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خوب حرف بزن!
زبان یکی از کارمندان پرکار اداره ماست. این عضو محترم بنا به دستوراتی 
که از ستاد فرماندهی یعنی مغز و فکر دریافت می کند، فعالیت خود 
را آغاز می نماید. در بیشتر زمان ها ممکن است سرش شلوغ باشد 
ولی برخی از اوقات هم فرمان استراحت به او داده می شود. زمانی 
که جناب زبان آرام و بیکار است، تمام اداره هم آرام است و زمانی 
که این فرد فعال به تکاپو می افتد، حتی گاهی دیگر اعضای این اداره 
را هم به دردسر می اندازد. تاکنون شکایت های زیادی از این کارمند 
به دفتر ریاست ارسال شده است ولی همیشه از محکومیت نجات 
می یابد، آن هم با این جمله: »من مأمورم و معذور و تنها دستورات 

فرماندهی را اجرا می کنم.«

آیه های زبان
خداوند، خالق این عضو مهم است و خود می داند که برای مهار آن چه 
قوانینی بگذارد. این قوانین در قرآن آمده است. وقتی با قرآن دوست 
باشی، متوجه می شوی که آیه های زیادی به صورت دستوری درباره 
این عضو کوچک صادر شده است مثل اینکه دروغ نگو، فحش نده، 
تهمت نزن، اسم بد روی دیگران نگذار، غیبت نکن. در طرف مقابل 
هم پیشنهادهای خوبی به زبان داده شده است مانند اینکه راستگو باش، 

قرآن را تالوت کن، ذکر بگو، نماز بخوان و مانند آن. 

خوب حرف بزن!
یکی از آیه های زیبای خداوند درباره حرف زدن است. این آیه را با 
َ َو ُقولُواْ َقْوًل َسِدیًدا، یُْصلِْح  ا الهَِّذیَن آَمنُواْ اتهَُّقواْ اللهَّ هم می خوانیم: » یَأَایهَُّ
َ َو َرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا  لَُکْم أَْعَمَلکمُ ْ َو یَْغفِْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َو َمن یُِطِع اللهَّ
َعِظیًما؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و سخن سنجیده 
بگویید تا خدا اعمالتان را به سودتان اصالح کند و گناهانتان را برایتان 
بیامرزد و هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند، مسلما به رستگاری 
عظیمی رستگار شده است«. همان طور که در این سفارش خداوند 

می بینید، چند پیام در آیه وجود دارد:

پيام ها
1.  برای اینکه سبد ایمان شما پر شود و نمرات بالتری را از خداوند 
بگیرید، لزم است از خودتان مراقبت کنید و مواظب خار و خاشاک های 

این مسیر باشد.
2. یکی از مراقبت های لزم برای عبور از میدان مین یعنی میدان گناه، 
کشف و خنثی سازی مین های زبانی است، یعنی انفجارهایی که به خاطر 

حرف زدن ما ایجاد می شود.
3. خوب حرف زدن و حرف خوب زدن، امتیازی است که خداوند 
به دوستان مؤمن خودش اعطا می کند. این درجه خوش رنگ را همه 
دوستان خدا می توانند به دست آورند، به شرطی که به اندازه کافی 

مواظبت و تالش کنند.
4. خوبی آدم ها از راه های مختلفی مشخص می شود. یکی از این راه ها 
که همه می توانند آن را ببینند، نحوه حرف زدن و حرف هایی است که 

برای گفتن انتخاب می کنند.
5. »سدید« که پیشنهاد خدا برای حرف زدن است، به ما می گوید 
که تنها حرف هایی را باید بگویی که درست باشند و نیز هر حرفی 

ارزش گفتن ندارد.
6. مراقبت از زبان، مقدمه ای است که به ما در رسیدن به بقیه خوبی ها 
کمک می کند. وقتی حریف این نیروی پرکار شویم، هم بقیه کارشان 
را خوب انجام می دهند و هم ما موفق می شویم که از این میدان پر 

خطر به سالمت عبور کنیم. 
7. پیام آخر خداوند یک مژده است: اگر می خواهید موفقیت تضمینی را 
داشته باشید، راه آن در گوش دادن به دستورات خدا و پیامبر او قرار دارد.  

مهارت مهار
برای مهار زبان، نیازمند برنامه و مهارتیم. این برنامه با یک تصمیم شروع 
می شود و با تمرین ادامه پیدا می کند. از همین الن هم می توانید شروع 
کنید. از کارهای کوچک هم شروع کنید مثال تصمیم بگیرید داد نزنید و 
خواسته های خودتان را به آرامی بگویید یا تصمیم بگیرید روی دوستان 
خود لقب های جور واجور نگذارید. کم کم به جایی می رسید که هر 
حرفی که به ذهن شما خطور کرد، قبل از گفتن آن کمی مکث می کنید 
و خودتان تصمیم می گیرید که آن را بگویید یا نه؟ مهار کردن زبان، 
هنری است که به ما فرصت های معنوی زیادی می دهد تا بتوانیم با 
حواسی جمع به کارها و وظایف درسی و دینی خودمان مشغول باشیم.

فریب واژه ها
مراقب باشید واژه ها شما را گول نزنند. ممکن است یک توهین به 
گروه زیادی در قالب یک پیامک طنز جا بگیرد و شما به گمان آنکه 
می خواهید کسی را بخندانید، آن پیامک را ارسال کنید و بعد به صورت 
هرمی در توزیع آن و توهین شریک شوید. همچنین ممکن است یک 
کار زشت مانند دروغ شکل تازه ای به خود بگیرد مثل خالی بندی، 
چاخان کردن و مانند آن و از زشتی آن کمی کاسته شود. ممکن است 
شیطان با بسته بندی جدید، محصولت سمی خود را به ما بفروشد. 
این مراقبت برای تمام لحظه هاست. کار بسیار مهمی را آغاز کرده اید، 

امیدوارم خداوند به شما کمک کند و موفق باشید.

گویا همین دیروز بود که خردسال بودیم یا برای 
اولین بار وارد مدرسه شدیم و کلی احساس بزرگی 
مي کردیم و الن به عنوان یک نوجوان، جوان و 
بزرگسال در فامیل شناخته می شویم. به همین سرعت 
و سادگی، سال های زندگی ما یکی پس از دیگری 
از راه می رسند و در هر دوره ای هم اتفاقات تازه ای 
می افتد. جالب تر اینکه در هر دوره ای، انتظاراتی برای 
ما به وجود می آید که شاید در قبلی ها کمتر با آنها 
روبرو بوده ایم. مثال در دوره نوجوانی دوست داریم 
به نظر ما بهای بیشتری بدهند، در حالی که در دوره 
ابتدایی،  بیشترین نیاز ما دنیای تخیل و شیطنت های 
ما بود. پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما هم چنین 
تغییراتی را تجربه کرده اند و اکنون که روی نیمکت 
سالمندی نشسته اند، انتظاراتی از ما دارند که آشنایی 
با آنها کمک زیادی به مدیریت ارتباط با آنها خواهد 
کرد. اگر مهارت همدلی را فعال کنیم، خواهیم یافت 
هر یک از شخصیت های ارزشمند زندگی ما که الن 
در دوره سالمندی هستند، با چند توقع ساده و واقعی 
از ما دعوت به رفتارهای جدیدتری می کنند. این چند 

توقع را با هم مرور می کنیم.

1 لطفا به یاد ما باشيد
سال های پرهیاهو و هیجان های زندگی و درگیری 
بیش از حد ما با معیشت و ریز و درشت های آن، 
ما را به سمت کسانی می کشاند که انرژی کافی برای 
هیجان آفرینی داشته باشند. به همین دلیل، ممکن است 
نسبت به بزرگ ترهای خانواده، فاصله ای ناخواسته 
ایجاد شود. شاید شما ساعت های زیادی را هر روز 
با همکارتان سپری کنید ولی تنها سالی یک بار، حالی 
از سالمندان فامیل خود بپرسید. بزرگ ترین ترس 
سالمندان این است که نکند از ذهن ما پاک شوند. 
با ارتباط تلفنی، پیامکی یا حضوری، این نگرانی 
آنها را تبدیل به آرامش کنیم. امام صادق)ع( هم به 
چنین موضوع مهمی توجه کرده و از ما این تقاضا 
را دارند: »بزرگان خود را احترام گذارید و به بازدید 
خویشاوندان بروید.« اگر امکان حضور و همراهی 
فیزیکی با عزیزان را نداریم، از ابزارهای ارتباطی 
ساده گفت وگو یا حتی مالقات های اینترنتی غفلت 
نکنیم. شاید دلتنگی ما خیلی زیاد نباشد ولی بدانیم 
خویشاوندان سالمند، بخشی از روز و شب شان را 
با یاد ما سپری می کنند و حسرت دیدن ما به هر 

طریقی که امکان داشته باشد، در آنها وجود دارد.

2 از تجربه های ما استفاده کنيد
سالمندان، کوهی از تجربه اند و صندوقچه ارزشمند 
دانسته ها و مهارت های خود را حاضرند به رایگان 
در اختیار ما بگذارند. زمانی که ما به بزرگان فامیل 
نزدیک می شویم، در واقع به این سرمایه نزدیک 
شده  و میان برهای خوبی برای موفقیت به دست 
آورده ایم. سالمندان هم از اینکه تجربه های آنها که 
گاهی به سختی به دست آمده اند، در اختیار نسل نو 
قرار می گیرد، احساس خوبی دارند. رشد و برکت 
ما در ارتباط سازنده با سالمندان خواهد بود؛ همان 
طور که پیامبر خدا یادمان دادند و فرمودند: »برکت 
و فزونی با وجود سالمندان و بزرگان شما خواهد 
بود.« در خانه ای که از یک سالمند مراقبت می شود، 
آرامش بیشتر و روزی فراوان تری جریان دارد. زمانی 
که از درون خودخواهی های خود فاصله می گیریم و 
داشته های خود را با کسانی که زندگی  ما مدیون وجود 
آنها و دعای خیرشان است، به اشتراک می گذاریم، 
آن گاه است که لذت بیشتری از بودن های خود 
خواهیم داشت و دنیای امن روانی و معنوی را از 
برکت دعای خیر و رضایت والدین پیر و سالمندان 

محترم خانه از آن خود خواهیم کرد.

3 مناسب جایگاه ما رفتار داشته باشيد
بزرگ ترین نیاز سالمندان در ارتباط، برخورداری 
از احترام است. زمانی که ما مناسب با این نیاز گام 

برداریم، بهترین رابطه را تنظیم کرده ایم ولی وقتی از این 
چارچوب خارج می شویم، باعث رنجش آنها خواهیم 
شد. شما هر قدر هم که با پدربزرگ و مادربزرگتان 
صمیمی باشید، بهانه ای برای بی احترامی های شما 
نمی شود. دراز نکشیدن پیش آنها، دراز نکردن پا، 
جلوتر از آنها راه نرفتن، داد نزدن، سرپیچی نکردن 
از دستورات و خواسته های آنها و هر چه که در 
حرف های آنها به عنوان یک تقاضا از شما دیده می شود، 
نمونه هایی از احترام هستند. جالب است بدانید در 
فرهنگ ما، سالمند چنین جایگاهی دارد؛ سالمند میان 
اهل خود، مانند پیامبر در امت خود است که هم 
احترامش لزم است و هم می تواند راهنمای خوبی 
برای خوشبختی باشد. شاید راحت ترین کارهایی 
که در این زمینه می توان انجام داد، گوش دادن به 
سخنان شان هر چند بارها گفته باشند، به فکرشان 
بودن و تهیه هدیه هایی بدون مناسبت و تالش برای 
ایجاد امنیت خاطر و آرامش بیشتر آنها باشد. دوره 
سالمندی، دوره آفرینش اطمینان خاطر و احساس 
ارزشمندی برای همه کسانی است که سال ها این 
دو را به ما هدیه داده  و از وجود خود برای تعالی 
ما مایه گذاشته اند. سپاسگزاری واقعی زمانی خواهد 

بود که به جبران عملی این کار بپردازیم.

4 شما هم روزی مثل ما می شوید
بعضی وقت ها که سالمندان از درک نشدن توسط 
ما ناامید می شوند، جمله بال را به زبان می آورند. 
هر وقت چنین جمله ای شنیدید، یادتان باشد اتفاق 
بدی افتاده و پای یک رنجش در میان است. زود آن 
را پیدا کرده و جبران کنید. شاید یک بی توجهی یا 
بی احترامی باعث چنین حرفی شده باشد. همچنین 
لزم است خودمان را برای سازگاری بهتر، آماده کنیم. 
سالمندان، روح بزرگ ولی دل کوچکی دارند. یک 
حرف و یک رفتار به ظاهر کوچک هم می تواند دل 
کوچک آنها را به درد آورد؛ پس با احتیاط در دنیای 
آنها قدم بزنیم. امام علی)ع( از ما می خواهند چنین 
باشیم: "از اطرافیان خودت، به کودکانشان مهربانی کن 
و بزرگانشان را محترم شمار." تالش کنیم سخنان شان 
را قطع نکنیم، از خواسته هایشان به سرعت عبور نکنیم 
و اگر همسفر و همسفره ما شدند، احساس خوبی 
از چنین همراهی داشته باشند. تالش کنیم بارها به 
زبان بیاوریم که رونق زندگی ما از بودن آنهاست و 
با نگاهی به آینده نزدیک که از این خوبان حضوری 
نخواهیم داشت و نیز خود به چنین شرایطی در حال 
نزدیک شدن هستیم، رفتارهایی سنجیده و همراه با 

رضایت الهی را در پیش بگیریم.

5 الهی عاقبت بخير شوید
زمانی که با این دعا و هر دعایی شبیه این روبرو 
شدید، بدانید نمره قبولی از ارتباط با سالمند گرفته اید. 

مثل زمانی که جای خودتان را در مترو یا اتوبوس به 
سالمندی هدیه می کنید،  یا سبد خرید او را به منزل 
می رسانید. یا زمانی که کاری برای والدین سالمند 
یا پدربزرگ و مادربزرگ خودتان انجام می دهید. 
دعای سالمندان، مستجاب می شود و خداوند برای 
آن جایگاه اختصاصی درنظر گرفته است. نتیجه 
چنین رفتاری، برخوردار شدن از احترام در دوره 
سالمندی خودمان خواهد بود. این وعده ای است 
که پیامبر اعظم)ص( داده اند و فرمودند: »هیچ جوانی 
به سالمندی احترام نگذاشت، مگر آنکه خداوند او 
را در سنین سالمندی از احترام برخوردار  کرد.« در 
سخنان دیگری از خوبان داریم که به والدین خود 
نیکی کنید تا فرزندان شما همین کار را برای شما 
انجام دهند. زمانی که الگوهای عملی مقابل چشمان 
بینای فرزندان به نمایش می گذاریم، گامی برای شکل 
گیری یک رابطه خوب برداشته  و سرمایهگذاری 
احساسی و ارزشی ارجمندی را پایه ریزی کرده ایم.

6 خيلی از دیدن شما خوشحال شدم
والدین مسن ما و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، عالقه 
زیادی به ما و نوه هایشان دارند و از ساعت های گفت 
وگو و بودن با آنها لذت می برند. این احساس ممکن 
است دوطرفه باشد ولی گاهی هم خیابان یک طرفه ای 
می شود. یعنی شاید فرزندان ما دوست ندارند این 
همه وقت را با آنها سپری کنند ولی آنها به شدت 
عالقه نشان می دهند. در چنین شرایطی، خوب است 
طوری برنامه ریزی کنید که زمان کافی را به بودن 
با سالمندان خانواده اختصاص دهید. این موضوع 
درباره سایر سالمندان خانواده هم وجود دارد. لذت 
شاد کردن دیگران را با این نگاه تان، تجربه کنید. 
وقتی گوشی بر می دارید و به جای تکرارهای هر 
روز، با عموی پیری که مدت هاست با او صحبت 
نکرده اید و خبری از او ندارید، تماس می گیرید، 
دستاورد آن را در حال خوب خودتان و کم شدن از 
دست اندازهای زندگی خود خواهید یافت. گاهی با 
تدبیرهای چندلیه خود دنبال موفقیت های بیشتریم، 
غافل از آنکه هموار شدن مسیر موفقیت می تواند به 
سادگی به دست آوردن دل یک سالمند کنارمان باشد 
و گاهی برای رسیدن به آرامش، هزینه های کالنی 
می کنیم و یادمان می رود با کم ترین هزینه با تامین 
خواسته های پدر و مادر پیر خود یا بستگان سالمندی 
که به این توجه ما نیاز داشته اند، می توانستیم آرامش 

ژرف را تجربه کنیم. 

7 روزها می گذرد، خاطره ها می ماند
روزهای زندگی به سرعت در حال سپری شدن 
هستند و تغییرات یکی پس از دیگری سراغ ما 
خواهند آمد. گذشت زمان هم نگران کننده است، 
اگر از فرصت هایش خوب بهره نبرده باشیم و هم 

خوشحال کننده است اگر برای حل برخی از مسائل 
خود نیاز به زمان داشته باشیم. روزهای بودن با سالمندان 
محترم خانواده، هر دو را با خود دارد. شیرینی بودن و 
بهره مندی از این همراهی کنار دشواری های این مسیر، 
در فرایند گذشت زمان به ما کارنامه ای از عملکرد 
خواهند داد. ما در همزیستی آرام و معنوی با این 
عزیزان، چه خوب باشیم و موفق و چه ناکافی و 
ناکام، روزگار خواهد گذشت و بر اساس نمره دریافتی 
ما، سرنوشتی درخور رفتار ما رقم خواهد خورد. 
اگر نگاهی معنوی به موهبت مراقبت از سالمند در 
منزل بیندازیم،  شاید کاری در تراز آن نیابیم. این که 
خداوند فرصت جبران بخشی از زحمت های والدین 
را برای ما فراهم کرده و اینکه نعمت مراقبت از این 
گرامیان را از بین همه کسانی که می توانستند چنین 
بهره ای داشته باشند، به ما سپرده شده است، خود 
جای شکر فراوان دارد. بهترین سپاس هم این است 
که در عمل به کار بسته شود، نه در شعار و کالم. 
شاید در خاطرات همین عزیزان بارها شنیده اید که 
دوست داشتند زمانی برای خدمت بهتر به والدین 
خود می داشتند ولی نصیب شان نشده است. پس تا 
زمان باقی است و نعمت برقرار، قدردان باشیم و کوشا.

8 من نمی خواهم مزاحم زندگی شما باشم
هیچ سالمندی از اینکه احساس سربار بودن و زحمت 
دادن به ما را داشته باشد، خرسند نیست. سالمندان با همه 
نیازهای گوناگون شان، از عزتی سرشار برخوردارند و 
عمری برای رسیدن به این ارزشمندی، شبانه روز تالش 
کرده اند. زمانی که مراقبت و همراهی با سالمندان به 
خوبی مدیریت نشود، ممکن است به زندگی مشترک 
خودمان لطمه وارد شود و چنین لطمه ای، جراحتی است 
عمیق بر جان آن عزیزانی که گمان می کنند وجودشان 
زحمت است و دردسر. از این رو، قبل از پذیرش 
چنین مسوولیت مهمی، مناسب است تدبیرهای لزم 
و توافق کافی با همسر و دیگر اعضای خانواده برای 
یک همراهی موفق،  آرام و محترمانه ایجاد شود و 
روزهای زیستن با آن عزیزان، به بهترین خاطرات 
زندگی تبدیل شود. فرزندان ما از مسیر بودن با والدین 
ما، آسیب پذیری کمتری خواهند داشت و چنانچه در 
رابطه با ما از گرمی و حمایت منطقی روبرو نشوند، 
از بودن با پدر بزرگ و مادربزرگ َشان می توانند به 
تعادل احساسی و رفتاری نزدیک شوند. کارشناسان 
یکی از علل آسیب پذیری نسل نو و وابستگی آنها 
را به ابزارهایی مثل تلفن همراه و فضاهایی مانند 
شبکه اجتماعی، دور شدن آنها از ارتباط با بزرگان 
خانواده و خصوصا پدربزرگ و مادربزرگ می دانند. 
با ایجاد رابطه خوب، می توان از سفره زندگی زیبا 
با سالمندان، نسلی پاکیزه و فرزندانی موفق تربیت 
کرد. نگاه ما به فرداهایی باشد که رنگین کمان پس 

از باران زندگی ما را زیباتر خواهد کرد.
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به همین سرعت و 
سادگی، سال های 

زندگی ما یکی پس 
از دیگری از راه 

می رسند و در هر 
دوره ای هم اتفاقات 

تازه ای می افتد. 
جالب تر اینکه در هر 

دوره ای، انتظاراتی 
برای ما به وجود 

می آید که شاید در 
قبلی ها کمتر با آنها 

روبرو بوده ایم. مثال 
در دوره نوجوانی 
دوست داریم به 

نظر ما بهای بیشتری 
بدهند، در حالی که 

در دوره ابتدایی،  
بیشترین نیاز ما 

دنیای تخیل و 
شیطنت های ما بود

نگاهی دینی – روان شناختی به زندگی با سالمندان

چند قدم با سالمندان

حمایت خداوند
قرآن یکی از کتاب هایی است که خداوند را به ما معرفی 
کرده است. کمی دقیق تر: قرآن کتاب بی همتایی است که 
در آن خداوند با ما حرف می زند. باورتان می شود؟! نامه ای 
از سوی خدا برای ما نوشته شده باشد و ما را آنقدر تحویل 
گرفته باشند که مخاطب این نامه باشیم؟ واقعیت همین است 
که خواندید. بخشی از نامه های خدا به ما در این کتاب 
دوست داشتنی، به معرفی خداوند اختصاص یافته است. 
ویژگی های منحصر به فرد پروردگاری که ما با اراده او به 
وجود آمدیم و با اراده او زنده ایم، در این کتاب معرفی شده 
است. خدای ما بی همتاست؛ ما را دوست دارد؛ به ما کمک 

می کند؛ تمام تقاضاهای ما را می شنود؛ مواظب ماست؛ بر 
کارهای ما نظارت دارد؛ برنامه غذایی و دیگر نیازهای ما 
را تأمین می کند؛ دیگران را نسبت به ما مهربان می کند؛ به 
فکر ماست و حتی اگر ما او را فراموش کنیم، لحظه ای ما 
را از یاد نمی برد. حسابگر فوق العاده ای است و ذره ای از 
کارهای خوب ما را فراموش نمی کند. مأمورانی دارد که 
وظیفه آنها ثبت کارهای خوب ماست و فرشتگانی که 

کارهای بد را ثبت می کنند. 
قرن هاست که خداوند چنین محبت هایی را به آفریده های خود 
داشته است و سال هاست که انسان ها با چنین خدایی ارتباط 
داشته اند. توانایی خداوند بی انتهاست؛ نه زمان می شناسد و نه 
مکان. قدرتی دارد بی نظیر. جالب تر اینکه قدرتی دارد قابل 
بخشش به دیگران. یعنی ما می توانیم از توانایی خدا برای 
موفقیت های خودمان استفاده کنیم! این یک واقعیت است. 

وقتی در کارهای خود به قدرت خداوند وصل می شویم، 
توانی به توان بی نهایت می یابیم. دلی قرص، گامی استوار 

و روحیه ای شگفت انگیز پیدا می کنیم که باید تجربه کرد!
در آیه های گوناگون قرآن، خداوند از ما خواسته که بهره 
بیشتری از این امتیازات ببریم. وقتی به ما بگویند کسی هست 
که می تواند شما را به بهترین موقعیت نزدیک کند و تمام 
مشکالت تان را حل نماید، چه واکنشی نشان می دهید؟ به 
ویژه اگر چنین فردی هیچ پولی بابت خدماتی که به شما 
می دهد و زمینه ای که برای پیشرفت شما فراهم می کند، از 
شما نخواهد؟ خداوند چنین طرحی برای ما دارد. برنامه ای 
ریخته کامل و بی نقص و از ما خواسته تا با اجرایی کردن 

برنامه، موفقیت تضمینی را بدون هزینه به دست آوریم. 
وقتی از خداوند صحبت می کنیم، برخی در آسمان ها دنبالش 
می گردند؛ در حالی که خداوند خود را نزدیک نزدیک معرفی 

کرده است. ذهن شما چه می گوید؟ واقعیت این است که 
خداوند می گوید: »من از رگ گردن به شما نزدیک ترم«.  
همین الن رگ گردن تان را لمس کنید؟ رگ گردن کجاست؟ 
چقدر با شما فاصله دارد؟ حتی نزدیک تر از این. وقتی یاد خدا 
می افتید، دل شما روشن می شود. گرمای خاصی را در درون 
خود تجربه می کنید. خداوند با تمام قدرت و عظمت خود، 
مهمان دل های شما می شود.  نتیجه این نزدیک شدن چیست؟
خدا آنقدر به ما نزدیک است تا ما را بدون واسطه مال خود 
کند. خودش می خواست که ما باشیم و الن هستیم. اگر اراده 
او نبود، من، شما، برادر، خواهر و دوست شما هم الن وجود 
نداشتند. ما مال اوییم. محصول ویژه خداوندیم که از آفریدن 
ما نه تنها پشیمان نشد، بلکه به خاطر ما برای فرشته های 
معترض کلی دلیل آورد. خدا به ما نزدیک نزدیک است تا 
هر آنچه لزم داریم، در اختیار ما بگذارد، از ما حمایت کند 

و ما را به آنچه شایسته آن هستیم، برساند. »خداوند تمام 
دنیا را برای ما درست کرد و ما را برای خودش!« این جمله 
طالیی را جایی بنویس و مرتب مرور کن. این جمله، عصاره 
چند آیه و روایت است. »خداوند تمام دنیا را برای ما درست 

کرد و ما را برای خودش!«
یکی از سفارش های خداوند به ما این است که روی حمایت 
او حساب باز کنیم.  بر قدرت او تکیه کنیم. در تمام کارها از 
او کمک بخواهیم. موفقیت را از او بخواهیم. از او درخواست 
کنیم تا پیام ها و راهنمایی های خود را در دل ما بیاندازد و ما را 
به راهی که درست است، هدایت کند. خداوند، قدرتی بی نظیر 
دارد که به راحتی قابل دسترسی است. زمانی که رابطه از طرف 
ما مخدوش نشود و خش برندارد، حمایت های خداوند هم 
سرازیر می شود. مراقب باشیم تا با سوتی های خود، از چنین 

موقعیتی دور نشویم. به نام خدا و برای خدا زندگی کنیم.

پیشنهادهای بارانی
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