
 جرایح تروما

 SEXAGESIMÄموعظه ی یکشنبه 

 ۱۳و  ۱۲آ ایت  ۴عربانیان ابب 

تر از هر مششری  زیرا الکم خدا زنده و موثر است و بُرنده

دم، و چنان انفذ که نفس و روح، و مفاصل و مغِز  دو

کند، و س نجشگر افاکر و نیهّتای  اس تخوان را نزی جدا می

هیچ چزی در متام آ فرینش از نظر خدا پهنان دل است. 

نیست، بلکه مهه چزی در برابر چشامن او که حساب ما اب 

 اوست، عراین و آ شاکر است. 

من این فرصت را اما لطفا چند ماه دیگر به من زمان بدهید. آ قای پاس تور من می دامن که مدت طوالین است که به لکیسا نیامده ام. 

به طور حمت. طبیعتا این مرد دیگر به لکیسا نیامد. احتیاج دارم و قطعا پس از آ ن دوابره به لکیسا خوامه آ مد.  برای منظم کرن زندگمی

در عنی حال این عقیده ات ابد در و زندگی چه کیس مه اکنون منظم و مرتب است؟ طبیعی است که هنوز زندگی او منظم نشده است. 

و در لکیسا مردمان تهنا کساین به لکیسا می روند که زندگی شان منظم و مرتب است. هن هایشان به خسیت ابیق خواهد ماند که: ذ

و تهنا به این دلیل به لکیسا می روند که پاداش خود را مجع آ وری کنند زیرا آ انن انسان خالیص هستند که اکمال منظم و مرتب هستند. 

 های اکمیل هستند. 

در لکیسا کیس بر شانه های کساین که به لکیسا می آ یند خنواهد زد ا منت موعظه ی امروز ما چزی بس یار متفاویت را به ما می فرماید. ام

و خنواهد گفت که تو اکر خویب کردی! این است پاداشت آ ن را بردار! و نه این که تو از دس ته افراد اکمل و یب مشلک هس یت. وقیت به 

در لکیسا متام راز ها این به لکیسا می رومی برای درمان و نه گرفنت پاداش ای چزی دیگری. ر انگار به بامیرس تان رفته امی. بنابلکیسا می رومی 

و مشالکمتان در برابر چشامن خداوند منااین اند. و او برای حل این مشالکت به ما مکک خواهد منود. حیت اگر حل این مشالکت 

پزشک ارشد ما، خداوند اب مششری دولبه اش ذهن، روح، مفاصل، اس تخوان و پا های ما را جدا خواهد  در آ جنابس یار خست ابش ند. 

 کرد. 

ممکن است در ابتدا تنها بتوانید نفس در این صورت اولنی اکری که اجنام می دهمی نشسنت در آ مبوالنس معاجله ی خداوند خواهد بود. 

اب دعا و س تایش خداوندمان ماخود را دوابره پیدا خواهمی دوابره پیدا خواهید کرد.  پس از یک هفته ی خست پا های خود رابکش ید. 

من ترور قتل و جنگ در دنیای مان. ،صلح را پیدا خواهمی کرد به دور از انآ رامی  یقینا ما آ رامش را برای روامنان پیدا خواهمی کرد.کرد. 

خودم را حتت آ مرزش خداوند قرار خوامه داد و وزیدن نس می آ رامش خبش الکم خداوند را احساس خوامه کرد که متام زندگی من را اتزه 

بس یار آ سان است به مهنی دلیل من آ زادم. خداوند مرا دوست دارد، او من را توسط پرسش عییس مس یح پذیرفته است. می کند: 

بریخ اوقات اب این وجود نزی اما آ ای این واقعا اینقدر آ سان است؟ دیواری به دیدار خداوندمان می آ یمی.  هنگامی که ما در این چهار

ابز دوابره در مسری دایره مانند خود به من منی توامن ذهمن را به آ ساین خایل کمن. حیت در لکیسا. مشالکت روزمره ما را رها منی سازند. 

افاکر من هامنند شاکرچی من به بس یاری از چزی ها فکر می کمن که اشتباه به اجنام رس یده اند و ابید آ هنا را درست کمن. پیش می رومی. 

به شنیدن ل تلوزیون را در دست میگریم و ای در غری این صورت تلفن مهراه و ای  کنت ندازند. ادر مکنی من هستند ات من را به دام بی



دکت ارشد ما بنابراین من افاکر بریحامنه ام را از بنی برده ام. . درواقع هیچ یک از اینها به لکیسا تعلق ندارناما دموس یقی می پردازم. 

بنابراین قسمیت که موعظه ی ما از آ ن تشکیل شده است در مورد این آ رامش حصبت می کند. خداوند به ما آ رامش را توصیه می کند. 

هیچ فکری، هیچ نه، ما آ رامشامن را در خداوند پیدا خواهمی کرد. من هیچگاه آ رامش پیدا خنوامه کرد هنگامی که به خود فکر می کمن. 

و سپس او ما را اب متام چزیهایی که او معیق ترین چاهل های قلب های ما را می ش ناسد. برانمه ای، هیچ احسایس از او پنهان نیست. 

متام اکرهایی که در انمه ی عربانیان ما به صورت یکنواخت ومنظم در آ فرینش خداوند وارد شده امی. در آ فرینش خود راه می دهد. دارمی 

ما منی توانمی هامنند خداوند بگویمی: تنها یک مشلک وجود دارد.  اجنام داده و ای حیت هنوز اجنام نداده امی در برابر خداوند آ شاکر است.

اما دقیقا اجنام داده امی اب  مغ و اندوه پر شده است.  اکر خوب است ... و اینگونه است برانمه ی هفتگی ما و این اکری کهببنی این 

امن او بتوامن بفهمم و مهه ی این اکر این است که من مهه چزی را از چش چالش سودمندچالش اصیل این است و من می خوامه بگومی: 

حیت چبه های کوچک مه خواهند ترس ید هنگامی که پدر ای اما آ شاکر کردن این امر برای ما خست است. آ ورم. بیهارا در مقابل خداوند 

آ دم و حوا نزی هنگامی که در هبشت از میوه مادر انگهاین وارد ااتقشان میشوند ات ببینند که فرزندانشان در حال اجنام چه اکری هستند. 

آ دم تو کجا هس یت؟ ورد. بیاآ انن را از پشت درختان بریون  می ابیست در آ جنا خداونداختند. ی درخت ممنوعه خوردند خود را پنهان س

 ما نفوذ خواهد منود.  قلب های الکم خدا برخواهمی شنید. و مهچننی ما نزی آ نرا آ دم الکم خداوند را شنید. 

چرا انسان ها می خواهند برای انسان های دیگر و خداوند اکر هایی را که اجنام می دهند را طور دیگر وامنود کنند؟ حیت بریخ از 

آ انن می دانند که چگونه ابید خود را در جامعه زیبا، کوشا، خوب، ،و به وس یهل ی آ ن انسان های مشهور مشاور تصویری دارند. 

خداوند را منی چه کیس ساده و یب آ الیش آ جنا قرار دارد و می توان خود حقیقی او را دید؟ م جلوه بدهند. دوست داشتین و ... به مرد

اب قضاوت بر اساس احاکمات او گناهان و من تنها از آ ن مطلع هس مت که: در اینجا هبتین وجه یک خشص منااین است. توان فریب داد. 

بلکه موظفم که متام گناهامن را ،من اجازه ندارم صلحی که من از خداوند درایفت می کمن صلحی است که: من مانند خون قرمز هستند. 

یقا اما دق ببنی خداوندا دوابره من آ مده ام اب متام گناهامن که بر دومش س نگیین می کنند. در مقابل او قرار داده و به آ ن ها اعتاف کمن. 

 در مرامس نیایش خداوند! این چزیی است شفاخبش و اکمل تو فرزندت عییس مس یح را فرس تادی. ،چننی افرادی مانند من برای 

 اوقات صدمات بریخشوم. نوز منی توامن از این افاکرم آ زاد طوری است که من اب متام تالش و کوششم ه  متاسفانه اما گاهی اوقات

در یک بامیرس تان در آ فریقای  من یک ابر راهی اورژانس خواهند منود.و من را اینقدر بزرگ هستند که آ انن بر من غلبه خواهند کرد. 

دکت های بس یار مکی وجود داشتند، تعدادی پرس تار وجود داشت، مهه در آ جنا دراز کش یده بودند. جنویب در چننی اورژانیس بوده ام. 

 حیت بریخ از پرس تاران هنوز به خویب و به اندازه ی اکیف آ موزش ندیده بودند، بامیران زایدی امع از: تری خورده، چاقو خورده، اقدام به

آ انن ابید  دانستند که چه اکری را ابید اجنام دهند.مهه می  کساین که آ جنا مکک می کردند متامخودکشی، سوختگی و ... وجود داشتند. 

 جسورانه اکر می کردند ات جان مردم را جنات دهند. 

مهه چزی گم شده به نظر می رسد.  زماین کهحیت در روح ما دوراین وجود دارد. دوراین که دعا و حصبت کردن دیگر چاره ساز نیستند. 

تر از هر مششری  بُرندهتصویر در انمه ی عربانیان نشان می دهد که:الکم خدا در آ جنا بریخ اوقات معل اورژانیس رضوری است. 

در اینجا ابید بریش صورت گرید و متام مرییض کند.  دم، و چنان انفذ که نفس و روح، و مفاصل و مغِز اس تخوان را نزی جدا می دو

چاقویی در آ جنا وجود دارد ات ابفت را پاره کرده و به آ ن و این می تواند بس یار دردانک ابشد. از بنی بربد. خست را خارج کرده و آ ن را 

الکم خداوند بریخ اوقات الزم است که لکامیت به ما  گفته شوند که انراحت کننده و دردانک هستند. اما این رضوری است. نفوذ کند. 

د که چه چزیی در ما مک است و چه چزیی را ابید تغیری به صورت مس تقمی می گوی به ما او بلکهچزی پیچیده ای را به ما منی گوید. 



هنگامی که خداوند اب ما حصبت می کند الکم او هامنند چاقو در قلب های ما فرو می گفته ی مارتنی لوتر می ابشد. ،این گفته دهمی. 

می که ما این حس دجن و گرم و نرم را دارمی در هامن حلظه ما الکم خداوند را هنگااین تهنا یک حس دجن و گرم و نرم منی ابشد. روند. 

مییت اب فکر های انساین اشتباه خواهمی گرفت.  به طور نرمال هنگامی که برای ما چزی دردانیک اتفاق می افتد ما  حارض هستمی به هر ق

ما می دانمی که منی خواهمی این درد را بیشت جتربه منایمی.  امیرس تان می رومید را مک کرده و ای از بنی بربمی. درواقع هنگامی که ما به باین در 

اب این حال ما می دانمی که پزشاکن چه اتفایق برامیان افتاده است و می خواهمی ات آ جنایی که ممکن است از اجنام معل خود داری منایمی. 

ا دعا کردن برای بریخ اوقات تهنبرای ما هبتین اکر را اجنام میدهند هر چقدر مه که دردانک ابشد اما در انهتا مارا سامل خواهد منود. 

پاس تور به معل  بریخ  اوقات همم  است که  ما یک تعهد خشیص را بنی خود و خدای خود اب حضوراکیف نیست. آ مرزش گناهامنان 

و خداوند طوری اب ما خسن خواهد گفت که ما آ زاد خواهمی حیت اگر آ ن برامیان بس یار دردانک ابشد. مهه چزی را آ شاکرسازمی. بیاورمی. 

راهی   ق  تق تق! پس تچی انامید به دنبالتدر  این صورت الکم خداوند مارا متحری خواهد کرد به مانند داس تان این خامن پری: شد. 

در پااین او یک روزنه نور از میان پنجره ی ابز این سومنی ابر است در این هفته. برای ورود به خانه  ای خمروبه و قدمیی می ابشد. 

پریزن اب تردید از پس تچی اینجا است! شام یک پاکت  دارید. او پنجره را مکی بیشت ابز منوده و وارد خانه می شود: آ ن خانه را می بیند. 

پریزن جخالت زده می گوید: پس تچی می پرسد: چرا در طول این هفته در  را برای من ابز نکردید؟ درب  اصیل خانه به بریون می آ ید. 

پس تچی می گوید: نه نه! اینجا شام بس ته ای اب من فکر کردم که مامور مالیات می ابشد. زیرا او خواهد آ مد برای گرفنت پول اجاره خانه. 

آ ن زن شام ابید مدرک ش ناسایی خود را به من نشان داده و به من امضایی بدهید زیرا این بس ته بس یار اب ارزش است. ارزش دارید. 

یک درود از پرس معوی دور او، یک انمه اب مقدار زایدی پول و یک قطعه آ ن بس ته را گرفته و آ ن را به آ رامی و اب دقت ابز منود. 

یک هدیه ی اکمال غری بس یارارزمشند را درایفت منوده است. ای مامور مالیات ،یک بس ته ی و به جبهل انقره ی بس یار ارزمشند. 

 منتظره! 

بسنت و حممک نگه  این یک دلیل حممک برای،بنابر این بریخ از ما معتقدمی که خداوند اب الکم قضاوتش می خواهد مارا انبود سازد. 

فراموش نکنید که نه به هیچ وجه! خداوند تنها به رساغ من می آ ید که اجاره هبای من را بگرید؟ اینطور نیست؟ ،داشنت قلامبن است 

چند بیت دیگر در موعظه امروز ما وجود دارند که می فرمایند ئه کند! یک قایض تنها اب یک رضبه می تواند حمک را اجرا و ای فرد را ترب 

هنگام نیاز ایرمیان  فیض نزدیک شومی ات رمحت بیابمی و فییض را حاصل کنمی که به پس آ زادانه به ختت(: ۱۶آ یه ی  ۴)عربانیان ابب 

واقعیت اینجا است که خداوند ما عییس مس یح اب مرگ خود بر روی صلیب مهه چزی را برای ما تغیری داده و به دوش کش یده دهد. 

به مهنی دلیل نزی نیازی به د را بر مبنای آ ن قرار بدهمی. این واقعیت دلیل اکیف است که اب اطمینان به الکم خداوند زندگی خو است. 

 ترس نیست هنگامی که ما قسمت های دردانک زندگامین را برای خداوند رشح می دهمی او به ما زندگی اتزه هدیه خواهد داد.

یک مششری دولبه مششری ها تنها از یک طرف تزی بودند. ،در زمان کتاب مقدس تزی تر از هر مششری دولبه ای الکم خداوند است. 

الکم خداوند برنده تر از در آ ن زمان حمک یک سالح مدرن را داش ته چرا که شام می توانستید آ ن را از هر دو طرف اس تفاده کنید. 

وند ابز ساخته، عییس مس یح را او مهه چزی را آ شاکر می سازد اما ازسوی دیگر او قلب من را برای خدااین چننی مششری هایی است. 

اینگونه بس یاری از انسان ها ما این را از الکم خداوند آ رزو دارمی. در مقابل من به تصویر می کشد و به من امیان را هدیه می دهد. 

 دامن زیرا پزشک ارشد ما خداوند هیچ گاه اشتباه منی کند.آ منی.  من این را می قبل از ما آ ن را جتربه کرده، امیان آ ورده و آ زاد شده اند.
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