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دلِ آرام در دنیای پُر تالطُم: پادکستعنوان 

( دوم بخش) ر تالطُمدل آرام در دنیای پ 

 ؟کنندل میوشغبه خود مشما را   ذهنِ  ،چه افکاری ،خواهید بخوابیدوقتی که شما می : نازی

خدا    کالمِ   برهم دوباره با تفکر  ها  و صبحخدا به خواب بروم    ها با تفکر به کالمِ بام که شمن یاد گرفته  سابرینا:

باید اعتراف کنم    .خدا را در فکرم مرور کنم  کالمِ  دوباره  م،شوبشب هم بیدار    و حتی اگر نصِف  .روزم را شروع کنم
زندگی خیلی    دشوارِ   ها و مسائلِمشکالت و طوفان  ،خدا پیشی بگیرند  خودم بر کالمِ   دهم افکارِ وقتی که اجازه می

.کنندبزرگتر جلوه می

با صدای   «هایمان احیا کُندل» دیگر از پادکست ایامروز با برنامه ،با سالم به شما شنوندگان عزیز   : نازی

.در خدمت شما عزیزان هستیمسابرینا اصالن 

عموم  در دسترسِ  ،ساعته  ۲۴به صورت    وقایع،   ترین اخبارِتازهتا  این امکان را فراهم کرده    ، تکنولوژی  پیشرفتِ 
اکثر   .ندباش به گوشِ  اخبارِ  اًدر دنیایی که  بدانیم  کند  ما را کمک می  ،امروز  ۀبرنام  ،دنرسما می  بد  به عنوان تا 

. باید نشان دهیمواکنشی  ه چ ح، به مسی ایماندارانِ

کنم که این آیات را بارها و بارها  شما را تشویق می . هستیم ۳۷ور ماول مز   ۀ آی ۱۱  بررسیِ  ۀدر ادام ، ما سابرینا:

مخصوصاً    ،بارها  .نداهمن بود  عظیمی در زندگیِ  برکتِ  منبعِ  ،این آیات  .بر آنها تفکر و تعمق داشته باشید  و  بخوانید
صحیح و خداگونه   واکنشِ این مزمور مرا کمک کرده تا بتوانم  ،موجود در این دنیا  ۀآزاردهند  در رویارویی با اتفاقاتِ

امکان ندارد که ما در    واقع، در    .افتدما اتفاق می  زیادی در اطرافِ  ۀتلخ و آزاردهند  وقایعِ  ،سفانهأمت  . ونشان دهم
!برو نشویمرو ،خودمان و چه در زندگی دیگران قلبِ  ه درچ ،بدی و شرارت  و با دیگری قرار بگیریم انسانِ کنارِ

و    ش، مشو،  رکدَمُ ۀو با روحی خشمگین شویم ،مقابله با بدی و شرارت  هر یک از ما این است که در   طبیعیِ تمایلِ
، در مجموع سه بار ،هفت و هشت یک ودر آیات   ۳۷  زمورما دیدیم که در م  .عصبانی از خود واکنش نشان دهیم

.شون خشمگین  ... و مکدر نشو وششود که مشکید میأت
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داد که مواظب باشیم در رویارویی با  کرد و ما را هشدار میچیزی نهی می  ما را از انجامِ  ، که این آیات  در حالی
کند که در روبرو شدن با بدی و  یخدا ما را دعوت م  امروز خواهیم دید که کالمِ  ،کاری را انجام ندهیم  ،بدی

ال این است که  ؤ سولی،  . خود را حفظ کنیم  این است که آرامشِ  ،و آن .انجام بدهیمسری کارها را  یک  ، شرارت
در    ت همکار  ،اش خیلی آسان است ولی وقتی در عملباره  بگویید که حرف زدن در ممکن است  شما    ؟چگونه
ت  های آزاردهنده و یا تصمیماعضوی از خانواده با عادت ،وقتی در خانه ... کندپایت را خالی می زیِر شغلی محیطِ

حفظ کرد؟    شود آرامش خود را می  ، چطورشودتو و بقیه می  نجشِر  باعثِ  خودش  و احمقانۀ  های غلطو انتخاب
   ؟مشوش و خشمگین نشویم ،شود که با وجود این مسائلمیچطور 

  ؟نگاه کردن به باال  .نگاه کردن به باال است  ،شدنننشدن و خشمگین    وشمشکلیدِ    ، ورماین مز   ولی بر اساسِ
تمرکز بر شریر و  از  خودتان را    دیدِمسیِر  گوید  خدا به ما می  کالمِ  ، در واقع  !یعنی نگاه کردن به خدا  ؟یعنی چه

بدهید  ...  شرارت تغییر  آرامشِ واقعاً چه  .بر خدا  به هم می  ما  چیزی  را  چه    ؟زندرا  ما  و    وشمشمُکدر،  چیزی 
می ح  ؟کندغضبناک  از  بیش  شما  بر دآیا  می  ،  انجام  آنها  آنچه  و  واقع  ؟ایدنشده   متمرکز   دهندمردم    دلیلِ   ،در 

واقعیت    .کنیمآنها تمرکز می  بدِ  اطراف و اعمالِ  بر اشخاصِ  ،ما این است که بیش از اندازه  ویشِعصبانیت و تش
،  شما باید با اراده  .شما باید عوض شود  دید و تمرکِز  مسیرِ   و  .اشتباهی است  شما بر جایِ  این است که تمرکزِ 

  نمایِ قطب  ۀعقرب  مسیِر  و  .به خدا نگاه کنید  ،دهندبد انجام می  نگاه بر کسانی که اعمالِ  بگیرید که به جایِ  تصمیم
  .ساز کنیدسو و همخدا و معیارهای او هم ، و با بردارید رشری تمرکز بر مسائل و افرادِ ا از ر خود

دهند که چگونه به باال نگاه  به ما نشان می  ،در واقع  ،کار   ۵این    .کندکار می  ۵ویق به انجام  ما را تش  ۳۷مزمور  
   .خدا تمرکز کنیم شرارت بر  چگونه در عمقِ و کنیم

هر یک از آنها    یکی به بررسیِ  ، ند و بعد یکیادر مزمور آمدهترتیب  چه  بیایید اول ببینیم که این پنج مورد به  
   . خواهیم پرداخت

   «بر خداوند توکل نما » :گویدمیکه  است  ۳ ۀاولین مورد در آی

   «از خداوند لذت ببر »  :گویداست که می  ۴ ۀی آ دومین مورد در

  «خود را به خداوند بسپار راهِ»  :گویداست که می ۵ ۀیآ  سومین مورد در

نزد  »  : گویدکالم خدا می  دیگِر  ۀترجم  «خداوند آرام باش  حضورِ در  »   :گویداست که می  ۷چهارمین مورد در آیه  
   «استراحت کن»و یا  «خداوند ساکت باش

خداوند را   صبورانه انتظارِو یا »  «او را بکش  صبورانه انتظارِ»  :گویداست که می  ۷ۀ  یدوباره در آپنجمین مورد  
   . رده شده استهم به کار بُ  ۳۴و    9 آیات  دیگر در  بارِ  دو،    ۷عبارت عالوه بر آیه  این    . یعنی منتظر خدا باش  «بکش

خود را به خداوند    راهِ  ...  خداوند لذت ببر از    ....  بر خداوند توکل نما  :این پنج مورد به ترتیب عبارتند از  ، بنابراین
   .خدا را بکش صبورانه انتظارِ .... و ....خدا آرام باش  حضورِدر   ... بسپار
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   .بررسی قرار دهیم به ترتیب موردِحاال بیایید آنها را 

   «!رروَو امانت را بپَ زمین ساکن باش . درنکُ و نیکویی  ن بر خداوند توکل کُ» :بود ۳اولین نکته در آیه 

در رویارویی با شرارت و افراد  تا  خواهد  می اولین موردی هست که خدا از ما  ،توکل بر خدا  .بر خداوند توکل نما
توانید با خدا  شما نمی  . ما با خداست  ۀآغاز رابط  ۀهمیشه نقط  ، ایمان  !بر خداوند توکل نما  . از خود نشان دهیم  رشری

کالم خدا در  به خدا نداشته باشید.  اعتماد و توکلِو  ایمان  دائماً  گر  ادر آن رابطه ادامه دهید    و  ارتباط برقرار کنید
جویندگان  و  ایمان داشته باشد که او هست  باید    ،شودنزدیک می  (خدا)یعنی  هر که به او  »  : گویدمی  6:  ۱۱عبرانیان  

   .«دهدخود را پاداش می

  و این شخصِ   داردحضور  خدا  باید ایمان داشته باشید که    ، خود  بد و شرارت بارِ  شرایطِو    تمشکال  شما در وسطِ
  ، شرایط و اوضاع  ۀکه بر هم  مطلق است  خدایی هست و این خدا حاکمِ  .کندمر را تعیین میا  پایانِکه  نیست    ر شری

خدایی دانا    که او  من و شما باید به خدا اعتماد کنیم  . ناو بدکردار   ... حتی بر شریران  کامل دارد حاکمیت و کنترلِ
 خدایی  که او   من و شما باید به خدا اعتماد کنیم   .بیندهمه چیز را میاو    و  دانداو همه چیز را می  ، و حکیم است

کسانی که با بدی    ، جمله)از  گان  پیشه   و شریر  . دارد  نظردر    این دنیا نقشه و قصدی هر اتفاقی در    و از   است نیکو 
و    خدا را عقیم و خنثی کنند  ها و اهدافِ دارند نقشهقدرت ن  (اندزندگی را بر شما دشوار و تیره کرده  ،و شرارتشان 

. بر او اعتماد  خواهد که بر او توکل کنیدخدا از شما میدر این بین،    .دنو مانع ایجاد کن  آنها سدّ  انجامِ برای  ا اینکهی
او شما را ترک    .شما آگاهی دارد  او کامالً از اوضاع و احوالِ  .داندشما را می  شرایطِ   خدامطمئن باشید که  و    .کنید

شما به کار    تو حتی شرارت را به خیری  ( ...  همه چیز را...  )را   و همه چیز   شماستنگذاشته و به فکر    نکرده و وا
   .ردخواهد بُ

  آدمی  ،بینید که این شخص کنید و می نگاه می  ،کنداین شخصی که بدی و شرارت می   ، بهشما در حال حاضر 
،  های غلطصمیمات و انتخاببا ت  و   ر از خشونت و یا فساد اخالقی استهایش پُ ست فتنه انگیز و بدکار که کارا

  .ر کرده استدشواگی را بر شما زند خودش  ۀ احمقان و ،دروغین

دشوار و    خانواده را در شرایطِ  ،خودش  ۀغیرمسئوالنو  غلط    با تصمیماتِکه  داشته باشید    یممکن است شوهر 
  شما انتظاراتِ   و از   کنندشما را درک نمی   ممکن است پدر و مادری داشته باشید که اصالً  . قرار داده است امننا

دارندبی با  جا  می  و  بدرفتاری  باشید    .کنندشما  داشته  یا دختری  پسر  است  با  ممکن  اشتباه  انتخابکه  و  های 
با  که زنید رادی سر و کله میمحیط کار با اف  و یا ممکن است در. زندگی را بر شما دشوار کرده استاش، احمقانه
  .اندعرصه را بر شما تنگ کرده ،خود غرورِ و حسادت

که وجود  ولی این بدان معنا نیست   .  ر و بدکردار برداریمیشر  خود را از افرادِ  تمرکِز  تا  گویداما کالم خدا به ما می
.  همه چیز را تحت کنترل دارداو    .اما خدا هم وجود دارد  ...  وجود دارند  آنها واقعاً  . بله،کنید آنها یا اعمالشان را انکار

  .خود را بر او قرار بده ن و تمرکِزپس بر او توکل کُ   .فکر شماست او به
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  ایمانی که کالمِ !ایمانی چشم بسته و منفعل نیست گویا که وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده است  ،این نوع ایمان
ولی این   .آوردفعال که ثمر می ی است ایمان  ،در این شرایط از خود نشان دهیمآن را کند که میتشویق  خدا ما را 

  ؟تواند باشدثمر چه می

  یعنی اجازه نده که بدی و شرارتِ  «نیکویی کن»  :دهدادامه میو بعد،      .« بر خداوند توکل کن»  :گویدکالم خدا می
این واقعیت که آنها به راحتی از خودشان    .نیبدی کُهم  تو را مجبور کند که تو    ،شخصی که به تو بدی کرده است

  آلود رفتاری گناهو    ،کنندکثیف و ناشایست استفاده می  سخنانِ از    ، دهندبه شما فحش می  ،دهندخشونت نشان می
   دارند، نباید باعث گناه کردنِ شما بشود.

واقعیت    .«بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز  ، مغلوب بدی مشو» :گویدمی  ۱۲تاب رومیان فصل  کالم خدا در ک
گوید که  این آیه می  ،همین برای  . شودی مغلوب میی شود ولی بدی با نیکوبدی مغلوب نمی  با   که بدی این است

   . ایخداوند توکل کردهبر تو این است که  نیکویی کردنِ دلیلِ. و نیکویی کن

وقتی با یک    ، ایداگر شما واقعاً توکل کرده  .کندخودش را ابراز می  ، ایمان واقعی به خدا همیشه با اعمال صحیح
او گرفتار شوید و    باید به حماقتِن  ،کنید که زندگی را بر شما دشوار کرده استشخص نادان و احمق برخورد می

بدی فقط با نیکویی مغلوب و سرخورده    بلکه  شودغلوب نمیچون بدی با بدی م  ...  او را تکرار کنید  ۀاحمقان  کارهایِ
مسیح گفت حتی    .ر و بدکرداریبه همه نیکویی کنیم حتی به اشخاص شرکه  آموزد  خدا به ما می  کالمِ   .شودمی

   .دشمنان خودمان را هم محبت کنیم

شریران و افراد پارسا وجود    تِکه بین شخصی  بریمپی می  ما غالباً به تضادی(  ۳۷ور  م یعنی مز )ور  مدر خالل این مز 
 ، دیده اندمسیح با ایمان پارسا شمرده شده خونِ که توسطِ ،ایمانان و ایمانداران حقیقیاین تضاد باید بین بی .دارد
با زندگی   زمین تا آسمان  از   اوکه اعمال و رفتارِ  خواهد داشت    ایزندگی  حقیقی قطعاً  ایماندارِدر واقع، یک    .شود

   . تضاد استدر اطرافش   انِنماایبی رفتارِو اعمال و 

آن بدی و    قلبی که تمایالتِ  ،دارد   ری شری  قلبِ   چون  شود مرتکب بدی و شرارت می  ، شریر و بی ایمان  شخصِ
آنچه که باید    .بشویم  ه نباید شوک  ،شوندشرورانه و بد میاعمالِ    هرگاه گناهکاران مرتکبِ  ، بنابراین  .شرارت است

این    .شرارت و بدی بشویم مرتکبِ ، ایماندار مسیحیانِ این است که من و شما به عنوانِ  ، ندمن و شما را شوکه ک
دی در ما  جدیطبیعت    . اوای داده استتازه  چون خداوند به ما قلبِ   . چرا؟ما هستیم که قرار است نیکویی کنیم

ی  ی پس این قابلیت و توانایی به ما داده شده تا نیکو  ،تازه یافته هستیم  تولدِ  ایماندارِ  ک ی  اگر ما   .خلق کرده است
  توانیم در مقابلِ می  ،برای همین  . جدیدی به ما بخشیده است  انسانیتِ  . اوکنددر ما زندگی می  ح چون مسی  ...   کنیم
  دهیم   انجام   ،از ما انتظار دارندخدا  که  را  درستی    ما این قدرت را داریم که اعمالِ  .نیکوی از خود نشان دهیم  ،بدی
  .کنددر ما زندگی می حمسی روحِ چون

   .پس بر خداوند توکل نما و نیکویی کن
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تو  در جایی که خدا » : خواهد بگویداین عبارت در واقع می .در زمین ساکن باشدهد که این آیه ادامه می ،سپس
زندگی    دشوارِ  فرار از اوضاع و احوالِ  اغلب در حالِ   ،بسیاری از ما  .«ن فرار نکنآاز    و و مستقر ش   ه است، داد قراررا  

به  خدا  در این شرایط است که و    .ای برای ما داردهدف و نقشه  ،نکه خدا در همان وضعیتایخود هستیم غافل از  
  ، اجازه داده در آن قرار بگیری در زمینی که خدا !کننفرار    ، و از آنمانبدر آن  ،در زمین ساکن باش : گویدما می

   .ستقر و ساکن باشم

  . تو را باز کند و تو را بیرون بیاورد  در موقعیتی که خدا اجازه داده تو در آن قرار بگیری بمان تا زمانی که خدا راهِ
  راهِ   به دنبالِ  بیایی.  نویر بآن  از  باید  ]چه زمانی[  در زمین بمان تا زمانی که خدا به روشنی و وضوح نشان دهد که  

   .گریز نباش فرار و

اوضاع و    همسر و باالخره عوض کردنِ  عوض کردنِ   ، کلیسا  عوض کردنِ   ،کار   عوض کردنِ  مردم اغلب در حالِ 
 . کندمصون نمی  ربد و شری   با شرارت و افرادِ   ما را از برخوردِ  ،ولی این تغییرات  .شان هستندزندگی  نامطلوبِ   شرایطِ 

خواهد که به  پس اگر خدا از ما می . مان خواهند بودشریر در اطراف راد و اوضاع و شرایطِ اف   ، ما هر کجا که برویم
   .بهتر است که اطاعت کنیم ،او توکل کنیم و در زمین ساکن باشیم

  و.« از امانت پرورده ش»   :گویدقدیمی کتاب مقدس می  ۀترجم  .امانت را به پروردهد که  سپس این آیه ادامه می
  .پروربخود را  ،خدا از امانتِ   ،دشوار  یعنی در واقع در این شرایطِ

شرایط    ، بسیار دشوار استسخت و  زمینی که واقعاً ساکن ماندن در آن    ساکن شوی،   قرار است که در این زمیناگر  
  دادن   ادامه  تاب و توانِ   ،اگر قرار است که در این زمین  ، کنیم که از آنها فرار کنیمی که واقعاً آرزو میعضاواو  

  بمان  ،در آن جایی که خدا تو را قرار داده .به غذا داریم و غذای ما امانت و وفاداری خداست حتیاجا  ،داشته باشیم
وضعیت   در این  ،در این زمین  ،خدا   امانت و وفاداریِ  . و تغذیه کنبدِه  پرورش    را  خود  ،خدا   از امانت و وفاداریِ  و

   .ه خواهد داشتاتو را خوشحال و راضی نگ، دروناً دشوار

 ۀواژ ذت ببر.«از خداوند ل» :گویدمی که  است  ۴ ۀ ور به ما یاد میدهد در آیممورد از پنج موردی که این مز دومین 
از  »عبارت  .خوشحال بودن درباره چیزی استاستفاده شده است به معنی  «لذت»زبان عبری برای  در اصلی که  

موقعیتی    ۀبار  در  ، ورماین مز   .کندآنان صحبت می  شرارتِر و  یشر  افرادِ   ۀ بار  آمده که در  یدر متن  «خداوند لذت ببر 
  و تمایلِ   .کنندبدی و شرارت میکه  دست و پنجه نرم کردن با افرادی هستیم    د که ما در حالِنکصحبت می 

گوید در این اوضاع و شرایط از خداوند اما کالم خدا به ما می  .ترس بود  ، کدورت، تشویش، وخشم  ،ما  طبیعیِ
بسیار گرانبها معرفی شده   و همانطور که مسیح در انجیل به عنوان مرواریدِ   ...   تو باشد  گنجِ او  بگذار که    . ..  لذت ببر 

پُ   ،است مُ  یحبگذار مس  ...  تو باشد  ترین گنجِرارزشاو    مِ غر علی  ،خداوندا"   :او بگوبه    .تو باشد  رواریدِگرانبهاترین 
  علیرغمِ  ،اندبرای من به وجود آورده  ماطراف  بدکارِ  دردسری که افرادِ  ۀهم  علیرغمِ  ،اطرافم  بارِشرارت  اوضاع و شرایطِ

بلند  عا  تو  . افرازیماما من چشمانم را به سوی تو بر می  ،انداتخاذ کرده  که  ای اشتباه و احمقانه   تصمیماتِ لی و 

  زیباییِ   ، امانت، وریو از وفادا به خدا نگاه کن  ،بله  ".لذت هستی  قابلِو  ت  .نیکو و قابل پرستش هستی  . تو  هستی

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.راستی.com/
http://www.احیا.com/


                                                                                

 دیگر بار احیایمان نخواهی کرد آیا                                                                                                                                                                         

 ( 6:  85تا قومت در تو شادی کنند؟ )مزمور                                                                                                                  
  

 

www.reviveourhearts.com         www.factministries.org          www.راستی.com         www.احیا.com    

در این شرایط، به کالمِ    .پروران و از آن تغذیه کنبرا با این وفاداری  خودت    ،دشوار  و در این شرایطِ  .لذت ببر   او
و آنچه او هست،   شتغییرناپذیر  و بی همتا به خاطر شخصیتِ .مسیح تمرکز کن بر شخصیتِخداوند مراجعه کن. 

   .به پا کن ی جشندر قلب خود 

مسیحی  آن    .مکاشفه فصل اول است  کتابِ  ،کندرا به زیبایی تشریح می  حمسیکه  خدا    کالمِ   هاییکی از قسمت
  ۀچشمهایش چون شعل   . خداۀ  ذبح شد  ۀبّر که هم شیر یهوداست و هم  است  خداوندی ،که بر تخت نشسته است

ت و آزاد  سما را با خون خود شُو  که ما را محبت کرد  است  خداوندی  او    است.  هتبُاُ ر و پُ  ،قدرتمند  ،زیبا  ،آتش
  .نمود

چشمان خود را از مردم    .خود با شادی برای او جشن به پا کنید  در قلبِ  .از او لذت ببرید  .به او چشم بدوزید  ،بله
   .از او لذت ببرید و متمرکز کنید حو بر مسی بردارید

  اصلیِ  تمرکِزو  کنیم  آنها خیلی وقت صرف می  اطراف و شرارت و بدیِ  است که ما بر مردمِ   ما این   اصلیِ   مشکلِ
ه همین  و ب  .کنندها اشغال میها و سالهفته  ، روز و باالخره  ساعتِ   ۲۴  در ما را    فکِر  ۀ آنها هم  ،گاهی  . ما بر آنهاست

ما همیشه باالست و   حرارتِ  است که  برای همین  ...   ایمو خشمگین شده  وشما تبدیل به اشخاصی مش  دلیل،
   .خاطری هستیمعصبانی و آزرده اشخاصِ

  اوندبر خد  ،هدفمند  به صورتِ  ، افراد  بدی و شرارتِ  ور کردنِمر به جای    ،خواهیم بخوابیمبیایید وقتی که شب می
ام که  من یاد گرفته .کنندحفظی خیلی کمک می آیاتِ ،مواقع در این چنین .تفکر کنیم المشک  و درتمرکز کنیم 

و حتی    .خدا روزم را شروع کنم  کالمِ  بر هم دوباره با تفکر  ها  و صبحخدا به خواب بروم    ها با تفکر به کالمِبش
دهم  باید اعتراف کنم وقتی که اجازه می  .خدا را در فکرم مرور کنم  کالمِ دوباره    م،شوبشب هم بیدار    اگر نصفِ 

  .کنندزندگی خیلی بزرگتر جلوه می  دشوارِ  ها و مسائلِمشکالت و طوفان   ،خدا پیشی بگیرند  خودم بر کالمِ   افکارِ
به جای آنکه از خداوند لذت   ، و برای همین  حاکم است.بر همه چیز   و آنجاست  که خدا  کنم انگار که فراموش می

   م.شورود و دوباره مشوش و خشمگین میباال می من  حرارتِ ،ببرم

او    :گویددیگر می  ۀدر ترجم  .ما را به ما خواهد داد  دلِ  رادِو مُا  ، ما از خداوند لذت ببریمگر  ا  :دهداین آیه ادامه می
مرا به من    دلِ  رادِاو مُ  ، یعنی چه اگر از خدا لذت ببرم ؟اما این به چه معناست  .ما را به ما خواهد داد  دلِ  مسئلتِ

 ،به مرور زمان  ،تمرکز داشته باشیم  شاو و کالم   م و بر هر چقدر که با خدا وقت صرف کنی  ، ماعزیزان  ؟خواهد داد
  . ما خواهد شد  زندگیِ  او باالترین مقصود و هدفِ   .ما خواهد بود  دلِ  رادِو مُ  و مسئلت  ، گرانبها، مُرواریدِ  او گنج خودِ

آن چیزی خواهد بود که ما در    ۀهماو    ،در خداوند لذت ببریم،  وقتی ما  .زندگی خواهیم کرد  او  برای  ،ما در واقع
یی  ما در هواپیما)گویا(  مثل این است که    . ما خواهد بود  دلِ   رادِ مُ  و   ئلت خودش مس  او   . حسرت و آرزویش هستیم

در آنجاست    .پرواز است  در حالِ  نامموجود در زندگی  رانِاکبد  و  شریران تهدیداتِ  تاریکِ  یم که باالی ابرهایِهست
همه چیز    ح،مسی  حضور و وجودِچون    .کندما فروکش می  و ترس و خشم و عصبانیتِ  ،گرانین  ،تشویش  که تمامِ

  .دهدرضایت می کند و به مار میرا پُ
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  ،اطرافمان  رِ شری   افرادِ   انصافی و شرارتِبی  اسفناکِ   دهد که در شرایطِور به ما یاد میم تا به حال دیدیم که این مز 
 .در خداوند لذت ببریم ،دوم و  بر خداوند توکل نماییم ،اول

دهد  این آیه همینطور ادامه می  .«خود را به خداوند بسپار  راهِ»  :استآمده    ۵  که در آیۀ  رسیمبه مورد سوم می  حاال
  .« او توکل کن که او عمل خواهد کرد  بر  .خود را به خداوند بسپار  راهِ »  . توکل کن که او عمل خواهد کرد  ر اوکه ب

انجام    ،او کاری را که باید انجام دهدبله،    !خدا  ؟کسی وارد عمل خواهد شدچه    !خدا  ؟چه کسی عمل خواهد کرد
او ممکن است که این    .خودش  مشخصِ  خودش و با روشِ  معینِ   در زمانِ  ...   عمل خواهد شد  او واردِ   . خواهد داد

  ، شکل را آنطور که من و شما انتظار داریم و آرزو داریمدیگر حل کند و یا ممکن است این مُ  شکل را نیم ساعتِمُ
   : او آن را انجام خواهد داد. عمل خواهد شد واردِ که او (دهدقول می)دهد اما کالم خدا وعده می .حل نکند

  ،خواهیمندهد و آن طور که ما می  ها و آرزوهای ما را به ما بسیاری از خواستهکه حتی اگر  امر این است    حقیقتِ
او را همچنان تمجید کرد.وارد عمل نشود باید  از تصویِرما خیلی محدود است و فقط گوشه  دیدِ  ،  را  کُ  ای  لی 

بهترین حالت این است که به    .داند که ما به چه چیزی نیاز داریماو می  .بیندتصویر را می  ۀهم  ،ولی خدا  .بینیممی
به یاد داشته    .و آن را انجام دهد  ،ما را به دست گیرد   طریقِ  ه،عمل شد  او واردِتا    و توکل کنیما  برو  او بسپاریم  

  .بر او توکل کن و او عمل خواهد کرد .خود را به خداوند بسپار راهِ  :گویداین آیه می د کهباشی

بیشتر بر او توکل   و  مدی سپر های خود را به خدا میها و روشراه  ،هااینخیلی بیشتر از    ،من و شما  ،ای کاش
او در زندگی   ۀروزان  معجزاتِ  شاهدِما  بیشتر    و چقدر  شد عمل می  او واردِ  ،چقدر بیشتر   ،در این صورت .کردیممی

 ۀ کالفه کنند  ۀرابط  در،  مان سایل مالیدر م  ن،ماپسران و دختران  در سرکشیِ  ،همسرانمان  ایمانیِدر بی  ،زناشویی
کاری را  و  عمل شود    خواهد واردِواقعا می  ،خدا  .دیمشمی  مانکلیساهای  ۀپیچید  لِ سایو در م  ،مانشغلی  محیطِ

   .آیداو بر می انجام دهد که فقط از دستِ

  ، غافل یم آئل بر مسا  ۀخودمان از عهد  خواهیمو می  ایمامور را به دست گرفته  ما کامالً زمامِ   ، اوقات  اغلبِ   ،متاسفانه

زندگی خودمان    یما به تو نیازی نداریم و این ما هستیم که خدا  ،خدایا"که:  کنیم  داریم اعالم می  از آنکه عمالً

   "!!!هستیم

های  بر وقتو    ،های اوبر او و روش  ، توکل کنیمبر او    ،های خود را به او بسپاریم خواهد که راهولی خدا از ما می
آنطور    ، همه چیزشودعمل می  واردِ او  خدا را شکر که وقتی  و    . کنیم  او  تسلیم و خود را  او کامالً اعتماد داشته باشیم  

   . شودانجام می ،که شایسته و بایسته است

چه موضوعی در    این است که:  از خود بپرسیمی که من و شما باید  ال مهمؤس  پس،  !خدا عمل خواهد کرد ،بله
  ام، ه امور را به دست گرفت  خواهد در آن کاری انجام دهد ولی به دلیل اینکه من زمامِخدا میکه  گی من هست  زند

، آن  چیزی هست که شما باید از کنترل آن دست بکشیدچه    ؟کنداو کاری نمی  ،سپارممیناو  به  و    ،کنمتوکل نمی
  ؟انجام دهدو آن را  تا اکنید  ، و بر او اعتمادخدا بسپارید را به
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 . کنیماو وارد عمل خواهد شد وقتی ما به خدا توکل می . بر خداوند توکل کن و او آن را انجام خواهد داد ،بله

تابان    ، را همچون نورتو    یِی او پارساکنیم، »وقتی ما به خداوند توکل می  :گویدمیرسیم که  می  6  ۀ به آی  حاال 
  .وستاتوکل بر  ا وسپردن به خد ۀو این نتیج .«نیمروز چون آفتابِ ، تو را خواهد ساخت و حقانیتِ

 او حقانیتِ  . روشن خواهد کردهمه چیز را  ظهر    نورِ  مثلِ   و  خود را خواهد فرستاد   نورِ  ،و شرایط   اوضاع خدا بر آن  
اگر شما    .حقیقت را خواهند فهمید  ،همه   .باالخره آشکار خواهد کرد  ست را مسیح توکل کرده ابه  شخصی که  

  ، توکل کن  ، بر اوخود را به خدا بسپار  .کندآن را باور نمی  و یا  شما خبر ندارد  گناهیِهیچکس از بی  ،ه هستیدگنابی
ثابت    ت همه چیز را با قدرت خود  و  نقدر سعی نکن از خودت دفاع کنیآ  .تو را آشکار خواهد کرد  گناهیِ بیو او  
   .کندمیظهر آشکار    نورِ  تو را مثلِاو حقانیتِ    .تابان کند،  نور   تو را مثلِ  ی و عدالتِیساپار دهد که  خدا قول می  .کنی

مورد    ۵خدا ما را تشویق به انجام    شریر،  کار ودب  در رویارویی با افرادِ  که  دیدیم  ۳۷ور  مدر مز   ،تا به حال   ،پس
  :کندالم خدا ما را ترغیب میدیدیم که کامروز    .کند که سه مورد از این پنج مورد را امروز با هم بررسی کردیممی

و  ن  و توکل کُا  های خود را به او بسپار و بر راه  (۳از خداوند لذت ببر و    (۲.  نن و نیکویی کُتوکل کُ( بر خداوند  ۱
  .عمل خواهد شد و واردِاو آن را انجام خواهد داد 

  

   ،ای خداوند" :دعا

   .تو بچرخد محورِ ما به دورِ ها و زندگیِقلبباشد که 

  .بر تو تمرکز کنیم و اطرافمان برداشته شود  شریران و بدکارانِاز ما  باشد که تمرکز و نگاهِ

   .ما بر تو دوخته شود باشد که چشمانِ

شریر در ما    باشد که دائماً به یاد بیاوریم به جای تشویش و نگرانی و خشمی که در اثر تمرکز بر شرارت و افرادِ 
  .دنشو پُر آرامی و شادی در تو  یمان ازهاقلب ،ردن از توبُ و لذتتو  ر ، با توکل بردن به تو با سپُ ، شودایجاد می

های خود را به دست  راه  .کنیمبه تو توکل می  ،خداوندا  .نر کُهای ما را از آرامش و شادی خود پُقلب  ،ای خداوند
  در   ، هر یک از ما  اگر  ،حتی در این لحظه .خدای نیکویی هستی ...  ها خدا هستی متشکریم که تو تن  . سپاریمتو می

توکل کردن   و هدفمندانه،م یبه سوی تو بیایخواهیم می  است، بوده شدهآرامش و شادی ما رُ که  شرایطی هستیم

 ".آمین ،خداوند مسیحِ نامِ. در به تو را انتخاب کنیم

 

کنند، روبرو خواهید  امروز هم با افرادی که آرامش و شادیِ شما را مُختل میبه احتمالِ بسیار زیاد، شما    : نازی

شوند. در سری  مرتکبِ اعمالِ بد و شریرانه می  ،افرادی که در زندگی شخصیِ شما، و یا در اخبارِ جهانی  ،شد

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.راستی.com/
http://www.احیا.com/
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دیدیم که به عنوانِ یک ایماندارِ مسیحی، چگونه باید در اینچنین    دلِ آرام در دنیای پُر تالطُمهای  برنامه

 العمل نشان دهیم. مواقعی از خودمان عکس

تواند از هر انتظارِ دیگری متفاوت باشد.  هیچیک از ما انتظارکشیدن را دوست ندارد. اما منتظر شدن برای خدا، می

دوباره با   مان احیا کُنیهادلهای بعدی پادکستِ  مهکنیم تا در برنابرای درکِ این موضوع، از شما دعوت می

 ما همراه شوید.  

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه در این برنامه
می شما  سمع  به  که  است  اصالن  ترجمسابرینا  تهیـرسد.  و  برنامـ ه  این  همهـ ۀ  حاصل  مؤسسۀ  ـ ها  دو  کاری 

 باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»
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