
 

 دهستی   بودن ف ی عمجاز به ض

 30ـ    26 ،   8ومیان ر

دانیم آید، زیرا نمیمان میروح نیز در ضعف ما به یاری و

ناشدنی، برای هایی بیانکنیم. اّما روح با ناله چگونه باید دعا

و او که کاوشگر دلهاست، فکر روح را  27 .کندما شفاعت می

ین شفاعت ای مقدسداند، زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا برمی

دارند و  دانیم در حق آنان که خدا را دوست میمی28 .کندمی

اند، همۀ چیزها با هم برای خوانده شده بر طبق ارادۀ او فرا

 ،پیش شناختزیرا آنان را که از 29 .خیریت در کار است

ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش  

آنان را  و30 .بسیار باشد برادرانرشد از درآیند، تا او فرزند ا

خواند؛ و آنان را که   که از پیش معین فرمود، همچنین فرا

 .همچنین پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد، همچنین جالل بخشید خواند، فرا
 

  ی رداخت کند. حت را پ آن ها  داند چگونه ی حاال نم  کهدارد  ی ادی ز ی ها یقرار دارد. او انقدر  بده  یسخت   اری بس طی در شرا عقوبی 

  یدعا م ی ادی . مدت زکند  ی دعا م عقوب ی نمانده است.  یجز دعا باق راهی توانند کمک کنند. و اکنون  ینم گری ددوستانش  نی بهتر

بزند.   ادی خود را به آسمان فر درماندگی د توان  یو فقط م  استقدرت خود  انی او در پا   می شود.سته از دعا کردن خ نکه کند تا ای 

.  رد خالصه ک نگونهی ما را ا یتمام زندگ توان  یمدر واقع  . ندمی کتجربه  عقوبی که  می شناس  ی را م  ییها تی موقع نی ن همه ما چ

  می توان  ی. و آن وقت فقط مدی آ ی م شکست کامل به وجود یحت  ای  ی دی ناام و  می رسب  ت ی به موفق می توان  یهست که نم طیی شرا شهی هم

که از ناله ما   نجاست ی کند. جالب ا یصحبت م  یناله ا  نی از چن  قا  ی روز دقه امموعظپولس رسول در  خدا! و آه   م…”ی آه بکش

  ی: وقت دی گو ی ما م هدر درون ماست. و پولس ب که . ناله روح القدس تعریف می کندرا  روح القدس  ی کند، بلکه ناله  یحبت نمص

  کی  نی . اردی گ یکند و ما را  در آغوش م ی معا خداست که در ما د نی ا م،ی ناله کن  می توان  ی اوضاع واقعا  بد است و ما فقط م

خ و  می را با  ی ه ام  سَ مجَ   سنگتَراش  کی  ی. وقت می دهد   چگونه ما کامال  در دستان خدا هست  یم  حی فوق العاده است و توض ری تصو

ل پ  یتراش سنگ گ افتد. ابتدا سن  ی مآن مشابه  اری بس ی اتفاق ، تراشدمی ش چک   ش به خاک و  ارت سنگ  کند. یم دای را در خاک و گ 

  ی خواهد کرد. برا لی تبد ی به چه شکل را  فی گ کث سن تصور کند  دتوان  ی . در عوض، او مدهد ینم یت ی اهمف سنگ طرادر اگل 

. سنگتراش در کارگاه خود با  اوردی تا به کارگاه خود ب  اوردی ب  رون ی کشد داخل خاک برود و سنگ را ب  ی اصال  خجالت نم نی هم

  یسنگتراش را آزار نم نهای کدام از ا چی رسد. اما ه یو سنگ هنوز خوب به نظر نم  ستاو سخت ا کند. کار یکار م خمی چک ش و 

  ی است که او ادامه م یلی دل تنها     شکل  نی خواهد شد. اشکلی   چه آیندهدر  سنگ که را در ذهن دارد   ری تصو نی ا شه ی دهد. او هم

  یبرا  یوقت و    کردم ینمبه کار  نداشتم، اصال    شروع  : »اگر عکس در ذهنم نبود و عشق به سنگ دی گوی تراش مدهد. سنگ 

   نگونهی کنم و سنگ با من.« ا یشوم. من با سنگ صحبت م  ی ا سنگ مزنده ب   یا  هزنم، وارد رابط  یمضربه بار به سنگ   نی اول

وح القدس  ر ر کا زی کند، پولس ن  ی م فی شود. همانطور که سنگ تراش کار خود را توص ی م لیتبد بای ز ی به  اثر هنر فی سنگ کث 

ما رخ دهد دارد، و او   یم از آنچه قرار است برابهم ری روشن و غ ی ری دس تصولقا ح کند. رو ی م فی را در کارگاه خدا توص

که روح   ی ری . اما تصومی به نظر نرس یو اصال دوست داشتن  م ی باش کناپا االن اگر  یحت    است. عشق او به ماست.  هم عشق  یدارا

.   اما االن  ما  می باش ی سی عخواهد که ما به شکل  ی روح القدس م است.  حی مس ی سی ارد، خود عدر برابر خود د شه ی القدس هم

  نی هستند. اما ما هنوز به ا حی مس ه ی که شب  می باش ی افراد دی کند. ما با ی که روح القدس از آنها استفاده م می هست  یانسانها  تنها مواد

و  زشت به نظر   می و سرد هست   نظر هکوت اوقات ما  یآمده است، گاه رونی که از خاک ب  یدرست مثل صخره ا    .سیده ایمرهدف ن 

به   امو مد شود ینم می القدس هرگز تسلاست که روح  لی دل نی ه هممقابل چشمان روح القدس متفاوت است. و ب  ری . اما تصومی رس یم

تا هویت   دو   رای . ز دهد ی م حی خوب توض یلی ما را خ تی وضع یعکس از کارگاه سنگ تراش  نی ا سوی ما باز می گردد.  

و    فی : سنگ  کث ندمی کدق ص برای ما   حی مس   تی هو هستیم از طرف دیگر کناپاطرف ما ک  .. از ی دمی کن  توصیفان را ی مسیح

. گناهان و  می ن ی ب  یروزمره خود را م   یزندگ تی سو ما واقع ک ی . از آیند به کار می می ا یافته دی که به او تعم یحی مس نی همچن 

صدق    زی در مورد ما ن  حی مس ری تصو گر،ی د ی . از سو می شو یم وجود دارند که ما بارها و بارها مرتکب   یار ی بس ین خطاهای همچن 

را در مقابل   ق ی دق ر ی روح القدس است که تصو نی ا  .م ی ا افتهی  دی تعم حی در مس رای به ما تعلق دارد ز زی ن  ر ی تصو نی کند. ا یم

  ه ی کند تا شب  ی و قدرت در ما کار م تخیل  ی  قوهاوست که با سازد.    یما م یرا برا حی مس ری چشمان خود دارد. اوست که تصو

  ر ی صوت  نی . است ی هنوز آشکار ن  ندهی آ  ری به تصو یکنون دهد، اگرچه شباهت  یکارها را انجام م نی . روح القدس همه امی شو حی مس

  ک ی . نه، ما فقط می ست ی دهد که ما سنگتراش ن  یکند. چون به ما نشان م قی ما را تشو دی کند با  یروح القدس که االن در ما کار م

 می توان ن  گر ا. و می فرمان را حفظ کن  10 می اگر نتوان  نی کند. و بنابرا ی ما کار م روح القدس است که در  نی . اما امی سنگ سرد هست 

آن را انجام   می توان  یدهد که خودمان نم  یبه ما  م ییکه روح القدس همچنان  توانا می دان  یم م،ی باور کن  می توان ن    یحت یا . می دعا کن 

.    می روح القدس هست  رانتظا در است که  ر آشکاروز  نی است. در هم کاست ی و پنط  حی عود مسصروز  نی امروز ب  کشنبهی . می ده
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 بای تقر ط شرای آنها در   کاستی و پنط حی مس عودص نی ما نمونه هستند. ب  یبودند برا قدسح الکه منتظر رو ی حالدر  یسی شاگردان ع

شاگردان از وعده روح القدس   نی بود.   هم زشی شگفت انگ ی و تمام کارها  حی کردند. پشت سر آنها مس یم ی زندگ یتحمل رقابلی غ

انجام   حی که مس ییتمام کارها نی آمد. بنابرا واهدآنها خ کمک روح القدس به  نی نه همتوانستند درک کنند چگو یاطالع داشتند. اما نم

. تمام  می کن  یم یآنها زندگ مشابه   انی حی و جهان ناتوان بودند. ما مس طانی . آنها در بر ابر شندنداشت  یآنها معن  ی هنوز برا بودداده 

  حی زنده از مس یری ما تصو  ز و ا  دهد ریی ح القدس ما را تغکه رو می دواری در گذشته است. ما ام ما انجام داده  یبرا  حی آنچه مس

  نی . در امی که قرار است باش می ست ی ن  ی مخلوقد. اغلب   دردناک است که ما هنوز آن ن کن  یم غواو زمان حال ما را ا  ای بسازد. اما دن 

(.  27:7بتم فرما.! )مزمور اجا ببخشا و  ض ی : » خداوندا، چون بخوانم، آوازم را بشنو؛مرا فمی خوان  ی مزمور امروز را م ط،ی اشر

   تا روح القدس کار خود را در ما انجام دهد. می و منتظر می نگر یم ندهی به آ دی با ام م،ی زن  یم ادی خدا را فر  قی طر نی که به ا انطورهم

.    می رس یم حی تازه مس تولد که رفته رفته به  می شو یم متوجه  نگونهی کند: و هم ی ر ما ناله م. و روح القدس دمی کش یو آه م

. و  می تجربه کن  را یانسان  ریی تغ می توان  یم زی ما ن  د،ی مشاهده کن  ی سنگ را در کارگاه سنگ تراش  ریی تغ دی توان  یهمانطور که شما م

و سنگ   می . و چون انسان هست ست ی ن  یتواند در ما انجام دهد. انسان  ی است که فقط خدا م یمعجزه ا  نی معجزه است. ا کی  نی ا

خودمان    دی که با می رس یاشتباه م   دهی ا نی به ا عی سر یلی . خمی کن  سهی مقا گرانی خود را با د ای  می ن ی بب  نهی ر آرا د  خود می توانیم م،ی ست ی ن 

کار خدا    وکه کار ماست   می کن  ی فکر م  هاشتبا به پاک می کند...را تش ینه نگاه می کند و صورآمثل کسی که به  .می ده ریی را تغ

   یگاه ید. حت شو یمنجر م  تعصب . و  به عدم صداقت و به  د ی آ یم شی پ  حی مسشده از  ف ی تحر یر ی تصو نگونهی . همستی ن 

  ی زهای چ ای . ما اخالق می کن  ی مورد اشتباه م نی . ما در امی کن  ی قضاوت م دمانی بر اساس عقا ستندی خوب ن ظر ما ن به را که  گرانی د

.  می ما کامال  گم شده ا طی شرا نی م. در ای ر قلب دارد  کناپاو احساس   می حال ما از خدا دور هست  ن ی . و با امی ده یم ریی را تغ یرون ی ب 

کار را   نی ا می ده یم حی . ما ترجمی خواه  یخود نم یخدا را در زندگ گری . ما دمی کار روح القدس فاصله گرفته ا ما از  بی ترت  نی به ا

خود   مانی ا یدر انتهاکه  می شو یاوقات متوجه م ی. گاهمی خور ی م کستکه ما ش نجاستی . و ا می بدون خدا انجام ده ییبه تنها

 می کنیم دماللگاوقات ما دستورات خدا را  یدهد. گاه ینم  یت ی او به ما اهم کهن ی ا ای خدا وجود ندارد.  می کن  یفکر م ی. گاهمی هست 

روح القدس ما را      طشرای  نی . در هممی بخوان  ادع می توان  یاوقات ما اصال نم ی. گاهمی ست ی با طانی در برابر هجوم ش می توان  ینم ای 

  . و اوست که بر ما انسانمی راحت کننده، متناقض هست نا ف،ی کند و هنوز ما را دوست دارد. ما که کث  یصدا م می همانطور که هست 

  یکند. در متن خطبه ما بارها و بارها با حروف درشت نوشته شده است: روح به رفع ضعف ما کمک م ی کار م ف ی ضعهای 

.  می کند ین ی ب  ش ی . روح پ کندی م یز ی کند.   روح برنامه ر یذهنم را کشف مدس روح القکند.  ی. ذهن قلب ها را کاوش مکند

اگر سنگ   یباشد. حت  نی از ا ری تواند غ ی کند. چگونه م  ی . اوست که در  ما کار ممی سازد . روح عادل می گیردروح تماس 

 نی . آمد شو  خدامخلوق   سرداو می دهد تا سنگ  تازه به  گی زندسنگ تراش  باشد  مرده 


