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فصل.اول:.دعا.برای.پيشوايان.جهان.

هنوز جنگ به پايان نرسيده است
يك ملوان امريكايی راجع به »كشتی جهان« و كشتی حامل خود گفته است: »بچه ها بياييد با هم سخت دعا كنيم وگرنه 
اين كشتی متالشی می شود!« زيرا كشتی اين جهان مجروح ما پر از سوراخ و آتش است. اگر جنگ جهانی ديگری 
روی دهد همه نابود خواهيم شد. پس بياييد با هم سخت دعا كنيم وگرنه  كشتی اين جهان متالشی می شود! دعوت 
اين ملوان به ساير ملوانان كمك كرد كه خونسردی خود را حفظ نمايند و برای اطفای حريق در كشتی عمليات الزم را 
انجام دادند و كشتی آنها به سالمت ماند و هنوز هم در حركت است. دعا برای ما نيز همين كار را می كند. الزم است 
خونسردی خود را حفظ كنيم تا كار الزم را انجام دهيم و آتش نفرت و تبعيض را خاموش سازيم تا كشتی كره خاكی 
ما به حيات خود ادامه دهد. دعا نفرت، ترس و اضطراب را در موقعی فرو می نشاند كه هيچ عامل ديگری قادر نيست 
آن را آرام سازد. شهادت زير كه اخيرا در روزنامه »يونايد پرس« آمريكا منتشر شده اين حقيقت را اشعار می دهد، 
زيرا می نويسد: »دوازده جوان هر يكشنبه تا سال پس از سقوط سنگر »باتان« دعا می كردند كه پيشوايان متفقين به 
وسيله خدا هدايت شوند. امروز يك سرلشكر امريكايی شخصا از آنها سپاسگزاری نمود. اين بچه ها كه به علت كمی 
سن نمی توانستند در جنگ شركت كنند، ده روز بعد از سقوط باتان تصميم گرفتند كاری بكنند كه به پيروزی كمكی 

بشود و تصميم گرفتند اين كمك به صورت دعا باشد.

سرلشگر ادوارد پ. كينك كه مجبور به تسليم شده و بعدا آن پيشروی خطرناك را نمود، ديروز اين بچه ها را مالقات 
نمود. وی بيش از دو سال در اردوگاه ژاپنی ها زندانی بوده و اكنون مراجعت كرده و می خواست شخصا از اين بچه های 
سيزده، چهارده ساله تشكر كند. او به بچه ها گفت كه برای سربازانی كه با مرگ رو به رو می شوند، ايمان بيش از هر 
چيز ارزش دارد. سرلشگر كينك می گفت: »مردمی كه از زندگی مأيوس اند خيلی نزديك به خدا می شوند. اشخاصی 
كه در زمان صلح بيش از همه از كشيش دور هستند وقتی با مرگ رو به رو می شوند ده ميل راه می پيمايند تا كشيشی 
برای  »اتالنتا« كه  نفری سكنه شهر  اين دسته دوازده  باتان درباره  اردوی  »كاش  باز سرلشگر می گفت:  كنند«.  پيدا 
دعا دور يكديگر جمع می شدند، اطالع می داشت. يقينا دعاهای هفتگی آنها نفوذ عظيمی داشته است«. وقتی بچه ها 
به سخنان سرلشگر گوش می دادند صورتشان از شادی می درخشيد. آنها از ژنرال »مك آرتر« و دريا ساالر »نيميتز« 
و روزولت رئيس جمهور امريكا و فيلد مارشال منتگمری و چرچيل و دريا ساالر »لينك« نامه ها سپاسگزاری دريافت 
داشته اند. ابتدا بچه ها هر هفته برای يك نفر دعا می كردند، ولی باالخره برای صد و پنجاه نفر دعا كردند و هر روز 

يكشنبه نام آنها را تكرار می كردند. 

بيانات ژنرال مك آرتر سبب تشكيل اين دسته شد.  جيمزاو. ورتينگتن پيشوای اين دسته دعا اظهار می داشت كه 
اندكی پس از سقوط جزاير فيليپين ژنرال مك آرتر به بچه ها نوشت كه »با هدايت الهی ممكن نيست كه ما شكست 
بخوريم.« ورتينگتن می گويد كه او مقصود مك آرتر را برای آن دسته بيان كرد. آنوقت بچه ها تصميم گرفتند كه 
مرتبا برای پيشوايان متفقين دعا نمايند. سپهبد روی اس گايگر فرمانده نيروی دريايی »گام« برای آنها نوشت: نما كه 
در اقيانوس بيكران آرام دور از خانه و عزيزان خود می باشيم، برايمان مايه تسلی و الهام است كه بدانيم هرگز در 
فكر و دعا فراموش نشده ايم.« در اوت 1941 دريا ساالر نيميتز به بچه ها چنين نوشت: »دعای اين بچه ها برای پيروزی 
نهايی جواب داده خواهد شد.« روزولت رئيس جمهور فقيد سه هفته پيش از مرگش برای اين دوازده پسر عكسی 
فرستاده زير آن چنين نوشت: »از طرف دوست بچه های باتان به آنها يادگار داده می شود.« اكنون می فهميم كه روز 

پيروزی روز پايان جنگ نبوده، بلكه روز پايان جنگ نخستين بود. 

اين جنگ تا بيست سال ديگر هم به پايان نمی رسد، يعنی تا ما در صلح پيروز نشويم در جنگ پيروز نخواهيم شد. 
البته انعقاد كنفرانس ملل متفق در سانفرانسيسكو مايه خوشوقتی است، ولی اين كار فقط قدم اول به سوی صلح است، 
زيرا امروزه با شدت تمام آتش نفرت بيش از هر دوره ديگر تاريخ مشتعل است. تنفر نژادی كه در آفريقای جنوبی و 
حتی در امريكای جنوبی و ساير كشورها برقرار است، ممكن است سبب خونريزی عظيمی به مراتب بدتر از قتل عام 
يهود به دست آلمان های نازی گردد و هر آدم عاقلی به خوبی متوجه آن خطر می باشد. هندوستان، چين، آرژانتين 
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و تمام كشورهای اروپا پر از ديناميت هايی است كه ممكن است جهان را متالشی سازد. ما بايد يك ارتش نوين ده 
برند.  كار  به  برای خرابی  بالدار  تخريبی بمب های  به قوت  تعليم دهيم كه سالحی  را  آنها  و  نموده  تجهيز  ميليونی 
سالح های ديگر، دشمنان را بيچاره می سازد، ولی اين سالح  ما بايد دشمن را دوست نمايد و زخم مهلكی كه سرش باز 
شده و اثر بمب ها در جهان مانده شفا دهد. فقط دعا كه قدرت بی پايان خداوند را آزاد می سازد می تواند در اين پيكار 
نهايی بر افكار و قلوب بشر پيروز شده و عليه تنفر جنگيده و برای پديد آوردن يك جامعه سعادتمندی مبارزه كند. 

عيسی مكرر فرمود كه دعای صحيح كوه را از جا حركت می دهد و هر كاری را می تواند انجام دهد. قبل از اين جنگ 
مردم  اكنون  ولی  نمی دانستند،  متناسب  امروز  برای  اقال  يا  و  می دانستند  شرقی«  »اغراق  را  او  عجيب  بيانات  مردم 
فكرشان تغيير يافته و امروز همگی با شدت با ايمان و قدرت دعا روی می آورند. قسمت اعظم اين روحيه از جبهه 
جنگ سرايت كرده و ميليون ها اشخاص كتب سربازانی را كه در زمان جنگ راجع به دعا نوشته اند خوانده اند. شايد 
امريكاييان مقاالت بی شماری كه سربازان، دريانوردان و هوانوردان در مجالت امريكا نوشته و می گويند دعاهايشان 
مستجاب شده، خوانده اند. امروز فقط معدودی از اشخاص تحصيلكرده درباره نيروی خدا ترديد دارند، ولی ميليون ها 
نفر مردم خود را مقصر می دانند و می گويند كه اگر در قسمت های ديگر كشفيات علمی مطالعات زيادی نموده ايم، 
نتوانسته ايم تحقيقاتی در اطراف فايده عظيم و قدرت عجيب دعا بنماييم، مخصوصا در اين ساعات بسيار بحرانی كه 
در تاريخ بشر پيدا شده احتياج داريم كليه قوای خود را به كار بريم. متأسفانه قوه دعا را كه بزرگترين قوا می باشد 

ناديده می گيريم.

ولی بهتر است كه اكنون از دعا غافل نباشيم. »كردل هال« وزير خارجه اسبق امريكا ما را قبال مستحضر داشته و گفته 
است: »نژاد بشری با سخت ترين بحران ها رو به رو شده است. ما كه در ميدان عمل هستيم بايد خط مشی آن را تعيين 
 5000 ساعتی  می توانند  كه  ساخته اند  مصنوعی  آدم های  دانشمندان  هستيم.  موحشی  بحران  دچار  واقعا  ما  كنيم.« 
كيلومتر پيش بروند و مواد فوق العاده شديداالنفجاری تهيه نموده اند كه با فعاليت شيطانی عجيبی به يك بار ميليون ها 
نفر را از بين می برد و همه دانشمندان با انتونی ايدن و ژنرال ايزن هاور موافقند كه ما نمی توانيم از يك جنگ سوم 
جهانی جان سالم به در بريم، ولی تا كنون ما هرگز صلح پايدار نداشته ايم. بدبختی ما نيز همين است. ما اكنون بايد 
يك راه راستی را كه سابقا هرگز در آن سالك نبوده ايم پيدا كرده و آن را دنبال كنيم. اگر اين راه را پيدا نكنيم هالك 
خواهيم شد. طريق وصول به صلح طريقی است كه قبال در آن سالك نبوده ايم، ولی اين طريق برای انسان مجهول 
نيست. اين راهی است كه عيسی به ما داده و فرموده است: »همسايه ات را چون نفس خود دوست بدار.« و اين دوستی 
نبايد فقط لفظی باشد، بلكه بايد دوستی عملی باشد. خوب است بطوری كه عيسی فرموده هر شخصی حيات خود را 
صرف خدمت به ديگران نمايد و مردم نيرومند جاه طلبی خود را فدای خير عموم افراد بشر نمايند تا همه فرصت های 

مساوی داشته باشند. 

اگر ما طريق عيسی سلوك كنيم خود اين طريق صلح و سالمتی است، ولی مردم ميل ندارند كه بدينطور تغيير اساسی 
بنمايند، آنها هنوز هم سعی می كنند كه حرص و خودپسندی را به كار اندازند. در طی مذاكرات صلح ملل برای كسب 
امتيازاتی پافشاری كرده و در پی منافع خصوصی خودپسندانه می باشند و سعی می كنند امتيازاتی تحصيل نمايند كه 
يقينا سبب جلب نفرت ديگران خواهد شد. قبل از كنفرانس سانفرانسيسكو سناتور واند برك نوشت كه ملل هر يك 
می كوشند تا خود را مقدم دارند و مثال امريكا می گويد من بايد اول باشم، انگلستان می گويد انگلستان بايد مقدم باشد 
و روسيه می گويد شوروی بايد مقدم باشد و همين رويه است كه سبب بروز كليه جنگ ها شده است. ممكن نيست 
صلح دوامی داشته باشد مگر اينكه بگوييم »همه جهان مقدم باشند«. هيچ قسمت از دنيا چه امريكا و چه انگلستان و چه 
روسيه و هيچ منافع خصوصی به اندازه منافع و سعادت عمومی اهميت ندارد. پس عبارت »ملكوت تو در جهان بيايد« 
فقط مربوط به مسيحيان نيست، بلكه تنها راه ممكن برای وصول به صلح دائمی است. ما هنوز هم در پرحرارت ترين 

مرحله جنگ ميان طريق عيسی و طريق از و طمع هستيم. 

متفقين توانستند مرض سرطان روحی ايتاليا، آلمان و ژاپن را قلع نمايند، ولی هنوز مرض سرطان تمام شرائين جهان 
را مسموم ساخته و بار ديگر طغيان كرده و همه جهان وجود را از بين خواهد برد، مگر اينكه جز ريشه سرطان را از 
دستگاه وجود جهان درآوريم. هيچ كس جز خدا نمی تواند خون شريان ها را صاف كند و خدا هم فقط وقتی عامه و 
قاطبه مردم پشتيبانش باشند می تواند اين مرض را قلع و قمع نمايد. پس بايد دعا كنيم كه اعجاز الهی صورت بگيرد 



3

وگرنه به كلی هالك می شويم، زيرا اگر ما تسليم خدا نشويم تنها چاره او اين است كه زمين را از لوث وجود پاك 
نموده، و كار خود را از سر شروع كند! پس اكنون موقع داشتن اعتماد يا نوميدی نيست، بلكه موقع روی آوردن به 
خداست؛ موقع فروتنی، توبه، تصميم راسخ، اصالح و اطاعت با صميميت كامل به اراده خداست. امروزه همه ما از پيرو 
جوان در جامعه و در خانواده يكسان دارای اهميت می باشيم. آينده دنيا وابسته به اين است كه شما وعده كافی از 
مردم با وسعت نظر و كثرت دعا كنيد. عده معدودی از مردم نقشه صلح را می كشند و چند صد نفری هم در اين ايده 
تأثير دارند. بقيه افراد بشر كه متجاوز از چند صد ميليون نفرند به اظهارنظر قادر نيستند. ما بايد سكوت كنيم، ولی 

الزم نيست بيچاره باشيم، زيرا بيچاره ترين مردم هم می توانند دعا كنند. 

ميليون ها افراد عادی همچون ما بايد بی گناهی فروغ سپيد دعا را هر روز بر پيشوايان جهان تابان سازيم. ما بايد سر 
پيشوايان را به سوی خدا برافرازيم تا سخن او را شنيده و از او اطاعت نمايند. اگر فقط عده كمی از مردم به قدر كافی 
دعا كنند و در شريان عالم بشريت قوی ترين داوری جهان را تزريق نمايند، زيرا ما همچون رگ و شريانی هستيم 
كه خدا به وسيله ما می تواند قدرت بی پايان خود را جاری سازد. دعا برای روابط بشری به منزله خون سلول های بشر 
است. اگر عده كافی از ما به اندازه كافی دعا كنيم، صلح دائمی به وجود خواهد آمد. اگر ما دعا نكنيم و عده كافی از 
مردم هم مثل ما باشند باز در ظرف 25 سال درهای جهنم به سوی بشر باز خواهد شد و ما و خانواده های ما گرفتار 

عواقب سهمگين و خونين جنگ س.م جهانی شده نابود خواهد گرديد. 

پس همه ما الزم است برای نجات جهان از قوی ترين دشمن جهان كه جنگ می باشد دعا كنيم. ممكن است بگوييد 
»دعا تنها كافی نيست، ما اعمال صحيح الزم داريم.« بلی همين طور است! ولی دعا دری است كه فكر ما و فكر پيشوايان 
ما به سوی خدا باز می كند تا ما و آنها بدانيم چه عملی صحيح است. هر مردی كه هر دو طريق را برای كار كردن 
آزمايش قرار داده و گاهی با دعا و گاهی بدون كار كرده به حقيقت بيان يك اسقف اعظم پی برده كه می گويد: »ای 
خداوند، يك ساعت كوتاهی كه در حضور تو صرف شود چه تغيير عظيمی به وجود می آورد. چه بارهای سنگينی در 
اثر آن از سينه ما برداشته می شود و چه زمين های خشكی در اثر رگبار دعا شاداب می گردد وقتی كه ما زانو می زنيم، 
همه چيز ما را تهديد می كند، ولی وقتی بلند می شويم دور و نزديك با زمينه روشن و واضح در برابر ما نمودار می شود. 
هنگام زانو زدن چقدر ضعيفم و هنگام برخاستن برخاستن چقدر پر از نيرو! پس چرا ما چنين ستمی به خود با ديگران 
روا داريم كه پيوسته نيرومند نباشيم و گاهگاهی دچار غم شده و ناتوان و بزدل و مضطرب و رنجيده شويم، در صورتی 

كه دعا با ماست و شادی و نيرو با ماست و شادی و نيرو و شهامت در نزد خداست! 

ما محتاج رودخانهىايم نه يك قطره!
دوستی می پرسيد: »اگر دعا می تواند جهان را نجات بخشد، پس چرا دعاهای پاكدالن تاكنون مؤثر واقع نشده است؟« 
علتش اين است كه دعاهای آنها چون قطره است در حالی كه ما به رودخانه نيازمنديم. در واقع جهان حاصل نيروهای 
فكری بشر است كه هر يك برای برتری در تالش هستند. ما از آن سبب جنگ های گذشته را ديده ايم كه در سر تا 
سر جهان اراده مردم با اراده مردم با اراده خدا مخالف بوده است. صدها مردم دعا می كردند در صورتی كه ما واقعا 
صدها ميليون اهل دعا الزم داشتيم. مردم هر هفته چند دقيقه دعا می كنند، در صورتی كه تمام هفته و تمام سال و پی 

در پی بايد دعا كرد. 

نيروهاى دعاى جماعت
وقتی ما دعا می كنيم خدا را تحريك نمی كنيم كه بيشتر كوشش نمايد، بلكه پيشوايان جهان، سياستمداران و روحانيان 
را تحريك می نماييم كه بيشتر كوشش نمايند. وقتی عده بی شماری از ما برای پيشوايان خود دعا  می نماييم يك نيروی 
روحانی نامرئی و بسيار زورمندی افكار و چشمان ما را به سوی خدا برمی افرازد. روح او به وسيله دعای ما به سوی 
پيشوايان جاری می گردد و او می تواند مستقيما با آنها صحبت بدارد. ما به وسيله دعا به مراتب بيشتر می توانيم كار 
انجام دهيم تا اينكه شخصا به كاخ زمامداران لندن و امريكا و كرملين رفته و به آنها نشان دهيم كه چه بكنند! اگر 
آنها به پيشنهاد ما گوش بدهند شايد خود ما هم كم و بيش مشتبه باشيم، ولی آن چه خدا در موقع استماع زمامداران 
غالب  بشر.  به  تا  به خدا گوش دهند  كه  است  بهتر  مراتب  به  زمامداران  برای  است.  به سخنانش می گويد درست 
مردم امريكا به هيچ وجه نمی توانند داخل كاخ سفيد شده و به رئيس جمهور امريكا نصيحت كنند. شايد او اصال وقت 
خواندن نامه های آنها را هم نداشته باشد، ولی می توان چيزی به مراتب بهتر از نصيحت به او داد يعنی او را در حضور 
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خدا برافراشت و تشنه معرفت الهی نمود و اين بزرگترين كاری است كه يك نفر می تواند برای ديگری بنمايد. ما 
می توانيم به وسيله دعا هر روز هر چند بار بخواهيم به كاخ رئيس جمهور سر بزنيم و هر بازديدی از اين قبيل ما را 

ميان خدا و رئيس جمهور رابط می سازد.         

نيرومندترين قدرت روى زمين
واعظی ناگهان اين فكر به خاطرش رسيده گفت: »اگر واقعا دعا راست باشد، اين موضوع بزرگترين حقيقت عالم 
وجود است! پس معنيش اين نيست كه اگر عده كافی از ما به قدر كافی دعا كنيم، می توانيم هر فرد اين جهان را وا 
داريم كه به سوی خدا نظر كرده و به سخنان خدا گوش بدهد. پس ما می توانيم جهان را دگرگون سازيم.« بلی او 
حق داشت. دعا نيرومندترين قوه اين جهان است! ميليون ها بار قوت جهان آزموده شده است. اگر عده كافی دعا 
كنيم می توانيم دنيا را نجات دهيم، بلی اگر به قدر كافی دعا كنيم، ولی واعظ نامبرده در حين حرارت روحانی خود 
راه افراط پيموده گفت: »اگر ما می توانستيم همه مسيحيان را واداريم كه روزی يك دقيقه دعا كنند، بود جهان نجات 
يابد.« به نظر نگارنده اين امر كافی نيست مثال ممكن نيست خورشيد با روزی يك دقيقه تابيدن موجودات را زنده نگه 
دارد. حيات هم محتاج اشعه آفتاب است، ولی با اين حال يك شعاع از مليون ها اشعه حيات نمی بخشد. يك قطره از 
ميليون ها قطره نمی تواند به ريشه درخت برسد هم چنين بايد ميليون ها مرتبه توده های خاك معدن كيمبرلی را زير 

و رو كرد تا يك قطعه الماس كشف نمود. 

گفته شده كه اگر تمام تخم ها يك نوع مارماهی مبدل به مارماهی می شد و غئا هم پيدا می كردند فاصله ميان زمين و 
خورشيد را دو ساله پر می كردند. طبيعت تا اين اندازه افراطی است! مقدار خيلی قليلی از نوشته ها و بيانات ما مردم را 
به عمل تحريك می كند. پس اگر ديديم كه هميشه دعای ما به كسانی كه برايشان دعا می كنيم و در عوض هر دعای 
ما شايد در محلی به يك نفر می رسد، پس بايد راضی باشيم و پيش برويم! در حقيقت اين موضوع به قدری مؤثر است 
كه اگر ما مسيحيان به دستور مسيح از روی ثبات قدم دعا كنيم و لغزش نخوريم می توانيم دنيا را عوض كنيم، ولی 
دعاهايی كه گاه و بی گاه از روی ترديد و ضعف بشود فقط نتايج ضعيفی به بار می آورد. پس با روزی يك دقيقه دعا 

كردن نجات نمی يابيم!

پيروزى آسان نيست 
بايد متوجه باشيم كه وصول به پيروزی آن قدر هم آسان نيست. دعا نيرومند است، ولی نيرويش مانند نيروی ضربت 
چكش نيست كه با يك ضربه جسم را زير چكش خرد نمايد، بلكه مانند نيروی اشعه آفتاب و قطرات باران است كه 
چون بی شمار و پی در پی می رسد مانند بركت است. پس ما مسيحيان بايد ياد بگيريم كه برق ميليون ها دعای آنی 
را بر مردم دور و نزديك ساطع سازيم و بدانيم كه بسياری از دعاها ممكن است نتايج محسوسی نداشته باشد، ولی 
باالخره يكی از آنها به هدف خواهد خورد. وقتی باتالقی را از سنگ پر می كنيم ممكن است صدها بار سنگ زير آب 
ناپديد گردد تا باالخره يك سنگ در سطح آب پديدار گردد، ولی همه سنگها الزم است. اگر ده ميليون مسيحيان 
امريكا كه دعا می كنند هر روز چند مرتبه و چند دقيقه برق دعاهای خود را به طرف رئيس جمهور سناتورهای امريكا 
ساطع سازند، زمامداران احساس يك قدرت آرام روحانی می نمايند كه تقريبا آنها را از صندلي شان بلند خواهد نمود. 
خوب است ده ميليون نفر اين قسمت را امتحان كنند، ممكن است با كارت پستال يا به وسيله تلگراف به آنها اطالع 
دهيم كه برايشان دعا می كنيم و بدن طريق به آنها كمك  كنيم كه با خدا هماهنگ گردند، ولی دوستی می گفت: »اما 

آيا می توان ده ميليون نفر را يافت كه مايل به دعا باشند؟ آيا آن بيشتر جنبه خيالی ندارد؟«

براى بسيج پانصد ميليون نفر
اكنون ما قدری محاسبه می كنيم و به عضويت كليسا تنها اكتفا نمی نماييم. ما در پی اشخاصی هستيم كه واقعا دليلی 
و  زنان شوهردار  از عزيزانشان دورند،  داده،  از دست  را  اوالدشان  اشخاصی كه  يعنی همه  دارند،  برای دعا كردن 
دلبستگان سربازان جبهه، پدران، مادران، خواهران و برادران، دوستان نزديك، هر مادر جوان با نوزادی كه در آغوش 
دارد و شوهرش در جنگ است، همه اينها در دعا به خدا متوجه اند. همين طور جوانان و سربازان مجروح و معلول، 
نابينا و بی دست و پا بايد دعا كنند. اينها اگر با نوميدی وجود خود را بی فايده حس كنند، عصبانی و يا ديوانه می شوند. 
جوانی  در  كه  اشخاص  بسياری  دارند.  تعلق  دعا  ارتش  اين  به  »عتيقه« شده اند  آنها  تصور می كردند  كه  پيرمردانی 
زندگي شان با بدبينی می گذشته وقتی رو به پيری می رسند و ديگر بی مصرف و تنها هستند به خدا روی می  آورند. مثال 
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زن يا شوهری كه همسرش مرده و يا اوالدش ازدواج كرده و از آنها دور شده است و مادر بی شوهر يا پدر بی كس 
همه مشتاقند دعا كنند در صورتی كه بدانند دعا برای آنها تأثيری دارد. ميليون ها مردم منزوی ديگر از قبيل مردان 

و زنان مجرد كه در اتاق های اجاره می خوابيدند و غذا در مسافرخانه می خوردند نيز هستند. 

مسافرين زن و مرد كه به ندرت با اشخاصی صميميت پيدا می كنند و هرگز با غريبه هايی كه در خيابان ها از كنارشان 
ولی   كار می كنند،  با دست خود  و زن  مرد  ميليون ها  كنند.  دعا  اينها همه می توانند  نمی كنند،  پيدا  تماس  می گذرند 
فكرشان بيكار است. كار آنها مانع مطالعه می شود، ولی می توانند دعا كنند. چيزی كه بيشتر اهميت دارد اين است كه 
وقتی می بينند دعاهايشان برای نجات مردم دنيا اهميت دارد دعا می كنند. زنان می توانند در حين خياطی، غذا پختن، 
ظرف شستن و مرتب كردن تختخواب و مراقبت كردن از بچه ها چنان كه »الرنس« راهب در آشپزخانه خود دعا 
می كرد؛ شرطش آن است كه معتقد باشند دعاهايشان برای تعيين سرنوشت بچه ها و اوالد و اطفالشان مؤثر است. 
تمام اشخاصی كه نامشان ذكر شد بالغ بر يك صد ميليون نفر می شود. همه می توانند ساعت های متوالی صرف دعا 
كنند. افكار اينها قسمت اعظم روز خالی است، قلبشان گرفته است و آرزو می كنند كه لزوم دعا را احساس نمايند و 

دلبسته باشند. آنها می خواهند بفهمند كه واقعا كار مفيدی برای دنيا انجام می دهند. 

آنها هم به مبارزه می پردازند، ولی مشروط بر اينكه معتقد باشند كه آينده دنيا به دعاهايشان بستگی دارد. در اروپا 
و آسيا ميليون ها افراد هستند كه گرفتار عواقب خطرناك و جهنمی شده و خانمان آنها از دست رفته، خانوادهايشان 
نابود شده و كار و كسبشان به هم خورده و اميدشان به نااميدی مبدل گرديده و جز خدا راه اميدی ندارد. چهار صد 
ميليون افراد بشر دچار بدبختی جنگ، فقر، ناخوشی، نقص و فقدان اعضای بدن می باشند و در پی طريقی برای رهايی 
هستند و با كمال حرارت و از روی نااميدی دعا می كنند مشروط بر اينكه دعا برايشان جهان جديدی ايجاد می كند، 
ولی مردان و زنانی كه خيلی مشغله دارند و فكرشان كامال سرگرم كار و زحمت است چطور؟ اين اشخاص اگر هم 

فرضا نگاهشان به صفحات اين كتاب بيفتد با عجله صفحات آن را ورق زده و می گذرند. 

اينها پيوسته مورد مراجعه و هجوم مردم و مسايل بغرنج و افكار گوناگونند و فكر می كنند كه برای دعا وقت ندارند، 
ولی در اشتباهند. اين اشخاص پر مشغله هم هر روز صدها فواصل كوتاه وقت دارند كه می توانند به سرعت برق دعا 
را ساطع سازند و برای بانيان دنيای نوين دعا نمايند. حتی وقتی هم در فشار خانواده و كسب واقع شوند می توانند بطور 
آنی و مخفی پيام دعا را به سوی خدا رها كنند. از اين ذخيره عظيم نفرات، يك ارتش ده  ميليونی كه تعداد آن برابر 
ارتش مجهز امريكا در جنگ گذشته می باشد، می توان مجهز نمود. بعضی از اينها هر روزی صد بار و بعضی روزی ده 
بار  دعا را رها می كنند. وقتی هر روزه يك صد ميليون دعا همچون باران بر پيشوايان جهان ببارد، يك حس مسؤوليت 
مقدسی در آنها ايجاد می كند و يك محبت الهی برای بشريت و عطش عظيمی برای توجه به خدا و قبول نقشه اش در 
آنها به وجود می آورد. مالحظه كنيد كه وقتی ده ميليون نفر از ما برای پيشوايان جهان دعا كنيم، در ما و در پيشوايان 
جهان تأثير عظيمی خواهد داشت. چنين دعايی ما را بزرگتر و عالقه مندتر در امور مهم جهان خواهد نمود و بيشتر 
و بهتر خواهيم توانست با دقت حقايقی كه ما را به دعايی از روی هوشياری رهبری كند مطالعه كنيم و هزاران افكار 

نوين برای كمك به دنيا در ما پيدا خواهد شد.

دعاهاى ما خيلى ناقص است
ميليون ها افراد در زمان جنگ دعا كرده اند كه فرزند، شوهر و برادر و اقوامشان سالم از جنگ بازگردند. اينها خوب 
است، ولی نبايد به همين جا ختم گردد. دعاهايی كه تنها برای بستگان نزديك ما و يا حتی برای كشور ما باشد خيلی 
ناچيز و ناقص است. اگر بگوييم: »خدايا فرزند ما را سالم به ميهنش برسان و ما را از گناه و خطر حفظ فرما و كشور 
ما را بركت بده اين دعا خوب است، ولی ناچيز و ناقص است. مردم الزم است ياد بگيرند كه با هر دعايی كه برای 
فرزندانشان كه در جنگ هستند دعايی هم برای چيزی كه مسبب جنگ فرزندان شده بكنند تا بدانند كه عدم انجام 

اراده خدا سبب جنگ می باشند. 

آينده بشر به وسيله افكار كوچك تهديد مى شود
امروز دعا به قدری الزم است كه هرگز در تاريخ بشر سابقه نداشته و الزم است پيشوايان در اسرع وقت به قدركافی 
وسعت پيدا كنند. مردمی كه طرح يك جهان متحدی را می كشند، پيشوايان بسيار وطن پرست قوم هستند و ناگزير 
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نظريه آنها تار و پودش از محبت و عالقه به كشور بافته شده است. اينها با كمال شدت قوم خود را دوست دارند و 
ذاتا در پی تحصيل مزايای ملی هستند. روزنامه نگاری در كنفرانس سانفرانسيسكو نوشته است: »هفتاد ملت كوچك 
جهان هر يك تا دم مرگ مصمم به تحصيل تقاضای خود می باشند و در اين قسمت عينا مثل كشورهای بزرگند.« در 
ماه های گذشته روزنامه ها و راديوها راجع به جرايم سياستمداران و كشمكش ميان پيشوايان انگليسی و هندی عدم 
اختالف  نژادی،  اختالفات  كارگر،  و  ميان سرمايه دار  پايان ناپذير  نبرد  روزانه،  اعتصاب های  امريكای جنوبی،  اعتماد 
عقيده ميان وزرای خارجه و مناقشات راجع به تفوق هوايی و آنتريك های بانكداران بين المللی و خالصه هزاران تالش 
خودخواهانه ديگر كه ذكر آنها مايه دردسر است، اخباری منتشر نموده اند. رگبار دعا به آرامی برف بايد بر پيشوايان 
هر ملتی ببارد و آنها را از حسد، سؤظن، حرص، تبعيض و نفرت زياد و مبادله ملل ضعيف كه سبب پيدايش جنگ های 

جديدی می گردد، فرو ريزد.

در موقع گشايش كنفرانس اتحاد امريكا منعقده در مكزيكوسيتی يك عده مرد و زن مسيحی كه در گالری نشسته 
بودند برای كليه نمايندگان دعا می كردند. آن كنفرانس منتهی به موافقت هايی شد كه از حدود انتظارات خوش بين ترين 
به  قطعی  دعای  برای  تقاضاهايی  كليساها  ائتالفی  شورای  سانفرانسيسكو  كنفرانس  از  قبل  می كرد.  تجاوز  اشخاص 
اطراف فرستاده و دسته های مردم برای دعا تشكيل گرديد و در طی تمام مدت كنفرانس دعا می كردند. مسايلی كه به 
نظر حل نشدنی می رسد باالخره با موفقيت حل شد. ما بايد برای مجلس شورا و سنا دعا كنيم، زيرا آنها اختيار دارند 
كه عهدنامه ها را رد كرده يا قبول نمايند. ما بايد به سناتورها و نمايندگان مجلس شورا نامه نوشته و به آنها بگوييم 
كه برايشان دعا می كنيم، نامه های گمنام ترين اشخاص در كاخ رئيس جمهوری خوانده می شود و در امريكا اشخاصی 
كه از طرف ملت انتخاب می شوند مقدم بر همه چيز برای دهندگان خود اهميت می دهند. ما بايد برای نخست وزير 
انگلستان و رئيس جمهور امريكا و مجلس عوام انگلستان و مجلس امريكا و زمامداران شوروی و فرانسه و چين و كليه 

اشخاص ديگری كه در اين دنيای متغير به سرعت به قدرت می رسند دعا كنيم.

اگر ما چندين مرتبه در روز و هر مرتبه ده ثانيه برای آنها دعا كنيم، شايد بيشتر به نتيجه برسيم تا اينكه يك مرتبه 
نيم ساعت دعا كنيم. يك تمرين بسيار خوب اين است كه مثال در حين خواندن روزنامه ده ثانيه توقف نموده و برای 
هر شخصی كه وجودش در سياست دنيا مؤثر است دعا كنيم. فرض كنيد ده ميليون نفر در حين خواندن روزنامه برای 
هر شخص و يا هر واقعه مهمی دعا كنند! اگر ده ميليون نفر بايد چنين كنند شما و من هم بايد چنين كنيم، يعنی ما 
بايد پيشرو باشيم تا ديگران به دنبال ما حركت كنند. اگر ما فقط دعا كنيم، امور اصالح می شود. ما از اين لحاظ قوی و 
نيرومند هستيم. متوحش شدن، نااميد شدن و يا تمسخر كردن و طعنه زدن همه بيهوده است و فقط كارها را سخت تر 
می كنند. دنيا اكنون در وضعيت روحی ناهنجاری است، ولی وقتی ما يك ارتش دعا مجهز كنيم، لشكريان بی شماری 
با خدا همراه ما هستند! اگر مردم عالقه مند بدانند كه دعا می تواند جهان را نجات بخشد با كمال شدت دعا می كنند. 

آنها منتظرند تا ما پيشقدم شويم.

زنبوران مأمور تهويه
الزم است كامال مثل »زنبوران مأمور تهويه« كه گلن كالرك در كتاب بسيار سودمند خود راجع به »دعای ربانی« نوشته 
است باشيم، زيرا می گويد: »از كندوی زنبوران آهنگی چون صفير به گوش رسيد... كه بی شباهت به زمزمه امواج دريا 
نبود. پيرمرد پرورش دهنده زنبور آهسته گفت: »اينها زنبوران مأمور تهويه اند و كارشان اين است كه هوای كندو را 
تازه نمايند. اينها طوری ايستاده اند كه سرشان كه سرشان به طرف پايين و متوجه به مركز كندو است. بلهايشان به 
قدری سريع در حركت است كه اگر به آن نگاه كنيد تصور می كنيد كه به مه يا غبار لرزانی می نگرد. اينها هوای كثيف 
را از يك طرف مدخل به خارج می كشند در حالی كه از طرف ديگر هوای خالص را مكيده به درون كندو می آورند.« 
سپس پيرمرد پرورش دهنده زنبوران به نزديك كندو رفت در حالی كه شمع فروزانی به دست داشت فوری جريان 
شديد كندو شمع را خاموش كرد و پيرمرد گفت: »زنبوران مأمور تهويه، هوای كثيف را خارج رسانده و هوای تازه را 

به داخل می دهند. آيا آنهايی كه خود را مسيحی می خوانند نيز نبايد چنين كنند؟« 

مأمور  زنبوران  كافی  قدر  به  ولی  دارد،  كاگر  زنبوران  بخواهد  قدر  هر  امريكا  »كشور  گلن كالرك می گويد:  سپس 
تهويه ندارد. امروزه در آمريكا بزرگترين احتياج ما به دعاست....  »هوايت فيلد« كه بزرگترين نتيجه را از بشارت در 
كشور امريكا گرفته، پيوسته هر جا می رفت يك نفر آدم ناقص الخلقه كوتاه قامتی را كه به دعا جدا معتقد بود همراه 
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می برد. دعاهای اين مرد خيلی بيشتر از موعظه های هوايت فيلد در كسب نتايج مهم مرثر واقع می شد... . ارتش عظيم 
مردمان گوشه نشين، پيرمردانی كه فكر می كنند زندگي شان به سر رسيده، بيماران بستری كه در پی فرصتی هستند 
تا زندگي شان ارزش و مفهومی پيدا كند، اينها همه بزرگترين منابع دست نخورده بشريت هستند، همين مردمی كه 
تصور می كنند حياتشان به هيچ وجه حائز اهميت نيست. پس سنگ هايی را كه معماران اجتماع رد كردند، سنگ زاويه 
ساختمان می گردد. اگر شما آدمی منزوی هستيد آيا در بزرگترين جهاد روحانی كه تاكنون در دنيا آغاز شده با ما 
در اين تالش شريك نمی شوند؟... ما می خواهيم كار بسيج همه مردم منزوی را با فروتنی و غيرمرئی پيش ببريم!...
می خواهيم آنها را به يك سپاه عظيم زنبوران مأموران تهويه روحانی كه با سكوت كار می كنند مبدل سازيم! سپاهی 

كه بر جهان پيروزی خواهند يافت!«

سكوت نيرومندتر از هياهو و جنجال است!
اشخاص عاقل ديگر ممكن است از ارزش دعا بكاهند، زيرا دعا آرام و پنهانی كار می كند. ما غالبا فريب خورده، فكر 
می كنيم كه سر و صدای بيشتر از سكوت اهميت دارد. مثال كار سر و صدای جنگ به مراتب بيشتر از رشد آرام و 
بی صدای يك مزرعه گندم است، در حالی كه گندم بی صدا ميليون ها نفر را خوراك می دهند و جنگ پرهياهو ميليون ها 
نفر را از بين می برد! هيچ كس جز خدا نمی داند كه چه بسيار دعا سير تاريخ را تغيير داده است. بسيار مردمی كه دعا 
می كرده اند جز در پيش خدا اجری نداشته اند. ما در اين خطر هستيم كه از دعا روی تافته به چيزی كه پرهياهوتر 
است. از قبيل سخنرانی، توپ و تفنگ و غيره متوجه می شويم، زيرا منظورها و محرك ها درهم آميخته اند. البته ما به 

ايجاد دنيای بهتری عالقه منديم، ولی در ضمن می خواهم مردم اجر عمليات ما را بدهند. 

دعای مخفی برای ديگران در تمام روز محك عدم خودپسندی می باشد. نفس اماره و پست  ما بايد نابود گردد و يك 
تا از آن مجرا حرارت خدا به سيله دعای بی پايان و محبت آميز بالمانع جاری  باقی بگذارد  مجرای فراموشی نفس 
گردد. بهترين نوع مصاحبت الهی اين نيست كه برای خودمان از خدا چيزی بطلبيم، بلكه آن است كه اجازه دهيم خدا 
به وسيله ما بركات بی پايان خود را بر جهان جاری گرداند. در كتب قديم يهود می خواهيم كه اگر شهر سدوم ده نفر 
آدم خوب می داشت نجات می يافت! امروزه دنيا ده ميليون آدم نيكو می خواهد. هر كس به قدر كافی در مسيحيت 
افراد كافی  باشد و گرنه برای نجات عصر حاضر  اين ده ميليون  از  بايد يكی  اين صفحات را بخواند  باشد و  راسخ 

نخواهيم داشت.      
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دعا را نمی توان به وسيله سه نفر يا پانصد نفر كه دور ميز گردی بنشينند و اشكاالت دنيا را مطرح نمايند نجات داد، 
ولو اينكه نقشه های آنها هم از طرف خدا باشد. البته كار آنها حياتی است و بسيار اهميت دارد، ولی كافی نيست. اين 
اشخاص ممكن است پيشینويس صلح را تنظيم نمايند، ولی وقتی مردم و اقوام مختلف در اثر احساس عدم عدالت 
و  شرقی  هند  آسيا،  آفريقا،  در  نيست.  بيش  پاره ای  كاغذ  جز  عهدنامه ها  اين  نمايند،  نفرت  يكديگر  از  كلی  بطور 
امريكای التين سه پنجم افراد كه بی سوادند گرفتار بردگی و فقر و گرسنگی و ناخوشی و مرض های سنگينی هستند 
و از طلوع تا غروب آفتاب به تمام معنی جان می كنند. بلی سه پنجم مردم روی زمين در فقر و گرسنگی و محروميت 
و نادانی و ترس و نااميدی به قدری گرفتارند كه در كشور امريكا پست ترين افراد وضعشان از آنها بهتر است. اين 
جنگ، اروپا را به اين روز انداخته و اكنون بدبختی چهار پنجم مردم روی زمين را فرا گرفته است. در اين سرزمين ها 
كه نفرت حكمفرماست هيتلرهای جديدی پيدا شده و مورد تشويق مردم قرار خواهند گرفت! اگر اين بيچارگان را كه 
از شدت استيصال در صدد انقالبند بمباران كنيم از وقوع جنگ سوم جهانی جلوگيری نخواهد شد! زيرا قوای تأمينه به 
زور نمی تواند چندين ميليون نفوس كشورهايی كه از فقر و پريشانی مشرف به هالكت هستند آرام سازد، زيرا قوای 

تأمينه نسبت به مردم قحطی زده خيلی ناچيز است. 

اگر ما بخواهيم اين مردم را در هم بشكنيم بايد چندين ميليون افراد بشر را نابود سازيم و به قدری قصابی كنيم كه 
هيتلر هم با آن همه قساوت قلب در مقابل ما جزو اوليای مقدسين محسوب می گردد! ما نمی توانيم آنها را شكست 
بدهيم. در جنگ اخير خدا با ما بوده، ولی عليه مظلومان بجنگيم خدا طرفدار آنها خواهد بود و توسط همان مردمان 
مظلوم ما را نابود خواهد ساخت. پس اشكال مسأله صلح در قدرتی نيست كه برای مطيع ساختن مردم ستمديده به 
كار می بريم، بلكه در قوتی است كه برای عالج بدبختی های آنها اعمال می نماييم. اين روش مطابق روش سامری نيكو 
است و به عبارت ديگر طريق عيسی و تنها راه نجات است. ما بايد هر چه زودتر نواحی ستمديده روی زمين را اصالح 
نماييم تا سال 1965 خواهيم فهميد كه آيا دنيا برای هميشه اصالح شده و صلح دائمی خواهد داشت يا اينكه جنگ 
وحشتناك ديگری در پيش خواهد بود. ما بايستی از روی محبت خدمت نموده و زحمت بكشيم و آن كار مستلزم 
داشتن اشخاص دلبسته و عالقه مند و هزارها ميليون ريال خرج است، زيرا اين جهان بسيار پهناور است. چه كسی اين 

كار را خواهد كرد؟ چه كسی اين كار را به موقع خواهد كرد؟ 

البته متفقين خسته و فرسوده ما مرد اين كار نيستند. مثال هند هلند شرقی 66 ميليون بی سواد و 4 ميليون باسواد 
دارد و خود هلندی ها دچار تنگی معيشتند و نمی توانند تا چندين سال سطح معلومات و زندگی اقتصادی 70 مليون 
نفر جمعيت، مستعمرات خود را باال ببرند، ولی هند هلند شرقی نمی تواند تنها بماند و ما بايست به مردم آن كمك 
كنيم وگرنه اساس حيات اجتماعي شان متزلزل می گردد. همچنين ما نمی توانيم از فرانسه متوقع باشيم كه در چنين 
روز بدبختی بتواند كمك به امپراطوری آسيا و آفريقای خود بنمايد. اكنون كه ژاپن از هند و چين و فرانسه رانده 
شده يك دولتی بايد به آنها كمك كند وگرنه روزگارشان سياه می شود. همچنين انگلستان كه در اثر جنگ اوضاعش 
بسيار آشفته و خراب شده قدرت ندارد كه مدارس كافی ساخته و سطح زندگی اقتصادی 500 ميليون مردم بی سواد 
مستعمرات خود را باال ببرد و اگر هم بتواند چنين كاری بكند در ظرف 10 سال ممكن نيست. يك دولت يا ملتی 

بايست به آنها كمك كند وگرنه اساس حياتشان از هم پاشيده می شود.

آيا می توان انتظار داشت كه كنگره امريكا بطور مناسبی بتواند به دنيا كمك كند؟ دولت امريكا بيش از 200 بيليون دالر 
مقروض است كه اين بزرگترين رقم است. نمايندگان كنگره و مجلس سنای امريكا پيوسته به شكايت ماليات دهندگان 
كه می خواهد بار سنگين مالياتشان را سبك نمايد گوش می دهند. كنگره به ملل دموكرات اروپايی و فيليپين كمك 
می كند، ولی كمك امريكا برای بهبود اوضاع اسفناك آفريقا و آسيا نمی توانند در انتظار بمانند. همين موضوع كه به 
سفيدپوستان اروپا و فيليپين كمك كرده و سايرين را فراموش می كنم، در قلوب مردم اين كشورها بی ميلی و تبعيض 
نژادی كه ژاپنی ها نسبت به ما داشتند ايجاد می نمايد. اگر ده، پانزده سال به همين منوال بگذرد در آسيای فراموش 
شده جنگ سومی به وقوع خواهد پيوست. برنامه وسيع ما برای نژادهای مختلف عالم بايد فوری شروع گردد وگرنه 
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در مقابل اين تأخير زوال و فنای ما حتمی است. پس جدا بايد شروع به كار كنيم. چه كسی می تواند اين كار را انجام 
دهد؟ مردم امريكا كه وضع ماليشان اين اجازه را نمی دهد. دولت امريكا به مردم اين كشور بيش از 200 بيليون دالر 
مقروض است و ما از حيث سهام قرضه دولتی بسيار ثروتمنديم. هر چه دولت مقروض تر باشد ما ثروتمندتريم. يك 

درصد اين سهام بالغ بر دو بيليون می شود و برای نجات دنيا از احتياج و نوميدی بيش از حد احتياج ماست. 

كليسای مسيحی امريكا نه تنها منبع ماليش برای نجات جهان كافی است، بلكه شبكه عظيم مبشرين مسيحی خود را 
در سر تا سر جهان نيز دارد. اين سازمان به منزله دستی است كه كليسا می تواند دراز نموده و دنيا را از شر مناطق 
آلوده و فحطی زده و نااميد كه تخم جنگ آينده در آنجا نمو می كند آزاد سازد. مبشرين مسيحی برای برخورد و 
كمك نسبت به متجاسرين اشخاص بهتر از سياستمداران دولتی مجهز می باشند. وندل ويلكی پس از سفر خود به دور 
دنيا گزارش داد كه مبشرين مسيحی از معروفترين بيگانگان هر كشوری هستند. سفر او كنسول های ما با رؤسا و 
صنوف ممتاز كشورهای ديگر تماس دارند، ولی مبشرين در دخمه های بيماران فقير و ميان كثيف ترين و بی سوادترين 
مردم زيست می كنند و در معنی سياستمداران توده مردمند. اينها صرفا به خاطر محبت مسيح با حقوق بسيار كمی كه 
فقط امر آنها را اداره می نمايند كار می كنند. اين اشخاص با خرج كردن صد تومان در تبديل نفرت به محبت، شرارت 

به تقوا و جهالت به نور معرفت بيشتر كار می كنند تا اينكه دويست هزار تومان از طريق ديگری خرج شود. 

كنفرانس مبشرين اعزامی به كشورهای بيگانه كه نماينده 62 فرقه پروتستان امريكا و كانادا می باشد، اعالم داشته 
كه مبشرين مايل هستند برای كمك در ايجاد صلح دنيا مورد استفاده قرار گيرند. در جلسه ساليانه منعقده در ژانويه 
از يك جنگ  جلوگيری  برای  را  دنيا  مردم  اشتياق شديد  »ما  داشتند:  اعالم  چنين  كنفرانس  از  قسمتی   در   1945
سوم جهانی درك می نماييم و می دانيم كه ما به عنوان جامعه مبشرين مسؤوليت فوری و واقعی برای رفع بدبختی، 
بی عدالتی، ظلم و جهالت داريم، زيرا اين عوامل قهرا بدبختی عظيمی بر ما خواهد آورد ولو اينكه دولت ها نيز هر چه 
در قوه دارند انجام دهند. ما معتقديم كه اقدام بشارتی كليسای مسيح وسيله ای است كه به دست خدا ممكن است 
برای شفا و عالج بسياری از علل اساسی جنگ به كار رود. ما به وسيله خدمت مسيح مانند خود او كه روحيه اشخاص را 
تغيير می دهد با شدت بيشتری كار مافوق بشری تبديل نااميدی به اميد، جهالت به دانش، خمودگی به ترقی، بيچارگی 

به حيات پر نعمت، مرض به تندرستی و نفرت به محبت را تعقيب می كنيم.«

بار ديگر در ژوئن 1945 كنفرانس مزبور نظريه شديدتری را بدين طريق تصويب نمود: »مردم متفكر عاجزند. آنها 
به اميد و نقشه برای كار محتاجند و می خواهند به جای نگاه كردن به يأس و بی ميلی كاری انجام دهند. كليسا به وسيله 
برنامه بشارتی خود تنها يك اميد نهايی دارد و آن اميد در طريق مسيح است. نقشه ما اين است كه مبشرين بسياری 
كه از روح مسيح پر باشند به تعليمات فنی بفرستيم تا كوشش نمايند كليه زخم های ترسناكی كه موجب و مسبب 
جنگ آينده می باشد التيام بخشند. تنها مبشرين تشكيالت الزم و روح و تجربه ان اقدام هستند.« طرح مفصل اين كار 

از اين قرار است:

1- به كليسای امريكا و به دنيا اعالم شود كه »مبشرين برای كمك در رفع بدبختی، نادانی و نفرت بهترين تالش خود 
را مبزول دارند، زيرا اينها سبب بروز جنگ است. آنها می توانند دنيايی كه با دوستی و انفاق دارای همكاری باشد 

تشكيل دهند. اگر پشتيبانی الزم از ما بشود، به اميد خداوند قصور نخواهيم ورزيد.« 

2- به عالوه مبشرين كليساها بايد در تالش خود وحدت نظر داشته باشند. اكنون برنامه متحدی برای عمليات پزشكی 
داريم و برنامه مخصوصی برای ابرصان و برنامه متحد كشاورزی و برنامه متحد مبارزه با بی سوادی و كميته متحد 
اسكان و كمك به آوارگان و كميته متحد همكاری در امريكای التين، آفريقا، هندوستان و شورای متحد مسيحيان در 
اغلب كشورهای بشارتی داريم. مبشرين مسيحی بيشتر از كليساهای محلی با هم متحدند و پيوسته نيز به يكديگر 

نزديكتر می شوند.

3- نواحی نيازمند دنيا را رسيدگی و از دولت ها و مردم بپرسيم چه كمكی می خواهند؟ و بگوييم: »ما مثل شما متحمل 
با فروتنی انجام می دهيم. ما آنچه را كه اضافه داريم برای رفع حاجات شما  سختی نشده ايم، ولی الاقل اين كار را 

می دهيم. ما مخصوصا می خواهيم كه شما بتوانيد به خودتان كمك كنيد.« 
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4- بودجه ای كه بر اساس احتياجات مردم دنيا باشد تنظيم نماييم و از هر عضو كليسا هديه ای كه كمتر از 25 دالر 
نبوده، بلكه در صورت امكان بيشتر باشد بطلبيم! اگر چهل ميليون مسيحی هر يك 25 دالر بدهند بالغ بر يك بيليون 

دالر جمع آوری می شود.

5- عالوه بر مبشرين رسمی، مردان و زنانی كه قلبشان مملو از محبت خلق و بدون تبعيض نژادی هستند تربيت و 
تعليمات فنی پيدا كنند، بطوری كه بتوانند مانند متخصصين برای رفع احتياجات معين اقدام كنند. 

6- پيوسته مدارس حرفه ای برای تربيت فنی مبشرين تأسيس گردد كه شامل دروسی راجع به عادات اقوام ديگر 
باشد. 

7- از كليه مبشرين سرتاسر جهان بايد جدا تقاضا شود كه در اين 20 سال پر حادثه آينده برای همكاری و حسن 
نيت كوشش نمايند و مانع مخالفت های مذهبی و سياسی و اجتماعی شوند. در اين بحران مبشرين بايد بانيان صلح 

جهان باشند. 

8- كليسا از كليه دول تقاضا می كند كه با اين برنامه حسن نيت همكاری كنند و كليه فورماليته ها و قوانين مانع فعاليت 
را از بين ببرند و مانع اقدامات خودپسندانه افراد برای جلوگيری و خنثی نمودن اين برنامه شوند و راه جنجال را 

مسدود كنند تا همه ما با هم دنيا را از خطر نجات دهيم. 

9- اين نقشه بشارت را از نظر فراموش نمی سازد. مبشرين فهميده اند كه وقتی مردم در بدبختی هستند اعمال در نظر 
آنها گوياتر از گفتار است. اكنون دنيای نيمه مرده را وادار به محبت نسبت به مسيح نماييم مگر به وسيله كمك به 

آنها، در اين صورت مردم مسيح را در ما خواهند ديد.

در اينجا مبارزه ای می بينيم كه خون اشخاص با عزم راسخ به جوش می آورد، اين مبارزه آنها را به خواب مرگباری 
نميندازد و فكر نمی كنند كه هر چه بكنند عاقبتش خوب خواهد شد. برعكس آنها را با اين عقيده مشتعل می سازد 
كه اگر به قدر كافی واقعا مسيحی باشيم می توانيم كشور و جهان خود را نجات بخشيم و اگر ما اين كار را نكنيم هيچ 
كس ديگر ان كار را نخواهد كرد. در اين دنيای ترسناك جز ما مسيحيان هيچ كس نبايد و نمی تواند وسيله پيشرفت 

منظور خدا باشد. هر مرد و زن واقعی بايد در مقابل اين مبارزه قيام نمايد.

پس براى مسيحيان دعا كنيم
برای نقشه كليسا دعا كنيم. دعا كنيم كه مسيحيان امريكا به موقع رؤيای وسيعی پيدا نمايند و دعا، پول، محبت و 
قوای جوانی خود را در سر تا سر جهان نثار نمايند. دعا كنيم تا اشخاصی كه سهام قرضه جنگی دارند آنها را به سهام 
برای حوائج ضروری  اين صورت سرمايه كافی  به كار بشارت صرف كنند و در  قرضه صلح تخصيص دهند؛ يعنی 
خواهيم داشت. دعا كنيم كه مردم به رنگ پوست اهميت ندهند. برای مبشرين دعا كنيم! هر مبشر محتاج ده هزار 
تا اين درجه  نفر پشتيبان است كه برايش دعا كنند، ولی دوستی می پرسيد: »آيا فكر می كنيد كه مسيحيان امريكا 
ايده آليست و تا اين اندازه مسيحی هستند؟« بسياری اشخاص اينطور نيستند، زيرا وضعيت روحانی آنها خوب نيست 
و اين وضعيت تا وقتی كه كليسا يك بيداری عظيم روحانی پيدا نكند اصالح نمی شود. مسيحيان دلسرد حيات و پول 
خود را صرف امور بشارتی نمی كنند و اگر هم بكنند خيلی كم است، ولی وقتی مسيحيان پر از مسيح باشند حيات و 

پول خود را داده و لذت فداكاری را احساس می كنند. 

پس چيزی كه سرنوشت دنيا بدان بسته اين است كه كليساها بايد مانند روز پنطيكاست بيداری روحانی پيدا كنند. 
دعا قوه ای است كه پيوسته كليساهای مرده را زنده می سازد و مسيحيان كوچك را بزرگ می نمايد، ولی آيا اين دعا با 
احساس شديد همراه است؟ هدف بسيار دلپذيری همراه ملت است. ما اين كار مقدس را داريم، ولی هنوز دعای كافی 
نداريم. اولين محلی كه بايد دعاهای خود را متمركز سازيم در جماعت خود ماست كه بگوييم: »ای خداوند جهان را 

نجات بخش و از ما شروع فرما«. پس بيداری روحانی چگونه در كليسا شروع می گردد؟
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وقتى همه  كليسا دعا مى كنند چه مى شود؟
بعضی از ما به جماعت تأكيد می كنيم كه در موقع وعظ ما برای ما دعا كنند. مثال واعظ به جماعت می گويد: »من خيلی 
حساسم و می فهمم كه برای من دعا می كنيد يا نه. حتی اگر يك نفر از شما هم مرا فراموش كند، من حس می نمايم. 
وقتی برای من دعا می كنيد نيروی عجيبی را احساس می كنم. وقتی تمام افراد مجلس عبادت در حين موعظه واعظ از 
صميم دل دعا می كنند، معجزه ای صورت می گيرد. اگر امروز اين معجزه صورت نگيرد يك نفر در دعا قصور كرده 
است. خوب است همه اتفاق نموده و ببينيم وقتی همه دعا می كنند چه می شود.« نتايج اين امر هميشه خوب و بعضی 
اوقات هم عجيب است. وقتی مردم در دعا يكی شوند شخص حس می كند كه چون فوالد محكم و استوار است. در 
»بسيج دعا« كه در امريكا تأسيس گرديده است، جماعت به قدری تعليمات يافته و مجهز شده بود كه با شدت تمام و 

يكدلی كامل دعا می كردند.  

يك شب در حين دعا ناطق از خود بيخود شده و تحت نفوذ مسيح قرار گرفت. او حس می كرد كه مسيح به وسيله 
لبان او صحبت می كند. بسياری اشخاص ديگر هم شريك اين تجربه روحانی شدند و شش نفر به نزدش آمده گفتند: 
»ما ديديم كه مسيح كنار تو ايستاده است.« در حينی كه از كليسا خارج می شد زنی سرش را روی صندلی خم كرده 
بود و زار زار می گريست. پس ناطق كنار او نشسته و به او اظهار داشت كه آيا كمكی الزم دارد؟ زن گفت: »من به اين 
چيزها عقيده ندارم، ولی چه كنم كه خودم مسيح را ديدم!« موضوع اين است كه جماعت به قدری در دعا متحد شده 
بود كه به يك طريقی مسيح نامرئی بر شش نفر از آنها آشكار گرديد. عجيب ترين نمونه اينكه دعای جماعت در ناطق 
بسيار مؤثر است. در يك مجلس عبادت در فضای آزاد در شهر »دنور« ديده شده كه مصداق اين شعر سعدی را ثابت 
می كند: »فصحت ميدان ارادت بيار                 تا بزند مرد سخنگو گوى« خالصه در آن مجلس ناطق از جماعت عظيم 
مستمعين خود خواهش كرد كه در حين سخنرانيش دعا كنند و گفت: »در شهر اشويل واقع در كاليفرنيای شمالی 
پانصد نفر مجروح بودند و وقتی به آنها گفتم كه با دعا برای پيشوايان جهان باز هم آنها می توانند كمك كنند تقريبا 

تمام آنها به گريه افتادند. 

فردا بايد برای هزار و هفتصد نفر سرباز ديگر كه در بيمارستان »فيتسيمونر« بستری هستند سخنرانی كنم. يقين دارم 
بسياری از آنها گريه خواهند كرد، زيرا بسياری از آنها عالقه مند و مجروحند، آنها دعا خواهند كرد، ولی آيا شما كه 
پدران، مادران، زنان و عزيزان و دوستان سربازان مجروح هستيد به اندازه كافی عالقه مند هستيد كه چون اين جوانان 
دعا كنيد؟ يا اينكه آنقدرها هم اهميت نمی دهيد؟ جماعت مستعد تحت تأثير واقع شدند و يك وجود غيرمرئی بازوی 
سخنران را گرفت، پس بدون اراده به ميز جلوی خود چسبيد. لحظه بعد ميز خرد شده روی كف اتاق افتاد و ميكروفن 
را  را كرده است. پس ميكروفن  اين كار  بلكه جماعت  را نشكسته،  ميز  ناطق تصور می كرد خودش  نيز پرت شد. 
برداشته سخنراني اش را تمام كرد. آن شب تا نيمه شب بيدار مانده و از كار عجيبی كه آن جماعت نسبت به او نمودند 

می لرزيد يكی از حضار می نويسد كه وقتی آن ميز خرد شد او تغيير حالت يافته هدايت گرديد.

راه رفتن لنگ
غالبا وقتی مردم در دعا متحد شوند امراض سخت عالج می يابد. مدت هفت سال كم و بيش دچار درد ستون فقرات 
بود.  زياد شده  خيلی  دردش  و  برود  راه  نمی توانست  هم  آخر  سال  دو  بود.  روييده  آن  روی  در  غده ای  زيرا  بود، 
بيمارستان »مايو« تاريخی برای عمل جراحی معين نمود، ولی دكترها اميدی نداشتند كه جز تسكين درد بطور موقتی 
كاری انجام دهند. زن به همراه شوهرش به ايالت »ويسكانسين« رفت و تمام مسافت ميان ايالت »ويرجينيای غربی« 
و ويسكانسين را با ماشين خود طی كردند. وقتی رسيدند ديدند هنوز دو هفته به تاريخ كه بيمارستان مايو برای عمل 
معين نموده بود مانده است. پس به اردوگاه موسم به »بسيج دعا« در كنار درياچه »كرينوس« رفتند. از زمان ورودشان 
بدانجا دعاهای فردی و اجتماعی همه راجع به شفای زن آغاز گرديد. بامداد يكشنبه گلن كالرك پيشوای اردوگاه 

اعالم داشت كه می خواهد راجع به »رنج های ايوب« موعظه كند.

زن مريض دعا كرد كه درد او اجازه دهد تا موعظه را بشنود، زيرا خيلی به خواندن داستان ايوب در كتاب مقدس 
عالقه داشت. وقتی واعظ  به غايت كالم خود رسيد و اين آيه را خواند كه گرچه مرا مقتول سازد باز به او اعتماد خواهم 
داشت، زن ناگهان احساس كرد كه دست آرامی بر باالی سر او خورد و آهسته روی ستون فقرات او به سمت پايين 
حركت نمود. وقتی به محلی كه درد شديد داشت رسيد فوری درد ناپديد شد و نيروی تازه ای در خود احساس نمود. 
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پس در حالی كه كامال شفا يافته بود از مجلس خارج شد. چند ساعت بعد وی در جاده می دويد. جايی كه روح اشخاص 
كامال با هم يكدل و هماهنگ باشد، اين قبيل شفاها بسيار روی می دهد. البته واضح است كه وقتی يك دسته متفقا با 
هم دعا كنند، قدرتشان از دعای يك نفری بيشتر است. تقريبا در تمام اجتماعاتی كه ما از مستمعين تقاضا می كنيم 
سخت دعا كنند، يك پاسخ عجيب، قوی و سرور بخشی در هر قسمت اتاق حس می كنيم. هميشه وقتی جماعت با 
اشتياق زياد و اتفاق كامل دعا كنند حس می كنيم كه به طرف باال برده می شويم. مثل اينكه يك دستی نامرئی ما را 
باال می برد. پس دل ها مشتعل می گردد، اشكها جاری و عقايد با روشنی و صراحت تامی بر ما ظاهر می گردد. در اين 
صورت حقايق عادی، فروزان و درخشان می گردد و مانند فلز ذوب شده می سوزد. اجتماع دارای سه چهارم اثر موعظه 
است! شبانان كليساها در سرتاسر جهان پيوسته شهادت می دهند كه موعظه آنها در اثر دعوت جماعت به دعا به كلی 

تغيير يافته است. 

اتحاد در دعا
نامه زير به تعداد زيادی در ميان معلمان مدارس يكشنبه پخش شده تا در سر كالس هايشان بخوانند: 

كارمندان محترم كليسا
امروز می خواهيم اتحاديه ای در دعا تشكيل دهيم كه در حين موعظه شبانی كليسا دعا كنيم. اگر ميل نداريد در حين 
دعا چشمان خود را نبنديد، ولی پيوسته از خدا بطلبيد كه خدا به وسيله لبان شبان در دل ما سخن گويد. يقين بدانيد 
تجربه بسيار مهيجی خواهيد داشت. به خاطر بياوريد كه شما كليسا هستيد و شبان خادم شماست. هر يك از شما به 
اندازه او در ايجاد عبادت مؤثر و ثمربخش می باشيد. نمی توانيد بهترين تالش خود را به تنهايی مبذول داريد. دعای 
شما توليد يك محيط روحانی می كند كه بدون آن هيچ موعظه ای اهميت پيدا نمی كند. من و شما می توانيم شبان كليسا 
و مجلس عبادت را به مقام بلندی برسانيم. وقتی جماعتی متفقا دعا كند معجزاتی صورت می گيرد. اگر شما جزو آن 
نباشيد اين كار متفقا صورت نمی گيرد. شما می خواهيد به نجات دنيا از زحمات فراوانش كمك كنيد، ولی به تنهايی 
نمی توانيد اين كار را بكنيد. مسيح بايد بتواند به وسيله شما در امنيت دنيا بكوشد و صلح و پايداری به وجود آورد. 
امروزه دعای اجتماعی در اين كليسا راه بزرگی است كه كمك كنيم كه مسيح به ما رؤيا و نيرو برای ترقی جهان 

ببخشد. پس هر دقيقه باطنا دعا كنيد و نتيجه آن را بعدا خواهيد ديد.

آغاز بيدارى روحانى
وقتی جماعتی مرتب و هماهنگ دعا كند، همان وضعيتی كه روز پنطيكاست برقرار بود پيدا می شود بطوری كه در 
اعمال رسوالن می گويد: »جميع اينها به يكدل در عبادت و دعا مواظب می بودند... چون روز پنطيكاست رسيد همه به 
يكدل در يكجا بودند... و هر روزه در هيكل به يكدل پيوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می كردند و خوراك به 
خوشی و ساده دلی می خوردند.« درباره ظهور عجيب روح القدس در ظرف دو هزار سال عمر كليسای مسيح میتوان 
مطالعات عجيبی نمود و شايد اين گفته مصداق نمايد كه روح القدس پيوست مشتاق ظهور است، ولی نمی شود مگر 
مواقعی كه اتحاد محبت آميز و شادی بخشی در دعا پيدا شود. پنيكاست اولی كه در تاريخ مسيحيت روی داده به ما 
نشان می دهد كه وقتی روح القدس می آيد ما می توانيم انتظار امری غيرمنتظره ای را داشته باشيم و شايد داليل ظاهری 

از قبيل زبانه های آتش و لرزش خانه و يا باز شدن در زندان ها مشهود گردد. 

و در  با هم می زيستند  ايمانداران  »و همه  بطوری كه می خوانيم  است  نموده  تأثيراتی  پنطيكاست در مردم هم  ولی 
همه چيز شريك می بودند و امالك و اموال خود را فروخته آنها را به هر كس به قدر احتياجش تقسيم می كردند.« 
خودپسندی كه عمومی ترين گناهان مخالف مسيح است از بين رفته و سخاوت و از خودگذشتگی جای آن را گرفت 
و در مردم مجاور آنها نيز نتيجه به دست آمد بطوری كه می خوانيم »و در همان روز تخمينا سه هزار نفر به ايشان 
پيوستند.« بزرگترين نتيجه روز پنطيكاست يك اشتغال روحانی بود. مردان و زنانی كه از روح مسيح پر شده بودند به 
سر تا سر جهان رفته و مژده مسيح را دادند. در ميان اشخاص تحصيلكرده مد شده است كه بر مردم عوام و بی سوادی 
كه روح القدس بيشتر بر ايشان ظاهر می گردد به نظر تحقير بنگرند، ولی ضرری ندارد كه اقال يك مرتبه در عمر خود 
از خويش بپرسيم كه آيا مردم ساده دل شرايط نزول روز پنطيكاست را بهتر از ما انجام می دهند؟ آيا در اردوگاه های 
افراد يك  ميان  از  بيشتر  دارايی يكديگر  و  اموال  اشتراك در  و  و تسليم محض  روحانی سياه پوستان، روح وحدت 

جماعت متمدن و متمول و روحانی وجود ندارد؟
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ممكن است به نظر ما ظهور روح در اثر جهالت باشد در حالی كه اين حالت واقعا بستگی به تسليم نفس، ايمان، وحدت 
روح، توبه كامل و فروتنی ندارد. بعضی از ما ظهور روح القدس را بطور غيرمنتظره ای در مردم تحصيلكرده می بينيم 
و اين در صورتی است كه اين اشخاص هم مانند بی سوادان پر از فروتنی و محبت و اتحاد و يكدلی شوند. اثر دعا هم 
مثل اثر نبوغ تازه و عجيب، ولی در عين حال سالم و بدون خطر است. پس شما واعظانی كه اين صفحات را می خوانيد 
اگر پيشوايان تحصيلكرده كليسای شما هر روز يكشنبه در حين موعظه به نيمكت ها تكيه داده و در گفتار شما قضاوت 
می كنند، اجازه ندهيد كه بيش از اين شما را مغلوب سازند. به آنها ياد دهيد كه از تكيه زدن به نيمكت ها و قضاوت بر 
بيانات شما تجاوز كرده و به جلو خم شده دعا كنند و آنوقت منتظر وقوع امور غيرممكن باشيد. »ج. كمپ بل مورگان« 
در كتاب خود بنام »تمرين دعا« می نويسد كه »ماريان ادالرد، دختری است كه در لندن بيمار بستری بود. وقتی اين 
دختر شرح عمليات »مودی« را در ميان بچه های فقير شهر شيكاگو می خواند شروع به دعا می نمايد: »خدايا اين مرد 

را به كليسای ما بفرست.« 

در سال 1872 مودی سفر دوم خود را به انگلستان كرد و قصد نداشت عملياتی انجام دهد، ولی شبان كليسای ماريان 
ادالرد به مالقات مودی رفته و دعوتش نمود كه برايش موعظه نمايد. مودی قبول كرد و در پايان مجلس پرسيد كه 
آيا كسی هست كه خود را تسليم مسيح نمايد؟ صدها نفر برخاستند. مودی به قدری متحير شد كه با وضوح بيشتری 
تقاضای خود را تكرار كرد و بار ديگر مردم برپا خاستند. در ظرف ده روز بعد چهار صد نفر به كليسا پذيرفته شدند. 
مودی به مورگان گفت: »می خواستم بدانم علت اين كار چيست. پس شروع به تحقيق نمودم و اصال راحت ننشستم 
تا فهميدم كه دختری بيمار دعا می كند كه خدا مرا به اين كليسا بياورد. خدا دعايش را شنيد و چهار هزار ميل دريا 
و خشكی مرا اينجا آورد تا تقاضای او انجام يابد.« مودی فوق العاد حساس بود. پروفسور »فرانكلين گيدنيگز« در سر 
ابتدا روزنامه نگاری ناشی بوده و در يكی از مجالس روحانی مودی حضور  كالس برای شاگردانش تعريف كند كه 
يافته و بعدا به دنبال صدها نفر ديگر به مجلسی كه پس از آن مجلس برای دعا تشكيل می يافت رفت. مودی كه به 
منظور اصلی گيدنيگز پی برد با انگشت به طرف او نشان داده گفت: »جوان از اين جا خارج شو. شما برای دعا به اين 

جا نيامده ای.«

دعا را بهترين حد اعالى درجه مجلس بدانيد
در كليسای كاتوليك روم موقعی كه كشيش جماعت، نان و عشای ربانی را گرفته می خواهد بركت دهد، دعای متحد 
و عظيم همه حضار را مجذوب می نمايد. پروتستان ها نيز محتاجند كه به حد اعالی تعالی دعا رسيده و مثل كاتوليك ها 
در مجالس عبادت، متحد و مهيج باشند. اين حالت فقط وقتی كه واعظ و مردم به اين حقيقت اطمينان داشته باشند 
ميسر است و آن اين است كه هر دعايی از صميم دل بكنيم فوری سير تاريخ را تغيير می دهد. بيشتر دعاهای شفاعتی 
كه در كليسا می شنويم كامال از روی نااميدی و عدم تأثير و بيهودگی و بی قدرتی و ناچيزی است. مردم به ندرت با اين 
فكر دعا می كنند كه واقعا دعاهايشان دنيا را دگرگون می سازد. اگر نفهميم كه دعا مركز ثقل قوه الهی است موعظه 
ما بی اثر خواهد بود يا به عبارت ديگر خدا كار می كند نه مبشر. معنی آن اين نيست كه بايد واعظ و مردم در منزل 
به وسيله دعا بيشتر وقت خود  صرف مجلس عبادت نمايند. بعضی از واعظين برای اينكه در دعا تنها باشند روزهای 

يكشنبه صبحانه خود را دور از خانواده خود در تنهايی صرف می كنند.

حلقه داخلى دعا
يك دسته كوچك از اهل دعا الزم نيست منتظر شوند تا شبان آنها را دعوت كند يا ساير جماعت آنها را بدين كار 
تشويق نمايند. اين عده می توانند با يكديگر در دعا پيوسته و متحد شوند و اگر با اشتياق كافی و برای مدت كافی دعا 
كنند، كليسا را مبدل به يك توده آتش می نمايند! اين كار دشوار است، ولی اجرش عظيم می باشد. عملی ترين طريق 

حيات دادن به كليسای مرده اين است كه يك حلقه داخلی دعا تشكيل دهيد.

يك نفر اهل دعا در كليسا
حتی اگر يك نفر تنهايی در كليسايی دعا كند میتواند در باال بردن درجه حرارت روحانی مؤثر باشد. ما كه بسيار در 
ميان غريبان سفر می كنيم، فرصت های بی شماری برای آزمودن اين قسمت داريم. غالبا بطور ناشناس در كليسايی 
نشسته و دعا می كنيم. وقتی ما وارد كليسا می شويم ممكن است حس كنيم كه جماعت بی قيد است و واعظ از دل 
 مردگی روح جماعت مغلوب گرديده است. دعا برای چنين نهر منجمد روحانيت مبارزه سختی است، ولی هر چه 
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سخت تر باشد بيشتر احتياج به دعا دارد. پس ما عمال برای خدا می جنگيم. ما برای همه مخصوصا برای شبان دعا 
به حركت درمی آورد،  را  ناطق  با عالقه كامل دعا می كنيم حس می نماييم كه روح القدس،  ما  می كنيم. در حينی كه 
صدايش آهنگ تازه و چهره اش فروغ نوينی دارد. پس واعظ از پيش نويس موعظه خود دست می كشد، زيرا آن را 

ديگر خيلی سرد و بی اثر می داند و كلماتی كه در اثر الهام به او می رسد می گويد.

چند سال قبل در شهر »سنت پطرز بورغ« واقع در شهرستان فلوريدا در امريكا زن سپيد مويی با لباس سر تا پا سپيد 
و قيافه رنگ پريده جلب نظرم را نمود و در حينی كه وعظ می كردم مستقيما به او نگاه می كردم مثل اينكه اين پيرزن 
می خواست بيش از توانايی من از سخنانم استفاده كند و اين رفتار او مرا ملهم ساخت. در پايان مجلس پيرزن به 
نزديك تريبون آمد و من برايش گفتم كه چطور وجود او برايم كمك شده است. زن جواب داد كه »علتش اين است 
كه من در حين موعظه شما دعا می كردم. من می دانم كه ارزش دعا برای واعظ چقدر است، زيرا شوهرم واعظ بوده 
ناشناس وارد كليسايی شدم و در رديف عقب نشستم.  بمبئی هندوستان بطور  قيام در  بامداد عيد  است.« يك روز 
موعظه بسيار سرد بود و من كه برای گرفتن بركت عيد قيام آمده بودم سخت برآشفتم و خدا را مخاطب قرار داده 
گفتم: »اقال من به اين مرد فريب خورده كمك خواهم كرد.« پس شروع كرده از پشت سر هر يك برای هر كدام 

جداگانه در دلم دعا كردم. 

با كمال تعجب و خوشحالی ديدم كه هر شخصی تقريبا در همان لحظه كه دعا می كردم يا سرش را برمی گرداند و 
يا سرش را پايين مينداخت. تاكنون هرگز نديده ام كه اين طور صد در صد جواب به من برسد. بعضی از ما پيش از 
موعظه در كليسا چشمان خود را بسته يا به يك تصوير زيبای مسيح نگاه كرده و می كوشيم تا با دعای صميمانه بر هر 
صف جماعت درجه حرارت روحانی را باال ببريم. ما پيش خود مجسم می كنيم كه مسيح از باال به مردم نزوب نموده 
و در ميان رديف های نيمكت ها میگردد و اشك شوق از ديدگانش جاری شده يكی يكی حضار را لمس می كند. در 
بعضی از كليساها كه اعضای آن همه در زحمتند مبارزه با محيط منزوی آن خيلی دشوار ولی اجر آن خيلی زياد است. 
دل شخص يكپارچه آتش می شود و تقريبا بعد از چنين مجلسی مردم پيوسته می گويند: »ما حضور مسيح را احساس 
كرديم« و يا اينكه »امروز روح القدس با قدرت كار كرد.« حضور قلب و روح واعظ و جماعت شنونده به مراتب برای 

واعظ بهتر است تا حاضر كردن پيش نويس موعظه.      
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از اشخاص دارند در زحمت است و  از يك اشكالی كه بسياری  او  يك نفر واعظ وظيفه شناسی اعتراف می نمود كه 
می گفت: »من عقيده ندارم كه دعای من برای مردم ديگر فايده ای داشته باشد مگر اينكه آنها دعای مرا بشنوند و من 
فكر آنها را به سوی خدا باز می كنم. فهم اين قسمت آسان است، ولی وقتی من برای يك پيشوای روسيه كه ده هزار 
ميل با من فاصله دارد دعا می كنم جه اثری دارد؟ يقينا با دعا كردن من نمی توانم خدا را تحريك كنم كه بيشتر به 
استالين كمك كند، زيرا خدا هم مثل مسيح پيوسته بهترين مساعی خود را مبذول می نمايد. پس فايده اش چيست؟« 
من چنين جواب دادم: »نمی توان منكر حقايق شد. حقيقت اين است كه هزاران هزار مردم از دعای شفاعتی كمك 
می شوند ولو اينكه از دسترس صدای ما هم دور باشند. مبشرين از مردم آن طرف دنيا استدعا می كنند كه برايشان 
سخت دعا كنند و وقتی ديگران دعا می كنند احساس قوت می نمايند و وقتی دعا نمی كنند احساس ضعف می نمايند. 
آيا مضمون شعر موسوم به »نيروی شفاعت« را خوانده ايد كه می گويد: »در كشورهای بيگانه مبشرين تعجب می كردند 
كه چگونه بيان ساده آنها نيرو داشته است. علتش اين است كه بعضی از مسيحيان بزرگی آنها كه شايد دو يا سه تن 
باشد با هم يك ساعتی برای دعا جمع شده اند، پيوسته در تعجب هستيم، زيرا ما شخصی را كه شايد نمی شناسيم و از 

ما بسيار دور است نمی بينيم كه زانو خم كرده و دعا می كند.«

»در امريكا ده هزار نفر وعده دادند كه برای مبارزه با بی سوادی دعا كنند. دعاهای اين اشخاص دريچه دعای مردم 
سر تا سر جهان را با قوه نامرئی محبت باز نموده و موانع غيرممكن را مانند فوالدی در مقابل كوره آهنگر ذوب نموده 
است. نتايج عظيمی كه در اثر دعای اشخاص بی شمار به دست می آيد مرا مطمئن می سازد كه اگر عده كافی از ما به 
قدر كافی دعا كنيم، هر كار نيكی را می توان انجام داد. در برابر دعای شفاعتی نمی توان مقاومت ورزيد بطوری كه 
عيسی هم فرموده است: »هر چه به نام من طلب كنيد انجام خواهد يافت.« عيسی اين قسمت را به چند طريق مختلف 
اظهار داشته است.« ولی اگر بپرسيد چرا جوابش آسان نيست. البته درست است كه خدا پيوسته بهترين تالش خود 
را مبذول می دارد و ما نمی توانيم خدا را تحريك كنيم كه بيشتر بكوشد، ولی يك توضيح ديگری هم هست و آن اين 
است كه ما مردم را به گوش دادن به خدا وامی داريم. وقتی شما در حضور جماعت دعا می كنيد، همين عمل را انجام 

می دهيد؛ يعنی آنها را تحريك می كنيد كه با شما دعا كرده و به خدا گوش بدهند.« 

معترض من گفت: »عجب! مردم را تحريك كنيم! چطور اين كار ممكن است در صورتی كه اشخاصی كه برايشان دعا 
می كنيم خيلی از ما دورند و صدای ما را نمی شنوند؟« من چنين جواب دادم كه »شايد اين اشخاص صدای ما را نشنوند، 
شعور باطنی و فكر غيرآگاه آنها به وسيله حس ششم يعنی »شنوايی از دور« يا »انتقال فكر« صدای ما را می شنود. اين 
يك تفسير احتمالی است و تجربيات اخير عقالنی بودن آن را ثابت می كند. امروزه تجربيات ثابت كرده است كه 
فكر شخص بدون اينكه خودش متوجه شود از افكار ديگران كم و بيش نقل و انتقاالتی می گيرد. همه ما مردمی را 
می شناسيم كه وقتی عزيزانشان از مسافتی دور دچار خطر يا صدمه و مرگ می شوند اين خبر به آنها الهام می شود. 
مخصوصا  اخير  تحقيقات  است.  موارد  اين  از  قبيل  هزاران  شامل  امريكا  و  انگلستان  روانشناسی  تحقيقات  سالنامه 
تحقيقات پروفسور »راين« استاد دانشگاه »دوك« اكثر شكاكان به اين مورد را راجع به »ادراك مافوق حواس« يا »انتقال 

فكر« قانع نموده است.

مثل اين است كه ما مانند راديو بعضی اوقات با يكديگر ارتباط پيدا می كنيم و بعضی اوقات ارتباطمان قطع می گردد. 
ظاهرا سوئيچ اتصالی فكر ما در ضمير غير آگاه ما واقع است و تقريبا از دسترس فكر آگاه ما دور است، همانطور 
كه ضربان قلب نيز از دسترس بشر خارج است. خيلی احتمال دارد هر وقت ما زياد فكر كنيم يك نفر كه از دور يا 
نزديك رابطه غيرمرئی و ارتباط فكری با ما دارد بدون اينكه بداند اين افكار از كجا به او انتقال می شود افكار ما را 
كسب می كند. احتمال دارد كه خود ما بدون اينكه بدانيم تمام روز افكار و عقايد ديگران را كسب می كنيم. مركز 
پيدا می كنند. هر  ارتباط  آن  با  گيرنده خودشان  وسيله دستگاه های  به  اشخاصی  نمی داند چه  راديويی  اخبار  پخش 
ماهه كشفيات جديدی در الكترونيك به عمل می آمد. ممكن است در قسمت انتقال افكار هم مانند راديو از نيروی 
الكترونيك استفاده شود، ولی از طرف ديگر تا جايی كه می دانيم ممكن است »صرفا فكری« يا »صرفا روحی« باشد. 
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واعظ جواب داد: »من به انتقال فكر معتقدم. من خود عمال آن را آزموده ام. كيست كه چنين نكرده باشد؟ ولی چگونه 
انتقال فكر به خدا كمك می كند؟«

چگونه در را مى گشاييم؟
من در جواب گفتم: »مسيح می فرمايد: »من بر در ايستاده در را می كوبم.« ولی خدا نمی تواند داخل شود، زيرا اغلب 
مردم دريچه دل را تقريبا هميشه به روی او بسته اند و بسياری هم كليد دل را گم كرده اند. اينها هرگز نمی توانند با 
خدا صحبتی داشته باشند. مردم ميليون ها مرتبه به يكديگر گوش می دهند، ولی يك دفعه هم به خدا گوش نمی دهند. 
افكار آنها به باال متوجه نيست، بلكه متوجه خارج است. اگر شما برای آدمی كه هزاران ميل از شما فاصله دارد دعا 
كنيد، فكر آگاه او ممكن است در همان لحظه به طرف شما ميزان شده و مرتبط گردد. در اين صورت دعای شما به او 
می رسد و همين سبب می شود كه در او اشتياقی برای خدا ايجاد نمايد و اين اشتياق است كه اشخاص را با خدا مرتبط 
می سازد. اگر شما كمك كرده بدين طريق يك نفر را به سوی خدا متوجه سازيد كار تلفنچی را انجام داده ايد، پس 
اين موضوع چيزی نيست كه بتوان صحيح يا خطا، پسنديده يا ناپسند بدانيم، بلكه حقيقتی است كه بايد قبول و يا رد 

كنيم.« 

دعا هرگز گم نمى شود
واعظی می پرسيد: »ولی آيا وقتی من برای شخصی دعا می كنم و او روحا با من مرتبط نيست دعای من به هدر نمی رود؟« 
من گفتم: »اين هم يكی از چيزهايی است كه ما هنوز نمی دانيم. وقتی شما در ميان جماعت دعا می كنيد چند درصد از 
حضار واقعا به دعای شما گوش می دهند؟ اگر حقيقت اين امر را می دانستيد به وحشت ميفتاديد، ولی اگر كسانی هم 
كه برايشان دعا می كنيم روحا با ما مرتبط نگردند باز شخصی و يا اشخاص ديگری در اين دنيا با ما ارتباط روحی پيدا 
می كنند و دعای ما را با گيرنده روحی خود می گيرند، زيرا هر دعايی به منزله پخش اخبار به وسيله راديو می باشد و 
هميشه يك يا چند نفری روحا با ما مرتبط بوده و اخبار روحی ما را كسب می كنند. پس دعاهای شما هرگز ضايع نشده 
و به هدر نمی رود. هيچ دعايی فقط محدود به چهار ديوار جماعتی كه می شنوند نيست. حتی اگر در مجلس به عبادت 
هم گوش ندهند باز دعای شما به شخص يا اشخاصی كه ممكن است هزاران فرسنگ از صدای شما دور باشند می رسد. 

پس دعای شما در سراسر جهان پخش می گردد!«

می توان اين موضوع را چنين مجسم نمود: وقتی كه من دعا می كنم خدا می شنود و در اثر آن خدا به دوست من كه 
برايش دعا كرده ام كمك می كند، ولی فرمولی كه كمك ما را به خدا نشان می هد اين است: دوست من دريچه قلبش 
را به روی خدا بسته است، ولی به روی من باز می نمايد. من به وسيله دعا برای دوست خودم دريچه دل او را به روی 
خدا باز می كنم. آنوقت خدا به وسيله من با دوستم سخن می گويد. در نتيجه دوست من در خود احساس ميلی نسبت 

به خدا نموده و دريچه قلبش را به سوی خدا باز می كند. خالصه وضعيت به شكل زير می شود:

خدا
                                   ديوار

                                                   دوست من
من

وقتی ما به دوست خود راجع به خدا صحبت می كنيم و يا از باالی منبر از باال سخن گفته و يا از پشت راديو و يا به وسيله 
ارسال نامه و كتاب مقدس با آنها درباره خدا صحبت می كنيم، عينا اين امر صورت می گيرد. وقتی هم برای مردم و دعا 
می كنيم همين امر اتفاق ميفتد، زيرا مغز ما مانند دستگاه گيرنده راديو فكری می باشد. بسياری از ما به علت اعتقاد به 
اين امر با ايمان زيادی صحبت می كنيم و هر جا ايمان زياد باشد نتايج عظيمی هم به دست می آيد. اين عقيده كمك 

به خدا« كامال مطابق طبيعت پرمهر الهی است و با طبع سركش بشر و با تعليمات مقدس تطبيق می نمايد. 

كمك به بى ايمانان
يكی از پيشوايان برجسته مسيحی توصيه می كند كه مبحث فعلی را حذف نماييم، زيرا بعضی از روحانيون ممكن است 
در افكار مخالف آن تبحر داشته و آن را مورد اعتراض بدانند. از طرف ديگر بسياری از دبيران و دانش آموزان و 
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دانشجويانی كه هرگز برای ديگران دعا نكرده اند اصرار دارند كه اين قسمت در كتاب پرارزش ترين كمك به ايمان 
اشخاص است. بسيار اشخاص شهادت داده اند كه اين قسمت دليل تازه ای برای دعا به آنها داده و تجربه نوينی راجع 
به خدا پيدا كرده اند. اكنون استاد دانشگاهی مشغول تنظيم كتابی است كه ثابت نمايد اين موضوع ارزش و اساسی 
علمی نيز دارد. پس يا بايد كامال از موافقت بعضی از اوليا و روحانيون چشم بپوشم و يا از آنهايی كه می خواهند به دعا 
معتقد باشند، ولی منطقی برای ايمان خود ندارند منصرف گرديم. ترديدی نيست كه عيسی كدام را انتخاب می نمايد، 
زيرا می فرمايد: »تندرستان به طبيب احتياج ندارند بلكه بيماران محتاج طبيبند« و باز فرموده است كه »من نيامده ام تا 

عادالن بلكه گناهكاران را به توبه بخوانم.« 

عده بی شماری از گناهكاران مخالف دعا هستند و خودشان اين قسمت را تصديق و اعتراف می نمايند. يك نفر امروز 
به نگارنده چنين نوشته است كه »من واعظم، ولی دعا نمی كنم. پس چگونه می توانم به ديگران تعليم دهم كه دعا 
كنند؟« عده بی شماری هستند كه دعاهايشان تماما حاكی از سپاسگزاری و اظهار اطاعت است، ولی هرگز شفاعتی 
برای ديگران نمی كنند. در جلو نگارنده سه جلد كتاب بزرگ راجع به دعاست، ولی هر سه كتاب به چند اشاره مختصر 
راجع به دعا برای ديگران اكتفا می كنند. كسانی كه در حيات روحانی و در دعای خود محتاج پزشك روحانی نيستند 
عده شان خيلی قليل است و در عوض آنهايی كه در حال غرق شدن و در طلب كمك هستند شمارشان بيش از حد 

تصور است، چون اين موضوع به مردم رنجديده بی شماری كمك می كند، از اين جهت آن را حذف كرده اند.

تشخيص انتقال فكر با مصاحبت بد
بعضی اشخاص دوست ندارند كه دعا را با انتقال فكر ارتباط بدهند، زيرا در نظر آنها ممكن است فكر جنبه حقه بازی 
با ورد و جادو يكی شمرده شود. همچنين علم  يا پيشگويی پيدا كند. اگر اين طور باشد پس دعا هم ممكن است 
پزشكی و شيمی چند سال پيش با سحر و جادو ارتباط داشته و هنوز هم اطبای دروغين سعی می كنند با ورد و جادو 
و دواهای دروغين مردم را معالجه كنند. پس از اختراع راديو علم »انتقال فكر« خيلی مورد توجه واقع شد و بعضی از 
دانشگاه ها آن را در دوره دروس خود راجع به روانشناسی مورد مطالعه قرار می دهند. بزرگترين پيروزی اخير آن در 
قسمت نابينايان است. مثال در »الدفارد« واقع در ايالت »كانكتيكات« عده زيادی از كسانی كه در جنگ نابينا شده اند، 
مشغول فرا گرفتن روش »ديدن بدون چشم« می باشند. دكتر لوين می گويد: »میخواهی آن را حس ششم يا رادار 

انسانی يا هر چه ميل داری بخوان. من طرز عمل آن را نمی توانم توضيح دهم، ولی با كار آن آشنا هستم.« 

بطور كلی »رادار انسانی« يا »بينش بدون چشم و از راه صورت« اساسش اين نظريه هاست كه بدن انسان از خود اشعه 
خيلی ريز و ثابتی كه اسرارآميز هم هست پخش نموده و بيرون می دهد. اين اشعه وقتی با خانه، ديوار، ماشين يا هر 
شئ ديگری تماس پيدا كند مثل توپی كه به زمين می خورد حركت ارتجاعی به عقب دارد. آدمی كه ياد بگيرد با اين 
پيام ها مرتبط و ميزان گردد به وسيله پوست يا اعصاب صورت خود به طريقی كه فهم آن مكشوف نيست آنها را 
دريافت می دارد. با تعليمات و آموزش صحيح می توان طوری وانمود كه مغز معنی اين پيام ها را درك كند همانطوركه 
عكس العمل بينايی، صدا يا احساسات به وسيله اعضای مربوطه به مغز رسيده و ادراك می شود. پس می توان با صحت 
عجيبی فاصله، اندازه، شكل و خاصيت اشيا را بدون ديدن با چشم تعيين نمود. در اين مورد صورت و تا حدی هم تمام 
بدن شخص مبدل به عضو متمم حس می گردد. يك نفر روانشناس بانفوذی كه نسبت به زندگی بی حاصل روحی خود 
مضطرب بود به وسيله استدالل های زير به يك تجربه تازه و حياتی مذهبی رسيد كه ممكن است مورد توجه ساير 

دانشمندان نيز واقع شود. 

علم چه مى داند
دو ميليارد سال اعصاب و مغز ما همه به منزله باطری های كوچك برقی بودند. همه اينها با هم يك سطح مغناطيسی 
امواج  اندازه گرفتن قوه آن پيدا كرده است. مغز ما به وسيله هر فكری  توليد می نمايد كه بشر اسباب هايی برای 
ضعيف راديويی را منتشر و پخش می نمايد. آيا مغز ما دستگاه گيرنده هم دارد؟ آيا می توان آن را ميزان كرد تا به 
وسيله امواج راديويی از مغز ديگران افكار و عقايد را كسب نمايد؟ بلی اين كار امكان دارد. ماده خاكستری رنگ مغز 
حساس ترين ماده ای است كه بشر به وسيله علم خود كشف نموده، زيرا به قدری ظريف و حساس است كه می تواند 
اثر حساسيت زياد  موطن و مبدأ افكار باشد. پس می تواند به آسانی پيام های حساس و بسيار دقيقی را هم كه در 
دستگاه راديو نمی تواند آن را بگيرد، كسب نمايد و شايد در اين مورد امواجی به كار می رود كه طول آنها را هنوز علم 
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كشف ننموده است. هنوز اطالعات ما راجع به راديو اكتيو خيلی تازه و ناچيز است. مثال می توان امواج الكتريكی به 
طول يك صد هزارم طول موج نور به كار برد. پس هيچ بعيد نيست كه می توان امواج راديويی مغز را گرفته و صحيحا 
تفسير نمود، ولی آيا اين امواج وجود دارد؟ برای اثبات اين موضوع هم شواهد بی پايان داريم. بدون ترديد علم انتقال 
فكر پيوسته مقبول تر واقع می شود، ولی بعضی از روانشناسان برجسته هنوز آن را اثبات شده نمی دانند. آزمايش های 

پروفسور راين در دانشگاه دوك پس از تفحصات و تتبعات بسياری هنوز ثابت مانده است.

تجربه كنندگان بايد دعا كنند
منفی  نتيجه  و  آورده  به عمل  آزمايش هايی  نشده می دانند  ثابت  را  فكر  انتقال  علم  كه  روانشناسان  ديگر  از طرف 
گرفته اند. شايد اين روانشناسان عاملی را كه پروفسور راين می خواهد به دست بياورد از نظر دور دارند و آن هم 
دردی حسی اشخاص است. كامياب ترين همكاران او دانشجويان علوم الهی هستند كه طبعا متمايل به مذهب می باشند 
و اطمينان كامل به يكديگر داشته و دارای وحدت روح می باشند. ظاهرا هم دردی و اعتماد مانند سوئيچ راديو است 
كه مغز مردم را با يكديگر مرتبط می سازد. بسياری از آزمايش های علمی كه به نتيجه منفی رسيده است ممكن است 
برای حاضر كردن مغز اشخاص به استقرار رابطه خيلی سرد و يكنواخت باشد، همانطوركه خود ما وقتی برنامه ايستگاه 
راديويی ما را خسته می كند، سوئيچ را می بنديم. انجمن تحقيقات روحی هزاران موارد انتقال فكر را ضبط نموده و نود 

و نه درصد آنها نماينده احساسات عميق و عواطف شديد ميان مادر و فرزند و شوهر و زن و دوستان می باشد.

اگر هم دردی و اعتماد »عوامل فعال و انفعال« الزم برای مغز غيرآگاه يا »عقل نامشعور« باشد كه ارتباط ميان مغز 
اشخاص را بر قرار می سازد، در اين صورت آزمايش دعا بايستی خيلی باالتر و بهتر از آزمايش هايی باشد كه با نقشه 
و لوازم ديگر آزمايشگاه به عمل می آيد. يقينا اگر مردم بدانند برای سعادتشان دعا می كنيم، اعتماد و اشتياق بيشتری 
به ميزان كردن افكار خود با افكار ما پيدا می كند و اثر اين كار به مراتب بيشتر از اين است كه آنها را به آزمايش 
وادارند. برای باز كردن قفل سؤظنی كه بسياری از اشخاص به روی دريچه دل خود می زنند تا از تأثير فكر اشخاصی 
كه چندان پيش آنها عزيز و نزديك نيستند محفوظ بمانند دعا بهترين كليد است. يك دليل موفقيت پرفسور راين 

اين است كه او در ضمير غيرآگاه همكاران خود يك وضعيت احساساتی بی نظير به وجود آورده است. 

انداخت كه برای آزمايش دعا كند و در نتيجه دعا نتايجی را كه  اين مالحظات روانشناسی، نامبرده را به اين فكر 
در اينجا شرح داده ايم به دست آورد، اما چيزی كه اهميتش از اين هم بيشتر است اين است كه در اثر دعا رابطه 
خود او هم با خدا تغيير يافت و با شادی فراوان نوشت »تعجب است كه چطور خدا در حقيقت ممكن است در حيات 
شخص باشد و پيوسته در زمينه افكار و اعمال او وجود داشته باشد.« استفاده از دعا به وسيله انتقال فكر ممكن است 
انتقال فكر است؛ يعنی دعا  فقط نيمی از حقيقت باشد. گلن كالرك معتقد است كه دعا سطح عملياتش عميق تر از 
سطح عميق تری است كه در آنجا همه ما به ندای پدر خود متوجه و متمايل گرديم. اگر نظر او درست باشد پس اقال 

تجربيات ما در مسير صحيح ادامه دارد.

ما به قاره جديداالكتشافى وارد شده ايم
كاشفين عالم روح مانند كريستف كلمب وقتی به قاره جديدی می رسند نمی دانند ماورای آن چيست. شايد ما تازه به 
سواحل قاره جديداالكتشاف دعا رسيده ايم. پس يك قاره عظيم غيرمكشوفی هنوز در پيش داريم كه كشف نموده 
و بر آن پيروزی يافته و آن را مزروع و معمور سازيم. هيچ چيز به قدر اكتشاف برای بشر مهيج نيست. هر مسيحی 
می تواند و موظف است كه در بهترين اكتشافات يكی از عجيب ترين عوالم يعنی عالم روح شركت نمايد. الزم نيست 
برای اكتشاف كسی از خانه خود خارج شده يا كار خود را ترك گويد، زيرا مغز و فكر هميشه همراه شخص است و 
اين اكتشاف هم در مغز صورت می گيرد. والت هوتيمان، در پايان شعر خود بنام »عبور به هندوستان« مضمونی پرورده 

كه برای همه ما كه به اين سفر دلنواز روحانی دعا می پردازيم مصداق دارد و ترجمه آن چيزی است: 

»ای روح كشاف من كشتی بدن را پيش بران و فقط به طرف آب های عميق با بی باكی پارو بزن. من با تو هستم و تو با 
منی؛ زيرا ما به سوی نقطه ای می رويم كه هنوز دريانورد جرأت رفتن بدان سامان را پيدا نكرده و ما كشتی و وجود و 
همه چيز خود را در اين سفر به خطر ميندازيم.« »ای جان دلير من، كشتی را فراتر بران، فراتر بران ای كه با شادی و 

جسارت پيش می روی به سالمت باش، زيرا آيا همه درياها از خدا نيست؟ پس فراتر بران و فراتر بران.«
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كاشفين روحانى
استانيمتز، دانشمند قسمت الكتريك گفته است كه بزرگترين كشفيات قرن بيستم در عالم روح خواهد بود. او حق 
دارد، ولی فقط كسانی كه دعا می كنند به اين كشفيات نائل می آيند. خدا می داند كه ما اكنون به اين كشفيات محتاجيم، 
زيرا ما در وسط جنگی برای كنترل افكار و مغزهای بشر واقع شده ايم. بعضی از ما برای مبادرت به اكتشاف اندكی 
تحريك شده ايم، زيرا اكنون بر فراز هر تپه و در هر گوشه و كناری شبيخون ها و پيروزی های عجيبی ديده ما را 
به خود جلب می كند. اكتشافات و پيشروی در عالم دعا، شادی مهيج و عجيبی دارد. وقتی ما به سوی خط سير خدا 
حركت می كنيم ناگهان خدا را در پيش روی خود می بينيم و خدا هم مانند ما به شبيخون و پيروزی و تنوع بی پايان 

عالقه مند است!

در مرحله كيميا
در عالم روح آسان نيست كه تشخيص بدهيم حقيقت كدام و خرافات كدام است، زيرا سنجش و تمسك به حقايق 
روحانی مشكل تر از عالئم و آثار جسمی است. بسيار اطالعات ما راجع به موضوعات روحانی در همان مرحله ابتدايی 
تكامل است؛ چنانكه يك زمانی علم پزشكی و شيمی هم بنام »كيميا« ناميده می شده است و مراحل ابتدايی خود را طی 
می كرده است. سه قرن پيش فن تطبيق و امتحان پديده ها و آثار جسمانی و فيزيكی هنوز به مرحله تكامل نرسيده بود 
و از اين رو حقايق با خرافات به هم آميخته می شد. هنوز در بسياری از مراحل دينی نيز در همان وهله هستيم و هنوز 

تطبيق و امتحان اطالعات روحانی ما ناقص می باشد. اين اطالعات را هر يك جدا جدا بايد مورد آزمايش قرار داد. 

نمی توان دعا را هم مانند اشيا جسمانی با سنجاقی زير ذره بين ميكروسكوپ متصل نموده و مورد آزمايش های ذره بينی 
قرار داد يا اينكه بر روی ميز تشريح آن را مثل موجودات زنده قطعه قطعه نمود. در اين مورد هر يك از ما بايد به 
آزمايشگاه روح خود مراجعه كنيم و با ساير اشخاصی كه آزمايش های مشابهی دارند تبادل نظر نماييم. چون فقط يك 
شاهد برای تجربيات درونی خود داريم از اينرو ممكن است مطالعات ما خطا برود و يا در اثر حافظه خراب و عدم 
ارتباطی باشد كه خودمان از آن مستحضر نيستيم. به عبارت ديگر ممكن است معنی اين كلمات در پيش نگارنده و 

خواننده اين كتاب يكی نباشد.

چه نتايجى مشهود است
بعضی نتايج را همه اشخاص می توانند ببينند. اگر دعا بطور معجزه آسايی اجابت شود و از نظر اراده های افراد متحد 
و كامل گردد و مردمان بدكردار تغيير حال يافته تبديل به اوليا و مقدسين شوند و لنگان قادر به راه رفتن و كوران 
بهتری  بايد آزمايش های  ولی  داريم،  ببينيم، در دست  اين صورت شواهد خارجی كه همه می توانيم  بينا شوند، در 
تعبيه كنيم تا نشان دهيم كه از دعا كردن از راه دور برای اشخاص چه نتايجی حاصل می گردد. دليل اين موضوع قابل 
بررسی و تحقيق است. كليه شك و ترديدها از راه آزمايش با بودن شرايط آزمايش مرتفع می گردد، نه از راه بحث 

و انتقاد.

به تعداد آزمايش كنندگان تعليم يافته بايد افزوده شود
عده زيادی از اشخاص كه در طرق علمی آزموده شده و تعليم يافته اند و درمورد دعای شفاعتی آزمايش هايی به عمل 
آورده و می آورند بايد نتيجه تحقيقات و اكتشافات خود را با يكديگر مبادله نمايند. فقط از اين راه می توان حقايق را از 
اوهام تفكيك نموده و باالخره با صحت نظر بيشتری قوانين دعا را برای ديگران توضيح داد. اگر بگوييم عالم روحانی 
دعا مقدس تر از آن است كه مورد آزمايش قرار بگيرد، راه خطا پيموده ايم، بلكه عكس اين نظريه صحيح است. آيا 
دعا آنطور كه كتاب مقدس و كليسا ادعا می كند دارای اهميت حياتی است؟ اگر چنين باشد پس هر كس بايد مطمئن 
شده و هيچگونه ترديدی در اين خصوص نداشته باشد. دعا به قدری مقدس است كه نمی توان از پيشنهاد آن به تمام 

افراد بشر صرفنظر نمود.
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اسامى تازه براى حقايق تازه
نيز نامگذاری كنيم. در يكی از جلسات »اردوگاه  بايد برای كشف خود  مثل كليه كشفيات مربوط به چيزهای تازه 
دعا« خيلی تفريح كرديم، زيرا می خواستيم برای نهر طاليی و محبت دعا كه در تمام هفته ما را احاطه كرده بود و 
در آن استحكام روحانی می كرديم نام هايی پيشنهاد كنيم. پيشوای ما می گفت: »شما پيوسته در طول روز سيل دعا را 
بر يكديگر و بر دنيا جاری می سازيد. شما می دانيد چه احساساتی بر اثر اين عمل بر ما روی می آورد، اكنون خوب 
است آن را نامگذاری كنيم!« آنوقت پيشنهادات بسياری شد. يكی می گفت آن را »دعاهای برق آسا« بخوانيم، ديگری 
»دعاهای  پيشنهاد می كرد  و ديگری  و درون مردم«  اطراف  در  »جريان دعا  و سومی می گفت  »پخش دعا«  می گفت 
نجوايی« و »پخش هاله يا ردای دعا در اطراف خلق« و »پوشش دعا« و »كمك در نفوذ خداوند در مردم« و »تمسك مردم 
و خداوند به يكديگر« و ... . بسيار اشخاص كتاب گلن كالرك را بنام »سخن پراكنی دعا و محبت« كه از صحيح ترين 

تعريف تجربه زيبای دعا می دانند.

سخن پراكنى اردوگاه
در تحت پيشوايی گلن كالرك صد نفر يا بيشتر تشكيل حلقه يا نعل اسب يا شكل 7 را كه مانند دست های خداوند 
كشيده شده می دهند و در حين »سخن پراكنی دعا« دست ها را به يكديگر متصل می كنند. اين قسم دعای »دراماتيك« 
هر كس را تحريك می نمايد كه در آن شركت نموده و قوه تصور خود را تقويت نمايند. شركت كنندگان در عالم 
خيال، تصور می نمايند كه به شهر واشنگتن انتقال يافته اند و در اطراف محوطه كاخ سفيد كه مسكن رئيس جمهور 
است ايستاده اند و رئيس جمهور در وسط عمارت نشسته است سپس پيشوا می گويد: »ای خداوند، اين حلقه را چون 
دو قيفی برای انتقال جريان محبت خود به رئيس جمهور مورد استفاده قرار ده. ما را مورد استفاده قرار ده كه او را 
گرسنه و تشنه هدايت تو سازيم تا در مسائل مورد احتياج او به كار رود. ما را مورد استفاده قرار ده تا كمك كنيم كه 
او آواز تو را شنيده و اراده تو را برای جهان انجام دهد. ما با دست خود او را بلند كرده و به نزد تو می آوريم و او را 

در آنجا در حضورت باقی می گذاريم.«

وزير  نخست  خانه  دور  به  را  فرضی  حلقه  و  لندن می رسند  به  و  كرده  فرض  خيال  عالم  در  بزرگتری  حلقه  سپس 
انگلستان می كشند و همان دعا را در آنجا تكرار می كنند و سپس به مسكو رفته و همان حلقه را به دور خانه پيشوای 
روسيه فرض می كنند و پس از آن به چين، هندوستان، ژاپن، آلمان و ساير كشورهايی كه بيشتر از همه به نظر محتاج 
معرفت و كمك خدا هستند سفر روحی می كنند. البته اين دعا برای خدا وظيفه ای معين نمی كند، بلكه كمك می كند 
كه وقتی خدا صحبت می كند، مردم به او گوش دهند. ما همچون تلفنچی هايی هستيم كه در سر دستگاه كميتاتور تلفن 
هستيم و خدا را با مردم اتصال می دهيم و مكالمه را به خود خدا وا می گذاريم. در طی سخن پراكنی ها و فورا بعد از 
اردوكشی گلن كالرك مردم نتايج معجزه آسا و عجيبی ديده و معتقد شده اند كه اين سخن پراكنی های دعا كامال سير 

تاريخ را تغيير می دهد.

هدف هاى دعا 
دعاهای بعضی از ما حق تقدم دارد و وقتی برای دوستان، اقوام و خودمان دعا می كنيم بايد دامنه دعا را بسط دهيم. بايد 
سيل دعا را بر كليه اشخاص زير جاری نمود يعنی برای رؤسای جمهور و پادشاهان جهان و مجلس شورا و سنا، نخست 
كنفرانس های  نمايندگان  چين،  پيشوايان  روسيه،  زمامداران  ساير  و  روسيه  پيشوای  آن،  پارلمان  و  انگلستان  وزير 
صلح، پيشوايان ژاپن و آلمان و اعضای كليسا و روحانيون مسيحی و يهودی و مبشرين مسيحی و رؤسای بنگاه های 
فيلمبرداری، پخش كنندگان اخبار راديو، كليه غالمان و مظلومان، سياه پوستان، امريكاييان و ايرانيان و غيره دعا كنيم. 
ما بايد دعا كنيم كه سفيدپوستان تفاوت رنگ بشری را نبينند، برای بی سوادان، برای معلمان و استادان و پدران و 
مادران و برای حسن تفاهم ميان سرمايه دار و كارگر، برای برادری بشر، برای شركت های تعاونی و بسط توسعه افكار 
بشری و پيدا كردن رؤيای، برای وجود اخالق در تجارت، برای دستگاه اقتصادی مسيحی، سربازان، بچه ها و جوانان 
و ادبيات اخالقی و صحيح، برای ميخواران، استعمال كنندگان مواد مخدر و انواع منهيات و برای مربيان و برای تعليم 

و تربيت بهتر دعا نماييم. 

ما بايد دعا كنيم كه نفرت از بين رفته و محبت بر جهان حكومت كند. بايد دعا كنيم كه مردم در دعای بيشتری 
پيشروی كنند، زيرا دعا قوی ترين نيروی شفادهنده جهان است. بدون ترديد اين فهرست طوالنی بعضی از مسايلی 
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را كه شما در دعا مقدم می داريد ذكر ننموده است. هر يك از ما بايد راجع به مسايلی كه به نظرمان از همه حياتی تر 
است دعا كنيم، زيرا ادعا ارزشی ندارد جز اينكه دل و ايمان در آن گذارده شود. وقتی دعا می كنيد كاغذ و قلم را در 
دست داشته باشيد. وقتی خدا فكری را در ذهن شما خطور می دهد آن را يادداشت كرده و در مد نظر داشته باشيد تا 
بتوانيد به مرحله عمل بياوريد. برای افراد با ذكر نام دعا كنيد. دعاهای حياتی پيوسته اموری را كه بايد انجام يابد به ياد 
می آورد. در حقيقت دعا و عمل الزم و ملزوم يكديگرند زيرا هر يك به تنهايی ضعيف است. مقتدرترين مردان و زنان 

روی زمين در عمل و دعا هر دو نيرومند هستند. اجتماع اين دو با هم تنها چيزی است كه مغلوب شدنی نيست.

گلن كالرك در نوشته خود بنام »چشمانم را به آسمان برميفرازم« می نويسد كه چگونه بايد عميق ترين آرزوی قلبی 
خود را با تفكر نوشت و آنها را به حضور خدا برد و مانند قربانی سوختنی بر مذبح دعا نثار كرد. بسياری از اشخاص 
اين كار را كرده اند و می گويند تعجب است كه چطور خدا عينا و كامال اين دعاها را انجام می دهد. دعا نفوذ سحرآميزی 
در خدا ندارد، بلكه به فكر خود ما كمك می كند كه دقيق تر و صحيح تر باشد. بسياری از ما اطمينان نداريم كه چه 
فكر می كنيم تا بتوانيم آنچه فكر می كنيم روی كاغذ بياوريم. بسياری اشخاص كامال فكرشان جمع نيست و در عوض 
مغزشان پر از افكار متالشی و نامربوط است و مانند شيشه خرد شده ارتباطشان قطع و متالشی شده است. دعاهای آنها 
مانند افكار متالشی و نامربوط است. اگر افكار خود را روی كاغذ بياوريم اين كار سبب می شود كه آن را كامل تر كنيم. 
مقصود اين نيست كه بايستی افكار ما بغرنج و پيچيده باشد. غالبا روشن ترين و واضح ترين افكار به قدری مشخص و 
صريح می باشد مثل شالقی كه بر بدن می خورد. بسياری از دعاهای كامل را می توان در ظرف ده ثانيه به سرعت برق 

ساطع نمود.

دعاهاى سريع
برای پيوستن به ده ميليون نفر اهل دعا الزم نيست خانه و كسب و كار خود را رها كنيم. هر كس در هر روز صدها 
دقايق عاطل و باطل دارد كه می تواند آنها را صرف دعاهای سريع به طول 10 ثانيه يا يك دقيقه نمايد. در زير چند 

نمونه از اين دقايق ذكر شده است:

موقع بيدار شدن در بامداد
در حمام موقع شستشو

هنگام لباس پوشدن
هنگام باال و پايين رفتن از پله

دعا قبل از صرف غذا
هنگام خروج از منزل

سواری يا پياده رفتن به اداره يا محل كسب و كار
ورود به آسانسور

در فواصل مالقات با اشخاص
پيش از آماده شدن برای صرف غذا.

و صدها فواصل كوتاه ديگر كه در روز پيش می آيد و باالخره موقع رفتن به رختخواب و خوابيدن.

آزمايش دعا به وسيله مسافرين
بيمه، مأموريت های دولتی، سربازی و غيره در  هزاران مردم برای امور مذهبی و خيريه و فروش كاال و نمايندگی 
مسافرت هستند می توانند سهم بزرگی در پيشرفت و ترقی بشر داشته باشند، مشروط بر اينكه برای همسفران و 
كسانی كه در اطرافشان هستند دعا كنند. اينها به منزله زنبوران مأمور تهويه كاروان خود هستند! مخصوصا جالب و 
مهيج است كه دو شخص همسفر مانند زنان تارك دنيا در تجارت روحانی و نتايج حاصله از آن با يكديگر شريك و 

سهيم باشند.

آزمايش در قطار و مسافرخانه
بعضی از ما كه خيلی مسافرت می كنيم و صدها روز وقت خود را در نشستن در اتوبوس ، قطار، مسافرخانه ها، كنسرت 
و سخنرانی ها می نماينم، می توانيم در اين موقع با چشمان باز پشت سر هر فردی برايش دعا كرده و ببينيم چند نفر 
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از آنها نشان می دهند كه متوجه دعای ما می شوند. خود نگارنده در حين نگارش اين سطور، به مردی كه كنار پنجره 
در يك اتاق دورتر از من نشسته نگاه می كنم، من با سرعت تير دعا را به سويش رها كردم و هر ثانيه سه چهار مرتبه 
در دل تكرار كردم »ای دوست عيسی آمدم سی ثانيه بعد آن مرد سرش را ميان دو دست گرفت و روی ميز جلو خم 
شد و حالت دعا به خود گرفت. اگر در ماشين برق دعا را شديدا و مستقيما بر اشخاص بخصوص ساطع ساخته بگوييم 
»عيسی، عيسی، عيسی« معموال اين اشخاص طوری رفتار می كنند كه فكر می كنيم با آنها گفتگو شده است. اگر در 
مرتبه اول پاسخ نرسد پيوسته آن را تكرار كنيد تا آنها با رفتار خود نشان دهند كه گيرنده مغز آنها با شما ميزان 

شده است.

كليه  می گويند.  سخنی  هم  گاهی  و  می كنند  تبسم  غالبا  و  كرده  نگاه  شما  به  عجيبی  طرز  به  اشخاص  اين  آنوقت 
ايمان داران بايد اين عادت را تكرار كنند. من سعی می كنم اثر آن را توضيح دهم. به نظر من اين طور میآيد كه اين 
دعاها با فشار از مغز و سينه و سرانگشتان و خالصه از تمام دستگاه اعصابم بيرون می آيد. حس می كنم با هر فشاری 
كه به خود وارد می آورم تنفس مختصری می كنم. پس از اندكی مسافرين ماشين و اتوبوس يا سكنه اتاقی كه اين 
دعاها در آن صورت می گيرد به تدريج مثل اينكه تحت تأثير مغناطيس واقع شده باشند تحريك می گردند. همه با 
شخص مثل دوست قديمی رفتار می كنند و مثل اين است كه مردم دوست دارند ما برايشان دعا كنيم. اشخاصی كه 

سرگرم حرف زدن يا خواندن هستند مثل اينكه پاسخ به ما نمی دهند. 

فهم اين موضوع آسان است. همه ديده ايم كه چطور دو ايستگاه پخش اخبار راديو وقتی طول موجشان يكی باشد هيچ 
يك بطور واضح با دستگاه گيرنده ما شنيده نمی شود. افكار اشخاص هم همين طور است. مردمی كه فكرشان مشغول 
نيست و پيوسته در فكر خود كنجكاوند حتما پاسخ به دعای ما را خواهند داد و اين كار با يك نگاه تيز حق شناسی يا 
اعجاب می كنند. به جای اينكه اين نوع دعا شخص را خسته كند، بهترين شربت مقوی روحی است. وقتی كامال از كار يا 
تحصيل عاجز می شويد، به خيابان رفته و برق دعا را به مردم بتابانيد. فوری اعصاب شما از جريان روح الهی مستحضر 
می شود و دعايتان دارای دو بركت و خاصيت است كه اولی به دعاكننده و دومی به شخصی كه هدف دعاست می رسد. 
اگر بخواهيد يك تجربه پر سود و هيجانی پيدا كنيد يك روز مرخصی گرفته و بطور ناشناس در اتوبوس يا تاكسی 
حركت كنيد و برق دعاهای تند و قوی خود را به هر يك از مردم ساطع سازيد و مراقب نتايج آن باشيد. اين كار صدها 

بلكه هزارها بار انجام دهيد و ببينيد چند درصد از مردم از دستگاه فرستنده روحی شما استفاده می كنند.

بعضى پاسخ هاى عجيب 
نگارنده در قطار خط پنسيلوانی در پشت سر زنی نشسته و برای او دعا می كردم و تصويری كه »هافمن« نقاش از 
كودكی مسيح كشيده در دست داشتم. ناگهان زن روی گردانيده گفت: »دنيا محتاج دينداری بيشتری است.« من از 
او پرسيدم: »آيا شما مبشر هستيد؟« جواب داد: »خير، شوهرم مميز است.« من گفتم: »شما بايد خيلی خانم دينداری 
باشيد«، ولی گفت: »خير، من جزو فرقه متديست مسيحيان هستم، ولی چندان كاری برايش نمی كنم.« من پرسيدم: 
»پس چرا گفتيد دنيا بيشتر به دينداری محتاج است؟« گفت: »نمی دانم، ولی فقط حس كردم كه ميل دارم درمورد اين 
موضوع صحبت كنم.« ما كه هر كسی را مالقات می كنيم برايش دعا می كنيم، از اين قبيل اتفاقات هر روزه برايمان رخ 

می دهد، ولی اگر دعا نكنيم اصال چنين اتفاقی نميفتد.

چطور بدانيم دعاى ما را ديگران شنيده اند
اگر مردم جوابی به ما ندهند دليل اين نيست كه از دعای ما اطالع ندارند. غالب ما ديده ايم كه اشخاص به چهره ما 
خيره می شوند، ولی اگر واقعا عالقه مند نباشيم، از نگاه متقابلی خودداری می كنيم. پس ما خود را عمدا، ولی خود به 
خود از اثر نگاه محفوظ می داريم. به همين دليل اغلب وقتی ما برای مردم دعا می كنيم، آنها با ما حرف نمی زنند چنان 
چه وقتی به آنها سالم می كنيم ممكن است جواب ندهند. غالبا مردم به وسيله عملی از قبيل گذاردن سر خود در ميان 
دست هايشان و نظر كردن به سوی آسمان و بستن چشمان خود و آه كشيدن و به اطراف نگاه كردن و خاراندن پشت 
سر خود با دست و بلند شدن و قدم زدن و تكان دادن سر به اين طرف و آن طرف و حركت سريعی كه می رسانند 
مخاطب واقع شده اند نشان می دهند كه از دعای ما مستحضر شده اند. يكی از بهترين دقايق برای آزمايش اين كار 
دقايق و ساعاتی است كه در ايستگاه قطار انتظار می كشيم. نظرتان را متوجه هر شخصی كه انتخاب می نماييد بكنيد و 
از آن نقطه ثابت سعی كنيد امواج راديوی فكری را به هر طرف پخش كنيد. همانطور كه راديو پس از ميزان كردن كم 
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كم گرم تر می شود، ما هم وقتی دستگاه فرستنده مغز را به وسيله دعا به شخصی ميزان كنيم گرم تر می شويم. بعضی 
از ما راجع به اميدهايی كه خدا برای همه مردم اطراف از ما دارد با خدا سخن می گوييم. ما فشار آرام و خفيف دعا را 
در هر موقع به يك نفر متوجه می سازيم و آهسته خدا يا اشخاص را مخاطب قرار می دهيم و مراقبيم كه كدام يك از 
اينها می شنوند و جواب می دهند. فقط اشخاصی كه اين آزمايش ها را نموده اند، می توانند اندكی تصور كنند كه دعای 
خوب در يك ايستگاه قطار چه عملياتی می تواند انجام دهد. اكنون كه مشغول نگارش اين كتاب در ايستگاه قطار 
هستم، شخصی پهلوی من با دقت به نوشته های من نگاه می كند، مثل اينكه می خواهد بپرسد: »با من حرف می زديد؟« 
زنی جوان نزديك من آهسته به دوست سرباز خود سخنی گفت و سرباز با صدای بلند جواب داد: »تو فقط تحت تأثير 

روح اشخاص قرار می گيری. جز اين چيزی نيست.« و هر دوی آنها خيره خيره به من نگاه می كنند.

بايستی اين كار از دعا باشد، وقتی برای مردم دعا نمی كنيم، عالقه و دوستی از خود نشان نمی دهند. وقتی دعا نمی كنيم 
مثل اين است كه سويچ راديوی مغزی ما بسته باشد. به محض اينكه فشار دعا آغاز می گردد اثر عجيب و شيرين و 
محبت آميزی در چهره اشخاص پديدار می گردد كه به ما نگاه كرده و آماده صحبت با ما هستند. اگر صدها هزاران 
نفر مسيحی به اين آزمايش »قطع و وصل« كردن دستگاه گيرنده مغز خود برای نزديكان خود ادامه دهند معلومات 
ما راجع به اين موضوع خيلی زيادتر می شود و اگر مردم دعای شفاعتی برای ديگران را مورد آزمايش قرار ندهند از 
يكی از بزرگترين شادی های حيات محروم می مانند. همه ما در بعضی  اشخاص كم نظير حس عجيبی كه ما »شخصيت 

مقدس« می مانيم مشاهده نموده ايم. اين حالت روحانی فقط در مردان و زنان كه با دعا زندگی می كنند پيدا می شود. 

علم در اين مورد اطالعات ناقصی در اختيار ما گذاشته، ولی نقص اطالعات دليل عدم صحت اين امر نيست. ممكن 
است علم راجع به طبيعت و كيفيت موضوعی ساده از قبيل »تلؤتلؤ« پی نبرده باشد، ولی با اين حال بسياری از ما آن 
را ديده ايم. وقتی دعا را مورد آزمايش قرار دهيم در يكی از مهم ترين مباحث كه فهم آن بسيار دشوار است وارد 
می شويم. خوب است مهر سكوت را شكسته و به دعای شفاعتی بپردازيم. بايد دانست كه مردم تحصيلكرده هم مانند 
عوام پايبند اوهامند و عدم اعتقاد به دعای شفاعتی هم يكی از اين موارد است. مردم از ترس اينكه »صوفی مشرب« 
خوانده نشوند از تحقيقات علمی دست می كشند. مثال اشخاص زيادی حاضر نيستند در حضور عموم مطالب زير را 

اعتراف كنند در صورتی كه عقايد زير كامال مطابق مسيحيت است.

سكوت بلند
بعضی از دعاهای مردم خيلی ضعيف و مثل ايستگاه فرستنده خيلی كم قدرتی می باشند. ما با استمرار در دعا می توانيم 
افكار و دعاهای خود را پيوسته بلندتر و قوی تر نموده و طوری كنيم كه برد آن خيلی بيشتر شود. شايد هيچ كس هنوز 
فن مخصوصی برای بلند كردن و تقويت افكار و پخش راديويی دعا به مسافت زيادی ابالغ ننموده است. فهم رابطه 
مستقيم ميان قوت و برد دعا از روی اين حقيقت معلوم می گردد كه بسيار اشخاص از مسافت بسيار بعيدی ناگهان از 
مرگ يا ناخوشی و شادی عزيزان خود مستحضر می گردند. بعضی از ما وقتی در اتوبوس يا ماشين در حركت هستيم 
نهانی را برای شخصيت،  با ديگران قدم زده و چنين می گويد: »من در شما استعدادهای  ما  تصور می كنيم كه روح 
استعداد شادی و دوستی می بينم. اين صفات عايه و زيبای شما هنوز چون غنچه در حال شكفتن است. اگر موافقت 
كنی آنها را باز و شكفته می كنيم و شما را شخصی فوق العاده می سازم تا كه برای همه جهان مايه بركت باشی.« مردم 
باطنا فكرشان مستعد است كه از نقشه های عجيب خداوند برای شخص با آرامی انتظارات مسيح را برايشان می گويد، 

آهی كشيده و شاد می شوند.

انداختن رداى دعا بر روى مردم
وقتی ما اينطور برای يك نفر يا يك دسته دعا می كنيم، مثل اين است كه ردای روحانی ايشان انداخته باشيم. وقتی 
شخص ديگری برای من دعا می كند، من حس می كنم كه همان جامه روحانی بطور واضح مرا می پوشاند، ولی من غالبا 
به مردم روی كرده می گويم: »آيا فالن موقع برای من دعا كرديد؟« و هميشه معلوم می شود كه درست فكر كرده ام. 
من بيش از هر چيز دوست دارم حس كنم كه برايم دعا شده است. اگر شما برای مردم دعا كنيد، آنها و خدا هر دو 
آن را دوست دارند، زيرا شما در واقع به خدا كمك می كنيد كه به آنها دست يابند. برعكس همه ما بدمان می آيد كه 
كسی به ما خيره شود، پس رويمان را برمی گردانيم. شايد اگر در اين موقع رويمان را برنگردانيم علت اين است كه 
نرنجيده ايم. مثل اين است كه سعی می كنيم در اراده شخص ديگری وارد شده و بر آن حمله ور شويم و البته هيچ 
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كس دوست ندارد كه اراده اش غالم و بنده اراده ديگری باشد. به عالوه مردم دوست ندارند كه در طی دعا مورد 
مالمت قرار گيرند. اگر ديگران در دعا قصور می نمايند، شايد يك دليلش اين است كه سعی می كنند عقايد نامقبول 
و نامطبوعی به طرف مورد دعا پيشنهاد نمايند. پس اگر شما عالقه داريد كه دعايتان از جلو پاسبانان پر سؤظن ضمير 
غيرآگاه بگذرد، برای بهترين آرزويی كه داريد دعا كنيد و قسمت های منفی دعا را حذف كنيد. دعاهای خود مسيح 

هم مثبت بوده است.

در حين مطالعه دعا كنيد
بعضی از ما در حين خواندن روزنامه وقتی بنام پيشوايان جهان می رسيم يك لحظه تأمل نموده دعا می كنيم و آهسته 
در دل می گوييم: »ای خداوند اين مرد را تشنه روح خود بساز« و يا فقط كلمه »عيسی« را تكرار می نماييم و نام آن 
شخص را نيز می بريم. اين كار بيش از يك لحظه مطالعه ما را به تأخير نميندازد و ممكن است با تكرار اسم آن شخص 
و نام عيسی حتی برای يك لحظه خدمت بزرگی به او بكنيم. وقتی به اين كار عادت كنيم هزاران بركات مخفی بر 
جهان جاری خواهيم ساخت و اگر ميليون ها در موقع روزنامه خواندن يا مطالعه برای جهان دعا كنند ممكن است دنيا 

از گمراهی نجات يابد. 

در حين شنيدن موسيقى راديو دعا كنيد
وقتی به موسيقی راديو گوش می دهيد ممكن است يك ربع ساعت بطور خيلی مؤثری صرف دعا نمود و با چشم باز يا 
بسته پيش خود بگوييد: »اكنون در چه چيزی با تو شريك خواهم بود؟ افكار خود را از راه فكر و مغز من اظهار بدار 
و مرا همچون مجرايی بگردان كه گويندگان و نوازندگان راديو را گرسنه و تشنه تو ساخته به تو نزديكتر نمايم تا 

سخنانت را بشنود و اراده ات را به جا آورند.«

براى كليه آنانى كه به خاطر داريم دعا كنيم
بسيار فكر زيبايی است كه عادت كنيم پيوسته در دل نام »خداوند« را در مقابل هر شخصی كه به ياد می آوريم تكرار 
كنيم. اين عكس العمل بسيار مهمی در خود ما دارد، زيرا به جای روح انتقاد، روح محبت به وجود می آورد و آن روحيه 
خالی از محبتی كه ما را برای انتقاد از ديگران حاضر می كند معدوم می سازد. هر چه مردم كمتر مورد توجه ما باشند 
بيشتر محتاج محبت ما هستند و احتياج دارند برايشان دعا كنيم تا به كمك خدا محبوب ما واقع گردند. وضع ناگوار 
فعلی اشخاص را فراموش كنيد و فكر كنيد اين شخص چطور آدمی ممكن است بشود و آنوقت افكار شما شروع 
می كند كه آن را به صورت عمل در بياوريد. باالخره به قدری در دعا پيش می رويم كه فقط با خواب رفتن می توان 
به دعای روزانه خاتمه داد و در حقيقت می توان گفت كه خواب به منزله غروب دعا و بيداری طلوع آفتاب آن است. 
آنوقت با تعجب روز افزونی خواهيم ديد كه پاسخ ها پيوسته به ما بيشتر می رسد. وقتی می بينيم كه اشخاص اينقدر كم 

از اين جلسه روحانی برخوردار می شوند نااميد می شويم.

هنگام بيدارى و خواب رفتن دعا كنيد
را در خود  اين عادت  به آسانی می توانيم  ما  زيبا می شود.  پر شود، خيلی  با دعا  اگر  و خوابيدن  بيدار شدن  دقايق 
پرورش دهيم بطوری كه شب وقتی چشمان خود را می بنديم و بامداد وقتی چشم خود را باز می كنيم خود به خود به 
ياد دعا بيفتيم و بگوييم: »چون بيدار شوم باز با تو خواهم بود« وقتی ما شب ها گرفتار بی خوابی می شويم، ميليون ها 
ساعت بيهوده از دست می دهيم و می توانيم اين ساعت های بی خوابی را به طرز عجيبی مورد استفاده قرار داده و به 
وسيله دعا برای هر كس كه به يادمان می آيد دنيای بهتری به وجود می آوريم و مثال بگوييم: »ای خداوند دعای مرا 
مورد استفاده استالين قرار بده تا گرسنه و تشنه تو گردد و صدای آرام و آهسته تو را شنيده اراده ات را اطاعت نمايد« 
و به همين طريق شايد يك ساعتی می توان صرف نمود و افكار متالشی و متحرك عالم خواب و بيدار را مبدل به دعا 
نماييم. اگر ميليون ها بشر ياد بگيرند كه اين كار را بكنند حاصل مجموع دعاهای ما بقدری زياد می شود كه از حساب 

و قياس خارج است و اثر آنها نيز غيرقابل ادراك است.

هر كارى را با دعا آغاز و با دعا مستور و با دعا پيروى كنيد
دعا و عمل بايد الزم و ملزم يكديگر باشند. همانطوركه جراح بزرگی بهترين عملش وقتی صورت می گيرد كه دعا 
و كار را توأما انجام نمايد هم چنين ما نيز توأم كردن كار خود با دعا بهترين نتايج را كسب می نماييم. آيا متوجه 
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نشده ايد كه وقتی با دعا كاری را آغاز می كنيد و آن كار را در ردای دعا مستور می داريد و با دعا پيروی می كنيد پيوسته 
موفقيت مافوق انتظار خود به دست می آوريد؟ پس دعا چهار پنجم عمل است. وقتی به هر علتی فراموش نماييم كه 
دعا كنيم تالش ما بی فايده است. از طرف ديگر دعا ضعيف است مگر وقتی كه هر چه در قوه داريم سعی و كوشش 
نماييم. آ. د. بوخت، شعری سروده كه ترجمه آن چنين است: »شما، بلی، خود شما می توانيد پاسخ دعا باشيد. كاری 
است كه بايد انجام داد؛ ميدان رزمی است كه بايد بر آن پيروزی يافت و ميليون ها دعا می كنند در حالی كه دست ها 
را بلند كرده و در دل می گويند: »ای خداوند چقدر غلبه حق بر باطل طوالنی است؟ شما می توانيد به اين دعا پاسخ 

دهيد؛ بلی به اين دعا پاسخ دهيد.«

شخصی بنام »ای. هارلد بردزن« يك ساعت ديواری دارد كه برادرش هنگام غرق شدن كشتی در زمان جنگ از كشتی 
به در برده است و هر پانزده دقيقه يك بار زنگ می زند. هر دفعه كه اين ساعت زنگ می زند، بردزن به ورقه ای كه 
روی آن موضوعی برای دعا نوشته نگاه می كند و پس از آن يك دعای برق آسا می كند و آن ورقه را زير اوراق ديگر 
مخصوص دعا می گذارد. به عالوه پيوسته موضوعات جديدی برای دعا پيدا كرده و اوراق جديدی برای اين كار پر 
می كند. پس بدين طريق تفريحی روحانی در سر هر پانزده دقيقه دارد! شخص ديگری بيش از هزار عكس بر ديوار 
اتاق خود نصب نموده و در تاريكی براپ آنها دعا می كرد و هنگام دعا برای هر يك از آنها نور چراغ را بر عكس 
او مينداخت. يك تصادف فوق العاده اتفاق ميفتد كه دوستانش در همان موقع كه برايشان دعا می كرد برايش نامه 

می نويسند و همچنين از امراض و گرفتاری های خود نجات می يافتند و به او مژده می دادند. 

بعضی از ما به سناتورها و نمايندگان امريكا نامه نوشته و به هر يك گفته ايم كه ميل داريم برايشان دعا كنيم و از آنها 
تقاضا كرده ايم كه عكس خود را با امضای خودشان برايمان بفرستند تا بتوانيم در موقع دعا آنها را پيش نظر مجسم 
نماييم. تقريبا هر سناتور و نماينده پارلمانی با حسن قبول اين تقاضا را انجام داده و اگر بداند برايشان دعا كرده ايم 
موفق خواهد شد كه با آزمايش های بی پايان و خفيف خود مبارزه كرده بر آنها غلبه يابد. بسياری از ما می توانيم با اين 

عمل ساده خود سير تاريخ را تغيير دهيم. 

وضعيت مزاجى و بدنى شما اهميت ندارد
بعضی از اشخاص نمی توانند فرصت هايی كه برای دعا دارند كامال مورد استفاده قرار دهند، زيرا فكر می كنند كه برای 
اين كار بايد وضعيت مخصوصی داشته باشند. در دعا فرقی نمی كند كه چشمان شخص باز يا بسته باشد، ايستاده يا 
نشسته باشد و يا با دست های باز و سر پايين و يا كوچكترين تغييری در حالت خود دعا كنيم، ولی اگر كسی به اين 
عادات معتاد باشد، همه اين عادات مفيد است. بعضی از اين حاالت برای استراحت فكری و بدنی سودمند است، ولی 
هرگز نبايد دعاهای برق آسا به تأخير افتد تا كرسی مخصوصی برای دعا پيدا كنيد يا چشمان خود را ببنديد. مثال در 
موقع راندن اتومبيل كه چشمان شما متوجه جاده است می توان دعای عجيبی كرد. كاليكستوسانيداد، كه واعظی مقدس 
از اهل فيليپين می باشد نوشته است: »من عادت داشتم  كه وقتی دستم را به خيش می گرفتم كه زمين را شخم كنم و 
چشمم به زمين شخم بود دعا كرده و فكرم معطوف به خداوند باشد.« اين كار بسيار سودمند است، زيرا دعا و كار، 

الزم و ملزم يكديگرند.

دعا با جسم
بعضی از ما كه در اردوكشی روحانی گلن كالرك حضور می يابيم می دانيم كه ورزش برای تناسب اندام است و برای 
دعا كمك می باشد. مثال وقتی بازوی خود را كامال راست نموده و به جلو و عقب و باال و پايين می بريم می توانم مطابق 
آهنگ حركات، مزبور بگوييم: »ای خداوند ... بدن و فكر و احساسات مرا برای كمك به رئيس جمهور به كار ببر تا 
تشنه و گرسنه تو شود، سخنانت را بشنود و اراده ات را انجام دهد.« گلن كالرك می نويسد: »بر ما مكشوف شد كه 
برای دعا از روی حقيقت و با نهايت قدرت و دقت بايد با كليه نيرو خود دعا كنيم. اين فنی است كه بايد شامل بدن و 

فكر و جان شخص باشد.« 

در حين قدم زدن دعا كنيد
يكی از بهترين طرق دعا اين است كه برای قدم زدن با شدت هر چه تمام تر دعا كنيم و با خداوند با آهنگ قدم های 
خود سخن بگوييم بدين طريق: »ای خداوند دعای مرا برای كمك به اشخاصی كه با من رو به رو می شوند به كار ببر تا 
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به تو نظر افكنند و تشنه آوازت باشند و آرزومند انجام اراده ات باشند و سخنان تو را بشنوند و آن را اطاعت نمايند و 
اراده ات را انجام دهند.« هيچ چيزی مهيج تر از اين نيست كه شخص در حين قدم زدن دعا كند. وقتی مغز شما خسته 
می شود به ميان جماعت وارد شده و دعاهای خود را به كليه جهان منتشر سازيد، در اين صورت وقتی شما از كنار 
مردم می گذريد مثل دامادی كه در گذر باشد مردم پشت سر شما نگاه می كنند. آنوقت حس خواهيد كرد كه چيزی 

مثل مه لطيف و يا نور كمرنگ بامدادی در دنبال آنانی كه برايشان دعا می كنند ديده می شود. 

اگر تجربه شما هم مثل تجربه باشد خواهيد ديد كه يك حس عجيبی پيدا می كنيد. مثل اينكه يك عضله بيكاره شما 
كه مدتی طوالنی از كار افتاده بود حال به كار افتاده است. شما بدين وسيله جان خود را تقويت می نماييد همانطوركه 
اشخاص مبتال به فلج از زمان كودكی به تقويت عضالت خود می پردازند. اگر حس می كنيد كه با غفلت در دفن دعا 
در گذشته خود را فريفته ايد و اگر بخواهيد خود را به اين نوع دعا عادت دهيد، خيلی ساده و آسان است. بطوری كه 
هر كودكی می تواند اين كار را بكند. می تواند در دل خود يا هر نفسی كه می كشيد بگوييد »عيسی« و آنوقت به مردم 
نگاه كنيد و سعی كنيد كمك نماييد كه بدين وسيله مردم او را دريابند. اگر چيزی از اين مهم تر داريد بگوييد، ولی 
اگر نداريد همان كلمه »عيسی« با هر نفسی كه می كشيد كافی است. هرگز فكری از اين فرخنده تر و بهتر وجود ندارد 
كه به تمام جهان پخش نماييم. به فكرتان فشار نياوريد، زيرا اين كار باعث مشغوليت ذهنی می شود. دفتر يادداشتی 

هم همراه داشته و نتيجه اين موارد را ذكر كنيد.

تمرين سبب تكميل است
شايد وقتی اين صفحات را می خوانيد به كرات توقف نموده و دعا كرده ايد. از هم اكنون هر وقت به يادتان ميفتد نبايد 
از دعا غفلت كنيد ولو اينكه لحظه ای باشد. طرز عادت كردن اين است كه شخص شروع به رد كردن اين موضوع 
بنمايد. رد كردن عادت فكری شما می شود و به زودی عادت دعای شما فلج می گردد. پس شما آلت مبارزه درونی 
ميان دو حس می شويد. عادت دعا ساده و بدون فشار است مگر اينكه با كارهای استثنايی سبب سرد كردن دعا شده 
و آن را عادتی مرموز و پيچيده نماييد. اگر هر وقت كه به فكرتان می رسد دعاهای برق آسا بنماييد و در اين كار استثنا 
قائل نشويد پس از اندكی اين كار طبيعت ثانوی شما می شود. هر شخص عادی می تواند طوری خود را عادت دهد كه 
با هر نگاه به ديگری يك فشار دعا همراه نگاهش باشد تا باالخره تمام روز بطوری كه آسمان پر از ستاره است، برای 
او پر از دعا شود. كم كم جريان مطبوع و شيرينی از طرف خدا در ما پيدا می شود و در نتيجه جريان بی پايانی به عالم 

بشريت جاری می كنيم. 

هماهنگی و توازن آسمانی در اين جهان پر قيل و قال و پر رنج و زحمت و بيچاره نصيب ما خواهد شد و اين دعای 
ترسناك نيز به تدريج در اطراف ما تغيير می يابد به شرطی كه در صلح الهی زندگی كنيم. ممكن است در ابتدا دعا 
ما ضعيف باشد، ولی وقتی با هزاران هزار از اين دعاهای برق آسا ممارست و تمرين كنيم، حس می كنيم كه قدرت ما 
زيادتر می شود و مانند رادار انعكاس آن به خود ما برمی گردد. وقتی چنين كنيم قلب ما از هيجان آن به طپش ميفتد، 
زيرا می فهميم كه می توانيم مجرای سيراب حيات الهی شويم و باالتر از همه می فهميم كه ما فرزندان خداييم و با او 
برای نقشه ملكوتش همكاری می كنيم. با اين ادراك شادی بخش كه بدانيم با استفاده از شخصيت خود می توانيم كمك 
كنيم كه دنيا نجات يابد. ما به مبارزه كاملی دعوت می شويم كه هر لحظه از وقت ما را می گيرد همانطوركه هوا هر 

لحظه عليه بال های هواپيما فشار وارد آورده و آن را در آسمان بلند نگاه می دارد.

به جوانان دعاى فراوان ياد دهيد
يكی از پيشوايان برجسته و مترقی امريكا گفته است: »بجای اينكه به جوانان ياد بدهيم كه به دعاها و موعظه های 
طوالنی روزهای يكشنبه گوش بدهند، خوب است به آنها ياد بدهيم كه دعاهايی با جمالت مختصر روزی چند مرتبه 
بنمايند و به آنها تعليم دهيم كه دعا بهترين طريق رفع هر احتياج و برآوردن هر منظوری است.« جوانان، نيروی فكری 
و بدنشان هزاران مرتبه بيشتر از آن است كه كليساهای مسيحی بتوانند از قوه خالقيه آن استفاده كنند. اگر به دختران 
و پسران مدارس ابتدايی و متوسطه تعليم دهيم كه وقتی برای پيشوايان دعا می كنند عمال وضعيت تاريخ جهان را 
تغيير می دهند. آنها با شدت و حرارت جوانی دعا خواهند نمود. همين فكر كه جوانان می توانند كار بسيار مهمی انجام 
دهند آنها را از بدبينی دور نموده و نظر آنها را نسبت به جهان بسط و توسعه می دهند و نسبت به امور واقعا مهم در 
آنها توليد عالقه می نمايد و آنها را نزديك به خدا نگاه می دارد و شايق به خدمت می نمايد و حس مأموريت خاصی به 
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آنها می دهد و از تسليم شدن به گناهان سهل الحصول بازشان می دارد. جوانان هر كشوری بخصوص جوانان امريكا 
يك هدف بسيار قوی و يك برنامه ای كه فوری بتوانند عهده دار آن شوند الزم دارند. دعا برای همه اين برنامه است و 
نجات عصر حاضر هدف ماست! ما اشخاص بالغ نيز مخصوصا بيش از 60 ساله چون جوان محتاج چنين هدفی هستيم. 
غالبا می بينيم كه اشخاص گمراه و اندوهناك هستند و ممكن است با اين وضع چند ماهی بيشتر زنده نمانند. پيوستن 
به ارتش دعا بهترين اميد آنهاست و اگر آنها بدانند كه چگونه دعا دنيا را دگرگون می سازد، آنها هم حس می كنند 

كه در اين كار به خدا كمك می نمايند.
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فصل.پنجم:.عيسى.جواب.دعاست.

علم جديد، عيسى را تأييد مى نمايد
برای  فرد  هر  فكر  تأييد می نمايد.  و شديدا  تصديق  گفته  انسان  فكر  درباره  عيسی  چه  هر  روانشناسی جديد  علم 
به سوی  و  بدتر كرده  نيز  را  بلكه جهان  را آلوده می سازد،  تنها خود شخص  نه  اهميت دارد. هر فكر زشت  جهان 
جهان می كشاند. برعكس هر فكر نيكو نه تنها مايه بركت خود شخص است، بلكه تمام عالم وجود را هم اندكی به 
سوی آسمان و خدا نزديكتر می نمايد. پس عيسی در اعماق فكر و مغز كه سرچشمه كليه اعمال است رسوخ می كند 
و می فرمايد: »شنيده ايد كه گفته شده زنا مكن، اما من به شما می گويم هر كه با شهوت به زنی بنگرد هماندم در دل 
خود با او زنا كرده است. شنيده ايد كه گفته شده قتل مكن، ليكن من می گويم نفرت هم مورز.« علتش اين است كه 
هر نوع سرقت، دروغ، سخن زشت و هر قتلی از افكار ناپسند سرچشمه می گيرد. عيسی به فريسيان فرمود: »شما 
خارج و ظاهر فنجان و نعلبكی را می شوييد، ولی درون شما پر از كينه و شهوت است. شما چون مقبره های سفيد شده 
هستيد كه ظاهر زيبايی دارد، ولی درونش استخوان های متالشی و كثافت و مرگ است. شما در ظاهر عادل می نماييد، 

ولی درون پر از شرارت و رياكاری است.«

لبان خود مرا ستايش و  با  »اين قوم  او فرموده است:  نيز عينا صدق می نمايد.  سخنان عيسی نسبت به عصر حاضر 
احترام می كنند، ولی دلهايشان از من خيلی دور است و بيهوده مرا پرستش می كنند.« يهوديان زمان او عقيده داشتند 
كه خوردن گوشت خوك جسم و جان را مسموم می سازد، ولی عيسی فرمود: »هيچ چيز كه وارد دهان شود شخص را 
آلوده نمی سازد ولی آن چه خارج از بدن می شود شخص را نجس می سازد، زيرا افكار زشت، قتل، زنا، خيانت، دزدی، 
شهادت دروغ، كفرگويی و غيره از همه از افكار ناشی می شود. اينهاست كه شخص را آلوده می سازد.« عيسی چندين 
بار فرموده كه »شخص نيكو از خزانه دل خود چيزهای نيكو بيرون می آورد و آدم بد از خزانه دل پليد خويش چيزهای 

بد بيرون می آورد.«

فكر پاک خوب است، ولى كافى نيست
كافی نيست كه فكر را از زشتی ها پاك كنيم، ولی البته اين كار الزم است. فكر و مغز تهی ممكن نيست تهی يا پاك 
بماند! مثل عجيبی كه عيسی فرموده و گفته است كه ديوی از فكر شخص بيرون رفته و با هفت ديو ديگر به فكر او 
بازگشت و وضعيت را متناسب يافت. ديوها وقتی فكر شخص را تهی و پاك ديدند فوری بدانجا هجوم آوردند. تنها 
راه محفوظ داشتن فكر از نيات شيطانی اين است كه فكر را از گنجينه افكار نيكو و حياتی و پر اشتياق كه ارزش داشته 
باشد پر كنيم. به عالوه فكر تميز ولی تهی و اشغال نشده صرفا منفی است و برای ديگران بی مصرف است و برای قلع 
و قمع كينه شديد كه دنيای امروز را به جهنم سوق می دهد هيچ سودی ندارد. از اين سبب پولس مستقيما حقيقتی را از 
عيسی كسب كرده است كه بيان نموده می گويد: »ای برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجيد عادل و هر چه پاك 
و هر چه جميل و هر چه نيكنام است و هر چه فضيلت و هر چه مدحی كه بوده باشد در آنها تفكر كنيد« )فيليپيان 4: 
8(. پس به قول پولس اگر مردم فضيلتی دارند آن را بايد ستود و ضعف های آنها را بايد ناديده گرفت، زيرا راجع به 

هر چيز فكر كنيم بالقوه در فكر كم كم يك جرقه فكری را مشتعل می سازيم و اين فكر يا موافق و يا مخالف است.

هيچ افكار تازه و برجسته اى الزم نيست
الزم نيست افكار ما تازه باشد. در عصر حاضر ما محتاج عقايد جديدی نيستيم ولو اين كه اين افكار جديد خوب هم 
باشد! سال ها می گذرد تا افكار جديد ما مورد قبول عامه مردم واقع گردد و واقعا بفهميم كه اين افكار عملی است. پس 
ما نمی توانيم سال ها منتظر بمانيم. االن است كه دنيا به كمك ما احتياج دارد. بله همين االن! به عالوه اغلب عقايد جديد 
غلط است. عقايد جديد هم مثل نوادر يا امور خارق العاده در كارخانه برق جهان است؛ يعنی وقتی برق به كارخانه ها 
می رسد با شدت و نيرو ظاهر می گردد و فقط يك تحول در ميان ميليون ها تحوالت ممكن است واقعا سودمند باشد، 
بقيه تحوالت پست تر و يا موحش است. »ماكياولی« و »نيچه« فيلسوف، هر يك عقايدی داشتند. وقتی هيتلر افكار آنها 
را در دنيا آزمايش نمود دنيا را به چنين روز ترسناكی انداخت. پس تا افكار جديد در فروغ حيات و تعليمات عيسی 
آزموده نشود نبايد قبول نمود. عيسی و طريق خاص او بايد حاك بر حكومت های جهان باشد و هر فكری بايد با مسيح 
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هماهنگی داشته باشد.

تعليمات مسيح اميد جهان است
خوشبختانه معرفتی كه جهان را می تواند نجات بخشد بالفعل در دسترس ما می باشد و آن هم طريق عيسای مسيح 
و شخصيت و تعليمات او و طرز تغيير ماهيت بشر است. وقتی ما فكار خود را به او پيوند كنيم مثل اين است كه به 
رودخانه بسيار عظيمی پيوسته شويم كه در ميان همه اقوام و نپادهای عالم جاری است. عيسی بالفعل ثابت نموده 
كه بزرگترين بركت جهان است. او هنوز نتوانسته جهان را از وضع حاضر نجات بخشد، زيرا عده كافی از ما روی 
ايده آل ها و هدف های او فكر و عمل نمی كنيم. شما و من و كليه ايمانداران حقيقی اعتراف می كنيم كه خيلی از حد 
اعالی توانايی خود قصور ورزيده ايم. وقتی ما پشتيبان جريان عجيب و نيرومند مسيحيت كه در تكامل است باشيم، 
كمك می كنيم كه تنها برنامه اميدبخش نجات نسل حاضر عملی شود. عيسی نه تنها قوی ترين شخصی است كه بشر 
تاكنون شناخته، بلكه او شريف ترين فرد بشر است. بطوری كه ح. ج. ولز، نويسنده معروف انگليسی گفته است كه 
بهترين هدف های اخالقی كه از زمان خداوند تاكنون به وجود آمده از تعليمات او ناشی است. باالتر از همه او تعليمات 
خود را در زندگی خود بطوری عملی ساخته كه بيان بشر عاجز ز توضيح آن است. اگر مردم روی زمين می دانستند كه 
او كيست و چه می گويد نه دهم خلق به دنبالش می رفتند ولو اين كه اين مردم به دنبال حقايق معنوی هم نمی رفتند.

اشباع با خداوند
ولی ما چگونه به مردم كمك كنيم كه او را بشناسند؟ پولس نيز همين سؤال را در پيش داشت و ما هم هنوز همين 
سؤال را در پيش داريم. بزرگترين راه كمك به كار مسيح كه بر جهان غلبه يابد، اين است كه ما فكر خود را با او اشباع 
نماييم. اين كار را به وسيله تفكر درباره او و ملكوتش تا آنجا كه ممكن است انجام می دهيم. اگر ما راجع به او فكر 
كنم بطور يقين برايش شهادت نيز داده و كار خواهيم نمود. مردم ديگر به وسيله اعمال ما او را از ما كسب می نمايند، 
زيرا زبان از زيادتی دل سخن می گويد، ولی چيزی كه همه است اين است كه به وسيله قوه انتقال فكر، افكار ما را 
كسب می نمايد همانطوركه صاحبان اعالنات مطالب خود را به وسيله راديو پخش می كنند و می دانند كه كه دير يا زود 
هزاران نفر دستگاه گيرنده راديوی خود را ميزان كرده و مطلع خواهند شد. اگر ما تمام روز بطور مستمر او را در فكر 
خود نگاه داريم و همه روزه اين كار را بكنيم، بدين وسيله افكار مربوط به مسيح را به وسيله دستگاه فرستنده مغز 

خود به دستگاه های گيرنده فكر ميليون ها مردم در سر تا سر جهان پخش و منتشر می سازيم.

زندگى او در انجيل 
چگونه می توانيم افكار خود را با مسيح اشباع كنيم؟ فقط يك راه وجود دارد كه تصوير صحيحی از مسيح پيدا كنيم و 
آن اين است كه شرح زندگی او را در انجيل به قدر زيادی بخوانيم كه از بر شويم. ما كه ميل داريم مانند مسيح شويم 
نبايد اجازه دهيم كه يك روز از زندگی ما هم بدون مطالعه فصلی از انجيل بگذرد. اگر ساعت معينی يعنی ساعتی كه 
فكرمان تازه باشد هر رزو صرف اين كار كنيم بهترين نتايج را به دست می آوريم. موقع خواب فكر ما خيلی خسته 
است، مخصوصا اگر كار روزانه ما سخت باشد، ممكن است هنوز نصف مطلب را نخوانده به خواب رويم. بسياری 
از بزرگان روحانی هر روز صبح ساعت چهار يا پنج صبح كه ديگران نمی توانند مزاحمشان گردند كتاب مقدس را 
می خوانند. برای اين كه مطالعه ما خستگی آور نشود بسيار اشخاص پس از مطالعه قسمت ها به تفسيرهای مربوط به 
آن می پردازند. پس از فرا گرفتن و تقريبا حفظ كردن مطالب آن بهترين راه ياد گرفتن زبان تازه ای اين است كه 

انجيل را به آن زبان بخوانيم. 

ماكولی، مورخ انگليسی در حين مسافرت به هندوستان به مطالعه كتاب عهد جديد به زبان هندو پرداخت و پس از 
ورود خود به هندوستان با مكالمه و خواندن هندو اهالی را به حيرت انداخت. بايد برای حفظ اين ساعت با مسيح 
دارای عزم راسخ باشيم تا عاليق ديگر جای ان را نگيرد. مردمان پر مشغله ممكن است مطالعه كتاب مقدس را يك 
روز در ميان انجام دهند و باالخره عادت می كنند كه از مطالعه آن غفلت ورزند و كم كم عالقه آنها سست شده و از 
بين می رود. تنها حافظ ما در اين قسمت آن است كه اين ساعت عبادت را ساعت مقدس مصاحبت با خدا بدانيم و از 
هر گونه كاری كه مانع آن گردد خودداری كنيم. بهتر از اين هم قرائت خانوادگی كتاب مقدس و دعاست كه هر روز 

مرتب و با روحانيت انجام دهيم. 
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پر كردن فواصل وقت
گرچه صرف يك ساعت عبادت در روز برای اشباع مغز و افكارمان با مسيح بسيار مهم و حياتی است با اين حال 
اين كار به تنهايی كافی نيست. در تمام روز در فواصل وقت و مابين كارهايی كه انجام می دهيم و مجبور به اقدام آن 
هستيم، پيوسته دقايقی پيدا می كنيم كه مغز ما آماده دريافت است، خوب است در اين فواصل كوتاه خدا را مخاطب 
ساخته بگوييم: »ای خدا افكار خود را در مغزم و در فكرم جاری گردان. اكنون برای من چه نقشه ای داری؟« وقتی ما 
فكر خود را در اختيار مسيح می گذاريم، فكر خود را با او ميزان كرده و به او فرصت می دهيم كه افكار خود را به وسيله 
قوه تصور در ما بريزد. اگر در اين كار اصرار ورزيم اين عادت ما می شود. قدری كوشش بايد كرد، ولی ارزش اين 
كار به مراتب بيشتر از وقتی است كه صرف می شود. اين كار در همه جا و برای هر كس ممكن است. حتی اگر مردم 
بی شماری هم ما را احاطه كرده باشند باز می توانيم بی صدا و در دل با دوست نامرئی خود سخن بگوييم. الزم نيست 

چشمان خود را ببنديم يا تغيير وضعيتی بدهيم و يا اصال لبان خود را هم حركت بدهيم.  

ما چطور افكار مسيح را پيروى كنيم
آسان است كه بفهميم چرا بايد پيوسته به فكر مسيح باشيم، ولی عملی كردن آن آسان نيست، ولی يك راهی دارد 
كه بدون وقفه در كارهای ديگر اين كار را انجام دهيم و آن اين است كه يك راه تفكر به دست آوريم؛ يعنی با نفس 
درونی خود مكالمه كنيم. به جای مكالمه با خودتان با مسيح مكالمه كنيد. اگر هر روزه پيوسته اين كار را بكنيد در 
اين صورت افكار شما در سرتاسر جهان، هر جا افكار شما با ديگران تماس پيدا كند، مسيح را منتشر می سازد. در 
اين صورت صدها هزار بلكه ميليون ها افكار مردم بهتر می شود و مضمون شعر »جورج اليوت« كه در »آواز نامرئی« 
شرح داده درمورد ما مصداق پيدا می كند و ترجمه اش از اين قرار است: »چه شيرين است بركتی كه افاضه می گردد و 
در موقع افاضه بسيار عظيم تر است!« همچنين من نيز به سرايندگان نامرئی می پيوندم، زيرا موسيقی آن شادی جهان 

است.

چگونه با خداوند هم صحبت شويم
دعا در بهترين مرحله اش يك مكالمه دو نفری است. ممكن است آهسته يا بلند بگوييد »ای خداوند تو به من چه 
می گويی؟« سپس اجازه دهيد قوه تصور شما كامال راحت و آزاد باشد و آنوقت از خودتان جواب اين سؤال را بپرسيد. 
ممكن است فكر كنيد كه خداوند می گويد: »اين دعوت برای شما و برای همه است. من در تمام زندگی شما منتظر اين 
موقع بوده ام و صبر می كردم تا شما راه را باز كنيد و من بتوانم صحبت كنم. من نقشه های بزرگی برای شما دارم و فهم 
آن ممكن نيست مگر اين كه مثل االن به من گوش بدهيد. عيب مردم دنيا اين است كه وقتی من حرف می زنم گوش 
و شريف تر  پرارزش تر، خالص تر  فداكارانه تر،  بزرگتر،  كند،  پيدا  تحول  با مسيح  مكالمه  به  كه  فكری  نمی دهند...« 

می گردد، خوب است امتحان كنيد!

وقتى خسته مى شويد
وقتی مغز شخصی خيلی خسته باشد و حاضر به فكر و دعا نباشد زيباترين كلمه ای كه می توانيم در فكر خودمان تكرار 
كنيم اين است: »عيسی، عيسی، عيسی« شيرين ترين نام بر زبان فانی، شيرين ترين نام مورد ستايش فرشتگان، چه 
بسيار مادران آشفته حالی كه در راه زندگی قدم زده و پيش خود گفته اند »عيسی« و خيلی ممكن هر لحظه از چنين 
حالی برای شيرين ساختن و نجات بشريت بيشتر از كليه نقشه های ماهرانه سياستمداران و فرضيات عاليه فالسفه كه 
عيسی را در نظر ندارند مؤثر باشد. اگر ما فقط در فكر مردم رسوخ كرده و لفظ »عيسی« را تكرار كنيم، بزرگترين 
خدمت را به خودمان و به زندگی ديگران نموده ايم. حيات روحانی، دموكراسی واقعی است، زيرا با كمال آزادگی به 
افتادگان و بی سوادان و دانشمندان به يك اندازه می رسد. اگر ما در طی حيات خود پيوسته عادت داشته باشيم كه 
بدون مسيح زندگی كنيم متوجه خواهيم شد كه شكستن اين عادت قديمی دشوار است. مشكل است كه طرز جديدی 
برای تفكر پيدا كنيم، چنانكه ياد گرفتن ماشين نويسی يا زدن پيانو و يا تحصيل زبان تازه ای هم مشكل است. در مرتبه 

اول ما پيوسته متوقف شده و از روی ضعف اين كار را می كنيم و البته هر هنر عالی و صنعتی همين حال را دارد. 

ما نبايد از اهميت وقتی كه برای كسب مهارت در اين كار الزم است بكاهيم، واال ممكن است با بی صبری نااميد شده 
بگوييم »ممكن نيست« و اين هم حماقت صرف است، ولی البته در يك روز نمی توان كاری را خوب ياد گرفت و انجام 
داد. همچنين در ظرف يك سال هم بطور كامل نمی توان ياد گرفت، ولی در ظرف ده سال تقريبا كامل می گردد. در 
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عين حال پيشرفت هر روزه ما به قدری هيجان آور و رضايت حاصله از آن به قدری عجيب است كه هر روزی برای 
شخص شادی تازه ای است. شايد موقعی كه مشغول تعليم اين قسمت هستيم بيشتر به مردم خوبی كنيم تا وقتی كه 
كامل شديم، زيرا تا آن موقع به اشكاالت خلق پی می بريم و مردم هم به اشكاالت ما پی می برند. بهترين آموزگار 
كسی است كه خودش هم ياد بگيرد. حتی پس از يك عمر دعا، اوليا و مقدسين می فهمند كه باز هم به تسليم كامل به 
مسيح آنطور كه منظور خداست نمی رسند؛ يعنی پيوسته ارتفاعاتی هست كه بايد بدان برسيم و همين خود به حيات 

مزه و شيرينی می دهد.

عيسى فكر خود را در تسليم كامل نگاه داشت
در انجيل يوحنا می خوانيم عيسی 47 مرتبه اظهار داشته كه تحت فرمان خدا می باشد و هرگز بدون امر پدرش كاری 
نكره و سخنی نگفته است. او هر لحظه از روز را به سخنان مصاحبه نامرئی خود خود گوش داده و پيوسته می گفت: 
»بله« همين اطاعت كامل بود كه او را با پدر يكی كرده و جلب اطمينان كامل خدای در را نسبت به خود نموده است. 
به همين جهت است كه پدر با اين درجه پسر را دوست دارد. همين موضوع است كه سبب شده به قول يوحنا عيسی 
مكرر گفته است: »پسر از خود هيچ نمی تواند كرد مگر آن چه ببيند كه پدر به عمل آرد، زيرا كه آنچه او می كند 
همچنين پسر نيز می كند« )يوحنا 5: 18(، »من از خودم هيچ نمی توانم كرد...ارده خود را طالب نيستم، بلكه اراده 
پدری كه مرا فرستاده است« )يوحنا 5: 29(، »تعليم من از من نيست، بلكه از فرستنده من )آيه 28( و از خود نيامده ام 

)29آيه(، زيرا كه از او هستم و او مرا فرستاده است )آيه 33( نزد فرستنده خود می روم« )يوحنا 7: 16(. 

»تنها نيستم، بلكه من و پدری كه مرا فرستاده... )آيه 26( آنچه از او شنيده ام به جهان می گويم... )آيه 28( از خود 
كاری نمی كنم... )آيه 29( او با من است، زيرا كه من هميشه كارها پسنديده او را بجا می آورم« )يوحنا 8: 16(، »از اين 
سبب پدر مرا دوست می دارد كه من جان خود را می نهم... كسی آن را از من نمی گيرد من خودم آن را می نهم... اين 
حكم را از پدر خود يافتم« )يوحنا 10: 17 و 18(، »پدر در من است و من در او... )آيه 30( من و پدر يك هستيم« 
)يوحنا 10: 38(. در قلب عالم وجود، اين هماهنگی عجيب و بی پايان و اين محبت باورنكردنی مابين پدر و پسر وجود 
دارد. مسيح می فرمايد: »من فرمان پدر را نگه داشته ام و در محبت او ساكن هستم. كليه چيزهايی كه پدر دارد از من 

است.« عيسی اعتماد و محبت پدر را جلب نموده و بنابراين می توان دنيا را تحت مسؤوليت او قرار داد. 

ما دعوت شده ايم تا به او بپيونديم
ما به آن خانواده محبوب و عجيب دعوت شده ايم نه چون خادم، بلكه چون برادران مسيح و فرزندان خدا. اين موضوع 
را مسيح مكررا و به طرق مختلف می گويد و برای همين منظور هم به جهان آمده است. »به شما نمونه ای دادم تا چنانكه 
من با شما كردم شما نيز بكنيد« )يوحنا 13: 15(، »آن كه مرا محبت نمايد كالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را 
محبت خواهد نمود و به سوی او آمده نزد وی مسكن خواهيم گرفت« )يوحنا 14: 23(، »شما دوست من هستيد اگر 
آنچه به شما حكم می كنم بجا آوريد )آيه 10( اگر احكام مرا نگاه داريد در محبت من خواهيد ماند، چنانچه من احكام 
پدر خود را نگاه داشته و در محبت او می مانم... )آيه 16( من شما را برگزيدم و شما را مقرر كردم تا شما برويد و 

ميوه آوريد و ميوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب كنيد به شما عطا كند« )يوحنا 15: 14(.

فرزندان خدا
دعوت باورنكردنی مسيح كه انسان را از فرشتگان برتر نموده و با مسيح به فرزندی خدا می رساند و عضو خانواده 
مقدس می گرداند در طی چند آيه خالصه شده است و عيسی وقتی خطاب به پدر دعا می نمايد می گويد: »تا همه يك 
گردند چنانكه تو ای پدر در من هستی و من در تو تا ايشان نيز در ما يك باشند« )يوحنا 17: 21(، »من در ايشان و 
تو در من تا در يكی كامل گردند... تو ايشان را محبت نمودی چنانكه مرا محبت نمودی« )يوحنا 17: 23(، »ای پدر 
می خواهم آنانی كه به من داده ای با من باشند، در جايی كه من می باشم« )يوحنا 17: 24(، »... تا محبتی كه به من 
نموده ای در ايشان باشد و من نيز در ايشان« )يوحنا 17: 26(. ما دعوت شده ايم كه در مركز و قلب عالم وجود يعنی 
در محبت عظيم خدا نه فقط به عنوان ناظر و عابر بلكه چون فرزند قرار بگيريم. از اين واضح تر و روشن تر نمی توان 

حقايق را بيان كرد.

عيسی برای همين از آسمان به زمين آمد تا مردم قدرت يافته فرزندان خدا گردند. اين بهترين فكر و انديشه ای است 
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كه تاكنون بر فكر بشری داخل شده است. او فرموده است كه »من فرزند خدا هستم، ولی شما نيز هستيد!« پس از 
قيام خود فرمود: »من به نزد پدر می روم و به نزد پدر شما و خدای خود و خدای شما« )يوحنا 20: 17(. او ما را به نزد 
خود دعوت می كند و اين دعوت به عضويت يك خانواده است؛ يعنی با خدای پدر و فرزندانش. پس ما خانواده خدا 
هستيم! اين كلمات عجيبی است كه وقتی عيسی فرمود من فرزند خدا هستم او را به كفرگويی متهم ساختند و ما اين 
قسمت را از آن درك می كنيم. »آيا در شريعت شما نوشته نشده است كه من گفتم شما خدايان هستيد پس اگر آنانی 
را كه كالم خدا به ايشان نازل شد خدايان خواند، پس چرا مرا كفرگو می ناميد، چون می گويم كه فرزند خدا هستم؟« 
)يوحنا 10: 34- 35(. معنی اين بيان فقط يك چيز است، يعنی شما نيز اگر مانند عيسی از روی كمال اطاعت اوامر 

خدا كنيد، فرزند خدا می شويد.

چگونه ما فرزندى پيدا كنيم
در مركز و قلب عالم وجود ما به اين مركز باطنی و خصوصی با خدای پدر و پسر مانند عيسی راه يابيم. ما آن را از 
طريق اطاعت كامل به دست می آوريم؛ يعنی به همان طريقی كه عيسی هر لحظه و هر دقيقه اطاعت می نمود، ولی برای 
ما اين امر بسيار دشوار است، زيرا وقتی شخصی عهده دار می شود كه مثل عيسی گوش به خدا داده و از او اطاعت نمايد 
متوجه می شود كه تقريبا غيرممكن است و بعضی از روزها ممكن است خود را كامال تسليم او كنيم، ولی هر باالخره ما 
مسيح و پدر را فراموش كرده و با احترام تعظيمی كرده از حضورشان بيرون می رويم و وقت خود را صرف افراط در 
كارهای بيهوده می كنيم و می دانيم كه شايد خداوند ما را از اين كار منع می كند ما وقت خود را به يك طريقی صرف 
می كنيم در صورتی كه اگر به او گوش می داديم او ما را طور ديگری به كار می برد. پس اين كار ما به مسيح شبيه 

نيست كه می فرمود: »من از خود هيچ نتوانم كرد« فرق ميان آدم مورد اطمينان و آدم سست عنصر همين است.

تقريبا تمام وقفه های ما صرفا در اثر فراموشی است. غالبا مغز و ضمير غيرآگاه ما، ما را گول می زند و عمدا وادار به 
فراموشی می نمايد. علت اين بی ثباتی ما اين است كه وعده های عيسی به نظر ما صحيح نمی آيد و آن چه می طلبيم 
اتفاق نميفتد. البته وقتی دور از مسيح باشيم چنين امری اتفاق نميفتد. او می گويد: »جدا از من هيچ نمی توانيد كرد« 
وعده های باور نكردنی و عجيب او بسته به اين است كه ما نزد او بمانيم چنانكه شاخه تاك در تاك می ماند. »چنانكه 
شاخه تاك ميوه نمی آورد همچنين اگر شما نيز در من نمانيد.« شما اين كلمات را می خوانيد و می دانيد كه اشكال ما در 
اين است كه افكار ما با چيزهای بسيار ديگر پر شده و بعضی اوقات از تاك حقيقی جدا می شويم و شايد هر روز بيشتر 
اوقات اين كار را می كنيم. شاخه ای كه به درختی پيوند شده است اگر هر روز از درخت جدا شود چگونه می تواند رشد 

و نمو كند؟ واضح است كه به زودی از بين می رود.

براى تأسف خوردن معطل نشويد
بنام »تمرين حضور خدا« خوانده و ديده اند كه در طی آن توصيه شده در هر  بسيار اشخاصی كه رساله نگارنده را 
دقيقه ثانيه درباره خدا فكر كنيم، به نگارنده نوشته اند كه چون اين كار بسيار دشوار و غير ملی است از آن صرفنظر 
نموده اند و نوشته اند كه آنها تصميم ندارند كه در شمار »اوليا و مقدسين« درآيند. چند نفری كه به زندگی با نظر خيلی 
جدی نگاه می كردند در اين قسمت قدری خود را مالمت می كردند. بسياری از آنها نوشته اند كه اين پيشنهاد آنها را 
از جنون نجات داده است. ديگران می گويند كه رساله مذكور آنها را از خودپرستی نجات داده است. تمرين حضور 
خدا حقيقتا مثل قماری است و هميشه همه در اين بازی برنده نيستند. با اين حال هر كس كه واقعا سعی كند اين بازی 
را می برد، زيرا كوشش بليغی می دارد. جميز روسل لوول، گفته است: »قصور خيانت نيست بلكه هدف كوتاه خيانت 
است.« وقتی ما نمی توانيم ركود خوبی به دست آوريم خوب است تبسم كرده از سر نو شروع كنيم، زيرا ما تا ابد 
فرصت داريم. تا وقتی كه در جهت صحيح سير نكنيم از دست رفتن چند ساعتی دليل اين نيست كه ما به كلی از بين 
رفته باشيم، بلكه معنی اش اين نيست كه ما مشغول ساختن عضله روحانی هستيم و چيزی كه شايستگی برای بهترين 
استعدادهای ما دارد می آزماييم ما به نسبت كمال هدف خود پيشرفت می كنيم. بدون هدفی كه ما را وادار به استفاده 

و آزمايش روحمان نمايد جان ما هم مانند عضالت از كار افتاده بيچاره می ماند.

فورى شروع كنيد!
خدا فوری با اشتياق ما را می بخشد. پس خوب است ما هم خود را ببخشيم. توبه به معنی غرولند كردن نيست، بلكه 
رو به رو شدن با حقايق و حركت در جهت صحيح است. شادی مسيح در اين است كه به مردم كمك نمايد تا از سر 
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نو شروع كنند. او از توبيخ لذتی نمی برد، شادی او فقط در اين است كه به ما كمك كند تا باالتر برويم. ساعت های 
اخير هر طور صرف شده باشد گذشته است و ما فعال در زمان حال هستيم و بايد آن را به بهترين وجه ممكنه در 
فكر و عمل خود صرف كنيم. هرگز اجازه ندهيد كه گناهان يا خطاهای ساعت قبل زمان حاضر را مسموم كند. فوری 
از آن خالصی يابيد تا برای شما صفحه جديدی در حيات بازگردد. هر كس سياست آغاز از نو را اتخاذ كند دارای 
صلح و سالمتی می شود. خفيف ترين نوع خودپسندی اين است كه پيوسته ناراحت و در انديشه باشيم كه چرا از مردم 
ديگر كامل تر نيستيم و آرزو ننماييم كه همسايه ما چون خود ما كامل باشد. تالش برای تكامل نفس غالبا يك نوع 
خودپسندی مقدسی شده است. هدف اصلی ما اين است كه مانند مريم مجدليه نفس خود را فراموش كرده و بر پای 
عيسی افتاده با ضربان قلب به چهره پرجاللش خيره می شويم و گوش به صدای آرامش داده و آن چه او می خواهد 

انجام دهيم. عيسی هم نسبت به پدر خود هر لحظه چنين می كند.

بازى حيات را با خوش رويى و تبسم ادامه دهيد!
تقريبا هميشه عكس پيشوايان امريكا با لبخند برداشته شده است. ما هم بايد هر روز با چهره متبسم و دل شاداب و 
سراينده ای با زندگی رو به رو شويم. زندگی بازی بزرگی است و اگر ما به بهترين وجهی اين بازی را ادامه دهيم خيلی 
از آن لذت می بريم. شكست های موقتی اصال اهميت ندارد مگر اين كه ما با ترشرويی آنها را تلقی نموده و روحيه مان 
را از دست بدهيم! رابرت براونينك، اين كلمات دليرانه و نيروبخش را گفته است: »آدمی باش كه هرگز به عقب رو 
نمی كند و سينه به پيش داده جلو می رود، آدمی باش كه هرگز ترديدی ندارد كه ابرها متالشی می گردد، آدمی باش 
كه گرچه در راه پيروی از حقيقت گرفتار شوی باز هم هرگز فكر نكنی بدی غالب می گردد. اگر متوقف بمانيم بر 
زمين می افتيم، ولی دوباره برمی خيزيم، اگر از فعاليت محروم بمانيم بهتر می جنگيم. اگر بخوابيم بيدار می شويم، زيرا 
ما دارای ابديت می باشيم.« اگر ما نتوانيم با روح شاد و مفرحی به بازی ها و تفريح ها مبادرت كنيم، اصال بهتر است 
بازی نكنيم، ولی همه ما بايد در بازی حيات شركت بكنيم پس خوب است با چشمان پر فروغ و لبان سرودخوان اين 

كار را بكنيم.

ما كليه داليل نيكو را برای شاد بودن داريم. ما ممكن نيست شكست بخوريم مگر اين كه خودمان، خودمان را شكست 
بدهيم. آنوقت هم می توانيم از نو شروع كنيم! خدا را شكر كه برای پر شدن از روح مسيح استعداد فوق العاده ای الزم 
نيست و الزم نيست خوبی فوق العاده و استعداد و قريحه مخصوصی داشته و حتی سابقه مشعشع و خون مخصوص و 
پارتی اجتماعی و پول داشته باشيم. انجيل مال همه است و سؤال و جوابی هم در كار نيست. پس گوش بده و بگو »بلی« 
بدون ترس و بيم به دروازه باز خدا داخل شو، او در آنجا منتظر است. در خيابان های خانه خدا پيوسته چراغ هدايت 
خلق فروزان است. انجيل غلبه ناپذير است! دوستی می گفت: »شما اين كار را خيلی آسان كرده ايد. اين مشكل ترين 
امر حياتی است و وعده های سهل الحصول شما مردم را خواهد فريفت.« خوب است صريحا بگويم كه چنين ارزشی 
دارد. شما بايد از حب مال و نفس دست بكشيد. هيچ عضوی برای اسن كار نيست. اگر شما »مامونا« يعنی ثروت را 
بپرستيد نفس شما از همه بيچاره تر می شود. با شهامت، نفس پرستی را رها كنيد تا بدانيد كه زندگی كردن هم مانند 
نفس كشيدن آسان است. هدف نهايی ما بسيار دور است، ولی هر قدمی كه با خداوند به طرف اين هدف برمی داريم، 

آسمانی و الهی است!   
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فكر كردن هم كارى است
يقينا  برقرار می كردند،  در طی جنگ دوم جهانی  را  تاريخی خود  كنفرانس های  استالين،  و  روزولت، چرچيل  وقتی 
مسؤوليت سنگينی كه بر عهده داشته اند حس می كرده و می دانسته اند كه می توانند با تصميمات خود جهان را بركت 
داده يا آن را مورد لعنت قرار دهند. اگر راديوی فكری يعنی انتقال فكر در ميان مردم در كار باشد، معنی اش اين 
نيست كه هر كس برای انجام خوبی يا بدی مسؤوليت بزرگی دارد و هر فكری كه می كنيم يا برا ی مردم مفيد و 
مساعد و يا برايشان مضر است. اگر فرياد بزنيد شايد اثر صدای شما تا دويست متر برسد، ولی اگر فكر كنيد فكر شما 
به سرعت و به همان مسافتی كه راديو طی می كند به اطراف و اكناف جهان می رسد. افكار يك روز شما مانند جويباری 
كه بر رودخانه عطيمی بريزد بدی يا خوبی را در افكار جهان می ريزد. هر شخصی در طی دوره حيات خود بقدری افكار 
بی شمار نيك يا بد در رودخانه عظيم بشريت می ريزد كه تا جاودان اثر فكر او در جهان باقی می ماند. اگر فكر از يك 
مغز به مغز ديگری انتقال می يابد پس اين عمل كامال صورت می گيرد. اگر شما و من جا معتقديم كه همه ما ارتباطمان 
با يكديگر چنين است پس هرگز نبايد فكری كه ديگران را مسموم كند در خود بپرورانيم. ما بايد افكارمان چنان بلند 
باشد كه همچون ستارگان در آسمان نافذ باشد و با ثبات قدم و آرامی مردم را به دنيای عظيم تری تشويق و رهبری 
كنم. افكار عادی مردم خوب، افكار كوچك و خوبی است. دعاهای فی البداهه اغلب در حضور مردم مثل افكار اغلب ما 
پر از هدف های پستی است كه منتهی به نفس پرستی می گردد. شديدترين احتياج دوره ما به مردمی است كه به فكر 

تمام مردم روی زمين باشند و فكر و عمل و دعاهايشان برای جهان باشد.

آيا وقتى دعا مى كنيم در طبيعت مرثر است؟
آيا وقتی دعا می كنيم خدا جريان و سير طبيعت را تغيير می دهد؟ اين موضوعی است كه از روی منطق نمی توان معلوم 
نمود، بلكه موضوعی است كه با حقايق سر و كار دارد. مسخره آميز است كه بپرسيم آيا خدا می تواند سير طبيعی 
عالم را تغيير دهد يا نه و اگرچه علما عقيده داشتند كه قوانين طبيعت نقض كردنی نيست. آيا خدا اين كار را كرده 
يا نه كرده است؟ ظاهرا امروزه هم مثل زمان مسيح همين كار را می كند. كدام يك از ما دعا كرده و جواب عجيبی 
اين جنگ سبب شده كه ميليون ها  يا  اين وسيله نمی توان تحريك كرد.  به  از سربازان را جز  نشنيده ايم؟ بسياری 
دروغگو پيدا شوند و يا اين كه واقعا معجزه امكان پذير است. مثال ماهيان به قايق پريده اند، بادهای عجيبی كشتی ها 
را به ساحل رسانده است و ... . برای نمونه شرحی را كه گروهبان »جانی بارتك« مالزم سروان »ادی ريكن باكر« نوشته 

ذيال درج می گردد: 

ايجاب نمی كند كه  ما  به هيچ وجه وضعيت  فهميديم كه  پاره ای در حمايت خدا آمده ايم،  تخته  بر روی  »همين كه 
انتظار كمكی از خدا داشته باشيم. پس هر روز چند ساعتی صرف اعتراف گناهان خود به يكديگر و به حضور خدا 
می نموديم... سپس دعا كرديم و خداوند به ما پاسخ داد. اين جواب واقعی بود ما آب الزم داشتيم و برای آب دعا 
كرديم، زيرا آب شيرين بی نهايت مورد احتياج ما بود و آب به ما رسيد. سپس برای ماهی دعا كرديم و ماهی به ما 
رسيد. وقتی دعا كرديم گوشت هم به دستمان رسيد. ديده نشده كه مرغابی های دريايی روی سر مردم بنشينند و 
منتظر بمانند تا اسير شوند! در روز يازدهم وقتی هواپيماها از فراز دريا پرواز می كردند، همه ما همچون كودكان گريه 
و فرياد می كرديم. همان دم بار ديگر به حضور خداوند دعا كردم و گفتم: »اگر آن هواپيما را برای ما پس بفرستی من 
متعهد می شوم كه به تو ايمان آورده و به هر كس ديگر هم اين موضوع را بگويم. آن يك هواپيما برگشت در حالی 

كه ساير هواپيماها رفتند. آيا اين اتفاقی بود؟ آيا چنين نبود! خدا آن هواپيما را پس فرستاد!«

با »راديوی فكری« توضيح دهند، مثال ممكن  اين موضوع را  روانشناسان يك دنده  كا هم مشكل می توانند كه تمام 
است بگوييم كه خلبان هواپيما حتی مرغان دريايی و ماهيان تحت تأثير فكر بشری واقع شده و قسمت انتقال فكر 
مصداق پيدا كند، ولی باران را نمی توان گفت كه تحت تأثير انتقال فكر قرار گرفته باشد! با اين حال پروفسور راين و 
همكارانش می خواهند ثابت كنند كه وقتی تاس تخته نرد بر زمين ميفتد تحت تأثير اراده شخصی كه تاس را ميندازد 
واقع شده و مطيع اراده اوست. اگر اين بيان حقيقت داشته باشد، پس هنوز بشر از درك بسياری از مسايل عاجز است. 
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ما هنوز در ساحل قاره بزرگ و جديداالكتشاف فكر هستيم و هنوز نمی توانيم درست و صحيح آنچه در جلو ما هست 
در عالم خواب هم ببينيم!

ما با خدا شركاى آفرينش هستيم
چون هر فكر ما خالق يك چيزی است پس ما نيز خالق و آفريننده اين جهان هستيم و در آفرينش جهان شريك 
خداييم. خدا بدون ما به آفرينش جهان آغاز نمود، ولی اكنون در اين كار ما به او كمك می كنيم و اشكال قضيه هم در 
همين است، زيرا ما فرزندان آدم، با فكر خود و نقشه هايی كه پس جنگ اول جهانی طرح كرديم جنگ جهانی دوم را 
نيز به وجود آورديم. پس نتيجه آفرينش ما بسيار بد بوده و علت پيدايش جنگ دوم شده است. افكار خودپسندانه 
و كوچك اشخاص پست از 1918 تا 1940 سبب پيدايش جنگ جهانی دوم شد. البته اين اشخاص خودپسند و كوته 
نظر همه جزو متفقين محور نبودند. جز افكار كوچك و از روی خودپسندی و تبعيض ما را به دم پرتگاه جهنم نزديك 
كرده است. اكنون هم در سال 1950 افكار كوچك و بزرگ ما مشغول فعاليت برای ايجاد و آفرينش جهان در سال 

1960 می باشد. اين قسمت دو علت دارد:

1- هر فكری به نسبت اهميت و شدت فكر و طول مدت تفكر درباره آن تحقق می يابد. پس افكار منتج تبديل به عمل 
می شود و عمل شخص تاريخ بشر را به وجود می آورد. 

2- افكار ما در فضا جهش نموده و بار ديگر در افكار ديگران ظاهر می گردد و ظهور آنها به نسبت شدت فكر و طول 
مدت تفكرمان درباره آن است. افكار مسری است و عيسی به اين نكته توجه داشته كه فرموده: »هر چه پنهانی نجوا 
كنيد از باالی بام ها فرياد زده می شود.« بلی، حتی افكار انسان هم صدا دارد و فرياد می زند، ولی ممكن است ديگران 

ندانند كه اين صدا و فرياد از شماست!

»گفتم خدايان هستيد«
يونانيان عقيده داشتند كه خدايان در باالی كوه »المپ« مسكن دارند، ولی اگر بيان عيسی درست باشد خدا ميليون ها 
خدايان كوچك را در روی زمين آزاد گذارده تا كمك به آفرينش آن چيزهايی كه در اطرافش فكر می كنند بنمايند. 
ما فرزندان خداييم، ولی آيا واقعا اين مقام را حفظ می كنيم؟ افكار ما همچون نخ هايی است كه جامه فردای دنيا را 
به هم می بافد. شما و من به وسيله افكار امروز خود قسمتی از فردا را به وجود آورده ايم و اين كار خواهی و نخواهی 
صورت می گيرد. ما خدايانی هستيم كه خودمان نمی دانيم و ممكن است خودمان هم حاضر به قبول آن نباشيم. از اين 

مسؤوليت گريزی نيست و بايستی به اين مقام عالی ارتقا يابيم.

خوبى و بدى تقريبا در تعادل هستند
الزم است من و شما بپرسيم: »وقتی افكار ما صحيح می شود به اطراف جهان جهش می نمايند تا همان افكار در افكار 
و مغز مردم پيدا شوند. آيا افكار ما واقعا همان دنيايی را كه می خواهيم به وجود می آورد؟ من فقط يكی از چندين 
ميليارد جمعيت جهان هستم، ولی افكار من هم به اندازه ديگران قوه خالقه دارد و فكر شما هم همين طور است. اگر 
از روی نوشته ها و عمليات بشر قضاوت كنيم انسان معجونی از افكار زشت و زيبا، كوچك و بزرگ است. اگر خوبی 
و بدی، بزرگی و كوچكی افكار را در برابر يكديگر بگذاريم، تقريبا مساوی می شوند. پس می توان گفت كه روی هم 
رفته فكر خوب و بد مثل بالونی در هوا معلق است و نمی داند باال برود يا پايين بيفتد و تقريبا در حال تعادل است. 
ظاهرا گاهی دنيا ما اندكی ميل به باال می كند، ولی باز هم ميل به پايين دارد و بار ديگر صعود می نمايد. در طی سال های 

جنگ قوس نزولی خود را پيموده است. 

اگر چند ميليون از ما تصميم بگيريم كه پيوسته افكار خود را در خط سير صحيح نگه بداريم، تصور می رود بتوانيم 
كفه طرف خوبی را سنگين تر كنيم و به كمك خدا شروع كنيم كه به جای سقوط اين جهان كهن آن را به سوی ارتقا 
و بلندی رهبری كنيم. اگر اين كره خاكی ما واقعا در حالت نزديك به تعادلی باشد پس طرز فكر شما و من قطعا 
در وضع جهان قاطع و مؤثر است و می تواند دنيا را از جهنم موحش تری نجات بخشد. ما نمی دانيم به وسيله داشتن 
افكار عالی و وسيع و خالقه چقدر می توانيم خوبی به اين جهان بكنيم، ولی محققا می دانيم كه همه ما واجد اين اهميت 

می باشيم. فقط خدا می داند كه وجود ما چقدر حائز اهميت است!
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ما كار خدا را به تأخير انداخته ايم
در كتاب بسيار سودمندی بنام »خدا شما را می خواند« اين كلمات را از زبان مسيح می خوانيم: »من ظهور ثانويه خود 
را به تأخير نميندازم... اگر فقط همه آنهايی كه مرا خداوند و مسيح می خوانند خود را در اختيار من بگذارند، جهان به 
زودی به سوی من می آيد... در آن صورت می توانيم هر بشری را مجرای جريان محبت و نيروی الهی بسازم.« عين 
اين تصوير در كتاب مقدس ديده می شود، يعنی می بينيم كه خدا از نافرمانی های بشر دل شكسته شده و كارش به 
تأخير ميفتد. معنی جاودانی اخراج آدم از بهشت همين است. معنی طوفان نوح همين است كه »خدا از آفرينش انسان 
پشيمان شد.« داستان چهل سال سرگردانی قوم اسرائيل در بيابان واضحا نشان می دهد كه كار خدا به دست انسان 
انبيا همين حقيقت را نشان می دهد. وقتی مسيح  به تأخير انداخته و او را نااميد می ساخته اند. شرح حال هر يك از 
برای اسرائيل گريست در واقع زبان حال خدا را در سر تا سر كتاب مقدس بيان می نمود و می فرمود: »چقدر خواستم 
مثل مرغی كه جوجه هايش را به زير بالش جمع می كند، شما را جمع كنم و نخواستيد. پس اكنون خانه شما ويرانه 

می ماند.«

او  نگرفته است، شايد  يابد؟ شايد خدا هنوز تصميم  نجات  اين كه می تواند  يا  به سوی خرابی می رود  ما  دنيای  آيا 
می خواهد بگذارد تا اعمال ما تصميم الهی را معلوم سازد، شايد نقشه او اينطور اقتضا نمايد كه به ما اجازه دهد تصميم 
خود را بگيريم. خدا با افراد اين طور معامله می كند يعنی »هر كس بخواهد به نزد او می آيد.« ممكن است طريق عمل 
او با اقوام چين باشد كه كه می خواهد قضاوت درباره خود را اين طوری با زبان خود بكنيم. مثل اين است كه اگر ما با 
اتحاد و همكاری برادرانه دست مودت به يكديگر ندهيم خدا اجازه خواهد داد كه اين نسل حاضر خود را نابود سازد. 
آسان است كه پنجاه صفحه از كتب انبيا از قبيل فصل 18 حزقيال را برای بيان اين موضوع مثال بياوريم. انبيا نامبرده 
اين حرف را نه تنها راجع به افراد زده اند بلكه درباره قوم اسرائيل هم گفته اند. سر تا سر كتاب مقدس پر است از 

كلمه »اگر« يعنی خدا شك دارد كه باالخره مردم چه خواهند كرد. 

مكررا می خوانيم اگر و مگر اين كه!!! پس اراده خدا واضح است، ولی اراده بشر معلوم نيست و تصميم بشر در عصر 
حاضر سرنوشت اين دوره را تعيين می نمايد. ملخص پيام كتاب مقدس همين است و محققا پيام علم و دانش هم 
همين است. قوانين الهی بدون گفتگو است؛ يعنی بايد اطاعت كرده و به حيات ادامه دهيم و يا سرپيچی نموده و نابود 
گرديم. اين قضاوت فقط به اعمال ظاهری ما بستگی ندارد، بلكه در اعماق فكر و مغز راسخ است، »زيرا كالم خدا زنده 
و برنده تر است از هر شمشير دو دم و فر رونده تا جدا كند نفس و روح و مفاصل و مغز را و مميز افكار و نيت های 
قلب است و هيچ خلقت از نظر او مخفی نيست، بلكه همه چيز در چشمان او كه كار ما با وی است برهنه و منكشف 
می باشد« )عبرانيان 4: 12 و 13(. بعضی اشخاص در مقابل اين مسؤوليت موحش شانه خالی می كنند و می گويند: »شما 
می گوييد كه من در كمك در سرنوشت جهان مؤثرم، ولی از من كاری ساخته نيست.« كاری ساخته نيست؟ شما دارای 
قدرت فوق العاده زيادی هستيد. فكر همين امروز شما كمك نموده كه دنيا به وضعيت فعلی درآيد. وقتی فكر شما 
هماهنگی كامل با خدا داشته باشد، نيروهای بی اندازه عظيم و مهم جهانی مانند قوه جاذبه خم شده و اشيا و مردم را به 

طرف شما می كشاند. پس يك نفر كه با خدا باشد نيرومندتر از ده هزار نفر بی خدا می باشد!

بزرگترين حقيقت جهان وجود
انكار كنيم  اين هستيم و هر چه بخواهيم مسؤوليت خود را  از  شما و من مسؤول وضعيت دنيا در بيست سال بعد 
نمی توانيم منكر حقايق شده و در آنها تغييری دهيم. فقط يك راه هست و آن اين است كه از زير بار مسؤوليت شانه 
خالی نكنيم، بلكه برای مبارزه و رو به رو شدن با حقايق حاضر شويم. اگر اين موضوع درست باشد برای ما و برای هر 
فرد ديگر اين جهان مهم ترين حقيقت حياتی خواهد بود. چه چيز ممكن است از اين قسمت موحش تر، دلچسب تر، 
نافذتر و هولناكتر باشد؟ اگر شما و من نتوانيم با درجه باالی اخالقی و روحانی خود نرسيم، عالم وجود متحمل خسارت 
حاصله از غفلت ما خواهد شد! فهم مسؤوليت اين امر ممكن است شخص را ديوانه كند، ولی خوشبختانه اين حقيقت 
نجات بخش وجود دارد كه با كمك مسيح ما می توانيم هم فكر خدا شويم. وقتی ما در افكار خود با او سهيم باشيم، 
مسؤوليت عظيم آينده جهان بر عهده او می افتد. او باری بر دوش دارد كه بيش از قدرت ماست و او قدرت الزم را 
برای اين امر به ما ميی بخشد. در اين صورت بيانات عجيب پولس رسول مصداق پيدا می نمايد كه می فرمايد: »الحال او 
را كه قادر است كه بكند بی نهايت زيادتر از هر آن چه بخواهيم يا فكر كنيم.« هر وقت انسان دريچه مغز را به روی 
خدا باز كند، آنوقت خدا به او می گويد كه چه كند و به انجامش هم كمك می نمايد. چنين آدمی بيش از حد بيان فكر 
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و عمل می نمايد.

ما مى توانيم! عده كافى از ما مى تواند!
ما می توانيم اين كار را بكنيم! الزم نيست صبر كنيم! همين االن در اختيار ما می باشد. ما می توانيم يك دنيای صلح، 
عدالت، شادی و ملكوت خدا را به محض خواستن داشته باشيم. اگر مردم مسيح و يكديگر را دوست داشته باشند، هر 
كشف علمی جديدی ممكن است برای كمك انسانيت صرف گردد، ولی بايد فداكاری كرد، همانطوركه سربازان برای 
خاطر ميهن از هر چه دوست دارند صرفنظر می نمايند. ما بايد برای خاطر جهان بيشتر افكار كوچك و عادی خود را 
از دست بدهيم. غيرمسيحيان فقط نصف مسئله الينحل خدا را شامل می باشند. مسيحيانی كه در خط مرزی نشسته 
و كمكی نمی كنند، نصف ديگر مشكل الينحل او هستند. نه اين كه اين اشخاص نمی توانند و يا نمی خواهند، ولی اصل 
موضوع اين است كه نمی كنند، زيرا نمی دانند چطور اين كار را بكنند. بسياری از ما اگر فقط می دانستيم كه چقدر مهم 
است كه كفه ملكوت خدا را به خاطر نجات نسل حاضر پايين بياوريم، وارد كار می شديم. ای كاش می دانستيم كه در 
تمام ساعات زندگی هر جا باشيم طرز فكر صحيح ما ميان خدا و انسان پلی می سازد و خدا اين پل را برای انجام اراده 

خود بر روی زمين و برای نجات نسل حاضر از هالكت الزم دارد!

عده كافى از ما مى توانيم هم اكنون جهان را تغيير دهيم
هم اكنون مسيحيان كافی برای تغيير جهان داريم، ولی فكر آنها بايد موافق با مسيح باشد. آنها تصور می كنند كه 
فكرشان مال خودشان است و از اين رو قسمت اعظم فكرشان بقيه افكارشان را مستهلك و نابود می سازد. بسياری 
اشخاص دوست دارند كه اعمال زشت ديگران را در نظر مجسم نموده و آنها را ناپسند بشمارند و از همين لحاظ 
افتضاح كاری اين همه شايع است! اگر اين نظريه صحيح باشد، پس وقتی كه زبان خود را برای تنقيد رياكارانه ديگران 
به كار اندازيم به بدی كمك می كنيم. ما محتاج بسيج افكار مردم نيكو اراده هستيم تا يكباره حمله همگانی افكار 
نيكو آغاز گردد، آنوقت همه ما با يكديگر كفه ميزان را به طرف نيكی می چرخانيم و جهان را به يك رفعت جديدی 
می رسانيم، ولی اينكه مردمان كوته نظر دارای افكار كوچك خودپسندانه باشند. اين اصلی است كه بيشتر مردم الزم 
دارند يعنی: افكار خود را متوجه اموری كه بايد واقع شود بكنيد و متوجه چيزهايی كه بدتان می آيد ننماييد، چيزهايی 
را كه مخالف آن هستيد به دست فراموشی بسپاريد، زيرا ما در اطراف هر چه فكر كنيم با فكر خود به آنها كمك 

می كنيم ولو اين كه مخالف آنها باشيم. 

عكس العمل افكار نيكو در خود ما
بعضی از خوانندگان ممكن است لب به شكايت گشوده و بگويند: »در اينجا هيچ اشاره ای نيست كه دعا و فكر صحيح 
چه كارهايی می تواند برای من انجام دهد! فقط گفته می شود من برای ديگران چه می توانم بكنم.« كتب بسياری درباره 
به مقصود رسيد و چطور می توان  و توضيح می دهد كه چطور می توان  نوشته شده  به وسيله دعا  به خودمان  كمك 
ثروتمند شد و چگونه می توان تندرست شد و چگونه می توان معروف شد و يا چگونه می توان به آسمان و بهشت 
رفت، ولی در اين دوره كه دنيای مجروح و خون آلود ما مواجه با سخت ترين بحران تاريخی است و مانند شخص 
غريقی فرياد كمك بلند نموده، اگر بپرسيم كه كوشش ما برای نجات اين غريق برای ما چه سودی خواهد داشت، 
خيلی خودپسند هستيم.! با اين حال همين قدر می توان گفت كه عادت به دعا برای ديگران، شخص را شريف و محترم 

می نمايد يعنی:

شود. • افكار شخص بزرگتر و بهتر می 	
رود. • خودپسندی شما از بين می 	

شويد. • شما مانند مسيح می 	
دهيد. • شما نوع بشر را بركت می 	

شناسند شما را دوست خواهند داشت. • همه آنهايی كه شما را می 	
شويد. • مردم فكر می كنند كه شما زيبا هستيد، زيرا شما از تبسم مسيح نورانی می 	

كنيد.  • شادی شما ناشی از بخشندگی می شود نه از آن چه كسب می 	

»هر كه جان خود را از دست دهد آن را نجات دهد.« در انديشه حيات خويش و خوراك و پوشاك نباشيد. ناول ملكوت 
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خدا و عدالت او را بطلبيد و همه اين چيزها برای شما مزيد خواهد شد.« اكنون خوب است كليه اين مالحظات شخصی 
را فراموش كرده و بار ديگر افكار خود را معطوف به كمك به ديگران نماييم. ما بايد همچون مجرايی مابين نيروی 
خدا و احتياج دنيا باشيم. هر چه بيشتر راجع به نفس خودمان فكر كنيم بيشتر مجرای ميان خدا و جهان را مسدود 
می سازيم. هر چه بيشتر نفس را فراموش سازيم مجرای بركت مردم به وسيله ما وسيع تر می گردد. وقتی مردم حاضر 
نباشند كه تا مورد تمجيد واقع نشده و سودی نبرند، كمك نمايند راه ورود به ملكوت خدا را تنگ و دشوار می سازند. 
بزرگترين فداكاری ما در راه خدا اين نيست كه فقط خودپسندی نداشته باشيم، بلكه اين است كه نفس را فراموش 

كنيم تا محبت به شدت در ما جريان يابد و به وسيله ما به ديگران برسد.

ولی  می نشينند،  غذا  ميز  طرف  دو  در  مردم  جهنم  در  می گويند  هست.  جهنم  و  بهشت  به  راجع  مشهوری  افسانه 
بازوانشان راست و سفت است، بطوری كه نمی توانند غذا را به دهانشان برسانند. در بهشت هم به دور همان ميز غذا 
می نشينند و همانطور بازوانشان سفت است، ولی يكی فرق دارد؛ يعنی اشخاص از يك طرف ميز به طرف ديگر به 
يكديگر غذا می دهند. البته اين افسانه راجع به بهشت و جهنم درست نيست، ولی راجع به زمين ما صدق می كند. همه 
گرسنگی های بشر برای اين است كه ما در اثر خودپسندی برای غذا دادن به يكديگر حاضر نيستيم. افكار روحی 
دعاهای ما خيلی راجع به خودمان است. خدا اجازه داده كه نيروی بی پايان اتم مكشوف گردد و اين نيرو سی ميليون 
مرتبه قوی تر از ديناميت است. اكنون دانشمندان می ترسند كه مبادا بشر اين قوه موحش را برای تخريب جهان به 
كار برد. دعا خدا را قادر خواهد ساخت كه تنها قوه ای را كه می تواند نژاد بشر را از نابودی نجات بخشد، آزاد سازد. 

اين تنها سهم عظيم و بزرگی است كه اغلب ما می توانيم به دنيا بدهيم و همين كافی است.

اين راه آزموده نشده است
سهم مشاركت ما ممكن است به قدری عظيم باشد كه فكر بشر نتواند آن را در عالم خيال بگنجاند. فقط بسته به يك 
چيز است، يعنی شما چقدر وقت، عالقه، دل، فكر، روح، نيرو و دعا می توانيد به كار جهانی خدا بدهيد؟ اگر موضوع 
مندرجه در اين كتاب درست باشد، پس از همه حقايق مهم تر است يعنی افكار خدا به عالوه افكار ما آينده را به وجود 
می آورد؟ حتی مردمان احمق هم جرأت ندارند كه به اين مبارزه عظيم پشت نمايند. همه ما بايد از پيروی نفس و 
بايد  ما  تبعيض و كوته نظری دست بكشيم، زيرا حماقت، كينه، تبعيض، و كوته نظری ما جهان را مسموم می سازد. 
افكاری مناسب فرزندی خدا داشته باشيم كه شايسته خالقان جهان بيست سال ديگر و بعد از آن باشد. پس بياييد 
تا دعا كرده بگوييم: »ای خدا، دعای مرا برای كمك به نمايندگان و رجال ملل متفق به كار بر تا احتياج شديد خود 
را به كسب معرفت تو حس نمايند، تا دعا كنند و با دقت به تو گوش دهند و صدايت را درست بشنوند و تو را كامال 
اطاعت كنند. دعای مرا طوری به كار بر كه به مسيحيان هر جا حس مسؤوليت شديدی برای دعا داده شود و به تو 
گوش داده و صدايت را درست بشنوند و كامال تو را اطاعت نمايند. مرا همچون مجرايی به كار بر تا روح القدس را بر 

نوع بشر تابان سازم!«   
 
  


