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دلِ آرام در دنیای پُر تالطُم: پادکستعنوان 

( مپنج بخش) ر تالطُمدل آرام در دنیای ُپ

دیگران قرار    ۀهای غلط و آزاردهندثیر تصمیمات و انتخابأهای مختلف تحت تما به صورت هر یک از   : نازی

.ایمگرفته 

زده گیرد و یا وقتی که طوفاندیگران قرار می  شرارت و بدیِ  ثیِرأت  من وقتی که تحتِ  زندگیِوضعیتِ    :سابرینا

غیر معمولی و عجیبِ  ،کامل   خودم شخصیتِ  اطرافیانِ آورد که به صورتی باورنکردنی بهفرصتی پیش می  ،شودمی
و باالخره    ،دوستان  ،همکاران  ، خانواده  ،ایماندار  ایمان،بی  شامل اشخاصِ   ، این اطرافیان  .خدا را نشان دهم  پسِر

، سخت   شرایطِو  ها  در طوفان  آنها افرادی هستند که  .که یک جوری با من در تماس هستند همه کسانی است
 .بینندمرا می واکنشِ

در خدمت با صدای سابرینا اصالن    نکُ  حیاا  نماهای دلدیگر از پادکست    ایامروز با برنامه  ،با سالم  :نازی

و آزار دهنده   ،شرور ،دشوار  ، بهانه جو  ، قلِقِ  های مختلف افراد بدما به صورت  ۀهم  .هستیم  ،شنونده  عزیزانِ  ،شما
ات، اجتماع   ، روابط  ، هادر خانهزیادی    بِمخّر  تواند اثراتِمیشرارت بار    گفتار و اعمالِ   . یم و داریما هد داشتبرخور

.و باالخره در یک جامعه به جا بگذارد ،شهرها

از آنها را برای شما    موردیم که در نظر داریم چند  اه هایی دریافت کرداز چند شنونده پیغام  ، در طول این برنامه

های گوناگون ظاهر  با جلوه توانندما می  زندگیِ  و بدِ  شرارت بارِ  مسائل و مشکالتِ"  :نویسندکتی می  .بخوانیم
و هزار و یک    ،بد همکاران در محیط شغلی   رفتارِ  ،خانوادهو یا افرادِ  دوستان  مرگِ    ، های خانوادگی بحران  .شوند

بدیِ با رنگ و شدتِکه هر  دیگر    جور  بزرگ های کوچکددر  ،شودخودش ظاهر می  مخصوصِ   یک  این    !و 
شود ما را له و  به کار برده میجاده و آسفالت    بزرگی که برای صاف کردنِ  غلتکِ   توانند مثل ماشینِمشکالت می

ما    شدِبرای نجات و رُ  ، او  های خدا باشند که با محبتِتوانند ارابهاین دردها می  ،و یا از طرف دیگر   .دنلورده کن
-های رهاییارابه  سوارِ کند ما تعیین میکه  ست  اهای ما به دردها و مشکالت  این واکنش  ،ولی  .شوندفرستاده می

  .شدن هستیم هدر حال ل ،مشکالت ایم و یا زیر غلتکِخدا شده  ۀهندد
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از آنها برکت    و یا   مشکالت نابود شویم  قرار است زیر لعنتِکند  تعیین میکه  نظرات ماست  واکنش و نقطه  ،بله
هایی  و با بال  .نیروی تازه خواهند یافت  ،کشندآنان که برای خداوند انتظار می»  :گویدمی   ۳۱آیه    ۴۰  اشعیا   .بگیریم

خدا    ۀاراب  سوارِ  ،نابودکنندهکه در قعِر مشکالتِ  به ما این فیض داده شده    ،بله  .«خواهند گرفتاوج   همچون عقاب
 .مشکالت پرواز کنیمو مشکالت اوج بگیریم و فراسوی دردها فرازِ مثل عقاب بر   ... شویم

، سرطانم دریافت کنم   هفته قبل از اینکه من گزارش دکتر را در ارتباط با بیماریِخدا این موضوع را درست یک  
این موضوع افتادم و به خودم    به یادِکه  دقیقه نگذشته بود    ۲۰  ،به محض دریافت این گزارش   .به من نشان داد

 ؟کند  کرده، با خاک یکسان   دهله و لورماشین  ک  تگذاری این موضوع تو را مثل غلبآیا تو میخواهی    ،کتی  :گفتم
کافی و    حضورِ  ، آنتا در  و باشد  عرابۀ ااین درد و بیماری    د بگذارکه  خواستم    حمسیو از  همان وقت دعا کردم  

باعث شد    ،من  یعنی بیماری سرطانِ  ،این تجربه   ،راستش را بخواهید  .و اوج بگیرماو را حس کنم و با  ا  ۀبسند
، مرا کرده بود  مثالً اگر کسی بدگوییِ   .تر و ناچیز به حساب آیندرنگ بسیار کمام  زندگی  دیگرِ   مشکالتِ  بسیاری از 

نه اینکه    .دیگر مثل قبل بر من اثر نداشتند  ،ام بدی و شرارت کرده بودکسی به من و یا خانواده  ،به فرضو یا  
ابدیت هیچ هستند   عدِر بُمشکالت د که  به من نشان داد    ،این بیماری  ۀولی خدا به وسیل  ،این مشکالت را انکار کنم 

های مسیح سوار  وعده   ۀ بر اراب  ،این شرایط  ۀچه بهتر که در هم  ،پس  .کوتاه است  ،و زندگی ما بر روی این زمین 

".آنها پرواز کنم فرازِ بر  ، اینکه در آنها گیر کنم  ... تا به جای ارهای او به مسائل نگاه کنمو با معی  شوم

توانند به جای اینکه  ما می  زمینیِ  در زندگیِ   اثراتشان  ...  شریر و بد کردار   مشکالت و دردها و افرادِ  ، بله  :سابرینا

بهتر    ، او راای در دست خدا باشند تا ما بیشتر به خدا روی آوریموسیله   ،را له و لورده کنندما  ماشین    غلتکِمثلِ  
او  بشناسیم به  بیشتر   او را  محبتِپُریِ فیض و    ، وتر شویمنزدیک  ،  شرایطی که در حکم    ...  شیمچببیشتر و 

  .پرواز دهند ،از پیش آزادتر ما را  ،های خدا ارابه

، ی تازهیرا با نیرو  های خدا که ماارابه  ؟ یاله کننده  کِت غل  ماشینِ  ؟کنیدشما کدام را انتخاب می !  تصویر زیباییچه  
 ؟عقاب پرواز دهند مثلِ ،یما هنیرویی که تا به حال آن را تجربه نکرد

کارم   ها من به فکر موقعیتی افتادم که سال گذشته در محلِدر طول این درس"  :نویسد خانم دیگری می  :نازی

و با  گرفتمن آدم فوق العاده عصبانی و بد قلقی بود که از همه چیز ایراد می یکی از همکارانِ .با آن مواجه بودم
نسبت به این موضوع با    متوجه شدم که من هم  خودم  ۀبار  ولی من در  .شدای مثل دینامیت منفجر میهر جرقه

تصمیم    .ردسلیمان با من شروع به صحبت ک  خداوند از طریق کتاب امثالِ   م.دهخشم و عصبانیت واکنش نشان می
کنند تمرکز و تعمق خشمگین و احمق صحبت می  شخصِ ۀبار  آیاتی که در  ۀروی هم  ،گرفتم که در این کتاب

العمل نشان  خشم و عصبانیت و کدورت عکس  ، با این همکار  هم مثلِ منکه وقتی  خدا به من نشان داد    و  .کنم
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من هم دارم از خودم   ،شود که او مرتکب میای را  شرارت و بدیو کنم و عمل میا من هم درست مثل   ،دهممی
  ۀ و فهمیدم که در طول هم .به مسیح هستم ولی او نیست ایماندارِکه من ولی تفاوت در این است  .دهمبروز می

خدا به من نشان داد که اگر واقعاً    .مههی نشان دهای االالعملعکسالقدس  روح  من بایستی با قدرتِ  ، این شرایط
احتیاج  من  و  .کار خواهد کردآش ظهر  مرا مثل نورِ صاف و حقانیتِان ،اوست که عدالت  ،بسپارم اواین معضل را به 

حقیقت را ثابت کنم و یا    ،شرارت و بدی و خشم و تشویش و کدورت  و با   امور را به دست بگیرم   ندارم که زمامِ 
وش  من واقعا الزم نبود که خودم را مش  ! بگذارم حقشان را کف دستشان  ، و به قول معروفدیگران را تربیت کنم 

م کنجکاو  اموجود در زندگی  فرصتی پیش آورد که این فرد نسبت به آرامشِ  ،این موضوع  .و خشمگین کنم  رکدم  و
او با او صحبت   و نیکوییِ  یحمس ۀ بار من این فرصت را پیدا کردم که در  . و از من پرسید که دلیلش چیست و شد

   ".کنم

 

  ، عدالتیبی  ،کند تا با تبعیضخدا از ما دعوت می  ها،مقدس است که در آنزیادی در کتاب  هایبله متن  :سابرینا

ما نباید خود    ، دادن به شرارتکید دارد که در واکنش نشان  أبر این مطلب ت  ۳۷اما مزمور    .و شرارت مبارزه کنیم
باید متوجه بود که وقتی که ما با    .متقابل نیست  شرارتِ  ، پاسخ شرارت  ، به عبارت دیگر   . شرارت شویم  مرتکبِ

شود که از آنها عصبانی و خشمگین  ما درست شبیه کسانی می  شخصیتِ  ،گیریم تدافعی به خود می  ۀروحی  ،خشم
  و   شویمهایی بدکردار و شریر میما تبدیل به انسان  خودِ   و  ورزیم.  گناهخدا  شود که به  این باعث می  . وهستیم

  نفوذِ خود    اطرافِ   شرارت پیشگانِو  ن  اهای خدایی بر بدکردارآن ممکن بود با نیکویی و راه  ۀ فرصتی را که به وسیل
  .دهیماز دست می یم،مثبت بگذار

زندگی به  اگر  و   هاییا  نگاه کنیم ازدواجزناشویی  از شوهرانِزنانِ    ،ها  مرد    .کنندخود شکایت می  زیادی  مثالً 
و   (مبتذل است  یها و ویدیوهایا دیدن عکس) اسیر پورنوگرافی   مردی است که  ،یا  .خشمگین یا ایرادگیری است

  .کندفراهم نمیخود   ۀمالی برای خانواد کار و زحمت نیست و از لحاظِ ال اوبالی که اهلِ یا مردی است

  ۀ تا به وسیل  است  خدا افراد زیادی تحت عنوان شبانان و یا مشاورین قرار داده  ،برای حل این مسائل  ،که البته
-خشونت  در وضعیتِو حتی،    .کنند  راهنماییزناشویی    مسائل و مشکالتِ  مقدسی افراد را در حلِراهکارهایی کتاب

این است که    ،خواهد به ما مکرراً یادآوری کندمی  ۳۷ور ماما آنچه که مز   .این کار برآیند  ۀقوانین مدنی از عهد  بار،
ش وارد  ومش و  ،عصبانی  ،ن زنی خشمگین به عنوامراقب باش    ،شویاین چیزها می  درگیِر  ،شنونده  زنِ  ،وقتی تو
  ۀ اسلح  .بدی با بدی برخورد کنیم  ۀ با اسلح  و  شرارت بجنگیم  ، با شرارت  ۀتوانیم با اسلحما نمی  .شوینمیدان  

ما در مواجه شدن  سفانه این نوع اسلحه تمایل طبیعی است که هر یک ازأمت  .جنگی ما فیزیکی و انسانی نیست
 ای انسانی و متوسل شدن به بدی و شرارتِ جنگی ما اسلحه  ۀولی اسلح  .دهیمبروز  خواهیم از خود  با بدی می 

و    ،القدسروح  ،خود  از ابزاری از قبیل کالمِ  ،ر این بینا دخد  .جنگی ما روحانی است  ۀبلکه اسلح  ،نیستمتقابل  
موجود در خانواده    و بدی و شرارتِ   اطراف،موجود در اجتماعِتا با شرارتِ  کند  ما عمل می  خودش از طریقِ  فیضِ
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مسئوالنه برخورد    ،گذردمان میکالم خدا از ما انتظار دارد که نسبت به آنچه در دل  .کار برخورد کنیم  محلِ  و
  دلِ» :گویدکالم خدا می ،برای همین ست.اطاعت از خدا و معیارهای او ما به دنبالِکه قلبِ مطمئن باشیم  .کنیم

افراد  تر از  مکدرتر و خشمگین  تر واشخاصی مشوش  ، نا ایمانداراگاهی اوقات م  .«تمام نگاه دار  خود را به حفظِ 
توکل و اعتماد بر خدا  و از    ،دهدانسانی می  توکلِ  واکنشی که بویِکه هر  دهد  خدا به ما نشان میو    .دیگر هستیم

   .آلود و شرارت بار استواکنشی گناه ،زندهای او سر باز میهای او و وقتو راه

 او سپس به او نگاه کنیم و ب  .تشویش و دلواپسی و خشم توبه کنیم  از  دعوت خدا از من و شما این است که
   .به جلو نگاه کنیم  ،دهددورنمایی که او به ما می

  برده فروشیِ  در زمانِ  .توانیم شرارت و بدی را مغلوب کنیم شرارت و گناه نمی  ۀبه یاد داشته باشیم که ما به وسیل
برده    استفاده کرد تا بازارِ  فورسای از شخصی به نام ویلیام ویلبریعجیب و باورنکردن  خدا به طرزِ  ،پوستانسیاه

که  دانست  ویلیام می  .حاکم در آن زمان بود   این یک نوع از شرارتِ  .انگلستان متوقف کند  فروشی را در کشورِ
او در حالی که کالم خدا را عاشقانه    . نیکوی خدا را عملی کند  متقابل قادر نیست که اهدافِ  انسانی و شرارتِ   شمِخ

این    ، انسانی  و غیرتِ خود را به انجام این ماموریت به دست خدا سپرد و به دور از خشم   هدفمندانه  ،دوست داشت
ویلیام    ۀوفاداران نیکو و  و این نوع از شرارت با خدمتِ  .کالم خدا به انجام رسانید  ماموریت را با قدرت و اقتدارِ

   .مغلوب شد و متوقف گردید آن زمانرس در وویلبرف 

آیه   ۲۲آیه دیگری در کتاب امثال سلیمان فصل  .بله خشم انسانی قادر نیست که اهداف نیکوی خدا را پیاده کند
ما به عنوان والدین    ،بسیاری اوقات  .«شکندخشمش می  درود و چوبِبال می  ،کاردآن که ظلم می»  :گویدمی  ۸

 در کالم خدا بارها از این نوع تنبیه به عنوان چوب  .خودمان را تنبیه و اصالح کنیم  وظیفه داریم که فرزندانِ

  ، بله .«شودخشم شکسته می بِچو » :گویدخواندیم می ۸: ۲۲ ال ثام ای که درولی آیهنام بُرده شده است. یب أدت
برعکس   اثِر ، و در واقع  .دهدخود را از دست می دیگر اثرِ  ، ما همراه با خشم و عصبانیت است وقتی تهدید و تنبیهِ
که با  گناهکاری هستیم  ما  حاال دیگر    چون  کندفایده نمی  و  شکندخشم ما می  چوبِ  .گذارداز خود به جای می

  .بکنیمدیگری را اصالح و تربیت  خواهیم گناهکارِ خشم میگناهِ 

نیکوی خدا    اهدافِ  ،انسانی وجود دارد  خشم و عصبانیتِ  .جایی کهو این در ارتباط با سایر روابط نیز صادق است
   .به پیش نخواهند رفت

 .ما ممکن است که فقط توسط ما این فرصت را داشته باشند که با مسیح آشنا شوند  های اطرافِ برخی از انسان
بینند  مردم با دیدن ما چیزی متفاوت از بقیه نمی ،و عصبانی هستیم ،بی قرار  ،ما اشخاصی خشمگین که وقتیاما 

   .ولیت فکر کنیمتر نسبت به این مسئباید جدی ، و ما به عنوان ایمانداران  .مسیح کند که آنها را مشتاقِ

  مخالفانِ خودبینند که مسیحیان با  چون میکنند  من مطمئنم که بسیاری از مردم مسیح و مسیحیت را رد می
افرادی خشمگین به دیگران    ، به مسیح  اگر قرار باشد من و شما به عنوان ایماندارانِو    .کنندچگونه برخورد می

وقتی ما با    ،عالوه بر این   ؟کنیم  اعالم انجیل را به آنان    صلح بخشِ  خواهیم پیغامِ پس چگونه می  ، معرفی شویم
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دهیم  خود این پیغام را می  طرافِبه دنیای ا  ،دهیممان واکنش نشان میو خشم به مسائل زندگی  ، تشویش  ، دلواپسی
دقت و  و اگر نسبت به این موضوع بی  .من کافی و بسنده نیست  ل و مشکالتِاو برای مسائ  و حضورِ  حکه مسی

آن را با رفتار خود    ،به طور ناخودآگاهو    .کنیماین پیغام را مخصوصاً به فرزندانمان هم منتقل می  ،توجه باشیمبی
واپس و  لتوانی دبرای همین، تو میو   او بسنده و کافی نیست  معیارهایِ  مسیح وه  ک  ...  دهیمبه آنها تعلیم می

آگاهانه و هدفمند است که ما از قبل تصمیم  شدن یک انتخاب خودنخشمگین  و وشمش  ،بنابراینمشوش شوی! 
ها و  کنیم به راهآن ما اعالم می  ۀ ایمان است که به وسیل  و این همان قدمِ   .گیریم از آن کناره گیری کنیممی

  .می کناز آنها اطاعت می ،پس .می های تو اعتماد کامل دار روش 

  یتِ لای هستند که در آنها کامما وسیله   سختِ  اوضاع و شرایطِ "  :گویدمی  ،معروف مسیحی  ۀنویسند  اوزوالد چیمبر،

   ".شوداو به نمایش گذاشته می عالی و استثناییِ  برتریتِو  حمسی ۀالعادفوق

هر وقت که با    ،کنمزندگی با عصبانیت برخورد می  دشوارِ  هر وقت که من نسبت به شرایط و اوضاعِ  ، بنابراین
  ح به یاد داشته باشم که دارم مسی  ،دهمخشمگینانه نشان می  واکنشِ  ،اندافرادی که به من و عزیزانم بدی کرده

اوضاعِ  مخصوصاً    ، زندگی ما  ؟کنمبه دیگران معرفی می  عیسایی   وع نه  ولی چ  .کنمرا به دنیای اطرافم معرفی می 
عیسایی که   .کنیمپیروی میاز چه عیسایی دهیم ما می آن به دیگران نشان  ، فرصتی است که درو دشوار سخت

  و  انتقام نگرفت  ...  از خود دفاع نکرد  ، یرانر او در هنگام رویارویی با ش  ...  با فروتنی گناهکاران را محبت نمود
از پدر    ،ای که در آینده پیش رو داشتخوشیآن  خاطر  ب  ... و  نشود  وشمش  و  دانه اختیار کرد که خشمگینهدفمن

این   .جلو چشم بدوزد ... و سپس به تصمیم گرفت به باال نگاه کند ... او خشمگین نشد  شوش واو م .اطاعت کرد
   .از خود نشان داد  شرارت بارِ در اوضاعِ عیسای مسیح که آن واکنشی بود 

زده  گیرد و یا وقتی که طوفاندیگران قرار می  شرارت و بدیِ  ثیِرأت  من وقتی که تحتِ  زندگیِبنابراین، وضعیتِ  
  غیر معمولی و عجیبِ  ،کامل   خودم شخصیتِ  اطرافیانِ آورد که به صورتی باورنکردنی بهفرصتی پیش می  ،شودمی
و باالخره    ،دوستان  ،همکاران  ، خانواده  ،ایماندار  ایمان،بی  شامل اشخاصِ   ، این اطرافیان  .خدا را نشان دهم  پسِر

  ، سخت   شرایطِو  ها  در طوفان  آنها افرادی هستند که  .که یک جوری با من در تماس هستند همه کسانی است
 .         بینندمرا می واکنشِ

   ،شودمن دیده می مسیح از درونِ پس اگر شخصیت

   ، کنمکنم و نیکویی میکنند به خدا توکل می بینند که من در شرایطی که همه به من بدی میمی  ن م  اگر اطرافیان

کنم و  من این کار را نمیولی  کنند  پایم را خالی می  زیِرو  زنند  حرف میمن  سر    همه پشتِ  ،شغلی   اگر در محیطِ
   ، مبخشرا می آنها

  ،برماز خداوند لذت می  م،دشوار و شرارت بار دلسرد شو  بینند که بیش از آنکه از شرایطِ می نم اطرافیان اگر 

   ،سپارم های خود را با اعتماد به خدا میراه ،خوابی کشیدنبی و بینند که به جای دلواپس شدناگر آنها می
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برعکس    ، زمام امور به دست خودم  و گرفتنِ  نه شدآشفتتاب و  بینند که در اوضاع دشوار به جای بیاگر آنها می
   ، کشمبرای خدا و عمل او انتظار میو صبورانه م ا فتهدر حضور خدا آرام گر 

کند می و این آنها را نیز تشویق  .دنگیر از قدرتی ماورا الطبیعه سرچشمه می هافهمند که تمام این واکنشمیآنها  
من به باال نگاه    ،شرارت بار و سخت  بینند که در این شرایطِ چون آنها می  .کنند  وکل های او تراه  که بر خدا و

   .خود به او نگاه کنند اسفناکِ کنند که در وضعیتِآنها نیز انگیزه پیدا می . پس،کنممی

نگاه و قلب آنها جذب مسیح    ، بدین ترتیبو    ؟کندپرسند که او به کجا نگاه می از خود می  ،کنجکاو شده آنها
ما عکسی از ابدیت برای مردم    ترتیب،   ینبد  .کنند که به جلو نگاه کنندآنها قدرت پیدا می  ، یواش یواش  . وشودمی

   ایم. کردهترسیم 

های  واکنش  ،کنندکند آنها وقتی به زندگی ما نگاه میمان صدق میو فرزندان  هادر رابطه با بچه  ،و همین مورد
به باال    ایم یا گیر داده  اندهایی که دیگران به ما کردهما به بدی  آیابینند  بتوانند  آنها می  .بینندها میرا در سختیما  

ایجاد  ای در آنها  این انگیزهو    .بینندآنها همه چیز را خیلی خوب می  .ایمچشم دوخته  و به ابدیت  کنیمنگاه می
همیشه  ابدیت را    نمایِدور  و  امروز به باال نگاه کنند  زودگذرِ  ز بر مسایلِ کند که آنها هم در آینده به جای تمرک می

هی  های االراه  آیا این تعلیمِ  ؟سازی نیستاین شاگرد  ؟ آیا آیا این بشارت دادن نیست  .جلوی روی خود داشته باشند
ولی اگر حتی این چنین اثراتی هم از خود به    !گذارندای از خود به جا میگسترده  چه اثرِ   ، های ماواکنش  ؟نیست

  کاملِ  آرامشِکه از  کسانی خواهیم بود    ، در ردۀو کشمکش ر از یاس و ناامیدیدر دنیایی پُ خود ما  ،جا نگذاریم
   ند.خدا برخوردار هست

این    خدا با کلماتِ   هم بخوانیم و بگذاریم که روحِ  را با   زمور دیگر این م یک بارِکه کنم  در اینجا از شما دعوت می
این خیلی آسان است که فکر کنیم    ، خیلی صحبت کردیم  ، خشم  ۀبار  در حالی که در   .ما کار کند  ور در درونِممز 

   ؟در دلت خشم داریکه آیا خدا از ما دارد این است   حِالی که روؤ شاید س .خشم دارند  ما مشکلِ اطرافیانِ

   .و بگذاریم که کالم او ما را بشویدکالم خدا قرار دهیم   بیایید خود را در معرضِ

   ۳۷مزمور 

را مکدّر مساز، بدکاران خویشتن  بر ستمکاران حسد مبر   به سبب  به سببِ   ،و  آیه میگوید:  این  )ترجمۀ قدیمی 
و چون گیاه سبز،    پژمرند،زیرا چون علف، زود می  انگزیان حسد مبر(شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنه

 .شوندمیخشک 

 !در زمین ساکن باش و امانت را بپرور ،بر خداوند توکل نما و نیکویی کن

 .راد دلت را به تو خواهد دادو او مُ از خداوند لذت ببر،

 .و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد راه خود را به خداوند بسپار،
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 .حقانیت تو را، چون آفتابِ نیمروزو   او پارساییِ تو را همچون نور، تابان خواهد ساخت،

های  و نقشه  به سبب آنان که در راههای خویش کامرانند،  !و صبورانه انتظار او را بکش  در حضور خداوند آرام باش، 
 !خویشتن را مکدر مساز آورند،پلید خود را به اجرا درمی

 .انجامدرت نمیخویشتن را مکدر مساز، که جز به شرا !از خشم بازایست و غضب را ترک نما

 .اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد،

 .و هرچند او را بجویی، یافت نخواهد شد پس از اندک زمانی، دیگر شریری نخواهد بود 

 .و از فراوانی سالمتی لذت خواهند برد اما حلیمان وارث زمین خواهند شد،

 

 خوانم. ( را برای شما می ۴۰-۳9مزمور )یعنی آیات  ن آخِر ایو آیات 

 .اوست قلعۀ ایشان در زمان تنگی ،رسدنجات پارسایان از خداوند می

 دهد،بخشد و نجات میایشان را از چنگ شریران رهایی می ،رهانددهد و میخداوند ایشان را یاری می

 .جویندزیرا که در او پناه می

 

و   ،تو  تنیده در امانت و وفاداریِ   ،تو  تنیده در محبتِ  . های ما در تو تنیده شده باشندباشد که قلب  ای پدر، "  :دعا

 ".دیگران نشوند بدِ زندگی و اعمالِ  نوساناتِ  ما قربانیِ باشد که احساساتِ  .تو یِیتنیده در نیکو

کنند که به  هایشان با اشخاصی زندگی میدر خانهکه  دهند  مطمئنم که االن زنانی دارند به این برنامه گوش می
خود با افرادی سر و کار دارند    کاریِ   کسانی که در محیطِ  .ورزنددر حق آنها بدی و شرارت می  و  تو ایمان ندارند

ما مثل بدکارانی که ما را به خشم   نعطا کُ .نآنها را محافظت کُ تو ،خداوندا .شوندآلود میگناه اعمالِ که مرتکبِ
  ، نگاه کنیم  البابه    ،بیشتر به تو توکل کنیم  تاد  نوادار کما را  دیگران    ۀشریران  باشد که اعمالِ  .د عمل نکنیمآورنمی
های ما به دیگران بگوید  باشد که زندگی  .جلو نگاه کنیم  به  یاهما قرارداد  چشمانِ  نمایی که تو در پیشِردوه  و ب

   .و عالی است ، عجیب ،نظیر بی ،چقدر شخصیت تو کامل

خود را برای شریران و    جانِ  او که  ...  مسیح  و روحِاز قلب  باشد  کنم که زندگی هر یک از ما انعکاسی  دعا می
متشکرم که تو    ا،خداوند  .یمیابهای او ما شفا  خمز  زاو مضروب شود تا   مجروح او که حاضر شد  ...   داد  گناهکاران

قربانی شرارت و بدی ما  و    ، هی قرار بگیریاال  غضبِ  حاضر شدی زیرِ   ، حاضر شدی زخمی شدن را انتخاب کنی
  شخصیتِ  ما انعکاسِکه زندگیِ  کنیم  تو را دوست داریم و دعا می  ،آه ای خداوند  .یهبا پدر مصالحه د  را  ما  بشوی تا

 ".آمین ،مسیح نامِ در  .در این دنیا باشد حمسی
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شما را    ، شما  دنیای اطرافِ  ،هنگامی که شما با شرارت و بدی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید  : نازی

در این دنیای    پی بُردیم که  تالطمپُر  آرام در دنیای    دلِ  روسِپیش طی د  ۀدر چند جلس  .کندمشاهده می

  .ما از اهمیت بزرگی برخوردارند ۀمحبت و صبورانر های پُواکنش ،شرارت بار و پر از سختی 

 .سپاریمخداوند می های امنِشما را به دست ن یا کُحمان اهایدل از پادکست  هآیند ۀتا برنام

 

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  دو  ـ ها  مؤسسۀ  کاری 

 باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»
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