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ﻛﻠﯾﺳﺎي ﻋزﯾز،
"ﺷﺎدی  -ﺗﺷوﯾق!"
ﭼﻘدر آﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﻟذت ﺑﯾداری طﺑﯾﻌت ﺑﭘﯾوﻧدﯾم .ﺗﺟدﯾد ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌت در زﻣﺎن ﻋﯾد رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺧداوﻧد ﺷروع
ﻣﻲ ﺷود.
ﻧﻣﺎد ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ :ﺧﻠﻘت وزﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد.
ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ اﻣروز از ﺧﻠﻘت ﻧﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾد
در آﻏﺎز ﺳﺗﺎﯾش ﺧداوﻧدی ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد
و ﯾﮭودﯾﺎن و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎ ھم ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑراي درﯾﺎﻓت ﯾك ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد و ﺑﺎھم ﻣﻧﺗظر ھﺳﺗﯾم،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ درد و رﻧﺞ اﯾن
دﻧﯾﺎ وﺟود ﻧدارد.
از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﺗﺎب اول ﻣوﺳﯽ ﯾﺎ ﭘﯾداﯾش ﻓﺻل  1و ،2آﯾﺎﺗﻲ را اﻧﺗﺧﺎب ﻛردم وﻣﻲ ﺧواﻧﯾم:
»در آﻏﺎز ،ﺧدا آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وزﻣﯾن را آﻓرﯾد .زﻣﯾن ﺑﯽﺷﮑل وﺧﺎﻟﯽ ﺑود ،وﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑر روی ژرﻓﺎ؛ وروح ﺧدا ﺳطﺢ آﺑﮭﺎ را
ﻓرو ﮔرﻓت .ﺧدا ﮔﻔت:
»روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد «،وروﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷد .ﺧدا دﯾد ﮐﮫ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧﯾﮑوﺳت ،وﺧدا روﺷﻧﺎﯾﯽ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟدا ﮐرد«.
ﭘﯾداﯾش 1:1-4

»آﻧﮕﺎه ﺧدا ﮔﻔت:
»اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود وﺷﺑﯾﮫ ﺧودﻣﺎن ﺑﺳﺎزﯾم ،واو ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن درﯾﺎ وﺑر ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن وﺑر ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن وﺑر ھﻣﮥ زﻣﯽ
ن وھﻣﮥ ﺧزﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺧزﻧد ،ﻓرﻣﺎن ﺑراﻧد «.ﭘس ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود آﻓرﯾد ،او را ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا
آﻓرﯾد؛ اﯾﺷﺎن را ﻣرد و زن آﻓرﯾد«.
»ﺧدا اﯾﺷﺎن را ﺑرﮐت داد ،وﺧدا ﺑدﯾﺷﺎن ﻓرﻣود» :ﺑﺎرور وﮐﺛﯾر ﺷوﯾد وزﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎزﯾد و ﺑر آن ﺗﺳﻠط ﯾﺎﺑﯾد .ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن
درﯾﺎ وﺑر ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن وﺑر ھر ﺟﺎﻧداری ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻓرﻣﺎن ﺑراﻧﯾد «.آﻧﮕﺎه ﺧدا ﮔﻔت» :اﯾﻧﮏ ھﻣﮥ
ﮔﯾﺎھﺎن داﻧﮫدار را ﮐﮫ ﺑر روی ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن اﺳت وھﻣﮥ درﺧﺗﺎن دارای ﻣﯾوۀ داﻧﮫدار را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾدم ﺗﺎ ﺧوراک ﺷﻣﺎ
ﺧزﻧدﮔﺎن روی زﻣﯾن ﮐﮫ ﺟﺎن در ﺧود دارﻧد ،ھﻣﮥ ﮔﯾﺎھﺎن
ﺑﺎﺷد .وﺑﮫ ھﻣﮥ وﺣوش زﻣﯾن و ھﻣﮥ ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و ھﻣﮥ
ِ
ﺳﺑز را ﺑرای ﺧوردن ﺑﺧﺷﯾدم «.و ﭼﻧﯾن ﺷد .وﺧدا ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود دﯾد ،و اﯾﻧﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾﮑو ﺑود .ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷد و
ﺑﺎﻣداد آﻣد ،روز ﺷﺷم«.
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اي ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﻲ ﺗو ﺧﺎﻟق ھﻣﮫ ﭼﯾز ھﺳﺗﯽ .ذھن ھﺎ وﻗﻠب ھﺎي ﻣﺎ را رو ﺑﺎز ﮐن ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑﮕوﯾﯾد.
ﺑر ﮔﻔﺗﺎر وﺷﻧﯾدن ﻣﺎ ﺑرﻛت ﺑده.
ﻣﺎ اﯾن را ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،ﭘدر ،از طرﯾق ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،در روح اﻟﻘدس .آﻣﯾن
" b(e)reeschit baaraa (ä)loohim" -در آﻏﺎز ﺧدا آﻓرﯾد -
اوﻟﯾن آﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾﻧﮕوﻧﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺷروع ﭼﯾﺳت؟
ﺗرﺟﻣﮫ از زﺑﺎن ﻋﺑری ﺑﮫ اﯾن راﺣﺗﯽ ﻧﯾﺳت!
ﻛﻠﻣﮫ "در " ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ " "amﻣﻲ ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در آﻏﺎز ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎص ،دﻗﯾﻘﺎ ً ﺗﻌرﯾف ﺷده،
" ")b(eاﯾن ﭘﯾﺷوﻧد ﻋﺑری ﻗﺑل از reeschit -ﺷروع ﻣﻲ ﺷود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻲ " در "ھﺳت ...
و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﻛﮫ "در "ﯾﺎ در آﻏﺎز ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت .
ﯾورﮔن اﺑﺎخ در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎ " “ beﺷروع ﻣﯽ ﺷود:

"ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﺳﻠم اﺳت :اﯾن آﻏﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻲ ﯾك ﺷروع ﻣطﻠق ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد درﺑﺎره آﻏﺎز ﺻﺣﺑت ﻣﻲ ﻛﻧد ﻛﮫ ﻗﺑل
آن ھﯾﭻ ﭼﯾز وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ودر آﻏﺎز ﺑوده ﻛﮫ ﻋﻣﻠﻲ اﻧﺟﺎم ﺷده .
در ﺳﻧت ﯾﮭود ﺑراي اﺳﺗﺎد ) راﺑﻲ ( ﭘﺎﺳﺧﯽ وﺟود دارد
در ﻣﯾدراش "“ Midrashﻛﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗﻔﺎﺳﯾر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﮫ در ﻗرن اول و دوم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺑري ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت.
راﺑﻲ ﯾوﻧس از طرف راﺑﻲ ﻻوی ﭼﻧﯾن ﻣﻲ ﮔوﯾد :
ﭼرا ﺟﮭﺎن ﺑﺎ "“ beﯾﻌﻧﻲ " در " ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
و او ﭘﺎﺳﺦ داد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺧت از طرﻓﯾن ﺑﺳﺗﮫ و از ﺟﻠو ﺑﺎز اﺳت،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوي آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن
اﺳت ،آﻧﭼﮫ در ﺟﻠو و آﻧﭼﮫ در ﭘﺷت اﺳت ﻧﯾﺳﺗﯾم ﭼون ﭼﯾزي از ﻗﺑل آن ﻧﻣﻲ داﻧﯾم .
ً
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از روزی ﮐﮫ روزھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﭘرﺳﯾد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از آﻧﭼﮫ ﻗﺑﻼ آﻣده اﺳت ﺑداﻧﯾد .
و دﯾﺗرﯾش ﺑوﻧﮭوﻓر در ﺗﻔﺳﯾر ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد
"آﻓرﯾﻧش و ﺳﻘوط":
وﻗﺗﯽ از ﻟوﺗر ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ ﺧدا ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﭼﯾﺳت؟ﯾﺎ دﻧﯾﺎ را ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎﺧت ....
و او ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﮫ اﻓرادي ﻛﮫ ھﻣﭼﯾن ﺳواﻻت ﺑﯾﮭوده ﻣﻲ ﭘرﺳﻧد ﻛﮫ ھﯾﭻ ﺳوال اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﮫ ﭘﺷت ﺳر
اﯾن ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﺧﻠق ﮐرده اﺳت ﺑﺎزﮔردد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ در ﻣورد ﭼراﯾﯾﮫ ﺧﻠﻘت وﺟود ﻧدارد
ﺧﻠﻘت ،ﺑر اﺳﺎس ﻧﻘﺷﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑوﺟود آﻣد .«...
در آﻏﺎز ﺧداوﻧد آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن را آﻓرﯾد.
اﮔر ﺑﺎور ﮐﻧم ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺧدا وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ِ اﻧﺳﺎن در دام ھﻣﮫ
ﻧظرﯾﮫ ھﺎ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾده ھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎم ﺑﯾﻔﺗم ﻛﮫ ﻣن در ﻣﻧﺷﺎء ﯾﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗم.
اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑزرﮔﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺗﻣﺎم ﺑﺣران ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺟﮭﺎن را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دھد.
ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾرات آب و ھواﯾﯽ ،ھﻣﮫﮔﯾری ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ،ﯾﺎ ﺑﺣرانھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺧﺻﯽ  -از دﺳت دادن ﺷﻐل ،از دﺳت دادن ﺧﺎﻧﮫ،
ﻋزﯾزان ....
اﮔر ﻣن اﻧﺳﺎن ﺑود ﻛﮫ ﻋﺎﻣل ﺧﻠﻘت ﺑود ﺗﻧﮭﺎ ﻓرار ﻣﻣﮑن ﺑود از اﯾن ﺑﺣراﻧﮭﺎ .
اﻣﺎ داﺳﺗﺎن ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را آﻓرﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣن را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ دﺳت ﺑﺷر ﻧﯾﺳت و ﻣن ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗم ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻧم.
ﺗرس و درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣرا ﻓﻠﺞ ﮐﻧد.
ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺧﻠﻘت و رھﺎﯾﯾﮫ ﻣن از ﻣﺷﻛﻼت ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود و اﯾن ﻣرا ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﻲ ﻛﻧد .
ﺑﮫ وﺿوح در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮐﺗﺎب اﺷﻌﯾﺎ ﻛﮫ ﻣﺗن ﺧطﺎب ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎ ﻣردم ھﺳت اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻧد :
»ﯾﮭوه ﺧدا ﮐﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را آﻓرﯾد و آﻧﮭﺎ را ﮔﺳﺗراﻧﯾد ،او ﮐﮫ زﻣﯾن و ﺛﻣرات آن را وﺳﻌت ﻣﯽﺑﺧﺷد ،و ﻧَﻔَس را ﺑﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑر آﻧﻧد و روح را ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر آن ﺳﺎﻟﮑﻧد ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﻣن ،ﯾﮭوه ،ﺗو را ﺑﮫ ﺟﮭت ﺑرﻗراری
ﻋداﻟت ﺧواﻧدهام؛ ﻣن دﺳت ﺗو را ﺧواھم ﮔرﻓت و ﺗو را ﺣﻔظ ﺧواھم ﮐرد؛ ﻣن ﺗو را ﻋﮭدی ﺑرای ﻗوم و ﻧوری ﺑرای ﻣﻠﺗﮭﺎ
ﺧواھم ﺳﺎﺧت؛«
)اﺷﻌﯾﺎ (٤٢:٥ -٦
اﯾن ﯾﮭوه ﺧداوﻧد اﺳت،
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را آﻓرﯾد  -اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺻﻠﯽ در اﺑﺗدای ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻋﺑری اﺳت.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﮭﻣﺗر اﯾﻧﻛﮫ  :او ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻧﯾﻛو اﻧﺟﺎم داد!
ﺧداوﻧد در اول ﭘﯾداﯾش ﺑراي ﺧﻠﻘﺗش ھﻔت ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺧدا دﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﻛوس ﺑود.
در ﻧﮭﺎﯾت ﺣﺗﯽ :ﺧدا دﯾد ﺧﻠﻘﺗش ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾﻛو ﺑود.

اﯾن آﯾﺎت ﭼﮕوﻧﮫ آن را ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻣردم ھر روز ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣطﺎﺑﻘت دارد؟
زﻟزﻟﮫ ،ﺳوﻧﺎﻣﯽ ،ﻓوران ھﺎی آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ ؟
اﯾن ﻗطﻌﺎ ﺗوﺳط اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﺷود.
اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﭘدﯾده ھﺎی آب و ھواﯾﯽ زﯾﺎدی وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت  -ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ،طوﻓﺎن ،طوﻓﺎن ﺑرف ،ﺑﺎران ﻣداوم ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺳﯾل ﻣﯽ ﺷود ،دوره ھﺎی ﺳرﻣﺎی ﺷدﯾد ﯾﺎ ﮔرﻣﺎ...
آب و ھوا روی زﻣﯾن ﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻋﺻر ﯾﺧﺑﻧدان.
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی ﻣطﺎﺑﻘت دارد،
ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﭘﯾری و ﻣرگ؟
ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آﻓرﯾﻧش ھﻧوز ﺗﺣت ﯾﮏ ﻧﻔرﯾن اﯾﺳﺗﺎده اﺳت.
دﻧﯾﺎ ﺑد ،ﮐﺛﯾف و ﺑدﺑﺧﺗﺗر ﺧواھد ﺷد.
اﯾن اﻓﮑﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟﮭﯾﺎت ﯾﺎ ﻋرﻓﺎن ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز
ﺗﮑرار ﺷوﻧده ،ﺗوﺳط اول ﭘﯾداﯾش ﺗورات دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
آﻏﺎز ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎ ﺣرف » » beاﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳتbe » » :ﻣﺧﻔف » ِﺑراﺧﺎ « Berakhah -ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺑرﮐت اﺳت!
ھﻣﮫ ﺧﻠﻘت ﺗﺣت ﺑرﮐت ﺧداوﻧد آﻓرﯾده ﺷد .
وﻟﯽ!
اﻣﺎ ﭘس ﭼرا ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل اﺳت؟
ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺑﻼھﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون را ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر زﺷت راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣن ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد؟
ﭼرا ﻣن ھر روز در ﻣﺣﯾط ﺧود ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎ و ﮐﮭوﻟت ﺳن ﻣردم را درﻣﺎﻧده،
ﻧﺎراﺿﯽ و ﻣﺳﺗﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﻣن ﺟواب را ﻧﻣﯽ داﻧم.
ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﭘوﻟس ﺑﭼﺳﺑم ﮐﮫ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر از ﻣن ﻣﯽ داﻧﺳت و ﺑﺎ اﯾن وﺟود در ﻧﺎﻣﮫ اول ﺑﮫ
ﻗرﻧﺗﯾﺎن اﯾن طور ﻣﻲ ﻧوﯾﺳد :
ﻧﺑوﺗﻣﺎن ﻧﯾز ﺟزﺋﯽ؛ ا ّﻣﺎ ﭼون ﮐﺎﻣل آﯾد ،ﺟزﺋﯽ از ﻣﯾﺎن ﺧواھد رﻓت .آﻧﭼﮫ اﮐﻧون
»زﯾرا ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎ ﺟزﺋﯽ اﺳت و ّ
ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﭼون ﺗﺻوﯾری ﻣﺣو اﺳت در آﯾﻧﮫ؛ ا ّﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ روﺑﮫرو ﺧواھﯾم دﯾد .اﮐﻧون ﺷﻧﺎﺧت ﻣن ﺟزﺋﯽ
اﺳت؛ ا ّﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻓرا ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧواھم ﺷﻧﺎﺧت ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهام«.
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آراﻣﺷﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻛﻼم ﺑرای ﻣن دارد ﺑﮫ ﻣن ھدف را ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد،
ھدف:
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ آﯾد ،ﺟزﯾﻲ از ﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد.
اﯾن اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ :ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﺳؤاﻻت ﻣﮭم در اﯾن زﻧدﮔﯽ وﺟود ﻧدارد.
اﻣﺎ از ﻋﯾد رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺧداوﻧد اﻣﯾد زﯾﺎدی ﺑوﺟود ﻣﻲ آﯾد  ،وﻋده اﯾﻧﻛﮫ اﯾن زﻧدﮔﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﯾﺳت
زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت ،وﺟود دارد.
ﺷﺎﯾد ﭘس از آن ﺳواﻻت ﻣن دﯾﮕر ﻣﮭم ﻧﯾﺳت.
آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ در ﻓﮑر ﻣن دﯾﮕر ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،زﻧدﮔﯽ اﯾﻧﺟﺎ و اﮐﻧون ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﺷود.
ﺧدا ﻣرا آﻓرﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات زﻧده اطراف ﻣن را آﻓرﯾد.
اﯾن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﻋﺑﺎرات اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑﺧش اول از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳت :زن و ﻣرد ،ﺑراﺑر،
ﺑﮫ ﺻورت ﺧود ﺧدا آﻓرﯾده ﺷده اﺳت.
درک اﯾن ﺗﺷﺑﯾﮫ دﺷوار اﺳت -
ﻣﻌﻧﺎ در ارزش ،ﮐراﻣت اﻧﺳﺎن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت،

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣزﻣور  8روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ از ﺧدا ﭘﺎﯾﯾن ﺗر -
اﻧﺳﺎن را اﯾﻧﮕوﻧﮫ آﻓرﯾدی
او را ﺑﺎ ﺗﺎج ﻣﯽ آراﯾﯾد -
ﭘس ﺑﮫ او ﻋزت و ﺟﻼل ﻣﯽ دھﯾد.
ﮐﺎرھﺎی دﺳﺗﺎﻧت را ﺑﮫ او ﺳﭘردی.
اﯾن ﻧﯾز روﺷنﺗر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﮑﻠﯾف اﻧﺳﺎن در اﯾن زﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت :ﺗﺻرف و ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺑر زﻣﯾن ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷود در واﻗﻊ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت:
از ﺗﻣﺎم ﺧﻼﻗﯾت ھﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣن ﻋطﺎ ﮐرده اﺳت ﺑرای ﺟﮭﺎن ،زﻣﯾن ،ﻣوﺟودات زﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم.
ﻣردم اطراف ﻣن  -ﻓﻘط ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧدا ھﺳﺗﻧد .
ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺑﺎﺷر .
دﺳﺗورات ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎن در ﺗور ﺳﯾﻧﺎ داده ﺷد.
آرزوی ﺑزرگ  -ﻋداﻟت ﺑرای ھﻣﮫ-
آرزوي ﺧدا ﺑراي ﻣﺎ؟
ﻣﺛﻣر ﺛﻣر ﺑﺎﺷﯾد و زﯾﺎد ﺷوﯾد! -
ﺗﻔﺳﯾر ﮐردن اﯾن اﺳت:
ﺗورات را ﺑراي دﯾﮕران ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺷوﻧد ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﺗﺣت ﺑرﮐت ﺧداوﻧد ﻗرار ﮔﯾرﻧد و اراده او را اﻧﺟﺎم دھﻧد !
اﻣﺎ ﺑراي ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﻋﯾﺳﯽ "ﮐﻠﻣﮫ" اﺳت -
ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻧﮕرﯾد ،او را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد وھﻣراه ﺑﺎ آن اراده ﺧدا را اﻧﺟﺎم دھﯾد  -ﻣن دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﯾدی و درﻣﺎﻧدﮔﻲ در
ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ ﻧدارم !
ﺗﺄﻣل در ﺧﻠﻘت ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی دﻧﯾﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼﺗش ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺗﻧﯽ از دﻧﯾس ﻟورﺗوف از ﮐﺗﺎب
دﻋﺎی »ﻣﯾﺷﮑﺎن ھﺎﻧﻔش« ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﯾﮭودی اﺻﻼح طﻠب در آﻣرﯾﮑﺎ را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم :
"ﻣﻌﺟزه در آﻏﺎز !
روزھﺎ ﻣﯽ ﮔذرﻧد ﮐﮫ راز را ﻓراﻣوش ﮐﻧم.
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺣل ﻧﺷدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ راه ﺣل ھﺎی آﻧﮭﺎ آﺷﮑﺎر اﺳت اﻣﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﮫ زور در ﺗوﺟﮫ ﻣن ﺟﺎ ﻣﻲ دھﻧد و ھﻣراه ﺑﺎ اﻧﺑوھﻲ از ﺣواس ﭘرﺗﻲ ھﺎ از ﻟﺑﺎس ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻛﻼه
ھﺎي زﻧﮕوﻟﮫ دار دﻗﻠﻛﻲ در ذھن ﻣن ﺟﻣﻊ ﻣﻲ ﺷوﻧد.
و ﺳﭘس راز آرام دوﺑﺎره ﺑرای ﻣن آﺷﻛﺎر ﻣﻲ ﺷود!
ﻏوﻏﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﻓرو ﻣﯽ ﻛﺷد .اﯾن راز ﮐﮫ اﺻﻼً ﭼﯾزی وﺟود دارد؟
ﮐﯾﮭﺎن ،ﺷﺎدی ،ﺧﺎطره ،ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﭘوﭼﯽ را ﻣﻲ ﮔﯾرﻧد .
واﯾن ﮐﮫ ﺗو ای ﺧداوﻧد ،ﺧﺎﻟق ،ﻗدوس
ھﻧوز ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺳﺎﻋت ھﻣﮫ ﭼﯾز را در دﺳت ﺧود داري".
آﻣﯿﻦ!!

