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 دلِ آرام در دنیای پُر تالطُم: پادکستعنوان 

 

 ( مچهار بخش) ر تالطُمدل آرام در دنیای پ 

 

 آلودِ گناه  زندگیِ  و به  رسندموفقیت میبه  آلود  های گناهراهکه با  کنید  وقتی شما با افراد موفقی برخورد می  :نازی

 هستند.ها موقتی ها و کامیابیموفقیتاین  ،مزامیر  کتابِ  باشید که بر اساسِ  داشته  د ، به یابالندخود نیز می

 

آنها    . آنها را نداشته باشهای  و موفقیتزندگی    یعنی حسرتِ  .« سد مبر حبر شریران »  :گویدداوود میو    :سابرینا

آنها چیزهایی خواهند داشت  دید که  خواهید  اما در دراز مدت    ،شاید چیزهایی دارند که شما در حال حاضر ندارید
که اشخاصِ  چیزهایی خواهید داشت  شما نیز    ،و در دراز مدت  .که شما اصالً آرزو نخواهید کرد آنها را داشته باشید

 . هیچگاه تجربه نخواهند کرد... هیچگاه  ...  شریر هیچگاه

 

بعضی    .هستیم  ،شنونده  عزیزانِ  ، در خدمت شما  ن مان احیا کُهایدل  دیگر از پادکستِ   ای امروز با برنامه  : نازی

آنچه    انِوآنکه تا  به جایِ  ،بینیم که آنهامی  وضوحما به    ،اما  .شده هستند  شناختهرفتارهای بدشان    از مردم به خاطرِ 
کند به جای  ولی کالم خدا ما را تشویق می  .شوندتر میتر و موفقهر روز محبوب  ،برعکس   ،کنند را پس دهندمی

به   ۳۷بررسی مزمور  ۀامروز در ادام  .به تصویر بزرگتری نگاه کنیمما  ،دلسرد شدن و  زندگی آنهابه غبطه خوردن 
 . این موضوع خواهیم پرداخت

 

به  کنم  از شما دعوت می  .پرداختیم  ۳۷ما به بررسی مزمور    ، یداهبا ما همراه بود  ینپیش  اتاگر در جلس   :سابرینا

خواهید  اگر می  .شما تنیده شوند  دیدگاهِ  ادامه بدهید تا این آیات در رگ و پیِ  رموز در این م  کردنتعمق  و  تفکر  
آن قسمت را خود    ،بلکه  .دهد نباشیدآموزشی که یک معلم می  ۀفقط شنوند  ،خدا ببرید  بیشترین فایده را از کالمِ

وقت صرف کنید    ، آن  در  .بر آن تفکر و تعمق کنید  .خدا با شما صحبت کند  رید که کالمِ بگذا  .بارها و بارها بخوانید
   .و آن را به عنوان آیات حفظی حفظ کنید

البته   .است  ۳۷مزمور از   ۱۱تا  ۱کالم خدا که برای حفظ کردن خیلی مفید است آیات   های مهمِیکی از بخشو 
  ۀ آی  ۱۱قل  حدا  ،رسددشواری به نظر می  کارِ  ،ولی اگر آن  .ر کنیدرا از بَ  ر موز توانید تمامی این ممی  ،اگر بخواهید

  .اول را برای حفظ کردن در مد نظر داشته باشید
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برخوردِ   .کردار در برخورد هستیمشریر و بد با افرادِ ۀ خود،روزمر  دیدیم که ما در زندگیِ رموز این م ۀدر طی مطالع 
شما ممکن است   اشد.و حتی در کلیسا ب ، شغلی در محیطِ ،فامیل  بین افرادِ ،خانوادهما با این افراد ممکن است در  

زندگی ما قرار    در مرکِز  حمسیو وقتی  ما انسان هستیم    ۀ چون هم  ، بله  "؟یعنی حتی در میان ایمانداران"  :بگویید
  ، که در این صورت  .انجام دهیم  ،آنچه را که خودمان بخواهیمکه هر تمایل اصلی ما این خواهد بود    د،نداشته باش

تبدیل به    ،حتی اگر ایماندار باشیم  ،از ما سر خواهد زد و ما هم   یمقدسکتاب  دِضآلود و غلط و  قطعاً رفتارهای گناه
 دیگران خواهیم شد.  خشمِ و ، کدورت،تشویش باعثو بدکرداری خواهیم شد که  ر شری  شخصِ

چه واکنشی   ،یمکنمی ر برخوردی و شر  ،بدکردار  ،بدرفتار ما با اشخاصِ این است که وقتی  ر موز این م  مهمِ ۀاما نکت
روز با آنها زندگی    که شب و  خودمان باشند  ۀخان  ممکن است اینگونه افراد در چهار دیواریِ  ؟باید نشان دهیم

انتخابدزنفر   ،بدرفتار  شوهِر  :کنیممی و  تصمیمات  با  بزرگتر  یا حتی  و  نوجوانی  سنین  در  که  احمقانانی    ۀ های 
کنند و زندگی را بر شما  های خدا عمل میراه یا پدر و مادری که بر ضدِ ،اندرا بر شما تنگ کرده عرصهخودشان 

آزار  و    ،شرور  ،بهانه جو  ،قلق  بد  هزار و یک جور موقعیتی که در آن من و شما با افرادِ  ،باالخره  .انددشوار کرده
   .دهنده در ارتباط هستیم

آنچه که نباید    .چه کاری انجام بدهیم  و  گوید که در اینگونه شرایط چه کاری انجام ندهیمبه ما می  ۳۷مزمور  
  ،مشوش شدن  ، و آن  .ما تمایل داریم که آن را انجام دهیم   ۀ هم  ، انجام دهیم آن چیزی است که اتفاقاً برعکس

مشوش    ...  شریران  جهتِبه    :گویدما می  به  صریحاً کالم خدا در این مزمور    .و خشمگین شدن است  ،مکدر شدن
   .در نرویمبه کوه آتشفشان از کوره   خواهد که مثلِخدا از ما می .و در نهایت خشمگین نشو ،مکدر مشو  ،مشو

یا داد و  و    ندکنمیچیزی به سوی مردم پرت    ند،شووقتی عصبانی میکه  جزو افرادی نباشیم    که ما  ممکن است
و نگران و دلواپس    ،مر استرس دا  ،کنیممیاز درون خودخوری    شاید افرادی هستیم که  اما  اندازند.به راه میهوار  

روزی تخلیه    ،خرش، آخدا با آن برخورد نکنیم  درونی است که اگر با روشِ  و این آن جوشش و غلیانِ  .شویممی
  .ظاهر خواهد کردخود را کنند مالی که خدا را خشنود نمیو اعخواهد شد و به صورت گفتار  

  . کندبدکار و ظالم و شریر می  کند این است که ما را هم تبدیل به اشخاصِ می تشویش و عصبانیت  تنها کاری که  
خویشتن را مکدر مساز    . غض را ترک نمابُ  .یستا  از خشم باز »  :گویداین آیه می  .کندکید میأت  ها این چیز بر    ۸  ۀ آی

  ، با خشم و کدورت برخورد کنیم  ، ر و بدکرداریشر  به اشخاصِ  در واکنشِ  ، اگر ما  .«انجامدکه جز به شرارت نمی
  و. از غضب برکنار ش »  :گویدمقدس میکتاب  قدیمیِ  ۀ ترجم  .ایمشویم که از آنها خشمگین شدههمان کسانی می

  حتماً ...  که البته  ید گوالم خدا میک ، بله .«گناه خواهد شد  باعثِ ته که الب ساز م وشمش  ا ر خود  . شم را ترک کنخ
  .تو خواهد شد شرارتِو گناه   باعثِ اً ...قطع ...

کالمِ    ؟چگونه  . باید به باال نگاه کنیمحاال باید چکار بکنیم؟    ، و خشمگین شویم  شما دیدیم بعد از اینکه نباید مشو
خود را    (راهِ) طریقِ  در خداوند لذت ببر و  ( »۳آیه  )  .«خداوند توکل نما و نیکویی کنبر »  :دهدخدا به ما فرمان می

   .« او باش صبورانه منتظِر ، شو خداوند آرام  در حضورِ .« »به خداوند بسپار
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خودمان را بر او متمرکز کنیم    زندگیِ  قطب نمایِ   ۀخواهد عقربخدا از ما میکه  د  ندهاین آیات به ما نشان می  تمامِ
هایمان را  پس قلب  .شودعوض نمی  و  کندوقت تغییر پیدا نمیکه هیچاو تنها شخصیتی است    .و به باال نگاه کنیم

   .تنیده شویم و در او به او وصل کنیم

روز به  ام  «. به باال نگاه کن»دومین مورد این بود که    .«نشو  خشمگینمشوش و  »اولین مورد این بود که    ،پس
دوم    ۀاین مورد در آیبه    .نگاه کردن به جلو است  ،آن  و  .سومین واکنشی که باید نشان دهیم خواهیم پرداخت

تا   ۳بعد آیات  .ر نشودو مک وشمش  :گفتاول پرداختیم که می ۀ آی ، ما بهاگر به یاد داشته باشید .اشاره شده است
  .خداوند تمرکز کنیمو بر  کرد که به باال نگاه کنیم  کید میأهای مختلف تجنبه  بر که همگی    را بررسی کردیم  ۸

این آیه در    .به جلو نگاه کن  :گویددر واقع می  ،اگر به این آیه توجه کنید  .دو گذشته بودیم  ۀاز آی  ،در این بین
چون چیزی در آینده قرار است اتفاق    . مکدر و خشمگین شویم  و  دهد که چرا نباید مشوشحقیقت به ما نشان می

تغییر خواهد کرد و هر    ،این وضعیت  که  و آن این است  .ن حساب کردو بر آ  توان به آن امیدوار بودمیکه  بیفتد  
 .شرارت و بدی از میان خواهد رفت

کسانی چون علِف  .« اما، چه  شوندخشک می  ، و چون گیاهِ سبز،رندژمُپزود می  ،لف عزیرا چون  »  :گویدمی  ۲  ۀآی
انگیزانی که در آیۀ اول به آنها اشاره شد و به ما  شوند؟ همان شریران، بدکاران و فتنهبزودی پژمُرده و خشک می

 گفته شد از آنها خود را مشوش، مکدر، و خشمگین نسازیم.

ای که در اینجا باید  کتهن  شوند.مثلِ علف، بزودی پژمُرده، بُریده، و خشک می]شریران[  گوید که  بله، کالمِ خدا می
  ،اندوضعیتی که به وجود آورده  وخواهد ما را مطمئن کند که شریران  این است که کالم خدا می  ،به آن توجه داشت

برای مدتی آنها    ،بله  به پایانِ خود خواهد رسید.  ، و باالخره این اوضاع و شرایط  .دائمی نخواهند بودو  همیشگی  
رده شدن و خشک شدن آنها  شاید به نظر طوالنی بیاید و انگار هیچ اثری از پژمُاین مدت    .وجود خواهند داشت

  . های ما متفاوت استها و وقتهای خدا با زمانها و وقتزمان  . خدا پیش برویم  ولی ما باید با زمانِ  دیده نشود. 
  .کندما عمل نمی تقویمِ و ساعت او با معیارِ

پاسخ خدا به ما    اما،  ه!سال طول کشید   ۳۳و یا    ،ماه طول کشیده  ۳،  هفته طول کشیده  ۳ما ممکن است بگوییم  
  .ای نیستزمان طوالنی ،ابدیت  سال در معیارِ   ۳۳یا حتی   ، وسال   ۳  ،هفته  ۳  .نابدیت زندگی کُ  با معیارِ   :این است
پژمرده    (به زودی  :توجه کنید)لف به زودی  عآنها چون    ،بله  . کنیمنگاه    زمان به    ،خدا داریم که با دیدِ  الزمما واقعاً  

   (۲)آیۀ  .شوندخشک می ،سبز گیاهِ و چون شوندمی

   .شودنیز تکرار می آنجابینیم که این موضوع می .نگاه کنیم ۹ ۀو حاال بیایید به آی 

و   ۱۰ اتو سپس در آی  .« ردخداوند زمین را به میراث خواهند بُ اما منتظرانِ .قطع خواهند شدمنزیرا که بدکاران »
اما    .یافت نخواهد شد  ،ی ی هرچند او را بجوو    ،خواهد بودشریری نگر  دی  ،اندک زمانی»پس از    :دهدادامه می  ۱۱

   .«ردلذت خواهند بُ ،سالمتی از فراوانیِ و زمین خواهند شد ن وارثِاحلیم
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خواهد به ما بگوید که در  ور میممز   ۀدر اینجا نویسندو    ؟بینیدن را میاحلیم  ۀیران و آیندشر   ۀبین آیند  آیا تفاوتِ
با ایمان    ،دهداش وعده میای را که خدا دربارهبه جلو نیز نگاه کن و آینده  ،کنیعین حال که به باال نگاه می

خواهد  او نمی  .بر مسائل داشته باشیماندازی دور  کند که دوراندیش باشیم و چشمخداوند ما را تشویق می  .ببین
دهد آینده وعده می   آنچه را که خدا در موردِ  ،ایمانبا  بلکه    .حاضر را ببینیم  نگر باشیم و فقط حالِسطحیکه  

   .به جلو نیز نگاه کنیم ،کنیمهای او نگاه می وعدهبه و در حالی که باال و به او و  .ببینیم

   ! رفتار به ایمان  ،دیگری   ... و  رفتار به دیدار   ، یکی  :آمده استبه میان  رفتار سخن  یا  در کالم خدا از دو نوع واکنش  

به    ،حاضر  اتفاقاتِ  وقوعِ  در کنارِ   ،ولی رفتار به ایمان  . آن تمرکز دارد  زمان حاضر و اتفاقاتِ  برفقط    ،رفتار به دیدار
  . کنددهد تمرکز میگوید و وعده میمی  ا رفتار با ایمان بر آنچه خد  . نگردخدا به آینده می  کند و با دیدِباال نگاه می

  وقتی که تمرکزِ   .کنددهند نگاه میدر حال حاضر دارند انجام می  ،رفتار با دیدار فقط بر آنچه که شریران و بدکاران
یران و  رشه  به نظر خواهد رسید ک  ،دهند باشدآنچه شریران در حال حاضر انجام می  وزمان حال  بر  دائمی ما  

  .حلیم در حال له شدن و از بین رفتن است بدکاران همواره در حال برنده شدن هستند و شخصِ

 .نیمخداست نگاه ک  آن در دستِ  به دورنمایی که تصویِرباید  بلکه    .نزدیک بین باشیمفقط  خواهد که  مینولی خدا  
کند تا با ایمان رفتار  کالم خدا ما را ترغیب می ،به همین دلیل .توان دیدایمان می و این دور نما را فقط با عینکِ

برکت خواهند   خداوند وارثِ  یمان و پارسایان و منتظرانِکه حلدهد  کالم خدا به ما وعده می  .دیدار  هکنیم و نه ب
این نوع دورنگری به ما نشان    .آنها وارث زمین خواهند شد  .رداهند بُسالمتی و آرامش لذت خو  شد و از فراوانیِ

بدکاران و فتنه انگیزان دائمی نیست و آنها و اوضاع    ریده خواهد شد و وجودِدهد که شریر مثل علف پژمرده و بُمی
 .اند تا به ابد اینطور باقی نخواهد ماندو شرایطی که به وجود آورده

و    کنندانگیزی میفتنه  ،آورندت را به عمل میارشر   ،افرازندبله آنانی که خود را برمی  ،اگر خدا در معادله ما نباشد
ن شکسته و شکست خورده و پژمرده باقی خواهند  اند و موفق خواهند بود و حلیمهمواره پیروزم  ،دارندروا می  ظلم
این اوضاع و    کند،ایفا می  ی حیاتیاین معادله نقشهست و به عنوان خای حاکمِ مطلق، در  ولی چون خدا    .ماند

حاضر    با آنچه که ما در حالِ  ، و این پایان  م.بینیما هنوز آن را نمی  . این نمایشنامه پایانی دارد  .پایانی دارد   بدشرایطِ 
   .متفاوت است م،بینیاین داستان می وسطِدر 

   :دو کار باشیم انجامِ در حالِ  که دائماً ما نیاز داریم   ۳۷بر اساس مزمور  ، بنابراین

 .  خواهند داشتچه پایانی و بدکاران ه شریران به خود دائماً یادآوری کنیم ک ،اول اینکه

  .شادی و وجه کنیم ،حلیمان و پارسایان است ، ایمانداران در پایانی که در انتظارِ ،دوم اینکه و

یران صحبت شر  پایانِ  ۀبار  ای که دردر کنار هر آیهو  را بخوانید    زمورکنم این مشما را تشویق می  ،به این منظور
رسد که شریران و  به نظر می  در شروع،   خواهید دید که   ،این آیات  ۀبا توجه به هم  .یک ضربدر بزنید  ،کندمی

دید که این    خواهیمولی بر اساس همین آیات    .ای ندارندبدکاران همواره شاد و موفق هستند و هیچ غم و غصه
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گردی  می به طوری که حتی دنبال آنها    ،ودی کمرنگ و محو خواهد شدبه زموفقیت و شادکامی موقتی است و  
  ، کنند که تا به ابد پیروز و موفق باقی خواهند ماندآنها همیشه فکر می  (۱۰و    ۲آیات  )  .آنها را نخواهی یافتاما  

های خود را  دردناک انتخاب  ۀنتیج  ، آنها به زودی  .خدا این است که این پیروزی خیلی موقتی است  کالمِ  اما پیامِ 
 . خواهند دید

کنند ... همان آیاتی که باید کنارشان  می  صحبت  بدکاران  پایانِ شریران و  موردِآیات زیر آیاتی هستند که در  
   عالمت ضربدر زده باشید:

 .«شوندسبز خشک می شوند و چون گیاهِبه زودی پژمرده می»  ۲ آیۀ

 .«بدکاران منقطع خواهند شد» ۹ آیۀ

 .«یافت نخواهد شد ، ییهرچند او را بجو  ، خواهد بودن ری شری ، دیگرپس از اندک زمانی»  ۱۰ آیۀ

 .«رسدیشان فرا میا بیند روزمی ، زیراخنددخداوند بر شریران می»  ۱۳ آیۀ

 .«هایشان خواهد شکستت و کمانفخودشان فرو خواهد ر شمشیرهای آنها به قلبِ»  ۱۵ آیۀ

 .« بازوی شریران خواهد شکست»  ۱۷ آیۀ

 .« چمنزارها محو خواهند شد  خداوند همچون زیباییِ دشمنانِ و شریران هالک خواهند شد» ۲۰آیۀ

 .«منقطع خواهند شد ،شان کندکسانی که خداوند لعنت»  ۲۲ آیۀ

 .«نسل شریران منقطع خواهند شد»  ۲۸ آیۀ

  و  اما چه زود درگذشت .افراشتبومی قد می سرسبِز  شریر و ستمگر دیدم که چون درختِ یمرد » ۳۶و  ۳۵ آیات
 .«یافت نشد  ،ستماثری از او بر جای نماند و هرچه او را جُ 

   .«شریران را سرانجامی نخواهد بود»  ۳۸ آیۀ

 

  ؟خواهد شریر باشیدتان میشما دلآیا  ، با نگاه به این آیات

نیم که  کاحساس می  ،کنیمشرارت پیشگان نگاه میو  شرارت    کنونیِ  نزدیک بین به وضعیتِ  وقتی با لنِز  پس واقعاً
بینیم که می  ،کنیمنگاه می  ،دهدولی وقتی به دور اندازی که کالم خدا به ما نشان می  !گذردخوش می آنها چه  به

 . خداست داوریِ ،آنان عاقبتِ

بین این  باشیم  چیِز  ،در  نیز توجه داشته  به آن  باید    ،کنیم ظلموقتی ما هم سعی می  که  این است  ،مهمی که 
آلود  گناه  کنیم و وقتی که تصمیماتِوقتی که ما به دیگران بدی می  ،انجام دهیم  ههای شریرانکارو    ،آزار  ،گوییستم

  مان را تحتِ هایی از زندگیبخش  ، وان یک ایمانداربه عن   ،وقتی که هر یک از ما   ، نهایتو در    ...  کنیماختیار می
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  و معیارهای وقتی کالم خدا    ...   رویمخودمان پیش می  ایم و با زور و کنترلِ مسیح در نیاورده  کنترل و خداوندیِ
ای را شریرانه معرفی  چون کالم خدا زندگی  .کنیمی را دنبال میاهما زندگی شریران ،کم نیستحا  زندگی ما بر  آن  
   .ما نیست خوبی در انتظارِ  ۀندآی ،در این صورت .در مرکز آن قرار نگرفته است حسیمکند که می

  رشری  افرادِ   و تحقیرِ ظلم و ستم  تحتِ  آنها    ۀخداگون  ای زیادی برای کسانی دارد که زندگیِهوعدهور  ماما این مز 
از ما  خدا    رسد.«فرا میشان  بیند که روزیمیزیرا  خندد  خداوند بر شریران می»   :گویدمی   ۱۳آیه    .قرار گرفته است

  ، شریران  روزِ، یعنی  شانبیند که روزیخداوند می   .ما هم با ایمان ببینیم  ،بیندرا که او میه  چآن  که  کنددعوت می
   .و ما این موضوع را دائماً باید به خود یادآوری کنیم که روزی خدا جلوی شریر و ستمکار خواهد ایستاد .رسدمی

بیایید به    . ادی کردخداوند است هم چشم دوخت و در آن ش  نِامنتظر  ولی از طرفی باید به عاقبتی که در انتظارِ
 . انتظار و توکل بر خداوند چیست دهند که عاقبتِ این آیات نشان می  .بعضی از این آیات در این رابطه نگاه کنیم

   .«دلت را به تو خواهد داد رادِمُ» ؟نتیجه چیست .«از خداوند لذت ببر »  ۴آیه 

  .او عمل خواهد کرد  ؟نتیجه چیست .« نخود را به خداوند بسپار و بر او توکل کُ راهِ»  ۵آیه 

   .«روزنیم فتابِآ تو را چون  حقانیتِ  .تابان خواهد ساخت تو را همچون نورِ او پارساییِ »  ۶آیه 

   .«ردزمین را به میراث خواهند بُ ،خداوند منتظرانِ»  ۹آیه 

   .« پارسایان استخداوند پشتیبان »  ۱۷آیه 

   .« ان جاودانه خواهد بودشای  ومیراثِ  ن آگاه استاخداوند از روزهای راست»  ۱۸آیه 

   .« قحطی سیر خواهند گشت  در زمانِ و بال سرافکنده نخواهند شد آنان در زمانِ »  ۱۹آیه 

   .« ردزمین را به میراث خواهند بُ ،شان دهدآنان که خداوند برکت»  ۲۲آیه 

   .«داردهایش را استوار میگام»  ۲۳آیه 

   .« گیردخداوند دستش را می زیرا  بر زمین نخواهد شدنقشِ  ،هرچند بیفتد»  ۲۴آیه 

فرزندانش   ه ناشد و  ام که وا نهاده بدیدهن  پارسایی را هرگز    ، با این همه  .اممن جوان بودم و اینک سالخورده»  ۲۵آیه  
  .«نان شوند را که گدایِ

  .«اندبرکت  ۀ فرزندانش مای»  ۲۶آیه 

   .« آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت ، گردان و نیکویی کن  از بدی روی»  ۲۷آیه 

ممکن    .دهدخدا به ما امید می  ، ای پارسا را در مسیح دنبال کنیماگر ما از بدی رویگردان باشیم و زندگی  ، بنابراین
ما زیر پا له شده   ممکن است احساس کنیم حق و حقوقِ  .ظلم و آزار واقع شده باشیم  است در حال حاضر تحتِ
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کند که به جلو و خط پایانی  ما را تشویق می  ،باره  اما خدا دو  .شودانصافی شده و یا میممکن است به ما بی  .است
   .نگاه کنیم

   لغزد.«پاهایش نمی .خدایش در دل اوست  شریعتِ»  :گویدمی ۳۱ ۀ در آی سپساو 

چون به    . وگذاردمیبه دستِ وی ناما خداوند او را    .جان او دارد   قصدِ  و  نشیندریر به کمین پارسا می»ش   ۳۳آیه  
   .«نخواهد گذاشت محکوم گردد ، محاکمه کشیده شود

   .«افراز خواهد ساختسر تو را به وراثت زمین  »  ۳۴آیه 

   .«سالمتی خواهد بود ، آن مرد سرانجامِ  . صالح را بنگر  مردِ»  ۳۷آیه 

 

کند که چشمان خود را به  ولی خداوند از ما دعوت می   .ها ممکن است که به طول انجامدهدوعاین نتایج و    ۀهم
   .و به جلو نگاه کنیم کرده تنظیم ، دور نمایی که خدا پیش روی ما قرار داده

  :رسیممی زمور پایانی این م خدا در آیاتِ زیبایِ  و بعد به قولِ 

 . رهانددهد و میخداوند ایشان را یاری می .تنگی ایشان در زمانِ ۀ اوست قلع .رسدپارسایان از خداوند می نجاتِ»
   .«جویندپناه می . زیرا که در اودهدبخشد و نجات میشریران رهایی می ایشان را از چنِگ

   ر؟پارسا باشید یا شری شخصِ ،دهید که در دراز مدتشما ترجیح می زمور،حاال بر اساس این م

آنها را  های  و موفقیتزندگی    یعنی حسرتِ  .«حسد مبر   انگیزاننهکاران و فتو ستمبر شریران  »  : گویدداوود می
را دارند    .نداشته باش آنها  خواهید  اما در دراز مدت    .نداریدشما  در حال حاضر    کهآنها شاید چیزهایی  دید که 

شما نیز چیزهایی خواهید  ،و در دراز مدت .کنید داشته باشیدچیزهایی خواهند داشت که شما اصال حتی آرزو نمی
   .تجربه نخواهند کردهیچگاه  ... هیچگاه ... شریر هیچگاه داشت که اشخاصِ 

این دور نما   ،گیریم در نظر میاز دیدِ خدا کنیم و پایان داستان را پس وقتی ما همه چیز را با معیار ابدیت نگاه می
زمینی خودمان نگاه    ابدیت به زندگیِ  لنِز  باوقتی ما    . ثیر خواهد گذاشتأزمینی ت  ما بر زندگیِ  نگرشِ  بر چگونگیِ

   . کنیمهای زندگی برخورد میعدالتیها و بیدیگری با تحمل سختی طورِ ،کنیممی

نمایشنامه    پایانِ  ،که خدا چگونه در این بخش  خواهیم دید  ، کتاب مکاشفه مراجعه کنیم  ۲۰و    ۱۹اگر به فصل های  
بینیم که چطور  می  ،شودهای نهایی خود نزدیک میدر حالی که این داستان به بخش  .کندرا بر ما آشکار می

خداوند    بر علیه مسیحِ  تاخود در تالشند    این زمین همراه با ضد مسیح و معلمین دروغینِ  حاکمان و پادشاهانِ
خدا به پا خاسته    گری بر ضدِنعصیادنیا به    ۀگویا که هم  .عزل کنند  شسلطنت  تبانی و توطئه کنند تا او را از تختِ

  .او در حال دست و پا زدن هستند خداوند و ارتشِ دِضحاکمان با هم به  ۀو هم
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  پذیرشِ  زا اند وشیطان اجتناب ورزیده  مقابلِیم که از سر خم کردن در بینمی را ما ایماندارانی ،سپس در این متن
به وسیل  .کنندمیخودداری  وحش    عالمتِ بر    ۀآنها کسانی هستند که  او  و کار  پیدا روی  مسیح  نجات  صلیب 

  اند.هپارسا شمرده شد و نداهکرد

ه  گویا ک  .شوندشهید می...  شند و  کُآنها را می  ...  گیرندآنها تحت جفا و ستم قرار می  ؟افتدچه اتفاقی برای آنها می
شود و کسانی که مسیح  رسد که شیطان دارد برنده می به نظر می است.  نیروی بدی در حال پیروز شدن    شریر و

شکست    حانگار شیطان پیروز شده و مسی  .شوندشیطان له می  ستم و شرارتِ  اند دارند زیر لگدِرا پیروی کرده
   .خورده است

های  کتاب مکاشفه فصل  که  کنمشما را تشویق می  ، به این منظورگوید؟ و  چه میداستان    ه آخِراما باید ببینیم ک
بزرگ    ، اژدهایِ قدیمی  آن مارِ   ، شیطان  ،دروغین  ، نبیِشوحگوید که  این داستان می  ۀخالص  .را بخوانید  ۲۲تا    ۱۸

شوند و شب و روز  انداخته می  ،ستا  ابدی  که همان داوریِ  ،آتش  ۀبه دریاچ   ،آنانی که از او پیروی کردند  ۀو هم
   .داستان آنهاست این آخِر .شوندشکنجه می

و به خاطر ایمانشان به قتل    دشکنجه و آزار واقع شدنموردِ    ،جفا قرار گرفتند  کسانی که موردِ  داستانِ  ولی آخِر
   ؟داستان آنها چه پایانی دارد ؟شودچه می ،رسیدند

داوری به آنان سپرده    حقِکه  کسانی نشسته بودند  بر آنها  هایی دیدم که  تختگوید: »می  ۴آیه   ۲۰مکاشفه فصل  
کالم خدا از تن    مسیح و در حقِ  عیسای  کسانی را دیدم که سرهایشان در راه شهادت در حقِ  سو نفو  .شده بود

  بر دستِ   واو را بر پیشانی    ن داده بودند و نه عالمتِاو تَ  ش و تمثالِ وحنه به پرستش آن    ،اینان  . جدا شده بود
هزار سال سلطنت    حمسی  اینان دوباره زنده شدند و با»  ؟چه اتفاقی در آخر برای آنها افتاد  .«خود پذیرفته بودند

   (۴ .« )آیۀ کردند

چقدر ما بارها این سوال    .به پایان داستان نگاه کنیم ...   کنیمکند که به جلو نگاه  برای همین خدا ما را تشویق می
  ؟کندشرارت کاری نمی ایم که چرا خدا در مقابلِرا کرده

محبت و دلسوزی که نسبت به گناهکار    از رویِ  ،ما  خداوندِ  ، ولی در عین حال  .عمل است  خدا در حالِ  ، عزیزان  ،اما
  دهدکند و فرصت میمیاو به گناهکار رحم    .دهدتوبه و بیداری می  گناهکار فرصتِ  دارد به انسانِ  ،و شریر دارد 

   .توبه و بازگشت فرصتِ ...

بلکه با شما    .ورزدخیر نمیأاش توعده  خداوند در انجامِ  ،برخی   مانِ گُ  برخالفِ»  :گویدمی  ۹آیه    ۳س فصل  طر دوم پ
   .«خواهد همگان به توبه گرایندکه میبلخواهد کسی هالک شود نمیچون ردبار است بُ

    ؟چه باید بکنیم ،شدت گرفتن است پس من و شما در این نبردی که در حالِ 

  . همه چیز را به او بسپاریم ... بر او توکل کنیم و... امور را به دست خدا بدهیم  زمامِ  - اول

   یمدلسرد و ناامید نشو  -دوم 
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  ابدیت به وقایع نگاه کنیم تا در وسطِ   نظر و عینکِاز خداوند بطلبیم دورنما و دیدی به ما ببخشد تا از نقطه  -سوم  
 . مکدر و خشمگین نشویم ،مشوش ، زندگی دشوارِ شرایط و اوضاعِ

 برساندکمال خود را به  ۀبرای خدا منتظر باشیم تا نقش -چهارم 

 به باال نگاه کنیم   -پنجم 

  ، راه و روش خود را به او بسپاریم ، لذت ببریم او در  ،از خدا بخواهیم تا به ما کمک کند به او توکل کنیم  - ششم 
 .او خاموش و آرام باشیم و منتظر او بمانیم در حضورِ

ایمانداران    ای که در انتظارِیادآوری کنیم و در آینده  مانپایان و عاقبت شریران را به خود  .به جلو نگاه کنیم  -هفتم  
   .به جلو نگاه کنیمبله،  .های خدا بچسبیمبه وعده .کنیم دبه مسیح و پارسایان است شادی و  وج

 

این    .شنیده باشید  ،انگلیسی به زبان فارسی شده استاز  را که    «روحای    ،شاد باشسرود »شاید بعضی از شما  

لیدِ  ،المپیک  معروفِ  ۀدوند  ۀمورد عالق  سرودِ  ،سرود در سال    .بود  لاریک  دونده  روز   ۱۹۲۴این  نشد  حاضر 

شود و به خاور دور انجیل می  مبشِر  ،او در نهایت  .را در مسابقه شرکت کند  خداوند است،پرستش    که روزِ ،یکشنبه
دوم توسط سربازان ژاپنی دستگیر شد و مدتی بعد در اردوگاه زندان به   جهانیِ  اریک لیدل در جنِگ  .کندسفر می

های خود یاد  زیبایی را به هم سلولی  سرودِ   ، اما در زمانی که در زندان به سر میبرد  .دلیل تومور مغزی درگذشت
   .داد

کوچکی تشکیل   نوازندگانِ گروهِ ، که از گروهی از زندانیان ، ردن بود زندان در حال مُ  هنگامی که او در بیمارستانِ 
کلمات این سرود با آنچه که ما در   .اتاق او بنوازند ۀپنجر  کنارِ  پایینِ  خواست که این سرود را در حیاطِ ،داده بودند

و چاپ  این سرود به زبان فارسی در سرود نامه کلیسای ایران ترجمه    . یاد گرفتیم خیلی مشابه است  ۳۷مزمور  
  :شده است

 تحمل صلیب رنج و درد  نکُ  ت  ـــ خدا همراه توس ،شاد باش ای روح

 رد ـزیرا که او با کس جفا نک    تــــ وستدرد و غم در هر بسپار به او 

 کند خوش پایان این نبرد می  چون دوست تو آخر   ،روحای شاد باش 

 

 دستت گیرد همچون که کرد در پیش  ت  ـــ ادی توســ خدا ه ،شاد باش روح

 ش ــ ینه در بکم   رنه دد ــــ کن تترک  و  ـــ ار تــــد و اعتبــــــــ مگذار امی

 ش ــ اه خوی ــ مان شر ــف اد آورند ــــی  چون باد و موج هنوز   ح،ی روا شاد باش
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 باشیم تا جاودان  سیحم ما با  ود  ــروز نزدیک ش آنح، روای شاد باش 

 ود روان ــ از محبت مملو ش   د  وَا رَـــ از م ترس و غمه ــــــــ آنگه ک

 ان ـ تو را بینم پیروز و شادم  درد و غم گذشت چون  ح، رو شادباش ای

 

  ، آرام باش  ، شاد باش  ...  خشمگین مشو   ، مکدر مشو  ،شو ممشوش    ،شاد باش ای روح»  : بیایید به خود بگوییم  ،بله
 . و بعد به جلو نگاه کن...  ، به باال نگاه کن

 

تالشِ هایی که تمام سعی و  زمان  . خبری  های ما با خشم   و   ها یدلواپس  ، هاتشویش  ۀ از هم  ، تو ای خداوند":  دعا

همه چیز را حل و فصل    ، های خودمانبا راه  ، تر از توسریع   و   امور را به دست گیریم  ما این است که خودمان زمامِ 
صبورانه منتظر    ، هایمان را به تو بسپاریمراه  ، ببریم  تو لذت  در  ، ن بر تو توکل کنیممان کُما را ببخش و کمک  ،کنیم

 . تو آرام بگیریم در حضورِو تو بمانیم 

  . یاهدر اختیار ما قرار داد خودتمتشکریم برای دورنمایی که در کالم  .به جلو نگاه کنیم که  به ما فیض عطا کن
و از امانت    ، نیکویی کنیم،نیمبما  ،گیریمدر آن قرار  ای  تو اجازه داده  موقعیتی کهو  ن تا در زمین  به ما ایمان عطا کُ 

 "!آمین . مسیح در نامِ . تو پرورده شویم

 

های عالی خداوند که حتی اگر در قعر اوضاع و شرایطِ دردناک هم قرار  واقعاً خدا را شکر برای این وعده : نازی

 پرورده شویم. توانیم از امانت و وفاداریِ تو که هیچوقت تمامی ندارد، داشته باشیم، می

دهید؟ با ما در جلسۀ آینده همراه شوید تا ببینیم  کند، شما چه واکنشی نشان میولی وقتی کسی شما را آزُرده می
 خاطر هستیم، چگونه خدا را جالل دهیم.  وقتی آزُرده

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  شنوندگان گرامی ارائه میها خدمت شما  آنچه 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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