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دلِ آرام در دنیای پُر تالطُم: پادکستعنوان 

( ومس   بخش) ر تالطُمدل آرام در دنیای پ 

کاری نکنیم  باشیم و  دست گذاشته    رویما دست  که  خدا عملی منفعل نیست    انتظار کشیدن در کالمِ  :سابرینا

خدا عملی فعاالنه    انتظار کشیدن در کالمِ  .کار را انجام دهدیم تا خدا همه  اهگویا که به خواب زمستانی فرو رفت
خدا در محور زندگی ما قرار   ایم.هتنیده شد ۀ موی بافت  مثلِ او،  درو ما به خدا وصل هستیم  ، آن است که در طولِ

خدا   به عملِ  ، ما همگی و امیدِ  ، ما  ۀآیند  ، ما  چرخد به طوری که موجودیتِ میاو    ورِهای ما به دُفعالیت ۀدارد و هم
.و بس وابسته است

عزیزان    ،در خدمت شمابا صدای سابرینا اصالن    کن  حیاا  نماهایدلدیگر از پادکست    ایامروز با برنامه   : نازی

 .شنونده هستیم

متوقف شده    ،زندگی  . گویا کهکالفه کننده به نظر بیاید  ممکن است که زندگی  ،وقتی شما مجبورید که صبر کنید
، به  دشوار   پردازیم که در ایامِ ای میبه موارد تشویق کننده  ،امروز  ۀ در برنام  دارد.بزرگ    برم به یک تغییِرمُ  و نیازِ

 .بخشندامید می ، وانتظار  ،صبر  ما

های  ترین متنور یکی از محبوبماین مز   .هستیم  ۳۷ور  ممز   ۀما در حال مطالع  ،دانیدهمانطور که می  :سابرینا

. های آن زندگی کنندو دستورالعمل  ر موز که بر حسب این مهستند  ی   کمافرادِ   ، ولی با این وجود  .عهد عتیق است
ولی    .اتفاق است  ما دائماً در حالِ  اطرافِ  است که در دنیایِ  ایشرارت و بدی  موضوعِ  ۀبار  عموماً در  زموراین م

اطرافمان اشاره    رِ شری  شریرانه و مردمِ  نسبت به اتفاقاتِ   ایمانداران ما  واکنشِ  چگونگیِبه    ۳۷ور  ممز   ،باالتر از آن
 .دهدهایی میبه ما دستورالعمل ،کند و در این بارهمی

به چیزی    ،ولی دیدیم که این واژه  شویم.   ش و مُکدرشو مشریر و شرارت نباید    ما دیدیم که در مقابلِ  ،تا به حال 
جوشد  کند که از درون ما میاشاره می  و خشمی   این واژه به عصبانیت  .کندمیاشاره  بیشتر از نگرانی و تشویش  

به خود  خشم  "  ،کنندمی   ما اطرافِ   شریِر  که مردمِ  ایبدی  و   دیدن شرارت   کند باو در واقع خداوند به ما توصیه می

نده د  ".راه  این  نیست  خواهیم  روسما در طول  آلود  اکثر    ،دید که هر نوع خشمی گناه  باید قبول کرد که  اما 
انسان    دارد که خشم و عصبانیتِخدا ما را بر حذر می  کالمِ   .های ما خشمی پارساگونه و بدون گناه نیستعصبانیت
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و شوش شود که مبه ما توصیه می ،بنابراین (20:  1. )یعقوب کندهی کمک نمیهای نیکوی االهیچگاه به هدف 

  نبایدبعد از اینکه دیدیم چه کاری را   .تکرار شده است رموز بار در این م این نکته چند . مکدر و خشمگین نشویم

نگاه کردن به باال بود به    ،آن)که  بکنیم    بایدبه این مطلب رسیدیم که چه    (،عصبانی شدن بود  ،که آن)بکنیم  

ما تشویق شدیم    ،در واقع  (.مان را بر خداوند متمرکز کنیمسعی و تالش و واکنش  ،توجه  ، انرژی  ۀاین معنی که هم
  ، مردم  ،داریم که بر وقایع  ، ما معموالً تمایل در اینگونه شرایط  .خودمان را بر خدا میزان کنیم  توجهِ   ۀکه مسیر عقرب

یا شکست    ،شوندخارج می  ه راف که همگی در حال تغییرند تمرکز کنیم و وقتی آنها از گردوناط   و اوضاع و شرایطِ 
  .شویمآنها رانده می ما هم با بادِ ،خورندمی

بر  توجه ما  مسیِر    ا زیر   ؟چرا  .دنشوفرساینده می  دچار تغییر و تحولِ  ما دائماً   احساساتِ  ،تمرکز بر آنها  به خاطِرو  
  عدمِ   حسِ   . امنیت است  عدمِ   این بهترین تعریف برای حسِ  ، در واقع  .عوض شدن دارند  قابلیتِ ست که ایی چیزها
 ،آن  باشد که هر سپیده  چ ها و افرادی  ما به چیز   شود که قلب و فکر و احساساتِمیزمانی در ما ایجاد    ،امنیت
  .توانند تغییر کنند و یا از دست بروندمی

برای   .و نهایتاً از بین بروند ، بمیرند ،فرسوده شوند ،سقوط کنند ،و اشیا ممکن است عوض شوند ، هاموقعیت ،افراد
هر آن ممکن است آن را از دست بدهیم و با از دست    ... دهدامنیت می عدمِ به ما حسِ ،وابستگی به آنها ،همین
 .رودما نیز از دست می آنها امنیتِ دادنِ

ما باید    ،امنیت  این حسِ  ولی برای دریافتِ  .شرایط امن به سر ببریمکه در  آن هستیم    ما همیشه به دنبالِ  ۀهم
امن    این مکانِ  .دهیم که عوض نشود و از دست نرودبچیزی قرار  بر خودمان را    قلب و احساسات و زندگیِ  و   فکر

  !تنها و تنها خداست و بس ،پذیر تغییر نا و این حقیقتِ

و  بدکردار    بر افرادِ  ،زندگی و توجه خودت رابگوید که    تا به ما  هم همین است  ۳۷ور  ممنظور داوود از نوشتن مز 
  . پایین شودباال و کنند با آنچه آنها می ،تو  هستیِو اجازه نده که وجود  . متمرکز نکن ،شریر

به  نسبتِ  که دیگران  است  ی  رتبدی و شرا  حاصلِایم که  ای شدهروحی و احساسی  نوساناتِ   چارِ دُما بارها    ،چه بسا 
  ،اندما به آنچه دیگران نسبت به ما انجام داده  چرا باید زندگیِ  که   امر این است   ولی حقیقتِ  .اندما مرتکب شده
  ؟گره خورده باشد

  ، انگیزانبدکاران و فتنهو  یران  ر این است که به خاطر شگوید  ور به ما میماولین چیزی که این مز   ،برای همین
ها  از آن  را   امولی چطور توجه  .ت را از آنها برداراتوجه  یعنی مرکِز  شو.و عصبانی نمساز  مشوش  و  ر  کدَخودت را مُ

  ۀ قبل به سه توصی  ۀما در برنام  ،در این رابطه!  توجه خود بر خدا  متمرکز کردن  به باال وبا نگاه کردن    ؟بردارم
راه خود را به خداوند (  ۳از خداوند لذت ببر و  (  2  .بر خداوند توکل نما(  1آمیز پرداختیم که عبارت بودند از  تشویق
   .بسپار
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می مورد  چهارمین  به  آیه  امروز  در  که  استآم  ۷رسیم  می  .ده  آیه  باش  حضورِ»در    :گویداین  آرام    .« خداوند 
این کلمه در عبری به معنی حالتی است   .خداوند ساکت باش  در حضورِ :گویندکتاب مقدس می های دیگِرترجمه

زبانت که  شگفتی شده باشی   آنقدر غرقِ   ، در واقع  .که در آن قدرت نداشته باشی که حتی یک کلمه سخن بگویی
هر    ، پرخروش دیگر صدای  هر    ، هر صدای گوشخراشکه  خدا شده باشی    حضورِ  یعنی آنقدر غرقِ  .بند آمده باشد

  ، بله   . خاموش کنی  خدا کامالً  تشویش را ساکت کنی و آن را در حضورِ   خشم، هر دلواپسی، و هر  ، هرتب و تاب
   . ساکت و آرام شو ،خدا  ورِدر حض :گویداین آیه می 

ما شروع    قلبِبلکه پروسه و فرایندی است که از درون و  که محیطِ خارج بتواند در ما ایجاد کند،    این چیزی نیست
های مطمئن  با آرامش به خدا و راه و روش  و  کندکه هر شکایت و مقاومت را ساکت می  است  ایروحیه  ...  شودمی

فهمد  شود چون میکند و تسلیم خدا میاین سر و صداها را خاموش می  ۀای که همروحیه  ...  شودخدا تسلیم می
   کند.میکنترل  را  وقایع حاکم است و همه چیز  ۀ که بر هم که خداست

در  را    چیزی و اگر او بخواهد    .خدا صورت گیرد  حاکمیتِخارج از  ما    در زندگیِکه  ای نیست  هیچ واقعه  ،عزیزان
در حضور خدا    ،بنابراین  . او را تغییر بدهد  تواند قصد و هدفِهیچکس و هیچ چیز نمی  ،شما عوض کند  زندگیِ

   .ساکت و آرام شو ... شکِامور دست بِ گیدن و به دست گرفتنِجنو از   وساکت ش

 نند، زمیلگد    دهند،سر می  شکایت  کنند،می  گریه   ،یم که برای اینکه به چیزی برسنداههایی را دیدبچه  اًما قطع 
  زندگیِ   داستانِ  ، این  ،گاهی  .اندازندجا راه میغوغا و هیاهو و سر و صدای بی  ،و به خاطر هیچ  کنند،میفریاد  
     یم.شو  آرام یم،حضور خدا ساکت شوکه در  خدا به ما این است  کالمِ نصیحتِ .ماست

در خود قلبی    ...  نهای من کُخودت را تسلیم راه  ...این سر و صداها را خاموش کن    :پیام خدا به ما این است
اگر ما یاد نگرفته باشیم در    که   و واقعیت این است  .غافل هستیم  ، آناز  ما    چیزی که اکثرِ   . آرام بپرورانو  ساکت  
ورزند و بدی  افرادی که شرارت می  حضورِ و در    ،بارشرارت  در شرایطِ   ، خودمان را آرام و ساکت کنیم  ، خدا  حضورِ 
  ،اوضاع و شرایط   با بادِ  ،ایم دهیم و چونکه توجه خود را بر خداوند میزان نکردهخود را از دست میکنترلِ    ،کنندمی

   .ما هم به سوی بدی و شرارت وزیده خواهیم شد

همه به نوعی    .های زیادی در آن در جریان استکنیم که سر و صداها و فعالیتزندگی می  ی یما در دنیای پرهیاهو
رادیو    دستگاهِ  ۀدکم  ،ورود به اتومبیل  به محضِ  ،اگر توجه کنید    !مشغول و مشغول  ...  دوندگی هستند  در حالِ 
می  ضبطِ فشار  بالفاصله  را  اخبار اتومبیل  تا  بشنوند  ، آهنگ   ،دهند  بالخره صدایی  خانه  به محضِ  .و  به    ،ورود 

ما اولین کاری که صبح   ، اغلب .باشندشان میهای دستیتلفن چک کردنِ   همه در حالِ . شودروشن می تلویزیون
   .مان استفنسر زدن به تل ،کنیممی

خدا    های خودمان را در حضورِتوانیم قلبخدا می  دنیا را ساکت کنیم ولی با فیض و قدرتِ  ۀتوانیم بقینمی  ،عزیزان
   .ساکت کنیم
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  ".خود آرام بگیرد  چگونه در اتاقِداند  نمیان این است که  انس   خوشحالی  عدمِ  تنها دلیلِ"  :گویدبلیز پاسکال می
که واقعاً ما  )رود  مهم به شمار می  خوشحالی انسان نباشد ولی قطعاً یکی از دالیلِ  عدمِ  شاید واقعاً این تنها دلیلِ
   (.یاد نگرفتیم آرام بگیریم

  ، این صورت  انجام کاری باشند و در غیِر  گویا که همیشه باید در حالِ   .خود نگاه کنید  اطرافِ  ها و نوجوانانِبه بچه
ر  پُ   ،ی شلوغیدنیادر  چطور ممکن است    واقعاً  .ر و شکایتبه غُکنند  میشروع  و  رود  شان به راحتی سر میصلهحو

  . ر سر و صداستما شلوغ و پُ   موضوع این نیست که چقدر دنیای اطرافِ  ؟ساکت و آرام شد  ، ر از هیاهوسر و صدا و پُ
   !آرام هستیم اًمهم این است که چقدر ما درون

ه همین  و ب  کنید.  در حضور خدا خود را آرام و ساکتتا از هر فرصتی استفاده کنید  باید  این بدان معناست که شما  
های درونمان را ساکت کنیم و به این صورت قلبی ساکت و آرام را در خود پرورش  عروسکتا  ما نیاز داریم    دلیل،
ر و  رغُ غُ  و این بدان معناست که صدایِ  .«بدانید که من خدا هستمو  خاموش باشید  »  :گویداوند میخد  .دهیم

و این همه تقال را در خودمان ساکت کنیم و در حضور خدا آرام بگیریم و بدانیم که او   ،کشمکش ،پو ، تکاشکایت
  .خداست

  .« او را بکش  صبورانه انتظارِ »دهد که  ادامه می  ۷  ۀسپس در آی  ، ورماین مز   . در حضور خدا آرام و ساکت شو  ،بله
   .کشیانتظار بوافر  اشتیاق و میلِ  با این واژه به معنی این است که حاضر باش برای او

های او متمرکز  مان را بر خدا و راهتوجهکه هدفمندانه  ایم  این صحبت کرده  ۀ دائماً در بار  ،ها ما در این سری برنامه
هم در بارۀ انتطار کشیدن برای او    ۳4و    9. آیات  است  ۳۷ور  ماین موضوع اصلی مز و    .یده شویمنت  و در او   .کنیم

  کند.صحبت می

   بُرد.« زمین را به میراث خواهند  ،خداوند منتظرانِ» :گویدمی 9 ۀآی

   .« سرافراز خواهد ساخت ،زمین او را نگاه دار که تو را به وراثتِ منتظر خداوند باش و طریقِ»  :گویدمی  ۳4و آیه 

 منتظرانِمثلِ    :انتظار در عبری به معنی منتظر بودن برای چیزی است که مطمئن هستی آن را خواهی دید  ۀواژ
د و خیلی طوالنی به  نمطمئن هستند که اگرچه ساعات شب به آهستگی بگذر   ،تاریک و سیاه  صبح که در شبِ

انتظار بشوند  با صبر حاضرند متحملِ  ،پس  .صبح قطعی است  آمدنِ  وآفتاب    اما طلوعِ  ،دننظر آی این نوع    .این 
انتظار را هر طور    حاضر است سختیِ  ، منتظر   عمیق و حتمی عجین شده است که شخصِ  با یک اطمینانِ   ،انتظار

  .که شده تحمل کند

با   :گویدکالم خدا می .دهیمینیم و دلیل آنها را تشخیص نمیبدر زندگی کنونی نمی ،بسیاری چیزها هست که ما 
همه چیز را    دامنتظر آن روزی که خ  ؟ما منتظر چه هستیم  .و مکدر نشو  برای خدا منتظر باش و مشوش  ،صبر 

اطمینان  .  روز فرا خواهد رسیدکه آن  توام با اطمینان است یعنی مطمئن هستیم    ، این انتظار  .حل و فصل کند
   اوهیچ چیز از کنترلِ  ،خود نشسته   داریم که او بر همه چیز حاکمیت مطلق دارد و مطمئن هستیم که او بر تختِ
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  ، از طرف دیگر   . شویممشوش و مکدر نمیاست که  و برای همین    . روداو در نمی  خارج نیست و هیچ چیز از دستِ
های مختلف آن در  ای که قسمتی بافتهاین لغت به معنی متصل ماندن و در یکدیگر تنیده شدن است مثل مو

ما دست  که  عملی منفعل نیست    ، خدا  انتظار کشیدن در کالمِ   .اندو با هم یکی شده  اند و تنیده شدههم پیچ خورده
 . یم تا خدا همه کار را انجام دهدا هکاری نکنیم گویا که به خواب زمستانی فرو رفتباشیم و  دست گذاشته    روی

  ۀ موی بافت  مثلِ  او،   در و  ما به خدا وصل هستیم    ، آن  خدا عملی فعاالنه است که در طولِ   انتظار کشیدن در کالمِ 
  چرخد به طوری که موجودیتِ می او  ورِهای ما به دُفعالیت  ۀخدا در محور زندگی ما قرار دارد و هم ایم.هتنیده شد

  .و بس ته استخدا وابس به عملِ  ، ما همگی و امیدِ ،ما ۀآیند ،ما

چندی پیش پزشکان تشخیص دادند که  شناسم  زنی را می  .کنیمراحت و آرام زندگی می  ما با خیالِ   ، برای همین
و یاد  اند به مسیح تکیه کرده ،اسفناک اش کسانی هستند که در این شرایطِ کتی و خانواده  .به سرطان است مبتال
و تنیده ا  در  ، به او متصل باقی بمانند وبافته  مویِ  مثلِو    .آرام بگیرنداند که منتظر او بمانند و در حضور او  گرفته 

نسبت به زندگی     اودیدگاهِ  .زندگی آنقدرها هم اهمیت ندارند  داند که بسیاری از مسائلِکتی حاال می  .شده باشند
او در این مدت یاد گرفته است که باید در حضور خدا   .اندهمه تغییر کرده ،های اواولویت .کامالً عوض شده است

   .خیلی از صداهای درونی را ساکت کند و آرام بگیرد

درخششی برخوردار است که ممکن است ماهایی که ظاهراً  و    ، شادی  ، زنی است که از آرامش  ، حاضر   کتی در حالِ 
سخت و دشوار    در این اوضاع و شرایطِ  ،زناین    .این آرامش و شادی باشیم در حسرتِ  ،تر از او هستیمخیلی سالم

کند  درونی و بیرونی را ساکت می  صداهای ناهنجارِ  ۀاو هم  در حضورِ  ،کندبر خداوند توکل می  ،کندبه باال نگاه می
  ، برای همین  ، ومتصل کرده  (که مسیح باشد)اصلی    خود را به تاکِ  ، شاخه  این زن مثلِ  .کشدو برای خدا انتظار می
   .ای برخوردار استماورا الطبیعه او از آرامش و شادیِ

  ۵  ۀ و بعد در آی  .«سرافکنده نخواهد شد  ، کسی که برای تو انتظار بکشد»  :گویدمی  ۳  ۀ آی   2۵کالم خدا در مزمور  
سخت به    ،اگر چند دقیقه طول بکشد  ، شاید انتظار کشیدن برای خدا  .« تو بودم  همه روز منتظِر»  : دهدادامه می
گاه این انتظار خیلی طوالنی    ؟کشدیک روز چقدر طول می  .«روز  تمامِ: »گویدور میماما نویسنده مز   .نظر نرسد
خواهد بگوید چند دقیقه و چند ساعت در واقع می  ،منتظر تو هستم  روزتمام  د:  گویوقتی داوود می  .رسدبه نظر می

 انتظار کشیدنِاز    تا  خواهد ما را تشویق کندمی  واقع،در  پس،    .مانمروز منتظر تو می  ۀهم  لکه، بمنتظر نخواهم ماند

به  " : ما ممکن است بگوییم م. دست بکشی ، که از صبر کردن و انتظار یمو وسوسه نشو  یم ... برای خدا خسته نشو 
چقدر دیگر    .اندای نکردهبرند و برای من فایده کاری از پیش نمی  ، ولی راههای خدا  ،اماندازه کافی منتظر مانده

چقدر این بیماری را تحمل    ؟دشوار را تحمل کنم  چقدر این اوضاع و شرایطِ  ؟چقدر دیگر تحمل کنم  ؟صبر کنم

  بر طبقِ او  ولی خدا از ما انتظار دارد که وقتی    ".دیگر همه چیز تمام است  ؟چقدر این ازدواج را تحمل کنم  ؟کنم
  ، شوندعوض نمی  ،دشوار  و وقتی اوضاع و شرایطِ  .شویمنش و خشمگین  وشم  ،شودصحنه نمی واردِ    ،ما  بندیِزمان
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  ۀکنیم به اندازفکر می  و  شوداطراف ما ایجاد نمی بدکردار و شریرِ  افرادِ در وضعیتِ وقتی هیچ تغییری   .صبر کنیم
   .خدا بمانیم روز منتظِر تمامِ  !خدا منتظِر ؟چه کسی  اما منتظرِ  .خواهد منتظر بمانیممی ، خداایمکافی صبر کرده

وعده را    ،یددخدا را به انجام رسان  ۀ الزم است پایداری کنید تا آنگاه که اراد»  :خوانیممی  ۳8-۳6:  10  ن عبرانیادر  
بعد   :گویدمی   ... او  توجه کنید  .«دکر خیر نخواهد  أخواهد آمد و ت  ،او که باید بیاید  ،از اندک زمانی  پسزیرا    .بیابید

زمان نیست و    اندکزمان،  این    ،من  برایِ  :شاید شما بگویید  .خیر نخواهد کردأتو  او خواهد آمد    ،از اندک زمانی
مورد قضاوت    راداستان    ،آن  نباید در وسطِکه  ست  ا  اینمایشنامهمثلِ  ما    ولی زندگیِ  .خیلی طول کشیده است

  ، کتاب  شما هم تا آخرین فصلِ  .آشکار شود  ،حقیقی داستان  بلکه باید تا به آخر آن را تماشا کرد تا معنایِ  .قرار داد
از    ،این نمایشنامه مختلِف هایِولی خدا یواش یواش در پرده ،نوشته شده ،داستان ۀهم  .صبر کنید و منتظر بمانید

  ،بلکهنکنید.  رها    ،این نمایشنامه را نصفه و نیمه  .ارزش دارد  ،منتظر ماندن تا آخر  ،پس  .کندبرداری میپردهحقایق  
خشمگین    ، ومکدر  ش،مشو   ،خشونت بار و شرارت آمیز و شاید ترسناک  ۀچند صحن  آن بمانید و با دیدنِ  تا آخِر
   .نشوید

عصبانیت و خشم و دیگری به باال نگاه  ،  یکی تشویش  :ما دیدیم که دو نوع واکنش وجود داشت  ۳۷در مزمور  
مرکز  و تکنیم و بر چه چیزی توجه  فرق بین این دو واکنش این است که ما به کجا نگاه می  ،در واقع  .کردن
   ؟داریم

خواهند به  یرانی که میر ش   بر و  ن  بر احساساتما  ...  بر خودمان تمرکز داریم  شویم،می  وقتی ما مشوش و خشمگین
   .کنیمتنگ می هم  شویم و عرصه را بر خودمانخشمگین میمشوش و به همین دلیل و  .ما آسیب برسانند

نیکویی    ،کنیمخدا توکل میچون بر    .شویممینگین  خشم   ،شویمنمی  وشمش  ،کنیمولی وقتی ما به باال نگاه می
و صبورانه برای خدا    ،موی شآرام و ساکت می  ،سپاریمخود را به او می   هایِراه  ، بریمدر خداوند لذت می  ،کنیممی

   .کشیمانتظار می

شریر    ما قرار داشته باشد و نه شرارت و افرادِ   زندگیِو محورِ  در مرکز    خدا دعوت خدا از ما این است که    ، بنابراین

   .خود را کامالً بر خدا قرار دهیم  فکر و احساسات و تمرکِز ،مندانههدف این منظورِ ا ما باید بو  !و بدکردار

  آیا ما  .بیایید خودمان را تفتیش کنیم  .های او توجه کنیمبر خدا و روش  ، پس به جای واکنش به شرایط و افراد
   ؟و ساکت داریمحیۀ متواضع، آرام و یا رو مو خشمگین هستی ،درمک ،شوشم

متواضع و آرام مقایسه    و خشمگین با افرادِ  وشمش  نموداری برای ما فرستاده که در آن افرادِ   ،دوستانیکی از  
   .خواهم این مقایسه را برای شما بخوانممیکه من  .نداهشد

متواضع    اما اشخاصِ   .ر از ترس هستندافرادی وحشت زده و پُ  ،زندگی  هایِ در طوفان  ،و خشمگین  اشخاصِ مشوش
   .از آرامش برخوردارند اًدرون  ،زندگی هایِ طوفاندر   ،و آرام
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  شخصِ  ولی .زرنگی و زیرکی با شرایط و افراد برخورد کنند ، کنند با حیلهسعی می ، مشوش و خشمگین اشخاصِ
 .دهدواکنش نشان می ،اطراف به شرایط و اوضاعِ ،ر از آرامشبا توکلی پُ ،متواضع و آرام

 . گیرندهمان لحظه تصمیم می ،آنی و زودگذر  احساسات و شور و حرارتِ بر اساسِ ، مشوش و خشمگین اشخاصِ
   .کنندگیری و انتخاب میتصمیم ،خدا کالمِ  اصولِ بر اساسِ ،متواضع و آرام اما اشخاصِ

خودشان و حس کنترلی است که خودشان بر دیگران    هایِتوانایی  ،و خشمگین  شمشو   اشخاصِ  توکل و اتکایِ
خدا به آنها    خدا و وفاداریِ  در امنیتی است که کالمِ  ،فروتن و آرام   اشخاصِ  اما اعتمادِ  .زندگی دارند  و جزئیاتِ

  .بخشدمی

ن  به آنچه دیگرا  و  هایابی به موفقیتدست  ،وردهاآدستدر  خود را    ارزش و اعتبارِ  گین، مشوش و خشم  خاصِاش
  ح خودشان را در هویتی که در مسی ارزش و اعتبارِ ،متواضع و آرام اما اشخاصِ .دانندمی ،کنندآنها فکر می ۀبار در

  .کنندتمرکز می ،آنها بر آنچه در مسیح هستند .دانندمی ،دارند

  صِا شخااما    .دنبخششدت می  ، احساساتو ابرازِ    ۀبا تخلی  ، خود  زندگیِ  به طوفانهایِ  ، مشوش و خشمگین  صِاشخا
   .کنندبرخورد می ،زندگی  با طوفانهایِ ،آنها با فرمان دادن به احساسات و کنترلِ  ،آرام

د ندهاز خود کوتاهی نشان می  ،که در اعتماد و توکل به خدا  هستنددی ترسو  افر ا  ، مشوش و خشمگین   صِ اشخا
متواضع    صِاشخ ااما    .رانی کنندحکم  آنهابر    انهایش خواستهآلود و  گناه  د که احساساتِ ندهاجازه می  ، و برای همین

بر    ان، شو تدارکات خدا در زندگی  قشه د و با اعتماد به ننروبا قدرت و شهامت به نبرد می،  خودبا آرامشِ    ،و آرام
   .ندنکآلود و نگرانی و دلواپسی غلبه میگناه خشمِ

  ، آنها احساسات است  هایی که اساسِفرضشک و تردید و پیش  همیشه بر اساسِ  ، و خشمگین  وشمش   صِاشخا
متواضع    صِ اشخااما    .را تعیین کنند  آنها   های بعدیِ قدم  شان د تا تصوراتندهاجازه می  آنها   .کننداقدام به عمل می

د  نگذارنمی  آنها  .دنباطل قرار گیر   ها و تصوراتِ گمان  تسلطِ   تحتِ  ان رشکافکه اد  ندهاجازه نمی  ،برعکس   ، و آرام
   .بشوند آنهار در ض  زودگذر و مُ احساساتِ  بروزِ باعثِ  ،این چنین افکاری

احساسات و    نوساناتِ  و در آنها،   دنروباال و پایین می  ،احساسات  همواره از نردبانِ  ، مشوش و خشمگین  صِاشخا
هرگونه    انتظارِ   ،توان از آنهامی  ،آن  ... و هر ندارند    یثابت  ویِخُلق وخاین افراد هیچ وقت    .عواطف دائماً مشهود است

بات و  ثُ  ۀآنها منعکس کنند  لق و خویِخُ  .روحی و فکری هستند  باتِثُ  دارایِ  ،آرام  اما اشخاصِ   .رفتاری را داشت
  .ابد همان استبه  امروز و تا  و  خدایی که دیروز    ...  کندفرمانروایی می  انزندگی آنکه بر  ست  ا  یخدای  ناپذیریِتغییر 

 

به خداوند   ،و در عوض  .مان باال نرودحرارتو    ، پیغام کالم خدا به ما این است که مشوش و مکدر نشویم  ، بنابراین
   .و صبورانه برای او انتظار بکشیم ، م بگیریماو آرا حضورِ ، دراز خداوند لذت ببریم ، به باال نگاه کنیم ،توکل کنیم
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چه    .« ردسالمتی لذت خواهند بُ  ن وارث زمین خواهند شد و از فراوانیِ احلیم: »خوریممی بر   11و سپس به آیه  
سالمتی و صلح و    از فراوانیِ»  :گویداین آیه می  ؟خدا داده شده است  ینِ آرام و منتظر   و  حلیم   ای به اشخاصِ وعده

سالمتی و  آرامش    ما از فراوانیِ  ،شرارت و طوفان و تالطم  اوجِ  که در  خداست  ۀاین وعد  .«ردآرامش لذت خواهند بُ
 . ردخدا لذت خواهیم بُ  و شالومِ

از    ،اما خدا  !هیچگاه عوض نشونداینکه،  عوض نشوند و یا  فوراً  شما    ممکن است شرایط و اوضاعِ فکر شما را 
به جایی   ،الزم است به باال نگاه کنیم ، برای همین کند.، پُر میتوصیف است قابلِغیِر که   خودش )خدا(سالمتیِ
  .کم استحاچیز    مهه  و بر   خود نشسته  سلطنتِ  تختِبر    ،های موجود در زندگیمانشرارت  رغمِ علی  ،که مسیح

   .ماست ۀصبورانو انتظارِ  م،حل ،آرامش منشاءِ ،همین

 

  ، کننددر ما ایجاد می  ،ما  ر نوسانِپُ   ای که احساساتِسردرگمیو  از سرگردانی  تا  ما را کمک کن    ،ای پدر"  :دعا

به تو چشم    ،آن ممکن است تغییر کنندکه هر   ، اطراف  شرارتِ   بر تالطماتِ  کردن  نگاه  و به جایِ   .دست بکشیم
  .کندتغییر نمی  ی،اآنچه را که به ما قول داده  .پذیردتو تغییر نمی  کالمِ  . و تا ابداالباد همانی  ، امروز  ، تو دیروز  .بدوزیم

 . دن در تو تنیده شوو  متصل باشد  به تو  های ما  باشد که قلب  .وفادار و امین هستی  ، خود  ایِهوعده  در انجامِ  ،تو  و
سالمتی   فراوانیِاز    ،تو باشیم  منتظرِ   ،که اگر صبورانهبدانیم  و  چشم بدوزیم    ،ایمانمان  ۀکنندکامل  ، باشد که به تو

. در نامِ سروَرِ سالمتی، عیسای خداوند،  کنیمتو را شکر می  . ردلذت خواهیم بُ  ،ایزمینی که به ما بخشیده  آرامیِ و  

  "آمین.

 

  ، دعای ما این است که شما  ؟یداهناپذیر و با وفا قرار دادتغییر و  باثبات    خود را بر این خدایِ   آیا شما تمرکِز  : نازی

یافت    حای مسیعیسیعنی    ، ناپذیر محکم و تغییر   ۀحقیقی تنها در تکیه بر صخر   امنیتِکه  دریابی    ، عزیز   ۀشنوند
  .شودمی

  با ما   ،پس  .بلکه باید به جلو نیز چشم بدوزیم  یم،فقط الزم است به باال نگاه کن  که نه  آینده خواهیم دید  ۀدر برنام

 . همراه شوید نکُ  حیاا ن ماهایدل هایتکساز پاد رتالطمپُ آرام در دنیای   دل  های در سری برنامه

 

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»

 

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

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



