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Römer 11,25-32: 
 ۳۲ یال   ۲۵ اتیآ ۱۱ باب   انیروم

 ها ام ت یپر   که  یمادام  که  د یانگار  دانا  را   خود   مبادا   که  دی باش خبریب  سر    ن یا   از   شما خواهم ینم برادران   ی ا  را یز  ۲۵

 . است  گشته یطار لیاسرائ  از  یبعض  بر یدلسخت د،یا یدرن

  خواهد  ظاهر  یادهنده   نجات  ونیصه  از  که  است  مکتوب  چنانکه  افت،ی  خواهند  نجات  لی اسرائ   یهمگ  نیهمچن  و  ۲۶

 برداشت؛  خواهد  عقوبی از  را ینی دیب  و شد

 . بردارم را  گناهانشان که یزمان در شانی ا  با من عهد  است نیا و ۲۷

 . محبوبند اجداد خاطربه ار یاخت  به نظر  لکن دشمناناند،  شما  بجهت  لیانج به نظر ۲۸

 . ستین  بازگشتن خدا ودعوت نعمتها  در که رایز  ۲۹

 د، ی افتی رحمت شانی ا ینافرمان  سبببه اآلن و دی نبود خدا  عیمط سابق در  شما که همچنان رایز  ۳۰

 ۰شود  رحم  ز ین  شانیا  بر  شمااست بر که ی رحمت بجهت تا شدند نافرمان اآلن  زین  شانیا  نیهمچن  ۳۱

 . دی فرما رحم  همه بر تا  است بسته ینافرمان در را همه خدا  رایز  ۳۲

 ی اشتراک  وجه  چه  انیحیمس  شما  و  انیهودی  ما: "  کندکه  یم  مطرح  یسؤال  ،  هودی  لسوفیف  و  شاعر  ،  بوبر  نیمارت*

 ی برا   ما  انتظار  ،  است  بازگشت  ی برا  شما  انتظار."   انتظار  ک ی  و  کتاب   کی:"    دهد  یم  پاسخ  نگونهی ا  خود  او  و "  م؟ ی دار

 م ی توان  یم  ما  که  دارد   وجود  یلحظات   و  ؛   م ی بکش  انتظار  گریکد ی  با  یهمگ  م یتوان   یم.  منتظره   ریغ  و  نشده  ینیب   شیپ   آمدن

 یحی مس  ی برا  یهودی.    م یشد   جدا   گریکد ی  از   سرنوشت  با  یچ ی سرپ   لیدل   به  گذشته  در  از  ما.  م یکن   هموار  او  یبرا   را   راه 

 ان یح یمس  یبرا   جسارت  در  انیهودی.    است  افتاده  یاتفاق  چه  گذشته   در  بداند  خواهد  ینم  ،که  است   درک  قابل  ریغ  و  مبهم 

 توسط   که  است  یشکاف  نیا .  انداختند   مخاطره   به  را  خود  گذشته  در  یرستگار  یاطیاحت   یب   با  که  چرا  درکند  قابل  ریغ

 ی ناش   خدا  جانب  از  كه  یوحدت  كی  به  ما  كه  شود  ینم  مانع  اما .  گذاشت  سرپوش   آن  بر  توان   ینم  یانسان  یروین  چیه

 . " م ی نكن  نگاه  شود یم

 انکار   بدون  بوبر.  بود  انیحیمس  و  انیهود ی  ن یب  اختالف  گرفت  قرار  د یتأک  مورد  که  یزیچ  تنها  قرنها  ،  زیعز   ی اعضا 

  ش ی ب  تیحی مس  ،  قتی حق  در.  کند  یم  انیب   نجای ا  در  را  یاساس    واشتراکات  ها  شباهت  ،  کند  یم  جدا  هم   از  را  آنها  آنچه

 به.  قیعت  عهد  کل  واقع  در  هاو  وعده   ،  فرمان  10  ،  خدا  کی   به  اعتراف:  است   مشترک  ت یهودی  با  یگرید  نید   هر  از

 . م ییبگو سخن یح یمس-هودوی جیرا  سنت کی از  که است یمنطق لیدل نیهم

 ،   کردند  انیهود ی  تیاذ   و  آزار  به  شروع  ها  یناز  یوقت.  کرد  منتشر  ۱۹۳۳  سال  در  را  شده  نقل  جمالت  بوبر  نیمارت

  رخ  بعد  سال  ۱۲  در  انیهودی  هیعل  آلمان  کشور  نام   به  آنچه.  شد  کوتاه   ناگهان  آلمان  در  یح یمس  متکلمان  با  یو  یگفتگو

 ی آلمان   کی  که  است  وحشتناک  چنان  تس،یشو* آ  تا"  Reichspogromnacht"  تا  گرفته"  نورنبرگ  نیقوان"*  از  ،  داد

 از   دوران نیا  هرگز.  است   مغرضانه  احتمالا   ، است  ده یشن   ان یح یمس   و  انیهودی روابط  درباره    که  آنچه  کند  یم  فکر  که

 . است کرده  ل یتبد  خیتار  یشهدا  نیتر  ده ید  شکنجه یکی به  را انیهودی ژهیبو شود  ینم فراموش ادهای

 ۹:۱۱  فصل  در  رسول  پولس.    کرد  م ی خواه  تأمل  لیاسرائ   و  سای کل  نیب   روابط  مورد  در   ،  کشنبهی   نیا  یعباد  مراسم   در

 اعتراف   با  او.    کند  یم  میتقس   مختلف  یها  بخش  به  را  نامه  اول  قسمت  او  ایآ .  است  پرداخته  موضوع  نیا  به  انیروم

  جدا "  است  یسیع  حیمس  در  که  ،  خدا  به  عشق  از  را  ما  تواند  ینم   کس  چیه  و  کس  چیه"  که  گرفت  جهینت    روزمندانهیپ

 نی ا  برابر  در.  کرد   بیتکذ  را  خدا   حیمس   لیاسرائ  خدا  ده یبرگز  قوم   چرا  که  کند  یم  دنبال  را  سؤال  نیا   اکنون  او  ،  کند

  هاام ت  به  نجات  شانی ا  لغزش  از   بلکه!  حاشا"   ،  نه:  او  پاسخ"  است؟  کرده   رها  را  خود   قوم   خدا  ایآ: " پرسد   یم  او  ،   سؤال

 که   دهد   یم  قرار  بشر  یرو  شی پ  در  را  ییها  راه  اوقات  یگاه  خدا   ،   وجود  نیا   با .  آَوَرد    د ی پد  رت یغ  شان یا   در   تا   د یرس

 راز  و  رمز  نیا   مورد   در  که  دارد  ارزش   و  ،  کند  یم  صحبت"  راز   و  رمز"  مورد   در  پولس.    میعاجز   آن  درک  از  ما

. شود   یم  یناش  خدا  مانیا   از  که  ی قدرت  ،   گرفت   م ی خواه  قدرت  خود   مانیا   یبرا  ز ین  ما  صورت  نیا  در  رایز .  کند  قیتحق 

 دشمنان   انیم  در (۲)،  دی شو  نیآخر   ابتدا(  ۱: )کنم   آشکار  مرحله  سه  در  را  خدا   یها  راه   از  راز   و  رمز  نیا   خواهم   یم  من

 .  دی ده قرار مهر و محبت مورد را  مانانیا  یب.( ۳)  د یکن  دای پ  را مانده یباق  زانیعز



ا یعم  پولس . كنند  دور  نجات   از  را  خود  نی بنابرا  و  ورزند  امتناع  یسیع  به  مانیا   از  او"  شاوندان یخو"   كه  است  نگران  قا

 نجات  ما  که  کند  ینم  نیتضم  رسول  رایز  چرا؟ .    کند  واگذار  آنها  به  بهشت  در  را  خودش  یجا  که  بود  حاضر  یحت  او

 توسعه  و  کرده   حفظ  را  آن  دیبا  سایکل  که   م ی باش  داشته  یحیمس  یغاتیتبل  شرکت  کی  که  ستی ن  نیا  تیمامور.  افتی  م یخواه

 ی ایدر  در  یامداد یها سازمان   امداد یگروهها که یکار با  سهی مقا قابل - است نجات مورد در  نیا  ، عوض در.  دهد

  ی زیچ   نیا  اگر.  است  رسالت  یبرا  یریتصو  نیا .  شوند  یم   خارج  آب  از  مرگ  از  قبل  افراد :  دهند  یم  انجام   ترانهیمد

 می دار اعتقاد او  به  که  ییخدا  رایز !  است  نجات  مورد  در  اما. م یبگذار   کنار  را  شرکت  کل  د ی با  ، بود  مردم   نجات  از  ریغ

  کنند فکر است ممکن ،  نندیب یم  دیسف   بلند شیر  با را آزار یب  و ریپ  پدربزرگ که یکسان  فقط. ردیگ ینم آسان را گناه 

  ت یواقع  نیا  اما.  بخورد  شکست  یکس   دهد  ینم  اجازه  بخواهد  او   اگر.    ست ین    کوچک  آنقدر  ما  همانند "  زیعز   یخدا"  که

 هر.  است  خدا  رحمت   معجزه   کی   ن یا  ،   ستین  تی واقع  از  ری غ  یزیچ   ،   است   ده یکش  رونی ب   گناه   انوسیاق   از   را  ما  او  که

ا   ، کند  تصور  ساده  مسئله  کی    را  معجزه   نیا  که  کس  ان یب   نجای ا در  پولس  که  کند  یم   آشکار را  یینها  قتیحق   کی  مسلما

ا   مصلوب   حیمس  پدرما:  کند  یم  آگاهانه  یلیخ   را  نیا من  -  و  م ی شو   زده   شگفت دی با  ما.  کند  رحم   همه  به  خواهد   یم  ،واقعا

 از   نانی اطم"  اصطالح  به  ،   دهد  ینم  آزار   را   ،شما  شدن  گم   احتمال  اگر.  دیکن   عبادت  معجزه   نیا   از  قبل  -  م یگو  یم

 . باشد خام  الیخ و باطل فکر ک ی تواند یم فقط شما" نجات

 یم .  است  آب  و  غذا  ،  سوخت  بدون  ،   دارد  هم   ینشت  که  قیقا  کی   در  ،  آزاد  یایدر  در  شدن  شناور  حال  در  لیاسرائ

  روشن   او  یبرا!    است  یحتم  او  قوم  ،   شدن   غرق  قیقا   از  نجات   صورت   در.  دیفهم  آنجا   در   را   پولس   ی قرار  یب  توان

 یاصل  یساهای کل  که  است  یزی چ   همان  نیا .  ندارد  وجود  حی مس  از   ریغ   به  آنها  ی برا  یگرید  نجات  ق یقا  چیه  که  است 

  ی نجات  چیه  یسیع   حیمس  از  گذشته  اما.    اند  داده   انجام   نده ی نما  عنوان  به  گذشته  دهه  چند  یط  کشور  نیا  در  پروتستان

 ! ندارد وجود رسول یبرا

  د یگرد   یپسر  فرزند  صاحب  سرانجام  ،  ریپ  م یابراه  ،  انتظار  سالها  از  پس!  بود  شده   شروع  دوارانهی ام  یلیخ   داستان  کل

 قوم   نیا  از.   است  شده   سهیمقا  آسمان  ستارگان  یتمام  اندازه   به   آمدکه  خواهد  وجود  به  یم یعظ   قوم   او  از  که  یفرزند  ،

  ،   صبر   و  مانیا   چقدر ".    ابند ی   یم  برکت  نیزم  ی ها  خانواده    ع یجم"   او   از   که  یکس  ،   د ی ایب  دی با  سرانجام   جهان  یناج

 رش یپذ  در  ،   شکست  و  امتحان  در  ،   عتیشر  احکام   مورد  در  ییها  بینش  و  فراز  چه  ،  مبارزه   و  تیمحروم  قدر  چه

  است   ده یرس  فرا  آن  زمان  که  اکنون  و!  یگرید  قرن  به  قرن  کی  از  نجات  انتظار  در  ،  رنج  و  اعتراف  در  ،  انیعص  و

 را   یکس"  دی با  لیاسرائ:  رفت  شی پ   دی با  چگونه  که  است  واضح  ،   یانسان  دگاه ی د  از!  کنند  یم  رد   را  انتظارات  خدا  قوم  ،

  یامپراطور کی همانند جهان  دی با نجات پس ،  بود افتاده  اتفاق  نیا اگر. ونددیبپ او به و ردیبپذ  ، بشناسد  را" دیآ ی م که

 : شود  خدا با  دوباره  د یبا  جهان تمام   حیمس قیطر از  نیبنابرا.   افتی یم گسترش

 . قومها ریسا  سپس  ، لیاسرائ   ابتدا

  عنوان  به  را   یسی ع   مردم   تی اکثر ":    شد   مطرود"  کلمه  یواقع  ی معنا  به  ی انسان  محاسبات   ن یا.  داد  رخ  ی گرید  اتفاق  اما

  آنجا   از.   م یشد   اول  -!  ما  -   م ی شد  اول"    ما  یعنی"   ها  نیآخر  و  شدند  آخر   ،  لیانج   به  توجه با  ها  نیاول.   کردند  رد  یناج

 ی عروس  زیم  دور  م یتوان   یم  ما   همه  ناگهان  ،   کردند  رد  را   را  شده   یزیر  برنامه  دعوت  نیا   ابتدا  در  همانانیم  که

 ی پادشاه .  کند  یم   هموار  ها  ملت  ریسا   نیب  در  تیمأمور  یبرا  را  راه   لیاسرائ   امتناع:  است  بیعج   فکر  کی  نیا.  م ین یبنش 

 داشته شدن   یجار   ی برا یمانع رودخانه اگر. ابدی یم ادامه گران ید  با ،  کنند  امتناع یبرخ  اگر. ستین  توقف   قابل خدا 

 که   یکسان.  است  حیمس  بازگشت  و  معاد  نیب  لیانج   گسترش  داستان  ،  قانون  نیا  طبق .است  یگرید   بستر  دنبال  به  ، باشد

 ی اریتعدادبس "   ،  خداوند  ییراهنما  و  برنامه  طبق  ،  حال  نیهم  در.  شوند  یم  نفر  نیآخر  اند  شده   انتخاب  بار  نیاول   یبرا

  ستند ی ن  یهودی  ریغ  و  یهودی   همه  تعداد  ن یا  ، "  انیهود ی  ریغ   از  یتوجه  قابل  تعداد. "شوند  یم  اضافه" انیهودی  ریغ  از

 ی برا  ،  اند  داشته  یپرست  بت  به   مانیا   که  یازکسان  و  است  کرده   نییتع  خدا  که  است  یمتنوع  و  کامل  تعداد  نیا   بلکه  ،

 که   .داند  یم  خدا   فقط   ،   شود   کامل  تعداد  ن یا  یوقت.  است  شده   نییتع  خدا   توسط   ،  نجات  جه ینت  در   و   حیمس   به  اعتقاد

 میتوان   یم  که  یگرید  زیچ  هر  به  توجه  با  ،   حال  نیا  با  و  ندیگرا   یراست  معرفت  به  و  ابند ی   نجات  مردم   عیجم  خواهد ی م

 ن یبنابرا.  کرد  خواهند  تجربه  را  نجات  نیا  ،  کنند  یم  واگذار  حیمس  به  را  خود  که  یکسان  فقط  ،  م ی کن  جمع  مقدس  کتاب  از

  لیانج  که  م ی ده  بشارت  و  م یشو  نگران  خودمان  نجات  به  لرز  و  ترس  و  نجات  با  که  است  نیا  ما  یبرا  زیچ  هر  از  قبل

 یزمان  تنها  تیمأمور  نیا  هدف:  م ینکن   فراموش.  م ی بشناسان  جهان  همه  به  گران،ید   به  نسبت   تیمسئول   و  عشق  با  را

 خدا .  ابدی  ر ییتغ"    سای کل"  نجات  ناو  ی کشت  به  و  گردد  جدا   آنها  از   شان  شده   فاسد   بار   دهند   اجازه   مردم  که  شود   یم  حاصل

 .  است آگاه  ما زیچ همه بر

  حفظ   کنون   تا  را   آن   ،  سال  ۲۰۰۰  حدود  ،   تاکنون   او.  شود  هالك  لیاسرائ   او  قوم  كه  دهد  اجازه   خواهد  ینم  ن یهمچن  او

  شوند   یم  دی ص  ایدر   از  که  باشند  ینفر نیآخر  اگر" . افتی  خواهد  نجات  لیاسرائ   تمام "   سرانجام   نیبنابرا   و  ،  است  کرده 



ا   ،   یشدگ  طرد  نیا  همه  رغم یعل.  کند  یم  فاش  نجایا  در   پولس  که   است  راز  و  رمز   جوهر  نی ا .  بود  خواهند  آنجا  در  قطعا

 منتظر   یدرست  به  لیاسرائ .  است  نهفته  قول  نیا   تحت  انیهودی  تیمأمور.  رساند  یم  خوش  انیپا   به  را  خود  کار  خداوند  ،

ا یدق   ح یمس  اما. بود حیمس " رد یگ  یم  را   او گناهان"  که  کند،  یم  دور عقوبی از را  ها  شرارت   همه  که  است  یکس  همان  قا

 توبه  در   ها  نیتر   سخت  هنگام   در:  خدا  زیانگ  شگفت  یها  راه!  کرد  خواهد  یباز  لیاسرائ   با  حیمس  یسی ع  ،  انیپا  در.  

  منصرف  خود  هدف   از   یکس  که  دهد  ینم  اجازه  او اما.  هستند  دسترس   از   دور خدا   یراهها  ،  ظاهر   در. گردد  یم  باز

 ، .م ی کن خراب  را یزیچ ما که ییجا در یحت ،  برسد آن  به صورت هر  در چگونه داند  یم و شود

 ودعوت   نعمتها  در  که  را یز. .  محبوبند   اجداد  خاطربه  اریاخت   به   نظر  لکن  دشمناناند،  شما  بجهت  لیانج   به  نظر: " گفت  یو

 نکهی ا:  دی افتی  رحمت  شان یا  ینافرمان  سبب به  اآلن  و  دی نبود  خدا   عیمط  سابق  در   شما  که  همچنان  رایز .ستین   بازگشتن  خدا 

 چ یه.  کند   یم  ن ییتع  ،  کند  یم  دایپ   خدا   برابر  در  آن  در  که  را   یتی موقع  ،  کند  یم  احساس  لیانج   به  نسبت  یکس  چگونه

  امکرده   شما  یبرا  بارها  را  شانیا   ذکر  که  ندینمایم  رفتار  یار یبس   که  رایز .  دیا یب  کنار  خدا  با  وجه  چیه  به  تواند  ینم  کس

  یم  یهودی  كی   اندازه  به  ،   هستند  خدا   دشمن  ز ین  متأسفانه  باشند،یم  حیمس   ب یصل  دشمنان   که  کنمیم  هیگر  با  زین   حال  و

 فرزندتان   کردن  متنفر  و  پدرتان  به  دنی ورز  عشق  که  ستی ن  لیدل  نیا   به  فقط   نیا .  باشد  امر   نیا   رشیپذ   به  لیما  تواند

ا   گناه   که  هستند  لیدل  نیا   به  آنها.  است  پوچ . خداست  عشق   ینف  ،  بودن   استاد  یآرزو   هرگونه.  خداست  با  یدشمن  صرفا

  پولس  ،  دینیب  یم  که   همانطور  -.  کنند  یم  تحمل  زین را  خدا  جانب   از  یدشمن  ،  هستند  پابرجا  یدشمن  نیچن  در  که  یکسان

  بودن   یسیفر   از  یدی جد  شکل  وجه  چیه  به  نیا  ،  حال  نیا  با.  ستی ن  قائل  اوضاع  بودن  یجد  مورد  در  یدی ترد  چیه

 گونه  به  لیاسرائ  به  پولس.    است  ماجرا  یرو  بر  گذاشتن  سرپوش  معروف  قول  به  یبرا  بد   عشق   کی  فقط  نیا.  ستین

 ید یناام   در  متأسفانه.  متفاوت  یروش   به  فقط  ،  دارد  قرار  هدف  همان  به  دنی رس  راه   در  یکس  ییگو  که   کند   ینم  نگاه  یا

 . ستین یشک  لیاسرائ یفعل تیوضع

  ،   ها  وعده   رایز  چرا؟ .  هستند  خداپرست  -  هستند  متنفر  خدا از  که  یکسان.  هستند  محبوب  منتخب  انیهودی  حال  نیا  با  و

 آن   به  تواند  ینم  خدا  ایآ.  است  برگشت  رقابلیغ  است،  داده    آنان  پدران  به   به  خداوند  که  یخداوند  یها  تماس  و  ایهدا

 .   یوفادار ، خواهد ینم یگرید  راه  ،  خداوند اما! باشند متفاوت   توانستند یم یخوب به آنها کند؟  کمک

.  کند  ینم  ی نینش   عقب  ،  م ی باش  نداشته  مانیا   که  یزمان  تا  خداوند:  باشد  یبزرگ  بخش  یتسل  ما  ی برا  تواند  یم  نیهمچن  نیا

 قبل  و/  یآمد ایدن نیا به من ی برا تو /بودم  نشده  متولد هنوز  من که  یهنگام: " م ی خوان یم  را آن  شهیهم سمسیکر در

" /  یداشت وجود تو  شوم  ده یآفر تو دست به من نکهی ا از قبل" / بودم  شده   انتخاب تو توسط من ، بشناسم  را تو نکهی ا از

  ،   شوهر  کنار  در  او.  ماند  یم  آنجا  در  هنوز   هم   ما  مانیا  بدون   و  بود  آنجا  ما  یبرا  خدا  ،  م ی اوریب  مانیا  نکهیا  از  قبل

  راث یم  وعده   آنها  به  نیهمچن  او.  افتندی  دی تعم  او  نام   به  آنها  همه.  ماند  یم  ز ین  شما  گانیهمسا  و  خانواده  ،  فرزندان 

 کبر محب ت برد؛ینم  حسد محب ت است؛ مهربان و م ی حل محب ت: کند یم حفظ را خود قول خداوند  و. داد بهشت یپادشاه

 یناراست   از ندارد؛   سوءظن    و  رد یگینم  خشم  شود؛ ینم  طالب  را  خود  نفع   و   ندارد  دهی ناپسند  ندارد؛اطوار  غرور  و

 حال  همه  در   د؛ ی نمایم  باور  را   همه  و   کندیم  صبر   زیچهمه  در کند؛یم  یشاد  ی راست  با  ی ول  گردد،ینم  خوشوقت

  در   پولس  نیبنابرا "  کند؟   باطل  را  خدا   ی وفادار  د یبا   آنها  ین ید  یب  ایآ.. " باشدیم  متحمل  را  ز یچ  هر  و  باشدیم  دوار یام

 ینم  صدق لیاسرائ مورد در فقط نیا و! نه: دیی بگو دی توان یم فقط نجای ا در. شد مطرح سؤال 3. بود روم  در که یحال

 فقط  او  خداوند  در  اما.  است  دواری ام  مانیا  با  خود  یهودی  خواهران  و  برادران  به  نجایا  در  پولس  که  است  درست.  کند

 ناکام  ما  مانیا  اگرچه  ،  است  دار ی پا  و  دار ی پا  خود   رحمت  در  خداوند   که:  کند  یم  اعمال  دارد   یم  نگه  را  ما  همه  آنچه

 هنوز  ما  که  یهنگام  رایز .  کرد  محدود  ،   میهست   مشتاق   آن  در   که  ییها  لحظه  به  توان  ینم   را   ما  با  خدا  داستان.  است

 بر  خود  مرگ  با  خود  قوم   و  خدا  نیب  او  که  یآرامش.  افتی  وفات   نانی دیب  یبرا  حیمس  ن،ی  مع  زمان  در  م،یبود   فیضع

 را   آن  م ی بتوان  که  کند  یم  صدق  یا  گونه  به  اما  ،  کند  یم  صدق  م ی رینپذ   را  آن  ما  اگر  یحت !  کرد   برقرار  بی صل  یرو

 . م ی ریبپذ 

ا   یلیخ   را  آن   رد   را  آن  دوباره   ای  دیا   نکرده   درک  را  آن  هنوز  اگر  یحت  ،   ماند  یم  یباق  شما  دیتعم  غسل:  دیر یبگ  شخصا

 شما  مانیا   نیا.  دییایب   او  سفره   سر  به  یمانیا  یب  با  یوقت  یحت  دیکن  یم  افتیدر  را  پروردگار  خون  و  بدن  شما.  دی ا  کرده 

 ن یا  در  شما  که  است   ی زیچ  تنها  ن یا.  خداست  عمل  تنها  ن یا.  کند  کار  شما  یرو  قداست   ا ی  د ی تعم  شود   یم  باعث  که  ستین

 که ، پدر یوفادار ، است وفادار او رایز  ، هستند محبوب همچنان دشمنان.  است صادق خود  کالم  به  خدا. دی دار  دانیم

 " مییآ ینم ای مییآ یم ما ،  دیشكن یم شهیهم   اورا  قلب كه"  ،  است خانه به گمشده  پسر  بازگشت  منتظر

 افت یدر  رحمت  ،شما آنها ینافرمان لیدل   به اکنون  اما ،  کردند ینافرمان  را خدا بار  کی خداو قوم که همانطور درست"

  آنها   که  یا   گونه  به  ،   شدند   نافرمان  است   داده   دست   شما  به  که  یرحمت  لیدل   به  آنها  اکنون  هم   لیدل   نیهم  به  ،   دی ا  کرده 

  ، م یاورشل   در  و  ونیصه  كوه   در   رایز  ابدی  نجات  بخواند  را  خداوند   نام   كه  هر  شد   خواهد  واقع  و.  کنند  رحمت  اکنون  هم 



 مورد  کافران.  است  خوانده   را  شانیا   خداوند  كه  یآنان  ماندگانیباق  انیم  در  و  بود  خواهد  یت ی بق  ،است  گفته  خداوند  چنانكه

 و  یدشمن.  یهودی  ریغ  و  یهودی  گناهکاران  ،   م ی دار  قرار  ت یموقع  کی  در  ما  همه  تینها  در.  رندیگ  یم  قرار  عالقه

 کالم   کند؟   یم  غلبه  مانیا  بر  مانیا:  دیبگو  یکس  دیبا   ایآ  چگونه؟ .  شود  یم  طرف  بر  است  خداوند   و  ما  انیم  که  یفاصلها

  آورده   دست  به  را   او  رحمت  اکنون   اما  ،  دی ا  کرده   انکار   را   خودتان  یخدا   شما  که  همانطور: "است  متفاوت  رسول

 یب  لیاسرائ  عاقبت  ،  ن یبنابرا ،  د یگو یم پولس. شود  یم طرف بر  خدا  رحمت اثر  بر بلکه مانیا  با  نه یمانیا  یب."  د یا

 . بود  خواهد نی چن   زین  مقرر موعد در مانیا

  از   راز  نیا  دانش  رایز.  دانند   یم  دانا  را  خود   که  بماند  پنهان  یکسان  از  دی با.  م یشو  یم  روبرو    ابهام   رازو  با  هم   باز

 سن ، بدن یریگ اندازه  - بشناسد یخوب به  را یفرد پزشک اگر  یحت. شود ینم حاصل یشخص  عقل و خرد سرچشمه

  توانند   یدارندم  دوست  را  شخص  نیا  که  یافراد  را  نهایا  یتمام  -  یو  یسالمت  تیوضع  ،  یو  یاجتماع  تیموقع  ،  او

  باگروه   توان   ینم  را  شود  یم  ی باز  نجایا  در  آنچه  که  آنجا  از .  ندی بگو  او  درباره   کرده  لیتحص   متخصص  نیا   از   شتریب

 ی آگاه  زهایچ  نیا  مورد  دلدادهودر  و  عاشق  -  باشد  پنهان  گرید  افراد  از  است  ممکن  آنچه.  کرد  درک  یلی تحل  ذهن  یها

 . داشت  خواهد

 قلب   پولس  که  دارد  تیواقع  نی ا  از  را   خود  نشی ب  او.  ستین  یکالم  تفکر  ثمره   ،   کند  یم  فاش  نجایا   در  پولس  که  یراز

 را  اش  یزندگ  ،  خود  قوم   یجستجو  یبرا  که  یکس  عنوان  به  را  خدا  ،  است  پولس  مانند  که  یهرکس.  شناسد  یم  را  خدا

 پدر   عنوان   به  را  خدا  که  یکس  ،  نشوند  غرق  خود   گناه   یای در  در   آنها  تا   کرد  آشنا   است  داده  قرار  خطر  معرض  در

 داند  یم ما یبرا  خدا رنج از ،  خدا عشق مقدس آرامش از  ییزهایچ  او ،  است کرده  آشنا  حیمس یسیع

 که   یروش  همان  به  را  کارها  دهد  ینم  اجازه   ،  کرد  نهیهز  نقدری ا  که  ییخدا.    اوست  جانسوز  رحمت  از  ،  یفراموش

 . شود   انجام   خواهند یم انسانها

 عنوان   به  ما  ا یآ  که  است   یمعن  ی ب  انیپا   در  که  است  یمعن  بدان   نیهمچن   نیا .  م یکن  یم  یزندگ   خدا  رحمت  در  ما  همه

 عنوان  به  ای  و  مومن  ی سایکل  عنوان   به  ،   امتها   گریازد  یگناهکاران   عنوان   به  ای  م ی شو  ف یتوص   یهودی  گناهکار  کی

  ،   گناه  مانند .    ندارد  یگرید   بر   یتقدم   کس  چ یه  اما.  است  متفاوت   خدا   یپادشاه  به  ما  ورود  نحوه.    مرده   ان یحیمس

 و  شکر  را  خدا.  افتی  نخواهد  یگرید  راه   او  یپادشاه  یبرا  کس  چیه.  کند  یم  برابر  را  ما   همه  تینها  در  خدا  رحمت

 ن یآم. میباش  او به   متعلق م ی توان یم ما نکهیا  و -" دهد  نجات  را لیاسرائ  همه" خواهد یم  سرانجام  که م ی کن یم شیستا

)בובר  מרטין :  ی عبر به) بوبر  نیمارت*   استاد  و  لسوفی ف (۱۹۶۵  ژوئن  ۱۳  درگذشته  –  ۱۸۷۸  هی فور  ۸  زاده( 

  به   یو.  شد  متولد  یهودی یاخانواده   در   و  نیو در(  یالدی م)  ۱۸۷۸  هیفور   ۸  در.  بود یشی اتر تبار یهودی دانشگاه 

 ی عبر  دانشگاه  یعلم  ئتیه  ن یاول  یاعضا  و  مؤسسان  از  زمنیوا  م یی حا و دی فرو  گموندیز  ن،یشت ی ان  آلبرت همراه 

 . بود م یاورشل 

  در   که  بود یناز  آلمان یاجبار  کار  اردوگاه  نیمجهزتر  و   نیبزرگتر(  Auschwitz : یآلمان به) تسی آشو  اردوگاه *

  ریجماه  اتحاد سربازان  توسط  اردوگاه   نیا  یآزاد   سالروز.  بود  شده   زیتجه  و  ساخته  هایناز   توسط لهستان  اشغال طول

 . استشده   ده یبرگز هولوکاست ادبودی  یالمللنیب روز  عنوان به  سابق یشورو

 ییآرا صف در ۱۹۳۵  سال  در که  بودند نژادپرستانه ینی قوان(  Nürnberger Gesetze:  یآلمان به) نورنبرگ  ن یقوان*

  «، یآلمان  افتخار  و  نژاد  از  حفاظت  قانون»  به  موسوم   نیقوان  ن یا  طبق .  شد  اعالم  آلمان  بزرگ  شیرا  در نورنبرگ انهیسال

 ممنوع  نبودند   آلمان  شهروند  که   یافراد  و  اروپا یهایکول ها، پوستاه یس  بعد  یکم  و انیهود ی با  هایآلمان  انیم   ازدواج

 . شد


