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القدس پر شد و چنین نبّوت  آنگاه پدر او، زکریا، از روح7

زیرا به  خدای اسرائیل، متبارک باد خداوند،»68 :کرد

  .یاری قوم خویش آمده و ایشان را رهایی بخشیده است

در خاندان خادمش داوود، بر    نجاتی او برای ما شاخ  69

به زبان پیامبران   چنانکه از دیرباز70 پای داشته است، 

  ما را از دست دشمنان71 مقدّس خود وعده فرموده بود که

تا بر 72 از ما نفرت دارند، نجات بخشد، و همۀ کسانی که 

  و عهد مقدّس خویش به یاد آوَرد؛ پدرانمان رحمت بنماید

 برای پدرمان ابراهیم یاد کرد همان سوگندی را که73

مان دهد  و یاری  که ما را از دست دشمن رهایی بخشد74

و تو، ای فرزندم،  76 .مۀ ایام عمربا قدّوسیت و پارسایی، ه در حضورش،75 که او را بی هیچ واهمه عبادت کنیم،

و به  77 زیرا پیشاپیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را برای او آماده سازی، پیامبر خدای متعال خوانده خواهی شد؛

زیرا خدای ما را دلی است پر ز  78 .بخشدکه با آمرزیدن گناهانشان، ایشان را نجات می قوم او این معرفت را عطا کنی

تا کسانی را که در تاریکی و سایۀ مرگ  79 از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد   همین رو، آفتاب تابان َوز رحمت،

   «.و گامهای ما را در مسیر صلح و سالمت هدایت فرماید ساکنند، روشنایی بخشد،
 

صلح  با  میکه بتوان میکن دایرا پ یمکان می خواه ی. ما ممیانتظار دار   یخوب از زندگ یز ی. ما چمیکن ینگاه م نده یبه آ د یهمه ما با ام

  نی. ام یمطالعه کن  یز یچ ای میر یبگ اد یتجارت را  کی م یخواه ی. ما مم یکن دای پ یشغل می خواه ی . ما ممیکن یزندگ در آنجا و ارامش 

از انتظارات مان   یبرخ.  شته باشنددا  یخوب نده یآمان   یکه بچه ها می. ما انتظار دار میدار  ز ین ودانتظارات را از فرزندان خ

.  زابت یو همسرش ال ایداشتند: کاهن زکر  یانتظار  نیکنم که  چن یم ینه. امروز دو نفر به شما معرف یبرآورده شده هستند. برخ

  توانستند بچه دار شوند.  آن زمان یداشتند. آنها نم   یمشکل  آنها  ما داشتند. ا مانیپارسا بودند و به خدا ا یهر دو از خانواده ها

  رایدور شده بود ز  زابتیو ال ایکردند که خدا از زکر  یم  الیخ ها . انساناشدمجازات خداوند بباید  یفرزند یکه بتصور می شد 

آنها مستجاب    یها  دعا  چرا  درک نکردندکردند. و آنها  ی دعا مبه درگاه خدا  شتر یهر دو ب لیدل نینداشتند. به هم یآنها فرزند

نداشتند. سپس اتفاق شگفت   یبودند و هنوز فرزند ر یپ ار یسرانجام آنها بس .ندیده گرفته بودآنها  یدعا ها نشده و چرا خداوند 

آن را   ایخواهد داشت. زکر  یو به او گفت که همسرش پسر  ه بود ظاهر شد رمردی اپیدر معبد به  زکر  یافتاد. فرشته ا یز یانگ

زد   ی حرف را به او م نیبود که ا یاگر فرشته ا ی. و حتدوش بچه دار  رشیتواند با همسر پ یکرد که م ینم. باور کرد یباور نم

 صداش گرفته شد.از او  ،  نکرد  باور را فرشته خدا . اما چون کردمی ن، باورش 

  یما را اجابت نم یکه خدا دعاها ی. وقتم یکن یامروز با   آنها همدل   میتوان یاست. و هنوز هم م  یمیقد زابت یو ال ایداستان زکر 

خدا در  حضور  م یتوان ینم یحت میخدا را درک کن میتوان  ی. ما نممیدار  زابت یو ال ایمانند زکر  ی، احساس  میشو ی م دیکند و ناام

خدا از ما دور شده   که میکن یاوقات فکر م ی. و بعضمینیبب  در همین شرایطخدا را   میتوان یم. ما کمتر میاحساس کن مانقلب خود

سرنوشت بد اطالع داشتند.   این از  ز ین زابتیو ال ایافتاد. زکر  ی اتفاق م  یگر یشر پس از د کی. میدار  یسرنوشت بد رایاست ز 

.  ه است کرد فراموش آنها را  داوندخحساس کردند که ا ز ین  یو اجتماع   یاسیس  یدادهای، بلکه در رو یشخس یآنها نه تنها در زندگ

ی ضبع ز ی. ما نزدند  یبسآاو  قوم  به که  صحبت کرد یو دشمنان قدرتمند   یخود درباره افراد یدر دعا  ایزکر   لیدل نیهم به

از    یتواند به صورت مقاله ا یماتفاق  نیکنند. ا یم یما حکمران  یبر ما و زندگ هستیم که فرسا طاقت یروهاین  اوقت تحت

به   دیشما  با  . بمانید   در اینجا در المان  دیشما اجازه  ندار   کند   یم تایید که  ینامه منف : مثال نوان به ع .طرف اداره فدرال باشد

  نی. بزرگتر ستندین یاسیس ی، قدرتها  میکه دار  یدشمنان نی. اما بزرگتر دیبه زندان برو دیکه مجبور شو یی ، جا دیکشور خود برگرد

  ی لیکنند. ما خ یما را خرد م مانیهستند که ا یدیمانند امواج شد دیاوقات ترس و ترد یدشمنان در درون قلب ما هستند. گاه

ترس و شک اغلب  . م یلمس کن   ای مینیخدا را بب میتوان یاما نم م، یاحساس کن شتر یخود ب یقدرت خدا را در زندگ   میدوست دار 

  کی    کاهن بود. ایشود. زکر  یر امواج ترس خرد میبه خدا در ز  مانیا  نی. و بنابراد نکن ینفوذ م  مادر از اعتقاد به خدا  شتر یب

به او   را نقشه خدا   ما  یفرشته مستق کی یوقت یرا داشت. حت دهایترد نیا ز ین ایخواند. اما زکر  ی مرد خدا. و هر روز دعا  م

 باور کند.  را از جنب خدا فرشته    توانست   یگزارش داد ، نم

  یاوه ، آرزوها ست؟یشما چ یآرزو ؟دیدار  یچه انتظار  سمسیکر  یشما برا د؟یدار   سمسیزمان قبل از کر  نیدر ا یحس چه

می  برود! چه خوب  نیباره از ب ک ی  کرونا  روس یشود اگر و ی. چه خوب مشته باشیمامروز دا می توان ید که منوجود دار  یادیز 

.  می کن یدر کنار هم در صلح و ارامش زندگ م یود اگر دوباره بتوانش یم وببرسد. چه خ انیاگر جنگ در سراسر جهان به پا شود

اتفاق    نیا یوقت . یابندتواند تحقق ب یم ی. اما برخستندی، قابل تحقق ن  میکه ما انسان ها دار  ییاز آرزوها یار یدانم که بس یمن م

است    یهمان اتفاق  قا  یدق نیا   .میو بچش  حساس کنیماخداوند را    م یتوانمی ما گشوده شود و ما  یبه رو یافتد ، ممکن است بهشت یم

مجازات را در قلب خود   نیتوانست صحبت کند. او ا ینم گر یافتاده بود. پس از مالقات فرشته در معبد ، د ایکاهن زکر  یکه برا

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87&id=38590


بود كه خدا دروغ   ده یحتما  فهم همسرش باردار شد ، یاو دوباره احساس کرد که توسط خدا رها شده بود. اما وقت دیتحمل کرد. شا

که   ی ، پس از تولد پسرش و هنگام رتر ید ی لیسکوت ماند. فقط خدر وجود  نی.. و با اکردخواهد  تحققنگفت و اراده خود را 

نوشت:   ییتابلو ینام فرزند خود را با حروف بزرگ رو  پر از روح القدس  ای، زکر  اورد یقرار بود نام پسر را به دست ب

   حالتولد پسرش خوش لیتواست از دل ینه تنها م ایزکر ر یخدا" ترجمه کرد. کاهن پ ض یفتوان به عنوان " ینام را م نیا ".وحنای"

چشم  پیش  جهان را  خی.  او کل تار د ی. او خدا را ددی از پسرش را د شیب یزهایو او چ شداو گشوده  یبه رو بهشتباشد،  بلکه 

  خیبه هدف خود برسند. در تمام تار  ایتمام دن دیبا یسیع قیبه مقصد برسد. از طر  دیگر   کودک ک یدر  دی با  همه این . و دی خود د

شوند و کدام خواسته ها نه. اما مهم   یکدام خواسته ها برآورده م  ستیمهم ن نیهمچن  افتد.  یم یچه اتفاق  ستیمهم ن یلیخ جهان، 

سرنوشت   نیدوست دارد و فقط بهتر   بی کران است ، خدا ما را  کینزد. خدا به ما بخشیده استبه ما را  است که خدا خودش نیا

نبود.    رش. و آواز او در مورد پسکرد  نخواندآواز  به    ، شروع دی را د نهایهمه ا ایکه زکر  یخواهد. لحظه ا یما م یرا برا

 ایرفت. در گذشته زکر  نیو ترس از ب دی ، همه ترد  دیبزرگ خدا را د یکه کارها یآهنگ او فقط درباره خدا بود. در لحظه ا

  م؟یو احساس کن مینیخدا را بب میوانتبمهم است که ما  ایآ   ...ه بود به خدا شک کردهمچنین او نقش خدا را درک کند.   ه بودنتوانست

مهمتر است که خداوند نه تنها از ما اطالع دارد ،   ار یبس نیاو از ما اطالع دارد. ا  نکهی! اندیکه خدا ما را بب ستیآن ن از مهمتر  ایآ

نسبت  ز ینسبت به ما داشت، بلکه ن یخوب برنامهکه خداوند نه تنها  ندیتواند بب یم ایما دارد. زکر  یبرا ز ین یخوب یبلکه برنامه ها

 به حیمس یسیع .دی آ یدش م. او خو ستیتنها به فکر ما ن ایفرستد  یبه ما نم سمسیفقط  کارت کر  ا کند! خد ی م یکیبه  ما  ن

رحمت  ی واژه  ایزکر  شی خواهد با شما باشد. در سرود ستا یگذارد و م یشود. و او شخصا  پا به خانه شما م یم بدیلت یانسان

  یدر مورد قلب انسان ایزکر  نجای. اما در ادیکن یم احساس است که شما در قلب   یز یشود. رحمت چ یبارها و بارها مطرح م

 یو حت مینیخدا را بب می توان یکند. ما نم یکرد. خدا ما انسانها را احساس م ی کرد ، بلکه در مورد قلب خدا صحبت م یصحبت نم

دهد  چگونه    یم شانبه ما ن یسیو ع می شود. ما متاسف یکند! و او برا ی. اما خدا ما را احساس مم یکن می کمتر او را احساس

  مارانیب ای  رانیآمد. بعدا  وارد خانه باجگ  وسفیو  می. او به آغوش مر دیورز  یعشق   نماز دور  یسیکند. ع یکار را م نیخدا ا

!"  بود یگفته شده است: "او دلسوز  یسیچقدر ما را دوست دارد. بارها و بارها در مورد ع نشان داد که خدا   یسی. عه بودشد

  ییدانم امسال چه آرزوها  یکرد.  من نمشکار آرا  لطف  خدا  عیسیصورت  نیکرد! در ا یم هیبا ما گر  یسیع یاوقات حت  یگاه

 یبرا یگر ید یز یاز هر چ شیب ز یچ ک یشوند. اما  یدانم کدام خواسته ها برآورده نم ینم نیشود. همچن یم بر آورده ما  یبرا

کند   ی، احساس م  ندیب یکه ما را م مینیرا بب ییخدا نیا میتوانب و  مینیرا آشکارا بب بهشت م یتوانبکه ما   نیکنم: ا یآرزو م  انخودم

 نیکند. آم یم یو با ما زندگ

 


