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 در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

 

 )مدو بخش (  بیداري  -  طلبِ خداونددر 

 چرا در طلبِ خداوند؟
 

 طلبیم؟چه موقع خداوند را می دانید ماآیا می : يناز

 

واقعیت غم انگیز است ولی تا زمانی که  یک   متاسفانه این  .تنگی بودند خداوند را طلبیدندر  آنها وقتی د  :سابرینا
  . گردیممینطلبیم و به دنبال او خداوند را نمی  ،یما رفتهدر تنگی قرار نگ ما

 

با صداي   »هایمان احیا کُندل« دیگر از پادکست ايامروز با برنامه ،با سالم به شما شنوندگان عزیز   : نازي
     .در خدمت شما عزیزان هستیمسابرینا اصالن 

  . کندروي خود دعوت می  آن مردم را به طلبیدنِ  آید که خدا از طریقِپیش می  یتاریک و ترسناک   مواقعِ   ، گاهی
   .کنیمسال پیش اتفاق افتاد آغاز می 160مهمی که حدود  ۀواقع  با یادآوريِ را  امروز ۀبرنام

 

آن    دانان از رُخ داد که تاریخاي در آمریکا  خارق العاده ، اتفاِق عجیب وصد و شصت سال پیشیک حدود   :سابرینا
این بیداري    ،برخی   .دبواین بیداري در شهر نیویورك  شروعِ    .کنندیاد می  »عظیم «سومین بیداريِ روحانی  به عنوانِ
خدا در این    .این بیداري صحبت خواهیم کرد  ةبار  آینده بیشتر در  ۀدر طول چند هفت  .ندنامدعا می  عظیمِ  را بیداريِ

به قدري گسترده بود که اثرات آن به    . این بیداري العاده با مردم مالقات کرد به شکلی عجیب و خارق  ،يبیدار
   .کشورهاي دیگر نیز رسید

  ، کسبِتموفقی  متالش مرد  در زمانی که تمامِ   ، درست در زمان انقالب صنعتی اتفاق افتاد  ،روحانی  این بیداريِ
اقتصاد طوري بود که مردم خیلی خوب    ،واقعیت این است که به دلیل انقالب صنعتی  .شهرت و مقام بودو  ثروت  

بحران    ، تا اینکه به طور ناگهانی  ...  به راحتی قابل دستیابی بود موفقیتکه  رسید  و به نظر می آوردندپول در می
همه را تحت تاثیر    بحبوحهاین    .را از دست دادند   خودیک شبه همه چیزِ   ،اکثر مردم  . شدیدي اتفاق افتاد  اقتصاديِ

تمام    .دندآوررو به خدا    ،دیدندند و بدبخت میمدر حالی که خود را مست  ،حاال مردم در این بحران  .قرار داده بود
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آیا    .کردند  وندخدا  آوردند و شروع به طلبیدنِرو  یک دفعه به کلیساها    ،در فکر خدا نبودند  آن افرادي که اصالً
رو    ،عجز و ناتوانی و مستمنديآنها در    .او پناه ببرندکه بتوانند به  نداشتند  را  آنها کس دیگري  چون   ؟دانید چرامی

 .به خدا کردند

دنیا این    تمام نقاطِاست که مردم در  دعاي من این    .میالدي اتفاق افتاد  1858و    1857عظیم در سال    این بیداريِ
خدا از    ملکوتِ   ح زیرادر رو  مسکینانِ  خوشا به حالِ «  : مسیح گفت  .روحانی را تجربه کنند  احیايِ  چنین موج عظیمِ
است ایشان  خود  ،هرگاه  .»آن  م  ار  ما  مقابل خدا  نیازمند    ،عاجز  ستمند،در  و  واردِ    ،بینیممیمسکین  عمل خدا 

ی که شما را به  و یا وضعیت  ؟کرده باشد  دا نیازمندبه خ  آیا در زندگی شما چیزي هست که شما را شدیداً  .شودمی
  جایی برساندبه  و شما را    ...  او دارید  مطلق به خدا و عملِ  و نیازِ  خالی هستید خالیِکه احساس کنید  جایی برساند  

تمام وجودم تو  ندارم. با ي دیگر  به جز تو هیچ پناه ،خداوندا  :بگویید و به او افرازاید  که نزد خداوند فریاد کمک بر
   .طلبمرا می

این سري برنامه باید    ،کنیمطلبیدن خداوند شروع می  ةبار  ها را درولی حاال که داریم  سوال این است که چرا 
چرا باید براي این    ،گیرندمیما را   این همه مشغولیت و مسئولیتی که وقت و انرژي  در کنارِ  ؟خداوند را بطلبیم

  ؟چرا باید خداوند را بطلبیمموضوع وقت بگذاریم؟ 

نیازهاي واقعی    ، هنگامی که شما او را دارید  .ما به او نیاز داریم  ۀمهمترین موضوع این است که او خداست و هم
و باالترین  بله، ا  .کندپیدا میجاي خود را  ،  زندگی  چیز دیگرِ هر    ،وقتی خدا در زندگی ماست  .شوندشما برآورده می

   .باالترین و مهمترین نیاز هر انسانی است . خداوندزندگی ماست اولویتِ

داریم و بر هاي موقتی و فانی و زودگذر برمیدر واقع چشم و امید خود را از چیز   ،طلبیموقتی که ما خداوند را می 
می قرار  ابدي  آیادهیمچیزهاي  که  متوجه شده  .  فانیاید  و  موقتی  بر چیزهاي  ما  انرژي صرف   ، چقدر  و  وقت 

  موردِ مواردي هست که ما باید    قطعاً   !کنیمتمرکز می  ،چقدر بر چیزهایی که امروز هستند و فردا نیستند  !کنیممی
نیاز به   .داشته باشندبراي خوردن  ها امروز باید غذا  چهب  .ما دارد  ما نیاز به مراقبتِ  ةخانواد   مسلماً  .بدهیمقرار  توجه  

ند  اهل کردوشغمبخود  فکر و ذکر ما را    ۀمنظور اصلی من چیزهایی هستند که همولی    !لباس و وسایل مدرسه دارند
چشمان ما فقط به زمین و مسائل آن دوخته  گویا که    ...  نداهما را از آنچه ابدي و ماندنی است منحرف کرد  هجوو ت

   .ایمبه فراموشی سپردهبرخوردار است  یقیآنچه را که از اهمیت حق و شده است

ست ا  بر آنچه که واقعاً ماندنیتمرکزِ خود را  کنیم و  ما چشمان خود را بلند می  وند،طلبیدن خدا  یندِآ یا فر   هروسپدر  
هیچ امیدي براي ما  چون خارج از او  فهمیم که باید او را با تمام دل بطلبیم  ما می  ،در این فرآیند  .دهیمقرار می

براي    ...  براي تو امیدي نیست  ...  شما امیدي نیست  ... براي  خارج از او براي من امیدي نیست  ،بله  وجود ندارد.
  ... براي   میدي نیستبراي کلیساهاي ما ا   ...  هاي ما امیدي نیستبراي خانواده...  هاي ما امیدي نیست  ازدواج

امیدي  حکنیم خارج از مسیبراي دنیایی که در آن زندگی می...  کنیم امیدي نیست  اجتماعی که در آن زندگی می 
  . نیست

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C.com/
http://www.%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7.com/


                                                                                

 دیگر بار احیایمان نخواهی کرد آیا                                                                                                                                                                         
 ) 6:  85تا قومت در تو شادي کنند؟ (مزمور                                                                                                                  

  

 

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

اخبار توجه کنید  یم،دهوقتی به اخبار دنیا گوش می  ر از  پُ  ،ترسناك اغلب،  خبرها    .کافیست که فقط به سرخط 
  زمور این م  .کنداین وضعیت را خیلی خوب تشریح می  5آیه    82کالم خدا در مزمور    .بار هستندسف أت  وسردرگمی  

ترجمه دیگر کتاب    .هیچ چیز سر جایش نیست  گویا که  »هاي زمین به لرزه در آمده استبنیان ۀهم«  :گویدمی
 اجتماع جهت اساسِبه همین    ، دیکنتاریکی زندگی میل و  د و در جهینمایبه حماقت رفتار می«  :گویدمقدس می

   .» متزلزل است

   .گرددتر از سال پیش میگویا که اساس و بنیان جهان متزلزل ، گذردمتاسفانه هر سال که می

  او   ما نیاز داریم خدایی را که در  ، تغییر و تزلزل است  در حالی که همه چیز در حالِ   ،دهدکتاب مقدس نشان می
  .جا ندارد بطلبیم زلزل یر و تغیت

در    .هامپتی دامپتی بود است که اسمش  یمرغ تخم  ة بار  معروفی به زبان انگلیسی هست که در  شعر کودکستانیِ
و آنقدر  ا  سقوطِ .افتدمیتی از روي دیوار  مپتی دامپروزي این تخم مرغ یعنی ها«  خوانیم:بخشی از این شعر می

تی را به هم  پتی دامپهام  ۀقطعات شکست  ندپادشاه نتوانست  دانِر دولتمبان و اسب سواران و  اس  مۀشدید بود که ه
  .دناو را به حالت اولیه برگردان تاد نبچسبان

هاي  براي این بنیان  .آیدهیچکس کمکی برنمیدست  از    . این تخم مرغ را دارد  ما سرگذشتِاکثر  دنیاي ما و زندگی  
  .کسی قادر نیست کاري بکند  ،متزلزل و شکسته

رده را  ردگان قیام کرد و قادر است که مُخدایی است که از مُ  ،خداي معجزات  ،خداوند  مسیحِ ، خداي ما  ، اما خدا
ما نیاز داریم    ،دلیل  ه همینب  .نیست که براي او غیر ممکن باشد  . هیچ چیز هاستخداي غیر ممکناو    .زنده کند

   .که او را بطلبیم

مدت براي وضعیت    اساسی و دراز  ن راه حلِ نادا  ین اقتصادبهتر   ،کنیمیا مشروح اخبار توجه میط  خ ر وقتی به س
اعتیاد به پورنوگرافی که با پیشرفت تکنولوژي و اینترنت    ،جنسی   انحرافاتِ  ،باالي طالق  آمارِ  .اقتصادي دنیا ندارند

آمار خرید و  و    ،کندزیاد به مواد مخدر در سرتاسر دنیا غوغا می  ، اعتیادهزار برابر شده است  آن چند  سیر صعوديِ
در برابر این  چه قدرتی    ؟آیا واقعا امیدي هست  .غیر قابل هضم است  ،جنسی  ةها و زنان به صورت بردفروش بچه

   ؟هاي لرزان باشدعالج این بنیان تواندچه چیزي می ؟تواند بایستدور میآهاي غلیظ تاریکی و مرگ نیرو

پادشاه یهودا    . آساخوریمما با پادشاهی به نام آسا برمی  ، در کتاب دوم تواریخ در عهد عتیق در آغاز فصل چهاردهم
  .خداوند حداقل هشت بار تکرار شده استعبارت طلبیدن  16تا  14در فصل هاي  . سلیمان بود او از نوادگانِ .بود

  : خوانیمدوم می  ۀ در آی  .از این فصل بخوانیمرا  اي  فصل چهاردهم مراجعه کنیم و چند آیه  ختواری  بیایید با هم به دوم 
هاي بلند را  هاي غریب و مکاناو مذبح  .آوردمیخدایش نیکو و راست بود به جا    ه آنچه را که در نظر یهو  «آسا

  هو یهودا را امر فرمود که یهواشوریم مجسمۀ یک بُت بود)  (  یم را قطع نمودورشکست و اش  ها راو بت  برداشت
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خواهد که از پرستش بتها دست بکشند و خداوند را بطلبند و شریعت و  او از آنها می .»دنخداي پدران خود را بطلب
  .ه دارندااو را نگ اوامِر

  به ضدِسیصد ارابه  و    )، ارتش یک میلیون نفره  (یعنیبینیم که زارع حبشی با هزار هزار سپاه  می  9ۀ  سپس در آی
دانستند که اگر خدا وارد صحنه نشود و  آنها می  .تهدید بزرگی بود  این واقعاً  د.آنها بجنگ  ا آید تا بمی ایشان بیرون
  .مقابله و ایستادگی در مقابل این ارتش یک میلیون نفري را ندارد  یهودا به هیچ وجه قدرتِ  ارتشِ  ،مداخله نکند

نصرت دادن به زورآوران یا به بیچارگان نزد تو    ،اي خداوند«  :گویدمی  11  ۀآی  .کندخوشبختانه خدا مداخله می
این    ۀ مقابلبه    تو   داریم و به اسمِبر تو توکل میزیرا که  فرما    اعانترا    ، ماخداي ما  هپس اي یهو .یکسان است

یان را  حبشآنگاه خداوند  آید. الب غانسان بر تو . پس مگذار که تو خداي ما هستی ه، یهواي    .ایمگروه عظیم آمده
   .»شیان فرار کردندو حببه حضور آسا و یهودا شکست داد 

ابن    ریا خدا به عز   حِرو«  :گویداولین آیه می  ، دوم تواریخ یعنی فصل بعد مراجعه کنیم  به فصل پانزدهمِ حاال اگر 
 خداوند   !تمامی یهودا و بنیامین از من بشنوید  اي آسا و  :براي مالقات آسا بیرون آمده و گفتو او  دید نازل شد  عو

شما را    ، اواما اگر او را ترك کنید  .خواهید یافتاو را    ، و اگر او را بطلبید  .با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید
   .»ترك خواهد نمود

او را ترك خواهیم   و یا   ما یا خداوند را خواهیم طلبید : همیشه دو گزینه براي انتخاب هست ، در مقابل ما ،یزانعز 
این نبی    د.اییعنی او را ترك کرده  ،طلبیداگر شما خداوند را نمی  !یا این یا آن  :وسطی در این بین نیست  حدِ  .کرد
نخواهد  تفاوت توجه و یا بیاو نسبت به شما بی .او را خواهید یافت ،اگر خداوند را بطلبید : گویدبه آسا می  واقعدر 

در این    ، ایداو را ترك کرده  ، یعنی طلبیدن  او را اما اگر    .صحنه خواهد شداو واردِ    .ا نخواهد گذاشتواو شما را  بود.  
بی مدت مدیدي  «و اسرائیل    :گویدین آیه میا  . خوریمبرمی  3  ۀ آیسپس به    .ترك خواهد کردشما را  صورت او نیز  

هاي مدید بدون مدت«  :گویدمقدس میدیگر کتاب  ۀترجم  .»بی شریعت بودند  وحق و بی کاهن معلم    خدايِ
هاي خود به سوي  اما چون در تنگی  .خداي حقیقی بودند و بدون کاهنی که ایشان را تعلیم دهد و بدون شریعت

   .»او را یافتند ،طلبیدنداو را یهوه خداي اسرائیل بازگشت نموده 

یک واقعیت   متاسفانه این  .تنگی بودند خداوند را طلبیدندر  آنها وقتی د  ؟نها خداوند را طلبیدند آتوجه کنید چه زمانی  
   .گردیممینطلبیم و به دنبال او خداوند را نمی  ، یمارفته در تنگی قرار نگ  غم انگیز است ولی تا زمانی که ما

این به این معنا    .این آیه شما در وضعیت خوبی هستید  اساسِبر    ،اگر شما در حال حاضر در تنگی و زحمت هستید
  دشوارِ   اما این وضعیتِ  . دیگر آرزو کنیمیکاین وضعیتی نیست که آن را براي    .نیست که باید به شما خوش بگذرد

تا دهد  گاهی اوقات خدا اجازه می  .دارد که خداوند را بطلبیم و به دنبال او بگردیمختی ما را بر آن میتنگی و س
  . ورود برکات به زندگی ماست  شروعِ  ،همانو    .برسیم  ونداین وضعیت قرار بگیریم تا به مرحله طلبیدن خدادر  

تنگی  :گویدکالم خدا می بازگشت  آنها در  او  به سوي  را    .نمودندهاي خود  یافتنداو  را  و او  آی  .طلبیدند    5  ۀدر 
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در پریشانی    مالکساکنان مبلکه جمیع  کردند امنیتی نبود  در آن روزگار براي آنان که آمد و شد می«  :خوانیممی
   .» کشورها بود ۀسکن عِیجم بر سخت  اضطرابِ«  :گویدترجمه قدیمی کالم خدا می .»ردندبُعظیم به سر می

  آن در پریشانیِ اکنانی مضطرب که سیدنیا ؟ندارد کنیمآن زندگی می شباهت به دنیاي امروزي که ما درآیا این 
  ةروحی تو شنوند و شاید وضعیت... افراد و  ، هاپریشانی و تنگی بسیاري از خانهاضطراب و   ،برندسر میبه  عظیم
زیرا    ،ها علیه شهرها بودندها و شهر علیه کشورها  و کشور  ندایشان در هم شکسته بود«   :گویدمی  6آیه    ! عزیز 

   »کرد.  خداوند ایشان را به هر نوع بال دچار 

کار   پریشانی  و  اضطراب  و  اغتشاش  ایجاد  براي  در پشت صحنه  تاریکی  نیروهاي  و  است که شیطان  درست 
  وداند که چگونه بگذارد اساس  خدا می  .ستحاکم ابر همه چیز    ه است وخود نشست  خدا بر تختِ  ، اماکنندمی

خداوند را  که اگر  برساند که بدانیم    اي تا ما را به نقطههاي من و شما بلرزد  زندگی  زمین و اساس و بنیانِ  بنیانِ
ست  هاي شما سُاما شما قوي باشید و دست«  :دهدادامه می  7این نبی در آیه    .هیچ امیدي براي ما نیست  ،نطلبیم

ودید نبی را  ع  ت پسِروّنب   وپس چون آسا این سخنان    ».اعمال خود را خواهید یافت  )پاداشاُجرت (نشود زیرا که  
را از تمامی زمین یهودا و بنیامین و از شهرهایی که در  ها)  رجاسات (یعنی بت  ،را تقویت نموده  خویشتن   ،شنید

   .تعمیر کرد ،رواق خداوند بود رويِ پیشکه را   خداوند و مذبحِ ،دور کرد ،ه بودتسخیر کرد رایمکوهستان اف

هاي  و زندگی  ، هاي ماخانه  ، سرزمین ما  ، دنیاي مادر  هاي تنگی  خواهد در زماناین چیزي است که خدا می  ،عزیزان
اند مثل آسا دور  هایی را که در زندگی ما جاي خدا را گرفتهوقت آن رسیده است که بت  .اتفاق بیفتد  ما   شخصی

دعا    .تعمیر و بازسازي کنیم  ،خداي حقیقی را که شکسته  ذبحِم  ، وروي خودمان را به سوي خدا برگردانیم  ،  کنیم
   .هاي خودمان را به سوي او برگردانیم و او را با تمام وجود بطلبیمکنیم و قلب

  ؟آیا در زحمت و اضطراب هستید  ؟بریدآیا در تنگی و پریشانی به سر می ؟آیا شما براي طلبیدن خداوند حاضرید
  ید در حال مبارزه با بیماري سختی هستی اش  ...  کنیمی  روابط زناشویی دشواري را تجربه  ،عزیز   ةشنوند شاید تو
 و را به ستوه آوردهت توضعیت پسر یا دختر ... شاید ات را به تنگ آورده تو و خانواده ،وضعیت مالی بدي ... شاید
در شهري    ،کنیاي که زندگی میشاید در خانه  ...  کنیاري را تحمل میدشوشاید در محیط شغلی وضعیت    باشد ...

  بر  عرصه را  افتد کهاتفاقاتی می  ، کنیدر دنیایی که زندگی می  ، کنیدر کشوري که زندگی می،  کنیکه زندگی می
چه  اسآ .زانو بزن و خداوند را بطلب ،پیش آمده استفاده کن کنم از این وضعیتِتو را تشویق می .... تو تنگ کرده

و شمعون در میان ایشان    نسی تمامی یهودا و بنیامین و غریبانی را که از افرایم و م  سا آ  :بینیممی  9ۀ  در آی  ؟ کارکرد
ایشان  خداي    هکه یهو  ندچون دید  (که پادشاهی شمال بود)  زیرا گروه عظیمی از اسرائیل  .ساکن بودند جمع کرد

   .به او پیوستند ،بودمی با او

شما را خواهند کوبید و از    درِ  ،آمده  ، آنها نیز  وقتی دیگران ببینند که حضور خداوند با شما و در شماست  ،عزیزان
آن    در پیِ آنها هم    .یابمکند بعمل میتوانم خدایی را که اینطور در زندگی تو  شما خواهند پرسید که من چطور می

  .با همدیگر خداوند را بطلبید تا شما همراه شوندبا خواهند بود تا 
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افراد    ، اننماایبی  طلبند،خدا را می   خالصانه و به طور جدي  ،وقتی ایماندارانکه  آیا این زیبا و باور کردنی نیست  
هاي این جهان شب  تافرادي که در مقابل خدایان و ب   ،اندافرادي که در دام عقاید و مذاهب غلط افتادهگمشده،  

اینها به    ۀهم  ،رابطه روحانی با مسیح ندارند  ولیکنند ایماندار هستند  افرادي که فکر می  ،کنندو روز سر خم می
خودم    .او واقعی است  ؟ارتباط ایجاد کنمو با او      سمشناب  راتوانم خداي توچطور میمن  "  :یند و بگویندآسوي شما  

 ". و با او راه روم شمچ خواهم او را بمی .خواهم او را بشناسممی من واقعاً  .بینمآثار دست او را در زندگی تو می

به دیگران    و  زندگی من به شما  که از  این همان بیداري و احیاي روحانی است  .طلبیدن خداوند است  ۀو این نتیج
  .شودهم منتقل می

در آن روز   .در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا در اورشلیم جمع شدند  : «پس،خوانیممی  10و بعد در آیه  
خود عهد    هزار گوسفند از غنیمتی که آورده بودند براي خداوند ذبح کردند و به تمامی دل و جانِ   7گاو و      700

   .»خداي پدران خود را طلب نمایند  وهکه یه تندبس

  خداوند را  وهم جمع شویم    اجتماعات ما، همه با  ،ي ماکلیساها   ما،  هايخانواده  ،وقت آن رسیده که ما  ،عزیزان
 .کردن کنید  و شروع به دعاشما ملحق شود    هدیگري دعوت کنید تا ب  رِااز ایماند  .منتظر دیگران نشوید  .بطلبیم

  . و کلیساها دعا کنید ،هاازدواج ،هابراي بیداري و احیاي روحانی در خانواده  ،احیاي روحانی خودتانبراي بیداري و  
  .دعا کنید ،بله

  هاي خودبر روي زانو  .دعا کنیم  ،ها و کلیساها و اجتماعاتبیایید به جاي شکایت از وضعیت موجود در خانواده
  ، اگر تو وارد صحنه نشوي   ،اگر تو مداخله نکنی  .عاجزانه به تو نیاز دارم  ،خداوندا"  :بطلبیم و به او بگوییم  اخداوند ر

 ".به تو نیازمندیم ،خداوندا  .هیچ امیدي براي ما نیست

بودند  قسم خورده   م شادمان شدند زیرا که به تمامی دل خودسَقَاین  سبب   یهودا به«تمامیِ    :خوانیممی  15در آیه  
چون او را با رضامندي تمام و   ،بله  .»وي را یافتند  ،طلبیدند  )یعنی با کمال میل(تمام    را به رضامنديِ  او و چونکه

  .یافتند، او را طلبیدند با کمال میل

به    ،او را خواهیم طلبید  ،میل و لذت و رضامندي ماست  وقتی خداوند تمامِ  !چقدر این بخش از کالم خدا زیباست
و خداوند ایشان را به هر طرف  «  :دهداین آیه به زیبایی ادامه می  . دنبال او خواهیم گشت و او را خواهیم یافت

 . جانبه داد خدا به آنها امنیت و آسایش همه .»امنیت داد

-در خانه  ،هایمان قلبو آسایش در    ،امنیت، آرامش  ؟من و شما در آرزویش هستیمکه  آیا این آن چیزي نیست   
   است.او به ما امنیت و آرامش  ةوعد ،بطلبیم وقتی ما واقعاً خداوند را مان. در دنیاي اطراف ،مانايه

که  ممکن است به نظر برسد    .»بطلبید  خداوند راوقت است که  خوانیم: «می  12آیه    10فصل    عدر کتاب هوش
تا کی   .وقت است که خداوند را بطلبید  :گویداما کالم خدا به ما می  .انجام خیلی چیزهاي دیگر استوقت، وقتِ  
 »د.برشما عدالت را بباران وبیاید «تا زمانی که ...  »تا بیاید« : گویداین آیه می ؟او را بطلبیم
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عدالت خود را  و  و باران رحمت    ،ما را مالقات کند ،خداي زمین و آسمان بیاید  ؟توانید این را مجسم کنیدآیا می
  د!بباران ما ر ب

  ».طلبیمکه تو را می ،اي خداوند بیا ،بله«

 

 ما در این سفر   با  را تهیه کنید و  طلب خداونددر  کنیم که کتاب  از شما دعوت می،  شنوندگان عزیز     : يناز
 .همراه شوید طلبیدن روي خداوند

  در طلب  سفِردر  آیا واقعا ارزش دارد که من و شما  است.  وقت و انرژي    در طلب خداوند بودن مستلزم صرفِ  
 هم دعا کنیم.   حاال بیایید با  و  .پاسخ خواهیم داد  پرسشآینده به این    ۀدر برنام  ؟وقت و انرژي صرف کنیم  خداوند

 

  ما با تمام دل و جانِ   .خواهیم به تو اعتراف کنیم که به تو نیازمندیمدوباره و دوباره می  ،خداوند  اي "  :سابرینا
.  تو را خواهیم یافت  ،تو که هرگاه تو را بطلبیم  ةاین وعدبراي  کنیم  تو را شکر میهستیم.  تو   حضور  ۀتشن خود

و نیازمند    ،مستمند  ،مسکین  ،خودشان را خالی   ،براي همه شنوندگانی که در حال حاضر از لحاظ روحانی  ،خداوندا
بدانند که تو خدایی هستی  آنها  هاي آنها شعله ور کنی تا  خودت را در قلب  بهامید    ۀکنم تا تو شعلبینند دعا میمی

آنها بجنگی و آنها را از پریشانی  که براي  تو قادري    ، بر آنها حمله ور شود  ن نفرهو ارتشِ یک میلی که حتی اگر 
  ،پس بیا  .طلبیمگردانیم و روي تو را میبه سوي تو برمیرويِ خود را    ،اي خداوند  .عظیم و اضطراب رهایی بدهی

 ».مینآ .طلبیمنام مسیح می . درو باران خودت را بر ما بباران ،ما را احیا کن ، مالقات کنما را 

 

 .سپاریمخداوند می هاي امنِ شما را به دست نیا کُحمان اهایدلاز پادکست  هآیند ۀتا برنام نازي:

 

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

 باشد. » میراستی» و « نهایمان احیا کُدل«
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