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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

(اول  بخش ) بیداری   –طلبِ خداوند  در 

چه کسی به بیداری نیازمند است؟

: بپرسیم مانهای روحانی و مذهبی باشیم که وقت نداشته باشیم از خودفعالیت  ما ممکن است آنقدر غرقِ : یناز

"؟ها هستخدا در این فعالیتآیا  "

این    نبودِ   ،م شده است ولی ماو حتی کلیساها گُ  ،اجتماعات  ،ها خدا هم در خیلی از زندگیحضورِ  امروزه    :سابرینا

 .کنیماحساس نمی حضور را اصالً

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

.در خدمت شما عزیزان هستیمسابرینا اصالن 

هایمان را  ما گوش  ".مستاصل هستمو  بخت  بد  ...  ضعیتم خیلی وخیمهو"بگوید:    اگر دوستی به شما زنگ بزند و
خود را در حضورِ خدا  روحانی  بدبختیِ  من و شما هم نیاز داریم که    ،عزیزان   .ببینیم چه اتفاقی افتادهکنیم تا  تیز می
های جدید  از امروز با یک سری برنامه  .بینیمنیازمند به خدا نمی  خودمان را تا این حد    ، اغلبما  سفانه  أاما متببینیم.  

. بود با شما همراه خواهیم در طلب خداوندتحت عنوان 

تصمیم    ،الی همن و یکی از دوستانم به اسم    ،این سری دروس بودم  ۀدر حال تهی  ها کهروزیکی از این    :سابرینا

همانطور که به طرف پارک رانندگی    .های او را به پارک ببریمبچهو  بگذرانیم  وقت  گرفتیم تا بعدازظهر با هم  
بچه ها بالفاصله تشخیص    . های جعبه موسیقی بودشنیدیم که مثل آهنگ   ایقیاز راه دور صدای موسی  ، کردیممی

آنها مطمئن بودند    .آیدشان را تیز کردند تا ببینند این صدا از کدام طرف می گوش  .دادند که این چه صدایی است
ب، صداکه این صدا ، بستنی  ، مامان  ، مامان  :زدندحاال همگی در ماشین فریاد می  . است  فروش  ستنیی ماشین 

ور زد  دُ  ، مطیع نِالی مثل یک ماماه  .خواهیمما بستنی می  ، مامان  ؟میشه بایستی و برامون بستنی بخری  ،بستنی
او ما تا  آنقدر رفتیم    .دیدبستنی ما را نمی  . ماشینآن راه افتاد  ،وقتی آن را دید  .گشتبه دنبال ماشین بستنی میو  
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و تا  بچه ها با دیدن ماشین بستنی به هیجان آمده بودند    .شان را گرفتندها بستنیهبچ  . الخره ایستادا ب  ورا دید  
کردم که این اشتیاق وافر  میمن هم فکر  این اثنا    در  .از این هیجان و اشتیاق دست نکشیدند  ،بستنی نگرفتند

  .باشد در طلب خداوند های جدید ما تحت عنوان سری برنامهاز تواند تصویر زیبایی می

و با شور و اشتیاق طالبِ آن    و با پشتکار بودند  ،مصمم  ،زدههیجان  ، ها برای رسیدن به بستنی مشتاق این بچه
این سفر ممکن است    . کنم در آن با ما همراه شویدو این تصویری است از سفری که از شما دعوت می   بودند.
دیگر احتیاج به زمان    ۀخداوند مثل هر پروس  از آنجا که طلبیدنِ  که   ها به طول بیانجامد اما من ایمان دارمهفته
   .ه شویم هرچند طوالنی به نظر آیدپروساین  ارزش دارد که واردِ  ،دارد

باید با تمام دل او را    ،بله  .باید با تمام دل این کار را انجام دهیم  ، حضور او را بطلبیم  وخواهیم خداوند  اگر ما می
برای درک    .آماده بشوند  ، خواهد به ما بگویدهای ما باید برای آنچه که خدا میقلب  . بردبطلبیم و این کار وقت می
واکنش نشان دادن به او    ،از طرف دیگر  .ما نیاز به وقت داریم  ،خواهد بر ما مکشوف کندآنچه او در کالم خود می

بتوان  فرآیندی نیست که  پروسه یا  طلبیدن خدا    .آنچه او بر ما آشکار کرده است به وقت نیاز دارد  گرفتنِو ریشه  
   .را با شتاب و عجله انجام داد آن

این سفرِ از شما دعوت می  ، بنابراین با ما در  تا  در طلب  کتاب   توانیدشما می  .ای همراه شویدچند هفته  کنم 

 ،ین مطالعه ادامه بدهیده امن ایمان دارم که اگر با پشتکار ب  .ها مطالعه کنیدرا نیز همراه با این برنامه    خداوند

خداوند    ارا ب  عمیقر از نشاط و  ای پُبلکه رابطه  ،جدید با خدا خواهید داشت  یچند هفته نه فقط مالقات  تمامِ پس از ا
   .کردیدحتی تصور آن را نیز نمی که تا به حال  تجربه خواهید کرد

که  را  مقدمه آنچه  یک    . و باخواهیم پرداختدر طلب خداوند بودن  به بررسی مفهوم    ،اول از همه   ه،در این برنام
 . کردمعرفی خواهیم اش فکر کنیم باره ها با هم در در طول این برنامه

این مفهوم بارها و بارها   .تمرکز کنیم خداوند طلبیدن ای هدو کلمعبارت  خواهم فقط بر امروز من می ، بنابراین

داوود را    ،مراجعه کنید  ۲۲اگر به اول تواریخ فصل    ، به طور مثال  .مقدس تکرار شده استو بارها در طول کتاب
آماده میمی برای مرگ  بدهد  تاج و تخت و سلطنتِ   خواهد، و میشودبینیم که دارد  تحویل سلیمان   .خود را 

دانست که  می وداود .خود نیاز داشت پدرِ های زیادی از طرفِ سلیمان پسر جوانی بود که شاید به نصایح و توصیه
شفاف و عمیقی  ۀاین است که رابط ،شود یاو نیاز دارد تا با به کارگیری آن پادشاه موفق مهمترین چیزی که پسِر

 ۀ به سلیمان و بقی  ۱۹داوود در آیه    ،بنابراین   .او با خدا بود  ۀرابط  ،موضوع  ۀپس مهمترین نکت  .با خدا داشته باشد
 نصیحتِ  .«خدای خویش را بطلبید  هتا یهو خود را متوجه سازیدهای  ها و جاندل  ،حال  »پس  :گویدبازماندگان می

منتظر    .خداوند است  طلبیدنِ  ، در حال حاضر آن چیزی که تو نیاز به انجام آن داری و به سلیمان این است کها
و با پشتکار در طلب   هدفمندو   مصمم  بلکه امروز با دل و جانِ   ، نشو وقتی که پیر شدی تازه خداوند را بطلبی

به استمرار    و نیاز  مستلزم توجه و تمرکز است  وندیدن خداطلبدهد که  داوود نشان می ۀاین توصی  .اوند قدم بردارخد
   .و اشتیاق دارد
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  زندگیِ  این اولویتِ  ،به عنوان یک پادشاه  ،سلیمان  .ندل و جان خودت را متوجه طلبیدن خداوند بکُ"  ،بنابراین

 "ت.این مهمترین مسئولیت توس .توست

منزلت و مسئولیتی به عنوان یک پادشاه برخوردار  و  من و شما ممکن است که مثل سلیمان از این چنین مقام  
خدا طلبیدن   فرزندِ  هِر  اولِ  دهد در هر مقام و مسئولیتی که باشیم اولویتِ نباشیم ولی کالم خدا به ما نشان می

خدا در زندگی شما    خواهید نقشه و هدفِآیا می  ؟خواهید در زندگیتان موفق و مبارک باشیدآیا می  .خداوند است
شاگرد مدرسه    ،دانشجو هستی  ،مادر بزرگ هستی   ،اگر مادر هستی  ،در هر مقام و مسئولیتی که هستید  ؟عملی شود

ها بزرگ  اگر بچه  ،بچه دار هستی یا اصال بچه نداری اگر   ،اگر متاهل یا مجرد هستید  ، اگر شاغل هستید  ،هستی
یک زندگی من و شما طلبیدن   ۀاولویت شمار  ،الخره در هر فصلی از زندگی و در هر وضعیتی که هستیااند و بشده

در این فرآیند    . طلبیدن خداوند باید همیشه فعال باشی  که برای   کندداوود به سلیمان خاطر نشان می  .خداوند است
   ی.با دل و جان خداوند را بطلب ، وهدفمندانه ، هر وقت ، درفعاالنهباید بلکه  ،توانی منفعل باشینمی

دانست که این موضوع  او می  .یدن خداوند گنجی است که ارزش زیادی در آن نهفته شدهکه طلبدانست  داوود می
   .ر باالیی برخوردار استاز اهمیت بسیا

موضوع طلبیدن خداوند به عنوان انجام بعضی وظایف نگاه کنند و آن    ۀ بار  ولی ممکن است که خیلی از افراد در
 . طاقت فرسا بدانند ر از زحمت و تالشِای از اعمال پُ را مجموعه

زیادی دارم و    بسیارهای  من مسئولیت  .کارها هست که باید بکنم  ، خیلیها معتقدند که من هنوز جوانمخیلی 
وقتی که    ...   من خداوند را خواهم طلبید وقتی که فارغ التحصیل شوم  ،یا  .توانم بر این موضوع وقت بگذارمنمی

  . وباآلخره، ..وقتی پا به سن بگذارم    ...  تر شوند و به مدرسه بروندها بزرگوقتی که بچه  ...   کار و بارم بهتر شود
   .دیگر  هزار و یک وقتِ

و این    . فهرست وظایف اضافه شود  ۀبه بقیکه باید  وظایف زندگی است  سایر  گویا که طلبیدن خداوند یکی از  
سنگین    بارِ  ۀباری است که به بقی  ، کردن طلبیدن خداوند بر آن  که اضافه ر است  در حال حاضر آنقدر پُ   لیست

  .کنیممان اضافه میهایمسئولیت

رسیدن    .دادندافتم که چطور نسبت به بستنی از خودشان اشتیاق و شور نشان میالی میههای  بچه  به یادِ   ، در اینجا
در    ...   در صدای آنها شنید  شدمی  این شور و حسرت را   .فرسا نبودطاقت  ۀبار یا وظیف  به بستنی برای آنها یک

شان از لذت و  زندگی  و  اند یافتهاو را    ،اندواقعیت این است که آنانی که واقعاً در طلب خداوند بوده  .آنها دید  ۀچهر 
  .ر شده استشور و شعف پُ

  ۀعلیرغم هم  :گفتقطعاً خواهیم    ،ی از برکاتی را که خداوند برای ما ذخیره کرده است ببینیماهگوشفقط  اگر ما  
من حاضر    .تر از طلبیدن خداوند نیستبرای من مهمدر زندگی  هیچ چیز    و وظایِف دیگِر زندگی،  هامشغولیت
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پشتکار به دنبال آن    و اشتیاق وبا شور   تیجه،و در ن  . دیگری معاوضه کنم  چیزِ و با    نیستم آن را از دست بدهم
   .خواهیم بود

  که چشمانشدر وسط صحبت متوجه شدم    یک دفعه  م.کرد بخشش و آمرزش صحبت می  ۀبار  روزی با خانمی در

این چیزها    ۀبار  که داشتیم دراآلن  "  :او به من گفت  بود.  یک حقیقت بسیار مهم شده  ۀ انگار که متوج  . برق میزد
ای  که ماورری برای من در نظر گرفته است  ای همراه با شادی و پُ شدم که خدا زندگی  ، متوجه کردیمصحبت می

برای خودم دیواری بنا    ، دیگران اجتناب کنم  و اگر من از بخشیدنِ  .کنمدارم تجربه میآن چیزی است که االن  

 ".خدا شده است  باور نکردنیِ برکاتِ  دریافتِ  که مانعِ  امکرده

مسیح گنجی است که   ،بله  .های او قدم برداردایجاد کرد که بیشتر در طلب خدا و راه  ایاین موضوع در او انگیزه
به هیچ وجه از  او را  حاضر نخواهیم بود که    ،شده است که اگر ارزش او را بفهمیم  بیهگرانبها تشبه یک مُرواریدِ  

هر چقدر   ...  و جالب است .چیزها بگذریم که از خیلی حاضر خواهیم شد   ، برعکس ، یافتن اوو برایِ   .دست بدهیم
   .ن برای او بیشتر خواهد شدام وقشور و ش ،که بیشتر به دنبال او برویم

شخصی صحبت    بیداری روحانیِ  بخشِشادی  ۀ تجرب  ۀ بار  است که در  در طلب خداوندکتاب هم  این   عنوان

   .ما تولید کند که بیشتر در طلب خداوند باشیم ای دراین شادی و شور و شوق باید انگیزه .کندمی

  ،اما همانطور که داوود گفت  .نباشید او  ممکن است االن در شرایطی باشید که اصالً به فکر شناختن خدا و طلبیدن  
داوود    خودِ  .زندگی شما خواهد شد  قطعاً او بزرگترین لذتِ  ،خداوند را امروز بطلبید  ،مصممبسیار  دل و جان و  با  اگر  

   .«ستا تو کمال خوشی  حضورِ» :گویددر کتاب مزامیر می

 مبرم به خدا  نیازمندیِ  ۀبلکه این شادی و لذت همیشه با روحی  ،هست نه فقط شادی و لذت  ،اما در طلبیدن خدا

  ا وارد جنگ با یهود   ،انونیمعیان و  وآببینیم که مدر آنجا می  ، مراجعه کنیم  ۲۰به دوم تواریخ    اگر  .همراه است
خود را بسیار ناچیز   مونیانعو    موآبیان متحدِ  یهودا در مقابل ارتشِ  انِ ربازس  که   داستان از این قرار بود  .شوندمی
  ، و در این بین به یهوشافاط  .یهودا وجود نداشت  از لحاظ انسانی هیچ امیدی برای پیروزی سربازانِ  البته،  و  .دیدندمی

   (۲ ۀآی) .نددر راه هست ،یورش و حمله به یهوداقصد به عظیمی که گروهِ رسد می خبر ، پادشاه یهودا

یهوشافاط چه   .«م نمودجز  یهوشافاط ترسان گشته به طلبیدن خداوند»  :گویدیهوشافاط می  ۀبار  کالم خدا در  اما
  ،او ترسیده بود  ...  کردبه کمک حس می برم خود رامُ  نیازِ  ...  دیداو خود را در وضعیتی وخیم می  ؟وضعیتی داشت
  این داستان  .جدی را حل کند  رسید که بتواند این مشکلِبه ذهنش نمی یهوشافاط هیچ راهکاری  .وحشت زده بود

   .یکی از دوستانم رفته بودم اتفاق افتاد  ۀها پیش وقتی به خاناندازد که سالای میواقعه مرا به یادِ

  ، خوردیمو در حالی که چای می  .آشپزخانه نشسته بودیم  شت میزِ پُ   ،دیگرمان به اتفاق یکی از دوستان  ، من و دایان
از جا بلند شد و سراسیمه   ،شددلواپسی دیده می  اش آثارِیکدفعه دایان در حالی که در چهره  .مشغول گپ زدن بودیم

اتاق  آن  دایان از این اتاق به    . اسم پسرش کردشروع به صدا زدن    ، باالخره  .رفتاز این اتاق به اتاق دیگر می
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در    .ردن در خانه نیستما متوجه شدیم که جُ  ۀهم  .ردن نبودد ولی هیچ خبری از جُزردن را صدا میرفت و جُمی
ردن اهمیت از صحبت کردن کشیدیم و دیگر هیچ چیز برای ما به جز پیداکردن جُ   دست ما    ۀهم  ، همان لحظه

و هر جا که    طحیا  ،خانه  بیرونِ  ،خانه  داخلِ  .گشتیمردن میای به دنبال جُه در هر گوشهمسیاما سر   ۀهم  .نداشت
او هم به    .مطلع کرد  باالخره دایان به شوهرش زنگ زد و او را از جریان  .دنبال او گشتیم  رسید را می  مانفکر به  

  . ردن نبودگذشت و خبری از جُها میحاال دیگر ساعت  .آنها مجبور شدند که به پلیس اطالع بدهندو  خانه آمد  
. گشتیدگشتید و میگشتید و میمی  ؟کردیدچه می  ،شما به جای این مادر بودیداگر    .وخیمی داشت  یان وضعیتِدا
خوشبختانه پس از چند ساعت    . خواستیم که این پسر را پیدا کنیمدیدیم و فقط میما خودمان را مستاصل می  ۀهم

   .ما نفس راحتی کشیدیم ۀاطراف خانه پیدا کردند و هم  ردن را در جنگلِآنها جُ  .پیدا شد  جُردنباالخره  ،تالش

دانستیم که این همه  ما می  ۀهمولی    .یه هم کردیمگر   ،ما احساس خیلی بدی داشتیم  ۀهم  ،در این جریان  قطعاً
ردن  پیدا کردن جُ  برمِمُ  خودمان را در نیازِ  ،دیدیمهر یک از ما خودمان را مستاصل نمیاگر    .تالش ارزش داشت

   .کردیمتالش نمیردن این همه برای پیدا کردن جُ  ، مسئله پی نبرده بودیم اگر ما به وخامتِ ،دیدیمنمی

گویم که امروزه  به خودم می  ، کنمبه این داستان واقعی فکر می در حالی که  پس از این جریان،   ها و حاال سال
  این حضور را اصالً   نبودِ  ،م شده است ولی ماو حتی کلیساها گُ  ،اجتماعات  ،هاخدا هم در خیلی از زندگیحضورِ  

خواهیم بدون هرگز نمی  ،یده باشیمچشحضور خدا را واقعا    شیرینیِاگر  واقعیت این است که    اما  .کنیماحساس نمی
   .م کنیمخواهیم آن را گُدیگر هرگز نمی کنیم ... آن زندگی

  ،نیازمند  ،روحانی مسکین  تا موقعی که خودمان را از لحاظِ  ...  وضعیت پی نبرده باشیم  ولی تا موقعی که به وخامتِ
   .حضور خدا نخواهیم بود طالبِ ،و مستاصل نبینیم

  .و کلیساهای ما نیاز مبرم به مالقات خدا دارند ،های ماخانواده ، روابط ما ،های ماچقدر زندگی

  آیا در طلبِ   ،ردیدمبرم پی بُ  وقتی به این نیازِو    ؟کنیدشدید می  نیازِ  سِ حسابخش ازندگی  آیا شما برای این حضورِ
   ؟داریدبرمی خداوند قدم

در    ،برم ببینیممُ  وخیم و نیازِ   و در وضعیتِ  ، نیازمندمسکین،    ، لستاصوقتی هر یک از ما مثل یهوشافاط خود را م
   .خواهیم کرد و مصمم به دنبال او خواهیم گشت عزمطلب خداوند 

گاهی  ا  خد  . ولیبینیدنبسیار نیازمند    وممکن است که شما در شرایطی باشید که مثل یهوشافاط خود را مسکین  
   .به دنبال او بگردیم  و نیازمندانه  کنیم  عزم طلب خداوند    تا در   دشواری قرار بگیریم  دهد در اینچنین شرایطِاجازه می

  اگردر واقع    م.برکت نگاه کنی  ، به چشمِاحساس نیاز کنیمشود نسبت به خدا  بیایید به هر چیزی که باعث می
هیچ منبعی نیست که بتواند مرا کمک  ...  نیست    تیقو   ...  هیچ امیدی نیست  و دیگرگیر به ته دیگ خورده  کف 
  و در   کنیم  جزم را ثابت  وندشوند در طلب خداهایی باعث میاینچنین موقعیت  .اصل نوعی برکت است  ... در  کند

   .به او پناه ببریم و مسکنتِ خود ینیازمند
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از درون این شرایط خدا شما  خدا را شکر کنید چون  ،گیر کنید  ،سخت گذارد که در شرایطِ او میاگر   ،برای همین
   .در طلبیدن خداوند همیشه برکت هست دهد تا به طلبیدن خداوند بپردازید. ورا به سویی سوق می

در    . ی مستمر اپشتکار و روحیه  ، بلکه بانیازمندی  ونه فقط با شادی  یم ...  بطلباو را    تادهد  کالم خدا به ما یاد می
پاداش میبینیم که کالم خدا میمی  ۱۱  عبرانیان را  ترجمه  . دهدگوید که خدا جویندگان خود  از  بعضی  ها  در 

مستمر و    این واژه به معنی یک تالشِ  .دهدخود را پاداش می  پشتکار و با استقامتِ   با خدا جویندگانِ  :گویدمی
آن بر ما مشهود است که حاضریم مصمم و با عزمی راسخ در    و ارزشِ   مسئله قدر اهمیتِآن  عنی ی.  شدید است

   .طلبیدن خداوند تالشی پر از پشتکار از خود نشان دهیم

کند که  حبت از افرادی میدر این بخش از انجیل ص  حبینیم که مسیمی  ،اگر به لوقا فصل پانزدهم مراجعه کنیم
و تا زمانی که آن را پیدا   دهندبه گشتن دنبال آن ادامه می  و مصمم و با پشتکارِ مستمر،   اندم کردهچیزی را گُ

نقره داشته باشد و سکۀ    ۱۰کدام زن است که  »  :گویدمی  ۸در آیه    حمسی  .دارنددست از جستجو برنمی  ،اندنکرده
این زن با    .«جستن بازنایستد از  ،آن را نیافته  او خانه را نروبد و ت  برنیفروزدچراغی   ،م شود چون یکی از آنها گُ

دست    ،نکرده است  که تا آن را پیدا  و این بدان معناست  . گرددمی  اشگمشده  ۀسک  راسخ به دنبالِ   پشتکار و عزمِ 
تا زمانی که با من    ،خداوندا  :بگوییم  و به او  قدم برداریم  وندما باید اینچنین در طلب خداو    د.داراز تالش برنمی
خداوند و قوت  »  : گویدمی  4:  ۱۰5  کالم خدا در مزمور   .نخواهم کشیددست    ، ایاحیا نکردهمرا  ای و  مالقات نکرده
  طلبیدنِ   .یک بار برای همیشه نیست  ۀطلبیدن خداوند یک تجرب  .«او را پیوسته طالب باشیدرویِ    .او را بطلبید

بیداری و    .«او را پیوسته طالب باشید  رویِ»گوید  خداوند عملی است مداوم و مستمر همانطور که این آیه می
پس    .روحانی سبک زندگی استبیداریِ    .تجدید حیات روحانی چیزی نیست که ما فقط یک بار آن را تجربه کنیم

   .خداوند را پیوسته بطلبید

دوم    !خداونددر طلب و جستجوی    ؟اما در طلب و جستجوی چه  .در طلب و جستجو باشیم  دائماً من و شما باید

یکی از شرایطی که خدا در    است.   روحانی   بیداری و تجدید حیاتِ   ۀبار  در   ی است که بسیار معروف   ۀآی   ۱4:  7تواریخ  
به این معناست    «رویم را بطلبید»  .که ما باید روی او را بطلبیم  ، این استکنداینجا برای بیداری حقیقی مطرح می

آیا شما او   .تواند برای ما بکند بطلبیمو بیشتر از هر آنچه که او می ش،از برکات  ، بیشتر که او را بیشتر از هدایایش
   ؟طلبیدتان میرا باالتر از هر چیز دیگری در زندگی

انرژی، است برای یافتن آن وقت  اضر که ح انسان همیشه در جستجوی چیزی است   ما    .قدرت صرف کندو    ، 
  خواهیم. چیزهایی که واقعاً آنها را می  ،ندباش  و بسیار باارزش  همیشه دنبال چیزهایی خواهیم گشت که برای ما مهم 
ی به  بعض .مناسب هستیم همسِرخیلی از ما به دنبال یک   .به همین دلیل هم حاضر هستیم به دنبال آنها بگردیم

شما در طلب   دل  ؟شما به دنبال چه هستیدهستند.  و شهرت    ،مقام  ،پول   ،هادوستی  ،خوب  روابطِ  ،دنبال شادی
  د؟هستیچیزی در جستجوی چه شما  ؟چیست
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و یا چه بپوشیم. زیرا اقوام    پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم »  :گویدمی  6تی باب  در م  حمسی
  این چیزهاجمیع  در طلب    که »زیرا  گوید  مقدس میقدیمی کتاب  ۀترجم   پرست در پی همۀ اینگونه چیزهایند.«تبُ

ها یعنی  آیا این بدان معناست که این چیز   ؟در پی چه چیزهایی هستند  ؟در طلب چه هستند  .«باشندمی  هاامت
  ! نه  ؟چه بپوشیم  وچی بنوشیم    ،آیا ما نباید فکر کنیم که چه بخوریم   ؟و پوشیدن اهمیت ندارند   ن،نوشید  ، خوردن

داند که به این همه نیاز  شما می  آسمانیِ  پدرِ»  :دهدمی  . او ادامهاین نیست که آنها اهمیت ندارند  منظور عیسی
اینها چیزهایی نیستند که    .ترین نیستندها مهممسئله این است که این  .این نیست که اینها مهم نیستند  .«دارید

نخست  » :گویدمی ۳۳آیه  ؟تمرکز ما قرار گرفته باشد  چه چیزی باید در اولویتِ پس .طلبیدن ما باشند در اولویتِ 
سپس این   .«بطلبیداول عدالت و ملکوت او را » :گویدقدیمی میترجمۀ  .«پادشاهی خدا و عدالت او باشید یِدر پ

  . اینها نیز به شما عطا خواهد شد  ۀآنگاه هم...    ا را طلبیدید(وقتی اول پادشاهی خد)یعنی  دهد آنگاه  آیه ادامه می
  . را خواهید یافت  (خورد و خوراک و پوشاک  اعم از  به آنها نیاز دارید آن چیزهایی که شما  ۀیعنی هم) اینها    ۀهم

   .باشیدولی وقتی که اول در طلب خداوند 

شما برای چه    ؟چه چیزی برای شما مهمترین است  ؟چه هستیدشما در طلبِ  ال اصلی این است که  ؤبنابراین س 

 ید؟هست  چه کسی شما در طلب    ؟کنیدگذاری میخودتان را سرمایه  و منابعِ  ،سعی و تالش  ، انرژی  ،چیزی وقت

.  کنیمدست کمک به سوی مردم اطرافمان دراز می و نیازهایمان  مسیر زندگیدرکِ  ، حکمت  برای کسبِ ا غالباً م
  .کنیمها و سمینارها استفاده میکنفرانسو و منابع مختلف  ،ها کتاب ، مشاورین ،شبانان ،خانواده ،وستاند از

من   ، آتی ۀ برنام در طول این چند ید؟خدا هست جستجوی خودِ   ، در طلب و دیگر باالتر از هرکس و هرچیزِ  آیا شما 
به این معناست که من و شما برای طلبیدن   . این،خواهم شما را تشویق و ترغیب کنم که خداوند را بطلبیدمی
   ! بعضی از چیزهای خوببه  حتی ... های دیگر نه بگوییم باید به چیز  وندخدا

دیگران هم خداوند را  با  .شخصاً در تنهایی خداوند را بطلبید .ی را تخصیص دهیدزمانِ مشخصبرای این موضوع 

یا  و را به تنهایی  در طلب خداوندشاید الزم باشد کتاب  .بطلبیدخداوند را با هم    مشخص گروهِبا یک  .بطلبید

   .گروهی از افراد مطالعه کنید ه همراهِب

کنم  شما را تشویق می .همیشگی زندگی ما باشد  سبک و روشِ  ،موضوع مهم این است که در طلب خداوند بودن
او    ، زمانی در زندگی شما عمل نموده استخداوند    اگر   .خداوند را بطلبید  دائماً  .خداوند باشید  رویِ  که دائماً طالبِ

خداوند را بطلبیم و  نویس روی  زموربا م  و  همراه شویم   6:  ۸5  زمور بیایید با م  .هم احیا کند  را بطلبید تا شما را باز 
  ؟«تو در تو شادی کنندقومِ  تا نخواهی کرد مان احیایدیگر بار »آیا   :بگوییم

 ما را احیا کُن.  دوباره و دوباره  ،بار دیگر  ،یک بار دیگر  ا،خداوند ،بله

 

   .خداوند گام برداریم  دعای ما این است که در طول این چند برنامه با ما همراه شوید تا با هم در طلبِ : یناز
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خواهیم  می   .خواهیم تو را بطلبیممی  ،خداوندا  : گوییمیم و مییآدل به سوی تو می  از عمقِ  ،خداوندای  "  :سابرینا

به هر یک از ما نشان دهی که چقدر مستمندانه و عاجزانه به تو    ،خداوندای  کنیم که  دعا می  .تو را بطلبیم  رویِ
قلبی روی  ... و با شادیِ    بطلبیم  ا  با پشتکار روی تو ر  ...   بطلبیم   ار   روی تو  هکه نیازمندانکُن    کمک  .نیازمند هستیم
را دگر بار و دوباره احیا  ما    و ت  ، را بطلبیم  تو رویِ  که اگر    ای ی که تو به ما دادهاهعدوممنونیم برای    .تو را بطلبیم

 ". آمین!کنیمدعا می حمسی . در نامِ خواهی کرد

 

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

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای 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  کاری 

 باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»
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