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مقدمه مترجم

را که بر اساس متن ساده شده آن The Imitation of Christافتخار دارم تا ترجمه کتاب 
صورت گرفته است تقدیم جامعه مسیحى ایران سازم.

-P  Thomas Hemerken{نویسنده این کتاب توماس همرکن که بعدها نام زادگاهش را بر وى
P{

نهادند و به توماس آکمپیس معروف شد از راهبان قرن چهاردهم است که تقریباً سراسر زندگى خویش را در 
موسوم بود و بر "پرستش نوین"شد که به اى مذهبى گذراند. این مدرسه از مراکز جنبشى محسوب مىمدرسه

توبه، زندگى روحانى، پاکى و تعمق تاکید داشت. پس تعجبى ندارد که در جاى جاى کتاب سرمشق گیرى از 
کنیم. این کتاب در اصل مسیح به موضوعاتى نظیر فروتنى،انکار نفس، انضباط روحانى وتوکل برخورد مى

اى است از چهار رساله مشهور توماس آکمپیس و سرمشق گیرى از مسیح در واقع عنوان نخستین مجموعه
ها بر سر شود تا سالاى به نویسنده آن دیده نمىفصل از بخش اول این کتاب است. از آنجا که در کتاب اشاره

وجود نداشت؛ در نتیجه نگارش آن را به نویسندگان این که نویسنده واقعى آن که بوده است توافق نظر
کردند. اما امروزه دیگر عموماً نظر بر این است که توماس آکمپیس نویسنده این مجموعه گوناگونى منسوب مى

گرانبهاست. سرمشق گیرى از مسیح جزو آثار کالسیک ادبیات مسیحى است که براى پى بردن به عظمت آن 
به حال به بیش از دو هزار زبان ترجمه و به چاپ رسیده است و دفعات متعدد تجدید کافى است بدانیم که تا
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چاپ شده است. در طول تاریخ، بسیارى از مسیحیان در رویارویى با مضامین روحانى عمیق کتاب چنان تحت 
ت زندگى روحانى اند که خود را ناگزیر از تعمق دوباره در کیفیتاثیر زبان گاه تپنده و توفنده آن قرار گرفته

شناسد و هزاران تن دیگر را اند. برخى از این مسیحیان نظیر جان وسلى و توماس مور را جهان مىخویش دیده
ها را تحت تاثیر قرار خواهد شناسد اما سرمشق گیرى از مسیح همچنان در دنیاى تشنه معنویات قلبکسى نمى

مسیحیان کلیساى ایران از مطالعه این اثر برکات فراوان داد. دعاى من این است که خوانندگان عزیز و بویژه
یابند.
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بخش اول 

دهند نصایح ارزشمندى که راه داشتن زندگى روحانى رانشان مى

چگونه از مسیح پیروى کنیم و مواهب دنیوى را نادیده بگیریم؟

کسى که مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را "فرماید: خداوند ما عیسى مسیح مى
کند تا با زندگى بر طبق سرمشق او از نظر روحانى تنویر یابیم. بنابراین ). مسیح ما راتشویق مى12:8(یوحنا"یابد
ترین وظیفه ما تامل درباره زندگى عیسى مسیح است.مهم
من "القدس در ما ساکن باشد از طریق او تر است و اگر روحعلیم مسیح از تعالیم تمامى مقدسین عالىت

).17:2کالم خدا را خواهیم یافت (مکاشفه "مخفى
اند زیرا روح مسیح را ندارند. اگر اند تحت تاثیر آن قرار نگرفتهعده بسیارى که پیوسته پیام انجیل را شنیده

هستید سخنان مسیح را بشنوید و از برکات آن برخوردار شوید باید بکوشید تا مانند او زندگى کنید.واقعاً مایل 
فرض کنید در خصوص موضوع عمیقى نظیر تثلیث به بحث عالمانه بپردازیم. اگر فروتنى نداریم فایده این 

رد را مقدس و عادل توان گفت که پرداختن به چنین مباحث عمیقى هرگز فبحث چیست؟ بطور قطع مى
سازد. من پشیمانى از ارتکاب گناه را به دانستن گرداند اما داشتن زندگى پاك و مقدس خدا را خشنود مىنمى

دهم!تعریف آن ترجیح مى
اى اگر تمام کتاب مقدس را حفظ باشیم و همه فیلسوفان را بشناسیم بدون محبت و فیض خدا به چه نتیجه

خواهیم رسید؟
) است.2:1(جامعه"باطل اباطیل...همه چیز باطل"غیر از محبت کردن خدا و خدمت به او همه چیز 

توان انجام داد فراموش کردن دنیا و رفتن در پى امور سماوى است. بنابراین ترین کارى که مىعاقالنه
براى کسب مقام نیز بیهوده دلبستن به ثروتى که امروز هست و فردا نیست بیهوده است. جاه طلبى و کوشش 

هاى فایده است و هر گاه بى مهابا در پى ارضاى خواهشاست. کوشش براى ارضاى تمایالت جسمانى نیز بى
اى که عایدمان خواهد شد روبرو شدن با عذابى سخت است. بیهوده است که در نفسانى باشیم تنها نتیجه

د نیندیشیم. بیهوده است که فقط در اندیشه این زندگى آرزوى زندگى طوالنى باشیم اما به کیفیت زندگى خو
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باشیم و زندگى آینده را بکلى از یاد ببریم. بیهوده است که نگران امور زودگذر باشیم اما براى رسیدن به منزلگاه 
شود و چشم از دیدن سیر نمى"شادى و سرور ابدى نشتابیم. این آیه از کتاب جامعه را پیوسته به یاد آورید: 

). بنابراین بکوشید تا دل از حب آنچه دیدنى است برکنید و به 8:1(جامعه"گرددوش از شنیدن مملو نمىگ
ها دل بندید. شهوت رانان وجدانى ناراحت خواهند داشت و از عنایت الهى محروم خواهند شد.نادیدنى

در مورد خود باید نظرى فروتنانه داشته باشیم 

تاق کسب دانش هستیم اما اگر از دانش برخورد باشیم اما براى خدا حرمت قایل نشویم همه ما طبیعتاً مش
تر از فیلسوفى کند ارزندهایى خواهد داشت؟ یک فرد بسیار معمولى که خدا را خدمت مىدانش ما چه فایده

قیقتاً خود را گیرد. اگر حکند و در همان حال وجود خود را نادیده مىاست که درباره ستارگان مطالعه مى
و اگر جمیع اسرار و همه علم را بدانم...و محبت "بشناسیم خواهیم دید که چیزى ستودنى در ما وجود ندارد. 

ایستیم بر اساس اعمال خود ). هنگامى که در حضور خدا مى2:13(اول قرنتیان"برمنداشته باشم هیچ سود نمى
شویم. داورى مى

است باعث انحراف شود زیرا چه بسا سبب شود که شخص براى شنیدن اندوختن دانش بسیار، ممکن 
هاى بسیارى وجود دارند که دانستن آنها چندان ستایش دیگران خود را خردمندتر از آنها جلوه دهد. دانستنى

سودى براى روح و روان انسان ندارد و بنابراین عاقالنه نیست که شخص وقت خود را صرف آنها کند. کلمات، 
کنند اما برخوردارى از حیاتى نیکو براى ذهن شخص آرامش به ارمغان و روان انسان را تغذیه نمىروح 

آورد. اگر وجدانى آسوده داشته باشید در حضور خدا از اطمینان برخوردار خواهید بود. مى
ز حقایق دانید به خود یادآورى کنید که هنواگر موضوعى هست که به گمان خود درباره آن بسیار مى

"در چیزهاى بلند فکر مکنید بلکه با ذلیالن مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید"بسیارى بر شما پوشیده است. 

).16:12(رومیان
اگر مایل به فرا گرفتن درس ارزشمندى هستید باید یاد بگیرید که تبدیل به هیچکس شوید. 

ید فرا بگیرید این است که حقیقتاً خود رابشناسید و نظرى فروتنانه توانترین درسى که مىترین و ارزندهعمیق
درباره خود داشته باشید. درباره دیگران افکار خوبى داشته باشید. اگر دیدید که شخصى مرتکب گناه یا جنایتى 

او لغزش کشد تا شما نیز همانند دانید چه مدت طول مىشده است برخود مبالید که همانند وى نیستید زیرا نمى
تر از کسى ندانید!خورید. ما همه ضعیف هستیم. خود را قوى
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آموزش حقیقى 

نمایى و از شریعت خود او را تعلیم اى یاه خوشا به حال شخصى که او را تادیب مى"
پس کار کننده را از زحمتى که "). نظرها و احساسات ما اغلب گمراه کننده هستند. 12:94(مزمور"دهىمى
هاى ایشان نهاده، بطورى که انسان کارى را که خدا کرده است، از کشد چه فایده است؟...او ابدیت را در دلمى

).11ù9:3(جامعه"ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد
البته ما مسئول این عدم آگاهى محسوب نخواهیم شد. 

ام . از این همه خواندن و شنیدن خسته شدهات متحد ساز.اى خداى راستى مرا با خود در محبت جاودانگى
فقط مشتاق تو هستم. تمامى معلمان را ساکت بساز. بگذار تا مخلوقات، جملگى به احترام حضور تو سکوت 

تر باشد و هر اندازه باطنى ساده اختیار کنند. صمیمانه با من سخن بگو. هر اندازه شخص با خویشتن هماهنگ
وانست حقایق را با قلب خود درك کند؛ ذهن چنین شخصى را خدا براى درك داشته باشد بیشتر خواهد ت

حقایق خواهد گشود.
شود. شخصى که پاك و صادق است و شخصیتى با ثبات دارد بر اثر فعالیت بسیار از هدف اصلى دور نمى

برخورداراست. او دهد و در عمق وجود خود از آرامشچنین شخصى هر کارى را براى احترام به خدا انجام مى
کوشد تا از هر گونه خودخواهى به دور باشد.مى

اندیشد. چه جدالى خواهد کارى انجام دهد در قلب خود بدان مىشخص نیکو و وقف شده هر گاه مى
تراز این که فرد بکوشد بر نفس خود غالب آید؟ وظیفه ما همین است. باید بکوشیم تا برنفس خود پیروز بزرگ

تر از روز قبل شویم. حتى در بهترین داریم قوىهر روز در حالى که یک قدم به سوى نیکویى برمىشویم و 
توان یافت. براى رسیدن اى از حماقت مىهایى وجود دارد و در تمامى تفکرات ما رگههاى ما نیز کاستىکوشش

و عمیق درباره خدا.اى پیچیدهتر است تا مطالعهبه خدا خودشناسى عارى از پیچیدگى راهى مطمئن
اى الهى است. با این حال وجدانى قصد ما آن نیست که یادگیرى را محکوم سازیم! دانش، نیکو و عطیه

آید که بیشتر دانستن را بر درست تر از آن است. خطا آن زمان پیش مىآسوده و زندگى آبرومندانه بسى عالى
و تقویت فضایل به همان اندازه دقت داشته باشیم که در ها دهیم. اگر در زدودن پلیدىزیستن ترجیح مى

مباالتى در اماکن تحقیقات عالمانه داریم با این همه شرارت و لغزش در پیرامون خویش و نیزبا این همه بى
شویم.مذهبى روبرو نمى
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ایم. سوال چه کردهشود ایم بلکه سوال مىشود که چه خواندهمطمئن باشید که در روز داورى از ما سوال نمى
ایم. شود چقدر خوب زیستهایم بلکه سوال مىشود که چقدر خوب سخن گفتهنمى

شناختید؟ امروز کسان دیگرى به جاى آنها در دفترشان بگوئید ببینم کجایند پزشکان و استادان بزرگى که مى
دنیا چقدر کوتاه است! اند. مالحظه کنید که عمر جالل این کنند و آنها دیگر فراموش شدهکار مى

انگارد و توان یافت. آن کسى حقیقتاً بزرگ است که خود را کوچک مىبزرگى راستین را در محبت عظیم مى
). 8:3(فیلیپیان"فضله شمردم تا مسیح را دریابم"براى مقام و منزلت ارزشى قایل نیست. هرگاه امور دنیوى را 

کند و اراده خدا را به ها کسى است که نفس خود را انکار مىانسانبراستى خردمند خواهم بود. خردمندترین
رساند.انجام مى

خردمندانه زیستن 

شنویم بدقت بسنجیم و باید در حضور خدا به تفکر بنشینیم. لوح باشیم. باید هر آنچه را که مىنباید ساده
کنیم. باور متاسفانه بقدرى ضعیف هستیم که اغلب، شایعات زشت را به جاى حقایق نیکو باور و بازگو مى

ترین اشخاص نیز مرتکب مطمئنکردن هر سخنى جایز نیست. انسان گرایش به سوى شرارت دارد و حتى 
(امثال "کندشتابد گناه مىدلى نیز که معرفت ندارد نیکو نیست و هر که به پایهاى خویش مى"شوند. اشتباه مى

اید بالفاصله در گوش دیگران نگویید.شنوید باور نکنید و چیزى را که شنیده). هر آنچه را که مى2:19
خدا بیشتر باشد خردمندتر خواهید بود و بیشتر در صلح و آرامش خواهید هر اندازه فروتنى و اطاعت شما از 

زیست.

مقدس خواندن کتاب

اش را با همان روحى بخوانید که در نگارش آن مقدس در پى حقیقت باشید نه فصاحت. هر آیهدر کتاب
دخیل بوده است. 

هاى عمیق و تخصصى به رغبت بخوانید. اجازه دهید تا عالقه به هاى ساده روحانى را نیز همانند کتابکتاب
بلکه به سخنى که گفته شده "گوینده این سخنان کیست؟"حقیقت ساده شما را به سوى خود جلب کند. نپرسید 

ود.شمیرند اما کالم خدا هرگز زایل نمىها مىاست توجه کنید. انسان
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شویم تا شود. در نتیجه بر آن مىمقدس برانگیخته مىهر از گاهى کنجکاوى ما در ضمن مطالعه کتاب
مقدس را که باید بسادگى از کنارشان بگذریم درك کنیم و مورد بحث قرار دهیم.هایى از کتابقسمت

مان به مطالعه آن بپردازید. نکوشید مقدس را بخوانید با فروتنى، سادگى و ایخواهید بطرزى مفید کتاباگر مى
تا عالم و دانشمند جلوه کنید. در سکوت به سخنان مردان مقدس گوش بسپارید و از تعالیم بزرگان کلیسا بهره 

جوئید. ایشان براى سخنان خود دالیلى استوار دارند.

لگام زدن بر تمایالت سرکش 

امش نخواهید داشت. متکبران و آزمندان هرگز روى آرامش اگر بشدت طالب چیزى باشید در درون خود آر
چشند.بینند اما فقیران و آنانى که قلبى ساده دارند طعم آرامش را مىرا نمى

ارزش شما توانید نفس خویش را انکار کنید وسوسه در کمین شماست. چیزهاى کوچک و بىاگر هنوز نمى
را اسیر خود خواهند ساخت.

دهند و قادر نیستند از امیال دنیوى کامالً رانى را ترجیح مىاز نظر روحانى ضعیف هستند شهوتکسانى که 
شوند و هر گاه با ایشان چشم پوشند. از همین روست که هر گاه مجبور به ترك چیزى هستند غمگین مى

گیرند.شود خشم مىمخالفت مى
. شاید دیرى نپاید که از داشتن آن پشیمان شوید. ایدخواهید به دست آوردهفرض کنید چیزى را که مى

تسلیم شدن به شهوات شما را از آرامش برخوردار نخواهد ساخت. فقط با مقاومت در برابر آنهاست که حقیقتاً 
به آرامش دست خواهید یافت.

دهد آرامش کند یا فقط به ظواهر اهمیت مىبسادگى باید گفت در قلب شخصى که همانند حیوان زندگى مى
جایى ندارد. آرامش از آن کسانى است که حقیقتاً روحانى هستند.

تسلط یافتن بر جسم

آزاد باشید! بر نفس خود تسلط یابید! اطمینان حاصل کنید که همه چیز در تسلط شماست اما شما تحت 
سلطه چیزى نیستید. اسیر چیزى نباشید. آزاد باشید!

تکبر و فروتنى 
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ملعون باد کسى که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یهوه "فرماید: خداوند مى
). 5:17(ارمیا"منحرف باشد

از این که دیگران را بخاطر محبتى که به عیسى مسیح دارید خدمت کنید خجالت نکشید. از این هم که از 
ندهید.دید دنیا فقیر باشید هراسى به دل راه 

بر قدرت خود اتکا نکنید بلکه بر خداوند اعتماد کنید. آنچه در توان دارید انجام دهید. خدا هم آنچه را که 
حکیم از حکمت خود فخر ننماید و جبار از تنومندى خویش "در توان شما نیست به انجام خواهد رساند. 

همه با یکدیگر فروتنى را برخود ببندید زیرا ").23:9(ارمیا"مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نکند
).5:5(اول پطرس "بخشدکند و فروتنان را فیض مىخدا با متکبران مقاومت مى

اگر مال و مکنت دارید به آن مبالید. به دوستان با نفوذ هم مبالید بلکه فقط به خدا افتخار کنید که همه چیز 
خواهد خودش را به شما عطا فرماید.ه آن که مىتر از همکند و مهمبه شما عطا مى

تواند شکل بدنتان را تغییر دهد و یا به خوش اندامى یا قوى هیکل بودن خود مبالید زیرا بیمارى کوچکى مى
بکلى آن رانابود سازد. 

نمندهاى طبیعى به هوش و استعداد ذاتى خویش نیز مبالید زیرا با این کار خدایى را که عطا کننده این توا
سازید. است ناخشنود مى

اى را در ذهن خود جاى دهید از این فکر که برتر از دیگران هستید دورى جویید. اگر چنین افکار متکبرانه
گذرد آگاه است) شما را بدتر از دیگران خواهد دانست.خدا (که از آنچه در قلبتان مى

بخاطر اعمال نیک خود نیز نباید دچار تکبر شوید. معیار خدا براى تشخیص اعمال نیک همیشه با معیار ما 
یکسان نیست. اگر چیز خوبى در خود سراغ دارید فکر کنید که دیگران بهتر از آن را دارند. این طرز فکر شما 

را فروتن نگاه خواهد داشت. 
اى به شما نخواهد زد اما اکر خود را حتى بهتر از یک ادل بدانید، این فکر لطمهاگر خود را کمتر از دیگران ع

نفر بدانید نتیجه فاجعه آمیز خواهد بود.
ورزند و عصبانى هستند. فروتنان همواره از آرامش برخوردارند اما متکبران اغلب حسد مى

به خاطر خداوند مطیع باشیم 

به صاحبان قدرت اهمیت بسیارى دارد و باید اجازه دهیم تا شخصى دیگر سکان فرمانبردارى و احترام
خواهند خطرتر از رهبرى کردن است. بله، بسیارى مىکشتى حیات ما را به دست گیرد. اطاعت کردن بسیار بى
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شخصى خود تمام امور را به شیوه خود اداره کنند. اما اگر خدا در بین ما حاضر است گاه ضرورت دارد که نظر 
را کنار بگذاریم تا هماهنگى خویش را با خدا خفظ کنیم. 

چه کسى آن قدر هوشمند است که همه چیز را بداند؟ بیش از اندازه به خود مطمئن مباشید و حاضر شوید 
از که به افکار دیگران گوش دهید. گاهى حتى اگر نظر خوبى دارید بهتر است بخاطر خدا و به نفع دیگران از ابر

آن چشم پوشید. نصیحت شدن بهتر از نصیحت کردن است.
شاید نظر شما بخوبى نظر دیگران باشد. اما اگر وقتى صالح در این است که تسلیم دیگران شوید سرسختانه 

کنید که لجوج و متکبر هستید.از این کار سرباز زنید فقط ثابت مى

محافظت از زبان

تواند تبدیل به مشکل توانید بپرهیزید. حتى سخن گفتن از کارمان نیز مىجایى که مىاز زیاده گویى تا 
گفتم.ماندم و در حضور جمع سخن نمىام که اى کاش ساکت مىبزرگى شود. گاه آرزو کرده

چه گوئیم. اما گویى راهى است براى فرار از افکار ناخوشایند. ما درباره موضوعات خوشایند سخن مىزیاده
برد.گویى آرامش درونى ما را از بین مىشود! گاه زیادهخوشى و آرامش اندکى نصیبمان مى

اى را انتخاب خواهید سخن گوئید موضوع ارزندهبیدار باشید و دعا کنید تا وقتتان به بطالت نگذرد. اگر مى
کنید.

محافظت نکردن از زبان عادت بسیار بدى است. اما سخن گفتن از موضوعات روحانى بویژه در جمع 
تواند به رشد همه آنها درمسیح کمک کند.مومنان مى

یافتن آرامش

اگر از دخالت در کار دیگران خوددارى کنیم آرامش بیشترى خواهیم داشت. کسانى که از هدفى روحانى 
رند چنین آرامشى دارند.برخوردا

اند چون اند؟ آنها چنین بودهدانید که چرا برخى از قدیسین بسیار متفکر و برخوردار از کماالت بودهآیا مى
تر شوند و اند تا از تمایالت دنیوى آزاد باشند. همین سبکبالى سبب شده است تا به خدا نزدیکسخت کوشیده

ویت کنند. آزادانه زندگى باطنى خویش را تق
ما بیش از اندازه اسیر احساسات خود هستیم و بیش از اندازه براى امور زودگذر نگرانیم.
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آید که حتى بر یک خصوصیت ناپسند خود فائق آییم و در قلب خود مشتاق آن نیستیم که بندرت پیش مى
توانستیم بر نفس خود هستیم. اگر مىعالقه و سردروز به روز رفتارمان بهتر شود. از اینروست که همچنان بى

شدیم و اندکى طعم مند مىهاى درونى خود نباشیم به امور روحانى عالقهغالب شویم و این همه اسیر کشمکش
چشیدیم.تامل آسمانى را مى
این است که در تار عنکبوت شهوات و تمایالت نفسانى -به عبارتى یگانه مشکل ما-مشکل اصلى ما

آید تر زندگى نداریم. زمانى که حتى مشکل بسیار کوچکى پیش مىایم و اشتیاقى براى شیوه عالىآمدهگرفتار 
زنیم.هاى دنیوى چنگ مىشویم و براى تسلى یافتن به دامان آرامشبالفاصله مایوس مى

ى خواهد کرد.اما اگر بکوشیم تا شجاع باشیم و در جدال با مشکالت محکم بایستیم خدا قطعاً ما را یار
سازد و آماده است تا در غلبه بر آنها ما را یارى کند. براى پیروزى فقط باید رو مىخدا ما را با مشکالت روبه

به فیض خدا که عطیه رایگان او است اعتماد کنیم.
اگر هر سال فقط یک خصوصیت ناپسند را از وجود خود بزداییم به سوى کمال پیش خواهیم رفت. اما 

یابیم که فقط پس از توبه بود که شخص بهترى شدیم و از آن زمان تاکنون تغییرى در مإ؛کک اغلب در مى
تر شویم جاى آن که گرمگذرد بیشتر به مسیح شباهت یابیم اما بهصورت نگرفته است. باید هر روز که مى

شویم.سردتر مى
توانستیم در زندگى روحانى خود تر مىطلبیدیم بعدها آساناگر در آن ابتدا از خود چیزهاى بزرگى مى

پیشرفت کنیم. واگذاشتن عادات کهنه کار سختى است و حتى دشوارتر از مقابله با تمایالتمان است. اما اگر از 
آییم با چیزهاى بزرگ چگونه مقابله خواهیم کرد؟ک بر نمىپس غلبه بر چیزهاى کوچ

از همان ابتدا مبارزه را آغاز کنید و بکوشید تا عادت ناپسندى را ترك گوئید. در غیر این صورت این عادت 
ترى سوق خواهد داد.بتدریج شما را به سوى دشوارى بزرگ

امش درونى کسب خواهید کرد و چقدر مایه شادى دیگران اگر بدانید که با وقف کامل خود به خدا چقدر آر
خواهید شد به پیشرفت روحانى خویش توجه بیشترى مبذول خواهید داشت.

ارزش نامالیمات 

هایى را حمل کنیم. نامالیمات ما را بیدار گاه براى ما خوب است که مشکالتى داشته باشیم و صلیب
که در این دنیا مسافر هستیم و نباید به چیزى دل بندیم.کنند سازند و یادآورى مىمى
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یابند و حتى گاه با این که نیات ما نیکوست نظر مساعدى درباره خوب است که گاه مردم با ما سوءتفاهم مى
کنند. در شرایط سازند و ما را از تکبر حفظ مىما ندارند. چنین اتفاقاتى مإ؛کک را به سوى فروتنى رهنمون مى

شود.شویم حیات درونى ما تقویت مىجوییم. هنگامى که از بیرون محکوم مىفرساینده بیشتر خدا را مى
اگر کامالً بر خدا توکل کنیم به تسلى یافتن از دیگران نیازى نخواهیم داشت. هنگامى که وسوسه و افکار 

کنیم و با خستگى و اندوه احساس مىافکنند احتیاج خود را به خدا بیشتر شرارت آمیز ما را به دردسر مى
یابیم ). علت این تقاضا این است که در مى23:1(فیلیپیان"خواهش دارم رحلت کنم و با مسیح باشم"گوییم: مى

امنیت و آرامش مطلق در این جهان وجود ندارد.

چگونه دربرابر وسوسه مقاومت کنیم؟

ها روبرو خواهیم شد. همانگونه که در کتاب ها و وسوسهبا آزمایشکنیم تا روزى که در این دنیا زندگى مى
اى نیست؟ و روزهاى وى مثل روزهاى مزدور نى؟ مثل غالم آیا براى انسان بر زمین مجاهده"خوانیم: ایوب مى

هاى ). بنابراین مواظب وسوسه1:7- 2(ایوب"که براى سایه اشتیاق دارد، و مزدورى که منتظر مزد خویش است
هوشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران "خود باشید و براى مقابله با آنها دعا کنید. 

). هیچ کس آن قدر نیکو نیست که از وسوسه در 8:5(اول پطرس"طلبد تا ببلعدکند و کسى را مىگردش مى
امان باشد. هرگز بطور کامل از وسوسه در امان نخواهیم بود. 

تواند ما را تواند براى ما مفید واقع شود. ممکن است وسوسه براى ما بار باشد اما مىبا این حال وسوسه مى
اند و ها روبرو شدهها و وسوسههاى خوبى به ما تعلیم دهد. تمام مقدسین بارها با آزمایشفروتن سازد و درس
اند. در نتیجه رشد کرده

ها و و هیچ جایى آن قدر دور نیست که بتواند ما را از همه وسوسههیچ گروهى آن قدر مقدس نیست
توان کسى را یافت که کامالً از وسوسه در امان باشد. علت این مشکالت محفوظ نگاه دارد. در این دنیا نمى

اندازد.است که از روز تولدمان منشاء وسوسه در درون ماست و تمایالت شریرانه خودمان ما را به دام مى
کنیم. در نتیجه مصیبت هرگز ما اى هستیم که در قسمت شرقى باغ عدن زندگى مىهاى سقوط کردهما انسان

کوشند تا از ها یکى پس از دیگرى به سراغمان خواهند آمد. بسیارى مىرا ترك نخواهد گفت و وسوسه
گریختن از آن نیست. آنچه ما را از کنند. راه مقابله با وسوسهها بگریزند اما با شدت بیشترى سقوط مىوسوسه

هاى آن را نیز از قلب سازد صبر و فروتنى است. اگر در مبارزه با وسوسه نکوشید تا ریشهتر مىدشمنانمان قوى
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هاى هرز باغى که خوب ها همچون علفخود خارج سازید به نیتجه چندان مفیدى نخواهید رسید. وسوسه
ئید و این بار بدتر از گذشته خواهند بود. شخم نخورده است دوباره خواهند رو

هاى گالیه آمیز اى دست خواهید یافت که با تالشبتدریج بر اثر صبر و مداومت و یارى خدا به پیروزى
توانید به آن دست یابید. خود هرگز نمى

نگیرید. شود سختشوید از دیگران مشورت بخواهید و بر کسى که وسوسه مىهنگامى که وسوسه مى
خواهید دیگران شما را با محبت یارى کنند شما نیز چنین شخصى را با محبت یارى کنید. همانگونه که مى

شوند تا فشار وسوسه بر شما افزایش یابد: مصمم نبودن براى غلبه بر وسوسه و اطمینان دو چیز باعث مى
وفنده به این سو و آن رانده مى شود شخص اندك به خدا. همانگونه که کشتى بدون سکان بوسیله امواج ت

شود.فکر و مردد نیز از هر سو مورد هجوم وسوسه واقع مىبى
دانیم که چه دهد چه هستیم نمىآزماید و وسوسه شخص صادق را. گاه تا وسوسه نشان نمىآتش آهن را مى

باید کنیم.
توان بر آن غلبه کرد. بهترین تر مىى بیش نیست آسانهایبا آتش بازى نکنید! در ابتدا هنگامى که وسوسه، شعله

زمان براى شکست دادن دشمن هنگامى است که او هنوز از در قلب شما وارد نشده است. همین که اولین 
جلوى بیمارى را "گوید:مىOvidضربه را بر در نواخت بر او حمله کنید. همانگونه که شاعرى به نام اوید  

"رسد.سیار دیر مىبگیرید زیرا دارو ب

آید. در پرورد و به دنبال آن لذت پدید مىوسوسه در ابتدا فکرى بیش نیست، سپس تخیلى نیرومند آن را مى
شویم.آید و ناگاه در دام وسوسه گرفتار مىپى لذت گرایش به شرارت بوجود مى
ر داخل شود. هر قدر کمتر مقاومت کنیم دهیم که از دشود زیرا اجازه مىدشمن قدم به قدم بر ما پیروز مى

شویم.تر مىضعیف
شوند و برخى در اواخر آن. برخى دیگر نیز در برخى در ابتداى زندگى روحانى خود شدیدتر وسوسه مى

تمام طول زندگى خویش با وسوسه دست به گریبان هستند. با این حال هستند کسانى هم که کمتر وسوسه 
ه این امور خداست و ما فقط باید به حکمت او اعتماد کنیم. شوند. تعیین کنندمى

شویم نباید ناامید شویم. در مقابل باید با صداقت تمام دعا کنیم تا خدا ما را بنابراین هنگامى که وسوسه مى
ما را هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد، ش"بخشد که: یارى فرماید. پولس رسول به ایمانداران اطمینان مى

گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفرى نیز فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمى
گرداند.(اول بخشد و سرافراز مىزیرا او فروتنان را نجات مى"سازد تا یاراى تحمل آن را داشته باشید.مى
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گر حیاتى وقف شده به خدا و ایمانى پر شور ایم ااى نداریم کار بزرگى نکرده) هنگامى که دغدغه6:5پطرس 
هاى ها بهترین تائید بر رشد ما در فیض است. برخى در معرض وسوسهداشته باشیم. اما صبر و تحمل در سختى

کنند. آنها چون درانجام دادن کارهاى هاى کوچک برآنها غلبه مىبزرگ قرار نمى گیرند اما هر روز وسوسه
یابند. هاى بزرگ نمىکوچک ضعیف هستند ماموریت

قضاوت کردن 

به خود نیک بنگرید. درباره اعمال دیگران قضاوت نکنید. ارزیابى شما از اعمال  دیگران اغلب اشتباه است 
توانید صادقانه اعمال خود را ارزیابى کنید.اما مى

هاى دیگران تحمل ضعف

هاى بسیارى دارید که دیگران هاى دیگران را تحمل کنید زیرا شما هم ضعفها و کاستىبکوشید تا ضعف
توانید دیگران را اصالح کنید؟خواهید چگونه مىتوانید چنان شوید که مىباید تحمل کنند. اگر نمى

از این که دیگران را براى تصحیح گیریم. هاى خود را نادیده مىخواهیم دیگران کامل باشند اما ضعفمى
خواهیم شویم اما حاضر نیستیم با ما هم چنین رفتارى شود. مىاشتباهاتشان بشدت تنبیه کنند خوشحال مى

قانون به استثناى ما در مورد همه اجرا شود. بدیهى است که خودمان و همسایگانمان را با یک چشم نگاه 
کنیم.نمى

فرماید ر الزم نبود تا بخاطر خدا اشتباهات دیگران را تحمل کنیم. اما کالم خدا مىاگر همه کامل بودند دیگ
).2:6(غالطیان"بارهاى سنگین یکدیگر را متحمل شوید"که 

هایش سنگینى نکند و کسى را توان یافت که بارى بر شانهاز آنجا که هیچکس کامل نیست، کسى را نمى
نیاز از دیگران باشد. هیچ کس داناى مطلق نیست. بنابراین باید از یکدیگر حمایت کنیم و توان یافت که بىنمى

سکوت نکنیم.همدیگر را تسلى، یارى و تعلیم بدهیم و در مورد خطاهاى یکدیگر 

توانند به ما آرامش دهند دیگران نمى
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دوست عزیز اگر انتظار دارید تا دوستى با دیگران به شما آرامش بخشد احتماالً مایوس خواهید شد. اما اگر 
وفایى یا مرگ یک دوست شیرازه زندگیتان را از هم نخواهد پاشید. با خدا صمیمى هستید بى

ا بخاطر خدا محبت کنید زیرا بدون محبت خدا دوستى شما ضعیف خواهد بود و دوام دوست خود ر
کند پاك و حقیقى است.نخواهد آورد. محبتى که خدا ایجاد مى

زندگى در دیر 

خواهید با دیگران در صلح و اتحاد زندگى کنید باید روش غلبه بر بسیارى از تمایالت خویش را فرا اگر مى
بسیار عالى است که در اجتماعى مذهبى زندگى کنید یا عضو جماعتى کلیسایى باشید و بى آنکه لب به گیرید. 

شکایت گشائید تا زمان مرگ خود به آن وفادار بمانید.
خواهید زندگى روحانى داشته باشید باید حاضر باشید تا بخاطر مسیح احمق به نظر آیید.اگر مى

سازد اما با و تراشیدن موى سر بطرزى خاص از شما افرادى روحانى نمىهاى مخصوصپوشیدن لباس
توانید حقیقتاً روحانى شوید.تغییر دادن رفتارتان و تسلط بر احساساتتان مى

اگر غیراز خدا و نجات چیز دیگرى بجویید با مشکل و اندوه روبرو خواهید شد. تا زمانى که نکوشید خود 
مطیع همه سازید آرامش نخواهید داشت. تر از همه و را پایین

اید نه فرمان دادن. بنابراین وظیفه شما این است که مشکالت را بردبارانه شما براى خدمت کردن به دیر آمده
تحمل کنید و به کار بپردازید. نباید وقت خود را بیهوده با استراحت کردن و سخن گفتن با این و آن تلف 

سازید. 
تواند از آزمایش سرافراز خارج شود شویم. در اینجا کسى نمىما همانند طال در کوره آزموده مىدر اینجا

مگر این که به تمامى قلب خویش حاضر باشد خود را در برابر خدا فروتن سازد.

خود را با مسیحیان اولیه مقایسه کنیم  

هر گاه به مسیحیان اولیه که نمونه درخشان وفادارى بودند بیاندیشید متوجه خواهید شد که ما چه اندازه از 
آنان عقب هستیم. ما قابل قیاس با ایشان نیستیم.

مقدسین و پیروان مسیح در همه حال در گرسنگى و تشنگى، سرما و عریانى، رنج و مرارت، روزه و مراقبت 
ا و تامل مقدس، جفا و تحقیر به خدمت خداوند همت گماشتند.از نفس، دع
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کردند. هر ساعتى ها پیوسته در دعا بودند. حتى در زمان کار به آرامى دعا مىکردند و شبآنها تمام روز کار مى
بردند که اى از این مشارکت خود با خدا لذت مىآمد. آنها به اندازهگذراندند به نظرشان کوتاه مىکه با خدا مى

کردند. آنها براى دنیا بیگانه اما براى خدا دوستانى صمیمى بودند. پس از گاه غذا خوردن را هم فراموش مى
هاى ایمان مشکل بتوان از نظر روحانى به خواب رفت.دیدن این نمونه

تکالیف روزمره 

اهر هستند. اما نه، این سخن درست مسیحیان باید در قلب خود به همان اندازه پرهیزکار باشند که در ظ
نیست زیرا مسیحیان باید در قلب خود پرهیزکارتر باشند. از آنجا که خدا ناظر بر کل وجود ماست باید 

خاصغانه در حضور او بایستیم و در برابر دیدگان او همچون فرشتگان زندگى پاکى داشته باشیم. 
نیکوى مرا براى خدمت ببین و مرا کمک کن. بگذار تا امروز به اى خداوند نیات "باید هر روز دعا کنیم که 

ام ناچیز بوده تصمیم خود در مورد پاك زیستن جامه عمل بپوشانم زیرا آنچه تا به حال در این مورد کرده
."است

کوشد هر چه به هدف خود پاى بندتر باشیم  پیشرفت بیشترى خواهیم داشت. اگر کسى که بیش از همه مى
افتد بر سر کسانى که تمایل اندکى براى پاك زیستن دارند چه خواهد آمد؟ به یاد پاك زندگى کند غالباً مىتا

داشته باشید که تحقق بهترین نیات مانیز نه به ما بلکه به خدا بستگى دارد. باید براى هر کارى به او توکل کنیم. 
).9:16(امثال"سازدرا استوار مىکند، اما خداوند قدمهایش دل انسان در طریقش تفکر مى"

هاى ما هم ممکن است بارها با شکست مواجه شوند. با این حال همواره باید در مبارزه با حتى بهترین تالش
هایمان هدفى را مد نظر قرار دهیم. به هنگام صبح هدفى را در نظر بگیرید و شب هنگام تالش خود را ضعف

اند؟ شاید اید؟ سحنان، اعمال و افکار شما چگونه بودهد. امروز چگونه عمل کردهبراى رسیدن به آن ارزیابى کنی
اید.به خدا یا همسایه خویش گناه ورزیده

هرگز وقت خود را به بطالت نگذرانید. مطالعه کنید، بنویسید یا دعا و تامل کنید. به هر حال به کارى 
بپردازید که براى جامعه مفید باشد.

یست که همه از یک نوع تمرین روحانى سود ببرند.ممکن ن
برخى از این تمرینات براى شما مفیدند و برخى براى دیگران. به عالوه باید نوع تمرینات روحانى را با 

توان هاى گوناگون براى استفاده از روزهاى تعطیل و معمولى وجود دارد و مىتوجه به شرایط برگزینیم. شیوه
تلفى با وسوسه و آرامش، غم و شادى روبرو شد.هاى مخبه روش
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خوشا بحال آن "فرماید: در هرحال باید زندگى دنیوى را با توشه خوبى براى آخرت ترك گوییم. لوقا مى
گویم که او را بر همه مایملک خود غالم که آقایش چون آید، او را در حین کار مشغول یابد. هر آینه به شما مى

).43:12-44وقا (ل"خواهد گماشت

از تنهایى و سکوت استفاده کنیم 

هاى زمان مناسبى براى خلوت کردن با خود بیابید. اغلب به تامل در مورد نیکویى خدا بپردازید. به پرسش
دشوار نپردازید. مطالبى را مطالعه کنید که بر قلبتان تاثیر گذارند.

ك کنید زمان بیشترى براى تامل مفید خواهید داشت.اگر پرچانگى و بدگویى از دیگران را تر
چیزى را خواهید یافت که اغلب وقتى سرگرم زندگى دنیوى هستید از دست "خلوتگاه دعاى خویش"در

خود بروید شوق رفتن شما به آنجا بیشتر خواهد شد. اما هر اندازه "خلوتگاه دعاى"دهید. هر قدر بیشتر به مى
ت بعدى خود را به آنجا دشوارتر خواهید یافت . اگر به خلوتگاه خویش وفادار بمانید آنجا دیرتر بروید، بازگش

ترین دوست شما خواهد شد و تسلى عظیمى نصیبتان خواهد ساخت. مؤمن وقف شده، در تنهایى و صمیمى
لوت ریخته هایى که در خگیرد. اشکمقدس را فرا مىکند و حقایق مخفى کتابسکوت از نظر روحانى رشد مى

گیرد تا با او تنها باشد آورند. خدا به کسى که مدتى از امور دنیوى فاصله مىشوند پاکى را به ارمغان مىمى
شود.نزدیک مى

بهتر است تا در خلوت به این شکل خویشتن را بجویید تا این که در حضور عموم معجزه کنید و در عین 
حال روح و جان خویش را از یاد ببرید.

هاى شما را بیامرزد. امور به سوى خداى قادر مطلق بازگشت کنید. از او بخواهید تا گناهان و غفلت
)  با عیساى 6:6(متى"به حجره خود داخل (بشوید) و در را بسته"ارزش را به اشخاص فرومایه واگذارید. بى

چنین آرامشى دست نخواهید یافت.محبوب خود سخن گویید. در آنجا نزد او بمانید. در هیچ جاى دیگرى به

نحوه برخورد با بدگویى دیگران 

دوست عزیز به خدا نزدیک باشید و هنگامى که وجدانتان آسوده است نگران افکارى که دیگران درباره شما 
ثیرى بر هاى آنها کوچکترین تادارند نباشید. تحمل قضاوت اشتباه آنها به نفع شماست. اگر فروتن باشید گفته

شما نخواهد داشت. سخنان بسیارى از اشخاص ارزش شنیدن ندارد. 
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(اول "همه کس را همه چیز گردیدم"توان کارى کرد تا همه از ما راضى باشند. پولس رسول فرمود: نمى
یوم بشر اما به جهت من کمتر چیزى است که از شما یا از"). با این حال در جایى دیگر نیز فرمود: 22:9قرنتیان

توانست انجام داد ). پولس هر کارى را که مى3:4(اول قرنتیان"کنمحکم کرده شوم، بلکه بر خود نیز حکم نمى
تا دیگران را به سوى مسیح هدایت کند و با این حال مخالفان بسیارى داشت. پولس براى اتخاذ موضعى معقول 

کرد با کسانى که ولس هرگاه ضرورت ایجاب مىهمه چیز را به خدایى سپرد که از همه چیز آگاه است. پ
هاى آنها کرد. وى فروتنانه و بردبارانه به تهمتکوشیدند براى ارتقاء مقام خود او را پایمال سازند برخورد مىمى

زد. گفت تا به این طریق به حفاظت از کسانى بپردازد که سکوت او به ایشان لطمه مىپاسخ مى
ترسى و از پسر آدم که میرد مىدهم. پس تو کیستى که از انسانى که مىمن هستم من که شما را تسلى مى"

). چه کسى قدرت دارد تا شما را با سخنانش برنجاند؟ چنین شخصى خود 12:51(اشعیا"مثل گیاه خواهد گردید
رى خدا بگریزد. به خدا بنگرید و به آزارد نه شما را و هر کسى هم که باشد نخواهد توانست از داورا مى

اى نکنید.بدرفتارى دیگران توجه

درك وضیعت مصیبت آمیز بشر 

هر جا که باشید اگر با خدا زندگى نکنید رنج خواهید کشید. چرا زمانى که امور بر وفق مرادتان پیش 
شناسید که زندگى تماماً بر وفق مرادش پیش رود؟ نه زندگى من، نه شوید؟ آیا کسى را مىرود ناراحت مىنمى

ر جهان یافت که زندگى توان کسى را دزندگى شما و نه زندگى هیچکس دیگرى چنین نیست. نمى
دانید که چه کسى بهتر از دیگران اى داشته باشد. حتى پادشاهان و پاپ نیز چنین نیستند. آیا مىدغدغهبى
تواند با مشکالت برخورد کند؟ کسى که بخاطر خدا حاضر باشد رنج انجام دادن کارى را بر خود هموار مى

سازد.
ن شخص هم پول دارد و هم مقام و قدرت. واقعاً که چه زندگى شادى ببینید فال"گویند:فکر مىاشخاص بى

هاى دنیوى کم ارزش هستند و اتکا بر آنها اما اگر به ثروت آسمانى بیندیشید خواهید دید که دارایى"دارد!
شادى ما بیهوده است.آنها بیشتر بار هستند تا امتیاز و برخوردارى از آنها همواره با ترس و نگرانى همراه است . 

مند باشیم.ارتباطى به زیاد شدن اموالمان ندارد و کافى است بقدر امرار معاش از مال دنیإ؛کک بهره
زندگى دنیوى با رنج و مصیبت همراه است. شخصى که درك روحانى عمیقى دارد این حقیقت را بهتر درك 

اى که تقریباً ترجیح رو براى مومن وقف شدهکند. از اینکند زیرا به روشنى آثار فساد انسان را مشاهده مىمى
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دهد تا بدون بدن زندگى کند خوردن و آشامیدن، خواب و بیدارى و رفع سایرنیازهاى طبیعى اسباب مى
مزاحمت و دردسر هستند! 

دوست عزیز سفر روحانى خود را ترك مگویید. هنوز وقت دارید. چرا تصمیم خود را هر روز به تعویق 
لحظه آغاز فرا رسیده است. اکنون زمان آن است تا "توانید بگوئید: توانید بالفاصله آغاز کنید. مىد؟ مىاندازیمى

."بجنگم و راههاى خود راتغییر دهم
کنیم و فردا باز مرتکب همان گناهان چقدر شخصیت ما ضعیف است! امروز به گناهان خویش اعتراف مى

شویم.مى
م تا بهتر عمل کنیم اما تا یک ساعت دیگر چنان رفتار خواهیم کرد که  گویى هرگز هم اکنون تصمیم داری

ثبات هستیم حتماً باید فروتنى پیشه کنیم. چنین تصمیمى نگرفته بودیم. بنابراین از آنجا که بسیار ضعیف و بى

تفکر درباره مرگ 

که در دنیاى دیگر منتظرتان است بیندیشید. در این جهان مدت بسیارى زندگى نخواهید کرد. به سرنوشتى
اندیشیم و به آینده امروز هستید و فردا دیگر نیستید. چقدر قلب ما سخت و سنگى است! فقط به زمان حال مى

اى داشته توجهى نداریم. اما باید چنان سخن گوییم و عمل کنیم که گویى امروز خواهیم مرد. اگر وجدان آسوده
ى به دل نخواهید داشت. بهتر است به جاى فرار از مرگ، از گناه بگریزیم. اگر امروز براى باشید از مرگ هراس

کنید که فردا آماده خواهید بود؟ شاید هیچگاه فردایى در کار نباشد. از کجا مرگ آماده نیستید چرا تصور مى
مطمئن هستید که فردا را خواهید دید؟ 

ها به جاى آن که رفتارمان بهتر شود سازد. گاه با گذشت سالى نمىصرف طوالنى زیستن از ما انسان بهتر
شد. زیستیم عالى مىشود. اگر حتى فقط یک روز بطرزى صحیح مىتر مىفقط بار گناهانمان سنگین

اند اما در زندگى آنها چندان نشانى از توبه نیست. گویند که در فالن تاریخ توبه کردهعده بسیارى مى
سازد مبارك خواهد بود. هر گاه اندیشد و هر روز خود را براى آن آماده مىدرباره مرگ خویش مىشخصى که

دمد شاهد مرگ کسى شدید به یاد آورید که شما هم روزى همانند او خواهید مرد. هر گاه سپیده صبح برمى
ه خود وعده ندهید که صبح روید ببیندیشید که غروب آفتاب را نخواهید دید. شب هنگام که به بستر خواب مى

روز بعد را خواهید دید. همواره آماده باشید. چنان زندگى کنید که هر زمان مرگ به سراغتان آمد آماده باشید. 
). هنگامى که آخرین 44:24(متى "آیدلهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتى که گمان نبرید، پسر انسان مى"

فکر و بى زندگى خود از چشم انداز جدیدى خواهید نگریست واگر بىساعات زندگیتان فرا رسد به کل 
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اینک الحال زمان مقبول است، اینک آالن روز نجات "مباالت بوده باشید شرمسار و سرافکنده خواهید شد. 
).2:6(دوم قرنتیان"است 

باهات گذشته را روزى آرزو خواهید کرد که اى کاش فقط یک روز یا حتى یک ساعت وقت داشتید تا اشت
جبران کنید اما چنین وقتى به شما داده نخواهد شد. بکوشید تا اکنون چنان زندگى کنید که وقتى زمان مرگتان 
فرا رسید به جاى ترسیدن خوشحال باشید. طریق مردن براى جهان را بیاموزید تا بتوانید زندگى با مسیح را آغاز 

کنید. 
توانید مطمئن باشید که امروز تا اى خواهید داشت. حتى نمىطوالنىحماقت است اگر فکر کنید که زندگى

ایم که یا در اند. بارها خبر فوت اشخاصى را شنیدهشب زنده خواهید ماند! بسیارى بطرز ناگهانى از این دنیا رفته
ته در معرض اند. ما پیوساند و یا در جریان یک بازى فوت کردهاند یا بر اثر خفگى جان سپردهآب غرق شده

انسان...مثل "رحم قرار داریم. خطراتى چون آتش سوزى، کشته شدن بوسیله سالح، بیمارى و حمله دزدان بى
).2:14(ایوب "شودروید و بریده مىگل مى

دانید که چه وقت توانید هم اکنون انجام دهید. هرگز نمىتصمیم خود را هم اکنون بگیرید. هرکارى که مى
هایى آسمانى بیندوزید. در ى که در اختیار دارید پایان خواهد داد. تا زمانى که وقت دارید گنجمرگ به فرصت

مورد هیچ چیز جز سالمت روحانى خود نیندیشید. به چیزى جز امور الهى اهمیت ندهید. در این جهان همانند 
رید تا قلبتان آزاد و معطوف به یک غریبه و پناهجو زندگى کنید یعنى کارى به امور دنیوى نداشته باشید. بگذا

).14:13(عبرانیان"از آنرو که در اینجا شهرى باقى نداریم بلکه آینده را طالب هستیم"خدا باشد 
هاى خود را معطوف به همین وطن سماوى خویش سازید زیرا در این صورت هنگامى ها و اشکدعاها، ناله

مسیح خواهید زیست. که رخت از این جهان بربندید با شادى در نزد

داورى الهى 

همواره این موضوع را در نظر داشته باشید که چگونه در برابر خدا یعنى داورى که چیزى از او پوشیده 
توان او را هاى بیهوده نیز نمىتوان تغییر داد و با عذر و بهانهماند خواهید ایستاد. راى خدا را با رشوه نمىنمى

ر قطع صادقانه شما را داورى خواهد کرد. اگر با دیدن آثار عصبانیت بر چهره کسى بر فریفت. وى بطو
آشوبید در برابر خدا که از اعمال احمقانه و گناه آلودتان آگاه است با چه جرئتى خواهید ایستاد؟ زمان گریه مى

گردد.ىو التماس اکنون است یعنى مادامى که این کار براى ما و در درون ما مفید واقع م
کنند:نصایح زیر تصویرى از صبر و تقدیس ارائه مى
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اى که در حقتان شوید بیشتر بخاطر شریر بودن آنها غمگین شوید تا بدىهر گاه با آزار دیگران روبرو مى
ه و اند. براى دشمنان خویش با میل و رغبت دعا کنید و صادقانه آنها را بیامرزید. اگرکسى را آزردمرتکب شده

اید بى درنگ از او پوزش بطلبید. در وجودتان رحم و شفقت باید نیرومندتر از خشم باشد. با تمامى رنجانده
توان خویش بر اراده خود تسلط یابید تا بدنتان مطیع روحتان شود. 

نشوید. آیا بهتر است که رفتار گناه آلود خود را در این جهان ترك کنید تا در جهان آخرت با مجازات روبرو 
سوخت آتش جهنم چیزى جز گناهانتان خواهد بود؟

بنابراین جز دوست داشتن خدا و خدمت کردن به او کار دیگرى براى آینده ما مفید نخواهد بود. اگر خدا را 
به تمامى دل خویش محبت کنید از مرگ، مجازات، داورى یا جهنم هراسى نخواهید داشت. محبت کامل امنیت 

آورد. اما اگر این محبت هنوز آن اندازه نیرومند نیست که بتواند شما را از ارتکاب گناه باز به ارمغان مىالهى را 
دارد شاید هراس از جهنم بتواند.

دهدنصیحت نیک که طریق نیک زیستن را نشان مى

بر خداوند توکل نما و نیکویى بکن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. و در خداوند تمتع ببر، "
پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وى توکل کن که آن را انجام 

).3:37- 5(مزمور"خواهد داد
اى را از دیگران مشاهده براى خود نیز نپسندید. هر گاه رفتار پسندیدهپسندید آنچه را که براى دیگران نمى

گریزید. کنید از آن سرمشق گیرید و هر گاه رفتارى ناپسند دیدید چنان از آن دورى جویید که گویى از مار مى
ارید اگر هم خود چنین رفتارى دارید به اصالح آن همت گمارید. همانگونه که رفتار دیگران را زیر نظر د

دیگران نیز رفتار شما را زیر نظر دارند. 
اگر در طى روز رفتار مطلوبى داشته باشید شب هنگام، شاد خواهید بود. به رفتار خود کامالً توجه داشته 

باشید. هر چه هم بر دیگران گذشت از حیات روحانى خویش غافل نمانید. 



1

بخش دوم

نصایحى درباره امور باطنى 

حیات باطنى 

).21:17(لوقا "ملکوت خدا در میان شمااست"فرماید: خداوند ما عیسى مسیح مى
با تمام وجود خود به سوى خدا بازگشت کنید و این دنیاى سیه روز را ترك گویید تا روح و جانتان آرامى 

گذرد متمرکز شوید. هر گاه چنین کنید خواهید یابد. ظواهر دنیوى را ناچیز شمارید و بر آنچه در درونتان مى
شرب نیست بلکه عدالت و سالمتى و خوشى زیرا ملکوت خدا اکل و"آید. دید که ملکوت خدا به نزد شما مى

اى شود. اگر در قلب خویش جاى ارزنده). ملکوت خدا به شریران عطا نمى17:14(رومیان"القدسدر روح
براى مسیح مهیا سازید او به نزد شما خواهد آمد و تسلى و آرامش خاصى را به ارمغان خواهدآورد. جالل و 

برد. سخن . او از این که غالباً به آرامى باطن شما را مالقات کند لذت مىاى باطنى استزیبایى مسیح مساله
کند بغایت عظیم است. دوستى صمیمانه با او گفتن او لذت بخش و مطلوب است. تسلى وآرامشى که عطا مى

انگیز است. حیرت
ه نزدت آید و یار تو گردد. اى ایماندار وفادار، خویشتن را براى استقبال از محبوب خود آماده ساز تا او ب

هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آن است که "فرماید:این همان چیزى است که عیسى در این آیات مى
نماید، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نماید؛ و آنکه مرا محبت مىمرا محبت مى

). 21:14(یوحنا"نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت
هنگامى که مسیح را دارید ثروتمند هستید. او کافى است. او تمامى نیازهایتان  را برآورده خواهد ساخت تا 

توانید بر آنها تکیه کنید. کسانى که افتند. نمىیابند و مىها تغییر مىمجبور نشوید که بر دیگران اتکا کنید. انسان
ثبات هستند. اما مسیح تا ابد امین ا در برابر شما قرار گیرند. آنان همچو باد بىامروز با شما هستند شاید فرد

است.
کامالً بر خدا توکل کنید و نسبت به او محبتى توام با احترام داشته باشید. خدا از شما مراقبت خواهد فرمود. 

). هر جا هم که زندگى کنید 14:13(عبرانیان"زانرو که در اینجا شهرى باقى نداریم بلکه آینده را طالب هستیم"



2

غریب و مسافر هستید. تا باطناً با مسیح اتحاد نیابید آرامش نخواهید یافت. چرا بر روى زمین به دنبال محلى 
براى استراحت و آسایش هستید؟ زمین خانه شما نیست بلکه آسمان خانه شماست. هر چیزى در این جهان 

جود ندارد.موقتى است. براى  شما هم استثنایى و
خواهید نحوه تامل درباره امور عالى و آسمانى را فرا گیرید به آمادگى مسیح براى مردن بر روى اگر مى

ها آرامش عظیمى نصیبتان هاى مقدس او فکر کنید. این کار در سختىصلیب بیندیشید. براى مدتى به زخم
خواهد کرد. مسیح نیز همانند شما آورد خنثى خواهد ساخت و زهر مشکالتى را که جهان براى شما بوجود مى

در جهان زیست. او با نفرت مردم روبرو شد و آنان او را نپذیرفتند. بهترین دوستانش نیز در دشوارترین لحظات 
اش او را ترك گفتند. زندگى

ها لب به شکایت کنیم تا در سختىها بود پس چگونه ما جرئت مىاگر مسیح حاضر به تحمل سختى
گشاییم؟ 

مسیح دشمنان و مخالفانى داشت. پس چگونه است که ما توقع داریم همه دوست ما باشند و براى ما بانى 
خیر و برکت شوند؟ 

توانید بخاطر صبر و بردبارى خویش تاجى آسمانى کسب کنید. اگر با مشکالت این جهان روبرو نشوید نمى
سیح خواهید شد؟ اگر حتى یک بار براستى اسرار خداوند اگر هیچگونه مخالفتى با شما نشود چگونه دوست م

ما عیسى را کشف کرده و اندکى از محبت عظیم او چشیده باشید دیگر راحتى و آسایش خودتان پشیزى براى 
شما ارزش نخواهد داشت. 

به دارد و از بند تمایالت دست و پاگیر رها شده است خودمسیحى صادقى که عیسى و حقیقت را دوست مى
تواند با ماندن در تواند خویشتن را از نظر روحانى ارتقاء بخشد. وى مىشود و مىخود به سوى خدا کشیده مى

حضور عیسى زندگى ثمربخشى داشته باشد. 
اگر بتوانید مسایل گوناگون را نه از دید مردم بلکه آنگونه که هستند ارزیابى کنید خردمندانه عمل خواهید کرد 

هید داد که خدا معلم شماست.و نشان خوا

فروتنى 

به این مساله که چه کسى با شما و چه کسى بر ضدتان است چندان توجه مبذول ندارید. فقط بخواهید که 
اى داشته باشید خدا از شما دفاع خواهد کرد و دهید با شما باشد. اگر وجدان آسودهخدا در هر آنچه انجام مى
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داند که چه وقت و چگونه شما را نجات بخشد. به او توکل شما لطمه زند. خدا مىکسى نخواهد توانست به 
کنید. 

براى دیگران مفید است که عیوب ما را بدانند و ما را بخاطر آنها سرزنش کنند. چنین مالمت هایى ما را 
د. خدا فروتنان را پیمایدارند و فروتنى راهى دراز براى ایجاد صلح میان ما و دیگران مىفروتن نگاه مى

دهد. او به فروتنى ایشان توجه دارد و به آنان فیض عطا کند و آنها را محبت کرده تسلى مىمحافظت و یارى مى
کند. مى

رساند. خدا اسرار خویش را به فروتنان کند و به جالل مىافتد خدا او را بلند مىهنگامى که شخص فروتن مى
فرماید. اگر شخص فروتنى باشید حتى در صورتى که دیگران ى خود دعوت مىگوید و ایشان را به سوباز مى

شما راتحقیر کنند آرامش خواهید داشت زیرا بنیاد زندگى شما خداست نه جهان.
توانید از پیشرفت روحانى خود سخن گوئید که خود را با دیگران مقایسه کرده و فضایل خود را زمانى مى

نید. کمتر از هر کس دیگرى بدا

بهتر است که صلح طلب باشیم 

توانید به دیگران کمک کنید تا آنها نیز صلح طلب باشند. شخص عصبى اگر خودتان صلح طلب باشید مى
درنگ مسایل را به بدترین شکل ممکن تعبیر کند بیند و حاضر است تا بىاى مىمسایل را به شکل تحریف شده

سازد. اگر در صلح و آرامش باشید به دیگران ظنین ا به شرایط خوب مبدل مىاما شخص آرام حتى شرایط بد ر
نخواهید شد. اما اگر ناراضى و ناآرام باشید تردیدهاى گوناگون آسایش رااز شما خواهند ربود. بدین سان نه 

خود آرامش خواهید داشت و نه خواهید گذاشت تا دیگران آرامش داشته باشند. 
و دیگران را عفو کنید. ببینید که چقدر از محبت و فروتنى راستین که سنخیتى با خشم خود را سرزنش 

گرفتن بر دیگران ندارد دور هستید. زیستن با مردمان نیک سیرت و رئوف کار دشوارى نیست. همگان از 
همتا و ى بىاجو عطیهگر و ستیزهبرند! اما سر کردن با اشخاص لجوج، اخاللمصاحبت با چنین کسانى لذت مى

داند که چگونه باید رنج و سختى را تحمل کند از بیشترین عملى در خور تحسین است. شخصى که بخوبى مى
شود و دوست مسیح و وارث آرامش برخوردار خواهد شد. چنین کسى بر نفس خویش و بر جهان پیروز مى

گردد.آسمان مى
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سادگى و پاکى 

توانید به فرا سوى امور دنیوى پر گشائید. سادگى در نیت تند که به کمک آنها مىسادگى و پاکى دو بالى هس
شود تا وى شخص باعث مى شود تا وى براى عمل به اراده الهى بکوشد و محبت خالصانه شخص سبب مى

ید خدا را ببیند و بچشد. اگر تصمیم بگیرید که در فکر چیزى جز اراده خدا و خیر و صالح همسایه خود نباش
مند خواهید شد. از آزادى درونى عظیمى بهره

اى زنده و کتابى خواهد بود که از خالق حکایت اگر روح و جانتان سالم باشد هر مخلوقى براى شما آینه
گوید:    برگ درختان سبز درنظر هوشیار   هر ورقش دفترى شاعر مى-Pدارد. هر مخلوقى ولو به ظاهر{

}Pترجم) است معرفت کردگار (م
نمایاند. اگر باطناً نیکو و پاك باشید هر چیزى را به آسانى درك اى از نیکویى خدا را مىاهمیت، گوشهبى

برد. خواهید کرد. قلبى که بر آن زنگارى نیست به اسرار آسمان و زمین پى مى
بینند و کسانى که وضع درونى انسان بر قضاوت او تاثیر دارد چنانکه پاکدالن در جهان شادى و سرور مى

کنند. وجدانى ناآرام دارند در همه جا درد و رنج مشاهده مى
شود زنگ از آن کند همانند آهنى است که وقتى در آتش فرو برده مىشخصى که به سوى خدا بازگشت مى

گردد. هنگامى که در شود و مبدل به انسانى جدید مىگردد. چنین شخصى بیدار مىشود و سرخ مىىزدوده م
هاى هراسید و براى گریختن به روششوید از تن دادن به هر خواسته کوچکى مىزندگى روحانى خود سرد مى

دیگر به چیزهاى کوچکى یابید شوید. اما هر گاه به کمک خدا بتدریج بر خویشتن تسلط مىدنیوى متوسل مى
کنید. آزرد چندان توجهى نمىکه در گذشته بشدت شما را مى

کند طبیعت انسانى و آنچه خدا به صورت فیض عطا مى

فریب ظاهر چیزى را نخورید. طبیعت انسانى و فیض با یکدیگر در تضاد هستند. براى تشریح تفاوت میان 
توان به مطالب زیر اشاره کرد. این دو مى

اندازد. طبیعت انسانى همواره فقط به کند و به تله مىطبیعت انسانى فریبکار است و اغلب انسان را گمراه مى
اندیشد. ورزد و به خدا مىاما فیض از نیرنگ و تزویر اجتناب مىاندیشد. خود مى
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اندازد و از رویارویى با مرگ اکراه دارد. بندرت ممکن است الگوهاى طبیعت انسانى جنگ و جدال به راه مى
د کند و مایل است تحت نظارت باشنوینى را فراگیرد یاتحت تسلط درآید. اما فیض از شهوت رانى اجتناب مى

کند.هاى خود سوء استفاده نمىو از آزادى
کوشد از کند و تاجایى که در توان دارد مىطبیعت انسانى همواره به سود خود و براى کسب امتیاز فعالیت مى

اندیشد بلکه به فکر منفعت سایرین است.دیگران بهره جوید. فیض به هیچ روى به خود نمى
پذیرد امإ؛) کک فیض احترام و پرستش را متوجه و تملق را با شادى مىطبیعت انسانى چاپلوسى، احترام

سازد. خدا مى
طبیعت انسانى از تحقیر و طرد شدن بیزار است اما فیض حاضر است تا چنین چیزهایى را بخاطر خدا تحمل 

داند. کند و آنها را عنایاتى خاص از جانب خدا مى
برد و مایل العاده و منحصر به فرد است اما فیض از امور عادى لذت مىطبیعت انسانى دلباخته امور خارق

است ملبس به سادگى شود.
برد. اما داند و از داشتن اموال شخصى لذت مىتر مىطبیعت انسانى حریص است و گرفتن را از دادن فرخنده

تر است دادن از گرفتن فرخنده"داند که بخشد و به اندك قانع است. فیض مىفیض سخاوتمندانه به فقرا مى
).35:20(اعمال "

دهد. کسب امتیاز یگانه هدف آن است و طبیعت انسانى هیچ خدمتى را از روى سخاوتمندى انجام نمى
طلبد و براى ستایش و تمجید بیهوده خواهد توسط دیگران ستوده شود. اما فیض پاداشى جز خدا نمىمى

ارزشى قایل نیست. 
بالد و از نامه خویش مىنسانى مشتاق آن است که دوستان و بستگان بسیار داشته باشد و به شجرهطبیعت ا

دارد و فضیلت را باالتر از برد اما فیض دشمنان را دوست مىبودن در میان مردمان ثروتمند و متشخص لذت مى
تر اص متنفذ و حقیقت را عالىکند تا اشخداند. فیض بیشتر با انسان پاك و ساده همدردى مىاصل و نسب مى

داند.از شعارهاى توخالى مى
خواهد بخاطر اعمال نیکش ستوده شود. اما فیض اعمال طبیعت انسانى در پى کسب تائید دیگران است و مى
داند.سازد و هرگونه ستایش و تمجید را از آن خدا مىنیک و وقف و سرسپردگى خویش را به خدا مخفى مى

اى از جانب خداست و در زندگى اشخاصى که حقیقتاً روحانى هستند یضى نورى آسمانى و عطیهچنین ف
یابد و صورت خدا بر روح انسان منقوش شود فیض فزونى مىشود. هنگامى که طبیعت انسانى مهار مىدیده مى

گردد.مى
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چگونه باید در مورد خود بیندیشیم؟

رید اعتماد نکنید. معموالً از فیض درست دیدن یا درك الزم براى قضاوت به قضاوتى که در مورد خود دا
رود. مباالتیمان بسرعت از بین مىصحیح برخوردار نیستیم. اندك نورى که در ما وجود دارد به دلیل غفلت و بى

ن عذر شویم و سپس با آوردکنیم. اغلب اشتباهى مرتکب مىتر از آن است که تصور مىدید روحانى ما ضعیف
گذاریم. به مى"خشم مقدس"شویم و نام آن را کنیم. گاه دچار احساساتى مهار ناپذیر مىو بهانه کار را بدتر مى

کنیم. توهین دیگران را بخوبى کنیم و عیوب به مراتب بدتر خود را فراموش مىعیوب کوچک دیگران توجه مى
اند. اگر صادقانه به خود ه سایرین چقدر از ما رنجیدهکنیم کبه یاد داریم اما بندرت به این مساله توجه مى

بنگریم سایرین را با شدت کمترى داورى خواهیم کرد. اگر مسیحى حقیقى باشید نخست ایرادهاى خود را 
هاى دیگران سکوت اختیار خواهید کرد. اگر تماماً مجذوب رابطه شخصى خود خواهید یافت و در مورد ضعف

در زندگى دیگران مداخله نخواهید کرد.بإ؛* کک خدا شده باشید
هنگامى که با خود نیستید کجا هستید؟ چه سودى دارد اگر به همه جا سرك بکشید و اعمال و رفتار همه را 

زیر نظر بگیرید اما خویشتن را از یاد ببرید؟
. اگر به امور مادى اگر خواهان آرامش ورسیدن به هدف هستید باید جز هدف خویش به چیز دیگرى ننگرید

تر تر، مطلوبتر، عالىاهمیت دهید بطرز فاجعه آمیزى سقوط خواهید کرد. اجازه ندهید تا براى شما چیزى مهم
شود بیهوده و عبث بدانید. جز خدا تر از خدا و رضاى او باشد. آرامشى را که از مخلوقات ناشى مىو مقبول

ند. فقط خدا ابدى، نامحدود و در همه جا حاضر است. فقط خدا تواند قلب دوستدار او را اقناع ککسى نمى
تواند به انسان آرامش بخشد و قلب او را شاد سازد. مى

شادى وجدان پاك 

کند که وجدانى پاك دارد. وجدان خویش را پاك نگاه دارید تا شاد باشید. سر بلندى شخص نیکو ثابت مى
را تحمل کند و هنگامى که زیر حمله باشید مایه دلگرمى شما خواهد بود . تواند بارى سنگین وجدان پاك مى

وجدان ناپاك همواره ناراحت و در هراس است. 
هاى پست و فرومایه هیچگاه حقیقتاً شاد اگر قلبتان شما را متهم نسازد خواب شیرینى خواهید داشت. انسان

).22:48(اشعیا"براى شریران سالمتى نخواهد بودگوید که خداوند مى"نیستند. آنها آرامش ندارند. 
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سخن آنها را باور نکنید. یک روز غضب خدا به ناگهان "خطرى متوجه ما نیست"اگر شریران بگویند: 
گریبانشان را خواهد فشرد و اعمال و افکارشان را نابود خواهد ساخت. 

رد و همواره با غم و اندوه همراه است. آورد عمرى کوتاه داتجلیلى که جهان از شخص به عمل مى
هاى نیک بخاطر وجدان پاك آنهاست نه تعریف و تمجید سایرین. سربلندى و افتخار انسان

اى اندك داند به امور آسمانى عالقهارزش نمىهر کس که در پى نام و شهرت است و چنین چیزهایى را بى
هاى ى است که نه به تعریف و تمجید دیگران و نه به ایرادگیرىترین انسان روى زمین شخصدهد. آرامنشان مى

دهد. اگر کسى از شما تعریف و تمجید کرد شخصى بهترازآنکه هستید نخواهید شد و اگرکسى آنان اهمیتى نمى
هم پیدا شد و تحقیرتان کرد شخصى بدتر از آنکه هستید نخواهید شد. شما همانید که هستید و سخنان دیگران 

داند که چگونه هستید. اگر براستى از درون خویش آگاهید به سخنان به تغییر دادن این امر نیست. خدا مىقادر 
کند.دیگران در مورد خود اهمیت نخواهید داد. دیگران به اعمال ما توجه دارند اما خدا نیات ما را ارزیابى مى

زیرا نه آنکه خود را مدح کند قبول "اید اگردر پى نام و شهرت نیستید پس واقعاً خود را وقف خدا ساخته
). 18:10(دوم قرنتیان"افتد بلکه آن را که خداوند مدح نماید

دوست صمیمى خدا بودن و غالم تمایالت دنیوى نبودن مشخصه شخص روحانى است. 
اولویت باشد دوست داشتن عیسى باید در

داند چگونه مسیح را دوست بدارد و بخاطر مسیح خود را انکار آید که مىشادى و مسرت به سراغ کسى مى
کند. عالقه ما به مسیح باید باالتر از عالقه ما به هر کس و هر چیز دیگرى باشد. اگر دنیا را دوست بدارید 

خواهید شد. عیسى را در آغوش بگیرید تا براى همیشه از ثبات هنگامى که ویران شود شما نیز با نابودى روبرو
برخوردار شوید. 

او را محبت کنید و دوست او باشید. هنگامى که دیگران شما را واگذارند او همچنان به شما وفادار خواهد 
مرگ نزد مسیح ماند. در نهایت چه بخواهید و چه نخواهید از دیگران جدا خواهید شد. بنابراین در زندگى و

بمانید و به وفادارى او اعتماد کنید. هنگامى که از دیگران کمکى برنیاید او به تنهایى قادر به یارى شماست. 
طلبد. تابد و از ما وقف و سرسپردگى کامل مىذات عیساى محبوب ما چنان است که وجود رقیب را بر نمى

را خواهید یافت و اگر فقط در پى خویش باشید، خویشتن را اگر در همه چیز به دنبال عیسى باشید او
زنند که اى به خود مىجویند چنان ضربهخواهید یافت و این به ضرر شما خواهد بود. کسانى که عیسى را نمى

اى نیستند.دشمنانشان در تمام عمر خود هرگز قادر به زدن چنین ضربه
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چگونه دوست صمیمى مسیح شویم؟ 
رسد. اما هنگامى مى که عیسى با ماست همه چیز خوب است و هیچ مشکلى به نظر حل ناشدنى نمىهنگا

تواند به ما که عیسى نیست همه چیز مشکل است. اگر عیسى در درونمان با ما سخن نگوید هیچ کس نمى
آورد. اگر ارمغان مىآرامش عطا کند. مشارکتى هر اندازه کوتاه با مسیح، از جانب او براى ما تسلى و آرامش به

) 28:11(یوحنا"خوانداستاد آمده است و تو را مى"به خاطر داشته باشید هنگامى که مریم مجدلیه به مرتا گفت: 
خواند تا به جاى درنگ از گریستن باز ایستاد. چه لحظات شیرینى است زمانى که عیسى ما را فرا مىمرتا بى

گریستن از شادى روحانى پر شویم.
زندگى بدون عیسى همانند باغ خشکى است که زیر آفتاب سوزان قرار دارد. احمقانه است اگر چیزى را 

تواند به شما عطا کند که جاى بخواهیم که با حضور عیسى در زندگى ما در تضاد باشد. دنیا چه چیزى مى
نجا بهشت است. اگر عیسى عیسى را بگیرد؟ وقتى او در جایى نیست آنجا جهنم است . هر جا او حضور دارد آ

یابد به گنجى بزرگ دست یافته و با شماست هیچ دشمنى قادر نیست به شما صدمه زند. کسى که عیسى را مى
به عالیترین دستاورد ممکن رسیده است. از دست دادن او بدبختى بزرگى است . حتى مصیبتى بزرگتر از نابود 

ى اما دوستى صمیمانه با او ثروتى غیر قایل محاسبه است.شدن تمام جهان است. فقر یعنى زندگى بدون عیس
خواهیم صمیمانه با عیسى راه رویم به دقت یک هنرمند باید مهارت روحانى خویش را بپروریم. اگر مى

فروتن و صلح طلب باشید تا عیسى با شما باشد. سرسپرده و آرام باشید تا عیسى در شما ساکن شود. 
ظواهر بپردازید او را از زندگى خویش خارج خواهید ساخت. اگر عیسى را از خود برانید و او اگر مجدداً به 

را از دست بدهید به کجا خواهید رفت تا دوستى براى خود بیابید؟ اگر در زندگى خود دوستى نداشته باشیم، 
تنها خواهیم بود. بهتر زندگى براى ما ارزشى نخواهد داشت و اگر عیسى بهترین دوست ما نباشد اندوهگین و 

است تا تمام دنیا بر ضد ما باشد تا این که عیسى را برنجانیم. 
دوستان بسیارى بیابید و آنها را عمیقاً محبت کنید. اما عیسى را بطرز خاصى محبت کنید. بخاطر عیسى و در 

از خدا بخواهید تا آنها نیز او دوستان و دشمنان خود را دوست بدارید. براى تمام دوستان خویش دعا کنید و 
عیسى را بشناسند و محبت کنند. هیچگاه نخواهید تا این محبت توام با سرسپردگى متوجه شما گردد زیرااین 
گونه سرسپردگى شایسته خداست و بس . هر گاه اتفاقات مایوس کننده و ناخوشایندى در زندگیتان روى 

درت بایستید و براى جالل عیسى مسیح هر گونه سختى را دهد مایوس و مغلوب نشوید. به کمک خدا با قمى
شود و پس از آنکه رسد، شب که به پایان رسید صبح آغاز مىتحمل کنید. زیرا پس از زمستان، تابستان فرا مى

گیرد. طوفان فرو نشست آرامش همه جا را فرا مى
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آوریم هنگامى که آرامشى به دست نمى

ها تسلى و آرامش نجوییم. بغایت هنگامى که از آرامش الهى برخوردار هستیم کار مشکلى نیست که از انسان
عالى است که شخص نه از انسان و نه از خدا آرامش و تسلى نطلبد و حاضر باشد بخاطر خدا حزن و اندوه را 

یش طالب عنایات مخصوص الهى با شادى تحمل کند و چیزى براى خود نخواهد و بخاطر اعمال نیک خو
نباشد.

رود شاد و به خدا وفادار باشید چرا باید دیگران تحت اگر هنگامى که همه چیز بر وفق مرادتان پیش مى
گرداند. تعجبى ندارد اگر زمانى که خداى ها را آسان مىتاثیر ایمان شما قرار بگیرند؟ فیض خدا تحمل سختى

هاى خویش احساس نکنید!کند سنگینى آن را بر شانهىقادر مطلق بار شما را حمل م
براى آن که بر نفس خویش مسلط شوید باید کشمکشى سخت و طوالنى را در وجود خود تحمل کنید. 

دهد با شکرگزارى تسلى او را بپذیرید. مطمئن بنابراین هنگامى که خدا از نظر روحانى شما را تسلى مى
اى از جانب اوست که استحقاق دریافت آن را ندارید. آرامش عطیهباشید که این تسلى و 

اجازه ندهید تا برخوردارى از این عطیه شما را به سوى تکبر سوق دهد بلکه با فروتنى کامل آن را بپذیرید. 
هاى جدیدى در انتظار شماست.در ضمن مراقب باشید! این آرامش موقتى است و وسوسه

بختى خویش را از دست دهید بالفاصله مایوس نشوید. با فروتنى و وقتاً احساس نیکاگر قرار است م
تر به شما عطا کند. شکیبایى منتظر خدا باشید که قادر است آرامشى به مراتب عمیق

اى نیست. مقدسین بزرگ و انبیاى گذشته براى کسانى که به راههاى خدا آشنا هستند تجربه فوق چیز تازه
اند. یکى از آنها هنگامى که در ها و تناوب میان شادى و اندوه بودهر زندگى خود شاهد فراز و نشیباغلب د

"جنبش نخواهم خورد تا ابداالباد."و اما من در کامیابى خود گفتم:"شرایط بسیار خوبى قرار داشت چنین گفت:

خود را پوشاندى پریشان اى خداوند به رضامندى خود کوه مرا در قوت ثابت گردانیدى و چون روى 
اى تلخ روبرو شد احساس نکرد که شکست خورده ). اما حتى هنگامى که وى با تجربه6:30-7.(مزمو"شدم

اى دعا کرد:است بلکه با شور و حرارت تازه
).10:30.(مزمور"اى خداوند بشنو و به من کرم فرما. اى خداوند مددکار من باش"

گوید:داد. در این باره وى مىسرانجام خدا به دعاى او پاسخ



10

. "اىاى. پالس را از من بیرون کرده وکمر مرا به شادى بستهماتم مرابراى من به رقص مبدل ساخته"
).11:30(مزمور

اند پس ما که حقیر و ضعیف هایى در زندگى خود روبرو شدهاگر مقدسین بزرگ با چنین فراز و نشیب
القدس بر طبق هدف الهى هستیم نباید از این که حیات روحانى ما همواره پرشور نیست مایوس شویم. روح

. جز به رحمت عظیم خدا به چه ستاندکند و هر گاه الزم باشد آن را از ما باز مىخویش به ما شادى عطا مى
اى نخواهد توان امید بست واعتماد کرد؟ اگر خدا از ما دور باشد و در فقر روحانى باشیم هیچ فایدهچیزى مى

هاى روحانى و آثار ارزنده پر باشد و یا به داشت که دوستان وفادارى داشته باشیم یا کتابخانه ما از کتاب
ام که آن اندازه روحانى و سرسپرده باشد که هرگز هرگز کسى را ندیدهموسیقى دلنوازى گوش فرا دهیم. 

اش خللى پیش آمده است. هیچ قدیسى احساس نکرده باشد که از فیض محروم شده است یا در وضع روحانى
تا به حال آن قدر آسمانى و روحانى نبوده است که هیچگاه با وسوسه روبرو نشود. هرکس که تاکنون بخاطر 

دچار رنج و سختى نشده است شایسته این نیست که به تامل در باب حقایق عمیق روحانى بپردازد. خدا کمى
هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از "اى را که در مورد آرامش سماوى است بخاطر آورید: وعده

رود و طبیعت نمى). شیطان هرگز به خواب7:2(مکاشفه"درخت حیاتى که در وسط فردوس خداست بخورد
اند که نفسانى همواره بیدار است. بنابراین پیوسته خود را آماده نبرد سازید. پیرامون شما را دشمنانى فرا گرفته

آرام و قرار ندارند.

به خاطر فیض خدا سپاسگزار باشید 

مل عادت دهید نه اید تا کار کنید پس چرا در جستجوى آرامش هستید؟ خود را به تحشما متولد شده
آرامش و به جاى شادى به حمل صلیب عادت کنید.

دهد. اما اگر با شکرگزارى به محبت خدا پاسخ بسیار خوب است که خدا ما را با محبت خویش تسلى مى
تواند جریان محبت خدا را به سوى ما متوقف سازد. من هر گونه ایم. قلب ناسپاس مىندهیم مرتکب گناه شده

پذیرم و از هر چیزى که مرا به سوى تکبر سوق برد نمىآرامشى را که اثر توبه را در قلبم از میان مىتسلى و
جویم. هر آنچه عالى باشد مقدس نیست و همه امور خوشایند نیکو نیستند. هر گونه تمایلى دهد دورى مىمى

داریم مطلوب خدا نیست. پاك نیست و هر آنچه ما عزیز مى
شود شخص دیگر دهد که باعث مىهایى به انسان مىى از عطیه فیض و محروم شدن از آن درسبرخوردار

هرگز جرئت سخن گفتن از نیکویى خویش را به خود راه ندهد بلکه تصدیق کند که فقیر و عریان است. آنچه 
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خدا را بخاطر را که متعلق به خداست به خدا بدهید و آنچه را که متعلق به شماست بپذیرید. به عبارتى 
اش سپاس گوئید و خود را بخاطر گناهان خویش و مجازاتى که به همراه دارند سرزنش کنید. اگر مهربانى

هاى بلند به ترین مکان را برگزینید باالترین مکان به شما داده خواهد شد زیرا عمارتهمواره براى خود پایین
دانند.تر از همگان مىان آنانى هستند که خود را پایینبنیادى مستحکم نیاز دارند. از نظر خدا بزرگترین کس

کنند.کسانى که پر از صداقت و شوند فروتنى بیشترى هم پیشه مىچنین کسانى هر اندازه ارزشمندتر مى
جالل آسمانى هستند در پى تعریف و تمجید شنیدن از دیگران نیستند. کسانى که حیات روحانى آنها اساس در 

دانند که تا به حال کسب آیند. آنها چون خدا را عطا کننده تمام برکاتى مىدام تکبر گرفتار نمىخدا دارد در
خواهند تا خدا در آنها جالل طلبند. ایشان بیش از هر چیز دیگرى مىاند از یکدیگر تعریف و تمجید نمىکرده
یابد. 

رید شکرگزار باشید. زیرا در این صورت دابنابراین هرگاه کوچکترین عطایى از جانب خدا دریافت مى
ترى از او کسب کنید. کم بهاترین عطا را نیز چنان بپذیرید که گویى شایسته این خواهید بود که عطایاى عالى

ارزش نخواهد بود. بسیار با ارزش است . اگر به ارزش عطا کننده بیندیشید براى شما هیچ عطایى کوچک و بى
قادر متعال کم بها نیست. بله حتى اگر او درد و اندوه براى ما بفرستد باید از وى هیچ عطایى از جانب خداى 

سپاسگزار باشیم زیرا همواره به فکر خیریت ابدى ماست. 

اندك کسانى صلیب را دوست دارند

ند صلیب عیسى پیروان بسیارى دارد که ملکوت آسمانى او را دوست دارند ولى تعداد اندکى از پیروانش حاضر
او را حمل کنند. بسیارى تسلى و آرامش را دوست دارند اما عده انگشت شمارى حاضرند تا با خصومت 
دیگران روبرو شوند. بسیارى مشتاق شرکت در شام خداوند هستند اما اندك کسانى حاضرند تا همانند مسیح 

تا بخاطر او رنج کشند. بسیارى تا روزه بگیرند. همه حاضرند تا در شادى مسیح شریک شوند اما حاضر نیستند
اش نیز مانند تا از جام ایثارگرىشکند با او همراه هستند اما اندك کسانى نزد وى مىخوردن نانى که مسیح مى

شوند اما اندك کسانى حاضرند تا با بر دوش گرفتن صلیب او پذیراى بنوشند. بسیارى از معجزات او دلگرم مى
کنند و یابند وى را ستایش مىبسیارى تا زمانى که از عیسى آرامش و تسلى مىخوارى و حقارت شوند. عده

کند و براى مدت زمانى هر چند کوتاه آنها را خوانند اما هنگامى که او خود را مخفى مىنامش را مبارك مى
شوند. گشایند و اندوهگین مىگذارد لب به شکایت مىوامى
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ودش و نه بخاطر کسب برخى امتیازات خاص دوست دارند چه در زمان اما کسانى که عیسى را بخاطر خ
پردازند. حتى اگر عیسى دیگر مشکالت و چه زمانى که از آرامشى عظیم برخوردارند به حمد و ستایش او مى

هرگز به آنها آرامش عطا نکند ایشان به پرستش و شکرگزارى خود ادامه خواهند داد. در محبت خالصانه به 
انگیزى نهفته است! کسانى را که آلوده به منفعت طلبى و خود محورى نیست چه قدرت اعجابمسیح که

توان با یک کلمه توصیف کرد: منفعت طلب. مگر غیر از این است که همواره در پى آرامش و تسلى هستند مى
! این افراد فقط به کنند که دوستدار نفس خویش هستند نه مسیحچنین کسانى با اعمال و رفتار خویش ثابت مى

اندیشند و بس.منفعت خویش مى
توان توان شخصى را یافت که حاضر باشد خدا را بدون هیچ چشمداشتى خدمت کند؟ بندرت مىکجا مى

شناسید که حقیقتاً مسکین در روح باشد و بر هیچ مخلوقى اى را یافت! آیا کسى را مىچنین شخص روحانى
متکى نباشد؟

اگر کسى تمامى اموال خانه خویش را براى "). 10:31(مزمور"از لعلها گرانتر است "خصى قیمت چنین ش
) و اگر شخصى براى جبران گناهانش سخت 7:8(غزل غزلها"محبت بدهد، آن را البته خوار خواهند شمرد

النى ها قرار بگیرد هنوز راهى طوبکوشد هنوز کار چندان بزرگى نکرده است. اگر وى تحت بهترین آموزش
ماند که باید پیش روى دارد. حتى اگر وى بسیار پرهیزکار و سرسپرده باشد باز هم کار بسیار مهمى باقى مى

کک واگذارد و بویژه نفس خویش را انکار کند و اثرى از 5انجام دهد. این کار چیست؟ او باید همه چیز رإ؛
ه از او وجود دارد عمل کرد باید چنین بیندیشد خودخواهى در خود باقى نگذارد. وقتى وى به تمام انتظاراتى ک

ستایند باید موافقت خویش را با آنها اعالم ندارد و اعتراف که کارى نکرده است. هنگامى که دیگران او را مى
منفعت بیش نیست. کند که غالمى بى

ید عمل کردید، گویید که اهمچنین شما نیز چون به هر چیزى که مامور شده"فرماید: همانگونه که انجیل مى
). وقتى شخص اذعان داشت که 10:17(لوقا "منفعت هستیم زیرا که آنچه بر ما واجب بود بجا آوردیمغالمان بى

بر "غالمى بى منفعت بیش نیست براستى مسکین در روح خواهد بود و همصدا با مزمور نویس خواهد گفت: 
). با این حال هیچ کس به این دلیل 16:25(مزمور "ین هستممن ملتفت شده، رحمت بفرما زیرا که منفرد و مسک

ترین مکان را براى خویش برگزیند تواند نفس خویش را انکار کند و از امور مادى چشم پوشد و پایینکه مى
تر، نیرومندتر و فارغ بال تر از دیگران نیست. روحانى

شاهراه صلیب مقدس 
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اگر کسى خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و "آشفته است: بسیارى را این سخنان عیسى بر
). اما براى آنها شنیدن این آخرین جمله عیسى به مراتب 24:16(متى"صلیب خود را برداشته، از عقب من آید

).41:35(متى"اى ملعونان از من دور شوید در آتش جاودانى..."دشوارتر خواهد بود: 
کنند نباید در هراس از چنین سپارند و او را پیروى مىا شادى به سخنان مسیح گوش مىکسانى که ب

محکومیتى باشند. هر یک از خادمان صلیب که همچون مسیح مصلوب زیسته است با آرامش و اطمینان داور 
ن است آسمانى خویش را مالقات خواهد کرد. بنابراین چرا از حمل صلیب خویش بیمناك هستید؟ مگر نه ای

گردد؟ که این کار شما را به ملکوت خدا رهنمون مى
یابیم.از طریق صلیب نجات مى
یابیم.از طریق صلیب حیات مى

کند. قدرت صلیب ما را در برابر دشمنانمان حفظ مى
سازد.صلیب براى ما سالمت ذهنى مهیا مى

. یابیماز طریق صلیب به شادى روحانى دست مى
توانیم از عالیترین شکل فضیلت برخوردار   شویم.از طریق صلیب مى

گردد.از طریق صلیب تقدیس ما تکمیل مى
جز در صلیب رستگارى و امید به حیات ابدى وجود ندارد. صلیب خویش را حمل کنید و از عیسى پیروى 

اید با او زندگى هم خواهید کرد. کنید. ابتدا او صلیب را حمل کرد و بخاطر شما بر آن جان سپرد. اگر با او مرده
به هر سو که بنگرید، در آسمان و زمین راهى اگر در مجازات او سهیم شوید در جالل او نیز سهیم خواهید شد. 

تر از شاهراه صلیب مقدس نخواهید یافت.بهتر و امن
ها را بکشید باز خواهید دید که حتى اگر در برخورد با مسایل بهترین نظر ممکن را ابراز کنید و بهترین نقشه

زى نیست. بر اثر حمل صلیب یا دچار چه بخواهید و چه نخواهید ناگزیر از رنج کشیدن هستید. از صلیب گری
درد جسمانى خواهید شد یا در روح خویش دچار کشمکش خواهید گشت. گاه احساس خواهید کرد که خدا 
شما را واگذاشته است و گاه همسایه براى شما دردسر خواهد آفرید. گاه ممکن است خودتان  بار خود شوید. 

اى جز تحمل نیست زیرا خدا از این طریق تحمل کنید چارهها را خواهد این سختىتا زمانى که خدا مى
ها هاى مهمى به شما بیاموزد. باید تماماً خود را به خدا بسپارید و اجازه دهید تا تحمل سختىخواهد درسمى

هاى هاى مسیح است که خود نیز متحمل رنجبر فروتنى شما بیفزاید. فقط کسى قادر به درك ارزش رنج
شد. بنابراین از صلیب گریزى نیست زیرا در همه جا منتظرتان است. حتى اگر بدوید و فرسنگها مشابهى شده با
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توانید خود را از آن پنهان سازید. باال و پایین، داخل و خارج، به هر جا بروید صلیب با از آن دور شوید نمى
شماست. 

و شما را به جایى هدایت خواهد کرد اگر با رغبت صلیب را حمل کنید صلیب هم شما را حمل خواهد کرد
رسد. چنین جایى را بر روى زمین نخواهید یافت. اما اگر بر خالف میل خویش که رنج و سختى به پایان مى

مجبور به حمل صلیب شوید، کارتان دشوارتر خواهد شد و بر بارتان افزوده خواهد گردید. هر طرز فکرى هم 
ر خویش ندارید. اگر به طریقى موفق شوید که صلیب خود را کنار بیندازید اى جز حمل باکه داشته باشید چاره

تر باشد. مجبور به حمل صلیب دیگرى خواهید شد که چه بسا ممکن است سنگین
توانید از چیزى بگریزید که هیچکس قادر به گریختن از آن نیست؟ کدامیک از مقدسین مستثنى چگونه مى
بایست که مسیح این زحمات را ببیند آیا نمى"خداوند ما عیسى مسیح نیز مستثنى نبود! اند؟ حتىاز این امر بوده

توانید راهى جز این شاهراه صلیب مقدس بیابید؟اندیشید که مى). چرا مى26:24(لوقا"تا به جالل خود برسد
یح هستید؟ اگر در تمام زندگى مسیح عبارت بود از صلیب و شهادت. آیا شما براى خود طالب راحتى و تفر

فریبید. این زندگى فانى مملو از باشید در اشتباه بزرگى هستید و خود را مىها مىپى چیزى جز تحمل سختى
شود. هر اندازه بیشتر در زندگى روحانى نگریم صلیبى دیده مىرنج و سختى است و به هر سوى آن که مى

یابد درد ید زیرا هر قدر محبتتان به خدا فزونى مىترى باید حمل نمایهاى سنگینخود پیشرفت کنید صلیب
هاى بسیارى کشیده است اگر ارزش صلیب کنید. با این حال کسى که رنجتر احساس مىفراغ از او را بیش

ها را دریابد از تسلى جان بخشى برخوردار خواهد شد. دشوارى
ما ذاتاً حاضر نیستیم تا:

صلیب را حمل کنیم،
صلیب را محبت کنیم،

بدن خود را به انضباط عادت دهیم،
از جاه و مقام گریزان باشیم،

سرزنش و مالمت را با رغبت بپذیریم،
به خود توجه نکنیم و از دیگران هم نخواهیم که به ما توجه کنند،

ها را تحمل کنیم،مشکالت و زیان
دوزیم.و چشم به مال این دنیا ن
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اگر خودتان بخواهید بر طبق موارد یاد شده عمل کنید شکست خواهید خورد. اما اگر به خداوند توکل کنید 
از قوت الهى برخوردار خواهید شد و خواهید توانست تا در برابر جهان بایستید و بر نفس خویش تسلط یابید. 

ه مسیح بیان فرمود و تصمیم بگیرید تا صلیب خداوند بنابراین همانند خادم نیکو و وفادار مثلى باشید ک
خویش را که بخاطر محبت خود به شما مصلوب گردید شجاعانه حمل کنید. 

خواهید دوست خداوند شوید با میل و رغبت کامل از جام او بنوشید. براى کسب آرامش به خدا اگر مى
دانم که دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جاللى که در زیرا یقین مى"توکل کنید و پذیراى رنج و سختى باشید. 

).18:8(رومیان"ما ظاهر خواهد شد هیچ است
ها را ها شیرین به نظر خواهند رسید و شما سختىها و سختىهنگامى که به چنین یقینى برسید تمام رنج

اید. روى زمین یافتهبخاطر مسیح با رغبت تحمل خواهید کرد و چنین خواهید اندیشید که بهشت را بر
ها را بپذیرید تا آرامش به ها شکوه و شکایت کنید آرام و قرار نخواهید داشت. سختىتا زمانى که از سختى

دست آورید. 
زیرا که "حتى اگر همانند پولس به آسمان سوم نیز ربوده شوید باز با خصومت و دشمنى روبرو خواهید شد. 

).16:9(اعمال "ها براى نام من باید بکشدکه چه قدر زحمتمن او را نشان خواهم داد 
خواهید عیسى را دوست بدارید و همواره او رإ؛:بنابراین اگر مى

ها ها شوید. اگر فقط شما الیق آن بودید که بخاطر نام مسیح دچار سختىکک خدمت کنید باید متحمل سختى
کردند و زندگیتان شدید و مقدسین خدا چقدر شادى مىشوید در این صورت چقدر از جالل برخوردار مى

شد! بدون شک باید حیاتى داشته باشید که سراسر مردن است. هر اندازه چقدر براى همسایگان آموزنده مى
بیشتر نسبت به تمایالت خویش بمیرید بیشتر براى خدا خواهید زیست. تا زمانى که بخاطر مسیح حاضر به 

آمادگى درك امور آسمانى را نخواهید داشت. هیچ چیز بیش از این براى خدا مقبول و ها نباشید تحمل دشمنى
براى شما مناسب نیست که حاضر باشید با شادى بخاطر مسیح رنج بکشید. اگر حق انتخاب دارید راه دشوارتر 

تر خواهد ساخت. را برگزینید. این گزینش شما را به مسیح شبیه
کرد. او اى نجات انسان راهى بهتر از رنج کشیدن وجود داشت مسیح از آن پیروى مىمطمئن باشید که اگر بر

باید نفس خود را اگر کسى بخواهد مرا پیروى کند مى"بارها تعلیم داد که پیروانش باید صلیب را حمل کنند. 
).23:9(لوقا"انکار نموده صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند

باید داخل هاى بسیار مىبا مصیبت"العه و بررسى ما تکمیل شد به این نتیجه خواهیم رسید که هنگامى که مط
).22:14(اعمال"ملکوت خدا گردیم
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بخش سوم

گفتگو با خدا

گوید  مسیح در قلب مسیحى وفادار سخن مى

گوید گوش خواهم سپرد. خوشا به حال شخصى که به سخنان خدا گوش من به آنچه خداوند در قلبم مى
شنود.سپارد و در درون خویش سخنان تسلى بخش او را مىمى

هاى دنیا بسته است.شنود اما به روى زمزمهخوشا به حال کسانى که گوش آنها زمزمه الهى را مى
سپارند و فقط به حقیقتى توجه دارند که در حال کسانى که به صداهاى دنیوى گوش نمىواقعاً خوشا به 

شود.درونشان به آنها تعلیم داده مى
بیند و فقط متوجه امور درونى است. خوشا به حال خوشا به حال کسانى که چشمانشان ظواهر دنیوى را نمى

انجام دادن تمرینات روحانى هر روز بیش از دیروز خویشتن توانند عمیقاً در خود فرو روند و باکسانى که مى
را آماده درك اسرار آسمانى سازند. 

هاى دست و پاگیر دنیوى را از کنند و نگرانىخوشا به حال کسانى که براى مشارکت با خدا وقت صرف مى
سازند. خویش دور مى

ها بیندیش و حواس طبیعى خویش را مسکوت ساز تا به آنچه خدا در اى جان من به این خوشا به حال
گوید گوش سپارى.درونت مى

گوید: من نجات، آرامش و حیات تو هستم. نزد من بمان تا آرامش یابى. تمام امور محبوب تو، مسیح مى
هاى زودگذر، وسوسه انگیز هستند و موجب تزودگذر را رها کن و درجستجوى امورابدى باش.لذ

مندى از مواهب تمام خلقت چه اى با خالق خویش ندارى بهرهسرخوردگى خواهند شد. اگر مشارکت صمیمانه
سودى براى تو خواهد داشت؟ بنابراین از تمام امور دنیوى خویشتن را خالص کن.

من وفادار باش. بدین گونه سعادت حقیقى را بکوش تا موجبات رضایت خالق خود را فراهم سازى. به 
کشف خواهى کرد.
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گوید هیاهو سخن مىحقیقت در درونمان بى

خداوندا سخن بگو. خادمت حاضر است تا از تو بشنود. من خادمت هستم. مرایارى کن تا سخنانت را 
بر قلبم نشنید. ات همانند شبنم، آرام آرام بشنوم و درك کنم. خداوندا بگذار تا تعلیم

تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا به ما نگوید، مبادا «صدها سال پیش عبرانیان به موسى گفتند: 
).19:20خروج»(بمیریم

اى «گویم:اما خداوندا دعاى من این نیست. بلکه من نیز همچو سموئیل با کمال فروتنى و مشتاقانه مى
».شنودنده تو مىخداوندا بفرما زیراکه ب

خواهم تا از موسى یا انبیاى دیگر سخنى بشنوم بلکه منتظرم تا از تو اى خداوند بشنوم، از تو اکنون من نمى
توانى که ذهن تمامى انبیاء را تنویر بخشیدى و سخنان خود را به ایشان الهام کردى. فقط تو اى خداوند مى

توانند چیزى به من تعلیم دهند. کمک تو نمىبطور کامل مرا تعلیم دهى و انبیاء بدون
القدس را به من عطا کنند. سخنان آنها زیباست اما اگر تو سخن توانند روحگویند اما نمىانبیاء سخن مى

نگویى کلمات ایشان قادر نیست تا در قلبم آتش افروزد.
دارند اما تو بخشى. آنها اسرار را اعالم مىمىگویند ولى تو هستى که  به این کلمات معنا آنها کلمات را مى

دارند اما تو هستى که در نگاه داشتن این فرایض دارى. آنها فرایض تو را بیان مىهستى که پرده از اسرار برمى
بخشى. آنها مزرعه را آبیارى کنى. آنها راه را نشان مى دهند اما تو هستى که درون مرا تنویر مىمرا یارى مى

رویانى. د اما تو هستى که گیاهان مزرعه را مىکننمى
کنى.دارند اما تو هستى که مرا در فهم سخنانشان یارى مىآنها سخنان خویش رابا صداى بلند اعالم مى

ثمر ام بىبنابراین اى خداوند از طریق کلمات ایشان درباره حقیقت ابدى خویش با من سخن بگو تا زندگى
ام ام، حقیقت را دانستهام اما به آن عمل نکردهصورت مرا محکوم نخواهى کرد که کالمت را شنیدهنماند. در این 

ام.ام لیکن اطاعت نکردهام و ایمان داشتهاما محبت نداشته
دهد. کلمات حیات جاودانى نزد توست. با من سخن بگو. به خداوندا سخن بگو. خادمت به تو گوش فرا مى

امش عطا فرما. همواره تو را خواهم ستود و جالل خواهم داد. روح و جانم آر

با فروتنى باید به سخنان خدا گوش سپرد 
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فرزندم به سخنان من گوش فرا ده زیرا سخنانم بقدرى عالى هستند که دانش تمامى فیلسوفان و فرزانگان با 
توان آنها را با حکمت این جهان مقایسه ز نمىتوانند زد. کلمات من روح و حیات هستند و هرگآنها پهلو نمى

کرد. سخنان مرا نباید براى مقاصد خودخواهانه خویش به کار برى بلکه باید در سکوت با فروتنى و شیفتگى به 
آنها گوش جان سپارى.

ا از دهى تا او رنمایى و از شریعت خود او را تعلیم مىاى یاه خوشا به حال شخصى که او را تادیب مى«
).12:94-13مزمور»(روزهاى بال راحتى بخشى مادامى که حفره براى شریران کنده شود

گویم اما عده بسیارى از من کسى هستم که از ابتدا به انبیاء تعلیم داد. حتى هم اکنون نیز با همه سخن مى
دهند تا به من. به جهان گوش مىتر شنوند. بسیارى با اشتیاقى افزوننظر روحانى ناشنوا هستند و صداى مرا نمى

دهد که ارزش اندکى دارند و مردم عمیقاً مشتاق آنها هستند.اما من جهان وعده چیزهاى زودگذرى رامى
بخشم که بسیار عالى و جاودانى هستند ولى مردم هنگامى که سخن از این امور به میان چیزهایى رإ؛؟ کک مى

کشند. حوصلگى خمیازه مىآید با بىمى
آیاکسى هست که در خدمت به من همان قدر توجه و وفادارى داشته باشد که مردم در خدمت به دنیا و 
رهبرانش دارند؟ مردم براى کسب چند سکه پول حاضرند تا راه پر طول و درازى را طى کنند اما اغلب بندرت 

م باشد. توان کسى را یافت که براى کسب حیات ابدى حاضر به برداشتن حتى یک قدمى
توان گذاشت اهمیتى قائل شرم گیر! تو به هیچ روى براى نیکویى جاودانى و پاداشى که بهایى بر آن نمى

ترین احترام و جاللى که همیشگى است براى تو اهمیتى ندارد. اى خادم تنبل و ایرادگیر خجالت نیستى و عالى
رخوردارى از حیات.بکش! تو بیشتر مشغول فعالیت براى هالك شدن هستى تا ب

فریبد. اگر هاى من کسى را نمىآنهایى که در پى پاداش دنیوى هستند اغلب مایوس خواهند شد اما وعده
کنم و هر آنچه را هایم عمل مىکسى به من توکل کند او را دست خالى روانه نخواهم ساخت. من به تمام وعده

شخاص در محبت به من وفادار بمانند. خواهم تا اسازم . فقط مىگویم عملى مىکه مى
گیرى سخنان مرا بر قلبت بنویس و با جدیت در مورد آنها تامل کن. هنگامى که در معرض وسوسه قرار مى

کنى به خواندن ادامه ده. به اهمیت این سخنان پى خواهى برد. حتى اگر هم اکنون مفهوم سخنانم را درك نمى
این سخنان نیاز خواهى داشت و به درك آنها نایل خواهى شد. زمانى فراخواهد رسید که به 

هنگامى که او -2ها و ها و وسوسهبه هنگام آزمایش- 1کنم: من دوست خویش را به دو طریق مالقات مى
بر - 2هاى خود آزاد شوید و از پلیدى- 1دهم: کنم. من به مرور زمان این دو درس را تعلیم مىرا تسلى عطا مى
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هر که مرا حقیر شمارد و کالم مرا قبول نکند کسى هست که درحق او داورى کند. «ضایل خویش بیفزایید. ف
).48:12یوحنا»(همان کالمى که گفتم در روز بازپسین بر او داورى خواهد کرد

دعا براى داشتن حیاتى وقف شده به خداوند 

خداوندا، خداى من! تو منشاء تمام امور نیکو هستى. من کیستم که جرأت سخن گفتن با تو را داشته باشم؟ 
ترین خادمت هستم. من کوچکترین و ناشایست

با این حال خداوندا مرا به یادآور زیرا هیچ هستم و کارى از دستم ساخته نیست. فقط تو نیکو، عادل و 
مقدس هستى.

توانى هر گونه نیازى را تامین کنى و با برکاتت همه جا را پر سازى.ر هر کارى قادرى و مىتو ب
کند. خداوندا برکات خویش را فقط از کسى دریغ کن که دور از تو زندگى مى

توانم بدون قوت و رحمت تو این زندگى را برتابم؟ با رحمت خود قلب مرا پر از فیض بساز. چگونه مى
ات مپوشان. زیرا در تنگى هستم مرا بزودى مستجاب فرما.روى خود را از بنده

).17:69-18به جانم نزدیک شده آن را رستگار ساز. (مزمور
کنم. جان من مثل زمین    خشک، تشنه تو است.هاى خود را به سوى تو دراز مىدست

مهربان تو مرا در زمین    همواره هدایت بنماید. مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم. روح
).10ù6:143(مزمور

اى خداوند مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم. مرا تعلیم ده تا با شایستگى و فروتنى در حضورت زندگى 
که متولد شناسى. پیش از آن که جهان خلق شود و پیش از آن کنم زیرا تو خداوند من هستى و مرا بخوبى مى

شناختى.شوم تو مرا مى

فروتنى صادقانه ما در حضور خدا 

فرزندم با صداقت درحضورم زندگى کن و همواره با قلبى پاك در انتظارم باش. این کار از تو در برابر 
انصاف خالصى خواهد بخشید. اگر شرارت محافظت خواهد کرد و تو را از شر فریبکاران و افترازنان بى

ارزش دیگران وقعى نخواهى نهاد. هاى بىقیقت تو را آزاد بسازد حقیقتاً آزاد خواهى بود و به گفتهح
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خواهم تا راستى تو مرا تا فرمایى. مىفرمایى. بگذار تا براى من همچنان شود که مىخداوندا درست مى
ر تا راستى تو مرا از هر گونه شرارتى ام تعلیم دهد، محافظت کند و استوار نگاه دارد. بگذاآخرین روز زندگى

خالصى بخشد تا آزادانه با تو راه روم. 
پسندم به تو تعلیم خواهم داد. درباره گناهان خود با بیزارى و اندوه عمیق گوید: آنچه را که مىراستى مى

اى خود را بزرگ مپندار.بیاندیش. هرگز بخاطر این که چند کار نیکو انجام داده
اند. اگر تنها قیقت این است که تو گناهکارى بیش نیستى. شهوات بسیارى تو را گرفتار و اسیر ساختهح

باشى همواره بسرعت شکست خواهى خورد و بسرعت برآشفته و سراسیمه خواهى شد. 
هستى.ترکنى ضعیفکارهایت بیشتر براى تو مایه شرمسارى است تا افتخار و مباهات. تو از آنچه تصور مى

بنابراین هیچ یک از کارهایت را بسیار مهم ندان. جز امور ابدى نباید چیزى براى تو عالى، ارزشمند، تحسین 
برانگیز، متعال عالمانه و ارزنده باشد. 

بیش از هر چیز دیگرى از حقیقت ابدى لذت ببر. همواره از ناشایستگى خویش ناراضى باش. آنچه باید از 
تواند بیش از هر گونه ضرر مادى بر تو لطمه وارد و بگریزى و ناخرسند باشى گناه است که مىآن بهراسى 

سازد. 
شود تا بخواهند اسرار مرا بدانند و نیز بخواهند به عمق برخى صادق نیستند. کنجکاوى و تکبر آنها باعث مى

د. شونرموز الهى پى برند. پیوسته آنها از خود و نجات خویش غافل مى
کارى محدود برخى فعالیت روحانى خویش را به نگارش کتاب و برخى دیگر به نقاشى یا پیکرتراشى و کنده

گویند اما در قلب خویش چندان توجهى به من ندارند.اند. برخى اغلب از من سخن مىساخته
پیوسته در پى امور ابدى اند برخى دیگر که از بصیرت روحانى برخوردارند و نفس خویش را انکار کرده

سازند. هستند. آنها دوست ندارند تإ؛آکک درباره امور زمینى چیزى بشنوند و نیازهاى طبیعى آنها را ناخشنود مى
فرماید به دنیا اعتنا نکنید و مشتاق آسمان باشید، سخن او چنین کسانى هنگامى که روح راستى به ایشان مى

کنند.را درك مى

بت الهى نتایج مح

گویم که به مخلوقى همچون من توجه دارى. اى پدر آسمانى، پدر خداوند من عیسى مسیح تو را شکر مى
کنم.پدر پر از رحمت و خداى جمیع تسلیات تو را شکر مى
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نمایى بیا! هنگامى که داخل قلب من شوى تمام وجود من لبریز از اى خداوند، اى قدوس که مرا محبت مى
تو ملجاى من هستى مرا از تنگى حفظ خواهى کرد. مرا به سرودهاى نجات احاطه خواهى «شادى خواهد شد! 

).7:34مزمور»(نمود.
ى توانم دیگران را چنانکه باید محبت کنم به قوت و تسلى خداوندا از آنجا که من هنوز نا کامل هستم و نم

تو نیاز دارم. مرا پیوسته مالقات کن و با نظم مقدس خویش مرا تعلیم ده. 
مرا از شهوات شریرانه آزاد بساز و قلبم را شفا ده تا از تمایالت زیاده از حد خود خالصى یابد. زیرا هر گاه 

ها تحمل و استقامت کردن خواهم شد و شجاعت کسب خواهم کرد تا در سختىباطناً سالم باشم آماده محبت 
داشته باشم. 

کند سنگین سازد. براى محبت بارى که حمل مىمحبت برکت عظیمى است که هر بار سنگینى را سبک مى
رگى انجام بخشد تا کارهاى بزسازد. محبت عظیم مسیح به ما انگیزه مىها را شیرین مىنیست و محبت تلخى

خواهد تا مسایل هاى عالى زندگى کند و نمىخواهد تا درمکاندهیم و مشتاق رسیدن به کمال باشیم. محبت مى
هایى بازدارند. ابتدایى آن را از پرواز به چنین مکان

تر،هیچ چیز شیرین
قوى تر،
تر،گسترده

خوشایندتر،
ز محبت نیست. تر او در آسمان و زمین مطلوب

کند خداوندا از آنجا که تو سر منشاء محبت هستى منزلگاه محبت تویى. دوستدار خدا با سبکبالى شادى مى
بخشد زیرا با یگانه متعال یعنى سرمنشاء تمامى امور نیکو آشناست. او نه به عطایا بلکه به و سخاوتمندانه مى

رود وکالً به فراسوى هر گونه حد و ن نیازهاى معمولى فراتر مىاندیشد. محبت از حد بر آوردبخشنده آنها مى
کشد. مرزى پر مى

محبت به بارها توجهى ندارد،
اندیشد،هاى خویش نمىبه دشوارى

کند، با رغبت، بیش از توان خود کار مى
.کندمحبت براى گریز از کارى که باید انجام دهد آن را غیر ممکن تلقى نمى
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محبت ایمان دارد که بر هر کارى قادر است. 
گشاید. کند و در را به روى بسیارى از امکانات مىالبته محبت چنین است و بسیارى از نقائص را جبران مى

گویم. خداوندا محبت خود را در من داند که من چه مىهر کسى که وجودش ماالمال ازمحبت باشد مى
خواهم محبت چنان بر من تسلط مشتاق آن هستم که در دریاى محبت تو شناور شوم. مىوسعت ببخش. من

یابد که از خود فراتر روم. بگذار تا آواز محبت را بخوانم. بگذار تا تو را بیش از خودم محبت کنم و خویشتن 
را فقط بخاطر تو دوست بدارم. 
دارد و صادق، مهربان، مطلوب و دلپذیر است. محبت نیرومند، صبور، وفادار، محبت با مالیمت گام بر مى

دقیق، شکیبا و شجاع است و هرگز خودخواه نیست. 
خداوندا محبت من به تو باید توام با سرسپردگى و شکرگزارى باشد و همواره حتى زمانى که شیرینى تو را 

اش دردى براى او به همراه توان یافت که محبتامیدوار و متوکل باشد. زیرا عاشقى را نمىچشم بر تو نمى
ها و پذیرفتن اراده تو نیستم پس شایسته عنوان شیفته و دوستدار نداشته باشد. اگر من حاضر به تحمل سختى

تحمل کند.ها را ها و تلخىخدا نیستم. دوستدار خدا حاضر است تا بخاطر محبوب خویش دشوارى

توان تشخیص داد؟دوستدار حقیقى خدا را چگونه مى
فرزندم تو هنوز دوستدار حقیقى خدا نیستى.

چرا خداوندا؟
کنى. تو بیش از اندازه مشتاق آن آید موضع خود را ترك مىزیرا به محض آن که مشکل کوچکى پیش مى

کند و تسلیم شود موضع خویش را حفظ مىکه وسوسه مىهستى که تسلى یابى. دوستدار راستین خدا هنگامى 
ام که در هر حالتى که باشم، قناعت گویم، زیرا که آموختهنه آنکه درباره احتیاج سخن مى«شود. دشمن نمى

). 11:4(فیلیپیان» کنم
سازد. او مىنگرد و نگاه خویش را بیشتر به محبت عطا کننده معطوف دوستدار حقیقى خدا کمتر به عطا مى

ستاید. شمارد و محبوب را بیش از هر عطا و بخششى مىتر از ارزش عطا بر مىابراز محبت خدا را بسى مهم
کنى با خود نیندیش که کنى چنان که باید در وقف کامل زندگى نمىبنابراین اگر برخى اوقات احساس مى

نسبت به من دارى از عطایاى من است و اندکى طعم اى که هر از گاهى دنیا به آخر رسیده است. حتى عالقه
چشاند. بهشت را به تو مى
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کشاند مقاومت کن اما چندان بر آن امید مبند زیرا زودگذر است. اما در برابر افکارى که تو را به شرارت مى
هاى شریر بایست.و در برابر وسوسه

کشى و سپس دوباره مرتکب همان قوى باش! این که گهگاه با شور و شعف در عبادت به سوى من پر مى
تابى. تا زمانى که رسد که چنین تغییرى را با اکراه بر مىشوى یک واقعیت است. بنطر مىخطاهاى همیشگى مى

رفت. ایستى پاداش خود را خواهى گپسندى و در برابر آن مىاین حالت را نمى
شود تا توجه تو را از عبادت و پرستش به اى متوسل مىبه خاطر داشته باش که دشمن قدیمى تو به هر حیله

آورد تا تو را بترساند و از توان بیندازد جاى دیگرى معطوف سازد. او افکار شرارت آمیز بسیارى به ذهن تو مى
مقدس بردارى. او از اعتراف فروتنانه بیزار است. اگر و بدین ترتیب سبب شود تا دست از دعا و مطالعه کتاب

کند که حتى خود را از عشاء ربانى نیز محروم سازى.بتواند کارى مى
کند تا مرتکب گناه هاى او گرفتار نشوى. هر گاه تو را وسوسه مىبه او گوش نکن! مواظب باش تا در دام

باشى، زیرا نه امور الهى را بلکه امور که باعث لغزش من مىدور شو از من اى شیطان زیرا «شوى به او بگو: 
خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند ملجاى جان ). «23:16(متى » کنىانسانى را تفکر مى

اگر لشکرى بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من ). «1:27مزمور»(من است؛ از که هراسان شوم
).3:27مزمور»(ود، در این نیز اطمینان خواهم داشتبر پا ش

اى همچون سربازى نیکو بجنگ و هر گاه به سبب ضعف خویش افتادى باز به پا خیز و این بار با تجربه
پایان من توکل کن. سپس خویشتن را از خود پسندى و تکبر دور نگه دار. از لغزش تر بر فیض بىافزون

کنند عبرت بگیر. همیشه فروتن باش.تکیه مىمتکبران که بر قوت خود 

عبادت در خفا 

فرزندم بهترین کار براى تو این است که پرستش و عبادت خویش را در خفا انجام دهى. در مورد خود 
افکارى متکبرانه نداشته باش و از چند و چون عبادت خویش زیاد سخن نگو. اجازه نده تا کیفیت عبادتت ذهن 

جهت مغشوش سازد. بهتر است تا کمتر به خود بیندیشى و خود را شایسته عبادت خداوند ندانى.ا بىتو ر
اى پرشور در عبادت دست یابند و با این کار کوشند تا با تالش خود به تجربهاحتیاط مىبرخى اشخاص بى
یش از آنچه پسندیده من است براى برند بزنند. آنها از آنجا که ضعف خویش را از یاد مىبه خویشتن لطمه مى

اى امن کوشند آشیانهدهند. آنانى که مىکوشند و به یکباره همه چیز را از کف مىکسب تجربیات روحانى مى
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هاى خود بلکه با گیرند که نه با بالشوند و بدین طریق یاد مىبراى خود در آسمان بنا نهند عاجز و درمانده مى
یند. هاى من به پرواز درآبال

شوند. بهتر است تا پندارند بندرت از هدایت من برخوردار مىآنهایى که خود را با هوش و خردمند مى
اشخاص به جاى دانش عظیمى که همراه با خود پسندى و غرور است قدرت تشخیص اندکى داشته باشند که با 

زد کمتر داشته باشى.فروتنى همراه باشد. بهتر است تا از آنچه ممکن است تو را متکبر سا
دهى پس شوى و اطمینان خود را به من از دست مىاگر به محض بروز مشکلى مایوس و افسرده مى

خردمند نیستى. کسانى که در زمان صلح و آرامش بیش از اندازه در امنیت هستند در زمان جنگ بکلى 
شوند. سرخورده و ناامید مى

شود به این بیندیش که اگر به خاموشى گراید چه در وجودت افروخته مىهنگامى که شعله حرارت روحانى 
خواهى کرد. هر گاه چنین اتفاقى افتاد به یاد آور که دوباره این شعله افروخته خواهد شد و خاموش شدن آن 

و به اى نیست که به اراده من بوده است به نفع تو تمام خواهد شد.    ارزش تو به تعداد رویاهایى که دیده
مقدس و یا موقعیتى که در ارتباط با دیگران داراى بستگى ندارد. مهارتى که در تفسیر کتاب

اى خواهى بود که حقیقتاً فروتن و پر از محبت الهى باشى و زمانى بیش از همیشه شخص الیق و شایسته
فقط جالل مرا بطلبى.

ایستادن در حضور خدا 

اهم گفت اگر چه در حضور تو خاك و خاکستر بیش نیستم. خداوندا هر گاه خداوندا با تو سخن خو
سخنانى متکبرانه درباره خود گفتم در کنارم بایست تا گناهانم عیان شوند. قادر به انکار آنها نیستم. 

ام و خویشتن را به حد خاك اما اگر فروتن و بر نفس خویش مسلط هستم و از خود محورى دست شسته
ام، که البته واقعاً خاك و خاکسترم، پس فیض تو مرا با مالیمت لمس خواهد کرد و نورت بر قلب کاستهفرو 

من خواهد تابید. آنگاه تصویرى که من از خویشتن در ذهن دارم اگر چه کوچک باشد در دره عمیق هیچ بودنم 
ناپدید خواهد شد. 

ام ام و که شدهت و نشان خواهى داد که کیستم، که بودهاى در برابرم خواهى گرفدر اینجاست که تو آیینه
دانستم. زیرا هیچ هستم و این را نمى

گذرد! من چیزى جز موجودى ضعیف نیستم. شوم چه بر من مىببین هنگامى که به حال خود واگذارده مى
شوم. دى جدیدى پر مىیابم و از سرور و شادهى قوت مىاما به محض آن که محبت خویش را به من نشان مى
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شوم و شوم و به جاى غرق شدن به باال کشیده مىچقدر عالى است که به ناگهان از سنگینى خویشتن آزاد مى
گیرم!در آغوشت قرار مى

کند. محبت تو مرا از ارتکاب ام مىهاى بسیارى یارىکند و به شیوهمحبت تو مرا از خطر حفظ مى
کسى که جان خود را دوست دارد آن را هالك «دارد. کامالً حقیقت دارد که مىشمار محفوظ هاى بىشرارت

» کند و هر که در این جهان جان خویش را دشمن دارد تا حیات جاودانى آن را نگاه خواهد داشت
).25:12(یوحنا

ه هم تو و سازم اما اگر فقط تو رابجویم و محبت کنم آنگامن با محبت کردن خویش، خویشتن را هالك مى
هم خویشتن را خواهم یافت. 

زیرا که آفتاب «خداوندا تو مبارك هستى. من ناالیق هستم اما کرامت و نیکویى تو را هرگز پایانى نیست. 
). خداوندا ما را به جانب 45:5متى»(باراندسازد و باران بر عادالن و ظالمان مىخود را بر بدان و نیکان طالع مى

از تا شکرگزار، فروتن و سرسپرده شویم. تو نجات،دلیرى و قوت ما هستى.خودت متمایل س

اولویت قایل شدن براى خدا 

خواهى از شادى حقیقى برخوردار شوى من باید عالیترین هدف زندگى تو شوم. این امر فرزندم اگر مى
نیات تو را پاك خواهد ساخت و تو را از عالقه نادرست به خود و امور مادى دور نگاه خواهد داشت. اگر 

هى داد. اولویت را به خود بدهى آنگاه از بیرون و درون طراوت خویش را از دست خوا
براى من اولویت قائل شو زیرا من بخشنده تمام برکات هستم. بیندیش که چگونه تمام برکات از من که 

یابند. از اى هستم که از آن نهرها جریان مىشوند. من همچون چشمهسرچشمه نیکویى هستم جارى مى
ند و خویشتن را از آب حیات نوشجوشند کوچک و بزرگ و فقیر و غنى مىوقفه مىهاى من که بىچشمه

سازند. سیراب مى
دارند. اما آنانى ) دریافت مى16:1یوحنا»(فیض به عوض فیض«کنند کسانى که با رغبت و آزادانه مرا خدمت مى

کوشند از چیزى جز من لذت برند و براى خود تفریحى مهیا کنند مسرت حقیقى را نخواهند داشت و که مى
خواهند شد. بنابراین هرگز از نیکویى خویش یا دیگران سخن نگو فقط مرا ستایش هاى بیشمارىدچار سختى

تواند به جایى رسد. کن زیرا بدون من هیچ کس نمى
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دارد. خواهم تا شکرگزار باشى. شکرگزارى، تو را از تکبر باز مىام و مىهر آنچه دارى من به تو عطا کرده
شده باشى حسود و تنگ نظر نخواهى بود و هیچگاه خود خواه اگر از فیض آسمانى و محبت حقیقى پر

افزاید. نخواهى شد. زیرا محبت الهى از همه چیز نیرومندتر است و ظرفیت روح وجان انسان را مى
کسى نیکو «اگر بدرستى بیاندیشى فقط در من شادى خواهى کرد و تمام امیدت بر من خواهد بود زیرا 

). من باید بیش از هر چیز دیگرى ستوده شوم.17:19متى»(نیست جز خدا فقط

خدمت کردن به خدا به هر بهایى که باشد 

ام افکار و احساسات اکنون خداوندا من دوباره سخن خواهم گفت. من در حضور خداوند و پادشاه آسمانى
اى و براى متوکالنت ردهزهى عظمت احسان تو که براى ترسندگانت ذخیره ک«خویش را ابراز خواهم کرد. 

).19:31مزمور»(اىپیش بنى آدم ظاهر ساخته
کنند چه کار مخصوصى خداوندا تو براى کسانى که تو را دوست دارند و با شور و حرارت تو را خدمت مى

دهى تا از شادى وصف ناپذیر تامل درباره تو برخوردار شوند. دهى؟ به ایشان اجازه مىانجام مى
اى و اى تا بتوانم شیرینى محبت تو را بچشم. به من زندگى عطا کردهه من بصیرت خاصى عطا کردهتو ب

زمانى که از تو دور بودم مرا به سوى خود بازگرداندى تا دوباره بتوانم تو را خدمت کنم. خواستى تا تو را 
محبت کنم. 

توانم تو را فراموش کنم؟ است. چگونه مىپایان هستى! زبانم از وصف تو قاصر تو آبشارى از محبت بى
حتى هنگامى که گمشده و ناامید بودم به فکر من بودى. تو بیش از آنچه بتوانم تصورش را بکنم رفتارى پر از 

اى .ام به من نیکى کردهاى و بسى بیش از شایستگىرحمت با من داشته
ایم تا همه چیز را ترك کنیم و تارك هایت را جبران کنم؟ بسیارى از ما خوانده نشدهتوانم نیکىچگونه مى

دنیا شویم و در انزوا زندگى کنیم. آیا اگر در حالیکه تمام جهان براى خدمت به تو خلق شده است من تو را 
ام که مایه بهت و حیرت من شده است و آن یافتهکنم. اما حقیقتى را درام؟ فکر نمىخدمت کنم کار مهمى کرده

این که تو حاضرى خدمت شخص حقیر و ناالیقى چون من را بپذیرى و مرا یکى از خادمان محبوب خویش 
سازى.

دانم که تو بیش از آن چه من تو را خدمت من خادم تو هستم! هر آنچه دارم از آن توست. با این همه مى
شتابند و حتى فرشتگان نیز مرا کمک نى. بفرمان تو آسمان و زمین به یارى من مىککنم مرا خدمت مىمى



12

دهى خود را از آن من سازى. تو بزرگترین کنى این است که وعده مىکنند. اما عالیترین خدمتى که به من مىمى
خادم تمام ما هستى.

ام تو را خدمت کنم. در تمام روزهاى زندگىخواهم هاى تو را جبران کنم؟ مىتوانم خوبىاى مىبا چه هدیه
اى به تو خدمت کنم. تو خداوند من هستى و من آرزو داشتم که براى یک روز هم که شده است  بطرز شایسته

خادم حقیرى هستم که موظف است با تمام نیرویى که در بدن دارد تو را خدمت کند. آن قدر مشتاق ستودن تو 
هاى خدمتم جبران شوند. ن تو خسته نخواهم شد. خداوندا ترتیبى ده تا کاستىهستم که هرگز از ستایش کرد

تمایالت خود را بیازماییم و بر آنها مسلط شویم  

فرزندم هنوز چیزهاى بسیارى هست که باید فراگیرى. 
خداوندا چه چیزهایى؟

براى خود اولویت قایل نشوى و با اشتیاق سازد باشى و دیگر آن کهاین که باید مشتاق آنچه مرا خشنود مى
طالب اراده من باشى.

شوند. در چنین مواقعى بکوش تا دریابى که گاه تمایالتى که در درونت شعله مى کشند موجب گمراهى تو مى
ات جالل دادن من است یا ارضاى بهترین تمایالتت. اگر بکوشى تا مرا جالل دهى هر چه هم بر تو آیا انگیزه

ترین بار تو خواهد رد خشنود خواهى بود اما اگر خودخواهى در وجود تو مکنون باشد تبدیل به سنگینبگذ
شد. 

بنابراین مواظب باش تا بدون مشورت با من به آسانى مطابق هیچ یک از تمایالت خویش عمل نکنى.
وب است اغلب همان بهترین رسد که امور نیکو مطلوب نیستند و آنچه در نگاه اول نامطلگاه به نظر مى

آید. انتخاب از آب در مى
شایسته است که حتى از بهترین تمایالت و مقاصد خود چشم پوشى کنى. اشتیاق مفرط به چیزى باعث 

شود و عدم انضباط ممکن است به رسوایى بینجامد. بدین ترتیب هر گاه دیگران تو را از انحراف ذهن مى
ند ممکن است سرخورده شوى و همین سرخوردگى تو را از من دور سازد. رسیدن به آرزویت باز دار

شاید الزم باشد تا نیروى بسیارى براى چیره شدن بر تمایالت

نفسانى خویش صرف کنى. کار آسانى نیست که تمایالت جسمانى خویش را نادیده بگیرى و بدنى را که 
س سازى. باید براى رسیدن به این هدف بکوشى تا عاقبت بدنت القدتمایل به داشتن انضباط ندارد مطیع روح
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از تو اطاعت کند. به این ترتیب فراخواهى گرفت که به اندك قانع باشى و از چیزهاى ساده خشنود شوى و از 
نامالیمات شکایت نکنى.

شود  بردبارى برتمایالت شهوانى چیره مى

آزارند. براى حفظ آرامش دانم که الزم است بردبار باشم زیرا هر روز بسیارى چیزها مرا مىخداوندا مى
هاو نامالیمات زندگى در امان باشم.توانم از کشمکشاى هم که بکشم نمىخویش هر نقشه

با وسوسه و موانع خواهم که تو از آرامشى مطلق برخوردار باشى و هیچگاه فرزندم حق با توست. نمى
شوى آرامش داشته باشى.خواهم تا حتى زمانى که گرفتار نامالیمات مىگوناگون رو به رو نشوى. بلکه مى

به گمان تو آیا ثروتمندان زندگى راحتى دارند؟ از آنها سوال کن تا به اشتباه خود پى برى. ممکن است 
کشند. حتى اگر این ها رنج نمىرند و همانند دیگر انساناى در زندگى خویش ندابیندیشى که آنها هیچ دغدغه

چنانکه دود «کنى شادکامى آنها براى چه مدت طول خواهد کشید؟اساس تو درست باشد فکر مىاندیشه بى
هاى گذشته را بدشوارى رسد که لذت). همواره زمانى فرامى2:68مزمور »(شود،ایشان را پراکنده سازپراکنده مى

کنند پیوسته با تلخى، خستگى و ترس زندگى مى"نیک بخت "یاد آورد. این ثروتمندان به اصطالح توان به مى
هاى آنان این چنین شوند. لذتبرند دچار دردسر مىو اغلب بخاطر همان چیزهایى که از آنها لذت بسیار مى

هاى خاطر برخوردارى از لذتکوتاه و دروغین است اما کمتر کسانى قادر به درك این مساله هستند. بسیارى به
سازند.ناچیز این زندگى زودگذر دنیوى روح و جان خویش را فدا مى

در خداوند تمتع ببر، ) «30:18سیراك»(تحت تسلط شهوات خویش مباش بلکه بر آنها مسلط شو«بنابراین 
).4:37(مزمور » پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد

زندگى خویش لذت خواهى برد و آرامش مرا کامالً به دست خواهى آورد که اعمالى فقط زمانى براستى از 
کاهند ترك کنى. هر اندازه کمتر به آرامش دنیوى تکیه کنى تسلى و آرامشى که من را که از ارزش حقیقى تو مى

تر خواهد بود. کنم براى تو شیرینعطا مى
ا آغاز کنى تا حدى با غم واندوه روبرو خواهى شد. عادات هنگامى که در درون خویش مبارزه با شهوات ر

قدیمى در برابر تو مقاومت خواهند کرد اما اگر عادات بهترى را جایگزین آنها سازى پیروزى از آن تو خواهد 
تواند برترى را از آن خود سازد. شیطان تو را وسوسه خواهد بود. بدن تو اعتراض خواهد کرد اما روحت مى

تواند او را فرارى دهد. بهترین راه براى فرارى دادن شیطان این است که ستوه خواهد آورد اما دعا مىکرد و به
اى سازى.خود را سرگرم کار سازنده
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همانند مسیح اطاعتى توام با فروتنى پیشه کنیم 

امعه امتیازاتى فرزندم اگر حاضر نباشى مطیع شوى و خدمت کنى  عطاى مرا از دست خواهى داد. یک ج
دارد که براى خلوت نشین ناآشناست. 

توانى آزادانه و با شادى خویشتن را تسلیم مقام باالتر از خود سازى پس بر نفس خود مسلط نیستى. اگر نمى
درنگ به اطاعت از رهبر خود تن در دهى.اگر خواهى بر خویشتن تسلط یابى یاد بگیر که چگونه بىاگر مى

توانى دشمن را مغلوب سازى. اگر زندگى تو با تر مىند داشته باشى که تحت تسلط تو است آسانباطنى نیروم
اراده روح مقدس من سازگار نیست پس مشکل سازترین دشمن تو نفس تو است. اگر از تسلیم کردن خود به 

خداى قادر مطلق دارى. من کهدیگران ابا داشته باشى مفهومش این است که هنوز خویشتن رابسیار دوست مى
ترین انسان ترین و تسلیمو متعال و آفریننده هستى هستم خویشتن را تسلیم جهان ساختم و تبدیل به افتاده

چون در صورت خدا بود، با خدا برابر «روى زمین شدم تا تو بتوانى با فروتنى من بر تکبر خویش فائق آیى! 
ورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالى کرده، ص

حال اگر تو که خاك و خاکستر بیش نیستى، در خداوند خویشتن را تسلیم دیگران «7ù6:2فلیپیان»شد
اى!سازى کار مهمى نکرده

هاى خویش چشم بپوشى و بر طبق خواسته دیگران رفتار کنى. توانى از خواستهبیندیش که چگونه مى
س خود بجنگ و اجازه نده تا تکبر سراپاى وجودت را فراگیرد. هر گاه الزم بود بگذار تا دیگران از با نف

روى تو عبور کنند. 
چه چیزى دارى که بخاطر از دست دادن آن بتوانى شکایت کنى؟ اگر قرار بود مطابق شایستگى خود چیزى 

ام زیرا براى من ارزشمند هستى. چشم پوشیدهشدى. اما من از گناه تو دریافت کنى محکوم به جهنم مى
خواهم تا به محبت من پى برى.مى

توان نظر خدا را جلب کردبا چند کار نیک نمى

خوانم که : خداوندا از داورى تو سخت هراسانم. در کمال حیرت مى
انسان چیست که پاك باشد، و مولود زن که عادل شمرده شود؟«
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).14:15-15ایوب».(خود اعتماد ندارد و آسمانها در نظرش پاك نیستاینک بر مقدسان
توانم بگویم؟اگر فرشتگان هم در نظر خداوند پاك نیستند پس من چه مى

ام که اشخاص نیک و توانم داشته باشم؟ دیدهافتند من چه انتظارى مىاگر ستارگان هم از آسمان به زیر مى
اند اکنون با خوکان در جستجوى خوراك پوزه بر زمین آنانى که نان مقدس خوردهاند و بزرگ لغزش خورده

سایند.مى
کنى. تنها افکار پاکى که دارم عطایى از جانب تو خداوندا فقط آن چیزى در من نیکوست که تو عطا مى

ى اخالقى نیکویى هستند. اگر از من حمایت نکنى قوتى نخواهم داشت و اگر مرا محافظت نفرمایى هیچ ویژگ
شوم و اگر هدایتم کنى جانى دوباره در من وجود نخواهد داشت. اگر مرا به حال خود واگذارى هالك مى

یابم.مى
توان یافت که کوبد. در جهان کسى را نمىتوانم بر خود ببالم؟ داورى تو خودستایى مرا در هم مىچگونه مى

ى رفیع را در خود ببیند.با راستى روبرو شود و استحقاق کسب مقام

هاى خود را در دعا مطرح سازیم؟ چگونه درخواست

خداوندا اگر با تقاضایم موافقى آن را اجابت کن. اگر آنچه «فرزندم روش دعا کردن این گونه است: 
خواهم براى من نیکوست خواهم تو را جالل خواهد داد اجازه فرما تا به نام تو انجام شود و اگر آنچه مىمى

من لطمه خواهد زد اشتیاق به دست آوردن عطا کن تا وقتى آن را یافتم براى جالل تو به کارش برم. اما اگر به
».آن را از قلبم دور ساز

القدس نیست. چرا باید این گونه دعا کرد؟ زیرا هر اشتیاقى اگر چه صحیح و نیکو به نظر آید از جانب روح
اى بیش نیست. بسیارى گمراه القدس است یا وسوسهتوان گفت که خواسته ما از جانب روحگاه به سختى مى

اند. شده
مطرح ساخت. مساله را کامالً به من بسپار و دیگر کارى بنابراین هر درخواست و تقاضایى را باید با فروتنى

پسندى همان شود. دانى که بهترین کدام است. پس بگذار هر چه مىخداوندا تو مى«به آن نداشته باش. بگو: 
گزینى به من عطا کن. مرا در جایى قرار ده گزینى و آن زمانى که برمىگزینى، آن اندازه که برمىآنچه را که برمى

سپارم. پیوسته دانى با من رفتار کن. خود را به دست تو مىه از نظر تو بهترین مکان است و چنانکه الزم مىک
ام. مایل دانى هدایت کن. من خادم تو هستم و براى انجام دادن هر کارى آمادهمرا به هر مسیرى که صالح مى

».کنم. اى کاش بتوانم کامالً چنین باشم!خواهم فقط براى تو زندگى نیستم براى خود زندگى کنم بلکه مى
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توکل بر خدا 

بینى. خداوندا حق با دوست من، بگذار بهترین کار رابراى تو انجام دهم. تو همه چیز را از دید بشرى مى
فرمایى. توست. تو بیش از آن چه من به خود توجه دارم به من توجه مى

خواهى، زیرا توانم بر آن بایستم. با من همانگونه رفتار کن که مىکه مىاى استتوکل بر تو یگانه شالوده
فقط خواست تو نیکوست. اگر اراده تو بر این تعلق گیرد که در تاریکى باشم تو را شکر خواهم گفت و اگر 

هم بود و ام بتابد باز هم سپاسگزارت خواهم بود. اگر در آرامش باشم شکرگزار تو خوابخواهى تا نور بر زندگى
اگر درد و رنج به سراغم آیند باز هم شکرگزار خواهم بود. 

خواهى با من راه روى این گونه باید بیندیشى. براى رنج کشیدن به همان اندازه آماده باش که فرزندم اگر مى
اى. در فقر همانقدر شاد باش که در زمان دولتمندى شاد خواهى بود. براى شادى کردن آماده

ها را تحمل کنم. نیکى و شرارت، شیرینى خداوندا بخاطر تو حاضرم با شادى تا جایى که الزم است سختى
و تلخى و غم و شادى را خواهم پذیرفت و براى همه آنها تو را شکر خواهم گفت. تا زمانى که نزد من بمانى 

اى به من نخواهد زد.  اغم آید لطمهاى که به سر) پاك نکنى هر سختى5:3(مکاشفه"دفتر حیات"و نامم را از 

چگونه تحقیر و توهین شدن را تحمل کنیم؟

فرزندم من جالل آسمان را ترك کردم و بخاطر محبتى که به تو دارم درد و رنج این جهان را متحمل شدم و 
ب طعم غم و اندوه را بدین طریق خواستم تا اندکى بردبارى را به تو بیاموزم. از زمان تولد تا مرگم بر صلی

چشیدم. از بسیارى چیزها محروم شدم. شکایات بسیارى را در مورد خود شنیدم. گوشه و کنایه شنیدم و تحقیر 
ام را با ناسپاسى پاسخ گفتند و بخاطر معجزاتم لعن و نفرینم کردند. شدم اما بردبارى پیشه کردم. مهربانى

و بحث پرداختند.هنگامى که حقیقت را بیان کردم با من به جر
خداوندا از آنجا که تو بردبار بودى من نیز باید خویشتن را برتابم. هر چند ممکن است زندگى تیره و تار 

زیستى تا راه را به ما نشان دهى تواند دگر بار درخشان گردد. اگر تو پیش از ما نمىشود اما با مداخله تو مى
یش گیریم؟ حتى هنوز هم مردد هستیم. اگر براى هدایت ما چنین توانستیم مسیر صحیح را در پچگونه مى

کردیم؟داشت چه مىنورى وجود نمى

بردبارى راستین 
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هنوز «گویى؟ دیگر شکایت مکن! به قربانى شدن من و رنج کشیدن دیگر مقدسین بیاندیش. فرزندم چه مى
). 4:12نیانعبرا»(ایددر جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکرده

کنند بیندیشى اى. اگر به بارهاى سنگینى که دیگران حمل مىدر مقایسه با دیگران تو رنج کمترى کشیده
تر از بارهاى دیگران تر تحمل خواهى کرد و اگر بارهاى خود را سبکمشکالت کوچک خویش را آسان

ت را چه کوچک باشند و چه بزرگ بدون دانى شاید بدین سبب است که بردبار نیستى. بکوش تا بارهاینمى
شکوه و شکایت حمل کنى.

توانم تحمل کنم! مجبور نیستم تحمل کنم! این شخص عمیقاً مرا آزرده است و به من اتهاماتى زده نمى«نگو: 
گوید به فضیلت چنین سخنانى احمقانه است. شخصى که چنین سخنانى مى». است که حقیقت ندارند

ى توجهى ندارد و تمام توجهش را به آزردگى خویش و عمل شریرانه شخص مقابل معطوف شکوهمند بردبار
ساخته است. 

ها را تحمل کنى و فقط حاضرى تا اشتباهات افراد بخصوصى را تحمل اگر فقط تا حدى حاضر هستى دشوارى
ى خود توجه ندارد کنى شخص بردبارى نیستى. شخصى که از بردبارى راستین برخوردار است به منشاء دشوار

کند که مسبب دشوارى او شخصى عالى مقام است یا شخصى است که همتراز با وى یا یعنى به این نگاه نمى
تر از وى است. به عالوه براى چنین شخصى مهم نیست که طرف مقابلش شخصى نیکو و مقدس یا شرور پائین

تحمل کنى که گویى مسبب آنها من هستم. تحمل کنند چناناست. باید دردسرهایى را که این افراد ایجاد مى
این مشکالت را به سود خویش بدان زیرا محال است که مشکلى هر اندازه کوچک را بخاطرمن تحمل کنى و 

پاداش نیابى.
توانى از صبر وبردبارى برخوردار شوى خواهى پیروز شوى براى جنگ آماده باش. بدون مبارزه نمىاگر مى

ها نباشى تاجى را که باید به دست آورى از دست خواهى داد. همواره آرامش، ه تحمل سختىو اگر حاضر ب
رسد. پس از تحمل سختى فرا مى

دانى که خداوندا بگذار تا بر بردبارى من افزوده شود هر چند که چنین چیزى  ناممکن به نظر رسد. مى
شوم. بردبارى اندکى دارم و بالفاصله مغلوب مى

ار تا تحمل هر مشکلى براى من شیرین شود زیرا رنج بردن و سختى کشیدن براى تو به سود من است.  بگذ

ضعف خود را بپذیریم 
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گیرم تا شجاع باشم حتى یک خداوندا ضعف خویش را به تو اعتراف خواهم کرد. گاه هنگامى که تصمیم مى
شود.وسوسه کوچک نیز باعث لغزشم مى

خورم. بر من ترحم کن و اجازه نده تا در باتالق دانى که چقدر ضعیفم و به آسانى لغزش مىخداوندا مى
ام نیرومندتر هستند و اگر چه حاضر به سر فرود آوردن در برابر شهواتم نیستم گناه گرفتار شوم. شهواتم از اراده

دانم که ضعیف هستم اندازد. مىانسان را از توان مىآزارند. هر روز زیستن در چنین تنشى آنها پیوسته مرا مى
گذارند. آیند اما بسختى مرا وامىها به آسانى به سراغم مىزیرا وسوسه

چه زندگى غریبى است! رنج و درد و گرفتارى پیوسته با انسان هستند. همه جا پر از دام و دشمن است. 
کند گیرد و گاه مشکل بعدى صبر نمىاى دیگر جاى آن را مىشود مسالههنگامى که یک مساله رفع و رجوع مى

تا مشکل قبلى حل شود. 
توان دوست داشت؟ هنگامى که با این همه درد و رنج روبرو هستیم آیا طبیعى این زندگى را چگونه مى

نیست که احساسات تلخى پیدا کنیم؟ 
"زندگى"است و هر دم با بال و مصیبت روبروست توان چیزى را که این همه در معرض تهدید مرگآیا مى

خواهند در آن به سعادت دست یابند. برخى چیزها باعث نامید؟ با این حال مردم آن را دوست دارند و مى
گردند تا از آن نفرت داشته باشیم. شوند تا این جهان را دوست بداریم و برخى چیزهاى دیگر باعث مىمى

ه خدا سرسپردگى کامل ب

روح من بیش از هر چیز دیگر باید پیوسته در خدا آرام گیرد. اى عیساى زنده تو بیش از هر چیز دیگرى 
منشاء آرامش من باش:  

بیش از سالمت و زیبایى 
بیش از عزت و جالل 

بیش از قدرت و عظمت 
بیش از حکمت و فراست 

بیش از ثروت و هنر
از شادى و خوشحالى بیش
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بیش از شهرت و ستایش 
بیش از لذت و راحتى 

بیش از امید و وعده 
ام و آنچه در اشتیاق به دست آوردن    آن هستم بیش از آنچه به دست آورده

بیش از عطایا و عنایات 
و بیش از جشن و پایکوبى 

سرانجام آن که خداوندا اجازه فرما تا بیش از فرشتگان و روساى فرشتگان و تمام لشکر آسمان و بیش از 
تمام امور دیدنى و نادیدنى و بیش از تمام آنچه غیر از توست در تو آرامش یابم. 

زیرا تو خداوندا باالتر از همه هستى و تو به تنهایى 
عالیترین 

قدرتمندترین 
ترین کافى
ترین غنى

ترین مطلوب
ترین هستى.و آرامش بخش
ام براى تو ادامه خواهد یافت و دیگر مهم نخواهد بود که چه ترین دوست من نباشى تشنگىاگر تو صمیمى
قلب من بیش از هر چیز سازى. تا بخشى و چه حقایق عظیمى در مورد خود مکشوف مىعطایایى به من مى

دیگر به تو وقف نشده باشد راضى و خشنود نخواهم بود. خداوندا کى در تو کامالً غرق خواهم شد؟ 
تو ما رابراى «اى است به جمله آغازین کتاب اعترافات آگوستین قدیس یعنى:این سخن اشاره-Pخداوندا{

}P». مانداى و قلب ما تا در تو آرام نگیرد ناآرام مىخود آفریده
چه وقت تو را آن قدر دوست خواهم داشت که خویشتن را فراموش کنم و فقط تو را بشناسم؟

بینم قلبم آزرده و محزون شده است. باز دهم. بخاطر شرارتى که مىاکنون با قلبى اندوهگین ناله سر مى
تو همانند پلى که در هم شکند بسته ام. راهم به سوى تاب هستم، وسوسه شده و گرفتار شدهام و بىایستاده

شده است. 
هایم مبدل به دعا شوند. خداوندا بگذار تا ناله

خداوندا تا به کى صبر خواهى کرد؟ کى به کمک من خواهى آمد؟ به یارى من بیا.
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شى گذرد. تو شادى من هستى و اگر با من نبابدون تو یک روز و حتى یک ساعت هم به من خوش نمى
اى که در بند است فلک زده هستم، بگذار تا نور خورشید مانند این است که سر میز تنها باشم. همانند زندانى

دگر باره بر من تابیدن گیرد. به من آزادى عطا کن. خداوندا به من لبخند بزن. 
من دعا خواهم کرد و به خواهند بروند اما من فقط طالب تو هستم. توانند به دنبال هر آنچه مىدیگران مى

دعاى خویش ادامه خواهم داد تا این که دگر باره نظر لطف بر من اندازى و یک بار دیگر با قلبم سخن گویى.
ات براى من و فروتنى و ها و شور و اشتیاقام. اشکاى و من آمدهاى یارم، من اینجا هستم. مرا فراخوانده

. ات مرا به نزدت باز آورده استتوبه
ام. حاضرم هر چه الزم است براى تو قربانى کنم. این تو ام و مشتاق حضور تو بودهخداوندا من تو را خوانده

بودى که این تشنگى را در من ایجاد کردى، این تو بودى که بر خرمن وجودم آتش افکندى تا در اشتیاق تو 
بسوزم. 

آورم، به گناه خویش اعتراف ویم؟ فروتنانه سر فرود مىتوانم به تو بگاکنون بیش از این چه چیزى مى
ستایم.کنم و عظمت تو را مىمى

هاتقسیم شدن برکات خدا میان انسان

خداوندا تو بخشنده تمام چیزهایى هستى که داریم و هستیم. 
نب توست و بدون تو یکى برکات بیشترى دریافت کرده است و دیگرى کمتر اما به هر حال تمام برکات از جا

برکتى وجود نخواهد داشت. 
تواند این را به حساب شایستگى یا برترى خود بر کسى که بیش از دیگران برکت دریافت کرده است نمى

تر از همه بداند و فروتن و شکرگزار باشد.دیگران بگذارد. بزرگترین و بهترین افراد کسى است که خود را پائین
ات کمترى دریافت کرده است نباید ناراحت باشد وقطعاً نباید به دیگران حسادت کند بلکه اگر کسى برک

بخشى ستایش کند. ات و عطایایى که مىباید تو را اى خداوند بخاطر نیکویى
کنى دانى که براى هر کس چه چیزى مناسب است و این که به کسى کمتر و به کسى بیشتر عطا مىتو مى

ت. ما قادر به درك این امر نیستیم. دلیل نیسبى
خدا جهال جهان را «توانند از تسلى خاصى برخوردار شوند زیرا اند مىآنانى که برکات کمترى دریافت داشته

ها را باطل ها را تا هستىبرگزید تا حکما را رسوا سازد و خسیسان دنیا و محقران را خدا برگزید بلکه نیستى
).27:1-28ناول قرنتیا»(گرداند
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آورند چهار چیز که صلح و آرامش به ارمغان مى

فرزندم من اکنون راه برخوردارى از آرامش و آزادى حقیقى رابه تو خواهم آموخت. خداوندا من با اشتیاق 
آماده شنیدن هستم.

کارى کن که به جاى خود، دیگران را خشنود سازى. -1
تصمیم بگیر به جاى اموال بسیار، اموال کم داشته باشى -2
ترین جا را براى خود انتخاب کن و خادم همه باش پائین-3
دعا کن تا اراده من همواره در زندگى تو عملى شود.-4

اگر به این چهار نکته عمل کنى بطور قطع از صلح و آرامش درونى برخوردار خواهى شد. 
دا این درس تو اگر چه کوتاه است اما کامل است. تو با چند کلمه تیر را دقیقاً به هدف زدى نکات خداون

توانم بالفاصله آنها را از بر کنم اما حقیقت عمیقى در آنها نهفته است. این درس بقدرى کوتاه است که مى
ام به این نکات ساده عمل نکردهاگر از این نکات پیروى کنم به آسانى دچار دردسر نخواهم شد هر گاه 

ام. خداوندا با قدرت خودم قادر به نگهداشتن کالم تو نیستم. مرا یارى کن. گرفتار اندوه و نگرانى شده

دعا بر ضد افکار شریرانه 

).12:71مزمور»(اى خدا از من دور مشو. خدایا به اعانت من تعجیل نما«
توانم آنها را از خود دور سازم؟اى دارم هراسانم. چگونه مىرانهخداوندا از اینکه افکار شری

توانم در مبارزه با آنها جان سالم به در برم؟ چگونه مى
خداوندا پاسخ تو به من این است: 

من پیش روى تو خواهم خرامید و جایهاى ناهمواره را هموار خواهم ساخت و درهاى برنجین را شکسته، «
هاى ظلمت و خزائن مخفى را به تو خواهم بخشید تا بدانى که من ندهاى آهنین را خواهم برید و گنجپشت ب

).2:45-3اشعیا»(باشمام خداى اسرائیل مىیهوه که تو را به اسمت خوانده
گویى عمل کن و بگذار تا هر گونه فکر شرارت آمیزى از حضور مقدس تو بگریزد.خداوندا چنانکه مى

دعا براى تنویر یافتن ذهن 
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تابانى فکرم را تنویر ببخش. ظلمت را از ذهن من بزداى. اى خداوند عیسى با نورى که بر درون من مى
ام هستند بجنگ تا ام که همانا شهوات جسمانىافکار مشوش مرا سامان ده و براى من بجنگ. با صفات حیوانى

).7:122مزمور»(هیت در قصرهاى توهاى تو باشد، و رفاسالمتى در باره«
نور «دستور فرما تا بادهاى طوفانى از وزیدن باز ایستند و امواج آرام گیرند. آرامش عظیمى در من پدید آور. 

).3:43مزمور »(و راستى خود را بفرست تا مرا هدایت نمایند
ود. فکر مرا اعتال بخش و بگذار ذهنم ) خواهم ب2:1پیدایش»(تهى و بایر«خداوندا تا تو مرا منور نسازى 

بقدرى پر از حقایق آسمانى شود که حتى اندیشیدن به امور زمینى مرا برآشوبد. 

دخالت نکردن در کار دیگران 

).22:21یوحنا»(تو را چه؟ تو از عقب من بیا؟«فرزندم چیزهایى وجود دارد که اندیشیدن به آنها جایز نیست. 
کنند؟ گویند یا چه مىشوند، چه مىبراى تو چه فرقى دارد که دیگران چه مى

سازى؟ من تو فقط مسئول اعمال خودت هستى. چرا فکر خود رامشغول اندیشیدن به کارهاى دیگران مى
نیات همه با ها، افکار، طرز برخوردها و گذرد با خبرم. من از انگیزهشناسم و از آنچه زیر آفتاب مىهمه را مى

خورم. خبرم. دانستن این امور وظیفه من است نه تو. نگران این مسایل نباش. من فریب نمى

آرامش کاذب و آرامش حقیقى 
دهم. دهد، من به شما مىدهم. نه چنانکه جهان مىگذارم، سالمتى خود را به شما مىسالمتى براى شما مى«

).27:14حنایو»(دل شما مضطرب و هراسان نباشد
همه آرامش و سالمتى را دوست دارند اما اندك کسانى به عوامل ایجاد کننده آن توجه دارند. من آرامش 

بخشم. اگر به سخنان من گوش فرا دهى و خویش را به اشخاص فروتن و رئوف و باالخص به بردباران مى
شد. کنم برخوردار خواهى مطابق آنها عمل کنى از آرامشى که عطا مى

خداوندا چه باید کنم ؟ 
گویى دقت کن. به فکر چیزى جز خشنود ساختن من نباش. در مورد دیگران دهى و مىبه آنچه انجام مى

شود دخالت مکن. عمل به این نصیحت سبب خواهد شد تا بى قضاوت نکن و در کارهایى که به تو مربوط نمى
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باش که محال است در این زندگى از رنج و مرارت کامالً در امان جهت دچار دردسر نشوى. اما به یاد داشته
باشى.

اى. هنگامى که کنى و دشمنى ندارى پس به آرامش حقیقى دست یافتهفکر نکن که چون دردى احساس نمى
به آرزوهایت رسیدى فکر نکن که زندگى براى تو عالى شده است. هر گاه خویشتن را غرق در عبادت کردى 

اى. این چیزها راه رسیدن به آرامش حقیقى و رشد روحانى نیستند.نکن که دیگر فرزند دلبند من شدهفکر 
پس خداوندا راه رسیدن به آرامش چیست؟ 

هاى خود را اعم از بزرگ و راه رسیدن به آرامش این است که قلب خویش را کامالً به من سپارى و خواسته
ه براى امور خوشایند و چه ناخوشایند تشکر کنى و بگذارى تا این امور براى کوچک فراموش کنى و از من چ
تو ارزش یکسانى داشته باشند. 

ها شوى و به جاى این که خودستایى اگر آن قدر قوى باشى که روز به روز با رغبت بیشترى متحمل سختى
توانى مرا در آسمان اشت و در آینده مىکنى همواره مرا بستایى آنگاه به سوى آرامش حقیقى گام بر خواهى د

یعنى جایگاه سرور و شادى جاودانى مالقات کنى. 
تعادل را در رفع نیازهاى خویش رعایت کنیم 

نان و آب و لباس و سایر ضروریات زندگى براى مومن دلسوخته بار هستند. خداوندا بگذار تا در رفع این 
نها را بیش از آنچه هستند مهم ندانم. نباید بکلى از آنها چشم پوشم زیرا تو نیازها تعادل پیشه کنم و هیچگاه آ

طلبیم و شویم که بیش از نیاز خویش مىخواهى تا ما از طبیعت حمایت کنیم. اما زمانى مرتکب اشتباه مىمى
روى زیادهشویم. خداوندا مرا هدایت کن و تعلیم ده تا دچار هاى مادى بسیار مىطالب برخوردارى از لذت

نشوم.

بزرگترین سد راه ما خودخواهى است 

به همه، همه چیز ببخش. هیچ کس را از محبت خویش محروم نکن. هیچ چیز بیش از خودخواهى به 
زند.تولطمه نمى

مشتاق چیزهاى ناشایست نباش.
چیزى نداشته باش که تو را به اسارت درآورد. 

سازى؟ اگر اراده مرا بپذیرى و هیچ چیز از دست نخواهى داد.را دچار نگرانى مىجهت خویشتنچرا بى
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اگر پیوسته بگویى که پیشرفت من در گرو به دست آوردن فالن و بهمان چیز یا رفتن به فالن و بهمان جاست 
هیچگاه خشنود و از بند نگرانى آزاد نخواهى بود. زیرا در هر شرایطى با نوعى کاستى روبرو

خواهى شد و به هر جایى هم که بروى شخصى خشم تو را بر خواهد انگیخت.
هاى خویش بلکه با تنفر از آنهاست که به سعادت دست خواهى یافت. نه فقط بنابراین نه با افزودن بر دارایى

نیا به پایان در پى مال و ثروت مباش بلکه در پى شهرت و مقام نیز مباش. تمام این چیزها به همراه این د
خواهند رسید. 

محلى که در آن قرار دارى مهم نیست بلکه مهم روح توست. اگر قلب تو اساس در من نداشته باشد ممکن 
آنکه خودت تغییر یابى و بهتر شوى.  زیرا به هر جا هم که است شغل و محل زندگى خویش را تغییر دهى بى

روى بیشتر با گریزى و چه بسا در جاى جدیدى که مىاز آن مىبروى باز با همان چیزى روبرو خواهى شد که
آن روبرو شوى!

پذیرفتن افترا 

گویند برآشفته نشو. اگر باطن اى درباره تو مىفرزندم اگر برخى تو را دوست ندارند و سخنان غیر منصفانه
اى توجه نخواهى کرد. نیرومندى داشته باشى به چنین سخنان بیهوده
اى. توجه گویند سکوت اختیار کنى بسیار به حکمت رفتار کردهاگر هنگامى که سخنان تندى به تو مى

خویش را به من معطوف ساز و از شایعه و افترا هراسى به دل راه نده.
ز منتظر این نباش که دیگران تو را تایید کنند. دیگران هر چه هم که بگویند تو همانى که هستى. زمانى ا

آرامش بسیارى برخوردار خواهى شد که نه براى خرسند ساختن دیگران بکوشى و نه زمانى که از تو ناراضى 
هستند ناراحت شوى.

هنگامى که به خدا نیاز داریم باید او را بخوانیم  

م. خداوندا آورام که گریختن از آن برایم ممکن نیست. براى کمک به تو روى مىخداوندا دچار مشکلى شده
از این روزهاى بد براى هدفى نیکو استفاده کن. 

االن جان من مضطرب است و چه بگویم؟ اى پدر مرا از این ساعت رستگار کن لکن به جهت همین امر تا «
اى خداوند به اعانت من تعجیل ). «27:12- 28یوحنا»(ام. اى پدر اسم خود را جالل بده!این ساعت رسیده
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توانم بروم؟ خداوندا در این شرایط توانم به خود کمک کنم؟ بدون تو به کجا مى). چگونه مى13:40مزمور»(فرما
سخت به من صبر عطا کن. خداوندا مرا کمک کن تا نترسم. 

).10:6متى»(اراده تو...کرده شود«توانم بگویم؟ در میان این نامالیمات چه مى
خواهم بردبارانه آن را تحمل کنم تا این ى هستم. باید این وضیعت را برتابم. بله مىتعجبى ندارد که در سخت

که طوفان پایان یابد و آرامش برقرار شود. خداوندا تو قادر هستى که حتى همین مشکلى را نیز که با آن درگیرم 
رد نشوم. هر قدر مساله براى توانى همانند گذشته از تاثیر آن بکاهى تا در زیر بار آن  خاز من دور سازى. مى

تر است. تر باشد حل آن براى تو آسانمن بغرنج

قوتى تازه یافتن 

). هر گاه مشکلى دارى به من 7:1ناحوم»(باشددر روز تنگى ملجا مى«فرزندم من خداوندى هستم که 
ات بشتابم اما تو توانستم به یارىکردى من زودتر مىمراجعه کن. اگر در روى آوردن به دعا این همه تعلل نمى

دارند کنى. به یاد داشته باش که من کسانى را که بر من توکل مىاز دعا همچون آخرین راه حل استفاده مى
تواند کمک مؤثرى به تو کند.بخشم. جز من کسى نمىنجات مى

دوباره به تو بخشند. من هاى من جانىاى و مشکلت حل شده است بگذار تا رحمتاکنون که نفسى کشیده
ها را جبران کنم و شرایط را بهتر از گذشته سازم. آیا کارى هست که براى من ایستم تا تمام زیاندر کنار تو مى

مشکل باشد؟ ایمانت کجاست؟ در من محکم بایست. شجاع باش و بردبارى پیشه کن. تسلى و آرامش در راه 
و با خود شفا به همراه خواهم آورد. است. منتظر باش. من به نزدت خواهم آمد 

پس در اندیشه فردا مباشید زیرا فردا «اى براى تو دارد؟ آیا نگران آینده هستى! این نگرانى جز اندوه چه فایده
).34:6متى»(اندیشه خود را خواهد کرد. بدى امروز براى امروز کافى است

ه که شاید هرگز تحقق نیابند نگران یا شاد شویم!اى است که بخاطر اتفاقات آیندچه کار بیهوده
کند که تو دشمن تو یعنى شیطان گرایش طبیعى تو را به نگران شدن تشدید خواهد کرد. براى او فرقى نمى

را بفریبد تا دنیاى حاضر را دوست بدارى یا از آینده بهراسى. 
).27:14یوحنا»(دل شما مضطرب و هراسان نباشد«

کنى از من بسیار دور هستى من به تو بسیار نزدیک هستم. گاه هنگامى که احساس گامى که فکر مىهن
اى نزدیک است تا بزرگترین برکت ممکن رابه دست آورى . بر اساس کنى همه چیز را از دست دادهمى

که از آرامش احساسى که هم اکنون دارى درباره همه چیز قضاوت نکن. اگر براى مدتى کوتاه احساس کردى
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ام که به ام. زیرا در واقع تو را در راهى نهادهاى مفهومش این نیست که من تو را طرد کردهالهى محروم شده
شود. ملکوت آسمان منتهى مى

بهتر است تا اندکى در سختى باشى تا این که همه چیز دقیقاً بر وفق مرادت باشد. در غیر این صورت ممکن 
توانم دوباره آن را به توانم باز ستانم و هر گاه خواستم مىام مىت راه یابد. آنچه را که بخشیدهاست تکبر به قلب

ستانم چیزى را از تو دهم به صورت قرض است. بنابراین هر گاه آن را باز مىتو باز گردانم. هر آنچه به تو مى
همچنان ). «17:1یعقوب»(مل از باالستهر بخشندگى نیکو و هر بخشش کا«گیرم که از آن بوده باشد. پس نمى

). این همان چیزى است 9:15یوحنا»(که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانید
که من به رسوالن محبوب خویش گفتم. با نگاهى به زندگى آنها متوجه خواهى شد که من ایشان را به جهان 

هاى دنیوى بجنگند، به جاى آن که مورداحترام قرار گیرند به آنها توهین نعمتفرستادم تا به جاى لذت بردن از 
کار نشستن کار کنند، و به جاى استراحت با بردبارى محصول روحانى را درو کنند. فرزندم شود، به جاى بى

این سخنان را به یاد داشته باش.

مخلوقات را فراموش کنیم  و خالق را بیابیم   
ها و ام که هیچ چیز جهان آفرینش اعم از لذتا من در زندگى روحانى خود هنوز آن قدر بالغ نشدهخداوند

گذشت دانم که در قلب مزمور نویس چه مىهاى آن مرا از سرسپردگى خود به تو باز ندارد. نیک مىسختى
).6:55مزمور»(افتمیها مثل کبوتر بود تا پرواز کرده استراحت مىکاش که مرا بال«آنگاه که سرود: 

چه کسى بیش از آن کس که نگران امور مادى نیست در آرامش است؟ تو اى خالق هستى، موجودى را خلق 
اى که با تو قابل قیاس باشد و من تا از قید دلبستگى خود به مخلوقات آزاد نشوم فکرم آزاد نخواهد بود نکرده

افت که چرا اندك کسانى اهل تامل درباره تو هستند. بسیارى از ما توان دریتا فقط بر تو تمرکز یابد. از اینجا مى
یابیم و محتاج فیض تو هستیم. وظایف خویش را بسیار سنگین مى

ارزش است و باید بر چسب بیهودگى بر آن زد.آنچه غیر خداست بى

انکار نفس 

فرزندم یگانه راه براى رسیدن به آزادى مطلق این است که نفس خویش را انکار کنى. آنانى که در پى عالیق 
دارند و در محافل گوناگون حریصانه به کام افتند. آنها نفس خویش را دوست مىخویش هستند به دام مى

دست یابند. پردازند تا به جاى آنچه مطلوب مسیح است به مراد دل خویش جویى مى
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کشند که محکوم به شکست است چرا که با اراده من هماهنگ نیست. فرزندم بارى دیگر هایى مىآنها نقشه
گویم: بگذار همه چیز از دست برود تا به همه چیز دست یابى. از تعلیم خویش را در دو جمله براى تو باز مى

زیاده طلبى بپرهیز تا آرامش داشته باشى.
دا این کار آسان نیست. تو طالب کمال من هستى.خداون

تر باش. بزرگترین آرزوى من براى تو این است که فرزندم هراس به دل راه نده. مشتاق امور عالى
خودخواهى خویش را کامالً ترك کنى و فقط کمر به خدمت من ببندى. بله، راهى دراز در پیش دارى. اما تا 

کنم تا زر مصفاى به آتش را از من تو را نصیحت مى«پایان آن نخواهى رسید. سفر خویش را آغاز نکنى به 
اى ). این طال همانند حکمت آسمانى است که تمام امور دنیوى را زباله18:3مکاشفه»(بخرى تا دولتمند شوى

شمارد. بیش برنمى
این گنج از چشم بسیارى پنهان است. 

حاالت متغیر روحى 

سى که فردا خواهى داشت با احساسى که امروز دارى فرق خواهد کرد! چه بخواهى و چه نخواهى تا احسا
افسردگى با توست، یعنى:-اى حالت شیدایىروزى که زنده

برخى روزها شاد و برخى روزها غمگین خواهى بود، 
برخى روزها پر از ایمان و برخى روزها کم ایمان خواهى بود،

روزها سرزنده و نیرومند و برخى روزها کسل و ضعیف   خواهى بود، برخى
برخى روزها سنگین و جدى و برخى روزها شوخ خواهى بود. 

القدس تعلیم یافته باشى فراتر از چنین تغییراتى خواهى زیست و به این ترتیب حاالت اما اگر بخوبى از روح
آنکه خللى در اراده تو وارد شود و همچنان به سوى اشت بىروحى گوناگون خود را پشت سر خواهى گذ

یگانه هدف خود یعنى جستن من پیش خواهى رفت. 
تر خواهى بود. تر باشد در رویارویى با تندبادهاى زندگى موفقهر اندازه هدف تو روشن

لذت بردن از حضور خدا 
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توانم به آن دست یابم. بیش از رسیدن ین هدفى است که مىخداوندا تو را دوست دارم. رسیدن به تو عالیتر
توانم باشم؟ هنگامى که تو به نزدم حاضرى مسرور و شادمانم. تو به من قلبى آرام، به تو مشتاق چه چیزى مى

توانم در تمام شرایط شادى کنم و همواره تو را بستایم. بخشى. به کمک تو مىفکرى آسوده و شادکامى مى
تواند کسانى را که از رنگ و بو نیست امإ؛خ. کک هیچ چیز نمىکسانى که تشنه تو هستند هیچ چیز بىبراى

کنند خشنود سازد.چشیدن تو امتناع مى
ترى، پرتوهاى درخشان خویش را بفرست تا تو نور ابدى هستى که از تمام نورهاى جهان آفرینش درخشنده

ت عظیم آنها پاك و منور بساز و به من حیاتى نو عطا فرما.به درون من نفوذ کنند. مرا با قدر

شوند همه وسوسه مى

فرزندم هیچگاه در این زندگى از وسوسه در امان نخواهى بود. همیشه به زره روحانى نیاز دارى زیرا در میان 
جویند. کنى که از هر فرصتى براى حمله سود مىدشمنانى زندگى مى

اگر از خویشتن محافظت نکنى از مهلکه جان سالم به در نخواهى برد. اگر نتوانى بخاطرمن همه چیز را ترك 
گویى از پس انجام دادن وظیفه خویش بر نخواهى آمد. شجاع باش! پیروزى ارزش جنگیدن را دارد و شکست 

جز درد و بدبختى چیزى به همراه نخواهد داشت. 
اگر اکنون در پى آرامش باشى آرامش آسمانى را چگونه به دست خواهى آورد؟ 

از من آرامش نخواه بلکه بردبارى بطلب،
از این که بخاطر من 

کار سخت،
درد،

وسوسه،
گرفتارى،

نگرانى،
فشار،

بیمارى،
آزردگى،
توهین،
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توبیخ، 
شدن،خوار

آشفتگى،
تادیب

و اهانت وافترا را تحمل کنى خوشحال باش.
هاى سختى هستند اما تو را تبدیل به شخص بهترى خواهند این چیزها براى یک مسیحى نوایمان آزمایش

افت ساخت و براى دست یافتن به موهبتى گرانبها آماده خواهند کرد. بخاطر تالشى اندك پاداشى ابدى دری
کران برخوردار خواهى شد. خواهى کرد و بخاطر تحمل سختى زودگذر از جاللى بى

ترین مقدسین من هم با مشکالت، آیا همواره از آرامش روحانى برخوردار خواهى بود؟ خیر، حتى سرسپرده
ردند و به جاى اتکا بر ها را بردبارانه تحمل کاند. اما تمام این سختىها و حزن و اندوه عمیق روبرو شدهوسوسه

دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جاللى که در ما ظاهر خواهد «دانستند که خویش بر من توکل نمودند و مى
خواهى چیزى را که دیگران پس از اشک دار است که تو مى). چقدر خنده18:8(رومیان» شد هیچ است

چشم بر هم زدن به دست آورى. اند در یکها و کشمکش روحانى بسیار به دست آوردهریختن
بردبارانه منتظر من باش. مواظب رفتار خود باش. شجاع باش و هیچگاه بخاطر روبرو شدن با سختى یا به 
دلیل ترس، از خدمت به من باز نایست. زندگى خویش را وقف جالل دادن من ساز. من بخاطر این کار به تو 

هستى تو را ترك نخواهم گفت.پاداش خواهم داد و هنگامى که در سختى 

خدا و کسب و کار انسان 

دانم به آن رونق خواهم بخشید. اگر منتظر فرزندم کسب و کار خود را به من بسپار و من چنانکه صالح مى
بمانى  تا از کسب و کارت حمایت کنم سعادتمند خواهى شد. 

هاى من چندان ثمر بخش نیست. اى سپارم زیرا تالشتو مىخداوندا با شادى کسب و کار خود را تماماً به
کاش این همه در فکر موفقیت نبودم. 

زند اما وقتى به آن رسید هدف دیگرى را مد نظر فرزندم گاه شخص براى رسیدن به چیزى به هر درى مى
تواند یابد. فقط انکار نفس است که مىتر است. عالیق شخص اغلب تغییر مىدهد که براى او مطلوبقرار مى
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را انکار کرده است در آزادى و امنیت اى ارزشمند و ماندنى به همراه داشته باشد زیرا کسى که خویشتننتیجه
کند. زندگى مى

توان موجه دانست تکبر را نمى

اى پس انسان هاى توست و به ماه و ستارگانى که تو آفریدهچون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت«
).3:8- 4مزمور»(چیست که او را به یادآورى، و بنى آدم که از او تفقد نمایى!

خداوندا آیا من مستحق عنایات تو هستم؟ اگر تو کامالً مرا فراموش کنى آیا من حق شکوه و شکایت خواهم 
توانم لب به شکایت گشایم؟داشت؟ اگر تو خواسته مرا به من عطا نکنى بر اساس چه دلیل موجهى مى

خداوندا من هیچ هستم،
آید، و هیچ کارى از دستم بر نمى

اى وجود ندارد،یز شایستهدر من چ
اى ترحم انگیز عاجز و ناتوانم،من بگونه

ام.و تمامى توجه خویش را به امور بیهوده معطوف ساخته
تا مرا یارى نکنى امیدى براى من وجود نخواهد داشت. ستایش و پرستش سزاوار توست نه من، در تو 

).5:12(دوم قرنتیان » کنمخویش فخر نمىهاىاز خود جز از ضعف«شادى خواهم کرد اما 

مورد احترام قرار گرفتن مهم نیست 

شود ناراحت نشو. به گیرند اما به تو توجهى نمىفرزندم هنگامى که دیگران مورد قدردانى و احترام قرار مى
توجهى دیگران تو را غمگین نسازد. من نگاه کن تا بى

پى چیزهاى پوچ هستیم. تا حاضر نباشم که کامالً ناشناخته بمانم هیچگاه در درون خداوندا ما کور و در 
خویش آرامشى احساس نخواهم کرد و از نظر روحانى تنویر نخواهم یافت و با تو متحد نخواهم شد. 

خدا بهترین معلم است 
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اول »(زبان نیست بلکه در قوت است زیرا ملکوت خدا به«ها نیز فریفته نشو. از سخنان خردمندترین انسان
).20:4قرنتیان 

تواند به اندازه نظم و هرگز براى این که خردمند جلوه کنى مطالعه نکن. دانستن پاسخ سواالت دشوار نمى
انضباط روحانى تو را یارى کند. حتى پس از تحقیقات عالمانه عمیق باز نیاز دارى تا مرا بشناسى زیرا من 

). من قادرم بهتر از هر استاد دیگرى 10:94دانم (مزمور را مى"فکرهاى انسان"چیز هستم و ابتداى همه 
کنم. من تو را دهم و از بحث و استدالل استفاده نمىچشمان تو را بگشایم. من با کلماتى ناشنیدنى تعلیم مى

ل بگریزى و توهین و دشنام را دهم تا امور دنیوى را ترك کنى و امور ابدى را بجویى و از جاه و جالتعلیم مى
تحمل کنى و فقط بر من امید داشته باشى و خدا را بیش از همه چیز دوست بدارى.

یابند زیرا حروف و کلمات یک کتاب براى همه خوانندگان آن یکسان است اما همه تعلیم واحدى از آن نمى
دهم. من بنابر صالحدید خویش در قلب هر کس آنچه را که الزم است تعلیم مى

سخنانى تشویق آمیز از جانب خداوند 

شو. از هیچ شکستى مایوس نشو. من به تو قوت عطا دهى خسته نفرزندم از کارى که براى من انجام مى
خواهم کرد. 

به یاد داشته باش که تو تا ابد در این جهان فعالیت نخواهى کرد. اگر مدت زمانى کوتاه صبر پیشه کنى همه 
پاید که از همه کارهاى طاقت فرسا و مشکالت خویش فراغت خواهى چیز تغییر خواهد یافت. دیرى نمى

یافت.
پس به فعالیت خویش ادامه بده. وفادارانه در مزرعه من کار کن و من به تو اجر خواهم داد. بنویس، مطالعه 

ها را تحمل کن. کن، سرود بخوان، براى گناهانت ماتم بگیر، سکوت اختیار کن و دعا کن. با شادى همه ضربه
گرانبهاتر است. هنگامى که به شادى حاصل ها را دارد و از هر چیزىملکوت خدا ارزش تقبل تمام این زحمت

» کیست که مرا از این جسم موت رهایى بخشد؟«از آرامش یافتن در ملکوت خدا بیندیشى دیگر نخواهى گفت: 
). مرگ نابود خواهد شد و تو تا ابد نزد من خواهى ماند. 24:7(رومیان

شویم دعا در زمانى که گرفتار مشکالت مى

ها را نى زمان آن فرا رسیده است که آزموده شوم. اکنون الزم است که بخاطر تو برخى سختىاى پدر آسما
دانستى که چنین زمانى در زندگى من فرا خواهد رسید. مورد اذیت و آزار تحمل کنم. پیش از خلق دنیا تو مى
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ن و مضحکه دیگران واقع خواهم شد اما قلب من با تو خواهد بود. براى مدت زمانى کوتاه ضعیف و ناتوا
خواهم شد. 

اى پدر مرا بپذیر تا با تو به هنگام طلوع نورى تازه برخیزم. 
کند تا غرور و تکبر را از خود دور کنم. این بسیار خداوندا این فروتن شدن به سود من است و به من کمک مى

رفتن در چنین وضعیتى سبب ) زیرا قرار گ7:69مزمور»(رسوایى روى مرا پوشیده است«ارزشمند است که 
شود تا من براى کسب آرامش به هیچ کس دیگرى جز تو روى نیاورم. بخاطر این کشمکش دردناك از تو مى

توانند غبار و زنگار حاصل از گناه را پاك سازند.ها چگونه مىدانى که سختىسپاسگزارم. تو مى
دانى رفتار کن.خداوندا با من آنگونه که صالح مى

خداوندا بگذار آن چیزى را بدانم که باید دانست 
و آن چیزى را دوست بدارم که باید دوست داشت 

پسندى و چیزى را بستایم که تو مى
و آن چیزى را محترم بدارم که از دید تو شایسته است

و از هر آنچه شریرانه است دورى جویم.

گویى، نه کمتر و ارزش هر شخصى همان    اندازه است که تو مى«گوید: س مىهمانگونه که فرانسیس مقد
».نه بیشتر

ثمرتحمل کردن روزهاى بى

توانى از نظر روحانى پر از شور و حرارت باشى. تو انسانى خاکى هستى و ذاتاً مستعد فرزندم همواره نمى
با خستگى و فرسودگى روبرو خواهى شد. کنى لغزشى.تا زمانى که در این جسم فانى زندگى مى

رسى بردبارانه تحمل کن. روزى اى نمىاندیشى به نتیجهدورى خویش را از خدا و دورانى را که هر چه مى
کنم تا این لحظات دردناك را از یاد ببرى و از آرامش درونى برخوردار شوى.رسد که من کارى مىمى

مقدس را درك کنى و بخاطر درك جدید خویش از حقیقت من هیجان کتابفکر تو را باز خواهم کرد تا
دانم که دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جاللى که در ما ظاهر خواهد یقین مى«زده شوى. آنگاه خواهى گفت: 

). 18:8رومیان»(شد هیچ است
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دعا براى کسب فیض 

روحانى اهمیت بسیارى دارد. خداوندا کمک کن تا بر خداوندا فیضى را به من عطا کن که براى سالمت 
زیرا «توانم در برابر این شهوات بایستم. تمایالت طبیعى خویش تسلط یابم زیرا تا تو مرا کمک نکنى نمى

دانم که در من یعنى در جسدم هیچ نیکویى ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است اما صورت نیکو مى
). از 18:7-19رومیان»(کنمخواهم مىکنم، بلکه بدى را که نمىخواهم نمىیکویى را که مىکردن نى، زیرا آن ن

کنم. کنم اما آنها را نیمه کاره رها مىهمین روست که من شروع به انجام دادن اعمال نیک بسیارى مى
کند، آمین.بنابراین اى خداوند بگذار تا فیض تو از طریق پسرت عیسى مسیح مرا هدایت و دنبال

پیروى از مسیح 

خواهم یاد فرزندم هر قدر بیشتر نفس خویش را انکار کنى به همان اندازه بیشتر در من غرق خواهى شد. مى
من راه «بگیرى که چگونه خویشتن را کامالً فراموش کنى و با عمل به اراده من آرامش یابى. از من پیروى کن. 

).           6:14یوحنا»(و راستى و حیات هستم
توانى به جایى بروى.نمىبدون راه

توانى چیزى بدانى.بدون راستى نمى
توانى زندگى کنى.بدون حیات نمى

من راهى هستم که باید از آن پیروى کنى.
من آن راستى هستم که باید باورش کنى.

توانى به آن امیدوار باشى.من حیاتى هستم که مى
ست.من راهى هستم که محفوظ ا

من آن راستى هستم که عیب و نقصى در آن نیست. 
من حیاتى هستم که پایانى ندارد. 

ترین راه هستم. من مستقیم
من راستى کامل هستم. 

من شادترین حیات هستم.
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- 32وحنای»(اگر شما در کالم من بمانید...حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد«
31:8.(
خواهى شاگرد من شوى نفس ). اگر مى17:19متى»(داراگر بخواهى داخل حیات شوى، احکام را نگاه«

خواهى از حیاتى پراز شادى برخوردار شوى براى زندگى کنونى خود پشیزى خویش را کامالً انکار کن. اگر مى
خواهى با زمین خویشتن را فروتن ساز. اگر مىخواهى در آسمان بزرگ باشى بر روىارزش قائل نشو. اگر مى

من سلطنت کنى صلیب را با من حمل کن.

مشیت الهى را زیر سوال نبریم  

آنکه لب به شکایت گشایى. از من نخواه تا فرزندم براى تو بهتر خواهد بود که تصمیمات مرا بپذیرى بى
گیرد و شخصى دیگر از آن اعمال خویش را توجیه کنم یا توضیح دهم که چرا شخصى مورد عنایت من قرار مى

شود. پاسخ این سواالت فراتر از درك و فهم توست. محروم مى
اى خداوند تو عادل هستى و «شوى تا شکوه و شکایت کنى همصدا با مزمور نویس بگو: اه وسوسه مىهر گ

).9:19مزمور»(هاى تو راست استداورى
براى تصمیمات من باید حرمت قایل شد و جر و بحث در مورد آنها جایز نیست. 

تر از بقیه است یا مقدسین مقدسوقت خویش را بیهوده صرف بحث در این مورد نکن که کدام یک از
تواند موجب جر و بحث و بزرگترین شخص در ملکوت آسمان چه کسى خواهد بود. چنین چیزهایى مى

هایى شود که هر یک جانب شخص ها و گروهجدایى شود و حتى ممکن است منجر به شکل گیرى دسته
گیرند. خاصى را مى

اقدام همانا خود مقدسین خواهند بود!یقین بدان که نخستین معترضان به این
آیند و دیگران به دور شخص روحانى دیگرى. اما این محبتى برخى به دور یک شخص روحانى گرد مى

انسانى است نه الهى. من بودم که این مقدسین را آفریدم و به ایشان فیض و جالل عطا کردم. من آنها را 
ا را به سوى خود جلب کردم و هر گاه در معرض وسوسه قرار گرفتند از برگزیدم، آنها مرا برنگزیدند. من آنه

ایشان محافظت کردم.من به آنها قوت و صبر عطا کردم. 
اما عنایات من فقط خاص این مقدسین نیست بلکه همه را دوست دارم. بنابراین اگر به حقیرترین افراد به 

ام و همه امى قایل نخواهى شد زیرا هر دوى آنها را من آفریدهدیده تحقیر بنگرى براى بزرگترین آنها نیز احتر
در ملکوت من با یکدیگر برابرند و محبت من ایشان را با یکدیگر متحد ساخته است.
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هنگامى که شاگردان پرسیدند که بزرگترین شخص در ملکوت خدا کیست؟ پاسخ عیسى به آنها چنین بود: 
گشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید گویم تا بازهر آینه به شما مى«

).3:18-4متى»(شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است

دعاى شخصى که مایل به پیروى از عیسى است 

ستاید و نگرم. روح و جان من تو را مىاى پدر پر از رحمت، من براى کسب کمک و تسلى فقط به تو مى
ترین خواهم که هیچ چیزى در من تو را برنجاند. دعاى ضعیفخواهد تا مکان مقدس سکونت تو شود. نمىمى

یاى فانى حفظ کن و در جاده صلح و برد بشنو. مرا از خطرات این دنخادم خود را که در دورى از تو به سر مى
آرامش به سوى نور ابدى خود هدایت فرما، آمین.
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بخش چهارم

آماده شدن براى شرکت در شام خداوند 

کند مسیح از ما براى شرکت در شام خداوند دعوت مى

گوید:مسیح محبوب مى
).28:11متى»(بیائید نزد من اى تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامى خواهم بخشید«
من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسى از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانى «

بگیرید و بخورید، این ). «51:6یوحنا»(بخشمکنم جسم من است که آن را بجهت حیات جهان مىکه من عطا مى
پس هر که جسد مرا ). «24:11اول قرنتیان»(این را به یادگارى من به جا آرید). «26:26(متى » است بدن من

اى کند و اما از جسد فایدهماند و من در او. روح است که زنده مىنوشد، در من مىخورد و خون مرا مىمى
).63ù56:6یوحنا»(گویم روح و حیات استمىنیست. کالمى را که من به شما

گوید:پیرو مسیح مى
اى و آنها در یک محل اى عیساى خداوند اینها سخنان توست. تو تمام این سخنان را در یک زمان نفرموده

اند. با این حال این سخنان شامل حقیقت ابدى تو هستند و من با ایمان و شکرگزارى آنها را نوشته نشده
گیرند. شوند و ره قلب مرا در پیش مىدانم. سخنان تو از لبانت جارى مىپذیرم و خطاب به خویش مىمى

کنند چرا که از محبت تو حکایت دارند. اما من هراسانم. وجدانم مرا سخنان مهرآمیزت در وجودم شور به پا مى
کنند تا با اطمینان گام پیش نهم اما ىپیچم. سخنان تو مرا دعوت مآزارد و در زیر جرم گناه بر خود مىمى

لیاقتى خویش بخوبى آگاهم چگونه خداوندا من کیستم که جرئت کنم به تو نزدیک شوم؟ هنگامى که از بى
حتى تصور چنین چیزى برایم ممکن است؟ فرشتگان و روساى فرشتگان در حضور تو سر تعظیم فرود 

شنوم که ایستند و با این حال صداى تو را مىر حضور تو مىآورند. مردمان مقدس و عادل با ترس و لرز دمى
کنم فقط به این دلیل که فرمان توست. . این دعوت را باور مى"بیا"فرمایى مى

گیج و حیرانم، نزدیک است تا میهمان نه یک فرشته بلکه پیمان خداوند فرشتگان شوم! در حضور تو هیچ 
چیز جز تو نباید ذهن و قلبم را به خود مشغول دارد.
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سازم؟ چرا من کمتر از پس چرا خویشتن را با جد و جهد بیشترى آماده دریافت عطایاى مقدس تو نمى
ا مشتاق ورود به حضور تو هستم؟ اگر مراسم عشاء ربانى فقط در یک نقطه جهان و آن هم ها و انبیپاتریارخ

شد در این صورت عده بسیارى براى شرکت در این بوسیله تنها کشیش دستگذارى شده روى زمین اجرا مى
. رسدگرفتند. اما مراسم عشاء ربانى در همه جا به انجام مىمراسم سفرى مقدس رإ؛سکک در پیش مى

خداوندا به نزد من بیا! تو مشتاق آن هستى که با من باشى! چشمان مرا بگشا تا این معما را درك کنم و 
ایمانى تزلزل ناپذیر به من عطا کن تا تقویت شوم. 

سازد و از زداید، شهواتم را مطیع مىها را از من مىبخشد. پلیدىاین شام مقدس به جان و بدنم سالمت مى
گرداند، افزاید، ایمانم رااستوار مىسازد. شام خداوند بر فضایلم مىکاهد و آنها را مغلوب مىهایم مىهوسوس

توانم کامل باشم یا به اندازه کروبیان و سازد. با این که هنوز نمىکند و محبتم را مشتعل مىامیدم را تقویت مى
اى از از طریق این مشارکت زنده با تو اندك شعلهسرافین درخشان باشم قلب خویش را آماده خواهم ساخت تا 

آتش الهى برگیرم. 
گوید: محبوب مى

اگر تو به اندازه یک فرشته پاك و به اندازه یحیى تعمید دهنده مقدس بودى باز هم شایستگى نزدیک شدن 
به این سفره مقدس را نداشتى. 

وند شرکت کنى بنابراین با کمال احترام به این سفره مقدس ات نیست که باید در شام خدابه علت شایستگى
نزدیک شو. 

گوید:پیرو مسیح مى
گذارم از آنچه در هنگامى که نیکویى تو را در یک کفه ترازو و ذات گناه آلود خویش را در کفه دیگر آن مى

شوم. خداوندا چه باید کنم؟یابم سخت حیران مىمورد خویش درمى
درست را به من تعلیم ده. انضباطى روحانى به من تعلیم ده که از طریق آن بتوانم خویشتن را آماده راه

خواهم قلب خویش را آماده کنم .شرکت در شام مقدس سازم. مى
گوید:محبوب مى

دانت پاك وجدان خویش را بیازما. اگر با فروتنى از گناهان خویش پشیمان شوى و به آنها اعتراف کنى وج
و شفاف خواهد شد. نباید با خود بارى را حمل کنى که تو را نادم و پشیمان سازد.

گناهانت زمانى آمرزیده خواهند شد که به بهترین شکل ممکن در اعمال خویش تجدید نظر کنى و صادقانه 
از همه گناهانى که اگر مرد شریر«هاى خویش پشیمان شوى و براى کسب آمرزش به من روى آورى. از کوتاهى



3

ورزیده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض مرا نگاه داشته، انصاف و عدالت را به جا آورد او البته زنده مانده 
نخواهد مرد. تمامى تقصیرهایى که کرده باشد به ضد او به یاد آورده نخواهد شد بلکه در عدالتى که کرده باشد 

باشم؟ نى بلکه از اینکه از رفتار آیا من از مردن مرد شریر مسرور مى«اید:فرمزنده خواهد ماند. خداوند یهوه مى
) 21:18-23حزقیال»(خود بازگشت نموده، زنده ماند.

گوید:پیرو مسیح مى
سازم. تا ابد با فروتنى تو را خدمت اى تقدیم تو مىخداوندا من امروز خویشتن را همانگونه که فرمان داده

م اکنون مرا بپذیر. خواهم کرد. ه
نخست، پیش از هر چیز گناهانم را با آتش محبت خویش بسوزان. سپس من تمامى نیکویى خویش را (هر 

اندازه اندك و ناکافى باشد) به
سپارم تا بر آن بیفزایى و آن را مقبول سازى.تو مى

و تمامى کسانى را که با من -ویش راو تمامى عزیزان خ- همچنین والدین، دوستان، برادران و خواهران 
اند سپارم. همچنین کسانى را که از من خواستههاى تو مىدارم به دستاند و کسانى را که دوست مىمهربان بوده

آورم. ایشان را از خطرات حفظ کن. درد آنها را تسکین بده و تا براى آنها و عزیزانشان دعا کنم به حضور تو مى
ت حفظ کن تا با شادى تو را سپاس گویند. ایشان را از شرار

کنم که من ایشان را اند و نیز براى کسانى دعا مىکنم که به نحوى مرا آزردههمچنین براى کسانى دعا مى
ایم و آزارى که ام. خداوندا همه ما را بخاطر گناهانى که نسبت به یکدیگر مرتکب شدهدانسته و نادانسته آزرده

ایم بیامرز. خداوندا خشم و عصبانیت و بگو مگو و هر نوع بدگمانى و هر آنچه را که مانع از ندهبه یکدیگر رسا
شود از ما دور بساز.جارى شدن محبت ما نسبت به یکدیگر مى

طلبند رحمت کن. به کسانى که طالب فیض تو هستند فیض عطا کن و ما را بر آنانى که رحمت تو را مى
ه در پایان، از حیات ابدى برخوردار شویم، آمین.شایسته آن بگردان ک

گوید:محبوب مى
خوب بدان که هیچ کارى نیست که با انجام دادن آن بتوانى براى شرکت در شام خداوند آمادگى کامل کسب 

کنى. اگر چه تمام سال را صرف کسب آمادگى سازى و به چیزى جز آن نیندیشى باز کامالً آماده نخواهى بود.
اى تا در شام من شرکت کنى. مثل این است که از شخص این از کرم و بخشندگى من است که تو دعوت شده

بینوایى دعوت شود تا در ضیافت مرد ثروتمندى شرکت جوید و او در پاسخ به محبت میزبان خویش کارى جز 
و نه بخاطر انجام وظیفه بلکه به تشکر نتواند انجام دهد. پس هر چه الزم است انجام بده اما نه از روى عادت
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ام تا در این شام شرکت کنى و هر چه را که اى که براى من قایل هستى. من دستور دادهدلیل احترام و عالقه
الزم دارى به تو خواهم بخشید. بیا و مرا بپذیر. 
را ندارى اما من بر تو سازم شاکر باش. تو استحقاق چنین چیزىهنگامى که تو را با نور روحانیت منور مى

کنم.رحمت مى
کند به دعا ادامه بده. براى دریافت رحمت دعا و استغاثه کن تا اگر شرکت در این مراسم تو را خسته مى
ام نصیبت شود. نیازى که تو به من دارى با احتیاجى که اى از پیالهحداقل خرده نانى از میز من برگیرى و قطره

آیم تا تو را بهتر از گذشته تر گردانى اما من مىآیى تا مرا مقدست دارد. تو به نزدم نمىمن به تو دارم تفاو
سازم.

اما آماده شدن براى شرکت در شام خداوند کافى نیست. بگذار برکت با وجود اتمام مراسم همچنان ادامه 
را پیدا کن و از حضور من لذت یابد. مراقب خویش باش. از پرداختن به سخنان بیهوده بپرهیز. محل خلوتى 

تواند هم اکنون مرا از تو جدا سازد. از این پس نه براى خود بلکه فقط براى من باید ببر. هیچکس در دنیا نمى
زندگى کنى .

گوید:پیرو مسیح مى
توانم با تو کامالً اتحاد یابم و در تو محو شوم و خویشتن را کامالً فراموش کنم؟ من بیش از خداوندا کى مى

کنم تا از جمله مومنانى که حقیقتاً وقف شده کنم و آرزو مىهر چیز دیگرى طالب چنین وقفى هستم و دعا مى
هستند محسوب شوم. 

گوید:محبوب مى
تاب نشو. بینى بىهر گاه تمایل روحانى اندکى در خود مى

نامید زیرا مانع از جارى شدن "کوچک"شود. البته شاید نتوان آن رااغلب مشکل کوچکى دردسر ساز مى
گردد. این مشکل هر چه هم که باشد کافى است آن را رفع کنى و بر آن فایق آیى تا آرزویت برکتى عظیم مى

سازم که خالى شده باشد. شود. من برکت خویش را در ظرفى جارى مىبرآورده
گوید:پیرو مسیح مى

اى خداوند محبوب با تمام وجود خویش مشتاق حضورت هستم. تو کامالً از ضعف، زندگى نابسامان و 
دانى و همه چیز مىآیم تا شفا، آرامش و اطمینان کسب کنم، تو درباره منافسردگى من با خبرى. به نزدت مى

دانى که چقدر خالى توانى مرا کمک کنى. تو به احتیاجم واقفى و مىام آگاهى. فقط تو مىحتى از افکار مخفى
ام.هستم. با عریانى روحانى در برابرت ایستاده



5

نواى خویش با غذاى روحانى خود جانى دوباره عطا کن. نزد من حاضر باش و روح و جان به خادم بى
ام را معطوف امور آسمانى ساز. خداوندا مرا تاریکم را منور ساز. خداوندا مرا از قید امور دنیوى آزاد کن و قلب

به حال خود رها نکن تا سرگردان شوم. فقط تو نان و آب من و محبت و شادى من هستى.
کشد با تو و در قلبم شعله مىام و عشق تام را عمیقاً وقف تو ساختهخواهم در حالى که زندگىخداوندا مى

دارم بلکه آزادانه و با شادى خودم را و هر چه را دارم نثار تو یک شوم. خداوندا چیزى را براى خود نگاه نمى
اى. بنابراین هم اکنون با محبت؛ احترام و شکرگزارى مایلم اى و نجات دادهسازم. خداوندا تو مرا خلق کردهمى

).38:1لوقا»(ینک کنیز خداوندم. مرا بر حسب سخن تو واقع شودا«تا همانند مریم بگویم:
گوید:محبوب مى

مواظب باش تا بیش از اندازه درباره رمز و راز شام خداوند و موضوعاتى که در وراى فهم توست کنجکاوى 
رى ایمان و اند. آنچه نیاز دانکنى. زیرا بسیارى به دلیل همین کنجکاوى روحانیت خویش را از دست داده

گذرد درك کنى چگونه توانى آنچه را که در درونت مىصداقت است نه درك عمیق اسرار عظیم من. اگر نمى
توانى آنچه را که در وراى توست درك کنى؟ خویشتن را تسلیم من ساز و هر قدر الزم باشد بینش و مى

بصیرت به تو داده خواهد شد. 
دهد که شیطان مشغول با مشکالتى روبرو هستند. این امر نشان مىبرخى براى شرکت در شام خداوند 

فعالیت است. بنابراین فکر خویش را چندان سرگرم این مشکالت نساز و حتى تالش هم نکن تا به سواالت 
ایمانان به همان طریقى که مومنان زیرکانه شیطان پاسخ گویى. به کالم من اعتماد کن و خاطر جمع باش که بى

گیرند.شوند مورد آزمایش قرار نمىه آزموده مىوقف شد
سازم، به مسکینان در روم، خود را به فروتنان مکشوف مىدالن راه مىدهم. من با سادهمن تو را فریب نمى

کنم اما خود را از کسانى که متکبر و کنجکاو هستند پنهان بخشم و به پاکدالن حکمت عطا مىروح فهم مى
خورد.شود اما ایمان فریب نمىشرى ناتوان است و به سادگى گمراه مىسازم. عقل بمى

بنابراین تمام تحقیقات باید تابع ایمان باشند نه این که آن را هدایت کنند و یا آن را تحت تاثیر قرار دهند. در 
آنها نیستى. رسانم که تو قادر به درك نهایت من فراتر از فهم و درك بشر هستم و اعمالى به انجام مى

پایان
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