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و حال دعا می کنیم به حضور خدایی که منشا ارامش است  ،به حضور
خدایی که خداوند ما عیسی مسیح را که شبان اعظم است پس از مرگ زنده
کرد و با خون او  ،پیمان ابدی را تایید نمود .و از او می خواهیم که شما را
به تمام صفات نیکو مجهز سازد تا اراده او را بجای اورید ،و او نیز به
قدرت عیسی مسیح انچه را که پسندیده اوست در ما عملی سازد .شکوه و
جلل تا ابد از ان مسیح باد .امین
گوسفندان می توانند گاهی خیلی احمق باشند  ،وقتی که رعد و برق می شود
کافیست که به انها دقت کنید  ،که چقدر می ترسند .یک کشاورز برای مثال
توضیح می دهد :یک روز یک رعد و برق سختی همراه باتگرگ می
بارید ،تگرگا به بزرگی توپ تنیس بودند .وقتی رعد و برق شروع شد
گوسفندان به طویله پناه بردند  ،چون انها در انجا در امان بودند .ولی وقتی
تگرگ شروع شد انها از صدای برخورد تگرگها با سقف طویله ترسیدند و
به بیرون طویله رفتند  ،و باز بیرون از طویله با ضربات تگرگ مواجه
شدند و باز به داخل پناه بردند .و باز ترس از صدا باعث خروج انها از
طویله شد ،و انها این کار را تا حدی ادامه دادند که همه انها زیر ضربات
تگرگ تلف شدند .حال وقتی ما می گوییم که ما مسیحیان مثل گوسفندانیم ،
ایا این یک توهین بزرگ نیست! ولی در حقیقت این دقیقا با حقیقت تطبیق
دارد که ما مثل گوسفندیم .گوسفندان خدا می خواهند کارهایی را انجام دهند
تا باعث خوشنودی خدا شوند .و ما در بین همه این چیزها قرار داریم که
مانع ان می شوند  :خواست خودمان  ،این دنیا  ،شیطان و خدا .گاهی ما می
خواهیم که مسیحیان خوبی باشیم و خودمان را تحت فشار قرار می دهیم که
چی داریم می گوییم و به چی فکر می کنیم و یا چه عملی داریم  ،ولی بعد
ما خیلی سریع می فهمیم که ما توان این کار را نداریم و در این صورت
خدا نیز باید از ما غمگین باشد .و ما نیز از خودمان ناراحت می شویم که
نمی توانیم خواست خدا را انجام دهیم .و ما ایمان میاوریم که خدا نمی تواند
ما را دوست داشته باشد و برای این از او فاصله می گیریم و تا به سوی
مرگ برویم .ای گوسفند بدبخت! بدون ازادی و ارامش و حیات .در نامه
عبرانیان خدا با ما صحبت می کند .او می خواهد به ما این را نشان دهد که
چی برای نجات ما ضروری است.با جملت طولنی و به تفضیل او برای
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ما شرح می دهد که چی برای نجات ما ضروری است .ان قربانی عیسی
است .خون بره خداوند .او تنها یک قربانی نیست بلکه او اعظم ترین کاهن
است ،که این قربانی را در اسمان برای ما می اورد .و ما اینطور است که
جواز ورود به اسمان را دریافت می کنیم .و حال نامه عبرانیان در حال
پایان است و در اخر این میاد که برخی اوقات ما کلم را اشتباه بازخوانی
می کنیم .در اخر او برای ما برکت می طلبد تا ما بتوانیم که دریافت کنیم
انچرا که شبان خوب می دهد! و ما امروز می خواهیم که این برکت را
جمعا با هم ارزو کنیم .ما این را حال می خواهیم انجام دهیم چونکه اغلب
گوسفندان گمشده هستیم که برخی اوقات دچار اشتباه می شویم و دنباله رو
شبان دروغین می شویم و این حال خیلی ضروری است که ما همیشه و
همیشه طلب قدرت و کمک از شبان خوب کنیم تا راه او را بتوانیم دنبال
.کنیم
شبان؟ خیلی از انها وجود دارند .در گذشته ها پادشاهان بودند ،بعد رئیس
جمهور ها و دیکتاتورها  .همیشه و همیشه انها به ما وعده می دهند که به
ما کمک میکنند .ولی نتیجه همیشه همان است که بود .جوی خون جاری
می شود که هیچ پایانی هم ندارد .ادمها باید تحت فشار باشند و بمیرند .بعد
یکی دیگر میاد و ما می گوییم که این دیگر باید خودش باشدو او همه چیز
را درست خواهد کرد .و در اخر او بدتر از قبلی هم عمل می کند .در پشت
همه این چوپانان یک ردی از خون وجود دارد .اگر شانس بیاوریم و
طرفمان دیکتاتور نباشد  ،حتما او منافعی دارد که می خاهد از ما بدست
اورد.و اگر کسی نخواهد از ما سوئ استفاده کند در این موارد  ،کسی است
که ما را می خواهد در زیر بال و پرش بگیرد  :و اوست که صدای خداوند
است* و این تعجب اور است که انسانها فکر می کنند بدون شبان هستند و
انها فقط باید قلبشان را دنبال کنند !.فقط همین کافیست برای اینکه حالت تو
خوب بشود! و قدرت از درون خود تو نشات می گیرد! من به چیزی نیاز
ندارم تا خوشبخت شوم! من به هیچ کسی نیاز ندارم تا به من بگوید که
چیکار انجام دهم و چکاری انجام ندهم! من فقط مهم هستم* اما این شبان
خوبی نمی توئاند باشد .برخی اوقات ما اسیر این قدرت خود می شویم و به
نوعی اسیر من ساخته خودمان می شویم و احوال ما بد می شود .خیلی از
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مردم هستند که با یک ترس جهنمی و زندگی در افسردگی دست و پنجه
نرم می کنند چونکه نتوانستند با خودشان کنار بیایند .بله ما انسانها در واقع
مثل همان گوسفندانی هستیم که در داستان ان دهقان تعریف شد ،که از دست
یک چوپان بد به سوی چوپان دیگری می رویم که می خواهد ما بکشد.
گوسفند بیچاره! برای همین در نامه عبرانیان ما با او دعا می کنیم  :خداوند
خواستار ارامش و ازادی ماست و برای همین بزرگ ترین چوپان ،
سرور ما عیسی مسیح  ،را از مرگ بلند کرد تا از طریق خون او پیمان
!ابدی با انسان ها ببندد و ما را نجات دهد
نامه عبرانیان به ما این دید را می دهد که از بیرون ببینیم که این شبان
خوب کیست؟ او کسی است که نه جنگ میاورد و نه چشمه های خون راه
می اندازد ،بلکه او با خودش ازادی و ارامش را میاورد .او گوسفندانش را
نیاز ندارد تا به تعقیب خود با چوب مجبور کند .تنها رد خونی که از او دیده
می شود  ،خون خود اوست .او تنها قربانی این راه است تا ما ازادی را
بدست اوریم .بالخره ارامش! ارامش و ازادی واقعی چون او هیچ وعده
پوچی نمی دهد  .دیگران امدند و رفتند ولی او امد و تا امروز نیز حضور
دارد .او به کلیسای خودش و فرزندانش تا به امروز نیز کمک می کند .او
به ما مقداری شادی یا مقداری شانس هدیه نمی دهد بلکه او به ما حیات
ابدی راهدیه می دهد .و او راهی که باعث جدایی ما از خدا می شود را نیز
از میان می برد .و ان گناه است .تا ما بتوانیم با او بمانیم و او به ما کلیسای
خودش را نیز هدیه داد .من چی در کلیسا می بینم؟ من ادمهایی را می بینم
که اشتباهاتی دارند و همیشه اراده خدا را به جا نمی اورند .من پاستوری را
می بینم که او نیز خطاهایی دارد و او نیز همیشه اراده خدا را به جا نمی
اورد و همینطور هیات رئیسه کلیسا  .و همینطور مسیحیان دیگر نیز به
همین ترتیب .کنار کلیسای من و کنار این ادمهایی که من می شناسم تعداد
زیادی ادمهای دیگر و کلیساهای دیگر وجود دارد حتی شابد طوری که
نتوان انها را شمرد .هر کدام از انها نیز نظراتی دارد! و این همه سرو صدا
و غوغا هست در این همه ایده که گاهی مرا به اینجا و گاهی مرا به جای
دیگر می برد و این نشان می دهد که من گم شده ام و به اشتباه رفته ام .ادم
:به چی می تواند ایمان داشته باشد پس؟ ما دعا می کنیم
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و حال دعا می کنیم به حضور خدایی که منشا ارامش است  ،به حضور
خدایی که خداوند ما عیسی مسیح را که شبان اعظم است پس از مرگ زنده
کرد و با خون او  ،پیمان ابدی را تایید نمود .و از او می خواهیم که شما را
به تمام صفات نیکو مجهز سازد تا اراده او را بجای اورید ،و او نیز به
قدرت عیسی مسیح انچه را که پسندیده اوست در ما عملی سازد .شکوه و
جلل تا ابد از ان مسیح باد .امین
من می خواهم از خودم الن حرف بزنم .ای گوسفند بیچاره! اغلب من
توماس ؟)از شاگردان عیسی( را در خودم می بینم .او خبرخیزش عیسی از
مرگ را شنید .او هر چیزکه دیگران داشتند را داشت .ولی او نمی توانسته
ببیند .حال اگر من به تنهایی بتوانم عیسی را ببینم همه چیز راحت و قابل
باور می شود .بعد این را می توانم دقیقا بفهمم که چه کسی شبان من است.
و این را هم می دانستم که چه کاری باید انجام دهم !.من اجتماعم را دارم و
انجیل و جسم و خون مسیح را دارم .تنها چیزی که من ندارم این است که
من نمی توانم ببینم .و برای همین هم نمی توانم ایمان اورم! مان به عیسی
حتی اگر در کلیسا من اشتباهی از کسی می بینم .. .و این سخت است .ایمان
به عیسی سخت است چون گناهان من مرا اهاته کردند و باعث جدایی من
از خدا شده اند ...و این گاهی برای من غیر قابل پذیرش است .و گاهی
وجدان من بیدارم می کند چون من بازم چیزهایی را زیر پا گذاشتم! من بازم
داستان گوسفندان دهقان را به یاد میاورم .در اخر انها در طویله در امان
بودندولی در گوش انها صدایی دیگر نجوا می کرد که انها ایمن نیستند و
باید به بیرون بروند .و در بیرون خیلی از انها با تگرگ کشته شدند .من در
کلیسا مشابه همین را می بینم .برخی اوقات صداهای جهنمی وجود داردو
این را من نیز در خودم احساس می کنم .ولی من در امنیت هستم ! برخلف
ان چه در جلوی چشم من هست .دعای اخر در نامه عبرانیان غم به همراه
ندارد بلکه بالخره می خواهد همه چیز را درست کند .این دعا چیزی نیست
که ما را به دنبال خواسته خودمان ببردیا ما را به سمت تنها باتلق خود
ساخته بکشاند .این دعایی است که ما را به سمت خدای زنده راهنمایی می
!کند .و خدای زنده است که می تواند ما را نجات دهد! او قابل اطمینان است
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او این اطمینان را اینطور نشان داد وقتی که عیسی را برای گناهان ما
قربانی کرد .و او خود را قابل اطمینان نشان داد وقتی که عیسی را دوباره
از مرگ برخیزاند .شاید من باید به راحتی تمامش کنم که این همه پر گویی
کنم و باید به او تلفن کنم و دعا کنم به درگاهش .شاید من باید از او شکایت
کنم وقتی اوضاعم به هم ریخته است .در این حال نیز باید من به درگاهش
دعا کنم و کمک بخواهم وقتی در کلیسای خودم بدی می بینم و من ان را
.نمی فهمم
و حال دعا می کنیم به حضور خدایی که منشا ارامش است  ،به حضور
خدایی که خداوند ما عیسی مسیح را که شبان اعظم است پس از مرگ زنده
کرد و با خون او  ،پیمان ابدی را تایید نمود .و از او می خواهیم که شما را
به تمام صفات نیکو مجهز سازد تا اراده او را بجای اورید ،و او نیز به
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