
 

 نیآم القدس روح و پسر و پدر نام به

  

 .صبرانه منتظر ورق خوردن آن و بی هستیم همه ما مشتاق فراموش کردن آن که استامسال سالی  

 .اشتباه لیدال به اما بوده یماندن ادی به مطمئنا  

 را زیچ همه دیبا حاضر حال در اما ،میباش دیجد سال در مثبت راتییتغ منتظر امیدوارانه میتوان یم

 ." "مختصر یک ،بپذیریم هستند که همانطور

 ؟است ممکن چگونه. باشدن بد زیچ همههم  دیشا 

 ییتوانا عدم ، زهایچ بعضی فقدان". می کندعاشق تر را قلب جدایی" ضرب المثل کی اساسبر :اوال   

بنظر  یهیبد که را ییزهایچ ارزش میتوان یم که باشد یمعن بدان است ممکن ،گذشته مانند کارها انجام

 با دیدارهر جدایی بوده ایم به مجبورکه  یطوالن مدتاین دوره و پس از این  از پس .میبدان ،می رسید

 .باشد لذت بخش تر تواند یم ،ارتباط بدون در نظر گرفتن فاصله اجتماعیرهو خانواده

 را ما تواند یم مکث ،بازنگری کنیم را خود یایدن و یزندگ تا کند کمک ما به است ممکن نیا ایثان 

ات میتنظ ، مجدد یانداز راه یجا به.  کند بیترغ یضرور مسایل درباره تفکر و مانپرس ،تمرکز به

 ممکن زین سمسیکر یبرا اما ،است سمسیکر از فراتر اریبسمسآله  نیا ،البته .تازه ای انجام دهید

 زیچ نیتر یضرور. قایلیم ارزش همه از شتریب یزیچ چه یبرا میکن فکر تا کند کمک ما به است

 را ما تواند یم" " و است ها شهیر به بازگشت یمعنا به کالیراد کلمه  ست؟یچ

را نه تنها به شکل مختصر بلکه به معنای واقعی کلمه رادیکالی و ریشه ای  سمسیکر که کند تشویق

  .دریابیم

 نه را سمسیکر گهواره که بود یکس نیاول سیفرانس سنت ،ستین یدیجد دهیا سمسیکر ساده انگاری 

. ه استساخت واناتیح در اصطبل  نمایش مولود زندهبه عنوان واقعی  بلکه ساده مدل کی بشکلتنها 

 یسادگ داشتن نگه زنده یبرا ،که امکان دسترسی محدود بود ،نیالت دهیچیپ عصر در را کار نیا او

 .شد متولد اصطبل کی در بلکه سایکل کی در نه حیمس. انجام داد لیانج قتیحق

 چنین او چرا." گفت خواهم کوتاه امروز: "گفت و کرد آغاز سمسیکر یبرا یا خطبه برنارد سنت 

 دیبامن نیز  ،باشد کوتاه اریبس کالمش خواهد یم پدر خدا یوقت که ستین بیعج"این . می گوید



 او. ردجا می گی تنگ آخور کی در ،فرا می گیرد را نیزم و آسمان که یکس. 'کنم کوتاه را میحرفها

 .است روزه کی نوزاد کی ،خداست ابد تا ازل از که

. شود شناختهبتواند  تا را کوچک می کند، خودش را پایین می آوردخودش  خدا ،دیگو یم برنارد 

 دست از یاساس زیچ چیه اما ،شود یم گذاشته کنار او جالل ،قدرت ،رودمی  دست از یزیچ آخوردر

 .رود ینم

  ؟بقیه چیزها برود اگر یحت میدار نگه دیبا را یزیچ چه ست؟یچ شهیر است؟ یضرور یزیچ چه 

 ،گرفته است قرار ما دسترس دراو ،در بین ما ساکن است خدا. کند یم اشاره ما حاضر حال به برنارد

 .کند یم هم است را قابل فهمو انچه غیرقابل ف

 خود بلکهقرار نگرفت  خدا با یبرابر در حیمس" می گوید که است فیلیپیان کالم در فروتنی کامل خدا 

 "کرد فروتن ،برده شکل به را

 و شده متولد ما از یکیاو همانند  .سیاستمدار ای پادشاه کی نه ،یک چوپان ،کاخ کی نه ، اصطبل کی 

 دارد را  رده و موقعیت نیتر نییپا

 .است ما یبرا نهایا همه  چرا؟ اما و 

 طمع با  مخالفکه  یراه ،بودن انسان راه از یرویپ یبرا یراه دادن نشان ،مثال عنوان به ،ما یبرا 

 حقیقی و روش کی تولد بیانگر نحوه این. دارد امور در تیمرکز به ازین و است دنیوی خشونت و

 .است خدمت و یفروتن به معنای است و این بودن انسان یبرا دیجد

 تحقق رقابلیغ یها خواسته از یدیجد مجموعه نیا ،است مثالیک ازرفرات یزیچ ما یبرا اماو

نیست پاسخ ردی به کسانی که نمی توانند اجابت کنند نیست بلکه  دسترس از خارج یاستاندارد ،ستین

  هر آنچه به آن نیاز داریم در دسترس ما قرار می دهد. بیانی از آن است که 

 یم ارمغان به ما یبرا او که یزیچ اما دیآ یم یان مام به کوچک طفل کی عنوان به او اگرچه" 

 "نیست هدایای کوچکی آورد

خشش و ب است رشیپذ فقط اوطرف  از. اوست نه از طرف  ما طرف از اما داشت خواهد وجود رد 

 که ستین مهم فرود می آورد.بهایمان سر عروج قل و ما کردن جمع یبرا خدا  و فروتنی.

 یمهربان خداکه  یاساس قتیحق نیا به ما اگر ،مختصر باشد چقدراست ممکن  

 الزم آنچه همه پس ،میبمان بندیپا ،کرده آشکار کامال   حیمسش فرزند فروتنی و لطف را در محبت و

                                                                            .  میدار را میدار

نیآم        


