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دعایی-خواندِن کالم
وقتی کودکی به دنیا می آید، مهمترین نیاز فوری او 
تغذیه،  بدون  است.  تغذیه  جهت  شیر  مقداری  خوردن 
کودک نوزاد نه تنها از رشد مناسب محروم خواهد شد، 
بلکه بزودی ضعیف گشته و باالخره خواهد ُمرد. بعد از 
آن که ما نجات یافتیم و دوباره متولد شدیم، فوری ترین 
نیاز ما نیز این است که بیاموزیم چگونه از خداوند بعنوان 
تغذیۀ  این  بدون  کنیم.  تغذیه  روحانی  غذای  و  شیر 
نداشته، و در  برای رشد مناسب  ما هیچ راهی  روحانی، 

مدت کوتاهی از نظر روحانی خواهیم ُمرد.
در چهار انجیل، خداونْد عیسی خود را بعنوان ضیافتی 
 ۴ یوحنا  در  می کند.  ارائه  ما  آشامیدن  و  خوردن  برای 
می گوید که او آب حیات برای نوشیدن ماست. در فصل 
ششم همین کتاب می گوید که او نان حیات برای خوردن 
ماست. سپس کالم خدا در اول قرنتیان ١٢می گوید، «همه 
را  او  می نوشیم،  را  او  ما  شدیم.»  نوشانیده  روح  یک  از 
بعنوان  را  او  و  برده  مسرت  او  از  نتیجه  در  می خوریم، 
تغذیۀ روحانی دریافت می کنیم. باید خداوند را ستایش 
کنیم که عیسی مسیح خود را بعنوان یک ضیافت به ما 
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ارائه کرده، تا تمام نیازهای ما را برآورده، و تأمین کنندۀ ما 
عظیم  هستِم»  «من  او  نام  که  می دانیم  همه  ما  باشد. 
نیاز  من  مردم  که  هرآنچه  هستم،  من  معنی،  به  است، 

دارند.

کالم خدا برای ما غذاسـت
در اول پطرس ٢: ۲-۳ عبارتی بسیار مهم داریم. «چون 
[خالص]  بی غش  و  روحانی  شیر  مشتاق  نوزاد،  اطفاِل 
فی الواقع  اگر  کنید؛  نمّو  نجات  برای  آن  از  تا  باشید 
چشیده اید که خداوند مهربان است.» این آیه ها برای ما 
اهمیت دارند، چون به وضوح به ما می گویند که چطور 
خداوند را بچشیم: بنوش «شیر بی غش [خالص] را.» اگر 
ما چشیدن مسیح را خواهانیم، باید شیِر کالم را به درون 
خود بپذیریم. سپس ما برای رُشد روحانی تغذیه خواهیم 
شد. ستایش بر خداوند، کتاب مقدس می گوید، چشیده اید! 
را  خداوند  از  جنبه  آن  یا  جنبه  این  ما  که  نمی گوید 
می دانیم، بلکه می گوید، ما خداوند را می چشیم. وقتی ما 
شیِر کالم را می نوشیم، در حقیقت خداوند را می چشیم. 
نوشیدن  بسادگی،  ما  برای  راه چشیدن خداوند  بنابراین، 
یادگیری  و  مطالعه  برای  تنها  نه  کالم  است.  کالم  شیِر 
ماست، بلکه حتی بیشتر، برای چشیدن ماست. راهی که 
خداوند با آن بدِن خود [کلیسا] را تغذیه می کند، توسط 
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کالم اوست. اگر ما خواهان مسرت بردن و تغذیه شدن از 
خداوند هستیم، باید نزد کالم آمده، تا خداوند را بچشیم.

لیکن مفهومی که بیشتر ما از کتاب مقدس داریم این 
است که مطالب آن نوعی تعلیم بوده و کتابی پُر از اصول 
به کالم خدا  دانستن،  و  به قصد درک  است. پس  عقاید 
مراجعه می کنیم. در تمام زندگی مسیحی خود، ما چقدر 
از کالم را بعنوان غذا برای روحمان صرف کرده ایم؟ باید 
صادقانه پاسخ دهیم که بیشتر ما مقدار کمی از آن صرف 
نباید به کتاب مقدس فقط برای یادگیری و  کرده ایم. ما 
دانش  درخت  مقدس  کتاب  کنیم.  مراجعه  کردن  درک 
نیست؛ درخت حیات است! اگر ما کالم را بعنوان درخت 
اشتباه  استفادۀ  مقدس  کتاب  از  کنیم،  صرف  دانش 
کرده ایم، زیرا دوم قرنتیان ۳: ۶ به ما می گوید که حرف 
می کُشد. ما هرگز نباید کتاب مقدس را بعنوان کتابی از 

حروف، بلکه بعنوان کتاِب حیات استفاده کنیم.
همۀ مسیحیان می دانند که کار کالم خدا، فاش ساختن 
خدا بر ماست. اگر چه این درست است، ولی کار اصلی کالم 
خدا این نیست. عملکرد اصلی کتاب مقدس، وارد کردن خدا 
به درون ما، بعنوان حیات و تغذیۀ حیات است. کالم خدا 
تنها برای شناساندن دانش و عشق خدا نیست، بلکه برای 
وارد کردن خود خدا به درون ماست. هرگاه کتاب مقدس 
آن  درک  و  دانستن  در  سعی  صرفاً  نباید  می خوانیم،  را 
خود  درون  به  را  خدا  ذات  از  چیزی  باید  بلکه  کنیم، 
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می کنیم.  مصرف  را  غذا  که  همان گونه  درست  بپذیریم، 
این ذات در درون وجود ما جذب  سپس، همچون غذا، 

خواهد شد.
اول تیموتاوس ۴: ۶ می گوید که ما «تربیت [تغذیه] 
یافته در کالم ایمان» هستیم. بی شک ما این آیه را بارها 
[تغذیه]»  «تربیت  کلمۀ  متوجۀ  آیا  ولی  خوانده ایم، 
شده ایم؟ ستایش خداوند را! مفهوم مورد نظر پولس رسول 
آن بود که کالم خدا، برای تغذیۀ فرزندان خدا، غذا است. 
ما هم باید چنین درکی راجع به کالم خدا داشته باشیم. ما 
را  آن  اوقات  تمام  در  بلکه  دانش،  برای  تنها  را  آن  نباید 
قرار  نظر  مورد  خود،  تأمین  و  تغذیه  برای  غذا  بعنوان 

دهیم.
اول تیموتاوس ۱: ۱۰ صحبت از چیزهایی می کند که 
کینگ  ترجمۀ  [سالم]» هستند.  تعلیم صحیح  «بر خالف 
کرده  استفاده  «سالم»  جای  به  را  «صحیح»  کلمۀ  جیمز 
است. کالم خدا تنها اصولی صحیح برای ذهن نیست، بلکه 
اصولی سالم برای حیات است. این کلمۀ «سالم» در زبان 
است.  انگلیسی  زبان  در  «بهداشت»  با  مساوی  یونانی 
چیزی  باید  ما  است.  مربوط  سالمت  به  بسیار  بهداشت 
فراتر از کالم صحیح داشته باشیم؛ باید کالم سالم داشته 

باشیم تا ما را تغذیه و تأمین کند.
کتاب مقدس حداقل دارای سه مثال از کسانی است 
که کالم خدا را خوردند. اولین ارمیا است، که گفت: «سخنان 
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تو یافت شد و آنها را خوردم…» (ارمیا ۱۵: ۱۶آ). خوردن 
برای جذب  بلکه  نیست،  آن  کردن  دریافت  فقط  چیزی، 
کردن آن است. جذب کردن، دریافت کردن چیزی در درون 
شما، هضم کردن آن، و آن را قسمتی از خود ساختن است. 
مثال دوم از کسی که کالم خدا را خورد، در کتاب حزقیال 
خورد  را  خدا  کالم  نبی  حزقیال  که  جایی  شده،  گزارش 
یوحنای  که  می خوانیم   ١٠ مکاشفه  در  سپس   .(۳-۱ :۳)

رسول نیز کالم خدا را خورد.
[وجد] دل من  ابتهاج  و  تو شادی  ارمیا گفت: «کالم 
گردید» (ارمیا ۱۵: ۱۶ب). این یک نوع مسرت بردن است. 
کالم خدا، بعد از خورده شدن، موجب مسرت و همچنین 
وجد گردید. کالم خدا مسرت بخش است؛ بعد از مصرف 
شدن و جذب شدنش در درون وجودمان، در درون ما به 
مسرت و در ظاهر ما مبدل به وجد می گردد. داوود گفت: 
«کالم تو به مذاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل 
شیرین تر» (مزامیر ۱۱۹: ۱۰۳). کالم، حقیقتاً مسرت بخش 

است؛ حتی شیرین تر و خوشایند تر از عسل در مذاق ما.
برای  تنها  خدا  کالم  که  می یابیم،  در  آیه ها  این  از 
آموختن نیست، بلکه بیشتر برای چشیدن، مسرت بردن و 
هضم کردن است. خداونْد عیسی، حتی از کالم خدا بعنوان 
غذای روحانی صحبت کرد: «مکتوب است انسان نه محض 
نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا 
صادر گردد» (متی ۴: ۴). هر کالمی که از دهان خدا صادر 
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گردد، غذای روحانی برای تغذیۀ ماست. این غذایی است 
که ما باید با آن زندگی کنیم.

جوهر کالم خدا
دوم  در  جواب  چیست؟  خدا  کالم  جوهر  و  ماهیّت 
[نفـَس]  کتـُب  «تمامی  می شود:  یافت   ۱۶ :۳ تیموتاوس 
وحی  «با  می گوید،  جیمز  کینگ  ترجمه  است….»  خدا 
ـَس خدا  خدا داده شده،» ولی معنی آن در زبان اصلی نف
است. تمام کتاب مقدس نـَفـَس خداست. ما می دانیم که 
طبیعت  و  جوهر  روح،  ۴: ۲۴)؛  (یوحنا  است  روح  خدا 
خداست. خدا روح است (مثل میز که چوب است). چون 
از خدا  نَفـَس خداست و خدا روح است، هر آنچه  کالم 
باشد! پس جوهر و طبیعت کالم  باید روح  دمیده شود، 
خدا، روح است و آن تنها یک تفکر، الهام، تعلیم یا عقیده 
نیست، بلکه روح است. روح همان جوهر کالم خداست. 
حال می بینیم که چرا خداونْد عیسی به ما گفت که کالمی 
که او صحبت کرد، روح و حیات است (یوحنا ۶: ۶۳). یک 
الهام، فکر، یا تعلیم هرگز نمی تواند حیات باشد، ولی چون 
کالم خدا روح است، حیات می باشد. طبیعت این کتاب، 
ذات خود خداست. هرگاه با این کتاب سر و کار داریم، 
او  توسط  و  کرده ایم  لمس  را  خدا  که  کنیم  درک  باید 

رسیدگی می شویم!
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دریافت کالم با دعا
بعد از دیدن این که کالم خدا همان ذات خود خدا 
بوده و برای مسرت روحانی و تغذیۀ ماست، حال باید راه 
مناسب مراجعه به کالم را ببینیم. آن راه کدام است؟ ما 
نگاشته   ۱۸-۱۷ :۶ افسسیان  در  که  را  کالمی  آن  به  باید 
شده بنگریم، «شمشیر روح را که کالم خداست بردارید.» 
روح است که کالم خداست. سپس آیۀ ۱۸ ادامه می دهد، 
«با دعا و التماس تمام.» پس این آیه ها در مجموع چنین 
است، «و شمشیر روح را که کالم خداست بردارید و با دعا 
و التماس تمام…» طبق این عبارت، از چه طریقی ما باید 
کالم خدا را دریافت کنیم؟ به تمامی دعا و التماس. این 
همان چیزی است که ما آن را دعایی-خواندن می نامیم! 
باز باید تکرار کنیم – کالم خدا باید تماماً به وسیلۀ دعا 

دریافت شود.

چگونگی دعایی-خوانی
هنگام صبح و غروب، بسادگی کالم را برداشته و چند 
ذهن  که  نیست  نیازی  هیچ  کنید.  دعایی-خوانی  را  آیه 
اظهاراتی تحت فشار  ادای  برای  و  کنید  را مشغول  خود 
قرار دهید، فقط با همان کلماتی که می خوانید دعا کنید. 

در هر صفحه و در هر آیه، دعایی زنده وجود دارد.
احتیاجی نیست وقتی دعایی-خوانی می کنید چشمان 
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خود را ببندید. همچنان که دعا می کنید، چشمانتان را بر 
روی کالم نگه دارید. در تمام شصت و شش بخش کتاب 
در  بگوید  که  بیابیم  آیه  یک  حتی  نمی توانیم  مقدس، 
ولی  ببندیم،  را  خود  چشمان  باید  ما  کردن  دعا  هنگام 
آیه هایی هستند که به ما می گویند، عیسی چشمان خود 
را به سوی آسمان بلند کرد در حالیکه می گفت، «پدر…» 
(یوحنا ١٧: ١). او در حالیکه دعا می کرد، به سوی آسمان 
نمی کنیم، ولی  از طریق عقیدتی بحث  ما  می نگریست. 
باید تشخیص دهیم که در هنگام دعایی-خوانی، نیازی به 
بستن چشمانمان وجود ندارد. برای ما بهتر است که ذهن 
غالطیان  دعایی-خوانِی  در  مثال،  برای  ببندیم!  را  خود 
۲: ۲۰ بسادگی به صفحۀ چاپ شده بنگرید که می گوید، 
با چشمانتان بر روی  «با مسیح مصلوب شده ام.» سپس 
بر  «ستایش  بگویید،  از عمق وجود  دعا  حال  در  و  کالم 
خداوند! من با مسیح مصلوب شده ام. هللویاه! با مسیح 
با  که  هستم  من  خداوندا،  من  آمین!  شده ام.  مصلوب 
این،  از  بعد  و  آمین!  هللویاه!  شده ام.  مصلوب  مسیح 
می کنم.  زندگی  که  نیستم  من  آمین!  این،  از  بعد  آمین. 
آمین!  هللویاه!  می کنم.  زندگی  که  نیستم  من  خداوندا، 
بلکه مسیح در من زندگی می کند، و غیره.» سپس شاید 
شما به یوحنا ١٠: ١٠ مراجعه کرده و بخوانید، «من آمدم 
تا ایشان حیات یابند.» سپس در حالیکه چشمانتان هنوز 
بر روی کالم است می توانید دعا کنید، «من آمدم. آمین! 
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من آمدم. هللویاه! من آمدم تا ایشان حیات یابند. ستایش 
خداوند را، حیات یابند. هللویاه! حیات. آمین! خداوندا، 

حیات.»
احتیاجی نیست تا جمالتی را انشا کنید یا دعایی خلق 
کنید. فقط کالم را دعایی-بخوانید. کلمات کتاب مقدس را 
درست همانطوری که خوانده می شوند، دعا کنید. نهایتاً 
تمام کتاب مقدس، کتاب دعاست! شما  خواهید دید که 
می توانید هر صفحه ای از کتاب مقدس را باز کنید و با هر 
همان  کتاب مقدس  کنید.  دعا  به  از کالم شروع  قسمتی 
کتاب یکتاست، کتابی مقدس. هر کالمی که از دهان خدا 
از  حتی  است،  متفاوت  دیگر  چیزهای  با  می شود  خارج 
بهترین چیزهایی که در دنیا وجود دارد. دنیا فقط کلمات 
انسانی را دارد، ولی کتاب مقدس، کالم خدا را دارد! هر 
کلمه در این کتاب، کالم خدا است. اگر چه ممکن است 
شما عبارت بخصوصی را درک نکنید، لیکن در طول دعایی-

خواندن کماکان تغذیه می شوید، زیرا حقیقتاً چیزی از خدا 
در کالم او وجود دارد؛ کالم خدا همان نَفـَس اوست. هیچ 
با  بسادگی  ندارد؛  وجود  کالم  تفسیر  و  توضیح  به  نیازی 
خواندن کالم دعا کنید. مطالعه، تحقیق، درک، و یادگیری 
دعایی-بخوانید.  را  کالم  باید  شما  کنید.  فراموش  را  کالم 
سپس در نهایت، شما واقعاً آن را درک خواهید کرد. اگر 
شما این کار را تمرین کنید، چیزی بسیار ُمغّذی و مقّوی در 
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درون خود دریافت خواهید کرد که شما را قوی ساخته و 
در هر زمانی به شما حیات خواهد داد.

شاید شما با تمام کتاب رومیان آشنایی کامل داشته 
باشید. ولی حتی امروز، شما هنوز نیاز دارید که یک یا دو 
آیۀ آن را دعایی-بخوانید. اگرچه ممکن است ما همه چیز 
را در مورد غذا بدانیم، ولی باز هم باید هر روز مقداری 
می دانیم،  آن  از  آنچه  از هر  کنیم. صرف نظر  غذا صرف 
و  است،  چیز  یک  دانستن،  بخوریم!  را  آن  باید  هنوز 
خوردن، چیزی دیگر. چند بار انجیل یوحنا را خوانده اید؟ 
شاید آن را بیش از پنجاه بار خوانده باشید. ولی چقدر از 
آورده  درون شما  به  و مسرت  تغذیه  بعنوان  کتاب،  این 
شده. دانستن، درک کردن، و حفظ کردن انجیل یوحنا یک 
چیز است، ولی لقمه به لقمه خوردن و به درون آوردن آن 
و لذت بردن از آن، چیز دیگری است. ممکن است شما 
اینکه چند  از  باشید، ولی صرف نظر  سالها مسیحی بوده 
بار این کتاب را خوانده باشید، هنوز هم نه تنها باید آن را 
بخوانید، بلکه باید آن را دعایی-خوانی کنید! باید آن را 
بخورید، از آن بهره مند شوید، و روز به روز از آن مسرت 

برید.

دعایی-خوانی با دیگران 
برای تغذیه و مسرت بیشتر و دعایی-خوانی کالم به 
کلیسا  یعنی  بدن،  به  نیاز  ما  شایسته،  و  مناسب  طریقی 
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داریم. ممکن است از دعایی-خواندن انفرادی لذت ببریم، 
ولی اگر با گروهی از دیگر مسیحیان آن را تمرین کنیم، در 
آسمانها خواهیم بود! توضیحش آن است که غذا برای تمام 
برای  تنها  را  غذا  ما  یک عضو.  برای  فقط  نه  است،  بدن 
بازوی خود نمی خوریم؛ همین طور نباید فکر کنیم که دست 
قادر است تنها و با خودش غذا بخورد. نه، بلکه غذا باید 
توسط بدن صرف شود، و غذا برای بدن است. در اصل، غذا 
برای بدن است، نه فقط برای اعضا. بنابراین، بهترین روش 
دعایی-خواندن با دیگر اعضای بدن است. شما با دعایی-

دیگر  با  وقتی  ولی  می شوید،  بهره مند  انفرادی  خوانِی 
برادران و خواهران گردهم آیید، تفاوت را خواهید دید.

دعایی-خوانی  برای  خواهران  و  برادران  با  ما  وقتی 
باشیم:  داشته  یاد  به  باید  را  کلمه  جمع می شویم، چهار 
و  سریع  باید  ما  آنکه  اول  تازه.  و  واقعی  کوتاه،  سریع، 
بدون تأمل دعا کنیم. وقتی ما سریع دعا کنیم، هیچ وقتی 
برای استفاده از اندیشه و تفکر خود نداریم. دیگر آنکه 
محتاج  بلند،  دعاهای  زیرا  باشد،  کوتاه  باید  ما  دعاهای 
قدری انشا بافی است. ما باید انشا بافِی دعاهای بلند را 
فراموش کنیم و فقط عبارت یا جمله ای ادا کنیم. سریع و 
و  بوده  واقعی  و  صادق  باید  همچنین  کنید.  دعا  کوتاه 
تظاهر نکنیم. چیزی واقعی بگویید. در آخر، دعای ما باید 
تازه باشد، نه کهنه. بهترین راه برای تازه بودن آن است که 
با کلمات خود دعا نکنیم، بلکه با کالم کتاب مقدس دعا 
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کنیم. هر قسمت و هر خط از این کتاب می تواند بعنوان 
دعا استفاده شود، و آن دعایی پُر از طراوت خواهد بود!

به هزاران نفر ثابت شده که این طریق صحیح مراجعه 
آنان را متحول ساخته است.  به کالم خدا بوده و زندگی 
ممکن است در ابتدا این کار ناشیانه به نظر برسد، ولی با 
تمرین و صداقت قلبی، شما روح زنده را لمس خواهید 
کرد. اگر این کار را هم شخصاً و هم جمعاً تمرین کنید، 
قادر خواهید بود به آنچه از طریق دعایی-خوانی کالم و از 
غنای مسیح به شما افزون شده، شهادت دهید. شما برکات 
تغییر  و  دید،  را خواهید  روحانی خود  حیات  در  رشد  و 
عظیمی در شما حاصل خواهد شد. توسط لمس کالم از 
این طریق برای کسب مسرت مسیح و تغذیه شدن از او، 
شما شخصی در حال رشد به سوی بلوغ روحانی خواهید 

بود، پُر از حیات و اشباع شده از این وجود زنده.


