
  چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشيم
  )رازگاهان(

  
  :برای داشتن رازگاهانی مفيد می بايد چهار عناصر مهم آن را در نظر بگيريد

 با حالتی درست شروع کنيد •
 زمان مشخصی را انتخاب کنيد •
 مکان مشخصی را انتخاب کنيد •
 نقتشه ای ساده را دنبال کنيد •

  
  با حالتی درست شروع کنيد

  
  .دگاه خدا، اينکه چرا کاری را انجام می دهيد مهمتر از  خوِد کاری است که انجام می دهيداز دي
انسان به ظاهر نگاه می . من مثل انسان قضاوت نمی کنم: " دا به سموئيل فرمودی خ خاصيک موقعيتدر 

ت و انگيزه ای خيلی از اوقات امکان دارد کاری درست را با حال) ٧:١۶اول سموئيل ."(کند، اما من به دل
او هر چه در نظر خداوند پسنديده بود انجام می داد، اما نه " اين مشکل امصيا نيز بود، چون . غلط انجام دهيم
  )٢:٢۵دوم تواريخ ."(با تمام دل و جان

  :وقتی در رازگاهانتان به مالقات خدا می رويد بايد حالتهای درست زير را داشته باشيد
توقع داشته باشيد که وقت خوب مشارکت با او . نتظار و اشتياق زياد بيا به حضور خدا با ا-انتظار -١

اين آن چيزی بود که داود از آن وقت خود توقع . داشته باشيد و از وقتتان با يکديگر برکتی بگيريد
  )١:۶٣مزمور."(جان من مشتاق توست... ای خدا، تو خدای من هستی: " داشت

بلکه با سکوت در حضور او، قلب خود را آماده کن و بگذار  ، با عجله به حضور خدا نرو-احترام -٢
خداوند در خانه مقد س : " به حبقوق نبی گوش فرا ده. در اين سکوت افکار تو از دنيا پاک شود
 را ٧:٨٩؛ همچنين مزمور ٢٠:٢حبقوق ."( او خاموش باشدخويش است؛ پس تمام جهان در حضور

 .آمدن به حضور خدا مانند رفتن به مسابقه فوتبال يا هر تفريح ديگر نيست.) نيز ببينيد
به ياد داشته باشيد که با خالق آسمان و . سر حال باشيد"   در هنگام رازگاهان کامال-هوشياری -٣

بهترين . استراحت کرده باشيد و هوشيار باشيد"  کامال.زمين و رهاننده انسانها مالقات می کنيد
زودتر بخوابيد تا صبح بتوانيد در .  از شب قبل آن شروع می شود،آمادگی برای رازگاهان صبحگاه

 .او شايسته توجه کامل شماست. وضعيت خوبی خدا را مالقات کنيد
نتخاب آنچه که خودتان می شما برای رازگاهان برای ا:  اين حالت الزامی است-تمايل به اطاعت -۴

بلکه با اين هدف که هر چيز و همه چيزهايی که خدا از شما می . خواهيد بکنيد يا نکنيد، نمی آييد
راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد، در خواهد اگر کسی ب: " عيسی فرمود. خواهد، را بکنيد

پس با اين حالت به مالقات ) ١٧:٧يوحنا(." يافت که آيا اين تعاليم از خداست يا من از خود می گويم
انتخاب کرده باشيد که هر چه که او از شما بخواهد به هر قيمتی که تمام شود، " خداوند بياييد که قبال

 !انجام دهيد
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  زمان مشخصی را انتخاب کنيد

  
قانون کلی . منظور از زمان مشخص اين است که چه وقت بايد رازگاهان داشته باشيد و چقدر بايد طول بکشد

بهترين وقت روزت را به ! بهترين وقت زمانی است که شما در بهترين وضعيت خود قرار داريد: اين است که
. خود خدا را خدمت نکنيد) وقت های اضافی(با اضافی های . يد وقتی که خيلی سرحال و هوشيار هست-خدا بده

  .اين را نيز به ياد بسپاريد که بهترين وقت شما می تواند با بهترين وقت کسی ديگر متفاوت باشد
  

اين عادت خود عيسی بود که صبح . به هر حال، برای بسياری از ما صبح زود به نظر بهترين وقت می آيد
بامدادان که هوا هنوز تاريک بود، عيسی برخاست و : " خاست و با پدر مالقات می کردزود برای دعا بر می

  )٣٥:١مرقس ." (خانه را ترک کرده، به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد
در کتاب مقدس اشاره شده که بسياری از مردان و زنان خداترس صبح زود برمی خاستند تا با خدا مالقات 

  :ز آنها عبارت بودند ازبعضی ا. کنند
  ٤:٣٤ خروج -موسی●          ٢٧:١٩ پيدايش -ابراهيم●    
 ١٩:١ اول سموئيل -حنا و القانه●            ٥:١ ايوب -ايوب●    
  ٨و٧:٥٧، ٣:٥ مزمور -داود●          ١٨:٢٨ پيدايش -يعقوب●    

  .) را نيز ببينيد٨:١٢؛ حزقيال ٩:٢٦؛ اشعياء ٨:١٤٣همچنين مزمور ( 
  

ل تاريخ کليسا بسياری از مسيحيان که خدا آنها را خيلی بکار برد، او را در صبح زود مالقات می در طو
شما هيچگاه وسايل موسيقی را بعد از آنکه کنسرت تمام می شود کوک نمی : " هادسون تيلر گفت. کردند
  ."يدمنطقی آن است که آنها را قبل از آنکه شروع کنيد، کوک کن. اين احمقانه است. کنيد

  
ديده : "  با اين کلمات تاريخی شروع شد١٩بيداری بزرگ در ميان دانشجويان بريتانيايی در اواخر قرن 

 وقتی ديده بانگاه خود را به ياد می ،پس ما می بايد در شروع هر روز!" بانگاه صبحگاه را به ياد بسپاريد
  . خود را کوک کنيم،آوريم

  
های ما قرار دارد، می بايست اولين قسمت در اولين جای زندگي" اگر عيسی واقعا

).  را ببينيد٣٣:٦متی ( ما خوانده شده ايم که در پی پادشاهی خدا باشيم.روزمان را به او بدهيم
اين . موعد غذا خوردن در روز همانا صبحانه می باشدپزشکان به ما توصيه می کنند که مهمترين 

به . و حتی حال و حوصله ما برای کل روز می باشدصبحانه اغلب تعيين کننده سطح انرژی، هوشياری 
  .نيز داريم تا روز خود را درست شروع کنيم" صبحانه روحانی" همين ترتيب ما احتياج به 

  
فکرهای ما . بايد گفت که، در صبح افکار ما هنوز بخاطر فعاليتهای روزانه به هم نريخته است" نهايتا

اين ساعات روز ساکت "  فشارها هنوز بر ما وارد نشده و معموالتازه هستند و استراحت کافی کرده ايم و
 صبح کوک می کند تا زنگ بزند، و بعد ٤مادری ساعت خود را برای .  ترين اوقات روز می باشند

توضيح او اين . رازگاهانش را می کند و باز می خوابد و وقتی همه بيدار می شوند او نيز بيدار می شود
 ها اطراف خانه در طی روز، صبح زود تنها وقتی است که آرام و ساکت است و او است که با داشتن بچه

همانطور که اين روش برای اين خانم مؤثر است، شما نيز احتياج داريد که . می تواند با خدا تنها باشد
  .وقتی را تعيين کنيد که برای شما کارساز است

  
 داوسون تروتمن، بنيانگزار .داشته باشيد) صبح و شب(شما حتی می توانيد دو رازگاهان

هر گاه با گروهی  . HWLW: سازمان دريانوردان، حروف رمز داری برای رازگاهان شبانه خود داشت
از مردم در شب به سر می برد يا در خانه با خانمش در حال مکالمه بود و به نظر می رسيد که مکالمه 

: و اين حروف رمز مخفف اين جمله بود." HWLWبسيار خوب، : " شان به پايان می رسد، او می گفت
"His Word the Last Word) " و او سالها اين روش را برای پايان ) حرف او آخرين حرف است؛

  .دادن به روز خود با متمرکز کردن افکار افراد به خداوند، انجام داد
  



من می خواهم : " ، گفت خدمت کرد طی سالها در نيويورک کهخادم بزرگیاستفن آلفرد، مسيحی و 
 در صبح بشنوم و نيز می خواهم صدای او آخرين ،صدای خدا را قبل از شنيدن صدای هر کس ديگر

 ."صدايی باشد که در شب به گوشم می رسد
 
 

 ).را ببينيد١٠:۶ دانيال ؛١٧:۵۵مزمور (داود و دانيال حتی خداوند را روزی سه مرتبه مالقات می کردند
 
  

با خدا .  در تقويمتان آن را يادداشت کنيد.هر وقتی که تعيين می کنيد بر روی آن ثابت قدم باشيد
! تاريخی را با عيسی تعيين کنيد. همانطور که با هر کس ديگر قرار مالقات می گذاريد، وقت تعيين کنيد

بدقولی در تاريخ تعيين شده تجربه جالبی برای ما . گذاريدبعد مشتاقانه به آن نگران باشيد و او را منتظر ن
پس با او وقتی را تعيين کنيد و به هر قيمتی شده سر قول . نيست و مسيح نيز از بدقولی خوشش نمی آيد

  .خود بايستيد
  

هرگز وقتی مرتب با " اگر قبال " بگذرانم؟يد با خداوندچقدر وقت با"  :اغلب اين سؤال می شود که
بطور اين وقت  و بعد اجازه دهيد شايد خوب باشد که با هفت دقيقه شروع کنيدشته ايد، او ندا

 دقيقه در روز با خداوند وقت ١۵بيشتر از " شما شايد اين را هدف قرار دهيد که نهايتا. طبيعی رشد کند
 وقت با  دقيقه گذراندن۴۵ ساعتی که به ما در طی يک هفته داده شده، يک ساعت و ١۶٨از . نگذرانيد

در ذيل راهنمايی . مشارکت داشتن با خدا خلق شده ايد، بسيار کم می باشدخداوند با توجه به اينکه برای 
  :های بيشتری را می بينيد

.  خواهيد شدمأيوس در اين صورت .برای اولين بار برای دو ساعت رازگاهان تالش نکنيد •
پس با هفت دقيقه های مرتب شروع . شد کنيددر رابطه تان با خدا می بايد مانند هر رابطه ديگری ر

 رازگاهان داشته باشيد تا اينکه ًا مرتب ولیکنيد و بعد اجازه دهيد رشد کند؛ بهتر است که با وقت کم
  .برای يک ساعت در هر هفته وقت داشته باشيد

چيز  نگاه کردن به ساعت می تواند رازگاهان شما را خيلی سريع تر از هر .به ساعت نگاه نکنيد •
تصميم بگيريد که در کالم و دعا در زمانی که تعيين کرده ايد چه می توانيد . ديگری خراب کند

بعضی اوقات بيشتر از آن وقتی که تعيين کرده ايد طول خواهد کشيد، و . بکنيد، و بعد انجام دهيد
 .اما فراموش نکنيد که به ساعتتان نگاه نکنيد. گاهی وقت کمتر

 در داشتن دو ساعت .کن بلکه بر روی کيفيت ارزش قائل شوکيد نبر روی کميت تأ •
 دقيقه باشد ١۵مهم اين است که در طول اين مدت چه . رازگاهان چيزی مافوق روحانی وجود ندارد

هدف شما داشتن وقتی با .  اين مهم است-يا چه دوساعت  و يا چيزی در ميان اين دو، چه می کنيد
 .کيفيت با خدا باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مکان مشخصی را انتخاب کنيد
  

 کتاب مقدس اشاره می کند که ابراهيم مکانی .مکان رازگاهان شما نيز دارای اهميت زيادی است
عيسی مسيح عادت داشت که در باغ جتسيمانی که در کوه ) ٢٧:١٩پيدايش (دائمی برای مالقات با خدا داشت

، راهی کوه زيتون شد و شاگردانش ا به عادتبنسپس عيسی بيرون رفت و : "زيتون واقع بود دعا می کرد
  )٣٩:٢٢لوقا ."(نيز از پی او رفتند

  
 اين جايی بايد باشد که بتوانی تنها باشی، و سکوت حکمفرما باشد و .مکان شما بايد محلی منزوی باشد

کردن در دنيای شلوغ امروزی، شايد پيدا . جايی که کسی مزاحم شما نخواهد شد و حواستان پرت نخواهد شد
  :اين مکان بايد محلی باشد که. چنين مکانی سخت باشد، ولی الزم است

  بدون آنکه مزاحم کسی شويد، بتوانيد با صدای بلند دعا کنيد؛ •
 ؛)شايد وجود يک ميز نيز خوب باشد( نور کافی برای مطالعه داشته باشد •
اين زياده از . هيچگاه در تختخوابتان رازگاهان نداشته باشيد: هشدار.(شما احساس راحتی داشته باشيد •

 !)حد راحت خواهد بود
  

 هر جا که تصميم گرفته ايد با خداوند مالقات داشته باشيد، آن .مکان شما بايد محل بخصوصی باشد
 بخاطر اوقات در حاليکه روزها می گذرند، آن مکان. محل را جای مخصوصی برای خودتان و خداوند بسازيد

  .عالی ای که با عيسی مسيح داشته ايد، دارای معنی و مفهوم زيادی برای شما خواهد بود
  

جايی که با خداوند .  اين جايی است که با خدای زنده مالقات می کنيد.مکان شما بايد محل مقدسی باشد
البته الزامًا مجبور نيستيد .  مقدس باشدمالقات می کنيد می تواند به اندازه مکانی که ابراهيم با خدا مالقات کرد،

بعضی مردم رازگاهان خود را در اتومبيلشان که در مکان ساکتی پارک شده بود . که در ساختمان کليسا باشيد
هر کدام از اين . مين بيسبالداشته اند، يا در اتاقی در بسته در خانه، يا در حياط پشت خانه و يا حتی در ز

  .ن مقدسی برای آنها شده است تبديل به مکا،مکانها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  نقشه ای ساده را دنبال کنيد
  

برای داشتن !" اگر چيزی را هدف نگيری، مطمئن خواهی بود که آن را خواهی زد: " شخصی گفته است
 .رازگاهان پرمعنا، به يک نقشه و طرح و يا نوعی رئوس مطالب نياز داريد که دنبال کنيد

  .اده نگه داريدطرح و نقشه خود را تا آنجا که می توانيد س: قاعده اصلی اين است
  :به سه وسيله زير برای وقت رازگاهان طراحی شده تان نياز خواهيد داشت

  
  .با چاپی خوب و ترجيحًا با زير نويسها) نه تفسير(  ترجمه ای امروزی-يک کتاب مقدس •
 . برای نوشتن آنچه خداوند به شما نشان می دهد و نيز برای ساختن فهرست دعادفتر يادداشتيک  •
 را ١۶:٣کولسيان ( گاهی اوقات شايد بخواهيد در وقت پرستش خود سرود بخوانيد -سرودنامه •

 ).ببينيد
 
 برای يک دقيقه خاموش باش؛ با عجله به حضور خدا نيا و فورًا ).راحت باش(منتظر خدا باش .١

مزمور ."(بازايستيد و بدانيد که من خدا هستم: " نصيحت خدا را اطاعت کن. شروع به صحبت نکن
برای مدت کوتاهی ساکت باشيد تا خود را )  را نيز ببينيد٣١:۴٠؛ ١۵:٣٠مچنين اشعياء ؛ ه۴۶:١٠

 .در حالت احترام قرار دهيد
 
 

 اين وقت دعای تو نيست، بلکه دعای شروع کوتاهی است تا ).درخواست(بطور خالصه دعا کن .٢
 دو آيه از کتاب . کنداز خدا بخواهيد که قلبتان را پاک سازد و شما را در وقتتان با يکديگر هدايت

 : مقدس که می بايد حفظ کنيد عبارتند از
 
مرا بيازما و فکرهای مرا بدان، و ببين که . ای خدا مرا تفتيش کن و دل مرا بشناس"  •

؛ ٢۴-٢٣:١٣٩مزمور (."و مرا به طريق جاودانی هدايت فرما! آيا در من راه فساد است
  ). را نيز ببينيد٩:١همچنين اول يوحنا 

؛ همچنين ١٨:١١٠مزمور (."ان مرا بگشا تا از شريعت تو چيزهای عجيب ببينمچشم"  •
 ). را نيز ببينيد١٣:١۶يوحنا 

 
  !احتياج داريد که با نويسنده کتاب مقدس قبل از درک کتاب در هماهنگی باشيد

  
 اينجا جايی است که مصاحبت شما با خدا شروع ).بخوان(قسمتی از کتاب مقدس را بخوانيد .٣

  .او با شما توسط کالمش صحبت می کند، و شما در دعا با او صحبت می کنيد. می شود
  

  ...کتاب مقدستان را اينطور بخوانيد
  

  . عجله نکنيد؛ سعی نکنيد که قسمت طوالنی را بخوانيد؛ مسابقه ندهيد.آهسته
  

علت اينکه . ير بکشيد  عبارتی را بارها و بارها بخوانيد تا زمانيکه بتوانيد آن را در ذهنتان به تصو.مکررًا
بسياری از مردم از مطالعه کتاب مقدسشان چيزی دستگيرشان نمی شود اين است که کتاب مقدس را مکررًا 

  .نمی خوانند
  

بلکه آن .   هيچگاه در وسط عبارتی توقف نکن تا شروع به مطالعه عميق و آموزه ای بکنيد.بدون توقف
به ياد داشته باشيد که در . تا به خدا اجازه دهيد با شما صحبت کندقسمت را فقط برای لذت بردن از آن بخوانيد 

  .اينجا هدف شما بدست آوردن اطالعات نيست، بلکه تغذيه از کالم و شناخت بهتر مسيح است
  



و به .  خواندن با صدای بلند اگر مشکل تمرکز داريد باعث خواهد شد که تمرکزتان بيشتر شود.بلند ولی آرام
واهد کرد تا آنچه را که می خوانيد بهتر بفهميد، چون در اينصورت آنچه می خوانيد، هم شما کمک نيز خ

  .به اندازه کافی آرام بخوانيد تا مزاحم کسی ديگر نشويد. خواهيد ديد و هم خواهيد شنيد
  

" روش . يک کتاب از کتاب مقدس را با روشی منظم در يک زمان مطالعه کنيد .بطور سيستماتيک
 عبارتی اينجا، فصلی آنجا، چيزی اينجا که دوست داريد و قسمتی -را بهيچوجه بکار نبريد" دفیمطالعه تصا

 يعنی يک کتاب -شما کتاب مقدس را اگر چنانکه نوشته شده بخوانيد، بهتر خواهيد فهميد. جالب در جای ديگر
  .يا يک رساله در يک زمان

  
در آن . يد يک کتاب کامل را بررسی کنيد گاهی اوقات شايد بخواه.گذری سريع کردن از يک کتاب

پس در اين حالت احتياجی نيست که آهسته و . صورت بايد آن را سريع بخوانيد تا مکاشفه کلی آن را دريابيد
  .مکرر بخوانيد

  
 به منظور اينکه کتاب مقدس بتواند ).تأمل کردن و به خاطر سپردن(فظ کنيدتفکر کنيد و ح .۴

صحبت کند، شما می بايد در آنچه می خوانيد تفکر کنيد و آياتی را که به با شما پر از معنا و مفهوم 
فکری را بطور جدی بارها و "  تفکر يعنی .طور مخصوصی با شما صحبت می کنند، حفظ کنيد

ممکن است از تفکری که کرديد آيه ای را انتخاب کنيد که برای شما پر ." بارها در فکرتان بيانديشيد
 .مفهوم بوده و آن را حفظ کنيد

  
 وقتی خدا توسط کالمش با شما ).ثبت(آنچه خدا به شما نشان داده است، يادداشت کنيد .۵

يادداشت کردن، باعث خواهد شد که بتوانيد . ا که کشف کرده ايد، ثبت کنيدصحبت می کند، آنچه ر
آنچه را خدا به شما در گذشته نشان داد به ياد بياوريد و نيز اينکه کشفيات کتاب مقدسيتان را مرور 

 ثبت آنچه خدا به شما نشان می دهد روشی است برای بکارگيری آن چيزی که در کتاب مقدس .کنيد
 .ه به زندگی شما مربوط می باشدمی بينيد ک

  
 

 پس از آنکه خدا توسط کالمش با شما صحبت ).درخواست(وقت دعای خود را داشته باشيد .۶
 .اين سهم شما در مصاحبت با خدا است. کرد، با او به وسيله دعا صحبت کنيد

 
  

  نتيجه
  
 زياد غصه آن را  اگر خيلی به ندرت اتفاق می افتد،اگر روزی را از دست بدهيد، چه خواهد شد؟

برای آنان که در مسيح عيسی هستند، ديگر هيچ محکوميتی . " به سفر احساس تقصير نرويد. نخوريد
  )١:٨روميان."(نيست

  
اگر وعده . اما خسته نشويد.  چون از دست دادن يک روز نشانه شکست نيستشريعت گرا نشويد،

نکه تداوم نداشته ايد، بايد غذا خوردن را ترک غذايی را از دست بدهيد، به اين معنا نيست که به علت اي
.  بلکه به سادگی در وعده غذايی بعدی کمی بيشتر می خوريد و پس از آن دوباره ادامه می دهيد.کنيد

  .همين قاعده در مورد رازگاهانتان صدق می کند
  

سه . دی انس بگيريدروانشناسان به ما می گويند که معموًال سه هفته طول می کشد تا با کار يا عادت جدي
علت آنکه بسياری از مردم در . هفته ديگر نيز طول می کشد تا اينکه آن کار تبديل به عادت شود

برای اينکه رازگاهانتان .  هفته ای نگذشته اند۶رازگاهانشان موفق نيستند اين است که آنها از اين مانع 
  . هر روز يک بار آن را داشته باشيد هفته۶تبديل به به يک عادت شود، می بايد حداقل برای مدت 

  
  :ويليام جيمز فرمول معروفی برای رشد دادن عادت داشت

  



.  می بايد هميشه با يک ابتکار عمل قوی شروع کنيد).عهد و پيمان(تصميم قوی بگير .١
با گفتن به ديگران در مورد . اگر با دودلی شروع کنيد، هيچگاه موفق نخواهيد شد

  . بکنيدتصميمتان اعالنی عمومی
  
  

به هيچ استثنائی اجازه ندهيد که اتفاق بيافتد تا زمانيکه عادت جديد کامًال در  .٢
هر بار که به .  يک عادت شبيه گلوله ريسمان چندال می باشد.زندگيتان ريشه بدواند

تنها اين " پس هيچوقت اجازه ندهيد که . زمين می افتد، چندين نخ آن از هم باز می شود
 عمل تسليم شدن، اراده را تضعيف می کند و عدم اعتماد به نفس را .فتداتفاق بيا" دفعه

  .تقويت می دهد
  

 هر وقت که کمی .هر فرصت و عالقه را برای عمل کردن به عادت جديد بقاپيد .٣
منتظر نباشيد، . تشويق می شويد به عادت جديدتان عمل کنيد، همان موقع آن کار را بکنيد

وقتی عادت جديد خود را . يد تا عادتان را به تحرک واداريدبلکه از هر فرصتی استفاده کن
  .برای اولين بار شروع می کنيد، تکرار آن هيچ ضرری به شما نخواهد رساند

  
  

  .من به اين پيشنهادات يک پيشنهاد نيز اضافه خواهم کرد
  

 که  وقتی همه اين چيزها گفته شد و انجام داده شد، بايد بدانيد.به قدرت خدا تکيه کنيد .۴
. در يک جنگ روحانی قرار داريد، و فقط با قدرت روح القدس خدا می توانيد موفق باشيد

پس دعا کنيد که خدا شما را تقويت کند و به او برای کمک به رشد دادن اين عادت برای 
  . کامًال اتکا کنيد،جاللش

-------------------------------------------------------  
  

ده ايد که اين آن چيزی است که شما احتياج داريد به آن عمل کنيد، اگر متقاعد ش
  :خواهش می کنم دعای زير را بکنيد

  
  دعای تعهد

  
خداوندا من می خواهم وقتی حتمی در هر روز با تو به هر بهايی که باشد، " 

  ."من به قوت تو تکيه دارم تا به من کمک کنی که ثابت قدم باشم. داشته باشم
 
 


