
 

 نیآم القدس روح و پسر و پدر نام به 

 که یروش است؟ آور شگفت ،تماشا کرده اید را انگوسفند نگهبان یسگها حال به تا ایآ 

  که او می خواهد انجام می دهد.  یکار قا  یدق او. برقرار می کند خود ارتباط سگ با چوپان

در   دهد یم پاسخ بالفاصله سگ و زند یم سوت یگاه ،را لمس می کند او اوقات یگاه

 نیا ،خوانش انجیل در. دریافت می کند یفور اطاعت ، پاسخ گنالیسبا ارسال  واقع

 .دیباش داشته ذهن در را ریتصو

 مرا" ،گفت او به و کرد دایپ را پیلیف او. برود لیجل به که گرفت میتصم یسیع بعد روز 

 ."کن دنبال

 یسیع ،است لیجان در فراخواندن یداستانها ریسا مانند نیا. کند یم صدا را پیلیف یسیع 

 آنها به دنبال او می روند. و" به دنبال من بیا" است واضح احضار این ،در حال گذر است

 ها داستان نیا. می دهد یفور پاسخ ،شنود یم را چوپان سوت ،گوسفند نکهیا مثل درست 

 عنوان به بلکهبدانیم  ،دیگران افتاده یبراکه  یاتفاق به راجع ما که ستین نیا یبرا فقط

 دیبا که مانگونهه ،یشاگرد یبرا است ییالگو نیا. شود فیتعر ما یبرا یا سمبل نمونه

 آیا  است؟ نطوریا ایآ اما. کنند یم دنبال او را هم شاگردان ،زند یم صدا پروردگار. باشد

 رایز ستینای  ساده یلیخ کار نیا مییبگو است ممکن  چرا؟ است؟ یسادگ نیهم به شهیهم

 آن در خداوند کلمه: می شوددر ابتدای خوانش گفته . میستین شاگردان آن خاص تیموقع در

  کجاست؟ صریح ارتباط نیا. است نطوریهم نیز امروز مییبگو است ممکن.بود نادر روزها

 میبشنو گونه نیا میتوانست یم اگر. کند یم صدا پیلیف مثل را ما یسیع که میشنو ینم ما

 مطمئن اوقات یگاه ،استدشوارو  کننده جیگ اریبس زیچ همه اما ،کرد یم فرق مسلما

آمده  لیانج که در یآسان به یزندگ در زیچ همه گاهی. دارد وجود صدا زدنی که میستین

  است.یدن آن شن در مشکل بلکهنیست  تماس عدم امر نیا لیدلبنظر نمی رسد. 



آن را تشخیص نمی  شهیهم اما است یعاد یامر باال رفتن سن با ییشنوا دادن دست از 

 آن بر است ممکن چگونه.  میباش ناشنوا یکم میتوان یم ما همه ،خدا یندا مورد در دهیم.

 م؟یکن غلبه

 ایب ، بشنو و ایب" ،باید گفت دیشا مازمان   یبرا و "نیبب و ایب" دیگو یم لیناتانائ به پیلیف 

ی باقی نمی ماند که حرفی برای تیشکا دیگر ،برای شنیدن وقت نگذاریم اگر".  کن گوش و

 یبرا وقت اختصاص ،دادن گوش یبرا گذاشتن وقت ؟است معنا چه به نیاما وجود ندارد. 

 نیآنال اگر یحت ،رشتیب هرچه خدمات انجام در شرکت یبرا ،مقدس کتاب خواندن ،دعا

 .باشد

 آن به زین ما که دارد وجود زین یگرید زیچ اما هستند انجام یبرا یخوب یکارها نهایا همه 

 یموانع چه. میکن برطرف را آنها دیبا که باشد داشته یموانع است ممکن دنیشن. میدار ازین

 ما.  میندار دنیشن انتظار رایز میشنو ینم ما دیشا در ابتدا،  باشد؟ داشته وجود است ممکن

 بلکه ،کند ینم صدا را یکس خدا میکن یم فکر که لیدل نیا به نه ،میبشنو که میندار انتظار

 او دیشا. میدار یاشتباه تصور فرا می خواند خدا که نحوه ای مورد در که است لیدل نیا به

 او اما کند صدا فرد هوشمند ای ریوز ی همچونفراخوانبا  را خاص افراد ،افراد از یبعض

  کند؛ یم صدا را یعاد مردم خداوند. ستین درست نیا !کند ینم صدا را من مانند فردی

  ،دپوستیسف ،پوست اهیس زنان و مردان ،انیهودی ریغ ،انیهودی ،رانیباجگ ،رانیگیماه

.  شوند یم العاده فوق و کرده متحول را آنها او یندا اما یعاد مردم  نوع همه ،گناهکاران

 .ماست یفرد ندای نشانه ما از کی هر یبرا دیتعم غسل

 زند یم صدا آن با را ما خدا که یا تجربه نوعدر رایز میباش دهینشن ما است ممکن ،ا  یثان 

 با را ما خدا که ، پل سنت مانند ،ستین کیدرامات رییتغ لزوما   نیا.  میدار یاشتباه تصور

 و روزمره اتدر لحظ تواند یم نیهمچن او.  باشد است ممکن گرچه ،زند یم صدا آن

 کرده هیهد ما به شیها تیقطع عدم و ها یدشوار با که یا لحظه در اکنونهم  ،باشد یعاد

 به ،پیلیف مانند یافراد ،گرانید قیطر از خدا یندا است ممکن که دینکن فراموش.  است

 .برسد ما



 میخواه ینم ما .هیم بشنویمنمی خوا که است نیا میشنو ینم که یتر یجد لیدل ،نهایتا 

 هیشب یکم دیشا ،میستین راحت شدن کینزد با ما. می گیریم را مانیگوشها نیبنابرا میبشنو

 در زدن قدم حال در روز یخنکا در را پروردگار یخدا یصدا یوقت که میباش حوا و آدم

 گناه احساس ما دیشا  کردند پنهان باغ درختان انیم در خدا حضور از را خود دندیشن باغ

 مرا کجا از" ،لیناتانائ با خداوند یگفتگو از میتوان یم ،است نیچن اگر. میباش داشته شرم ای

 را ما ،ندیب یم را ما یسیع. میببند دل" دمید ریانج درخت ریز در را تو من" ،" ؟یشناخت

 میکن احساس است ممکنمان آگاه است. بد و خوباز  ،ما خود از بهتر او ،شناسد یم

 آنچه تا دیآ یم او م؟یکن پنهان ندیب یم او که را آنچه چرا اما میدار کردن پنهان یبرا یزیچ

 .دهد شفا و ببخشد است شده پنهان را

 بلکه میترس یم میا بوده ای و میا داده انجام آنچه از که لیدل نیا به نه میشنو ینم دیشا اماو 

به  او. میشو آن به لیتبد ای میده انجام شود خواسته ما از است ممکن آنچه از ترس لیدل به

 یکاف اندازه به حاضر حال در ما. میخواه ینمکه ما  داردانتظار انجام وظایفی دنبال خود 

 یکاف اندازه به در حال حاضر ما ،استگیر سخت کارفرمای کی او ،میهست مشغول

 چه نهایا کهبیاندیشید  و دیشو متوقف اما اینها از نوع بشری است همه. میهست خوشحال

 با ،خواهد یم را ما یخوشبخت ،دارد دوست را ما که است یکس خدا.  هستند یبیعج افکار

 که او بدون ایآ. میکن گوش میخواه ینم ما و کند یم مهیا ما یبرا را زیچ همه لیم کمال

 من تا دییایب من شیپ  کرد؟ میخواه دایپ یشتریب سعادت ،استنور و قتیحق ،سعادت منشأ

 او اما ،باشد داشتهدر نظر ما یبرا یا فهیوظ او دیشا ،دیگو یم او ،دهم آرامش شما به

 میشو یمده فراخوان نور به ما"  سبک من بار و است آسان من وغی" دهد یم قول نیهمچن

 یم حیترج واقعا   ایآ .بریم بخواهیم در تاریکی به سرنور می تواند آزاردهنده بشد اگر  و

 ما خواهد یم خدا که میشو لیتبد یمردم به که است نیا فراخوان  م؟یبمان یکیتار در میده

آن را از دست دهیم چه چیزی عایدمان می  اگر. میباش واقعی مان خود در این حال و میباش

 سگمثل  به دییایب نیبنابرا خواهیم داشت. آرامش و یشاد ،میکن دایپ را آن اگر اما و ؟شود

 در را مهم یصدا کی تا کند تیز را خود یها گوش ،کند تمرکز دیبا او ،میبرگرد گوسفند



این  در تنها نه که باشد آماده و بشناسد را صدا که ردیبگ ادی ،بشنود صداها از یاریبس انیم

 تا ،"مینیبب مییایب" ،میبشنو را صدا آن میتوان یم ایآ .کند اطاعتروزانه از او  بلکه مورد

در  را او ما"شادی کنیم  ،بازگو می کنیم خود یبرا که همانطور لیناتانائ و پیلیف همچون 

 پسر تو خاخام‘.  "ناصره از وسفی پسر  یسیع ،یافتیم امبرانیپو  قانون در یموس نوشته

 .  ’یهست لیاسرائ پادشاه تو یهست خدا

 نیآم 


