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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

(مچهار بخش ) بیداری   -طلبِ خداوند  در 

؟ها زنده خواهند شد آیا این استخوان

؟ها زنده خواهند شدآیا این استخوان : یناز

همانطور که    .شویم  یا باعثِ آنپدید آوریم را  ها به هیچ وجه قدرت نداریم که بیداری روحانی  ما انسان  :سابرینا

های خود را برافراشته نگاه داریم تا هر وقت که  ما تنها قادریم که بادبان"  : گویدمقدس میکتابیکی از معلمین  

".روحانی او بر مردم جاری شودحیاتِ  و بادِ آسمانیِ خود را بر آن بوزاند، خدا بیاید

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

.در خدمت شما عزیزان هستیمسابرینا اصالن 

او باید    .برداشت محصول داشته باشد  انتظارِ  د وروی زمین پخش کنبر  بذر  شت  مُ  فقط یکتواند  یک کشاورز نمی
رد کند و ها را خُ هباید خاک را شخم بزند و زیر و رو کند و بعد کلوخ  ،برای این منظور  .کاشت کند  ۀخاک را آماد

  . کند ق میهمین مراحل در ارتباط با قلب ما هم صد  . ها و خس و خارها را بیرون بیاورد و خاک را غربال کندسنگ 
ۀدر برنام  .رد شوند تا بیداری روحانی در ما صورت بگیردهای سخت خُ من و شما باید اجازه بدهیم که قسمت

با برنامه در خدمت شما   در طلب خداونددیگر تحت عنوان    ایگذشته در این مورد صحبت کردیم و امروز 

.یدکنآن را مطالعه    اًرا تهیه و شخص  طلب خداوند در  توانید کتاب  ها میشما همراه با شنیدن این برنامه  .هستیم

توجه    ، در طلبیدن خداوند برای بیداری هستیم  خود های  زمین قلب  آماده سازیِۀ  که در ادام   در حالی   :سابرینا

از آنچه خدا در بیداری روحانی انجام  است  این قسمت تصویری    .کنممیب  لشما را امروز به بخشی از کالم خدا ج
کنم که به عهد عتیق کتاب حزقیال فصل  از شما دعوت می  ،یدرخود را همراه دا  مقدسِ پس اگر کتاب  .دهدمی
خداوند   حِمرا در رو  ،خداوند بر من فرود آمده  دستِ»  :خوانمرا برای شما می  ۲و    ۱ابتدا آیات    .مراجعه کنید  ۳۷

ها گردانید و به هر سو در میان استخوان  مرا. و  ر از استخوان بودادی گذاشت که پُویک    رد و در وسطِبیرون بُ
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در این قسمت    .خداوند بود  نبیِ  حزقیال،  .«وادی بی نهایت زیاد بود و بسیار خشک بودند  آنها بر زمینِ  اینک شمارِ
  ، کنیموقتی ما به استخوان فکر می .برد که پر از استخوان بودمی ایهاو را به درّ ،یی خدا در رویا بینیم که روحِمی

و این دره مثل قبرستانی است که گویا همه   !مفهوم مرگ بندد چیست؟ بله،یزی که در ذهنمان نقش میچاولین 
قبرستان   .اندبر هم انباشته شده  مشاهدهروی زمین هستند و به صورتی قابل  حاال بر    ،های زیر خاکاستخوان

حیات و زندگی در آن متوقف   که دیگر امیدِ کمتروجایی است  .آن وجود نداردجایی است که زندگی و حیات در 
  صفر است. کامالً  ،حیات امکانِ ،پر از استخوان ۀدر این در .شده است

خدا وعده داده بود که روزی    . کردخودش اسرائیل صحبت می  مِ قووضعیت    ۀبار  با این رویا داشت در   ، خدا در واقع
اولیه    خوبِ و برگشت به موقعیتِ  ، رهایی  ، ولی این بازیافت  .او بازیافت خواهد شد و از تبعید باز خواهد گشت مِ قو

تجدید حیات   و  دهد که آنها از لحاظ روحانی هم دوباره احیا خواهند شداو وعده می  .فقط جنبه فیزیکی نداشت
  باشد، بلکهاسرائیل آن زمان    قومِ  ، پیغامی نیست که فقط مختصِاما این بخش  . دروحانی را تجربه خواهند کر 

مسیح    هرگز نی که  ابه بی ایماناست  این آیات از یک طرف پیغامی    .داردمن و شما هم پیغام عمیقی    رایامروز ب
نیاز دارند که با قدرت قیام  رده هستند و  اند و از لحاظ روحانی کامالً مُو حیات در او را تا به حال تجربه نکرده

 . مسیح تولد تازه یابند و از لحاظ روحانی زنده شوند

ایمانداران و کلیسای    ، بنابراین  .بیداری روحانی در میان ایمانداران  ی است از این رویا تصویر   ،از طرف دیگر   و
  .دهدمسیح را هم مورد خطاب قرار می

   .بردپر از استخوان می ۀبه این دراو را در رویایی   وآید رود میبینیم که دستی از طرف خدا بر حزقیال ف پس می

خدا او را از دره پایین    . دیدشنید یا از دور آنها را میها فقط میاین استخوان  ۀبار  ال در زقی این کافی نبود که ح
تعدادشان    :اول  ۀها در وهلاستخواناین  که  دهد  شهادت می  لیازقو در این بین ح  .برد تا از نزدیک آنها را ببیندمی

این استخوان ها خیلی خشک    : و در وهله دوم  .ده بودندیخیلی خیلی زیاد بود به طوری که همه آن ناحیه را پوشان
  ستاین وضعیت ماچه بسا،    .بیندهای خشک میحزقیال مردی است که حاال خود را در میان این استخوان  .بودند

  .لحاظ روحانی خشک و بی جان هستند زندگی میکنیمکه در میان بسیاری که از 

و    ، در محیط کار  ،در همسایگی  ،ما در خانواده  ۀهم  .ای پر از استخوان چیز جالبی نیستقطعاً زندگی کردن در درهّ
افرادی که هیچگونه اشتیاق و اشتهایی برای    ،های خشکی در ارتباط هستیمبا اینچنین استخوان  ،حتی در کلیسا

و آنهایی    ،درخشندی که برای مسیح میانآن  ح،ر از روپُ  وقت گذراندن با ایماندارانِ  مسلماً  ،بخُ  !امور روحانی ندارند
   .خیلی بهتر است ،زندگی آنها جاری است در حمسی ت که شادی و حیا

به ما  و  برد  های خشک و بی جان میر از استخوانپُ   ۀدرّ  یال به وسطحزقاما اوقاتی هست که خدا ما را مثل  
خواهم در وسط این  می  .اش بشنویباره  خواهم که تو این وضعیت را از دور ببینی و فقط درنمی:  گوید کهمی

خواهد به ما نشان دهد که  و درست در آن جاست که می  . یاین موضوع را تجربه کن غم انگیز بودنِ  ، هااستخوان
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این    ،یدانردگان برخیز خواهد با قدرت شگفت انگیزی که مسیح را از مُاو می  .خواهد بکندها چه می این استخوانبا  
  .جان را زندگی و نشاط ببخشدخشک و بی ۀردهای مُ استخوان

تاب  از ک  قسمتاین    ؟خوشحال نیستید  ،قیام مسیح که در اختیار ما قرار داده شده  ۀ نندابرخیز  آیا برای این قدرتِ
خواهد به من و شما بگوید که اگر در موقعیتی هستیم که وجود  مقدس با تصویری بسیار زیبا و شگفت انگیز می 

اگر در جایی هستیم که    ، دهدردگی میهمه چیز بوی مرگ و مُ  و   غیر ممکن است  حیات روحانی برای ما کامالً
ها عمل کند  ممکندر بین غیر   که خدا قادر است قدرتِ عجیبِ  در همانجا    ، متوقف شده  روحانی کامالً  انگار حیاتِ 

   .و زندگی و حیات خود را جاری سازد

شوید که دلسرد و ناامید بشوید و به خودتان  گاهی وسوسه می  .ه هستیدبعضی از شما در حال حاضر در وسط آن درّ

اهل    ،امخانواده  .خشک و فاقد حیات روحانی مسیح است  همه چیز   .دهداینجا فقط بوی مرگ می"  :گوییدمی
اینها هیچ اشتهایی برای امور روحانی    .ندارد  یحهیچکس هیچ اشتیاقی برای مس  ،محل کارم  ،فامیل و خویشاوندان

 ".ه بیرون میرفتماز این درّ  ،ای کاش" :یدفتگبه خودتان میو  ".ندارند

با این استخواما وقتی که ما در وسط درّ ننده و  ابرخیز  در آنجاست که قدرتِ  ،شویمهای خشک مواجه میانه 
ما فرصت این را هم    ، چون اگر مرگ و خشکی در بین نباشد  .توانیم تجربه کنیمرا نیز می  حمسی  زندگی بخشِ

   .را از نزدیک تجربه کنیم حمسی ۀکنند ه آمیز و زندمعجزهتا  قدرتِ نداریم 

مقاومت نکنید چون در    ، ردبَه میاین درّ  طِ به وس  لیاق خدا شما را مثل حز که اگر    مکن شما را تشویق می  ، بنابراین
  ، ردهمُ  در آنجاست که برای این افرادِ  .کاری قادر است انجام دهد  هچ]او[  دهد که  خواهد به شما نشان  آنجا می

   .نیاز آنها حساس شویدگذارد تا برای رده باری بر قلب شما میهای مُاین استخوان

وقتی که    ؟«ها زنده شوند آیا ممکن است این استخوان  ،ای پسر انسان»  :کندسوال می  لیاقآیه سوم خدا از حز   در
  «زنده»  ۀ بینیم که کلممی  ۳۷یال فصل  حزقچهارده آیه اول  در    ،کنیمبه متن این بخش از کالم خدا نگاه می

   .رده شده استشش بار بکار بُ

  را برای ما ترسیم   حیاتیبیفقط تصویر مرگ و  که  ای نیست  ردههای خشک و مُاستخوان  مگر داستانِ  ،داستان این  
  ؟اینقدر تکرار شود «زنده» ۀکلم  ،شود که در این داستانچطور می کند؟می

حضور    هداستان زندگی است چون خدا هم در این درّ  ؛ داستان مرگ نیست  ،این داستان  ،اما راستش را بخواهید
 دارد.

قطعاً پاسخ این سوال    ،از دید انسانی   «؟ها زنده شوندآیا ممکن است که این استخوان»   :پرسدمی  زقیال خدا از ح 
ای »  :دهدحزقیال به خداوند پاسخ میاما    ن!کامال غیر ممک  ،زنده شدن اینها غیر ممکن است  ،این است که نه

  .این جواب به این معناست که خداوندا تو میدانی که این غیر ممکن است  ، از یک طرف  ،ب خُ  .«تو میدانی  ،خداوند
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خداوندا فقط تو میدانی که با این استخوان های خشک  که  یال این باشد  قاز طرف دیگر ممکن است منظور حز
  !خداوندا تو میدانی . چه کنی

خداوندا تو میدانی که   ؟ پاسخی دارید به خدا بدهید   ،کنیدای که در آن قرار دارید نگاه میردهمُ  ۀوقتی شما به درّ
زندگی    میلِ ما فا  و  آیا امکان دارد خانواده  ی! ردگی چه کنولی فقط هم تو میدانی که با این مُ  ،این غیر ممکنه 
  !تو میدانی ،خداوندا ؟آن را تجربه کنند نشاطِو  یحروحانی در مس

، ممکن  که به نظر من و شما خیلی دور از ایمان به مسیح است  ، ...آن فرد  ،این فرد   ،آن شخص   ،آیا این شخص
تو میدانی که این   !تو میدانی  ؟ خداوندا،شادی برای تو سرود بخوانندبا    شند ورا بچ  حدر مسی  حیاتِاست روزی  

  .انیتوغیر ممکن است ولی تو می

خواهد  ال میزقیخدا از ح   ،در واقع  .وت کندبه آنها نب  کرده،ها  خواهد که رو به استخوانمی  قیال پس از این خدا از حز
بر این  »  :گویدمی  ۴آیه    ؟ای نبودها کار احمقانهولی آیا صحبت کردن با استخوان  .ها حرف بزندکه با استخوان

به این    وهخداوندگار یه  . کالم خداوند را بشنوید  ،های خشکاستخوانای    : به ایشان بگو  ،ها نبوت کردهاستخوان
   .«روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد ،اینک من :گویدها چنین میاستخوان

های  استخوانای  که    مآنها بگویی  و به  رده صحبت کنیمهای مُاستخوان اآیا به نظر شما این مضحک نیست که ب
به    ای ظاهراً کار احمقانه . استخوان خشک قابلیت و توانایی شنیدن ندارد  ب مسلماً خُ ؟کالم خدا را بشنوید  ، خشک

رده موعظه کنی مگر اینکه خدا با قدرت فوق طبیعی خودش به آنها حیات  رسد که به استخوان های مُنظر می
  .بخشد

کردن  و اعالم    کار ما فقط گفتن  .ما نیست  کارِ  ،زنده کردن استخوان ها  کهخواهد به ما نشان دهد  اما خدا می
توانیم کالم خدا را به آنها  مان حیات روحانی ایجاد کنیم اما میهایبچه  توانیم در زندگیِما نمی  .کالم خداست

بی ایمانان    شدنِتولد تازه ( ۱ یعنی هر دو نکته دهد که دراین بخش از کالم خدا در عین حال نشان می .بگوییم
پیغام خدا به    .کندمرکزی را ایفا میو  آن نقش اساسی    ۀکالم خدا و موعظ  ،ایمانداران  تجدید حیات روحانیِ(  ۲و  

   .من به آنها حیات خواهم بخشید .کالم خدا را بگوکه  من و شما این است 

ایمان    ،شجاعت  ،قدرتتا با دعا کنید  برای او    ،کندحقیقی خدا را موعظه می  المِککلیسای شما    شبانِبنابراین اگر  
موعظه  را همچنان با امانت  کالم خدا    ،مردم واکنشی نشان ندهنداگرچه  کافی کالم خدا را اعالم کند و    حِو مس

  .دکن

  .«کالم خداوند را بشنوید ، ردههای مُاستخوان »ای گفت رده میبایستی خطاب به استخوانهای مُ می حزقیالپس 
روح به شما در خواهم آورد    ،اینک من   :گویدها چنین میبه این استخوان  هخداوندگار یهو»  :دهدادامه می  ۵در آیه  

 .«و زنده خواهید شد
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هم    "آخ  رو"  ۀدر عبری کلم  .«به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد  حمن رو» گوید که  می  ،اگر توجه کنید

این دقیقاً همان چیزی    .".خداست  نفسِ"به معنی    آیهاین    لی درو  .شودس استفاده میفَو هم برای نَ  حبرای رو
زمین سرشت    خدا آدم را از خاکِ»  :گویدبینیم که میمی  ۷در پیدایش فصل دوم آیه    .بود که خدا برای آدم کرد

آدم هم ابتدا فقط یک بدن فیزیکی داشت تا اینکه   .«یات دمید و آدم موجودی زنده گشتنَفَسِ حوی  و در بینیِ
کند و  خود را در او دمید و در آن زمان بود که آدم شروع به نفس کشیدن می  ید و حیاتِدَمس  فَاو نَخدا در بینی  

هر جا که حیات و زندگی    ؟ چه کسی بود  ت منشاء این حیا  ؟این زندگی از کجا آمد  .شودزندگی خدا در او جاری می
مُ  نَدَمَد،ما    ۀردهای مُو روح  تهای بدون حیااگر خدا در بدن  .خدا منشاء آن است  ،هست باقی    ه ردما خالی و 

   .بخشدمی زندگیاین خداست که به ما  .مانیممی

خودم را به درون شما    خودم یعنی روحِ  سِفَاینک من نَ  :رده در واقع این استهای مُپیغام خدا به این استخوان
در اینجا انگار خدا دارد همین    ،اگر تنفس مصنوعی دادن را تجسم کنید  .خواهم فرستاد و شما زنده خواهید شد

های  همه ما احتیاج داریم خدا زندگی  !خدا  سِنَفَ  .ما به آن نیاز داریم  ۀاین همان چیزی است که هم  .کندکار را می
  .حیات ببخشدو ما را  ما را لمس کند 

روح    و ما را به پوست خواهم پوشانید  و شخواهم آورد  برگوشت بر شما    ،پی بر شما نهاده  رگ و   و: »گویدمی  ۶آیه  
   .«نگاه خواهید دانست که من یهوه هستمآ .در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد

  د.ه موعظه کندرّ  آن  های خشکِاستخوان  ۀاین پیغام را به همتا  داشت  بایستی قدم ایمان برمیمی  حزقیال واقعاً
شما زنده خواهید  و    یدحیات بخش خواهد دم  سِفَخدا در شما نَ :ها بگویداستخوان  بایستد و به  هاینکه او باالی درّ

اتفاقی نمی  ،شد به نظر میاو آدم مسخره  ؟چه  ،افتاد اگر هیچ  استخوان  با رسید که  ای  به  های  دیوانگی داشت 
   . کردخشک موعظه می

  ،کنیمکالم خدا را موعظه می  ،واقعیت این است که وقتی به مردمی که از لحاظ روحانی خشک و بی روح هستند
ایمان اطاعت  تا با  کند  در اینجاست که خدا از من و شما دعوت می  .هیچ اتفاقی نخواهد افتاد  ،اگر خدا مداخله نکند

ها ممکن  این استخوان  .انجیل مسیح را موعظه کنیم  ، پر از استخوانی که خدا ما را در آنجا قرار داده  ۀکنیم و در درّ
من و شما تنها این    کارِ  .در کلیسای شما باشندو    ،در همسایگی شما  ، محل کاردر    ...  شما باشند  ۀاست در خانواد

  سازد زنده    راها  این استخوانخدا قادر است  ایمان داشته باشیم که    و  بکنیم  ،خواهدآنچه را خدا از ما می که  است  
   .همه چیز وابسته به نفس خدا یعنی روح خداست اینکه  و

را زنده    که آنها  نه حزقیال قدرت دارد  .فقط موعظه کردن است  حزقیالبینیم که کار  ما می  ،در تمام این فرآیند
من  »  : گویدخدا می   .خداست  کارِ کار،   به انتها، تا    بتدااز ا  .توانند برای خود کاری کنندها میاستخوان  کند و نه خودِ 

  .«د شدزنده خواهی و رگ و پی بر شما نهاده گوشت بر شما خواهم آورد و باالخره روح در شما خواهم نهاد
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ها به هیچ وجه قدرت نداریم بیداری روحانی پدید  ما انسان  .همه کار خداست  ،بیداری روحانی و تولد تازه بخشیدن
  آسمانیِ   دِهای خود را برافراشته نگاه داریم تا هر وقت که باما تنها قادریم که بادبان  .آوریم و یا باعث آن شویم

   .روحانی او بر مردم جاری شود حیاتِ  ،دوَزَخدا بر آنها بِ

ت  نبوکردم و چون    وتنب  ،ای که فرمان یافتمپس من به گونه»  :گویدخوانیم که حزقیال میمی  ۷سپس در آیه  
به  استخوانی    ،ها به یکدیگر پیوستنداستخوانو  نب و جوشی واقع گردید  ی شنیده شد و به ناگاه جُیصدا  ، کردممی

پوست رویشان را پوشانیده   و   و پی بر آنها بود و گوشت بر آنها آمده بود  گ ر  اینک  ،گریستمنو چون    . خود  استخوانِ
   .« اما روحی در آنها نبود ،بود

در اینجا    ،پوشاندآنها را می  ، گیرند و رگ و پی و گوشتها همه در کنار هم قرار میبینیم پس از آنکه استخوانمی
   .آنها زنده نبودند ،ا نبود مشکلی هست و آن این است که روحی در آنه

مردم بسیاری   .شوداما آثار حیات پر ثمر روحانی در آنها دیده نمی !ظاهر خوب .و این ظاهر بسیاری از مردم است
جلسات کلیسایی که    .شود اما فاقد حیات روحانی هستندهستند که تحت تاثیر موعظه احساساتشان تحریک می

قدرت ماورا    .شودحیات روحانی و شواهد آن دیده نمی  اما  فراوان است  ،در آنها صدا و جنب و جوش احساسات 
 سِفَنَ، این حقیقت این است که اگر روح خدا .شودها دیده نمیها و کلیساالطبیعه خدا در روابط و خانواده و ازدواج

همه چیز بی ثمر و    ،هاها و برنامه عالیتبا وجود همه خالقیت ها و ف  ،زندگی مسیحی حذف شود   ، ازبخشِزندگی
   . رده و سرد و بی روح استمُ

  خداوندگار   ، نبوت کرده روح را بگو  .کن  تبر روح نبو  ،ای پسر انسان»   :گویدیال میحزقخدا به    9ۀ  سپس در آی
   .«م تا زنده شونددَشتگان بِین کُا  از بادهای چهارگانه بیا به بر  :فرمایدمی چنین  هوهی

ولی این    .م کالم خداالاز اع   است  این تصویری  .کند  تها نبوخواهد که به استخوانمی   حزقیالاولین بار خدا از  
  .باد تشبیه شده است و این اشاره به صحبت با روح خداست  که به  صحبت کند  وحر  خواهد بامی  حزقیال بار خدا از  

   .آوردهمه چیز را به حرکت در می که کندالقدس را به باد تشبیه میروح ،مسیح در انجیل یوحنا فصل سوم

رده و  هایی که از لحاظ روحانی مُما ممکن است به انسان  . کندمیاشاره  به نقش دعا    مقدساز کتاب  این بخش
 القدسِ خود یعنی با روح  نفسِو با  یم که بیاید  نطلب  دعا  ولی اگر دعا نکنیم و از خدا در  ،روح هستند موعظه کنیمبی  
  .کالم خدا بی قدرت است و اثری حیات بخش نخواهد داشت ۀموعظ ،افراد را زنده و احیا کند خود

کند  خدا درخواست میاو از    .کنددعا می]به خدا[  کند و هم  رده موعظه میهای مُهم به استخوان   پس حزقیال،
   .هی را تجربه کنند و احیا شوندحیات اال مردماو  سِفَنَ مِ با دَ تا بوزاندآسمانی را  این بادِ ،القدسکه روح

از قسمت است  ،خداوندطلبیدنِ  های مهم  یکی  های  بیداری  ۀهم  .دعای شخصی و دعای گروهی  : دعا کردن 
در دعا با اصرار و التماس تمام برای  ،  خواهد که ماخدا می  .اندبا دعا شروع شده  ،چه شخصی و چه جمعی  ،روحانی

   .اطرافمان دعا کنیم های خشک و بی روحِاستخوان
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زنده شدند و بر پای خود    ،به آنها آمدهو روح    (یعنی دعا کردم) کردم    تنبو  ، چنانکه امر فرمود»   :گویدمی  ۱۰آیه  
  .«لشکری بی نهایت عظیم گردیدند ، ایستاده

آنها بر    .خشک حیات دیده شد هایپر از استخوان  ۀدر این درِ  .حیات و زندگی خدا در این قبرستان جاری شد  ،بله
  .پا ایستادند و لشکر عظیمی از آنها پدید آمد

آیه   در  انسان  :گفت»  :خوانیممی  ۱۱سپس  پسر  استخوان  ،ای  اسرائیل  ،هااین  خاندان  ایشان    .اندتمامی  اینک 
  .«ایمقطع شدهو مناز دست رفته   و امیدمان های ما خشکیدهاستخوانگویند می

ای از  هیچ نشانه  .بردندناتوانی و بیچارگی به سر می  و   ز عجوضعیت    و در  بودندملت اسرائیل همه پخش شده  
دنیای اطراف    این وضعیتِ  .امروز است  و این وضعیت بسیاری از ایماندارانِ  .شدبرکات خدا در زندگی آنها دیده نمی

اینچنین وضعیت  در  و حتی شاید خود ما    !هاافسردگی و انواع و اقسام اسارتدر یأس و    ،سرگردان  ،امیدبی  :ماست
های ما خشکیده و امیدمان از دست رفته  گوییم استخوانو ما هم مثل قوم اسرائیل می  .بریماسفناکی به سر می

  .ایم و هیچ امیدی نیستو منقطع شده

من قبرهای شما را  اینک    ،من  مِ قوای    :چنین می فرماید  یهوهخداوندگار  ،به ایشان بگو  »  :گویدمی  ۱۲ولی آیه  
ردگان  و این مثل این است که شما به مراسم تدفین بروید و ناگاه ببینید که مُ  .«شما را بیرون خواهم آوردگشوده،  

و خدا   .کار را انجام دهداین  احیای روحانی تنها کار خداست و فقط او قادر است که    .انداز قبرهای خود برخاسته 
کند و از ها را زنده میانسان ۀردمُروحِ او امروز هم  .دهدمسیح انجام نمی گشت ثانویبازاین کار را فقط در وقت 
  .کندبخش خود بیدار و احیا میبی ثمر و خوابیده را نیز با قدرت حیات او ایماندارانِ  .دهدهالکت ابدی رهایی می

به    ، م خودقوست که خدا به  ا  یاین پیغامو    .«شما را بیرون خواهم آورد  ،من قبرهای شما را گشوده»گوید  خدا می
   .او حاضر و قادر است که ما را احیا کند .بخشدمی ، کلیسا

  آنگاه   ، ا به در آورمجرا از آنو شما  تان را بگشایم  چون قبرهای  ، ای قوم من»  :دهدادامه می  ۱۴و    ۱۳در آیات  خدا  
و این تعریف بیداری    .«روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید  . مندانست که من یهوه هستم  دخواهی

   .روحانی و یا تجدید حیات روحانی است

. این  امو آن را به عمل آورده  امهسخن گفت  که من یهوهآنگاه خواهید دانست  »  :دهدادامه می  ۱۴و بعد در آیه  
  .«خداوند  ۀفرمود است

در حالی    ، برای بیداری روحانی هستیم  وندطلبیدن خدا  ۀ ما در پروس  از   در حالی که هر یک   ؟نتیجه نهایی چیست
  :گویددر این آیه می  ؟نتیجه چیست و عمل نما،    صحنه شو  ، واردِ خداونداکه  کنیم  دعا می که برای این موضوع  

  مه خواهند دانست که او تنها خداست و جاللِ نه فقط ما بلکه ه  .«  خدا هستم  هآنگاه خواهید دانست که من یهو»
شد خواهد  آشکار  همه  بر  پُ  .او  زندگی  پُاگر  و  روح  از  نداردر  وجود  روحانی  نشاط  و  حیات  از  وجود    ،ر  دلیلش 

وضعیت اسفناک به  در این وقتی ایمانداران  .میان ایمانداران و در کلیساست در ،خدا  مِقو های خشک در استخوان
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متاسفانه بسیاری    .را دریافت نخواهد کرد  ،بخشحیات  این خبرِ   ، دنیای ما انجیل و خبر خوش مسیح  ،برندسر می
پر از قدرت و    و   ولی زندگی پر از حیات   ،انداو خیلی شنیده  ۀبار  در. آنها  شناسندامروز خدا را نمی  ، از ایمانداران

  .شناسیماو را نمی  یم اما خودِطلع هستاو م  ۀبار بسیاری از ما فقط در .اندطراوت را تجربه نکرده

است   ردهبیا و هرچه در درونم مُ ،زندگی بخش سی نَفَا ،روح خدا سِفَنَ »ای  :گویدمی ایسرود روحانی انگلیسی 
   .«احیا کندوباره ا قدرت و حیات خود ت را بکلیسای خود...  ن از بیخ و بن بر کَ  را

  با هم دعا کنیم و بگوییم:  بیایید ؟کنیدشما اینطور دعا میآیا 

بیا ای    ما بِوَز.   بر   ،آسمانی ای بادِ  .نبا ما مالقات کُ  ،بخشزندگی  سِفَنَ  . ایکنیمدر حضورت دعا می  ،ای خداوند"
  اطرافیانِ   ،تو ما بدانیم  طراوتِ ر  پُ   ما را احیا کن تا با حیاتِو    ،ما را زنده کن  ،ما را بیدار کنو  م  دَبر ما بِ  ،القدسروح

ما را احیا    ، به خاطر جالل نام خودت  ا،خداوند  .خدا هستیتو  ما بدانند    کشورِ   مردمِ  ،اهالی شهر ما بدانند  ،ما بدانند
های دیگر  انجیل تو پیش رود و بسیاری استخوان  بخشِحیاتو خبِر  ن تا ملکوت تو  ها را زنده کُ این استخوان  .نکُ

در نام    . زندگی بخش تو میان ما  برای حرکت و کارِ   ،القدسریم ای روحاسگزاپس  .س تو زنده شوندفَهم توسط نَ

   ".آمین .مسیح

 

از شما    ؟زندگی خود و دیگران شوید  خواهید شاهد بیداری و زنده شدن استخوان های خشکِآیا شما می  :یناز

تهیه    ، بعد ازیکی از شنوندگان ما  ۀ آن بپردازید. مطالع  به ید و  کن  هرا تهی  در طلب خداوندکنیم کتاب  دعوت می

کلیسا مفید خواهد بود آن    با این حساب که این کتاب برای گروه زنانِ"  : نویسدای میدر نامه   ، این کتاب  ۀ مطالع  و
غافل از اینکه اولین کسی که به این کتاب نیاز    .را تهیه کردم تا به عنوان معلم این گروه آن را به آنها تعلیم دهم

 .دهدعمق تاریک قلبم را به من نشان می  و  کنداین کتاب با من مالقات می  ۀخدا در هر صفح  . داشت خودم بودم

   ".مندانه به خداوند نیاز دارمفهمم که چقدر مستحاال می 

حاصل از بیداری روحانی را    آزادیِ  و   شادی  ،این زنمثلِ  دیگری هم    بسیارِ   زنانِکه  دعای ما این است    ،عزیزان

کنند تجربه  برنامه  .عمیقاً  پادکست  تا  از  دیگر  حیات  نکُ  یااح  مانهای دلای  خدای  دست  به  را  بخش  شما 

 .سپاریممی

 

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 » ناحیا کُهایمان دل»

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

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



