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  . این کتاب یک درخشش ناب خورشید بهاري است«

اي سرشار از شادي زندگی کـه  تجـارب خـود را در ایـن                 دهسنیقلم سحار نو  

  » .از آن غفلت نکنید. کتاب ارزشمند ارائه داده است

  پاکر . آي. جی

در مـورد  اي  فکر و قلب مـرا خـدمت کـرد و چیزهـاي تـازه              واقعاً   گامی فراتر «

انسانی به من آموخت من از صمیم قلب خواندن این کتـاب را بـه دیگـران                 هاي   رنج

  . کنم  مییهتوص

 تـا باشـد     مـی   یک ظرف برگزیـده    او. تعجبی نیست که خدا او را برگزیده باشد       

  » .ي گر هزاران رنج کشیده دیگر باشدریا

  مارگارت جانسون 

ه از کـوره    آمـد بردر این کتاب حقایق روحـانی ژرفـی نهفتـه اسـت، حقـایقی               «

 زنـدگی   آتشین تجارب نویسنده و آراسته شده با قـدرت روح قـدس در قالـب یـک                

نـه تنهـا تمـام رنـج        .. .لی و واقعـی   مقدس، ع مپیروزمندانه مسیحی، بر اساس کتاب      

 کالم آخري   ر هر کجا، چون   ددیدگان باید این کتاب را بخوانند، بلکه همه مسیحیان          

  » .د دردهاي بشريموردر است 

  مارگارت کالرسون 

 خـدا در    بدون کمترین تعارف، این اثر جانی، بـه منزلـه کـشتی گـرفتن او بـا                «

ها  و رنج ، او خدا را با بیانات ساده و ژرف الهیاتی از دردهاباشد  میویلچر خودش

  » .ش کشیده استلاچبه 

  دیل ساندرس 

کتابی بسیار عالی که مخصوصاً مفید است در خدمت و تسلی بـراي کـسانی             «

 جانی همانند کتاب اولش   . اند ی از زندگی خود دچار رنج و درد شده        هائ که در دوره  



ب گامی فراتر

ا آن  بـ پرسـند و      می به طریقی ژرف بعضی سواالت را مطرح نموده است که مردم          

  » .در گیرند

  کن نعالیجناب کنت ب

ه کمتـر کـسی توانـسته اسـت        کـ کتابی گرم، پر احساس و پر از امید و ایمان           «

مطالعه ایـن کتـاب را بـه همگـان و           . ش روشن به دردهاي بشري بیندیشد     بینبدین  

کننـد شـدیدا      می د کشیدگان و کسانی که بدانها خدمت      بخصوص رنج دیدگان و در    

  » .میکن  میتوصیه

   مجلۀ افق تاره

 درونـی و چـه      دردمنـدان گویـد، چـه      مـی  نسـخ اي   الکشیدهبا هر   باین کتاب   «

  » جسمی یا قلبی

  مجله لیگوریان 

  » .کتابی است به شدت برانگیزاننده و الهام بخش«

   یمجله توان بخش

م، کتـابی کـه در کتابخانـه        یکنـ   مـی   قلب توصیه  صمیمز  مطالعه این کتاب را ا    «

  » .مسیحی جایگاه واالئی کسب کرده است

  ها  انجمن کالوینیست

کتابی است حاوي سرگذشتی شخصی که صادقانه بیانگر این واقعیـت اسـت            «

که خدا چگونه از شرایط، افراد و وقایع به عنوان ابزاري براي کشف هر چه بیشتر                

  » .نموده است ادهجانی استفبه خویش 

  یک نفر خواننده 

نویسنده در این کتاب حس ستایش عمیقی نسبت به خدا و شادي فراوانـی از               «

  » .کند  می در خواننده ایجادفردوسدرك 

  بین المللی مسیحیان هاي  مدرسه
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  سپاسگزاري 

  ر شراکتش در این تیم و نگارش این کتاب طبخا ـ سپاسگزاري از جی

  سریع ترین تایپیست شرقی  ـ انوسپاسگزاري از ور

هـاي   العـاده ایـن کتـاب و کتـاب     ویرایـشگر فـوق   ـ  سپاسگزاري از جودي مارخـام 

  سیاري دیگر ب

بخـاطر آنچـه کـه در قالـب      ـ   سپاسگزاري از الیزابت الیوت و مارگارت کالرسـون 

   ندبه ما آموختها  مثال

یـشنهادات و  بـراي پ  ـ  سپاسگزاري از دکتر ریچـارد کـافین و دکتـر جـورج شـلزل     

  یشان ها تشویق

  و یسپاسگزاري از اعضاء کلیساي است

و دعاهـاي آنـان ایـن کتـاب     هـا    که در اثر کمـک دوستانیتشکر مخصوص از تمام     

   .نوشته شد

  



د گامی فراتر

  

م  ور    وقد

سـت  ورا د  مـا تـو  .قف خدا و اطرافیانش نمـوده اسـت        و که خود را  

  یمشما داریم و محترم می
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  یادداشت شخصی نویسنده خطاب به شما 

هر . در روي صندلی دسته داري در اطاقی تیره و خاکستري رنگ نشسته بود            

بـه  . رسـید   مـی  چند که هنریک پنجاه سال بیشتر نداشت ولی هفتاد سـاله بـه نظـر              

 سالهاست کـه شـما را     «: گفتاي    خیره شده و با انگلیسی شکسته بسته       منچشمان  

شناسم، ولی تاکنون شما را ندیده بودم شما براي بسیاري از مـا کـه در اینجـا                   می

هستیم کمک موثري بوده اید، ما داسـتان زنـدگی شـما را بـه همـه سـاکنین اینجـا             

  » .ایم گفته

 را روي جلد کهنه و فرسوده  یک کتاب کشید که  ریک دستان چروکیده خود   نه

گـامی  : شـوند   مـی  کـه بـه زبـان هلنـدي    ،Kork Dalej :  از دور عنوانش را خواندممن

  .  را ندیده بودمم هلندي کتابترجمهمن هرگز .. .فراتر

در طی . شماریم  میما حضور شما را در این کشور بسیار مغتنم«: هنریک گفت

  ».ایم ایمانی را شاهد بودهاي ه این سالها کمتر نمونه

توانستم به ایـن کـشیش پیرهلنـدي کـه سـی              می ، چه چیزي  جلوف یک زن م   !من

  سال از زندگیش را تحت یک رژیم تجاوزگر زیسته بود، عرضه بدارم؟ 

 اي توان به او عرضه داشت؟ در مورد پیرمرد نـود سـاله             می در کل چه چیزي   

سالمندان فلوریدا، پشت سرنهاده    هاي   هکه یک زندگی بی هدف و طوالنی را در خان         

ه خـود را    رسـن ، براي مادران پستان خشکیده اتیوپی که کودکـان گ         داریماست، چه   

  فشارند، چه چیزي داریم؟   میوشآغدر 

بـا  و رانـد    می و خود را   .ام.ما براي زن شیک پوشی در جنوب کالیفرنیا که بی         
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  زند، چه چیزي داریم؟   میبر فرمان اتومبیل ضربهاش   شدهمانیکور هاي ناخن

 و در اینجاسـت  ،پیوند، رنج اسـت    می دي که سراسر بشریت را به هم      مورتنها  

شود مبنی بر اینکه چرا احساس کردم مجبورم اولین کتـابم را       می که سوالی مطرح  

این کتاب شامل سفر روحانی من براي .  بنویسم»جانی« تحت عنوان 1976در سال 

کـه خـدا    اي   ي پذیرش اینکه فلج هـستم و پـذیرش زنـدگی           برا .پذیرش دردهایم بود  

دوسـت و   .  فقط یک شروع بود    »جانی«ولی  . براي من در ویلچر طراحی کرده است      

 به منظور پاسـخ  1978را در سال » گامی فراتر«تس باتفاق هم    سمرشد من استیو ا   

. ها نامه مطرح شده بود، نوشـتیم دد رنج که در صموردادن به سواالت بیشمار در  

هـا و    ناتسـ ارمکردیم که خدا این کتاب را نه تنها براي هـزاران نفـر، بی              مین ما باور 

گیرد، بلکه به فراسوي دریاها نیز خواهـد          می سالمندان در آمریکا، به کار    هاي   خانه

 در هلند به مـا اطـالع داد کـه     (Zondervan) در واقع وقتی انتشارات زوندرون    . رسید

 منتشر شـده     و ز کتاب ما نزدیک به سی زبان ترجمه        نسخه ا  000/500/2بیشتر از   

بـه   واقعـاً    با شنیدن این خبر به زانو در آمدیم، استیو        . یوگیج شدیم تاست، من و اس   

   . شادي برآوردم فریاد از ته دلمنزانو در آمد و 

زمینه مذهبی استیو  ـ از سوي خدا بوداي   چه هدیه!ه خدا بودناحیچه لطفی از 

در ویلچر بودم موجب الهام بخشیدن و تشویق بسیاري خواهـد           و سالهائی که من     

  . اند  انواع و اقسام دردها را چشیده تلخشد که طعم

وقتـی کـه زونـدروان از اسـتیو و مـن            . و اما، رسالت گامی فراتـر ادامـه دارد        

از یک سو نگران . خواست که نسخه قدیمی را مرور کنیم هیجان زده و مردد بودیم

 ، بودیم، نگران به روز در آوردن سبک نگارش، تعویض تصاویر          ها آستیناال زدن   ب

هاي دینی و عمدتا بررسی کلی کتاب، از سوي دیگـر دیـده بـودیم کـه            بسط دیدگاه 

بـه  اش   بـراي انجـام اراده   ،خدا این کتاب را درست همانطور که بود در طی سالیان          

اصـول   ـ  نیمپس تصمیم گرفتیم دست بـه ترکیـب کتـاب نـز    . کار گرفته بوده است
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در .  عوض نـشده بـود     (Iota)  یوتا در طول زمان در   ها   پذیرش دست خدا در سختی    

او اینک پدر هشت فرزند و کشیش کلیسائی روستائی         . استیو عوض شده بود   واقع  

ام،   ازدواج کـرده (Ken Tada) بـا کـن تـادا    .ام من نیز عوض شـده . پنسیلوانیا بوددر 

المللـی   یون بین س نویسندگی و هدایت یک می     خود را به وظایف همسري و نقاشی و       

 استیو و من عوض شده ایم، ولـی         له ب .ام براي کمک به افراد ناتوان اختصاص داده      

  . چیزي از محتویات این کتاب را عوض نکردیم

، هنـوز هـم     »آسـمان « مربـوط بـه      فـصل . اند شدهنچیزهایی دیگري نیز عوض     

کـه در ورود بـه بهـشت در    اي  يا شـاد بـ این فصل در کتاب     . مورد عالقه من است   

بگذارید خدا، خـدا    « مربوط به    فصلمن  . کنم، درخشان شده است     می خود احساس 

 چرا که مهم ترین فصل این کتاب است، چون وقتی تـصمیم             ،ست دارم ورا د » باشد

گرفتم دیدگاه درستی از خدا داشته باشم، درست در همان زمان درگیر این بیماري 

پرسند، هنوز هـم خوانـدن      می  من درمورد شفاي اعجازآمیز    و وقتی مردم از   . شدم

  . کنم  میرا به آنها توصیه» ازلپاز اي  اي شفا، قطعه «فصل

ه کـ کنـیم     مـی   استیو و من هنوز هم دعـا       : عوض نشده است    که د آخر موریک  

 پاسخ سواالت خود در مورد رنـج و درد، بلکـه بـه خـاطر         فتنشما نیز نه بخاطر یا    

 خدا چیزهـائی    ،گذشته از آن  .  خدا، این کتاب را بخوانید     ت خودِ درك عطوفت و محب   

او زمـانی پـسري داشـت کـه درد و حـشتناکی را بـه       . داند  می رنج و درد مورددر  

  .  و او عیسی بود،بجان خرید

  جانی 
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  مقدمه 

از اي   در این لحظات در دام پیله     . خواستم خودکشی کنم    می مأیوسانهبار دیگر   

تـوان   مین هیچ عضوي از بدنم را    توانم بردارم،    مین هیچ چیزي را   .تفکرات گرفتارم 

 هرگـز امیـد  .  بجز سرم، از نظر جسمی چیزي شبیه یـک جـسد هـستم   ،حرکت دهم 

درواقع  . کامال مختل شده استنبا کازدواجم  وزندگیم.ه بار دیگر راه برومندارم ک

  . راي همیشه ترك کند با که او مرداردام حتی این امکان وجود  به این نتیجه رسیده

آمدنـد،    می هدفی یا مفهومی براي این روزها که از پس همیااي   هیچ ایده مطلقاً

 چه در بیدار شدن، چه در خوردن، چه در دیدن تلویزیون و چه در خواب، در خود              

حمـل کنـد؟   ت چرا باید کسی مجبور باشد اینچنـین زیـستن وحـشتناکی را            .بینم مین

به وقوع بپیوندد تا بمیرم؟ زجر اي  یفتد یا معجزهبتا اتفاقی چگونه است که دعا کنم 

  . غیر قابل تحمل استام  جسمی و روحی من مانند شکنجه جسمانی

ایـن نیـز خـودش      . یـابم  مین نولی راهی براي خودکشی و خالص کردن خود       

من به خاطر ناتوانیم نا امید و عصبانی هـستم در آرزوي            . مصیبتی مضاعف است  

 باشد که چیـزي انجـام بـدهم،        ،دورشم که انگشتانم را تحت کنترل درآ      با  می قدرتی

  .  به زندگیم خاتمه دهمبتوانم شاید .هرچه باشد

   »جانی«از کتاب  ـ 67دسامبر 
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و غرق تماشاي دره سان فرنانـدو و بوئیـدن تمـام رایحـه              ام   در حیاط نشسته  

بـاورش مـشکل    . مباش  می ز کامال زیباي تابستانی،   وها و شنیدن صداهاي یک ر      گل

 چنان احـساسی    در واقع تقریباً  . ام احساسی نداشته  که تاکنون چنین     ، ولی من  است

 سال است که من هنوز هـم فلـج          35آه نزدیک به    . را در زندگی خود به یاد نداشتم      

 کند و   حماممی هستم که    ستوانم راه بروم، هنوز هم نیازمند ک       مین هستم، هنوز هم  

هم افسرده نیستم کـه دسـت بـه خودکـشی بـزنم و              ها   درلباسم را بپوشد، ولی آنق    

اق تفـ  ا مـن توانم بگویم عمال براي چیزهائی کـه بـراي            می راستش را بخواهید حتی   

  . ، خوشحال بودم استافتاده

شود با آن وضـع خوشـحال بـود؟ چـه اتفـاقی افتـاده                 می چگونه! خوشحال؟  

 مـن ی  ماحـ کـه   اي   و خـانواده  ام   است؟ چه چیزي عوض شده است؟ کارهاي هنري       

  . کمکم کردند که دیگر احساس افسردگی نکنم،ستانموبودند و د

 ولـی قلبـا     .کنـد   می  هم تقریبا حدود بیست سال است که مرا یاري         نشوهرم ک 

توانـد از ناحیـه خـدا و کـالم او             می سپاسگزارم براي این زندگی در ویلچر که فقط       

ن پازل را که بسیار گیج کننـده  خدا و کالمش مرا کمک کردند تا قطعاتی از ای       . باشد

من به جستجو و تحقیق پرداختم و امروز که به گذشته           . بود، در کنار هم قرار دهم     

 الهام شده توسط    ام ناتوانیکه تمام این تجارب سخت و       ام   کنم متقاعد شده    می نگاه

حتـی  . من موشی سرگردان در راهی پـر پـیچ و خـم نبـودم         . محبت خدا بوده است   

خدا در ماوراي دردهاي من دالیلی داشـت        .  نبودم ریر خدائی ش  وخیشقربانی یک   

خـدا  . و فرا گرفتن بعضی از آن دالیل تحول فراوانی در جهـان ایجـاد کـرده اسـت                 

  . توهم دالیلی داردهاي   رنج وبراي دردها

  جانی اریکسون تادا 

  کاالباساس، کالیفورنیا 

   2001تابستان 
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  بخش اول

  در کنار نهادن معماي رنج
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  فصل اول  

  ما همدردیم

باشـد    مـی  وقتی براي اولین بار آنچه را که الزمه کنار آمدن بـا وضـع خـودم               

درك کردم با خود اندیشیدم، سهم من در زندگی از درد بسیار گران تر از دیگـران     

لـوج از نداشـتن پرسـتاري کـه کمکـشان کنـد،             ف م يها  انسان چه تعداد از آن   . است

هایـشان را خـالی    لگن محتاج کسی هستند که تعدادچه کنند؟ یا    می احساس حقارت 

  کند؟ 

یــشان را بخاراننــد و یــا ها د شــانهنــتوان  نمــیچنــدین زن و دختــر ماننــد مــن

اندیشیدم کـه بـسیاري      می نموهایشان را شانه کنند؟ البته پیش از این هم من به ای           

روزه هـزاران  هر . باشند  میهستند که با مشکلی مشابه من و یا بدتر از آن، مواجه   

استحمام به  سالمندان در سراسر جهان نیاز      هاي   ها و آسایشگاه   نفر در بیمارستان  

 بـسیاري از  . کنـد هایشان را خالی  کسی هستند که لگن    مندنیاز یاو  و مراقبت دارند    

بعضی اعضاي خـود را از دسـت        . قربانیان بیماري فلج تحرك کمتري از من دارند       

دارنـد  هائی  در صدي از این افراد خانواده. اند  شدهمسخي و یا در اثر بیمار اند   داده

. باشـند   نمیتوانند از آنها در خانه نگهداري کنند و یا مایل به مراقبت از آنها          میکه ن 

در این جهان از ایـن نظـر در         اي   ین نتیجه رسیدم که هر شخص زنده      ا به   مسرانجا
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  . دنکش ی مبعضی کمتر و بعضی بیشتر رنج. درجه خاصی قرار دارد

در هر کجاي این درجه بندي قرار داشته باشیم کـسانی           . این یک واقعیت است   

مشکل در اینجاست که مـا معمـوال        . کشند  می هستند که کمتر و یا بیشتر از ما رنج        

بـدین ترتیـب    . کـشند   مـی  کنیم که از ما کمتر درد       می خود را فقط با کسانی مقایسه     

  . کنیم  میس این درجه بندي احساسسوزانیم و خود را در رأ  میبرخود دل

بینـیم کـه بیـشتر از مـا           می یم و کسی را   وش  می ولی وقتی ما با حقیقت روبرو     

  . دهد  می دردمندي ما درخشندگی خود را از دستمدال طالي ،رنجور است

م بیمارستان کودکان ا ه جائی که بزرگ شد   ودر بالتیمور   ام   در چند مایلی خانه   

بعـضی اوقـات وقتـی از       . سرسبز قرار داشـت   هاي   هپرها و ت  یان چمنزا مزیبائی در   

رفـتم و گـاه در بعـد      مـی بـه آن حـوالی  ام  آمـدم بـا دوچرخـه    مـی  نمدرسـه بیـرو  

کردم و قدم زنان از منظره زیباي   میخشک را لگدکوبهاي   برگپائیزي هايازظهر

 در  بردم، ولی به ندرت در اندیشه کودکانی بودم کـه           می ساختمان بیمارستان لذت  

مـن  . مکـرد   نمـی  هسیـ امن هرگز خود را با آنها مق      . درون بیمارستان بستري بودند   

اندیـشیدم و بـه       می ن دختر در مدرسه که زیباتر از من بودند        ایفقط به آن دختر و      

 مـن   تعنوان یک دختر سال دوم دبیرستان هرگز این به این فکر نبودم که مـشکال              

  . باشد  نمی،ن بیمارستان بستري بودندها در آ قابل مقایسه با کودکانی که سال

ما در سر میز شام راجع به کودکـان     هاي   مرا چه به کودکان فلج؟ یا سخنرانی      

گرسنه هند؟ من چیزهـاي زیـادي داشـتم کـه نگرانـشان باشـم، قرارهـائی کـه بـا                     

  ! کی روي چمنها دوستانم داشتم، و

 در همـان    ولی کوتاه زمانی پـس از اینکـه تـصادف کـردم، طـی چنـدین هفتـه                 

وقتی خدا چندین درجه بیـشتر رنـج        .  چندین جراحی رویم انجام گرفت     ،بیمارستان

هـائی و تنهـائی و بـوي الکـل و ابزارهـاي             نت. مرا افزایش داد، داسـتان تغییـر کـرد        

ه گـاهی اوقـات در      کـ  شرایط بسیار ناراحت کننده تر از آنچه بود          .ضدعفونی شده 
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دنیاي جدیدي بر روي مـن گـشوده شـد و            .دیدم  می پزشکی تلویزیون، هاي   برنامه

  . رنگ واقعیت به خود گرفت، دنیائی سرشار از اندوه و تنهائی

 بـر اینکـه   مبنـی این وضعیت به تدریج این نتیجه گیري را در ذهنم ایجاد نمود           

یکی از اهداف خدا در مشکل تر نمودن آزمایش، ایجـاد حـس همـدردي نـسبت بـه                 

  . به طریقی آرامش یابنداند  کسانی است که هرگز قادر نبوده

ام  مـن مـشاهده کـرده     . خواهم مطلب بسیار مهمی را به شـما بگـویم           می اجازه

چگونه کسانی که درگیر دردهاي عمیق بوده انـد، بعـضی اوقـات در اثـر شـهادات                  

فرض کنید که شما بیماري مهلکی داریـد    .  زندگیشان دگرگون شده است    ،مسیحیان

 فکـر . کنیـد   مـی مارستان، داریـد تلویزیـون را تماشـا   و در بستر بیماري خود در بی 

کنید واکنش شما نسبت به دیدن یک شخص جذاب و جوان و سرحال که ناگهان  می

 را در مقابـل  هـا   انـسان دهـ خوا  میدر صفحه تلویزیون ظاهر شود و به شما بگوید  

   سخت زندگی پیروزي ببخشد، چگونه خواهد بود؟ بتمام تجار

دانـد    نمـی  فهمـد؟ او حتـی      مـی  ایـن یـارو از زنـدگی چـه        : شاید چنین بیندیشید  

داشـت،    مـی اگر این بابا مشکالت مـرا    . چقدر است ها   کند که عمق رنج   بتصورش را   

  » .دهد  میعیسی به تو شادي«ت فگ یمزد و ن  نمیاین لبخند ساختگی را

آن هـاي   چه زیبا خواهد بود اگـر پیـام مـسیحائی فقـط بـر اسـاس شایـستگی               

هـاي   مندانی که دلداري  د در ندولی واقعیت اینست که کم هست     . ا رد شود  پذیرفته و ی  

  . بیدردان را گوش دهند

تان ننمی خواهم بگویم پاسخ اینست که خود را جلوي اتومبیل بیاندازید تا گرد            

 من در یحت! د؛ باشد که مردم حرف شما را گوش کنندیبشکند و روي ویلچر بنشین

نشان  به سخنان من در مورد درد و رنج   اي عالقهه  کام   اوج بیماریم کسانی را دیده    

درد مـن و      ظـاهر بـی    کردند مقایسه بین    می دیدند و فکر    می آنچه که آنها  . دادند نمی

مسافرتی من و اسارت خودشان، خانواده بزرگ       هاي   ان، فرصت شدرد مزمن خود  
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  .  بود،کسی خودشان یمن و ب

 دیگـران و دلـداري دادن بـه    خواهم بگویم اینست که رسـیدگی بـه    می آنچه که 

 هـیچ کـس  . است که همدرد آنان باشـد اي  بعضی افراد، مستلزم وجود تسلی دهنده 

اما ممکـن  . گویم  میطعیتااین را با ق . تواند به تنهائی به مشکالت دیگران برسد       نمی

باشید که من تجربه نکـرده ام، مـثال شـاید بـین شـما و             هائی   است شما درگیر رنج   

تـوانیم بـه      مـی  ما به عنوان مسیحیان معموال    .  وجود داشته باشد   همسرتان مشکلی 

 نـه بـه     ،مـا باشـد   هاي   تر و یا مانند رنج     خوبی به افرادي برسیم که رنجهایشان کم      

  . باشند  میهائی بیشتر از ما کسانی که درگیر رنج

از رنج و درد قرارداده است،      اي   خدا هر یک از ما را به خواسته خود در درجه          

 که خدا این حق را براي خود محفوظ داشته است کـه هـر   یداطر داشت باش  ولی بخ 

اي  فـر تـازه  ممان اراده کند، درجات را زیاد و یا کم نماید و اراده نموده اسـت تـا      ز

  . براي شهادت بر ما بگشاید

. لوانیا شهادت دادم  ی سال پیش من در یک کلیساي روستائی در جنوب پنس          دو

 متوجه ،کردم  میه با بعضی از اعضاء نشسته و صحبت  بعد از پایان جلسه وقتی ک     

. ایـستاده اسـت   اي   قد و خوش قیافه شدم که با خانواده خـود در گوشـه            بلندمردي  

خـواهم، نـام      می جانی، معذرت «: رفته رفته او نزدیک و نزدیک تر آمد و به من گفت           

 م داشتخواستم به شما بگویم آرزو  می است فقط(Doug Sorzano) من داگ سورزانو

 آمـده   برسـرتان بدانم چه اتفاقی برایتان افتاده است و اینک شما را براي آنچه کـه               

من هرگز به فلج بودن یا یـک تـصادف هولنـاك فکـر نکـرده                . کنم  می حسیناست ت 

. همین حاال اینجا هستند ـ  زیبائی دارمهاي   داشتنی و بچهدوستمن یک زن . بودم

گفت که چقدر عمیقاً  می ن در حین معرفی به م». به شما معرفیشان کنم    یددهاجازه ب 

 ولی در اینکه تجارب مرا آنطوریکه بایـد و       .تحت تأثیر سخنان من قرار گرفته است      

توانـست    نمـی  گفت، او از زمره کسانی بـود کـه          می شاید درك نکرده است، درست    
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  » .دانم چه احساسی دارید  میدقیقا«بگوید 

گشتیم دعا کردیم که باشـد خداونـد          می ازدر حالی که با همسفرمان به خانه ب       

  . آنچه را که در آن جلسه گفتم، براي یاري دیگران بکار بندد

  نقاشی و مطالعه و گفتگو بـا دیگـران مـشغول            به گذشت و من خود را    ها   هفته

  . کردم می

یک روز بعد ازظهر احتماال یـک مـاه بعـد، تلفنـی داشـتم از همـسایه خـانواده                    

همسایه آن  . عصر در کلیساي پنسیلوانیا بود    آن روز    که    همان شخصی  ،سورزانو

  : خانواده به من زنگ زده بود تا از اتفاق وحشتناکی صحبت کند

داگ همیشه عاشق موتورسواري بود و      . ی همین شنبه گذشته اتفاق افتاد     نجا«

 شوز او و رفقای   ر ولی آن    ،کرد  می رف موتورسواري صبیشتر اوقات آزاد خود را      

  » .ند به ناحیه جدیدي در جنگل بروندتصمیم گرفت

  » چه شد؟.. .خوب «ـ

اي  چالهپیچید و در   میبنا بر آنچه که شایع بود در یک پیچ تند.. .خوب دیگر«ـ 

  آنطرف تر پرتـاب    مترشود و او چندین       می چرخ جلو موتورش جدا   . کند  می سقوط

  » ...شود می

و حرفهـایش را قطـع      نبـود   ام   دادم ولـی دل در سـینه       من حرفهایش گوش مـی    

  » مکرد

  » او .. .یعنی... او... «ـ 

  . ی که افکار مرا حدس زده بود، در جمله کوتاهی جوابم دادلا حدر من مخاطب

  » .گردنش شکسته است«: 

  ....  سکوت کردیمدوهر 

. ت زده شدم و گوشهایم شروع به زنگ زدن نمود       بهدر اثر این شوك ناگهانی      

 را  ملتهـبم توانـد چـشمان اشـکبار و صـورت            نمـی  خوشحال بودم که که مخـاطبم     
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دانستم   نمی بر خودم مسلط شده و صحبت کنم ولی دقیقاً      مسعی کرد . مشاهده کند 

 صدائی لرزان به آن زن اطمینان بدهم که در    با اما باالخره توانستم     .چه باید بگویم  

م گفـت  اهخـو نویسم و به آنها   میزنم و نامه  میناولین فرصت به خانواده داگ تلف 

  . کنم  میرایشان دعابرشان هستم و فککه در این لحظات سخت به 

را کـه آن    هـائی     صحبت موردآ بخاطر   مبعد از این مکالمه، نومیدانه تالش کرد      

 مـن تـا حـاال       ،جـائی «: گفـت   مـی   ذهنم وایاي داگ در ز   ئیو گو ... ا داگ داشتم  بروز  

سـت  ود.. .ی دارم ئزیبای  ئها و بچه   داشتن دوستمن زنی   .. .ام تصادف بدي نداشته  

  » ...توانستم تجارب شما را درك کنم  میمشتدا

  بعدا مطلع شدم که داگ در اثر آن حادثه از گردن به پائین فلج شده است 

  !  چه مصیبتی!خداي من

 دست وارد اطاق شد و به کمک او دری کاغذ قاد و ورد یک م(Jay) خواهرم جی

توان براي کسی نوشت که       می  ولی چه چیزي   .نوشتماش   به داگ و خانواده   اي   نامه

 نا او سـخ بـ از گردن به پایین فلج شده است؟ باید نصحیتش کرد؟ از کتاب مقدس              

. مطـالبی خـصوصی تـر بـا او صـحبت کـرد      از ولی مطمئنم بهتر اینست کـه  ؟   گفت

 فکـر شنود؟ من    من ب  نست دارد چه چیزي از زبا     ود واقعاً   شخصی با این وضعیت   

خواهد بداند    می او... ست دارد درکش کنند   وق ابراز محبت است و د     کنم او مشتا   می

توانم برایش  می ناین کاري است که م.... که چطور شد درگیر این حادثه شد و چرا

  . انجام دهم

ــرایش نوشــتم و توانــس  ــا همــدردي تبــسیار خوشــحالم کــه آن نامــه را ب م ب

 تا همه چیز را از دیـدگاه         مرا قادر ساخت   ،فلج بودن من  . دلداریش دهم اي   صادقانه

  » .دانم چه احساسی داري  میدقیقا«او مشاهده کنم، و صادقانه به او بگویم 

همی شفابخش وجود دارد، اما در صورتی کـه         مردر این سخنان تسلی دهنده      

مردم به  . از زبان کسی بر آمده باشد که درد را با تمام جان خود، باور کرده است               
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آنها به زندگی مـا     . کند مین کند و چه کسی    می نی درکشا دانند که چه کس     می خوبی

  .  درد و عذاب شده ایم، یانهمتحملکنند تا مشاهده کننده که آیا   مینگاه

 ،» چـه حـسی داري     ممیـدان «اگر به عنوان شخصی آسوده و بـی درد بگـوئیم            

 آن  حـس همـدردي   ولی اگر با    . باشند  نمی یشبالتی پوچ و بی محتوا      م ج  ما سخنان

  . توانند تسلی بخش باشند  می آوریم، زبانت را بهالمج

ت تا این اتهامات را مبنی بـر        جهن آمد، بخشی بدین     زمیعیسی مسیح بر روي     

ــشري،     ــاي ب ــشتی او را از درك درده ــاجگون به ــصرهاي ع ــکونت در ق ــه س اینک

 تجربـه دیـد،     ،دهیزیرا که چون خود عـذاب کـش        «:باشد پاسخ داده    ،بازداشته است 

و دیگـر اینکـه     ) 18: 2برانیـان   ع(» انـت کنـد   عد که تجربه شـدگان را ا      استطاعت دار 

ما بشود، بلکه آزموده شـده در       هاي   نداریم که نتواند همدرد ضعف    اي   رئیس کهنه «

شد تا بـا    ها    اگر او متحمل سختی    .)15: 4عبرانیان  (» ون گناه دهر چیز به مثال ما، ب     

بنابراین من یاد . ار داشته باشیمنتظارنج دیدگان همدردي کند، ما نباید کمتر از این    

  کمـک  مـرا ون چـ ،گرفتم شکسته شدن گردنم را به عنوان کـار خـاص خـدا بنگـرم        

باشند ارتباط برقرار نموده و آنهـا   می ن که داراي وضعیت م یکند تا با اشخاص    می

.را تسلی دهم
*

  

*  *  *  

حمـل  د برقراري ارتبـاط بـا کـسانی صـحبت کـردم کـه مت           مورتا اینجا من در     

و دردهـاي   ها    از رنج  که در مقایسه  اند   شده و با آن کنار آمده     هائی   مشکالت و رنج  

.. .رشکستگانو ، مفلوجان اند، دیدهکسانی که مرگ را به چشم خود        . ما بیشتر است  

                                                     

معجره آسائی با فلج خود کنار آمده   در هنگام انتشار این کتاب داگ سور زانو به طور*

در مکالمه تلفنی که با او داشتم فهمیدم که او نیز تجربه خود را و ایمان خود را با کسانی . است

خانواده سورزانو در کنت اسکوار پنسیلوانیا زندگی . گذارد ن میرا دارند، در میاکه شرایط او 

  . باشند می ) Wilowdale Chapel(ل چپکنند و عضوي کلیساي و ویلودیل  می
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  . ولی این تمام داستان نیست.. .و

چند ماه پس از آن حادثه، در این اندیشه بـودم کـه مـشکالت روزانـه کوچـک            

 تب شدید و تصادفی کـه       ،، دندان درد  ن و بستگانم مانند شکسته شدن ناخ      دوستان

تمام این خرده اتفاقات برایشان آنقدر      ... شود می نماشینشا رسپمنجر به کج شدن     

  . حرکتی من یسخت است که ب

ا بـ این تفکرات مرا به این نتیجه رسانید که موردي همگانی و عامـه در رابطـه                 

کننـد و هـیچکس       مـی  ست اینکـه همگـان آن را تجربـه        نخـ . درد و رنج وجـود دارد     

را تحمـل  هـا   شود رنج  می فارغ از اینکه تا چه اندازه     دومولی مورد   . مستثنی نیست 

اي  تواند لحظه  مییک مگس مزاحم. داند  می درد و رنج را ناخوشایندینمود، هر کس

چ قالـب  گـ ر   د  و به همان اندازه که پاي شکسته     . زودگذر شادي را از انسان بستاند     

  .  ضربت بخورد،شده

 دانـد،   مـی  کـس چیزهـائی را از مـشکالت و دردهـا      هکه همـ  چونو بدین ترتیب    

 نتوانیم اطمینان داشته باشیم که کتاب مقدس وقتی از مـشکالت و دردهـا سـخ          می

اسـی  یقمحمل چه اندازه و تگر مهم نیست م یداشیم،  ب  می همه ما گوید، مخاطبش    می

دهنـد،    نمـی   فیض خدا براي پسري که به بازي راهش        .ایم از مشکالت و دردها شده    

 و چنان واکنشی خداگونـه      جلوفکند که براي رنجدیدگان م      می به همان اندازه کفایت   

ی است که کیکش خراب شده است و بیماردم مرگی است کـه             ئونابدالزمه شادي ک  

  . دچار سرطان خون شده است

 ،رسانیدن به دیگر رنـج دیـدگان      تمام این موارد، چیزهائی مهمی درباره یاري        

  . گویند  میبه ما

تـوانیم    مـی  بـاز هـم   ـ  کنـد   مـی هرچند که کس دیگري در مشکالت ما را یاري

ایـن  . باشـند  مـی تر    براي کسانی باشیم که از ما درد کشیده        دریادلاي   تسلی دهنده 

 کوچـک    مشکالت ی هستیم تا بتوانیم   یضبدین جهت است که ما نیازمند همان نوع ف        
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 ن از مـا نیازمنـد آ      ترررنجوود را تحمل کنیم که همان فیضی است که دردمندان           خ

  . اجازه بدهید مثالی بزنیم. باشند تا با مشکالت و دردهاي خود کنار بیایند می

من در یک مزرعه زیبا در مرکز مریلند محـصور در تپـه و چراگاههـاي سـبز                  

اش  قـدیمی هـاي    حـوض خانـه   و  هـا    منطقه ما بخاطر انبار و آلونـک      . کنم  می زندگی

  . معروف است

در مزرعه ما نیز یک انبار قدیمی که مدتها قبل توسط بنایان هلندي که بـسیار                

انبـاري کـه طوفانهـاي      . در کار خود وارد بودند، سـاخته شـده بـود، قـرار داشـت              

را که یکـی بعـد از دیگـري آمدنـد و            هائی   بسیاري را پشت سر گذاشته بود و نسل       

سـت داشـت و بـدین جهـت آنجـا را تبـدیل بـه              وین انبـار قـدیمی را د      پدرم ا . رفتند

 سـاخت و    مـی  ،ی کـرد کـه در آن کارهـاي دسـتی از چـوب و چـرم و فلـز                   کارگاه

  . فروخت می

ولی حدود پنج سال پیش، یک جمعه شب تابستان، اتفاقی افتاد که همه چیز را               

  . عوض کرد

رف شـام  صـ  پـس از   و من کمی(Butch)  و شوهرش باچ  (Kathy) خواهرم کتی 

 تنبلـی گیتـارش را    بـا بـاچ . گذرانـدیم   مـی  زدیم و وقت    می  و حرف  نشستهدر اطاق   

در . چشمان من از قاب پنجره به چشمک ستارگان افتـاد         . برداشت تا آهنگی بنوازد   

و سایر صداهاي روستائی، نوید شب آرامـی        ها   خارج از خانه جیر جیر جیرجیرك     

الستیک ماشینی در جاده باریک سنگالخی را از شدن  حتی صداي کشیده. داد  میرا

  . دادند  می رارانی جوانان گاه گاه در آن جاده با هم مسابقه ماشین. شنیدیم  میرود

 شود، در مقابل    دورولی در آن شب صداي عبور ماشین در جاده بجاي اینکه            

ا تیـز  هـایش ر  باچ ناگهان گیتارش را کنار گذاشت و گـوش . ار قدیمی، ادامه یافت   بان

کتی به سـوي  . یز گوش به زنگ شدیم نبا نگاهی به صورت تعجب زده باچ ما       . کرد

 بیـدي بـود   ،ت، تنها جنبده در آن تاریکیدوخپنجره رفت و به تاریکی بیرون چشم    
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صداي ماشین ناگهان قطع شـد، و کمـی بعـد از آن کتـی       . زد  می ر چراغ پرپر  دوکه  

ناگهان فریاد زد . دیگري را مشاهده کندو پس از آن شعله .. .آتشاي   انست شعله تو

باچ به طرف تلفن هجوم بـرد و در دفتـر راهنمـا        » !سوزد  می  باچ، انبار دارد   ،جانی«

کتی هم . من که کاري ازم ساخته نبود. تالش کرد تا شماره آتش نشانی را پیدا کند

ر این  د. از در بیرون رفت و بطرف انبار دوید و باچ هم به سرعت به دنبال او رفت                

از سقف قدیمی انبار ستون    . آتش تمام منطقه را روشن کرد     هاي   وقت بود که شعله   

در این وقت بود که آتش نشانی رسید، ولی . خاست  میآتش حلقه وار برهاي  شعله

فرداي آن  . خاکستر شد اي   در طی یکساعت انبار تبدیل به توده      . خیلی دیر شده بود   

ام هفتاد و سه ساله که دچار بیماري آرتـروز          د کوچک اند  مر این   ، دیدن پدرم  ،روز

 نـیم    مرتبـاً  او. آور بـود    بـرایم خیلـی تأسـف      ،گـشت   می ان خاکسترها می در   وبود،  

گشت   میو وسائلی ها    به دنبال عتیقه    و کرد  می  نوك انگشتان پا جابجا     با سوزها را 

که سالهاي سال جمع آوري کرده بود، وممکن بود از این آتش سوزي جان سـالم                

 سنگی قدیمی انبار بود که در مقابـل  پیافت ی ولی تنها چیزي که   ،ر برده باشند  دبه  

  . آتش پایداري کرده بود

اینکه انبار زیبایش با خاك یکسان شـده بـود شـکایتی نکـرد و                 بخاطر  پدر اما

 نـه اهـداف    و نه اخمی کـرد . شدة کار بجاي آن که غصه بخورد آماد      ،افسرده نشد 

 مـاه انبـار جدیـدش سـاخت و ایـن شـهادتی          دوپدر در طی    . خدا را زیر سوال برد    

   .ان محفوظ اومواقعی بود بر روح شکیبا و ای

! شاید باور نکردنی باشد، یک شب تابستانی دیگر، آتش سوزي دیگري رخ داد           

بـار دیگـر   . این بار منشاء این آتش سوزي شناخته نشد، ولـی نتیجـه یکـسان بـود          

پرداختنـد  هـا   ما به آرام کردن اسب   هاي   ر همسایه بار دیگ .آتش و ویرانی  هاي   شعله

بـار دیگـر گرمـاي     . پریده و بگریزند  ها   که مبادا از ترس آتش رم کرده و از پرچین         

. را گرفت و برگ درختان دور دست از شدت گرما نیم سوز شدندفآتش محوطه را 

توکل و بار دیگر پدر مشغول جمع آوري قطعات سالم مانده از آتش و بار دیگر با                 
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  .  شد ساختنکند، مشغول کار  میبه خدا و درك اینکه خدا چه کاري

، مـن . من و خواهرم از ایمان پدر به مشیت خدا  سـخت متعجـب شـده بـودیم                 

  . کردمها  بخصوص از مشاهده قدرت شخصیت پدر استفاده

.  پدر توانست از آن دیـدگاه تـشویقم کنـد، بایـد درسـی بـه مـا بیـاموزد                    کهاین

  . که او در این دو آتش سوزي متحمل شد، خیلی زیاد بودضررهاي مالی 

اگر هر  . (مدآمن وارد   بر ،بود که با شکسته شدن گردنم     اي   ولی کمتر از صدمه   

ان مالی بزرگ را بر شکـسته  یآیا یک ز« دارید از خودتان بپرسید ییک از شما شک   

وج فلـ ز م پدر هرگـ  ) » دهم؟  می  شدنم براي همیشه، ترجیح    گیر زمینشدن گردنم، و    

» .کـشی   مـی  میـدانم چـه دردي    «توانـد بـه مـن بگویـد           نمـی  نبوده است و بنـابراین    

ولـی طریقـی کـه بـا        . دردناك او در مقایسه با دردهاي من کمتـر اسـت          هاي   تجربه

دیدگاه بدون گله و شـکایتش و  . مشکالتش کنار آمد چیزهاي زیادي به من آموخت  

کـه مـسیحیان همیـشه درگیـر         مـرا متقاعـد نمـود        ،از دست خـدا    عصبانی نشدنش 

  . شان به یاریشان بشتابند حییسشوند که دوستان م  میمشکالتی کم و بیش

و هـا   کردم که بار دیگر درون آشـغال   میکمی دورتر نشسته و پدرم را تماشا     

گشت، و تالش پدر بار دیگر به من یاد آوري نمود که هـر                می ترهاي انبارش سخاک

باشیم، بعـضی بیـشتر و        می از دردها و مشکالت   اي    مستحق تحمل درجه   ز ما یک ا 

آورد تـا بتـوانیم       می خدا براي برخی از ما مشکالت خاصی به وجود        . بعضی کمتر 

ولـی  » !میدانم تو چه حسی داري   « در زورق زندگی بگوئیم      مانصادقانه به همراهان  

تـوانیم حتـی      مـی  اندك،هاي   این نیز درست است که با اعتماد به خدا در محرومیت          

  . سانی را که مشکالتی بیشتر از ما دارند، تسلی داده و یاري کنیمک

متبارك باد خـداو پـدر   « گفت لها قب  وقتی قرنپولس رسولکنم که   می  فکر من

یات است، که ما را در هر لتسو خداي جمیع ها   عیسی مسیح که پدر رحمت،خداوند

که باشد، تـسلی نمـائیم      دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی            می تسلیتنگی  

  . هم را مدنظر داشته استم این ،»یمها  خود از خدا یافته کهبه آن تسلی
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  فصل دوم 

  بدن سازي

که چیزهائی در زنـدگی وجـود دارنـد کـه داراي بزرگتـرین              اید   آیا توجه کرده  

 براي بـد بـودن هـم      هائی    در حالی که فرصت    ،باشند می نظرفیت براي صالح انسا   

اي  همـان شـعله   .  آتش که یکی از بزرگترین اکتشافات انسان است        ،اباشند؟ قطع  می

تواند هکتارهـا جنگـل ارزشـمند و یـک انبـار را               می تواند یک استیک را بپزد،      می که

. د بـ  اریتواند بسیار خوب باشد و بـس        می  سکس نیز  ؟در مورد سکس چه   . سوزاندب

 لذت سکس به آنـان       نهاد براي پیوند زن و شوهر و       سکس را بنیاد  هر چند که خدا     

 عطا کرد و فرزندانی به آنها داد، سوء استفاده از آن موجـب گنـاه، انـدوه و اشـک                   

  . .شود می

در حالی که خدا دردهـا را بـه عنـوان ابـزاري     . در مورد دردها نیز چنین است    

تواننـد    مـی هـا هـم  دگیرد، ولی در  می به کارها  انسانبراي قالب گیري شخصیت ما 

وقـت خـود را     ها   من ساعت . دنبراي متمرکز شدن به خودمان شو     ي  رزابتبدیل به ا  

صرف کردم و به حال خودم غصه خوردم و غرق حدسیات شدم که شاید گـردن                

 من بخاطر گناهانم، در حالیکه      زشکسته من راه خدا بوده است براي انتقام گرفتن ا         

شدنم نتیجه در واقع کل ماجراي فلج . در واقع خدا در اصل اهل انتقام گرفتن نیست
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 .سـت داشـتن اطرافیـانم     و من، بلکـه د    نشتاست د وو نه تنها د   . محبت او بوده است   

ت همـدردي بـا     جهـ ما کمک به ما نـه تنهـا بـه           هاي   چون یکی از اهداف خدا از رنج      

این درس خاص رامـن در زمـستان        . باشد  می گریکدییکدیگر، بلکه در واقع ساختن      

 (Vichita) تــايیچیو  دریتیــسبت بایــک کلیــساي بــزرگ.  بــه خــوبی آمــوختم1975

 کنفـرانس بـشارتی سـاالنه       به آنجا بـروم و در      از من تقاضا کرده بود که        ،تگزاس

ی تصـ اول اینکه این دعوت فر.  من مشتاقانه دعوتش را پذیرفتم    .کلیسا، صحبت کنم  

 با هر کـسی      و همدردي  هم با هواپیما به هرجائی که الزم باشد        بود براي سفر، آن   

دیگـر اینکـه ایـن سـفر اولـین کنفـرانس            . باشـند   مـی   مـن  شنیدن تجارب  قکه مشتا 

من راجع بـه کنفـرانس چیـز        . کردم  می بشارتی بود که من در آن به تنهائی شرکت        

ي مصاحبت و گفتگوئی نداشتم، آنچه که در مورد         شربا هیچ مب  . دانستم  نمی زیادي

ه مناطق دور دست دانستم این بود بیشتر اوقات خود را در حال سفر ب  میمبشرین  

 همسفران من در این !ندنک  میرد خود با مارها مبارزهکاا بند، و گذران  میها و جنگل 

بنـابراین  . دانـستند   نمی  هم چیزي بیشتر از من     (Julie)  و جولی  (Sherry) يرسفر ش 

در دیف آخر آن کلیساي بـزرگ و پـر از جمعیـت نشـسته      نفر  در حالی که هر سه      

ین یـاد بگیـرم از      شرتوانـستم از هیئـت مبـ        مـی  نچـه را کـه    بودیم، مـن مـشتاقانه آ     

سـتان آدم   اداند؟ شاید به آنجـا هـم برسـد کـه د             می چه کسی . دمشنی می ،سخنران

نی ما چه چیزي یاد گرفتیم؟ آنها هم کسانی درست مثل           دا میاما  ! خواران را بگوید  

کــه بــه بیــان تــالش روزانــه خــود و   بــه سخنانــشان ندرســپ گــوش .مــا بودنــد

 مـا را    ،پرداختنـد   می  ژاپن و فیلیپین   ،ر مانند برزیل  دوهاي   در مکان  یشانها روزيپی

 مـا  ه کـ نـد گذشـته از آن، هـر چ  . خود آگاه شویمهاي  از مسئولیتکه  بر آن داشت    

 را  هـا هزاران مایل از آنان دور بودیم، ولی یکی از آنان بودیم کـه کتـاب مقـدس آن                 

سیــستم از اقعــی، مــسیحیانی کــه ایــن آوارگــان و. نامیــده اســت» هیکــل مــسیح«

ن ا کـه چگونـه ایمانـدار      نـد  در این کنفـرانس گفت     ،  کمونیستی رومانی گریخته بودند   
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 مـن بقـدري مجـذوب       .کننـد   مـی  فراوانی پشت پرده آهنین روي دعاهاي ما حساب       

سخنانشان شدم که تصمیم گرفتم عصر یکشنبه تجربیات خودم را در اختیارشان             

  . بگذارم

 بودند که مـن در آن هفتـه مالقـات کـردم، مـا هـر شـ                 ببشرین ن اما این تنها م   

ــدین ترتیــب دوســتی     ــسا و ب ــدادي از اعــضاء جــوان کلی ــا تع نشــستی داشــتیم ب

یم شنبه شب بـا هـم بـه    ت بنابر این تصمیم گرف.بین ما برقرار شده بود   اي   صمیمانه

عت بودند در سا  اي   چه تیم شاد و سر زنده     . بستنی فروشی رفته و بستنی بخوریم     

  ! و خندهایشان با یکدیگرها   آن شب در خیابان همراه با شوخی11

پس از صرف بستنی و پرداخت وجه، شري مرا کمک کرد ژاکتم را بپوشـم و                

بعد از آن تصادف کـه      . ما در هواي لطیف شبانه ژانویه شروع به قدم زدن نمودیم          

توانم بـه    نمیراین بناب،کند  نمیبدنم، خوب کار» ترموستات«منجر به فلج شدنم شد     

محوطه پارکینگ در آن ساعت     . سانی خود را با گرما و سرماي زیاد سازش دهم         آ

 به سوي اتومبیل دو از شري تقاضا کردم ویلچر مرا خم کند و به حالت           .خالی بود 

بازیگوش بـا   هائی    دوست مانند پرنده   دوما  .  سرما خالص شوم   ازا زودتر   تبرویم  

 ورانـد    مـی  من در ویلچر و او دوان دوان مـرا     ،تآسفال داد در طول      و خنده و جیغ  

اندیـشه آن شـب   .  بـود فرمـا   تاریک و آرامش کامـل حکـم     الًماکهوا  . رفتیم  می پیش

جوشـید، هـیچ دلیلـی        می  هنوز در فکر ما    ،که خورده بودیم  هائی   دوستانه و بستنی  

  . نبود که خطري احساس کنیم

 یـخ زده را در پـیش روي مـا    زد که تاریکی شب پیـاده رو   میچه کسی حدس  

 بلند شد و زانـوانش در زیـرش خـم شـده و     ريپنهان کرده باشد؟ ناگهان فریاد ش 

تش از ویلچر رها شد، چرخ ویلچر کج شد و من بـا صـورت بـه زمـین پرتـاب                     دس

انم را بکار ببرم تا از خوردن صورتم بـه زمـین         ت دس م حتی قادر نبود    که من. شدم

مین برخورد کـردم و بـاالي ابـرویم شـکافته شـد و       با صورت به ز  ،جلوگیري کنم 
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 یـخ   روي به نظرم چنین رسید که غلطان غلطان در          .صورتم به شدت مضروب شد    

  . ممتوقف شدد ه بور فته و در کنار ماشینی که ما را آنجا آوردپیاده رو به جلو 

حالت غریبـی اسـت، وقتـی اتفـاقی         » !خداي من ... آه نه « : فریاد شري را شنیدم   

. کنـد   مـی رسد که همه چیز آهـسته حرکـت       می دهد به نظر    می  این مورد روي   ندمان

شـنوید، همـه چیـز در ذهـن شـما          مـی   خود صداها را با وضوح     وير هشما که روب  

 صداهاي در هم بر هـم از روبـرو شـنیده          . ماند  می شود که پایدار    می طوري ضبط 

و  رو شنیده  پیادهصداي برخورد کفشها روي آجر فرش       » !شري بیا اینجا  «: شد می

و کارتهایم ها   و سکههکیف پولم باز شد. شري را آنطرف فرستاد  کسیحس کردم

خدایا خـون تمـام صـورتش را    ... آه«دختر دیگري جیغ زد    . خش خیابان شده بود   پ

جوانان در اطرافم جمع شدند، ولی مـن چـشمانم را بـه سـختی بـسته               » !پوشانیده  

آورم گردم را قدري حرکت دادم تا   میه خاطرب.  وارد چشمانم نشودنبودم که خو

  . مطمئن شوم نشکسته باشد

ام  هایم سالم است یا نه، آرواره       تا ببینم دندان   مهایم کشید  زبانم را روي دندان   

فـورا یـک نفـر کنـارم زانـو زد و سـرم را در       . را حرکت دادم، مبادا شکسته باشـد    

 بود و آهسته به من گفـت       او جولی . دستانش گرفت و آهسته روي دامانش گذاشت      

ام   موهـاي نـرمش را روي گونـه        س تمـا  .دموچشمانم را اندکی گش   » حالت خوبه؟ «

کـرد، دوبـاره      مـی   صورتم را پاك   وي ر هاي خود خون احساس کردم که با دستان      

اش   گرفته بغضصداي  . قط در پاسخ او سرم را تکان دادم       فاحوالم را پرسید و من      

او گویا حمایت از من و . را از من مخفی کنداش  گریهکوشد   میحاکی از این بود که

  .دانست  میآرام نمودن مرا وظیفه خود

قبـل از  . اندیـشیدم ها   بحرانهدر اینجا بود که من به مسئولیت خودم در اینگون   

آن هفته وقتی که چند تن از جوانان از من سوال کرده بودنـد کـه زنـدگی در روي                    

 گله و شکایت بـا  دونشان شرح دهم چگونه ما بم بر اییدشوویلچر چگونه است؟ ک   



22گامی فراتر

   .ایم مشکل خود کنار آمده

گوید   می مراجعه کردیم، در آنجا کهقدسمدر لحظاتی که با هم بودیم به کتاب 

و اینـک  انـد     انسان طراحی شـده     خیریت که همه چیز، حتی چیزهاي سخت به جهت       

نـشم  ک فکـر کـردم وا     مودا خـ  بـ پس  . ی در اختیار داشتم تا آن را اثبات نمایم        صتفر

  نسبت به این اتفاق چگونه باید باشد؟ 

گـران در بـدن     یدر تمام آن هفته آن مبشرین راجع به وظیفه مـن نـسبت بـه د               

بخـشی از آن بـدن اینـک در         . آموختـه بودنـد     به من  اي کننده  قانع هاي رسد،  مسیح

دم، در   اندیـشی  هـا   انـسان  به آن گـروه جوانـان و همگـی        . اطراف من ایستاده بودند   

  مورد آنها چه باید کرد؟ 

خواست خود را معذب کنـد،    نمی،»دیگران«ر من در اندیشیدن به بولی ذات متک  

و درسـت  .  گـویم   مـی ه یک رار همان انسانیت کهنه شما  ـ فقط در فکر خودش بود

 یک از سرما یخ بسته بـود و بـه سـختی    رهدر این لحظه بود که انسانیت کهنه شما  

  . صدمه دیده بود

چه شد این بال بر سرم آمد؟ مگر من بیشتر از اغلب ایـن مردمـی کـه اطـرافم                    

تواند از کس دیگري براي یک تعلـیم زنـده            نمی ام؟ چرا خدا   صدمه ندیده اند   ایستاده

   ؟به دیگران استفاده کند

باشند ولی سخت اسـت قـرار دادن          نمی دانستم که چنین افکاري درست     می نم

  . تی که دردمند باشیوقاز خود، بخصوص خدا و دیگران در باالتر 

 داند که هر کس در مورد اینکه من چگونه این وضـعیت را تحمـل                می کسی چه 

 قسمت باالي اینکه و ، صورت من که بر روي اسفالت نقش بسته است      کهکنم، این  می

 آسـیب  ،توانست احساس و حرکـت کنـد    می اندام من کهاز تمامتنها بخش ـ گردنم  

   .کند فکر می، چه دیده است

روح القدس کالم خدا را . االتم پاسخ دادسؤدرست در این لحظه روح القدس به 
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دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما   نمیآیا«: به من یاد آوري نمود

متی خریده شدید، پـس     ید؟ زیرا که به ق    ین خود نیست   آ و از اید   است که از خدا یافته    

  ) 20 و 19: 6اول قرنتیان (» ید نمائیدخدا را به بدن خود تمج

حـق گلـه کـردن در        واقعـاً    آیا.  من است؟ تنها خداست    واکنشچه کسی نگران    

 نبود، بدن مـن از آن        به من  بدن من متعلق  ! مورد صورت مجروحم را داشتم؟ خیر     

اوبـدن مـرا بـا خـون       . ست دارد در مورد آن انجام دهد      وخدا بود، تا هرچه را که د      

  . ودپسرش خریده ب

 نظـاره گـر   دوسـتان  این جمع    خاطر جالل خدا   اولین واکنش من این بود که به      

 آنـان هـستم کـه در زنـدگی           بـا  شان دهم کـه مـن در ایـن فرضـیه همـصدا             ن عمالً

 دتاًعـ  حادثه را نازل کرده است، قا     ،اگر خدا بدي را   . مسیحائی تصادفی وجود ندارد   

بعـضی  . ر مـا بودنـد    وبـ دورکـه    و یا خیریت کسانی      ،باید به جهت خیریت ما باشد     

شویم، چرا که اگـر از خـود بـه خـوبی             نمی اوقات ما مسیحیان درگیر این جریانات     

   .ایم حفاظت کنیم اراده خدا را انجام داده

ست داشتم از آن دسته از مسیحیائی باشم که به          وچرا دروغ بگویم؟ من هم د     

یشیدم متوجـه شـدم کـه    وقتی به این مورد اند. شوند  نمیاراده خدا درگیر صدمات 

هزار بار اراده من که همانا سالم مانـدن بـود، انجـام گرفتـه               ها   در طول زندگیم ده   

را در قالب یک سانحه براي من انجام داده است اش  است، خدا را بخاطر اینکه اراده    

  : شکر کردم

اجـازه نـده    ... کنم براي آنچه که اینک برسـرم آمـد          می خداي عزیز تو را شکر    

اجازه بده با مشاهده تحمل من ... کنند  میدارند مرا تماشاها  این بچه. شومعصبانی 

  . جالل یابی، اینکه تو از این جریانمنات.. . بیایندکناریاد بگیرند چگونه با نامالیمات 

خدا محبت . رفته رفته، دانستم خدا بدین طریق و از این حادثه جالل یافته است        

همـه  . من محبت و توجـه نمودنـد، نـشان داد          اشخاصی که به     را توسط و توجهش   
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. خود را بر روي من توده کردند تـا سـردم نـشود            هاي   ري تمام کت  اکابا فد ها   بچه

هـاي   مـرا در کـت    . کنم کنارم زانو زد     می مردي با این فکر که من احساس ناراحتی       

» .شـود   مـی سترهمه چیز د«  و زمزمه کرد   مپوشیده در آغوش گرفت تا گرم شو      

یکـی بـراي آمبـوالنس زنـگ زد و          . کردنـد   مـی  ر اتومبیل جمع شده و دعا     دیگران د 

بقیـه آن شـب صـرف       . دیگري به کشیش کلیسائی کـه در آنجـا بـودیم، اطـالع داد             

 از صدمه مغزي و  نافتی بخیه پیشانی و عکس برداري به منظور اطالع          ،رادیولوژي

وقـت زیـادي    ،ابیوخـ  در طی آن ساعات درد کشیدن و بی .  شد  بودن دماغ  شکسته

اشـتی تمـام اسـتخوانهایم شکـسته        ذمتشکرم خداوندا که نگ   : براي فکر کردن داشتم   

در ساعت  . و به هتل محل اقامتمان برگشتیم     . سرانجام دردهایم تسکین یافت   . شود

 ولـی هـر سـاعت یکبـار       . اولیه بامداد سرانجام با مشکل زیاد توانستم چرتی بـزنم         

  . شد  می رسیدگیمغزیمحتمالی  ادمۀ به ص تاشدم  میباید بیدار می

 با صداي سشواري در حمام از خواب بیـدار          11روز بعد اندکی قبل از ساعت       

 شري که پشت در حمام مـشغول سـشوار زدن بـود لبخنـد بـر لـب بـه مـن                       .شدم

ولی بالفاصله بر اثر درد به یـاد        » خوبم.. .هاو«: واب گفتم جمن در   » چطوري؟«: گفت

 سردرد ، پیشانی بخیه شده.ر جسمانی وضعم خوب نبوداز نظ. واقعه دیشب افتادم

شدید، بی خوابی و صورت متورم و زخمی ولی از نظر درونی و فکري کامال سالم 

  . بودم

تـرجیح دادیـم بیـدارت کنـیم، چونکـه          ــ   : جولی با صداي نازکش به مـن گفـت        

  شـد، آنگـاه    نشود و مشغول تنظـیم آنـت        می دیگر برنامه تلویزیون شروع   اي   لحظه

» نـیم یتوانیم جلسه دیشب کلیسا را در تلویزیون بب  می ،کشیش گفته است  «: ادامه داد 

احاطه کرده و همگی با هم مشتاقانه بـه         ها   خوابم در بالش   تختبدین ترتیب مرا در     

متاسفیم کـه   « : ی، اعالم نمود  مکشیش پس از سرود عمو    . تماشاي برنامه پرداختیم  

اش   یشت دچار سانحه شده و در نتیجه بین       مطلع شدیم دوشیزه جانی اریکسون دی     
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تصور ما این بود که همکاریش را با . شکسته و پیشانیش چندین بخیه خورده است

رار دارد با ما همکاري کنـد، از همـه          صما قطع کرده است، ولی علیرغم وضعیتش ا       

  » .کنم با یکدیگر متحد شده و براي او دعا کنیم  میشما تقاضا

ه یـ تکها   ایم دعا کند، خوشحال بودم و در حالیکه به بالش         من از اینکه کسی بر    

 همـان   ـ   بحـران واقعـی شـروع شـد    عد از آن لحظه به ب.زدم  میکرده بودم لبخند

  ! گویم  مینم راو در»من«

اي   پر از جمعیـت کلیـسا، بـراي لحظـه          راهروگذر من با ویلچر در آن روز در         

را صـندلی گذاشـته بودنـد و گـروه          ي راهروهـا  هـا  حتی کناره .  را بند آورد   اه نفس

من تـصمیم گـرفتم از      . انبوهی هم که جاي نشستن نداشتند در عقب ایستاده بودند         

پیش آماده کرده بودم، استفاده نکـنم و بجـاي آن     ها   نوشته و تصویرهائی که هفته    

 بـرایم افتـاده بـود،     بشیـ مطالب در کتاب مقدس در رابطه با اتفاقی که د         اي   به پاره 

   .بپردازم

کوچک که به کت من وصل شده بود، صداي مرا در سالن پـر              اي   میکروفن یقه 

  : از جمعیت انعکاس داد

توانیم بـراي بـرادران و خـواهران خـود در        می یکی از بهترین کارهائی که ما     «

   ..باشد  میمسیح انجام دهیم کسب پیروزي در آزمایشات خودما

حیان ه مـا مـوظفیم مـسی   یان این مورد را روشن ساخته اسـت کـ     فسسرساله ا 

 هرگز توصیه نشده    ناایمانداربه  .  آنها یکی هستیم   دیگر را محافظت کنیم چونکه با     

تن هستیم و انتظار اینست کـه چـون یـک تـن عمـل                کیکه یکی باشند، ما در واقع       

  . کنیم

خوانیم که ما مسیحیان با یکدیگر چون بـدن    می12یان باب  تدر رساله اول قرن   

رین نمونه از   تانگیز شگفتبدن انسان شاید    .  سر آن است   مسیح که باشیم می نانسا

  .جهان باشدکار تیمی در 
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. وقتـی کـه معـده گرسـنه اسـت         . هر عضو از بدن به عضو دیگـري نیـاز دارد          

روند و دستان   میشوند و پاها به سوي اغذیه فروشی  میچشمان به همبرگر خیره

 .رود  مـی  انجام بـه معـده    سـر کـه غـذا     گذارند، جائی    می نگیرند و به دها     می غذا را 

  ). خنده آهسته جمعیت(» !اینست یک همکاري اعجاب انگیز

 نظیـر  کتـاب مقـدس      زای  ئهـا  توانیم مشاهده کنـیم چگونـه بخـش        می نبنابرای«

روحـائی بنـابر آنطـور کـه         د که ما مسیحیان از نظـر      نگوی  می  به ما  16:4افسسیان  

هـیچ یـک از     . دیگر تأثیر گـذار هـستیم     دهیم، بر یک    می هستیم و آنچه شخصا انجام    

یـک پیچیـدگی    . توانـد عمـل کنـد       نمی  بدن يون مشارکت سایر اعضا   داعضاء بدن ب  

دارد و پائی کـه در مـسابقه دو           می  را از حرکت باز    ساده در قوزك پا سراسر بدن     

یک ارتباط مرمـوز و بغـرنج در        . درس  یپیروز شده است افتخارش به تمامی بدن م       

مـن اسـت و     هـاي    هاي شما، کوتاهی   کوتاهی.  ایمانداران وجود دارد   بین ما و سایر   

  »  شما، پیروزي منهاي  پیروزي

تمام جمعیت بـا دقـت بـه سـخنانم گـوش            . خورد  نمی هیچ کس از جایش تکان    

  . گیرند  میرافشنوند،   میمعلوم بود که درسهائی از آنچه که. سپرده بودند

  : من ادامه دادم

 و سـایر   ـ سـربدن  ـ  وجه تمامی امـور مربـوط بـه مـسیح    بنابراین، اگر ما مت«

 باشیم، الزمست با مشکالت در ذهن خـود برخـورد الزم را    ـ  بقیه بدن ـ مسیحیان

.  آنچه را درست بود، در شب قبل انجام دهیم          تا ی و مرا کمک کرد    لخدا جو . بنمائیم

واهـد همـین    خ  مـی  براي دیگران بودم، خدا   اي   براي من بود و من نمونه     اي   او نمونه 

  » .روند را در شما انجام دهد

مرا در آن شب ارجمند بـه عنـوان سـکوي پرتـابی         هاي   و بزودي خداوند زخم   

خیریـت  رنج کشیدن بـراي      نااش که هم  نندافرزبکار برد تا حکمت عالی خود را در         

  . باشد، به کار برد  می و جالل خودشما
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ه در زمانی که من در سفر در حدود یک سال بعد نامه از استیو به من رسید ک

 داده بود، آن را نوشته       دست ي از وطن به من    دوربودم و اندکی احساس غربت و       

عالی از آنچه بود که آنشب برایم اتفاق افتاد         اي   مات تشویق آمیز او خالصه    لک. بود

بـاره بـه مـن    و نامه او د.در محوطه آن پارکینگ شکستام   یپیشان که یهمان شب ـ  

خـار و دلـسوزي بـه مـا     تو دردهایمان را که فارغ از مدال اف ها    رنج یاد آوري نمود  

در اینجـا بـه     .  بـه کـار بـریم      دهند براي آموختن و بنـاي دیگـران         می فرصتی عالی 

  : کنم  میبخشی از نامه او اشاره

شوي، وقتی کـه      می  ده بار در هفته بیمار     تو وقتی   ،ی عزیز نبدین ترتیب جا  ... «

  دردتـو هـاي   هناشـ بینی، وقتـی کـه    می نرا بر لبان اطرافیا   خیر خواهانه   هاي   لبخند

 یکند روي پاهایت بایست  میحسی درونی و مرموز به تو اصرار      که   وقتی   ،گیرد می

دهـی، وقتـی کـه کتـاب       میستانت را از دستوتوانی آن را بیان کنی، وقتی د        نمی و

 قتـی متوجـه   کنی، و   می شود، وقتی احساس نا امنی      می  کننده لمقدس به نظرت کس   

 ه کرده است، وقتـی وسوسـه  خن رمغز توآلود در  هاي گناه  شوي افکار و دیدگاه    می

و خالصه  ... کند  می ات موفقیت را موجب افتخار خودت      انسانیهاي   شوي انگیزه  می

.. .بـراي امـروز  ـ  حتـی   ،خـوري   مـی شلغزمل صلیبت اندکی حاینکه وقتی در حین 

 مـشاجره نکـن، چـون    ان و بیهـوده بـا خـد    گنـاه نکـ   وهیچگاه هیچگاه دلسرد نشو  

 آنگاه ،یخواهی بروي تا یکی از نقاط اتکاء در زندگی من باش  میصادقانه بگویم تو

  ».داشته باشماي  و الزم است نمونهام  کنم متروك شده  میکه احساس

*   *   *  

تـوانیم سـهم خـود را بـه       مـی  مـا ،باشـند   میما در صحنه و دیگران تماشاچی   

 ستوانیم در عمل خود ب  می ما. م دهیم و تمام این تماشاگران را بنا کنیم        خوبی انجا 

آنکه سخنی گوئیم، و افتخار نقش آفرینی شایسته         یبه تماشاچیان بدهیم، ب   ها   درس

انتخـاب  ... خدا بدهیم نه به خودمـان  یعنی نویس ان و نمایش نامه دخود را به کارگر   

  . با شماست
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  فصل سوم 

  دهم   نمی هیچ کس انجاممن این کار را براي

 ،یم که چقدر پرشکوه و بزرگ هـستیم       لبا  می  به خود  ها  انسان بعضی اوقات ما  

ولی اگر بر حسب اتفاق فرصتی به ما داده شود که این ادعاي خود را اثبات کنـیم،                  

نمـایش کـارتونی کـه اخیـرا در     . شـویم   مـی  در اثبات ایده خود دچـار مـشکل     باًلاغ

در یـک مـسابقه   . این مورد را به روشنی نشان داده است    ،شود  می خشپتلویزیون  

 یک تماشاچی میانسال که در صندلی ردیف جلو نشسته بود بـا             ،فوتبال دانشگاهی 

به روشـنی   . زد  می ،ربی و بازیکنان تیم بازنده    م به   نیشداريهاي    حرف بلندصداي  

و نـشان دادن   اطرافیان خود یجیته ،آمیز  او از این سخنان کنایه     قصدمعلوم بود که    

وقتی مربی تـیم مغلـوب سـخنان او را شـنید و متوجـه            .  بود يزاز با شناخت خود   

شـما بـا ایـن    «یان گرفته و فریـاد زد  چ به تماشاور را  خطاهاي او شد انگشت خود    

 بروید تا بـا     (Dblonsky) همه الف و گزاف و ادعاي فوتبال شناسی نزد او بلونسکی          

   ». کندیک سوزن بادکنک غرور شما را خالی

رسـد،    مـی  انسانها غالبا وقتی زمان اثبات سخنان و اعمال متکبرانه شـان فـرا            

 هرگـز   ،ولی خدا بر عکس دوستان نظـاره گرمـا در آن بـازي            . کنند  می عقب نشینی 

چون در واقع او عظیم و عجیب است، او همیشه به دنبـال       . عقب نشینی نکرده است   
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شري بهاي  رنج. درن به نمایش بگذافرصتی است تا آن عظمت و شکوه را نزد انسا   

  . است براي نمایش این عظمت و شکوهها  یکی از آن فرصت

 را بـراي جـالل یـافتن خـود بـه کـار            هـا    ترین روش که خـدا رنـج       البته روشن 

نیـائی  یکوچید تـا ب     می جائی به جائی  ز  عیسی ا . ستها  رنج آمیز رفع اعجاز  ،گیرد می

ا دهد و مرده را زنده کند و هـر نـوع اعمـال    ف جذامیان را ش ،ن بازگرداند ارا به کور  

آن گروه چـون ایـن   «از اینرو . انسانی، انجام دادهاي  عجیب را براي بازداشتن رنج   

م عطا فرموده بـود،     د خدائی را که این نوع قدرت به مر        ،عمل را دیدند، متعجب شده    

   .)8: 9متی (» تمجید نمودند

ست، کـه   یـ در جـسم بـا مـا ن       اما در مورد امـروز چـه بگـوئیم؟ عیـسی دیگـر              

  . داد، انجام دهد  می یهودیه را طی کند و اعمالی را که روزي انجامهاي بلندي

دهد، کوتاهی    می تواند، و بعضی اوقات هم اعجازهائی انجام        می هرچند که خدا  

کردن در انجام اعمال اعجاز آمیز نیز خود طریقی معجزه آساسـت، چـرا کـه خـدا                  

بشري براي جالل یافتن    هاي   ه است، و آن استفاده از رنج       گزید دومی را امروز راه   

  . خویش است

و هـا    شاید به نظرتان عجیب باشد، ظاهر امر چنین است که خدا نـه تنهـا رنـج                

 بلکه عمال فرزندان خـود را متحمـل مـشکالت           ،دارد  می دردها را براي انسان مجاز    

رسـد کـه خـدا        مـی  به نظر  بلکه چنین    ،کند می ننماید و نه تنها چنی      می طوالنی مدت 

کند، تا مـسیحیان      می فرزندان خود را در انظار بی ایمانان درگیر دردها و مشکالت          

 چیـز از    هـستتند و هـیچ    ها   آنها تماشاگران این صحنه   . نمایندو تمسخر   را استهزاء   

بنگرید حـال و روز بـه اصـطالح فرزنـدان           «. گویند  می نظر این استهزاء کنندگان که    

هرگـاه  ! اما، عجله نکنید. ماند  نمی، پنهان»کند  مینه خدا با آنان رفتارخدا را که چگو  

ایـن  . شـویم   مـی  متوجـه امـوري غیـر طبیعـی    ،ادامه دهیمها  به مشاهده این صحنه   

 فرسـتد، گلـه و شـکایت       مـی  نمسیحیانی که خدا مصیبت بعـد از مـصیبت برایـشا          
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  ! کنند نمی

سمان تکان دهند و بجاي اینکه       مشت خود را رو به آ      یانهصعابجاي اینکه   آنها  

  ! دنستای  میلعنت فرستند بر کسی که آنها را چنان بیچاره کرده است، خالق خود را

صبر کن  این یک نمایش است،      «: گوید  می کند و   می ریشخند آنها را    دنیات  نخس

یابـد و مـسیحیان       مـی  ادامـه هـا    ولی وقتی دردها و مـصیبت      »بینب را    کار عاقبتو  

 کننـد، دنیـاي نظـاره گـر مجبـور       نمـی و دردهـاي خـود را لعنـت      ها   مسبب مصیبت 

  . شود سخنان خود را پس بگیرد و به تدریج دچار شگفتی شود می

موجـب جـالل یـافتن      هـا    بدین ترتیب خدا بهترین طریق را مبنی بر اینکـه رنـج           

ار و توانـائی او در حفـظ    دشود، نشان داده است و این نشان دهنده اقتـ           می خودش

اگـر مـسیحی   . سـت ها ش حتـی در اوج مـشکالت و مـصیبت   موقي نسبت به    وفادار

 دنیا چیز موثري درباره خدا      ،داشت  نمی انی جز آسودگی در بر    غرمابودن براي ما    

وقتی که یک نفر شخص مسیحی علیرغم این حقیقت ایمان و محبـت             . گرفت  نمی یاد

  . یحیت را باور کنددارد که حقانیت مس  می دنیاي شکاك را وا،دهد می نخود را نشا

مدتی پیش در کالیفرنیا دختري را در کتابفروشـی مالقـات کـردم  کـه الگـوي               

ه اعیـان   منطقـ این کتابفروشـی در یـک       . کاملی است براي آنچه که منظور من است       

ا بـ در آن روز صـفی از اهـالی ثروتمنـد و کودکـان شـیک پـوش               . نشین قرار دارد  

 بودند که کتابهایشان و تصاویر خودم       من درخشان در انتظار مالقات با    هاي   چهره

 وقتی که من قلم را به دهان گذاشتم کـه کتـاب یـک نفـر را                  .را برایشان امضاء کنم   

ه کتابهایشان را بـه مـن   کزدند   می در میان هیاهوي مردم که به هم تنه،امضاء کنم 

  داشـتم کتـاب را امـضاء        کـه  بدهند، صداي عجیبی توجهم را جلـب کـرد، همچنـان          

ته بــود و س صــف زن جـوانی را دیــدم کـه روي ویلچــر نشـ   ياهـ ردم در انتکــ مـی 

شد که صداهاي بلند و زمخت از گلویش خارج           می ناتوانیش در سخن گفتن موجب    

در طی بستري بـودنم در بیمارسـتانهاي مختلـف اشـخاص زیـادي را دیـده        . شود
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  . کردند  می او صحبتنندبودم که در اثر اختالف دماغی ما

 که دسـتانش مـرتعش و پاهـایش         مجوان نزد من آمد متوجه شد     وقتی آن زن    

موهـاي او   .  آب دهانش جاري شـده اسـت       ،لمس است و بخاطر عدم کنترل دهانش      

  . داد می ندن را نشای لباس پوشش رایئگشوده او عدم تواناهاي  وزوزي و دکمه

. کـرد   می ذبع مرا م  ،ه او بی ش یبه یاد زمانی افتادم که نزدیک شدن با اشخاص        

و شود   میمن به خود قبوالنده بودم که هیچگاه با کسانی که با دیدنشان داغم تازه

ولی مدتها پیش خدا مرا یاري کرد تـا         . د نکنم راندازند، برخو   می مرا به یاد شرایطم   

  .  بدین ترتیب مشتاق مالقات آن زن شدم. چنان تفکراتی غلبه کنمرب

 جـانی، «: راند او را معرفی کرد      می خانمی که همراه او بود و ویلچرش را پیش        

  » . را به شما معرفی کنم(Nadine) خواهم نادین می

ی طوالنی با هم داشتیم و من فهمیدم که نـادین همـسن مـن ومـسیحی                 ئگفتگو

داد امـا او     می نهر چند که وضعیت ظاهري نادین او را فردي عقب افتاده نشا           . بود

  . داد  میي هم انجامشخصی کامال دانا و آگاه بود و کارهاي سفالگر

به من داد حـاکی از قـدر دانـیش نـسبت بـه              اي   آن روز بعد از ظهر نادین نامه      

 تـصویر  ، اما پس از آن یک گـنج واقعـی بـه مـن داد      .آنچه از کتاب من آموخته بود     

ده نصب کـر   ریسمسکوچکی حاوي یک قطعه شعر و چند فرشته که روي کارت ک           

  . بود

ایـن  .  قیچی بریده بود   بارا  ها    فرشته شلمساپاي  نادین با استفاده از انگشتان      

جریان مربوط به چندین سال پیش است ولی هنوز هـم آن نقاشـی را روي دیـوار                  

  . اطاقم دارم

کــرد، افکـار مــن متوجـه کتابهــاي فلـسفی و ســایر      مـی  صــحبتنوقتـی نـادی  

در ام   ی و روزهـاي مراقبـه و مکاشـفه        ئـ گرا  شـک  دورانی شد که در طول      ئها کتاب

 داردنـ سـت   وهرچنـد خـدا د    «در این کتابها خوانده بـودم       . مارستان خوانده بودم  بی
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»  دچار مصائب و مشکالت شوند، اما قدرت الزمه را براي این کـار نـدارد               ها انسان

ت اسـت و یـا شـاید عـاري از قـدرت و              بح م اري از عخدا داري قدرت اما     «یا اینکه   

  » .ارد ولی قطعا هر را با هم یکجا ند،داراي محبت است

 زنـی اندیـشمند چـون نـادین را          أمالتتهائی    فکر کنید چنین اندیشه     شما شاید

 کسانی کـه  زسایشگاه است و احتماال هرگآ او ساکن یک    .دقیقا هدف قرار داده بود    

او احتمـاال هرگـز   . باشند نوید زندگی و تسالي قلبی او نخواهند بـود     می شردر کنا 

 نت کـه دنیـا آنهـا را الزمـه سـعادتمند بـود       اعماري ن سیازدواج نخواهد کرد و از ب     

 بـه خـداي   دداند، برخوردار نخواهد شد، پس چرا در این وضعیت نفرین نفرسـت       می

  که او را به این وضعیت دچار کرده است؟ اش  قدر قدرت و زنده

کننـد    میباید یکی از مأیوس ترین کسانی باشد که در روي زمین زندگی      یماو  

 توانـد او را سـرزنش کنـد در بهتـرین حـالتش       نمـی یچ کسهـ نا امید و بی هدف  ـ 

 منصوب شده براي اینکه شـجاعانه  ،توان او را پیرو فلسفه رواقیون فرض نمود        می

  . نهد و تمام احساسات و عواطف خود را خاموش کند ن وات زیسسهم خود را از

در هـائی   ولی حدود یک ساعت گفتگو با نادین مرا متقاعد کرد که چنین اندیشه       

توانـست هـم     مـی  او.دانست  مینادین مفهوم تجربه شادي در خداوند را  ! سر ندارد 

شود، لیکن باطن     می هر چند انسانیت ظاهري ما فانی     «رسول بگوید،    پولس   زبان با 

   .)16: 4 دوم قرنتیان(» گردد  میروز به روز تازه

، خـدائی کـه   سـتش دارد دوکند، بلکه   می تنها خدا را تحمل    نه جالب تر اینکه، او   

اخته است، چنان ارزشمند و چنان واقعی است که او شادمانه و بـا طیـب                شننادین  

  . کند  میخاطر وضعیت خود را در صورتیکه موجب رضاي او باشد، تحمل

 چرا؟ چونکـه خـدا    .بخشد؟ قطعا چنین است     می اللجآیا دردهاي نادین خدا را      

بخشد، چون    می ین خدا را جالل    دردهاي ناد  !بخشد؟ خیر   می او را معجزه آسا شفا    

شـوند ایـن حقیقـت را         مـی  شناسـند، حـداقل مجبـور       می ند و نبی  می کسانی که او را   
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 وجود خاصی باشـد کـه اینچنـین وفـاداري را بـه او                باید بپذیرند که خداوند نادین   

از هائی   اگر هر کسی به دنبال نشانه.در مورد من نیز چنین است  . الهام نموده است  

.. .ست ناتوان مـن   ونماید، باشد، د    می دا و قدرتی که در زندگی اعمال      ت فیض خ  قدر

  ! در مقابل اوست

 کـر ایـن واقعیـت   و من هبعضی اوقات شکاکیون به افرادي چون نادین نگاه کرد    

براي آنها سخن گفتن . باشد می نه خدا منبع واقعی صلح درونی مسیحیاکشوند  می

 ر غیـر موجـه    عـذ و  هـا     از واقعیـت    خدا و شـادي خداونـد، صـرفا فـرار          ،از آسمان 

  . باشد می

ی نـ اوگاه به گاه من نیز از ایمان بـه خـدا بـه عنـوان یـک ابـزار آرام بخـش ر                      

  . ام ردهاستفاده ک

 بـراي کـسی کـه همیـشه         .کنم  می وقتی چنین شود، من صرفا به حقایق اشاره       

 تاب بوده است سازش با زندگی در صندلی چرخدار، به اندازه کـافی مـشکل       ککرم  

 بـسیار فعـال و      یاست چه برسد به شخصی چون من که قبل از تـصادف شخـص             

 ـ  م و تکاپو بودتالش همیشه در ، من به عنوان یک شاگرد دبیرستان.ام پرکار بوده

 هـاي  رياک شیرین  و ام کی روي چمن، رانندگی در اتومبیل کورسی      ها ،اسب سواري 

 یک لحظـه    ،رفتم  می  پایم راه  و د وقتی با «گویم   می ن من معموال به دیگرا    .آمیز جنون

   ».ام ک آرام بقیه عمرم آرام در یکجا نشستهن و ایمهم آرام و قرار نداشت

متعال و مبهم را » علت اولیه«. اندیشم  نمیینی رویائیم،دهاي  دیگر من به فلسفه

تواند در این ویلچـر مـرا حمایـت      می گویم که  می نکنم و نه از خدائی سخ       نمی باور

ت بـه وضـعیت خـودم،       بسنو قطعا چنین چیزهائی عمال مرا       . ش ببخشد کند و آرام  

من یا باید دیوانه باشـم و یـا خـدائی زنـده در مـاوراي تمـام ایـن                    . کنند  نمی امیدار

او داراي شخـصیت    .  که فراتر از هر حقیقت دینی است       شته باشد جریانات وجود دا  

کنـد و ایـن واقعیتـی      مـی  ند و وجود خود را در زندگی من اثبـات         ک  می است، او کار  
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  . دارد که راجع به خدا تجدید نظر کنند  میبسیاري را واکه است 

 کننـد و    مـی  مـن تعجـب   هـاي    می دانم که بعضی از خوانندگان مسیحی از گفته        

من چه؟ جالب است که خدا از افرادي نظیر جـانی و نـادین بـراي جـالل                 «گویند   می

زنـدگی مـن کـامال      . حاد نـدارم  و  ي  ولی من مشکلی جد   . کند  می یافتن خود استفاده  

کنم فکر   می خواهش،کنید  می اگر چنین فکر»عادي است در مورد من چه باید گفت؟

نکنید که مشکالت و تجارب شما باید به اندازه مشکالت نادین و من باشـد تـا نـزد                   

 پذیرش فشارهاي روزانه زندگی با قلبی شاد به       . خداوند داراي ارزش واقعی شوید    

   .دو تنرود، که دردهاي ما   میازه براي جالل خداوند به کار اندهمان

کنم کـه     می  فکر (Sheryl)  و شریل  (Betsy) من به خواهرم جی و دوستانم بتسی      

ی در مـورد    هـائ خواهم بگـویم کـه ایـن زنـان چیز           می .کنند  می غالبا با من مسافرت   

مواظـب مـن   ا هـ   نخست اینکه در هنگام مـسافرت      .دانند  می فشارهاي روزانه زندگی  

 اگر شما .هستند، چه از نظر پوشیدن لباس، استحمام و سایر حوائج زندگی روزانه           

دانید   نمی تاکنون پرستاري شخصی فلج را در هنگام مسافرت تجربه نکرده باشید،          

 از خـواب نـاز       پـنج  آنها هر روز صبح زود ساعت     . که چه کار طاقت فرسائی است     

بعد از . آماده کنندها  پردازند و مرا براي مالقاتخود بر میخیزند تا به کارهاي من ب

 ن حدود یکساعت و نیم به کارهـاي مـ         ،اینکه از کارهاي مربوط به خود فارغ شدند       

کننـد،    مـی  ند، دنـدانهایم را مـسواك     انپوش  می دهند، لباسم را    می پردازند، حمامم  می

  . ی اینچنینئهاو کار.. .زنند  میموهایم را شانه

اگر اتومبیل مخـصوص در     (کنیم    می هرگاه سواري . را نیست ولی ا ین کل ماج    

. گذارنـد   مـی کنند و به داخل اتومبیل   می بلندام   مرا از صندلی  ). اختیار نداشته باشیم  

 را بگیرد و کـسی      کمرمزیر   این کار مستلزم اینست که یکی از آنها مرا خم کرده و           

 طـوري   مـرا لی اتومبیل بایدبعد از قرار گرفتن روي صند  . دیگر پاهایم را نگاه دارد    

قرار دهند که شرایطم مناسب باشد، و دیگري هـم صـندلی چرخـدار مـرا در روي                  
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خواهم دقیقا وزن خود را بـه         نمی من. سقف یا صندوق عقب ماشینی جاسازي کند      

! خت هستم  چون یک جسم مرده سنگین و لَ       کنم،  نمی شما بگویم ولی چونکه حرکت    

ام  شـود، از ماشـین پیـاده        می ه از سر گرفته   ربادو رسیم جریان   می قصدوقتی به م  

ی و شـریل    سولیس بت پنیادر سفر اخیرم به می    . دهند  می کنند و در صندلی قرارم     می

  وجی چهارده بار در یک روز مرا سوار ماشین و از ماشین پیاده نمودند؟ 

من به . کنند  میو اینست فشارهائی که آنها در هنگام همسفر بودن با من تحمل

کنم که تعدادشان انـدك اسـت، کـه بـا مـن چـون                 می فکراي   آن اشخاص بی عاطفه   

کند، و بـه طـور کلـی از زحمـات و مـشتقات خـواهر و دوسـتانم                     می ها رفتار  ملکه

 سوار و پیاده کردن من از اتومبیل، از         ،بر خاستن از خواب در صحبنگاه     . خبرند بی

را عمال مشکالتی مانند آنچه که      شاید حتی شما این کارها      . نظر دیگران پنهان است   

 تحمل این زنان را در امور کوچک   مردمولی وقتی   . من و نادین داریم، تصور نکنید     

 کننـد، متوجـه خـدا       مـی   شـکایتی و عالقـه قلبـی مـشاهده         هیچون  داما پر زحمت، ب   

  . یابد  میشوند، و خدا جالل می

 روزگار ماهاي  »ایوب«از یک نظر اشخاصی نظیر نادین و خواهرم و دوستانم  

به خاطر دارید که ایوب چه انسان صـادقی بـود کـه خـدا او را بـا انـواع         . باشند می

م ایـوب، نفـرت شـیطان را بـر          واشکرگزاري مـد  . مات مادي متبارك ساخته بود    نع

مات مادي  نعا انواع   بکند چونکه او را       می ایوب تو را عبادت   «انگیخت و به خدا گفت      

را از او بستانی، تـو را نفـرین و لعنـت      اش   ل و خانواده  واماگر ا . متبارك ساخته اي  

کـات تـو را     نـه بر  ایـوب   «هدف شیطان این بود که به خدا برساند که          » .خواهد کرد 

تو آن قدرت کافی را نداري تـا کـسی را بـه سـتایش شایـسته      . ست داردنه تورا ود

 و چنین شـد کـه خـدا دسـت شـیطان را بازگذاشـت تـا ایـوب را                   » .خودت و اداري  

همـسرش  . را از دست داد   اش   ل و سالمتی و بیشتر افراد خانواده      ما ایوب   .بیازماید

ولـی او چنـین نکـرد و بـا          » .وو راحـت شـ    !  نفـرین کـن و بمیـر        را خدا« گفت   وبه ا 
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 مـرا بکـشد، بـراي او انتظـار خـواهم        ]خـدا [اگـر   «وفاداري باور نکردنی اعالم کرد      

 .)15: 13کتـاب ایـوب     (» هم سـاخت  کشید، لیکن راه خود را به حضور او ثابت خوا         

رسانند و بیش از هـر چیـز          می این سخنان عظمت ایوب را     !!چه شهادت پرشکوهی  

 ، وفـاداري  ـ   ست به بنده خویش چنـان الهـام نمایـد   اندیگر، عظمت خدائی را که تو

 پـولس   تیقی بیانات عاینست معادل عهد    ! ترین تجارب    ترین و دردناك    خشن علیرغم

که همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی             بل«: به فیلپیان 

 و فـضله کـردم تـا مـسیح را     مدانم که بخاطر او همـه چیـز را زیـان کـرد          می نزیا

   .)8: 3فیلپیان (» دریابم

  موجب جـالل او    ،کنم، اگر ایمان من به خدا در این صندلی چرخدار           می من فکر 

زنـدگی  ایـد     اندیـشیده   آیـا  اما.  کنار بیایم  توانستم با وضعیت موجودم     نمی شد، نمی

 ایمانـدار  خدا خواهد داد کـه در صـندلی چرخـدار هـم           هشما وقتی جالل نهائی را ب     

  باقی بمانید؟ 
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  فصل چهارم 

  مقدسین ناهمگون 

 ضـیافت شـامی بـه       (Fairbairn)هرساله در تاال بزرگ قلعـه قـدیمی فیربـایرن           

 تاج گذاري   مناسبت ولی جشن امسال به      .شد  می افتخار نجبا و اشراف کشور بر پا      

 در گوشـه و کنـار       .یک جلوه و جالي خاصـی یافتـه بـود         رولیعهد جوان شاهزاده ا   

 مردان در حال گفتگو و خنده و شـادي          وتاالر پذیرائی تازه تعمیر شده حلقه زنان        

 در صـدر مجلـسی نشـسته بـود و قبـضه مرواریـد نـشان                 اریـک شاهزاده  . بودند

 ت مـش که پدرش در آخـرین لحظـه حیـات بـه او داده بـود، در     شمشیر سلطنتی را   

 منعکس  ،شعاع خورشید از پس پرده تاالر از قبضه درخشان شمشیرش         . فشرد می

 نـشان   ،اري دیواري عظـیم   بخ باالي   ،در یک سمت دیوار خاکستري قلعه     . شده بود 

ه  آویختـ (Duke Einar)وار دیگر نشان خانـدان دوك اینـار   دیخاندان سلطنتی و در 

  . شده بود

از شش ماه پیش به این طرف تنشی بین خاندان دوك و پادشاه به وجود آمده 

دوك مصمم بود از این فرصت استفاده کرده و نیت پلید خود را در رابطه بـا                 . بود

  . نگونی ولیعهد به انجام برساندرس

کردنـد،    مـی  کردند و خنده و شادي      می حبتصدر حالی که مدعوین با یکدیگر       
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کـه  هـائی    ن سه نفر از خادمان دوك با شمشیرهاي آخته خـود ماننـد کوسـه              ناگها

شاهزاده بـه سـرعت بـر       .  شاهزاده را محاصره کردند    کنند، خود را دوره می   طعمه  

 چـه   بینـد ظـر مانـد ب    تخـت و من   دوخاست و چشمان نافذ خود را از یکی به دیگري           

  . کند  میکسی اول حمله را آغاز

ده به تماشاي این منظره     ز افکند و مدعوین بهت       سنگینی بر تاالر سایه    سکوت

اك چـ اک خادمان دوك به او حمله ور شدند و صـداي چ           دو نفر از  ناگهان  . پرداختند

شمشیرها در تاالر انعکاس یافت، ولی شاهزاده با مهارت تمام جا خـالی داده و بـا             

  . شمشیر خود، ضربات آنها را دفع کرد

 بـه   دوكیکی از خادمـان .. .نگاه خونپس زخم و آسناگهان یک ضربه سنگین    

زمین افتاده و شمشیر از دستش رها شد، اما شـاهزاده بـدون دفـع وقـت و بـدون            

 یکی در سمت راست و دیگـري در سـمت چـپ             ، دیگر دو نفر توجه به او به نبرد با       

 وقتی که مشغول نبرد با دشمن سمت راست بود، از زیر چشم فـرد               .ختاخود پرد 

ناگهـان قبـضه    . کـرد   مـی  داشت و وضعیت خود را بررسـی      سمت چپ را زیر نظر      

حبس شد، ها  نفس در سینه .  بر زمین افتاد   شمشیرششمشیر از دستش رها شد و       

اك بـر تـاالر حکمفرمـا شـد و حتـی      نان رو بـه دیـوار ایـستادند، سـکوتی سـهم        نز

  ... هتزاز باز ایستادندا ازتاالر هاي  تونسرنگارنگ کنار هاي  پرچم

ره آنـان   ص پا از محا   ز و شاهزاده چون آهوئی گری     ئیداپ ن ي دیر اما این سکوت  

بیرون جست و خنجرش را از غالف بیرون کشیده و شـمعدان برنجـی را از روي                 

ربات ضـ فـع   دوارد نبـرد شـد و بـا شـمعدان بـه             ی  میز برداشت و با چنین سـالح      

 بـا  ماهرانـه هـاي   و جـا خـالی  ها  پرداخته و با خنجر به آنها حمله کرد و با چرخش    

طرفـداران مبهـوت دوك بـا       .  وارد آورد   دوم به سـینه سـرباز     مهلکیِخنجر ضربه   

 دبه بـازوي شـاهزاده وار  اي  ناگهان ضربه . گریستندن  می ترس و لرز به این صحنه     

 اما شاهزاده قدم به قدم خـود را  ،آمد و رگه قرمزي از خون بر آستینش پخش شد       
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 او متناسب با حربه پیـشرفته رقیـب         اسلحه ناچیز . عقب کشیده و به دیوار تکیه زد      

  . رفت که با یک ضربه شمشیر بر زمین بیافتد  میر آن احتمالو ه. نبود

اریـک  . سرباز مهاجم ناگهان شمشیرش را به سوي قلب شاهزاده نشانه رفـت         

به سمت چپ پرید و شمشیري که قلب او را نشانه رفته بود، به دیـوار فـرو رفـت،                    

ن کـشد و نبـرد را از   بیـرو واند شمشیر خود را از دیوار ولی قبل از اینکه دشمن بت     

 آورد و آن را بـر زمـین         اردبـر شمـشیر و    اي    اریک بـا شـمعدان ضـربه       ،سر گیرد 

 .فـرو کـرد  اش  انداخت و با خنجر به دشمن حمله ور شـد و خنجـرش را بـه شـانه            

کشید، دستان خود را به عالمت       می نبیرواش   حریف در حالی که خنجر را از شانه       

  . تسلیم بلند کرد و به پیروزي شاهزاده اقرار نمود

حاضران در صحنه با شادي و نشاط اطراف شاهزاده گرد آمدنـد و پیـروزي               

  : او را تبریک گفتند و شروع به سرائیدن سرودي به این مضمون نمودند

شاهزاده اریک با شمشیر پادشاه قدرت دارد، اما خنجـر و شـمعدان             «

  » !بات نمودتوانائی بیشتر او را اث

ي ماجراجویانـه را، داسـتانی شـبیه آنچـه کـه مالحظـه              ها انتاسدمن خواندن   

پـر  د که کتاب مقدس هم نوعی داستان        ای آیا شما متوجه شده   . ست دارم ونمودید، د 

 دارد  د اسـت کـه قـص      حقیـري  است؟ کتاب مقـدس داسـتان عملکـرد شـریر            ماجرا

غـصب قـدرت حاکمـان عـادل        ساکنان ملکوت زمینی را از طریق خیانت و فریب و           

عالوه بر آن کتاب مقدس . تحت انقیاد خود در آورد و حکومت خود را مستقر نماید

 ، عادلی است که تنها پـسرش را بـراي دفـع خیانـت شـیطان      و نیکوداستان پادشاه   

  . فرستد  میگیري مملکت در تحت لواي پرچم خاندانش، سپنجات اسراء و باز

 بلکـه احتمـاال ورزیـده تـرین و       !کردم؟ خیـر    می اگر من خدا بودم، چنین کاري     

دکترها و اسـاتید   ـ  پذیرفتم  مین خوداان را در تیم جنگاورنزرنگ ترین مردان و ز

گـرفتم تـا     مـی  تخـد  موفق ترین کـار فرمایـان و تمـام ثروتمنـدان را بـه                ،دانشگاه
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 کارمنـدان اداره و روابــط عمـومی مــن   . مــن باشـند جنگـی ی برنامــه مـال پـشتوانه  

حتی اعـضاء عـادي سـازمان       . شوند  می فذترین افرادي بودند که در هرکجا یافت      نا

  . بودند  میان و بسیار جذابوباید قهرمانان ج  میمن هم

جـائی در سـازمان      کسانی که داراي نواقص جسمانی بودنـد،          و مردان ناتوان 

 اًعتا عقب بیاندازند، کسانی که طبی     رکسانی که ممکن بود تحقق اهداف م      .من نداشتند 

ر اندازنـد، مـردان و      خطـ ست ندارند، کسانی که ممکن بود شهرت مرا به          ودنیا را د  

مـن فقـط    .  در سازمان من جـائی نداشـتند       ،انی که زندگیشان پر از مشکالت بود      نز

  . گزیدم  میها را بر انسان رب و نوننخبگا

د فرمـانرواي کائنـات خـو   . کـنم   نمی اما، خدا را شکر که من دنیا را فرمانروائی        

، تنهایـان، ضـعفاء، افـراد       هـا   زشت ،، بیماران فقراان خود را براي     وواو باز ! خداست

و ایـن بخـاطر محبـت عظـیم اوسـت، و            . ناکام و بی بهره و منفوران گشوده اسـت        

  . گذرد، نه ظاهر انسان می نهمچنین بخاطر آنچه هست که در دل انسا

 چنـین افـرادي را     چـرا خـدا      : دلیلی بسیار خاص   ،ولی هنوز دلیل دیگري هست    

ریـک  اتوان در داستان شـاهزاده        می برد؟ پاسخ این سوال را      می پذیرد و به کار    می

  بخاطر دارید سرودي را که جماعت در پیروزي او خواندند؟ . افتی

یک با شمشیر پادشاه قدرت دارد، اما خنجـر و شـمعدان            راشاهزاده  «

  » !و را اثبات نموداتوانائی بیشتر 

 صـحنه جالـب تـوجهی      ،»یـک شخـصیت بـد     «ک قهرمان و     ی بینهر کشمکشی   

 سـالح    و ولی وقتی ناگهان قهرمان مانند اریک شمشیرش را از دسـت بدهـد            . است

اینـک قهرمـان خلـع شـده در معـرض      . شود  می تر مهیج داستان   ،تازه دیگري بیابد  

 امـا اگـر بـه صـرف         ،ي ندارد زاو کمترین شانس براي پیرو    . خطر قرار گرفته است   

ش و علیرغم اوضاع نامناسب پیروز شود، چیزي بیـشتر از قهرمـان اسـت،               توانائی

  .  نبرد را برده است،چرا که با سالحی کوچکتر
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دهد که دقیقا اینست راهی که خـدا         می ندر سراسر کتاب مقدس خدا به ما نشا       

 سفارش کرد   تس رسول به مسیحیان قرن    پولس. دهد تا خود را جالل دهد       می انجام

  نگاه کنند تـا مـشاهده کننـد خـدا کـسانی را بـه متابعـت خـود فـرا            خود بردوربه    

.  هـستند نـه منتفـذ و نـه نجیـب زاده            د انـا   خواند که با استانداردهاي انسانی نه      می

ـ  رنج دیدگان و منفـوران را بـراي انجـام ن           ،گوید که خدا ضعفاء     می سلپو ت خـود   ی

ار کـاري کـه انجـام       کند، تا هنگامی که وظیفه شـان تکمیـل شـود، افتخـ              می انتخاب

و مشکالت مـا هـر      ها   ضعف! به این مهم بیندیشید   . اآنهمتوجه خدا شود نه     اند   داده

ما شمـشیر مرواریـد     . روند  می  در جهت جالل یافتن خدا به کار        باشند چند دردناك 

 نشانی در دست خدا نیستیم، ما خنجر و شمعدانی هستیم که کار شمشیر را انجام              

  ! دهیم می

از  دو سال بعد از شکسته شدن گردنم براي اولین بار          1969سال  وقتی که در    

 19در آن زمـان فقـط       . بیمارستان مرخص شدم، شدیدا مـایوس و افـسرده بـودم          

 مـاي زیبـائی از آینـده بـه مـن نویـد      نردو و زندگی در روي ویلچر هیچ مساله بود 

مـن دارد،   بـراي   هـائی    دانستم که کتاب مقدس به طریقی مبهم پاسخ        می نم. داد نمی

 در کجـاي    ،هـا  ولی نومیدانه احتیاج به کسی داشتم که به من بگوید کـه ایـن پاسـخ               

 مـذهبی هـاي   اوضـاع چنـین بـود و هـیچ کـس بـا انـدرزي          . باشـند   می کتاب مقدس 

 یک دختر نوزده ساله سر زنـده و بـا           !من. توانست توجه مرا به خود جلب کند       نمی

 (Wood lawn) ي چمـن و ودالون نشاط دبیرستانی، بـازیگر سـابق تـیم اسـکی رو    

اپیتــان تــیم فوتبــال ک، (National Honorsociety)عــضو نــشنال هونــور سوســایتی

توانست توجه مرا به خود جلب کند، معمـوال فـردي             می کسی که ! دبیرستان مجاور 

  . هوشمند قهرمان و یا مشهور بود

 سوار ،ذاباینک شاید فکر کنید که خدا پاسخ خود را توسط جوانی بلند قد و ج  

م جهـ برایم فرستاد تا تـو  (Oceancity)بر قایق موتوري پرشکوهش به اوشن سیتی
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 (Ivyleageue)را او جلب کند و یا تحت تاثیر دانشجوئی خوش فکر در ایویی لیگیـو                

. گـرفتم   مـی  آمد، تحت تاثیرش قـرار      می ی گراهام به دیدنم   لشاید اگر بی  . قرار گرفتم 

د خدا چه کسی را نزد من فرستاد؟ پسري شانزده ساده و            دانی  می .اما، اینطور نبود  

کنید که انتخاب نابجائی بود؟ با توجـه بـه     میفکر. بلند قد و الغر با کتابی در دست    

. بـود ام  د عالقـه مـور شخص مـ هـاي   فاقد نشانه واقعاً استانداردهاي من این پسرك  

 قایق نشین و یا آن جوان زیباي هاي   ست که او داراي شاخصه    نمنظورم در اینجا ای   

او فقط یک نوجوان بود، نوجوانی که فقـط یـک کتـاب             . آن دانشجوي هوشمند نبود   

 او گـوش سـپردم و خـدا         فمقدس بزرگ و سیاه با خود داشت، ولی مـن بـه حـر             

 بـا او وقـت  هـا   شاگرد دبیرستان را به کاربرد تا ساعت (Steve Estes) تسساستیوا

روح مرا بر انگیزاند و کمکم کرد تـا کـالم او را              استفاده نمود تا     وبگذرانم، خدا از ا   

سـت دارد قـدرتش را از طریـق پـسرکی           ورسید کـه خـدا د       می چنین به نظر  . بفهمم

  .  به نمایش بگذارد،جوان بجاي یک استاد الهیات و مشاوري توانا

ز اینکـه  و ا خنـدیم     مـی  ،کنـیم   می امروز وقتی که استیو و من به آن روزها فکر         

 اط ناخواسته براي ایجاد تحول در زنـدگیم اسـتفاده نمـود، متعجـب             خدا از آن ارتب   

 32000خدا ارتش   . کنید نباید متعجب شوید     می  ولی وقتی شما به آن فکر      .شویم می

خـدا  .  نفـر تقلیـل داد     300 از اعزام او به جنگ با مـدیانیان بـه            لنفري جدعون را قب   

 اپاآسـا و سـر     ی غـول  نام داود به جنـگ بـا جنگجـوئ        ه  پسرك چوپان نوجوانی را ب    

  . مسلح فلسطینی به نام جولیات فرستاد

 نازارا به ابراهیم داد تا همسرش باشد، در حالی کـه بـه او قـول                 یاو سارا، زن  

چـرا؟ بـراي اینکـه بـا     . داد اعقاب او چون ستارگان آسـمان فزونـی خواهنـد یافـت          

اند که د ب جهان ، کشته شدن جولیات و پسر به دنیا آوردن سارا          و نیاناشکست مدی 

ها درد. و دردها نیز چنین است    ها   و در مورد رنج   . خدا چنین نموده است، نه انسان     

توانیم   نمی ولی. کنند می نست و ناتوا  س آورند ما را    می و مشکالت ما را به زانو در      
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ا بدین وسیله قوت او     تخواهد،    می  که خدا از ما    ی است مشاهده کنیم که این وضعیت    

را بدانـد، کـسی     هـا    ان باشد که ارزش ضـعف     هج ر کسی در  اگ. شود کارآشبیشتر  

یـان بـه   تنامه خود بـه قرن  هاي    بیشتر بخش  دراو در واقع    . رسول پولس   ست جز ین

  . کند  میاین بحث پرداخته است که خدا از مردمان ضعیف و ناتوان استفاده

را هـدف حمـالت خـود        پـولس    رسد که انواع انبیاء دروغین رسالت       می به نظر 

 و رویاهاي ، آنها در مورد قابلیت.داده بودند و رسالت خود را بنا نهاده بودند        قرار  

؟  پـولس ،ه چـ اما تو « : گفتند  می زدند و   می پرشکوه  و رسالت موفقیت آمیز خود دم       

  » : ویران کنی؟،ایم  آنچه را که بنا کردهتوانی میآیا 

باشد من بـه خـود       به خود ببالم ؟      دخواهی مین   م از« :  به آنها جواب داد    سپول

همچنانکه شما » . ولی دیگر تمام شد،کنم  میاندکی احساس حماقتن  مخواهم بالید،

توانید تقریبا این رقباي حـسود را تـصور کنیـد کـه               می خوانید،  می را پولس   رساله

باشـد کـه خـود را بـا او          انـد     کـرده  ور پـولس    کارنامه خود را براي نشان دادن به      

و هـا     بـه رنـج     اشـاره  انجـام داد   پـولس    ل تعجـب آنکـه    مقایسه کنند، ولـی بـا کمـا       

 که بـر مـن وارد    ضرباتی راست دارید لیستوآیا شما د« : خودش بودهاي   ضعف

آب دهان بر من انداخته انـد، مـرا کتـک زده انـد،              : شده است بدانید؟ پس گوش کنید     

ام  تی کـش   آن گذشـته از  ...  مدت زندانی بوده ام؟ بلـه      چه باشید بدانید که     مایلشاید  

 و مـرا تحمـل    انـد     کـرده  یام یهودي و غیر یهودي بـا مـن دشـمن          و اق .شکسته است 

  » .کنند نمی

از اي   خواهیـد پـاره     مـی  شما« : دهد  می او به شمردن این لیست افتخارش ادامه      

، بازنبیـل از  د مرا بجـاي اینکـه از در فـراري دهنـ         ،افتخارات مرا بدانید بسیار خوب    

  » . چون درها نگهبان داشتند،د به تا بگریزمروي سقف به کوچه پائین دادن

دانـم   می«: گوید  می نهایش سخ اییست که در مورد رو    ئآنجا پولس   اوج سخنان 

خـواهم در مـورد یکـی از رویاهـاي            می ه شما هم هر روزه رویاهائی دارید، حاال       ک
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ی است مربـوط    ئست، در واقع رویا   یویا مربوط به دیروز ن    رولی این   . خودم بگویم 

ه کارهـاي شـما را      کتوانید مرا وادار کنید       نمی  اما شما هرگز   .رده سال پیش  به چها 

  » .توانید مرا وادار کنید که تمام جزئیات را به شما بگویم  نمی.انجام دهم

نـائی  اگویم، خدا بـه قـدري از تو        می نولی یک اتفاق را برایتا    «: دهد  می او ادامه 

گرفت که در رویا چیـز دیگـري بـه    من در برخورد با این مشکالت تحت تاثیر قرار       

  » ! باشد که مغرور نشوم،ـ خاري در جسمخار به یک من داد 

مـستقیما بـه چـشمان دشـمنانش         پـولس    .و تمـسخرها فـروکش کـرد      ها   طعنه

  .  اولین برخوردش با این رنج تازه چگونه بوده است به آنها گفتنگریست و

 مـرا   .مودم تـا از مـن بـرود       از خداوند سه دفعه استدعا ن     ) خار(و در باره آن     «

م دو (»گردد  می فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل            « : گفت

  .)9 ـ 8: 12قرنتیان 

 ،گویـد   میگ بابلنرا آنطوریکه ترجمه لیوی   پولس   آیا متوجه شدید ؟ خدا پاسخ     

قـدرت مـن در ضـعف مـردم،         . من با تو هستم، این براي تو کافی است        « : چنین داد 

  » .شود  مینمایاندههتر ب

شـود، پـس چـرا بایـد وقتـی            می  نمایانده بهتراگر قدرت خدا در ضعف انسان       

 بهتـر اسـت بـه جـاي شـکایت           ؟ شـکایت کنـیم    ،شویم  می ها دچار دردها و مصیبت   

خـود بیـشتر   هـاي   پس به شادي بسیار از ضـعف «رسول بگوئیم  پولس همزبان با 

و هـا    بنـابراین، از ضـعف    . ن شـود  فخر خواهم نمود، تا قـوت مـسیح در مـن سـاک            

 شادمانم، زیرا که چـون      مسیح، بخاطر   ها و احتیاجات و زحمات و تنگی     ها   رسوائی

   .)10 و 9: 12تیتان نم قردو(»  آنگاه توانا هستم ،ناتوانم
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  فصل پنجم 

  ویترین خدا 

 با نگاهی به تولـد اعجـاز آمیـز کـودك، زیبـائی              ،خداي ما، خداي عجیبی است    

 همـه و همـه از ایـن خـداي           شویم  متوجه می   پیچیدگی منظومه شمسی   طبیعت و یا  

از قـدرت، خالقیـت و   اي  هماین اعجاب مهیب بیانگر شـ . گویند  می نعجیب با ما سخ   

د، ییندیـش ب مثال به مهربانی او      .دیگري هم دارد  هاي   ولی خدا توانائی  . حکمت اوست 

  دانستیم؟   میمتی را سالششدیم، آیا ارز  نمیچنانچه هیچ یک از ما هرگز بیمار

یم؟ دشـ   مـی شدیم، متوجه بخشش خـدا     نمی نگ گناه گرفتار  چآیا اگر هرگز در     

در مورد رحمت او در رابطه با استجابت دعاهایمان چه بگـوئیم؟ اگـر هرگـز هـیچ                  

 چگونـه از رحمـت او در اسـتجابت          داشتیم تا برایشان دعـا کنـیم،        نمی گونه نیازي 

ا آنها  بکنید، مشکالتی که      می  بدین ترتیب مشاهده   یم؟دش  می  آگاه ایمانه درخواست

  . کنند می نخداي ما را بیاهاي  مواجه هستیم، رحمت

باشد که ارزشـهاي نیکـوي     میالت ویترینیکمش ـ  ولی این پایان ماجرا نیست

باشـند،    مـی   برخـوردار  هـا  نیکـویی نیز به درجات کمتري از آن        ها  انسان خدا را که  

  :  مثالی بزنمبگذارید. دهد  نمیننشا

او بـه دنبـال یـافتن    . مرد جوانی را تصور کنید که به دختري عالقه منـد اسـت       
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یـک روز   . راهی است که بدون اینکه دیده شود، عـشق خـود را بـه او ابـراز نمایـد                  

 رود، متوجه دختـرك     می عصر وقتی که سوار بر اتومبیلش از محل کارش به خانه          

 ایـستاده و بـه السـتیک پنجـر شـده            شود که حیـران و سـرگردان کنـار جـاده           می

 به  به عالی شد چه       :اتومبیلش خیره شده و منتظر کسی است که به کمکش بشتابد          

شود و به دختـر پیـشنهاد         می کند و پیاده    می فرصتی بهتر از این ؟ بالفاصله توقف      

متشکرم نظر لطف شماست، امـا   «: گوید  می ودختر در پاسخ پیشنهاد ا    . دهد  می کمک

کنم نگران من نباشید و لباسهاي تمیز خود را به خـاطر کمـک بـه مـن                    می خواهش

  » .زنم  میکثیف نکنید، به تعمیر گاه زنگ

 گـردد   مـی جوان در حالی که در صندوق عقب اتومبیـل دختـر بـه دنبـال جـک          

  » .کنم  میفراموشش کن، در یک چشم به هم زدن ردیفش «: گوید می

کنـد    مـی کند، جوان به دختـر اصـرار   یم نچند دقیقه بعد باران شروع به بارید 

شود و پـس از محکـم         می پسر مشغول کار  . داخل اتومبیلش بنشیند تا خیس نشود     

 شده سیاهش ی از شلوارت قسم که خیس و آبچکان در حالی     ،کردن آخرین پیچ تایر   

متی که بـه او داده اسـت، از او عـذر         حدختر از ز  . رود  می  به سوي اتومبیلش   ،است

اصال نیازي به عذر خـواهی نیـست،        «: گوید می هنی او سخاوتمندا  ل و کند،  می خواهی

بریم تا پنجر گیري شود، مثـل اینکـه تـایر       می ما این تایر پنجر شده را به تعمیرگاه       

دیگر ماشین شما وضعیت خوبی ندارد، باد کم کرده است، و زاپاس هـم کـه دیگـر       

  » .گردیم  می باشد، زودبر راحتخیالتان را اینجا بگذارید، نتا اتومبیل. ندارید

کنـد،    مـی کنـد اضـافه    میدر حالی که زمین را نگاهوان پس از مکث کوتاهی،  ج

 قهوه با هم ینوقتی آنها مشغول پنجر گیري شوند، فرصتی است براي ما که فنجا    «

  » .بنوشیم

  » .اشکالی ندارد«: گوید  میدختر با تبسم

  . انجام چندعمل سخت،آسان شددر... شد می نآنچه که بایدآسا...جریان اینست
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شـدن   نـی غ رو ،اتالف وقت، پنجر شدن الستیک، تعویض السـتیک زیـر بـاران           

همـین  ولـی  . باشـند   مـی  کارهـائی خـسته کننـده و آزاردهنـده    ،لباس شیک و تمیـز   

ت خـود را بـه      بـ  سخت شانسی به مرد جوان داد تا میـزان فـداکاري و مح             کارهاي

دانه به دنبالش بود و به دختر نیـز فرصـت   دختر نشان دهد، همان فرصتی که نومی     

  . داد تا به عالقه جوان پی ببرد

  هر چند که مشکالت خود به خود بـد     .اینست علت بروز مشکالت در زندگی ما      

دهند که مواظـب یکـدیگر باشـند و بـه          می  این فرصت را   ها  انسان  ولی به  ،باشند می

پـس از آن  ام  نیپیـشا  شدن به خاطر دارید که راجع به شکسته      . یکدیگر محبت کنند  

 روي آسفالت یخ    ،سقوط در آن زمین یخ زده به شما چه گفتم؟ لرزان و خون آلود             

خود را بیرون آوردند و روي مـن انداختنـد تـا            هاي    همگی همراهان کت   ،مزده بود 

ولـی  . کنیم می ننامیم و تحسی  میما چنین کارهائی را از خود گذشتگی      . گرمم شود 

شـدم، هـیچ     نمـی داشـتم، اگـر در آن لحظـه دچـار مـصیبت      نمی  نیازيچیاگر من ه  

ی را نشان دهنـد و  گذشتگآمد تا چنان از خود     نمی فرصتی براي اطرافیانم به وجود    

» رنج«آنها . کت خود را در آن سرما روي من بیندازند و خودشان در سرما بلرزند

 کت اضافی   پنجها  اگر هر یکی از آن    . کنند» محبت«را بر خود هموار کردند تا به من         

 چیـزي را  ،نـد ددا مـی  نم شود به مـ میشان را براي اینکه گر   ها کت داشتند و یکی از   

 وارد آمد به آنها فرصتی داد تا بر من دل           منکه بر   اي    ولی صدمه  ،کردند  نمی ثابت

.  براي آنـان بـود  کوچکتر اي سوزانند، و دل سوزاندن به من مستلزم تحمل صدمه      ب

ن مستلزم تحمل اندکی    ه م ت ب سبشان ن  دن از خود گذشتگی   در آن شامگاه نشان دا    

  . سختی بود

گنجد، مصداق   می نفکر انسا در   در مورد تقریبا هر عمل خوبی که         ندهمین رو 

نیکو در آنجا بـه     هاي   باشند که ارزش    می اي  صحنه منزلۀبه  ها   مصیبت. کند  می پیدا

اگر مـا   . فهمیدیم  نمی أت را ترسیدیم، مفهوم جر    نمی اگر ما هرگز  . آیند  می نمایش در 
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 دوستیمان را توسط یک     ها کردیم، مفهوم پاك کردن اشک از گونه        نمی هرگز گریه 

گـویم کـه     مـی  ن ولی این سخنان چه ربطی به خدا دارد؟ وقتـی مـ            .کردیم مین درك

 منظـورم نـشان دادن       آیـا  توانند موجب خیریـت مـا شـوند،         می ها و رنج ها   مصیبت

بـشري  هـاي   من با ستایش احـسان !  به انسان است؟ خیرنوعی نیکی نمودن انسان 

 تمام خوبیها در جهـان      نعاصستایم، چونکه خدا      می خداوند را هاي   در واقع احسان  

   .)17: 1رساله یعقوب (است 

کـه کـسی تـاکنون بـه کـس      ها  و بخششها  يد، همدر ها  مهربانی ،ها تمام عشق 

 بـه شـباهت خـدا آفریـده         مـا . دیگري نشان داده است در نهایت از سوي خداسـت         

البته این شباهت توسـط گنـاه   . شناسیم  نمیحتی آن دسته از ما که او راایم ـ    شده

ولی هنوز این شباهت برقرار اسـت و هرگـاه مـا            . آسیب دیده و لکه دار شده است      

  ! کنیم  میاین شباهت را اثبات... دهیم  میکاري خوب انجام

 را بـه خـدا معطـوف      ا   م جهوشوند و ت   ی م  که بر ما وارد    مصائبیاز میان تمام    

 شـاید   .کـشیدن اسـت   » جفا«کنند، یک مورد در این جهت سازنده تر است و آن             می

ــازه     ــاس را در مغ ــه الم ــک قطع ــه ی ــه چگون ــاال توجــه کــرده باشــید ک شــما احتم

  و تیـره رنـگ قـرار   مخملـین زمینـه   هرچه بیشتر در یک     جلوةجواهرفروشی براي   

 ی زمینـه خطـوط درخـشان جـواهر را بیـشتر جلـوه             ش اینـست تیرگـ    تلع. دهند می

 مخملـین ان مسیحی گـوهري اسـت کـه زمینـه سـیاه و              مبه همین ترتیب ای   . دهد می

  . دهد می نآن را نشاانگیز  اعجابدرخشش ها  رنج

 نامــدر عهــد جدیــد بــه مــسیحیان ســفارش شــده اســت کــسانی را کــه آزار 

 دنیاي ما تشنه محبت ناب      ، این بدین جهت است که     یمست داشته باش  ورسانند د  می

 مـن از آنگونـه      ،گـویم   نمـی  م و کـم اهمیـت سـخن       دومن از یک محبت دست      . است

مـن  «شـود    میاش   که معنی واقعی  ها    گفتن »ستت دارم ود«، آنگونه   ها ست داشتن ود

حتـی  . گـویم  مین ن، سخ »توانی به من بدهی     می م و آنچه را که    رست دا وخودم را د  
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ید، شما را ئزیرا اگر محبان خود را محبت نما«. گویم یمن نسخ» محبت برادرانه «از  

 ،)32: 6لوقا (» ایندنم یچه فضیلت است؟ زیرا گناهکاران هم محبان خود را محبت م      

پردازد، عشقی که عاشق      می بهاءمن کی هستم که بتوانم از عشقی سخن بگویم که           

در رابطه  . گیرد  نمی شاداند از کسی پاد     می رساند، حتی با وجودي که      می را صدمه 

 جهان نیاز به دیدن مـسیحیانی دارد  ،با این جهان براي دیدن آنگونه محبت و عشق     

و این نمونه که مسیح بنیان نهـاد        . کنند  می که جرأت کرده و نمونه مسیح را پیروي       

  . ست داشتوقش زدند و مضروبش کردند، دچه بود؟ او حتی کسانی را که شال

گناهکار بوده، تازیانه خورید و متحمل      زیرا چه فخر دارد هنگامی که       

 و صبر کنید، ایـن نـزد        .يلکن اگر نیکوکار بوده، زحمت کشید     . آن شوید 

اید، چونکه مـسیح نیـز       زیر که براي همین خوانده شده     . خدا ثواب است  

هـاي وي    اي گذاشت تـا در اثـر قـدم         براي ما عذاب کشید و شما را نمونه       

چون او را   .  و مکر در زبانش یافت نشد      رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرده     

د تهدیـد  یکـش  داد و چـون عـذاب مـی    دادند، دشـنام پـس نمـی       دشنام می 

نمود، بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد که خود گناهـان مـا     نمی

را در بدن خویش بردار متحمل شد تـا از گنـاه مـرده شـده، بـه عـدالت                    

رسـاله اول پطـرس    (ایـد  تـه هـاي او شـفا یاف   زیست نماییم که به ضرب    

  .)24ـ20:2

اگر مسیح بدرفتاري واقعی را نسبت به خودش تجربه نکرده بـود، چـه کـسی                

ش پی ببـرد؟ و اگـر شایـسته مجـازات بـود،             رگ روح بخشایش توانست به عمق     می

 چـه نیـازي بـود       ،ون هیچ گله و شکایتی    دپذیرش داوطلبانه و تن سپردن به مرگ ب       

، هـا  ت بـه آزارهـا و رنـج       سب واکـنش او نـ     .ه، چنـین اسـت    ابعاد خاصی پیدا کند؟ بل    

ه چیـست و نتیجـه چـه شـد؟          بیدیدگاهی عمیق به جهانیان بخشید تا بدانند خدا شـ         

شاید بعضی از شما که     » .ایم او ما شفا یافته   هاي   برضبه  « گوید    می پطرس رسول 
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و  دوسـتان و همـسایگان   ،خوانیـد مـسیحیانی باشـید کـه خـانواده           می این کتاب را  

اجازه بدهید چیـزي از شـما   . دانند همکاران شما، چیزي راجع به اعتقادات شما نمی       

که به ایـن فـشارها بـه عنـوان پاسـخ خـدا بـه دعاهایتـان                  اید   آیا یاد گرفته   : بپرسم

و تنهـا راه  .  و واقعـی نـرم نمـود   محبت گرمشود فقط با   میبنگرید؟ بعضی دلها را 

هـا   ه کننـد اینـست کـه در مواجهـه بـا زشـتی             آن محبت را تجرب   دیگران  اینکه  براي  

کنند و شـما هـم در         می اگر با شما بخوبی رفتار    . صورت زیبایی خود را حفظ کنند     

 نگناهکـاران نیـز چنـی   «ست دارید، کار مهمـی نکـرده ایـد، چـون      دوعوض آنان را    

توانیـد    مـی  آنگـاه ! اما اگر با شما بدرفتاري کنند، چه فرصـت گرانبهـائی            » .کنند می

شان دهید و عظمت خـدا از  ن، ها ین رنجلمخر بخشش مسیحائی را در پوشش م  گوه

  . ویترین مشکالت شما نشان داده خواهد شد

ستم دیانا با کتاب مقدس براي عیادت من به بیمارستان آمد و            وها پیش د   سال

 زمـان آن ولـی در . بـه مـن بگویـد   ام  کوشید آنچه را که در این فصل به شـما گفتـه      

 که خدا براي نشان دادن خوبیهایش به من، گردنم را هم خواهد مپذیرتوانستم ب نمی

  . شکست

  . نمود که خدا بخاطر ارضاء خودش در کار است می نآن فرضیه چنی

فرض کنید شما هـم ماننـد       . فکر کنید اي   ولی در مورد ایده خود ارضایی دقیقه      

شد اگـر    میهبودید و چ  می محب و قابل تمجید    ، خالص ،خدا موجودي واقعی، عادل   

 شـما کـسب    ازبـود،   مـی د چنان ارزشهائیجهر چیزي دیگري در این کائنات که وا   

  داشتند؟   میکرده بود؟ حال تصور کنید بدون وجود شما این ارزشها، وجود

بود، آنگاه براي اطرافیان شما هرگونه اصالحی و به هر           می ناگر وضعیت چنی  

 شـما از انـسان در   يود و تقاضـا طریقی به معنی هر چه بیشتر چون شما شدن بـ          

 ن بـه خودتـا    ن واال بـه منزلـه تقاضـاي اندیـشید         يها مورد اندیشیدن به این ارزش    

نمودند، خودارضایی    می و چنانچه توجه خود را به افکار گناه آلود متمرکز         . بود می
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در واقـع ایـن تنهـا       . ولی خود ارضایی شما جالل یافتن بـود       . بود  می شان نادرست 

الح خود ارضائی شما در حول تکامل بـود      ط براي بشریت، چون به اص     بود  می امید

  . قهقراو نه 

خواهد کـه در مـورد او بیندیـشیم، در واقـع از مـا              می بنابراین وقتی خدا از ما    

سـت داشـتنی و قابـل       ول و د  مـ اکد آنچه که واقعی، عادالنـه،       مورکند در     می تقاضا

اندیشیم چه   مینج بردن است و ما تحقق این امر مستلزم ر.ستایش است، بیندیشیم

اما عمال پاکت پیشنهادي خدا از مشکالت پوشیده در رحمـت اسـت             ! ترسناك است 

داند که ما چقدر نومیدانه نیاز به ارزشهاي او داریم تا از آن خودمان                می چونکه او 

شد؟ فرض کنید او هیچگاه مـصیبتی را بـه            می کرد، چه   می اگر خدا ما را رها    . شود

  . فرستاد  نمی مارطوف نمودن توجه ما به خودش و دیگران ب معدقص

شوند، بلکه اگـر خـدا مـا را           نمی متوقفها   رنج! شد؟ خیر   می متوقفها   آیا رنج 

شویم و بنابر ذات گناه آلودمان و بنا بر طمـع و     می ترك کند، دچار مصائب بدتري    

  . ردیمک  مییم و یکدیگر را تخریبدش  می به خود رهاماننفرتآزمان و 

 و دردهـا را از فیلتـر انگـشتان پرمهـرش    هـا   ولی آنچنانکه پیداسـت خـدا رنـج     

 رود، و   مـی  کند که براي خیریت ما به کـار         می  ما را فقط درگیر رنجی     و ،فرستد می

و او چیزهـاي    . کنـد   مـی  داند که از طریق آن رنج، توجه ما را به خـود معطـوف              می

 بـه عنـوان نجـات دهنـده و مالـک خـود       دانـد اگـر او را       مـی  او. دانـد   می دیگري هم 

 به جائی که هیچگاه دیگر رنج و دردي         ،بشناسیم، سرانجام به بهشت خواهیم رفت     

  . متحمل نخواهیم شد
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  فصل ششم 

  بیند   نمیوقتی هیچ کس

مـان   شاید متوجه شده باشید که هرچه تاکنون در مـورد مـشکالت و مـصائب     

  . به آنها و اثر گذاریشان بر سایرین نوع واکنش ما  باام، در ارتباط است گفته

توانـد    مـی  آئـیم   مـی  جالب توجه است که بدانید راهی که ما با مشکالتمان کنار          

ولـی ایـن    .  باشـد  اموجب تشویق دیگران و برانگیختن آنها براي جالل دادن به خـد           

، چون ممکن اسـت     دن است در مورد بعضی از شما مصداق نداشته باش         کمممورد  

سنی باشـید کـه تنهـا       مـ شاید شـما شـخص      . ن داشته باشید  اردیگد کمی با    ربرخو

. رود و مالقـات کننـدگان کمـی دارد    مـی  نکنید، کسی که به نـدرت بیـرو       می زندگی

 ممکن است از پارسال تاکنون تبدیل به یـک زنـدگی آرام شـده                شما زندگی فعاالنه 

شغول کـرده   شاید خود را به مطالعه، یا نگهداري حیوانـات، یـا باغبـانی مـ     ـ  باشد

چگونه ممکن است مشکالت من موجب بنـاي        «ا خود بیندیشید    ب است   ممکن .باشید

 واکنش شـما نـسبت بـه        گیچگون»  دورو برمن نیست؟    که شود، کسی ن  م ناطرافیا

شود در حالی که کسی دور و بر شـما نیـست              می مشکالت موجب تحقق اراده خدا    

  تا شهادت شما را بشنود و بدان توجه کند؟ 

 هـستید ولـی     س بـسیاري در تمـا     م که همیشه بـا مـرد      یانیدر مورد شما  و یا   
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 دتان برقرار نیـست؟ گفتگـو راجـع بـه آب و هـوا، ورزش و مـ             ینتی واقعی ب  میمیص

ت روز شمارا پر کند، در حالی که موارد مهم زندگی، اموري که اندیشیدن سامکن م

بوه مشکالت شما   ان. شوند  نمی کند، مطرح   می اب و آسایش شما را سلب     وبه آنها خ  

ید، ناشناخته  ئگو  می »صبح بخیر « که با لبخند به آنها       دوستانیاز نظر این دسته از      

  . است

با توانید آنها را در هر کجا و یا     نمی علتش اینست که مشکالتی وجود دارند که      

 ولی اگر مردم از مشکالت شما بی اطالع باشـند، چگونـه           . هر کس در میان بگذارید    

  نحوه برخورد شما با مشکالت درسی یاد بگیرند و بهره مند شوند؟ توانند از  می

د مناسـب   رشاید حالت نومید کننده وقتی است که تعداد اندکی که شاهد برخو           

که از برخورد خودتان اي  باشند تحت تأثیر قرار نگیرند و نمونه  میشما با مشکالت

د و فـیض تقویـت    ارائه داده اید، موجـب تـشویق آنـان نـشو        بائصبا مشکالت و م   

در چنین حـالتی شـما وضـعیت یـک نـامزد      . کننده خداي شما، بر آنها اثري نگذارد     

کنید کـه شـغلش را رهـا کـرده و هـزاران دالر خـرج تبلیغـات                    می انتخاباتی را پیدا  

  ! اینهمه تالش براي هیچ. انتخاباتی نموده، اما انتخاب نشده است

 بـراي باورهـاي مـا، خـانواده و           چه تأسف بار است، هم     ،بله، تالش براي هیچ   

ست که تنها  ی مهم ن  !؟ چه مصیبتی  ؟؟تالش براي هیچ    . اطرافیان ما و براي اهداف ما     

یمان بی ارزش و عقیم ها اگر احساس کنیم که دردهایمان و اندوه ـ   باشیمسک و بی

  . شویم می ناند، دچار اندوه فراوا

یش بیهوده ها یش و تالشها اگر کسی باشد که من تاکنون شناخته باشم و رنج

 اگر بعضی از شـما خواننـدگان   .است (Denise Walters)دینس والترز بوده است، او 

در  من د بخاطر دارند او یکی از آن چهار نفر هم اطاقیناولین کتاب مرا خوانده باش

 (Betty Glover)گلور  تیبهمراه با  (Green oxks)بیمارستان توان بخشی گرین اوکس

 یکـسال و نـیم قبـل از اینکـه در آنجـا            (Ann) کـردیم و آن     می  صدا  جی بیکه او را    
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دوران نوجـوانی را پـشت سرگذاشـته و در قالـب             (Denise)ي شـوم، دنـیس      ترسب

بـالتیمور  اسـکول   هاي   دختري زیبا و دوست داشتنی و شاد و سرزنده در وسترن          

  . خواند  میدرس

 بـاال هـا    لـه پده کنـان از      همیشه با تعدادي از همـشاگردانش خنـ         مثل او یکروز 

یک لغزیدن ساده که    . افتد می نلغزد و به زمی     می  پایش ،روند که به کالس بروند     می

کنند و کتابهاي او      می هاي او را پاك    کند و دوستانش لباس     نمی کسی به آن توجهی   

 او را مـسخره هـا    یکـی از هـم کالسـی       .کننـد   مـی  را که پخش و پال شده است جمع       

  » !شده ايها  ر زنمثل پی«: کند می

نمی دانم چطـور شـد، در زانـوانم یـک نـوع ضـعف احـساس                 «: گوید  می دنیس

  » .کردم

احتماال این ضعف به خاطر رژیمی      «: ی او بود گفت   نست جان جا  ودختري که د  

ست ایـن همـه رژیـم       یگیري، دختر حواست جمع باشد، نیازي ن        می است که همیشه  

 کـاهو و سـیب در        از بیـشتر ی  ئها ه خوردنی و ب اند   تو بزرگ شده  هاي   بگیري، اندام 

  » . نیاز دارند،نهار

 فکـر «گفـت   هـا    دنیس ضمن موافقت با پیـشنهاد دوسـتش و سـایر همکالسـی            

د وهنگـام ور . رفت  میاما در پایان آن روز، به سختی راه » .کنم، حق با شماست    می

شـده   برخاست پایش فلـج      مبه خانه، مستقیما به تختخوابش رفت و وقتی براي شا         

تمـام  . کوتاه زمانی پس از آن دستانش فلج شد، و طولی نکشید که نابینـا شـد     . بود

  .  شروع شدند،از بیماري عضالنیاي  ون هیچ نشانهداین فجایع ب

 ایـن را    ،ین اوکـس  ر خوابیده در بستر بیمـاري در بیمارسـتان گـ          زدنیس والتر 

  نـه  وشـا کنـد   توانـست تلویزیـون تما     مـی ه   نـ  او. کـشد   مـی  فهمیده بـود کـه عـذاب      

توانـست وقـت      مـی  تنها طریقی کـه   . توانست آسمان را در خالل پنجره نگاه کند        می

رد و در کنـار     اذ کـسی وقـتش را بگـ        کـه  ند این بـود   اخود را به کتاب خواندن بگذر     
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دشـوار   واقعـاً  صحبت کردن هم بـرایش . تختخوابش بنشیند و برایش کتاب بخواند 

مشکل تر از همه این . برایش طاقت فرسا بودشده بود و حتی بیان چند جمله کوتاه 

. آمدنـد   مـی  دوستانش گاهگاهی به عیـادت او     . دانست که مرده است     می ،مصائب او 

اقامت طوالنی در بیمارستان رفته رفته موجب شد دوستانش به جـز تعـداد انـدکی           

دیگر به عیادت او نیایند و در آخـر تنهـا کـسی کـه               . تندنسدا  می که خود را مسئول   

زد، مادرش آن بانوي در یادل مسیحی بود کـه صـمیمانه هـر      میشه به او سر  همی

 خواند و با دختـرش کـه او         می س کتاب مقد  ششد و برای    می ش حاضر نشب بر بالی  

مورد تعجب آور این بود کـه دنـیس         . کردند  می داشت، دعا   می ستو عیسی را د   نیز

خصلت او بدین دلیل بـود      شاید شما فکر کنید که این       . کرد  نمی هرگز گله و شکایتی   

 متوجـه    و نـد نکه خدا به او اجازه داده بود تا درد بکشد، تا مردم دردهاي او را ببی               

ولی اینطور هم نشد، و دردهاي دنیس کـسی را بـه سـوي خـدا هـدایت            . خدا شوند 

یش تنهـا  ها مادرش و هم اطاقی ـ  نخست اینکه مردم بسیار اندکی او را دیدند. نکرد

 یش از چیزهاي پوچ وها و حتی ما هم اطاقی . با آنها در تماس بود    کسانی بودند که    

دانـست    مـی   آنجـا کـه او     تا .گفتیم  می نی به حالش نداشت سخ    ع نف  هیچ معنی که  یب

القه او به خدا و توکل او به اهداف خـدا، متوجـه شـده               عدید که به      نمی هیچ کس را  

زهاي نادري که اشعه آن     تی در رو  حه  ک شاید اندوهبار ترین مورد آنجا بود        .باشد

 ،ی مـا درخـشان شـود   ن ابرهاي تیـره کـوري روحـا    دررفت تا  می عالقه و توکل او   

مـن طالـب آن نـوع زنـدگی         «هیچ کس هیچگاه بـه او نگفـت         . افتاد  نمی اتفاق خاصی 

 در اینجاست که به نظر    » کنی، چگونه به این وضعیت دچار شدي ؟         می هستم که تو  

ماند که قطرات ارزشمند باران بیهوده به سطح         می نرسد، رنج بیهوده است چنا     می

  .ر تشنه بارانندتوس نخشک آهاي  اقیانوس ببارد، در حالی که بیابان

 فوت او مرا خبر . بیمارستان مرخص شدم، دنیس مرد از  سال بعد از اینکه    پنج

توانم بگویم از اینکه مرگ او را از دردهایش خـالص             می  البته .به سختی متاثر کرد   
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 ظـاهرا   ولـی امـا آن تـالش مـستمر        .  خوشـحال شـدم    ،د و اینک با خداوند است     کر

ام  مــن یکــشب در کنــار بخــاري خانــه. داد  مــی مــرا آزار،تــا دم مــرگاش  بیهــوده

ان میـ  در   ،احساسات ناخوشایند خود را در رابطه با مرگ دنیس با دیانـا و اسـتیو              

  : دیانا پس از لحظه تفکر گفت. نهادم

کنم  مینآورد من فکر     می نکه دنیس جسته و گریخته بر زبا      با توجه به آنچه     «

  » .دته باشنسرنج و درد خود را هدر رفته دا

 دختـران   ،دیانـا تـو   «دانستم چـرا؟      نمی کنم که   می من موافق بودم ولی اعتراف    

 دنیس هیچگاه با مـا داراي      ،دیدي  می شناختی، تو همیشه مرا     می ت را کامال  یاطاق هم

  » .چنین ارتباطی نبود

 بـر او زنـدگی    دورودانست که ما تنهـا کـسانی نیـستیم کـه              می ولی او ! شاید«

   .کنیم می

 بـا   مـاس  ت گـویم، نـه     را مـی    از نـوع نزدیـک     ستمـا  : دانی دیانا   می منظورم را «

کـه  شـود، و آنقـدر سـرش شـلوغ اسـت        مـی ه هر لحظه وارد و خـارج   کپرستاري  

   ». باشد درسی گرفتهدنیسکند از گفتار و کردار  نمیفرصت 

کـنم مـن     نمی من از پرستارها صحبت   « :  و گفت  دوخت چشم من    هدیانا چشم ب  

  منظـورم  ی کـه  دانـ  مـی  .کـنم   مـی  در مورد خدا و تمـامی دنیـاي روحـانی صـحبت           

ه او توجهی نداشتند ولی آنهـا قطعـا         ب مردم ممکن است     . است فرشتگان و شیاطین  

  » .متوجه دیانا بودند

س بستري بود، شـاهد و      یر تمام آن اوقاتی که دن     دانستم که خدا د    می نالبته م 

کردم کـه آنهـا     نمیناظر بود، ولی در مورد فرشتگان و شیاطین چه؟ من هرگز فکر 

  . اند هم متوجه دیانا بوده

 کتاب مقدس به روشنی گفته است کـه دنیـاي روحـانی             ،جانی« :  داد هدیانا ادام 

 چرا که تفکرات نـاچیزترین و  ست،ها کار و عواطف تک تک انسانفمشتاقانه نگران ا  
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 اي کیهـانی بـه نبـرد      وه در آنجا قوي ترین ق     ک میدان جنگی است     ها  انسان مهمترین

  » .پردازند می

کنـد، و قبـل از        مـی  من احساس کردم که دیانا همچنان که عادتش بود، لفـاظی          

گوئی، چیزهائی است که      می دیانا آنچه که  «: اینکه ادامه دهد، سخنانش را قطع کردم      

 کجـاي کتـاب   درتوانی به من نشان دهی        می ی گرفته اي،  معلهاي   هافسانمستیما از   

خواست   می چیزي بود که اومانو این درست ه» اي؟ پیدا کردهرا مقدس این موارد  

 کـه بـاالي سـرمان بـود دیانـا و      تنها المپی و بنابراین در روشنائی آتش بخاري و        

مطمـئن بـاش    «مـن دادنـد و گفتنـد        استیو کتاب مقدس را بـاز کردنـد و بـه دسـت              

را کـه  اي  پس صـفحه سـ  ».دهد، عالقـه مندنـد    میفرشتگان به آنچه که انسان انجام    

 : اشاره کرد و گفت    10: 15  انجیل لوقا   این آیه از    به گشوده بود جلو چشمم گرفت و     

  : و من خواندم» !بخوان «

به دهد،    می گویم شادي براي فرشتگان خدا روي       می همچنین به شما  «

  » .سبب یک خطا کار که توبه کند

دا، خـ گوید کـه فرشـتگان     میگویم؟ این آیه  می  هم قصه علمی   حاال« : دیانا گفت 

  » .کنند  میدهند احساس شادمانی  می خوب کارهاي خوب انجاميها  انسانوقتی که

  » کنند؟  می ما نگاههکنی فرشتگان خدا، هم اکنون ب  میآیا فکر«پرسیدم 

هـاي   ی که منظر سایش بـال سبرو اطاق انداخت، و چون کدوروه دیانا نگاهی ب 

  : ست، گفتها فرشتگان در پشت پرده

  » !مطمئنا«

این هم  «: استیو ناگهان کتاب را از دیانا گرفت وشروع به ورق زدن کرد و گفت             

ته است، بگیـر و بخـوان،   دوخکند دنیاي روحانی به ما چشمم   میآیه دیگر که ثابت   

 نیشاها کندتا مسیحیان را گردهم آورد ودر زندگی      می ود استفاده خدا از راههاي خ   

  » . ي استوا و قنکند تا به فرشتگان و شیاطین بیاموزد تا چه حد دا می کار
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  بـود کـه  10: 3 افسـسیان   اشاره اسـتیو رسـاله بـه     ،مقابلم قرار داد   کتاب را    او

هاي آسمانی، حکمت  ياجدر ها  و قدرتها  تا آنکه الحال بر ارباب ریاست« گوید  می

  » .گوناگون خدا، به وسیله کلیسا معلوم شود

 تخته سیاهی هستیم که خـدا بـر   منزلۀم، پس ما به    دمتوجه ش «: و زیر لب گفتم   

  » .نویسد  مید خودشمورهایش را در  ما درس

ت هـر چنـد مـردم       نـس دا  می پس زندگی دنیس بیهوده نبود، دنیس     : و اندیشیدم 

 ،بینـد  مـی  ن او را در بستر تنهـائیش در بیمارسـتا          دیگر کسیبیند،    نمی رااو  زیادي  

  . کسی که بسیار، بزرگ و واالست

 یکشبنه شبی در کلیسائی در      ،چندین سال پس از این گفتگوها با دیانا و استیو         

 دنـیس و ایمـان قابـل        ازوقتی نوبـت مـن رسـید اجمـاال          . دادم  می بالتیمور شهادت 

کـردم کـه متوجـه دو زن شـدم کـه             مـی  ستایشش در طول دوران بیماري صحبت     

نـد و او وقتـی بدانـد        ا هنزدیک صحنه آمدند و گفتند که آنها با مادر دنیس کار کـرد            

بسیار خوشحال خواهد شد و تسلی خواهد اید  شما در مورد دخترش صحبت کرده

خواستم مادر دنیس را مالقات کـنم تـا           می من مدتها بود که   ! چه اتفاق جالبی  . یافت

 ، ولـی  ما او در میان بگـذار     به در آنشب از دیانا و استیو یاد گرفته بودم،           آنچه را ک  

  . را پیدا کنم او دانستم چگونه نمی

یامی از پکنم هر وقت خانم والترز را دیدید   میخواهش«: گفتمها  من به آن خانم

 .سوي من به او برسانید و از جانب من به او بگوئیـد زنـدگی دنـیس بیهـوده نبـود               

داد   نمیت هشت ساله او در بستر تنهائی بیمارستان فرصت زیادي به اوماظاهرا اق 

کردند که شکوه و      می  اما فرشتگان و شیاطین وقتی به او نگاه        ،ه کاري انجام دهد   ک

 معطري به خدا تقدیم شد، در بخورچون اش  ان نیاورد و روح رنج دیدهبالیه بر ز گ

  » .شگفت شدند

 و وسوسه شـده فکـر       بیکس تنها و    .داشیب چون دنیس ها   شاید بعضی از شما   
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 قبـل از اینکـه بـه    . مثمرثمر نبوده است   ،و دردهایتان ها   د که واکنش شما به رنج     یکن

سـتانم آنهـا را در آن شـب و در کنـار             واین مورد بیندیشید به آن آیـات کـه کـه د           

 خواندن این آیات ممکن است به شما یـاد       .اري با من در میان نهادند رجوع کنید       بخ

کـن  ممتـی    ح  و کنـد  میآوري نماید که کسی مراقب شماست، کسی از شما مواظب           

  . او را بشنویدهاي  است صداي خش خش بال
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  فصل هفتم

  مارا بشکن و از نو بساز

 آیه مورد عالقـه مـسیحیان       28:8قرنهاست که وعده خدا در رساله به رومیان         

ارند و به حسب ارادة او      د  دانیم به جهت آنانی که خدا را دوست می          می «:بوده است 

  ».باشند با هم در کار می) ایشان (یریتاند، همۀ چیزها براي خ خوانده شده

از نظر من شفاي اندام مفلـوجم، رفـتن بـه    » یریتخ«من در کتاب اولم گفتم که    

اما بعداً دوستی به مـن ایـن آیـه را نـشان             . دانشکده، ازدواج و داشتن خانواده بود     

زیرا آنـانی را  «: واقعی در تکامل دردهاي من است  » تخیری «یدگو  می اي که   داد، آیه 

ش متـشکل  سرکه از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا بـه صـورت پـ        

  .)29:8رومیان (» شوند

پیکرتراش عظیم چکشی از دردها در دست گرفته بود و با ظرافـت تمـام پیکـر        

  . درآیممسیحتراشید تا به صورت  مرا می

ت مـن و شـبیه      رییائید کنم که نخست ایده کلی اعطاي دردها براي خ         من باید ت  

احساس من چون طفلـی بـود       . کرد  ، زیاد مرا هیجان زده نمی     مسیحشدن بیشتر به    

اینکه بیشتر به ضرر من     « :سپارد  که بازي گوشانه به این اصطالح قدیمی گوش می        

  شکند؟داشتنی است که خدا گردن مرا ب این چه نوع دوست» .است تا تو
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»مـسئلۀ درد «م تحـت عنـوان   دلـوئیس خوانـ  .اس.به خاطر دارم کتابی از سی

(Problem of pain).  

 و اینکـه چگونـه      اسـت در این کتاب نویسنده بـه مـشکل درد و رنـج پرداختـه               

خدائی که ما را دوست دارد دردها و بیماریهـاي فـراوان را بـه جهـان داده اسـت؟             

، اما یک مورد خاصی توجـه مـرا جلـب           تاس، درست   استهرچه که نویسنده گفته     

، تنهـا یـک     ها  انسان مهري، بسیاري از ما     ن اینکه در متهم نمودن خدا به بی       آکرد و   

کنیم مهربان بـودن   حبت را در نظر داریم و آن مهربانی است، و تصور می         معد از   ب

و یا  حبت مانند ایراد سازنده، یا اصالح،       مد سایر ابعاد    مورولی در   . پایان راه است  

بـر  » محبـت «ها، چه بگوئیم؟ اگر منظور مـا از           هدایت انسان به سوي انجام بهترین     

حذرداشتن انسان از هرگونه درد و رنج و ناراحتی است، پس خدا همیـشه محبـت                

  .کند نمی

 از کـسان و چیزهـائی کـه بیـشتر           ها  انسان گوید که ما    لوئیس ادامه داده و می    

 مـن بـه   ویـد گ دانم که او درسـت مـی   من می. دوست داریم انتظارات بیشتري داریم 

 اما وقتی   ،کنم  عنوان یک نقاش و طراح توجه زیادي به اثري که دوستش ندارم نمی            

  .کنم شوم، روي آن بیشتر کار می از یک طرح هیجان زده می

تقاضـاي مـا    . کنـد   ا ما نیز بدین طریق رفتار می       ب رسد که خدا     به نظر می   چنین

نما، یعنی تقاضـا از خـدا مبنـی بـر           مش  یال را تنها بگذار و پا     مبنی بر اینکه خدایا ما    

  :نویسد  سپس می.اینکه کمتر ما را دوست بدارد، نه بیشتر

 که از چیزهائی سخن     استد وجود خدائی    نک آنچه که ما را راضی می     

کند، بگذار بندگان من راضـی       چه فرق می  «یم،  ردا  که ما دوست می    ویدگب

ن پدري آسمانی در قالب پدربزرگ نیستیم که        ما در واقع خواها   » .باشند

اش براي   گذرانی کنند، ناراحت شود و نقشه      از دیدن اینکه جوانان خوش    

روز بـدي را بـا شـما    «کائنات این باشـد کـه در پایـان هـر روز بگویـد           

  ».داشتم
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و انگیـزه او از دردهـا و        . بسیار خوب، بـدین ترتیـب خـدا مـا را دوسـت دارد             

ها چگونه کار  ولی این مصیبت.  است هرچه بیشتر ما به مسیح شبیه ساختنها، رنج

؟ آیا درماندگی و مـصیبت      تزکیه مشکالت و    ینبکنند؟ آیا ارتباطی مرموز است        می

فقط بـه ایـن مـورد فکـر         . ی است فسازد؟ البته پاسخ من      می مقدسخود    ما را خودبه  

گر  دی،ندآموخت ت زیستن را میرسکنید اگر مردان و زنان در سالهاي جوانی خود د

حتی بعضی از این افراد که سلولهاي زنـدان را پـر    . بودند  سلولهاي زندان خالی می   

اند و  اند، حس زندانی بودن را در اثر دفعات متعدد زندانی شدن، از دست داده          کرده

  .رنددا میحتی در زندان بودن را هم دوست 

القـدس   ا اگـر روح تر از آنست که درسی از آن بگیرنـد، امـ     مشکالت آنها سخت  

کنـد،    ل را خـشک مـی     آن آفتابی که گِ   «ها    هاي شما را تسخیر کند، به قول قدیمی        دل

  ».کند  میذوبموم را 

ها و شـداید مـا را بـر آن     د؟ آیا سختی  نشو   می ذوبولی این موم دقیقاً چگونه      

انم ـ خودسازي  تو می.. .دیشیدن را آغاز کنیم؟ مندارد که بپا خیزیم و درست ان می

هاي ما  خواستهو واقعیت اینست که اعمال ! انم ـ؟ البته خیر تو می.. .من. را آغاز کنم

.  بخش مهمی در پروسۀ چون او شدن است،و تالش در جهت پیروي از مدل مسیح

اما حتی نهایت کوشش ما در این جهت محکوم به شکست است، چرا کـه مـا ماننـد       

  . انسان را در آورندکوشند اداي دست  باشیم که می هائی می دستکش

 تـا در مـا       هـستیم  ح مسی همچنانکه دستکش نیاز به دست دارد، ما نیز نیازمند        

زیرا خداست که در شما     «: نویسد   می وقتی رسول   سولپاینست منظور   . زیست کند 

یـان  لپفی(» کنـد  ل را به عمل ایجاد مـی عبر حسب رضایتمندي خود، هم اراده و هم ف      

13:2(.  

نمایـد، بیائیـد ببینـیم چگونـه          چیزي ما را چون مسیح می     اینک که دانستیم چه     

  .عمل کنیم

  ما را بشکن
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قبل از اینکه همه چیز در زندگی ما بتوانند در جهت صالح و نیکوئی رشد کنند، 

نخست الزم است که درهم شکسته شویم و الزمـۀ شکـسته شـدن، از دسـت دادن       

خـویش گنـاه آلودمـان    هایمـان و مـشاهدة خویـشتن         غرورمان، مطیع نمودن اراده   

  .است

شـویم،     معموالً با دلی درهم شکسته وارد جرگۀ فامیلی خداوند می          ها  انسان ما

اي رسیده است، به زودي آن چـاهی         اما چون شخص فقیري که به ثروت بادآورده       

غـرور و   . کنیم  م و آنگاه از آن برآمدیم، فراموش می       یرا که در آن سقوط کرده بود      

آنکه از آن غفلت شـود          کند و گناه بی     در زندگی ما رسوخ می    خودکفائی گام به گام     

  .خزد در زندگی ما می

براي جلوگیري از این لغزش آرام از آن اوج روحانی که از آن باال رفته بودیم، 

کند شاید فکر کنیم ما را رها کرده  وقتی خدا ما را تزکیه می. کند خدا ما را تزکیه می

ولی . ل دهد که براي او مشکل کمتري ایجاد کنیم        است و بر آنست ما را طوري شک       

باشـیم، چـون      کند تا ثابت نماید فرزندان او می        ست که او ما را تأدیب می      ینحقیقت ا 

و ). 8 و 7:12 عبرانیان(کنند    هائی را که از آن خودشان نیستند تنبیه نمی          والدین بچه 

انـا چنانچـه   خواهد ثابـت کنـد کـه مـا را دوسـت دارد، چـون والـدین د               همچنین می 

یـک  ). 6 و 5:12 عبرانیـان (کننـد     فرزندانشان را دوست داشته باشند، تأدیبشان مـی       

هـاي خـود را براسـاس     ایـستیم تـا پـاداش    روز وقتی که در پیشگاه تخت خـدا مـی        

عملکرد خودمان به عنوان مسیحیان از او بگیـریم، تـصور کنیـد چقـدر خوشـحال                 

ها، خـالص   ها و سختی  از دردها و رنج مان،  شویم که خدا مارا در زندگی زمینی        می

  ! کردن

کنـان بـه    شـود کـه او گریـه    اینک نگاه خشمگین پدري به فرزندش، موجب مـی     

کند، بنابراین خـدا      اطاقش پناه ببرد، در حالی که فرزند دیگرش را با چوب تنبیه می            

هـاي مختلفـی بـه     باید براي اینکه شکسته شدن را در فرزندانش اعمال نماید، روش     
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  .ار بگیردک

یـا  . بعضی اوقات عذاب وجدان بیشتر الزم اسـت تـا انـسان را فـروتن سـازد                

ي کـه دربـارة آنـان    دارشنیدن یک موعظـه و مقایـسه خودمـان بـا مـسیحیان نامـ             

  ...گاهی اوقات دست شکسته، فشار مالی و یا سردرگمی در زندگی. ایم خوانده

ممکـن اسـت بـه    روش خدا هرچه که باشد، وقتی صداي شکـستن را بـشنویم          

تواند مـرا بـه زانـو در          هیچکس نمی . توانم این مشکل را تحمل کنم       می «:خود بیائیم 

رسـیم کـه دیگـر      دهد، به این نتیجه می      ولی همچنانکه خدا به فشار ادامه می      » .آورد

ـ  من  که چیز نیکو در ما نیست و نیت خدا اینست          تحمل این فشار را نداریم و هیچ       ت ی

ولـی بخـاطر    . ن کند و بجایش شخصیت خود را به ما بدهـد          ک  زشت را در ما ریشه    

داشته باشید، جایگزینی شخصیت خدا بـه جـاي گناهـان مـا، مـا را تبـدیل بـه آدم                    

کند تا در واقع آنچه  نماید، بلکه ما را آزاد می ماشینی و چیزي کمتر از خودمان نمی

د، موجب شد   تصادفی که منجر به شکسته شدن گردنم ش       . بودیم  باشیم که باید می   

ولی من هم مانند همـۀ    .  بیندیشم ح مسی خداوندياي رفته و خیلی جدي به         به گوشه 

 انتظار من براي یافتن کسی که در هنگام تشنگی       .ش داشتم یالکسان دیگر نیاز به پا    

 دووشکم، پلیوانی آب به من بدهد و کثیف کردن ماشین دوستی در اثر تراوشی از 

. بـرد   اوقات براي حفظ من در روحانیت، به کار مـی          خدا گاهی    کهد  نباش  روشی می 

هـا    یکی از موثرترین سـالح  ـ  ما عذاب وجدان است  براي تزکیه خداولی غالباً ابزار

  .ها در اسلحه خانۀ رنج

در (Jay)خدا این سالح خود را روي من سالها قبل در شبی که با خواهرم جی

با هم صـحبت   (Kay) دخترش کیما در مورد. بسترم خوابیده بودم، به کار گرفت

کردیم که به اندازة کافی رشد کرده و یک خانم جوان دوازده ساله شده اسـت،                  می

و چقدر خوشحال بودیم که او به مدرسه مسیحی رفته و در خداونـد رشـد کـرده                  

مـان کتـی      این سخنان ما را بر آن داشت به شـرایط روحـانی دختـر همـسایه               . بود



گامی فراتر 65

(Kathy)  کتــی همیــشه ســرزده و . دوســت کــی بـود، بیندیــشیم تــرین  کـه صــمیمی

ما هیچگاه .  مثل کی بودیاو هم دختر جذاب. کرد وآمد می زده به خانه ما رفت هیجان

 آوردن و آرام    چنـگ با کتی در مورد خداوند صحبت نکرده بودیم، چـون تنهـا بـه               

 قبل  بنابراین یک روز عصر، چند هفته     ! قرار، بسیار سخت بود     نشاندن این دختر بی   

او را دعوت کردیم تا بـه خانـه مـا بیایـد و موعظـه بیلـی گراهـام را در تلویزیـون             

همچنانکه مـا در اطـاق نـشیمن نشـسته بـودیم و چـاي و بیـسکویت                  . مشاهده کند 

کردیم، متوجه شدیم کتی دقیقاً به سخنان بیلی  خوردیم و تلویزیون را تماشا می می

: ظه گراهام، خطـاب بـه خـودش گفـت         پس از پایان موع   . گراهام گوش سپرده است   

من و جی نگاهی به هـم       » .شدم   وارد می  فوراً اگر در زمین مسابقه بودم،       رپسهی  «

خداحافظی کـرد و    .. .کردیم ولی قبل از اینکه شانسی پیدا کنیم و با او صحبت کنیم            

کی بـه مـن گفتـه    . دانستم که باید اولین کسی باشم که او را دنبال کنم    من می . رفت

او همیشه آماده بود تا لیوانی . که کتی کتابم را خوانده است و مرا دوست داردبود 

او حتی به خـواهرم جـی گفتـه    . آب به من بدهد و کارهاي کوچکی برایم انجام دهد     

اما روز بعد کتی بـه میهمـانی        . بود که من یکی از بهترین افراد در این جهان هستم          

 ماهها گذشت و من فرصـتی بـراي       رفت، فرداي آن روز من سخت مشغول بودم و        

هاي آینـده     هائی بود که در هفته      ذهن من پر از سخنرانی    . مالقات با کتی پیدا نکردم    

  .کردم و کتی و حرف زدن با او در درجه دوم اهمیت قرار گرفت باید ایراد می

ــا جــی صــحبت کــردم  ــه تــازگی از یکــی از آن.عــصر آن روز ب  ســفرهاي   ب

هم جـسماً و هـم از نظـر فکـري خـسته بـودم و                . ه بودم ام به خانه برگشت     بشارتی

ولی وقتی جـی از     . هاي سنگین   کردم احتیاج به استراحت دارم، نه بحث        احساس می 

زد از من پرسید آیا تاکنون با کتـی           حمام بیرون آمد و داشت موهایش را شانه می        

  .ام کردهراجع به خداوند صحبت 

در آن لحظـه مـزاحمم باشـد تـا          من که بسیار خسته بودم مایل نبـودم کـسی           



66گامی فراتر

من راجع به خداوند    .. .خیر«: کنان گفتم   من  بتوانم به اخبار تلویزیون گوش بدهم، من      

ولی یک ضربه کوچک وجدان مرا آگاه ساخت که به آنچـه            » .ام  چیزي به کتی نگفته   

ت مـ و یک دقیقه بعـد در حـالی کـه خـود را مال             . توجه نباشم   شنوم، بی   که اینک می  

  »کنی؟ چه شده که راجع به کتی صحبت می«:  خواهرم پرسیدمکردم از می

تري، گذشته از آن، او تـو را دوسـت            جانی تو از من به کتی نزدیک      «: جی گفت 

درست در همین لحظه بود که غرورم شروع » .کند دانی رویت حساب می دارد و می

  ».وقت ندارم با او صحبت کنم«: به آزارم نمود و گردن کشانه گفتم

وقـت داري بـه تمـام شـهرها بـروي و            .. .اووه« جی بلند شد،     ی از گلوي  صدای

 من بـا خـشم و       »مژده انجیل را اعالم کنی، ولی براي بهترین دوستت وقت نداري؟          

کننـد مـن، صـیاد جانهـا          چه شده است کـه همـه فکـر مـی          «: تکبر و عصبانیت گفتم   

نکه سـخنانم تمـام     اما به محض ای   .  خودم خزیدم  سنگر به   تلپو با اهن و     » ام؟  شده

ناتوان از برخاستن از تخت چـشم بـرهم      . اي وارد آورد    شد، وجدانم بر قلبم ضربه    

دلـم در انـدرونم چنـان بـود کـه در آتـش              . ش فـشردم  لابـ نهادم و صـورتم را در       

کـنم،   ی میفام که چنین اعترا شرمنده. هایم را خیس کرد    هایم گونه   سوزد و اشک    می

اي درونی بر آنم داشت بخاطر بیاورم تمام           انگیزه در تاریکی شب،  . حق با جی بود   

اوقاتی را که با کتی گذرانیده بودم، لحظـاتی کـه بـوم نقاشـی را در مقابـل دهـانم                     

 مـن   اکرد و راجع به دوستان پسرش بـ         گذاشت، اوقاتی که پوشکم را عوض می        می

 بـه   الزم.  داشتیم زبیشتر اوقات ما با هم سخنانی خصوصی و مرمو        . کرد  پچ می   پچ

گذشـته از آن چقـدر   . کوب شـده بـود    نگفتن نیست که روح من شکسته و غرورم م        

از  واقعـاً  با خود گفتم، اینک خـدا بایـد  . دیدم خود را در پیشگاه جالل خدا، حقیر می     

ولـی وقتـی افکـارم را زیـرورو کـردم متوجـه شـدم کـه             ! دست من عصبانی باشد   

 که بـه  گویم میاي را  ، همان آیه  مرا به خود آورد    30:4افسسیان  . باشند  درست نمی 

القدس خدا را محزون نکنیم، و به این نتیجه رسیدم کـه خـدا              کند روح   ما توصیه می  
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  .است» گفتن«تر از  گذرد، مهم می» دل«آنچه که در . از من عصبانی نیست

یح با گناهانمـان در هنگـام       مساي افتادم که در رابطه با برخورد          ظهموعبه یاد   

  .مرگش، بود

یب لوقتــی کــه عیــسی بــر آن صــ«:  آن موعظــه کــشیش چنــین گفتــه بــوددر

کـشید، چنـین    وحشتناك برپا شده در پشت دیوارهاي اورشـلیم رنـج و عـذاب مـی     

عیسی چرا دروغ گفتی؟   «: گوید  ور از خشم به او می       نمود که خدا با نگاهی شعله       می

رانـی    چرا از همسایه خود نفرت کردي؟ چـرا مـردم را فریـب دادي؟ چـرا شـهوت                 

اي   کردي؟ چرا طمع ورزیدي؟ من اینک تو را براي تمام این گناهانی که انجـام داده               

البته مسیح هرگز یکی از آن گناهان را مرتکب نشده بود، امـا مـا               » .کنم  مجازات می 

  ».تک شما و من به حساب او گذاشته شد ایم و گناهان تک مرتکب شده

. رسـید   قدر ناعادالنه به نظر مـی     بخاطر آوردم مجازاتی اینچنین براي مسیح چ      

را شکنجه و درد همانا گناهان ما بودند، کـه از آن او شـدند، و او         «: واعظ ادامه داد  

خداي من، خداي مـن، چـرا مـرا تـرك           «: دچار چنان عذابی کردند که فریاد برآورد      

سرش را تـرك کـرده بـود، باشـد کـه            پدانید چرا؟ در آن روز خدا          و می  »اي؟  کرده

گـذارم و   هرگـز تنهایتـان نمـی   «ا کامالً زدوده شوند و بتواند به ما بگویـد  گناهان م 

دهندة خـود      دوستان اگر شما عیسی را به عنوان خداوند و نجات          ».کنم  ترکتان نمی 

بپذیرید و به او ایمان آورید تمامی خشم خدا بخاطر گناهانتان به مسیح منتقل شده 

  ».است، و او شما را ترك نخواهد کرد

زده کرد کـه      این اندیشه چنان مرا شرم    ! خدا از دست من عصبانی نیست     دیگر  

ه واداشـت   بـ  در واقع ایـن نیکـوئی خـدا بـود کـه مـرا بـه تو                 ،قادر به بیانش نیستم   

روم تـا در      جـا مـی   مـه   خدایا من ه  « :زنان بر زبانم جاري شد      و نفس ) 4:2رومیان  (

ه دیوارم کتی راجع بـه      مورد تو با مردم صحبت کنم، ولی هنوز با همسایه دیوار ب           

ام و آزردن خودت،  کنم مرا بخاطر کوري آه خدایا، خواهش می  . ام  تو صحبت نکرده  
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و از  . ام، بـبخش    مرا بخاطر اینکه آسایش خود را بر نجات کتی ترجیح داده          . ببخش

  ».اي خزنده چون مرا دوست داري تو متشکرم که حشره

حـشره  . انگیز خداونـد هـستیم     ت اعجاب خلقشما و من    . کنم  به شما توهین نمی   

خـورد و شایـسته       خزد و خاك می      است که بر زمین می     یموجود تنفرآور و کوچک   

نویـسد، او    چنـین تـشبیهی دارد و مـی   رامیمز در داود نیز. آنست که لگدکوب شود   

کـرم، بـرعکس مـار کـه گـردنش را           .  اسـت  مقـدار  انسان نیست بلکه یـک کـرم بـی        

کرم . تواند از خود دفاع کند      کند، نمی   شمن حمله می  ش کنان به د   ف شفافرازد و     برمی

مـن آن شـب چنـین حـسی         . بایـد پایمـال شـود       داند که محکوم به فناست و می        می

 مـن یـک درهـم شکـسته     ،دانستم که هیچ چیز نیکوئی در من نیـست         من می . داشتم

ر ایـن را فهمیـدم، امـا    دیـ . خواست بودم، و این درست چیزي بود که خدا از من می   

سـاخت، چونکـه مـسیح         چون مسیح می    مرا  خرد کرد، خدا داشت هرچه بیشتر      مرا

کـشی   نه بخاطر اینکـه هرگـز گـردن    . خودش نمونۀ واالي انسان درهم شکسته بود      

گیري مجدد داشـته باشـد،        آلود باشد تا نیاز به قالب       کرده باشد، و داراي ذاتی گناه     

 قالب انسان بـه زمـین آمـده         یش را ترك گفته و در     نامبلکه به خاطر اینکه جالل آس     

او چنان اطاعتی از پدر را به نمایش گذاشت، که رسیدن به آن درجه از اطاعت  . بود

در واقع اینست درهـم شکـستن ـ درك    . مستلزم اینست که ما درهم شکسته شویم

 تربیت خود را به خدا      ناینکه کمترین حقی براي گذران زندگی خود نداریم، پس بدی         

  .گذاریم  چیز را به او وا میسپاریم و همه می

  پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود؛

  که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد؛

لیکن خود را خـالی کـرده، صـورت غـالم را پـذیرفت و در شـباهت                  

  مردمان شد؛

 و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تـا بـه           
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  )8ـ5:2لپیان یف (.موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید

  !انگیزي است مسیح؟ چه شخص اعجاب

 زمانی گفته بود، آنچنانکه آب به دنبال مکان ،(Andrew Murrday) اوآندره مور

خواهد ما را با شخصیت پسرش، آنگـاه           آن را پر کند، خدا نیز می       تاگردد    میعمیق  

  .ایم، پر کند ایم، و حقیر شده  شکسته شده،ایم که تهی گشته

دهنـد کـه ارزش       وقتی به این سخنان فکر کنیم، چنان امیدي واقعی بـه مـا مـی              

  .ها را در بردارد ترین مشکالت و رنج تحمل سخت

آنگاه کـه کتـی و کـی        پر شدم،   سخن از پرشدن شد، و من چقدربا شادي خدا          

کنم قبل از آن تا       فکر نمی من  . وخیزکنان به اطاق خوابم آمدند      فرداي آن روز جست   

بعد از یک صحبت چنـد      . این اندازه از دیدن کسی در زندگیم، خوشحال شده باشم         

القدس کار خود را انجـام داده         اي با کتی در مورد خداوند، معلوم شد که روح           دقیقه

  .و قلب او را نرم ساخته و فکر او را باز کرده است

 او با عباراتی ساده دعا کرد تا مسیح هنگامی که ما دستان یکدیگر را گرفتیم و

خدایا من از :  همصدا با او گفتم،دهنده و خداوند وارد زندگیش شود   به عنوان نجات  

هاي موقتی من مطمئناً در نهایت ارزش واقعی          انم، و خوشحالم که رنج    مته دل شاد  

  .کنند خود را پیدا می

نماید، امـا در   یها بلکه از دردها م لکن هر تأدیب در حال، نه از خوشی 

انـد بـار    آخر میوة عدالتِ سالمتی را براي آنانی که از آن ریاضت یافتـه          

  .)11:12عبرانیان ( آورد می

  فکر ما را متوجه امور روحانی بگردان

تر اینکه، راههـاي خـدا اسـتفاده از رنـج             تزکیه بسیار ارزشمند است، ولی مهم     

ي نمونه به طریقـی فکـر کنیـد    برا. بشري به منظور شبیه ساختن ما به مسیح است     
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شـود    از خط خارج میرهرگاه که پس. کند  اش برخورد می     با پسر نه ساله    يکه پدر 

ولی هرگاه پـسر خـوب باشـد پـدر او را بـه      . کند کند، پدر او را تنبیه می      رد می مو ت 

گمـارد کـه از نظـر پـسر نـه سـاله ماننـد تنبیـه و ناخوشـایند                      وظایف خاصی مـی   

ي هـا  یفه او بردن سطل آشغال هر هفته دوبار و یا چیـدن علـف        شاید وظ . باشند  می

به . انداز کند   شاید پدر بخشی از پول توجیبی او را در بانک برایش پس           .   باشد هرز

چون پـدر تمـام روز مـشغول کـار     «هر حال ممکن است پسرك با خودش فکر کند  

  » .است، مرا از تفریح محروم کرده است

پذیر باشد، تـا   کند تا مسئولیت ا پسرش را تربیت میپدر دان. ولی اینگونه نیست  

  .وقتی بزرگ شود، آماده مقابله با دنیا باشد

کنیم که خـدا مـا    ما تصور می. باشیم امروز هم ما مانند آن پسرك نه ساله می        

 واقعاً در حالی که آنچه که خدا» خواهد ما خوش باشیم نمی«دهد، چونکه  را رنج می

  .هاي این جهان است ها و سرگرمی چهیازبیدن چشمان ما از دهد برگردان  میمنجاا

خوانیم که ما نباید عواطف خود را روي امور            می 4ـ1:3سیان  لرساله به کو  در  

 به جالل آسمانی، آنجـا کـه         خود را  بلکه باید توجه  . گذران این جهان معطوف کنیم    

  .مسیح بر دست راست خدا نشسته است، معطوف نمائیم

ده بودم، عطف توجه به امور آسـمانی بـرایم شـدیداً مـشکل              وقتی من فلج نش   

گرفتم تا زیبـاتر شـوم،    رژیم می. مند بودم من بسیار به زرق و برق دنیا عالقه     . بود

ولـی وقتـی    . کـردم   و آمد می    رفتم و با دوستان رفت      کردم، دانشکده می    رانندگی می 

، سـواري کـنم،   تصادف کردم، دیگر هرگز نتوانستم راه بـروم، برقـصم، شـنا کـنم        

بازي کـنم، و از آنجـا بـود کـه بـه فکـر آسـمان                   گیتار بزنم، رانندگی کنم و چوگان     

نه بخاطر اینکه ناگهـان آسـمان تبـدیل شـده باشـد بـه راه فـرار مـن از آن                   . افتادم

ام بـراي    بلکه بدین جهت که نتیجه گـرفتم کـه تنهـا امیـد واقعـی           ،هاي روحی   دغدغه

  .ت اسنهفتهشادي ابدي، در آنجا 
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 در رابطــه بــا اهــداف خــدا در مــشکالت و سناگهــان آن بخــش از کتــاب مقــد

کننده بود، توجه مرا به خود جلب کرد و با عالقه             مصائب، که قبل از آن برایم کسل      

را  (Dow-Jones)جـونز     بیشتري، مانند دالل سهامی که به دقت تغییرات سـهام داي          

  .زیر نظر دارد، خواندم

گونه زندگی شـده      ابش انوار ابدیت برایم تبدیل به آن      اینک هر روز زندگی در ت     

 ندياما خدا چ. ام، چگونه بوده است است که تقریباً فراموش کرده که زندگی گذشته

  .اي از آن زندگی را به خاطرم آورد قبل شمه

گروهی از دوستان آن روز عصر به مزرعـه مـا آمـده بودنـد، و هنگـامی کـه                    

اي بخاري بـزرگ    ه هعل نور ش  رام شد، همه ما د    شوهر خواهرم نواختن گیتارش تم    

 سـال  150قـدمت خانـه مـا بـه بیـشتر از      . سنگی مشغول صحبت و خندیدن بودیم    

رسد، آنجا قبالً اقامتگاه بردگان بوده است که پدرم آنجا را تغییـر شـکل داده و                  می

 کرده و بر دیوارهـا      عوضتیرهاي پوسیده سقف را     . به صورت امروزي درآورده   

 بـه  سرخپوسـتی پتوهـاي بافتـه شـدة    .  کـشیده اسـت  وحشیائی از غرب   تصویره

  .دیوارها آویخته و محیطی گرم و صمیمی براي زیستن خانواده فراهم کرده است

چونکه من در صندلی چرخدارم احساس راحتی می کنم، معموالً دوسـت دارم            

شت به  اي پ   ، در حالی که دیگران روي نیمکت و صندلی راحتی و عده           ینمشندر آن ب  

اما امشب یکی از میهمانان مرا برداشته و کنـار          . ها نشسته بودند    دیوار روي فرش  

 روي نیمکت نشانید، بعد از اینکه بتسی پاهایم را روي زمین ،(Betsy)  بتسیمدوست

شـد، غیـر از       رسیدم و هرکس که وارد می       نهاد، شخصی بسیار معمولی به نظر می      

  .کرد که فلج باشم ور نمیهایم که مجهز به تسمه بود، تص دست

هـا،   در این حالت نشسته و دوباره به همه چیز در اطاق نگاه کردم، خنده  مدتی  

 روي نیمکــت  وقتــیســپس بتــسی از مــن پرســید. هــا هــا و آواز خوانــدن زدن کــف

در این مدت کوتاه    . واقعاً جالب است  «: من در پاسخ گفتم   .  چه حسی دارم   ام هنشست
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ام اگـر پـایم بـه زمـین           ام، متوجه شـده     وي نیمکت نشسته  اي که ر    چهل و پنج دقیقه   

  ».شد رسید، فراموش کردن خدا برایم چقدر آسان می می

کنید، دقایقی چند نشستن روي نیمکت با ظاهري که مفلوج به نظـر               مالحظه می 

توانـستم چیزهـائی کـه        آمد، این تصور را در من به وجود آورد که کـاش مـی               نمی

، نهـادن لقمـۀ غـذا بـه         یخچـال ن گـیالس کوکـاکوالیم از       دوست داشتم مثل برداشت   

توانـد انجـام دهـد، انجـام          دهانم، و بسیاري کارهاي دیگر که یک شخص عادي می         

 آنگاه متوجه شدم که الاقـل بـرایم چقـدر سـاده اسـت کـه دوبـاره بـه امـور                       .دهم

بـه   وقتی شما    .ا را براي خدا در فکر قرار دادن       ه برگشتن و حداقل  » حال«اهمیت   بی

ها در گـام اول هرگـز در         شوید بسیاري از ما انسان     این مورد بیندیشید متوجه می    

اي از مـشکالت در زنـدگی مـا          کردیم که منظور او از ایجاد پاره       مورد خدا فکر نمی   

ا بـ کنـد،     هاي ما بین گوشمان نجوا مـی        خدا در حین لذت   « .جلب توجه ما بوده است    

زنـد و ایـن بلنـدگوي         هایمان فریاد می     رنج کند، ولی در هنگام     وجدانمان صحبت می  

  ».خداست براي برانگیختن دنیاي ناشنوا

کنـیم و بـه نـدرت بـه خـدا و مقـصد ابـدي خـود                    ما به آسـودگی زنـدگی مـی       

و بنابراین خدا در رحمت خود رنج و عذاب         . اندیشیم تا زمانی که بدانجا برسیم       می

  ».دهد همان قرار میمانعی براي ورود به جهنم، در سر را«را به عنوان 

اي مشکالت و آزمایـشات   هپارو تیموتاوس متوجه شدند که خدا      پولس   یکروز

باشند، بلکـه بـه خـدا متکـی باشـند،         نان متکی   شسخت را، تنها بخاطر اینکه به خود      

من آن روز عـصر توانـستم بـه آن          ). 9 و 8:1 دوم قرنتیان (برایشان فرستاده است    

شود یادآور همیشگی من اسـت مبنـی         ه دیده می  صندلی من چونک  .  اشاره کنم  آیات

دردي ناگهانی در پشت مـن، نبـرد بـا    . باشم  به اینکه تا چه اندازه متوکل به خدا می        

هائی که حاصل دراز کشیدن ممتد بود ـ همه و همه بخاطرم آوردند که تا چه   زخم

الـک   از این حقیقت کـه خـدا م        باشند میآنها عالئم مخصوصی    . اندازه ناتوان هستم  
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نمایند، آنها مرا بیـشتر شـبیه    هاي مرا متوجه آسمان می    یدآنها افکار و ام   . من است 

  .سازند مسیح می

  وادارمان کن

 زمـانی   مـن جان کنید؟     آیا شما دوست دارید غذاي خود را با دست خود نوش          

توانم غذایم را با دست خـودم         ستم که نمی  نیاً اینک تنها کسی     قطعکردم و     چنین می 

بـین  گیریم کـه بایـد    اي قرار می همۀ ما گاهی در زندگی در مرحله. بگذارمبه دهانم   

  .باشیم مند می  راه، یکی را انتخاب کنیم، در حالی که به هر دو عالقهدو

 مسیحی مشکل انتخاب بین دو اشتیاق را که بـا           ایماندارکس بیشتر از یک       هیچ

  . درك نکرده است،باشند هم در تضاد می

کند تا خدا را دوست بدارد و به آنچـه کـه    دس او را کمک میالق از یک سو روح   

 ولی از سوي دیگر التزام مسیحی او دائماً در نبرد است          . درست است مشتاق باشد   

 او دوست دارد در هر دو اقلـیم زنـدگی کنـد، ولـی              . وسوسه طبیعت گناه آلودش    با

  .ناچار است یکی را انتخاب کند

شـود، بـسیاري از مـا در          د قتل و یا زنا می     مانن» کبیره«وقتی سخن از گناهان     

اي ماننـد   »صـغیره «اما گناهان به اصطالح . شویم اطاعت از مسیح دچار مشکل نمی 

اند که یک پایمان  ام موجب شده نگرانی، شکایت، ترشروئی که سخت به آنها آویخته

 خدا و پاي دیگرمان در ملکوت جهان باشد، زیـرا چنـین گناهـانی ماننـد                 ملکوتدر  

بـا  کـرد،     باشند و ما نیز احتماالً اگر خدا ما را مجبور نمـی             سایر گناهان آشکار نمی   

ولی از آنجا که گناهان صغیره هم از نظـر خـدا            . کردیم  چنین گناهانی برخورد نمی   

کند با آن گناهان برخـورد کنـیم و روش او در     ما را وادار می خداباشند، بزرگ می 

  !نید؟ رنجاین روند، میدانید چیست؟ حدس بز

حرکــت در  زنیــد، اکثــر روزهــائی کــه لمــس و بــی همــانطوري کــه حــدس مــی

م، و در تالش بودم یداندیش هایم می بیمارستان بستري بودم، آنگاه که به معنی رنج  



74گامی فراتر

  .کردند ی براي آن بیابم، نگرانی، شکایت و ترشروئی مرا وسوسه میمفهوم

از سـوئی خـود را بـا گفـتن     لنگد، ولی    دانستم که یک جاي کار می       از ته دل می   

. خواهد که وضعیت من در حال حاضر و بعـدها، چنـین باشـد               قطعاً خدا نمی  «اینکه  

  .دادم خود را دلداري می» !همین. ام من صرفاً فلج شده

از آنجا که باید اوضاع بدتر شود، چنـدین مـاه پـس از اقامـت در بیمارسـتان                   

حتـانی سـتون فقـراتم،      متوجه شدم قرار است کـه یـک عمـل جراحـی در قـسمت ت               

استخوان ستون فقراتم از زیـر بـر پوسـت فـشار آورده و برآمـده                . صورت بگیرد 

بعـد از عمـل جراحـی مجبـور بـودم مـدت       . شده بود و نیاز داشت که ترمیم شـود    

شـما تـا آن   . هـا خـوب شـوند    پانزده روز به حالت دمر روي تختم بخوابم، تا بخیه        

در بنــدهاي چرمــی و چــون ســاندویچ وضــعیت را تجربــه نکنیــد مفهــوم اســارت 

توانیـد   کالباسی پیچیده در لفاف کرباسی و نگاه کردن به یک جهت مستقیم را نمـی         

بار در صندلی چرخدار      هی آیا آن زندگی نکبت    «: اندیشیدم  من با خودم می   . دریابید

 و  یکافی نبود که حال پیچیده در این لفاف زجرآور، براي پانزده روز دمـر بخـواب               

  »؟ تکان بخورينتوانی

داشته بـود، پـس مـن در ایـن میـان          ن این وضعیت را به من روا        تحملاگر خدا   

توانستم ابزاري   نمودن خودم در آن گنداب متعفن، دیگر نمیغرقبازنده بودم، و با 

  !یم افزودها پس خدا چکار کرد؟ مشکل دیگري بر مشکل. مفید در دست خدا باشم

 دراي کـه چـون سـاندویچی پیچیـده دمـر              تهدر اولین روز از این دورة دو هف       

 دردنـاك دیگـري انـدود و آن اینکـه     سسبا  تخت افتاده بودم، خدا این ساندویچ را        

  .دهنده ناگهان دچار تنگی نفس شدیدي شدم و آنگاه سردردي عذاب

ام؟ ولـی وقتـی در        چرا؟ با خشم شکایت کردم، خدایا چرا؟ آیا کم درد کـشیده           

کرد چـشمانم     خدا مرا مجبور می   . توجه چرائی موضوع شدم   ها بودم، م    این اندیشه 

انـدکی پـس از اینکـه کمـی تـسکین یـافتم       . کـنم  را باز کنم تا متوجه شوم چکار می    
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و آن ایـن  . خیال از کنـارش بگـذرم       توانستم بی   طوفان دیگري مرا فرا گرفت که نمی      

ه امـا بـا     بود که گویا خدا قرار است مرا همچنان خشمگین سازد و سپس مهربانانـ             

ایـن  ! توجه کـن  . سرت را برنگردان که به راه دیگري نگاه کنی        «: تحکم به من بگوید   

  .بله، خدا مرا مجبور کرد که تصمیم بگیرم» .کاري است که باید انجام دهی

تی کـه مـا را   یدر آنجا بود که خدا مرا در محضور قرار داد، آنگونـه محـضور          

بودم بـا حقـایق مواجـه شـده و تـصمیم          من مجبور   . نماید  وادار به اخذ تصمیم می    

سپردم و یـا در   باید یا همه چیز را به خدا می    فشار آنچنان شدید بود که می     . بگیرم

گزینش هر راهی به هر حال فوراً موجب شد که        . غلطیدم  خشم و تلخ کامی خود می     

توانـستند بـا هـم     اوت بودند که نمیتف راه درمان مدواحساس راحتی کنم، ولی این      

  .گار باشندساز

وقتی احساس کردم مجبور به گزینش هستم، هر دو طریق را در کفه تـرازوي       

عقل سنجیدم و متوجه شدم پیروي خـدا و شـاگرد واقعـی مـسیح بـودن مـستلزم                   

تر اسـت؟ دسـت کـشیدن از گنـاه یـا              کدام آسان . اینست که دست از گناهانم بکشم     

 کرده، و به حضور خدا توبـه        پیروي خدا؟ و باالخره تصمیم گرفتم و از ته دل دعا          

هاي خشم من فروکش نمود، در دل خود دانستم کـه        نمودم و به محض اینکه شعله     

  . خوشبوئی براي اوستبخوراطاعت من از خدا به منزله 

دهد، بـه عنـوان پیـروان       ها را در زندگی شما اجازه می        وقتی خدا دردها و رنج    

او شـما را    . نمایـد   ه اخذ تصمیم مـی    خدا شما را وادار ب    . مالیم و قوي باشید   مسیح  

در دو دنیـا    آیـا دارم    :  از خـود بنمائیـد     يدهد تا سـواالت چنـد      تحت فشار قرار می   

اي گنـاه آلـود     کنم و هم خواسته     را اطاعت می   کنم؟ آیا دارم هم مسیح را      زندگی می 

  ام؟ ها را از خود رانده خود را؟ آیا دلواپسی

ام؟ و خالصـه     آیا گناهانم را ترك کـرده     ام؟     آیا درتجربیات سخت شاکر بوده    

  ام؟  شدهمسیحاینکه آیا چون 
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  .ها و دردها را مقدر فرموده است، اما انتخاب با شماست خدا رنج

***  

  وقتی خدا بخواهد کسی را تادیب کند، 

   کندانبوقتی خدا بخواهد شما را  

  اشتیاقشوقتی خدا با تمامی 

  بخواهد کسی برافراشته شود،

  .شود یمل مع ردوا

  هاي او، هاي او و روش ند به طریقرگن می نآنگاه جهانیا

  .از کاملیت او، از گزینش شاهانه او

  هاي کوبنده او، از چکش

  از دردهاي او،

  شوند، زده می شگفت 

  اش، از دمیدن دگرگون کننده

  اي گل، در شکل دادن تکه

  ،داند  خودش میفقطاش را   که معنیکارهاییاز تمام 

  کند، انسان را معذب ساخته و اشکش را جاري می  حالی کهدر

  جوید، کند و رهائی می و دستانش را درالتماس به سوي خدا دراز می

  .آید اما خدا هرگز کوتاه نمی

  گزیند، وقتی خدا انسان را برمی

  دهد، و با قدرت عظیمش ندا می

  عظمت او،

  .دارد جهانیان را به شگفتی وا می

  .داند ا میاو خدائی است که همه چیز ر
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  بخش دوم 

  کنیم   روي معما کار میهنگامی
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  فصل هشتم  

  توکل و تمکین 

یکی از تفریحات من وقتی که سالم بودم اسب سواري بود و آنچه که سواري               

.  اسب اصیل کرندي بـود کـه بـسیار بـاهوش بـود           »اگیو«ساخت   را برایم جالب می   

ش ناسازگار قدنش با  زکرد که و   یپاهاي بلند و اندام باریک او نوجوانی را تداعی م         

 اولین   براي  کسی که  .اش  پاهاي بلند همراه بود با سربزرگ و بینی رومی         این. است

اي برنده شود، اما او در    مسابقه در کرد که بتواند   تصور نمی دید اصأل     می  او را  بار

هاي   در کالس  آبی رنگ گیو همیشه با روبانی     ا.  داشت  خاصی  مهارت پرش از مانع  

  .کرد لف پرش شرکت میمخت

هـاي بـا وقـارش، اطاعـت          اگیو عالوه بـر گـام      باره در    دیگر مورد جالب توجه  

رفتـیم، در یـک جـا آرام     در هر مسابقه و نمایش اسـبی کـه مـی    . بود من   کاملش از 

شدم او را به زور بکشم و مـن          رفت و هرگز مجبور نمی     ایستاد و عقب جلو نمی     می

خواستم   هر گاه می   شدم ش می رواسوقتی  . داشتم می نگاه   م را در دست    او مگالط  قف

کردم و بالفاصله چهار      می دار را وا  اوبه جلو حرکت کند با تکانی جزئی به زانوانم          

هـایش را تکـان داده    کرد و سپس گوش بود که  پرواز مین تاخت و چون ای   نعل می 

ا بـ  یـک  ع را یـک بـه  نـ در این مسابقات موا. دش می ن فرمامنتظر حرکت بعدي  براي
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بعد از اتمام مـسابقه     . گذاشت داد پشت سر می     مهارت و چرخشی که براندامش می     

کـردم از    اش را نوازش می    اگیو خسته و کف به دهان آورده و من در حالیکه شانه           

  .برد ضربۀ دست من لذت می

پـس از   . عیب و نقص مستلزم اطاعت واعتماد اسـب اسـت          یاجراي یک پرش ب   

 بـراي مـانع   هنا سوارکار باید سرعت اسب را با کشیدن ده        پرش اسب از مانع اول،    

  .بعدي طوري تنظیم کند اسب خسته نشود

شـوند و یـک      د هر دودچار مـشکل مـی      دهاگر اسب به فرمان سوارکار گوش ن      

سوارکار ماهر با درك حرکت اسب براي پرش از مانع بعدي باید دهانـه را انـدکی                 

از . تواند به درستی از روي مانع بپـرد      شل کند و سراسب را طوري تنظیم کند که ب         

.  او گـوش بـسپارد     به فرامین  اسب باید به سوارکارش اعتماد داشته باشد تا          اینرو

  یقعهمکاري متقابل و وات یک سنیا

دانستم که اعتماد اسبم بـه مـن    می نم. من با اسبم داراي چنین ارتباطی بودیم      

براي قلـب بـزرگ اگیـو       . کرد میاو بالفاصله فرمان مرا اطاعت      .  و کامل است   طلقم

براي او مهم نبود کـه محـیط مـسابقه چگونـه     . آور بود  اطاعت از فرامین من شادي    

هاي مختلـف بـرایش      پریدن از مانع با اندازه    .  برایش مهم نبود   تنخبردن و با  . است

 آنچه برایش مهم بود این بود که فقط از مانعی به مانع دیگر بپرد و چون .مهم نبود

  . داشت خواسته من را انجام دهددوست. ین من اعتماد داشتبه فرام

 مانند جاده پرپیچ و خمی اسـت کـه در هـر             ها  انسان  راه زندگی براي ما    کوره

 ازی که باید عوانمباشند  می هانو گاهی اوقات دردي و ایپیچش مشکلی  نهفته است

ویم تـا بـه     شـ  ر وسوسه مـی    هرچه که بیشتر مهارت داشته باشیم بیشت       .میآنها بپر 

 را اطاعـت     کـار  رویم تـا فرمـان  سـوار         طفره می   ما . بیاوریم  شک رحکمت سوارکا 

اش را نوشـت      رسول وقتی که اولین رساله     پطرس .نکنیم و از مسابقه خارج شویم     

م زنـدگی   یوانه رو پراتور د مخوانندگان رسالۀ او در زمان نرون ا      . دانست این را می  
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 بـه آنهـا اعتمـاد       پطرسالبته  . و مرگ بودند  کردند و همواره در معرض شکنجه        می

 ولـی آنهـا در ایـن جهـان          .ستاداد که پاداش عظیمی در آسمان در انتظارشان           می

 نکردند؟ به زمـان حـال چـه واکنـشی  بایـد نـشا       ودرآن شرایط چه کاري باید می    

 این طریق   پطرسرسانند؟  باي را که پیش رویشان بود به انجام          دادند تا مسابقه   می

هـاي    کسانی نیز که بر حسب ارادة خدا زحمت کشند جـان         پس«: به آنها آموخت  را  

  .)19:4 پطرسرساله اول (»  به خالق امین بسپارندکاريخود را در نیکو

 بـه او و ادامـه دادن بـه          داشتنمان یعنی اعتماد     سپردن خودمان به خالق امین    

  قـدیمی  سـرود ماأل آن   روید احت  می کلیسا اگر شما به     .نیکوکاري یعنی اطاعت از او    

بلنـد و   آنگـاه کـه موانـع        به قول پطرس؛     .اید را بارها شنیده  » کل و تمکین  وت«به نام   

  .خواهد بدانیم  خدا از ما می کهاي از آنچه را توانیم خالصه مینما  .باشند شکل میم

  توکل به خدا

 نسبت به من ربطی بـه موافقـت او          اوگیاکنش  و ماندیشی د می موروقتی به این    

فهمید چه   دانست و نمی   در واقع او اصأل نمی    . رویش بود، نداشت   ا موانعی که پیش   ب

هاي سال او را تغذیه کرده    من سال . شناخت او فقط مرا می   . رو دارد  چیزي در پیش  

 کرده بودم پرورش داده بودم، او را در سـرما و گرمـا حفاظـت کـرده        ، تیمار بودم

 و من خود را براي او بارها و بارها تثبیت بودیم میگرما با هم داراي رابطۀ . بودم

تواند بـه مـن اعتمـاد      با نشان دادن خودم به او به عنوان کسی که می     و کرده بودم 

کند، توانسته بودم اعتماد او را به خـودم جلـب کـنم و بـدین ترتیـب هـر چـه از او         

  .داد خواستم انجام می می

چندین سال پیش بـسیاري از      بر اعتماد بود که     مبتنی   این نوع ارتباط     براساس

 کـه  روزاي که اشاره کـردم، آن       در طی حادثه  . هاي ما جان سالم به در بردند       اسب

سـوزي   چـون کـه آتـش   . ها بـود  انبار پدرم آتش گرفت اولین اندیشۀ ما نجات اسب 

ها بـا   شعلهها را رم دهد، ما چشمایشان را قبل از عبور دادن از میان  تواند اسب  می
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 صدا  آن همه سر وا اسب را سراسیمه کند بچنین کارهائی ممکن است. پتو بستینم

 دارد از تمام حواس و استعدادهاي خـود بـه   یک اسب دوست ! و هیاهو و بوي دود    

  .خوبی استفاده کند

هـایش را بـا پتـوئی کـه قاعـدتأ بـه               که آدم چـشم    دکن   می اینجا مشاهده اما در   

 به دنبالش هم بـرود در حـالی کـه    خواهد گذاشت، بسته است و از او می      می پشتش

 نتمام ایـن مراحـل آسـا       «ببه قول سی اس لوئیس براي یک اس       . بیند   جائی را نمی  

طلبـی   تیـ ها را د ر نـور خیر       بود و تمامی شک    می دان   الهیاتبود چنانچه او نیز       می

ودنـد بلکـه اسـب      بندان   ما الهیات هاي   اما خوشبختانه اسب  » .راند انسان از خود می   

د به ما اعتماد کردنـد      نفهمب چیزي   ندتوانست کننده، وقتی نمی   در آن لحظه گیج   . ندبود

  مـا   نه عصیان کردند نه حکمت و توانائی       .کنیم که مانند همیشه از آنها محافظت می      

  .را زیر سوال بردند و در نتیجه توانستیم زندگی آنها را نجات دهیم

ت بـه صـاحبان خـود کـه یـک           آنها نـسب  ! چقدر ما با حیوانات اهلی فرق داریم      

 هنوز هم به خـداي عظیمـی         ما العاده دارند، اما   باشد اعتمادي فوق   میمحض  انسان  

در .  اعتماد نـداریم   ، است دیده عظیمی تدارك    بهاي چنان    با که نجات و رهائی ما را     

 صـاحب خـود را    آخـور گاو مالک خـویش را و االغ        «خوانیم    می اشعیا نبی صحیفه  

  ».شناسد و قوم من فهم ندارند ئیل نمیشناسد، اما اسرا می

 و  قـصور حـسی را موجـب شـده اسـت؟ علـتش             ایمانی و بی   چه چیزي این بی   

 داده   انجـام   هست که خدا براي اثبـات خـودش بـه مـا            آنچهکوتاهی ما در شناخت     

ان کتـاب   نـ مـردان و ز   .  و شبیه چیست   کیستدانیم که خداي ما      نمی واقعاً   ما. است

پنداشتند که ایمان خود را بر او بنا کـرده   اي می   را صخره  مقدس ذات و ماهیت خدا    

چنـین   اسـرائیل     بـه  بلیـان کننده هجوم با    در لحظات مهیب و گیج      نبی ارمیاي. بودند

زوال  هـاي او بـی    خداوند است که تلف نشدیم زیرا که رحمـت  هاي أفتاز ر  «سرائید

 کـه  گویـد  مین من و جا.  بسیار استتوشوند و امانت   تازه میهر صبح آنها  . است
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خداوند به جهت کسانی که بـر او        .  است بنابراین بر او امید دارم      منخداوند نصیب   

 .)25ـ21:3ی  بن مراثی ارمیا (» طلبند نیکو است   توکل دارند و براي آنانی که او را می        

ها و دیدگاه خود نسبت به آنچه که واقـع شـده             ی به جاي اعتماد بر توانائی     بن ارمیا

  .کند  توکل میبود کتاب مقدس و تاریخ او را شناخته اوراقی که در است به خدائ

بـرآورد  ها و زحمات براساس این        رسول در کوران رنج    و توکل پولس  اعتماد  

 بلکه بر اسـاس تکیـه او بـر ایـن          ،»دانم چرا این اتفاق برایم افتاد      می «یدبگونبود که   

ین اسـت کـه او      قم و مرا ی   دور ایمان آ  هدانم به ک   می«واقعیت بود که توانست بگوید      

 خدائی که   .)12:1 دوم تیموتاوس (»  قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند          

دش، خورشید و ماه و سـتارگان       وی بود که با قدرت خ     س بود ک  پولس به او متوکل   

، دریاهـا را    انتهاي خود   او کسی بود که با حکمت بی       .شان قرار داده بود   ردادر م را  

ها را شـکل داد و رودهـا را طراحـی       زمان و مکان را آفرید و کوه       ده و پیمایش نمو 

 خـود   فکـر ده و هـستی و وجـود مـا را در            یـ نا زمین بار  نمود و برف و باران را بر      

 جلوة عظیم و عجیب ذات و ماهیـت ایـن خـداي             پولساما براي   . طراحی نموده بود  

 خـود گرفـت و بـه         را ترك کرده، شکل خادم به      ، آنجا بود که شکوه خدائیش     عظیم

، بلکه  او را در راه جمیع مـا تـسلیم نمـود،          غاو که پسر خود را دری      «:خاطر ما مرد  

  .)32:8رومیان (»  همه چیز را به ما نخواهند بخشید؟با ويچگونه 

ـ  ، قطعـاً   انجام داده است   کارياگر خدا چنین     ت خـود را بـه اثبـات رسـانیده           نی

تر اسـت   ست، قطعأ شایستهبفهم محدود   پتويست، چرا که وقتی چشمان ما را با         ا

  .که به خود شک بیاوریم و بدانیم که اوست شایسته توکل ما

  توکل چیست؟

 ز ا، داشـته باشـیم   توکلها به خدا     ها و بحران   گویم در کوران رنج    می نوقتی م 

. ست نیـ   به خدا الزامـأ احـساس اعتمـاد        توکل. گویم نی سخن نمی  هیجا اسحسایک  

چونکه توکل به خدا دسـت زدن بـه اقـدامی اسـت کـه               . اده است بلکه یک عمل به ار    
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  .دانید ست نمیر آن را دپندارید به حق است، هر چند می

اي خـدا از نظـر مـن        ه اي که من مجروح شده بودم و عده        هاي اولیه  در آن ماه  

چگونه ممکن  . پنداشتم  خود خدا را دیوانه می     فکرمن در   . همه چیز بودند اال حقیقت    

  باشد؟  زندگی می خیریت درج شدن طرحی براياست که فل

. جان من محبوس در میان دیوارهاي خاکستري بیمارستان غـرق انـدوه بـود             

  .یدرس حتی بعد از اینکه به خانه برگشتم، توکل به خدا برایم غیر ممکن به نظر می

در حالی که همه چیز اعم از احساسات درونی و عوامل خارجی عکس ایـن را                 

  توانستم به خدا اعتماد و توکل داشته باشم؟  می چگونهد،دا  می ننشا

ا بـا    م آن روز .  گرفتم نایاد استیو و پذیر از    پاسخ این سوال را در آن عصر دل       

 بـا هـم     روحـانی رد  اهم نزدیک بخاري دیوار خانه پدري نشـسته بـودیم و در مـو             

 هفته  استیو از کتاب مقدسش به تعریف آنچه پرداخت که در آن          . کردیم صحبت می 

و شروع به خوانـدن فـصل بیـستم انجیـل یوحنـا             او کتابش را گشود     . آموخته بود 

گویم که شاگردان چند روز پس از مرگ و دفن عیسی از              می نمود، همان بخشی را   

 کـه ناگهـان عیـسی    ندترس یهودیان خود را در پشت درهاي بسته پنهان کرده بود    

اطمینان داد که او از مردگـان        اش در وسط اطاق ظاهر شد و به شاگردان بهت زده         

  . برخاسته است

توما، یکی از شاگردان به دالیلی در آن جمع نبود، و وقتی کـه نـزد شـاگردان                  

 را  ها تا جاي زخم  «بازگشت و جریان واقعه را از شاگردان شنید باور نکرد و گفت             

ه، یک هفته بعـد در همـان خانـه در بـست           » .کنم ش نبینم باور نمی   یدر دستان و پهلو   

خداوند او را   . باره عیسی به شاگردان ظاهر شد، و این بار توما هم در جمع بود             ود

ي مرا ببین، و پهلوي مرا لمس کن، ایمـان داشـته   ها توما، بیا دست«صدا زد و گفت    

ا تنهـ توماي بهت زده که با این دلیل زنـده روبـرو شـده بـود         » .باش، و شک میاور   

اي خداوند، واي    «فت که به زانو در آمد و گ       ان دهد این بود   شواکنشی که توانست ن   
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  » !خداي من

:  را خوانـد 29استیو جلوتر آمـد و پهلـوي مـن نشـست و آهـسته و آرام آیـه               

 ایمان ه خوشابحال آنانی که ندید،اي توما، بعد از دیدنم ایمان آوردي     « : عیسی گفت 

  » .آوردند

یچ دلیـل قابـل     خواسـت بـدون هـ       می این آیه مرا تکان داد چونکه عیسی از من        

 اگر ظاهر. توانست در آن لحظه در اطاق ظاهر شود  می قطعا او  .لمسی او را بپذیرم   

از خواسـت کـه او را         مـی  ولی او از من   . شد ایمان آوردن به او خیلی ساده بود        می

رف معـ آوریـد،    آیا شما دوست دارید کالمی که برزبان می       . طریق کالمش بشناسم  

 ت نـدارد وقتـی بـه فروشـگاه نزدیـک منـزل            سـ وشخصیت شما باشد؟ چه کسی د     

م، چه خوب خواهد شـد کـه        یآور  می م ولی مقداري پول کم    یکن  می م و خرید  یرو می

شناسم که خوش قول هستید، دفعـه    میهیچ مانعی ندارد، شما را«،  فروشنده بگوید 

نـست کـه    ایآیـا جـزء     !دهد  می  چه احساس خوبی به شما دست       آنگاه ،»بعد بیاورید 

د ما هم با او اینگونه باشد؟ من کمی دل و جرات پیدا کردم راهد برخوخو  میعیسی

خود را به آنچه که از کتـاب  ام   ولی از آن لحظه تاکنون که دچار شک و تردید شده          

  . ام مقدس از ذات توکل پذیر خداي حقیقی آموخته ام، قانع کرده

ش خود را   گوید در آسمان پادا     می من خود را به سخنان عیسی آویخته ام، که        

و ایمـان  ام   چه ندیده باشم، نه بخاطر اینکه دیده  ،خواهم گرفت، چه او را دیده باشم      

  . آورده ام، بلکه به این دلیل که ندیده ام، لمس نکرده ام، اما ایمان دارم

شناخت خدا از طریق کالمش، بدون اینکه دیده شود، ایمـان مـن و شـما بـر       با  

  .  و او را لمس کردند ارجحیت داردایمان شاگردانی که عیسی را دیدند

  اطاعت از خدا 

یمـان  ها خواهیم رنج   می اوقاتاي   دارد، پاره   می وقتی خدا رنج را براي ما مجاز      

را مـا   کنیم که چون خدا       می ما احساس . ي براي گناهانمان به حساب آوریم     ررا عذ 
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 تـا    متعهد است که روزي بـه مـا اجـازه دهـد            سدچار چنین بحرانی نموده است، پ     

این یک نبرد همیشگی و درونی من اسـت و          . ست داریم زندگی کنیم   وآنطوري که د  

ام  روي نیمکـت نشـسته    ام   در حالیکه در یـک روز زیبـایی بهـاري در تـراس خانـه              

  . دهد  میناگهان واقعیت اینکه محدود هستم به سختی مرا تکان

ذر و  کوچک اسـت از تخـیالت مـشتاقانه، و شـاید تلخـی زود گـ               اي   این ضربه 

اندیـشم    می پسسدلسوزي نسبت به خودم باشد و توجیه آن بسیار ساده است و             

لـوج  ف مـسیحیان م   رکـه موجـودي بیـشتر از سـای        ام   آیا هنوز به این نتیجه نرسیده     

گویم آیا من مستحق این صندلی چـرخ دار نیـستم تـا از                می باشم؟ و به خودم    نمی

  یم؟ سا اندکی بیاها این چند و چون

 نـور ي خـود را در  هـا  ا چنین حسی داریم اگر بنـشینیم و شـکایت    ی که م  موقع

ه دلیـل خـوب در     سـ من حـداقل    . یم، یکایک از بین خواهند رفت     مائازیکتاب مقدس ب  

  . دهد ي براي گناه کردن به من نمیعذرکه چرا رنج کشیدن ام  کتاب مقدس یافته

ق و  خدا وعده داده است که براي من و هر شخص مـسیحی دیگـر اشـتیا        :اول

مهم نیست که شـرایط   ـ  باشد را، اعطا نموده است  میت انجام آنچه که درستردق

ست کـه از    یفري براي خدا  ن    مکه بیندیشم دردهاي من     ام    من آموخته  .چگونه باشد 

من به خاطر موقعیت خاصم انتظار خاصی داشته باشد که از دیگران ندارد، چـون               

 بشر مناسباي جز آنکه  هیچ تجربه«: یدگو  می  به من  13: 10در رساله اول قرنینان     

  » .باشد، شما را فرو نگرفت

کردم که خدا بیشتر از آنچه که تاب تحمل دارم مـرا در               می همیشه اینطور فکر  

 آمـوختم  13: 10یـان  تولی از رسـاله اول قرن  . تخت بیمارستان محبوس کرده است    

  » .]شوم[ه آزمود ]خود[ فوق طاقت ]من[گذارد  امین است که نمی«که خدا 

کنم  دهند خود را مجاب می  میها و تلخی مرا فریب بعضی اوقات وقتی خواسته

 آزاد هبگـویم و از چنگـال گنـا     » نه «ها رارتم و   ها که راهی وجود ندارد که به تلخی      
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 فـري نیـز   مبـا تجربـه     «گوید خدا     می  من ه ب 13: 10باره رساله قرنیتان    واما د . مدش

  » ].باشم[ا داشته اراي تحمل آن ریسازد تا  می

ا بـ  من در مواجـه شـدن        . و هم خدا، در موضع درست قرار داریم         من اینک هم 

بنابراین وقتی در میان . توانم خدا را دروغگو بنامم     نمی دانم که   می انتخابی اینچنین، 

ست ابلکه بدین جهت    . ست که مجبورم  نیشوم، بدین جهت      می رنجهایم مرتکب گناه  

یض را به من داده است که در صندلی چرخدار زندگی کنم             خدا این ف   .خواهم  می که

توانید راه بروید این فیض را نداده است، اما این فیض را به شما   میولی به شما که

داده است که مرگ همسر خود را تحمل کنید، کر شدن گوش خود را تحمـل کنیـد،                  

بـر  . اده اسـت رشکسته شدن خود را تحمل کنید و یا هر چیز دیگر را که به من ند     و

 خدا که به ما بخشیده است استفاده کنیم و بار یهر یک از ما الزم است که از فیض   

  . منحصر به فرد خود را با امانت تحمل کنیم

 و پاسـخ    ،ام توانم خدا را اطاعت کنم پاسخ سـوالم را یافتـه            می دانم  می اینک که 

تـوانم عـذري     نمـی  کـه چـرا   دومیسوال من در حول خدا بودن مسیح است ـ دلیل 

 قبل از اینکه هر یک از ما بـراي پیـروي از مـسیح برگزیـده     :براي گناه داشته باشم 

هاي   ساخته است که ارباب ماست و متابعت از او مستلزم سختی           نشویم، او روش  

آنچه که ما به . در قرارداد ما خبرهاي خوشی وجود ندارد  . باشد  می واقعی براي ما  

 مـن آیـد،   ز عقـب  ا دهـر کـه خواهـ     « که   اینستایم    یافته ووضوح از ابتدا و از کالم ا      

او ما را دعـوت   » .خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید           

کسی که دست را به شخم زدن دراز کرده، از پشت سر نظـر کنـد،                «کرده است که    

   .)62: 9 و لوقا 24: 8مرقس (» باشد  نمیشایسته ملکوت خدا،

 بـر   هـا   در حالی که هدف واقعی رنج      ،اه آن استفاده از زحمات و رنج     عالوه بر   

 به عنوان دستاویزي بـراي  ،گردانیدن ما از گناه و مشابه ساختن ما به مسیح است         

ه لهـذا چـون مـسیح بـ    «: فرماید  می پطرس رسول.ارتکاب گناه، کامال بی معنی است    
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ه ح شوید زیرا آنکه ب    لمست  ی نیز به همان ن    ما ش ،حسب جسم براي ما زحمت کشید     

تا آنکه بعد از آن مـا بقـی         .  است  شده حسب جسم زحمت کشید، از گناه باز داشته       

»  به حسب شهوات انسانی، بلکه موافق اراده خـدا بـه سـر بـرد                نه عمر را در جسم   

م در بیمارسـتان افـراد زیـادي را       متاقـ مـن در طـول ا     ) 2 و 1: 4رساله اول پطـرس     (

 ولی تلنگر تلخ    ، خودشان وقتی به خدا نداده بودند      متیسالمالقات کردم که در ایام      

چه احمقانه است استفاده از عـاملی       . رنج و درد آنها را از چرت روحانی بیدار کرد         

که قرار است مـا را از خـواب غفلـت بـر انگیزانـد، بـه عنـوان عـذري بـراي چـرت                         

 نبود که   هچآنمۀ  هولی دست برداشتن از چنین عذري براي تمرد از خدا           ! روحانی؟

سـازنده  اي   کتاب مقدس عالوه برآن هیجـان و انگیـزه        .  به من آموخت   دسقکتاب م 

وده، چه س جز یک وجدان آ..ئی چون شادي و امید   ها انگیزه. براي اطاعت به من داد    

 و مـشکالت را     هـا  تن اینکـه رنـج    نـس  دا ؟دهد  می بی را به انسان   لچیزي یک شادي ق   

ي شـما اسـت بـا اطاعـت از خـدا            هـا  وتاهیپایانی است؟ و حتی اگر آن مشکالت، ک       

ما فـوق تمـام   .  را در پناه عصاي تأدیب بر داشته ایدقدمشوید که اولین     می متوجه

خوشا به حال کسی که متحمـل تجربـه شـود، زیـرا کـه           «دانیم که     می این موارد ما  

چون آزموده شد، آن تاج حیاتی را که خداوند بر محبان خود وعده فرموده اسـت،                

   .)12: 1رساله یعقوب ( »افتیخواهد 

مورد آخر اینکه اطاعت از فرمان خدا مبنی بر محبت نمودن به دیگران یکـی از         

نجـام   و دردهـاي خـود بایـد ا       ها مشکل ترین فرامینی است که مادر کوران مصیبت       

آورنـد، در     مـی  در درون مـا فریـاد بـر       ما  ي  ها نیازهاي ما، دردهاي ما و غم     . یمده

دهد جـز آزار بیـشتر، چـون غالبـا شـفا              نمی به آنها چیزي به ما    حالی که پرداختن    

ي هـا   نیازها و خواسـته     به ه فکر خود را از خود بگیریم و       کآید    می ی به دست  عقمو

  . دیگران بیندیشیم

ها قبل که با دوستم شریل به آرایشگاه رفتیم تا براي ازدواج آماده شـود               سال
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 کرد، و زیر پـوش تـنگم بـدنم را     می پشتم درد  .همه چیز داشتم بجز یک روز خوب      

کردم در آن روز زیبا دچـار چنـین     نمیفکر. کشیدم  می فشرد و به سختی عذاب     می

به یاد چیزهائی افتادم که آن روز به یکی از اعضاء فامیل گفته بودم،              . حسی بشوم 

ي هـا  در حول و حـوش خـود چهـره        . حتی گرچه آنها را به خدا اعتراف کرده بودم        

با خـود گفـتم   . کردند  نمی  خندان کمکی به من    ها  ولی این صورت   ،دیدم ی م خندان را 

باید امروز شاد باشم، گذشته از آن شریل یکی از بهترین دوستان من است و ایـن                 

ام  اي بر چهره   مودبانهبنابراین توانستم لبخند    ! روز براي او روز بسیار مهمی است      

  .  کالم شود از اینکه کسی با من همماامید بودنبنشانم، و 

یل تنها مرد موجود ، پدر خوانده شر(Pop Bond) باند پواز من پ ترروی دمک

چرخید و از   میي هدایاها در میان جعبه.  در حرکت و زمزمه بوددر آنجا، دختروار

بیـنش را بـه طـرف مـن نـشانه رفـت،             دورگرفت، اما وقتی      می عکسیاي   هر گوشه 

کـنم، از مـن       مـی  نه خـواهش  «: ض کرده و گفتم   ایستاد تا آن را تنظیم کند، من اعترا       

  » .عکس نگیر

 شـرم   ».اي امروز خیلی زیبا شـده    «و با لبخندي اضافه کرد      » چرا نه؟ «:  او گفت 

  » .اینطورهام نیست پدر، من زیبا نیستم« زده گفتم 

توانـد شـما را حتـی در          مـی  مهم نیست ولی دوربـین مـن      «:  او به شوخی گفت   

 :پس یک صندلی آورد و کنـار مـن نشـست           س و» ن دهد روزهاي تلخ، شادمان نشا   

و بـا گفـتن آن جملـه جعبـه          » نـشانت بـدهم   ام   را که خریـده   اي   خواهم لنز تازه   می«

  : و رفت و گفتورا گشود و مغرورانه با آن لنز اش  چرمی

  » .ري بیاندازد، ببین چه محشري استمت یست میلیوحاال یک نگاه به این لنز د«

کـردم، ولـی زیـاد مـشتاق شـنیدن اوصـاف         مـی صدیقش را تـ   حـرف من بایـد    

ولی به حرفهاي این مرد معتبـر و سـفید مـوي بـا چـشمان آبـی                  . بینش نبودم دور

 بـا هیجـان بـا مـن صـحبت      اش   او در مـورد تاریـک خانـه       . درخشان گوش سپردم  
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وقتی به شمردن جوایزي که بعضی از تصاویر او بـرده بودنـد، پرداخـت،               . کرد می

بـه  اي   مـن در حالیکـه هنـوز هـم عالقـه          . دز  مـی  مـوج مانش  غروري خاص در چش   

 فکـردم تـا اینکـه بـه تعریـ          می یش را تائید  ها سخنان او نداشتم، با تکان سر حرف      

 براي عکس بـرداري از نحـوه      (Sagamor) ورممسافرتی که به مزراعه اسب ساگا     

تـه  پرورش اسب، نموده بود، پرداخت و گفت که چند هفته بعد نزد مدیر مزرعـه رف               

مـن بـا خـودم فکـر        .  را که گرفته بود، به او نـشان دهـد          ها است تا بعضی از عکس    

 داسـتان او ادامـه   .چنین سرگرمی هم دارد و او را تحسین کـردم  واقعاً  پوکردم، پ 

  : یافت

ی از کارم تعریف کرد و از من خواست که بار دیگر به آنجا              خیلمدیر مزرعه   «

چگونه توانستید « چشمانم برقی زد و گفتم ».ي نر او عکس بگیرمها بروم و از اسب

ي اصیل کـه یـک لحظـه آرام و قـرار ندارنـد بـا سـرعت بـاال عکـس                      ها از آن اسب  

  » د؟یبگیر

نبـود،  اي  خوب، کـار سـاده  « را به سوي من گرفت گفت شلبخندي زد و انگشت   

  » .توانیم انجامش دهیم  میولی ما با هم

 هبـ  واقعـاً    او برایم جالب است و    ي  ها در آن لحظه بود که احساس کردم حرف       

 به زودي بـه     ،پوبسیار خوب پ  «پ گفتم   و پ  به  با لبخند   و یش گوش سپردم  ها حرف

ا خودت بیاور، و مـا روزي را در     ب را هم    هایت وربینمزرعه پرورش اسب ما بیا، د     

  » .آنجا سپري خواهیم کرد

این مـرد  در این لحظه بود که آرایش عروس تمام شد، من دانستم که چقدر به        

هم تراز آن تمام دردها و نـاراحتی و         م . و سرگرمی او عالقه مند شده بودم       محترم

که من به او نشان داده بودم درمـانی قطعـی           اي   عالقه. عذاب وجدانم، فراموش شد   

  . بود که به طرز اعجاب انگیزي برایم موثر واقع شد

 قـرار دادن     مقـدم  بـا یمـان   ها هـا و مـصیبت    دگویـد در  در      مـی  وقتی خدا به ما   
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داند ما از این کـار پـشیمان      می او. ندک  می داند که چه    می دیگران، او را اطاعت کنیم،    

  . نخواهیم شد

ده و لبریـز    انیـ زیرا پیمانه نیکـوي افـشرده و جنب       . بدهید تا به شما داده شود     «

ید، براي  ئپیما  می کهاي   زیرا که به همان پیمانه    . شده را در دامن شما خواهند گذارد      

   .)38: 6ا لوق(» ا پیموده خواهد شدشم



گامی فراتر 91

  فصل نهم 

  .... مقایسه نکن

  ... .اصالح کن

از الـوار لغزیـد،     ام    وقتی پاهـاي برهنـه     ،1967در بعد ازظهر تابستان داغ سال       

 آنطـور   ارمـ  (chesapeakeBay) یکپکردم که آبهاي تیره خلیج چسا       نمی هرگز فکر 

سـنجیدم و    مـی باید عمق آب رادر خود بگیرد که در شرف غرق شدن باشم و من      

وم مرا چنـان بـه دام انـداخت کـه بـا      عصکردم، ولی آبهاي آرام و م     می بیشتر دقت 

  . دست و پایم براي نجات از مرگ، به تقال افتادم

 هـا  فریبنده منتظر هر کسی است کـه بـا مـصیبت          ي   ظاهر  با گاهمهمیشه یک دا  

اي  مـن از وسوسـه    . اسـت لکـه یـک دیـدگاه       بست،  یـ ایـن دام، آب ن    . شود  می روبرو

 کنم مبنی بر اینکه خود را با کسان دیگـري مقایـسه کنـیم کـه بـه نظـر                     می صحبت

. باشند  میرسد از ما راحت تر و آسوده تر می

 چند در این ورطه پر خطر فکري، خود را در دام ترحم به خوداي  تنها با غوطه 

  . شود ی مایابیم که موجب سلب شادي ما و بی حرمتی نسبت به خد می

قـدرت محـدود کننـده چنـین        . من در سالهاي اولیه فلج شدنم به این دام افتادم         
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سـت  وداد که براي خریـد لبـاس بـا د     میحسی به طور خاصی وقتی خود را نشان       

  . رفتم  میگاهش شریل به فرومنزدیک

هـایم را    آمد، اما در مقایسه من همیشه لبـاس         می لباسهاي شریل همیشه به او    

از مشاهده مدلهاي لباسی کـه      . کردم که در آن فرو رفته ام        می  تصور اي مثل کیسه 

 شـد، هـر چنـد کـه هرگـز بـه او              مـی  تم از حـسادت سـرخ     ر صو ،برازیدند  می به او 

  . گفتم نمی

 کــرد و لباســی  مــیزد و لباســها را بررســی  مــیاو در حــالی کــه نفــس نفــس

مـن  » ظرت چیه جانی؟  ن«: گفت  می کرد به من    می پوشید و در آئینه خود را تماشا       می

کوشیدم هیجان بیشتري به صـدایم        می و» بسیار عالی است شریل   «دادم    می جواب

. سـوختم   مـی  هم تا حسادتم را از او پنهام کنم، ولی از درون از شـدت حـسادت               دب

اش را در آن مـشاهده   زهبرد که لباس تـا     می همچنانکه که او ویلچر مرا مقابل آئینه      

توانم خود را با یک   نمین مانند او نیستم، من حتی   مایا چرا   خد: گفتم  می کند، با خود  

 کن چونکـه یـک مـان      ،رود  می ما نکن مقایسه کنم که با مدل تازه لباسی خرامان راه          

  ! تواند روي پاي خود بایستد می

کردم و اشـتیاق      می این واقعه در زمانی بود که تازه داشتم در مسیحیت رشد          

 تأمـل بیـشتري داشـته      قدسداشت در کتاب م     می من براي خوراك روحانی، مرا وا     

اي نداشـت، بعـدها کـه در         همـزّ آن خوراك روحانی که زمانی برایم طعـم و          . باشم

غذاي روحـانی مـرا   . خداوند بیشتر رشد کردم برایم داراي طعم و مزه خاصی شد          

شکل مـن   مـ  فصل بیست و یکم، آنجا که پطرس داراي مشکلی مشابه            ،انجیل یوحنا 

یکی از دوستان او ظـاهرا در زنـدگی نـسبت بـه او از مزایـاي                 .  داشت بود، عرضه 

یم کرده بود که در آینده      فهعیسی از پیش سربسته به او ت      . بیشتري برخوردار بود  

  . در این مورد به یوحنا نگفته بوداي   حتی کلمهلیشهید خواهد شد، و

ر  آخـ  م این یوحنـاي چـاپلوس کـه در شـا          :شاید حسادت قلب پطرس را فشرد     
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 با من چه فرقی دارد که عمـر طـوالنی و بـا عـزت                .خود را به عیسی چسبانده بود     

داد، تا آنجا که رفت   میداشته باشد، ولی من شهید شوم؟ این سوال پطرس را آزار 

  » شود؟  میچه) یوحنا(اي خداوند او «: و از عیسی پرسید

نین بود کـه    قطعا انتظارم چ  . دهد  می پاسخی که عیسی به پطرس دار، مرا تکان       

پطرس نگران نباش، من همه جا با تو خواهم بود، همـه            «پاسخ عیسی این باشد که      

ولی پاسخی که عیسی به پطـرس داد، مـورد انتظـار مـن              » .چیز روبراه خواهد شد   

شاید اراده من بر این باشد که یوحنا تا برگشتن من زنـده بمانـد، ایـن                 : ببین«: ودنب

 کـار تـو   .ه من براي یوحنا دارم، ربطی به تو نداردکاي  چه ربطی به تو دارد؟ نقشه 

پس گلـه و شـکایت نکـن و         . اینست که دل خود را صاف کنی و درست زندگی کنی          

  » .مرا متابعت کن

رسید، ولی وقتـی مـن در مـوردش           می در نگاه اول پاسخ عیسی به نظر خشن       

 اینکـه   نخست.  دادم که چنین پاسخی به پطرس داده باشد        کر کردم، حق به عیسی    ف

 را بـزرگ و  ها کند، بلکه فقط مصیبت  نمی بر خود ترحم آوردن هرگز به کسی کمک       

توانید تصور کنیـد کـه هرگـاه          می .کند  نمی  هم به خدا   ی کمک کند، و قطعاً    می بزرگتر

 براي مردم جز اشک  نویديکرد و  میها موعظه پطرس چون جغد شومی بر ویرانه

ي هـا  شد؟ و شاید در یکی از همین موعظه       می بی اثر اش   و آه نداشت، چقدر موعظه    

  . کشتند  میمردم خشمگین او رااش  نا امید کننده

 با موقعیت یوحنـا، و انتظـار او از   خودشدوم اینکه پطرس با مقایسه موقعیت   

خدا براي اینکه او نیز چون یوحنا باشد، به نقشه نیکوي خـدا بـراي خـودش شـک                   

محـال  ) خـدا ( ایمـان تحـصیل رضـامندي او       وندبـ « چونکه   ،و این گناه است   . آورد

است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید، الزم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و                  

   .)6: 11عبرانیان (» دهد  میجویندگان خود را اجزا

  شک آوردن به مقاصد نیکوي خداوند براي پطرس بدین معنی بـود کـه بگویـد      
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  » .ستر انف از من متییقین دارم که عیس:«

رسـد لحـن خـدا در ایـن مـورد خـشن و                مـی  عالوه بر آن، هر چند که به نظر       

 د، مـا  کنـ   می  پیشنهاد ناخوشایند است و صلیب سنگین تري براي حمل کردن به ما          

شاید من باگردنی شکسته محـزون  . دارداي  دانیم براي نفر بعد، چه نقشه       نمی واقعاً

دل ام  دانم که همسایه    نمی  اما یقینا  حسادت کنم، ام   باشم و به سالمت بودن همسایه     

کـرد کـه یوحنـا در سـن       نمـی پطرس احتماال چنین تصور. شکسته و محزون است 

 ه را از خـدا    فشـود و الهـام مکاشـ        مـی  دوردسـت تبعیـد   اي   ها در جزیره   پیري سال 

ظـر جـالل    ت یوحناي تبعیدي بـا اشـتیاق تمـام من         ،در آن جزیره دوردست   . گیرد می

) از جمله خـود پطـرس     (ظر افتخاري است که نصیب شهدا       ت من آینده آسمان است و   

کاش زنـدگی او    اي   در حضور تخت داوري خدا خواهد شد، و آرزو خواهد کرد که           

  . شد  می ولی به این افتخار نایل،کوتاه

 دانـیم، و    نمـی  ي هـر کـس    هـا  چونکه ما تمام حقایق را در مورد چگونگی رنـج         

انـد   د تزکیه شوند، و چه کارهاي با ارزشی کردهکه بایاند  دانیم چه گناهی کرده    نمی

توانیم بگوئیم که هر کس شایسته        نمی پس. که نیاز به تزکیه در زندگی خود ندارند       

  خـدا  ولیدانیم،    نمی  اما هر چند که ما تمام حقایق را        .چه میزان از درد و رنج است      

 رفتاري که   .)25 :18پیدایش  (» آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟      «داند و    می

دهد متفاوت است با آنچه کـه او در مـورد             می ا هر یک از ما در زندگی انجام        ب خدا

او به ما فیض منحصر به فردي عطا خواهـد کـرد تـا بتـوانیم صـلیب                  . دیگري دارد 

  . منحصر به فرد خود را حمل کنیم

خوشحالم که بگویم امروز شریل هنوز هم یکی از چندین دوست صمیمی مـن          

کـنم و    نمـی  که با او رابطه خاص و عمیقی دارم و هرگز دیگر بـه او حـسادت   است

اندیشم که اگر     می  وقتی به این مورد    .سپاسگزارم از آنچه که مسیح به پطرس گفت       

کـرد، چـه      مـی  خدا تمام دوستان صمیمی مرا دچـار مـصیبتی چـون مـصیبت مـن              
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 آیـا ایـن     ! کنـد  لنـد بتوانست مـا را از جایمـان          دیگر چه کسی می    !شد  می وحشتناك

سـتانی  و د بـه تصویر دردناك ما را بر آن نخواهد داشت که بجاي حسادت نمودن             

  که بار سبک تري دارند، از حمایت و مشارکت آنها برخوردار شویم؟ 

  مشارکت 

منظورم این نیـست  . شویم هرگز نباید تنها باشیم  میوقتی ما دچار رنج و درد    

 یا اینک نبایـد تنهـا در یـک آپارتمـان زنـدگی      که هر لحظه کسی در کنار ما باشد و   

ر خود بکشیم و مطلقا به کسی اجازه واید دیواري دنببلکه منظورم اینست که . کنیم

خـدا هیچگـاه    .  ما همـدردي کنـد      با ندهیم که داخل شود و وضعیت ما را ببیند و یا          

و از یـک  د« .یمان را به تنهائی برخود حمل کنـیم ها قصد ندارد که ما بار درد و رنج    

زیرا اگر بیفتد، یکی از آنهـا  . باشد  مینیکوبهترند چونکه ایشان را از مشقات اجرت      

لکن واي بر آن یکی که چون بیفتد، دیگري نباشـد           . رفیق خود را خواهد بر خیزانید     

   .)10-9: 4کتاب جامعه (»که او را بر خیزاند

نیـد کـه    اگر شما مجرد و یا زنـی بیـوه هـستید، ممکـن اسـت چنـین تـصور ک                   

 اما شـما    . غیر ممکن است   ،برقراري چنین ارتباط صمیمانه و همدردي خالصانه اي       

  . باشند که بدن مسیح هستند  میدارید و آن هم سایر مسیحیاناي  خانواده

خانواده ایمانداران گرم ترین و صمیمی ترین دوستانی هستند که این جهان به 

انـد   بـه مـن گفتـه     اند   ه ازدواج کرده  من ایمان دارم و دوستان من ک      . خود دیده است  

 خـدا کلیـسا را      . اشـتباه اسـت    ،تکیه بر همسر تنها به عنوان منبع اصـلی مـشارکت          

 مردمی باشـد،  یر و جوان، مرد و زن و هر نوعطوري طراحی کرد که شامل افراد پ   

و بر ماست که شانه به شانه هم به تمام نیازهاي ضروري خودمـان بپـردازیم تـا                  

  . برآورده شوند

توانـستم ایـن     نمـی  کمک و همکاري و حمایت دوستان مسیحی  ن بدو من مطلقاً 

 از هر سـنی، بـا ایـن وضـعیتم           در کلیسا . من با کمک دوستانم   . وضع را تحمل کنم   
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 بارتر مشاهده رهبـران مـسیحی اسـت کـه احـساس         فس شاید مورد ا   .ام کنار آمده 

 که تحت حفاظت روحانیشان  و مشکالت خود را با افرادي    ها توانند رنج   نمی کنند می

تـوانیم مـسایل بـسیار        نمـی  هیچ کـدام از مـا     .  در میان بگذارند   ،باشند  می در کلیسا 

کنیم نیازمند آنیم که آنها را   میولی حس. خصوصی خود را به کس دیگري بگوئیم

از این مسائل الزم باشد در جمـع        اي   هم با کس دیگر در میان بگذاریم و شاید پاره         

 باشند که دیگران در  مقاومتیي  ها ایده اینکه رهبران مسیحی باید برج     . مطرح شوند 

 بــه درد و سپـول . آنهـا پنـاه ببرنـد، هرگـز در کتـاب مقــدس توصـیه نـشده اسـت        

یـک رهبـر مـسیحی کـه        . کـرد   می کرد و دائما تقاضاي دعا      می یش افتخار ها ضعف

گـذارد،   مـی  ن باشـند، در میـان      می هیچگاه مشکالتش را با کسانی که تحت حمایتش       

  ! آموزد که آنها هم چنین کنند  میناخواسته به آنها

ولی اگر ارتباط شما با دوستان و اعضاء کلیسایتان، آنطور که دوسـت داریـد               

نباشد، چه خواهد شد؟ دیگر این بستگی به شما دارد که در این مورد کاري انجـام                 

در دبیرستان بـودم،    وقتی  . شود، نه که پیدا شود      می مشارکت معموال آفریده  . دهید

دیانـا از آن نـوع     . دوستم دیانا در این مورد خـاص درس خـوبی بـه مـن آموخـت               

نه اینکه یقه طرف  . گرفت  نمی رسانید آرام   نمی افرادي بود که تا موردي را به نتیجه       

ولی طریق خاصی براي جلب مخاطبش داشت کـه       ! مقابلش را بگیرد و رهایش نکند     

کـنم    میمن فکر . گذاشتند  می ات خود را با او در میان      آنها صادقانه افکار و احساس    

رمز موفقیت او گـوش دادن بـه سـخنان دیگـران و پرسـش راجـع بـه مـشکالت و            

 احساسات آنها بود، حالت صورتش در هنگام شنیدن حرف دیگران اینطـور نـشان             

   .دهد، نه اینکه با چشم باز به آنها ذل زده باشد  میداد که با عالقه تمام گوش می

 واقعـاً  او. ولی دیانـا کـاري بیـشتر از آمـوختن ایـن درس بـه مـن، انجـام داد                 

 بـا دیگـران،   هـا   نگرانی  و  در میان نهادن احساسات درونی، ترس      .کرد  می مشارکت

دیانا بـا نزاکـت تمـام و    . کار سختی است شاید شما بدین وسیله آسیب پذیر شوید  
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کـرد    می آمدند، تسخیر   می ات او خاص، دنیاي درونی کسانی را که به مالق       اي   عالقه

 سخنان دلگرم کننده او، نوید آرامش       .آموخت  می و به ما مفهوم مشارکت واقعی را      

  » چه مانعی دارد، قبل از اینکه بروید، با هم دعا کنیم؟«: داد  میبه شنونده

 عمیقـا نیـاز بـه بیـان درد دلـی            ،اند  شده ها کسانی که دچار مشکالت و مصیب     

در مـشارکت بـا ایمانـداران، شـخص دردمنـد           .  ایمانـداران دارنـد    دوستانه با سایر  

شخص دردمند به اندازه کـافی از     . مجبور به تحمل گفتگوئی پوچ و بی معنی نیست        

  .  گوش بسپاردلذبتدست روزگار کشیده است، تا به این گفتگوهاي م

شوید، مورد دیگري براي بناي یـک مـشارکت           می وقتی شما دردمند و رنجور    

  . توانید براي آن دعا کنید  میو شما.  با سایر مسیحیان وجود داردو تماسصمیمی 

 یک مدرسه در ایام تعطیالت بهاره بـه  رآورم زمانی را که گروه کُ    می به خاطر 

رفتنـد و در عـصر یـک روز در کلیـسائی در شـهر مـا،            می بعضی از ایاالت شرقی   

ي دو نفـري  هـا  ه در دسته بعد از اجراي کنسرت، اعضاء گرو.کنسرتی اجراء کردند 

. و سه نفري هر کدام به خانه یکی از اعضاء کلیسا رفته تا شب را اسـتراحت کننـد                  

والدین دوسـتم اسـتیو    ) Estes(دو نفر از دختران گروه میهمان آقا و خانم استس         

)steve (شدند .  

وقتی که چهار نفري در اطاق نشسته و مشغول گفتگو شدند، آقـاي اسـتس و                 

ر گفتگو را به سوي مسیح سـوق دادنـد و از دختـران پرسـیدند کـه                  همسرش مسی 

و خداونـد چـه کـاري در زندگیـشان انجـام داده        اند   چگونه خداوند را مالقات کرده    

 دختر جوان تـر  . خندیدند وآن دو دختر میهمان با تعجب نگاهی به هم کردند     . است

در خوشحالم که این     چق ددانی  نمی آقا و خانم استس   «با ذوق و شوق فراوان پرسید       

وقـایع زنـدگیش   «  ازاي و بالفاصـله شـروع بـه بیـان پـاره     » .سوال را مطرح کردید 

بعـد از آن طبیعتـا افکـار و        . ی شـده بـود    حیس او در حدود یک سال پیش مـ        ».نمود

 والدینش با مـسیح چـون        رابطۀ خواست  می او. متوجه والدینش شده بود   اش   عالقه
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 ها او هفته. دادند  نمینشاناي   ولی آنها عالقهرابطه شخصی خودش با مسیح باشد،

نومیدانه کوشش کرد که پدرش را ترغیب کند تا با هم بـه کلیـسا برونـد، تـا اینکـه                

.  بـه کلیـسا بـرود   خـانواده رش را متقاعد کنـد تـا یکـشنبه بـا        دباالخره موفق شد پ   

سـتانه  موعظه آن روز کلیسا ظاهرا قلب پدر را لمس کرد، اعضاء کلیسا رفتاري دو            

پـس از  . همه چیـز بـه دلخـواه او بـود     ـ  و صمیمی با هم داشتند، موعظه عالی بود

 واقعـاً   باید اعتراف کنم که برنامه امـروز      «گوید    می خروج از کلیسا پدر به دخترش     

گوئید، فقط بـه    می نم شما چه  ییم تا بب  بیاي بعد هم    ها مرا تکان داد، ممکن است هفته     

 شـادي درخـشید و دردل دعـا کـرد و از              از در قلب دختر پرتوي   » .من فشار نیاور  

   .کند  نمیخدا تشکر کرد و به پدر قول داد که هیچگاه مجبورش

پدر و دختر تازه سوار ماشین شده بودنـد کـه مـرد مـوقري از سـوي دیگـر                    

او که به تـازگی بـه       . پارکینگ به آنها پیوست و با لبخندي به پدر دخترك سالم داد           

 گاهی اوقات بر حسب اتفـاق چنـدین         ،کی از شیوخ کلیسا برگزیده شده بود      عنوان ی 

  . بار پدر دخترك را در محل کارش دیده بود

زد دستش را به سوي پـدر دختـر دراز کـرد و گفـت                 می او در حالی که لبخند    

بینم که خانواده را   میبینیم،  میحال شما چطوره؟ خوشحالم از اینکه شما را اینجا«

سپس به طرف پنجره خم شد و خانواده را سالم گفت و            » .اید تان آورده هم با خود  

یم؟ زنب  میچه اشکالی دارد گاهی اوقات به من زنگ بزنی و با هم برویم« : ادامه داد

دل .  دسـتی تکـان داد و رفـت        ».شوم، مواظب خودتان باشـید      نمی خوب مزاحمتون 

 پدر دختر سوار ماشین شد وقتی. دختر از این حرف آخر آن مرد به درد آمده بود   

 بـه  ،و در را بست، صورتش در اثر یک هیجان ناشناخته بـه سـرخی گرائیـده بـود     

می دانی من فکر کردم این محل و این مردم جـور دیگـري هـستند،              «: دخترش گفت 

از آن به بعد او انجیل را رها کـرد و هرگـز بـراي           » .بینم فرقی با من ندارند      می ولی

در واقع خانواده دختر آنقـدر بـا    . با دخترش به کلیسا نرفت    بحث در امور روحانی     
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ورزیدند که وقتی با یکی از دوستانش بـه خانـه             می ایمان تازه او به مسیح دشمنی     

  . ندستش را خواسته بوددو عذر  نه والدین او محترماًود ب،تابستانی پدرش رفته

 اینکه  جاينک به   خانم و آقاي استس، اینست علت اینکه من ای        «: دختر ادامه داد  

. ام باشم، به گروه تور پیوسـته ام   خانواده در کنارامسال) Easter(ستر یشن اجدر  

بـه کـسانی کـه در    . آید  میان به کس دیگري قلبم به درد  ناز بیان این سخ    واقعاً   من

 هر چند هفته خوبی بود و خوش گذشت ولی گفتگـوي   ـ همانشان بودیمیاین هفته م

بنـابراین مـن و   .  بـود  افتـاده  پـا   و مـسائل پـیش     ع به وضع هوا   راجمان  میزبانا  ما ب 

 میباشـیم کـه بتـوان   اي  دوستم بعد از ظهر امروز دعا کردیم که امـشب را در خانـه         

بنـابراین  ! م، و بتوانیم با هم مشارکت داشـته باشـیم و دعـا کنـیم    یدرد دل کنواقعاً  

ار خوشـحال  ، بـسی  دیحی برگردانیدیـ  مـس وقتی شما موضوع صحبت را بـه ایمـان          

  » !شدم

کنیم مـشاوري بـراي مـا بفرسـتد، او        می کنید هرگاه از خدا تقاضا      می مشاهده

  افتند؟   میا آرزوي ما برآورده شود، چه اتفاقیتفرستد   میکسی را

ئی است که براي دردهـاي  ها مشارکت با سایر مسیحیان، یکی از بهترین پاسخ  

  ! میخود دار
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  فصل دهم 

  مانیم   میوقتی منتظر

  ین حق ماست یسگر

 منتشر شد، انتظار داشتم خـدا آن        1976وقتی اولین کتابم به نام جانی در سال         

هـاي   در نتیجه در انبوه نامه    . را در زندگی بسیاري به کار ببرد،آنچنانکه به کاربرد        

کمـک،  هـاي    دوستانه صمیمانه تا در خواسـت     هاي   و نامه ها   رسیده، اعم از تحسین   

  : آورم میرا برایتان به عنوان نمونه ها  ن درخواستبعضی از ای. غرق شدم

  جانی عزیز 

او بـسیار   . دارم که اخیرا گردنش شکـسته و فلـج شـده اسـت            اي   من برادر زاده  

از کتابـت را    اي   من فکر کـردم اگـر نـسخه       »!!چرا؟«گوید   افسرده است و همیشه می    

کنـی    نمـی رفکـ . امضاء کرده و برایش بفرستی دلگرمی بزرگی برایش خواهـد بـود        

کوتاه حاوي چند رهنمود براي او بنویسی تا با درد خودش کنار اي  بهتر باشد نامه

  بیاید؟ 

  متشکرم 

چه دردناك است اسیر تخت بـودن و دوسـت      !شوند آه که چه انسانهائی پیدا می     
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چه خوب است ایـن احـساس کـه         . ی کاري برایش انجام دهی    نتوابداشتن کسی که    

برسانی که یـاریش کنـد و بـه او دلگرمـی دهـی و کلمـات            توانی کتابی به کسی      می

اما هر چند که من با کسانی که موقعیتی چون خـودم            ! تسلی بخش برایش بنویسی   

کنم، مطمئن نیستم که یک کتاب یا نامه از سوي من یا هـر کـس     دارند، همدردي می  

  . شفا بخش باشداي  دیگري نسخه

 دردناك در زندگیـشان، آمـادگی        چنان اشخاصی بعد از یک اتفاق      ،نخست اینکه 

به روزگاري فکر کنید که من هفـده سـاله بـودم و          . براي شنیدن پند و اندرز ندارند     

چندین هفته پس از آن اتفاق دردناك اسیر تخت بیمارستان شده بودم، من مطمـئن               

در واقع آخرین چیزي کـه از       . داد نیستم که یک کتاب نوشته هر کس، مرا تسلی می         

 خواستم دیدن کسی نشسته بر صندلی چرخ دار بود که بـه مـن لبخنـد                این دنیا می  

  . زند و دلش سرشار از سوالهاي بی جواب است می

ن است سوال شخصی که فقط یک پایش شکسته ولی مشخص           ممکدر نگاه اول    

 و یا کسی که گردنش شکسته، سوالی است         ،استاي   شده که دچار سرطان کشنده    

چرا این اتفاق بـراي  «. گوید کند و می  او گریه می  . ب است که نومیدانه در انتظار جوا    

و ما نیز بالفاصله چندین دلیل کتاب مقدسی مبنی بر اینکه چرا این اتفاق              »من افتاد؟ 

 وقتـی دردمنـدي نخـست   . ولی اکثـراً اینطـور نیـست      . آوریم  می برایش افتاده است،  

 بلکـه   ،آورد  نمـی  بـان در واقع آن کلمه را به عنوان یک سوال بر ز          » چرا؟«پرسد   می

و بعضی اوقـات حتـی بـه عنـوان          . یان آن کلمه یک تسکین درونی است      بمنظور از   

بلکـه  .ي معمولی از یـک دل شکـسته نیـست         »چرا«یک  »چرا«این  . تهمت زدن به خدا   

  .  مشتی فشرده به سوي آسمان استوئی تلخ »چرا«

 بـا یـک سـرطان    شود راه رفت براي یک فلج، کنار آمدن        اینکه دیگر نمی   نپذیرفت

  . برد  می زمان،مهلک یا هر مرض کشنده دیگري

کشد و سپس احساسات خود را   میکند زجر تی گریه میمدشخص دردمند ابتدا 
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گیـرد، رهنمودهـا و     مـی ش بـه خـود  سـ کند، و آنگـاه کـه حالـت پر    جمع و جور می 

  . شود ما براي مفید واقع میهاي  مشورت

استیو توانست مرا در این دوران سخت بسیار        کنم یکی از دالیلی که       من فکر می  

 بـودیم و     تمـاس  کمک کند، این بود که ما دو سال پیاپی بعد از آن اتفاق، با هـم در                

گـوش  هـا   این زمان کافی براي من بود تـا بـه مرحلـه پرسـش برسـم و بـه پاسـخ             

خواستند به من کمک کنند، امـا     ترتیب می  نیمهه  قبل از آن کسان دیگري ب     . بسپارم

  . را نداشتمها   هنوز آمادگی پذیرش آن کمکمن

دچـار  هـا   و آیات کتاب مقدس را به کسی که تـازگی     ها   دلیل دیگري که من کتاب    

خواستم   من نمی  . همین مورد بود   ،فرستادم  نمی یک حادثه و یا بیماري سختی بود،      

ك کن، اشک هایت را پاننه عزیزم، گریه    ... نه«گویم    می آن شخص فکر کند که به او      

. از کتاب مقدس که از رنج و درد سخن گفته است، گوش کن            ها   کن و به این قسمت    

خواستم بـه او     من نمی » .شوي  می آنگاه دیگر احساس بدي نخواهی داشت و راحت       

تفهیم کنم که ما آنچه را که کتاب مقدس در مورد ارزش رنج گفته است آموخته ایم 

. ی از نظر کتاب مقدس بی ارزش اسـت        و یا اینکه گفته باشم احساس اندوه و دلتنگ        

مبنی بر اینکه اگر مـا بـراي      ام   و سخنان زیادي شنیده   ام   من کتابهاي زیادي خوانده   

همه چیز شکر کنیم و رنج و درد خود را از دریچه کالم خدا ببینیم، دیگر براي مـا                    

غیـر واقعـی و دل خـوش کنـک و           هاي   ولی آن نوع نسخه   . رنج و درد نخواهند بود    

مـا آزادي  . شود  کتاب مقدس یافت نمیره برخورد با دردمندان و رنجوران، د   آنگون

  . این را داریم که غم و اندوه را احساس کنیم و از خود نشان دهیم

و شـوهرش  ) Jeanette(ت نیکی از دوستانم به نام جی. بگذارید روشن تر بگویم 

) Bradley(دلـی   برا. کودك سه ساله خود را در اثر بیماري سرطان از دست دادند           

پدر و مادرش از یک سـال و  .  با هوش با موهاي طالئی و چشمانی آبی بود         اي بچه

نستند که خواهد مرد و البته زمانی که فوت کرد اندوه آنها            اد  می نیم پیش از مرگش   
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آنها به دوسـتی بـا      . ولی در طول این مدت از خدا شکایتی نکردند        . خیلی عمیق بود  

 دادند و کامال به خدا متوکـل بودنـد کـه از آنهـا محافظـت         هخدا و خدمت به او ادام     

  .  از پیش انجام داده است رادانستند که چنین کاري  میکند و می

ان در  بـ  بـه یـک گـروه آموزشـی ز          جینت لی،ددر حدود دو هفته پس از دفن برا       

زند، پسرك کـوچکی را       می  وقتی با چند خانم دیگر قدم      روزیک  . کلیسایش پیوست 

ایش را باال کشیده تا خود را بـه شـیر آب برسـاند و آب                ه هجنپکند که    مشاهده می 

اندازد که همیـشه    می لیداین منظره بالفاصله او را به یاد پسر کوچکش برا         . بنوشد

د وشـ  مـی  این یادآوري موجب     .آبی بود تا آب بنوشد    هاي   مشتاق باال رفتن از منبع    

یک تـرین دوسـتانش کـه متوجـه         در کنار او یکی از نزد     . که شروع به گریستن کند    

  جینتهاي جریان شده بود، حتی یک کلمه بر زبان نیاورد فقط دستانش را بر شانه      

 در آن لحظـه بـه        جینت این درست کاري بود که    . داد نهاد و به آرامی به او دلگرمی      

 دیگر از زنان همراهش که متوجه موضوع نشده بود،          یسپس یک . آن احتیاج داشت  

  جینـت  نـزد . خواست او را کمـک کنـد       کند، طبیعتا می   ارد گریه می   د  جینت وقتی دید 

کنم عزیـزم، خـدا را       برایت دعا می  «نهاد و گفت    اش   رفت و به آرامی دست بر شانه      

  .  را بیشتر آتش زد جینت این سخن و این طرز دلداري دل».شکر

 من واقعاً از  «: ت که در آن لحظه چه احساسی داشته است        ف گ نم ه ب  جینت بعدها

دانستم که او فقط   می من.خدا کمک طلبیدم تا احساسم راجع به آن زن عوض شود 

 احساس کردم اگر به خـدا  »خدا را شکر«ولی وقتی گفت    . خواست مرا کمک کند    می

و بعـد از    » .توکل داشته باشم حق ندارم بـراي بچـه از دسـت رفتـه ام، گریـه کـنم                  

ن ستنست که توکل به خداوند، گریـ  دا  نمی شاید او « : سکوت متفکرانه افزود   اي لحظه

را ممنوع نکرده است، شاید او فراموش کرده بود کـه خـدا بـه مـا گفتـه اسـت، بـا                       

  » .ماتمیان ماتم گیریم

گفـت، گذشـته از آن، عیـسی نیـز بـر واقعیتـی بـه اسـم مـرگ               می ت درست نجی
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 ما یک روز از چهحتی گر.  ایستاد و گریستعازرلایگریست، او بر سرقبر دوستش   

ایـن   يهـا  تمام دردها و رنج. خیزیم، اما مرگ واقعیتی ترسناك است       می ردگان بر م

احمقانـه اسـت کـه فکـر کنـیم مـسیحیان بـدون              . جهان چیزهاي ترسـناکی هـستند     

وقتی که عیسی بر سـر  . توانند از منافع درد و رنج بهره مند شوند   احساس درد می  

تن و محـزون شـدن حـق        ر گریست، به ما نشان داد که گریـس        زاعگور دوستش ایل  

خود را پاك کنـیم،     هاي   خدا از ما و هر کس دیگري نخواسته است که اشک          . ماست

وقتی براي گریه و وقتی براي «:  شده استمقررچونکه براي گریه و خنده هم وقتی        

  ). 4: 3جامعه ( »و وقتی براي رقص .. .خنده، وقتی براي ماتم

  سرود شبانه 

انـدازد، دل شـما از       مـی   درد در بدن شما چنـگ      وقتی. ولی گریستن کافی نیست   

شود، و این نیاز  ان شما گرانبار می  جشود و    شکند، فکر شما مغشوش می      می اندوه

. گـذرد   مـی  شـما کاش کسی باشد که بداند چه بـر         اي   آید که   می در انسان به وجود   

میـر  امزتوانید به این نیاز دست یابیـد کتـاب           یکی از بهترین مکان هائی که شما می       

آن در  هـاي    امیر یک کتاب معمولی نیست، چون بسیاري از  سروده         مزکتاب  . است

در عمـق یـاس و      هـا     ایـن سـروده    نو خوانـد  اند   عمق یاس و نومیدي سروده شده     

  . باشند  مینومیدي، تسلی دهنده

 ش مفهـوم رنـج را   مزامیـر را سرود، در ماوراي بسیاري از مزامیر  داود که این  

ل بود و از این وان جوانی در معرض خطر و ترس سپاهیان شااو از هم. دانست می

او صمیمی ترین دوست خود جاناتان را در . نظر همیشه مانند یک جانی فراري بود

بعد از اینکه پادشاه شد به دلیل زنا و قتلی که مرتکب شده بود،              . جنگ از دست داد   

. رگی مرد ان شیرخو یکی از پسرانش در دورا    . برد  می دائما در عذاب وجدان به سر     

 شورش، قتل و جنگ، ، محارم باحتی بقیه ایام عمرش قوم و مملکتش در گناه زناي

داود  مزامیـر  بیشتر. او واقعا انسانی بود که مشکالتی جدي داشت. غرق گشته بود  
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صـرفاً حـاوي تقاضـاي       مزامیـر    بسیاري از این  . باشند پاسخگوي مشکالت ما نمی   

وسـایر  (امـا وقتـی مـن دعاهـاي داود          . اسـت دز خ  ا  کمـک  ملتمسانه بـراي طلبیـدن    

  . متوجه شدم که تنها نیستم،را خواندم)  مزامیرسرایندگان

در کنار گوسفندانش نشـسته   اي   اینک چنین است که داود و من در روي صخره         

شنوم که با تمام مهارت کالم تغزلی اش، دردهاي دل            می اینک من صداي او را    . ایم

ایش دردهاي مرا نیز بـه خـدا        سرو در این    . دارد  می هخود را به حضور خدا عرض     

کنم که آن کلمات بیان کننده آنچه هستند کـه   چنین است و من فکر می ! بله. گوید می

دانـم    می و بدان وسیله  . خواهم برایشان دعا کنم     می آنچه هستند که  . اندیشم  می من

داود در  هـاي    الـه اینـک بـه ن    .  را شنیده است و افکارم را فهمیده اسـت         سخنانمخدا  

  : پیشگاه خدا، گوش دهید

تمامی شـب تخـت خـواب خـود را غـرق             !هاي خود وامانده ام    از ناله 

  )6:6مزامیر (سازم   میکنم، و بستر خویش را به اشکها تر می

 امـا بـ  هـاي    آنگاه کـه بـالش  ،یا این جمالت تصویري کامل از شبهاي اندوه بار       آ

ا داود وقتی که با حـس انـدوه و گنـاه         بشما  آیا   باشد؟ شوند، نمی  خیس می ها   اشک

  کنید؟   نمیآورد، احساس همدردي  می نزد خدا فریاد بر38مزمور در 

ام و درد من همیـشه پـیش روي مـن           زیرا که براي افتادن نصب شده     

  . نمایم و از خطاي خود غمگین هستم زیرا گناه خود را اخبار می. است

 از من دور مباش، و براي اعانت   خداي من اي   .اي خداوند مرا ترك منما    

  )21 و 18، 17:38 (.خداوندي که نجات من هستیاي   فرما،من تعجیل

کنیم  اگرهرچه بیشتر شنواي سرودهاي داود باشیم، با او احساس همدردي می           

. باشیم  میچون شاهد کسی هستیم که درگیر مشکالتی است که ما نیز در گیر آنها            

گردد که خـدا دعاهـایش را         می به این یقین بر   اش   یدانهبنابراین وقتی که دیدگاه نوم    
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  : توانیم همراه با او بسرائیم آنگاه می. کند شنیده است، اعتماد او به ما سرایت می

مـن از تـو     هاي   اي خداوند تمامی آرزوي من در مدنظر تواست و ناله         

  ).9:38(  .باشد  نمیمخفی

دارد که منتظـر    میان  را وادرد هنوز پابرجاست، اما هنوز کورسوي نوري انس    

  : ت خدا باشدناعاست

ـ یاي   تـو . کشم  می خداوند انتظار تو را   اي   زیرا که  ، خـدایم جـواب     هوه

  )15:38(. خواهی داد

ار باشد، چرا من نتوانم؟ اگر مردي که در         وتوانسته است چنین امید    اگر داود می  

 گناهـانش در حـضور      عین حال زنا کار و قاتل بود توانست با اعتماد کامل علیرغم           

فریـاد داود تـر   ! خدا بایستد، من چرا نتـوانم؟ فریـاد داود فریـادي ارزشـمند اسـت       

  انـدوهش را بـه شـادي مبـدل     کـه  اسـت تازگی بارش باران تابستانی در اوج گرما 

  : سازد می

مـرا  ام، و به من مایل شده، فریـاد          انتظار بسیار براي خداوند کشیده    

رآورد و از گِلِ لجـن و پایهـایم را برصـخره           و مرا از چاه هالکت ب     . شنید

و سرودي تـازه در دهـانم گـذارد         . هایم را مستحکم گردانید    گذاشته، قدم 

بسیاري چون این را بینند ترسان شده، برخداوند . یعنی حمد خداي ما را    

  .)3ـ1:40مزامیر (توکّل خواهند کرد 

تـوانیم    ما نیـز مـی  انگیزد که  میمشاهده تحول در زندگی داود احساس ما را بر 

براي خداوند داشته باشیم، که او فریادهاي ما را خواهـد شـنید،         اي   قدرت صبورانه 

 کلمات تـسلی     این پا بر صخره خواهد گذاشت و سرودي به ما خواهد داد آنگاه که            

  : شنویم  میبخش را
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الس را از من پ . ماتم مرا براي من به رقص مبدل ساخته اي       ]خداوندا[

 ).11:30 ( . کمر مرا به شادي بسته ايبیرون کرده و

ه خنده شادي بر لب خـواهیم آورد،        رباوتوانیم بپذیریم که ما نیز یکروز د       ما می 

  : سراید  میآنگاه که داود چنین

).5:30  (.نماید  میصبحگاهان شادي رخ: شود شامگاه گریه نزیل می

زندگی هاي  اینکه بحران. ..کردیم توانیم باور کنیم آنچه را که قبال باور نمی  ما می 

شـنویم کـه بیـانگر      مـی ما نیز به تـدریج مرتفـع خواهنـد شـد، وقتـی ایـن شـعر را        

   :کابوسهاي شبانه است

 خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویـت           بهاما من خسبیده،    

)5:30(. دهد می

بـه  خداونـد  . توانیم احساس کنیم که سرانجام خـواهیم توانـست بخـوابیم        ما می 

کند،  اندوه ما، استفاده می   هاي   تسلی بخش براي ستردن اشک     مزامیر   طریقی از این  

خـدا مـرا   «: سـراید   مـی وقتی مزامیر   سراینده. ما را به شادي تبدیل کند     هاي   تا اشک 

عمیق مـا   هاي    شخصی است که پس از فریادها و بیان نگرانی         ندمان» دهد تقویت می 

سازد که مشکالت جانهاي ما بـر    میرا مطمئنکند و ما  به خدا، احساس آرامش می   

  . طرف خواهند شد چونکه خدا پشتوانه توکل بسیار ارزشمندي است

  انتظار براي خدا 

 شدیم که ما را به قلـه و غارهـاي        یام سوار تله کابین    ها پیش من و خانواده     سال

 یال پاركنش پرووی سپرنجا تماشاي طبیعت وحشی جاآعظیم و یخی رسانید و در      

)Ja sper provincial park (چشمان ما در آن اوج شاهد . آلبرتاي کانادا پرداختیم

هـاي   سـبز و وحـشی و دریاچـه       هـاي    پرشـکوه کـاج، دشـت     هاي    لمناظري از جنگ  
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  . اي بود فیروزه

ی بـه خـاطر آن      نیمـ ی به خاطر سرماي شدید و       مینخود  هاي   ما لرزان در جامه   

  .  داشتیمز شادي خود را ابرا،اد در زیر جریان شدید ب،منظره پرهیبت

اي عظیم چون ه هدرفراز دست بر رمن غرق تماشاي پرواز عقابی شدم که از دو

  . آمد  میهاي دور دست پیش  منظره سلسله کوهل در مقاباي لکه

هـاي    کـوه  - چیزهاي عظیم سروکار دارند    اهمیشه ب ها    چنین است که عقاب    یاگو

تـوانیم   مـا همیـشه مـی   . گ، بلنـدهاي بـزرگ    هـاي بـزر    يدوعظیم، گ هاي   عظیم، دره 

  . رشکوه، مشاهده کنیمپ در مناظري چنین فقطرا ها  عقاب

ها سخن گفته است، خـدا در یکـی از دوسـت داشـتنی تـرین           خدا در مورد عقاب   

از عقاب براي توصیف کسانی که در انتظـار او درگیـر      وعهد عتیق، از پر   هاي   بخش

   :ده استشوند، استفاده نمو رنج و اندوه می

باشند قوت تازه خواهند یافت و مثـل         اما آنانی که منتظر خداوند می     

ـ ند دوید و خسته نخواه    اهخو. د کرد نعقاب پرواز خواه   خواهنـد  . د شـد  ن

  .)32ـ31:40اشعیا (خرامید و درمانده نخواهند گردید 

دانند، که  بودن چیست؟ بعضی آن را نوعی انتظار می» انتظار خداونددر «مفهوم 

و ده نفـر قبـل از       ایـد    مثل اینکه شما در مطب دکتر نشـسته       (جبورید تحملش کنید    م

ولـی وقتـی کتـاب    ). گذرانید  میو شما وقت خود را با خواندن مجله اند   شما نشسته 

گوید، منظورش توکل و اعتمادي است مبنـی بـر اینکـه        سخن می » انتظار«مقدس از   

انتظار از  . دارم تا بتوانم تحملش کنم    داند که من به چه میزان مشکالت نیاز           می خدا

نظر کتاب مقدس یعنی نگـاه منتظرانـه بـه پـیش رو، و زمـانی اسـت کـه او مـرا از                 

  . رهاند  میبارهایم

آنگاه که این موارد نشانه واقعی . باشد که نگران نباشیم، خسته نشویم و نلغزیم

کسانی که در   رنجبران است، چه خواهد شد؟ وعده خدا روشن است مبنی بر اینکه             
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قدرت و تحملـی خواهنـد یافـت کـه دیگـران            . باشند  می مصائب خود در انتظار خدا    

  . دانند هیچی از آن نمی

 ،کنید کـه مـن در زنـدگی بایـد نگـران             می در رابطه با وضعیت خودم، شاید فکر      

 نگاه متوکالنه شناسم و را میخدا  اما چونکه.  خسته شده باشم از زندگیضعیف و

، حتی در این شرایط  دارمی تازه به من خواهد داددن به روزي که او ب وبه پیش رو

انتظار من به من    .  بال زده و پرواز کنم     نتوانم مانند فرشتگا   کنم که می   احساس می 

توانـد   دش میمن هاي قدرت که با بالاي  قدرت و صبوري بخشیده است مانند فرشته 

  . در جریان طوفانهاي مهیب، پرواز کند

 عالوه بر اینکه انتظار براي خداوند، مـرا چـون فرشـتگان نمـوده اسـت،                 ! بله ،آه

مم را در این صـندلی محبـوس کـرده          جسمورد دیگري نیز وجود دارد و آن اینکه         

که خدا به من وعـده داده اسـت         اي   بت به آینده  نسکه  اي   اما انتظار امیدوارانه  . است

خداوند، پـرواز   هاي    رحمت اي عمیق ه شادي و کشف دره   هاي    مرا به اوج قله    ،دارم

  . داده است

یک سال پس از اینکه از بیمارستان مرخص شدم، کتابی داستانی خواندم از یک    

 ایـن خـانم   .)Madame Guyon(خانم نجیب زاده فراسوي به اسم مـادام گویـون   

ي و زنـا بـا      گر دروغ مـتهم بـه ارتـداد، جـادو          بـه   دستگیر و  1688 در سال    مقدسه

در طـول ایـن     .  در نتیجه محکـوم بـه ده سـال زنـدان شـد              و همقامات کلیسائی شد  

 او بـه   کهسالهاي طوالنی و تنهائی شعري سرود که بیانی عالی از قدرت خدا است           

  : دارد  میرنجور که منتظر اویند، ارزانیهاي  دل

  من پرنده کوچکی هستم، 

  و هواي آزاد؛ ها  محروم از دشت

  خوانم   میکه در قفسم نشسته و آواز

  . خوانم براي کسی که مرا در قفس زندانی کرده است  میزآوا
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  توانم کرد؛  هیچ کار دیگري نمی

  جز خواندن سرود، در سراسر روز؛ 

  : طلبم  میستش دارم،وو از کسی که بسیار د

  : به سرودهاي من گوش کن

  پرشکوه  مرا قیچی کرده و مرا محدود نموده است، هاي  او بال

  . دسپار  میم گوشاما با این وجود به سرود

  من در قفس محبوسم ؛ 

  توانم پرواز کنم ؛  دیگر نمی

  ولی هر چند بالهایم بسته است، 

  دلم آزاد  است؛ 

  . توانند پرواز و آزادي جانم را محدود کنند هاي زندانم نمیدیوار

  !چه نیکو است پرواز... .آه

  !این اوج، این شکوه

  ستایم،   میبه سوي کسی که اهدافش را

  ه مشیتش عشق ورزم، و ب

  و به قدرت بی کرانش 

  . که شادي و آزادي را به من خواهد بخشید
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  بخش سوم

  :شفا

  بخشی از این معما
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  فصل یازدهم

  کاش من سالم بودم 

 کـه   اسـت  زرد مدرسـه پـر از شـاگردانی   ساتوبـو . امروز، روز آرامـی اسـت    

از . کنـد   مختل نمی   عزیزم را  )kay( آرامش من و کی       که ندا  راه انداخته  ئیسروصدا

بینم که درباغچه مشغول رسـیدگی بـه          می را) jay(م خواهرم جی    قاطمیان پنجره ا  

امروز هیچ یک از دوستان و مالقـات       . باشد  می تربچه و کدو سبز خودش    هاي   بوته

 و این یک مورد نادر در خانه ماست، بنابراین تمام وقتم            ندا کنندگان به اینجا نیامده   

  . ست و این بهترین فرصت است براي خواندن چیزيدر اختیار خودم ا

و ام   بیـنم کـه تـازه خریـده        ام، کتابی را مـی     در گوشه میزي که پشتش نشسته     

توانم براي گـرفتن کتـاب از دسـت و یـا      من نمی. خیلی دوست داشتم آن را بخوانم   

ب توانم انجام دهم اینست آرنجم را در پشت کتا         آنچه که می  . انگشتانم استفاده کنم  

یـاد  .  خـود قـرار دهـم     را مقابـل   یواش یواش کتـاب      ،جزئیهاي   قرار دهم و با تکان    

 گرفـت، بنـابراین خـدا را شـکر          وقت مـرا  گرفتن چنین حرکتی بعد از تصادفم زیاد        

 قـرار   در بین آرنج و کتاب       دياداما م . توانم کتاب را ورق بزنم     من حتی می  . کنم می

 کـار   !آه چـه بـد شـد      . س من دورتر کند   ه بود که موجب شد کتاب را از دستر        گرفت

خراب تر شد، باید وضعیت خود را طوري تغییر دهم که کمرم در کنار کتاب قـرار                 
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ات کوتـاه   ضـرب بهتر است آن را با      . کردم  بنابراین باید تدبیري می    .بگیرد، نه پشتم  

بـادي،  هـاي    زمانی به من راجع به قـایق      ) Eddie(پسر عمویم ادي    . نزد خود بکشم  

ي را در باد به جلـو هـدایت کنـی، نبایـد             دوقتی بخواهی قایق با   «: ئی گفته بود  چیزها

بادبان را راست نگه داري بلکه باید با موج دادن  به بادبان قایق را به سمت راست                  

او ایـن روش را     .  چپ به عقب و جلو هدایت کنید و به تـدریج جلـو برویـد               سو سپ 

   ».نامید  میخیمه زدن

خیمه زدن پرداختم و کتاب را به سمت چپ و لبه میـز             من هم امروز به روش      

 به سمت راست و خیلی آهسته آن را به عقب تا به اندازه کـافی بـه                  سسپ،هل دادم 

  . اند و به اوج رسیده اند افراد برجسته از صفر شروع کرده. اد نزدیک شددم

ه ستم بتوانم کاري انجام دهم که حتـی افـراد نـاتوان قـادر بـ               نیاما من مطمئن    

  . باشند انجام آن می

 قرار گرفت تـا توانـستم        من اینچی 5/1امروز این کتاب کوچک فقط در فاصله        

بیا کتاب جان،   :  ولی نه به سوي خودم     ،بدان دسترسی پیدا کنم و آن را حرکت دهم        

  . نمود  می کتاب را به من نزدیک تر،جمن آرههر سقلم! با من همکاري کن

بـا تـالش   . آرنجم، آن را به سمت خودم بکـشانم  تنها امیدم اینست که با فشار       

فراوان مچم را روي کتاب قرار دهم و با عضالت ناتوانم آن را به سختی به سوي                 

:  روي کتـاب ضـربه بـزنم       فقـط اما این تالش هم منجر به این شد که          . خودم بکشم 

 ، فاصله ات با دستان لمس من فقـط هـشت ایـنچ اسـت             ،کنم کتاب عزیز   خواهش می 

 او  ،جی هنوز بیـرون بـود     . از پنجره بیرون را نگاه کردم     . توانم لمست کنم   ولی نمی 

کتـاب  .  را بـردارد   بات اطاق نبود که ک    ي تو سهیچک. شنید  نمی ا از بیرون  مرصداي  

بـه قفـس کتابخانـه      اي   پس به ناچار با حالت آشـفته      . وانمبخدیگري هم نداشتم که     

  . مقابلم خیره شدم

امـا فکـر نکنیـد      . کاش سالمت بودم   کنم، اي   می ودر چنین مواقعی است که آرز     
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هـر  . همیشه این آرزو را دارم، ولی در روزي چون امروز چنین حسی مفیـد اسـت          

ام با وضعیت خودم کنار بیایم و حتی در ایـن وضـعیت شـاد      چند که من یاد گرفته    

مـن بـه نعمتـی فکـر        . انگیز است  باشم، آرزوي یک زندگی عادي برایم خیلی هیجان       

مـت  نع.  آن برخـوردار اسـت  ازم که هر کسی اعم از مسیحی و غیر مـسیحی       کن می

بنابراین طبیعتا وقتی ارتباط من با  ـ   دویدن و قدم زدن،ایستادن بر روي پاي خود

و پاهایم  ها   گیرم که احیاي سالمتی دست      می شود و زمانی که یاد     خدا مستحکم می  

 آن  درشـود تـا      مقـدس مـی   امیدي دست نیافتنی است، توجه من معطوف به کتـاب           

  .  را بخوانمآمیزاخبار شفاي اعجاز

دوسـتان  هاي   کنم و رهنمودها و دلگرمی     شروع به تفحص در کتاب مقدس می      

ي که همه کس روي درمو.  خوشه چین کردم را مسیحی و رهبران مختلف مسیحی    

  .  بیماري را شفا دهدهرتواند  آن توافق دارند این است که خدا قطعا می

چه که همگان در موردش توافق ندارند اینست که خداوند تمـام کـسانی              نآولی  

 طیف بسیار متـضاد      دو من در این مورد   . دهد آیند، شفا می    می را با ایمان به سوي    

 گذشـته  اًیک سوي این طیف کسانی هستند که معتقدند عصر معجـزه مطلقـ      ام   یافته

انی س طیـف کـ    ایـن  در سـوي دیگـر    . است و نباید هرگز منتظر اعجاز شـفا باشـیم         

تواند بخشی از زنـدگی روزانـه یـک ایمانـدار باشـد و         اعجاز می   معتقدند هستند که 

ایـن تـضاد   . دهـد  ها بخش مهمـی از میـراث مـسیحی را تـشکیل مـی              شفاي بیماري 

خـواهم تاکیـد کـنم کـه          مـی  ن در مسیحیت امروز هم تسري یافته است، مـ         تیعقید

 کتاب مقدس  و که تماماً خود را به مسیحشوند ایماندارانی در هر دو طیف یافت می 

مسئله اعجاز بحثی بین مردمی کـه خـدا را          . به عنوان کالم خدا، اختصاص داده اند      

 سـت ندارنـد یـا بـه اصـطالح نیکـان و بـدان       وست دارند و کسانی کـه خـدا را د     ود

  . این یک بحث کلی است. باشد نمی

بـراي  . اندیـشم   مـی  مکانـات شوم، آنگـاه بـه ا       می مواجهها   وقتی من با این ایده    
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توانـد کـسی را بـه طریقـه          شروع با کـسانی کـه معتقدنـد امـروز خـدا هرگـز نمـی               

ت کسی کـه در چنـین مـوقعیتی         یسکدرگام اول   . اعجازآمیز شفا دهد موافق نیستم    

باشد تا چنین ادعائی داشته باشد؟ فقط بدین جهت که شاید من کـسی را نـشناسم                 

او را شفا داده باشد، آیا دلیلی بر این است که خـدا             که خدا به طریقه اعجاز آمیزي       

بـا  اش   دهـد؟ خـدا بـر طبـق اراده         هیچگاه چنین کـاري در زنـدگی مـن انجـام نمـی            

دارد، و به دیگر فیض رنج   میبه یکی زندگی راحتی ارزانی. کند فرزندانش رفتار می  

دیگر را پس از اي  دهد و پاداش عده اي را در این جهان پاداش می      خدا ایمان عده  . را

   .)39- 32: 11عبرانیان(مرگشان 

توانم آنچه را که خدا برایم مقدر نموده است به عنوان الگوي مطلقی از        من نمی 

از نظر من، بیان اینکه خدا قطعا هیچ کـس را در طـول          . رفتار او با دیگران تلقی کنم     

ه در تمـام    زندگیم به طور اعجاز آمیزي شفا نداده است، بدان معنا خواهـد بـود کـ               

گذشـته از آن، در  . و شاهد هیچگونـه اعجـازي نبـوده ام    ام   حضور داشته ها   دوران

تـوان   کنند با اعجاز خدا شفا یافته اند، چه مـی         می مورد شهادات مسیحیانی که ادعا    

ی من است، او یک بانوي مسیحی است کـه در          میمست ص وگفت؟یکی از این افراد د    

هـیچ داروئـی نبـود کـه او را شـفا دهـد،              . بـود اثر بیماري شدید استخوانی رنجور      

امـا او و دیگـران دعـا کردنـد و         . خواهـد داشـت    دکترها معتقد بودند که عمـر کمـی       

 از او   نین تست خو  دهنگامی که او بار دیگر براي معاینه نزد پزشک رفت، دکتر چن           

 شخصی ایماندار و مـسیحی نبـود    آن دکتر . گرفت و با دیدن نتیجه شگفت زده شد       

. تـوانم هـیچ توضـیحی طبیعـی و طبـی در ایـن مـورد بـدهم         واقعا نمـی   «:فتولی گ 

توانم بگـویم اینـست کـه یـک معجـزه            وضعیت بیمار نومید کننده بود، آنچه که می       

ست مـن هـم     و این جریان مربوط به پانزده سال پیش است و د          ».اتفاق افتاده است  

  . اینک زنده و سرحال است

دانم هیچ گاه به من دروغ نگفته است یـا     می شناسم و   می من این زن را بخوبی    
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  . به نوعی دچار توهم و باور چیزي که واقعاً اتفاق نیفتاده است، نشده است

البته ممکن است بعضی از این شهادات مبنی بر شفاي معجـزه آسـا از ناحیـه                 

یـا شـاید    . و شفا یافتـه انـد     اند   کنند بیمار بوده    می خیال پردازانی باشد که فقط فکر     

خواهند توجه دیگران را بـه خـود جلـب      می شهاداتیچنینانی باشند که با بیان  کس

 و متـی    23- 22: 7ه متـی    ملـ مختلفی در کتاب مقـدس از ج      هاي   همچنین بخش . کنند

 حـاکی از ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت شـیطان نیـز          9: 2کیان  نیلوسا و دوم ت   24: 24

فتن را در یـک طبقـه بنـدي    خواهم همه این مدعیان شفا یـا   نمیولی من . معجزه کند 

 قبال گفته بودم که تنها یک راه وجـود دارد تـا کـسی بتوانـد بـا اطمینـان           .قرار دهم 

بگوید که هیچ گونه اعجاز شفا بخشی در طول زنـدگیش اتفـاق نیفتـاده اسـت و او                

باید باشد که با هم کس در همه زمانها حضور داشته باشد و هیچ موردي   میکسی

اي در کـالم     فرض کنید وعده  . یک راه دیگر هم وجود دارد     . اشدرا مشاهده نکرده ب   

خدا بوده است مبنی بر اینکه او هیچگونه اعجاز شفابخش پس از یک موعد زمـانی                

تـوانیم مطلقـاً مطمـئن شـویم کـه هـر             آنگـاه مـا مـی     . م نخواهد داد  انجا شده   تعیین

. یه شیطان است  ریب و یا از ناح    ف یک   ،باصطالح شفاي خدائی بعد از آن مدت مقرر       

 تعــدادي از مــسیحیان معتقدنــد کــه ایــن درســت مــوردي اســت کــه کتــاب مقــدس

نویسند که هرگونه ادعاي شفاي اعجاز آمیز،         می گویند و یا    می در نتیجه . آموزد می

  . باشند بی مورد و متقاعد کننده نمی

 من مایلم بگویم که واقعا با کسانی که این گونه تجارب را در نور کتاب مقدس               

 مسیحیان جدید اهمیت فراوانـی بـراي تجـارب خـود            .کنند، کامال موافقم   می داوري

پندارند کـه در سـایه آن مـوارد           می آنگاه نتیجه گیري خود را حقیقت مطلقی      . قائلند

 کننـد و تجـارب خـود را در سـطحی متعـادل بـا کتـاب مقـدس                    مـی  دیگر را تفسیر  

  . پندارند می

بسیاري هستند که   .  خود را ندیده بگیریم    ولی این بدان معنی نیست که تجارب      
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 از ناحیه   هابیشتر این ادعا  . اند باشند که شفاي اعجاز آمیز را تجربه کرده         می مدعی

 این معجـزات در حـوزه طبـی بـوده           ثراک اند و  کسانی است که در ایمان رشد یافته      

یم که د که در زمره کسانی نباشن تمام این موارد باید هشداري در فکر ما باش.است

معتقدند کتاب مقدس معجزه را در روزگار مـا متوقـف سـاخته اسـت و هـشداري                  

باشند براي ما که به عقب بر گردیم و مطمئن شویم که کتاب مقدس را به درسـتی                  

  . فهمیده ایم

گوینـد    مـی ان حاضر، من شخصا نظریه کسانی را که مبنابراین، حداقل براي ز   

به عقیده من کتـاب مقـدس       .  قبول ندارم  ،دهد امروز خدا هیچ معجزه شفا انجام نمی      

 دیـدگاه آن طیـف خـاص را         و زنـدگی هـاي    یمی به ما نداده است و تجربه      لعتچنین  

  . حمایت نکرده است

***  

رد یگ  می گوید نه تنها امروز اعجاز شفا انجام       اما در رابطه با این دیدگاه که می       

گویـد   د این ادعا کـه مـی      بلکه هر کس از آن برخوردار است، چه باید گفت؟ در مور           

امروز دعاي هر کس که به اعجاز شفا عیسی باور واقعی داشته باشد، رد نخواهـد                

  شد، چه بگوئیم؟ 

کمی بعد از اینکه گردنم شکسته شد، بعضی از دوستانم و دیگران که شـرایط               

گیـرم    مـی تند، با من همدردي کردند و تا امروز نامه هائی از مسیحیان        نسدا  می مرا

عده زیادي هم وقت خود     . فرستند  می اي برایم کتاب   عده. دهند  می  من دلگرمی  که به 

فرستند مبنی بر اینکه      می کنند و برایم    می را صرف گردآوري آیاتی از کتاب مقدس      

هـا    در اینجا به چند نمونـه از ایـن نامـه           .یابم، بلکه باید شفا یابم      می من نه تنها شفا   

  : کنم اشاره می

دانم در این مـورد    نمیمن. یابید  میارم که شما شفاجانی من ایمان د «

دارید ولی بسیاري آیات در کتاب مقدس وجود دارند مبنی بر  اي   چه ایده 
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پذیرد و همگان با هر شـرایطی از          می اینکه امروز هم شفاي اعجاز انجام     

  » ....شوند میآن برخوردار 

شـما را  من شنیده بودم که شما معتقدید، که خـدا در همـین شـرایط              

و ( گـویم     مـی  علـتش را هـم    .  من قابل قبول نیست    يخواهد، ولی برا   می

ی ن جـا  .)نویـسد   می شا چندین آیه از کتاب مقدس را مبنی بر تائید گفته         

دهـی، امـا     مـی ممکن است شما بگوئی که با این بدن فلجت خـدا را جـالل    

 در کتـاب ! دادي تصور کن اگر سالمت بودي چقدر بیشتر خدا را جالل می       

بعـد از شـفا     آنهـا    !داد خوانیم که وقتی عیسی مردم را شفا می        مقدس می 

و اگـر   ایـد    شما در تمام جهان شناخته شـده      . دادند  خدا را جالل می    نیافت

شـد و    مـی ر عـالی چقدتوانید تصورش را بکنید که  شفا یافته بودید، می   

 که خـدا بـدین       حدس بزنید  توانید کرد؟و می  ب صدا می  بمجریان آن مثل    

  »یافت؟  میطریق چقدر بیشتر جالل

، آیا کنیم حیات را زیادتر حاصل می خوانیم که ما      می 10 :10دریوحنا«

صادقانه اقرار کنید که حیـات را زیـادتر،         توانید   شما با این وضعیت می    

امـا شـما در صـندلی       . عیسی آمد تا انسان را آزاد سازد      اید؟ حاصل کرده 

هم هیکـل روح القـدس اسـت، آیـا     چرخدار خود اسیر شده اید، بدن شما        

  »خواهد معبدش در هم شکسته و ناتوان باشد؟ برید که خدا می  میگمان

چگونه « فصلی تحت عنوان     ،در کتابت اي   من دوست دارم فصل تازه    «

   ». بخوانم،را »خدا مرا شفا داد

 حاکی از اینـست     ندا عرضه شده ها   من در عجبم که تمام دالیلی که در این نامه         

تواند از خدا انتظار شفا      شخص مسیحی در صورت داشتن ایمان واقعی، می       که هر   

و ام   که به من رسیده انـد، کتابهـائی کـه خوانـده           ها    ولی برخی از نامه    .داشته باشد 

باشـند کـه     میگویند و با من هم عقیده      می بحث هائی که انجام داده ام، چیز دیگري       
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  . دهد من خدا را جالل میهاي  رنج

 )38  :10 اعمـال    ؛16: 13لوقا  ( و مرگ عمل شیطان و نیروهاي اوست         بیماري )1

اول یوحنـا  ( از آنجا که هدف کلی آمدن عیسی، خنثـی کـردن عمـل شـیطان بـود        و

  . توانند از خدا انتظار آزادي داشته باشند  کسانی که به عیسی ایمان دارند، می،)8 :3

آیـاتی نظیـر    . داد عیسی در طـول زنـدگی زمینـی اش،بیمـاران را شـفا مـی              ) 2

دیـروز و   «شـود و عیـسی مـسیح         گوید که خدا هرگز عوض نمی       می 8: 13یان  برانع

همانست که بوده است، بنابراین او هنوز هـم بایـد بـه کـار شـفا دادن          » امروز فردا 

  . داد پیش انجام میها  بیماران بپردازد، آنچنانکه قرن

عیـسی چیـزي را از خـدا    کتاب مقدس به ما قول داده است که اگـر در نـام          ) 3

 22: 3اول یوحنا  ؛24ـ22:11؛ مرقس 14 ـ  12: 14یوحنا (بطلبیم، به ما خواهد بخشید 

   .)و بسیاري آیات دیگر

  . باشد  می شامل دعا براي شفا نیزیئاه رسد که چنین وعده  میبه نظر

 يدیگـري در کتـاب مقـدس وجـود دارنـد کـه مخـصوصا شـفا        هـاي    بخش )4

 اسـت کـه     3: 53یا  شـع مـشهورترین ایـن آیـه هـا، ا        . ین نموده اند  ایمانداران را تضم  

 مزامیـر   سـایر آیـات مـشابه عبارتنـد از        » .او ما شـفا یـافتیم     هاي   با زخم «: گوید می

  .15: 5 و یعقوب 24: 2 اول پطرس ؛1-3: 103

  . کنند  مینکات دیگري که سایرین به من گفته اند، همین موارد را تائید

 سرانجام به این نتیجه رسـیدم کـه مـن هـم بایـد از آن         با توجه به موارد فوق    

  ....ولی.. .شفاي اعجاز آمیز، برخوردار شوم
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   12فصل 

  چرا شفا نیافتم ؟ 

، حـدود پـانزده نفـر در کلیـساي         1972در یک بعدازظهر بارانی اوایل تابستان       

 ،ایـن گـروه شـامل دوسـتان نزدیـک     . ندد در نزدیکی خانه ما با هم جمع ش   یکوچک

م و رهبران کلیسان بودند که همگی آنها را دعوت کرده بودم تـا بـراي شـفاي                  اقوا

اي ساده بود، نخست با صداي بلند شروع به خواندن بخشهاي            جلسه. من دعا کنند  

  .. . برخی از عصر جدید،مختلفی از کتاب مقدس کردیم

و او این است آن دلیري که نزد وي داریم کـه هرچـه برحـسب ارادة                 

و اگر دانیم کـه هرچـه سـؤال کنـیم مـا را              . شنود ، ما را می   سؤال نماییم 

اول ( یـابیم  دانیم که آنچه از او درخواسـت کنـیم مـی           شنود، پس می   می

  ).15ـ14:5یوحنان 

  د عتیق هو برخی از ع

باشند قوت تازه خواهند یافت و مثـل         اما آنانی که منتظر خداوند می     

ـ ه نخواه ند دوید و خست   اهخو. د کرد نعقاب پرواز خواه   خواهنـد  . د شـد  ن

   )31:40ا شعیا(خرامید و درمانده نخواهند گردید 
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  .. .و چندین بخش در رابطه با وعده شفا

و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیـسا را طلـب کنـد تـا                 

و دعـاي  . برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کننـد        

ید و خداوند او را خواهد برخیزانیـد، و      ایمان، مریض را شفا خواهد بخش     

   .)15 -14: 5یعقوب (اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد شد 

  . و سرگذشت کسانی که شفا یافتند

و بعد از چندي، باز وارد کفر ناحوم شده، چون شـهرت یافـت کـه در     

درنگ جمعی ازدحام نمودند به قسمی که بیـرون در نیـز             خانه است، بی  

بعـضی نـزد     که ناگـاه  . ش نداشت و براي ایشان کالم را بیان کرد        گنجای

وي آمده مفلوجی را به دست چهار نفـر برداشـته، آوردنـد و چـون بـه                  

سبب جمعیت نتوانستند نزد او برسند، طـاق جـایی را کـه او بـود بـاز                  

. کرده و شکافته، تختی را که مفلوج بـرآن خوابیـده بـود، زیـر هـشتند                

اي فرزنـد گناهـان تـو       «: ن را دید، مفلوج را گفت     عیسی چون ایمان ایشا   

  ».آمرزیده شد

لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودنـد، در دل خـود تفکّـر                

ـ گویـد؟ غیـر از خـداي وا        چرا این شخص چنین کفر مـی      «نمودند که    د، ح

در سـاعت عیـسی در روح خـود    » کیست که بتواند گناهان را بیـامرزد؟    

از بهر چه این    «: کنند، بدیشان گفت    چنین فکر می   ادراك نموده که با خود    

تر است؟ مفلوج را گفتن      دهید؟ کدام سهل   خیاالت را به خاطر خود راه می      

ـ گناهان تو آمرزیده شـئد؟    ا گفـتن برخیـز و بـستر خـود را برداشـته      ی

بخرام؟ لیکن تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهـان بـر              

گویم برخیز و بستر خـود       تو را می  «: ج را گفت  مفلو» ...روي زمین هست  

تأمـل بـستر خـود را        او برخاست و بـی    » !را برداشته، به خانۀ خود برو     

  حیران شده خدا را    ه هم که شد به طوري     همه روانه برداشته، پیش روي    
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   )12- 1: 2 قسمر( »!مثل این امر هرگز ندیده بودیم«: تمجید نموده، گفتند

سـپس  .  ها، آنها مرا با روغـن زیتـون تـدهین کردنـد            بعد از خواندن این بخش    

  . دعائی پرشور براي شفاي من آغاز شد

ت کردیم بار دیگر به من اجـازه دهـد روي پـاي خـود راه                اسما از خدا در خو    

  . روم و همان دقیقه جالل یابد و به او توکل نمودیم که چنان کند

 زده در مقابـل درب      باالخره جلسه ما تمام شد، باران متوقف شد، مـا هیجـان           

دست نقش بسته بود و در تـابش        رخروجی کلیسا به رنگین کمان زیبائی که در دو        

ره چه منظتوانم بگویم که دیدن این  من نمی. کردیم درخشید، سالمی  میزرین آفتاب

حسی در دیگران بر انگیخت ولی در مورد خودم، مشاهده این منظره تائیـدي بـود                

من با همان حـسی     . شنود  می نگرد و دعاهاي ما را      می ه ما بر اینکه خدا از همانجا ب     

 کامال منتظر شفاي خداوند ـ   کلیسا را ترك گفتم که وارد کلیسا شده بودمپارکینگ

سـتودم بـراي اینکـه      مـی و خـدا را » ...متـشکرم خداونـد  «کـردم    و آهسته دعا می   ـ  

  . متقاعده شده بودم که او مرا شفا خواهد داد

***  

از شفا در بدن    اي   هیچ نشانه .. .سپس هفته دیگر  .. .هفته دیگر .. .یک هفته گذشت  

مغـزم را اطاعـت   هـاي   انگشتان دسـت و پـایم هنـوز هـم فرمـان          . من مشاهده نشد  

طـی مراحـل تـدریجی       شاید شفاي من     : کردم من داشتم خود را قانع می     . کردند نمی

 و یـک مـاه، دو    یک مـاه شـد  ،سه هفته. ر انتظار ادامه دادمبو به ص. صورت بگیرد 

  . ماه شد

آیا نوعی گنـاه در    : کوبید حدس بزنید    می  که مغزم را    را توانید پرسشی  شما می 

زندگی من وجود دارد؟ البته هنوز هم گناه در زنـدگی هـر انـسان مـسیحی وجـود            

 خـدا   ولـی در مـورد خـودم بایـد بگـویم؟ برعلیـه            . ستهیچکس بدون گناه نی   . دارد

 هـر روزه گناهـان و       .ابعـت نزدیـک بـا خـدا بـودم         عصیان نکرده بودم، مـن در مت      



گامی فراتر 123

یـافتم کـه آمرزیـده        مـی  کـردم، و اطمینـان     خود را به خدا، اعتراف می     هاي   کوتاهی

  . ام شده

پرسیدم آیا همه چیز را درست انجام دادیـم؟او مـرا   ) Betsy(از دوستم بتسی    

گـروه آن روز یـک گـروه        . البتـه کـه درسـت انجـام دادیـم         «: مطمئن ساخت و گفت   

مسیحیان نابالغ نبودند که قصد داشـته باشـند کـاري انجـام دهنـد جـدا از قـدرت                    

» .کردنـد  رهبران کلیسا، بلکه مردان برگزیده و شیوخ بودند که جلسه را هدایت مـی           

 ما درست همان رهنمود را که در ـست میگوئی  رد« من با او موافقت کرده و گفتم 

  » . آمده است، انجام دادیم کتاب مقدسايفصل پنج کتاب ایوب و سایر جاه

اما ناگهان سوالی در ذهنم مطرح شد، سوالی که در ذهن بـسیاري از کـسانی                

، مطـرح   ندکه در این سالها مالقات کرده بودم و علیرغم دعاهایشان شفا نیافته بود            

  آیا من ایمان کافی دارم؟ : بود

رح چنین  ط. شود طرح چنین سوالی طوفانی از تقصیرات و گناهان را باعث می          

 ،خـدا مـرا شـفا نـداد      : کند کننده، غرق می  نومیدهاي   سوالی ذهن انسان را در اندیشه     

  . شاید که به اندازه کافی ایمان ندارم. چونکه یک چیز نادرست در من وجود دارد

ري منجـر  یرشـ توانید به سادگی حدس بزنید که چنین افکاري به چه حلقـه      می

  . شود می

  . یابد  میکه همچنان ادامهبه این زنجیره توجه کنید 

  من باید ایمان داشته باشم تا شفا یابم

  

  ) در ایمانضعف(            در ایمان دعا کنم

  

  شاید دعایم کافی نبود     

  

بـرد از دوسـتی     مـی یک شخص مسیحی کـه از نـوعی مـشکل جـسمانی رنـج       
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 او  دوسـتش بـه   » دهـد؟  کنی اگر از خدا بخـواهم، مـرا شـفا مـی             می آیا فکر «: پرسید

شـود   اما نباید شک داشته باشی، کوچکترین شکی در دل موجب مـی           «: اطمینان داد 

  » .که شفا پیدا نکنی

» ایمان از شـنیدن اسـت و شـنیدن از کـالم        «شخص دردمند با این شناخت که       

انگیـز   اعجـاب هاي   خواند و در مورد قدرت الیزال و وعده         می کتاب مقدس ها   ساعت

 احـساس  مباشـد کـه در ایمـان قـوي شـود و سـرانجا      خواند   میخواند و  میـخدا  

او بـا خـودش، بـا رهبـران کلیـسایش در مراسـم              . کند که براي دعا آماده است      می

چـه  «پرسـد     مـی  یابد، و   نمی کند، ولی شفا    دیگر دعا می   یسممرادعاي شفا و یا هر      

  » کجاي کار غلط است؟.شده است

او همیشه آمـاده و منتظـر       . مشکل از سوي خدا نیست    «گویند    می و اکثراً به او   

» .تو احتماال ایمانت ضعیف است و به خدا توکل نـداري          .  عیب از خود توست    .است

 دعاي شفا چنان ایمانی بـه شـفاي خـدا داشـته             رداند که د    می اما این بیمار دردمند   

  . است که در زندگی عادي نداشته است

شود که   دچار شک می  گیرد طبیعاً     نمی نتیجه چه خواهد شد؟از آنجا که او شفا       

شـود، بـا     آیا واقعاً خدا اصالً چنین نیتی دارد یا نه؟ و در نتیجه ایمانش ضعیف می              

گویند تنها چیزي که بدان نیاز دارد تا شفا یابد            می این وجود اطرافیان باز هم به او      

کنـد و    هر دعـاي بـی پاسـخی شـک او را بیـشتر و بیـشتر مـی                 . ایمان بیشتر است  

شود و این یک مبارزه و دور   او براي شفا یافتن، کم و کم تر می      ترتیب شانس  بدین

  . تسلسل منجر به شکست است

با چنین افکاري بود که در آن کلیساي کوچک با ایمان دعا کردم که خـدا مـرا                  

من حتی بعضی از دوستان خود را همان هفته پیش ذوق زده کرده . شفا خواهد داد

  » .یابم  میفا به زودي شباشیدمنتظر من «: بودم

  . ولی ایمان ناکامل هم دردم را دوا نکرد، پاسخ من باید در جاي دیگري باشد
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ام   که در صندلی چرخدارم پرسـیده      ستها  آن زمان تاکنون سال     از از آنجا که  

و ام   ا بسیاري صحبت کرده   و ب ام   هاي زیادي خوانده   کتاب »؟یابم  نمی چرا من شفا  «

خود هاي   ولی هنوز تمام جواب   ام   س را مطالعه کرده   و کتاب مقد  ام   بسیار دعا کرده  

ولی پاسخ بعضی از سـواالت خـودرا گرفتـه ام،           . را در مورد مسئله شفا نگرفته ام      

کمـک بزرگـی بـراي مـن     هـا   باشند و همین پاسخ  میپاسخ هائی که از کتاب مقدس     

فتم، را که پس از جستجویم براي یافتن جواب گـر         اي   خواهم نتیجه   می من. بوده اند 

ت اجازه دهید هـشداري     سخناما  .  شما بگویم  هو آنچه که مرا بدان نتیجه رسانید، ب       

کنیم کـه     سوالی از این دست مطرح می       روحانی  ما راجع به موضوعات    لباًاغ. بدهم

بعضی اوقـات   .  شنیدن آن را هم نداریم      فرصت یش از یک پاسخ دارند، اما     بنیاز به   

یـزي راجـع بـه موضـوعات روحـانی بـه مـن              چ«در گذشته دیدگاه من این بود که        

 سپس چونکه من وقتی کافی یـا انـرژي کـافی      ».فقط پاسخ سوال مرا بدهید    . نگوئید

کردم پاسـخی   م و فکر میدش  میبراي شنیدن و بررسی پاسخ را نداشتم، منصرف    

  . براي این سوال وجود ندارد

مـا در  . بسیار آسان است ها    پاسخ نمروري سطحی در کتاب مقدس براي بافت      

خـارج  را خوریم، مطالـب آن    میصفحات کتاب مقدس با تنبلی و کسالت پیچ و تاب         

 بـه   سولی پـول  . مانیم  می ان آن عاجز  خنك نوع س  رکنیم و از د     می حساز موضوع   

 .)15: 2 دوم تیموتـاوس  (ما گفته است بـه درسـتی کـالم حقیقـت را بررسـی کنیـد                 

 دومدر رسـاله  .  وجـود دارد ،دت برخـورد نـشو  رسـ احتمال اینکه با کتاب مقدس د   

دهد کـه کتـاب مقـدس را تحریـف            پطرس رسول به ما هشدار می      16-15: 3پطرس  

مـوارد در کتـاب مقـدس هـستند کـه           اي   کنـد کـه پـاره       و به ما یادآوري مـی      ،نکنیم

ا کالم خدا با احترام برخورد نمائیم و بـه سـختی    بما باید   . فهمیدنشان مشکل است  

بـا کتـاب   اي  چنان برخورد محترمانه.  مورد نظرش را بیابیم    یم تا مفهوم  وآن را بکا  

مقدس بخصوص در هنگام آموختن مواردي که ظاهرا متضاد هم اند، مثال موضوع 
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کـه  اي   با در نظر گرفتن این مورد، اینست نتیجه       . شفاي اعجاز آمیز، ضروري است    

توانـد   اً مـی خدا قطع: من در رابطه با موضوع شفاي اعجاب آمیز، به دست آورده ام     

ولـی  .  شفا داده اسـت آمیزيشفا دهد و حتی امروز هم بیمارانی را به طریق اعجاز         

 ا ایمـان بـه سـوي او       بـ گوید که خدا همیـشه کـسانی را کـه            کتاب مقدس به ما نمی    

اري یمخدا این حق را براي خود محفوظ نگه داشته است که ب           . دهد آیند، شفا می   می

  . را شفا دهد یا ندهد

بیمـاري  «: پرسـید ب از خـود     ،ام که بدانید چگونه به ایـن نتیجـه رسـیده         براي این 

بیماري از نظر کتـاب مقـدس چیـست و چـرا وجـود              «منظورم اینست که    » چیست؟

  » هدف از بیماري چیست؟.دارد

و براي  . توانیم موضوع را درك کنیم     با پاسخ گفتن به این سواالت است که می        

غـاز خـدا    آدر  . و عقب تر و باغ عدن بر گردیم       الزم است که به عقب      ها   یافتن پاسخ 

کاینات را آفرید و زمین را به انسان بخشید و انسان را به عنوان معـاون خـود در                   

آدم و حوا تحت فرماندهی خدا بر زمین حکومت         ). 26: 1پیدایش(روي زمین برگزید    

وجود  گناهی هم د هیچ گناهی در جهان وجود نداشت و بنابراین هیچ پیام.کردند می

نـه  .. .طبیعت یاور انسان بود، نه دشمن او. آلودگی و فسادي وجود نداشت  . نداشت

کـه  اي   وجود داشت، نه گردبادي نه سیالبی و نه آتش فـشانی و نـه زلزلـه      یطوفان

  . چیزي هم به نام مرگ و بیماري وجود نداشت. حیات انسان را تهدید کنند

 عـدن، مـسموم باشـد،       ذلذیـ اي  هـ  ن است یکی از میوه    ممکهیچ ترسی از اینکه     

  . جهان براي انسان در واقع بهشت بود. وجود نداشت

شیطان که با غرور خود بر علیـه  . ولی بهشت بودن زمین زیاد به درازا نکشید       

 ملکـوت    بـا  ی از شیاطین، ملکوتی در رقابـت      ارتشخدا شورش کرده بود پیشاپیش      

بـشریت مجـذوب گنـاه      . ر داد  فرماندهی خود قـرا    مقرخدا برپا کرد و کره زمین را        

در رسـاله بـه رومیـان       . میوه ممنوعه را خورد و در نتیجه زمـین ملعـون شـد            .شد
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دسـتخوش   ـ   دنیاي طبیعی ـ  آمده است که نه تنها انسان بلکه خود زمین20-23: 8

 شد، کامال محتمل اسـت کـه قبـل از ایـن زمـان              فاسد و در نهایت      گردید الکتفاین  

 ،ولـی بعـد از اسـتقرار حکومـت شـیطان          .  بـوده باشـند    تمام حیوانات علـف خـوار     

حیوانات از گوشت یکدیگر تغذیه نمودند و شورش و عـصیان منجـر بـه اسـتقرار                 

طبیعت و انسان . طبیعت نه تنها دشمن خود بلکه دشمن انسان شد. قانون جنگل شد

ول  قبال زمین محـص    .ما اینک با هم درگیر شده بودند      ازمانی با هم در کار بودند و        

داد ولی اینـک زمـین پـر از          خود را بدون تالش و عرق ریزي انسان به فراوانی می          

هرز، و حیوانات وحشی شد که زندگی انسان را تهدید کردند و طوفانها و هاي  علف

  . نیز، مزید بر علت گردیدندها  قحطی

آدم و . انسان نیز در اثر گناه مشکالتی را در جسم و جان خـود تجربـه نمـود          

الفاصله پس از تمرد از خدا، احساس نمودند مقصرند، چونکه در واقع مقصر     حوا ب 

آدم حـوا را  . ت خـانوادگی گردیـد    الاین حس موجب اولـین دعواهـا و مجـاد         . بودند

 پریـشانی،  ،تنهائی. ت که مرتکب شده بود و او را سرزنش کرد     نسمسئول گناهی دا  

طـولی نکـشید کـه      . داندوه و تمامی مشکالت درونی انـسان از همانجـا شـروع شـ             

تمام انسانهائی که از آن پس متولـد        . حسادت و قتل نیز به این مشکالت اضافه شد        

  . ناه و مرگ روحانی زاده شدندگ از خدا در جدا. شدند

 بیمـاري و ضـعف      ، به زمین حمله کردند    هرزههاي   همانطوریکه خارها و علف   

 ، عمـر انـسان    دورةوانیم  خـ  آنچنانکه در کتاب پیدایش می    . به بدن انسان حمله کرد    

اولیـه صـدها سـال عمـر        هـاي    دیگـر انـسانها ماننـد نـسل       . کوتاه و کوتاه تـر شـد      

تولـد کودکـان نـاقص      . بیماریها و امراض دنیا را مورد تهـاجم قـرارداد         . کردند نمی

بـدتر از هـر چیـز دیگـر تمـام ایـن             . ی در زندگی شـدند    تالخلقه و عقب افتاده، حقیق    

  . گیاهان مردند، حیوانات مردند و انسانها مردند. مراحل منجر به مرگ شد

 ،شـیطان پادشـاه سـیاره زمـین       . گناه عواقب و نتایج خاصی خود را دارد       ! بله
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رئـیس  «و  ) 2: 2 افسسیان(» رئیس قدرت هوا  «) 4: 4 دوم قرنتیان (» خداي این جهان  «

  .  گردید،)31: 12یوحنا (» این جهان

***  

بیماري از نظر کتاب مقـدس     «.شوند ده می در اینجاست که سواالت ما پاسخ دا      

کـه عبارتنـد از     . بیماري صرفا یکی از عواقب فـراوان گنـاه انـسان اسـت            » چیست؟

 از نفرین عام خدا مبنی بر اینکه      یاین است بخش  . نظمی در طبیعت   یمرگ، اندوه و ب   

نژاد انسان باید با رنج و مشقت بکارد و درو کنـد، و ایـن جریمـه گنـاه اوسـت در                      

  .  زمینروي

ت مرگ و بیماري چه باید گفت؟ آیا خـدا جهـان را   عنبنابراین در رابطه با این ل   

 خدا وعده داده است .اگر به کتاب پیدایش مراجعه کنیم!پناه رها کرده است؟ خیر   یب

ا گنـاه و نتـایج گنـاه        بـ اي خواهد آمد که خواهـد توانـست          که یک روز نجات دهنده    

بیانگر این کسی است کـه خواهـد آمـد،  و وقتـی          سراسر عهد عتیق     .برخورد نماید 

  . شود زنیم تصاویر این مسیحاي موعود روشن و روشن تر می  میکتاب را ورق

. ه مـسیحا بـا گنـاه برخـورد خواهـد کـرد         کـ در گام اول، عهد عتیق گفته است        

ابود کردن گناهکاران گردنکشی    نبرخورد او با گناه با بخشش گناهان مردم خدا و           

  . شود  میعاند، شرو  اطاعت نکردهکه خدا را

ا عواقب و نتـایج گنـاه       بدر گام دوم، عهد عتیق گفته است که مسیحاي موعود           

 ی مراجعـه کنیـد و متوجـه       بـ ن اشـعی بـراي نمونـه بـه کتـاب ا        . برخورد خواهد کرد  

  :گوید  طبیعی چه میدنیاییشوید که در مورد احیاي  می

 گنگ خواهـد  مود و زبانوخیز خواهند ن تسآنگاه لنگان مثل غزال ج  «

ـ آبها در بیابـان و نهرهـا در صـحرا خواه   زیرا که  . سرائید د جوشـید و  ن

ـ  هچـشم بـه   خـشک   هـاي    سراب به برکه و مکـان      آب مبـدل خواهـد     اي  ه

  .)7-6: 35 اشعیا(» ....گردید
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  :این دگرگونی هم به طبیعت و هم به انسان اثر خواهد نهاد

ثل گاو کاه خواهد خورد و      گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر م          «

گوید که در تمـامی کـوه مقـدس          خداوند می . خوراك مار خاك خواهد بود    

  .)25: 6 اشعیا(» من، ضرر نخواهند رسانید و فساد نخواهند نمود

این نبی باستانی پیشگوئی نموده است که اندوه و بیچارگی انسان، بـر طـرف               

  .خواهد شد

هیون خواهند آمد   صترنم به   فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با       «

 بر سر ایـشان خواهـد بـود و شـادمانی و خوشـی را                نو خوشی جاودا  

  ) 10: 35 اشعیا(» رار خواهند کردفخواهند یافت و غم و ناله 

بود کـه فـضاي انتظـار بـراي مـسیحاي      ها   هائی اینچنین و سایر وعده     با وعده 

اري از کـسانی کـه   ولـی بـسی  . موعود در روزهاي آمدن عیسی، بسیار ملتهب بـود   

ست نخـ . ادرست از آن نمودنـد    نرداشت   ب  دو ،عهد عتیق را خوانده بودند    هاي   نبوت

ه نـ گیرد و     می ان را در بر   ه ج میامخوب ت هاي   اینکه بسیاري نفهمیدند که این وعده     

کردنـد    دوم اینکه بسیاري از مردم و شاید بیشتر آنها فکر می           .قط قوم اسرائیل را   ف

 کارهائی را که باید انجام دهد، تکمیل        هنها در آمدن اولش کلی    این مسیحاي موعود ت   

ار بـ ار اول به صورت خـادمی فـروتن و          بفهمیدند که پادشاهشان      نمی آنها. کند می

دوم در شکوه پادشاهی خواهد آمد و آنها در مورد این حقیقت که ملکوت خدا آمده 

 در همین ملکوت اسـت  ندکرد  فکر میاشتباه آنها این بود که. گفتند  می است، درست 

  . یکباره تحقق خواهند یافتها  که همه وعده

 از  ه دهنـد  یحیی تعمیـد   ژنده پوش به نام      ی واعظ لمقدماتی اناجی هاي   در بخش 

او در سواحل اردن جمیعت را به توبه دعوت کرد و گفت    . بیابانهاي اردن ظاهر شد   

»ملکوت آسمان نزدیک است   «
10

هر شد، او اعالم کـرد  اما وقتی عیسی ظا   ) 2: 3 متی (
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که ملکوت خدا آمده است 
11

 پـس از آزاد کـردن شخـصی کـه در      عیـسی یـک روز . 

کنم، هر آینـه     هرگاه من به روح خدا دیوها را اخراج می        «: تسخیر شیاطین بود، گفت   

اي   بار دیگر وقتی عده    ،)20: 11 لوقا ؛   28: 12 متی(» ملکوت خدا به شما رسیده است     

 عیسی پاسخ عجیبـی بـه آنهـا      »؟آید  می ی ک املکوت خد «یدند  ان از او پرس   سیریفاز  

. آید و نخواهند گفت که در فـالن یـا فـالن جاسـت               نمی ا مراقبت بملکوت خود   «: داد

)21 و 20: 17لوق (» زیرا اینک ملکوت خدا در میان شما است
12

 .  

کنید که این مسیحیان مشتاق بودند که ملکوت خدا در            می بدین ترتیب مشاهده  

و آن زمانی بود که خدا دشمنانش را نـابود کنـد    )11: 19لوق (زمان ظهور کند   یک  

ولـی آنچـه کـه      . ، مستقر نماید  ملوکانه شکوهی   بالیم،  شو پادشاهی خود را در اور     

شان ایستاده است  نیامفهمیده بودند این بود که خود پادشاه در         ن
13

، و بـدین جهـت      

کـه اسـتقرار کامـل ملکـوت خـدا،       هر چنـد    ،ملکوت خدا از یک نظر شروع شده بود       

  . موکول به آینده است، ولی با آمدن مسیح، مستقر شده است

  » .به بشارت ملکوت موعظه همی نمود «23: 4 متی  عیسی دراینست علت اینکه

عیسی آمده بود تا با ادعاهاي شیطان در قالـب پادشـاه زمـین مبـارزه کنـد و            

او . از ابتدا حق او بود، به دسـت آورد        پادشاهی خود را مستقر نماید و آنچه را که          

او .  نتیجه افتادن انسان در گناه بود، به برکت تبـدیل نمایـد           که آمده بود تا لعتتی را    

  . آمده بود تا با گناه و نتایج گناه، برخورد نماید

عیسی چگونه با گناه برخورد کرد؟ عیسی با پرداخـت جریمـه گنـاه بـر روي                 

  . دونمرا د مناسب ربرخوبا گناه فکار گناه آلود،صلیب در مواجهه با اعمال و ا

عیسی با . عیسی چگونه با نتایج گناه برخورد کرد؟ او اثرات گناه را خنثی کرد          

دردها را تـشخیص  .  گناهان انسان را بخشید،با تقصیراتشان ها   مواجه دادن انسان  

وها را  دید،  جه شد و با قدرت فرمان خو      ا مو دیوزدگانبا  . داد و بیماران را شفا داد     

در رابطه با برخورد با دشمنی طبیعت، امواج دریا را فرمان داد     . از آنها بیرون راند   
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 نفـس   ،وقتی قایقشان و جانشان نجـات یافـت       اش    زده تبهشاگردان  » !آرام شوید «

 حتی طوفانی و امواج فرمان او را اطاعت       «راحتی کشیدند و با حیرت زمزمه کردند        

او . تواند ما را در طوالن زندگی کمـک کنـد          ات ننمود که می    عیسی تنها اثب   ».کنند می

پادشاهی زمین را و قدرت خود را در خنثی نمودن اثرات گناه بر طبیعت، نشان داد      

اي امـواج خروشـان،     «نمود که گفته باشد       می چنین. براي خود باز پس گرفته است     

زمـین سـلطنت کـرده    شیطان به اندازه کافی بـر  . دانید که من پادشاه هستم     نمی آیا

ولی من  . دشمنی با انسان بر انگیخته است     به  خروشان  هاي   موجاي   است و شما را   

  . ارمذگبتا نقطه پایانی بر اعمال او ام  آمده

کلمـه  . عیسی در برخورد با گناه و نتایج گناه، ملکوت خود را آغـاز نمـود              !بله  

 است در رابطه با     ستمورد مهمی ا   چونکه   ،را در اینجا بخاطر داشته باشید      شروع

کتـاب  .  را آغاز کرد، امـا آن را در آنجـا تمـام نکـرد        اي عیسی مرحله . تقاضاي شفا 

همـه  «: جع به عیسی آمـده اسـت   را  اشاره دارد به آنچه که در انجیل لوقا        1: 1اعمال  

  » . کردشروعلیم دادن آنها تعاموري که عیسی به عمل نمودن و 

 کرد، ولی به طـور کلـی مـوردي بـه نـام          قطعا عیسی دیوها را از مردم بیرون      

دیوها و شیاطین هنوز هم بعد از صعود مسیح به آسمان           . دیوزدگی را از بین نبرد    

  . وجود دارند

  کـه عیـسی    درست است، عیسی بیماران را شفا داد، ولی در نظر داشته باشید           

  که عیسی،کردند زیست زندگی می  مین زمان در شهري که اوتمام مردمی که در آ

 شـفا نـداد، دیگـر از بقیـه مـردم در تمـامی        همهرگز آنها را مالقات نکرد و آنها را   

کنـیم و کـسانی را کـه شـفا داد، بـزرگ شـدند، پیـر شـدند و          جهان صرف نظر می 

  ... مردند

نتایج گناه در قلمـرو طبیعـت       خود را بر     قدرت   وعیسی طوفان را متوقف کرد      

 همیـشه متوقـف     اي بـر  یمام بالیاي طبیع  ست که ت  نیولی این بدین معنی     . نشان داد 
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  ! شدند؟ مطلقا خیر

 بود، ولی بسیاري از     يانگیز عیسی مردگان را زنده کرد، و این موردي اعجاب        

حتی کـسانی را کـه زنـده      . ان خدا بودند که مردند و عیسی آنها را زنده نکرد          ممرد

  .  مردند بعداً،کرد

چشمان خدا عادل جلـوه داد،  و آنها در پیش  ـ  عیسی گناهان انسان را بخشید

 رهائیـد؟ آنهـا را از       ، از حـضور واقعـی گنـاه       ان در طول زندگیش    آنها را  ولی ایا او  

هدف او این نبود که خشت آخـرین را در ملکـوت            ! داد؟خیرجات  طبیعت گناه آلود ن   

 فرصـتی دم دنیـا    مـر  راگر چنین کاري کـرده بـود، بیـشت        . خود همان زمان بگذارد   

  . دنشنوبل را داشتند تا انجی نمی

ائی از مـ ت دورنسـ اونقشه او بنیاد ملکوت بود، نهادن سنگ بنا بـود و حتـی خ       

 تمـام   يی از پایان زمان، آنگاه که ملکوت خدا یک بنـا          نمائآنچه که خواهد شد، دور    

  . شده، خواهد بود، نشان دهد

ی کـه مـسیحیان     نشتند تاکیـد داشـتند بـر اینکـه مایـا          وکسانی که رساالت را ن    

ما حتی  با چشیدن طعم     . کنیم شویم در عین حال در دو عصر زندگی می         ی م نامیده

و مـشکالت ایـن عـصر را تجربـه          هـا      وسوسه ،ات زحمات، مشقّ  ،قدرت عصر آینده  

کنـد بلکـه ریـشه     خدا هم اینک پادشاه است، اما او براي همیشه مدارا نمـی    . کنیم می

ملکـوت کامـل    از   دورنمـائی    رفاً او ص  ،کند  بر می  بیخ از   گناه و عواقب گناه را تماماً     

رویـم    مـی   براي نمونه وقتی ما به آسمان      .دهد خود را در آینده به آنسان نشان می       

 ،اریمکولی در حال حاضر هر چند که هنوز گناه        . کامال عادل و مقدس خواهیم بود     

 را تضمین نموده اسـت      ا م میراثنموده و   » از روح قدوس وعده مختوم    «خدا ما را    

کند، دوست داشتن خدا   طریقی که روح القدس ما را کمک می        .)14- 13: 1یان  فسسا(

است که ما را اي  ت که پیش طعم آینده اسو تمایل به انجام عمل نیکو در این زندگی

آنچنانکـه مـادري بـه فرزنـدش      . نماید  می ودر نظر خدا کامل مقدس و منظور نظر ا        
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سی از طریـق معجـزاتش و       م عیـ   ه  همانطور ،چشاند  می قبل از صرف غذا، گرما را     

دهد که آسمان یا بهشت شبیه چـه    به ما نشان می  ،روح القدس توسط کارش در ما     

شـود، لـیکن     ت ظاهري ما فانی مـی     یانسناهرچند  «ولی در حال حاضر     . خواهد بود 

 در حال حاضـر هـر چنـد    .)16: 4م قرنتیان   دو (»گردد  می باطن ما روز به روز تازه     

) یعنـی بـدن هایمـان     (یمـه   خبه ما نداده است ولـی در ایـن          را  » بسته کامل «که خدا   

   .)4 -2: 5دوقرنتیان (» کشیم   میگرانبار شده، آه. هستیم

مشاهده نمودید که تا چه حد به کلیات این موضوع گناه و نتایج گناه و ملکوت                

ها فقط یکی از نتایج فراوان گناهی است که عیـسی پـرداختن              خدا پرداختم؟ بیماري  

. ا آغاز کرد، ولی در شروع ملکوتش بـر روي زمـین مـسئله را تمـام نکـرد             به آن ر  

و رمعجزات عیسی، از جمله اعجاز شفا، پایان نتـایج گنـاه را بـراي کـسانی کـه پیـ                   

  . باشند، تضمین نکرد  میعیسی

هر از چند گاهی ممکن است عیسی بر ما رحمت آورده و شفا از بیماري را به               

. از آینده و آنچه که خواهد آمد، به مـا ارزانـی بـدارد    دور نمائی   ،عنوان فیضی آنی  

کند ولی از دیدگاه این حقیقت که ملکوت         که خدا گاهی اعجاز می    ام   من بر این عقیده   

. خدا در کاملیت و تمامت خود نیامده است، ما نباید منتظر چنان اعجازهائی باشـیم           

گزینیم که فقط یکـی از آن   بیماري را بر ،چرا ما باید در میان تمام پی آمدهاي گناه   

 عواقب گناه است و به عنوان موردي با آن برخورد نمائیم که مسیحیان امروز    ههم

 یکنیم و تاکید بر مشقات زمین زندگی می » این عصر «نباید متحمل آن شوند؟ ما در       

   .در عصر جدید حاکی از اینست که ما مجبوریم مشقات بیشتري تحمل نمائیم

خواهد،  خواهد؟ قطعا که او می     زها را براي فرزندانش نمی    آیا عیسی بهترین چی   

پشتم هاي  مخ بنابراین وقتی ز.ولی این به مفهوم یک زندگی آسوده در پر قو نیست

چرکین ایوب است، هاي   مستمر در بستر بیماري به منزله تاول       ندر اثر دراز کشید   

ایـوب  (»  بـدي را نیـابیم؟  یم وب را از خدا بیـا نیکوئیآیا «: باید همصدا با ایوب بگویم 
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 کـه اسـیر زنجیـر بـود،     سکنم در صندلیم مانند پـول  و وقتی من احساس می   ) 10: 2

زیرا که به شما عطا شد به خاطر مـسیح     «باید همصدا با او بگویم      ام،    محبوس شده 

اینـک  ) 29: 1فیلپیـان  (»  بلکه زحمت کشیدن هم بـراي او     ،نه فقط ایمان آوردن به او     

  : خاطرم رسیده استآیاتی چند به 

ایـم، در خـود آه       و نه این فقط، بلکه ما نیـز کـه نـوبر روح را یافتـه               

زیرا که بـه    . کشیم در انتظار پسر خواندگی یعنی خالصی جسم خود         می

نچـه   آامید نجات یافتیم، لیکن چون امید دیده شد، دیگر امید نیست، زیرا    

  .)35ـ23:8رومیان (کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ 
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   13فصل 

  کشد   میشیطان نقشه

  کند  را خنثی میاش  خدا نقشه

  

تکلیـف آن چهـار     «کـه   اند   مطمئنم که بعضی از خوانندگان اینک در این اندیشه        

  » شود؟ موردي که در فصل یازده آمده چه می

خواستم نخست به مـسئله شـفا از دیـد           من آنها را فراموش نکرده ام، بلکه می       

از سواالت خاصی اي   به پاسخ پاره اي اینک  با این طرح زمینه   . عمومی تري بپردازم  

 و 138از آن در صفحات     اي   در مورد شفا که مردم از من پرسیده بودند و خالصه          

  . پردازم  می آمده است139

هاسـت و    گوید چـون شـیطان عامـل بیمـاري         نخست در مورد این باور که می      

یا عیسی همیشه بیماران را کـه در        چون عیسی آمد تا کار شیطان را خنثی سازد آ         

  دهد؟   شفا می،ایمان از او تقاضاي شفا کنند

 کتاب  تعلیماتکنم این نوع استدالل نشان دهنده قصور در شناخت           من فکر می  

مقدس از یک موضوع مهم است و آن عبارتست از ارتباط بـین خـدا و شـیطان در                   

ز ما اینست که بدانیم هر چنـد   اصل اول مورد نیا.)ر هر بالي دیگر    د و(ماري  یامر ب 
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تواند آنچه را انجام دهد که خدا به          ولی تنها می   .که غالبا شیطان عامل بیماریهاست    

  . دهد او اجازه می

ناخود آگاه خود چنین تصویري از خدا       ضمیر  کنم که ما در اعماق       من فکر می  

 خدا از   گاه. باشند  می و شیطان داریم که همیشه با هم در کشمکش و کشتی گرفتن           

گیرد، چونکه او انـدکی قـوي تـر از شـیطان              می شیطان و گاه شیطان از خدا امتیاز      

اسـت کـه وقـت و       اي   ولـی ایـن مبـارزه     . تواند کشتی را بیشتر اداره کند      است و می  

چنین تصویر ذهنی از خدا و شیطان تقریبا چون این است         . طلبد  می تالش زیادي را  

کنـد و او را در مقابـل    ، گـارد او را بـاز مـی    دانـد   مـی  خـدا را  هـاي    که شیطان نقشه  

  . خواست، واقع شوند دهد، مشکالتی که خدا نمی مشکالت قرار می

حقیقت اینـست کـه خـدا خیلـی قـوي تـر از              . ولی این تصوري نابخردانه است    

کـه در شماسـت،     ) خـدا ( او   «: خـوانیم   مـی  4: 4در رساله اول یوحنـا      . شیطان است 

شـیطان هـستی خـود را مـدیون         » .در جهـان اسـت    )انشـیط (بزرگتر است از آنکه     

ایـل و تبـار     . ي باید از خـدا اجـازه بگیـرد        ربا انیشیطان قبل از هر عمل ز     ! خداست

و کتاب مقدس روشـن     . کنند  می ترسند و فرامین او را اطاعت       می اهریمنی از عیسی  

شکند  میساخته است که زمانی خداوند ما آن شریر را در هم
14

 .  

ه دور از چشم خدا و در حالی که خدا حواسـش متوجـه دعـاي                شیطان ب ! خیر

. کنـد  باشد، آنها را درگیر بیماري سرطان و سایر امراض کشنده نمی      می شنمقدسی

تواند کاري را انجام دهد که خداي قدر قـدرت و عـالم مطلـق مـا، بـه او                     او فقط می  

اجـازه عمـل بـه      و ما هم وعده خدا را داریم مبنـی بـر اینکـه خـدا                . اجازه داد باشد  

باشـد و تحملـش بـراي مـا سـنگین        نمـی شیطان در رابطه با آنچه که به خیریت ما       

  ). 13: 10 اول قرنیتان 28: 8یان مرو(دهد   نمی،است

کـنم   دهد،؛ من فکـر مـی      عمل می » اجازه«گوئیم خدا به شیطان       می ولی وقتی ما  

مچ خدا را پیچانیده    اینگونه نیست که شیطان     . گیریم  می بعضی اوقات ایده اشتباهی   
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بسیار خوب، به نظر من بهتـر اسـت کـه چنـین و              « و خدا هم به ناچار به او بگوید         

ست که خـدا وقتـی بـه        نیو یا اینگونه    » !اما فقط این یک بار و نه بیشتر       .. .چنان کنی 

د تا خراب کاري هایش را درست کنـد  رو دهد به دنبال او می شیطان اجازه عمل می  

» قصد نیکوئی کنم؟ها  حاال چگونه از این خراب کاري     «نان بگوید   خود زمزمه ک   ابو  

شود، خیریـت    اینست که تصور کنیم وقتی یک فرد مسیحی بیمار می         ها   بدتر از این  

خدا را براي خودش فراموش کند و فکر کند که خدا مجبور شده است طرح دیگري                

  . را اجراء نماید

گیـرد، و نـه تنهـا         نمـی  شار قـرار  شیطان تحـت فـ    هاي   خدا نه تنها با طرح    ! خیر

کند، اما خدا عمال از اعمـال شـیطان بـراي            شیطان در اعمال خدا تاخیري ایجاد نمی      

  . کند تکمیل اهداف خود، استفاده می

شیطان به روشنی نقش    . است از این روش خدا    اي   لوب شدن عیسی نمونه   صم

او . هده داشت لوب شدن عیسی، به ع    صاصلی را در فراهم ساختن همه چیز براي م        

شیطان ). 27-2،26: 13یوحنا (طی تسلیم کننده عیسی شد ووداي اسخریهوارد قلب ی

 فریاد  اورشلیممسئول افکار شریرانه رهبران یهودي بود، تا آنجا که در خیابانهاي            

ی بـود کـه در   سـ تر ر وول غروسئشیطان م. زده و اعدام عیسی را خواستار شدند  

یگنــاهی بــراي کــسب ب مــصلوب نمــود مبنــی بــر سالطپــیوراي داوري ناعادالنــه 

 گنـاهی در دل سـربازان       ششیطان مسئول انگیز  . محبوبیت در بین عامه مردم بود     

 سـاعت زنـدگیش تمـسخر و        در آخـرین  را  آزار   بیبود تا هرچه بیشتر این زندانی       

  . شکنجه کنند

؟ کـار کردنـد   چولی مسیحیان اولیه که دورنمائی از خدا را در اختیار داشـتند،             

آنچه را که در    «آنها خدا را شکر کردند که انسانهائی که مسئول مرگ مسیح بودند             

 .)28: 4اعمـال  (آوردنـد  » از قبل مقدر فرمـوده بـود، بجـا        «خدا بود و    » يأرو  دست  

 یش براي جلوگیري از نقشه خدا، دست بـه عملـ          ویریشیطان با به کارگیري تمام ن     
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ترین قتل تبدیل بـه تنهـا راه         یعنش. ن بود زش انسا رزد که تقدیر نهائی خدا براي آم      

 پـدر عقیـده     ياینـک فـرض کنیـد کـه خـدا         . نجات و محکومیت گناه و شـیطان شـد        

هر چه که شیطان : گوید که میاي  عقیده ـ داشت  میبسیاري از مسیحیان امروزي را

اگـر شـیطان   : گویـد  دیـدگاهی کـه مـی    ـ  خواهد باید که بر ضد مردم خـدا باشـد   می

 آنگـاه نتیجـه چـه     . تفاقی بیفتد، خدا باید دقیقا با آن اتفـاق مخالفـت کنـد            خواهد ا  می

داشـت و    مـی آنگاه خدا یهود ا را از تسلیم نمودن عیسی بـاز        !شد؟ بسیار خوب     می

 واقعـه    از خالصـه اینکـه   . داشـت   مـی  ان را نیز از مصلوب کردن عیـسی، بـاز         میرو

  !کرد مصلوب شدن عیسی جلوگیري می

شـد؟ هـیچ     مـی کرد، آنگاه نتیجه چه ن عیسی را لغو می   و اگر خدا مصلوب شد    

  !یافتیم  نمییک از ما نجات

خواسـتند ایـن مـاجرا، اتفـاق       شاید شیطان و خدا مـی  که واقعیت ماجرا اینست  

 شـورش بـر   ، انگیزه شیطان در مصلوب شدن عیـسی . ولی به دالیل متفاوت  -بیفتد

شـیطان علـت   . د به انسان بودعلیه خدا بود ولی انگیزه خدا ابراز لطف و محبت خو      

خواسـت،   دومی در ماوراي صلیب بود، ولی این خدا بـود کـه در نهایـت آن را مـی            

در مـورد بیمـاري هـم       . د عمل شـود   اراراده کرده بود و به شیطان اجازه داد که و         

  . چنین است

تـوانیم فـرض کنـیم کـه خـدا هـم             چگونه می «: من انتظار چنین پاسخی را دارم     

آیـا بـه خـاطر اینکـه      ـ  االً در مـاوراي بیماریهـا قـرار داشـته باشـد     تواند احتمـ  می

گوید کـه عیـسی بیمـاران را شـفا           خواهد ما بیمار شویم؟ کتاب مقدس به ما می         می

خواهد چیزي به نام بیماري وجـود        کند که خدا نمی    داد، قطعا این مورد ثابت می      می

  » .داشته باشد

انطور کـه بـا موسـی سـخن گفـت،           خوب، اجازه بدهید خدا با زبان خودش هم       

ان به انسان داد و گنگ و کر و  بکیست که ز   : خداوند گفت «پاسخ این سوال را بدهد      
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         و اینک به سـخنان     ) 11: 4خروج  (»  هستم؟ هبینا و نابینا را آفرید؟ آیا نه من که یهو

آیا از فرمان حضرت اعلی هم بدي و هـم نیکـوئی، صـادر               «- گوش کنید    ارمیا نبی 

 و نـور پدید آورنـده  «: گوید  نبی میشعیاو خدا از طریق ا ). 38: 3مراثی  (» د؟شو نمی

ا هـ  همـه ایـن چیز     نع صـا  ه من یهـو   .انع سالمتی و آفریننده بدي    ص ،آفریننده ظلمت 

   .)7: 45 شعیاا(» هستم

ها هم در کار اسـت، و   گویند که دست خدا در ماوراي بیماري    نمی آیا این آیات  

کنم کلید حل معما در اینجا اینست که چگونـه    ؟ من فکر می   خواهد که چنین باشد    می

خواهـد، بـدان جهـت کـه در          ها را نمی   خدا بیماري . استفاده کنیم » خواستن«از کلمه   

.. .او همانطوریکه از تمام عواقب گناه مثل مرگ، انـدوه و       . ها لذت ببرد   بودن بیماري 

بایست موجودیت بیماري را   میولی خدا. متنفر است، از بیماري هم نفرت دارد... .و

و گزینش هایش برقرار بماند، چون اگر چیـزي بـه           ها    با این حس که اراده     ،بخواهد

  . کرد کن می  ریشهخ بالفاصله آن را از بی،خواست نام بیماري را نمی

 تصور کنید شما یک قاضی بودید و پسرك جوانی را که از         ،جریان اینست ! بله

حـال  . آورنـد تـا مجـازاتش کنیـد         مـی  د، نزد شـما   یک سوپر مارکت دزدي کرده بو     

آیا اگر تنبیه . تصور کنید که پدر این پسر جوان، یکی از بهترین دوستان شما باشد            

شـاید از نظـر   ! متناسب با جرم آن جوانک را اجراء نکنید، شادي خواهید کرد؟ خیر 

ا گیرید آن پـسرك ر    می ولی تصمیم . عاطفی بخشیدن آن پسرك شما را راضی کند       

  . دهید  خواهد بود که انجام میاي ا کار اخالقی و عادالنهتنهبیه کنید، چون این نت

 یکـی   .دهد بدین ترتیب است که خدا به دالیل فراوانی بیماري را اجازه عمل می            

مـثال  (خدا بدین طریق از نـوعی بـدي        . از آن دالیل ساختن شخصیت مسیحی است      

. رفـع نمایـد  ) مـثال گنـاه شخـصی   (بدي را  کند تا نوعی دیگر از       استفاده می )بیماري

منافعی که پیش از این در این کتاب ذکر گردیدند در . دالیلی دیگري هم وجود دارند  

  . کنند  میسایر مشکالت از جمله بیماري صدق پیدا
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ولی شاید تسلی بخش ترین دالیل این باشد که خدا در رفع گناه و تمام عواقب           

 جهان هرچه بیشتر شانس شنیدن انجیل را داشته         کند؛ باشد که مردم    آن تاخیر می  

باید   میکرد، ها را از صحنه گیتی پاك می چون اگر خدا امروز تمامی بیماري. باشند

برد و آن بدین معنـی بـود کـه تمـام       میگناه را که علت اصلی بیماري است، از بین  

  . شدند  میگناهکاران نابود

یماري و گنـاه بـه تـأخیر انداختـه          این رحمت خدا است که داوري خود را بر ب         

  . است

اي در رابطه با دیدگاه من در مـورد ارتبـاط            توانم ایراد دیگري که عده     ولی می 

. و آن ایراد در رابطه با شیطان اسـت        . کنند، حدس بزنم    می ها، مطرح  ا بیماري بخدا  

 هـا را موجـب شـود؟    آیا واقعیت دارد که خدا به شیطان اجازه داده است تا بیماري   

 ،برخـی »کند ریشه در شورش و عـصیان دارد        از آنجا که هر کاري که شیطان می       «

دهد، پس این کار     گناه آلود می    عمل  اینکه خدا به شیطان اجازه     نپس گفت «گویند   می

  » .کند خدا را گناهکار می

این یک ایراد اساسی است که باید بررسی شود، و من قطعـا همـه چیـز را در                   

ولی کتاب مقدس دو مـورد را بـه وضـوح      . دانم  نمی با شیطان، رابطه با ارتباط خدا     

تواند حتی اعمـال   از یک سو خدا با دارا بودن حق حاکمیت می  : آشکار ساخته است  

از سـوي دیگـر خـدا بـه هـیچ وجـه گناهکـار و صـانع گنـاه                    . شیطان را کنترل کند   

نیست
15

 .  

هرا بـا هـم     دارد کـه ظـا      مـی  وقتی کتاب مقدس این دو حقیقت را به ما عرضـه          

توانیم آنهـا را بـا     چگونه آنها را به کار ببریم؟ چگونه می     ،رسند  می متناقض به نظر  

هم سازش دهیم؟ ساده ترین راه سازش این دو حقیقت متـضاد، انکـار یکـی از آن      

ولـی ایـن هـم      ). در این حالت به مفهوم انکار حق مالکیـت خـدا اسـت            ( .باشد  می دو

گام اول انجام دهیم اینست که مطمئن باشیم که ایـن           آنچه که باید در     . اشتباه است 
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وقتی ما به این اطمینان . دنده باشند که کتاب مقدس تعلیم می  میدو حقیقت مواردي

زنـیم و هـر دو حقیقـت را بـا       رسیدیم، باید فروتنانه در مقابل اقتدار کالم خدا زانو        

او را باور کنیم، حتـی      گوید، ما باید حرف      وقتی خدا چیزي به ما می     . ایمان بپذیریم 

کـنم   مـن فکـر مـی     .  قاصر ما آنها را متضاد تصور کنـد        همفاگر چیزهائی بگوید که     

گوید که   میصراحتاًکتاب مقدس   . باشد  می بهترین نمونه از این مورد فرضیه تثلیث      

دهد که پدر و پسر و روح   به وضوح تعلیم می   ضمن فقط یک خدا وجود دارد، و در      

 هیچ .باشند  میمتمایزهاي   هر چند که داراي شخصیت،باشند  میالقدس هر یک خدا

تواند این حقایق را با هم  نمیاش   استدالل انسانیکلیهمسیحی واقعی، حتی با وجود 

تـوانیم   مـا چگونـه مـی   . تواند هیچ از این حقـایق را منکـر شـود         نمیو  سازش دهد،   

 حال حاکمیـت او     نعی حقایق کتاب مقدس را در مورد ذات عاري از گناه خدا، و در            

  را به شیطان براي خود هضم کنیم؟ 

 این جهان، قدرتی داده شد تا در جهـان خرابکـاري            هبه شیطان در قالب پادشا    

رود  کند چونکه سرانجام به جنهم مـی       او این کار را می    . کند و ایجاد آشفتگی بنماید    

کند چونکه از  او امراض و مشکالت را ایجاد می     . شود و به عذاب جاودانی دچار می     

انه شـیطان را در جهـت خـدمت بـه           یراما خدا مقاصد شر   . انسان و خدا متنفر است    

تـوان در رسـاله      د از ایـن پروسـه را مـی        مـور  تنهـا یـک      -گیـرد   می خودش به کار  

ایم، چنانکه پیش معین گشتیم  وي میراث او شده ردکه ما نیز «:  یافت 11: 1یان  فسسا

  » .کند  موافق رأي اراده خود میبر حسب قصد او که همه چیزها را

باراند تا پیک نیـک کلیـسائی را بـر هـم زنـد تـا مـردم را                    می شیطان بارانی را  

باراند تـا تحمـل و بردبـاري      می کنند، اما خدا باران رانفرینوادارد خداوند خود را  

ت مبلغـین مـسیحی را بـا        ئـ کـشد کـه کـار یـک هی          می شیطان نقشه . آنها را بیفزاید  

ت را دچـار سـانحه   ئ ولی خدا آن هی    ، مجروح نمودن آنان عقب بیاندازد     تصادفات و 

کند تا عکس العمل و تحل آنان نسبت به درد و ناراحتی موجـب جـالل خـودش                   می
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فرســتد تــا هــزاران نفــر را در یــک دهکــده کوچــک   مــیشــیطان گردبــاد را. شــود

خدا از طوفان   حاصله لذت ببرد، اما     هاي   هندوستان هالك کند و از فالکت و ویرانی       

کنـد تـا بـه مـردم نـشان دهـد عواقـب          براي نمایش قدرت مهیب خود اسـتفاده مـی        

وحشتناکی را که گناه به جهان آورده است، تابرخی را وادار سازد او را بجویند، و 

برخی را در گناهشان سنگ دل تر کند و تا بـه مـا یـادآوري نمایـد کـه آزاد اسـت                    

. و تـا اینکـه او را هرگـز فرامـوش نکنـیم            . م دهـد   انجا ندتوا  می هرچه را که بخواهد   

شیطان نقشه کشید که یک دختر هفده ساله به نام جانی گردنش شکسته شود، بـه                

اش را وسـیله   این امید که زندگیش تباه شود و خدا در پاسخ دعایش گردن شکسته   

ی ئتر او با خودش نمود، و صـندلی چرخـدار او را سـکو    ه نزدیکهرچبراي ارتباط   

  . ت براي نشان داد فیض حمایت گر خودشساخ

فرسـتد، ولـی شـیطان        مـی  خدا همه چیز را   «گفت    می آنچنانکه یکی از دوستانم   

خـدا را شـکر کـه وقتـی شـیطان بیمـاري را موجـب              » .آورد  مـی  غالبا همه چیـز را    

تـوانیم بـا سـخنانی کـه یوسـف بـه        مـا مـی   ـ  و یا هر مـصیبت دیگـر را   ـ  شود می

واکـنش  هـا    نـسبت بـه مـصیبت     ،  ه غالمی فروخته بودند، گفـت     برادرانش که او را ب    

 »...شید، لـیکن خـدا از آن قـصد نیکـی کـرد            یـ شـما دربـاره مـن بداند       «: نشان دهیم 

  ). 20 :50پیدایش (

***  

حال با هـم بـه مـورد        . در مورد ارتباط بین شیطان و خدا، سخن فراوان است         

  آنهـا  .د بپـردازیم  ننویـس  ی مـ   شفاي اعجـازآمیز    با دیگري که مردم به من در رابطه      

» ت که دیرور و امروز و براي همیشه هـست نسهما«گویند چونکه عیسی مسیح   می

 خوانیم تمـام بیمـارانی را کـه بـا ایمـان بـه سـوي او        و به دلیل اینکه در اناجیل می      

  داد، آیا نباید امروز نیز چنین کند؟  آمدند، شفا می می

  . در کلیساي کوچک بلوط مطرح شداین ایراد مدتی بعد از جلسه دعاي شفا 
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یکی از آن عصرهاي سـرد زمـستان بـود کـه مـن و اسـتیو در کنـار بخـاري                 

 بعضی از اعضاء خانواده من در آشپزخانه بودنـد و قهـوه           . دیواري نشسته بودیم  

اسـتیو متوجـه نگـاه      . نوشیدند تا آماده شوند در زیر بارش برف بیـرون رونـد            می

  : پیچیدند و گفت  مید که خود را در لباس گرمشحسرت آلود من به خواهرانم ش

  » ست داشتی با آنها بیرون بروي، غیر از اینست؟وواقعا د«

خـوب  « کردم و ادامه دادم    ثاما مک » مدوست ندار . نه...آه«: من شتاب زده گفتم   

شد روي پایم راه بـروم اسـتیو          می کنم چه خوب   ست دارم، میدانی فکر می    وآري د 

 آن جلسه دعا بـراي شـفا گذشـته اسـت ولـی               از شتر از یک سال   حال بی .. .دانی می

  » .ام هنوز شفا نیافته

پس صـندلی   سـ خواهم قدري صحبت کنم و سـبک شـوم،            می استیو حس کرد  

  . خود را به سمت من کشید و گوش ایستاد

ببین استیو، آیا جائی در کتاب مقدس سراغ داري که گفته باشـد             «من پرسیدم   

  » شفا بوده است، رده کرده باشد؟عیسی کسی را که طالب 

ین جائی در چنفکر نکنم .. .نه«: او چین بر پیشانی آورد و لحظه فکر کرد و گفت

 پس باور داري وقتی اناجیـل     «و من گفتم    . و سرش را تکان داد    » کتاب مقدس باشد  

  » داد، درست است؟ آوردند، شفا می  میگویند عیسی بیمارانی را که نزدش می

  » !یقیناً «: قدسش را از روي میز برداشت و گفتکتاب ماستیو 

گویـد عیـسی مـسیح همـان      و باور داري که کتاب مقدس می «و من ادامه دادم     

  »  غیر از اینست ؟،است که دیروز و امروز و تا به ابد هست

  » .درست است«ـ 

 درسـت  ،کند گوید خدا هیچوقت تغییر نمی  و قبول داري که کتاب مقدس می       « -

  »؟است

  » !درست است« -
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داد  ی مـ رفتند، شفا  میپس اگر عیسی تمام بیمارانی را که با ایمان به نزدش « -

شود، پس چرا امروز تمام بیمارانی را کـه بـا ایمـان بـه                او هرگز عوض نمی    اگر و

   »دهد؟ د شفا نمینرو سویش می

نفس عمیقـی   . استیو برخاست و آهسته شروع به قدم زدن در اطراف میز کرد           

پس بـا لحـن آرامـی جـواب         سـ  ایستاد تـا افکـارش را جمـع و جـور کنـد و                کشید،

عیسی هر بیمـاري را کـه از او         . توان شانه خالی کرد     نمی وجانی از استدالل ت   «داد،

خواهی   می  ولی اگر  ،داد و او هرگز عوض نشده است        می شفا. کرد  می تقاضاي شفا 

   ».اسخ من منفی استکند، پ  میبه این نتیجه برسی که امروز هم همین کار را

 : دید و سپس گفتد ي بزرگی را که در چشمانم نقش بسته بو» چرا«او عالمت 

ت و خدا یسکنم اشتباه اساسی ما در اینجاست که فرق بین اینکه خدا ک         می من فکر «

 کند، ولی آنچـه کـه انجـام         نمی  بودن خدا هرگز تغییر    کی. ایم کند، را نفهمیده    می چه

شخـصیت و صـفات   «او ادامه داد و گفـت کـه         »  از اراده اوست   دهد، اکثرا ناشی   می

 براي مثال او هرگـز    . توانند تغییر یابند    نمی باشند که   می خدا، مواردي مربوط به او    

و .. .تواند مقدس تر از آنچه باشد که اینک هست یا مهربان تـر یـا صـمیمی تـر              نمی

یابـد و ایـن      نمـی  هیچگاه هم میزان این صفات از آنچه کـه تـاکنون هـست، کـاهش              

یر هـر یـک از   غیو ت. بخاطر اینست که خدا در تمام ویژگی هایش در حد کمال است      

  ایـن معنـی اسـت کـه دارد بـه سـوي کمـال       هاین صفات براي او به هـر طریقـی بـ        

   ».رود می

 در بخاري انداخت و سپس گفت       هیزمیاو در این فاصله به من فرصت داد  و           

 شخـصی اسـت کـه در قطـب          نـد  این جریان مان   :اجازه بده موضوع را روشن کنم     «

خواهیـد بـه      می توانید تا آنجا که    وقتی شما در آنجا باشید می     . شمال ایستاده است  

 هر جهتی که بروید و هر قدمی کـه بـه            آنگاه، وقتی که در اوج هستید     . شمال بروید 

  » .روید  میپائین بردارید، به سوي جنوب
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  » ر کند، دیگر خدا نیست؟منظورت اینست  اگر تغیی «، پرسیدمنم

وقتی شما در اوج هستید، اگر حرکت کنیـد جـائی نیـست کـه               .. .دقیقا «: او گفت 

او فوق از هـم کـس و      هاي   چونکه ماهیت خدا و ویژگی    . بروید جز پایین و پایین تر     

گویـد او     مـی   و یا آنچنانکـه کتـاب مقـدس        -شوند همه چیز است، هرگز عوض نمی     

  » .وز براي همیشه بوده استهمان است که دیروز و امر

اي  شـود مبنـی بـر اینکـه خـدا را در جعبـه              اما این دلیلی نمی   «،  داستیو ادامه دا  

اشـتباه اسـت تـصور      . تواند انجـام دهـد      نمی  و بگوئیم او هیچ کاري      کرده محبوس

نشیند و حتی مگس را از صورت         می ها کردن خدا به صورت یک واسطه که ساعت       

دس پر از کارهاي خداست، و هر عمل او مستلزم تغییـرات            کتاب مق . پراند  نمی خود

  » .است

خواهـد انجـام      مـی  ولی نه تغییر شخصیت، ولی تغییر در آنچه که        «و من گفتم    

 حـرف مـن      بـا  شوند و وقتی اسـتیو     و من اندیشیدم همه چیز با هم جور می        » .دهد

بـراي  ي  ا او براین حقیقت تاکید کرد کـه خـدا نقـشه          . موافقت کردم، خوشحال شدم   

  . رود  مینژاد انسان دارد و تاریخ دائما به سمت و سوي آن هدف و نقشه نهائی

 .کند  میو اینک از طریق کلیسایش کار. اقدام کردها  مان خدا از طریق قومزیک 

کردنـد، ولـی یـک روز از          مـی   که او را مـسخره      شد یم کسانی سلیک زمان عیسی ت   

  . گیرد  میدشمنانش انتقام

خدائی که . گنجید  نمیگنجید، در طرح دیگري میاش  مان در نقشهزآنچه که یک 

ظیم کرده است که ارکان و خطـوطش     تنرا  اي   کند برنامه   نمی ش هیچگاه تغییر  تماهی

کند به سوي صـحنه نهـائی و بـسته       می  و همیشه حرکت   ،دائما در حال تغییر است    

  . شدن پرده نمایش

م گفـت دیـدم،     مـی  دم و خواهرانم را   کر  می من در حالی که بیرون پنجره را نگاه       

  » گوئی که اعجاز شفا، مناسب امروز نیست؟  میپس در پاسخ سوال من«
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شـاید بـراي خـدا    . توانیم براي این مورد عمومیت قائـل شـویم    ی ما نمی  ائج« ـ

فا ندهد، و یا حتـی شخـصی را         ششد که شخصی را شفا دهد و دیگري را          باخوب  

من ایمان دارم که خدا هنـوز هـم     .  دیگر شفا ندهد   یکبار در زندگیش شفا دهد و بار      

  شـفا کـنم کـه اعجـاز       مـی  ولـی فکـر   . دهد  می گاهی اگر بیماران دعا کنند، شفایشان     

  » .جایگاه خاص خود را در زمان مسیح و رسوالنش داشته است

  . استیو چرخ مرا از کنار پنجره کنار کشید و مرا به سوي میز برد

دس را گشود و شروع به صحبت کرد و من یاد    در کنار من نشست و کتاب مق      

چونکه این اند،  گرفتم که چگونه اعجازها داراي جایگاه خاصی در زمان مسیح بوده  

. یعنی مـسیح اسـرائیل   ـ  کرد  میی است که ادعانکردند که او هما  میاعجازها ثابت

ت دادند که ملکوت او داراي آن چنـان قـدرتی اسـت کـه اثـرا       میاین اعجازها نشان 

معجزات داراي جایگاه خاصـی در      . مهیب گناه را نظیر مرگ و بیماري، خنثی نماید        

کردند که رسوالن هم کـسانی        می ن معجزات ثابت  همیدوران رسوالن بودند، چون     

باشـند تـا نـوزاد      مـی  کنند برگزیـدگان خـاص مـسیح        می هستند که به درستی ادعا    

کتــابی کــه حــاوي ( رســوالن کتــاب اعمــال. نوپــاي کلیــسا را، راه رفــتن بیاموزنــد

ثبت وقـایع زمـان منحـصر بـه فـردي در            ،  )سرگذشت رسوالن و کارهاي آنهاست    

زمانی منحصر به فرد با مشکالتی منحصر به فرد یعنی که  ـ  تاریخ مردم خدا است

  . در آن زمان مردم نیاز به رهبران مخصوص نظیر رسوالن داشتند

با این وجود مسیح    . وجود نداشتند در گام اول، قبال هیچ هیئت مبلغین مسیحی         

 وظیفه هچ. به پیروان خود سفارش کرد تا خبر انجیل را به سرتاسر جهان برسانند

ند ستتوانـ   مـی  ؟ و بدین ترتیب خدا کلیساي اولیه را با اهداي رهبرانـی کـه             !خطیري

 43: 2 کتاب اعمال رسـوالن      رد. معجزه کنند، یاري کرد تا به این مهم پرداخته شود         

همه خلق ترسیدند و معجزات و عالمات بـسیار از دسـت رسـوالن،         «یم که   نواخ می

  » .گشت  میصادر
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یک مشکل منحصر به فرد دیگر کلیساي اولیـه اغتـشاشی بـود کـه در نتیجـه                  

 من خواست تا خود را پدر یک         از استیو. مسیحی شدن یهودیان به وجود آمده بود      

و در قرن اول در فلـسطین       اند   همسیحی شد ها   خانواده یهودي فرض کنم که تازگی     

جانی تصورش را بکن، قوم تـو قرنهـا بـا        «:او پوزخندي زد و گفت      . کنند  می زندگی

وفاداري شریعت یهود را در رابطه با عرضه قربانی انجـام داده انـد، همـه پـسران              

و بـا غیـر یهویـان نشـست و      انـد    اند، غذاهاي خاصی را نخورده     خود را ختنه کرده   

. انـد  ی شـدن رهـا کـرده     مـسیح طبیعاً طریق قدیمی زندگی را با       . اند برخاست نکرده 

یک روز بهترین دوست شما کـه او هـم   . گذشته از آن شما هنوز هم یهودي هستید    

  . دهد  می خبر جدیدي به شما،یک یهودي مسیحی شده است

   »سالم پیرمرد، شنیده اي؟« -

   »چی را شنیده ام؟« -

دا بر صلیب به عنوان آخرین قربانی بـراي         یک تحول بزرگ، چونکه پسر خ     « -

   ».گناه مرده است، دیگر نیازي نیست که ما حیوانات را در معبد، قربانی کنیم

لت درسـت   عقآیا  «ید  ئگو  می و شما در حالیکه دهانتان از تعجب بازمانده است        

من به عیسی ایمـان دارم ولـی مـا بایـد همچنـان              ! کند؟ قربانی نگذرانیم؟ نه     می کار

ایـن نیـست، دیگـر    اش  عجله نکن، همـه « : گوید  می مخاطبش به او  ».ی بگذرانیم ناقرب

اید   افتاده فه سر ه شما که از شدت غضب ب      ».لزومی ندارد پسران خود را ختنه کنیم      

  و سـرفه تـان     »...تـوانی  چگونـه مـی   .. .چـرا !پسران خود را ختنـه نکنـیم      «گوئید   می

  . گیرد می

توانیم هر نـوع گوشـتی را کـه دوسـت داریـم             ما می  : بیشتر خبراما باز هم    «ـ  

! بخوریم، و ما باید تمام غیر یهودیان را به عنوان برادر خود دوست داشته باشـیم               

دعوت کـنم کـه     ام   یوس مار کوس پیر را به خانه      والفخواهم شما و      می در واقع من  

   ».وشت خوك بخوریمگامشب شام 
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  »».هرگز!! خوك بان س والویفمن گوشت خوك بخورم، آنهم با ! من؟«ـ 

بسیار «ان گفت   ست این دا  لاو بعد از نق   . گرفتام   من از نمایش نامه استیو خنده     

یـان یهودیـان و مـسیحان غیـر     متوانی مشکالتی را حدس بزنی که در      می وخوب ت 

در آن زمان وجود بعضی از رسوالن و رهبران مـورد           . یهودي به وجود آمده بود    

ول، کـه توانـست مـشکالت را رفـع و دعواهـا را               رسـ  سقبول عامه مردم نظیر پول    

  » .خاتمه دهد، ضروري بود

دیل به دوره خاصـی     باو به بیان موارد دیگري پرداخت که عصر رسوالن را ت          

 جدید به شـکل امـروزي وجـود نداشـت و تعلیمـات         دهدر آن زمان ع   . ندبودنموده  

  بـه  ح القدس هر چند که رو   .  شود فن بود به سادگی فراموش و یا تحری       ممکمسیح  

بعضی از مسیحیان نبوت و مکاشفه عطا کرده بود که این فاصله را تا زمان نوشته 

  . انی وجود داشتندوادان فرایشد، اما نشدن کامل عهد جدید، پر کن

معلمان دروغی که بیشتر تشنه ارضاء نفس خود بودند پشت هر درختی کمین          

گله خدا و هدایت آنهـا در جهـت          به   ن و مانند گرگان آماده چنگ انداخت      ندکرده بود 

 وسـیله چونکه استاندارد مطلقی به نام عهد جدید وجود نداشت تا بـدان             . دنخطا بو 

 در آن شـرایط   را هدایت گلهکهحقیقت سنجیده شود، رسوالن مردان خدائی بودند       

حـال،  .  به طریق خطا بـاز دارنـد       رفتند و کلیسا را محافظت کرده از        نریبر عهده بگ  

ه شیادان و رسوالن دروغـین در اطـراف و اکنـاف، رسـوالن واقعـی                وجود آن هم  

به کلیساي اش   رسول در نامهپولستوانستند حقانیت خود را ثابت کنند؟   میچگونه

کند که مردم به خاطر ثابت قدمیش و   میدهد، او ادعا  می پاسخ این سوال رانتسقر

موقعیتش در رسالت و خدمت به مردم      
16
ک رسـول واقعـی قبـول        او را به عنوان ی     ،

بـه درسـتی کـه     «:12: 12شود در دوم قرنتیان      دارند، ولی دفاعیه نهائی او یافت می      

  » .ان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشتمیعالمت رسول در 

معجزات هدفی قطعی بودند براي نورپردازي مردانی که خـدا منـصوب کـرده              
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مچنین وزنه و توانائی خاصی به آنها بخشید کـه           خدا ه  ،بود براي هدایت کلیسایش   

. یافتنـد   مـی عالوه بر اعمال معجزات، دیگران نیز تحت هدایت آنان عطاي اعجـاز را            

گرفتـه اسـت، نـه کـسانی کـه            مـی  ظاهرا اعمال اعجاز تنها توسط رسوالن صورت      

رسول نبودند
17

 .  

  » .مردانی خاصی براي دورانی خاص«!بله 

در واقـع آنهـا داراي چنـان ویژگـی          . ست ماهیت رسـوالن   نیا«: استیو ادامه داد  

خوانیم که کلیـت کلیـسا بربنیـان          می 20: 2 افسسیان   خاصی بودند که در رساله به     

. خود مسیح بوداش   بنائی که سنگ زاویه.عهد جدید بنا گردیدهاي  رسوالن و نبوت

   .و این مقام و افتخار و موقعیتی است که به بقیه ما داده نشده است

  » ....باشند، در قفسه کتابت نگاه کن  میبه آن همه کتابی که در مورد شفا

ا رمـن خـودم ایـن یکـی         « ،در این وقت استیو کتابی برداشت و متفکرانه گفـت         

  . و شروع به ورق زدن کتاب کرد»  چیزي را در اینجا نشانت بدهمرابگذ. ام خوانده

 خطاب بـه  8: 10ی متر انجیل در اینجا نویسنده سخنانی را که عیسی د ـ  ینبب«

اهر ط را   ابرصانبیماران را شفا دهید،     «  نقل قول نموده است    ، نفر گردانش گفته   12

» دهیـد  ب مفـت ایـد،    افتـه ی مفـت سازید، مردگان را زنده کنید، دیوها را بیرون کنیـد،           

درسـت در  «پاراگراف بعـد حرکـت کـرد و گفـت          و  انگشتان استیو به پایین صفحه      

 بایـد بهتـر از   که ما همخواهد به ما بگوید      می  با نقل قول این آیه     هدهمین جا نویسن  

جانی اگر سخنان عیسی مستقیما خطاب به ما بود، این بدین معنی . آنها اعجاز کنیم  

   !توانستیم، مردگان را زنده کنیم  میبود که همه ما

یک چیز دیگر، مهم نیست که ما باور داشته باشیم که معجـزات در آن زمـان             «

ما نباید انتظار داشته باشـیم  : یک مورد قطعی است  . نسبت به امروز چقدر بوده اند     

 همـان کـار را امـروز هـم          ،که آنچه خدا دیروز به عنوان اثبات رسوالن انجام داده         

و لباسـهاي قـوم     هـا    بایست همانطور که کفـش      می اگر اینچنین بود خدا   . انجام دهد 
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اسرائیل در طی چند سال بیابانگردي     
18

و لباسهاي ما را    ها   سالم نگاه داشت، کفش   ،  

  » !هم سالم نگه دارد

توانیم چیزهاي بیشتري راجـع      سخنان استیو به دلم نشست، هر چند که ما می         

تـوانیم هـر     بدین معنـی نیـست کـه مـی         به رسوالن بخوانیم و یاد بگیریم، اما الزاماً       

ا در زمانی که کلیسا شدیدا خدا آنها ر.  ما نیز انجام دهیم،کاري که آنها انجام دادند

تـوانیم هـر     ما باید بجاي اینکه حسادت کنیم که چرا نمی        . نیازمند آنان بود، فرستاد   

 کنـیم کـه     يرزااسـگ پکاري که رسوالن انجام دادند، انجام دهیم، حکمت خـدا را س           

رسوالن را به عنوان هدایاي خاص و با شایستگی هائی متناسب با دورانـشان، بـه     

خاصی که متناسـب بـا      هاي   و همچنین خدا را شکر کنیم بخاطر فیض       ه است   دما دا 

  . دوران ما به ما ارزانی داشته است

ی از نیمـه شـب      سـ بارش برف پایان یافته بود، آتش خـاموش شـده بـود و پا             

 در حـالی کـه    وکـشید اي   اسـتیو خمیـازه  .مدگذشته بود که به بـستر خـواب خزیـ         

  . ا را برداشتخالی کوکهاي  خواست بیرون رود بطري می

من طی این سـالیان بـا   . جانی این گفتگوها برایم آسان نبود     «: مکثی کرد و گفت   

گر در جهان یک نفر باشد کـه  ا.  در ویلچر با این سواالت درگیر بوده امومشاهده ت 

  » . را بر سرپایش ببیند، اون منمتودوست داشته باشد 

  ازت .ه همه چیز را بپـذیري     خواهم که کورکوران    نمی من از تو  . می دانم استیو  «

  » .خواهم امشب با قلبی باز دعا کنی می

  .خواننده عزیزم به شما بگویم، اهخو می همان چیزي است که تو این درس
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  فصل چهاردهم 

  ها  دعاها و وعده

من در ! آیند  می خواندیم به نظر واضحطاما آیاتی که ما در کلیساي کوچک بلو

رسـند   کـنم کـه بـه نظـر مـی           مـی  اب مقدس صحبت  کتهاي   مورد آن دسته از وعده    

اند، از جمله دعا براي شـفا،        مستجاب شدن دعاي تمامی مسیحیان را تضمین کرده       

  گویم؟   میبه خاطر دارید کدام آیات را

و هر چیزي را که به اسم من سؤال کنید بجا خواهم آورد تا پـدر در     «

 را بجـا خـواهم   اگر چیزي به اسم من طلب کنیـد مـن آن          . یابدپسر جالل   

  .)14ـ13:14یوحنا  (آورد

گویم هر که بدین کوه گوید منتقـل شـده،           زیرا که هرآینه به شما می     

به دریا افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکـه یقـین دارد کـه                 

بنـابراین بـه    . شود، هر آینه هر آنچه گوید بدو عطا شود         آنچه گوید می  

کنیـد، یقـین بدانیـد کـه آن را           مـی گویم آنچه در عبـادت سـؤال         شما می 

  .)24ـ23:11مرقس (اید و به شما عطا خواهد شد  یافته

  .)13:4لپان یف(بخشد  قوت هرچیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می
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ما وعده هـائی در     : رسانند  می 11فصل  این آیات ما را به نکات سوم و چهارم          

 -شود عیسی بطلبیم به ما داده می  کتاب مقدس داریم مبنی بر اینکه هرچه را به نام           

   .از جمله سالمتی

 ینآخر. اند باشند و مشکلی را در ذهن ما ایجاد کرده میاي  کننده جگیاینها آیات  

افکنـد، کـی بـود؟ آیـا مـسیحان            مـی  باري که مشاهده کردید کوه خود را بـه دریـا          

قتـی کـه    یفتاده اسـت؟ و   نند که هرگز اتفاق     نک  می ست براي تحقق چیزي دعا    وخداد

آنگاه ) گوید  می »نه«ما  به  یعنی وقتی خدا     (گیرند نمیمسیحیان پاسخ دعاي خود را      

 اینکه آنها را سـخنانی       نه توانیم از آنها بپرهیزیم و     با این آیات چه باید کرد؟ نه می       

با این وجود قاب کردن این آیات و قراردادن آن روي دیـوار و            .  بنامیم  بخش تسلی

ي هاها به عنوان کالم خدا، و قول خدا مبنی بر اینکه تمام دعا سپس نگاه کردن به آن    

من خودم اولین کـسی  . آورد  میما مستجاب خواهند شد، انتظاراتی در ما به وجود   

دعاهـایم از پـس دیوارهـا    ام  کنم گاهی اوقات احساس کرده  میهم بود که تائید   اخو

   ؟یدآیا شما نیز چنین حسی دار. به آسمان برسنداند  نتوانسته

دانم چه دالیلی وجود دارند که چـرا خـدا بعـضی دعاهـا را              نمی اینک من واقعا  

ولـی بـه   . دانم  نمی من واقعا معنی کامل این آیات را    .کند و برخی را نه      می مستجاب

مختلف کتاب مقدس و تفسیر آنها در نور        هاي   که مقایسه بخش  ام   این نتیجه رسیده  

  . یکدیگر، بسیار مفید است

وقتـی  .  خود را براي استجابت دعا حفظ کرده است        خدا یقیناً حق  چرا؟  میدانید  

توجه کنیـد مـن      «: گفت  می را به شاگردانش داد، در واقع به آنها       ها   عیسی این وعده  

دهم در اجراي این رسالت هرچه را   میگمارم و من قول  میشما را به اجراي امري   

ما کوهی قرار گرفتـه اسـت، از         ش هاگر در سررا  . الزم داشته باشید، خواهید داشت    

و آن شـاگردان در     » . راه شـما خـواهم برداشـت       ر و من آن مانع را از س       دطبیبمن  

  . مسیر رسالت خود واقعاً مشاهده کردند که خدا به وعده خود وفا کرد
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 شرط براي تـضمین اسـتجابت       دوه خدا   کام   ولی همچنین به این نتیجه رسیده     

 اینکـه دعاهـاي مـا بـر     و دومباط نزدیک با او باشـیم   اول اینکه در ارت.دعاها، دارد 

  . طبق اراده او باشد

  ارتباط با خدا 

وقتی من یک شاگرد دبیرستان بودم، مانند بسیاري از مـسیحیان خـود را در               

از ام   من به مسیح بـه عنـوان نجـات دهنـده          . مرکز زندگی قرارداده بودم، نه خدا را      

 وقتی به خـدا  .دادم  میا که درست بود انجام متوکل بودم و کم و بیش آنچه ر       ،گناه

تواند براي مـن      می خدا چه کاري  « این بود که     م مورد اساسی در ذهن    ،کردم  می فکر

قاعدتا این خـدا وجـود      » بخشد؟  می انجام دهد؟ چون خدمت به مسیح به من شادي        

ه خـدا   کـ من فراموش کرده بودم     » .دارد تا مرا خوشحال کند و دعاهاي مرا بشنود        

اگـر خـدا فقـط      «کـردم     می تظار دارد که فرزندانش مقدس باشند و خود را توجیه         ان

 یخواهد، پس قطعا دعاهاي مرا مستجاب خواهد کرد، حتـ           می را براي من  ها   بهترین

  » .اگر دقیقا چون فرشتگان نباشم

 را ورق مزامیـر  یک روز وقتی در هنگام پرسـتش  . بودن من درست    هولی انگیز 

 داشـتم، خداونـد مـرا       می اگر بدي را در دل خود منظور      «: رسیدمزدم به این آیه      می

کـردم خـدا      مـی   خوب این چگونه خواهد شـد؟ مـن فکـر          .)18: 66امیر  مز(»شنید نمی

. گفتنـد   مـی شنود ولی سالها بعد آیات دیگـري یـافتم کـه همـین را      می دعاي همه را  

تم، فـ گ  مـی  دممن بـا خـو    . گوید که دعاي عادالن قوي و موثر است         می 16: 5یعقوب  

ست نگران باشم، چونکه من مسیحی هستم و نزد خدا عادل محسوب            یخوب الزم ن  

ولی یکنفر به مـن گفـت یعقـوب از     . کنم  می و دیگر مهم نیست چگونه زندگی     ام   شده

بس کـرده اسـت، سـخن نگفتـه اسـت، بلکـه             ملـ آن نوع عدالتی که خدا مـا را بـدان           

خواهم خدا به حرفم   میی دیگر اگر منبه کالم. منظورش اطاعت عادالنه از خداست

  . گوش بدهد، بهتر است خوم اول به حرف او گوش دهم
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پطرس این رهنمود را به رهنمود یعقوب افزوده است مبنی بر اینکه اگر مردان              

رانـشان  س محترمانه با هم،ن توسط خود شنیده شود  یشاخواهند دعاها   می مسیحی

 بخـاطر   .)7: 3اول پطرس   (»  باز داشته نشود   تادعاهاي شما «افزاید    می رفتار کنند و  

 کننـده را در اناجیـل      یجگـ هـاي    داشته باشید که پطرس آنگاه که عیـسی ایـن وعـده           

دعـا چـون    «د کـه    کرداد، حضور داشت، ولی چنین برداشتی از سخنان عیسی ن          می

 دیگر .چک سفید امضائی است که فقط کافیست مبلغ دلخواه خود را در آن بنویسید

ت که شرایط روحانی شما چگونه باشد، و خدا قول داده است که چـک را                مهم نیس 

  » .کند  میبراي ما نقد

کند که پاسخ تلفنـی خـود را از           می خدا فقط مسیحان وفاداري را تضمین     ! خیر

 خـدا بایـد    بـا گیرند، اما ایماندارانی که به قهقرا رفتـه انـد، در ایـن مکالمـه           می او اناً 

ندارنـد جـز اینکـه      اي   مـزاحم باشـند، و چـاره      هـاي     سیگنال انتظار اشغال تلفن و یا    

  » .ببخشید، متأسفم«بشنوند 

 7: 15را داد مجهز به آنچه بود که در انجیل یوحنـا  ها  خود عیسی که این وعده    

اگر در من بمانید و کالم من در شـما بمانـد آنچـه بطلبیـد بـراي شـما        «:آمده است 

  » .خواهد شد

گوید که در ارتباط      می ، او از آن نوع زندگی سخن      »یددر من بمان  «گوید    می خدا

  . نزدیک با او باشد، نه ارتباط گاهگاهی

. کـردم   مـی وقتی من در دبیرستان بودم در مسابقات باشگاهی زیادي شـرکت    

دادیم تـا بـه پایـان خـط           می زد ما شادمانه مسابقه     می وقتی داور سوت مسابقه را    

 بسکتبال رکودکانی که توپ را بجاي اینکه به تواي که مانند     عده بودندبرسیم، ولی   

کوبیدند و قبل از اینکه ما به خـط پایـان             می همسایه يها پرتاب کنند، به درو پنجره    

 در پایان مسابقه، همه دویده بودیم ولـی        .ماندند  می  آنها در نیمه راه    ،رسیده باشیم 

  . تعدادي دیرتر به مقصد رسیدند
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باشـیم، دلیلـی     مـی  وجـد و شـوق روحـانی پـر         یک ازبه همان ترتیب وقتی ما      

شوق و ذوق ناگهانی بد نیست ولی ممکن است      . نخواهد بود که در مسیح مانده ایم      

سـوپر  «توانیم یک هفتـه      که ما می  ام   فهمیدهام   من از تجارب شخصی   . فریبنده باشد 

  . باشیم و هفته دیگر مایوس شویم» یحیسم

 را کـه بطـور مـستمر او را پیـروي     دهد کـه پاسـخ کـسانی          می اینک خدا وعده  

البته همه مـسیحیان پـستی و بلنـدهاي خـاص خـود را دارنـد،       . کنند، خواهد داد  می

بهترین مسیحیان هم در این جهان بـه        . کنم  نمی بنابراین من راجع به تکامل صحبت     

ولی چونکه خدا بینهایت فیاض است، گاهی اوقات ممکن است حتی      . رسند  نمی کمال

  . ی کامل با او نیستیم، بشنودمگامرا که در هدعاي مایانی 

تـوانیم انتظـار داشـته       مسیح زیست کنیم، بیـشتر مـی        در ولی هرچه بیشتر که   

  . باشیم که دعاهایمان شنیده شود

  » .اگر کالم من در شما بماند«عیسی وقتی گفت در او بمانیم، افزود که 

 تنش در ایـن دنیـا     زیـس  او اشاره به چیزي بیشتر از آنچه که در هنگـام             نسخ

، با خط قرمز    انمقدس خودم  ي بیشتر از آنچه بود که در کتاب       چیز. باشد  می ،گفت

  . کشیم تا به خاطر داشته باشیم  میزیرش را خط

او کل کتاب مقدس را مدنظر داشت چونکـه روح مـسیح تمـامی کتـب را الهـام              

رفتـه و   کالم خدا درما مانـدن بـدین معنـی نیـست بـه مدرسـه دینـی                  . نموده است 

 و نه حفظ کردن کالم است تا بالفاصـله بـه اسـامی و مکانهـا                 مالتحصیل شوی  فارغ

 همادرخوانـد «گـذارد تـا بدانـد         می مته به خشخاش  کسی  وقتی  . اشاره کرده باشیم  

توانید حافظ کل کتاب مقـدس       شما می . دهد  می انجاماي   کار بیهوده » کریا، کی بود  ز

مـن  . هایتان نداشته باشـد    حال، اثري بر جان   ات مسیحی باشید، ولی در عین       یو اله 

افتن یـ کنم مقصود مسیح بارها و بارها مراجعه به کتاب مقدس است بـراي        می فکر

 مثل دیدگاه داود، آنگـاه کـه      . خوشنود کردن خدا و سپاسگزاري از او       ةهاي تاز  راه
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 زامیرم(» کالم تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم             «: نویسد می

119: 11(.   

گامی بـا خـدا و مانـدن در       مبنابراین براي مستجاب شدن دعاهایمان نیازمند ه      

ترسم که بسیاري از ما خواستار قدرت دعائی چـون    میولی من. باشیم  می کالم او 

گـاهی مـا بـه خطـا در         .  باشیم بی آنکه شاگردي او را کرده باشـیم         سدعاهاي پول 

 یک نوع ماشین خود کار عظیم در آسـمان اسـت     اندیشیم که او    می مورد خدا چنین  

ولی خدا یک   . گیریم  می نمائیم و پاسخ الزم را از او        می که دعاهاي خود را وارد آن     

پرسـد    مـی  خواهرم کتی از خواهر دیگـرم جـی       . او یک شخص است   . ماشین نیست 

و این بـدین جهـت اسـت کـه          » ممکن است ماشین تو را امشب ازت قرض بگیرم ؟         «

 ش با او خوب است و کالًدخوررست دارد بوبه جی نزدیک است، او را دکتی خیلی 

  . با او دارداي  ارتباط بسیار صمیمی و سازنده

یک دوست فرضی جی هستید و اینک دو سال است از هم خبري             که  ولی شما   

ست قدیمی بروید، آنهم دور این یدا ندارید که یک روز به د     را ندارید قطعا انتظار آن   

  . یدبگیرض قریزه که اتومبیل او را با این انگ

توانیم از خدا انتظار داشته باشیم هرگاه دچـار         به همین ترتیب است که ما نمی      

دوان دوان نزدش برویم و از او چیزي بخواهیم، و او خواسـته مـا       مای مشکلی شده 

توانیم انتظار شـفا و      ه که نزدیک تر به او هستیم نمی       ارا برآورده سازد و حتی آنگ     

کنـیم تـا خـدا را     زیرا که مـا زنـدگی مـی      .  چیزي دیگري را از دور داشته باشیم       هر

طلبـیم و بـه     مـی ما فروتنانـه از او . خدمت کنیم، نه اینکه در انتظار خدمت او باشیم    

هرچه سـوال   «فرماید    می پس آنچنانکه یوحناي رسول   س. خاطر داریم که او کیست    

داریم و بـه آنچـه پـسندیده        می او را نگاه  ت که احکام    هج یابیم، از آن    می کنیم از او  

   .)22: 3اول یوحنا (نمائیم   میست عملوا
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  اراده خدا 

در ایـد   فت، چنانچه شـما مـسیحی باشـید و واقعـا تـالش کـرده       گولی چه باید    

مسیح بمانید ولی هنوز هم بیمار هـستید؟ شـاید ایـن بیمـاري یـک سـرماخوردگی        

 پس از چهار جلسه دعاي شفا و دعاها  ساده باشد و شاید سرطان خون باشد ولی       

کجاي کار غلط اسـت؟ شـاید شـما قلـب           . بسیار، هنوز هم بیمار باشید    هاي   و اشک 

خود را براي یافتن گناهانی پنهان کاوش کنید، تا اینکه سرانجام گناهی بـراي خـود      

شاید صفحاتی چند از کتـاب مقـدس        . اختراع کنید و بدان اعتراف کرده و شفا یابید        

اما هرچه که . ه چندین قول مختلف را نشانه گذاري کرده اید، پاره شده باشدشما ک

 و کـاري . دئیـ نما  مـی  خدا را بـر او یـادآوري       هاي وعدهگیرید و     می تلفن آسمانی را  

اگر شرایط شـما چنـین اسـت،        . کنید تا خدا شما را شفا دهد، اما باز هم بیمارید           می

مسیحیان دیگر مثل شما هستند و من نیز از ته بدانید که تنها نیستید، هزاران نفر از 

دانم وقتی دوستان مسیحی خیرخواهانـه        می کنم زیرا دقیقا    می دل با شما همدردي   

 از نگریـستن بـه   بعـد ولی .  چه حسی دارید  ، شرایطم را باید بپذیرم    ندگوی  می به من 

مجبور . مانند  میافتن دلیلی مبنی بر اینکه چرا دعاهاي شفا بی پاسخ     یهر سو براي    

در آنجـا بـود کـه بـه     . شدم به کالم خدا برگردم و نگاه دقیق تـري بـه آن بینـدازم            

چیزهائی دست یافتم که نه تنها بـه سـوالم در مـورد شـفاي خـدائی بلکـه بـه کـل                       

ایـن مـورد    . ماجراي اینکه چرا خدا رنج مسیحی را مجاز داشته است، پاسخ دادنـد            

  . اي است هساد

 حاصـل نـشده     يتا شفا یابید، اما تغییـر     اید   ري زده اگر تاکنون دست به هر کا     

است، آیا با این تصور که شرایط کنونی شما اینست که خدا در حکمت عالیه خـود                 

  اراده کرده است که چنین باشید، آزرده خاطر شده اید؟ 

بیند که رسولی چون یوحنا که وعده خدا را مبنی بر اینکه هرچه را که            می شما

دریافت کرددر کنارش نیز گفت کـه خـدا     )13: 14یوحنا  (یابیم    می بنام عیسی بطلبیم،  
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خوانیم   می 14: 5در رساله اول یوحنا     .  این وعده شرطی قائل شده است       تحقق براي

و اینست آن دلیري که نزد وي داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نمائیم، ما                 «

  » .شنود  میرا

کنـیم دوسـت داریـم       چه را فکر می   اگرهر. در اینجا مطرح شده است    » اگر«یک  

و یـا  ... کننـد   مـی و یا تقاضاي مواردي را بنمائیم که زندگی ما را آسان .تقاضا کنیم 

اما خواهان اراده خدا نباشیم، بـدان       ... م خواسته خداست  یکن  می هرچیزي که تصور  

دهد که بـا اراده او        می  دعاهاي ما را در صورتی پاسخ       خدا چونکه. یابیم  نمی دست

ولی چگونه ممکن است اراده خدا بر نفی یک در خواسـت مـسیحی،              . هنگ باشد هما

  چون در خواست شفا باشد؟ 

. شود گفت که هدف کلـی ایـن کتـاب رسـیدن بـه پاسـخ ایـن سـوال اسـت                      می

. باشـند   مـی  صفحات کتاب مقدس سرشار از منافعی است که ناشی از رنـج و درد             

دارد   میین جهان گرفته و ما را بر آن   درد و ناراحتی فکر ما را از چیزهاي گذراي ا         

دارد کـالم خـدا را کـه در قفــسه      مـی درد و رنـج مـا را بـر آن   . بـه خـدا بیندیـشیم   

. میمان گرد و خاك برخود گرفته است بر داریم و بیـشتر بـدان توجـه کنـ                  کتابخانه

دارنـد بـه خـدا متوکـل         مـی  زنند و ما را بـر آن        می بر ارکان غرور ما ضربه    ها   رنج

گیریم خدا را بهتر بشناسیم، چونکه وقتی ما       می آنگاه یاد ) 9: 1ان  یدوم قرنت (شویم  

کنیم که او    گیریم به کسی اعتماد داشته باشیم، در واقع به سوئی حرکت می             می یاد

 مشکالت فرصت ستایش خدا را، هر چند که مشکل است، به ما           . را بیشتر بشناسیم  

کنـد او    مـی د و بر دنیاي روحانی ثابـت      ساز  می این مورد خدا را خوشنود    . دهند می

 و بـه مـا نیـز چیزهـائی را اثبـات           . در الهام چنان وفاداري اي، چقـدر عظـیم اسـت          

  . دهد که عمق التزام و تعهد خود را نسبت به او بسنجیم  می به ما مقیاسی-کند می

 خداست، باشد که مـا را بـه گنـاه         هبعضی اوقات بیماري حاصل تأدیب و تزکی      

  ). 1: 4 اول پطرس 30: 29: 11اول قرنتیان (نماید خود آگاه 
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سـت دارد، چونکـه هـر پـدر     وکنـد کـه خـدا مـا را د       می و این مورد به ما ثابت     

بعـضی اوقـات خـدا از       . )6-5: 12عبرانیـان   (کننـد     می مهربانی فرزند خود را تأدیب    

 ستفادهباشند، ا  میبراي کمک به ما در ارتباط با کسانی که دچار درد و رنج      ها   رنج

هـاي   بـود رنـج     می اگر جز این  . و این بحث ادامه دارد    ) 4- 3: 1دوم قرنتیان   (کند   می

ان انیـ عبر(زیست باید چیزهائی به ما گفته باشند          می عیسی آنگاه که بر روي زمین     

آیا باید از خـدا چیـزي کمتـر از          «و باید ما را وادار به پرسش این سوال کنند           ) 1: 2

  » عیسی بطلبیم؟

 اگر گردنم شکسته بود، اینک کجا بودم، بـه          ،کنم  می ی اوقات وقتی فکر   من گاه 

دانستم که چـرا خـدا احتمـاال ایـن وضـعیت را               نمی من در گام اول   . لرزم  می خودم

خـدا بـا ایـن وضـعیت مـن جـالل            . دانم  می کنبراي من خواسته است، ولی قطعا ای      

 ایـن درد چقـدر غنـی    بـا باور نکنیـد   شما شاید   !یابد، تا سالم بودن من      می بیشتري

د کـه او    ی از او تشکر کنید و مطمئن باشـ        ،خواهد شما را شفا دهد    ناگر خدا   . شده ام 

  . دالیل خود را دارد

یز چون تو فکر کنیم و انتظار نداشته باشیم  نجانی اگر ما«اي بگویند  اید عدهش

اده تـو  که خدا ما را شفا دهد، ختم دعا براي شفا با این جمله که اگـر بـر حـسب ار            

 آیا باید تالش کنیم تا بـا خـدا در تمـاس    .باشد، عمال نشان دهنده فقدان ایمان است  

  » دعا کنیم؟اش  باشیم تا در هر حالتی با ایمان و اعتقاد کامل بر طبق اراده

خـدا  ! ولی چنین حالتی چقدر در تضاد است با دیدگاه کتاب مقدس از خداي ما          

 : توانیم او را در ذهن خود تـصویر کنـیم           نمی آنچنان فوق از ما است که ما هیچگاه       

ور رسی است احکـام     غچقدر بعید از از     ! ي و حکمت و علم خدا     ندهی عمق دولتم  ز«

ته نـس ت کـه رأي خداونـد را دا       سزیـرا کیـ   ! ويهاي   او و فوق از کاوش است طریق      

  ). 34 ـ 33: 11یان مرو(» شیر او شده ؟مباشد؟ یا که 

 یعقـوب بـه مـا     . داننـد   که همیشه فکر خـدا را مـی        کاتبان عهد جدید ادعا کردند    
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اگر خـدا   «بلکه باید بگوئیم    » کنیم فردا چنین و چنان می    « نباید بگوئیم    که ما گوید   می

   .)15: 4یعقوب (» کنیم  مانیم و چنین و چنان می  میبخواهد زنده

 تقاضـا کردنـد نزدشـان بمانـد و آنهـا را           س از پـول   تسوقتی که مسیحیان قرن   

اگر خدا  «:  بلکه صرفا گفت،تواند فکر خدا را بخواند  می تظاهر نکرد که اوهد،تعلیم د

  ). 21: 18اعمال (» بخواهد، باز به نزد شما خواهم برگشت

 وچنانچـه اراده تـ  «یکی از علل اساسی اینکه ما باید دعاي خـود را بـا عبـارت           

اراده خدا کاري   پایان دهیم، اینست که اشتباه کردن و سوء تعبیر نمودن           » باشد می

آسان است، بارها و بارها من با این باور دعا کرده ام، که دعایم موجب جالل خـدا     

  : شود، در حالی که عمال براي افتخار یافتن خودم، دعا کرده ام می

فکر ها    رفتار کنم که بچه     طوري اريذکنم نگ   می خدایا وقتی در کالس صحبت    «

 پس اگـر  ».ودش مخدوش نامتدین ترتیب  باشند و ب    می کنند همه مسیحیان مثل من    

ولی وقتی به اعماق دل . این منظور نظر من بوده است، دعاي من درست بوده است  

گذشـت ایـن بـود کـه          مـی  کنم آنچه که واقعا در فکـرم        می کنم فکر   می خود مراجعه 

دانست آنچـه کـه      می شاید خدا » .خواستم شهرتم را از دست بدهم       من نمی  ...یاخدا«

 دیدگاه خود محوري من در مدرسه بود و اینکه          ،دنک میرتش را مخدوش    واقعا شه 

  . دباش می از سوي من بهتر از دعاي من در خدمت اهداف او معنی  بیاداي سخنان

 گناه آلود باشد، تا نقـشه خـدا را           یا ديناما لزومی ندارد که انگیزه ما خود پس       

ما مثـالی   شـ اجازه دهید بـراي     . توانیم ناخواسته مرتکب اشتباه شویم     ما می . بدانیم

  . بزنم

وهاي سیاه و چهره جـذاب کـه         م عصر یک روز در سال گذشته مرد جوانی با        

رسید و هرگز او را قبال ندیده بودم به خانه ما آمد و تقاضا                می ت ساله به نظر   بیس

خواهرم جی او را دعوت کرد که وارد شود و هر دوي مـا را    . نمود مرا مالقات کند   

 که او اینهمـه راه      مدر طی این گفتگو متوجه شد     .  تا با هم صحبت کنیم     تنها گذاشت 
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او هیجان  . در جنوب غربی فقط براي مالقات من رانندگی کرده است         اش   را از خانه  

زده به من گفت که خدا به او گفته است که من همسر او خواهم شد و او باید به من 

راده خدا بر این قرار گرفته است که        کرد که ا    می او چنین فکر  . پیشنهاد ازدواج بدهد  

 وقتی به او گفتم که دهمین نفري است که در طی این دو سال .ما با هم ازدواج کنیم

 آیـا خـدا او را گمـراه         .به آنها گفته است با من ازدواج کنند، بسیار تعجب کـرد           خدا  

  کرده بود؟آیا خدا آن نه نفر را هم گمراه کرده بود؟ 

اي اغتـشاش   خـد  ،خـدا . تاهمان به این نتیجـه رسـیدیم      ما پس از بحث کو    ! خیر

یم کـه خـدا اینگونـه تفـسیر         ئامـ ایـن   . خدا خداي گمراه کننـده نیـست      . رین نیست فآ

 ـ  بهتري براي کشف اراده خدا پرداختیمهاي  سپس به صحبت در باره راه. کنیم می

 را رمـسیحان بـالغ و انتظـار بـراي اینکـه خـدا کـدام د               بـا    مـشاوره    ، کالم او  ندمان

او متقاعد  . در اینجا بود که آن مرد جوان خانه ما را ترك کرد           . بندد  می گشاید و  می

شده بود که خدا با او شوخی نکرده بـود و چیزهـائی یـاد گرفـت کـه در برگـشت                      

  . آسوده تر رانندگی کند

تقاضاي شفا از خدا قبل از هر چیز مستلزم فروتنـی و خـود انکـاري اسـت و                   

عیسی به زیبـائی ایـن مـورد را در دعـاي خـودش در            .  او پس واگذاري پاسخ به   س

عیسی نومیدانه آرزو کـرد تـا از شـکنجه صـلیب            .  ساخته است  ن روش ،جتسیمانی

اي پدر اگر بخواهی این پیاله را از من بگـردان، لـیکن نـه بـه            «رهانیده شود و گفت     

   .)42: 22 الوق(» خواهش من بلکه به اراده تو

ر بـود   طتسباشد، م   می »در نام عیسی  «طلبیدن چیزي   قطعا جمله پایانی دعا که      

که اي  در همان روحی که او در تاریک ترین ساعت زندگیش براي رهائی از شکنجه

  . گذاشت  اما همه چیز را به خدا وا دعا کرد،خداي ما برایش مقرر کرده بود

  یم ا نگاه کنید، از چه دوردستی آمده

 هر آنچه که براي  مبنی براینکهداد يانگیز  شگفتاي عدهعیسی به شاگردانش و
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اما سخنان عیسی . دهد  مید، به آنهاه باشن الزم داشتمینزي د در رووانجام کار خ 

ــدرجات   ــایر من ــابو س ــ کت ــدس روش ــا و    ن مق ــق دعاه ــه تحق ــت ک ــاخته اس  س

بایست در خدا   می آنها- شاگردان حداقل داراي دو شرط بوده استهاي درخواست

از آنجا کـه خـدا      . باید در خط اراده خدا باشد       می تقاضاهایشانگر اینکه   دیبمانند و   

را در حال حاضر براي تمام مسیحیان آشکار نماید، اش  نخواسته است تمامی اراده

 .خود را به او عرضه بداریم و منتظر تصمیم او باشیمهاي  بنابراین ما باید خواسته

ي رسیدن به قلـه بیـشتر از         چه خواهد شد؟ برا    ،ولی اگر او تقاضاي ما را نپذیرفت      

) مـردم (عهد جدید تاکید دارد که خدا استفاده از ابزار ضـعیف            . یک راه وجود دارد   

باشد که خودش و نه آنهـا، جـالل         . ست دارد ورا براي انجام کارش در این جهان د       

و رنـج هـا، شـاید خـدا         هـا    یابند و در انوار تمام منافع روحانی در نتیجـه بیمـاري           

ما راهی باشد براي رسیدن به قله، که در پیش پاي ما نهاده هاي  ريبخواهد که بیما

، نحوه نگـرش مـا بـه چیزهـا، فـرق        کنیم میهمچنانکه ما در ایمان خود رشد       . است

لـل  جتوانـد خـود را م    میشد که تنها راهی که خدا  می  زمانی اینچنین تصور   .کند می

اینک مشخص شـده اسـت   آزرد، ولی     می سازد، محو هر درد و رنجی بود که ما را         

  . و دردهاي ما خود را جالل دهدها  تواند از طریق رنج  میه خداک

در رابطه با شفا و سایر معجزات خدا، چونکه آنها جایگـاه خاصـی در دوران                

زندگی عیسی و شاگردان داشتند، بدین معنی نیست که امروز جایگاه خـاص خـود        

  . را از دست داده اند

و یا  » خواهد همه کس شفا یابد      می خدا«بطه با این که     بسیاري هستند که در را    

از ایـن نظـر همـه آنهـا        . کننـد   مـی  گزافه گـوئی  » خواهد هیچ کس شفا یابد      نمی خدا«

  . خواهیم  نمیآوریم چونکه  نمیما چیزي بدست. کنند  میاشتباه

کنـیم، خـدا     ولی نباید بگوئیم هر زمـان کـه مـا در ایمـان بـراي شـفا دعـا مـی                    

  . ه ما راشفا دهدمتعهداست ک
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بودنـد  هـا     مسیحیان خداپرست متحمل دردهـا و رنـج        ،حتی در زمان رسوالن   

 رسول در سفرهایش کـه خـدا او را بـراي شـفا دادن بـسیاري بـه کـاربرد،                     پولس

تیموتـاوس  م  دو(مس را بخاطر اینکه بیمار بود، جایگذارد        فیمجبور شد دوستش تر   

یموتاوس اصرار کرد که    ت به دوستش    سپول 23: 5 در رساله اول تیموتاوس      .)20: 4

وتـاوس  م او به تی   ».سیار خود، شرابی کم میل فرما     بهاي    و ضعف  تمبه جهت شک  «

دردت را به من بگو تا درمانت «یا اینکه » کنبراي وضع خودت بیشتر دعاي «  نگفت

مسیحیان باید براي شفا دعا کنند      » .براي اوضاع خودت کاري بکن    «بلکه گفت   » کنم

  . که الزاما یک جاي کار غلط استندرکنکخدا تقاضاي آنان رانپذیرفت نباید فولی اگر

ی نهـائی  حدر آخر ما نباید خود را با این باور فریب دهـیم کـه معجـزات سـال                

هر چند که عیسی انـواع معجـزات را         . باشند  می  دنیاي گناه کار   نبراي متقاعد نمود  

تـو  اگر   «: اي به طعنه گفتند     عده ام داد، ولی در پایان زندگیش     نجالل زندگیش ا  خدر  

عیـسی قبـل از   » .تـا بـه تـو ایمـان آوریـم         .  مسیح هستی از صلیب پـائین بیـا        واقعاً

مصلوب شدن به شـاگردانش گفـت آن نـسل مخـصوصا چونکـه شـاهد معجـزات                 

 مـا   .)24: 15یوحنـا   (فراوانی از او بودند، گناهکارند، چون دیدند و ایمـان نیاوردنـد             

اشیم که اگر دل انسان نسبت به خدا در گناه سخت شـده باشـد               توانیم مطمئن ب   می

تواند فکر او را عوض کنـد مگـر اینکـه روح القـدس               نمی ت خدائی آیحتی بزرگترین   

  . چشمانش را باز کند

ین مـ م به ز  میز گفتم از روي      قبل فصلبخاطر دارید همان کتابی را که چند         آیا

  افتاد؟ 

شـد کـه دسـتانم را         مـی  چه خوب . ردارمتوانم آن را ب     نمی خوب، من هنوز هم   

دوباره به کار ببرم تا بتوانم آن کتاب را بردارم ولی این آرزوي من برآورده نشد،         

چونکه فلج بودنم مرا به خدا نزدیک تر نموده است و نوعی سالمتی روحانی به من 

ال بـودن و بـر روي پاهـایم بـودن،           ععرضه داشته است که آن را با صدها سال ف         

  . کنم  نمیهمبادل
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  بخش چهارم 

   شوند می نفترسد قطعات پازل با هم ج  میوقتی به نظر
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   15فصل 

  بگذارید خدا، خدا باشد 

  

در مدت یکسال اولی که در بیمارستان بودم، بعـضی اوقـات کتـاب مقـدس را                 

 کتـاب   گذرانی شاید چیزهائی یاد گرفته بودم، ولی در واقع براي وقت         . زدم  می ورق

این وضع ادامـه داشـت تـا       . خواندم  می راحساسپقالب یک نمایشنامه    مقدس را در    

.  آموزش کالم خـدا پـرداختم      واینکه به خانه برگشتم و با دقت بیشتري به مطالعه           

ا آنچـه کـه در    بـ من از کـالم     هاي   وقتی کالم را با جدیت بیشتري خواندم، برداشت       

ت بـین شـب و روز   کردم تفـاوتی ماننـد تفـاو    سال اول بستري شدنم بر داشت می      

  . داشت

دیدن چیزها از دیدگاه خدا بجاي خودمان مرا کمک کرد تا قطعات این پازل را               

من داشتم مزه و طعم حکمت ناب را        . همنکه مسئله دردمندي من بود، در کنار هم ب        

اندیشیدم شاید روزي من نیز در صورتی که دائما   میکردم و با خودم   می مزه مزه 

کامال حکیم و دانا شوم و تمامی اهـداف خـدا را             توانم  می مشچم آن حکمت را ب    طع

  . دهد، بدانم  میکه روياي  در هر واقعه

. کـردم نـشد    میولی همزمان با پیشرفت در زندگی مسیحی ام، آنچنانکه آرزو         
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 براي خیریت من در کار    ها   سختیاي   م که چگونه پاره   مم بفه تتوانس  می غالب اوقات 

و ها  دانستم که سختی  می براي نمونه من.توانستم  نمیتولی بعضی اوقا. باشند می

ولی روزهائی بودند که مشکالت آنقـدر بـر         . شداید براي بناي ما فرستاده شده اند      

 که آنها يحتی با وجودـ اند   مرا از پا در آوردهدرسی  میشدند که بنظر  میهم توده

ه اسـت کـه چنـین       کـردم خداونـد قـول داد        می فکر. کردم  می را از سوي خدا فرض    

  شوند ولی چگونه؟  روزهائی تبدیل به خیریت براي من می

 تجـارب   عـالوه بـر  .این کل ماجرا نبـود ! بینم  نمی در خودم اي   من که چیز تازه   

کـشند و     مـی  مستمر خودم شروع به مطالعه درباره کسانی کردم که چون من درد           

  . پاسخی براي دردشان ندارند

ئی به من نمودند که در آن مشکالتی را نوشتند        مردم شروع به نوشتن نامه ها     

بله قطعا  . که من قبال حتی با کتاب مقدسی گشوده پیش رویم، از آنها بی خبر بودم              

من توضیحات فراوانی را در کتـاب مقـدس خوانـده بـودم             . از یک نظر خبر نداشتم    

دادن دهد رنج و دردي در جهان باشد ولی تطبیـق    می مبنی بر اینکه چرا خدا اجازه     

شما براي دختر . الت خاصی با این توضیحات داستان دیگري بودعضمشکالت و م

   را براي من نوشته است، چه پاسخی دارید؟ هجوانی که این نام

  جانی عزیز 

ساله بودم پدرم فوت کرد و مادرم از آن زمـان تـاکنون             دو  وقتی من   

 دا اجـازه  کوشم بدانم چرا خ     می من... در اثر بیماري سرطان رنجور است     

ـ بعـضی اوقـات     . دهد این اتفاقات بیفتنـد     می  زیـادي بـه ایـن     هـاي    دتم

مـن  .  تکلـیفم چیـست    ،اندیشم که اگر مادرم بمیرد و مـن تنهـا شـوم            می

 به خدا نزدیک تر شوم، باشـد کـه اگـر            رتتاکنون سعی کردم هرچه بیش    

من مدتی است که عیـسی      . این اتفاق بیفتد احساس تلخی و تنهائی نکنم       

ولـی انـدوهی کـه از       ام    خود پذیرفته  هعنوان خداوند و نجات دهند    را به   
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قت کافی به مطالعـه و آمـوزش        وگذارد من     نمی دیدن ما در مریضم دارم    

نشینم و تلویزیـون      می فقط مهبوت و سرگشته   . کالمش، اختصاص دهم  

تـوانم انجـام دهـم،      مـی  ا کاري که  تنهرسد    می کنم و به نظر     می را تماشا 

  . خوابیدن است

*  *  *  

توانستم رهنمودهاي مفیدي به این دختر در رابطـه بـا کنـار               می من تا آنجا که   

ولی دادن پاسخی مبنی بر اینکه      .  خاطر جالل یافتن خدا، دادم     هآمدن با مشکالتش ب   

آیا هـدف خـدا در      . ئی در پشت مشکالتش نهفته است، چیز دیگري است        » چرا«چه  

شتر او را شـبیه مـسیح بـسازد و یـا اینکـه      او این بوده است که هرچه بیـ    هاي   رنج

اي  خواسته است چیز خاصی را به او بیاموزد؟ آیا خدا خواسته اسـت او را نمونـه                

براي عالم فرشتگان قرار دهد و یا این توانائی را به او بدهد کـه دیگـران را تـسلی                    

ر دلیل خدا هرچه که باشد حـداقل د       . دانستم چرا   نمی زدم، ولی   می دهد؟ باید حدس  

  . باشد  نمینگاه اول قانع کننده

نویسند و از دردهاي خود       می در واقع در نامه هائی که بعضی رنجوران برایم        

  . کنم که استدالل خدا، قانعشان نکرده است  میگویند، چنین برداشت  میسخن

  جانی عزیز 

کنم قبل از اینکه این نامه را بخوانی این را بدان کـه مـن                 می خواهش

مـن  . م در ضمن یک فرد خدا نشناس نیـستم        خور  نمی اسفبراي خودم ت  

بعد از خواندن داستان زنـدگیت بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه مـن بایـد                    

 ولـی   ،ها نگاه کـنم    و سختی ها   سرانجام بتوانم با دیدي متفاوت به رنج      

هر چند که شما را به خاطر اینکه صادقانه راه خود را تشخیص داده اید،     

توانم علـت بـروز ایـن اتفاقـات بـد را در               نمی کنم، هنوز هم    می تحسین

  . زندگی شما و زندگی برادرم، بفهمم
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 تـاکنون در اثـر یـک سـانحه     1965 سـال دارد و از سـال   26بـرادرم  

رانندگی چهار عضو بدنش فلج شده است او هم مانند شما بعد از وقوع              

در انیـد کـه او   دتوانید ب  قطعا شما نیز می   . ده بود سرآن سانحه بسیار اف   

  . آن روزها چه حسی داشت

سرانجام او افکارش را جمع و جور کرد که با تنها عضو سـالمی کـه                

او شـروع بـه   . کاري انجام دهـد ـ یعنی فکرش   ـ  برایش باقی مانده بود

دســتیار در پس بــه عنــوان  ســ.آمــوختن روانــشناسی در خانــه نمــود

ر فرمانداري اینـدیانا مـشغول کـار شـد، و بعـدا بـراي آمـوزش بیـشت                 

او کار خـود را بعـد از دو هفتـه از            . روانشناسی به دانشگاه اوهایورفت   

 درمـان او را تقبـل  هـاي   بود، بیمه هزینـه     می دست داد چونکه اگر شاغل    

خواست وابسته به کـس دیگـري         او نمی  .خواست کار کند   او می . کرد نمی

  . خواست کسی به او ترحم کند باشد و مثل شما نمی

کنم که اکنون     می ان گذشته در سخنانم استفاده    من به این جهت از زم     

او . بـرد   مـی  در اثر یک سانحه دیگر در کما به سـر 1976برادرم از اکتبر    

. کرد و همیشه هوشیار و آگاه بـود         می مانند یک شخص معمولی زندگی    

اینک کسی هست که تصمیم گرفته است مغز او را تنها عضو فعـالش از               

ید این کار منصفانه است یا دلیلی بـراي آن          کن  می اگر شما فکر  . او بگیرد 

  . کنم مرا کمک کن تا بدانم  میخواهش. دارید

*  *  *  

هر توضیحی که من براي این مرد جوان داشته باشم به جز یک سري کلمـات                

و . ه جـز اینکـه موجـب کـسالت بیـشترش شـود، نخواهنـد بـود            کـ قالب بندي شده    

بعـضی اوقـات هرچـه کـه        . کننـد  ی نمـ  صادقانه بگویم خودم را هـم عمیقـا راضـی         

رسـد کـه منـافع حاصـله از آن بیـشتر        مـی  باشد به نظر   تررگزمشکالت شخصی ب  

  .  رسیدمحسمن وقتی نامه این زن را خواندم به این . است
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  جانی عزیز 

این اتفاق در سال .  سه ناحیه از بدن فلج هستمر سال دارم و د 22من  

شـش  . م وارد آورد روي داد    بـه سـر   اي    بعد از اینکه مادرم ضربه     1968

 كمـن یکـسال در بیمارسـتان کـو    . عمل جراحی روي من انجام داده شـد  

  بـه بودم سپس مرا به به مـدت یـک سـال و نـیم    ) kook county(کاتنی 

سـپس بـراي جراحـی روي       . موسسه توان بخشی در شیکاگو فرستادند     

  .  رفتم)Grant Hosital(دست و پایم به گرانت هاسپیتال 

 بار به موسـسه تـوان بخـشی انتقـال داده شـدم و از آن           جمعاًهشت

ولی هنـوز همـانم کـه       اند    عمل جراحی رویم انجام داده     22زمان تاکنون   

ندارم و خودم از    اي   من خانواده . من در صندلی چرخدار نشسته ام     . بودم

و دوسـت دارم مثـل      ام   من کتاب شـما را خوانـده      . کنم  می خودم مواظبت 

 کـنم   مـی  حـس مـن   . من زیاد به خدا ایمان ندارم     . شما با وضعیتم بسازم   

کنم احساس خـود را در    میخواهش. توانم به این وضعیت غلبه کنم   نمی

  . این مورد برایم بنویس

*  *  *  

آیا هرگز آنقدر واقعا دانا خواهم شد و خواهم توانست          «گویم    می من به خودم  

وقتـی تجربیـات دختـر      دوسـتم اسـتیو     » فکر خـدا را در اینگونـه مـوارد بخـوانم ؟           

  به من گفت نه تنها مرا در این مورد کمک نکرد بلکه بر              را  آن بانوي جوان   ،عمویش

  : اینست داستان او. افزودام  ت و سردرگمیبه

وقتی مادرم فقط شانزده سال داشت، شخصی الکلی او را تهدید کرد که اگر با       

 از تـرس بـا آن مـرد          بنـابراین او   .کند پدر و مـادرش را خواهـد کـشت         ناو ازدواج   

 کـرد زنـش را بـه سـختی کتـک            می او مردي دیوانه بود و وقتی مست      . ازدواج کرد 

کـردیم و مـا در        مـی  در تنـسی زنـدگی    اي   ر بودیم و در مزرعـه     یقفما کامال   . زد می
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آیـد روزي     مـی  یادم.. .مجبور بود به سختی در مزرعه کار کند تا ما گرسنه نمانیم           

. در پشت خانه مان فرار کردیم     اي   د و همگی با هم به تپه      را جمع کر  ها   مادر ما بچه  

کردم که پدرم تفنـگ در        می  را یک بازي تصور    چیزمن که خیلی کوچک بودم همه       

ولی وقتی ترس را در چهره مادرم دیـدم         . کند  می ما را تعقیب  ها   دست مثل کاوبوي  

 رفته بود   وقتی شب شد و پدر در اثر مستی به خواب         . دانستم که یک واقعیت است    

یکروز وقتی که مست کرده بود ما را پاي دیوار به خط            . یواشکی به خانه برگشتیم   

بعـد هـم    . خواهد ما را یک به یـک بکـشد          می رش گفت که  په به تفنگ    رشااکرد و با    

 ندشتافت ا نمی م و به کمک ندآمد  نمی بر حسب اتفاق  ها   اگر همسایه . خودش را بکشد  

  .  غرق شد و مردپدرم هفت ساله بودم وقتی من. ما اینک مرده بودیم

 باره ازدواج کرد و ما به شمال رفتیم چنین به نظر          وحتی پس از اینکه مادرم د     

مـادرم همیـشه تفنگـی بـا     . کردنـد   مـی رسید که مشکالت همچنان مـا را تعقیـب         می

کرد سه دزد     می دو سال پیش وقتی که او در فروشگاهی کار        . کرد  می خودش حمل 

ش کردنـد و  حبـس ده و دست و پاي او را بستند و در توالـت زنانـه     به فروشگاه آم  

او ایـن   ... کشند  می  اگر سروصدا کند او را     ندچاقوئی روي گردنش قرار دادند و گفت      

  .  در بیمارستان بستري بودRay Naudsنه هفته آخر را در اثر بیماري 

 شـود و چیـزي شـبیه        بیماري موجب سیاه شدن انگشتان دست و پـا مـی           نای

 ددر.  این مدت را در اثر درد نتوانسته بود خـوب بخوابـد  ماو تما . سرمازدگی است 

. توانست سرپا به ایستد و یـا انگـشتانش را لمـس کنـد      نمی به حدي بود که حتی او

 به فکر افتادند که پـاي او را قطـع کننـد، امـا               ،وقتی که احتمال ابتال به قانقاریا رفت      

باید   میسه تا از انگشتان دست چپش را.. . یافتخوشبختانه اینطور نشد و او نجات

ولـی لحظـات سـخت و دشـوار         . ما همه به خداوند توکل نمودیم     . بریدند  می تا نیمه 

  .  داشتهادام

*  *  *  
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تواند به تـشریح دالیـل خـدا          می آیا حتی بالغ ترین و داناترین شخص مسیحی       

یـان  ب عمـوي اسـتیو بـه        دختـر ! براي این اتفاقات بپردازد؟ ولی آن کل ماجرا نبـود         

ام گرفته بود و خبر تـصادف بـرادرش کـه    نجمشکالت و جراحی هائی که روي او  

اتی کـه بـراي درمـان سـرطان         جـ العموجب فلج شدن دست راستش شده بـود و م         

اما آخرین صحنه زندگی او کـه بـه تعریـف آن پرداخـت           . انجام داده بود، ادامه داد    

 در یـک صـبحگاه آگوسـت        مزرعـه  ماجرا در    این. ماجرائی کامال باور نکردنی بود    

  :  اتفاق افتاده بود1975

 بعد از اینکه لباسم را پوشیده به ،در خانه نبودند ها   یک روز که شوهرم و بچه     

 وقتی  ،طبقه پائین آمدم تا از طریق در آشپزخانه بیرون رفته و سوار ماشینم شوم             

وقتی که به . عجب شدموارد آشپرخانه شدم از مشاهده یک مرد کنار دستشوئی مت

در اي  سوي من برگشت متوجه شدم کـه او همـان نوجـوانی اسـت کـه در مزرعـه         

و فکـر کـردم کـه       » کنی؟  می اینجا چکار «: کند و به او گفتم      می زندگیا   م چهار مایلی 

کنـد ولـی      می شود پارس  وارد می اي    معموال وقتی غریبه   ها سگ. چرا در نزده است   

سپس با  . کرد  می  فقط خیره نگاهم   ، جواب من هیچ نگفت    او در . ز پارس نکردند  وامر

  . چاقوئی که در دست داشت به سوي من آمد

آمـد تـا     مـی من عقب کشیدم و شروع به جیغ زدن کردم، ولی او همچنان پیش        

باالخره درست در مقابلم قرار گرفت و سپس چاقویش را در قـسمت راسـت بـدنم                

شود دستم را روي      از بدنم خارج می    ع گرمی مایوقتی من احساس کردم     . فرو کرد 

نداشت، اي   ولی این کار هم فایده    .  زیادي از تنم خارج نشود     نزخم قرار دادم تا خو    

در تمام این   . بدنم کرد هاي    چاقو به تمام قسمت     با چونکه او شروع به ضربت زدن     

 آشـپزخانه   دوقتی به سوي کار   » چرا؟ چرا؟ ... آخر چرا؟ «. کشیدم  می مدت من جیغ  

م تا از خود دفاع کنم، کشو آشپزخانه از جایش خارج شد و محتویات آن روي                رفت

 خون من زمین را پوشانیده است دچار وحشت         شدم وقتی متوجه . زمین پخش شد  
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بـر   نهـا قرعف به زمین سقوط  کردم و بعد از آن گویا            ضشدیدي شدم و از شدت      

فـت خـودم را کـشان     رون ر یـ بعـد از اینکـه او ب      . من گذشت تا او خانه را ترك کرد       

  . کشان به نزدیک تلفن کشیدم تا تقاضاي کمک کنم

اما دوباره متوجه صداي در شدم و فکر کـردم هنـور هـم آن مهـاجم بیـرون                   

قلبم . کنم  می بله خودش بود که پشت در ایستاده بود تا ببیند من چکار           . نرفته است 

ن تقاضاي کمـک  توانستم با تلف  نمیکوبید چون دیگر  میلاز شدت وحشت چون طب   

 سپس چاقویش را بیـرون آورده  ».کشم  میحاال تو را«او با لحن قاطعانه گفت  . کنم

بـه کمـرم و     بعـد از اینکـه      .  آورد واردبـدنم   هاي   تی به تمام قسمت   ضرباو دوباره   

 ایـن   .چاقویش را چندین بـار بـه شـکمم فـرو کـرد            .  آورد پشت زانویم ضربه وارد   

او از مـن پرسـید آیـا        . باشـم   نمـی   توصیفش ه ب صحنه انقدر وحشتناك بودند قادر    

ولی وقتی » آید  میآري خانه است و االن پائین«ا ناله گفتم بشوهرم خانه است، من 

 دیـده  چشم خود    پیشمن که مرگ را     .  من دروغ گفته ام     که کسی پایین نیامد فهمید   

ین را گفتم  وقتی ا».کشی  میکنی، داري مرا   نمی چرا مرا رها  «بودم ناالن به او گفتم      

مـن هـر لحظـه    . اك کرد و خانه را ترك گفـت پاو آرام شد و دهانش را با آستینش    

 دادم، ولـی بایـد صـبر        مـی  م و خون بیشتري از دسـت      دش  می تر ضعیف و ضعیف  

. زدم  میپس دست به هر اقدامیسم او رفته است و دش  میکردم تا کامال مطمئن می

دانم خدا بود که به من نیروئی داد تـا            می وقتی که من تقریبا مشرف به موت بودم،       

خود را به سوي تلفن بکشم و تکمه صفر را فشار دادم تـا قبـل از اینکـه بمیـرم از                      

  . م ادامه دهم و از حال رفتمتوانستاپراتور تقاضا کمک کنم ولی ن

دانـست خانـه     نمـی کـسی بـود و  نبعدها به من گفتند که دو روز خبري از مـن       

. در حدود پنجاه بخیـه در سراسـر بـدن مـن زده بودنـد              ... مهستم یا بیرون رفته ا    

به سـختی مـصدوم شـده بودنـد و نیـاز بـه درمـان                ام   طحال، کبد، پانکراس و ریه    

  . داشتند
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استیو به من گفت که مهاجم پس از یکمـاه بـه بیمارسـتان روانـی انتقـال داده                   

چهارده مـاه بعـد     . بروداش   ن هفته به خانه   یاتوانست در تعطیالت پا     می شده و تنها  

ائی بخـشیده بـود تـا ضـارب       نـ حتی گرچه خدا به دختر عموي استیو توا       . آزاد شد 

 اینک پس از سه سال هنوز هم اثرات آن حمله را ،خود را ببخشاید و تلخ کام نباشد

 و اگـر بخواهـد شـبانه بـه حمـام بـرود ابتـدا         دکنـ   مـی  بر جسم و روحش احساس    

  . یک عبور کندتارترسد از داالن   مین چو،کند  میردایهمسرش را از خواب ب

*  *  *  

وقتی من سرگذشت این زن جوان را شنیدم، در سکوتی محض و گـیج کننـده                

 اتفـاقی کـه در روي       واو  هـاي    تواند مفهومی براي رنـج      می چگونه کسی . فرو رفتم 

 بود که ایـن حادثـه   ه دختر عموي استیو گفت ؟ پیدا کند  بقیه زندگی او اثر نهاده است     

 او را به خدا نزدیک یاش را به او نزدیک تر نموده است و همچنین به طریق      وادهخان

  . تر نموده است

 بر  مبنیرا به عنوان دالیلی     ها   ی این مصیبت  نتواند از نظر ف     می اما گرچه کسی  

تواند   نمیدهد، توجیه نماید، مطمئنا این توجیه   می اینکه خدا اجازه تمام این وقایع را      

او به خدا نزدیک تر شده بود و خانواده او به او نزدیک تر شده . اشدتمام داستان ب

دن آور این نبوده است که بـا وارد         ات خد یقطعا تمام ن  . متوسط بودند اي   و خانواده 

دردهـاي  . چندین خراش به آن زن، آن خانواده خوب را به سوي مسیح سوق دهد             

در سـر داشـت؟ انبـوه       پـس خـدا چـه فکـري         . دهند  می اندك نیز چنین کاري انجام    

  . طلبید  میفراوانیهاي  سواالت آنچنان بود که پاسخ

د که من پاسخ بـه      یآ  می اگر قرار است من به خدمت رنج دیدگان بپردازم، الزم         

 دانـستم، چگونـه    نمـی چنین سواالتی را بدانم ولی وقتی حتی پاسخ سـوال خـود را   

  . بدانندتوانستم دیگران را کمک کنم تا پاسخ سوال خود را  می

گویم که در آن گیرودار سردرگمی کتـابی بـرایم            می من همیشه خدا را سپاس    
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ایـن  . توانم بگویم بهترین کتابی اسـت کـه تـاکنون خوانـده ام          می فرستاد، کتابی که  

 کوتاهی است به    صل حاوي ف  ،پارکر است اي   .و نوشته جی  » شناخت خدا «کتاب که   

هـم اهـداف    فدر  ا   مـ  ینه به مشکل ناتوا    نویسند فصلدر این   » .حکمت خدا و ما   «نام  

  . خدا در ماوراي هر اتفاقی، پرداخته است

 شـوند اینـست کـه فـرض        اینک اشتباهی که مردم معموال مرتکب می      

ند عطاي حکمت مستلزم توانائی مشاهده آنچه هست که خدا انجام           نک می

انجام  خواهد  می هک آنچه و دهد  می شرایط خاصی انجام   در و،  داده است 

  . دده

منظور از نویسنده از اینکه آن را اشتباه نامیده است، چیست؟ آیـا حکمـت بـه                 

  معنی توانائی در تصویر نمودن فکر خدا نیست؟ 

 بودنـد، خـدا     مـی  کنند اگر واقعا به خدا نزدیـک تـر          می مردم احساس 

توانستند هـدف     می  آنگاه ، از این حکمت برخوردار نماید      آنها توانست می

افتد تـشخیص دهنـد، و هـر لحظـه            می  برایشان اتفاق  واقعی آنچه را که   

شد که چگونه خدا همه چیزها را براي خیریت آنها   میبرایشان روشن تر  

است اي   و چنانچه این اتفاقات آنها را گیج کند، نشانه        . در هم تنیده است   

  . از فقدان روحانیت آنان

ـ          می چنین افرادي وقت زیادي صرف      ازهکنند تا دریابند چـرا خـدا اج

توانند از این وقایع داشته    می دهد این اتفاقات بیفتند و چه استنباطی       می

 حتی ممکن است مسیحیان در اندیشیدن به چنین ابهامـاتی عقـل    ؟باشند

  . خود را از دست بدهند

پـس منظـور   . رفتم تا عقل خـود را از دسـت بـدهم     می من نیز ، خدا را شکر   ،آه

 نیم فکر خدا را بخوانیم؟ پس اگر این را حکمتتوا نویسنده اینست که ما همیشه نمی
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گویند، چه نام دارد؟ چند صفحه بعد پاسخ هائی گرفتم کـه واقعـا زنـدگی مـرا                   نمی

عوض کردند و مرا بر آن داشتند که کتاب مقدس را براي یافتن پاسخ هائی درباره            

  . مواکخودم ب

ل رنـج و درد،     قـدیمی از تحمـ    اي   در این کاوش بود که به داستان ایوب نمونـه         

ي نهفتـه در    » چـرا «م  فهـ  نیـاز بـه      اً اگر تاکنون انسانی بوده است که شدید       .رسیدم

را از دسـت  اش  او خـانواده .  کسی جز ایوب نیستداشته باشد، ماوراي رنج هایش    

تا فصل پـنجم کتـاب      . چرکین شد هاي   وال او از بین رفت و بدنش دچار دمل        امداد،  

د و از آن به بعد بود که خدا در صحنه حاضر شد تا        از خدا نبو  اي   ایوب هیچ نشانه  

 و وقتی خدا وارد عمل شـد،   . ایوب با دوستانش پاسخ دهد    هاي   به سواالت و چالش   

 !ه دارد؟ هـیچ   ئاردانید چه دلیلی براي تمام دردهائی که ایوب متحمل شده بود، ا            می

ایـوب  «ویـد  او ایوب را دعوت به سکوت نکرد تـا بـه او بگ  ! حتی یک کلمه هم نگفت   

.. .توجـه کـن  .... را بکـشی ها   درست گوش کن تا بگویم چرا اجازه دادم این مصیبت         

رتر از آنست که به سواالت ایوب پاسخ        ودر واقع خدا بس د    » ...نقشه من اینست که   

  » . چند سوال از تو بپرسمالزم است! ایوب به ایست ببنیم«گوید   میدهد، بلکه

ب به تشریح کارهاي مهیب و عجیب خود در خدا در چهار فصل دیگر کتاب ایو

. توانـد بـا او بجنگـد        مـی  پرسد، اگر   می پس از ایوب  سپردازد و     می کائنات و طبیعت  

ضا، قـدرت گـاو     ف گستره عظیم ستارگان و      ،خداوند تصاویري گویا از خلقت جهان     

وحشی شکوه اسبان، اعجاز غرایز حیوانی و طریق محصول دادن زمین براي تمام      

دانی،   می البته«گوید    می خدا ایوب را استهزا کرده و     . کند  می  زنده، نقاشی  موجودات

  مـن .)21: 38ایـوب  (» !چونکه در آن وقت مولود شدي و عدد روزهایت بسیار است    

یل سواالت خـدا، سـرش را       س چاپلوسانه در مقابل     کهتوانم ایوب را تصور کنم       می

، چرا ایوب؟ تمـام آن توصـیفات از      اندیشم  می با خود !)ومن نیز ( انداخته است    پائین

هـاي   ولی چـه ربطـی بـه رنـج    . باشند  میالبجحکمت و قدرت خدا در طبیعت قطعا       
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ایوب دارند؟ ایوب هرگز ادعا نکرده بود که جهان را آفریـده اسـت او هرگـز نگفتـه          

را خدا با او از ایـن       چپس  . تواند عادات و غرایز حیوانات را توصیف کند         می بود که 

آنچه که او . داند میرا  گوید؟ ایوب وانمود نکرده بود که تمام رموز       می نمقوله سخ 

 از دسـت    ،از خدا درخواست کرده بود این بود که کمکش کند تا علت مرگ خانواده             

مـن  . ش افتاده بودند، بداند  نجابه  دردناکی را که    هاي   دادن دارائی هایش و این دمل     

 توصـیفات بیـشتري از عظمـت      ، طبیعت بیشتر از هاي   صحنه.  دادم هبه خواندن ادام  

قـت زائیـدن    وآیـا   «بیشتر خدا به ایوب با طرح سـواالتی نظیـر           هاي   خدا، طعنه زدن  

 پهنهتوانی   آیا می .. .یدن و اداري؟  رتوانی ابرها را به با     آیا می .... دانی  می بزکوهی را 

  » !دانی   میمائی؟ به من بگو اگرپیزمین را ب

 چهلـم رسـیدم     فصلوقتی به   ولی   ،هم گیج بودم  رسید که من هنوز       می نظره  ب

 از ایـوب سـوالی پرسـید کـه حـاکی از             در آخر خدا  .  در فکرم جرقه زدند    چیزهائی

 مطلق  با قادرخواهی  میهنوز هم«: تمرکز او به آنچه بود که تاکنون انجام داده بود

.. .آیا«.. .گیرد  می ات سوال ضرب خدا ایوب را زیر      »شوي؟  می مجادله کنی؟ یا تسلیم   

 تو سوالی از بگذار مرد بلند شو و خود را براي نبرد آماده کن      مثلآیا جواب بده ؟     

بـري و   برا زیر سـوال     مخواهی انصاف و عدالت       می بپرسیم و به من پاسخ بده آیا      

   .)8-7 و 1: 40ایوب  (» جلوه دهی؟مرا محکوم کنی، تا خود را محقّ

پرسـد، در     می ی ایوب علت را از او     خدا فهمیده بود که وقت    ! پس جریان این بود   

ه هر امـر گنـاهی مرتکـب نـشد        ادر ظ ایوب  . خواهد خدا پاسخگوي او باشد      می واقع

است که خـود را  اي  در گرفتن پاسخ از خدا به گونه   است ولی از یک نظر اصرار او        

 فکـر   اً ما نیز مانند ایـوب غالبـ       !باالتر از خدا قرارداده است و این چقدر زشت است         

کنیم که گویـا یـک        ما چنان رفتار می    .م خدا با ما منصفانه رفتار نکرده است       کنی می

عـدل و   «دادگاه آسمانی وجود دارد که در آنجا خدا باید به سـواالت مـا در مـورد                  

اما آنچه را که فرامـوش کـرده ایـم اینـست کـه خـدا                . خودش پاسخ بدهد  » انصاف
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مـا چگونـه   .  نهاده اسـت خودش دادگاه است و هموست که عدل و انصاف را بنیان  

توانیم انصاف او را پیمایش کنیم؟ آنچه که او انجام داده است منصفانه است می
20

 .  

به حکمت و قدرت مهیب خدا که توسط کارهاي عجیب او در خلقت نشان داده               

اي  تواند پاسـخگوئی انـسان حقیـر و فـانی          می چگونه چنان خدائی  . گریدنشود، ب  می

کیست کـه   « فرموده است    19: 49یا  رمکه خدا در صحیفه ا    چون ایوب باشد؟ آنچنان   

ماند که گفته باشـد    میچون این»  که مرا به محاکمه بیاورد؟یستمثل من باشد و ک  

مرا در انجـام ایـن کارهـا در دنیـاي طبیعـی             هاي   توانی راه  اگر تو حتی نمی   !ایوب  «

ن بـسیار   بفهمی، چه حقی داري از من در قلمرو روحـانی سـوال کنـی، کـه درك آ                 

  » مشکل تر است؟

اینک مـن حقیـر     «وقتی ایوب این را فهمید، آنچه که توانست بگوید، این بود که             

 یک مرتبه گفـتم و      .هستم و به توچه جواب دهم، دست خود را به دهانم گذاشته ام            

  ). 5-4: 40ایوب (» بلکه دو مرتبه نخواهم افزود . تکرار نخواهم کرد

ت سخـ نت تا چنین پاسـخی بـه خـدا بدهـد؟ او             چه موردي ایوب را بر آن داش      

 او در طول زندگیش خدا را عبادت کرده بود، ولی اینـک     . کیست فهمید که خدا واقعاً   

براي اولین بار خدا را در آنچه که هست دید، نه تنها در تصور محـدود خـودش از       

از شـنیدن گـوش دربـاره تـو شـنیده      «چنین بر زبان آورد ا  ر و این تجربه تازه   .او

   .)5: 42ایوب (» بیند  می لیکن االن چشم من تو را،بودم

   .آنگاه توجه من از ایوب به شرایط خودم معطوف شد

امـا  . من براي آنکه قادر بودم امور را از دیدگاه خدا ببینیم، از خدا تشکر کردم      

راجـع بـه امـوري کـه خـدا هنـوز            . جـوابی داشـتم    ی ایوب هنوز هم سواالت ب     ندمان

  کردم؟   میچگونه با آن امور برخورد!ودمکشوف نکرده ب

گویـد خـداي مـا بـسیار       میکتاب مقدس به ما. اما بالفاصله خود را قانع کردم   

هـم  فتوکل بـه  م نه اینک ،قابل اعتماد است و ما باید همه چیز خود را به او بسپاریم  
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 خدا از پیش با فرستادن مـسیح و کـشته شـدن او              .)5: 3امثال  (محدود خود باشیم    

آیـا بـراي نـشان دادن میـزان         . اطر ما، ثابت کرد تا چه اندازه قابل اعتماد اسـت          بخ

خواسـتم بـه جـاي اینکـه در          من همیشه می  !  این کافی نبود؟ براي من خیر      ،شتامان

و در صـورتی کـه مـن در      .  و در برج کنترل باشم      او زمین باشم، با خدا و در کنار      

  ! توانستم به او متوکل باشم نمیکردم   نمیبودم و امور را مدیریت  نمیشرکنا

! ت به ارباب و خالق خـودم داشـتم        بسنها چه دیدگاه حقیري      در طول این سال   

 قادر مطلق مسئول است تا به من توضـیح          يچگونه جرأت کردم و پنداشتم که خدا      

بـر خـدا منـت      وام کـردم کـه چـون مـسیحی شـده          مـی آیا بدین جهت چنـین       دهد؟

؟ آیا مالک کائنات متعهد بود به       ردادز این اتفاقات مصون ب    و او باید مرا ا    ام   گذاشته

من نشان دهد که چگونه مشقات انسان متناسب با زندگی اوست؟ آیا هیچگاه سفر              

چیزهاي مخفی از آن یهوه خداي ماست       «گوید    می  را نخوانده بودم که    29:29نیه  ثت

  » .و اما چیزهاي مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست

 چیزي موجب شد که من فکر کنم که اگر حتی خدا تمام راههایش را بـرایم                 چه

تعریف کند، همه آنها را خواهم فهمید؟ چنین فهمی مستلزم ریخـتن میلیونهـا گـالن                

 تائیـد نمـود کـه متحیـر         سچرا حتی رسول بزرگی چون پـول      . اعتماد در مغزم بود   

زیـرا چنانچـه    «فتـه بـود     ؟ مگر خـدا نگ    ) 8: 4دوم قرنینان   (است ولی مأیوس نیست     

 از افکـار    مشـما و افکـار    هـاي    من از طریق  هاي   طریق. آسمان از زمین بلندتر است    

  ؟ )9: 55ا شعیا(» باشد  میشما، بلندتر

دانی راه باد چیـست       نمی چنانکه تو «مگر یکی از کاتبان عهد عتیق ننوشته بود         

مـل خـدا را کـه       شـود همچنـین ع     ا چگونه استخوانها در رحم زن حامله بسته مـی         ی

  ؟ ) 5 :11جامعه  (»فهمی  نمی کل استعناص

 نه .در واقع تمام کتاب جامعه نوشته شده بود تا کسانی چون مرا متقاعد نماید

  آن را در اختیـار کـس دیگـري   بلکـه تنها خدا کلید اسرار زندگی را در دسـت دارد،   
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هـاي   را در دل  ابـدیت   « او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیـز              .گذارد نمی

نهاده بطوري که انسان کاري را که خدا کرده است، از ابتدا تا انتهـا       ) انسان(ایشان  

اگر فکر خدا آنقدر کوچک بـود کـه مـن بتـوانم       ). 11: 3جامعه  (» دریافت نتواند کرد    

  ! من چقدر در اشتباه بود؟! بود  نمیاو دیگر خدا. درکش کنم

کـردم، آن روزهـائی       می  خدا را مطالعه   اندیشم که کالم    می من به آن روزهائی   

  . شدند  میمن در کنار هم چیدههاي  که قطعات پازل دردها و رنج

 هـیچ چیـز چـون       .اولین باري که طعم این حکمت را چشیدم، چه شـیرین بـود            

فکـر کـنم خـواهم      اگر  ولی چه اشتباه است     . مشاهده مشکالت از دیدگاه خدا نیست     

 چون حکمت فراتر از دیدن صـرف        .را تمام کنم  ها   توانست کار چیدن این پازل رنج     

 بلکه در ضمن توکل به او حتی در آن وقتـی اسـت کـه بـه            ،مشکالتم از دیدگاه خدا   

  . شوند رسد قطعات پازل با هم جور نمی  مینظر
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  بخش پنجم 

  گیرند   میوقتی تمام قطعات پازل در کنار هم قرار
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   16فصل 

  آسمان 

  

کـردم بـا خـودم زمزمـه          مـی  واپیما بیرون را نگـاه    من در حالی که از پنجره ه      

  ؟ »چی«: ت و گفتشرداب  کتابششریل چشم از »!آسمان«:کردم  می

  » !اون ابرها را ببین«من گفتم 

. ابري خیره شـد   هاي   خم شد و به گستره زیباي بالش      ام   ل به سوي شانه   یشر

منـاظري بـود    ابر یکی از پرشکوه ترین       يها نزدیک غروب بود و مشاهده این توده      

ــده  ــاکنون دی ــه ت ــ  .ام ک ــورتی روش ــد، ص ــوانی تن ــی نارغ ــ، آب ــارنجی  هم ــود، ن آل

رشته کوهی آسمانی آراسـته در ایـن دورنمـاي بـدیع در مقابـل غـروب                 : درخشان

  . خورشید

  » اندازد؟  میاین منظره تو را به یاد چی«: زمزمه کردم

  » .یک کوهستان اسفنجی با هزاران رنگ! کوهستان«: شریل گفت

کنـد    مـی آدم فکـر  !یدان می«: یع خبره شده بودم، گفتم    ددر حالیکه به آن منظر ب     

  » .رد او را نگه خواهند داشتپاگر رویشان ب

توانستند وزن شـما    نمیرسیدند،  میاما آن ابرهاي زیبا هر چند متراکم به نظر       
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آسـمان  ار بودنـد کـه اینکـه در    بخـ متراکم از ابر و اي  را تحمل کنند، آنها فقط توده  

  . شدند  میبودند و فردا ناپدید

من به زندگی خودمان به روي زمـین و آنچـه کـه کتـاب مقـدس دربـاره ایـن                     

مگر بخـار  .  شما چیستحیات ]دانید نمی[ که  واز آن ر  «: زندگی گفته است، اندیشیدم   

 نگاه مـن    .)14: 4یعقوب  (» شود؟ نیستید که اندك زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می         

 میهمانداران مشغول پذیرائی از مـسافران       .آسمان به داخل هواپیما برگشت    از پهنه   

  . بودند

مادران کودکـان خـود را      . کردند  می ال استریت خود را مطالعه    وه  لجمتاجران  

 بعضی در حـال  ، بغل خود در  ستنیهاي   راکت ان با دجهانگر. فشردند  می در آغوش 

رفتنـد تـا در یـک حـراج      می چرت زدن، بعضی در حال تماشاي آسمان، کسانی که        

هاي  رفتند و کسانی که به دیدار نوه        می  شرکت کنند، کسانی که به تعطیالت      رمشهو

  . رفتند  میخود

رش واب. من چون غباري نیستم که به سرعت ناپدید شوم        «با خودم فکر کردم     

بـه مـا   اي  ما را با چنین بیـان شـاعرانه   مشکل است، اینطور نیست؟ اگر خدا فرجام      

   ».کردیم که این رژه رنگی زندگی براي همیشه ادامه دارد  می بود، فکرنگفته

  . یابد  میزندگی پایان. اما زندگی همیشگی نیست

 زیبائی این زندگی صرفا در اینست که        .زیبائی این زندگی در جاودانگی نیست     

زندگی . تصاویري از چیزهاي بهتري است که ما آنها را در آسمان خواهیم شناخت

 از دنیـاي پیرامـونم را روي تـابلو          هـائی  صحنه. کشم  می  تابلوئی است که من    مانند

 براي نشان دادن .کشم، و تصور من از این مناظر اطراف، تنها طرحی خام است        می

من عادت دارم آنچه را که خـدا در یـک طیـف بـی نهایـت رنگهـا          . بینیم  می آنچه که 

 من محدود است به طرحی کـه        نقاشی.  نقاشی کنم  شی کرده است، با مداد سیاه     نقا

ین و  ئتوانم طبیعت نامحدود را در بـاال و پـا          در پیش رویم قرار دارد و هیچگاه نمی       
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کارهاي مـن هـر چنـد دلپـسند، امـا نـاقص اسـت و                . اطراف خود به تصویر بکشم    

به همین ترتیب، این زمینی . دنده  نمیبینم به طور کامل بازتاب  میطبیعتی را که من  

 سیم فقط طرحی ابتدائی از جاللی است که یک روز آشکار خواهد شد            شنا  می که ما 

ست که بیش از حد به ین مشکل  ما ا.نهفته در آسمان ـ  تابلوئی کامل شده،واقعیتـ 

  . واقعیت زندگی آویخته ایم

را اش  کـشد و لبخنـدي چهـره        مـی  دسـت از کـار    اي   لحظـه  شی پرکـار اداره   من

ول نوشـیدن لیمونـاد   مـشغ احل شنی فلوریدا، یکماه دیگر در سو  «: کند  می درخشان

  » !عالیست... هستم

سـه هفتـه    «: نزدیک چشم دوخته است   اي   شاگرد دبیرستان بی خبرانه به آینده     

د شـده  مزدخترك جوانی که به تازگی نا» ...شنوم و خالص  می دیگر فارغ التحصیل  

ي زمـین   ین کسی است که در رو     تر یداشتن دم دوست مزنا«اندیشد    می است با خود  

  » .کند  میزیست

 شخصی که تازگی دست به یک اقدام متهورانه بازرگانی زده اسـت بـه آینـده               

  » !ارم پیشرفت کنمکدر واي چه خواهد شد اگر «: گوید  مینگرد و می

شویم، آن چیزي نبوده   میخواهیم متوجه  میولی هنگام رسیدن به آنچه که ما

مـه  یـن ه تعطیالتـی کـه ا  . یـم ددا  مـی شباست که در رویاهایمان آن همه رنگ و لعا      

پروژه دانشگاهی دروس   . شود منتظرش بودیم خیلی زود و با خرج گزافی تمام می         

 ، آن دختر جوان   ياتشوالیه بی هم  . کند  می هاي بچگانه  دبیرستانی را تبدیل به بازي    

بسیار بر سالحی که پوشیده است و پیشرفت هاي  شود باز خم  معمولی میمردک ی

 تازه کار موجب فشار بیـشتر و درد سـر بیـشتري بـراي او                تاجرظار آن   مورد انت 

چیزهاي خوب زندگی آنچنانکه ما انتظار داریم به ندرت رضایت مـا را             . خواهد شد 

کنند و حتی اگر انتظار ما را برآورده سازند به اندازه کافی ادامه نخواهند          می تأمین

  . یافت
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هـاي   گوید که ما بایـد چـشم        می مابدین جهت است که خدا در کتاب مقدس به          

زنـدگی قـرار   هـاي    لذت.)13: 1 اول پطرس 2: 3یان سکول(خود را به آسمان بدوزیم  

 بلکه صرفا اشتهاي ما را براي آنچـه کـه خواهـد آمـد بـر           . نبوده است ما را پر کند     

بخـشند و    مـی  باشند که به ما الهـام       می زندگی فریادهاي شادي  هاي   تذ ل .زدیانگ می

هـاي   جـان پـدر آسـمانی مـا    . کننـد   مـی  سفر به سوي آسـمان مـا را بدرقـه      در این 

  ولی به ما اجـازه ،گرداند  می تازه،آسمانیهاي  مان را در این سفر در جایگاه      خسته

مـشکل در  . مـوقتی را بـا خانـه ابـدي خـود، اشـتباه کنـیم       هـاي   دهد آن جایگاه   نمی

 وقتـی   ـ یمیـر دي خود اشتباه بگموقتی را با خانه ابهاي  اینجاست که ما این جایگاه

 گذشته از آن ما براي ورود بـه         . اندیشیدن بدان مشکل است    ، از ماست   دور آسمان

 بنابراین خدا کمک ؟!خواهد به آن بیندیشد  میچه کسی . آسمان، نخست باید بمیریم   

 ،رو قـرار د ارد     کند تا اندکی فکر خود را متوجه آنچه که در پـیش             می کوچکی به ما  

دهد که در نگاه اول مورد پـسند مـا نیـست،              می  او این کار را طوري انجام      .بنمائیم

 هفـدهم   در قرن ساموئل راتر فورد    . ولی بعدا از این کار او سپاسگزار خواهیم بود        

  : وه یاري خدا را در قالب داستانی زیبا نوشتحن

خواهد مرا آنچنان شادمان کند که        می اگر خدا قبال به من گفته بود که       

ن دنیا شادمانم و سپس به من گفته بود که در نظـر دارد دسـت یـا      در ای 

 که شادمانی را به من  بعییکی از اعضاء مرا فلج کند و مرا از هرگونه من          

کردم روشی عجیب و غریبی در        می دارند، محروم کند، من فکر      می عرضه

خواهد حکمـت     می با این وجود چگونه است که     . باشد  می تکامل اهداف او  

 را ببینید که    کسیزیرا اگر شما    ! حتی در این مسیر متجلی بسازد     خود را 

خود را در یک اطاق در بسته زندانی کرده دلش را به نور چنـدین المـپ           

خوش کرده است و اگر شما بخواهید واقعا او را کمـک کنیـد ابتـدا تمـام      

گشانید تا نور آسمانی   میراها  کنید و سپس پرده   می را خاموش ها   چراغ

اق بتابددر اط
22

 .  
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این درست کاري است که خدا، وقتی اجازه داد گردنم شکسته شود، براي من               

  و هیجـان    نـور  را در زندگی من که زمینم را و زمانم را         ها   او تمام چراغ  . انجام داد 

ولـی مطمئنـا    . رنج و اندوه متعاقب این تاریکی، کم نبود       . بخشیدند، خاموش کرد   می

یـک روز   . به آسمان گفته بود، برایم جـان بخـشیدند        آنچه را که کتاب مقدس راجع       

را کنار خواهد زد و من شکی نـدارم کـه در            ها   وقتی که عیسی باز گردد، خدا پرده      

وجدي بسی برتر از اینکـه  : شادمان خواهم شداي  آن روز من به طرز خارق العاده     

راي رفتن به و دردها ما را بها  اهایم راه بروم، چون رنج پ هم اکنون بتوانم به روي    

 را بـراي رفـتن بـه آسـمان آمـاده         ما  چگونه رنج و دردها     . سازند  می آسمان آماده 

  سازند؟  می

هاي  گردن. انگیزند  می  به آسمان بر   نرا براي رفت  ا   م مشکالت و مصائب شوق   

باشـند    میاینها ـ   دلهاي شکسته،ویران شدهاي ه شکسته، خانههاي   دست،شکسته

 وقتـی مـا بـه ایـن         .سـازند   مـی  امیدی نا زمینهاي    و وعده  ت زمین بکه امید ما را نس    

حقق نخواهنـد یافـت و     تنتیجه برسیم که امیدهائی که در خود پرورده بودیم هرگز           

عزیزي را از دست داده ایم که دیگر به پیش مـا بـاز نخواهـد گـشت و اگـر بـدانیم             

 از ته ،هیم شد مشهود، و موفق نخوا   ،کردیم دیگر هرگز دلپذیر     می آنچنانکه قبال فکر  

 است که نگاه ما را از جهـان کـه خـدا آگـاه اسـت هرگـز                 ها   این آه . کشیم  می دل آه 

نمایـد کـه در راه      می یدنیائگیرد و متوجه      می تواند ما را به ترتیبی راضی کند،       نمی

  . رزوي ما متوجه آسمان خواهد شدآاست و اشتیاق و 

   ریــک اســپالدینگاندیــشم بــه یــاد  مــیوقتــی مــن بــه اشــتیاق بــراي آســمان

)Rick spaulding( فتم که مدتی کوتـاه پـس از خوانـدن    ا  می ساله فلجی23 جوان

او چنان سرشار از شادي و عالقه       هاي   نامه. چندین نامه برایم نویشت   .  کتابم ناولی

. شدیم  می خواندم، همه ماتشویق    می و محبت نسبت به خداوند بود که وقتی آنها را         

ه دیدار او نایل خواهم شد، شاید بتوانم چیزهائی راجع به   ي ب زکردم رو   می من فکر 
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 بـدهیم و از     قـوت قلـب     بـه هـم    م و بتوانیم  بدان و فلج شدنش     ش شدن حروجنحوه م 

 یا در مورد زندگی در صندلی چرخدار بـا          ،بینش روحانی یکدیگر برخوردار شویم    

.  کردمیک پیدار فرصتی براي دیدار 1976در چهارم جوالي سال . هم صحبت کنیم 

بعضی از دوستان مرا براي چند روز به فیالدلفیـا دعـوت کـرده بودنـد تـا چنـدین        

پـس بـه یـاد      . نداشـتیم اي   در آن بعد از ظهر ما هـیچ برنامـه         . سخنرانی انجام دهم  

 زنـدگی ) Valley forge(در اش  ریک افتادم کـه نوشـته بـود بـا خـانواده     هاي  نامه

 ما به خانه ریک زنگ زدیم و تقاضا کردیم اگـر  .کند که اتفاقا زیاد از ما دو نبود       می

  . یک مالقاتی داشته باشیم و بالفاصله راه افتادیمرکن باشد با مم

وقتی وارد خانه ریک شدیم خانم اسپالدینگ ما را به داخل خانه دعوت کـرد و       

  . ک داد و ما آماده مالقات باریک  شدیمیتوضیح مختصري راجع به وضعیت ر

  سـالگی در دبیرسـتان مـشت زنـی         15ریـک در سـن      «گفـت   ک به مـا     یمادر ر 

اما یک روز در حین بازي به زمین افتاد و سرش صدمه دید و به کما رفت     . کرد می

 خوب پسر او فلـج      ،من با خودم فکر کردم    » .وقتی به هوش آمد، دیگر فلج شده بود       

  . است و منهم فلجم

انم را کمی وضله دو سربازتوانم ع  میتوانم شانه هایم را تکان دهم،    می اما من 

 توانم بخندم، صـحبت کـنم امـا ریـک هـیچ یـک از ایـن کارهـا را                     می تکام دهم، من  

توانست انجام دهد تکان دادن سـر و          می تنها حرکتی که او   . توانست انجام دهد   نمی

  . پلک زدن بود و ماهها طول کشیده بود تا به مرز این توانائی رسیده بود

  . ما رفتیمو » مخصوص او را ببینید کالس وبروید «مادر ریک گفت 

او در .  دیدم واقعا پـسري دوسـت داشـتنی اسـت       ، را مالقات کردیم   کوقتی ری 

توانست غذایش را بخود و       می نه. اطاقش در صندلی مخصوصش دراز کشیده بود      

و با ! کردند  میبر زبان بیاورد، ولی چشمان او واقعا صحبت  اي   توانست کلمه   می نه

من سعی کـردم سـواالت      . ن بود که توانستیم با او ارتباط برقرار کنیم        همین چشما 
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را مطرح کنم که پاسخ دادن براي او آسان باشد، سوالی کـه او بتوانـد بـا                  اي   ساده

  . را بدهد» نه«یا » آري «شمانش پاسخ چحرکت دادن پلک 

توانست   می که ریک بدان طریقندوالدین ریک از روشی ابداعی خود سخن گفت 

شی را به بـاال و      فل ریک   روش کار چنین بود که ما در یا پدر        . مالت کاملی بسازد  ج

 وقتی به   .دادند  می  حرکت اي که حاوي حروف الفبا، بود      پائین و راست و چپ لوحه     

 ریـک بـا بـرهم زدن پلـک سـطر مـورد نظـر را                 ،رسـیدند   می  مورد نظر ریک   رسط

ت یا چپ حرف مورد نظر کرد، آنگاه با حرکت دادن فلش به سمت راس  میمشخص

 مورد نظر ریـک را      ملۀ ج ندتوانست  می کردند و بهمین ترتیب     می  تائید ریک پیدا    با را

  . دنبنویس

 پخـش صـوت  از  اش   ا شنیدن مندرجات کمـک درسـی      بریک به همین ترتیب و      

نمـرات او تـا آن      .  کـالج را بگذرانـد     دورة دو سـاله    دبیرستان و    دورة بود   مانستتو

 او مربـوط    Cتنها نمـره    ( بودند   B و بقیه دروس     C و یک    A یک   زمان در دانشکده  

   .) تبدیل نمودBبه دوره زبان روسی بود که بعدا آن را به 

ــی     ــردیم ول ــادي صــحبت ک ــاي زی ــه چیزه ــر راجــع ب ــداز ظه ــا آن روز بع م

 انترین بخش این گفتگوها وقتی بود که راجع به ایمان دو طرفه خودمـ             انگیز انجیه

  . آسمان گفتگو کردیمنسبت به خداوند و 

 آنگـاه کـه     ،رویـم   مـی  توانی باور کنی وقتی از این جهـان        می«: من به ریک گفتم   

  » !شویم، چقدر با شکوه است  میدر آسماناي  تازههاي  اراي بدند

در «: او به نشانه پاسخ و تائید سخنانم به هم خورد، و من ادامه دادم             هاي   پلک

مـن  . کـردم   نمی الم بودم زیاد به آسمان فکر     ولی وقتی س  . دانم  نمی  چیزي ومورد ت 

رود لبـاس     مـی  کردم که همه کس وقتی به آنجا        می آنجا را یک مقصد نهائی تصور     

دارد و هر روز بـا طـال و جـواهر       می پوشد و بر روي ابرها گام بر        می فرشتگان را 

 را در چهره ریک دیدم هر چند که نتوانست بر لبانش اي   سایه خنده » !سروکار دارد 
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  . بیاورد

که یک روز در بدنی جدید به ام  ولی از وقتی که فلج شدم یاد گرفته«: ادامه دادم

ا خواهم رفت  جآن
23

، نه با بال فرشتگان، فقط با دستی که کـار کنـد و پـائی کـه راه                   

خواهیم دوید با دسـت   ـ  ما روي پاهایمان راه خواهیم رفت! و فکرش را بکن. برود

همه کاري  ـ   همه کاري-با عیسی صحبت خواهیم نمودهایمان کار خواهیم کرد و 

  » !من ممکن است تنیس هم بازي کنم. دهیم  میانجام

 پلک هایش را بـه سـرعت بـه هـم زد و ایـن      اًکردم ریک مرتب  میوقتی صحبت 

گفـت راجـع   او بدین ترتیب به ما . خواست هیجانش را نشان دهد  روشی بود که می   

درخشش چشمانش شهادتی بود بر ایمانش بـه        .  است به رفتنش به آسمان مشتاق    

نشـست آن   . خدا و اشتیاقش براي بودن با خدا و برخوردار شدن از یک بدن تـازه              

 دوستانم، ریک و خانواده ریک را مـشتاق آسـمان           ، من ،روز بعد از ظهر همه ما را      

احـساس  . ولی چون ریک داراي امتیاز بیشتري براي رفـتن بـه آسـمان بـود       . نمود

. یکماه بعد او به آرزویـش رسـید       .  است به آسمان برود    عالقمندر از ما    کردم بیشت 

ه بـراي   کـ اتفاقی  .  از این جهان رفت تا با خداوند باشد        کدر آگوست همان سال ری    

چشمان خود را به آسمان بدوزیم، به آنجـا         . تواند براي همه ما بیفتد      می ریک افتاد، 

 ما را به آسمان نزدیک آنکهبیش از ها  اما دردها و مصیبت. لق به آن هستیم تعکه م 

  . کنند  میکنند، ما را آماده مالقات با خدا

بیندیشید، فرض کنید که در طول زندگی خود هرگز دچار دردي    اي   براي لحظه 

 را  مسیحتوانید ارزش دستان نوازشگر در اینصورت چگونه می. جسمانی نشده اید

یچ کـس تـاکنون شـما را عمیقـاً           اگر هـ   ؟گویند، درك کنید    می که به شما خوش آمد    

که درد آشناي ) عیسی(ها  د رنجمرت خگاه تپیش رتوانید د  چگونه می، باشد نیازرده

؟ اگـر هرگـز      ) 3: 53 شـعیا ا(است مراتب امتنان خـود را بـازگو کنیـد           ه همه دوران 

تاکنون شرمنده نشده اید، احساس شـرم نکـرده ایـد، هرگـز نخواهیـد دانـست کـه           
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گیـرد، چقـدر شـما را دوسـت           می ن شرم آور شما را به خودش      عیسی وقتی گناها  

  . دارد

و ها    رنج ،بینیم  می ورتوانید تصور کنید که وقتی عیسی را رودر        شما اینک نمی  

زش گناهـان مـا بـه جـان      ر از آنچه که او بـراي آمـ        یدردهاي خود را نمونه کوچک    

تحمل رنج هایمـان    وفاداري ما در    . دستوخرید، خواهیم دید و بیشتر او را خواهیم         

زندگی هاي   اگر اثري از زخم.دهد که به او عرضه بداریم  میدر عوض چیزي به ما   

 چه دلیلی دارد که خدا را دوست داشته و به او وفـادار باشـیم؟                ،بر پیکرمان نباشد  

ما سرانجام برایمان ارمغـانی در بـر نداشـته     آور خواهد بود که مسیحیت    شرم هچ

  . سازند  میرا براي دیدن خدا، مهیارنج و زحمات ما . باشد

ان دردهـا و    راگـر مـا در کـو      . دهنـد   مـی  کار دیگري هم انجام   ها   زحمت و رنج  

زیرا که  «وفادار بمانیم، براي ما پاداشی غنی در آسمان کسب خواهند نمود،            ها   رنج

 جادوانی جالل را براي ما زیـاده و         راست، با اي   این زحمت سبک ما که براي لحظه      

   .)17: 4 قرنتیاندوم (» کنند  میپیدا ،زیاده

 یکه در زندگی کشیده ایم جایگـاه      ها   چنین نیست که آسمان علیرغم تمام رنج      

پرشکوه باشد، بلکه شکوه زندگی آسمانی برآمده از رنج هـائی اسـت کـه در روي         

صندلی چرخدار من اگرچه جاي ناخوشایندي براي من است ولی   . زمین کشیده ایم  

را عوض کند و مرا بیشتر نسبت بـه         م وسیله دیدگاه    داني خدا تا ب   ابزاري است برا  

 هرچه بیشتر به خدا وفادار باشم پاداش بیشتري در آسـمان            .خودش وفادار نماید  

  ما نه تنها امروز ما را کمکیزمینهاي  و بدین ترتیب رنج. شود براي من ذخیره می

دانـم کـه ایـن      نمـی ک من دقیقـا نای. (کنند  میکنند، بلکه در ابدیت نیز ما را خدمت      می

. )را دارنـد  هـا    ها چه خواهند بود، ولی هرچه باشـند ارزش تحمـل ایـن رنـج               شادپا

در کالس دوم دبستان که بخاطر داشتن یک یویوي زیبا، تبـدیل  اي  تصور کنید بچه 

شود، آنچه که بیشتر براي سایر همکالسی هایش اهمیت دارد،  به قهرمان کالس می
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روید دیگـر بـه فکـر       می ولی وقتی به دبیرستان   .  مثل یویوي اوست   داشتنی یویوئی 

 عـضویت در    ،گیرد  می ت قرار میهایویو نیستید و آنچه که براي شما در درجه اول           

 یک اتومبیـل اسـپرت و یـا مـشهور شـدن در میـان                نداشت تیم برنده دبیرستان یا   

  .  افتخاري ورزشی استسبسایرین به دلیل ک

گشاید، چیزهـائی کـه داراي اهمیـت      میخدا چشمان ما را  وقتی   ،و بدین ترتیب  

رسـند و اشـتیاق قلبـی مـا متوجـه             نمی  دیگر مهم به نظر    ،بودند  می زیادي براي ما  

از یـک نظـر کـسانی کـه در ایـن            . افتخار دادن به اوست که شایسته ستایش اسـت        

 پـذیراي آن    اند، خدا به آنها پاداش زیادي نداده است، احتمـاال          زندگی ایماندار نبوده  

من ایمان دارم که دلهاي تزکیه شده شـان در آن هنگـام         . هم نخواهند بود  ها   پاداش

اما در مورد کسانی . باشند ها نمی داششادمانه تائید خواهند نمود که شایسته آن پا

خواهنـد، خـدمت هرچـه      مـی  رسد آنچـه کـه بیـشتر        می گیرند، به نظر    می که پاداش 

مروز بدون اینکـه بـاطن مـا را عـوض کنـد، مـا را بـه              اگرخدا ا . بیشتر به خدا است   

 وص بهـشت مـا را     لـ آنگاه تقـدس و خ    .  دیگر بهشت نبود   شترد، آن به  ب  می آسمان

  . ت که احساس گناه کنیمشدا  میپذیرفت و ما را بر آن نمی

ــه شــدت افــسرده  یم، درســت همانطوریکــه حتــی دشــ  مــیو بعــد از مــدتی ب

آنچه که آسمان را واقعا     . کند  نمی ین ما را قانع   ترین کارها در روي زم    انگیز   هیجان

توانید تصور  آیا می. کند  میهاي ما ایجاد لد تحولی است که خدا در ،کند  میبهشتی

کنید که اگر دیگر هیچگاه اشتیاقی به گناه نداشته باشید چه خواهد شد؟ اگـر دیگـر            

 که ما شاهد    شد؟ در آنصورت است     می کردید، چه   نمی احساس گناه و یا افسردگی    

 هـائی هـستیم کـه     دل در بـین هماهنگی اعجاب انگیزي نه تنها در فردوس خدا، بلکه   

  .توانند از آن نظم و هماهنگی لذت ببرند می

*  *  *  

 .روم مـی  ما کنم که بـه خانـه       می  به زمانی فکر   ،کنم وقتی من به آسمان فکر می     
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نجـم چـه    دطـاق   بـه ا  ن   در برگـشت   یکها  بخاطر دارم وقتی سالم بودم بعد از بازي       

کوچکی کـه پـشت    هاي   شنیدن صداي زنگ  بود  انگیز   چه دل . احساس راحتی داشتم  

بود، منـاظر، صـداها و بوهـا و        انگیز   همه چیز برایم دل   . ب کرده بودم  در اطاقم نص  

شـاد و خنـدان درحـالی کـه غـذاها را            اي   مادر با چهره  . گرم و صمیمی  هاي   محبت

 كسـا   وکیـف  مـن    .گفـت   مـی  د، به مـن خـوش آمـد        سر میز بگذار   تاکرد    می آماده

او در حالی . کردم  میکردم و به پدر بزرگ سالم  میپرتاي  را به گوشه  ام   ورزشی

 صـمیمانه تحـویلم   » علیکی«گشت و     می دست داشت رو به من بر     در  که لیوانش را    

  پرسید تمرینم چگونه بوده است؟   میداد و از من می

مـا در آنجـا دوسـتان قـدیم و          . اینچنین است ا بهشت براي مسیحیان     یآسمان  

ا بـا   مـ پـدر آسـمانی مهربـان       . خانواده خود را که پیش از ما رفته اند، خواهیم دید          

عیسی برادر بزرگ ما درآنجا خواهد بود  . گفتما خوش آمد خواهد      روي گشاده به  

   .ما در آنجا خود را غریبه و تنها احساس نخواهیم کرد. تا به ما خوش آمد بگوید

 داریم چونکه در خانه واقعی       را  چون در خانه خود بودن     یما در آنجا احساس   

  . براي مادر فردوس مهیا کرده استاي   عیسی به ما گفته است که خانه.خود هستیم

من شخصا خواهم توانست    ! ما داراي بدنهاي تازه و فکرهاي تازه خواهیم شد        

مـن دسـتهایم را در   .  آغوش بگیرم   و براي اولین بار دوستانم را در       دوما پاهایم ب  ب

 ؛ا آنان خـواهم سـرود  ب آسمانی برخواهم افراشت، و همصدا    نمقابل گروه فرشتگا  

الل و  جـ مستحق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانائی و اکـرام                 «

   .)12: 5مکاشفه (» برکت بیاید 

 . خواهند شـد   تبدیلزمین به عدالت    هاي   زمین به راستی و بی عدالتی     هاي   کجی

ما را نگاه خواهد داشت و حتـی یـک قطـره اشـک مـا بـه هـدر            ها   خدا حساب اشک  

اوئی که تمام دالیل را در دستانش دارد، کلیدي به ما خواهد بخـشید               : نخواهد رفت 

  : این تازه شروع کار است. را براي ما روشن خواهد ساختها  که مفهوم گنگ رنج
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 پـاك خواهـد کـرد و بعـد از آن             چشمان ایـشان   ازو خدا هر اشکی را      

د دیگر رو نخواهد نمـود، زیـرا کـه          روت نخواهد بود و ماتم و ناله و د        م

  . چیزهاي اول در گذشت

   ».آیم  میبلی به زودي«: گوید  میاو که به این امور شاهد است

  ،آمین

   .اي خداوند، بیاعیساي   
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  سخنان آخر 

 25 شـدن مـن شـد و بـیش از             سال از آن حادثه که منجر به فلج        35بیشتر از   

اینک با فـیض    .  به آسمان در من ایجاد شد، گذشته است        شوقسال از آن زمان که      

 اشـتیاق مـن بـه    .و پاهـایم قـانع باشـم      هـا     از دست  دهتوانم بدون استفا    می خدا من 

 کـه آنهـا نیـز       ماندیش  می  بلکه من به کسانی    ،ستیآسمان تمرکز به شخص خودم ن     

 1979 رسالتی اسـت کـه مـن از سـال            »جانی و دوستان  «جنبش  . باشند  می دردمند

ا هزاران نفـر  ب و در سفرهایم به اطراف و اکناف جهان         مرهبري آن را به عهده دار     

این مردان و زنان و پـسران   . و دردها بوده اند   ها   که درگیر مصیبت  ام   مالقات کرده 

آنهـا در  . اند  فلج، مرگ، امراض و طالق دست و پنجه نرم کرده          ،و دختران با کوري   

. کننـد   مـی  جـاي ایـن دنیـا زنـدگی     هـر ور و پکن، مینیاپولیس و مـسکو، و در  مبالتی

باز هم هنوز اند  کل نمودهتوگرچه به مسیح که بسیاري از آنها خداپرستانی هستند  

ج ها، از دیده پاك کنند و همـین مـردم   این رنخود را بخاطر هاي   باید هر روز اشک   

  .  آسمان عالقمند نمودنددلشکسته بودند که مرا به

هر اشکی را از چشمان ایـشان  ] خدا[«ما با نقل از کتاب مکاشفه مبنی بر اینکه      

دیگر موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگـر رو نخواهـد               «و  » اك خواهد کرد  پ

را بــا ســخنان » گــامی فراتــر«، کتــاب »نمــود، زیــرا کــه چیزهــاي اول در گذشــت 

  » .آیم  میبلی به زودي «.ریمب  میانی به پا20: 22ب مکاشفه مان در کتا دهنده اتنج
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ضعیف صدها و هزاران هاي  این کتاب دیدگاههاي زیادي را تعالی بخشیدو دل    

ایـن  .  سال امیـد بخـشیده اسـت       25 یباًرخواننده را در سراسر جهان، براي مدت تق       

 یـک گـام     هایمان داریم، چیزي بـیش از      رنجکتاب کوچک در مشارکتی که از طریق        

. و پیـروزي هاسـت  هـا    شامل کشمکش ها، درس ها، شکـست      تاببوده است، این ک   

وقتی که استیواستس و من این کتاب را نوشتیم، بر این باور بودیم کـه ایـن کتـاب                

شخصی است مبنی بـر اینکـه       اي   این کتاب بیانیه  . کی خدا نیدفاعیه و دلیلی است بر      

بـاور  .  کرده و او را اطاعت کنیـد       توکله خدا    ب یتانها توانید علیرغم رنج   شما هم می  

براي تـشویق   اي   خواهم به سرگذشت شخصی خودم به عنوان انگیزه         نمی کنید، من 

را ها   رنج که و پرشکوهی اصولی کتاب مقدس وبالم  میبالم، بلکه به کالم خدا   ب شما

  .  قدرت این را دارند که زندگی شما را عوض کنندواند  احاطه کرده

جـانی  «دري که پسرش در یک دعوا به قتل رسیده بود، به من نوشـت        زمانی پ 

دانیـد علـتش     میو هنوز هیچ پاسخی نگرفته ام،ام  من هزاران سوال از خدا پرسیده   

   ». شناخت خدا برایم کافیست.چیست؟ چون دیگر سوالی ندارم

زندگی هاي   و سختی ها   نگیدلتتوانید درگیر ودار  بدعاي من اینست که شما نیز       

استیواستس و من از شما به خاطر همسفري بـا مـا            . راف را بر زبان آورید    عتاین ا 

باشد که دیدگاههاي این کتاب روح شما را بـر  . کنیم ول این صفحات تشکر میطدر  

  . نزد اوستها  انگیزد تا دست توکل و اعتماد به کسی بدهید که تمام پاسخ

   2001 اجانی اریکسون تاد
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  ها  یادداشت

   29: 1ان یلپیف ـ 1اره شم.. .ص

 در   رسـول  س صفحه بعد برگرفته شـده از سـخنان پـول          و د .2شماره  ..... ص  

  : ته شده ازفبرگرها  باشد و بسیاري از ایده  می13 تا 10یان فصول ندوم قرن

Frederick D. Bruner, A Theology of the Holysprit (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1970) 303-315 and Walter J chantry, signs of the Apostel, Rev.

(Edin burgh, Scotand : Banner of truth 1973), 71-81

  . باشد می

  ـ 3شماره ... ص 

C. S. Lewis. The Problen of Pain (Newyork : Macmillow, 1962), 93 

   ـ4شماره ... ص 

Ibid 

 ـ5شماره 

John W. Wenham, The Goodness of God (Downers Groveill Inter 

Varisy, 1974), 56 

ـ6شماره ... ص 

Lewis, pain, 43 -44 

ـ7شماره ... ص 

Source For This Idea Was Edith Schaeffer, Away of Seeing (Old Tappan, 

N. J. Fleming H. Revell 1975), 64.

   15: 12 رومیان  ـ8

باشـد و    فیـد بـراي شـما مـی       ت خـدا مـورد عالقـه و م        کـو لماگر این دیدگاه از     

  :بخواهید اطالعات بیشتري از آن به دست آورید به کتب زیر رجوع کنید

George Ladd, The Presence of the Fature (Grand Rapids: Eerdmans, 

1914), 45-119.

Crucial Qustions About the Kingdom of God (Grnd Rapids: Eerdmans, 

1959).

Herman Ridderbos, the Coming of the Kingdom (Nutley, N. J.: 



196گامی فراتر

Presbyterian and Reformed, 1975).

هـا   کنم اشتباه نکنید و فکر نکنید وقتی ما بیمـاري    می  خواهش ـ9شماره  ... ص  

شـود دلـیلش     نامیم منظورمان اینست که هرگاه کـسی بیمـار مـی            می را نتیجه گناه  

روزي شـاگردان عیـسی چنـین       . توجود گناه یا گناهـان خاصـی در زنـدگی اوسـ           

اي استاد، گناه که    «: آنها با دیدن کورمادرزادي از عیسی پرسیدند      . اشتباهی کردند 

اما عیسی با پاسخ خود، دیدگاه      » زائیده شد؟  کرد، این شخص یا والدین او که کور       

 بلکـه تـا اعمـال      ،گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش         « : آنان را تصحیح کرد   

 عیـسی  .پس آن کور مادرزاد را شفا داد     س .)3ـ1: 9یوحنا  (» ي ظاهر شود  و خدا در 

اینـست کـه   اش  مفهـوم کلـی  . و پدر و مـادرش مطلقـا بـی گناهنـد         دمرنگفت که آن    

 از نفرین خداست مبنی بر  یبیماري انسان پی آمد یک گناه خاص نیست، بلکه بخش         

  . است اینکه نژاد انسان بخاطر گناه، رنجور و دردمند

اسـتفاده  » ملکـوت خـدا   « اناجیل از عبـارت      ر در حالیکه سای   ـ10شماره  ... ص  

هـر چنـد کـه      . سخن گفته است  » ملکوت آسمان « تی از عبارت  ماند، تنها انجیل     کرده

دانند، ما بر این باوریم که هـر دو          مورد جداگانه می  دو  بسیاري از مسیحیان آن را      

تـی و   مي در انجیـل     مـواز ت  یک بررسی در صفحا   . عبارت اشاره به یک چیز است     

 را بـا  17: 4تـی  م .مقایـسه کنیـد  . سایر اناجیل این مورد را آشـکار خواهـد سـاخت        

   .10: 8 ا و لوق11: 1 مرقس را با 11: 13تی م و 15: 1 سمرق

ی مستقیما خطاب به خوانندگان یهـودي اسـت کـه در بیـان نـام خـدا        متانجیل  

 »خـدا «دیگر را جانشین    اي   و یا کلمه  » آسمان«بسیار محتاط بودند و بنابراین اکثرا       

پدر به آسمان و به حـضور       اي    «21: 15 ابراي نمونه مراجعه کنید به لوق     . کردند می

صـرفا بیـانی   » ملکوت آسمان« بدین ترتیب .)25: 21تی مهمچنین (» تو گناه کرده ام 

  . است» ملکوت خدا«یهودي از عبارت یونانی 

 ؛  13: 1یان  سعبارتنـد از کولـ    » ملکـوت «ه   سایر ارجاعـات بـ     ـ11شماره  ... ص  

 و 28: 12ی متـ ؛ 24: 12 قس مـر ؛46 ـ  44: 13تی م ؛20: 4 اول قرنتیان ،17: 14رومیان 
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   .21-20 :17 الوق

هدف اولیه ما در اینجا ورود به چنین مبـاحثی در رابطـه بـا آخـرت شناسـی                   

)Eschotology( )دا چـه در حـال   ما در بیان ملکوت خـ . نیست) پایان زمان  فرضیه   یا

شود، صرفا کوشیده  که بخش از آن مستقر شده وچه در آینده که کامال مستقر می  

 ،دهد  میایم که بگوئیم خدا همه چیز را که در ارتباط با محو گناه و نتایج گناه انجام

سـاده تـرین راه     » ملکوت خدا «رسد استفاده از مفهوم       می به نظر . تمام نکرده است  

  . ی استبراي تحقق چنین هدف

ملکـوت خـدا در      «:تـوان چنـین ترجمـه نمـود         می  این آیه را   ـ12شماره  ... ص  

کرد که به او ایمان نداشتند،        می اما چون عیسی با کسانی صحبت     » .درون شماست 

یـا  » ملکوت خـدا در بـین شماسـت       «ي و قابل پذیرش     زعبارت موا ها   بعضی ترجمه 

  . ترجیح داده اندرا » در فکر شماست«

 ،25: 14  ؛ مــرقس34- 31: 25؛ 10: 6ی متــ رجــوع کنیــد بــه ـــ13ره شــما... ص 

   .15: 11 و مکاشفه 5: 1یکیان ن دوم تسالو،21: 5غالطیان 

یان نراعب ؛15: 2یان  سکول؛   18: 28 ؛ متی 31: 12 ؛   30: 14 یوحنا   ـ14شماره  ... ص  

؛ 6: 2؛  12: 1ب   ؛ ایـو   3: 1 ؛ یوحنـا     25: 40یا  شـع  ؛ ا  35: 4؛ دانیـال    4: 4؛ اول یوحنا    14: 2

   10  و 3- 1: 20 مکاشفه ،20: 16؛ رومیان 27: 1 ؛ 7: 5 ؛ 24: 1مرقس 

 از اینکه بـه بـدي بنگـري و بـه بـی              ستتر ا  چشم تو پاکت  «ـ  15شماره  ... ص  

تجربـه  هـا   زیـرا خـدا هرگـز از بـدي      «). 13: 1قـوق   بح(» توانی کرد  انصافی نظر نمی  

  ). 13: 1یعقوب (» کند  نمیشود و او هیچ کس را تجربه نمی

تواند صانع گناه باشد، چون گناه عـصیان بـر            نمی خدا صانع بدي است، ولی    «

  » کند؟  میچگونه خدا بر علیه خودش عصیان. علیه خداست

)E j. Carnell , An Introduction to Christian Apolopgetics(   

توان گفت که   می.) Carnell, 2(» باشند  میگناه و یا مجازات گناهها  تمام بدي«
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 مجازات گناه باشد، ولی کتاب مقدس به ما اجازه نخواهد داد که صانعتواند   میخدا

هرچند که ما . او را صانع گناه بدانیم، حتی گرچه نقشه او مستلزم وجود گناه شود       

  . توانیم خط مستقیمی بین خدا و گناه بکشیم دانیم، هنوز هم نمی  نمیاین مورد را

   .23: 11 ؛ 17: 2 دوم قرنتیان ؛3-1: 9اول قرنتیان  ـ16شماره ... ص 

 در پنج فصل اول کتاب اعمال رسوالن، گفته شـده کـه فقـط     ـ17شماره  ... ص  

  ). 16-15: 5؛ 12: 5 ؛ 33: 4 ؛6: 3 ،43: 2اعمال (اند  رسوالن اعجاز نموده

 مرد خداپرست نهادند و براي آنـان  هس دست بررسوالن   ،6: 6اب  تدر همین ک  

بالفاصـله  . دو نفر ا این مردان یکی استیفان و دیگري فیلیپ نام داشـتند       . کردنددعا  

 بعـد از    .)8: 6(خوانیم که استیفان در میـان مـردم معجـزه کـرد               می در همان بخش  

از .  سـامره معجـزه کـرد      هم در خوانیم که فیلیپ      می )60: 7 تا   8: 6(داستان استیفان   

 ابـراز معجـزات نتیجـه        در ی آن دو را   ئانـ محتواي این اشارات روشن است کـه توا       

  .  براي آنها بوده استعادست نهادن رسوالن به آنها و د

ض فـی رسد که این افراد که به عنـوان دسـتیاران رسـوالن               می همچنین به نظر  

وقتـی کـه    . دهنـد  لاقـ تنتوانـستند قـدرت اعجـاز را بـه دیگـران ا             نمی ،اعجاز داشتند 

 یوحنـا را  ،پطـرس و    )14: 8(» ا را پذیرفته اند   کالم خد «رسوالن شنیدند که سامریان     

 نازل نـشده    ]روح القدس [زیرا که هنوز بر هیچ کس از ایشان         «به سامره فرستادند    

 وقتـی رسـوالن دسـت بـر         ». یافته بودند و بس    دکه به نام خداوند عیسی تعمی     . بود

   .)17: 8(» روح القدس را یافتند«سامریان نهادند، آنها 

کننـد کـه سـامریان در واقـع نجـات         می  مکتب مسیحی فکر   اي از شاگردان   عده

 کننـد کـه چگونـه شـخص      مینیافته بودند تااینکه پطرس و یوحنا آمدند، و استدالل       

تواند بدون داشتن روح القدس، نجات یابد؟ این مورد بیـشتر شـبیه اینـست کـه                  می

» . را یافتنـد آنها عطاي اعجاز روح   «یعنی  » آنها روح القدس را یافتند    «ت  ربگوئیم عبا 

و از نظر دیگر    »  خدا را پذیرفتند   مکال«گوید که سامریان      می 14 :8چون از یک نظر     
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رسـوالن روح القـدس     هـاي    دن دسـت  ردید که محض گذا   « شمعون ساحر    18: 8در  

خـارجی و مرئـی را یافتنـد نـه کـار            هـاي    رساند که نـشانه     می و این » شود عطا می 

 مثال فیلیپس عطاي ،رسد که یک نفر غیر رسول می بنابراین به نظر  .درونی فیض را  

رسـد کـه آن       مـی  و همچنـین بـه نظـر      . اعجاز را تحت نظارت رسوالن یافتـه اسـت        

  . اند  انتقال به غیر نبودهقابلدریافت ها، نظیر عطایا، بدون موافقت رسوالن 

 Miraculos ایـن ایـده برگرفتـه شـده از     5: 29 تثنیـه سـفر  ــ  18شماره ... ص 

Healing وشته  نHenry frostباشد  می .  

رجـوع کنیـد بـه اعمـال        .  رسول یکبار انجام داد    سحتی پول ـ  19شماره  ... ص  

16 :6-7.   

رسـد کـه قـصور مـا در فهـم             مـی  به نظر من شخصا چنین    ـ  20شماره  ... ص  

 دو منبع گرفته است، اینست که اوال مـا          زآنچنان که خدا ا   » انصاف«درست و کامل    

 تصمیم بر اینکه در شرایط موجود خدا چـه کـاري انجـام            . نیمدا  نمی همه حقایق را  

دهد، مثل اینست که در میان یک بحث وارد اطاق شویم و بدون اطالع از زمینـه                  می

  . بحث اظهار نظر بنمائیم

 خواهیم توانست چیزها را از دیدگاه ابدیت ببیـنم          کهدر واقع ما تا روز داوري       

  . یابیم  نمیبه تمام اطالعات الزم دست

دهـد    مـی شویم آنچه که خـدا انجـام    نمیعلت دوم اینست که ما همیشه متوجه    

مـن از اینکـه خـدا       . منصفانه است، قصور ما در پذیرش جدیت و زشتی گناه اسـت           

در . شـوم   مـی مدیون نباشد متعجب» هیچ«چیزي به این سیاره عاصی ناسپاس جز     

گفت که چه   میز پدرم یکرو.واقع خدا چیزي به ما مدیون است و آن هم جهنم است

باشیم، اما وقتی طعم جهنم   مییم شایسته جهنمئوگ عجیب است که ما مسیحیان می

اگـر بـراي    . کنـیم  شود و گالیه می    چشیم، دادمان بلند می     می را اندکی در این جهان    

 بـا سـی اس     اًنـ بتوانیم تصویر روشنی از گناه خود داشته باشـیم، مـن مطمئ            یکبار
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 و  تنمشکل واقعی این نیست که بعـضی از ایمانـداران فـرو            «گوید لوئیس وقتی می  

اي دچـار    شوند، بلکه در اینست کـه چـرا عـده          پرهیزگار دچار مصائب و دردها می     

  . کنم موافقت می) Pain و 104لوئیس (» شوند مصائب و دردها نمی

  : شود اینست که یک ایراد که غالبا بر علیه نسبت دادن انصاف به خدا مطرح می

دهـد کـه بـه نظـر مـا            مـی  زهائی هستند که خدا در این جهان اجـازه عمـل          چی«

 خـدا قـرار    اگـر کـه  )مثل کشته شدن فرزندان در جنگ و غیره      (باشند   منصفانه نمی 

امد، ما باید فرهنگ لغات کامال متفاوتی با فرهنگ لغات او           نب» انصاف«است آنها را    

  » .شود بی معنی میبحث ما . اوست» سفید«ما » سیاه«اگر . داشته باشیم

. )39-37 صفحات   Pain(دهد    می لوئیس به این ایراد پاسخی قانع کننده      اي   سی

 کتـاب  ،باشـید  ت خدا، درگیـر مـی    یاگر شما با کل موضوع درد و رنج از ناحیه خیر          

  . فوق العاده سی اس لویس را که به این مورد پرداخته است بخوانید

   .Pain و 115 ـ  لوئیسـ21شماره ... ص 

  .letters of Samuel Ruther ford ساموئل راتر فورد  ـ22شماره ... ص 

   2-1: 5رنتیان ق ؛ دوم 44 ـ 42: 15 اول قرنتیان ـ23شماره ... ص 
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  سخنی در مورد نویسندگان این کتاب 

ور م در بالتیYounglife gathering در 1968 بار در سال نخستیناستیو استس 

او فارغ التحصیل کالج کتاب مقـدس کلمبیـا و مدرسـه        . ی را مالقات کرد   جانمریلند  

Called ومولف Westministerدینی  todie.نامه چت بیترمن   زندگی)ChetBitterman (

Whenاو همراه با جانی کتاب . مبشري است که به قتل رسیده است God Weeps را 

او . ه انـد  که به تشریح ارتباط بین خدا و مسئله رنـج پرداختـه اسـت، تـألیف نمـود                 

ــشی ــت  Community Evangelical church شک ــا اس ــون کالیفرنی او و .  در الورس

  . نا داراي هشت فرزند هستندوهمسرش ور

. کننـد   مـی جانی اریکسون تادا با همسرش کن تادا در جنوب کالیفرنیـا زنـدگی   

یک سازمان غیر انتفاعی است کـه جـانی وکـن همـراه بـا               » ی و دوستان  ناج «بنیاد

 بـراي رسـیدگی تـسلی و همـدردي بـا مـصیبت         ،داوطلبان و خـانواده اش    اعضا و   

  . ندا دیدگان بنیان نهاده

 شـما  .»گرانبهاتر از نقره  «و  » الماس در غبار  » «جانی« : او عبارتند از  هاي   کتاب

  توانید به آدرس  می

Joni awdfriends 

P.O. box3333

Agoura Hills , CA 91376 

www.joniandfriends.ORg 

  . ی مکاتبه کنیدنبا جا
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  ادامه دارد » گامی فراتر« رسالت

کند چه از اساتید کتاب مقدس و چه از مادرانی که            می جانی به هرکجا که سفر    

 باشند، چه الهی دانان و چه جوانانی کـه در ویلچـر زنـدگی             داراي کودکان علیل می   

من کتاب دوم شما گامی فراتر را که بهترین کتـاب           «گویند    می شنود که   می ،کنند می

و هیچ اظهار نظري پیش از اینجا » !ام  سالها پیش خوانده،در مورد رنج بشري است

او تعداد بیـشماري از انـسانهاي رنجدیـده و نـا            . چهره جانی را به خنده نمی آراید      

مه آنها درگیـر خیریـت خـدا و     که ه،امید را طول این سفرهایش مالقات کرده است       

تا پاسخ سئواالت ام  من سخت کوشیده« گوید   میجانی. معماي رنج و درد بوده اند

اگر ما بتوانیم فکـر درسـتی       . کنند، بدهم   می بنیادي را که مردم در مورد خدا مطرح       

 آنگـاه در درك     ،در مورد خدا و ارتباط او با دردها و مصیبت هایمان داشته باشیم            

من بسیار از دوست و مرشدم      . و در زندگی هایمان نصف راه را پیموده ایم        اراده ا 

ی را در ایـن کتـاب بـرایم         قدسـ تس ممنونم که بیشتر دیـدگاههاي کتـاب م        ساستیوا

کـالم  انگیز  این استیو بود که براي اولین بار مرا با حقایق اعجاب    . تدارك دیده است  

تـر در  اکتـاب گـامی فر  » . کـرد  آشنا،خدا که موجب تحول عظیمی در زندگیم گردید    

زندگی انسانهاي بسیاري تحول ایجاد نموده است و تبدیل به کتابی دلخـواه بـراي               

 جـانی آن را بـه سـبکی غیـر رسـمی              و هرچنـد کـه اسـتیو     . پیرو جوان شده است   

و حتی گرچه کتاب کوچکی است، ولی به سواالت بسیار جزئی مـردم در        اند   نوشته
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  . پرداخته است،دنیاهاي  جمورد ارتباط بین خدا و رن

، هـزاران  70در اواخـر سـال   » گامی فراتـر «و » جانی«هاي  بعد از انتشار کتاب 

جـانی دعـا    . نامه از مردم دردمند و مأیوس از غلبه بر دردهایشان به جانی رسـید             

الت مـردم بـسیاري پاسـخ       سـؤا کرد و از خدا طلب کمک کرد تا بتواند به نیازها و             

را بنیـاد نهـاد،   ) JAF(» جانی و دوسـتان  «ران دیگر، تشکیالت    او با کمک مشاو   . دهد

جـانی در  .  در جهت تسریع رسـالت مـسیحی در جوامـع نـاتوان          است که سازمانی 

کالیفرنیـا   )Burbank(ک ربنـ یک دبیر تـاریخ در بو  )Ken tada( با کن تادا ،1982سال 

 بـسیار در   کتـاب پرفـروش و برنـده جـوایز    29او نویسنده بیـشتر از    . ازدواج کرد 

 موضوع رسیدگی به جهان دردمندان و تشویق مردم دردمند براي پیوستن به خدا            

 کالیفرنیـا زنـدگی   ) calabass(خانم تادا و همسرش آقاي کـن در کاالبـاس           . باشد می

  . باشند می» جانی و دوستان«کنند و هر دو عضو هیئت رئیسه تشکیالت  می

 شرن را وقف گسترش محبت و ود رسالت خ،1979در سال » JAF«نظربه اینکه 

دانـد کـه بـا     راین تعهـد خـود مـی   بدانـد، بنـا    مـی پیام مسیح به مردم مصیبت دیـده      

لـی  معهـاي    دردمندان مـسیحی و نیازهـاي روحـانی ایـن گـروه از انـسانها از راه                

  . بپردازد

»JAF« ت در احیاء ترمیت و انگیزش نسلی جدید از انسانهاي نـاتوان            سا متعهد

 دارك در صدد تـ    JAFعالوه بر آن    . یساهاي خود و جوامع خود باشند     تا رهبران کل  

باشد و از   میتجهیزاتی براي انگیزش کلیساها براي اجراي رسالت این گروه ناتوان

  . کند  میموثر، تجهیزهاي   کلیساها را با برنامه و ابزارJAFاینرو گروه 

  اسـت   تالش رد ،از همسایگی خود تا دور دست ترین نقاط       » جانی و دوستان  «

  . تا به مردم ناتوان تفهیم یابد که خدا آنها را ترك نکرده است

  


