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 زیعز جماعت

 :خواهم از شما بپرسم ی، م یفعل تیبا توجه به وضع

  د؟یخوان یم همانند قبل دعا ای دیکن یم لعنتشما هنوز  ایآ

 

حال ، برعکس  نیبا ا، . دعا کارساز است  اضرورتمردم میگویند 

 ادیفرلعنت و نفرین نیز کارساز است ،  تجربه  :ممکن است زین

دست و پا شدت میابد که  تیعصبان حدی که با رنج ، تا دنیکش

نکته قابل . بیشتر ازهمه اینکه سر و قلب نیز از کار می افتد

توجه در واقعیت تجربه مشکالت و دردسرها ، خشم و ناامیدی ، 

 . درد و اندوه است

 یها دگاهیهمه د رسد، یم به نظر ی و خاکستریخاکستر زیهمه چ

متن خطبه با دو  .شود یم لیفراوان تبدچاله  سیاه کیبه  یزندگ

  :قرار دارند یحفره ا نیاست در چن یهینفر سروکار دارد که بد

 ۲۳تا  ۳۲آیات  ۶۱روخوانی اعمال رسوالن باب 

پس از ضرب . آمد آنان فرود می درپی بر پشت برهنه ضربات پی 23

و شتم فراوان، هر دو را به زندان انداختند و رئیس زندان را 

 .تهدید كردند كه اگر اینها فرار كنند، او را خواهند كشت

او نیز ایشان را به بخش درونی زندان برد و پایهای آنان را 24 

 های شب وقتی پولس و سیالس مشغول دعا و نیمه .0.با زنجیر بست

 دادند، سرود خواندن بودند و دیگران نیز به آنان گوش می

شدت آن به قدری زیاد بود كه ! ای رخ داد ناگهان زلزله26 

های زندان لرزید و همٔه درها باز شد و زنجیرها از دست و  پایه

رئیس زندان سراسیمه از خواب پرید 27  !پای زندانیان فرو ریخت

و فكر كرد كه زندانیان فرار و دید تمام درهای زندان باز است 

 .اند؛ پس شمشیرش را كشید تا خود را بكشد كرده



ما همه اینجا ! ای نزن به خود صدمه»: ولی پولس فریاد زد 28

 !هستیم

لرزید، خواست تا چراغی  رئیس زندان در حالی كه از ترس می  29

او به ته زندان دوید و به پای پولس و سیالس . برایش بیاورند

سپس ایشان را از زندان بیرون آورد و با التماس 30  .افتاد

 آقایان، من چه كنم تا نجات یابم؟»: گفت

به عیسای خداوند ایمان آور تا تو و تمام   :جواب دادند 31   

 .ات نجات یابید افراد خانواده

  .اش رساندند آنگاه پیام خداوند را به او و اهل خانه 32 

اش غسل  ا شست و سپس با اهل خانهاو نیز فوری زخمهای ایشان ر33

آنگاه پولس و سیالس را به خانه برد و به  34   .تعمید گرفت

رئیس زندان و اهل خانٔه او از اینكه به خدا . ایشان خوراک داد

 .ایمان آورده بودند، بسیار شاد بودند

. در زندان بودندت ،خسارت در تجار لیبه دل السیس لوس ووائپ

را  ی، روح بد یسیپولس به نام ع. شده استمعجزه خدا باعث آن 

 یم قتیآورده بود كه او را قادر به گفتن حق رونیزن ب كیاز 

 یبازرگاندر که بودند  بازرگانانی هماناز  قا  یدقآنها و  .كرد

دختر ،  این در بخت آنها.  بودند نکرده یزندگ ی بدبه  یپیلیف

از درآمد سودآور را کشف  یمنبع. سی هستنداحتماال  برده خوش شان

را در برابر پول نقد ، حداقل  قتیکرد و به او اجازه داد حق

و آنچه که اغلب به اثبات  حقیقت است  کرد یآنچه که او فکر م

 بیترت نیو به هم. بود انیپا نی، اما ا .دیرا بگواست  دهیرس

. را جمع کردند یکی،  دندیکه اکنون پولشان را دزد انیآقا نیا

سخت به اصطالح  یآنها با ضربات. سالیپولس و س هیعل کوتاه روند

باال رفتن ، افتی انی، پا تی، اداره امندر أخرضربه خورده و 

 !خطر

 



 یگرید چاره یتو در واقع. ؟ لعن و نفرین نکنید؟ خیرو حاال

،  ستین یریادگی یبرا یتنها مکان نیا: چون! یددعا کن .ستین

، در  نجایدر ا .است که مدتهاست اثبات شده است یزیچ نجایدر ا

کس  چیها رخ داد که ه یعدالت یب نیتجربه ، بدتر انهیم

آواز خواندن آهنگ  یبرا مانیمعجزه ا: نتوانست باعث آن شود

 یم    با آهنگ ها دعا  السیشب پولس و س مهیدر ن: دیجد یها

دهد  یرخ م نجایآنچه در ا.  کردند یم شیکردند و خدا را ستا

، بلکه  است زلزله این نه تنها: :  معجزه است کیمعجزه در  کی

و سرنوشت اگر ما  .است فهمیدنیهر مخالف  شیدعا و ستا نیا

امر  نیكه ا میاعمال كن یكالم خدا را به گونها میمجبور باش

در  یحت شیآواز خواندن ستا: خواهد بود اینگونه الزم باشد

 نجایوجود ندارد ، ا یفرمان نجایدر ا .غم ها نیتر یکیتار

دعوت دعوت به  نی، و اگر قبل از اثبات ا .معجزه خدا است

 .درخواست هم باشد کیو  شکوه کیتواند  ی، م میدعا کن یریادگی

 یاز نقاط ضعف و ناتوان او نبود و فوق بشر انسان زیپولس ن

کار را  نیا میتوان یما م. آگاهی داشت گرید یدر جا یجنس

 ستیالزم ن دیاعتراف کن. توانم ادامه دهم یمن نم. میانجام ده

ترک  مراچرا ،  من یخدا،  من یخدا، نطوریهم .دیما را مبهم کن

گرفته شده است و  انیحیاست که از تجربه مس ییدعا؟ این یکرد

کوچک اثبات  هیگر کیبه عنوان  حیمس یسیتوسط پروردگار ما ع

  .شده است

 یم ادی یما به سخت :ستین شیبه ستا یازین لیدل نیبه هم

،  اما در اوقات خوب .میکن شیرا ستا تیکه درد و محروم میریگ

 یاست که م یهیبد. رسد یما آسان به نظر نم یبرا یریادگی

روند  نیکه ا دیببرد و به ما بگو نیما را از ب مانیخواهد ا

 یساعت اجرا م یمانند ساعت ها زیاست که همه چ عیوقا یعاد

که خود  میحال ، اگر به روح روح خداوند بسپار نیبا ا. شود



، بلکه به عنوان  ستین غیرممکندهد که خود  صیرا تشخ غیر ممکن

کوچک و بزرگ  اتیاز جانب خداوند است ، از تجرب دیجد هیهد کی

. کرد دیابراز تشکر و تمج رتیحبا . شد میشگفت زده خواه یشاد

 ی، بلکه به معن ستیگفتگو با خدا ن یبرا یگریفقط روش د نیو ا

 میکن یم تیما از خدا شکا .ما است یبرا زین یانتظارات متفاوت

 دیکه او با میده رییتا نظر خود را تغ میکن یم تیو شکا

همانطور که . شود رهیدهد و اجازه ندهد چ رییسرنوشت ما را تغ

 . باشد نیتواند چن یخوب است و م نیا: گفتم

 

 نیو در ع دیتشکر و تمج: :  ندوقت خود را دار زین انگرید

خوب است و او . دیکن یحال کامال  از نگاه کردن به شخص خوددار

 مینیب یرا م یکس کیما از نزد .دارد یبا مردمش معن یبه خوب

و با صحبت کردن ، . و با کمال تعجب رحمت کند یکه همه توانمند

تقاد ما را مجبور به اعدهد و  رییتواند ذهن ما را تغ یاو م

خدا  میکن یما کامال  به آن نگاه م : در برابر همه نگاه ها کند

آن  هیعل زیرسد همه چ یاگر به نظر م یبا شما خوب است ، حت

اما فقط . دیرا درک کن زیهمه چ دیتوان یشما نم. شودیصحبت م

 ..که من با شما هستم  دیاعتماد کن

 

در . آموزند یم السیاست که پولس و س یزیهمان چ قا  یدق نیا

 یخوددار نهیزم شیشود ، که از پ یشکسته م شیشب ، ستا یکیتار

که  یکسان ید و برانکن یافق باور م قی، خود را از طرند کن یم

 نجایاو در ا .دنخوان ینگه دارند م نهینخ ها را در پس زم

تصور  خود را خطوط کج یرو ما  یاو مستق. دارد یبزرگ یبرنامه ها

،   است دیشا نفر با خانواده اش کی یسالمت یدر تالش برا .کند یم

خدا به آن  میعظ شینما نیاز ا ریتوانست به غ ینم. نه ، حتما

متفاوت  اریکنند ، بس یم دایرا پ حیمردم مس یوقت .زندان برسد



من در  .فصل شرح داده شده است یدر ابتدا نیا یبه سخت.  است

. د، که یک مسیحی بسیار غیرمسئول ش کرده اممورد لیدیا صحبت 

خداوند قلب خود را باز کرد تا به آنچه پولس گفت ، توجه کند  

برنامه  کی دیو اکنون خدا با. شود یگفته م فیساده و سخ نی، ا

آوردن به خدا نشانه  یتجربه رو. کند نیقدرتمند را تدو لیتبد

را  مانیا ژهیو اتیجا خداوند تجرب چیدر ه .ستین مانیا

و آن شخص  نیاو آن را در صورت لزوم به ا. کند یدرخواست نم

 دیاما نبا .کنند تیآن را تقو گرانیممکن است د. کند یاعطا م

 ینم یزندگ ژهیو اتیتجرب با مانیا. کرد دیرا دچار ترد یکس

. خدا و انسان کیبه  . کند یم یزندگ وند کند ، از جانب خدا

اگر . کند یاثبات م یزندگ روشناییخود را از کنار  نیهمچن

از قدرت شما احساس نکنم ، شما مرا در طول شب مرا به  یزیچ

این را هاوسمن متاسفانه  ی، جول. "کرد دیخواه تیمقصد خود هدا

شنود که  یخواند و متأسفانه غالبا  سوء تعجب را م یم شآواز در

از  یقدرت چیاگر من ه یحت .آمده است رونیب یدردناک تیاز وضع

 تیشما احساس نکنم ، شما را در طول شب مرا به مقصد خود هدا

كنند كه  یمسئله را تجربه م نیا السیپولس و س. کرد دیخواه

توانند حدس بزنند كه چگونه خدا داستان خود را با  یهنوز نم

ه معجز قیاز طر. افتد یدر آنها اتفاق م. دهد یآنها ادامه م

و  شگریآسا كیكه مدتهاست كه خود را  یبه كسان عتماد، ا مانیا

 زبان را كه مدتهاست با ییدانند ، و راه ها یدهنده م یاری

  .دانند یم نیز      میرسانده ا انیخود به پا نیالت

، تاگور ، وجود دارد  یاز شاعر بنگال زیکلمه شگفت انگ کی

پرنده  مانیکند ، ا یاو نور را حس م رایز: دیگو یم نیکه چن

 نیخواند ا یاست آواز م کیشب هنوز تار یوقت یاست که حت یا

در برابر : دهد یپاسخ م السیاست که پولس و پولس س مانیخطر ا



، که  دیاعتماد کن شب نیتر یکیهمه چشم ها ، به تجربه تار

 !حاال نیهم هم نجای، ا. پروردگار من است حیمس یسیع

 السیبعدها پولس و س. ندارد یبه کنترل بستگ دهیعق نیا

چه خوب است که آنها مجبور به شکنجه و  ندیتوانستند بگو

 دیروح با. دادن بود انیپا یبرا یا لهیوس نیا. بازداشت شدند

برداشت : بود نجایخانواده در ا کیو اگر فقط . ابدینجات 

  !خدا یپادشاه یبرا یخوب اریبس

شما را از  مانیا. ستندیچندان هموار ن شهیما هم حسابهای

 جهیشود نت یمحقق م یوقت مانیا. دهد یم ییرها تیکنترل موفق

. شود یم یریگ جهیعشق به خدا نت ای مانیاز تجربه سطح ا یریگ

الزم . به خدا سعادت است یوابستگ: داند یخطر است ، که م مانیا

توانم آن  یکنم و نه م نیمام را تض یزندگ تیخودم موفق ستین

سر و کله شانس خود باشم ،  کیکه  ستیمن الزم ن. کنم نیرا تضم

  .ندارم اجیبه آن احت یحت

من است من  یشانس زندگ نیبهتر. پروردگار من حیمس یسیاو ع

توانم خودم را رها کنم ، رها کنم ، به سمت او ،  یم

کار  نیبه ا یازین گریفرزند آرام و آرام خدا که د: نیبنابرا

تواند در قلب و  یم یشده است ، چه کس رفتهیپذ یرد ، چه کسندا

  .بلند آواز بخواند یبا صدا

، مدتهاست مشخص است که چگونه در تجربه پولس و  زیجماعت عز

شده  یخواهد با ما انجام دهد ، الگوبردار یکه خدا م یکار الیس

 ستیقابل انتقال ن ستندیخطرناک هم ن یکه حت ییزهایهمه چ .است

 یاما ما م. اشتباه منجر شود یرهایتواند به مس یم رایز

خواهد ما را  یکه خدا م میببر نیرا از ب تیواقع نیا میتوان

و  .دعوت کند مانیشب ، به آهنگ ا نیتر یکیدر تار یحت

 مانیما ا یزندگ انیدر برابر همه ظلمها و زندان نیبنابرا

باشد ، خواه  انیپا یب یوحشت جنگها نیخواه ا :دیداشته باش



 یدیدر کشور ما ، خواه ناام کرونا روسیکننده و عیتجربه فج

خدا در :  الوقوع ، هر چه که باشد بیقر جانیباشد و ه یشخص

که  یوقت یمانیماند ، اما مانند دعا ، هر ا یخارج از خانه نم

 دیو گردن ما را بکشد ، خود را در ظاهر ناام ردینفس ما را بگ

خدا  یکیکند که ما به ن یثابت م نیا: کند یکننده اثبات م

و . است یما سرشار از انتظار زندگ مانی، که ا میاعتماد دار

 نیا .زند یخدا با ما قدم م نهشود که چگو یم   نشان داده 

چشم  یمنتظره ، جلو ریغ فیآرام ، شجاعت ظر یقلبها جادیباعث ا

 یکند ، آنها را برا یرا پاک م و نگرانی یقراریب شود یها م

دهد آواز  یبه شما امکان م نیا. کند یعوض م دیآرامش ، ام

  !صدا وجود ندارد یکه به طور عاد ییدر جا دیبخوان

کند ،  یاست ، چون نور را درک م مانیمعجزه ا نجایاما ا

: است کیشب هنوز تار یوقت یخواند حت یاست که آواز م یپرنده ا

. ندیب یم یکیدر تار یو نور را حت نگرد یما از درون م مانیا

که او را  یهرکس. که نور جهان است حیمس: دیحداقل حدس بزن ای

کند ،  یو جهان خود را گم نم نزما نیا یکیدنبال کند ، در تار

نور  نیما بر اساس ا مانیا. خواهد داشت یبلکه نور زندگ

 نیو بنابرا میاعتماد کن حیبه مس میتوان یاستوار است ، ما م

محکم  ایبلند ، شکننده  ای یخجالت: میخوان یرا م یآواز زندگ

و بعد . حداقل با قلب و دهان درست است ، به هر حال ای. ، کج

خوب ، قلب من ، آواز بخوان و پرش کن و : دیتواند مثال  بگو یم

خود /  زهایتو ، سرچشمه همه چ یخدا! / داشته باش یشجاعت خوب

 !آمین . ماند یم یشما باق ریاست و خ


