میل داری با مه در افتاب بنشینی و صحبت کنیم؟
اعمال رسوالن 61و 61-9

ػول تؾاست ُویؾَ تا ُیچی ؽشّع هی ؽْد .تذیٌگًَْ صًذگی تشای یک تؾاست دٌُذٍ ٌُذی کَ تَ افشیمای جٌْتی
فشعتادٍ ؽذٍ تْد سلن خشد .اّ  7عال دس اًجا تغش تشد ّلی ُیچ عوشٍ ای تشای اّ ًذاؽت .دس ایي دّساى اّ صحثت ُای
صیادی اًجام داد تَ خاًَ ُای صیادی سفت حتی کالط هزُثی ّ تشّؽْسُایی پخؼ ًوْدّ .لی حتی یک ًفش سا غغل
تؼویذ ًذاد ّ ُوَ چیض تی فایذٍ تْد .ایي هی تْاًغت تشای ایواى ها ّحؾتٌاک تاؽذّ .لی ایي گًَْ ًثایغتی هی تْد چْى
خذا خْد ػول تؾاست سا اًجام هی دُذ ّ ًْیغٌذٍ اى اعت ّ اّ ُن اص صفش ؽشّع کشدٍ اعتُ .واًطْسی کَ اّ اتتذا
صهیي سا افشیذّ .لی اگش ها کاسی سا دس کٌاس خذا ؽشّع هی کٌین دس اى کاس هاجشاُای هِیجی سخ هی دُذُ .واًگًَْ
کَ اّ اّلیي تؾاست دٌُذٍ خْد سا تَ اسّپا فشعتاد.
خذا اص طشیك یک همذًَّ ای کَ اّ سا پْلظ تَ خْاب دیذٍ تْد صحثت هی کٌذُ.یي ُن هثل ُویؾَ یک ًؾاًَ ای دس
خْاب پْلظ تْد کَ اّ اى سا تَ ػٌْاى کلوَ خذا ؽٌاخت ّ .ایي تشای اّ یک لذست جذاًؾذًی تشای اّ دس دّهیي عفش
تؾاست دٌُذٍ اّ تْد .تا ّجْد توام عختی ُا ّ صًذاى هاًذى ُای اّ ّ ؽکٌجَ ُایی کَ هی داًغت دس اًتظاس اّعت .خذا
ایي سا هی داًغت ّ اّ یک ًمؾَ داؽت .ها هی تْاًین همصْد ایي ػول سا دس خط ُای تؼذی دسک کٌین .ها ایٌجا پْلظ ّ
عیالط سا کَ دس فیلیپیا تا اعْدگی لذم هی صدًذ هی تیٌین .کَ کوی تؼذتش توام هی ؽْد چْى دس اًجا جایی (کٌیغَ )تشای
هاللات یکذیگش ّجْد ًذاؽت ّ .دس اًجا اًِا هی گْیٌذ ها ایٌجا هی ًؾیٌین ّ اًجا جایی تْد کَ چٌذی اص خاًن ُای تا ایوا
تشای دػا کشدى دّس ُن جوغ ؽذٍ تْدًذ .ایٌطْسی هی تْاًن اى سا تصْس کٌن کَ اًِا دّس ُن دس افتاب ًؾغتَ ّ تافٌذگی
ّ عْصًکاسی ّ دػا هی کٌٌذ ّ .ایٌگًَْ اّلیي کلیغای اسّپایی تؾکیل گشدیذ .ایا دس اسّپا فمط ایي ًؾاًَ ّ خثش ًگَ
داؽتَ ؽذ؟ ها هی داًین کَ چگًَْ کلیغا دس اًجا اداهَ پیذا کشد .تا دسخؾؼ صیاد ّ تا لذست ّ تا اػمایذ هختلف ُوشاٍ تْد.
دس فیلیپیاى تَ طْس دیگش ؽشّع ؽذ .اًِا دس افتاب ًؾغتٌذ ّ دس تاسٍ چیضُایی صحثت هی کشدًذ .هي یادم هی ایذ کَ
ػیغی ُویي گًَْ هثال سا ساجؼثَ هشد تزس فؾاى تَ ها اهْخت .دس هیاًَ سّص هشدی کؾاّسص تَ هضسػَ هی سّد ّ
ؽشّع تَ پاؽیذى تزس هی کٌذ اّ تا اطویٌاى خاطش تَ ُوَ جا داًَ ُا سا هی پاؽذ ّ تَ اهیذی کَ دس ُش جایی اًِا سؽذ
کٌٌذُ .ویٌگًَْ پْلظ ّ عیالط تا ها ایي اػوال سا اًجام دادٍ اًذ.
دس ایٌجا هؼجضٍ سخ هی دُذ ّ خذا للة یلذیا سا هی گؾایذ .ػولی کَ خذا دس اًضهاى اًجام داد اهشّصٍ تا کالم اّ دس کلیغا
سخ هی دُذّ .لتی گفتَ هیؾْد کَ خذا للة ُا سا هی گؾایذ تَ ایي هؼٌی هی تاؽذ کَ اّ دس اػواق ّجْد ها ًفْر کشدٍ ّ
ها سا دسک هی کٌذ .خذا اػوال یا تاصدُی ّ یا دػاُای طْالًی ّ کلیغاُای عشتَ فلک کؾیذٍ ها سا ًوی خْاُذ .تلکَ اّ
تْ سا هی خْاُذُ .واًطْسی کَ تْ االى ُغتی ُ .واًطْسی کَ دس اػوال سعْالى گفتَ اًذ کَ خذا للة یلذیا سا هی
گؾایذّ .لی اصال چَ اتفالی دس للة اّ افتاد؟ ّلی داعتاى تا اغاص ًؾذ تلکَ تا یک همذًَّ ای کَ پْلظ سا اص اػواق
گشفتاسی صذا هی صًذ کَ پیؼ اّ تشّد .حاال چَ هؾکالتی یلذیا هی تْاًغت داؽتَ تاؽذ؟ اّ کَ دس افتاب تا دیگش صى ُا
دس افتاب ًؾغتَ ّ صحثت هی کٌذ ًوی تْاًذ تشای هي یک ادم گشفتاس تَ ًظش ایذ .ایي ُواى هؾکالتی اعت کَ اى هشد
همذًَّ ای داؽت ّ حتی ُوَ ها اًغاى ُا  .ایي هؾکل لفل هاًذى للة ُای ها جلْی خذا اعت .تخاطش ایٌکَ للة ها پیؼ
خذا تغتَ اعت دّ ًظشیَ تشای خذا ّجْد داسد یا ایٌکَ خذا اصال ّجْد ًذاسد ّ یا اّ تشای ُواًگًَْ ای ّجْد داسد کَ
ها اى سا تَ هیل خْد تشعین هی کٌین .دس ُش دّ صْست ادم لصذ داسد کَ خذا سا تَ تاصیچَ تگیشدّ .لی ایي سا تایذ تذاًین
ایي هؾکالت یلذیا ّ هشد همذًَّ ای ّ ها اعت کَ دس پیؼ خذا داسین ّ خْد هاى تاػث اى ُغتین تا تغتة للة خْدهاى تش
سّی اّ .چَ اتمالی تشای یلذیا افتادٍ اعت لْلا اًشا ؽشح هی دُذ .خذا للة اّ سا هی گؾایذ ایي گًَْ ایي ّالؼَ سخ دادٍ
اعت هاستیي لْتش دس اداهَ هی گْیذ .هي ًوی تْاًن اص طشیك خشد خْد تَ ػیغی ایواى داؽتَ تاؽن ّ .یا پیؼ اّ تشّین ایي
ػولی اعت کَ ها ًوی تْاًین اًجام دُین .خذا تایذ اثش خْد سا اػوال کٌذّ .لتی لما هی ًْیغذ کَ خذا للة اّ سا هی گؾایذ
ایي عْال تشای هي پیؼ هی ایذ کَ چگًَْ؟ ایا اص تاال یک ًْسی هی ایذ ّ تَ للة هی خْسد ّ یک ًگاُی تَ اعواى
داؽتَ تاؽذُ .وَ ایٌِا اتفاق هی افتذ ّ لی اص ُوَ ایٌِا گزؽتَ سّح خذا سّػ خْد سا داسدُ .واًطْسی کَ خذا صهیي سا
اص ُیچی افشیذ ُواًگًَْ للة یک اًغاى سا تاص هی ًوایذ .صى ُا دس افتاب ًؾغتَ تْدًذ ّ پْلظ تشای اًِا اص کالم خذا
هی گْیذ .سّح خذا کالم خْدسا تیِْدٍ تکاس ًوی گیشد .تلکَ اّ اص طشیك کالم تَ عْی اًغاى ُا هی ایذ .تذیي گًَْ دس
اّلیي کلیغا ُا دس اسّپا تْدٍ اعتّ .لی ٌُْص کاسی کَ خذا تا یلذیا اًجام داد تشای ها تذّى دسک هاًذٍ اعت ّ .چگًَْ
دس خاًَ اّ غغل هی دیذٍ اًذ .دس اًضهاى تشدُِا تچَ ُا الْام ّ هشیض ُا تَ هؼٌی هِوی ًثْدًذ .چگًَْ ایٌِا سخ دادٍ

اعت؟ ایٌگًَْ سّح خذا ُویؾَ اًجام دادٍ اعت .خیلی اص هاُا غغل تؼویذ دیذٍ این دس اًضهاًی کَ ها دس تی اگاُی دس تیي
خاًْادُواى حصْس داؽتین .خذا تا سّح خْد دس ها تاثیش هی گزاسد ّ اجاصٍ ًوی دُذ کَ ها تا فکش خْد دس یک جؼثَ ای
تواًین .چیضی کَ ها دس اداهَ هی تیٌین یک ُن ًؾیٌی هغیحی اعت  ّ .تَ خْاعتَ یلذیا کَ غغل دیذٍ ؽذٍ اعت اص سعْالى
خْاُؼ داسد تا دس پیؼ اّ تواًٌذ .تلَ ایي هی تْاًذ تؾْد کَ ادم خْد سا تَ سّح المذط هی عپاسد ّ .دس یکؾٌثَ لذم هیضًذ
ّ تاب صحثت سا دس یک سّص افتاتی تاص هی کٌذ ّ .دس اًتِا یک الاهت طْالًی ّ ُن ًؾیٌی .تؼذ ُا اص ایي اتفاق یک
کلیغای ّالؼی دسعت هی گشدد .دس اًضهاًی کَ پْلظ دس عْهیي عفش خْد تْد تا جواػتی کَ دس خاًَ لیذیا هاللات کشد.
تشای یک اجتواع ایي ؽادی ُا ّجْد داسد کَ ُواًگًَْ سعْالى تا افشاد دیگش دس صًذاى ّ دس ساٍ ّ عفشّ ایي ؽادی ُا
سا تجشتَ کشدٍ اًذ .تؼذ ُا پْلظ تشای ایي اجتواع هی ًْیغذ :ای ػضیضای هي ای تشادسُای هي ای ؽادی هي ّ تاج هي .
فیلیپیاى . 1ّ4
اص طشیك ایي خاًَ کلیغایی یک کلیغای تضسگ تاعیظ گشدیذ .کلیغاُای جاهغ ّ دّلت ُایی اهذًذ ّ سفتٌذ .دس هیاى
صهاًِا لذین کَ ُوَ جا تاسیکی فشا گشفتَ تْد ُویؾَ ًْس اًجیل ُوَ جا سا سّؽي هی ًوْد .دس اى صهاًِا خذا للة اًِا سا
گؾْد ُواًکاسی سا کَ تا یلذیا ّ یا تا هاستیي لْتش کشد ّ .تا ُوَ کغاًی کَ ًثایذ صهاًِای اّلیَ سا فشاهْػ کٌٌذ .صهاى
داًَ خشدل کَ ها ُوَ دس اى لشاس داؽتین  ّ .تا کالم ّ غغل ّ ًاى ؽشاب اّ للثواى تاص گؾتَ ؽذٍ .تلَ ایي ُواى اتفالی
اعت کَ دس اى صهاى ُای اّلیَ سخ دادٍ اعت ّ حاال تْ دّعت داسین تا ُن دس صیش افتاب تِاسی تٌؾیٌین ّ صحثت تکٌین؟

امیه.

