیشه با یکدیگر در تعارض خواهند بود و همیشه کشورهاى کمونیستى به 

ها معتقدند که مسیحیت یک بیمارى است و اجازه واهند داد. کمونیستنحوى ایمانداران را مورد جفا قرار خ
کنند. دهند که مردم این بیمارى را داشته باشند ولى از این که آن را به دیگران هم منتقل سازند جلوگیرى مىمى

تشنگى القدس تصمیم گرفتیم به شوروى سفر کنیم و میزانتأثیر روحودر یک بار تحتمن و فرد استارك
روحانى مردم را محک بزنیم. تصمیم گرفتیم اول به لنینگراد و بعد به مسکو برویم و در مورد ایمانمان سخن 
بگوییم. جزواتى بشارتى آماده کردیم و یادگرفتیم که چگونه به زبان روسى شهادت بدهیم. هر چند رابطى 

برویم خواهد فرستاد. نداشتیم ولى مطمئن بودیم که خدا ما را به نزد کسانى که باید
در لنینگراد شخصى که تحت عنوان راهنماى تور در استخدام دولت قرار داشت در فرودگاه با ما مالقات 
کرد و ما ره به هتل برد و گفت هر وقت مایل باشیم حاضر است جاهاى دیدنى کشور را به ما نشان دهد. ما که 

»نه متشکریم احتیاجى نیست.«م: فهمیده بودیم وى پلیس مخفى است به او گفتی
عصر روز بعد تاکسى گرفتیم و به تنها کلیساى باپتیست شهر چهارمیلیونى لنینگراد رفتیم. این کلیسا، 
کلیسایى رسمى بود. در آنجا با ما به مهربانى رفتار کردند و ما را به صرف غذا دعوت نمودند. در طى جلسه 

ر جایگاه ویژه مهمانان خارجى بنشینیم. کلیسا پر بود و سرودهاى پرستشى پرستشى هم از ما دعوت کردند تا د
مقدس قرار داشت.هم واقعاً عالى بود. موعظه بسیار خوبى هم ایراد شد. پیام آن کامالً براساس حقایق کتاب

ل بعد با این حال تخمین زدم که هفتاد درصد اعضاى کلیسا بیش از شصت سال سن دارند. بقیه هم چند سا
کردم فکر هولناکى به ذهنم آمد. پیش خودم فکر کردم که شدند. درحالى که به جماعت نگاه مىشصت ساله مى

اگر نسل حاضر مسیحیان این کشور از بین برود تا یک نسل بعد مسیحیت در این کشور از میان خواهد رفت. 
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ه خود مشغول کرده بود. من و فرد در یکى از آن روز عصر وقتى به هتل برگشتیم این فکر کماکان ذهنم را ب
کردم قلبم پر از درد و اندوه گردید. آنها هاى اصلى شهر قدم زدیم و درحالى که به چهره مردم نگاه مىخیابان

توانستند خدا را بشناسند. ما باید آنها را به سوى هیچ فرقى با ما نداشتند و مثل ما چنان آفریده شده بودند که مى
هدایت نماییم.مسیح 

من و فرد مدت زیادى را صرف دعا کردیم و تصمیم گرفتیم روز بعد به محوطه دانشگاه برویم و در مورد 
عیسى به دانشجویان شهادت بدهیم.

اند در نتیجه وقتى محل هاى متفاوت لنینگراد واقع شدههاى مختلف دانشگاه در خیاباندانستیم که بخشما نمى
دانشگاه را پرسیدیم ما را به دانشگاه زبان شناسى فرستادند. خدارا شکر چون اکثر دانشجویان این دانشگاه 

یم و چطور شروع کنیم.دانستیم به کجا برودانستند. با این حال ما نمىانگلیسى مى
رفتیم تا این که دانشجویى را دیدیم که در سالن هدف به این سو و آن سو مىما در ساختمان بزرگى بى

داند واقعاً خوشحال شدیم. وقتى به او شهادت دادیم احساس بزرگى تنها نشسته بود. وقتى فهمیدیم انگلیسى مى
ام. والدینم به من یاد دادند که ام ملحد بودهمن در تمام طول زندگى«مند به شنیدن است. وى گفت: کردیم عالقه

خدا نیست. در مدرسه هم یاد گرفتم که خدایى وجود ندارد. دولت کشورم نیز به من آموخته است که خدایى 
ه کردم که واقعیت همین است. با وجود این از دو هفته قبل نسبت به این عقیدنیست و طبیعتاً من هم فکر مى

هایى در من بوجود آمده و به این فکر افتادم که ممکن است واقعاً خدا وجود داشته باشد. پیش خودم فکر شک
کردم که چطور ممکن است این همه نظم و هماهنگى در جهان بطور تصادفى بوجود آمده باشد. در نتیجه مى

ال هم که با شما دارم صحبت خدایا اگر وجود دارى ممکن است خودت را به من نشان بدهى؟ حا«گفتم: 
»کنم معتقدم خدا به دعاى من جواب داده است.مى

وى پس از گفتن این سخنان از ما پرسید که آیا باز هم جزوه داریم. ما هم یک بسته جزوه به او دادم. 
را هم با گردم. وقتى برگشت دیدیم که بسیارى از دوستانش جزوات را از ما گرفت و گفت که همین االن برمى

خودش آورده است. طولى نکشید که تمام سالن پر از جوانانى شد که مایل بودند عیسى را بشناسند.
انگیز بود! فرد براى یک گروه در مورد عیسى صحبت کرد و من هم به گروه دیگرى شهادت دادم. حیرت

کردند.وارد سالن شدند و ما را دستگیر KGBمدتى نگذشت که شش نفر از مأموران 
انگیز بود چون پلیس هر نیم ساعت به مدت هشت ساعت و نیم از ما بازجویى شد. حتى همین هم حیرت

ها حتماً دانستیم که در اعماق وجود بازپرسفرستاد. ما مىیک بار دو بازپرس متفاوت را به داخل اتاق مى
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وند مأموریت داریم که مسیح را به آنها کردیم از طرف خداتشنگى براى یافتن حقیقت وجود دارد. احساس مى
بشناسانیم.

گذاشتند تا کسى پیش ما تنها بماند. وسط بازجویى بود که یکى از مقامات دانشگاه آنها به هیچ وجه نمى
وارد شد. وقتى دو بازپرس از اتاق بیرون رفتند تا دو بازپرس دیگر جاى آنها را بگیرند این شخص یکى از 

اش ه به زبان روسى بود برداشت، نگاهى به اطراف انداخت و سپس آن را تا کرد و در جیبجزوات ما را ک
»خوانم.من بعداً این را مى«گذاشت و گفت: 

در طى بازجویى تهدید شدیم که زندانى خواهیم شد و از ما خواستند تا به جرم خود کتباً اعتراف نماییم. من 
آنها حرف مرا قبول » ى کشور شما آزادى مذهبى را تضمین کرده است.کردم که قانون اساسفکر مى«گفتم: 

ایم با تمام جزئیاتش کتباً شرح بدهیم. من هم قلم نکردند و گفتند که حتماً باید جرمى را که مرتکب شده
و به این » وقتى هجده ساله بودم مردى با من در مورد عیسى صحبت کرد...«برداشتم و چنین شروع کردم: 

ام را عوض کرده شهادت زندگى خودم را نوشتم و شرح دادم که چگونه مسیح مرا نجات داده و زندگىترتیب
عیسى مسیح به من مأموریت داده است که محبت او را به تمام مردم روى «است. در پایان هم چنین نوشتم: 

ناسد. همین حاال از او دعوت تواند عیسى مسیح را بشزمین اعالم نمایم. خواننده این سطور اگر مایل باشد مى
سپس دعایى را نوشتم که اگر خواننده صادقانه مایل بود » کنید تا وارد زندگى شما شود و شما را نجات دهد.

توانست آن را تکرار کند.مسیح را بشناسد مى
وشتن تمام خواستند شباهتى نداشت. پس از این که کار نالبته چیزى که من نوشتم به آن چیزى که آنها مى

آنها » جرم ما چیست؟ مگر در کشور شما آزادى مذهبى وجود ندارد؟«شد مجدداً به آنها چنین اعتراض کردم: 
اید و آن را بین مردم ما معتقدیم که دین افیون مردم است. در نتیجه شما با خود افیون به کشور ما آورده«گفتند: 

شوند. شما هم همین جرم را چیان مواد مخدر دستگیر مىاید، این جرم است. در کشور شما قاچاقپخش کرده
»اید.مرتکب شده

البته که وجود دارد. «گفتند: » با این حساب در کشور شما آزادى مذهبى وجود ندارد.«بالفاصله جواب دادم: 
»کند.ها بیمارى پخش در کشور ما مردم آزاد هستند به کلیسا بروند ولى هیچ کس حق ندارد در بین توده

ما را در منزل تحت نظر گرفتند و مجدداً تهدیدمان کردند. سرانجام هم ما را سوار قطار نمودند و به مقصد 
نامعلومى فرستادند. مأموران تمام پول ما را گرفته بودند و بلیطهاى هواپیما را هم برداشته بودند. ما متهم به 

هاى خدا سپردیم. آن روز عصر هر قدر که از ا به دستجاسوسى شده بودیم. دعا کردیم و آینده خودمان ر
شد.شدیم بارش برف شدیدتر مىلنینگراد دورتر مى
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ام و زندانى شدن در سیبرى تر از همیشه در ذهنم نقش بست. به خانوادهآن شب افکارى به مراتب عمیق
بروید و همه «ه بود مجسم کردم: فکر کردم. سپس در ذهن خود این سخن عیسى را که دو هزار سال قبل فرمود

ممکن است از سیبرى که سردر بیاورم و دیگر هرگز نتوانم «پیش خود گفتم: » ها را شاگردان من بسازید.امت
ام را ببینم. در این صورت آیا کارى که در این کشور کردم ارزش چنین چیزى را داشت!خانواده

دم که سالح خودکار در دست داشتند و زیر برف ایستاده بودند. در دیدر بیرون از پنجره قطار سربازان را مى
آن لحظه دانشجویى را به یاد آوردم که قبالً به خدا اعتقاد نداشت و در دانشگاه زندگى خود را به مسیح تقدیم 

شتى ایمان آوردن او ارزش این را داشت که گرفتار چنین سرنو«کرده بود. اشک از چشمانم سرازیر شد و گفتم: 
»شوم. بله، حتماً داشت.

خوشبختانه ما مجبور نشدیم به زندان برویم بلکه به هلسینکى در فنالند فرستاده شدیم. صبح روز بعد که 
»نهایت خوشحال بودم که آزاد هستم.بیدار شدم بى

د نخواهد حتى یک نفر مسیحى هم در کشورهاى بلوك شرق وجو2000ها به ما گفتند که تا سال بازپرس
کند.داشت. ولى با وجود جفا و سختى، کلیسا همچنان در این کشورها رشد مى

قلب من براى کلیساى غرب پر از اندوه است. اگر کلیساى غرب به خواب روحانى خود ادامه بدهد نسل 
اران آن حاضر غرب به سوى هالکت خواهد رفت. غرب باید بیدار شود و آتش بیدارى روحانى در قلب ایماند

ور گردد.شعله
شاید یکى از بدترین اشتباهات کلیساى غرب استفاده غلط آن از وقت است. من همیشه از این مسأله در 

تواند با یک اشاره عده بسیارى را براى شرکت در جلسات گرد ام که چگونه کلیساى شرق مىشگفت بوده
کشنبه در کلیساى شهر بزرگى موعظه کردم ولى عصر روز آورد. اولین بارى که من به رومانى سفر کردم، روز ی

دوشنبه جایى براى موعظه نداشتم. صبح روز دوشنبه شبان کلیسایى که من در آنجا موعظه کرده بودم به شبان 
کلیساى شهرى که در نزدیکى آنجا واقع بود تلفن زد و ترتیبات الزم را داد تا عصر در کلیساى وى موعظه کنم. 

کردم که در عرض این مدت کوتاه نخواهند توانست عده زیادى را براى شرکت در جلسه دعوت من فکر مى
ها کنند ولى وقتى به آنجا رسیدم دیدم کلیسا پر است و مردم حتى در بیرون از ساختمان کلیسا در کنار پنجره

اند تا به کالم خدا گوش بدهند.ایستاده
ریزى و خرج هزاران دالر است. کلیساى غرب مستلزم ماهها برنامهاى در آمریکا ترتیب دادن چنین جلسه

مفهوم متفاوتى از زمان در ذهن دارد.
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ثروت و گرایش به مادیات، این سرمایه باارزش را از ما دزدیده است. قسمت اعظم زندگى مردم غرب در 
کنترل دولت است. در کشورهاى گذرد. در کشورهاى کمونیستى، تلویزیون تحت برابر تلویزیون به بطالت مى

وید و به همین علت کلیسا اسیر آن گشرق اروپا تلویزیون بیشتر اوقات در مورد دیدگاهى کامالً غلط سخن مى
نشده است.

بسیارى از ایمانداران غرب یا شدیداً سرگرم ثروت اندوزى هستند و یا در منزل خود در حال تفریح هستند. 
یمانداران را برآشوبد تا از الك خود خارج شوند. ایمانداران براى انجام مأموریت خود القدس باید قلب اروح

باید بیدار شوند. توجه به دو واقعیت باعث خواهد شد تا ما بیدار شویم. اولى عبارتست از این واقعیت که مرگ 
ى از ما براین باوریم که الوقوع مسیح. بسیارتواند فرا رسد. دومى هم عبارتست از بازگشت قریبهر لحظه مى

هنوز وقت زیادى در اختیار داریم. در نتیجه احساس امنیت کاذبى در ما ایجاد شده است. 
واند به طور قطع و یقین بگویند که فردا زنده خواهد بود و حقیقت این است که پس تهیچ یک از ما نمى

بسیارى از ما باید خجل و سرافکنده به خداوند از مرگ ما باید حساب کارهاى خود را پس بدهیم. در آن روز
خداوندا من مرتب بر «اى دیگر هم خواهند گفت: عده» ها جلوى تلویزیون بودم.خداوندا من ساعت«بگوییم: 

»اى که ارزش ابدى داشته باشد؟چه کارى انجام داده«خدا هم چنین پاسخ خواهد داد: » کردم.ثروتم اضافه مى
برگ اشاره کردم که بهترین دوست من بود و در آلمان به وکالت اشتغال داشت. من و کن هم قبال به کن لی

توانیم جهان را به طرف مسیح هدایت کردیم که چگونه مىکردیم و هم با یکدیگر فکر مىبا همدیگر ورزش مى
کردیم.ها با هم دعا مىنماییم. ما ساعت

سالم بود. خانواده بسیار خوبى هم داشت. زمانى که کن بطور سال داشت و از هر نظر تندرست و36کن 
غیرمنتظره براثر تصادف جان باخت من واقعاً یکه خوردم. سؤاالت بسیارى در ذهنم مطرح شد. کن مردى بود 

العاده و براى پروراند. او ایماندارى فوقکه خدا را دوست داشت و در سر خود رویاى نجات تمام جهان را مى
مرد؟فرزندانش شوهر و پدر بسیار خوبى بود. این شخص چرا باید مىهمسر و

سال عمر کنیم. در هر حال زندگى کوتاه است. همه ما خواهیم مرد و براى 100یا 36این مهم نیست که ما 
کارهاى خود جوابگو خواهیم شد. پس از مرگ کن من تصمیم گرفتم تا کل زندگى خود را صرف کارهایى کنم 

ارزش ابدى داشته باشد.که 
). اعالم 16:5(افسسیان» وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است«کند: مقدس ما را چنین نصیحت مىکتاب

باشد.پیام نجات داراى ضرورت است زیرا آینده بشریت در خطر مى
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اهم داد. مثالً در اینجا دعا دهم در آسمان هم انجام خوبسیارى از کارهایى که من بر روى زمین انجام مى
خوانم، در آسمان هم خواهم خواند. در اینجا خدا را کنم در آسمان هم خواهم کرد. در اینجا سرود مىمى

توانم انجام دهم و آن کنم در آسمان هم خدمت خواهم کرد. ولى یک کار هست که در آسمان نمىخدمت مى
آسمان دیگر وقتى براى این کار نیست. اکنون باید در قلب عبارتست از هدایت گمشدگان به سوى مسیح. در 

ها ور شود. همه ما باید با پدر آسمانى خود براى نجات انسانمن آتش اشتیاق براى نجات گناهکاران شعله
همکارى نماییم.

شود ما بیش از این نتوانیم دست روى دست بگذاریم این است که مسیح بازحقیقت دیگرى که باعث مى
خواهد گشت. شب آخر یکى از جلسات بشارتى ما در رومانى صدها نفر در اطراف وانت ما جمع شده بودند و 

کردند. نوجوانى که یادداشتى در دست داشت خود را شدیم این عزیزان گریه مىدر حالى که ما از آنها دور مى
بخوانید. مضمون یادداشت بطور ساده چنین به ما رساند و آن را به یکى از اعضاى گروه داد و گفت لطفاً این را

»مسیح بزودى بازخواهد گشت.«بود: 
کنند درحالى که در شرق مسیحیان غرب وقت بسیارى را صرف بحث در مورد نتایج بازگشت مسیح مى

کنند.مسیحیان با توجه به این حقیقت زندگى مى
باید یاد بگیریم که مشتاق بازگشت عیسى باشیم. بیایید به جاى این که در مورد بازگشت مسیح بحث نماییم 

گردد.با اعمالمان خود را براى آن آماده سازیم. باید چنان زندگى کنیم که گویى عیسى همین امروز باز مى
ممکن است برخى چنین استدالل کنند که پولس و مسیحیان اولیه هر چند در انتظار بازگشت مسیح بودند 
ولى مسیح در زمان آنها بازنگشت. با این حال نباید فراموش کرد که پولس و مسیحیان اولیه امپراطورى روم را 

داشتند مسیح بزودى بازخواهد گشت براى جالل خدا به لرزه درآوردند. شاید اگر مسیحیان غرب هم ایمان
آوردند.تمدن غرب را براى جالل خدا به لرزه درمى

گردد! زمان را از دست ندهید!اى ایمانداران بیدار شوید! زندگى کوتاه است! مسیح بازمى
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فصل دهم

موانع موجود براى بیدارى روحانى

کرد در آوردند و او را براى سوزانده هاى کشیش رولند تیلور در که در سافولک خدمت مىهنگامى که لباس
اى مردم خوب، من چیزى جز کالم مقدس خدا به شما «شدن آماده کردند، وى با صداى بلند چنین گفت: 

»ام با خون خود مهر کنم.ام تا آنچه را که به شما آموختهام و اکنون به اینجا آمدهتعلیم نداده
شد همچنان وى سپس زانو زد و دعا کرد. زن فقیرى که از اهالى آن محل بود با وجود مخالفتى که با او مى

اصرار داشت که با تیلور زانو بزند و دعا کند. پس از این که کشیش دعا کرد او را با زنجیر به تیرك بستند. وى 
اى پدرِ پر از رحمت، بخاطر عیسى مسیح روح مرا «صداى بلند چنین گفت: را نقل کرد و سپس با 51مزمور 
هاى آتش ایستاد. سرانجام یکى از سربازان صدا بدون کوچکترین حرکتى در میان شعلهسپس آرام و بى» بپذیر.

با تبر به سر او کوفت و بدینسان این کشیش سالمند نیکو جان سپرد.
جى.سى.رایل

هاى خود در زمینه تکنولوژى و ثروتى که در اختیار دارد فاقد بیدارى ا وجود تمام پیشرفتچرا غرب ب
روحانى است؟ در غرب مردمى وجود دارند که مشتاق بیدارى روحانى هستند. برخى از بهترین واعظان و 

تى جنبشى کنند. در غرب حاند در غرب خدمت مىمقدس که تا به حال در کلیسا وجود داشتهمعلمان کتاب
بزرگ در زمینه دعا وجود دارد. 

ها درگیر جنگى روحانى هستیم. ما علیه شیطان و تمام نیروهاى شرارت در جهان ما براى نجات انسان
جنگیم. شیطان ملکوت خود را در قلب مردان و زنان برقرار کرده است. این ملکوت باید منهدم شود و مى

باشد.دد. البته براى کلیسا هر چند این کار ساده نیست ولى عملى مىملکوت مسیح به جاى آن برقرار گر
هاى شیطان را فرو ریزد. این سالح که هم در عهدعتیق و تواند قلعهخدا به کلیسا سالحى داده است که مى

تسلیم هم در عهدجدید و هم در سراسر تاریخ قدرتمندانه به کار رفته است عبارتست از کسى که تماماً به خدا
شده است. براى چنین شخصى هیچ چیز جز عیسى و جاللش عزیزتر نیست. چنین حیاتى با فرهنگ روز تطبیق 

کند.نمى
القدس به صورت مسیح شوند بلکه بوسیله روحخدا در جستجوى کسانى است که همشکل جامعه خود نمى

در غرب » ز هر چیز دیگر طالب عیسى هستیم.مابیش ا«یابند. چنین کسانى فریاد برخواهند آورد که تبدیل مى
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کجا هستند مردان و زنانى که حاضرند همه چیز خود را از دست بدهند تا جالل خدا را بر روى زمین جلوگر 
سازند؟

توانیم جالل خدا را جلوگر سازیم. کنیم که با پرداخت بهایى اندك یا اصالً هیچ بهایى مىبسیارى از ما فکر مى
کند. آنها به غلط نظام حاکم بر کنند که آزادى را تضمین مىاى کاپیتالیستى زندگى مىدر جامعهمسیحیان غرب

دانند؛ ولى شخصى که حیات خود را به خدا تسلیم کرده است برخالف کشورشان را با مسیحیت یکسان مى
ى یکى نیستند.داراى زندگى خواهد کرد چون مسیحیت و کاپیتالیسم یا سرمایهمعیارهاى چنین جامعه

خدایى با نظام دارى مبتنى بر بىکند. ولى باید دانست که نظام سرمایهاین حقیقت بسیارى را عصبانى مى
ها خدایى فرقى ندارد. عیسى نیامد تا نظامى را بوجود آورد بلکه آمد تا برقلب انسانکمونیستى مبتنى بر بى

حاکم شود.
اند. الهیات رهایى بخش بخش کشیده شدهکاى التین به طرف الهیات رهایىبسیارى از رهبران کلیساى آمری

P{براى -liberation theology  P{
دهد و مطابق آن انقالب همان بازگشت مسیح است. روح خدا هاى سیاسى ارائه مىمشکالت انسان راه حل

تواند جالل خدا را از طریق چنین تعالیمى جلوگر سازد. الهیات رهایى بخش بیشتر در تالش و هرگز نمى
مقدس ت تا دستورى که کتابتقالى بشر ریشه دارد تا در فیض خدا و بیشتر نتیجه تنگنایى فرهنگى سیاسى اس

کند.مقدس هدایت مىآید همیشه کلیسا را به طرف حقایق کتابالقدس مىداده باشد. وقتى روح
مانع بزرگى براى بیدارى روحانى است. کلیساى غرب هم » الهیات رهایى بخش«در کشورهاى جهان سوم 

کند.ر بیدارى روحانى ایجاد مىدارى است که مانعى در برابپیرو مسیحیتى مبتنى بر سرمایه
اروپاى غربى و آمریکاى شمالى ثروتمندترین جوامعى هستند که سراغ داریم. این جوامع به این دلیل از 

اند. با این حال مردم این مقدس زندگى کردهبرکات بسیار برخوردارند که اجدادشان براساس اصول کتاب
ت خدا را به جاى خداى برکات پرستش کنند.کشورها در این خطر قرار دارند که برکا

اند که چگونه جالل براى مسیحیان غرب درك حقیقت فوق دشوار است زیرا بسیارى از آنها هرگز ندیده
شود. مسیحیان اروپاى شرقى با وجودى که از آزادى و ثروت برخوردار خدا در میان مردمان فقیر ظاهر مى

بضاعت و فاقد آزادى هستند در مسیح اند. با وجودى که این مسیحیان، بىهنیستند جالل خدا را مشاهده کرد
باشند و فیض الهى آنان را ثروتمند ساخته است.آزاد مى

بر «ما به جاى آن که خدا را بجوییم بیشتر در پى معجزات هستیم و به جاى آن که فکر و ذهن خود را 
کوشیم تا در بستر آرام و راحت مى» مشقت و تحقیر استصلیب کهن و خشنى متمرکز کنیم که مظهر رنج و
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توانیم خود را به خانواده، هاى خود را در پاى صلیب بریزیم. نمىبرکات دراز بکشیم. باید ارزشمندترین دارایى
دوستان یا برکاتى که داریم وابسته سازیم.

اى از خدا کسب کنم. ه شناخت صمیمانهوقتى در آلمان شبان کلیسا شدم تصمیم گرفتم تا به هر بهایى شد
براى موعظه، کتاب پیدایش را انتخاب کردم و نزدیک به سه سال از این کتاب موعظه کردم. در طى این مدت 

کردم کالم خدا بطرز جدیدى براى من زنده گشت. پس از گذشت یک سال همچنان که از پیدایش موعظه مى
ام سبب شد.ر زندگىاتفاقاتى افتاد که دگرگونى بزرگى را د

قرار بود در مورد این عمل ابراهیم موعظه کنم که حاضر شد اسحاق را به عنوان قربانى تقدیم کند. تهیه 
موعظه از این داستان کار دشوارى بود. در نتیجه روز جمعه تا دیر وقت بیدار ماندم و درحالى که همه اهل منزل 

کردم. ناگهان از اتاق پسرم صدایى این قسمت از کالم خدا فکر مىبه خواب رفته بودند من همچنان در مورد
حالت شده بود و بدنش شنیدم. با عجله خود را به آنجا رساندم و چراغ را روشن کردم. چشمان پسرم گرد و بى

هم دچار تشنج بود. من فریاد زدم و همسرم را خبر کردم. سپس هر دو درحالى که پسرمان را در بغل گرفته 
کردیم. دکتر کشیک دانستیم چکار کنیم سراسیمه راهى بیمارستان شدیم. در راه گریه و دعا مىدیم و نمىبو

گذراند. وى تشخیص داد که یک طرف بدن پسرم بیمارستان از کسانى بود که با من دروس شاگردسازى را مى
هاى صبح با من بیدار ماند و دعا کىتقریباً فلج شده است. سپس اجازه داد تا او را بسترى کنند. دکتر تا نزدی

کنم از پس این کار کرد. موضوعى را که قرار بود یکشنبه موعظه کنم به او گفتم و اضافه کردم که فکر نمى
برآیم.

آسا انجام داده ها انتظار کشیده بود تا خدا پسرى به او ببخشد و خدا این کار را بطرزى معجزهابراهیم سال
کرد چنین کرد و شاید وقتى اسحاق را به دوستان خود معرفى مىاهیم به پسرش خیلى افتخار مىبود. حتماً ابر

گفتم. خدا معجزه کرد و او را به من و ساره بخشید. اسحاق بزرگترین این همان پسرم است که مى«گفت: مى
» برکتى است که خدا به زندگى ما داده است.

تر از برکت دهنده شده بود. برکت دهنده به ابراهیم گفت: ین برکت مهمبا این حال شاید براى ابراهیم ا
ابراهیم هم وقتى حاضر به این کار شد خدا بیدارى روحانى به زندگى او فرستاد. به این » برکت را رها کن.«

د.هاى خود را عملى نمواى را مهیا ساخت که همچنین از طریق اسحاق وعدهترتیب نه فقط خدا خودش قربانى
بایست حاضر باشد پسر دانم که ابراهیم دچار چه بحران سختى شده بود. او مىبه عنوان یک پدر من مى

عزیزش را فدا کند. خدا هم دقیقاً مرا به همین نقطه رساند. باید گفت بیدارى روحانى اغلب از بذر رنج و 
روید.مشقت مى
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رترین دوران زندگى خود را گذراندیم. پزشکان پسرمان من و همسرم به مدت یک سال و نیم یکى از دشوا
دادند و حال او براى مدت کوتاهى رو به بهبودى گذاشت و سپس بدنش داروها را را تحت درمان قرار مى

کردند. این وضع مرتب ادامه داشت. درحالى که ما مشغول پذیرفت و پزشکان اجباراً داروها را عوض مىنمى
خدا کلیسایمان را برکت داد و کلیسا رشد چشمگیرى کرد. ولى از طرف دیگر به نظر درمان پسرمان بودیم 

دهد.رسید که خدا به دعاى ما براى شفاى پسرمان پاسخ نمىمى
از خدا خواستیم تا پسرمان را شفا دهد ولى از شفا نیافت. سرانجام مجبور شدیم براى درمان وى به آمریکا 

از طریق پزشکان به پسرمان بهبودى بخشید. ولى من بر سر دو راهى قرار گفتم. براى برگردیم. دو سال بعد خدا 
خواستم در آنجا خیل عظیم گمشدگان را به طرف مسیح هدایت کنم نجات مردم اروپا بار روحانى داشتم و مى

د از دست ام بوترسیدم و آن این بود که تنها پسرم را که ارزشمندترین برکت زندگىولى از یک چیزى مى
بدهم.

اى بشارتى در تگزاس شرکت کردم و به تنهایى در آخرین ردیف سالن نشستم. مدتى بعد در جلسه
خواستم خدا با قلبم سخن گوید. احتیاج داشتم از او بشنوم. اکنون از زمانى که در اروپا خدمت کرده بودم مى

اروپا بازگردم ولى همچنان با ترس خود در گذشت. شدیداً مایل بودم براى خدمت، مجدداً بهسه سال مى
کشمکش بودم.

ام به نام آرتو بلست وارد سالن شد و مقابل من نشست. ما مدتى طوالنى با هم حرف یکى از دوستان قدیمى
سامى تو موظف هستى به گمشدگان خدمت کنى. عیسى هم براى گمشدگان «زدیم. سرانجام وى به من گفت: 

»ید پسرت و نیز این ترس را به خدا بسپارى.جان داد. سامى با
دانستم که خدا با من سخن گفته است. روز بعد با عجله به نزد لئو هامفرى وقتى از سالن خارج شدم مى

ها بود او را ندیده بودم ولى شنیده ها را صید کنم. سالها قبل به من یاد داده بود براى عیسى جانرفتم که سال
یعنى کلى سرطان دارد و در شرف مرگ است. وقتى از لئو پرسیدم که چگونه با این مسأله بودم که پسرش 

کردم گناهکارم و ام. احساس مىسامى، من در این مدت احساسات مختلفى داشته«ند به من گفت: كسازش مى
ردم ولى حال او بدتر ام که پسرم را به این روز انداخته است. براى شفاى کلى دعا کاحتماالً گناهى مرتکب شده

ام. تا به حال چندین پرستار بخاطر شهادت شد. ولى سامى من جالل خدا را در تمام این وقایع مشاهده کرده
پسرم » پدر بیا با هم دعا کنیم.«گوید: روم مىاند. هر وقت پیش او مىکلى در مورد مسیح با مسیح آشنا شده

زدم او مرا صدا قرارى قدم مىبرابر اتاق کلى در بیمارستان با بىخیلى به عیسى نزدیک است. یک روز وقتى در 
ترسى که اگر بروى من ترسى، نه؟ مىبابا، تو از این که به آمریکاى مرکزى بروى و موعظه کنى مى«زد و گفت: 
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ى حاکى از سامى من مجبور شدم آن روز کلى را به خدا بازگردانم. لئو با لبخند» بمیرم ولى بابا تو باید بروى.
سامى من امروز پیش آرتور بودم. گفت که پسرت بیمار است. «درك و همدردى به همین نگاه کرد و گفت:

»هاى خدا بسپارى و تماماً به خدا توکل کنى.سامى تو باید او را به دست
ردم. به این هاى خدا سپام را به دستدانستم باید چکار کنم. دعا کردم و بزرگترین برکت زندگىدیگر مى

دانستم که باید به رومانى ترتیب خانواده خود یعنى همسرم، پسرم و دخترم را کامالً به خدا سپردم. دیگر مى
برگردم. من به ایمانداران رومانى قول داده بودم که نزد آنها بازخواهم گشت. ولى آنچه مانع از بازگشت من 

دانستم که م ولى حاال دیگر از این ترس آزاد شده بودم. مىترسیدم پسرم را از دست بدهشد این بود که مىمى
بایست به هر بهایى که ام از محبت من نسبت به آنها بسیار بیشتر است. من مىمحبت پدر آسمانى به خانواده

کردم.شده بود به او اعتماد مى
اى آنها شرح دادم. ما دعا کردیم و آن روز اعضاى خانواده را جمع کردم و اتفاقى را که براى من افتاده بود بر

هاى خدا سپرد. سپس شروع به فراهم ساختن مقدمات بازگشت به رومانى هر یک از ما دیگرى را به دست
شدیم.

ام به رومانى بازگشتیم. همسر و فرزندانم اولین بارى بود که با من تقریباً یک سال و نیم بعد من و خانواده
کردند. این بار خدمت من در اروپاى شرقى با دفعات قبل به اروپاى شرقى سفر مىبراى مدت زمانى طوالنى 

تفاوت چشمگیرى داشت چون این بار دیگر واعظ مهمان نبودم بلکه فقط یک دوست بودم. باید بگویم که تگز، 
پسرم دیوید و دخترم رنى بودند که این تفاوت را ایجاد کردند.

اى واقع در کوهستان رفتیم تا به مدت کردیم و سپس به منطقه دور افتادهما در کلیساهاى متعددى خدمت
یک هفته به دانشجویانى که قلب خود را به مسیح سپرده بودند دروس شاگردى را تعلیم دهیم. روز شنبه اردوى 

شادى «خود را ترك کردیم و روانه شهر دانشگاهى مهمى شدیم که در آنجا قرار بود من روز یکشنبه در مورد 
موعظه کنم.» خداوند

دانستم که بزودى ایمانم مورد آزمایش بسیار سختى در حین سفر پسرمان مریض شد و بشدت تب کرد. مى
قرار خواهد گرفت. مدتى بعد وقتى در اتاقمان در هتل خوابیده بودم همسرم مرا بیدار کرد. دیوید بشدت تب 

صف شد ما او را به بیمارستان رساندیم. بیمارستان بیش از آن داشت و در حال از دست دادن آب بدنش بود. ن
شود. وضع اتاق پسرم به مراتب که شبیه یک مرکز درمانى باشد بیشتر شبیه هتلى بود که دیگر از آن استفاده نمى

ادند بدتر بود. در اتاق دیوید هفت تخت خواب را به فاصله اندکى از یکدیگر قرار داده بودند. پزشکان اجازه ند
تا من هم با همسرم پیش دیوید بمانیم.
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به هتل بازگشتم و به جاى آن که بخوابم تمام شب را در دعا گذراندم. من از دوستانم، کلیسایم 2/30ساعت 
کردم. این وضعیت بایست فقط به خدا توکل مىو کالً از هرگونه منبع کمک انسانى دور بودم و در نتیجه مى

ه مراتب دشوارتر بود. پسرمان را با عجله به بیمارستان دیگرى منتقل ساختند و چون تگز براى همسرم تگز، ب
افتد.شد که چه اتفاقى مىفهمید متوجه نمىزبان کارکنان بیمارستان را نمى

هاى ام را به دستخداوندا من خانواده«صبح من روانه کلیسا شدم. خسته و کوفته بودم. دعا کردم: 9ساعت 
وقتى رسیدم، در کلیسا جاى سوزن انداختن نبود. همه داشتند گریه » ام و کامالً بر تو توکل دارم.سپردهتو 
کردند. خاستند و دعا و گریه مىکردند. اعضاى کلیسا یکى پس از دیگرى از جاى خود برمىمى

نون مشغول انجام دادن سامى خدا هم اک«از مترجم سؤال کردم که اینجا چه خبر است. او هم جواب داد: 
کار بسیار مخصوصى در بین ماست. سه سال بود که در این کلیسا کسى حتى یک قطره اشک هم نریخته بود 

شود کنند. آنها باورشان نمىاند پسرت بیمار شده است، همینطور گریه مىولى از وقتى که اعضاى کلیسا شنیده
اى تا به ما خدمت کنى. اکنون که پسرت بیمار ه اینجا آمدهکه تو زندگى آرام خدمت را در غرب ترك کرده و ب

»کنند.است خدا قلب جماعت را لمس کرده است و آنها احساس همدردى عمیقى با او مى
ام را به قلب اعضاى کلیسا پیوند داد. پس از پایان جلسه کلیسا دیوید از بیمارستان آن روز خدا قلب خانواده

تا زمان بهبودى کامل پسرم از او مراقبت کردند. آنها از من خواستند تا سال بعد به مرخص شد. اعضاى کلیسا
اى نداشتند. وقتى سال بعد در ها بود که چنین جلسهاى بشارتى موعظه کنم. سالنزدشان بازگردم و در جلسه

کى از بزرگترین آنجا موعظه کردم بیش از هزار نفر قلب خود را به مسیح سپردند و به این ترتیب شاهد ی
القدس تا به حال در طول خدمتمان انجام داده است.کارهایى شدیم که روح

توانیم در مورد شخصیت مسیح یاد بگیریم. خدا بیش در کالس رنج و مشقت بهتر از هر دانشگاه دیگرى مى
ى که مانند مسیح از آن که دوست داشته باشد خدمات ما را برت دهد مایل است شخصیت ما را بسازد. زمان

زندگى کنیم خدمت واقعاً ثمربخشى خواهیم داشت.
اگر مایل هستیم که پیوسته بیدارى روحانى را تجربه کنیم حتماً باید حاضر به عبور از وراى سایه مرگ 

د و کرباشیم. به این ترتیب مزه رنج و درد و اندوه را خواهیم چشید. در کلیساى اولیه خدا قدرتمندانه عمل مى
شد و حتماً ایمانداران با خدا و آوردند. در اورشلیم کالم خدا با قدرت موعظه مىهزاران نفر به مسیح ایمان مى

با یکدیگر مشارکت شیرینى داشتند. با این حال خواست خدا فقط این نبود که در کلیسا مشارکتى شیرین پدید 
ت هدایت کند. الزم بود ایمانداران از وضعیت آرام و خواست کلیسا، تمام جهان را به سوى نجاآید بلکه او مى

حصارى که دور خود کشیده بودند خارج شوند. خدا کلیسا را از طریق فرستادن جفا پراکنده ساخت.
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اند تا همه چیز خود را به خاطر رساندن اند همیشه حاضر بودهمردان و زنانى که در ملکوت خدا ثمر آورده
اند تا پیام نجات به خطر اندازند. آنها سالمت، ثروت، آسایش و کالً تمام برکات زمینى خود را به خطر انداخته

رتمندانه به کار برد. اسپرجن کشیش بزرگترین ها شوند. چارلز هادن اسپرجن را خدا قدشاهد نجات انسان
کلیساى باپتیست زمان خودش بود.

برد، در گالسکو به سرمى1873اسپرجن لندن را براى جالل خدا به لرزه درآورد. زمانى که دى.ال.مودى در 
ى به وى چنین ااسپرجن از او دعوت کرد تا به لندن برود و در عبادتگاه وى موعظه کند. ولى مودى طى نامه

هاى شما را واکس بزنم براى من این دعوت، افتخار بزرگى است. باید بگویم که اگر قرار باشد کفش«پاسخ داد: 
این هم براى من افتخار بزرگى خواهد بود ولى به هیچ وجه از من نخواهید تا این دعوت را بپذیریم چون اگر 

اند حتى اگر هاى شما قلب خود را به خدا نسپردهموعظهجماعتى که قرار است من به آنها موعظه کنم براثر
»شخصى از میان مردگان هم زنده شود باز مجاب نخواهند شد.

اسپرجن نزد خدا و انسان قدرتمند بود. منشاء قدرت روحانى او چه بود؟ یکى از نویسندگان زندگینامه 
اسپرجن به هیچ وجه یک شخص عادى نبود. او هم انسانى واال، هم الهیدانى بزرگ و «اسپرجن نوشته است: 

أثیرى عمیق بر همنوعانش. او در اى عمیق با خدا داشت و در نزد جمع تهم واعظى بزرگ بود. در خلوت رابطه
غلبه - 1دهد پخته شده بود. این سه زمینه عبارتند از: سه زمینه که به نظر لوتر شخصیت یک خادم را شکل مى

دعا. اسپرجن در مدرسه رنج و زحمت بخوبى -3تأمل و تعمق در خصوص حقایق روحانى و -2بر وسوسه. 
آموزش دیده بود. 

دهند که هر کس از عیسى پیروى کند از سالمت، دهد که مرتب وعده مىا پرورش مىنسل حاضر واعظان ر
تواند طرفدار داشته باشد جامعه ثروت و حکمت برخوردار خواهد شد. تنها جاى دنیا که چنین تعلیمى مى

کاپیتالیستى است. دوستى در غرب به من گفت که اگر مردم کشورهاى کمونیستى به خدا ایمان داشتند 
شدند. مسیحیان کشورهاى جهان سوم روى چنین تعلیمى خواهند خندید چون تر و ثروتمندتر مىندرستت

پذیرند. با این حال آنها خود را از لحاظ امورى که داراى ارزش ابدى همراه با پذیرفتن مسیح فقر را هم مى
تند. تر هسبینند و در بسیارى از موارد از نظر روحانى سالمتهستند ثروتمند مى

وقتى من به گروهى از دانشجویان آلمان شرقى در مورد رنج کشیدن در راه ایمان تعلیم دادم یکى از افراد 
گویى که براى پیروى از اى و به ما مىتو اولین آمریکایى هستى که به اینجا آمده«گروه به من چنین گفت: 

به چنین جاهایى رفته و در مرد سالمت و ثروت من از این که هم وطنانم » عیسى باید بهایى پرداخت کرد.
موعظه کرده بودند واقعاً شرمنده و خجالت زده شده بودم.
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مقدس و در طول تاریخ ایمانداران برجسته نفسه چیزهاى بدى نیستند. در کتابالبته سالمت و ثروت فى
هیچ وجه با روحانى بودنشان یکسان اند. ولى ثروت و سالمت آنها به بینیم که ثروتمند بودهبسیارى را مى

اند. اگر خدا اموال شخصى را برکت دهد و انگاشته نشده است. به عالوه آنها صاحب واقعى ثروت خود نبوده
هاى خود است نه صاحب آنها. وقتى قبول کنیم که ناظر وى میلیونر شود باز هم این شخص فقط ناظر بر دارایى

ى زندگیمان تفاوت چشمگیرى خواهد یافت. به این ترتیب شادى ما هستیم دید ما در خصوص برکات ماد
دیگر بسته به این برکات نخواهد بود بلکه شادى ما فقط بخاطر عیسى خواهد بود. به این ترتیب اگر ما بخاطر 

از پادشاه آسمانى بر ثروت بسیارى نظارت داشته باشیم شاد خواهیم بود و اگر هم ناظر بر دارایى اندکى باشیم ب
هم شاد خواهیم بود و اگر در میدان مبارزه بخاطر پادشاه آسمانى جان خود را فدا سازیم باز هم شاد خواهیم 

بود. علت شادى ما بسادگى این است که خادم پادشاه آسمانى هستیم. 
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فصل یازدهم

پرستش حقیقى محصول بیدارى روحانى است

خوانند، مزامیر مزامیر براى تمام سنین شیرین هستند و هنگامى که ایمانداران همصدا با یکدیگر آنها را مى
دهند.اى از اتحاد قرار مىآنان را در حلقه

آمبروز اسقف میالن

ن پس از سازد...مکسى که از موسیقى متنفر است چنانکه همه کوته فکران چنین هستند مرا خشنود نمى
الهیات برترین جایگاه و عالیترین احترام را براى موسیقى قائل هستم.

مارتین لوتر

کردم به دهکده کوچکى در لهستان شرقى دعوت شدم که به مرز اتحاد هنگامى که در ورشو موعظه مى
ود ولى تا به حال پیش ها قبل بیدارى روحانى بوجود آمده بجماهیر شوروى نزدیک بود. در این دهکده سال

نیامده بود که این کلیسا مهمانى از خارج داشته باشند.
اى داشت و قفلى ما دو ساعت قبل از شروع جلسه پرستشى به کلیسا رسیدیم. کلیسا ساختمان چوبى قدیمى

لیسا گنجایش بر در آن زده شده بود. من از پنجره نگاهى به داخل ساختمان انداختم. به نظرم رسید که سالن ک
نفر را دارد. درحالى که منتظر بودیم شخصى بیاید و در کلیسا را باز کند من قدمى در دهکده زدم. 150الى 100

اى که در کل شش خانه بیشتر وجود ندارد چند نفر به جلسه خواهند آمد.کردم در دهکدهپیش خدم فکر مى
زد لک لکى بود که بر فراز که سکوت را برهم مىدر این دهکده کوچک همه جا ساکت بود. تنها چیزى

اى که به انتهاى هدف در طول جادهکرد. من بىتیرك تلفن آشیانه بزرگى ساخته بود و در اطراف آن پرواز مى
توانستم شوروى را ببینم. رسید قدم زدم. نهرى یافتم و در کنار آن مدتى به دعا پرداختم. از آنجا مىدهکده مى
مردم شوروى به درد آمد. وقتى به یاد آوردم که دانشجویان دانشگاه لنینگراد چقدر تشنه پیام نجات قلبم براى

بودند از خدا خواستم که به من فرصتى بدهد تا بتوانم یک بار دیگر براى مردم این کشور موعظه کنم.
پشت سرم شنیدم. همسرم کردم ناگهان صداى تگز را از درحالى که خیره به داخل مرز شوروى نگاه مى

» وقت جلسه پرستشى رسیده است. همه منتظر تو هستند.«گفت: 
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اند. هفتاد و پنج درصد حضار باالى پنجاه سال توانستم بفهمم که این همه آدم از کجا آمدهکلیسا پر بود. نمى
درخشید. براحتى سن داشتند. مردم در محل درها و بیرون ایستاده بودند. در تمام طول جلسه صورت آنها مى

. ما جلسه پرستشى بسیار خوبى با یکدیگر اندشد حدس زد که جالل خدا را در بین خود مشاهده کردهمى
داشتیم.

خواست جلسه را ترك کند ولى یک مشکل داشتیم و آن این بود که فقط یک مترجم وجود هیچ کس نمى
توانستند با ما حرف داشت و او هم مشغول کمک به یکى از اعضاى کلیسا شده بود. به این ترتیب مردم نمى

خواستیم مقصودمان را ها با حرکات دستان خود مىود آمده بود. ما مثل اللدارى بوجبزنند. صحنه خنده
تو چه عظیم «بفهمانیم این وضعیت ادامه داشت تا این که پیر زندى به زبان لهستانى شروع به خواند سرود 

ا کرد. سپس اعضاى کلیسا یک بند از این سرود را خواندند و ما بند دیگرى را خواندیم. سپس آنه» هستى
کردند و به این ترتیب مانعى که براى ایجاد ارتباط وجود داشت از » آن صلیب کهن«شروع به خواندن سرود 

بین رفت و آنها از این طریق با ما ارتباط برقرار ساختند. اعضاى این کلیسا عیسى را بیش از هر چیز دیگرى در 
دنیا دوست داشتند.

ى مرز آلمان شرقى رفتیم که دقیقاً در جهت عکس جایى بود که قبالً اواخر هفته ما به شهر بزرگى در نزدیک
رفته بودیم. هفتاد و پنج درصد از اعضاى کلیساى این شهر زیر سى سال بودند و هرچند این کلیسا در محدوده 
مهمى قرار داشت ولى بسیارى از خصوصیات همان کلیساى دهکده کوچک را داشت. قلب اعضاى این کلیسا 

دا لمس کرده بود.را هم خ
کلیسا پر بود. همه دوست داشتند سرود بخوانند. شخصى براى آنها سرودهاى پرستشى و سرودهاى دیگرى 

مقدس بودند. چهره اعضاى این کلیسا هم مانند کلیساى آن دهکده کوچک آورده بود که برگرفته از آیات کتاب
ساخت.شادى و محبت عیسى را منعکس مى

رى روحانى در تمام نقاط جهان یکسان است. به این ترتیب فرقى ندارد که بیدارى روحانى بین ثمره بیدا
سوادان بوجود آمده باشد چون نتیجه و ثمره آن یکسان است.جوانان یا سالمندان، باسوادان یا بى

رخوردار آید پرستش کلیسا از شش ویژگى بام که هر جا بیدارى روحانى بوجود مىمن مشاهده کرده
اند شود. باید اعتراف کنم که من آهنگ ساز نیستم ولى با کسانى که تحت تأثیر بیدارى روحانى قرار گرفتهمى

هاى او جارى اى از لبکند سرود تازهام که هرگاه خدا قلب کسى را لمس مىام و فهمیدهخدا را پرستش کرده
شود.مى

شش نکته زیر اشاره کنم.توانم بهدرباره پرستش کلیساى بیدار مى
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اند اى از خداست و کسانى که تحت تأثیر بیدارى قرار گرفتهبیدارى روحانى نتیجه کسب شناخت تازه-1
کنند که خداى زنده و حقیقى را پرستش کنند.این نیاز را در خود احساس مى

و در این مدت اصالً از خانه جرج فردریک هندل قطعه مسیح موعود را درعرض بیست و چهار روز ساخت 
دید که او غذایش را دست نخورده باقى گذاشته است. برد غالباً مىخارج نشد. خدمتکارش که براى او غذا مى

در «کند. هندل فریاد زده بود: گریه مى» هللویاه«یک بار خدمتکار هندل دیده بود که وى در حین تصنیف سرود 
درواقع حقیقت » اند.ن و خود خداى عظیم در برابر دیدگانم قرار گرفتهحین کار احساس کردم که تمام آسما

اى که این شاهکار به آن اشاره داشت شخصیت الهى را بر هندل مکشوف کرده بود.زنده
تنها انگیزه پرستش حقیقى عبارتست از جالل دادن خدا. یکى از بزرگترین برکات زندگى من این بوده -2

ام. در این کلیساها جماعت با قدرت ى برخى از کلیساهاى اروپاى شرقى حضور داشتهاست که در جلسه پرستش
خوانند خوانند. چهره مردم شاد و متبسم است و وقتى که در مورد محبت خدا سرود مىانگیزى سرود مىحیرت

ها این است کنند و تنها اشتیاق آنشود. آنها با تمام وجود در پرستش شرکت مىاشک از چشمانشان جارى مى
که با ستایش خدا او را جالل دهند.

کردم سرودهاى روحانى را کردند و هر جا موعظه مىدر رومانى گروهى از جوانان با من مسافرت مى
کردند. خدا به خدمت آنها خواندند و سپس شهادت زندگى خود را بیان مىکردند و براى جماعت مىترجمه مى

این جوانان به من گفت که باید در مورد آنها احتیاط کنم چون ممکن است به علت داد. شبانبرکت عظیمى مى
مسافرت با من بازجویى و ضرب و شتم شوند و سپس روانه زندان گردند.

هاى بزرگ جوانان موعظه کنم با مسأله فرهنگى بسیار ناخوشایندى وقتى به آمریکا بازگشتم تا در کنفرانس
بالیدند که تأسف باید عرض کنم که در آمریکا خوانندگان سرودهاى روحانى به این مىروبرو شدم. با کمال 
فروختند که اسم و عکس خود شوند. آنها پیراهن، حوله و کالً کاالهاى جوان پسندى مىمرسدس بنز سوار مى

را بر آنها منقوش ساخته بودند.
وجود ندارد. در این کشور مسیحیان بقدرى به به این ترتیب عجیب نیست که در آمریکا بیدارى روحانى

فکر ترقى و پیشرفت خودشان هستند که دیگر وقتى براى سخن گفتن در مورد عیسى مسیح ندارند. هنگامى 
خوانند که او جالل یابد. آید که ایمانداران فقط به این دلیل براى خداوند سرود مىبیدارى روحانى بوجود مى

شود که شنونده اصلى پرستش وحانى، در ایمانداران درك عمیقى از این حقیقت ایجاد مىبراثر بیدارى ر-3
آنها خود خداست. در کلیسایى که بیدارى روحانى را تجربه کرده است جماعت اغلب بدون استفاده از کتاب 

مسیحى روبرو خوانند. این امر به آن علت است که اکثر کشورهاى کمونیستى با فقدان ادبیاتسرود، سرود مى
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خوانند که براى آنها آشناست. ظاهراً براى آنها نه پیچیدگى هستند و در نتیجه جماعت فقط سرودهایى را مى
افرازند و با صداى بلند سرود خود را به سوى موسیقى که سادگى پیام آن اهمیت دارد. آنها سرخود را برمى

خوانند.د که براى چه کسى است که سرود مىتوان فهمیفرستند. به این ترتیب بوضوح مىآسمان مى
برد. در قلب کلیساى بیدار اى است که احساسات قلبى انسان را به سوى تخت خدا مىموسیقى وسیله

پرستش و ستایش خدا جا دارد. 
در کلیساى بیدار اجراى خوب موسیقى هدف اصلى نیست بلکه هدف، شرکت همه اعضا در پرستش -4

ن بارى که به رومانى رفتم یک ساعت قبل از شروع جلسه پرستشى به محل جلسه رسیدم. نکته است. اولی
جالب توجه براى من این بود که مردم از یک ساعت قبل در محل جلسه حضور یافته و در اطراف و اکناف 

کنند.مقدس بودند. آنها آمده بودند تا خدا را پرستش تاالر به آرامى مشغول دعا یا مطالعه کتاب
در این جلسه پرستشى گروه که سرود خواند، شعر خوانده شد، جماعت سرود خواندند و پیامى از کالم خدا 

موعظه شد. جز عده انگشت شمارى همه در پرستش شرکت داشتند.
ها همین روش را براى پرستش داشته است. به همین دلیل بود که پولس و سیالس کلیساى بیدار، قرن

توانستند. توانستند سرود بخوانند در زندان هم مىر که در عبادتگاه مىهمانطو
لوتر سرودهاى خود را چنان تصنیف کرده است که در پرستش دستجمعى کلیسا به کار روند. در پرستش 

حقیقى همیشه تمام اعضاى کلیسا حضور دارند.
اى که ما در کنند. در پایان هفتهافراد پیدا مىدر کلیساى بیدار، پرستش برخاسته از تجربیات است که-5

اى ها شرکت کرده بودند جلسهرومانى جلسات شاگردسازى ترتیب داده بودیم با دانشجویانى که در این کالس
تو پناهگاه من «را براى مشارکت ترتیب دادیم. رهبر جلسه گیتار نواخت و به انگلیسى چنین سرودى خواند: 

سازى. هر وقت بترسم به تو توکل خواهم کرد. من به تو مرا با سرودهاى رهایى پر مىهستى و همیشه قلب 
»سازد.توکل خواهم داشت. بگذار ضعیف بگوید که قدرت خداوند مرا قوى مى

پس از این که دانشجویان به انگلیسى این سرود را خواندند چشمان خود را بستند و یک بار هم به زبان 
اندند. پرستش آنها عالى بود چون خدا واقعاً پناهگاه آنهاست. این دانشجویان مرتباً در خطر خودشان آن را خو

زندانى شدن قرار داشتند ولى خدا ملجا و پناهگاه آنها بود. درواقع سرود آنها انعکاس تجربه روحانى آنها بود.
هندل از آنجا «نین نوشته است: این مسأله در تمام طول تاریخ صحت داشته است. یک زندگى نامه نویس چ

»ساز بزرگى شود.برد ولى همین امر سبب شد تا آهنگکه احساسات عمیقى داشت بسیار رنج مى
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سرودهاى سایر نویسندگان بزرگ سرودهاى روحانى نیز نشأت گرفته از تجربیات عمیق آنهاست. وقتى 
شد همسرش نجات یافت اما چهار فرزندش غرق کشتى حامل خانواده اچ.جى.اسپافور، تاجر اهل شیکاگو عرق 

شدند. 
نوشت که یکى از بزرگترین سرودهاى » جانم را غمى نیست«اسپافور با دلى پر سور شعرى تحت عنوان 

روحانى قرن گذشته بوده است.
هنگام که پیوندد و آن آن هنگام که آرامش، همچون جویبار به ره من درمى«گوید: اسپافور در این شعر مى

اى که بگویم بازى تقدیر هر چه باشد مرا غمى نیست، جانم را غمى خیزند، تو به من آموختهامواج اندوه برمى
»نیست.

در کلیساى بیدار کیفیت پرستش دستجمعى مستقیماً به کیفیت پرستش شخصى ایماندار مربوط است.-6
یابند غرق در شادى جویند. وقتى آنها خدا را مىدا را مىگیرد که خبیدارى روحانى از قلب کسانى نشأت مى

خیزد.هایشان برمىشوند و سرودى نو از لبمى
ثمره کلیساى بیدار عبارتست از پرستش خداى زنده و حقیقى و این پرستش در روح و راستى صورت 

گیرد و ریشه در این حقیقت دارد که خدا خودش هدف پرستش ماست.مى
ترین آهنگ سازان را پرورش داده است ولى باید دانست که ترین و خالقکلیساى غرب برخى از زبده

شوند. هدف بخش اعظمى از موسیقى مسیحى مهارت و خالقیت به خودى خود باعث بیدارى روحانى نمى
معاصر بیشتر سرگرمى است تا پرستش.

ام یکى کردم. پیش از موعظهاى براى ده هزار جوان موعظه مىبایست در برنامهچندى قبل در آمریکا من مى
کردند. این گروه به منظور تبلیغ آخرین آلبوم هاى معروف موسیقى مسیحى براى آنها برنامه اجرا مىاز گروه

رفتند تا هاى بادکنکى بزرگى را به میان جمعیت انداختند. جوانان هم از سر و دوش یکدیگر باال مىخود، توپ
ها را بگیرند.وپت

جو متشنج شد و به این ترتیب هزاران نفر دیگر این احساس را نداشتند که در جلسه پرستشى هستند. دست 
کم باید بگویم پس از بوجود آمدن این وضع براى من موعظه کردن دشوار بود.

ونى گفت که من به ایمانداران هاى تلویزیسازان مسیحى محبوب در یکى از برنامهچند ماه قبل یکى از آهنگ
ام که اشکالى ندارد در زمان پرستش عقل خود را کنار بگذارند. نسل حاضر یاد داده

ذارد گهدف موسیقى مسیحى سرگرمى نیست بلکه عبارتست از پرستش. پرستش حقیقى نه عقل را کنار مى
سه دخالت دارند.و نه اراده را بلکه در پرستش حقیقى عقل و اراده و احساسات هر
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اى، هندل را زادهدر دوبلین به اجرا درآمد، نجیب1742وقتى قطعه موسیقى مسیح موعود براى اولین بار در 
خداوندا اگر من «تحسین کرد و به او گفت که این قطعه واقعاً سرگرم کننده بود. هندل هم در جواب گفت: 

ما هم امروز » هاى بهترى شوند.من این بود که آنها انسانام واقعاً متأسفم. هدف فقط مردم را سرگرم کرده
سازان معاصر مسیحى حتماً باید این سخن هندل را هاى بهترى هستیم. آهنگبخاطر همین قطعه موسیقى انسان

به یاد داشته باشند.
خواهند کرد.اگر مسیحیان غرب روش پرستش را یاد بگیرند یکى از بزرگترین بیدارى روحانى تاریخ را تجربه 

خواهیم جلسات روزهاى یکشنبه تبدیل به مراسم خاکسپارى شوند ولى به این هم راضى نیستیم البته ما نمى
که نسل حاضر جوانان ایماندار خود را مشغول جریان زودگذر سرگرمى مسیحى سازند. ما باید خود را وقف 

پرستش پدر آسمانى سازیم. 
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فصل دوازدهم

شاگردى راه حفظ بیدارى روحانى است

زندگى رسوالن و مخصوصاً پولس نشان دهنده مفهومى در خور توجه و تابناك از استراتژى بشارت است. 
رفتند که در مسیر رفت و آمد بازرگانان قرار داشتند. سپس از آنها همیشه براى بشارت به شهرهاى بزرگى مى

نمودند رفتند و کلیساهایى تأسیس مىىاین مراکز شاگردان و کسانى که ایمان آورده بودند به شهرهاى اطراف م
هاى تر از همه آن که رسوالن جماعتنهادند. مهمو این کلیساها نیز به نوبه خود کلیساهاى دیگرى را اساس مى

ساختند تا با هم جمع شده کلیسا تشکیل دهند.دادند و نوایمانان را موظف مىکلیسایى تشکیل مى
ویلیام استوارت مک برنى

هاى اول خدمتم در کلیساى باپتیست هان در آلمان شرقى سابق براى من پر از سختى بود. من متوجه ماه
شدم که اگر در کلیسا، بیدارى روحانى بوجود آید ما از پس حفظ آن برنخواهیم آمد. براى یافتن راه حل دعا و 

ز به نوار سخنرانى شخصى گوش کردم هاى مختلف گوش دادم. یک روها و سخنرانىمطالعه کردم و به موعظه
کرد تا با کسانى که که عضو سازمانى بود که در موازات کلیسا فعالیت داشت. وى شبانان کلیساها را تشویق مى

تشنه خدا هستند مالقات کنند و نحوه مشارکت با خدا را به آنها تعلیم دهند. من این پیشنهاد را پذیرفتم و دعا 
که بیش از هر چیز دیگرى در دنیا دوست داشتند از عیسى پیروى کنند به من نشان کردم تا خدا شش مرد را

هاى آینده انجام اى از خواهران کلیسا را براى این کار انتخاب کرد. کارى که خدا در ماهدهد. همسرم نیز عده
دیم عبارت بود از ثمره اى براى کلیساى غرب ایجاد کرد. اولین چیزى که ما مشاهده کرداد در قلب من امید تازه

کنم. کسانى که ثمره این ها نگاه مىماندگار. اکنون من به عنوان یک شبان با احساس رضایت عمیقى به آن سال
دهند.خدمت ما بودند امروز هم زندگى خود را با عیسى ادامه مى

شود. بسیارى از افرادى بر مىاى ماندگار مشاهده کردم بلکه همچنین دیدم این ثمره چند برامن نه فقط ثمره
کنند که همچنین در بسیارى از کلیساها به عنوان خادمان رسمى و که ذکر کردم، امروز نه تنها در عیسى رشد مى

ام این افراد از نظر روحانى نمایند بزرگترین شادى من در خدمتم این بوده است که دیدهغیررسمى خدمت مى
اند.ثمره فراوان آورده

ین و بزرگترین مأموریتى که عیسى پیش از صعود به نزد پدر، به شاگردانش محول کرد این بود که آنها آخر
اى ها را شاگرد بسازند. هدف کلیسا تأسیس یک سازمان نبود بلکه عبارت بود از این که به بدن زندههمه امت
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د واز او تعلیم یابند. پس هدف تبدیل شود و اعضاى آن کسانى باشند که تصمیم دارند از عیسى پیروى کنن
ها تشکیل یابد و دیگران را به سوى مسیح هدایت کند تا به این ترتیب آنها هم بتوانند کلیسا این بود که از انسان

شد. هر ها و شاگردسازى مىبایست صیاد جانفهمیم که هر کس مىدیگران را به سوى مسیح آورند. از اینجا مى
ارى کمتر از این انجام داده است هدف مسیح را براى کلیساى خود تحقق نساخته کلیسایى که تا به حال ک

است. اگر یک نانوایى نان نپزد ایرادى اساسى در کار آن وجود دارد. به همین ترتیب کلیسایى که مأموریت 
که صیاد دهد اشکالى اساسى دارد. کلیسا باید تمام اعضاى خود را چنین تعلیم دهندبزرگ خود را انجام نمى

ها را صید کند و ها شوند و شاگردسازى کنند. خدا هرگز چنین مقرر نکرده است که فقط شبان کلیسا جانجان
شود تا کلیسا اعضاى معمولى خود را براى ها تدریس کند. بیدارى روحانى باعث مىخودش هم در تمام کالس

جالل خدا کامالً تجهیز نماید. 
اى نداشتم. تنها د را با مردان کلیساى هان شروع کردم برنامه کامالً سازمان یافتههاى خووقتى من مالقات

چیزى که داشتم رویایى بود از هدفى که خدا براى کلیسایش در نظر دارد. احتماالً همین امر هم تأثیر بسیار 
کامالً از پیش تعیین اى است کنیم که شاگردسازى برنامهمهمى بر شاگردسازى من داشت. بسیارى از ما فکر مى

شده و منظم ولى باید دانست که شاگردسازى روشى براى زندگى است. من روش زندگى خود را با مردان 
مزبور در میان گذاشتم و با آنها شروع به دعا کردم بعد هم نحوه شهادت دادن را به آنها آموختم و راه صلیب را 

ر به شرح زیر است:به آنها تعلیم دادم. نتایج کارم در مورد شش نف
مقدس ها پیش به مسیح ایمان آورده بود. وى تالش کرده بود در کالس کتابدان شلتون: دان سال-1

بزرگساالن تدریس کند ولى چون سخن گفتن در جمع براى او دشوار بود دیگر تدریس در این کالس را ادامه 
سوى مسیح هدایت کرد و سپس در کلیسا رهبر این اى را بهنداده بود. وى وارد خدمت شاگردسازى شد و عده

خدمت شد. دان سرانجام رئیس شماسان گردید و هنگامى که از ارتش بازنشست شد خدا او را خواند تا پیام 
تأثیر انجیل را موعظه کند. کلیساى هان بعدها از دان دعوت کرد تا شبانى کلیسا را برعهده گیرد. کلیسا تحت

وى رشد چشمگیرى داشته است و بر اثر خدمت وى بسیارى قلب خود را به مسیح ها و تعالیم موعظه
اند.سپرده
اد تریسى: او و همسرش وقتى به کلیساى هان آمدند مشکالت زناشویى داشتند. آنها زندگى خود را به -2

ى زناشویى هاى شاگردسازى شرکت کردند. خدا تغییر عظیمى در وضع زندگمسیح سپردند و سپس در کالس
آنها ایجاد کرد و به عالوه آنها شروع به هدایت دیگران به طرف مسیح کردند. اد رئیس خدمه نیروى هوایى بود. 

اش من و همسرم را به ناهار دعوت کردند. ما از پیش از آن که من راهى سایر نقاط اروپا شوم او و خدمه
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آنها پس از آن که اد به مسیح ایمان آورده و در محل شنیدن شهادت خدمه هواپیما واقعاً ذوق زده شدیم. تمام
کار شهادت داده بود زندگى خود را به مسیح سپرده بودند.

جان الباش: جان وقتى به آلمان آمد نسبتاً نوایمان بود. وى مدیر بیمارستان پایگاه هوایى بود و خدا از او -3
ن به سوى مسیح استفاده کرد. دکتر داون بعدها جراح براى هدایت فرمانده بیمارستان، سرهنگ اسپنسر داو

عمومى گارد ملى هوایى شد. وى در حال حاضر از ارتش بازنشست شده است و در دانشگاه الهیات تحصیل 
کند. دکتر داون معتقد است که خدا او را دعوت کرده تا به صورت تمام وقت در کلیسا خدمت کند. جان مى

کند.دهد و شاگردسازى مىسیح ادامه مىهمچنان زندگى خود را با م
کن لیبرگ: کن وکیل مدافع پایگاه هوایى و اولین کسى بود که من او را براى شاگردسازى انتخاب کردم. -4

کن از طریق شغلى که داشت بسیارى را به طرف مسیح هدایت کرد و پیش از آن که در حادثه رانندگى جان 
ون شادى و شماس بود.خود را از دست بدهد معلم کان

اى که به کلیسا آمد زندگى خود را به مسیح سپرد. وى پس جرى اندرسون: جرى در همان اولین یکشنبه-5
من حتماً باید یک نفر از گُردان خود را «هاى شاگردسازى شرکت کرد، یک روز به من گفت: از آن که در کالس

را ترك کنم در آن صورت هدفى را که به طرف عیسى هدایت کنم. چون اگر بدون انجام دادن چنین کارى هان 
جرى عده بسیارى از گردان خود را به سوى مسیح » خدا براى زندگى من در اینجا دارد تحقق نخواهم بخشید.

مقدس بزرگساالن شد. خدا او را به خدمت خواند و او خدمت هدایت کرد و بعدها شماس و معلم کالس کتاب
رسمى کلیسا شود.نظامى را ترك کرد تا خادم تمام وقت و

اى با اتومبیل خود به من برخورد کرد و بعد فرار نمود. دویدم رانندهاسکات بلوم: یک روز وقتى من مى-6
اسکات و همسرش مرا درحالى که بر روى زمین افتاده بودم یافتند و آمبوالنسى خبر کردند. یکشنبه هفته بعد 

ندگى خود را به مسیح سپرد و در گروه شاگردسازى مردان شرکت اسکات براى اولین بار به کلیسا آمد. او ز
کرد. اسکات سرانجام رهبر خدمت شاگردسازى شد و بسیارى را به سوى مسیح هدایت نمود. او همچنان در 

دهد. ارتش خدمت خود را به خداوند ادامه مى
ن آوردند ولى ذکر همین چند نمونه البته بسیارى وارد خدمت شاگردسازى شدند و از نظر روحانى ثمر فراوا

دهد که شاگردسازى در کلیساى محلى چه نتایجى در پى دارد.نشان مى
شود و اگر شاگردى شاگردى واقعى ریشه در مأموریت اعالم پیام نجات دارد و منجر به رشد روحانى مى

یحیان مرتب از یک کلیسا به خواهد شد. بسیارى از مس» معاوضه گوسفندان«چنین نباشد بسادگى تبدیل به 
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ترى بیابند. این روند تا حقیقت عمیقکلیساى دیگر و از یک گروه شاگردسازى به گروه شاگردسازى دیگر مى
ها شوند.هاى خود کنند. آنها باید صیاد جانافراد باید به جستجوى خود پایان بخشند و شروع به عمل به دانسته

» شراب تازه«خواهیم ساخت که حاوى » اىمشک تازه«کنیم ردسازى مىوقتى ما خود را متعهد به شاگ
کند چون مسیحیان غرب از بیدارى روحانى خواهد بود. خدا به این دلیل در غرب بیدارى روحانى ایجاد نمى

روند. شاگردى شوند از آن بیرون مىپس حفظ آن برنخواهند آمد. نوایمانان به همان سرعت که وارد کلیسا مى
هى است براى حفظ نوایمانان در کلیسا.را

نماییم بدون این که به آنها مقدس و شاگردسازى مىهاى مطالعه کتابما مردم را تشویق به شرکت در کالس
بگوییم شاگرد مسیح بودم مستلزم پرداخت چه بهایى است. وقتى مسیح شاگردان را خواند تا از او پیروى کنند 

پرداختند به آنها خاطرنشان ساخت. عیسى به شخصى گفت که براى پیروى از او باید از بهایى را هم که باید مى
خواهد شاگرد او باشد پیروى از او را ثروت مادى خود چشم پوشى کند. به شخص دیگرى نیز گفت که اگر مى

ترین اید از صمیمانهتر بداند. عیسى به دیگران نیز گفت که ارتباط آنها با وى بباید از خاکسپارى پدرش هم مهم
تر باشد. عیسى شاگردى را آسان نساخت. او در جستجوى مردان و زنانى بود که روابط خانوادگى آنها نیز عمیق

جان خود را فدا «شد گرفتند. حد نهایت شاگردى هم این بود که شخص باید حاضر مىشاگردى زا جدى مى
خدا حیات داشته باشد.توانست در ملکوت چون تنها در این صورت مى» سازد

کلیسا امروز به مردان و زنانى نیاز دارد که حاضرند بهاى الزم را پرداخت نمایند. من همان شب که به مسیح 
دانستم که خدا مرا خوانده است تا خدمت کنم. مردى که مرا به طرف مسیح هدایت کرد براى ایمان آوردم مى

ببین سامى، عیسى مجبور نبود «ه بهایى باید پرداخت کنم. وى گفت، من توضیح داد که براى پیروى از مسیح چ
آسمان را ترك کند تا جان خود را براى تو فدا سازد. او تصمیم به این کار گرفت. مسیح رنج کشید، خون 
ریخت، تمسخر شد و عذاب کشید. او زندگى خودش را براى تو داد. پس اگر مسیح تو را فرابخواند تا موعظه 

خواهد به او بدهى. حتى اگر الزم باشد به زندان بروى یا ید حاضر باشى به هر بهایى شده آنچه او مىکنى با
ام که این همیشه خدا را شکر کرده» دوستان خود را از دست بدهى باید حاضر باشى بهاى الزم را پرداخت کنى.

م شاگردى چیست.شخص، باصراحت حقیقت را به من گفت. به این ترتیب فهمیدم که راه و رس
آورد حقیقتاً به این امر آگاه است که شاگردى مستلزم وقتى شخصى در اروپاى شرقى به مسیح ایمان مى

داند ایمان او به مسیح ممکن است او را با مخاطرات بسیارى روبرو سازد. شاید پرداخت چه بهایى است. او مى
اند. باید بدانیم که شاگردى مستلزم عیسى را ساده گرفتهمشکل مسیحیان غرب این است که تصمیم به پیروى از 
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خواهیم شاگردان حقیقى عیسى باشیم باید به فیض خدا انضباط مربوط به پرداخت چه بهایى است. اگر مى
زندگى مسیحى را یاد بگیریم. انضباط روحانى یکى از خصوصیات قابل مالحظه نوایمانان اروپاى شرقى است.

ام و گروهى از ایمانداران آمریکایى و برخى از ایمانداران جوان رومانیایى یک هفته را با خانوادهمن به همراه 
هاى رومانى گذراندیم. دانشجویان رومانیایى که همراه ما بودند اکثراً نوایمان بودند و قرار بود هم در کوهستان

ها بودیم که د. وقتى هفته به پایان رسید ما آمریکایىایمانداران آمریکایى به آنها تعلیم بدهند و آنها را تشویق کنن
ام تعلیم یافته و تشویق شده بودیم. جوانان رومانیایى بیش از جوانان تمام کشورهایى که من تا به حال رفته

داراى انضباط روحانى هستند.
اى را امروز دارى چه آیه«پرسیدیم که: رهبر آنها در حال حفظ کردن تمام عهدجدید بود. ما هرگز از او نمى

»مشغول حفظ کدام کتاب از عهد جدید هستى؟«پرسیدیم: بلکه همیشه از او مى» کنى!حفظ مى
نه، «گفت: مقدس را باز کنند، رهبر آنها مىخواستیم تا قسمت خاصى از کتابوقتى ما از این نوایمانان مى

در طى درس » آیه مورد نظر را از حفظ بگو.«گفت: مىکرد وسپس به یکى از جوانان اشاره مى» الزم نیست.
آیات اندکى وجود داشت که آنها قبالً حفظ نکرده باشند.

مقدس براى مسیحیان اروپاى شرقى بسیار مقدس است. آنها مانند مسیحیان غرب به ادبیات و کتاب
ا بسیارى از نوایمانان اروپاى شرقى هاى تلویزیونى مسیحى دسترسى ندارند. همین امر باعث شده است تبرنامه

براثر زندگى با خداوند از انضباط روحانى برخوردار شوند.
خواهیم بیدارى روحانى را تجربه کنیم باید در کلیساى خود به چهار اصل اساسى انضباط روحانى اگر مى

ل دیگر به رابطه ما با مردم شود و دو اصعمل کنیم. دو اصل از این چهار اصل به رابطه ما باخدا مربوط مى
مربوط است.

سازیم نشان دهنده میزان رشد روحانى ماست. ما از مقدار وقتى که ما صرف دعا و خواندن کالم خدا مى
دهد. پس مقدس از پیدایش تا مکاشفه بر عیسى شهادت مىشویم. کتابمقدس با عیسى آشنا مىطریق کتاب

ایم وفادار باشیم. گاهى ممکن است احساس کنیم دعاهایمان صى تعیین کردهباید به زمانى که براى عبادت شخ
حاصل است ولى همچنان باید وفادارانه دعا کنیم و انضباط روحانى خود را حفظ نماییم. من تا به حال بى

ام کسى قبل از آن که اول از دره بگذرد به قله کوه برسد.ندیده
مشارکت ما در کلیسا نشان دهنده رابطه ما با مردم است. پس باید تعهد زندگى ما به عنوان شاهد مسیح و 

جدیدى نسبت به کلیساى محلى در ما ایجاد شود. وفادارى به بدن جهانى مسیح از وفادارى ما به کلیساى 
یابد.آید در کلیساهاى محلى تجلى مىشود. وقتى بیدارى روحانى بوجود مىمحلى آشکار مى
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قعى باعث تربیت شاگردانى خواهد شد که به کلیساى محلى وفادار هستند. هدف شاگردسازى وا
شاگردسازى عبارتست از تربیت مردان و زنانى که انعکاسى از جالل خدا هستند و این جالل در کلیساى محلى 

در نتیجه ایمشود. هر یک از ما افراد منحصر به فردى هستیم و به روشى متفاوت از دیگران تربیت شدهدیده مى
نماییم. همه ما براى ترى از حیات و شخصیت مسیح را مشاهده مىگیریم تجلى کاملوقتى در گروه قرار مى

تجربه کردن بیدارى روحانى به مشارکت با سایر مسیحیان احتیاج داریم. 
ر چند ممکن تر است. ولى باید دانست که هبراى اکثر ایمانداران شهادت دادن از تمام اصول فوق مشکل

است شهادت دادن چندان هم آسان نباشد ولى پاداشى عظیم در پى دارد. بزرگترین شادى براى یک ایماندار این 
است که دیگران را به طرف عیسى هدایت کند.
توانیم در انتظار بیدارى روحانى باشیم. سرنوشت شاگرد به طور وقتى به تمام اصول فوق عمل نماییم مى

تست از همشکل شدن با مسیح. وقتى ما گرسنه و تشنه عدالت مسیح باشیم سیر خواهیم شد.ساده عبار
هر چند نیاز شدیدى به بیدارى روحانى وجود دارد ولى باید به یاد داشته باشیم که بیدارى روحانى واقعى 

ت که باید در تمام باعث خواهد شد تا عادات و طرز تفکرات قبلى خود را ترك کنیم. مفهوم این امر آن اس
مسایل زندگى خود از سرمشق عیسى پیروى کنیم. باید مانند او شویم.

القدس نسیم بیدارى شیرین روحانى را وقتى خود را متعهد به این امر سازیم که به مسیح شباهت یابیم، روح
بر کلیسا خواهد دمید.

القدسبر ما بدم اى روح
سازکلیساى خود را امروز بیدار 

جالل عیسى را ظاهر بساز
و به قدرت خود ما را تبدیل بساز.

فقط زیبایى نور توست که
بخشد.در این زمان ما را امید مى

القدس،برما بدم اى روح
کلیساى خود را امروز بیدار بساز.

پایان 
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