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ﭘﯿﺮوزی در ﻧﺎم او
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﯿﺎز ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﭘﯿﺮوزی او را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ .آرزوی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ او را ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و از ﻧﺰدﯾﮏ او را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻬﺎی
ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ.در ﻧﺎم او ،ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﻔﻬﺎﯾﻤﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .و در ﻧﺎم او ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاب دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،ﻧﺎم ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ،ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ او ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ در ﺻﺤﺮای ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮد ،و ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺧﻮد
را از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻮاب ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد " .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺮﺳﻢ ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ؟") ﺧﺮوج ( 13 : 3
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،و ﯾﮑﯽ از ده ﻓﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ":ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺒﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮد،
ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﻤﺮد ".ﺧﺮوج  . 7 : 20ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﻧﺎم
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﺧﺪا ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﺷﺮح ﻣﯽ
دﻫﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎم ﺧﺪا ﭘﯿﺮزوی اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده ﺧﻼق ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﯾﺮی ) ﺧﺪا ،ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎ( ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ او
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ" ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،آن وﻗﺖ ﻣﺎ ﭘﯿﺮزوی داﺋﻤﯽ او را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ او ﻣﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﻧﺎم او وﺟﻮد دارد.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ او ﮐﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺪرت و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .در ﻧﺎم او ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﯾﮏ روز ﻫﺮ زاﻧﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎم ﻋﺠﯿﺐ او ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻬﺎ .در ﻧﺎم او دﯾﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﻟﻨﮕﺎن ﺧﺮاﻣﺎن ،ﮐﻮران
ﺑﯿﻨﺎ ،ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ،ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻗﻮی و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪه .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﯽ دﯾﻦ و ﺑﯽ ﺧﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺎم او در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ از ﯾﺎدﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮزوی داﺋﻤﯽ
را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﺪا را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ  ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﮐﯿﺴﺖ .ﻧﺎم او ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
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ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا
" و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺧﻮن آﻟﻮد در ﺑﺮ دارد و ﻧﺎم او را ) ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺪا ( ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ".ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ 13 : 19
اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ ﻋﺪه ای از رﻫﺒﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﻮدم ،آﻧﺠﺎ درﻣﻮرد رﻫﺒﺮی اﻟﻬﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﺒﺎرت " ﺧﺪا ﺑﺎ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد " را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم " ،ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ رﻫﺒﺮی ﮐﺮد " .در ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮑﯽ ازرﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﺳﺆال ﺑﺠﺎﯾﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ " .ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ،
ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ "
ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم  ،راﺳﺘﺶ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس او از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻻغ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس داده ﺷﺪه اﺳﺖ" ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا" اﺳﺖ .ﺧﺪا در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﺑﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،روح اﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ذﻫﻨﻬﺎی ﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ،و ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ آراﻣﺶ.
ﯾﺎد آوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ اﺳﺖ " .در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ) .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ
 1 : 1ﺗﺎ  3ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد(.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻼم زﻧﺪه ﺧﺪا ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ دارد،
زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ  ،ﮐﻠﻤﻪ زﻧﺪه ﺧﺪا ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪ.ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺪون او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ .در ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺑﺎب ﺧﻠﻘﺖ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
 9ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ "،ﻫﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ " ،ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ".ﺧﺪا دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮدش ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد .او ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در آﺳﻤﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮدش آﻓﺮﯾﺪ .ﻧﺎم او ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ دارد؟ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،وﻗﺘﯽ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم از ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ ":اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺬارده ﻧﺸﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ )".ﻟﻮﻗﺎ (6 : 21
ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﯿﺘﻮس و ﻟﺸﮑﺮ روم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﯿﮑﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.ﻋﯿﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .او ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ وﻋﺪه داده اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .او ﻣﺎ را در ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼم او ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮودﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺎﯾﺪار  ،ﭘﺎﯾﺪار  ،ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺠﯽ ام ﻋﯿﺴﯽ ،.....وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوزی را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .در ﻧﺎم او ﭘﯿﺮزوی اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ر ا ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﻼم او ﺻﺪای اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼم ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮐﻼم او راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن او راﺳﺖ اﺳﺖ .او ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﺧﺪای ﺧﺎﻟﻖ
" آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺸﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی ﯾﻬﻮه آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ درﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻬﻢ او را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺘﻮان
ﮐﺮد؟" )اﺷﻌﯿﺎ (28 : 40
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺮ ﺟﻼل اﺳﺖ  .او ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آﻓﺮﯾﺪه  .اوﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون او ﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻧﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪای ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در
ﺧﻠﻘﺖ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " :و ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد .و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روز ﺷﺸﻢ".
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ  . 31 : 1ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘﺖ او ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺎﻟﻖ ﺧﺪای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮک ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ،در ﭘﯿﺮوزی دارد .ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻓﺮﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﻣﺰﻣﻮر ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ " :ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻬﯿﺐ و ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ام .ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ داﻧﺪ ) ".ﻣﺰﻣﻮر
 .(14 : 139اﺗﻞ واﺗﺮز ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﺎدت داﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪرد ﻧﺨﻮری ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ.
ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺘﻪ.
ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪی ﺷﺪه  ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ .و ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻓﺮﯾﺎد زده ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻢ ،اﻻن زﻧﺪﮔﯽ ام ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﮔﺮ  ...اﮔﺮ ...اﮔﺮ.....ﻣﻤﮑﻨﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺖ .او ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪه ،و او اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده .در واﻗﻊ اﮐﺜﺮاً آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎدرش او را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺖ ،رﻫﺎ ﮐﺮد  .او از ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ او ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا و
ﻣﺨﻠﻮق او ﺑﻮد  ،ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻬﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﻣﺎ او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺗﺮس و روﺣﺎﻧﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ دارد و ﻧﻘﺸﻪ ای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ دارد .وﻗﺘﯽ او اﯾﻦ ﺧﺪای ﻧﯿﮑﻮ را
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﯿﮑﻮ آﻓﺮﯾﺪه  ،ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اون ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﻋﻆ اﻧﺠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه ام .ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻃﺮز ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ .او وﺳﯿﻠﻪ ای در دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.و ﻣﻦ ﺗﺎ
اﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﮑﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺪه اﻧﺪ .اﺗﻞ واﺗﺮز درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎم اوﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﺴﺖ .او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪه .و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
آﻓﺮﯾﺪه ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .او ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را در
ﻣﻠﮑﻮﺗﺶ و ﺑﺮای ﺟﻼل ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ او ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

3

اﻟﻮﻫﯿﻢ :ﺧﺪای ﺧﺎﻟﻖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا
"در اﺑﺘﺪا ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ) ".ﭘﯿﺪاﯾﺶ )1 : 1
ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر دﯾﺪﻧﺶ را ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی روح ﺧﺪا در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ آن
روح اﻟﺤﺎد و ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
ﺗﺎزه در روﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد.در اول ژاﻧﻮﯾﻪ  1990زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﯽ ﺧﺪای
روﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﻻ ﮐﻮﭼﺴﮑﻮ ،ﻣﻦ وارد آن ﮐﺸﻮر ﺷﺪم .ﮐﻮﭼﺴﮑﻮ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .از ﻗﺒﻞ از دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ دوره
دﮐﺘﺮا ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ در آن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد ،در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺪم ﻣﯽ زدم ،ﻣﺮدم دور ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ :اﮔﺰﯾﺴﺘﻪ دوﻣﻨﺰو ) 2ﺑﺎر( ﺧﺪاﻫﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻓﻮران ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ) ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوزه( .اﻣﺎ در آن
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻘﺪس و اﻟﻬﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺎ اﺳﺖ .و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﺮوزی در زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎن ،در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻤﺎن و در ﻣﻠﺘﻬﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﻮﻫﯿﻢ اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ  1 : 1ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" در اﺑﺘﺪا اﻟﻮﻫﯿﻢ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را
آﻓﺮﯾﺪ " .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻮﻫﯿﻢ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در زﻧﺪﮔﯽ اش ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻮﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﮐﺘﯽ را ﮐﻪ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺎم اﻟﻮﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  30ﻣﺮﺗﺒﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎب ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﯿﺶ از  2000ﺑﺎر در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺎم ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از او
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا  ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﭘﯿﺮزوی ﻣﺎﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻪ ای و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺷﮑﺮﮔﺬاری ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻧﺎم اﻟﻮﻫﯿﻢ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه راز ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎی ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس در ﻣﻮرد ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه  .در
اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس .اﻟﻮﻫﯿﻢ اﺳﻢ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮراً ﺑﺎ ﺻﻔﺘﻬﺎ و ﻓﻌﻠﻬﺎی ﻣﻔﺮد ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  1 : 1ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻮﻫﯿﻢ= ﺧﺪا
اﺳﻢ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻌﻞ آﻓﺮﯾﺪ ،ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻤﻬﺎی ﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ  5 : 45ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
"ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯽ "....
ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻔﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ) اﻟﻮﻫﯿﻢ( ﻧﯽ.
ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎب ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻟﻮﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮی او را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .آﻧﺠﺎ راز ﺑﺰرگ ،ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس را در
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺳﻠﻄﺎن در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺣﺪت در ﻋﯿﻦ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .وﻗﺘﯽ اﻟﻮﻫﯿﻢ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﺴﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آن روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
 1990ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺰﯾﺴﺘﻪ دوﻣﻨﺰو) (2ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﻖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ ،ﺗﮑﺮار و ﻧﺎم او اﻟﻮﻫﯿﻢ اﺳﺖ.
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ﯾﻬﻮه :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا
اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ از ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ رازی ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،و ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدم ،ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﻢ( ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .ﻫﺮ روز در ﮐﯿﭗ ﺗﺎون ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،و ﺑﻌﺪ از آن
وﻗﺘﯽ را ﺑﺮای دﻋﺎ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪم ،ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻮد .ﻟﺒﻪ ﺻﺨﺮه ای ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻣﻮﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدم .و در ﻗﺪرت و ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪا ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﺪم.
در ﻃﻮل آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ،در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدم.در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ او ﻫﺴﺖ ،ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﺎت دﻋﺎ را ﺷﺮح دﻫﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻫﯿﭻ روﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪم و ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪم ،ﻓﻘﻂ آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻋﻤﯿﻘﺎً در وﺟﻮدم اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻠﻤﻮس از ﺣﻀﻮر اﺑﺪی ﺧﺪا داﺷﺘﻢ و ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ آن ﻫﻔﺘﻪ در ﮐﯿﭗ ﺗﺎون ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ،ﻣﯿﺪ اﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ای ﺗﺎزه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﻠﺒﻢ
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ام .اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺒﺸﺮ " ﻣﺎﯾﮏ ﮔﻠﮑﺮﯾﺖ" ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺪاری ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد .او از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﺎت او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﻋﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﻢ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﮔﺮوه ﺷﺒﺎﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪو ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﻬﺎی آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آن ﺷﺒﺎﻧﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذوب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت اﻓﺘﺎده و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد رﻫﺒﺮان دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در ﻫﯿﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ زﻣﺎن زﯾﺎدی رﻫﺒﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد آن را
ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .آن ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺪوس ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯿﺪ اﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ اوﻗﺎت دﻋﺎی ﻣﻦ در ﮐﯿﭗ ﺗﺎون ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ آن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺒﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ اﺑﺪی ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ،
ﺑﻌﺪ از آن او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺪوس ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺧﺪای اﺑﺪی ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺪوس اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ او را در ﻗﺪوﺳﯿﺘﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او ﺧﺪای اﺧﻼﻗﯿﺎت اﺳﺖ .او ﻗﺪوس اﺳﺖ ،ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻄﻠﻖ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا را روﺷﻦ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
اﻟﻮﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا در ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .ﻧﺎم دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
ﯾﻬﻮه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺪوﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  4 : 2ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ" :اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ در ﺣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﻬﺎ در روزی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪا ،زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎﺧﺖ ".ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از
ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﺮی اﻟﻮﻫﯿﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﺮی ﯾﻬﻮه ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ،اﺑﺪی اﺳﺖ و ﻗﺪوس.
ﭘﺲ از ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  4 : 2ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮراً ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺎب دوم ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﻣﻮرد ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺣﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ آدم را ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﺮراً ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﻪ
وﺿﻮح ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﺪا) اﻟﻮﻫﯿﻢ( ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ) ﯾﻬﻮه( اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺪوس .آدم و ﺣﻮا ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ـ اﻟﻮﻫﯿﻢ
) ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا( در ﺑﺎغ ﻋﺪن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﯽ
آﯾﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ـ اﻟﻮﻫﯿﻢ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ دﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺪوس ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار
اﺧﻼﻗﯽ او ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ .زﯾﺮا اﻟﻮﻫﯿﻢ ،ﯾﻬﻮه ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺪاری زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻮﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﻬﻮه را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻟﻮﻫﯿﻢ ،ﯾﻬﻮه اﺳﺖ .او را ﻋﻤﯿﻘﺎً
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5

اﻟﺸﺎدای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
و ﭼﻮن اﺑﺮام ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﺮام ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ .ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﺨﺮام و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮ.
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ﯾﮏ از ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ در اﺗﯿﻮﭘﯽ و در ﺳﺎل  1999اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ،
زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای  19ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد.ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪا دری را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ آدﯾﺲ آﺑﺎﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ
ﺳﺮی ﺟﻠﺴﺎت در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آدﯾﺲ آﺑﺎﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،او ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،او ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪوی ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺪو .اوﻟﯿﻦ
روز ﺟﻠﺴﺎت ،از ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪﻫﺎ وآرزوﻫﺎی ﻣﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  45ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎدﯾﻮم را ﻣﻤﻠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ .در روز دوم ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.در روز ﺳﻮم ،اﻓﺰون ﺑﺮ  70ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدﯾﻮم آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آن روز ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﮕﻮﯾﻢ" ،ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ" ،ﻫﯿﭻ ﺻﺪای ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ از دﻫﺎن
ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ،ﻗﺮار ﺑﻮد آن روز ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﺮم ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .در ﺳﮑﻮت ﻗﻠﺐ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻢ" ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺪوم و ﺣﺎﻻ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﭼﺮا؟ ﺧﺪاوﻧﺪا
ﭼﻪ ﺧﺒﺮه؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ،ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ دود .آن روز ﻣﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎدای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮای آن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،و ﺧﻮد را در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ ،او ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎدای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮏ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﭘﺪر اﯾﻤﺎن ﻣﺎ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎدای در ﺑﺎب  17ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در اﺑﺘﺪا در ﺑﺎب  15ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ در روﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا از او وﻋﺪه
ای ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ او اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮل داد ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ " .و او را ﺑﯿﺮون آورده ،ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺸﻤﺎر ،ﻫﺮ ﮔﺎه آﻧﻬﺎ را ﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺮد .ﭘﺲ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ".ﭘﯿﺪاﯾﺶ  5 : 15اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺤﻘﻖ
آن وﻋﺪه را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد .آﺑﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او و ﻫﻤﺴﺮش ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ  99ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻟﺸﺎدای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺑﺮام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ،
ﻣﺮاﻗﺐ و ﻗﺎدر ﻧﺸﺎن داد .ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ آﺑﺮام ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻟﺸﺎدای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﻫﻤﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .آﺑﺮام ﻗﺒﻼً ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اراده ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻗﻮت ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻌﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .و ﮐﺎر او ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ از ﮐﻨﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮش .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮد ،آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﺧﺪا را دﯾﺪ.
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد در اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد دﻫﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎدای ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .اﻣﺎ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﯿﺪم .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دادم .وﻗﺘﯽ در آن اﺳﺘﺎدﯾﻮم اﯾﺴﺘﺎدم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﻢ
از ﺗﻪ ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪاﯾﻢ را ﺑﺸﻨﻮد ،و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .ﺧﺪا در روز آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ روش ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .وآن ﻟﺤﻈﻪ ،ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﻮد از دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ اﺗﯿﻮﭘﯽ .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎدای ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آن زﻣﺎن او ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد .و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .آﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ او از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎدی ﻗﺮار دارﯾﺪ.
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ال اﻟﯿﻮن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ  22:14اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻢ "
از ازدواج ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ رﻓﺘﯿﻢ .در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ،
ﻓﺮاری ﻫﺎ و ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭙﯽ ﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻮان در آن روزﻫﺎ ،در دﻫﻪ
ﻫﻔﺘﺎد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آن روزﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭙﯽ ﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﯿﭙﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ،ﮐﻠﻮپ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،و
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻏﯿﻦ ،ﯾﮏ ﮐﻠﻮﭘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﯿﻄﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﺐ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺟﺰوه ﻫﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد:
ﻗﺪرت اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ ازﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ،ﺷﺮوع ﮐﻦ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻣﻦ
رو ﯾﮏ ذره ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﻦ ﻗﺪرﺗﯽ داری ،در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ.
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش .ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ دارم.
ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﻗﺪم زدن و دﻋﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس را ﻃﻠﺐ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ در ﺣﻀﻮرﺧﺪا
اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﮑﺸﻮف ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
را رﺋﯿﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪاش ﻧﺒﻮد.در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ او را در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ
ای ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ  2ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﺎک
ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،او ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
اﺳﺖ.
او ال اﻟﯿﻮن اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ .ﻧﺎم ال اﻟﯿﻮن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  22 : 14ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺪا در ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .او ال اﻟﯿﻮن اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،او ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﭘﺮﺳﯿﺘﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ال اﻟﯿﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه در ﺟﺎده ﭘﯿﺮوزی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ال اﻟﯿﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﮑﺎن اﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ رﻗﯿﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﻋﻼم ﻧﺎم او را ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﭼﻮب ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪای
ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﭘﯿﺮزوی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.ﭘﯿﺮوزی ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ.
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ادوﻧﺎی آﻗﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ
" در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد  ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﻠﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻫﯿﮑﻞ از داﻣﻨﻬﺎی وی ﭘﺮ ﺑﻮد ".اﺷﻌﯿﺎ : 6
1
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدم18 ،
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم .ﻫﺮﮔﺰ آن ﺷﺐ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻮﻧﻬﺎ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎر از روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﻠﺐ
ﻣﻦ از ﺷﺎدی ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺠﯽ ﭘﺮ از ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﺑﻮدم.
آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﺟﯿﻤﺰ راﺑﯿﻨﺴﻮن  ،ﻣﺒﺸﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮای ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ،
ﺟﻬﺖ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
او ﮔﻔﺖ :ﺳﻤﯽ ،ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻮ اﻧﺠﺎم داد؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﻓﻬﻤﯿﺪه ای ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ را ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
واﻗﻌﺎً در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ،ﭘﺲ ﺟﻮاب دادم  :ﻧﻪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﯿﻤﺰ اداﻣﻪ داد ،ﺳﻤﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده  ،ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ روز او ﺗﺨﺖ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
آﻣﺪ .ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ای ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎک داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻃﺮد ﺷﺪ .دوﺳﺘﺎﻧﺶ او را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ او
ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪ رﯾﺸﺨﻨﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ او را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،او را زدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽ روﻣﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯿﺨﮑﻮﺑﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن .و او ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داد زﯾﺮا ﺗﻮ را دوﺳﺖ
داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ داد ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﺪﻫﯽ .ﺳﭙﺲ او اداﻣﻪ داد:
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﺮد ﺷﺪن ،ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪن ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی  ،ﻫﺮ
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻈﯿﻢ او ﺑﮕﻮﯾﯽ.
اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ ﻧﺠﺎﺗﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺎدم ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﻋﻈﯿﻤﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ.ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪی او ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدم.و اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺪ .او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﺎدم.وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪم ﻣﯽ
زﻧﯿﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺷﻌﯿﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ روﯾﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آدوﻧﺎی اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدوﻧﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد.
ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎرج از ﺗﺼﻮرش ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻮد .ﺻﺪای آدوﻧﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ :ﮐﻪ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺮود؟ اﺷﻌﯿﺎ  8 : 6از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدوﻧﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاب داده و ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﯿﮏ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدوﻧﺎی ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﯿﮏ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ .آدوﻧﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻗﺎ ،ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ .ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد.ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ آدوﻧﺎی ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻮ .ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ .ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ.
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ال ﻋﻮﻻم ) ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی(
آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺸﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی ﯾﻬﻮه آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ در ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻓﻬﻢ او را ﺗﻔﺤﺺ اﺷﻌﯿﺎ : 28
40
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم و ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮدم.
" ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺧﺴﺘﻪ ام ،ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻢ".
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدی.
ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادم ﻧﻪ ،ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ام .وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را رﻫﺎ ﮐﻨﻢ ،دو
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و در ﺟﻨﮕﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ام .و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و روﺣﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮوم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا و روح او از ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﺑﺪﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.و ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﯿﺎ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاوت ﺧﺪا ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او ال ﻋﻮﻻم اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی .او ﺑﺪون آﻏﺎز و ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ.او ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ .او اﺑﺪی اﺳﺖ .ﭼﯿﺰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در ﻣﻮرد
ال ﻋﻮﻻم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :او ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻓﻬﻢ او را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد.
دو واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ال ﻋﻮﻻم وﺟﻮد دارد .اول اﯾﻨﮑﻪ او ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺴﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای از
ﻃﺮاوت در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮد.ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻫﻤﮑﺎرم را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮدم ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﻣﺮا ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او ﻗﻠﺐ ،روح
و ﺑﺪن ﻣﺮا ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
وﻗﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ال ﻋﻮﻻم ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﭼﺸﻤﻪ ای اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ .ﻣﺎ از ﺗﺸﻨﮕﯽ در ﺻﺤﺮا
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد.او ﻃﺮاوت اﺑﺪی ﻣﺎﺳﺖ.اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ال ﻋﻮﻻم وﺟﻮد دارد .ﻓﻬﻢ او ﭘﯿﺶ از زﻣﺎﻧﻬﺎی
ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده و داﻧﺶ او ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا از ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ال ﻋﻮﻻم اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﻬﻢ او را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺘﻮان
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ام را در دﺳﺘﻬﺎی او ﻗﺮار دﻫﻢ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮد دارد .او ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ را ﻣﯽ داﻧﺪ .او اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺎ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ .او ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ داده .ﻣﺎ از ازل در ﻓﮑﺮ او ﺑﻮدﯾﻢ ،و او ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎ را در اﺑﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای او آﻧﻘﺪر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ او را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .او ال ﻋﻮﻻم اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ اﯾﺪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آﻏﻮش ال ﻋﻮﻻم ﺑﺪوﯾﺪ ،ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی .ﮐﺴﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ و
اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺠﺐ ﺧﺪای ﻋﺎﻟﯽ ،ال ﻋﻮﻻم ﺷﻤﺎ را ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺻﺒﺎﯾﻮت ) ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ(
"و آن ﻣﺮد ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﻣﯽ آﻣﺪ ،و ﺣﻔﻨﯽ و ﻓﯿﻨﺤﺎس
دو ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ) ".اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ) 3 : 1

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ام ﻫﺮﮔﺰ آن ﺷﺐ ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ 2 .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮز روﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﯾﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺮن از ﻣﺮز ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ روﻣﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺟﻔﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدم.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،و  10ﺳﺮﺑﺎز را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺮن ﻣﯽ دوﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ:
) ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﺸﮑﻞ داره( ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻮدم .ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺗﺮن
آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺧﺸﮏ و رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﺗﯿﭙﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.
آن ﺷﺐ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮن اﯾﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﻦ آﻧﺠﺎ در ﺑﯿﻦ  10ﺳﺮﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم.
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .از ﺧﻮدم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم :آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮم؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم  ،ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ
ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮدم .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺎن روﻣﺎﻧﯿﯿﺎﯾﯽ ام را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻢ.
آن ﺷﺐ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻦ ﻧﺒﻮد .ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم از دﺳﺖ آن ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را دﯾﺪم .آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدن اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻼل ﺑﺮ ﺧﺪا در اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ،ﺟﻼل ﺑﺮ ﺧﺪا در اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ.
ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﯾﮑﯽ ﺷﺪم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮودﻫﺎی اﯾﻤﺎن را ﺳﺮاﯾﯿﺪم) .ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ
وﻓﺎﯾﺖ( و ) ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ( آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت _ ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪم .او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺎﺋﻨﺎت
اﺳﺖ .او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺧﺪای
ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻً  ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ارﺗﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد و
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻗﻮی ،ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد.آﻧﻬﺎ
ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ .او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ  260ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻘﯿﺮ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯿﮑﻨﺪ .در آن
ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ و ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و ﺳﻤﺎوی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ .در
روز ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ .و او ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا او واﻗﻌﺎً ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﻫﺎی روﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدم و ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻧﺠﺎت او را ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﮐﻨﻢ.
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ﯾﻬﻮه ﯾﺮی ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
)ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن . (19 : 4اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دوﻟﺖ ﺧﻮد در ﺟﻼل در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد

در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2000ﺧﺪاوﻧﺪ درﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻋﻼم اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت دﻋﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭘﺮ از ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﺷﺘﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ  ،ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻠﯽ ﮔﺮاﻫﺎم ﮐﻪ آﻣﺴﺘﺮدام ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮوم .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  10000ﺷﺒﺎن ،ﻣﺒﺸﺮ و رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻢ آﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺷﻬﺮ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان
ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و دﻗﯿﻘﺎً ﺟﻠﻮی ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ در ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ
ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺷﺐ آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﻣﺼﺮ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،روﯾﺎﯾﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ آﻧﻬﺎ راه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺰاران دﻻر ﭘﻮل ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺘﯿﻢ و آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ.آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺼﺮی ام ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن روﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم اﯾﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدم؟ ﺑﻌﺪ از دﻋﺎی و ﻓﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻣﺎ را در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .اﯾﻦ روﯾﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺎ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
وی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ او ﭘﻮل ﻻزم را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرم ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻗﻮل ﺗﺎزه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﺼﺮی داده ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﺧﻮدم درﮔﯿﺮ ﺑﻮدم.ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ
ﭘﻮل زﯾﺎد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ در آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم.او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ.او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼً از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا ﮐﺮدن آن ﻧﺪارم.ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﯾﺮی )ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه( ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼً دور از اﻧﺘﻈﺎر آن ﭘﻮل را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن آﻣﺪن ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا و اﻧﺠﺎم اراده
او در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮی ﺑﻮد .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﯾﺮی ﻣﮑﺸﻮف ﮐﺮد .او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ،ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ او  99ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ .در ﺳﻦ
ﭘﯿﺮی او ،ﺧﺪا ﭘﺴﺮی ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﺎرا ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وی را ﻋﻤﯿﻘﺎ و دروﻧﺎً ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺮی را ﮐﻪ آﻧﻘﺪر دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ درد و آﺷﻔﺘﮕﯽ را ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻔﻬﯿﻢ .ﻗﻠﺐ او ﺑﻪ درد آﻣﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺧﺪا وﻓﺎدرا ﺑﻮد .و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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دﻗﯿﻘﺎً در وﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ":ﻧﻪ" .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺮه .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎدی و ﺷﻌﻔﯽ را ﮐﻪ آن
ﻣﺮد ﭘﯿﺮ در آن ﻟﺤﻈﻪ داﺷﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ او را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ در ﺣﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪد ﮔﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺪا از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮد.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن ﻣﻮﺿﻊ را ﯾﻬﻮه ﯾﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ . 14 : 22آﯾﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻋﻮت او ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﯾﺮی ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
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ﯾﻬﻮه روﻓﮑﻪ) ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ(
و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮی ،و آﻧﭽﻪ را در ﻧﻈﺮ او راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوری ،و اﺣﮑﺎم او را ﺑﺸﻨﻮی ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه داری ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮﺿﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن آورده ام ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺎورم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺧﺮوج : 2615
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻠﻮه ﮔﺎه ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ درﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﻨﯿﺪه ام .وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد و اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﻢ ،و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮزش و ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،وارد
ﭼﺮﺧﻪ ای ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎی ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ،او دﮐﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ روﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﻣﻦ در ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺢ رﺳﯿﺪم ,در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ,دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪا" ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮدم را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم .ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از زوﺟﻬﺎی ﺟﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺎت ﻗﻮت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ  ,ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل  ,ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ از
ازدواﺟﻤﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ زﺧﻤﯽ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ  .ﻣﻦ او را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم و اون ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻋﻤﯿﻘﺎ" دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﺨﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺣﺒﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای زﺧﻤﻬﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﯾﻢ ,ﻣﻦ ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻮدم .
ﺧﺪا ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮدوی ﻣﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺟﺴﻢ ﻫﻨﻮز ﺟﺴﻢ اﺳﺖ  .در واﻗﻊ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﺪا را,
ﯾﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رادوﺳﺘﺪارﯾﺪ .زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم و ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﮑﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد .اﻋﻤﺎل ﻣﺎ زﺧﻤﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد  .وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ,واﻗﻌﺎ"
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ آﯾﺎ ازدواج ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ از رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ را در ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ رﻓﺘﯿﻢ و ﯾﮏ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺐ اول را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ,زﯾﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ و ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻤﺴﺮم را و ﺧﺪا را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم  .اﻣﺎ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم
آﻧﺸﺐ ﻋﻤﻘﯽ از ﺧﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ,ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻗﺒﻼ" ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻤﺶ .آﻧﺸﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه
رﻓﮑﻪ  ,ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ  ,ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .او ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﻔﺎی ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ" ﺑﺎ او ﺻﺎدق
ﻫﺴﺘﯿﻢ ,و از ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮد  ,اﻋﻤﺎل ﺧﻮد و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ,آﻧﮕﺎه او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺖ  .او زﺧﻤﻬﺎی ﻣﺎ را ﺷﻔﺎ داد  .او راﺑﻄﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻔﺎ داد .ﻣﺮﺣﻢ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ او ﺑﺮ ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎی ﻣﺎ در ازدواج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ,و
روﻧﺪ ﺷﻔﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯿﻬﻮه رﻓﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ  ,اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ او را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ  ,اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﺳﺎرت ﻣﺼﺮ آزاد ﺷﺪﻧﺪ ,ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه رﻓﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  ,آﻧﻬﺎ ﺣﺪود
 400ﺳﺎل ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ,اﻣﺎ در وﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﻗﺪرت او آﻧﻬﺎ از ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از درﯾﺎی ﺳﺮخ  ,ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮردن آب ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﻮد .ﺧﺪا ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺑﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ  ,و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ او راﺳﺖ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ ,و اﺣﮑﺎم او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ,و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﺰ او را ﻧﮕﺎﻫﺪارﯾﺪ ,ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺿﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن آورده ام
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺎورم ,زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺮوج 26:15
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ﺧﺪا ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻪ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اول ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .دوم آﻧﭽﻪ را در ﻧﻈﺮ او راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ
آورﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺣﮑﺎم او را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه و ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .او ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ را اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺮﻫﻢ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ
زﺧﻤﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ او ﯾﻬﻮه رﻓﮑﻪ اﺳﺖ  .اﮔﺮ اﻣﺮوز آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ  ,ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﻬﻮه رﻓﮑﻪ اﺳﺖ ,ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .او را ﺻﺪا زﻧﯿﺪ او ﻧﺘﻨﻬﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮری ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ او ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﻨﯿﺪ و زﺧﻤﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داداﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎن از درد ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﯾﻬﻮه رﻓﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده و آن را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا او ﯾﻬﻮه رﻓﮑﻪ ﻧﺎم دارد
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ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ )ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﺸﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ
و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺰﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آن را ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺧﺮوج 15:17

زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اراده ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺟﻨﮓ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ دوراﻧﻬﺎ  ,ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای روح اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وارد
ﺟﻨﮕﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ  ,اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ روﯾﻢ .و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ) ,ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﺸﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ( ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد در ﺧﺮوج  15:17اﺳﺖ .ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد
ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺟﻮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮازد و آن ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮدﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ آن
ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ .آن ﻋﺼﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮت و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎ را ﺑﺎﻻ
ﻧﮕﻬﻤﯿﺪاﺷﺖ ,آﻧﻬﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﺳﺖ او ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد ,آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮردﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻓﺮاﺷﺖ  ,اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮو
ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ,ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﭼﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺮوج11:17
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮدﻧﺪ  ,و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺬﺑﺤﯽ آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎم آن را ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ) ,ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﺸﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ ( ﻧﺎم
ﻧﻬﺎد.
آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ  ,ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺮﭼﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
و آن ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻮد.آن ﭘﺮﭼﻢ ﯾﺎد آوری ﺑﻮد از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﺼﺮ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ,اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ وارد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت روح ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ,ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ,ﺧﺪا
ﻣﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﭘﺪر دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪی ﺑﺮوﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ زﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ  ,ورود ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﭘﺮوازی ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ  ,وﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ واد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺷﺪﯾﻢ  .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را واﻗﻌﺎ" ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﭘﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﻣﺎ
ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد رﯾﺴﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻠﺴﺎت را اﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﮐﺎر ﮐﻨﺪ  .ﻣﺎﯾﮏ اﺳﮑﺎﻟﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮ رواﻧﺪاﺋﯽ ژوزف ﮐﺎراﺳﺎﻧﯽ  ,ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺳﻢ .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﻪ رواﻧﺪا و
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪی ,در ﻫﺘﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﯾﻢ .آن ﺷﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺎﯾﮏ زﻧﮓ زد و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ داد  .ژزف را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﺮدﻫﺒﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎﯾﮏ ﻧﯿﺰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮد و دﮐﺘﺮﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ,ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮏ در ﺑﺮوﻧﺪی زﻧﮓ زدم و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ او را از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ .او ﺷﺪﯾﺪا" ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻔﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪی اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﺮوﻧﺪی ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮﻣﺎن ﺷﻮد ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﭼﻤﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ
ﻫﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای رﯾﺰش ﻋﺎﻟﯽ روح اﻟﻘﺪس دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﯿﺮﻗﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰاران ای ﻣﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ  ،ﭘﺮﭼﻤﯽ از دﻋﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ
وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﮏ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ در اوﮔﺎﻧﺪا ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .و دﮐﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
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ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﻘﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎدر او ﻓﻮت ﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ای ﻣﯿﻞ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮد آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺒﺨﺸﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺧﻮرد .اوﻟﯿﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن ای ﻣﯿﻞ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﺴﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده از روح ﺧﺪا ﺑﻮد .وزﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اوﺑﺮوم " .ﭘﯿﻐﺎم ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ" او ﮔﻔﺖ" آﯾﺎ ﻟﻄﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ".ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻋﺎی ﻫﺰاران
ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .او ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﻗﺎدر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺠﮕﺠﻮﯾﺎن دﻋﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﻧﻤﻮده و ﺟﻨﮓ را ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﻨﯿﺴﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﯾﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ در ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آن را ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﯿﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ او ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ او ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﮔﺮ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
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ﯾﻬﻮه ﻣﮑﺎدش ) ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ(
"ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ ،ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ".ﻻوﯾﺎن 7 : 2 0و8
دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﯾﺒﺎﯾﯽ را در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﻧﻬﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ و
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ورزﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ام ﻣﺮدی  90ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎ
ﻣﺮگ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ  .دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ﻻﺑﺎخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .
روش او ﺑﺮای ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻫﻨﻮز در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻻﺑﺎخ ﻣﺒﺸﺮی ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد .او ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮش را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﺎﻟﺞ آزﺑﻮری و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی آن ﭘﺮداﺧﺖ  .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻤﺎن را دﯾﺪم  .ﺑﯿﺪاری ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺎل  1970در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻟﺞ آزﺑﻮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
و آن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم .ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ در اﺗﺎق ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد  30دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ  7روز و  7ﺷﺐ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ .واﻗﻌﺎً ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ
ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﯾﮏ ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ آزﺑﻮری رﻓﺘﻢ ،در ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻢ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ از ﺗﻪ دل آرزو ﻣﯽ ﮐﺮدم اﯾﻦ روز را ﺑﺒﯿﻨﻢ و
ﺧﺪا وﻓﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ از روح ،او ﺑﺒﯿﻨﻢ .و ﺣﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوم .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ دﮐﺘﺮ
ﻻﺑﺎخ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻋﻄﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .راﯾﺤﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺶ او ،اﯾﻤﺎن و ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﺪم .او ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻣﮑﺎدش
ﺧﺪای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫﻤﺎن واژه  holyﯾﺎ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .او ﺟﺪا
ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ او ﻧﯿﺴﺖ .او ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ او .او ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻧﺎﭘﺎک ،او ﻗﺪوس اﺳﺖ .اﻣﺎ
او ﻗﺪوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .او ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ وﻗﺘﯽ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،او ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد
ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﯾﻬﻮه ﻣﮑﺎدش ) ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻣﮑﺎدش
ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺖ در ﻻوﯾﺎن  7 : 20و  8اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ) .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ(
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺮﭼﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮﭼﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ او از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻄﺮی از زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ او آرزو داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ او
ﻗﺪوس اﺳﺖ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را در زﯾﻨﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ او ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻧﯿﺰ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﺪوس ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻣﮑﺎدش ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا راه رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻣﮑﺎدش ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺰاﻣﺎً ﺷﺨﺺ ﻻﻏﺮ و ورزﯾﺪه زﯾﺒﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ زﯾﺒﺎﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﺨﺺ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﯾﺎ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻋﺒﻮس ﮔﺮدد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ،او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﻣﮑﺎدش
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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ﺷﺎﻟﻮم) ﺧﺪاوﻧﺪ آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ(
"ﭘﺲ ﺟﺪﻋﻮن در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آن را ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪ" داوران 24:6
آن ﺷﺐ ،در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ و ﮐﺎﻣﻼً ﮔﯿﺞ و درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻗﺮار ﺑﻮد در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻔﺘﻪ در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﺎراﮐﺎﻧﺎ ) ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺟﻬﺎن( در ﺷﻬﺮ رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  600ﺷﺒﺎن  ،ﻣﺒﺸﺮ ،ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در
ﺑﯿﺶ از  100ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دادﻧﺪ ،آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺷﻬﺮدار رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻫﻬﺎا
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در اﯾﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺑﺰرگ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
ﺗﮑﺲ) ﻫﻤﺴﺮم( و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﻮت آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ و ﺑﺮای آن ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در روز ﺷﻨﺒﻪ
آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ در ﮐﺸﺎﮐﺶ و درﮔﯿﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد .ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ واﻋﻆ ﺳﺎده از
ﺳﺎن آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺗﮕﺰاس ﺑﻮدم .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮدم .ﺳﺌﻮاﻻت ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﭘﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﮔﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﮔﺮ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﻋﻪ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﮔﺮ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد؟ و اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﺪم.
آن ﺷﺐ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آوردم" ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎز دارم" در
آن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﮐﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در آن ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻮت ،ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم) ﺧﺪاوﻧﺪ آراﻣﺶ ﻣﺎﺳﺖ( ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺸﻮف ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ روﯾﺎ
ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﻨﻬﺎ آراﻣﺶ  ،آراﻣﺸﯽ ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻣﺮا در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آراﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .و ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی در دﺳﺘﻬﺎی اوﺳﺖ .ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺎراﮐﺎﻧﺎ اﯾﺴﺘﺎدم ،ﻗﺎدر ﺑﻮدم ﺑﺎ آراﻣﯽ
و آﺳﻮدﮔﯽ و اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﮔﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ،
واﻗﻌﺎً ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در آن واﺣﺪ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﺻﺪای آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﻋﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر .آﻧﻬﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺧﺪاﯾﯽ
ﭘﯿﺮوز ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم.
زﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﮐﻢ ﻣﯽ آورﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻮل ﮐﺮده
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﻮان ﻣﺎﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺰد ﺟﺪﻋﻮن
آﻣﺪ) داوران  . 26 : 6ﺟﺪﻋﻮن دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻋﺪم آراﻣﺶ داﺷﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،دوم ،ﺟﺪﻋﻮن از ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد .و او ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﺶ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮزوی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .و ﺟﺪﻋﻮن وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ او ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﺪﻋﻮن ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ دﯾﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
آراﻣﺶ  ،در ﻗﻠﺐ ﺟﺪﻋﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد " :ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،ﻣﺘﺮس ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد" داوران  23 : 6آﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم ﻧﺎم ﻧﻬﺎد  ،ﺑﻘﯿﻪ آن در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺟﺪﻋﻮن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﻋﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻮﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ
وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس
ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺿﻌﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .او ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ آراﻣﺶ ﻣﺎ ،در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آراﻣﺶ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،از آن ﮐﻮه ﺑﺎﻻ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ".ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد" او اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
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ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ(
"در اﯾﺎم وی ﯾﻬﻮدا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ) ﯾﻬﻮه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ( ".ارﻣﯿﺎ 6 : 23
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺣﻠﯽ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺖ ﻟﻨﺪ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺟﻠﺴﻪ ای
ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻮد
.اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ وزﯾﺪ ،و ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﺪ
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎد ﺑﺪﻧﻢ را ﺧﻢ ﮐﺮده ام ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﻤﻮدﮔﯽ راه ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻢ ﺷﺪه راه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ وزﯾﺪ ،و
ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وزش آن ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آن روز ﺑﺮای ﻣﻘﺪاری ﻧﺮﻣﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﻣﯽ زدم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺧﻤﻮدﮔﯽ راه ﻣﯽ روﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم آورد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ در ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ از ﻫﻮای اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎدﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﻗﻠﺐ او ﻧﯿﺰ وزﯾﺪه
اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺎد ﺑﺎدی ﻗﻮی اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻤﻮدﮔﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ
اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ،و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .و ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد  2000ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .او ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ﺑﻪ
ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮده .او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎدم ﺷﺪ.او ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس او را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﺎم او اﯾﻦ اﺳﺖ "ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ"  .و او در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺧﻤﻮدﮔﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
اش ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﮐﺎﻣﻼً راﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﮔﻨﺎه در زﻣﺎن او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ وزﯾﺪ او ﮐﺎﻣﻼً
درﺳﺖ و رﺷﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎد .و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ او ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻮد .او ﮐﺎﻣﻼً راﺳﺖ و درﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .او ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ارﻣﯿﺎ ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ارﻣﯿﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺎدل ،ﺑﺮای اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻧﺒﻮت از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ.ﻋﯿﺴﯽ او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻤﻮدﮔﯽ ﮔﻨﺎه در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ .او وﻗﻌﺎً ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺎدل اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ او ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ او
ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪون ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .راﺳﺘﺶ رو ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﻤﻮدﮔﯽ ﮔﻨﺎه در وﺟﻮدم در
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ام ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا آﻣﺪم  ،ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺴﯽ آﻣﺪم
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ اﺳﺖ .ﻧﺰد ﺧﺪا آﻣﺪم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﯿﺢ .او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻬﻨﻪ ای اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ اﺳﺖ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺎ( و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ او را دوﺳﺖ دارم .اﻣﺮوز ﻧﺰد او زاﻧﻮ زﻧﯿﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺪوس ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .او ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
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ﯾﻬﻮه روﺣﯽ) ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺒﺎن ﻣﺎ(
"ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ) ".ﻣﺰﻣﻮر )1 :23

ﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ.ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺰرگ از ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ
ﻣﯿﮕﺮدم .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﮐﺸﻮر دﯾﺪن ﮐﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد .و ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا درﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﭘﮑﻮر) ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻧﺪار ﭘﺮادش در ﻣﻮرد ﺑﯿﺪاری و ﺑﺸﺎرت( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻋﻆ اﺻﻠﯽ
دﻋﻮت ﺷﺪم ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻮدم .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1000ﺷﺒﺎن و رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﻦ از ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﯿﺪاری در اﯾﻦ رﻫﺒﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪم .آﻧﻘﺪر ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدم ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ روز ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪم .و در ﺣﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا از آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ اﺗﺎق اورژاﻧﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻫﻮش رﻓﺘﻢ.و در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪم.
از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ وﺿﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼً در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ راه راه را ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان
را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ ،و ﺣﺎﻻ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ .ﺷﮏ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﭘﺮ ﮐﺮد.
ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﺮدن از ﺧﻮدم و از ﺧﺪا ".آﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم؟ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدم وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻮاﻟﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺐ
ﻣﺮا ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد ".ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ".
ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدم ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮوم و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راه ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﺻﻼَ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻠﻮت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮا از ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و در ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻗﻮت ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻢ و اﺻﻼَ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم ﺻﺪاﯾﻢ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ.
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا را در زﻧﺪﮔﯽ ام از دﺳﺖ داده ام .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺪا
ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در
زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﯿﺪاری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﻤﯿﻘﺎَ در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ ،واﻗﻌﺎَ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا ﺷﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدم و از ﺧﻮدم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم" آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺷﺪه ام".
اﻣﺎ ﺧﺪا وﻋﺪه ای را در ﻗﻠﺐ و ﻓﮑﺮ ﻣﻦ داﯾﻤﺎَ ﻣﯽ اﻓﺮوﺧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد) ﻣﺰﻣﻮر ( 1 : 23
وﻗﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﯿﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ او ﺷﺒﺎن ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .او
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ او ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ.او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -ﺟﺎﻫﺎی اﻣﻦ .او ﻣﻄﻤﯿﻨﺎً ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﯽ
ﺑﺮد.ﻣﻤﮑﻦ از زﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و دوﺑﺎره در اﯾﺎﻟﺖ آﻧﺪرا ﭘﺮادش ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ام ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ،در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺗﻤﺎم آن اﯾﺎﻟﺖ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺤﺎد ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﻮﺛﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه رﺳﯿﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،دﺳﺖ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ را دﯾﺪم .وﻗﺘﯽ در وادی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺪم ﻣﯽ زدم ،ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻢ .ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻣﺮا ﻧﺰد آﺑﻬﺎی راﺣﺖ ﻣﯿﺒﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺘﻢ ،ﺧﻮب ﺑﻮد،
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد.
داوود ﭘﺎدﺷﺎه در زﻧﺪﮔﯽ اش از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﺨﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،او ﺧﺪا را ﺑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻨﺎﺧﺖ .او
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه روﺣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ ( او از روی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد) ﻣﺰﻣﻮر ( 1 : 23
ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮ از ﺷﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را
دوﺳﺖ دارﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ .آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ .او ﯾﻬﻮه روﺣﯽ اﺳﺖ .او ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺷﺒﺎن ﻣﺎ.او
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و او ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
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ﯾﻬﻮه ﺷﻤﻪ ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ(
"و ﻣﺤﯿﻄﺶ ﻫﯿﺠﺪه ﻫﺰار ) ﻧﯽ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻢ ﺷﻬﺮ از آن روز ﺑﻬﻮه ﺷﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد" ﺣﺰﻗﯿﺎل : 3548
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮ اﯾﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ام .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن آوردﻧﻢ  ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ از ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺻﺒﺤﺎی زود ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪم .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و آﯾﺎت آن را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در آن روزﻫﺎ و در آن ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا  ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ ،و راﯾﺤﻪ ﺧﻮش ﺑﺎ او ﺑﻮدن ﺑﻌﺪ از  36ﺳﺎل
ﻫﻨﻮز در ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد  ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت را آﻓﺮﯾﺪ ،در ﻃﯽ آن ﻟﺤﻀﺎت ﺳﮑﻮت ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.
ﻫﺮ روز ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭘﺮ و ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ رﻋﺪ و ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺎده و ﺳﺎﮐﺖ ﺧﺪا در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﯿﺰی وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺎم او را اﻋﻼم
ﮐﻨﻢ .و ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم و ﺑﺎ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی روﺑﺮو ﺷﻮم.
 3ﺑﺎر ﺑﺮای اﻋﻼم ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ام ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ رﻓﺘﻪ ام ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺗﮑﻪ و ﭘﺎره ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام .ﺑﻐﺎ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺗﻬﺪﯾﺪم ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻔﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻬﻮه ﺷﻤﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺷﮕﺮف اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده او را دﯾﺪه ام ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﯾﺎس ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ام ﻧﯿﺰ او را دﯾﺪه ام .او داﺋﻤﺎً ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻬﻮه ﺷﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ ،وﻋﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده دارﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺧﺪای ﭘﺪر ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ وﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻮل داد" و اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ام ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ".اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ : 28
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ﺣﻀﻮر او ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﯾﻮار ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او وﻋﺪه داده ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺠﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ .او ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ .در ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ ،او آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﮔﯿﺮ و دار ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﯾﺎس  ،او آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اوج ﻗﻠﻪ ﭘﯿﺮوزی  ،او آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ او آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ او آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﯾﻬﻮه ﺷﻤﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
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روح اﻟﻘﺪس
ﻣﺮا از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯿﻨﺪاز و روح ﻗﺪوس ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﮕﯿﺮ) ﻣﺰﻣﻮر )11 : 15
وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺘﻬﺎ را ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن اﺷﺨﺎص ﻧﻮ اﯾﻤﺎن را در ﻧﺎم ﭘﺪر  ،ﭘﺴﺮ و
روح اﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ  3ﻧﺎم واﺿﺤﺘﺮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ را از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﮐﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ او ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت او و ﺷﺨﺼﯿﺖ
وی .ﭘﺪری ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﭘﺪر ﺑﻮدن اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ .در اﻧﺎﺟﯿﻞ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ را
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ " ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ"  .اﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح اﻟﻘﺪس ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح اﻟﻘﺪس ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﯿﺮو واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺎ و در ﻣﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﻏﻠﺐ  ،ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯿﺮو ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﻣﺎ او ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ " آن "
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ روح اﻟﻘﺪس ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯽ ﺟﺎن و ﻏﯿﺮ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،روح اﻟﻘﺪس ﺧﺪاﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ " ﺗﻮ ﺑﻪ  3ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد داری زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح
اﻟﻘﺪس اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ .ﭘﺎﺳﺦ او را ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﯿﺪم دادم.
" آﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ روﺣﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ وﺟﻮد دارد؟

او ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮاب داد" ﺑﻠﻪ"

" اﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ روﺣﺎﻧﯽ از وﺟﻮد ﺗﻮ ،از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟

او ﭘﺎﺳﺦ داد" ﺑﻠﻪ"

ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال اداﻣﻪ دادم" آﯾﺎ ﺑﻌﺪی ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺗﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؟ و او ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ  3ﺗﺎ از ﺗﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺣﺴﺎﺳﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﺗﻮ
اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
او ﺳﺮﯾﻌﺎً و ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ" ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ  3ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﻻن
ﻫﺴﺘﻢ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ".ﻧﺎﮔﻬﺎن اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻗﻪ ای درون او درﺧﺸﯿﺪ .او
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺪ.
 3ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ار ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا .ﻫﺮ ﮐﺪام از  3ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺺ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ 3 .ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،ﺧﺪای زﻧﺪه و ﺣﻘﯿﻘﯽ .اﻣﺎ او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻮان ﭘﺪر  ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﻣﮑﺸﻮف
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ داوود ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" ﻣﺮا از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯿﻨﺪاز و روح ﻗﺪوس
ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﮕﯿﺮ .داوود ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺣﻀﻮر او را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ،
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎاﺳﺖ" ای ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ زﯾﺮا او ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ در ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ".اول ﯾﻮﺣﻨﺎ 4 : 4وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﯿﻄﺎن و ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت را آﻓﺮﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .و ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او درون ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺳﮑﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح اﻟﻘﺪس ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
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ﭼﺮاغ ﺧﺪاوﻧﺪ
"روح اﻧﺴﺎن ،ﭼﺮاغ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻘﻬﺎی دل را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ".اﻣﺜﺎل 27 : 20

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮا از ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ آزاد ﮐﺮد .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﺎن ﻧﺎﭘﺎک ،و رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﯽ
ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و اﻃﺎﻋﺖ از او .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ آن ﮐﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺮﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﻪ درون ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﻣﯿﮑﺮد .واﻗﻌﯿﺘﺶ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.
وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ اول در ﻣﻦ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﮔﺮاﯾﺸﯽ در ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺮوب ﻧﺨﻮردن ،ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪن ،و ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺸﻨﻮم .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ آزاد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ درد
ﻣﯿĤورد .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮاغ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺮن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی وﺟﻮد ﻣﺎ ﻣﯿﺮود .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺪا از ﭘﯿﺶ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯿﻬﺎ ﻣﺎ ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ درآورد) روﻣﯿﺎن  ( 29 : 8آرزو و اﺷﺘﯿﺎق او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ درﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﮐﻮر زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ،
ﺟﺎﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﺎﻣﻼً دور از دﺳﺘﺮس و ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏﯽ در
اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺑﺪ .او اﻋﻤﺎق ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .،او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،و ﻫﺮ اﻧﮕﯿﺰه اﺷﺘﺒﺎه و
ﻓﮑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ را آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .او ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻣﺰﻣﻮر ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ":ای ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻦ و دل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎس .ﻣﺮا ﺑﯿﺎزﻣﺎ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺪان ،و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ
در ﻣﻦ راه ﻓﺴﺎد اﺳﺖ! و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ".ﻣﺰﻣﻮر  23 : 139و  . 24زﯾﺮا ﺧﺪا ﭼﺮاغ روﺣﻬﺎی او ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ،روز ﺑﻪ روز ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ان وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺘﺎد .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎﺟﺮای
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭽﮕﺎه از رﺷﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺪ .ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮاغ روﺣﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ .ﭼﺮا اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺧﺪا ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﻧﺸﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
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روح ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ
"و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ روح ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ و روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﻮت و روح ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ".اﺷﻌﯿﺎ 2 : 11

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ دﯾﺪ و داوری در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ اﺧﯿﺮاً وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺮای ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻗﺒﻼً ﺗﻤﺎم ﺗﺪارﮐﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎرم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ای ﻣﺮده .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪم
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪم .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎدی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﻮزد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ او اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ " :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﺧﺒﺮه"؟
در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎ اﻏﻠﺐ " ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ" اﻣﺎ او ﻫﻤﯿﺸﻪ " ﻣﯿﺪاﻧﺪ" اﮔﺮ
دﯾﺪ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ از ﺧﺎﻧﻪ
داوود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ او ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﻣﻮﻗﻊ او روح ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ) روح ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﺑﺎرﻧﺰ در ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺣﮑﻤﺖ ،آن ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در واﻗﻊ ﻗﻀﺎوت و داوری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺸﺄت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺗﺎ ﻣﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﺰ دﻫﯿﻢ و در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺸﺎن ﺗﺼﯿﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺣﮑﻤﺖ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﻢ ،و ﻓﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه را دارﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪای روح اﻟﻘﺪس ﻫﺮ دو را دارد زﯾﺮا او ﺣﮑﯿﻢ و ﻓﻬﯿﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻘﻮب در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎب  1آﯾﻪ  5ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺌﻮال ﺑﮑﻨﺪ از ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت ﻋﻄﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪو ﺑﻪ
او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ".ﺧﺪا ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ را ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ زﯾﺮا ،اﯾﻨﮑﺎر ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﮑﻼت ﮔﯿﺞ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﯿﺮوﯾﻢ ﺗﺎ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻏﺼﻪ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ" در ﻣﻮرد رﻧﺞ و ﻋﺬاب اﯾﺪه ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺖ ,و اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮد
ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺎزد.در ﻫﻤﺎن روح ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ در اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ ,اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ,ﻧﺰد او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آورﯾﺪ ,وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻫﯿﭻ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ,آن وﻗﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺴﯽ ﺑﺪوﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ از آن اوﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی او ﻫﺴﺘﯿﺪ ,ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻨﻄﻮری ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺗﯿﺰ و ﺑﺎﻫﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺎی درﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻢ ,ﯾﺎ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻢ ,و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﯿﺮوم .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ .ﺑﺪون
او ﯾﮏ ورﺷﮑﺴﺘﻪ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
آن ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ رﻣﺰ و ﻣﻨﺒﻊ ﺣﮑﻤﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺗﺎﺟﺮ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻮد ,زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﮑﻤﺖ او ﺑﻮد .اﻣﺮوز از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺪﻫﺪ .او ﻗﻮل داده ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در اواﯾﻞ ازدواﺟﻤﺎن در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺟﻨﻮب ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ,ﻣﻦ ﺷﺒﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی
آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم .در ﻫﯿﻤﻦ روﻧﺪ ,ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص در آن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻗﻠﺐ ﻣﺮا
ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﺮ راﻫﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ آوردﻧﺪ و ازﺷﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺟﺮی ﯾﮑﯽ از آن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده اش وﻗﺘﯽ او ﺣﺪوداً  10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده ,ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و او را در ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺟﺎی دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ او را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﯿﺴﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .و ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﺎر
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻً اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮی ﻣﺰه ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻣﯿﭽﺸﯿﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ,از ﻣﺮدم دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻗﻠﺒﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﺟﺮی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد .او ﺑﺎ ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ دﻋﻮت ﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮی
ﺟﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﻪ ای ﻋﻮض ﺷﺪ .او ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .و آﻧﻘﺪر از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ در
ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻣﺪرﺳﻪ ,ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﮑﺮد ,ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺟﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎدت ﺟﺮی ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻣﯽ آورد .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ او دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽ آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
او ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ آﺗﺶ ﺑﻮد ,اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ او وﺟﻮد داﺷﺖ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .اون ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ازﺧﻮدش
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺪ ﻣﯿﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ,ﻗﻠﺐ او ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺷﻌﻠﻪ ور ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﯿﻖ روح اﻟﻘﺪس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪﺑﻮد ،در اورﺷﻠﯿﻢ
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن )".اﻋﻤﺎل  ( 8 : 1ﺟﺮی ﺷﺠﺎع و ﻣﺘﻬﻮر ﺑﻮد ,زﯾﺮا او ﺧﺪا را روح ﻗﺪوس او را و ﻗﺪرﺗﺶ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی روح اﻟﻘﺪس ,ﮐﻼم ﺧﺪا از "ﻣﺤﺒﺖ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ روح اﻟﻘﺪس زﻧﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺎ را ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .آن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺸﻮرت و
ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻣﺎ اون ﻗﺪرت را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺮی ﺟﻮان اون ﻗﺪرت را داﺷﺖ ،ﭼﻮن او
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﺤﺒﺖ واﻗﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻻزم ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺟﺮی آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اون رو ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اون رو وادار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .او ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻧﺠﻮای
ﺧﺪا را در ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،و اون ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﺮد ،در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ .او آن
ﻗﺪرت ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اش داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﺪرت اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻧﺎﺋﻞ
ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ،او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .ﺗﺮس
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﺗﺮس را ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺴﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ
واﻗﻌﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،و ﻣﺎ ﻗﺪرت دارﯾﻢ ﺗﺎ اراده ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .وﻗﺘﯽ روح اﻟﻘﺪس در ﻗﻠﺒﻬﺎی
ﻣﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﻣﯿﮕﺰﯾﻨﺪ ،او ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﮐﻨﺪ.
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ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
" زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد2 ) ".
ﺗﻮارﯾﺦ (9 : 16
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ,ﻣﺸﻬﻮر و ﯾﺎ آدم ﺑﺎﻫﻮش ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ ,اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ وﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای
او ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﮋاد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﻫﯿﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠﺒﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ,ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ آوری ﺑﺮای آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﮔﻪ ﮔﺎه از ﻣﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ,ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻦ ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻨﻪ در
ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﺷﻮن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ آﻧﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ.ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺑﻮد .او از ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻧﺒﻮد ,و ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .او
ﻣﺮدی ﻓﺮوﺗﻦ و از زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﺒﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدی او را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻋﻤﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﯾﺎد داده ﺑﻮد.
دوﺳﺖ ﺟﻮان ﻣﻦ ) ﺳﻞ ﯾﻮ ( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,و ﺑﺮای ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮد .اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮدم او را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم .او ﻣﯿĤﻣﺪ و از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻣﯿﮑﺮد .او ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻠﺴﺎت و وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻣﯿﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮد و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯿﮑﺮد
و ﻣﯿﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ واﻗﻌﺎً ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯿﺸﺪم .ﯾﮏ ﺑﺎر او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ در آن ﮐﺸﻮر ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ":آﻣﺪﻧﺖ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ ,وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯿĤﯾﯽ" او ﺟﻮاب داد" ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ".
ﺳﭙﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم " :ﭼﻄﻮری ﻣﻦ رو ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯽ ,ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ آدم اوﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟"
و او ﺟﻮاب داد ":ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ,ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﮋﯾﻨﮓ ﻣﯿﺮﺳﯽ ,ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد".
ﺑﻪ ﺳﻞ ﯾﻮ ﮔﻔﺘﻢ ":ﺑﺎﺷﻪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ ".و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻞ
ﯾﻮ ﭼﻄﻮری ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺎ رو اوﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻪ .او ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮد و از ﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻣﯿﻨﻤﻮد ,و ﺳﭙﺲ
ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮد روزی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﮋﯾﻨﮓ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ,آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﮋﯾﻨﮓ ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯿﮋﯾﻨﮓ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ,و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ,ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﺳﻞ ﯾﻮ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮار ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد .از راﻫﺮو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ آﻣﺪ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻨﺪﻟﯽ اش ﻣﯿﮕﺸﺖ ,ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺪام ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯿﻨﺸﺖ ,ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ!
وﻗﺘﯽ ﻣﻨﻮ دﯾﺪ ﮐﻪ اوﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪ .و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا " ,ﺑﺮادر ﺳﻤﯽ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺪاﺗﻮن ﻣﯿﮑﻨﻢ",
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺳﻞ ﯾﻮ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﻤﻠﻮ ﺑﻮد از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺪا .و ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻮﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻠﯿﻮ ﺑﻮد ,ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً
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ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﭙﺎرد ,ﮐﺎر او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ":زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد".
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس در ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ .اﻟﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﺨﺼﯿﺖ او و ﮐﺎر او را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺴﺎزد .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً زﻧﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺎ را
ﮐﺎوش ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻤﺎن او ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻤﺎن او ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺪا ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ وﺷﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺪازد .او اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﺎ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ ,او آﻧﺠﺎﺳﺖ ,زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .او در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﺮدش
ﻣﯿﮑﻨﺪ .او در روﻣﺎﻧﯽ ,ﭼﯿﻦ ,آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮزﯾﻞ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .او ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ و او ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻣﯿﻨﮕﺮد .او ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺴﻠﯿﻢ اوﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠﺒﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ,او ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻻن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻨﮕﺮد .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

28

اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا
ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮑﻨﻢ ,ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ".ﻟﻮﻗﺎ 20 : 11
ﺳﺎل  1970ﺑﻮد ,ﺟﻮاﻧﺎن اون روزﻫﺎ ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ,اﻓﺴﺮده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ,درﺻﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ و
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .و
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﯾﮏ ﺷﺐ دﯾﺮ وﻗﺖ ,زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ ,ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺨﺶ ﺟﺰوه ﻫﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻮب او ﺑﺮوﻧﺪ .وﻗﺘﯽ او ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﺎ را ﻫﻢ
وادار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻮب او ﺑﺮوﯾﻢ ,ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد ,و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮏ دﻓﻌﻪ داد زد ﻋﯿﺴﯽ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارم ,ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﯾﻤﺎن دارم .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرت داده .ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ,ﭘﺲ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ,ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ.
ﺟﻮاب داد ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﻪ؟
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ اوﻧﺠﻮری ﺟﻮاﺑﺶ رو داده ﺑﺎﺷﻪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻬﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدم ,ﮔﻔﺘﻢ ,ﻣﻦ ﺗﻮ
را و ﻗﺪرﺗﺖ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺖ از ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
او ﻓﺮﯾﺎد زد و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو ﺑﯿﺮون ,ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬار ﺑﺮو ﭘﯽ ﮐﺎرت.
آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺪم ﻣﯿﺰدﯾﻢ و دﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ " ,ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت و ﺣﻀﻮر ﺷﯿﻄﺎن را از اﯾﻦ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮدار.
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اوﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ,آن ﺷﺨﺺ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ,آن ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﺨﺺ
ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺖ اداره ﻣﯿﺸﺪ ,ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﺎ ﺟﻮاب داد ,و روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد و آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اون ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺖ را ﯾﺎدم ﻧﻤﯿﺮه ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺸﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪ.ﯾﮏ
ﺟﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ .او در ﻣﻮرد اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﺳﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ,اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ .در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ  20 : 11اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ دﯾﻮﻫﺎ رو ﺑﺎاﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮑﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯿﮑﺮد ,ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات اﺷﺎره ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ) ﺧﺮوج  ( 19 : 8وﻗﺘﯽ او ده ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯿﮑﺮد ,آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ ) .ﺧﺮوج : 31
. ( 18
اﺳﻢ ,اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا ,در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ  ,ﻃﺒﯿﻌﺖ و راﻫﻬﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ دﯾﺪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا ﻗﺪرت ,ﻗﺪوﺳﯿﺖ ,و
ﻋﻠﻢ ﺧﺪا را ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﺸﻮد ,ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺴﺎزد .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ,ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﯾﺪ
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ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﻟﻤﺲ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ,زﯾﺮا ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺖ ,و ﭘﺮ ﺟﻼل .ارواح
ﺷﺮﯾﺮ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻀﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .ﻗﺪوﺳﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻟﻤﺲ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻤﺲ او واﺿﺢ ,و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ
او ﻟﻤﺲ ﺷﻮد ,او ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او روح ﻗﺪوس ﺧﺪاﺳﺖ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ او ﺷﻤﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ او ﺷﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ روح ﺷﻤﺎ رو در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه
" ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد ,ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ از ﺑﻄﻦ او ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ درﺑﺎره روح ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن آرد او را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻫﻨﻮز ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ,ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﻼل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ".ﯾﻮﺣﻨﺎ 38 : 7و 39

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ام را در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ درون ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﺑﻮدم ,وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ درون آن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺗﮏ و
ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ,وﻗﺘﯽ از آن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ,ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدم ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ,آن روز ,زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﺎدی و آراﻣﺶ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮ آﺟﺮ را از ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ و آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق از ﺗﺼﻮر ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ روح ﻣﺮا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ,از دورن ﻣﻦ ﻧﻬﺮی ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردم ,روح اﻟﻘﺪس وارد
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر روح ﺧﺪا در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا را ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﺪ ,زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روح او درون ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻃﻮل  36ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ,ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد " ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه" ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﻣﺤﺒﺖ او ,ﺷﺎدی و آراﻣﺶ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰ و
ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً در وﺟﻮد ﻣﻦ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺮا دﻟﺨﻮش ﺳﺎزﻧﺪ,
در وﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .روح اﻟﻘﺪس ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ از وﺟﻮد ﻣﺎ ﺟﺎری ﺷﻮد .او در اوج ﺳﺨﺘﯽ و درد ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را
ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﻟﺬت ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎی زﻧﺪه از اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ از اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد,
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ روح اﻟﻘﺪس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺎدی و ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ,ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺮدی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ,ﮐﻪ داﺷﺖ از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯿﻤﺮد .ﺗﻨﻬﺎ  2ﻫﻔﺘﻪ
دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﻠﺐ او ﻟﺒﺮﯾﺰ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و آراﻣﺶ ﺑﻮد .او اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده داﺷﺖ .و اﯾﻦ اﻃﻤﻨﺎن و آراﻣﺶ در زﻧﺪﮔﯽ
او از ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه ﮐﻪ در وﺟﻮدش ﺟﺎری ﺑﻮد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﻧﯿﺰ از درون ﺷﻤﺎ ﺟﺎری
ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯿﯿﺎد ,وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻪ ,دﻟﯿﻠﺶ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  2ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻪ ,ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ,و ﺷﻤﺎ را
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ,ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ در ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ او ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﺘﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ,
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ او را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ ,و او ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻓﺮوﺗﻦ ,ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺘﻮﮐﻞ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ ,ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺎری ﺷﺪن ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه درون ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻣﯿﮕﺮدد ,از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﻣﻤﮑﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺎری ﺷﺪن روح ﻻﻗﺪس در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را از آراﻣﺶ و ﻟﺬت اﻟﻬﯽ دور ﻧﮕﺎه د اﺷﺘﻪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﻧﺸﺪه و ﺷﻤﺎ را از ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻤﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ راه ﺳﺎده وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را از روح ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ .اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺎﻧﻊ در ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و روی ﺧﻮد را از آن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺧﺪا ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ ،ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس .ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ .آه
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ.
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روح راﺳﺘﯽ
"و ﻣﻦ از ﭘﺪر ﺳﺌﻮال ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ روح راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ او را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و در ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ".اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ : 14
 16و 17
اﻏﻠﺐ در ﺣﯿﻦ ﻣﺸﺎوره ﺷﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ دروغ 2 ،ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  2داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺸﺎوره زوﺟﻬﺎ را ﺗﻔﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎزد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻻزم اﺳﺖ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روح ﻣﺸﻮرت را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و ﺑﻪ آن روح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوری دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ .در
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  2ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ  allosاﺳﺖ و دﯾﮕﺮی  heterosاﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ  2ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ)  (heterosﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮی وﻟﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ )  (allosﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺪر دﯾﮕﺮی را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻠﻤﻪ  allosرا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .و در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او در آن ﻣﻮﻗﻊ از روح اﻟﻘﺪس ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد.
او روح اﻟﻘﺪس را ﺑﺎ دو ﻧﺎم ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺸﺎور و روح راﺳﺘﯽ .ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ و از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
روح اﻟﻘﺪس ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و راﺳﺘﯽ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او روح راﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻧﺎﻣﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ روح راﺳﺘﯽ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و راﺳﺘﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺎزد.
ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ .اول ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس راﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس
ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻬﺎم و ﺗﺴﻠﻂ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ روح ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﻼم ﺧﺪا را در آن ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﻧﺪ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ) اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارﯾﻢ ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و راﺳﺘﯽ در ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ (.اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  8 : 1وﻗﺘﯽ روح
اﻟﻘﺪس ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ
ﺧﺪا و ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺎدق و رو راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ) .ﻋﯿﺴﯽ راه و راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ( ﯾﻮﺣﻨﺎ  6 : 14روح اﻟﻘﺪس ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺟﻼل دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺟﻼل دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﯿﻢ ،او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﯿﺾ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ را در ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .آه ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او زاﻧﻮ زﻧﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮ ﺑﺮوﻧﺪ و رازﻫﺎﯾﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ در ﻣﻮرد ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ .اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ روح اﻟﻘﺪس ﻣﺎ را ﺑﺎ واﻗﻌﺘﯿﺖ روﺑﺮو ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک
اﺳﺖ .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .راه راﺳﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﺮد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﯿﺮوزی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روح راﺳﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﺘﺎن ﺷﻮد و اﻣﺮوز او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﺮد.
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روح ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
"زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﻋﺎی ﺷﻤﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ روح ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ" ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن 1: 19
آن دو ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ,ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم :ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ؟
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ  3ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ؟
آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .و اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ روح
اﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ، .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  3ﺧﺪا اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻦ از اوﻧﻬﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن :آﯾﺎ در ﺷﻤﺎ  3ﻗﻤﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد
ﺷﻤﺎ ﺟﺪاﺳﺖ ،و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً از ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺟﺪاﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ اﻟﺒﺘﻪ!

ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ  3ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﺪ 3 .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ .و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ،ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﺪا وﺟﻮد
دارد وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺪا دارﯾﻢ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :درﺳﺘﻪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪای واﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و زﻧﺪه وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از اﯾﻦ ﺧﺪای واﺣﺪ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺪر ،
ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس.
ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ  3ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از او وﺟﻮد دارد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ﺑﻪ روح ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺷﻬﺮ روم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روح ﻣﺴﯿﺢ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ.
)روﻣﯿﺎن  ( 9 : 8ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻟﻐﺘﻬﺎ در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﮐﻠﻤﻪ  Pneumaﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎد اﺳﺖ .روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه .او ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد روح اﻟﻘﺪس روح ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ واژه اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ آﻣﺪ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻐﻮی اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺎً ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ روح ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم آﻣﺪ ﺗﺎ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .ﯾﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ آﻣﺪه و ﺗﺎ آن روز ﭘﺮ ﺟﻼل در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
آﻣﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ .و ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪای واﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و زﻧﺪه ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺎم " روح ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ" ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ درک ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.روح
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ در ﻣﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎ و ﯾﺎ ﻗﺪرت اراده ﻣﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ در ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺪه ﺗﺎ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .ﺑﺎ او ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،روح ﻋﯿﺴﯽ در ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺮوزی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ -روح ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدد .ﺑﻪ روی در
اﻓﺘﯿﺪ و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ .او ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺑﺮه ﺧﺪا
"و در ﻓﺮدای آن روز ﯾﺤﯿﯽ ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﺮه ﺧﺪا ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد".
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ 29 : 1
ﺷﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدم ،ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدم ,ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎر ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻨﺎه رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ آﻣﺪ آن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻓﺘﺎد .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ
در زﻧﺪﮔﯽ ام ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﺮه ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد زد ":اﯾﻨﮏ ﺑﺮه ﺧﺪا ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻣﯿﺪارد ".در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮدی آن
روز ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ و ﻏﺮوب ﺑﺮه ای ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ن ﺑﺮه ﺧﺪا اﺷﺎره ﮐﺮد ،در واﻗﻊ در ﻣﻮرد ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺮه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن آورد ،ﺑﺮدارد .ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ ،راز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .او
ﺧﺪای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ .او ﺧﺪا -اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .ﻣﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﺮﻗﺲ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎدم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺸﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎدم ﺷﺪ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .او ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ.
ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺜﯿﻒ و ﻧﺎﭘﺎک و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .او ﭘﺎﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را از ﺧﺪای ﮐﺎﻣﻼًٌ ﻗﺪوس ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ او ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ آوردﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ،
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه
و از زﻧﺪﮔﯿﻬﺎ و ﻗﻠﻮب ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد.
ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ روح اﻟﻘﺪس در رﺣﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و از دﺧﺘﺮی ﺑﺎﮐﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮده .او واﻗﻌﺎً ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﻮده .اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا.
در اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺧﻮد او ﻃﺒﯿﻌﺖ و ذات ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد .در اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
و واﺳﻄﻪ ای ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺧﺪا ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.ﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺴﯽ در ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻤﯿﺮد.
ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد .او "ﺑﺮه ﺧﺪا" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ) .ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺎ ﺑﻤﯿﺮد( او ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .او ﺗﺪارک ﺧﺪا ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد .او ﺑﺮه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن
را ﺑﺮداﺷﺖ .او ﺧﺪای ﭘﺮ ﺟﻼل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و در ﻓﺮوﺗﻨﯽ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ .او ﻗﺪوس اﺳﺮاﯾﯿﻞ
اﺳﺖ .او ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس در ﻣﻮرد ﺑﺮه در ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﯾﮏ روز ﺑﺰرگ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﺑﺮه زاﻧﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﻣﻮرد آن روز ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ :و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﺸﺎن را ﺗﻨﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺮه ،از ﻫﺮ اﻣﺖ و ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم و زﺑﺎن در ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ و در ﺣﻀﻮر ﺑﺮه ﺑﻪ
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ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ آراﺳﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده  ،ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ )) ﻧﺠﺎت ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮه را اﺳﺖ ((.ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل  9 : 7و 10
آه ﭼﻪ روز ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﮕﻔﺖ آوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﯿﺴﺖ و درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮه ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻮده،
ﻗﻠﺒﺘﺎن از ﺷﺎدی ﺑﻪ ﺗﭙﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد .او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .او ﺧﺪای ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ .ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺮوﯾﻢ و آﻧﺠﺎ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ او را اﻣﺮوز ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﺖ ﺑﺮه ﻧﻤﯽ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر دوﺳﺘﺶ
دارﯾﺪ.
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ﻧﺨﺴﺖ زاده
"و او ﺑﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺳﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺑﺘﺪا اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺖ زاده از ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺎ درﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ او ﻣﻘﺪم ﺷﻮد ".ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن 18 : 1

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺒﺎن ﺑﻮدم ،در ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ از ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدم ،و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز از ﮐﺘﺎب
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﻋﻈﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ,واﺿﺢ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺒﺴﺖ .در
ﻫﺮ دو ﺟﺎ ﭼﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس و ﭼﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻫﺪف ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس آرزوی ﺧﺪا
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺮدم او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎ ﻣﺮدم را از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ از ﻫﺮ زﺑﺎن و ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ در ﭘﺎی ﺗﺨﺖ او ،او را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻫﺪف او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
ﺧﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد .او ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ .و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﭼﻘﺪر ﻣﺎ را
دوﺳﺖ داﺷﺖ ،او آﻧﻘﺪر ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد ،ﺟﺴﻢ ﺷﺪ و ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ او زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ او دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد .او ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻂ روح
اﻟﻘﺪس در رﺣﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از رﺣﻢ دﺧﺘﺮی ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ .او ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺮگ اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ
از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ،ﻧﺨﺴﺖ زاده ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ زاده اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺖ زاده از ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ
زاده ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ،و ﻧﺨﺴﺖ زاده از ﺑﺮادران .ﻟﻐﺖ ﻧﺨﺴﺖ زاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی او اﺷﺎره دارد .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،او ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ او ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺗﻤﺎم اﺑﺪﯾﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" :و او ﺑﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺳﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺑﺘﺪا اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺖ زاده از ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺎ درﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
او ﻣﻘﺪم ﺷﻮد ".ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ، 18 : 1در دو آﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺖ " .زﯾﺮا ﮐﻪ در او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ،
آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ و ﺗﺨﺘﻬﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ و رﯾﺎﺳﺎت و ﻗﻮات ،ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او و ﺑﺮای او
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،و او ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و در وی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﯿﺎم دارد ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  16 : 1و . 17
ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ  ،ﻋﺠﺐ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای! وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﯿﺴﯽ زاﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و او را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻮده،
ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اول ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﺧﺪا را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ اﺑﺪی ،ﻧﺎم او ﻧﺨﺴﺖ زاده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ،
ﻣﺎ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا
"و ﯾﮑﯽ از آن ﭘﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎش! اﯾﻨﮏ آن ﺷﯿﺮی ﮐﻪ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا و رﯾﺸﻪ داوود اﺳﺖ ,ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب و
ﻫﻔﺖ ﻣﻬﺮش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ".ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ 5 : 5
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎدوی ﻋﺮوﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻫﺪﯾﻪ دادﯾﻢ و ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ
آن ﺑﺮای ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ" ﺧﺪا آن را ﮔﻔﺖ ,ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ,ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ".ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ,اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮری ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ" ﺧﺪا آن را ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ آن را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ
آن اﯾﻤﺎن دارم .ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .ﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻼم
ﺧﺪاﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ .وﻗﺘﯽ در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺒﻮﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺒﻮت اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻧﺒﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ,در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ"ﻋﺼﺎ از
ﯾﻬﻮدا دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﯽ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻬﺎی وی ﺗﺎ ﺷﯿﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﭘﯿﺪاﯾﺶ " 10 : 49
اﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﺒﻮﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿĤﻣﺪﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺤﻘﻖ آن
ﻧﺒﻮت اﺳﺖ .ﮐﻼم ﺧﺪا آن را ﮔﻔﺘﻪ ,ﻋﯿﺴﯽ آن را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و وارﺛﺎن آن ﻧﺒﻮت ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﮐﺘﺎب
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا داده
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺮ ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ,
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا .او ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر و ﻗﺪرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ .او
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم اﻣﺘﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ زاﻧﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس در ﻣﻮرد ﺷﯿﻄﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,و او را" ﺷﯿﺮ ﻏﺮان" ﺧﻄﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﻧﯿﺴﺖ ,او
ﺷﯿﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ .ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺮش ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس
ﻣﯿﺸﻮد ,اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن را در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿĤورد .ﺷﯿﻄﺎن رﺋﯿﺲ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻫﻮاﺳﺖ ,وﻟﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺰان ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﺮه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ,ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس او را ﺷﯿﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ای ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا داده ﺷﺪ.
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻬﻮدا ﻗﺮار داﺷﺖ ,ﺷﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎد را ﺑﺎﻻ
ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ .او در ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ از او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ روز از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .او ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ او ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ,اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ .و ﺷﻤﺎ آراﻣﺸﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
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رﯾﺸﻪ داوود
"و ﯾﮑﯽ از آن ﭘﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎش! اﯾﻨﮏ آن ﺷﯿﺮی ﮐﻪ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا و رﯾﺸﻪ داوود اﺳﺖ ,ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب
و ﻫﻔﺖ ﻣﻬﺮش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ".ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ 5 : 5
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻋﺎﻟﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ,در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻟﻮﻗﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺎرﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
و ﻣﺮﻗﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺧﺎدم ﻫﻤﻪ ﺑﻮ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬارﯾﺪ ,اﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﯿﺴﺖ .او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ ,و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدم ﺷﺪ.
ﻋﺠﺐ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ! در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﻮد .در واﻗﻊ او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ داﺳﺘﺎن او.
ﻋﯿﺴﯽ اﻟﻒ و ﯾﺎ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ,او ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮ واﻗﻌﯽ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ,ﻧﻔﺲ و ﻗﻮت ﻣﺎ از او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﻮم ﺧﺪا در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ,ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ داوود ﻣﯿﺸﻮد .او ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد .از
او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪ داود ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ داوود در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ داوود ﺑﺎﺷﺪ ,ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮده .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و رﻫﺒﺮی داوود ﻫﻤﻪ از
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه  .زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .ﯾﮏ روز ﻫﺮ ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ ,ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﯿﺴﺖ .او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﺎﺟﺪار ,ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎﺟﺪار ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ او ﮐﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ زاﻧﻮ زده و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ .ﻋﺠﺐ وﻗﺖ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ روح ﺧﻮدش آﻣﺪ ﺗﺎ
در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .او ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﻋﻮض ﮐﺮد .آن ﺷﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده .او ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺮد .او ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﺑﻮد ,او رﯾﺸﻪ داوود ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎری را
ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ,ﻓﻬﻤﯿﺪم و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ,ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ,ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻮد .آن ﺷﺐ دﻋﺎ
ﮐﺮدم وﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪا ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺮوم ,ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺨﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد ,ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ از آن دﻋﺎی ﺧﻮدم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺮوی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ ,ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺣﮑﯿﻢ .او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﺗﻮ داد .ﭼﺮا اﻣﺮوز زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ ,اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ او رﯾﺸﻪ داوود اﺳﺖ ,ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدم ﺷﺪ.
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آﻣﯿﻦ
"و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻻﺋﻮدوﮐﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ,آﻣﯿﻦ و ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ و ﺻﺪﯾﻖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ".ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ 14 : 3
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﺖ ﺧﺪا آوردم و ﻓﺮﯾﺎد زدم  :آه ﺧﺪاوﻧﺪا ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮا در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻣﯿﺪم ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ,ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﻮدم ,ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا دﻋﺎی ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ
او ﮐﺎﻣﻼً اﻣﯿﻦ و وﻓﺎدار ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺟﻮاب داد .ﯾﮑﯽ از ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا در "وادی واﺑﺴﺘﮕﯽ" ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اراده او را اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ .ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در "وادی ﺷﮑﺴﺖ" ﻗﺪم ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ در "وادی واﺑﺴﺘﮕﯽ" ﻗﺮار دارﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وادی
ﺗﺎرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺎﻣﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ,1980زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﯾﻦ وادﯾﻬﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻢ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و در دوران ﺗﺎرﯾﮏ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮدم .ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ,داﺋﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ,ﺳﮑﻮرﯾﺘﺎت ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ
روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدم .اﻣﺎ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ او درﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎز ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدم .و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮوم و
ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ .ﺳﺎل  1988زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮن ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷﻮم ,ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﮔﻦ ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﻦ
داﺧﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎ .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﻦ را از ﺗﺮن ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ را ﻣﺼﺎدره
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ,ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ,اﻣﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ام را ﻧﺒﯿﻨﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ ,ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺴﻮس ﺧﻮردم ,ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺑﻮدم .ﻓﺮﯾﺎد زدم و ازﺧﺪا دﻟﯿﻞ اﯾﻦ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .و اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﭼﯿﺰی در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺧﺪا دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش آورده ﺑﻮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم آورد .ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪم ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ,اﺟﺎزه ﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺧﻮدم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اراده ﺗﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ.
آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺮودی زﯾﺒﺎ در ذﻫﻨﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ " .ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ ,ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ ,ای ﭘﺪر .ﻫﺮ روزه از
رﺣﻤﺘﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮم ,ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺑﻢ ,ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ ,ﺑﻬﺮم ﭘﺪر " .ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او ﮐﺮدم ,ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﺮ روی اﻣﺎﻧﺖ و وﻓﺎداری ﺧﺪا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدم.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آن ﺳﺎل از روﻣﺎﻧﯽ راﻧﺪه ﺷﺪم ﺧﺪا اﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﻋﺪه اش ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ,اﻧﻘﻼب ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا در اﺳﺘﺎدﯾﻮﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر .ﻣﻦ در
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدم.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ,در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس داده ﺷﺪه اﺳﺖ ,آﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﻓﺎداری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ راﺳﺖ ,ﻣﻄﻤﺌﻦ و وﻓﺎدار اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ,آن ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﯿﻦ ﺑﺸﻮد ,ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎً اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻦ ,ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ
در وﻋﺪه ﻫﺎی او ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ" :ﻣﯿﻦ اﺳﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد".اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن 24 : 5
وﻗﺘﯽ او را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺻﺪا زده و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿĤﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او اﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
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(اﻓﺴﺴﯿﺎن 19 :2و  (20ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﯾﺐ و اﺟﻨﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا .و ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎ
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ و در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده؛ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده,
دوﺳﺘﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻦ را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮادری ﻣﺒﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮزﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪا او را
ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .وﯾﺪ آﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮزﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﻓﺘﻨﺪ .وﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ام .او در ﺑﺮزﯾﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم"ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﺑﺸﺎرت"
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﯾﮏ روز وﯾﺪ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او دوﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد
زد " ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﺎن اﻓﺘﺎده!" وﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ دوﯾﺪ و ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺮی را ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ  ,او ﻣﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﻤﺎری او را در ﭼﻨﮓ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮد .وﯾﺪ ,ﺧﺮد و داﻏﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ,او ﺧﺪا را دوﺳﺖ داﺷﺖ ,او
ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺖ ,و او ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺮی را ﻧﯿﺰ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺟﺴﺪ او را ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آوردﻧﺪ و ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺮﺣﯿﻢ او ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻢ .وﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﺮی ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ,ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ":وﻗﺘﯽ
ﺷﺮی ﻓﻮت ﮐﺮد ,اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ,ﮐﻪ در ﭼﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﮏ اﻓﺘﺎده ام .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ رﻓﺘﻢ  ,ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ  ,زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼ"
ﻣﺄﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺎه رﺳﯿﺪم ,و در آن اﻧﺘﻬﺎ ﺻﺨﺮه ای ﻗﺮار داﺷﺖ  .آن ﺻﺨﺮه ,ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺮا از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺑﺮﻫﺎی
ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ,آن ﺻﺨﺮه ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
وﯾﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ  ,ﺷﻌﻠﻪ ای از آﺗﺶ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ او را از ﺗﺠﺮﺑﻪ درد و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دور ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ داﺷﺖ .رﻧﺞ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺄﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺧﺒﺮﺧﻮﺷﯽ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺻﺨﺮه ای وﺟﻮد دارد ,و آن ﺻﺨﺮه ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ  .او ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای آﻧﻘﺪر
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ,ﻫﯿﭻ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ آﻧﻘﺪر وﺣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی دارﯾﻢ ﻫﻢ در ﻣﺮگ و ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ.
ﭘﻮﻟﺲ و ﭘﻄﺮس ﻫﺮدو ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ را ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ ,ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﯾﻢ او ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ اﺳﺖ و ﺳﻨﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ,ﺳﻨﮓ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮن اول را ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺖ .و ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ,ﻫﺮدو ﭘﻮﻟﺲ و
ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.اﻣﺎ ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ,ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺪا را در ﻗﺮن اول ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺸﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده .ﭘﻄﺮس در روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻮد  .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .
ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ,ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﮑﺸﺪ  ,اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ,و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
وﯾﺪ ﮐﯿﻨﻪ  ,ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ  ,ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎی زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮروی ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﺞ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ آﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎدﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺑﻮزد ,ﺑﺎران ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﺮورﯾﺰد ,ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠﯽ ﺳﺮﮐﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ؛
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ,آﻧﮕﺎه ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در وﺳﻂ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ,ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺪ ﮐﯿﻨﻪ آن ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﺮد.
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رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن
اول ﭘﻄﺮس (  4:5ﺗﺎ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ,ﺗﺎج ﻧﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺟﻼل را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ).
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ازدواج ﮐﻨﯿﻢ ,ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮل ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ,اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! و واﻗﻌﺎ" ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮده .ﭘﯿﺮوی ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از
ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻵن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻵن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ  ,روزی ﺑﺮاﯾﻢ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ,واﻗﻌ ًĤاﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ..
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻘﺪر در رﻫﺒﺮی ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯿﻢ اﻣﯿﻦ و ﺑﺎ وﻓﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ آورده ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻠﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .و
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮی از ﻧﻔﺮت ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .او ﻣﺮا ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ و ﭘﯿﻐﺎم
اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺤﺒﺖ اورا ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ.
اﻣﺎ او ﻫﻤﻪ راه  ,ﻣﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﻢ .ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ای  5ﺗﺎ  10ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮح ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺮروزه ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺨﺖ ﺧﺪا
ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدم و رﻫﺒﺮی او را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪم .او ﻧﻘﺸﻪ ای ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﻣﺮا در راه ﭘﯿﺮوزی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد ,او درﻫﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  ,درﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ,او ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺑﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﻼق ﺷﺪه " ﺷﺒﺎن " اﺳﺖ .ﻣﺰﻣﻮر ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ
اﺳﺖ  .ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد" ) ﻣﺰﻣﻮر  (1:23ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ,و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن .ﺷﺒﺎن
ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ,ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ او را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ" ﺣﯿﻮان ﺑﯽ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ
دارﻧﺪ از ﮔﻠﻪ دور ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮروز ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ  .ﻫﺮروز ﺑﺎﯾﺪ آب
ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺰو ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻋﯿﺴﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن .او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻧﻘﺸﻪ او ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ دور ﺷﺪه اﯾﻢ .او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه
ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻋﻄﺶ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎرا ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ او ﻣﺎ را از ﺗﻤﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﻣﺎن )ﺷﯿﻄﺎن( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی او در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ ,ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﺮده ام .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ
ﮐﻨﻢ.در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻧﯽ دارم  .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ,ﺑﻠﮑﻪ "رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن" ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ آراﻣﺶ اﺳﺖ .او ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ دارم آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .او
ﻣﺮا از ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮروز ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮم ,ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮم و او را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﺎ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ,ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﺴﯽ "رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن" ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﻠﺒﺘﺎن او را ﺟﺎی
دﻫﯿﺪ ,او ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
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آدم آﺧﺮ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اول ﯾﻌﻨﯽ آدم ﻧﻔﺲ زﻧﺪه ﮔﺸﺖ ,اﻣﺎ آدم آﺧﺮ روح ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺷﺪ ).اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ) ١۵ : ۴۵
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﯾﺪه ام .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زودﺗﺮ ,ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﮐﺸﻮر رواﻧﺪا ,ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای دﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﻪ "ﻫﻮﺗﻮ" ﺑﻮد و ﺷﻮﻫﺮش از ﻗﺒﯿﻠﻪ "ﺗﻮﺗﺴﯽ" آن زن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ داد ﺗﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﺴﺪش را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻇﺮف  1ﻣﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد" .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺗﺴﯽ ﻫﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  ,ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﯾﺪ .
ﺑﮕﺬار  4ﺗﺎ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﺒﺮم و آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت و  3ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﯾﺪ" .ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﺑﺮد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ زﻧﮓ زد و آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪم
واﻗﻌﺎ" ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪم .واﻗﻌﺎ" ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .آﻧﻬﻢ در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮن  .20از ﺧﻮدم ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺟﻮاب ﺳﺌﻮال ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ":و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ" ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ".آدم ٫اﻧﺴﺎن اول اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد ,او از ﺧﺪا ﻧﺎ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﺮد .و اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺮ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﺗﯽ ﮔﺬارد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﮑﻨﺪ ,ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دﻧﯿﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و آراﻣﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد.ﭘﺲ از آن ﻃﻤﻊ ,ﻗﺘﻞ ,ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺿﺪ
اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﺬرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده  ,ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ  ,اﻧﺴﺎن اول آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ  ,آن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺑﺮروی
 DNAاﻧﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ,از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و ﻣﺎ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪن ﺗﺮاژدی ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ دﻫﺸﺘﻨﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در رواﻧﺪا در ﺳﺎل  1994اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ٫ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻮرد آدم اول
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ در آدم آﺧﺮ دارﯾﻢ ﻧﯿﺰ ٫ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ﭘﻄﺮس رﺳﻮل ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدم
آﺧﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,آدم اول راﺑﻄﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺪا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ,اﻣﺎ آدم آﺧﺮ آن راﺑﻄﻪ را دوﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد .آدم اول ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮔﻨﺎه آﻟﻮد و ﻧﺎﭘﺎک ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ,اﻣﺎ آدم آﺧﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ را ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎ و زﻧﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺎ آورد .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " :اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻄﯿﻊ وی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ,آﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ او را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﯿﻊ وی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ,ﺗﺎآﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﮐﻞ در ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ) .اول
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن " (28:15
ﻧﺎم آدم آﺧﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻣﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ,ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ,ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .اﻣﺎ ﻋﻨﻮان" اﻧﺴﺎن آﺧﺮ" واﺿﺤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد او اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺒﺮﻫﻦ و واﺿﺢ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﯿﺰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ
اﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد .او ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .او ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت و آدم
آﺧﺮ اﺳﺖ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﺑﻮد  .وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدد ٫روح ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ او ﻣﺎ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد  .ﻣﺎ ﻗﺪرﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎ
ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﺳﺎرت ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ,ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﺎن٫
ﻗﺪرت روح او را ﮐﻪ در ﻣﺎﺳﺖ ٫ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ .اﻣﺮوز ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ  ,او ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺮوزی ﺷﻤﺎﺳﺖ.
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ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
"و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺻﻬﯿﻮن و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ".اﺷﻌﯿﺎ
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در ﻣﺮز ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ,ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺮات ﻧﻤﯽ داد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ,در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدم .ﻗﺮار
ﺑﻮد ﺑﺎ دو ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻟﻮﯾﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﺑﺮوم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿĤﻣﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺟﺰ ﺷﻬﺮت و آﯾﻨﺪه در اﻧﺘﻈﺎرم ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﺧﺘﻪ و از دﺳﺖ داده ام .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ام ,ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را رﻫﺎ ﮐﻨﻢ ,آﯾﻨﺪه ای درﺧﺸﺎن ,ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ ,و اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدم در داﻣﯽ -ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ام .ﭼﻄﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺪ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم؟
ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ,از ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮدم ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روز ﺑﺮ ﻟﺐ آن ﺻﺨﺮه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ,ﺑﻪ
درﯾﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدم.
اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ,ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدی درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .او از زﻣﻨﯿﻪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺮق داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮده  ,ﻣﺎدرش او را ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﯿﮕﺬارد .او از ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ای دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮده .ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻢ او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ .او ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺧﻮب ﻧﯿﺰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ .آﯾﻨﺪه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎرش ﻧﺒﻮده .اﻣﺎ او ﭼﯿﺰی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ در ﻣﻮردش ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ .او در ﻗﻠﺒﺶ
آراﻣﺶ داﺷﺖ ,و در زﻧﺪﮔﯽ اش ﻫﺪف ,و او ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ از راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ اش ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آن ﺷﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻮض ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﻦ دﻋﺎ
ﮐﺮدم و از ﻣﺴﯿﺢ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .از ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و از درون ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺎزد .وﻗﺘﯽ وارد
آن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪم ﯾﮏ آدﻣﯽ ﺑﻮدم و وﻗﺘﯽ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدم .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽ اش ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ.
ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه و ﺣﻤﺎﻗﺖ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم ,ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدم ,و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ از اﻣﯿﺪ و آﯾﻨﺪه زﯾﺒﺎ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻫﺪف داﺷﺘﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺮود
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری داﺷﺖ " .ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ام  ,ﮐﻮری ﺑﻮدم وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه ام .ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
ﻗﻠﺐ ﻣﺮا در دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم ,او ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﺎی اوﻟﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻗﺴﺘﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدم او از دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺖ .او از ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯿﺮون آورد ,از ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﺮوزی را ,و از ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﯾﺎس ﺷﺎدی را  .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺪﮔﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪه ,ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .اﺷﻌﯿﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ وﻋﺪه را  2000ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .او ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﺎی اول ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .او ﺧﻮﻧﺶ را رﯾﺨﺖ ,آه ﭼﻘﺪر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را اﯾﻨﻘﺪر دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮدش ﺑﺨﺮد.
او ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ ,او ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ,اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺪ ,او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﺎی اوﻟﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻮر ﺷﺪه اﯾﺪ ,او ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .او ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺎﻣﺶ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺳﺘﺎره درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ
"ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﻮر ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ .ﻣﻦ رﯾﺸﻪ و ﻧﺴﻞ داود و ﺳﺘﺎره درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ ﻫﺴﺘﻢ " .
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ام آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ,اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎره اﻏﻠﺐ در اﻧﺘﻬﺎی
ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎ ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻧﺪﮔﯿﻬﺎ ,ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮد ,ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺮس ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن ﻣﯿĤﯾﺪ .ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ را
ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,و ﯾﺎس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮد ,ﮐﺎﻣﻼً آَﺷﻔﺘﻪ و
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ٫ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪون ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻗﯿﺎم او از
ﻣﺮدﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪه" ,ﺳﺘﺎره درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ" اﺳﺖ .ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه روز ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ,و ﻧﻮر زﻣﯿﻦ را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﯿﮑﻨﺪ ,و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮ آن در ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﻣﺶ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺘﺎره درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﻬﺎی ﻣﺎ را روﺷﻦ ﻣﯿﺴﺎزد .ﭘﺮی ﺟﻼل ﺧﺪا در او
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ,ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ,ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در آن ﻣﻮﻗﻊ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ,و ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
اﻋﻀﺎی آن را ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪم ﭘﺴﺮم رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد ﻗﻠﺒﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﯾﮕﺮی ,واﻗﻌﺎً آرزو
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮ ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم دوران ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ,وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﺎر زﯾﺎدی
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﺎً ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد.
در ﻃﻮل آن دوره ,ﺧﺪا ﻋﻤﯿﻘﺎً در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮم ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺑﯿﺪاری واﻗﻌﯽ در ازدواج و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن دوران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ اﻏﻠﺐ آﻟﺒﻮﻣﻬﺎی آﻧﺎن را ﮔﻮش ﻣﯿﮑﺮدم .در ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ آﻫﻨﮕﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ "در وﻗﺘﺶ ,او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ,در وﻗﺘﺶ" ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از دوران ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ,اﻣﺎ اﻣﯿﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﯿﺠﻮﺷﯿﺪ ,ﺷﺐ ﺑﻮد ,اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ,ﺳﺘﺎره
درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﻣﯿﮑﺮد.
و او ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و درﺧﺸﯿﺪ .ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﻣﺎ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ,او زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎ داد .ﻣﺎ از دوران ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .از اون ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ " ,ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﮔﺮ از آن دوران ﺳﺨﺖ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ,ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻵن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ,اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻤﺪادﯾﻢ" .ﺧﺪا از ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻼل ﭘﺴﺮش ,ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .و
ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎره درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ و او را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺟﻼل او ﻫﻤﯿﺸﻪ ,ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﻣﯿﺮاﻧﺪ .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺪوﺳﯿﺖ او ﺷﺮﯾﺮ را رﺳﻮا ﻣﯿﺴﺎزد ,ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪرت او ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯿﺴﺎزد .ﺟﻼل
و ﺷﮑﻮه ﻣﺤﺒﺖ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ .آه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺪرﺧﺸﺪ ,اﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ,ﺷﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯿĤﯾﺪ ,زﯾﺒﺎﯾﯽ رو ﻣﯿﮑﻨﺪ ,و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻼل او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻪ او "ﺳﺘﺎره درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ" اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوران ﺳﺨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﻗﺮار دارﯾﺪ ,ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮد ﻏﺮق ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ,ﮔﻨﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎ را ﮔﯿﺞ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن,
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ,اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ,ﺳﺘﺎره درﺧﺸﻨﺪه ﺻﺒﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ,و ﻫﯿﭽﮕﺎه از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ,ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .روز ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ .و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺟﻼﻟﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ.
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ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و رب و اﻻرﺑﺎب
"ﮐﻪ آن را ﻣﺘﺒﺎرک و ﻗﺎدر وﺣﯿﺪ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻠﻮک و رب اﻻرﺑﺎب در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آورد ".اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس 15 : 6
ﺻﺒﺢ ﺣﯿﻠﯽ زود ﺑﻮد ,ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ زد ,ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪاری ﻣﻦ ﺑﻮد ,ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮاب و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺪار ,ﺗﻠﻔﻦ را ﺟﻮاب
دادم ,ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم ,ﺻﺪاﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ از آن ﻃﺮف ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﻤﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ,ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ؟ واﻗﻌﺎً ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻫﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ,وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ,ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ,روﺳﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ,ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ,ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮان ,رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ,رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮران و ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس او را ﭘﺎدﺷﺎه ,ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ .او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت
اﺳﺖ ,و ﻧﺎم او ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ,اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﺮ روز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.
او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ,ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮش  .ﻣﻦ ﺟﺪاً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮت ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﭼﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ,ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ,ﺑﻠﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ,ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ,و آﻣﺎده ام ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮم .ﺑﻨﺪه
ﻓﺮوﺗﻦ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺸﺘﺎق ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ.
ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ اﻗﺘﺪاری ﺑﺮﺗﺮ از
اﻗﺘﺪار او ﻧﯿﺴﺖ ,او ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺮده و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار را در دﺳﺖ دارد.
اﮔﺮ در ﻃﻮل دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ,ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درس ﺑﺰرگ اﺳﺖ :ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار در ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ,در واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﯾﺎ ﺑﯿﺠﯿﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ,ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار در ﭘﺎی ﺗﺨﺖ ﺧﺪا ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و در دﺳﺘﻬﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ اﯾﻨﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎدﻣﯽ رﻧﺠﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ,و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺮد ,ﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﭘﺮ ﺟﻼل ﺑﺮوﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ,ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻠﻮک و رب اﻻرﺑﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﺪا دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﻢ .و آﻧﺠﺎ
ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮت و اﻗﺘﺪار اﺳﺖ.
در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه زاﻧﻮ زﻧﯿﺪ .او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رب اﻻرﺑﺎب ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ .روی او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ,ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر او ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ,او از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" :ﺑﯿﺎ" آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ,و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﺮوﯾﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
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زﻧﺪه
" ﻣﺮده ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮت و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ".ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ1 : 18 .
در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 20 ,ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ,ﺟﺮج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ,در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه و ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺳﻌﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ ده روز ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ,و درﺑﺎره اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪاد .در اواﺳﻂ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ,ﺟﺮج ﺑﻮش رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ,از اﻗﺪام ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدی ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺗﺎد ﺑﯿﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ,و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪ ,ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻤﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر رود .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﺲ از آن از ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﺮ ﮐﻪ در
آن ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻗﺪر داﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻟﺮی ﮐﯿﻨﮓ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﯿﺰا ﺑﯿﻤﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد .ﻟﺮی ﮐﯿﻨﮓ از ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﻤﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮت
او در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﺳﺨﺖ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮد .آن زن ﺑﻪ او در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن ﺷﻮﻫﺮش ,و اﯾﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻔﺖ .او
ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ,ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ روز ﺷﻮﻫﺮش را دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﺧﻮدش
ﻧﯿﺰ ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻗﻮت آن زن از اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺘﻨﺪ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن او را از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ راﺑﻄﻪ ای ﺷﺨﺼﯽ دارد ,و
ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮت ﻟﯿﺰا ﺑﯿﻤﺮ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ,زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮگ ﻫﯿﭻ ﺗﺴﻠﻂ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺮو واﻗﻌﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺪارد .و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺷﺪ ,و او اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺷﮑﺴﺖ داد .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﻋﻈﯿﻢ آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺸﻨﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺮار داده اﻧﺪ .او ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ,او زﻧﺪه اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﻮد و اﻻن زﻧﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎده ام .ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ام .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ,از ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺒﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .و
دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺪی در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .و آن ﻗﺒﺮ ,ﻣﻘﺒﺮه ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .او زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺗﻤﺎم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ,زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺰا ﺑﯿﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن ﺟﺮات ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت اوﺳﺖ .او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺮگ و
ﻫﺎوﯾﻪ در دﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ .ﻧﺎم او ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﻧﺎم او زﻧﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ,ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺮدﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ,
ﭘﺲ ﻻزم دارﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺮ آن زﻧﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ,ﻋﯿﺴﯽ .او ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد ,و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ,
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .او زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﯿﺎت اﺑﺪی را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
"ﮐﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ؟ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ".اول ﯾﻮﺣﻨﺎ5 : 5
واﻗﻌﺎً ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  2ﺑﺮادر در ﻣﺴﯿﺢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ آﻣﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮح ﺑﯿﻦ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
دوﺳﺖ ﻣﻦ از ﮐﺸﻮری ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در آن ﺗﺤﺖ ﺟﻔﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ در آن
ﮐﺸﻮر ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺎم آن ﺷﺨﺺ را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﺎم ﮐﺸﻮرش را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ,زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر او
را در ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ او را ﭘﻞ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﭘﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻋﻮض ﻣﻦ در
ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدم .در ﮐﺸﻮری ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ .ﻣﻦ در ﮐﺸﻮری ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام ﮐﻪ
ﻣﯿﺮاث ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺸﻮد ,ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی
زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ,اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪم او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﻣﻦ و ﭘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق داﺷﺘﯿﻢ ,اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ .ﻫﺮ دوی ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
ﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ دو ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭘﻞ ﺧﻮد را ﻋﺎﺟﺰ ,درﻣﺎﻧﺪه و
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ,زﯾﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻢ ,ﭼﻮن
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﭘﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﺎرﻫﺎی درﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ,اﻣﺎ اﺻﻼً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ درﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ,وﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻫﺮ دو ﻣﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ را در ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮردﺷﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮏ روز از ﭘﻞ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮود .ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ,او ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .او دﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻗﺮار داده ﺑﻮد .از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدی
را در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮم .در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﻐﺎم او ,ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ام ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارم .آن ﺷﺐ اﯾﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻗﺮار دادم .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺎ را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮ دو ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﯾﻢ .و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ .ﻣﺎ در ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﭘﯿﺮوزی را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ,ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ  ,ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ,ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﺮﯾﺮی در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﯿﻢ .در واﻗﻊ او ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل در ﻣﻮرد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ" .ﮐﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ؟ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ ".اول ﯾﻮﺣﻨﺎ 5 : 5ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎ ﯾﺎ ﻗﺪرت اراده ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ -و ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ او ﮐﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺧﻮب ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺒﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ
او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .اﮔﺮ ﻋﯿﺴﯽ واﻗﻌﺎً ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ,ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او آﻧﻘﺪر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ روح او درون ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ,آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ,او ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎﺳﺖ -ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻣﺮدی از ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺮدی از آﻣﺮﯾﮑﺎ -آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ .ﻫﺮ دوی ﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﯿﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺮزوی از اﯾﻦ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ,وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
"آﻧﮕﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدد ,و در آن وﻗﺖ ,ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻮاﯾﻒ زﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن ,ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ " .اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ 30: 24
ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﻇﻔﺮ ,و ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺧﺎک ﺑﻪ ﯾﺎﺑﻮد ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮوزی راه ﺧﺎﺻﯽ
دارد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﺑﺮای ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪه ام .ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ,در ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ درﺧﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ و اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎﯾﯽ آورد
ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آﻫﻦ و ﺑﺘﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد.
اﻣﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ,ﺗﯿﺮ آﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط از آن ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻓﺮم ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺰاران ﺗﻦ آﻫﻦ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ,اﯾﻦ ﺻﻠﯿﺐ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻨﺨﻮرده ﺑﻮد .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ,ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ,و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آوارﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .آن ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اش ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد .ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ,اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ,ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آن ﺑﻮده
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ,آن ﺻﻠﯿﺐ ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ.
ﻣﻬﺎﺟﺮان اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ آزادی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ ,ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ
 2000ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﻬﺎدت آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ,از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻧﻬﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن دﺳﺖ و ﭘﯿﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﺮا ﺻﻠﯿﺐ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺰرگ اﻣﯿﺪ ,آراﻣﺶ و آزادی اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد ,و ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داد .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ,ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ روز او ﺗﺨﺖ ﺟﻼل ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ,از ﺑﺎﮐﺮه ای ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ,و ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣﺴﺢ ﺷﺪ .او ﮐﺎﻣﻼً
ﺧﺪا و ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس او را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ,اﻣﺎ او ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی او
اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ,دوﻣﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ او.
ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده درﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت او
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا داﺷﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮد در ﺟﻼل ﻧﻤﺎﻧﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﺮد و اﻧﺴﺎن ﺷﺪ .ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ) آدم( ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ) ﻋﯿﺴﯽ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ .آه ﻋﺠﺐ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای.
ﺑﻠﻪ ,ﻋﯿﺴﯽ  2000ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ و آوار ﺑﺸﺮی ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﯿﻦ دو دزد آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ[ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن.
او را ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺮد ,ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ,ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ,ﻣﺮد .و  3روز ﺑﻌﺪ ,او
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از ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺪون ﻣﺮگ او ,ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ! او زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ,ﺻﻠﯿﺐ ﻫﻨﻮز
ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ .و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ -ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن.
ﺑﻠﻪ ,ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ را درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﻣﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .در ﺻﻠﯿﺐ آزادی اﺳﺖ.
ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻠﯿﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺰ در ﺻﻠﯿﺐ ﻫﺴﺖ .در ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺠﺎت وﺟﻮد دارد .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺮد .و دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .او در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر اﺳﺖ .و ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻗﻮت و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ,او زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را از ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﮐﭙﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .در ﻣﯿﺎن وﯾﺮاﻧﻪ ای از ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯿﻬﺎی از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روی آن ﺻﻠﯿﺐ اﻧﺠﺎم داد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺻﻠﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ,ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ از ﻧﺠﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﭘﯿﺮوزی
در زﻧﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ.
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رﺑﯽ
"ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺘﺎد ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﯾﯽ! ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ " 49 : 1
ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎص ﻧﺎم ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ در ذﻫﻨﻢ ﻣﯿĤﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﯾﺎد داد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ .ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ .ﻣﻌﻠﻢ
رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﻓﮑﺮی ﺧﻼق داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ.
ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻣﺎ در ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎم او
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اش ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد داده .او ﺑﻪ ﻣﺮدان
و زﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ,ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻼﻣﯽ
ﭘﻮچ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺎن او ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﻠﯽ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ "آن ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ,ﻧﻪ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ " .ﺑﻠﮑﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ اﻧﺠﺎم داد .و او ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزه ﻫﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ,آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ,او را اﺳﺘﺎد ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
او ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد .اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﻪ او از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش اﻟﻬﯿﺎت ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .رﻓﺘﺎر او ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺒﻮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی او ﻧﯿﺰ از ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻬﯽ داﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .او
اﺳﺘﺎد ﺑﻮد ,ﭼﻮن او ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ و ﻋﻠﻮم ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ  ...راﺳﺘﯽ  ....ﻫﺴﺘﻢ .راﺳﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ .او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﻌﺠﺰات ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺷﻬﺎدت ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
ﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﻤﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .رﺑﯽ ,ای اﺳﺘﺎد ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﯾﯽ! ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ ,ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد .او ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ
او ﻫﺴﺘﻨﺪ.او ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﺪ .او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻋﺪه اش ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻣﺎ او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد.
ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ,ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ .و او ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ راه زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .او آرزو دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﯿﺮوزی درزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .او راه ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﺠﺐ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﭘﯿﺮوزی راﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ,ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و ﮐﻼﻣﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎی او ﺑﺮوﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﻣﺸﯿﺮ
"زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ دوش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﯿﺮ و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و
ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ".اﺷﻌﯿﺎ 6 : 9
ﺣﻤﻼت ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺗﺎرﯾﺦ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ و
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺮ روح و روان ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از آن وﻗﺎﯾﻊ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ,و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯿﻨﯿﺴﺘﺮی ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮ ع
ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ,ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻢ.
دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻦ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .در ﻋﻮض او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﻤﯽ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ,ﺗﺮس اوﻧﻬﺎ رو ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده .ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻪ ".در ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی او ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ,ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ .در آن ﻣﻮاﻗﻊ ,ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎ اﻃﻼق ﺷﺪه ,ﻣﺸﯿﺮ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﻮرت دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﯾﺎ ﻣﺸﺎوری ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ,او ﻣﺸﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎوری ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ.
اول از ﻫﻤﻪ  ,ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﺪی
زاﯾﯿﺪه ,و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ ,ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ 2 ,ﺟﻔﺖ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﻦ ﺑﭽﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﯿﺮ و ﻋﺠﯿﺐ – ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ,اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی
اﺳﺖ .او ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﯿﺮ .ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮده .زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ او ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ .او ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺪاو ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .او ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .او ﺧﺪا/اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ او ﮐﯿﺴﺖ ,ﮐﺎﻣﻼً ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﭘﺮ از ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ,زﯾﺮا او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺑﺪون او وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ .آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ او ﻣﺸﺎوری ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ﻧﺰد
او ﻣﯿﺮوﯾﻢ ,ﻣﯿﻔﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ او از ﺑﻨﯿﺶ و ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺮﭼﻤﺸﻤﻪ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﺣﮑﻤﺖ او ورای درک ﻣﺎﺳﺖ .و ﭘﺮ از اﻋﺠﺎب و
ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﺸﯿﺮ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ.
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺣﻖ داﺷﺖ .ﺗﺮس ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ,ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ,ﻫﻮس و ﺣﺮص ,و ﺑﺴﯿﺎری
اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ .و ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ! آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ,ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ او ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺧﻮب .ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺑﺮ ﺗﺮس و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ,ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ,زﯾﺮا او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ .او ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
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ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ
"زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ دوش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﯿﺮ و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ
و ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ " .اﺷﻌﯿﺎ 6 : 9
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﻟﻮﺗﺮی در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮد ﺟﻮان ,ﺳﺎل آﯾﻨﺪه 100
ﻫﺰار ﺟﻮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.از ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و اﻋﻼم ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯽ.
از ﺳﺨﻦ او ﺟﺎ ﺧﻮردم و ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ دن.
اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاب داد ,ﻫﯿﭻ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاره .آن ﻣﺮد ﭘﯿﺮ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ,و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﺮﺗﺮﯾﻦ دوراﻧﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .او از ﮔﻔﺘﻦ زﻧﺪه ﺑﺎد ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زده ﺑﻮد .و او ﺗﻨﻬﺎ
اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد" ,زﻧﺪه ﺑﺎد ﻋﯿﺴﯽ" .و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ,آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ,ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻘﺪس و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ,از ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺨﻦ آﻧﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد .او در ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺪار و ﺛﺎﺑﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﻮن او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺖ  ,زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم .دو ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ و ﻣﻦ ,ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﯾﻢ ,و
ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺴﯿﺢ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  200ﻧﻔﺮ از آن ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ,ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا
ﺗﻮﻟﺪی ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ,و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .و در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
درﮐﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .او ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﻃﻮل ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮی اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ,در ﻧﺎم
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺟﻨﮕﯿﺪه و ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﷲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاران اﻧﺘﺤﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ,ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
دارﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺸﺎن در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را
از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ,در ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ,ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺧﺪای ﻣﺎ ,ﺧﺪای واﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و زﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ او ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮی اﺳﺖ .ﺟﻮاب اﯾﻦ
ﺳﺌﻮاﻻت را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴﯽ ,اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .او از
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ,ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی آن ﻧﺒﻮت را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ,و آن ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ.
ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ در ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را واﺿﺤﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻠﺴﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﻌﯿﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و واﻗﻌﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار از ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد .و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ,از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ
اﺷﺨﺎﺻﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ,و در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ,ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﺪ ,ﻧﺒﻮت او در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ,ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﺎن وﻟﺪ زاﯾﯿﺪه و
ﭘﺴﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﻧﻪ ﻣﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﮑﺎﯾﺎت دروﻏﯿﻦ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ ,اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺷﺨﺼﯽ واﻗﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ,ﻋﯿﺴﯽ.
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ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ,از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮد ,و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ,از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎدﻫﺎ از ﺻﺪای ﻋﯿﺴﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ او دﺳﺘﻮر
ﻣﯿﺪاد ﻟﻨﮕﺎن ﺧﺮاﻣﺎن و ﮐﻮران ﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮد .او آب را ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ,و ﺑﺎ  5ﻧﺎن
و  2ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ,اﻋﻤﺎل ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ,ﭼﻨﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده
اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ اﻗﺘﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ,اﻋﻤﺎل ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﺒﺎرت ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ .در او ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺴﺖ راه ﻧﺪارد .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ,ﮐﻪ او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮزوی ﻣﺎ را در ﻫﺮ
ﺟﻨﮓ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ او ﺑﺮ ﻧﻔﺮت ﺑﺸﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه .ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ او ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺮارت اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .او
ﻫﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ.او ﮔﻨﺎه را ﺷﮑﺴﺖ داده ,ﺟﻬﻨﻢ ,ﺷﺮﯾﺮ و ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮارت را ﻧﯿﺰ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ از ﺣﺪ زﯾﺎده ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.
ﻫﯿﭻ ﻣﺒﺎرزه ای آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ,ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ,و ﻫﯿﭻ ﺧﺼﻤﯽ آﻧﻘﺪر وﺣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ,ﺧﺪای ﻣﺎ
ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮی اﺳﺖ.ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮده .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﭘﺪر اﺑﺪی
"زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ اوش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﯿﺮ و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و
ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ".اﺷﻌﯿﺎء 6 : 9
ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮا ﺑﻮد .او
ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪ ,درک ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ او ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺷﻌﯿﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻬﺎم روح
اﻟﻘﺪس ﻧﺒﻮﺗﯽ را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد ﻋﯿﺴﯽ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎﯾﺪ " ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﻣﯿﺸﻮد" و " ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ" ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ,در ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ ای ﻧﺒﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ,ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر
اﺑﺪی ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ ادﺑﯽ و دﻗﯿﻖ از ﻋﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ " ,ﭘﺪر اﺑﺪﯾﺖ".
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮب و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده .ﻋﻨﻮان او " ﭘﺪر اﺑﺪی" ﻫﯿﭻ اﺟﺎزه ای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺎم او ,اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯿﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯿĤورد .ﻧﺎم " ﭘﺪر" ﻋﺒﺎرت آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .و ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .و ﻧﺎم " اﺑﺪی" ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ او ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .او ﺑﺪون ﺷﺮوع و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺖ .او ﺑﻮده ,ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ ,ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﮑﺸﻮف
ﺳﺎﺧﺖ ,ﺟﻮاب ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد " ,ﻫﺴﺘﻢ آن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ" ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " ﻫﺴﺘﻢ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .دﯾﺮوز او " ﻫﺴﺘﻢ"
ﺑﻮده ,اﻣﺮوز ﻫﻢ او ﻫﻨﻮز " ﻫﺴﺘﻢ" اﺳﺖ .و ﻓﺮدا ﻫﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن" ﻫﺴﺘﻢ" ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اش ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑﻼت او در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺤﺼﯿﺖ ﭘﺪرش
ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ .ﭘﺪر او ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻮد ,ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎدر دوﺳﺖ ﻣﺮا ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺰد و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .او ﭘﻮل ﺧﻮد را
ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﻟﮑﻞ ﻣﯿﮑﺮد .و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﮑﺲ رﻫﺎ ﮐﺮد و رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورد ,او ﺧﺪا
را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪرش ﻣﯿﺪﯾﺪ و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه او در اﮐﺜﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر زﻣﯿﻨﯽ اش ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺸﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺖ ,ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ " ﭘﺪر اﺑﺪی" ﺑﺎ ﭘﺪر زﻣﯿﻨﯽ اش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ
ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ .در او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ .و ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺟﺤﺎف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ راﺣﺘﯽ در
اوﺳﺖ .او وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻋﻬﺪه ﮐﺎری ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﯿﻢ ﻣﺎ رو ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ,در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ رو ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺎ رو ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ .او
ﭘﺪر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ,و در ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ,آه ﭼﻘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد.
اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﺪر ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .او ﭘﺪر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺪر اﺑﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ او ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪﺗﺎن
ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺖ .و او ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺒﺘﺮ از آن ,او ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ,ﻣﯿﺪاﻧﺪ زﯾﺮا او اﺑﺪی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ_ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺪر
اﺑﺪی اﺳﺖ ,ﭘﺪر اﺑﺪی ﺷﻤﺎ .ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ .او ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب
ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰﯾﺪ او ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارد .وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ روﯾﺪ ,او ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارد .ﻣﺤﺒﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ
ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ,ﻣﺤﺒﺖ او ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪر ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﺪر ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ,اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺪری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ,او ﭘﺪر اﺑﺪی اﺳﺖ.
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ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ
"زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ اوش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﯿﺮ و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ
و ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ".اﺷﻌﯿﺎء 6 : 9
در زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺧﻄﺮ در ﺗﮏ ﺗﮏ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺰﯾﺪه ,ﻋﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮور و ﺗﺮورﯾﺴﺖ
از ﻟﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺻﺪای ﻃﺒﻞ ﺟﻨﮓ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺑﺮﻫﻪ ای از ﺗﺎرﯾﺦ ات ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ در ﺳﺎل  1964در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن و در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
وارد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺨﻨﻮری ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﺟﻮان آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪم .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ,ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم و در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﻗﻠﺐ
ﺧﻮدم آن ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ,ﺑﺎ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮم ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻢ .اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻢ.
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻢ ,اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدم را در دل ﭘﺪر ,دوﺳﺖ دﺧﺘﺮم ﺟﺎ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ آن ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ زده ﺷﺪم .آن
ﺷﺐ در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺷﻨﯿﺪم .ﻣﺮدی در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ,و ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ,اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺮ او ﻗﺮار دﻫﻢ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورم.
آن ﺷﺐ ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدم .واﻗﻌﺎً دﻋﺎ ﮐﺮدم .اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮد را ر ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺮار دادم .او ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪ .او ﻣﺮا
ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮا از دورن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده ام .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺪه ام ,ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده ام .ﻋﯿﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ,اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آن آراﻣﺶ ,آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ و روح و ﻓﮑﺮ را در او ﯾﺎﻓﺘﻢ ,ﻣﻨﺒﻊ واﻗﻌﯽ
آراﻣﺶ را ,ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدم .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﮐﻪ " ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ" ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ .و ﻧﺎم او
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ,و درﯾﺎﻓﺘﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮم ,ﺑﺎ ﺧﻮدم و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﻢ.
آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ روﺣﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و آن درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم ,ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ای ﻧﺒﻮد" ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮد .ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
آراﻣﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ,او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺑﺪی آن آراﻣﺶ را ﻧﯿﺰ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺮار داد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از او
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ و اﺟﺎزه دﻫﻢ ﺗﺎ روح او در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .و آﻧﮕﺎه ﻣﻦ در آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ راه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ,ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
روزه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﺮوم.
ﺑﻠﻪ دﺷﻤﻦ روح ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .او ﺑﺮ ارواح ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ .او ﻫﺮ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آراﻣﺸﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ
ﻗﺮار داده از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﻣﯿﺮوﯾﻢ و
ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ,در آراﻣﺶ راه ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و آراﻣﯽ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﯿﺾ او را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﺸﯿﺪ .ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
وﻟﯽ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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اﻟﻒ و ﯾﺎء
"و ﻣﻦ هﺴﺘﻢ اﻟﻒ و ﻳﺎء  ,اول و ﺁﺧﺮ  -ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺁن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮐﻪ هﺴﺖ و ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ,ﻗﺎدر ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق ".ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ 8 : 1

ﺧﺎﻃﺮه آن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1998ﺑﻮد ,ﻣﻌﻤﻮﻻً درﭘﺮوازﻫﺎی  Cross Atlanticﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪم.
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ,در آن ﭘﺮواز ﺧﺎص ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ دﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ,ﺳﺎﮐﺖ
آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدم ,و روی ﺧﺪا را ﻣﯿﻄﻠﺒﯿﺪم .آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮر روﻣﺎﻧﯽ.
ﻧﯿﮑﻮﻻ ﮐﻮﭼﺴﮑﻮ ,دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﺮﯾﺮ روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ,ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯿﺪاد و ﺟﻔﺎ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .و اوﺿﺎع در آن ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯿﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ,ﯾﮏ آﻫﻨﮓ زﯾﺒﺎ و ﻗﺪﯾﻤﯽ داﺋﻤﺎً در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ " .ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ".
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ) آﻟﻤﺎن( ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ آﻣﺪ ,او ﻧﮕﺮان ﻣﻦ ﺑﻮد ,زﯾﺮا ﻣﻦ زﯾﺎد ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮدم .او اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ در روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم .و اﯾﻦ ﺳﺮود آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮدم.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮن ﻣﻦ آن ﺷﺐ ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ,ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮﺑﺎز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم ,و آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮕﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺷﺐ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ آﯾﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ام را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ .ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺘﻢ آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮوم  .واﻗﻌﺎً ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن آن ﺳﺮود دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ آﻣﺪ " .ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ ,ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ
وﻓﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮم ﭘﺪر" و ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﺮا از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ ,آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد" ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ای  ,دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﺖ را ﺑﺮ
روی ﺧﺎک روﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬارد" زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺳﻮار ﻗﻄﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ,ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ .اﻣﺎ آن
ﺳﺮود ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ ".ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ" ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ,در روﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ .و رژﯾﻢ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻮﭼﺴﮑﻮ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﮔﺮدﯾﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی اﻧﻘﻼب وارد روﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪم .ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺷﺒﯽ را ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ,ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ .آن ﺳﺮود دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ" ,ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ".
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻟﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻓﻬﻤﯿﺪم ,ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ,ﻣﯿﺪاﻧﺪ .او در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .او در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﻧﻘﺸﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ .راﻫﻬﺎی او ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از راﻫﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ.
او اﺑﺪی اﺳﺖ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .زﯾﺮا او از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ" اﻟﻒ و ﯾﺎء " اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درک و ﻓﻬﻢ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮده ,ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او اﺑﺪی اﺳﺖ .ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ در ﺑﻌﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ او ﻓﺮاﺗﺮ از درک و ﻓﻬﻢ ﻣﺎ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ,او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ,و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ زﯾﺮا او ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼً اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را درک
ﮐﻨﯿﻢ دﭼﺎر ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺟﻼل و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺨﺼﯿﺖ او را در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ .او ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭼﻪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد ,ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ز اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ,او ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺎ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻓﺘﺎد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ" ,ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻓﺎﯾﺖ"
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اﻣﯿﻦ
"و دﯾﺪم آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮده و ﻧﺎﮔﺎه اﺳﺒﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮارش اﻣﯿﻦ و ﺣﻖ ﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﻋﺪل داوری و ﺟﻨﮓ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ : 19
11
اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮔﺰارﺷﯽ ﺧﻮاﻧﺪم در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .او ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻗﻪ ود در اﺳﻼم
رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ .او ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮑﺸﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ آن
اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺷﺮﯾﺮ و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺒﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﻮاﺿﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ,ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪ ,او ﺧﻮد
را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮد .و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺶ  ,اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮی رﺳﻤﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺧﻮاﻧﺪم ,ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ام ,ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ",ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ را دوﺳﺖ دارم ,ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﻟﺸﮑﺮ او ﻫﺴﺘﻢ" ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮود ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﭘﯽ اش روم .... ,در ﭘﯽ اش ﻫﺮ روزه" اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ,
وﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ,ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ,اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ ,اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ,آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ از
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ.
اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ ,ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﯽ وﻓﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ .زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده
اﯾﻢ ,و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ راﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ,ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﻢ .آن ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻣﺎن .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﺮﺑﺎز ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻮده اﯾﻢ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺎت ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮ ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﻣﺎ ,او ﻫﻨﻮز ﺑﺎ
وﻓﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ او ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ او وﻓﺎداری ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ" اﻣﯿﻦ و وﻓﺎدار" اﺳﺖ .در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ,او ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ,ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و او را " اﻣﯿﻦ و ﺻﺪﯾﻖ" ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺟﻬﺖ و ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﺸﻮد ,ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮﮔﺮدد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ آﺗﺶ در آن ﮐﻮره اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ,ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ .او ﺑﺎ آن  3ﻣﺮد ﺟﻮان ﯾﻬﻮدی و در ﻣﯿﺎن آن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ,اﯾﺴﺘﺎد ,ﻫﯿﭻ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن آﺗﺶ ﭼﻘﺪر ﮔﺮم و ﺳﻮزاﻧﻨﺪه اﺳﺖ .او آﻧﻬﺎ را رﻫﺎﻧﯿﺪ .و او ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﮔﺪازه ﻫﺎی داغ ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺎم او " اﻣﯿﻦ" اﺳﺖ .او ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ,اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺒﻬﺎ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ﯾﺎ آﺗﺶ داﻏﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد او ﺟﺎ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ و ﺛﺎﺑﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
وﻓﺎداری او ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ,در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﻧﺎم او اﻣﯿﻦ
اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی اوﺳﺖ ,وﻗﺘﯽ درﯾﺎﺑﯿﺪ او ﮐﯿﺴﺖ ,ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎن را درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﺣﻖ
"و دﯾﺪم آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮده و ﻧﺎﮔﺎه اﺳﺒﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮارش اﻣﯿﻦ و ﺣﻖ ﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﻋﺪل داوری و ﺟﻨﮓ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ : 19
11
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺧﻮد ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد اﯾﻨﻘﺪر ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد؟ او ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪ,
ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ داد و دﯾﻮ زده ﻫﺎ را آزارد ﮐﺮد .اﻣﺎ او داﺋﻤﺎً رﻫﺒﺮان ﻣﺬﺑﯽ را ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯿﮑﺮد .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و
ﺻﺪوﻗﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را اﯾﻨﻘﺪر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﮑﺮد
ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ او ﮐﯿﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ او ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ "ﻣﻦ راه و راﺳﺘﯽ و
ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ"  .ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او راﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻧﺎراﺳﺘﯽ در او ﻧﯿﺴﺖ .او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﻏﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ " ,ﺻﺪﯾﻖ"
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ,اﯾﻦ دو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .راﺳﺘﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﻮ
و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ,ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﻄﺮودﯾﻦ و دﯾﻮزدﮔﺎن ,در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را
درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ,آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ,آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ,واﻗﻌﺎً ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام اﻧﺴﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ,آﻧﻬﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﭘﯿﺮو ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻢ ,زﯾﺮا او راﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﯾﺒﺎ و ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ,
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ .ﻋﯿﺴﯽ راﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ .ﻣﻦ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮای ﯾﮏ داﺳﺘﺎن و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﻢ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮم ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﺮای راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﻫﻢ.
اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ,ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزه زﯾﺎد ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ,ﭘﺲ ﺟﺰﺋﯽ از ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ .و ﮔﺮﻧﻪ  ,از ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ,اﯾﻦ آﻣﻮزه ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﯾﻢ.
اﻣﺘﺤﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً آﻧﭽﻪ را ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﯿﺪاری ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ,آن واﻗﻌﯿﺖ را در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﻌﺪ در آن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﺳﻠﻮک ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ واﻗﻌﯽ ,زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ ,اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ,دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از درون ,ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻗﻠﺐ و زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘﯽ ﺧﺪا روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺗﻮﺑﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
او ﻧﺸﺎﻧﻤﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ " اﻣﯿﻦ و ﺻﺪﯾﻖ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ,زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎ ﭘﺮ از راﺳﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوزی در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ واﻗﻌﯽ.
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ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ
"ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎﮐﺮه آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ  :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ".ﻣﺘﯽ : 1
23
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ آن واﻗﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  200ﻫﺰار ﻧﺮ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ﺗﯿﺴﯽ ﺳﻮآرا,
روﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﺒﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺘﺮ دوﮔﺎﻟﺴﮑﻮ ,ﺷﺒﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ ,و
دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻦ ,در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﻟﻬﯽ و ﻣﻘﺪس ,روح ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ از آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدن ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ" اﮔﺰﯾﺴﺘﻪ
دوﻣﻨﺰو" " اﮔﺰﯾﺴﺘﻪ دوﻣﻨﺰو" ) ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ ,ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ(.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن ﻟﺤﻈﻪ در روﻣﺎﻧﯽ ﻋﻮض ﺷﺪ .اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﻓﻮران ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ ,ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﻮف
"ﺳﮑﻮرﯾﺘﺎت" ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ روﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﻠﺤﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﺸﺎن
ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺑﺨﺎرﺳﺖ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ,اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺮ زﺑﺎن آوردﻧﺪ و از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ".دوﻣﻨﺰو اﺳﺘﻪ ﮐﻮ ﻧﻮآ" ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اش اﯾﻦ اﺳﺖ" ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ" ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ روﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آ»ﻫﺎ در ﻃﻮل دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوج ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا وﺟﻮ دارد ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از ﺧﻮاب روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ" ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ" در ﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺎرﯾﺦ در آن ﮐﺸﻮر ,وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم
ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ ,اﻣﯿﺪ در ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻓﻮران ﮐﺮد .ﻧﻮر از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .اﻣﯿﺪ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی درﺧﺸﯿﺪ .آزادی از اﺳﺎرت ﺑﯿﺮون
ﺗﺮاوﯾﺪ ,و ﭘﯿﺮوزی از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺮون ﺟﻬﯿﺪ .و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده ﺑﻮد .ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
آن ﮐﻠﻤﺎت ,ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ,زﯾﺮا ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ,ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ" ,
ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ" ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ,ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ " ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ  3ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان" ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ " ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻻت او " ﺧﺪا در ﻣﺎﺳﺖ" اﻣﺎ در اﻧﺎﺟﯿﻞ او " ﺧﺪا ﺑﺎ
ﻣﺎﺳﺖ".
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا از ازل ﺑﻮده و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ,او ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺧﺪا آﻣﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ " .ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ" راه را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ " ﺧﺪا در ﻣﺎ" ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .او ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺸﺮ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ .و ﺳﮑﻮﻧﺖ او
ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻧﺎ اﻣﯿﺪ آورد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ,ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﮏ و دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻬﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯿﺸﻮد .ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ,ﺑﻪ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ,او دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ,او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و او ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﺑﺪوﯾﺪ و او
ﺷﻤﺎ را در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ " ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ " ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ,ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ "ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ"
ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .او ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻋﯿﺴﯽ
"ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﯾﺪ و ﺧﺪا او را از ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ,در او اﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .و در ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از او ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ ".اﻋﻤﺎل  10 : 4و12
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آوردم و او را ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدم ,ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ او ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﺖ ,ﻗﺪرت و
ﻓﯿﺾ ﺑﯿﮑﺮان او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮوع ﮐﺮدم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺮک ﻣﯿﮑﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم در
ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﻦ و  3ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﺎره رﻓﺘﯿﻢ ,و از ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎر اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺎ آن ﻣﺮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ را ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ او راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ در آن ﺑﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺮا ﻫﯿﺠﺎن زده ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮاﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﺎ را ذوق زده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ دری را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎدم و ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﻤﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ" ﻣﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻣﺸﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ" وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯿﺰدم ,ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ داد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﻤﻠﻪ ای از دﻫﺎن ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺪ" و ﻣﺎ اﻣﺸﺐ آﻣﺪه اﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در
ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ".
واﻗﻌﺎً ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ,وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را در ﭼﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯿĤورﯾﺪ ,ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد را زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم ,اﻣﺎ آن ﺷﺐ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺘﻢ .در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ .واﻗﻌﺎً ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ
ﻣﺬﻫﺒﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی در ﻣﻮرد آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ,ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﺑﻮدا را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎل .در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺪرت ﮐﺎری ﻋﻈﯿﻢ وﺟﻮد دارد .ﻧﺎم او ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ  .ﻧﺎم او اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻫﺮ
زاﻧﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ اﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎم او ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ در آن ﮐﻠﻮب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ,ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد,
ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ او ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ .رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻫﻢ از او ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ اﻣﯿﺪی
ﺑﻪ ا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ,وﻟﯽ وﻗﺘﯽ او ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ,زﻧﺪﮔﯽ او دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد .او از اﺳﺎرت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎه آزاد ﺷﺪ و
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از زﻧﺪﮔﯽ او رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ .در ﻫﯿﭻ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﯿﭻ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎم ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .آه ﻋﺠﺐ ﻧﺎم ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﯽ .ﭼﺮا اﻣﺮوز ﻧﺎم او را ﻧﻤﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟ در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ.
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ﻣﺴﯿﺢ
"ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺷﻬﺮ داوود ,ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ " .ﻟﻮﻗﺎ 11 : 2
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﺑﻮده .ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺎر در وﺳﻂ رود اردن .ﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﺣﺸﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ ,ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ
اﻫﻞ ﻧﺎﺻﺮه ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺪ داد و ﺳﭙﺲ آن ﺻﺤﻨﻪ ﻋﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ,روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ ﻓﺮود آﻣﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭘﺪر ,ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت را آﻓﺮﯾﺪه ,اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ " :اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﮐﻪ از او ﺧﺸﻨﻮدم".
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .اول ﺧﺪا ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ -ﭘﺪر ,ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس .ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ
ﺧﺪای ﺗﺜﻠﯿﺚ آﻧﺠﺎ و در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .و ﭼﺮا در آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؟ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺴﯿﺤﺎ ,ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯿﺸﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ روز در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﺧﺪﻣﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ " ﻣﺴﺢ" ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﯾﺎت و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﺠﺰات ﺷﺮوع ﮐﺮد .از اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪه"
ﻣﺴﯿﺢ" ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اس ﮐﻪ در ﻋﺒﺮی ﻣﺎﺷﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه دﻧﯿﺎ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﯾﻮد 3 .دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺴﺢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺒﯿﺎء ,ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و
روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﻣﺴﺢ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺪرک دﯾﺪه ﺑﻮد ,ﺟﺪا ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .روﻏﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﻄﺎﯾﺎی روح اﻟﻘﺪس ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﻋﻬﺪه وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺎن ﺑﻮد ,ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ ,زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﻗﺎﯾﻊ را ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﯿﺸﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ,ﻧﺒﯽ ﻣﺴﺢ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﯽ روح ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ ,ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﯿﺾ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ,زﯾﺮا
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﯿﺎء در ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﻣﺮدم را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ,ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ روح ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﯿﺾ و ﭘﺎﮐﯽ روح ﺧﺪا در او ﺑﺎﺷﺪ ,ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ روح ﺧﺪا و
رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻨﺪ ,زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻤﺖ روح ﭘﺪر ,ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ,اﻧﺒﯿﺎ ,ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ در آن روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﻣﺴﺢ ﺷﺪ .ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﺋﻤﯽ و اﺑﺪی را ﺑﺮای
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺸﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﺮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺮدم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه رو ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﺑﻠﮑﻪ او راه
ﺑﻮد .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺸﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد ,ﺑﻠﮑﻪ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن رو ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد ,ﺑﻠﮑﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد .او ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺸﻨﻮم ﮐﻪ
اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺢ داره .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ,ﺑﮕﻮﯾﻢ" اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه رو در ﻗﻠﺒﺘﺎن دارﯾﺪ ,ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺢ دارﯾﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن آن ﻣﺴﺢ ﺷﺪه را دارﯾﺪ.
ﻫﻠﻠﻮﯾﺎ ﻋﺠﺐ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای .
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