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 . د ییایزحمتكشان نزد من ب یشما ا همه  

به سخنان خود ادامه داده و گفت:   یسیآن وقت ع در 

تو را سپاس   ن،یخداوند آسمان و زم یپدر، ا ی»ا

و خردمندان    انیامور را از دانا  نیكه ا میگویم

.  یادالن آشكار ساخته پنهان داشته و به ساده 

»پدر  27 بود. نیپدر، خواست تو چن یا یآر 26

جز پدر،   کسچ یرا به من ِسپرده است و ه ز یچهمه

   شناسد،ی پدر را نم کسچ یو ه شناسدیپسر را نم

نزد   دییای»ب28را فاش کند.  ز یچ همه خواهدیمپسر 

زحمتكشان و گرانباران و من به شما   یتمام یمن ا

و از   دیر یمرا به گردن گ وغی29خواهم داد.  یآرام

بردبار و فروتن هستم و به   نم رایز  د،یابی میمن تعل

من  وغی رایز 30خواهد داد،  ی شما آرام یجانها

 آسان و بار من سبک است.« 

  اد یمدرسه خود را به  یپشتکوله  نیاول  دیتوان یم ایبه عنوان مثال ، آ د؟یاور یب اد یروز اول  را در مدرسه به  دیتوان یم ایآ

مدرسه  اول پسرمان را  یپشتکوله  یکه ،چه زمان  اورمیب ادی توانم هنوز به  ی اول مدرسه خود را ؟ من  م  یدر روزها ای د؟یاور یب

درست و منطبق    ز یهمه چ  نیبرساند. بنابرا بینامناسب به کودکان آس یکوله پشت ک ی یکه حت میدیترس یم ار ی. ما بس میدیخر 

بدتر  ار یبس یز یکه چ میدان ی چون م میاکنون ما به شدت دردناک هست آن را ُخرد کند.  د یتحمل کند ، نبا دیکه پسر با ییبارها بود.

کنند:   یم یادآور ی ها تظاهرات کنند. آنها به ما  ابانیما مجبورند در خ ندانآنقدر بد که فرز  یحت ! میاها قرار داده بچه یبر رو

که   یاز کودکان یار یها تکان دهنده هستند.  و به خصوص در مورد بسبچه یصداها نی!" ادی ما را به سرقت برده ا ندهی"شما آ

بر دوش ما   ینیبار سنگ  نیکنند .همچن یکار  نیچن ند دار فرست نا آنه  رایز  .  کنم  یفکر م ، خود را اعالم کنند یِ تینارضا توانندینم

 یقرار م ر یهمه  ما را تحت تأث یآگاه  نیدشوار کرده است. و ا نده یآ یِ نسلها یرا برا یما ، زندگ یزندگ یوهیش رایگذارد ز  یم

وجود دارند که مانند   ز ین یشمار یب یافتد ، بارها  یما اتفاق م یایکه در دن یموارد نی. عالوه بر اکسانیبه طور  ر یدهد جوان و پ

از  یار یمشکل شده است. بس ای که خراب شده  یدر مورد شغل ، روابط  یوزن در پشت ما  قرار دارند. نگران لویهزار ک

  دنیکه نفس کش یور شوند. به ط  یم نیسنگ مانیشانه ها یبه شدت بر رو  ز ین میشو یخودمان مرتکب م نیکه ما در ب یاشتباهات

   توانم نفس بکشم!"   ی"من نم :میکن ی ناله مو  میچه کار کن میدان   ینم گر یو د میما در بدن و روح شکست خورده ا. د شو یدشوار م

که ُخرد شده اند است.   یافراد یامروز به خصوص برا دیگوی م یسیکه ع ی.  سخنانافتی می از کجا نجات خواه  میدان ی... و نم

را در طول عمر   یهودی ۲۰۰۰  انیکرد ، روم انیکلمات را ب نیبار ا نیاول  یبرا یسیکه ع یی، جا لیجل یایدر  یکیدر نزد

شنوندگان   مانیتیها و  وهیها هنوز در خاطرات مردم تازه بود. ب یز یخونر  گر یو د نیا ی. خاطرهکشیدند بیصل یبر رو یسیع

 نیاز ب یرا درک کرد، که به سخت نسانا ی. او ضربه روحندیرا در چشمانشان بب یدی توانست غم و ناام یسیع بودند. یسیع

همه  آنها را درک کرد.  و   یسی. عرندیآنها بم  یمجبور بودند برا گران ید رایکه خود را به گناه متهم کرده اند ز  یکسان یرفتند. حت

  نیببرد. و به هم نیب از مردم را   نیهدفش بود که ،بار سنگ نیا  قا  یآمد. دق یسیبود که ع یدیناام نیبه خاطر چن قا  یقلبش باز شد! دق

زحمتكشان و   یتمام ینزد من ا دییای: " بخواندیاو امروز ما را م  نکهیرفت. درست مثل ا یاست که او  به سوگوار  لیدل

متفاوت از آنچه من عادت   یصدا  نجایشود.  در ا یشنوم ، قلبم باز م یرا م نیا یخواهم داد!" وقت یگرانباران و من به شما آرام

واژگان   چیه .....و اشیمشنود ب خ کنم، یدار یدهد: اگر محصول را خر   یما را وعده م یغاتیتبل چیرسد. بدون ه ینظر م بهکرده ام 

 یاما عیس    کنم.  یزندگ نده یدر آ  دیچگونه با  دهدیم فی تکل  را اشتباه انجام دادم و   ز یهمه چ  خوشداری کند که   مرا  یاخالق

که   ییها  ینیها و سنگ ی. با همه  نگرانمییایب میهمانطور که هست میتوان ینزد من! م هب ای: بد یگو یرا به ما م ز یچ کیفقط  حیمس

  یصدا کند ، م  نگونهیما را ا یسی. اگر عمییایب می توان ی. ما فقط مندبا تمام احساساتمان که ناقص هست م یدر طول سال ها انباشته ا

تواند   یاست. م ز یکار خدا شگفت انگ نی. ام یما در کنار او باش هخواهد ک یکند. خدا م یخود خداست که ما را دعوت م ،م یدان

که ما   یباشد که گناهان نگونهیتوانست ا یکند. م یوجه ما را صدا نم چیباشد که،  خداوند به ه یم گونهن ی: و امتفاوت باشد یلیخ

آن را داشته باشد و ما را با تمام   یخدا به اندازه کاف تیشده باشد، که در نها ادیخدا آنقدر ز  ی، برا می انسانها در طول آن انباشته ا

کند ، او ما را تنها   یکار را نم نی. اما خدا اابدیتواند نجات  ینم گر ید  ایدن  دی توانست بگو یمشکالتمان تنها بگذارد. خدا م

ل کند! در  را حم یز یهر چ  دتوان یآنقدر گسترده است که او م یسیع یها! شانه دی آ ی به سمت ما م یسیع قی! و او از طر گذاردینم

  یخداوند بر آنان دار یپا بّتِ حقدر مبلندتر است، به همان  نیکه آسمان از زم یابه اندازه رایز  در حال خواندن است: "  ۱۰۳مزمور 

گناهان ما،   دهد یقدر اجازه مکه مشرق از مغرب دور است، خداوند به همان  یابه اندازه  است.  میعظ دارند،ی م ی که او را گرام

گسترده   یبا شانه ها ز ین یسی. عدیکار خدا به اتمام رس نیهمه  ا یسیع ق یطر  . از میآموز  ی را م نهایا همه  ااز ما دور شود. " و م 

  یبه متن اصل یزحمتكشان و گرانباران. وقت یتمام ینزد من ا دیی ایب:   دیگو ی است و سخنان خود را م  ستادهیخود در مقابل ما ا



از افراد مدرن  یار یبه استراحت من!" بس ایتواند ترجمه کند: "ب یآشکارتر است: م یسیع ی، معن  میکن ینگاه م یسیسخنان ع

ما انسانها     . کار مهم است در استراحت  به همان اندازه   . میبه استراحت دار  اجیبر کار احت ما انسانها عالوه که  شوندیمتوجه م

.  میر یبگ یروز مرخص کی دی مشخص کرده بود که ما انسانها با نشیال  در آفر است که خداوند قب لیدل  نیو به هم . میستین نیماش

تلفظ   ز یهمه چ یدرباره  رااو سخنان نعمت خود  رایبه نظر برسد. ز  نشیدر آفر  د یاسترحت با نیدهد  چگونه ا  یخدا به ما نشان م

، خدا استراحت    یسیع قیکند. از طر  یم فاش یسیع قیکلمه است که خدا دوباره از طر  نیا قا  یخوب است!" و دق نیکند: "بب یم

شده است.   لیتبد یبه خوب یسیدر ع ز یبد ما اطالع دارد. همه چ یدهد. او از گناهان و بارها  یو محکم را به ما م ییشنبه نها

و شک و   یدیکه ناام ییعشق باشد. در جا دی داشته  با  عدالت برقرار شود. آنجا که نفرت وجود دیآنجا که گناه وجود داشت ، با

که به خودمان وارد   ییما و تمام فشارها یو اعتماد به نفس باشد. عالوه بر مطالبات فراوان جامعه مانیا  دیوجود داشتند ، با دیترد

ما ،   یاست! "  برا یسیخوب در ع یکلمه  نی. "اکنون خوب است! ام یدار   اجیخود احت یطرف خدا ز سخنان ا نی، به ا میکن یم

هستند به استرحت ما دشوار  یرا که در زندگ ییزهای بدان معناست که ما  همه  چ نیمکث است. ا یواقع یکلمه به معنا نیا

بار  دیاز ما با  کیدانم که هر   ی. من ممییآ یم رونیب ر یکار شر  ی و از همه  میکش ی.   ما در آفتاب لطف خدا دراز ممیِکشیم

شما انجام داده باشد   یرا برا یکار  یکس دی است. شا نیافراد بر دوش آنها سنگ گر ید  ی، بارها یبرخ ی. برا میخود را تحمل کن

اوقات احساسات   ی . گاهدیاو را ببخش  دیتوان یو نم د یآورد که تلخ شده ا  یآنقدر فشار م گر ی گناه د نیقابل تحمل است. و ا ر یکه غ

: "اکنون خوب است!" رها کن.  دی گو یبه ما م یسی. عدینفس بکش تیو عصبان جانیاز ه  دیتوان یم یاست که به سخت یآنقدر قو

که   باشد نیسنگ یتواند به قدر  یبار م نیا ی. و حتدیبار خود را بر دوش من بگذار. اما ممکن است که خودتان مرتکب گناه شو

خود حمل   یشانه ها یتواند همه آن را رو ی، که م  دیقرار ده یسی. فقط همه را در مقابل عدیتوان تحمل کن ینم یبه سخت یزندگ

است که ما  ارتباط   یبدان معن نی. امیکند تا در کنار او باش  یکند ، ما را دعوت م ی" صدا مایسخنان خود را "ب یسیع یکند. وقت

 ز یتمبر ن کی یهستند که حت کیچنان نزد یسیوجود ندارد. خدا و ع یسیخدا و ع نیب یفاصله اجتماع چی. هم یدار   با او  یکینزد

ماسک و بدون ترس از آغوش   کی. بدون م یباش کینزد یلیخ یقدر  نیخواهد که ما هم ی . و خدا مرد یبگ یآنها جا  نیتواند ب ینم

  یسی. اما عمینیب ی است که خدا را رو در رو م نگونهی. و ام یدر کنار او باش  اخواهد که م  یو م ستادهیگرفتن ، خداوند در بهشت ا

طا کند.  خواهد به ما ع یکه او م م یبهشت امروز آشنا شو نی از قبل با ا  میتوان ی. ما ممیر یبگ ادیحاال از او  نیخواهد که ما هم یم

  یاست که شاگردان خود را به سراسر جهان م  لین دلی . به هممیر یبگ ادی خواهد که ما از او  ی آسان است. و او م یسیع وغی

که هرچه را که من سفارش داده   د یاموز ی... و به آنها ب دی ده د یدهد: "برو به سراسر جهان و آنها را تعم یفرستد و به آنها دستور م

با   میتوان یدهد  چگونه م ی م شان. او به ما نمیر یبگ ادی یسی از ع  دیما  با ی آسان است در تمام زندگ یسیع یهاام نگه دارند!" بار 

دهد  چگونه   ی . او به ما نشان ممیخود رفتار کن یبا خانواده ها میتوان یدهد  چگونه م ی . او به ما نشان ممیدشمنان خود مقابله کن

  قیاز طر  نهای. همه  امیمقابله و رفتار کن زهایچ گر یبا پول ، با کار با ازدواج خود و د م،یخود  رفتار کن یبا روابط جنس دیبا

 یاست. "برا یکارها خطاب بر چه کس نیکه همه ا دیگو یبه ما م نیهمچن یسی. و سپس عرد یگ یبه خود م یآسمان تیفیک یسیع

دانم که   ی، م دی به همه بگو یسیوجود ندارد. اگر ع یاستثنائ  چیبه همه اعالم  کرد، منظورش همه است ه یسیع یهمه!" وقت

،   یتمام د یگو یم یسیع یانسان هستم! وقت  یذره از تمام  کیاست که قطعا  به همه ُمتعلق دارم . من هم   لیدل  نیمنظورم به ا

که دشمنان من   یخواهد به کسان یم نیهمچن یسیبا آنها مشکل دارد. عکه  یافراد نیهم است. همچن یگر ید  یمنظورش به افراد

برود که هرگز  یخواهد به سراغ کسان یسواد هستند باشد. او م یبو  کردهل یباشد که تحص یخوهد با کسان ی هستند ، برسد. او م

  یلی آنها خ  یدانند. و برا  یم یرا از بدر بچگ ز یبرود که قبال  همه چ یخواهد به سراغ کسان یم نیاند و او همچن  دهیاو را نشن

   یباشد که دارا یخواهد با کسان یم نیهمچنرفتند و او سایبه كل یكه تازه اتفاق یخواهد به سراغ كسان ی خسته کننده شده است. او م

به خدا   یسیبه همان اندازه که ع قا  ی. دقمیخواهد که ما با او باش یخواهد با همه  ما باشد. و او م یم یسیدارند. ع ق یاعتقاد عم

، خطوط    اتاوق یداشتم ... گاه  یاوقات نمرات خوب یمن بعض لیخواهد به ما وصل شود. در دوران تحص ی متصل است ، او م

  یسیم. در کالس مدرسه عنمره هست نیدر ا تیدر خطر عدم موفق یحت ای هستم  یدادند که در کجا ناکاف یهشدار م میقرمز ضخ

  لیدل  نیکرده است. به هم جادیما ا یبرا یسیکه خود ع  میر یگ یآن درجه را م شهی. ما هممیباش ز یآمتیموفق  شهیهم  میتوان یم

 ن یبه نزد او! آم ایب نی، ناقص ، نامناسب با او وجود ندارد. بنابرا  یکافنا  یسیع یاست که برا

  

   


