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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

(مو س بخش ) بیداری   -طلبِ خداوند  در 

؟آیا او یافت خواهد شد

امروز به سوال مهمی در    ۀ در برنام  . صبر و تحمل دارد  ، ای است که نیاز به وقتسرمایه  وندطلبیدن خدا  : یناز

. این رابطه خواهیم پرداخت

آیا    ؟او را خواهم یافتآیا    م،اگر من واقعاً خداوند را بطلب  ؟آیا واقعاً در طلب خداوند بودن ارزش دارد  :سابرینا

آیا واقعاً به دنبال    ؟آیا واقعا من بیداری و احیای روحانی شخصی را تجربه خواهم کرد  ؟چیزی عوض خواهد شد
؟خدا بودن ارزش دارد

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

.در خدمت شما عزیزان هستیمسابرینا اصالن 

مطالعه  و مورد  تهیه کنید    همرا    در طلب خداوندها کتاب  کنیم که همراه با شنیدن این برنامهتشویق میشما را  

ولی   . گذاری کنیدخود سرمایه شخصیِ  تا برای بیداری روحانیِ  کنیم دعوت می را  شما ،در این مطالعه  .دهیدبقرار 
.ال پاسخ خواهیم دادؤامروز به این س  ۀدر برنام ؟گذاری ارزش داردسرمایه عونآیا این 

ۀمردی به نام جیمز مارشال در حالی که در مزرع  ۱۸۴۸ژانویه    ۲۴صد و شصت سال پیش در  یکحدود    :سابرینا

زنی  سکه ۀاین مزرعه بعدها تبدیل به کارخان .موفق به یافتن طال شد ، مردی به نام جان ساته مشغول به کار بود
نفر    انهزار  ،بعد  و در دو سالِ  .به سرعت پخش شدو مناطقِ دیگِر آمریکا  کالیفرنیا    ۀاین خبر در هم  .ر شدسات

.برای ثروتمند شدن به سوی کالیفرنیا کوچ کردند

. هزار نفر افزایش یافت  ۵۰نفر به  ۸۰۰جمعیت شهر سانفرانسیسکو از   ،یعنی در طول دو سال   ،در آن دوره زمانی
پیاده یا از طریق واگن با پای  کشید پشت سر  ماه طول می  ۹سفری دشوار را که تا حدود    ،مردم حاضر بودند 
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سان  شهر برخی مجبور بودند که تمام اقیانوس را طی کنند تا به  .بگذارند و به این منطقه بیایند تا به طال برسند
   .مهم شد تبدیل به یکی از بنادرِ ،از آن زمان ، شهر این   .فرانسیسکو برسند

مردمی بیشتر مطالعه    این هجومِ   ۀبار  اما اگر شما در  د.خیلی سریع ثروتمند شدن  ،در بدو رسیدن  ، برخی از مردم
بسیاری از آنان پس از سفر بسیار   ،برعکس  . این مهاجرین موفق به کسب ثروت نشدند  خواهید دید که اکثِر  ،کنید

هایی که در  موقعیت  .ی مواجه شدندیفرسا های طاقتبا دشواری  ،ورود به ایاالت کالیفرنیا  در بدوِ  ،طوالنی و دشوار 
آمار مرگ و میر    .بلکه موجب از دست دادن جان بسیاری از آنها شد  ، کرد نمیی را تضمین  تفقیموواقع نه فقط  
از هر پنج معدنچی که در سال    ،ماه  ۶دهد که در عرض  نشان می  بسیاری از مدارکِ ثبت شده  . بسیار باال بود

دیدم که  می ، خواندموقتی این جریان را می .را از دست داده بود نفر جانِ خود  یک دند،به کالیفرنیا آمده بو ۱۸۴۹
جریان افرادی هم هست    ،این داستان  ،سفانهأاما مت  .دل در طلب چیزی هستند  این داستان کسانی است که با تمامِ

همه خالصانه   بینند چیزی را که این با تلخی و دلسردی می ، گردند ولی در آخر دل به دنبال چیزی می ا تمامِ بکه 
  .در طلبش بودند نیافتند

خدا برای آنانی که خالصانه طالب خداوند   ۀبینیم که وعدمی  ،دهیمرا مورد بررسی قرار میاما وقتی کالم خدا  
ه جویندگان طالی  چبا آن   بس متفاوت  است  ایوعده  بلکه  .ای تو خالی نیستوعده  ، گردندهستند و به دنبال او می 

  !تجربه کردند ۱۸۴۹سال 

  . او را خواهی یافت ،خدای خود را بطلبی ه اگر از آنجا یهو» : خوریماین آیه بر می هب ۲۹فصل چهارم آیه  ثنیهدر ت
   .«تفحص نماییخود جان  مامیِی که او را به تمامی دل و به تبه شرط

 طالب خداوند   ،قلب  ، از صمیمِاگر من و شما واقعاً  .او را خواهی یافت  ،خداست که اگر خداوند را بطلبی  ۀاین وعد
   .جدیدی از رابطه با او کسب خواهیم کرد ۀتجرب باشیم،

.  خداوند بودن پاداش به همراه دارد  در طلبِ   (۳آیه  )  .«خداوند شادمان باشد   طالبانِ  دلِ»  :خوانیممی  ۱۰۵  زمور در م
را تسبیح خواهند   طالبانِ »  :خوانیممی  ۲۶آیه   ۲۲در مزبور    .ستهشادی و رضایت درونی    و در آن او  خداوند 

   و او را بطلبید.   به دنبال خدا باشیدپس،    ؟و آزادی هستید  ،رضامندی  ،ر از شادیآیا شما به دنبال پرستشی پُ  .«خواند

مبادا   خداوند را بطلبید و زنده بمانید  ....  مرا بطلبید و زنده بمانید»  :گویدفصل پنجم می  عاموسکالم خدا در کتاب  
 (   ۶-۴) .«سوزاند و کسی نباشد که آن را خاموش کندب ،یوسف افروخته شده او مثل آتش در خاندانِ

حیات    ونددر طلبیدن خداچون  را بطلبید    وندخدا  پس،  ؟خواهید از داوری و آتش خدا در امان باشیدآیا شما می
و این فقط اشاره به رسیدن به نجات    .طلبید و زنده بمانیدب  . خدا را ستهدانی  حیات جاو  ونددر طلبیدن خدا  ،هست

 گیرد که آن را در طلبیدنِبا نشاط و طراوت روحانی را هم در بر می تِبلکه حیا ،کندحیات جاودانی نمیداشتن و 
   . آن محال است ربۀطلبیدن روی خداوند تج نشاط و طراوتی که بدونِ  ،یمکنیروزانه خداوند کسب م
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و یا مردم مختلف    ، منابع مختلف   ، های مختلف بسیاری از ما در صدد آن هستیم که حیات و نشاط واقعی را در جای
  و.مرا بطلب و زنده ش ... ر نشاط را کسب کنیپُ  گی و حیاتِزند تا گوید مرا بطلباما خداوند می .پیدا کنیم

اما    ،کشندگرسنگی می  ،شیربچگان بی نوا شده  : »خوانیماین مزبور می  ۱۰در آیه    .رسیممی  ۳۴سپس به مزبور  
   .«نیکو کمی نخواهد شد خداوند را به هیچ چیِز طالبانِ

  ، اگر خدا را داریم  ،در واقع  .چیزهایی هستیم که به آنها نیاز داریم  ۀهم  مالکِ  ،خدا باشیم  حقیقیِ  وقتی ما طالبِ
  ، کفایت  ۀبه انداز  ،وقتی خدا را داریم  .رسیمنیازهای خودمان می  ۀولی به هم  ،های خود نرسیمشاید به همه خواسته

  .شوندمان رفع میاحتیاجات ۀهم

می ما  به  ارمیا فصل سوم  به جهت  »  :گویدمراثی  دارندخداوند  توکل  او  بر  که  برای  کسانی  را    و  او  که  آنانی 
  ۀ آی  .کنیمدیدی تجربه میج  خدا را به شکلِ   خوبیِ  نیکویی و   ،طلبیموقتی خداوند را می  .«نیکو است  ،طلبندمی

مقدس ترجمۀ دیگر کتاب  (۳۲)  .«شما زنده گردد  دلِ  ،خدا  طالبانِ»ای    :گویدهست که می  ۶۹زیبایی در مزمور  
 های شما، ای جویندگانِ خداوند، زنده گردد.«  گوید: »دلمی

   .هااحیای دل :برای خود انتخاب کرده است کُن یااح هایماندلپادکست که است  )عنوانی( و این همان تمی

مشاهده قابلِ    ند،اای که در طول تاریخ اتفاق افتادههای روحانی ینه و در عمل در بسیاری از بیداریالعباین آیه  
   .زنده شده است وندخدا  طالبان و جویندگانِ ها واقعاً دلِدر این بیداری .بوده است

کُ  ۱۹۵۳در سال   آفریقا است  ،نگو در  از مناطق مرکزی  افتاد  یروحانی عظیمبیداری    ، که یکی  از    . اتفاق  یکی 
   :نویسدمیسیونرهای ساکن آن ناحیه اینطور می

حتی تصور    . چیز کامالً متفاوت استهمه    ، شودصحنه میوارد  خود    ۀکنند  و زنده  عجیب  وقتی خدا با قدرتِ "
  . تفاوت دارد  ،دهیممی  ترتیبها  ای که ما انسانپرستشی یا بشارتی  ۀ با هر جلس  ،این   .آن غیر ممکن است

  ۱۳۰کردم در جایی که من خدمت می .شودافتد که خدا وارد صحنه میبیداری روحانی فقط زمانی اتفاق می
 .زیادی داشتند  هاینامهو بر گرفت  های زیادی صورت میدر این کلیساها فعالیت  .کلیسای محلی وجود داشت

ای که  مدرسه  آموزِصدها دانش  و ادارۀ   جلسات زیادی داشتیم و در خدمات پزشکی  ، ما هم به عنوان مبشرین
آنها در جلسات دعا    .شدروحانی دیده نمی  آن شور و شوقِ   ، در مردم  ، اما  .بسیار فعال بودیم  ،دایر کرده بودیم 
برخاسته از قبر بود که    رِ زلعاوضعیت آنها شباهت به ای  .کردندمثل سابق شرکت نمی  ،مقدسو مطالعه کتاب

ین  گویا که  بشر به قول یکی از م .زنده شده بود ولی دست و پای او با بندهای کفن هنوز بسته و در بند بود
از آن خوششان    و  از بیرون به آن نگاه کنند  تا  زندگی مسیحی برای آنها در مغازه و فقط پشت ویترین بود 

  .شدر زندگی خودشان دیده نمید ،آن قدرت و زیباییِ   ،ولی هیچ وقت .بیاید

  .کنند  رفمیسیونرها و مبشرین پیشنهاد داد تا ماهی یک روز را کامل در دعا ص  هِراروزی یکی از افراد به هم
  روحِ  تعدادی از خود ما متوجه شدیم که آتشِ ،این دعاها ۀدر نتیج .پاسخ مثبت دادند ، بسیاری به این چالش
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روابطی دارند که باید    یکدیگر مشکالتِ  که با   شیرین متوجه شدندمببسیاری از این    .ور نیستخدا در ما شعله
روابط همچنین    این اصالحاتِ  .دیگر مبشرین در تمام کشور به ما ملحق شدند  شبانان و   ،سپس  .دناصالح شو

   . هنوز بیداری روحانی صورت نگرفته بوداما   ادامه داشت

کار    کیلومتر با محلِ   ۷۰۰بیش از    که  شروع شد  لَبوطو سیونری در شهر  های میاین بیداری در یکی از پایگاه
کتاب اعمال رسوالن را    ،مقدسکتابطالعۀ  م  ۀمدتی بود که در یک جلس  طو،در شهر لبو   صله داشت.من فا

مورد    اولیه  کار خدا در کلیسای  روشِ  ،در این جلسات  .دعا داشتند  ۀ جلس  ،پس از آن هم  و  کردندمطالعه می
می قرار  معلمی  گرفت.بررسی  نظر  به  آن  ن، ولی  از  پس  دعای  مخصوصاً  و  جلسات  سردی    ،این  قابل  از 

   .برخوردار بود ایمشاهده

این اتفاق خیلی    .نان به طور عجیبی شروع به دعا و گریه کردبایکی از ش  ات،در یکی از این جلس   تا اینکه
ام تا دل و سرد شدهسخت  ،قدر نسبت به خداچکردم  احساس می  او بعدها گفت که کامالً  .غیر معمولی بود

گریه و هق هق خود را  جلوی  توانستم  دیگر نمی  و  دلی را شکستاین سختروح القدس  الزام و کارِ  اینکه  
  ن خادمی  .گریه بودنداین روحیه به بقیه نیز منتقل شد و همه رو بر زمین در حال دعا و    ، در آن شب  .بگیرم

نصف    ۲  ساعت  این جلسه تا  .خواستند به دعا ادامه دهندخواستند جلسه را تمام کنند ولی حاضرین میمی
   .طول کشیدبه شب 

  ، و قرار داشتطبول  کیلومتری   ۲۵۸که در    ،ایی به منطقهدر ماه مِو  شروع شد    ۱۹۵۳این بیداری در ژانویه  
این بیداری در ماه جوالی به وامبا که در    . دکر میاین منطقه جایی بود که برادر من در آنجا خدمت    .رسید
بیداری    این  موج  .به سوی مناطق دیگر هم در حال گسترش بودو  و قرار داشت رسید  طبول  کیلومتری   ۴۱۸

  .پذیرفتندمثل آتشی بود که کیلومترها و کیلومترها در حال پیشرفت بود و همه از آن اثر می

شروع    لبوطو زمانی که این بیداری در    .و فرستاده بودط شری به لبومبکردم  کلیسایی که من در آن خدمت می
  .در اولین یکشنبه از او درخواست شد که موعظه کند  ، وقتی که او به شهر خودش بازگشت  . او آنجا بود  ،شد

  :خداوند به موسی فرمودگویند: ». این آیات میزددور می  ۱۱و    ۱۰او بر خروج فصل نوزدهم آیات    ۀموعظ
آماده های خود را بشویند و در روز سوم  به آنها بگو جامه  .نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن

   .« نزول خواهد کرد بر کوه سینا ،م ۀ قوهم در روز سوم خداوند در برابر دیدگانِزیرا  .باشند

 بعدشد و    هدیآخر سرای  سرودِ  ، پس از موعظه  .موعظه او بسیار عالی بود اما در آن روز هیچ اتفاقی نیفتادپیغامِ  
در جای خود بنشینند و کلیسا را    ،از مردم دعوت کردم که اگر احتیاج به مشاوره و دعا دارند  ، از دعای فیض

متوجه شدم که معلم جوانی در ردیف جلو    ،رفتندهمانطور که جماعت داشتند از کلیسا بیرون می  .ترک نکنند
  ؟من باید چه بکنم» فریاد میزد که    ،دختری که روی صندلی چرخدار بود   ،از سوی دیگر   . در حال گریه بود

مردمی که کلیسا را ترک کرده بودند با شتاب   ،در این بین  .«رفتدانم که به زودی به جهنم خواهم  می  نم
آمد و گفت که خانمم به من    هسیماناگاه مردی سر   که  این دو نفر بودم  ورۀمن در حال کمک و مشا  .برگشتند
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دیدم    ،رسیدمبه خانه  وقتی    .پیغام فرستاده بود که به خاطر وضعیت اورژانس خودم را سریع به خانه برسانم
   ؟چه باید بکنیم تا نجات یابیم :پرسندهمه می و ر از مردم است مان پُکه خانه

 ات یابیم؟جباید بکنیم تا ن  : چهپرسیدندمیبودند نیز    هو این سوالی بود که اکثر کسانی که به کلیسا برگشت
  ۀو شادی غیرقابل توصیفی هم  شیکردند که خوفاصله اقرار میو بالکردند  آنها به گناهان خود اعتراف می

دانم قلبم را خداوند پاک کرده  کرد که مییکی از آنها با صدای بلند اعتراف می .وجود آنها را فرا گرفته است
  .در من پدید آمده است حبخشش و آمرزش فقط به خاطر خون و مرگ مسی است و این حسِ

اکثر حاضرین از این که خدا آنها را به خاطر کار مسیح بر صلیب بخشیده است با    ، در کمتر از چند دقیقه
  .دیگری به کلیسا برگشتند  ۀآنها در همان روز برای جلس   ۀهم  .گفتندمی  دحمشادی غیرقابل وصفی خدا را  

  .کردهر یک از ما مالقات می  و با  گویا که خدا از آسمان پایین آمده بود  .اصالح روابط اعالم شد  روزِ  ،بعدروز  
ای به یکی از  من در نامه  .قابل لمس بود  بود و حضور او کامالًدر حرکت  خدا به شکلی عجیب و قدرتمند  

او    .نوشتم که چه اتفاقاتی در اینجا در حال افتادن است  ،کرد وامبا زندگی می   کیلومتری  ۴۰۳در    که  یمبشرین
منتقل  هم  خدا به آنجا    حِرو  افراد کلیسای خود در میان گذاشت و عملِ  ا آن را ب  ،نامه  بالفاصله پس از خواندنِ

  .شد

ن هم در دو  اایمانچند نفر از بی   ،با این همه  .خدا شروع شده بود  قومدر میان ایمانداران و    ابتدا  ،این بیداری
های ما را شخم زده  او قلب  .کلیسا را پاک کرد  ، اما ابتدا خدا قوم خودش  .سه ماه اول به مسیح ایمان آوردند

  .بود

های  او کلیسا  .در این بین مبشری در بین ما وجود داشت که خدمات قابل توجهی انجام داده بود  ، از طرف دیگر 
او در یکی از    .تعداد چشمگیری را به سوی مسیح و ایمان به او هدایت کرده بود  .تاسیس کرده بودمتعددی  

  آرامشِ   ،اشظاهراً گناهی در زندگی  . اینکه هق هق کنان شروع به گریه کرد  تا  قرار بود بسیار بی  ،این جلسات
همین   .مثل موج به جماعت منتقل شد   اوکلماتِ  .او آن را در مقابل همه اعتراف کرد  .کرده بود  لبساو را  

   .گناه به همه جماعت منتقل شود رکِتوبه و ت ۀباعث شد که روحی

دیگر در  ۀهم  ،حاال  مردم در حال    سیلِ  .کردندخدا صحبت می   ۀ بار  شهر  میان  توبه در  و  به گناه  اعتراف 
گاهی این جلسات شش    .آمدندمقدس می کتاب  ۀمطالع  ای به جلساتِسابقهبی  مردم با اشتیاقِ  .گسترش بود

یکی    .کردندهمه حضور خدا را به طرز خاصی حس می  د.شدنمیبعدازظهر تمام    و  شدندو نیم صبح شروع می
  ، مهیب او  حضورِ  . ما با حضور خدا احاطه شده بودیم  ۀگویا که هم»  :در خاطرات خود نوشته بود  ، از خادمین

تو شنیده بود اما   ۀ بار  من در  گوشِ  »  گوید:که می  افتادممی  ۵:  ۴۲من به یاد ایوب    .همه جا قابل لمس بود
 ،وقتی بیداری روحانی آمد  .ها از کالم خدا به مردم تعلیم داده بودیمما سال  .«بیندحاال چشمانم تو را می

ها پیش کالم خدا را شنیده بودند اما حاال خدا هر  افراد سال  .آن تعالیم کامالً قابل مشاهده بود  ۀارزش هم
   .آوردآنچه را که از کالم او شنیده بودند به یاد ایشان می
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ی که مرتکب دزدی و اختالس از  آنان  .حاصل از این بیداری روحانی عالی بود  غیرمنتظره و اصالحاتِ  نتایجِ
پس آورده    باز  ،بسیاری از اموال دزدیده شده  .این مبالغ را پس آوردند  ،حل کار خود شده بودنددولت و یا م

با شرم و خجالت نامه  .شد این که  یکی از مقامات کشور  به قدری اموال  »ای به من نوشته بود حاکی از 
شما به  کن است  اگر مم  است.  ما خارج شده  کنترلِ  ۀبازپس آورده شده زیاد است که از عهد  شدۀ  دزدیده

  .«مستمند پخش کنید آنها را در میان اشخاصِ وید یکمک ما بیا

تواند با خدای حقیقی که نور است رابطه و  نمی  ،گناه باقی بماند  کسی بخواهد در تاریکیِ   . اگر خدا نور است
  .مشارکت داشته باشد

مانان از مسیحیان  ایبی  . کردند که تا به حال هرگز دیده نشده بودمردم طوری دعا می  ،این بیداری  در جریانِ
آنها بروند و جلسدرخواست می تا به روستاهای  و  صدها    ، هر یکشنبه  .ندبرگزار کنپرستش و دعا    ۀکردند 

  .کردندوردند و نجات پیدا میآمی نفر به مسیح ایمان  انهزار

ولی این بیداری متوقف    .آنها در دفتر خاطراتم نوشتم  ۀبار  ماه در   ۱۸این وقایع همچنان ادامه داشت و تا  
ن بیداری وارد خدمت  ایثیر  أت  آن افرادی بودند که تحتِ   ، ین کلیساها همگیخادمسال بعد رهبران و    ۳۰  .نشد

 " .خداوند شده بودند

 

 یکی از مبشرین این منطقه خواندم. های خاطرات را از یادداشت وقایع من همۀ این، عزیز دوستانِ

 

اگر   .بیداری روحانی کنیم وطلبیدن خداوند  ۀای را صرف بررسی فرآیند و پروسخواهیم چند دقیقههم می حاال با
کنی   ۱۲:  ۱۰  عوشه  به آیمی  م،مراجعه  این  واقع  در  روحانی سخن    ۀبار  در   هبینیم که  بیداری  فرآیند  چگونگی 

   .گویدمی

خیش  برای خود  نا کاشته را    زمینِ  و  یدنمایرحمت درو    بِسَحَ  و به  برای خود به عدالت بکارید»    :گویداین آیه می
   .«بیاید و بر شما عدالت را بباراندتا وقت است که خداوند را بطلبید زیرا که بزنید 

  . کنندکشاورزی صحبت می  فرآیندِ  ۀبار  همگی در  «خیش زدن»و    « کردن  »درو  «،کاشتن »   هایواژه  ،در این آیه
   .محصول است بارآوریِ یکی از فاکتورهای الزمه درکه  کند صحبت از باران میو بعد، 

ای تبدیل به  برای اینکه دانه  .ما نیاز به وقت داریم  ،محصول   برداشتِکه برای  این است    ،آنچه که واضح است
و ی را روی زمین پرت کنیم  اهانه ما داین غیر ممکن است ک  .کشاورزی شود  ۀوسو پرباید وارد فرآیند    ،ثمر شود

مرحله به مرحله    ۀیک پروس  مستلزمِ   ،پس این   .از آن محصول برداشت کنیم  ،روز بعد  داشته باشیم که صبحِ  انتظار
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نتیجتوان  نمی  ، حتی یک مرحله حذف شوداگر  که    . طوری است حاال    . مطلوب حاصل شود  ۀانتظار داشت که 
  ؟اولین مرحله چیست که ببینیم 

  .انداین مراحل در این آیه به ترتیب تقدم ذکر نشده

اولین مرحله در کشاورزی ناکاشته است  خ  ،ولی  ایجاد کردن در زمین  که همان شخم زدن  )یش زدن و شیار 
-کشاورزی است و در عین حال وقت  ۀترین مرحلمهم  ،له این مرح  .شخم زدن مرحله اول است  پس،  باشد(.می

   .آیدکشاورزی هم به حساب می ۀگیرترین مرحل

حاصل کار و انرژی و وقتی که گذاشتید   ، و در واقع  .بینیدمیوه و ثمری نمی  ،وقتی شما در حال شخم زدن هستید
توانید از  نمی  .کنید  یمرحله را طباید این    ،برای رسیدن به میوه و محصول   ، اما در عین حال  .قابل مشاهده نیست

خاک برای پذیرش و    فرایند آماده سازیِ  ، در واقع  ،شخم زدن  .کنار این مرحله رد شوید و آن را نادیده بگیرید
  ۀ مطالعو  ها  در این سری برنامه  .های خود انجام بدهیمای است که ما باید در قلباین مرحله  . جایگیری دانه است

   .ددا اختصاص خواهیمهایمان  زدن قلب خمبر این مرحله یعنی ش را چندین هفته  ،در طلب خداوند کتابِ

های خود  حسب خواستهبر  فقط    ،زمینی  هنگامی که در این زندگیِ  .هاستسازی قلبآماده  ۀمرحل  ،زدن  پس، شخم
نیست  اولویتِو خدا    ، کنیمزندگی می فر   .شوندسخت می  و   فتسهای ما  قلب  ، اول زندگی ما  یند طلبیدن  آ در 

   .و زیر و رو شود ،قلب ما باید شخم زده خاکِ   .های ماستقلب شدنِآماده ،اولین قسمت وند،خدا

کاشت    ۀاو کشاورزی است که در زمین  .داداین مرحله توضیحات جالبی می  ۀبار  کشاورز من در  دوستانِیکی از  
زمین   ابستان،عمالً در آخر تآنها    .آماده سازی برای کاشت گندم از دو مرحله تشکیل شده است  .کندگندم کار می
  عملِ  ،ترّذُ  برای کاشتِ  الًثدر برخی جاها م  .کنندزنند و برای کاشت بذر در پاییز خاک را آماده میرا شخم می

میخش انجام  بهار  فصل  در  علی  .شودم  زمین  ولی  اینکه  شچه  رغم  شودخوقتی  زده  مرحل  ،م  فرآیند    ۀاولین 
زدن   حال شخم  هر  به  که کشاورزی  شود  است  رو  و  زیر  باید حسابی  خاک  آن  از    .در طی  منظور  همین  به 

  ۲۰ها چیزی حدود  این تیغه  . شودز و بزرگی هستند برای این کار استفاده میهای تیتراکتورهایی که دارای تیغه
   .متر در خاک فرو میروندسانتی ۲۵تا 

این زمین   تر است و تر و وقت گیر این پروسه عمیق  ،کاشته است و خاک آن فشرده و سخت استنا حاال اگر 
رو   و  وقتی که تیغه تراکتور خاک را زیر   :گفتاین دوست کشاورز می  .تری داردهای تیز تر و محکماحتیاج به تیغه

  ۀ خاک نرم و آماد  ،متوالی  پس از زیر و رو شدنِ  .شکندسفت ترک برمیدارد و می  بینی که این خاکِ می  ،کندمی
و تازه   ولی رسیدن به خاک نرم و تر  ،برد می یاین مرحله با اینکه وقت و انرژی زیاد :گفتاو می .شودکاشت می

   .دهدبه آدم احساس نشاط و تر و تازگی عجیبی می

  یهایمان نرم و تر و تازه و آماده پذیرش بذرهایآیا من و شما در ردیف کسانی هستیم که آرزو کنیم خاک دل
   ؟باشد که خداوند بخواهد در آنجا بکارد
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و این مرحله هر چقدر که    .برخوردار استای  ست که در کشاورزی از اهمیت ویژهه  ای مرحله  ،شخم زدناز    پس
فرایند کاشت و برداشت محصول را بی   ،سطحی  شخمِ  .بهتری به دست خواهد آمد اکِخ  ،عمیق تر صورت بگیرد

  .کندنتیجه می

خواهیم این فرآیند  میو    . بیداری روحانی در بین ما بفرست  ما را احیا کُن ...  ،کنیم که خداونداگاهی ما هم دعا می
  های ما عمیقاً زیرداند که باید قلبولی خدا می  .برداشت برسیم  لذتبخشِ  ۀبه مرحل  سریع ی زود انجام بگیرد و  خیل

در    ،واقعاً  .مان را در زیر نور خداوند بیاوریمتر و تاریک قلبهای عمیقداریم که قسمتابا  ما  گاهی    .رو شوند  و
   ؟این فرایند چه چیزهایی رو خواهند شد

  ؟دادچه واکنشی نشان می ، هادر این زیر و رو کردن . داشتزبان و احساس می ،های ماتصور کنید که خاک قلب
   ند؟ها چقدر درد داراین تیغه ند ...ها چقدر دردناکها و زیر و رو کردناین شخم زدن ... اوخ .... آخ

،  در فرآیند بیداری  .آمده  سطحشخم زدن دردناک است چون هر چه که در آن زیر زیرها بود حاال روی    ۀ مرحل  ،بله
مرحله    . شما باید با آن دست و پنجه نرم کنیم  که من و  و دردناک ترین مرحله است  ترین، دشوار  ،ترین این سخت

آنها را به حضور خدا بیاوریم    و باید  شویمرو می  به  های زندگیمان روو تاریکی  ،اسارت ها  ،دردناکی که ما با گناهان
باقی    ندچرا نباید اینها همان طور که هست  :گوییمگاهی وسط راه به خودمان می  .آنها تسویه حساب کنیم  او ب
باید    چرا اصالً درد آور است ...کار دشواری است.  ...  است های زیرین و مخفی شرم آور  برخورد با این الیه  ؟دنبمان

  ؟سخت را پشت سر گذاشت ۀ رحلاین م

اگر شما به    ،آرامش بخش با خدا هستید  ۀیک رابط  و ولی اگر شما به دنبال برداشت محصول عدالت و پارسایی  
   .قلبتان بشوید باید وارد مرحله شخم زنیِ ،بخش بیداری و تجدید حیات روحانی هستیددنبال تجربه شادی

  خس و خارِ شکستن کلوخها و    ،هان است که شامل بیرون آوردن سنگ زد  خیش  ،زمین  آماده سازیِ  ۀین مرحلمود
آنها را   ،آورداین مرحله به ماشین یا دستگاه دیگری نیاز دارد که به کلوخها ضربه وارد می  .موجود در خاک است

و خاک   کنداین مرحله در واقع زمین را از هر سختی و شیء اضافه تصفیه می .کندشکند و زمین را صاف می می
درد    همچنان  قبلی  ۀمرحل  که مثلِ   های ما انجام بگیرداین مرحله نیز باید در قلب  .کندرا نرم و آماده کشت می

قسمت های سنگی   .یه شودصفسخت و خارداری هست که باید تهای قسمت ، در زندگی هر یک از ما  .آور است
وقتی که روح   ،کندها میالقدس شروع به نشان دادن این بخشوقتی روح و .و کلوخ داری که باید شکسته شوند

تحقیرآمیز است،   است، شرم آور است،  همگی بسیار درد آور ،کندقلب ما می زدنِخدا اقدام به شخم زدن و خیش
  .های تاریک بیرون بیایندکه این بخشخواهد نمیما از هیچکس  و قطعاً 

،  عدالت  رسیدن به محصول و برداشتِ   ، شویمنزمین    زنیِیشو خاما بیاد داشته باشیم که اگر وارد مرحله شخم زنی  
   . بخش با خدا غیر ممکن استشادی ۀ رابطو  پارسایی،
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مراحل بعدی    ،زمین  سازیِآماده  ۀصبر و تحمل است چون تازه پس از این مرحل  لزمِ همه فرآیند کشاورزی مست
فرآیندی    ،همگی مستلزم صبر و تحمل است  ،خاک از علف هرزه  هداشتنِاتمیز نگ  و  ،آبیاری مداوم  ،بذر  یعنی کشتِ

رسد به نظر نمی  اصالًگاهی اوقات    .من و شما در این فرآیند باید صبر کنیم  .گیردکه تقریبا تمام سال را در بر می
ای  کنیم هیچ فایدهشویم و فکر میخداوند هم خسته می  افتد و گاهی اوقات در فرآیند طلبیدنِکه اتفاقی دارد می

  .ندارد

همانطور که یک   .است )طبیعی( و این خیلی نرمال .دهد که صبر کنیم و انتظار بکشیم اما کالم خدا به ما یاد می
ای  مرحله  ،نیز باید تحمل کنیم و فراموش نکنیم که این مرحله   ، ما داندمی  طبیعیرا   کردن  کشاورز صبر و تحمل

   .الزامی برای رسیدن به برداشت محصول است

  خداوند در طلب  ها تحت عنوان  در این سری برنامه  ،کشاورز   یکما با صبر و تحملِبا  کنم که  از شما دعوت می

که داند  می  والقدسِ تروح  . اعتماد دارمبکنی،  خواهی در زندگی من  به آنچه می"  :به خداوند بگوییدو    .یداشهمراه ب
های  طور قسمت  و چه  ،های تاریک را زیر نور تو قرار دهدچطور قسمت  ،تا چه عمقی به زندگی من فرو برود

انجام    ، آسمانی  ای کشاورزِ   . کنمبا تو همکاری می  ا،خداوند  .گذردتو میدانی که در آن زیر چه می  . سخت را بشکند
 " .که باید در زندگی من انجام شودرا بده آن عملی 

 . کاری نیست که شما خودتان به تنهایی بتوانید انجام بدهید  ، سازی زمین قلب شماعمل آماده  ،به یاد داشته باشید
  گناهانِ   ،شما  ۀگذشت  ،شما  زندگیِ  .او کار عجیبی در زندگی شما خواهد کرد  ،عمل شود  او واردِ  اگر بگذارید که

  تاریکی گوید که  کالم خدا می  .هیچ چیز از نظر او پنهان نیست  .ف استشِ نکَهمه و همه در نظر او برهنه و مُ  ،شما
   .پس اجازه دهید خدا قلب شما را زیر و رو کند و عملی تازه در زندگی شما انجام دهد .هم برای او مثل نور است

یک کشاورز ممکن است کار را    که  و در آخر به یاد داشته باشید  .شما به کمک او در این فرآیند نیازمند هستید
  ، اگر زمین و بذر کاشته شده در مقابل نور خورشید قرار نگیرد   ،درست انجام دهد ولی در نهایت اگر باران نبارد

   .و این قدرت ماورا الطبیعه خداست .برداشت محصول امکان پذیر نیست

خدا برای    وعدۀ  ،کاریم کالم خدا را در آنجا می  و بذرِ  کنیمهای قلب خود را آماده میخدا را شکر که وقتی ما زمین 
عجیبی را که او برای ما تدارک دیده برداشت    صولِ تا ما مح  دعدالت را بر ما بباران  تا بارانِ   آیدکه میما این است  

  .کنیم

زیرا که    دکنی  روبر حسب رحمت د  د وبرای خود به عدالت بکاری  د.ینا کاشته را برای خود خیش بزن  پس زمینِ
  !آمین ؟آمین .عدالت را بباراند د تا بیاید و بر شما وقت است که خداوند را بطلبی 
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دعوت  از شما    .ر پاداشدردناک ولی پُ شاید  فرآیندی    ،آشنا شدیم   امروز با فرآیند بیداری روحانی  ۀدر برنام  : یناز

با     ها در این برنامه.  ها با ما همراه شویدبرنامهطلبیدن خداوند در این  یعنی  فرآیند  بررسی این  کنیم که در  می
   در خدمتِ شما عزیزان خواهیم بود.  یمهم اتموضوعِ

می پیشنهاد  شما  کتاب  به  که  کنید  همرا    در طلب خداوند کنیم  برنامه  تا   تهیه  این  شنیدن  راستای    ،ها در 

   .ای شخصی نیز در این خصوص داشته باشیدمطالعه

 

چه  که هر یک از ما    ددانتو میروحِ    .هستی  یاریم که تو خدای قابل اعتمادز چقدر شکرگ   ،خداوندا"  :سابرینا

باشد که زمین    .آینده آماده کن  ۀهای ما را در طول چند هفتاین خاک و زمین قلب  . ای خداوند،مازی داریین
تو دست بکشیم و    م زنیِخش  مقابل عملِدر  باشد که از هر مقاومتی    .پذیرش تو باشد  ۀو آمادنرم  های ما  قلب

زیر نور خود قرار    را   های تاریک و پنهانقسمت  ،های ما را زیر و رو کنیاجازه دهیم که تو به طوری عمیق قلب
   .بینیمیهایی ما چه گناهان و اسارت که تو در  دهی و به ما نشان ،دهی

باشد که شاهد برداشت محصول    ا،خداوند  . های ما بکارکالم خودت را در قلب  و بذرِ  ...   تصفیه کن   ...  پاک کن   ما را 
    . مان باشیمهو جامع  ،مانکلیساهای  ، مانهایده، خانوامانبی پایان تو در زندگی شخصی  عدالت و محبتِ  وۀیو م

 ".آمین .طلبیممسیح می قدرتِدر نامِ پُر  

 

 .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
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»
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