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. کنند یحیمس یزندگ وقف یشتریب تیجد با را خود خواستند یم آنها همه ،بودند برادر سه روزی

 عامل برقراری صلح که داد حیترج یگرید ،کند مراقبت مارانیب از و برود که گرفت میتصم یکی

 آنها تالش. ندشد دیناام اریبس اول نفر دو یمدت از بعد. کند عبادت تا رفت صحرا بهی سوم و ،شود

. رفتند صحرا در برادر دارید به دو هر نیبنابرا .نشد روبرو یچندان تیموفق با خوب کار انجام یبرا

 آنها که یهنگام. گذراند یم عبادت و روزانه ساده یکارها در را خود وقت و بود شده راهب او

 کوزه کی: به کار برد مثل یک او...  سپس و نگفت یزیچ او ابتدارد ،گفتند او به را خود مشکالت

 و بود آشفته آب سطح. به آنها گفت به درون آن نگاه کنند و ختیر کاسه کی در را آب و برداشت آب

 بار نیا: کنند نگاه آن به دوباره که به آنها گفت او ،بعد قهیدق چند. کرد ینم منعکس را یزیچ چیه

 آرام شما اگر ،داد حیتوض او ،نیبنابرا.  ببینند را خود چهره توانستند یم آنها و بود صاف سطح

 به کمک ،خود شناخت داشتن بدون نتیجه واضح است،. دیشو آگاه خود یخطاها از دیتوان ینم ،دیباشن

 .است رممکنیغ گرانید

 زکریای تعمید دهنده از یالگوبردار با مردم از یاریبس که است سایکل نیآغاز یروزها داستان نیا 

دوران  یبرای خوب داستان نیا. بودند خدا در جستجوی کردن دعا با و رفتند یم صحرا به بواقع

 انجام یبرا نه یزمان تواند یم" ریکو فصل"این  ،ابانیب مانند که کند یم یادآوری ما به و است ظهور

 دو مانند.  مینیب یم سخت را آن ما از یاریبسصادقانه . انتظار و تماشا .باشد انتظار یبرا بلکه کار

 را انتظار ما. ی انجام دهیمارزشمندکار یم وباش داشته حضور ،محلدر میده یم حیترج ما اول برادر

 بوده یزمان ،گذشته ماه چند یها یدشوار از یکی. میندار دوست را کردن تلف وقت ، میندار دوست

 دادیم یم نجاما معمولطوربه  که ییکارها انجام امکان حداقل ای ،کاری انجام ندهیم میا بوده مجبور که

ما  احتمالا  نبوده است. این چند ماه اخیر انجام داده ایم ما که آن چه انتظار و تماشا، انتظار. نبوده است

 که رسد یمنظر به ها واکسن آمدن با ، خوشبختانه اما. میهست ناامید کار دوباره انجام و شدن بلند از

 مکث دکمه یرو را خود انگشت تا است یخوب زمان ظهور نیا دیشا. باشد ریپذ امکان دیجد سال در

از  ،باشد دکنندهیناام تواند یم انتظار البته ،ستین یبد زیچ لزوماا  مکث ،توقف.  دیدار نگه شتریب یکم

 از یدیناام از یبخش همه ،اتفاق می افتد ندهیآ در آنچه اضطراب ،نانیاطم عدم ،خارج شدن کنترل

 قیطر از را یفور تیرضا ،ما را تشویق می کند که میکن یم یزندگبا فرهنگی  ما. است انتظار



به در انتظار  همیشهلزم نیست  دیگو یمبه ما  نیا و به دست آوریم ییگرا مصرفو  غاتیتبل ،اعتبار

 قبل اما ،همه گیرباعث تغییر همه اینها شد بیماریاین . دیباش داشته را آن دیتوان یم اکنونو  سر برید

ه نداشت تیواقعهرگز این که کند یادآوری ما به تواند یم ظهور ،ها چرخ دنیچرخ دوباره شروع از

 ستین نیا دنبال به نیا. میکن نگاه کاسه به دیبا. میکن صبر دیبا ،میشو متوقف دیبا اوقات یبعض .است

 را ما ظهور. میکن نیتحس را خود بازتاب ،ها نارسیس از یبرخ مانند تا میکن نگاه خودمان به که

 به بلکه یمنزو خودمختار موجودات وانعن به نه را خود ،میکن نگاه متفاوت یهدف با تا کند یم قیتشو

 .ندهیآ و حال ، گذشته با یمردم، خدا آفریده های. مینیبب مردم از یبخش عنوان

یک  Advent Crownانجام می دهیم مطابق سنت در زمان ظهور ما که کاری ،قبلبه  با نگاهی 

 و پدران. بوده اند قبالا  که اندازد یم یکسان ادی به را ما شمع هر ،در هر هفته روشن می کنیم شمع

 از. ما خدای مادر مریم ندهیآ هفته و دهنده دیتعم ییحی ،امبرانیپ ، ما یمانیا پدران و مادران ،مادران

 آماده حیمس آمدن یبرا و مینیبب هدفمند و گذشته آن پرتو در را خود حال و گذشته شود یم خواسته ما

 و متحد باشیم.

 دوباره آمدن ،"انیپا" بر تمرکز باظهور اول کشنبهی در کینیدوم .میکن یم نگاه ندهیآ به نیهمچن ما 

 یها هیگر آن تمام. خدا ندهیآ ،است شده داده وعده ما به که یا ندهیآ ،کرد یادآوری ما به را حیمس

 به را ما و .شد خواهد" آواز صبح" واقعاا " هیگر شب" ،شد خواهد دهیشن عدالت یتشنگ تمام و ناکدرد

 دیشا  ؟ناخوشایندی ستیا زمان آ. است انتظار زمان ،ظهور و همان حال زمان. آورد یم حال زمان

 از ییها هیسا ما. مینیب ینم ازاد یا ندهیآ و هدفمند یا گذشته در را خود گاهیجا ،کاسه به ینگاه با

 ،خودمان یبرا ، ندهیآ یبرا یقیعم ینگران هنوز و مینیب یم گذشته در را اشتباهات و ها شکست

 ، است ظهور پاسخ ،پاسخ م؟یده انجام میتوان یم یکار چه صورت نیادر. میدار ایدن و زانمانیعز

 .باش منتظر و کن تماشا.  دیبمان منتظر

 

 روح سه که است کنزید چارلز از" کارول سمسیکر"  سمسیکر یداستانها نیمشهورتر از یکی

 و روند یم Ebenezer Scrooge دارید به و ندیآ یم ندهیآ و حال سمسیکر ،گذشته سمسیکر

 ممکن حال.  انجام می شود حاضردر فقط رییتغ اما می سازد رییتغ ر بهقاد را اواتفاقهایی می افتد که 

 .است رییتغ یبرا جایگاه و زمانی حال نیع در اما باشد کننده ناراحت است

 قبل اما کنند صحبت ما با توانند یم در زمان حال زیچ هر از شیب وارواح ظهور در گذشته و آینده  

 که میاوریب ادی به دییایب ،به همه تبریک کریسمس بگوییم و میکن عجله بوقلمون دیخر یبرا نکهیا از



، دریافت هدف از انتطار. است انتظار بلکه ،یکارانجام  نهو این  ه ایمکرد شروع کجا از ظهوررا

از جانب  ها هیهد همه مانند بلکه ستین درخواست ما به ای ما خود طرف از گرفتن هیهد. است کردن

 .است دهنده هیهد گرفتن پاسخی به  هیهد. دیآ یم یگرید شخص

فی الواقع همراه با  نکهیا یبرا اما و خودآزمایی ماست یخودشناس برگیرندهدر ما انتظار و تماشا 

 .رفت  آن از فراتر دیبا ،روح ظهور باشد

 یکس شما انیم در: "دیگو یم ،کند یم صحبت حیمس از که دهنده دیتعم ییحی امروز لیانج در 

 ".دیشناس ینم را او که است ستادهیا

 او م؟یشناس یم را او چقدر. است ستادهیا انتظارحال  در یحتدر میان ما و  که دارد وجود یکس 

 یبرا تا باشد او به معطوف کامالا  ما یتماشا و انتظار که باشد.  است ای هیهدهمچون  و بخشنده

 .میشو آماده رشیپذ
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