ﺧطﺑﮫ ﮐرﯾﺳﻣس 25.12و26.12.2020
ﻟطف و ﻣﺣﺑت ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا و ﺻﻣﯾﻣﯾت و ھﻣدﻟﯽ روح اﻟﻘدس ﺑﺎ
ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .آﻣﯾن
ﺧواھران و ﺑرادران ﻋزﯾز!
ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ روز ﮐرﯾﺳﻣس ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺗﺎب اﺷﻌﯾﺎی ﻧﺑﯽ  ،ﻓﺻل  ۵٢آﯾﺎت ٧-١٠
ﻣﯾﺑﺎﺷد:
 ٧ﭼﮫ زﯾﺑﺎ اﺳت ﺑر ﮐوھﮭﺎ ﭘﺎﯾﮭﺎی ﻣﺑﺷر ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﻧدا ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ ﺧﯾرات ﺑﺷﺎرت ﻣﯽ
دھدو ﻧﺟﺎت را ﻧدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺻﮭﯾون ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدای ﺗو ﺳﻠطﻧت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ٨ .آواز دﯾده
ﺑﺎﻧﺎن ﺗواﺳت ﮐﮫ آواز ﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐرده ،ﺑﺎ ھم ﺗرﻧم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد زﯾرا وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺻﮭﯾون
رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧواھﻧد دﯾد ٩ .ای ﺧراﺑﮫ ھﺎی اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ آواز ﺑﻠﻧد ﺑﺎ ھم ﺗرﻧم
ﻧﻣﺎﯾﯾد ،زﯾرا ﺧداوﻧد ﻗوم ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ داده ،و اورﺷﻠﯾم را ﻓدﯾﮫ ﻧﻣوده اﺳت ١٠ .ﺧداوﻧد ﺳﺎﻋد
ﻗدوس ﺧود را در ﻧظر ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣت ھﺎ ﺑﺎﻻ زده اﺳت وﺟﻣﯾﻊ ﮐراﻧﮫ ھﺎی زﻣﯾن ﻧﺟﺎت ﺧدای ﻣﺎ
را دﯾده اﻧد.
ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗول دادم ﮐﮫ از اﯾن ﺧدﻣت ﻟذت ﺑﺑرﯾد :ﺷﺎدی ﻧﺎب  ،ﭘرﺷور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ .اﯾن ﻟذت
ﮐرﯾﺳﻣس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺷﻌﯾﺎ در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ ﺷور ﻓراوان در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد  .ﺑﮫ ھر
ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﯾش از ﻧﯾمﻗرن ﭘﯾش از ﺗوﻟد ﻋﯾﺳﯽ ھﺳﺗﯾم  .و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل  -درﺳت ﻣﺎﻧﻧد داﺳﺗﺎن
ﮐرﯾﺳﻣس  -ﺻﺣﺑتھﺎﯾﯽ از ﭘﯾﺎم آوران ﺷﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺻﻠﺢ و ﻧﺟﺎت و رﺳﺗﮕﺎری را
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﻧد  .ﻓﻘط ﺑﮫ اﺷﻌﯾﺎی ﭼوﭘﺎن ﻧﯾﺳت  ،ﮐﮫ ﺑﺷﺎرت ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم
ﺑﺎ ﻣﻌﺑد ﮐوه ﺻﮭﯾون ﻧﯾز ھﺳت :ﺧدای ﺗو ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت! او دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺻﮭﯾون ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد!
ﺧداوﻧد ﻣردم ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ ﺑﺧﺷﯾده و ﻓدﯾﮫ داده اﺳت! ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﺟﺎت ﺧدای ﻣﺎ را ﺧواھﻧد دﯾد!
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﺷﻌﯾﺎی ﻧﺑﯽ در آن زﻣﺎن ﮐرﯾﺳﻣس را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود  -ﻓﻘط  ۵٠٠ﺳﺎل
ﺧﯾﻠﯽ زودﺗر! ﻧﺷﺎط  ،ﺷور وﺷوق و از ھر ﻣﻧﻔذ اﯾن ﻣﺗن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود.
اﮐﻧون ﺳوال اﯾن اﺳت  :آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯾم اﯾن ﺷﺎدی ﻣﺎ را آﻟوده ﮐﻧد ؟ آﯾﺎ اﻣروز ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن
ﺧﺑر ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ ﻣﯽآﯾد ھﻧوز ھﯾﺟﺎنزده ھﺳﺗﯾم ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن "ﺻﻠﺢ روی
زﻣﯾن" ﻓرﺷﺗﮕﺎن در اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﺑﮫ وﺟد ﻣﯽ آﯾﯾم؟ ﯾﺎ ﺑودن"ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺎ" از داﺳﺗﺎن ﺗوﻟد در ﻣﺗﯽ
آﻏﺎزﻣﯾﺷود؟

دﺳت روی ﻗﻠب ﻗرار دارد  :ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن ﺷﺎدی ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ را اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺷﻌﯾﺎ
در ﻣورد آن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد  ,اﯾن ﺷﺎدی ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐرﯾﺳﻣس اﺳت؟
اﮔر اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم ،در ﻗﺳﻣت ﻧظرات ﺑرای ﻣن ﺑﻧوﯾﺳﯾد  ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧم ،
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم اﻻن ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻧﮑرده اﻧد .و ﺣدس ﺑزﻧﯾد آن ﭼﯾﺳت؟ ﻣن
ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺷﻣﺎ را درک ﮐﻧم ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ﮐﮫ  :ھر ﺳﺎﻟﮫ ﭼﻘدر در ﻣورد " ﺻﻠﺢ روی
زﻣﯾن " ﻣﯽﺷﻧوﯾم ؟ اﮔر ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺻل ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد  :ﺑرای ﺑﯾش از  ٢٠٠٠ﺳﺎل
و اﮔر ﻣن ﻣﺗن ﺧطﺎﺑﮫ را ﺣﺗﯽ ﺑﯾش از  ٢۵٠٠ﺳﺎل ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم در واﻗﻊ در ﮐل زﻧدﮔﯽ
ﻣﺎن در ﻣورد آن ﻣﯾﺷﻧوﯾم .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺎ روی زﻣﯾن ﺻﻠﺢ دارﯾم؟ ﻧﮫ و ﺻﺣﺑت در ﻣورد
رﺳﺗﮕﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد  ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺳﺎل ھﻣﮫ ﮔﯾر  ،دﻗﯾﻘﺎ ً آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﺷﺎدی
ﮐرﯾﺳﻣس اﻣﺳﺎل اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑرای اﮐﺛر ﻣردم ﺧﺎﻣوش اﺳت .وﺟودھﺎ ﺗﮭدﯾد ﺷده ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﺷده اﻧد ،
در ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﮏ ﺑﺣران وﺟود دارد و ﺑرای ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ دوﺳت
داﺷﺗﮫ اﺳت در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از دﺳت داده ﺑﺎﺷد  ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﮐرﯾﺳﻣس ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ای اﺳت.
وﻗﺗﯽ روﯾﺎھﺎ  ،اﻣﯾدھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،ﺗﺣﻣل آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻً در
ﮐرﯾﺳﻣس ﺑﺳﯾﺎر ﺑد اﺳت .ﺷﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ در ﻣورد ﺻﻠﺢ وآراﻣش  ،ﻟذت و دﻧﯾﺎی
اﯾده آل ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت.
زﯾرا دﻗﯾﻘﺎ ً در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﺟﮭﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺣﺳوس اﺳت .ﻣﻧظور
ﻣن از اﯾن اﻣر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺎ  ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن در اﺷﻌﯾﺎ و ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾزﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت :ﺑﺎ ھم
ﺧوش و ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯾد! اﺷﻌﯾﺎ اﯾن را ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺣﺎل و ھوای ﺧوﺑﯽ دارﻧد  ،ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد  ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ھﺎی اورﺷﻠﯾم ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺷﮭری ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺗﺧرﯾب ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ ﺣدود ۵٠
ﺳﺎل وﯾران ﺷده اﺳت ﻣﯾﮕذرد .طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗر ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﺗﺑﻌﯾد ﺷدﻧد ﺗﺎ از ﺷورش ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .
و از ھﻣﮫ ﺑدﺗر :ﻣﻌﺑد  ،ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧدا  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردﻣش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد
 ،ﻧﯾز وﯾران ﺷد .و اﯾن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑﺎﺷد :ﺧدا رﻓﺗﮫ اﺳت  ،ﻣﺎ را ﺗرک
ﮐرده و دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺎ اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ دھد .در اﯾن ﻧﺎاﻣﯾدی  ،در اﯾن دھﮫ ھﺎی ﻧﺎاﻣﯾدی ،
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎرﻗﮫ ای از اﻣﯾد در اﻓﻖ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود :ﭘﺎدﺷﺎه اﯾراﻧﯽ ﮐوروش ﺑﺎﺑل را ﻓﺗﺢ ﮐرده
اﺳت .اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﻣﮭﺎﺟران اﺧراج ﺷده ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺑد ﻓراھم
ﮐرد .ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺻﮭﯾون ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت! او ﻗوم ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ ﺑﺧﺷﯾد و اورﺷﻠﯾم را ﻓدﯾﮫ
ﮐرد! ﭘﯾش ﭼﺷم ھﻣﮫ ﻣردم! و اﺷﻌﯾﺎ ﺷﮏ ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﮐوروش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا اﺳت ﮐﮫ در
اﯾن اﻣر ﺳﮭﯾم اﺳت .اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ﯾﮏ وﯾراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎدی را زﯾﺎد ﮐﻧد  ،زﯾرا اﮐﻧون
ﭼﯾز ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﺗواﻧد از آن ﭘدﯾدار ﺷود .آﻧﮭﺎ از ﮐﺳری ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد :آﻧﭼﮫ در

ﺳطﺢ زﻣﯾن ھﻧوز ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد  ،در ﻧﮕﺎه دوم ﻧﻘطﮫ ﺷروع اﺳت ،
ﭼرﺧش  Uﺷﮑل ،اﻣﮑﺎن اﺗﻔﺎق ﺟدﯾد و ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ وﯾراﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ
ﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت :ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل اﻣﮑﺎن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺗﻐﯾﯾرﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﻋﯾﺳﯽ در دﻧﯾﺎﯾﯽ اﯾدهآل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .اﻧﺟﯾل ﺑﺷﺎرت دھﻧده ﻣرﻗس ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ او
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐودک ﻣورد آزار ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺧﺎﻧوادهاش ﺑﺎﯾد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺻر ﻓرار ﮐﻧﻧد .
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ  :ﺧداوﻧد ﻧﺟﺎﺗش ﻣﯽدھد .اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻧوزاد ﮐوﭼﮏ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﻧﺟﺎت اﺳت ﺧود
ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻧﯾﺎ را ﻧﺟﺎت دھد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن اﺳت :اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻧﯾﺳت! اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻧوز او را
ﻧﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌدا ً اﻧﺟﺎم داد .اﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺑذری اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ آن
ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﻠﺢ و آراﻣش وﻋﺷﻖ و ﻧﺟﺎت ﺧود را ﺑر روی اﯾن
زﻣﯾن ﮐﺎﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر  ,اﻣﯾد ﺑﮫ ﭼﯾز ﺟدﯾد  ,اطﻣﯾﻧﺎن از ﺑﮭﺑودی ﻣﻣﮑن اﺳت  .ﺑﻠﮫ
ﻣﯽداﻧم و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﻋﻘب ﻣﯽروﯾم و ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد و
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ در داﯾره ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧﯾم  :ﻣﻌﺑد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷد  ,اﻣﺎ  ۶٠٠ﺳﺎل ﺑﻌد دوﺑﺎره ﻧﺎﺑود
ﺷد .اوﻗﺎت ﺻﻠﺢ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻓﺎزھﺎﯾﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﻣﺎ در آن ﺧوب ھﺳﺗﯾم و ﻓﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ھﻣﮫ ﭼﯾز در اطراف ﻣﺎ در
ﺣﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳت  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺗواﻧﯽ و رﺣﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐروﻧﺎ ﭼﻧﯾن
اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم دﻧﯾﺎ ﻣﯽ دھد.
و اﮐﻧون ﺳوال اﺳﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت :آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾم ﻣﺎ را
ﭘﺎﯾﯾن ﺑﮑﺷد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷوﯾم؟ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾم اﺷﻌﯾﺎ ﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗدرت ﺑﺎﻟﻘوه ﻣوﺟود
در وﯾراﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾم؟ آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾم روﺣﺎﻧﯾون و ﻣﺑﺷران اﻣﯾد را ﺑﺎ ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ در
آﺧور اﺳت  ،ﻧﺷﺎن دھﻧد؟ زﯾرا در اﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﻣزارع آوار ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت .ﻋﯾﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم را ﺗﻐﯾﯾر داد .او ﺟﮭﺎن را
ﺗﻐﯾﯾر داد و ھﻧوز ھم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد – و ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا
اﻣﯾدوارﯾم.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ در ﭼرﺧﮫھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد :زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﻠوغ و رﺷد وﺟود دارد
ﮐﮫ اﻏﻠب ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﯾﮏ ﺷروع ﺟدﯾد دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود  .ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻏﺎزی ﻧوﯾن،
زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟدﯾدی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در آن ذاﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده  ،ﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭼﯾز ﺟدﯾد در ﺣﺎل رﺳﯾدن اﺳت ﺧوﺷﺣﺎل ھﺳﺗﯾم و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از
ﻣﯾوه ھﺎ ﺑﺎ آراﻣش ﻟذت ﺑﺑرﯾم .ﻓﻘط در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﮐﺎر ﺳرﺷﺎراز ﺷﺎدی ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﺗرس و

ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﺷود اﮔر ﻣﺎ از اﺷﻌﯾﺎ و داﺳﺗﺎن ﮐرﯾﺳﻣس اﻟﮭﺎم ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ اﻣﮑﺎن
ﺷروع ﺗﺎزه و ﺗﺎزه ﻣﺗوﻟد ﺷدن دﻧﯾﺎ را ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﮭﺎن ﺑﺑﯾﻧﯾم؟
ﺷﺎﯾد ﻣﺎ در اﯾن ﺻورت ﮐﺷف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﻓرﺿﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﭼرﺧﯾم در ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺎرﭘﯾﭼﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد دﻓﻌﮫ ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺟﻠوی اﻧﺑوھﯽ
از آوار ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم  ،ﺗﺻور ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎ را رھﺎ ﮐرده اﺳت  ،اﻣﺎ اﯾن ﻗدرت را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺧواھد داد ﮐﮫ از اﯾن اﻧﺑوه آوار ﭼﯾز ﺟدﯾدی ﺧﻠﻖ ﮐﻧﯾم .ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻣن ﻗﺻد ﻧدارم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ از ﭘس ﻣﺎﻧده ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺧوﺷﺣﺎل ﺷوﯾد  ،ﮔرﭼﮫ ﻣن اﻓرادی را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن آوار ﺗﻣرﯾن زﯾﺎدی ﻻزم اﺳت
ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی اﺣﺳﺎس ﺷود .اﻣﺎ ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ از اﯾن دﺳت  ،آرزو ﻣﯽ ﮐﻧم اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد" :ﻧﮫ  ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣﺎﻟم ﺧوب ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻣن دﯾﮕر ﺧوب ﺧواھم ﺷد! "
آﻣﯾن
و رﺿﺎﯾت و آراﻣش ﺧدا ﮐﮫ از ھر دﻟﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر اﺳت ﻗﻠبھﺎ و اذھﺎن ﻣﺎ را در ﻋﯾﺳﯽﻣﺳﯾﺢ
ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد .
آﻣﯾن

