لوقا (۱۱-۱)۵نخ۱ت )۱شاگرد(۱۱- )۵
روزی  (۱۱-در کنار در۱اچه ی جن۱۱ارت ۱۱۵تاده بود و -ده ب۱۱اری
بر۵ی شن۱د) کلم خد ۵نزد ۵و گرد آمده بودند.آنگاه  (۱۱-دو قا۱ق خال( در
۱احل در۱اچه د۱د که ماه۱گ۱رها ۵ز آنها ب۱رو) آمده بودند و تورهای خود
ر ۵پاک م( کردند.پس ۱و۵ر ۱ک( ۵ز آ) قا۱قها شد و به شمعو) که صاحب
قا۱ق بود٫فرمود که آ) ر۵ ۵ندک( ۵ز ۱احل دور نما۱د تا در آ) نش۱ته ۵ ٫ز
آنجا مردم ر ۵تعل۱م دهد.پس ۵زآنجا ۱خنا) خود ر ۵به پا۱ا) ر۱ان۱د ٫به
شمعو) فرمود۵ ٫کنو) قا۱ق ر ۵به جای -م۱ق در۱اچه ببر ٫و تورها۱تا) ر۵
به آب ب۱ند۵ز۱د تا ماه( فر۵و )۵ص۱د کن۱د!شمعو) در جو۵ب گفت ۱۵٫تاد
د۱شب ز۱اد زحمت کش۱د۱م ول( چ۱زی ص۱د نکرد۱م۵.ما ۵کنو) به د۱تور تو٫
۱کبار د۱گر تورها ر ۵خو۵هم ۵ند۵خت! )۱۵بار آنقدر ماه( گرفتند که نزد۱ک
بود تورها پاره شوند!بنابر۵ )۱۵ز همکار )۵خود در قا۱ق د۱گر کمک خو۱۵تند.طول( نکش۱د که هر دو قا۱ق ۵ز
ماه( پر شد٫بطوری که نزد۱ک بود غرق شوند!وقت( پطرس بخود آمد و پ( برد که چه معجزه ۵ی رخ د۵ده
۱۵ت ٫در مقابل  (۱۱-ز۵نو زد و گفت۱٫رور م) نزد۱ک م) ن۱ا٫چو) م) ناپاکتر ۵ز آنم که در حضور تو
با۱۱تم.در ۵ثر ص۱د آ) مقد۵رماه(۵٫و و همکار۵نش وحشت زده شده بودند.همکار۵ )۵و۱٫عقوب و ۱وحنا٫
پ۱ر )۵زبدی ن۱ز هما) حال ر ۵د۵شتند  (۱۱-.به پطرس فرمود٫نترس!۵ز  )۱۵پس ٫مردم ر ۵بر۵ی خد ۵ص۱د
.خو۵ه( کرد!وقت( به خشک( ر۱۱دند٫ب( درنگ هر چه د۵شتند٫رها کردند و به دنبال  (۱۱-ر۵ه ۵فتادند
) در توض۱ح(
شمعو) ماه( گ۱ر با چشمان( ن۱مه ب۱ته و خ۱ته ۵ز شدت باد و آفتاب با ر۱۱مان( که ب )۱دند۵نها۱ش نگه
د۵شته بود با تمرکزمشغول حرفه خود بود.رو به روی ۵و تور گره خورده٫و نامرتبش در د۵خل ش) ۵فتاده
بود.موج های تار۱ک و ته( ۱ک نو۵خت به ۱احل م( خورد .د۱تهای شمعو) خ۱ته بود و ترس ر ۵در چهره
۵و م( تو )۵د۱د.هر بار که ۵و بر۵ی ص۱د م( رفت و نت۱جه کارش ر ۵م( د۱د آدم م( تو۵ن۱ت روح ت۱ل۱م شده
۱ک ماه( گ۱ر ر ۵بب۱ند که بعد ۵ز۱ک کار ۱خت در تمام روز چقدر م( تو۵ند نا۵م۱د کننده ۱۵ت ٫وقت( که تور
ماه( خال( باشد.در هنگام( که صد۵ی باد و موج به گوش شمعو) م( خورد هم زما) صد۵ی مبلغ مذهب(
ر ۵شن۱د ۵٫و به ۱ر-ت حرف ۵و ر ۵گوش کرد و به خو۱۵ت ۵و قا۱قش ر ۵کم( ۵ز ۱احل دور کرد تا ۵و بدو)
مز۵حمت مردم ر ۵تعل۱م دهد.شمعو) بارها حرفهای مبلغا) مذهب( ر ۵شن۱ده بود٫ب۱شتر ۱۵شا) خ۱ال ۵ند۱ش
بودند و در مورد زندگ( و۵قع( چ۱زی نم( د۵ن۱تند.پطرس فکر م( کرد زندگ( و۵قع( ر ۵فقط ۱ک ماه( گ۱ر
م( شنا۱د ۵و فکر م( کرد زندگ( و۵قع( با خطرهای که هر روزه با باد و بار۱ ٫)۵روکار د۵رد.ول( ۵و
متوجه شد که حرفهای  )۱۵مبلغ شکل د۱گر ۱۵ت۵.و به چشم ک۱ان( که حرف ۱۵شا) ر ۵گوش د۵د م( نگر۱د
 )۱۵٫کار ۵و ۵نتظاری ر ۵در ۱۵شا) به وجود م( آورد که تر (۱ر ۵در آنها ۵ند۵خت )۱۵.مبلغ چه چ۱زی ر ۵در
خود د۵شت؟پطرس بر۵ی لحظه ی تورها۱ش ر ۵رها کرد و به حرفهای  )۱۵مرد گوش د۵د )۱۵.مرد طوری
حرف م۱زد که همه م( تو۵ن۱تند حرفها۱ش ر ۵خوب بفهمند.پطرس فکر م( کرد با  )۱۵وجود که ۵و ۱ک
ماه( گ۱ر ۱۵ت ۵و هم حرفهای ۱۵شا) ر ۵م( فهمد.و ۱کباره مبلغ به ۵و نگر۱د و ۵ز ۵و خو۱۵ت( د۱گر د۵شت
٫خو۱۵ت ۵و  )۱۵بود دوباره به در۱ا بروند و تورها۱ش ر ۵در آب ب۱ند۵زد.شمعو) خودش هرگز  )۱۵کار ب(
خود و ب( نت۱جه ر۵ ۵نجام نم( د۵د٫چو) همه م( د۵نند در روزهای که هو ۵خ۱ل( روش) ۱۵ت نم( شود ماه(
گرفت.با  )۱۵وجود ۵و  )۱۵کار ر ۵بخاطر د۱تور ۱۵شا) کرد۵.لبته در فکرش ۱ )۱۵و۵ل وجود د۵شت که
چطوری....چو) ۵و م( د۵ن۱ت که  )۱۵کار خ۱ل( ۵حمقانه ۱۵ت.و ۱کباره ۵تفاق( در د۵خل قا۱ق ۵فتاد ٫قا۱ق پر
شد ۵ز ماه(۵٫و به تعجب ۵فتاد.ماه( …..نه فقط چند )۱ماه( بلکه هز۵ر )۵ماه( ۵نقدر ز۱اد که ۵و هرگز به
۵ )۱۵ند۵زه ند۱ده بود.در حال( که با د۱ت و ۱بدهای که د۵شت) مشغول ۵ند۵خت) ماه( در د۵خل قا۱ق بودند ٫که
۱کباره ۵نگشت ۱۵شا) به د۱تهای ۵و خورد و دوباره ۱ک تر (۱ر ۵درو) ۵و ۵ند۵خت۱۵.نجا جای غ۱ر -ادی بود
حت( ماه( های که گرفتند هم غ۱ر -ادی بودند۱۵.نجاد۱ت خد۵وند م۱تق۱م در کار بود  )۱۵مبلغ هم غ۱ر -ادی
بود.حت( ماه( ها) در۱ا حرفهای ۵و ر ۵شن۱دند و گوش کردند...تمام ۵تفاقهای که ۵فتاد م( د۵ن۱ت که ۵ز حال
همه چ۱ز تعغ۱ر م( کند )۱۵ ٫حس ر ۵در چشم همکار۵نش هم م( د۱د.زمان( که قا۱ق پر ۵ز ماه( ر ۵به طرف
۱احل هد۱۵ت م( کردند ٫شمعو) و همکار۵نش د۱گر م( د۵ن۱تند  )۱۵مبلغ به ۱۵نجا تعلق ند۵رد۵.وگفت ۱رورم

۵ز م) دور شو!م) ۱ک ۵ن۱ا) گناه کار ه۱تم!آ) چ۱زی که ۵ز درو) ۵و ر ۵آز۵ر د۵د ر ۵به زبا) آورد ۵.و نم(
تو۵ن۱ت همه چ۱ز ر ۵با هم درک کند ۵و فهم۱د و بر۱۵ش روش) شد که در تمام زندگ۱ش ۵ز خوب( و پاک( بدور
بوده ۱۵ت.ودر  )۱۵هنگام م۱۱ح در ۱احل ۱۱۵تاد٫به ۵و گفت م) م( خو۵هم به طرف تو ب۱ا۱م!و دوباره گفت
نترس!مر ۵دنبال ک) !پطرس به نظر م( ر۱۱د که همه چ۱ز ر ۵فهم۱ده ۱۵ت.ول( ۵و م( خو۱۵ت که کارهای
غ۱ر ممک) ر ۵ممک) کند۵.و م( خو۱۵ت چ۱زهای که به هم ربط ند۵رد ر ۵کنار هم قر۵ر دهد.گناه کار با
مقد٫)۱۱شب با روز٫مرگ با زندگ(..وغ۱ره.پطرس تورهای ۱بزش ر ٫۵ماه( ها و قا۱ق خود رها کرد و با
۵و رفت۵.و رفت ودنبال مردی ر ۵گرفت که م( تو۵ن۱ت به مانند ۱ک ماه( گ۱ر حرف بزند ک (۱که با
کلمش ماه( ها ر ۵به درو) تور رهنما (۱کرد٫ول( مهمتر )۱۵ )۱بود که شمعو) نامقدس ر ۵مقدس کرد)۱۵.
.بود د۱۵تا) پطرس
موضو (-د۱گر
ما هم همد۱گر ر ۵در جمع کل۱۱ا بر۵ی هم )۱م۱۱ح ملقات م( کن۱م۵.و هما) ک (۱بود آ) زما) شمعو) و
۱وحنا و ۱عغوب ماه۱گ۱ر ر ۵صد ۵کرد ۵.گر م) به  )۱۵باور ر۱۱ده باشم که کارهای م۱۱ح ۵تفاق( نبوده ۱۵ت
پس حتمآ با۱د ۱ک ۵تفاق بزرگ بر۵ی  )۱۵ماه( گ۱ر )۵پ۱ش آمده باشد که آنها در ۵ول )۱فرصت م۱۱ح ر ۵دنبال
کردند.و همچن )۱د۱۵تا) شمعو) ماه( گ۱ر هم نم( تو۵ند ۵تفاق( بوده باشد۵.تفاق( که در در۱اچه جن۱۱ارت
۵فتاد ٫م۱۱ح -مدآ  )۱۵کار ر۵ ۵نجام د۵د تا هم پطرس هم ما م۱۱ح۱ا) ر ۵آگاه کند۵تفاق( که درآنجا بر۵ی پطرس
پ۱ش آمد ۱ک تصو۱ر و ۵لگوی بر۵ی تمام کل۱۱اها در زمانهای مختلف بود۵.تفاق( که در در۱اچه جن۱۱ارت
شروع شد با۱۱ت( ۵ز طر۱ق ما م۱۱ح( ها ۵د۵مه پ۱د ۵کند.حال چقدر مثل پطرس ناموفق بودم و خد ۵ر ۵در
کارهای خود نم( ب۱نم.چند )۱بار آرزوهای شغل( م) به باد رفته ۱۵ت؟چند )۱بار بر۵ی کاری ۱ا ۵ن۱ان(
روزها ٫هفته ها و ۱الها خودم ر ۵به زحمت ۵ند۵ختم ول( در آخر ۱ر نا۵م۱د و شک۱ت خورده ۵م؟دق۱قآ ما هم
مثل پطرس به دل۱ل -دم موفق۱ت در بر۵بر تورهای خال( ۱۱۵تاده ۱۵م و در حال ماتم ه۱ت۱م..مهم ن۱۱ت که کجا
 )۱۵ ٫د۱۵تا) ۱ا ۵تفاق بر۵ی همه ۱ک۱ا) ۱۵ت.دق۱قآ مشکل ما ه۱گ۱ر )۵مشکل کارکنا) درج۱تجوی خد۵وند هم
۱۵ت.جما-ت -ز۱ز ۵ )۱۵تفاق( نبود که م۱۱ح ص۱اد )۵ماه۱گ۱ر ر ۵صد ۵کرد که ۵و ر ۵دنبال کنند.ه۱چ کس
د۱گر نم( تو۵ند به مانند ماه۱گ۱ر- )۵دم موفق۱ت ر ۵درک کنند - )۱۵.دم موفق۱ت هم۱شه ق۱مت( ۵ز کل۱۱ا و
تبل۱غ مذهب( بوده ۱۵ت..ول( م۱۱ح ما ر ۵با تورهای خال( رها نم( کند٫همانطور که ۵و آ) زما) پطرس ر۵
صد ۵کرد ۵٫مروز هم ۵و ما ر ۵صد ۵م( کند.با کلمش ۵و ر ۵م( شنو۱م همانطور که پطرس ۵و ر ۵شن۱د ٫و به
دنبال ۵و رفت .تا به ۵مروز ۵و ۵ز  )۱۵طر۱ق ما ر ۵صد ۵کرده ۱۵ت.بعض( موقعه ها هم ۵گر برنامه ی ۵و غ۱ر
منطق( ۱۵ت و کار ۵و ب( خود به نظر م( ر۱د٫با  )۱۵وجود ۵و ر ۵بشنو و ۵و ر ۵دنبال ک)!با  )۱۵کارش ۵ز
طر۱ق پطرس به ما نشا) د۵د که چر۵ ۵و آمد.پطرس با وجود تمام تجربه های ماه۱گ۱ری که د۵شت با۱د )۱۵
تجارب ر ۵ناد۱ده م( گرفت و با کلم م۱۱ح -مل کند۵ .مروزه ما هم با۱د بعض( موقعه ها تجربه و د۵نا (۱که
د۵ر۱م ر ۵رها کن۱م و کلم ۵و ر ۵گوش کن۱م.درزمان( که آدمها کمتر به خد-۵ ۵تماد د۵رند۱٫اد د۱۵تا)
ماه۱گ۱ر۵ )۵فتادم :بز۵ر چ۱زهای که د۵ر۱م ر۵ ۵ز د۱ت نده۱م و بر۵ی خودما) نگه د۵ر۱م )۱۵..ر ۵بعض( موقع
ها ۵ز م۱۱ح( ها م( شنوم و با  )۱۵کار در ر۵ه ۵شتباه قدم م( گذ۵رند. .با  )۱۵کار دو ۵تفاق م( ۵فتد ۵ول(
۱۵نکه ۵ن۱انها ر۵ ۵ز کل۱۱ا بدور م( کنند دو ۵ندک ک۱ان( که در کل۱۱ا حضور د۵رند ر۵ ۵ز آدمهای که د۱گر
نم( تو۵نند در جمع ماحضور ۱ابند ر ۵دور م( کنند.ول( با۱د بر-کس - )۱۵مل ۵تفاق ب۱فتد!ما با۱۱ت( به طرف
ک۱ان( برو۱م که فقط به تورهای خود چشم دوخته ۵ند با۱د آنها ر ۵با کلم  (۱۱-آشنا کن۱م تا ۱۵شا) ۵ز ر۵ه
۵شتباه بازگردند.ما با۱د به طرف ۵ن۱انها برو۱م و زبان( ر ۵پ۱د ۵کن۱م که آنها ما ر ۵بفهمند۵.لبته  )۱۵کارها
بخاطر  )۱۵ن۱۱ت که تصم۱م ما بوده باشد ۱ا به  )۱۵خاطر ن۱۱ت که پول کل۱۱ا ر ۵با د۵شت) آدمهای ز۱اد ب۱شتر
کن۱م ۱٫ا نم( خو۵ه۱م با  )۱۵کارما) در دن۱ا معروف۱ت ب۱شتری به د۱ت ب۱ار۱م.فقط به  )۱۵خاطر  )۱۵کارها ر۵
۵.نجام م( ده۱م ٫چو) م۱۱ح ما ر ۵م( فر۱تد.و دل۱ل( د۱گر ند۵رد
موقعه ی که شمعو) در مقابل م۱۱ح ۱۱۵تاد ماه( های د۵خل قا۱ق بر۵ی ۵و د۱گرمهم نبودند۵.وفقط به م۱۱ح
خ۱ره شد٫هم زما) تر (۱هم ۵ز ۵و در درونش نما۱ا) بود.م۱۱ح به مانند م) ن۱۱ت.پطرس  )۱۵ر ۵ب۱ا) کرد
که م) ۱ک ۵ن۱ا) گناه کار۵م.ما با هم فرق د۵ر۱م.به مانند آب و آتش٫ول( با  )۱۵وجود م۱۱ح به پطرس نظر
۵ند۵خت.زمان( که پطرس م۱۱ح ر ۵دنبال کرد م( د۵ن۱ت که ۵و ر۵ه هرگز رها نم( کند.م) تا آخر )۱لحظه ۵و
ر ۵دنبال م( کنم.ول( ۵و با۱د خ۱ل( چ۱زها ر۱ ۵اد م( گرفت۵.و در زمان( که روی قا۱ق نش۱ته بود به ۵و گفت
۵ز م) دور شو ۱رور م)!و ۱کبار د۱گر در موقعه ی که م۱۱ح پای ۵و ر ۵ش۱ت  )۱۵ر ۵به م۱۱ح گفت.ول(

م۱۱ح  )۱۵ر ۵به ۵و ۱اد آور شد که ۵گر م)  )۱۵کار ر ۵نکنم جزی ۵ز م) نم( شوی۱۵.نجا ۱۵نطور نشا) م( دهد
که پطرس هنوز خوب نفم۱ده بود که ۵و بر۵ی م) گناه کار آمده ۱۵ت )۱۵.هما) مشکل ما هم ۵ن۱انها ه۱ت که
نم( تو۵ن۱م  )۱۵ر ۵بفهم۱م که م۱۱ح بخاطر ما آمد.آ۱ا خد ۵با۱د به طرف ما ب۱ا۱د؟خ۱ل( ۵ز ۵ن۱انها همچ)۱
۱و۵لهای ر ۵م( کنند و باور د۵رند که خد۵ ۵زما دور ۱۵ت و ۵و خود ر ۵نزد۱ک گناه کار )۵نم( کند.به نظر
م) با۱د هم۱شه و دوباره د۱۵تا) پطرس ر ۵د۱د و درک کرد که بله م۱۱ح به طرف تو م( آ۱د و به تو ن۱از
د۵رد.هما) شکل( که ه۱ت(!م۱۱ح به طرف هر ک (۱م( آ۱د ک۱ان( که حت( به ۵و باور ند۵رند.و ۵و آنها ر۵
مثل پطرس صد ۵م( کند۱:رورم ۵ز م) دور شو!۵ن۱انها ۱-ب کل۱۱اها ر ۵م( ب۱نند و با  )۱۵قضاوت که آنها
به  (۱۱-تعلق ند۵رند ٫و آنها کارهای ۵ن۱ان( ۵نجام م( دهند٫پس نم( تو۵نند بر۵ی ما چ۱زی ۵ز خد۵وند
بگو۱ند.ول( ۱۵نجا )مت(۲۸.و (۱۸م( فرما۱د م) هر روز شما ر ۵همر۵ه( م( کنم.و ۱۵نطور کل۱۱اها ۵د۵مه پ۱د۵
کردند.م۱۱ح  )۱۵فاصله دور ب )۱ما و خودش ر۵ ۵ز ب )۱م( برد۵.و بطرف ما م( آ۱د حت( ۵گر هم گناه کار و
خط کار باش۱م۵.و مثل ما هر۵ن۱ا) -ادی ر ۵به مانند پطرس ۱عغوب و ۱وحنا ر ۵صد ۵م( کند.موقعه ی که
پطرس تا آخر )۱لحظه با م۱۱ح بود ٫با۱۱ت( تمام  )۱۵چ۱زها ر۱ ۵اد م( گرفت ۵و با۱د ۱اد م( گرفت با تمام
گناهان( که هم د۵ر۱م ۵و با ما۱ت.بعد ۵ز خ۱انت به و حت( بعد ۵ز ۱۵نکه پطرس م۱۱ح ر ۳ ۵بار ۵نکار کرد
۱ (۱۱کبار د۱گربه ۵و گفت تو مر۵قب گو۱فند )۵م) باش!۱ه بار  )۱۵ر ۵م۱۱ح به پطرس گفت..وگر نه ۵و )۱۵ر ۵نم( تو۵ن۱ت درک کند.پطرس و۵قعا با۱د خوب م( د۵ن۱ت که م۱۱ح هم۱شه در کنار ۵و۱ت و ۵و ر ۵م(
خو۵هد د۵شته باشد.م) فکر م۱کنم که ما با۱د هم۱شه با  )۱۵م۱۱ح باش۱م و ۵ز ۵و ۱اد بگ۱ر۱م ٫با  )۱۵وجود ۵گر
هم د۵رم زجر م( ب۱نم و در کارم ضع۱ف ه۱تم٫چو) م۱د۵نم هم )۱م۱۱ح بر۵ی م) حضور پ۱د ۵خو۵هد کرد و
به م) معجزه ۵ی نشا) خو۵هد د۵د ٫بمانند پطرس که آ) زما) در قا۱ق  )۱۵معجزه ر ۵د۱د۵.لبته  )۱۵چ۱زی
۵ن۱ان( ه۱ت که ما بگو۱م ۵و کاری بزرگ ۵نجام ند۵د...ول( با معجزه ها۱ش در  )۱۵دن۱ا ۵و م( خو۵هد به ما
بگو۱د که نترس!م) ۱۵نجا ه۱تم.م) با تو ه۱تم.در زمان( که ۱۵ماند۵ر کم ۱۵ت ٫آنجاکه م۱۱ح ر ۵نم( تو۵ن۱م
بب۱ن۱م ٫ول( با۱د بد۵نم که وظ۱فه م) چ۱۱ت.م)  )۱۵کار ر۵ ۵نجام م( دهم کاری که پطرس ۵نجام د۵د فقط کلم
۵و ر ۵بشنوم و ۵و ر ۵دنبال کنم
آم)۱

