ﺧواھران و ﺑرادران ﻋزﯾز!
ﺷﮑﺳﺗن ﻧﺎن ﺑﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در آﯾﯾن ﯾﮭود ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و اوﻟﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ در
اورﺷﻠﯾم ﻣراﻗﺑت از ﻓﻘرا را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت .ھﯾﭻ ﮐس در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﯾﻣﺎﻧد ﯾﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮑﺷد .ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن
ﺑﯾوه ﺑﮫ اﯾن ﺣﻣﺎﯾت اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﻧد .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﻋﻼوه ﺑر ﺳروﯾس دھﯽ و اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧطﺑﮫ و ﮐﻠﻣﮫ
 ،ﯾﻌﻧﯽ اﻋﻼم اﻧﺟﯾل و ﻧﻣﺎز  ،وظﯾﻔﮫ ﻣﮭم ﺟﻣﺎﻋت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت را در ﺳﻔره اراﺋﮫ دھﻧد .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﻣروز ﻧﯾز آن را در  Prümدارﯾم :ﺗﺎﻓل ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ در آن اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻏذا ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ﻻزم
ﺑﺎﺷد آﻧرا ﻧوﻋﯽ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺳوپ ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﺷت ﻣﯾز ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد و از آن ﺳﯾر ﺑﺧورﯾد .ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﯾن ﺳروﯾس ﻣﯾز ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد  ،اﺻﻠﮑﺎر آن واﺿﺢ و ﻣﺷﺧص ﺑوده اﺳت  :ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت ﺑﺎﯾد از آن
ﺳﯾر ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻣﻔﮭوم ﻋﺎﻟﯽ در واﻗﻊ و دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧﯾرﯾﮫ ﻓﻌﺎل درک ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ :در ﻋﻣل  ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷد و ﭘﯾش ﻧرﻓت  ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اورﺷﻠﯾم ﺷد .در اﯾن ﻣﯾﺎن  ،ﻟوﻗﺎ در داﺳﺗﺎن
ﺣوارﯾون ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﻗدری ﻣﺣﺑوب ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻋﺿﺎی ﺟﻣﺎﻋت در آﻧﺟﺎ
ﺑودﻧد .در ﺿﻣن  ،ﻟوﻗﺎ در داﺳﺗﺎن ﺣوارﯾون ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﮫ ﻗدری ﻣﺣﺑوب ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از اﻋﺿﺎی ﺟﻣﺎﻋت ﻧﯾز در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .و ظﺎھرا ً  ٢ﮔروه در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑودﻧد :ﯾﮏ ﮔروه
از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﯾﮭودی ﮐﮫ زﺑﺎن آراﻣﯽ داﺷﺗﻧد و ﮔروه دﯾﮕری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﯾﮭودی ﯾوﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن .ﺷﺎﯾد ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم اﯾن
را ﮐﻣﯽ در اﯾﻧﺟﺎ در  Prümدرک ﮐﻧﯾم  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮔﺳﺗرده و ﺑزرگ در
ﺟﻣﺎﻋت ﺧود دارﯾم .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ  -ﺣداﻗل اﺣﺳﺎس ﻣن اﯾن اﺳت  -زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﯾن ﮔروهھﺎی اﯾراﻧﯽ و آﻟﻣﺎﻧﯽ
در اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺳﯾﺎر ھﻣﺎھﻧﮓ وﺟود دارد .اﻣﺎ در ﺑرھﮫ ای از زﻣﺎن  ،در اورﺷﻠﯾم ﭼﻧﯾن ﻧﺑود .ﯾﮭودﯾﺎن ﺟﻣﺎﻋت
ﯾوﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﺷﮑﺎﯾت داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾوه ھﺎﯾﺷﺎن ھﻧﮕﺎم ﺧدﻣت در ﺳﻔر ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
اﯾن و راه ﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن ﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت  ،ﺗوﺳط ﻟوﻗﺎ در داﺳﺗﺎن ﺣوارﯾون در ﻓﺻل  ۶اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن در
آﯾﺎت  ٧-١آورده ﺷده اﺳت:
ﯾﮭودﯾﺎن ﻋﺑراﻧﯽزﺑﺎن ِﮔ ِﻠﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﯾﮭودﯾﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯾزﺑﺎن از
١در آن اﯾﺎم ﮐﮫ ﺷﻣﺎر ﺷﺎﮔردان ﻓزوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓت،
ِ
ِ
ت ﺷﺎﮔردان را ﻓراﺧواﻧدﻧد و
ﺑﯾوهزﻧﺎن اﯾﺷﺎن از ﺟﯾرۀ روزاﻧﮥ ﻏذا ﺑﯽﺑﮭره ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد٢.ﭘس آن دوازده رﺳول ،ﺟﻣﺎﻋ ِ
ت ﮐﻼم ﺧدا ﻏﺎﻓل ﻣﺎﻧﯾم٣.ﭘس ای ﺑرادران ،از ﻣﯾﺎن
ﮔﻔﺗﻧد» :ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﻏذا دادن ﺑﮫ ﻣردم ،از ﺧدﻣ ِ
ﺧود ھﻔت ﺗن ﻧﯾﮑﻧﺎم را ﮐﮫ ﭘر از روح و ﺣﮑﻣت ﺑﺎﺷﻧد ﺑرﮔزﯾﻧﯾد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑر اﯾن ﮐﺎر ﺑﮕﻣﺎرﯾم۴و ﻣﺎ ﺧود را
وﻗف دﻋﺎ و ﺧدﻣت ﮐﻼم ﺧواھﯾم ﮐرد«.
۵اﯾن ﺳﺧن ھﻣﮕﺎن را ﭘﺳﻧد آﻣد .ﭘس اﺳﺗﯾﻔﺎن را ﮐﮫ ﻣردی ﭘر از اﯾﻣﺎن و روحاﻟﻘدس ﺑود ،ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻓﯾﻠﯾﭘُس،
ﭘْرو ُﺧروس ،ﻧﯾﮑﺎﻧور ،ﺗﯾﻣون ،ﭘَرﻣﯾﻧﺎس و ﻧﯾﮑوﻻﺋوس ،ﮐﮫ از ﯾﮭودﯾﺷدﮔﺎن اَﻧطﺎﮐﯾﮫ ﺑود ،ﺑرﮔزﯾدﻧد۶.اﯾن ﻣردان را
ﻧزد رﺳوﻻن ﺣﺎﺿر ﮐردﻧد و رﺳوﻻن دﻋﺎ ﮐرده ،ﺑر اﯾﺷﺎن دﺳت ﮔذاﺷﺗﻧد.
٧ﭘس ﻧﺷر ﮐﻼم ﺧدا اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﺷﻣﺎر ﺷﺎﮔردان در اورﺷﻠﯾم ﺑﮫﺳرﻋت ﻓزوﻧﯽ ﮔرﻓت و ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺛﯾر از ﮐﺎھﻧﺎن
ﻧﯾز ﻣطﯾﻊ اﯾﻣﺎن ﺷدﻧد.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮕوﯾم :ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً اطﻣﯾﻧﺎﻧدارم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﮐﻠﯾﺳﺎی اوﻟﯾﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز "ﺑﺎ آراﻣش  ،ﺷﺎدی  ،و ﻣﺛل ﯾﮏ
ﮐﯾﮏ ﺷﯾرﯾن " ﻧﺑود .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن اﻣر اﻣروز ﻧﯾز ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑر ﻣﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد  ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ
اوﺿﺎع دراﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود .ﻟوﻗﺎ آﻧﭼﮫ را ﻛﮫ از ﻧظر او ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮕﯽ ﺑوده اﺳت

ﻣطرح ﻣﯽ ﻛﻧد :اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﻛﮫ ﺗﻌداد ﺷﺎﮔردان  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن  ،در اورﺷﻠﯾم اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در واﻗﻊ
وﻗﺗﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد  ،وﻗﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  ،ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ
اﺳت .اﻣﺎ ھرﭼﮫ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد  ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک دﺷوارﺗر ﻣﯾﺷود  .ھر ﮐس دارای
وﯾژﮔﯽ ھﺎ و ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی ﺧﺎص ﺧود اﺳت  ،ھر ﮐس ﻧظر ﺧود را در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﭘﯾش رود
دارد .ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ اﯾن را از ﺧﺎﻧواده ﺧودﺗﺎن ﺑداﻧﯾد  ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری دور ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
و ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﭼﯾز دﯾﮕری در ﻣورد ﻧﺣوه اﯾن ﺗوﺻﯾف ھﺎ و اﯾن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎ ﺗوﺳط ﻟوﻗﺎ
ﺗﺳﮑﯾن دھﻧده اﺳت  :ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ او اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑد ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﮐﻠﯾﺳﺎی اوﻟﯾﮫ وﺟود
دارد .در ھر ﺻورت  ،ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ او ﺧﯾﻠﯽ ﺻرﯾﺢ آن را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﺑر روی ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ وﺟود داﺷت ﺗﻣرﮐز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی راه ﺣل ﻣﯽ
ﭘردازد .و اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ﻗطﻌﮫ ﺑزرﮔﯽ از آن را ﺑرش داده و ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرم! ﭼﻧد وﻗﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺧودم را در ﮔﯾر ﮐرده ام ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﻧرژی ﺧود را در ﺟﺳﺗﺟوی راه ﺣل ﺻرف ﮐﻧم  ،روزھﺎ از
ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧم و ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر در آن ﻓرو ﻣﯽروم.
و وﻗﺗﯽ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ رﺳد  ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﺟﺎﻣﻌﮫ اوﻟﯾﮫ ﭼﯾزی ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم.
ﻣرﺣﻠﮫ  :١ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﮐردن!
اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ! ﮐﮫ در ﻣورد ھم ﺻﺣﺑت ﻧﮑﻧﯾد  ،ﭘﺷت ﺳر ﯾﮑدﯾﮕر ﺷﮑﺎﯾت ﻧﮑﻧﯾد  ،ﺑﮫ ھرﺣﺎل ھﻣﮫ اﻓراد
درﮔﯾر را ﺳر ﻣﯾز ﺑﯾﺎورﯾد و ﺑﺎ ھم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راه ﺣل ﺑﺎﺷﯾد .رﺳوﻻن ﺑﮫ ﻣﺣض ﺷﻧﯾدن ﻣﺷﮑل در ﺟﻣﺎﻋت ھﺎ ھﻣﮫ
را ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ  :٢ﮔﺷودﮔﯽ و ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎر
در اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن  ١٢ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﭼﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد :اﮔر ﺑﺧواھﯾم
ﻓﻘﯾران را ﺳﯾر ﮐﻧﯾم  ،ﭘس ﺑﺎﯾد از ﺧدﻣت ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﻏﺎﻓل ﺷوﯾم .و اﯾن ﺧوب ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ دھﻧد ﺳروﯾس ﻣﯾز اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷود.

ﻣرﺣﻠﮫ  :3ﺷﻧﯾدن
راھﮑﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در ﻋﻣل ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود و از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم :ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﮔوﯾد )ﮐل ﻣردم ﺳﺧﻧراﻧﯽ را دوﺳت داﺷﺗﻧد(  ،اﻟﺑﺗﮫ در ﻣورد ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ
ﻧﯾﺳت .ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺗﻼش ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل وﺟود دارد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم اﮐﺛرﯾت وﺟود
دارد ﮐﮫ دﯾﮕران ﻣﺟﺑورﻧد در ﺑراﺑر آن ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود آورﻧد .ھﻧوز ھم ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﯾم و
ﺳﺧﻧﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﻧوﯾم .و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺷرم آور اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐﺳری از ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ از اﯾن ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم :اﺟرا

ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت  ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل در ﺻورت ﻋدم اﺟرای آن ﭼﮫ ﻓﺎﯾده ای دارد؟ و ھﻧوز
ﭼﯾزی در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺳوﻻن ﺑرای راه ﺣل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ اﻣروز ﻧﯾز ﻣﻧﺗﻘل ﺷود :ﺑﺎر ﮐﺎر ﻓﻘط ﺑﮫ دوش
ﯾﮏ ﻧﻔر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود :ﺑﯾش از  ٧ﺷﺎﻧﮫ .ھﻣﮫ ﻣردان اﻧﺗﺧﺎب ﺷده از ﮔروه
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﯾﮭودی زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺧص اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺷﮑل ﺑرای اﯾن ﮔروه ﺣل
ﻧﻣﯽ ﺷود  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮔروه ﺣل ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﮭم اﺳت و اﻏﻠب ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود :ﺣل
ﻧﮑردن ﻣﺷﮑل ﺑرای اﻓراد آﺳﯾب دﯾده اﺳت  ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧرا ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﯾد .و در واﻗﻊ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺑﻧدﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد :ﻣﺷﮑل ﺣل ﺷد!
اﻣﺎ ﻟوﻗﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  ،او ﯾﮏ ﭼﯾز دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﻣرﺣﻠﮫ  ، ۵ﮐﮫ اﮐﻧون آن را "درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﺧدا" ﺧواﻧده ام.
رﺳوﻻن دﻋﺎ ﮐردﻧد و دﺳﺗﺷﺎن را روی ﺳر آﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻧوﻋﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐردن  ،اﻧﺗﺻﺎب ﮐردن ﯾﺎ اﮔر اﯾن ﮐﻠﻣﺎت
ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ و دﺷوار ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد :درﺧواﺳت ﺑرﮐت ﺧداوﻧد ﺑر ﻣردم و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم داده اﻧد .و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرم :اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم  ،ﻧﮫ ﺑﺎ وظﺎﯾف و ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
ﺧود  ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﺧدا ﮐﻣﮏ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺧواھﯾم .و ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ از اﻋﺿﺎ ﺷورای Gerolstein
ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد؟ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود ﻧدارد  ،ﻓﻘط ﭼﺎﻟش اﺳت! ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف  ،ﺑرای ھﻣﮕﯽ آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ  ،ﭼﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﺣرﻓﮫ ای  ،ﺑﺎ آن
روﺑرو ﺧواھﯾم ﺷد.
آﻣﯾن

