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ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮐﺘﺎب
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺘﺮﯾﻦ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮھﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﮭﺎدت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺢ
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد و اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﮫ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
اﯾﻦ ﺷﮭﺎدت ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻟﻤﺲ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ھﻢ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﻦ
در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪم .اراده ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ از ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ اﺑﺪی و
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی و ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﮫ در
ﻣﺰﻣﻮر  139داود ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﺮا آزﻣﻮده و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ای  .ﺗﻮ ﻣﺮا در رﺣﻢ
ﻣﺎدرم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﯽ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺢ و ازدواج ﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
ﺳﺮاﯾﻨﺪه ﻣﺰﻣﻮر در ﺑﺎب  34آﯾﮫ ھﺸﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﭽﺸﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻘﺪر
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺢ را ﭼﺸﯿﺪم  ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ در رﺳﺎﻟﮫ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ در ھﻤﺎن ﺷﺮوع رﺳﺎﻟﮫ ھﻤﺼﺪا ﻣﯽ ﺷﻮم و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :آﻧﭽﮫ
در ﺑﺎره ﮐﺎر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪه ام و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه ام و ﺑﺎ دﺳﺘﮭﺎﯾﻢ ﻟﻤﺲ
ﮐﺮدم ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﺷﮭﺎدت ﺑﺪھﻢ.

ﺷﮭﺎدت
ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﻄﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻗﻮه ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﯽ ﺣﺴﯽ
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻮرت وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎ و ﺳﯿﺘﯽ اﺳﮑﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﮐﺘﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم ﺗﻮﻣﻮر ﺳﺮطﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ طﻮل 4ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ
اﻧﺘﮭﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻐﺰ دارم .ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻣﯿﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺗﻮﻣﻮر
در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و در وﺳﻂ ﺳﺮ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﻮرا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﻧﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻦ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ ﻣﻦ و ھﻤﺴﺮم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن در دﺳﺘﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از او ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ اﺳﻢ او
ﺧﺪاوﻧﺪ راﻓﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﺷﻔﺎ دھﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪم .در روز دوم درﺣﯿﻦ دﻋﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻧﺒﻮﺗﯽ از زﺑﺎن ﮐﺸﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺷﺪ.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺰﻣﻮر  118آﯾﮫ  17را ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮ ﻧﺨﻮاھﯽ ﻣﺮد ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺪه
ﺧﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد.ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ آﯾﮫ اﻣﯿﺪ در ﻣﻦ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺷﻔﺎ
را در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻦ
ﺗﻮ راﺷﻔﺎ دادم .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم زﻧﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺑﺎره ﺷﺎدی و آراﻣﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم.
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درآن ھﻔﺘﮫ اول ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﭘﺮ ﻗﺪرت
ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد.ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ روز ﭘﯿﺎﻣﯽ از طﺮﯾﻖ ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ دﺳﺖ ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﺶ را دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ.

او ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه را ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﻜﺴﺖ و ﻓﺘﯿﻠﮫ ﺿﻌﯿﻒ راا ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮداﻧﺪ .اﺷﻌﯿﺎ3:42
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ را ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ اﯾﻤﺎﻧﺪاران و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ و از آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ دﻋﺎھﺎ ھﺮ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺗﯽ را ﮐﮫ
از ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﯿﺎت ،ﺷﻔﺎو آراﻣﺶ ﻓﻘﻂ در
ﮐﻼم زﻧﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
روز ﺳﻮم در ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺷﮭﺮﻣﺎن ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ در ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ھﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ار دﻋﺎ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮت
از اﺷﻌﯿﺎ  43را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﺘﺮس زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﮭﺎی آزادی
ﺗﻮ را ﭘﺮداﺧﺘﮫ ام .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ام ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آز آﺑﮭﺎی ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﮕﺬری ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﺗﻮ ھﺠﻮم آورد ،ﻧﺨﻮاھﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ ﻏﺮق ﺷﻮی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯽ  ،ﺷﻌﻠﮫ آﺗﺶ ﺗﻮ را
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪھﻢ.
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی اﻧﺠﯿﻞ ﻗﻮت ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻓﮭﻤﯿﺪم ،اﻣﺮوز ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ
ھﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﮫ در ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﺎن داﻧﯿﺎل را
در ﮐﻮره آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﺮ ﺧﻮد را در ﺟﻠﻮی ﺑﺘﮭﺎ ﺧﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﮐﻮره اﺗﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ در آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻔﺮ
ﭼﮭﺎرم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد و دﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ،دوﺳﺘﺎن داﻧﯿﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﮭﺎی ﺑﺎز در
آﺗﺶ ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ھﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آﻧﮭﺎ را از اﺗﺶ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ اﻧﮭﺎ
ﺣﺘﯽ ﺑﻮی دود ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻓﮭﻤﯿﺪم در اﯾﻦ آﺗﺶ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻮی دود ھﻢ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ در آﺗﺶ ھﺴﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺘﺮس ﻣﻦ در اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ
ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﻧﺨﻮاھﯽ ﺳﻮﺧﺖ،ﺷﻤﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر از اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﯽ آﻣﺪ.
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ را ﺑﺎ ﺷﺎدی و آراﻣﺶ طﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﮭﺎی ھﺮ روزه
از طﺮف ﺧﺎدﻣﯿﻦ وھﻤﭽﻨﯿﻦ از طﺮﯾﻖ روﯾﺎ آراﻣﺶ و ﺷﺎدی وﻗﻮت ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺪﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ھﻤﺎن ھﻔﺘﮫ اول ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﮫ دﻋﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻢ ،آن ﺟﻠﺴﮫ دﻋﺎ و ﻣﻮﻋﻈﮫ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﻣﺰﻣﻮر  20ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﺗﻨﮕﯽ ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ وﺑﮫ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ
ﺳﺮاﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺧﻮاھﻢ اﻓﺮاﺷﺖ .اﯾﻨﺎن اراﺑﮫ ھﺎ و آﻧﺎن اﺳﺒﮭﺎ را،
اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺎم ﯾﮭﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

3

درھﻤﺎ ن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از زﺑﺎن ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﺮﻣﻮد:ای ﺳﺮطﺎن ﻣﻦ ﻣﺮز ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻣﯽ ﮔﺬارم و ﻧﻤﯿﮕﺬارم ﺑﺮ طﺒﻖ ﮐﻼﻣﻢ در ارﻣﯿﺎ  5:22از ﺣﺪ ﺧﻮدت ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﯽ.
ﻣﻦ ﮐﮫ ﺷﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوداﻧﯽ ﺣﺪ درﯾﺎھﺎ ﻗﺮار دادم ،اﮔﺮ ﭼﮫ درﯾﺎھﺎ ﺧﺮوش ﺑﺮآورﻧﺪ
و اﻣﻮاﺟﺸﺎن ﺑﮫ ﺗﻼطﻢ آﯾﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
در آن وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ھﻤﮫ ﺟﺎ را در
ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ان ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮا از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دھﺪ .
ﺷﮑﺮ ﺑﺮآی ﻓﯿﺾ ا و.
در ﺷﺎدﯾﮭﺎ ودر ﺳﺨﺘﯿﮭﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯿﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺰﻣﻮر 23ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت و ﺗﺴﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده،
دراﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺨﺖ آﻧﺮا زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﯿﺪم ﮐﮫ  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ؛ﻣﺤﺘﺎج ﺑﮫ
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺑﻮدی .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از دره ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ ،ﻧﺨﻮاھﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﺗﻮ ،ای ﺷﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ! ﻋﺼﺎ و ﭼﻮب دﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﻮت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺮا از وادﯾﮭﺎی ﻣﺮگ و ﺗﺎرﯾﮑﯿﮭﺎ ﻋﺒﻮر داده اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص از اﯾﻦ
وادی ﻣﺮگ ﺳﺮطﺎن.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮا از اﯾﻦ وادی ﮔﺬراﻧﺪ .او ﻣﺮا
ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ .او ﻣﻦ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺨﺖ را طﯽ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ ﻗﻮت و اﯾﻦ آراﻣﺶ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داد ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺨﺖ را ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن  33ﺟﻠﺴﮫ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺮاﭘﯽ و دو ﺑﺎر ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ در اول درﻣﺎن و
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺮاﭘﯽ  9ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺪاوم ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺮاﭘﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﮫ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺮاﭘﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ اﻋﺼﺎب ھﺮ دو ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ھﺮ دو
ﭼﺸﻢ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮه ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ و ﻏﺪه ھﺎی ﺑﺰاﻗﯽ ﻧﯿﺰ
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺴﯿﺎ ﺳﺨﺖ و درد آوری ﺑﻮد .طﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﮔﺮ ھﻢ ﺗﻮﻣﻮر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ،
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻮر و ﮐﺮ و ﺑﺎ دھﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ و ﺻﻮرﺗﯽ ورم ﮐﺮده
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﻢ.
اﺑﺮھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎه آﺳﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﯿﺪ زﻧﺪه
وﺟﻮد داﺷﺖ و آن ھﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه ﺑﻮد و ھﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻮارض رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .ﺑﻮی
ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮگ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻦ و ھﻤﺴﺮم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ داده و او ھﺮ ﮐﺎری را
ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻔﺎی ﻣﺴﯿﺢ را در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدم.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﺑﺮ روی ﺳﺮم ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮ روی
ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ راه ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر و
ﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد ﻗﺎدر ﺑﮫ وﺻﻒ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ
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ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد  .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا  20دﻗﯿﻘﮫ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ھﻢ ده دﻗﯿﻘﮫ وﻗﺖ ﻻزم ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺪرت ،آراﻣﺶ و ﺷﺎدی ﺑﮫ ﻣﻦ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ  33ﺑﺎر در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ و
ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﮭﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ.
در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻘﺪر ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ داروﭼﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺪی ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﮫ
ﻣﻦ داروی ﺿﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ،واﻗﻌﺎ ﻣﺮگ را در ﺟﻠﻮی
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دﯾﺪم.
ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ دوم ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ھﻔﺘﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
ھﻤﺴﺮم و ﻓﺮزﻧﺪام و ﺧﻮدم ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ از ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﮫ ﻧﮫ ھﻔﺘﮫ
ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ رﺣﻤﺖ و راﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و او در ﻗﻠﺐ دﮐﺘﺮھﺎ و
ﭘﺮوﻓﺴﻮرھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺷﯿﻤﯽ
درﻣﺎﻧﯽ دوم ﺳﺮﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدد و
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮم ﺑﮫ طﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از  33ﺟﻠﺴﮫ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺮاﭘﯽ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪم رﯾﮫ ھﺎﯾﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺮد و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ
ﺣﻠﻖ ﻣﻦ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ از درون و ﺑﯿﺮون دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪ راه
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آب ﺑﻨﻮﺷﻢ .در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪم روزھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ
ﻣﺮگ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد در ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﻮدم  .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮف اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی از اول ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدم ھﻤﺎن
طﻮرﯾﮑﮫ در روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  4آﯾﮫ18ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻤﺎن آورد
ﮐﮫ ﭘﺪر اﻣﺘﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺮا ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻢ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم  .ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ودردﻧﺎک و ﺧﺎرج از ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﻢ رﻓﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺪن ﻣﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد.
ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﻢ آﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﮫ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﻮردن ﻧﺒﻮدم و اﻧﮭﺎ از طﺮﯾﻖ رگ ﺑﮫ ﻣﻦ
ﻏﺬا ﻣﯽ دادﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ دادن ﻏﺬا از طﺮﯾﻖ رگ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﺿﻤﻦ از طﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﮫ در ﺑﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و از طﺮﯾﻖ
ﻟﻮﻟﮫ ای از ﺷﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮑﺎن درﻣﺎﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻏﺬا ﺧﻮردن از طﺮﯾﻖ دھﺎن و ﺣﻠﻖ
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام و دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺷﺮوع ﺑﮫ دﻋﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺪدا از ﺣﻠﻖ و ﮔﻠﻮی ﻣﻦ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ و دوﺑﺎره ﭘﺰﺷﮏ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺒﺎﻧﮫ وارد
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اﺗﺎق ﻣﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﺧﻨﮕﯿﮭﺎی ﺣﻠﻖ و ﮔﻠﻮ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ از طﺮﯾﻖ دھﺎن ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﺪ واﻗﻌﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻮدم
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺻﺪا  ،ﺻﺪای روح اﻟﻘﺪس ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺗﻮ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ.
ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮ را دو ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ.در ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ 53آﯾﮫ5
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ  :ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎی ﻣﺎ ﻣﺠﺮوح و ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﻓﺘﮫ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎدﯾﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ وی آﻣﺪ و از زﺧﻤﮭﺎی او ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.
ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎرھﺎو دﮐﺘﺮھﺎ و ﭘﺮوﻓﺴﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﮫ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮫ ھﻔﺘﮫ دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮم ﺗﺎ ﺷﯿﻤﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮم .درﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻦ دﯾﮕﺮﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪارم.
دو ﺑﺎر ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮن ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﻮد  ،ﺑﺪن ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮫ ھﻔﺘﮫ دﯾﮕﺮ را
ﻧﺪارد .دﺳﺘﮭﺎﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ طﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﮫ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد .داوود در ﻣﺰﻣﻮر 121
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ:
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﻮھﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻓﺮازم ،ﮐﮫ از آﻧﺠﺎ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﮫ اﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را اﻓﺮﯾﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮏ ﺷﺐ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ در ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺷﺐ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﻦ آﻣﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻢ .ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ  9ھﻔﺘﮫ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ.
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻟﺤﻈﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای آن
رﺣﻤﺖ و ﻓﯿﺾ ﻋﻈﯿﻢ اوﻣﯽ ﮐﺮدم.
ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮﻗﺲ
ﺑﺎب  10آﯾﮫ 27
از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ اول ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﻓﺴﻮری ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﭘﯽ ھﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ .در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم.
در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ روزھﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺮا ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ طﻮر ﺑﺎ ﻓﯿﺾ واﻣﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ روم.
او ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻗﻮت ﻣﺴﯿﺢ در وادی ﻣﺮگ ﺑﺪون ﺗﺮس ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ھﻤﺎن ﺷﺐ
او ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ " ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﮔﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام ".
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ را از طﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ آﻧﮭﺎ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و ﻋﮑﺲ
ﺑﺮدارﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﯽ
آن ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺰﻣﻮر  118آﯾﮫ  17ﺑﮫ ﻣﻦ در اﺑﺘﺪای ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮ
ﻧﺨﻮاھﯽ ﻣﺮد ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺪه ﺧﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
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در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺰﻣﻮر  103را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ داد.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان! و ھﺮ ﭼﮫ در درون ﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻗﺪوس او را
ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﻼرک ﺑﺨﻮان و ﺟﻤﯿﻊ اﺣﺴﺎﻧﮭﺎی او را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﮑﻦ! ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎﻧﺖ را ﻣﯽ اﻣﺮزد و ھﻤﮫ ﻣﺮﺿﮫ ای ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ؛ ﮐﮫ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ
را از ھﺎوﯾﮫ ﻓﺪﯾﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﺎج رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ؛ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺗﻮ را ﺑﮫ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺗﺎزه ﺷﻮد .آﻣﯿﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻼم زﻧﺪه اش را در طﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ طﻮر
ﺷﺨﺼﯽ و از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﮑﺸﻮف ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ را در
اﯾﻦ ﺷﮭﺎدت ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻢ.
اﯾﻤﺎن دارم ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺎ ،ﻧﺠﺎت  ،ﺷﻔﺎ ،اﻣﯿﺪ و آراﻣﺶ و ﺷﺎدی ھﺴﺖ.

