
 ...  رکنندهیمهمان غافلگ

 ۳ـ   ۱،   ۱۳عبرانیان 

شید،  نوازی نسبت به غریبان غافل مبااز میهمان 2 .محبت برادرانه همچنان برقرار باشد

را که در زندانند به    آنان3 .چرا که با این کار، بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند

کسانی باشید که  بندید؛ همچنین به یاد  ر یاد داشته باشید، چنانکه گویی خود نیز با ایشان د

 .کشیدجسماً رنج می بینند، چنانکه گویی خود نیز یآزار م

  

.  من همراه با برادرانم به  خوشحال بودم شهیهم  میمهمان داشت یوقت  یدرزمان کودک من

از    یکی.   میانان را بخور با چشمانمان  ِمهم  میخواست یکه م م یکُنجکاو بود نگونهیا

من با   یبرخورد شخص نیاول ونر یسیم نی، ا می بود. راست بگو ونر یسیما م ژهین ومهمانا

  یمتر بلند بود. لباس ها ۲داشت. حداقل  ر یچشمگ یبود. او چهره ا یواقع ونر یسیم کی

مرد را افزوده   نی تابِش ا یِ پهن بود داشت. همهٔ آن شکِل ظاهر  یلیکه خ یو کاله اهیس

  نیمتر از خانهٔ ما فاصله داشت ، او اغلب ماش ۵۰۰  نشیمش رگاهی. از آنجا که تعمکردیم

بود ساعت ها با ما   ر یدر حال تَعم نشیاشکه م  یگذارد و در حال یخود را در گاراژ م

  یگفت.  اما گاه ینم یز یو چ نشستی د مخو ی . او اغلب با آرامش  در صندلماندیم

  نیکرد. همهٔ ا یدر هند صحبت م یخود در اردوگاِه کاِر اجبار  اتِ یاوقات در مورد تجرب

  نیکه ا یو هنگام رتر ید یلی . خخوردمیم یگرسنگ اساز او را با احس یابود و من هر کلمه  نمایتر از سجالب  ار یموارد بس

  یتخت خواب برا ک یبدون اطالع سفر کرده بود.او به دنبال  سا یبه کل سایکه او از کل دمیبود ، من شن مار یو ب ر یپ ار یبس  ونر یسیم

  ستادهیا  انشانخ شیشب او درپ کیگزارش داد که  شیکش کی کند. همسر  یخواست  موعظه ا ی، او م گر ی شب بود. از طرف د

موعظه كنم!"   نجا یفردا ا دیشد و... بدون سالم او فقط گفت: "من با یشد چون باران آمد. آب از کاله پهن او جار  سیبود ، کامالً خ

خوشحال نبودند. اما آنها   بیاز آن مهمانان عج شهیهم زبانانینبود  و م یدر زمان مناسب شهیهم نهرایغافلگ یدارهاید  نیمطمئناً ا

را به لباس   ونر یسیم نیآسان بود. همهٔ ما ا ار یدر خانواده ام بس لیاست: چرا؟ دل نیحال او را دعوت کردند! و...سوال ا هر به 

  سیو خ کیچهره تار  کیاو مانند   ی. اما وقتم یکرد یانهٔ خود دعوت م.  و بدون شک او را  به خمیشناخت ی خوب م یلیخ  اهیس

توانستند مشخص   یا مهماندار مدر آنج یشود!  اما حت یخواست موعظه کند ، سخت تر م یم یو حت ستاد یشده ، در مقابل درب ا

ه اند  موعظه خود را  جازه دادبه او ا یدادند. حت یبوده است و اغلب اوقات  او را اجازه ورود  م ونر یسیم یکنند  چه کس

با مثل؛در خانه من   ست؟یاست. منظور چ  هشان ُمتعلق بود ده به  خانوا ونر یسیدانستند که م  یبود که م  نیا لیبرآورده سازند. و دل

ده  فر آمدو ن  نیما از ا نیآن  عکس جد و اجداد من....قرار داده شده است بنابرا   ینامهٔ خانواده وجود دارد و در باالشجره کی

. اما  میر یگ یدو نفر سرچشمه م  ز خانواده هستند. همهٔ ما ا نیعضو ا ینامهٔ  خانواده، نشان داد که چه کسانشجره نی. و امیا

 رفتهیخانواده پذ یاز اعضا  یکیحال او به عنوان  نینامهٔ من نبود. با ااو درشجره رایعضو خانوده نبود. ز  اهیبا لباس س ونر یسیم

است که    نیهم  نآ لی. دلم یخانواده رفتار کرد یاز اعضا یک یتَعلق دارد. با او  مانند  ز ینامهٔ خانواده نشجره نیا به ن،یشد. همچن

نامه  خانواده در مورد آن  شجره نی.  آما امیکرد ر یاز ما پذ ی کیاو را به عنوان  نیبود! و ما همچن متعلق به  خانواده    ونر یسیم

. ما از  میگذار ی را در سراسر جهان به اشتراک م یما داستان انِ یحیمس ،یسیع قیشود.از طر  یز مغاآ  یسیکنم  با ع یسخبت م

ما   نیکرد. بنابرا می خواه ام یو با او ق میشو یدفن م حی. ما با مسمیهست ر یدرگ حیو همهٔ ما  در بدن مس میافتی دیتعم یسیع قیطر 

ً ی. دقدیباش کتر ینزد دینتوا ی. شما اصالً نممیهست یسیع قیخانواده از طر  کی از پدر بزرگ   یا ژهیو ات یهمانطور که خصوص  قا

خود را از   تیبه ارث بردم.   هو حیمس یسیرا از جانب خداوند مان ع یا ژهیو اتیخصوص نیچنو مادربزرگم به ارث بردم ، هم

است. من   نیه باشد ، هنوز هم چنق نداشتمن تعل  یکیولوژ یکرده باشد و به خانواده ب یمدتها قبل زندگ یسیاگر ع ی. حترمیگ یاو م

 ی، برخ نیاز آنها از چ یدارند: برخ  یمختلف یخواسته ها مه شوم. ه یجهان وصل م انیحیمس هیبه کل حیمس یسیع قیاز طر  ز ین

  کیما  حیمس یسیع قیوجود از طر  نیو... با ا گر ید یاز کشورها  یار یآلمان و بس  ای کایاز آمر   گر ید ی، برخ رانیاز ا گر ید

. در آن زمان ، او  میهست  یکی انیحیکند که ما مس یم یادآور ی ها ، به ما  ینامه به عبر  نی. امیو در کنار هم هست میخانواده هست

در زندان   یار یپاره شده بود. بس نیبه خاطر هم سای.  کلانیحیمس تیآزار و اذ لیبه دل ژهیکار را انجام دهد ، به و نیمجبور بود ا

شوند که   یا انهمراقب باشند که اجازه ندهند دشمنان داخِل خ ار یبس دی ، آنها با  طیشرا نیاز آنها مردند. در ا یشتر یبودند و تعداد ب

توانستند به همه اجازه    ی. از آنجا که آنها نمابدی یگسترش م یاعتماد یاست که ب لیدل نیکنند. و به هم انت یتوانند به آنها خ یم

  نینه. چن ای هستند  یآنها واقع  ایدانستند  آ یآنها نم رایشوند ، ز  یبرکنار م  انیحیاوقات مس  یمطمئناً بعض و  ورود دادند.

"  دیدهد: "در عشِق برادرانه محکم باش  یها هشدار م ینامه به عبر  لیدل نیکشنده است. به هم یحیمس یسایکل یبرا یاحساس

  ای و  رانیما از ا یسایکل یاز اعضا یار یاست. بس راً یما چقدر اخ یامروز برا خنانس نیشما را از هم جدا کند. ا ایدن  دی اجازه نده

، نگاه کردن به   یطیشرا نیکامالً متفاوت هستند. هر کدام داستان ، زبان و فرهنگ خاص خود را دارند. در چن یکشورها یحت

که   ییخودش  هستند. جا هیکه شب ینکسا یاست که به جستجو یکار رفتار انسان نیا  است.  یانسان ار یبس ندیتواند بب یآنچه چشم م

افتد. افراد در نقاط مالقات   یاتفاق م  سایدر خارج از کل یادیز  قی است که عال  نگونهیا ز یما ن ی... در جامعهدیدار   یاحساس خوب

 یه طور دهند ، ب  یم کلرا ش تیهو  زهایچ نی. همه استیمحل مالقات ن نیبه ندرت چن سایکنند. کل ی مالقات م یو محافِل اجتماع



ما  جالب باشند.   یکه برا م یکن یرا دنبال م یو فقط موارد م یکن یفراموش م حیخود را به سرعت در مس یواقع یها شهیکه ما ر 

تواند به   ی آنها وجود داشته باشد ، م نیدر ب ز ین یمختلف قیعال  یوجود داشته باشد و حت سا یکل کیدر   یادیافراد متنوع ز  یو وقت

منافع خود   یکه هرکدام دارا ییاست به لبه حرکت کنند ، جا حیاز سرچشمه که  مس شتر یو ب شتر یب سایکله ک فتدیسرعت اتفاق ب

  یهم دور م گر ید  یسایکل یکار ، ما از اعضا نی. و با انجام امی، که مرکز است ،هست حیهستند. ما در حال دور شدن از مس

سؤال را   نیا  دیبا نکهیهستم؟" قبل از ا سا ینوز عضو جامعه کلرا من ه: "پس چمیفرا رسد که از خود بپرس یروز  نکهی. تا امیشو

 :     میسؤال را از خود بپرس نیاز قبل ا  دی، با میاز خود بپرس

  م یتوان ینم رایز  م یکه پاسخ ده ستیؤال آسان نس نیهستم؟ ”خوب ، ا  سایو چرا من در کل م؟یکن ی چه کار م سای"به هر حال در کل

داستان شروع كنم    نیفقط با گفتن ا میبتوان دی. شامیکار را انجام ده نیا می توان ی. حداقل با چشمان خود نممینی ببرا فوراً  نهایهمهٔ ا

از آنها بدون اطالعِ آنها به فرشتگان پناه   یكند: "... بعض  یم یادآور ی دی گو یبه او م یکرد.  وقت ینقل م ز یان نیكه نامهٔ عبران

با سه مهمان ناشناس از    م ی( که ابراه18 ش یدایمشهور است ، )پ  یبه عبر  ینامه اانطور که در داستان ، هم نیآورده اند." ا

در آن زمان     یکار عادت نی. ادادی کرد و به آنها غذا م یآنها را دعوت م  یبه راحت میاهشود. ابر  یم دار یروز خود ب مهیخواِب ن

فقط بعداً   نهایمهمان با دو فرشته بود. همهٔ ا یبود که خود خدا نیدانست ا  ینم می . آنچه ابراهکردندیکار را م نیبود. همهٔ مردم ا

  یما مردم عاد - میهست نجایدر ا کشنبهی است، ما هر  گونهنیهم ز ینما  یسای، در کل  دینیب یم یشود. وقت یاو آشکار م یبرا

  یاست که نم یز یفقط چ نها ی. اما همهٔ امینوشیم یسیو از خون ع  میبدن هست  کی.  همهٔ ما می. ما از اقوام مختلف هستمیهست

که در   ینظر ما پنهان است همهٔ فرشتگان از  نیکند. و همچن  ی پنهان م زهایچ نیخود را در پشت ا حی، مس قتی. در حقمینیبب میتوان

راف  به گناه خود اعت! خوشحالند  که میبهشت هستند و از ما خوشحال هستند در آنجا هستند. خوشحال هستند ،از آنجا که ما هست

 نی. او همچنستیبا همه فرشتگان در بهشت تنها با ما ن حیمس نی. و هممیکن یزندگ حیدر مس م یتوان ی ! و خوشحال هستند که ممیکن

  نیتوانند چن ی در آنجا است که مردم نم ژهیشود. و به و یجشن گرفته م ز یمراسم  ن نیکه چن ییدر سراسر جهان است ، جا

دستان ما   یسیتوانند به عبادت برسند. ع یدارند و نم یگر ید   یازهاین ای نندیکه مردم در زندانها بنش یی. جارندیبگمراسم را جشن 

 کند!  ی و همه ما را به هم وصل م ردیرا در دست بگ

 ونر یسیمنداشتم که خودم  یدادم ، تصور  یبود و به هر کلمه گوش م دهی پوش اهیکه لباس س ونر یسیم یپا ینشسته بودم رو یوقت

کرده است کار کنم.   یذار گ  هیپا اهیمرد با رنگ س نیکه ا ی ا سایروز در همان کل کیهم داشتم که  یتصور کمتر  یشوم. من حت

را   دادی . اما خدا آن رودیآن را درک نکن  لی.  و مهمتر از همه دلدیکن یدعوت م یچه کس د یندا ینم شهیبود. شما هم نگونهیاما ا

 نیکند آم یدرک م

 


