
 

 

 ند.  عیسی شما را می بی

 ۷ـ۱،  ۹حنا یو

شاگردانش از او پرسیدند: 2 .گذشت، كور مادرزادی را دیدوقتی از محلی می
»ای استاد، به علّت گناه چه کسی بود كه این مرد، نابینا به دنیا آمد؟ خود او  

 «گناهكار بود یا والدینش؟
نش، بلكه تا در وجود عیسی جواب داد: »نه از گناه خودش بود و نه از والدی3

تا وقتی روز است، باید كارهای فرستندهٔ خود را  4 .ی خدا آشكار گردداو كارها 
تا وقتی در جهان  5 .تواند كار كندآید کسی نمیبه انجام برسانیم. وقتی شب می

وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل  6.  «.هستم، نور جهانم
و در حوض سیلوحا  و به او گفت: »برو7 ن كور مالیدساخت و گل را به چشما 

)یعنی فرستاده( چشمهای خود را بشوی.« پس رفت و شست و با چشمان باز  
 .برگشت

 

من راجع به شفا دهنده کورها این فکر را می کردم که این بهترین داستان انجیل  

برای هست. احتمال داره هم همین طور باشه چون دیدن خیلی مهم هست و دیدن 

، و این چشمها از ابتدا تا انتها به ما  خیلی مهم است  ز ابتدا تا زمان مرگ ا ما 

ما تصاویر را می بینیم. مثل رنگهای قشنگ ها خدمت می کند و به کمک چشم 

پاییز یا تولد یک بچه و این تصاویر به صورت حافظه در ما می ماند و حتی در  

می توان به صورت البوم عکس دید .ولی را  هنگام بستن چشم هم این تصاویر

  نیوقت آنچن چیکه ه یکس. باشدچطور می تواند  این تجربه برای نابینایی 

او از جمعت     تواند انجام دهد. یکار را نم نیرا نداشته، همه ا یریتصو

نبود که کورمادرزاد   یدیوجه ام چیبه ه یسیمحروم شده است. در زمان ع

از جامعه  ینبود که او بتواند دوباره بخش یدیام چیه نی راناب . بندیبتواند دوباره بب 

  شیاو پ یبرا یسرنوشت نیبود که چرا چن نیمانده ا یکه باق یشود. تنها سوال

کردند.  یمطرح م حیمس یسیبه ع شگردادشبود که  یزیهمان چ  نیآمد. و ا

چشم و  یدارا  اگردان شخواستند بدانند. همان  یآنها م »مقصر است؟ ی"چه کس

 یکردند که  حق دارند به  قضاوت گناه و ب الی آنها خ   نیهمه اندام دارند. بنابرا

در مورد    یزهایشناختن همه چ  یرا برا  لیتمام وسا   یبودند. آنها حت یگناه

  یندونستند! آنها کسان یزیچ چیدارند. اما آنها ه گرانیبه درا و انتقال آن   خدا

را دارند اما کندذهن کننده بودند. آنها  زیآنها همه چ  بودند که واقعاً کور بودند.

کنند که   یم  زیر  یزها یرا فراموش کرده اند و فقط چشم به چ   زیچ  نیمهمتر

اما  بودندخدا  بزارا ح ، ، به اصطالتمام روز با آنها سر و کار دارند. آنها 

  یسیه عک بود لیدل نیبه هم قاً ید. و دقتنشبا خدا ندا  یارتباط چیمدتهاست که ه

  نکهیا یخدا سوق دهد. برا یرا به سو  نا یمرد ناب نیكه ما و ا بودآمد. او آمده 

 : فتدیاتفاق ب  زیسه چ  دی، با  ابدیشفا  یسیتوسط ع نا یناب نیا

 

 . ندیب یرا م  نا یانسان ناب  یسیاست که ع نینکته اول ا

 شست!  یرا شخصاً م  نا یناب  یسیکه ع نیا دوم

 شست   یم سیلوحا خودش را در حوضچه  نا ید ناباست که مر نیا سوم

 



برد. امروز   یپ زی آن ن ی، بلکه به معنا  دی. و او نه تنها آن را ددیمرد را د نیا یبدبخت  حی! بله ، مسندیب یم یسیع

 یسیمشخص نبود که ع انی نا یناب  ی! در ابتدا هنوز براندیب یم یسیکه ع میده نانیبه خودمان اطمچقدر مهم است که 

  یمانند افراد نا یمرد ناب  نی ا نیتواند انجام داد. بنابرا  یم  یسیع نیدانست چه کار ا ی. مهمتر از همه ، او نمدیا داو ر

که خدا ما را   میکن ی، فکر م میکن یم دایپ که  یاضطرار طیاز شرا یاریکننند. در بس یم یکه امروز زندگ بود مدرن

  میتوان ی. ما نممینیا خدا را ببی یسیع  میتوان ی! ما فقط نمستیدرست ن نیا اما را  فراموش کرده است. ام ا ی ندیب ینم

  یم زی، ما ن ندی ب یما را م یسی. و چون عردیرا از ما بگ یینا ی ناب نی آمد تا ا یسیع  .میکور هست رایز  مینیآن را بب

رشد  ییا یدر دن یاریبه نور هرکت کردند. بس یک یتجربه دارند چگونه  از تار یاز ما دارا یاری! بسمینیبب میتوان

خواهد ما را به  یکه اصالً نم دیوش یدر قرآن آشنا م حیمس کیبا  نی. همچندیا دهیرگز کتاب مقدس ندکردند که  ه

شمرده بودند و ممکن   زیبه کفر آم    یمتعال اعالم کند  حت یبودن به خدا کیکه نزد یکس. برعکس ، خدا سوق دهد

که خدا فقط با   دیرس یبه نظر م ی. به طور کلکشته شود یحت  ا ی ردیقرار گ تیمورد آزار و اذ یبه طرز ظالمانه ا

  یسیع  قیرا که خود را از طر یزی عز خدا و پدر ستیدتوا  ینم نی. بنابرابود، قتل و مرگ همراه  رانهی سختگ نیقوان

را    یزیکه چ بودید  نا یفرد ناب  کی! شما مانند دین یخدا را بب دیستتوان ینم طی د. در آن شراردینازل کرده تصور ک  حیمس

! بله ، پس دیشما را د یسیآمد. ع یسی. و بعد؟ عدیه ارا درک نکرد  یزیچ  چی، اما هنوز هم ه ردیدک یدرک م نا یاز ب

را   حیمس دیتوانست یو م دیریمراسم را جشن بگ دیستتوان یم نی. شما همچنیدو خواند یددیشن لیه انج از آن اتفاق افتاد ك

چشمان ما   یبه وضوح جلو را حیمس یسیپروردگار ما ع ریگهان تصواست که نا  زی! اوه ، چقدر شگفت انگدیبشناس

  ا ی رانیکه از ا  ی! اما نه تنها افراددیندناگهان به ما خ  کیروز تار کیبعد از  دیخورش هاست  ک نیشود. مثل ا ینقاش

  رای دانند. ز یراه را م  نیا  زین یح یدانند. هر مس یبه نور م  یکیراه را از تار نیا ندیآ یم یاسالم یکشورها  ریسا 

  یکه کارها  دیتا بدان کرده باشید یزندگ رانیدر ا ستی. الزم ن میهست یکورکوران یهمه ما از بدو تولد ، از نظر روحان 

. ما  مینیخدا مرتبط است بب یرا که با نور و هست ییزها یهمه چ  میتوان ینم نی. ما همچنکندفعال  زیم ما ن اندادر  طانیش

 یسع شتریدر گناه گرفتار شد ... و هرچه ب یکی. میبا آن داشته ا یشخص یاز ما تجربه ها  کی. هر میآمد ا یبه دن نا یناب

بود:   نیداشته باشد. سوال آن افراد ا مانیتوانست به خدا ا ی نماصالً  گرید یکیشود.  یاز آن خارج شود ، بدتر م ردک

  نی ! مارتدیآ  ینم شیما پ یبرا یعیبه طور طب نش خدادا نی " انم؟یتوانم بب یباور کنم که نم ییتوانم به خدا ی"چگونه م

   دهد: یم حیمقاله سوم توض حیموضوع را در توض نیلوتر ا

یا با قدرت خودم نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان داشته باشم و یا به سوی او بروم بلکه  من ایمان دارم که من با خرد و  » 

 » را خوانده این روح القدس بوده که من را از طریق کالم خدا ف

 

کردند   یکه همه تصور م یطیدر شرا  رایاست. ز  ز یشگفت انگ ار یما بس لیانج شخص از  نیا یاست که شفابخش  لیدل نیبه هم

شد به شکل ، نور   ی م دهیشن ها گوش قیکه او قبالً فقط از طر  ییزهایکرد. چ یاو طلوع م  یدر زندگ دیبود ، خورش دیامکه او نا 

شخص را   نیفقط ا یسیو ع  ! دیشخص را د نیا حیمس نکهیبه خاطر ا کار به وضوح می آید این   شد! و همه یو درخشش داده م

را در چشم ها   نیزم سیاست که او تف و خ نیحالت ا نی : و در ادادرا انجام   بود رود و آنچه الزم  ی. او شخصاً نزد او مدیند

،    میكرونا بشنو طیرا در شرا یداستان نیچن دیاکنون خواهند گفت ... ما با افراد یار ی!" مطمئناً ، بستیکند. "اوه گ یلکه دار م

فوق   حیمس یسیروردگار ما ععمل پ نیحال ا نیاست. و با ا یبهداشت ر یق ار یشكند ، بلكه بس ی امر نه تنها هر قاعده را م  نیا هالبت

ً یالعاده است و دق را در دست گرفت   سیخ نی، زم  دیرا آفر  ایخدا دن ی:  وقتمی نیب یم قتر یدق  دی و برنامه اوست! ما با ارادهمطابق  قا

سانها به  ما ان بدن خود را با یسیداد. ع  یکار را انجام م نیهم ز ین یسیع نجایو انسان را با دستان خود شخصاً شکل داد. و در ا

. قدرت  ستین  ی ! اما فقط انسانکه دارد را اشکار کرد  یانسان ت یماست، او کل هو یخدا یسیبه رغم عگذارد!  یاشتراک م

گذارد. ما از نظر   یبدن و خون خود را با ما به اشتراک م یسی، ع  میرو یم یربان عشاءها به سمت  کشنبهی یدارد. وقت یخدا

 شود.  یم ده یدر ما دم ی خلقت ، زندگ نیست مانند اول. و در میدر ارتباط هست یسیبا ع یجسم

برود و چشمان خود را   Siloahبه حوضچه  د یاو را فرمود:  . با یسیافتد: ع ی اتفاق م نایناب یافراد یمورد سوم برا کی

جب کرده باشد  تع دیداشته بود. شا یمانیا  یب یحت ای. او احتماالً شک م یشنو یدر مورد راه او به حوضچه نم یز ی. ما چستبشو

و به آنجا    دیاست.   به کالم خدا گوش ده  مانیا یکارش به معن نیحال او رفت. ا نیا  ا. و بشتدا یی موضوع چه معنا نیکه کل ا

  د یشخص هرگز نتوانست د نیافتد:    ا یو سپس معجزه بزرگ اتفاق م  .شته باشد ندا یاگر اصالً معن ی. حتکه خدا فرمود  دیبرو

که   یافتد در  هنگام  یم یکرد. چه اتفاق یروشن  م ار یرا بس ز یخود فرو رفت و همه چ یکیتار    رمنتظرهیمالً غو  ناگهان و کا

که او نه   بود نیبزرگتر ا ار یمعجزه بس اما  د؟یرا د ز ی، پرندگان ، مردم و معبد شگفت انگ  یآب ، آسمان آب  یاو به طور ناگهان

است. امروز از   ما   یشفابخش برااز   نمونه کی نیر آنجا ا. و دافتیشفا  ز ین ینومع ی، بلکه از کور  یجسم یینایتنها از ناب

باشد که ما به درخشش  نور   نیتواند ا یفقط م  درخشد؟  یدر قلب ما م  مانیتوان دوباره نور ا ی، چگونه م میپرس یخود م



نور را داد،   یسیکه  ع دید  یوقت دهد.  یکار را به ما نشان م نینحوه انجام ا نایتا او ما را  روشن کند. مرد ناب میقدم بگذار  یسیع

  ا ی: "آدیاز او پرس یسیآورد. ع  مانیبه او ا د یبار با نی. استدیبا یسیدر مقابل ع گر ی خواست   بار د ینگاهش را عقب کرد. او م

  نی... و با ا بود یحیاعتراف مس  نیاول  این. او پاسخ داد  "پروردگار من اعتقاد دارم"   ... ..  "د؟یدار   مانیشما به پسر انسان ا

خوانند. ما   یآواز م  یکنند و با شاد یآن را درک م ز یفرشتگان ن ی. گله هاد یآ ی به دست م انیحیاز مس یار یست بساعتراف د

آن را دوباره و دوباره انجام   ی. ما حتمیزن یزانو م یسی در برابر خداوند ع  نایمرد ناب نی. ما با امیافراد هست نیمتعلق به ا ز ین

. در  میده یدهند دست تکان م  یکار را در سراسر جهان انجام م نیکه ا یم. و سپس با افراددر مراس  نجایدر ا نی. همچنم یده یم

م که ما را محروم  یدانست  یم انهیوحش یی. "در گذشته ما فقط از خداگر ید یاز کشورها یار یدر افغانستان و بس نی، همچن رانیا

او    قیدرگذشت" "از طر   بیصل یما بر رو یبرا یسی" "عخداست یسی"ع میاعتراف کن  میتوان یکند." اما اکنون م یو شکنجه م

و پرستش   مان ی...... در ا  میت کن" به همه اعتراف کن ... "پروردگار من اعتقاد دارم" .... و او را عبادمیکن یزندگ میتوان یم

 .....  نیزم یرو نجایا،  میکن یرا تجربه مشود و ما بهشت  ی... چشمان ما باز م کند یروشن م ز یهمه چ نپروردگار ناگها

  یمعنو یخواهد کور  یدهد که نم ینشان م یسیکور ، ع ی. با بهبودمیرا به خاطر بسپار  انینایناب یبهبود نیدوباره ا  د یما با

چشمان  مان  شخصاً   ی. و سپس   با قرار دادن بزاق خود بر روندیب یدهد و ما را م ی. او خود را در راه انسانها قرار ممیباش

آورد. او هنوز هم امروز    ینور را م یسی. عمیکن ی! ما از حرف او دنبال مفرستد یما را م یسیبخشد. و بعد ع ینور م به ما

  میتوان یو م  میاست که ما کالم خدا را در دستان خود دار  لیدل نی. به هممیهست نجایما امروز ا لیدل نیکند. به هم یمکار را  نیا

و نامشخص بود ، ناگهان   کیکه قبالً تار  ییافتد. در جا یاتفاق م  بارهدو ز ی. اتفاق شگفت انگمیر یرا بگ یسیامروز بدن و خون ع

خواهند   نی. ……… و فرشتگان آممیداشته باش نده یو آ د یو دوباره ام مینیبود دوباره بب میرود. ما قادر خواه ینور روز فرو م

 آمین  خواند.

 

 


