
 انیحیمس تیآزار و اذ
 ۲۴ـ    ۱۹  ۲۴   ختواری

به سوی خداوند بازگردانند. انبیا به ایشان با این حال، انبیا نزد ایشان فرستاد تا آنان را 

 .اما آنان گوش نسپردند هشدار دادند،

آنگاه روحِ خدا زکریا پسر یِهویاداعِ کاهن را ملبس ساخت، و او بر فراِز قوم 20
کنید تا کامیاب پیچی میچرا از فرامین خداوند سر”خدا چنین میفرماید: »ایستاده، گفت: 

  «“.اید، او نیز شما را ترک کرده استد را ترک کردهنگردید؟ از آنجا که خداون

اما ایشان بر ضد او دسیسه چیدند، و به فرمان پادشاه او را در صحن خانۀ 21

یوآش پادشاه، محبتی را که یِهویاداع پدر زکریا به وی 22 .خداوند سنگسار کردند
باشد که »د نیاورد و پسر او را کشت. زکریا در حال مرگ گفت: کرده بود، به یا

 «!خداوند این را ببیند و بازخواست کند

 
 دیشه نیکه اول میآور یم ادیبه  ار فانیاست ژهیاست. ما به و فانیامروز روز است

در  یتواند آسمان را باز کند. حت یبود. تحت ترس از نفرت و مرگ، او م یحیمس یسایکل
 کیهمه ما  یبرا فانیخدا صبر کند و به خدا اعتماد کند. است ایبر تواند یم نفایمرگ، است

سرد  یوارهایتواند ا  د یچگونه عشق و اعتماد به خدا م کهدهد  یالگو است. او نشان م
در  انیحیاز مس یاریبس برای نیاما ما همچن م،یکن یفکر م فانیشکست. امروز ما از است طانیش

.  بدتر از میکن یآنها دعا م یو برا میکن می فکر نندریگ یقرار م تیو اذد آزار سراسر جهان که مور
 ران،یعراق، افغانستان، پاکستان و ا ه،یدر سور نیاست. اما همچن یدر کره شمال انیحیمس تیهمه، آزار و اذ

در  تیحیمس نیروز، نور دد. امبودن تیحیه مسکشورها گهوار نیا ،یمیدر زمان قد .رندیخود بم مانیبه خاطر ا دیبا هادر آن کشور انیحیمس
 کیآنها  ،یغرب انیحیما مس یروشن هستند. برا اریبس  یکیدر تار انیحیمس نیحال، ا نیخاموش شده است. و در ع بایکشورها تقر نیا
 یرد که زندگود ندامن وج یبرا قطف حیازم. و مسرا بپرد متیق نیترباال دیباشد که من با یمعن نیتواند به ا یم حیمس یرویهستند. پ یادآوری

را  ایدن نیو تنفر تلخ ا میریرا بگ بیصل دیباشد که ما با یمعن نیتواند به ا یم زین حیمس ه روبودنداشته باشم. پس دنبال   ایدن نیدر ا یخوب
ناشناخته به  مالکا امبریاز پ میناتو یمدر متن خطبه امروز ما  .میرا از دست بده زیهمه چ مانیبه خاطر ا دی. ممکن است   که ما بامیتحمل کن
به خاک افتاده  مانشیبد جنس بود و ا یلیکرد. پادشاه جواد خمی  یجواد  زندگ ل،یپادشاه اسرائ در زمان ایزکار امبریپ نی. اید کنیم اینام زکر

گفته  ق،یفرستاد. در عهد عت ایزکر نیا زی. و سپس نکار خدا ناموفق بود نیا . امابدهدفرستاده بود تا به   مردم هشدار  امبریپ نیبود. خدا  چند
کبود شد.   ایکار زکر نیآمد ا رونیب یزیاست تا  بتوانست  در قدرت خدا   صحبت کرد. چه چ دهیبا روح القدس    پوش ایشده است که زکر

 یبرا ییجا چیو، هپس از ا امبریپ یاریبسمانند  .نندرا تحمل ک خداکالم  توانندی. مردم نمندمردم فورا او را در محوطه معبد سنگسار کرد
نکرد  دایکودک جا پ کیدر محل خابخانه به عنوان  توندینم یسیوجود نداشت. درست همانطور که ع ایدن   نیکالم خدا در ا یبرا یاج امبرویپ

مقاومت در برابر  عوض، مقاومت تلخ. درشود.  ینم افتیدر قلب مردان  زیشب بماند، کلمه خدا ن نیو مجبور بود که   در خوراک گاو اول
در قلب خود، مقاومت  نیشوند. ما همچن یکشته م انیحیاست که مس ییمقاومت نه تنها در کشورها نیاست. ا یانواع مختلف یاو دارا امیخدا و پ

ب و درست هستند. فرمان ها خو نیکه ا دانم یم نی. من همچنندیگو یخدا چه م  یدانم که فرمانها یم قایدق !میشناس یدر برابر کالم خدا را م
که  یهمان گناه در قلب ماست. زیکند ن یکه در سراسر جهان با خدا مبارزه م یا هیآن است که همان روح لیکنم؟ دل یچرا من بر آن عمل نم

مؤثر  زیروح  در ما ن نیکشت! ا ار زده نشان داد و برادرش خیرا در قلب گرفتار کرد و از اول    با حسادت مبارزه کرد و سپس تنفر   قابیل
او تلخ و  نی. مبارزه با خدا و فرامدیآ یبوجود م زیتناقض ن نیشود، ا یخدا ساخته م یسایکل ایشود  یاست. و هر بار که کالم خدا موعظه م

در   .در دل ما وجود دارد یحت ایدر اروپا و  نجایدر ا ایافتد،  یاتفاق م انیحیمس تیو اذ راز کشورها که آزا یاریدر بسسخت است. آن 
کند،  یم هیهم به خدا گر ایقرار دارد. خون زکار میدر معبد اورشل نیدر زم اینفرت اشکار بود. خون زکر نیاز ا یما، قسمت قیداستان عهد عت

کند. از خواندن عهد  یم هیامروز به خدا گر   یاز شهدا یاریکرد. همانطور که خون بس هیدر حال حاضر به خدا گر لیباهمانطور که خون ه
را در سراسر جهان  انیحی. او رنج مسندیب یرا م ی". خدا همه اقدامات انسانندیب یرا م نیبود: "خدا ا نیا ایزکر ییشگویکلمات پ نیآخر ق،یتع
 ها را از امیپ نیها ا یلیکند. سپس اسرائ یبه قلب شما و قلب من نگاه م نیاست. و همچنکرده  ختهر سایکه نفرت در کل ندیب ی. او مندیب یم
که در گناه  یستند. مرددانمی  ندیب یرا م زیخدا همه چ نکهیآنها  ا یرا به قتل رساندند. حت امبریو به هر حال ادامه دارد آنها پ .دندیامبر شنیپ

برخورد خواهند کرد. اما  با خداوند زیدر قضاوت خدا ن یاز مردم حت یکه بعض کنمیبرد. من تصور م یم یبه آخرت پ شهیگرفتار شده، هم
وقفه است،  یکه گناه و نفرت ب ی. هنگامزدیر یم یسیکه خون ع ندیب یم ژهیو به و ندیب یخون را در کل جهان م تمام. خدا ندیب یدا مخ

گناه از   از  یب یان. نه تنها خون قربدیعشق پاسخ ده تینها یب انیرا با جر زیمتفوت پاسخ داد.   و همه چ یلیب خوابا ج را زیخداوند همه چ
ه بر جهان غلبه کرده است. قدرت است ک نی. اابدی یو م ندیب یاز خداست که فرزندانش را م یتحمل رقابلیعشق غ نیدارد. اما ا انیجر یسیع
 .نیآم

 


