
 حیرمز و راز تولد مس

تواند انكار كند كه راز آیین ما کس نمیهیچ

او به صورت انسان ظاهر شد، »بزرگ است: 

القدس حقانیّتش را ثابت نمود، فرشتگان او روح

را دیدند. مژدٔه او در میان ملّتها اعالم شد در 

جهان، مردم به او ایمان آوردند، و با جالل به 

 «.شد بردهعالم باال 

 ۶۱،   ۳ ساول تیموتاؤ

 

 

 

 

 

 

 حیمس یسیع لیرمز و راز انج یکند، به معن یکار را م نیکند. هر گاه او ا یولس اغلب از کالم  رمز و راز صحبت مرسول پ

 ایدر کل دن ها همه انسان یبرا یشاد امیپ نیاکنون راز ا یشناخته نشده بود. و حت شهیهم یسیاز تولد ع یشاد امیاست. بله، پ

در  یسیع دیگویپولس م ی. وقتستیو درک آن اتفاق دشوار ن ستین دهیچی، پ  حیمس یسید عولحال ت نیشناخته نشده است. با ا

 یرمز و راز حت نیو ا شده است. لیاست که خداوند به همان اندازه که هست، به انسان تبد نیا ینجسم ظاهر شده است، پس به مع

از دوستان  یگروه کوچک نیحال، ا نیرا درک کنند. و با ا آند توانستن یم انسان آسان بود که  اریبس حیمس یسیدر هنگام تولد ع

مژدهٔ او در میان ملّتها  "اتفاق در کل جهان اعالم کنند که خدا وجود دارد. ...   نیا غامیتوانستند پ یلحم، م تیآخور در ب شیدر پ

  ." صعود کدر. اعالم شد در جهان، مردم به او ایمان آوردند، و با جالل به عالم باال

 زیرا چیه یسیتولد عدر  از آن  وجود ندارد. در واقع شتریب یزیاست. واقعا چ حیهم رمز و راز مس نیهست ا یجمله هم کف نیا

رمز و راز  نیخواست همه را به درک ا یخواست آن را آشکار کند. خدا خودش م یراز باز است.  خدا خودش م کی نی. استین

ز و راز انقدر   که آن رم نیا لی. اما فقط به  دلمیخواند حیدر مورد آن تولد مس ختلفماالت رد مقمو در هنشی. و ما همهدایت کند

 یم دهیاما ارزش آن را ناد م،یدرک کن منیاز مبلمان در اتاق نش یمیقطعه قد کیآشکاراست، ممکن است که ما آن را به عنوان 

از  یمیقطعه قد کیبه عنوان  م،یکن یم دایپ  ینجوریا را سمسیرکداستان از ما  یاریبس  .میگذار یآن را کنار م یحت ای میریگ

اند. با توجه به جمله: "من در حال  دهیآنها آن را هزار بار شن یمکن یفکر م رایز   یم می کنیممبلمان ما در مورد آن عالقه ندار

جذاب  واقعا  که  یزیچ ای. دیجد   یزیچ دنیشن یجالب خواهد بود برا اری!" بسستیراز ن کی گرید نیشناسم که ... ا یحاضر م

 گانگانیب فرا زمینیکند و او با انسانها  ینم زیسودوکو شگفت انگ یباز کی. خدا ما را مثل ستیسودوکو   است و اشکار ن ثلم

. اما نکرد یکار نی.  او چندیا یم ینجوریم که  پسر خدا ایدوست دار  هاما انسان دی. شادیآ ینم رونیب یموشک از فضا کیاز 

 یساده صحبت م اریهنوز هم با ما بس یسیو همان ع .ریمردم فق انیکودک ساده در م کیکرد به عنوان  یم یزندگ حیمس یسیع

از آنچه را که نسیمی  توانم  یشوم که من فقط م یمتوجه م شتریب ،دقت می کنیمبه او و کلمات  شتریحال، هر چه ب نیکند. و با ا

در مورد  زین نی. استین میقد یراز از زمان ها کیفقط در مورد  سمسیآنجا که داستان کر نم.    ازاست تصور کعی واق یبه معن

خواهد  یم زیمتولد شده است، پس او ن داریمن است. اگر درست است که خداوند در پا یدر مورد سرنوشت زندگ نیمن است و ا

  شود. زیمن ن یوارد زندگ

خواهم  یگناه خود را تحمل کنم، م دیکه من با یی. جامی آیدبه کلبه ساده من  چگونه او که دیوقت است که کشف کن نیا سمسیکر

خواهد با من باشد ... من  یم یسیمن مرا ترساند، پس ع یدوست داشتن نکهیا ایهستم ی ناراض که آن جاقدرتش را تجربه کنم ... 

 داهم.    یفرار شیاهادر مقابل پ نقرار داددر     را و ترس یدیناام ،یخواهم همه خشم، سرخوردگ یم

 لیتبد ی. بله، برامیرا وارد کن مانیرمز و راز ا نیتا ا میو ما خودمان دعوت شده ا میریگ یرا جشن م حیمس یسیع سمسیکر در

 رمز و راز خود. نیاز ا یشدن به بخش

 .نین هم هست آمداستان م نیشناسم. درسته. ا یم   من آن را از قبل   یسیدر مورد ع سمسیکر داستان


