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 خداوند مرا در آغاِز راه خویش تولد بخشید، 

 بردم،و هر روزه لذت بسیار می

 کردم؛و همیشه در حضورش پایکوبی می

 و پایکوبی من در جهاِن مسکوِن او

 .آدم بودو لذت من در بنی

 دهید؛ به من گوش فرا پس حال، ای پسران،»

 .خوشا به حال آنان که طریقهای مرا نگاه دارند

 رهنمود را بشنوید و حکیم باشید

 .و از آن غفلت مکنید

 دهد خوشا به حال آن که به من گوش فرا

 بانی کنده های من دیدو هر روزه بر دروازه

 .و بر دَرم به انتظار بنشیند

 یافته استزیرا هر که مرا یابد، حیات را 

 .شودو لطف خداوند شامل حالش می

اما هر که از یافتِن من درمانَد، بر جان خود زیان 

 رسانده است

و هر که از من نفرت کند، مرگ را دوست داشته 

 «!است

 

 .پیش از کارهای خود در زمانهای قدیم

 من از ازل شکل گرفتم،

 .در ابتدا، پیش از آغاز جهان

 آنگاه که هنوز ژرفاها نبود، من زاده شدم،

 زمانی که هیچ چشمۀ پرآبی وجود نداشت؛

 پیش از آنکه کوهها بر پا شوند،

 ها، من زاده شدم؛از تپه پیش

 پیش از آنکه زمین و دشتها را بیافریند

 .ای از غبار جهان رایا ذره

 آنگاه که آسمانها را استوار ساخت

و افق را بر سطح ژرفا نشان گذاشت، من آنجا 

 بودم؛

 آنگاه که ابرها را در باال برنشانید

 های ژرفا را استوار ساخت؛و چشمه

 حد قرار داد چون بر دریا

 تا آبها از فرمان او تجاوز نکنند،

 .و زمانی که بنیان زمین را نشان گذاشت

 آنگاه همچون معماری در کنار او بودم

 

در  است که یزیچ نی. اشندد آن شگفت زده چند مردم در مور  اتفاق بود ،  هر کیشتریب اما منتظره ریهر چه غ

توانستند آن  ینم  ایبودند  یدهاند  به شدت ترس دهیشن یسیع امیکه از ق یتوان گفت. اکثر افراد یم یسیع امیمورد ق

بزرگ بود که  در  یو سرانجام شاد ی، شگفتنددرک کرد  ار امیق  تیکه آنها در نها یرا باور کنند. اما هنگام

ما را  مانیاست. و شاعر سل حیمس یسیع امیجهان، ق خیمعجزه تار نی. تا امروز، بزرگترشدسراسر جهان منتشر 

قبل از اما چشم او  د،یآ ینم یسیدهد. او از قبر ع یکامال متفاوت م دگاهی. اما او  دیمکند تا از آن لذت ببر یدعوت م

  یزیچ چیدهد ه یم حیتوض نجایدر ا مانیکرد. آنچه که سل می یافتد، که  با خدا زندگ یم حیمس یسیع هبخلقت 

کند تا ما  یما را دعوت م مانیسل پدر، پسر و روح القدس قبل از خلقت جهان. یخدا نیجز وحدت  مشترک  ب ستین

 نشیاز آفر راعشق خدا  دنیکند تا ما  درخش ی. او  ما را دعوت مکنیم یدر مورد  خلقت خدا احساس شگفت میتوانب

.  از همان دیرس  حیمس یسیشده است و بالخره به آرامگاه ع منتشرهان جعشق خدا  به کل  نی. امیلمس کن میتوانب

همان قدرت است که هنوز  با ما  نیمردگان بلند کرد. و ا انیرا هم از م یسیکرد، ع جادیجهان را ا خداکه  ییروین

 .اوریمبی ایمان خدا به و  میاز آن شگفت زده باش میتوان یاست. ما م

. به دکن یم دییاست که علم مدرن از خلقت تا یزیچ نیرا انجام داده است! ا زیاست و همه چ زیخدا انقدر شگفت انگ

 یثبات مارا  ایافتاد. نه، ماه   دن ایدن کینزد یافزودن کیکه به عنوان  ستین یاز ماده ا یعنوان مثال، ماه   قطعه ا

 دیفاصله مناسب از خورش در  ایحرکت کند . و دن دیتواند در مدار اطراف خورش یم  ایماه  دن لیکند. و به دل

در جهان بزرگ مشاهده  دیتوان ی. و آنچه را که مستیسرد ن یلیخ   ایگرم  یلیما خ  ی ایدن لیدل نی، به همایستاد

 یزندگ گریکدیبا  یکوچک هم کامال  هماهنگ واناتیح ی. حتدیدرک کن دیتوان یکوچک م ی ایدر دن یحت د،یکن

 یرنگ ها ستین ریداند که امکان پز یهر هنرمند م است. بایز یبه سادگ عتیعالوه بر نظم فوق العاده، طبکنند. 



دارد. و شما  قیبرنامه دق کیبه  ازین یبایز  زیچ کند.  جادیا  یاثر هنر کیبتواند جمع کند تا  یمخلوط را  تصادف

که نه تنها با  ا،خالق فوق العاده مشقول کار بود. خد کی نجایست. در اا نگونهیا زیکه در خلقت ن دینیبب دیتوان یم

 میتوان یهم کار کرده است! ما م ییبایو احساس ز یبا عشق و با حس شوخ طبع هم چنینکار کرد.  میعظ تیعقالن

  .تشکر کنیمخدا   یا هکار فوق العاد یامروز و هر روز برا

 

شود که  ی, روشن میا ندهیکه به طور فزا لیدل به اینکند.  یما را ناراحت م دیفرآکه خدا  یحال، خلقت نیاما در ع

هرج و مرج  م،یبوده ا ای میهست هاانسان ما . هر جا کهمیهست بایز ارهیس نیا یمسئول تمام نابود ییما انسانها به تنها

است که ما از  نیا گریطرف د وطرف  کی از یوانیح یگونه ها بیو تخر یکیپالست ی. زباله هامیکرده ا جادیرا ا

خراب  میکه ما آن را دوست داشت ییفضا یکرد. حت میخواه جادیا را یفاجعه بعد ،ییآب و هوا راتییتغ قیطر

 .میکرد

 

 

 

: اراده میده رییرا تغ ماناز ما بخواهند تفکر دیبا مانیسل ی. ضرب المثل هاتندآنچه در جهان غلط است، مردم  هس 

 تکرد. انسان خالق  جادیکرده و آن را  ا یرا سازمانده ییبایجهان ز   خود کار  با او خدا روشن و خوب است. 

 جهیاز آن  سو ء استفاده کرده است. نت بلکهو نه تنها  از آن استفاده کرده  است کرده دهیخراشرا دست خدا    ییبایز

 کند: داریما را ب خواهد یم مانیهرج و مرج است. سل

 رهنمود را بشنوید و حکیم باشید" . داددار هش" او دهید؛ پس حال، ای پسران، به من گوش فرا"

 ".و از آن غفلت مکنید

 

شدار ه نیکند. ا یستادگیکرده است ا جادیما ا یها  که خدا برا هیخواهد ما را به چالش بکشد تا بر پا یمسلیمان 

را  یسیع امیما نه تنها ق نیاست.  بنابرا ینسب  زیاست. از نظر انسان مدرن همه چ مهم ما انسان مدرن یبرا چقدر 

 .  میکن یخود خالق را انکار م یبلکه حت م،یکن یانکار م

 یم   ما را به قتیحق نیاست بلکه ا قتیخواند. او نه تنها به دنبال حق یم قتیحق یما را به جستجو مانیشاعر سل

به سفسطه  حیمس یسی. مطمئنا عویم شتر می نزدیکبه خدا    ،یمشو قتیبه حق کترینزد چه بخشد. از آنجا که، هر

کند که  یادعا م یسی(. ع6: 14 وحنایهستم" ) یندگو ز قتی: "من راه و حقدیگو یزمان ما اعتقاد ندارد. او به ما م

 یما نشان مبه  یسیمن" ع قیاز طرزبه ج د،یآ یپدر نم نزد کس به چی: "هدیافزا یم یسیاست. ع   قتیحق خوداو 

 میتوان یما نم    .میبا هم مخلوط کنرا  قتیدروغ و حق میتوان یوقت نم چیما همهمتر از همه است.  یدهد که چه کس

دوباره و دوباره اتفاق  نمیب یاست که م یزیهمان چ قایدق نی.   و امیرا ثابت کن طانیش نیچنو هم میآور مانیبه خدا ا

حقیقت احساسات ما مهم تر از  رایز م،یکن یاست سرکوب م حیمس یسیرا که در ع قتیحق یحانما مس افتد. یم

داشتند , اما بعد از آن تمام  مانیا یسیقلب به ع میکه از صم دمیشن یم  یانیحیاست. دوباره و دوباره از مس یسیع

در مورد    رایرود ز یم رونیب کلیسااز  فردی. ستکوچک ایک اتفاق آن  کار  لی. اغلب دالندگذاشت زیر پارا  مانیا

از حد خسته  شیب سایکل رایند، زنک یترک مرا  سایکلی برخ. ناراحتی می کندساس احکه  است  سایدر کل گرید یکس

 یکار را انجام م نیکه ا یمدرن است. کس اریبس سایکل راید زنکنمی ترک  سایکل ،بعضیاست.  یمیقد ایکننده و 

کند تا  ی.  خداوند ما را دعوت مستیصدمه ن ای نیاحساس  توه قتی.  حقکرده استدرک نرا  یحیدهد، درس مس

تحت کالم خدا  دیما با یاحساسات انسان است.. سایمرکز کلدر کالم خدا هم   نی. و امیکالمش را دنبال کن  قتیحق

 .شود  یبنددسته

 خطرناکو دروغ  یواقع ریچقدر  غکه ند می کدر زمان ما، انسان درک  یونیزیتلو یها ستگاهیدر روزنامه ها و ا 

 لعم نیدروغ یهستند و در برابر گزارش هابا دروغ  و   قید که مراقب حقانوجود دار یادارات ،هر چندهستند.    

است و  ستادهیکه در درون دروازه ا نزد دروازه بانی ما دیگو یسخن م یقیکنند. شاعر ضرب المثل ها از حق یم

 یمسنانطبه ا اجیو اخت میهست تقیشود. همه ما به دنبال  حقا یناخواسته وارد نم زیچ چیکند که ه یحاصل م نانیاطم

چه  ای یو چه کس ست؟یکآن   : میکن یما از خود سوال م نجایند. در اک محافظت  ها یخرابدر مقابل ما    که داریم

ما  قتیحق نیاست. و ا قتیحق عیندهد که او  یخود را به ما قول م یسیع ؟استمن  یدر زندگ زیچ نیمهمتر زیچ

 .نیرا آزاد خواهد کرد. آم

 
 


