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 شرح حال چارلز فینى

  ارى روحانىدرسول بی

  

  

  دعا در جنگل –قسمت اول 

  

میالدي در  1860در سال  با وجودي که چارلز گرندیسون فینی

 شبان کلسیاي اوبرلین 1872شارتی تشکیل داد و تا سال جلسات ب نانگلستا

فقط یک سال بعد از در گذشت واعظ شهیر انگلیسی جان ولی  ،در آمریکا بود

در شهر وارن واقع در کنکتیکت آمریکا به  1792وسلی متولد شد. وي در سال 

زندگی کرد. زندگی طوالنی و پر از فعالیت وي به  1875دنیا آمد و تا سال 

ود که بگوناگونی در رابطۀ با بیداري روحانی  ري مملو از وقایع و تجربیاتِقد

واعظان پر از روح می دانند و او را در ردیف واعظان همطراز با همگی او را 

ناتان اج ،ویلیام برنز ،جان لیوینگستون ،وسلی ،وایت فیلد چون مشهوري

  .ی دهنددیوید برنیرد و روالندز قرار م ،وایت موديدُ ،ادواردز

ش را در که او خودفینی را به باد تمسخر می گرفتند و می گفتند  برخی

افراد از  تعداد بسیاري در هر حال .چارچوب بیداري روحانی محدود کرده است

خدا را براي عطایا  ،گروه بی شماري از نسل هاي بعديهمچنین و  معاصر او

خشان و فروزنده مورد و غیرت فینی تمجید نموده و او را به عنوان نوري در

           هاي او  خطابهبود و  بسیار قوياو  استداللقدرت  .ستایش قرار داده اند

شکی نیست که او می توانست در محافل قانون  .داشت» منطقی آتشین« 

غل ترك ش زماندر او گذاري و قضایی موفقیت چشم گیري داشته باشد ولی 

ي مسیح به من دستور داده است که از اخداوند عیس: « چنین بیان کردوکالت 

  » .حق او دفاع نمایم
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تجربیات روحانی که باعث گردید نام فینی در ردیف برجسته ترین 

کمی بعد زمانی آغاز شد که او در سال  ،واعظان بیداري روحانی قرار گیرد

 .در شهر ادامز نیویورك مشغول کار گردید 1در دفتر آقاي بنجامین رایت 1818

بی اطالعی من در مورد دین به قدري «  :چنین می نویسد شاطراتخوي در 

احترام  .من در نواحی جنگلی بزرگ شده بودم .بود که مانند بت پرست ها بودم

  ».زیادي به روز عبادت نمی گذاشتم و از حقایق مسیحی اطالع دقیقی نداشتم

 ه شددر دوره اي که به تحصیل علم حقوق اشتغال داشت متوج در هر حال او

که بعضی از نویسندگان اشارات زیادي به قوانین موسی می کنند و به همین 

یک جلد کتاب مقدس  به کار گیري تورات در امر قضا،دلیل فقط به خاطر 

از مسیحیان مالقات کرد هر چند آن وي هم چنین با عده اي  .خریداري کرد

که دعاهایشان وي با کمال صراحت به آن ها گفت  .مرده و دنیوي بودند ها 

از موقعی که من به جلسات شما آمده ام به قدري « هرگز شنیده نمی شود: 

دعا کرده اید که اگر دعایتان قدرت می داشت شیطان از این شهر فرار می 

ولی شما باز هم مشغول دعا هستید و از این که دعاهایتان مستجاب نمی  .کرد

   » .شود ناراحتید

ه متوجه شد ک ،العه کتاب مقدس پرداختوقتی فینی به مط بعد از آن

آن ها شرایط علت مستجاب نشدن دعاي آن ها به طور ساده این بود که 

 این .رعایت نمی کردند نموده،خدا تعیین دریافت پاسخ دعا را، آن طور که 

موضوع شک هاي او را برطرف ساخت ولی با این مسئله رو به رو گردید که 

به مسیح تسلیم کند یا این که به دنبال جاه و مال و آیا باید تمام وجود خود را 

  .برودآسایش دنیوي 

در  بین جاه و جالل دنیوي و مسیحدر حالی که در مورد انتخاب 

که صدایی از آسمان با روح او سخن  احساس کرد ،سرگردانی به سر می برد

او  نبالبه دحتماً به طوري که تصمیم گرفت اگر خداوند را پیدا کند  گویدمی 

براي دعا کردن به جنگل نزدیک شهر رفت و جاي مناسبی در میان  .برود

                                                             
1  - Benjamin Wright 
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ولی متوجه شد که به جاي این که بیشتر به فکر بخشیده  .درخت ها پیدا کرد

شدن گناهان و ورود به ملکوت  خدا باشد در این فکر است که کسی او را در 

ح رو ،ن شده بودار و فروتوسپس در حالی که در حضور خدا خ .حال دعا نبیند

مامی چون مرا به ت«  :برایش نقل قول کردخدا این کلمات از کتاب ارمیاي نبی 

بدین طریق او جستجو  .) 13 :29» ( مرا خواهید یافت  ،دل خود جستجو نمایید

با تجربه جدیدي روبرو  به اتاق خود رفتاو در همان شب وقتی  .کرد و یافت

چنین به نظر می رسید که من «  :ویسدشد که بعداً در خاطراتش چنین می ن

من در آن موقع و حتی مدتی  .خداوند عیسی مسیح را رو در رو مالقات کرده ام

به نظر من او واقعاً جلوي من  .بعد متوجه نشدم که این یک حالت فکري بود

  » .ایستاده بود و من بر زمین افتادم و قلب خود را بر روي او گشودم

و مشارکت با خداوند ادامه داد تا این که به قول به همین طریق به دعا 

 بدون این که در این فکر باشم که ،بدون این که انتظار داشته باشم«  :خودش

چنین چیزي براي من وجود دارد و بدون این که به خاطر داشته باشم که 

روح القدس طوري بر من  ،شخصی در این مورد با من صحبت کرده است

.. مثل این . تمام وجودم شدوارد و روح مرا فرا گرفت و  نزول فرمود که بدن

پر از شادي و محبت گردیدم و با صداي بلند  .بود که خدا بر من دمیده است

  » .گریه کردم

ا رو به رو شد زیرا او بعدم استقبال ایماندارن خبر ایمان آوردن فینی با 

بالً می ق ناتمسخرکنندگان مسیحی .کردکلیسا شدیداً مخالفت می  ياعضا

فینی گر ا ؟اگر مسیحیت صحیح است پس چرا فینی ایمان نمی آورد«  :گفتند

حتی شبان کلیسایی که فینی بارها »  .ما هم ایمان خواهیم آورد ایمان بیاورد

ولی آن روز عصر عده زیادي به  .با او صحبت کرده بود این خبر را باور نکرد

د که ی شاز جماعت مشتاق رپو کلیسا طرف کلیساي مشایخی حرکت کردند 

ف کند تل خود را و فینی بدون این که وقتِ آمده بودند سخنان او را گوش کنند

 با دیگران قسمتتجربه اي را که در خداوند یافته بود با سادگی و صراحت 
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این جلسه شروع یک بیداري روحانی بود که آن ناحیه را به کلی عوض  .کرد

  .کرد

نی و پرزحمت و وفادارانه خود را شروع کرد فینی فوراً تالش هاي طوال

دا به در ابت .رابطه نزدیکی پیدا کرد» بیداري روحانی « که طی آن نام وي با 

مسیحیت  .نقاط جدیدي رفت و در مدارس و مزارع و بیشه ها موعظه کرد

 .بود و مردم به عقاید شکاکانی نظیر تام پین توجه زیادي داشتندضعیف شده 

را مورد ها روز داوري اعتقاد نداشتند و موعظه هاي انجیلی  غالب مردم به

الی در حو در چنین موقعیتی فینی به صحنه وارد شد  .می دادندتمسخر قرار 

موعظه می کرد ولی ایمان را ساده و روشن بیان می کرد قوي  یمنطق باکه 

 هر جا می رفت وقایع خارق العاده اي روي می .بدست می آمدنتایج مهمی و 

  .داد

هاي تکراري و کسل کنندة که با روش  ،تازگی و جذابیت روش او

و هم چنین دقَت قضایی او  ،متداول در منبرهاي آن زمان تفاوت زیادي داشت

در تشریح گناه و ضعف بشري و استعداد عجیب او در مجسم ساختن 

این ها همه همراه با غیرت و شوق و اشتیاق فوق العاده او باعث  ،موضوعات

ولی مهم ترین  ،داراي شخصیت برجسته اي بودهر چند  .هرت وي گردیدش

او داراي قدرت روح القدس  سخناننکته این بود که او با خدا قدم می زد و 

   .بود

ت که تهدید کرده بودند پوس داشت مخالفان بسیاري او ،در کارخانه ایوانز

ن فینی با یکی از رهبرا .جا بیرون خواهند راند فینی را خواهند کند و او را از آن

ه تا مطمئن شدند ک به دعا اختصاص دادندظهر را در جنگل  از کلیسا تمام بعد

 ،وقتی به طرف محل جلسه می رفتند .خدا به آن ها پیروزي عطا خواهد فرمود

صاحبان مغازه ها و صاحبان کاباره ها محل کار خود را می بستند تا در جلسه 

فینی قبالً درباره موضوع موعظه  .جمعیت شد محل جلسه پر از .شرکت کنند

ه بالفاصله بدون این ک .گرفتخود فکر نکرده بود ولی روح القدس بر او قرار 

 :مقدمه اي ذکر کند سخنان خود را با این نقل قول از کتاب مقدس شروع کرد
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زیرا از ثمره اعمال تمندي خواهد بود دعادالن را بگویید که ایشان را سعا« 

واي بر شریران که ایشان را بدي خواهد بود چون که  .اهند خوردخویش خو

فینی در این  .) 10 :3اشعیا » ( مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد 

  :مورد این چنین می نویسد

روح خداوند با چنان قدرتی بر من قرار گرفت که مثل جریان برق « 

ري به طرف آن ها جاري بیش از یک ساعت کالم خدا به وسیله من طو .بود

کالم خدا مانند آتش بود و شبیه چکشی  .شد که همه چیز را با خود می برد

که صخره را خرد می کرد و مانند شمشیري بود که فرو می رفت و نفس و 

  » .روح را جدا می ساخت

آن  اتمالقفینی به  ،تقاضاي مردم با .تقریباً تمام شده بودها مخالفت 

بودن خود پی  گناهکارکه آن ها واقعاً به  می دیدمی رفت  ها پرداخت و هر جا

گروهی از روشنفکران که به خدا چندان توجهی نداشتند و با بیداري  .برده اند

در میان کسانی که در سرسختی خود  .ایمان آورده بودند ،روحانی مخالف بودند

ت فباقی ماندند شخص بی دینی وجود داشت که به خدا و مسیحیت کفر می گ

این شخص ناگهان بر زمین افتاد و سکته کرد و  .و همه او را می شناختند

پزشکی که براي معالجه او آورده شد اظهار داشت که به زودي خواهد مرد و 

بی و  نآن شخص مسّ  »بکنی!را که داري باید فوراً  وصیتیهر «  :به او گفت

 « :مله گفتدین تمام قدرت خود را جمع کرد و با لکنت زبان فقط یک ج

ا هبا مرگ این شخص مخالفت »  .نگذارید فینی بر روي جسد من دعا کند

  .کامالً از بین رفت

 ۀاین واقعه را عده زیادي شنیده اند که فینی دعوت شد که در مدرس

ا موعظۀ بدر پنج کیلومتري انتورپ نیویورك موعظه کند و یکی از دهات واقع 

فینی که از قدم زدن در  .شروع شدی عظیمدر آن ناحیه بیداري روحانی  او

هواي گرم خیلی خسته شده بود وارد محل جلسه شد و دید که پر از جمعیت 

ا او به وسیله دعا خودش ر .به سختی توانست جایی براي خود پیدا کند .است

به خدا سپرد و در حالی که الهام یافته بود در جاي خود ایستاد و با استفاده از 
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داوند ا خبرخیزید و از این مکان بیرون شوید زیر«  :ه پرداختاین آیه به موعظ

سپس شرح حال ابراهیم و  .) 14 :19پیدایش » ( این شهر را هالك می کند.

 متوجه شد که مردم ناراحت و سپسلوط و سدوم را به بهترین نحو بیان داشت 

 هر چند علت این ناراحتی را نفهمید ولی به سخنان خود براي بیان .شدند

و در هر طرف مردم جالل خدا مردم را در بر گرفته بود « حقیقت ادامه داد و 

تی ح .از صندلی هاي خود بر زمین می افتادند و از خدا طلب مغفرت می کردند

اگر در هر دو دست خود شمشیر می داشتم نمی توانستم آن ها را به این 

  » .مجبور شدم موعظه را متوقف سازم .سرعت به زمین بیاندازم

این جلسه تمام شب ادامه یافت و چون صبح بچه ها براي درس خواندن 

 زا جلسه را به یکی از منازل انتقال دادند و جلسه تا بعد ،به آن محل می آمدند

در آن موقع فینی متوجه شد که علت ناراحت شدن مردم  .ظهر ادامه داشت

دري که فینی را خوانده می شد و برا» سدوم « این بود که آن محل به طعنه 

   .معروف بود» لوط « دعوت کرده بود به 

فینی فقط در مناطق روستایی با  ۀنباید تصور کرد موعظ در هر حال

 د و خبر استعداد عجیب اووقتی به تدریج راه باز ش .می شدموفقیت رو به رو 

وي به شهر ها رفت و در آن جا هم نشانه هاي حضور الهی  ،ها رسیدبه کلیسا

ان حقوق دانان و پزشک چونتحصیل کرده  قشراو بود و توبه کنندگان از همراه 

  .و صاحبان کارخانجات و بازرگانان بودند

در شهر روم واقع در نیویورك تقریباً تمام مردم بالغ توبه کردند و به 

در شهر یوتیکا در حالی که بیداري روحانی بزرگی ایجاد شده  .کلیساها پیوستند

آن ها با رفتن به اتاق حق  .موعظه فینی اعتراض کردند وشرعده اي به  ،بود

جویان براي دعا و بلند کردن دست و جلو رفتن براي تسلیم شدن به مسیح 

مخصوصاً عده اي به حضور زنان در جلسات عمومی  .شدیداً مخالف بودند

  .اعتراض داشتند

در نتیجه یک کمیسیون براي رسیدگی به این شکایات تشکیل شد ولی 

تایج بیداري به قدري چشم گیر بود که این مخالفت ها از بین رفت و بعداً ن
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معلوم شد که اگر یکی دو واعظ مشهور به شایعات دروغ گوش نداده بودند 

  .چنین کمیسیونی تشکیل نمی شد

ي زیاد ۀبیداري روحانی توسع .فینی با تمام نیرو به راه خود ادامه داد

حتی در مغازه ها و میخانه ها رواج پیدا  بیمباحثات مذهجلسات دعا و  .یافت

در دهکده  .توبه کردند مشهورظرف چند هفته در یوتیکا پانصد نفر از افراد  .کرد

س بور در مدرسه اي جلسه تشکیل داد و روز بعد از کارخانه اي نزدیک وایت

یکی از زنان جوان با حالت تمسخر خندید و فینی با  .اي بازدید به عمل آورد

بالفاصله این احساس « این زن جوان به گریه افتاد و  .به او نگاه کرد وقار

ور جا حضمانند برق در چند لحظه به همه سرایت کرد و تمام کسانی که در آن 

این احساس به تمام کارخانه سرایت نمود به طوري که  .به گریه افتادندداشتند 

خانه را تعطیل کنید و کار«  :زدصاحب کارخانه که در آن جا حاضر بود فریاد 

بپردازند زیرا نجات روح ها خیلی مهم تر از  مسائل روحانیبگذارید مردم به 

  .ظرف چند روز تقریباً تمام کارکنان ایمان آوردند » .کار خانه است

کار فینی نتایج اعجاب  ،اعم از شهرها و دهات ،در بسیاري از نقاط آمریکا

زمان شروع موعظه او نگذشته بود که  بیش از ده سال از .آوري به بار آورد

معلوم شد هزاران نفر از فعال ترین اعضاي کلیساهاي مشایخی و جماعتی بر 

با این روح بیداري  .اثر موعظه هاي او به عضویت کلیساها در آمده بودند

فینی با شوق و اشتیاق به  ،روحانی و با نشانه هاي الهی که بر روي او بود

ان را به توبه دعوت کرد و نام مسیح را که گناهکارو  خدمات خود ادامه داد

  .نام هاست جالل دادفوق تمام 

به شهر روچستر عالقه مخصوصی داشت زیرا وکالي دادگستري  نیفی

با مشکالت زیادي  ،شروع کار در آن جازمان در  .معروفی در آن جا ساکن بودند

یگر این بود که در علت د .کلیساها بود عدم اتحادرو به رو شد که علت آن 

شروع یکی از جلسات صدایی مانند صداي توپ شنیده شد و بعد از آن صداي 

 .تادیکی از تیرهاي سقف شکست و پایین اف .شکستن شیشه ها به گوش رسید

از مدتی قبل جماعت کلیسایی در مورد ایمن نبودن ساختمان اظهار نگرانی 
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سن  بر بااليکه همراه فینی  شبانی .می کردند ولی حاال فاجعه اتفاق افتاد

از باالي سر او پایین پرید و به خیابان فرار کرد و کلیسا فوراً  حضور داشت

   .خالی شد

بیداري روحانی توسعه یافت و سال ها بعد یکی  ،ولی با وجود این فاجعه

 ،که وکیل دادگستري بود و بعداً دادستان آن ناحیه گردید ،از ایمان آورندگان

مقام  وي که به اقتضاي .یداري روحانی را براي فینی تشریح کردنتایج این ب

من پرونده هاي «  :خود داراي صالحیت کامل براي اظهار نظر بود چنین گفت

بعد از زمان  ،جمعیت شهر .دادگاه هاي جناحی را مورد بررسی قرار داده ام

 .ستابیداري روحانی سه برابر شده ولی تعداد جرائم به یک سوم تنزل کرده 

  » .این امر در نتیجه تأثیر بیداري روحانی در این ناحیه بوده است

فینی در شهرهاي اطراف هم موعظه کرد و دکتر چارلز بوش ( که در 

آن موقع دانشجو بود و در بیشتر جلسات شرکت می کرد ) در مورد کار فینی 

 در آن سال فقط در کلیساي مشایخی روچستر بیش از یک«  :چنین می گوید

هزار و دویست نفر به اعضاء اضافه شد و عالوه بر آن عده بسیار زیادي هم به 

ولی عظمت این کار را نمی توان فقط با افزایش  .کلیساهاي دیگر پیوستند

   .تعداد اعضاء سنجید

در خانه  مورد بحث مسیحیت تنها موضوعِ .تمام جامعه دچار تحول شد

 .مردم به این موضوع عالقمند شدند تمام .بودها و مغازه و اداره و خیابان 

تنها تماشاخانه شهر به  .صدا جاي خود را به نظم و آرامش داد جنجال و سر و

 .محل کار و تنها سیرك شهر به کارخانه صابون و شمع سازي تبدیل گردید

ر از عبادت گاه ها پ .روز یکشنبه احترام خاصی یافت .ندمیخانه ها تعطیل شد

انجام امور خیریه توسعه فراوانی یافت و انجمن هاي  .دپرستندگان شاد گردی

  .پیش قدم می شدندخیریه تأسیس شد و مردم براي نیکویی کردن 

دیگر به روچستر  يفینی بار ،چهارده سال بعد از آن بیداري روحانی

که به فینی عالقه زیادي داشتند و فراموش  ایمانداريوکالي دادگستري  .رفت

به دور او جمع  ،آن ها را به سوي نور رهبري کرده است که چطورنکرده بودند 
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در آن شهر یک قاضی وجود داشت که با  .باز هم کار عجیبی آغاز شد .شدند

ر دبعضی از عقاید و روش هاي فینی مخالف بود و صحیح نمی دانست که 

فینی موعظه اي تهیه کرد که براي  .دجلسات فینی مردم را به جلو دعوت کن

قاضی وارد شد و در جایی  .ناسب باشد و به ایراد آن پرداختاین قاضی م

فینی که از این شکست خود ناراحت شده بود با  .نشست ولی بعداً بیرون رفت

در همین موقع به طوري که  .قلبی غمگین موعظه خود را به پایان رسانید

اه وقتی نگ .احساس کردم که شخصی کت مرا می کشد«  :خودش می نویسد

آقاي فینی خواهش می کنم براي من «  :قاضی را دیدم که می گوید کردم آن

 در تمام قسمت ها سکوت»  .با ذکر نام دعا کنید تا خودم را به مسیح بسپارم

عده زیادي سرهاي خود را پایین انداختند و گریه  .پرمعنایی حکم فرما گردید

 ور زد و درقاضی منبر را د .کردند و سایرین هم مشتاقانه مشغول دعا شدند

وکالي دادگستري برخاستند و به جلو آمدند و تمام  .جلوي آن به زانو در آمد

من بدون این که  .قسمت هاي جلوي منبر را پر کردند و همگی زانو زدند

ولی من بعد از آن دعوت کردم که تمام  .چیزي بگویم این جنبش شروع شد

لو را پیروي کنند جمسیح کسانی که مایلند از گناهان خود دست بکشند و 

براي حق جویان جلسه اي در روز بعد  .بیایند و یا هر جا می توانند زانو بزنند

چند  .مهمترین شخصیت هاي شهر در این جلسه شرکت کردند .تعیین کردم

روز این کار را ادامه دادم و با کمال آزادي با آن ها صحبت کردم و آن ها با 

ز وکالي دادگستري عده زیادي ا .کردندکمال عالقه موضوعات را دنبال می 

  » .ایمان آوردند

ند م موعظه کبدیهی است که الزم بود فینی در شهر عظیم نیویورك ه

در خیابان چاتم قرار که کلیساي آن ها شبانی وي دعوت  1832و در سال 

 تئاتر بود توسط دو برادر به نام هايسالن این محل که قبالً  .را پذیرفتداشت 

لوئیس تاپن که از تجار معروف بودند و عده اي دیگر از مسیحیان آرتور و 

ن یک روز که تمری .تبدیل شده بودخانه خریداري و به مرکز بشارت و عبادت 

 ۀنمایش در حال انجام بود آقاي تاپن اعالم کرد که آن شب در آن جا جلس
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ار ک .بشارتی و موعظه برقرار خواهد شد و همه هنرپیشگان متعجب گردیدند

روحانی در این محل به قدري خوب پیشرفت کرد که بعد از مدتی هفت کلیسا 

تأسیس شد و تأکید اصلی تمام آن ها این بود که مردم را به سوي مسیح 

   .راهنمایی کنند

 بود زیرا عده زیادي دیگري او کارِ  ۀقسمتی از نتیج موارد فقطولی این 

اي مختلف پیوستند و مشغول که در این محل ایمان آورده بودند به کلیساه

جماعت از این اصلی که تعیین شده بود با کمال وفاداري پیروي  .خدمت شدند

آن ها به خیابان ها و کوچه ها می رفتند و مردم را براي شنیدن «  .می کرد

دعوت نامه هاي کوچکی که چاپ شده بود در میان  .موعظه دعوت می کردند

دعوت نامه ها و به وسیله دعوت شفاهی  به وسیله این .مردم توزیع می شد

تعداد ایمان آورندگان به قدري زیاد بود که  .هر شب محل جلسه پر می شد

  » .شود تأسیسالزم بود کلیساهاي دیگري 

بعد از آن این موضوع مطرح گردید که الزم است ساختمان جدیدي 

عظه وچنین احساس می شد که فینی باید محلی دائمی براي م .شود خریداري

داشته باشد و براي این منظور محلی در نظر گرفته شد که نزدیک برودوي 

ساختمانی که ساخته می شد می توانست چهار هزار نفر را جا بدهد و طرح  .بود

آن توسط خود فینی ریخته شد و او معتقد بود که نباید در فکر زیبایی محل 

ات خرج لی براي تزئینباشیم بلکه باید براي موعظه مناسب باشد و نباید پو

   .شود

که از مخالفان برده داري و دوست برادران تاپن و ویلیام لوید  ،فینی

بار  یک .رو به رو شدبرده داري با مخالفت هاي شدید طرفداران  ،گریسون بود

عبادت گاه خیابان چاتم توسط گروه خشمگینی محاصره شد که می خواستند 

عالوه وقتی ساختمان عبادت گاه جدید در  به .آرتور تاپن را به قتل برسانند

ور که در این کلیسا سفیدپوستان مجب شایعه در شهر پیچیدحال اتمام بود این 

یکی از  ،کشمکش هاهمین  حیندر  .خواهند شد در کنار سیاه پوستان بنشینند

از اداره آتش نشانی کمک خواستند ولی  .را آتش زدجدید ساختمان  ،مخالفان
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نمودند و به همین دلیل قسمت داخلی وش کردن آتش خودداري آن ها از خام

فینی  در آن موقع .بعداً ساختمان تکمیل گردیدالبته  ،و سقف ساختمان سوخت

براي تدریس الهیات به دانشکده اوبرلین دعوت شد و شرایط طوري بود که 

رلین باو امیدوار بود بتواند تابستان ها در او .نمی توانست این دعوت را رد کند

ولی این کار عمالً ممکن نشد و وي  کلیساي جدیدباشد و زمستان ها در 

قسمت زیادي از وقت خود را در اوبرلین صرف نماید و در عین مجبور گردید 

حال هر وقت فرصت می یافت در هر نقطه اي از آمریکا که از او دعوت می 

  .شد موعظه می کرد

  

  سخنران و نویسنده –دوّم قسمت 

ولی  ،ي که نتایج فعالیت هاي بشارتی فینی بسیار درخشان بودبا وجود

 ۀدر طول چند نسل این کتاب ها وسیل .کتاب هاي او تأثیر بیشتري داشت

 وحانیربیداري هاي « مهم ترین کتاب او  .بوده است ایماندارانتشویق و تعلیم 

د ر چاپ شدر آمریکا سیزده با .نام دارد که مورد استقبال فراوان قرار گرفت» 

 80000یکی از مؤسسات انتشاراتی لندن تعداد  .و خیلی زود به فروش رفت

به چندین زبان ترجمه شد و در همه  .به فروش رسانید منحصراًجلد از آن را 

فینی درباره این  1868در سال  .و اعجاب مورد قبول واقع گردید اشتیاقجا با 

براي  اريبرکات بسی منشأ بسیار خوشحالم که این کتاب«  :کتاب چنین گفت

  » .است گشتههزاران نفر 

 اگر .کتاب از اعماق روح خود سخن می گوید اینهاي  موعظهفینی در 

همین کتاب براي مشهور ساختن او کافی  ،از او هیچ اثر دیگري باقی نمی ماند

اصول  ،ونهپیامبر گ نگاهیولی با شوقی آسمانی و با  ،با زبانی بسیار ساده .بود

راهنمایی مردم به سوي مسیح را با نظم حیرت انگیزي تشریح می نماید مهم 

هاي در آن نتایج گران ب و است قضاییمتون به شبیه  متن کتاب بیشترو 

متوجه می شویم که او با چه  و تجربیات چندین ساله او را مشاهده می کنیم

ن ن داشتعده اي با او مخالفت می کردند که چرا بدو .مشکالتی رو به رو بود
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یل و نه فقط با تحص. ادر الهیات به کار روحانی پرداخته است عالیتحصیالت 

الهیات موافق نبود بلکه دروس الهیات آن زمان را بی فایده و حتّی مضر می 

در موقع صحبت با مردم داراي شجاعت و بی باکی و در عین حال  .خواند

 گفت این قهرمانشفقت و محبت قابل تقدیري بود به طوري که می توان 

ن او تحت عنوا خطابۀذیالً قسمتی از  .روحانی در واقع از خدا تعلیم می یافت

  :قول می کنیمنقل را »  ؟بیداري روحانی چیست« 

به گناه ت نسببیداري روحانی همیشه مستلزم این است که کلیسا شروع «  - 1

دمت به خ بیدار شوند و یک دفعهنمی توانند  ولرممسیحیان  .خود ملزم شود

ناه باید گ ۀسرچشم .خداوند بپردازند زیرا به جستجوي عمیق قلبی احتیاج دارند

در بیداري واقعی روحانی مسیحیان همیشه این طور ملزم می  .خشک شود

حال فکر می کنند مکه گاهی  ،شوند و گناهان خود را به قدري واضح می بینند

  است خداوند این گناهان را ببخشاید.

اري بید .شروع به توبه نمودن می نمایند ولرم و بی تفاوتن مسیحیا – 2

درست  .خدااز روحانی جدید چیزي نیست غیر از شروع جدیدي در اطاعت 

قدم اول عبارت است از توبه عمیق یعنی شکستگی  ،مانند نجات یک گناهکار

  .قلب و به خاك افتادن در حضور خدا با فروتنی کامل و با ترك گناهان

مسیحیان در خواب غفلت هستند وقتی  .احیا می گرددمسیحیان  ایمان – 3

ان مانند قلبشنسبت به گناهکاران بی تفاوت می گردند و آن ها را نمی بینند. 

حقایق کتاب مقدس در نظر آن ها مانند خواب و  .می گرددسنگ خارا سخت 

 حکه حقایق کتاب مقدس تماماً صحیآن ها اعتراف می نمایند  .می گرددخیال 

است و وجدان و عقل آن ها این موضوع را تصدیق می کند اما چون ایمانشان 

ی بیداري ولی وقت .بپذیرند تمام وجودضعیف است نمی توانند حقایق ابدي را با 

درخت ها نمی بینند بلکه همه چیز  چوندیگر مردم را  آغاز می شودروحانی 

 .کنندمشاهده می ه احیا شدمحبت خدا در قلب آن ها توسط را با نوري که 

این موضوع باعث می شود که با جدیت تالش نمایند که سایرین را به سوي 

ی نمچون خدا را خیلی دوست دارند از این که دیگران خدا را  .مسیح بیاورند
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به همین دلیل با تمام وجود تصمیم می گیرند که  .غمگین می شوند شناسند

 ،تیجهدر ن .ا به مسیح بسپارندهمسایگان خود را تشویق کنند که خودشان ر

توجه به دیگران آن ها   .می گردد ثمر بخشبه مردم دارند  محبتی که نسبت

دیدي اشتیاق ش می کنند و محبت عظیمی قلب و وجود آن ها را لبریز می کند.

براي افرادي که به  دیگران قلب و وجود آن ها را پر می سازد.نجات  براي

 !خویشاوندان و دشمنان ،براي دوستان ،د می کشندنجات آن ها عالقه دارند در

ر دعا دنه فقط آن ها را تشویق می کنند که قلب شان را به خدا بسپارند بلکه 

و با ناله و اشک و آه از خدا می  بر می افرازندایمان آن ها را به حضور خدا  با

  .خواهند که آن ها را نجات دهد و روحشان را از آتش ابدي برهاند

 در هم میرا یداري روحانی قدرتی را که گناه و جهان بر مسیحیان دارد ب – 4

بت نسکه احساس جدیدي به سوي این حقیقت سوق می دهد  آن ها را .شکند

طعم جدیدي از بهشت می یابند و براي اتحاد با خدا  .پیدا می کنندبه آسمان 

و  رود می بدین طریق جذابیت دنیا از بین از شوق جدیدي لبریز  می گردند.

  .نیروي گناه در هم می شکند

ح نجات و اصال در نتیجه ،وقتی کلیساها این طور بیدار و اصالح شدند – 5

گناهکاران خرد می شود و تغییر هاي سنگی قلب  .ان آغاز می گرددگناهکار

 .اشخاص مختلف از هر گروهی توبه می کنند و ایمان می آورند .دنمی یاب

 تغییر می کند و به اشخاصیقلب آن ها و گردند  خوش قلب میبدترین مردم 

   .پر مهر و محبت و مقدس تبدیل می شوند

هاي  کتاب ،روحانی نوشت بیداريی که در مورد بعد از کتاب هایفینی 

که مربوط به اخالق و رفتار  به یادگار گذاشتبراي مسیحیان نیز  دیگري

تاب ک این  .است مسیحی می باشد و موضوع کلی آن ها تقدیس یا پاك شدن

تی وق .با استقبال زیادي رو به رو شد و هنوز هم خوانندگان زیادي داردها نیز 

) 1به اوبرلین رفت به موضوع مهم تقدیس توجه بیشتري مبذول داشت زیرا (

 مسیحیانن ) وي به اهمیت نمونه بود2( .مخاطبین او بیشتر مسیحیان بودند

او در مورد وعده هاي مذکور  ) دیدِ 3( .دبراي بیداري بی ایمانان بیشتر پی بر
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ه براي کبه وسیله روح القدس هدایت گردید « در کتاب مقدس وسیع تر شد و 

 البته در این مورد اختالف عقیده»  .تالش نمایدقدم بردارد و تقدیس کلیسا 

به طور کلی می توان گفت که به قول دکتر  .زیاد بود بسیاربین اطرافیان او 

ا تهدف اصلی فینی این بود که کلیسا را تشویق کند «  :ترای .اف .جی

 .د و تجربیات بهتري به دست آوردنعالی تري داشته باش زندگیِ  مسیحیان

  » .شکی نیست که در این مورد موفق شد

  

  دانشکده اوبرلین –م سو

ه تصمیم گرفت دعوت براي رفتن ب مستحکمیفینی با توجه به دالیل 

اي از دانشجویان فعال و عالقمند دانشکده الهیات لین  عده .پذیرداوبرلین را ب

ت أآموزشی معروف بیرون آمده بودند زیرا هی ۀواقع در سینسیناتی از آن موسس

قاي آ .ممنوع است برده داريمقرر داشته بود که بحث پیرامون مسئله  مدیره

از  به عنوان یکی ،که کمک هاي زیادي به این دانشکده کرده بود ،آرتور تاپن

بین لین و اوبرلین و بین اوبرلین و فینی نقش رابط  ه داريرهبران مخالف برد

اوبرلین هنوز به تصمیم قطعی نرسیده بودند که دانشجویان  مدیرهت أهی .داشت

ین ا ناسسؤمولی آقاي شیپرد که از  .سیاه پوست را هم قبول کنند یا نه

شت استاد و هم چنین مخارج ه«  :دانشکده بود این پیشنهاد را مطرح ساخت

ه بمبلغ ده هزار دالر تقبل خواهد شد مشروط بر این که کشیش چارلز فینی 

استادي الهیات برگزیده شوند و ایشان به شرطی این دعوت را قبول خواهند 

پیشنهاد  ینات مدیره أهی»  .کرد که دانشجویان سیاه پوست هم پذیرفته شوند

  .را پذیرفت

له علف به وسیدر منطقه اي که جنگلی بود و ن دانشکده اوبرلین اسسؤم

آن  .دانشکده را شروع کردندسازي ساختمان کار هاي زیادي پوشیده شده بود 

ها اسب هاي خود را به درختی بستند ولی یک شکارچی به آن ها گفت که 

در  .ندچند دقیقه قبل در آن جا یک خرس ماده و دو بچه خرس دیده شده ا

جان  آن را به نام کشیش شکده اوبرلین تأسیس شد وچنین جاي خطرناکی دان
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انشجویان د .فردریک اوبرلین که یکی از شبانان برجسته بود نام گذاري کردند

 .به سرعت جلو رفت سازي بودند که کار ساختمان ورزیدهبه قدري مشتاق و 

دکتر آسا ماهان به ریاست دانشکده برگزیده شد و بعداً هم فینی استادي الهیات 

دانشکده اوبرلین از همان ابتدا با حمالت شدیدي رو به رو شد ولی  .ا پذیرفتر

 استادي باعث شد کهمقام چون فینی در تمام جهان مشهور بود انتصاب او به 

کسانی که توسط فینی ایمان آورده  .مراجعه کنندهزاران دانشجو به آن جا 

 تی مشکالت مالی پیشوق .آن ها به اوبرلین آمدند بودند و هم چنین فرزندان

برادران پیش روي بحران هاي اقتصادي مشکالت مالی،  یکی از علل(آمد 

یتانیاي دوستان فینی در بر )  بود که مدنی با رکود اقتصادي روبرو بودند.تاپن 

  .کبیر هزاران پوند به دانشکده کمک کردند

فینی به جاي دکتر ماهان به ریاست دانشکده اوبرلین  1851در سال 

بر پا شد که گنجایش سه هزار نفر را داشت و  چادريدر اوبرلین  .رگزیده شدب

 تموعظه هاي او شامل پیام نجا .فینی براي گروه کثیري از مردم موعظه کرد

براي بی ایمانان و در عین حال تکمیل کننده درس هایی بود که در دانشکده 

  .تدریس می نمود

  

  قدرت موعظه –چهارم 

ر وایت فیلد می گویند که قدرت بیان او به قدري در مورد واعظ شهی

که گداي کوري در یک  موعظه می کردبود که وقتی براي شنوندگان قوي 

دبین که ب در حال سقوط بود حتی آقاي چسترفیلدِ یپرتگاه ۀشب تاریک در لب

تمام  کارش«  :در میان حضار بود نتوانست خودش را کنترل کند و فریاد برآورد

داراي چنین  ،مسائل توضیحِفینی هم براي » !تمام است است ! کارش

 کتاب ازمعروف فینی  ۀمثالً دکتر جوزف تامپسن در مورد موعظ .استعدادي بود

  :چنین می گوید 17:28اشعیا 

درست در مقابل چشم هاي ما طوفانی از باد و باران و تگرگ را چنان مجسم « 

از شدت سرما دگمه هاي  .مساخت که من در تمام بدن خود احساس سرما کرد
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دیدم  ورسید که بیرون رفتم  خود اوج.. تعجب من موقعی به .خود را بستم کتِ

.. ولی عده اي به من گفتند که فینی .آفتاب با نور گرم در حال تابش است

از این را انجام داده است. خب البته آن زمان فینی موعظه هاي قوي تري 

  » .داده بودت قدرت بیان خود را تا حدي از دس

ردم م احساساتدر واقع کمتر اتفاق افتاده است که واعظی این گونه بر 

در عین حال با کمال خون سردي از نیروي منطق استفاده مسلط باشد ولی 

مردم سخن می گفت و به تدریج با در اکثر موارد عمداً به زبان معمولی  .کند

به طوري که دکتر  فتگراوج می می شد او هم  در گیرکه احساسات مردم 

 :لین بیچر در موقع مقایسه فینی با واعظ شهیر اساهل نتلتون چنین می گوید

که جا کهر به نتلتون براي نجات مردم دام می گسترانید ولی فینی آن ها را « 

من  « :پروفسور پارك از دانشکده اوبرلین اعالم داشت»  .می بردمی خواست، 

او هیچ گاه احساسات مردم را تحریک  .یده امبزرگترین موعظه را از فینی شن

» مردم درگیر می شد. نمی کرد ولی طوري موعظه می نمود که احساسات 

 .خدا با او بود .الهی بود یو مسح فیضی خاصحقیقت این است که او داراي 

که برکات جاري می شد و در روح دعا زندگی  مداومت داشت به قدري در دعا 

  :چنین می گوید اولین دورة خدمتشد فینی در مور .می کرد

می دیدم که احساس می کردم  به قدري خودم را براي نجات مردم گران بار« 

از نظر من بی ایمانی کامالً غیرمعقول بود و اطمینان  .باید بدون وقفه دعا کنم

داشتم که دعاهایی که هر روز و هر ساعت با تالش و ایمان به حضور خدا می 

 ،مطمئن بودم که جواب دعاهایم بسیار نزدیک .جاب خواهد شدکردم حتماً مست

  » .بلکه بر در است

جبران کارهاي  براي موعظه هاي آتشین او مردم با عجله در نتیجۀ

مثالً وقتی در بالتون انگلستان موعظه می کرد و  .اقدام می کردندخالف خود 

وند گرفته تا ده ها نفر مبالغی از چند پ ،بود» جبران « موضوع موعظه اش 

 الم ة کاین امر قدرت فوق العاد .به صاحب هایشان پس دادندرا سیصد پوند 

هفتاد سال  اً د و این در حالی بود که او در آن موقع حدودافینی را نشان می د
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» وجدان خوابیده عالئم « یک بار هم که در اوبرلین در مورد  .داشتسن 

ستان از او ابزارهایی به عاریه اظهار داشت که بعضی از دو ،موعظه می کرد

سحرگاه  « :دکتر رایت در این مورد می گویددند. ولی هرگز برنگرداناند گرفته 

 .»دیده می شد در اطراف منزل فینی روز بعد در اوبرلین جنب و جوش زیادي 

کرد که یکی از پسرهاي او بیرون رفت تا  پارسسگ منزل فینی به قدري 

از  همسایگان که می خواست بدون این د که یکی معلوم ش .سگ را آرام کند

 ینی مورد حمله سگ ف ،برگرداندکه به عاریه گرفته بود که دیده شود ابزاري را 

در تمام آن روز آالت و ادوات کشاورزي به خانه فینی آورده  .بود قرار گرفته

 نمی شد که مال فینی نبود ولی از قرار معلوم مردم وقتی نمی توانستند مالکی

را پیدا کنند براي این که وجدانشان راحت شود آن آالت و ادوات را به منزل 

  آورده بودند.فینی 

و  1849اولی در سال  :فینی دو بار از انگلستان بازدید به عمل آورد

بار اول وي حدود نه ماه در خیمه بشارتی وایت فیلد در . 1858سال  دومی در

دکتر کامپبل که از شبانان  .ن آوردندمورفیلد موعظه کرد و عده زیادي ایما

  :چنین می گویدمعروف آن جا بود در مورد روش موعظه فینی 

در  ،مانند شخصی که تحت عمل جراحی قرار داشته باشد ،جماعت معموالً « 

 ینیف.. عده زیادي وقتی به تشریح وضع روحی .حضور فینی به لرزه در می آید

لی این و .صویر دچار شگفتی می شوندگوش می کنند از این ت در غالب موعظه

قدرت تجسم او با قدرت  .فقط یک جنبه از شخصیت او به عنوان واعظ است

رش یا به غاو با توجه به موضوع مورد نظر  .منطق نیرومند او برابري می کند

و یا مالیم می گردد به طوري که قلب حضار را به حرکت در می در می آید 

به ا رقه را جلب می کند و بی تفاوت ترین افراد آورد و حتی اشخاص بی عال

 او گاهی .ولی موضوع همین جا خاتمه نمی یابد .وادار می سازدتفکر نمودن  

دلسوزي نشان می دهد و صدایش مالیم می گردد و چشمانش پر از اشک می 

 .او هر چه باشد ذاتاً چنین است و داراي استعداد هاي خدادادي می باشد .شود
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مدت ه بنظر من درباره صفات آقاي فینی و این نظر را بعد از این که این است 

  » .پنج ماه بارها موعظه هاي او را شنیده ام ابراز می دارم

فینی قبل از رفتن به خیمه بشارتی در دهی در ناحیه هانتینگ دون شایر 

سپس در  .موعظه کرد و در آن جا بالفاصله بیداري روحانی شروع شد

بعد در کلیساي دکتر  .عظه کرد و همان نتیجه حاصل گردیدبرمینگهام مو

ردفورد در ورسستر موعظه کرد و در آن جا نتایج به قدري حیرت انگیز بود که 

ایش که گنج عده اي پیشنهاد کردند که براي او یک خیمه متحرك بر پا گردد

 يپنج تا شش هزار نفر را داشته باشد و در نقاط مختلف بریتانیاي کبیر برا

ولی شبانان محلی نظر دادند که بهتر  .موعظه هاي وي مورد استفاده قرار گیرد

ی خود فینی بعداً اظهار م .است فینی به جاي این کار در کلیساها موعظه کند

دارد که شاید در این مورد اشتباه کرده است ولی طولی نکشید که دکتر کمپبل 

مورفیلد سالمتی او بر اثر کار از او دعوت به عمل آورد و در پایان جلسات در 

ی از وقت .برگرددبه آمریکا  شد کهزیاد مختل شد و بر خالف میل خود مجبور 

ساتمپتون با کشتی به طرف آمریکا حرکت می کرد گروه کثیري از مردم که 

موعظه هاي او توبه کرده بودند در بندر حضور یافتند و تا وقتی  با شنیدناکثراً 

تمال هاي خود را به عنوان خداحافظی با دوست عزیز کشتی دیده می شد دس

  .خود تکان می دادند

فینی براي دومین بار به انگلستان سفر کرد و با  1858در دسامبر 

داري باز هم بی .رو به رو گردید و بالفاصله به موعظه پرداخت گرمیاستقبال 

یاري از و در بساین بیداري ها در جنوب لندن  .آغاز شدهاي روحانی عظیمی 

 .سنت آیوز و هانینگ دون بسیار قوي بود ،هوتون ،نقاط هانتینگ دون شایر

 موعظه کرد نتایج» پناهگاه هاي دروغ « وقتی فینی درباره   هانینگ دوندر 

هم در انگلستان و هم در  ،وي در کلیساهاي زیادي .چشم گیري دیده شد

ي براي زیاد ةرسید عدموعظه کرد و وقتی زمان برگشت به وطن فرا  ،اسکاتلند

  .خداحافطی با او از تمام نقاط انگلستان به بندر لیورپول آمدند
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هنوز سال هاي زیادي براي خدمت در مقابل فینی قرار داشت و سال 

خدمات طوالنی و برجسته او باعث  .هاي آخر به تدریج پر ثمرتر می گردید

ه از زمان رسوالن بشده بود زیرا به یقین می توان گفت که او شهرت فراوان 

دیگري به اندازه فینی براي راهنمایی مردم به سوي مسیح  یتبعد هیچ شخص

افزایش سن تغییر زیادي در او به وجود  .مورد استفاده خدا قرار نگرفته بود

در سال هاي آخر  .همچنان بدون خمودگی راست قامت بودنیاورده بود و 

شبانی  او از .ز پیش ظاهر گردیدزیبایی و نیکویی صفات او بیش ا ،زندگی او

کلیساي اوبرلین استعفا داد ولی رابطه خود را با دانشکده اوبرلین حفظ نمود و 

به آرامی این جهان  1875اوت  16در تاریخ  .گاه به گاه به موعظه می پرداخت

را ترك کرد تا به گروه نیک مردانی بپیوندد که بسیاري را به راه عدالت رهبري 

 در طی این سال هابه تدریج  .و تا ابد مانند ستارگان می درخشندنموده اند 

نام  .ارزش خدمات فینی به عنوان واعظ و شبان و استاد بیشتر روشن می شود

فینی در قلب خوانندگان بی شمار کتاب ها و مطالعه کنندگان شرح حال او 

ه بهایی که ب جاودانه خواهد ماند زیرا در زندگی پیامبر گونه او و در آثار گران

یادگار گذاشته است گنج هاي عظیمی در مورد رهبري مردم به سوي مسیح 

  .وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  

  سخنرانی اول

  ؟بیداري روحانی چیست
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                                     در میان سال ها .عمل خویش را در میان سال ها زنده کن ،اي خداوند« 

                                                                  رحمت را به  آن را معروف ساز و در حین غضب

  .) 2 :3حبقوق » ( یاد آورد 

  

ارمیاي نبی می دانند و تصور می کنند که با  هم عصرحبقوق نبی را 

ه مجازات با توجه ب ،خدا نبی .این پیشگویی قبل از اسارت بابل انجام شده است

ین شد بسیار غمگ ،آیدملتش پیش نزدیک براي اي  در آیندهقرار بود هایی که 

عمل خویش را در میان سال ها  ،اي خداوند«  :و به سوي خداوند فریاد برآورد

عطا فرما  ،خداوندا«  :مثل این است که می خواهد به خدا بگوید .»زنده کن 

 ،در طی این سال هاي هولناك .که مجازات هاي تو اسرائیل را از بین نبرد

در حین غضب  .که مجازات هاي تو باعث بیداري روحانی ما گرددکمک فرما 

  ».رحمت را به یاد آور

 کاري است که باید توسط .کاري است که انسان باید انجام دهد شریعت

وظیفه اي است که بر عهده  .شامل اطاعت از خداست و این انسان انجام شود

سان را به انجام آن تشویق می البته صحیح است که خدا ان .انسان می باشد

قلب یرا ز گذاردانسان تأثیر می  بربه وسیله روح القدس خود  وندخدا اما فرماید

دا در خ تأثیراگر  .است و مایل نیست خدا را اطاعت کند شرارت مملو ازانسان 

 بودندیگر الزم  ،انسان الزم نبود و اگر انسان می توانست خدا را اطاعت کند

 ».عمل خویش را در میان سال ها زنده کن ،اي خداوند«  :عا کندخدا د نبیکه 

علت چنین دعایی این است که مردم قادر نیستند خدا را اطاعت کنند و اگر 

هیچ بشري احکام الهی را اطاعت  نگذاردانسان تأثیر  برخدا با روح القدس خود 

  .نخواهد کرد

 .اشدعیف شده بضتبیداري روحانی وقتی حاصل می شود که ایمان مردم 

بر اثر بیداري روحانی امکان پذیر  اکثر مذاهبمی توان گفت که پیشرفت 

از احساسات مردم براي ایجاد هیجان استفاده  کهخدا الزم دانسته  .گشته است

مردم به قدري تنبل  .مجاب کند که از او اطاعت کنندکند تا بتواند آن ها را 
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و انجیل منحرف می سازد و به  آسمانهستند که امور زیادي فکر آن ها را از 

به وجود آید تا بدین طریق موانع  یهمین دلیل الزم است در آن ها هیجان

باید به قدري هیجان زده شوند که بر این موانع پیروز گردند و  .برطرف گردد

  .بعد از آن بتوانند خدا را اطاعت کنند

ا براي حفظ اگر به تاریخ قوم یهود توجه کنید خواهید فهمید که خد

استفاده می کرد و در این مواقع هیجان  یاز فرصت هاي مخصوص شریعت

وقتی  .شدیدي ایجاد می شد و مردم به سوي خداوند بازگشت می نمودند

زیادي طول نمی کشید که جریانات زمان مدت  آغاز می شدبیداري روحانی 

ود بو مدت زیادي الزم  باعث خاموش شدن آتش بیداري می گشتندمختلف 

د و به گناهانشان ملزم سازنسبت که خدا بتواند به وسیله روح القدس آن ها را 

با استفاده از حوادث آن ها را توبیخ نماید و توجه آن ها را به سوي مهم ترین 

باز هم  .جدیدي آغاز شودموضوع یعنی نجات جلب کند و بیداري روحانی 

و مردم در  می گردد تضعیف مسائل روحانیتکرار می گردد و  چرخههمان 

  .منجالب عشرت و بت پرستی و غرور فرو می روند

باط به قدري کم است و استحکام و پایداري در راه هدف ضدر کلیسا ان

به قدري ضعیف شده است که اگر هیجان شدیدي به وجود نیاید اعضاء کلیسا 

 و کاري براي جالل خدا انجام نخواهند سست می گردنددر انجام وظایف خود 

غالباً از طریق بیداري  روحانی انسان ها يوضع جهان طوري است که احیا .داد

و این وضع تا استقرار فرمانروایی هزار ساله مسیح ادامه استروحانی امکان پذیر 

بارها کوشش شده که بدون استفاده از این هیجانات ادواري وضع  .خواهد یافت

ضر عده زیادي از اشخاص هم در گذشته و هم در حال حا .کلیسا بهتر شود

خیراندیش تصور کرده اند که بهترین راه پیشرفت کلیسا این است که با آرامش 

ر چند ه .کنند دعوتکلیسا  بهبه تدریج بی ایمانان را  ی،و بدون هیچ هیجان

 ولی در عمل نمایدخیلی منطقی جلوه ممکن است این روش از نظر تئوري 

 زا واز خداوند شناخت کافی داشت سا اگر کلی .نتیجه اي دیده نخواهد شد

جان استفاده از هی ،تا همیشه بیدار بماند برخوردار بودکافی  مداومتباط و ضان
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کلیسا به قدري کم اطالع است و به قدري تحت معرفت ولی غیر ضروري بود، 

وجود نداشته باشد وظایف  یتأثیر عوامل مختلف قرار می گیرد که تا هیجان

از قرار معلوم در دوره هزار ساله فرمانروایی  .نجام نخواهد دادخود را به خوبی ا

 در آن موقع کلیسا داراي .مسیح به این نوع هیجانات احتیاجی نخواهیم داشت

د رفت و نمعرفت کامل الهی خواهد بود و عوامل منحرف کننده از بین خواه

ت ز صحیح تربیفرزندان به طر .تمام ایمانداران در اطاعت خدا پایدار خواهند بود

د ع وجومخواهند شد و دیگر خطر دنیوي بودن و پیروي از رسوم جسمانی و ط

وحانی باشیم براي بیداري رنخواهد داشت تا کلیسا را به گناه بکشاند و مجبور 

  .از هیجانات استفاده کنیم

تقامت این هیجانات با اس شد که کلیسا می توانست بدونِی خیلی بهتر م

دستگاه عصبی ما طوري ساخته ولی  ،عت خداوند زندگی کندو پایداري در اطا

زیادي ادامه یابد براي سالمتی ما مضر زمان شدیدي مدت  شده که اگر هیجانِ

در واقع اگر قرار  ما ایجاد اختالل خواهد کرد.انجام وظایف  در خواهد بود و 

ین اباید از ما در مردم تأثیري دائمی داشته باشد  مسائل روحانیباشد که 

ی بتواند تأثیري دائمی داشته باشد دیگر احتیاج مسادلاگر  .یمهیجانات دور بمان

در آن صورت مسیحیان مدت زیادي نخواهند خوابید  .به هیجانات وجود ندارد

 در آن موقع .و بعد از این که کمی بیدار شدند باز هم به خواب نخواهند رفت

به آب و آتش بزنند تا بتوانند  الزم نخواهد بود که خادمان مسیحی خودشان را

ولی وضع جهان مسیحیت طوري  .مدتی نفوذ دنیا را از کلیسا دور سازندبراي 

است که انتظار بیداري روحانی بدون استفاده از هیجان امري باطل و مخالف 

هیجانات بزرگ سیاسی و دنیوي که باعث ناراحتی مسیحیان می  .منطق است

ستند و فکر انسان را از امور روحانی منحرف گردند همگی دشمن خداپرستی ه

وقتی  .خنثی کرد روحانیاین هیجانات را می توان فقط با هیجانات  .می سازند

 ،کلیسا به اندازه کافی قوي نیست الزم است براي خنثی کردن هیجانات مضر

این حقیقت با اصول منطق و شواهد  .از هیجانات روحانی استفاده نماییم

  .دارد تاریخی مطابقت
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ملل غیرمسیحی بدون استفاده از اثرات  بینپیشرفت مسیحیت در 

عده اي کوشش می کنند این کار را از طریق  .بیداري روحانی غیرممکن است

آموزش و پرورش انجام دهند و یا از روش هاي محتاطانه و تدریجی استفاده 

وش ها رپیشرفت مسیحیت با این  ،ولی با توجه به قوانین فکر انسان .کنند

هیجان کافی الزم است تا نیروهاي اخالقی خفته بیدار شود  .امکان پذیر نیست

ف تا زمانی که انسان به طر .و از پیشرفت فساد و گناه جلوگیري به عمل آید

داري روحانی د بینبراي خدا یا انسان ممکن نیست بتوان ،بت پرستی تمایل دارد

حقیقت این امر از آن جا روشن  .يد مگر با استفاده از هیجانات قونایجاد کن

  .می گردد که خدا همیشه از این روش استفاده کرده است

بی جهت نیست که خدا براي پیشرفت مسیحیت از این روش استفاده 

که به  زمانیتا  ،چون انسان تمایل زیادي به اطاعت از خدا ندارد .می نماید

نوان مثال می توان به ع .هیجان نیامده است اقدامی به عمل نخواهد آورد

 ولی از ترس ،گفت عده زیادي وجود دارند که مایلند مسیح را پیروي کنند

ت عده اي راه ب .تمسخر دوستان از تسلیم شدن به مسیح خودداري می کنند

پیش می گیرند و عده اي دیگر توبه و ایمان به مسیح را به تأخیر در پرستی را 

از  این اشخاص .دنیوي بهره مند گردند می اندازند تا بتوانند مدتی از نعمات

ترس خود یا جاه طلبی خود دست نخواهند کشید مگر این که به قدري تحت 

 شوند خود را تسلیم مسیحتأثیر احساس گناه و خطر قرار بگیرند که حاضر 

این ها اشارات مقدماتی بود ولی حاال به اصل موضوع خواهم پرداخت و کنند. 

  :نشان خواهم داد که

  ؟بیداري روحانی چه چیزهایی نیست -ل او

  ؟بیداري روحانی چیست -دوم

  ایجاد کننده بیداري روحانی کدامند؟ عوامل -سوم  

  

  ؟بیداري روحانی چه چیزهایی نیست  –اول 
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غالباً معجزه را مداخله الهی می دانند که به وسیله آن قوانین طبیعی به  – 1

بیداري روحانی از این نظر یک  .کناري گذاشته می شود و یا متوقف می گردد

ر د .تمام قوانین مادي و فکري به قوت خود باقی می مانند .معجزه نیست

قوانین طبیعی نه به کناري گذاشته می شوند و نه متوقف می  ،بیداري روحانی

  .گردند

باالتر از معجزه تعریف دیگري که براي معجزه وجود دارد این است که   - 2

 .بیداري روحانی به این معنی هم معجزه نیست .می کند عملنیروهاي طبیعی 

در بیداري روحانی هیچ چیزي که باالتر از نیروهاي معمولی طبیعی باشد وجود 

 .بیداري روحانی بر اثر کاربرد صحیح نیروهاي طبیعی حاصل می گردد .ندارد

دد وقتی انسان ایماندار می گر .فقط همین است و چیزي بیشتر از این نیست

بلکه نیروهایی را که قبالً داشت  .اري غیر از کارهاي قبلی انجام نمی دهدک

  .به طرز دیگري براي جالل خدا به کار می برد

بیداري روحانی معجزه نیست و به هیچ وجه به معجزه اي متکی نمی   - 3

ده است تعیین ش ابزاربیداري روحانی نتیجه منطقی استفاده صحیح از  .باشد

ي که با استفاده از وسائل به خصوصی نتایج مورد نظر را به درست همان طور

ممکن است در علل اولیه آن معجزه وجود داشته باشد و یا  .دست می آوریم

رسوالن مسیح از معجزات فقط براي جلب توجه مردم به  .وجود نداشته باشد

روحانی  ولی بیداري .پیام استفاده می کردند و اعتبار الهی آن را ثابت می نمودند

و بیداري روحانی حاصله از آن چیزي  استمعجزه یک چیز  .نیستمعجزه 

ه ولی معجز همراه بودمسیح بیداري روحانی با معجزات  در ایام رسوالن .دیگر

  .محسوب نمی شد

 .ناسب استم ابزارگفتم که بیداري روحانی نتیجه کاربرد صحیح پیشتر 

عیین فرموده است بی شک براي که خدا براي ایجاد بیداري روحانی ت ابزاري

را  رابزادر غیر این صورت خدا این  .عیین گردیده اندتایجاد بیداري روحانی 

 ارابز ،بدون برکت خدا ،که همه می دانیم همان طورولی  .تعیین نمی فرمود

تقیم ما نمی توانیم بگوییم که قدرت مس .نمی توانند بیداري روحانی ایجاد کنند
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انین قو .ؤثر است ولی در ایجاد بیداري روحانی مؤثر نیستخدا در رشد غالت م

همان قوانینی است که توسط خدا  ؟طبیعی در مورد روییدن غالت چیست

کالم خدا به دانه تشبیه گردیده و موعظه  ،در کتاب مقدس .تعیین شده است

بیداري  .کردن به پاشیدن دانه و نتایج آن به روییدن گندم تشبیه شده است

مناسب است درست همان طور که ثمر آوردن  ابزارنتیجه استفاده از روحانی 

  .است ابزاردانه گندم نتیجه استفاده صحیح از 

 دیدگاهمن مایلم این موضوع را به خوبی درك کنید زیرا مدت ها این 

و تابع نادرست وجود داشته است که بیداري روحانی امري غیر عادي است 

و  ندارد وجودو نتیجه رابطه اي  ابزاریعنی بین قانون علت و معلول نمی باشد 

هیچ عقیده اي به اندازه این  .ثمرات مورد نظر را به وجود آورند ابزار نمی توانند

نادرست براي کلیسا زیان آور نیست و هیچ عقیده اي غیر منطقی تر از  دیدگاه

  .آن نمی باشد

زرع  ت وفرض کنید که شخصی به میان کشاورزان برود و در مورد کش

فقط  استرا تبلیغ کند و به آن ها بگوید که چون خدا قادر مطلق  دیدگاهاین 

وقتی که مایل باشد به آن ها محصول خواهد داد و صحیح نیست که آن ها 

زمین را شخم بزنند و بکارند و زحمت بکشند  ،براي به دست آوردن محصول

دست خدا خارج کرده و بکنند مثل این است که قدرت را از را و اگر این کار 

نتیجه  و ابزاردر کارهاي الهی مداخله نموده اند و اضافه کند که بین استفاده از 

که اگر کشاورزان این حرف ها  فکر کنید .مورد نظر هیچ ارتباطی وجود ندارد

نتیجه این خواهد بود که مردم جهان  ؟را قبول کنند چه وضعی پیش خواهد آمد

  .داز گرسنگی تلف خواهند ش

همین نتایج در کلیسا به وجود خواهد آمد اگر به ایمانداران بگوییم که 

که هیچ  استقرار دارد و به قدري اسرار آمیز  دست خدابیداري روحانی در 

له در واقع باید دید نتایج حاص .و نتیجه مورد نظر وجود ندارد ابزاربین ارتباطی 

 شماري از افراد به جهنمنتیجه این طرز فکر این است که تعداد بی  .چیست

 بزارامی روند در حالی که کلیسا در این انتظار است که خدا بدون استفاده از 



 

٢٨ 
 

 شرح حال چالرز فینی

این از بهترین حیله هاي شیطان براي هالك ساختن  .آن ها را نجات دهد

  .است ابه جکاشتن گندم بسیار  مثلِدر مورد بیداري روحانی رابطه  .مردم است

ت بسیار مهم وجود دارد که همه باید به آن توجه در فرمانروایی الهی یک حقیق

داشته باشیم و آن این است که مهم ترین و مفید ترین چیزها با به کار بردن 

ن یبد .این یکی از اصول الهی است .به دست می آیندبه راحتی مناسب  ابزار

 تهیه .ساده تأمین می گردند ابزارطریق تمام لوازم ضروري زندگی با استفاده از 

 .ستالوازم تزئینی مشکل تر است و وسائل تهیه آن بغرنج تر و غیرقطعی تر 

تهیه تولیدات مضر و سمی مانند الکل و نظایر آن با خدشه دار ساختن روش 

  .استفاده از شیوه هاي شیطانی انجام می شودبا هاي طبیعی و 

ور اخالقی هم صادق است و چون برکات روحانی ماین اصل در مورد ا

مرده کامالً قطعی ش ابزارالزم است نتایج حاصله از کاربرد صحیح  ستندمهم ه

که وقتی حقایق من اطمینان کامل دارم  .شود و در واقع همین طور هم هست

مناسب به طور صحیح استفاده  ابزارروشن گردد معلوم خواهد شد که اگر از 

اهد مادي خو شود نتایج حاصله در مورد بیداري روحانی خیلی قطعی تر از امور

  .بود

  ؟بیداري روحانی چیست  -دوم 

کلیسا  بیداري روحانی ،وقتی کلیسا در حالتی ضعیف و لغزش خورده باشد

  .بر می گرداند و در نتیجه گناهکاران هم ایمان می آورند شروحانی جایگاهرا به 

 .ودبه گناه خود ملزم شنسبت بیداري روحانی این است که کلیسا الزمۀ  – 1

د شوند و به خدمت خداون ن لغزش خورده نمی توانند بدون مقدمه بیدارمسیحیا

باید  سرچشمه هاي گناه .احتیاج دارند خود عمیق قلب تفتیشبپردازند زیرا به 

 ملزم می گونهدر بیداري واقعی روحانی مسیحیان همیشه این  .خشک شود

د محال ننفکر می کشوند و گناهان خود را به قدري واضح می بینند که گاهی 

لی و نتیجه این گونه نیستالبته همیشه  است خدا گناهان آن ها را ببخشاید.

گناه وجود دارد  ندامت از همیشه احساس عمیق ،واقعی بیداري روحانیِ یک در 

  کند. میدا انکه می تواند افراد را به حد 
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بیداري روحانی چیزي نیست غیر  .توبه می کنندمسیحیان لغزش خورده  – 2

قدم اول  ،درست مانند نجات یک گناهکار .روع جدیدي در اطاعت خدااز ش

ا قلب و به خاك افتادن در حضور خد نیعنی شکست ؛عمیق ۀتوبعبارت است از 

  .با فروتنی کامل و با ترك گناهان

در حالت لغزش خورده ایمانداران وقتی  .می گردد احیاایمان مسیحیان  – 3

لبشان ق وت می گردند و آن ها را نمی ببینند.ان بی تفاگناهکارنسبت به هستند 

حقایق کتاب مقدس در نظر آن ها مانند  .می گرددمانند سنگ خارا سخت 

خواب و خیال است آن ها اعتراف می نمایند که حقایق کتاب مقدس تماماً 

صحیح است و وجدان آن ها این موضوع را تصدیق می کند ولی چون ایمانشان 

ی بیداري ولی وقت .حقایق ابدي را با اطمینان بپذیرندضعیف است نمی توانند 

دیگر مردم را مثل درخت ها نمی بینند بلکه همه چیز پدیدار می شود روحانی 

 شان ایجاد شده به دیگران می نگردند.محبت خدا را در قلباز را با نوري که 

ي سایرین را به سو تااین موضوع باعث می شود که با جدیت تالش نمایند 

چون خدا را خیلی دوست دارند از این که دیگران خدا را  .هدایت کنندیح مس

دلیل با تمام وجود تصمیم می به همین  .دوست نمی دارند غمگین می شوند

در  .گیرند که همسایگان خود را تشویق کنند که خودشان را به مسیح بسپارند

ها  ندگی آندر قلب آن ها ایجاد می شود زمحبتی که نسبت به مردم  ،نتیجه

 .ز می شودلبریآتشین و اشتیاقی  آن ها با محبتقلب  نیز ثمر بخش می گردد.

افرادي که  براي .جهانیان پیدا می کنند یاشتیاق شدیدي نسبت به نجات تمام

خویشاوندان و  ،براي دوستان –به نجات آن ها عالقه دارند درد می کشند 

لکه قلبشان را به خدا بسپارند بنه فقط آن ها را تشویق می کنند که  .دشمنان

و با ناله و اشک و آه از خدا می بر می افرازند آن ها را به حضور خدا مدر دعا 

  .خواهند که آن ها را نجات دهد و روحشان را از آتش ابدي برهاند

 درهم میرا  بیداري روحانی قدرتی را که گناه و جهان بر مسیحیان دارد  – 4

مساعدي می رساند که احساس جدیدي در مورد  آن ها را به موضع .شکند

طعم جدیدي از بهشت می یابند و براي اتحاد با خدا شوق  .کنند بهشت پیدا 
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بدین طریق جذابیت دنیا از بین می رود و  .در آن ها ایجاد می شودجدیدي 

  .نیروي گناه درهم می شکند

ح ات و اصالدر نتیجه نج ،وقتی کلیساها این طور بیدار و اصالح شدند – 5

 .ان خرد می شود و تغییر می یابدگناهکارقلب  .ز می گردداکاران آغگناه

فاحشه ها و  .اشخاص مختلف از هر گروهی توبه می کنند و ایمان می آورند

دترین ب .منفور توبه می کنند و ایمان می آورندو و اشخاص بی دین  الکلی ها

ت به اشخاصی پر مهر و محب و تغییر می کنند و قلبی مهربان می یابندمردم 

  .بدیل می شوندت یو مقدس

  عوامل ایجاد کننده بیداري روحانی –سوم 

 .مورد استفاده قرار می گیرد ابزارمعموالً در نجات مردم سه عامل و یک 

و  ،ندکشخصی که حقیقت را براي گناهکار بیان می  ،سه عامل عبارتند از خدا

 ،در مورد نجات .ز حقیقت یا کالم خداعبارت است ا ابزار .گناهکارشخص خود 

  همکاري می کنند.همیشه دو عامل یعنی خدا و شخص گناهکار 

به وسیله تدبیر الهی و به  :عامل بودن خدا به دو شکل انجام می شود – 1

  .وسیله روح القدس

خدا با تدبیر الهی خود جریان وقایع را طوري ترتیب می دهد که  –( الف ) 

می  هدایترا به جایی  گناهکارخدا  .گرددمی قیقت رو به رو فکر گناهکار با ح

جالب است که خدا چگونه وقایع را ترتیب  معموالً .را بشنودکه حقیقت  کند

می دهد و چطور شرایطی ایجاد می نماید که بیداري روحانی ضروري به نظر 

وضع هوا و چگونگی سالمتی مردم و سایر شرایط طوري ترتیب داده  .برسد

فینی  1832وقتی در سال  (می سازند.  ترحقیقت را قویکالم شوند که نفوذ می 

وبا شیوع  بیماري ،کلیساي مشایخی گردیدیک و شبان  ساکن شددر نیویورك 

ود خ ۀیک روز که از خان .یافت که در محل سکونت فینی خیلی شدید بود

 خارج می جسداز پنج خانه پنج دارند بیرون را نگاه می کرد مشاهده کرد که 

خودش هم به بیماري دچار شد و هر چند به تدریج شفا یافت ولی ضعف  کنند.

وقتی سالمتی خود را باز یافت عالوه بر روزهاي یکشنبه  .بدنی او باقی ماند
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بی شک عامل اصلی موعظه بود ولی خاطره  .مدت بیست روز موعظه کردبه 

ت توسط فینی صورت گرف اشاراتی که در مورد آن بیمارياین بیماري واگیر و 

ه ک ندیکی از علل ایمان آوردن مردم بود و  ایمان آورندگان به قدري زیاد بود

 هدف فینی هیچ وقت این نبود که محل .به زودي کلیساي دیگري تأسیس شد

 سایر کلیساها پر کند بلکه بیشتر در فکر جلب يموعظه خود را به وسیله اعضا

وسعه یافت که فینی در این مورد چنین نوشت کار به قدري ت .بی ایمانان بود

وقتی نیویورك را ترك می کردم هفت کلیسا داشتیم که تمام اعضاي آن  « 

  » .سعی می کردند دیگران را نزد مسیح بیاورند

واعظی که مورد احتیاج مناسب عجیب است که خدا چگونه در وقت 

ت به که حقیق می فرستد! عجیب است که خدا چگونه ترتیبی می دهدرا  است

  !برسدخصوص در موقع مناسب به شخصی که به آن احتیاج دارد 

( ب ) عامل بودن مخصوص خدا به وسیله روح القدس. خدا که به فکر مردم 

دسترسی مستقیم دارد و سرگذشت هر فرد گناهکار و وضع او را به طور کامل 

رت و با قدانتخاب می کند  باشدمی داند، حقیقتی را که با وضع او مناسب 

الهی خود آن را براي او روشن می سازد. این حقیقت را به قدري روشن و قوي 

ینی می کند و اسلحه یاغی گري خود شو نیرومند می سازد که گناهکار عقب ن

و به سوي خداوند بر می گردد. تحت نفوذ الهی، حقیقت  گذاردرا بر زمین می 

راد افرا در جنبه هایی از زندگی راه خود را مانند آتش می گشاید. خدا حقیقت 

روشن می سازد که مغرورترین و سنگدل ترین شخص هم به زانو در می آید. 

اگر مردم مایل باشند خدا را اطاعت کنند، حقیقت در کتاب مقدس کامالً روشن 

بفهمند. را از طریق شنیدن موعظه می توانند آن چه الزم است مردم  است و

ت کنند، خدا حقیقت را در فکر آن ها به طرز اطاع نمی خواهندولی چون 

می سازد و با نور خود طوري روح آن ها را ملزم می سازد  آشکارمخصوصی 

نجات می  وخداوند می گردند  که دیگر نمی توانند مقاومت کنند بلکه تسلیم

  یابند.
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ود خاصلی  ابزارنیستند بلکه  ابزارعامل بودن انسان. مردم در دست خدا  – 2

در آن مسیر اخالقی را دارد و  عاملِیک . واعظ در این کار نقش است حقیقت

غیر فعال نیست بلکه فعاالنه به ایمان  ابزارتنها یک  واعظعمل می کند. 

  آوردن گناهکاران کمک می نماید.

گناهکار مستلزم اطاعت یک عامل سوم خود گناهکار است. ایمان آوردن  – 3

او انجام شود زیرا  همکاريیمان آوردن بدون او از حقیقت است. امکان ندارد ا

امل و ع الهی ابزار ا شنیدن از خودش باید عمل صحیح را انجام دهد. گناهکار ب

أثیر و این ت گذارندانسانی تشویق می گردد. مردم بر هم نوعان خود تأثیر می 

محدود به سخن گفتن نیست بلکه شامل نگاه کردن، اشک ریختن و رفتار 

می باشد. مثالً شخص نا آرامی را در نظر بگیرید که همسري با  نیز روزمره

مسیح وار ایمان دارد. نگاه این زن و مالیمت و وقار و لطف و مهربانی او، که 

است. این وضع دائماً باعث توبیخ  ش، مانند موعظه اي دائمی براي شوهراست

 ش او میشوهر می گردد و مثل این است که این موعظه به طور دائمی به گو

  رسد.

 دن با دیمردم می توانند قیافه همسایگان خود را بخوانند. بی ایمانان 

آن ها سبک و  آفکارچشم هاي مسیحیان به افکار آن ها پی می برند. اگر 

. اگر آن ها پر از روح خدا آن را سریعاً خواهند فهمیدبی ایمان  استرس زا باشد،

 . غالب بی ایمانان فقط با مشاهده قیافهباشند، باز هم بی ایمانان خواهند فهمید

  مسیحیان به سوي مسیح رهبري می شوند.

در آرامش  .آن بازدید کنداز خصی یک بار به کارخانه اي رفت که ش

کسانی  .قرار داشت زیرا در جلسات بیداري روحانی حاضر شده بود یکامل فکريِ

 .ستکیکه او تند که در کارخانه کار می کردند او را می شناختند و می دانس

در گوش زن جوانی که مشغول کار بود او را دید و در مورد او سخنان سبکی 

آن مرد ایستاد و با اندوه به او نگاه  .یکی از همکاران خود زمزمه کرد و خندید

زن جوان از کار دست کشید و نخ پاره شد ولی او به قدري ناراحت بود  .کرد

ز پنجره به خارج نگاه کرد تا بتواند بر خود او ا .که نتوانست نخ را گره بزند
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از  باالخره .و باز کوشید خودش را جمع و جور کند ولی نتوانست شودمسلط 

 آن .آن شخص نزد زن جوان رفت و با او سخن گفت .شدت ناراحتی نشست

این احساس مانند آتش به  .زن جوان به طرز عجیبی احساس گناه می کرد

رایت کرد و ظرف چند ساعت تقریباً تمام کارکنان تمام قسمت هاي کارخانه س

این احساس به قدري شدت یافت که  .نسبت به گناهان خود ملزم گشتند

کار  اددبسیار متعجب شد و پیشنهاد  ،صاحب کارخانه که شخصی دنیوي بود

تشکیل دهند و اظهار داشت ایمان آوردن مردم ۀ دعایی را تعطیل کنند و جلس

ظرف چند روز صاحب کارخانه و تقریباً تمام  .لی مهم تر استاز کار کارخانه خی

 ،چشمان این شخص .مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتند ،کارکنان

ه بنسبت قیافه موقر و لطف و محبت او باعث توبیخ زن جوان گردید و او را 

  .شد آغازملزم ساخت و از این واقعه کوچک بیداري روحانی عظیمی  شگناه

سخنان صاحب کارخانه که دستور داد  .ص فوق الذکر خود فینی بوده استشخ

کارخانه را تعطیل کنید و بگذارید مردم به «  :کار تعطیل شود دقیقاً این بود

ین به هم » !امور دینی بپردازند زیرا نجات مردم از کارخانه خیلی مهم تر است

ل سه روحانی تشکیدلیل درهاي کارخانه بسته شد و کار متوقف گردید و جل

 فینی را براي تشکیل جلسات ،که مدیر آن کارخانه بود ،برادر زن فینی .شد

بشارتی به آن محل دعوت کرده بود و شب قبل جلسه اي در یکی از مدارس 

ان غالب کارگران جو .بر پا گردیده بود که عده زیادي در آن شرکت کرده بودند

یل شد شرکت کردند و بسیاري آن کارخانه در جلسه اي که در مدرسه تشک

عد به همین دلیل وقتی فینی صبح روز ب .هستند گناهکارمتوجه شده بودند که 

آن ها براي اتخاذ تصمیم نهایی در  تقریباً همۀ ،از کارخانه بازدید به عمل آورد

ایخی ي مشهاکلیسایکی از  شبانِ  .مورد تسلیم شدن به مسیح آماده بودند

 مورد جلسات بیداري روحانی آن جا نوشت خاطردر گزارشی که در  محلی

بیداري روحانی سه هزار نفر مسیح را به عنوان نجات  آننشان کرد که در طی 

  .دهنده خود پذیرفتند
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عالقه د هر جا برون ،اگر مسیحیان از صمیم قلب به مسیح عالقمند باشند

 ،ر باشندولی اگر سرد و سبک و ناپایدا .را در دیگران هم ایجاد خواهند کرد

از بین ز نیطبیعتاً احساس گناه را حتی در گناهکارانی که تازه بیدار شده اند 

خانمی را می شناختم که به نجات خیلی عالقمند بود ولی یک  .خواهند برد

وقتی  .روز با کمال تأسف متوجه شدم که عالقه خود را از دست داده است

ر را با عده اي مسیحی ظه از علت را جستجو کردم متوجه شدم که یک بعد

 القهعدر اثر آن مشارکت و فکر نمی کرد که ممکن است  گذرانده بوددنیوي 

ولی چون این ها مسیحیانی سبک و دنیوي  اش به مسیح را از دست بدهد.

این مسیحیان با این طرز  .بودند این خانم عالقه خود به مسیح را از دست داد

  .نشد احیازیرا عالقه او دیگر  رفتار خود باعث هالکت این خانم شدند

مناسب براي راهنمایی مردم به سوي مسیح  ابزارکلیسا وظیفه دارد که از 

 .ندبراي نجات خود استفاده کن ابزاراز این گناهکاران نمی توانند  .استفاده کند

کاري که گناهکاران می توانند  .را مورد استفاده قرار دهد آن ابزارکلیسا باید 

 .این است که یا به حقیقت تسلیم شوند و یا با آن مخالفت نمایندانجام دهند 

براي ار آن ابزاشتباه خواهد بود اگر گناهکاران فکر کنند خودشان می توانند از 

هدف اصلی بیداري روحانی و تمام فعالیت هاي  .نجات خود استفاده کنند

 یا از آندر آخر مربوط به آن این است که حقیقت را به شما عرضه کند که 

  .کنیدمی و یا آن را رد  می نمائیداطاعت 

  

  توضیحات:

معجزه است و حتی امروز هم یک که بیداري روحانی  شدقبالً تصور می ـ  1

در این مورد به قدري  اطالعاتشانعده اي دیگر  و را دارند تفکرعده اي همین 

خواهند  یپتفکراتشان  پوچ بودن به سریعاً ناقص است که اگر کمی فکر کنند 

سال هاي متمادي کلیسا فکر می کرد که بیداري روحانی یک معجزه  .برد

می کند و انسان در آن دخالتی ندارد و تنها  عملنیروي الهی فقط است که 

کاري که آن ها می توانند انجام دهند این است که منتظر کار خدا باشند درست 
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و تگرگ یا زمین لرزه  در ایجاد رعد و برق و طوفانانسان ها همان طور که 

تنها در سال هاي اخیر است که شبانان متوجه شده اند که می  .نقشی ندارند

 .اشندبیداري روحانی نقش فعالی داشته ب ابزار مناسب برايتوانند با به کار بردن 

شبیه باران است که گاهی در یک که بیداري روحانی قبالً تصور می کردند 

ی بارد و روحانیون همان طوري که نمی توانند شهر و گاهی در شهري دیگر م

باران را از شهري به شهر خودشان بیاورند در مورد بیداري روحانی هم نمی 

  .توانند چنین کاري انجام دهند

تصور می کردند که تقریباً هر پانزده سال یک بار بیداري  بسیاري

ابند می ی روحانی ایجاد می گردد و کسانی که خدا تعیین فرموده است نجات

تدریج  به .گردد آمادهو بعد از آن کلیسا باید منتظر بماند تا محصول دیگري 

دند و تصور می کردند که هر پنج را کمتر کردند و به پنج سال رساناین مدت 

عتقد بود که م ییکی از شبانان .می شودبیداري روحانی ایجاد یک سال یک بار 

 واقع می شود به طرز شگفت انگیزيیک بار بیداري روحانی فقط هر پنج سال 

سال بعد در شهر مجاور بیداري  با بیداري روحانی در کلیسایش مواجه شد.

و این شبان چند روز بعد به آن جا رفت تا  دیگري به وقوع پیوستروحانی 

اً روح .شنبه عصر به خانه برگشت و به اطاق مطالعه خود رفت .موعظه کند

کلیسا او را آزار می داد.کم کم به این نتیجه  مکدر بود و عدم بیداري اعضاي

 تعداد افراد وفات یافته  .ندارندرا هنوز نجات  افرادفالن تعداد از « رسید که: 

مقدار از آن ها بدون نجات دنیا را ترك می و این  تعداد استدر سال فالن 

ان تاگر بیداري روحانی قبل از پنج سال شروع نشود فالن تعداد از سرپرسکنند. 

این ارقام را روي کاغذ آورد و در موعظه »  .خانواده ها هالك خواهند شد

ا آن جمالت روقتی  .فرداي خود با قلبی اندوهگین به این نکات اشاره کرد

یق و احساسات عم فکر نمی کردبیداري روحانی  بهبه هیچ وجه بیان می کرد 

 ل نفر از سرپرستانقلبی خود را بر زبان آورد و همین موعظه باعث شد که چه

بدین  .شدآغاز در آن جا و بیداري روحانی نیرومندي  کنندخانواده ها توبه 

طریق نظریه او در مورد این که بیداري روحانی هر پنج سال یک بار اتفاق می 
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پس نتیجه می گیریم که بیداري روحانی از نظر الهی به  .افتد کامالً باطل شد

  .هیچ وجه معجزه نیست

عقاید غلط مردم در مورد فرمانروایی  ،از موانع بزرگ در بیداري روحانیـ یکی  2

 .بسیاري از مردم مفهوم صحیح فرمانروایی الهی را درك نکرده اند .الهی است

 مانند یکه طرفه،آن ها به غلط تصور می نمایند که خدا کارها را به طور یک 

براي  رابزااستفاده از دیکتاتور انجام می دهد و به همین دلیل خیال می کنند 

د وجو آیه ايهیچ ولی در کتاب مقدس  .است بی معناایجاد بیداري روحانی 

این عقیده را  .داراي چنین مفهومی استپادشاهی خداوند ندارد که نشان دهد 

ادشاهی پتمام شواهد نشان می دهند که در نمی توان ثابت کرد بلکه برعکس 

 اهدافو  ابزاربین  ،مربوط به فیض الهی هم در طبیعت و هم در امور ،آسمان 

طبیعی وجود ندارد که خارج از حیطه  ۀهیچ واقع .وجود داردتنگاتنگی ارتباط 

خدا کائنات را مانند ماشینی خلق نکرده است که بدون دخالت  .اقتدار خدا باشد

و آن را به  کائنات را به حال خود رها نکردهخدا  .دنالهی به کار خود ادامه ده

او بر تمام کائنات  .نیست یخدا خداي غیرفعال .نگذاشته استوا ل خود حا

بزارِ ا با استفاده ازولی در عین حال تمام وقایع طبیعی  .نظارت و تسلط دارد

علیت یا علت و معلول و استفاده انسان از  قانونوجود  .اتفاق می افتدمناسب 

  .وایی الهی وجود نداردبراي انجام کارها به این معنی نیست که فرمانر ابزار

و امکانات  ابزارعده اي با استفاده از  همه این توضیحات هنوزبا وجود 

ا می شم«  :گونه می گویندبراي شروع بیداري روحانی مخالف هستند و این 

اشید باید مواظب ب ایجاد کنید؟خودتان بیداري روحانی  زورخواهید با استفاده از 

بهتر است کار خود را با روش معمولی  .ه نکنیدکه در فرمانروایی الهی مداخل

 .عطا فرمایدادامه دهید و بگذارید هر وقت خدا صالح می داند بیداري روحانی 

 وافرمانرواي واقعی خدا است و کوشش شما در شروع بیداري روحانی را باید 

 .این درست همان موعظه اي است که شیطان می خواهد»  .تعیین نماید

مکاري با شیطان همین است که موعظه کنیم فرمانروایی خدا به ه بهترین راهِ

  .این معنی است که براي شروع بیداري روحانی تالشی به عمل نیاوریم
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 پیشتا چند سال «  :چنین نوشت 1832کشیش کالوین کالتون در سال 

 کلیساها و مسیحیان براي :بودگونه وضع بیداري هاي روحانی در آمریکا این 

انی انتظار می کشیدند همان طوري که مردم در انتظار باران بودند بیداري روح

مدت ها  .و هیچ فکري نمی کردند که خودشان در این مورد وظیفه اي دارند

ولی  .ردیدتعبیر می گ "گشتن تسلیم اراده الهی "	 معنايسستی و تنبلی به 

ع به اقحاال به تدریج روشن می شود که صبر کردن براي بیداري روحانی در و

این معنی است که هیچ صبر نکنیم و صبر کردن وکاري نکردن به معنی اعتماد 

   .به خدا نیست بلکه نتیجه بی ایمانی و تنبلی است

ـ اکنون متوجه خطاي کسانی می شوید که می گویند مسیحیت را بدون  3

بیداري روحانی بهتر می توان توسعه داد و بدین طریق از هر نوع تالشی براي 

این ها استدالل می کنند که چون  .برمی دارنددست جاد بیداري روحانی ای

 عکسیگاهی نتایج  روحانیوجود احساسات و هیجان هاي شدید در مورد امور 

ین عقیده ا .پس بهتر است اصالً در فکر بیداري روحانی نباشیم ،به بار می آورد

حتی در ه فادسوءاست به علتالبته قبول داریم که ممکن است  .صحیح نیست

 ایجننت)  .روایی اخالقی هم ( بدون این که خدا تقصیري داشته باشدفرمان

تجربه نشان داده است که در شرایط حاکم بر جهان ولی  نامطلوبی به وجود آید

نباید انتظار داشته باشیم که مسیحیت پیشرفت بدون بیداري هاي روحانی 

ود اي روحانی نسبت داده می شنتایج بدي که به بیداري ه .زیادي داشته باشد

به هیچ  کلیسا .در مقایسه با فواید بی شمار آن بسیار ناچیز به نظر می رسد

ین کاري چن .وجه نباید به این فکر بیفتد که از بیداري روحانی دست بکشد

براي کلیسا بسیار خطرناك است و صدمه شدیدي به بشارت وارد می سازد و 

  .باعث بدبختی جهانیان می گردد

کشیش رابرت بیرد یکی از برجسته ترین شبانان کلیساي مشایخی 

ال که در س» دین در ایاالت متحده آمریکا « آمریکا در کتاب عالی خود به نام 

ه در ک» بیداري هاي روحانی « در فصل  ،براي اروپاییان انتشار یافت 1840

ت در ه اسبا وي هم کاري داشتنیز نوشتن آن دکتر گودریچ از دانشگاه بیل 
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ر از چه چیزي بیشت« چنین می گوید مورد تاریخ و فواید بیداري هاي روحانی 

خدا با روح  ؟بیداري روحانی می تواند عالقه مسیحیان را به خود جلب کند

روحانی از دیدن بیداري  القدس خود در بیداري روحانی حضور دارد! هر مسیحیِ 

چه چیزي از  .ینان می نمایدروحانی در قلب خود احساس شادي و امید و اطم

لغزش خورده در ایمان خود استوار گردد و تمام  مهم تر است که کلیسايِ این 

ی وقتی چنین اطمینان ؟اعضاء کلیسا با هماهنگی کامل مشغول خدمت شوند

و در عین حال با فروتنی توأم باشد و به نیروي عظیم روح  شعله وردر کلیسا 

  » .برکات عظیمی عطا خواهد فرمودخدا حتماً  ،القدس متکی گردد

در مورد بیداري روحانی را براي این تهیه نکرده  مجموعۀ موعظاتـ من این  4

من حاضر نیستم وقت و نیروي  .ام که درباره این موضوع نظریه پردازي کنم

 سیراب نمایمخود را صرف سخنرانی هایی بکنم که حس کنجکاوي مردم را 

من به هیچ وجه مایل نیستم  دهم.ار آن ها قرار و موضوعی براي بحث در اختی

 که بعدموعظه کنم  طوري من نمی خواهم .درباره بیداري روحانی موعظه کنم

لی و»  !مز را درباره بیداري روحانی فهمیدحاال همه چی«  :یدئاز خاتمه آن بگو

  .در این مورد هیچ کاري انجام ندهید

د پیروي خواهیخواهد شد را  ن آیا حقایقی که از کالم خدا براي شما روش

آیا این حقایق را به خانواده  ؟به کار خواهید بستدر زندگی خود آن را کرد و 

ت یا این که وق ؟و آشنایان و همسایگان و به همشهریان خود تعلیم خواهید داد

 بیداري روحانی خواهید کرد ولی مختلف دربارة تعالیمِخود را صرف یاد گرفتن 

خواهم به محض این که چیزي  من از شما می ؟واهید داشتعملی برنخ یقدم

ه در محلی ک داري روحانی یاد می گیرید فوراً  به آن عمل کنید تادر مورد بی

 اگر مایل به این کار نیستید بهتر .سکونت دارید بیداري روحانی شروع شود

ن ایاست از اول به من بگویید تا این که من نیروي خود را بی جهت صرف 

اد یا که این کار را انجام خواهید دباید همین حاال تصمیم بگیرید  .نکنمالیم تع

طوري که می دانید ما از گناهکاران می خواهیم که به محض شنیدن  همان .نه

به همین دلیل صحیح نیست که به شما هم  .ام انجیل آن را اطاعت نمایندغپی
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همین  پس !ت نمایید یا نهمی خواهید خدا را اطاعآیا  فکر کنید تاوقت بدهیم 

حاال از شما می خواهم که در حضور خدا با کمال احترام قول بدهید که هر 

و هم چنین دعا کنید چیزي در مورد وظایف خود یاد می گیرید فوراً به عمل 

  .جاري سازدکلیسا و شهر شما کنید که خدا روح القدس خود را بر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سخنرانی دوم
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  ؟باید در انتظار بیداري روحانی باشیم چه وقت

  

  ) 6:  85(مزمور »  ؟آیا برگشته ما را حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادي نمایند« 

  

مزامیر احساس می کرد که خدا نسبت به قوم خود لطف دارد  ةسرایند

و در حالی که نیکویی خدا را در آزاد ساختن قوم از اسارت به یاد می آورد و در 

 :براي بیداري روحانی این طور دعا می کند ،الی که به آینده چشم دوخته بودح

ن به چو»  ؟حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادي نمایند آیا برگشته ما را «

نده سرای ،وباره برقرار شده بوددلطف الهی مراسم عبادتی در معبد اورشلیم 

بیداري روحانی عطا یک مزامیر دعا می کند که خدا براي تکمیل کار خود 

  .فرماید

در سخنرانی اول کوشش کردم نشان دهم که بیداري روحانی چه 

انی بیداري روحبیداري روحانی چیست و عوامل ایجاد کننده  ،چیزهایی نیست

   :موضوعاتی که اکنون می خواهم درباره آن ها بحث کنم عبارتند از .ندکدام

  

؟                                                         تبیداري روحانی الزم اس زمانی ـ چه اول

                                              .قعی که الزم استاـ اهمیت بیداري روحانی در مو دوم

  ؟ـ چه وقت باید در انتظار بیداري روحانی باشیم سوم

  

  ؟بیداري روحانی الزم است زمانیاول ـ چه 

مسیحیان احتیاج به محبت برادرانه و اعتماد مسیحی وجود  ینبـ وقتی در  1

در آن موقع فریاد مردم  .بیداري روحانی الزم است زماندر آن  ،داشته باشد

وقتی مسیحیان لغزش خورده و در  .براي بیداري روحانی شنیده خواهد شد

گر دینمی توانند نسبت به یک ،باشندبا خداوند روحانی از ارتباط  یسطح پایین

آن محبت و اعتمادي را داشته باشند که مسیحیان جدي و فعال و مقدس 

خدا نسبت به تمام مردم یک محبت کلی دارد ولی فقط کسانی را از  .دارند
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لبی محبت ق .صمیم قلب محبت می نماید که زندگی مقدسی داشته باشند

اگر  .مسیحیان نسبت به یکدیگر رابطه مستقیم دارد با میزان قدوسیت آن ها

وم او حی که در قیمحبت مسیحی عبارت باشد از محبت نسبت به سیرت مس

در آن صورت وقتی این محبت وجود خواهد داشت که سیرت  ،وجود دارد

را  حییمسیحی باید سیرت مس .مسیحی در مسیحیان وجود داشته باشد

 همنعکس نماید و روح مسیح را نشان دهد تا سایر مسیحیان بتوانند او را صمیمان

صیحت ن دنیوي هستند رانمی توانیم مسیحیانی که داراي زندگی  .محبت کنند

ن در یکدیگر چیزي نمی بینند که چنیزیرا  یکدیگر را محبت کنند تاکنیم 

احساس آن ها نسبت به یکدیگر همان  .محبت صمیمانه اي ایجاد نماید

 آن ها هفقط این موضوع ک .احساسی خواهد بود که نسبت به گناهکاران دارند

اند محبت نمی تو ،ربانی شرکت می کنندعضو کلیسا هستند و گاهی در عشاي 

  .ده شودیمسیحی ایجاد کند مگر این که سیرت مسیح در آن ها د

 ،ـ وقتی در میان مسیحیان اختالف و حسادت و بدگویی وجود داشته باشد 2

ه نشان می دهد ک عالئماین  .است الزامیدر آن موقع بیداري روحانی 

مسیحیان از خدا دور شده اند و وقت آن رسیده که در مورد بیداري روحانی 

وحانی ردر کلیسا وجود داشته باشد پیشرفت  نشانه هاوقتی این  .فکر کنند

ود موج شرایطوجود نخواهد داشت و هیچ چیز مانند بیداري روحانی نمی تواند 

  .را عوض کند

ادت مشاهده کنیم که مسیحیان از ع وقتی دنیا وارد کلیسا شده باشد.ـ وقتی  3

هاي دنیوي پیروي می کنند و به دنبال لذت هاي دنیوي هستند و کتاب هاي 

باید بدانیم که کلیسا از نظر روحانی در سطح پایینی قرار  ،دنیوي می خوانند

معلوم می شود که این مسیحیان از  .است از رسالت خود منحرف شدهدارد و 

  .ج زیادي به بیداري روحانی دارندخدا دور هستند و احتیا

 ،ـ وقتی کلیسا می بیند که اعضاء در گناهان بزرگ و ننگ آور می افتند 4

وقت آن است که بیدار شود و از صمیم قلب از خدا تقاضاي بیداري روحانی 

 و باعث تمسخر مسیحیان توسط بیانجام می شوند وقتی این گناهان  .بنماید
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ام می خواهی با ن « :رسیده است که از خدا بپرسیموقت آن  ،ایمانان می شوند

  » ؟کنی عظیم خود چه

بیداري  ،وقتی در کلیسا یا کشور روحیه مباحثه و مشاجره وجود داشته باشدـ  5

ن در چنی .روحیه مباحثه و مشاجره نیست ،روحیه مسیحی .روحانی الزم است

  .محیطی مسیحیت پیشرفت نخواهد کرد

یسا پیروز می گردند و آن ها را مورد توهین قرار می ـ وقتی شریران بر کل 6

  .یمفکر بیداري روحانی باش بهزمان آن رسیده است که  ،دهند

وقت آن  هستند و دچار حماقت می گردند،ـ وقتی گناهکاران بی احتیاط  7

ن در چنین موقعی مسیحیا .خود را آغاز کنندرسیده است که مسیحیان  تالش 

ق می اتفاهمان طور که وقتی در شهر بزرگی حریقی  باید بیدار شوند درست

ظف است مونیز کلیسا اطفاي آن می گردند مأمورین آتش نشانی مشغول  افتد

آیا صحیح  .خاموش سازدشده را که براي شریران افروخته  یآتش هاي جهنم

 ؟مأمورین آتش نشانی به خواب بروند رخ دادهاست وقتی در شهر آتش سوزي 

 ،که گناهکاران با کمال حماقت در آتش جهنم فرو می رونداگر در زمانی 

گناهشان از آن مأموران آتش نشانی خیلی بیشتر  ،به خواب بروندنیز مسیحیان 

  .خواهد بود

  

  دوم ـ اهمیت بیداري روحانی در این شرایط

ـ بیداري روحانی تنها چیزي است که می تواند مالمت و سرزنش مخالفین  1

 بدون .در جامعه را براي همه آشکار سازدمسیحیت ایگاه جرا خنثی نماید و 

این مالمت ها بیشتر خواهد شد و کلیسا در نظر همه خوار  ،بیداري روحانی

ممکن است تالش هاي دیگري به عمل آورید و امکان دارد  .خواهد گردید

خواهد نید ولی فایده زیادي ئبعضی از جنبه هاي ناقص اجتماعی را اصالح نما

ر خواهد وضع را بدت فعالیت هااگر بیداري روحانی وجود نداشته باشد این  .داشت

ممکن است یک عبادتگاه بسیار عالی بسازید که صندلی هاي آن از چوب  .کرد

دنیا باشد  نويپیاآن بهترین  پیانويگردو باشد و منبر بی نظیري داشته باشد و 
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ترام بی ایمانان را این کار ممکن است اح .و خالصه از هر لحاظ عالی باشد

آن  حتی ضرر .نسبت به کلیسا افزایش دهد ولی فایده زیادي نخواهد داشت

خواهد روحانی منحرف  زیرا توجه آن ها را از مسائل واقعیِبیشتر خواهد بود 

بیاورند آن ها را از توبه دور ایمان شود آن ها به جاي این که باعث  ساخت و

انی آن از تأثیر روح ،یسا بیشتر افزوده شودهر جا به تزئینات کل خواهد ساخت.

 ،براي این که دنیا نتواند کلیسا را مورد تمسخر قرار دهد .کاسته می شود

  .مسیحیان باید با نیروي بیشتري کار کنند و پر از روح القدس باشند

لیسا ک ياعضا بینـ هیچ چیز دیگري مانند بیداري روحانی نمی تواند در  2

ه براي این ک .کار فقط بیداري روحانی است ةچار .اد کندمحبت و اعتماد ایج

 یافتد.اتفاق بمسیحیان بتوانند محبت خود را ابراز دارند باید بیداري روحانی 

داشتن چنین محبتی مستلزم اعتماد است و اعتماد نتیجه دین داري واقعی 

د ااگر شبانی متوجه شود که اعتم .می شود نمایاناست که در بیداري روحانی 

باید براي بیداري روحانی تالش کند که  ،مردم را تا حدي از دست داده است

مقصودم این نیست که انگیزه او از ایجاد  .استبهترین روش براي جلب اعتماد 

ولی ثمره آن جلب اعتماد خواهد  ،بیداري روحانی باید جلب اعتماد مردم باشد

ت ه شود که دیگران نسبکلیسا متوج يپس اگر یکی از رهبران یا اعضا .بود

تنها یک راه چاره وجود دارد و آن این است که خودش  ،به او سرد شده اند

چنین روحیه اي باعث  .بیدار شود و سیرت مسیح را به دیگران نشان دهد

خواهد گردید و محبت برادرانه  احیااعتماد  .بیداري دیگران هم خواهد شد

  .افزایش خواهد یافت

بیداري روحانی الزم است تا از مجازات الهی جلوگیري  ـ در چنین مواقعی 3

اگر خیال کنیم که بیداري روحانی فقط معجزه است و کلیسا در ایجاد آن  .شود

«  :در آن صورت نمی توانیم به کلیسا بگوییم .به بیراهه رفته ایم ،نقشی ندارد

»  .مجازات الهی قریب الوقوع خواهد بود ،اگر بیداري روحانی ایجاد نشود

ستند همسیحیان  خودِاین بیداري روحانی وجود ندارد  اگرحقیقت این است که 

ناهکاران اگر گ نیز مسئولند چون ایمان نیاوردند.گناهکاران  که مسئولند هر چند
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ل را خدا بارها قوم اسرائی .حتماً گرفتار تنبیه الهی خواهند گردید توبه نکنند

ران توجه نمی کردند و از توبه و بیدار مجازات فرمود زیرا به پیام هاي پیامب

کلیساها و حتی فرقه هایی را دیده ایم که تحت  .شدن خودداري می نمودند

گشته آیا بر« محکومیت الهی قرار گرفته اند زیرا بیدار نشده و دعا نکرده اند 

  » ؟ما را حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادي نمایند

 .اند از انهدام چنین کلیسایی جلوگیري نمایدـ فقط بیداري روحانی می تو 4

کلیسایی که این طور به طرف تباهی می رود نمی تواند بدون بیداري روحانی 

نیز به کلیسا افزوده شود قطعا آن جدیدي  ياگر اعضا .به حیات خود ادامه دهد

بدون بیداري روحانی تعداد فوت کنندگان در سال  .خدانشناس خواهند بودها 

وجود  کلیساهایی بعضی از کشور هادر  .جدید خواهد بود يز تعداد اعضابیشتر ا

آن ها به تدریج فوت کرده اند و چون بیداري روحانی  يداشته است که اعضا

  .افزوده شود کم کم منحل شده اند ينداشته اند تا بر تعداد اعضا

یکی از شبانان براي من تعریف می کرد که در ویرجینیا به خدمت 

شتغال داشت و کلیسایی را می شناخت که در گذشته خیلی قوي بود بشارت ا

آن فقط یک نفر باقی ماند و او  يولی بعداً به قدري ضعیف شد که از اعضا

لیسایی درباره ک .و از هم پاشید این کلیسا گرفتار غرور شد .هم سیاه پوست بود

ري روحانی ادر پنسیلوانیا شنیدم که یک وقت بسیار قوي بود ولی چون به بید

 يتعداد اعضایش به قدري کم شد که شبان آن براي جلسات عشاتوجه نکرد 

  .ربانی مجبور بود از رهبران کلیساهاي دیگر استفاده کند

ا رفیض به بی ایمانان  ابزارـ فقط بیداري روحانی می تواند مانع شود که  5

گ دل ظه سنبی ایمانان بر اثر شنیدن موع ،بدون بیداري روحانی .هالك نکند

د که اگر انجیل را نشنیده بودند تر خواهند شد و به محکومیتی دچار می گردن

اگر بیداري روحانی وجود نداشته باشد که دوستان  شدتش این قدر زیاد نمی بود.

آن ها بدون نجات خواهند ماند و روانه  ،ورداو فرزندان شما را به سوي مسیح بی

خالی در آن ها تأثیر منفی خواهد  جهنم خواهند گردید و موعظه خشک و

فیض و کلیسا و کتاب مقدس و موعظه وجود داشته باشد ولی  ابزاراگر  .داشت
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بیداري روحانی نباشد فایده اي ندارد بلکه ضرر آن بیشتر است زیرا انجیل اگر 

عطر موت خواهد شد (  ،ی مورد استفاده قرار نگیردهالبه عنوان عطر حیات 

  ) 16 :2دوم قرنتیان 

ـ بیداري روحانی یگانه راهی است که به وسیله آن کلیسا می تواند تقدیس  6

چه  رشد در فیض .شود و در فیض رشد کند و براي بهشت آمادگی پیدا نماید

 ؟ستا کالمآیا مقصود از آن شنیدن موعظه و کسب اطالع درباره  ؟معنایی دارد

ی ر دیگري انجام نممسیحیانی که این طور هستند و کا .این طور نیست ،نه

 ردند و هر هفته مشکل ترگدهند به تدریج بدتر می شوند و سنگ دل تر می 

  .می شود که بتوانیم آن ها را با وظایفشان آشنا کنیم

  

  ؟سوم ـ چه وقت باید در انتظار بیداري روحانی باشیم

ـ وقتی تدبیر الهی نشان می دهد که بیداري روحانی در پیش است این  1

 .گاهی به قدري روشن هستند که می توانیم به اراده خدا پی ببریم نشانه ها

وقایع طوري ترتیب داده می شوند و شرایط براي بیداري روحانی به قدري 

ه همیش .بیداري روحانی بسیار نزدیک استهمه می فهمند، مساعد می گردد 

دا خه ناظران دقیق هیچ شک نداشته اند، این نشانه ها به قدري روشن بوده ک

خدا براي  .روح خود را فرو خواهد ریخت و بیداري روحانی عطا خواهد فرمود

گاهی به قوم خود  .نشان دادن اراده خود از راه هاي مختلفی استفاده می کند

گاهی  ،گاهی وقایع عجیبی به وجود می آورد ،عجیبی عطا می فرماید ابزار

ضع سالمتی مردم استفاده را خیلی آسان می سازد و حتی از و ابزاراستفاده از 

  .می کند

 گاهی .ـ وقتی شرارت شریران باعث ناراحتی و اندوه مسیحیان می گردد 2

تی ح .مسیحیان در مورد شرارتی که در اطرافشان وجود دارد بی توجه هستند

اگر گاهی هم در این مورد صحبت می کنند مثل این است که امیدي به اصالح 

که عیسی  ندهستشفقتی  نمایند ولی فاقد محبت و شریران را تقبیح می .ندارند

ولی گاهی رفتار شریران باعث می شود که  .مسیح نسبت به آن ها دارد
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مسیحیان به دعا روي آورند و فروتن شوند و قلبی رئوف پیدا کنند و در نتیجه 

بتوانند شب و روز گریه کنند و به جاي تقبیح شریران براي آن ها جداً دعا 

در  .آن موقع است که می توانیم در انتظار بیداري روحانی باشیم در .نمایند

ران با گاهی شری .واقع می توانیم بگوییم که بیداري روحانی شروع شده است

اگر این امر باعث شود که مسیحیان براي دعا  .مخالفت می کنند انمسیحی

وانید می ت ،کردن به سوي خدا به زانو در آیند و با گریه نزد خدا فریاد برآورند

تواند  تسلط شریران نمی .مطمئن باشید که بیداري روحانی قریب الوقوع است

در واقع این همان وقتی  .دلیل این باشد که بیداري روحانی ایجاد نخواهد شد

وقتی دشمن مانند سیل حمله  .است که خدا می خواهد ما کار را شروع کنیم

گاهی نشانه بیداري  .ر می آوردمی کند خداوند پرچم پیروزي را به اهتراز د

ز این امر یکی ا .آغاز می کندرا روحانی این است که شیطان مخالفت جدیدي 

یا مسیحیان را به خدا نزدیک تر خواهد  :خواهد داشتدر بر دو نتیجه زیر را 

سوي راهکارهاي ساخت و یا این که آن ها را از خدا دور خواهد نمود و به 

غالباً شرارت هاي شدید بی  .کار را بدتر خواهد کرد کهدنیوي سوق خواهد داد 

اگر مسیحیان بفهمند که غیر از  .دینان باعث ایجاد بیداري روحانی می شود

خدا امید دیگري وجود ندارد و اگر به جالل خدا و نجات گناهکاران عالقه 

اگر جهنم به هیجان آید  .حتماً بیداري روحانی ایجاد خواهد شد ،داشته باشند

مسیحیان به سوي دعا کشانیده  و ،دیوها به شدت مشغول فعالیت شوند و

بگذارید شیطان  .هیچ مانعی در راه بیداري روحانی به وجود نخواهد آمد ،شوند

ولی  ،نیروهاي خود را بسیج نماید و شیپور خود را هر چه بلندتر به صدا در آورد

وحانی خدا را در بیداري ر حتماً دست نیرومند ،دننمسیحیان با فروتنی دعا کاگر 

من مواردي را شاهد بوده ام که بیداري روحانی مانند  .خواهند کردمشاهده 

  .برق به صفوف دشمن سرایت کرده و آن ها را پراکنده ساخته است

ه قبل از این که ب .شتفینی طبیعتاً عالقه خاصی به این موضوع دا

صمیم تبه آن جا رفت داً بعکلیسایی که  يمسیح ایمان بیاورد بعضی از اعضا

 ولی وضع به قدري مشکل به نظر می .کنندبراي نجات فینی دعا  گرفتند که
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یش این شبان که کش .رسید که شبان کلیسا آن ها را از این کار منصرف نمود

ولی وقتی » .من باور نمی کنم فینی توبه کند«  گفت:گیل نام داشت  .بلیود .ج

در آدامز مردم به قدري هیجان  ،ان آورده استخبر رسید که فینی به مسیح ایم

 .در کلیسا جمع شدند آن شبزده شدند که بدون این که دعوتی به عمل آید 

 .شرح دادرا او انجام داده بود  درفینی در آن جا حاضر شد و کاري را که خدا 

ه کسپس شبان برخاست و با اندوه به اشتباه خود اعتراف نمود و اضافه کرد 

عد از ب .غیر ممکن استایمان آوردن فینی را شنید اظهار داشت که  وقتی خبر

که فینی به عنوان خادم مسیح سخن گفت بیداري  اي در اولین جلسهآن 

  .شروع شد و به شهرهاي مختلف سرایت نمودعظیمی 

روع حتماً بیداري روحانی ش ،ـ وقتی مسیحیان براي بیداري روحانی دعا کنند 3

گاهی مسیحیان براي بیداري  .ن است که قلباً دعا کنندمقصود ای .خواهد شد

فکر آن ها متوجه چیزهاي دیگر است و بیشتر  .روحانی با جدیت دعا نمی کنند

راي بکاران و سایر امور هستند تا در فکر بیداري روحانی هبه فکر نجات گنا

د ندر مورد آن دعا خواه ،ولی وقتی به لزوم بیداري روحانی پی ببرند .خودشان

جداً براي آن  .فکر خانواده هاي خود و همسایگان خود خواهند بود بهکرد و 

آیا زیاد دعا کردن و دعاي  ؟چه معنایی دارد قلباً دعا کردن .ها دعا خواهند کرد

عبارت  دعاي قلبی .ما عبارت است از حالت قلبی ي قلبیدعا !خیر ؟آتشین است

 چیزي است و این آن ناهکاراناست از اشتیاق دائمی در انسان براي نجات گ

از نظر قوانین فکر درست مثل این است  .را به زانو در می آورد گناهکارانکه 

شخص مسیحی که داراي  .که شخصی به یک موضوع دنیوي عالقمند باشد

شب و روز در  .چنین روحیه اي براي دعا باشد در فکر نجات مردم خواهد بود

پیوسته دعا « معنی  مردن بار دارد.روح  نجاتاین مورد فکر می کند و براي 

اي « دعا از قلب او مانند چشمه اي جاري می شود  .همین است» کردن 

گاهی این احساس بسیار  .»عمل خویش را در میان سال ها زنده کن  ،خداوند

عده اي بر اثر این احساس سجده می کنند زیرا نه می توانند  .گرددعمیق می 

 من در همین محل عده اي را می شناسم  که .ند بایستندو نه می توانبنشینند 
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داراي اعصاب و اخالقی نیرومند هستند ولی در مقابل این احساس خم می 

ه این احساس همیش .احساس مسئولیت می کنندشوند زیرا براي گناهکاران 

  این گونه آشکار می شود.  اکثراً این قدر قوي نیست ولی 

 .دیده می شدچنین وضعی  1826سال در بیداري هاي روحانی عظیم 

ی شاید بتوان گفت که بیداري هاي روحان .این به معنی احساساتی شدن نیست

نشانه هاي عجیب کار خدا  .از مهم ترین وقایع زندگی فینی بود 1826سال 

مخالفت به قدري شدید بود که عده در اوبرن نیویورك دیده شد در حالی که 

 ن حالبا ای د و کلیساي جدیدي تأسیس نمودندکلیسا جدا شدن ياي از اعضا

حدود پنج سال بعد که فینی باز به آن جا رفت همین اشخاص از کاري که 

کرده بودند معذرت خواستند و فینی را براي موعظه به کلیساي خود دعوت 

او این دعوت را پذیرفت و نتیجه این شد که تقریباً تمام کسانی که  .نمودند

   .د مسیح را در قلب خود پذیرفتندقبالً مخالف بودن

 :این همان احساس پولس رسول است که خودش درباره آن می گوید

این همان دردي است که  » .اي فرزندان من که براي شما باز درد زه دارم« 

وقتی شخصی از خدا برکت می طلبد احساس می کند و تا برکت را نیابد آرام 

چنین احساس دردي ضروري  قلبی دعايمقصودم این که براي  .نمی گیرد

این اشتیاق شدید و مداوم در مورد نجات مردم براي دعا جهت بیداري  .است

  .الزامی استروحانی 

 تا زمانی که روح ،وقتی چنین احساسی در کلیسا وجود داشته باشد

ا رحتماً مسیحیان بیداري روحانی  ،القدس به علت گناه محزون نشده است

 .مودندر نتیجه گناهکاران به سوي خدا بازگشت خواهند  و تجربه خواهند کرد

ک ی با مداومتیکی از شبانان براي من تعریف می کرد که در کلیساي او 

اران احساس هکاین خواهر براي گنا .بیداري روحانی شروع شد ،خواهر جدي

اشتیاق او افزایش یافت  .دعا شدبه و براي آن ها مشغول  ی داشتاندوه فراوان

شبان کلیسا رفت و از او درخواست کرد که جلسه اي براي حق جویان  و نزد

فته ه .شبان اظهار داشت که چنین جلسه اي را الزم نمی بیند .تشکیل دهد
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بعد این خواهر دوباره نزد شبان رفت و دوباره درخواست نمود چنین جلسه اي 

ود را تشکیل شود زیرا احساس می کرد که عده اي خواهند آمد و خدا روح خ

باالخره این خواهر به  .شبان باز هم پیشنهاد او را نپذیرفت .فرو خواهد ریخت

من از شدت ناراحتی خواهم  ،اگر این جلسه را تشکیل ندهید«  :شبان گفت

شبان هفته »  !مرد زیرا اطمینان دارم حتماً بیداري روحانی شروع خواهد شد

ند ه نجات صحبت کنند می توانبعد اعالم کرد که کسانی که مایلند با او دربار

او فکر نمی کرد که کسی به  .در فالن روز براي تشکیل جلسه حاضر شوند

این جلسه بیاید ولی وقتی به آن جا رفت با کمال تعجب مشاهده کرد که عده 

آیا فکر می کنید که این خواهر نمی دانست که بیداري  .زیادي حاضر هستند

خواه مکاشفه جدید  ،که بر روي آن بگذاریدهر نامی  ؟روحانی شروع خواهد شد

به نظر من روح القدس به این خواهر که اهل دعا بود فهمانید  ،یا مکاشفه قدیم

امور مخفی خداوند براي این خواهر  .که بیداري روحانی شروع خواهد شد

می دانست که خدا در قلب  .مکشوف گردیده بود و خودش این را می دانست

اهی گ .تاب تحمل نداشتقدري او را پر ساخته که دیگر او ساکن است و به 

کلیساي خود چنین احساسی دارند و فکر می کنند  يشبانان در مورد اعضا

گاهی رهبران و خدام  .بدون بیداري روحانی نمی توانند به کار خود ادامه دهند

احساس می کنند که باید براي  ،اعم از زن و مرد ،معمولی کلیسا يیا اعضا

به دعا ادامه دهند تا روح خدا جاري باید ري روحانی دعا کنند و آن قدر بیدا

بر تاریکی کلیساهاي فینی توسط  1825در اکتبر نوري که  جرقهاولین  .شود

نی کشیش توسط شبان قبلی خود یع این گونه بود که فینیاونیدا تابیدن گرفت 

 .ك بروددا در نیویوربه اونی تاگیل که با او روابط بسیار خوبی داشت دعوت شد 

فینی دعوت را قبول کرد و  .آن جا را ترك کرده بودزیرا آن شبان براي مداوا 

 و از نظر روحانی کامالً  شبانی نداشتدر کلیساي آن محل که  .به آن جا رفت

سرد بود چنان عالقه شدیدي ایجاد گردید که فوراً جلساتی در مدارس تشکیل 

کلیسا این بود که طرز صحبت  جايبه  در مدرسه اتعلت تشکیل جلس .شد

ساده و عامیانه فینی هیچ شباهتی به موعظه هاي رسمی آن زمان نداشت و 
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انی به قدري روحنتایج  باالخره .نیست یمناسبمکان کلیسا که فکر می کردند 

اعجاب آور بود که بعد از آن فینی به عنوان رسول بیداري روحانی در تمام آن 

چنین  آن زمانود فینی در مورد محتواي موعظه خود در خ .نواحی معروف شد

ی خدا وقت ": تعلیمی که من در مورد آن تأکید می کردم این بود «  :می گوید

دستور می دهد که از حکمی اطاعت نماییم قدرت انجام آن را هم عطا می 

عده  .ولی این تعلیم در بعضی جاها با مخالفت شدیدي رو به رو شد"	 .فرماید

می گفتند که تعلیم من عبارت است از نجات توسط تالش خود انسان و اي 

معهذا من در مورد تعلیم خودم اصرار ورزیدم و  .این برخالف کالم خدا است

باالخره شبانان و مسیحیانی که مخالف بودند متوجه شدند که این تعلیم از 

  »  .طرف خدا است و باعث برکت و نجات هزاران نفر گردید

تا به حال در مورد بیداري روحانی ن رنجور و ناتوانی بود که زدر آن 

از درد به خود می و  باري در قلب داشتان گناهکاربراي  چیزي نشنیده بود.

او علت ناراحتی خود را نمی دانست ولی پیوسته به دعا ادامه می داد به پیچید. 

فت و شادي وجود او را فرا گرباالخره  .طوري که بدنش ضعیف تر می شد

کار  .خدا آمده است ! خدا آمده است ! هیچ شکی وجود ندارد«  :آوردفریاد بر

بدون تردید کار شروع »  .شروع شده است و در تمام ناحیه توسعه خواهد یافت

خانواده او همگی توبه کردند و بیداري روحانی به سایر نقاط  يشد و ابتدا اعضا

ه هیچ ب ؟بود دچار توهم شدهزن آیا فکر می کنید که این  .کشور سرایت کرد

  .در حضور خدا پیروز شده استو او دانست که در دعا  !وجه

 باعث می شوند پیروزيکه هایی از این نوع دعا ،مسیحیان معمولی اغلب

من از خواندن بعضی از گزارشات  .اطالع زیادي ندارنددر حضور خدا کسب شود 

ا انسان از خواندن آن ها به می شوم زیر متعجبدر مورد بیداري هاي روحانی 

این نتیجه می رسد که بیداري روحانی هیچ علتی نداشته و هیچ کس نمی داند 

من در این مورد مطالعاتی به عمل  .چرا و از کجا شروع شدکه این بیداري 

   .آورده ام
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نمی داند که بیداري چگونه آغاز می شود بلکه قیافه اعضا هیچ کس "	

در خدا در میان آن ها است و یا مردم به یکباره  نشان دهنده این است که

که شسالن کنفرانس یا جلسه دعا از کار اسرارآمیز خدا در مورد بیداري روحانی 

زیرا ظاهراً هیچ رابطه اي بین بیداري روحانی و استفاده از وسایل  می شوند.

م یاگر در چنین مواقعی به بررسی موضوع بپردازیم حتماً خواه ،دودیده نمی ش

کلیسا براي بیداري دعا می کرده و در انتظار  ناشناس يدید که یکی از اعضا

حتماً یک نفر با احساس درد براي نجات مردم دعا می کرده تا  .آن بوده است

باعث جاري شدن برکات گشته و  تجربه کردهدر حضور خدا را این که پیروزي 

الً اصکلیسا  ياوقتی بیداري روحانی شروع شود شبان و اعض است. شاید

  آمادگی پذیرش آن را نداشته باشند. 

خوبی براي اثبات این  ۀنمون 1859بیداري روحانی در آلستر در سال 

م تعلیم و موعظه صحیح کال .بی شک شرایط کامالً مساعد بود .حقیقت است

 1857خدا مردم را با بشارت انجیل آشنا ساخته بود و خبر بیداري روحانی سال 

وع معهذا علت اصلی شر .مردم انگلستان حالت انتظار ایجاد کرده بودآمریکا در 

باعث پدیدار شدن بود که  گمنامبیداري روحانی جلسه دعاي عده اي جوان 

روحانی  هاي تاریخ بیداري .گردیدندانگلستان در بزرگ ترین بیداري روحانی 

ان یدعاي مسیح ،بارها نشان داده است که به قول جان فاکس علت بیداري

   .بوده که در حضور خدا در دعا پیروز شده اند یفروتن

ناگهان از خواب بیدار  ،عده اي چون افراد ناآگاهدر بیداري هاي روحانی 

داري علت بی نیستند کهو متوجه می روند شوند و به این طرف و آن طرف می 

هر چند عده اي بی اطالع هستند ولی شما می توانید مطمئن  .چیستروحانی 

یک نفر با وفاداري مشغول دعا بوده تا پیروزي حاصل شده حتماً شید که با

ستگی ب واقعیبیداري روحانی به تعداد دعا کنندگان  میزان احتمال آغاز  .است

  دارد.

بیداري روحانی بود این یک آن می توان در انتظار  باـ نشانه دیگري که  4

شود و موعظه و می  به این موضوع جلب به طور خاصاست که توجه شبانان 
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چنین به نظر می  .افزایش می یابدان گناهکارتالش هاي آن ها براي نجات 

در  .تالش شبانان متوجه هدف هاي دیگري است در حالت عادي رسد که 

ولی هدف اولیه آن ها  کنندتالش می  می کنند،آن ها موعظه حالت عادي 

داري داشته باشیم که بیان نیست و در این صورت نباید انتظار گناهکارنجات 

 کندخاصی نتا شخصی براي ایجاد بیداري روحانی تالش  .روحانی شروع شود

  .آغاز نخواهد شدبیداري روحانی 

به وضع خانواده هاي کلیسایی جلب می گردد و وقتی  نانوقتی توجه شبا

آن  ،ندمی کنند و در این راه تالش ناشتیاق شدیدي براي بیداري پیدا می ک

قبالً شرح دادم همان طوري که  .توان در انتظار بیداري روحانی بودمی  زمان

مناسب و بیداري روحانی درست مانند رابطه موجود  ابزاربین استفاده از رابطۀ 

اقع من در و .محصول است برداشتتولید گندم و  ماشین آالتبین استفاده از 

ج است و نتای معتقدم که این رابطه در مورد بیداري روحانی خیلی قطعی تر

در امور روحانی  لاحتماالً رابطه علت و معلو .مطمئن تر می باشد نیز  حاصل

ون چ .و در نتیجه داراي استثنائات کمتري است استقطعی تر از امور مادي 

د که م می کنپس منطق حک هستندامور روحانی داراي اهمیت خیلی بیشتري 

ی مقدس و موضوع بیداري روحاناگر کتاب  .داراي قوانین قطعی تري نیز باشند

و تاریخ کلیسا را با هم در نظر بگیرید متوجه خواهید شد که استفاده از وسایل 

براي ایجاد بیداري روحانی داراي قوانینی محکم تر از قوانین کشاورزي یا هر 

د که عکس ندر امور دنیوي گاهی مواردي وجود دار .هستنددیگري  موضوع

مثالً در کشت و  .گردندام تالش هاي انسانی می العمل ها باعث بطالن تم

 یزمستان ،انسان وجود دارند مانند خشکسالی کنترلزرع عواملی خارج از 

در بیداري هاي روحانی هم ممکن است عکس  .آفت زدگی و غیره ،سخت

موضوعات دیگري جلب سوي را به  همۀ توجه هاالعمل هایی به وجود آید و 

ولی به نظر من این نوع پیشامد ها در امور  .کند نماید و تالش ها را خنثی

یاق که شخصی با اشت غیر ممکن است .روحانی خیلی کمتر از امور دنیوي است

ود به هدف خ  استفاده کند و کتاب مقدسیروش با از وسایل بیداري روحانی 
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بیداري روحانی همان قدر  زمان آغازمن معتقدم که انسان می تواند در  .نرسد

 مانند دمنتظرنکار دیگري  براي محصولِ موفقیت داشته باشد که مردم  انتظار

 .انتظار به بار نشستن محصول خود است بذرکاشتن  زماندر که یک برزگر 

ام که این اصل حتی در مشکل ترین شرایط هم به قوت خود باقی دیده من ش

  .است

 ظرچنین به ن .شد آغازبیداري عظیم روچستر تحت سخت ترین شرایط 

موعظه  با 1830مقصود بیداري روحانی عظیمی است که در سال  (می رسید 

عظمت این بیداري توجه تمام آمریکایی  .فینی در روچستر نیویورك آغاز شد

در دست روح القدس ها آن  یاقها را جلب کرد به طوري که به قول فینی اشت

قتی ا بعد ومدت ه .وسیله اي براي توسعه بیداري عظیم در تمام کشور گردید

این «  :دکتر لیمن بیچر به فینی چنین گفت ،درباره این موضوع بحث می شد

طبق آمار موجود  .بودبزرگ ترین بیداري روحانی جهان در کوتاه ترین مدت 

حدود یکصد هزار نفر به کلیساها پیوستند و این در تاریخ کلیسا سابقه نداشته 

تا ه س بیداري استفاده کرده بود.از هر مانعی براي عدم تحقق  شیطان ) .است

ی از آن یک ي درگیر در این بیداري با مشکالت خاصی درگیر بودند.کلیسااز 

 .دومی دچار تفرقه بود و می خواست شبان را اخراج نماید ،ها فاقد شبان بود

وقتی  .ودب عنوان کردهشبان علیه اتهاماتی بر نیز یکی از رهبران کلیساي سوم 

ساي کلی .بار آمدو فاجعه اي به  از هم پاشیداز کلیساها  کار شروع شد یکی

سا ساختمان این کلی بعدي شبان خود را اخراج کرد و اتفاقات بعدي حادث شد. (

ز یکی ا .نزدیک کانال آب بود و به همین دلیل رطوبت به آن سرایت کرد

ی مجماعت به سرعت فرار  .تیرهاي ساختمان پایین افتاد و سقف خراب شد

سر فینی به  تقریباً از باالي ندمنبر بودپشت کلیسا که با فینی  و شبان ندکرد

هجوم مردم طوري بود که عده زیادي از پنجره «  :فینی می گوید .خیابان پرید

ر ه .»کانال پریدند و مردم هر چه داشتند گذاشتند و فرار کردند درون ها به 

ز تمایل افراد براي اچند عده اي مجروح شدند ولی هیچ کس کشته نشد و 

 د.جمع شدننگردید زیرا عده زیادي در محل جدید  کاستهبیداري روحانی ادامه 
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چنین به نظر می رسید که شیطان مصمم است توجه مردم را از بیداري و ) 

ولی در چند مورد روح دعا به صورت چشم  .نماید معطوفروحانی به امور دیگر 

خدا حضور دارد و به کار خود ادامه شد و ما مطمئن شدیم که  ریختهگیري 

هر چه مخالفت شیطان زیادتر می شد خداوند پرچم پیروزي را بلندتر  .دادیم

این دوره خیل نجات یافتگام عظیم بود و برمی افراشت به طوري که در پایان 

  .را فرا گرفتآن منطقه همه موج بیداري و نجات 

وانیم می ت ،اعتراف می کنندـ وقتی مسیحیان گناهان خود را نزد یکدیگر  5

اعترافات کلی است و  در بسیاري از مواقع .در انتظار بیداري روحانی باشیم

فته گممکن است این اعتراف کلی با جمالتی بسیار عالی  .نیستکامالً جدي 

ز با فروتنی و ارا گناهان مشخصی ما ولی وقتی  .دناما عمق زیادي ندارشوند 

در آن موقع برکات الهی جاري خواهد گردید و  ،می کنیمصمیم قلب اعتراف 

  .نجات در همه جا دیده خواهد شد

 بهايخواهد شد که مسیحیان حاضر باشند  آغاز زمانیـ بیداري روحانی  6

آن ها باید حاضر باشند براي پیشرفت بیداري را براي آن پرداخت کنند. الزم 

د نان باید حاضر باشنشبا .نمایند صرفروحانی احساسات و کار و وقت خود را 

آن ها باید حقیقت را  .تالش کنند و از زندگی و سالمتی خود مایه بگذارند

اید آن ها ب .کلیسا گردد يان یا اعضاگناهکاربگویند هر چند باعث ناراحتی 

د حاضر آن ها بای .بدون توجه به عواقب امر از بیداري روحانی پشتیبانی نمایند

و به قیمت از دست دادن محبوبیت در مقابل باشند به کار ادامه دهند ول

 رادةاشبان حتی باید حاضر باشد که اگر  !دنیوي کلیسا يان یا اعضاگناهکار

ك خدمت را تر که او از خدمت خود کناره گیري کند،خدا بر این امر قرار بگیرد 

  .و آینده را به خدا بسپارد کرده

 حانی به او کمک میشبانی را می شناختم که واعظ جوانی در بیداري رو

این جوان حقایق کالم خدا را به سادگی بیان می کرد و افراد شریر به او  .کرد

ما شبان خودمان را دوست داریم و می «  :عالقه اي نداشتند و می گفتند

آن ها به قدري این حرف ها را تکرار کردند »  .خواهیم او براي ما موعظه کند
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ن شخص و فالن شخص که مبلغ قابل فال«  :که شبان به واعظ جوان گفت

آقاي الف و آقاي ب هم  .می گویند چنینتوجهی به کلیسا کمک می کنند 

آن ها معتقدند که اگر تو موعظه کنی کلیسا از هم خواهد  .همین نظر را دارند

واعظ جوان حرف »  .پاشید و به همین دلیل بهتر است دیگر موعظه نکنی

یگري رفت ولی روح بیداري در آن کلیسا فوراً شبان را اطاعت کرد و به جاي د

ا از ترس شریر کلیس ياین شبان با تسلیم شدن به تمایالت اعضا .خاموش شد

ق بدین طری .خود را از دست بدهد این جوان را از کلیسا راندموقعیت این که 

خدا هم جریان امور را طوري  .با راضی کردن شیطان باعث ناراحتی خدا شد

او  .ه بعد از مدت کوتاهی شبان مجبور شد آن کلیسا را ترك کندترتیب داد ک

آن خدمت می خواست هم شیطان را راضی کند و هم خدا را و خدا او را از 

  کنار گذاشت.

 باشند و فداکاري هاي مشتاق بیداري روحانیبدین طریق مردم هم باید 

ت لسه شرکما در این چند ج«  :کافی نیست که بگویند .الزم را انجام دهند

اضریم ما ح» یا «  .کاري انجام دهیم اینبیش از  می کنیم ولی حاضر نیستیم

بیداري روحانی داشته باشیم به شرطی که به کار ما و بر امور مالی ما لطمه 

نخواهند را بدیهی است که چنین افرادي بیداري روحانی »  .اي وارد نسازد

 بازرگانان .ا سازنددی خواهد فمگر این که حاضر باشند هر چه را خدا م چشید

مسیحی باید حاضر باشند در صورت لزوم محل کار خود را چند ماه تعطیل 

ن مقصودم این نیست که حتماً باید ای .کنند و به بیداري روحانی کمک نمایند

کار را انجام دهند و وظیفه آن ها همین است بلکه مقصودم این است که اگر 

خواهد اگر خدا ب .انجام دهندرا چنین فداکاري هایی  حاضر باشندباید الزم باشد 

باید حاضر باشند این فداکاري ها را انجام دهند زیرا در غیر این صورت خدا 

حقیقت این است که اگر چنین وضعی  .قادر است محل کار آن ها را آتش بزند

در نیویورك ایجاد شود من خیلی خوشحال خواهم شد که ببینم بازرگانان محل 

ر خود را چند ماه تعطیل می کنند و می گویند که تا کنون درآمد کافی داشته کا
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است که مدتی تمام وقت خود را براي نجات مردم صرف  خوبایم و حاال 

  .نماییم

روع شدر جایی بیداري روحانی تا وقتی می توانیم انتظار داشته باشیم 

داري ه خدا براي بیکشوند و اجازه دهند کلیسا حاضر  يشود که شبانان و اعضا

ی نمبعضی از شبانان  .استفاده کند می خواهدروحانی از هر وسیله اي که 

بیداري روحانی ایجاد شود مگر این که خودشان کارها را اداره کنند و  خواهند

مثل این است که آن ها می خواهند به خدا  .در آن نقش مهمی داشته باشند

را قبول  جدیدي هحاضر نیستند را .فرستدکه از چه راهی برکات خود را ب بگویند

نور « ز مقصود فینی ا (را بپذیرند و روش » نور جدیدي « حاضر نیستند  .کنند

تعالیم عجیب و جدید نیست بلکه مقصود روش هاي جدید او مانند » جدید 

دعوت مردم به این که فوراً توبه کنند و در حضور همه مسیح را بپذیرند می 

آن ها در مورد فرمان روایی خدا  .راي موعظه قبول نمایندجدیدي ب ) .باشد

حرف هاي زیادي می زنند و اظهار می دارند که خدا از هر راهی که بخواهد و 

اگر خدا بخواهد از  .عطا خواهد فرمودرا هر وقت صالح بداند بیداري روحانی 

ي رآن ها حاضر نیستند همکا ،راهی که مورد قبول آن ها نیست استفاده کند

این نوع اشخاص آن قدر در خواب خواهند ماند تا شیپور داوري الهی  .نمایند

هر  شوندبه صدا درآید و بدون بیداري روحانی خواهند ماند مگر این که حاضر 

  .خدا می خواهد بپذیرندکه چه را 

تا  بیداري روحانی ،در واقع باید گفت که وقتی امور فوق الذکر انجام شودـ  8

آن  وجودزمانی می توان منتظر بیداري روحانی بود که  .ه استحدي شروع شد

اگر احتیاج داشته باشیم که بیدار شویم وظیفه ما این است که  .ضروري باشد

 انجام آن حتماً ممکن است و باید خودمان ،اگر این یک وظیفه باشد .بیدار شویم

یشه و مبیدار شویم و بر این وعده مسیح متکی باشیم که در شاگردسازي ه

ان گناهکارهمه جا همراه ما خواهد بود و باید در بیدار ساختن مسیحیان و نجات 

یسا به بنابراین وقتی کل .تالش به عمل آوریم و به موفقیت خود امیدوار باشیم

 باشد و حتماً باید هم بیداري روحانی احتیاج داشته باشد باید در انتظار آن
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نکات  وقتی .ان باشدگناهکارشاهد نجات  کند و باید را تجربهبیداري روحانی 

که کار  ندبدانشوند و  مسیحیان و شبانان باید دل گرم گفته شده عملی شوند

  .باید کار را ادامه دهندو آن ها  شروع شده است یینیکو

  

  تذکرات

 د کهمی توانید بفهمی اکنونبا توجه به نکاتی که ذکر شد  ،ـ برادران عزیز 1

ما ش .شما احتیاجی به بیداري روحانی وجود دارد یا نه در کلیسا و شهر آیا 

فکر می کنید که آیا  ؟در این مورد چه نظري دارید ي کلیسااعضا رهبران و

آیا در انتظار بیداري روحانی  ؟احتیاج داردبیداري روحانی کلیساي شما به 

 کالزم نیست در این مورد ش ؟براي این انتظار خود دلیلی داریدو آیا  ؟هستید

 ستهبیداري روحانی آیا احتیاج به که  آشکار خواهد شدزیرا اگر بخواهید  کنید

  !یا نه

ت علت این اس را تجربه نکردید؟بیداري روحانی هنوز که چرا  شدیدـ متوجه  2

 آن علت این است که نه براي آن دعا می کنید و نه براي .که نمی خواهید

 :به وجدان خودتان رجوع نمایید .اشتیاق دارید و نه براي آن تالش می کنید

ا از شم ،برادران عزیز ؟بیداري روحانی تالش کنیدیک حاضرید براي شروع 

آیا حاضرید بایستید و بگویید که کوشش هاي الزم  .حقایق الزم اطالع دارید

با  آیا ؟ولی شکست خورده ایداید بیداري روحانی را به عمل آورده یک براي 

 ) ؟آیا برگشته ما را حیات نخواهی داد ( ؟عا کرده ایدآه و ناله به سوي خدا د

  ؟ولی به هدف خود نرسیده اید

 وندداخهم اکنون  ؟در کلیساي خود باشیدبیداري روحانی شاهد آیا مایلید ـ  3

ا ربیداري روحانی یک آیا می خواهید «  :می پرسداز شما  يبا صداي بلند

ا از شما اگر خد ؟بدهید یمثبت جوابِ به این سئوال  می توانید»  ؟تجربه کنید

بلی «  :می توانید بگویید»  ؟پرداخت کنیدالزم را  بهايآیا حاضرید «  :بپرسد

می خواهید بیداري روحانی چه موقعی شروع «  :اگر خدا بگوید»  ؟حاضرم

آیا می توانید  !همین امشب و همین جا«  :می توانید جواب دهید»  ؟شود
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داي اگر امشب ص»  !قلب من شروع کن ازمین حاال بیداري روحانی را هبگوئید 

  ؟می توانید چنین جوابی بدهیدآیا خدا را بشنوید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سخنرانی سوم
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  راه پیش برد بیداري روحانی

  

زمین ناکاشته را براي خود خیش بزنید زیرا که وقت است که خداوند را بطلبید تا بیاید و بر « 

  ) 12 :10هوشع » ( اند شما عدالت را ببار

  

و به همین دلیل در کتاب مقدس  مشغول بودکشاورزي کار قوم یهود به 

سخن گفته  موضوعاتیوجود دارد و از بارة این موضوع مثل هاي زیادي در

  .هستندو چوپانان با آن آشنا  کشاورزانکه  شده

 ربه خاطهوشع نبی قوم یهود را قومی لغزش خورده می خواند و آن ها را 

رانی سخندر  .بت پرستی توبیخ می کند و در مورد مجازات الهی هشدار می دهد

داري شرایط تحقق یک بیو  ،نیستچیز هایی که بیداري روحانی چه  گفتماول 

در سخنرانی دوم شرح دادم که بیداري روحانی چه موقعی  .چیستروحانی 

در انتظار آن اهمیت آن را ذکر کردم و گفتم چه موقعی می توان  ،الزم است

رانی این است که بدانیم راه پیش برد بیداري روحانی نهدف سومین سخ .بود

  یسامربوط به کلاول که قسمت  :بیداري روحانی شامل دو قسمت است؟چیست

در این مرحله درباره بیداري  است. مربوط به بی ایماناندوم که و قسمت 

   .روحانی کلیسا صحبت خواهم کرد

تا  دزباید آن را خیش پس است بال استفاده زمینی  زمین کاشته نشده

ن ای ،در مورد بیداري روحانی کلیسا .گرددآماده  بذرنرم شود و براي قبول 

   :بررسی خواهیم کردموضوعات را 

با توجه به متن آیه فوق الذکر چه (  .اول ـ خیش زدن زمین ناکاشته

   ؟)مفهومی دارد

  .رددوم ـ این کار را چطور باید عملی ک

  

  

  ؟ناکاشته چه معنایی دارداول ـ خیش زدن زمین 
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 است که قلب هايمعنی این به خیش زدن یا شخم زدن زمین ناکاشته 

راي ب تا بتوانیدخود را آماده سازید خود را خرد کنید و فروتن سازید و فکرهاي 

ه شده و تشبیکشاورزي در کتاب مقدس فکر انسان به زمین  .خدا میوه بیاورید

خدا شبیه دانه اي است که در آن کاشته می شود و میوه نشانه کارها و کالم 

 شخم زدن زمین ناکاشته .کالم را می پذیرند بذراحساسات کسانی است که 

عبارت از این است که فکر خود را به حالتی درآوریم که براي قبول کالم خدا 

میوه  دگاهی قلب شما خشک و بی حاصل می گردد و نمی توان .مناسب باشد

و نرم گردد و براي پذیرفتن کالم خدا  زده شوداي بدهد مگر این که شخم 

مقصود هوشع نبی از خیش زدن زمین ناکاشته همین نرم شدن  .آماده شود

  .براي قبول حقیقت استقلب و آمادگی 

  

  ؟دوم ـ زمین ناکاشته چگونه خیش زده می شود

این مورد دچار  مردم در .احساس با کوشش وتالش به وجود نمی آید

ه فکر ما در مورد قوانینی ک .اشتباه می شوند زیرا با قوانین فکر آشنایی ندارند

مردم درباره احساسات دینی  .را اداره می کند سوءتفاهمات زیادي وجود دارد

می توانند با تالش هاي خود این احساسات  گوئیبه نوعی سخن می گویند که 

یله هیچ کس نمی تواند به وس .این طور نیست ولی طرز کار فکر .را ایجاد کنند

ما تحت  احساسات فکرِ هاي انسانی احساسی را در خود ایجاد کند.تالش 

ی در یک احساسا مذهب ،با عملیما نمی توانیم  .مستقیم ما قرار ندارند کنترل

ممکن است فکر کنیم می توانیم از اعماق فکر خود  .ایجاد نماییمخود 

البته در اعماق فکر ما احساساتی وجود دارد ولی  .ود آوریمبه وجرا احساساتی 

فقط می توانیم به طور غیر مستقیم آن ها را کنترل کنیم زیرا اگر هرگز نمی 

یم ما نمی توان .توانستیم کنترل کنیم وجدان اخالقی مفهومی نمی داشت

ر بولی می توانیم  .»در این مورد چنین احساساتی خواهم داشت «  :بگوییم

 یباحساسات مناسکه آن دقیق شویم تا  درو به قدري  موضوعی تمرکز کنیم

مثالً شخصی که از خانواده خود دور است می تواند با به  .ایجاد شوددر ما 
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در خود را  خوبیاحساسات  ،خانواده در فکر خود ياعضاچهرة خاطر آوردن 

دم چنین من در مورد خانواده خو«  :ولی اگر به خودش بگوید .ایجاد کند

ان انسبنابراین  این احساسات در او ایجاد نخواهد شد» احساسی خواهم داشت 

می تواند توجه خود را به هر چیزي که می خواهد معطوف دارد و احساس 

اگر شخصی درباره دشمن خود فکر کند حتماً در او  ی را تجربه کند.مناسب

ریق اگر کسی به همین ط .ایجاد خواهد شد و بدي احساسات خصومت آمیز

ر او د خوبیدرباره خدا فکر کند و در مورد صفات الهی بیاندیشد احساسات 

اند خدا می تو ،دیصمیمانه اي داشته باش ۀاگر با خدا رابط .پدیدار خواهند گشت

احساسات  خودد و در یرا به عنوان یک وجود پرمحبت در فکر خود مجسم کن

د می تواند سیرت واقعی الهی یباشاگر دشمن خدا  را ایجاد کنید.دوستانه اي 

در این صورت یا احساسات  ،را در فکر خود مجسم نماید و در مورد آن بیاندیشد

نسبت به خدا ظاهر خواهد گردید و یا این که در حضور خدا  يخصومت آمیز

  .د سپردید شد و قلب خود را به او خواهیخرد و فروتن خواه

شخم بزنید و فکر خود را با امور  اگر بخواهید زمین ناکاشته قلب خود را

ه به جاي این ک .باید طبق قانون فوق الذکر عمل نمایید ،روحانی پر کنید

 ۀنمایید و خیال کنید با رفتن به چند جلس يفکرتان را متوجه چیزهاي دیگر

بهتر است از  ،در شما ایجاد خواهد شد مذهبی و روحانیاحساسات  کلیسایی

متمرکز کردن فکر در مورد امور روحانی  .نمایید روشی که ذکر کردیم پیروي

 خدا این حالت .درست مانند متمرکز کردن فکر در مورد سایر موضوعات است

اگر مردم در مورد حرکت دادن پاهاي  .فکر را تحت اختیار شما قرار داده است

نمی  هیچ کس ،خود به اندازه تنظیم احساسات خود غیرمنطقی رفتار می کردند

  .به این جلسه بیایدتوانست 

قلب  درونباید به  ،اگر بخواهید زمین ناکاشته قلب خود را شخم بزنید

د توجه نمایید و به آزمایش آن بپردازید و به وضع قلب خو .خود نگاه کنید

آن ها به  .بسیاري در این مورد به هیچ وجه فکر نمی کنند .ببینید کجا هستید

دانند  نمی .روحانی خود بی خبر هستندقلب خود توجهی نمی نمایند و از وضع 
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باید توجه  .نمی دانند پرثمر هستند یا بی حاصل گرد!پیشرفت می کنند یا عقب 

رد در این مو .خود را از سایر موضوعات دور کنید و به امور روحانی بیاندیشید

و  نیدتفتیش کوضع قلب خود را با دقت کامل  .هیچ عجله نکنید .جدي باشید

ا خدمت آیا خدا ر ؟آیا هر روز با خدا راه می روید یا با شیطان. هستیدببینید کجا 

آیا تحت تسلط نیروي ظلمت هستید  یا تحت تسلط  ؟می کنید یا شیطان را

  ؟عیسی مسیح خداوند

 به با جدیتبراي این که بتوانید این کار را به خوبی انجام دهید باید 

 مقصودم این .زمایش قرار دهیدباید خودتان را مورد آ .خود فکر کنیدگناهان 

گر قلب و احساسات فعلی خود نگاه کنید زیرا ا دروننیست که باید مستقیماً به 

این کار همان  .این کار را انجام دهید احساسات خود را از دست خواهید داد

مقابل چراغ ببندد و سپس ر قدر بی فایده است که شخصی چشمان خود را د

داخل چشمش منعکس اید تا ببیند عکس چراغ در به داخل چشم خود رجوع نم

 علت این ؟علت چیست .چنین شخصی چیزي نخواهد دید .شده است یا نه

حقیقت این است که  .است که چشمان خود را در مقابل نور بسته است

ما به اندازه حواس ما واقعی هستند و طرز پی بردن به آن  روحانیاحساسات 

در آن صورت می توانیم  .فکرمان گیريبه کار ها عبارت است از عمل کردن و 

به احساسات قلبی خود پی ببریم درست همان طور که می توانم دست خود را 

  .به آتش نزدیک کنم و وجود آن را احساس نمایم

و یادآوري گذشته و اعمالمان  توجه به زندگی وشامل تفتیش خود، 

ذشته ر اجمالی به گمقصودم این نیست که یک نظ .استمشاهده سیرت واقعی 

خود بیاندازید و ببینید که پر از گناه بوده است و سپس به حضور خدا بروید و 

چون این روش صحیحی  یک اعتراف کلی بکنید و طلب بخشایش نمایید

 يبهتر است قلم و کاغذ .گناهان خود توجه نماییدایک به یک نیست. باید 

 گناهان خود را یک .ادداشت کنیدبردارید و هر گناهی را که به یاد می آورید ی

به یک مورد بررسی قرار دهید همان طوري که یک تاجر با دقت حساب هاي 

هر گاه گناه جدیدي به خاطرتان می آید  .خود را مورد رسیدگی قرار می دهد
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ما گناهان ش .اعتراف کلی گناهان هیچ فایده اي ندارد .آن را هم یادداشت کنید

ی قرار بررسو به همین دلیل باید یک به یک مورد  انجام شده اندیک به یک 

حاال شروع کنید و اول آن چه را که  .توبه کنید از تک تک آن هاگیرند و باید 

  .در نظر بگیریدرا معموالً گناهان حاصله از ترك فعل خوانده می شود 

 رمثالً این گناه را در نظر بگیرید و در زیر آن تمام مواردي را ذک :ناشکري ـ  1

را به یاد  چند مورد .کنید که از خدا برکاتی یافته اید ولی از او تشکر نکرده اید

حوادث مهمی که با تدبیر الهی جریان امور را عوض کرده و شما را  ؟می آورید

مواردي را به یاد آورید که هر چند در گناه بودید و  .از خطر نجات داده است

ر ا نیکویی کرده است ولی شما از او تشکقبل از آن که ایمان بیآورید خدا به شم

د حوادثی گاهی تعدا .به یاد آوریدرا برکات فراوانی که بارها یافته اید  .ننموده اید

و براي آن ها تشکر نکرده اید به قدري زیاد است که از که به یادتان می آید 

زانو بزنید و آن ها را یک به یک در  .کنیدبشدت شرم ساري نمی دانید چه 

ر اعتراف باعث می شود که ب .ضور خدا اعتراف کنید و از او بخشایش بطلبیدح

این ها را هم  .حوادث دیگري را به یاد آورید " تداعی معانی"	اثر قانون 

آن ها را سه چهار بار به طوري که گفتیم مرور نمایید و تعجب  .یادداشت کنید

  خواهید کرد که چقدر نسبت به خدا ناشکر بوده اید!

پیش خود مجسم کنید که اگر متوجه شوید  ـ کمبود محبت نسبت به خدا: 2

همسر یا فرزندانتان نسبت به شما محبت الزم را ندارند و به دیگران بیشتر 

شاید در چنین وضعی از شدت  .چه احساسی خواهید داشت ،عالقمند هستند

خوانده  يخدا خودش را خداي غیور .شویدمشرف به موت  و غیرتحسادت 

را به چیزهاي دیگري مشغول نکرده و باعث ناراحتی  توجهتانآیا شما  .ستا

  ؟بی حد خدا نشده اید

به خاطر بیآورید که گاهی شاید چند هفته   :غفلت در مورد کتاب مقدسـ  3

ی گاهی بعضی از مردم حت .یا بیشتر نسبت به کالم خدا بی عالقه بوده اید

گر ا .ولی نمی فهمند چه خوانده اندچندین باب از کتاب مقدس را می خوانند 
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شما هم از این اشخاص هستید جاي تعجب نیست که زندگی شما بدون این 

  .که حاصلی داشته باشد سپري می گردد و مسیحی شکست خورده اي هستید

ه هاي با بی ایمانی نسبت به وعد ،به یاد بیآورید که چندین بار :ـ بی ایمانی 4

خدا وعده فرموده است که  .دروغ گو شمرده ایدخداي حقیقت را  ،صریح الهی

آیا به  .روح القدس را به کسانی که از او درخواست نمایند عطا خواهد فرمود

آیا وقتی درباره  ؟آیا در انتظار جواب خدا بوده اید ؟این وعده ایمان آورده اید

ح وباور نمی کنم که ر«  :روح القدس دعا کردید در قلب خود نگفته ایددریافت 

اگر ایمان نداشته و منتظر نبوده اید که وعده »  ؟القدس را دریافت خواهم کرد

  .پس خدا را دروغ گو شمرده اید ،صریح خدا عملی گردد

به یاد بیآورید که چقدر در مورد دعاي شخصی و  :ـ غفلت در مورد دعا 5

یا این که با دعاي غلط خود طوري باعث  .خانوادگی و گروهی غفلت کرده اید

  .ناراحتی خدا شده اید که اگر دعا نمی کردید بهتر بود

بارها با بهانه هاي جزئی از جلسات کلیسایی  :ـ غفلت در مورد وسایل فیض 6

فیض غفلت نموده و آن ها را خوار شمرده  ابزاراستفاده از  در .غیبت کرده اید

  .یداید و براي فرار از انجام وظایف روحانی از نجات دیگران غافل بوده ا

کار خود را بدون عالقه و  :ـ طرز انجام وظایفی که به عهده داشته اید 7

بدون ایمان با فکري دنیوي انجام داده اید به طوري که کالم شما فاقد قدرت 

بت نس اشتیاقحتی دعاهاي شما بدون  .بوده و براي خدا ارزشی نداشته است

  .به کار خدا بوده است

اه یشاوندان خود نگبه دوستان و خو :طرافیانـ عدم عالقه نسبت به نجات ا 8

ن شاهد رفت .و به یاد آورید که عالقه شما به آن ها چقدر کم بوده است کنید

ها  مدت .احساسی نسبت به آن ها نداشتیدآن ها به جهنم بوده اید ولی هیچ 

گذشته است ولی براي نجات آن ها حتی دعا هم نکرده اید و به نجات آن ها 

  .نداده اید عالقه نشان

شاید نسبت به آن ها به قدري بی عالقه  :ـ عدم عالقه به غیر مسیحیان 9

ید هیچ شا .بوده اید که حتی نخواسته اید درباره آن ها اطالعاتی کسب نمایید
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ا درباره این موضوع ب .نوشته اي در مورد بشارت به غیر مسیحیان نخوانده اید

کر چقدر عالقه دارید و تا چه حد در ف دقت فکر کنید و ببینید به غیر مسیحیان

میزان عالقه شما به این موضوع بستگی دارد که براي  .نجات آن ها هستید

آیا براي کمک در این  .رسانیدن انجیل به آن ها تا چه حد فداکاري می کنید

آیا  ؟راه حاضرید از امور غیر مفید مانند چاي و قهوه و سیگار صرف نظر نمایید

د را تغییر می دهید و حاضرید براي نجات آن ها متحمل روش زندگی خو

آیا براي کار در میان  ؟آیا هر روز براي آن ها دعا می کنید ؟ناراحتی شوید

اگر این کارها را انجام نمی دهید  ؟غیرمسیحیان از نظر مالی کمک می کنید

 یناراحت نیست پس چرا با ریاکاري نام مسیح بی ایمانانو اگر روح شما براي 

  مسیحی بودن شما باعث رسوایی مسیح می باشد! ؟را بر خود گذاشته اید

فکر کنید که زندگی شما در خانواده  :ـ غفلت در مورد وظایف خانوادگی 10

خانواده چه سرمشقی  يچگونه بوده است و چطور دعا کرده اید و براي اعضا

چه  در مورد ؟در زندگی روحانی آن ها چه تأثیر مستقیمی داشته اید .بوده اید

  ؟وظایفی غفلت نکرده اید

  .ـ غفلت در مورد وظایف اجتماعی 11

بارها کارهاي خود را به طور  :ـ غفلت در مورد توجه به طرز رفتار خود 12

در  .سرسري و بدون دقت کافی انجام داده اید و در کار خود جدي نبوده اید

بارها در مورد رفتار خود  .خدا را  در نظر نگرفته و امین نبوده اید ،کارهاي خود

بی توجهی کرده و در مقابل مردم و کلیسا و در حضور خدا مرتکب گناه شده 

  .اید

بارها به این عهد خود بی توجه بوده اید  :از برادران راقبتـ غفلت در م 13

نسبت به روح آن ها هیچ  .که باید در حضور خدا حافظ برادران خود باشید

در مورد  .موظف هستید از آن ها محافظت نمایید توجهی ندارید در حالی که

به وضع روحانی چند نفر از آن  ؟صمیمی شدن با آن ها چه قدمی برداشته اید

خود مراجعه نمایید و به تمام موارد هاي به یادداشت  ؟ها عالقه نشان داده اید

  .غفلت توجه کنید
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ن ند ولی با آسرد شده ا شانایماندر بارها متوجه شده اید که برادرانتان 

بارها دیده اید که در مورد وظایف خود  .ها در این مورد صحبت نکرده اید

اه دیده اید که در گن .غفلت می کنند ولی آن ها را برادر وار توبیخ نکرده اید

ولی باز هم چنین وانمود می کنید که آن ها را  .افتاده اند ولی چیزي نگفته اید

دچار  انتآیا وقتی ببینید که همسر یا فرزند  چه ریاکاري عظیمی! .دوست دارید

دیهی است ب ؟می توانید خاموش باشید ،سوایی می گردند یا به آتش می افتندر

پس چطور است که فکر می کنید مسیحیان ( و  .که خاموش نخواهید ماند

همچنین مسیح ) را دوست دارید ولی وقتی وضع ناشایسته آن ها را می بینید 

  ؟چیزي نمی گویید

عده اي از مسیحیان حاضرند براي  :ـ غفلت در مورد انکار کردن خود 14

مسیحیت هر کاري الزم باشد انجام دهند مشروط بر این که مستلزم انکار 

 ،وقتی از آن ها کاري خواسته می شود که مستلزم انکار نفس باشد .نفس نباشد

ادي دا کار زیمی کنند که براي خ آن ها تصور .دیگر نمی توانند تحمل کنند

انجام می دهند ولی حاضر نیستند نفس خود را انکار نمایند و از راحتی خود 

براي  .حاضر نیستند به خاطر نام مسیح رسوایی تحمل نمایند .دست بکشند

نفس  مفهوم انکار .نجات جهانیان حاضر نیستند از تجمالت زندگی خود بکاهند

از شرایط ضروري شاگرد بودن  را نمی دانند و متوجه نیستند که انکار نفس

می این مسیحیان اس .براي مسیح و انجیل هیچ فداکاري نشان نداده اند .است

عده اي از زیادتی اموال خود می دهند و هر  .باالخره به جهنم خواهند رفت

چند مقدار پولی که می دهند زیاد است و شکایت می کنند که دیگران کمتر 

 .ي نمی کنند زیرا چیزي از احتیاج خود نمی دهندولی در واقع فداکار ،می دهند

بیوه زنی که پول کمی به صندوق هیکل ریخت از نظر فداکاري خیلی بیشتر 

  :کنیمل توجه می اعماین احال به گناهان حاصله از انجام  .از آن ها داد

 ؟تمایالت قلبی شما در مورد ثروت دنیوي خودتان چیست :ـ دنیوي بودن 1

را واقعاً مال خودتان می دانید و خیال می کنید می توانید هر طور آیا این اموال 

 .آن را به عنوان گناه یادداشت کنید ،اگر چنین نظري دارید ؟بخواهید خرج کنید
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تمایالت خود استفاده می کنید  ياگر ثروت را دوست دارید و از آن براي ارضا

ه ه شده اید و باید توبمرتکب گنا ،ذخیره می نمایید تان و براي خود و خانواده

  .کنید

ولخرجی نوعی  .یادداشت کنید وجود حس غرور در اعمالتان را :ـ غرور 2

به یاد آورید که براي لباس و آرایش خود چه قدر ول خرجی کرده  .غرور است

ی به کرده اید ولحتی براي رفتن به کلیسا چه قدر صرف لباس و آرایش  .اید

لب ق این که فکر کنید خدایی که بیشتر از  .ایدآماده کردن فکر خود نپرداخته 

می خواهید ظاهر خود را در  به شما چگونه می نگردها را تفتیش می کند 

 بیشتر در این فکر هستید که دیگران شما را .بیارائیدحضور انسان هاي فانی 

نظر مردم را از عبادت خدا به  .بپرستند به جاي این که شما خدا را بپرستید

این طور وانمود نکنید که نمی خواهید مردم به شما  .جلب کرده اید سوي خود

آیا باز  اگر تمام مردم نابینا بودند .حقیقت را صمیمانه اعتراف نمایید .توجه کنند

  ؟هم این قدر به ظاهر خود اهمیت می دادید

افرادي که در موضوعی بر مواردي را به یاد آورید که نسبت به  :ـ حسادت 3

ه شاید نسبت به کسانی حسادت داشت .حسادت ورزیده ایدداشته اند  شما برتري

ف شده دیگران تعری وقتی ازآیا  .اید که از شما با استعدادتر و مفیدتر بوده اند

بیشتر از این لذت می برید که درباره  ؟است احساس حسادت داشته اید

 .ااشتباهات و ناکامی هاي دیگران صحبت شود تا در مورد محاسن آن ه

مایید تا نصمیمی باشید و اگر گرفتار این گناه جهنمی بوده اید نزد خدا اعتراف 

  .شما را ببخشد

مواردي را به یاد آورید که اخالق تلخی داشتید و درباره  :ـ عیب جویی 4

مسیحیان با روحی خالی از لطف و محبت صحبت کرده اید در حالی که محبت 

کنید و نسبت به دیگران خوش بین  مستلزم آن است که از عیب جویی دوري

  .باشید

 يمواردي را به یاد آورید که به جا یا بی جا در مورد خطایاي اعضا :ـ غیبت 5

یبت غ .این کار گناه است .کرده اید صحبتکلیسا یا دیگران در غیاب آن ها 
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ان عدم زمبه این معنی نیست که حرف هاي شما دروغ باشد بلکه بدگویی در 

  .بل استطرف مقا حضور

داشته اید در حالی که در  یبارها در حضور خدا رفتار سبک :ـ رفتار سبک 6

ا خدا ی .حضور فرمانروایان بشري خیلی بیشتر رعایت احترام را می نمایید

نشناس بوده و فراموش کرده اید خدا را احترام نمایید و یا او را از یک قاضی 

  .بشري کمتر شمرده اید

اري هر ک .که دروغ گویی چه معنایی دارد دباید بدانی ابتدا :ـ دروغ گویی 7

وقتی سعی می کنید  .که براي فریب دیگران انجام شود دروغ گویی است

در این مورد هر چه  .این دروغ گویی است ،حقیقت را طور دیگري جلوه دهید

ها  خدا این .نام دیگري روي آن ها نگذارید .را به یاد می آورید یادداشت کنید

روغ گویی می شمارد و شما را دروغ گو می داند پس بهتر است خودتان را د

در کار روزانه و تماس هاي اجتماعی شما چه قدر دروغ  .هم همین کار را بکنید

غرور به  يوجود دارد که با کالم و اعمال ارتکاب می یابد و هدف آن ها ارضا

  .وسیله وارونه جلوه دادن امور است

ي را یادداشت کنید که با دیگران طوري رفتار کرده موارد :ـ فریب دادن 8

 .تاین فریب دادن اس .اید که حاضر نیستید آن ها با شما آن طور رفتار کنند

ان شما نیز بدیش ،آن چه خواهید که مردم به شما کنند«  :قانون الهی این است

جه تو .اگر طبق این قانون رفتار نکرده اید فریب کار هستید»  .هم چنان کنید

لکه می ب» آن طور که معموالً رفتار می شود «  :کنید که این قانون نمی گوید

  » .آن چه خواهید که مردم به شما کنند«  :گوید

 موضوعاتی .به دعاها و اعترافات خود در حضور خدا توجه نمایید :ـ ریاکاري 9

عا درا یادداشت کنید که براي آن ها دعا کرده اید ولی در واقع نمی خواستید 

 ییچه دعا کنید و در این نوع موارد بعد از دعا کردن فراموش کرده اید که

بارها گناهانی را اعتراف کرده اید که در واقع نمی خواستید از آن ها  .کرده اید

در حالی به گناه خود اعتراف  .دست بکشید و از تکرار آن ها خودداري نمایید

  .هید کردمی کردید می دانستید که باز هم تکرار خوا
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که از طرف خدا  ،آورید که وقت خود رامواردي را به یاد  :ـ دزدي از خدا 10

 بیهوده صرف ،براي خدمت به او و نجات مردم در اختیار شما قرار گرفته است

کرده و به تفریحات باطل و صحبت هاي بی معنی و خواندن رمان پرداخته و 

استعدادها و فکر  .گذرانیده ایدیا بدون این که کاري انجام دهید عمر خود را 

براي شهوات خود پول خرج کرده و  .خود را در راه هاي غلط به کار برده اید

عده اي از شما پول خدادادي را  .در راه هاي بیهوده پول خود را تلف نموده اید

من درباره مشروبات الکلی صحبت نمی کنم زیرا  .صرف خرید سیگار نموده اید

 ممسیحی لب به مشروب نمی زند و امیدوارم که از این سَّتصور می کنم هیچ 

چه قدر ناشایسته است که یک ایمان دار  .مهلک یعنی سیگار هم دور باشید

مسیحی هم پول خود را خرج کند و هم به وسیله سیگار خودش را مسموم 

  .سازد

بداخالقی ناراحت  باخانواده خود را  يشاید همسر یا اعضا :ـ بداخالقی 11

 این موارد را .ده اید و شاید باعث رنجش زیردستان و همسایگان شده ایدکر

  .یادداشت کنید

 االترببراي این که خودتان شما شاید  :ـ مانع شدن از مفید بودن دیگران 12

نه فقط استعدادهاي خود را از  .جلوه کنید باعث تضعیف نفوذ آن ها شده اید

ر چقدر شری .بسته ایدنیز ر را دیگ اشخاصخدا دزدیده اید بلکه دست هاي 

است آن خادمی که نه فقط خودش تنبلی می کند بلکه مانع کار دیگران هم 

این عمل گاهی به وسیله تلف کردن وقت آن ها و گاهی به وسیله  .می شود

ما بدین طریق ش .از بین بردن اعتماد دیگران نسبت به آن ها انجام می شود

نه فقط خودتان بی کاره بودید بلکه مانع در دست شیطان وسیله اي شدید و 

  .کار کردن دیگران هم گردیدید

اگر متوجه شدید که علیه شخصی مرتکب خطا گشته اید و به آن شخص 

 .فوراً نزد او بروید و اعتراف کنید و این مانع را از راه خود بردارید ،دسترسی دارید

زندگی می کند و اگر شخصی که نسبت به او خطا ورزیده اید در جاي دوري 

براي او نامه اي بنویسید و خطاي خود  ،نمی توانید او را شخصاً مالقات کنید
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ه را مربوطاگر به کسی ضرر مالی زده اید اصل پول و سود  .را اعتراف نمایید

  .به او پرادخت کنید

به تأخیر  .همین حاال شروع کنید .با جدیت در این مورد اقدام نمایید

لیه خدا عبر گناهانی که  .می گردد افزایش مشکلخیر باعث نیاندازید زیرا تأ

اعتراف نمایید و گناهانی که علیه مردم مرتکب  اودر حضور را مرتکب شده اید 

 فکر نکنید که می توانید از کنار .حضور آن ها اعتراف کنیدنیز در را شده اید 

اه خود رجلوي باید آن ها را یک به یک از  .بی تفاوت عبور کنیدگناهان 

براي شخم زدن زمین قلب خود باید موانع را یک به یک برطرف  .بردارید

ممکن است بعضی از موانع را کوچک بدانید و برطرف نسازید و بعد  .سازید

ما علت این ناراحتی این است که ش .متوجه شوید که احساس ناراحتی می کنید

اعتراف کنید  با فکر جسمانی خود بر روي بعضی چیزها که خدا می خواهد

همه  .تمام زمین را شخم بزنید و خاك را زیر و رو کنید .سرپوش گذاشته اید

 خیش را کامالً  .از موانع جزئی دل سرد نشوید .را خوب شخم بزنید قسمت ها 

ماده آ بذردر زمین فرو ببرید و خاك را برگردانید تا کامالً نرم و براي قبول 

  .صد برابر محصول بدهد تاشود 

دومین  براي ،تمام زندگی خود را با روش فوق با دقت بررسی کردید وقتی

متوجه خواهید شد که  .بار به زمین قلب خود برگردید و در آن دقیق شوید

 .گناهانی را که یادداشت کرده بودید گناهان دیگري را به خاطر شما می آورد

 گناهان جدیديباز هم  .براي سومین بار باز هم نوشته هاي خود را مرور نمایید

از چیزهایی که به خاطر آورده اید خیلی تعجب خواهید  .به نظرتان خواهد رسید

وقتی گناهان خود را این طور یک به  .کرد زیرا قبالً متوجه آن ها نبوده اید

گناهان  .یک مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که چه قدر زیاد است

مثل این که در دادگاه الهی حاضر شده  ،خود را طوري مورد بررسی قرار دهید

  .اید

وقتی صورت تهیه شده در مورد گناهان خود را مرور می نمایید تصمیم 

هر جا خطایی می بینید فوراً با کمک  .قاطع بگیرید که از آن ها دست بکشید
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شت بازرسی قلب فایده اي نخواهد دا .خدا تصمیم بگیرید که آن را تکرار نکنید

یم بگیرید هر نقص قلبی و اخالقی و رفتاري خود را اصالح مگر این که تصم

  .نمایید

 ،است ملزماگر در ضمن این کار متوجه شوید که فکرتان هنوز هم 

اً حتم .خودتان را جستجو کنید تا بفهمید چرا روح خدا از شما دور شده است

 ودر این کار باید نسبت به خودتان سخت گیر باشید  .دقیق و امین نبوده اید

در حالی که کتاب مقدس را در جلوي خود دارید با دقت به تفتیش قلب خود 

ام نباید انتظار داشته باشید که خدا توسط انج .بپردازید تا احساس آرامش نمایید

 .این کار را باید خودتان انجام دهید .معجزه اي زمین قلب شما را شخم بزند

مدت کافی با دقت به گناهان وقتی  .توجه خود را به گناهانتان معطوف دارید

تجربه نشان داده  .خود نگاه کنید به وحشتناك بودن آن ها پی خواهید برد

همین  .است که بررسی قلب طبق روشی که شرح داده شد بسیار مفید است

تصمیم بگیرید این کار را متوقف نسازید تا وقتی که بتوانید  .حاال شروع کنید

گاه در شما ساکن نخواهد شد مگر این که  روح خدا هیچ .به خوبی دعا کنید

تی عمیقاً وق .گناهانتان را به حضور خدا بیاوریدخودتان را تفتیش کنید و تمام 

اعتراف نمودید و در حضور خدا زمین قلب خود را شخم توبه کردید و کامالً 

علت این که بسیاري از  .پدیدار خواهد گشتدر آن موقع روح دعا  ،زدید

روح دعا هستند این است که زحمت تفتیش قلب را به خود  مسیحیان فاقد

که  توجه دارید .نمی دهند و زمین قلب آن ها به صورت ناکاشته باقی می ماند

من در طول سخنرانی ها  .ما هنوز موضوع را به طور کامل نشکافته ایم

به طوري که وقتی به عمل کردن آن موضوعات را براي شما مطرح می نمایم 

ردازید درست مانند کشاورزي که زمین خود را شخم می زند و خاك ها می پ

 این کار وقتی .نتیجه قطعی به دست آورید ،را نرم می سازد و تخم می کارد

عملی خواهد شد که شما طبق روشی که شرح دادیم اقدام کنید و جلو بروید 

  .شما شخم بخورد و نرم گرددتا تمام زمین قلب سخت 
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  تذکرات

ه موعظ ،لب شما در این حالت سخت و بی حاصل و ناکاشته باشدـ اگر ق 1

درست مثل این است که برزگر دانه را بر  .براي شما فایده اي نخواهد داشت

به همین علت  .در این صورت هیچ ثمري نخواهد داشت .روي صخره بپاشد

است که در کلیساها مسیحیان زیادي داریم که بی ثمر هستند و به همین دلیل 

الً به کالس مث .ولی احساسات عمیق قلبی بسیار کم استت که فعالیت زیاد اس

هاي کتاب مقدس در روز یکشنبه نگاه کنید و ببینید چقدر تشکیالت وجود 

اگر این وضع را ادامه دهید کالم خدا  .دارد ولی از قدرت الهی خبري نیست

 ید درستباعث سنگ دلی شما خواهد شد و به وضع بدتري دچار خواهید گرد

مثل وقتی که برف و باران باعث سفت تر شدن زمین هاي بی حاصل می 

می دانید وضع  « :واعظ شهیر چارلز اسپرجان در این مورد می گوید ( .شود

تمام قسمت هاي نرم از بین می رود و به تدریج  ؟زمین ناکاشته چه می شود

ما عبارت خواهد محصول  ،.. و اگر در آن زمین گندم نکاریم.سخت تر می گردد

اگر قلب خود را نکارید حتماً  .بود از علف هاي هرزه که زمین را پر می کنند

  .)برداشت خواهد کرد از آن شیطان محصول دلخواه خود را 

ـ حاال متوجه می شوید که چرا بیشتر موعظه ها بی حاصل و باطل می  2

 واعظ .ندعلت آن است که کلیسا زمین ناکاشته خود را شخم نمی ز .گردد

ممکن است از شدت تالش مشرف به موت گردد ولی کار او حاصل زیادي 

نخواهد داشت زیرا عده زیادي از شنوندگان سنگ دل هستند و زمین قلب خود 

ناقص هستند و مسیحیت فقط  یآن ها داراي ایمان .را هرگز شخم نزده اند

نظر معمولی از  .فکر آن ها را عوض کرده است نه احساسات قلبی آن ها را

  .ها کار عمیقی انجام نشده است مسیحی هستند و در قلب آن

ـ مسیحیان نباید در حالت خواب آلوده تالش هایی بکنند و در انتظار بیداري  3

اول باید زمین ناکاشته قلب خود را  .ان حرف بزنندگناهکارروحانی باشند و با 

روحانی کاري  در غیر این صورت پرداختن به فعالیت هاي .شخم بزنند

در آن موقع براي  ،وقتی زمین قلب شما شخم بخورد .غیرمنطقی خواهد بود
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ه در راه ک یناگناهکارباید نزد  ،این که در شما اشتیاق بیشتري به وجود آید

در آن موقع  .ن ها را به سوي مسیح راهنمایی کنیدجهنم هستند بروید و آ

ز این که قلب خود را شخم ممکن است قبل ا .اشتیاق شما بیشتر خواهد شد

بزنید در خودتان هیجانی احساس نمایید و ممکن است براي کار روحانی غیرت 

ان کارگناهولی این وضع طولی نخواهد کشید و نخواهید توانست  ،نشان دهید

علت این است که  .را کمک کنید مگر این که اول قلب خود را شخم بزنید

  .بتان را شخم نزده ایدکارهایی انجام می دهید ولی هنوز قل

شنهاد آیا راهی را که پی ؟حاضرید قلب ناکاشته خود را شخم بزنید اکنونـ آیا  4

 ؟کردیم در پیش خواهید گرفت و تا مرحله بیداري روحانی ادامه خواهید داد

من  .پیشرفت زیادي نخواهید داشت ،اگر غفلت کنید و این کار را انجام ندهید

باید  .و آمده ام تا زمین ناکاشته قلب شما شکافته شودتا این مرحله با شما جل

در این مورد جداً کار کنید و گرنه صحبت هاي بعدي من براي شما هیچ فایده 

اي نخواهد داشت و حتی قلب شما را سخت تر خواهد نمود و وضعتان بدتر 

اگر در شبی که سخنرانی بعدي ایراد می شود هنوز هم قلب شما  .خواهد شد

اگر فوراً  .از حرف هاي من هیچ فایده اي نخواهید برد ،ت قبلی باشددر حال

 اشتیاقی براي بیداري روحانی نداریدتصور من این خواهد بود که  ،اقدام نکنید

و حاضر نیستید به شبان خود کمک نمایید بلکه می خواهید او به تنهایی مبارزه 

ز انکار نموده اید زیرا ا اگر فوراً اقدام نکنید مثل این است که مسیح را .کند

من هم  ،اگر حاضر شوید این کار را انجام دهیدولی  .کرده اید توبه خودداري

با کمک خداوند در سخنرانی بعدي به شما تعلیم خواهم داد که چگونه 

  .ان را به سوي مسیح رهبري کنیدگناهکار
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  سخنرانی چهارم

  دعاي مؤثر

  

  ) 16 :5یعقوب » ( دارد  دعاي مرد عادل در عمل قوت بسیار« 

  

 ربیکی براي تأثیر  :براي پیشبرد بیداري روحانی دو وسیله وجود دارد

مردم  ربحقیقت یا کالم خدا براي تأثیر  .خدا برمردم است و دیگري براي تأثیر 

در آوردن وقتی درباره به حرکت  .است و دعا براي به حرکت در آوردن خدا

یست که فکر خدا به وسیله دعا عوض می خدا سخن می گویم مقصودم این ن

ه بلکه مقصودم این است ک ،شود یا این که موضع و سیرت او تغییر می یابد

دعا در ما چنان تغییري ایجاد می کند که خدا می تواند کار مناسب را انجام 

وضع روحی او باعث می شود که خدا  ،ي توبه می کندگناهکاروقتی  .دهد

دا همیشه حاضر بوده است در موقع اجراي این شرط او خ .بتواند او را ببخشد

احساسات قلبی خود را عوض می  گناهکاررا ببخشد و به همین دلیل وقتی 

بخشیدن او توسط خدا مستلزم ایجاد تغییري در خدا  ،کند و توبه می نماید

باعث می شود که بتواند بخشیده شود و خدا بتواند اقدام  گناهکارتوبه  .نیست

به همین طریق وقتی مسیحیان دعاي مؤثر به حضور خدا  .یدن او کندبه بخش

می دارند وضع قلبی آن ها باعث می شود که خدا بتواند دعاي آن ها را تقدیم 

خدا همیشه مایل است برکات خود را جاري سازد مشروط بر  .مستجاب فرماید

  .این که مسیحیان در وضع صحیحی باشند و به طرز مؤثر دعا کنند

ا یکی از حلقه هاي اصلی زنجیري است که ما را به بیداري روحانی دع

عده اي با تالش فراوان  .می رساند و از این نظر به اندازه حقیقت ارزش دارد

مورد  ولی در هدایت کنندحقیقت را به کار برده اند تا مردم را به سوي مسیح 

آن ها با غیرت و اشتیاق تمام موعظه کرده  .دعا تأکید کافی به عمل نیاورده اند

و با مردم حرف زده و اوراق بشارتی پخش کرده اند و سپس بسیار متعجب 

 علت این است که فراموش کرده .شده اند از این که موفقیت زیادي نداشته اند
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ن آن ها از ای .را که دعاي مؤثر است مورد استفاده قرار دهند ياند وسیله دیگر

د و مؤثر نخواهد بو ،بدون روح خدا ،بوده اند که حقیقت به تنهایی نکته غافل

  .عطا می گرددبه این موضوع توجه نکرده اند که روح در جواب دعا 

در  ،گاهی دیده می شود کسانی که در استفاده از حقیقت فعال هستند

تی زیرا تا وق .این موضوع باعث تأسف است .مورد دعا چندان فعال نمی باشند

ه تنهایی حقیقت ب ،دعا نداشته باشند ( یا این که شخص دیگري دعا نکند )روح 

نمی تواند کاري انجام دهد بلکه باعث سخت تر شدن قلب شنوندگان می 

احتماالً در روز داوري معلوم خواهد شد که حقیقت هر چند با غیرت مورد  .شود

که  مگر وقتیاستفاده قرار گرفته باشد باز نتوانسته است کاري انجام دهد 

  .همراه ارائه حقیقت روح دعا هم وجود داشته باشد

ت مقصود این نیس .گرفتار خطا می شوند برخی نیز به صورت برعکس

ت آن ها از این حقیقکه آن ها بیش از حد دعا کنند بلکه مقصود این است که 

ثمري  ولی هیچ کنیمتا ابد به حضور خدا تنها دعا غافل هستند که ممکن است 

ه ان با تماس مستقیم روح القدس توبگناهکارعلت این است که  .اشته باشدند

ین اتفاق ا از حقیقت به عنوان وسیله استفاده می نماییمما نمی کنند بلکه وقتی 

ان فقط به وسیله دعا توبه گناهکاراگر انتظار داشته باشیم که  .رخ می دهد

اریم داست که  به این معنااین  ،کنند و از استفاده از حقیقت خودداري نماییم

م زیر بحث خواهی ترتیباکنون در مورد دعاي مؤثر به  .خدا را تجربه می کنیم

وم س .بعضی از خصوصیات مهم دعاي مؤثر :دوم ؟دعاي مؤثر چیست :اول :کرد

داراي قوت دعاي مؤثر  ؟چهارم  ؟به چه عللی خدا چنین دعایی را می خواهد:

  .زیادي است

  

  ؟چیست اول ـ دعاي مؤثر

واهانه خ خیرالبته تمایالت  .خواهانه نیست خیرـ دعاي مؤثر فقط تمایالت  1

این تمایالت در بهشت بسیار زیاد است و در  .باعث خشنودي خدا می گردد

  .دعا نیست ،ولی این تمایالت .تمام موجودات مقدس وجود دارد
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تی ین تمایالپرجالل داراي چنمی توانند مانند فرشتگان و روح هاي ها انسان 

باشند ولی این آن دعاي مؤثري نیست که در آیه فوق الذکر به آن اشاره شده 

  .دعاي مؤثر چیزي بیشتر از این است .است

که برکتی را که در جستجوي آن است به دست  ـ دعاي مؤثر دعایی است 2

به حرکت در می  ياین همان دعایی است که خدا را به طرز مؤثر .می آورد

  .گذاردی دعاي مؤثر این است که در رسیدن به هدف تأثیر می معن .آورد

  

  خصوصیات مهم دعاي مؤثر :دوم 

من نمی توانم تمام خصوصیات دعاي مؤثر را به طور کامل ذکر نمایم 

د یباید این خصوصیات را رعایت کن .ولی خصوصیات مهم را شرح خواهم داد

  .مؤثر باشد تانتا دعای

انسان نباید به طور تصادفی دعا  :خصوصی دعا کندبه  ـ باید براي موضوعِ  1

باید موضوع مخصوصی ما  .کند و موضوع به خصوصی را در نظر داشته باشد

 عده زیادي .در این جا بحث مربوط به دعاي شخصی است .یمرا در نظر بگیر

 .می روند که دعا کنند و تصور می نمایند اجباراً باید دعا کنندبه اطاق خود 

هیچ موضوع به خصوصی براي دعا ندارند زانو  ،دعا کردن می رسد وقتی موقع

می زنند و براي هر چه به فکرشان می رسد دعا می کنند ولی پس از تمام 

ر این دعاي مؤث .شدن دعا نمی توانند بگویند درباره چه چیزي دعا می کردند

اگر شخصی به دادگاه برود و بدون این که بداند چه می خواهد  .نیست

آیا دادگاه به حرف هاي او توجه خواهد  ،ضوعات مختلفی را مطرح سازدمو

  ؟کرد

 آنِ نمی تواند در .انسان باید موضوع به خصوصی را در نظر داشته باشد

فکر ما طوري آفریده شده که نمی  .دعا کند یواحد براي موضوعات متفاوت

 دعاهاي مؤثريتمام  .واحد به موضوعات متعددي توجه کافی نماید تواند در آنِ

هر وقت مشاهده  .هستندکه در کتاب مقدس مذکور می باشد از همین نوع 
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ه براي حتماً باید بدانیم ک ،یافته ایمرا برکتی که براي آن دعا می کردیم کنیم 

  .موضوع مخصوصی دعا شده است

گر ا مکشوف شده خدا مطابقت داشته باشد:ـ دعایی مؤثر است که با اراده  2

خدا را  ،تی دعا کنیم که مخالف اراده مکشوف شده خدا استبراي موضوعا

اراده خدا به انسان از سه طریق  ،براي راهنمایی در دعا .تجربه کرده ایم

  :مکشوف می گردد

هاي صریح در کتاب مقدس که طبق آن ها خدا  یالف ـ با وعده یا پیشگوی

مربوط به این وعده ها  .یا انجام می دهدچیزهاي به خصوصی عطا می کند 

امور به خصوصی است یا کلی می باشد که باید آن ها را به امور به خصوص 

آن چه در عبادت سؤال می «  :مثالً این وعده را در نظر بگیریم .مربوط سازیم

 :11س مرق» ( یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد  ،کنید

24 (.  

وقتی  .ق تدبیر الهی مکشوف می سازدب ـ گاهی خدا اراده خود را از طری

ه درست مثل این است ک ،روشن می کند که بعضی وقایع در شرف انجام است

ممکن نیست همه چیز در کتاب مقدس مکشوف  .در کالم او نوشته شده باشد

ولی خدا غالباً به کسانی که درك روحانی دارند مکشوف می سازد که  .گردد

  .چه برکاتی عطا خواهد فرمود

چه چیزي دعا کند که طبق وقتی قوم خدا نمی داند  .ـ به وسیله روح خود ج

وقتی مکاشفه به  .غالباً روح خدا آن ها را تعلیم می دهد ،اراده خدا باشد

خصوصی وجود ندارد و تدبیر الهی هم روشن نیست و نمی دانیم چه دعایی 

ا را مدد مهمچنین روح نیز ضعف «  :به ما به صراحت گفته شده است ،بکنیم

خود روح براي ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود « و » می کند 

) درباره دعاي با ایمان در مورد موضوعاتی که  26 :8رومیان » ( بیان کرد 

ه بعضی ایراد می گیرند ک .مکشوف نشده اند مطالب زیادي گفته شده است

در جواب می  .دارداین تعلیم به این معنی است که مکاشفه جدیدي وجود 

این همان مکاشفه اي است که از طرف  ،که خواه قدیمی باشد یا جدیدگویم 
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این موضوع کامالً طبق اراده مکشوف شده خدا است که وقتی  .خدا می باشد

روح خدا به آن ها کمک می  ،نمی دانند براي چه چیزي دعا کنند ایمانداران

وح فکر رکه تفحص کننده دل هاست  و او«  .کند که طبق اراده او دعا نمایند

 » (را می داند زیرا که او براي مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت می کند 

را هدایت می کند که براي این چیزها  ایمانداران) و روح القدس  27 :8رومیان 

ر وقتی کالم خدا و تدبی، دعا کنند» به ناله هایی که نمی شود بیان کرد « 

از  «باید طبق دستور خدا  ،ازد که براي چه چیزي دعا کنندالهی روشن نمی س

روح  .) 18 :5افسسیان » (  .از روح پر شوید«  :خدا می فرماید .پر شوند» روح 

القدس فکر آن ها را به طرف موضوعاتی رهبري خواهد کرد که خدا مایل 

  .است عطا فرماید

م را تسلی .کنیمه خدا ارادتسلیم  خود راـ دعاي مؤثر وقتی امکان دارد که  3

شخصی را  .این ها هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند .نگیریدبا بی تفاوتی اشتباه 

دش خو .می شناسم که به محلی رفت که در آن جا بیداري روحانی وجود داشت

خیلی سرد بود و از بیداري روحانی بهره اي نمی برد و وقتی مشاهده کرد که 

از جرأت آن ها ناراحت شد و پیوسته تأکید  ،نندبا جدیت دعا می ک ایمانداران

یم را با بی او تسل کامالً روشن بود که .می کرد که دعا باید با تسلیم توأم باشد

  .تفاوتی اشتباه گرفته بود

ه خدا کار ک نگیریدبه عالوه تسلیم در دعا را با این اطمینان کلی اشتباه 

خدا همه چیز را به طور صحیح  البته درست است که .صحیح را انجام خواهد داد

م مقصودم از این تسلی .انجام خواهد داد ولی این موضوع با تسلیم تفاوت دارد

تسلیم شدن به  .در دعا عبارت است از رضایت دادن به اراده مکشوف شده خدا

تسلیم شدن به حکم فرضی و احتمالی  .دستور خدا عبارت است از اطاعت از آن

آن  تسلیم به تدبیر الهی تا زمانی که وقت .اقعی نیستتسلیم و ،و پنهانی خدا

هیت آن فتد از ماانرسیده است امکان پذیر نمی باشد زیرا تا واقعه اي اتفاق نی

  .بی خبر هستیم
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 احساس ،داود تا وقتی فرزندش بیمار بود :به این مثال توجه فرماید

احت قدري ناربه  .و تسلی نمی یافتناراحتی می کرد و در دعا تالش می نمود 

خادم هایش می ترسیدند موضوع را به او اطالع  ،بود که وقتی طفل فوت کرد

ولی به محض این که فهمید طفل فوت کرده است اندوه خود را به  .بدهند

تا  .کناري گذاشت و از جا برخاست و خوراك خواست و طبق معمول غذا خورد

ین دلیل روزه گرفت و دعا اراده خدا را نمی دانست به هم ،وقتی طفل زنده بود

کیست که بداند که شاید خداوند بر من ترحم فرماید تا طفل «  :کرد و گفت

او اراده خدا را نمی دانست ولی دعا و اندوه او شرط الزم براي  .»زنده بماند 

داود فکر می کرد که  .انجام امور بود خواه طفل زنده می ماند یا فوت می کرد

را از  فاجعهاحتماالً خدا این  ،و از خدا درخواست نماید اگر خود را فروتن سازد

ولی به محض این که خواست خدا روشن گردید و طفل  .او دور خواهد ساخت

نه فقط به  .داود مانند یک شخص مقدس سر تسلیم فرود آورد ،فوت کرد

نزد  من«  :بلکه از آن احساس رضایت کرد زیرا گفتخواست خدا تسلیم شد 

 15 :12ـ  23دوم سموئیل » ( ت لیکن او نزد من باز نخواهد آمد او خواهم رف

واست تا وقتی خ .طرز فکر او در این مورد صحیح بود !) این است تسلیم واقعی.

 .دعاي او بستگی داردخدا را نمی دانست تصور می کرد شفا یافتن طفل به 

ده وشن نشتا وقتی اراده خدا ر .تسلیم گردید ،ولی وقتی اراده خدا روشن شد

 ،احتماالً تا جایی که می دانید .است تسلیم شدن بدون دعا کار غلطی است

تی در مورد دوس .جریان وقایع را تعیین خواهد کرد ،دعاي صحیحی که می کنید

ط الزم واحتمال دارد دعاي صمیمانه شما از شر ،که هنوز توبه نکرده است

  .براي نجات او از جهنم باشد

موضوعی باعث ایجاد اشتیاق به نسبت اهمیت آن می  ـ دعاي مؤثر براي 4

ه نسبت این اشتیاق ب ،اگر شخصی واقعاً در اشتیاق یافتن برکتی باشد .گردد

اشتیاق عیسی مسیح خداوند براي برکاتی که دعا  .اهمیت آن برکت خواهد بود

اگر  .می کرد خیلی شدید بود و حتی از شدت حزن به مرگ نزدیک می گردید

و آن موضوع امر نیکویی باشد و مخالف  اشدراي موضوعی شدید باشتیاق ب
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در  .شده و تدبیر الهی نباشد به احتمال قوي عطا خواهد گردیداراده مکشوف 

  :این مورد دو علت وجود دارد

نیکویی باشد و تا جایی که می فهمیم و  ياگر امر .ی خداالف ـ نیکویی کلّ 

  .دا ضامن عطاي آن خواهد بودنیکویی خ ،عطاي آن توسط خدا نیکو باشد

احتمال زیادي  ،ب ـ اگر در مورد امر نیکویی در خودتان اشتیاق حس کنید

ایجاد شده باشد و روح در شما وجود دارد که این اشتیاق توسط روح القدس 

   .گرددمی جواب دعاي شما عطا بر انگیخته است پس القدس شما را 

یک  .است بسیار مهما در این صورت اشتیاق و اصرار شدید در دع

ا مثالً می بینیم که یعقوب ب .مسیحی می تواند با اصرار به حضور خدا بیاید

» نم تو را رها نک ،تا مرا برکت ندهی«  :اشتیاق و اصرار شدید چنین می گوید

 !به هیچ وجه ؟) آیا خدا از این جسارت و اصرار ناراحت شد 26 :32( پیدایش 

خدا به  .وضع موسی هم همین بود .او عطا فرمود آن چه را که خواسته بود به

اکنون مرا بگذار تا خشم من بر ایشان مشتعل شده ایشان را هالك «  :او فرمود

 ؟موسی چه کرد .) 10 :32خروج » ( عظیم خواهم ساخت  یکنم و تو را قوم

فوراً به  !خیر ؟آیا در کناري ایستاد و گذاشت خدا هر چه می خواهد انجام دهد

مصري ها افتاد و نزد خدا مجسم کرد که آن ها چه قدر خوشحال خواهند یاد 

 مثل این بود که دست«  .ایشان را براي بدي بیرون آورد«  :شد و خواهند گفت

 آیا خدا او را توبیخ نمود و .خدا را که بلند شده بود گرفت و ضربه را دفع نمود

ست بود که خدا نمی توان مثل این !خیر ؟به او گفت که در این کار دخالت نکند

»  در شکاف« در مقابل چنین اصراري مقاومت نماید و به همین دلیل موسی 

  .) و در دعا پیروز گردید 30 :22ایستاد ( حزقیال 

در عصر حاضر دعاي مؤثر وقتی به حضور خدا کرده می شود که 

ي رمسیحیان با اشتیاق و اصرار فراوان و با جسارت مقدسانه دعا کنند به طو

که وقتی بعد از مدتی به گذشته نظر بیاندازید از اصرار و سماجت خود دچار 

ولی همین دعاها است که مستجاب می گردد و باعث برکت می  .تعجب شوند
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عده زیادي از این دعا کنندگان که من با آن ها آشنایی دارم از مقدس  .شود

  .ترین اشخاص این جهان هستند

عا د .باشد باید با انگیزه هاي صحیح انجام شوددعا براي این که مؤثر ـ  5

چند  .ودش بیانعمیق به جالل خدا  ینباید خودخواهانه باشد بلکه باید با توجه

جرج مولر در  ،) 1835ماه بعد از این که سخنرانی ها به چاپ رسید ( اکتبر 

اعالم  ،بیان اشتیاق خود براي نشان دادن وفاداري خدا در مورد جواب دعا

سیار من ب«  :که این موضوع مهم ترین دلیل تأسیس یتیم خانه بود داشت

اشتیاق داشتم که توسط خدا مورد استفاده قرار گیرم تا به کودکان فقیر خوراك 

هم چنین مشتاق بودم که خدا  .آن ها را برآورده سازمبدهم و سایر احتیاجات 

ر من ترین هدف کاولی مهم  .مرا براي تربیت روحانی این کودکان به کار ببرد

این بود که خدا بدین طریق جالل یابد که یتیم هایی که تحت سرپرستی من 

قرار داشتند تمام احتیاجات خود را به دست آورند بدون این که من یا همکارانم 

از شخصی درخواستی بنماییم و این کار فقط توسط دعا انجام شود تا کامالً 

ست و هنوز هم دعاها را مستجاب می روشن گردد که خدا هنوز هم وفادار ا

  ) » فرماید 

گاهی خانم ها براي شوهرشان دعا می کنند که ایمان بی آورند و می 

فقط » .خیلی می خواهم که شوهرم توبه کند و با من به کلیسا بیآید «  :گویند

آن ها در این  .آن ها هیچ وقت از افکار خودخواهانه جلوتر نمی روندهمین! 

که شوهرشان با گناهان خود باعث ناراحتی خدا می گردد و فکر فکر نیستند 

والدین هم غالباً همین طور  .نمی کنند که توبه وي باعث جالل خدا می شود

ته براي الب .آن ها در این فکر نیستند که فرزندانشان هالك می شوند .هستند

فت گ آن ها با اشتیاق دعا می کنند ولی وقتی با آن ها صحبت کنید خواهند

 .که فرزندان خوبی هستند و به مسیح عالقه دارند و تقریباً مسیحی می باشند

آن ها  .اگر بگویید که آن ها هنوز مسیحی نیستند خیلی ناراحت خواهند شد

متوجه نیستند که فرزندانشان با گناهانی که انجام می دهند باعث ناراحتی خدا 

 به جهنم بروند خیلی تأسف فقط در این فکر هستند که اگر آن ها .می شوند
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دعاي آن ها شنیده نخواهد  ،تا وقتی فکرشان در این سطح باشد .آور خواهد بود

دعاهاي خودخواهانه به قدري شایع می باشد که می توان گفت غالب  .شد

به همین دلیل است که  .دعاهاي والدین در محدوده عالیق آن ها قرار دارد

و عده زیادي از والدین ایمان دار و اهل  بسیاري از دعاها مستجاب نمی شود

غالب دعاهایی که براي غیر مسیحیان  .دعا داراي فرزندانی بی ایمان هستند

سازمان هاي میسیونري و سایرین در این مورد  .می شود از دل سوزي است

تأکید می نمایند که هر سال حدود شش میلیون بی ایمان به جهنم می روند 

  .بی احترامی به خدا صحبت می شود ولی خیلی کم در مورد

این وضع بسیار اسفناك است و تا کلیسا یاد نگیرد که براي دعا و فعالیت 

هاي بشارتی انگیزه هاي عالی تري داشته باشد و فقط به دل سوزي قناعت 

  .د داشتندعاها و فعالیت ها ثمر زیادي نخواه ،کند

بدون روح  .ه باشدـ دعایی مؤثر است که با شفاعت روح القدس همرا 6

 مقصود این نیست که مسیحیان .نمی توانید طبق اراده خدا دعا کنید ،القدس

در مواردي که در کالم مکشوف شده و یا تدبیر الهی وجود دارد نمی توانند 

می توانند دعا کنند همان طوري که می توانند  .بدون روح القدس دعا کنند

ها ذاتاً به قدري شریر هستند که ولی حقیقت این است که آن  .مقدس باشند

باید  .تا تحت تأثیر روح القدس قرار نگیرند نمی توانند چنین دعایی بکنند

  .روح القدس است کردایمانی وجود داشته باشد که فقط نتیجه عمل

به طور کلی  .ـ براي این که دعا مؤثر باشد باید در آن پایداري کرد 7

نمی توانند فوراً به  ،را از دست داده اندکه روح خدا اي مسیحیان لغزش خورده 

فکر آن ها در وضع صحیحی قرار ندارد و نمی توانند  .دعاي پایدار عادت کنند

 اگر فکر آن ها وضعی .با تمرکز فکري به دعا ادامه دهند تا برکات را بیابند

دعاي  ،داشت که می توانستند با پایداري به دعا ادامه دهند تا برکت را بیابند

ثر بالفاصله انجام می شد درست مثل این که بارها براي موضوعی دعا کرده مؤ

ولی این مسیحیان باید به طور مکرر دعا کنند زیرا فکر آن ها متمرکز  .باشیم

  .نیست و به آسانی از موضوع منحرف می شود
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ها  فکر آن .بسیاري از مسیحیان با صرف وقت به دعاي مؤثر می رسند

وضوعی متمرکز می گردد به طوري حتی در موقع کار هم به تدریج در مورد م

درست مثل مادري که  .اشتیاق خود را با آه و ناله به حضور خدا می آورند

فرزندش بیمار است و به هر جاي خانه که می رود در فکر فرزندش می باشد 

اگر اهل دعا باشد تمام روز را در قلب خود دعا می  .و قلبش پر از اندوه است

اگر از اطاقی که فرزند بیمارش در آنجا است خارج شود هنوز هم فکرش  .کند

حتی در موقع خواب هم در فکر فرزند خود می باشد و درباره او  .آنجا است

این است وضع  .تمام فکر او متوجه بیماري فرزندش است .خواب می بیند

ا ب یعقوب چرا تمام شب را در دعا .فکري مسیحیانی که دعایشان مؤثر است

می دانست که به برادر خود عیسو ظلم کرده است زیرا  ؟خدا کشتی گرفت

حاال شنیده بود که عیسو با  .نخست زادگی را مدت ها قبل از او گرفته بود

 احتمال زیادي .سپاهی به طرف او می آید و نمی توانست با او مقابله نماید

و اراحتی یعقوب دپس ن .وجود داشت که عیسو درصدد بود از او انتقام بگیرد

و هرگز جبران نکرده اول این که این ظلم بزرگ را انجام داده  :دلیل داشت

باید  حاال چه .دوم این که عیسو با لشکري براي مغلوب ساختن او می آمد .بود

اول تمام امور را به بهترین نحو ممکن ترتیب می دهد تا برادر خود را  ؟بکند

هدایاي خود را از جلو می فرستد و سپس  .نمایدآرام سازد و براي مالقات آماده 

اموال و خانواده خود را و کسانی را که بیشتر دوست داشت آخر از همه قرار 

از رود  .دیگر طاقت تحمل نداشتبه قدري فکر او مشغول بود که  .می دهد

 ،در موقع طلوع فجر .گذشت و به تنهایی تمام شب را با آه و ناله دعا کرد

یعقوب به هیچ وجه حاضر نبود او را »  .مرا رها کن«  :ه او گفتفرشته عهد ب

ا تمام ب»  .تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم«  :رها کند و به همین دلیل گفت

وجود دعا می کرد و برکت را دریافت نمود ولی عالمت بدنی او بر جاي ماند 

 است دعاي این .بدنش تأثیر کرد برو معلوم می شود که ناراحتی روحی او 

  .مؤثر
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 دهید که دعایتان مؤثر استباید خودتان را با این فکر فریب حاال شما ن

ر است دعا وقتی مؤث .ولی فاقد این ناراحتی و اشتیاق روحی براي برکت باشید

پولس رسول آن را درد زه می خواند  .که با ناراحتی و اشتیاق روحی انجام شود

ی در باغ جتسیمانی دعا می کرد به وقت ،عیسی مسیح .) 19 :4( غالطیان 

عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می « قدري عذاب می کشید که 

من هرگز شخصی را ندیده ام که عرق او مثل  .) 44 :22لوقا » ( ریخت 

قطرات خون باشد ولی شخصی را دیده ام که به قدري دعا کرد که از بینی او 

ه به قدري دعا کرده اند که در زمستان از کسانی را دیده ام ک .خون جاري شد

دیده ام که عده اي ساعت ها من  .شدت عرق بدنشان کامالً خیس شده است

دعا کرده اند و از شدت ناراحتی فکري تمام قدرت بدنی خود را از دست داده 

  .این نوع دعا است که در حضور خدا پیروزي می یابد .اند

جوناتان ادواردز در بیداري هاي روحانی در دعا در زمان  تجمل باراین نوع 

این بیداري روحانی عظیم روحانی باعث لغزش مخالفین  .مشهود بودکامالً 

بیدراي روحانی در  . (مردم با هیجانات شدیدي دعا می کردندشده بود زیرا 

نورتامپتون ماساچوستس با موعظه جوناتان ادواردز در زمانی شروع شد که 

جوناتان ادواردز چنین می  .القی جوانان ناراحت بودندمردم در مورد وضع اخ

ولی تغییر حیرت  .»در شهر وضع خانواده ها خیلی خراب شده بود «  :نویسد

در شهر کمتر شخصی وجود « انگیزي در پیش بود و وي چنین ادامه می دهد 

م مرد .داشت که به امور مهم مربوط به زندگی جاودانی عالقمند نشده باشد

چنین به نظر می  1735در سال  .ته به سوي عیسی مسیح می آمدنددسته دس

اگر کسی قبالً این شهر را دیده بود حاال  .رسید که شهر پر از حضور خدا است

 این بیداري روحانی» .همان شهر سابق است این نمی توانست باور کند که 

رت بآغاز یک نهضت روحانی بود که در آن واعظان بسیار قدرتمندي چون ژیل

ا نیز در آمریک .و جرج وایت فیلد توسط خدا مورد استفاده قرار گرفتندتننت 

یج کار در مورد نتا .وایت فیلد براي گروه کثیري موعظه کرد ،مانند انگلستان

ام دنیا مثل این بود که تم«  :بنجامین فرانکلین چنین گفت ،او در فیالدلفیا
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هاي جوناتان ادواردز در این مورد  من قسمتی از نوشته) »  ند.ایمان دار شده ا

را نقل می کنم تا بدانید که این موضوع در کلیسا تازگی ندارد بلکه در تمام 

فکر ت« نقل قول زیر از کتاب  .بیداري هاي نیرومند روحانی وجود داشته است

یکی از ناشران کتاب هاي . وي می باشد» مورد بیداري هاي روحانی در 

نفوذ پر جالل روح القدس در نورتمپتون به «  :می گوید جوناتان ادواردز چنین

 .قدري واقعی بود که بیداري روحانی به زودي به سایر نقاط کشور سرایت کرد

صیهون رداي نجات را  .شبانان کلیساها داراي غیرت خارق العاده اي گردیدند

ی م به مسیح مانند قطرات شبنم صبحگاهی افزایش ایمانداران .در بر کرده بود

م هاین کار پر جالل مخالفینی  .همه درباره مسیح صحبت می کردند .یافتند

کار خدا  داشت و آقاي ادواردز تالش می کرد نشان دهد که این کار بی شک

ما نمی توانیم بگوییم که خدا نمی تواند خودش را به قدري به انسان  ».است 

ندگی لکه حتی زمکشوف سازد که انسان نه فقط از نظر بدنی ضعیف شود ب

معتبر معتقدند که موسی به همین طریق  متألهینغالب  .خود را از دست بدهد

ا اگر خد .جهان را ترك کرد و بعضی از مقدسین هم همین طور وفات یافتند

مکاشفه بیشتري از ذات خود به عمل آورد و محبت ما را نسبت به خود بیشتر 

خواهد بود هر چند به قیمت از  فواید این امر خیلی بیشتر از ضرر آن ،سازد

 یک حالت روحی بههم بسیاري  .دست دادن زندگی جسمانی انسان تمام شود

خصوصی پیدا کرده اند که باعث سوءتفاهم عده اي شده و آن عبارت است از 

این که آن ها ناراحتی و عذاب شدیدي براي کسانی که نجات ندارند احساس 

م در این مورد به دفاع بپردازم زیرا این ا من متأسفم که مجبور شده .می کنند

براي  ایمانداراندر واقع در مورد چنین احساس الهی که  .کار ضرورتی ندارد

نجات بی ایمانان دارند و توأم با رنج و عذاب است نباید به چنین جر و بحث 

وقتی شخصی در حال غرق شدن باشد و یا عده اي در خانه  .هایی بپردازیم

طبیعی است که انسان احساس ناراحتی شدید  ،ه آتش گرفته استاي باشند ک

خواهد کرد و در موقع وقایع هولناك تر این احساس شدیدتر خواهد بود تا چه 

رسد به این که انسان متوجه شود که این اشخاص بی ایمان تا ابد دچار غضب 
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به عالوه روشن است  .الهی خواهند گردید و در آتش جهنم خواهند سوخت

سانی که از روح القدس و محبت الهی بهره بیشتري دارند به هم نوعان خود ک

  .بیشتراز سایرین عالقمند هستند و از ناراحتی آن ها بیشتر ناراحت می شوند

چرا باید تعجب کنیم که کسانی که پر از روح مسیح می باشند مانند 

ند قممسیح به قدري به مردم عالمی دانیم که  .مسیح داراي محبت هستند

خود را براي  جانبود که به جاي آن ها کاسه غضب الهی را تا آخر نوشید و 

و با آه و ناله با فریاد شدید و اشک ها آن ها داد و به عنوان رئیس کاهنان 

 «به همین دلیل گفته شده است که  .براي روح هاي برگزیدگان عذاب کشید

مسیح چنین محبتی  همان طوري که .»ثمر مشقت جان خویش را خواهد دید 

کلیسا هم داراي چنین محبتی می باشد و به همین دلیل چون به مردم داشت 

در مورد آن گفته شده  ،کلیسا باید مسیح را در جهان و در روح مردم ظاهر سازد

(  ».. آبستن بوده از درد زه و عذاب زائیدن فریاد بر می آورد .زنی که«  :است

عذاب می کشند با ی که براي نجات سایرین روح هاي کسان .) 2 :12مکاشفه 

روح رسول مسیح تفاوت ندارد زیرا او براي روح هاي مردم عذاب می کشید و 

  )  3 :9( رومیان حاضر بود به خاطر نجات آن ها خودش از مسیح محروم شود 

 :مقایسه کنید با فریاد پر عذاب موسی در عهد عتیق (این شبیه روحیه 

.. االن هر گاه گناه ایشان را می آمرزي و .عظیم کرده این قوم گناهی ،آه« 

هم چنین  .) 31 :32خروج » ( اگر نه مرا از دفترت که نوشته اي محو ساز 

گذارید نام ب ،اگر خدا جالل نمی یابد«  :مقایسه کنید با این گفته وایت فیلد

 حدت«  :سراینده مزامیر است که می گوید) » .جرج وایت فیلد نابود گردد

 »خشم مرا در گرفته است به سبب شریرانی که شریعت تو را ترك کرده اند 

نهرهاي آب از چشمانم جاري است زیرا که شریعت « ) و  53 :119( مزمور 

 :شبیه روحیه ارمیاء نبی است که می فرماید .) 136آیه » ( تو را نگاه نمی دارند 

ب من در اندرونم پرده هاي دل من سفته شد و قل ،احشاي من ،احشاي من« 

مشوش گردیده ساکت نتوانم شد چون که تو اي جان من آواز کرنا و نعره 

 4 :22و اشعیاء  17 :13و  1 :9همین وضع در  .) 19 :4» (جنگ را شنیده اي 
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درباره مردخاي می خوانیم که وقتی متوجه شد که قومش  .هم دیده می شود

خود را دریده پالس با خاکستر جامه ) «  1 :4در خطر مرگ قرار دارد ( استر 

پس نباید  .»در بر کرد و به میان شهر بیرون رفته به آواز بلند فریاد تلخ برآورد 

از دیدن وضع بی ایمانان ناله و فریاد برمی  ایماندارانتعجب کنیم از این که 

  ».آورند و عذاب می کشند 

ري هاي من این نقل قول را ذکر کردم که نشان دهم این وضع در بیدا

در تمام بیداري هاي روحانی عظیم وضع  .روحانی عظیم آن زمان متداول بود

 .به همین منوال است و با میزان عظمت بیداري روحانی نسبت مستقیم دارد

در بیداري روحانی عظیم اسکاتلند هم همین وضع وجود داشت و مردم تحت 

تون است ان لیوینگساین بیان گر وضع ج ( .تأثیر شدید این عذاب قرار داشتند

را صرف دعا کرد زیرا قرار بود روز بعد  1630ژوئن  21که تمام شب قبل از 

ساعت هشت صبح در مزرعه بود و می خواست  .در کلیساي شاتس موعظه کند

 .از ترس برگردد ولی قدرت روح خدا بر او نازل شد و مانع برگشت او گردید

بعد از  .بود 25 :26و حزقیال ا موعظه موضوعطبق قرار قبلی موعظه کرد و 

این که یک ساعت و نیم موعظه نمود و چون کمی باران می بارید حواس 

مردم پرت شد ولی لیونیگستون به آن ها یادآوري کرد که در مقابل غضب خدا 

حدود پانصد نفر  .پناهگاهی وجود ندارد و یک ساعت دیگر به موعظه ادامه داد

ایجاد یک بیداري توسط بیداري قبلی است و این نمونه اي از  .توبه کردند

 :110در مورد مزمور  1839ژوئیه  23وقتی ویلیام برنز در زادگاه لیونیگستون در 

موعظه می کرد به بیداري کلیساي شاتس اشاره نمود و مردم را به قبول  3

روح من به طوري به هیجان «  :ویلیام برنز می گوید .فوري مسیح دعوت کرد

روح  .. نیروي.ند لیوینگستون مردم را به قبول مسیح دعوت کردمآمد که مان

چون صداي  "القدس به طوري در مردم کار کرد که مانند روز پنطیکاست 

شدت عذاب ناله عده اي از  .تمام موانع را برطرف ساخت "وزیدن باد شدید 

می کردند و عده اي دیگر که بعضی از آن ها مردان نیرومندي بودند مانند 
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من مجبور شدم مزموري بخوانم و صداي من با صداي  .زمین افتادند ررده بم

  » .کسانی که براي نجات آه و ناله می کردند در هم آمیخت

در کامبوسالنگ در بیداري روحانی توسط ویلیام  1741همین روح دعا در 

وقتی وایت فیلد به آن جا رسید  .مک کوالك و وایت فیلد دیده می شد

 .کنار رودخانه ( ظهر روز سه شنبه ) براي عده زیادي موعظه کرد بالفاصله در

بعد از آن مک  .در ساعت شش و هم چنین در ساعت نه هم موعظه نمود

کوالك دنباله مطلب را گرفت و تا ساعت یک بعد از نیمه شب موعظه کرد 

به نسبت عده زیادي  .ولی مردم باز هم نمی خواستند محل را ترك کنند

د ملزم شده و فریاد بر می آوردند به طوري که وایت فیلد در مورد خو انگناه

هزاران نفر در اشک هاي خود غرق بودند و عده اي در عین «  :آن می گوید

حال دست هاي خود را به هم می فشردند و عده اي ضعف می کردند و عده 

ر ددرست شبیه عید فصح  .اي براي مسیح مصلوب آه و ناله سر داده بودند

وایت  ،در سفر از لندن به اسکاتلندنباید فراموش کرد که  .»مان یوشیا بود ز

حین  در حتی عده اي .فیلد بیشتر وقت خود را در کشتی صرف دعا کرده بود

  .به مرگ خیلی نزدیک شدنددعا 

که  می گویند .ـ اگر می خواهید دعایتان مؤثر باشد باید خیلی دعا کنید 8

فت اطرافیان متوجه شدند که زانوهایش مانند یعقوب حواري وقتی وفات یا

این است راز  .زانوهاي شتر پهن است زیرا بسیار زانو زده و دعا کرده بود

  .زانوهاي آن ها مانند زانوهاي شتر پهن بود .موفقیت این قهرمانان ایمان

ما نمی ش .ـ اگر می خواهید دعایتان مؤثر باشد باید به نام مسیح دعا کنید 9

ان دعا نمی توانید با شایستگی خودت .نام خودتان به حضور خدا بیآیید اتوانید ب

ولی می توانید با نامی که همیشه مورد قبول است به حضور خدا نزدیک  .کنید

 اگر چک .چه تأثیري دارد اشخاصار بردن نام همه می دانید که به ک .شوید

کرده  را امضاء یا سفته اي به بانک ببرید که یکی از تجار بسیار معروف آن

ما عیسی مسیح به ش .باشد هیچ شکی نیست که پول را دریافت خواهید کرد

وقتی به نام عیسی مسیح دعا می  .اجازه داده است که از نام او استفاده کنید
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مسیح دعا کرده است و مانند دعاي مسیح  کنید این به آن معنی است که خودِ

  .یمان دعا کنیدولی باید با ا .مورد قبول خدا خواهد بود

د نه فقط بای .ـ براي دعاي مؤثر الزم است تمام گناهان خود را ترك کنید 10

این گناهان را به خاطر بیآورید و از آن ها توبه کنید بلکه آن ها را واقعاً ترك 

  .نمایید و تصمیم بگیرید که هیچ گاه تکرار نکنید

 اشته باشید که دعایتاندعاي مؤثر باید با ایمان باشد ـ باید انتظار دـ  11

نتظر مهم نباید  شوداگر انتظار ندارید که دعایتان مستجاب  .مستجاب شود

ر در مواردي که ذک .این انتظار شما نباید بدون دلیل باشد .جواب دعا باشید

وقتی موضوعی در کالم خدا مکشوف شده  .کردم دلیلی براي انتظار وجود دارد

مثل این  ،تظار مستجاب شدن باشید دعا کنیدکه در اناست ولی شما بدون این 

اگر اراده خدا در تدبیر الهی نشان داده شده  .است که خدا را دروغگو شمرده اید

ا اگر توسط روح خد .تا دعاي شما مستجاب گردد تکیه کردباشد باید به آن 

درست مثل مواردي که در کالم  ،هدایت شوید که براي موضوعی دعا کنید

باید انتظار داشته باشید که دعاي شما جواب داده  ،ه استخدا مکشوف شد

آیا این گونه اعتقاد به هدایت روح القدس باعث  :ولی عده اي می گویند .شود

من نمی دانم ولی ممکن است عده اي در این «  ؟ایجاد تعصب نخواهد گردید

در مورد سایر امور مذهبی هم عده زیادي  .مورد خودشان را فریب دهند

اگر عده اي تصور کنند که توسط روح خدا هدایت  .ان را فریب داده اندخودش

آیا این امر باید باعث  ،شده اند در حالی که از خیاالت خود پیروي می کنند

عده  ؟ن خودداري نمایندآکسانی که توسط روح هدایت شده اند از پیروي شود 

ه آیا ب .ندارند رازیادي خیال می کنند داراي نجات هستند در حالی که نجات 

م فرض کنی ؟همین دلیل مردم باید از ایمان آوردن به مسیح خودداري نمایند

آیا این امر  ،خیال کنند خدا را دوست دارندعده اي خودشان را فریب دهند و 

 ؟باید باعث گردد که مؤمنین واقعی از تسبیح و تمجید خدا خودداري نمایند

خیال کنند از روح خدا هدایت شده  ممکن است عده اي خود را فریب دهند و

اگر عده اي از احساسات خود  .ولی الزم نیست ما خودمان را فریب بدهیم ،اند



 

٩٠ 
 

 شرح حال چالرز فینی

من نمی خواهم که از احساسات  .پیروي می نمایند تقصیر خودشان است

من می خواهم جدي و منطقی باشید و هدایت هاي  .خودتان پیروي نمایید

عده اي مقصود مرا خوب می فهمند و می  .معقول روح القدس را پیروي کنید

  .دانند چگونه خودشان را در دعا به روح خدا تسلیم نمایند

  

  ؟سوم ـ به چه عللی خدا چنین دعایی را می خواهد

ذکر خواهم کرد تا نشان دهم چرا براي دعاي مؤثر این  ی رامن چند دلیل

شدید و این این نوع اشتیاق  ،چرا خدا این نوع دعا .شرایط ضروري هستند

  ؟عذاب و درد کشیدن را ضروري می داند

این اشتیاق  .ـ این اشتیاق شدید نشان دهنده شدت اشتیاق خدا است 1

 .احساس واقعی خدا را در مورد گناهکارانی که توبه نکرده اند نشان می دهد

 ،ان را مشاهده می کنمگناهکارگاهی وقتی احساس شدید مسیحیان در مورد 

وضع خانمی را  .یب خدا و عالقه او به نجات مردم می افتمبه یاد محبت عج

جارب به قدري به ت .که در بیداري روحانی بود خواندم و تحت تأثیر قرار گرفتم

نید که حال تصور ک .مردم عالقمند بود که به سختی می توانست نفس بکشد

 براي نجات باري راخود خدا چه احساسی دارد که روح او در مسیحیان چنین 

یعنی » درد زه « مردم به وجود می آورد که خدا براي بیان آن از اصطالح 

  در مورد این موضوع  .عذاب کشیدن براي تولد جدید مردم استفاده کرده است

 را به خاطر می آورممن مردي را که داراي قدرت بدنی و فکري زیادي بود 

به خاك افتاده  نجات مردم نیروي خود را از دست داده وبراي که از اشتیاق 

این موضوع باعث لغزش عده زیادي خواهد شد ولی تا وقتی در می دانم  .بود

کلیسا عده زیادي مسیحی اسمی و نابینا وجود دارند انتظار دیگري نمی توان 

معهذا من تردیدي ندارم که این اشتیاق ثمره کار روح القدس در انسان  .داشت

القدس می شد و در دعا درد زه می کاش تمام کلیسا طوري پر از روح  .است

  .کشید که تمام مردم نجات می یافتند
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پسران خود را  ،صیهون به مجرد درد زه کشیدن«  :کالم خدا می فرماید

یک بار این سوال را از  ؟این کالم چه معنایی دارد .) 8 :66اشعیاء » ( زایید 

 .تده اسیک مسیحی پرسیدم ولی دیدم که به هیچ وجه معنی آن را نفهمی

  .غالب مسیحیان معنی اصلی این آیه را نمی فهمند

توضیح دادم باید نتیجه طبیعی را که ـ این احساس اشتیاق و عذاب شدید  2

در واقع باید هم  .ان بدانیمگناهکارخیرخواهی عظیم و توجه به وضع وخیم 

 اگر مشاهده نماییم که خانه اي با ساکنان آن در حال سوختن .همین طور باشد

است و صداي ضجه و ناله آن ها را بشنویم حتماً ناراحت خواهیم شد و ممکن 

در چنین وضعی هیچ کس نخواهد گفت که کار ما غیرطبیعی  .است ضعف کنیم

س پ .باعث تعجب خواهد بود ،در واقع اگر هیچ ناراحت نشویم .و احمقانه است

ی که سرنوشتان و گناهکارچرا باید تعجب کنیم که مسیحیان از دیدن وضع 

نی حقیقت این است کسا .نمایند يدر انتظار آن ها است احساس ناراحتی شدید

باشند و دین داري آن ها  احساسی ندارند فاقد محبت مسیحی میکه چنین 

من نمی خواهم دیگران را محکوم کنم و حرف هاي  .بسیار سطحی است

د ولی بگویندیگران هر چه می خواهند  .خشنی بگویم ولی حقیقت همین است

این بدگویی نیست بلکه حقیقتی  .می دانمنوع دین داري را سطحی من این 

مردم گاهی از این تعجب می کنند که مسیحیان داراي چنین است. روشن 

ولی باید بدانیم که چنین احساسی نتیجه طبیعی ایمان واقعی  .احساسی هستند

  .ان استکارگناهبه خدا و محبت نسبت به مردم و آگاهی از سرنوشت 

خدا  .کنندباید آزادي پیدا  ،ـ وقتی روح مسیحیان این طور گران بار باشد 3

 .این بار را در روح مسیحیان قرار می دهد تا آن ها را به خود نزدیک تر سازد

ضعیف هستند و خدا چنین باري بر قلب آن ها  یگاهی مسیحیان از نظر ایمان

وضع آن ها درست مانند  .امش کنندمی گذارد تا نزد او بیآیند و احساس آر

خدا حاضر است فوراً او را  .ي است که به گناهان خود پی برده باشدگناهکار

 گناهکار ولی .قبول نماید به شرطی که با ایمان به عیسی مسیح نزد او بیآید

ا د و خود رنکار را به تأخیر می اندازد و در گناهان خود رنج می کش .دننمی آی
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د تا این که احساس گناه به قدري زیاد می شود که ننمی کنبه خدا تسلیم 

 دندست می دهتحمل آن غیرممکن می گردد و وقتی تمام امید هاي خود را از 

 و پناه گاهد که تنها امید نمی انداز ییرا به آغوش خدا شانبا یک جهش خود

ج د رنتا این ح آن هاخدا مایل نبود که  .دنالزم بود زودتر نزد خدا بیآی .ستا

  .دنبکش

و  ،به همین طریق وقتی مسیحیان براي نجات مردم گران بار می شوند

بار آن ها برداشته نمی شود و ناراحتی آن و می بینند که بارها دعا می کنند 

این  و این بار را به خدا تسلیم نمی کنند علت این است که ها از بین نمی رود 

تا وقتی در آن ها محبت وجود  .احساس گران باري در آن ها باقی می ماند

داشته باشد این احساس باقی خواهد ماند و افزایش خواهد یافت و اگر روح 

القدس را محزون نسازند هیچ گاه احساس آرامش نخواهند کرد تا این که به 

مرحله اي برسند که ادامه این گران باري تحمل ناپذیر گردد و آن ها با تالشی 

بیه و اعتمادي شا بر روي عیسی مسیح خداوند قرار دهند نومیدانه این بار خود ر

در آن موقع احساس آرامش خواهند کرد و خواهند فهمید  .کودکان ظاهر سازند

بار آن ها برداشته  .افرادي که براي آن ها دعا می کردند نجات خواهند یافت

می شود و خدا با بخشیدن آرامش آن ها را مطمئن خواهد ساخت که برکات 

مسیحی در دعا این طور عذاب می کشد یک غالباً وقتی که  .ي خواهد شدجار

روح او داراي آرامش بسیار دل پذیر الهی می گردد  ،و سپس آرامش می یابد

  .) 8 :1وجد می نماید ( اول پطرس » با خرمی که نمی توان بیان کرد « 

اتی جربیچنین ت ایماندارانآیا در میان شما کسی هست که خیال کند امروزه 

اگر وقت داشتم می توانستم از نوشته هاي جوناتان ادواردز و سایر آثار  ؟دارند

را در آیا سوال می کنید که چ .دنمعتبر ثابت کنم که چنین تجربیاتی وجود دار

رابرت فلمینگ درباره خدمات برجسته  تجربیاتی وجود ندارد؟ ( این جا چنین 

او در تمام آن نواحی «  :می گوید رابرت بروس در ادینبرگ اسکاتلند چنین

و اقدرت عظیم روح القدس همراه کالمی بود که  .مانند خورشید می درخشید

اشخاص شریر از او وحشت داشتند و نیروي الهی به قدري با  .موعظه می کرد
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شکوه و جالل در صورت او ظاهر بود که بزرگ ترین مقامات کشور حتی آنانی 

تی ح .ند در برابر او احساس ترس و احترام داشتندکه با دین داري مخالف بود

و یک بار در حضور همه درباره رابرت پادشاه جیمز هم از او حساب می برد 

بروس شهادت داد که او به قدري شایستگی دارد که می تواند حتی نصف 

آقاي بروس از کسانی بود که نه فقط با خدا آشنایی  .سلطنت او را داشته باشد

  ) .در دعا با خدا کشتی می گیرند و جواب دعاهاي خود را می یابند دارند بلکه

اناتر د روستائیصریحاً می گویم که علت این امر این نیست که شما از مردم 

عقاید صحیح تري دارید و دین داري شما  مسائل روحانیهستید و یا در مورد 

د خیال کنی به جاي این که .به هیچ وجه این طور نیست .از آن ها بهتر است

ید بهتر است خجالت بکش ،روشن فکر هستید و از عقاید افراطی دور می باشید

زیرا مسیحیان شهري خیلی دنیوي هستند و به قدري مغرور و تشریفاتی و 

کاش  .روحانی برسندخشک می باشند که نمی توانند به مدارج عالی زندگی 

در این شهر و در این می توانستند به این مدارج عالی روحانی برسند! کاش 

کلیسا چنین روحیه اي وجود می داشت! می دانم که اگر در این جا چنین 

 تجربیاتی دیده شود سر و صداي زیادي بلند خواهد شد ولی من به این سر و

بگذارید بگویند که کسانی که در کلیساي چاتم جمع  .صداها اهمیت نمی دهم

تئاتر خیابان چاتم در نیویورك که  می شوند عقل خود را از دست داده اند. ( 

و شرارت بود توسط کمیته اي خریداري شد که دو برادر به نام  فسادمحل 

در اوج  .هاي آرتور و لوئیس تاپن و سایر دوستان فینی در آن عضویت داشتند

این دو برادر نزد مالک محل تئاتر رفتند  1831بیداري عظیم روحانی در سال 

 ؟این جا را براي چه کاري الزم دارید«  :مالک پرسید .و پیشنهاد خرید دادند

ا آن ه»  ؟براي چه«  :مالک با تعجب پرسید» براي کلیسا «  :جواب دادند» 

مالک که حیرت زده شده بود به گریه افتاد و  .»براي کلیسا «  :باز هم گفتند

به شما می فروشم و یک هزار دالر هم براي این کار هدیه «  :اعالم داشت

صداي دل نواز  ،یک روز صبح که تمرین نمایش در حال انجام بود«  .می دهم

سرودهاي روحانی شنیده شد و آقاي تاپن به هنرپیشگان اعالم داشت که از 
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وقتی محل را براي  .در آن محل جلسات موعظه تشکیل خواهد شدآن شب 

 » ؟چه کسی طرف دار خدا است« کار خدا تقدیس می کردند فینی درباره 

سالن بار به اطاق دعا تبدیل شد و اولین شخصی که ایمان آورد  .موعظه کرد

این محل سال ها براي جلسات روحانی مورد استفاده  .یکی از هنرپیشگان بود

قرار گرفت و فینی هم تا زمان برپایی خیمه خیابان برودوي در آن جا موعظه 

می » یمه برودوي تاریخ خ« سوزان هیزوارد در کتاب خود به نام  .می کرد

این کلیسا تأثیر زیادي داشته است به طوري که هیچ  برآقاي فینی «  :گوید

تاریخی در این مورد بدون در نظر گرفتن خدمات و شخصیت سلطان واعظان 

و آن طور  ،اگر با خدا صمیمی هستیم) » .بیداري روحانی کامل نخواهد بود 

  .نباید از این حرف ها بترسیم ،که شرح دادم از روح او بهره مند می شویم

 روحانیـ تأثیرات روح دعا بر روي بدن را نمی توان جزئی از اصول  4

علت آن است که گاهی بدن به قدري ضعیف می باشد که احساسات  .دانست

ر شرایط الزم دعاي مؤث جزواین تأثیرات بدنی  .گذاردآن تأثیر می  بری انروح

غیر  .ی و جسمانی احساسات شدید هستندبلکه نتیجه طبیع به حساب نمی آیند

در سایر زمینه ها هم وقتی احساسات و هیجانات شدید وجود  روحانیاز امور 

کا در دربان کنگره آمری .بدن انسان متأثر و حتی ضعیف می گردد ،داشته باشد

دوره انقالب در موقع استقبال از یک گروه هیجان زده به قدري تحت تأثیر 

من خانمی از اهالی روچستر را می  .زمین افتاد و جان دادقرار گرفت که بر 

 یک .شناختم که در دعا براي توبه کردن داماد خود عذاب زیادي می کشید

روز صبح این داماد به جلسه روحانی رفت و این خانم در خانه ماند تا براي او 

به  داماد در آن جلسه ایمان آورد و به خانه برگشت و این مادر زن .دعا کند

اگر این نوع  .قدري خوشحال شد که از شدت هیجان به زمین افتاد و جان داد

 روحانیوجود دارد نباید از وجود آن ها در امور نیز هیجانات در مورد سایر امور 

بیعی طۀ نتیجاین  بلکهشرط الزم براي دعا نیست  این  البته .تعجب نمود

  .هیجانات است
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خدا چنین دعاي توأم با عذاب را ضروري  که ـ بی شک یکی از دالیل مهمی 5

ن دو بین ای .می داند این است که بین مسیح و کلیسا اتحاد ایجاد می کند

مثل این است که مسیح می آید  .محبت و دل سوزي زیادي به وجود می آورد

خود می ریزد و اجازه می دهد که به طرز  ایماندارانو محبت قلبی خود را بر 

آن ها احساسی مانند احساس  .و هم دردي و هم کاري نمایندبی سابقه اي با ا

ه از ان دل سوز می شوند کگناهکارمسیح پیدا می کنند و به قدري نسبت به 

ان موفقیت گناهکارواعظانی که در موعظه براي  .تحمل آن ها فراتر می رود

آن ها پر از شفقت و محبت نسبت  .زیادي پیدا می کنند همین وضع را دارند

ان هستند و این موضوع در سخنان آن ها ظاهر می گردد و مثل گناهکار به

مانند این است که سخنان  .این است که مسیح توسط آن ها سخن می گوید

مقصود این نیست که مسیح کلمات را به  .آن ها از قلب مسیح صادر می گردد

در  .آن ها دیکته می کند بلکه در آن ها احساس الزم را به وجود می آورد

به وجود می آید و درست مثل این  یچنین صورتی در شنوندگان جنب و جوش

  .است که مسیح به وسیله لب هاي آن ها سخن می گوید

محبت شدیدي بین مسیحیان روح ها  تازهـ این تالش در دعا براي تولد  6

این جدیداالیمانان در نظر کسانی که براي  .ن ایجاد می کندیماجدي و جدیداال

 این محبت شبیه .آن ها دعا کرده اند بسیار عزیز و گران بها می باشدنجات 

پولس این احساس را به بهترین شکل بیان می  .به فرزند است مادرعالقه 

قلب او پر از محبت نسبت به  .می خواند» اي فرزندان من « دارد و آن ها را 

آن ها » .ه دارم اي فرزندان من که براي شما باز درد ز«  :می گوید .آن ها بود

لغزش خورده بودند و او مانند پدري از لغزش خوردن فرزند خود عذاب می 

براي شما باز درد زه دارم تا «  :کشید و احساس خود را چنین بیان می داشت

) و می گوید که مسیح  19 :4غالطیان » ( صورت مسیح در شما بسته شود 

در غالب بیداري هاي روحانی  .) 27 :1است ( کولسیان » امید جالل « در شما 

من شاهد بوده ام که کسانی که روح دعا دارند عالقه زیادي به جدیداالیمانان 

می دانم که کسانی که در این مورد تجربه ندارند مقصود مرا  .نشان می دهند
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نخواهند فهمید ولی کسانی که براي نجات مردم گران بار هستند و در دعا 

که این محبت الهی نسبت به جدیداالیمانان چه قدر تالش می کنند می دانند 

این ها براي نجات مردم دعا کرده و جواب دعاي خود را یافته اند  .جالب است

ینک من و پسرانی که ا«  :و آن ها را به حضور مسیح می آورند می گویند

مراجعه  3 :2هم چنین به عبرانیان  18 :8اشعیاء « ( خداوند به من داده است 

  .ید )نمای

این است که این تنها  ـ دلیل دیگري که خدا چنین دعایی را الزم می داند 7

زیانی  کند در حالی کهدریافت را راهی است که کلیسا می تواند برکات بزرگی 

وقتی کلیسا در حضور خدا فروتن گردد و این طور به خاك  متوجه کلیسا نباشد.

مفید ار بسیکات براي کلیسا بر ،بی افتد و در دعا تالش کند و عذاب بکشد

 ،ولی برعکس اگر بدون هیچ زحمتی برکات بزرگی دریافت دارند .خواهد بود

این نوع دعا باعث نزول برکات و افزایش قدوسیت و  .خیلی مغرور خواهند شد

  .محبت و فروتنی خواهد گردید

  

  .چهارم ـ دعاي مؤثر داراي قوت زیادي است

کرد و  سوگواري می ،ائیل فاسد شده بوداین که قوم اسر برايایلیا نبی 

دعا  ،براي جلوگیري از بت پرستی آن ها ثمري نداردروش او وقتی متوجه شد 

دعا کرد که باران نبارد و  .م خطاکار نازل شودوکرد که غضب الهی بر این ق

خدا مدت سه سال و شش ماه آسمان را بست و مردم به وضع فالکت باري 

به  ؟فهمید که زمان لطف الهی فرا رسیده است چه کرد وقتی ایلیا .دچار شدند

 می خواست تنها باشد .باالي کوه رفت و به زمین خم شد و مشغول دعا گردید

دفعه هفتم  .و هفت بار به خادم خود گفت که برود و خودش به دعا ادامه داد

خادم به او گفت که ابر کوچکی دیده می شود که به اندازه کف دست انسان 

ایلیا فوراً از جاي خود بلند شده می دانست که برکت الهی نازل خواهد  .است

ایلیا  « :ولی ممکن است بگویید .زمان غضب الهی به پایان رسیده بود .شد

 این حرف شما صحیح .»اشخاصی معمولی هستیم که ولی ما  ،بود یک نبی
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 والنولی رس بسیار زده می شداز این حرف ها نیز در زمان رسوالن  .نیست

همین واقعه را ذکر کردند و اظهار داشتند که ایلیا مانند ما انسان بود ولی دعاي 

 45و  1 :17و ما هم باید این طور دعا کنیم ( اول پادشاهان  واقع شداو مؤثر 

  .) 16 :5ـ  18یعقوب  ،41 :18ـ 

بود و ملکه ماري انگلستان  معروفجان فاکس از نظر قدرت دعا بسیار 

 .ز دعاي جان فاکس بیشتر از تمام ارتش هاي اروپا می ترسدمی گفت که ا

جان فاکس براي نجات  .وقایع نشان داد که حرف این ملکه درست بود جریان

غ خود در با .کشورش به قدري در دعا عذاب می کشید که نمی توانست بخوابد

یک شب او و چند نفر از  .جاي مخصوصی داشت که در آن جا دعا می کرد

وقتی مشغول دعا بودند جان فاکس اعالم داشت که  .دعا می کردند دوستانش

س جان فاک شده است. (نمی توانست بگوید چه  .زمان نجات فرا رسیده است

نین چ» حقایق الهی در انگلستان  ایماندارانتذکر به « در کتاب خود به نام 

تو  ،اونداي خد .تو قصرهاي مستبدین را نابود ساخته اي ،اي خدا«  :می گوید

زي هیچ شکی نیست که رو .مدافع نیرومند فقیران و پناهگاه دردمندان بوده اي

خواهد رسید که برگزیدگان خدا در انگلستان با خواندن سرود به تمجید او 

به زودي خداوند دل هاي شما را تسلی و آرامش خواهد  .خواهند پرادخت

و خدا دعاي آن ها را ولی اطمینان داشت که کاري صورت گرفته ) »  .بخشید

روز بعد خبر رسید که ملکه ماري وفات  ؟چه اتفاقی افتاده بود .شنیده است

  .یافته است

وشن براي ر ،جریان زیر که توسط یکی از شبانان براي من شرح داده شد

وي می گفت که در یکی از شهرها سال ها بود  .ساختن مقصود ما مفید است

بود و  نابوديکلیسا تقریباً در حال  .شد به شدت احساس میروحانی  فقرکه 

مت در قس .و اوضاع بسیار اسف بار بود نمی کردندهیچ کدام از جوانان توبه 

بان لکنت ز .دور افتاده این شهر شخص مسنی که آهنگر بود زندگی می کرد

یک روز جمعه که  .شدیدي داشت و فهمیدن حرف هاي او بسیار مشکل بود

ه توبه وضع کلیسا و کسانی ک به علتیی مشغول کار بود در کارگاه خود به تنها
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ناراحتی و عذاب او به قدري شدید شد که مجبور شد  .دلگیر شدنکرده بودند 

  .ظهر را صرف دعا کند از از کار دست بکشد و مغازه را ببندد و بعد

در دعا تالش فراوان به عمل آورد و روز شنبه نزد شبان کلیسا رفت و از 

 شبان که در این .رد که جلسه مخصوصی براي دعا تعیین کنداو خواهش ک

مورد اطمینان نداشت به ناچار موافقت کرد ولی اظهار داشت که فکر نمی کند 

 .ددبزرگی تشکیل گراي قرار شد همان عصر جلسه در خانه  .عده زیادي بیآیند

به  يآن روز عصر تعداد کسانی که به جلسه آمدند به قدري زیاد بود که عده ا

مدتی همه ساکت بودند تا این که  از خانه ایستادند.علت نبودن جا در بیرون 

عداد به ترتیب ت .ان با گریه خواهش کرد که براي او دعا کنندگناهکاریکی از 

زیادي همین خواهش را کردند و معلوم شد که در تمام قسمت هاي آن شهر 

این بود که تمام آن ها  نکته مهم .بودن خود پی برده اند گناهکارمردم به 

گاه آهنگر در کارهم زمانِ با  آن، به گناه خود پی بردند که زمانی اعالم داشتند 

بدین طریق این  .حادث شدبیداري روحانی عظیمی  .خود مشغول دعا بود

آهنگر مسن که لکنت زبان هم داشت در دعا پیروز گردید و توسط خدا به طرز 

  .نیرومندي به کار برده شد

  

  ذکراتت

و عده زیادي در دعا پیروزي نمی یابند  دعاهاي بسیاري بی پاسخ می ماندـ  1

وقتی براي برکت مخصوصی اشتیاق پبدا می کنند از  تنها به این دلیل که

ت خواهند داشتمایالت خوب و نیکویی  آن ها .پیگیري آن خودداري می نماید

زیرا  ادامه دهندید در دعا باآن ها است و  ایجاد کردهروح القدس در آن ها  که 

خواهند اطفاء اگر توجه خود را به جاي دیگري معطوف نمایند روح القدس را 

وقتی چنین تمایالت مقدسی در خودتان می بینید باید این کارها را  .ساخت

  :انجام دهید
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( ب ) ـ نگذارید فکرتان به  .( الف ) ـ روح القدس را اطفاء یا خاموش نکنید

هدایت روح القدس را پیروي نمایید تا بتوانید  .یگر منحرف شودطرف چیزهاي د

  .) 16 :5یعقوب » ( در عمل قوت بسیار دارد « مانند مرد عادل دعا کنید که 

 .روح دعا نمی توانند کار مفیدي انجام دهندداشتن ـ شبانان کلیسا بدون  2

گاهی ممکن  .شبان تا براي موفقیت دعا نکند نباید انتظار موفقیت داشته باشد

بانانی ش معموالًدیگري براي او دعا کنند تا در کارش موفق شود ولی  ةاست عد

  .هستندبیشتر موفق هستند که خودشان داراي روح دعا 

ـ نه فقط شبانان باید روح دعا داشته باشند بلکه اعضاء کلیسا هم باید در  3

لت أاسرائیل از من مس( بار دیگر خاندان  .دعا متحد گردند و در دعا پیروز شوند

اکنون  .) 37 :36حزقیال » ( خواهند نمود تا آن را براي ایشان به عمل آورم 

آیا این ها را انجام «  :باید از شما سوال کنمدر مورد چیزهایی که گفته ام 

د آیا گناهان خو ؟آیا آن چه در سخنرانی قبلی گفتم انجام دادید»  ؟خواهید داد

 ؟آیا این گناهان را اعتراف کردید و راه را هموار نمودید ؟را با دقت بررسی کردید

آیا می توانید در دعاي مؤثر شرکت کنید تا روح  ؟آیا حاال می توانید دعا کنید

  ؟نازل گردد بر کلیساي شماخدا 
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  سخنرانی پنجم

  دعاي ایمان

  

  

که  دآن چه در عبادت سوال می کنید یقین بدانیبنابراین به شما می گویم « 

  ) 24 :11مرقس » ( آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد 

  

عده اي معتقدند که آیه فوق الذکر فقط مربوط به ایمان براي انجام 

متنی که  .ولی در این مورد کوچک ترین دلیلی وجود ندارد .معجزات است

عیسی مسیح این فرمایش را در آن فرموده است نشان می دهد که مقصود 

اگر باب یازدهم انجیل مرقس را  .قط ایمان براي انجام معجزه نیستمسیح ف

بخوانید متوجه خواهید شد که وقتی مسیح و شاگردان صبح از بیت عنیا به 

 در جلوي خود درخت انجیري ،طرف اورشلیم می رفتند و خسته و گرسنه شدند

ولی  داین درخت خیلی زیبا بود و چنین به نظر می رسید که میوه دار .دیدند

پس  از این«  :عیسی فرمود .ندارد اي  وقتی نزدیک آمدند دیدند که هیچ میوه

و شاگردانش شنیدند ( مرقس » تا به ابد هیچ کس از تو میوه نخواهد خورد 

11: 14 (. 

طرس پ .صبح گاهان در اثناي راه درخت انجیر را از ریشه خشک یافتند« 

درخت انجیري که نفرینش کردي اي استاد اینک  :به خاطر آورده وي را گفت

عیسی در جواب ایشان گفت به خدا ایمان آورید زیرا که هر آینه  .خشک شده

به شما می گویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده به دریا افکنده شو و در 

دل خود شک نداشته باشد بلکه یقین دارد که آن چه گوید می شود هر آینه 

«  :سپس مسیح می فرماید .) 20- 23( » هر آن چه گوید بدو عطا شود 

ه آن وال می کنید یقین بدانید کئبنابراین به شما می گویم آن چه در عبادت س

  .»را یافته اید و به شما عطا خواهد شد 
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نجات دهنده ما عیسی مسیح می خواست شاگردان را در مورد ماهیت و 

یل به همین دل .هدقوي به خدا تعلیم د یایمانداشتن  قدرت دعا هم چنین لزوم

تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید.( انتقال کوه به استفاده کرد که  مثالیاز 

ی م ،داشته باشند یمسیح به آن ها می فرماید که اگر ایمان صحیح 9.دریا

ولی فرمایش او محدود به ایمان براي انجام  .توانند چنین کارهایی انجام دهند

ید وقتی که به دعا بایست«  :ن خود می فرمایدمعجزات نیست زیرا در ادامه سخنا

هر گاه کسی به شما خطا کرده باشد او را ببخشید تا آن که پدر شما نیز که در 

اما هر گاه شما نبخشید پدر شما که  .آسمان است خطایاي شما را معاف دارد

  .) 25 – 26» (در آسمان است تقصیرهاي شما را نخواهد بخشید 

آیا این کار فقط وقتی الزم است که  ؟عجزات استآیا این مربوط به م

در کتاب مقدس وعده هاي زیادي در این  ؟شخصی می خواهد معجزه کند

مورد وجود دارد که مخالفین همه آن ها را با همین استدالل تفسیر می نمایند 

آن ها خیال می کنند  .و می گویند مربوط به ایمان براي انجام معجزات است

  !متفاوت استانجام معجزات با ایمان به خدا  که ایمان براي

دعاي در سخنرانی گذشته درباره دعاي مؤثر صحبت کردم و در مورد 

خیلی خالصه حرف زدم زیرا مایل هستم یک سخنرانی را به این موضوع ایمان 

  ». دعاي ایمان« پس موضوع این سخنرانی عبارت است از  .اختصاص دهم

   :خواهم کرد صحبتمسائل  در این سخنرانی در مورد این

دوم ـ در موقع دعا به چه  .دعاي مؤثر استیک اول ـ ایمان شرط الزم براي 

سوم ـ چه وقت باید از این ایمان استفاده کنیم  .چیزي باید ایمان داشته باشیم

 چهارم ـ این نوع .دعا را دریافت خواهیم کرد پاسخیا ایمان داشته باشیم که 

 .به دست خواهد آوردوجود دارد را رکتی که در پی آن ایمان در دعا همیشه ب

پنجم ـ چطور می توانیم خود را در حالتی قرار دهیم که چنین ایمانی داشته 

  .ششم ـ جواب ایرادهایی که در مورد این نوع دعا عنوان می شود .باشیم
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  .اول ـ ایمان شرط الزم براي دعاي مؤثر است

به  ي خودتقدیم آرزوهاي نیکو .باشیمدر این مورد نباید تردید داشته 

شامل ایمانی نیست که براي دریافت برکات الزم این ولی  مقبول خداست ،خدا

ممکن است خدا  .دعاي مؤثر نمی باشد و دعاي ایمان نیست ،این آرزوها .است

از راه لطف این آرزوهاي ما را برآورده سازد ولی این عمل در جواب دعا انجام 

 .ز ایمانی سخن می گویم که دریافت برکات را قطعی می سازدمن ا .نمی گیرد

ث برکت و باعدعاي ما اشتباه است  ،مقصودم این نیست که بدون چنین ایمانی

اً حتمموجود در پشت دعایش را  مقصودم ایمانی است که برکت ،نمی شود

براي اثبات این که ایمان شرط الزم براي دعاي مؤثر می  .دریافت می دارد

اگر «  :کافی است که فرمایش یعقوب رسول را تکرار کنیم که می فرماید باشد

سوال بکند از خدایی که هر کس را به  ،از شما کسی محتاج به حکمت باشد

لکن به  .سخاوت عطا می کند و مالمت نمی نماید و به او داده خواهد شد

یا روال بکند و هرگز شک نکند زیرا هر که شک کند مانند موج دئایمان س

  .) 5 :16( یعقوب  .»است که از باد رانده و متالطم می شود 

  

  .دوم ـ در موقع دعا باید به چه چیزي ایمان داشته باشیم

هر که تقرب به خدا جوید الزم « ـ باید به وجود خدا ایمان داشته باشیم ـ  1

و چون خدا مایل است دعاها را » است که ایمان آورد بر این که او هست 

عده  .) 6 :11عبرانیان » ( جویندگان خود را جزا می دهد «  :فرماید مستجاب

 .ندارند یایمان ي خودزیادي ایمان دارند که خدا هست ولی به مؤثر بودن دعا

  .آن ها وجود خدا را قبول دارند ولی منکر تأثیر دعا می باشند

یز چ که خواهیم یافت ـ مقصود این نیست که یک دـ باید ایمان داشته باشی 2

کلی هر چه باشد خواهیم یافت بلکه چیز به خصوصی را که براي آن دعا می 

نباید خیال کنیم که خدا طوري است که اگر از او  .کرد دکنیم دریافت خواهی

مسیح  .ماهی بخواهیم به ما مار خواهد داد و اگر نان بخواهیم سنگ خواهد داد

اید  ن بدانید که آن را یافتهوال می کنید یقیئآن چه در عبادت س«  :می فرماید
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در مورد ایمان براي معجزات روشن است که  .»و به شما عطا خواهد شد 

شاگردان ایمان داشتند آن چه را که خواسته اند انجام خواهد شد و نه چیز 

وقتی شخصی براي موضوع به  ؟چه باید گفتدرباره برکات دیگر  .دیگري

رارآمیزي چیز دیگري به او خواهد خصوصی دعا می کند آیا خدا به طریق اس

 وقتی شخصی ؟داد یا در جاي دیگر چیزي به شخص دیگري عطا خواهد فرمود

آیا باید ایمان داشته باشد که فرزندان  ،براي ایمان آوردن فرزندان خود دعا کند

خودش ایمان خواهند آورد یا فرزندان شخص دیگري و روشن نباشد که چه 

این حرف کامالً بی معنی است و توهین به خدا  !یرخ ؟کسی ایمان خواهد آورد

درست همان چیزي را که براي آن ما باید ایمان داشته باشیم که  .می باشد

  .دعا می کنیم خواهیم یافت

  

  ؟سوم ـ چه موقعی باید چنین دعایی بکنیم

چه موقعی باید ایمان داشته باشیم که چیزي را که براي آن دعا می 

» .وقتی که براي آن دلیلی داشته باشیم« :جواب این است ؟کنیم خواهیم یافت

اشته دانسان نمی تواند به چیزي ایمان  .ایمان همیشه باید دلیل داشته باشد

 انسان هیچ تعهدي ندارد که ایمان .مگر این که دلیلی وجود داشته باشد باشد

اگر  .باشدته داش ن پیدا کند مگر این که دلیلیبه چیزي ایما نمی تواندبیآورد و 

یلی که انسان دال .ون دلیل ایمان داشته باشیم شخص بسیار متعصبی هستیمدب

  :می تواند داشته باشد به شرح زیر است

مثالً وقتی خدا می فرماید خیلی  .ـ وقتی خدا وعده مخصوصی داده است 1

بیشتر از والدینی که می خواهند به فرزندان خود نان بدهند خودش مایل است 

این یک وعده  ،س را به هر کس از او درخواست کند عطا فرمایدروح القد

وقتی در این مورد دعا می کنیم باید ایمان داشته باشیم که  .مخصوص است

 « :توأم سازید و بگویید» اگر « حق ندارید دعاي خود را با  .خواهیم یافت

 .خدا است بهاین توهین  .»روح القدس را عطا فرما  ،اگر اراده تو باشد ،خداوندا

اگر ما وعده اي را که خدا مشروط نکرده است مشروط سازیم خدا را بد قول 
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ابت ثاگر واقعاً در قول خود  ،خدایا«  :مثل این است که بگوییم .جلوه داده ایم

  .»دعاي ما را مستجاب فرما  ،هستی قدم

شنیدم خانم جوانی که تازه ایمان آورده بود در مورد دعا به شبان کلیسا 

 رفت وداشت براي همین این خانم جوان خانواده بدي  .س بسیار خوبی داددر

وقتی در آن جا بود به مسیح ایمان آورد  .در خانه شبان زندگی کردبراي مدتی 

شبان خیال کرد که خانم  .یک روز به اتاق مطالعه شبان رفت .و نجات یافت

 پس به او گفت .تنزد او آمده اسبراي همین جوان با مشکلی رو به رو شده و 

خانم جوان به شبان گفت که از طرز  .و از وضع روحانی او جویا شدبنشیند 

آن ها دعا می کنند  .کلیسا در مورد روح القدس ناراحت است يدعاي اعضا

به را و وعده هاي خدا  سماجت می کنندکه روح القدس بیآید و در این مورد 

اگر اراده تو باشد به نام مسیح  ،اي خداوند«  :یاد می آورند و سپس می گویند

ی وقت .،در حالی که خدا صریحاً وعده داده است» این برکات را به ما عطا فرما 

وال ئزیر سوفاداري خداوند را صمیمیت و  ،»اگر اراده تو باشد «  :گوییممی 

 هرآن خواشبان براي او دالیلی آورد که ظاهراً قانع کننده بود ولی  .برده ایم

قلباً  ولی رد کنممن نمی توانم دالیل شما را «  :و گفت قانع نشدهم  زجوان با

سپس در »  است.می دانم که طرز دعاي آن ها غلط است و توهین به خدا 

توجه شبان که م .حالی که قلبش پر از غم و اندوه بود از نزد شبان بیرون رفت

ت و به تفکر پرداخ شده بود نتوانسته است او را قانع کند دوباره در این مورد به

 کار ،در جلوي وعده هاي صریح خدا» اگر « این نتیجه رسید که گذاشتن 

شبان این حقیقت را با اعضاي کلیسا در میان گذاشت و به  .صحیحی نیست

 .آن ها گفت که باید به وعده هاي صریح خدا بدون ذکر اگر ایمان داشته باشند

ن در آبیداري روحانی نیرومندي در آن موقع روح دعا بر کلیسا فرو ریخت و 

  جا آغاز گشت.

ـ وقتی وعده کلی در کالم خدا وجود دارد که می توانید آن را به موضوع به  2

اگر مفهوم واقعی آن شامل  .خصوصی که مورد توجه شما است مربوط سازید

موضوع مخصوصی است که براي آن دعا می کنید و یا این که منطقاً می 
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می تواند دلیل خوبی نیز این امر  ،وضوع دعا مربوط سازیدتوانید آن را به م

ت زمانی زندگی می کنید که شرار شما در برهه اي ازمثالً فرض کنید که  .باشد

چه  .تسلط یافته است و شما هدایت می شوید که براي مداخله الهی دعا کنید

د ترسید از جالل وي خواهن«  :مثالً به این وعده توجه نمایید ؟وعده اي دارید

اشعیاء » ( زیرا که او مثل نهر سرشاري که باد خداوند آن را براند خواهد آمد 

کلی است که طرز کار خدا را نشان می دهد و می  ةاین یک وعد .) 19 :59

دلیل ایمان خود آن را توانید آن را به موضوع مورد نظر خود مربوط سازید و 

ه خدا در چه زمانی برکات را در وال پیش آید کئاگر این س .در دعا بگردانید

قبل از آن «  :جواب در این آیه یافت می شود ،جواب دعا عطا خواهد فرمود

که بخوانند من جواب خواهم داد و پیش از ان که سخن گویند من خواهم 

  .) 24 :65اشعیاء » ( شنید 

در کالم خدا وعده هاي کلی و اصول زیادي وجود دارد که اگر مسیحیان 

وقتی در شرایطی قرار دارید  .را به کار ببرند آن ها را خواهند یافت فکر خود

دین وال .می توانید از آن استفاده کنید ،که در مورد آن وعده اي کلی وجود دارد

لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از »  :می توانند از این وعده استفاده کنند

بر آنانی که عهد او را  ،ندانفرزندان فرزازل تا ابداالباد است و عدالت او بر 

 103مزمور « ( حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آن ها را بجا آورند

 به خصوصی) این وعده مربوط به والدینی است که داراي صفات   18 - 17: 

ا د می تواند این وعده رناگر پدر یا مادري این صفات را در خود می بین .باشند

اگر داراي این صفات هستند باید آن را  .بداننده خود مربوط به خود و خانواد

حتی در مورد فرزندان  .پایه دعاي خود بسازید و به آن ایمان داشته باشید

  !فرزندان خود

را من می توانم از تمام قسمت هاي کتاب مقدس وعده هاي فراوانی 

اي که باشیم خدا وعده ه نقل نمایم و نشان دهم که ما در هر موقعیتی

ود خیت موجود دارد که می توانیم آن ها را به وضعبراي ما کلی مخصوص یا 

بسیاري از وعده هاي خدا خیلی وسیع هستند و موارد زیادي را  .مربوط سازیم
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یکی از وسیع ترین وعده ها همان آیه اي است که در  ابتداي  .در بر می گیرند

نی مسیحیا» .می کنیدآن چه در عبادت سئوال «  :این سخنرانی ذکر کردیم

دعا هستند متوجه می شوند که وعده هاي خدا که روح القدس به یاد  لکه اه

مسیحیانی که روح دعا دارند  .هستندآن ها می آورد تا چه حد وسیع و عمیق 

با کمک روح خدا وعده هاي الهی را کشف می کنند از این که قبالً این وقتی 

در چنین موقعی از جهالت خود  .نمایند وعده ها را نمی دیدند خیلی تعجب می

دچار حیرت می شویم و از درك جدیدي که در مورد وعده هاي خدا پیدا کرده 

طرز به کار بردن وعده ها و نبوت ها و فرمایشات  .ایم او را تمجید می نماییم

 کسانی .مت و عمق کالم خداستظعهد عتیق توسط رسوالن نشان دهنده ع

ی روند و از روح خدا پر هستند غالباً وعده هاي خدا را خدا راه مکه در حضور 

ن ها دعا می آکسانی که براي  یتبه طوري به خود و شرایط خود و به وضع

  .می گردد دنیويکنند مربوط می سازند که باعث تعجب مسیحیان 

وقتی نبوتی وجود داشته باشد که نشان دهد موضوعی که براي آن دعا  – 3

 از نبوتی معلوم باشد که واقعه بخصوصیوقتی  .استه خدا می کنیم مطابق اراد

روي خواهد داد باید به آن ایمان داشته باشید و آن را پایه ایمان در دعاي خود 

اگر در کتاب مقدس زمانی تعیین نشده باشد و از سایر منابع هم در  .قرار دهید

د که فوراً باشی مجبور نیستید ایمان داشته ،اطالعی وجود نداشته باشداین مورد 

باشد و یا از مطالعه نبوت زمان مشخص شده وقتی ولی  .یددعملی خواهد گر

 ،عالئم معلوم شود که در حال انجام استها زمان آن روشن گردد و از 

مسیحیان مؤظف هستند آن را درك کنند و با دعاي ایمان اجراي وعده را 

 .دیان از اسارت توجه نماییدمثالً به نبوت دانیال درباره مراجعت یهو .بخواهند

من دانیال عدد سال هایی را که کالم خداوند درباره آن «  :وي چنین می گوید

ها به ارمیاي نبی نازل شده بود از کتب فهمیدم که هفتاد سال در خرابی 

موضوع را از کتب فهمید یعنی  .) 2 :9دانیال » ( اورشلیم تمام خواهد شد 

د و به همین دلیل فهمید که سال هاي اسارت کتاب مقدس را مطالعه می کر

  .هفتاد سال خواهد بود
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 « :آیا بدون این که کاري انجام دهد گفت ؟دانیال در این مورد چه کرد

خدا تعهد کرده است که اسارت بعد از هفتاد سال تمام خواهد شد و اکنون این 

بلکه  !خیر ؟»زمان به پایان رسیده است و دیگر الزم نیست کاري انجام دهیم 

پس روي خود را به سوي خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و «  :می گوید

فوراً مشغول دعا  .) 3آیه » ( لت نمایم أتضرعات و روزه و پالس و خاکستر مس

 ؟به چه چیز ایمان داشت .با ایمان دعا کرد .شد تا این پیش گویی عملی گردد

ب مقدس وعده هاي زیادي وجود در کتا .به آن چه که از نبوت فهمیده بود

دارند که هنوز عملی نشده اند و مسیحیان مؤظف هستند آن ها را بفهمند و بر 

مانند عده اي فکر نکنید که چون موضوعی  .اساس آن ها با ایمان دعا کنند

در نبوت ها پیش گویی شده است پس نباید براي آن دعا کرد و خواه دعا کنیم 

خدا در مورد این نوع وقایع چنین می  .لی خواهد شدو یا دعا نکنیم حتماً عم

لت خواهند نمود تا آن را براي أبار دیگر خاندان اسرائیل از من مس«  :گوید

  ). 37 :36حزقیال » ( ایشان به عمل آورم 

ـ وقتی عالئم زمان و یا تدبیر الهی نشان دهد که برکت مخصوصی نازل  4

ا ریهودیان  ،عیسی خداوند .شته باشیمباید حتماً به آن ایمان دا ،خواهد شد

مالمت فرمود و آن ها را ریا کار نامید زیرا عالئم تدبیر الهی را درك نمی 

را درك می نمودند و می دانستند چه وقت هوا  شناسیآن ها عالئم هوا .کردند

ولی از عالئم زمان ها نمی توانستند بفهمند  .بارانی و چه وقت صاف خواهد بود

عده زیادي  .ور مسیح موعود و بناي خانه خدا فرا رسیده استکه زمان ظه

یا  ،وجود دارند که وقتی پیشنهاد می شود کاري انجام دهند دنیويمسیحی 

هنوز  « :این ها همیشه می گویند .لغزش می خورند و یا کناره گیري می کنند

در حالی که عده اي دیگر به عالئم »  !وقت نرسیده است ،وقت نرسیده است

این ها با  .زمان ها توجه می کنند و آن ها را از نظر روحانی درك می نمایند

  .ایمان براي برکات دعا می کنند و برکات جاري می گردد

ـ وقتی روح خدا بر شما قرار دارد و در شما اشتیاق شدیدي براي برکتی به  5

وح ر وقتی تحت تأثیر .شما باید براي آن با ایمان دعا کنید ،وجود می آورد



 

١٠٨ 
 

 شرح حال چالرز فینی

اشید باید مطمئن ب ،القدس قرار دارید و چنین اشتیاقی در شما به وجود می آید

تا روح القدس در ما کار نکند داراي  .از طرف روح القدس استکه این اشتیاق 

 پولس رسول به این تمایالتی که به .اشتیاق و تمایالت صحیح نخواهیم بود

ن هم چنی«  :ی کند و می گویدوسیله روح القدس در ما ایجاد می شود اشاره م

روح نیز ضعف ما را مدد می کند زیرا که آن چه دعا کنیم به طوري که می 

خود روح براي ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی باید نمی دانیم لکن 

شود بیان کرد و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را می داند زیرا که 

  27 – 26:  8رومیان » ( خدا شفاعت می کند او براي مقدسین بر حسب اراده 

پس وقتی در خودتان اشتیاق شدیدي براي برکت به خصوصی احساس می  .)

باید بفهمید که خدا مایل است این برکت را عطا فرماید و به همین  ،نمایید

 .خدا نمی خواهد وقت فرزندان خود را تلف کند .دلیل باید ایمان داشته باشید

براي برکت مخصوصی اشتیاق ایجاد نمی کند و سپس چیز خدا در آن ها 

بلکه در مورد همان برکتی که می خواهد عطا کند  ،دیگري به آن ها بدهد

وقتی مسیحیان چنین احساسی دارند باید پیگیري  .اشتیاق به وجود می آورد

  .نمایند تا برکت عطا شود

  

  .چهارم ـ این نوع ایمان همیشه به هدف می رسد

که آن چه را براي آن دعا می کنید به دست  می گویدراحت صبا آیه 

یقین بدانید که آن را یافته اید و یا آن را خواهید «  :آیه نمی گوید .خواهید آورد

براي  » .یافت یا این که چیزي دیگر که شبیه آن باشد به دست خواهید آورد

ود دعا می شاین  که مطمئن باشید که این ایمان همان برکتی را که براي آن 

  :به دالیل زیر توجه فرمایید ،دریافت خواهد کرد

ـ اگر طور دیگري بشود هرگز نخواهیم فهمید که دعاي ما مستجاب شده  1

ممکن است مدت ها به دعا کردن ادامه دهیم در حالی که نمی دانیم در  .است

  .جواب دعاي ما چیز دیگري عطا شده است
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یم که براي آن دعا می کنیم مثل این است ـ اگر در انتظار همان چیزي نباش 2

وقتی روح خدا مایل باشد چیز دیگري به ما  .می دهدکه روح خدا ما را فریب 

عطا فرماید پس چرا در ما در مورد برکت به خصوصی اشتیاق به وجود می 

  ؟آورد

 و سنگیکه پسرش از او نانی خواهد «  :ـ به مفهوم این آیه توجه فرماید 3

نجات دهنده ما صریحاً می فرماید که براي هر چیزي  .) 9 :7متی  » (بدو دهد 

اگر در جواب دعا چیزي دیگري  .که دعا کنیم دقیقاً همان را خواهیم یافت

که یک  فرض کنیم ؟بیابیم پس چرا باید براي موضوع به خصوصی دعا کنیم

 يمسیحی دعا کند که در این جا بیداري روحانی شروع شود ولی در جواب دعا

او مثالً در چین بیداري روحانی به وجود آید! یا این که براي بیداري روحانی 

دعا کند و خدا بیماري وبا یا زمین لرزه بفرستد! تاریخ کلیسا نشان می دهد که 

دعا می کنند خدا آن چه را که براي آن دعا می کنند عطا می  ایماندارانوقتی 

د ان عطا می فرمایگناهکارو هم به خدا برکات دیگري هم به مقدسین  .فرماید

 .خدا باران خود را بر عادالن و ظالمان می باراند .که براي آن دعا نکرده اند

 .ولی در جواب دعا همان چیزي را که براي آن دعا شده است عطا می فرماید

ه نه فقط برکاتی را ک .البته غالباً بیشتر از آن چه خواسته ایم عطا می کند

  .ا می فرماید بلکه همراه آن ها برکات دیگري هم می بخشدخواسته ایم عط

کن مم .داشته باشند مشکلدعاهاي عیسی مسیح با ـ ممکن است عده اي  4

مگر مسیح در باغ جتسیمانی دعا نکرد که پیاله از او بگذرد و «  :است بگویند

در جواب می گویم که در این مورد هیچ »  ؟مگر این دعاي او مستجاب گردید

آن پیاله اي که مسیح در مورد  .کلی وجود ندارد و دعاي او مستجاب گردیدمش

مقصود نویسنده رساله به عبرانیان همین  .آن دعا می کرد از او گذرانیده شد

و او در ایام بشریت خود چون که با فریاد شدید و اشک «  :است که می گوید

 ي بسیار کرد و به سببها نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود تضرع و دعا

  ) 7 :5عبرانیان » ( تقواي خویش مستجاب گردید 
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 کشته شدن بر رويعده اي تصور می کنند که مسیح دعا می کرد که از 

راي ب !به هیچ وجه ؟! مگر مسیح از صلیب روگردان بودصلیب خالصی یابد

همین به جهان آمد تا جان خود را بر روي صلیب فدا سازد و هیچ وقت از 

ولی نمی خواست قبل از این که به صلیب برسد در باغ  .لیب فرار نمی کردص

باري که بر روي او قرار داشت به قدري سنگین بود و  .جتسیمانی کشته شود

روح او  .به قدري عذاب می کشید که خیال می کرد از شدت اندوه خواهد مرد

 .تقویت می دادولی فرشته بر او ظاهر شد و او را  .تا به حد موت غمگین بود

من می «  :مسیح آن چه را که براي آن دعا کرد دریافت نمود زیرا می فرماید

  .) 42 :11یوحنا » (  .دانستم که همیشه سخن مرا می شنوي

مورد  در .فینی در کتاب الهیات خود این موضوع را به خوبی توضیح می دهد (

غیر از ترس از مقصود مسیح چیز دیگري نیست «  :می گوید 7 :5عبرانیان 

نفس من از غایت الم مشرف به موت  :مسیح فرمود .مرگ در باغ جتسیمانی

ه نظر ب .سپس با فریاد شدید و اشک ها دعا کرد و مستجاب گردید .شده است

من با توجه به تمام شرایط کامالً روشن است که مسیح دعا نکرد که مصلوب 

ابراز دارد رد عذاب مسیح معهذا فینی نمی خواهد نظر جدیدي در مو .»نشود 

وي  .بلکه می خواهد وفاداري خدا را در مورد مستجاب کردن دعاها نشان دهد

در هر حال باید به خاطر داشته باشیم که مسیح «  :سپس چنین ادامه می دهد

صریحاً تایید می فرماید که خداي پدر همیشه می شنود یعنی دعا را مستجاب 

  ) .می فرماید

که غالباً پیش کشیده می شود عبارت است از دعاي  ولی اشکال دیگري

درباره آن از «  :پولس می فرماید .»خاري در جسم « پولس رسول در مورد 

فیض من «  :خداوند به او فرمود .»خدا سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود 

نظر دکتر کالرك و دیگران  .) 12- 9:  7دوم قرنتیان » (  !تو را کافی است

 یعنی» خاري در جسم « است که دعاي پولس کامالً مستجاب گردید و این 

که یک نبی کاذب بود و به کلیساي قرنتس صدمه می  ،»فرشته شیطان « 

با دعاي پولس نفوذ خود را از دست داد و خداوند دعاي پولس رامستجاب  ،زد



 

١١١ 
 

 شرح حال چالرز فینی

ي رخا« مسئله  ( .»فیض من تو را کافی است «  :فرمود و به او اطمینان داد

ما نباید در  .در مورد پولس باعث بحث هاي زیادي گردیده است» در جسم 

این مورد بحث کنیم که این موضوع یک وسوسه مخصوص روحانی یا 

جسمانی بوده یا یک نوع بیماري دردناك جسمی مانند صرع یا چشم درد شدید 

م یکافی است این نکته را ذکر کن .یا مخالفت یهودیان متعصب یا نبی کاذب

تا  از آباء یونانی کلیسا گرفته ،که پس از قرن ها استدالل و ارائه نظرات متعدد

لوتر و کالوین و از بیده و اکونیاس گرفته تا الیت فوت و آلفرد و سایر علماء 

در هر حال نکته اصلی که فینی  .هنوز نظرات در این مورد متفاوت است ،جدید

  ) .خود باقی استدر مورد دعاي ایمان ذکر می کند به قوت 

ولی بر فرض قبول کنیم که پولس آن چه را که براي آن دعا می کرد 

باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که آیا این دعاي  ،دریافت ننمود

دلیلی ندارد بپذیریم که دعاهاي پولس همیشه  !پولس دعاي ایمان بود یا نه

طرز جواب  .مان نبوده باشددعاي ایمان بود و ممکن است این دعاي او با ای

در واقع خدا می  .خدا نشان می دهد که دعاي پولس دعاي ایمان نبوده است

این خار براي تقدیس تو ضروري می باشد تا بیش «  :خواهد به پولس بگوید

من این خار را بر اثر محبت و وفاداري براي تو فرستادم و  .از حد فخر نکنی

  .»با آن کاري نداشته باش  .دنباید دعا کنی که از تو دور شو

نه فقط دلیلی وجود ندارد که نشان دهد پولس با ایمان دعا کرد بلکه به 

از متن آیات چنین بر می آید که چیزي وجود  .احتمال قوي با ایمان دعا نکرد

 ،وعده صریحی دیده نمی شد .نداشت که ایمان خود را بر اساس آن قرار دهد

ین نبوتی هم در ب ،ر الهی هم مشاهده نمی گردیدتدبی ،وعده کلی وجود نداشت

نبود و هدایت روح هم وجود نداشت که نشان دهد خدا این خار را دور خواهد 

کرد بلکه احتمال قوي این بود که آن را برطرف نخواهد کرد زیرا براي مقصود 

از قرار معلوم این دعا خودپسندانه و براي منافع شخصی  .به خصوصی داده بود

این از آن نوع گرفتاري هایی نبود که مانع خدمات او گردد بلکه برعکس  .بود

به این منظور داده شده بود که او را فروتن نگاه دارد و بدین طریق خدمات او 
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ولی پولس آن را ناراحت کننده می دانست تصمیم گرفت براي  .را مفیدتر سازد

 .هدایت نشده بوددور کردن آن دعا کند ولی در این مورد توسط روح خدا 

است که پولس هم مانند هر شخص دیگري بدون هدایت روح خدا بدیهی 

آیا می توانیم بگوییم که روح خدا پولس را  .نمی توانست با ایمان دعا کند

هدایت کرد که براي دور کردن خار دعا کند در حالی که خدا آن را براي 

  ؟ماندمقصود به خصوصی داده بود و الزم بود به حال خود ب

با توجه به مراتب فوق روشن می گردد که این موضوع نمی تواند 

کلی باشد که در آیه وجود دارد و طبق آن هر چه با  اي استثنائی براي قاعده

من یک وقت بسیار متعجب و غمگین  .ایمان درخواست کنیم خواهیم یافت

ا ر در یک بحث علنی در یکی از دانشکده هاي الهیات این موضوع چونشدم 

و  این موضوع پولس .با استدالالت انسانی به طرز غلطی تفسیر می کردند

دعاي مسیح که به آن اشاره شد مورد استناد قرار می گرفت تا ثابت شود که 

ا یتعلیم این نوع عقاید در داخل  .دعاي ایمان مستجاب نمی گرددهمیشه هم 

به زدن به شوخی کردن با کالم خدا و ضر ،خارج دانشکده هاي الهیات

آیا استادان الهیات براي این استخدام شده اند  .مسیحیت محسوب می گردد

تّ در ج«  ؟ایمان مستجاب نمی گرددبا که به کلیسا تعلیم دهند که دعاي 

در کوچه هاي اشقلون خبر می رساند مبادا دختران فلسطینیان  ،اطالع ندهید

 .) 20 :1دوم سموئیل » (  شادي کنند و مبادا دختران نامختو نان وجد نمایند

 ؟اگر استادان با نفوذ الهیات چنین تعالیمی بدهند وضع کلیساها چه خواهد شد

من نمی خواهم برخالف محبت مسیحی علیه کسی حکم کنم ولی به عنوان 

خادم عیسی مسیح باید به مردم در مورد این تعالیم غلط که مخالف کالم خدا 

  .می باشد هشدار بدهم

یگري که نشان می دهد دعاي ایمان برکتی را که براي آن دعا ـ دلیل د 5

می شود به دست خواهد آورد این است که ایمان ما بر این اساس قرار دارد 

ما دعا نمی کنیم که چیز دیگري داده  .که خدا می خواهد برکت را عطا فرماید

ي راگر در جواب دعا چیز دیگ .شود بلکه براي برکت مخصوصی دعا می نماییم



 

١١٣ 
 

 شرح حال چالرز فینی

 ؟دریافت کنیم چه دلیلی خواهیم داشت که دعاي ایمان ما مستجاب شده است

ز خدا سلیمان ا .مردم غالباً بیشتر از آن چه در دعا درخواست می کنند می یابند

حکمت درخواست کرد ولی خدا عالوه بر حکمت به او ثروت و جالل هم 

هرش دعا کند براي ایمان آوردن شو خواهر ایماندارممکن است یک  .بخشید

و اگر دعاي او با ایمان باشد احتمال دارد خدا نه فقط شوهرش را بلکه فرزندش 

گاهی برکات به یکدیگر وابسته هستند  .و شاید تمام خانواده اش را نجات دهد

  .هم به او عطا می گردد يو وقتی یک ایمان دار برکتی می یابد برکات دیگر

  

  ؟فکري قرار بگیریم پنجم ـ چطور می توانیم در چنین وضع

ردم غالباً م .مقصود آن وضع فکري است که بتوانیم چنین دعایی بکنیم

ه حاال آیا باید پیش خود بگویم ک ؟چطور باید چنین دعایی بکنیم«  :می پرسند

 ونهگکار فکر انسان این خیر! طرز»  ؟براي فالن برکت با ایمان دعا خواهم کرد

طفاً فکري مناسبی پیدا کنید ل یتان وضعبراي این که براي دعاي ایم .نیست

  :به این نکات توجه فرماید

شد  چطور .ـ اول باید دلیلی داشته باشید که خدا برکت را عطا خواهد فرمود 1

 نباید بگذارید کتاب .کالم خدا را جستجو نمود ؟که دانیال با ایمان دعا کرد

ه خدا داشته باشید کمقدس در قفسه کتاب ها باقی بماند و در عین حال انتظار 

وانید تا بت»  .کتب را تفتیش کنید«  .وعده هاي خود را بر شما مکشوف سازد

مام کتاب ت .پیدا کنید و بر روي آن بایستید یوعده مخصوص یا کلی یا نبوت

خواهید یافت که می  بسیاريوعده هاي گران بهاي . مقدس را مطالعه کنید

  .نا نماییدتوانید ایمان خود را بر اساس آن ها ب

 .ادد رخدر یکی از شهرهاي قسمت شرقی ایالت نیویورك واقعه جالبی 

شبانی که از محل دیگري به آن جا  .در آن جا بیداري روحانی ایجاد شده بود

از این حرف ها  .رفته بود شنید که درباره دعاي ایمان خیلی حرف می زنند

ان آن از شب .نکرده بود هنگابه موضوع  آن زاویهاز هرگز زیرا خیلی تعجب کرد 

شبان از او خواهش نمود که به خانه برود و در  .وال کردئمحل در این مورد س
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کتاب مقدس خود آیات مربوط به دعا را پیدا کند و از اعضایی که روح دعا 

او همین کار را انجام داد و آیات  .دارند بخواهد که معنی آن ها را بیان نمایند

ح دعا داشتند خواند و بدون این که توضیح بدهد و را براي اعضایی که رو

د متوجه ش .را بازگو نمایندتفسیر کند از آن ها خواست که هر چه می فهمند 

معمولی و ساده می گویند که این آیات مقصودشان  یکه تمام آن ها با منطق

 تحقیقاین  .شده است و آن ها به آن ایمان دارند هدرست همان است که نوشت

وعده هاي خدا را به اعضاي کلیساي ن تأثیر زیادي داشت. او سپس بر شبا

  .گردید آغازدر آن ها روح دعا ایجاد شد و بیداري روحانی  و خود تذکر داد

 با اینرا ذکر کنم که کتاب مقدس را  بسیاريمن می توانم نام عده 

 رسند بد خو به نیمۀ مطالعۀمورد بررسی قرار دادند و حتی قبل از این که  نگرش

آن ها متوجه شدند که معنی وعده هاي خدا همان است  .از روح دعا پر شدند

توصیه می کنم که شما هم همین  .درك می نمایندآن را ساده  ایماندارانکه 

شما کتاب مقدس دارید و می توانید به دنبال این آیات  .کار را انجام دهید

بل د مورد استفاده قرار دهید قبگردید و وقتی وعده اي را می یابید که می توانی

دهید و به زودي متوجه خواهید فکر خود جاي  آن وعده را در ،از ادامه مطالعه

  .شد که مفهوم وعده ها همان است که خدا فرموده است

بسیاري از مسیحیان تمایالت  .خود پرورش دهیدرا در  ـ تمایالت نیکو 2

ت می دهند و به همین دلیل نیکوي خود را بر اثر عدم توجه به آن ها از دس

کوچک ترین  .تبدیل می گردد روحدعاهاي آن ها به کلماتی خشک و بدون 

ه کوچک حتی ب ،اگر بدن شما سرد باشد .تمایالت نیکو را باید تقویت نماییم

به همین طریق اگر کوچک ترین تمایلی  .ترین شعله آتش اهمیت خواهید داد

به وسیله رفتار  .ید به آن بی اعتنایی کنیدنبا ،براي دریافت برکت داشته باشید

 .تمایالت نیکوي خود را از دست ندهید ،سبک و خرده گیري و دنیوي بودن

  .بیدار باشید و دعا کنید

باید  .باید زندگی کامالً تقدیس شده اي داشته باشید ،ایمان يـ براي دعا 3

ادها و نفوذ زندگی شما مقدس باشد و باید همه چیز را اعم از وقت و استعد
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 به خدا تسلیم نمایید تا کامالً را شخصی و به طور کلی هر چه دارید و هستید 

ن ها آزندگی مقدسین را مطالعه نمایید و متوجه خواهید شد که  .از آن او باشد

عهد و پیمان خود را با خدا تجدید نمایند  تااختصاص می دادند  ی را وقتحتماً 

له بالفاص می کردندکنند و وقتی این کار را  و خود را دوباره به خدا تسلیم

اگر کتاب جوناتان ادواردز در دسترس من بود می  .می شدبرکات جاري 

 وعده هااین  زمان او همتوانستم با نقل قسمت هایی از آن نشان دهم که در 

نکاتی در مورد بیداري روحانی نیو « کتاب  درجوناتان ادواردز  ( .عملی می شد

براي پیش برد اصالحات روش «  :چنین می گوید»  1740سال اینگلند در 

این است که آن ها به طور جدي و علنی عهد خود را و کتاب مقدسی  مناسب

ر این د ،اگر جماعت هاي کلیسایی این کار را انجام دهند .با خدا تجدید نمایند

  )»  .سرزمین بیداري روحانی عظیمی شروع خواهد شد

نباید براي یک موضوع یک بار دعا کنید و از  .اري کنیدـ باید در دعا پاید 4

 به دانیال .ادامه آن خودداري نمایید و خیال کنید که دعاي ایمان همین است

مدت بیست و یک روز دعا کرد و آن قدر ادامه داد تا برکت را به  .نگاه کنید

و او روي خود را به سوي خدا متوجه ساخت تا با دعا و تضرعات  .دست آورد

را مدت سه هفته ادامه داد تا جواب  .لت نمایدأروزه و پالس و خاکستر مس

خدا پیام خود را توسط فرشته  ؟چرا دعایش زودتر مستجاب نشد .دریافت کرد

) به فرمایش  11 :10ـ  14( دانیال  .فرستاده بود ولی شیطان باعث تأخیر گردید

می خواهد به ما چه  .مسیح در مثل داور بی انصاف و مثل نان توجه کنید

مقصود این است که وقتی در دعا اصرار کنیم و پایداري  ؟یاد بدهدرا چیزي 

آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانه روز «  .خدا مستجاب خواهد فرمود ،نماییم

  ) 7 :18لوقا » (  ؟بدو استغاثه می کنند دادرسی نخواهد کرد

ر اگ .ر روز با خدا زندگی کنیداگر می خواهید با ایمان دعا کنید باید هـ  5

 .همیشه با خدا قدم بزنید به شما خواهد گفت که براي چه موضوعاتی دعا کنید

ي به قدر .اگر پر از روح خدا باشید موضوعات کافی براي دعا به شما خواهد داد

  .شما تحمل داشته باشد به شما روح دعا عطا خواهد فرمود حتی بدنِکه 
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کاش خدا به من قدرت بیشتري «  :من چنین گفت به ایماندارانیکی از 

براي دعا عطا فرماید! بدن من خیلی ضعیف شده است و بار جهان بر روي من 

این شخص با بدنی که در زیر این »  .چه طور می توانم دعا نکنم .قرار دارد

او طوري دعا می کرد که آسمان را  .به رختخواب می رفتبار ضعیف شده بود 

می آورد و سپس برکات جاري می شد و همه می فهمیدند که به جنبش در 

 .دعاي خود را بیشتر کرد ؟آیا می دانید چگونه وفات یافت .این کار خدا است

کشورهاي  .نقشه جهان را در جلوي خود پهن می کرد و به دعا ادامه می داد

مختلف را در نظر می گرفت و براي آن ها دعا می کرد به طوري که در حال 

چه شخص مبارکی! وي مورد  .ا در اطاق خود از این جهان رخت بر بستدع

تمسخر بی دینان و مسیحیان دنیوي قرار می گرفت ولی مقبول خدا بود و در 

  .دعا پیروز گردید

  

  ششم ـ ایرادهاي عنوان شده در این مورد

چه مشکلی  .»باعث تعصب می گردد و به مکاشفه جدید می انجامد « ـ  1

 شباید براي ایمان ،انسان قبل از این که بتواند با ایمان دعا کند ؟وجود دارد

چه  ،اگر خدا دلیلی عطا فرماید که غیر از حواس ما باشد .دلیلی داشته باشد

ید این یک مکاشفه جدبله البته  ؟که ما براي آن دعا کنیم اشکالی وجود دارد

ت ه اي اساست زیرا موضوعی توسط روح القدس روشن می گردد ولی مکاشف

این همان است که باید در انتظار آن باشیم و با  .که خدا وعده فرموده است

کتاب مقدس مطابقت دارد زیرا می فرماید که وقتی نمی دانیم براي چه چیزي 

روح خدا ضعف هاي ما را مدد می کند و ما  ،دعا کنیم که طبق اراده خدا باشد

  ؟د کنیمآیا باید تعلیم روح را ر .را تعلیم می دهد

آیا باید با ایمان براي نجات تمام مردم «  :ـ غالباً این سوال مطرح می گردد 2

و با اراده مکشوف  استخالف اراده خدا بر جواب منفی است زیرا »  ؟دعا کنیم

هیچ دلیلی در دست نیست که همه نجات  .مستقیم دارد تضاديشده خدا 

جات ه باشیم و آرزو کنیم که نالبته باید نسبت به همه نیک خوا .خواهند یافت
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ولی خدا مکشوف فرموده است که عده زیادي از مردم محکوم خواهند  .یابند

شد و ما وظیفه نداریم ایمان داشته باشیم که همه نجات خواهند یافت زیرا 

مسیح در دعاي خود در باب هفده ام  .مکاشفه الهی چنین چیزي نمی گوید

 وال نمی کنم بلکه از برايئبراي جهان س«  :انجیل یوحنا صریحاً می فرماید

  ) 9آیه » (  .کسانی که به من داده اي

یا آ ،اگر براي تمام مردم چنین دعایی بکنیم«  :ـ ولی عده اي می پرسند 3

همه نجات خواهند  ،بلی«  :جواب من این است»  ؟همه نجات خواهند یافت

براي  مسیحیان» .ردولی توبه نخواهند ک .یافت به شرطی که همه توبه کنند

تمام مردم دعاي ایمان نخواهند کرد زیرا دلیلی وجود ندارد که ایمان خود را 

  .بر اساس آن قرار دهیم

ی م ؟براي چه کسانی باید دعاي ایمان بکنیم«  :ـ ولی شما می پرسید 4

خواهیم بدانیم در چه مواردي و براي چه کسانی و چه جاهایی و چه وقت باید 

 « :همان طوري که قبالً گفته ام جواب من این است»  .کنیمدعاي ایمان ب

وقتی دلیلی در دست دارید ـ اعم از وعده ها یا نبوت ها یا تدابیر الهی یا هدایت 

کاري که براي آن دعا می کنید وعده داده تا روح ـ که نشان می دهد که خدا 

  ».انجام خواهد داد را 

رد که والدین دین دار می توانند آن را مگر نگفتید که وعده اي وجود دا« ـ  5

پس چرا عده زیادي از والدین دین دار فرزندانی  ؟بدانندبه فرزندان خود مربوط 

ه حرف فرض کنیم ک»  ؟داشته اند که توبه نکرده و بدون نجات وفات یافته اند

خدا راست گو باشد و هر «  ؟شما صحیح باشد ولی چه چیزي را ثابت می کند

وعده خدا صحیح  :) کدام را باید باور کنیم 4 :3رومیان » (  !گو انسان دروغ

د آن شای ؟قصور ورزیده اندنیست یا این که این والدین در انجام وظایف خود 

 .ها به وعده خدا ایمان نداشته اند یا اصالً دعاي ایمان را قبول نمی کردند

علی  ،دندارن وقتی به مسیحیانی برخورد می کنید که به چنین دعایی ایمان

  باقی خواهند ماند.االصول فرزندان و خانواده آن ها در گناه 
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آیا عده زیادي فکر نخواهند  ؟آیا این موضوع ما را به تعصب نمی کشاند« ـ  6

ر مورد د»  ؟چنین دعایی می کنند در حالی که چنین نیستخودشان کرد که 

 ده زیادي خیال میتولد تازه هم همین حرف گفته می شود به این معنی که ع

در مورد تمام امور روحانی می توان  .کنند تولد تازه دارند در حالی که ندارند

عده اي متعصب هستند و خیال می کنند چیزي دارند  .چنین حرف هایی زد

ولی عده اي هم هستند که واقعاً می دانند دعاي ایمان  .در حالی که ندارند

که می دانند تجربه روحانی چیست چیست همان طوري که عده اي هم هستند 

ین می گردد که از ا دنیويمسیحیان بیشتر در حالی که این امر باعث لغزش 

د که متی هستنحتی گاهی شبانان مستحق همان مال .تجربیات اطالعی ندارند

آیا تو معلم اسرائیل هستی و این را «  :موس ذکر فرمودمسیح در مورد نیقود

  ) 10 :3یوحنا » (  ؟نمی دانی

  

  تذکرات

 ،ـ کسانی که نمی دانند دعاي ایمان چیست و در این مورد تجربه اي ندارند 1

این ها  .این یک قضاوت ظالمانه نیست .باید درباره دین داري خود شک کنند

موس در مورد یقودممکن است همان طوري که ن .باید خود را آزمایش کنند

 .اشندب اطالعات کمی داشتهورد دعا در منیز  افراد تولد تازه کم اطالع بود این 

این ها با خدا زندگی نکرده اند و همان طوري که نمی توانید یک تابلوي 

نقاشی زیبا را براي شخص نابینایی تشریح نمایید براي این ها هم نمی توانید 

  .امور روحانی را شرح دهید

ا نفر ه میلیون ،ـ می توان گفت که چون مسیحیان با ایمان دعا نکرده اند 2

لت به ع ،وقتی مسیحیان این وعده ها را در اختیار داشتند .به جهنم رفته اند

نشانه هاي زمان و تدبیر الهی مناسب  .کم ایمانی از آن ها استفاده نکرده اند

 .بود و شاید روح خدا در آن ها تمایالتی براي نجات مردم ایجاد کرده بود

برکات را عطا فرماید و اگر دالیل کافی وجود داشت که خدا حاضر است 
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مسیحیان فقط با ایمان دعا می کردند خدا برکات را عطا می فرمود ولی خدا 

  .برکات را برگردانید زیرا آن ها نشانه هاي زمان را درك نکردند

کامالً »  .اگر این طور باشد کلیسا خیلی مقصر خواهد بود«  :ـ شما می گویید 3

ثیري در حضور خدا خواهند ایستاد که صحیح است و شکی نیست که گروه ک

وعده هاي خدا  .به علت کم ایمانی آن ها عده زیادي از نجات محروم شده اند

که در کتاب مقدس آن ها وجود داشت آن ها را در حضور خدا محکوم خواهد 

  .کرد

به قدري از خدا دور هستند که دعاي ایمان  دنیويـ عده اي از مسیحیان  4

اگر در این مورد موعظه شود  .وعی غیرمنطقی جلوه می کنددر نظر آن ها موض

  .شوندخیلی ناراحت می 

 آیا می دانید دعاي :بپرسموال ئـ من حاال می خواهم از این مسیحیان چند س 5

آیا هرگز دعا کرده اید تا  ؟آیا تا حاال این طور دعا کرده اید ؟با ایمان چیست

ثل این که خدا خودش از مطمئن شوید برکت جاري خواهد شد و درست م

حس کرده اید که  ،آسمان نزول فرموده و به شما آرامش و اطمینان داده است

اگر جواب شما منفی است باید پایه هاي ایمان خود  ؟برکت عطا خواهد گردید

ر می چه طو ؟چطور می توانید بدون دعاي ایمان زندگی کنید .را آزمایش کنید

د در حالی که شاهد هستید فرزندانتان ایمان توانید به زندگی خود ادامه دهی

خوب است که دیوانه نمی  ؟ندارند و اطمینان هم ندارید که نجات خواهند یافت

من پدري را می شناختم که شخص خوبی بود ولی در مورد دعا عقیده  .شوید

سرش مدتی بعد پ .غلطی داشت و تمام فرزندان او بزرگ شدند اما ایمان نداشتند

پدر  .پدر دعا کرد ولی وضع پسر بدتر شد و مشرف به موت بود مریض شد و

باز به دعا ادامه داد و  .به قدري دعا کرد تا در خود احساس بار سنگینی کرد

هر چند امیدي به زنده ماندن پسر وجود نداشت با تمام وجود با ایمان دعا کرد 

جات ه نتا باالخره اطمینان یافت که پسرش نه فقط فوت نخواهد کرد بلک

خواهد یافت و نه فقط این پسر نجات خواهد یافت بلکه تمام اعضاء خانواده 

خانواده گفت که پسر خوب  يبه خانه رفت و به اعضا .نجات خواهند یافت
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مطمئن باشید که نخواهد مرد «  :ولی او گفت .آن ها متعجب شدند .خواهد شد

تمام فرزندان این  » .و هیچ کدام از فرزندان من بدون نجات نخواهد ماند

   .شخص توبه کردند و ایمان آوردند

د اگر چنین نظري داری ؟آیا این تعصب بود ؟نظر شما در این مورد چیست

آیا  ؟آیا این طور دعا می کنید .معلوم می شود که از موضوع بی خبر هستید

می  ؟طوري زندگی می کنید که بتوانید براي فرزندانتان این طور دعا کنید

گران بر اثر دعاي دی دنیويمکان دارد گاهی فرزندان بعضی از مسیحیان دانیم ا

در حالی که خدا می خواهد  ؟ولی چرا نباید خودتان دعا کنید .نجات یابند

  خودتان براي فرزندانتان دعا کنید چرا به دعاي دیگران چشم دوخته اید؟

 رانشری .ـ تالش فراوانی به عمل می آید تا کتاب مقدس فراموش شود 6

کلیسا وعده هاي و مایل اند هشدار هاي کتاب مقدس به کناري افکنده شود 

 ؟چه چیزي باقی می مانددر این صورت  .سپاردبکتاب مقدس را به فراموشی 

ز اگر ا«  :وال می کنمئمن با محبت س .آن ها جایی ندارد بینکتاب مقدس 

 موقع دعا براي و آن ها را دروعده هاي بی نظیر کتاب مقدس استفاده نکنیم 

در این صورت کتاب مقدس چه فایده اي  ،پایه ایمان خود نسازیم ،برکات

اگر نمی خواهید به وعده هاي کتاب مقدس ایمان داشته »  ؟خواهد داشت

بهتر است کتاب مقدس هاي خود را براي  ،باشید و از آن ها استفاده کنید

ه در این تصور نمی کنم ک .از آن استفاده کنندآن ها غیرمسیحیان بفرستید تا 

در این صورت وضع چه خواهد  .دعا زیاد باشدکلیسا و در این شهر این نوع 

وضع  ؟وضع همسایگان چه خواهد شد ؟وضع فرزندان شما چه خواهد شد ؟شد

  ؟ان چه خواهد شدگناهکار
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  سخنرانی ششم

  روح دعا

  

دعا کنیم به  و هم چنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند زیرا که آن چه« 

روح براي ما شفاعت می کند به ناله طوري که می باید نمی دانیم لکن خود 

هایی که نمی شود بیان کرد و او که تفحص کننده دل ها است فکر روح را 

              » می داند زیرا که او براي مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت می کند 

  .) 8 :27ـ 26( رومیان 

  

رم من مربوط به دعاي مؤثر بود که در آن ذکر کردم که سخنرانی چها

این موضوع  .یکی از مهم ترین خصوصیات دعاي مؤثر عبارت است از ایمان

به قدري وسیع بود که من سخن رانی دیگري به آن اختصاص دادم و به همین 

دلیل سخرانی پنجم من مربوط بود به ایمان در موقع دعا یا به اصطالح دعاي 

ولی چون  .در نظر داشتم که با یک سخرانی موضوع را خاتمه دهم .ایمان

مجبور بودم بعضی از نکات را فشرده بیان کنم به این فکر افتادم که همان 

اشند واالتی داشته بئطوري که چند نفر تذکر داده بودند ممکن است عده اي س

 ن اطالعکه می باید جواب داده شود مخصوصاً درباره این موضوع که در مورد آ

خصوصیات موعظه خوب این است که حقیقت را یکی از  .بسیار کم است

کسانی باشد که کتاب مقدس را با واالت ئطوري ارائه دهد که جواب گوي س

دقت مطالعه می کنند و می خواهند مفهوم آن را به خوبی درك نمایند و انجام 

  :رددر شرح آیات فوق الذکر درباره موضوعات بحث خواهم ک .دهند

دوم ـ این روح براي ما ؟ ی است که ضعف ما را مدد می کنداول ـ چه روح

 ؟سوم ـ چرا کاري را که ذکر شده است براي ما انجام می دهد ؟چه می کند

پنجم ـ در فکر کسانی که تحت  ؟چهارم ـ این کار را چه طور انجام می دهد

ذ این توانید نفو ششم ـ چه طور می ؟نفوذ او هستند تا چه حد تأثیر می نماید
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تم هف ؟روح را از نفوذ روح هاي شریر یا افکار شخصی خودمان تشخیص دهیم

 هشتم ـ چه کسانی ؟ـ چطور می توانیم از این کار روح القدس بهره مند شویم

حق دارند از نفوذ روح القدس در این مورد بهره مند شوند و به عبارت دیگر 

  ؟براي چه کسانی انجام می دهد روح اموري را که در این آیات ذکر شده

  

  ؟اول ـ روح مذکور در این آیات چیست

عده اي تصور کرده اند که مقصود از روح مذکور در آیات فوق الذکر روح 

ولی اگر کمی در خود آیات دقیق شویم خواهیم فهمید  .یا فکر خودمان است

» ند ی کروح نیز ضعف ما را مدد م«  ،اگر این طور بود .که مقصود این نیست

 روح« و » روح ما ضعف روح ما را مدد می کند « به این جمله تبدیل می شد 

 .روشن است که چنین حرفی بی معنا است»  .ما براي روح ما شفاعت می کند

 .از متن موضوع کامالً روشن است که مقصود از روح همان روح القدس است

دن لکن اگر افعال ب .دزیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مر« 

را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست زیرا همه کسانی که از روح خدا 

از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا  .هدایت می شوند ایشان پسران خدایند

در اندگی را یافته اید که به آن اَبا یعنی اي پباز ترسان شوید بلکه روح پسرخو

وح بر روح هاي ما شهادت می دهد که فرزندان خدا همان ر .ندا می کنیم

  .روشن است که مقصود روح القدس است .)16 - 8:  13رومیان » ( هستیم 

  

  ؟روح چه می کنددوم ـ 

ه آن چه دعا کنیم ب« وقتی  .روح القدس براي مقدسین شفاعت می کند

و  »براي ما شفاعت می کند « روح القدس »  ،طوري که می باید نمی دانیم

 «روح القدس به مسیحیان کمک می کند که  .»ضعف ما را مدد می کند « 

  .یا براي چیزهایی که خدا مایل است دعا کنند» بر حسب اراده خدا 
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  ؟را انجام می دهد رسوم ـ چرا روح القدس این کا

از  .زیرا نمی دانیم براي چه چیزي دعا می کنیم !اطاعتی ما نابه علت 

ا در کتاب مقدس و هم چنین از اراده مکشوف نشده او اراده مکشوف شده خد

ه ها انسان علی االصول از وعد .که باید از تدبیر الهی بفهمیم بی خبر هستیم

 .و نبوت هاي کتاب مقدس بی خبر است و در مورد تدبیر الهی نابینا می باشد

در مورد اموري که به وسیله هدایت روح القدس روشن می  ،این عدم اطالع

فتم قبالً گ .خیلی بیشتر است ،است گفتهد و خدا در مورد آن ها چیزي نگرد

نبوت  ،وعده ها :که براي ایمان ما در موقع دعا چهار اساس یا پایه وجود دارد

وقتی سایر پایه ها نتوانند به ما کمک کنند  .روح القدس ،تدبیر هاي الهی ،ها

  .تابدروح القدس به کمک ما می ش ،که بفهمیم چه دعا کنیم

  

  ؟چهارم ـ چه طور شفاعت می کند

  ؟طرز کار روح القدس براي کمک به ضعف هاي ما چیست

براي ما دعا نمی کند که  .ـ روح القدس توانایی هاي ما را از بین نمی برد 1

 .او به وسیله تقویت توانایی هاي ما براي ما دعا می کند .کاري انجام ندهیم

او  .ان ما را تحت اختیار نمی گیردبمی کند و زاو فوراً کلماتی به ما پیشنهاد ن

او ما را  .فکر ما را روشن می سازد و حقیقت را در روح هاي ما جا می دهد

انی که در اطراف ما گناهکارهدایت می کند که به وضع کلیسا و به وضع 

ما نمی توانیم بگوییم که حقیقت را چگونه در فکر ما  .هستند توجه نماییم

همین قدر می دانیم که ما را رهبري می  .تا نتیجه بخش گردد آشکار می کند

کند که عمق امور را مورد توجه قرار دهیم و در نتیجه در ما احساسات عمیقی 

 ،وقتی روح القدس حقیقت را در فکر شخصی روشن می سازد .به وجود می آید

ه آن این است ک فقط یک راه وجود دارد که احساسات عمیق نداشته باشیم و

ان هم وقتی روح القدس حقیقت گناهکار .امور نماییم دیگرفکرمان را متوجه 

آن ها تا  .را براي آن ها روشن می سازد داراي احساسات عمیق می گردند

حی پس اگر شخصی مسی .وقتی که توبه نکرده اند خودشان را خطاکار می دانند
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تواند بدون نمی  ،است و روح القدس موضوعی را در قلب او قرار می دهد

احساس باشد درست همان طوري که اگر دست تان را نزدیک آتش ببرید نمی 

در ا رافکاري  یاگر روح خدا در شخصانتظار داشته باشید که نسوزد. توانید 

ه معلوم می شود ک ،هیجانی نداشته باشدولی او  ،نجات مردم ایجاد کند براي

و از تجربیات مسیحی  است ندارد و فاقد روح مسیح اي به نجات مردم عالقه

  .بی خبر است

ـ روح القدس به مسیحیان می فهماند که روح مردم چه قدر گران بها است  2

جاي  .خواهند بودو اگر در وضع فعلی باقی بمانند با چه خطر عظیمی رو به رو 

تعجب است که مسیحیان در این مورد غالباً چه قدر بی خبر و نادان هستند! 

حی اجازه می دهند که فرزندانشان در جلوي چشم آن ها به حتی والدین مسی

م انجاجهنم بروند در حالی که هیچ احساسی ندارند و کاري براي نجات آن ها 

علت این است که به قدري از وضع جهنم بی اطالع  ؟نمی دهند! علت چیست

هستند و به قدري نسبت به کتاب مقدس بی ایمان می باشند و به قدري از 

فرقی آن  ايکه حدي بر نا آگاهنداي عالی خدا به والدین ایمان دار وعده ه

آن ها روح القدس را محزون و از خود دور می  .نمی کند چه اتفاقی بیافتد

نمایند و وقتی روح القدس از آن ها دور شده باشد دیگر فایده اي ندارد که 

  .براي فرزندانشان دعا کنند

ی کند که وعده هاي کتاب مقدس ـ روح القدس مسیحیان را هدایت م 3

نکته تعجب آور این است که  ارتباط آن را با خودشان درك کنند.را بفهمند و 

مسیحیان در هیچ دوره اي نتوانسته اند وعده هاي کتاب مقدس را به طور 

علت این امر این نیست که وعده ها  .مربوط سازندخود کامل به وقایع زندگی 

است که انسان نخواسته است که کتاب مقدس را بلکه علت این  هستندمبهم 

ی دیدند وقتی رسوالن م .بپذیردخود  وقایع زندگی برايبه عنوان منبعی نورانی 

 مرتبط می داندکه مسیح بسیاري از نبوت هاي کتاب مقدس را به خودش 

لی خی«  :همیشه حیرت زده می شدند و می گفتند .خیلی تعجب می کردند

 »قبالً هرگز متوجه این موضوع نشده بودیم!  ؟ت داردعجیب است ! آیا حقیق
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اگر توجه کنیم که رسوالن تحت نفوذ و الهام روح القدس چه گونه عهد عتیق 

که در کتاب  یمربوط می ساختند در آن موقع از عمق مفاهیم عهد جدیدرا به 

وضع بسیاري از مسیحیان  .مقدس می یافتند دچار حیرت فراوان خواهیم شد

وقتی با جدیت مشغول دعا شده اند آیاتی را کشف کرده  .ن بوده استهم همی

  .اند که قبالً نمی دانستند تا این حد با وضع آن ها مناسب می باشد

من شخصی را می شناختم که در تاریکی روحانی عظیمی به سر می 

هد دتصمیم داشت آن قدر به دعا ادامه براي دعا به گوشه اي رفته بود و  .برد

 و درون خود را تاریک می دید .دعا کند سعی کردزانو زد و  .اوند را بیابدتا خد

از جاي خود برخاست و مدتی ایستاده ماند ولی نمی  .نمی توانست دعا کند

خواست دست بکشد زیرا تصمیم گرفته بود که پیش از غروب آفتاب خودش 

 می کرد و دوباره زانو زد ولی باز هم احساس تاریکی .را به خدا تسلیم کند

تقریباً نا امید شده بود و در حالی که عذاب می  .قلبش مانند گذشته سرد بود

روح القدس را محزون ساخته ام و او از من دور شده است «  :کشید چنین گفت

ولی »  .از حضور خدا رانده شده ام .و دیگر براي من وعده اي وجود ندارد

چند کلمه بیشتر به زبان نیاورده  .ادامه بدهد و باز هم زانو زد کهمصمم بود 

مرا خواهید طلبید و چون «  :بود که این آیه با روشنی کامل به خاطر او آمد

)  13 :29ارمیا » (  .مرا خواهید یافت ،مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید

وي متوجه شد که هر چند این وعده در عهد عتیق خطاب به یهودیان می 

 الهی در یک پتکیاین وعده مانند  .و مربوط می گرددباشد ولی امروز هم به ا

غالباً وقتی  .او دعا کرد و با شادي الهی برخاست .لحظه قلب او را خرد کرد

این  دردعا می کنند همین وضع پیش می آید. (  مسیحیان براي فرزندان خود

  »شخصی را در مسیح می شناسم «  :جا فینی از روش پولس که می گوید

این واقعه در آدامز نیویورك  .می گویدموده و طرز ایمان آوردن خود را استفاده ن

 در جلسه دعاي .روي داد که فینی در آن جا به تحصیل حقوق اشتغال داشت

»  ؟آیا می خواهید براي شما دعا کنیم«  :کلیساي مشایخی از او پرسیده بودند

 ین دعايفکر نمی کنم ا«  :فینی با اخالق مخصوصی که داشت جواب داد
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از وقتی  .وال می کنید ولی نمی یابیدئشما فایده اي داشته باشد زیرا پیوسته س

می کنید ولی هنوز  اراي بیداري روحانی دعکه من به آدامز آمده ام شما ب

معهذا وقتی به مطالعات خود در مورد کتاب »  .مستجاب نشده استدعایتان 

ات چیزي نیست که بتوان با نج« مقدس ادامه داد کامالً متقاعد گردید که 

کارهاي شخصی آن را به دست آورد بلکه فقط در عیسی مسیح خداوند یافت 

وقتی در بیابان قدم می زد »  .می شود که خداي ما و نجات دهنده ما است

آیا حاضري امروز این حقیقت را «  :یک صداي باطنی به او این طور می گفت

امروز قبول خواهم کرد زیرا دیگر نمی  ،بلی«  :جواب او این بود»  ؟قبول کنی

به جاي این که به دفتر کار خود برود به طرف » .صبر کنماز این توانم بیشتر 

در آن جا به  .جنگل نزدیک دهکده رفت و در میان درخت ها مشغول دعا شد

( عالوه بر  .خدا وعده هاي دیگري به من داد«  :طوري که خودش می گوید

) مخصوصاً وعده هاي بسیار عالی در مورد خداوند  13 :29ا وعده مذکور در ارمی

روح ناآرام او آرامش بسیار »  .من این وعده ها را جدي گرفتم .ما عیسی مسیح

وقتی به طرف آدامز بر می «  :ش می گویددبه طوري که خو .عجیبی یافت

گشتم فکرم به قدري آرام بود که به نظر می رسید تمام طبیعت ساکت است 

 امشبه جنگل رفته بود ولی حاال وقت  صبحانهفینی صبح زود بعد از صرف  .»

  ) .بود و این مدت طوالنی خیلی زود گذشته بود

گاهی دعا می کنند ولی در تاریکی و شک هستند و حس می کنند براي 

وعده اي داده نشده  ایماندارانایمانشان پایه اي وجود ندارد و براي فرزندان 

ر حال دعا هستند خدا مفهوم کامل بعضی از وعده ها را ولی وقتی د .است

براي آن ها روشن ساخته و روح آن ها بر این وعده هاي الهی استوار گردیده 

درباره زن بیوه اي شنیدم که براي نجات فرزندان خود خیلی دعا می  .است

یتیمان خود را «  :کرد تا این که این آیه با قدرت کامل در فکر او ظاهر شد

رك کن و من ایشان را زنده نگاه خواهم داشت و بیوه زنانت بر من توکل ت

و به وي این آیه را به وضع خودش مربوط ساخت  .) 11 :46ارمیا » ( بنمایند 

دس روح الق .در دعا پیروزي یافت و فرزندانش ایمان آوردند .آن متمسک گردید
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یم ا راهنمایی کند و تعلر ایماندارانتوسط نجات دهنده به جهان فرستاده شد تا 

ورد و هم چنین جهان را به گناه ملزم ادهد و مطالب الزم را به خاطر آن ها بی

  .سازد

ـ روح القدس مسیحیان را هدایت می کند که براي چیزهایی اشتیاق داشته  4

 مثالً وضع .و دعا کنند که در کالم خدا اشاره مخصوصی به آن ها نشده است

این موضوع که خدا مایل است نجات دهد یک  .ریمیک نفر را در نظر بگی

حقیقت کلی دیگر این است که خدا مایل است دعا را جواب  .حقیقت کلی است

ولی چه طور می توانم اراده خدا را در مورد این شخص به خصوص  .دهد

 ؟بفهمم و بدانم که آیا می توانم براي او با ایمان دعا کنم که نجات یابد یا نه

را هدایت می فرماید  ایماندارانمی شود فکر  عملروح القدس وارد در این جا 

 .که براي افراد در موقعی دعا کنند که خدا می خواهد آن ها را برکت دهد

وقتی نمی دانیم چه دعا کنیم روح القدس فکر ما را هدایت می کند که بر 

 اروي موضوعی متمرکز شویم و موقعیت و ارزش آن را در نظر بگیریم و ب

ایمان درباره آن دعا کنیم تا در دعا پیروز گردیم و شخص مورد نظر نجات 

می دانم که این تجربیات در شهرها کمتر از دهات است زیرا در شهر  .یابد

متعددي توجه ما را به سوي خود جلب می نماید و روح القدس را موضوعات 

 .شته امتجربیات متفاوتی دامن در نقاط مختلف کشور  .محزون می سازد

شخصی را می شناسم که صورتی از اسامی افرادي را که براي آن ها دعا می 

 تهیه کرده بود و عده زیادي از کسانی که بر اثر دعاي او نجات یافته اند ،کرد

این شخص بسیار گرامی  ( من شاهد بوده ام که او  .شخصاً می شناسم را

 از یک دوره شکست بود که بعد» پدر فش « کشیش دانیال فش معروف به 

و عقب نشینی روحانی مشغول تالش براي نجات مردم شد و غالباً در جلسات 

براي کسانی که لیست آن ها را داشت هر  .دعا می کردبا قدرت کامل فینی 

دعا براي افراد غالباً در رنج و عذاب  زماندر )  .دعا می کردو بارها روز بارها 

عوت می کرد که براي شخص مورد نظر بود و حتی گاهی عده اي دیگر را د

فکر خود را در مورد کسانی متمرکز می کرد که خیلی  .در دعا کمک کنند
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در شهري در قسمت  .سنگ دل بودند و امیدي به نجات آن ها وجود نداشت

شمالی این ایالت شخص بسیار سنگ دلی زندگی می کرد که با مسیحیت 

وشی داشت و وقتی در آن نزدیکی او یک مغازه مشروب فر .بسیار مخالف بود

توهین هاي شدیدي به مسیحیت ها یک مسیحی می دید عمداً با صداي بلند 

به قدري بد بود که یکی از همسایگانش  .می کرد تا آن مسیحی را آزار دهد

تصمیم گرفت که خانه خود را بفروشد و به جاي دیگري برود زیرا نمی توانست 

آن شخصی که گفتم اهل دعا بود از  .مل کندحرف هاي توهین آمیز او را تح

این شهر می گذشت و وقتی جریان را شنید براي مشروب فروش احساس غم 

کرد و نام او را در لیست کسانی که براي آن ها دعا می کرد  یو اندوه فراوان

 .تمام اوقات روز و شب را درباره این شخص فکر می کرد .یادداشت نمود

این مشروب فروش به یک  .بود و براي او دعا می کردچندین روز به فکر او 

جلسه بشارتی رفت و گناهان خود را اعتراف نمود و قلب خود را در حضور خدا 

 واقعه ایمان آوردن (مغازه مشروب فروشی او بالفاصله تبدیل به  .خالی کرد

ز یکی ا«  :اعتراف او به قول فینی .این مشروب فروش در اوانزمیلز روي داد

فعالیت  تمام جنبه هاي .جان انگیزترین اعترافاتی است که تاکنون شنیده امهی

الهی و نقش مسیحیان و بیداري روحانی و تمام عوامل نیکو در آن دیده می 

وضع شخص بی دین و مخالفی بود که در حال  ،نقطه مقابل این جریان .»شد 

ه به او گفت کپزشکی که براي معالجه او آورده شد  .مخالفت دچار سکته شد

او تمام قدرت خود  .مرگ او نزدیک است و هر چه می خواهد باید فوراً بگوید

ي نگذارید فینی بر رو«  :را جمع کرد و با لکنت زبان فقط این جمله را گفت

بدین طریق روح خدا  .روحانی گردیدمحل جلسات ) »  .جسد من دعا کند

ا کنند که اگر روح القدس مسیحیان را هدایت می فرماید که براي اموري دع

دعا نمی کردند و به همین دلیل مطابق اراده خدا دعا می  ،هدایت نمی کرد

  .کنند

گفتن این حرف که این نوع دعا ما را به مکاشفه جدیدي می کشاند 

کسانی که این حرف ها را می  .ضررهاي زیادي به کار خدا وارد کرده است
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نیدن اصطالح مکاشفه جدید دچار گویند باعث می شوند که شنوندگان از ش

ترس گردند و به مفهوم واقعی آن توجه نکنند و کتاب مقدس را در این مورد 

این موضوع به طور ساده این است که روح القدس مردم را  .بررسی ننمایند

دایت ه هدایت می نماید که دعا کنند و وقتی روح القدس یک نفر مسیحی را

طبق کتاب مقدس معلوم می شود که خدا  ،دعا کند یمی کند که براي شخص

اگر وضع فکري خودمان را با کتاب مقدس مقایسه  .او را نجات دهد می خواهد

 ،مدعا کنی خاصیکنیم و متوجه شویم که هدایت شده ایم براي شخص به 

این دلیل خوبی است که ایمان داشته باشیم که خدا مایل است او را برکت 

  .دهد

در مورد حرکت ها و پیشرفت  ایماندارانص روحانی به ـ با دادن حس تشخی 5

مسیحیانی که اهل دعا و سرسپرده هستند غالباً تدبیر الهی در مورد  .تدبیر الهی

حتی  .می شوند دیگرانآینده را به قدري خوب درك می کنند که باعث لغزش 

بدیهی است که اگر کسی خیال  .گاهی حرف هاي آن ها شبیه نبوت هستند

هدایت می شود در حالی که به نیروي فکري خود تکیه وسط روح القدس کند ت

 که مسیحیان می توانند عالمت ولی شکی نیست .دچار اشتباه خواهد شد ،دارد

زمان ها را تشخیص دهند و آینده تدبیر الهی را درك نمایند و براي آن با 

روحانی  بیداري بدین طریق غالباً هدایت می شوند که در انتظار .ایمان دعا کنند

  .باشند و در موقعی که دیگران چنین نشانه اي نمی بینند براي آن دعا کنند

 زنی زندگی ،در ناحیه اي که بیداري روحانی وجود داشت ،در نیو جرسی

و ا .این زن مطمئن بود که بیداري روحانی جدیدي شروع خواهد شد .می کرد

 ولی .ا تشکیل شودکه در این مورد جلسه مخصوصی براي دع می خواست

شبان و رهبران کلیسا چنین جلسه اي را الزم نمی دانستند و اقدامی به عمل 

خودش  ،آن زن که می دید آن ها از نظر روحانی نابینا هستند .نمی آوردند

ي امشغول کار شد و به یک نجار سفارش داد که چند نیمکت بسازد تا جلسه 

ر د عظیمی داشت بیداري روحانی را در منزل خود تشکیل دهد زیرا اطمینان

روح القدس با قدرت زیادي نازل  ،از همان ابتداي تشکیل جلسه .پیش است
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ان ارگناهکخوابیده کلیسا ناگهان متوجه شدند که عده زیادي از  يشد و اعضا

البته «  :تنها چیزي که توانستند بگویند این بود .به گناهان خود پی برده اند

علت این که  .) 16 :28پیدایش » (  .ست و من ندانستمخداوند در این مکان ا

عده اي مانند این زن می فهمند اراده خدا چیست این نیست که داراي حکمت 

بیشتري هستند بلکه علت این است که روح خدا آن ها را هدایت می کند که 

این مکاشفه جدیدي نیست بلکه آن ها تدبیر  .زمان ها را درك نمایند ئمعال

ا در مورد به خصوصی درك می کنند و اطمینان می یابند که چه نتایجی الهی ر

  .حاصل خواهد شد

  

  نفوذ روح القدس پنجم ـ حدود

کالم خدا می  ؟نفوذ می نماید ایماندارانروح القدس تا چه حد در فکر 

خود روح براي ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان «  :فرماید

یه به نظرم این است که روح القدس چنان اشتیاق شدیدي معنی این آ .»کرد 

ایجاد می نماید که بدون ناله نمی شود بیان کرد و روح انسان به قدري لبریز 

می گردد که نمی تواند احساسات خود را با کلمات بیان دارد و انسان مجبور 

  .است در حضور خدا که زبان قلب را درك می نماید ناله کند

  

  نفوذ روح القدس ششم ـ تشخیص

چه طور می توانیم تشخیص دهیم که آن چه در فکر ما نفوذ می کند 

  ؟روح القدس است یا نه

ید نبا .ـ حس نخواهیم کرد که یک عامل خارجی در فکر ما نفوذ نموده است 1

چنین  .انتظار داشته باشیم که فکر ما با خدا تماس مستقیم جسمانی داشته باشد

ر ما به آزادي کار می کند و متوجه موضوعی است که فک .چیزي امکان ندارد

ولی نباید در انتظار معجزه اي باشیم که گویا خدا  .به آن مشغول می باشد

دست ما را بگیرد و راهنمایی کند یا در گوش ما سخن بگوید یا به طور معجزه 

  .آسایی اراده خود را مکشوف سازد
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یرا به نفوذ روح توجه نمی گاهی مردم روح القدس را از خود می رانند ز

ان این کار را بر اثر عدم اطالع انجام می دهند و تصور می گناهکار .نمایند

حتماً احساسات خارق العاده اي  ،کنند که اگر تحت نفوذ روح القدس می بودند

ان به بسیاري از مسیحی .پیدا می کردند و می فهمیدند که اشتباه نمی کنند

ی خبر هستند و آن قدر کم از نفوذ روح القدس در قدري از کار روح القدس ب

دعا استفاده می کنند که وقتی چنین نفوذي در آن ها ایجاد می شود متوجه 

ما متوجه می شویم که روح القدس در فکر  .نمی شوند و به آن توجه نمی کنند

فقط متوجه می شویم  .هیچ احساس خارق العاده اي وجود ندارد .ما کار می کند

  .ر ما شدیداً به موضوع به خصوصی توجه نموده استکه فک

مسیحیان غالباً بدون این که الزم باشد در این مورد دچار ناراحتی و 

رند احساسات عمیقی دا .اشتباه می شوند و فکر می کنند روح القدس را ندارند

ان ناراحت هستند ولی فکر می گناهکاردر مورد  .ولی علت آن را نمی دانند

می  ان فکرگناهکارهمیشه درباره وضع  .ین یک امر طبیعی استکنند که ا

حقیقت این است که همین فکر کردن در مورد  .کنند و ناراحت می شوند

ما به طور  .ان نشان می دهد که روح القدس شما را هدایت می کندگناهکار

ان ناهکارگطبیعی در مورد این موضوع زیاد فکر نمی کنیم و زیاد به فکر وضع 

ان موضوع مهمی است ولی در حال گناهکارالبته می دانیم که نجات  .تیمنیس

لی حاال هر و .ان نیستیدگناهکارطبیعی حتی وقتی کاري ندارید غالباً در فکر 

 ان احساس ناراحتیگناهکاردر مورد وضع  ،چند مشغول کارهاي دیگري هستید

ی تمام دقت دارید و در مورد آن ها فکر و دعا می کنید و حتی وقت يشدید

 همیشه فکر می .شما باید صرف کار دیگري شود باز هم همین وضع را دارید

چرا دائماً درباره  ؟علت این امر چیست .» !خدایا بر این ها رحم فرما«  :کنید

 هکه بچیزي باعث شده چه آیا از خود پرسیده اید که  ؟آن ها فکر می کنید

امل این ع ؟در دعا عذاب بکشید ان باشید و براي آن هاگناهکارفکر کمک به 

 .نخواهند کرددیوها شما را این طور هدایت  .چیزي غیر از روح القدس نیست
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باید بدانید که روح القدس شما را هدایت  ،ان هستیدگناهکاراگر واقعاً در فکر 

  .می کند که طبق اراده خدا دعا کنید

گاهی مردم  .زماییدابیروح ها را با کتاب مقدس »  .زماییداروح ها را بی« ـ  2

ن اگر ای .بر اثر انگیزه ها و احساسات عجیب و غریب دچار گمراهی می گردند

 اگر .ها را با کتاب مقدس آزمایش کنید هیچ گاه دچار گمراهی نخواهید شد

احساسات خود را با اصول مسیحیت که در کتاب مقدس مذکور است مقایسه 

دس کتاب مق .روح القدس است یا نهکنید خواهید فهمید که این احساسات از 

 هر روح را ،اي حبیبان«  .»زمایید اروح ها را بی«  :به ما چنین دستور می دهد

 :4وحنا اول ی» (  .زمایید که از خدا هستند یا نهاقبول مکنید بلکه روح ها را بی

1 (.  

  

  ؟هفتم ـ چه طور می توانیم از این نفوذ روح القدس بهره مند شویم

ر پس اگ«  :مسیح می فرماید .براي آن با جدیت و ایمان دعا کنیمباید ـ  1

شما با آن که شریر هستید می دانید چیز هاي نیکو را به اوالد خود باید داد 

چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او 

 ،م ولی نیافته ام) اگر کسی بگوید که دعا کرده ا 13 :11لوقا » (  ؟وال کندئس

ید وال می کنید و نمی یابئس«  .صحیح نبوده است اوعلت این است که دعاي 

(  » نمائیدوال می کنید تا در لذات خود صرف ئاز این رو که به نیت بد س

کی از ی کلیدي يیکی از اعضا .) با انگیزه صحیح دعا نمی کنید 3 :4یعقوب 

وال کرد و گفت که چند هفته ئظی سکلیساها یک بار در مورد وضع خود از واع

 واعظ پرسید .براي پري روح القدس دعا کرده ولی نتیجه اي نگرفته است

می خواهم خوشحال «  :جواب داد .انگیزه او براي دعا کردن چه بوده است

 خوشحال هستنددارند  را  او می دانست کسانی که پري روح القدس»  .باشم

حتی شیطان هم می تواند این طور  .باشدو می خواست مانند آن ها خوشحال 

این شخص وقتی چنین جوابی  .این دعا فقط خودخواهی است ةانگیز !دعا کند

 بعداً متوجه گردید که معنی واقعی .آن جا را ترك کرددریافت کرد با عصبانیت 
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 دهبوفهمید که ریاکار است و تمام دعاهاي او خودخواهانه  .دعا را نفهمیده است

به روح آزاد «  :ود دعا کرددا .بوده استاین دعاها خوشحالی خودش و هدف از 

تعلیم خواهم داد و گناهکاران آن گاه طریق تو را به خطاکاران مرا تأیید فرما 

این واقعه هم ( ) 13 - 12:  51مزمور » ( به سوي تو بازگشت خواهند نمود 

اره مورد اششخص  .در جلسات بشارتی فینی در براونویل نیویورك روي داد

واب هر چند در ابتدا از ج .فینی و از دوستان صمیمی شبان کلیسا بود میزبان

نتیجه  آن چه گفتید مرا به این«  :صریح فینی ناراحت شد ولی بعداً چنین گفت

همیدم ف .رسانید که من هرگز به طرز صحیح توبه نکرده و ایمان نیاورده بودم

از  » .ی براي خوشحالی خود نداشته امکه انگیزه اي باالتر از تمایالت شخص

  ) .گشتآن زمان به بعد او شخص تازه اي 

ر خدا را بیشتبتواند یک مسیحی باید براي پري روح القدس دعا کند تا 

خطاي مسبت به این شخص  .جالل دهد نه این که خودش خوشحال شود

ین ار همزیادي از حضار گرفت ةاحتمال دارد که عد .و توبه نمودملزم گشت خود 

باید خودتان را آزمایش کنید تا دعاهاي شما از خودخواهی  .اشتباه باشند

  .سرچشمه نگرفته باشد

موضوع مورد نظر متمرکز  برـ از وسایل الزم استفاده کنید تا فکر خود را  2

ه و سپس فکر خود را متوجاگر شخصی براي پري روح القدس دعا کند  .نمایید

ود را فکر خ موجود  نکند با استفاده از امکانات موضوعات دیگر نماید و سعی

یاد به احتمال ز ،سایر امور منحرف گردد سويسازد و فکرش به  متمرکزدعا  بر

یک گناهکار چه طور به گناهکار  .جواب دعاي خود را دریافت نخواهد کرد

ان مسیحی !به وسیله فکر کردن در مورد گناهان خود ؟بودن خود پی می برد

احساسات الزم را در خود به وجود  ،ه وسیله فکر کردن در مورد دعاهم باید ب

اگر از طرف شما تالشی به عمل نیاید خدا در شما احساسی به وجود  .آورند

شما باید کوچک ترین فکري که از طرف روح القدس ایجاد می  .نخواهد آورد

یی را کتاب مقدس خود را بردارید و قسمت ها .مورد توجه قرار دهیدرا شود 

به  ،دبه دنیا نگاه کنی .است شدهبخوانید که وضع آینده جهان در آن ها تشریح 
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به همسایگان خود نگاه کنید و نزد خود مجسم نمایید  ،فرزندان خود نگاه کنید

ایداري سپس با پ .در انتظار آن ها خواهد بودکه اگر در گناه بمانند چه سرنوشتی 

بی  .که برکت مورد نظر جاري خواهد شدبه دعا ادامه دهید تا مطمئن شوید 

شک دکتر واتس هم همین کار را کرد و در او احساساتی به وجود آمد که در 

  :این سرود منعکس می باشد

  فکرم متوجه وضع وخیم مردم است« 

  .و محکومیت و مرگ را مشاهده می نمایم

  ،در بستر مرگ باشد گناهکاروقتی 

  » چه وضع وحشتناکی خواهد داشت !

  

فرض کنید که با تلسکوپ به داخل جهنم نگاه می کنید و صداي ناله 

ت بهش سويسپس تلسکوپ خود را به  .هاي وحشتناك مردم را می شنوید

را مشاهده نمایید که رداي سفید در بر دارند و با سرودهاي  یبگردانید و مقدسین

ن ت که مآیا ممکن اس«  :شادي آور خدا را تمجید می نمایند و از خود بپرسید

»  ؟با دعاي مؤثر خود کمک کنم که گناهکاران توبه کنند و به بهشت بروند

این کار را انجام دهید و اگر شخص شریر و از خدا بیگانه اي نباشید به زودي 

  طرز شگفت انگیزي از روح القدس پر خواهید گشت.به 

باید توجه کنید که خدا چه موقعی  .د باشیدباید در انتظار جواب دعاي خوـ  3

گاهی مردم دعا می  .برکتی را که براي آن دعا می کنید جاري خواهد ساخت

هم  یر!خدعایشان مستجاب گردیده است یا یا آتوجه نمی کنند که کنند ولی 

گناهان خود را اقرار  .چنین مواظب باشید که روح القدس را محزون نسازید

ه اسرار شوید و ب میمیصهرگز نمی توانید با خدا  .ترك کنید نمایید و آن ها را

ه نباید همیش .او پی ببرید مگر این که گناهان خود را اقرار و ترك نمایید

رري را که هر ض .و ترك کنیداعتراف نمایید ولی ترك نکنید بلکه اقرار نمایید 

وبه تنید و بعد نمی توانید اول روح دعا را پیدا ک .وارد کرده اید جبران نمایید
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 و از خود راضی هستند مسیحیانی که مغرور  .این راه صحیح نیست .نمایید

  روح القدس را تجربه نخواهند نمود. يهرگز پر ،تسلیم نمی شوند

به عبارت دیگر با  .ـ احکام ثبت شده الهی را به طور کامل اطاعت نمایید 4

پس «  :ریدباالتر از دنیا قرار بگیهمیشه باید  .گناه هیچ مشارکتی نداشته باشید

 :5ی مت» ( شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است 

کسی که این طور زندگی نکند مثل این  .از گناهان خود کامالً توبه کنید .) 48

چنین شخصی نباید در انتظار برکات الهی  .است که می خواهد در گناه بماند

  .تمام احکام الهی را اطاعت نمی کند لدص باشد زیرا با خلو

  

  ؟هشتم ـ روح القدس براي چه کسانی شفاعت می کند

ی براي تمام مقدسین یعن » .براي مقدسین شفاعت می کند«  :جواب این است

  .به مسیح ایماندارانتمام 

  

  تذکرات

 رد تاکید کمی وجود دارد؟روح القدس در دعا  أثیرتچرا درباره ـ به نظر شما  1

 ةدع ؟حالی که در مورد نقش روح القدس در تولد تازه خیلی صحبت می شود

که تأثیر و نفوذ روح القدس فراموش شود و به همین  ی ترسندمزیادي از این 

ولی در  .می کنند سیاريبدلیل در مورد نقش روح القدس در تولد تازه تأکید 

ر شنیده کمت .نوشته می شودمورد نفوذ روح القدس در دعا بسیار کم صحبت یا 

می شود که مردم بگویند از روح القدس به اندازه کافی استفاده نمی شود تا 

باید توجه داشته باشیم که  .مردم با هدایت روح بر حسب اراده خدا دعا کنند

ظر از ن .هیچ کس بدون هدایت روح القدس نمی تواند به طور صحیح دعا کند

کند و می تواند اراده خدا را بفهمد ولی تا روح  طبیعی انسان قدرت دارد دعا

 دعا کند و از این نظر درست یالقدس در او کار نکند نمی تواند به طرز صحیح

است که می تواند توبه کند ولی تا روح القدس در او کار  گناهکارشبیه یک 

  .نکند هرگز توبه نخواهد کرد
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شکل دعا مر عده اي ـ این موضوع ما را به مشکلی می رساند که به نظ 2

 اورباین ها قبول ندارند که ایمان در دعا عبارت است از  ست.ودن با ایمان انم

به این که هر چه دعا کنیم خواهیم یافت و تأکید می نمایند که این اعتقاد پایه 

  .و اساسی ندارد

هیچ «  :زیر مطرح می سازد ورتصیکی از واعظان این مشکل را به 

دعا می کنم عطا خواهد شد مگر این که  نچه برایشآکه دلیلی در دست ندارم 

 بدیهی است .شرط انجام وعده استپیش زیرا دعاي ایمان  .با ایمان دعا کنم

 حال اگر .که نمی توانم وعده را مطالبه کنم مگر این که شرط را اجرا نمایم

 مشرط این باشد که باید ایمان داشته باشم که آن چه براي آن دعا کنم خواه

روشن است که انجام وعده منوط به اجراي یک شرط غیر ممکن است  ،یافت

هر چه را  :وعده به این شکل در خواهد آمد .ستاو این امري غیر معقول 

ه خواهید باشید کوال کنید خواهید یافت مشروط بر این که اول ایمان داشته ئس

 ولی تا وقتی ایمان .پس قبل از دریافت وعده باید شرط را اجرا نمایم .یافت

دلیلی در دست ندارم که دریافت خواهم  ،نداشته باشم که دریافت خواهم کرد

نتیجه این می شود که الزم است ایمان داشته باشم که دریافت خواهم  .مودن

کرد قبل از این که دلیلی در دست داشته باشم که دریافت خواهم کرد و این 

  » .غیرممکن است

این است که نقش روح القدس کامالً فوق  نکته اصلی در استدالل

ان ایم اتدار را کمک می کند فراموش شده است در حالی که روح القدس ایمان

و سایر وعده ها در مورد  24 - 11:  22تصور شده است که مرقس  .وردابی

وال ئن این ساگر چنین باشد م .فقط به معجزات مربوط می شود ،دعاي ایمان

وقتی رسوالن براي معجزه دعا می کردند الزم بود چه «  :را مطرح می کنم

آیا الزم بود ایمان داشته باشند که همان معجزه اي را که  ؟ایمانی داشته باشند

بدیهی است که جواب مثبت می »  ؟براي آن دعا می کنند انجام خواهد شد

زیرا که هر آینه به شما می  « :در آیات فوق الذکر مسیح می فرماید .باشد

گویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده به دریا افکنده شو و در دل خود شک 
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گوید می شود هر آینه هرآن چه گوید نداشته باشد بلکه یقین دارد که آن چه 

د وال می کنیئبنابراین به شما می گویم آن چه در عبادت س .بدو عطا شود

آن  روشن است که » .اید و به شما عطا خواهد شدیقین بدانید که آن را یافته 

این بود که آن  ،ندنچه می بایست به آن ایمان داشته و در دل خود شک نک

ایرادي که در باال ذکر شد علیه  .چه را که براي آن دعا می کنند خواهند یافت

اگر براي برکات دیگر امکان داشته باشد  .این نوع ایمان در مورد معجزات است

 حال .در مورد معجزات هم امکان خواهد داشت ،نین ایمانی داشته باشیمکه چ

آیا رسوالن می توانستند ایمان داشته باشند که معجزات «  :وال من این استئس

انجام خواهد شد قبل از این که شرط را اجرا کنند و شرط این بود که باید 

ییم که باید بگو یا»  ؟ایمان داشته باشند که دعایشان مستجاب خواهند گردید

  .وعده دروغ بود یا این که امکان انجام شرط آن وجود داشت

همان طوري که گفتم مشکل اصلی در این است که تأثیر روح القدس 

 .ستا کامالً نادیده گرفته شده و ایمان که عمل خدا می باشد فراموش گردیده

ورد معجزات هم اگر این ایراد در مورد دعا براي تمام موضوعات وارد باشد در م

حقیقت این است که روح القدس می تواند به ما دلیلی ارائه  .وارد خواهد بود

دهد که بر اساس آن ایمان داشته باشیم که معجزات انجام خواهد شد و می 

تی مطمئن باشیم که برکتواند فکر ما را هدایت کند که به خدا متکی بوده و 

وح القدس در عصر حاضر هم می ر .را که می خواهیم دریافت خواهیم نمود

  .تواند همین اطمینان را عطا فرماید تا براي هر برکتی که الزم داریم دعا کنیم

ر ایمان د .با دعا براي انجام معجزه تفاوتی ندارد گناهکاردعا براي توبه یک 

در یکی هدف عبارت است از  .فقط هدف این دو فرق دارد .هر دو یکی است

ی ایمان ،در یکی بدون اشاره به وعده .در دیگري انجام معجزهو  گناهکارتوبه 

 ناهکارگیک وعده کلی را می توان هم براي توبه  .بیشتر از دیگري الزم نیست

در هر دو مورد هیچ کس نمی تواند بدون  .به کار برد و هم براي انجام معجزه

والن رس اگر روح القدس می توانست فکر .نفوذ روح القدس با ایمان دعا کند

امروز هم می تواند با  ،را در مورد به کار بردن ایمان براي معجزه هدایت کند
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را براي به کار بردن ایمان جهت  ایمانداراناستفاده از همان وعده کلی فکر 

چه «  :دیاممکن است این سوال پیش بی .دریافت برکات دیگري هدایت کند

ر د»  ؟رد نظر را خواهیم یافتوریم که برکت مواموقعی الزم است ایمان بی

  :جواب می گویم

در مورد برکت مخصوصی وجود داشته باشد ( الف ) ـ وقتی وعده مخصوصی 

این برکت به طور مخصوص در وعده ذکر  .مانند دعا براي پري روح القدس

الهی  ثیرأتگردیده است و این دلیل به خودي خود کافی است و احتیاجی به 

وبه ان باید تگناهکارداشته باشیم درست همان طوري که  ندارد و ما باید ایمان

کنند و براي توبه الزم نیست که روح القدس در آن ها کار مخصوصی انجام 

ر حالی د .دهد بلکه آن ها باید با توجه به وجدان و حس مسئولیت توبه نمایند

لی د وي نمی تواند توبه کنگناهکارروح القدس هیچ  أثیرتبدون است  علوممکه 

کند و خواه نکند آن ها مؤظف هستند توبه  أثیرتخواه روح القدس در آن ها 

وضع مسیحیان هم همین طور است و وقتی دلیلی وجود داشته باشد باید  .کنند

هر چند هیچ مسیحی نمی تواند حتی با داشتن وعده صریح  .ورنداایمان بی

ثیر تی بدون تأبدون تأثیر روح القدس ایمان داشته باشد ولی مؤظف است ح

  .روح القدس ایمان داشته باشد

( ب ) ـ وقتی خدا با تدبیر الهی خود امري را مکشوف می سازد باید با توجه 

  .به میزان روشن بودن نشانه هاي تدبیر الهی به آن ایمان داشته باشیم

این  ولی در هیچ یک از .( ج ) ـ وقتی نبوتی وجود دارد باید ایمان داشته باشیم

  .بدون روح خدا ایمان نمی آوریم موارد

ولی وقتی نه وعده اي وجود داشته باشد و نه تدبیر الهی یا نبوت که 

آن ها قرار دهیم مجبور نیستیم ایمان داشته باشیم مگر بتوانیم ایمان خود را بر 

به وسیله ایجاد اشتیاق و  ،این که همان طوري که قبالً گفتم روح القدس

در  .دلیلی در اختیار ما قرار دهد ،به خصوص یي موضوعهدایت در دعا برا

مورد وعده هاي کلی وقتی نمی دانیم آن ها را به چه موارد به خصوصی مربوط 

سازیم می توانیم آزادي عمل داشته باشیم ولی وقتی روح خدا این وعده هاي 
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کلی را به یک مورد به خصوص مربوط می سازد در آن صورت مؤظف هستیم 

در این صورت خدا وعده خود را روشن می سازد و رابطه  .وریمامان بیبه آن ای

در این صورت ما مؤظف هستیم  .آن را با موضوع به خصوص نشان می دهد

  .به این هدایت ایمان داشته باشیم

ـ عده اي تصور کرده اند که پولس با ایمان دعا کرد که خار در جسم برداشته  3

لی این ها نمی توانند ثابت کنند که پولس و .ولی دعایش مستجاب نشدشود 

همان طور که در یکی از سخنرانی ها اشاره کردم جریان  .با ایمان دعا کرد

او در این مورد نه وعده اي داشت و نه نبوت و یا تدبیر  .کامالً برعکس است

این  پایه .الهی و یا هدایت روح خدا که بتواند بر اساس آن ایمان داشته باشد

ند ایمان دعا کاین است که پولس می توانست بدون هدایت روح با  استدالل

یم که یا باید قبول کن ،اگر بگوییم که او با ایمان دعا کرد .و این صحیح نیست

بدون هدایت روح دعا کرد یا این که روح خدا او را هدایت کرد که براي چیزي 

  .که مطابق اراده خدا نبود دعا کند

بیشتري دارم زیرا مایلم موضوع روشن شود تا من در این مورد توضیح 

مایلم که شما در مورد روح  .مواظب باشید که روح القدس را محزون نسازید

چ کار روح القدس هی أثیرتالقدس نظري عالی داشته باشید و بدانید که بدون 

یا موعظه اي بدون روح القدس مفید نخواهد  اهیچ دع .خوبی انجام نخواهد شد

دون ب ،ان موعظه کندگناهکارزمین آید و براي  ری مسیح هم باگر عیس .بود

پس مواظب باشید که روح  .کمک روح القدس هیچ کس توبه نخواهد کرد

وقتی روح القدس شما را دعوت  .القدس را محزون نسازید و از خود دور نکنید

 از او را محزون ساخته و نیدکمی نماید که دعا کنید اگر در این مورد اهمال 

  .خود دور کرده اید

را باید آن قدر ادامه دهید تا جواب ـ وقتی براي موضوعی دعا می کنید  4

من شاهد بوده ام که بعضی از مسیحیان وقتی روح القدس آن  .دریافت کنید

ن با چه اشتیاقی ای ،ي دعا کنندگناهکارها را هدایت می کند که براي شخص 

  .ار آن ها در دعا شایان تقدیر فراوان است! پایداري و اصرکار را انجام می دهند
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ـ ترس از هدایت شدن توسط احساسات غلط زیان هاي زیادي به کار خدا  5

 .ممکن است فکر انسان تحت تأثیر احساسات غلط قرار بگیرد .وارد کرده است

ولی نباید ترس از این امر باعث شود که با احساسات خوب که توسط روح 

اگر مسیحیان در این مورد زحمت  .خالفت نماییمالقدس ایجاد می شود م

ا وح دعر ،تشخیص را تحمل ننمایند و هر نوع احساسات و هدایت را رد کنند

ا عده زیادي ب ،چون درباره تعصب خیلی صحبت شده است .را نخواهند داشت

همه کسانی «  :کالم خدا می فرماید .هدایت روح القدس مخالفت می نمایند

 ) 14 :8رومیان » (  .هدایت می شوند ایشان پسران خدایند از روح خداکه 

وحنا ( اول ی !زماییم که از خدا هستند یا نهاوظیفه ما این است که روح ها را بی

بدیهی است که هدایت روح القدس  .نیمکباید در این مورد کامالً دقت  .) 1 :4

ن باید در ای ،فتیمحتماً وجود دارد و وقتی در این مورد توسط خدا اطمینان یا

  .راه نخواهد کردادامه دهیم و مطمئن باشیم که ما را گم سیرم

ـ با توجه به مراتب فوق می توانیم بفهمیم که استفاده از دعاهاي نوشته  6

ت مخالف هدای ردگونهواستفاده از این نوع دعاهاي  .شده کار بی معنایی است

ی شوند که روح دعا از این دعاهاي نوشته شده باعث م .روح القدس می باشد

این دعاها نه فقط بی معنی  .رددگبین برود و فکر انسان تاریک و مغشوش 

هستند بلکه بهترین وسیله شیطان براي از بین بردن روح دعا و قدرت آن می 

فایده اي ندارد بگوییم که این دعاها خیلی خوب نوشته شده اند زیرا  .باشند

ن توسط روح خدا هدایت نشود کلمات اگر قلب انسا .دعا فقط کلمات نیست

ر ما و فک شدلبی باقدعاي ما وقتی صحیح است که  .فایده اي نخواهد داشت

 دعاهاي .موضوع دعا متمرکز گردد و تحت هدایت روح القدس قرار بگیریم رب

  .نوشته شده نمی گذارند آن طور که الزم است دعا کنیم

 روح شفاعت«  .که خودمان را آزمایش کنیم ـ این موضوع مستلزم آن است 7

ه مقدس کسانی ک .براي مقدسین ؟براي چه کسانی شفاعت می کند » .می کند

اگر شما مقدس هستید می دانید که  .هستند روح براي آن ها شفاعت می کند

ولی اگر متوجه موضوع نیستید معلوم می شود که این شفاعت چه معنایی دارد 
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 .کرده اید و به همین دلیل دیگر شما را هدایت نمی کند روح القدس را محزون

طوري زندگی می کنید که تسلی دهنده نمی تواند در شما ساکن گردد و نمی 

 .دباید توبه کنی ،اگر وضع شما چنین است .تواند به شما روح دعا عطا نماید

 کنید و صمیمانه توبه .نگویید که من مسیحی هستم و احتیاجی به توبه ندارم

بدون توجه به این که مسیحی هستید مانند  .اعمال نخست را به عمل آورید

 .با فروتنی به حضور خداوند بروید و قلب خود را نزد او بگشایید گناهکاریک 

  .براي یافتن روح دعا راه دیگري وجود ندارد

  :ستاـ فهمیدن این موضوع از این نظرها داراي اهمیت  8

بدون روح دعا بین خدا و شما صمیمیت الزم  .ید باشید( الف ) ـ می توانید مف

طوري با قلب خدا هماهنگ باید قلب شما  .براي زندگی با خدا ایجاد نخواهد شد

  .گردد که بتوانید براي کار او مفید باشید

بدون روح دعا نمی توانید مقدس  .دن شما مهم است( ب ) ـ براي تقدیس ش

 را بفهمید و به همین دلیل نمی توانید از وعدهشوید و نمی توانید کتاب مقدس 

می خواهم بفهمید که چه قدر مهم است  .هاي آن براي خودتان استفاده کنید

باشید  داشتهخدا  اباگر زندگی صمیمی  .که خدا را همیشه با خود داشته باشید

خواهد آمد و در شما ساکن خواهد گردید و با خدا فرموده است که نزد شما 

  ) 20 :3هد داشت ( مکاشفه شما مشارکت خوا

ند نخواه .به نتایج دعا ایمان نخواهند داشت ،ـ اگر مردم فاقد روح دعا باشند 9

به  و خواهند نمودندیگر درك فهمید چه اتفاقی می افتد و ارتباط امور را با یک

تی وق .آن ها در انتظار برکات روحانی نخواهند بود .می کنندندالیل توجهی 

این ها خیال خواهند کرد توبه آن ها نتیجه موعظه  ،نندان توبه می کگناهکار

وقتی مردم توبه می کنند آن ها اعتمادي  .می باشد رسناكتهاي آتشین و 

باید صبر کرد و دید که این ها بعد از مدتی چه خواهند «  :ندارند و خواهند گفت

  » .شد

 .اهد شدـ کسانی که روح دعا دارند می دانند برکات چه موقعی جاري خو 10

مذهبی که  اهنانک .در موقع ظهور عیسی مسیح هم همین وضع وجود داشت
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زیرا براي نجات اسرائیل دعا  ؟چرا .از خدا بی خبر بودند متوجه موضوع نشدند

ید که توجه کن ؟علت چه بود .ولی شمعون و حنا مسیح را شناختند .نمی کردند

آن ها با  .چه گونه بود آن ها چه گفتند و چه طور دعا کردند و زندگی آن ها

ایمان دعا می کردند به همین دلیل وقتی مسیح را دیدند تعجب نکردند ( لوقا 

ان ارگناهکوقتی  .مسیحیانی که روح دعا دارند همین طور هستند ) 38 - 25:  2

توبه می کنند این مسیحیان تعجب نمی نمایند زیرا در انتظار این نوع وقایع 

  .ر انتظار آمدن او هستندموقعی خواهد آمد زیرا د می دانند خدا چه .هستند

ـ در کلیسا سه گروه وجود دارند که ممکن است در مورد این موضوع اشتباه  11

  :کنند یا به حقیقت توجهی نداشته باشند

اده نمی استف بزارهااو از سایر  زیاد متکی هستند ي( الف ) ـ کسانی که به دعا

سایل خیلی حساس هستند و می ترسند آن ها در مورد استفاده از و .کنند

  .بیداري روحانی نتیجه تالش هاي انسانی باشد

استفاده می نمایند  بزارهااکسان دیگري وجود دارند که از  ،( ب ) ـ در مقابل

آن ها درباره  .و دعا می کنند ولی به تأثیر روح القدس در دعا توجهی ندارند

ت کار روح القدس در نجات روح القدس صحبت می کنند و از اهمی زادعا 

ان سخن می گویند ولی به اهمیت نقش روح القدس در دعا توجه گناهکار

ندارند و به همین دلیل دعاهاي آن ها کلماتی خشک است و احساسی به وجود 

  .نمی آورد و به حضور خدا نمی رسد

 روایی الهی عقاید عجیب دارند و منتظرند که( ج ) ـ کسانی که در مورد فرمان

  .جات دهدنمردم را  مهه بزار هااخدا بدون دعا و استفاده از 

انی که از کسحقیقت این است  .شان دهدنبیشتر  ۀکلیسا باید به روح دعا توج

وسایل به طرز صحیحی استفاده می کنند و براي نجات مردم تالش فراوان 

ن اگناهکار به عمل می آورند و از طرز صحیح استفاده از وسایل براي نجات

هستند که براي پري روح دعا می کنند  زو افراديجمعموالً  ،مطلع می باشند

جه باید به حقایق تو ؟نتیجه چه می شود .می باشندو به دنبال برکات الهی 
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با یز ندعا می کنند و روح القدس این چنین با ایمان کنیم و ببینیم که این ها 

  .خود کارهاي آن ها را تأیید می نماید قدرتِ 

 .اندازه روح دعا نمی تواند هیجان و مخالفت ایجاد نماید ـ هیچ چیز به 12

ان گران بار می شود و در دعاهاي خود ناله می گناهکاروقتی شخصی براي 

عده اي ناراحت می شوند و او را توبیخ می کنند و با او مخالفت می  ،کند

ولی  .ریموبه وجود آرا در خود احساسات کاذبی ! البته ما نباید با آه و ناله نمایند

من ناچارم از این موضوع دفاع کنم که امکان دارد فکر ما در حالتی قرار بگیرد 

فت ن هم مخالآکه فقط یک راه براي جلوگیري از آه و ناله وجود داشته باشد و 

ده ع .یک بار در جایی بودم که در این مورد بحث می شد .با روح القدس است

ین ا ،در جواب » .اید مورد تأیید قرارگیردآه و ناله در دعا نب«  :اي می گفتند

آیا خدا می تواند در ما احساسی به وجود آورد که نتوانیم «  :ردیدوال مطرح گئس

ی این کار را هرگز لمی تواند و«  :جواب دادند»  ؟از آه و ناله جلوگیري کنیم

ناله « اگر این طور باشد پس پولس رسول بی جهت از  » .انجام نمی دهد

و کتاب هاي جوناتان ادواردز سخن می گوید » نمی شود بیان کرد  هایی که

پس باید گفت که بیداري  .در شرح بیداري هاي روحانی فاقد ارزش می باشد

کسانی که با تاریخ کلیسا آشنایی دارند هرگز چنین  .روحانی بی فایده است

یت و ما به هیچ وجه نباید در مقابل روح دعا محدود .حرف هایی نخواهند زد

در موقع دعا هیچ آه و ناله اي نباید «  :عده اي می گویند .مانع ایجاد کنیم

  .مخالفت با روح دعا کار بسیار خطرناکی است » .وجود داشته باشد

آیا به این چیزهایی که گفته شد  :وال کنمئمی خواهم از شما س ،عزیزان

 مورد این امور شاید قبالً در ؟ایمان دارید یا از حرف هاي من تعجب می کنید

ولی آیا حاال حاضر هستید خودتان را به دعا  .اطالعات پراکنده اي داشته اید

بسپارید طوري زندگی کنید که روح داشته باشید و روح القدس همیشه در شما 

! شبانی را می شناختم که کاش همه کلیساها روح دعا داشتند ؟ساکن باشد

ن م .ا تجربه کردري روحانی کلیسایش چهارده زمستان پشت سر هم بیدار

ک آن کلیسا در ی يعلت این موضوع را نمی دانستم تا این که یکی از اعضا
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مدت ها است که من هر  ،برادران عزیز«  :جلسه دعا این طور اعتراف کرد

یکشنبه شب تا بعد از نیمه شب دعا می کنم که روح القدس بر ما نازل شود 

خواهم اعتراف کنم که دو سه ولی حاال می «  :سپس با گریه اضافه کرد .»

این  .راز بیداري روحانی روشن شد » .هفته است که از این کار غفلت کرده ام

در حال حاضر وضع جسمی من طوري است که  ،برادران عزیز .دعا بود ،راز

الً آیا باید کام .نمی توانم مانند گذشته دعا کنم ولی به موعظه ادامه می دهم

آیا  .این کار صحیح نخواهد بود ؟ه خودداري نمایمبه دعا بپردازم و از موعظ

شما که سالمتی دارید حاضر هستید این بار را حمل کنید و به دعا بپردازید تا 

جویان قبلی دانشکده اوبرلین یکی از دانش ( ؟خدا برکات خود را جاري سازد

س جویان کالدانش 1838در سال «  :درباره قدرت فینی در دعا چنین می گوید

تاد اس .گوش بدهندي او الهیات جمع شدند تا به یکی از آخرین سخنرانی ها

ولی باري که براي ما و براي کلیسا و  .ما طبق معمول با ما زانو زد و دعا کرد

او  .جهان داشت به قدري سنگین بود که با دعاي مختصر برطرف نمی شد

به حضور  مدت یک ساعت ما را .براي دریافت برکات در دعا تالش می کرد

 .سکوتی عمیق به اطاق هاي خود رفتیم سپس همه برخاستیم و با .خدا برد

  ) »!ولی آن دعا را هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد .آن روز سخنرانی ایراد نشد

 

 

 

  

 

 


