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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 سا ی تعلق به کل   : 3درس  
 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

و تعلق به مشارکتِ    یحی مس  یزندگ   یمبان   يدرباره  م؛یرسیمون مجلسه از مطالعه  نیبه سوم  حاال
و  م، یتا رشد کن کنندی خاص از طرف خدا به ما که کمک م  ي ایبخشش عطا  يقوم خدا، و بعد نحوه

قبالً   ما درست تا دمِ آخر. ، یحیمس قیبه طر ، یح یمس یزندگ يروش تداوم رشد ما و ادامه 
و   م، یفکر کرد مییایبه عنوان نور جهان ب  یسیبه حضور ع نکه یشدن و ا  ی حی مس يمعنا يدرباره 
بودن،   حیمس  يسا یفرزند خدا بودن، و خادم خداوند ع  یعنیبودن،    یحیمس   يمعنا   نکهیا  يدرباره 

 .میرسی م سایمتعلق بودن به کل يمعنا يچه هست. و االن به تفکر درباره 

  يشتریو ب   شتریکه افراد ب   رسه یها به نظرم موقت  ی و بعض  شهیکه غالباً مطرح م  یاز سواالت   ی کی
تعلق   سا یالزم هست به کل ا یباشم، آ یحیمس ک ی هست که، «اگر من  نیا پرسند، ی اون رو م 

  ي دوره   يدر ابتدا   یحی مس  ک یسوال رو از    نیکه اگر ا  کنمی بگم، فکر م  صادقانهداشته باشم؟»  
چون درك کرده بودند   د، ی که شما از کجا اومد  کردندی فکر م  نی اونها به ا  د، یدیپرسی م   دیعهد جد
  سکه هستند.  کی   يبلکه صرفاً دو رو  ستند، یمتفاوت ن   زیدو چ  سا، یبودن و تعلق به کل  یحیکه مس

  ، یح یمس یهست، و چرا در زندگ نطوریکه چرا ا مینیبب میکن یجلسه سع  نیدر ا  خوامیمن م و
متفاوت از دو بخش متفاوت    ی به دو روشِ کم   خوامی م  و.  ستی ات یح  نقدر ی ما ا  ي برا  سا یتعلق به کل
 به اون نگاه کنم. دیدر عهدجد 

  د، یدار   ادی هست، که همونطور که به    18  يه یو آ  16باب    ی مت  لیمعروف از انج  ی اول، بخش  بخش
پطرس و بر    ییکه تو  میگوی تو را م  زی«و من ن   گه، یشاگردان م  يهیبه شمعون پطرس و بق  یسیع
 .» کنمی خود را بنا م   يسایصخره کل نیا

در خدمت   کنندهنییتع  اریبس یدر زمان  نکه، یمهم هست؟ اول از همه ا  اریگفته بس نیا چرا
  ن ی همچن زنده هست.  يو پسر خدا   ح ی. پطرس تازه اعتراف کرده بود که او مسشهیم  ان یب   ، یسیع

به ما گفته شده که از   21: 16 یمت  لی. در انجشه یاظهار م لیعطف اناج يدر نقطه  یبه طور جالب
چطور به عنوان    نکه یچه، و ا  ی عنیبودن او    حیداد که، مس  ح یبه اونها توض  ی س یعنقطه به بعد،    ن یا

رو بنا  سایما باشه، کل ي دهندهگناهان ما مرد و دوباره برخاست تا خداوند و نجات  يکه برا یکس
 .کنهیم
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 ي مرکز  يبلکه در واقع نقطه   ست، ین   لیعطف در اناج  يو نقطه  کنندهنییتع   ينقطه   کی فقط    نیا  اما
 وجود داره.    یجوِّ اعالن عموم  ینوع   گهیم  نجا یداره در ا  ی سیکه ع  يزیهست، چون در چ  لیدر انج

هست که من به جهان   يکار  ن ی«ا  گه، یو م ارهی خودش رو به زبان م يکه او داره برنامه  انگار
و به من اعتماد کنند،    ان یو اونور ب   نوریا  يتا فقط افراد  ومدمیاومدم تا انجام بدم. من به جهان ن 

رو بنا    م کامل از مرد  یجماعت بنا کنم، و    ییسایهست که کل  نیکه اومدم تا انجام بدم ا   يبلکه کار 
  يبرا  یسیع يدر بطن نقشه قاًیدق سایکه کل میدرك کن دیبا کنمی فکر م نیبنابرا و کنم.»

 خدمتش قرار داره.  

قسمت و   نیفقط در ا  لیدر اناج ا»ی «اِکلِس ای سا»ی«کل يکه درست هست که کلمه  نهیا  منظورم
در تمام چهار   ا»ی«اِکلِس يکلمه  يشده، تنها سه ارجاع برا استفاده گری دو باب د یکیبعداً در 

 وجود داره.  لیانج

مهم بوده   یل یخ تونهیبه ندرت به اون اشاره کرده، نم ی سینفر بگه، «خب، اگر ع ک یممکنه  پس
که   دینیب یم د، یخون ی رو م  لیکه اناج یوقت چون هست،  نیکامالً برعکس ا  قتی حق یباشه»، ول 

هست،   یبنا کنه چه شکل  خواد یکه او م ییسایکل دونندی شاگردانش اصالً نم شهیمتوجه م یسیع
 هست، دارند.  یحیاو چگونه ماش   نکهیاز ا یکم  یلیچون اونها درك خ

رو به شاگردانش  ریصحبت کنه، انواع تصاو سایکل يبنا يمدام درباره  نکه یا يبه جا ن، یبنابرا و
باالتر   بلکه جهان اومده، بله، تا اشخاص گناهکار رو نجات بده،  ن یاو به ا کنندی که اشاره م  دهیم

تازه از   یاز همه، اومده که اشخاص گناهکار رو نجات بده تا اونها رو کنار هم جمع کنه تا جماعت
 قوم خدا وجود داشته باشه.

بودن   یح یمس ي که معنا د یعهد جد ر یاز تصاو یل یکه خ دینیب ی م د، یموضوع فکر کن ن یاگر به ا  و
  » ی ربان  ي«دعا  دیکه ظاهرا ما با  نهیا  قتیهستند. حق یبلکه جمع  انهینه فردگرا دند، یرو شرح م
«نان   م، یکه دعا کن میشد ق یچون ما تشو م؟یدون ی رو م ن یا  چطور. میهر روز دعا کن  ، یرو به نوع

که استفاده   ير یمتوجه ضم ایآ  یست. ول اتفاِق روزمره  ک ی نی ا پسکفاف ما را امروز به ما بده.»
«نان کفاف ما را امروز به ما   گهی«نان کفاف مرا امروز به من بده.» بلکه م گه، ی نم د؟یشده، هست

 بده.» 

پدر من که در   يکه «ا  میکنی شروع نم نطور یخودمون رو ا يدعاها  میکه تنها هست یوقت یحت ما
نام تو   ، یپدر ما که در آسمان  ي«ا م، یگیو م میکنی دعا م  نطوریا میکه تنها هست یوقت .»یآسمان 

جدا از هم هرگز   ان یحیکه به عنوان مس دهیم ادیهم به ما  یربان  يدعا یمقدس باد.» پس حت
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تعلق داشته   گری تا به همد میآورده شد حیمس يسایما به مشارکت با ع نکهیو ا م، یوجود ندار
 . میباش

 ي هست و ما گوسفندان گله   کوی. او شبان ن دیکنفکر    کنهی استفاده م  یسی که ع  ياگه ید  ریتصو  به
که اونجا شبان و گوسفند وجود داره،   ییشما تا به حال در روستا ایکه آ دونمی. نممیاو هست

که   یاتفاق  اد، یشبان م یکه وقت  دیشیمتوجه م د، یکرده باش یاگر زندگ  ی نه، ول  ای  دیکرد ی زندگ
اونها فقط به   کنه، ی از سگ گله، گوسفندان رو جمع م اون با استفاده یهست که وقت  نی ا فتهیم

هم  گهیبه همد ریناگز شن، یشبان آورده م کیکه نزد نطوریبلکه هم شن، ینم کیشبان نزد
نه  م، یشیفرا خونده م حیمس يسایبه ع مان یا ي ما برا یوقت نکهیمثل ا درست شن، یم کترینزد

 .میبش  کتریهم نزد گری همدبلکه به   مییایهست که به نزد او ب  نی ا ي فقط برا

  ن ی از ا  ياریاز سر و بدن هم وجود داره. و بس يریتصو ایاز پدر و خانواده و  يریتصو  نکهیا ای
به   سایهستند که تعلق به مشارکت کل  نیاز ا ير یبودن، در واقع تصاو ی ح یمس ياز معنا ریتصاو

زنده   يهامثل سنگ  زی«شما ن  د، ی دار ادی رو به  کنه یکه پطرس استفاده م ي ریتصوچه معناست. 
مُرده در   يهاتر بود اگر سنگ احتماًال آسون  کنمی م فکر »ی به عمارت روحان  دیشویبنا کرده م

  ی ول  کنند، ی م  جادیا یی صدا  د، یدیمرده رو تراش م يها سنگ  ی . وقتشدندی عمارت قرار داده م
مصداق   ان یحیمس يدرباره ن یشده. ا تموم شهیهم يکار برا  د، یکه اونها رو تراش داد یوقت

دائماً ما رو دوباره   دیبا م، یتا کنار هم جا بش دهی خدا ما رو تراش م یوقت ست؟ین  نطورینداره، ا
جماعت   ک یکه ما  خوادی او م م، یجدا از هم باش ی که ما فقط اشخاص خوادیاو نم چون تراش بده، 

 . میتازه باش

  ي چون در روزگار م، یبه درك اون دار ازیواقعاً ن  کمیو  ستیهست که ما در قرن ب  يزیچ نیا
اوقات به    یها بعضها ناکارآمد هستند، جوامع ناکارآمد هستند، دولتکه خانواده  میکنی م   یزندگ

 بدرخشه.   تونهیم حیمس  ي سایهست که کل يانه یزم  نیچن ک یو در   شن، ینظر از کنترل خارج م

  م، یبد  یفقط شهادت شخص  حیمس  يسا یکه در مورد ع  میباشگذشته    یزمان   يدوره   نیما از ا  دیشا
پس خوش به حالت،    اد، یبه کار تو م   حی«خب، اگر مس  گن، یپُست مدرن ما م  يچون مردم در جامعه 
 یکه بعض دینیب ی ندارم.» پس شما م  ياو من هم واقعاً بهش عالقه  ومدیبه کار من که اصالً ن 

جماعت تازه   ک ی که  یوقت یول نداره.  ي دار یخر گران ید یدر زندگ  م، یدیکه ما م ی شهادت ات اوق
با   يمواز  يزیکه چ شنی متوجه م کنندی که به اون جماعت تازه نگاه م یوجود داره، مردان و زنان 

نوع جماعت   ن یوجود نداره که اونها بگردند و ا  ياگه ید ي کرد. جا دا یپ شهیجا نم چ یرو در ه ن یا
 .نندیبب مشابه با اونها رو  يعملکرد  يو نحوه
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  ب یعج یبه شکل یمتنفر باشند، ول  سته، یای روش م ح یمس يسایکه کل يز یاز چ ی ممکنه حت اونها
  ل یکه انج شهیباعث م نی ا وجذب بشن،  لینسبت به محصول انج ز، یانگحال شگفت  نیاما در ع
 هست؟»  یجماعت تازه چ   نی که بگن، «آخه واقعاً راز ا  يداشته باشه طور   داریاونها خر  یدر زندگ 

در   شهیراز رو م ن یکرد، بلکه ا دای پ نیزم يرو  شه یراز رو نم نی هست که ا ن یجوابش ا و
  اء یجماعت تازه، اح کی کرد که از آسمان اومد. او از آسمان اومد تا ما رو در  دایپ يادهندهنجات 

هست، به اونها   حیکه شاگردانش اعتراف کردند که او مس یبود که وقت يز یهمون چ  نیکنه. و ا
 . دادیم میتعل

خودش رو بنا   يسایگفت که کل یس ی. اگر عمیرو بپرس  ياگه ی بعد ممکنه ما سوال مناسب د یول 
  ن یسوال ا   ن یبود؟ خب، پاسخ اشتباه به ا   ی بنا کرد، واقعًا چه شکل  ی سیکه ع  یی سا یاون کل  کنه، یم

«خب،   نه، یهست»، و پاسخ درست ا   اونطور  سای که من دوست دارم فکر کنم کل  يهست که، «طور
  نطور یواضح هست، ا یهست که جوابش به نوع  ن یا  منظورم چطور انجامش داد؟»  اقعاً و ی سیع
  ن ییسرمون رو پا دیرو بنا کرد، پس با سایچطور کل یسیکه ع میاگر ما بپرس نکهیا ست؟ین 

جالب    ی لیخ  و رو کرد.  نکار یواقعاً ا  او چطور  مینیکه بب  میبگرد  نیدنبال ا  دیو در عهد جد   میبنداز
اعمال، قصد   يسندهینو  یعنیکه لوقا،    رسهیبه نظر م  د، یخون ی اعمال رسوالن رو م  یهست که وقت

 سوال هم جواب بده.   نی به ا گه، ی د ي زهایداره عالوه بر چ

  ی لوقا از اتفاقات   يربرداری که در تصو  دیاحتماالً متوجه شد   د، یخون ی اعمال رسوالن رو م   یوقت  چون 
. ازتون  میثابت دار ریتصو  کی  نجای«خُب، ا گه، یو م زنهیتوقف رو م يدکمه دند، یرخ م یکه گاه

 .»دی که بهش نگاه کن خوامیم

  ی ثابت کوچک  ریبا تصاو شتر، یب  یکم  ایاعمال رسوالن  يسومِ ابتدا کیخصوصاً  ب، یترت نیبه ا و
 شده.   ي گذارنشانهچطور بود،  سایکل نکهیاز ا

  ی کی  ن ی. انینکته نش ن یمتوجه ا دیتون ی واقعًا نم د، یاگر سراسر کتاب اعماب رسوالن رو بخون  و
وجود    2اعمال باب    يدست، در انتها  نینکته از ا   نیجالبه که اول   یلیو خ  زهاست یچ  نیتراز واضح 

 ن؟ی شیرو متوجه م  يزیاز اون، چه چ  و بعد  42  يه ی آ  2در کتاب اعمال باب    ست؟ ین   نطوریداره، ا
اجتماع تازه از مردم جمع شده بودند.   نیکه روح خدا نازل شده بود. ا نیشیمتوجه م نجایا در

  و وجود داشتند.    مان یاز افراد نوا   ياد یداده شده بودند، و تعداد ز  دیسه هزار نفر از مردم تعم
 مینیتا بب میبگذار نیب ذره  ر یجماعت تازه رو ز ن یو ا م، یتوقف رو بزن  يدکمه  د یای«ب  گه، یلوقا م

به   42 يه یآ 2اعمال رسوالن باب  پس هست.» ی واقعاً چه شکل کنه، یبنا م  ی سیکه ع ییسایکل
داره به ما به عنوان    يلوقا کامالً به صورت عمد   نجا ی. در استندیدرهم و برهم ن   يبعد، اظهارنظرها
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شکل   نیبه ا سایاون کل کنه، یرو بنا م سایکل ی س یع یکه وقت گهیخوانندگان اعمال رسوالن م
 هست. 

به بعد، وجود داره.  42 اتی آ 2به بعد، و اعمال باب  18: 16 یمت نی ب  یق یحق یارتباط  پس
  گه یبود؟ خب، اول از همه لوقا به ما م  ی که از روح خدا پر شده بود، چه شکل  سا یاون کل  نیبنابرا

اونها معتاد شده بودند.   گه، ی که اون م دیدار ادیبود. به  ي ریادگیجماعتِ در حال  کی که اون 
 رسوالن معتاد شده بودند. میهست. اونها به تعل ن یلوقا واقعاً هم منظور

  ی که وقت  دی دار اد یافتاد؟ چون به  ی اتفاق نی. حاال چرا چنشدندی نم ریگرفتن س  میاز تعل اونها
بود که   نی که براش دعا کرد ا یی زها یاز چ ی کی دعا کرد،  سا یکل ي، برا17باب  وحنا یدر  ی سیع

درك   کنمی فکر م  منکنه.  لیکالم خدا قوم او رو تبد نکهیکنه، و ا سی کالم خدا قوم او رو تقد
  ل یتبد  خوان یکه مردم م میکنی م  ی زندگ يموضوع به شدت مهم هست، چون ما در عصر ن یا

چه    دی با  ، يای حیمس  ی زندگ  نطور یداشتن ا   يسوال رو بدونند که، «برا  نی جواب ا  خوان یبشن و م
  مش که الزم باشه شما انجا ستین  يزیچ نی. ادهیم حیپاسخ رو توض ، یسیع يکار کنم؟» و دعا

 انجام داده بشه.   يشما کار  يتوسط کالم خدا، در مورد شما و برا دی بلکه با ن، یبد

  د ی ناپد حیمس يسایدر کل به طور کامل باًیموضوع تقر نیهست که ا  ن یمن ا  ی شخص يده یعق
بدونند که،   خوان ی. مردم ممیچه کار کن د یکه، ما با میکنی لحاظ بنا م نیرو از ا  ساهایشده. ما کل

  ي ز یچ  ک ی . و  میکنی م  ی ساخته زندگخود   يجماعت تازه   ی انجام بدم؟» ما در نوع  ي چه کار  د ی«من با 
کالمش با ما و در ما چه    قیبلکه خدا از طر  م، یکنی که ما چه کار م   ستین   ن ی هست ا  بیکه غالباً غا

 . میبه چه معنا بود، در دست دار  نی ا نکهیاز ا یی هاما در واقع نشانه و. کنهیکار م

در    یاختالف بزرگ   تونستی وجود داشت، که در واقع م  یاختالف کوچک  کی که    یوقت  دی دار  ادی  به
بودند و  زبان ی ونان ی یِکه بوم یکسان  نیب  ياخدمتِ رحمت باشه؟ مشاجره میبر سر تقس سایکل

 .کردندی م  تی بودند وجود داشت، و مردم داشتند شکا زبان ي عبر  یِکه بوم  یکسان 

پر شده   هودای ي نفر شده بودند و جا  12گفتند؟ حاال اونها دوباره  ی که رسوالن چ دی دار اد ی به
که   میکالم هست میا و تعلمشغول دع يگفتند، «ما به قدر  نحالینفر بودند، با ا 12 اونهابود. 

کار   نیکه ا دیکن نییرو تع  يافراد  دی. پس شما بامیریمشکل رو هم به عهده بگ نیا میتون ی نم
 3000 ي سایکل ک یشما متعلق به  ممکنه هست.  یجالب ی لیخ يمسئله  نی رو انجام بدند.» خب، ا

  لش یرو موعظه کنند، چرا؟ دل  هست تا کالم ازی دو نفر ن  ای  کی معموالً فقط به  یول  د، یباش ينفر
 مشغول بودند؟  نقدری. اونها چرا اشهیهست که کالم به ندرت شرح داده م  نیا
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کردن کالم   ياونها هر روز و هر روز دائماً در حال جار   گه، یبه ما م  2همونطور که اعمال باب    چون 
اون افراد،   یح یمس یزندگ يباال تیفیک لیبه قلب و ذهن مردم بودند. دوستان من، دل  لیانج

 بود.  نیا

 ي موعظه   ک یبر اساس    دیتون ی شما م  میکنی فرض م  کم، ی و    ستیچطور؟ افسوس که در قرن ب   ما
 . دیو بالغ داشته باش يقو  یحیمس  یزندگ کی شتر، ینه ب  حاًی و ترج ياقه یدق 23

 م، یاده یرو د  مینوع از تعل  نیکه محصول ا  ياگهی که، ما هرگز در اون کشور د  نجاستیمشکل ا  و
از اونچه که انجام داد،   ی کم اتیپولس در افسس بود، در واقع جزئ یباشه وقت ادتون ی. مینبود

رو اجاره کرد. فکر   رانوسیپروفسور فلسفه به نام ت کی  ی تاالر سخنران  او به ما داده شده.
الر  عاقل بود که از تا نقدریو ا  ش، یاسم مستعار اون شخص بود و نه اسم واقع  ن یکه ا کنمی م

از اواخر صبح تا اواخر عصر و   یعنیخودش در زمان خواب بعد از ظهر استفاده نکنه،  یسخنران 
 . ارهیبه دست ب  یبه پولس، پول آسون   یبا اجاره دادن تاالر سخنران  تونستی م نیبنابرا

داشت هر روز به مدت    پولس  زدند، ی که همه داشتند چُرت بعد از ظهر رو م  یدر زمان   نیبنابرا  و
 حاال، .کردی م  ي. او داشت کالم خدا رو در اونها جار کردی رو جمع م  ان یح یاز دو سال، مس شتریب 

استفاده کنند؟ خب، ظاهراً از   يای بشارت  کیداشتند تا از چه تکن ازین  لی گسترش انج ي اونها برا
 استفاده نکردند.  ی کی تکن چیه

  دا یگسترش پ شد، ی خلق م لیکه داشت توسط انج ي دیجماعت جد  نیخدا صرفاً به خاطر ا  کالم
همون   نی ا یول  ، یمتفاوت یدر ساختار اجتماع  م، یکنی م  یزندگ یکرد. حاال ما در دوران متفاوت

  از ین  ، یقیو به عنوان افراد حق م، یدار ازیبه شدت بهش ن  سایهست که ما امروز در کل يزیچ
 ما نو بشه.   یکنه و زندگ لیبشه، تا کالم خدا ذهن ما رو تبد يخدا در ما جار   کالمتا  میدار

  ی جماعت مشارکت   کی بودند و بعد دوماً اونها  يری ادگیجماعتِ در حال   کی اول از همه، اونها  پس
. اونها به  کنهیرسوالن استفاده م می«مشارکت» در تعل یعنی ا»، ینون ی«کو يبودند. لوقا از کلمه 

.  د شدن   کی خودشون رو با هم شر  ی اونها زندگ  نکه یا   یعنی  ؟یچ  ی عنی  نیبودند. ا   بندیکت پامشار
  ک یشدند، بلکه در اموالشون هم با هم شر ک ی با هم شر یاونها نه فقط در زندگ  قت، یدر حق

 شدند. 

  یی که مردم دارا میخون یبودند، چون بعداً م ه یاول  يهاست یکه اونها کمون  ستین  نیا شیمعن
خودشون    یشخص  ییو حق برخوردار بودند که با دارا  ازیامت  نیخودشون رو داشتند و از ا   یشخص

بود که باعث شد   نیانجام داد ا لیکه انج يکار یول  رو انجام بدند. خواستندی که م يهر کار
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باشند، به هم محبت کنند، از هم مراقبت کنند،   کی که داشتند رو با هم شر يزیمردم بخوان چ
هستند، در   ی اشخاص مستقل  نکهیهم استفاده کنند، و حس کنند با ا ي خودشون برا ي ای از عطا

  نکه، یا وجماعت تازه هستند،  کی از  ی خشهست که ب  نی اونها ا يتر درباره واقع موضوع مهم 
  ی که تا ابد باق ي اخودشون رو با تک خانواده يخانواده  دی بودند، با یمستقل ي هااگرچه خانواده 

جماعت    کی و    يریادگیجماعت درحال    کی گرفتند. اونها    ادیرو    نی و اونها ا  کردند، ی م   یکی  مونه، یم
 بودند.  یاشتراک

اونها در معبد مالقات   نکهیا لیدل جماعت پرستنده بودند.  کی که اونها  گهیسوماً، لوقا به ما م و
اعمال رسوالن انجام   ن یآغاز ي هاکار رو در باب  ن یاونها ا ن یدار اد یهمونطور که به  کردند، ی م
بلکه چون اونجا تنها مکان بزرگ   دونستند، ی م يهود ینبود که هنوز خودشون رو  نیا دادند، ی م

  ی به نوع  اونجا .کردندی هم مالقات م ااز معبد ب  یاونها در قسمت خاص نیدر شهر بود. و بنابرا
چون درك    شدندی ع مپرستش جم   يدعا و برا  ي و اونها در اونجا برا  شدی محسوب م   یمکان عموم

و در   کردند، ی م  بندیدر پرستش و در دعا، خودشون رو نسبت به اون دعاها پا کهکرده بودند، 
کاربرد از   کی د؟یدون ی ما اراده کرده. م  يکه خدا برا میشیم يزیپرستش و در دعا ما همون چ

  گن یبزرگ، اونها م يساها یالبته نه فقط در کل گن، ی ها مردم موقت ی وجود داره. بعض ن یا
آشنا   گران یبا د نکهیا يآشنا بشم. برا گران یبا د خوامیبزرگه. من م یلیخ سایکل نیا ؟یدون ی«م

 برم؟»  دیبشم، کجا با

  اونجاست . ساستیکل يکجاست؟ جلسات دعا  گران، یآشنا شدن با د يمکان برا نیبهتر دیدون ی م
هست. اونجاست   یی زهایواقعاً چه چ اجاتشیهست، و احت یواقعاً چ  سای که کل نی شیکه متوجه م

امروز ما   ي ساهایدر مورد کل نی ا ا یآ نحالیو با ا د، یشنوی رو م گهید ياعضا  ي هاکه شما درددل 
به   میتون یچطور م  نهایا  يچون با همه   م، یبندیگفت که ما به دعا پا  شهیم  یبه سخت  کنه؟یصدق نم

 م؟یاون شکل با هم آشنا بش 

هست که شما با خدا   ییاول جا  يدر وهله  سایهست که کل نیا  دیفهم دی باکه  يزیچ نیاول  خب، 
مشارکت،    اجاتیاحت  گران، ید  يهادغدغه   گران، ی متقابالً راه شناخت احساسات د  یول   د، یشیآشنا م
 . دیباش بندیهست که نسبت به پرستش و نسبت به دعا پا  نی مشارکت، ا ن یا ریو مس

جماعت   کی ، ير یادگیجماعت در حال  کی بودند. اونها  یچندفرهنگ جماعت  کیاونها  چهارماً، 
به   نیالبته ا حاال، بودند.  یجماعت چندفرهنگ کی  نیجماعت پرستنده، و همچن کی ، یاشتراک

  يافراد   نکه یا   د، یافتاد فکر کن  کاستیکه در روز پنت  ی درست بود، و به اتفاق  يتا حد   ی تیلحاظ قوم
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خودشون   نیکه به سرزم یاونها وقت شتریحداقل ب  ی ول شدند.  یح یاز سراسر جهان، مس
 ه؟ یچ د، بودن  یچندفرهنگ ی اونها جماعت گمیم  نکهیبرگشتند، متفرق شدند. پس منظور من از ا

رو به هم    يهود ی  ریغ  مانداران یو ا  نژادي هودی  مانداران یهست که خدا داشت ا   ن یا  ی قسمت  خُب، 
  ک ی ها رو به هم نزدداران و برده: خدا داشت بردهنکهیا گهید زیچ کی یول . کردی م کینزد

رو   ر ی. خدا داشت ثروتمند و فقکردی م  کیو فرزندان رو به هم نزد  نی. خدا داشت والد کردی م
 .کردی م  کیبه هم نزد

از   نای  البته – که  یچون وقت درخشه، ی م سایهست که در روزگار ما، کل  لیدل  نیالبته به هم و
به وجود    ح یمس  ي سایجماعت تازه رو در ع  ن یکه خدا ا   ی وقت  ی ول   – متفاوت هست    نه یبه زم  نهیزم
هست که او   یروش  ییِبایز  نیهست. و ا  یگوناگون  ینوع  يدارا شهیجماعت تازه هم نیا اره، یم

  تونه یجهان نم نی در ا ياگه ید زیچ چ یکه ه يطور کنه، یم ک یما رو به هم نزد ح یمس يسا یدر ع
 . شهیدر جهان م سایباعث درخشش کل ن ی، و ارو بکنه نکاریا

که اساساً   دونستمی بودم. م ستادهیا سا یو در عقب کل کردم، ی خدمت م یی سا یکل کی بار در  ک ی
  ی معمول  ی لیخ ی که لباس ی خانموجود نداره.  سای کل يهاپله  نییدر قسمت پا  يای خال  یصندل  چیه

بود که امکان داشت اون   ی صندل  کی فقط  که دونستمی که داخل شد و م دم یبود رو د دهیپوش
منسوب شده    هیبود که توسط ملکه به عنوان شوال   يدرست کنار مرد  یو اون صندل   نه، یبتونه بش

 بود.

رفت و   ن ییخانم از راهرو پا ن یکه ا دم ی بود. و د یخودش کس  ي «سِر...» بود، پس برا شون یا
اش  گونه   يبزرگ رو   يبوسه  کی، اون رو بغل کرد و  جا کرد  ی سلطنت  يهیشوال   نی خودش رو کنار ا

کرد.   ينشسته بود، چه فکر  گهیکه همسرش که در طرف د  کردمی بگم داشتم فکر م  دیباکاشت.  
  چ یرو دوست دارم چون ه سایهست که کل نی ا ي دادم و با خودم گفتم برا هیتک نی همچن یول 
در کنار هم قرار   نطوری که ا میهست یما جماعت  نکه یا فته، ینم یاتفاق  نیچن ایاز دن  ي اگه ید ي جا

 .میداده شد

جماعت در   کی نکهیا شه؛یهم م یپنجم  زیچ کی  سایاون وقت کل فته، یاتفاق م نی که ا یوقت و
لوقا   يگفته  نیبا ا 2بخش کوچک از اعمال باب  نی هست که ا نیهم ي حال رشد هست و برا 

شکل هست، خداوند به صورت    ن یبه ا  سایکل  یوقت که    دی دقت کرد  ایدر ضمن آ  «و  شه، یتموم م
به ما   يزیاضافه کرده؟» بعداً، لوقا چ سایبودند، به کل افتنیرو که در حال نجات  یروزانه کسان 
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پشت   ی اتیهست. در آ میدر اورشل سایکل ن ینکته در مورد ا نیترمهم  کنمی که من فکر م  گهیم
 .رسندی متناقض به نظر م که کامالً  گهیم زیسر هم، اون دو چ

به اون ملحق   کردندی متفاوت بود که مردم جرأت نم  ا یبا دن  ي به قدر  سا یبود که، کل ن یا  ی کی
  ن ی . و اآوردندی هجوم م سایهست که مردم داشتند به کل نیا گهیکه م يزیچ نیبشن، و دوم

 ماست.  ي برا یدرس بزرگ 

  ق یمدرن هماهنگ کنه و تطب  يایخودش رو با دن   دی با  سایکل  ؟ یدون ی«م  گن، یکه مردم به ما م  یوقت
 ستمیمطمئن ن   ادی«من ز  کنند، ی . و مردم فکر مساستیکل  نیمثل ا  سایهست که کل   یبده»، زمان 

  يزیکه چ  کنهیم  ادیرو در اونها ز   لیم  نیخدا ا   نکهیبتونم به اونجا تعلق داشته باشم»، ا  اناًیکه اح
او رو   ي سایو کل حیمس يسا یکه شما ع یرو داشته باشند، چون وقت دارند سایکه مردم در کل

 .  تیابد يحال حاضر و هم برا يهم برا  د، یرو دار   دیداشته باش  ازیکه ن  يزیهر چ د، یدار

هست   ن یجواب ا کنمی تعلق داشته باشم؟» فکر م سایکه به کل ازهین  ا ی اگر مردم بگن، «آ پس
  ی خودش رو چ  يسایکل  یس یع  نکه یراجع به ا  ؟»ی تعلق داشته باش  سایکه به کل  ي دار  ازین   ایکه، «آ

 . دیکه بهش متعلق باش دی خوایم لیاون وقت با کمال م د، یساخته فکر کن
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