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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

 (2)بخش  قدوسیت   –  در طلبِ خداوند

کنید که در پی  اما واقعاً چند نفر پیدا می  کنند،   در کلیسا احساس راحتی  خواهدا همه دلشان میزهاین رو:  یناز

 خواهیم پرداخت.  "قدوسیت"زندگی مقدس باشند؟ در برنامۀ امروز به موضوع 

گر هدف ما فقط این باشد که بی ایمانان در بین ما احساس راحتی کنند، ما آن را با حضور مقدس ا:  سابرینا

 ایم.  کننده و مالقات کنندۀ خدا مبادله کرده

گناهکاران باید در جمع ایمانداران احساس غیر راحت داشته باشند. آنها باید در حضور خدا حس غیر    ،راستش
راحتی  نسبت به گناهان خود داشته باشند. چون در غیر اینصورت هیچگاه به گناهان خود مجاب نخواهند شد و 

 به مسیح ایمان نخواهند آورد. و مجاب شدن به گناه احساس غیر راحتی است. 

در خدمت    با صدای سابرینا اصالن،  "نهایمان احیا کُدل"دکست  ای دیگر از پا با برنامه  ،زیزعشنوندگان    : نازی

 خواهیم پرداخت.  "قدوسیت"در برنامۀ امروز به موضوع شما دوستان گرامی هستیم. 

این هستیم که معیارهای دنیا  ا چقدر شاهد هکه این روز ایم کردهما تابحال دربارۀ این موضوع صحبت : سابرینا

کنند و اینکه کلیسا چقدر تمایل دارد که شبیه دنیای خارج رفتار کند. ما ایمانداران به مسیح به کلیسا نفوذ پیدا می
ای که خدای  قرار است که بر دنیای اطراف تأثیر بگذاریم. اما متأسفانه معموالً برعکس است و دنیای غیر مسیحی

 بر ما ایمانداران نفوذ دارد.   ،اشها و استانداردها و روشهای فکری همراه ارزش به ،شناسدحقیقی را نمی

چونکه او با همۀ    تحسین؟خوانیم که زندگی او قابل تحسین است. چرا قابل  در عهد عتیق ما راجع به مردی می
 رفتار نکرد. راف خود گط در دام افسون و جاذبۀ دنیای بی ایمان ا اکه داشت، ولی خود ر  دالیل موجهی

را شنیده باشید. اگر قورباغه را  جوش  باغه و کتری آب  رنام داشت. شاید شما قبال ًجریان قو  "نحمیا"این مرد  
پرد، ولی اگر آن را در یک  یآن بیرون م  ]داخل[  آب جوش بیندازید، بالفاصله از  پر از  مستقیماً در یک قابلمۀ 

و درجۀ آن را خیلی آهسته و یواش یواش باال    ،درجۀ حرارت آب آن مثل دمای محیط باشد  کتری قرار دهید که 
یواش به دمای آب عادت    شود. چرا؟ چون او یواش آب پخته میکه در    ماند تا جائی ببرید، قورباغه در آن باقی می 

و این داستان زندگی بسیاری    فهمد که در حال پخته شدن است. دهد. او اصالً نمیآن وفق میدر  کند و خود را  می
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د  نکنچشمانمان یواش یواش به آن تاریکی عادت می  ، شویماز ما ایمانداران است. وقتی ما وارد جای تاریک می
 دهیم. و بعد خود را با نبود نور وفق می

که    حالی در    ،نحمیا شخصی بود که هیچگاه خود را با تاریکی اطرافش وفق نداد. او هیچوقت با گناه سازش نکرد
آنها درواقع یواش یواش با انجام مواردی که روزی    .ران اطراف او براحتی نسبت به گناه بی حس شده بودنداایماند

از زندگیشان شد. اما نحمیا اینطور نبود.    جزئیبه وجودشان عادت کردند و این معیارها    ،ورزیدنداز آنها امتناع می
هی را بر قلب خود حکّ کرده بود. او خدا را واقعاً دوست داشت و  اال  معیارها و ارزشهای ،  او مردی بود که قانون

داد.  را در زندگی مقدس و متفاوتی که او داشت نشان می خودملکوت او غیرت داشت. و این غیرت او،  و برای او 
کرد تا  کردند، غیرت نحمیا او را وادار میمعیارها و ارزشهای کالم خدا را پایمال می  ، وقتی که ایمانداران دیگر 

 کاری کند و بی تفاوت نباشد. 

زمینۀ زندگی او وجود دارند، بپردازیم. نحمیا    در   وقایعی که   به  قبل از آنکه به زندگی نحمیا بپردازیم، بهتر است که 
کرد. گروهی  ق. م. در آنجا زندگی می  ۴۰۰به سرزمین فارس تبعید شده بودند، و در حدود  یکی از یهودیانی بود که  

گردند تا معبد یهوه  می  به زادگاه خودشان اورشلیم باز  "عزرا "تبعیدی به رهبری شخصی به نام    از این یهودیانِ 
ت فارس بود. او در این بین  ارده سال بعد، نحمیا هنوز در مملکخدایشان را که خراب شده بود، بازسازی کنند. چه

دریافت مینامه مردم در مصیبت  ای  و  اورشلیم هنوز خراب هستند  دیوارهای شهر  پیغام که  این  و کند حاوی 
باقی مانده است.  (انجامدون ب) محافظت اورشلیمبرند. و هنوز کار زیادی برای بنا و کننده بسر می اوضعیتی رسو

شغلی خوب خود در دربار را ترک کند و سفری  رد که وضعیت راحت و آسوده و مقام  گی نحمیا تصمیم می  ، بنابراین
مسافت   بنای    ۱۵۰۰به  و  اورشلیم  بازسازی  در  هموطنان خویش  به  و  برسد  اورشلیم  به  تا  بپیماید  را  کیلومتر 

 شود. رسد، او از چندین سو با مخالفتهای شدید روبرو میوقتی نحمیا به اورشلیم می .دیوارهای آن کمک کند

. آنها  اسامی سنبلط، طوبیا و جَشَم هستندرادی به  کنند، افای که به مخالفت و ضدیت با او اقدام میسه فرد اصلی
خارجیانی غیریهودی بودند که مصمم بودند تا نگذارند یهودیان اورشلیم را بازسازی کنند. ولی علیرغم همۀ این  

 شوند. مخالفتها، دیوارهای شهر بنا می

کنند،  های اورشلیم را بنا میشود و همراه با عزرای کاهن، نه فقط دیوارنحمیا به عنوان فرماندار یهودا انتخاب می
کنند. آنها در واقع دیوارهای  و اخالقی قوم خدا را که تخریب و فرسوده شده بود هم بازسازی می  بلکه بنیاد روحانی

 فیزیکی را بنا کردند، و حاال نوبت به بازسازی بنیاد روحانی و اخالقی رسیده بود. 

اهد واقعۀ بیداری و احیای روحانی قوم خدا هستیم. آنها قوم  ما ش  ۱۰-8  های بنابراین در کتاب نحمیا، در فصل
معیارهایی که سالیان دراز مورد غفلت و    ،خدا را برای توبه و بازگشت به معیارهای کالم خدا به چالش کشاندند

 بی توجهی قرار گرفته بود.  

عهد متعهد به انجام سه عمل    با خدا بود. آنها در این   ،بخشی از این بیداری عظیم شامل عهد بستن دوبارۀ قوم
 این سه بخش از این عهدنامه در فصل دهم کتاب نحمیا نوشته شده است.   مهم شدند.
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د که آنها قول دادند تا با دختران و پسران اقوام بی ایمان اطراف ازدواج نکنند. خدا قبالً به آنها  ومورد اول این ب
بایست ذریت  شد. پس آنها مینجات دهندۀ جهان از نسل آنها وارد این جهان می  ، که مسیح موعود  ود گفته ب

شدن نداشتند. این همان چیزی بود که در عهد جدید به صورت هم یوغ خودشان را عاری از بی ایمانان نگاه می
 بعد رعایت کنند. این به  دهند که این اصل را از کند. و حاال همۀ مردم قول مید را ظاهر می وبا بی ایمانان خ

هند تا مورد دوم را اجراء کنند. مورد دوم این عهدنامه  دبینیم که آنها تعهد میفصل دهم می  ۳۱سپس در آیۀ   
ت خرید و فروش نکنند و روز خداوند را در  بَدهند تا در روز سَت بود. آنها قول میبَشامل رعایت و حفظ روز سَ

زیر پا گذاشته بودند   راد سالها پیش به آنها داده بود، ولی آنها آننقانون را خداوف کنند. این ر پرستش و عبادت ص 
ای که اتفاق افتاده بود قول  ده بودند. ولی حاال در اثر بیداری روحانییو نسبت به اطاعت کالم خدا غفلت ورز

 ت را حفظ و رعایت کنند.  بَدهند که دوباره روز سَمی

های مالی  شوند که در حمایتفصل دهم ذکر شده است. آنها متعهد می  ۳۳و  ۳۲  اصل سوم این عهدنامه در آیۀ  
ولی قوم    ،خود را شریک بدانند. این نیز قانونی بود که سالها پیش خدا آن را داده بود  ، برای نیازهای معبد و الویان

 از انجام آن غفلت کرده بودند. 

 این عهدنامه را رعایت کردند.  مبانیآنها پس از تنظیم این عهدنامه آن را امضاء کردند و مدتها 

گردد و ظاهراً یک تا دو سال  سال خدمت در اورشلیم به دالیلی نامعلوم به سرزمین فارس برمی   ۱۲  نحمیا پس از
د. ولی متأسفانه با دیدن اینکه مردم دوباره عهد روگردد و به اورشلیم میماند. او دوباره به یهودا باز می در آنجا می

شود. قوم خدا بصورتی آشکار و بسیار قبیح دوباره خودشان را با خدا شکسته بودند، بسیار بهت زده و سرخورده می
 کالم خدا را زیر پا گذاشته بودند. 

ما  شخوانم. ولی  ای شما میاین داستان در فصل سیزدهم کتاب نحمیا نوشته شده است. که من بخشی از آن را بر 
توانید تجربۀ نحمیا را  کنم که خودتان همۀ این فصل را بدقّت بخوانید. چون با خواندن آن بهتر میرا تشویق می

 گوید:  می ۱۰احساس کنید. بطور مثال او در شروع آیۀ 

سرایندگانی که مشغول خدمت  نیز آگاه شدم که سهمیۀ الویان بدیشان داده نشده بود، و از همین رو الویان و  »
اگر به یاد داشته باشید، قوم تعهد داده بودند که با دادن ده یک    «های خویش فرار کرده بودند.بودند، به مزرعهمی

و هدایای مالی برای الویان و نیازهای معبد تدارک ببینند، ولی ظاهراً آنها این حمایتها را متوقف کرده بودند و  
ها بروند سرایندگان مجبور شده بودند به جای خدمت در معبد، برای امرار معاش به مزرعهبرای همین الویان و  

 و در آنجا مشغول کار شوند. 

در آن روزها برخی  »:  گویدکردند. این آیه مییرا رعایت نم  تانیم که آنها دیگر روز سبوخمی  ۱۵سپس در آیۀ   
کردند، و نیز شراب  ها آورده بر االغها بار میبافهو    دندفشری نگور در چرخشت مسبت ا  را در یهودا دیدم که در روز

آنها سالها پیش قول داده بودند که در    «آوردند.و انگور و انجیر و هرگونه بار دیگر در روز سبت به اورشلیم می
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روز سبت این کارها را نخواهند کرد ولی حاال که نحمیا دوباره به اورشلیم برگشته بود، شاهد این بود که آنها قول  
 اند. خود را شکسته 

که با    دیدم  او نیز در آن روزها برخی یهودیان ر»  گوید:بینیم که نحمیا میاز فصل سیزدهم می  ۲۳بعد در آیۀ  
اشدو می  دیزنان  اشدود سخن  زبان  به  نیمی  ایشان  فرزندان  بودند.  کرده  وصلت  موآبی  و  عمونی  و و  گفتند 

 « ن قوم و آن قوم.ی ا که به زبان توانستند به زبان یهودیان سخن بگویند، بلنمی

و شروع به  بوده شده بینیم که قوم خدا با فرهنگ بی خدا و بی ایمان و بت پرست اقوام دیگر آمیخت می ،بنابراین
و   د،وصلت با افرادی کردند که خدا آنرا ممنوع کرده بود. نحمیا از دیدن اینکه قوم اینچنین پسرفت کرده بودن

 کند. شان روبرو میشود و شجاعانه آنها را با گناهیعهد خودشان را با خدا شکسته بودند، خیلی غمزده م

دا  خ  ۀ خانپس با صاحب منصبان مشاجره کردم و گفتم: چرا  »گوید:  میخوانیم که او  می  ۱۱ثال در آیۀ  مبطور  
 «مورد غفلت واقع شده است؟

کنید پس با بزرگان یهودا مشاجره کرده بدیشان گفتم: این چه کار زشتی است که می»دهد:  او ادامه می  ۱۷در آیۀ  
 «سازید؟ت را بی حرمت میبَو روز سَ

به خدا سوگندشان دادم و گفتم: دخترانتان را به پسران ایشان ندهید و »گوید:  یم که او مینخوادر آیات بعد می
 « پادشاه اسرائیل در همین چیزها مرتکب گناه نشد؟ ،دختران ایشان را برای خود و پسرانتان مگیرید. آیا سلیمان 

 «ا مرتکب شدید؟این چه شرارت عظیمی است که نسبت به خد»کند که  به آنها در واقع گوشزد می ۲۷او در آیۀ 

با بی  بهای خاصی  العملبینیم که کالم خدا دستوردر عهد جدید، ما می ایمانداران  اینچینین شرایطی که  رای 
 دهد.کنند، میایمانان ازدواج می

کالم خدا با غیرت برخورد کرد. او آدمی نبود که بخواهد گناه را زیر فرش قائم    نزیر پا گذاشتموضوع  نحمیا با  
 کند.

ائلی که نحمیا پس از بازگشت دوباره به اورشلیم با آن روبرو بود، موضوع برخورد با شخصی به  یکی دیگر از مس 
 . نوشته شده است ۹ – ۴نام طوبیای عمونی بود. جریان این واقعه در فصل سیزدهم، آیات 

بکار برد تا با کار بنای دیوار اورشلیم    طوبیا شخصی بود که در اوایل بنای دیوار، هرآنچه را که در توان داشت،
اصلی و    نطوبیا را شناخته بودند. او یکی از دشمنا  ، آنها مخالفت کند و آن را متوقف سازد. در طول این سالها

آنها ایجاد دوستی کرده بود و آنها نیز با او شروع به ایجاد    رفت. ولی او به مرور زمان باخطرناک آنها بشمار می
ابراز میروابط اجتماعی کرده بودند، و حاال یواش یواش روحیۀ تدافعی کنار  را    ،کردندای که قبالً نسبت به او 

 ای بسیار نزدیک و صمیمی شده بود. وحتی آن رابطۀ دوستی معمولی تبدیل به رابطه دگذاشته بودن
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و کاهنی به نام الیاشیب شده بود.    این رابطۀ نزدیک و صمیمی شامل وصلت و ازدواج خانوادگی بین خانوادۀ طوبیا
وم  ق  و عمونیان و  قدیمی بین طوبیاپسران و دختران آنها با هم ازدواج کرده بودند و به مرور زمان آن اختالفات  

 ناپدید شده بود.   کامال خدا کنار گذاشته شده بود، و حاال همۀ اختالفات و ضدیت ها از صحنه 

دیگر بصورتی باورنکردنی، طوبیا    هم اکنوند، این روابط آنقدر پیشرفت کرده بود که  حاال که نحمیا برگشته بو
ورود    قیحانۀ فرمان خدا بود. خدا اکیداًکرد. و این شکستن وزندگی می  داخل معبد رسوخ پیدا کرده بود و در آنجا 

بینیم  ولی حاال می  . ده بود و برای این موضوع دالیل خود را هم ارائه داده بودر ک ها به معبد را ممنوع اعالم  مونیع
داده شده بود، زندگی  که نه فقط یک عمونی وارد معبد شده است، بلکه در آنجا در اطاقی که توسط کاهن به او  

 کرد.  می

های ما و کلیساهای ما یک شبه  های ما، خانهقطعاً این تغییر یک شبه اتفاق نیفتاده بود. گناه هیچگاه بر زندگی
یکدفعه به خیانت    ،پر از تعهد و سرسپردگی و عشق و وفاداری  ، شود. مردم هیچگاه از ازدواجی شیرینوارد نمی

گناه  افتد.  دام از اینها یک شبه اتفاق نمیکشوند. هیچبا شخص دیگری وارد نمی  نسبت به هم و ایجاد رابطه 
 کند.  می ما و کلیساهای ما رسوخ پیدا یاهآرام، به زندگی توسط یک پروسۀ  هشهمی

افتد. یک سازش  و در زندگی من و شما نیز اتفاق می  ، که در زمان نحمیا اتفاق افتادود  این دقیقاً همان چیزی ب
و حتی    دیگر کاهن  کند. حاالخره سازش بزرگتری هدایت میو سازش بعدی و باال ،کوچک ما را به سازش بعدی

که سالها پیش این حتی موضوعی    مردم به وجود طوبیا در معبد و در بین خودشان عادت کرده بودند، در حالی 
 رفت. می غیرقابل بحث بشمار 

نقدرها هم  آکردند: طوبیا  آید. حاال دیگر شاید آنها فکر میبر پیروی از راستی غالب می  ،و باالخره مدارا و سازش
  ...   خورند. این درست نیست که به او بگوئیم که نباید وارد معبد بشودهایش همه با ما میبد نیست. زنش، بچه

ما   نیست.  یهودی  اینکه  بخاطر  لیگالیستنفقط  و  گرا  شریعت  و  مذهبی  خشک  اشخاص  )قانون    باید 
 باشیم.  پرست/مقرراتی(

، و در  مورد قبول قرار گرفتو این استدالل، یواش یواش به همه سرایت کرد و بصورت موضوعی پذیرفته شده  
نه فقط    ، طوبیای عمونی که به یهوه ایمان نداشت،ندحالیکه مردم دلشان را به انجام امور مذهبی خوش کرده بود 

کرد. حاال مردم دیگر کامالً حساسیت خود را نسبت به  یود، بلکه در آنجا زندگی مب  داخل معبد رسوخ پیدا کرده
 گردد.  ودند. در این حالت بود که نحمیا دوباره به اورشلیم برمیب  این مسئله از دست داده بودند، و به آن عادت کرده

ولی برای نحمیا امری بسیار غیرعادی بود. چون او    ، رسیداگرچه این موضوع برای مردم بسیار عادی بنظر می
ع خیلی  وشخصی بود که نسبت به معیارها و استانداردهای خدا حساس بود و مقدس زندگی کردن برای او موض

رم به وضعیت مرگ  لدر آن کتری آب وای بود که یواش یواش  مهمّی بود. این موضوع برای او مثل همان قورباغه
 ود.  ب آور خودش عادت کرده
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را به    ، اویرت اوغولی برای نحمیا اینطور نبود! برای او سازش با آنچه در نظر خدا دلپسند نبود، قابل قبول نبود.  
 کاری کند.     مصمم بود کهو او  ، خشم آورده بود

ته شده است. نحمیا طوبیا را بهمراه همۀ اموالش، از  ب نحمیا نوشافصل سیزدهم کت  ۹  -۴  این جریان در آیات
دهد که اطاقهایی که تحت ضبط طوبیا قرار گرفته بود، پاکسازی و تدهین کند. و سپس دستور مییممعبد اخراج  

 تقبیح کرد و از مردم و کاهنان دعوت کرد که جداً توبه کنند.  شوند. او این عمل سازش کننده را

د باید مانع انجام این موضوع  ر ک میت بود؟ چرا او احساس مینقدر جدی و پراهآرای نحمیا ولی چرا این موضوع ب 
ه اگر من و شما بخواهیم با  ززندگی مردم دخالت کند؟ امرو  روش و    کرد که باید در سبک شود؟ چرا او فکر می 

گناه الود و سازشگرانه شان  کسی در کلیسا صحبت کنیم و یا حتی یک دوست و یا دختر و پسرمان را با اعمال  
شود، بالفاصله به ما  کنند، باعث خشنودی و جالل خدا نمیروبرو کنیم و به آنها نشان دهیم که کاری که می

 خواهند گفت: این هیچ ارتباطی به تو ندارد. دخالت ممنوع!

نبود که فقط خودش    به این قانع  تنها  چرا او    ؟کردع احساس مسئولیت میوولی چرا نحمیا نسبت به این موض
ان جالل پیدا کند  خواست که خدا در میان ایمانداراطاعت کند و با دیگران کاری نداشته باشد؟ چون او واقعاً می

گذارد که جالل خدا نمایان  گذاشته شود. و گناه نمی  شمقابل چشمان بی ایمانان به نمای  در  و این جالل و زیبائی
 شود.  

ن در اقلیت قرار بگیرد. و من و شما  اکه او حتی در میان ایماندار یستن باعث شدولی غیرت نحمیا برای مقدس ز
 در اقلیت قرار خواهیم گرفت، حتی در بین ایمانداران.    ر باشیم، وم که وقتی ما برای مقدس زیستن غیهم باید بدانی

مورد بی حرمتی و تحقیر    س خداوکه اسم قد  همیت داشت این بودال مشهور شدن نبود. آنچه برای او انحمیا بدنب
 قرار گرفته بود. آرزوی او این بود که اسم مقدس خدا یکبار دیگر در بین ایمانداران و  بی ایمانان بلند کرده شود.  

کنیم، به  مقایسه می   دهدخ می رُ  چه امروز در دنیای ایمانداران و کلیسا نوقتی جزئیات و وقایع زمان نحمیا را با آ
و اعضای    ایماندار به مسیح بخوانند،  خود را  که  ممکن استخوریم. چه بسا افراد بسیاری  برمی تشابهات زیادی  

رد، کالم خدا و معیارهای آن  ااما متأسفانه در بسیاری مو یی بشمار روند.  تلف و درجات کلیسا خعناوین م  با   فعال،

ما دیگر در دوران شریعت  "اینکه    یلر بردن عباراتی از قباغفلت قرار گرفته و با بک  در زندگی آنها مورد مسامحه و

 بینند. خود را آزاد برای ارتکاب گناه می "،کنیم، بلکه دوران فیضزندگی نمی

دهد، فیض خدا  ای به ما نمیس فصل دوم مراجعه کنیم، فیض خدا اصالً اینچنین آزادیتوتیاما اگر به کتاب  
کند.  گناه صادر نمی  زما مجودهد. فیض خدا هیچوقت برای  زادی برای گناه کردن نمیآ  خص ایماندار هیچگاه به ش

  بیدینید که  وزآمفیض خدا به ظهور رسیده است و به ما می» گوید:  س میتوتیرسالۀ  فصل دوم    ۱۲آیۀ    برعکس
 « ر در این دنیا زیست کنیم.ص و پارسایی و دینداری در این عو امیال دنیوی را ترک گفته، با خویشتنداری 
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یش از آنکه از کالم راست خدا و استانداردهای او پیروی کنند،  ان بایماندار  متأسفانه امروزه شاهد این هستیم که
روحیۀ سازش و مدارا بر روحیۀ اطاعت از   ،واقع  د. و درنکنسازش می  مقدسی مدارا وکتاب  و معیارهای ضد  با گناه

بسیاری در معبد خدای حقیقی در حال زندگی کردن    امروزیِی  هاکالم خدا غالب آمده است و طویبا  معیارهای
 هستند. 

پرستی، تمرکز بر زندگی مادی، خشم، خودخواهی،  طوبیاهایی از قبیل شهوت پرستی، طمع و پول  دشمنان خدا،  
کند.  ن غوغا میاران تلخی که حاضر به بخشش دیگران نیستند در بین ایمانداراآمار ایماند  .هستند  تلخی   و  تکبر 

از فلسفه ب همگی  ...  ای دنیوی  هله، طوبیاهایی از قبیل شهوترانی، طالق، فریب، تفریحات غیراخالقی، پیروی 
 های شخصی و کلیسایی ما هستند. طوبیاها و دشمنانی هستند که مایل به رسوخ در زندگی

کنند. باالخره روزی بر ما اعالم تملک میکنند و  های ما را تسخیر میگناهانی که خیلی آهسته و فریبکارانه زندگی
 شوند. رسد که صاحبخانه زندگی ما میکنیم ولی روزی فرا میخوش آمدگویی می هاه به آننگناهانی که غافال

احساس راحتی    ،دهیم که افراد بی ایمان و یا ایمانداران نامطیعمتأسفانه بسیاری اوقات، ما در کلیسا اجازه می
ور که باید روبرو  آنها با قدوسیت خدا آنط  .شوندگناهان خود ملزم نمیبه  های کلیسایی،  ارکتکنند. آنها در مش 

پُ  شودگیرد. آثاری از توبه دیده نمیصورت نمی  ایشوند. و هیچ تبدیل روحانینمی بهت خدا کمتر  اُ  ر و حضور 
 د.  وشاحساس می

خود   کنند، ای را دنبال نمیوزانهکه زندگی مقدس ررانی ادر بین ایماند ا خدای قدوسی است و چرا؟ چون خدای م
و یا کلیسا    ،کند. منظور من این نیست که ما کاری کنیم که بی ایمانان در کلیسا احساس غریبی کنندرا ظاهر نمی

ن در بین ما احساس  جایی باشد که مردم در آن احساس راحتی نکنند. امّا اگر هدف ما فقط این باشد که بی ایمانا
 ایم. مقدس کننده و مالقات کنندۀ خدا مبادله کردهقدوس و  با حضور  ن را ی کنند، ما آراحت

ایمانداران احساس غیر  باید در جمع  آنهانشبا  راحت داشته  راستش گناهکاران  در حضور خدا حس غیر    دیبا  د. 
و  ،گناهان خود مجاب نخواهند شدنسبت به گناهان خود داشته باشند. چون در غیر اینصورت هیچگاه به  راحتی 

 احتی است.  ر به مسیح ایمان نخواهند آورد. و مجاب شدن به گناه احساس غیر 

حمل  گیرد، این حضوری که وجود و حضور گناه را تها و کلیساهای ما را در بر میوقتی که آتش حضور خدا زندگی
ود را گناهکاری  خشوند. و در اینجاست که  خدا روبرو می  شود و آنها با حقیقت قدوسیتبر مردم ظاهر می  کند،نمی

 بینند که در نیاز مبرم و فوری خداست.  محتاج می

ما زمانی    ی ارذین تأثیرگر ت رگگیرد. بز گی و مذهبی ما قرار نمیف ما تحت تأثیر مسیحیت ساخت ا، دنیای اطر عزیزان
فکر  طرز   .دنیا متفاوت باشد، نه اینکه شبیه آن باشد با گیرد که ما و سبک زندگی و طرز فکر و رفتار ما نجام می ا

 کند.  در مسیح دعوت می تنجا یو رفتاری که شبیه مسیح است، بی ایمانان را بسو
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آً دوست  ر حاضر کجا هستند؟ زنان و مردانی که خدا را واقعال اصلی این است: نحمیاهای این عص و حاال سؤ
زنان و مردانی که بجز خداترسی، ترس دیگری را به    ؟دهندو به آن اهمیت می  دارند، قدوسیت را دوست دارند

مقدسینی که فکر و رفتارشان    ؟کنندکجا هستند آن مقدسینی که زندگی مقدسی را دنبال می  ؟دهندخود راه نمی
   ؟انددس شدهشایستۀ مقدسینی است که به خون مسیح شسته شده و پاک و مق

کلیسا مثل آن  بینیم که  آیا وقتی می  ؟به درد آید  هایماناز اختالط کلیسا با دنیا دل  آیا ما ایماندارانی هستیم که
 آید؟هایمان بدرد میقورباغه در آب ولرم این دنیا در حال خوشگذرانی و اختالط با دنیاست، دل

به کلیسا عطا کند که کلیسا را    ایطلبند تا توبه و بیداریمی  خدا  ازوان خود  ی که بر زاننان ایماندارآکجا هستند  
 ؟ن را به جدیت به توبه و زندگی مقدس دعوت کننداکجا هستند نحمیاهایی که ایماندار ؟پاک و تدهین کند

و    خود را فروتن کنیم، وقتی که هر یک از ما خود را تفتیش کنیم و از آن موارد گناه آلود  ،ناوقتی که ما ایماندار
رحسب معیارهای خدا  ب  ند، صادقانه توبه کنیم ونرا تسخیر ک  ایم یواش یواش زندگی ماجازه دادها   ای کهدنیوی

داریم، راست است و خدای    باور ه آن ی که ما بلسید که انجیر زندگی کنیم، دنیای اطراف ما به این نتیجه خواهد
 ورد. آبه این خدای حقیقی ایمان خواهند و ما خدایی است حقیقی! و بدین ترتیب بسیاری زانو زده 

 

زنان به زندگی   نفراخواند  نکُ  احیاهایمان  دلهای  همانطور که دیدید یکی از اهداف ما از پادکست:  نازی

 شود.  هی در مسیح میمقدسی است که در نهایت باعث شادی، پری و ثمردِ

ای بر رسیدن به این  کنید؟ آیا نقشهخواهید زنگی مقدسی داشته باشید؟ چگونه این هدف را دنیال میآیا شما می
ولی در برنامۀ آینده خواهیم    دهیم،در فهرست اهداف خود قرار میهدف در فکر دارید؟ ما معموالً مقدس زیستن را  

 دید که زندگی مقدس نیازمند به هدفمندی و کار است.  

 

کنم که تو همۀ ما را نسبت به مقدس زندگی کردن بیداری ببخشی. باشد که  بله ای خداوند، دعا می": سابرینا

مسالمت آمیز با گناه حساس باشیم. باشد که خودمان را در مقابل تو   مثل نحمیا نسبت به سازش و زندگی هم ام

 "طلبیم . آمین.ایم، توبه کنیم. در نام مسیح میهایی که یواش یواش به آن عادت کردهفروتن کنیم و از سازش

 

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  برنامـهسابرینا  این  تهیـۀ  و  ترجمـه  مؤسسۀ  رسد.  دو  همـکاری  حاصل  ها 

 باشد. « میراستی« و » یمان احیا کُنهادل»

 

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

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



