
 

 ، زیخواھران و برادران عز

 در زمان ارتباط و تماس با دیگران تماس یھا تیمحدودکھ   افتمیدرچند ھفتھ گذشتھ بارھا و بارھا  یط

اما  ، دتلفن را انتخاب کن گیرنده دیامروز حداقل با کھ دید یم نطوریخود را اکسی قبالً  کجا .ستیآسان ن

 ً در حال  ییویدیکنفرانس و .ستین ی، کار آسان دنفر را مالقات کن کیاز  شیب کسی بخواھداگر واقعا

  . انجام نمیشود زین ارتباط برقرار کردناوقات  یاست ، اما گاھ و مرسوم حاضر محبوب

  

 یوقتکھ  بدتر است یلیخ نیا .ھستند یو خارج یفقط مشکالت فن نھایاکھ :متوجھ ھستم اما من ھم 

 ییاغلب در ابتدا ترک ھا .افتد یشبھ اتفاق نم کیکار  نیمعموالً ا .شوند یاتصاالت از داخل شکننده م

عالئم  .شوند یکھ برطرف نم ییھا بیشوند ، آس یکھ برطرف نم ییھا یشوند ، ناسازگار یم جادیا

فقط  ایو  در نظر گرفتھ نمیشوند ایمی شوند   گرفتھ دهیناد ای ریھشدار دھنده غالباً توسط افراد تحت تأث

 یجلو شخصشود و یکامالً خراب م ارتباط  حالت نیدر بدتر. ھ میشوندشناخت موارد ھشداربعداً بعنوان 

کھ  یھرکس .و فرزند نیرابطھ والد کی،  یدوست کی،  شریک زندگی کی :دستیا یمشیشھ شکستھ  کی

چقدر دشوار است ، اگر  یا غھیت نیداند کھ جارو کردن چن یرا تجربھ کرده است ، م نیبھ ا ھیشب یزیچ

را تجربھ  نیبھ ا ھیشب یزیکھ چ یھرکس .دیاتصال را ذکر نکن یری، از سرگ دیخواھ یشما ھنوز ھم م

ھم ھنوز  او چقدر دشوار است ، اگر شیشھ شکستھ ای نیداند کھ جارو کردن چن یکرده است ، م

ھ بھ آنجا رفت یچھ اشتباھبرای : کند یتعجب م شخصو  .درا ذکر نکن ارتباط  یری، از سرگبخواھد

   حداقل متفاوت انجام دھم؟ ایتوانستم  یم برای من بھتر بود یچھ کار ؟است

  

 - و  .است ستادهیشکستھ ا شھیش ھیسا نیدر برابر چن زیامروز ، خداوند ن کشنبھی یدر متن خطبھ برا

ً یدق  -احتماالً با جارو در دست     .است ھمین سؤال قا

نبود کھ  یمانیپ نینخست نیا. عھد بست میبا ابراھ )خداوند(بود کھ او شیتنھا چند صد سال پ - شیپ یچند

بزرگ ، او بھ نوح و خانواده اش قول داده بود كھ ھرگز اجازه  طوفانپس از  .ستھ بودانسان ب کیاو با 

کمان  نیحاد را با رنگات نیاو ا .دنكھ ھمھ موجودات زنده كشتھ شو دیایدوباره ب طوفانی  نیدھند چن ینم

و او  .ذبح کردن :از عھد خود داده بود یا و فرزندانش نشانھ میبھ ابراھ نیاو ھمچن .کرده بود مھر و موم

او این مردمان را مانند مردی کھ ھمسر خود را دوست . قول داده بود كھ قوم ابراھیم را قوم بزرگی كند

او انتخاب کرده بود کھ خود را بھ آنھا . دارد یا مانند مادری کھ فرزندش را دوست دارد ، دوست داشت

او قوم بنی اسراییل : خدایی است پیوند دھد تا بھ ھمھ دنیا از طریق قوم خود نشان دھد کھ خدایی چگونھ

را از اسارت آزاد کرد، و از طریق موسی ، دستورات و دستورالعملھایی را بھ آنھا داده بود کھ 

حداقل چیزی  بھ آنھا گفت خوب زندگی کنید و این. میخواست دستورات تورات را با کمک آنھا انجام دھد



نشانھ ای از عھد خود با بنی اسرائیل ، دو لوح قانون  او بھ عنوان. بود کھ او برای آنھا آرزو کرده بود

  .بھ آنھا كشوري داده بود تا در آنجا زندگي كنند و در نھایت ، او. موسی داده بود را بھ

  

او متوجھ شد کھ آنھا شروع بھ پیروی از دستورالعمل . بعدا توسط بنی اسراییل شکستھ شد  پیمان  اما این

پیامبران زیادی فرستاده بود تا آنھا را بھ ارتباطشان با او ، خدای خود او بھ . ھای تورات نکردند

خانھ   این معبد و. اما آنھا بھ پیامبران گوش نکرده اند و بھ ھشدارھای آنھا پشت میکردند. یادآوری کنند

ه ای کھ برای او ساختھ بودند ، ویران شده بود و پیام آوران و بشارت دھندگان وی بھ بابل تبعید شد

بسیاری تصور می کردند کھ پس از شکستن آن عھدی را کھ با بنی اسراییل کرده بود ، آنھا را . بودند

او ھرگز نمی تواند پیوند . او خدای وفاداری بود. اما این طور نبود. ترک کند و از آنھا فاصلھ بگیرد

ا بود و بنی اسراییل ھنوز ھم او خدای آنھ. عشقی را کھ در پیمان با مردم خود پیمان کرده بود ، قطع کند

چیز را مجبور بود تغییر دھد بھ طوری کھ چنین چیزی  اما یک. قوم او بود و ھرگز چیزی را تغییر نداد

 بنی دوباره با   و سپس خدا بالفاصلھ ارمیا پیغمبر خود را مامور برقراری ارتباط. دوباره اتفاق نیفتد

  .قرار داد اسراییل

 
   ٣۴الی  ٣١آیات  ٣١باب ا میروخوانی از کتاب ار

  
این عھد 32 .  آید كھ با اھالی اسرائیل و یھودا عھدی تازه خواھم بست روزی می :فرماید خداوند می31

 .مانند عھد پیشین نخواھد بود عھدی كھ با پدران آنھا بھ ھنگام بیرون آوردنشان از سرزمین مصر بستم
چون ایشان آن عھد را اجرا نكردند و آن را شكستند با اینكھ من ھمچون شوھری دلسوز از آنھا مراقبت و 

دستورات خود را بر : ای كھ با قوم اسرائیل خواھم بست اما اینست آن عھد تازه33 . نمود محافظت می
وم من خواھند بود و من قلبشان خواھم نوشت تا با تمام وجود مرا پیروی كنند؛ آنگاه ایشان براستی ق

در آن زمان دیگر نیازی نخواھد بود كسی بھ دیگری تعلیم دھد تا مرا بشناسد، چون  34  خدای ایشان
من نیز خطایای ایشان را خواھم بخشید و گناھانشان را . ھمھ از كوچک تا بزرگ، مرا خواھند شناخت

  !دیگر بھ یاد نخواھم آورد
  

معنی . را کھ اتفاق افتاده است فراموش نمیکند ، اما بھ گذشتھ تکیھ نمی کنداو آنچھ . را میبخشد   خدا ھمھ
در آینده ، در عھد جدید ، خداوند دستورات . این یک شروع دوباره است و راه را برای آینده بازمی کند

می  اسرائیل بھ بنی اسرائیل نمی گوید ، بلکھ آنھا را در قلب و ذھن آنھا در سنگ  خود را مانند گذشتھ
نویسد ، بھ گونھ ای کھ عھد و ارتباط بین خدا و قوم خود توسط بنی اسراییل حفظ میشود نھ فقط توسط 

و اساساً این یک عھد جدید نیست ، بلکھ بنی اسرائیل است کھ قلب و ذھن او توسط خدا تغییر می  .خداوند
طبق خواست خدا زندگی کنند زیرا آنھا دیگر نیازی بھ کسی نخواھند داشت کھ بھ آنھا بگوید چگونھ . یابد

آنھا قوم او خواھند ماند و او . ھمھ آنھا خدا را می شناسند و سفارشات او را در قلب خود حمل می کنند
 .برای ھمیشھ ماندگاراست ھمچنان خدای آنھا خواھد بود ، میثاق و وفاداری

میخواھید بدانید چرا داستان پیمان خدا با بنی اسرائیل را برای شما تعریف کردم؟ خوب ، چون داستان 
  .دارد مھادا
  



  
خداوند بنی اسرائیل را انتخاب کرده بود ، اما نور این ارتباط باید فراتر از این عھد در جھان درخشش 

 .داشتھ باشد
ست کھ خدا انتخاب کرده بود و دستورات خداوند در روزی کسی خواھد آمد کھ یکی از افرادی بوده ا

او ارتباطی صمیمی بین افرادی کھ میخواھند با خدا ارتباط داشتھ باشند برقرار . قلب او نوشتھ شده است 
او آنھا را با خدا آشتی میدھد و آنھا را شفا میبخشد و راه آینده را برای آنھا گشوده و بھ آنھا امید .می کند
می کھ او در جشن عید پاک ، کھ جشن رھایی اسرائیل از برده داری بود ، نان را بھ دو نیم ھنگا. میدھد

این جام عھد جدیدی : کرد و سپس جام شراب را گرفت ، خدا را سپاس گفت ، نان را بھ آنھا داد و گفت
ی از این بھ عنوان نشانھ ا. می یابد او معتقد بود کھ وعده عھد جدید تحقق. است کھ در خون من است

می تواند قلب و ذھن مردم را بھ  میثاق ، او نان و شراب و قول ارسال روح القدس را بھ آنھا داد ، کھ
 .گونھ ای تغییر دھد کھ بتوانند خدا و خواست او را بشناسند و مطابق آن زندگی کنند

 
پیمان خدا با اسرائیل و عیسی ما را بھ . ، چون داستان ادامھ داردب؟ ختوضیح دادمچرا این را برای شما 

بنابراین این وظیفھ ماست کھ روح خدا در ما تغییر ایجاد . می دھد بشارت پیوند عشق خدا بھ مردمش  بھ
 .کند ، خود را با خدا متحد کنیم و بگذاریم عشق او در جھان ظاھر شود

 
  

 آمین                                                                                                      
  

 

 
  
  
  
  
 

 

 

  

  

  

 




