
 

 ۸۵معجزه ایمان   مزمور 

 خداوندا، بر سرزمین خویش نظر لطف افکندی،1

    و سعادت گذشته را به یعقوب بازگردانیدی

و همۀ گناهانشان   تقصیر قوم خود را آمرزیدی2

تمامی غضب خویش را  3 را پوشانیدی! ِساله

  !دت خشم خویش بازگشتیو از حِ  برگردانیدی

و غضبت  بازگردان،ما را  ای خدای نجات ما،4

آیا تا ابد بر ما خشم خواهی  5 !را از ما برگیر

آیا خشم خود را نسل اندر نسل طول   گرفت؟

 مان نخواهی کرد حیایآیا دیگر بار اِ 6 خواهی داد؟

خداوندا، محبت  7 تا قومت در تو شادی کنند؟

زیرا او به قوم   باشد که آنچه خداْ یهوه خواهد گفت، بشنوم؛8 !و نجات خود را بر ما عنایت فرما  خویش را به ما بنما،

یقین که نجات او به  به 9 .اما مباد که به سوی جهالت بازگردند سالمتی را ندا خواهد کرد؛ خود، و به سرسپردگان خویش،

عدالت و   د؛محبت و وفاداری با هم مالقات خواهند کر10 .تا جالل در سرزمین ما ساکن شود  ترسندگانش نزدیک است،

آری،  12 .و عدالت از آسمان خواهد نگریست  وفاداری از زمین خواهد رویید،11 .سالمتی یکدیگر را خواهند بوسید

و   عدالت پیشاپیش وی خواهد رفت13 .و سرزمین ما حاصلخیز خواهد بود  خداوند آنچه را نیکوست، عطا خواهد فرمود،

 .راهی برای قدمهای او مهیا خواهد ساخت

 

 

، بارها و بارها این سوال را از خودم پرسیده ام: »چگونه می توانم آنچه را  دمدر کلیسا کربه کار  شروع   ی کهزمان از 

م که گاهی   ه اایستادی یبه دیگران منتقل کنم؟« در کالس،  مقابل بچه ها  کردمتجربه  از او  که درباره خدا می دانم و

شناختند و از این رو دیگر  کودکی انجیل را می  مقابل جماعتی ایستاده ام که ازبیشتر گاهی  کمتر عالقه داشتند.  هم در 

ام که آشکارا . من حتی در مقابل افرادی ایستادهمی کرده اندرا نیز فراموش   ایمان  یشگفتو شاید     لگیر نمی شدند غاف

باور کنند. و بارها و بارها به  را خدا    خواهند توانستند یا نمییا دالیل زیادی داشتند که چرا نمی اندکرده رانکاانجیل را 

کنم که  ایمان به خدا در اهمیت است. متوجه شدم که همه     قانع را  مردم   که بتوانم    ،دنبال کلمات و مثال هایی می گشتم

توانند به خدا ایمان بیک راز بزرگ روبرو هستیم. من هم نمی توانم جمله ای بیابم که دل مردم را باز کند تا آنها با هم با 

وانم خدا را از طریق چند  یابند.  من هم نمی توانم چنین فرمول جادویی برای خودم پیدا کنم تا به خدا ایمان یابم. نمی ت

را باز کند و همه ما ناگهان پیش  کلمه هوشمندانه یا حتی عرفانی درک کنم. نمی توانم چند کلمه ابراز کنم تا درب بهشت 

کنم و گاهی تعجب می    .ورمآمی من ایمان    خدا باشیم. و با این حال این اتفاق می افتد که مردم باور می کنند. هنوز هم  

توانم ایمان را توضیح دهم، یا اثبات کنم و حتی نمی توانم ایمان را درک کنم.  به خدا ایمان دارم، هر چند که نمی که هنوز 

یک دعا است. فرد به سوی خدا رفت و   ۸۵احساس می کنم.  مزامیر  من چنین چیزی را در مزموری که امروز شنیدیم 

کرد. و   کرد. در عین حال، او به کارهایی که خدا در گذشته انجام داده است، اعتماد   صحبت  ه اشاز تجربپیش خدا 

  آینده در و  ه است حاضر بودبه خدایی داشت که در گذشته  اعتقاد  کرد. و چون  همین کار خدا، او را به آینده امیدوار  

مختلف در  عانوادر  در گذشته به خدا که   ایمان اول :  گرفت نظر  در را سه چیز   . او کرد   ، دعا خواهد بود حاضر نیز 

:  مینگاه کن مانیبه ا دییا یاول، ب  !کردن دعا   و سوم دادخواهد  تنجا  ما را در آیندهاین که خدا به امید  دوم  ، ه استبود کار

  ی به   سو توجه مان را  دینبا  زینما .   ستیمربوط ن زیانجام کار  شگفت انگ ا ی دنیبه د مانیاکه  است  این زیشگفت انگ

  کی. آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود فقط شود   یبه گذشته مربوط م مانیبلکه   ا میابی مانیتا ا م یدور معطوف کن یاندهیآ

 را   یزندگ میتوان یکه ما م  ستیمعنا ن نیبه ا مانیو اکنون است. ا نجا یبه ا مانیو منبع  ا هیبلکه پا  ست، یخاطره خوب ن

ما اتفاق   یدارد که در گذشته در زندگ یبستگ یملموس اریبه اتفاقات بس   مانیبلکه ا   م یفسانه ها  تحمل کنا   قیاز طر

مشخص است که  زنده   یشک  چیاست. بدون ه یکل طور به  یصشخ  یملموس زندگ یدادها یرو نیاز ا یکی. اندافتاده 

از  یاریبه بس نیکنم. همچن یتا بتوانم زندگ   ههماهنگ کردرا  یخداوند حوادث خاص رایکنم ز ی م یهستم. و من زندگ

بودم.      دیتهد ا یخطر  ضکنم که در معر یفکر م ییها  ت یکنم. من به موقع یفکر م   ام افتاده  یکه در زندگ گریاتفاقات د

کنم که فراتر از  یهم فکر م یامروز به من داده است سپاسگزارم. اما به اتفاقاتبه که تا  یو خدا را به خاطر محافظت 

من   شیعشق خدا در پ ادیاو به عنوان بن زیو رستاخ  حیمس یسیع بیمن هستند. اول و مهمتر از همه، صل یشخص یزندگ

خود را با ما انسانها مهر و موم کرده است و به ما نشان داده است که ما را   یمرحله، خداوند آشت نیاست. در ا ستادهیا

از  یسیع زیکار را با رستاخ  نیاو ا  محکم به ما داده است. یا ندهیآ نیدوست دارد. خدا فقط ما را دوست ندارد او همچن

  ی سیکه ع ییبرخواهد خاست. تمام کارها  مرگاز  زیخدا من را ن ،یسیع  زی رستاخ  قی. از طره استانجام داد مرگ



  یسیمن با ع دیبا تعم رای. زمافتی د یغسل تعم که  یمن مهر شده بود هنگام یشخص یانجام داده است در زندگ بیصل یرو

  یسیع زیاست که من در مرگ و رستاخ  لیدل نی. به همدارم پیونداو با   زیو هم در رستاخ  مرگ خوردم. من هم در  وندیپ

. با  می آورند   مانیابه  کنوناحال من را   نیهستند که در گذشته اتفاق افتاده اند و در ع یقیحقا  نها یاهمه هستم!   کیشر

وجود دارند  یگرید قی.    در سراسر جهان حقا ستیما  کامل ن  یکه زندگ گرفت دهیرا ناد تیواقع نیتوان ا یحال، نم نیا

از مردم   یاریرنج، جنگ و نفرت وجود دارند. و بس تینها  یکه با عشق و محبت خداوند در تضاد هستند. در جهان ما ب

 نیاز ا زین مزمور  ی. دعا اورندی ب مانیامهربان  یتوانند به خدامی ن تحمل کنند    را باید آنها  و نندیب یرا م نها یهمه اکه  

شک و   م،ینیب یرا م نها یهمه ا ی. وقتمیکن یخود تجربه م یرا در زندگ یمشابه یزها یخبر دارد. و همه ما چ  ی بدزها یچ 

م که خدا  یکن یتعجب م شوند. و   یمستجاب نممان  یم که دعاها یکن ی. بارها و بارها احساس مردیگ یما را فرا م دیترد

  یزندگ یاست که ما برا لیدل نیبه هم قا  یخدا ما را فراموش کرده است؟ و دقفکر می کنیم که  ا ی  ؟ پنهان خواهد بود یتا ک

برادر  یا خواهر  دیتوان گفت ام یاست. م آیندهبه  دیام نی. و امیدار ازیدوم ن هیبه هد ا یدن نیدر ا یح یخود به عنوان مس

لنگر است:   کیز متعلق به یکه دو چ   میدان ی. میلنگر کشت ک یوابسته است، مانند  مانیبه ا دیاست. ام مانیا یدوقلو

که  مینیرا بب یطناب میتوان یکند. در وسط طوفان، ما فقط م یمتصل م یکه لنگر را به کشت یاول، خود لنگر و دوم، طناب

وابسته است. و فقط   . نه، به لنگرنمی رودفرو آب   یکیتار  به دارد. اما طناب فقط  ینگه م منیرا محکم و ا یکشت کی

.  ستین هودهیما هرگز ب د یاست. ام نطوریما هم هم دیباشد. ام نمِ یتواند ا یم یکه به لنگر متصل است، کشت لیدل نیبه ا

همه    نیکه با وجود ا یی. خدادیخود خداست که مرا آفر ، خورده است. لنگر محکم وند یلنگر محکم پ ک یما به  دیام

  قیخورد که از طر یم وند یبا خدا پ دی. و مهمتر از همه، امه استرا نجات داد ا م یخطرناک بارها و بارها زندگ تیموقع

  خاموشتواند  یدارد، نم  وندیزنده پ یکه با خدا دیام  نی. اه است را داد ی به من وعده نجات و سعادت ابد حیمس یسیع

  او  با  ا م. و میکن  یگذشته تشکر م تمحافظ یاز او برا ا م. میکن یهر روز به درگاه خدا دعا م لیدل نیبماند. به هم باقی

 رایز  افتد یم یزیاوقات اتفاق شگفت انگ ی. و گاهمیری گ ی تماس م مینیب یو اکنون م نجا یکه در ا یاریبس یازها ین یبرا

 یدر طوفان است. برا یدرست مثل کشت یح یمس کی ی زندگ. ست یم که خدا دور نیاحساس  کن  یزندگ نیدر ام یتوان یم

  انیاست. در م زیشگفت انگ یدادیرو  در طوفان  ایمن یکشت یک که   در مورد طناب و لنگر خبر ندارند، یکسان

استوار  مانیاو را با ا دیام رایز ستدیدر طوفان  محکم با  یتواند مثل کشت یم یح یمس کی. ستدیا یمثابت  یطوفان کشت

مانند  یلحظات  نیچن د یگو یکند. او م یاستفاده م نها یهمه ا حیتوض یبرا یزیدهد. مزمور از کلمات شگفت انگ یم وندیپ

   د یرا خواهند بوس گریکدی یعدالت و سالمتوقتی که  مثل   ا یبا هم مالقات خواهند کرد؛  یو وفادار تمحبکه  است  یزمان

که   یادیز یطوفان ها  ی  در همه  نگرد و خوشحال است. یمکند. خدا خودش از بهشت  ی. و عشق در همه آنها رشد م

 نها یوابسته است. و همه ا ندهیبه برکات آ دیشود  . و ام یل مصبه اعمال گذشته خداوند مت   مانیهستند، ا  ا یدن نیدر ا

م رشد  که در رحِ   ی. کودکمیزن باردار هست کیمانند  انیح ید. ما مسنکن یسپاس و عشق فراوان باز م  یدهان شما را برا

  ندهیرکت بچه به آح   نیمادر همه ا یرا احساس کند. برا بچه رکت آنتواند ح   یکند بدون شک وجود دارد. مادر م یم

کند.   یرا هم تحمل م یباردار لیدل  نیزود در آغوش او خواهد بود. به هم یلیدهد که کودک خ   یکند.  نشان م یاشاره م

چگونه در   مانیکه ا میاحساس کن میتوان یاست. ما از قبل م نطوریهم هم انیح یسخت است.  در مورد ما مس یوقت یحت

....   ی . به زودمینگاه کن اتفاق بیافتد به آنچه که قرار است دوارانهیشود که ام یباعث م نیکند. و ا یما حرکت م یزندگ

 ن یبود. آم م یدر آغوش پر برکت  پدر خواه  زود یلیخ 

 

 
 


