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آیدبنام آنکه بود، هست و مى

کالمى چند در معرفى کتاب:

گر، و برانگیزاننده است. انوار مسحور کننده آن خوانندگان را به میلى فزاینده این کتاب تنویر بخش، تذهیب
ترى را بدست آورند.براى دعا سوق داده تا نتایج فراوان

دکتر بیل برایت
المللى مسیحبنیانگذار و رئیس کالج بین

اگر در جستجوى کتاب جامعى درباره دعا هستید این کتاب بهترین مرجع شماست. بصیرت و بینش آقاى 
داچ شیتس الهام بخش ایمان شما، عمق بخش ادراك شما و تجهیزگر شما در کل بعنوان یکى از مردان و زنان 

دعا در قوم خداست.
دیک ایستمن

راى مسیحالمللى هر خانه برئیس انجمن بین

این کتاب حاوى یک هزار اندرز است. کتابى است قدرتمند، الهام یافته و عملى. در این اثر پاسخ سؤاالتى را 
اند.خواهید یافت که پیش از این عموماً به اشتباه پاسخ داده شده

تد هاگارد
کلرادو-شبان کلیساى حیات تازه

ام. او احساس قلبى خدا را اش شنیدهترین معلمین کالم خداست که دربارهارزشآقاى داچ شیتس یکى از با
نمایاند. من با اى ملموس و قابل دستیابى براى هر جوینده مىسازد و دعا را بگونهنسبت به دعا بوضوح عیان مى

کنم.حسن نیتى قلبى این کتاب را توصیه مى
جین هاسن
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ماندارى که روح شفاعت نمودن دارد بایست این کتاب را بخواند. این ثار در زندگى هر فرد مسیحى و هر ای
اى بس عمیق روبرو خواهید بود که هرگز در هیچ کتاب کند. در این کتاب با مکاشفهشما انقالبى ایجاد مى

دیگرى نظیر آن وجود ندارد.
سیندى جاکوبس

اند. اما چرا؟ آقاى پاسخ از خداوند هستند. پاسخى که هنوز نیافتهاین کتاب براى افرادى است که در طلب 
دهد.داچ در اثر خود بوضوح در این باره توضیح مى

فریدا لیندسى

طبعى و احترام به جالل خداوند. آقاى داچ شیتس در اثر خود مقدس، سودمند، کاربردى، مملو از شوخکتاب
دعاى شفاعتى را تشریح نموده است. شما از این کتاب به عنوان مرجعى چرایى و چگونگى اثر بخش بودن 

ام.وقفه مطالعه کردهبراى هر چه نزدیکتر شدن به خدا بهره خواهید برد. من به شخصه این کتاب را بى
کدبین شرِر

علمین مسح شده من همواره مبهوت سودمندى و قابل درك بودن کالم خدا هستم زمانیکه حقایق آن توسط م
گردد. من اعتقاد دارم که خدا حقایق مطروحه در این کتاب را الهام فرموده است تا القدس بازگو مىبه روح

لشگرى از شفاعت کنندگان را فراهم آورد که با یکدیگر و با خدا در این روزگار همکارى نمایند. من قویاً این 
کنم.کشند توصیه مىمىکتاب را به تمام کسانیکه براى ملکوت خدا زحمت

ویالرد تیسن
رئیس برنام تلویزیون سیماى تثلیث

تقدیم به:
عیساى خداوند با شکرگزارى به خاطر آنکه ما را عطا فرمود تا درباره او بنویسیم. به همسر و بهترین یاورم 

Ceci .و دخترانمان سارا و حنا که مرا در این مهم همراهى نمودند. به منشى و همکاریم جوى اندرسون
شمارى که صرف این کتاب نمود. به تمام آنانیکه براى این کتاب دعا کردند.سپاسگزارم بخاطر ساعات بى

نوید بخش ایشان. به کارن هاى دریغ و دلگرمىهاى بىبه اعضاى کلیسایى که شبان آن هستم بخاطر حمایت
شائبه یارى نمود.ناپذیرى که مرا در هر چه بهتر شدن کتاب بىکافمق، سردبیر خستگى
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آغازین گفتار از پیتر واگنر:

حرکت نوینى در دعا شکل گرفت. درواقع پیش از این دهه براى نخستین بار در کره جنوبى 1970از دهه 
به بعد، این حرکت ابعاد جهانى به خود گرفت. در سالهاى اخیر 1970ورد اما از هاى درخشانى به چشم خبارقه

ایى زبانه اى و در هر قارههاى فروزان دعا در هر تیرهکیفیت دعا همراه با اندازه آن روبه تزاید نهاده است. شعله
کنند و جلسات دعا ت دعا مىاند، کودکان با شوق و حرارکشد. شبانان به امر دعا اولویت و تقدم خاصى دادهمى

اند. عالوه بر سمینارهاى الهیاتى حتى در نشریات سکوالر نیز مقاالتى راجع به بسیار پربرکت و ثمربخش گشته
دعا به چاپ رسیده است. من یکى از افرادى هستم که عمیقاً تحت تأثیر این حرکت معاصر قرار گرفته است. ده 

مقدس راجع به گفتم: من با تعلیم کتاباى دیگر بود. به خود مىدعا بگونهسال پیش از این اندیشه من درباره 
دانم که دعا کردن بایست دهد. من مىدانم که باید دعا کنیم و خداوند هم پاسخ دعا را مىدعا آشنا هستم و مى

ى من به بخشى از زندگى روزانه شخصى، خانوادگى و کلیسایى مسیحیان باشد. اما حضور در جلسات دعا برا
دست زورآور خداوند، با الزامى سخت مرا بسوى این حرکت 1987سختى مالقات با دندانپزشکى بود! در سال 

جهانى سوق داد. از آن زمان مجدانه به بازنگرى دعا اقدام کردم و در ارتقاء دعاى انفرادى خویش به توفیقاتى 
در 2000شد شرکت جستم و در سال ل مىدست یافتم. سپس در سیمنارهاى متعددى که درباره دعا تشکی

هاى مربوط به دعا فعاالنه حضور داشتم. در طول این مدت کتابهایى نیز درباره دعا نوشته و بسیارى از فعالیت
به چاپ رسانیدم. هدفم از ارائه این توضیحات این نیست که خودم را بعنوان یک فرد روحانى واال و یا قدیس 

خواهم براى بیان مقصود خویش بسترسازى مناسبى را بعمل آورم. در نیستم بلکه مىمعرفى کنم چرا که چنین 
کتابخانه شخصى من تعداد بسیار زیادى کتاب با موضوع اختصاصى دعا وجود دارد که آمار آنها همچنان روبه 

دوست گرانقدرم ام هیچ یک را قابل مقایسه با این کتاب کهتزاید است. در میان تمامى کتب موجود در کتابخانه
یابم. من به خوبى آگاهم که هر کتابى در جاى خود ارزشمند، یگانه و قابل احترام داچ شیتس نگاشته است نمى

کرد بنیان است اما این کتاب بطور خاص مقوله دیگریست. هنگامیکه صفحه به صفحه این کتاب را مطالعه مى
وط به دعا لرزه بر اندامم افکنده و قلبم از هیجان به مقدسى تعالیم مطروحه در آن و حقایق مربمحکم کتاب

ام کوبیده است. از درك آنچه که پیش از این مالحظه نکرده بودم متعجب اما مشعوف بودم و حس دیوار سینه
دانم که خطرى را گوشزد نمایم. خطر گردد. در اینجا الزم مىکردم که چگونه ذهنم روشن و روشنتر مىمى

هر چیزى در ردیف الهیات. مطالعه الهیات براى بسیارى از افراد جالب و جذاب است اما آقاى بندى کردنطبقه
داند که چگونه داچ شیتس یکى از معدود الهیدانانى است که به عوض پیچیده کردن حقایق ساده بخوبى مى
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تجارب شخصى خویش حقایق پیچیده را به سادگى تشریح نماید. او در طول سخنان خود داستانهایى واقعى از 
تواند در دعاى هر یک از ایمانداران دهد که خدا چگونه مىکند که هر یک از آنها نشان مىیا دیگران را نقل مى

جالى یابد.
اگر شما خواهان قوتى تازه در دعاى شخصى و گروهى خود هستید، راهنماى الزم را اکنون در دستهاى 

ام شما نیز خدا را بخاطر وجود داچ شیتس و کتابى که در دست دارید هخود دارید. همانگونه که من عمل کرد
شکر خواهید نمود.

پیتر واگنر
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فصل اول

سؤال این است...

»امیدى نیست«

دانستم این روم تا برایش دعا کم به سختى بیمار بود. اما آنچه که نمىدانستم شخصى که به مالقاتش مىمى
بود که آن خانم جوان بخاطر تومور وحشتناکى که در گلو داشت در حالت کما فرو رفته بود و براى تغذیه 

. او یکسال و نیم بود که در این وضعیت اى مخصوص را از ناحیه شکم وارد بدنش نموده بودندنمودن وى لوله
برد. خواهر او که مرا دعوت کرده بود بخاطر اینکه مبادا منصرف شوم از باگو کردن وضعیت بیمار به بسر مى

آنگونه که بود خوددارى ورزیده بود لذا اولین دیدار من با آن زن جوان همچون ضربه سنگینى بود که به سرم 
کنم که البته اسم واقعى وى نیست. پزشکان معتقد بودند که هیچ امیدى م دیانا معرف مىوارد شد. من او را با نا

به زنده ماندن وى وجود ندارد و حتى اگر از حالت کما نیز خارج شود فقط یک زندگى گیاهى خواهد داشت 
ایستید و از خدا زیرا مغز وى شدیداً آسیب دیده بود. آیا هرگز براى شما رخ داده که در کنار چنین موردى ب

انگیز است. اى انجام دهد؟ ایستادن در کنار مرگ و طلب کردن زندگى، امرى هولدرخواست کنید تا معجزه
توان درسهاى زیادى درباره مرگ، زندگى، خودمان و خداوند آموخت. خصوصاً لیکن در این مورد نیز مى

اعت یا بیشتر در کنار وى باشیم آنهم به مدت یک هنگامیکه در کنار شخصى مانند دیانا بایستیم و هر بار یک س
سال در بیمارستان (چنانکه خواهر او عمل کرده بود).

مقابله با غیر مترقبه
من انتظار داشتم که خداوند این زن جوان را بخاطر دعاهاى ساده و خالصانه ما شفا بخشد و خواهیم دید که 

عیسى چگونه عمل کرد.
تم که هر هفته ساعتها وقت خودم را براى مدت یک سال صرف این کار نمایم.من انتظار نداش

هاى پرستاران آن بخش را دائماً تحمل کنم.من انتظار نداشتم که تحقیرها و توهین
من انتظار نداشتم که بیش از پیش گریه کنم.

من انتظار نداشتم که با او وداع کنم.
من انتظار نداشتم بیش از این یاد بگیرم!
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معجزه
گفتند توسط هایى که پزشکان مىبلى، خداوند او را احیا کرد. خداوند مغز او را شفا داد یعنى همان الیه

خورد: زن جوانى پس از سپرى ها این تیتر به چشم مىویروس از میان رفته است. در صفحه نخست روزنامه
در کما، برخاست. زنده و سالم! پزشکان این واقعه را معجزه پزشکى نامیدند و اظهار نمودند که کردن دو سال

هیچ توجیهى در خصوص چگونگى این امر ندارند. آنان حتى کوچکترین جاللى را به خدا نسبت ندادند. این 
ن، دیانا را به بخش عفونى معجزه دقیقاً در صبح روز شنبه رخ داد هنگامى که او تنها بود. یک هفته پیش از آ

بیمارستان انتقال داده بودند. پس از انجام آزمایشات گوناگون پزشکان پى برده بودند که وضعیت او روبه 
دهند که وى به زودى دار فانى را وداع خواهد گفت.اش اطالع مىوخامت نهاده لذا به خانواده

اطراف خود را بشنوند. (اما هیچ واکنشى ندارند.م) من بر توانند صداهاى افرادى که در حالت کما هستند مى
بالین او حاضر شدم و مدت زیادى براى او حرف زدم. اما بعداً فهمیدم که به دلیل شدت آسیب مغزى او قادر 
به شنیدن هیچ صدایى نبوده است. با این وصف روز چهارشنبه بعدازظهر در کنارش بودم و با وى شروع به 

. درحالیکه اشک از چشمانم جارى بود به او گفتم که این بختک شوم از وى دور خواهد شد حرف زدن نمودم
درحالیکه با چشمان اشکبار » تواند ما را از دریافت معجزه محروم کند. هیچ چیز.هیچ چیز نمى«و ادامه دادم که: 

ز وقوع معجزه بشود، نه! هیچ چیز تواند مانع اکردم بارها و بارها به خود گفتم: هیچ نمىبیمارستان را ترك مى
تواند.نمى

به لحاظ انسانى امیدى به بهبود او نداشتم اما ایمان بزرگى داشتم. بارها و بارها از خداوند سؤال کردم که آیا 
کردم: براستى او مرا بسوى این زن جوان فرستاده؟ و هر بار یک اعتماد و اطمینان قوى را در قلب خود حس مى

»ام. برو و سخن بگو.فرستادهمن ترا«

قدرت پافشارى و مداومت
شق و سرسخت هستم و گمان دارم که چندان هم اند که فردى کلهبرخى درباره من چنین اظهار نظر کرده

اى را براى من فراهم کرده است. اما بدور از حقیقت نیست. درواقع این سرسختى بارها مشکالت عدیده
با قرار گرفتن در مسیر صحیح، تبدیل به نیروى کارآمدى بنام پافشارى، ابرام و مداومت و یا تواندسرسختى مى

تحمل کردن و تاب آوردن گردد. من شخصاً این موضوع را در رده مهمترین خصائل زندگى روحانى مسیحیان 
کم طاقتى و » ح رسانید.استقامت و پشتکار، حلزون را به کشتى نو«کنم. چارلز سپارگیون گفته است ارزیابى مى

ایم که منتظر ها است بویژه در مورد دعا. ما عادت نکردهمداومت نداشتن یکى از بزرگترین دالیل شکست
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ماند! خواهیم سریع و بدون زحمت. درحالیکه خدا در انتظار ما مىبمانیم. همه چیز را به شکل مایکروفرى مى
یار زیادى در دعاهاى خود پافشارى و مداومت نمودم و در طول درباره ماجرایى که برایتان نقل کردم مدت بس

کرد تا جایى که عمیقاً مطمئن بودم که پیروزى از آن ما خواهد بود. آن مدت ایمان من بیشتر و بیشتر رشد مى
فرماید (لذا از انجام کار نیک خسته نشویم ) بود که مى9:6نیروى محرك من در این راستا تکیه بر (غالطیان 

یرا اگر دست از کار برنداریم در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد) ترجمه هزاره نو.ز
اى که در کنارش بودم دیانا از پافشارى و مداومت نمودن من به ثمر نشست، سه روز بعد از آن چهارشنبه

ین معجزه به کشورهاى دیگر نیز بستر بیمارى برخاست درحالیکه کامالً سالم بود و مغز او شفا یافته بود. اخبار ا
شمارى از سرتاسر اروپا به بیمارستانى که دیانا در آن بسترى بود رسیده بودند و متن هاى بىرسیده بود. نامه

همگى آنها حاکى از اشتیاق مردم براى کسب اطالع از چگونگى این رخداد عجیب بود وقتیکه او برخاست و 
دانستم که هر ساعتى که بر بالین وى سپرى » جالل باد بر نام خداوند«گفت: هنگامیکه صداى او را شنیدم که مى

کرده و هر قطره اشکى که ریخته بودم ارزش آنرا داشته است. من درسهاى بسیار با ارزش و عمیقى از آن واقعه 
رى براى در کتاب تصاوی1993اى که به سال آموزم. آقاى لئونارد راونهیل در مقالهآموختم و هنوز هم مى

اى بسیار زیبا و بدیع المنظره شده گوید گروهى توریست وارد دهکدهموعظه و تعلیم به چاپ رسیده است مى
بودند و در اطراف پیر مردى از اهالى روستا که در کنار پرچین نشسته بود حلقه زده بودند. یکى از آنان که از 

پرسد: آیا در این روستاى زیبا مردان بزرگى پیر مرد مىدیدن شکوه و زیبایى مناظر اطراف به وجد آمده بود از 
آیند!ها به دنیا مىدهد: خیر در این دهکده فقط بچهاند؟ و پیر مرد پاسخ مىهم به دنیا آمده

گردد. قهرمانان دعا با تالش از این روایت کوتاه آموختم که هیچکس بصورت قهرمان دعا از مادر متولد نمى
اند.و پالودن و تهذیب شدن به صورت قهرمان تجلى یافتهدر عرصه زندگى 

گوید: تو آورترین خوانندگان، بازیگران و هنرمندان هالیوود بود مىیکبار شخصى به فرِد استایر که یکى از نام
بارها من مطمئن هستم که ابلیس بارها و» توانى کمى برقص.توانى آواز بخوانى اما مىتوانى بازى کنى، نمىنمى

توانى کمى توانى رهبرى کنى، فقط مىتوانى موعظه کنى، نمىچنین جمالتى را در ذهن من جارى کرده: نمى
کنم بخاطر فیض، رحمت و محبتى که نسبت به من همواره داشته و دارد. من بیش اما خدا را شکر مى» دعا کنى.

ام.از آنچه به عقب لغزیده باشم به جلو پیش رفته

فراوانسؤاالت
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ها و از صدها ساعت مطالعه و شکل ها و پیروزىاز تجربیات خودم و دیگر سالکان طریقت دعا، از شکست
کنم مطمئن هستم که این قبیل سؤاالت پاسخ خواهند داشت:دادن به افکارى که اکنون با شما قسمت مى

یا خدا قادر مطلق نیست و ایا این بدان معنا آیا دعا کردن واقعاً ضرورت دارد؟ اگر دارد علت آن چیست؟ آ
نیست که او از تمام نیازهاى ما آگاه است؟ پس چرا باید دعا کنیم؟

آیا انجام اراده خدا براى او بستگى به دعاى ایمانداران یا عوامل دیگرى دارد؟ 
مقدس عا الزم است؟ کتابانجامد؟ چرا اصرار، پشتکار و مداومت در دچرا اغلب پاسخ دعاها بطول مى

گوید که یعقوب با خدا کشتى گرفت آیا ما نیز باید در دعا همانطور عمل کنیم؟ من که دوست ندارم چنین مى
کارى را انجام دهم شما چطور؟

هاى جدیدى باشم که از خدا بخواهم گمگشتگان را درباره گمگشتگان چطور؟ من از اینکه در فکر راه
خواهم همه مردم نجات یابند پس چه کنم که خدا مىکنم. من فکر مىى احساس یأس مىنجات بخشد اندک

الزامیست که من درباره چگونگى تقاض کردن از او براب این مردم فکر کنم؟ آیا باید بارها و بارها در این باره 
دعا  کنم یا اینکه فقط یکبار کافیست و از آن پس فقط او را با ایمان شکر نمایم؟

کنم. اگر شیطان شکست خورده و مسیح صاحب تمامى قدرت و قوت است درباره جنگ روحانى سؤال مى
بندد یا ما باید این کار را انجام دهیم؟پس آیا ما نباید شیطان را به فراموشى بسپاریم؟ آیا خدا، شیطان را مى
شکاف است؟ که البته این خود یک نقل دقیقاً منظور از دعاى شفاعتى چیست؟ آیا به معناى ایستادن در

مقدس اخذ شده اما دانم که این اصطالح از کتابباشد. من مىقول مذهبى و یک اصطالح نامفهوم روحانى مى
حقیقتاً معناى آن چیست؟

دهد با اجازه خداوند است درباره حمایت الهى، آیا هر رخدادى که براى من یا خانواده و بستگانم روى مى
ام باشم؟یا اینکه من باید به طرق دیگر در فکر حمایت از خانوادهو

) آمده حمل کنیم؟2:6چگونه بارهاى سنگین یکدیگر را چنانکه در (غالطیان 
آیا زمان خاصى براى اجابت هر دعا وجود دارد و یا اینکه زمان آن به ما بستگى دارد؟

دهم. ممکن است ام و به همین خاطر دیگر ادامه نمىاید؟ من که شدههآیا از مطالعه این سؤاالت خسته شد
شما از طرح چنین سؤاالتى براى خودتان هم خسته شده باشید. من نیز خسته شده بودم. بسیارى از مدرم طرح 

د. کنم شما دست از دعا برنداریاند. اما خواهش مىاند و دست از دعا کشیدهاینگونه سؤاالت را متوقف کرده
گردد. و نیز ام که پاسخ صحیح در قبال سؤال صحیح ارائه مىپافشارى کنید و تحمل داشته باشید. من فهمیده

کند خداوند از افراد شکاك خشنود و راضى ریا و خالصانه احساس رنجش نمىام که خدا از سؤاالت بىدریافته
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دوست دارد. کسانیکه در طلب حکمت هستند ایمان اما جویندگان مشتاق را نخواهد بود و نیز از افراد بى
). خداوند پدر نیکوئیها است. آیا مایل هستید همراه با من دعا کنید؟ این دعا 5:1جواب نخواهد بود (یعقوب بى
را:

پدر، ما نه به دانش بیشتر که به درك فزونتر احتیاج داریم. دانش ما سبب سردرگمى ما گشته است. ما «
عموماً در پى عیبجویى هستیم چون دانش ما در همه جا کارآمد نیست. درواقع تجربیات ما اغلب در تناقض با 

هیات و تجربیات زندگى محتاج هستیم. اى مقدس است. ما به پاسخ نیاز داریم. درواقع به اتحادى میان الکتاب
کنیم اشخاصى نظیر دیوید برینر، اندرو مورفى و یا پدر، ما با شنیدن سرگذشت بزرگان دعا احساس دلگرمى مى

بینیم که دعاهاى خودمان به ظاهر کارآمد نیستند اندکى احساس یأس و درماندگى پولس رسول. اما وقتى مى
ساعت دعا کنیم چنانکه بزرگان دعا 3تا 2دانیم آیا قادر هستیم هر روز که نمىترسیم از اینکنیم، و مىمى
طلبیم که خداوندا اند یا خیر. عیساى خداوند همانگونه که شاگردان از تو درخواست کردند ما نیز مىکردهمى

این کار چندان هم دانیم که در این میان به تالشى سخت نیاز هست اما همیشه دعا کردن را به ما بیاموز. مى
ایم اما آیا اندکى چشیدن پیروزى دانیم که در عرصه دعا بسیار شکست خوردهسرگرم کننده و جالب نیست. مى

کنیم نه به دیدار) اما آیا امکان ندارد چند مورد پیروزى را نیز ببینیم؟ دانیم که (به ایمان رفتار مىالزم نیست؟ مى
جارى شدن شفا؟ از اینکه بیش از این جهل خود را در لفافه اطاعت هایى مانند نجات جانها و پیروزى

ایم. از اینکه صرفاً به اعمال مذهبى دلخوش باشیم کورکورانه بپوشانیم و آنرا روحانیت بنامیم خسته شده
ایم. ما از اینکه خدایى باشیم اما بدون قوت خسته خسته شده-درحالیکه ثمرات ما ناچیز و ضعیف هستند

کنیم ما را یارى فرما. در نام عیسى این دعا را به حضور تو آوردیم. آمین.یم. خواهش مىاشده

فصل دوم

ضرورت دعا

چون من اینطور گفتم
آورد آیا احساس ناخوشایندى به شما دست اى را به زبان مىوقتى که شخصى براى انجام کارى چنین جمله

کند بلکه باعث از میان رفتن انگیزه و محرك در اى نه فقط حالتى ناخوشایند را ایجاد مىدهد؟ چنین جملهنمى
کند ناخودآگاه احساس سخى را دریافت مىشود. زمانیکه فردى در قبال سؤال (چرا؟) چنین پاانسان نیز مى

پرسد (چرا؟) و ریا مىگیرد. اما شخصى که صادقانه و بىطغیان و مقاومت در قبال فرد مقابل در وى شکل مى
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گردد. کامالً بخاطر دارم که یکبار بخاطر آنکه سؤال کردم (چرا؟) شنود حقیقتاً تلخ کام مىاین پاسخ را مى
زد: چون را بر کف دستانم تحمل کنم. درحالیکه آن فرد با صدایى عصبى فریاد مىمجبور شدم ضربات خطکش 

توانستم آن خانم کردم اى کاش مىمن اینطور گفتم. پس حاال ساکت شو و کار خودت را انجام بده! آرزو مى
دیم و جراحت معلم را با یک خطکش آهنى پاسخ بدهم! (نگران نباشید، دیرزمانى نپائید که با یکدیگر گفتگو کر

درونى ما کامالً شفا یافت.)
هیچکدام از ما حاضر نیستیم با رضایت قلبى عملى را به صرف آنکه فالنى چنین گفته انجام دهیم. البته 

دانم که خدا از ما انتظاراتى دارد بدون آنکه چرایى آنها در محدوده دانش ما پاسخ یافته باشند. اما آنچه که مى
واهد محکى براى سنجش میزان اطاعت و اعتماد ما به خداوند است نه اینکه آنکه او انتظار خخدا از ما مى

ریزى شده از قبل نیستیم هاى برنامهریزى گردد. ما روباتهایمان پىداشته باشد که زندگى ما بر قاعده نادانسته
رخود را در میان ماسه فروببریم و کنند (چرا؟) خدا از ما انتظار ندارد که مانند شترمرغ سکه هرگز سؤال نمى

چشم و گوش خود را بر روى حقیقت ببندیم.

در شگفتم از چرا
باشد از پاسخ به چراهاى ما در قبال زندگى. یکى از مقدس را به ما بخشیده است که مملو مىخداوند، کتاب

من درباره چرایى این یا آن نیازها این چراها که براى من بسیار جالب است این است که چرا باید دعا کنیم؟ 
خواهیم یا نیازى داریم اما من در اینجا کنیم چون چیزى را مىگویم. البته بدیهى است که ما سؤال مىسخن نمى

کنم.از چرا در چهارچوب پادشاهى خدا صحبت مى
خواهد که ز دارد یا صرفاً مىوانند تغییراتى را ایجاد کنند؟ آیا خداوند به دعاى من نیاتآیا دعاهاى من مى

من دعا کنم؟ امکان برخى در این زمینه بحث کنند که خدا به هیچ چیز نیاز ندارد از آن جمله به دعاهاى ما. آیا 
اگر من دعا نکنم امکان دارد اراده خدا بر روى زمین به انجام نرسد؟ شاید برخى بخاطر طرح چنین سؤاالتى 

!برچسب بدعتگرا را به من بزنند
ام که کشف پاسخ چراها اما به هرحال چه این سؤاالت و چه سؤاالت دیگر سزاوار پاسخ هستند. من دریافته

مند کننده افراد باشد.تواند نیروى محرك و انگیزهمى
در مقام قیاس، همانند یک طفل از دیدن عالمت هشدار دهنده شیرجه رفتن ممنوع در قسمت کم عمق 

کند. اطمینان دارم روم و سرم محکم به کف استخر برخورد مىشوم. یک روز شیرجه مىمىاستخر شگفت زده
که دیگر هرگز این کار را تکرار نخواهم کرد!
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شاید یک روز از خود بپرسم که چرا نباید به شعله قرمز رنگ و زیباى آتش دست بزنم؟ و پس از دراز 
فهمم که چرا!کردن دستم به سرعت مى

احتیاج دارم بدانممن 
کنم یک یا دو بار فکر مى» کند اما تکرار آن خطا نشان جهالت است.انسان خطا مى«شخصى گفته است که: 

ام اما نه بیشتر چون فهمیدم چرا.سزاوار این جمله بوده
نیست و وقت من فرماید (دعا کنید) باید بدانم که منظور انجام اعمال و مناسک مذهبى وقتى که خداوند مى

کنم. اگر فرض کنم که حق با جان وسلى بوده است زمانى ارزشمند است پس آنرا به تو اى خداوند تقدیم مى
پس الزم ». دهد جز آنکه دعاهاى ایمانداران را اجابت فرمایدخداوند هیچ کارى را بر زمین انجام نمى«که گفت 

بدهم. تلویزیون را خاموش کنم و حتى از یک یا دو وعده است که من طرز فکر و شیوه عملکرد خودم را تغییر 
غذا صرفنظر نمایم و برگفته او متمرکز گردم.

کرده لرزه آسیبى ندیدم چون فرد دیگرى برایم دعا مىمن احتیاج داریم بدانم که به این علت در وقوع زمین
است.

کردیم.برایش دعا مىمن احتیاج دارم بدانم که دیانا کامالً شفا یافت چون ما
تواند زندگى شخص دیگرى را از ظلمت گناه به نور نجات تغییر من احتیاج دارم بدانم که دعاى من مى

مسیر بدهد.

آیا دعا کردن واقعاً ضرورى است؟
رم که سؤال اصلى در اینجاست که آیا دعا نمودن واقعاً ضرورتى دارد و اگر دارد چرا؟ من شخصاً اعتقاد دا

تواند شفاى الهى را جارى تواند بیدارى روحانى و احیاء مذهبى را ببار آورد. دعا مىضرورت دارد. دعاى ما مى
) هم آواز E.M.Boundsکنیم. من با آقاى اى.ام باوند (ریزند هنگامیکه ما دعا مىها فرو مىگرداند. قلعه

شوم که گفته است:مى

داد و هر چه بیشتر دعا کنیم دنیاى بهترى خواهیم داشت، دعاهاى مقدسین خداوند، جهان را با دعا شکل«
گرداند. خداوند دعا را وسیله رشد و ترقى و سعادت و نیکبختى در خداوند اراده او را بر روى زمین محقق مى

»زندگى قرار داده است.
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توانید تصمیم ندارم با شما بحث کنم که چرا با ایشان موافق هستم. اگر شما با من هم رأس هستید پس مى
بیشتر دعا کنید. و هر چه بیشتر دعا نمایید ایمان شما بیشتر رشد خواهد نمود.

****

نقشه اولیه خدا
و اولیه خداوند جستجو کرد. کلمه آدم به بایست در نقشه اصلى پاسخ سؤال چرا دعا ضرورت دارد را مى

معناى انسان و انسان شدن است به عبارت دیگر خداوند موجودى خلق فرمود و او را انسان نامید. خدا آدم را 
گذارى کرد. در کالم خدا اکثراً آنچه که انسان ترجمه شده در اصل عبرى لغت آدم خلق فرمود و او را آدم نام

خواهم بگویم که آدم نماینده تمامى بشریت است. اما هدف خدا چه بوده است؟ بکار رفته است. من مى
هاى آنان زمین را به ملکیت بخشید و ایشانرا فرمانروا بر تمام موجودات قرار داد خداوند به آدم و حوا و نسل

خوانیم:) مى26:1- 28چنانکه در (پیدایش 
ازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامى و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بس«

خزند حکومت نماید. پس خدا آدم را بصورت خود آفرید و او را بصورت خدا زمین و حشراتیکه بر زمین مى
آفرید و ایشانرا نر و ماده آفرید. و خدا ایشانرا برکت داد و خدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را 

خزند حکومت زید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتیکه بر زمین مىپرسا
»کنید.

خوانیم:مى3:8-8همچنین در مزمور 
اى، پس انسان چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشتهاى توست و به ماه و ستارگانیکه تو آفریده«

و بنى آدم که از او تفقد نمایى؟ او را از فرشتگان اندکى کمتر ساختى و تاج جالل و چیست که او را بیاد آورى
اکرام را بر سر او گذاردى او را بر کارهاى دست خود مسلط نمودى و همه چیز را زیرپاى وى نهادى. 

ى آبها سیر گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز. مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راهها
»کند.مى

آدم، نشانگر حضور خدا بر زمین
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مزمور فوق مسلط بودن ترجمه شده در اصل معناى مدیر، ناظر، وکیل 6که در آیه Mashalلغت عبرى 
و فرماندار را دارد. آدم میانجى و نماینده حضور خدا بر روى زمین بود (و البته این شامل تمامى نسل او نیز 

خوانیم که (آسمانها، آسمانهاى خداوند است و اما زمین را به بنى آدم مى16:115چنین در مزمور شود) هممى
باشد بدین معنا که خدا مىNathanعطا فرمود). لغتى که در اینجا عطا فرمود ترجمه شده در زبان عبرى 

را به او داده است.حق مالکیت را به آدم (و نسل او) نداده است بلکه مسئولیت اداره کردن و نظارت 
خوانیم که (پس خداوند آدم را گرفت و  او را در باغ عدن گذاشت تا کار آنرا بکند و مى15:2در پیدایش 

باشد که معناى آن حراست کردن و نگاهدارى مىShamaآنرا محافظت نماید) کلمه محافظت در عبرى 
دانم هیچیک از منصوب گشت. تا آنجا که من مىنمودن است. پس آدم در حقیقت از سوى خدا به نگاهبانى 

مقدس در اینکه آدم نماینده خدا بر روى زمین بوده بحثى ندارند اما بد نیست ببینیم که لغت دانشجویان کتاب
اند از آن جمله حضور نماینده به چه معناست؟ در لغت نامه انگلیسى نماینده را از زوایاى مختلفى تعریف کرده

) یعنى شخصى که نماینده حضور فرد دیگرى است و من افتخار present againمجدد است. (
گویم کنم که لقب نماینده عیسى مسیح را بر روى زمین بر خود دارم و امیدوارم هرگاه که به نام او سخن مىمى

است که آشکار کننده حضور او باشم. از جمله معانى دیگرى که در لغت نامه آمده این است که نماینده فردى 
کند. این جمالت بسیار شبیه به آن چیزى است که خدا به گوید و عمل مىبا اقتدار شخص دیگرى سخن مى

خواندیم که خدا آدم را موافق شبیه خود ساخت. لغتى که شبیه ترجمه شده در 26:1آدم فرمود. در پیدایش 
سیار زیاد شبیه خدا بود و این خود باشد که معناى آن (قابل مقایسه) است. یعنى آدم بمىdemuwthعبرى 

یک درس الهیاتى سنگین است.
نیز خواندیم که (تاج جالل و اکرام را بر سر وى نهادى). کلمه جالل در زبان عبرى 5:8در مزمور 
dabowd است که عالوه بر این معنا مفهوم وزن و سنگینى را نیز دارد. آدم بار سنگینى را بر دوش داشت او

نماینده حضور خدا بر روى زمین بود با تمامى اقتدارى که خدا به او عنایت فرموده بود. در زبان یونانى لغتى 
شخص آنگونه که واقعاً هست به بدین معنا که یک چیز یا یکDoxaکه براى جالل بکار رفته عبارتست از 

خوانیم که (او صورت و جالل خداست).(اول رسمیت شناخته شده و تصدیق گردد. هنگامیکه در کالم خدا مى
توان دریافت که خدا در انسان تصدیق کرده شد و آشکار گردید. چرا که انسان ) این معنا را مى7:11قرنتیان 

آشکار سازد. وقتى که خلقت به آدم نگریست خدا را دید. و این تا توانست پیوسته حضور او را بر زمینمى
زمانى تداوم یافت که انسان مرتکب گناه شد و از جالل خدا قاصر آمد. زان پس خدا دیگر در وجود آدم سقوط 

دوم کرده دیده نشد. ما باید برگردیم به اصل خود و دوباره به شباهت خدا متبدل گردیم. از جالل تا به جالل  (
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) تا صورت او در ما دوباره دیده شود. هدف من از بیان این عبارت چنین نیست که شما را محکوم 18:3قرنتیان 
خواهم شما را به نقشه و طرح خدا در بدو خلقت رهنمون گردم لذا نایم و یا در فشار قرار دهم بلکه مى

بندى نمایم: آدم به شباهت خدا بود. ام جمعهخواهم در چند جمله بطور خالصه آنچه را که تاکنون ارائه کردمى
او تصویرى از خدا بود. خدا در وجود او آشکار گشته بود به این معنا که آدم بارسنگینى را بر روى زمین بر 

ساخت. او فرماندار یا مدیر بود و زمین به دوش داشت. آدم نماینده خدا بود و حضور او را بر زمین آشکار مى
بود. زمین تحت نظارت و محافظت آدم بود. آدم محافظ یا نگاهبان خدا بر زمین بود. آنچه وى واگذار شده 

براى این سیاره رخ داده است چه نیک، چه بد، وابسته به عملکرد آدم و اعقاب اوست. لطفاً در این باره تأمل 
نسان بود و اگر اکنون همه ماند بخاطر عملکرد اکنید. اگر زمین ما در همان وضعیت نیکوى اولیه خود باقى مى

هاى او خواسته که با انسان ونسلچیز درهم ریخته و آشفته شده بازهم بخاطر عملکرد انسان است. خدا مى
گفت و مشارکت داشته باشد لذا او والدین اولیه ما را در شباهت خود بیافرید. او هر روزه با ایشان سخن مى

خواهد با انسان مشارکت داشته باشد. فرض کنید این داوند، پدر است و مىرفتند. اکنون نیز خآنها با خدا راه مى
گردد بلکه ما را تشویق عبارات نوعى تفسیر هستند اما به هر حال تغییرى در ماهیت کالم خدا ایجاد نمى

نماید تا در پى درك ضرورت دعا به کنکاش بپردازیم.مى

کندخدا در میان دعاهاى قوم خود عمل مى
توانست امتیاز ما درباره تاج جالل یا بار سنگین آدم صحبت کردیم. آدم بر روى زمین داراى اقتدار بود و مى

به سخنانى که شیطان خطاب به عیسى در زمان تجربه شدن وى گفت است توجه -خود را به دیگرى بدهد
دهم زیرا که به من سپرده شده کنید: و ابلیس بدو گفت جمیع این قدرت و حشمت آنها (جهان) را به تو مى

- 7بخشم. پس اگر تو پیش من سجده کنى همه آنها از آن تو خواهد شد (لوقا است و به هر که بخواهم مى
دانست. او ). آنچه او درباره بدست گرفتن حشمت و جالل دنیا گفت حقیقت داشت و عیسى نیز این را مى6:4

). خدا تصمیم داشت که کارهاى زمین از طریق انسان 11:1630:1431:12شیطان را رئیس این جهان نامید (یوحنا
توان درك کرد. از زمان خلقت آدم، خدا اراده معمول گردد و من معتقدم که در اینجا رمز ضرورت دعا را مى

فرموده بود که از طریق انسان در زمین عمل کند و نه مستقل از او تا جایى که خود تصمیم گرفت در شباهت 
گوید که خداى قادر و پادشاه سرمدى خود را محدود نمود مقدس مىپا به عرصه خاك فروگذارد. کتابانسان

تا در زمین و در میان انسانها عمل نماید و این داستانى نیست که به هم بافته باشیم.

آیا ضرورتى دارد که خدا و انسان با یکدیگر همکارى کنند؟
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ار براى خدا ضرورت دارد؟آیا وجود مردان و زنان وفاد
آیا وجود انبیا و داوران لزومى داشته است؟

آیا خدا به تجلى انسانى مسیح نیازى داشت؟
آیا وجود دست انسان براى جارى شدن شفا، دهان انسان براى بیان پیام نجات و پاهاى انسان براى رفتن 

جهت خدا ضرورت دارند؟

)10:6است که ملکوت و اراده او را طلب نماییم؟ (متى آیا خداوند از ما نخواسته 
داند حتى پیش از ) و او تمامى نیازهاى ما را مى11:6آیا نفرموده که براى نان روزانه خود دعا کنیم؟ (متى 

آنکه از او سؤال کنیم.
) و آیا 38:9تى آیا از ما نخواسته که به جهت کارگران در مزرعه از صاحب حصاد درخواست نماییم؟ (م

صاحب حصار بیشتر از ما اشتیاق ندارد؟ 
) و آیا 1:3آیا پولس رسول نگفت: براى ما دعا کنید تا کالم خدا جارى شود و جالل یابد؟ (دوم تسالونیکیان 

نقشه خدا به جز این است؟
هایى را از کالم خدا با آیا این سؤاالتى که مرور کردیم مبین اراده خدا نیستند؟ اکنون اجازه بدهید نمونه

یکدیگر بطور اجمالى بررسى کنیم.

دعاهاى مشتاقانه ایلیا
شویم که چگونگى انجام اراده خدا توسط دعاى یک با داستانى روبرو مى18در کتاب اول پادشاهان باب 

فرسا. در نفر را شرح داده است. دعاى ایلیاى نبى براى بارش باران پس از سه سال خشکسالى مداوم و طاقت
) به نکته مهمى در خصوص این واقعه اشاره شده است و آن اینکه نه فقط بر 18ù17:5رساله (یعقوب 

سال بسته شده بود. در کتاب حسب دعاى ایلیا باران بارید بلکه قبالً نیز براساس دعاى او آسمان به مدت سه
دهد که (برو و خود را به اخاب خوانیم که خداوند ایلیا را مخاطب ساخته و فرمان مى) مى1:18(اول پادشاهان 

افتند ایلیا را بنما و من بر زمین باران خواهم بارید) و در پایان این باب پس یک سرى وقایعى که اتفاق مى
بارد.ند و سرانجام باران بر زمین مىکبینیم که هفت بار دعا مىمى

براساس آیه اول خواست و اراده چه کسى بر ارسال باران قرار داشت؟ قطعاً اراده خدا بود و نه خواست 
توان دید؟ چرا ایلیا ایلیا. پس اگر اراده خدا بر بارش باران تعلق داشت آیا لزومى در دعاى دردمندانه ایلیا مى

مقدس نشان از کاملیت دارد و خداوند براى باریدن باران دعا کرد؟ عدد هفت در کتابهفت مرتبه به حضور 
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من اطمینان دارم که هدف خدا از یک جنبه این بوده است که به ما تعلیم دهد که تا حصول نتیجه دست از دعا 
قرار گرفته است پس چرا گردد و آن اینکه وقتى اراده خدا بر تحقق امرى برنداریم. اما سؤالى در اینجا مطرح مى

الزم است با جدیت به کوشش خود در دعاهایمان ادامه دهیم؟ آیا واقعاً دعاى ایلیا سبب باریدن باران شد یا 
دهد که زمان انجام اراده خدا با زمان دعا کردن او همزمان شده بود؟ یعقوب در نامه خود به این سؤال پاسخ مى

سمان را بست و دوباره گشود. (ایلیا مردى بود صاحب حواس مثل ما و به دعاى مشتاقانه یک مرد خدا بود که آ
تمامى دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت سه سال و شش ماه نبارید و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر 

).18ù17:5خود را رویانید) (یعقوب 
ست که خدا اراده فرموده تا از طریق انسان کار خود توان به این سؤاالت داد این ایگانه پاسخ منطقى که مى

کند مجدانه انتظار دارد تا ما از او بطلبیم. اندرو را به انجام رساند. حتى زمانیکه او شخصاً انجام کارى را آغاز مى
هاى او بستگى الینفک و جدایى ناپذیرى با دعاها و عطایاى الهى و رحمت«گوید: مورى در این زمینه مى

توان قدرت آسمان را به زمین آورد و تنها از این طریق هاى ما دارند... تنها با شفاعت کردن است که مىیدنطلب
همانگونه که ایلیا به استقامت و پشتکار نیاز داشت (من » یابد.است که کلیسا قوت غلبه بر جهان را مى

کند که بگوید من اطمینان دارم که یت مىهمین اندازه کفا0خواهم خیلى زیاد به تفسیر نمودن روى آورم)نمى
دعاهاى ما بیش از آنکه صرفاً یک عرضه حال به حضور پدر باشند در  عمل قوت بسیار دارند. من کامالً متقاعد 

اش الزم ها دعاى ما حجم بزرگى از قدرت خدا را تا آن اندازه که براى تکمیل ارادهام که در برخى موقعیتشده
سازد. و خدا این قدرت را براساس دعاى ما جارى مىگیرداست بکار مى

دانیال مرد دعا
رساند زندگى دانیال است. در قرن ششم پیش از نمونه بارز دیگرى که ما را در درك ضرورت دعا یارى مى

تاب دانیال ک9روند. سالها بعد در باب قوم اسرائیل به خاطر گناهانشان به اسارت مى606میالد حدوداً به سال 
یابد که مدت اسارت قوم به پایان رسیده است. ارمیاى نبى نه هاى ارمیا در مىخوانیم که او با مطالعه نبوتمى

فقط به اسارت گرفتار شدن قوم را اعالم کرده بود بلکه مدت این اسارت را نیز مشخصاً بیان نموده بوده. مدت 
دهد که بسیار با عملکرد بسیارى از ما تفاوت دارد. منظورم ام مىهفتاد سال. در این مرحله دانیال عملى را انج

هاى رهایى، آزادى، شفا، احیا و امثالهم است که عموماً با حالتى انفعالى منتظر به انجام نحوه برخورد ما با وعده
گوید اوست لذا مىدانست که خدا در انتظار شفاعت رسیدن آنها هستیم اما دانیال اینگونه نبود. او بهتر از ما مى

(پس روى خود را به سوى خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضرعات و روزه و پالس و خاکستر مسئلت 
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دانیم که جبرئیل فرشته بالفاصله به سوى او فرستاده شد تا او را فطانت و فهم ببخشد . و مى3:9نمایم) دانیال 
روز به 21فرماید اما اینکه از روز اول براى اجابت دانیال نزول مىبینیم با اى دیگر مى) اما در مرتبه21:9- 23(

توانم ) من نمى12:10انجامد تا به نزد او برسد زیرا در آسمان با فرشتگان ابلیس در نبرد بوده است (طول مى
تادن در هایى که خدا بخاطر آنکه نتوانسته انسانى را براى ایسبار خود را از انبوه وعدهمیزان حیرت تأسف

حضور خدا بیابد به کمال نرسانیده ابراز نمایم. 

خداوند دعاى ما را الزم دارد
دهد که خدا سرمنشاء بالمنازع حیات، زندگى و تمامى موجودات است (اعمال مقدس قویاً تعلیم مىکتاب

تادگى ما را الزم دارد ) لیکن خداوند دعاى ما، پشتکار و ایس10:50- 12) (مزمور 11:41) و (ایوب 25-24:17
(و در میان ایشان کسى را طلبیدم که دیوار بنا نماید و براى زمین به حضور من در شکاف بایستد تا آنرا خراب 

ام و ایشانرا به آتش غضب گوید خشم خود را برایشان ریختهننمایم اما کسى را نیافتم پس خداوند یهوه مى
).31ù30:22ام (حزقیال یشان وارد آوردهخویش هالك ساخته طریق ایشانرا بر سر ا

پوشى نماید. گناه دهد که او به سادگى از گناه چشمناپذیرى خدا با گناه اجازه نمىقدوسیت، راستى و سازش
باید داورى گردد. اما از سوى دیگر او محبت است و محبت وى همواره به سوى رحمت بخشش، احیا و مى

فرماید که خداوند از مرگ افراد شریر خشنود نیست (حزقیال . کالم خدا مىنمایدبازخرید کردن میل مى
نماید محبت مادامیکه عدالت من داورى را اقتضا مى«گوید: به وضوح مى22). آیات مذکور از حزقیال 11:33

شته توانم فردى را بیابم که از من تقاضاى رحمت و بخشش براى مردم را داطلبد. آیا مىمن آمرزش را مى
تواند سبب گردد تا رحمت من متجلى شود و چون هیچکس را نیافتم داورى من بر آنان نازل باشد؟ این کار مى

اید استنباط خواهیم بیش از آنچه شما از این متن برداشت کردهگردد. امکان دارد برخى بگویند که ما نمىمى
ص مسئولیتى را بر عهده بگیریم. اما در نور درخشان نماییم. و یا بگویند ما هیچ تمایلى نداریم که در  این خصو

توانم به نتیجه دیگرى برسم این آیات و متونى از این دست در کالم خدا و نیز با دیدن شرایط دنیا، شخصاً نمى
تأثیر قرار خداوند اجازه داد که انسان تاریخ را تحت«جز اینکه من مسئول هستم. آقاى پیتر واگنر گفته است: 

»تواند تأثیر آنرا براى جانهاى گم شده خنثى سازد.توان لزوم کفاره را لغو کند اما مىتحرك نمى.انسان بىدهد..
تواند ما را بخاطر تواند ما را به وحشت افکند زیرا مسئولیت ما بسیار بزرگ است و حتى مىاین حقیقت مى

تواند یک مزیت و وجود داشته باشد! مسئولیت مىتواند سبک شمردن دعا مقصر سازد. اما امکان دیگرى نیز مى
توانند قلب شما را در شرایطى تواند لذتبخش نیز باشد. اگر اجازه بدهید این حقایق مىامتیاز باشد. همچنین مى
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دعا ذاتاً شراکت «کامالً تازه نسبت به پدر آسمانى و خداوند ما عیسى قرار دهند. جک هایفورد گفته است: 
بخش خدا در ید شده با خداوند است که دست در دست او نهاده و بسوى تحقق هدف رهایىفرزند باز خر

»کند.بازخرید و کفاره گناه بر روى زمین حرکت مى
بیایید برخیزیم و مغتنم بشماریم فرصت عالى در آغوش گرفتن دعوت عظیم همکارى با خداوند را در 

را. بیایید نمایندگان او باشیم. خداوندا، ما را بیدار فرما.القدس و مقام شامخ سفراى ملکوت آسمان روح

سؤاالتى براى تأمل

توانید از این موضوع استفاده بود (و یا نسل او)؟ آیا مىچگونه اقتدار و نظارت آدم بر روى زمین کامل مى
کرده ضرورت دعا را شرح دهید؟

ه خود بسازیم چه بود؟منظور خدا از اینکه فرمود انسان را موافق شبی
کند؟ درباره کند که خدا از طریق دعاهاى ما عمل مىچگونه اثبات مى18داستان ایلیا در اول پادشاهان باب 

دعاى دانیال براى قوم خود چطور؟
دارد؟ریشه لغت (جالل) چیست؟ معناى اصلى این لغت چه حقایقى را درباره دعا و نمایندگى انسان بیان مى

کنید چه احساسى دارید؟دانید با خدا شراکت داشته و همکارى مىینکه مىاز ا

فصل سوم

بازنمایى عیسى

در جستجوى پاسخ
دانید حقیقتاً در جستجوى چه چیزى هستید احتماالً چیزى هم بدست نخواهید آورد. زمانى هنگامى که نمى

دانید چه کارى را باید  انجام دهید طبیعى است که از عهده کار به سادگى برنخواهید آمد. بیاد دارم یک که نمى
اى به کالس انگلیسى شسته بودم. من چندان عالقهروز بعدازظهر را که در دبیرستان در کالس ادبیات انگلیسى ن

نداشتم و افکارم بیشتر متوجه کارهاى مهمترى بود کارهایى مانند فوتبال و رانندگى کردن با کامیون! آن روز 
توانید حدس بزنید که افکار من در کجا سیر قرار بود مسابقه مهمى برگزار گردد و شما حتماً مى

ام و غریو شادى هواداران تیم را دیدم که توپ را وارد دروازه حریف کردهلتى مىکردند...خودم را درحامى
کشیدند. ناگهان با صداى معلم رشته افکارم از هم گسیخت و خودم را در شنیدم که از فرط شادى فریاد مىمى
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ره وجه وصفى کردم از من دربافضاى کالس یافتم. معلم که حتماً متوجه شده بود من در جاى دیگرى سیر مى
توانى راجع به وجه وصفى معلوم کرد. او گفت: داچ، مىسؤال مى» Present Paticiple«معلوم 

اى به کردم خود را متفکر، با هوش و زرنگ جلوه دهم چند ثانیهبراى ما صحبت کنى؟ درحالیکه سعى مى
ن سؤال هرچه که هست مربوط گذشت این بود که ایاطراف کالس نگاه کردم. آنچه در آن لحظات در ذهنم مى

شد. سپس پاسخ دادم که: خیر، خانم معلم من و شرایطى که در آن قرار داریم مى» Present«به زمان حال 
بینم اما مطمئن هستم که در یک جایى باالخره پیدا خواهد شد! باالخره نیز چیز خاص االن در اینجا نمى

کنم با انفجار که پاسخ آن روز خود را براى فرد دیگرى نقل مىنفهمیدم که وجه وصفى معلوم چه بود اما هربار
شوم! شاید نظر برخى درباره دعاى شفاعتى چیزى شبیه به این باشد. دعاى شفاعتى خنده طرف مقابل روبرو مى

گیرد اگر چه شاید نتوان تعریف کالسیکى براى در کل یک دعاست. شفاعت عملى است که در دعا صورت مى
کرد همانطور که من نتوانستم وجه وصفى معلوم را درك کنم. بگذارید از بعد دیگرى به مسأله نگاه آن ارائه 

توان داشت. و یا ایمان به معناى دعا نیست اما کنیم. توافق کردن به معناى دعا کردن نیست اما دعاى توافقى مى
رده باشد. دعاى متحد و توافقى نخواهد توان داشت. تا زمانى که فردى معناى توافق را درك نکدعاى ایمان مى

تواند دعاى شفاعتى مؤثرى داشته داشت و تا هنگامى که فردى مفهوم صحیح شفاعت را درك نکرده باشد نمى
دانم توجه شما باشد. آیا با من موافق هستید؟ پیش از اینکه شفاعت و متعاقب آن شفیع را تعریف کنیم الزم مى

باشد. که بستر تعریف ما مىاى معطوف نمایمرا به نکته
دعاى شفاعتى صرفاً بیان یک سرى الفاظ خاص نیست بلکه اوالً) طرح و نقشه الهى در بدو خلقت، ثانیاً) 
سقوط آدم و ثالثاً) راه حل خدا براى گناه را باید بخوبى درك نمود. به عبارت دیگر الزمست که ما مفهوم 

گاه قادر خواهیم بود که آنرا بدرستى تعریف نماییم. لطفاً به سه نکته توجه شفاعت را در این بستر بشناسیم و آن
کنید:

کند تا تصور درستى از شفاعت داشته باشید و بتوانید دعاى شفاعتى را بجا ) این مقوله به شما کمک مى1
آورید.

اه دعاهاى ما همواره در کند تا مسیح را بعنوان قطب شفاعت بهتر بشناسید آنگ) این مقوله به شما کمک مى2
امتداد عمل شفاعتى او قرار  خواهند گرفت.

) این مقوله شما را یارى خواهد کرد تا در بعد روحانى، بیشتر رشد نمایید.3

تعریف شفاعت
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در فرهنگ لغت و بستر تعاریف زیر براى لغت شفاعت ارائه شده است: 
دو شخص که با یکدیگر اختالف دارند، وساطت، پادرمیانى کردن، (مصالحه آشتى دادن، قرار گرفتن در میان

برطرف کردن مجادله دو نفر و میانجى گرى.
) آمده است: پادرمیانى بین دو شخص به نحوى mediateگرى (در همان منبع در توضیح لغت میانجى

ایجاد مصالحه. واسطه برقرارى که با یکدیگر آشتى نمایند. مذاکره کردن با دو طرف به منظور حل اختالف و 
»صلح و آرامى، شفاعت نمودن.

کنند و نیز توجه کنید که لطفاً توجه فرمایید که تمام لغات ذکر شده هم معنى بوده و یکدیگر را تکمیل مى
کند و گرى، شفاعت کردن را تعریف مىدهد. میانجىهر عبارت یا مفهوم ارائه شده عبارت بعدى را توضیح مى

توان دید که مفهوم شفاعت بطور گرى را. بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شده مىاعت کردن میانجىشف
کنند، دفاع کردن از گرى، وساطت، قرار گرفتن در میان دو طرف که مجادله مىخالصه عبارتست از: میانجى

وم در عینیت آن هستند. همچنین دیگران، نماینده بودن براى حل اختالف. وکالى دعاوى نمونه ملموس این مفه
توان افرادى دید که به این مهم مشغول هستند. مثالً در ادارات و در شقوق دیگر مشاغل اجتماعى نیز مى

کنند. بدون آنکه مفهوم روحانى را براى آن متصور گردم اذعان ها این نقش را ایفا مىهاى گوناگون منشىشرکت
گر است که فرد بعنوان نماینده آن نیرو از اقتدار دارى از یک نیروى حمایتدارم که این عمل مستلزم برخورمى

تواند یک قاضى، کارفرما، مدیرعامل و یا هر منصب دیگر باشد.الزم برخوردار باشد. حال این نیرو مى
Presentباشد (چنانکه در فصل پیشین توضیح دادم نماینده بودن به معناى حضور مجدد نیز مى

againبرد و منتظر روز محاکمه ) سالها پیش پدرم بخاطر درگیرى با یک مأمور انتظامى دربازداشت بسر مى
خود بود. او از یک وکیل دعاوى درخواست کرده بود تا به جاى او در دادگاه حاضر شود. علت درگیرى وى 

در بازداشت وى کرده بود. این بود که مأمور پلیس پدر مرا اشتباهاً به جاى فرد دیگرى تصور کرده و اصرار
وکیل مدافع در میان پدرم و قاضى ایستاده بود. او نحوه وقوع ماجرا را بدقت بررسى کرد، مدارك الزم را 

گرى او عالى بود. ما برنده آورى نمود آنگاه در دادگاه به جاى پدرم حضور یافت و به حق که میانجىجمع
یابد. این ماجرا صرفاً ردن همواره در بعد عملکرد وکال تجلى نمىشدیم و از پدرم رفع اتهام گردید. شفاعت ک

بعنوان یک نمونه در اینجا ذکر گردیده است. هر نوع عملکردى حاکى از وساطت و ایجاد مصالحه را شفاعت 
افکنیم به مسئله شفاعت در بستر آفرینش و سقوط. آدم در مقام نماینده توان نامید. اکنون نگاهى مىکردن مى

دا بر سیاره زمین بود تا عمل نظارت، حفاظت و مدیریت آنرا انجام دهد. خداوند به آدم گفته بود که از او چه خ
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انتظارى دارد و آدم نماینده حضور خدا بر زمین بود. او دراقع واسطه میان خدا و حیات زمین بود. به دیگر 
نمود.سخن آدم نقش شفیع یا میانجى را بر زمین ایفا مى

یح، شفیع غایىمس
دانیم که آدم سقوط کرد و خدا شخص دیگرى را فرستاد که عهدجدید او را (آدم ثانى) یا (آدم آخر) همه مى

نامد. او آمد تا آنچه را که آدمِ نخست ناتمام گذارده بود کامل گرداند. مسیح آمد تا نماینده حضور خدا در مى
فت. او آمد تا میانجى و واسطه مصالحه بین خدا و انسان باشد. بر زمین باشد. حضور مجددى که در او تحقق یا

طبق انجیل یوحنا، مسیح آمد تا خدا را آشکار گرداند. (خدا را هرگز کسى ندیده است پسر یگانه که در آغوش 
).18:1پدر است همان او را ظاهر کرد.) (یوحنا

کنند از یک ن را دارد. داستانى نقل مىمعناى ظاهر کردن و آشکار ساختexegeomaiکلمه یونانى 
بیند ضمن تحسین کردن کار او کودك خردسال که تصویرى را نقاشى کرده بود. زمانى که معلم نقاشى او را مى

ام! معلم گوید: این عکس خدا است که کشیدهخواهد که درباره آن توضیح بدهد و کودك مىاز کودك مى
دهد: اى دارد! کودك پاسخ مىداند که او چه قیافهحال خدا را ندیده و نمىگوید: اما عزیزم هیچکس تا به مى

ام دیگر همه خواهند فهمید که خدا چه شکلى است!حاال که من اینرا کشیده
دانیم خدا چگونه است. اما طنز عیسى به جهان ما آمد تا خدا را آنطور که هست آشکار سازد و اکنون ما مى

وجود دارد و آن اینکه کسى که نماینده، واسطه و میانجى خدا بر زمین بود اکنون نیاز دارد تا تلخى در این میان 
شخص دیگرى میانجى او باشد! آنکه نماینده حضور خدا بر زمین بود اینک نیاز دارد تا فرد دیگرى واسطه میان 

فقط حضور خدا را براى انسان بر او و حضور خدا باشد. و البته تنها عیسى مسیح آن میانجى حقیقى بود. او نه 
انسان وکیل هر دوطرف بود. او غایت واال و یگانه حد - زمین آورد بلکه انسان را نیز به حضور برد. این خدا

» از جانب انسان به حضور«و کاهن اعظم » از جانب خدا بسوى انسان«واسط میان خدا و انسان است. او رسول 
زمین و آسمان آویخته شد، یکدست در دست خداى پدر و دست دیگر در ). او در میان 1:3است. (عبرانیان 

دست انسان. آیا تصویر او براى شما واضح گشته است؟ شفاعت مسیح تنها در دعا نبود بلکه او در عمل 
) عیسى مسیح هم اینک 1:2مصالحه را به ارمغان آورد. او مدافع و شفیع ما در حضور خداوند است (اول یوحنا

فرماید. شفاعت عیسى با عمل فدیه او تفاوت دارد. در فدیه، ما از قید گناهان حضور پدر شفاعت مىما را در
شویم. ایم و در شفاعت، عادل شمرده شده و در حضور پدر به عنوان افرادى عادل معرفى مىخود آزاد شده

آورد: مون را بر زبان مىشوم او حضور دارد و شاید سخنان قریب بدین مضهرگاه که به تخت فیض نزدیک مى
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پدر، داچ به حضور تو آمده تا صحبت کند. او با تقوا یا عدالت شخصى خودش نیامده. او در اعتماد به من به «
توانم تصور کنم که پدر آسمانى و مى» حضور تو آمده. او در نام من آمده است تا چیزهایى را از تو طلب نماید.

اى چون در نام تو آمده است همواره شناسم. تو او را به شباهت ما تبدیل کردهاو را مى«دهد: نیز چنین پاسخ مى
»خواهى بطلب.گویم. داچ فرزندم بیا و آنچه را که مىاو را خوشامد مى

توانیم دعا کنیم. این است مفهوم و معناى طلبیدن در نام او. کند و از این رو ما مىعیسى براى ما شفاعت مى
مسأله شفاعت در بستر سقوط را از منظر دیگرى نیز بنگریم. وقتى آدم و حوا سقوط کردند به دو اجازه بدهید 

مسأله مهم نیاز مبرم داشتند (و متعاقب ایشان تمامى بشریت.م) اولین نیاز ایشان این بود که کسى میان خدا و 
نیاز داشتند که میان ایشان و ابلیس ایشان واسطه گردد و مصالحه و آشتى با خدا را برقرار نماید و دوم کسى را 

بایستد و آنان را از تسلط شیطان برهاند. پس آنان از یک نظر به اتحاد و از نظر دیگر به انفصال نیاز داشتند. نیاز 
اساسى ما نیز همین است. و عیساى مسیح تنها کسى است که هر دو نیاز بشریت را برطرف ساخته و به انجام 

خدا واحد است و میان خدا و انسان یک متوسطى است یعنى انسانى که مسیح عیسى رسانیده است. (زیرا 
گر وجود دارد گوید که یک شفیع، یک میانجى و یک مصالحه). این آیه به سادگى مى5:2باشد) (اول تیموتاؤس 

ت. و این و او عیساى مسیح است. بدین معنا که دعاهاى شفاعتى ما درواقع بسط و امتداد عمل شفاعتى او اس
سازد که خدا هیچ شفاعتى را غیر از شفاعت مسیح موضوع از اهمیت خاصى برخوردار است زیرا آشکار مى

خواهم بازگردم به کنند. اکنون مىپذیرد و با درك این حقیقت است که دعاهاى ما با قوت عمل مىنمى
ام و تقاضاى خویش را چنین دهشد. من در حضور خدا ایستاگفتگویى که در حضور تخت فیض خدا انجام مى

ام تا رحمت و نجات ترا براى مردم تبت طل نمایم. خدا نمایم: پدر مقدس، به حضور تو آمدهعرضه مى
تواند در پاسخ من بگوید: چگونه این کار را انجام دهم درحالیکه آنان همواره در پرستش خدایان خود مى

اند. و من پاسخ هرگز از من چنین امرى را طلب نکردهساخته خویش مشغول هستند به اضافه اینکه آنان
دهم: خداوندا من به این دلیل چنین خواهشى را بر زبان آوردم چون عیسى براى آنان واسطه و میانجى شده مى

است و من براساس عمل او این خواهش را دارم ضمن آنکه عیسى اکنون در آسمان بر دست راست تو نشسته 
برگزیده است تا در تداوم راه او گام بردارم. من ملکوت و اراده مقدس ترا براى مردم تبت است و مرا بر زمین

طلبم تا براساس کار کنم و از حضور تو مىنمایم و این را براى مسیح و از طریق مسیح درخواست مىطلب مى
تواند بگوید: پدر مىاى که عیسى انجام داد همچنان عمل غایى و کارگران به جهت خود بفرستى. و مصالحه

درست گفتى. اى جبرئیل تو سخنان داچ را شنیدى پس منتظر چه چیزى هستى؟
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توزیع کننده براى خدا
گویم دعاهاى شفاعتى ما آشکار کننده و تداوم بخش عمل شفاعتى مسیح است درواقع هدفم بیان وقتى مى

. ما خدمت مصالحه، رهایى، پیروزى و غیره را تفاوت موجود میان تولید کردن در مقابل توزیع کردن است
کنیم همانند آنچه که شاگردان با پنج نان و دو ماهى کردند آوریم بلکه آنها را میان مردم توزیع مىبوجود نمى

).17:14- 19(متى 
بخشد تا بدانیم که: سازد و جرأت مىدرك این حقیقت ساده ما را از ترسهایمان آزاد مى

واهد از طریق ما توزیع نماید.خخدا مى
خواهد از طریق ما شفاعت نماید.شفیع آسمانى مى

گرى کند.خواهد از طریق ما میانجىمیانجى آسمانى مى
خواهد از طریق ما نمایندگى خود را آشکار سازد.نماینده حضور خدا مى

خواهد از طریق ما وساطت نماید.حد واسط الهى مى
خواهد از طریق ما پیروزى خود را اعمال فرماید.صاحب پیروزى مى

).19ù18:5گر آسمانى خدمت مصالحه خود را به ما سپرده است (دوم قرنتیان مصالحه

توانیم به توانیم هیچکس را در حضور خدا عادل سازیم. ما نمىما قدرت رهانیدن هیچکس را نداریم، ما نمى
را شکست دهیم. تمام این کارها قبالً توسط عیسى مسیح انجام شده است. رهایى، پیروزى و قوت خود ابلیس 

نجات، کامل شده است. شفاعت نیز قبالً انجام شده است. تمام شد، به انجام رسید. وه چه آرامشى! خدا را 
شکر.

مقدسى از دعاى شفاعتى ى کتاببایست این برکات را طلب نماییم. بنابراین اجازه دهید تعریفو اکنون ما مى
را در اینجا ارائه نمایم:

دعاى شفاعتى امتداد و بسط خدمت عیسى در بدن او کلیسا است جایى که ما از یک سو بعنوان واسطه میان
ایستیم و از سوى دیگر میان جهان و شیطان خدا و جهان بشرى در راستاى هدف مصالحه جهان با خدا مى

یم تا شکست او و پیروزى صلیب را اعالم نماییم.گیرقرار مى
خواهد که انسان بر روى زمین نماینده او باشد همانگونه که خود نماینده پدر بود. عیسى، عیسى مسیح مى

فرستم) انسان پدر ود و ما انسانِ او هستیم یعنى کلیسا. او فرمود (همانطور که پدر مرا فرستاده من نیز شما را مى
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ام بسیار مهم و درواقع تجسم تمامى حقایقى است که تاکنون ). درك این مفهوم که فرستاده شده21:20ا(یوحن
یک شخص. » فرستادن«ایم. نمایندگى یعنى بدانهإ؛ّّاً پرداخته

نیست بلکه بر فرستنده است. » فرستاده«شخصى که از اقتدار فرستنده خود برخوردار است. تأکید اصلى بر 
تاده شده بود و از همین رو اقتدار و قدرت خاصى داشت. او اقتدار خود را از پدرى گرفته ود که عیسى فرس

وى را فرستاده بود. در انجیل یوحنا چهل مرتبه براین حقیقت تأکید شده که عیسى فرستاده پدر بوده است و 
). این حقیقت مهم 16:7) و (یوحنا10:14داد بلکه پدرى که او را فرستاده بود (یوحناخود آن اعمال را انجام نمى

درباره ما نیز صادق است. ما نیز در نام او که ما را فرستاده است اقتدار داریم. تا زمانیکه در این عرصه گام 
کند. در سال مند هستیم و خود را فاعل نخواهیم شمرد بلکه او را که در ما عمل مىبرداریم از قدرت عیسى بهره

کردم صدایى در درونم طنین انداز شد: (به آنجا سفر کن و نماینده عیسى واتماال دعا مىزمانیکه براى گ1977
کردم این صداى شریر است که قصد باش). ابتدا سعى کردم این فکر را از خودم دور سازم چون تصور مى

هاى او باش، پاهاى گفت: (صداى او باش، دستفریب دادن مرا دارد. اما دوباره همان صدا را شنیدم که اینبار مى
اى در داد. نماینده او باش.) ناگهان بارقهدانى اگر او در جسم بود انجام مىاو باش. آن کارى را انجام بده که مى

کردم. خواستم نماینده خودم یا سازمانى باشم که در آن کار مىذهنم درخشید و افکارم روشن شد. من نمى
آورد من نیز نماینده او در میان گفت و اعمال او را بجا مىالم او را مىهمانگونه که عیسى نماینده پدر بود، ک

کردم نه به قدرت و نه به قوت شخصى که عمل مى» فرستاده«بایست به عنوان یک مردم آن کشور بودم. من مى
. دادمخواست انجام مىبا اقتدار مسیح. قضیه ساده بود من فقط نماینده او بودم و آنچه را که او مى

عیسى در گواتماال
یکبار در گواتماال به همراه یک تیم ویژه بازسازى راهى روستایى دور افتاده شدیم. در آنجا هیچ خبرى از 

ها پیش ساخته براى اهالى بودئ کشى نبود. هدف ما در آنجا برپاکردن خانهامکاناتى نظیر برق و تلفن و آب لوله
از دست داده بودند. در آن زمین لرزه مهیب حدود سى هزار نفر کشته و 1976هاى خود را در زلزله که خانه

خانمان برجاى مانده بود. در طول روز سعى و تالش ما معطوف برپا ساختن بیش از یک میلیون نفر آواره و بى
شد. ما هاى یک اتاقه بود و با غرور کردن خورشید فعالیت ما در داخل دهکده و میان مردم متمرکز مىخانه

نمودیم که محبت او ما را برآن داشته تا با صرف پول و وقت خود کردیم و اعالم مىانجیل مسیح را موعظه مى
اى که بدین نحو به خدمت خود مشغول بودیم عده معدودى آنجا و در میان ایشان باشیم. در طول یک هفته

دادند. در آخرین شب العملى بروز نمىا عکسشنیدند امقلب خود را به خدا سپردند. عموماً سخنان ما را مى
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کردم یکى از اعضاى تیم به من اطالع داد اقامت ما در آن دهکده در حالیکه خود را براى موعظه انجیل آماده مى
که با صحنه عجیبى در خارج از دهکده روبرو شده است. وقتى که همراه او به محل مورد نظر رفتیم دختر بچه 

ا یافتیم که او را به درخت بسته بودند.اى رساله7یا 6
اند؟ چند نفر از اعضاى تیم از خانواده آن دختر سؤال کردند که چرا او را مانند یک حیوان به درخت بسته

انگیز او شبیه حیوانى بود که تک و تنها او را به درختى بسته باشند. والدینش پاسخ دادند که: واقعاً حالت رقت
زند و اگر او را و هم به خودش و هم به دیگران صدمه مىاو دیوانه است و ما قادر نیستیم وى را کنترل کنیم. ا«

دانستم چگونه قلبم شکست و نمى» اى نداشتیم جز اینکه او را به این نحو ببندیم.گریزد. هیچ چارهباز کنیم مى
با این موضوع برخورد کنم. چند دقیقه بیشتر به شروع جلسه پایانى ما نمانده بود و من هنوز برجاى خود 

ه و متحیر بودم. ناگهان احساس کردم همان نداى درونى که قبل از آغاز سفر در ذهنم طنین انداز شده بود ایستاد
گوید: (به مردم بگو که تصمیم دارى برگردى و براى آن دختر دیوانه که به درخت بسته مجدداً با من سخن مى

اى. به اش با آنها سخن گفتهدهى که دربارهمىاى انجام شده دعا نمایى. به ایشان بگو که این کار را درنام عیسى
توانند قدرت شریر را درهم بشکنند. آنگاه که دختر شفا یابد و این مردم بگو که تنها در نام عیسى است که مى

توانند اش صحبت کرده بودى حقیقت دارد. آنان مىبه حال طبیعى بازگردد خواهند دانست که آنچه تو درباره
اش موعظه کرده بودى.)یسى همان است که تو دربارهباور کنند که ع

با حالتى آمیخته با ترس در درون خود گفتم: متوجه نشدم! تو انتظار دارى من به مردم چه بگویم؟! و باز هم 
همان کلمات را شنیدم. دستور همان بود: (مرد ایمان باش. بیاد بیاور آنچه که پیش از آغاز سفر با تو گفتم. 

ه عیسى باش.) کامالً احساس کردم که ایمانم قوتى جدید یافت با خود اندیشیدم: (تکیه من بر خودم نمایند
نیست بلکه بر آن کسى است که مرا فرستاده است. من فقط سخنگوى او هستم. من فقط کارى را که او انجام 

یده و دعاى من صرفاً عمل او را کنم. او قبالً عمل رهایى خود را در آن دختر بچه به کمال رسانداده اعالن مى
گرداند. جرأت داشته باش و پیروزى را در آغوش بگیر.) با اطمینان و قوتى تازه تصمیم خودم را به جارى مى

اند اطالع مردم رسانیدم. آنان با تکان دادن سرهایشان به نشانه تصدیق به من فهماندند که متوجه منظور من شده
کردند. در آن شب مهتابى و در آن دهکده دور افتاده گواتماالیى زندگى من مىو با حیرت به سخنان من گوش

براى همیشه عوض شد. من دعا کردم و حضور عیساى زنده آنجا را فرا گرفت عیسى دیگر دسیسه یک 
خارجى نبود بلکه او زنده و کامالً واقعى بود. عیسى دیگر تصورى پنهان نبود او حضورى آشکار داشت و 

کفایت همه چیز بود. عیساى جلیلى اکنون عیساى گواتماال بود. آن شب افقى تازه پیش رویم گشوده حضورش 
اى بود: عیسى و من.شد که ناشى از درك مفهوم تازه
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الگوى آسمانى
براى اولین بار من طرح و الگوى آسمانى را درك کردم: عیسى فاتح و پیروز است، ما مجریان هستیم. عیسى 

دهنده است، ما رهاکنندگان هستیم. عیسى سر است، ما بدن او هستیم.فدیه
آرى، عیسى آن دختر کوچک را شفا داده آزاد نمود.

آرى، مردم دهکده تماماً به سوى عیسى آمدند.
آرى، عیسى با فرستادن یک نفر حکمفرمایى خود را اعمال فرمود.

شفاعتى من عمل شفاعتى انجام شده عیسى را جارى ساخته شراکت خدا و انسان تجلى عیسى یافت. دعاى
بود. کار او دعاى مرا قوت بخشید و دعاى من عمل او را جارى ساخت. در ملکوت قوت او، ما تولید کننده 
نیستیم بلکه توزیع کننده هستیم. چه تفاوت بزرگى در اینجا وجود دارد. عیسى تولید کننده است و ما توزیع 

کننده هستیم.

سؤاالتى براى تعمق بیشتر
شفاعت و دعاى شفاعتى را تعریف کنید. چه تفاوتى با یکدیگر دارند؟ چرا  این نکته از اهمیت خاصى -1

برخوردار است؟
ارتباط میان شفاعت و وساطت چیست؟-2
توانید مقصود مرا از بیان جمله که مسیح، شفیع است و دعاى ما بسط و تداوم کار او است را بیان آیا مى-3

نمایید؟
معناى عبارت شخصى که فرستاده شده چیست؟-4
توانید به او یارى رسانید؟شناسید که بنوعى بسته شده باشد؟ چگونه مىآیا کسى را مى-5
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فصل چهارم

مالقاتها: خوب، بد، زشت

بیند، شیطان رقیب را)(خدا، همدم را مى

کنند. او میان آسمان و زمین بر صلیب آویخته شده است. دو نوع دید مفاوت همزمان این صحنه را نظاره مى
یکى خشنود و راضى و دیگرى زشت و جابرانه.

یک مرد در شرف مالقات با عروس خویش است و یک مار در حال برهم فشردن دندانهایش. (از اینجاست 
کرده با زوجه خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم که مرد پدر و مادر را رها

).32ù31:5گویم) (افسسیان است لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن مى
(اى خداوند برخیز اى خداوند مرا رهان زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدى دندانهاى شریرانرا شکستى) 

).7:3(مزمور 
چه به هم پیوستنى و چه درهم شکستنى... -اىاى و چه پراکندگىاى چه یگانگىچه زشتىچه زیبایى، 

توان در صلیب مشاهده نمود:هاى دیگرى را نیز مىعالوه بر تصویر فوق، دیدگاه
رحمت رویاروى با داورى-
عدالت رویاروى با گناه-
نور رویاروى تاریکى-
فروتنى رویاروى نخوت و غرور-
محبت رویاروى نفرت-
زندگى رویاروى مرگ-
لعنت یک نفر روى صلیب رویاروى با لعنت اولیه یک نفر از درخت-
نیش مدت رویاروى با پادزهر رستاخیز-

تواند آنرا تا رسیدن به کمال تداوم ریزى کند و تنها اوست که مىتوانست چنین طرحى را پىتنها خدا مى
توانست از ریخته شدن خون، حیات بیافریند. از درد، سالمتى پدید آورد. از طرد شدگیک، بخشد. تنها خدا مى
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توانست. چنین عمل ه کسى غیر از خدا مىعدالتى، عدالت را نمایاند. چاتحاد را بازسازى نماید و از بى
توان به این سؤال ارائه کرد: فقط خدا. آیا اى را به تحصیل نتایجى نیکو مبدل سازد؟ قطعاً یک پاسخ مىشریرانه

اید؟ آن مار قدیمى که پیروزى خود را در شما نیز چون من مفتون این حقایق عمیق و عملکرد خداى قدیر شده
دید اینک از شکست عظیم خود در زیر درخت صلیب به ک و بد کامل و درخشان مىکنار درخت معرفت نی

اید که آدم اول در باغ عدن در رنج و تعبى دهشتناك گرفتار شده است. آیا تلطیف این حقیقت را لمس کرده
تر فائق آمد.اى بس عظیممقابل وسوسه تسلیم شد اما آدم آخر در باغ جتسیمانى بر وسوسه

در معناى رویارویىشفاعت
باشد که معناى آن (رویارو شدن) است. در زبان انگلیسى کلمه مىpagaشفاعت در زبان عبرى لغت 

بار معنایى قابل توجهى دارد. معناى آن صرفاً به دعا و دعاى شخصى ختم Intercessionشفاعت 
در pagaگردد. لغت هد را نیز شامل مىتواند انجام بدگردد بلکه آنچه را که یک شخص در حین دعا مىنمى

عبرى نیز مشابه همین بار معناى را دارد. در مجموع این لغت یعنى (شفاعت) چه در زبان عبرى و چه در زبان 
توان انجام داد اشاره دارند. در طول فصول انگلیسى معانى متعددى دارد که همگى آنها به آنچه که در دعا مى

نى اشاره خواهم کرد و سپس آنها را در چهارچوب دعا، معنا خواهم نمود. با این کار به آتى به برخى از این معا
تدریج آگاهى ما نسبت به آنچه عیسى انجام داد فزونى خواهد یافت خصوصاً به جنبه عمل شفاعتى او نظر 

داوم و گسترش کار او توانیم دعاهاى خود را در تخواهیم افکند و اینکه ما بعنوان بازنمایاننده عیسى چگونه مى
یعنى رویارویى اشاره کردم. شفاعت، فرصت رویارویى را pagaجهت بدهیم. در اینجا به نخستین معناى 

ایستد.کند. از سوى دیگر او رویاروى تاریکى و ظلمت مىسازد و شفیع با خدا مالقات مىفراهم مى

جلسات شفا
سفر دیگرى 1980خدا با قوم خود مالقات کرده است. در سال ام در جایى که من شاهد معجزات شفا بوده

نمودند. قرار بود به دیدار بانویى برویم به گواتماال داشتم در آن سفر، همسرم و یک زوج دیگر مرا همراهى مى
گردد.خواست تعلیم ببیند تا بیشتر و بهتر با حقایق کالم خدا آشنا که اخیراً قلب خود را به خدا سپرده بود و مى

گردد. اى سقوط کرده و مچ پایش دچار شکستگى مىتقریباً شش ماه جلوتر، آن خانم از روى چهارپایه
دهد و لذا ترمیم استخوان شکسته به سختى و کندى صورت ها اغلب براى افراد مسن رخ مىاینگونه شکستگى

کشید. محل شکستگى هنوز متورم ود و او مىگیرد. زمانیکه با او مالقات کردیم هنوز از ناحیه مچ پایش درد مى
داد. من و دوستم که به همراه همسرش با ما آمده بودند با دیدن آن خانم به یک حس مشترك دست را آزار مى
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خواهد که او شفا یابد. پس از اینکه احساس خود را با او در میان نهاده و رضایت وى را یافته بودیم: خدا مى
ستیم که پاى خود را روى چهارپایه بگذارد سپس من دعاى خود را شروع کردم. زمانیکه کسب کردیم از او خوا

میان او و خدا ایستادم تا خدا با وى مالقات کند حضور خداوند چنان پرقدرت بر جمع ما قرار گرفت که ذهن 
ا فقط به همین نیاز داشت. من از ادامه دعا بازایستاد. بیاد دارم که تنها یک کلمه را توانستم ادا کنم: پدر، و خد

من تنها یک گام برداشته بودم تا خدا با آن زن مالقات کند و خدا آنقدر مشتاق مالقات با آن زن بود که 
خواست بیش از آن تأمل کند!نمى

القدس تمامى فضاى اتاق را مملو ساخته بود و آنقدر مقتدرانه بود که زبانم بسته شد و فقط حضور روح
گریستند. آن بانویى که به دیدارش رفته بودیم نیز به آرامى م. همسرم و آن زوج همراهمان نیز مىگریستمى

ریخت و پاى او اهسته از روى چهارپایه به پایین آمد و چندین بار تکان خورد، ورم مفصل او از بین اشک مى
رفت و درد ناپدید شد. مالقات انجام شده بود!

القدس پر ساخت.فا بخشیده و به روحخداوند او را کامالً ش
دیدار مشابه دیگرى در گواتماال داشتیم. این بار همگى به مالقات زنى رفته بودیم که مسلول و در بیمارستان 

هاى بسترى بود. ما او را در بخشى مالقات کردیم که حدود چهل زن دیگر نیز در آنجا بسترى ودند، تخت
ها وجود نداشت با حداقل فاصله از یکدیگر قرار گرفته بودند. هیچ حائلى میان تختاى فشرده و بیماران بگونه

کردیم و شد. هنگامیکه با او صحبت مىهاى آن زن به سادگى در فضاى تنفسى سایر بیماران پخش مىو سرفه
کتر نماید. پس کرد که خود را به ما نزدینمودیم متوجه شدیم که بیمار تخت کنارى او تالش مىبرایش دعا مى

از اینکه دعاى ما خاتمه یافت او از ما درخواست کرد تا براى وى نیز دعاکنیم. با خوشحالى پذیرفتیم که براى 
او دعا کنیم. آن زن با تالش زیاد دستهایش را از زیر پتو بیرون آورد و به ما نشان داد. دستهاى او در جهت 

ودند. عمالً دستهاى او قادر به انجام کارى نبودند. آنگاه به ما خالف طبیعى پیچ خورده و بسوى بدنش برگشته ب
گفت که پایهایش نیز چنین حالتى دارند. قلب همگى ما آکنده از درد بود. آنگاه خدا را به مالقات وى طلب 

کردیم.
تشویق توانستیم تصور کنیم که چه اتفاقى رخ خواهد داد. دعا کردیم و سپس سعى کردیم او راهیچیک نمى

کنیم که به خدا اعتماد کند سپس به سراغ سایر بیماران بخش رفتیم تا ببینیم آیا کسى مایل هست براى او دعا 
توانستیم بین بیماران بمانیم کنیم یا خیر. از آنجا که هیچیک از خدمه بیمارستان حضور نداشتند ما به آزادى مى

ده بودیم که صداى جیغ بلندى ما را از حرکت بازداشت. به و دعا کینم. هنوز چند قدمى از تخت آن زن دور نش
داد، انگشتان خود سرعت به طرف محل صدا برگشتیم. آن زن دستهاى خود را به آزادى به هر طرف حرکت مى
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گفت: معجزه شد. معجزه شد، زد و ا کلمات اسپانیولى مىکرد و با پاهایش از زیر پتو لگد مىرا باز و بسته مى
دانم چه کسى ). مالقات اتفاق افتاده بود! نمىMilagro >Milagro ,Milagro! (معجزه شد

اى رخ دهد اما هرگز کردم که معجزهبیش از دیگران متعجب شده بود، آن زن، سایر زنان و یا من؟! آرزو مى
» روزهاى انجیل«هایى فقط در اى در ذهنم درخشید که چنین صحنهاى را  انتظار نداشتم. ناگاه بارقهچنین صحنه

خواستند تا ایشان را خدمت کنیم. براى دهند. تمامى بیمارانى که در آن بخش بسترى بودند از ما مىرخ مى
دیدم! ما حیات را در آن بخش از پیوست حقیقت داشت یا من خواب مىدانستم آیا آنچه بوقوع مىلحظاتى نمى

گفتیم و دعا رفتیم و از مسیح با ایشان سخن مىدیگر مىبیمارستان احیاء کرده بودیم. ما از یک تخت به تخت
کردیم. آن زن مسلول شفا یافت و زن دیگرى که قرار بود فرداى آن روز تحت عمل جراحى قرار گیرد به مى

جاى اتاق عمل راهى منزلشان شد درحالیکه کامالً شفا یافته بود. روز با شکوهى بود و بیاد دارم که چندین 
نیز با یکدیگر سرائیدیم. زمانیکه پرستاران متوجه سروصداى بپاخواسته در آن بخش شدند ما را سرود روحانى

سریعاً به بیرون هدایت کرده و از ما خواستند که آنجا را ترك کنیم. آنان برگشتند و ما نیز دوباره برگشتیم! 
بازگشت و با حالتى کامالً جدى اکثریت آن زنان مشغول دعا بودندو دقایقى نگذشته بود که پرستار مجدداً 

تواند غم، ناامیدى و اندیشیدم که چه چیزى در روى زمین مىدستور داد که آنجا را ترك کنیم. با خود مى
بیمارى را تغییر دهد؟ قطعاً خدا و نه هیچکس یا هیچ چیز دیگر. تنها مالقات خدا با مردمش و جلسات دعا که 

د.کننامکان این مالقات را فراهم مى

القات با ماده خرس
هایش کشته شوند با انسان برخورد بهتر است از مرد احمق خوانیم (اگر خرسى که بچهمى12:17در (امثال 

در حماقت خود.)
ام و امیدوارم که هرگز هم برخورد نکنم حال من هرگز با یک ماده خرس در طبیعت وحش برخورد نکرده

بان پیر و با تجربه در خصوص چگونه رودرو ایش باشد چه بدون آنها! اما بخاطر دارم که یک جنگلچه با توله
پسرم، تا جایى که «از این قرار است: کرد. بخشى از سخنان او در این بارهشدن با یک خرس مرا راهنمایى مى

هایش ها اجتناب کنى. اما اگر روزى با خرسى روبرو شدى که تولهامکان دارد سعى کن از برخورد با خرس
هایش قرار بگیرى بلکه سریعاً محل را ترك کن و به همراه او هستند هرگز سعى نکن در میان خرس ماده و توله

پیش از » ت آخرین چیزى حکه خواهى دید چهره ماده خرس خواهد بود!سرعت دور شو. در غیر این صور
دانم که بگویم من به هیچ وجه قصد ندارم که معناى دلخوایى را بر تن آیه آنکه وارد موضوع شویم الزم مى
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مذکور بپوشانم و آنرا به نحوى در چهارچوب دعا قرار بدهم. قصد من فقط این است که بگویم لغت عبرى 
توانسته استفاده کند اما است. قطعاً نویسنده متن از لغات مشابه دیگرى در عبرى مىpagaهمان » برخورد«

کند که نویسنده تعمداً آنرا انتخاب کرده تا به برخوردى سخت و شدید که ذکر این لغت در این آیه مشخص مى
به آیات ذیل رجوع نمایید:تواند منجر به مرگ شود بطور ضمنى اشاره کرده باشد. در این خصوص حتى مى

). 46الى25:2) (اول پادشاهان 15:1) (دوم سموئیل18ù17:22) (اول سموئیل 12/:1521:8(داوران 
تواند ناخوشایند باشد. بعنوان نمونه برخورد شیطان با تواند برخوردى جابرانه باشد! مالقات نیز مىشفاعت مى

کرد تا میان خدا و فرزندان او قرار بگیرد. اما . شیطان تالش مىکردعیسى هنگامیکه او براى ما شفاعت مى
). وقتى که شیطان 51:27عیسى هنگامیکه بإ؛ّّ و کامالً رودرو قرار گرفت زمین شکافته شد و متزلزل گردید (متى 

) 4:2کرد (مزمور کرد که پیروز شده صداى خنده خدا را شنید که او را استهزا مىبا  تمامى قوتش تصور مى
تمام «آنگاه شیطان فریاد بلندى را شنید که هرگز پیش از آن نشنیده بود صداى فریاد پسر انسان را که گفت: 

کنم تصور نکنید منظور عیسى از این گفته مربوط به پایان یافتن زندگیش بود. ). خواهش مى30:19(یوحنا» شد
یعنى (بطور کامل به انجام رسید) و استTetelestaiدر یونانى » تمام شد«هرگز چنین نبود. جمله 

» بدهى بطور کامل پرداخت گردید.«(بطور کامل پرداخت گردید) درواقع عیسى با صداى بلند اعالم کرد که: 
هللویا!

) (اشعیا 15:3). کوبیدگان استراحت یافتند (پیدایش 1:61) (اشعیا6:419:3اسیران رها گشته (اول پطرس 
). لغت جالب توجهى در 18:28و کلیدها عوض شدند و اقتدار منتقل گشت (متى )24:2) (اول پطرس 5:53

استفاده شده که به آنچه بر صلیب گذشت اشاره دارد. آیه را با یکدیگر بخوانیم KJV) ترجمه 8:3(اول یوحنا
در اصل (...و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا  اعمال ابلیس را باطل سازد.) آنچه باطل گرداند ترجمه شده

باشد یعنى نابود گرداند که اشاره به هر دو بعد فیزیکى و حقوقى دارد. درك معناى کامل این مىIuoیونانى 
بخشد.لغت ما را در شناخت آنچه که عیسى در قبال ابلیس و قوتش انجام داد یارى مى

خصى از آن بیش در گرو در بعد حقوقى و قانونى: الف) حکم قطعى مبنى بر اینکه چیزى یا شIuoلغت 
یا اسارت نماند ب) متحمل کردن یا باطل ساختن یک قرار داد قانونى منعقد شده میان دو طرف. عیسى آمد تا 

ما از اسارت شیطان رها ساخته و معاهده او را باطل گرداند او قدرت تسلط شیطان بر ما را در هم شکست.
) 41:37ذوب نمودن، و شکستن یک چیز است. در (اعمال در بعد فیزیکى به معناى حل کردن،Iuoلغت 

بینیم یعنى با قوت توفان نحوى شکست که به همین لغت را براى بیان چگونگى درهم شکستن کشتى پولس مى
) نیز همین لغت را در بیان چگونگى ذوب شدن 10:3-12قطعات متعدد تبدیل شد. همچنین در (دوم پطرس 
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بینیم. عیسى نه تنها از لحاظ حقوقى و شرعى ما را آزاد کرده بلکه این رهایى را ا مىعناصر و از هم گسیختن آنه
با قوت و اطمینان ظاهر ساخته است. او اسیران را به رستگارى، شکسته دالن را به شفا و کوبیدگان را به آزادى 

از اسارت ابلیس قدیه داده است.

اعالم پیروزى
تاریکى مسئولیت داریم که پیروزى خود را اعالم نماییم. جالب است بدانید که هنگام رویارویى با قوات 

استفاده کرده است (یعنى آنچه Iuoگفت از لغت عیسى مسیح هنگامیکه از جنگ روحانى کلیسا سخن مى
ى را داشته است نه آنکه عیسى به زبان یونانLuoعیسى بکار برده در نگارش عهدجدید به زبان یونانى معناى 

سپارم و آنچه بر زمین کلیدهاى ملکوت آسمان را به تو مى«فرماید: ) مى19:16سخن گفت هباشد. م) در (متى 
Luoهمان کلمه » گشایى«ببندى در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایى در آسمان گشوده شود.) لغت 

یونانى است.
}P - نده محترم از لحاظ رسد که تفسیر نویسبه نظر نمى19:16درباره متىexegetical .صحیح باشد

}Pهاى بعد از او و الزاماً کلیسا در این روزگار.م زیرا مخاطب پطرس است نه نسل
) و یا اینکه برعهده ما قرار دارد که اعمال او Luoحال سؤال اینجاست که آیا مسیح اعمال شریر را گشوده (

)؟ پاسخ این است که اگر چه عیسى مسیح بطور کامل اقتدار و تسلط شیطان برانسان را درهم Luoرا بگشاییم (
خواهد تا پیروزى او را اعالم نماید. با اى را مىشکست و معاهده او را باطل نمود لیکن بر روى زمین نماینده

ما در «اعتى او را بسط دهیم. توانیم عمل شف(مالقات) اکنون مىpagaتلفیق این معنا در ذهن با معناى عبرى 
داریم که پیروزى عیسى کامل است. او در ایستیم و اعالم مىدعاهاى شفاعتى رویاروى نیورهاى ظلمت مى

رویارویى با نیروهاى ظلمت در کار شفاعتى خودبه پیروزى کامل دست یافت.)
بسته شده بود رخ داد. ما با نیروهاى اى که به درخت و این دقیقاً همان چیزى است که درباره ان دختر بچه

ظلمت رو دررو بودیم اما پیروزى عیسى را اعالم کردیم. چند سال پیش از این در کشور کواتماال یکى از 
دوستان من در یکى از جلساتى که داشتیم به خانم جوانى اشاره کرد و گفت چند ماه پیش از آن جلسه که با 

شود. شبان کلیساى وى او را به نزد دوست من آورده ود. دوستم آشنا مىیکدیگر بودیم او با آن خانم جوان
گفت آن زمان این خانم جوان از ناحیه گردن به پایین کامالً فلج بود و یاراى تکلم نیز نداشت. اما مى
توانست سر خود را به آهستگى تکان دهد. شبان وى گفته بود که آن دختر مدت دو سال است که در چنین مى
برد و عجیبترین نکته اینکه پزشکان کوچکترین دلیلى براى این مشکل را در او انگیزى بسر مىضعیت رقتو
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نیافته بودند. دوست من در آن زمان بعنوان واعظ میهمان در جلسات آن کلیسا حضور یافته بودو هیچیک از 
دوست من به آرامى به صندلى دانستند که در چنین موقعیتهایى چگونه باید عمل کنند. اعضاى کلیسا نمى

کند. به محض زند و به آرامى در گوش او سخنانى را نجوا مىشود. در کنارش زانو مىچرخدار او نزدیک مى
شتابد. دوست من گیرد، قوت مسیح به مالقات ایشان مىآنکه او در میان آن دختر و نیروهاى ظلمت قرار مى

) در نام عیسى مسیح به Luoشکنم (ر این دختر جوان را درهم مىکند: شیطان، من بندهاى تو بچنین دعا مى
دهم دور شده این دختر را رها نمایى.تو دستور مى

تواند گردد. یک هفته بعد او مىدهد. هیچ تغییرى مشاهده نمىهیچ واقعه خاصى در آن زمان رخ نمى
کنند. یابند و به راحتى حرکت مىتازه مىدستهایش را اندکى حرکت دهد. در طول همان هفته دستهاى او قوت

گردد. آن خورند. یک ماه بعد او کامالً سالم و سر و حال د رانظار ظاهر مىآنگاه پایهایش نیز اندکى تکان مى
دختر خطاب به دوست من علت گرفتارى  بیمارگونه خود و اینکه چرا پزشکان قادر به یافتن هیچ دلیلى براى 

گوید یکى از معلمین دبیرستان که جزو جادوگران طایفه خود بوده دهد او مىشرح مىمشکل او نبودند را 
کند اما دختر همواره امتناع نسبت به وى سوء نظر داشته و بارها او را به ایجاد ارتباط نامشروع ترغیب مى

بت ندهد او را براى گوید که اگر به تقاضاى او پاسخ مثورزد تا اینکه آن معلم براى آخرین بار به وى مىمى
هاى فلج بطور ناگهانى نهد اما ظرف مدت کوتاهى نشانههمه عمر علیل خواهد کرد. دختر به تهدید وقعى نمى

شود تا نتواند با هیچکس درباره این واقعه سخن گوید. واقعاً چه شوند. زبان او بسته مىدر وجود او نمایان مى
برداشتن گام ایمان و ایستادن میان آن دختر و نیروهاى ظلمت، اعالم اتفاقى رخ داد که آن دختر را آزاد کرد؟

نامم. یک مالقات مى» شفاعت«پیروزى عیسى، و امکان مالقات او با عیسى. این است آنچه که من آن را 
تواند به تواند تلخ و سخت باشد. یک ایماندار در مقام شفیع مىتواند خوب و لذتبخش باشد و نیز مىمى

تواند به مالقات نیروهاى شریر رفته خدا وارد شود تا برکت مصالحه خدا با جهان را طلب نماید و یا مىحضور 
پیروزى صلیب عیسى را اعالم کند. اهداف متفاوت هستند اما یک چیز قاطعانه وجود دارد: دعاهایى که با درك 

گامى که روى خدا نزدیک شود قظعاً کنند. و هنمفهوم شفاعت ابراز گردند فرصت مالقات با خدا را خلق مى
آساى مشکل نترسید. عیسى به شما صالحیت داده تا نماینده او باشید. چیزى تغییر خواهد کرد از هیکل غول

هاى گذشته خود هراسان نباشید. خود را همانند کودکى ببینید که در حیاط منزل با همچنین بخاطر ضعف
اندازد فرض کنید یک توپ و چوب بیسبال دارد. توپ را به هوا مىبازى خود سرگرم بازى کردن است. اسباب

گوید عیبى ندارد، به هر حال من بزرگترین افتد. به خودش مىزند. اما توپ جلوى پاى او به زمین مىو ضره مى
م ضربه زند اما باز هاندازد و ضربه مىو بهترین بازیکن بیسبال در تمام جهان هستم. دوباره توپ را به هوا مى
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کند. سرانجام کند. آنگاه دوباره و دوباره پرتاب مىدارد و با دت آنرا وارسى مىرود. توپ را برمىاو به خطا مى
اى هستم!گوید: آه عجب ضربه زنندهخسته شده به خود مى

توانى. پس براى مالقا با خدا دعا کن.ایمانى را بخود راه مده، تو مىبى

مق بیشترسؤاالتى براى تع
دوگونه متفاوت رویارویى یا مالقات را شرح دهید.-1

را تعریف کنید و معناى آن را در ارتباط با کار مسیح بیان نمایید.Luoکلمه -2
توانید به او کمک کنید؟شناسید که محتاج مالقات با خدا باشد؟ چگونه و چه زمانى مىآیا کسى را مى-3

فصل پنجم

ه به گونهگون

به من تکیه کن

چارلى براون یک سفال کار ببود و البته در کار خود نمونه نبود. او کارهایش را چندان با کیفیت عرضه 
خورد. سرانجام یک روز ریچارد احساس کرد که کرد. همسرش لوسى طبق معول همیشه برایش غصه مىنمى

هاى همسرش نیست. درحالیکه از خشم و عصبانیت برافروخته بود بیش از آن قادر به تحمل ریشخندها و طعنه
به سوى کپه خاك سفالگرى رفت و روى آن نشست. درحالیکه لوسى همچنان به مضحکه موهن خود ادامه 

اى زد. او بسوى محلى که چارلى نشسته بود حرکت کرد و داد کارگر وفادار چارلى دست به عمل غیر مترقبهمى
دانست. در روى خاك نشست. او خود را در آن شرایط سخت روحى شریک و سهیم چارلى مىدر کنار او بر 

) و (بارهاى سنگین یکدیگر را متحمل شوید) 15:12کالم خدا آمده است (ماتم کنید با ماتمیان) (رومیان 
هر حال باید کنند اما به ). هرچند که این تصویر به طور کامل مفهوم آیات فوق را تداعى نمى2:6(غالطیان 

بدانیم که مسئولیت ما صرفاً سهیم شدن در بارهاى سنگین برادران و خواهران ایماندار نیست بلکه حمل کردن 
و دور نموردن آن بارهاى سنگین از ایشان است. و این دو با یکدیگر تفاوتى در خور تعمق دارند. اول شامل 

کلمه در عهدجدید براى مفهوم متحمل شدن بکار شراکت است و دومى به معناى عمالً دور ساختن است. دو
داشتن چباشد یعنى نگهمىanechomai) است که لغت 2:4رفته است. یکى در (افسسیان 
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فرنگى را بر روى یک قطعه خواست بوته گوجهیزى یا چیزى را در باال نگاه داشتن. مثالً هنگامیکه شخصى مى
ائل گرداند به نحوى که آن چوب وزن بوته را تحمل نماید از این چوب که بطور عمودى در زمین فرو رفته ح

) از متحمل یکدیکر باشید سخن 2:4) و (افسسیان 13:3کرد. زمانیکه پولس رسول در (کولسیان کلمه استفاده مى
خم گوید به همین نکته مهم اشاره دارد. بدین معنا که ما در کنار برادر یا خواهر خود که از فشار بارهایشمى

نگران نباش تو بر زمین نخواهى افتاد و قامت تو درهم نخواهد شکست زیرا «گوییم ایستیم و به او مىشده مى
ام تا در تحمل سنگینى این بار ترا یارى رسانم و تا هر زمانى که بخواهى من در کنار تو من در کنار تو ایستاده

»مانم.مى
مقدسى اهى اوقات کلمات و سخنان ما بیش از خودمان کتابچه تصویر دلنشینى است از بدن مسیح. گ

هستند!
است که معناى آن برداشتن و جابجا کردن یک چیز است. bastatoلغت دوم بکار رفته در عهدجدید 

) 2:6) و (غالطیان 1:15اى دیگر. این لغت در رساله (رومیان به عبارتى حمل کردن یک بار از یک نقطه به نقطه
استفاده شده است. عیسى مسیح هر دو معنا را به کمال درباره ایماندارانش معمول فرموده است. اکنون تصویر 

گردد او در شفاعت خود صرفاً دعا نکرد بلکه کارى را به انجام رسانید. او تر مىعتى او باز هم واضحعمل شفا
واسطه شد تا ما را به حضور پدر معرفى کند و اسارتهاى ابلیس را درهم بشکند. عمل شفاعتى مسیح در حد 

نى کرد و او نیز تماماً آنها را از ما کمال بود و چه ژرف و عمیق است این معنا که گناهان ما تماماً بر او سنگی
دور نمود. (...و خداوند گناه جمیع ما را بر وى نهاد...و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیارى را بر خود 

).12ù6:53گرفت و براى خطاکاران شفاعت نمود) (اشعیا 
اى مسیح است در آیاتى که ذکر کردم هباب پنجاه و سوم اشعیا از مهمترین متون نبوتى عهدعتیق درباره رنج

بکار رفته است. یکبار در معناى (بر وى نهاد) و یکبار هم در معناى (شفاعت نمود) pagaدوبار کلمه عبرى 
دهند کما اینکه در ها و...بر او گواهى مىها، بیمارىهر دو کاربرد این لغت به قرار گرفتن گناهان، ترس

که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وى عدالت خدا شویم) (دوم عهدجدید آمده است (زیرا او را
هاى ما را از ما دور ساخت. به همان اندازه که ). و عالوه بر آن، عیسى مسیح گناهان و پلیدى21:5قرنتیان 

را حمل ). او دیگر گناهان ما 12:103مشرق از مغرب دور است گناهان ما را از ما دور ساخته است (مزمور 
که قبالً به آن اشاره کردم همین معنا gastazoکند زیرا آنها را منهدم ساخته و بدور افکنده است. لغت نمى

کند: ما در کنار ایماندار را دارد. تلفیق معناى این دو لغت تصویر زیباترى از شراکت در بدن مسیح را ارائه مى
افکنیم.یش را برداشته بدور مىافرازیم و بارهاایستیم و او را برمىخم شده مى
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چون دیگران به یاریت ایند رهایى را در آغوش بگیر
گاهى اوقات وعده خدا در اتحاد تو با «گفت: این سخن یادمان یکى از دوستانم است. مایک اندرسون. او مى

یکبار زمانیکه » اهد گرفت.آیند جریان رهایى ترا در برخوگردد هنگامیکه آنان به یارى تو مىدیگران محقق مى
کردند بخاطر قرار گرفتن در شرایطى خاص معناى این مله مایک و همسر و فرزندشان در جامائیکا خدمت مى

اى عملى و ملموس در زندگى خود درك کردند. فرزند آنان بناگاه دچار یک بیمارى سخت شد به را بگونه
گذشت و اکنون با پسر آنان بین دو تا سه سال از عمرش مىحدى که پزشکان امیدى به زنده ماندن او نداشتند.

کرد. در این زمان مایک از من و تنى چند از دیگر خادمین خدا درخواست کمک مرگ دست و پنجه نرم مى
نمود. من در یک جلسه دعا بودم که یکى از همکارانم گفت که تلفنى بسیار ضرورى از جامائیکا دارم. از آن 

و گوشى را برداشتم. صدایى از آن سوى خط گفت: جماعت جدا شدم 

متأسفم که در میان جلسه مزاحم تو شدم داچ. اما حقیقتاً به کمک تو نیاز داریم.-
بسیار خوب مایک بگو جریان چیست؟-

مربوط به پسرمان توبى است. تب مهلکى بر او عارض شده و او در آستانه مرگ قرار دارد. پزشکان هر 
شود. آنها توانستند انجام دادند اما نه علت بیمارى او مشخص است و نه از شدت تب کاسته مىکارى که مى

رسد که قادر نیستم دم اما بنظر مىحتى مطمئن نیستند که امشب را به صبح برساند. من بارها و بارها دعا کر
حمله شریر را دفع کنم. خداوند براى من آشکار فرمود که یک روح قدرتمند ضعف پشت این قضیه است. 

برد. احساس آیم. آن طفل کوچک در شرایط بغرنجى بسر مىام که به تنهایى از عهده این کار برنمىفهمیده
توانیم قدرت شریر اعت کننده قوى در این امر با من متحد شوند مىگوید اگر چند شفکنم که خدا به من مىمى

»را درهم شکسته و پسرم را نجات دهیم.
کردند، ایمان داشتند اقتدار نام مایک اندرسون و همسرش پام ایماندارانى بسیار قوى بودند. آنها دعا مى

رد سؤال کنید که با این اوصاف چگونه قادر کردند. امکان داشناختند. آنها در گناه زندگى نمىمسیح را مى
خواست از این فرصت براى تعلیم دادن کنم خدا مىدانم لیکن گمان مىنبودند حمله شریر را دفع کنند؟ من نمى

به آنها و البته من و سایر خادمین همراه استفاده نماید. من به همراه حاضرین در جلسه دعا و سایر خادمینى که 
فراخوانده بود در دعا متحد شدیم. ما در ایاالت متحده بودیم و او در جامائیکا.مایک آنها را 
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کند و گفتم: پدر، اجازه فرما تا در مسئولیت خدمتى خود pagaما از خدا خواستیم تا با آن طفل مالقات 
یم. ما را در پیروزى عیسى را برایش شرایط، و برکت عهدجدید را اعالم نمایpagaبعنوان شفاعت کنندگان 

و اجازه فرما تا از طریق مسیح این ضعف را لمس نماییم. برما قرار بده anechomaiقرار بده کنار توبى
»طلبیم.نماییم. ما اینرا در نام عیسى از تو مىbastatoاین بار را تا توانیم آنرا از توبى دور 

اینکار را در نام مسیح انجام دادیم چون این سپس متحداً سلطه شیطان بر زندگى آن پسر بچه را بستیم و
پیروزى از آن او بود و ما فقط آنرا اعالم کردیم.

چند ساعت بعد مجدداً مایک تماس گرفت و گفت: تقریباً به محض آنکه مرتبه اول تلفن زدم و چند نفر از 
ظرف این چند ساعت او کامالً شما را به یارى طلبیدم تب پسرم افت کرد و وخامت اوضاع روبه نقصان نهاد.

بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده است! مایک ادامه داد که: از خداوند سؤال کردم که چه نیازى بود تا 
دست طل بسوى سایر خادمین دراز کنم؟ و خداوند در پاسخ قسمتى از کتاب یوشع را به ذهنم آورد که 

»هنگامیکه از سوى پنج پادشاه مورد حمله قرار گرفته بودند.ماجراى استمداد جبعوئیان از لشگر یوشع بود
کتاب یوشع را براى من بازگو کرد. جالل برنام خداوند باد. بدن مسیح در اتحاد 10و9سپس مایک بابهاى 

گفت: داچ، پس از اینکه درباره وقایع مذکور در خود جالل او را آشکار کرده بود. در پایان مکالمه مایک مى
کردم خداوند درس بزرگى را به من داد و فهمیدم که چرا در رویارویى با این یوشع تعمق مى10و9هاى ببا

گردد. هنگامیکه مشکل به یارى شما نیاز داشتم زیرا گاهى اوقات وعده خدا در اتحاد تو با دیگران محقق مى
ین حقیقتى ژرف و عالى نیست؟ خداى آیا ا» آیند جریان رهایى ترا در بر خواهد گرفت.آنان به یارى تو مى

قادر مطلق برکت عهد خود را از طریق ما اعالم فرموده بود. این تمامیت آن چیزى است که درباره شفاعت 
و بار سنگین anechomai. ما در کنار او ایستادیم pagaتوان گفت. او نیاز فرد دیگرى را بر ما نهاد مى

.bastatoهایش برداشتیم وى را از شانه

مواجهه و پایمال کردن دشمن
توان در نمونه عملکرد یوشع با جبعونیان تصویر ژرف و پرمحتواى شراکت و همکارى مسیح و کلیسا را مى

اى ) پیدا کرد. یوشع در عهدعتیق نمونه22:10- 27توان در کتاب (یوشع مالحظه کرد. مورد مذکور را مى
باشند. نام یوشع در لغت عبرى معادل و برابر با نمودى از کلیسا مىسمبلیک از عیسى مسیح است و قوم او 

خوانیم که پنج پادشاه متحد شده پس از قبول شکست در جنگ به غارى پناه عیسى است. در آیات مذکور مى
دهد که آنان را به نزدشبرند تا خود را مخفى سازند. با یافتن محل اختفاى آن پنج پادشاه یوشع دستور مىمى
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دهد که در آن ایام کامالً مرسوم بود. ارتش مغلوب در آورده روى زمین بخوابانند. سپس او عملى را انجام مى
و از خویشتن «گوید: ) مى15:2شناخت. پولس رسول در رساله (کولسیان این حرکت فاتح جنگ را برسمیت مى

یوشع آنچه را که رسم » آن بر آنها ظفر یافتریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را عالنیۀ آشکار نمود چون در 
دهد. به جاى آنکه پاى خود را بر گردن پادشاهان مغلوب بگذارد از آن ایام بود به طریقى متفاوت انجام مى

خواهد که اینکار را انجام دهند. در پیروزى از سپاهیانش نیز پیروزى را اعالم کردند همانطور سپاهیان خود مى
هاى قوات تاریکى را شکست داد از کلیسایش عطا فرموده است. زمانیکه او شیطان و ریاستکه مسیح نیز به 

گوید: پیروزى من از آن مسیح مى» پایهاى خود را بر گردن  دشمنان بنهند«سپاهیانش (کلیسا) خواسته است 
ز اقتدار من بهره چویید.ام اعالم نمایید و در هر آنچه پیش رو دارید اشماست پس آنچه را که به انجام رسانیده

» و خداى سالمتى بزودى شیطان را زیر پایهاى شما خواهد سایید«گوید: مى20:16پولس رسول در رومیان 
بخشم که مارها و عقربها و تمامى قوت دشمن را پایمال اینک شما را قوت مى«و عیساى مسیح خود فرمود 

.19:10لوقا »کنید و چیزى به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید
و همه چیز را زیر «این دقیقاً همان کارى است که درباره مایک انجام دادیم: ما اعالتم کرده و پایمال نمودیم. 

و واضح است او که همه چیزر ا زیر پایهاى 22:1افسسیان » پایهاى او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد
).27:15وى انداخت مستثنى است (اول قرنتیان 

به «گوید خوانیم که خداوند مىکه یک مزمور مسیحیایى فوتوریستیک یا موعودنگر است مى110در مزمور 
گوید ) آیا میان این مزمور و عهدجدید که مى1(آیه » انداز تو سازمدست راست من بنشین تا دشمنانت را پاى

اد تناقضى وجود دارد؟ آیا همه چیز زیر چون عیسى بدست راست خدا بنشست همه چیز را زیر پاى خود نه
پایهاى او انداخته شده یا خواهند شد؟ همه چیز در صلیب عیسى زیر پایهاى او قرار گرفت و کامل خواهد 

کند به سهم و قسمت ما اشاره مى110مزمور 3و2هنگامیکه ما سهم خود رإ؛ ّّ بدرستى انجام دهیم. آیات 
خواهد فرستاد. در میان دشمنان خود حکمرانى کن. قوم تو در روز قوت (خداوند عصاى قوت ترا از صهیون 

هاى قدوسیت، شبنم جوانى تو از رحم صحرگاه براى توست). آنچه در این باشند و زینتتو هدایاى تبرعى مى
دهد. عیسى در است که در عبرى معناى سپاه و لشگر را هم مىChayilمتن (قوت) ترجمه شده لغت 

یانى است که عصاى قوت او را برداشته و پیروزى بزرگ وى بر قوات شریر را اعالم کنند. آرى جستجوى سپاه
نماییم.او همه چیز را زیر پایهاى خود نهاده و ما اینرا اعالم مى
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داریم (سهم ما). هیچ دانشجوى عیسى بر شیطان و قلمرو او غلبه یافته است. ما این پیروزى را اعالم مى
را از جنگ روحانى جدا سازد به همین دلیل است pagaتواند لغت شفاعت مقدس نمىى کتابجدى و کوشا

ام و در فصول آینده نیز اینرا ادامه خواهم داد.که من بر روى جنگ روحانى اینقدر متمرکز شده
ت و اند معناى اعمال خشونکه پایمال کردن ترجمه شدهpateoو نیز لغت یونانى darakلغت عبرى 

بکار رفته است. اما 15:19و مکاشفه 3:63یا جنگیدن را دارند.و بطور سمبلیک درباره غلبه مسیح در اشعیا 
اند بلکه در باره ما نکته جالب توجه براى من این است که این دو لغت نه تنها درباره عیسى مسیح معمول شده

ام هر جایى که کف پاى شما گذارده شود به شما داده«خوانیم مى3:1اند. بعنوان نمونه در یوشع نیز بکار رفته
به عبارتى خداوند فرموده است که هر جایى که با سالح ایمان وارد شوید من آنجا را » چنانکه به موسى گفتم

اى رخ نخواهد داد. تصور نکنید که وعده داده شده به یوشع ارتباطى به ام اما اگر آماده نباشیم واقعهبه شما داده
اول قرنتیان «اى بود از آنچه که براى ما مهیا شده است ر ما ندارد. آنچه براى یوشع و قوم او رخ داد سایهعص
11ù6:10این 4:10باید اسلحه روحانى را بپوشیم و قوات شریر را پایمال کنیم (دوم قرنتیان ) لذا ما نیز مى (

دهد. غالب مواقع هنگامى که برادران و جام مىعمل یعنى شفاعت. عملى که مسیح انجام داد و از طریق ما  ان
خواهران ما در مسیح اسیر احساس یأس و ناامید هستند گونه خود را بدیشان نزدیک کرده و بار ضعفها و 

کنم که مسیح در تو زندگى کند.داریم: آرزو مىهاى ایشان را برمىنگرانى
صان نهد.کنم که رنج و پریشانى تو در مسیح رو به نقآرزو مى-
انگیز شیر سبط یهودا در کلیسا طنین انداز گردد.کنم که غرض رعبآرزو مى-
کنم اراده مقدس خدا بر زمین انجام گردد.آرزو مى-

نمایم:داستان زیر را بعنوان حسن ختام این فصل ذکر مى
زدن در خیابان و دیر آمدن به بعنوان لجاجت با هشدارهاى مداوم پدر، پسر کوچک وى همچنان به پرسه 

داد. یک روز پدرش به او گفت که این آخرین اخطار است و او باید پس از منزل پس از اتمام مدرسه ادامه مى
تعطیل شدن مدرسه به سرعت به خانه بازگردد. اما اومجدداً دیر به خانه بازگشت. هنگام صرف شام، آن پسر 

او متعجب و بهت زده شده بود. لحظاتى چند تحت تأثیر این واقعه بود که اى نان را در بشقاب یافت. فقط قطعه
زمینى نموده در برابر وى قرار داد. ناگهان پدرش بشقاب او را برداشت و آنرا مملو از گوشت پخته و سیب

م و گفت: در طول زندگیم آنچه که درباره خدا شناختبعدها هنگامیکه آن پسر به مردى جوان مبدل شده بود مى
اینکه او چگونه است مدیون عملکرد پدرم در آن شب هستم.



14

دهد. هدف ما بس گرانبهاست. شفاعت کردن نیز بهایى دارد که باید آنرا شبیه شدن به مسیح به ما ارزش مى
توان خداگونه بود.بپردازیم. بیایید یکبار دیگر به میز پربرکت خود توجه کرده نشان دهیم که چگونه مى

ؤاالتى جهت تعمقس

توانید تشریح کنید که سپر بال بودن چه ارتباطى با شفاعت کردن دارد؟آیا مى-1
و رابطه مسیح و کلیسا وجود دارد؟22:10-27چه تشابهى میان یوشع -2
توان تصویرى از مسیح و کلیسا ارائه نمود؟چگونه مى110در مزمور -3
نمایید؟اید که او را دوست داشته محبت مىآیا امروز به عیسى گفته-4

فصل ششم

تعدى، ممنوع!

مرزهاى حمایتى
»ها را در اینجا نریزید... متخلفان، متجاوز خواهند بود.زباله«

رودیت بود. اما عبارت هشدار فوق ا حروف شبنما نوشته بود و هنگام تاریک شدن هوا نیز به سادگى قابل
فوق باعث تعجب من شد زیرا به جاى آنکه بنویسند متخلفان مورد پیگرد قرار خواهند گرفت نوشته بودند 
متخلفان، متجاوز خواهد بود! این عبارت را در شهر اوکالهما دیدم. شاید در آن شهر اوضاع اینطورى بوده 

است!
عد شفاعت است. بعد حمایتى شفاعت یا مرزهاى حمایتى یک بیت سرود روحانى هدف من اشاره به یک ب

دهم هنگام رانندگى سرود بخوانم) شیطان تو حق خواندم. (من ترجیح مىاز آن عبارت ساخته و براى خود مى
(شفاعت pagaلغت 19ندارى در اینجا زباله بریزى. متخلف مجارات خواهد شد. در کتاب یوشع باب 

رفته است. در این باب راجع به مرزبندى زمینهاى اسباط کهن توضیحاتى ارائه شده کردن) چندین بار بکار
هاى مختلف این متن از لغات متفاوتى براى اشاره به مرزبندى استفاده شده است.  اما در است. در ترجمه

تى (براى این منظور استفاده شده است. آیا استفاده از لغpagaاز لغت spirit-filledمقدس کتاب
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که معناى شفاعت را دربردارد براى تشریح مرزبندى و حدود و تفور اسباط باعث تعجب شما شده است؟ 
اینطور نیست؟

کند. آید زیرا به گستره حمایتى دعا اشاره مىاما نباید سب تعجب شما شود. بنظر من بسیار منطقى مى
توانیم از طریق شفاعت کردین، پیرامون زندگى خود و ما مى«خواهم بر روى این نکته تأکید فراوان نمایم که مى

بینیم که جه معناى عمیق و آرامش بخشى در معانى این لغت اکنون مى» دیگران مرزهاى حمایتى ترسیم نماییم
وجود دارد.

هاى شیطانى، ضرب و شتم، کنند که حفاظت شدن از تصادفات، تباهى،دامبسیارى از مسیحیان تصور مى
شود و الزم نیست ما در این باره کارى و حمالت گوناگون فرایندى است که خود بخود انجام مىتهدیدات

انجام دهیم. بعبارتى اگر خدا بخواهد ما را از چنین عواملى محفوظ بدارد خود اینکار را خواهد کرد و اگر هم 
گردند. چنین نگرشى بسادگى خدا اراده او چنین نباشد پس اجازه خواهد داد که این مسائل در زندگى ما واقع 

کند چنانکه گویى در حاکمیت خدا چنین عواملى وجود دارند. را مسئول وقوع اتفاقات ناخوشاید معرفى مى
گویند هر آنچه بر زمین نه فقط در زندگى مسیحیان بلکه درباره تمامى برخى دیگر از این هم فراتر رفته و مى

توان دید خداوند است. اما بنظر من با نگاه کردن به چند حقیقت ساده مىدهد تحت کنترل ارادهانسانها رخ مى
که چنین باورى اساساً اشتباه است:

گیرد که چه کسى مورد تعدى، تجاوز و بدرفتارى قرار بگیرد.او هرگز تصمیم نمى
او هرگر مشتاق رنج کشیدن کسى نیست.

ادى و هزاران مورد دیگر از این دست را براى انسان نخواسته او هرگز در اراده خود، ماتم، یغما، تبعیض نژ
است.

اصول کنترل کردن و مسلط بودن
اگر چه خدا را عامل وقوع همه اتفاقات در زندگى مسیحیان بدانیم و یا ندانیم این اصل که هر چه بکارى 

هاى فردى و اراده آزادى ما مسئولیتآوریم درو خواهى کرد به قوت خود باقیست. زمانیکه به مسیح ایمان مى
هاى الهى متصل به شروطى است. بیشتر این شروط (و البته نه تمامى آنها) بر گردد. تمامى وعدهنفى نمى

مسئولیت ما در اداى سهم خود استوار هستند. حفاظت شدن هم از این قاعده مستثنى نیست. اما اکثراً مایل 
شود و تسلط او بر تمامى شرایط کنیم که از قدرت خدا کاسته مىصور مىنیستیم این امر را بپذیریم چون ت
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پاسخ ماندن دعا، شفا نیافتن، شکسته شدن حریم حفاظتى گردد و یا ممکن است فکر کنیم که بىکمرنگ مى
الهى و هر چیز دیگر از این دست ناشى از گناه و تقصیر ما است.

کردم که حریم احساسى دارید. من نیز به شخصه احساس مىمتوجه هستم که نسبت به این مسئله چه 
توانم بفهمم که چرا باید احساس رنجیدگى داشته باشیم؟ آیا همه باورهایم مورد تهدید قرار گرفته است اما نمى

ایم؟ آیا امکان لغزیدن و قصور کردن، ما در حد کمال مطلوب هستیم؟ آیا هیچیک از ما تا به حال لغزش نخورده
ر براى ما وجود ندارد؟دیگ

گوید رنجیده خاطر شد؟ چرا باید پس چرا باید از رویارویى با تعلیمى که از قصور ونقایص ما سخن مى
ایمانى خود قادر به دریافت برکات فراوان نیستیم حالیت تدافعى اتخاذ گوید به سبب بىعلیه تعلیمى که بما مى

، 20:17اگر ایمان داشته و شک نکنیم دریافت خواهیم کرد. (متى مقدس تصریح نموده کنیم درحالیکه کتاب
)؟ 7ù6:1/ یعقوب 22:11-24/ مرقس 21:21

توان فرماید: با ایمان و صبر مىچرا باید نسبت به این تعلیم دید منفى داشته باشیم درحالیکه کالم خدا مى
)؟12:6ها شد... (عبرانیان وارث وعده

اگر خواهید و اطاعت نمایید نیکویى «گوید: ه و خشمگین شویم درصورتیکه کالم خدا مىچرا باید برافروخت
)؟19:1اشعیا »(زمین را خواهید خورد

کنیم و هنگامیکه بیمارى به سراغ خوریم، ورزش نمىاغلب ما الگوى تغذیه مناسبى نداریم، خوب غذا نمى
دانیم.آید آنرا اراده خدا مىما مى

برکتى و لعنت کنند غافلند از اینکه درب را بر روى بىدرصد نوایمانانى که ده یک پرداخت نمى80بیش از 
اند.گشوده

شویم. (تثنیه دهیم و بعدها از عصیان و سرکشى آنان شگفت زده مىما فرزندان خود را بدرستى آموزش نمى
).6:22/ امثال 7:6

) 7:15یابیم (یوحناطلبیم و نمىوقتى که مى» اراده خداست«گوییم و مىما در مسیح و کالم او وفادار نیستیم
گذاریم و ) اما چندان وقعى نمى17:10دانیم که ایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم خدا (رومیان همه ما مى

ها محروم هستیم عصبانى و غضبناكایمانى از دریافت وعدهزمانى که شخصى به ما بگوید به سبب بى
از حمایت الهى برخوردار 91گوید آنکه در سایه حضرت اعلى نشسته است طبق مزمور شویم. کالم خدا مىمى

) 13:6-18باید اسلحه تام خدا را بپوشد تا بتواند تیرهاى آتشین ابلیس را خاموش سازد (افسسیان است و مى
) و اگر فردى مرا 8:5فرو کشد (اول پطرس گردد تا کسى را یافته او را در کام زیرا شیطان مانند شیرغران مى
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ام :) و مورد تهاجم قرار گرفته1تعلیم دهد که مرز حمایتى خدا بخاطر ضعف و قصور من باز شده (اول پطرس 
باید غضبناك گردم؟ من بطور قطع اطمینان دارم که خدا هرگز مایل نیست که ما در مشکالت غرق شویم. آیا مى

جواب هستند چون ایمان و باور کنیم و دعاهایمان بىافتیم چون اطاعت نمىىاما همگى ما در مشکالت م
نداریم.

ام بسادگى این است که بسیارى از مشکالت و شرایط بغرنج ما ناشى از تقصیرات خودماست آنچه که گفته
نه اراده و خواست خدا.

هاى خود را رها کنیم و مسئولیتى را که کالم خدا بر عهده ما نهاده بر خود بپذیریم. تصور نکنید بیایید ترس
دهد. فیض الهى به معناى کند و یا رستگارى از طریق اعمال را اشاعه مىکه سخن من معناى فیض را نفى مى

مندى از باشد اما بهرهشرایط و موقعیت ما نمىنپذیرفتن مسئولیت خودمان نیست. آرى محبت خداوند وابسته به
لطف و برکت او از قاعده محبت او مستثنى هستند.

ساختن مرزها و دعا
خواهم دست نگه داشته به ابتداى اگر تصمیم دارید که دیگر ادامه نداده و کتاب را همینجا ببندید از شما مى

أکید کنم که من معتقد نیستم که صرفاً بخاطر مسیحى ودن بحث در این فصل رجوع کنید. الزمست باز هم ت
بطور خودکار در حفاظت و حمایت الهى قرار داریم بلکه باید سهم خود را ادا کنیم تا در حمایت الهى بمانیم و 

است. چندى پیش سرگذشت مرد pagaیکى از کارهایى که باید انجام دهیم ساختن مرزهایمان در دعا 
کرد. او از سالها پیش آموخته بود که چگونه دیوار را بنا ه در فورت ورث تکزاس خدمت مىخدایى را شنیدم ک

. این شبان عادت داشت که روز خود را با یک ساعت دعا در حضور pagaکند و حصار را بازسازى نماید 
کند که ىداد. یک روز که طبق معمول در دعا بود احساس مخدا آغاز کند و به این کار بسیار اهمیت مى

دهد. پس از کند. لذا یک ساعت دیگر را نیز به دعا اختصاص مىالقدس او را به تداوم دعا ترغیب مىروح
کرده که عمیقاً به ماندن در حضور خدا و ادامه دعا نیاز دارد. لذا سپرى شدن دو ساعت هنوز احساس مى

یابد که باید دعا را خاتمه کند آنگاه درمىمندى از حصار حمایت الهى سپرى مىسومین ساعت را در جهت بهره
کند که چیزى مرتباً به پاى او کرده، ناگهان احساس مىدهد. همان شب هنگامیکه از میان چمنزارى عبور مى

شود که نزدیک پاى او چمبره زده و کند متوجه مار بزرگى مىکند. هنگامیکه با دقت بیشترى نگاه مىبرخورد مى
شود!کند اما هیچ آسیبى به آن شبان وارد نمىمىپیوسته به او حمله
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بسیار «چرا او احساس کرده بود که آن روز صبح باید مدت بیشترى را در دعا باشد؟ ممکن است بگویید 
با » خوب اما خدا چه نیازى داشت که براى دفع آسیب یک خزنده مانند مار سه ساعت به  حضورش دعا شود؟

گویم قطعاً براى فرو ریختن دیوارهاى اریحا، خداوند نیازى نداشت که قوم هفت روز ىاین سؤال موافقم اما م
شهر را دور بزنند اما او اراده کرده بود که از این طریق عمل کند. قطعاً او هیچ نیازى نداشت که براى شفاى یک 

ند براى تحقق اراده خود نابینا به چشمان او گل بمالد اما یک بار این کار را انجام داده است. چرا خداو
دانیم که شاه کلید ما اطاعت است. اگر دانیم اما همینقدر مىدارد؟ کامالً نمىهایى را مقرر مىمستمسک

باید همان انجام شود.پس دقیقاً مى» سه ساعت«القدس خداوند اراده فرموده روح

ساکن در نهان
م و پیگیرى از یک نقش کلیدى و مهم برخوردار است. باید در کنیم تداوهنگامیکه براى حمایت الهى دعا مى

خلوت دعاى خود ساکن شویم تا سایه قادر مطلق ما را بپوشاند (آنکه در ستر حضرت اعلى نشسته است زیر 
).1:91سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود) (مزمور 

در مزمور فوق به عبرى » نشسته«) به نهانگاه دعا اشاره فرموده است. لغت6:6عیسى مسیح در (متى 
uashabباشد که عناى منتظر ماندن یا چشم به راه ودن را دارد. نکته اینجاست که این امر باید شیوه و مى

شدن باشد. لیکن » ساکن«باید محل سبک زندگى ما باشد نه روشى که هر از گاهى اتخاذ گردد. نهانِ دعا مى
تر از آن است که قادر به ساخت دیوار و در طول زندگیشان نامنظم و پراکندهدعاهاى تعداد کثیرى از ایمانداران

باشد که عبارتست از سپرى کردن شب. مىluwnبه عبرى 91در مزمور » برپاکردن حصار باشد. کلمه (ساکن
نگونه خواهد البته این یکى از معانى این لغت است اما اگر آیه مذکور را با توجه به این معنا بازخوانى کنیم ای

و » باشد شب را در زیر سایه قادر مطلق سپرى خواهد کرد.آنکه در ستر حضرت اعلى منتظر مى«بود: 
فردا،...فردا دوباره ادامه خواهد داد. تداوم کلید این معناست.

زمان مناسب دعا
است که در معناى عام chronosدر زبان یونانى دو کلمه براى بیان مفهوم زمان وجود دارد. یکى لغت 

باشد به معناى فرصت مطلوبى که براى انجام یک کار پدید مىkairosرود و دیگر لغت زمان بکار مى
گفتند. در عهدجدید این لغت درباره فرصت مناسبى آید. زمان مناسب براى حمله در جنگ را کایروس مىمى

) 13:8و 13:4برد بکار رفته است (لوقا ایش بسر مىهکه شیطان در انتظار  فرا رسیدن آن براى انجام وسوسه
دهند و ما باشد. بدون شک، تجربیات رخ مىمىkairosترجمه شده همان » مدتى«اى که در این آیات کلمه
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القدس مرا برآن داشت که به جهت جوانان باید هشیار باشیم چه براى خودمان و چه براى دیگران. یک بار روح
kairosخوانیم. عیسى از ) مى33ù31:22اى بود که در (لوقا ین ندا مشابه آن واقعهکلیسا دعا کنم و ا

ماندند اند در جاى خود مىگفت. امکان دارد برخى از افرادى که از مسیح دور شدهتجربه شدن پطرس سخن مى
گوید خن مىکرد؟ عهدجدید همچنین از یک زمان استراتژیک براى حفا ساگر یک نفر براى ایشان شفاعت مى

:19و 1:12(اعمال 
بینیم که شیطان حمالت سازماندهى شده و هماهنگى را در زمان موفقیت کلیساى نوپاى ) در این آیات مى3

هاى شریر در حمله به توانیم موفقیتکند. ایا اگر ما هشیار بوده و دعاى حمایتى داشته باشیم مىاولیه شروع مى
کنیم که کالم خدا دستور داده بر عقل خود ن را سد کنیم؟ ما اغلب فراموش مىکلیسا و آزار و جفاى ایماندارا

کنیم و در حضور او منتظر شنیدن القدس توحه نمى). ما به هشدارهاى روح6ù5:3تکیه مکنید (امثال 
) و اسلحه جنگ ما نیز 12:6ایم که جنگ ما با جسم و خون نیست (افسسیان مانیم. فراموش کردهصدایش نمى
). ما از شناخت ارواح شریر و تأکید بر وجود و عملکرد آنها هراسان 4:10باشد (دوم قرنتیان جسمانى نمى

رویم. در بریم. گاهى اوقات نیز حتى به بیراهه مىشویم و بنابراین در یک ناآگاهى نسبت به آنان بسر مىمى
در روح دعا کنیدو...به جهت kairosوقت با دعا و التماس تمام در هر«) به ما گفته شده که 18:6(افسسیان

اشاره ندارد بلکه به chronosبه زمان عام » در هر وقت«دقت کنید که » همه مقدسین بیدار (هشیار) باشید
توجه کرده است. بعبارت دیگر ما در جنگ هستیم. جنیگ روحانى و با kairosزمان راه بردى و تاکتیکى 

را به ما اعالم خواهد فرمود. آنگاه kairosخداوند زمان مناسب حمله ارواح شریر. چنانچه بیدار باشیم
الهى در دعا محفوظ نگاه داریم.pagaتوانیم حدود و تفور خویش را با دیوار حمایتى مى

kairos زمانى براىpaga
گویند تصویر ىسالها پیش یک روز صبح درحالیکه مشغول دعا بودم خداوند رویایى را به من داد. برخى م

یک مار زندگى مخوف به پاى «ذهنى اما با هر نامى که براى آن در نظر بگیرید به هر حال من چیزى را دیدم. 
دقیقه در دعا بودم که احساس کردم از 15براى من بود. حدود kairosاین همان زمانى  » پدرم پیچیده بود.

کرد و من ان زمان اس گرفت (او در فلوریدا زندگى مىفشار اضطراب کاسته شد. صبح روز بعد پدرم با من تم
در تگزاس بودم) او گفت: مطمئن هستم که نمیتوانى تصور کنى چه اتفاقى دیروز برایم رخ داد! مادرت براى 

خواست قدم بردارد متوجه شد که یک مار انجام کارى بسوى انبارى رفت و به محض گشودن درب همینکه مى
او چمبره زده. فوراً برگشت و مرا مطلع ساخت. عاقبت موفق شدم آن مار را از بین بزرگ درست نزدیک پاى
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اى؟ گفتم: دیروز مار را در رویا دیدم و دانم! او هیجانزده پرسید: از کجا با خبر شدهببرم. به پدرم گفتم: آه، مى
راف ایشان کشیده ود. شاید براى شما دعا کردم. خدا را شکر جالل بر عیسى.... دعاى من مرزى حمایتى در اط

بپرسید چگونه دعا کردم؟ من از پدر آسمانى درخواست کردم آنان را کنف حمایت خود قرار دهد. سپس هر 
هاى حفاظت الهى را قرائت کردم اى از سوى شیطان را در نام عیسى بستم و یکى دو آیه از وعدهنوع حمله

خواهم شهادمت خانم جیل مومرت را نقل کنم که در نوع خود ىآنگاه مجدداً در روح به دعا نشستم. در اینجا م
اعجاب انگیز است. او یکى از اعضاى کلیسا در کلرادو است. او از چگونگى حمایت الهى در لحظه 

kairosداد:در النکستر تگزاس شهادت مى
ادیوى اتومبیل را روشن هنگامیکه بسوى منزل حرکت کردیم آسمان پوشیده از ابرهاى متراکم بود. شوهرم ر«

رفت ناگهان باد شدیدى شروع به وزیدن کرد تا از اخبار محلى مطلع گردد. امکان وقوع یک توفان شدید مى
شدند و گرد و غبار فضا را پر کرده بود. به محض ورود شد. درختها خم مىکرد و هردم بر شدت آن افزوده مى
کردند. پسر کوچکمان گرگ شدیداً با شیشه پنجرها برخورد مىهاى درشت تبه منزل بارندگى شروع شد. دادنه

ویلیام خیلى ترسیده بود. او را در آغوش گرفتم و گفتم: نترس عزیز م عیسى مواظب ما است. شوهرم گفت من 
ل بندم. شما با وندى (دخترمان) و ویلیام چن پتو.، بالش و چراغ قوه بردارید و در هاها را مىتمام دربها و پنجره

نمود. دیوارهاى انداز شده بود وضعیت بسیار بحرانى مىنزدیک یکدیگر بنشینید. صداى آژیر خطر در شهر طنین
خوردند. شوهرم گفت احتماالً یک گردباد بزرگ در حال نزدیک شدن است. او ما را با پتو خانه تکان مى

: دوستتان دارم. ساکت ننشینید. دعا کنید کرد گفتها حلقه مىپوشانید و درحالیکه دستانش را اطراف من و بچه
هاى ها از جاى کنده شدند، شیشهو دست برندارید. ناگهان صدایى شبیه انفجار فضاى خانه را پر کرد پنجره

خورد شده مثل باران رما فرو ریختند و همه جا پراکنده شدند و با صداى مهیب دیگرى که متعاقب صداى اولیه 
ز دیوارهاى خانه خراب شدند.به گوش رسید قسمتهایى ا

فریاد زدم: اى عیسى ما را دریاب، تو منجى و پادشاه ما هستى. ناگهان با صداى وحشتناك دیگرى بخشى زا 
کرد ما را پوشش دهد فرو سقف خانه از جاى کنده شد و مقدارى آوار مستقیماً بر روى شوهرم که سعى مى

ود و قادر به انجام هیچ کارى در آن شرایط نبودیم. همسرم فریاد زد: ریخت. شرایط کامالً خارج از کنترل ما ب
دانستیم ایم اما همچنین نیز مىدانستیم که در شرف مرگ قرار گرفتهدعا کنید، ادامه دهید. خدا را شکر کنید! مى

متشکریم. کنیم. از توکنیم. با صداى بلند گفتیم: خداوندا ترا شکر مىکه در حاکمیت مطلق خدا زندگى مى
جالل برنام تو باد. ناگهان آرامش عمیق همانند جریانى گرم در رگهایم وجودم را پر ساخت و صدایى بس 
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فریاد ترا شنیدم، من آسمانها را خم کردم تا به تو برسم از آنچه در اطراف شما رخ «دلنشین در ذهنم نجوا کرد: 
»کنمدهد مترس، من اینجا هستم و شما را محافظت مىمى

قطرات اشک صورتم را پوشانیدند. عیسى مسیح در کنار ما حضور داشت!
بینم! گفتم گردباد عبور کرد و باران بر ما باریدن گرفت. ویلیام کوچک ما گفت: مامان من آسمان را مى

دا را شکر اند. وندى گفت: اما خعزیزم، طوفان سقف خانه را از جاى کنده و تقریباً تمامى دیوارها خراب شده
که حال همگى ما خوب است. عیسى ما را حفظ کرد آیا اینطور نیست؟ یقیناً همانطور بود. به جز چند خراش 

ماجراى این واقعه عجیب در روزنامه صبح داالس » کوچک هیچیک از ما در آن حادثه آسیب جدى ندیده بود!
در برگرفته بود. آنان دیوارهاى خود را به چاپ رسیدو. دستهاى توانمند خداى قادر مطلق این خانواده را

.pagaبنا کردند kairosدرست در زمان 

ورود ممنوع!-در سایه حضرت اعلى 
در زندگى من رخ داده مربوط به یکى از kairosترین وقایعى که در ارتباط با احتماالً یکى از عجیب

نفرى بودم که براى ساخت یک کلینیک درمانى سفرهاى من به گواتماال باشد. من جزو یک گروه چهل و پنج
در کنار رودخانه خروشان جنگل پتن به آن منطقه اعزام شده بودند. در نظر داشتیم دو ساختمان جهت این امر 
احداث کنیم در ضمن کمى هم براى مردم موعظه نماییم. مسئول گروه آقاى هپ بروکس سرودهایى را که در 

کرد. بعضاً افراد قبیله در کنار رودخانه سراییدیم رهبرى مىرودخانه مىطول مسافرت با قایق بر روى
سپردند. پیش از آنکه سفر خود را به آن نقطه از جنگل آغاز کنیم ایستادند و با دقت به سرودها گوش مىمى

ز طریق هاى الزم در مورد انتقال گروه ایک شب را در گواتماال سیتى بسر بردیم. از چند ما قبل هماهنگى
هوایى به منطقه مورد نظر صورت گرفته بود اما فرداى آن روز که در گواتماال سیتى اقامت داشتیم متوجه شدیم 

بایست تا یک روز دیگر در گواتماال سیتى اند و براى استفاده از وسیله نقلیه هوایى مىها کالً تغییر کردهکه برنامه
رد تا متصدیان فرودگاه را براى همکارى با ما طبق برنام تعیین شده ماندیم. مسئول گر.ه خیلى تالش کمنتظر مى

قانع سازد اما پاسخ آنها یک کلمه بود: نه! 
اما از چند ما قبل هماهنگ شده است. ما باید طبق برنامه زمانبندى شده عمل کنیم. همین امروز باید به محل -

اعزام شویم.
ا به آن محل ببرد باید تا فردا صبر کنید.متأسفم. هیچ خلبانى نداریم که شما ر-
بسیار خوب، خودمان یک خلبان پیدا خواهیم کرد!-
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چرا اینقدر عجله دارید؟ لطفاً آرام باشید و از دیدنیهاى شهر لذت ببرید.-
ادامه این گفتگو حدود سه ساعت به درازا انجامید. سرانجام یک نفر از آن میان گفت: 

برم حاال هر چه سریعتر به طرف آن هواپیما رفته و سوار شوید!بسیار خوب، من شما را مى-
گفتیم با شتاب هر چه تمامتر اسباب و وسایل را برداشته به طرف هواپیما به راه افتادیم. همه به یکدیگر مى

عجله کنید قبل از آنکه تصمیمشان تغییر کند!
اى بزرگ شهر گواتماال سیتى را تکان مایل دور شده بودیم. زمین لرزه250حدود همان شب در حالیکه ما 

داد و حدود سى هزار نفر کشته بر جاى گذاشت! آیا آگر یک شب دیگر آنطور که مسئولین فرودگاه 
ماندیم؟ هنگامیکه در بازگشت ساختمان ویران شده هتلى را کردیم زنده مىخواستند در آن شهر توقف مىمى

ه در آن اقامت  کرده بودیم دیدیم پاسخ خود را گرفتیم. من علت این رهایى را در دعاهاى حمایتى یکى از ک
بینم. ایماندارى که تمامى اعضاى گروه را در مرز حمایت الهى قرار داده بود. او در اعضاى کلیسا در اوهایو مى

کرده است مدت سه ساعت در دعا رغیب مىاطاعت از یک نداى درونى که وى را به دعا براى گروه اعزامى ت
بود! درست همان سه ساعتى که سرپرست گروه با متصدیان فرودگاه مشغول مذاکره بود و عاقبت یک نفر 

دانست. آن کرد که زندگیش در خطر قرار گرفته اما خداوند مىحاضر شد ما را ببرد! هیچیک از ما تصور نمى
القدس هشیار و مطیع بود و زمان اطالع بود اما نسبت به صداى روحىایماندار در اوهایو نیز او واقعه ب

kairos را حس کرده بود. من هیچ شکى در این مورد ندارم. زندگى در نهان دعا اینگونه است اما امرى
هاى الهى باید در خلوت دعا به خدا وقت بدهند. ما از وعدهنیست که خود بخود صورت گیرد. ایمانداران مى

ت در قبال شریر برخوردار هستیم و سهم مسلم و قطعى ما این است که در خلوت دعا براى خود و حفاظ
دیگران تحقق آنها را اعالم نماییم.

در «دهد: ایماندار شفیع از این موضوع آگاهست و هیچ فرصتى را براى اعالم این پیام به شریر از دست نمى
»شو!سایه حضرت اعلى تو حق ورود ندارى. دور

سؤاالتى براى تأمل

دانید؟و حمایت الهى چه مىpagaاز رابطه میان 
آیا مسیحیان در تمام زمینه از حمایت ثابت الهى بگونه اتوماتیک برخوردارند؟

کنند؟ شرح دهد خواست خداست یا عملکرد دعاهاى ما هم نقشى را ایفا مىاى که براى ما رخ مىآیا هر واقعه
دهید.
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را شرح دهید و ارتباط آن با شفاعت را بازگو نمایید.Kairosو chromosفاوت میان  ت
اید؟آیا تا بحال هرگز هشدار ورود ممنوع به شریر داده
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فصل هفتم

ها و گاوهاها، فیلها، موشاز نگاه پروانه

کردیم. در من به اتفاق همسرم آخرین روز از تعطیالت سه روزه خود را در کنار ساحل دریا سپرى مى
نگریستیم. غرق در کردند مىحالیکه به حرکات نمایشى افرادى که با کایت و پاراگالیدر برفراز دریا پرواز مى

10خاستند و پس از حدود هوا برمىافکار خود بودم. پس از اندکى اسکى در پى یک قایق اوج گرفته و به
ام و آرزویم این بود که پرواز ها را دوست داشتهآمدند. من همیشه این صحنهدقیقه دوباره در ساحل فرود مى

کران آسمان و برفراز آبهاى زیباى دریا اوج بگیرم اما همیشه کنم. رها و آزاد از تمامى قیودات زمین در بى
روز در حالیکه همچنان شاهد این اوج و فرودها بودم تصمیم گرفتم که سکوت را کرد. آنهمسرم مخالفت مى

شکسته و با همسرم در این مورد یکبار دیگر صحبت کنم. ناگهان او گفت: واى چه زیبا و با شکوه! واقعاً 
آور است.حیرت

اینکار هست و البته من کنم هر شخصى قادر به انجام آید که چندان مشکل باشد، فکر مىگفتم: بنظر نمى
زنم که تو خیلى مایلم که این پرواز را تجربه کنم (قبل از ازدواج چندین بار پرواز کرده بودم). اما حدس مى

خواهم پولم را هدر بدهم.چندان موفاق نباشى! بعالوه نمى
کنم چون ن اینطور فکر نمىشنوم باور کنم! او گفت: آه متوانستم آنچه را مىهمسرم پاسخى داد که ابتدا نمى

آید پول زیادى الزم باشد.در حقیقت خلى عالقه دارم که ترا در حین پرواز با پاراگالیدر یا کایت ببینم! بنظر نمى
کنى؟خوب چرا سعى نمى

کنم مرا دریاب. لطفاً کمکم کن. سپس به همسرم گفتم: در درون خود گفتم: آه اى پدر آسمانى، خواهش مى
شوى اما از اینکه حداقل در این باره فکر کردى و سعى کردى مرا دانم که تو نگران مىعزیزم. من مىمتشکرم

خوشحال نمایى واقعاً متشکرم.
خواهم ترا در آن باال ببینم و از تو عکس همسرم گفت: نه اصالً اینطور نیست من کامالً جدى گفتم! واقعاً مى

اند وجود داشته باشد؟توبگیرم. تازه مگر چه مشکلى مى
تواند وجود داشته باشد؟ درحالیکه در درونم غوغایى برپا بود! گاهى از گفتم: البته! واقعاً چه مشکلى مى

هاى جعلى و نظایر آن در اوقات براى هر یک از ما در زندگى اتفاق افتاده که سر درد مصلحتى، آسیب
شوند که خود را فروتن آمده باشد. ندرتاً اشخاصى یافت مىهاى غیرقابل تصور بوجود رویارویى با موقعیت
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کنند اما من تصمیم داشتم به هر نحو که شده خودى نشان دهم! آیا بنظر شما همسرم از ساخته و اعتراف مى
صمیم دل راضى شده بود؟

رى از سطح دریا در به هر حال بسوى محل مورد نظر راه افتادم. دقایقى بعد، من در ارتفاع تقریباً یکصد مت
نگریستم.حال پرواز بودم  و ساحل را از دید پرندگان مى

دادند. من در مرکز توجه آنان قرار داشتم چون در آن ساعت افرادى که در ساحل بودند برایم دست تکان مى
شخص دیگرى در آسمان نبود. به خودم گفتم: خونسرد باش و  ادامه بده!

ر وجودم رخنه کرد. ارتفاع بسرعت در حال کاهش بود و لحظه به لحظه به سطح آب ناگهان حس غریبى د
شدم و پیش از فرصت هرگونه اقدامى مانند یک قطعه سنگ بداخل آب افتادم. عجب سقوط سنگینى نزدیک مى

اطرم آمد بینم، اما یکباره بخگرفتند: این غیرممکن است حتماً خواب مىبود! جمالتى با سرعت در ذهنم جار مى
که طعم شور آب نشان از بیدارى کامل و وقوع یک رخداد حقیقى دارد! بسوى قایق نجات شنا کردم و خودم را 

دانستم همسرم چه باال کشیدم. اکنون من کامالً سرد و خیس بودم. سرانجام به ساحل رسیدیم و من نمى
ماجرا چه ارتباطى با موضوع این کتاب داردأ پرسید که این احساسى درباره من دارد. احتماالً شما از خود مى

اجازه بدهید قبل از پرداختن به این موضوع توجه شما را به دو نکته دیگر جلب کنم.

مددکار ما
القدس با شما سخن گویم. بدون شک همکارى با خواهم درباره حامى و مددکار ما یعنى روحابتدا مى

) او را تسلى دهنده 26:14کار شفاعت کردن است. عیسى در (یوحناالقدس مهمترین کلید موفقیت درروح
فرستد او همه چیز را القدس که پدر او را به اسم من مىنامیده است. (لیکن تسلى دهنده (مددکار) یعنى روح

ار ها به جاى کلمه مددکبشما تعلیم خواهد داد و آنچه بشما گفتم بیاد شما خواهد آورد.) در بسیارى از ترجمه
باشد که معناى مىparakletosاند اما لغت اصلى بکار رفته در متن یونانى از تسلى دهنده استفاده کرده

(تقاضا کردن از شخصى براى کمک) را دارد. همچنین براى این کلمه معانى دیگرى از این دست ارائه شده 
رورت...است: مشاور، مددکار، شفیع حمایت کننده، قوت دهنده، حاضر در هنگام ض

خواهم در این قسمت بر روى مفهوم مددکار و شفیع متمرکز شوم. براى این منظور آیاتى را از من مى
کنند:نمایم که ما را در این قسمت یارى مى) ذکر مى8(رومیان باب 

دانیم لکن خود روح باید نمىکند زیرا آنچه دعا کنیم بطورى که مى(و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد مى
داند شود بیان کرد و آو که تفحص کننده دلهاست فکر روح را مىهایى که نمىکند به نالهبراى ما شفاعت مى
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انیم به جهت آنانى که خدا را دوست دکند. و مىزیرا که او براى مقدسین برحسب اراده خدا شفاعت مى
).26:8-28باشند) (اند همه چیزها براى خیریت ایشان باهم در کار مىدارند و به حسب اراده او خوانده شدهمى

دهد که در ارتباط و پیوسته با دو آیه پیشین شود و نشان مىآغاز مى» و«با حرف ربط 28دقت کنید که آیه 
توانند براى خیریت زندگى مسیحیان باهم درکار باشند و اراده خدا هم این همه چیزها مىاست. به عبارت دیگر 

است که همه چیز در راستاى خیریت زندگى ایمانداران به انجام برسد اما نه بصورت خودکار و اتوماتیک. ما 
گردد. من متجلى مى27و 26باید بدرستى انجام دهیم. تحقق آن در آیات هم سهمى را برعهده داریم که مى

باشد. هر معتقد نیستم که آنچه درباره شفاعت روحالقدس در این آیات عنوان شده منحصراً محدود به زبانها مى
کنند که این آیات مربوط به تکلم به زبانها چند که بسیارى در کلیساهاى پنطیکاستى و کاریزماتیک تصور مى

ره چنین نظراتى صحبت کنم و یا تلویحاً اشاره کنم که کسانیکه به شود. هدف من در اینجا این نیست که دربامى
کنند در درجه دوم قرار دارند. من تمامى خواهران و برادرانم را در مسیح دوست داشته و زبانها صحبت نمى

کنم چه آنانیکه کاریزماتیک هستند و چه آنانیکه نیستند. من درصدد هستم که بدون اشاره به صحبت محبت مى
القدس ما گوید که روحبانها آنچه را که خدا از این آیات مرا آموخته است با شما در میان گذارم. متن به ما مىز

یا » بدون قوت«باشد یعنى مىastheneiaکند. لغت بکار رفته در یونانى  را در ضعفهایمان مدد مى
دارم که چند سال پیش در ؟ من اعالم مىآیا هیچوقت احساس ناتوانى در دعا به شما دست داده است». توانایى«

ام شاید هم همین چند ساعت قبل. به هر حال در زندگى اتفاق زندگى دعایى خود چنین احساسى داشته
دانیم چگونه دعا نماییم. باید نمىگوید یکى از دالیل ناتوانى ما این است که آنطور که مىافتد. کالم خدا مىمى

باید همیشه دعا کرد و کاهلى نورزید. خوانیم که مى) مى1:18مهم است مثالً در (لوقا باید در این آیه کلمه مى
گوید که (ظاهراً خوبست که بعضى وقتها دعا نمایید) بلکه مطلقاً ضرورى است که دعا کنیم. این آیه به ما نمى

بایست او را در برد (نمىر مىآیه فوق آشکارا براین امر تأکید دارد. عیسى همین کلمه را درباره زن کوژپشت بکا
) این بود 11) دلیل عیسى بر لزوم رهایى آن زن از روح ضعف (آیه16:13روز سبت از این بند رها نمود؟) (لوقا 

که او دختر ابراهیم بود. به عبارت دیگر آن زن از اعتبار یک عهدبرخوردار بوده است. از همین رو است که 
رومیان 8بایست...رها نمود؟) اکنون به آیات منقول از باب ابراهیم است...نمىگوید (این زنى که دخترعیسى مى

دانیم که احتیاجمان چه چیز است ما همواره گوید که ما  همیشه نمىگردیم. کالم خدا در این متن مىباز مى
ام که از خود تههایى قرار گرفتوانیم تشخیص دهیم که ضرورت و یإ؛ّّ راستى چیست. من بارها در موقعیتنمى

باید براى این شخص دعا کنم؟ چه اتفاقى باید رخ دهد؟ مواقعى نیز پیش آمده که چگونه مى«ام: سؤال نموده
خواست ام که از من مىالقدس را درك کردهدانستم چرا باید براى یکنفر دعا کنم اما بوضوح هدایت روحنمى
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کند تا دعا کنیم شاید موفقیت خاصى که یک ع ما را یارى مىدعا کنم. او با قوت بخشیدن به دعاهاى ما درواق
آورد و یا طرق دیگر اما به نفر در آن به دعا نیاز دارد براى ما آشکار گردد، گاه نیز بخشى از کالم را بیاد ما مى

فرماید تا در روح دعا کنیم.هر حال او مطمئناً ما را مدد مى

مسح پروانه
کنم که حالتى پروانه وار دارم. آیا هرگز به نحوه پرواز کردن پروانه ن دعا احساس مىبرخى مواقع در حی

شود گویى به هیچ عنوان رود و در حین پرواز دائماً باال و پایین مىاید؟ او از جایى به جایى دیگر مىتوجه کرده
دانم ن وضعیتى را دارم دقیقاً نمىکنم نظیر چنیرود. زمانیکه من در روح دعا مىدهند که به کجا مىاهمیت نمى

کنم. اما کنم که مثل پروانه حرکت مىشوم. کامالً احساس مىگویم و گاه حتى از مسیر دعایم متعجب مىچه مى
القدس نیز دعاهاى مرا دقیقاً در مسیر درست رود روحداند به کجا مىهمانگونه که پروانه خودش دقیقاً مى

تواند مرا یک ماجراى خاص را برایتان نقل کنم که در خصوص این قسمت مىکند. اجازه بدهیدهدایت مى
یارى کند:

شناخت. وى شبانى به یک کلیساى محلى در کلیولند تنسى فرستاده شده بود. او در آنجا هیچکس را نمى
لین موعظه او پیش از این در یک کلیساى کوچک در کانادا خدمت کرده بود. حدوداً پانزده دقیقه از آغاز او

این هدایت بقدرى » موعظه را قطع کن و در روح دعا نما«یابد: القدس را درمىگذشته بود که هدایت روح
رغم موقعیتى که در آن قرار گرفته بود ملزم به اطاعت شمرد. لذا خطاب به واضح و قوى بود که او خود را على

ده است که موعظه خود را همینجا قطع کرده و در روح جماعت گفت: لطفاً مرا ببخشید، خداوند  مرا امر فرمو
دعا کنم. او از پشت تریبون پایین آمد و مشغول دعا شد. پنج دقیقه گذشت و هیچ اتفاقى نیفتاد. ده دقیقه و بعد 

شوم. دانم اما من در چنین شرایطى عصبى مىپانزده دقیقه دیگر هم گذشت و هنوز هیچ خبرى نبود. شما را نمى
کردند.همچنان در سکوت کامل او را نظاره مىجماعت 

ناگهان خانمى از انتهاى کلیسا به صداى بلند شروع به گریستن کرده و شتابان خود را به جلوى منبر 
پرسد: چه اتفاقى افتاده؟رساند. شبان با صداى او از جاى برخاتسه و مىمى

ریقا رفتهو سه هفته تمام تا رسیدن به محل خدمت او راه گوید: دخترم، او یک مبشر است که به آفآن زن مى
اى باید بپیاییم. با هواپیما، اتومبیل، قایق، با حیوانات باربر و قسمتى از نیز پیاده باید طى کرد تا بتوان به دهکده

اى که دخترمان آنجاست که او آنجاست رسید من و همسرم دیروز تلگرافى دریافت کردیم. اهالى دهکده
اند که او به یک بیمارى مهلک مبتال شده  و امکانى براى رسانیدن او به یک مرکز درمانى وجود ندارد. شتهنو
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کنند هر چه زودتر جسد او را به کشورش بازگردانند. دخترم اند که مرگ وى حتمى است و سعى مىآنان نوشته
بود بین آنها خدمت کند را در منزل به من پیش از آنکه ما را ترك کند  اندکى از زبان و لهجه مردمى که قرار

کردید و اعالم کردید که: شاد باش دختر تو شفا یاد داده بود و شما در حال دعا به همان لهجه صحبت مى
»خواهد یافت! من ایمان دارم که همینطور است!

مطمئن نیستم شاید ! چرا پیش از پانزده دقیقه بطول انجامید؟ خوب، pagaآه، هللویا این است معناى 
دانم این است که شفاعت در دعا امرى ضرورى است.دالیل متعددى داشته است اما آنچه که مى

القدس ، در مخالفت با ضعفهادر اتحاد با روح
نماید در القدس از آن طریق در خصوص دعاى شفاعتى به ما کمک مىیکى از راههاى بسیار عالى که روح

در زبان یونانى » مدد«). لغت 26:8رومیان «فرماید مى» مدد«ته شده است. او ضعفهاى ما را نهف» کمک«مفهوم 
یعنى در کنار sunاى متشکل از سه جز است. که کلمهsunantilambanomaiعبارتست از 

به معناى نگه داشتن است که lambanoیعنى مخالف، ضدیت و antiیکدیگر قرار گرفتن و متحد شدن.
»حفظ و نگهدارى اتحاد در برابر ضدیت.«ن سه لغت بدین معنا است: ترکیب ای

القدس نه تنها مایل است که دعاهاى ما را در سمیر صحیح هاى گوناگون، روحدر رویارویى با موقعیت
خواهد با ما متحد شده و قوت خویش را بر ما افاضه نماید (نه بههدایت کرده و به باال ببرد بلکه همچنین مى

توانیم به او کنیم مىهاى خود را درك مى). هنگامى که ضعف6:4قوت و نه به قدرت بلکه با روح من) (زکریا 
شود بیان هایى که نمىالقدس از طریق ما دعا کند (به نالهفرماید. اگر بگذاریم که روح» مدد«نگاه کنیم تا ما را 

) به قوت او در ضعفهاى ما اشاره دارد.9:12وم قرنتیان کرد) او ما را در اتحاد با خود ساکن خواهد نمود. (د
ما باید باور کنیم هرگاه که روح خدا با ما متحد گردد اتفاقى رخ خواهد داد، چیزى از جاى خود خواهد 

القدس اشاره تلویحى جنبید و کارى به انجام خواهد رسید. لطفاً توجه فرمایید که کلمه کمک یا مدد کردن روح
دهد. به عبارت دیگر تصور دهد بلکه در اتحاد باما انجام مىمعنا ندارد که او کارى را براى ما انجام مىبه این

کند. بلکه ما از طریق دعاهایمان در القدس به سادگى و بدون مشارکت ما با وى در ما کارى مىنکنید که روح
کند. اجازه بدهید در اینجا یکى از ل مىخوانیم و او از طریق دعاهاى ما عمروح او را به شراکت فرا مى

تجربیات شخصى خود را به عنوان شاهدى براین مدعا ذکر کنم:
چند سال پیش همسرم دچار دردهاى شدیدى در ناحیه شکم شد. ابتدا بروز آن ناراحتى بصورتى جزئى رخ 

زشکى به بیمارستان مراجعه نمود اما ظرف یک سال به دردهایى شدید مبدل گشت. او براى انجام معاینات پ
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کرد. پزشک معالج وجود کیست تخمدان را تشخیص داد و به ما گفت که کیست مذکور به حدى رشد کرده که 
هیچ راهى جز انجام عمل جراحى براى برطرف کردن آن وجود ندارد. دکتر فرد ایماندارى بود که اصول 

زمان کوتاهى را به ما فرصت دهد تا براى این موضوع کرد لذا من از او درخواست کردم که روحانى را درك مى
دهم و اگر موفق نشدید من به روش خودم متوسل خواهم شد. دعا کنیم. او گفت که دو ماه به شما فرصت مى

دانستم براى مقدس درباره دعا مىاى که در کتابمن با مهلت داده شده موافقت کردم و سپس با هر شیوه
ن خود را براو نهادم، از کشیشان خواستم تا وى را با روغن مسح کنند، دعاى متحد همسرم دعا کردم. دستا

انجام دادیم و مانند هر ایماندار خوب کاریزماتیک هر آنچه در توان داشتیم بکار بردیم. اما هیچ تغییرى در 
باید با وضعیت همسرم رخ نداد. ناگهان چنین احساس کردم که ما درگیر یک جنگ روحانى هستیم و مى

).12:6شفاعت و اعتراف ایمان حرکت کنیم (اول تیموتاؤس 
درنگ به دعا باید یک ساعت را در دعا باشم. بىهمزمان با این درك جدید احساس کردم که هر روز مى

مشغول شدم. خداى پدر را بخاطر کالمش و عیسى را بخاطر مهیا ساختن شفاها شکر نمودم این مرحله از دعا 
دود پنج یا شش دقیقه بطول انجامید و مابقى را به دعا در روح مشغول شدم. یک ماه تمام هر روز یک شاید ح

ساعت به همین روال دعا کردم. امکان داد برخى بگویند خدا نیازى به یک ماه دعا ندارد تا مرضى را شفا دهد. 
حالیکه مشغول دعا بودم خداوند رویایى دارم. یک روز بعد از ظهر دراما من فقط آنچه را که واقع شده بیان مى
ام! در آن زمان دیدم که آن کیست متورم شده را در دستهاى خود گرفتهبه من عطا فرمود در آن رویا بوضوح مى

دانستم اما نمى» حفظ اتحاد در برابر ضدیت«) و معناى 26:8در (رومیان » مدد«هنوز چیزى درباره مفهوم 
توانم آن کیست را به دست خود از را به من تعلیم داد. من آگاه بودم که واقعاً نمىالقدس درس گرانبهایى روح

القدس به من نشان داده که مشارکت من در روح راه را براى عملکرد او باز بدن همسرم خارج سازم اما روح
ییرى ایجاد کند. پس توانست تغکرده است. او در اتحاد با من و بر ضد آن بیمارى بود. تنها قوت او بود که مى

کند یا خیر؟ و او گفت: البته، درد از آن رویا بود که از همسرم پرسیدم آیا تغییرى در وضعیت خود احساس مى
کاهش یافته و سیر نزولى آن همچنان ادامه دارد! وقتى با پزشک معالج همسرم تمامس گرفته و او را از شرح 

رود نشان از انقباض و کوچک شدن کیست دارد. وبه کاهش مىماوقع مطلع ساختیم در پاسخ گفت: اکر درد ر
سعى کردم خودم را متقاعد سازم که آن رویا ناشى از تصورات ذهنى » اید باز هم ادامه دهید.هر آنچه انجام داده

القدس دو مرتبه دیگر همان رویا را به من نشان من بخاطر درگیر شدن احساسى با این موضوع نبوده است. روح
شد. در سومین بارى که رویا دیدم. مشاهده کردم که کیست در دست د و هر بار کیست کوچک و کوچکتر مىدا

من ناپدید شد!
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دانستم که خداوند اجازه فرموده تا چگونگى پایان یافتن کار را ببینم. همسرم اظهار کرد که هنوز اندکى مى
دیدم که شفاى او قبالً انجام شده است! سه روز بعد او احساس ناراحتى دارد اما من براى او دعا نکردم چون

دانید چه اتفاقى رخ داده بود. بلى این کند. شما نیز مىگفت که کوچکترین ناراحتى را در خود احساس نمى
paga.بود

انجام شده بود.» حفاظت در برابر ضدیت«
رخ داده بود.» مالقات«
جارى گشته بود.» قوت«
انجام شده بود.» شفاعت«

اى که در ارتباط با این کتاب تواند انجام شود! مهمترین نکتهآرى، شفاعت انجام شده بود و براى شما نیز مى
خواهد شما را بکار ببرد. الزم نیست که حتماً یک شبان یا نبى خواهم به شما بگویم این است که خدا مىمى

خواهد عمل ن یونانى مسلط باشید، فقط به عیسى ایمان داشته باشید. خداى پدر مىباشید. الزم نیست که به زبا
خواهد شما را مدد نماید و تاریخ در انتظار است القدس مىعیسى را از طریق دعاهاى شما جارى سازد. روح

سازند.گیراید وحشت نکنید. اجازه ندهید ضعفهایتان شما را زمیندانستهتا نوشته شود! از آنچه نمى
برخیزید! بگذارید مددکار شما در شما برخیزد! در اتحاد با او قوت خواهید یافت.

سؤاالتى براى تأمل
توضیح دهید؟27ù26:8را با رومیان 10:28-17توانید ارتباط میان پیدایش * آیا مى

نماید؟القدس چگونه در ضعفهایمان ما را مدد مى* روح
القدس دانید در آن موقع چگونه باید دعا کنید. تصمیم بگیرید از روح* خود را در شرایطى تصور کنید که نمى

بخواهید تا به شما کمک کند. 

فصل هشتم

وضع حمل مافوق طبیعى
(مربى خصوصى)
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(وضع حمل طبیعى) قرار گرفته هاى در مورد تولد دخترانمان سارا و حنا هرآنچه را که از شرکت در کالس
بودم درباره همسرم بکار بستم. در خصوص مراقبتهاى دوران باردارى تا مراقبتهاى پس از زایمان همواره در 

کنم بتوانم یک دوره کامل ساعت نوار ویدئویى است که فکر مى65کنار او بودم. ماحصل این تالش شامل 
این فصل نیز وضع حمل مافوق طبیعى است. مدتى بود که احساس آموزشى را با آنها راه اندازى کنم! عنوان

آهنگ موفقیت من در دعا براى نجات جانهاى گم شده کند شده است. با خود اندیشیدم که از کردم ضربمى
مقدس سود جسته و راهنمایى بگیرم. اما هر چه بیشتر جستجو کردم کمتر یافتم! در هیچ قسمتى از کتاب
نشده که براى نجات گم شده دعا کنید. این موضوع باعث سردرگمى من شده بود چگونه در مقدس گفته کتاب

ایى که بنظرم رسید این بود که خصوص موضوعى چنین با اهمیت تنها اشارات اندکى وجود دارد؟ یک ایده
گوید (از من بطور کلى باید براى نجات جانهاى گم شده دعا و شفاعت کرد. آیه این در عهدعتیق یافتم که مى

) اما 8:2درخواست کن و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصاى زمین را ملک تو خواهم گردانید) (مزمور 
دانستم که این آیه از شماى نبوتى در مورد مسیح برخوردار است و او با اطاعت کامل خود رضایت پدر را مى

باید از صاحب حصاد ) یافتم که مى38:9ن در (متى باشد. همچنیبدست آورده است و این وعده از آن او مى
آورى محصول بکار بگیرد اما معناى این آیه به دعا جهت درخواست کنیم تا کارگران بیشترى را جهت جمع

گردد. همچنین قسمتهایى را یافتم که از جنگ جانهاى گم شده اشاره ندارد بلکه کارگران و خادمین را شامل مى
ست که در فصل آتى بدان خواهیم پرداخت. اما در خصوص این مهم به آیاتى برخوردم روحانى سخن گفته ا

اند.که از درد زایمان یا مصیبت بزرگ خبر داده

(درد زه یا رنج مصیبت چیست؟)
درد زه چیست؟ به چه چیزى اشاره دارد؟ آیا منظور ارائه تصویر موجهى از نحوه دعاست؟ از این تصور 

م. آیا واقعاً دعا سبب والدت گم شدگان خواهد بود؟هیجانزده شد
دانم که پاسخ این سؤال مثبت است. هرچند که تشریح آن چندان ساده و سهل نخواهد بود. و اکنون مى

تواند در امر تولد برانگیز و مورد اختالف نیز باشد. چگونه یک انسانِ صرف مىتواند بسیار بحثدرواقع مى
شد؟ امکان دارد برخى از اعضاى بدن مسیح تصور کنند کهبه اندازه کافى در این خصوص روحانى دخیل با

اند که کنند و نیز ممکن است برخى دیگر معتقد باشند که بقدرى در این باره شنیدهاطالع داشته و آنرا درك مى
ى نشنیده و یا نخوانده باشند! اى نیز در این باره هرگز چیزدیگر نیازى به بیش از آن ندارد. اما امکان دارد عده

اى باز مطلب این فصل را از نظر بگذرانید.موضوع مطروحه در این بخش گویم: با اندیشهمن به هر سه گروه مى
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از کتاب داراى ابعاد الهیاتى خاصى است که در خور توجه بیشترى نسبت به فصول پیشین است. اما خواهش 
آور و خسته کننده روبرو هستید. من اطمینان ر نکنید با بحثى ماللکنم محض روئیت کلمه (الهیاتى) تصومى

دارم کسى که این فصل را مطالعه کند حقیقتاً بهت زده و متحیر خواهد شد.
چند مورد درد زه در شفاعت وجودم را فراگرفته بود اما هنوز از درك این موضوع متحیر بودم بنظرم 

باشد همانگونه یک کودك دهد نمىو کسى را یاراى درك آنچه رخ مىرسید که حالتى راز ورزانه است مى
دارد. دعایى با درد زه.تواند درك کند که از کجا بدنیا آمده است. اما هر کسى این دعا را حرمت مىنمى

براى من اتفاق افتاد
رد مربوط به زمانى است که همانطور که اشاره شد مواردى از درد زه در دعا را تجربه کرده بودم. اولین مو

کردم.سال نداشتم و براى نجات عمه خودم دعا مى10یا 9بیش از 
کردم احساس بسیار قوى مرا از جاى برخیزانید تا براى یک شب که در تخت خواب خود استراحت مى

اختیار نوهایم بىنجات و رستگارى او دعا نمایم. بیاد دارم که از تخت خوابم خارج شده بودم، و بر روى زا
کردم که او را نجات بخشد. سالهاى ایى خارج از کنترل و در همان حال از خداوند طلب مىگریستم. گریهمى

دقیقه و شاید هم 30زیادى از آن موقع گذشته و بخاطر ندارم که دقیقاً چه مدت این حالت بطول انجامید. شاید 
نگین از من برداشته شد و توانستم به بستر خود برگشته و دانم که سرانجام آن فشار سیک ساعت. اما مى

بخوابم.
کرد حدود یک ساعت و نیم با خانه ما فاصله داشت و به دلیلى نامعلوم ام در آنجا زندگى مىمنزلى که عمه

س با ما تمام گرفت و اعالم کرد که مشتاق است در یکشنبه بعدى به کلیساى ما بیاید! در خانواده ما هیچک
کرد که او زندگیش را به مسیح تسلیم کند. اما صبح یکشنبه او این کار را انجام داد! درد زهى که تصور نمى

دانستم. اى بسیار عالى در پى داشت اما آن زمان من چیزى در این باره نمىوجودم را در برگرفته بود نتیجه
مسائل بسیارى » ائل روحانى سؤال داشته باشد!خدا نکند کسى درباره مس«متعجب بودم اما هیچ سؤالى نداشتم. 

هستند که ما قادر به تشریح  چگونگى آنهإ؛ّّ نیستیم. اما ممکن است بعضى تصور کنند که سؤال کردن درباره 
مسائل روحانى بنوعى خارج از نزاکت و ادب است و سؤال نکردن نشانه قداست فردى است لذا اجازه 

ام براى یک بار خدا کردم که توانستهکه در ذهن دارند آگاه شوند. (من فکر مىدهند کسى از وجود سؤاالتى نمى
را گول بزنم و بگوین هیچ سؤالى ندارم!)

تجارب روحانى در برابر ظواهر جسمانى
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مقدسى اگر اهمیتى بنیادى خواهم دو نکته را متذکر گردم ابتدا، من معتقدم که درد زه کتابدر این بخش مى
باید با ته باشد اما از اهیمت بسزایى برخوردار است. دوم اینکه من اعتقاد ندارم که درد زه روحانى مىنداش

تجلیات ظاهرى مانند شیون کردن و داد کشیدن همراه باشد و نیاز به کارهاى سخت و شدید هم ندارد. البته 
تواند چنین تظاهراتى ما درد زه روحانى مىدرد زه طبیعى در بانوان چنین تجلیاتى دارد و کامالً هم طبیعى است ا

کنم که درد زه لزوماً شامل چنین مسائلى نیست. در حقیقت براین باور هستم که داشته باشد! لیکن تأکید مى
دهند کند و یا هر کارى که دیگران انجام مىشوید یا رانندگى مىتواند درحالیکه ظرفهایش را مىایماندار مى

م با درد زه دعا نماید. بعنوان مثال اگر براى نجات یا توبه کردن شخصى در کلیسا دعا انجام دهد و باز ه
تر از ایماندارى است که بدون این شود برخى ممکن است تصور کنند کسى که با گریه و ناله دعا کرده موفقمى

قلب این خواهر یا برادر را القدس واقعاً روح«گوییم مسائل شفاعت کرده است. غالباً در مواجهه با فرد اول مى
ایم. بعبارت دیگر هاى ظاهرى توجه کردهالعملکنیم که به عکسبه این دلیل چنین قضاوتى مى» لمس کرده

دارد که توبه کرده است تجربه نشان داده که هیچ تغییرى در وى هاى خود اعالن مىکسى که با هق هق و گریه
تواند براساس تجلیات ظاهرى درباره آنچه که در حیطه چکس نمى) هی3:27حاصل نگشته. مانند یهودا (متى 

اى روبرو ها در جلسات خود اغلب با پدیدهها و پنطیکاستىروحانى رخ داده قضاوت کند. ما کاریزماتیک
افتند نامیم. من معتقدم که برخى از افراد به راستى تحت قدرت خدا بر زمین مىهستیم که آنرا (کشته روح) مى

شویم تمایم داریم به خود بقبوالنیم که اى روبرو مىمسئله اینجاست که وقتى در جلسات خود با چنین پدیدهاما 
اند. لذا بر زمین اند بیش از کسانیکه چنین نیستند مسح و قوت الهى را دریافت کردهافرادى که بر زمین افتاده

دهیم. بعبارت دیگر، القدس عمل کرده یا خیر قرار مىحافتادن افراد یا نیفتادن آنها را معیار سنجش اینکه آیا رو
دهیم و این امر بسیار خطرناك ایم معیار سنجش در حیطه روحانیت قرار مىما آنچه را که با چشمان خود دیده

تواند ما را بسوى تمرك بر تظاهرات جسمانى، انتظارات ناصحیح و تعلیم نامتوازن رهنمون گردد. است. زیرا مى
کنند، برخى حضور خدا ممکن است با برخى عالئم ظاهرى در افراد همراه باشد بعضى گریه مىهر بار

افتند و گاه نیز هیچیک از این عالئم وجود ندارد اما لب مطلب اینکه ما هرگز اى بر زمین مىخندند، عدهمى
نباید مسائلى روحانى را با انتظار ظهور تجلیات فیزیکى مورد قضاوت قرار دهیم.

زایش دعا
خواهم این مطلب را در عین سادگى مورد تأکید قرار دهم: یک بعد از دعا زایش در روح است و ما بدنیا مى

خواهد  از طریق ما و بوسیله دعاهاى ما افراد را تولدى دوباره عطا کند. عیسى القدس مىآورندگان هستیم. روح
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گوید از بطن او نهرهاى آب زنده جارى خواهد شد) ه کتاب مىمسیح فرمود (کسى که به من ایمان آورد چنانک
است. ما بطن یا رحم خدا wombباشد که معناى آن (رحم) مىkailia). لغت بطن در یونانى 38:7(یوحنا

بر روى زمین هستیم. ما به هیچ عنوان سرمنشاء زندگى نیستیم بلکه حیات را در اعماق درون خود و در بطن 
گردد. کنیم. ما مولد حیات نیستیم بلکه حیات از درون ما بسوى جانهاى مشتاق جارى مىخویش حمل مى

مقدس اشاره کنم که بر درد زه و زایش در دعا اذعان دارند:هایى از کتابخواهم به بخشاکنون مى

ده اکل و شرب آید. پس اخاب برآمو ایلیا به اخاب گفت برآمده اکل و شرب نما زیرا صداى باران بسیار مى«
نمود و ایلیا بر قله کوه کرمل برآمد و به زمین خم شده روى خود را به میان زانوهایش گذاشت و به خادم خود 
گفت باال رفته بسوى دریا نگاه کن و او باال رفته نگریست و گفت که چیزى نیست و او گفت هفت مرتبه دیگر 

آید. ایلیا گفت برو و به در کف دست آدمى از دریا برمىبرو و در مرتبه هفتم گفت که اینک ابرى کوچک به ق
)41:18-44(اول پادشاهان » اخاب بگو که ارابه خود را ببندد و فرود شو مبادا باران ترا مانع شود.

تصویر ایلیا در این صحنه همانند زنى است که از درد زه خم شده است. ایلیا دقیقاً دردى چون درد زه 
خوانیم:نامیده است و در مزمور مى» قوت بسیار«آنرا 16:5داشت. این همان گونه دعایى است که یعقوب در 

برد هر رود و بذر براى زراعت مىگریه بیرون مىکارند با ترنم درو خواهند نمود. آنکه باآنانیکه با اشکها مى«
)5ù4:126(مزمور » هاى خویش را خواهد آوردآینه با ترنم خواهد برگشت و بافه

عیسى چون او را گریان دید و یهودیان را هم که با او آمده بودند گریان یافت در روح خود بشدت مکدر «
).35ù33:11شده مضطرب گشت...عیسى بگریست...) (یوحنا

پس (عیسى) بدیشان گفت: نفس من از غایت درد مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار «
باشید. پس قدرى پیش رفته به روى درافتاده دعا کرده گفت: اى پدر من اگر ممکن است این پیاله را از من 

).39ù38:26(متى » بگذرد لیکهن نه به خواهش من بلکه به اراده تو
).19:4(غالطیان » اى فرزندانِ من که براى شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود«

دهند: آیات مذکور نکات زیبایى را عالوه بر تشریح چگونگى انجام کار در اختیار ما قرار مى
شود.القدس  همراه با ما وارد مسائل مىروح

از آفرینى روحانى است.این آیات نشانگر مشارکت ما در ب
نماید.این آیات به بلوغ پویاى ایمانداران کمک مى

تواند تؤام با تجلیاتى نظیر گریستن، بخود پیچیدن و ناله کردن باشد.درد زه مى
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گردد مانند حالت عیسى در برابر قبر ایلعازر عالوه بر اعطاى تولد تازه سبب بروز معجزات قابل روئیت نیز مى
ضعیت ایلیا بر کوه کرمل در طلب باران.یا و

گسترانیدن بال و تولد حیات تازه
) بیفکنید (...زیرا صهیون به مجرد درد زه 8:66خواهم از شما دعوت نمایم که مجدداً نگاهى به (اشعیا مى

کشیدن پسران خود را زایید).
خواهد از طریق دعاهاى ما حیات تازه را القدس مىدر این آیه نکته بسیار مهمى وجود دارد و آن اینکه روح

هاى گناه و آزاد کردن آور خویش را در شکستن یوغخواهد نیروى شگفتدر گمشدگان جارى سازد. او مى
اسیران غضب را توسط ما آشکار سازد! در این خصوص دو نمونه را در خور ذکر یافتم:

گردد. مارلینا ادتى داد که متخصراً در اینجا ذکر مىدرباره برادر خود شهMarlena O'Hernخانم 
اى نگرفته بود بلکه شرایط او هر کرده است. اما نه فقط نتیجهدعا مىKevinسال براى برادرش 12حدود 

شد. اشتباه این زن در اینجا بود که هرگز به برادر خود سخنى درباره انجام کارهایش و تر مىروز غیرقابل تحمل
ه از ناسره نگفته بود.تشخیص سر
گیرد به اتفاق شنود و تصمیم مىوى موعظه مرا درباره دعاى شفاعتى براى گم شدگان مى1995در سال 

خواهند القدس مىهمسرش پاتریک و فرزندانشان براى نجات کوین دعا کنند. در قسمتى از دعاى خود از روح
مدت دو هفته برادرش تولد تازه یافت و تا امروز در خدمت تا کوین را در سایه بالهاى خود پناه دهد. ظرف 

خداوند فعال است!

توضیح درباره حذف یک قسمت از متن:
90مترجم حذف نموده است.؟؟؟؟؟؟ به متن دست نوشت مراجعه شود.(صفحه 124قسمتى از متن صفحه 
در دست نوشت مترجم)

) همانطور که 35:1القدس و تولد حیات تازه را در (لوقا روحدومین نمونه از چگونگى بال گسترانیدن 
گردد و شود. فرشته خداوند بر او ظاهر مىاشراف دارید این آیه به مژده تولد مسیح به مریم باکره مربوط مى

شود و حال آنکه مردىگوید (این چگونه مىدارد که او فرزندى بدنیا خواهد آورد. مریم در پاسخ مىاعالم مى
القدس گوید بسیار حائز اهمیت است: (روح). آنچه که فرشته خداوند در پاسخ مریم مى34را نشناختم؟) (آیه 

اعلى بر تو سایه خواهد افکند...) سایه افکندن در زبان یونانى عبارتست از بر تو خواهد آمد و قوت حضرت
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)episkiazoعى است تا او را از آزار تابش ) که معناى آن همانا گسترده شدن سایه بر شخصى یا موض
باشد. یکى از مفسرین در این باره گفته است: مىRachaphشدید محفوظ دارد. در زبان عبرى این لغت 

عبارت (سایه افکند) تنها سه » القدس قدرت خالقه خود را در رحم مریم جارى فرمود و او آبستن گردید.روح«
باشد.) مى5:17مورد آن در واقعه تبدیل هیئت عیسى در (متى بار در عهدجدید بکار رفته است که دومین 

) یافت که بیماران منتظر بودند تا سایه پطرس بر ایشان بیفتد و شفا 15:5توان در (اعمال سومین مورد را مى
نفسه توانست سب شفاى بیماران گردد؟ سایه پطرس فىاید که سایه پطرس چگونه مىیابند. آیا متعجب نشده

الدقس برفراز پطرس سایه افکنده بود کرد. روحالقدس بود که از طریق او عمل مىدرتى نداشت بلکه این روحق
ئ یافت! امکان دارد که شما نیز با چنین پدیدهنهاد شفا مىو لذا هر کسى که پا به حیطه این حضور مى

م که قوت روح  آشکارا در میان ااى روبرو شده باشید. من شخصاً در جلساتى حضور داشتهالعادهخارق
یافتند، خرامید و بدون آنکه نیاز باشد کسى برایشان دست بگذارد یا حتى دعا کند بیماران شفا مىحاضرین مى

یا سایه episkiazoنمودند. آنان تحت اى نیز نجات را دریافت مىشدند و عدهاى از اسارتها آزاد مىعده
اند شهادتهاى فردى هاى روحانى که در گذشته رخ دادهبسیارى از بیدارىبالهاى خداوند قرار داشتند. در 

ان نیرویى خاص آنان را بسوى کلیسا هدایت کرده است و چون وارد مکانى متعددى وجود دارد که اذعان کرده
د که ما کردنالعاده در آنجا حضور داشته با گریه فریاد مىاى قدرتمند و خارقاند که حضور خدا بگونهشدهمى
آورده است. من افتاده؟ حضور روح خدا تولد تازه را به ارمغان مىخواهیم نجات بیابیم! چه چیزى اتفاق مىمى

توانند حتى براى افرادى که دور از دسترس هسند پذیر است و دعاها مىاعتقاد دارم که این امر امروزه نیز امکان
ها نیز قادر به اعطاى حیات تازه از ى شهرها که براى ملتمؤثر واقع گردند. روح مقدس خداوند نه فقط برا

هاى شگرف روحانى توسط دعاهاى شفاعتى مقدسین در اکناف توانیم شاهد بیدارىطریق شفاعتها است. ما مى
جهان باشیم.

تواند یک روزه متولد شود؟آیا یک سرزمین مى
فروپاشى کمونیسم در برخى از کشورهاى اروپایى من اندکى پس از فرو ریختن دیورا برلین و1990به سال 

ها سال اى که در مدت چند روز رخ داد به روال طبیعى دهالعادهکردم. واقعه بسیار خارقدر اوهاید موعظه مى
کردم که مسح الهى بسیار نیرومندى بر من قرار وقت نیاز داشت. به هر حال هنگام موعظه کامالً احساس مى

اید چگونه ملتها به همانگونه که شاهد بوده«قدس به من قدرت نبوت بخشید و من نبوت کردم: الگرفت. روح
لحاظ سیاسى در یک روز سقوط کردند همچنان خواهید دید که ملتها در برابر من تواضع خواهند نمود و در 
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ز خاتمه جلسه آن روز خودم از این نبوت شدیداً هیجانزده شده بودم. پس ا» یک روز تولد تازه خواهند یافت.
اى و خواهم سخنى را بنام تو بگویم که تو آنرا نگفتهدر خلوت به حضور خدا رفتم و دعا کردم: خداوندا، نمى

خواهم بدانم آیا آنچه امروز گفتم واقعاً از جانب انگیز به بازى بگیرم. مىیا احساسات مردم را با جمالتى هیجان
).8:66اى؟ و خداوند پاسخ مرا با یادآورى یک آیه عطا فرمود (اشعیا تهتو بوده و تو از طریق من سخن گف

(کیست که مثل اینرا شنیده و کیست که مثل اینرا دیده باشد؟ آیا والیتى در یک روز مولود گردد و قومى 
یک دفعه زاییده شود؟...)

گوید زیرا صهیون به مجرد درد زه کشیدن پسران خود را زایید توجه من همیشه به قسمت دوم آیه که مى
دانستم که خداوند از این طریق به من دانم چرا بخش اول آیه را مد نظر قرار نداده بودم! مىکرده بودم و نمى

وز) آیا یک استعاره است یا خیر. اما تمامیت آنرا دانم که قید زمان (یک راطمینان داده است. البته هنوز هم نمى
ام. شما چطور؟با ایمان پذیرفته

خوانیم که به محض آنکه صهیون درد زه بکشد. اگر صهیون را به معناى کلیسا تصور در بخش دوم آیه مى
) 4:2-10اول پطرس ،12:12کنیم که البته همینطور هم هست (بعنوان نمونه به این آیات مراجعه کنید عبرانیان 

پس پسران صهیون درواقع ایمانداران کلیسا هستند و این وعده امروزه به ما نیز تعلق دارد. یعنى به کلیسا که 
توانیم با درد زه دعا فرزندان براى خدا بدنیا آوریم.بدن مسیح بر روى زمین است. ما مى

حس تولد
باشد از ماجرایى که چند لیساى ما در کلورادو مىکه یکى از اعضاى کCarol Millspaughخانم 

گفت.سال قبل هنگامیکه در آلمان بود برایش رخ داده با ما سخن مى
کرده است اما بعداً بعنوان یک مشاور مسیحى بطور تمام او ابتدا بعنوان یک روان درمانگر در آنجا کار مى

ه براى مشکالت مراجعین و نجات آنها دعاى شفاعتى کند. او همواروقت در کلیسا خدمت خود را آغاز مى
داده است.انجام مى

اى داشتند: از اعتیاد به مواد مخدر، سوء یک زوج بخصوصى که از مراجعین وى بودند مشکالت عدیده
بردند.تغذیه، مشکالت خانوادگى و مسائل دیگرى از این دست رنج مى

این زوج درد زه دارم. او معموالً چند ساعت در روز براى آنها دعاى کردم براىگفت: احساس مىکارول مى
گردد. یک روز در حینى که او مشغول دعا بوده است کرد. چندین ما به همین روال سپرى مىشفاعتى مى

شود که باید آن موضوع را با آن کند و کارول متوجه مىخداوند موضوعى را درباره آن زوج براى کارول باز مى
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گردد اى که میان آنان منعقد مىوج در یک جلسه مالقات خصوصى در میان بگذارد. سرانجام در جلسهز
کرد شنیده و درك بخشد تا بتوانند آیاتى را که کارول برایشان قرائت مىالقدس ایشان را ادراکى تازه مىروح

هر دو نفر زندگیشان را به خداوند تقدیم یابد که بیند درمىکنند. در مالقات بعدى هنگامیکه کارول آن دو را مى
اند! سپس کارول ایشان را تحت کردم از بطن من بدنیا آمدهگفت: احساس مىاند! کارول مىکرده و نجات یافته

مقدسى قادر باشند کند تا عالوه بر برخوردارى از یک پایه تعلیمى محکم و کتابگیرد و کمک مىتعلیم خود مى
نیز ارتباطى صمیمانه برقرار کنند.با سایر ایمانداران

دهد: خواهم شفاعت با درد زه را در یک جمله خالصه سازم که بنظر من بنیان اساسى آنرا تشکیل مىمى
القدس را براى بخشیدن حیات تازه جارى اى از دعاى شفاعتى است که قدرت خالقه روحدرد زه گونه«

). وقتیکه 15:5قدس بر فراز پطرس سایه گسترانید، شفا متولد شد (اعمال البعنوان مثال هنگامیکه روح». سازدمى
). زمانیکه بر پولس قرار گرفت بلوغ و رسش را نوید بخشید 45:18برفراز ایلیا ایستاد باران بارید (اول پادشاهان 

)19:4(غالطیان 

درد و رنج مسیح
خواهم به همان دو مورد اشاره قرار دادیم و اکنون مىپیش از این دو نمونه از درد مسیح را مختصراً مورد

تر مورد بازبینى و تعمق قرار دهیم.اى عمیقرجوع کرده و بگونه
33گویند. در آیه بود که درباره حضور عیسى بر قبر ایلعازر سخن مى34ù33:11اولین مورد در یوحنا

معناى مکدر شد در این آیه یعنى بشدت خوانیم (...در روح خود بشدت مکدر شده مضطرب گشت) مى
است به معناى سرآسیمه شدن، Tarassoاحساس رنجش نمود. لغت مضطرب گشت در یونانى کلمه 

خوانیم نیز مى38برانگیختن، نگران بودن، دل آشوب شدن. عیسى در روح خود چنین حالتى را داشت. در آیه 
توان دریافت که گریه عیسى صرفاً از روى ین آیات مىگردد. براساس اکه او مجدداً دچار همین حالت مى

) و از سوى دیگر در Tarassoترحم و همدردى نبوده بلکه تجلى عینى درد درونى وى بوده است (
خوانیم (...عیسى چشمان خود را باال مى41شود زیرا در آیه در عیسى موجب دعا مىTarassoیابیم که مى

من » ایلعازر بیرون بیا«دهد که کنم که سخن مرا شنیدى) و آنگاه فرمان مىمىانداخته گفت: اى پدر ترا شکر
توان با قاطعیت این گفته را اثبات کرد اعتقاد دارم که عیسى در آن لحظات درد زه داشت است. اگر چه نمى

بدهد، القدس را جارى ساخت و پیش از آنکه فرمان لیکن دور از واقع نیست. عیسى نیروى حیات بخش روح
القدس ایلعازر را احیا ساخته بود. همانطور که قبالً متذکر شدم اعتقاد ندارم که شیون و ناله به نشان درد زه روح
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تواند اینگونه هم باشد و اگر شفیع در روح خود شدیداً مکدر در دعا لزوماً بایسته و ضرورى است لیکن مى
یهى خواهد بود. همانطور که عیسى نیز بگریست. و من شده باشد تجلى آن بصورت گریستن و نالیدن امرى بد

ام گریستم. احساس عاطفى من نبود که باعث نجات او شد بلکه نتیجه نیز در ارتباط با توبه و نجات عمه
ام جارى القدس براى شفاعت بود که قدرت حیات بخش روح را بسوى عمهواکنش من در قبال دعوت روح
هاى وى را درهم شکست تا بتواند بسوى خدا و حیات تازه یه گسترانید و یوغساخت. روح خدا برفراز او سا

گردد و البته یک قاعده نیست لیکن بازگردد. نکته قابل توجه اینکه پاسخ شفاعت همواره بسرعت حاصل نمى
جتسیمانى ) است. بیایید با یکدیگر وارد 38:26غالباً نیاز به زمان بیشترى دارد. دومین مورد مربوط به (متى 

دانیم که او گوید (نفس من از غایت درد مشرف به موت شده است) ما مىشویم و صداى او را بشنویم که مى
) 44:22ریخت) (نویسد (...عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین مىعمل فدیه را آغاز کرده بود. لوقا مى

عا نبوده بلکه حقیقتاً از منافذ پوست او خون منظور لوقا مبالغه در تعریق شدید عیسى براثر مجاهدت در د
گویند. تأکید من بر درك این مىHematidrosisشده است. در علم پزشکى به این حالت جارى مى

نکته است که جارى شدن خون عیسى آغاز عملکرد او در فدیه گناهان بود و در اثر قطرات خون اوست که ما 
).22:9ایم (عبرانیان تطهیر از گناهان را یافته
باشد. ىباشد که معناى آن مرگ بخاطر گناه ممىThamatosدر زبان یونانى 38:26لغت موت در متى 

بینیم بکار بردن این کلمه درباره عیسى حاکى از این حقیقت است که او گناه در هبوط آدم نیز تجربه مرگ را مى
جهان مرا بر خود گرفت. آنچه که عیسى نهایتاً بر صلیب جلجتا به کمال رسانید از درد زه جتسیمانى آغاز شده 

بود.
ته از درد زه باشند ثمرات حیات تازه را در پى خواهند داشت.و همانگونه اگر دعاهاى شفاعتى ما برخاس

حیات، ثمره صلیب
خواهد تا نیروى خالقه و حیات بخش خود را توسط ما جارى فرماید تا القدس با جدیت تمام مىروح

برد: ) بکار مىTohuwثمرات صلیب ببار نشینند. او ما را در شرایط (
بکار رفته است).10:32مر بودن، متروك و محزون بودن دارد که در تثنیه ث(این لغت اشاره به بى

خواهد توسط ما خلقت تازه را منتشر سازد.همانگونه که در ابتداى خلقت عمل فرمود اکنون مى
ز هاى فرتوت ابراهیم و ساره را در سایه بالهاى خود قوت داده از ایشان امتى پدید آورد امروهمانگونه که بدن

خواهد امتى روحانى را توسط ما پدید آورد.نیز مى
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خواهد صورت همانگونه که برفراز مریم بال گسترانید و صورت مسیح در رحم او بسته شد امروز نیز مى
هاى ما بسته گردد.مسیح در مردم به شفاعت

هاى ما بسیارى را از مرگ اعتخواهد در اثر شفهمانگونه که در برخاستن الیعازر از قبر عمل فرمود امروز مى
روحانى قیام دهد.

خواهد ثمرات تاك در شد امروز نیز مىهمانگونه که در جتسیمان میوه فدیه از تاك حقیقى افشرده مى
هاى ما دیده شوند. شفاعت

هاى ما مردم را شفا بخشد. اوخواهد در شفاعتهمانگونه در پطرس بیماران شفا یافتند امروز نیز مى
خواهد بر فراز ایشان بال گستراند و حیات را در وجودشان بدمد.مى

گردند اى بسترى مىهاى ویژهگیرند در بخشدر کلیه بیمارستانها، بیمارانى که تحت عمل پیوند عفو قرار مى
هاى دقیقى را به عمل آورند.تا کارکنان بیمارستان بتوانند مراقبت

و تحت نظارت ICUن عمل جراحى باز هم ضرورت دارد تا بیماران در بخش آمیز بودبا وجود موفقیت
گردد که یک نفر به عیساى مسیح ایمان خاص قرار بیگرند. در بعد روحانى عمل پیوند عضو زمانى انجام مى

) چنین فردى نیاز دارد تحت نظارت و پرورش قرار 19:11نماید (حزقیال آورده و قلب جدیدى را دریافت مى
گیرد تا در خداوند رشد کرده قوت یابد. بسیار مبارك و خجسته است که ایمانداران افراد نوایمان را براى ب

ملکوت خدا پرورش دهند زمانیکه براى اولین بار از خداوند این حقیقت را به من تعلیم فرمود تصمیم گرفتم با 
مایم. سه تن از آنان در وضعیتى قرار چهار، پنج نفر که در مشکالت و گرفتاریهاى سختى بودند مشاوره ن

بامداد به من تلفن کرد و گفت: 2داشتند که تصمیم جدى براى خودکشى گرفته بودند یکى از آنان ساعت 
ادامه ماجرا دردناکتر از آن است که » همین االن اسلحه را روى شقیقه خودم گذاشتم و تصمیم دارم شلیم کنم«

قابل بیان باشد!
اگر تو بخشى از «فرمود: ى خدا را آشکارا درك کردم که این کلمات را در قلب من بیان مىیک بار صدا

» توانى شاهد وقایق عجیبى باشى.وقت خودت را صرف این امر نمایى که روح من بر فراز آنان قرار بگیرد مى
بخش دعاى من، پس از این پیام روزانه دو ساعت وقت خود را صرف دعا براى آن اشخاص کردم. بیشترین 

کنم آورم و دعا مىگفتم: اى پدر فالن شخص و فالن فرد را به حضور تو مىدعا در روح بود. من به سادگى مى
تا روح مقدس تو ایشان را در سایه بالهاى خود پناه دهد و فرزندان جدیدى براى مسیح متولد گردند. سپس در 

ت ببار نشست و تغییرات عمیقى در زندگى آنان صورت القدس به سرعدادم. ثمرات عظیم روحروح ادامه مى
القدس در دعاهاى من قوت خویش را جارى فرمود و آنان حیات تازه یافتند!گرفت. اما چطور؟ روح
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بارش باران روح
خوانیم که درد زه داشتن سواى نجات جانها در موارد دیگر نیز کاربرد دارد. چنانکه در مقدس مىدر کتاب

بینیم ) خواندیم ایلیا هفت بار پیاپى براى باران دعا کرد. در این باب او را در حالتى مى18(اول پادشاهان باب 
ى بود. یعنى بدنیا آوردن باران و برکت و اعالم پایان که نمود حقیقى درد زه است. او در حال بدنیا آوردن چیز

اى است براى ما که که در آن یافتن دوران خشکسالى و قحطى! بدون هیچگونه سؤالى این متن آشکارا نمونه
باید دقت کنیم. لطفاً استلزام متن را از دست ندهید. اراده خدا این بود که باران ببارد، زمان آن را نیز مشخص مى
وده بود لیکن بر روى زمین کسى را الزم داشت تا در دعا اراده او را بدنیا آورد در این نمونه شاهد آن فرم

توان از این متن بعنوان نمونه مد نظر قرار داد این گردد. آنچه مىهستیم که درد زه، بانى تولد باران حقیقى مى
رمغان آورد. و من اطمینان دارم که چنین خواهد القدس را به اتواند بارش باران روحاست درد زه در دعا مى

رساند. قوتى که در قوم او کلیسا اش یارى مىالقدس را در جارى ساختن قدرت خالقهشد. دعاهاى ما روح
توان آموخت و آن اینکه بدانیم دعاى کند. از داستان ایلیا درس دیگرى نیز مىکند و اتحاد ایجاد مىحرکت مى

وت بسیار دارد/مرد عادل در عمل ق

سؤاالتى به جهت تأمل

درباره ارتباط میان آیات ذیل را با درد زه توضیح دهید:
)35:1) (لوقا 10:32-18) (تثنیه 2ù1:1(پیدایش 

کند چیست؟القدس در میان ما حرکت مىمنظور از این عبارت که روح
باید در دعاهایش درد زه داشته باشد؟ آیا شما توان درد زه داشت؟ چرا یک نفر مىچه وقت و در کجا مى

موردى را سراغ دارید که نیاز باشد با درد برایش دعا کنید؟ 
دهد؟آیا خدا دعا را پاسخ مى
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فصل نهم

ایىگیران حرفهکشتى

(برادر بسیار خوب و مترجمش)
اید؟ این عبارتى است که من (با شریر مقاومت کنید تا از شما بگریزد) آیا تاکنون به قلمرو تاریکى فرمان داده

ام. از جمله در داستان زیر:هایم بکار بردهدر بسیارى از موعظه

فرا رسیده که کردم که دیگر زمان آن التحصیل شده بودم و احساس مىمقدس فارغبه تازگى از مدرسه کتاب
بایست مرا در مکانى نزدیک یعقوب و یوحنا بر توانست مرا ببیند! او مىدنیا را تغییر بدهم. اى کاش مادرم مى

کرد! تنها مشکلى که وجود داشت این بود که من در گواتماال بودم و با کمک دست راست مسیح جستجو مى
در این کار وجود داشته است؟ مشکل در اینجا بود که کردم. شاید بپرسید که چه اشکالى یک مترجم موعظه مى

آن مترجم همانند من دوره الهیات مسیحى را نگذرانیده بود و اعتماد چندانى به من نداشت.
توانم این جمله را به مردم بگویم.او نگاهى به من انداخت و گفت: نمى

گفتم: منظورت چیست؟
کنم.توانم عبارت شما را بازگو گفت: نمى

گوید.مقدس چنین مىگفتم: اما شما باید این کار را بکنید چون کتاب
گفت: در کجا نوشته شده؟

7:4گفتم: رساله یعقوب 
تجسم کنید که ما در قبال جمعیتى که سالن کلیسا را پر کرده بودند ایستاده بودیم و آنان شاهد این صحنه 

ام را و مترجمش بودند. در این اندیشه بودم که با چه عبارتى موعظهناخوشایند میان برادر عالى (که من باشم)
مقدس خود را گشوده و در جستجوى رساله یعقوب است. آه! آیا امکان آغاز کنم که متوجه شدم مترجم کتاب

دارد این رساله را پیدا کند؟!
کنم علت قطع شدن موقتى مىرا براى حاضرین در سالن قرائت نمود. همچنین تصور7:4باالخره او آیه 

داد که من موعظه را نیز برایشان توضیح داده بود. ما سعى کردیم مابقى موعظه را ادامه بدهیم. اما او اجازه نمى
آیات دیگرى را نقل کنم. مگر آنکه ابتدا محل آیه را پیدا کند و سپس آنرا از روى متن قرائت نماید. و البته 
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انجامید! برایم کامالً محرز شده بود که مترجم من آشنایى چندانى زیادى بطول مىیافتن محل آیات مدت نسبتاً
گفتم: این آیه در فالن قسمت کردم و مىمقدس ندارد. بنابراین با لبخندى تمسخرآمیز به او نگاه مىبا کتاب

دیگر کار نکردیم.نوشته شده! در نگاه غیرروحانىِ من، او شخصى کسل کننده بود. ما از آن پس هرگز با یک

ایستادن در پیروزى
شفاعت، چنانکه پیشتر ذکر آن رفت مستلزم دو نوع عملکرد کامالً متفاوت است: یکى آشتى دادن و مصالحه 
کردن و دیگرى جدا کردن و تفکیک نمودن. این همان عملى است که عیسى در طول کار شفاعتى خود انجام 

باید هر دو جنبه را مد شفاعتى خود مىبخشیم. نکته مهم این است که ما در دعاهاىداده و ما نیز آنرا تداوم مى
نظر قرار دهیم. تنها کافى نیست که از پدر بخواهیم کارى را انجام دهد هر چند که دعاهاى اکثر مسیحیان این 
چنین است بکله گاهاً ضرورت دارد که براى اعالم پیروزى صلیب مسیح وارد نبرد روحانى شویم. آرتور متیاس 

عمل انجام شده است. اما الزم است فردى در این پیروزى بایستد و در رویارویى با پیروزى، یک «گفته است: 
» دشمن مقاومت نماید.

گویند که همانند آن مترجم گواتماالیى عده بسیارى هستند که به جنگ روحانى اعتقادى ندارند. برخى مى
نگران باشیم. گروهى نیز عقیده دارند که عیسى قدرت شیطان را درهم شکسته و لزومى ندارد که ما در این باره 

کند و بسیار نظرات دیگر از این دست وجود دارند. اماهدف من در اینجا شیوه زندگى ما در تقدس کفایت مى
اثبات یا  عدم اثبات صحت و سقم این نظرات نیست چرا که این مبحث خود به کتاب یا حتى کتابهاى دیگرى 

موضوع پرداخته باشند. نیت من اثبات ارتباط میان جنگ روحانى و دعاى نیاز دارد که بطور خاص به این
شفاعتى خصوصاً براى جانهاى گمشده است.

اطالع بودن ارزشمند استبى
هاى او به اندازه چگونگى مواجهه با وى ارزشمند است! در رساله اطالعتى ما نسبت به شیطان و تاکتیکبى

خبر نیستیم.) موضوع کلى متن انیم (تا شیطان بر ما برترى نیابد زیرا که از مکاید او بىخو) مى11:2(دوم قرنتیان 
خبر در یونانى دهد. کلمه بىدرباره عفو بخشایش است اما این آیه یک اصل کلى را در اختیار ما قرار مى

agnoeoخبر بودن و اطالع نداشتن. لغت انگلیسى باشد به معناى: نفهمیدن، بىمىagnostic به معناى
فردى است که از روى agnosticگرایى و الادرى از همین ریشه گرفته شده است. شخص ندانم

ایى است که مأکداً توجهى قادر به شناخت یا درك موضوع نیست. در این آیه لفظ پولس به گونهاعتنایى و بىبى
ل بسر نبریم. لغت مکاید در یونانى خبرى و جهنماید که نسبت به مکاید ابلیس در بىما را ترغیب مى
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noemaتوان آیه مذکور را این باشد. معناى کلى آن عبارتست از اندیشه و فکر. با این معناى کلى مىمى
عبارتند از: طرح noemaاما معانى دیگر » اندیشد.خبر نباشیم از آنچه شیطان مىبى«بازخوانى نمود: چنین

که تمامى آنها زیرمجموعه معناى کلى کلمه هستند زیرا تماماً در اندیشه و ذهن و نقشه، توطئه، ترفند و تمهید. 
از افکار، «ترى نسبت به آیه مذکور بدست آوریم: بندى این معانى دید کلىتوانیم با جمعدهند. اکنون مىرخ مى

ایى زیرکانه در این معنا آیا بنظر شما وعده» خبر نباشید.ها و تمهیدات دشمن خود بىها، توطئهعملکردها، نقشه
خبر نباشیم بدین معناست که او اراده نهفته نیست؟ اگر خدا هشدار داده است که نسبت به مکاید ابلیس بى

فرمود تا مکاید ابلیس را براى ما عالنیۀ آشکار سازد.
ى در یونانى افتد اگر از مکاید او غافل باشیم؟ او بر ما برترى خواهد جست. لغت برترچه اتفاقى مى

pleonekteoباشد که معناى کالسیک آن عبارتست از بدست آوردن و حفظ نمودن نصیب بزرگتر. مى
به معناى سهم بزرگتر و pleonباشد است که مرکب از دو جز مىpleonechoریشه این لغت کلمه 

echoگتر از دهان خود گرفته اى بزرشد که لقمهبه معناى داشتن را گرفتن. و معموالً به شخصى اطالق مى
کند به قول اعتنا هستند منافع زیادى کسب مىهایش غافل یا بىباشد! شیطان از اشخاصى که نسبت به روش

الوصولى هستند. اما شاید این سؤال در اینجا مطرح گردد که شیطان بر چه هاى سهلبلینگر اینگونه افراد طعمه
چه چیزى نصیب بزرگتر خواهد یافت؟ پاسخ بسیار ساده و روشن جوید و یا در چیزى نسبت به ما برترى مى

است. در خانواده، زندگى زناشویى، روابط خانوادگى، پول، روابط اجتماعى و...پولس رسول در رساله اول خود 
نویسد (و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم یعنى من، پولس، لیکن شیطان ما به تسالونیکیان مى

دانیم که پولس بیشتر از آنچه متوقف شده باشد پیروز عرصه جنگ روحانى بوده ) ما مى18:2گذاشت) (را ن
شود. لطفاً کند و مانع از به انجام رسیدن هدف پولس مىبینیم که شیطان موفقیتى کسب مىاست. اما در اینجا مى

ه بود بلکه شیطان بانى تأخیر در کار گوید خدا در طرح و هدف پولس تغییرى ایجاد کرددقت کنید که متن نمى
تواند انجام دهد مگر اینکه خداوند اجازه دهد کنند شیطان هیچ کارى نمىپولس بوده است. کسانیکه تصور مى

گویند نباید به او اهمیت داد الزمست که این آیه را دوباره و با دقت فزونترى و به خاطر همین طرز فکر مى
هاى بسیارى دارد ها و روشها، نقشهفل نیست و ما هم نباید باشیم و مسلماً او طرحبخوانند. خدا از شیطان غا

ایى اشراف کامل دارد لیکن عالوه بر اعطاى که خدا مجوز آنها را صادر نکرده است. خداوند بر هر واقعه
سان همگى بر اراده آزاد ان- عمل و بازتاب آن- شریعت، قوانین دیگرى نیز وجود دارند؛ کاشتن و درویدن 

کنیم و کنند و ما وسایل به انجام رسیدن این اصول و تعیین آن چیزى هستیم که درو مىزمین حکومت مى
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نماییم. لیکن شیطان نیز بخوبى از این اصول آگاهى دارد و مترصد فرصتى است که آنها را بر علیه ما تجربه مى
بکار گیرد.

شوندمکاید پنهان شیطان غالب مى
ندى قبل شنیدم که یکى از خادمین خدا در توزال (اکالهما) مدت زیادى است که براى رهایى یک نفر از چ

رسد که شخص مورد بحث فاقد ثبات و پایدارى در زندگى و ارتباط با خداوند کند. بنظر مىاسارتهایش دعا مى
تاهى در شاهراه ایمان گام دهد. مدت کوآورد اما خیلى زود آن را از دست مىاست. او شغلى بدست مى

شود. این چرخه باطل بارها و بارها تکرار گردد و از خدا رویگردان مىدارد اما ناگهان از راه رفته باز مىبرمى
شده و ظاهراً دعا کردن نیز هیچ تغییرى را باعث نشده است. یک روز که این خادم مطابق معمول براى آن 

دهد که سه روح شریر آن شخص را همه جا دنبال به او نشان مىکرده خداوند در رویایىشخص دعا مى
کنند. ارواح شریر در وجود او نبودند بلکه او را در احاطه خود گرفته بودند. خادم خداوند در آن رویا اسامى مى

د که آن دهبندد و به آن دستور مىبیند. آنگاه او ارواح شریر را در نام عیسى مىارواح شریر را نیز بوضوح مى
آید و متعاقب آن موفقیت کند ثبات و پایدارى مىشخص را رها کنند. درست از همان لحظه همه چیز تغییر مى

رود. تا زمانیکه مکاید ابلیس در زند. و او تا به امروز در شاهراه ایمان به پیش مىبر روى آن شخص لبخند مى
تواند غالب آید.ا دارد. او مىنهان باشد او شانس پیروزى در برترى جستن بر انسان ر

هایى از هاى فراوانى در حوزه اندیشه صورت گرفته است لیکن در اینجا به بخشدرباره جنگ روحانى بحث
کنم که آشکارا در این باره سخن گفته است:کالم خدا اشاره مى

)18:1، اول تیموتاؤس 4:10ما درگیر یک جنگ روحانى تمام عیار و حقیقى هستیم (دوم قرنتیان 
)4ù3:2، دوم تیموتاؤس 3ù2:110ما سربازان هستیم (مزمور 

)12:6کنیم (افسسیان گیران با سطوح گوناگون ظلمت دست و پنجه نرم مىما همچون کشتى
)9:5، اول پطرس 7:4یعقوب ما باید با شریر مقاومت نماییم. (

)20:16، رومیان 19:10توانیم شیطان و ارواح شریر را پایمال نماییم (لوقا ما مى
)17:16توانیم ارواح شریر را اخراج نماییم (مرقس ما مى

)10:6-20، افسسیان 4:10اسلحه جنگ روحانى ما براى غلبه بر ظلمت طراحى شده است (دوم قرنتیان 
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مقدس شرح و تفصیلى درباره جنگ روحانى با ذکر جزئیات آن ارائه نکرده است درواقع خداوند ابکت
وار بیان نفرموده است. زیرا حقایقى که در کالم خدا عنوان شده زمانى مقدس را فرمولحقایق مطروحه در کتاب

هاى پرستش در ر کالم خدا شیوهالقدس ما را هدایت فرماید. بعنوان مثال دکاربرد عملى خواهند داشت که روح
کنیم بلکه مهم این اى تدوین نشده است و اهمیتى ندارد که با چه روشهایى خدا را پرستش مىقالب کلیشه

مقدس وجود ندارد هایى در کتابخواهم بگویم که مطلقاً دستورالعملاست که خدا را پرستش نماییم. البته نمى
باشد نفسه مقدس یا نامقدس نیستند. آنچه که حائز اهمیت مىها فىروشها و بلکه منظور این است که شیوه

این است که ما در مسیر مکاشفه الهى که کالم خدا آشکار گشته گام برداریم و همواره خویشتن را به هدایت 
داند که در هر شرایطى چه چیزى مورد نیاز است.القدس بسپاریم. تنها او دقیقاً مىروح

اى باشیدر حرفهگییک کشتى
در عرصه جنگ روحانى روش شما در کشتى گرفتن خیلى مهم نیست بلکه مهم آن است که از صحنه نبرد 

مقدس درباره جنگ روحانى، ماهیت تدافعى رویگردان نشوید و کشتى بگیرید زیرا هیچیک از تأکیدات کتاب
ور مقتضى به نیروهاى شرارت و تاریکى حملهندارند بلکه کامالً تهاجمى هستند. ما همواره باید در فرصت 

گیر را داشته باشیم که رو در روى توانیم تصویرى سمبلیک از یک کشتىرساله افسسیان مى6شویم. در باب 
حریف خود ایستاده است. لزومى ندارد که شبیه بدنسازان باشیم. یکى از این افراد که داراى هیکلى تنومند و 

پرسد: شما با کرد. رئیس دهکده نزد او آمده و مىدهکده کوچک آفریقایى بازدید مىعضالتى بزرگ بود از یک
گیرد تا به جاى سخن گفتن به دهید؟ آن شخص تصمیم مىاین عضالت ورزیده و حجیم چه کارهایى انجام مى

کند. رائه مىکند به نمایش دادن عضالتش و فیگورهاى متعددى را اشیوه عملى پاسخ او را بدهد. لذا شروع مى
ها چه کارهاى دیگرى با این عضالت ورزیده انجام کند که سواى این حالترئیس دهکده از وى سؤال مى

دهد؟مى
پرسد: منظور شما این است که تمام آنچه که دهد: تماماً همین بود. رئیس مىمرد ورزشکار پاسخ مى

توانید با این حجم عضله انجام دهید همین بود؟مى
کند. آنگاه رئیس دهکده نگاهى از روى نفرت به او کرده و با حالتى عصبى ورزشکار سؤال او را تأیید مى

گوید: عجب بطالتى! عجب بطالتى!مى
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باشیم اما هرگز از قوت خود و سالح اکثریت ما نیز همچون بدنسازان هستیم در خداوند قوى و استوار مى
در حضور خدا بمانیم او روش و استراتژى جنگ روحانى را بما خواهد آموخت. کنیم. اگرنبردمان استفاده نمى

توان با او ارتباط ایجاد کرد.خداى ما خدایى است که مى

ظاهر نیکو، فقدان مسح
) 40:10مریم نزد پایهاى عیسى نشسته بود و مرتا شدیداً مشغول تهیه و تدارك وسایل مورد نیاز بود (لوقا 

perispaoحجم کارهاى باقیمانده سبب پریشانى و اضطراب در مرتا شده بود. لغت پریشانى در یونانى 
معنایى که در این متن دارد اشاره به عالوه بر 40باشد به معناى فرو رفتن در گرداب. کلمه خدمت در آیه مى

کنیم. کنند استفاده مىکند. ما همین کلمه را به جهت کسانیکه براى مسیح کار مىخدمت روحانى نیز مى
تواند تبدیل به بارسنگینى شود برداشت من از مفهوم این آیه چنین است که حتى خدمت کردن براى عیسى مى

که ما را پریشان سازد.
توانند ما را به کام گرداب بکشانند. ما معموالً براى عیسى بسیار تالش حانى و دعا در کل مىجنگ رو

دهیم.کنیم و لذا زمان اندکى را براى بودن با عیسى اختصاص مىمى
ایم. بخاطر دارم که چند سال قبل زندگیم در کانون ایم، و به عبارتى غرق شدهما در کام خدمات خود رفته

و مشکالت قرار گرفته بود. یکى از دوستانم بنام ال استراروپ طى یک تماس تلفنى به من گفت: داچ، بحران 
کردیم که خدا مطلبى را به او نشان داد.من و یکى از ایمانداران براى تو دعا مى

یک محل ال ادامه داد: او». شکر بر نام عیسى، او پاسخ مرا از این طریق داده است«با خود اندیشیدم: 
اى. رفتهاى را دیده است. (خودم را آماده شنیدن یک مکاشفه بزرگ کرده بودم!)...که تو در آن محل راه مىدایره

گردى.گفتم: خوب! ادامه بده. دیگر چه؟ ال گفت: همین بود. تو در یک مسیر بسته به دور خود مى
گفتم: آیا تمامى پیام خدا همین بود؟

ود.گفت: بله! همین ب
ام درست کنم همینطور است. خداوندا من دائماً به دور خودم چرخیدهگوشى را گذاشتم و گفتم: فکر مى

ام اما نتوانستم هیچ هاى فراوانى داشتهام، مشغولیتمانند اینکه در یک دایره حرکت کرده باشم. خیلى سعى کرده
ش کردن، در حضور خدا منتظر بمانم. وارد حضور آنگاه تصمیم گرفتم به جاى دویدن و تال» کارى انجام دهم.

او شوم و نزد وى بنشینم.
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مسیح به مرتا فرمود (...مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد) (لوقا 
است که نقطه مقابل کلمه خوب در معناى کلى آن است. agathos). نصیب خوب در یونانى لغت 42:10

باشد. در تعریف هرآنچه که به ظاهر خوب و پسندیده باشد از مىkalosب در معنى عام صفت خو
kalosعد عملى و سودمندى در نظر گرفته نمىاستفاده مىشد فقط ظاهراً آن شخص یا آن چیز خوب شد. ب

ر بردارنده به بعد کاربردى خوب بودن اشاره دارد. به عبارت دیگر این لغت دagathosآمد. اما بنظر مى
باشد. که بعضاً در تمام معانى سودمندى، منفعت، ثمربخشى و پربار بودن در بعد عملى و کاربردى مى

نیز ترجمه شده است.» اعمال نیکو«هاى گوناگون ترجمه
اگر تو وقت خود را به ماندن در حضور من و نشستن «توان بیانات عیسى را چنین تصور کرد: درواقع مى

الواقع خوب براى همه یافتى که تو را فىشد. چیزى مىدادى چیزى برتر افاضه مىهاى من اختصاص مىنزد پای
ما غالباً ظاهر خوبى داریم اما فاقد مسح الزم هستیم. باید که در حضور او بمانیم و بگذاریم » ساخت.چیز مى

تمامى خدمات و حتى جنگ روحانى ما متأثر از این رابطه باشد.

بندى خدا، شرایط خدا، روش خدازمان
دارد. ما نسبت به مىماندن درحضور خدا ما را از حالت ارتجاعى و بازگشت پذیرى نسبت به شریر دورنگه

بندى او. بلکه خداوند است که کنیم و نه تحت زماندهیم زیرا تحت شرایط او کار نمىاو واکنش نشان نمى
ها دور فرماید. او به یوشع امر فرمود که شهر اریحا را هفت روز با پرستششرایط و زمان مبارزه را تعیین مى

خواست که فریادهاى ) اگر یوشع یک روز زودتر از موعدى که خدا فرموده بود از قوم مى6بزند (یوشع باب 
مطابق آنچه «ه داد. درواقع خداوند به او گفته بود کاى رخ نمىالعادهخود را بلند کنند مطمئناً هیچ اتفاق خارق

و همچنین شرایط را نیز خداوند تعیین » کنم.ام عمل کن و بدان که زمان جنگ را من مشخص مىمن بتو گفته
تواند آنچه را که اش زنده بمانند زیرا نه تو، نه شیطان و نه هیچکس دیگر نمىتنها راحاب و خانواده«کند: مى

خداوند هم » من گام بردارى همواره پیروز خواهى بود.ام منحرف سازد. اگر تو در طریقمن تعیین کرده
فرماید.بندى و هم شرایط و هم روش را تعیین مىزمان

جنگ روحانى پاسخ واکنشى نیست بلکه کنشى مسئوالنه است. این جنگ برپایه اطاعت استوار است نه بر 
ن خود. خداوند به داود گفت که حمله را کنیم نه از دشمپایه ضرورت. ما از فرمانده خود اطاعت و پیروزى مى

تواند یورش برده پیروز گردد (دوم آغاز نکند بلکه منتظر عالمتى باشد که از جانب خداوند خواهد بود آنگاه مى
).24ù23:5سموئیل 
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خداوند از شائول انتظار داشت که تا آمدن سموئیل براى تقدیم قربانى درنگ نماید. اما او در هراس از 
تابى سپاهیان و دشمنانى که در مقابلش اردو زده بودند شخصاً به انجام مراسم قربانى مبادرت ورزید و بى

نماید. شائول ) سموئیل او را مخاطب ساخته و توبیخ مى8:13-14رضامندى خدا را طلب ننمود (اول سموئیل 
ى نمود. لذا خداوند او را از سلطنت روش ارتجاعى را در قبال شریر اتخاذ کرد و قوم را در مسیر ناصحیح رهبر

) براى این منصب تعیین فرمود. خداوند به یهوشافاط و قوم او فرمود (در 14عزل و مردى موافق دل خود (آیه 
) زیرا خداوند وقت و زمان حمله را تعیین 7:20این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ نمایید) (دوم تواریخ 

) 1:20-30شافاط با سرودهاى پرستشى به پیروزى رسیدند که در (دوم تواریخ نماید. در آن جنگ، قوم یهومى
توان مشاهده کرد توانید بخوانید. نظیر همین پیروزى را درباره پولس و سیالس نیز مىشرح کامل ماوقع را مى

).16:16-36(اعمال 
1992نوامبر سال 12اشد. در تواند تجلى محبت و رحم الهى ببندى خود مىالقدس در زمانراه برد روح

آیى در راستاى برقرارى آشتى کلرادو تشکیل شده بود. این گردهم-یک گردهم آیى بزرگ در پارك مرکزى دنور
میان ساکنان بومى آمریکا و مهاجرین اروپایى تبار بود که من نیز در آن شرکت داشتم و درواقع مجرى و 

د برنامه کامالً ساده بود و شامل توبه و طلب بخشش از بومیان به گرداننده همایش بودم. استراتژى یا راه بر
شد. هنگامیکه یکى از افراد بومى به نمایندگى از سوى سایرین بپا خواست و اعالم خاطر تسخیر سرزمینشان مى

اى کرد که ما را بخاطر آنچه گذشتگان انجام داده بودند بخشیده و سپس به تمامى ما خوش آمد گفت واقعه
جیب رخ داد. چیزى در حیطه روحانى شکسته شد. آن روز هوا ابرى و گرفته بود اما به محض آنکه او شروع ع

به صحبت کرد ابرها کنار رفتند و خورشید عالم افروز گرماى خویش را به ما ارزانى نمود! چرا؟ چون عمل 
نسانى به پیروزى دست یافته بود. انسانى ما در محبت خدا صلح ایجاد کرده بود و جنگ روحانى ما در قلمرو ا

تواند هدایت یک فرد در پیوستن به سایرین براى شکستن کمر ابلیس باشد القدس مىدر بعد دیگر راه برد روح
) که در نیمه اول قرن بیستم در آفریقاى جنوبى John G.Lakeیکى از خادمین خدا بنام جان لیک (

واگیردار سخن گفته که فقط در عرض یک شب تلفاتى کرد در خاطرات خود از شیوع یک تبخدمت مى
گوید تباهى و ویرانگرى این تب آنقدر سریع و وسیع بود که سنگین را در یک ناحیه به دنبال داشته است او مى

رحمانه کشتار کردند زیرا تابوتى به تعداد آنان وجود نداشت. طاعوت بىمردگان را در پتو پیچیده و دفن مى
گوید در آن شرایط سخت مرد دعایى را دیدم که چندین روز مشغول شفاعت کردن بود. او در مىکرد. لیکمى

گذرانید. چند بار لیک از  او نشست و تمامى روز و تمامى شب را در دعا و شفاعت مىزیر یک درخت مى
وز نه! یک روز آن مرد دهد: هناى رسیده است یا خیر؟ و هر بار آن مرد پاسخ مىکند که آیا به نتیجهسؤال مى
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کنم که اگر فقط یک نفر دیگر با من در روح متحد امروز احساس مى«گوید: دعا لیک را مخاطب ساخته و مى
گردد. آنچه لیک بالفاصله به زانو در آمده و با او در دعا متحد مى» گردد نتیجه دلخواه را بدست خواهیم آورد.

کنم:است. من در اینجا عیناً جمالت لیک را نقل مىآورالواقع شگفتدهد فىکه بعداً رخ مى

القدس حضور خود را بر فراز ما گسترانید و من خود را در حالتى به محض آنکه دعا را شروع کردیم روح«
گرفتم چشمان من باز شدند و انبوهى یافتم که زیر درخت و بر روى زانوهایم نبودم. کم کم از آنجا فاصله مى

القدس بر آن مرد دعا و سپس بر کردند. روحیر را دیدم که مانند گله احشام به هر سو حرکت مىاز ارواح شر
القدس تمامى آنها را من قرار گرفت و ما با قدرتى که از او یافته بودیم تمامى آن گله انبوه را نهیب دادیم. روح

برخاستم متوجه شدم که اثرى از وجود آن جایى فرستاد که از آنجا آمده بودند. صبح روز بعد زمانیکه از خواب 
»بالى خانمانسوز باقى نمانده است!

زمانى براى فریاد کشیدن
هاى خود حالتى تهاجمى و خشن داشته باشیم. زمانى من شخصاً از حقیقتاً زمانى الزمست در شفاعت

زدن برعلیه شریر را نوعى افراط در دعا هرگونه افراطگرى در دعا اکراه داشتم و اعمالى نظیر نهیب دادن و فریاد 
گیرى روحانى الزم است. دانستم. اما زمانى رسید که پى بردم مواقعى هم وجود دارد که جدیت و سختمى

ام. البته من از بیش از یکبار خود را در حالى یافتم که علیه نیروهاى ظلمت یا کوه نامالیمات فریاد برآورده
ام اما دریافتم که کالم خ دا نه تنها این اجازه را به ما داده است بلکه ما را نبودهتوبیخ نیروهاى شریر غافل 

ترغیب نیز نموده که در قلمرو روحانیت بدین گونه عمل نماییم:

)7:4زر بابل فریاد برآورد که این کوه بزرگ تو چیستى؟ (زکریا 
)16:6قوم در قبال اریحا یک صدا فریاد برآورد. (یوشع 

)20:7سپاهیان جدعون با فریاد بلند حمله کردند (داوران 
)35:10موسى در کنار تابوت عهد فریاد برآورد (اعداد

خواهم بگویم در این من به هیچ عنوان قصد ندارم بنیانگذار اولین کلیساى فریاد کنندگان باشم! بلکه مى
مسیر گاهاً شدت عمل نشان دادن موجه و الزم است. یوآش پادشاه اسرائیل بخاطر عدم جدیت روحانى در 

اقع صرفاً یک جمله یا تنها اعالم ) در بعضى مو14:13-19جنگ از سوى الیشع نبى توبیخ شد. (دوم پادشاهان 
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القدس در نبرد باشد. زیرا هنگامى که او راه برد حمله را تواند راه برد روحمقدس مىیکى از حقایق کتاب
کردم تا واسطه تواند براى شریر ویرانگر و کوبنده باشد. یک بار تالش مىنماید همین مقدار هم مىطراحى مى

اشم. شرایط خشم و انزجار آنها از یکدیگر به نقطه بحرانى رسیده بود و من مطمئن برقرارى آشتى میان سه نفر ب
بودم که اگر کارى انجام ندهم درگیرى فیزیکى آنان با یکدیگر عواقب وخیمى را در پى خواهد داشت. در طول 

مداد بود و من با2کردم که دخالت فرموده و آنان را متوقف نماید ساعت دعاى خود به حضور خداوند تمنا مى
در سکوت کامل منتظر خداوند بودم. ناگهان صداى خداونددر درونم طنین افکند که: آیا از من درخواست 

دانى. مشکل موجود ناشى از حضور روح خشم و کنى تا اینکار را انجام دهم؟ تو اراده مرا در این مورد مىمى
»د اعالم کن.نفرت است. آنرا ببند! کالم و اراده مرا بر شرایط موجو

من اینکار را انجام داده و سپس به بستر رفتم. صبح روز بعد اتفاقى غیرقابل توصیف رخ داده بود. بدون هیچ 
بحثى قلب هر یک از آنان متبدل شده بود! نفرت و خشم جاى خود را به آشتى و صلح داده بود. به راستى چه 

اتفاقى براى آنان رخ داده بود؟
pagaبود.عمل کرده

صلیب عمل کرده بود.
)2:110(خداوند عصاى قوت ترا از صهیون خواهد فرستاد در میان دشمنان خود حکمرانى کن) مزمور 

حفاظت از میراث خود
هنگامیکه درگیر نبرد روحانى هستیم بسیار ضرورى است که بیاد داشته باشیم که هدف ما شکست دادن 

خواهیم دوباره او را مغلوب سازیم بلکه باشد. ما نمىخورده و مغلوب مىشریر نیست. او هم اکنون شکست
دهیم بایستى که در راستاى اشاعه و نماییم. هر آنچه که انجام مىپیروزى صلیب را دوباره اعالم و آشکار مى

بسط عملکرد مسیح باشد. 
) کلمه (سر) در عبرى اشاره به 15:3مسیح، ابلیس را سرنگون کرده و او را پایمال نموده است (پیدایش 

خوانیم (ایشان را به عصاى آهنین خواهى شکست و مثل کوزه ) مى9:2فرمانروایى و اقتدار دارد. در (مزمور 
اساساً 9:2و شکستن و خرد کردن در مزمور 15:3گر آنها را خرد خواهى نمود.) کوبیدن سر در پیدایش کوزه

مسیح اقتدار ما را در » شکستن چیزى که به قطعات خرد تبدیل گردد.«از: معنى یکسان دارند که عبارت است 
اى سفالین که چندین تکه شود. او کامالً مغلوب شده است. و آنچه را هم شکست و آن را خرد نمود مانند کوزه

ت که که عیسى انجام داده برما است که اعالن و جارى نماییم. آنچه که او براى ما مهیا فرموده ضرورى اس
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خوانیم: (و جنگ نیکوى ایمان را بکن و بدست آور آن حیات ) مى12:6نگاهدارى نماییم. در (اول تیموتاؤس 
جاودانى را که براى آن دعوت شدى و اعتراف نیکو کردى در حضور گواهان بسیار). تیموتاؤس همان زمان نیز 

را بدست آورد.کند که آنحیات جاودانى را یافته بود اما پولس وى را ترغیب مى
آیا این موضوع شما را شگفت زده نمود؟ آیا پى بردن به منظور پولس براى شما جالب توجه است؟ شما 

توانید حیات جاودان را از آن خود بدانید اما توانید حیات جاودان را داشته باشید و نداشته باشید! شما مىمى
که بدست آوردن ترجمه شدهاست در اصل ipliambanomaiتوانید مالک آن باشید. کلمه یونانى نمى

معناى محفوظ نگه داشتن چیزى را دارد.
}P- در عهدجدیدNIV این لغتTake hold of است و درNew Living از 2003چاپ

Hold Tightly .استفاده شده استP{
را بکن و محفوظ نگاه دارد آن توان چنین ترجمه کرد: جنگ نیکوى ایمانبه گفته موفات این آیه را مى

اى...حیات جاودانى را که براى آن دعوت شده
بایست در پاسداشت میراث خود در مسیح خواهد قلمرو خود را در نبرد حفظ کند مىایماندارى که مى

(متى کوشش نماید. اما در مقابل چه کسى؟ مطمئناً در قبال تأثیرات دنیا، جسم و شریر. جک هایفورد درباره
اگر شما در هر زمانى که با پیشنهادى از سوى جهنم (که من براى ایمانداران کلیسایم «گوید: ) مى19-18:16

یابید که بایست تصمیم ام) رودررو شوید خود را در موقعیتى مىچگونگى غلبه یافتن بر آن را آشکار نموده
آید بستگى مستقیم به پاسخ شما دارد. اگر چنانچه خواهید آن را ببندید یا خیر؟ آنچه پیش مىبگیرید. آیا مى

شخصاً درگیر عمل بستن شریر بر روى زمین بشوید درخواهید یافت که در همان لحظه در آسمان نیز بسته شده 
عجیب است اما حقیقت دارد. این مسأله بستگى زیادى به اطاعت و عمل مسئوالنه ما دارد. تصور نکنید » است.

ام که امکان دارد براى بطور خودکار ضمانت نامه دارد! بعضاً با چنین سؤاالتى روبرو شدهمیراث ما در مسیح 
شما نیز مهم باشند:

اگر عیسى واقعاً شیطان و ارواح تابعه او را مغلوب ساخته است پس جنگ روحانى چه ضرورتى دارد؟
آیا مسحى او را خلع سالح و اعمالش را نابود نساخته است؟

یح ما را از سیطره قدرت او رهایى نداده است؟آیا مس

پاسخ این قبیل سؤاالت در قالب درك صحیح از آنچه عیسى انجام داده قابل طرح است. شکست شیطان 
الواقع درهم کوبیدن ریاست و اقتدار او بوده است. در هیچ قسمتى از الفظى نیست بلکه فىیک امر تحت
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) او را پایمال نموده exousiaما را از قدرت شیطان رهانیده بلکه اقتدار (مقدس گفته نشده که مسیحکتاب
است.

آنچه که در «(و ما را از قدرت (حاکمیت، سلطه) ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.) 
لغت NIVباشد که در ترجمه مىexousiaترجمه فارسى (قدرت) نگاشته شده در اصل یونانى 

dominionاینک شما را قوت (اقتدار » «بکار رفته به معناى حاکمیت و فرمانروایى.مexousia (
) دشمن را پایمال کنید و چیزى بشما ضرر هرگز dunamisبخشم که ماران و عقربها و تمام قوت (مى

)19:10(لوقا » نخواهد رسانید.
عالنیۀ آشکار نمود چون در آن بر آنها ) را بیرون کرده آنها راexousia(و از خویشتن ریاسات و قوات (

)15:2ظفر یافت) (کولسیان 
باشد. شیطان قدرت، هرگز مسئله میان خدا و شیطان نبوده و نخواهد بود. آنچه در این میان هست اقتدار مى

شیطان را اقتدار خود را از طریق (آدم) بدست آورد. عیسى نیامد تا قدرتى را به جاى خود بازگرداند و یا قدرت 
از او سلب نماید او آمد تا اقتدار از دست رفته (آدم) را از مار بازستاند و ریاست او را بر زمین درهم بکوبد.

) 8:5کند (اول پطرس شیطان هنوز از قدرتى که همواره داشته برخوردار است. او مانند شیر غران گردش مى
دندانهایش را دارد! او هنوز تیرهاى آتشین خود را در اختیار دهند او هنوز و برخالف آنچه که برخى تعلیم مى

). آنچه که او از دست داده است اقتدار برعلیه کسانى است که عیسى را خداوند خود 16:6دارد (افسسیان 
خوانند.مى

گر ما خواهد قدرت و توانائیش را برعلیه ما بکار بگیرد ااز آنجا که او دزد و قانونشکن است همواره مى
درك نکرده باشیم که در مسیح عیسى بر شیطان و قوت او اقتدار داریم. بلى، اقتدار مسئله اصلى است. قدرت، 

کند. نمونه بسیار زیبایى که در کالم خدا راجع به این حقیقت دهد و اقتدار، قدرت را کنترل مىکار انجام مى
ات واقعه نبرد میان قوم و عمالیق ثبت شده است. توان یافت. در این آی) مى8:17-13وجود دارد در (خروج 

موسى بر فراز قله کوه ایستاده و عصاى خداوند را بدست دارد و یوشع سردار لشگر با سپاهیان خود در میدان 
کردند و هرگاه داشت قوم غلبه مىنبرد حضور دارد. تا زمانیکه موسى عصاى خدا را برفراز دستانش باال نگه مى

کردند. پیروزى در این نبرد ارتباطى با توانایى و آمدند عمالیق غلبه مىسست شده و پایین مىکه دستان او 
شدند. و نه به قدرت نظامى اسرائیلیان نداشت. اگر چنین بود با پایین آمدن دستان موسى لشگریان تضعیف نمى

الیکه سرگرم جنگ تن به گرفتند درحشد که گویى با دیدن موسى قوت مىروحیه جنگاورى ایشان مربوط مى
گذشت مرتبط بود. هنگامیکه اند! جنگ روحانى که در آسمان جریان داشت با آنچه در میدان زمینى مىتن بوده
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آمدند. رفت یوشع و سپاهیانش غالب مىآن عصا که نشانگر اقتدار خدا در دستهاى رهبر مقتدر قوم باال مى
د بکله اقتدارى که بر قله کوه ایستاده بود. اقتدار کلید اصلى همانطور که ذکر شد مسئله قدرت در میان نبو

موضوع است نه قدرت.

تقرب به حضور پدر
کالم نهایى درباره جنگ روحانى: بسیار مهم است که بدانیم در صحنه نبرد خود، ما با خداوند کشتى 

دانند! موضوع کشتى گرفتن با خداوند را که انگیز مىدانم اما بسیارى مرا فردى هولگیریم. درباره شما نمىنمى
) است جایى که یعقوب تمامى شب را با فرشته 22:32-32دهند برگرفته از (پیدایش بسیارى آن را تعلیم مى

مقدس از این گفته یعقوب که (تا مرا برکت ندهى ترا خداوند کشتى گرفت. بسیارى از واعظان و معلمین کتاب
نمایند که ایماندار نیز همانگونه عمل کنند و ترغیب مىى از اصرار کردن در دعا یاد مىارها نکنم) بعنوان نمونه

اى براى دعا کردن مقدس شرح این واقعه را بعنوان نمونهکردم. اما کتابنمایند. من نیز زمانى همینطور عمل مى
توانست براحتى بر او غالب وند مىذکر نکرده است. زیرا اوالً) خدا اجازه داد که این واقعه رخ دهد. فرشته خدا

). دوماً) خدا و 21:32اى را فرستاد تا یک لشگر را تارومار سازد (دوم تواریخ گردد. خداوند یک بار فرشته
یعقوب ماهیتاً دو چیز متفاوت را در نظر داشتند. یعقوب در اندیشه کسب حمایت الهى علیه عیسو بود و خدا 

. در شماى اولیه این داستان یک سؤال به ظاهر مضحک وجود دارد. فرشته درصدد متبدل کردن طبیعت یعقوب
اى پرسد: نام تو چیست؟! به نظر شما عجیب نیست که در گرماگرم مبارزه به یک باره مکالمهاز یعقوب مى

ایم تفاوت دارد. خدا کوتاه و زیبا انجام شده است؟ آنچه که واقع شده حقیقتاً با آنچه ما برداشت کرده
خواست یعقوب را درباره حقیقت وجودش آگاه سازد. طبیعتى که سازگارى کامل با نام او را داشت. مى

اش گر، فریبکار و شیاد) او نام خود را بیان کرد و این همان چیزى بود که خدا براى انجام اراده(حیله
بردارى و اعتراف.خواست، رازگشایى، پردهمى

به اسرائیل تغییر یافت. در ادامه سرگذشت او عمق این تبدیل مشهود است. در اینجا گر آنگاه نام او از حیله
ممکن است گفته شود که: اما یعقوب غالب آمد! بلى او غالب آمد هنگامیکه خود را گم کرد. تنها امکان پیروزى 

چون برنده شدى است. چون خود را به بازى برنده خواهى شد و » خود«در کشتى گرفتن با خدا از دست دادن 
را گم کرد » یعقوب«). یعقوب، 23:9-25خود را خواهى باخت. تنها راه دریافتن زندگى باختن زندگیست (متى 

را یافت. وه! چه شکست شیرین و دلچسبى! اما موضوع مطالعه ما آشکار نمودن این امر بود که » اسرائیل«و 
ا ثبت نشده است. ما به خدا نزدیک هستیم زیرا در داستان یعقوب بعنوان سمبل چگونگى استدعا نمودن از خد
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). بدانید که او دوست و پدر ما است. آنچه در دعا 16:4ایم. (عبرانیان او دلیرى تقرب به تخت فیض را یافته
). سعى نکنید با مجاهدت و کشتى گرفتن چیزى را 14:5نمایید باید برحسب اراده او باشد (اول یوحنا طلب مى

د که احتماالً مایل نیست به شما بدهد. ما نه در ستیز با خدا بلکه همکاران او هستیم (دوم قرنتیان از او بخواهی
). 18:16، متى 6:28هاى ملکوت (اشعیا بریم تا غارت نماییم نه به دروازههاى جهنم یورش مى). ما به دروازه1:6

نجام کارى نمود که از آن اکراه دارد. بخاطر توان خدا را وادار به امداومت در دعا ضرورى است اما هرگز نمى
سپردن این نکته اهمیت حیاتى دارد. 

پذیر نیست اگر ایماندار باور نداشته باشد که اراده خدا در اجابت درخواست او و طلبیدن به ایمان امکان
برطرف کردن نیاز وى است.

ممکن است سؤال کنید که با این اوصاف مداومت در دعا چه اهمیت و ضرورتى دارد؟ پاسخ این سؤال 
موضوع مطالعه ما در فصل بعدى است. اما هر که بجوید خواهد یافت. هدف این فصل بیان این مهم بود که: 

جنگ روحانى و درpagaهاى ما حضور در میدان جنگ روحانى است. در فصل بعدى به مفهوم شفاعت
تأثیر آن درخصوص جانهاى گم شده خواهیم پرداخت. ما یک قاعده حیاتى و مهم در رهانیدن بندیان ظلمت 

اى در قلمرو تاریکى بگشاییم. داریم. بیایید دروازه
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فصل دهم

واالترین انسان

ها)(کنار زدن پرده

یک بار از طریق یک برنامه تلویزینو شاهد بدنیا آمدن یک نوزاد با عمل سزارین بودم این برنامه از طریق 
شد که هدف آن ارائه اطالعاتى است که براى تداوم بقا الزم هستند. خدا را شکر براى این اى پخش مىشبکه
شبکه!

الستیک و زیباسازى صورت بودم. پزشک جراح ابتدا هاى مشابه شاهد عمل جراحى پدر یکى دیگر از برنامه
دانم هاى چربى را جدا نمود. اکنون مىاى سلولپوست صورت بیمار را کامالً برداشت و سپس با دستگاه ویژه

گویند زیبایى، کم دوام و سطحى است. اما مراحل انجام سزارین نوزاد بیش از جراحى پالستیک مرا چرا مى
کردم که انجام این کار نباید خیلى مشکل باشد. کافیست که برشى مناسب در بالً تصور مىمبهوت ساخته بود. ق

دیدم با آنچه تصور کرده بودم قابل مقایسه سطح شکم ایجاد کرد و نوزاد را براحتى خارج نمود. اما آنچه که مى
ها و گوید لفافهمقدس مىاببایست اعضاى و جوارح متعددى را کنار بزنند. کتنبود. براى رسیدن به نوزاد مى

سازند. (لیکن از بشارت ما هایى وجود دارند که حقایق روشن انجیل را از دیدگان غیرایمانداران مخفى مىپرده
ایمانشان را کورد گردانیده است هاى بىمخفى است بر هالکان مخفى است که در ایشان خداى این جهان فهم

). 4ù3:4صورت خداست ایشان را روشن سازد.) (دوم قرنتیان که مبادا تجلى بشارت جالل مسیح که 
گوید: پرده یعنى لفافه. آنچه که چیزى را بپوشاند، آنچه که بدور چیزى پیچیده شده فرهنگ واژگان من مى

. بعنوان kalupsisدر آیه مذکور عبارتست از » مخفى«باشد. در زبان یونانى لغت بکار رفه تحت عنوان 
کردند. در اند از این کلمه استفاده مىهاى انسان در زیر پوست بدن پنهان شدهبگویند انداممثال براى آنکه 

به معناى کنار apoباشد. مىapoبا پیشوند kalupsisعهدجدید لغت بکار رفته براى مکاشفه هان 
در برنامه در کل یعنى کناز زدن پرده و لفافه. درست مانند آنچه apokalupsisزدن است و مکاشفه یا 

ها کنار رفتند و من توانستم درون بدن انسان اى انجام شد یعنى پردهسزارین دیده بودم. در آن جراحى مکاشفه
را به وضوح ببینم. یا حداقل بخشى از درون بدن را دیدم.

ایمانانمخفى نزد بى
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همترین فصل در این کتاب این فصل به جنگ روحانى براى جانهاى گمشده اختصاص دارد و احتماالً م
اند. گردد. مطالب ارائه شده در فصول پیشین تماماً در راستاى آماده ساختن ما براى این فصل بودهمحسوب مى

اى ) که بعداً بگونه4:10ایمانان سهمى داریم. متن (دوم قرنتیان ما در برداشتن حجاب ذهن از اندیشه و درك بى
ها، ارواح شریر ها اشاره دارد. منظور از قلعهیم بودن ما در انهدام قلعهمبسوط بدان خواهیم پرداخت به سه

) خواندیم که اذهان 4ù3:4کنند. در (دوم قرنتیان هایى است که بر آنها حکومت مىنیستند بلکه محل
حقایق باشند. مهم است بدانیم که آنانهایى پوشانیده که قادر به درك نور انجیل نمىغیرایمانداران را لفافه

توانند درك کنند. همه آنها نیاز کنند چون نمىتوانند ببینند. پیام انجیل را درك نمىبینند چون نمىانجیل را نمى
دراند. درگذشته براى من خیلى مشکل بود که درك کنم چگونه برخى از مردم apokalupsisبه 
شنوند) همان چیزى را دانم. وقتى که (مىىتوانند پیام عالى انجیل را شنیده ولى نپذیرند. اما اکنون ممى

ام. زیرا قواى شنیدارى و ادراکه ایشان داراى کنند آنچه را من درك کردهام. و درك نمىشنوند که من شنیدهنمى
هایشان متفاوت گردد که شنیدهاشان طراحى کرده است. و همین سبب مىفیلترهایى است که سیستم اعتقادى

آمده است آنها از روئیت جالل مسیح که صورت خداست عاجزند و به همین سادگى از 4ه باشد. چنانکه در آی
باشند کنار فتن حجاب و دیدن درخشش نور دیدن نور مسیح در ما که تجلى صورت او هستیم نیز ناتوان مى

هد شد. در اینجا هایى اشاره خوارووى او ایمان ومحبت را درپى دارد.  در این فصل بیشتر به ساختار چنین قلعه
ها و دژها وجود دارند.مهم است که بدانیم قلعه

چشم انداز تحریف شده
گشت. ناگهان در آینه کنند از یک خانم تنها که در شب با اتومبیل خود بسوى منزلش بازمىداستانى نقل مى

نماید. زن وحشت تعقیب مىکند که راننده کامیون او را شود. احساس مىمتوجه حضور یک کامیون بزرگ مى
افزاید زن دهد اما کامیون نیز همچنان در تعقیب او بر سرعت خود مىزده پاى خود را بر پدال گاز فشار مى

گذرد لیکن جوان با رسیدن به اولین خروجى بزرگراه وارد خیابان اصلى شهر شده و با سرعت از چراغ قرمز مى
اشین خود را وارد اولین پمپ بنزین کرده بسرعت از آن خارج شده و آید. زن مکامیون همچنان بدنبال وى مى

کند. کامیون نیز وارد همان محوطه شده و راننده سریعاً از شروع به فریاد کشیدن و استمداد خواستن مى
ئ خود را به حالت آماده شلیک در دود. در حالیکه اسلحهخودروى خود خارج شده به سمت ماشین آن زن مى

گشاید و مردى را که در صندلى عقب خود را مخفى ساخته فته بود به آرامى درب عقب اتومیل را مىدست گر
آورد! پیش از آنکه آن زن حرکت کند راننده کامیون دیده بود که مردى وارد اتومبیل شده و خود بود بیرون مى
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گریخته دت از دست ناجى خود مىرا پنهان نموده است. آن خانم جوان تازه متوجه شده بود که در تمام این م
ایمانان نیز همانند آن زن تحریف شده است. مسیح خداوند در جستجوى گمشدگان است تا است! دیدگاه بى

کنیم که شناسیم اعتراف مىگریزند. همه ما که اورا مىایشان را از هالکت برهاند اما مردم از حضور وى مى
ا را مورد محبت خود قرار داده است.خداوند را دوست داریم زیرا ابتدا او م

اطالعات در مقابل رازگشایى
کنم بسیارى از این ما نیاز داریم تفاوت میان اطالعات و کشف و رازگشایى را درك کنیم (اگر چه فکر مى

د. سازتفاوت آگاه نیستند). اطالعات مربوط به ذهن است که بر آن تأثیر گذارده و آن را درگیر مسائل مى
سازد اما خاستگاه آن از قلب است. قدرت روحانى تنها از رازگشایى یا کشف کالم نیز اگرچه ذهن را متأثر مى

مقدس باید تنها به قرائت کتابیابد. از همین رو است که ایمانداران نمىطریق درك مکاشفه الهى جریان مى
خوانیم که (چشمان مرا بگشا تا از ند در مزامیر مىبسنده کنند بلکه الزم است در آن تعمق و تدبر نیز داشته باش

است که معناى کنار زدن پرده، galah) لغت (بگشا) در عبرى 18:119شریعت تو چیزهاى عجیب ببینم) (
توان به سرعت کسب نمود اما کشف کالم برداشتن سرپوش و دیدن آنچه مخفى است را دارد. اطالعات را مى

یابیم که تمامى حقایق کالم خدا د رابتدا چون بذرهایى ه به مثال برزگر درمىخدا یک فرایند است. با توج
کردم چون هستند که باید کاشته شوند. بیاد دارم در اوایل ایمانم مدتى بود که احساس یأس و دلسردى مى

حقایق زیبا کردم این یافتم. تصور مىشنیدم در خود نمىمقدس مىحقایق عالى و با شکوهى که از واعظین کتاب
توانم این اى ندارد! من نمىشدم به خود گفتم: فایدهکنند. یک بار که از جلسه خارج مىدر وجود من کار نمى

همانطور که با افکار خود درگیر بودم از خداوند سؤال کردم که چرا این حقایق در من کار » چنین باشم.
اى چون فرزند، آنچه شنیده«زندگیم را دگرگون نمود کنند. آنگاه صدایى را در درون خود شنیدم که مسیرنمى

توانند در تو ببار نشسته و ثمرآورند اگر تو بدانى چگونه باید با آنهاعمل اند. و مىبذر در نهاد تو کاشته شده
»کنى.

تواند رستگارى ابدى را درپى داشته باشد. دانش بشرى ورزد نمىدانش یا اطالعات که بشر به آن مباهات مى
تواند او را به شناخت حقیقى خدئاوند رهنمون گردد. عیسى خطاب به فریسیان فرمود (کتب را تفتیش کنید نمى

).38:5دهند ) (یوحناتند که به من شهادت مىبرید که در آنها حیات جاودانى دارید و آنها هسزیرا گمان مى
شناختند. برخى از الهیدانان دانستند اما خدا را نمىفریسیان کتب عهدعتیق را خیلى بهتر از من و شما مى

اى هستند که شناسند. حتى عدهمقدس دارند. لیکن خدا را بدرستى نمىاى بر کتابشائبهمعاصر نیز تسلط بى
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توانند یک ساعت در حضور خدا بمانند بدون آنکه احساس کسالت و شناسند. آنها نمىمىاصالً خدا را ن
هاى گوناگون یا حتى درباره خدا داشته باشند اما خستگى داشته باشند. ممکن است اطالعات زیادى در زمینه

را که من به شما اى نیست. کالمىکند و اما از جسم فایدهاى از او ندارند. (روح است که زنده مىمکاشفه
گردد و تبدیل مقدسى رهنمون مى). مکاشفه ما را بسوى ایمان کتاب63:3گویم روح و حیات است) (یوحنامى

هاى انسانى دهد. بدون مکاشفه بسادگى مجذوب طبیعت سقوط کرده، خودخواهى و اندیشهحقیقى رخ مى
گوییم ر حال زمانیکه ما از کالم انجیل سخن مىپرسد: چه نفعى براى من دارد؟ به هخواهید بود که همواره مى

خواهیم که خداوندى عیسى را بر خود بپذیرند بسیارى از نماییم و از آنها مىو شنوندگان را دعوت به توبه مى
مقدسى دریافت نمایند. در حقیقت آنان پیام انجیل اى کتابایمانان آن را نخواهند پذیرفت مگر آنکه مکاشفهبى

پذیرد زیرا که نزد اوجهالت است و آنها را دانند (اما انسان نفسانى امور روح خدا را نمىابلهانه مىرا مضحک و
).14:2شود) (اول قرنتیان تواند فهمید زیرا حکم آنها از روح مىنمى

حقیقت توبه
ه را بر آنان آشکار القدس وقت بدهیم تا از طریق مکاشفه الهى حقیقت توبراه حل چیست؟ ما باید به روح

پذیر است نه مسیحیان خودمحور. حدود دو یا سه سال پیش سازد. این کار توسط مسیحیان خدامحور امکان
کنم شهادتى زیبا از کار خدا ارائه کرد. او از چگونگى دعاهاى خود براى خانمى که او را با نام سارا معرفى مى

و نفر شدیداً مخالف مسیحیان بودند و من و شوهرم آن د«گفت: نجات خواهر و شوهر خواهرش سخن مى
کرد سال بود که براى آنها دعا مى20گفت حدود سارا مى» همواره مورد تمسخر و مضحکه ایشان قرار داشتیم.

کم کم نسبت به آن دو سخت دل شده بودم و دعاهایم با انگیزه ناصحیح «شد. اما تغییرى در ایشان مالحظه نمى
زند و نداى شود امیدى تازه در قلبش جوانه مىهنگامى که او با تعلیم من درباره شفاعت آشنا مى»شد.انجام مى

برى؟) سارا از طرز فکر و ات بهره نمىشنود: (چرا از این حقایق براى خانوادهالقدس را در درون خود مىروح
او به روشى که از من آموخته بود بخشد. آنگاهکند و آنان را نیز از صمیم دل مىنحوه نگرش خود توبه مى

باشد. نگرش ما به مسائل اغلب مانع از اجابت کند. توبه سارا درس با ارزشى براى ما مىشروع به دعا مى
انگیز نیست که گناه سبب ضعف دعاهایمان براى سایر گناهکاران شود. آیا متأثر کننده و غمدعاهایمان مى

از چشم خود خارج کن آنگاه خار را از چشم برادرت بیرون آور (متى شود؟ مسیح فرمود ابتدا چوب را مى
). شاید درباره شما الزم باشد که همسر، فرزند و کسى را که دوست دارید ببخشایید. آنگاه خدا شما را براى 5:7

که اىنجات آنان به کار خواهد برد. سارا براى موضوعات متعددى دعا کرد از جمله به جهت کنار رفتن پرده
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سال براى آنها 20چشمان آن دو را پوشانیده بود تا تجلى نور مسیح را نبیینند. (فراموش نکنید که او قبالً مدت 
اى را از او شنید که وى را دعا کرده بود) یک روز سارا خواهرش را فراخواند و با او صحبت کرد اما جمله

کنم باید هر دو به همسرم گفت که احساس مىگوید: امروز صبح شگفت زده نمود خواهرش خطاب به او مى
کلیسا برویم! ما کلیساى کوچکى را یافتیم و در مقابل محراب هر دو نفر زندگى خود را به مسیح خداوند تسلیم 

اش عذرخواهى نمود. زندگى و نگرش آنان به کلى تغییر یافته سپس او از سارا بخاطر رفتار گذشته» نمودیم.
د پدر سارا نیز قلب خود را به خداوند سپرد. این امکان براى شما نیز وجود دارد!بود. حدوند نه ما بع

نابینا از فریب غرور
کنم خداوند سرنخ مهمى را در این خصوص به من سازد؟ فکر مىایمانان را کور مىچگونه ابلیس ذهن بى

معناى آن کدر شدن خود و قواى که Tuphloo) عبارتست از 4:4داده است کلمه کور در (دوم قرنتیان 
ها را کدر نماید. تواند فهمدانستم که چگونه مىعقالنى است. کشف این معنى برایم جالب بود اما هنوز نمى

باشد. دودى که مانع از روئیت اطراف گردد. است که به معناى دود غلیظ مىTuphoریشه این لغت یونانى 
شده است. له اخالقى تکبر، غره شدن و خودپسندى نیز استفاده مىاز این لغت همچنین براى اشاره به مسئ

هنگامیکه به ارتباط میان کورى باطنى و غرور پى بردم بالفاصله دریافتم که گناه غرور سالحى است در دست 
نام شیطان است. او بخود غره شده و تصمیم گرفت ه - Pلوسیفر که از آن براى تاریک ساختن اذهان انسانها{

ت خود را فوق از حضرت اعلى قرار دهد. غرور باعث سقوط او شد و از آن هواره بر ضد بشر استفاده کرده تخ
}P)م 12:14-14است. (اشعیا 

باشد. ترین دلیل براى مقاومت در قبال خداوندى عیسى همانا غرور مىجوید. آنگاه دریافتم که عمدهمىبهره
خواهند خداوندى و ه و همه مشمول این حقیقت ساده هستند که نمىهاى گوناگون هماکثریت مردم با انگیزه

حاکمیت عیسى مسیح را بر زندگیشان بپذیرند. لیکن زمانى فراخواهد رسید که هر زانویى در حضور او خم 
) و ابلیس نیز به زانو 11ù10:2خواهد شد و هر زبانى اعتراف خواهد کرد که عیسى خداوند است. (فیلپیان 

مد. ناخداى این کشتى در یک شب تاریک کور سوى نورى را در دوردستها تشخیص داد. او درخواهد آ
بالفاصله به مسئول مخابرات خود دستور داد که پیام زیرا را مخابره کند:

شما «بالفاصله پاسخى از سوى مقابل دریافت کرد: » درجه به سمت جنوب تغییر دهید.10مسیر خودتان را «
»درجه به سمت شمال تغییر دهید.10باید مسیر خود را
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کند از شما ناخدا صحبت مى«ناخداى مغرور بشدت عصبانى شد و دستور داد پیام دیگرى ارسال گردد: 
»خواهم سمیر خود را ده درجه به سمت جنوب تغییر دهید.مى

کند. شما موظف هستید ده درجه به سمت شمال تغییر مجدداً پاسخ آمد که: ملوان سوم جونز صحبت مى
»مسیر بدهید.

ناخدا اندیشید که باید به یک نحوى این سرباز متمرد را تنبیه نماید لذا دستور ارسال سومین پیام را بدین 
خواهم مسیر خود را ده درجه به جنوب تغییر مىمن ناخداى یک ناوجنگى هستم و از شما «مضمون داد: 

»دهید.
»!فرستم. مسیر خودتان را به طرف شمال تغییر دهیدمن از فانوس دریایى پیام مى»و پاسخ آمد که: 

غرور مردانه
خداوند، نور عالم همواره سعى در تغییر وضعیت انسان سقوط کرده داشته است اما انسان متکبر که خود 

رود. گاهاً از خود سؤال ق فرمانروایى بر خویشتن را برگزید در طریق هالکت و تباهى خود به پیش مىطری
شوم. روم با کثرت تعداد زنان ایماندار نسبت به مردان روبرو مىاى از جهان که مىکردم که چرا به هر نقطهمى
انمها ندارد! آنچه که انسان پیش از سقوط دانستم که این امر هیچ ارتباطى به میزان برترى هوش و فراست خمى

در نهاد خود داشت پس از هبوط بشکلى تحریف شده درآمد اما قدرت آن همچنان در انسان باقى ماند. شور و 
اشتیاقى که در آدم به صورت محافظت کردن، به ثمر رسانیدن، حمایت و رهبرى کردن قویاً متجلى شده بود 

د.پس از هبوط تغییر شکل پیدا کر
هدایت کردن مبدل به حکومت کردن شد. بخشیدن به طبیعت جاى خود را به استحصال از طبیعت داد و 

انگیزش انسان مبدل به غرور گشت.
دانند. زنان بیش از مردان براى مشاوره در امور مختلف مشاورین مسیحى زنان را بیشترین مراجعین خود مى

اى یک مرد شاید بسیار مشکل باشد که بگوید: من به کمک نیاز دارم. زنان در کنند زیرا بدبه ایشان مراجعه مى
شوند. زنان در کل بیشتر بخشنده معموالً سریعتر از مردان پیشقدم مى» اشتباه کردم» «متأسفم«بیان جمالتى نظیر 

ه!و کمتر خودخواه هستند. شاید بپرسید چرا اینگونه است؟ پاسخ چنین است: بخاطر غرور مردان

دعا براى گمشدگان
اسارت غرور تأثیر مخربى بر دعاهاى ما به جهت نجات گم شده دارد. در اینجا مجدداً نگاهى به (دوم 

افکنیم:) مى3:10-5قرنتیان 
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نماییم. زیرا اسلحه جنگ ما جسمانى کنیم ولى به قانون جسمى جنگ نمى(زیرا هر چند در جسم رفتار مى
ها که خیاالت و هر بلندى را که خود را به خالف معرفت خدا خدا قادر است براى انهدام قلعهنیست بکله نزد

سازیم.) بسیارى از مسیحیان تفسیر این آیات افکنیم و هر فکرى را به اطاعت مسیح اسیر مىافرازد به زیر مىمى
به خود نسبت دهیم. هرچند من برند که گویى ما باید این آیات رارا درباره خود بکار مى5خصوصاً آیه 

Livingگوید. ترجمه مشکلى در این زمینه ندارم اما متن مزبور از جنگ روحانى ما براى دیگران سخن مى
Bible:این موضوع را بهتر عنوان کرده است

ها و اگر چه من یک انسان عادى و ضعیف هستم اما براى پیروزى در مبارزات روحانى خود از نقشه«
کوبم نه با اسلحه هاى شیطان را با اسلحه نیرومند الهى درهم مىکنم. من قلعههاى انسانى استفاده نمىروش

شکنیم و هر مانعى انسانى و دنیوى. با این سالح روحانى هر فلسفه و تفکر پوچ را که بر ضد خداست درهم مى
کنیم و به حضور خدا مخالفین را اسیر مىداریم و گذارد مردم به  خدا نزدیک شوند از میان برمىرا که نمى

کنیم که قلباً مطیع مسیح باشند.گردانیم و به اشخاص تبدیل مىبازمى

وقتى که بیشتر به آیات نزدیک شویم خواهیم دید که نه تنها راه حل مسئله غرور را ارائه نموده بلکه راه 
اد نموده است. نخستین مسئله آشکار و بدیهى توجه به پیشنه» هاقلعه«چاره خدایى را نیز براى صور گوناگون 

تر تکیه ما بر انسانها نیست. خدا این نکته است که سالج جنگ ما دنیوى و جسمانى نیست. به عبارت ساده
خواهیم مردم را با ابداع داند که اغلب ما نسبت به این مسئله ساده و بدیهى کم توجه هستیم. ما هرگز نمىمى

هاى خود موجبات آزار ایشان را فراهم سازیم چرا که ن و خردمندانه متقاعد سازیم و یا با موعظههاى نویروش
شود و آنهم بدلیل وجود ریشه غرور در هرگاه کسى تصور کند تحت فشار قرار گرفته واکنش منفى ایجاد مى

ا به من بگوید چه خواهم شخص دیگرى کنترل زندگیم را بدست بگیرد یگوید: من نمىانسان است که مى
ایم.اگر ما به سطح غرور انسانى حمله کنیم ناخودآگاه آنرا تقویت کرده» کارى باید انجام دهم.

چاشنى انفجار خدا
یابند. و چقدر مهم است که این موضوع را کامالً درك هاى ما از قوت الهى قدرت مىبه عبارت دیگر سالح

هاى تو کارآمد مند شو، ساختهبه جاى آنکه خودت را به کار بگیرى از قوت من بهره«گوید: کنیم. خدا مى
یعنى قدرت خود را از خدا 4یه جمله نزد خدا قادر است در آ» کند.نیستند، قوت من است که عمل مى

باشد که یکى از لغاتى است که در عهدجدید براى معجزات مىdunatosگیرد. کلمه قدرت در یونانى مى
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گیرند قادر به انجام معجزات هستند. این لغت همچنین ریشه هایى که از خدا قوت مىبکار رفته است. سالح
مقدس رود در ترجمه قدیم کتابست که براى  انفجار بکار مىاى اباشد. دینامیت مادهمىdynamiteکلمه 

)King Jamesها و به زیر افکندن سخن رفته است. که در یونانى عبارتست از ) از انهدام قلعه
Kathairesisرحمانه . این لغت در دو بعد قابل بررسى است یکى به معناى درهم کوبیدن و بى

هاى شیطان را توانیم قلعهدینامیتى سالح روحانى ما مستقر است ما مىفروریختن است که در این معنا جنبه 
درهم کوبیده و به زیر آوریم. بیاد دارم زمانیکه پسر بچه کوچکى بودم شاهد تخریب بناى یک مدرسه قدیمى 

کوبید و با هر ضربهدیدم که راننده جرثقیل چگونه گوى فوالدى بزرگى را به سقف و دیوارها مىبودم. مى
تواند بخشى از آن را تخریب کند هاى شیطان نیز مىریخت. هر بار حمله ما به قلعهوارده بخشى از بنا فرو مى

اما چند سال قبل در واالس تگزاس شاهد تخریب یک ساختمان بزرگ قدیمى توسط دینامیت بودم. این بار 
طلبید. بیش از چند انگر زمان زیادى را مىدیگر نیازى به گوى ویرانگر نبود. مسئله زمان در بین بود و گوى ویر

تواند درسهاى ثانیه طول نکشید که ساختمان متروکه به یک باره فرو ریخت. مقایسه این دو روش مى
اى براى ما داشته باشد.آموزنده

ثانیه من عالقه دارم از دیدگاه عمل شفاعتى به این موضوع نگاه کنم. امکان دارد پاسخ دعاهاى ما ظرف چند 
ها و حتى ماهها بطول انجامد اما مهم آن مانند تخریب انفجارى بناى دوم داده نشوند. امکان دارد روزها، هفته

هاى دشمن بکار ببریم. بعبارتى باید است که مإ؛ ّّ اسلحه روحانى خود را در دست داشته باشیم و بر علیه قلعه
القدس چاشنى در محل مناسب قرار دهیم. دیر یا زود روحبیاموزیم که ماده منفجره خود را در زمان مناسب و

انفجار را روشن خواهد کرد و اتفاق بزرگى در قلمرو روحانیت بوقوع خواهد پیوست.
قلعه ابلیس به زیر افکنده خواهد شد و شخصى به زانو درخواهد آمد.

درون زندان شیطان
گرفته echoکه از ریشه ochuromaانى آن عبارتست از ببینیم لغت قلعه به چه معناست؟ کلمه یون

) قلعه ترجمه شده و KJVمقدس (است در ترجمه قدیمى کتاب» نگهدارى کردن«یا » داشتن«شده و معناى آن 
) از آن بعنوان دژ و پایگاه یاد شده است. در هر صورت اشاره به مکانى دارد که قویاً از آن NASBدر ترجمه (
هایى را که عجوالنه همچنین معناى زندان را نیز دارد. من برخى از سنگرهاى انفرادى و خندقشود. حفاظت مى

در طول جنگ حفرشده بودند را دیدم. همچنین مدتى پیش از یک قلعه باستانى بسیار با شکوه در سالروز بورگ 
هاى اطراف اشراف مام زمینساخت بر تدیدن کردم. آن قلعه در ارتفاعى بنا شده است که ساکنان آنرا قادر مى
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خواهد آنرا همچنان ایمانان سنگر، خندق و مکانى دارد که مىکامل داشه باشند. غرض اینکه شیطان در درون بى
برند و عیساى مسیح آمد تا اسیرانرا به هاى گوناگونى رنج مىحفظ نماید. مردم در درون خود را اسارت

خواهم از شما دعوت کنم که یکبار دیگر (دوم ) اکنون مى18:4د (لوقا رستگارى و کوبیدگان را به آزادى ندا ده
) را مرور نمایید. نکات بسیار مهمى در این آیه نهفته است: (که خیاالت و هر بلندى را که خد را 5:10قرنتیان 

سازیم.)افکنیم و هر فکرى را به اطاعت مسیح اسیر مىافرازد به زیر مىبه خالف معرفت خدا برمى
4(انهدام) با لغت (بزیر افکنیم) مترادف و هم معنا هستند. آیه 4حتماً بخاطر دارید که لغت بکار رفته در آیه 

اى بگونه5هاى ابلیس است و آیه گوید سالح روحانى ما که از خدا قوت یافته است قادر به انهدام قلعهمى
د تا ما آنرا بزیر افکنیم!دارد که اساساً این دژها وجود دارنمبسوطتر اعالم مى

توانیم ببینیم: ها و دژهاى شیطان را مىدر این آیه سه رکن اصلى تسکیل دهنده قلعه
هاى فکرى: ) قالب1

یا حلقه اقتدار مطلق. این لغت صرفاً به محدوده Logismosنخستین نماى ارائه شده عبارتست از  
تر گردد به عبارت سادهتره وسیعى از دانش و حکمت بشرى را شامل مىهاى فردى اشاره ندارد بلکه گساندیشه

Logismos هر آن چیزى است که یک نفر باور دارد. آقاى موفات این معنا را در یک کلمه خالصه کرده و
یافت اما امروز آنرا مبانى نظرى یا تئورى نامیده است. انسانِ پیش از هبوط حکمت و منطق خود را از خدا مى

). در این منظر 15:3شود بلکه دنیوى، نفسانى و شیطانى است) (یعقوب این حکمت از باال نازل نمى(
Logismosگرى، ماتریالیسم، در قالب هاى فلسفه، الحاد، بودیسم، هندوئیسم، نژادپرستى، محورى، یهودى

د. حال سؤال اینجاست که شوانحرافات جنسى و اخالقى و در یک کالم آنچه در ذهن بشر جریان دارد دیده مى
Logismosآورد؟گردد؟ حلقه اقتدار منطق چگونه موجبات اسارت را فراهم مىچگونه حجاب جان مى

ها را پاالیه ضمیر ناخودآگاه جایى که منطق دهد شنیدهاى است که فرمان مىعملکرد ذهن انسان بگونه
Logismos باید بگذرد. هم از این موعظه گردد از این صافى مىقرار دارد عبور کند و پیام انجیل نیز چون

گوییم به انضمام آنچه خود باور دارند گوییم بلکه آنچه را که مىرواست که غیرایمانداران نه آنچه را که ما مى
شنوند. بیاد دارم که یک بار با دختر جوانى روبرو بودم که مورد آزار جنسى قرار گرفته بود من به او گفتم: مى
دا محبت است، او ترا دوست دارد و یگانه پسر محبوب خود را فرستاد تا به جاى تو مرگ را بچشد. اما او خ

دقیقاً آنچه را من گفتم نشنید بلکه مطابق پاسخى که داد مشخص شد آن مقدارى از پیام را شنیده بود که خود 
اجاره داد این بال بر من وارد شود. به گویى محبت است پس چرا خواست. او گفت: آه، اگر خدایى که تو مىمى

بود بر اساس باور او، منطق او و Logismosنظرم این کار او چندان نشانى از محبت ندارد! آنچه او گفت 
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کردم که بسیار نسبت به خود مغرور بود او مردى خوش سیما بود تفکر او. یکبار دیگر با مرد جوانى صحبت مى
عظیم در وى گشته بود. وى خطاب به من گفت: بین! من مرد بسیار خوش و همین عامل سبب رشد غرورى 

کنم. با این گویم و دزدى هم نمىزنم، ناسزا نمىکنم، فرزندم را کتک نمىتیپى هستم، اما به همسرم خیانت نمى
کنم خدا دلیل براى فرستادن من به جهنم داشته باشد!اوصاف فکر نمى

القدس قادر به درهم شکستن حلقه اقتدار منطق را دارند. اما معموالً زمان ح روحمسلماً حقایق انجیل در مس
ترین کار این است که زمین را آماده کنیم و با کاشتن بذر انجیل مقدمات خواد تا محقق گردد. عاقالنهزیادى مى

خصى که بخاطرش در شLogismosفرو ریختن دیوارهاى قلعه را فراهم آوریم. احتماالً شما باید متوجه  
القدس بخواهید تا بر شما آشکار فرماید. و آنگاه که بر کنید شده باشید. اگر هم اینطور نیست از روحدعا مى

من در نام عیسى مسیح شما اى «) را بخوانید و با قوت بگویید: 3- 10:5شما آشکار گشت آیات (دوم قرنتیان
» م.سازافکنم و منهدم مىدیوارهاى حائل را فرو مى

هر روز این عمل را تکرار کنید تا هنگامیکه آن شخص بنزد مسیح آید.

) غرور2
دارد و ما باید آنرا منهدم نماییم عبارتست از: (هر بلندى (غرور) دومین بخشى که سازه قلعه را برپا نگاه مى

افرازد).که خود را به خالف معرفت خدا برمى
باشد. و به است که هم ریشه با کلمه اعلى مىhupsomaآنچه که در متن بعنوان بلندى آمده در یونانى 

هر چیز یا مکان بلند و رفیع اشاره دارد آدم و حوا در باغ عدن با این وسوسه روبرو بودند که مانند خدا شده در 
تر بوده است. اما تالش براى کسب جایگاه رفیع) نوع بشر همواره در 5:3جایگاه رفیع قرار بگیرند (پیدایش 

ایم از غرور، ایم در عوض در درون خودمان رفعت یافته و مملو گشتههیچیک از ما بدان مقام رفیع دست نیافته
گوید که ما هر از گاهى شاید پیروزمند شویم. بکله او. اجازه فرموده که این حقیقت را دریابیم که خداوند نمى

توانیم و رهم بگوبیم و هر مانعى که خود را برخالف معرفت خداوند برافرازد به زیر افکنیم، ما مىتوانیم دمى
باید که انجام دهیم!

هاها و اندیشه) وسوسه3
فرماید (و هر فکرى را به اطاعت هاى شیطان در آیه مورد بحث آنجاست که مىسومین مورد درباره قلعه
ها، ترفندها ها، حیلهباشد که معانى دیگرى از قبیل نقشهمىnoemaر) در یونانى مسیح اسیر سازیم) لغت (فک

گیرد. افکارى خود انگیخته که شیطان از وجود آنها در ذهن مردم براى به ثمرنشاندن ها را نیز دربر مىو توطئه
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زمست که جسورانه جوید. در دعاهاى شفاعتى خود الها و نگاهداشتن آنان در اسارت تاریکى سود مىوسوسه
هاى او را در دعا ببندیم و برعلیه آنها اعالن نماییم که هیچ سالح شیطانى موفق نخواهد بود. ما باید نقشه

هاى ابلیس قرار دهیم.توانیم غیرایمانداران را در محافظت از طرح و توطئهبایستیم. ما در دعاهاى خود مى

سؤاالتى به جهت تأمل
توانید چگونگى کند؟ آیا مىچیست و چگونه به غیرایمانداران ارتباط پیدا مى3:4دوم قرنتیان معناى مخفى در 

مقدس را شرح دهید؟ارتباط آن با کشف و رازگشایى کتاب

منظور از کورباطن چیست؟ چه ارتباطى با واقعه هبوط دارد؟

معناى واقعى توبه چیست؟

هاى شیطان را توضیح دهید. شفاعت چه نقشى در این میان دارد؟بندى قلعهسه رکن اساسى پیکره



1

فصل یازدهم

فروغ جالل خداوند

خدا نور است

نماید. کند که توجه شما را بدانها جلب مىآیات زیر خدا را بعنوان نور معرفى مى
نماییم که خدا نور است و هیچ ظلمت در وى هرگز ایم و به شما اعالم مى(و این است پیغامى که از او شنیده

).5:1نیست) (اول یوحنا
(که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود عامل همه موجودات بوده چون طهارت 

).3:1لى علیین بنشست) (عبرانیان گناهان را به اتمام رسانید بدست راست کبریا در اع
تواند (که تنها الیموت و ساکن در نورى است که نزدیک  آن نتوان شد و احدى از انسان او را ندیده و نمى

).16:1دید او را تاابدااالباد اکرام و قدرت باد آمین.) (اول تیموتاؤس 
توانیم مشاهده کنیم.یات زیر مىدر هر زمان نور خدا در جالل او آشکار است چنانکه در آ

). 9:2(ناگاه فرشته خداوند برایشان ظاهر شد و کبریایى خداوند بر گرد ایشان تابید) (لوقا 
سازد و چراغش (و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایى دهد زیرا که جالل خدا آن را منور مى

).23:21بره است) (مکاشفه 
مقدس از آن بعنوان شمشیر یاد گردد که کتاباوقات نور، فروغ یا جالل خدا از دهان او آشکار مىگاهى

).17:6أ (و خود نجات و شمشیر روح را که کالم خداست بردارید) (افسسیان کرده است
کاشفه آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد) (م(پس توبه کن واال به زودى نزد تو مى

16:2 .(
آید تا به آن امتها را بزند و آنها را به عصاى آهنین حکمرانى خواهد (و از دهانش شمشیرى تیز بیرون مى

).15:19افشرد). (مکاشفه نمود و او چرخشت خمر غضب و خشم خداى قادر مطلق را زیر پاى خود مى
).12:4تر است از هر شمشیر دو دم...) (عبرانیان (زیرا کالم خدا زنده و مقتدر و برنده

فرماید بگو که شمشیر، شمشیر تیز شده و صیقلى (اى پسر انسان نبوت کرده بگو خداوند چنین مى
).15ù9:21هاى ایشان قرار دادم) (حزقیال اى به ضد همه دروازهگردیده...شمشیر برنده
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همچنین به آیات زیر مراجعه کنید:

14ù12:18 ،4ù3:97 ،48:78مزمور 
5:6هوشع 

19:11، 18:16، 5:8مکاشفه 
باشدو آیات زیر نشانگر تجلى نور خدا در رهایى قوم خود مى

18ù17:77 ،1:276:44، 14:18مزمور 

د آن هستیم که خداوند بر علیه مخالفین مقدس شاهدر خالل آیات فوق و بسیارى قسمتهاى دیگر در کتاب
تاباند.خود به سادگى نور جالل خویش را برآن موقعیت مى

فر به افتد در زمانى نامشخص جنگى در آسمان رخ داد. لوسىاتفاق مىpagaشود و درخشش انجام مى
تر از لحظه برقى در ى کوتاهاى فراتر از خدا قرار دهد و در زمانخود غره شده تصمیم گرفت خود را در مرتبه

).18:10افتد) (لوقا آسمان درخشید (بدیشان گفت من شیطان را دیدم که چون برق از آسمان مى

یابدنور بر تاریکى غلبه مى
دهد یعنى غلبه نور بر اگر چه به چشم انسانى قابل روئیت نیست اما در قلمرو روحانیت این اتفاق رخ مى

اى از خداوندى خدا باشد مؤید قدرت حضرت اعلى است. بدین معنا که ش از آنکه نمونهتاریکى و نور بی
شود. نمونه بارز مقدس بسیار یافت مىقدرت خدا مسلط بر قلمرو تاریکى است. تمثیل نور و ظلمت در کتاب

ت بود و حیات خوانیم (در او حیابینیم. در انجیل یوحنا مىنور الهى بر ظلمت شیطان را در صلیب عیسى مى
) لغت (در نیافت) یا به 5ù4:1درخشد و تاریکى آن را در نیافت) (یوحنانور انسان بود و نور در تاریکى مى

به معناى درك کردن، پى بردن، شناختن که تلویحاً katalambanoعبارتى دریافت نکرد عبارت است از: 
درمیان تاریکى نور «گوید فا در مقابل این آیه مىدهد آقاى مومعناى ممانعت کردن، بازداشت نمودن را نیز مى

»درخشید و تاریکى نتوانست از آن ممانعت بعمل آورد یا بر آن مسلط گردد
صلیب محل جنگ بود و در این جنگ نور بر تاریکى غلبه یافت خداوند قیام فرمود و دشمنانش پراکنده 

کند ) داستانى را نقل مىBob woodsاند. باب وودز (شدند. تمامى خلقت در قلمرو ظلمت گناه اسیر گشته
شوند گرى وارد یک غار مىدشاز یک زوح که به همراه پسر یازده و  دختر هفت ساله خود همراه یک تیم گر

ها را خاموش کنند تاریکى غلیظى تؤام با کسى که در غار پیش رفته بودن رهبر گروه دستور داد که چراغ قوه
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افتد در آن حال برادرش گیرد دختر خردسال وحشت زده به گریه مىسکوتى سنگین اعضاى گروه را دربرمى
داند چگونه چراغها را روشن نماید. دو هزار سال ا هست که مىگوید گریه نکن کسى در اینجخطاب به او مى

داند چگونه چراغ را پیش خداوند خطاب به انسان وحشت زده و مهجور فرمود: گریه نکنید کسى هست که مى
هاى وحشتناکى دارد یکى از آنها لحظه درخشش کنم که شیطان نیز به نوبه خود کابوسروشن کند. من فکر مى

کنم باعث شده تا او همواره از رعد و برق وحشت داشته باشد. چرا که باشد که تصور مىاو مىسقوطبرق و 
هر رعد یادآور آن کابوسى وحشتناك است! غریو تندرآساى خداوند. (و خداوند از آسمان رعد کرده و 

).14ù12:18هاى افروخته را) (مزمور اعلى آواز خود را بداد تگرگها و آتشحضرت
دهد خداوند باالى آبهاى بسیار است آواز خداوند با قوت از خداوند فوق آبهاست خداى جالل رعد مى(آو

).4ù3:29است، آواز خداوند با جالل است) (مزمور 

مسح نور
آرى، بر روى صلیب فرشته نور کاذب با خداوند نور مالقات کرد و زان پس هرگز چنین چیزى تکرار نشد. 

هاى درخشنده خود را به دیگران بخشید (زیرا که پیشتر ظلمت بودید لیکن الحال در خداوند، نور عظیم پرتو
).8:5باشید پس چون فرزندان نور رفتار کنید) (افسسیان نور مى

برخیز و «و در آن مالقات بود که ابلیس براى اولین بار معناى این آیات را از کتاب اشعیا درك کرد: 
ر تو آمده و جالل خداوند بر تو طالع گردیده است. زیرا اینک تاریکى جهان را و ظلمى درخشان شو زیرا نو

غلیظ طوایف را خواهد پوشانید اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جالل وى بر تو ظاهر خواهد شد. امتها 
»بسوى نور تو و پادشاهان بسوى درخشندگى طلوع تو خواهند آمد.

)1:60-3(اشعیا 
نامیده شدند » مسیحى«بلیس براى نخستین بار پى برد که معبد عهدعتیق تصویرى از ما بوده است. تبارى که ا

هاى کوچک) که جالل خدا بر هر یک از ایشان قرار دارد. اگر شفاعت نمایى از نور خداوند است، یعنى (مسیح
طان بود، و اگر دعاهاى شفاعتى اگر عمل شفاعتى مسیح غلبه نور بر ظلمت و سرنگون کردن تخت ریاست شی

هاى ما درخشش توانم بگویم که شفاعتشما بسادگى تجلى حضور عیسى است، در این صورت با اطمینان مى
سازد. چنانکه قبالً از هاى موجود است که تباهى قدرت ظلمت را عیان مىهاى نور خداوندى بر موقعیتبارقه

و نور در تاریکى «خواهم بار دیگر به آن نظر افکنیم: یم مىرا بررسى کرد5انجیل یوحنا باب اول آیه 
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وجه دستورى فعل بکار رفته براى بیان درخشش حالت استمرارى دارد » درخشید و تاریکى آن را در نیافتمى
گردد.درخشد و پیروزى آن در کلیسا و از طریق کلیسا اعالن مىنورى که بر ظلمت غلبه یافت هنوز هم مى

کند. ما اغلب غافل هستیم از قدرت شمشیر القدس با قوت در ما عمل مىکنیم که روحب فراموش مىما اغل
هاى ظلمت.درخشنده او براى انهدام تاریکى و قلعه

توانیم کامالً به آن اعتماد کنیم.القدس است و ما مىتنها راه پیروزى بر شریر اطمینان به قدرت الهى روح

املین جالل(معابد زنده، ح
کرد طى سفرى که به کشور که در اوهاید در کسوت شبانى خدمت مىDean Sheetsپدرم آقاى 

هائیتى داشت شاهد چگونگى غلبه نور بر تاریکى بود.
کرد. ) براى شفاى بیماران نیز دعا مى15:16-18او در آنجا عالوه بر موعظه پیام انجیل با تأسى به (مرقس 

اى دارند و با قدرت عمل هستند لذا ارواح شریر قلمرو گستردهvoodooمردم هائیتى عموماً پیرو آیین 
القدس روح نابینایى روحانى را روحبایست به قوتکند که مىکنند. در یکى از جلسات پدرم احساس مىمى

کند تا براى توبه و دریافت نجات از حاى خود برخاسته و به جلوى منبر بیایند. ببندد. او از حاضرین دعوت مى
کند که براى القدس پدرم را هدایت مىایستند تا زندگى خود را به خدا تقدیم کنند. روحبیست نفر در آنجا مى
القدس براى فرد فرد آنان دعا کرده و روح ا کند تا بینا شوند! پدر با طاعت از نداى روحنوزده نفر از آنان دع

شود. گردند و جالل خدا آشکار مىشود آزاد مىدهد. هر کدام از آنها که برایشان دعا مىکور باطنى را نهیبت مى
)pagaنیستند که ما از جالل و نور خدا شوند. بسیارى از مسیحیان آگاه هاى بسته آزاد مى) نفوذ کرده و ذهن

دانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکنست؟) (اول گوید (آیا نمىایم. پولس رسول مىپر شده
براى هیکل (معبد) استفاده کرده است. این کلمه عموماً به naos). او از لغت یونانى 16:3قرنتیان 

ساکن «االقداس خدا هستید؟ و کلمه دانید که قدسید آیا نمىگواالقداس اشاره دارد درواقع پولس مىقدس
باشد. و معناى آن جالل همیشگى و جاودانه مىshekinahاز عهدعتیق اخذ شده که عبارتست از » است

گوید شخیناى جالل خداوند اکنون در ما االقداس او ساکن شده است. پولس مىجالل جاودانه الهى در قدس
هاى زنده هستیم که نه با دست االقداس نوین خداوند و هیکل بنا شده به سنگهمگى قدسکند. ما سکونت مى

زیرا خدائیکه گفت تا نور از ظلمت درخشید «گوید: انسانى که توسط خود خداوند ساخته شده است. پولس مى
(دوم قرنتیان همانست که در دلهاى ما درخشید تا نور معرفت جالل خدا در چهره عیسى مسیح از ما بدرخشد)

7ù6:4.(
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) 6:6بودند (یوضع قوم اسرائیل همواره در جنگ، تابوت عهد را به نشانه حضور جالل خدا با خود همراه مى
دادند: (اى خداوند برخسیز کرد صداى خود را بلند کرده ندا مىو چون تابوت عهد پیشاپیش ایشان حرکت مى

). نکته بسیار مهم 1:68، مزمور 35:10ضور تو منهزم گردند) (اعداد و دشمنانت پراکنده شوند و مبغوضانت از ح
اینکه کلید پیروزى به همراه داشتن جالل خدا در جنگ روحانى است. او برخاسته و دشمن شریر را از طریق ما 

سازد. هر یک از ما حامل جالل خداوندهستیم!منهزم مى

انتشار نور
ست که جالل خداوند در شما طلوع نماید. تاریکى براستى زمین را در قیام، نور کلیسا همه از آن رو

برگرفته و ظلمتى عمیق بر قلوب مردم پرده افکنده است اما این سیاهى شکست خورده و مغلوب است. ما 
سربازان نور هستیم و بایست که شجاعانه قدرت حضرت اعلى در صلیب عیسى و پیروزى آن بر شرایط و 

الم نماییم. او نور خود را به ما داده است. او شمشیر روح و اقتدار نام خود را به ما داده است. ها را اعموقعیت
اینها را بکار ببرید. بسوى پسر توجه نمایید و شمشیر دودم را در دست بگیرید و بگذارید نور جالل خدا شما 

ند. ما اغلب غافل هستیم که كىالقدس با قوت در ما عمل مکنیم که روحتابیده شود. ما اغلب فراموش مى
هاى تاریکى دارد. اگر فرزندان شما نامطیع هستند از خداوند براى آنان شمشیر او چه قدرتى در انهدام قلعه

هاى اجتماعى از قبیل انحرافات جنسى، الکل، مواد طلب آرامش و بردبارى نمایید و آنان را در قبال آسیب
قرار دهید. در روح خود  دلیر و جنگجو بوده براى آنان به نیکویى بجنگید. مخدر و... در پناه بالهاى خداوند

کردند شما نیز همانگونه که قوم اسرائیل تابوت  عهد را به نشانه حضور جالل خدا در جنگ با خود حمل مى
حیات، عصاى چنینعمل کنید. هر یک از ما تابوت عهد هستیم و آنچه در آن تابوت بود در ما نیز قرار دارد: نان 

هاى اقتدار روحانى، و شریعت خدا (که بر قلوب ما حک شده است). بگذارید تجلى قیام عیسى در شفاعت
شما نمود یابد و دشمن پراکنده و منهزم گردد.

سؤاالتى جهت تأمل
گردد؟سبب انتشار نور مىpagaچگونه 
ن نمایید؟توانید ارتباط میان نور و داورى خداوند را بیاآیا مى

ارتباط میان نور، شمشیر و شفاعت چگونه است؟
آیا شما به شباهت عیسى هستید؟
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فصل دوازدهم

اساس دعا
یک روز دو قورباغه تصادفاً در ظرف خامه افتادند. ظرف بزرگ و عمیق و خامه نیز سرد بود. اولى گفت: «

انگیز!. او ندارد. خداحافظ دوست من، خداحافظ اى دنیاى غمواى، این دیگر چیست؟ هیچ جاى پایى وجود
خورد.ریخت در خامه غرق شد و دیگر نشانى از او به چشم نمىاشک مى"اینها را گفت و درحالیکه شدید

دارم باالخره کنم و خودم را در سطح نگاه مىاما قورباغه دوم با خود گفت: تاجایى که بتوانم حرکت مى
کمکى یافت شود.ممکن است

زد هنوز هیچ کس به کمک او نیامده بود یک ساعت بعد درحالیکه او همچنان با پاهایش خامه را به هم مى
(گوینده ناشناخته است).» اى از کره تازه در سطح خامه پدیدار شدناگاه اتفاق عجیبى رخ داد جزیره

درسى از سه مرد و یک قورباغه
سال پیش بود که من این طنز کوتاه و بامزه را در سخنرانى یکى از اساتید الهیات 20اولین بار حدود 

سال پیش بخاطر داشته باشد اما 20اى را از شود که موعظهپروفسور جان گارالك شنیدم. ندرتاً کسى پیدا مى
نامگذارى کنم! او » ح یادآورى موعظهمس«آقاى جان گارالك واقعاً مسح مخصوصى داشت شاید بتوانم آن را 

-12هاى او را کامالً بخاطر دارند. آن روز او از (دوم سموئیل کرد که بسیارى هنوز پیاماى موعظه مىبگونه
هاى عدینو، الیعازر و شمه. من واقعاً از کرد. ماجراى سه تن از مردان شجاع سپاه داود. بنام) صحبت مى8:23

کنم. خاطر پیام زیبایى که درباره این سه مرد و ماجراى آن قورباغه بیان کرد تشکر مىآقاى پروفسور گارالك ب
بردارى برسند، هایى که سریعاً به بهرهخواهیم (غذاى سریع، طرحدر این روزگار که همه چیز را آنى و سریع مى

دعاو...). به همان چگونه در یک شب صاحب بزرگترین کلیساى شهر بشوید! چهار گام سریع در یافتن پاسخ
دهیم. ما سریعتر ) از دست مى22:5نسبت شخصیت صبور و حلیم خود را که از ثمرات روح است (غالطیان 

کنیم، پول خود دهیم، محصوالت خود را سریعتر تولید مىپزیم، مسافرتهاى خود را هر چه سریعتر انجام مىمى
ر داریم که ارتباط نزدیکى خصوصاً در دعاى سریع با ما کنیم و...آنگاه از خدا هم انتظارا سریعتر خرج مى

گوید:مى» راه سخت«داشته باشد. دیک ایستمن در اثر خود بنام 
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اند. معدود افرادى هستند که چون رافائل عمل بسیارى از مسیحیان راه استقامت و پشتکار را فراموش کرده«
داد: اثر بعدى! او که بهترین اثر شما کدامست؟ پاسخ مىکردندگویند هرگاه از رافائل سؤال مىکنند. مىمى

کرد. این همان چیزى است که ما در دعاهایمان نیاز داریم. مداومت و همواره در تالش بهتر بودن سیر مى
»پشتکار.

یوزپلنگ آفریقایى (چیتا) سریعترین موجود جهان است اما یک مشکل بزرگ دارد و آن اینکه با وجود 
شود و اگر در چند ثانیه اول طعمه خود را به چنگ نیاورد گرسنه العاده خود خیلى سریع خسته مىوقسرعت ف

اى به کلیسا یا العادهشویم. با سرعت و انرژى فوقخواهدماند. شاید برخى از ما نیز همچون او به دعا نزدیک مى
شویم. پس از مدتى دوباره ه متوقف مىجوییم اما پیش از رسیدن به هدف خسته شده در نیمه رادعا تقرب مى

کنیم با حدت و قدرت بیشترى دعا کنیم اما آنچه که واقعاً نیاز داریم نه جهش انفجارى که قدرت سعى مى
ایستایى در دعاست.

در دعا سهل انگار مباش
برد. در جتسیمانى، دعا بود که او پسر یگانه خدا شبها ساعتها در دعا بود و گاه تمامى شب را در دعا بسر مى

را براى روبرو شدن با صلیب تقویت کرد. (و او در ایام بشریت خود چونکه با فریاد شدید و اشکها...دعاى 
در دعا داریم غاالً شاید تصور کنیم که اگر در طول اى که) با توجه به الگو و نمونه7:5بسیار کرد) (عبرانیان 

گویند: اینقدر سخت نگیر! راحت باش. هفته دو ساعت وقت به دعا بدهیم شخص روحانى هستیم! برخى مى
کند. امروزه ما در اى موارد مصداق داشته باشد اما درباره دعا هرگز صدق نمىاین توصیه شاید در پاره

غرب با مشکل کمبود اطالعات روبرو نیستیم بلکه با معضل فقدان یا کمبود قلب کلیساهاى خود خصوصاً در
تپنده براى دعا رو در رو هستیم. من مانند قورباغه دوم براى رسیدن به پیروزى تالش کردم و در جنگ روحانى 

ا کلیدس خود آنقدر مبارزه کردم که چون الیعازر دستم به قبضه شمشیر چسبید. من شکیبایى و استقامت ر
دانم. اما شاید این سؤأال براى شما مطرح باشد که استقامت و پشتکار در دعا چه ضرورتى پیروزى در دعا مى

دهد؟ آیا ام. آیا در نهایت خداوند خواست خود را انجام نمىدارد؟ من خود سالها بر روى این موضوع کار کرده
است؟ پاسخ این سؤاالت و نظایر آنها یک کلمه استقامت و مداومت باعث دریافت پاسخ از جانب خداوند 

است: خیر!
) آمده است چیست؟ آیا بدین معنا نیست ما 5:11-13پس مقصود عیسى از پافشارى در دعا چنانکه در (لوقا 

باید به خدا آنقدر اصرار کنیم که خواسته ما را اجابت فرماید؟ پاسخ من به این سؤاالت نیز قاطعانه این است: 
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استفاده شده است 8:11) متأسفانه از کلمه لجاجت در KJVمقدس (، چنین نیست! در ترجمه قدیم کتابخیر
باشد که معناى آن جسورانه و بدون خجالت است. ریشه این لغت مىanaideiaدرحالیکه لغت اصلى 

aidosا جنبه منفى آن ) بکار رفته است و در لوق9:2باشد که در (اول تیموتاؤس به معناى شرم و حیا مى
باشد. نمود ملموس آن را در (عبرانیان مورد استفاده قرار گرفه و حاکى از عدم احساس شرم و خجلت مى

تواهنیم در هر زمان به درگاه دوست و خداوند خود نزدیک شده توان یافت. با توجه به این معنا ما مى) مى16:4
یق و شرمسار بدانیم. و هیچ لزومى ندارد که همه روزه همان آنکه خود را ناالمسئوالت خود را عرضه نماییم بى

مسائل را دوباره و دوباره تکرار نماییم. یک بار بطلبید و بعد منتظر بمانید. با ایمان پشت درب بایستید. ایمانب 
از سوى کند و کند. لیکن گاه خداوند از تأخیر در اجابت دعا براى تعلیم ما استفاده مىراى این مهم کفایت مى

دهد و اگر ملول نشویم در موسم آن آن را درو خواهیم کرد دیگر او دعا را درست در زمان مناسب آن پاسخ مى
کند. ). با این وصف نیز یکبار طلب نمودن و منتظر شدن تا حصول نتیجه در ایمان کفایت مى9:6(غالطیان 

د؟ چرا حدود یک سال زمان الزم بود تا کنم: مداومت در دعا چه ضرورتى داربنابراین دوباره سؤال مى
هاى من درباره آن زن جوان فرو رفته در کما اجابت گردد؟ چرا الزم بود ایلیا هفت بار دعا کند؟ چرا شفاعت
روز در دعا بود تا پاسخ از جانب خداوند رسید؟ و چرا...21دانیال 

تخت خدا در قلوب ما
ام دالیلى دارد که من از آنها اطالعى ندارم. خود من نیز دعاهایى داشتهچرایى لزوم مداومت در دعا احتماالً

خواهم در ادامه بررسى موضوع مطلبى را به شما عرضه نمایم.  من معتقدم که پاسخى در پى آن نبوده اما مى
گوردون کند. من کامالً نسبت به تعلیمدعاهاى ما خیلى بیش از آنکه صرفاً خدا را به تهییج آورد عمل مى

ام چنانکه ذکر شد دعاهاى ما صرفاً نقش متقاعد شده» اساس محکم دعا«لیندسى مرد بزرگ دعا درباره 
گردد. هنگامیکه ما القدس از طریق ما جارى مىبرانگیزاننده خدا برانجام یک کار را ندارند بلکه قدرت روح

). عمل دراز کردن 17:6گردد (افسسیان مىالقدس جارىبریم قوت روحکالم خدا یعنى شمشیر روح را بکار مى
سازد (مرقس القدس را از طریق ما جارى مىدست به جهت شفا طریق عملى دیگرى است که قدرت روح

تواند حیات، شفا و تقدس رال بر زمین بگستراند از طریق ما یعنى ). قدرت خدا که مى2:6، عبرانیان 18:16
گردد.کلیسا متحقق مى

ذهن خود تصویر تخت خدا را در آسمان ترسیم نکنید او تخت خویش را اکنون در قلبهاى ما قرار لطفاً در 
) ما اکنون مکانى هستیم 19:6و 16:3القدس هستیم (اول قرنتیان االقداس روحدادهاست زیرا که ماهیکل یا قدس
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زد نیاز ندارد از جایى در خواهد قدرت خویش را جارى ساکه خدا در زمین در آن ساکن است. وقتى که او مى
فرماید. القدس در ایشان ساکن گشته عمل مىاسمان این کار را انجام دهد. او از طریق قوم خود که روح

کلیسا، بطن خدا بر زمین
موعظه کالم، تعلیم، مسح کردن و دراز کردن دستها به جهت شفا، پرستش و اعالن پیام انجیل، اراده خدا در 

گردد.تن قدرت خود بر زمین همه و همه از طریق کلیسا انجام مىجارى ساخ
الواقع بطن یا رحم خدا براى زایش حیات تازه هستیم حیاتى که عیسى ما بعنوان بدن سمیح در زمین فى

گردد.سرمنشاء آن است از رحم کلیسا جارى مى
گوید از بطن او نهرهاى آب زنده ه کتاب مىخوانیم (کسى که به من ایمان آورد چنانک) مى38:7در (یوحنا

دهد. مشابه این آیه را در معناى رحم را دارد که نشان از بازآفرینى مىKailiaجارى خواهد شد) بطن یا 
بینیم:) مى2ù1:22(مکاشفه 

و در شود.(و نهرى از آب حیات را به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از تخت خدا و ره جارى مى
آورد...و برگهاى آن درخت براى وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که دوازده میوه مى

باشد.)شفاى امتها مى
گرداند. تصویر ارائه شده در این آیات عیسى را بعنوان منبع حیات و جارى کننده نهر آب حیات متصور مى

7م این نکته است که نهر آب حیات در مکاشفه همان نهر آب زنده در باب خواهم بر آن تأکید نمایآنچه که مى
یوحنا است. هیچ تفاوتى میان نهرى که از تخت خدا و بره جارى است با نهر آب زنده که از بطن کلیسا جریان 

روح...) گوید (اما اینرا گفت درباره ) مى39:7یابد وجود ندارد. ما رگهاى حیات بخش عیسى هستیم. (یوحنامى
گذارد بلکه القدس دستهاى خود را بر بیماران نمىیابد. روحپس این روح خداوند است که در ما جریان مى

خواهد تا بایستیم و فرمان دهیم. دهد بلکه از ما مىدهد. او به بیماران فرمان نمىدستهاى ما را بر بیماران قرار مى
خواهد پیام نجات بخش گرداند. وقتى که او مىجارى مىاو از درون و بطن ما قوت خویش را بسوى اشخاص

کند. کالم قوت خدا از دهان ما دهد بلکه از دهان ما استفاده مىانجیل را ندا کند از آسمان این کار را انجام نمى
یر یابند. ما کسانى هستیم که شمشپذیرند و تولد تازه مىکند، مىایمانان نفوذ مىرسد، در قلوب بىبگوش مى

خواهد داورى خود را اعالم کند از پشت ابرها سخن بریم. او وقتى مىخدا یعنى کالم خداوند را بکار مى
القدس در رویارویى با موقعیتى بیان گوید بلکه از طریق قوم خود. هنگامیکه کالم خدا را مطابق اراده روحنمى
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فرماید. ما بطن خدا هستیم که نهر حیات و آب ىداریم درست همانند آن است که بره خدا آن کالم را بیان ممى
گردد.زنده از آنجا بر زمین جارى مى

میزان و مقیاس قدرت
خوانیم (...به اندازه آن بهره از ایمان که خدا به هر ) مى3:12در زمینه ایمان مقیاس وجود دارد. در (رومیان 

گیرى متر از آن گرفته شده لذا ت. که واحد اندازهاسmetronکس قسمت فرموده است) لغت بهره در یونانى 
یابیم که ایمان داراى سطح و اید باید رشد کنید. پس درمىگوید به اندازه متراژ ایمانى که از خدا یافتهاین آیه مى

باشد. گناه نیز داراىالقدس که در وجود ما مىاندازه است عدالت نیز داراى اندازه است و همینطور قدرت روح
فرماید (و در پشت چهارم بدانجا خوانیم که خدا به ابراهیم مى) مى6:15سطح و اندازه است. در (پیدایش 

) از افزونى 12:24(زمین موعود) خواهند برگشت زیرا که گناه اموریان هنوز تمام (کامل) نشده است) و (متى 
گوید.گناه سخن مى

ولى خدا قادر است هر نعمتى را براى «گوید: ) مى8:9قرنتیان فیض خداوند نیز مقیاسى دارد. رساله (دوم 
و رسوالن به قوت عظیم به قیامت عیسى خداوند شهادت « خوانیم ) مى33:4و در (اعمال » شما بیفزاید.

که امروزه نیز با عنوان megasلغت عظیم عبارت است از ». دادند و فیضى عظیم بر همگى ایشان بودمى
megaاز محبت بزرگتر 13:15د. مثالً مگابایت. و البته محبت نیز در این زمره جاى دارد، (یوحناکاربرد دار (

) شاهد دعاى پولس به 9:1دهد. در رساله (فیلپیان ) از سردى محبت خبر مى12:24گوید و (متى سخن مى
) 5:6ر (مرقس جهت افزونتر شدن محبت هستیم. به همین نحو مقیاسى نیز براى قدرت خداوند وجود دارد د

گوید ایمانى اهالى ناصره او نتوانست معجزاتى در آنجا انجام دهد. در متن یونانى نمىخوانیم که به سبب بىمى
ایمانى او اراده نکرد یا نخواست که کارى انجام دهد بلکه تصریح کرده است که او نتوانست! سطح و اندازه بى

قدرت خداوند ایستاد. او تنها چند بیمار راشفا بخشید اما آنان بقدرى بود که چون سدى محکم در برابر 
خواندیم رسوالن قوتى عظیم داشتند چون از فیضى 33:4اى انجام دهد. اما چنانکه در اعمال نتوانست معجزه

اى که مد نظر دارم بیان ساده این حقیقت است که عظیم بهره یافته بودند. مگا قوت ه همراه مگا فیض! نکته
دس حضورى ملموس، آشکار، بارز و عینى دراد. مسح او واقعیت دارد، قدرت او واقعیت دارد هر چند القروح

توانیم او را به چشم سر ببینیم اما او حضور دارد و حضور او کامالً واقعى است. قدرت روح یا نهر ما نمى
مختلف میزان متفاوتى از بایست در قلمرو روحانى جارى گردد تا کارى به انجام برسد. نیازهاىحیات مى
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نماید. همانطور که در حوزه طبیعى نیز شما براى انجام کارهاى گوناگون سطوح مختلفى از قدرت را طلب مى
برید. میزان متناوبى از قدرت الهى براى انجام کارهاى مختلف مورد نیاز است.انژرى را بکار مى

تفاوت در سطوح قدرت
ایمانى اهالى ناصره نتوانست ) بیفکنیم. جایى که عیسى به سبب بى5:6ى به (مرقس خواهم مجدداً نگاهمى
باشد اى انجام دهد. مواردى از شفا که انجام شده است نشانگر میزان اندکى از جارى شدن قدرت مىمعجزه

قدرت نسبت زیرا متن میان شفا و معجزه تمایز قائل شده است. این تمایز نشانگر لزوم تناوب در جارى شدن 
باشد. عیسى قدرت خویش را در شفاى تعدادى از بیماران جارى فرمود اما به سبب هاى گوناگون مىبه موقعیت

رغم بینیم که على) شاگردان را مى14:17-21ایمانى مردم نتوانست بیش از آن را جارى سازد. در (متى بى
ه و ارواح شریر را اخراج کنند در قبال یک پسر قدرتى که عیسى بدیشان بخشیده بود تا بیماران را شفا داد

یابد. شاگردان تا شود و آن مصروع شفا مىاند. عیسى وارد صحنه مىمصروع متوقف شده و کارى از پیش نبرده
شوند که ایمان پیش از آن قادر به شفا دادن و اخراج نمودن ارواح شریر بودند اما به یکباره با موقعیتى روبرو مى

آموزیم که رویارویى با شرایط مختلف، به میزان متفاوتى طلبید. از این واقعه نیز مىقدرتى فزونتر را مىبیشتر و 
ام که این اصل کاربرد مهمى در اجابت دعا دارد. عموماً موضوع از سطح قدرت نیاز دارد. من کامالً متقاعد شده

ود بلکه موضوع مهم آن است که قدر کافى مشکلى نیست که از پدر اسمانى درخواست کنیم تا کارى انجام ش
در روح از ما جارى گردد تا کارى صورت پذیرد. و متأسفانه اکثریت مسیحیان به این حقیقت اشراف ندارند. 
پس از ارائه درخواستهاى خود الزمست که در حضور خدا منتظر بمانیم چون او نیز منتظر ما بوده است. ما 

یى هستند که بسیار بیشتر از درخواست نمودن از پدر آسمانى انجام دعاهاىایم از اینکهعموماً غافل شده
گردد.دهند. حقیقت این است که قدرت کافى براى انجام یک کار نهایتاً در دعاهاست که جارى مىمى

درس استقامت از انبیاء
ده و سه بار صورت خود را به هنگامیکه ایلیاى نبى بر بالین پسرى که مرده بود حاضر شد بر روى او خم ش

). چرا سه بار تکرار 21:17صورت او نزدیک کرد آنگاه آن پسر حیات دوباره یافته و زنده شد (اول پادشاهان 
الزم بود؟ آیا او به اندازه کافى ایمان نداشت؟ من شخصاً معتقدم که ایلیا هر بار مقدارى از قدرت حیات بخش 

اى جارى شد که شخص متوفى دوباره به زندگى و سرانجام به اندازهساختخدا را از بطن خود جارى مى
دانم که مجدداً نگاهى به متن بازگشت. پیش از این درباره معجزه بارش باران سخن گفتیم اما الزم مى

خوانیم: (و بعد از روزهاى بسیار کالم خداوند در سال سوم به ) مى1:18مقدس بیفکنیم: در (اول پادشاهان کتاب
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ایلیا نازل شده گفت برو و خود را به اخاب بنما و من بر زمین باران خواهم بارانید) خدا نگفت اگر تو به اندازه 
زیرا که آن زمان، » این کار را خواهم کرد«کنم بلکه فرمود کافى دعا کنى و نیز نگفت که در این باره فکر مى

این باب شاهد هستیم که ایلیا (به زمین خم شده روى زمان خدا، نقشه خدا و اراده خدا بود. در بخش پایانى 
) و پس از هفت بار دعا نمودن باران شروع بباریدن نمود! او بر فراز 42خود را به میان زانوهایش گذاشت) (آیه 

قله نایستاد که بگوید بسیار خوب خداوندا، باران را عطا فرما! و بعد هم بالفاصله باران شروع به باریدن کند. 
چنین نبود. پس باید از خود بپرسیم که مگر زمان، زمان خدا و اراده او نبود پس چه لزومى داشت که او خیر

رسد این است که هفت بار دعاهاى او نشان از استقامت و پشتکار هفت بار دعا کند؟ آنچه که به ذهن من مى
ن او جارى شده و کارى در هاى خود را به سطحى ارتقا دهد که قدرت از بطوى داشت و توانست شفاعت

روز در دعا بود تا پاسخ از جانب 21آسمان صورت پذیرفت: باران بارید! اکنون نظرى بیفکنیم بر دانیال نبى که 
اى کردم که اگر خداوند اراده کرده بود که پاسخ او را توسط فرشتهخداوند نازل گردید. من با خود فکر مى

یلى سریع اینکار را انجام دهد. او قادر مطلق است آیا اینطور نیست؟ پس چرا توانست خآور ارائه نماید مىپیام
).13ù12:10روز بطول انجامید؟ (دانیال 21نزول فرشته خداوند 

من براین باور هستم که دعاهاى مداوم و وفادارانه دانیال قوت را در حیطه روح رها ساخته بود. اما در آن 
شریر را در آسمان بشکافد و راه فرشته خدا را هموار سازد. لطفاً درك کنید که سطحى نبود که سپاه مخالفین

هدف من این نیست که قدرت خدا را محدود جلوه دهم زیرا کامالً ایمان دارم که خدا قادر است محض سخن 
دا بر روى خواهم بگویم که ما عامل انجام خواست و اراده ختمامى ارواح شریر را به هاویه بفرستد. بلکه مى

اگرچه پاسخ مسئلت او اعطا شده و در راه بود اما اگر دانیال مداومت «گوید: زمین هستیم. بیل هایمر مى
»یافت.کرد احتماالً هرگز پاسخ خود را نمىنمى

عملکرد قدرت
نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم بحسب آن قوتیکه در ما (الحال او را که قادر است بلکه بى

).20:3کند) (افسسیان عمل مى
براساس قدرتى که در ما «گوید که خدا قادر است بسیار بیشتر از آنچه بخواهیم این آیه خطاب به ما مى

گر سخن او قادر است فوق از تصور ما بر اساس میزان قدرتى که از ما جارى عطا فرماید به دی» کندعمل مى
کنم تصور نکنید که دعاهاى پراکنده و اید؟ خواهش مىگردد عمل نماید. ایا شما نهر قدرت را جارى ساختهمى
ن محکم بنا تواند برکت این آیه را در زندگى شما عیان سازند. شما بایست که اساس دعا را بر بنیانظم مىبى
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) آمده است که (دعاى مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد) دقت فرمایید که این 16:5کنید. در رساله (یعقوب 
آورد. هر چند که مطمئناً خدا گوید که دعاى مرد عادل قورت بسیار دارد چون خدا را به میدان مىآیه نمى

اه نیست. این آیه بر عملکرد دعا تأکید دارد. دعاست کند  اما هدف این آیه بیان مطلب از این دیدگدخالت مى
آورد. قدرتى در درون ما وجود دارد که خالق جهان است. کند و دعاست که خدا را به صحنه مىکه کار مى

قدرتى در درون ما وجود دارد که تا به عمق ظلمت فرو رفت و اقتدار قلمرو تاریکى را درهم شکست. این 
گذارید این نهر جریان یابد و آنرا پیشتر و بیشتر جارى سازید. دوباره و دوباره و قدرت را جارى کنید، ب

دوباره...

هاى واژگونجام
هایى وجود دارند که دعاهاى ما را در گردند. پیالهگوید دعاهاى ما در آسمان اندوخته مىمقدس مىکتاب

دانیم هر یک از ایمانداران گوید نه یک جام. ما نمىىها سخن ممقدس از وجود جامسازند. کتابخود ذخیره مى
دانم این یک سمبل است یا خیر. چند جام در آسمان دارد اما مطمئناً هر یک از ما جام ویژه خود را داریم. نمى

ها نیست. خدا به نحوى دعاهاى ما در حضور خود نگاه به هر حال بحث ما بر سر سمبلیک بودن یا نبودن پیاله
رد تا در زمان مناسب از آنها استفاده کند (و چون کتاب را گرفت آن چهار لیوان (مخلوق) و بیست و چهار دامى

هایى زرین پر از بخور دارند که دعاهاى مقدسین پیر بحضور بره افتادند و هر یکى از ایشان بربطى و کاسه
).8:5است) (مکاشفه 

مرى طال و بخور بسیار بدو داده شد تا آنرا به دعاهاى مقدسین (و فرشته دیگر آمده نزد مذبح ایستاد با مج
بر مذبح طال که پیش تخت است بدهد. و دود بخور از دست فرشته با دعاهاى مقدسین درحضور خدا باال 
رفت. پس آن فرشته مجمر را گرفته از آتش مذبح آنرا پر کرد و بسوى زمین انداخت و صداها و رعدها و برقها 

).3:8- 5دث گردید) (مکاشفه و زلزله حا

رسد خدا وارد عمل بر طبق آیات مذکور هنگامیکه اندوخته دعاهاى ما به حد کفایت براى انجام یک کار مى
خواهم که این صحنه را در ذهن گردد. از شما مىشود. کاسه زرین دعا با آتش مذبح حضور خدا پر مىمى

) و همان آتشى 18ول پادشاهان باب مجسم کنید. این همان آتشى است که بر مذبح ایلیا در  کوه نازل شد (ا
است که یکدلى مؤمنان را در روز پنطیکاست پاسخ داد. و سرانجام دشمنان خدا را نابود خواهد ساخت. آتش 

اندازد. رعد و نماید و آنرا بر روى زمین مىحضور خداى قادر مطلق! او پیاله شما را با این آتش مخلوط مى
باید درباره پولس دهد. این واقعه مىاى شگفت در حیطه روحانیت رخ مىو واقعهآیند ها پدید مىبرقها و زلزله
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هاى شب با وجود کندو زنجیر به دعا و پرستش اقدام کرده بودند. و سیالس نیز رخ داده باشد آنگاه در نیمه
زندان گشوده پیاله آنها انباشته شد و خدا آنرا بر زمین ریخت. زمین لرزید، زنجیرها فرو ریخت و دربهاى 

رویم تا نیازهاى خود را ابراز کنیم و از او شدند! اخیراً خداوند بر من آشکار فرمود که چون به حضور او مى
نماید که پیاله ما را با دهد. خداوند فرشته خود را امر مىبخواهیم بر حسب کالمش عمل فرماید اتفاقى رخ مى

ود لیکن پیاله ما  اندوخته الزم را در خود ندارد!آتش مذبح مخلوط سازد تا دعاى ما پاسخ داده ش
مقدس منظور خدا در کتاب«و یا اینکه » شاید اراده خدا نیست«اندیشیم که در این زمان است که با خود مى

کنیم. اما خدا به هیچ وجه مقصر نیست بلکه قصور و لذا خدا را سرزنش مى». واقعاً همان نیست که نوشته شده
ایم تا او دعاهاى ما را با قوت ما است زیرا به اندازه کافى در اوقات دعا نهر قدرت را جارى نساختهاز جانب 

بسیار در عمل بکار ببرد. او هر آنچه را که در پیاله انباشته بودیم بیرون ریخت اما کافى نبود. موضوع صرفاً به 
طلبد.شود بلکه قوت را نیز مىایمان محدود نمى

باعث اضطراب و هراس شما نشده باشم. زمانیکه براى نخستین بار این حقایق را درك کردم امیدوار 
کردم. درواقع تا زمانیکه در بیمارستان بر بالین آن زن فرو رفته در کما هیجانزده بودم اما به درستى درك نمى

ام اى که پیالهنتظر بود تا لحظهاى ملموس و کاربردى درك نکرده بودم. خدا منایستاده بودم این حقایق را بگونه
بینى؟ پیاله داچ را بردار و ) آنگاه خداوند به یکى از فرشتگان گفت: این زن جوان را مى8:56انباشه شد (مزمور 

دانید.شرح ماوقع را خود بهتر مى» با آتش مذبح مخلوط کرده بر روى بیمار بریزد.

ما را ببخش اى پدر
دهیم؟ جرا اکثراً بقدرى را که بیش از همه نیاز داریم کمتر مورد توجه قرار مىاى پدر، چرا ما آنچه

شویم؟ خیلى از اوقات تو باید از یافتن کسى که دلش با توکامل مشغولیت داریم که با کمبود وقت روبرو مى
تو در شکاف اى که بحضور باشد مأیوس شده باشى! و یا سخت رنجیده باشى از اینکه مرد یا زنى را نیافته

اى. اى پدر اند آنگونه باشند که تو خواستهبایستد. بارها قلب تو آکنده از درد شده است زیرا قوم تو نخواسته
سازیم. ما را ببخش بخاطر آنکه دعا را سهل و به آسمانى، اکنون در حضور تخت رحمت تو خود را فروتن مى

ایم ما را بعنوان را ببخش زیرا حقایق را به قوم تو نگفتهاى. ما خادمین و رهبران کلیساآن بهایى اندك داده
ایم از این حقیقت که تو قادر ایم که شریر در ما رخنه کند و غافل شدهکلیسا، بدن مسیح ببخش زیرا اجازه داده

نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم بر حسب آن قوتى که در ما (در بطن ما) عملهستى انجام بى
کند.مى
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اى بر ایم. ما را طاهر ساز و بندهایى را که خود اجازه دادهاى پدر ما را عفو فرما زیرا بسیار ترا مقصر دانسته
آزاد فرما. پدر، خواهش ایمانىتفاوتى، دلسردى و ناباورى و بىدست و پایمان بسته شود بگشا. ما را از گناه بى

ا را آزاد نما از اینکه صرفاً شنوندگان کالم تو باشیم و عمل نکنیم. آن غیرتى کنیم ما را ببخش و آزاد فرما. ممى
افرازد را در ما بیدار کن که در کلیساى اولیه بود. عطا فرما تا هر آنچه که خود را در زندگى ما برخالف تو برمى

که از تخت فیض تو دور سازیم. ما را با روح خود پر ساز. ما را به آتش خود تعمید بده و از آن مسحى 
ایم اى جاریست ما را مسح فرما تا گرسنگان و تشنگان ترا از ظلمت به نور رهنمون گردیم. ما خسته شده

ایم از پنهان شدن پشت ایم از شکست خوردن بدست دشمن شکست خورده. خسته شدهخداوند، خسته شده
مقدس...سنه خداى کتابایم. ما گرسنه هستیم گرتقدیر و سرنوشت. ما از گناه خسته شده

سؤاالتى به جهت تأمل
) را شرح دهید.5:11-13توانید مفهوم حقیقى مثال مطروحه در (لوقا آیا مى
) و 21ù20:3توانید بگویید در قلمرو روحانیت چه چیزهایى داراى سطح و انداه هستند؟ از (افسیان آیا مى

) استفاده کنید.16:5(یعقوب 
در خود سراغ دارید که پیش از پر شدن پیاله دست از دعا برداشته باشید؟آیا مواردى را 

نمایید؟آیا عیسى را دوست دارید و او را محبت مى



1

فصل سیزدهم

کنندزنند، حرفهایى که عمل مىاعمالى که حرف مى

ترین همایش دعاعجیب

یکى از دوستانم بنام مایکل ماسا مرا به انگلستان دعوت کرده بود تا در یک همایش دعا که به 1988در سال 
شد شرکت کنم. در آنجا متوجه شدم که دو تن از خادمین خدا که سالهاست در سنگر مدت یک هفته منعقد مى

درلند آمده بودند تا ما را در اداره جلسات اند نیز حضور دارند دریک برانت و خانم لیو سانشفاعت خدمت کرده
یارى رسانند. حضور لئو مؤید این امر بود که بایست انتظار وقوع هر چیزى را داشته باشیم. بخاطر دارم که یک 

توانم رشته کالم را در دست داشته باشم لذا خطاب به شب در حین سخنرانى احساس کردم که دیگر نمى
هماندم روح توبه  و » توانم ادامه بدهم.نه خدا در اینجاست و من دیگر نمىحاضرین گفتم: حضور مقتدرا

شفاعت براى انگلستان تمامى حضار را فرو گرفت و آن شب تماماً به دعا و شفاعت گذشت. بدون تردید آن 
آورترین تجربیات من در خصوص دعا بود. موضوع صحبت من در آن شب از کتاب شب یکى از شگفت

بیند و زان پس ) بود. رویایى که نبى طى آن صحرایى مملو از استخوانهاى خشکیده را مى1:37-10(حزقیال
روح نبوت و احیاى مجدد آنها. بعد از آنکه رشته کالم بریده شد و حضور روح خداوند تمامى حاضران را در 

ت کامل، ترس برگرفته بود قریب به یک ساعت هیچکس نه کالمى گفت و نه حرکتى کرد. در سکوت و سکو
خداوند و روح توبه عمیقاً ما را احاطه نموده بود. بعد از آن تمامى حاضران آن شب را در شکاف ایستادند و 

ها کردند. آن جلسه حقیقتاً مبهوت کننده بود. نکته دیگر اینکه من آگاه نبودم که خداوند براى کشورشان شفاعت
نى الزم را نیز عطا فرموده. البته پیش از آن چندین کالم نبوتى را مرا براى مردم انگلستان خوانده و اقتدار روحا

کردند که خداوند مرا براى ملتها خوانده است. اما بطور مشخص اطالع نداشتم شنیده بودم که همگى اذعان مى
امتها و ) به من داده شده بود (بدان که ترا امروز بر 10:1که مراد مردم انگلستان است. بیش از یک بار (ارمیا 

ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنى و منهدم سازى و هالك کنى و خراب نمایى و بنا نمایى و غرس کنى.) 
اما باید اعتراف کنم که احساس رضایت چندانى از این دعوت نداشتم  و مطمئن نبودم که بتوانم با آغوش باز 

آن را بپذیرم.
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دعوت انگلستان، اکراه نبى
مجدداً توسط کمیته برگزار کننده همایش دعا به انگلستان دعوت 1994خرداد) سال -ه (اردیبهشتدر ماه م

کردند. اعضاى کمیته به من شدم و این مرتبه یک گروه پرستشى به سرپرستى دیوید موریس نیز مرا همراهى مى
ایم هدف ما درهم آمیختن روح آیى در ادامه جلساتى است که چند سال قبل داشتهگفته بودند: داچ، این گردهم

هاى و کالم از طریق پرستش و مسح نبوتى است. هدایت و رهبرى جلسات بر عهده شما خواهد بود. از پیام
هاى مختلفى برگزار کنیم به همین منظور نبوتى براى مردم سخن بگو. ما تصمیم گرفتیم که جلسات را در محل

خواهیم در آنجا خدمت خود را ارائه کنیم چرا که ایم و مىکردهسالن چند کلیساى قدیمى در اطراف را اجاره
من پاسخ داده » کنیم این حرکت سبب هموارتر شدن راه براى حضور و عملکرد خدا خواهد بود.احساس مى

متأسفانه هیچ پیام نبوتى براى مردم انگلیستان ندارم بعالوه در این روزها بشدت گرفتارم و مشغله زیادى «بودم: 
این گفتگو چند هفته پیش از تشکیل همایش و بصورت مکالمه تلفنى میان ما انجام شده بود. ظرف مدت » ارم.د

یک هفته پس از اینکه من دعوت آنان را رد کرده بودم سه پیام یکسان از سه فرد مختلف دریافت کردم که 
تى!گفتند هدایت خدا را از دست مده، تو ملزم به یک سفر به انگلستان هسمى

سه بار تأیید یک پیام براى شخصى چون من که از لحاظ روحانى حساس و موقع شناس هستم! کافى بود 
تا کامالً متقاعد شوم. لذا بالفاصله از منشى خود خواستم که با انگلستان تماس بگیرد و بپرسد که آیا شخص 

اند یا خیر؟دیگرى را به جاى من دعوت کرده
دانیم که او پاسخ خواهد ایم و مىودند که: ما بر دعوت خود از آقاى شیتس مصرانه ایستادهآنان پاسخ داده ب

»داد. ما همچنان در انتظار وى هستیم.
اى به شما دست خواهد داد زمانیکه متوجه شوید دیگران اراده خدا را احساس ناخوشایند و آزاردهنده

دانند اما خودتان...درباره شما مى
ات متعدد ما در انگلستان بسیار پربرکت بود به نحوى که از گروه ما درخواست شد تا در کلیساى جلس

کردم تا اى را منعقد نماییم. هنگامیکه قدم زنان از کنار قصر با شکوه باکینگها عبور مىوست مینستر نیز جلسه
تو امشب «در درون خود شنیدم خود را به صحن کلیساى وست مینستر برسانم صداى خدا را واضح و قدرتمند 

براى جماعت حاضر در کلیسا موعظه نخواهى کرد تو براى این ملت موعظه خواهى کرد. کالم مرا بدیشان بگو 
و تمام افراد ملت را به عدالت، توبه، بازگشت بسوى من و تقدس دعوت نما. مسح من، آتش من و حضور مرا 

»بر این سرزمین طلب کن.
ید تعجب میزبان مرا از شنیدن آنچه که بدیشان گفتم حدس بزنید!توانحتماً مى
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من براى آسمان انگلستان موعظه کردم
من براى دولت انگلستان موعظه کردم

من براى گناهکاران انگلستان موعظه کردم
و من براى بدن مسیح در انگلستان موعظه کردم.

هرگز چنین کار سختى را در زندگیم انجام نداده بودم. پس از اتمام موعظه همانجا پشت منبر نشستم، کامالً 
خسته و از پا افتاده بودم. خیس عرق و مات و متحیر! هیچ احساس خوشایندى نداشتم مانند کسى بودم که از 

پرمعنا به من نزدیک شد. صورت مرا در اى گشاده و لبخندى یک نبرد طوالنى بازگشته است. لیو با چهره
بایست انجام شود کامالً انجام دادى. اکنون فهمیدى که خدا دستانش گرفت و گفت: عالى بود، تو آنچه را که مى

»ترا براى این ملت دعوت کرده و اقتدار الزم را نیز به تو داده است.
رسید که حاوى پیام کوتاهى بود: بیدارى روحانى در اى بدستم یک هفته بعد از مراجعت ما از انگلستان نامه

القدس یافته و عده اى از روحکند. هزاران نفر مسیح تازهلندن آغاز شده! روح احیاء مجدد در میان مردم کار مى
»اند.شمارى زندگى خود را به مسیح تسلیم کردهبى

مسح بومرنگ، عمل کردن، بیان نمودن
م که این بیدارى صرفاً بخاطر خدمت ما بوده است. در وراى این امر سالها شفاعت و اهرگز تصور نکرده

شمار دعاى مردان و زنان خدا براى مردم انگلستان وجود دارد که بدون آنها تیم ما کارى از پیش ساعتهاى بى
د و هنوز هم ادامه انبرد و این نماى زیبایى است از حضور زنان و مردانى که مفهوم شفاعت را درك کردهنمى
گذارم. منظور چیست؟ زمانیکه از کلمه نبوتى استفاده دهند. من اسم این کلمه را عمل و بیانیه نبوتى مىمى
کنیم منظور در بعد روحانى آن است یعنى پیشگویى یا اعالم آنچه که در آینده رخ خواهد داد به عبارتى بیان مى

. کالم نبوتى یا اعمال نبوتى مشابه همان گفتار و اعمالى است که آن چیزى که خدا به انجام خواهد رسانید
) تصریح شده 1:40-5یحیى تعمید دهنده در راستاى مهیا ساختن راه خداوند انجام داد. این معنا در (اشعیا 

کند و تداوم بخش طریق عیساى مسیح است. است. خدمت نبوتى راه آشکار شدن جالل خداوند را آماده مى
نماید. به دیگر سخن قدرت خدا را رها اعالنات نبوتى راه را براى عملکرد خدا بر روى زمین مهیا مىاعمال و

نماید تا کارى بر زمین انجام شود. نه آنکه قدرت خدا بسته شده باشد چرا که خدا هرگز بسته خواهد شد مى
بلکه مراد این است که:
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نانکه در ادامه این فصل خواهیم دید اعمال و گفتار نبوتى اگر از اطاعت از خدا پاسخ خدا را در پى دارد. چ-1
جانب خدا نباشند هیچ معنا و ارزشى ندارند. اما اگر فرمان دهد باید اطاعت کرد. اوست که چگونگى روش را 

در کند، او گرداند. او همیشه ادله خود را تشریح نمىکند و توسط ما آنچه را که خواسته متحقق مىانتخاب مى
پى پاسخ دادن به چراهاى ما نیست و این ما هستیم که باید در جز جز راه از او اطاعت نماییم.

فرماید (اینکار را انجام بده) ایمان و اطاعت، قدرت او را رها آورد. هنگامیکه مىایمان، خدا را به صحنه مى-2
سازد.مى
نمایند. اگر شما در قبال مکاشفه را بر زمین جارى مىاعالنات و اعمال نبوتى قدرت خالقه و اقتدار الهى -3

خدا قلبى باز و ایمانى پذیرا نداشته باشید هرگز قادر نخواهید بود که این حقایق را در آغوش بکشید. قلب خود 
را باز کنید تا نور بر شما بتابد. 

شوند که توسط یا انجام مىدر کل منظور من این است که اعمال و بیانات نبوتى در حیطه طبیعى اظهار
سازد. در نتیجه قطعاً در پذیرد و راه را در حیطه روحانى براى خداوند مهیا مىهدایت مستقیم خدا صورت مى

نماییم. دهد که سخن بگو یا عمل کن. ما اطاعت مىنمایند، خدا فرمان مىقلمرو طبیعى تغییراتى ایجاد مى
رسند. من براین حقیقت کنند و سپس در حوزه طبیعى به ظهور مىفوذ مىکلمات یا اعمال ما در قلمرو آسمان ن

مقدس بیابید اما من نیز هایى را در کتابتوانید نمونهکنم که شما مىام تصور مىنام (مسح بومرنگ) را گذارده
هایى را ارائه کنم:خواهم از این طریق نمونهمى

الف) اعمال نبوتى
). 21:14بینیم. هنگامیکه او عصاى خود را بسوى دریا گرفت (خروج بوتى را در موسى مىاى از عمل ننمونه

خواست که عصاى موسى بعنوان سمبلى چرا او عصاى خود را دراز کرد؟ چون خدا از او خواسته بود. خدا مى
به نگاه داشتن خورد مربوط از اقتدار الهى بسوى دریا دراز شود. نمونه دیگرى که در زندگى موسى بچشم مى

). قبالً شرح واقعه را در فصل نهم در باب تفاوت اقتدار 9:17-13عصا در طول جنگ با عمالیق است. (خروج 
ام اما در اینجا به جنبه نبوتى این عمل اشاره دارم.و قدرت ارائه کرده

تا زمانیکه دستهاى او موسى بر فراز کوه ایستاده و عصاى اقتدار را بر باالى سر خود نگاه داشته است. 
کنید سربازان حاضر در صحنه نبرد فرصت نگاه کردن به موسى یافتند. آیا فکر مىبرافراشته بودند قوم توفیق مى

شده است که تجلى آن در قلمرو اى در حوزه روح انجام مىاند؟ مطمئناً چنین نبوده است. اما واقعهرا داشته
توان توانم بیش از این توضیح دهم. بسیارى از اعمال خدا را نمىمىطبیعى پیروزى و تفوق قوم بود. من ن
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اى به صخره سنگى بینیم که با عصاى اقتدار خود ضربهبسادگى شرح و بسط داد. در نمایى دیگر موسى را مى
گردد چرا؟ چون خدا اراده فرموده بود که آب مورد نیاز قوم را از این طریق در زند و آب شرب جارى مىمى

تواند با ضربه زدن به سنگ آب را جارى نماید مگر خدا فرموده باشد. اختیارشان قرار دهد. هیچ انسانى نمى
طلبد که آن را انجام دهد هر چند که احساس خوشایندى کند کسى را مىهنگامیکه او طریقى را انتخاب مى

سى وقوع آن را باور نداشته است. نداشته باشد بعبارتى بسیارى از اعمال خدا در مواردى انجام شده که ک
) الیشع نبى واپسین 14:13-19هاى متعدد دیگرى در کالم خدا  وجود دارند به عنوان مثال (دوم پادشاهان نمونه

آید. سپاه ارامیان در نزدیکى قلمرو او اردو گذراند. یوآش پادشاه نزد وى مىساعات عمر خود را در بستر مى
خواهد گوید که پنجره را باز کن و آنگاه دست خود را بر دست او گذارده از وى مىمىاند. الیشع به پادشاهزده

خواهد که با کمان خود به که تیرى را بسوى فضاى بیرون رها سازد. این عمل بیانیه پیروزى بود آنگاه از او مى
وى را مخاطب ساخته ایستد. الیشع خشمگین شده زند و باز مىزمین ضربه بزند. پادشاه سه بار ضربه مى

داد. اما چرا الزم بود که اینکار را بدان صورت که نبى گفته شش بار این کار را انجام مى-گوید که باید پنج مى
کنم که نکته در اینجاست: اگر خدا گفته بود سه بار ضربه بزن او باید اطاعت کرده بود انجام دهد؟ من فکر مى

داد تا خدا بگوید کافیست. بگوید ضربه بزن او باید آنقدر این کار را ادامه مىزد اما اگر خداو سه بار ضربه مى
خدا در پشت اعمال نبوتى ایستاده است. اما در این داستان هدف او برآورده نشد و پادشاه نیز بیش از سه بار 

) عیسى را 6:9-7کند. در (یوحنا نتوانست سپاهیان مهاجم را شکست دهد. عمل نبوتى شفا را نیز جارى مى
خواهد تا رفته در حوض ذارد و از او مىگبینیم که با آب دهان گل درست کرده بر چشمان یک نابینا مىمى

سیلوحا چشمانش را بشوید. و او اطاعت کرده بینایى خود را باز یافت. نعمان شخصیت دیگرى است که طى 
کنند نماید اما مالزمانش وى را ترغیب مىا تمرد مى) او ابتد10:5-14یابد. (دوم پادشان یک عمل نبوتى شفا مى

رود. چرا؟ چون خدا این طریق را انتخاب فرموده که فرصت را از دست ندهد. هفت بار در آب اردن فرو مى
تواند به نتیجه برسد جز طریقى که او برگزیده بود و زمانیکه خدا راهى را مهیا سازد هیچ طریق دیگرى نمى

است. 
شود:اى را شرح داده که مربوط به بحث ما مىسیندى جاکوب در کتاب خود بنام صداى خدا واقعهخانم 

پیش از فروپاشى کمونیسم در روسیه گروهى از خواهران ایماندار که من نیز جزو ایشان بودم 1990در سال «
دعاى شفاعتى انجام تصمیم گرفتند سفرى به مسکو داشته باشند. هدف ما این بود که براى کشور شوروى 

دهیم. یکى از اعضاى گروه بنام بث رویاى خود را با من در میان نهاد او گفت که در رویا دیده است که ما 
مشغول کاشتن بذر در مسکو هستیم. هنگامیکه وارد مسکو شدیم تصمیم گرفتیم با استفاده از اتوبوس ویژه 
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. مسئول تور گردشگرى ما را به بازدید اماکن تاریخى جهانگردان در شهر گردش کنیم تا توجه کسى جلب نشود
و معروف مسکو برده بود. زمانیکه در کنار ساختمان دانشگاه مسکو توقف کردیم از همه بازدید کنندگان 
خواسته شد که از اتوبوس خارج شده و در فضاى باز به توضیحات راهنماى تور گوش دهند.دانشگاه بزرگ 

اى در ذهنم درخشید و رویاى بث بخاطرم آمد تعالیم کمونیست بود. ناگهان بارقهمسکو پایگاه اصلى اشاعه 
بالفاصله به اعضاى تیم گفتم: همراه من بیایید، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. باید بذرهاى خود را همین جا 

یح دادم. به اطراف بکاریم! چند نفر از خواهران همراه من آمدند. مختصر و کوتاه رویاى بث را براى آنان توض
نگاه کردم و در قسمتى از میدان سرخ درختانى را دیدم که براى هدف ما مناسب بودند. به آنجا رفتیم. من جزوه 

هایم کوچکى بنام چهار قانون روحانى را در لباسم پنهان کرده بودم. زانو زدم و به قیمت شکسته شدن ناخن
وه را در آنجا قرار داده روى آن را با خاك پوشانیدم. بالفاصله موفق شدم چاله کم عمقى را حفر کنم و آن جز

برخاستم و همراه خواهران بسوى اتوبوس حرکت کردیم. در این لحظه متوجه مردى شدم که از ابتداى حرکت 
بوده است. اما خوشبختانه متوجه چیزى KGBما همه جا در پى اتوبوس آمده بود احتماالً از مأموران کاگ ب 

ود. البته من این موضوع را زمانى فهمیدم که خاك شوروى را ترك کردیم. اما در آن لحظات نیز از امکان نشده ب
بازداشت شدن هراسى نداشتم. زمانیکه به سایرین ملحق شدیم روح نبوت بر من آمد و چنین نبوت کردم: 

از فروپاشى کمونیسم در پس» بذرى که کاشته شد در همین مکان مدرسه بشارتى انجیل را خواهد رویانید.
گراهام در همان دانشگاه مدرسه الهیات مسیحى را تأسیس نمود! و انجمن مسیحیان سیلوحا از روسیه، بیلى

کالیفرنیا نیز کلیسایى را در همان دانشگاه دایر کردند! عمل نبوتى یا در واقع عمل شفاعتى در قلمرو طبیعى به 
خواهد ما کند او مىس شاهد هستیم که خدا با فرزندان خود صحبت مىمقدثمر نشست. بارها و بارها در کتاب

»مقتدرانه شفاعت کنیم و قدرتمندانه اعمال نبوتى انجام دهیم.

ب) بیانات نبوتى
-19مقدسى در خصوص کلمات نبوتى نگاهى داشته باشیم (ارمیاهاى کتاباجازه بدهید به معدودى از نمونه

خوانیم: ) نیز مى29:22مشابه همین کلمات را در (». پس اى امتها بشنوید...اى زمین بشنو«گوید :) نبى مى18:6
ها تصور کنند دیوانگى محض است اگر امکان دارد بعضى» اى زمین اى زمین اى زمین کالم خداوند را بشنو.«

گویم! اش ما سخن مىام خارج شوم و بگویم اى تمامى زمین صداى مرا بشنو، اى تمامى ملتها بمن از خانه
لیکن این همان کارى است که ارمیا انجام داد. سخنان او بیانیه نبوتى بودند. ما باید بفهمیم که موضوع این 
نیست که سخنان ما چه کارى را انجام خواهند داد بلکه موضوع این است که سخنان ما براى خدا باشد تا 
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ن است که سخنان ما در تبشیر پیام انجیل قدرت خدا را قدرت او رها شده و کارى صورت پذیرد. آیا جز ای
).16:1گیرد؟ (رومیان براى نجات مردم بکار مى

گردد. آیا جز این است که در کنند و قوت خدا در این کلمات جارى مىدهان ما کلمات خدا را بازگو مى
کنیم؟ او قدرت گردد استفاده مىصحنه نبرد روحانى از کالم خدا که شمشیر روح است و از دهان ما جارى مى

ى صداى خدا نباشیم؟ هنگامیکه ارمیا دمد پس چرا در رویارویى با هر موقعیتالهى خود را در سخنان ما مى
گفت: اى زمین اى زمین اى زمین کالم خداوند را بشنو دقیقاً همان چیزى را اعالن کرد که اگر خدا خودش 

اى جمیع قومها بشنوید و اى زمین و هر چه در آن «گوید: ) نبى مى2:1گفت. در (میکاخواست بگوید مىمى
ن و مخلوقات آن صداى میکاه را نشنیدند و نکته مهم همین است که مسلماً تمامى زمی» است گو بدهید..

القدس قدرت او القدس مهم است. بیان الهام روحنشنیدن صداى ما موضوع اصلى نیست بلکه اعالن الهام روح
بنابراین من ایشانرا «گوید ) درباره داورى خداوند سخن مى5:6سازد (هوشع را بر شرایط موجود جارى مى

خداوند این » شوده انبیاء قطع نمودم و به سخنان دهان خود ایشانرا کشتم و داورى من مثل نور ساطع مىبوسیل
رسد. تأثیر دهد؟ از طریق سخنان انبیاى خود. کلمات دهان خدا از دهان انبیاى وى بگوش مىکار را انجام مى

من که از دهانم صادر گردد خواهد بود همچنان کالم «بیانات نبوتى در این است که از سوى خدا آمده باشند 
ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و براى آنچه که فرستادم کامران نزد من بى

).11:55(اشعیا » خواهد گردید
ن نبى کرد بلکه از دهاگفت از فراسوى ابرها تکلم نمىلطفاً دقت فرمایید زمانیکه خداوند این آیات را مى

توانیم تصور کنیم که خدا گفته: سخنان این مرد سخنان من است. البته گفت. تلویحاً مىخود اشعیا سخن مى
مقدس گوید. ایشان فقط از کتابگویند که خدا مستقیماً با ما سخن نمىامروزه عده زیادى از ایمانداران مى

مقدس انیم صداى خدا را بشنویم با مطالعه کتابتوکنند که یگانه طریقى که مىکنند و تصور مىاستفاده مى
کنم کنند قائل هستم و ایشان را ترغیب مىاست. من حرمت زیادى براى خواهران و برادرانى که چنین تصور مى

هاى گوناگون کالم خدا را به دلیرى اعالم نمایند. براى آن دسته از ایماندارانى که که در مواجهه با موقعیت
گویم که به صداى او گوش کشد نیز مىالقدس کلماتى را در روح و ذهن ایشان به تصویر مىروحاعتقاد دارند 

فرادهند و شجاعانه از هر آنچه که امر فرمود اطاعت کرده و عمل نمایند. البته ما هرگز کالم مکتوب خدا را زیر 
رفت.گذاریم. زیرا هرآنچه که انجام دهیم مورد داورى خدا قرار خواهد گپا نمى

گویدآنچه را بگویید که خدا مى
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همان «بعنوان اعتراف بکار رفته است. معناى این عبارت یونانى یعنى homologiaدر عهدجدید کلمه 
مقدسى بیان همان چیزى است که خدا گفته است نه بیشتر و نه کمتر. کالم خدا خود اعتراف کتاب» چیز را بگو.

ده است. روش خدا براى اعطاى حیات تازه در کالن او نهفته است. به کالم او است را بعنوان بذر نیز معرفى کر
)، آزاد 23:13آوریم (متى )، ثمره مى3:15شویم (یوحنا)، پاك مى23:1یابیم (اول پطرس که: تولد تازه مى

گردد. یب ما مى) و بسیار برکات دیگر که از کالم  او نص20:107یابیم (مزمور )، شفا مى32:8شویم (یوحنامى
القدس آورد. وقتى ما در هدایت روحنتیجه نبوده و نخواهد بود بلکه همواره ثمر مىثمر و بىکالم خدا هرگز بى

ایم که خدا قادر است در زمان مناسب آنها نماییم در واقع بذرهایى را در خاك کاشتهکالم خدا را بیان مى
گوید (امرى را جزم (حکم) خواهى نمود و برایت برقرار ) مى2:22رویانیده حیات جدید را تولید نماید. (ایوب

گذارید؟ چرا بنیان اتحاد و یکدلى در کلیسا خواهد شد) چرا شما بنیان نجات زمین را با کاشتن بذر نجات نمى
یا گذارید؟ زمین خود را با کالم خدا بزیر کشت ببرید و بنگرید که آو شهر خود را با کاشتن بذر یکدلى نمى

» سخنان راستى چقدر زورآور است«گوید: ) مى25:6خداوند شما را محصول فراوان نخواهد بخشید؟ (ایوب 
خواست باشد که معناى مهر کردن را نیز دارد. زمانیکه پادشاهى مىمىnaratsکلمه زورآور در عبرى 

هاى ر شده است. کالم او، وعدهکرد. نجات ما از سوى خدا مهمکتوب خود را الزم االجرا گرداند آنرا مهر مى
اند.او، سرنوشت ما و بسیار چیزهاى دیگر توسط خود خدا مهر شده

هاى خشک نمود دیگرى از اعالنات نبوتى است. خدا به نبى گفت براین رویاى حزقیال در وادى استخوان
کرد؟ (با استخوانها حرف توانید تصور کنید که حزقیال چه فکر مىاستخوانها نبوت کن (سخن بگو). آیا مى

را بشنوید. و استخوانها شنیدند! بزنم؟!) اما حزقیال اطاعت کرد و گفت: اى استخوانهاى خشک کالم خداوند
آنها به یکدیگر متصل شدند و سپس نبى دید که گوشت و پوست بر آنها برآمد. اما حیات و زندگى در آنها نبود 

تر از سخن گفتن با استخوانها بود. خدا به نبى گفت ) آنگاه خداوند امرى را حکم فرمود که بسیار عجیب8:37(
القدس سخن بگو القدس سخن بگو یا براى روحبگوید. خدا نفرمود توسط روحکه اکنون با روح حیات سخن 

القدس دارد) بلکه فرمود روح را مخاطب ساخته و به او سخن بگو. (کلمه روح در متن حزقیال اشاره به روح
انگیز است. آیا نبى به روح القدس برحسب سخن او عمل نمود. واقعاً که شگفتحزقیال اطاعت کرد و روح

خدا دستور داد؟ مطمئناً چنین نیست. او فقط همان چیزى را اعالن کرد که خدا گفته بود و نه بیشتر و نه کمتر. 
سخن گفتن با دیوار:

نمایم. پیش از+ تخریب دیوار برلین، دیک اکنون نمود دیگرى از اعالن نبوتى را در روزگار معاصر ارائه مى
گفت احساس کردم براى مسیح از سوى خداوند به برلین فرستاده شد. او مىایستمن بنیانگذار انجمن هر خانه 



9

خواهم به برلین بروى، در کنار دیوار بایستى و دست از تو مى«فرمود: القدس چنین سخنانى را به من مىروح
ه این مأموریت او همین بود ک». خود را بسوى آن دراز کرده و این کلمات را بگویى: در نام عیسى فرو بریز

کلمات را خطاب به دیوار بگوید و سپس به کشورش بازگردد! حال تصور کنید که شما این مأموریت را یافته و 
کنید:درباره آن با همسرتان صحبت مى

عزیزم، خداوند از من خواسته تا کارى را انجام دهم.-
چقدر خوب! اما آن چه کارى است؟-
ه برلین برومحقیقتش را بخواهى از من خواسته ب-
واى چه عالى! و در آنجا قرار است چکار کنى؟-
خدا از من خواسته بروم و با دیوار برلین حرف بزنم!-
چکار کنى؟!-
همان که شنیدى، بروم به دیوار برلین بگویم در نام عیسى فرو بریز.-

تمن دقیقاً این کار را انجام داد زیرا کنم ادامه گفتگوى فوق لزومى داشته باشد! اما دیک ایستصور نمى
دانست در وراى این عمل و اعالن نبوتى قدرتى عظیم وجود دارد. اما او هرگز ادعا نکرد که تنها شخصى مى

بوده که خدا او را براى فرو ریختن دیوار بکار برده است. اما به هر حال زمان کوتاهى پس از این حرکت او 
دیوار برلین فرو ریخت!

گوید انجام بدههر آنچه که خدا مى
کند تا به درك نوینى از اعمال و اعالنات نبوتى، عمل نمودن بر طبق صداى او و خداوند کلیسا را دعوت مى

گوید اگر چه بنظر ما معقول نیاید مفهوم بدن مسیح بر زمین دست یابد. زمانیکه او از نقشه خود با ما سخن مى
سخن گفتن با استخوان مردگان، قدم زدن در خیابانها، ضربه زدن به صخره، سخن گفتن مانند بلند کردن عصا،

با تمامى زمین، سخن گفتن با دیوار و یا هر مقوله دیگرى از این دست، باید که اطاعت کرده و انجام دهیم. 
نها دعا کنید، با امکان دارد خدا از شما بخواهد که بستر و لوازم یک فرزند سرکش را مسح نمایید و براى آ

تخت خواب او صحبت نمایید و از اینگونه اعمال سمبولیک انجام دهید و یا براى شهرى شفاعت نمایید به هر 
ها و شرایط گوناگون گوید مطلع است و باید انجام شود. در بیان کالم خدا بر موقعیتصورت آنچه که او مى

آسمان درو کنید. بذر کالم او رشد خواهد کرد و حیات ببار دلیر باشید. بذر کالم او را در زمین بکارید و در
»اکنون فهمیدى که خدا ترا براى این کار خوانده است و اقتدار الزم را نیز بتو داده است«خواهد نشست. 
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سؤاالتى به جهت تأمل
مقدس هایى از کتابکنند؟ مثالاعمال و بیانات نبوتى را توضیح دهید و بگویید چگونه قدرت خدا را رها مى

نقل کنید.
القدس را بیان نمایید؟توانید ارتباط میان کالم خدا، بذر و الهام روحآیا مى
توانید آیاتى از کالم خدا را در ارتباط با حکم او راجع به نجات و شفاى خود بیان کنید؟ آیا مى

آیا خداوند نیکو نیست؟

فصل چهاردهم

بانمسح دیده

بینیدمراقب آن چیزهایى باشید که مى
هاى تلویزیونى ندارم. اما خبرهاى دنیاى ورزش بخصوص فوتبال را پیگیرى من عالقه چندانى به برنامه

کند. گاهى اوقات کنم. همسرم در این خصوص توافقى با من ندارد اما همیشه نظرش را با مهربانى بیان مىمى
کند:سؤال مى

محو تماشاى چه چیزى هستى؟-
توانم حدس بزنم کدام تیم برنده خواهد شد.نمى-
هاى مورد عالقه تو هستند؟از تیم-
نه!-
کنند!حتماً یکى دو بازیکن سرشناس که محبوب تو هستند بازى مى-
شناسمنه عزیزم! من این بازیکنان را بدرستى نمى-
؟کنىخوب، پس چرا تماشا مى-
کنم بالحن مالیمى پاسخ بدهم!)بخاطر اینکه مسابقه فوتبال است! (البته سعى مى-
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هاى در دنیاى پیرامون ما و در زندگى روزمره موضوعات گوناگونى براى دیدن وجود دارند: برنامه
تن به پرواز تلویزیونى، رژه نظامیان، نگاه کردن به ساعت، نگاه کردن به موجودى اجناس فروشگاه، نگریس

شوم هاى کودکانه مشعوف مىپرندگان و هزاران موضوع دیگر. اما من بیش از هر چیزى از نگاه کردن به خنده
سازد.مرا منقلب مى"و دیدن گریه مردم شدید

کاوید. هنگامیکه مترجم یک بار در شهر پدرو گواتماال زنى را دیدم که در جستجوى چیزى زمین را مى
P  San Pedro{گروه از او - P{

شوهر 1976سؤال کرد که در پى یافتن چه چیزیست؟ آن زن گفت که اینجا قبالً خانه او بوده است. در زلزله 
گفت: ما یک کیسه لوبیا داشتیم و یک ساعت مچى و سه فرزندش در زیر آوار مانده و از بین رفته بودند. او مى

ارم زمان زیادى بطول خواهد انجامید. دختر بچه که متعلق به شوهرم بود امیدوارم آنها را پیدا کنم ولى گمان د
اى ایستاده بود. تمامى اعضاى گروه به کمک آن زن شتافتند اما این کار مانند یافتن دو یا سه ساله او در گوشه

سوزن در انبار کاه بود! از خداوند خواستیم که یاریمان دهد. شاید حدود یک ساعت یا کمى بیشتر طول نکشیده 
گفت: گراسیاس، ریخت مرتباً مىت شوهرش را یافتیم. درحالیکه آنرا به سینه چسبانیده و اشک مىبود که ساع

کردم اندیشیدم اى کاش تمامى مردم کرد. درحالیکه چشمان خودم را پاك مىگراسیاس. به زبان محلى تشکر مى
شد. دختر کوچک را حاصل مىهایشان تغییرىتوانستند این صحنه را نظاره کنند شاید که در اولویتجهان مى

همراه خود بردم تا برایش مقدارى غذا تهیه کنم. صف طویلى از گرسنگان در مقابل محل توزیع غذا تشکیل 
اش شده بود. اما زمانیکه نوبت به ما رسید هیچ غذایى باقى نمانده بود! آن زن نگونبخت، دست دخترك گرسنه

کردم که همه چیز در زندگیم بهم ریخته است. عمیقاً احساس مىرا گرفت و از آنجا دور شد. در آن لحظات 
کرد، موفقیت معنا و نمودند آن لحظه اعتبارى نداشتند، حساب بانکى دردى را دوا نمىاهدافى که مهم مى

توانست از کنار چهار چشم منتظر بسادگى عبور کند و آنچه را دیده بر مفهومى تازه یافته بود. چگونه کسى مى
بینید.نادیده انگارد؟ مراقب باشید که چه چیزهایى را مىخود 

همواره بیدار باشید
صحبت » مسح بیدارى«مقدس به طرق گوناگون از دیدن سخن گفته است. در این فصل راجع به کتاب

(افسسیان هاى ابلیس. در رساله کنیم. یعنى دعوت ما بعنوان شفاعت کنندگان در دعا بر علیه مکاید و نقشهمى
) آمده است (و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و براى همین به اصرار و التماس تمام 18:6

) به همه ایمانداران هشدار داده شده است  که 8:5به جهت همه مقدسین بیدار باشید). همچنین در (اول پطرس 
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طلبد تا ببلعد) لغت کند و کسى را مىیر غران گردش مى(هوشیار و بیدار باشید زیرا دشمن شما ابلیس مانند ش
(بیدار) در این آیات به معناى گوش بزنگ بودن، مراقبت کردن و نگاهبانى نمودن است. بافت هر دو آیه اشاره 

نماید که در دو جبهه هوشیار و بیدار باشند هم درباره به جنگ روحانى دارد. و ایمانداران را ترغیب مى
خوانیم (تا شیطان بر ما برترى نیابد زیرا که از ) مى11:2م درباره سایر ایمانداران. در (دوم قرنتیان خودشان و ه
خواهم چهار نتیجه مهم از این سه آیه را در اینجا ارائه نمایم: خبر نیستیم). من مىمکاید او بى

ما در این میان سهمى بر محافظت از حمالت دشمن امرى نیست که بخودى خود انجام شود. هر یک از-1
عهده داریم. اگر چه خداوند قادر مطلق است اما بسیارى از تصمیمات را بر عهده انسانها گذارده است. اگر خدا 

اى ما را از حمالت شیطان محفوظ دارد این آیات خواست بدون توجه به اعمال ما و آنچه که انجام دادهمى
نمودند. در الهیات ما بایست جایى براى مسئولیت انسان وجود داشته ىربط ممعناى خود را از دست داده و بى

باشد.

خواهد که ما ها و شگردهاى ابلیس هوشیار و بیدار باشیم. خدا نمىنقشه خدا این است که نسبت به تاکتیک-2
معناست که اگر ما مباالت باشیم. اگر او فرموده بیدار باشید بدین توجه و بىهاى شیطان بىنسبت به ره یافت

بخواهیم او ما را آگاه خواهد کرد. خداوند هرگز کارى را که توان انجامش در ما نباشد از ما نخواسته است.

بودند ما باید بیدار باشیم و هوشیارى خود را حفظ کنیم. اگر شگردها و حمالت شیطان همواره آشکار مى-3
کند من نگرانم که مبادا تصویر بان کور صحبت مى) از دیده10:56داشت (اشعیا حفظ هوشیارى ضرورتى نمى

بان کور توصیف درستى از وضعیت روحانى بسیارى از ما باشد! ما اغلب مشابه کسانى هستیم که چشم دیده
). ما باید همواره در حال مشاهده و مراقبت باشیم.18:8بینند (مرقس دارند اما نمى

ایم که قلمرو خود را گسترش س هوشیار و بیدار نباشیم به او این فرصت را دادهاگر نسبت به مکاید ابلی-4
) ما نباید به او 6:4دهد. (هوشع اعتنایى ما چنین فرصتى را به او مىخواهد بر ما برترى یابد و بىدهد. او مى

غذایى بخورد. شمع اجازه ورود بدهیم. مانند آن چادرنشینى نباشید که نیمه شب از شدت گرسنگى برخاست تا 
را روش کرد و یک دانه خرما را از داخل ظرف برداشت در نور شمع به آن نگاه کرد و متوجه شد که کرم 
خورده  است. پس آنرا به بیرون خیمه پرتاب کرد و یکى دیگر برداشت اما آن هم کردم خورده بود. پس با خود 
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واهم داشت لذا شمع را خاموش کرد و خرما را به گفت اگر همینطور ادامه دهم دیگر چیزى براى خوردن نخ
دهان برد!

دهیم. اگر چه کنیم تاریکى انکار و حاشا را بیش از نور حقیقت ترجیح مىگاهاً ما نیز همانطور عمل مى
دهد. حقیقت ممکن است گاهى بر ما گران آید اما هنوز هم حقیقت است. حاشا کردن، هیچ چیزى را تغییر نمى

مه که در عهدجدید براى مفهوم بیدار بودن بکار رفته ریشه در عهدعتیق دارند که عبارتند از  دو کل
gregoreuo وagrupneo .هر دو به معناى حفظ بیدارى و ممانعت از خواب رفتن نگاهبانان دارد .

برخى از آیاتى که بدین مورد اشاره دارند عبارتند از: 
)2:4(در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزارى بیدار باشید) (کولسیان 

)13:16(بیدار شوید. در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زورآور شوید) (اول قرنتیان 
)34:14(و بدیشان گفت نفس من از حزن مشرف بر موت شد. اینجا بمانید و بیدار باشید) (مرقس 

)38:14عا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح البته راغب است لیکن جسم ناتوان) (مرقس (بیدار باشید و د
(پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهائیکه بوقوع خواهد پیوست 

)36:21نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.) (لوقا 
هر وقت در روح دعا کنید و براى همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه (و با دعا و التماس تمام در

)18:6مقدسین بیدار باشید) (افسسیان 

اشاره دارند و ما را به چالش بیدارى فرا kairosاند به زمان اى که در آخر لیست ذکر شدهدو آیه
ارائه شده قادر نخواهید بود 6فصل که ذکر آن در kairosو pagaخوانند. در صورت عدم درك مى

بانى و حمایت الهى را بدست آورید.ارتباط آشکار میان دیده

مقدسىبان کتابدیده
گردد. لغت ترى از این معنا براى ما گشوده مىمقدس افق گستردهبانى در کتاببا دقت نمودن در مفهوم دیده

بانان در نا کاربردهایى مانند نگهبان، مراقبت و محافظ را دارد.دیدهبان برگرفته از عهدعتیق است که در معدیده
ترى را زیر نظر داشته شدند تا بتوانند پهنه گستردهاماکن مرتفعى مانند بلنداى کوه یا برجهاى مراقبت مستقر مى

در تمام طول اى کهپرداختند بگونهباشند. در هنگام برداشت محصول نگاهبان بصورت نوبتى به امر مراقبت مى
تواند الگو و نمونه مناسبى براى ما شبانه روز همواره چشمانى بیدار اوضاع را تحت نظر داشت. عملکرد آنان مى
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یابد زیرا که دزد آورى محصول نیاز به چشمان بیدار و مراقب دو چندان ضرورت مىباشد در فصل جمع
اد کامالً هوشیار است. من اطمینان دارم که او مترصد فرصت است تا بدزدد، بکشد و هالك نماید. صاحب حص

بانان بر فراز دیوارهاى شهرها نیز ساعته مراقب حصاد فراوان جانهاى صید شده است. در عهدعتیق دیده24
بان را قرار بده خوانیم (زیرا خداوند به من چنین گفته است برو و دیده) مى6:21-8اند در (اشعیا حضور داشته
بیند اعالم نماید. و چون فوج سواران...را بیند آنگاه به دقت تمام توجه بنماید. پس او مثل شیر تا آنچه را که

بانگاه خود برقرار ام و مام شب بر دیدهبانى) ایستادهصدا زند که اى آقا، من دائماً در روز بر محرس (محل دیده
باشم.)مى

ام که هر روز و هر شب انان بر حصارهاى تو گماشتهب) آمده (اى اورشلیم دیده6:62همچنین در اشعیا 
همیشه سکوت نخواهند کرد...)

شدند دو وظیفه اصلى و مهم داشتند: شناسایى قاصدان و اعالم بانان که بر دیوارهاى شهرها گمارده مىدیده
حضور دشمن.

ساختند تا بانان را مطلع مىدروازهشد با صداى بلند بانان به محض روئیت قاصدى که به شهر نزدیک مىدیده
کردند و دروازه شهر را بگشایند. در آن ایام بسیارى از قاصدها فواصل میان شهرها را بصورت دویدن طى مى

شناختند پیش از آنکه بانان چنان در شناسایى آنها مهارت داشتند که قاصد را از نحوه دویدنش مىبرخى از دیده
بینم که مثل بانان گفت دویدن اولى را مىخوانیم (و دیده) مى27:18در (دوم سموئیل چهره او را دیده باشند. 

بن صادوق است) آنان همچنین نقش مهمى در شناسایى قاصدان دشمن داشتند و مانع از نفوذ دویدن اخیمعص
اصدانى گیرى و قضاوت کردن بر حسبت ظواهر اشخاص قشدند. سوءظن، بدگمانى، خردهآنان بدرون شهر مى

بانان خود به ویژه هستند که باید نسبت به حضور آنان هوشیار باشیم. من شخصاً نسبت به هشدارهاى دیده
ام که همسرم کامالً هوشیار هستم حتى درمواقعى که تذکرات آنان مغایر با ذهنیت من بوده است. اما یادگرفته

بدیشان اعتماد نمایم.
انجامد قابل پیشگیرى اذب و آنچه که به تخریب روابط در بدن مسیح مىرخنه تعالیم دروغین، رویاهاى ک

بانان هوشیار باشند و رهبران به هشدارهاى ایشان توجه نمایند. پطرس رسول در رساله دوم خود است اگر دیده
ه بدعتهاى گوید (لکن در میان قوم انبیاى کذبه نیز بودند چنانکه در میان شما هم معلمان کذبه خواهند بود کمى

مهلک را خفیۀ (مخفیانه) خواهند آورد و آن آقائى را که ایشان را خرید انکار خواهند کرد و هالکت سریع را بر 
).1:2-2خود خواهند کشید) (دوم پطرس 

دهد:پولس رسول در وصایاى خود به ایمانداران افسس چنین هشدار مى
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ه به میان شما درخواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از دانم که بعد از رحلت من گرگان درند(زیرا مى
میان خود شما مردمان خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. لهذا 

).29:20-31بیدار باشید...) (اعمال 
دانم اعمال طاب به آنان فرمود: (مىاند زیرا خداوند عیسى خاز قرار معلوم آنان به نصایح پولس عمل کرده

خوانند و نیستند توانى شد و آنانى را که خود را رسوالن مىترا و مشقت و صبر ترا و اینکه متحمل اشرار نمى
).2:2آزمودى و ایشانرا دروغگو یافتى) (مکاشفه 

. هنگامى که آنان وجود بانان چنانکه ذکر آن رفت اعالم حضور دشمنان بوده استدومین عملکرد مهم دیده
دادند با دمیدن در شیپورهاى بزرگ یا با فریاد کردن خود ساکنان و سپاهیان شهر را از خطر را تشخیص مى
بانان روحانى در کلیسا نیز شدند. دیدهساختند. آنگاه سربازان آماده رزم و دفاع از شهر مىامکان خطر مطلع مى

نگامیکه آنان وظیفه خود را بدرستى انجام دهند کلیسا از سوى شیطان و دهند. همشابه همین کار را انجام مى
اعتنا نسبت به حضور او. بان، نه در هراس از دشمن هستیم و نه بىترفندهایش غافلگیر نخواهد شد. بعنوان دیده

از بانى بر اعمال او عبارتست ترین شگردهاى شیطان براى منصرف ساختن مسیحیان از دیدهیکى از رایج
تأکیدات ناصحیح و سرزنش کردن یکدیگر. بسیار متأسفم که بگویم برخى رهبران مسیحى از این شگرد نه تنها 

دارند که شیطان موجودى حقیر است دهند. اینان در تعالى خود اعالم مىاطالع هستند بلکه آنرا اشاعه نیز مىبى
مقدس دانم هیچ بخشى از کتابداد! تا جائیکه کن مىکه نباید به او اعتنا کرد یا کوچکترین توجهى به او نشان 

چنین چیزى را تعلیم نداده است/ مطمئناً یک سرباز خوب فردى است که اطالعات کافى از دشمن را دارد. ما 
نه شیفته شیطان هستیم و نه ترسى از او داریم. ما به پیروزى از خداوندمان عیسى مسیح، پرستش در محبت را 

گر الزم باشد به صحنه جنگ روحانى نیز خواهیم شتافت. یک روز خانمى به شبان کلیساى دوست داریم و ا
دهد که بهتر است افکار گوید: لزومى ندارد درباره جنگ روحانى تعلیم بدهید. شبان او را پاسخ مىخود مى

دارد ه و اظهار مىخود را بر عیسى متمرکز سازى نه شیطان! مدتى بعد آن خانم مجدداً نزد شبان کلیسایش آمد
فهمیدم که او به من اقتدار بخشیده تا تمامى قوات که: من هرگز بر عیسى و پیروزى او متمرکز نبودم. و نمى

کنند. اما یک روز تصمیم گرفتم از شریر را پایمال سازم به همین خاطر چهار فرزند من در شرارت زندگى مى
ام وارد جنگ شوم. اکنون تمام فرزندان من خدا را خدمت دهاقتدارى که دارم استفاده کرده و بخاطر خانوا

خواهم با سایرین نیز در این باره گفتگو کنم. (این ام و حاال مىکنند! من شاهد نتایج جنگ روحانى بودهمى
نوشته کویین شرر و روتان گارالك نقل » چگونه براى بستگان و دوستان خود دعا کنیم«مطلب را از کتاب 

کردم.
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مار را دور کنید- آماده دفاع باشید
خوانیم که خدا آدم را در باغ عدن قرار داد تا آن را محافظت نماید. اما در قبال چه ) مى15:2در (پیدایش 

کرد. براى این گفته سه باید باغ را در مقابل ورود مار حفاظت مىبایست حفاظت کند؟ بنظر من او مىچیزى مى
آیه نشان از حالت هشدار دارد. خدا به آدم هشدار داده بود چرا که این امر با طبیعت الهى دلیل دارم اوالً لحن

سازگارى دارد در غیر این صورت عبارت محافظت کند چه معنایى داشت؟ دوم  اینکه نه آدم و نه حوا از سخن 
توانست باغ خدا را مورد گفتن مار متعجب نشدند و سوم اینکه تا پیش از هبوط چه عامل دیگرى غیر از مار مى

باشد که باید بطور جدى به آن کنم که در اینجا مسئولیت بزرگى متوجه ما مىتهدید قرار دهد؟ من تأکید مى
اهتمام ورزیم: ما را دور کنید!

شویم اما این بار عمل محافظت در قبال درخت حیات ) نیز با امر محافظت کردن روبرو مى24:3در (پیدایش 
دارد. در عهدعتیق سه شود. آدم نتوانست مار را دور نگاه دارد و اکنون فرشته خدا آدم را دور نگه مىمىانجام

و natsar ،shamarکلمه براى بیان حاالت گوناگون حفاظت بکار رفته است که عبارتند از 
tsaphahید در آیات زیر تواناند که برخى از آنها را مى. این سه عبارت به طرق گوناگونى ترجمه شده

مالحظه نمایید:
).23:4) (امثال 2:28ù18:26) (اول سموئیل 1:127) (مزمور 3:12(جامعه 

پنج نکته را پیشنهاد کرده است که در حمایت از شبانان و » سپر دعا«آقاى پیتر واگنر در کتاب خود بنام 
ها کاربرد دارند:رهبران مسیحى در شفاعت

گوید (اى برادران من بسیار معلم نشوید ) مى1:3شبانان و معلمان مسئولیت بسیار سنگینى دارند. (یعقوب -1
تر خواهد شد)دانید که بر ما داورى سختچونکه مى

شبانان بیشتر در معرض تجربیات هستند. اشتباه نکنید! هر اندازه که در مسئولیت رهبرى رشد کنید به همان -2
ر لیست حمالت شیطان نیر ارتقاء مقام خواهید یافت!اندازه د

گیرند. اکنون دیگر کامالً واضح شده است که در جنگ روحانى، شبانان بیش از دیگران آماج حمله قرار مى-3
ها، احضار کنندگان ، اساتید نیروهاى غیبى، شمنNew ageپرستان، جادوگران، پیروان سالهاست شیطان

اند تا بلکه بتوانند اتحاد شبانان و رهبران ن تاریکى وارد عرصه دعا به درگاه شیطان شدهارواح و سایر خادمی
مسیحى را بشکنند. جنگ روحانى شدت یافته است.
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شود شبانان بیش از سایرین به قرار گرفتن در حمایت شبانان تأثیرگذار هستند. چهارمین دلیلى که باعث مى-4
و حفاظت شفاعتى نیازمند باشند همین است که به خاطر طبیعت خدمتشان داراى خاصیت تأثیرگذارى بر 

سایرین هستند.
کند که بیش از سایرین در معرض دید و توجه ب مىشبانان بیشتر در دید قرار دارند. خدمت شبانان ایجا-5

گیرند.ها و انتقادات مکرر قرار مىقرار داشته باشند و لذا بیش از دیگران آماج شایعات، غیبت

محاصره کنید- آماده حمله باشید 
ین و خواهم اندکى درباره جنبه تهاجمى شفاعت مطالبى را عرضه نمایم. یکى از جالبتردر اینجا مى

tsaphahو natsar ،shamarام سه لغت عبرى انگیزترین لغاتى که درباره آنها مطالعه کردهشگفت
باشند. از این زاویه هستند زیرا عالوه بر معناى حمایت کردن یا دفاع نمودن، مظهر حمله و هجوم بردن نیز مى

ج افراد به یک شهر. (دوم سموئیل مفهوم محاصره کردن شهر را دارند. یعنى اعمال کنترل بر ورود و خرو
هنگامى که خداوند این حقایق را به من 1989) در سال 24:1) (داوران 17ù16:4) (ارمیا 8:1) (اشعیا 16:11

بانى هر یک از شما باید ملت در مسح دیده«گفت عطا فرمود واضحاً در قلب خود صداى او را شنیدم که مى
آورد و سعى در هایى را بدست مىهر جایى که شیطان فرصت». آوریدهایتان به محاصره خود را در شفاعت

نماید بر قوم خداوند است که او را در محاصره قرار دهند، خطوط ارتباطى او را قطع نمایند و برترى جویى مى
ح باید ها را از دست او بازستانند. بدن مسیها، شهرها و ملتتوانند خانوادهاو را بیرون برانند. قوم خدا مى

بان است که خدا از هاى تاریکى را بطور منظم فرو ریزد. زیرا اینها بخشى از مسح دیدهبیاموزد که چگونه قلعه
ها و نقاط قوت و ضعف دشمن را نماید. خداوند به کلیسا اقتدار بخشیده است تا نقشهطریق کلیسا اعمال مى

شخاص را در دعا بازپس گیرد. خداوند به ما عطا فرموده ها، شهرها و اتمییز دهد، دست او را کوتاه کند و ملت
تا ببندیم و بگشاییم. یکى از عوامل مهم در اینگونه دعاها عامل زمان است. محاصره کردن تلویحاً به طول مدت 

هد تواند این حقیقت را تغییر دها و یا سالها زمان الزم باشد. هیچ چیزى نمىاشاره دارد. امکان دارد روزها، هفته
که برخى شرایط مستلزم گذشت زمان است. درباره خودم مدت سى روز کیست همسرم را که قبالً شرح دادم 
در محاصره آوردم. خان ترزا مولیگان سر دبیر بولتن خبرى (نفوذ) نمونه بارز اینگونه شفاعت کردن است. او به 

کردند. آنان در ف قدم زده و دعا مىهاى مختلاتفاق یکى از دوستانش مدت چند ماه در اطراف شهر و محله
کردند. ظرف مدت کوتاهى بولتن خبرى او مملو ایستادند و براى نجات اهل خانه دعا مىاى مىمقابل هر خانه

همسر یک افسر ارتش قلب خود را به مسیح سپرد، یک دختر «از اخبارى شد که ناشى از گام ایمان بود. 
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ترزا هر روز با حجم قابل توجهى از این اخبار روبرو بود. این است » و...نوجوان یهودى با عیسى مالقات کرد، 
توانیم بان در بهترین شکل خود و هر یک از ما نیز مىمعناى محاصره کردن شهر! این است مفهوم مسح دیده

این چنین باشیم.

ها براى خداشهرها و ملت
خواهم شفاعت راى افراد جداگانه بوده است. حال مىبیشترین تمرکز من در این کتاب معطوف به شفاعت ب

مقدس به وضوح عیان ها عرضه نمایم. کتاببان و محاصره نمودن براى شهرها و ملترا در قالب مسح دیده
دارد که خدا نه فقط به فرد بلکه به جوامع بشرى توجه خاص دارد. اصولى از قبیل مسئولیت و اراده آزاد مى

شود بلکه در سطح وسیعتر به آورى حصاد و غیره نه تنها به فرد فرد افراد مربوط مىجمعانسان، کاشتن بذر،
کند. در برخى مواقع بدرست یا غلط درباره خودمان یابد. خدا از طریق جمع عمل مىجوامع نیز ارتباط مى

سازیم. ى را پیشه مىکنیم و راه کارکنیم اما موارد متعددى نیز وجود دارد که جمعى فکر مىگیرى مىتصمیم
تواند رشد فزاینده داشته و یک ملت را تحت پوشش قرار دهد. من هرگز موافق سقط جنین اساس اقتدار نیز مى

توانم از پیامدهاى اجتماعى آن دور بمانم زیرا آزادى این عمل داورى خدا را بر این ملت ام اما نمىنبوده
شکسالى، طوفان و سرماى زودرس بر محصوالت کشاورزى اثر آورد. اگر خدا اجازه دهد که خ(آمریکا) مى

باید هزینه بیشترى را پرداخت نمایم. اگر داورى خدا بر ملت ما بشکل جنگ نمود گذارد من به سهم خود مى
یابد من بعنوان یک شهروند باید مالیات بیشترى را بپردازم. مضافاً براینکه تعدادى از هموطنان من جان خود را 

کند. همه ما بعنوان ایمانداران بینید که هیچیک از ما در جزیره خود زندگى نمىخواهند داد. لذا مىاز دست
توانیم ملت خود را تحت حمایت خدا قرار دهیم. اگر داورى خدا بر کشور من قرار بگیرد امکان دارد که مى

نگین برآیم اما این طریقى نیست که ما هاى سفرضاً خداوند درآمد مالى مرا برکت دهد تا بتوانم از عهده هزینه
را از اصل مسئولیتمان بدور دارد.

همکارى با خداوند
اند و عملکرد خداوند را در مقدس ذکر شدههایى را که در کتابخواهم لیستى از شهرها و حکومتمن مى

ارتباط با آنها ارائه نمایم:
3و2، مکاشفه بابهاى 9:6، میکاه 1:3، ناحوم 2:1شهرهایى که بر آنها نبوت شده است: یونس -1
صیدا، کفرناحوم، اریحا، شهرها و ملتهایى که تحت داورى قرار گرفتند: نینوا، سدوم، عموره، صیدون، بیت-2

اورشلیم و... ملت اسرائیل نیز بارها مورد داورى خداوند قرار گرفت.
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ب عملکرد مردمانش.شهرى که از داورى خدا رهایى یافت: نینوا به سب-3
) اموریان (پیدایش 20:18- 21اند: سدوم و عموره (پیدایش شهرهایى که مردمانش یکپارچه در گناه بوده-4

16:15.(
).41:19-44شهرى که فرصت احیا را از دست داد: اورشلیم (لوقا -5

نه فقط و دائماً با افراد کند هدف من از ذکر این لیست بیان این نکته است که خدا با جماعت کار مى
) و موسى براى یک قوم و ملت شفاعت نمود 22:18-33جداگانه. ابراهیم براى یک شهر شفاعت کرد (پیدایش 

تواند سبب )گفته شده است که دعاها و شیوه زندگى ما مى14:7). همچنین در (دوم تواریخ 9:32- 14(خروج 
تواند مردم را از ) آمده است که حکمت حکیم مى22:21) و (امثال 15:9شفاى یک ملت گردد. در (جامعه 

بانى و محاصره نمودن را به کلیسا داده است تا شهرها و فالکت برهاند. بدون هیچ تردیدى خداوند مسح دیده
شهادت » هاى شهر خود را فرو ریزیدقلعه«ها را بسوى خود بازگرداند پیتر واگنر در یکى از آثار خود بنام ملت

ورنزو را آورده است که مدت سه سال براى گشوده شدن راه انجیل به آرژانتین دعا و شفاعت کرده ویکتور ل
گروه ما به همراه گروه دیگرى از شفاعت کنندگان که سرپرستى آنها را «است. لورنزو چنین شهادت داده است: 

امه دهیم. ما به مدت چهار خواهر سیندى جاکوبز بر عهده داشت تصمیم گرفتیم در شهر پالزا جنگ خود را اد
هاى شیطان حمله بردیم و مراکز ساعت در دعا علیه نیروهاى غیرقابل روئیت شریر مبارزه کردیم. ما به قلعه

کردیم شریر در آنجا حضور دارد در دعا بیاد آوردیم. هنگامیکه از دعا برخاستیم مختلفى را که احساس مى
ایم. دربرگرفته بود. همه ما اطمینان داشتیم که جنگ را به نفع خدا بردهالعاده تمامى اعضاى گروه راآرامشى فوق

کشى آوردند. ما در آنجا مشترکاً طرح آب لولهغیرایمانداران با شوقى که هرگز سابقه نداشت به کلیسا روى مى
برویمان گشود: اى از بشارت انجیل را را براى بخش فقیرنشین شهر به اجرا گذاشتیم. جنگ روحانى ما افق تازه

اى آنچه خواندید نمونه» آورى حصادى فراوان.ارائه خدمات اجتماعى به منظور ارتقا سطح زندگى مردم و جمع
-15ها را (یوشع بانى که در شفاعت به انجام رسید. اگر امروزه نیز خداوند کالیببود از محاصره کردن و دیده

ى کنند شهرها عوض خواهند شد. همانطور که اربع به حبرون ) داشته باشد که او را به تمامى دل پیرو13:14
خواهد تا بر استخوانهاى شهر خود کالم او را اعالم تغییر یافت. همانگونه که از حزقیال خواست از ما نیز مى

پرسد که از حزقیال پرسیده است: آیا اینکنیم. او از همه ما، زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنى سؤالى را مى
دهید؟توانند احیا شوند. شما چه پاسخى مىگویم بلى مى). من مى3:37استخوانها زنده گردد؟ (حزقیال 

آیا آمادگى الزم را دارید؟
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اى بودند که در ازاى پنج هزار دالر استخدام شدند تا ) دو شکارچى حرفهJed & Samسام و جِد (
کردند اسیر سازند یا از میان بردارند.ىهاى دامداران را تهدید متعدادى گرگ که گله

درخشیدند ها جفت چشم که در تاریکى مىیک شب سام از خواب برخاست و خود را در محاصره ده
اند! یافت. بالفاصله جد را بیدار کرد و آهسته به وى گفت: بلند شو، پولدار شدیم. گرگها خودشان به اینجا آمده

اران را در اطراف خود داریم اما نه بعنوان تهدید بلکه بعنوان فرصت. آنان در اطراف ما نیز انبوهى از غیرایماند
نفر بیشتر از 300). جدعون با 3:27خاطر و مطمئن باشیم (مزمور توانیم آسودهاند لیکن ما مىما اردو زده

بر ضد ما بایستد؟ نفر پیروزى کسب کرد زیرا خدا را در نظر داشت. اگر خدا با ما باشد کیست که 135000
). بیایید چنین باشیم، بگذارید خدا برخیزد تا دشمنانش پراکنده و منهزم گردند. بیایید این خداى 31:8(رومیان 

عجیب را آشکار سازیم، بیایید چون شیر سبط یهودا غرض کنیم، بیایید بگذاریم عیسى در ما زندگى کند! 
ا دارید که مطابق دعوت خود در سنگر شفاعت بایستید؟ آیا اوآماده است شما چطور؟ آیا شما آمادگى الزم ر

بانى نمایید و دعا کنید؟هاى شفاعت را پر سازید، دیدهآماده هستید تا پیروزى او را تقسیم نمایید؟ پیاله
آنرا حفظ کنید...pagaفراموش نکنید که زندگى بسیار حساس، زودگذر و شکننده است، توسط 

تأملسؤاالتى به جهت
بان و شفاعت ما در بان در عهدعتیق را شرح دهید. چه وجه تشابهى میان عمل دیدهعملکرد و مسئولیت دیده

دعا وجود دارد؟
بانى را بیان کنید؟ آیا دفاع ارتباطى با خانواده، شبان و اى از حالت تدافعى دیدهتوانید شرح خالصهآیا مى

کلیساى شما دارد؟
دانید درباره دانید؟ کاربرد آن را درباره اشخاص منفرد مىبانى و حفاظت چه مىهاجمى دیدهدرباره جنبه ت

مردم شهرتان چطور؟
کند ارائه نمایید؟توانید دالیلى براى این حقیقت که خدا نه تنها با اشخاص منفرد که با جماعت کار مىآیا مى

توانید شهر را در محاصره آورید. آنگاه این کار را انجام براین نکته تمرکز کنید که شما و گروه دعایتان مى
دهید!

کالمى با رهبران کلیسا
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هدف این کتاب این است که خوانندگان قوتى تازه در زندگى دعایى خود بیابند. بعنوان یک گروه در ایمان 
توانید به دلخواه خود از راه کارهاى ارائه شده در این کتاب به جهت گروه خود مىو یکدلى رشد کنند. شما

استفاده کنید. بعنوان یک رهبر بسیار مهم اس که نسبت به رشد گروه خود حساس باشید. و نیز مهم است که 
را ستایش هایى دیگر خداوند زنده الخصوص کسانى که با شیوهنظرات خود را به افراد تحمیل نکنید على

گیر از هاى بزرگتر نیازمند بهرهباید از ده نفر یا حداکثر پانزده نفر تشکیل گردد. گروهکنند. گروه دعا مىمى
کنید که فرضاً هاى رهبرى و مهارتهاى فردى در سطح وسیعترى هستند. اگر شما گروهى را رهبرى مىتوانایى

هایتان را منظم دهید از هم اکنون سعى کنید برنامهتشکیل مىاى یکبار بدور یکدیگر گرد آمده و جلسه دعا هفته
هایتان لطمه و هدفمند نمایید. فراموش نکنید تعطیالت رسمى را در تقویم کارى خود لحاظ نمایید که به برنامه

هایتان اصل نوآورى و ابتکار را فراموش نکنید.وارد نگردد. در کارها و برنامه
توانید در سیزده هفته با اعضاى گروه مورد مطالعه و تبادل نظر قرار دهید. را مىچهارده فصل این کتاب 

براى این منظور دو فصل را در یک جلسه بررسى کنید و سپس هر هفته یک فصل را مورد مداقه قرار دهید. 
توانید از این قبیل سؤاالت استفاده کنید: براى مشخص بودن مسیر بحث و تبادل نظر مى

کنید مشکل در از زندگى دعایى خود احساس رضایت خاطر دارید؟ اگر غیر از این است تصور مى) آیا1
کجاست؟

شود و نقش کم رنگى در بدن مسیح دارد؟) بنظر شما چرا به دعا بهاى الزم داده نمى2
گردد؟کنید چه برکتى از مطالعه این کتاب نصیبتان مى) شما تصور مى3
کنید یک بار دعا کردن کافیست یا باید پشتکار داشته باشیم؟ چرا؟) بعد از مطالعه فصل اول آیا فکر مى4
توانستید از خدا یک سؤال درباره دعا بپرسید آن سؤال چه بود؟) اگر مى5

را مطرح ساختن چنین سؤاالتى در سطح گروه به اعضا کمک خواهد کرد تا وجوه تشابه خود با دیگران
بیابند. به احتمال قوى سؤاالت فردى درباره موضوع مورد بحث از سوى اعضا طرح خواهد شد واعضاى گروه 

المجلس قابل پاسخگویى هستند اما گاه نیز  ایشان را باید بتوانند به تبادل نظر بپردازند. برخى از سؤاالت فى
اه دارند. اطمینان حاصل کنید که عالوه بر ترغیب کنید که تا پایان فصل و حصول نتیجه سؤاالت خود را نگ

مقدسى ارائه شده در متن اطالعات کاملترى از موضوع دارید زیرا بسیارى از افراد زمینه قبلى در هاى کتابنمونه
تواند راهگشاى کالم خدا ندارند و الزمست که شما بیشتر توضیح دهید. اصول ارائه شده در این قسمت مى

ه بیشتر گروه باشد:شما در پویایى هر چ
وار بنشینید نه اینکه رهبر جلسه در فراروى اعضا قرار بگیرد.در حالت دایره-1
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توانید: سعى کنید فضاى جلسه دوستانه باشد. در این راستا مى-2
زیرا الف) پذیراى نظرات اعضا باشید و اجازه بدهید عقاید خود را ابراز کنند حتى اگر مغایر با نظر شما باشد. 

شود.سرکوب کردن باعث از میان رفتن فضاى مشارکتى موجود مى
ب) اعضاى گروه را به مشارکت در پاسخگویى ترغیب نمایید.

ج) اگر کسى سعى کند که رشته کالم را بطور انحصارى در دست بگیرد شما سؤاالتى را مطرح کنید که 
خواهم، نظرات شما او را قطع کرده بگویید: عذر مىتوانید رشته کالم اشخاص دیگر پاسخ آنها را بدهند. مى

خواهم ببینم دیگران چه نظرى در این باره دارند. د) دیگران را ترغیب نمایید خوب و قابل تعمق است اما مى
که سؤاالت یا نظرات خود را مطرح سازند لیکن مراقب باشید که خیلى هم متکلم وحده نشوند. و خود شما نیز 

ه حتماً یک فرد خاص صحبت کند.اصرار نکنید ک
دانید از سایر حاضرین کمک بگیرید و یا از منابع مطالعاتى دیگر استفاده کنید و ) اگر پاسخ سؤالى را نمى$ه

پاسخ سؤال را در جلسه بعدى ارائه نمایید.
نماید باید دائماً رهبر گروه بایست مهربان و پذیرا باشد او به جاى آنکه بخواهد بر گروه خود اعمال قدرت -3

در اندیشه ارتقا و رشد گروه باشد.
هاى افراد را درست به موقع شروع کنید و طبق برنامه زمانبندى شده خود به موقع خاتمه دهید. محدودیت-4

اند و بعضى نیز صبح زود باید به در نظر داشته باشید. برخى فرزند خردسال خود را به دست پرستار بچه سپرده
خود بروند.محل کار

در پایان هر فصل، اعضاى گروه را تشویق کنید که درباره آنچه مطرح شده بحث و تبادل افکار داشته -5
هاى کوچکتر دو یا سه نفره تفکیک نمایید.توانید اعضاى گروه را به تیمباشند. مى

توانند. د و برخى هم نمىکننها بسادگى براى دیگران دعا مىنسبت به شخصیت افراد حساس باشید. بعضى-6
هرگز آنان را مجبور نسازید.

گیرى حس اعضاى گروه را تشویق کنید که هر روز مرتباً براى یکدیگر دعا کنند. این عمل سبب شکل-7
گردد.یکدلى و محبت در میان ایشان مى

از اعضا را در طول القدس بخواهید که هر یکبعنوان یک رهبر مسیحى دعاى منظم داشته باشید. از روح-8
هفته زیر سایه بالهاى خود قرار دهد. خداوند از شما خشنود خواهد بود هنگامیکه مردم را بسوى ارتباط با وى 

کنید. راهنمایى مى
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