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مقدمه

بسیار خشنودم که تصمیم گرفتید این کتاب را بخوانید. در حال 
حاضر، ممکن است دردی را تحمل می کنید یا آنچه در زندگی تان می گذرد 
شما را از پا در آورده است. و در حالی که من شرایط دقیق شما را نمی دانم، 

یک چیز را به طور قطع می دانم: 
شما تنها نیستید، خدا شما را دوست دارد، ما هم همینطور.

در واقع این کتاب را نوشته ام تا شما را تشویق کنم و دلتان را سرشار از 
امید کنم. می خواهم بدانید که حتی در حال حاضر، درست در میان آنچه از 
سر می گذرانید، خدا در کنار شماست و هیچ چیز با او غیرممکن نیست )لوقا 
۱: 37 را ببینید(. او برنامه نیکویی برای آینده شما دارد، و در حال حاضر 

در پشت صحنه برای کمک به شما کار می کند.)ارمیا ۲9: ۱۱ را ببینید(
ممکن است با یک تراژدی غیرقابل پیش بینی روبرو شده باشید و خود 
را در کنار هم قرار دادن جزییات اتفاقی که پیش آمده ناتوان می یابید. یا 
به پزشک  از یک مشکل پزشکی رنج می برید و راهی برای مراجعه  شاید 
ندارید. من می دانم که افراد زیادی در زندگی روزانه خود، مطمئن نیستند 

که وعده غذایی بعدی از کجا خواهد رسید.
می توانیم  هستیم،  دشوار  فوق العاده  چیزی  گذراندن  حال  در  وقتی   
وسوسه شویم که فرار کرده و تسلیم شویم. با این حال، تنها کار بزرگی که 
می توانیم انجام دهیم این است که به خدا اعتماد کنیم و پر از امید بمانیم. 

اما ،واقعًا، امید چیست؟
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خوبی  اتفاق  که  است  موضوع  این  به  اطمینان  با  همراه  انتظاِر  امید 
اعتقاد ما دارد. وقتی جرأت  ایمان و  با  ارتباط نزدیکی  امید  افتاد.  خواهد 
آرامش  از شادی و  امید زندگی ما را سرشار  امیدوار بودن، داشته باشیم، 

می کند.
دشمن می خواهد ما نا امید باشیم. او می خواهد ما را متقاعد کند که همه 
چیز از دست رفته است و هیچ چیز درست نخواهد شد. اما خدا می خواهد 
که ما سرشار از امید باشیم و از او انتظار چیزهای بزرگی داشته باشیم. در 
واقع، کتاب مقدس می گوید که او »خدای امید« است، سرشار از رحمت و 

آغازهای جدید. )رومیان ۱5: ۱3 را ببینید(
دیدم،  پدرم  از  کودکی  در  که  عاطفی  و  کالمی  جنسی،  آزار  دلیل  به 
نگرش ناامیدانه ای پیدا کردم. آنقدر اتفاقات منفی برای من افتاد که حتی 

بعد از اینکه مسیحی شدم، همیشه در زندگی انتظار اتفاق بدی را داشتم.
با این حال، صادقانه می توانم بگویم که خداوند مرا از منفی نگری و بدبین 
تبدیل کرده است و همیشه در هر گوشه و کناری  امیدوار  به فردی  بودن، 
منتظر محبت او هستم. کم کم، او به من کمک کرد تا قدرت امید و معنای آن 
را برای افکار، کلمات، نگرش ها و هر بخش از زندگی ام کشف کنم. بنابراین، 
حتی اکنون وقتی با شرایط سخت یا با شکست مواجه می شوم، همچنان به 
امیدوار بودن خود ادامه می دهم، زیرا می دانم که خداوند همه چیز را به جهت 

خیریت من به سرانجام خواهد رسانید!
این  تصور  و  شده اید  متحمل  را  زیادی  شکست  یا  ناامیدی  درد،  شاید 
که ممکن است اتفاق خوبی در آینده رخ دهد، برای شما غیر ممکن است. 
دشمن می خواهد شما را متقاعد کند که هیچ چیز هرگز تغییر نخواهد کرد. 
اما خدا از شما می خواهد که بدانید او شما را دوست دارد و شما می توانید 
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به او اعتماد کنید تا در میان آشفتگی شما معجزه کند! سهم شما این است 
که هرگز امید خود را از دست ندهید و انتظار داشته باشید که نیکویی او در 

هر لحظه ظاهر شود.
این صفحات شامل برخی از بزرگترین درس هایی است که خداوند در 
این زمینه به من آموخته است – درس هایی که ایمان شما را تقویت می کند و 

به شما کمک می کند تا با نگرش کاماًل جدیدی به زندگی نگاه کنید.
من اغلب می گویم کسی که پر از امید باقی می ماند – کسی که همچنان 
به کالم خدا ایمان دارد و حاضر نیست تسلیم شود – هرگز نمی تواند واقعًا 
شکست بخورد. زیرا حتی در میان طوفان های زندگی، همانطور که به او 
اعتماد می کنید، او می تواند زندگی شما را با آرامش و شادی باورنکردنی 

خود پر کند و همه چیز را برای خیریت شما به سرانجام برساند.
من دقیقًا نمی دانم در زندگی خود چه چیزی را پشت سر گذاشته اید یا 
ممکن است در حال حاضر چه چیزی را تجربه کنید. اما من می دانم که خدا 
شما را بسیار دوست دارد، او به شما توجه می کند و به شما کمک خواهد 

کرد )رومیان ۸: 3۸-39؛ مزمور 33: ۱۸ را ببینید(.
او خدای همه امیدهاست و او کسی است که می تواند حتی دشوارترین 

تجربیات شما را به دستاوردی بزرگ تبدیل کند.
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فصل نخست
سرشار از امید

گاهی می گویم ما نسل »به من نشان بده« هستیم. ما می خواهیم 
قبل از اینکه چیزی را باور کنیم حتمًا آن را ببینیم. در واقع، اکثر ما تا زمانی 
در  که خداوند  باور می کنیم  به سختی  نبینیم،  به چشم خود  را  که چیزی 

جهت خیریت ما در حال کار کردن است.
– او در پشت صحنه کار می کند. ممکن   اما خدا اینگونه عمل نمی کند 
روی  حاضر  حال  در  خدا  که  دارید  ایمان  آیا  اما  نبینید،  را  اتفاقی  است 
آیا باور دارید که او برنامه ای برای  چیزهایی در زندگی شما کار می کند؟ 
کمک به فرزندان شما، ازدواج شما، یا چیزهایی که سال ها در موردشان دعا 

کرده اید، دارد؟
ارمیا ۲9: ۱۱ می گوید که خدا برنامه نیکویی برای زندگی شما دارد... 
تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. به عبارت دیگر، خداوند به دنبال 

فرصتی است تا نیکویی خود را به شما نمایان سازد.
امید  از  سرشار  و  ایمان  با  مثبت،  فردی  را  خود  که  باشد  سخت  شاید 
دارید!  احساسی  چه  که  می دانم  دقیقًا  من  است،  چنین  اگر  کنید.  تصور 
بسیار  ناامیدی  زیرا  باشند  امیدوار  می ترسند  سادگی  به  مردم  از  برخی 
زیادی را تجربه کرده اند و فکر نمی کنند که دیگر بیش از این قادر به تحمل 

درد باشند.
و  رحمت  از  سرشار  امید«  »خدای  خدا،  زیرا  ندارد،  اشکالی  این  اما 
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آغازهای جدید است )رومیان ۱5: ۱3 را ببینید(. و با او، هرگز برای شروع 
ایمان، امید و انتظار دیر نیست.

انتظارات بزرگ...
یکی از تعریف های امید، »انتظار مطلوب و مطمئن« است.

من معتقدم که بسیاری از اوقات ما منفعالنه رفتار می کنیم و تصمیم 
می گیریم فقط »صبر کنیم و ببینیم« آیا چیزی تغییر خواهد کرد یا »اتفاق« 
خوبی برای ما رخ خواهد داد. اما خدا می خواهد که انتظار ما هدفمند باشد.

او می خواهد ما فعاالنه در انتظار چیز خوبی باشیم.
پس، من از شما می پرسم: شما چه انتظاری دارید؟

در ذهن و تخیل خود چه می بینید؟ چگونه در مورد آینده خود صحبت 
می کنید؟ آیا وقتی صبح از خواب بیدار می شوید، با خود فکر می کنید:»خب، 
فکر کنم امروز هم به زور یک روز دیگر را پشت سر بگذارم«. یا آیا با این 
انتظار از خواب بیدار می شوید که شاید امروز روزی باشد که موفقیت و 

گشایش بزرگی را در زندگی خود شاهد باشید؟
مناسب است که وقتی زنی باردار است، بگوییم که او »منتظر« است. 
بیشتر  انتظارش  می شود،  نزدیک  بارداری  دوران  انتهای  به  او  چه  هر  و 

می شود.
چهار  هر  من  چون  بود  فرد  به  منحصر  خاصی  طور  به  من  بارداری 
فرزندم را تقریبًا یک ماه بعد از موعد مقرر حمل کردم. دکترم به من گفت 

من تنها زنی هستم که او می شناسد که مثل یک فیل باردار می ماند!
در اواخر هر بارداری، من هر روز از خواب بیدار می شدم و می گفتم: 
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باید آن روز باشد!« همه چمدان هایم را بسته و   – »امروز همان روز است 
آماده کرده بودم. من دائمًا همه چیز را چک می کردم و مطمئن می شدم که 
همه چیز مرتب است، مطمئن بودم که بچه ام هر لحظه خواهد آمد. هر زمان 

که احساس لرزش می کردم، فکر می کردم، همین است! دارد می آید!
خدا می خواهد شما با او اینگونه باشید! او برنامه ای باورنکردنی برای 
انتظار داشته باشید که چیزهای  از شما می خواهد که  زندگی شما دارد و 

خوب در راه هستند.
امید می گوید: »شاید مدت هاست که اوضاع به همین منوال بوده است، 

اما خدا خدای غیرممکن هاست و همه چیز می تواند تغییر کند.«

آیا شما یک اسیر امید هستید؟
همانطور که اشاره کردم، قباًل منفی ترین فردی بودم که می شناختم. 
من قطعًا یک »آدم نیمه خالی لیوان« بودم که در هر موقعیتی جنبه منفی 

آن را می دیدم.
این توضیح می دهد که چرا اینقدر درمانده بودم. شک و منفی نگری ما 

را پایین می کشد...اما امید، شادی را آزاد می کند!
امید به معنای داشتن ذهنیت یا نگرش مثبت است. فرد امیدوار مطلقًا 
تشخیص  را  زندگی  طوفان های  اگرچه  می کند.  خودداری  منفی نگری  از 
اما در فکر، نگرش و گفتار  نرم می کنند،  پنجه  و  آنها دست  با  و  می دهند 

امیدوار باقی می مانند.
به نظر من خیلی وقت ها ما تا زمانی که احساس خوش بینی یا امیدواری 
در ما ایجاد شود، در دام انتظار گرفتار باقی می مانیم. اما امید تصمیمی 
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آنچه احساس می کنیم.  بر اساس  برای مثبت بودن و زندگی نکردن  است 
حقیقت این است که وقتی ما تصمیم محکمی برای فکر کردن به افکار مثبت 
و امیدوارکننده می گیریم، در نهایت احساسات هم به سراغ ما خواهند آمد!

اسیراِن  »ای  دارم. خداوند می گوید:  را بسیار دوست   ۱۲  :9 من زکریا 
امید، به دژ خود بازگردید! همین امروز اعالم می کنم که به شما دو چندان 

باز خواهم داد.«
»اسیر امید« شدن یعنی چه؟ این بدان معناست که صرف نظر از آنچه 
در زندگی ما اتفاق می افتد، ما امید و اعتماد خود را برای فرا رسیدن دخالت 

االهی از دست نمی دهیم.
وقتی اسیر امید می شوید، دشمن نمی داند چه باید بکند. او ممکن است 
با افکار منفی به مقابله با شما بیاید، اما وقتی شما مصمم هستید که دائمًا 
اعتماد خود را تمام و کمال به خدا حفظ نمایید، قدرتی برای آسیب رساندن 

به شما ندارد.
خدا می خواهد شما را برکت دهد و برای دردهای گذشته و چیزهایی که 
از دست رفته اند دو برابر به شما عطا کند )اشعیا 6۱: 7 را ببینید(. و سهم 
باشیم،  داشته  ایمان  که  است  این  ما  سهم  دارد.  قرار  ما  دوش  بر  بسزایی 

اعتماد کنیم و امیدوار بمانیم.

زمان رها کردن لنگر فرا رسیده است
عبرانیان 6: ۱9 می گوید: »این امید، به منزله لنگری محکم و ایمن برای 

جان ماست.«
بیایید این آیه را با هم بررسی کنیم. فکر می کنم همه ما می دانیم لنگر 
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چیست. وقتی می خواهید قایق در یک مکان بماند، لنگر را رها می کنید و این 
باعث می شود قایق در همان نقطه بماند.

ذهن،  ما  جان  ماست«.  جان  برای  »لنگری...  امید  می گوید  آیه  این 
اراده و احساسات ماست. جان ما به ما می گوید که چه فکر می کنیم، چه 

می خواهیم و چه احساسی داریم.
 همه ی این چیزها یعنی چه؟ این بدان معنی است که وقتی همه چیز 
تاریک به نظر می رسد ... وقتی به نظر می رسد که هیچ چیز معنی ندارد، و 
احساس می کنیم که وعده های خدا هرگز در زندگی ما اجرا نمی شوند، امید 
لنگر ما است که ما را به عقب می کشد و می گوید: »صبر کن! هنوز اتفاق 

خوبی در راه است!«
اما اجازه دهید کمی فراتر برویم. عبرانیان 6: ۱9 می گوید که امید لنگر 
آن قدم  بر  با تکیه  از کشتی ما جدا نمی شود و هر گاه کسی  ماست -»که 

)AMP بردارد، هرگز شکسته نخواهد شد.«  )ترجمه
می توانیم  ما  آن  بر  تکیه  با  که  است  چیزی  تنها  و  ماست  لنگر  امید   
»قدم برداریم«. عده ای وعده ها و قدرت خداوند را فقط به این دلیل تجربه 
نمی کنند که با ایمان قدم بر نمی دارند. قدم برداشتن است که وعده های خدا 

را بالفعل می کند!
به سراسر جهان  از 4۰ سال  بزنم. من بیش  مثالی  برای شما  بگذارید 
سفر کرده ام و کالم خدا را تعلیم داده ام. اما هنوز مواقعی پیش از کنفرانس 
وجود دارد که احساس می کنم مسح کافی را ندارم، یا واجد شرایط نیستم یا 

آمادگی انجام کاری را که قرار است انجام دهم، ندارم.
امیدم من  بروم، فکر کرده ام، خوب، خدایا،  اینکه روی صحنه  از  قبل 
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کاماًل بر توست که تو حاضرشوی وگرنه من در دردسر بزرگی گرفتارم. 
است،  خواسته  من  از  او  معتقدم  که  کاری  انجام  برای  که  هنگامی  سپس، 
قدم به جلو می گذارم، خدا همیشه حاضر می شود و به من در موعظه کردن 

پیغامم کمک می کند. او حتی یک بار هم مرا ناکام نکرده است!
برای بسیاری از شما، خدا فقط منتظر است تا با تکیه بر آن لنگر امید به 
پیش رو قدم بردارید. او فقط منتظر است تا شما سهم خود را انجام دهید 
باعث شگفتی  که  انجام دهد  و کاری  در زندگی شما ظاهر شده  بتواند  تا 

شما گردد.
اجازه ندهید شرایط زندگی، شما را از مسیرتان منحرف کند. لنگر خود 
را رها کنید و با تکیه بر لنگر محکم و ایمن امید به پیش رو قدم بردارید. 

چون وقتی بر خداوند امید ببندید سرافکنده نخواهید شد.
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فصل دوم
 وقتی گیر کردید 

چه کاری انجام دهید

آیا تا حاال گیر کرده اید؟ آیا تا حاال در زندگی به جایی رسیده اید که به 
نظر بیاید آخر ماجراست؛ مانند اینکه دیگر هیچ گزینه ای ندارید؟

من بارها در چنین شرایطی بوده ام و مطمئنم که اکثر مردم نیز چنین 
تجربه ای داشته اند. اما من بسیار سپاسگزارم که در طول سال ها، خداوند 
او به آن  افتاده باشم، هیچ شرایطی برای  به من آموخت که حتی اگر گیر 

اندازه دشوار نیست که نتواند آن را در دست خویش بگیرد!
بیاید در ابتدا به  داستان یوسف در کتاب پیدایش نگاه کنیم. )پیدایش 37-
5۰ را ببینید( کتاب مقدس می گوید که او بین ۱۲ برادر، پسر مورد عالقه پدرش 

بود و برادرانش به خاطر این موضوع بسیار به او حسادت می کردند.
روزی یوسف خوابی را که دیده بود با برادرانش در میان گذاشت. در 
خواب همگی به او تعظیم می کردند. ناگفته پیداست که اوضاع خوب پیش 

نرفت!
در نتیجه، برادران دور هم جمع شدند تا تصمیم بگیرند که چگونه از 
شر یوسف خالص شوند. ابتدا او را در گودالی انداختند که رهایش کنند 
بازرگانان  از  به گروهی  بردگی  به  را  او  بعدًا تصمیم گرفتند  اما  بمیرد.  تا 
کردن  متقاعد  برای  نقشه ای  سپس  آنها  بفروشند.  اسماعیلی  دوره گرد 

پدرشان در مورد مرگ یوسف طراحی کردند.



14

همانطور که می دانید داستان یوسف پایان پیروزمندانه ای دارد. یوسف 
شخص دوم بعد از فرعون می شود، در نهایت با خانواده اش ملحق می شود 

و همه بخشیده می شوند.
اتفاقی که برای یوسف افتاد گواه این است که علی رغم این که زندگی 
به چه منوالی می گذرد، همیشه امیدی برای شما وجود دارد. شما می توانید 

هدف خدا را برای خود برآورده کنید زیرا با خدا همه چیز ممکن است!
اتفاقی  آن تمرکز کنیم،  باید روی  او که ما واقعًا  از داستان  اما بخشی 
است که بین چاه و قصر رخ داده است. زندگی یوسف در این مدت چندین 
این  به  را  او  که  او  ویژگی های شخصیت  از  یکی  اما  کرد.  را طی  چرخش 
پایان پیروزمند رساند، استقامت بود. به خاطر ایمان یوسف به خداوند، او 

هرگز تسلیم نشد!

تسلیم شدن یک گزینه نیست
در زندگی ممکن است هر چند وقت یک بار به چاهی بیفتیم. این چاه 
ممکن است، چاه بیماری، کمبود مالی، مسائل مربوط به رابطه یا مشکالت 
دیگر باشد. هر زمان که این اتفاق بیفتد، باید مصمم باشید که شرایط هر 

چه که باشد، شما هرگز تسلیم نخواهید شد!
همیشه به یاد داشته باشید، برای اینکه شهادت نیکویی از کار خداوند بر 
جای بگذاریم، می بایست پیش از هر چیز آزمون های خدا را با موفقیت پشت 

سر بگذاریم. عیسی حتی به ما گفت: 
»...در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛ اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا 

غالب آمده ام.«
 یوحنا ۱6: 33
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روبه رو شدن با مشکالت دشوار در زندگی، امری اجتناب ناپذیر است. 
شدن  تسلیم  آستانه ی  در  که  کنید  احساس  است  ممکن  حتی  اوقات  گاهی 
هستید. اما اگر بتوانید در میان دشواری ها به خدا اعتماد کنید و به او باور 
داشته باشید، او می تواند نیرویی دوباره به شما ببخشد. او می تواند همه 

بدی ها را برداشته و از آن چیز نیکویی بسازد )رومیان ۸: ۲۸ را ببینید(.
فارغ  جشن  در   ۱94۱ سال  در  چرچیل  وینستون  که  می شود  گفته 

التحصیلی یکی از مدارس کشور چنین سخنرانی کرد: 
 »هرگز، هرگز، هرگز، هرگز، هرگز تسلیم نشوید! در هیچ چیز، بزرگ 

یا کوچک، ریز یا درشت – هرگز تسلیم نشوید!«
معتقدم  اما  نه،  یا  گفت  او  که  است  چیزی  تنها  این  واقعًا  نمی دانم 
روح القدس این یک چیز را امروز به بسیاری از ما می گوید: »تسلیم نشوید، 

زیرا خدا چیزهای زیادی برای زندگی شما در نظر گرفته است!«
وقتی شرایط سخت می شود، خیلی راحت به فکر تسلیم شدن می افتیم. 
گاهی اوقات افراد در جایی که هستند گیر می کنند و نمی دانند چگونه از آن 

خارج شوند، بنابراین فکر می کنند تسلیم شدن آسان تر است.
آنها ممکن است احساس کنند که به اندازه کافی باهوش یا با استعداد 
است  یا ممکن  باشند.  دیده  آسیب جدی ای  اثر حادثه ای  در  نیستند. شاید 
در گذشته در کاری شکست خورده یا اشتباهات وحشتناکی مرتکب شده 

باشند.
ادامه  به پیش رفته و  تا  به ما قدرت و توانایی می دهد  اما روح القدس 
دهیم و پیروز شویم، حتی اگر همه چیز آنطور که ما برنامه ریزی کرده ایم پیش 

نرود.
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 شکست به این معنا نیست که گزینه دیگری وجود ندارد. شما می توانید 
از اشتباهات گذشته درس بگیرید – من تاریخ را معلم خوبی می دانم! وقتی 
از هر طرف شکست خوردید، دوباره تالش کنید. اگر هیچ نتیجه ی مثبت 
و  نتیجه می دهد  که چه چیزی  یاد خواهید گرفت  نباشد، دست کم  دیگری 
چه چیزی نتیجه نمی دهد و از همان نقطه دوباره آغاز کنید. شما می توانید 
تبدیل  خود  روحانی  بلوغ  و  شدن  حکیم تر  برای  فرصتی  به  را  خود  مانع 

کنید.
 خدا در نظر دارد که ما زندگی خوبی داشته باشیم، با این همه اعتماد و 
استقامت از ملزومات آن هستند. روح القدس ما را هر بار یک قدِم ایمان به 
سمت برنامه های نیکویی که خدا برای هر یک از ما دارد نزدیک تر می کند. 

سهم ما این است که آن گام ها را برداریم و هرگز تسلیم نشویم.

هنگام صدمه دیدن چه کنیم
دید و نگرش شما در حالی که در »چاه« خود هستید نیز می تواند تفاوت 

بزرگی ایجاد کند. 
به یاد داشته باشید، این زمان آزمایش است ... زمانی که شخصیت شما 
در حال پرورش یافتن است. این دوره همان چیزی است که من گاهی اوقات 
آن را »سالهای خاموش« می نامم، زیرا زمانی است که ممکن است احساس 
کنید رویدادهای زیادی در زندگی شما رخ نمی دهد و جنب و جوش خاصی 

به ظاهر وجود ندارد.
 یا ممکن است درد و ناآرامی های زیادی را تحمل می کنید، و احساس 

می کنید که خدا کاری برای آن انجام نمی دهد. 
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اما بسیار مهم است که در این مدت به او اعتماد کنید، زیرا او در قلب 
شما کار می کند تا شما را بیشتر شبیه مسیح کند.

پس، وقتی در چاه خود گیر افتاده اید، باید چه کار کنید؟

تسلیم نشوید! با این وسوسه مبارزه کنید که فکر کنید راهی برای 	 
خروج از موقعیت شما وجود ندارد. عیسی راه است. اکنون زمان آن 

فراسیده که شما به او نزدیک شوید و از او پیروی کنید.
حال 	  در  او  که  بپرهیزید  فکر  طرز  این  از  و  خدا  کردن  سرزنش  از 

او  شده اید.  مرتکب  که  است  گناهی  خاطر  به  شما  کردن  مجازات 
شما  زندگی  در  کردن  کار  برای  موقعیت  این  از  دارد  قصد  صرفًا 
استفاده  کند. و اگرچه ممکن است همیشه این خوشایند نباشد، هدف 

او همیشه برای خیریت شما خواهد بود.
کاری را که درست است انجام دهید، حتی زمانی که دردناک باشد، زمانی 	 

که احساس نکنید که در حال انجام دادن کار درست هستید یا زمانی که 
دیگران با شما بد رفتار می کنند. تا جایی که می توانید و به دفعاتی که 
می توانید  برای تعداد افراد بیشتری که می توانید کاری خوب انجام دهید.

کناره گیری نکنید، قهر نکنید و خود را از دیگران منزوی نکنید. به 	 
یاد داشته باشید، شما می توانید فردی ترحم برانگیز یا فردی قدرتمند 
باشید، اما نمی توانید هر دو باشید! بسیاری از اوقات، خداوند ممکن 

است از دیگران برای تشویق شما در این زمان استفاده کند.
به قول خود عمل کنید و به تعهدات خود احترام بگذارید. این زمان 	 

شخصیت سازی است و شما در حال آماده شدن برای جایگاه خود در 
»قصر« هستید.
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می تواند 	  خدا  که  این  به  را  کنید...امیدتان  حفظ  را  خود  ایمان 
وضعیت تان را بهتر کند از دست ندهید!

خودت را بتکان
شاید داستان االغی که در چاه افتاد را شنیده باشید.

با دیدن اتفاقی که افتاد، صاحبش مدتی به آن فکر کرد، سپس به این 
نتیجه رسید که گودال خیلی عمیق و االغ خیلی پیر است، بنابراین تصمیم 

گرفت او را در چاه دفن کند.
 او چند نفر از دوستان و همسایه ها را برای کمک صدا کرد و آنها شروع 

به ریختن خاک در چاه کردند.
در ابتدا االغ فریاد زد، واضح بود که از اوضاع به وجود آمده وحشت 
کرده بود. اما بعدًا صاحبش متوجه شد که ساکت شده و فکر کرد احتمااًل 

مرده است. اما االغ نمرده بود.
 وقتی صاحبش به درون چاه نگاه کرد، دید که هر بار که خاک روی 
پشت او می ریخت، االغ آن را می تکاند و پا بر روی آن می گذارد و آن را زیر 
ُسم هایش جمع می کند. این کار ساعت ها ادامه داشت تا اینکه باالخره االغ 
آنقدر خاک زیر پاهایش جمع کرد که توانست خود را بلند کند و از آن چاه 

بیرون بکشد!
ما می توانیم از آن االغ درسی یاد بگیریم. زندگی هر از گاهی بر سرمان 
خاک می ریزد- در روابط یا وضعیت مالی یا سالمتی ما. اما این آن زمانی 
است که باید یاد بگیرید چگونه از هدایت روح القدس پیروی کنید. او به 
شما نشان می دهد که چگونه خاک را بتکانید و قدم بردارید، و در هر قدمی 
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که از گودال خود به سمت قصر بر می دارید، او شّمه ای از آینده ی نیکویی 
که در انتظار شماست را به شما نشان خواهد داد!

»مشکالتی«  همیشه  داشت.  خواهد  وجود  عبور  برای  موانعی  همیشه 
و  دوم  فرصت های  مجدد،  تالش  اما  داشت.  خواهد  وجود  غلبه  برای 

شروع های جدید نیز وجود خواهد داشت.
به سهم خود  هیچ وقت دیر نیست، فقط تسلیم نشوید! همانطور که 
عمل می کنید و آنچه را که می توانید انجام می دهید – همانطور که محکم به 
امید چسبیده اید به جلو حرکت  کنید و از نا امید شدن از خدا امتناع کنید – او 

وفادار خواهد بود و آنچه در توان شما نباشد را او انجام خواهد داد.
بنابراین، اگر گیر کرده اید و نمی دانید چه کاری باید انجام دهید، امید 

خود را از دست ندهید، زیرا در موقعیت عالی برای شروعی تازه هستید.
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فصل سوم
نگرش امیدوارانه

گرفتم،  قرار  آزار  مورد  کوچکی  دختر  عنوان  به  اینکه  بخاطر 
اتفاق بدی در شرف وقوع  ترس مبهمی در من ایجاد شد که گویا همیشه 

است. شما ممکن است با آنچه می گویم ارتباط برقرار کنید.
آنقدر اتفاقات بد برای من افتاد که به جایی رسیدم که همیشه انتظار 

اتفاق بدی را داشتم، حتی بعد از اینکه به مسیح ایمان آورده بودم.
چه  این  پرسیدم  خدا  از  و  کردم  دعا  باالخره  که  صبحی  می آید  یادم 

اوضاعی است؟ چرا من همیشه این احساس را دارم؟
خدا با قلب من صحبت کرد و گفت: »این دلهره از شریر است.« من قباًل 
این اصطالح را نشنیده بودم، اما چند روز بعد آن را در امثال ۱5: ۱5 یافتم 

که می گوید: 
افکار  واسطه ی  )به  است  مصیبت بار  ستمدیدگان  عمر  روزهای  همه 
دائمی  ضیافت  است،  خوش  دلی  که  را  آنان  اما  دلهره ها(،  و  اضطراب آور 

AMP است )بدون توجه به شرایط موجود(. ترجمه
همه ما در زندگی با دوران سختی روبرو خواهیم شد، و در مواجه با 
آن دوران، ترسیدن از آینده و داشتن افکار اضطراب آور و دلهره آور امری 
بروز  هنگام  در  بگیریم  یاد  که  برسیم  نقطه ای  به  باید  اما  است.  طبیعی 

مشکل، با خدا و کالم او در توافق کامل باشیم.
ما می توانیم ایمان خود را با گفتن این جمله اعالم کنیم، »من می دانم که 
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خدا مرا دوست دارد. او از من مراقبت کرده و از من محافظت خواهد نمود. 
من ایمان دارم که او به من فیض و قدرت خواهد داد تا آنچه باید را انجام 

دهم، و در انتها از این شرایط نتیجه ای نیکو به ثمر خواهد رسید.«

نترس!
وحشتناک«  روز  »یک  یا  باشیم  درمانده  ما  که  ندارد  قصد  هرگز  خدا 
داشته باشیم، حتی زمانی که به ظاهر هیچ چیز در زندگی بر وفق مراد ما 
به شرایطمان، منتظر چیزهای  توجه  بدون  که  ما می خواهد  از  او  نیست. 

خوب باشیم و پر از امید بمانیم.
و در اینجا یک کلمه وجود دارد که به شما در انجام آن کمک می کند: 

نترسید.
ترس چیست؟ ترس صرفًا انتظار داشتن یک تجربه ناخوشایند است – 

دقیقًا برعکس امید است.
باشند،  این که حتی خود متوجه  بدون  از مردم   فکر می کنم بسیاری 
از انجام دادن بسیاری از کارهای روزانه در ترس و دلهره به سر می برند. 
شستن  ظروف،  شستن  از  ترافیک،  از  کار،  سر  به  رفتن  از  است  ممکن  ما 

لباس ها، پختن شام و غیره دلهره داشته باشیم.
این حال، ترس می تواند شادی ما را بدزدد و روز ما را خراب کند.  با 
که  می کنم  تشویق  را  شما  من  عوض،  در  کند.  ناامید  را  ما  می تواند  ترس 
در مورد مسائلی که نمی توانید کاری برایشان انجام دهید، دست از ترس 
بردارید. شاد ماندن را انتخاب کنید و بگذارید خدا مسائل را حل کند! در هر 
موقعیتی، ما باید نگرشی داشته باشیم که بگوید، »من می توانم هر کاری را 
که الزم باشد انجام دهم، و از لذت بردن از زندگی خود صرف نظر از اینکه 
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برنامه ریزی نکرده   این کار  برای  اتفاقی می افتد، دست نمی کشم. من  چه 
بودم، اما می دانم که خدا می تواند همه چیز را به خیریت من به سرانجام 

برساند.« 
حاال، گفته ی من به این معنی نیست که به این وسیله همیشه مشکالت 
از سر راه شما برداشته خواهند شد. با این حال، انتخاب نترسیدن مطمئنًا 

کیفیت زندگی را بهتر می کند!

شادی را در چیز های کوچک پیدا کنید
داشتن یک زندگی پیروزمندانه فقط مربوط به چیزهای »بزرگ« زندگی 
نیست، بلکه با چیزهای کوچک شروع می شود. خداوند از ما می خواهد که 
بتوانیم در هر زمینه ای از زندگی خود موفقیت و شادی داشته باشیم و غلبه 
بر ترس بخش عمده ای از آن است. انتخاب ما برای داشتن نگرش مثبت و 

امیدوارکننده می تواند به معنای واقعی کلمه تغییر عمده ای ایجاد کند!
مطمئنًا، چیزهایی در زندگی وجود خواهند داشت که دشوارتر یا کمتر 
لذت بخش هستند. با این حال، آنها الزامًا قرار نیست ما را درمانده کرده یا 
انتخاب می کنیم  که  و نگرشی  ما  به  واقعًا  انتخاب  کنند.  را خراب  روزمان 

بستگی دارد.
باشیم  متأسف  خود  برای  می توانیم  چگونه  که  است  شگفت انگیز  این 
و سپس اجازه دهیم نگرش ما یک روز کاماًل خوب را برای خود و دیگران 
انجام  اعتماد کنید، من به خوبی می دانم که چگونه در  به من  خراب کند. 

کارهای خانه در نقش »شهید« خیلی خوب ایفای نقش می کردم.
با هیاهو در خانه قدم می زدم و چیزهایی مانند »خب، همه  اغلب  من 
اینجا از من انتظار دارند که همه کارها را انجام دهم. ِدیو بیرون می رود 
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را  آنها  غذای  فقط  من  می کنند.  خرابکاری  بچه ها  و  می کند  بازی  گلف  و 
می پزم و ظرف هایشان را تمیز می کنم و می شورم. لباسشان را می شورم، 

می خواهم بدانم چه کسی به من اهمیت می دهد!« 
آن کارها نمی کرد.  انجام  به  بود که هیچ کس مرا مجبور  این  حقیقت 
من آنها را انتخاب کردم زیرا خانواده ام را دوست دارم. با این حال، من به 
را  خود  منفی  نگرش  سرسختانه  زیرا  می بردم  لذت  کارها  روند  از  ندرت 

حفظ می کردم.
خانه  کار  به  مربوط  شما  وضعیت  است  ممکن  می رسد؟  بنظر  آشنا 
نباشد، اما همه ما وسوسه می شویم که برای خود متأسف باشیم و از چیزی 

هراس داشته باشیم.
حتی زمانی که اتفاقات بد یا ناخوشایندی برای ما رخ می دهد، باز هم 
می توانیم واکنش مثبت را انتخاب کنیم. وقتی این کار را می کنیم، با خدا در 

توافق هستیم، زیرا خدا همیشه مثبت است.

روی جنبه مثبت تمرکز کن
من اغلب مردم را تشویق می کنم که »بازی شاد« را بازی کنند. منظور 
با یک موقعیت منفی روبرو می شوید، عمدًا به خوبی های  چیست؟ وقتی 

بالقوه ی آن نگاه کنید!
به عنوان مثال، اگر در ترافیک گیر کردید، بگویید: »من آهسته حرکت 
محافظت  حادثه ای  برابر  در  من  از  خدا  شاید  اما  می مانم،  عقب  و  می کنم 

می کند که اگر تندتر می رفتم رخ می داد.«
این برای هر موقعیتی، بزرگ یا کوچک کار می کند. حتی اگر چیزی به 
اندازه از دست دادن شغل مهم باشد، می توانید تمرکز خود را به موارد مثبت 
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تغییر دهید و بگویید: »ممکن است من بیکار باشم، اما اکنون این فرصت را 
دارم که ببینم خداوند شغلی بهتر از قبل به من عنایت می کند!« 

حسب  بر  شما  با  تا  است  منتظر  خداوند  »اما  می گوید:  مقدس  کتاب 
فیض عمل کند؛ او بر می خیزد تا بر شما رحمت نماید...«)اشعیا ۳۰: ۱۸(

مهم نیست که زندگی چه چیزی برای شما به ارمغان می آورد، خداوند 
برنامه ای برای بهتر کردن آن دارد، -برنامه ای پر از امید و چیزهای خوب. 

من شما را تشویق می کنم که با او در توافق کامل بمانید.
نترسید.  و  کنید  برخورد  امیدوارانه  و  مثبت  نگرش  با  نو  روِز  هر  با 
هنگامی که شما این کار را بکنید، من معتقدم که شروع به یافتن شادی در 

هر بخش از زندگی خود خواهید کرد.
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فصل چهارم
اعتماد به خدا در طوفان

برای حل  به خدا  اعتماد کردن  آموخته ام که  با گذشت سالها، 
کردن مسئله ای– که خدا چیزی یا کسی را در زنگی تان تغییر دهد– متفاوت 
این که در طول مسئله ای اعتماد خود را به خداوند به طور کامل  از  است 

حفظ کنیم.
از  زیادی می گیرم. می گوید: »چون  آرامش   3-۲  :43 اشعیا  از   من 
فرو  را  تو  کنی،  عبور  نهرها  از  چون  و  بود،  خواهم  تو  با  بگذری،  آبها 
آتش روی، نخواهی سوخت، و شعله اش  میان  از  نخواهند گرفت. چون 

تو را نخواهد سوزانید. زیرا من یهوه خدای تو هستم، ...«
وقتی روزهای سختی را پشت سر می گذرانید، بسیار مهم است که به 
یاد داشته باشید که خدا در کنار شماست و می توانید به او اعتماد کنید تا به 

شما کمک کند تا از پس آن برآیید.
پیدا  آمده  وجود  به  شرایط  برای  توجیهی  که  زمانی  مثال،  عنوان  به   
نمی کنید یا زندگی منصفانه به نظر نمی رسد، ممکن است ماندن در ایمان 
دشوار باشد. این امر به خصوص زمانی دشوار است که احساس می کنید 

شما کاری را که باید، انجام می دهید اما نتیجه درستی نمی گیرید.
یا در مورد این یکی چطور: کسی را می بینید که کار درست را انجام 
نمی دهد، اما ظاهرًا نتیجه بهتری از شما می گیرد! مواقعی در زندگی ما 
وجود خواهد داشت که به نظر می رسد همه چیز در حال تزلزل است و 
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به خدا  که  است  این  واقعی  پاسخ  تنها  و  نمی کنید،  امنیتی  هیچ احساس 
اعتماد کنیم و اعتمادمان را به او حفظ کنیم.

نفع  به  زمان ها  این  از  خداوند  که  آموخته ام  تجربه  از  همچنین  من 
ما  شرایط  از  او  باشد،  ناپایدار  زندگی  که  زمانی  کرد.  خواهد  استفاده  ما 
محکم  و  شویم  نزدیک تر  او  به  تا  کند  کمک  ما  به  تا  کرد  خواهد  استفاده 
بچسبیم!  است،  جنبش ناپذیر  که   – مسیح  عیسی   – خود  نجات  صخره  به 

)مزمور 6۲: ۲، 6 را ببینید(.

»رشد« در طول دوران دشوار
این ممکن است خنده دار به نظر برسد، اما من به نقطه ای رسیده ام که 
معتقدم آزمایشات و مشکالت می توانند از بهترین دوستان ما باشند. چرا؟ 
زیرا خداوند از آنها برای تعلیم، تربیت و کمک به ما استفاده می کند تا به 

گونه ای رشد کنیم که به تنهایی نمی توانیم.
با  هرگاه  من،  برادران  می گوید:  »ای  ما  به   3-۲  :۱ یعقوب  واقع،  در 
آزمایش های گوناگون روبه رو می شوید، آن را کمال شادی بینگارید! زیرا 

می دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایشها، پایداری به بار می آورد.«
آزمایش ها و رنج ها از خدا سرچشمه نمی گیرند، اما او از آنها استفاده 
می کند تا ما را قوی تر کند و به ما کمک کند تا از زندگی آرام تر، پایدارتر و 

رضایت بخشی برخوردار شویم.
که  شویم  تبدیل  فردی  به  که  می شود  باعث  زندگی  سخت  دوران 
می خواهیم. هنگامی که با موقعیتی روبرو می شویم که »بیش از تحمل ما« 
است، آن موقعیت به ما کمک می کند تا به او وابسته شویم، زیرا می دانیم که 

نمی توانیم همه مشکالت خود را حل کنیم.
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خداوند از ما می خواهد که برای دریافت قوت نزد او بیاییم و به نقطه ای 
برسیم که بتوانیم حتی زمانی که با آزمایش های زندگی روبرو می شویم، 
پایدار بمانیم. او می خواهد که ما در او شادی و رضایت داشته باشیم، حتی 

زمانی که شرایط ما کامل و بی نقص نیست )نحمیا ۸: ۱۰ را ببینید(.
خداوند  می گیرند،  شکل  زیاد  فشار  تحت  که  الماس ها  مانند  درست   
اغلب از مشکالت زندگی ما استفاده می کند تا ما را فروتن کند، شخصیت 
ما را پرورش دهد، ما را به شباهت خود تبدیل کند... و ما را برای چیزهای 

نیکویی که برای آینده ما دارد، آماده کند.

آزمون ها به ما کمک می کنند تا اعتماد کنیم
آزادی فوق العاده ای در اعتماد به خدا وجود دارد. وقتی چیزی مطابق 
آزرده شویم، می توانیم  یا  ناراحت  اینکه  به جای  ما پیش نمی رود،  با میل 
اعتماد کنیم که او برنامه ای دارد که بهتر از ماست، و او در نهایت وضعیت 

را به خیریت ما به سرانجام خواهد رسانید )رومیان ۸: ۲۸ را ببینید(.
این را درک کنیم، زیرا گاهی اوقات وقتی مشکل داریم، ممکن  ما باید 
آزرده  قرار می گیرند  برکت  که مورد  افرادی  از سایر  یا حتی  از خدا  است 
شویم. ما می توانیم نگرش خودپسندانه ای داشته باشیم که می گوید: »خب، 

من مسیحی بهتری از او هستم. من مستحق این نعمت ها هستم.«
برای مثال، شاید شما می خواهید در محل کارتان ترفیع کسب کنید، اما 

شخص دیگری آن را دریافت می کند. باید چه کار کنید؟
 می توانید آزرده خاطر و خود بر حق بین شوید و واقعًا از نظر روحانی 
بگویید:  و  کنید  اعتماد  خدا  به  می توانید  یا  بزنید،  صدمه  خودتان  به 
»خداوندا، اگر این همان جایگاهی است که تو می خواهی من اکنون در آن 
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باشم، پس من با لبخندی بر صورتم به رئیسم خدمت می کنم. و من می دانم 
که اگر بخواهی مرا در جای دیگری بگذاری، می توانی آن را در زمان بندی 

کامل خود انجام دهی.«
من آموخته ام که خدا از ما باهوش تر است! گاهی اوقات او آنچه را که 
می خواهیم به ما نمی دهد، زیرا او هدفی متفاوت در ذهن دارد – چیزی بهتر 

از آنچه ما می توانستیم تصور کنیم.
از راه سخت  به عنوان مثال، بارها خداوند به من اجازه داده است که 
عبور کنم. گاهی اوقات بسیار دشوار بوده است، به خصوص زمانی که من 

مشاهده کردم که افراد دیگر در همان زمینه ها سریعتر پیشرفت می کنند.
او  بردارم،  قدم  مسیر  این  در  که  می دهد  اجازه  من  به  خدا  وقتی  اما 
تا  از چه هستند  که مردم در حال گذر  بفهمم  و  کنم  که تجربه  می خواهد 
بتوانم با درد آنها ارتباط برقرار کنم و به آنها کمک کنم تا با موفقیت از آن 

عبور کنند.
 اگر زمان های سخت در شرایط زندگی من نبود، –  شرایطی که خداوند 
به من کمک  کرد رشد کنم و تغییر یابم – مطمئنًا نمی توانستم در این مقیاس 

به افراد کمک کنم.
خدا هرگز به ما وعده زندگی بدون دردسر را نداده است، اما او وعده 
یا رها نخواهد کرد )عبرانیان ۱3: 5 را  می دهد که هرگز ما را ترک نکرده 
ببینید(. در زمان های سخت، می توانیم با دانستن اینکه او ما را فوق العاده 

دوست دارد و از قبل برنامه ای برای کمک به ما دارد، در آرامش باشیم.
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خدا در طی مسیر همراه شماست
می خواهم شما را تشویق کنم که تصمیمی راسخ بگیرید تا در تک تک 
بخش های زندگی تان به خدا اعتماد کنید. وقتی طوفان های زندگی به شما 
موقع  آن  نمی کنید،  درک  که  می کنید  تجربه  را  چیزهایی  یا  می زند  ضربه 
است که باید انتخاب کنید که به او اعتماد کنید – مهم نیست که چه فکر یا 

احساسی دارید و مهم نیست که شرایط شما چگونه به نظر می رسد.
و همانطور که در میان همه چیز به خدا اعتماد می کنید، او چیزی پایدار 

به شما می دهد – او به میزان بیشتری از خودش به شما خواهد داد.
آیا امروز با چیز سختی روبرو هستید؟ آیا با آزمونی مواجه هستید که 
به نظر بر شما غلبه خواهد کرد؟  اگر چنین است، شما را تشویق می کنم که 

همین االن یک لحظه وقت بگذارید و دعا کنید.
»پروردگارا، من از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی – در 
اوقات خوب و همچنین در مواقعی که زندگی سخت می شود. لطفًا 
کمکم کن تا زمانی که زندگی را درک نمی کنم به تو نزدیک تر شوم. 
من به تو اعتماد دارم و می دانم که همه چیز را برای خیریت من به 

کار خواهی گرفت. در نام عیسی دعا می کنم. آمین.« 
به یاد داشته باشید، آنچه اکنون از سر می گذرانید تا ابد باقی نخواهد 
ماند. وقتی که دوران سختی را می گذرانم دوست دارم به خودم یادآوری 
کنم، »این نیز بگذرد.« در این میان، می توانید انتخاب کنید که به خدا اعتماد 
کنید و به او اجازه دهید که در میان آنچه در حال گذراندن آن هستید، به 

شما شادی بدهد.
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مانند  آیاتی  با  را  خود  و  بمانید  خدا  کالم  در  که  است  خوب  همچنین 
اشعیا 4۱: ۱۰ تشویق کنید. خدا می گوید: »پس ترسان مباش زیرا من با 
تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم 
تو حمایت  از  به دست راست عدالِت خویش  و  داد،  یاری خواهم  و  کرد 

خواهم نمود.«
شما را تشویق می کنم که در هر شرایطی که ممکن است هم اکنون در 
بگیرید  تصمیم  نشوید.  تسلیم  و  بایستید  مقاوم  باشید،  آن  از  عبور  حال 
اعتماد خود را بر خداوند محکم حفظ  انتخاب کرده و  که نگرش خوب را 
نمایید. زیرا عیسی در میان هر طوفان با شماست، و شما قوی تر از قبل از 

طوفان بیرون خواهید آمد.
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فصل پنجم
همه چیزهای جدید

وقتی دلسرد و سرخورده هستید و احساس ناامیدی می کنید، 
به یاد آوردن این که خداوند در گذشته چگونه به شما کمک کرده 
است، کمک شایانی می کند. همچنین مایه تشویق است که وفاداری او 
به دیگران را به خود یادآوری کنید – افرادی مانند شما که به شدت به کمک 

خدا نیاز داشته اند.
آیا تا به حال به تمام افرادی که در سراسر کتاب مقدس هستند توجه 

کرده اید که خدا شروع تازه ای به آن ها داده است؟
موسی پیش از مواجه شدنش با بوته ی سوزان، پیرمردی بود و خداوند 
این، او 4۰ سال خود را در آن  از  اما قبل  او را به رهبری ملتی فرا خواند. 
دارد.  برنامه ای  چه  خدا  که  نمی دانست  او  بود!  کرده  پنهان  صحرا  سوی 

)خروج ۱-4 را ببینید.(
داوود، پسری فروتن، چوپان، به پادشاهی اسرائیل مسح شد. او اساسًا 
کسی نبود و از ناکجاآباد آمده بود – آخرین گزینه ای که احتمال داشت کسی 
او را به عنوان پادشاه انتخاب کند. اما خدا از او برای رهبری قومش استفاده 

کرد. )اول سموئیل ۱6 را ببینید.(
پطرس، رسولی که مسیح را انکار کرد، بخشیده شد و فراخوانده شد 
تا بقیه عمر خود را وقف موعظه کردن و جالل دادن خدا نماید. )لوقا ۲۲: 

54-6۲؛ یوحنا ۲۱؛ اعمال رسوالن 3 را ببینید.(
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و پولس که زمانی قوم خدا را جفا می داد، در راه دمشق دگرگون شد 
را   ۲۲-۱  :9 رسوالن  )اعمال  نوشت!  را  جدید  عهد  کتب  عمده  نهایت  در  و 

ببینید.(
را  آنها  خدا  مقدس  کتاب  سراسر  در  که  افرادی  تمام  مورد  در  وقتی 
فکر  کرد  استفاده  آنها  از  قدرتمندی  شیوه های  به  و  داد  نجات  بخشید، 

می کنید، آیا تردید دارید که او می تواند همین کار را با شما انجام دهد؟
او خدای فرصت های دوم، شروع های  است.  امید  ما خدای  زیرا خدای 
مجدد و آغازهای جدید است و او محدودیتی برای تعداد فرصت های دوباره 

برای شما قائل نیست.

دیدن با چشم امید
نظر  به  تاریک  چیز  همه  وقتی  ماست.  جان  لنگر  امید  باشد،  یادمان 
می رسد و ما پاسخی نداریم، آن وقت است که امید به ما یادآوری می کند که 

شروع جدید ما دقیقًا در نزدیکی است. 
به نظر می رسد که دیگران در حال دریافت برکت هستند، و ما  وقتی 
خسته و در شرف تسلیم شدن هستیم، این امید است که قلب ما را استوار 

می کند و ما را در ایمان مان به وعده خدا محکم نگه می دارد.
باز هم امید یک انتظار مطلوب و مطمئن است. این یک نگرش مثبت و 

انتظار همراه با شادی است از اینکه اتفاق خوبی قرار است رخ دهد.
چه  ببینیم  و  کنیم  صبر  »بیایید  مبهم  و  واهی  نگرش  یک  واقعی  امید 
اتفاقی می افتد« نیست، بلکه ایمان و اعتماد داشتن به این است که خدا آنچه  
وعده داده است را، انجام خواهد داد. خدا فقط به دنبال فرصت هایی است 
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از ما می خواهد که توقع و  که نیکویی خود را به فرزندانش نشان دهد و 
انتظار نیکویی او را داشته باشیم.

 در اول تسالونیکیان 5: ۸، امید به عنوان کالهخود توصیف شده است. 
بنابراین، آنچه ما فکر می کنیم طبیعتًا بسیار مهم می باشد. نگرش ما و آنچه 

در انتظار آن هستیم کاماًل با آنچه فکر می کنیم و می گوییم مرتبط است!
 من شما را تشویق می کنم که هر روز اول صبح کنترل افکار و سخنان 
چنین  با  می شوید،  بیدار  خواب  از  صبح  وقتی  بگیرید.  دست  به  را  خود 
روز  بتوانم  هم  امروز  می زنم  حدس  خوب،  که  نکنید،  مصالحه  افکاری 

دیگری را پشت سر بگذارم.
چنین  و  کنید  فکر  باشید.  خدا  از  خوب  چیزهای  منتظر  عوض،  در   

اعالم هایی اعالم کنید: 
داری  دوست  مرا  تو  که  می دانم  روز!  این  برای  شکرت  خدایا 
تو، من هیچ کاری  از  داری. جدا  برای من  برنامه خوبی  امروز  و 
نمی توانم انجام دهم، اما در مسیح، می توانم هر کاری را که الزم 
باشد انجام دهم. و با کمک تو، نگرش خوب و افکار مثبت خواهم 

داشت.
بگویید:  باشید.  داشته  را  خود  جدید  شروع  و  پیشرفت  انتظار  سپس 

»امروز می تواند آن روز باشد!« 
امید  از  اگر بخواهیم زندگی مثبت و سرشار  بدانیم  این مهم است که   
وقتی  کنیم.  زندگی  خود  احساسات  مبنای  بر  نمی توانیم  باشیم،  داشته 
احساسات منفی می آیند، اگر تسلیم آنها نشویم و به آنها غذا ندهیم، آنها از 

میان خواهند رفت.



36

تا  شوید  گرفتار  انتظار  دام  در  که  ندهید  اجازه  خودتان  به  بنابراین، 
بلکه تصمیم بگیرید که پر  امیدواری باالخره به شما دست دهد،  احساس 
افکار  به  روز  طول  در  که  می گیرید  تصمیم  آگاهانه  وقتی  باشید.  امید  از 
از  ایمان فکر کنید، در نهایت احساسات نیز به پیروی  از  مثبت و سرشار 

تصمیم تان فرا خواهد رسید.

از چادر خود بیرون بیا
چندین سال پیش، از خداوند پرسیدم: »چرا دیگر چیزهای هیجا ن انگیز 
گفت:  و  کرد  صحبت  قلبم  با  خدا  نمی افتد؟«  اتفاق  زندگی ام  در  خاص  و 
»جویس، من هنوز هم آن کارها را همیشه انجام می دهم. تو فقط به آنها 

عادت کرده ای.« 
خدا می خواهد که ما دائمًا در حیرت از نیکویی او زندگی کنیم... فعاالنه 
به کارهای واقعًا شگفت انگیزی که برای ما انجام می دهد توجه کنیم. چرا؟ 
زیرا وقتی ما شگفت زده زندگی می کنیم، هرگز بی امید نخواهیم بود! بیایید 

به داستان ابراهیم نگاه کنیم...
خداوند به ابراهیم برکت فراوان داده بود. با این حال، یک مشکل وجود 
َابرام  جواب  داد: »ای  داشت، او و همسرش، سارا، صاحب فرزند نمی شدند. 
خداوندگار یهوه، مرا چه خواهی داد، زیرا که من بی فرزند مانده ام...و ابرام را 
بیرون برده، گفت: »به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنها 
را بشماری!« آنگاه به ابرام فرمود: »نسل تو نیز چنین خواهد بود.« )پیدایش 

)5 ،۲ :۱5
اگرچه شرایط ابراهیم بسیار سخت به نظر می رسید، خداوند او را از 
خیمه خود بیرون آورد تا او را شگفت زده کند و به او یادآوری کند که او 
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می تواند غیرممکن ها را انجام دهد. من معتقدم که همه ما می توانیم زمان 
زیادی را در »چادر خود« بگذرانیم و به مشکالت خود نگاه کنیم. به همین 
دلیل است که کتاب مقدس می گوید چشمان خود را به ورای مشغولیت های 
زندگی بدوزید و روی عیسی، بانی و کامل کننده ی ایمان خود تمرکز کنید. 

)عبرانیان ۱۲: ۲ را ببینید.(
هر بار که تصمیم می گیریم دعا کنیم، یا کالم او را بخوانیم یا صرفًا در 
مورد کارهای بزرگی که او در گذشته برای ما انجام داده است تأمل کنیم، 
این کارها در ما امید ایجاد می کنند. و مانند ابراهیم،   بالفاصله به این فکر 

می کنیم که وای، شاید او بتواند این کار را برای من انجام دهد!
وقتی شرایط سخت است و احساس دلسردی می کنید، وقت آن است که 
از چادر خود بیرون بروید و ببینید خدا چه می گوید. وقتی این کار را انجام 
دهید، متوجه خواهید شد که او فقط منتظر است تا شما را شگفت زده کند.

نصیب دو چندان در عوض مشکل
اگر شما هم مثل من هستید، امیدواری دادن به شخص دیگری کار خیلی 
ساده ای است. دیدن و تأکید کردن بر جنبه مثبت مشکل به وجود آمده برای 
دیگران، بسیار ساده است و من معمواًل آنها را با کلماتی مانند »همه چیز 
تغییر خواهد  را  او همه چیز  و  کنید  اعتماد  به خدا  – فقط  درست می شود 

داد.« دلگرم می کنم.
اما وقتی خوِد ما درگیر مشکلی هستیم، چطور؟ آن هنگام این داستان 
متفاوت است! وقتی ما در میانه درد یا در اوج ناامید ی هستیم، تسلیم شدن 
در برابر افکاری مانند »تمام شد یا برای من خیلی دیر شده است.« بسیار 

وسوسه انگیز است.
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اما هنوز دیر نیست! اگر در مسیح حیات یافته اید، هرگز برای شروعی 
تازه دیر نیست. گذشته شما تمام سرنوشت شما نیست. اگر از از دست دادن 
امید خودداری کنید، و اجازه دهید روح القدس شما را هدایت کند، نه تنها 
خداوند آنچه را که داشتید باز می گرداند، بلکه حتی زندگی شما را بهتر از 

گذشته خواهد کرد.
من عاشق یوئیل ۲: ۲5-۲6 هستم. همانطور که می خوانید، این قسمت 

را در قلب خود جای دهید. امروز این آیات را از آن خود کنید.
خداوند می فرماید: »سالهایی را که ملخها خوردند جبران خواهم کرد، 
ملخهای دونده و جهنده و فرو بلعنده و جونده، یعنی همان لشکر عظیم 
من که به میان شما فرستادم. خوراک بسیار خورده، سیر خواهید شد، و 
کارهای  شما  حق  در  که  را  او  نام  ستود،  خواهید  را  خود  خدای  یهوه  نام 

شگفت انگیز کرده است؛ و قوم من دیگر هرگز شرمسار نخواهند شد.«
آزاری که در کودکی  به خاطر  در جوانی چنین متقاعد شده بودم که 
دیده بودم چنان لطمه ای به من وارد شده که دیگر هیچ چیز نیکویی ممکن 
نیست در زندگی برای من پیش آید. احساس می کردم هرگز نمی توانم مثل 

بقیه باشم یا زندگی ای را که می توانستم، داشته باشم.
او  می بینیم،  را  بن بست ها  ما  وقتی  است!  ممکن  خدا  با  چیز  همه  اما 
شروع های جدیدی را می بیند. او می خواهد درد گذشته ما را تحمل کند و 
نه تنها آن را التیام بخشد، بلکه می خواهد بیش از آنچه در وهله اول داشتیم 

به ما بازگرداند!
دو  نصیب  شرمساری،  عوض  می گوید:»به  ببینید.  را   7  :6۱ اشعیا 
به عوض رسوایی، در میراث خود شادی خواهید  یافت، و  چندان خواهید 
و  یافت،  خواهند  چندان  دو  نصیب  سرزمینشان  در  ایشان  بنابراین،  کرد. 
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خوشی جاودانی از آن ایشان خواهد بود.«
من اغلب می گویم که با خدا، اگر برنامه الف شکست بخورد، او همیشه 
الف است! خدا خدای احیا و  از برنامه  – که حتی بهتر  یک برنامه ب دارد 
آغازهای جدید است. اگر به او اجازه دهید، او به شما شروعی تازه می دهد 
– او به شما نصیب دو چندان می دهد! و بهتر از آن چیزی خواهد بود که 

تصورش را می کنید.
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فصل ششم
 چگونه شاد باشید

 وقتی ناراحتید

مختلف  دالیل  به  که  می کنیم  تجربه  را  زمان هایی  ما  همه 
کنترل  را  ما  احساسات  شرایط،  که  دهیم  اجازه  نمی توانیم  اما  ناراحتیم. 

کند.
شیطان به دنبال پر کردن ذهن ما با افکار منفی است که در نهایت باعث 
می شود شادی خود را از دست بدهیم و غمگین شویم. او دلسرد کننده است 
و می خواهد ما را از نظر عاطفی، روحی، مالی و به هر نحوی که می تواند 

به زانو در آوَرد.
عدالت،  تا  آمد  او  کند!  بلند  را  ما  تا  آمد  او  و  ماست،  مشوق  عیسی  اما 
آرامش و شادی را به ما بدهد. او می خواهد که ما انتظار چیزهای خوبی 

برای آینده خود داشته باشیم و خودمان را سرشار از امید کنیم.
همه ما به خاطر برنامه ها یا رویاهای محقق نشده، لحظاتی از ناامیدی 
پیش  امیدواریم  که  آنطور  چیز  همه  وقتی  می کنیم.  تجربه  را  ناراحتی  و 

نمی رود، طبیعی است که احساس دلسردی یا ناامیدی کنیم.
اما باید مراقب باشیم که چگونه با این احساسات کنار بیاییم، زیرا اگر 

برای مدت طوالنی در آن بمانیم، می تواند منجر به افسردگی شود.
گریه  به  سراسر  است  ممکن  »...شبی  می گوید:  ما  به   5  :3۰ مزامیر 
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بگذرد، ولی صبحگاهان شادمانی رخ می نماید.«
چیزهایی ممکن است ما را موقتًا غمگین کنند، اما نباید غمگین بمانیم. 
اگر این کار را انجام دهیم، دشمن از این دِر باز سوءاستفاده می کند و راه 
خود را به زندگی ما بازتر می کند، که مشکالت جدی تری را به همراه دارد.

با این حال، در سلوک با خدا، وقتی از چیزی در زندگی دلسرد می شویم، 
می توانیم  ما  شویم.  دلگرم  دوباره  که  بگیریم  تصمیم  می توانیم  همیشه 
انتخاب کنیم که برای دریافت امید و نیرویی تازه به او نگاه کنیم تا به جلو 

برویم.

به احساسات خود توجه کنید
واقعی  که بسیار  را تجربه کرده اید، می دانید  افسردگی  به حال  تا  اگر 
است. می تواند باعث شود ما احساس انزوا، تنهایی و ناامیدی کنیم... مثل 

اینکه همه چیز در اطراف ما در حال فروپاشی است.
آگاهم که افسردگی می تواند نتیجه یک عدم تعادل فیزیکی یا شیمیایی 
در بدن فرد باشد و نمی خواهم این دالیل را نادیده بگیرم. مواقعی وجود 
دارد که خداوند کسی را هدایت و راهنمایی می کند تا نزد پزشک متخصص 
یا روانشناس مجرب برود که می تواند به او کمک کند تا ریشه مشکل را پیدا 
کند. من معتقدم دانش پزشکی از جانب خدا می آید و او از طریق پزشکان 

کارهای عظیمی انجام می دهد. 
روحانی  مقوله ای  افسردگی  مردم،  از  زیادی  تعداد  برای  حال،  این  با 
و  برای ربودن قدرت روحانی  افسردگی  از  است. متوجه هستید، شیطان 
آزادی فرد استفاده می کند – او می خواهد ذهن ما را پر از تاریکی و ابهام کند 

و ما را از نظر عاطفی به زانو در آورد. 
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اما خدا می خواهد به ما کمک کند تا رها از افسردگی زندگی کنیم. او 
می خواهد ما را با شادی، امید و انتظار چیزهای خوب برای زندگی پر کند. 
برای همکاری با او، کاری که باید انجام دهیم این است که یاد بگیریم بر 

اساس احساسات خود زندگی نکنیم. 
من اغلب گفته ام که احساسات می توانند یکی از بزرگترین دشمنان ما 
که  بدانیم  باید  اما  است،  آسان  احساسمان  حسب  بر  شدن  هدایت  باشند. 

احساسات بی ثبات هستند و روز به روز تغییر می کنند!
ما نباید از هر فکر یا احساسی پیروی کنیم زیرا آنها اغلب می توانند با 

حقیقت آنچه خدا در مورد ما می گوید در تضاد باشند.
سال های زیادی از زندگی ام، افسردگی مداوم را تجربه کرده ام. صبح 
با این صدا در سرم از خواب بیدار می شدم که می گفت: »من افسرده ام«.  
نبودم که دشمن قصد  اما متوجه  این فکر خود من است،  معتقد بودم که 

دارد به ذهن من دروغ بگوید.
بعدًا، زمانی که خدا مرا به راه رفتن نزدیکتر با خود کشاند و به طور 
جدی شروع به مطالعه کالم او کردم، فهمیدم که الزم نیست هر احساس و 
فکری را که داشتم دنبال کنم. با صدای بلند شروع کردم به صحبت کردن و 

گفتم: »من ناامید و افسرده نخواهم شد!« 
ما همیشه احساساتی خواهیم داشت – آنها هرگز از بین نخواهند رفت. 
با این حال، ما یک انتخاب داریم که آیا به احساساتمان اجازه دهیم زندگی 

ما را کنترل کنند یا نه.
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از افکار خود فهرستی تهیه کنید
آیا  است.  افسردگی  و  دلسردی  بر  غلبه  برای  دیگری  اصلی  کلید  ذهن 
می دانستید آنچه در مورد آن فکر می کنید این قدرت را دارد که بر هر بخش 

از زندگی شما تأثیر بگذارد؟
خود  می کند  فکر  خود  دل  در  چنانکه  »زیرا  می گوید:   7  :۲3 امثال 

اوهمچنان است.« )ترجمه قدیم(
ذهن ما قدرتمند است! وقتی تصمیم می گیریم روی همه چیزهای منفی 
در مورد خودمان یا اتفاقات بدی که برایمان افتاده است فکر کنیم، این کار 

باعث دلسردی و افسردگی می شود.
آزمایش  با سرطان سینه مبارزه کردم و واقعًا زمان  سال ها پیش، من 
برای من بود. می دانستم که اگر اجازه بدهم ذهنم منفی شود، مدت زیادی 

طول نمی کشد تا مرا به حاشیه براند.
در این مدت، خداوند بر قلبم گذاشت که ذهنم را با چیزهای زیر پر کنم، 
بلند بیان کنم. فکر می کردم و  آنها را با صدای  آنجا که می توانم  تا  سپس 

می گفتم: 
»خدایا، من می دانم که تو مرا دوست داری. می دانم در حق آنان 
که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه 
چیزها با هم برای خیریت در کار است. من بر تو اعتماد دارم و نخواهم 

ترسید.« )رومیان ۸: ۲۸، ۳۵-۳۹؛ یوشع ۱: ۹؛ امثال ۳: ۵ را ببینید(.
 می بینید، هر چه زمان بیشتری را صرف خواندن و تفکر در مورد 
به  شروع  و  کرده  نفوذ  شما  درون  در  بیشتر  خدا  کالم  کنید،  او  کالم 

از درون می کند.  تغییر شما 
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عبرانیان 4: ۱۲ می گوید که کالم خدا زنده و قدرتمند است. این توانایی 
را دارد که نگاه شما به خود و حتی آینده شما را تغییر دهد.

همانطور که ذهن خود را با آنچه خدا در مورد شما می گوید پر می کنید 
و وعده های او را بر خود اعالم می کنید، این کار امید را به ارمغان آورده و 

ایمان شما را تقویت می کند.

دارویی از کتاب مقدس برای افسردگی
مسئله  یک  نتیجه  افسردگی  اوقات  گاهی  کردم،  اشاره  که  همانطور 
هدایت  نتیجه  در  که  است  مهم  معتقدم  من  و  است،  شیمیایی  یا  فیزیکی 
خداوند اجازه دهیم پزشکان به ما کمک کنند. اما حتی زمانی که به پزشک 
مراجعه می کنم، فکر می کنم خوب است که به یاد داشته باشیم که اعتماد ما 

بر خداوند، شفادهنده مان، می باشد.
با این حال، افسردگی نیز اغلب یک نبرد روحانی است. و کتاب مقدس 

به ما دستورالعمل های خوبی در مورد چگونگی مبارزه با آن می دهد.
یأس  روح  جای  به  را  ستایش  ردای  که  می گوید  ما  به   3  :6۱ اشعیا 

بپوشیم. 
کنیم،  ستایش  را  خدا  که  باشیم  نداشته  تمایل  همیشه  است  ممکن 
اما چند لحظه وقت گذاشتن برای صحبت با خداوند و تشکر از او برای 
خوبی هایش یکی از قوی ترین سالح هایی است که برای مبارزه با دلسردی 

و افسردگی داریم.
ما به معنای واقعی کلمه حضور خدا را به شرایط موجود خود دعوت 
می کنیم، که قدرت، آرامش و شادی او را برای ما به ارمغان می آورد. فیلیپیان 
4: 4 می گوید: »همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می گویم: شاد باشید.«
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ستایش خداوند در میان دردهایمان بزرگترین کاری است که می توانیم 
خدا  به  را  خود  توجه  می گیریم  تصمیم  وقتی  زیرا  چرا؟  دهیم.  انجام 
معطوف کنیم و در کارهای خوبی که او انجام داده شادی نماییم، او را برتر 

از مشکالت خود اعالم می کنیم.
در  اینکه  از  نظر  صرف  است،  نیکو  همیشه  خدا  که  است  این  حقیقت 
الزم  که  زمان  هر  و  ماست،  شادی  منبع  او  می افتد.  اتفاقی  چه  ما  زندگی 

داشتیم می توانیم برای تسکین نزد او بدویم.
این مرا به یاد مزامیر ۱6: ۱۱ می اندازد. مزمور می گوید: »...در حضور 

تو کمال شادی است، و به دست راست تو لذتها تا ابدآالباد!«
وقتی خدا را می پرستیم، حضور او را به زندگی خود دعوت می کنیم. او 
شادی و آرامش خود را جایگزین دلسردی و غم و اندوه ما می کند... به ما 

امید می دهد و حیاتی تازه به شرایط ما می دمد.
اتفاق می افتد  اطرافمان  در  که  را  نمی توانیم همه چیزهایی  ما همیشه 
تغییر دهیم، اما حضور خدا ما را تغییر می دهد – طرز فکر، احساسات و دید 

ما نسبت به شرایط، در حضور خدا دچار تغییر می شوند.

بگذارید خدا دردهایتان را بگیرد
ما هرگز کاماًل از تجربه درد یا ناامیدی رها نخواهیم شد، اما الزم نیست 

اجازه دهیم آنچه امروز اتفاق می افتد، فردا را خراب کند.
ما یک انتخاب داریم. ما واقعًا می توانیم با تصمیم گیری برای رها کردن 
تغییر  را  اوضاع  می شوند،  افسردگی  و  دلسردی  باعث  که  موقعیت هایی 
دهیم و به سمت چیزهای خوبی که خدا برای آینده ما در نظر گرفته است، 

حرکت کنیم.
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راسخ   ایمان  در  »پس  که می گوید:  هستم   9  :5 پطرس  اول  عاشق  من 
باشید و در برابر او بایستید...« بسیار مهم است که فورًا در برابر احساس 
ناامیدی و افسردگی مقاومت کنید. زیرا هر چه بیشتر اجازه دهیم که آنها 

باقی بمانند، مقاومت در برابر آنها سخت تر می شود.
می کند  که  کاری  با  را  شما  شیطان  نگذارید  اگر  گفته ام:  را  این  سالها 
تحت تأثیر قرار دهد، نمی تواند شما را تحت فشار قرار دهد. و اگر نتواند 

شما را تحت فشار قرار دهد، نمی تواند شما را افسرده کند. 
در  زانو  به  برای  تهدیدی  که  شدید  روبرو  موقعیتی  با  که  بعد  دفعه 
آوردن شما بود، تصمیم بگیرید که به روح القدس روی آورید و به او اجازه 
دهید شما را سرشار از امید کند. به جای توجه به احساسات، باور خود را 
بر کالم خدا قرار دهید.با چیزهای مثبت و امیدوارکننده از کالم خدا، ذهن 

و زبان خود را پر کنید .
الزم نیست اجازه دهید دلسردی و افسردگی بر زندگی شما حاکم شود. 
هنگامی که »زندگی اتفاق می افتد«، بگذارید خدای همه امیدها شما را کاماًل  

تقویت و دلگرم کند.
هستید،  عبور  حال  در  دردآوری  تجربه ی  چه  از  که  نیست  مهم  زیرا   
خداوند آماده و مایل است که به شما کمک کند تا درد شما را بردارد... و آن 

را به چیزی بزرگ تبدیل کند.
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نتیجه
آیا در سختی به سر می برید؟

اگر در حال حاضر دوران سختی را پشت سر می گذارید، می خواهم بدانید 
که خدا شما را دوست دارد. او آنچه را که شما از آن رنج می برید، می بیند، او با 

شماست و می خواهد در همان جایی که هستید به شما کمک کند. 
 مزامیر 34: ۱۸ می گوید: »خداوند نزدیک شکسته دالن است و کوفته شدگان در 

روح را نجات می بخشد.« وقتی ما درد می کشیم، خدا هم با ما درد می کشد. 
در حال حاضر، ممکن است با شرایطی مواجه هستید که ظاهرًا غیرممکن به 
او  نو سازد.  را  که خدا می تواند همه چیز  بدانید  اما من می خواهم  نظر می رسد. 

می تواند مشکل شما را برگرفته و آن را به چیز نیکویی تبدیل کند.
 اگر با شرایط سختی روبرو هستید یا با چیزی روبرو هستید که ممکن است 
شما را از پای در آوَرد، شما را تشویق می کنم که چند لحظه وقت بگذارید و همین 

االن دعا کنید: 
دقیقًا  و  داری  دوستم  می گویی  تو  دارم.  نیاز  تو  به  االن  من  پدر، 
من  دارم،  که  احساسی  علی رغم  و   ... هستم  حالی  چه  در  که  می بینی 
انتخاب می کنم که کالم تو را باور کنم. در مواجهه با همه چیزهایی که 
از سر می گذرانم، برای دریافت کمک به تو چشم می دوزم. من به قوت 
تو نیاز دارم تا با هر چیزی که در حال حاضر برایم خیلی دشوار به نظر 
می رسد، دست و پنجه نرم کنم. کمکم کن تا چشمانم را بر تو خیره نگاه 
دارم. لطفًا خود را برای من ملموس بساز... و مرا برای راه پیش رو دلگرم 
کن. کمکم کن عشق و حضورت را به شکلی ملموس تجربه کنم. من تمام 
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آنچه هستم را به تو می دهم. در نام عیسی، آمین.
همچنین شما را تشویق می کنم که کمی وقت بگذارید و آیات زیر را بخوانید. 
من می توانم از روی تجربه به شما بگویم که کالم خدا زندگی شما را تغییر خواهد 
داد – طرز فکر شما، احساسی که دارید و حتی دید شما نسبت به آینده توسط کالم 

خدا دگرگون خواهد شد. 
من ارمیا ۲9: ۱۱ را دوست دارم. می گوید: »زیرا فکرهایی را که برای شما دارم 
می دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای 

عطا کنم...«
همیشه به یاد داشته باشید که خدا در کنار شماست. او خدای غیرممکن هاست...و 

او کسی است که می تواند از هر موقعیتی معجزه ای بسازد.
خدا شما را دوست دارد

»با مهری ازلی به تو مهر ورزیده  ام؛ از این رو تو را به محبت جذب 
کرده ام.«

ارمیا 3۱: 3
»"حتی اگر کوهها به لرزه درآیند و تلها به جنبش آیند، محبت من نسبت 
به تو متزلزل نخواهد شد، و عهد سالمتی من به جنبش در نخواهد آمد." 

خداوند که بر تو شفقت دارد چنین می فرماید.«
اشعیا 54: ۱۰

خود  در مشک  را  اشکهایم  و  نگاه می داری،  را  آوارگی هایم  شمار  »تو 
می نهی! آیا آنها در دفتر تو نیست؟«

مزامیر 56: ۸
»پیش از آنکه تو را در َرِحم نقش بندم، تو را شناختم، و پیش از آنکه به 

دنیا بیایی، تو را جدا کردم...« 
ارمیا ۱: 5
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خدا به شما کمک خواهد کرد
»پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای 
تو هستم.من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست 

عدالِت خویش از تو حمایت خواهم نمود.«
اشعیا 4۱: ۱۰ 

»حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا 
تو با منی...«

مزامیر ۲3: 4
»خداوند را ُجستم، و مرا اجابت کرد؛ او مرا از همۀ ترسهایم رهانید.«

مزامیر 34: 4
از نهرها عبور کنی،  با تو خواهم بود، و چون  آبها بگذری،  از  »چون 
و  سوخت،  نخواهی  روی،  آتش  میان  از  چون  گرفت.  نخواهند  فرو  را  تو 

شعله  اش تو را نخواهد سوزانید.«
اشعیا 43: ۲

خدا امید شماست
»زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می دانم، که فکرهای سعادتمندی 
است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم؛ این است 

فرمودۀ خداوند.«
ارمیا ۲9: ۱۱

»زیرا خدا فرموده است: »تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک 
نخواهم کرد.«

عبرانیان ۱3: 5
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»زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست!«
لوقا ۱: 37

»نگرانی خود را به خداوند بسپار، که او تکیه گاه تو خواهد بود...«
مزامیر 55: ۲۲

»آنگاه که ترسان شوم، بر تو توکل خواهم کرد.«
مزامیر 56: 3

خداوند پناه و قوت شماست
»دلشکستگان را التیام می بخشد، و زخمهایشان را می بندد.«

مزمور ۳:۱47 

خدا راحتی و قدرت شماست
»ضعیفان را قّوت می بخشد، و ناتوانان را نیروی بیشتر عطا می کند... 
با  و  یافت  تازه خواهند  نیروی  انتظار می کشند،  برای خداوند  آنان که  اما 
بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند 

شد؛ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.«
اشعیا ۲۹:40، ۳۱

شما  به  من  که  گرانباران،  و  زحمتکشان  تمامی  ای  من،  نزد  »بیایید 
آسایش خواهم بخشید.«

متی ۲۸:۱۱
»خدا پناه و قّوت ماست، و یاوری که در تنگیها فورًا یافت می شود.«

مزمور ۱:46
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دعای نجات

خدا دوستدار شما و خواهان داشتن رابطه شخصی با شماست. 
اگر هنوز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید، می توانید 
همین حاال این کار را انجام دهید. کافیست قلب خود را به سوی او بگشایید 

و این دعا را تکرار کنید ...
»پدر، می دانم در حضور تو گناهکارم. لطفًا مرا ببخش و پاک کن. قول 
و  ُمرد  برای من  او  دارم  ایمان  باشد.  تو، عیسی،  در پسر  اعتمادم  می دهم 
گناهانم را با مرگش بر صلیب بر دوش خود گرفت. ایمان دارم که از مردگان 
برای  پدر،  می کنم.  عیسی  تسلیم  را  زندگی ام  حاال  همین  شد.  برخیزانده 
هدیه ی بخشش و حیات ابدی از تو سپاسگزارم. کمکم کن تا برای تو زندگی 

کنم. در نام عیسی، آمین.«
را  شما  پذیرفته،  را  شما  خدا  قلب،  صمیم  از  دعا  این  خواندن  از  پس 
خواندن  برای  می بخشد.  رهایی  روحانی  مرگ  اسارت  بند  از  و  کرده  پاک 
آیه های زیر وقت بگذارید و از خدا بخواهید تا در حالیکه با او  و مطالعه 
در این سفر در حیات جدیدی که یافته اید قدم می زنید، با شما سخن گوید.

اول قرنتیان ۱5 : 4-3 یوحنا 3 : ۱6   
افسسیان ۲ : 9-۸ افسسیان ۱ : 4   

اول یوحنا 4 : ۱5-۱4 اول یوحنا ۱ : 9   
اول یوحنا 5 : ۱3-۱۲ اول یوحنا 5 : ۱   
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کلیسای  یک  کردن  پیدا  در  شما  به  بخواهید  او  از  و  کنید  دعا 
با مسیح  رابطه شما  باعث تشویق و رشد  تا  کند،  کتاب مقدس محور کمک 
شود. خدا همواره با شماست. او شما را روزانه در چگونگی داشتن زندگی 

فراوانی که برای شما مهیا کرده است هدایت خواهد نمود!

اگر آماده اید که سفر شخصی خود را با عیسی آغاز کنید و یا قصد دارید 
شناخت عمیق تری از او به دست آورید، به آدرس زیر مراجعه کنید:

tv.joycemeyer.org/Farsi
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درباره نویسنده

جویس مایر جزو نویسندگان پرفروش فهرست نیویورک تایمز و یکی 
سازمان  واسطه   به  او  است.  جهان  در  مقدس  کتاب  برجسته  معلمان  از 
تعلیم  صمیمانه  شیوه ای  با  و  کاربردی  طور  به  مایر  جویس  خدماتی 
می دهد، تجربیات شخصی خود را بی پرده با دیگران به اشتراک می گذارد 
و به میلیون ها نفر کمک می کند تا اصول کتاب مقدس را در موقعیت های 
خود به کار گیرند و در نهایت امید و احیا را از طریق عیسی مسیح بیابند. 
است  بوده  پرفروش   کتاب های  از  یکی  مکررًا  او  ذهن«  نبرد  »میدان  کتاب 
که به مردم یاد می دهد چگونه در نبرد در ذهن خود، پیروز شوند و »به 
ایاالت  در سراسر  را  بسیاری  کنفرانس های  کنند«. جویس  فکر  افکارشان 
متحده و سراسر جهان برگزار نموده است، و برنامه »زندگی شاد روزانه« 
او از رادیو، تلویزیون و به صورت آنالین برای میلیون ها نفر به بیش از ۱۰۰ 
زبان پخش می شود. او همچنین بیش از ۱3۰ کتاب نوشته است که مجموعًا 

به صد و پنجاه و پنج زبان ترجمه شده اند.



سازمان خدماتی جویس مایر
شهادت به مسیح-محبت به مردم

را  انجیل  مژده  تا  است  شده  خوانده  مایر  جویس  خدماتی  سازمان   
به اشتراک بگذارد، ملت ها را شاگرد سازد و عشق مسیح را گسترش دهد.

از طریق رسانه به مردم می آموزیم که چگونه حقیقت کتاب مقدس را در 
به  تا  می کنیم  تشویق  را  خدا  قوم  و  ببرند  کار  به  خود  زندگی  از  جنبه ای  هر 
جهان اطراف خود خدمت کنند. ما از طریق شاخه  بشارتی سازمان مان به نام 
می کنیم،  ارائه  بشردوستانه  کمک های  جهانی  مقیاس  در  امید«،  دسِت  »گروه 
به گرسنگان غذا می دهیم، به فقرا لباس می پوشانیم، به سالمندان، بیوه زنان 
و یتیمان خدمت، و به همه مردم در هر سنی و در هر طبقه  و جایگاهی کمک 

می کنیم.
سازمان خدماتی جویس مایر بر پایه ی ایمان، صداقت و حامیان متعهدی 

که خواندگی یکسانی با ما دارند، پایه گذاری شده است.

*** 

برای دریافت مطالب دلگرم کننده بیشتر از خدمات جویس مایر، لطفًا بازدید کنید:

tv.joycemeyer.org/Farsi






