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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 شدن   ی ح ی مس   یک   : 1درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

 م،یبا هم داشته باش  می خواهی که م  یمطالعات  نی مشارکت در ا  يامروز به شما برا  دی اجازه بد  خب، 
به   يانقشه  يبا ارائه  ی ستیبا دیشا کنمی داشت، و فکر م میجلسه خواه نی خوشامد بگم. چند

 شروع کنم. م، یکنی م  یکه ط  ير یشما از مس

تالش   خوامیکرد، و م م یفکر خواه یح یمس یمسائل در زندگ نیتری از اساس یبرخ يدرباره  ما
 یمثال، کس ي. اگر، برامیاز مردم، انجام بد یکار رو با در نظر گرفتن انواع مختلف نیکه ا میکن

که درك کنند سنگ    کنهی به اونها کمک م  یلیخ  نی ا   ه؟»یبودن چ  یحیمس  ي بود که «معنا  نیدنبال ا
تعلق به قوم او، شناخت او، و اعتماد به او، و   ح، یمس يسا یتعلق به ع یبناها چه هستند، و مبان 

 هستند.  ییزهایمحبت به او، چه چ

فکر   دیمشارکت جد  کی و  یحی مس يسایکل کی در  تی از ما به عضو یبعد البته ممکنه بعض و
  ی لیخ نیا و ست، یمکان، چ نیخدا در ا يتعلق به خانواده يمعنا میبدون  میخواهیو م م، یکنی م

واقعا چه   یس یبشه که شناخت و خدمت به خداوند ع يادآوریکه دوباره به ما  دهیما مف يبرا
و  م، یهست يابا تجربه  ان یحیکه مس میکنی از ما بدون شک احساس م  ی ل یداره. و بعد خ ییمعنا

  ی ندگ و ز  یح یمس  کیاز اصول رشد به عنوان    ی واقعاً الزم هست که به بعض  ایآ  میممکنه فکر کن
 م؟یبرگرد ، یح یمس کی به عنوان 

برند معروف  کیبودم و مربوط به  دهید شیدارم که چند سال پ ادیرو به  یون یزیتلو  غیتبل کی
بود. اون داشت   جلوش کسیفلکاسه کورن  کیبا  یجوان  مردذرت) بود.  ي(برگه کسیفلِکورن 

:  گه یو م کنهیباشه، سرش رو بلند م ادمیو اگر درست  خوردی م کسیفلصبحانه، کورن  يبرا
 واقعاً چقدر خوب هستند.»  نهایرفته بود که ا  ادمی«

  ن یتجربه رو داشتم. چن  نیو من هم واقعاً هم  خوردمی م  کسیفلبرد که کورن   یمن رو به زمان   نیا
  و نسل من، و فراموش کرده بودم که واقعاً چقدر خوب بودند.  يبرا يای اساس  يغالت صبحانه

و   یحی مس کی رشد به عنوان  یاصول اساس  ل، ی انج يها هست، و شالوده نیهم مثل هم لیانج
 .میمرتب به اونها برگرد میدار  ازیهستند که من و شما ن   یاصول  ، یحیمس  ک یبه عنوان   یزندگ

بودِن  نان یتا از محکم و قابل اطم میبخواه ی از کس دیمثال، شا  يهمونطور که، برا درست
  ی زندگ   در مطمئن بشه،    م، یرو دار  دش ی قصد خر  ا ی  میکنی م   یاون زندگ   ي که تو   ي اخونه  يشالوده
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  ت یحیدر مس  ر یمس  يورود، رشد، و ادامه   ی مهم هست که اصول اساس  ی ل یما خ  ي هم برا  یحیمس
 .میرو درك کن

باز بزرگ  گلف يگلف، نوشته يباز یچگونگ  يکه درباره کنمی فکر م یبه کتاب کوچک  اغلب
از پسرهام به عنوان   ی ک ی يکتاب رو در اصل برا نی. در واقع ا دمیخر کُالسیجَک ن  ، ییکایآمر
بهتره قبل از اون،   هستم، فکر کردم یکه پدر محتاط  یی از اونجا  ی ول  دم، یخر سمس یکر يه یهد

بود،   نیزم يباز روگلف ن یکه اون زمان بهتر کالسیاز روش جک ن  ورو بخونم.  کتاباول خودم 
هر فصل از مسابقات به   يکتاب نوشته بود که در ابتدا يقرار گرفتم که در مقدمه  ریتحت تاث

  ن، ی تمر يوطه و اون رو در مح رفت، یداده بود م ادیکردن رو بهش  يکه گلف باز  يسراغ مرد
  ي «آقا  گفتیم اشی و به مرب  گرفتی چوب گلف به دست م کی  کالس یجک ن  و .کردی مالقات م 

که چطور   گردوند، ی کنم.» و جک گروت اون رو به اصول گلف بر م يبده گلف باز ادی گروت، بهم 
بالغ و باتجربه و   بازگلف نیا  و. یچرخی و چطور م ، یستیای چطور م ، يریگی چوب رو به دست م

 . ارهیب  ادی داره هر سال دوباره اصول گلف رو به  ازیدرك کرده بود که ن  یدرخشان به خوب 

. اول از همه  میو با هم انجام بد  میتالش کن  می خواهیهست که ما م  ي همون کار  ن یا  ن، یبنابرا  و 
و   ح یمتعلق به مس که یو کس  یحی مس کیشدن به  لیتبد يکه معنا میکنی فکر م  ن یا يدرباره 

فکر   ییهارفت که در اون به روش  میدوم خواه يبعد از اون به مرحله  و ه، یقوم او هست چ
و بعد    کنند، ی م   حیکه ما رو قادر به رشد در مس  ده یم  ییایاونها به ما عطا   ق یکه خدا از طر  میکنی م

  ي تا آخر خط در مسابقه   دن یو درست دو  ، یحیمس  یکه زندگ   میکنی فکر م  ن یسوم به ا  يدر مرحله 
 داره. ییما چه معنا يبرا  ، یح یمس یزندگ  يِدو

، شروع کنم.  12  يه یو آ   8باب    وحنای  لیخداوند، از انج  ي سا یاز سخنان ع  یبا خوندن بخش   خوام یم
قسمت رو که االن بهش نگاه   نیعباراتِ بخصوص از ا  نی که چرا ا دمیم حیتوض ت، یدر نها  و
هاست  چراغ   يهود ی. زمان جشن  میاونها متمرکز کن  يتا توجه خودمون رو رو   انتخاب کردم  میکنی م

خطاب کرده،  شان یباز بد یسی، «ع12 يهی، آ8باب  وحنایدر  نهیزمشیپ نی(حنوکا)، و در ا
را   ات یکه مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور ح یکسگفت: ”من نور عالم هستم. 

  ک ی داره؛ و من  ییبودن چه معنا ی حی شدن و مس ی حیکه مس گه یمردم م ن ی.“» او داره به اابدی
 میفکر کن  ن ی ا  يدرباره   خوام ی دارم، اما اول از همه، م  اتیآ  ن یاشاره به ا   ي برا  ی شخص  یلیخ  لیدل 

، چه  8باب  وحنای در  نجایمسئله که ا نیرابطه با خودم، بلکه به ا  رو نه د ، یکه، نه به طور شخص 
 .  فتهی داره م ی اتفاق
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و در    م، یاغلب در اورشل  شدند، ی که قوم خدا دور هم جمع م   یزمان   هاست، مه یدر جشن خ  یسیع
کنند که چطور خدا، قوم خودش رو از   ي ادآوریتا به خودشون  کردندی م یزندگ  ی موقت ي چادرها 

  ی بخش . شدی انه استفاده مسمبلِ دوگ  یاز نوع  ها، مه ی آورد. و در جشن خ رون یاسارت در مصر ب 
  ی به اونها آب داد، و بخش  ابان یچطور خدا در ب  کردی م  يادآور ی آب بود که به اونها  نِ ییاز اون، آ
  ی از ابر در طول روز، و ستون   یچطور خدا با ستون   کردی م   يادآوری نور بود که به اونها    نِییاز اون، آ
 کرد.  تیدر طول شب، اونها رو هدا  از آتش

بود که   يروزجشن،  نیروز از ا  نیبه ما گفته شده که در آخر 7باب  وحنای یعنیدر فصل قبل  و
گفت،   یس یروز جشن، ع نیدر آخر دند، یکشی از چاه آب نم  ن، ییآ ن یاز ا یاونها به عنوان بخش 

  ابان یکه در ب  ی«اون آب  گفت، ی .» و او در واقع داشت م و بنوشد د ی«هر که تشنه باشد نزد من آ
 دنش یشکه فقط من قادر به بخ کردیم یاشاره به آب  قتیشد، در حق ایّشما مه اکان ین  يبرا

 . کردی القدس صحبت مروح  يه یعط  يداشت درباره ی سیکه ع گهی به ما م وحنایهستم.» و 

 شد، ی نم دهیاز چاه کش ی نه تنها اونطور که مرسوم بود آب  ها، مه یدر همون روز در جشن خ یول 
  ی م یعظ  دمان ی از روغن در چ  يادیز  ریمقاد  شد، ی ها افروخته م جشن، چراغ  نیبلکه در هر روز از ا 

از   ی بعض دی شابرقرار بود.  ی کوب یو جشن و پا  ختند، یری م م، یها در معبد در اورشلاز چراغدان 
که   یوقت شون فات یتشر نِییاز آ یقص به عنوان بخشارتودوکس رو در حال ر اِنیهودی

ها،  و ظاهراً نور چراغ  دندیرقصیمردان م و .دیباش دهید رند، یگی بزرگ رو جشن م يهامناسبت 
جشن رو   نی که هرگز ا یگفته بودند «کس  هاي . در واقع، رّبا کردی رو روشن م  میاورشل يهمه 

وجود نداشت، بلکه   یجشن، نه تنها آب  نیدر روز آخر از ا  ی .» ول دهیرو ند یهرگز خوش  ده، یند
، به مردم 12  يه ی، آ8باب    وحنایدر    نجا یا  یسیدر اون روز بود که ع  و  شد، ی هم روشن نم  ی چراغ

 گفت «من نور عالم هستم.

باب،   ن یا  يه ی.» و در بقابدی را  ات یکه مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور ح یکس
کار رو با اصطالحات    نیدارند. و اون ا  اجیبه او احت  نقدر یکه چرا اونها ا  دهی م  حیبه اونها توض  یسیع

،  8باب  وحنایدر  20 يه یتا آ 12 يه یآ از. دهیانجام م ، ییو بودن در روشنا  یکی بودن در تار
  کنه ی اشاره م 12 يه ی. او در آ دارندی گام بر م ی روحان  یک یکه دارند در تار  گهیبه اونها م یسیع

.» و  دیداشته باش اتیمن رو به عنوان نور ح  نکهیمگر ا  د، ی ریراه م یکی در تار دیکه: «شما دار 
 هست.   یروحان  ی کی ، بلکه تاریجسمان  یک یواضح هست که منظور او نه فقط تار

  اون . گهیم ی چ 3 يه یو آ  3باب  وحنا یدر  یسیاش با ع در مکالمه  موس ی قودیکه ن  د یاریب  ادی به
از سر نو   ی «اگر کس گه، یم موس یقودیبه ن  یسی رو درك کنه، و ع گهیم یس یکه ع ي زیچ تونهینم
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  ن، یکه ا گهیعصراِن خودش مداره به هم  یسی ع و .»دید تواندی مولود نشود، ملکوت خدا را نم
در تو    که   ي سر کوه چطور گفت، «اگر نور   يکه او در موعظه   دی اریب   اد یاونهاست. به    یِذات   تِیوضع 

 درسته؟    نم»، یب ی که «من واضح م  کنن ی فکر م نطوریمردم ا شتریاست»، و البته ب 

است! دروِن تو به   ی می که در تو است ظلمت باشد، چه ظلمت عظ ي «اگر نور گه، یم ی سیع یول 
  .»یستین  لیو درك انج دن یوجود داره، که قادر به د ی روحان  یک یتار   يقدر

حرف من    نکه یا  لیدل   د، یدون ی شماست، م  یروحان   تیوضع   نی «ا  گه، یمردم م  ن یداره به ا   یس یع  و
بلکه چون    ست؛یخدا واضح ن   يکه مکاشفه   ستین   نیا  د، یکنی نم   ي رویاز من پ  ا ی  دیکنی رو درك نم 
  ن یاش انشانه   گهیبه اونها م  15  يه یدر آ   و .»  دی داری و قدم بر م   نیکنی م   ی زندگ  یک ی شما در تار
 . يوی درك دن  يارهایمع  یعنی  د»، یکنی ، «شما به حسب جسم حکم مهست که

  ات یبلکه در آ دارند، ی گام بر م  یروحان  ی کی که اونها نه فقط در تار کنهی اضافه م یسیبعد، ع اما
به   یس ی: عگهیم ی چ 21 يه ی در آ دینیبب. کنندی م ی زندگ یاونها در مرگ روحان  گه، یم 30تا  21

  ي ه یمرد» و دوباره در آ  دی کرد و در گناهان خود خواه  دیو مرا طلب خواه  رومی اونها گفت، «من م 
که من   دیاگر باور نکن رایمرد، ز دی جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواه ن ی، «از ا24

 مرد.»   دی«در گناهان خود خواه ، یهمان منج   یعنیهستم» 

  ی که از نظر روحان  نیش یمتوجه نم ای«آ  گه، یم ی س یع ی که زنده هستند، ول  کردندی فکر م  اونها
.» پولس  دیرو ندار  یقی حق  اتیح  یول   د، یرو داشته باش  یممکنه که شما تمام ظواهر زندگ   د؟یمُرد

که   یو گناهان  ای«ما در خطا گه، یاون م ست؟ین  نطوریا گه، یم 2باب  ان یرو در افسس یمشابه زیچ
 .»میامرده م، یکنی اونها رفتار م در

  ک یباغچه نشسته بودم، و    يروز تو   کی  ادیم  ادمیاسکاتلند قرار داره.    يما در کوهسارها   يخونه
فکر   کردمی که بهش نگاه م نطوریو هم دم، یراه د يرو درست در کناره با یز سرخنه یس يپرنده

نگاه  شتریکه ب  نطوریداره!» و هم  يزیانگهست! چه رنگ شگفت  ییبایکردم، «عجب موجود ز
سوزناك متوجه شدم   ي سرش رفتم. در اون لحظه  يو باال  کنه، ی، متوجه شدم که حرکت نمکردم

 خودش، جان نداره. اون مرده بود.   ییِبایز  يبا همه  سرخنه یس ن یکه ا

  ن یتا ا میکنیکه ما خودمون رو بزك م يماست، مثل طور یاز زندگ  یفکر کردم، «عجب مثال  و
مردم، که   نی داره به ا  ی سی.» و عیچ  یعنیکردن واقعاً  یزندگ میدون ی که م میکن جادی تصور رو ا

اگر شما من رو   د؟یدون ی م گه، یرو داشتند، م ی مذهب  ی ظواهرِ زندگ ياز اونها همه  یلیخ
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از   قت یدر حق یول  د، یکه زنده هست د یممکنه احساس کن د، یو به من اعتماد ندار  دیشناسی نم
 .»  دیمُرد ینظر روحان 

  ی روحان   یک ی. نه فقط اونها در تارکنهی اضافه م 36تا  31 اتیرو در آ  ياگه ی د زیبعد سوماً، او چ و
شما در واقع   د؟یدون ی «م  گه، یم یس یبلکه ع کنند، ی م  یزندگ  ی و در مرگ روحان  دارندی قدم بر م

،  32 يه ی بعد در آ د»ی«اگر شما در کالم من بمان   گه، ی.» او مدینگه داشته شد یدر اسارت روحان 
که   ن، یشیشما متوجه واکنش مردم م وشناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد.»  د ی«حق را خواه

واکنشِ    ک ی از    ی شکل  یهست، ول   ان ی هودیواکنشِ مختص    کی   ن یواکنشِ کامالً معمول هست. ا   ک ی
 متداول هست: «من کامالً آزادم، من کامالً آزادم.»  یلیخ

به اونها نشون بده که چطور در واقع واکنش اونها نسبت به او، نشون   کنهیشروع م ی سیع و
  يِ آزموِن آزاد  د؟یدون ی «م  گه، یدر واقع داره م او هستند. ی در اسارت روحان  قتاًیکه حق دهیم

.» و  دیداده باش صیتشخ ده، یمن م قیکه خدا از طر ياي هست که شما اون آزاد  نیا  یقیحق
  ی خدا در زندگ  ی وقت  ست؟ین   نطور یا  فته، یمردم اتفاق م  ي هست که برا  ییزهایاز چ  ی کی   ن یالبته ا

هست که    ادتون یهست که اونها،    نیا   دن یم  صی که تشخ  ییزهایچ  نیاز اول   یک ی  کنه، یاونها کار م
 ذات» هستند.  اهِی«بسته شده در گناه و شب س اره، یچطور اون رو در سرودش م یوِسل

تر انجام بدم و سخت  يبهتر يکارها  خوامیم« گن، یم شن، یکرده م داری ب  یاز مردم وقت یلیخ و
نسبت به   شتریو ب  شتریهست که ب  ن یا برندی م ی بهش پ قت ی که در حق يز یتالش کنم» و چ

به  گه، یداره م یسیهست که ع يزیهمون چ ن یهستند. و ا  اریخودشون هوش یاسارت روحان 
رو در واکنش مردم نسبت    نی ما رو آزاد کنه. و ما ا  تونهیو فقط او م  میگناه هست  يذات، ما برده

غالم گناه است.»   کندی هر که گناه م  میگوی به شما م ن یآم ن ی«آم گه، یم  یسی. عمینیب ی به او م 
 د، یکنی چون گناه م ر، ی«خ  گه یم ی سی.» عمی. ما آزادمیهست می«نه، ما اوالد ابراه گن، ی م اونها

 ي سایندادند. اونها درك نکردند که اگر به ع صی رو تشخ نی و اونها واقعاً ا د»، یغالم گناه شد
 هست که در واقع در اسارت هستند.   نی مسلّم از ا ينشانه  کی اعتماد نکنند،  حیمس

اونها    د، یدون ی. مکنمی فکر م   ی به داستان برادران وِسل  نه، یزم  ن یمن اغلب اوقات در ا   قت ی حق  در
هست، اومدند، و اونجا   کا ی آمر يمتحده  االتیسابق که االن اسمش ا ي هامستعمرهبه 

شد که،  دهیپرس حیرو مالقات کردند، و از هر دو برادر ركّ و صر ي موراو يسا یکل يونرهایسیم
انگلستان بود،   يسایدر کل  شیکش  کی که    یو چارلز وسل  د؟»یکن  داینجات پ  دیدار  دیام  اشم   ای«آ

 گفت.   نطوریدر جواب ا
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و پاسخ    ؟»ی«بر چه اساس   د، یبوهلِر ازش پرس  تریکنم»، و پ  دای دارم نجات پ  دیگفت، «من ام  اون 
بوهلر فقط   تریخدمت به خدا انجام دادم»، و پ يتالشم رو برا نیبهتر نکه یبود، «ا  نیا  یوسل

  شِ یکش ک یداشت،  ی ات یااله الت یبود که تحص يمرد  یسرش رو تکون داد. چارلز وسل 
 بود.   موسیقودیمثل ن  نحالیو با ا بود،  شدهي گذاردست

ذات» بود. خدا   اهِ ی«بسته شده در گناه و شب س سه، ینوی بعداً م یهمونطور که چارلز وسل اون، 
هست، گام بر   نیداستان ا یول  دند، یبخش رسنجات  مان یرو شکر که اون و برادرش هر دو به ا

  ی س یبعد ع  و  .یبسته شدن در اسارت روحان   ، یمرگ روحان در    ی زندگ  ، یروحان   ی کی داشتن در تار
  ن ی هم شدند و اونها رو در ا میتی یکه اونها ضمناً از نظر روحان  کنهیاضافه م 59تا  37 اتیدر آ

«خب، ممکنه   گه، یم یس یاست.» و ع م یپدر ما ابراه ر، ی«نخ گن، یم اونها. کشهیباره به چالش م
هست که واقعاً خدا رو به عنوان   نی شما ا یِقی حق یِروحان  تیوضع  یباشه، ول  میپدر شما ابراه

 ".دی شناسی پدر خودتون نم

  نکه یمتداول باشه. ا  یل یخ  یدر مورد افراد مذهب   تونه یم  نیکه ا  کنمی واقع، من باز هم فکر م  در
در    که  یاز مشخصات افراد مذهب   یکی  دیدون ی همونطور که م   یول   گن، یاونها عبارت «پدر ما» رو م

  رسه، یبحران از راه م ی هست که وقت  ن یا ستند، ین  ح یمس ی قیقلب خودشون شاگردان حق
  گن یم  نیمثل ا  ییزهایاغلب چ   و  بزنند «اّبا، پدر» وجود نداره.    ادیفر  نکهیا  يبرا  یدرون   يازهیغر

افراد هم   ن یموضوع در مورد ا  ن ی«پدر»، و ا گن ی نم يز یبه صورت غر ی ول  ا»، ی! خدايکه «وا
  ی پدر اونها بود، ول  می ادعا کردند که خدا پدر اونهاست، چون ابراه اونها مصداق داشت.

نام تو مقدس باد.» چون   ، یپدر ما که در آسمان  ياز اونها هرگز دعا نکرده بود که، «ا  چکدومیه
 بودند.  میتی  یاونها از نظر روحان 

اونها رو به   تونستی گردان بودند که نم از مذهب سر ییاینداشتند. در در  ياخانواده اونها
که، همونطور   کنهیمسئله اشاره م نیبه آزموِن ا یسیبا خداوند سوق بده. و ع مانهی صم یرفاقت
 . دیکردی هست که، اگر خدا واقعاً پدر شما بود، به پسر او محبت م نیا د، یدون ی که م

ازدواج کرده که گفته   یتا بحال با خانم ون یاز شما آقا چکدومیه ایهستم بدونم که آ کنجکاو
رو   نیداره هم یسیو ع م»؟یهست کجای دِیباشه، «عاشق من باش، عاشق مادرم هم باش؛ ما خر

او    ی شما شده باشه، ول   ي دهندهنجات   یس یکه ع  نهیخدا پدر شما هست، ا  ایآ   نکهی. آزمون اگهیم
کالم پسر خدا رو هم   دن ی تحمل شن یهست که شما حت  نی «مشکل شما ا گه، یم 43 يه یدر آ
 .» دیندار
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  نکه یدارند، ا  اتیح  نکهیا  نند، یبب  تونندی که م  کردندی وضع بودند. اونها فکر م   نیاونها در ا  پس
  ی کی هست که اونها در تار نیامر ا قتیحق یول خانواده تعلق دارند،  نی به ا نکهیآزاد هستند، ا

و خارج از   یروحان  يهامیتی، و در اسارت بودند، و اونها مرده بودند ی بودند و از نظر روحان 
دعوت کرد.    ، یک ی اونها رو به سمت خودش، به خارج از تار  یسیع  نیخدا بودند. و بنابرا  يخانواده

 .» ابدیرا  ات یکه مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور ح ی«من نور عالم هستم. کس

  قت، یشروع شد. در حق  هیآ  نی خودم با ا  یحیمس  یزندگ   ، یه نوعشروع کردم چون، ب   هیآ  ن یبا ا  من
پنجاه   ن یبودن در ا یح یشدن و مس یحیخالصه کنم که مس ه، یآ نیبتونم از منظر ا کنمی فکر م

ُنه   يپسربچه  ک ی که  یداشت. چطور زمان  یی من چه معنا يبرا شتر، یب  ی سال گذشته و االن حت
نور    حیمس  د، ی مدت پنج سالِ مَد  بهخودم کردم،    يمقدس براکتاب و شروع به خوندن    ودمساله ب 

 شده بود. کی ذهن من تار یذهن من تابوند، ول  ي کالمش رو به رو

. نمیبب تونستمی خاطر بود که صرفاً نم نیبه خاطر فقدان هوش باشه. بلکه به ا کردمی نم فکر
خودش،  ضیبا ف حی. و بعد، مسنمیبب تونستمی جوان بودم. فقط نم  موسی قودین  کیمن مثل 

 دِنیمن شروع کردم به د وکرد،  شناختمی که م يافراد يشروع به تابوندن نور خودش به رو
  ن یکه ا  ياتازه   اتینوع از ح  نیو ا  خوندم، ی مقدس مکتاب که در    يزیچ  نی هست ب   یارتباط  نکهیا

 .کردندی م  یزندگ شناختم، یکه م يافراد

 ادمیبه درون قلب من، کرد.    ماًیشروع به تابوندن نور خودش از کالم خودش مستق  حیبعد مس  و
 خوندم، ی م  40و  39 اتی ، آ5 وحنایرو در  یسی ساله کالم ع 14 يپسربچه کیهست به عنوان 

...  دیدار   یجاودان   اتیکه در آنها ح   دیبری شما گمان م  رایز   دیکن  شی«کتب را تفت  گه، یکه او م  ییجا
کالم    م، یبود که در زندگ  يبار   ن یاول   ن یا  کنمی .» و فکر مدیاب ی  ات ی تا ح  دیی نزد من آ   دیخواهی و نم 

 .زنهیداره حرف م ی سیکتاب خارج شد و احساس کردم که ع يخدا به نظر از صفحه 

که    کردمی بودم و فکر م  یتیمن به مدت پنج سال در چه وضع   نکه یهست از ا   ی کامل   فیتوص  ن یا
 گران، ی در کمک به د یمقدس، دعا کردنم، و سع کتاب  يخوندِن هر روزه ، یمذهب يانجام کارها

قدم   رون یاز صفحه کتاب به ب  یس یانگار که ع و کنه، یم یحی مس کیهست که من رو  يز یچ نهایا
حرکت تو به من ختم  ری. مسکنمی دارم با تو صحبت م  نکلِر، یگذاشت، پر از نور، و گفت، «س

 .»یشیمند مبهره  اتیهم از نور و هم از ح ، يایمن ب  ش یاگر پ یول  شه، ینم

در شهر زادگاه خودم رفتم، و   ی پرستش ي جلسه ک یبه  گران، ید ي و دعاها  قی با تشو ن، یبنابرا و
  ی س یع  ي در طول اون موعظه بود که صدا  وبود،    12  يه ی ، آ8باب    وحنا یکه انجام شد از    ياموعظه 
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به نور قدم    ا، ی«نزد من ب   گه، یبونار در سرودش م  شِس یهورِهمونطور که    گفت، ی که م   دمیرو شن
 .» يراه نرو  یک یهرگز در تار  گریبگذار تا د

  ي غمناك، و روزها  يروزها ک، ی تار يروزها  میوجود دارند. من در زندگ  کی تار يروزها  البته، 
شهادت  بودن،    یسیاز خداوند ع  يرویپ  ی ها در پفکر کنم بخوام بعد از دهه   یول دردناك داشتم،  

حاضر هست،    شه یرها نکرده، چون همونطور که وعده داده هم  ی کی بدم که او هرگز من رو در تار
 .تابهیما م یو به عنوان نور عالم در زندگ

از اون روز قادر   کنمی م  فکر  بود،  1963در سال  هی شنبه شبِ ماه فور ن یاز اون روز، که اول  و
  ن ی. و بنابرادمیازش سخن گفته، رس  نجا یدر ا  یس یکه ع  ی کالم  قتِیبودم بگم که من خودم به حق

به   حیمس يسایهستم که به ع یح یمس کیهست که  نیا ایدر دن  زیچ نیبگم که باالتر خوامیم
 دهنده و خداوند خودم، اعتماد دارم. عنوان نجات 

  ن ی بکنه ا تونهیم یحیسخنران مس  کی که  یاشتباه نیکه بزرگتر کنمی فکر م  یگاه   نیهمچن یول 
خوبه که   نیبنابرا وشده.  ی حیاز قبل مس کنه، ی که به اون گوش م یهست که فکر کنه هر کس

  ی هست ی کی تو در تار ای. آمیببر ان یسوال از خودمون، به پا ن یا دن یاول رو با پرس يجلسه  نیا
قدم بر   ی روحان  ی در مرگ نکه یا ا ی یکنی اعتماد م  ح یمس ي سایبه ع ا یآ ؟ یدر نور هست نکه یا  ای
 .  ساو گوش بده و به نور قدم بگذار و برکت او رو بشنا ي و به صدا ؟يداری م
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