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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 شام خداوند :  ض ی ابزار ف   : 7درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

. ما با هم در حال فکر کردن دی مطالعات ما خوش اومد ي هفت از سر ي شماره  يخب، به جلسه 
از   ي بودن، متعلق به قوم خدا بودن، برخوردار  ی ح یشدن، مس ی حیکه مس میهست ن ی ا يدرباره 
همون ابتدا    در  داره.   ییچه معنا  ان، یتا پا   یحیمس  ی زندگ  يو ادامه   ده، یکه خدا به ما م  ض یابزار ف

بدونند    خوان یکه م  يافراد  يهست، برا  يهمه نوع افراد  ينوع مطالعات در واقع برا  نیکه ا  میگفت
  ک ی در  تی عضو يدارند درباره دی که شا يافراد ي براچه،  ی عنیقرار گرفتن  لیدر بطن باور انج

آور هست  نشاط شهیما هم يچون برا ترمیو حک تری م یقد ان یحیمس يو برا کنند، ی فکر م سایکل
  ي ما بتونه رو یح یمس یزندگ  ي تا بنا  میریو اون اصول رو به کار بگ میکه دوباره به اصول برگرد

 بنا بشه. یمحکم  يشالوده

کامالً   يزهایچ ي. درباره میکرد میاز مطالعاتمون رو اساساً به سه قسمت تقس يسر  نیما ا و
. و من قبالً  مینامی م  ضی که اغلب اون رو ابزار ف م یدیرس یاالن به قسمت  و م، یفکر کرد ی اساس

 م، یابزار استفاده کن نی که از ا ی که تا زمان  ستین  نی عبارت ا ن یکردم که منظور ما از ا دیتأک
 .میکنی م  افتی در ضیف

  ک ی به ما نزد ایاون عطا قیداده و از طر ییا یهست که خدا به ما عطا نیا  ضیما از ابزار ف منظور
که   يهمونطور ودعا  قیمقدس به عنوان کالمش، از طرکتاب  قیاز طر ده، یو ما رو برکت م شهیم

خداوند، و ما به خصوص  و شام  د یتعم يهان ییآ  يه یعط ق یاز طر م، یآخرمون آموخت ي در جلسه 
 .میتفکر کرد دی تعم يمعنا يدرباره 

  تونه ی«شام» در اسکاتلند م ي. کلمهمیبه معنا و به برکت شام خداوند رجوع کن میخوایاالن م و
  ي صرفِ وعده   یشام به معن  يکلمه   د، یمرفه باش  يمتفاوت داشته باشه. اگر شما از طبقه   یِدو معن

د  یکه نبا  دیدون ی شام دعوت کنه، م  يمرفه شما رو برا   يشخص از طبقه   ک ی شام هست. پس اگر  
شام به   دونم، یکه من خودم رو از اون طبقه م ، يعاد  يافراد طبقه  يبرا. دی بخور ي زیاز قبل چ

 . دیخوری هست که شما در شب، قبل از رفتن به رختخواب، م   يزیچ یمعن

اون چند صد   دونمی چون نم کنم، ی مادرم تعجب م  يِاز صبور  کنم، ی که به گذشته نگاه م یوقت و
واقعاً تعجب    م؟» یشام دار  يبرا  یخاص   زی«مامان، امشب چ  گفتم، ی که م  دهیمن رو شن  يدفعه صدا

 . دینبر ییزهایچ  نیکه مادرم، به قول معروف، گوشم رو به خاطر گفتن همچ کنمی م
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دوباره ذهنم   یکودک  يخاطره  ن یا هر وقت که  و  م؟ یدار ک ی شام ک يبود که، برا نی منظور من ا و
باشه   یخوب  یلیبه نظرم سوال خ نیو ا کنم، ی در مورد شام خداوند فکر م  کنه، یرو مشغول م

  ن یی چرا ما آ م؟یشام دار يبرا ی خاص زیچ نکهی. انیشیم کیخداوند نزد زیکه شما به م یوقت
   م؟یاریشام خداوند رو به جا م

  ي قطعاً در رساله   م، یریگی رو راجع به شام خداوند م  میتعل  نیترفشرده  د یکه ما در عهد جد  یی جا
  ار یبس  ریتصو  قتاًی حق  نی . ا11و    10  يهاباب   ان یدر اول قرنت  یعنیهست،    ان یاول پولس به قرنت

  ی الت مشک نکهیبه ما داده شده، به خاطر ا دیدر عهد جد یعال  میچقدر تعال  نکهیهست از ا یجالب
  ش یپ  هانه یدر انواع زم  يبد   اریمشکالت بس  ان یقرنت  يسایومده بود، و در کلبه وجود ا  سایدر کل

پولس   نیبنابراشام خداوند هم بود.    نییبه جا آوردن آ  يمشکالت شامل نحوه   نیاومده بود، و ا
،  10باب    ان یرو در اول قرنت  ییهاو به اونها دستورالعمل  کنهی مداخله م  زیانگرت یح  ينامه   ن یبا ا

  ز یشدن به م کینزد نکهیا يدرباره ده، یم 32تا  23 يه ی از آ 11، و بعد در باب 22تا  14 اتیآ
   چه.  یعن یشدن به شام خداوند، واقعاً  کیخداوند و نزد

  ی و هم شام خداوند، هر دو مراسم   دیهم تعم  میما مهم باشه که درك کن  يبرا  کنمی من فکر م   حاال
از نظر   ینیسنگ اریبس ياونها وزنه  يهر دو نیبنابرا و ل، یمُهر و نشاِن انج یعنیهستند،  ینییآ

  يهر دو تیمحدود کردن اهم ياز تالش برا  دی دارند، و ما با  یشناسحی و مس یات یااله ت یاهم
اشاره دارند و  حیمس يسایچون اونها به ع م، یبرحذر باش ز، یدو چ ای کی ها، به فقط نشانه  نیا

به    ن ی ما انجام داد، اشاره دارند، و همچن  ي برا  ح یمس  ي سا یکه ع  ي اریبس  ي اونها به کارها  نیبنابرا
که پولس در   یمیدر تعل ن یا ومند شدن ما از مشارکت او. بهره  يراجع به معنا ي اریبس يزهایچ

 . شهیکامالً مشهود م ده، یدر ارتباط با شام خداوند م  11و  10 ان یاول قرنت

  3  زیکارت سا  يتعداد  شدی اگر م  کنمی خودم، فکر م  يهاي پردازال یدر زمان خ  هاوقت   یبعض  من
دم درْ با مردم دست بدم، مخصوصاً بعد   سا، یکل يبعد از جلسه  نکهیا يو بعد به جا رمیبگ 5در 

  ی رو که سوال   5در    3  يهاکارت   نیا  م، یکه در اون از شام خداوند استفاده برد  ياجلسه   ياز انتها 
 د؟یدون ی افتاد؟» م یچه اتفاق  سای«امروز صبح در کل گه، ینوشته به مردم بدم، که م اون  يباال
   دست کم گرفتنه. نی دارم... ا نان یاطم باًیتقر

  ی ف یضع  یلیخ يها ممکنه پاسخ ساها، یکل نیتری از سنّت یمطمئنم که در بعض يجد یلیواقع خ در
احتماالً   که م، یبا اون آشنا هست يما به قدر  که ساستیکل اتیاز ح ی. شام خداوند بخشدیریبگ

به شما بگن، «شما   نکهی از ا  کننی احساس خجالت م  یو معلم هستند کم شیکه کش یکسان 
  ي قه یدر چند دق خوامی هست که من م يکار  قاًی دق نی مگه نه؟» اما ا د، یکنی مفهومش رو درك م 
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  نکه یا م، یریبگ ادیپرسش و پاسخ  قیرو از طر پولس میتا تعل م، یو انجامش بد میتالش کن یآت
و برکت شام خداوند چه   تیکه، «خب پولس، معنا و اهم میو مخصوصاً بپرس میسوال کن ازش

 هست؟»   يزیچ

و فکر کنم در هشت کلمه خالصه کنم. خب، اگر شما    قهیچند دق  یِرو ط  ن ی کنم که ا  یسع   خوامیم
که    گردمی م  یکلمات   ایمن به دنبال کلمه و    د، یالف بگرد  ينه یبه دنبال گز  5در    3اون کارت    يرو

نقطه   کی موضوع از  نیا   نی با اونها داشته باشند. بنابرا یمشابه  ی معن ایکلمات باشند و   ن یهم ای
تا   کنه یکه ما رو قادر م کنه ی به ما کمک م ي طور گه ی از نقطه نظر د ی ول هست.  ی سطح ی لینظر خ

 .میشام خداوند درك کن يدرباره  دیوجود دارند که ما با ي اد یز  يزهایکه چ مینیبب

.  کنهیکلمه اشاره م  نیبه ا  11باب    ان یهست، و پولس در اول قرنت  »ي ادگاری«  يکلمه، کلمه   نیاول 
«و شکر نموده، پاره کرد   م، یدار 24 ي ه یکرد، در آ ينان شکرگزار  يبرا  یس یع نکه یبعد از ا

من به   يادگاریرا به  نی . اشودی شما پاره م ياست بدن من که برا نی. ادیبخور دیریوگفت: ”بگ
  ي ادگار ی به    د، یرا بنوش  ن یگفت، «هرگاه ا   الهیپ  يدرباره   25  يه ی صورت در آ  ن یبه هم  و .“»  دیجا آر 

 .» دیمن بکن

  خوام ی«ازتون م  گه، ی. پولس نممیرو درك کن  يادگار ی  نی ا  رِ یمهم هست که مس  یل یما خ  ي برا  حاال، 
خود شام   گه ی.» اون داره مدیاریب  اد یکه به  دیکن ی و سع  د یو چشماتون رو ببند د ینیاونجا بش

  ي سایهست که ع  ي کار  ادآورِ یشام خداوند،    نیی. خود آ دی اریب   ادی که شما به    شهیخداوند باعث م
 ما انجام داده.  يبرا حیمس

هست که برکاتِ    یمهم   یلیخ  ينکته   لیدل   نیبه ا  یبه نظر برسه، ول   ياساده  ينکته   نی ممکنه ا  حاال
  ک ینداره، بلکه برکات نزد یکه از من باشه، بستگ يز یچ چیشدن به شام خداوند به ه کینزد

شام خداوند داره در مورد   ن ییهست که آ  يزی شدن به شام خداوند به طور کامل نهفته در چ
 .  گهیبه من م حیمس ي سایع  دخداون 

کار کنم،   مانمی ا ي رو تونمیکه چطور م شمینم ک یبه شام خداوند نزد طرز فکر نی من با ا پس
نان و شراب که   ي هانشانه ن ی با نگاه به ا دیبا من  داشته باشم؟ ی احساس متفاوت تونمیچطور م

من انجام داده هستند، به شام    يبرا  حیمس  يسای که ع  يکار   يو اظهارات قابل مشاهده  فاتیتوص
از درونم سر    یس یبه خداوند ع  مان یا  کنم، ی اونها رو درك م   تیاهم  یبشم، و وقت  کیخداوند نزد

 .  کشهیبر م
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داشته    یسینسبت به ع  یاحساسات مذهب   ن، یبا تمر  تونمیکه، «چطور م  ست ین   نیا  رشیمس  پس
بلند کرد،  ی که موس ینیهست که شما از داستان مار برنج ي ریبه مس هی شب شتریباشم؟» بلکه ب 

  د ینگاه نکن  یسمّ   ي.» به مارها دیو زنده بمون   دینگاه کن  نیگفت، «به مار برنج  یموس   .دی دار  اد یبه  
نگاه   حیمس يسا یو به ع دیزنده بمونم؟» بلکه از خودتون فارغ بش تونمی«چطور م د، یو فکر کن

  که  کنه، یم دیهست در واقع به ما تأک يادگار ی  کیکه شام خداوند   قتی حق نیا نی. و بنابرادیکن
  شه، ینم افتیما هم  مان یدر ا ی. اونها حتشهینم افتینجات ما در خودمون  يتمام منابع الزم برا

 . شهیم افتی حی مس ي سایبلکه فقط در ع

موضوع داره. اون    نیا   ان یب   يبرا  ياالعادهروش فوق   ، ییکا یبزرگ آمر  داِنیااله  لد، ی. وارفی. ب یب 
که نجات   ستیهم ن   حیمس  يسا یبه ع  مان ی . مسلماً ادهیکه نجات م  ستین   مان یا  د؟یدون ی «م  گه، یم
هست که خدا   نیا  يادگاری  پس.» دهینجات م مان، یهست که از راه ا حی مس يسا یبلکه ع ده، یم

 . کنهی م يادآور یما انجام داده، به ما  يبرا حی مس يسا یکه در ع ي کار

با  یلیکلمات به دل  نیتمام ا که نیشیباشه، و شما متوجه م دیمف کنمی که فکر م  ياکلمه  نیدوم
استفاده   ان ی، از اول قرنت26 يه یآ 11هست که پولس در باب  یهم هماهنگ هستند، زبان 

موت خداوند    د، یرا بنوش  الهی پ  نیو ا   دی نان را بخور  ن یهرگاه ا  را ی«ز  گه، یچون در اونجا م  کنه، یم
مرگ خداوند رو   م، یکنی کار رو م نیما ا  یوقت ی عنی.» دی که باز آ یتا هنگام دیینمای ظاهر م  ار

 و هم اعالم هست.  ي ادگاری ک یکار هم    نی. پس امیکنی اعالم م

  ن یا  شیمعن ایکه، «آ کردندی جوان بودم، مردم اغلب بحث م یح یمس کی  ی هست که وقت ادمی
  ن ی ا م؟» یهم داشته باش ي ادر زمان به جا آوردن شام خداوند، موعظه  د یبا شه یهست که هم

نداره. موعظه، در خود   شه، یمنبر انجام م يکه از رو ییهابا موعظه  یارتباط چیموضوع واقعاً ه
  گه؟ یم  ی چ  دیهست  متوجه.  میار یهست که ما شام خداوند رو به جا م  یشام خداوند هست، و زمان 

مهم هست که   ی لیخ د، ی اریکه شام خداوند رو به جا م ی «وقت گه، ی.» اون نممیکنی «ما اعالم م 
که ما در   يکه کار  نهیا گه یکه اون م ي زیرو تا زمان آمدنش اعالم کنه.» چ ح یمرگ مس شیکش

 .میکنی رو موعظه م  لیهست که انج  نیا می دیشام خداوند انجام م

  ن ی ا فتهیشام خداوند اتفاق م نییکه در آ يز یکه من بهش تعلق دارم، چ یسنت مشارکت  در
نان و    ی عنی  دند، یو اونها به هم خوراك م  شه، یآورده م   سا یکل  ي ضااع  ي هست که نان و شراب برا

آداب    يبرا   یپولس دستورالعمل  دیدون ی همونطور که م   حاال.  گردونندی شراب رو دست به دست م
که پولس   ي زیهست که بتونه چ نی هدف از اون سنت ا ی ول  ده، یو رسوم شام خداوند به ما نم

 رو انجام بده.  گهیم نجایدر ا

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

 يتجربه  کی که مردم به شام خداوند به عنوان  دیکنی اوقات احساس م  یچطور بعض دیدون یم
  سا یکل يهست که اعضا نیکه شام خداوند بنا بود باشه ا يزیچ یول  کنند؟ی نگاه م یکامالً شخص

  ن ی ا  شهیامر ابراز م  نیکه در سنت من ا  ییهااز روش   یکی موعظه کنند، و    گهیرو به همد  لیانج
  لیانج يها و من هم سمبل رسهیو اونها به دست من م میرو دار لیانج يها هست که ما سمبل
 .کنمی رو به شما اعالم م  ح یمرگ مس لعم نی و با ا  دم، یرو به دست شما م

چه    دیداشت  د، یکردی که نان و شراب رو دست به دست م  ی پسر بچه بگه، «وقت  کی اگر    نیبنابرا
  متوجه  م»یکردی رو به هم اعالم م  لیبدون حرف زدن انج می«داشت م، ی گیما م د»، یکردی کار م 

ما انجام   يبرا ی سیکه ع ییداشتند. اونها به تمام کارها ییچه معنا  کالمی ب  يهاکه نشانه  میشد
که به   یبوده وقت  نیممکنه منظور پولس هم کردمی فکر م  ی داده اشاره کردند. در واقع گاه

د که  یرا اطاعت نکن یکه شما را افسون کرد تا راست ستیک فهم، یب  ان ی غالط ي«ا گه، یم ان یغالط
شام خداوند هست،    یِشگفت   ن یا  و  د؟»یگرد  نیمصلوب شده مب   حیمس  يسا یچشمان شما ع  شیپ
  ام یبلکه از راه چشم هم پ  م، یشنویرو م  لیانج  امیما نه فقط از راه گوش پ  نکهیا  ست؟ین   نطوریا

 .مینیب ی رو م لیانج

که پولس در اول    يزیهست، و هم اعالم هست، و بعد سوماً برکت هست. به چ   يادگار یهم    پس
برکت که آن را   يالهی«پ ي، اون درباره 16 يه یو آ 10. در باب دینگاه کن گه یم 10باب  ان یقرنت

هست.    هیآ  نی ا  يترجمه   نیهست که بهتر  میقد  ياز ترجمه   نی ا.  کنهیصحبت م  م»یخوان ی تبرك م
  ي سایهست که خدا در ع  یمعن  ن ی«تبرك» به ا   ي.» کلمه میخوان ی برکت که آن را تبرك م  يالهی«پ

 . گهیسخن م یک یاز ما به ن  حیمس

خدا»   تی«حفاظت و عاف یبه معن کنه، یاستفاده م نجای«برکت» که پولس در ا يدر واقع کلمه  و
 مقدس هست.  کتاب در  یقابل توجه   ار یبس يهست که کلمه 

نفر عطسه   ک یهست که  یوقت  دیشنوی کلمه رو م  ن یکه ا ی ما، تنها زمان  يامروز  ی در زندگ یول 
  ي کلمه  یواقع  تیشما رو به اهم نیا د؟یدون ی م یباشه.» ول  تی«عاف گن، یو مردم م کنهیم

  م یگیچرا م  م؟ یگیم  یما چ  کنه یعطسه م  یکس   ی. وقت کنهیم  ک ینزد  یلیمقدس خ«برکت» در کتاب 
از عالئم طاعون، عطسه    ی کی طاعون در اروپا و جهان که    ي به روزها  گردهیبر م  ن یا  ؟باشه»  ت ی«عاف
 بود.

  ي«حلقه حلقه گل رُز، دسته  گه، یهاست که مبچه ي باز يکه برا  ي ااون شعر کودکانه د؟یدون ی م
  دم یها رو ددختربچههست که    ادمی .»  نیزم  میهاپچو، همه افتاد  هاپچو،   ب، یدر ج  ییدارو   اهان یگ
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«همه   یِدادند، چون معن ادیرو بهشون  ن یچرا مادرهاشون ا دونمی. نمکنندی رو م ي باز نی که ا
 طاعون بود. يدور کردن بو ي مردن هست. گل رز برا ن»، یزم میافتاد

خدا   تی«عاف ي دعا شد، ی م  دهی لعنت خدا د يبرا یکه طاعون به عنوان گواه  یی ایدر دن  ن، یبنابرا
.  دهیهست که شام خداوند در برابر ما قرار م يزیچ نی ا و بود.  لیانج ي دعا  یشما باشه» نوع  با

برکت و    يالهیپ  میکنی م   افتیکه در  ي االه یپ  گنی شده، دارند به ما م  ختهی نان پاره شده، شرابِ ر 
 رو بنوشه.   یلعنت االه  يالهیمشتاق بود تا پ  یسی خداوند ع  ، یمان یهست، چون در باغ جتس  تیعاف

اون    شترْیهست که حداقل باز هم در سنت من، ما ب   ياکلمه   نیو ا   میچهارم رو دار  يبعد کلمه   و
اصطالح استفاده   نی کلمه، «مشارکت» هست. و پولس از ا  اون .  میدیرو به شام خداوند نسبت م

  گه، یم 16 يهیآ ان، یاول قرنت 10باب  یوجود دارند، ول  یمختلف  يهاکه البته ترجمه  کنهیم
مشارکت در خون   کی  یعنی ا“ینون ی”کو کیشراکت،  ایآ م، یخوان ی برکت که آن را تبرك م يالهی«پ

مشارکت در خون خداوند    ایآ  م، یخوان ی برکت که آن را تبرك م   يالهی«پ  ، یعنیپس    ست؟»ین   حیمس
   ست؟»ین  حیمس ي سایع

 دونمی . من نمفتهیداره در شام خداوند م هست که یاتفاق  نیکه ا میدرك کن دیبا کنمی م فکر
  گه یکه ما د  خورمی من در واقع شخصاً تأسف م  ی ول   م، یباره انجام بد  نیدر ا  يکار  میتون ی م   ایکه آ

 میکنی صحبت نم   زبان ی م  يدرباره   نکهیا  لی. و دل میکنی صحبت نم   زبان یم  ي در شام خداوند درباره 
همون نان و شراب   زبان یمقرون وسطا،  ی روم ک یکاتول  يسا یکل اتیهست که البته در االه نیا

محدود به اون نان و   ی به نوع ی سیکه ع ی مبدل شده به صورت ی س یهست که به بدن و خون ع
 اون شراب شده. 

  ي چطور  دیدون ی ... خب، میها به نوع شناخته شده بود، پروتستان  زبان یبه عنوان م نیا چون 
  م یرو درك کن ن یمهم هست که ا یلیخ ی. ول دیکنی نم از اون کلمات استفاده  گهیهست، شما د 

  ی س یخودِ خداوند ع  زبان، یاون م  نکهیوجود داره، و ا  یزبان یکه شام خداوند، مشارکت هست، و م
هست که در شام خداوند، ما با   نی ا گه یم نجای پولس داره در ا ادیکه به نظر م ي زیچ و  هست.

خودش به عنوان    ی سیبلکه ع  م، یخوب بکن  ي فکرها  ی سیع  يتا درباره   میشیمنابع خودمون رها نم
 هست. زبان یکه م ستیشبان ن  ن یهست، ا زبان یکه م ستین  سایکل ن یاومده. ا زبان یم

هستند   یی های هستند، پستچ یرسانان غام یهستند، پ ییهاله یفقط وس ی به نوع خ یمشا ا ی شبان 
 . ارهیشما ب   يبرا زبان یرو از طرف م ا یعطا  نی تا ا کنهیاز اونها استفاده م سایکه کل
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کوچک شراب.   يهاالهیکوچک نان، پ يهاتکه  د؟یدون یهستند؟ م ستند، ین  یبزرگ  يا یعطا نهایا
  ي ادبودی ا یبدونم آ خواستمی م د؟یدون ی م ده؟یم  ت یاهم نقدر یهست که به اونها ا ی چ  نیبنابرا
  باً یتقر  زیچ  دیشما مهم بوده و شما دوستش داشت  يکه برا  یکس  نکهیا  د؟یکنی م   ينگهدار  ییرو جا

کار نه به خاطر ارزش   نیاشما واقعاً مهم باشه؟ چرا؟  يبرا یبه شما داده باشه، ول  یت یاهمیب 
هست    یتیهمون اهم  ن ی اون شخص هست. و ا  ادی ز  اریبس  تی بلکه به خاطر اهم  ه، یاون هد   یذات

  ساهامون یهست که به نظر من، ما در کل  نیهم  ي ما داره. برا  يخداوند برا  زیشدن به م  کیکه نزد
که    ستین   يزیخداوند چ  مچون شا   م، یاریتر به جا ب شام خداوند رو مفرّح   نییتا آ   میتالش کن  دیبا

اون به عنوان    چون   م، یبری ازش لذت م   میشخص دار  کی بلکه به عنوان    م، ید یانجامش م  اد یما ز
«من متعلق به تو هستم»، ما   گه، یدعوت کرده، و داره م خودش زیاومده و ما رو سر م زبان یم

 «و من هم متعلق به تو هستم.» م، یگیبه او م میدار

  و. سیاعالم، برکت، مشارکت و پنجم، تقد ، يادگار ی: کنهیم تیما رو به کلمۀ پنجم هدا نیا و
  قت یحق  ن یا  يدرباره چون اون    کنه، یصحبت م  21تا    20  اتیآ  ان، یباره در اول قرنت  نی پولس در ا

انواع   يبلکه به همه  شن، یم ک یقرنتس نه تنها به شام خداوند نزد ان یحینگران هست که مس
شناخته   تیها به رسمها، بتکه در اون جشن  ره،یپرست بودند هم مکه بت  گهید يهاجشن 

هست    ي زیهمون چ  قاًی دق  نی ا  .دیکار رو بکن  نی ا  دیتون ی شما نم   گه یو پولس به اونها م  شدند، ی م
 .  دیبه دو ارباب خدمت کن دیتون ی . شما نمگهیم لیدر اناج یس یکه ع

به خداوند   د یدار د، یاگر ادامه بد ا یو  د، یپشت کن یپرستبه شرك و بت  د یبا  ای شما  ن، یبنابرا و
شدن در اون شخص   می سه یشدن در غذا به معن  م یچونکه سه د، یکنی پشت م ح یمس ي سایع

  ي خودمون رو برا  میدر واقع دار م، یشیم ک یخداوند نزد زیکه به م یوقت  ن، ی هست. و بنابرا
 . میکنی م سیتقد حیمس ي سایخداوند ع

  س یتقد ایتخت رحمت  ي دارند در انتها  ییهامناسبت ساهایکل یدر برخ دیدون ی که م  همونطور
که چرا   کنمی فکر م  ن یا ي اوقات درباره  یبشن، و من بعض تا داوطلب  خوان یاز مردم م ا یمجدد 

اغلب   نیکرد. و ا نیگزیکه خدا به ما نداده، جا دیجد ینییکه خدا به ما داده رو با آ ینییآ دیبا
  ی شام خداوند چ نکهیاز ا  ی حیهست که اونها درك صح ن یاز ا ی قیحق يانشانه  سایکل کی در 

شما هم   و کنه، یم میداره خودش رو به شما تقد یسیدر شام خداوند، ع نکهیهست، ندارند، ا
 .دیکنی م میتقد   یسیخودتون رو به خداوند ع دیدر عوض دار 

دو جمله در موردش   ی ک یدر  تونمیششم هست و من م يکه کلمه  می هم دار ياگه ید يکلمه 
و    25  اتی، آ11رو از باب    نیا  م؟یاریرو از کجا م  نیکلمهْ «تکرار» هست. حاال ا   نیصحبت کنم. ا
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  ی سوال  حاال .» دینان را بخور ن ی و «هرگاه ا د»، یرا بنوش نی «هرگاه ا گه، یم ی س ی. عمیار یم 26
 بار هست؟  کی که به زبان عالقه دارند، هرگاه، هرچند وقت  یی اونها ي مخصوصاً برا م، یدار

  د ی بار با کی ، ما هر چند وقت سوال رو که نیپس جواب ا د، یسوال رو بدون  نی شما جواب ا اگر
اون  تونمی. من مدونمی سوال رو م نی. من جواب ا دیدون ی رو هم م میشام خداوند داشته باش 

 دونمیکامل دارم که م نان یمن اطم یول  اد، یکامل بگم. ممکنه متکبرانه به نظر ب  نان یرو با اطم
. چرا؟  اغلبلب هست.  . جوابش، اغدونمیبار هست» رو م  ک ی «هرگاه، هرچند وقت    سوالجواب  

تصور   ست؟یمثل روابط خودمون هست، ن  ن یا و .میدار از ین  یس یبه مصاحبت با ع یل یچون ما خ
«قانون من   گه، یخطاب به عروس و داماد م شی و کش دیهست یمراسم عروس ک یکه در  دیکن

  ی ل یخ حتِینص ن ی.» اد یرو ببوس گهیبار همد ک ی  ی هست که سال  نیازدواج موفق ا کی  يبرا
  ن ی عشق اغلب ابراز بشه. و هم نی که ا میخوایم  م، یما عاشق هست یوقت شه؟ ینم شه، یم ی بیعج

 امر در مورد شام خداوند هم صادق هست.

محکم به اون   میدار از یما واقعاً ن  کنمی هم هست که من فکر م یهفتم يکلمه  کیبعد  یول 
که او برگرده.  یتا زمان  میاریم ادیرو به  و اون کلمه، «انتظار» هست. ما مرگ خداوند م، یبچسب

  نهانگار که خدا اونها رو عامدا باًیشراب، تقر يهاجرعه   نینان و ا يهاخرده نی ا ، یپس به مفهوم
 .  ستیکامل ن  ي غذا ياون وعده  ن، ی بده که ا میکرده تا به ما تعل یطراح

  نکهیکه ازدواج رو شب قبل از ا دیمتحده رسم دار االتی. شما در ا ادیکامل، داره م  يغذا وعده
. و من متوجه شدم که در  نیگی م  ینیکه به اون شام تمر  د، یریجشن بگ  فته، یاون ازدواج اتفاق ب 

مثل   ن ی . و اکنهیرو پرداخت م ین یشام تمر ي نه یپدر هست که هز ن یا  ، ییکای فرهنگ آمر
رو    نهیهست، و پدر هز  ین یشام تمر  ک یهم    نی ا  ست؟ ین   نطوریشام خداوند هست، ا  ز ا  ي ریتصو

 پرداخت کرده.  

تکرار    س، ی اعالم، برکت، مشارکت، تقد  ، يادگار ی   ی عنی  زهاست، یچ  ن یا  يچون شام خداوند همه   و
که   کنهی م تی. ما رو هداکنهیم تی هدا ییما رو به طرف خودآزما یع یو انتظار، پس به صورت طب

در جالل    زیهمه چ  یمشارکت با تو کنه، ول   قیکه من رو ال  ستیدر من ن   يزیخداوند، چ  ي«ا  م، یبگ
که با تو مشارکت داشته باشم، که حضور تو رو بشناسم، که از جالل تو   خونه یتو من رو فرا م

   شام خداوند هست.  ي معنا نی ا و مند بشم، و از حال تا به ابد، به تو اعتماد کنم.»بهره
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