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خداوند پاسخ داد: »اگر 6 «!رسوالن به خداوند گفتند: »ایمان ما را بیفزا

توانید به این درخت توت بگویید  ایمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشید، می 

 .شما فرمان خواهد برد  از ریشه برآمده در دریا کاشته شود، و از 

 

 ی" براست؟یشما چ نیسوال است: "د نیشامل ا یپناهندگ یفرم ثبت نام متقاض

به عنوان  است. اگر من  یکس تیهو ای فرهنگ شامل مسئله  نیاکثر مردم ، ا

  کیاز   شیب مانیهستم. اما ا یحیآمدم ، من مس ایبه دن یحیمس به عنوان مسلمان هستم. و اگر من ک یآمدم ، من   ا یمسلمان به دن

از کتاب مقدس   یز یچ تعمدیاگر در کالس  ی. حترمیگ یم  ادی زبان و فرهنگ خود   ی وهیاست که من از پدر و مادرم به ش نید

و رفتار   یاست که کل زندگ ی یطب نماق   مانیا . داریمدر ذهن نگاه   م یتوان ی است که م ی از آن اصول شتر یب یحت مانی، ا میاموز یب

 ز ین یسیشاگردان  ع   -کند  یابراز م تیحیاز مس یمهم شبه عنوان بخرا  مانیا نیهم د یعهد جد  نیکند. بنابرا یم نییما را تع

مردم   یسیتوانستند مانند ع یداشتند و نم یادیز  یدهایبود. آنها ترد فیضع  شان مانیدانستند. اما آنها متوجه شدند که ا  یرا م نیا

را  فعال  مانیباشند!   ا یسیخواستند مانند ع یم!" آنها بیفزاما را  مانی: "ادندیآنها پرس لیدل نیخود شفا دهند. به هم یرا با دعاها

پرتاب کنند ، بلکه   اچهینه تنها بتوانند درختان را به در  آن داشته باشند که با   یقو یاعتقاد نیخواستند چن یخواستند! آنها م یم

که   ستیمنظورم ن  م؟یندار  یاعتقاد نیچن یهمه ما آرزو  ای، آ  میصادقانه بگو  را از جهان دور کنند. گر ی بالفاصله همه مشکالت د

مثال کاش   ی.   برازیم ااندیبدور  نگونهیم همیخواه یرا م گر یم. اما چند مورد دی پرتاب کن ایهمه درختان را در در  میما دوست دار 

وجود نخواهد داشت و ما   یسالح گر ی برود!  در آن صورت د نیجهان  از ب یکه همه سالح ها م یکن دعا  انیحیما مس یهمه 

از آنها   ت ید و ما در نهانشو ختهیر  ایکرونا به در  ر یهمه گ یها روس یکه همه و می اگر دعا کن ای . دید می خواه را  یصلح جهان

و به   کنند  عبور  ایاز در   ییکشورها به طور معجزه آسا گر یشده در افغانستان و در د  د یکه مردم تهد میکن اگر دعا   ای ؟  میابی ییرها

  کیکند که کل جهان را در  یعمل نم یما به گونه ا یکه باورها میشو یسواالت متوجه م نیامن منتقل شوند؟ با تمام ا یکشور 

 ز یم یبه رو مان یا یافتاده بود ، با دعا ز یم یام را که از رو یکاغذ رهیتوانم گ ینم ی.   من حتکند لیتبدلحظه به بهشت 

که بتواند همه مشکالت را حل  ستین ییچوب جادو کیکه اعتقادات ما مانند   م یشو ی، ما متوجه ملیدال نیا  مه. به هگردانمبر 

خود را از کوه گلگوتا   ب یصل  یخود برطرف نکرد. او با دستور آسمان مانیا یتمام مشکالت را از رو یبه سادگ یسیع یکند. حت

.  میاور ی ب مانیآموزد که ا  یبه ما م یسیحال ع نیو با ا  .بر دوش گرفترا  بیرفت و صل بیصل  یجارو نکرد ، بلکه خودش رو

 نییتع مانیاست. ا تیحیاز ذات مس یبخش مانیا رایاست. ز   یحیمس مانیمتعلق به طبقه اول ا باور آموزد که  یبه ما م یحت یسیع

که   میشنو ی م دیدر عهد جد نینابرا. بمیر یمب ای میبمانکند که ما زنده  یم نییتع مانینه. ا ا ی میما فرزندان خدا هست ای کند که آ یم

آورد و    مانیآمده است: "هر که ا  ۱۶،  ۱۶همانطور که در مرقس   ایرا نجات داد!"   ت تو مانی: "ادی گو یبارها و بارها م حیمس

. و  ردو اساس اعتقاد صحبت ک  تی، او از ماه دیپرس مانیاز شاگردان خود در مورد ا  یسیع ی" وقتافتی نجات خواهد  ابدی دیتعم

  کیتواند به اندازه  ی م یحت مانیا نیکوچک باشد. ا ایبزرگ     ستیو اساس اعتقاد درست است ، مهم ن شهیگفت اگر ر  یسیع

بود که در   یر یواحد اندازه گ نیمنتقل کند. دانه خردل کوچکتر  ا یدرختان را به در   تواندیحال م با این  دانه َخرَدل کوچک باشد و 

که تنها   مانیا  نیوجود ا نیاست! و با ا یچیاز ه شتر یب یدانه خردل فقط کم د ییگوب دی توان یآن زمان وجود داشت. م لیجهان اسرائ

اهمیت   چیه  مانیااندازه ی که   دیخواهد بگو یم یسیکار ع نیانجام دهد! با ا یبزرگ یتواند کارها یاست م یچیاز  ه شتر یب یکم

 یز یکردند که اعتقاد چ یداشتند. آنها تصور م مان یاز ا یدرک نادرست یسی.  شاگردان عمهم است  مانیسرچشمه اندارد بلکه   

سالن  ورزش  هیشب یز یکردند چ یدهد تا بتواند بزرگتر و بهتر باشد. آنها فکر م  شیافزا  ایکند  نیتمر    ندتوا یاست که فرد م

با اعتقادات آدم و   کسانیاشتباه   نیا تر کرد. یتر و قو یرا قو مانیتوان ا ی، م نی. و سپس ، پس از چند تمر شتوجود دا مانیا

  یسینبود که ع یمانند خدا باشند. اما اعتقاد آدم و حوا اعتقاد می توانند   ممنوعه  وهیفکر کردند با خوردن م یحوا بود،  وقت

همه جا وجود دارد.   ا اور آدم و حوب نیخدا بود. ا هیدرباره آن صحبت کرد. اعتقاد آدم و حوا اصالً اعتقاد نبود ، بلکه شورش عل

می  که  بود خود در زندان است ، معتقد  تیجنا لیبانک ، که به دل سارقخطرناک است.  ار یبس نیباور اشتباه است و بنابرا نیاما ا

که خود و   ی. شخصدکشان ی او را به تباه مانش یبانک  ثروتمند باشد و در عوض او اکنون در زندان است. ا  با ِسرقت تواند

    خود یزندگکردن که با فدا  بود . او معتقد تداش یقو ار یبس مانیا یرا منفجر کرد تا بتواند به خدا خدمت کند ، حت گر ید یار یبس

   در جایگاه خدا قرار می دهد.خود را  ،  دیگران و خودش   ی زندگ دنیبا دزد  که  شد یمتوجه نم یخواهد رفت. اما حتبه بهشت 

. او به اتفاق  ایمان دارد ز یاعتقاد ندارد ن ز یچ چیبه ه دیگو یکه م  ی.. کسبود تنادرس مانیا   حال نیو در عداشت  قوی یمانیااو 

  نجایا  یاست که ما به طور تصادف  نیمان او ایا اما.  اعتقاد دارد رود یم ش یبا اتفاق پ ایکند که تمام دن یور ما اعتقاد دارد. او ب

حال اشتباه   نیو در ع   یقو ار یبس اندتو یم خود ماند. اعتقاد به  ینم یجز اعتقاد به خود باق یز یچ یشخص نیچن ی. برامیهست

  یانسان یتواند در مورد کار  ینم مانیکه ا کردروشن  نجای در ا یسیآموزد. ع  یرا به ما م یگر ید ز یچ یسیع مانی. مکتب اباشد

  دی شود ، من با یصحبت م مانیاز ا  یدهد. وقت  یم جامان  ام  بطن در  مان یا قیاست که خدا از طر   یباشد، بلکه در مورد کار 

به خدا نگاه   د ی، بلکه با  میبه خودمان نگاه کن ستیشود ، الزم ن یصحبت م مانیاز ا  یبزرگ شود. وقت ار یکوچک و خدا بس ار یبس

صاحب آن    میتوان یها م اناست که ما انس یز یگفتند باور چ  یمرتکب شدند. آنها م یسیاست که شاگردان ع یاشتباه مهم  نی. امیکن

  به آنچه که در بطن من است اعتماد دارم ، بلکه ای که من به خودم اعتماد دارم  ستین نیا  مانی. استین یواقع مانیا  نی. امیباش

، به    داشته باشم دی به من ام نکهیا  یخدا!  به جا ی.  از خودمان به سوم یدهمی  ر ییغت را  مانهدگا ید  مانیبه خدا ربط دارد! با ا مانیا



ً یزمان ما دق  های اصطالحاز  یار ی.. بسدارم   دیخدا ام کنند مانند:   یابراز م  یهستند. سپس جمالت عیسی نامیا ن یبر عکس ا قا

داد!" همه    دی، پس آن را انجام خواه د یباور داشته باش دیانجام ده د یتوان ی"به خود و آنچه م ا ی!" دی"فقط اعتماد به نفس داشته باش

  تشهاداز افراد  یار ینامه درباره بس نیاعتقاد به خدا مطالبه شده است. ا نیدرباره ا یدر نامه عبر   .ستندیبه خدا ن مانیا    این ها 

  یرا در خشک یفرمان خدا کشت طبقبودند. به عنوان مثال از نوح نوشته شده است ، که  مانیدر ا یبزرگ یکه الگوهادهد  یم

  آنمانند   یقو مانیو ا میکن یروینمونه ها پ نیاز همه ا د یما اکنون با هک دیگو ینم انیساخت. به طور خالصه ، نامه به عبران

  نی!" ام یبدوز  یسیع یعنی   مانیر کامل ا: "چشمان خود را بر قهرمان و مظهَ دی گو ی. نه ، به طور خالصه ممیافراد داشته باش

  نی. باور کردن به امیاور یب مانیتا ما ا زل کردانما باز کرد و روح القدس را بر ما  یآسمان را برا  یاست که دروازه ها یسیع

به   یدانم که حت یم یقو ار یبس یخدا نیاست که من در مورد ا   یبه معنا مانیبه خدا دارم. ا یادیکه من اعتقاد ز  ستیمعنا ن

 شتر یدهد. ب  یبه ما م استما   تیرا به صورت جداگانه و مطابق آنچه که شخص مان یا نی. خداوند اکمک می کندمن  فیضع مانیا

  نیمتفاوت باشد. همچن ار یتواند بس یم است  قرار داده  ر ی . آنچه شما را تحت تأثدیا  دهیباور به خدا رس نیبه ا یشما در بزرگسال

.  د یکرد یباور نمخدا را  بود که اصالً  ییروزها دی. شاد یداشته باش مانیو ضعف در ا د یو ترد شک احساس   یممکن است گاه

ً مطم ً ی. و دقمیدار  ییروزها نیچن شهیهم انیحیما مس ئنا در   رایز  مییآ  یم سای. ما به کلم ییآ ی م سایاست که ما به کل لیدل نیبه هم قا

  اگر بهنوشت: " نیخود چن مانیدر مورد ا کبار یلوتر  نیبخشد. مارت یم مانیکه به ما ا م یکن یم دایرا پ یو زنده ا  یقو یخدا نجایا

  یاما من طناب را م  خدا شانس ندارم  نزد رای، ز   زمیآویب هودا یکنار    شوم خود را با طناب  یمجبور م  خودم نگاه کنم     ایمان

، من   نیببابا ، ب ای. ... "د یگو یبه خدا م حی.      و سپس مس مآویز   می حیخود را به درخت   مس داو هیدرخت  یو به جا رمیگ

  بیصل یمثل او رو ی، اما من به خاطر کسان ستیشده است.  او خوب ن ناآویز به من که  را در اینجا پیدا کردم گر ینفر د کی

 ن یبروم. آمبه بهشت  حیدهد به خاطر مس ی. "و سپس خدا به من اجازه ممیببر به بهشت  ز یاو را ن  دییایب نیرفتم. و بنابرا


