
 

    ۲۰،  ۶۶ر  مزامو 

 گویم،خدا را سپاس می

 !چون او دعای مرا رد نکرد

 .و محبّت پایدار خود را از من دریغ نفرمود 

  یکند. چگونه م یم ر یها ما را در گ  ینگران یدر اجتماع ما ، برخ یر یگ میتصمساالنه جماعت ما  و قبل از  یازجلسه  قبل 

 م؟یبرس ند یآ یبه كلیسا نم گر یکه د يیبه اعضا میتوان یچگونه م م؟یمقابله کن میو هستکه با آنها روبر  یبزرگ فیبا وظا میتوان

مي  رونیب یما را از دلواپس خدا   ۶۶مزمور     م؟یکن یهستند اعالم م  سایکه در  اطراف کل یسانرا به ک لیانج  میتوان یچگونه م

ما معتبر به  خلقتمان است.   شی ستا : میخدا دار  شیستا یراب یشمار  یب لیدال  دهد.  یانگیز  خدا سوق م رتیح شیآورد و به ستا

کرد.   امیما بمرد و ق یتعلق دارد که ما را نجات داد و برا یسیما به ع شیاراده خدا  است كه  ما وجود داریم . ستا قیاز طر 

 زندان خدا ساخت. مقدس ، زندگي تازه داده است.   و ما را فر  د یرسد که ما را در تعم ی ما به روح القدس م شیستا

که    میکن یم شی . ما او را ستامیکن یو تشکر م شیکند ، خدا را ستا ی جدیدي به ما عطا م یاز اینكه هر روز زندگ نیهمچن ما

  ییو خطرات کمک کرده است. جا ازها یها ، ن یمار ی. او به بسیاري از ما در بدیما عطا فرما یر زندگخوب را د یزهایهمه چ

دانیم چگونه خدا  ما را  به روش    از ما مي کی. هر دیبخش یدی او به ما شجاعت و قدرت جد  ، م یشو میتسل میستخوا یم با  یکه تقر 

  تی: "به اندازه اي وضعمیخوان ی رود مردیم ، همانطور که در سکرده است و چگونه مهرباني اش را تجربه ك یخاصي رهبر 

 آنها نجات داد . "   یرا از همه  وتو گسترده کرد و ت یخود را رو یبودند كه ، خدا بالها  شمارهیب ر یشر  یها

 

ما را روشن کرد تا   یگوییم که با  روحش قلبها ی. ما خدا را شکر ممیشناس یرا م لیو انج حیمس رایز  میکن یم ش یخدا را ستا ما

لوكاس    یسایجایي به کلرسید که جاب یوجود داشته است . به نظر م یما مشکالت قابل توجه یسایکل خی. در تار میاور یب نمایا

،   دیرس یبه نظر م رممکنیاز حد  غ  شیما ارسال کرد. آنچه که قبال ب یبرا یادیز  یاران و کمکهای دشوار بود. اما خداوند  ار یبس

خدا را که   یایو هدا م یادامه ده ی مدت طوالن یبرا می توان یما م نیشده بود. و بنابرا لیرگ از جانب خدا تبدبز  اي هیبه هد

خداوند را   شیستا د یبا نیکند ، و همچن یجلب م یخاص ز یمزمور توجه ما را به چ هیحال ، آ نی. با ام یکن ستی،  ل میهست   شونیمد

  یمحبت خود را از من دور نم ایکند  یمن را رد نم یاست که دعا  یمخصوص خدائ شی"ستا  در قلب و لبان ما جلب کند:   

خود به سمت خدا حرکت   فیو سخنان ضع فیو با افکار ضع میقلب خدا را جستجو کن میانتو  ی. ما ممیدعا کن م یتوان یم ما   کند."

ترساند ، در آغوش محکم خود   ی است و ما را م نیتواند ما را با وجود هر آنچه را که سنگ یما ، مپدر  م ییبگو می توان ی. ممیکن

  ی  بر خدا باشد که دعا ش یزده است : "ستا رتیح  ر یمزام  دهسانیاست که نو لیدل نی.   به همستیکار خدا ن نیا  طبعا     پنهان کند.



گار  چه کار کنم؟ من پرورد :اوه ، در مورد انسان دیفرمایمتعال گفته شده بود. او م یتواند باشد که خدا یم او   "!ردیمن را ب پذ

دمتگزار افراد کوچک، فق انیَجهان  نََدهم.  تی ها اهمانسان  نیخواهم در مورد ا ی. من نمستمیو گناهکار ن ر یهستم.من خ 

  یمن را رد نم یکه دعا ییخدا شیزند. "ستا یکند و حرف م یساس م:   احلیدل  نیا یکند. و برا یطور فکر نم نیخدا ا اما

در قلبمان  وجود دارد. خدا از تو و من دور  ییاز ما فضا  کیهر  یحال برا نیچرخد ، و در ع یم ایکند!" افکار خدا در کل  دن

.  می کرد افتیخدا را در  ضیو  ف میشناس یمرا  دیما عصر  جد م؟ی دان  ی.  چگونه آن را مردآو  یم یاو به سمت ما رو  شود ، ینم

 یخدا  تالش کرده است. برا حیمس یسیشده است ، و در ع لیبه انسان تبد یابد یکه خدا مید دار و اعتقا م یدان  یاز همه م شیب

را در راه   شود، بلكه او آمد تا خدمت كند و جان خود  خدمتتا  امد ین ز یده. "پسر  انسان ناز انسانها در همان زمان بو  یار یبس

  كی چوپان  آن را روشن کرد. او  ر یتصو قیدم است.  او  از طر نشان دهنده مراقبت از مر  ،یسیفدا سازد.«." همان ع یار یبس

خود   یهاشانه یرو یهاتواند آن را به گله  ی شود و م ینم می نکند تسل دای که آن را پ یگوسفند را از دست نداد.  و تا زمان

 برگرداند. 

نا ز یرنج برد  ن ب یصل یزمان که او رو نیرا  بُرد ،اما در هم ان یگناهان جهان بیصل یرو بر  حیمس یسیع در   تکار یدر مورد ج 

به  یوقت  ،یسیع ی"»ا  بود. ستیت رور  کیمرد   نیمرد را رد نکرد ، و ا نیدرخواست ا یسیسمت راست خود فکر کرد. ع

 بود.«"  ی »خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواه داد: جواب  یسیع داشته باش.«   ادیمرا به یدیَسلطنت خود رس

کوچک خود   یازهای: ما با نمیکامال  مطمئن باش میتوان ی. . سپس م می کن یبه درگاه خدا دعا م یسی، به نام ع می کن یدعا م یوقت

پروردگار بزرگ جهان   ی! ما برامیاما ما به خدا شناخته شده ا  -موم مردم شناخته نشده است عُ  ینام آنها براکه  میهست فیضع

  یخواهد دعا یما است و م  شیای.او منتظر دعا و نستین تی اهم  یب  می ده یقرار م او  یرو شیو آنچه در پ میستیکوچک ن یلیخ

دق م یسایدر مورد اجتماع و کل نیهمچنمنفرد و  انیحیامر در مورد مس  نیما را بشنود. ا که به   ییکند:  بعد از هر دعا یما ص 

  ی"خدا لطف خود از من دور نم کند!" یرا رد نم من یبر خداست که دعا ش ی: "ستامییبگو میتوان یشود ، م یگفته م یسیام عن

شنود ما   ی. بله  خدا ما را مستندیما ن یها  هدی، فقط خواسته ها و ا م یکن یدعا م یاست.  وقت ر یدر آخر مزام یر یگ جهیکند!" نت

  ردیرا از او بگ یدینج شداز خدا دعا كرد تا ر   تی. پولس رسوالن سه بار با جدستیما آشکار ن یبراکه جواب خدا عُمدتا   میمعتقد

  شیوزن  ب خداوند باشد. یشما کاف یمن براجواب  را گرفت : بگذار لطف  نیدانست. و ا  یو ناتوان از خدمت م فیكه او را ضع

  نیروند.اما ما ا ینم نیها تا زمان مردن ما از باز زخم یبرخ ها باز هستند واز زخم  ی گذارد. بعض یاز َحد بر دوش ما نم

مهربان است.  کند. قلب او با ما  یخود را از ما دور نم ی: خداوند مهربان م یدان  یا تحت هر بار و با هر اندوه و درد مموضوع ر 

ما از   ی. پروردگار و نجات دهنده حیمس یسیبا توجه به ع م؟دوبارهیدان  یدرخشد. چگونه آن را م یاو بر ما م دهنبخش یچهره

،   می شو ی: ما هرگز گم نممیو اعتقاد دار  م یدان  یاست که ما م لیدل نیشده است.   به هم ز رویاز عُمق ها عبور کرده و پ قا  یعم

خود   یها  یکیكند. خدا ن یو اجتماع ما صدق م سایكل نیو همچن یحیمس یعنوان فرد به امر در مورد ما  نی. امیستیهرگز تنها ن

 . نی، آم حیمس یسیکند . در نام ع یرا از ما دور نم

 

 

 

 

 

 

 

 


