ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ – ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ارﻣﯿﺎ ۴۲-۳۶:۳۲
ﭘﺲ اﻻن از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،در ﺣﻖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و
وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺧﺸﻢ و ﺣﺪّت و ﻏﻀﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد راﻧﺪهام
ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز آورده ،ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ دل و ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،
ﻫﻤﯿﺸﮥ اوﻗﺎت ،از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و ﺗﺮس ﺧﻮد را در
دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ از ﻣﻦ دوری ﻧﻮرزﻧﺪ و از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن
ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه دادهام ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.

ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ ﺧﺪا را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﺷﻌﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ:
ﻓﯿﺾ ﻧﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻤﻬﺎ را زداﯾﺪ
ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ
وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ رﻧﺞ و ﻏﻤﺖ را
در آن ﻇﻠﻤﺖ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﻨﺖ را

دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻦ ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و زﺣﻤﺎت
راه ﮔﺮﯾﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺒﺨﺸﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﮐﺎذب اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﯿﻀﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

 . . .در ﺳﺎﻧﺤﻪای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ از درد و رﻧﺞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درد و رﻧﺞ ﻣﺎ را ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ﻣﯿﺰاﻧﺶ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯿﻬﺎ ﻣﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﯾﺮوز ،ﺑﺎب رﯾﮑِﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،از ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ ﺧﺪا ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎب و دی
در ﺳﺎﻧﺤﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪ .اﻣﺮوز ،آن دﺧﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ زﻧﺪه اﺳﺖ :راﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮ از او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد دﮐﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻟﻮﻟﮥ اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن دﺧﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺻﻮرت وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺳﯿﺎه و ﮐﺒﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻟﻮﻟﮥ
اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﮔﻠﻮی او ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺶ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ آن دﺧﺘﺮ ،ﺑﺎب ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن
زﺧﻤﻬﺎی ﺻﻮرﺗﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽات را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮی ،ﯾﺎدﮔﺎرﯾﻬﺎی ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎب رﯾﮑِﺮ ﺳﺎدهﻟﻮح ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻘﺪّر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪۀ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن
ﻫﻢ دﮐﺘﺮی ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد و ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎدر اﺳﺖ
۱

ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎب ﭘﯿﺶ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا از رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۱۱:۱ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد» :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺼﺪ او ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ رأی ارادۀ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد» :ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﻓﺸﻨﮕﻬﺎ «.از اﯾﻦروی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎه را اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻢ» :ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﻓﯿﺾ ﻧﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻤﻬﺎ را زداﯾﺪ
ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ
وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ رﻧﺞ و ﻏﻤﺖ را
در آن ﻇﻠﻤﺖ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﻨﺖ را

 . . .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ
ﺷﻨﺒﮥ دو ﻫﻔﺘﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﺋﻞ و آﺑﺮاﻫﺎم و ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎ و ﻃﻠﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮرﺟﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻢﺗﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب
اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮا ً رادﯾﺎﺗﻮر از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﻣﺮدی ﮐﺸﺎورز ﺣﺪودا ً ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ و
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻧﻮﺋﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ
ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺮد ﮐﺸﺎورز از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ را ﻧﺰد او و ﻫﻤﺴﺮش ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺋﻞ دودل ﺑﻮده و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ .ﮐﺸﺎورز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻧﮕﺎر ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ «.ﻧﻮﺋﻞ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب ،ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؟« و ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﮔﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻧﻪ!«
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﺰد آن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و آن ﮐﺸﺎورز ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽرود ،رادﯾﺎﺗﻮری ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﺮد و ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای آن را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و ﺧﺎﻧﻮاده را راﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻮب ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮیاش را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ
از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد!
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻧﻮﺋﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ )آن ﻫﻢ ﺗﻌﻤﯿﺪی!( و اﺗﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ رادﯾﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﮐﻪای ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼ ًﻗﺎدر اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺪن رادﯾﺎﺗﻮر در ﻣﯿﺎﻧﮥ راه ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 . . .وﻗﺘﯽ ﺷﻔﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد
اﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎر ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
ﻓﯿﺾ ﻧﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻤﻬﺎ را زداﯾﺪ
ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ
وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ رﻧﺞ و ﻏﻤﺖ را

۲

در آن ﻇﻠﻤﺖ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﻨﺖ را

ﺖ اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻤﺎن او اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از آﺑﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﻬﺎﯾ ِ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻔﺎ دادن ﻓﯿﻀﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﻓﻘﺪان ﺷﻔﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد «.ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد» :اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم داد و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در رﺳﺎﻟﮥ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۰-۹:۱۲ﻓﯿﺾ ﺧﺪا
ﻣﻘﺪّر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺧﺎری در ﺟﺴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد و در ﺟﻮاب دﻋﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ آن ﺧﺎر را ﺑﺮﻧﻤﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓﯿﺾ ]ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ[ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮت در ﺿﻌﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

و ﭘﻮﻟﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ ،ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ،از ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮت ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺿﻌﻔﻬﺎ و رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ و
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و زﺣﻤﺎت و ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ،آنﮔﺎه ،ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻓﯿﺾ ﻧﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻤﻬﺎ را زداﯾﺪ
ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ
وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ رﻧﺞ و ﻏﻤﺖ را
در آن ﻇﻠﻤﺖ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﻨﺖ را

 . . .وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد
دوﺷﻨﺒﻪ ،ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۱۸۸۵ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭼﻬﺎردهﺳﺎﻟﮥ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ،در آن ﺳﯿﺎﻫﯽ و
ﻇﻠﻤﺖ ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺮت و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد .دﻗﯿﻘﺎً ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ از ﭘﺸﺖﺑﺎم ﮐﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎنﻫﺎ روی آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮو ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد! ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی »دوﻣﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ« را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺻﺪ و ﺷﺶ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺧﺪا را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﺎل ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺸﺖﺑﺎم ِ ﺳﺴﺖ و ﮐﻢﻗﺪرت را ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ آﺗﺶﻧﺸﺎنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎزه و ﺑﻬﺘﺮ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد ،ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ،اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ رﻧﺞ و ﻏﻤﺖ را
در آن ﻇﻠﻤﺖ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﻨﺖ را
ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﺠﺎﯾﻊ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ

ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۳۲درﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهای ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،ﭘﺲ از
ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آزﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺨﺘﯽ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪه و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اورﺷﻠﯿﻢ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و رﻧﺞ و

۳

زﺣﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪّر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﻪ آﯾﮥ  ۳۶ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ» :ﭘﺲ اﻻن از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،در ﺣﻖ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﺸﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد .ﻓﯿﺾ آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻧﻤﯽزد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻼﻣﺶ ﮐﻼم
ﻓﯿﺾ اﺳﺖ .آﯾﮥ » :۳۷اﯾﻨﮏ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺧﺸﻢ و ﺣﺪّت و ﻏﻀﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد راﻧﺪهام ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز آورده ،ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ «.ﺧﺪا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ او اﺳﺖ آن ﮐﻪ درد و زﺣﻤﺖ و ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ» .ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ راﻧﺪهام« و اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮدش اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ و
ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﯿﺾ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺮ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﯿﺮوزی ِ ﻓﯿﺾ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮدد؟ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﺪای ﻋﺎدل و دادﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺎﻟﯽاش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ و زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻋﺮوس ﻣﺴﯿﺢ ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺮای ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﻧﺸﻮد؟ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺘﯽ ﺳﻮال ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و
زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪۀ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ در اﯾﻤﺎن و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻧﮕﺎﻫﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﺷﻤﺎ را اﯾﻤﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟
ﻓﯿﺾ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻓﯿﺾ
در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد
ِ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻓﯿﻀﯽ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻓﯿﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن در آﺳﻤﺎن ﺑﺒﺮد اﯾﻤﺎن و

ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪهﻣﺎن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﯿﺰی در ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﯽﺛﺒﺎت و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﮑﯽ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ و اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
وه ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ
روز و ﺷﺐ ﺑﺎری ﮔﺮان دارم ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ
دلِ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻢ را َﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮش ﮐﻦ
دل رﺳﻮاﯾﻢ را ﭘﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽِ ﺧﻮد ﺑﻨﺪش ﮐﻦ
ِ
ﻣﯽدوﻧﻢ اﯾﻦ دل ﻣﯽﺧﻮاد ﮐﻪ در ﺑﻪ در ﻫﻤﻪﺟﺎ و ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻪ
ﻣﯽدوﻧﻢ اﯾﻦ دل ﻣﯽﺧﻮاد رﻫﺎ ﮐﻨﻪ ﺧﺪای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺶ دارم
اﻣﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪش ﮐﻦ
۴

ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻨﺪش ﮐﻦ ،واﺳﻪ درﮔﺎه ﺧﻮدت ﻣُﻬﺮش ﮐﻦ

آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻋﺎی ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮدﺗﺎن و آﯾﻨﺪۀ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟ دﻟﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮدت َﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ
ﮐﻦ ،دﻟﻢ را ﺑﺮای درﮔﺎﻫﺖ آنﮔﻮﻧﻪ ﻣُﻬﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ،ﻣﺮا ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪار ،ﻫﺮ ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﺎ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ِ ﺟﺰﯾﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﻮ ،از ﻫﺮ وﺳﻮﺳﮥ وﯾﺮاﻧﮕﺮی رﻫﺎﯾﯽ ده ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﻟﺮﺑﺎ و ﻫﺮ ﮔﯿﺮاﯾﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و
ﻣﻬﻠﮏ را ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎ ،ﻫﺮ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎ ،ﻫﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪای را ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰ ،ﻣﺮا ﺷﮑﻞ ﺑﺪه ،ﻣﺮا ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدان ،ﻣﺮا ﻧﮕﻪ دار،
ﻣﺮا َﺳﺮوری ﮐﻦ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺤﻔﻮظ داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺮس ﺗﻮ در دﻟﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟
ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺪن و دﻋﺎ ﮐﺮدن در ﻋﻬﺪ ﺗﺎزهای رﯾﺸﻪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ را وﻋﺪه داده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ وﻋﺪۀ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد
ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ ﻣُﻬﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻋﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺮای ّ
ﻋﯿﺴﯽ ﯾﻬﻮدی واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذر ّﯾﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻨﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن .(۱۶ ،۷:۳
ارﻣﯿﺎ  ۴۱-۳۸:۳۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ دل و ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ و
ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﯿﺸﮥ اوﻗﺎت ،از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و ﺗﺮس ﺧﻮد را در دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ از ﻣﻦ دوری ﻧﻮرزﻧﺪ و از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

ﭼﻬﺎر وﻋﺪۀ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر وﻋﺪۀ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 .۱ﺧﺪا ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺧﺪا وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﮥ » :۳۸اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد «.ﻫﻤﮥ وﻋﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا در اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد «.ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﻤﮥ ﺣﮑﻤﺘﻢ ،ﻫﻤﮥ ﻗﺪرﺗﻢ ،و ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺒﺘﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻫﻤﮥ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﻢ را ﺑﺮای ﺧﯿﺮت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم.
 .۲ﺧﺪا وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ دل ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
ﺧﺪا وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ دل ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﺮﺳﺶ در دﻟﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﮥ » :۳۹اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ دل و ﯾﮏ
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ  . . .ﻫﻤﯿﺸﮥ اوﻗﺎت از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ) . . .آﯾﮥ  ،۴۰ﺑﺨﺶ دوم( ﺗﺮس ﺧﻮد را در دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪا
ﺻﺮﻓﺎ ً ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺮس او را در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺣﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻻﻧﻪ
دﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .او ﺗﺮس از ﺧﺪا و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن در آﺳﻤﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۶:۳۰و ﺣﺰﻗﯿﺎل ۲۰-۱۹:۱۱؛  ۲۷:۳۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

۵

 .۳ﺧﺪا وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻣﺎ روی ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ
اﯾﻦ وﻋﺪۀ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ روی ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از او روی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮداﻧﺪ .آﯾﮥ » :۴۰و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ از
اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و ﺗﺮس ﺧﻮد را در دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ از ﻣﻦ دوری ﻧﻮرزﻧﺪ «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا در دل ﻣﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ آنﻗﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ از او روی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎﻓﺖ .ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ :ﺧﺪا وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ ﻗﺪرت او اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺎﻧﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ و ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ »ﺗﺮس ﺧﻮد را در دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد« ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬارم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺮس ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ آن را در دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ از »ﻣﻦ دوری ﻧﻮرزﻧﺪ «.اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ اﺳﺖ.
 .۴ﺧﺪا وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻌﻔﯽ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪا وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ دور از ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .او در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ  ۴۱اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن ﺧﻮد در
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد «.ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ را ﺑﺎ ﺷﺎدی و ُﺳﺮور ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد» :از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ «.ﺳﭙﺲ )در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ  (۴۱ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ را »ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن ﺧﻮد« ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد.

اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺪا ﺑﺮای اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ؟
ﺧﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﻪ دارد ﻣﺴﺮور اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎﻧﺶ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ،از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ دارم ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ
در ﻣﻮﻋﻈﻪام ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪﮔﻮﯾﯽ و اﻏﺮاق ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﺻﻼ ً اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ واﻣﯽدارم .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﺷﺘﯿﺎق دل و ﺟﺎن ﻫﻤﮥ
اﺷﺘﯿﺎق »ﻫﻤﮥ دل و ﺟﺎن ﺧﺪا« ﺑﺎﺷﺪ؟
ت
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺷﺪ ِ
ِ
ِ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی روی زﻣﯿﻦ )ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ( را ﺑﺮای ﻏﺬا ،راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ،ﭘﻮل ،ﺷﻬﺮت ،ﻗﺪرت ،ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﺎ ،دوﺳﺘﺎن و اﻣﻨﯿﺖ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺎل ،ﮐﻞ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗﻬﺎ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻫﻤﮥ آن ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دل و ﺟﺎن در ﯾﮏ ﻇﺮف ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺪا
ﺑﺮای اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ »ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎﻧﺶ« ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دل و ﺟﺎن ﺧﺪا
ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،دل و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ .ﻫﯿﭻ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺷﻮر و ﺷﻮق »ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و
ﺟﺎن ﺧﺪا« ﻧﯿﺴﺖ.
و اﯾﻦ ﺷﺪت ﺷﺎدی ِ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ  . . .ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن ﺧﻮد «.ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ را ﻣﯽﭼﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ َﺳﺮوری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن
ﺟﺎری اﺳﺖ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .از ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺮاﯾﯿﻢ و ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روحاﻟﻘﺪس را ﺑﺮای ﻓﯿﺾ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪای
ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﺑﺮوﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻓﯿﺾ ﻧﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻤﻬﺎ را زداﯾﺪ
ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ

۶

وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ رﻧﺞ و ﻏﻤﺖ را
در آن ﻇﻠﻤﺖ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﻨﺖ را
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