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  یخداوند گفت: »هرگاه هارون و پسرانش به نام من، برا

 ، من به آنها برکت خواهم داد.« برکت بخواهند شانیا

 

. طبق  میکن نییتا گر یبا افراد د یمارتباط  چش ی  است که برقرار  نیا  می ده ی که ما انسانها هنگام تولد انجام م ییکارها نیاز اول یکی

و فرزند   نیوالد نوزادان است. رابطه  یبرا  ز یچ نیو مهمتر  نیتر  شرفتهیاز پ  یکینگاه  نینوزادان، ا  یبرا نیکتاب آموزش  والد

  نگونهیرابطه سالم است. و اگر ا یبرقرار  یقدم برا نیاول  یاساس مهم است. تماس چشم  نیبر ا یرشد کند. و مراقبت چشم دیبا

  وندیپ نیداد، چگونه ا فیکودک، توص ی  راهنما یکتاب  آموزشرشد کردن باشد.  یبرا یمهم هٔ ینباشد ، ممکن است کودک فاقد پا

بق آن کتابها با بهتر شود. نیبا والد یعیطب بلند ،   یبا صدا یقیکند . مثل موس یر یاز َحد جلوگ شیب کیکودک، از تحر  دیط 

َکت  آشو ای ونیز یتلو برقرار کند  یَدرک کند  و ا رتباط  چشم یعیبط یرا به روش  نیتواند والد ی کودک م قیَطر   نیب آور. از اَحر 

  یم اماده  یزندگ یو نوزادان، انسان را برا  نیوالد نینگاه ب نیشود و رشد کند. ا جادیو فرزند ا نیوالد نیسالم ب یرابطه  کیو 

  یاز روابط خوب یبخش ز ین یمالقات چشم رایمهم است. ز   یکل زندگ یبلکه براکودکان نو پا ،  ینه تنها برا یدهد. تماس چشم

ر هست نی. با امیهست ی، به دنبال تماس چشم م یکن یم تشخص صحب کیبا  یبزرگساالن است. وقت یبرا چگونه   م یروش ما قاد 

با  نه  میتوان ی کنند ، اغلب م ی م ساساح  ایکنند  یمردم با من و با سخنان من، واکنش نشان دهند. آنچه آنها درباره من فکر م

ر است. مهمتر از همه ،   ار یدر چشم ها بس نهیک دنیاز ما متنفر باشد ، د  یشخص ی. و وقتمیکلمات بلکه با نگاه کردن بدان بد و ُمض 

 نگونهیاد.  تواند روح ما را آزار ده  ی است که م ی نگاه قا  یدق  د،یَ آ یم ش یاست و ا ختالف پ کینزد ار یبه ما بس یشخص یوقت

  نیا م یتوان ی باشد؟ ما م یدر ارتباط با چشم م ز یتواند گفت رابطه ما با خدا  قبل از هر چ ی م ایما انسانهاست، اما آ نیَرواب ط در ب

ده کن لیاسرائ  یرا در مثال بن صر نجات داد بن ی. وقتم یُمشاه  ر چه ها بودند و مثل بچه رفتادر کفش ب لیاسرائ  یخدا   آنها را از م 

ه بر ا یبرا یز یدانستند  چه چ  یپرداختند و نم  یو زار  هی. آنها دائما  به گر دندکر    یزهای، آنها مرتبا  از چ نیآنها خوب بود. َعالو 

ف بودند و گاه خدا را با گوساله ا گر ید ا کامال  رها کرده است.  گرفتند و گاه معتقد بودند که خداوند آنها ر  یاشتباه م یی طال یُمنَحر 

موارد بركت   نیو هارون دستور داد كه مردم را با ا یآنها به وجود آورد. او به موس  یرا برا یخاص ز یخداوند چ لیدل نیهمبه 

 دهند: 

.  دی.  خداوند نور چهرهٔ خود را بر شما  روشن سازد و بر شما َرحمت فرمادیشما را برکت دهد و از شما محافظت فرما خداوند 

 . دیشما صلح و آرامش عطا فرماخداوند به شما ب نگرد و به 

 لیاسرائ  یبن به نیخدا است. بنابرا ت  ی، خدا صورت خود را به قومش داد! صورت ُمتعلق به َشخص ر یَکو ی  رو ادهیوسط  پ در 

هٔ خدا با آنها  خواهد بود. وقت هر  ره  ک یدهد ، چهرهٔ او فقط  یخدا چهرهٔ خود را به ما م یاجازه داده شد بدانند كه چ  ،   ستینخاط 

شود. او   یم ر یچهره اش فَعاالنه درگ قیکه مدت طوالنى  در گذشته. بر عکس خداوند ز طر  شاوندیخو ک یمانند عکس از 

هربان   یکند و اجازه نم یاز ما ُمحافظت م نیهدف باشد. او همچن  ک ی یما دارا یسازد تا کل  زندگ یم یمانیخود را پو عشق  یم 

کند از   یچهرهٔ خود به ما عطا م قیکه خداوند از طر  ی ن نعمتیاو ، گم شود. ا حیهٔ صر اجاز   بدون مانیاز موها ی کیدهد تنها 

ها   ی لیاسرائ ی، بن  ابانهای.  در طول مهاجرت بم یما انسان ها نگاه خدا را از دست داده ا رایبرخوردار است ز  یا  ژهیو تیاهم

احساس  رها شدن از   نیكرده بود. و ا یمعنا رهبر  یب یر یدر مس بارها اعتقاد داشتند كه خدا آنها را ترک كرده بود و آنها را 

  ی. ما  نممینیخدا را بب می توان یبه ما با دقت نگاه کند ، ما انسانها نم اگر خدا  یجانب خدا تا به امروز با ما انسانها همراه است. حت

  یکه نم مینوزاد هست یکودک کیمانند  قا  یا انسانها دقم ، لیدل نی. و به هممیاو را بشناس  میخواه یو نم مینیزنده را بب یخدا میتوان

   یضمن ما مدت طوالن نیکند. در ا دایپ یارتباط چشم نیتواند با والد  یاو نم رایسالم برقرار کند ز  یخود رابطه  نیتواند با والد

م خدا را  ی. و اگر نتوانمیآن را بشناس  میتوان یوجه نم چ یبلکه به ه میاو را بشناس می خواه ی که نه تنها نم میاز خدا دور مانده ا

  نجا یکه چرا ما ا میبدان می توان ی! ما نممیخودمان را بشناس میتوان ینم نی. ما همچنما وجود ندارد یدر زندگ یاساس یز ی، چ میبشناس

توانم   ینم یحتباشد که  کیکنم و آنقدر در تار  یناگهان  نور را خاموش م کیشب تار  ک یدر  ی. وقتمیبرو دیو کجا با میهست

که هنوز در اتاق هستند   یگر ی د یزهایتوانم خودم را بشناسم! من هم کامال  جدا از چ ینم یپس حت نم، یدست خودم را در مقابلم بب

طور    نی. ادیوجه تصور کن چیرا به ه ایدن  د،یتوانینم یشما حت  نیاگر من از بَدر  تولد   کور باشم ، چگونه است؟ بنابرا هستم.

در   میخود را همانطور که هست میتوان ینم ی. ما حتاست متولد شده  به خدا کور کورانه،  ن سبتما  د ی! داستها   سان ان ما یبرا

است که از   نیا  ز یکه خدا وجود ندارد. نکته َغم انگ میکن  ی .  ما وانمود ممیخدا را بشناس میتوان یکمتر م ی. ما حتمینیبب تیواقع

و بعد  از   میبدن را چند سالها محافظت کن نیا دی . ما بامیستیگوشت ن لوگرمیاز چند ک شیب یز یما انسانها نهایتا  چ دگاهید نینظر ا



   نیزم ر یدر ز  اد یز  یتا بدون سر و صدا یمکیم لیجنازه تحو  عییخانه، تش ک یاست.... ما گوشتمان در   دهیرس انیبه پا ز یآن همه چ

توانند تصور  یوجود دارد ، اما نم ییرند که خداباو نیبر ا نسانها ا  گیرسد.  د یبه نظر م نگونهیبدون خدا ا یبرود. زندگ نیاز ب

دور است. نه تنها دور است بلکه خطرناک است. در هر   ار ی، خدا بس یافراد نیچن یکنند که خدا نسبت به آنها مهربان است. برا

را   یخوب ز یاست اگر خدا چ یرسد کامال  تصادف ید. به نظر مشود و فرزندان خود را بکش  نیتوانست   خشمگ یزمان ، او م

  ی. اگر بشنوم که کودکم یتنها بگذر  میتوان یرا نم دادیرو نیبه ا هیشب یز یکند.  ما چ یمجازات م ایکند  یما انسانها ارسال م یبرا

خواهم   سؤالشود ، به هر حال   یمراقبت نم از آن ای ردیگ  یغذا نم یافبه اندازه ک  رایکند ز  یم هیگر  گانیهمسا یدائما  در خانه 

آنها خدا را   رایشوند ، ز  یبزرگ م مانیتیمانند  یافراد یجوانان دارد. اما وقت یستیبه دخالت   اداره بهز  از یمورد، ن نیا ای کرد، آ

  نیشناسند و بنابرا یرا نم از افرادها چهره دوستانه خدا یار یکه بس  میآن را تحمل کن م یتوان یما نم م؟یکن یشناسند ، چه م ینم

بر ما متمرکز است. خداوند تمام   خدا، چهرهٔ  مینیخدا را بب م یاگر ما نتوان یوجود ، حت نیتوانند با او ارتباط برقرار کنند. با ا ینم

  ینظر ماگر به  یحت .نند یب یاد را مفرزند نوز  کیکه  نیکند. درست مثل والد  یم تی داحهدف و تمام عشق خود را به سمت ما 

  یمعن نی، به ا میخدا را درک کن می که ما نتوان نیاست. و با وجود ا نگونهیچشم ما ا یفقط برا ارد،رسد که خدا از ما فاصله د

 یار یتواند  ما را درک کند.  او در مورد بس ی. اما او ممیخدا را درک کن  میتوان یتواند ما را درک کند. ما نم یکه خدا نم ستین

که او   یداند. اما نه به گونه ا ی ما را م یها ینگران نیتر  قیداند. او عم یداند. او در مورد شک ما م یما م یها تیَ از عدم قَطع

از ما   نقدر یکه ا یالمتع  یخدا نی. نه ، امیهست یمنطق ر یکند: چقدر احمق و غ  یو مسخره م ندینش یسپس در آسمان بلند خود م

با ما اتفاق   یدارد که چه کار  تی  خدا اهم ی. براندک ی،او ما را هرگز رها نم می را رها کردما او که کار  دور است ، عالوه بر آن

  ی . خدا در راه ما است و چهره اش را به ما ممیکن یو جهانمان چگونه کار م یدارد در  زندگ ت یاهم شیبرا نیو همچن افتدیم

 ما انسانها است.  با  کینزد یااو خواهان   رابطه  رایخواهد ز  ی را م نی. او امینیما صورت او را بب که خواهد یدرخشاند! خدا م

مردم   ین عمت به مردم گفته شد. وقت نیاز اُمور روزَمره بود. ا ر یناپذ ییجدا یبخش خدا  برکت در آن زمان ،  لیمردم اسرائ یبرا

 یکه  در َمَرز  یشد. به خصوص هنگامبود که چشم آنها  از خدا کور کورانه نبا یاتیآنها ح یسرگردان بودند ، برا ابانیدر ب

که   دیگو یچهرهٔ خدا بدانند. متن ما دوباره م یبود که درباره نیبروند ، مهم ا دیکه  کجا با تنددانس ینم گر ید  ایخطرناک بودند، 

، در آغوشش  مادر کودک نوزاد خود را ی. وقتدیَدرک کن یَعمل  یآن را به روش د یبتوان دی درخشاناند. شا  یخدا صورت خود را م

کند. کودک   ی تابناک مادر ،کودک را َجلب م یشود. چشمها یدارد ، تمام صورتش به کودک کوچک روشن م  یدارد و نگه م

 ز یچ نیچشم ها به سمت من است. آنها مرا دوست دارند ، آنها به من تَعَلُق دارند و فقط بهتر  نیتواند ُمتوجه شود که ا ی ب الفاصله م

  ی درخشد. آنها مرا م  یم مناست. چشمان خدا به سمت   نطور یسانها هم همخواهند. در مورد ما ان یماست که  من را  نیا

شمندم!  ارزشمند تر  ستمیتکه گوشت ن کیکه من فقط  ندیگو ی . مهمتر از همه ، آنها مدنشناسند، فقط مرا ق ضاوت نکن  نیبلکه اَرز 

  قعش نیا  میتوان ی. و ما ممیدوست داشته باش ق یطر  نیانسان ها باشد که از ا همهٔ ما  ی  آرزو نیتر  قیَعم نیا  دی. شاهستیم َگنج خدا

  یبا اجازه  به فرزند نوزاد باز م  م؟یعشق را در کلمات قرار ده نیچن دیتوان ی.  چگونه م میاز افراد ُمنتَق ل کن یار یرا به بس

... بله ، فقط زبان نامفهوم ... اما   Kuuchilou ... kiiiluuull  ندیگو یمادران و پدران به فرزندان خود م نیچن یز یگشام. چه چ

که او ما   میفهم یحال م نینباشد؟ و با ا انیوجه قابل ب چیکه به ه ستین یز یچ نیا  ایفهمد! و نعمت خدا؟ آ یمکودک هر کلمه را 

عشق   نیر ما انسانها به اوه ، چطوبه زبان عشق نوشته نشده است. ا یگر ید ز یاز هر چ  شینعمت خدا ب ا یرا دوست دارد! و آ

وحشتناک در جهان ما وجود دارند. در  یزهایچ یلیاز دست داده اند. خ  ابا خد  یمردم ارتباط چشم یوقت ی! حتمیدار  اجیاحت

! نعمت خدا ...فقط  زدیر  یرسد و عشق او را م یبه ما م ی وجود دارند. و بعد نعمت خدا به تازگ  یادیز  یدهایتهد ز یما ن یزندگ

  یانجام م یسیع قیکار را از طر  نی! او ادی آ یمزند. او به ما  یافتد! خدا فقط با ما حرف نم  یاتفاق م نی! و همافتد یاق باتف  دیبا

روح   قیکند و او شما را دوست دارد! او از طر  یم ی. او زندگمیپرست ی که ما م ستیقهرمان گذشته ن کی فقط  یسیدهد! و ع

 نی! آمدهدی درخشد. خدا تو و ما را برکت م ی د را مو صورت خو   است!  ک یشما نزدالقدس به 

 

 

 


